أمير المؤمنين وخليفة المسلمين

جمال الدين خوجا أوغلو

البينات 1
الب ــداي ــة

احلمد هلل كالصالة كالسالـ على سيد خلقه كعلى آله كصحةه املقتدين به.
إهنا حقيقة معركفة ،حنن نعيش حياة مؤقتة يف دنيا فانية .كاملهم هػ أف نتتػ م فرصػة حيػاة الػدنيا كيػ ي ػ ف دار املػركر
كاحلياة املؤقتة كسيلة من أجل دار أبدم كحياة سرمدية.
كه اؾ سةيل كاحد كه إثةات العة دية على أمت كجهها لرب العاملني ،رب الدنيا كرب اآلخرة ،كإطاعة أكامره كقة ؿ آخر
كتابه امل زؿ م ه كاملرجع ،كاالقتداء خبامت أنةيائه  ،أم االلتزاـ بالت جيهات القرآنية كتطةيقها على مػ ه رسػ ؿ اهلل صػلى
اهلل عليه كسلم ،كبعةارة أكضح ي ف دست ر القػرآف ال ػرو كقان نػه العػريعة كقائػده لمػد صػلى اهلل عليػه كسػلم .كيعمػل
على هذا ال ح إلسالـ الدكلة كجعلها تطةق ح م اإلسالـ على احلياة ،كيرمي بال فر كق اني ه ال افرة إىل املزبلة.
كإلرشػاد كيفيػػة ال صػ ؿ إىل هػذا اوػػدؼ ،كاسػػتدالؿ الطريػػق القػ و ،تقػػدـ اويدػػة اإلعالميػة اليػػاد ا ماعػػات اإلسػػالمية،
هذه اجملم عة من الرسائل ل م يت ع اف "الةي ات".
كالسػػالـ علػػى كػػل مسػػلم مطالػػا بالدكلػػة اإلسػػالمية كنػػدع اهلل سػػةحانه كتعػػاىل أف رنلػػي نصػػره كع ايتػػه يف هػػذا اال ػػاه
كنق ؿ:
اقرأ كبلغ تقةل كتصدؽ
كإذا كجدت خطدان فال تت لم باألعماؽ كالزكايا.
بل اكتا التحليل كاالنتقاد عن طريق ال عر،
كإف مل تستطع فاذها إىل العامل كالفقيه،
كإذا قلت ال،
فال إخالص لديك كال ميم ة.
اويدة اإلعالمية الياد ا ماعات اإلسالمية.
http://www.hilafet.org
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الدعوة إلى كافة المؤسسات اإلسالمية
كما تعلم ف أف اإلسالـ دين كامل كال دين بعده بدأ ب ة ة سيدنا آدـ عليه السالـ كقاـ األنةياء كالرسل بتةليته كتعليمه
إىل أف أخذ ش له األمت كاألكمل ب ة ة خامت األنةياء لمد صلى اهلل عليه كسلم كقادر على تلةية حاجات اإلنساف
كتطمي ه كيالئم كل العص ر.
كزنتػ ل اإلسػػالـ علػى أربعػػة أقسػػاـ رئيسػية كهػػي العقيػػدة ،العةػادات ،املعػػامالت ،كالعق بػػات .اإلسػالـ يف تركيػػا مسػػم ح
إىل حد يف قسمي العقيدة كالعةادات .أما القسماف اآلخراف املعامالت {األم ر الدني ية ،الدكلة كالسياسة} كالعق بات،
فلن يقفا عن حد اإلذناؿ فقط بل إف جمرد احلدي ع هما مم ع كيعترب جرشنة.
اإلسػػالـ ديػػن كدكلػػة ،عةػػادة كسياسػػة ،عةادتػػه سياسػػة ،كسياسػػته أينػان عةػػادة ،كال شن ػػن التلػػزؤ} بي همػػا م لهمػػا كم ػػل
الػػركح كا سػػد ع ص ػراف ال يت ػػامالف إال مع ػان .ال شن ػػن تف ػػس إسػػالـ بػػدكف دكلػػة كسياسػػة ،كبعةػػارة أخػػرل أف الدكلػػة
كالسياسػػة م ج دتػػاف يف جػ هر اإلسػػالـ كب يانػػه .م لمػػا يػػؤدم فصػػل الصػػالة كالص ػ ـ عػػن الػػدين إىل ال فػػر ،ف ػ ف فصػػل
الدين عن الدكلة كل باملطالةة كالرأم كفر كارتداد .كاملسلم الذم يلتزـ الصمت أماـ فصل الدين عن الدكلة ساكت عن
احلػػق كهػ شػػيطاف أخػػرس ،ألف مسػػالة ت امػػل الػػدين مػػع الدكلػػة هػػي يف نفػػل ال قػػت مسػػالة اإلشنػػاف .كقػػد أقػػر العلمػػاء
كاجملتهػػدكف هػػذا امل ض ػ ع م لمػػا ه ػ كارد يف اآليػػات ال رشنػػة كاألحادي ػ الع ػريفة ،باإلضػػافة إىل إصػػدار الفتػػاكل ػػذا
الصدد ،كما جند يف فتاكل العامل املعركؼ زاهد ال ثرم {انظر صفحة  77من كتاب الدع ة كاألسل ب للمؤلف}.
قنية الي ـ:
املسػػالة مطركحػػة اآلف ضػػمن قنػػايا العػػامل اليػ ـ كرنػػا علػػى أئمػػة املسػػاجد أف يطرحػ ا هػػذه القنػػية يف امل ػػابر باسػػتمرار
كي ةت ػػي ع ػػرض كت ض ػػيح ه ػػذه املس ػػائل ال ػػه أذنل ػػت م ػػذ س ػػتني عامػ ػان .ه ػػذه املس ػػائل م ػػن ض ػػمن ال اجة ػػات األساس ػػية
للمؤسسػػات اإلسػػالمية .كنظ ػران ألذنيػػة كحساسػػية م ض ػ ع عػػدـ فصػػل الػػدين عػػن الدكلػػة كيت جػػه عرضػػه مػػن قةػػل يػػع
احملافل.
ال حدة كالتنامن:
على املسلمني أف يتحػدكا يػت سػقف اإلسػالـ ال احػد فػ ف كحػدمم ككئػامهم شػرط كفػرض خاصػة فيمػا يتعلػق بالػدع ة
لعرح كت ضيح م ض ع الدكلة كالسياسة ،الذم يهم يع أب اء الععا كاألمة عن ك ا.
هذا أمر إوي قاطع ل ل املسلمني قاطةة أفرادان ك اعات ،إهنم ملزم ف كماية الدكلة اإلسالمية إف كجدت ،كإنعائها يف
حالة عدـ كج دها كال رن ز ألم فرد أك اعة أف يت صل من ال ظيفة كيقف م قف الال مسد ؿ.
أيها األفراد! أيتها ا ماعات! تعال ا! ل تحد كنتنامن ك تمػع علػى هػذه ال قطػة كن حػد طاقات ػا كإم انيات ػا إلقامػة دكلػة
اإلسالـ كحمل مظامل ال فر كتسلطه كإهناء أسارة املسلمني كمعانامم.
كل ن أين س لتمع؟
ج اب ػػا ه ػ  ،ع ػػدنا حركػػة باسػػم "ايػػاد ا ماعػػات اإلسػػالمية" وػػا سػػابقة أك ػػر مػػن .انيػػة أع ػ اـ مػػرت بالتلػػارب .أدت
امتحاهنا ب لاح ظاهرة أماـ األنظ ار بك انةها .تسس كفق خط ث رم .كت ادم "املصدر ه القرآف كالقائد ه الرس ؿ
صلى اهلل عليه كسلم ،كتتةع ال قاط التالية:
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 -7القنية ،إقامة ح م إسالمي كجعل الدكلة إسالمية ،دست رها القرآف ،قان هنا العريعة.
 -2الدع ة طريق ا كأسل ب الدع ة ي ف على م ه الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم،
 -3كسائل الدع ة ت ف معركعة.
 -4ال رن ز يف مرحلة الدع ة اللل ء إىل اإلكراه كاإلرهاب يف اجملاؿ الف رم كالعلمي.
 -5ت ف الدع ة عالنية كاضحة كصافية مع أخذ التدابس املعركعة ب ظر االعتةار.
 -6يػػع أب ػػاء العػػعا ػػاطة ف يف الػػدع ة ال شػػرزنة أك قسػػم مػ هم بػػل كلهػػم بػدكف اسػػت اء العػػةاب كالعػػي خ،
الرجاؿ كال س اف كاآلمر كاملام ر.
 -7ال مساكمة مع ال فر كاألنظمة ال افرة.
 -8كمػػا ال رن ػ ز ال ػػذب كاالف ػأاء ،رنػػا أين ػان االبتعػػاد عػػن كػػل أش ػ اؿ املةالتػػة كالتن ػ يم كا ػػداع كالتسػػلي.
كي ف كل شيء بصراحة كعالنية.
 -9االلتزاـ بعقيدة أهل الس ة كفق مذها أهل الس ة ،خنالف املذهةية أك تتيس املذها،
ن ظر إىل إيراف كفق م ظ ر أهل الس ة كا ماعة ،باف ال رة اإليرانيػة ثػ رة إسػالمية ،ليسػت مذهةيػة،
-71
ال ن اجهها كال نسلم أنفس ا إليها.
تتةع الدكلة يف مؤسساما كت فيذ أح امها هن عصر السػعادة كهػ العصػر الػذهذ الػذم بػدأ ك ػم
-77
الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم يف املدي ة كأدامة الصحابة ال راـ لل الفة الراشدة.
الع رل ه األساس.
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ت ف لتة القرآف ال رو اللتة املعأكة مع إعطاء احلرية الستعماؿ لتة األـ.
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املسلم ف ي تم ف إىل أمة كاحدة كافة كال رن ز التمييز على أساس العرؽ كالل ف كالةلد.
-74
كل شيء مرب ط بالفت ل.
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الحكم
ب م ان ػػا أف جنمػػع ال قػػاط السػػالفة الػػذكر كجنعػػل كلهػػا ضػػمن مػػادة كاحػػدة كه ػ "احل ػػم" .كرنػػا أخػػذ إصػػدار احل ػػم
{سػلطة تعػريع القػ انني} مػػن اإلنسػػاف كإعادتػػه إىل صػػاحةه كهػ اهلل سػػةحانه كتعػػاىل .كهػػذا يعػ إف ال ي ػ ف للعػػعا
بدكف قيد أك شرط بل هلل تعاىل ،أك بعةارة أخرل "نعم للت حيد ،ال للعرؾ" ألف القػ ؿ بػاف "احل ػم للعػعا بػدكف قيػد
أك شرط" شرؾ ككث ية ككفر كع د ما نق ؿ "احل م هلل بدكف قيد أك شرط"يفيد الت حيد ،كأف اهلل أحد ،اإلشناف ب حدانية
اهلل سةحانه كتعاىل كاحملافظة على هذا اإلشناف.
كهػػذه هػػي أهػػم أسػػل اعت ػػا العاملػػة إلتةػػاع كتطةيػػق تلػػك األسػػل كس ػ ؼ تسػػتمر يف السػػس علػػى هػػذا امل ػ اؿ ألداء
خدمتها إف شاء اهلل.
أيهػػا األف ػراد كا ماعػػات ،يػػا أعنػػاء ميلػػي ب ػ ركش! يػػا أتةػػاع ا ماعػػة السػػليمانية! يػػا أتةػػاع ا ماعػػة ال رسػػية! يػػا أيهػػا
امل تس ػػة ف لقس ػػم الع ػػؤكف الدي ي ػػة! ي ػػا اع ػػة امل ػػاليني {القػ ػ ميني}! ي ػػا مرش ػػدم كمري ػػدم الط ػػرؽ الصػ ػ فية! كإىل ك ػػل
ا ماعات كأتةاعهم خناطة م يعان كنق ؿ ل م :لقد ذكرنا العركط كاألسل كما تركف ككما اعة يف الساحة أسست
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طةقان وذه العركط كاألسل كتعمل على ت فيذها .لذا ندع كم للتعاكف مع هذه ا ماعة ،نداكـ يف دع ت ػا كدركسػ ا :ال
تعملػ ا كفػػق أصػ ؿ كأسػػاليا يرفنػػها اإلسػػالـ ،كال تتفق ػ ا مػػع األنظمػػة الصػ مية ،ال تستسػػلم ا كال تسػػاكم ا! ..تعػػال ا!
ل عمل معان كال تتفرق ا ه ا كه اؾ ،ف ف التفرقة كاالنقساـ لرـ!..
ه ػػذا نطالػػا م ػ م كنقػػأح علػػي م كنق ػ ؿ "تفنػػل ا! نق ػ ؿ أين ػان ه ػػاؾ حركػػة كمػػا تػػركف هػػذه احلركػػة إمػػا خاطدػػة أك
صػػحيحة إذا كانػػت صػػحيحة" ،تفنػػل ا ل عمػػل سػ ية" .أمػػا إذا كانػػت خاطدػػة أعلم نػػا باخطائ ػػا لػػيل بػػالق ؿ فقػػط بػػل
اكتة ا عن يع م اضع خطد ا .مث إذا رأيتم باف هذا الفعل ليل كافيان فاكتة ا يف ا رائد كاجملالت كانعركها ل ػ ف حنػن
كلي ف اآلخركف أينان على علم باخطائ ا.
كال تيلة:
ب ل الصراحة ب جػه العػامل كأمػاـ السػلمني خنػاطة م كنقػ ؿ ل ػم :أمػام م خيػاراف إمػا تػات ف إلي ػا ل عمػل معػان أك ت تةػ ا
أخطائ ػػا" .كرنػػا علػػي م أف تعملػ ا كاحػػدان م همػػا قػػد تق لػ ا "ال نق ػ ـ باحػػد م همػػا" ع دئػػذ ل ػػا كلمت ػػا :فػ ذان أنػػتم بػػس
لص ف" كالسالـ.

وظيفة الجيل الجديد
تعػػيش الػػدنيا داخػػل ص ػراع ،كصػػدرت عػػن اإلنسػػاف احليػػل كالدسػػائل كاإلهانػػات كا يانػػات املفزعػػة .تتعاقػػا التيػػارات
االنقسامية كاودامة كالعامل اإلسالمي أينان شنر ب فل ال ضعية كي عن كل ش ص رأم كيف كل م طا اعة ،األق اؿ
كاآلراء ك سة .فةسةا احملس بني على اجملتهدين كالفقهاء كإعلا م بانفسهم يصعا املركر يف املسار .عػالكة علػى ذلػك
أهنم عدشني العلم كاملعرفة ،قارئ ف لةعض كتا مأ ة أك مؤلفة :م ت بة باألحرؼ الالتي ية!..
هذا ه معهد العامل اإلسالمي باختصار! ..إذف ماذا سيقع على عاتق ا يل ا ديد الذم حافظ على صفائه كبراقيته
كمل يلحق به هذا املعهد إىل اآلف؟ هل رنا االلتحاؽ بص رة عماريػة خلػف أنػاس يهػ كف أف تصػدر مػ هم األقػ اؿ؟ أك
كما قيل ككتا من قةل بعض ال تاب كالصحافيني ،ي ةتي احلص ؿ على نقطة ال سط كالةقاء يف كضػع متسػامح كتةػ
سياسة مصلحية كت فيقية كت جيه هؤالء حن هدؼ معأؾ ،أك نسلك هنلان آخر ف ةح عن احلق كصاحةه كننػم إىل
صف احلق كصاحا احلق كندع اآلخرين إىل احلق.
أيها ا يل ا ديد!
أمامك ثالثة بدائل ،عليك ترجيح كاحد م ها كالأجيح وا أذنية كةسة ف ما تربح كختسر! ف نك يف نقطػة مهمػة إىل هػذه
الدرجة عليك أف ت ف كاعيان كجديان! ..قةل اختاذ أم قرار عليك أف ت ةت يف ذه ك جيدان ،من ه ال يل من ه بسه،
من ه ال فء كمن ه بسه ،من ه األهل كمن ه بسه كأخسان من ه على احلق كمن ه على الةاطل.
كيف هذه ال قاط تستلزمك مقياس ،أك كسيلة للتقييم كهذا املقياس قد ت ف ،أه اء نفسك ،ال رة ،جاذبيات مظهرية،
مصػػلحة ماديػػة ،م صػػا ،القرابػػة ،العػػادات ،كالتقاليػػد ...ه ػػاؾ فػ ؽ هػػذه مقيػػاس كقسػػطاس ثابػػت آخػػر يقػػاس بػػه قيمػػة
ال ل ،كهذا املقياس ه مقياس العريعة.
أيها العاب!
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عليػػك أف ػػد كتعلػػم املرجػػع ال حيػػد الػػذم تقػػف عليػػه كتراجعػػه ،كهػ املصػػدر ال حيػػد كاملعيػػار ال حيػػد الػػذم ال بػػد م ػػه،
تؤمن به كتعمل كفقها على ش ل هذه املعادلة" :املصدر ه القرآف كالرسػ ؿ صػلى اهلل عليػه كسػلم هػ املقتػدل" تقػ ؿ
هذا .تلقي الت جيهات من القرآف ال رو ك د التطةيق من س ة رس ؿ اهلل ،كه ذا لن تنل أبدان.
حي دػػذ فػ ف أكؿ مػػا تقػ ـ بػػه كخط تػػك األكىل هػػي دراسػػة العػريعة إشنانػان كعلمػان .رنػػا التحػػذير مػػن مسػػالة كهػػي :أف ال
تتتعلم ع د أش اص ناقصي العلم الذين ينع ف أنفسهم يف م زلة العالمة كيصدركف األح اـ الفقهية من ع د أنفسهم
كال صػػلة وػػم بانفسػػهم كال بعلمهػػم .مػػن الػػالزـ أف تتعلم ػ ا مػػن كتػػا أش ػ اص أثةت ػ ا صػػدقهم كإخالصػػهم كأمػػانتهم
كأهليتهم كاستقامتهم كجسارمم فعػال كتطةيقػان ...تػتعلم العػريعة أكال كل ػن مػن مصػادر م ث قػة كمػن أشػ اص أمي ػة ال
من كتا أك من كتيةات أشةاه املاليل ال اقصة معرفتهم.
كيف هػذا الةػاب ت ػ ف الةػدائل كالتقييمػات الػه تسػت د إىل بعػض العةػارات م ػل "برأيػي ،بق ػاعه ،حسػا تف ػسم" بػس
قابل ة لالعتةار ،بل رنا االست اد على أساس االعتقاد بالعلم كاإلشناف ال امل.
أن اع األساليا:
ي اجه ا يل ا ديد الذم فتح عي نه للحياة السياسية أن اعان من امل اه كاآليت:
 -7م ه أج ذ
 -2م ه االتفاؽ
 -3م ه إدماجي ق مي
 -4م ه الةيعة
 -5م ه الت سيق
 -6م ه الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم

منهج أجنبي:

 -7هػذا املػ ه هػ مػ ه حػز علػى الطػراز األج ػذ ال صػػلة لػه باإلسػالـ أنػه أج ػذ كػت ،مسػت رد مػن التػػرب.
كإف الدشنقراطية اله ال ربط وا باإلسالـ ه أحد مةادئها احلتمية كعليه فػ ف هػذا الػ ه ال يتفػق مػع اإلسػالـ
كال صلة وا به!..
 -2ختتلف مصادرها فاإلسالـ مصػدره مػن اهلل سػةحانه كتعػاىل كيسػت د إىل الػ حي بي مػا تلقػي األحػزاب مصػدرها
كأف ارهػػا مػػن اإلنسػػاف نظ ػران وػػذا االعتةػػار ،فمػػن بػػس املم ػػن انتهػػاج هن ػ بػػس إسػػالمي يف قنػػية إسػػالمية.
كاحلقيق ػػة ه ػػي "ع ػػدـ ج ػ از اس ػػتعماؿ كس ػػيلة ب ػػس مع ػػركعة لتاي ػػة مع ػػركعة" حي د ػػذ كم ػػا ي ػ ف املص ػػدر ب ػػس
اإلسالـ ،التطةيق أينان سنالف اإلسالـ.
 -3ال ت ازؿ من املةادئ يف اإلسالـ بي ما تتعاقا الت ازالت يف احلزب بص ر متتالية خاصة يف ظػل أكضػاع تركيػا
كاله ت ف على األش اؿ التالية:
أ -حني تاسيل احلزب ،سيق ـ مؤسل احلزب بزيارة إىل قرب الص م هةل {كمػاؿ أتػات رؾ} ألداء كقػ ؼ االحػأاـ
أمامه .كزنرـ القرآف ال رو هذا العمل كما يق ؿ سةحانه كتعاىل:
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"كال تصل على أحد م هم مات أبدان كال تقم على قربه إهنم كفركا باهلل كرس له كمات ا كهم فاسق ف".
أليل هذا ت ازال عن املةادئ \؟ أال يقع اإلشناف يف م قع ا طر.
ب -ل لقي نظػرة علػى امل هػاج الػداخلي ألحػد األحػزاب كالػذم جػاء فيػه "يعمػل حزب ػا يف إطػار القػان ف الدسػت رم
احلايل ككفقان ملةادئ كث رة أتات رؾ.
أليل هذا أينان ت ازال عن املةادئ؟ هل رن ز اإلفتاء بعاهنا؟ هل يليق لإلنساف املسلم أف ي تا أك يق ؿ هذا؟ أال
يقع اإلشناف يف م قع ا طر؟
ج -تعليق الص ر ،رنا تع ليق ص ر هةل {أتات رؾ} يف مراكز كمقرات كافة األحزاب ،هل رن ز للمسلم أف يقعد
يف هذه املةاين ،ليت لم عن اإلسالـ كسندـ قنية اإلسالـ ،كهل أخذ الفت ل بعاف ذلك؟ هل هذا مم ن؟ أال تعترب
هذه املةاين من ضمن األماكن اله مل يدخلها الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم؟ أليست هذه األماكن أمػاكن يركػات
العياطني؟
د -رنا أداء اليمني :يؤدم األعناء امل ت ة ف للربملاف {اجمللل ال ط ال ةس} شني ان بس معركع كه شنني ال فػر
كيقسم على احلفاض على ال فر كال فار .أين الفت ل؟ هل هذا جائز؟
ق_ ع ػػدما تػػذهة ف إىل كرسػػي أداء اليمػػني ،هػػل تعرفػ ف أيػػن م ػػاف ال رسػػي؟ أيػػن لسػ ف ه ػػاؾ كالصػ رة معلقػػة
ف ق م ،إف كج دكم ه اؾ بس جائز.ألف احل م ه اؾ لتس اهلل ،العريعة بس م ج دة ،ال كج د للقرآف ه اؾ .ألف
دست ر ال فر ه صاحا ال لمة ه اؾ ،ال رن ز ل م القع د ه ػاؾ ألف صػاحا ال لمػة هػ الرجػل الصػ م كلػيل
اهلل سػػةحانه كتعػػاىل .ال رن ػ ز القع ػ د يف م ػػاف يػػتم بػػني حػػني كآخػػر أداء كق ػ ؼ االح ػأاـ وةػػل .ح ػراـ علػػي م أف
تقعدكا يف هذا اجمللل أنه جملل العرؾ ،جملل الص م جملل أم اؿ أ جهل أنه دار ال دكة .كقد بني الرس ؿ صلى
اهلل عليه كسلم هذا ا طر { }
ك -ال ت س ػ ا بعػػض األق ػ اؿ م ػػل "حنػػن ملتزم ػ ف بالعلمانيػػة ،نريػػد الدشنقراطيػػة كمػػا هػػي يف أمري ػػا ،ال صػػلة حلزب ػػا
بالدين".

منهج االتفاق:
ه اؾ بعض ا ماعات تتفق مع ال ظاـ ال مايل {األتاتركي} كتساكـ معه كيتعايش الطرفاف براحة تامة كأف ت ين هذه
ا ماعات كجماؿ نعاطها ي ف برخصة ال ظاـ كيت سيطرته كي مه ،وذا ف ف ال ظاـ أمني من هؤالء كهؤالء أم اء
من ال ظاـ كال يععركف بالقلق إزاء امل اطر على أم اوم كأنفسهم ،قد ت ف مقاصدهم كبايامم سليمة كل ن ال اقع
بس هذه ،إهنم فعليان يرب ف رجاالن لصني لل ظاـ ،إهنم ي تهل ف أسل بان اتفاقيان .نعم حنن نسميه م ه االتفاؽ .كي ف
على هذا ال ح :
 -7تقدو ت ازالت لل ظاـ،
إهنم يراجع ف دكائر ال ظاـ للحصػ ؿ علػى اإلذف كرخػص لفػتح دكرة تعليميػة ،معهػد ،مركػز دراسػي كتعليمػي ،أك القسػم
الداخلي {ماكل الطالب} .مقابل ذلك قة ؿ شركط ال ظاـ كإعطاء النمانات بعاهنا كاآليت:
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أ -تعليق ص ر الرجل الصػ م يف مةػانيهم كيف بعػض األكقػات رنػا علػيهم نصػا هياكػل الرجػل يف مػداخل
مراكزهم.
ب -املػ ه هػ مػ ه نظػاـ علمػػاين ،الػدخ ؿ كا ػركج ي ػ ف حسػا ذلػػك .كع ػد إعػداد املػ ه الدراسػػي ال
تاخذ أكقات الصالة ب ظر االعتةار.
ت -ترتيا زكايا صصة وةل يتم فيها إعداد براك كتقدو كلمات ملدح الرجل الص م يف أكقات متتالية :يف
م اسةات معي ة مع أداء كق ؼ اإلجالؿ ،يف ساعات معي ة.
ث -ال ظاـ ه الذم يعػني نػ ع األزيػاء .احللػاب ،السػركاؿ ،العمامػة ،كا ةػة ال م ػاف وػا بػل مم ػ ع .ال ػد
اللحى ال ع د الطالب كال ع د املدرسني .،الرؤكس بس متطاة أث اء الدراسة كت اكؿ الطعاـ .إنه التعا
بػػالتس كحػػذنا الرسػ ؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم مػػن هػػذا املعػػهد ا طػػس ع ػػدما قػػاؿ {مػػن تعػػةه بقػ ـ فه ػ
م هم}
ج -االحتفاؿ باألياـ الس داء:
يف أياـ  79مارس {ماي } 23 ،نيساف {إبريل ك  29تعرين األكؿ {أكت بر} كجه هةل كأع انه ضربات
إىل املؤسسػات اإلسػالمية تلػػك األيػاـ هػي أعيػػاد وػم ،أمػػا بال سػةة للمسػلمني ف هنػػا أيػاـ سػ داء .إهنػػا أيػاـ قػػاـ
ال فػػر فيهػػا ب رسػػاء ق اعػػدها مػػن الػػالزـ شػػلةها كاسػػت ارها كتلعي هػػا كتقةيحهػػا ،ففػػي تلػػك املؤسسػػات تػ ظم
مراسيم االحتفاؿ من قةل الطالب كب شراؼ املدرسني لتسل أدمتة الطالب كصةتها بصةغ ال فر.
 -2ال ظاـ مسركر:
يفيد هذا العمل ال ظاـ يف بعض ا انا ،فيقلل لل ظاـ أزمة احلص ؿ أك استدلار املةاين كي فر له ركاتا املعلمني
كاملدرسني كمصارؼ أخرل كزنصل على ذكم االختصاص كا ربة كعلى امل ظفني امل لصني حي يعاء ألف هؤالء
خاضع ف ملراقةة ال ظاـ يف مراحل الدراسة كالت ظيف كال يع ل ف خطران على ال ظاـ كليل من النركرم لل ظاـ أف يرفع
ص ته عليهم يف هذه احلالة ألنه يستفيد من كرائهم.
باإلضافة إىل فائدة عظيمة أخرل ،فمن جانا ،عرض ص رة يلة عن ال ظاـ حي يرخص مل ل هذه الفعاليات .كمن
جانا آخر الت و كالتالعا بعق ؿ أب اء الععا .ك.ة أمراف خفياف :عرقلة تربية الع اصر ال رية كلاكلة جعل األفراد
ال ريني كا هاد بني م ف رين كم ركهني من قةل الععا.
فلم اجهة تلك الع امل من الطةيعي أف ي ف ال ظاـ ال مايل مسركران ألنه أمني من مستقةل كج ده.

منهج قومي ادماجي:
حسػػا هػػذا امل ػ ه  ،ف ػ ف ه ػػاؾ ع ص ػراف كاحػػد يػػتم اآلخػػر كذنػػا الق ميػػة الأكيػػة كاإلسػػالـ كيسػػت جا إرنػػاد تركيةػػة ػػذا
العاف أك بتعةس أكضػح ال شن ػن لإلسػالـ أف يقػف علػى أقدامػه بػدكف الق ميػة الأكيػة كال شن ػن للق ميػة الأكيػة أف ت ػاؿ
العرؼ بدكف اإلسالـ كرنا أف ي ف الع ص مسلمان كتركيان معان إىل أبعد احلدكد.
التحليل كاإلنتقاد:
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يتةىن هػؤالء نفػل الػ ه االتفػاقي كاسػاس للعمػل احلػز  .إضػافة إىل أهنػم أحػدث ا هنلػان نا نا نا نا نا انػدماجيان يت ػاقض مػع
اإلسالـ كركحه ككماله.
هػ أسػػل ب جديػػد أضػػاؼ الق ميػػة كاالزدكاجيػػة إىل اإلسػػالـ كيػػدؿ هػػذا علػػى أف اإلسػػالـ نػػاقص كػػد ذاتػػه .الػػأؾ اسػػم
لعرؽ معني .بي ما اإلسالـ كحي إوي مصدره من اهلل العليم القدير دين كامل بدكف أية ن اقص ال ي مل بتسه كالق مية
العربية أك الق مية الأكية أك بام شيء آخر ،كيت اىف هذا الف ر بص رة صرزنة مع اآلية ال ال ة لس رة املائػدة .كعليػه ف نػه
تعة ػػس خط ػػس كين ػػع املع ي ػػات اإلنس ػػانية يف م ض ػػع ا ط ػػر .عل ػػى ه ػػذا األس ػػاس نس ػػتطيع الق ػ ؿ ب ػػاف املػ ػ ه القػ ػ مي
االندماجي ال يتطابق مع العريعة اإلسالمية.

نهج البيعة:

نستطيع أف نسمي تابعي هذا امل ه ب"اجملتهدين ا دد" إهنم زناكل ف انتقاص قيمة مذها أهل الس ة كميدة األرضػية
للمذهةية كتةديل املذها.
يةايع هؤالء احل م امل ج د يف إيراف كيلق ف األكامر كالت جيهات من ه اؾ .كنعر يف السابق تقريران مفصال ح ؿ امل ض ع
يت ع اف "ال ظرة إىل إيراف" يف صحيفة "األمة".

منهج التنسيق:

ه ػػاؾ بعػػض ال تػػاب كا ماعػػات يتةع ػ ف هنل ػان اتفاقي ػان أك ي ص ػ ف بػػه .كل ػػن ي ةتػػي عػػدـ خلػػط هػػذا ال ػ ه مػػع ال ػ ه
االتفػػاقي السػػالف ذكػػره ،ألف .ػػة فػػرؽ بي همػػا ففػػي الػ ه االتفػػاقي يػػتم االتفػػاؽ مػػع ال ظػػاـ ال مػػايل كل ػػن كفقػان للػ ه
الت سيقي يتم مع اعات كمؤسسات ذات مسارات تلفة.
يق ؿ هؤالء :ي ةتي علي ا أف ن ف ضمن م ل هذا االنسلاـ كاملالئمة كي ال نعتػرب أنفسػ ا علػى احلػق كدائػرة احلقيقػة
فقط ،ألف ذل ك يع استحقار اآلخرين كنع ب العداكة كا ص مات .كإذا أقدـ كل فرد أك اعػات علػى التسػامح يف
تعامله مع اآلخرين يؤدم ذلك إىل تقارب املسلمني كالتعاكف فيما بي هم .كشن ن التعاكف مػع احلفػاظ علػى خص صػيات
كػػل طػػرؼ .رتػػا يػػتهم مسػػلم مسػػلمان آخػػر باالنتمػػاء احلػػز كل ػػن رنػػا علي ػه أف ال ي سػػى نيتػػه قػػد ت ػ ف نيتػػه خدمػػة
اإلسالـ عن طريق احلزب في ةتػي عػدـ اسػتحقاره بػل علػى الع ػل رنػا م اجهتػه بالتسػامح .مػ الن كيػف ي ػ ف التقيػيم
لع ص مسلم يعمل حلزبه كيستتل انتماءه احلز من أجل اإلسالـ كيستعمل حزبه ك سيلة مت ن من تقػدو ا ػدمات
كيستطيع أينان أف سند ـ مسارات أخرل كيةني بصراحة الت ازالت اله قاـ ا أك أجرب عليها؟ كب اء علػى هػذه ال يػة فػ ف
إقامة العالقات معم م ل هذا املسلم يف إطػار األخػ ة اإلسػالمية مفيػدة ".كيعػ هػذا عػدـ اجت ػاب الػدخ ؿ يف التعػاكف
كالت جه حن اودؼ املعأؾ مع كل مسلم الذم نيته حس ة كي تمي إىل حزب اهلل .كتدؿ هذه األق اؿ لػزكـ ختلػي الػذين
شنارس ف العمل احلز عن حز م على اإلطالؽ كعدـ مطالةتهم بأؾ العمل احلز بتاتان .كيق ل ف أينان ل ةذ ا الفػات
امل ج دة بي ا كنتالءـ مع الةعض بركح التسامح كنتقارب يف القنايا املعأكة ل ي يؤدم إىل التحرؾ معاى كبالتايل يؤدم
اختاذ سأاتيلية م اسةة مع ظركؼ تركيا كإرناد فقه الدع ة.
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كينيف هؤالء ق ال آخر :رنا أف ال يق ؿ أم عن ماعة باف اعت ػا علػى احلػق بصػ رة قاطعػة" بػل عليػه "أف يقػر
بالتسامح مع اعات أخرل ،ال يت لم ضدها كال يصطدـ معها .أم عدـ ال ظر إىل األق اؿ كاألفعاؿ كاحلركات بل إىل
ال يات كالظركؼ اله يعيش فيها الع ص كم اجهته بالتسامح كعدـ مسه كل كاف خاطدان"...
كيستمركف قائالن" :على ا يػل ا ديػد أف ال يقلػد السػابقني بػل عليػه أف رنػد فقهػان للػدع ة كأسػل بان للتةليػغ كي ػ ف م ػاال
اال يف هذا الةاب كهذا ما نت قع م هم".
هػػذا ه ػ م ػ ه ال تسػػيق كيػػتم ت عػػدة الع اصػػر كفق ػان لتلػػك امل اصػػفات أم ي ن ػ ف متسػػالني ،يقػػابل ف ال ػػل بػػاالحأاـ
كاجملاملة كاملداه ة دكف االنتقاد كاالعأاض كعدـ االنعتاؿ باخطاء بل رنا الت سيق معهم.
يا ترل! أف العريعة تق ؿ ه ذا :فاين مؤسسة األمر باملعركؼ كال هي عن امل ر يعمل ف أخطاء ف ؽ أخطاء ،يرت ةػ ف
آثام ػان ف ػ ؽ آثػػاـ كيقػػدم ف ت ػػازالت ف ػ ؽ ت ػػازالت .فةسػػل كهم هػػذا ،يعرض ػ ف األمػػة كالعػػامل كجيػػل املسػػتقةل إىل أض ػرار.
كيس ػ ت شػػةاب ا مقػػابلهم رعايػػة للمصػػايف ،كطمع ػان يف الػػدع ة إلػػيهم لالخن ػراط كالتعػػاكف ،يس ػ ت ف مقػػابلهم كالعػػياطني
ا رس كال يق ل ف وم "يا أيها السادة ع دكم أخطاء ،تسسكف على ا طا ،إف هنل م هذا يسيق م إىل شفا حفرة مػن
ال ار ،كرنا علي م الرج ع ق ؿ ف ات األكاف  ،لذا فاسل ا هن الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم .أي ف مراعػاة املصػلحة
على هذا ال ح ؟ هل هذه هي العريعة؟ أيق ؿ القرآف ال رو ذا؟...
كال! ال تق ؿ العريعة كال املصحف العريف ذا! هذه ليست مصلحة بل هي مفسدة! ..كإلي م اآليات ال رشنة:
ً
و
ل ىما ىكاني اٍ يػى ٍف ىعلي ىف{ .املائدة}79 :
 .1ىكاني اٍ الى يػىتىػى ى
اه ٍ ىف ىعن ُّم ى ر فىػ ىعلي هي لىةٍد ى
ً
ً
ين{ .الةقرة}147 :
ٍ .2
احلى ُّق ًمن َّربِّ ى
ك فىالى تى ي نى َّن م ىن الٍ يم ٍم ىأ ى
ً
ً
 .3كلىدًن أىتىػي َّ ً
ً
ن يػهم بًتىػابً وع قًٍةػلىػةى بػى ٍع و
ػض
اب بً ي ِّل آيىوة َّما تىةً يع اٍ قٍةػلىتى ى
ىنت بًتىابً وع قٍةػلىتىػ يه ٍم ىكىما بػى ٍع ي
ك ىكىما أ ى
ى ٍ ٍى
ين أ ٍيكتي اٍ الٍ تى ى
ت الذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ني{ .الةقرة}145 :
اءهم ِّمن بػى ٍعد ىما ىج ى
اءؾ م ىن الٍع ٍل ًم إًن ى
َّك إً ىذان لَّم ىن الظَّالم ى
ت أ ٍىه ى ي
ىكلىد ًن اتػَّةىػ ٍع ى
كيق ؿ الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم:
عػػن عةػػد اهلل بػػن مسػػع د رضػػي اهلل ع ػػه قػػاؿ :قػػاؿ رس ػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم :ملػػا كقعػػت ب ػ إس ػرائيل يف
املعا صي هنتهم علماءهم فلم ي ته ا فلالس هم ككاكل هم كشارب هم فنرب اهلل قل ب بعنهم بةعض كلع هم علػى
لساف داكد كعيسى بن مرو ذلك تا عص ا ككان ا يعتدكف قاؿ فللل رس ؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم ككاف مت دػان
فقاؿ ال كالذم نفسي بيده حىت تاطركهم على احلق أطران.
كما ه كاضح إذا رأل مسلم أك اعة ،عمال م ران يقأفه أحد أك اعة كمل زناكؿ تتيسهم بػل عاشػرهم ،يطةػق
عليه ح م الرد كاإلن ار كحىت اللع ة حسا بياف اآليات ال رشنة كاألحادي العريفة.

مقياس القيم:
كيف كعلى أم أساس نستطيع أف حن م على اجملتمعات اله ال يطةق فيهػا ال ظػاـ اإلوػي ع ػد ارت ػاب املعاصػي،
كنتةػػع ال ػ ه كاألص ػ ؿ ا اطدػػة؟ كفػػق أم معيػػار أك مقيػػاس رنػػا تقيػػيم أعمػػاوم كهنلهػػم حػػىت حن ػػم عليهػػا كدنيػػز
الس ء عن ا طا كن ذر ال ػاس .قػد خناطػا ال ػاس إلبالبهػم بػاهنم يسػل ف مسػاران خاطدػان  .إهنػم يق مػ ف كيق لػ ف
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"كػػال" إف قػ ل م ي طةػػق علػػى العصػ ر السػػابقة أمػػا اآلف فػ ف ظػػركؼ العػػامل تتطػ ر ي ميػان كيتقػػدـ اجملتمػػع باسػػتمرار
كيتطلا هذا التتيس قيمان متتسان.
يسػػتلزـ هػػذا احلػػاؿ كج ػ د معيػػار للقػػيم يقةلػػه ا ميػػع ل قػػيل عليػػه الصػػحيح كا طػػا .هػػل يصػػدر هػػذا املقيػػاس مػػن
تقػديرات بعػرية ،مػن أعػرافهم كعػادامم كمػن ربةػامم كأهػ ائهم؟ هػل رنػ ز التسػليم وػذا األمػر؟ كػال ،ألف كػل هػػذه
األم ر آنية كقابلة للتتيس يف أم كقت كال تةقػى علػى كضػع ثابػت .فػ ذا تصػرف ا كفقػان أله ائ ػا كاسػتحدث ا هنلػان مػن
ع د أنفس ا أك اقتةس ا من آخرين خاصة من األجانػا الػذين يتػادركف دي ػا كعقيػدت ا .ع دئػذ أال ن ػ ف قػد قػذف ا
أنفس ا كشع ب ا إىل فراغ بدكف مرشد؟ أال ن ف ضالني يف ظالـ رامل بدكف إشارات األض اء؟ إذف أن ا كاجة إىل
مقياس ثابت ال يتتس كصائا على أكمل ال جه .املقياس الذم كضػعه اهلل سػةحانه كتعػاىل كهػ اإلسػالـ كالقػان ف
اإلوي.
كعلى ا يل ا ديد أف ي طلق كفقان وذا املقياس كال يستدؿ بال ه الت سيقي كال باألشػ اص املصػلحني كاملسػالني
بل عليه أف يتمسك بالقان ف اإلوي قسطاسان كبالرس ؿ مقتديان ليطلا احلق إىل صاحةه كيسػعى جاهػدان ل ػي رنػد
املسػػار الصػػحيح كاملرشػػد الصػػائا ألف احلػػق كالصػ اب كاحػػد كيف م ضػػع كاحػػد يف كػػل األمػ ر كال ي ػ ف اث ػػني كيف
م ضعني .يف هذه احلالة ت جد اعات كت ف اعة كاحدة على احلق كالص اب ال أك ر .كعلى ا يل ا ديد أف
رند ضالته يف تلك ا ماعة كي ةت ذلػك بعلمػه لي ػ ف أسػاس اعتقػاده .يقػرر يف تلػك ال قطػة .ه ػاؾ كداخػل ذلػك
الصف يق ـ بدع ته كانتقاداته كياليله .يعتقد باننمامه إىل هذا الصف بال ارتياب كتردد .ي طلق من هذه ال قطة
 ،يعمػػل عل ػػى إيقػػاظ كإدالؿ اعت ػػه ع ػػد ال ق ػ ع يف الزل ػػة كالت ػػازالت كإذا مل تقة ػػل ا ماع ػػة فعلػػه ه ػػذا ،فسفن ػػها
كي رها.
كبالتايل ي ف ا يل ا ديد صػرزنان  ،خالصػان  ،قاطعػان يف كالمػه ،كمعل ػان ألخطػاء كت ػازالت اعػة دكف الػأدد كإال
في ف مسؤكال كما يق ؿ سةحانه كتعاىل!
ك ىكا ىف ىعٍهي ىم ٍس يؤكالن {اإلسراء}36 :
ك بًًه ًع ٍل هم إً َّف َّ
صىر ىكالٍ يف ىؤ ىاد يك ُّل أيكلدً ى
ل لى ى
ىكالى تىػ ٍق ي
الس ٍم ىع ىكالٍةى ى
ف ىما لىٍي ى
ػاد الَّ ًػذين يسػت ًمع ىف الٍ ىقػ ىؿ فىػيتَّةًعػ ىف أىحسػ ه أيكلىدً َّ ً
فىػةعِّػر ًعة ً
ً
ػك يهػم أيكليػ ا ٍاألىلٍة ً
ػاب {الزمػر،
ٍ ى ي ٍ ى ىي ٍ ى
ى ى ٍى ي
ى
ين ىه ىػد ياه يم اللَّػهي ىكأ ٍيكلىد ى ٍ ٍ
ى ٍ ى
ػك الػذ ى
}18
ترسػػم هػػذه اآليػػات هنل ػان م م ػالن للعقػػل كالقلػػا كم لمػػا تتنػػمن األسػػل ب العلمػػي ذلػػك األسػػل ب الػػذم أدركتػػه
الةعرية يف الفأات األخسة  ،تتنمن األسل ب السياسي أينان.
يامرنا قرآن ا ال رو باف ال حن م مسةقان بص رة قاطعة على خرب أك حادثة إال بعد ت رم جدم كتةياف كمساع إفادات
األطراؼ ل قرر بعدها احل م.
هذا ه هن اإلسالـ احلساس كع دما يتةع العقل كالقلا هذا املسار ال يةقى جماؿ لألكهاـ كا رافيات يف العقيدة
كال تةقى العةهات كالأدد يف الساحة السياسية أينان.
ِ
ت َعلَي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا {املائدة :
ض ُ
يق ؿ سةحانه كتعاىل :الْيَـ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ ْ ْ َ َ َ
}3
كأعػػرض بعػػض سػػط ر مػػن تفسػػس سػػيد قطػػا {ر ػػه اهلل} حػ ؿ هػػذه اآليػػة :كانػػت هػػذه الع ػريعة تةادئهػػا ال ليػػة
كب اح امه ػػا التفص ػػيلية لت ي ػػة ك ػػل م ػػا زنت ػػاج إلي ػػه حي ػػاة اإلنس ػػاف م ػػذ تل ػػك الرس ػػالة إىل آخ ػػر الزم ػػاف م ػػن ض ػ ابط
كت جيهات كتعريعات .فاعلن وم إكماؿ العقيدة كإكماؿ العريعة معان فهذا ه الدين .كمل يعد للمؤمن أف يتص ر
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أف ػػذا ال ػػدين نقص ػان يس ػػتدعي اإلكم ػػاؿ كال قص ػ ران يس ػػتدعي اإلض ػػافة كال للي ػػة أك زماني ػػة يس ػػتدعي التطػ ػ ير أك
التح ير كإال فما ه تؤمن كما ه تقر بصدؽ اهلل كما ه ترتض ما ارتناه اهلل تعاىل للمؤم ني .هػذا الػدين جػاء
لإلنساف يف كل زماف كيف م اف ال ماعة من بػ اإلنسػاف .األح ػاـ التفصػيلية جػاءت لتةقػى كمػا هػي كاملةػادئ
ال ليػػة جػػاءت لت ػ ف هػػي اإلطػػار الػػذم ت مػ يف داخلػػه احليػػاة الةعػرية إىل آخػػر الزمػػاف دكف أف ختػػرج عليػػه إال أف
خترج من إطار اإلشناف  .كيقف املؤمن أمػاـ ارتنػاء اإلسػالـ دي ػان للػذين آم ػ ا يقػف أمػاـ رعايػة اهلل سػةحانه كتعػاىل
كع ايته وذه األمة لي تار وا دي ها كيرتنيه كه تعةس يعي كا اهلل وذه األمة كرضاه ع ها حىت لي تار وا م ه
حياما.
{ }2على ا يل ا ديد أف ي ظر إىل مسالتني:
 -1هل ت ف االنطالقة ق الن كعمالن مةي ة على {مصدرنا القرآف  ،قدكت ا الرس ؿ}.
 -2ال تسلك ا ماعة طريق الت ازالت،
ػركل  ،رنػػد كػػال ال صػػفني يف {ايػػاد ا ماعػػات اإلسػػالمية} .حنػػن قم ػػا بةح ػ كتقيػػيم
إذا تةصػػر ا يػػل ا ديػػد كتػ ٌ
ح ؿ ماهية كافة ا ماعات  ،لتق ـ هذه ا ماعات بالعمل املماثل ح ؿ اعت ا.
يساؿ أحد االخ ة كيق ؿ  :هل رن ز تعليق الص ر يف م اف يدرس فيه القرآف ال رو كالعل ـ القرآنية ؟ كهل يصح
إرساؿ األطفاؿ إىل هذه املراكز كمساعدة م ل هذه األماكن ؟.
ه اؾ إ.اف رنا اإلشارة إليهما :ال ثن  ،كالت ازؿ.
أكال :أ -إف ص ر مصطفى كماؿ أتػاترؾ أكثػاف. :ػة حقيقػة علػى املسػلم أف يعرفهػا كهػي صػ ر أتػاترؾ ال تقػارف مػع
ص ر أناس آخرين  .ي ف تعليق ص ر ألش اص عاديني يف بي مم أك أب يػتهم أك أمػاكن أخػرل م ػركه أك حػراـ ،
كال تدخل املالئ ة أماكن تعلق فيها تلك الص ر  .هذه هي مسػالة إمػا مسػالة صػ ر مصػطفى كمػاؿ ف هنػا ال تتةػع
نفػػل احل ػػم  ،إهنػػا أصػ اـ لرجػػل الصػ م مت ػػل الصػ م كالطػػاب ت  .مصػػطفى كمػػاؿ هػ الػػذم قنػػى علػػى مؤسسػػة
ا الفة  ،ب ٌدؿ استعماؿ احلركؼ القرآنية  ،أبلقت املدارس الدي ية  ،م عت العريعة كالسياسة العرعية ،حلل احلراـ
 ،حرـ احلالؿ  ،أعطيت سػلطة احل ػم للعػعا مػع أف احل ػم هلل كحػده كبقيامػه بػ جراءات كتتيػسات أخػرل كلهػا
م افية لإلسالـ  ،التحق بصف ال فر  ،كصار معركان كص مان كطاب تان .
إف الص ػ ر املعلقػػة يف الػػدكائر كامل اتػػا كاملػػدارس كمػػىكل الطػػالب كإف اوياكػػل الػػه مت نصػػةها يف السػػاحات كلهػػا
أصػ اـ كمتاثيػػل مت ػل مصػػطفى كمػػاؿ .نظػران وػػذا االعتةػار  ،إذا كػػاف تعليػػق صػ ر أشػ اص عػاديني م ركهػان أك لرمػان
فهل رن ز دخ ؿ أماكن يعلق فيها ص ر الطاب ت؟ أال يقع اإلشناف ع دئذ يف خطر؟
ب -املعاين اله ت من كراء تعليق ص ر كماؿ كهياكله هي:
 -1إخفاء احلقد ضد الدين  :من ضمن املعاين اله ت من كراء تعليق ص ر مصطفى كماؿ كنصػا هياكلػه ،هػ
نفػػاؽ إخفػػاء احلقػػد ضػػد الػػدين كتسػػأ خيانػػة الػ طن مػػع تزريػػق كتلقػػني أدمتػػة ناشػػدة ا يػػل ا ديػػد مػػن الػػذك ر
كاإلناث.
 -2الدخ ؿ إىل القل ب كإدعاء كال ط ية :لقد قيػل "هػذه صػ ر إنسػاف كطػ  ،كم قػذ العػعا" كقيلػت ع ػه هػذه
العةارات "ه ليل عدكان لإلسالـ ،عالكة على ذلك أحا الدين كالععا كال طن كمقدساته كاهتم به .حىت
قاؿ" :ما أسعد من قاؿ أنا تركي" ك ذا الع ل قػ ٌدر العػعا الأكػي كباركػه كأعلػن ل افػة العػامل بػاف السػعادة
متر عرب طريق حا ال طن .ك ذا السةا ف ف هذا الععا ال يف ينم قائده األب إىل صدره  ،زنأمه كزنةه ،
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كيعلػػق صػ ره يف املؤسسػػات التعليميػػة كالأب يػػة ،كي صػػا هياكلػػه يف احلػػدائق كالسػػاحة لت ػ ف رمػزان لػػه .ليسػػت
ه اؾ سلطة يف تركيا لتس مصطفى كماؿ .كليل ه اؾ صاحا كلمة بسه .كل شيء يايت م ه  .إف الدساتس
 ،الق انني  ،األحزاب  ،امل اه  ،نظاـ الأبية ،احملاكم  ،التقػاكو كأيػاـ العطػل  ،كأشنػاف كلهػا تصػدر ع ػه كعػن
ث رته كوذا االعتةار أف حا كاحأاـ الععا م جه إىل هذا الرجل ال إىل اهلل كالرس ؿ كالدين كالقرآف كالقان ف
اإلوي .الععا يؤيد ث رته كزنرسها .يػؤمن بانػه يسػتلهم مػن هػذا الرجػل كيسػتلزأ بسػةةه .كأخػسان رنعلػه صػ مان
يعةده .كيت طػى كػل ذلػك يؤوػه كيسػميه معةػ دان كيػ ظم لػه حفػالت عيػد امل لػد كي تػا لػه قصػائد  ،كأناشػيد
كأباين" .نعم ،جعل ه إوان كقال ا يف حقه بانه "إلػه  ،معةػ د  ،خػالق  ،بصػس  ،علػيم  ،رب" .كهػذا بعػض مػن
عةارات ال فر اله قيل ع ه كنذكرها على سةيل امل اؿ ال احلصر:
أص ات من القلا:
حنن عةاد ؿ"أتاترؾ" .ه كل شيء  ،م ج د يف كل م اف  ،أثر يف كل مساء  ،ي عل يف كل ليط .كل شيء هػ
 ،ه كل شيء يف كل شيء أتاترؾ.
ه يف األرض  ،يف السماء  ...يرل ما ال يرل  ،يعلم ما ال يعلم  ،يسمع ما ال يسمع ...
ننم أيادي ا إىل كج ه ا كقل ب ا إىل أنفس ا  ،حنن نعةدؾ.
أنت م ج د  ،فريد  ،خالق  ،لييفنح الذم ال يؤمن بك.
بقلم آبا ب ندكز  ،نعر يف صحيفة  Hakimiyyet-i Milliyye-Ulusبتاريخ 1934/1/4
"جدت إىل حنرتك كعي ين ممل ءة
ليعةد ال اس ربه  ،حنن عةاد ؿ {أتاترؾ}"
م لدنا:
"يت قةة حنر فلاءة كأتى
تعاؿ يا  19مايل  ،مرحةا يا فلر م قطع ال ظس .
مرحةا يا إوا نزلت إىل األرض يف سامس ف "
{بقلم لت كماؿ جابالر-شاعر}-
األذاف :ت ةس ؿ {أتاترؾ}
"أتاترؾ أكرب  ،أتاترؾ أكرب  ،ه م ج د فقط"...
 -3مصطفى كماؿ ص م فعال كتطةيقا  :هذا ه املعىن كاودؼ كالتاية كراء تعليق الص ر كنصا اوياكل .كبعةارة
أك ػػر إينػػاحا ه ػ أف املقصػػد األصػػلي كراء تعليػػق ص ػ ره كنصػػا هياكلػػه ه ػ جعلػػه إو ػان لي ػ ف الػػةالد معةػػدان
لألكثاف كي ف الععا كث يني.
ال فػرؽ بػني صػ ر هػذا الرجػل مػع أصػ اـ تقليديػة سػابقة ألم ػاؿ فرعػ ف كدنػركد كقػاركف كأ جهػل كأينػا مػع أصػ اـ
معاصرين أم اؿ ل ني كستاليني كماك.
بل إف مساكئ ص ر كهياكل هذا الرجل أك ر مناعفة كيدخل ضمن هذا احل م.
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الرسم:

ال رن ز رسم الص ر ألش اص ػدؼ تعظػيم دنيػ م أك تقػديل مػن ال احيػة الدي يػة كح مػه حػراـ كالتحػرو ي ػ ف
أشػػد إذا كػػاف الص ػ ر معلقػػة ػػدؼ تعظػػيم كتةليػػل الظػػاملني كالفاسػػقني كال ػػافرين  .كال تػػدخل املالئ ػػة إىل هػػذه
األماكن {املذاها األربعة -أح اـ الرسم كاوي ل يف اإلسالـ}
ثانيا :إثم تقديم التنازالت:

يع املؤسسات التعليمية كالأب ية اله ختنع لرقابة أم الدكرات كاملدارس كاملىكل  ،اله فتحت ت افقة رمسية تقدـ
ت ػػازالت  ..فمػػن تعليػػق الصػ ر  ،كقػ ؼ االحػأاـ  ،ترتيػػا زكايػػا صصػػة يف أيػػاـ معي ػػة ،كلمػػات املػػدح ،شػػهادات
الت ػػرج علػػى مراسػػيم مس ػسات العػ ارع يف كلهػػا مػػاك يف الت ػػازالت كاالستسػػالـ .كقػػد أرسػػى ال ظػػاـ ق اعػػده كي ػ
يستطيع أف رنرؼ بال اس كرنرهم إىل جمراه حىت كل كان ا من أكلدك الذين ي ق ف بانفسهم .ف ذا نظرنا إىل ال تاب
الس م إلحدل املدارس يف س ة  . 1989ففي صفحات الةداية ت جد ص رة مصطفى كماؿ كخطابه للعةاب مث
ص ر مؤسسي املدرسة فةعد قلا بعض صفحات أخرل ت جد عةارة "أنا أركع باحأاـ أماـ املعلم اجمله ؿ".
إذا مزجتم احلق بالةاطػل  ،فمػاذا سػيعمل احلػق إذف ؟ سينػع املةطػل كاحملػق ج ةػان إىل ج ػا كسػيعطي درس العػربة،
كهي ال تيلة املرة للت ازؿ..
هل رن ز تعليق الص ر مع حسن ال ية ؟
نعرؼ حقيقة هذا الرجػل للليػل
زناكؿ الةعض عن طريق بعض التربيرات اإلدعاء باهنم على ص اب كيق ل ف "حنن ٌ
ا ديد كن ضح وم .كإف أطفال ا ال ي ن ف متاثرين على كجه ما شرحتم بل كيعادكنه".
ج اب ا وم ه :
أ -كم مػن األسػاتذة ككػم مػن هيدػة اإلدارة ٌػرؤكا علػى اإلقػداـ لتعريػف هػذا الرجػل ليق لػ ا  :يػا أطفػاؿ ،إف
صػاحا هػذه الصػ رة عػدك للػدين ،قنػػى علػى العػريعة ،أتػػى بقػ انني ال فػر  ،يػػدل هلل تعػاىل  ،كصػػار
ص مان كطاب تان .كأف ذر كترسيخ اإلشناف يف القل ب يست جا مقاكة هذا الرجػل  ،كشػلةه كاسػت اره
هػػذه هػػي ت صػػية القػػرآف ال ػػرو  .كال ي فػػي اجت ػػاب تعليػػق ص ػ ره بػػل ي ةتػػي تلعي ػػه كرمػػي ص ػ رته إىل
املزبلة".
ب -هل تقدر ال ية احلس ة على تتيس امل رات
ه اؾ الةعض زناكل ف تربير أخطائهم كمسارهم ا اطئ الذم يستمركف عليه إلظهار ص اب ما سل ه مػع أف أعػذارهم
أكرب من قةاحايم .كيست د هؤالء باحلدي العريف الذم يق ؿ{ :إدنا األعماؿ بال يات كإدنا ل ل امرئ ما ن ل }...
نقال عن اإلماـ الة ارم رضي اهلل ع ه كيق ل ف :ت ف األعماؿ حسا ال يات  ،فيل ز ل ا أف دنعي حىت على أصػ ؿ
كم ػػاه بػػس اإلسػػالـ ب يػػة حسػ ة ،أال ي ةتػػي علي ػػا أف ن ظػػر بصػ رة إرنابيػػة إىل أخ يت سػػل بطريػػق بػػس معػػركع مػػن أجػػل
خدمة اإلسالـ" .كه ذا يريدكف تسلي أنفسهم.
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ل ظر إىل األدلة العرعية ل تعرؼ على مست ل الص اب بتلك التقديرات:
 -1يق ػ ػ ؿ اإلم ػػاـ ال ػ ػ كم يف ش ػػرح {األربع ػ ػ ف ال كي ػػة} "امل ػ ػراد ػػذا احل ػػدي ه ػػي أعم ػػاؿ الطاع ػػة ال األعم ػػاؿ
املةاحة.يق ؿ حارث احملاسذ  :ال دخل لل يات احلس ة يف املةاحات ك نعاء أب ية ف مة فاألصل فيه اإلباحة،
أما يف ب اء أماكن كاملساجد كا س ر سي ف مستحةان" كينيف قائالن "ال تؤثر ال ية احلس ة يف امل ركه كاحلراـ
كحاؿ ش ص ي ظر إىل مرداء ال زنل ال ظر إليها كيظن أنه يف ر يف قدرة أبداع اهلل تعػاىل  ،حيػ ال ي ػ ف
كسػػن ال يػػة كال شن ػػن تصػ ره .كتاكيػػدان علػػى هػػذا املعػػىن قػػاؿ اإلمػػاـ أبػ ح يفػػة ر ػػه اهلل  :إف صػحة األعمػػاؿ
قة وا ككماوا ،مرب طة بال يات .كيف نفل ال تاب يق ؿ اإلماـ ال كم:
تفرؽ ال ية بني العةادات كالعادات من جهة ،كتنع الف ارؽ بني العةادات من حي ث ا ا من جهة أخرل .ربط ا يل ،
اإلنفػاؽ علػػى النػػي ؼ  ،ا لػ س يف املسػػاجد  ،احلػػرب كلهػػا ت ػ ف قربػػة كي ػػاب فاعلهػا إذا خالطتهػػا ال يػػة الصػػاحلة كإال
فتةقى عادات.
ل ظر ح ؿ هذا امل ض ع إىل أق اؿ اإلماـ التزايل ر ه اهلل تعاىل:
إعلم أف األعماؿ كإف انقسمت أقسامان ك سة من فعل كق ة كحركة كس ف كجلػا كفػدع كف ػر كذكػر كبػس ذلػك ممػا ال
يتص ر إحصاءه كاستقصاءه فهي ثالثة أقساـ  :املعاصي كالطاعات كاملةاحات.
القسم األكؿ :املعاصي ،كهي ال تتتس عن م ضعها فال ي ةتػي أف يفهػم ا اهػل ذلػك مػن عمػ ـ ق لػه عليػه السػالـ :إدنػا
األعمػػاؿ بال يػػات" فػػيظن أف املعصػػية ت قلػػا طاعػػة بال يػػة كالػػذم يتتػػاب إنسػػانان مراعػػاة لقلػػا بػػسه ،أك يةػ مدرسػػة أك
مسلدان أك رباطان تاؿ حراـ  ،كقصده ا س .فهذا كله جهل ،كال ية ال تؤثر يف إخراجه عن ك نه ظلمان كعػدكانان كمعصػية
 ،بل قصده ا س بالعر -على خالؼ مقتنى العرع -شر آخر  ،ف ف عرفه فه معاند للعرع  ،كإف جهله فه عاص
جبهله .إذ طلا العلم فرينة على كل مسلم  ،كا سات إدنا يعرؼ ك هنا خػسات للعػرع ،ف يػف شن ػن أم ن ػ ف العػر
خسان ؟ هيهات  ،بل املركج لذلك على القلا خفي العه ة  ،كباطن او ل  ،ف ف القلا إذا كاف مائال إىل طلا ا اه
كاستمالة ال اس كسائر حظ ظ ال فل كت سل العيطاف به إىل التلةيل على ا اهل  ،كلذلك قاؿ سهل ر ه اهلل تعاىل:
ما عصى اهلل تعاىل تعصيته أعظم من ا هل.
ف ػ ذف إف ق لػػه عليػػه السػػالـ :إدنػػا األعمػػاؿ بال يػػات :سنػػتص مػػن األقسػػاـ ال الثػػة بالطاعػػة كاملةاحػػات دكف املعاصػػي  ،إذ
الطاعة ت قلا معصية بالقصد  ،كاملةاح ي قلا معصية كطاعػة بالقصػد ،أمػا املعصػية فػال ت قلػا طاعػة بالقصػد أصػالن .
نعم لل ية دخل ف يها كه أنه إذا انناؼ إليها مقاصد خةي ة تناعف كزرها كعظم كباوا.
ه ذا رأي ا أق اؿ اإلمامني ال كم كالتزايل اللذاف أكدا علػى "أف أح ػاـ املعاصػي ال تتتػس كلػ ارت ةػت ب يػات حسػ ة .
حي تؤدم األعماؿ التس املعركعة ب يات حس ة إىل آثاـ ف ؽ آثاـ.
إذف هػػل شن ػػن خدمػػة قنػايا اإلسػػالـ كفقػان مل ػػاه احلػزبيني كاالستسػػالميني كامل ٌسػػقني كم ػػاه بػػس معػػركعة أخػػرل كلػ
ب يػػات حس ػ ة ؟ أال ت ػ ف احلصػػيلة االسػػتمرار يف املعاصػػي؟ مػػا رأي ػػم حػ ؿ كتػػاب املػػؤلفني الػػذين يؤيػػدكف هػػذا اال ػػاه
الذم يػدع إىل إرنػاد مػ ه الػدع ة كفقػه الػدع ة  ،جػ از االنتمػاء إىل حػزب ب يػة حسػ ة .إم انيػة االسػتفادة مػن بعػض
الت ازالت كاملداه ات اله يتم تقدشنها كفقان لظركؼ تركيا .كي اجه ف كل هذه السل ؾ بركح التسامح كي ص ف ا.
تعليػػق الص ػ ر  ،االلت ػزاـ ب ق ػ ؼ االح ػأاـ  ،املعػػاركة يف الزكايػػا امل صصػػة ؿ أأتػػاترؾأ  ،اإلعػػالف "بػػاف حزب ػػا أسػػل يف
الدست ر احلايل متماشيان مع مةادئ كث رة أتاترؾ  ،أداء اليمني قائالن "أحافظ على الدست ر ،ث رة أتاترؾ...؛ أق اؿ أخرل
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م ل "أنا لايد يف كل شيء كل ن لن أك ف لايدان مقابل ث رة أتاترؾ كالدست ر .هل يمي ال ية احلس ة قػائلي كػل تلػك
ال لمات املفعمة بال فر؟ من يستطيع أف يق ؿ "نعم"؟
-3هل النركرات تةيح احملذكرات؟
يت سػػل بعػػض املتهػػاذين ػػذه القاعػػدة كلػػاكلني عػػرض معػػذرمم كيق ل ػ ف "مػػاذا نعمػػل ه ػػاؾ ضػػركرة :هػػل يةقػػى أطفال ػػا
جاهلني ال يعرف ف دي هم كقرآهنم؟ اعرض ا علي ا م انان آخر م اسةان لإلسالـ س رسلهم إليه!...
ال يعرؼ هؤالء السادة ما معىن هذه النركرة كأين تطةق  .لذا عليهم فهم القاعدة كعدـ استتالوا ألذكاقهم.
تعػػم إف قاعػػدة {النػػركرات تةػػيح احملػػذكرات} كاردة  ،كل ػػن أيػػن ككيػػف تسػػتعمل؟ لػػيعلم هػػؤالء اجملتهػػدكف ا ػػدد! أف
القصد ذه القاعدة الفقهية ليل ضركرات اعتيادية كإدنا ضركرات ف ؽ العادة فةأكها تقع احلياة يف خطر.
 -4إذا تعارض احلراـ مع الفرض  ،تأؾ الفرض  :فع د اصطداـ الفرض مع احلراـ  ،ال اجا أك امل دكب ،مع امل ركه ،
أيهمػػا تػػرجح ؟ ل ةح ػ عػػن ا ػ اب  :دراسػػة القػػرآف كتعليمػػه قػػد ت ػ ف فرض ػان أك كاجة ػان أك مسػػتحةان حسػػا الظػػركؼ.
كتفسسه أينان يتةع نفل احل م .كالفرض أينان ن عاف فرض العني كفػرض ال فايػة  .كي ػدرج يف قسػم فػرض ال فايػة اث ػا
ععر علمػان لأبيػة رجػاؿ العلػم .يف املؤسسػات التعليميػة الدي يػة الرمسيػة يف تركيػا كمػدارس األئمػة كا طةػاء كدكرات تعلػيم
القرآف أك يف التعليم العايل ففي كلها تدرس العل ـ إىل احلد املسم ح به كبالأكيز علػى مسػاءؿ العةػادات  .كعليػه فلػيل
مػػن الػػالزـ ت لػػف هػػذا األمػػر كالػػدخ ؿ يف أمػػاكن تعلػػق فيهػػا ص ػ ر رجػػل الص ػ م ،كلػػه مػػن أجػػل يصػػيل علمػػي مرس ػ ـ
حدكده.
ككاف من املم ن يصيل هذا القدر من الدراسة كالتعليم بص رة سرية حىت يف أصعا الفأات  .ففي زمن طتياف ح م
حزب الععا ا مه رم استمر تدريل القرآف كعل مه من طرؼ أساتذة كعلمػاء بيػارل بالتعػاكف آبػاء كأكليػاء األطفػاؿ
كيف أماكن خالية من األص اـ  ،ربم استمرار ق ات الػدرؾ كالعػرطة يف األعمػاؿ القمعيػة كحلػز املصػاحف كأجزائهػا يف
افر العرطة كاعتقاؿ األساتذة كاملدرسني.
إذا كاف تدريل القرآف ال رو كعل مه مم ان آنذاؾ فلماذا ال شن ن يف ال قت احلاضر يف ظل ظركؼ أيسر نسيةان  .كب ػاء
عليه  ،ال تطةػق قاعػدة النػركرة يف هػذه احلالػة كمػا حنػن عمل ػا علػى إيػ اء الطػالب كتدريسػهم ملػدة .انيػة سػ ات بػدكف
الرض خ للص م كبدكف إعطاء ت ازؿ.
 -5سؤاؿ ي جه إىل أكلياء األطفاؿ:
أ -ما ذا سي ف كباؿ إرساؿ األطفاؿ إىل م ل هذه األماكن.
ب -هل يت عم األطفاؿ بالفيض كالربكة كيصةح ف مالئ ة أـ ينيع ف اليمن كيتقرب ف إىل العياطني .
ت -هل ت ف املساعدات املقدمة لتلك األماكن كسيلة لل س أـ للعر.
ث -ي ف فتح املدارس كالدكرات كاملىكل دمة الدين أك دمة الص م كعةادة األص اـ.
ج -أال يعترب كل ذلك الطة احلق بالةاطل كماكف يف الت ازالت .
ال تيلة:
اإلسالـ كياف أينان لألمر باملعركؼ كال هي عن امل ر  .فقة ؿ اإلسالـ يستلزـ االلتزاـ باكامره كالتحلي بفنائله ،
كالدع ة إليها  .كيف نفل ال قت فرض على املسلم أف رنت ا ما هنى ع ه اإلسالـ كيسعى لتتيس امل رات كما أمرنا
الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم بق له:
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"مــن رأن مــنكم منكــراً فلي يــر ميــد ف فــهن لــم يســتع فبلســانك ف فــهن لــم يســتع فبقلبــك و ل ـ أضــع

اإليمان" .ركاه مسلم.

التزامان ذا احلدي العريف إذا دخل املسلم مةىن فيه ص رة صػ مية فعليػه إنػزاؿ تلػك الصػ رة كرميهػا كإذا مل يقػدر علػى
هذا الفعل فعليه التدخل بلسانه كإذا مل يقدر على هذا أينان فعليه الت فػس بالقلػا كعػدـ دخػ ؿ هػذه األمػاكن إال ع ػد
حاجة ماسة كتركها ف ران ل ي زنػافظ علػى إشنانػه كلػ علػى أضػعف املسػت ل  .إذا تػدنت درجػة إشنػاف العػ ص مػن هػذا
املست ل أينان أم عدـ السعي لتتيس امل ر ال باليد  ،كال باللساف  ،كال بالقلا باإلضػافة إىل القعػ د يف هػذه األمػاكن
– كل للتحصيل العلمي ، -التدريل  ،أك الدراسة  ،تقدو مسػاعدات ماليػة  .أال تنػع كػل هػذه التصػرفات اإلشنػاف يف
م ضع ا طر أليست كل هذه من عالمات عدـ اإلشناف؟ ما ه تعليػق مػ ظفي رئاسػة العػؤكف الدي يػة – يف الدكلػة ،-
أساتذة كمدرسي الدين ،أعناء اعػة ال ػ ر  ،أعنػاء ميللػي بػ ركش  ،اعػة كحػدت {ال حػدة} تػاذا يتفنػل ف؟ إذا
ك ا حنن ا اطدني فلي تة ا كلي عركا علي ا  ،ن ف مسركرين كنع رهم.
ب-لػػتعلم املؤسسػػة الػػه تراجػػع الدكلػػة أف ال كجػ د لعلػػم كال خػػس يف مؤسسػػة تعليميػػة كترب يػػة إذا فتحػػت مػػن
قةل الدكائر الرمسية كأجازكا بفتحها .باإلضافة إىل كج د اإلمث كاحلراـ كال فر كالعرؾ.
يف ظػػل تلػػك األح ػ اؿ ف ػ ف علػػى األخ ػ ة املسػػلمني االبتعػػاد عػػن هػػذه املؤسسػػات  .كعلػػيهم أف رنػػدكا أمػػاكن يف زكايػػا
كأعماؽ على ا لربم مػن الصػع بات ليعلمػ ا كيتعلمػ ا العلػ ـ كلي عػد ا رجػاؿ العلػم كمػا أمػره اإلسػالـ .كرنػدر اإلشػارة إىل
نعمه كج د املساجد يف الةلػداف األكركبيػة  ،كإم انيػة االسػتفادة مػن ال سػائل ا ديػدة  .كأخػسان رنػا إمػا إصػالح يػع
املؤسسات التعليمية كالأب ية أك عدـ التقرب م ها.
م ا العزـ كالسعي كمن اهلل التيسس.

ال تحريض لدينا وإنما التبليغ.
ه اؾ يف تركيا دي اف ،دين بع ه اهلل تعاىل كأنزله ،كاآلخر دين الدكلػة  ،كبعةػارة أخػرل األكؿ هػ الػدين الػذم بي ػه القػرآف
ال رـ كعرفه كيعتقد به األمة  .كاآلخر ه الدين الذم اعأفت به الدكلة رمسيان كرخصت له .كل زنمل كال الدي ني اسم
اإلسالـ كل ن ه اؾ ف ارؽ كةسة بي هما كما يلي:
 -1جماوما :دين اهلل جماله مش يل كي يتنػمن كػل ج انػا احليػاة مػن األقػ اؿ كاألفعػاؿ كاحلركػات كيػايت باح ػاـ
ختصػػها .أمػػا الػػدين املعػػأؼ بػػه مػػن قةػػل الدكلػػة يقتصػػر علػػى عالقػػة العةػػد بػػالرب كهػػي مسػػالة ضػػمسية تت ػ ف
كت تهي داخل املسلد كال شاف وا كياة الدنيا.
 -2يعمل دين اهلل الدنيا كاآلخرة  ،أما دين سنص اآلخرة فقط كال يتدخل الدين يف شؤكف حياة الدنيا.
 -3يف دين اهلل يت امل الدين بالدكلة فالعةادة سياسة كالسياسػة عةػادة أمػا يف ديػن الدكلػة ه ػاؾ فصػل الػدين عػن
الدكلة فالعةادة شيء كالسياسة شيء آخر كال تتداخالف بي هما جرشنة.
 -4أح اـ األسرة خاضعة للعريعة يف دين اهلل بي ما ال دخل للدين يف العالقات العائلية  ،يف دين الدكلة فيسرم
القان ف املدين الس يسرم على مسائل الزكاج  ،الطالؽ كالتزامات حق ؽ الزكجني.
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 -5ي ف ال ظاـ التعليمي كالأب م مطابقان للدين يف دين اهلل  ،فأاعػى أكقػات العةػادة يف م ػاه الدراسػة .أمػا يف
ديػػن الدكلػػة فػػال يتػػدخل الػػدين يف نظػػاـ الأبيػػة كالتعلػػيم كع ػػد كضػػع مفػػردات امل ػػاه ال تاخػػذ أكقػػات العةػػادة
ب ظر االعتةار.
 -6يتم يف دين اهلل ت جيه اإلعالـ كفقان للدين  ،أما يف دين الدكلة فالدين معزكؿ عن اإلعالـ.
 -7ي ف احل م هلل بدكف قيد كشرط يف دين اهلل بي ما احل م للععا بدكف قيد كشرط بص رة مطلقة.
 -8ت ف سلطة التعريع يف دين اهلل هلل كحده .أما يف دين الدكلػة فت ػ ف سػلطة تعػريع القػ انني للعػعا كقػ انني
الععا.
 -9الدست ر ه القرآف ال رو يف دين اهلل بي ما يتم كضع الدست ر من قةل الععا كن ابه يف دين الدكلة.
ال ظاـ القان ين يف دين اهلل ه ال ظاـ القان ين الرباين  ،أما يف دين الدكلة فال ظاـ القان ين ه ال ظاـ
-11
الس يسرم كاإليطايل.
تعمػػل احملػػاكم بعػ ل ي افػػق القػػرآف ال ػػرو كمػػا هػ يف ديػػن اهلل  ،كيعمػػل القنػػاة بالعػريعة التػراء .
-11
بي مػػا تعمػػل احملػػاكم كفقػان لقػ انني أخػػذت مػػن إيطاليػػا كس يسػرا كدكؿ مماثلػػه ومػػا كتسػػرم علػػى احملػػاكم قػ انني
تلك الدكؿ.
يف ديػػن اهلل  ،املصػػدر ه ػ القػػرآف ال ػػرو كالقػػدكة ه ػ الرس ػ ؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم  ،أمػػا يف ديػػن
-12
الدكلة فاملصدر ه العقل الةعرم كالقدكة ه مصطفى كماؿ.
ا مػػر يف ديػػن اهلل ح ػراـ كاحلرمػػة تعػػمل شػػار ا كصػػانعها كبائعهػػا .أمػػا يف ديػػن الدكلػػة فتػػأؾ احلريػػة
-13
بعاهنا.
التعامل بالربا لرـ يف دين اهلل أما يف دين الدكلة ف نه مسم ح به.
-14
ي ف الزنا لرمان كمم عػان يف ديػن اهلل بصػ رة مطلقػة  .بي مػا رنػ ز يف ديػن الدكلػة برضػا األطػراؼ أ
-15
يعاؤكف.
زنرـ زكاج األخ ة كاألمهات بالرضػاعة يف ديػن اهلل  .أمػا يف ديػن الدكلػة فليسػت ه ػاؾ م انػع بعػاف
-16
ذلك.
ي ف احللاب فرضان على ال ساء يف دين اهلل بي ما ت ف ال س اف سافرات يف دين الدكلة.
-17
صالة ا معة فرض يف دين اهلل كرنا ترؾ كافة ال ظائف كاألعماؿ أث ػاء سػاعتها كإال ي ػ ف إ.ػان .
-18
أما يف دين الدكلة فال جماؿ لأؾ العمل أك ال ظيفة أث اء ساعة صالة ا معة.
تقػػع املسػػؤكلية علػػى عػػاتق املسػػلم يف ديػػن اهلل ػػاه م ػرت ذ املعاصػػي كاآلثػػاـ  ،فيلػػا الت ديػػد ػػم
-19
كاس ػػت ارهم .أم ػػا يف دي ػػن الدكل ػػة رن ػػا التس ػػامح ح ػػىت إذا زن ػػت زكج ػػة أك ب ػ ػت ش ػ ص فعلي ػػه أف يسػ ػ ت
كي اجههن بالتسامح.
إذا رأل املسلم م راي فعليه أف زناكؿ التتيس إما بيػده أك بلسػانه أك بقلةػه هػذه هػي مسػؤكلية املسػلم
-21
يف دين اهلل  ،أما يف د ين الدكلة فيلا امل اجهة بركح التسامح كعدـ التعييا أك ت جيه الل ـ.
تةياف احلق كالةاطل كإبالبه فرض على املسلم يف دين اهلل  ،أما يف دين الدكلػة فيلػا عػدـ تػدخل
-21
ش ص فيما يتعلق بع ص آخر.
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كب ػػاء علػػى مػػا سػػةق فال ضػػع مؤسػػف يف تركيػػا  ،ه ػػاؾ دي ػػاف يت اجهػػاف كيتحاربػػاف كاحنصػػر املسػػلم بي همػػا كيعػػيش عيعػػة
احلساف فهل يالئم نفسه مع دين الدكلة أك يلتزـ بدين اهلل؟ فمن جانػا ديػن كمػا أمػر بػه القػرآف كمػن جانػا آخػر ديػن
كما رخصه ال ظاـ ال مايل.
ه ػػذا ه ػ ػ م ع ػػا الت ػػازع يف تركي ػػا .كإف ه ػػذه االزدكاجي ػػة س ػػةةت يف ح ػػدكث ا ص ػ ػ مات  ،ال زاع ػػات  ،االختالف ػػات ،
االح ػ ػأازات  ،الأاجع ػػات  ،ع ػػدـ االعتم ػػاد كع ػػدـ األم ػػاف ،تاس ػػيل ل ػػاكم أم ػػن الدكل ػػة  ،كتعةد ػػة م ػػا يس ػػمى بت ظ ػػيم
االست ةارات ال ط  ،كالزج ب س من ال اس كع ائلهم بدران إىل السل ف.

الح ــل:

رنا عليك الت لص من هذه االزدكاجية كاالكتفاء ب احد .ف ما مت ع دين اهلل أك تقني على دين الدكلة ال اقص لي ف
الدين كله هلل كليح م على الدكلة كالععا .إما هذا أك اآلخر فال رن ز مماشاة االث ني معان .كقد أثةتػت ذلػك التلػارب
السابقة يف أك ر من ستني س ة ماصية.
ا يار كاحد كه ترجيح دين اهلل أك تاييد الدين الذم اعأفت به الدكلة كرخصت له.
عليػك أيهػػا املسػػلم أف ال ختتػػار ديػن الدكلػػة ألنػػه نػػاقص  ،خػاطئ  .ذلػػك الػػدين الػػذم شنلػك السػػلن ال جهػ م  .عليػػك
نصػػرة ديػػن ا هلل ذلػػك الػػدين القػػيم ال امػػل الػػذم شنهػػد لػػك طريػػق ا ػػة كبع سػػه س ػ ؼ ت اجػػه ا ػػزم يف حيػػاة الػػدنيا
كالسفالة يف اآلخرة كأخسان د عاقةتك يف ا حيم.
على حافة او ة:
علي ا أف نةلغ كحنذر يػع أب ػاء األمػة عػن هػذه اآلالـ كهػي مػن صػميم قنػيت ا  .حنػن ال نعلػن أعػداءنا للعػعا كالػ طن
بتةليت ا  ،بل نريد إنقاذ أكلدك الذين اعت ق ا دي ان ناقصان كخاطدان  .كنريد أف ن لي أنفس ا أينان من حافة او ة اله ن ف
عليها إذا س ت ا أماـ املتدي ني ا اطدني ناقصي الدين  .مػن أجػل هػذا نتحػرؾ كنةػذؿ جهػدنا  ،نةلػغ كنسػعى عػن طريػق
اجملػػاؿ العلمػػي كاإلق ػػاع الف ػػرم  ،ال نسػػتعمل املتالطػػة كالع ػػف  ،ال نق ػ ـ باإلثػػارة كالتح ػريض  ،ال حنمػػل ن ايػػا التعػػة
باعماؿ الأهيا كمل حنملها.
حنػػن نق ػ ؿ "مصػػدرنا القػػرآف ال ػػرو  ،أس ػ ت ا لمػػد صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم " .كنعتػػرب أنفس ػ ا مسػػؤكلني لتصػػحيح الفهػػم
ا اطئ كت ميل ال اقص عن طريق الدع ة كباسل ب التدريل كاإلرشاد.كبدأنا االنطالقة آلذداء ما ه فرض على يع
املسلمني كعلى رأسهم األساتذة كعلماء الدين .كتا تستلزـ صفات املؤمن.
كت ف عاقةة ع ل ذلك ال فاؽ .يق ؿ اهلل سةحانه كتعاىل:
ِ
ِ
ِ
الصالَ َة َويُـ ْؤتُو َن َّ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء مَـ ْع ٍ
الزَكـا َة
يمو َن َّ
ات مَـ ْع ُ
َوال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ض يَأ ُْم ُرو َن مال َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َويُق ُ
ِ
ِ
ِ
يم {سورة التومةف .}17
َويُع ُ
يعو َن اللّكَ َوَر ُسولَكُ أ ُْولَئ َ َسيَـ ْر َح ُم ُه ُم اللّكُ إِ َّن اللّكَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ض يـأْمرو َن مِـالْمن َك ِر ويـ ْنـهـو َن عـ ِن الْمعـر ِ
ِ
وف َويَـ ْقبِ ُ
ـات مَـ ْع ُ
ال ُْمنَـافِ ُقو َن َوال ُْمنَافِ َق ُ
سـواْ اللّـكَ
ُ
ََ َ ْ َ َ ْ ُ
ض ُـهم بمـن مَـ ْعـ ٍ َ ُ ُ
ضـو َن أَيْـديَـ ُه ْم نَ ُ
فَـنَ ِسيـهم إِ َّن الْمنَافِ ِقين هم الْ َف ِ
اس ُقو َن {التومة}71 :
َُ ْ
ُ َ ُُ
حنػػن نريػػد أف نقػػف يف صػػف اإلشنػػاف ال يف صػػف ال فػػاؽ  .كنعمػػل كمػػؤم ني يف سػػةيل الػػدع ة كالتةليػػغ كم ػن أجػػل هػػذا
سػػل ا هػػذا الطريػػق كنقػ ؿ إف كيػػاف اإلسػػالـ كاحػػد ال يتلػزأ كال ت فصػػل العةػػادة عػػن السياسػػة كالدكلػػة  .كجػػاء اإلسػػالـ
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باح اـ تعمل كل صفات احلياة .كال است اء وذا ،هذا ه الدين احلق على كػل مسػلم أف يػدرؾ هػذه احلقيقػة كيعتقػد
ا كيعيش كفقها كأمره اهلل أف يةلغ ال اس عليها.
حنن كمسلمني ككامة لمد نسعى لت فيذ أكامر دي ا كأداء فرائنه كأف مسعانا هذا جهاد ،ا هاد الذم فرض كأمر إوي
قاطع ال ارد ذكره يف أك ر من ثالثني آية قرآنية كرشنة .لقد أدخلت مفاهيم خاطدة على ا هاد  .أكؿ ما يةادر إىل ذهن
الةعض ع د ذكر كلمة ا هاد ه سحا الزناد كإعالف احلرب مع أف ا هػاد لػه صػفحاته ،فيةػدأ جبهػاد الػ فل  ،كعلػى
اإلنساف أف رناهد أكالن لي هى نفسه عن او ل ،عن العه ات املفرطة كاملي ؿ العريرة كقد مسى الرس ؿ األعظم صلى اهلل
عليه كسلم هذا ا هاد با هاد األكرب .كستةدأ بعده الصفحة ال انية كهي جهاد تتيس امل ػرات  ،كتصػحيح األخطػاء ،
كإزال ػػة ا راف ػػات باللس ػػاف كالقل ػػم  ،باحل م ػػة كامل عظ ػػة احلسػ ػ ة  ،بال ػػدع ة كاإلرش ػػاد  .كتص ػػحيح م ػػا أحل ػػق بال ػػدين م ػػن
األخطاء ،كإعالف كلمة احلق باف "الدين ليل ه دي ان كمػا تفهمػه الدكلػة كتقةػل بػه كتػرخص لػه إدنػا الػدين هػ ديػن اهلل
امل زؿ ب حي م ه" .كهذا جهاد بالق ؿ  ،كليل جهػادان مسػلحان الػذم ذكػره اهلل سػةحانه كتعػاىل كاسػتعمل كلمػة "القتػاؿ"
أك ر من كلمة "ا هاد" ع د ذكر حاالت ا هاد املسلح.
كال تيلة:
هؤالء وها نحن!

ماذا فعل ال مالي ف؟ لقد بسكا كحرف ا دين اهلل  ،أقام ا م انع أماـ جمم عة من الفرائض  ،أباح ا احلرمات كأطلقػ ا فيهػا
احلريػة  ،فصػل ا قسػمان مػػن أح ػاـ الػدين عػػن بسهػا  ،جػزؤكا الػدين كقسػػم ه  ،ككافقػ ا علػى قسػػم كرفنػ ا قسػمان كأن ػػركه
كبذلك أعل ا كفرهم.
لقد جاءكا كذهة ا  ،ذهة ا ليعط ا حساب أعماوم اللعي ة كممارستهم ال فاقيػة  ،ذهةػ ا إىل مػا ال رجعػة فيػه تػاركني جراحػان
ال تنمد  ،تاركني خرابان ال يعمر أهنم راح ا خائ ني.
السػابق ف مػ هم مػركا بػػاألمل كسػػيذها احلاضػركف مػ هم بػدان  .فل حػػاكؿ إنقػػاذ هػؤالء امل جػ دين  .كهػذه احملاكلػػة فػػرض
على كل مسلم  ،أهنا املسؤكلية ،م لها كم ل بيت ش ص زنأؽ فيها املسلم لل لدة كاإلباثة إشنانان م ه باف عمله هذا
فرض كمسؤكلية.
إنػػه أداء فػػرض كقيػػاـ تهػػاـ املسػػؤكلية إلنقػػاذ اآلخ ػرين ،كمػػن أجػػل هػػذا سػػل ا هػػذا الطريػػق  .خنػػتم هػػذا امل ض ػ ع باآليػػة
القرآنية ال رشنة ج ابان للذين يةتن ن ا:
ويا قَـوِم ما لِي أَ ْدعوُكم إِلَى الن ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ لِـي مِ ِـك ِع ْل ٌـم َوأَنَـا
َ
ََ ْ َ
ُ ْ
َّجاة َوتَ ْدعُونَني إلَى النَّار تَ ْدعُونَني ِلَ ْك ُف َر ماللك َوأُ ْش ِر َك مك َما لَ ْـي َ
َّ
أَ ْد ُعوُك ْم إِلَى ال َْع ِزي ِز الْ َفا ِر {المؤمنف .}14/17
أية أعياد:
أي ػػة م اس ػػةة ه ػػذه 23 ،نيس ػػاف  19 ،أي ػػار {م ػػاي }  29 ،تع ػرين األكؿ {أكتػ ػ بر} كأم او ػػا؟ أهن ػػا ليس ػػت أي ػػاـ عي ػػد
للمسلمني بل أهنا أياـ حنسة .ل رل ما حدث يف تلك األياـ.
إلتاء مادة "اإلسالـ دين الدكلة " يف الدست ر
-1
إلتاء الق انني اإلوية كاألح اـ القرآنية
-2
إلتاء العريعة كإهناء عمل مؤسسة ال كالة العرعية.
-3
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القناء على ا الفة كترؾ أمة لمد صلى اهلل عليه كسلم بدكف خليفة.
-4
ع املصاحف من احملاكم  ،ع د العائالت كمن امل تةات كإزالة أح امها.
-5
تةديل عطلة ي ـ ا معة لسد جماؿ صالة ا معة أماـ املاليني من املسلمني.
-6
بلق املدارس الدي ية كالزكايا مل ع املسلمني من االستمتاع بالعلم كالفيض اإلشناين.
-7
تةديل األحرؼ القرآنية باألحرؼ الالتي ية.
-8
إلتاء مادة الدين يف املدارس
-9
 -11تةديل التق و اإلسالمي بالتق و امليالدم التس اإلسالمي،
 -11تتيس الزم
 -12اختاذ إجراءات إلزالة احللاب الذم ه رمز عفة ال س اف كالفتيات املاجدات.
 -13األمر بلةل برنيطة ال فار.
 -14فتح بي ت الععا "لتقني دركس الفساد" كالسماح بفتح املراقص كاملالهي.
 -15عرض الفتيات بع ل شةه ع ار يف م اسةات  19آيار {ماي } أماـ املأل العاـ.
 -16إطالؽ احلريات لعرب ا مر كا مارات كدكر الزنا كالةتاء كالتعامل بالربا.
 -17تص يم الععا ب عطائه سلطة احل م كتعريع الق انني  ،األمر الذم سنص اهلل كحده.
 -18أداء مراسيم كق ؼ اإلجالؿ أماـ األص اـ.
 -19فصل الدين عن الدكلة كجعل الدكلة بدكف دين.
 -21كأخسان أف هذا الي ـ ي ـ ب اء احللر األساس لل فر كالطتياف كللص م كعةادة األص اـ.
هذه هي ث رة مصطفى كماؿ كتتيساته اله يتفاخر ا ال مالي ف كال يقف ف عن مدحها.
ال شن ػػن ملسػػلم أف يعتػػرب هػػذه امل اسػػةات أعيػػادان لػػه! أهنػػا أيػػاـ  ،ارت ةػػت فيهػػا اإلهانػػات كا يانػػات كػػق ديػػن املسػػلمني
كإشناهنم  ،كإشناهنم ،قرآهنم كمقدسامم  ،كرامتهم كحريامم  ،عزمم كشرفهم كتارسنهم كحنارمم  ،أعرافهم كعادامم.
إهنػػا أيػػاـ ت جيػػه النػربات كالقيػػاـ بالت ريةػػات كاإلفسػػاد  ،أيػػاـ سػػد أفػ اه املسػػلمني ،كأيػػاـ اهتػزار أجسػػاد املقػػاكمني علػػى
املعانق كزج ال اس إىل الزنزانات ليتعرض ا إىل التعذيةات املفزعة  ،أياـ م يع دماء أهل اإلشناف.
كيػػف يعتػػرب املسػػلم هػػذه األيػػاـ الس ػ داء عيػػدان لػػه إذا كػػاف يف قلةػػه شػػيء مػػن اإلشنػػاف؟ كيػػف يعػػارؾ يف مراسػػيم الةهلػػة
كالفرح اله ت ظم يف تلك امل اسةات اله يست جا فيها الة اء كالةح عن سةل الت لص م ها؟ أال تسةا معاركته يف
ضياع دي ه كإشنانه ككرامته العالية ؟ ل شاركت فيها فعليك التعهد من جديد ف ران مع الت بة كاالستتفار كعليك أف تقرر
عدـ الت رار كتةليغ اآلخرين كرمة هذا الفعل.

النظم الباطلة وعلماء الدين

األسدلة:
السؤاؿ األكؿ :كما أف هي ل الدكلة اإلسالمية كاحدة فهل الطريق املؤدم إليها كاحد أينان أـ أف ه اؾ عدة طرؽ؟ أم
كمػػا أف ب ػػاء كهي ػػل الدكلػػة اإلسػػالمية هػ معػػني كثةػػت اسػػت ادان إىل الػ حي كالعػريعة  ،هػػل أف الطريػػق املػػؤدم إىل قيػػاـ
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الدكلػة مت تعيي ػه كت ةيتػه أينػان أـ أطلػق فيػػه احلريػة؟ علػى امل ػاؿ هػل تعػ يل األحػزاب أحػد الطػرؽ؟ ه ػاؾ أم لػة  :اعػػة
السليمانيني يص ت ف حلزب أك على األقل ال يعارض ف األحزاب  .اعة ال ر كامل الي ف يتةع ف هنلهم حي متداخل ف
مع ال ظاـ يت ازل ف له كي سق ف معه  .ه اؾ هن الق ميني االندماجيني  .اعة ال حدة –كحدت -يتصرف ف كفق عقلية
تسػػالية .ه ػػاؾ آخػػركف بػػايع ا احل ػػم يف إيػراف مسػػتدلني بػػذلك أهػػل السػ ة كمصػػادرهم .هػػل كػػل كاحػػد مػػن هػػذه الػ ه
كاال اهات يعترب طريقان لتحقيق الدكلة؟
السؤاؿ ال اين :إذا كاف اإلسالـ يق ؿ إف طريق ال ص ؿ إىل الدكلة كاحد يست د علػى الػ حي كالعػريعة  ،كيػرفض الت ػازؿ
أك الس ت عن احلق على األقل .ع دئذ هل ال ه كالطرؽ األخرل باطلة؟ كإذا كانت باطلة فما ه ا اب ملا يلي:
أ -ما ه احل م العرعي فيما يتعلق بااللتحاؽ بتلك ا ماعات اله تتةع هنلان خاطدان؟
ب -ما ه احل م العرعي للصالة كراء أئمة هذه ا ماعات؟
ت -ما ه احل م العرعي بال سةة لألساتذة كاألئمػة الػذين سن ضػ ف يف ملعػا ال ظػاـ ،ال يؤيػدكف العػريعة بػل اجنػازكا
إىل ص ػػف ال ظ ػػاـ  ،ي ػػدافع ف ع ػػن ال ظ ػػاـ الالدي ػ ال م ػػايل ،كس ػػيع ف لة ػ ركح ال ػػةعض كال راهي ػػة ض ػػد العلم ػػاء
كا ماعات املطالةني بالدكلة اإلسالمية .
الس ػؤاؿ ال ال ػ  :ه ػ ل ػ ز الصػػالة يف مسػػلد ال يػػذكر يف م ػػربه ب حػػدة الػػدين كالدكلػػة يف اإلسػػالـ  ،كال يقػػاؿ فيػػه إف
ال ظاـ الالدي ال مايل نظاـ كافر  ،كإف مصطفى كماؿ ه الرجل الص م كإف مةادئه هي عةػادة األصػ اـ  .كهػل رنػ ز
تقدو مساعدات مل ل هذا املسلد؟
األج بة:
ا اب األكؿ :اإلسالـ دين يست د إىل ال حي اإلوي  ،مصدره من اهلل سةحانه كتعاىل  ،ي طلق من قاعدة "املصدر ه
القػػرآف  ،األسػ ة هػ الرسػ ؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم" .كانطالقػػه مػػن هػػذه ال قطػػة بالػػذات هػ ت ابػػة تعيػػني كت ةيػػت نظػػاـ
الدكلة ككج ب اتةاع ذلك ال ظاـ  .كقد بني اإلسالـ الطريق املؤدم إىل قياـ الدكلة كال رنيز الت ازؿ بتاتان.
كعليه كما أف "قنية احلق" كاحدة ف ف " هن احلق" كاحد أينان  ،كه م ه " الدع ة " الذم مت اإلفتاء فيه  ،ه هن
الرسػ ؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم .كإف كػػل امل ػػاه كاألف ػػار كاال اهػػات األخػػرل ا ارجػػة عػػن هنػ الػػدع ة باطلػػة كخاطدػػة
رنا رفنها كإن ارها مع التقةيح كالتلعني.
كاحلاصل أف ال ه احلز ال يظل يت مظلة اإلسالـ كال شنعي يف مساره .كهن الت ازؿ أينان ال يتطابق مع اإلسالـ .
كما اف هن التسامح ال يعلن احلق كالةاطل ليل هن اإلسالـ  .ال شن ػن اإلفتػاء بصػحة هػذه الػ ه ألهنػا "ال تػدؿ إال
على بس احلق".
ا اب ال اين :ما ه كضع من ي رط يف صف ؼ هن أخرل بس هن احلق.
أ -كضع ا ماعات:
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إف تلك ا ماعات آ.ة  ،إهنا ت ف يف خدمة الةاطل كإدامته تساعيها كأم اوا ،كبذلك تسةا التفرقة بعلم أك جبهل مما
ختالف اآلية  113من س رة آؿ عمراف  ،فت سا اإلمث بدالن من ال اب كلن تت لص من هذا العػاء ال يف الػدنيا كال
يف اآلخرة .
ب -كضع علماء الدين
ي قسم علماء الدين إىل أربعة جمامع .
 -1العامل الدي الذم ي رط يف ا اه بس احلق كي تم احلق كيس ت ع ه مع أنه يعمل ضمن اعة تداكـ
علػػى الت ػػازالت  .كيريػػد احملافظػػة علػػى مصػػلحته املاديػػة كم قعػػه بػػام .ػػن .إف م ػػل هػػؤالء العلمػػاء آ .ػ ف
يعمل ف الذن ب كهم فاسق ف كح م الصالة كراءهم م ركه.
 -2العامل الدي الذم ي نم إىل صف هن كنظػاـ بػس احلػق كال يقػف ع ػد حػد السػ ت عػن اعتػه الػه
تسس على الةاطل كبعمله هذا يعارؾ يف حفظ كياف اعته كت سيع رقعة نعاطها.
كقػػد أشػػار اهلل سػػةحانه كتعػػاىل إىل هػػؤالء يف اآليػػات ال رشنػػة  175 ،174 ، 159مػػن سػ رة الةقػػرة كاآليػػة  187مػػن
س ػ رة آؿ عم ػراف .إض ػػافة إىل مش لي ػػة ه ػػؤالء ب ػػالتلعني كالتقة ػػيح ف ػ هنم ض ػػال ف كمن ػػل ف  .كال يص ػػلى أص ػػحاب العق ػ ؿ
السليمة كراء هؤالء ألف الصالة كراءهم م ركه كراهة يرو .إهنم أئمة بدكف مذاها.
 -3إف علماء الدين الذين يعمل ف يف صف ؼ ال ظاـ ال مايل الالدي الذم يعػادم شػرع اهلل كالػداعني إليػه
 .إف هػػؤالء بالعػػم كمالعػػني كقػػد شػػةههم القػػرآف ال ػػرو يف سػ رة األع ػراؼ بػػال الب كيف سػ رة ا معػػة
بػػاحلمر .ال تصػػح الصػػالة كراءهػػم كإف مػػات هػػؤالء دكف الت بػػة مل تعلػػن بػراءمم مػػن ال ظػػاـ ال مػػايل ،كمل
تصلح ما أفسدكه  ،ف ف صالمم بس مقة لة كشن ت ف ميتة ال الب كاحلمر كتدفن جيفهم م لها.
 -4هاؾ جمم عة أخرل من علماء الػدين الػذين هػم مسػتقل ف بػذامم  ،كال شػاف وػم مػن السياسػة كالدكلػة،
كل ذنهم ه فتح جامع أك احلص ؿ على جامع لستاح ا فيه كإذا كجدكا يف تلك األث اء اعة مت اذلة
 ،ذليلة ،عدشنة ال عي كال باية لديها فال يأدكف يف انتهاز فرصة االننماـ إليها ليؤم ا حاجامم املاديػة
على ظهرها كيرحة ف ا ك عمة ال بد من استتالوا دكف التف ر يف الع اقا.
سنػػالف هػػذا الصػ ف مػػن علمػػاء الػػدين اآليػػة  113مػػن سػ رة آؿ عمػراف مػػن جهػػة كيقأفػ ف فعػػل احلػراـ لقيػػامهم ب وػػاء
كإسالء با ماعات من جه أخرل.
ا اب ال ال  :نق ؿ ال! ال رن ز الذهاب إىل م ل هذه ا امع كال تقدو املساعدات إليها كال يصلى فيها .إف ا امع
اله ال تعرح فيها شريعة اهلل خترج من صفة بي ت اهلل بل ت ف مراكز دمة الطاب ت .حىت كل إذا كانت اعة هذه
املساجد من املعت فني  .فال يتتس احل م كال ز الصالة فيها لعدـ ج از ترؾ ا هاد بسةا االنعتاؿ بالذكر.

نظرتنا إلى إيران

السؤاؿ :ه اؾ إدعاء ح ؿ تتيس م اقف م اه ال رة اإلسالمية يف إيراف  .حىت أف م ظمة "الرابطة" املعركفػة يػاكؿ ب ػاء
عالقات جيدة مع م .ما ه تعليق م ح ؿ هذا امل ض ع؟
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ا اب :لقد بي ا م قف ا اه ال رة اإليرانية يف املػادة العاشػرة مػن كراسػة "التةليػغ" .إنػه م قػف كاضػح كقػاطع  .كقػد قل ػا
باف ال رة إسالمية كبس مذهةية كأهنا ث رة على إرادة الدكلة  ،قنت على ال ظاـ الطاب يت كأتت ب ظػاـ إسػالمي ع ػدما
نق ؿ إف هذا ال ظاـ إسالمي رفع املذها أك قاـ بتتيسه  .أم مل يطرأ تتيس كمل يدث ث رة بعػاف املػذها .إف املػذها
ه نفل املذها  ،يف زمن العاه ،قةل ال رة كبعد ال رة إنه مذها العيعي .كل ن احل مة القائمة يف إيراف ال ممش
املذها العيعي كما بي ه دست ر الدكلة:
"املذها الرمسي ه املذها ا عفرم اإلث ا ععرم كهذه املادة ثابتة ال تقةل التتيس".
كمػػا أش ػرنا سػػابقان إىل هػػذا امل ض ػ ع "حنػػن ال نعارضػػها كال نسػػلم أنفس ػ ا إليهػػا" أم ال ن ػ ف أعػػداء وػػم كال نةػػايعهم .
كنداكـ يف عالقات ا معهم تست ل األخ ة اإلسالمية كال نص ب م قف الذين يق ل ف "حنن أهل الس ة  ،علي ا أف نت ػذ
م قفان صلةان اه الذين يعادكن ا" كال نؤيد الذين يق ل ف "بايع اهم كسلم ا أنفس ا إليهم".
هذا ه م قف ا ال ابت ح ؿ إيراف كال رة اإليرانية كاف ذلك باألمل .كلن يتتػس هػذا امل قػف يف املسػتقةل ألنػه نػابع مػن
اعتقادنا تذها أهل السػ ة .لقػد نظػر علمػاء كجمتهػدكا أهػل السػ ة أم ػاؿ اإلمػامني األشػعرم كاملاتريػدم ه ػذا إىل هػذه
املسالة .كطالع هم ضمن بطار اإلسالـ ربم أخطائهم كمل يقدم ا على ت فسهم.
كالػػذم يعتقػػد تػػذها أهػػل السػ ة في افػػق علػػى هػػذا الػرأم كال سنػػرج مػػن إطػػاره  ،ألف اخػػتالؼ املػػذاها ال ي ػ ف عائقػان
أماـ التعاكف كالتنامن مع االحتفاظ باملذها.
كهذا م قف مت ازف بع ل ال يدع جماالن ألحد ألف يق ؿ:إف أستاذ اؿ الدين فػرط أك أفػرط يف هػذا امل ضػ ع .فالػذم
يق ؿ بان فرطت ه أفرط يف م ضع أهل الس ة  .أما الذم يق ؿ بػان أفرطػت هػ فػرط يف م ضػع أهػل السػ ة الػذين
ي تقدكن ا بسةا م قف ا من ال رة اإليرانية هم الذين يصركف على اإلفراط أك التفريط كإال فال خنتلف مع الػذين يؤكػدكف
على رأم أهل الس ة .
أما فيما يتعلق بالرابطة فال ي جد اتصاؿ ل ا مع م كال علم لدي ا ح ؿ أم طلا م هم لالتصاؿ ب ا ،كحنن أينان مل
نقدـ على ذلك.
كأريد أف أبلغ املسؤكلني اإليرانيني مسالة كهي:
"ظهػػرت جمم عػػة مػػن األش ػ اص يف أكركبػػا كتركيػػا  ،فةػػدؤكا مػػن جهػػة يعزف ػ ف نتمػػات دخ ػ وم يف الةيعػػة إلي ػراف .كقػػام ا
كملة ضد علماء كجمتهدم أهل الس ة من جهة أخرل .مػع أهنػم نفػر قليػل كمل زنظػ ا نصػيةان مػن العلػم ف ػل مػا شنل ػ ف
هي األكاذيا كاالفأاءات كنال ا لع ة اعات أخرل .كقامت اعات أهل الس ة بتلديد هؤالء .على الػربم مػن كػل
ذلك ال ي ف ف عن تع يعامم كزناكل ف إشاعة الةلةلة كاالرتةاؾ أي ما ذهة ا.
هذه هػي تصػرفامم  ،لػق نػ ع مػن القلػق داخػل أطػراؼ العلمػاء كمسػلمي أهػل السػ ة مسػةةني تصػلا امل افػق  ،كخلػق
الربكدة يف الصػداقة كاحلػرارة كاللي نػة بػني أهػل السػ ة كال ػ رة اإليرانيػة  ،كمع ػرين بػذلك لألجػ اء .كإف لطػة تػ قفهم بػس
معل مة.
.ة سؤاؿ يايت إىل أذهاف املسلمني  :ما ه مرجع هؤالء؟ من هم كراء هؤالء؟ فا اب ه كاحد من اإلث ني  ،إما إيراف
أك أعداء اإلسالـ الذين يتىمركف الفتعاؿ ال زاعػات بػني املسػلمني  .كإذا امم ػا إيػراف  ،ه ػاؾ سػل ؾ كأقػ اؿ ت ػاقض هػذا
االماـ.
كرناكب ا املسؤكل ف اإليراني ف الذين يات ف إىل أكركبا كيق ل ف  :كال  ،حنن ال ندع أحػدان للمةايعػة كال نتػدخل يف شػؤكف
أحد .كمن قاؿ بان ا ح ؿ إيراف  ،ه الرأم األص ب " فاألمر لس  ،هذه هي األق اؿ من جانػا  ،كمػن جانػا آخػر
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تفػػتح األحنػػاف للمةػػايعني كيػػتم ت ػرشنهم  ،ففػػي أكركبػػا ي ػ ه هػػؤالء تسػػالة الةيعػػة كع ػػد ذهػػا م إىل إيػراف يعل ػ ف الةيعػػة
كيسػتلزم هنا كيػػات ف باسػػتمارات طةعػػت رمسيػان لي زع هػػا علػػى املعػػاركني  .كي اجػه املسػػؤكل ف اإليرانيػ ف هػػؤالء األشػ اص
كفاكة  ،كيرسلهم إىل تلف األماكن .هذا ه أحد ج انا املسالة .
كه ػػاؾ م ضػ ع مت ػػاقض آخػػر  ،لقػػد أعطيػػت صػػفات آليػػة اهلل ا ميػ م ها:نائػػا اإلمػػاـ { ،أم نائػػا اإلمػػاـ املهػػدم
امل تظػػر الػػذم ه ػ اإلمػػاـ ال ػػاين ععػػر كدخػػل السػػرداب م ػػذ  1117س ػ ة قةػػل اآلف – اعتةػػاران مػػن تػػاريخ تػػاليف هػػذا
ال تاب – كمل يرجع حسا عقيدة العيعة كسيايت ي مان ي جػع فيػه} ،كصػفة إمػاـ األمػة كقائػد األمػة  .كأخػسان أعػد أحػد
األخ ة تقريران يق ؿ فيه :اإلماـ ا مي ه مرشدنا إلمامة األمة  .فلسشح آخركف أنفسهم".
ل تف ر اآلف كنساؿ بعن ا بعنان  :ما ه الق ؿ الصحيح ؟
يف إحػػدل مقػػاباليت مػػع هيدػػة إعالميػػة إيرانيػػة قةػػل س ػ ات كجهػػت كالمػػي إىل املسػػؤكليني اإلي ػرانيني بصػػدد م ض ػ عني
كقلت :من أجل إم اف استمرار عالقات ا نطالة م تراعاة أمرين  ،األكؿ :ال نريد أف نسمع م م أك نقرأ ع م الطعن
كال ػػالـ ا ػػارح الػػذم شنػػل عقيػػدت ا املذهةيػػة مػ الن كمػػا أف التطػػاكؿ علػػى الصػػحابة كا لفػػاء ال يفيػػدكم فيسػػةا انقطػػاع
األكاصػر أينػان .ال ػػاين :علػػي م أف ال تتةعػ ا سياسػػة نعػػر مػػذهة م داخل ػػا ألف ذلػػك ال يػػايت ب فػػع إلػػي م بػػل يػ لم ع ػػه
الأاجع يف العالقات كإثارة امل ازعات.
كاآلف ي تاب ا نفل القلق كن اجه نفل امل اطر م لما قل ا فيما سةق أريد أف أكرر للمسؤكليني اإليػرانيني كأقػ ؿ وػم :إمػا
انزلػ ا إىل امليػػداف بعػػهامة كق ل ػ ا لل ػػاس "نريػػد املةايعػػة لإلمػػاـ ا ميػ لي ػ ف خليفػػة للعػػامل اإلسػػالمي  .ككل ػػم ملزم ػ ف
باملةايعػػة كمػػن عصػػى ي ػ ف بابيػان كحناربػػه .أك ارفن ػ ا التعػػاكف مػػع أكلدػػك الػػذين هػػم مل كيػ ف أك ػػر مػػن امللػػك كيهتف ػ ف
للمةايعة  .كأعل ا م قف م هذا بص رة رمسية أماـ الرأم العاـ  .كإال فػ ف السػؤاؿ الػذم يػايت إىل األذهػاف هػ "هػل إهنػم
يتة ف التقية يف هذه القنية؟".

ال يجوز في اإلسالم تأييد اِلحزاب ومن فعلك فآثم

يق ؿ اهلل سةحانه كتعاىل:
احل َّق بًالٍة ً
ً
احلى َّق ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يم ىف {الةقرة}42:
اط ًل ىكتى ٍتي يم اٍ ٍ
ىكالى تىػ ٍلة يس اٍ ٍى ى
كما أشرنا سابقان أف اإلسالـ دين كدكلة  ،أنه عةادة كسياسة كأف السياسة كالدكلة م ج دتاف يف لػا الػدين كأف عالقػة
الدين با لدكلة هي كعالقة الركح با سد كأهنما ع صراف يت امالف باآلخر كبس قابالف لالنفصاؿ.
كفقان وذا املفه ـ فالدكلة تع ديد ال الء هلل عز كجل كجعل الدين حاكمان على كافة املست يات كمست يات احلياة.
القنية كامل ه :
القنية هي مت ني العريعة احملمدية لتح م احلياة بص رة شاملة  .كالتمسك بعرع اهلل هي امل ه لتحقيق التاية.
السؤاؿ الذم يطرح نفسه ه هل يتيسر ذلك عن طريق األحزاب أك عن طريق الدع ة؟
ا اب :ال شن ن عن طريق األحزاب  .وذه األسةاب:
ال تست د األحزاب إىل ال حي اإلوي كال يص به أم دليل ال يف القرآف كال يف الس ة.
-1
تل ةل األحزاب احلق بالةاطل  ،ت ته سياسات املساكمة  .كتلحق ال فر باإلسالـ.
-2
تتةع األحزاب طرؽ الت ازؿ كالتهاكف.
-3
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أ -تتة ػػىن األح ػزاب ال مالي ػػة اعتة ػػاران م ػػن نقط ػػة انطالقه ػػا كيميه ػػا كتعم ػػل عل ػػى إدامته ػػا {انظ ػػر إىل ق ػػان ف
األحزاب}.
ب -ت ػ ف بس ػػملة األح ػزاب ب ػػذكر اس ػػم مص ػػطفى كم ػػاؿ ب ػػدالن م ػػن اس ػػم اهلل {انظ ػػر إىل امل ػػاه كاألنظم ػػة
الداخلية لألحزاب}
ت -ال مالية هي دست ر األحزاب{ .انظر إىل امل اه كاألنظمة الداخلية لألحزاب}.
ث -تت سػػل األحػزاب كأعنػػائهم بقػػرب مصػػطفى كمػػاؿ {كقػػد يهػػرع مؤسسػػي كػػل األحػزاب إىل ه ػػاؾ للزيػػارة
بػػدكف اسػػت اء مػػن ص ػ مها حػػزب الرفػػاه} .كإف هػػذا الق ػرب مرجػػع مرجػػع وػػم حي ػ رنػػدكف فيػػه الفػػيض
كالربكة.
ج -إف شنني األحزاب شنني شيطاين.
ح -تعمل األحزاب يت مراقةة الص م كال ممها املراقةة اإلوية
خ -ال تدخل املالئ ة مةاين األحزاب ألف فيها الص ر كممل ءة بالعياطني.
د -الع صر األساسي يف األحزاب ليل اإلسالـ كإدنا الدشنقراطية اله ختالف اإلسالـ.
ذ -أسست األحزاب لدعم ركائز ال ظاـ ال مايل كت ةيتها.
ر -ت ته األحزاب سياسة الت دير كالتسلي كق املسلمني  .بل أك ر من هذا صارت الدشنقراطية كع صرها
األساس ػػي األح ػ ػزاب تس ػػتاثر باالهتم ػػاـ كت ع ػػتل ػػا األذه ػػاف كاهن ػػا دي ػػن ي ػػدفع املس ػػلمني إىل الع ػػرؾ
كاالستسالـ ل ل فر ،ذلك األمر الذم حرمه اهلل سةحانه كتعاىل بق له :ل م دي م كيل دين".
ز -األحزاب هي كربل الع امل اله تعيق قياـ الدكلة اإلسالمية أك تاخرها.
س -األحػزاب هػػي ع اصػػف متػػزؽ األمػػة اإلسػػالمية  ،كت طػػد دعامػػة التفرقػػة  .إف أيػػة مػػن هػػذه ال قػػاط كافيػػة
لالستدالؿ باف املؤسسة احلزبية هي مؤسسة شيطانية  ،كوذا فػ ف العلمػاء األجػالء كاألسػاتذة احلقيقيػني
امل لصني رفن ا ف رة احلزب  .كهذه أق اؿ بعض م هم:
 -1حسن الة ا :زنرـ اإلسالـ األحزاب بعدة {جمم عة الرسائل لإلماـ العهيد  ،ص}291-287 :
 -2بػػديع الزمػػاف سػػعيد ال رسػػي  :األحػزاب منػػرة  ،تعػػرض امللػػك كعػػيطاف كتعػػرض العػػيطاف كامللػػك{ .ا طةػػة
العامية}.
 -3سيد قطا :هؤالء {أم م تسذ األحزاب} ال يدرك ف طةيعة هذه العقيدة كال كيف ي ةتي أف تطرؽ القل ب.
تفسس يف ظالؿ القرآف  ،س رة ي سف اآلية  118ص.}2134 :
 -4لمد زاهد ق تق  :األحزاب هي ت ظيمات بس ق شنة  ،خترب كحدة ال طن.
 -5جنيا فاضل :احلزب آلة انقسامية  ،كهةة الترب إلي ا.
كحنن نق ؿ :إف املؤسسة احلزبية هػي بػس إسػالمية نا ػة عػن ف ػر الةعػر كجػاءت مػن التػرب إىل العػامل اإلسػالمي،
إهنا ليست الصراط املستقيم كيستحيل ال ص ؿ إىل الدكلة اإلسالمية عن طريقها.
إف بيانات هؤالء العلماء من جهة كالتلا رب اله مرت بأكيا كلها ت ةئ كت ةت شيط ة املؤسسة احلزبية كبدأ ظاهرة
الت لي عن األحزاب بني صف ؼ العةاب املسلمني كبدأت األحزاب تسلك طريق رميها إىل مزبلة التاريخ.
كال تيلة:
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حنن أماـ خيارين  ،خيار داحض كا يار اآلخر ه ال الء لل ه الذم سار عليه األنةياء كالرسل ،هن الدع ة.
كهن ػ الػػدع ة عةػػارة عػػن تةليػػغ حقيقػػة اإلسػػالـ ككحػػدة الػػدين كالدكلػػة ب افػػة األش ػ اؿ كال سػػائل باألشػػرطة املرئيػػة
كاملسم عة  ،كال تا كال راسات ،كاجملالت ،كترتيا الزيارات ،كإلقاء ا طا .هذا ه الت ليػف العػرعي  ،علي ػا
أدائه .كاهلل يهدم من يعاء.
ع دئ ػػذ ي ػ ف جػ ػ اب بطاق ػػة ال اخ ػػا املس ػػلم ال ػػذم رن ػػرب عل ػػى التصػ ػ يت يف االنت اب ػػات هػ ػ "ال للح ػػزب ،نع ػػم
للدع ة".
املالحظة :أشار كتاب {الةي ات -5احلاكمية} بص رة تفصيلية ح ؿ املعاركة يف االنت ابات  ،كنعرت فيه فتػ ل
العرؾ .كت جةه ال رن ز التص يت كاملعاركة يف االنت ابات.

صنمان مفسدان:
عقيدة الت حيد:
إف إرناد الت ازف حلفظ ال ظاـ ال ين كاحليػاة كفػق قػ انني مت اسػقة  ،كلػه مػن أمػر اهلل كحػده  ،الػذم ال شػريك لػه ،
بيد امللك كخالق كل شيء .
اإلنساف ه مػن أكػرـ ل قػات اهلل كأعػزهم  ،أنػه خليفػة اهلل يف األرض كسػيد ال ائ ػات  ،كيلقػي األكامػر كال ػ اهي
من اهلل عز كجل  .كيةدأ أعماله بذكر اهلل كل جه .هذه هي ح مة قراءة الةسملة قةل الةدء ب ل شيء.
اهلل رب كاإلنساف عةد  ،الرب بية هلل كعلى اإلنساف االمت اؿ للعة دية .إف صػالحية احل ػم كالتعػريع ختػص أمػر رب
العاملني كعلى اإلنساف االنقياد له كب رناز  ،األمر من اهلل كالطاعة على اإلنساف.
العرؾ:
كػػل األف ػػار كاآلراء امل الفػػة للت حيػػد هػػي العػػرؾ كالص ػ م كالطػػاب ت .كيت ػ ع العػػرؾ كالص ػ م كالطػػاب ت بت ػ ع
األدكار كالعص ر كيظهر بابطية تلفة قد ي ف حلران ،هي الن ،جرمان مساكيػان  ،حي انػان ،بعػران أك نظامػان  ...ف لهػا
متاثيػػل كرمػ ز ظاهريػان كل ػػن حقيقتهػػا أصػ اـ كط ابيػػت  ،كمتتلػػك كلهػػا خص صػػية كاحػػدة كتعػػأؾ يف فحػ ل كاحػػد
كه إناطة احل م لتس اهلل.
يقػ ؿ أصػػحاب الذه يػػة ال ث يػػة كال ث يػ ف  :يػػا رب! أنػػت م جػ د ،لػػك كػػل احلسػػن ،العةػػادات لػػك ،كأنػػت ياسػػا
عليهػػا .أمػػا الػػدنيا ف هنػػا شػػان ا  ،فػػاترؾ ل ػػا شػػؤكن ا  ،كدكلت ػػا  ،كسياسػػت ا  ،حنػػن نسػػن ق اني ػػا " .كهػػؤالء ال ػػاس هػػم
معرك ف كإدنا يق م ف به شرؾ حسا التعةس القرآين.

صنمان ونظامان
على الصعيد العاملي ظهر نظاماف ف رياف كصارا ص ماف .ذنا العي عية كالدشنقراطية على الربم من اختالؼ أسسهما
الف رية كل هما يمالف نفل املنم ف  .كه عدـ معرفة الرب كإن ار ح مه كال اختالؼ بي هما ذا الصدد.
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فالعي عية تق ـ على اإلحلاد كإن ار كج د الرب  ،أما الدشنقراطية ف هنا حىت كل مل تتطرؽ إىل إن ار الرب ف هنا ت ر
حاكمية رب العاملني كت يطها إىل الةعر كي تنع الةعر على م زلة مت افدة مع ربه كتعتربه بذلك ص مان كشري ان لرب
العاملني.
لقد اهنار أحد الص مني:
ختلػػص اإلنسػػانية مػػن أحػػد الصػ مني باهنيػػار العػػي عية  .أمػػا دكاعػػي األسػػف أف صػ م الدشنقراطيػػة مسػػتمر يف احل ػػم كيف
أكج القػػدرة بص ػ رة مدهعػػة .إذا قارنػػا بػػني االث ػػني نػػرل العػػي عية أهنػػا طػػاب ت عل ػ كاضػػح املالمػػح كتصػػارح ب فرهػػا.
كتدعي باإلحلػاد كإن ػار كجػ د اهلل كاليػ ـ اآلخػر كتػزعم بػاف الػدنيا وػا ،كإدارمػا م طػة ػا ،ال تسػمح لػدخ ؿ التػس كأف
تعريع الق انني كب اء اوياكل كاألطر ه من اختصاصها .أما الدشنقراطية ف هنا خفية كم افقة يف بها  .فمن طرؼ تلفظ
ب لمػػة "اهلل" كمػػن طػػرؼ آخػػر تقػ ؿ :الطػاب ت" .كقػػد بػػني القػػرآف ال ػػرو حقيقػػتهم بػػادؽ املعػػاين حيػ يقػ ؿ سػػةحانه
كتعاىل:
َّ ِ
ف يَـ ْع َملُو َن {الحجر}67 :
س ْو َ
ين يَ ْج َعلُو َن َم َ الل ِّك إِ ًلها َ
الذ َ
آخ َر فَ َ
ِ
َلِ َ ِم َّما أَوحى إِلَي َ رمُّ َ ِمن ال ِ
ورا {اإلسـراء:
ْح ْك َم ِة َوالَ تَ ْج َع ْل َم َ الل ِّك إِل ًَها َ
َّم َملُ ً
ومـا َّمـ ْد ُح ً
َ
َْ ْ َ
آخ َـر فَـتُـ ْل َقـى فـي َج َهـن َ
}96
الع ًػد ً
ػاع لٍِّل ًػس معت وػد ُّم ًري و ً
ًو
ً
آخػر فىاىلٍ ًقيػاه ًيف الٍعػ ىذ ً
ً ً
يد {ؽ
اب َّ
َّم يك َّػل ىك َّفػا ور ىع يػد َّمَّ و ى ٍ ي ٍ ى
ػا الَّػذم ىج ىع ىػل ىم ىػع اللَّػه إً ىونػا ى ى ى ي ى
أىلٍقيىػا يف ىج ىهػ ى
}26 -24
تص ر هذه اآليات حاؿ املؤيدين للدشنقراطية كالالدي ية.
الدشنقراطية كاإلسالـ:
ال تتفق الدشنقراطية مع اإلسالـ ألهنما نظاماف مت اقناف  ،ف ذا قةل أحدذنا ب "نعم" هذا مع اه رفض اآلخػر ب "ال"
 .كال شن ن مسايرمما معان ألف أحدذنا ح م الععا كاآلخر ح م اهلل .كعلى ال ح اآليت:

-7

المصادر:

ه اؾ اختالفات كةسة بني االث ني  .كقد ت لم ا عن قسم م ها يف إحػدل كتابات ػا يػت ع ػ اف "اإلسػالـ كالدشنقراطيػة".
كنعػػس ه ػػا إىل أهػػم ال قػػاط .ه ػػاؾ اخػػتالؼ مصػػادر كػػال ال ظػػامني  .فاملصػػدر يف اإلسػػالـ ه ػ ال ػ حي اإلوػػي املتم ػػل
بالقرآف كالس ة .كيسمى ال ظاـ اإلوي العريعة أينان.
كع ػػد التطػػرؽ إىل مفػػاهيم الدشنقراطيػػة نػػرل تعريػػف الدشنقراطيػػة باهنػػا إدارة العػػعا كيتةػػني مػػن التعريػػف أف مصػػدرها هػػم
ذهن اإلنساف أم نتاج الف ر الةعرم .كأف أنصار الدشنقراطية حىت كل ادع ا باهنم يعرف ف اهلل كرس له ف هنم ال يعأفػ ف
بال الء حل م اهلل كسرياف ق اني ه ،كيتصدكف وذا امل ض ع بالرفض كا ح د.

الحاكمية:

تعني احلاكمة السلطة العليا للمقاـ األعلى الذم ي ف صاحا ال لمة العليا  .كتأتػا عػن احلاكميػة أف يػع األكامػر
كال اهي تصدر عن هذا املقاـ فه ينع الق انني كاألنظمة  ،كيراقا ت فيذها  ،كزندد ال اب كالعقاب.
كهذا امل قاـ يف اإلسالـ ه مقاـ الرب مقاـ سنص رب العاملني كال زنػق ألحػد التلػاكز عليػه أك يقػيم التػس عليػه لي سػا
إىل بس أهل له.
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الديمقراطية واِلحزاب:

تصف الدشنقراطية األحزاب باهنا ع اصر الدشنقراطية ال بد م ها كبس القابلة للت لي ع ها .كب اء على هػذا التعريػف فػال
شن ػػن ختييػػل الدشنقراطيػػة بػػدكف كجػ د األح ػزاب أم نظػػاـ األح ػزاب الػػه ترت ػػز عليػػه دعػػائم الدشنقراطيػػة الػػه هػػي نظػػاـ
طاب يت 1يلد نظاـ األحزاب من الدشن قراطية ف ذا ت اقنت الدشنقراطية مع اإلسالـ من الطةيعي أف ي اقض امل ل د م ها
مع اإلسالـ فالدشنقراطية طاب ت كيطةق نفل القياس على األحزاب بص رة مماثلة1
اإلشناف كالتص يت
املسلم الذم يت جه إىل ص اديق االنت ابات ،هل ينػع بطاقػة التصػ يت يف الصػ دكؽ أـ بطاقػة إشنانػه .لػ معن ال ظػر يف
امل ض ع .ترت ز الدشن قراطية على األحزاب كترت ز األحزاب على التص يت كما مع اه كقاعػدة م طقيػة أف الدشن قراطيػة
ترت ز على التص يت.
الدشنقراطيػػة نظػػاـ طػػاب يت ،إف املسػػلم الػػذم يسػػتعد ألداء التص ػ يت يعػػىن أنػػه يػػركن إىل ذلػػك ال ظػػاـ الطػػاب يت كالرضػػا
بال فر كفر  ،فاملسلم الذم يعطػي صػ ته ي اصػر بػذلك ال ظػاـ ال ػافر .كيعػارؾ يف إدامػة حياتػه تمارسػته هػذه كيرضػى
به .فع دما يت جه إىل مراكز االنت ابية ي اؿ الدشنقراطية كل ن يا ترل هل ضاع بطاقة إشنانه كرضػ اف ربػه؟ فمػن يسػتطيع
أف ي ػر هػػذه احلقيقػػة؟ م لمػا يسػػتحيل للمػػرء أف ي ػ ف شػػي عيا مسػػلما فت ػ ف برابػػة مذهلػػة فيسػتحيل أينػػا أف ي ػ ف
مؤم ا بالدشنقراطية كبعةارة أخرل أف التص يت للدشنقراطية ه ت ابة رفػض كإن ػار شػرع اهلل كيعػ أنعػمأ لألحػزاب أالأ
لإلسالـ.
هل من عامل دي سنالف هذا الرأم؟
إف ال ظامني الالدي ية كالدشنقراطية ,حصادذنا مماثالف ف ال ال ظامني مة ياف على فصل الدين عن الدكلة كانتقاص الدين
كيعطياف سػلطة تعػريع القػ انني اليػاد الةعػرية كيعصػياف أكامػر اهلل سػةحانه كتعػاىل كنلفػت انتةػاه القػراء األعػزاء إىل بعػض
املصادر اله كتةت عن هذا امل ض ع م ل أمعركع الدست ر اإلسالمي -القان ف األساسي اإلسالميأ ,أاإلسالـ يرفض
ال ظاـ الالدي أ كأالدشنقراطية يف م ظ ر اإلسالـأ.
تف ركا يف معاين هذه االية ال رشنة يق ؿ سةحانه كتعاىل:
ون الل ِّك والْم ِسيح امن مريم وما أ ُِمرواْ إِالَّ لِيـعب ُدواْ إِلَها و ِ
َحبارُهم ورْهبانَـ ُهم أَرماما بمن ُد ِ
اح ًدا الَّ إِلَكَ إِالَّ ُه َو ُس ْب َحانَكُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن
َ ُْ
اتَّ َخ ُذواْ أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً
ً َ
َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ

أالت بة 31أ
الحل:

لقد اهنارت العي عية ككانت إحد ل الص مني .أما الص م اآلخر ف نه باؽ كمل يتلل بعد ما يةعر بتحطيمه يف ظل هذا
احلاؿ .فال اجا ملقى على املسلمني .فع دما أدرؾ املسلم ف باف العي عية عداكة تأبص م لع ها ,كانطلق ا من مةدأ
عدـ ج از اننماـ املسلم إىل العي عية مما حدل باملسلمني تط يقها كإبعادها.
كع ػػدما أرادكا ف ػػرض الع ػػي عية ب ػػالق ة كالقم ػػع أكم ػػا ح ػػدث يف أفتانس ػػتافأ كاج ػػه املس ػػلم ف االعت ػػداء كأدكا االمتح ػػاف
ب لاح ,فدفع هذا الةالء الفتاؾ عن الةعرية يف كقت قصس كيف حقةة مل ت ن تت قع .لتتللى تلك احلقيقة باف اهلل العلي
القدير ب اؼ عةده.
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هل ت هار الدشنقراطية أينان؟
ست هار الدشنقراطية أينان الف الدنيا ملك هلل كإليه األمر كله .كاملطل ب ,ه م قف املسلمني احلازـ الرافض للتعامل مع
الدشنقراطية كم اجهتها ب فل التنا العػارـ الػذم كاجهػ ا بػه العػي عية كالتحػرؾ مػن م طلػق الػرباءة مػن الدشنقراطيػة الػه
تعادم ما جاء بػه اإلسػالـ كعلػى املسػلم أف ال يعػارؾ يف االنت ابػات كال ينػع قيمػة لألحػزاب ك عليػه أينػان أف يػدرؾ
باف سق ط األحزاب يع انقراض الدشنقراطية لأمى ا إىل مزبلة التاريخ ,سيةدأ حي دذ ح م اإلسالـ.
م ا السعي ك الت فيق من اهلل.

أحــد الــخيــاري ــن:
يقػ ؿ سػػةحانه كتعػػاىل :يػػا أىيػُّهػػا الَّػ ًذين آميػ اٍ الى تىػتَّ ً ػ يذكاٍ آبػػاء يكم كإًخػ انى ي م أىكلًيػػاء إى ًف اسػػتىحةُّ اٍ الٍ ي ٍفػػر علىػػى ا ًإلشنػى ً
ػاف ىكىمػػن
ى ى
ى ى
ٍ ى
ى ٍ ى ٍى ٍ ٍى
ى ى
ً
ً
ً
ً
َّ
اج ي ٍػم ىك ىععػ ىستي ي ٍم ىكأ ٍىمػ ى هاؿ اقٍػتىػىرفٍػتي يم ىهػا
يػىتى ػ ى َّويم ِّمػ ي ٍم فىا ٍيكلىدً ى
ػك يه يػم الظػال يم ىف قي ٍػل إف ىكػا ىف آبىػا يؤيك ٍم ىكأىبٍػىػى يؤيك ٍم ىكإ ٍخػ ىاني ي ٍم ىكأ ٍىزىك ي
ًً ً و
ًً
ً
ً
ً
صػ اٍ ىح َّػىت يػىاًٍيت اللٌػهي بًػا ٍىم ًرهً
ىح َّ
ىك ى ىارةه ىختٍ ىع ٍ ىف ىك ىس ىاد ىها ىكىم ىسػاك ين تىػ ٍر ى
ػا إًلى ٍػي ي م ِّم ىػن اللٌػه ىكىر يسػ له ىكج ىهػاد ًيف ىسػةًيله فىػتىػىربَّ ي
ضػ ٍ نػى ىها أ ى
ى
ًً
ً
ني الت بة24-23
ىكاللٌهي الى يػى ٍهدم الٍ ىق ٍ ىـ الٍ ىفاسق ى
إذا نظرنا إىل اآليتني العريفتني نرل أف املسلم يف م قف حرج.
أيها املسلم أمامك خياراف كلك اختيػار أحػد األمػرين لػدخ ؿ أحػد الصػفني مػع تػرؾ اآلخػر .أحػدذنا الػدنيا كاآلخػر هػي
اآلخرة .ففي األكؿ زنسا اآلباء كاإلخ اف أقربػاء كأكليػاء كيف األخػر املؤم ػ ف هػم االخػ ة ك األقربػاء .األكؿ فيهػا األكالد
كالزكجات كاألنساب كاألهل كاألخر فيها اهلل كرس له .األكؿ فيها األم اؿ كمزي ة بالعه ات كملذات حياة الدنيا كاآلخر
فيها الف ز جب ات ال عيم .األكؿ فيها حا الدنيا كزاخرة ب طماع دني ية كاآلخػر فيػه حػا اهلل كرسػ له .األكؿ فيهػا قنػاء
أياـ اليسر كالراحة كاآلخر فيها امل اجهات كمعقة ا هاد .كأخسان األكؿ فيها قناء أياـ اليسر كالراحة كاآلخر فيها إعالء
كلمة اهلل.
إنك إذف على مفرؽ ي عق فيه الطريق إىل شقني كعليك أف تسلك أحد املسارين ف ذا سل ت املسار السلذ سيعرضك
إىل خسػراف مةػػني يف هنايػػة املطػػاؼ حيػ ختسػػر الػػدنيا كاآلخػػرة .أمػػا إذا سػػل ت املسػػار اإلرنػػا فانػػك ت ػػاؿ السػػعادة يف
الدارين .ت قاد أله اء نفسك كت ف أسسا وا لتلقي العاقةة األخركية املهل ة ,أك تتةع سةيل ربك لتعيش حيػاة زاهػرة يف
الدنيا كت ف يف اآلخرة من السعداء.
تعرض اآليتني ال رشنتني  24 ,23من س رة الت بة ,ل ا م ظرين ا ة كجه م ,كطريقني الر ة كالتنػا ,كعػاقةتني الفػ ز
كا سراف.
أيها املسلم إنك أماـ نقطة لرجة ت اجهها يف كل آف ك زماف ,كع د كل خط ة متعيها ,ترل رجحاف أحد كفي امليزاف,
أما أيهما ,حذار ,أتفنل الدنيا أـ اآلخرة؟ تفنل ال الدين كاألكالد كالعائلة أـ اهلل كرس له؟
املالئ ة ي تة ف كيسلل ف امل اظر! تريد اليمني أـ العماؿ؟ متر األياـ كمتني هل ختتار طريق الفتح أك طريق ا سراف.
أيها اإلنساف ,لقد رمست أمامك ل حة ذات قطةني ,ذات خطني ,األماـ أك ا لف .ك اآلف نستعرض م الني
 -1حاف اآلف كقت الصالة ,ال قت متاخر على كشك االنتهاء ,كإنػك م همػك بعملػك ,يف م تػا التلػارة ,أك
يف املعاملػػة ,فيهمػػك العمػػل ,ك ت ػػزؿ عليػػك األم ػ اؿ ,كالزبػػائن يف انتظػػارؾ كامل قػػف املت ػزامن ه ػ تػػاخر كقػػت
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الصالة أنه م قف لرج  ،مػاؿ الػدنيا أك أداء الفرينػة  .فمػن طػرؼ عليػك إطاعػة األمػر اإلوػي  .كمػن طػرؼ
آخر ت تابك ال فل كس ستها كإب ائها لتق ؿ لك أهنا الفرصة مس رة لك عليك أال تف مػا كال ختسػر زبائ ػك
فصػػالتك رن ػ ز قنػػائها  .إنػػه حق ػان امتحػػاف عسػػر  .تػػرجيح األمػػر مػػأكؾ لػػك ،حػػا اهلل أك إدالؿ ال ػ فل ،
العة دية هلل أك العة دية لل فل  ،الر ة أك التنا .
 -2نقطػػة لرجػػة أخػػرل كأهنػػا مسػػالة تػػرجيح أخػػرل بػػني خيػػارين كالذنػػا فيهمػػا ج انػػا خطػػسة  .إذا أيػػدت ال فػػر
كأطعت الدكلة ال مالية كاننممت إىل صػفها  ،فػال شنسػك أحػد بسػ ء  ،كتظػل نفسػك كمالػك يف األمػاف ،
كال ظاـ راض ع ك  .أما ال تيلة هي أف ا حيم هي املاكل  .أما إذا اختذت القرآف دسػت رؾ كنصػرت احل ػم
اإلسالمي ف ف مصسؾ ي اجه ا طر كتظهر امل اكؼ على حياتك كمالك كتةدأ التعرضات كقػك  ،كيقابلػك
عػػامل ال فػػر كيعارضػػك أب ػ ؾ كعائلتػػك مص ػرين علػػى ت ةيطػػك  ،كي صػػح ن م بعػػدـ التػػدخل يف السياس ػػة ،
كيق ل ف لك  :ماذا بػك مػن أمػر الدكلػة  ،هػذه الدكلػة كالدسػت ر  ،حنػن نؤيػد ا مه ريػة الػه أسسػها أتػاترؾ ،
كسػػلمها أمانػػة ل ػػم  ،كحػػرر ال ػ طن مػػن األعػػداء  ،علي ػػا أف نطيػػع سػػادت ا هػػم أك ػػر معرفػػة م ػػا ح ػ ؿ مسػػائل
الدكلة ،كمركا بتلارب  ،كها أنظر أف املساجد مفت حة  ،هل شن ع أحد املصػلني مػن الصػالة  .لػك أف متػارس
حقك يف العةادة كال يتدخ ل أحد يف شؤكف أنػاس آخػرين  .تصػر كالمهػم هػ أن ػا إىل جانػا دكلت ػا  ،كلػن
نتسامح باملساس ب ياهنا  .إف دكلت ا هػي ا مه ريػة الأكيػة كحنػن علػى آثارهػا هنػرع  ،أمػك كإخ تػك كأقاربػك
هػم علػػى نفػػل الق اعػة  ،كعليػػك أف تػػأؾ األمػػر ألشػ اص يعلمػ ف أمػ ر الدكلػػة أك ػر م ػػا  ،كأف تتف ػػر كفػػق
هذا امل طق كإال س ه ر الدنيا عليك كستلد مصسؾ داخل السل ف كتعيش يف العقاء كمالك من عاصم .
 -3أيها العةاب هذا هػ املعػهد أمامػك كامل قػف لػرج  ،إطاعػة أبيػك أك إطاعػة ربػك  ،فػ ذا أطعػت أبػاؾ ف نػك
ت نػػم إىل ص ػػف ال فػػر كال مالي ػػة  ،أمػػا إذا اخ ػػأت ال ػ الء ل ت ػػاب اهلل كس ػ ة رس ػ له ف نػػك خالف ػػت ال ف ػػر
كاننممت إىل صف املسلمني  ،عليك باحد هذين ا يارين املت اقنػني  ،الر ػة أك التنػا  ،ا ػة أك ال ػار
.
 -4جةهتاف :
جةهتاف تتحارباف  .جةهة يت ل اء ال فر لتف يض اإلشناف  ،كاألخرل يت ل اء اإلشنػاف مل اهنػة ال فػر  ،األكىل يمػي
ال فػػر  ،كاألخػػرل يمػػي دكلػػة اإلسػػالـ أك تعمػػل لتاسيسػػها  ،األكىل دسػػت رها القػػرآف  .كالتريػػا مػػن األمػػر م اط ػ ؾ
زن مهم ال فر  ،كإفراد عائلتك م ال ف إىل صف ال فػر  ،إخ انػك سنػدع ف يف جيعػه كوػم لػه ج ػد لنػركف  .أمػا يف
اصف اآلخر ف نك ال د عائلتك  ،كإدنا بني إخ انك املؤم ني امل حدين الذين شن ل ف صف حزب اهلل  ،بايتهم احل م
لإلسالـ  ،القرآف ه الدست ر .
شنني صف اإلشناف يف طرؼ قدمان إلقامة احل م اإلسالمي  .كيقػف ال فػر الصػف املقابػل  ،بايتػه متػادم ح ػم ال فػر
ليظل ا لألص اـ عاكفني ،هذا ه املعهد  ،فامل قف لرج كحسػاس  .كعليػك حسػمه  ،إف ك ػت مؤم ػان كم حػدا كم اديػان
بعائدية احل م هلل بص رة مطلقة  ،فمن الطةيعي أف ي ف للك جةهة اإلشناف كالرباءة من الط ابيػت كال ظػاـ الػ ث كلػ
كاف كانت عائلتك كأقربائك م رين يف هذا الصف  .كيع ذلك عليػك أف تفنػل صػلة اإلشنػاف علػى صػلة ال سػا ،
كعدـ االلتفات إىل ال لمات الرباقة كا داعة  ،كػال طن كرايػة الػ طن كاملفػاخر ال ط يػة  .كلػن ت فعػك هػذه ال لمػات يف
قػػربؾ بػػل تسػػاؿ ه ػػاؾ عػػن اإلشنػػاف كح ػػم اإلسػػالـ  .كاعلػػم بػػاف الػػذين زنػػارب ف يف صػػف ال فػػر لػػيل وػػم نصػػيا مػػن
العهادة  .إذا سقط ا قتلى حىت إذا ادع ا إسالمهم ككان ا من املصلني .
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أمثلة من التاريخ:

ل ف ر يف بزكة الةدر  ،كاف قسم عن اآلباء كاألكالد م قسمني كمت اجدين ضمن عاف متقاتالف  ،يف صف رس ؿ اهلل
صلى اهلل عليه كسلم كيف صف أع اف أ جهػل ،مػ هم عةػد الػر ن بػن أ ب ػر  .فةي مػا كػاف ال الػد يف صػف رسػ ؿ
اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم كػػاف االبػػن يف صػػف أب جهػػل .كخػػرج أب ػ ب ػػر بسػػيفه ب جػػه اب ػػه الػػذم كػػاف يريػػد م ازلػػة
املسلمني كل ن االبن مل يقاكـ أماـ هيةة أبيه فتعهد كأسلم  .كدار بي هما هذا احلدي  :يا أمت لو لم أسلم وحارمت
وغلبت فهن حرمتي ل كانت تمنعني من أن أقتل ف فلو غلبتني أنـت هـل كانـت شـفقة الـرحم مانعـة لتقتلنـي

فاجابه األب  :ال يا عبد الرحمن ! أقسم ماهلل لو ما أسلمت لقععت مسيفي دون التأس .

هذا ه مفه ـ اإلسالـ للحرب ي ف التقييم حسا امل االة كعلى املسلم أف يساؿ كيعرؼ الصف الذم يت ػذ القػرآف
دست ره  ،كرناهد يف هذا السةيل كال ي اكا صف عائلته .
إذا سال ا بام من هذين ا معني يلتحق ف ؟ حنن كمسلمني ل ا رد كاحد  ،نلتحق با مع الذم أتى اهلل بقلا سػليم ،
دست ره القرآف يؤثركف ح م اإلسالـ على أنفسهم  ،كمستعدكف للتنحية بام اوم كأنفسهم  .كال رن ز ل ا إي ار أكلدػك
الذين يعادكف ما أنزؿ اهلل كال زن م ف به كل كاف آبائ ا كإخ ان ا كق م ا عساكر كجم دكف يف هذا ا مع .
كعلي م تقيػيم املسػالة كفػق هػذا امل ظػ ر  .كال حلػة ملػن سنػالف هػذا الػرأم  .كمػن يعػارض لي تػا ل ػا رأيػه أك ي عػره يف
الصحف كاجملالت .
كخنتم امل ض ع باآلية العريفة :
الَّ ًػذين آميػ اٍ يػ ىقػاتًلي ىف ًيف سػةً ًيل اللٌ ًػه كالَّ ًػذين ىك ىفػركاٍ يػ ىقػاتًلي ىف ًيف سػةً ًيل الطَّػابي ً
العػيطى ً
ت فىػ ىقػاتًلي اٍ أىكلًيػاء َّ ً
اف
الع ٍػيطىاف إً َّف ىكٍي ىػد َّ ٍ
ٍى
ى
ى ى ي ي
ى
ى ى ي
ضعًي نفا {ال ساء }76 :
ىكا ىف ى
كأخسان فاذكركا آيه  24/23من س رة الت بة مرة أخرل.
كالسالـ علي م كر ة اهلل كبركاته .

يا إخوتي !

التاية هي إحقاؽ احلق أم اختاذ القرآف دست ران كيقيق دكلة اإلسالـ .كإف السعي يف هذا السةيل فرض على كل مسػلم
 .فقةل الةدء بام إقداـ تعيني ماهية احلق  .إف عدد الفرؽ {املعركفػة باهنػا إسػالمية } يف تركيػا تزيػد عػن ا مسػني كمػن
الةديهي أف ت ف كاحدة م ها على م ه  .كعلى كافة الدعاة أف رندكا م ضع احلق كيت ذكا قرارهم بعانه .
كقد كتة ا كراسان ح ؿ هػذا امل ضػ ع يػت ع ػ اف "كاجػا ا يػل ا ديػد "  .كمػن النػركرم إمعػاف ال ظػر فيػه باسػتمرار .
كال شن ن يقيق ال حدة بدكف كعف احلق  .يق ؿ سةحانه كتعاىل :
ً
ً ً
ىكأ َّ
صػا يكم بً ًػه لى ىعلَّ ي ٍػم تىػتَّػ يقػ ىف {األنعػاـ :
السػةي ىل فىػتىػ ىف َّػر ىؽ بً ي ٍػم ىعػن ىسػةًيلً ًه ذىلً ي ٍػم ىك َّ
يما فىاتَّةً يع هي ىكالى تىػتَّةً يع اٍ ُّ
ىف ىه ىذا صىراطي يم ٍستىق ن
}153
احلق عةارة عن  :قنية احلق كهي إقامة احل م اإلسالمي  ،كم ه احلق كه الطريق املؤدم إىل القنية .
كإذا قم ا بتص يف م طقي وذا امل ض ع جند أربعة أص اؼ كاآليت :
 -1قنية احلق مع م ه احلق .
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 -2قنية باطلة مع م ه باطل .
 -3قنية احلق مع م ه باطل .
 -4قنية باطلة مع م ه باطل .
امل اؿ لألكؿ  :قنية الرسالة كمػ ه الرسػ ؿ صػلى اهلل عليػه كسػلم  ،ذنػا قنػية احلػق مػع مػ ه احلػق ت نػاف طريقػان بػس
ع ج يست د إىل الت زيل امل تسةني أنه سةيل الرشاد  ،حنن خنتار هذا الطريق م اديان شعار "دست رنا القرآف  ،أس ت ا لمد "
 .حنن متيق ف من استقامة هذا الطريق  .كإف اعت ا تسلك هذا الطريق احلاسم كالق و  .إف ارت از هػذا الطريػق علػى
ال حي إوي  ،شرطاف كأساساف يالزماف هذا الطريق كأنه مسالة اإلشناف يف نفل ال قت  .يق ؿ سةحانه تعاىل :
ًً ً
ً و
ً
ً
ً
ً
ني {ي سف }118:
قي ٍل ىهذه ىسةًيلي أ ٍىد يع إً ىىل اللٌه ىعلىى بىص ىسة أىنىاٍ ىكىم ًن اتػَّةىػ ىع ً ىك يسٍة ىحا ىف اللٌه ىكىما أىنىاٍ م ىن الٍ يم ٍع ًرك ى
امل اه األخرل كلها بس هذا امل ه ملط ة بعائةة العرؾ على أقل التقدير .
امل اؿ ال اين  :حزب سليماف دمسؿ {حزب الطريق الصحيح } ،فقنيته باطلة كم هله باطل أينان .
امل اؿ ال ال ه حزب الرفاه  ،فقنيته حق  ،كل ن م هله باطل .
كال أجد م االن تطةيقيان للص ف الرافع .

المقياس والقسعاس :

تعطى األكل ية للقسطاس  ،ه اؾ قنية احلق مع م ه احلق  ،ف حن نسس على هذا الطريق .
يق ؿ اإلماـ علي {كرـ اهلل كجهه }  :إف احلق ال يعرؼ بالرجاؿ  ،فاعرؼ احلق  ،تعرؼ أهله  .أم إف مقيػاس احلػق
ليل ال اس كل ن مقياس ال اس احلق .
كح ؿ تعريف ا ماعة يعس اإلماـ إىل أف ا ماعة هي ع أهل احلق  ،كالفرقة هي ع أهل الةاطل كل ك ر .
يقػ ؿ معػػاذ بػػن جةػػل  :ا ماعػػة هػػي مرافقػػة احلػػق كلػ ك ػػت كحيػػدان  .إف احلػػق يف يػػع املسػػائل كاحػػد ال أك ػػر  ،يقػ ؿ
سةحانه كتعاىل :
صىرفي ىف {ي نل }32
احلى ِّق إًالَّ َّ
احلى ُّق فى ىماذىا بػى ٍع ىد ٍ
فى ىذلً ي يم اللٌهي ىربُّ ي يم ٍ
النالى يؿ فىاى َّ تي ٍ
كرنػا إضػػاف ة شػرط ثالػ إىل جػ هر القنػػية كاملػ ه كهػي عػػدـ الت ػازؿ عػػن املةػػادئ كلػ بقػػدر يسػس ألف اإلسػػالـ يسػػد
طرؽ الت ازؿ كاو اف  .فقاؿ تعاىل :
ػك ىعػ ًن الَّ ًػذم أ ٍىك ىحٍيػىػا إًلىٍي ى ً ً
ػدت تىػ ٍػرىك ين
ػاؾ لى ىقػ ٍد كً َّ
كؾ ىخلًػيالن ىكلىػ ٍالى أىف ثػىةٍَّتػى ى
م ىعلىٍيػىػا ىبٍيػ ىػرهي ىكإً نذا الَّ َّختىػ يذ ى
ػادكاٍ لىيىػ ٍفتًي نى ى
ىكإًف ىك ي
ػك لت ٍف ىػأ ى
ً
ً
ً
ك علىيػىا نى ً
اؾ ًضعف ٍ ً ً
ص نسا {اإلسراء }75 /74 /73:
احلىيىاة ىكض ٍع ى
إًلىٍي ًه ٍم ىشٍيدنا قىليالن إًذان َّألىذىقٍػى ى ٍ ى
ف الٍ ىم ىمات يمثَّ الى ى يد لى ى ى ٍ
كعلى هذا امل اؿ ت ف التاية إقامة ح م القرآف كانتهػاج مػ ه الرسػ ؿ  .كاملطلػا ال الػ هػ عػدـ تقػدو الت ػازالت .
ب اء على هذه األسل شن ن اختيار طرؼ احلق كمتييزه عن الةاطل  .أمامػك اعػات  ،اعػات تتةػىن قنػية باطلػة مػع
هنػ باطػػل  ،اعػػة قنػػيتها حػػق كل ػػن م هلهػػا باطػػل أك اعػػة قنػػيتها حػػق كم هلهػػا أينػان علػػى احلػػق كل هػػا تتةػػىن
الت ازالت  .ال رن ز التعامل مع هذه ا ماعات على اإلطالؽ ألف هذا التعامل ي ف مانعان لل حدة كم سان للتفرقة  .كقد
بي ت اآلية  113من س رة آؿ عمراف يرو الفرقة ككج ب ال حدة .

مناظرة علنية :

كتةقى مسالة أخرل بصدد الفرؽ كالت ظيمات اله ي اهز أك يزيػد عػددها عػن ا مسػني  ،ككلهػا تػدعى أهنػا علػى احلػق .
كهي مسالة تعيني طرؼ احلق للرأم العاـ  .كح ؿ كيفية إيفػاء هػذا التػرض نطػرح حػالن سػهالن  ،كهػ عػن طريػق امل ػاظرة
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العل ية  .كامل ػاظرة مم ػة علػى شػ لني األكؿ داخػل القاعػات كال ػاين عػن طريػق الصػحافة كاإلعػالـ  .كحنػن نفنػل ال ػاين
لسةةني  :أ -إنه من الصعا أك املستحيل إناطة املهاـ إىل هيدة ي يمية مؤهلة  ،يف ظل الظركؼ الراه ة.
ت -مػػن املم ػػن اطةػػة أش ػ اص لػػدكدين يف امل ػػاظرات كالػػه تقتصػػر علػػى مسػػاحة ضػػيقة  .بي مػػا املسػػالة مػػم كافػػة
املسػػلمني كالعػػامل اإلسػػالمي كاإلنسػػانية بػػل كحػػىت األجيػػاؿ القادمػػة كي ػ ال تتيس ػر إال عػػن طريػػق اإلعػػالـ بع ػ ل
تت افر كجهات ال ظر كتتعاقا األطركحات كتتةادؿ امل اتةات بني األطراؼ  .كامت االن ملتزل  :أف مصادمة األف ار
تلد بارقة احلقائق  .ك ذه الص رة تتلمع اآلراء كتعرض أماـ ي يم املع يني لتع يص طرؼ احلق كمتييزه كت ضيحه
جملانةة الةاطل .
حنن نتحرؾ كفق هذه املةادئ كالقيم كن جه ندائ ا إىل كافة الت ظيمات كإىل صحفهم كنعريامم كإىل مؤسسامم كنق ؿ :
ه ػػذا هػ ػ املي ػػداف  ،مي ػػداف احل ػػق  ،مي ػػداف التمس ػػك بع ػػرع اهلل  .تفن ػػل ا كاتػ ػ ا تص ػػادركم كفت ػ ػ اكم كاب ػػدؤكا بانتق ػػادكم
كتقييمات م لقنيت ا كم هل ا  ،كأمع ا ال ظر لالطال ع على الةقاء على ال ابػت كبي ػ ا أخطائ ػا كأبالط ػا  ،ال يف الزكايػا
كالس ػراديا ال باملراسػػلة  .لي تػػا أصػػحاب احلػػق عػػن حقهػػم يف الصػػحف كبع ػػاكين بػػارزة كيعرض ػ ا انتقػػادامم كي تة ػ ا
اعأاضامم دكف الت اين كالأحم  .ألف هذه هي قنية احلق  ،ليست لعةة األطفاؿ .
كأخذان بقاعدة تاييد ا طا خطا  ،إذا كانت ا ماعة على النالؿ  ،ف ف كل ملحقاما كمعتمالما ت ف على النالؿ
 ،صحفها  ،مدارسها  ،مىكاها  ،كت ف باطلة يف ذاما كل ها حاكلت كسا ه رها مستفيدة من مؤسسػاما لتعتػيم
بطالهنا كتتطية كاقعها .
لقد أزضح ا يف بيان ا الذم كتة اه يت ع اف {األئمة كال ظم الةاطلة } كقل ا باف الصالة كراء األئمة الذين يعمل ف مع
ا ماعات اله ت ته هنلان باطالن  ،ت ف م ركهة على األقل .

نعم نحن متصلبون:

يق ػ ؿ ل ػػا الػػةعض  ،أنػػتم متصػػلة ف ،كإف أسػػل ب م مػػع ال ػػاس ت ػ بي ي  .حنػػن كإف ك ػػا متةعػػني وػػذا األسػػل ب يف كتة ػػا
كخطة ػػا  ،كل ػػن عتاب ػػا م جػػه إىل ال ػ ظم كالفػػرؽ  ،كم ػػاهلهم كماكنػػامم  ،ال إىل األش ػ اص كالع صػػيات كنسػػتعمل
أسل بان لي ان ع دما ي ف يف لله  .ف ال األسل باف كارداف يف القرآف ال رو م الن يامر اهلل تعاىل م سى كهاركف {عليهما
السػػالـ } باتةػػاع أسػػل ب لػػني مػػع فرع ػ ف بي مػػا كرد يف القػػرآف ال ػػرو أسػػل بان آخػػر ع ػػد كصػػف العلمػػاء التػػس العػػاملني
بعلمهم كالذين يعادكف العريعة التراء كي صاع ف ملصلحة ال فر  ،فيعةههم القرآف بال الب كاحلمر .
.ػػة م ػػاؿ علػػى إحػػدل الفػػرؽ الػػه تػػدعي عػػدـ تاييػػدها لألح ػزاب كل ػػن أعنػػائها جلسػ ا للمعاملػػة مػػع مرشػػحي رئاسػػة
الة لديػػة كبػػدأ كتػػا م املتهػػاكن ف املركج ػ ف لألح ػزاب ب عػػر ص ػ ر هػػؤالء املرشػػحني ككتابػػة مقػػاالت لصػػاحلهم كقػػدم ها إىل
املسلمني  ،أك يفتح ف املدارس كاملعاهد يت رقابة ال ظاـ ال ث ال مايل  ،كيعربكف عن إجالوم للرجل الص م مصطفى
كماؿ  ،كيطةع ف ص ره  .حنن ن بخ أكلدك األش اص ألن ا لن نتهاكف يف ث ابت ا  .كما أشرنا يف رسالت ا بع اف " ال ل
أك ال شيء" .
حنن لن نتسامح كلن نتعاكف ذا الصدد كلن نلةل احلق بالةاطل  .كنرل باف سل ك ا هػذا سنػم مصػلحة أمت ػا  .فالت ػازؿ
عن املةادئ ليل مصلحة كإدنا مفسدة  .كلقد كجه ا يف السابق ال داء إىل كافة األطػراؼ اإلسػالمية  ،م ضػحني ه يت ػا
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 ،كذكرنا أمساء األش اص كاألطراؼ  .كدع ناهم إىل اتةاع م ه الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم  .كن رر الدع ة اطةني
ا ميع كنق ؿ " :قدم ا انتقادات م كاعأاضات م علي ا  ،أك اننم ا إىل صف ا  ،كإال علي م اإلمث كال باؿ .
أمام ا ربة ا هاد األفتاين ل تعض م هػا  .مل تػتم ن سػةعة ت ظيمػات أف تتلمػع كتقػيم الدكلػة اإلسػالمية  .أنػتم ضػمن
أك ػػر مػػن قسػػني فرق ػػة  ،مػػاذا سػػتحقق ف ؟ فاحلػػل ال حي ػػد إذف ه ػ ت حيػػد الفػػرؽ ا مس ػػني  .قػػاـ أعنػػاء ت ظيم ات ػػا
كبت صيه بةع رسائل كإجراء اتصاالت باألش اص كا ماعات كقال ا وم  :هل تص ب ن ا حنن كحركة ؟ ف ذا تصػ ب ف
 ،كل علم حنن أخطائ ا كليطلع اآلخركف عليها ل ي ت حل حركت ا كت تهي  ،ف ت لص من ال باؿ كاملسد لية  .كإذا قلتم لن
نعرض تقييمات ا كلن نعارك م  .ع دئذ حنن أينان ل ا كلمت ا ل م كهي  ،أعط ا الفرصػة ألعنػاء اعت ػا ليق لػ ا ل ػم ،
ال تةع ا بعد ت ع رات م إلي ا  ،إن م إذا بس لصني .

رد التعليقات الخاطئة:

كل مرحلة كزماف تايت بتم جات كضلات ف رية إىل العرض كتليها التعليقات  ،حي تتم التقييمات كالتحاليل حسا
أه اء كأذهاف أصحا ا  .زمم ا أينان مل ي من تلك املعطيات  ،فعهد التيارات كالتم جػات الػه انتعػرت بسػرعة فائقػة
نظران لتػ فر كسػائل اإلعػالـ  .كظهػرت آراء م افقػة ك الفػة كتيسػرت الفػرص الػه سػرعاف مػا انتهػزت بطػرح آراء نعػس إىل
بعنها .
يقاؿ إف الزمن بس م اسا  :يق ل ف إف الػزمن بػس مؤهػل اآلف للػدع ة العل يػة كإف املرحلػة بػس مالئمػة ككػاف مػن الػالزـ
إعداد ال ادر أكالن كعدـ الدخ ؿ يف الدع ة العل ية يف م قف بس ق م .
ل تساءؿ هؤالء  ،أم زمن ي اسا للدع ة العل ية ككم بقى من الس ات  .أجية نا حىت ن ف بانتظار ذلك الزمن  .هل
بقي بنعة س ات أك عق د من الزمن ؟
كردان للقػػائلني بػػاف الػػزمن مة ػػر اآلف  .أق ػ ؿ وػػم ل جػػه اهلل  ،ق ل ػ ا زم ػػا كعػػددان معي ػان  ،كال تت لم ػ ا بػػاللف كالػػدكراف .
كأعل ها بصراحة  ،لي تظر ال اس ذلك الزمن باألمل دكف اإلسراع كال ق ع يف العطط .
كمن دكاعي األسف  ،إف هذه األف ار كاآلراء م ج دة م ذ س ات ا مسي ات كبعػدها يف السػتي ات كإىل اآلف مل يقػل
أحد م ن هؤالء حاف اآلف أك بقي هذا القدر من الزمن  .كإهنم يطةق ف سياسة املراكبة كاملماطلة .
مر األجياؿ كيصر هؤالء على أق اوم كالظاهر أهنم يتمادكف لزمن ط يل كي تظركف قياـ الساعة .
إف بقػػاء هػػؤالء علػػى تلػػك العقليػػة شػػاف يهمهػػم  ،كل ػػن ليتق ػ ا اهلل  ،علػػيهم أف يت ل ػ ا عػػن خػػزعةالمم كعػػن لػػاكالت
اإلساءة كالتع يه ذد املسلمني الذين يؤكدكف باف الفرصة مؤاتيه رنا عدـ ضياعها .

إعداد الكوادر .

تتطية ة هم  ،يق ؿ الةعض  :علي ا أف هنىء ال ادر  ،بعدها ن طلق للحركة .
أال يتف ػػر هػػؤالء بػػاف ال ػ ادر يت رجػ ف داخػػل احلركػػة  ،م لمػػا يسػػتحيل تعلػػم السػةاحة دكف دخػ ؿ الةحػػر  .كال شن ػػن
ت عدة ال ادر بدكف املعاركة يف احلركة كيمل معقاما .
إف املسلم الذم هػ الػالزـ يف هػذه املرحلػة  ،ال ي ػ ف مسػلمان اعتياديػان كإدنػا ي ػ ف مسػلمان جماهػدان شنلػك الػركح ال ػ رم ،
مسػػتعد للتنػػحية بػػال فل دكف ا ػ ؼ كبػػس مةتلػػى كػػا املػػاؿ  .كإف ت عػػدة مسػػلم متميػػز ػػذه األكصػػاؼ ال تتيسػػر إال
داخل العمػل احلركػي كمػركران ابلتلػارب  .كال تتيسػر بعػ ل آخػر أك يف لػل آخػر  .لقػد نعػا الصػحابة ال ػراـ أم ػاؿ أ
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ب ر كعلى كعلي كمصعا بن عمس كعمار بن ياسر داخل حركة الدع ة كليل بع ل آخػر  .حركػة الػدع ة هػي بػذاما
مدرسة الأب ية كمركز التدريا إلعداد ال ادر الالزمة  .كال جند يف السػ ة ال ة يػة العػريفة أم ذكػر حػ ؿ كجػ ب مالئمػة
ت عدة ال ادر مع الزمن .
إحلاؽ النرر باملؤسسات امل ج دة .
-2
يةدم أش اص أخركف رأيهم ح ؿ الدع ة العل ية بع ل آخر  ،كيق ل ف إف أسل ب الدع ة العل ية تسةا إحلاؽ النرر
تستقةل اجملاهدين كالدعاة  ،كنػت ع ػه بلػق دكرات تعلػيم القػرآف ال ػرو  ،كفنػل بعػض األئمػة مػن كظػائفهم أك زجهػم
إىل السل ف  .كهذه أينان لاكلة لعرض ص رة حركة بع ل سيئ  .كج اب ا وم كاآليت :
أ -ما ه عدد األش اص الذين مت طردهم أك فصلهم من ال ظيفة  ،بعدما بدأت حركة الدع ة ب عاطها .
أين كمىت من هم ككم من مدارس تعليم القرآف ال رو مت إبالقها  .من هم احمل م ف بالسلن مىت كأين
.
الذين يػات ف ػذه األخةػار علػيهم التحػدث بلتػة األرقػاـ  ،مػع معل مػات دقيقػة كإال فػال تلقػي أحػادي هم آذانػان صػابية .
خاصة إذا كانت تلك األحادي جمرد الق ؿ كبقصد التع يه .
ب -إذا ص ػػحت أقػ ػ اوم  ،كس ػػةةت م عػ ػ رات ا يف ح ػػدكث قس ػػم م ػػن م ػػا ي ػػدع ف  ،فه ػػل ي ػ ػ ف ذل ػػك م ػػربران
للس ت عػن ذكػر حقػائق اإلسػالـ  ،هػل رنػا الت لػي عػن الػدع ة اإلسػالمية  ،كالت لػي عػن ت ضػيح
لزكـ دكلة اإلسالـ يف كسائل اإلعالـ  ،هل إف أسل ب الرس ؿ األكرـ صلى اهلل عليه كسلم كاف ه ػذا
؟ هػػل أكق ػػف رس ػ ؿ اهلل ص ػػلى اهلل عليػػه كس ػػلم الػػدع ة العل ي ػػة ألف فيهػػا ع اق ػػا منػػرة عل ػػى أص ػػحابه
كنػرب أك سػػةهم ؟ أمل بػالؿ احلةعػػي يزحػف بػػه يف األرض ؟ أمل يستعػهد آؿ ياسػػر يػت النػربات ؟
أمل ت ن تلك الع اقا يف ت قعػات الرسػ ؿ ؟ مػن الطةيعػي أنػه كػاف يعلػم جيػدان أف املعػقات كالتعػذيةات
مؤاتيه مع الةدء بالدع ة كل ن كػل هػذه مل ي ػن سػةةان يف تػاخر الرسػ ؿ صػلى اهلل عليػه كسػلم عػن تةليػغ
رساالت ربه كإدامة طريقه .
يتهم هؤالء حركة الدع ة كيتحاج ف باعذار كاهية  ،هل يف ؽ علمهم علػى علػم رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػه كسػلم  .إنػه
من الطةيعي أف تسةا حركة الدع ة يف طرد ال اس من كظائفهم  ،كبلق املدارس الدي ية  ،كفصل األئمة عن كظائفهم .
هػػذه كقػػائع بػػس اسػػت ائية يف حيػػاة الػػدع ة  .كمػػا حنػػن تعرض ػ ا إىل هػػذه الع اقػػا  .أمل ن ػػن تعرض ػ ا حنػػن للفصػػل مػػن
ال ظيفة ؟ أمل ت ن مدارس ا لتعليم القرآف م عت ؟ أمل ن ن لركمني من حق ا سية كامل اط ة ؟ أمل ت ن أم ال ا كممل ت ا
لل زة ؟ حنن مل ن ن نعطي أذنية وذه املسائل  .ألف هذه من س ة اهلل كما يق ؿ جل كعال :
َّ ِ
ِ
ِ
ْسـاء َو َّ
ـول
الض َّـراء َوُزلْ ِزلُـواْ َحتَّـى يَـ ُق َ
ين َخلَ ْواْ ِمـن قَـ ْـبلِ ُكم َّم َّ
أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ال َ
سـ ْتـ ُه ُم الْبَأ َ
ْجنَّةَ َول ََّما يَأْت ُكم َّمثَ ُل الذ َ
الرس ُ َّ ِ
ِ
ِ
يب {الةقرة .}214 :
ص ُر اللّك أَال إِ َّن نَ ْ
آمنُواْ َم َعكُ َمتَى نَ ْ
ين َ
ص َر اللّك قَ ِر ٌ
َّ ُ
ول َوالذ َ
موضوع الرسائل :
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فيما يتعلق ت ض ع الرسائل إىل رئيل الدكلة كرجاؿ آخرين  ،ف نػه مػن الطةيعػي كاعتيػادم ال اسػتتراب فيػه  ،كلػيل فيػه
ما يدع إىل االنتقاد  .ف ذا قم ا بزيارة بترض العرح كالت ضيح  ،أك بع ا بعريط  ،أك ب تاب أك برسالة ل فل املقاصد
 .فما ه املتعس من األمر أليست كل هذه كسائل للدع ة  .ي جه الةعض انتقػاده وػذا األسػل ب  ،قياسػان علػى أسػل ب
الرسػ ؿ صػػلى اهلل عليػه كسػػلم يف كتابتػػه للرسػائل  ،كيق لػ ف  :إف رسػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػلم مل يةعػ برسػػائل إال
بعد تاسيل الدكلة اإلسالمية .
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إف انتقادهم بس صائا كال يصح القياس الذم أخذكا به  .حنن بع ا برسالة إىل رئيل كطن إسالمي يق د شعةان مسلمان
 ،يدعي إسالمه كيق ؿ  :أنا أينان مسلم  .أما رسائل الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم ف انت م جهة رؤسػاء كػافرين مللػل
كافرة .
رنا دع ة رئيل الدكلة إىل اإلخالص أكالن إف كاف م افقان كإىل الت بة إف كاف آ.ان  .مث رنا تةليته كدع ته إىل اإلسػالـ
 .يق ؿ اإلماـ التزايل يف كتاب "إحياء عل ـ الدين "  .رنا أف ت ف الرسالة امل جهة إىل رئيل الدكلة م ت بة باسل ب
لني  .كحنن فعل ا ه ذا  ،كتة ا باسل بلني  .كإف ما قم ا به طةيعي كاعتيادم  .ككاف اإلماماف حسن الة ا كعةد القادر
ع دة {ر هما اهلل تعاىل }قد استعمال أسل ب كتابة الرسائل إىل رؤساء الدكؿ  .كه اؾ رسائل من هذا ال ع يف كتاب
"اإلسالـ ككضع ا السياسي ".
كعلػػى هػػذا األسػػاس  ،ف ػ ذا ظهػػر أش ػ اص يسػػت ف ف مػػن هػػذه ا ػػدمات كيعتربكهنػػا بػػس صػػحيحة  ،كيػػذكركهنا بس ػ ء
كانتقػػاد  .كال تليػػق هػػذه التصػػرفات شػػاف إنسػػاف مسػػلم الػػذم يعػػرؼ دي ػػه كمطلػػع علػػى مػ ه رسػ ؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه
كسلم  ،كال يق ـ ا إال ا اهل باإلسالـ كسيئ ال ية .

أمعال دون الجدارة
يق ؿ م ل عر " إذا خال ال ادم يعلن ال علا أمارته " .نعيش يف زماف أصةح ميداف علمه خاليان  .كيف تارسن ا املاضي
مر ش صيات ن ابغ امتازكا يف علمهم كعرفاهنم كعملهم كتق اهم  .هم انتقل ا إىل دار الةقاء ر هػم اهلل تعػاىل كنػ ر اهلل
قة رهم  ،كل ن ترك ا ل ػا آثػاران خالػدة كمراجػع ال تفػىن يف جمػاالت التفسػس كاحلػدي كالفقػه  .كهيدػ ا ل ػا أينػان إم انػات
االسػػتفادة مػػن علػ ـ ال حػ كالصػػرؼ كامل طػػق كالةالبػػة  ،كهػػذه العلػ ـ هػػي ت ابػػة احللػػر األسػػاس للملػػاالت املػػذك رة .
كمع جميء ا م ه رية يف تركيا أبلقت املدارس الدي يػة كبػدأ حػذر التعلػيم الػدي كأكقػف ب ػاء املػدارس  .كمل ت ػن الفػرص
متيسػػرة لت عػػدة العلمػػاء إال ن ػػادران كالزكايػػا كا فػػاء  .علػػى ال ػػربم مػػن فػػتح مػػدارس األئم ػػة كا طةػػاء كدراسػػاما العلي ػػا يف
ا مسي ات إال أف م اهلها كانت عميقة كي مل ت ن تتلاكز معل مات دي ية عامة كبسػيطة  .كمت ختػرج أعػداد كةػسة
من أصحاب العهادات كأبلةهم مل يركا ضركرة دراسػة آثػار كتػا فقهػاء السػلف ،كتعلػم أصػ ؿ كفػركع العلػ ـ مػن أجػل
ال ص ؿ إىل مست ل علمي إال أقلية م هم أدرك ا هذه احلقيقة كاعأف ا بعدـ كفاية مست اهم .
كمل يقف األمر ع د هذا احلد  ،فاإلنساف عػدك ملػا رنهلػه  ،كامت ػاالي لػذلك بػدأت معػاداة العلػم كالعلمػاء  ،إىل أف كصػل
احلاؿ إىل ظه ر أن اع من اال اهػات مػن نػاكرم املػذها الفقهػي  ،كاملقتصػرين علػى املعػىن الظػاهرم للقػرآف  ،املؤكػدين
على املفاهيم  ،امل تفني بالتفسس كاجملتهدين  .حدث كل هذه ألف ال ادم قػد خػال  ،فػيعلن ال علػا أمارتػه  .إذا فسػح
اجملاؿ هال يعلن أبطاؿ بس جدراء أنفسهم جمتهدين ! كهال يق م ف بت زيع األدكار فيما بي هم ل ي يقػ ـ فػالف بتحقيػق
كتدقيق ا انا األخالقي لسػ رة  ,كاآلخػر يػتهم با انػا االجتمػاعي لسػ رة أخػرل  ،أك شػ ص آخػر سنػتص با انػا
االقتصػػادم  ،لت ػ ين ال ليػػات علػػى هػػذا الػ مط  ،مػػع تظػػاهر أصػػحاب هػػذه األطركحػػات إىل السػػاحة م تحلػػني صػػفة
العلمػػاء كالعالمػػات  .كه ػػاؾ آخػػركف تػػدفعهم جهػػالتهم إىل حػػدكد أبعػػد كي ػ يلفظ ػ ف بػػاق اؿ أكػػرب مػػن أحلػػامهم ،
كق وم  :حنن نق ـ تقاضاة علماء أهل الس ة كمصادرهم  ،فةدل ما يفعل ف  ،أمل ياف ال قت لتحذير الفارين من العلم
كا هاد  ،ل ق ؿ وم كفى .
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إلى أين
ال يصح التطرؽ إىل التفسس أك التفرغ للزهد دكف تلقي العلم  .يق ؿ امل ل الععذ " نصف العامل يسةا فقداف الدين ،
كنصػػف الطةيػػا يسػػةا فقػػداف احليػػاة " كال شنلػػك هػػؤالء املتعػػةه ف بالعلمػاء نصػػف العلػػم كال الربػػع  .كه ػػاؾ م ػػل آخػػر
لالجدار يق ؿ  :الص يف ا اهل  ،ي ف مس رة للعيطاف " كأق ؿ وؤالء  :ال شن ن ل م أف ت ن ا مؤهلني للتفسس أك
ت ن ا من أرباب الزكايا بدكف العلم  ،كإال س ؼ تسةة ف فقداف الدين  ،كت ن ف مس رة للعيطاف .كت ال ف الرذالة يف
ا لدنيا كالذؿ يف اآلخرة  .يذكر اإلماـ السي طي العل ـ الالزمة للتفسس كاآليت :
علػم اللتػة  :ال ي ػ ف شػرح املفػردات كمػدل الما إال عػن طريػػق علػم اللتػة  .يقػ ؿ اجملاهػد  :ال زنػل ملػن يػػؤمن
-1
باهلل كالي ـ اآلخر أف يتحدث عن كتاب اهلل بدكف معرفته اللتة العربية .د
علػػم ال حػ  ،مػػن ال يعػػرؼ علػػم ال حػ ال يسػػتطيع معرفػػة إعػراب ال لمػػات املسػػتعملة يف ا ملػػة ككظائفهػػا ،
-2
كقد تتعابه عليه املعىن .
علم الصرؼ  ،ال يعرؼ العػ ص م عػا كت ػ ين ال لمػات كحػاالت العلػل  ،اإلدبػاـ  ،القلػا  ،احلػذؼ ،
-3
إال ع دما يتلقى هذا العلم الذم يتنمن أينان علم االشتقاؽ الذم يةني مادة ال لمات .
عل ػػم الةالب ػػة { ،عل ػ ـ الةي ػػاف كاملع ػػاين كالة ػػديع {  ،كه ػػي علػ ػ ـ تركية ػػات حس ػػن التعة ػػس  ،كبي ػػاف ال ػػدالالت
-4
ال اضحة كا فية للمعاين كيسني ال الـ .
أص ؿ الدين  :علم يع بتاكيل كتفسس اآليات اله تدؿ على العقيدة .
-5
علم أص ؿ الفقه  :يةني هذا العلم أسل است ةاط األح اـ من األدلة .
-6
أسةاب ال زكؿ .
-7
ال اسخ كامل س خ .
-8
الفقه .
-9
 -11األحادي اجململة كاملةهمة .
 -11علم القراءة  ،يدؿ على ال ج ه امل تلفة للقراءة كمعانيها امل تلفة .
 -12علم امل هةة  ،يهةه اهلل للعلماء كالعاملني بدي هم .
كإف علم امل هةة علم يهةها بفنله للعلماء العاملني بعلمهم  ،كالذين آم ا باهلل حقان  ،كاهتدكا إىل سةيله .
كينيف اإلماـ السي طي قائال :
يق ؿ ابن أ دنيا  :إف العل ـ القرآنية كالعلػ ـ املسػت ةطة م هػا كػر ػي ال سػاحل لػه  .ف لهػا علػ ـ بعي هػا  ،فػال ي ػ ف
الع ص مفسران بدكف يصيلها  .كمن يفسر القرآف دكف تلقيه لتلك العل ـ  ،ف نه يق ـ تا ال رن ز له .
يق ؿ ال ذ صلى اهلل عليه كسػلم  :من قـال فـي القـرآن مرأيـك فأصـاب فقـد أخعـأ ومـن قـال فـي القـرآن مرأيـك فليتب ّـوأ

مقعد من النار }.

لقد عرض ا مقتطفات من كتاب اإلتقاف الذم كتةه اإلماـ السي طي {ر ه اهلل تعاىل } ح ؿ أص ؿ التفسس  .ف ذا نظر
إىل معهد زم ا احلاضر  ،الذم نرل فيه أناسان مل يتلق ا العل ـ السالفة ذكرها  ،كليل لديهم أية معل مات ع ها  ،بل
كم هم من مل يسمع ا أمساء تلك العل ـ  ،كمع هذا يلق ف الدركس كاحملاضرات يف التفسس  .كما عملهم هذا إال جهالة
إف مل ي ن بس ء ال ية .
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كن جه دع ت ا كت صيات ا امل لصة لؤالء األش اص كنق ؿ وم  :عليهم بتلق العل ـ  ،ل ي يتم ا من الفهم كالتحليل .
كأضيف قائالن باف ال ص ؿ إىل هذا املست ل أينػان  ،ال ي فػي لالرتقػاء إىل مسػت ل املفسػر كاجملتهػد  ،بػل يسػهل علػيهم
فهم التفسس كالعركح اله كتةت ح ؿ اآليات كاألحادي  .يق ؿ ال ذ عليه الصالة كالسالـ :
" إف اهلل ال يقةض العلم انتزاعا ي تزعه من العةاد  ،كل ػن يقػةض العلػم بقػةض العلمػاء حػىت إذا مل يةػق عاملػان اختػذ ال ػاس
رؤكسان جهاالن  ،بقةض العلماء فنل ا كأضل ا { .ركاه عن عةد اهلل بن عمر بن العاص – ابن ماجة } .

اِلقوال التي تجر الناس إلى الكفر
ه اؾ أق اؿ كعةارات يف اجملتمػع  ،ي ػ ف الػتلفظ ػا كفػر  ،لػذا رنػا مراعػاة الدقػة يف اسػتعماؿ أقػ اؿ قػد رنػر ال ػاس إىل
ال فر  .كهذه أم اؿ  :إذا قاؿ ش ص آلخر  :عليك بالصالة لتلد الراحة  .كرده الع ص كقاؿ  :اترؾ أنت الصػالة
لتلد الراحة "  .ف ف هذا ا اب كفر  ،كي فر أينان إذا أجاب قػائالن  :إذا صػليت أك مػا صػليت ال سنتلػف ك ال يتتػس
شيدان  ،هذا ا اب أينانكفر  ،اللهم إذا كاف اجمليا ي م  ،ال أصلي ب اء على أمرؾ  ،ع دئذ ال ي ف كافران  .كي فر
أينان إذا رد قائالن  :ترؾ الصالة أحسن أك إذا قاؿ  :إف الصالة هي من شيم ال ه ؿ كال ساىل " أك قاؿ " إف الصالة
معتلة رنا الت لص م ها"  .كه اؾ اختالؼ بني الفقهاء ح ؿ ح م الصالة بدكف كض ء هل كفػر أـ ال  .كمػن قػاؿ
ع د جميء شهر رمناف املةارؾ "جاء النيف ال قيل " فقد كفر .
كإذا قيل لع ص رنا إيتاء الزكاة ف اف رده " ال أنا لن أعطي الزكاة " ي ػ ف كػافران  .كي ػ ف العػ ص كػافران أينػان إذا
متىن حل الربا كالظلم  .إذا قيل لع ص هيا اننم ا إىل الدع ة من أجل اإلسالـ  ،كأجاب الع ص باست فاؼ كقاؿ
بعػػض العةػػارات م ػػل  :ال ي جػػد مؤيػػدين وػػذه الػػدع ة  ،هػػذه الػػدع ة لػػن تػػدكـ أك كػػاق اؿ بعػػض الالدي يػػة م ػػل ح ػػم
العريعة بس مم ػة يف هػذا الةلػد  .مػا ذا أعمػل بالعػريعة ؟ مػا شػاف هػذا الةلػد مػع العػريعة  .ال أريػد العػريعة  ،العػريعة
هي الرجعية كترجع ا إىل العص ر ال سطى كهي سةا ختلف ا  ،كمنى زم ها  .انتهى م ديلهػا  .العػريعة بػس قػادرة علػى
إدارة ال ػػاس  .العػريعة وػػا نػ اقص كيػ ال تلػػذ حاجػػات العصػػر  ،كهػػل مػػن املعقػ ؿ أف نطةقهػػا يف هػػذا العصػػر  .هػػذا
العصر ه عصر العلم كإليه ترجع ال لمة كصارت العريعة قدشنة  .العريعة يع قطع األيادم  .احل ػم للعػعا بصػ رة
مطلقػػة  ،الػػدين شػػيء كالع ػريعة شػػيء آخػػر كال عالقػػة بي همػػا  .ال ت جػػد يف اإلسػػالـ السياسػػة كالدكلػػة  .نػػرفض م ػ ه
الػػدع ة  .لقػػد أصػػةحت الدشنقراطيػػة نظػػاـ عص ػرنا  .نؤيػػد الدشنقراطيػػة  ،كنطالػػا ػػا  .الدشنقراطيػػة كاإلسػػالـ مأابطػػاف ،
أفنػػل الطريقػػة هػػي تعػ يل احلػػزب  ،احلػػزب أينػان شػريعة  .لقػػد أجػػازت العػريعة اسػػت داـ األحػزاب كمظلػػة أك كسػػيلة
للسس عليها  .أنا مستعد حىت أللػةل زم الةابػا مػن أجػل الػدع ة  ،كأنػا مسػتعد للركػ ع للصػ م  .فمػع كػل هػذه األقػ اؿ
ي ص امل هاج الداخلي لألحزاب على االلتزاـ بالدست ر كتةادئ أتاترؾ كتتيساته ال رية  ،كاله تزيل كلهػا شػرع اهلل  .كإف
التعةس عن هذه العةارات شف يان أك كتابيان  ،كفر كي ف فاعل ها كافرين .
الع ص الذم يزكر قرب أتاترؾ كيقف ع د قربه إجالالن كإكةاران أك يصف أتاترؾ بالةطل العظيم ا الد الفريد من ن عه ،
أك الػ الء لػػه بق لػػه حنػػن تػػابع ف ل هلػػك كإثػػرؾ  ،بػػاين ه ريت ػػا  .أك بعػػض تق ػ الت أخػػرل م ػػل  :إف يريػػر هػػذا الةلػػد
كتقدمػػه يت قفػػاف علػػى مػػدل االلت ػ زاـ تةػػادئ كث ػ رة أتػػاترؾ .لقػػد أسػػقطت ا الفػػة  ،أزيلػػت الع ػريعة  ،كأبلقػػت املػػدارس
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الدي يػػة أك االبتهػػاج بػػةعض املتت ػسات  ،ك ػ حالؿ الق ػ انني التربيػػة لػػل القػػان ف اإلسػػالمي  ،إطػػالؽ االحلريػػات للم ػرأة ،
إحالؿ الزكاج املديت لل الزكاج العرعي  .إصدار قان ف الةزنطية كالزم املدين .
ف ذا أقر الع ص ػذه ال قػائع كاألحػداث أك نطػق بالعةػارات السػالفة أك بعةػارة أخػرل م ػل  :القػرآف شػريعة الصػحراء ،
الرس ؿ إنساف بدكم  .لتةقى ال عةة للعرب ي في ا قصر جانقايا  .أتػاترؾ هػ نػذ األتػراؾ  ،أتػاترؾ إلػه  ،أك أداء بعػض
املراسػػيم كااللتزامػػات م ػػل املعػػاركة يف األعيػػاد الػػه جػػاءت ػػا ال ظػػاـ اتةاع ػان لس ػ ة أتػػاترؾ كاالحتفػػاؿ ػػذه امل اسػػةات ،
ترتيػػا النػػيافة كامل ائػػد كت زيػػع اوػػدايا ترحيةػان بػػذكرل هػػذه األيػػاـ  .الدسػػت ر ال ػػافر الػػذم يػػرفض شػػرع اهلل  .أداء القسػػم
باحلفاظ على الدست ر كمةادئ أتاترؾ كث رته  .صيابة م اد يف امل هاج احلز كي ي ص على االلتزاـ بالعمل ضد إطار
مةػادئ أتػاترؾ كث رتػػه املؤكػدة علػى ال فػػر  .ف ػل هػذه األقػ اؿ كفػر بػذاما كيػػدخل ال فػر كػل مػػن يقرهػا أك يعػرب ع هػػا ،
كيفقد أهليته يف الزكاج لفقػداف شػرط اإلسػالـ  .كال يصػح ت بتػه إال أف يسػتتفر ربػه  ،كيتػ ب ت بػة نصػ حان كيػربئ نفسػه
من ال لمات اله نطق ا كأقرها  ،كيعلن براءته لفاعلي هػذه التصػرفات كقػائلي هػذه العةػارات كزنسػةهم أعػداء لػه كإال
سي ف كافران .
كيف حالة عدـ كج د إكراه مللئ إم اإلكراه الذم يلقي باحلياة إىل التهل ة  ،ف ف من ي طق باية كلمة كفر ي ف كافران
كل كاف يف قلةه اإلشنا ف  ،ال ي فعه هذا اإلشناف ألف ال افر يعرؼ ب لماته اله تدؿ على ال فر كه كافر ع د اهلل تعاىل
كب ظر ال اس .
كإذا أعطى ش ص ماؿ احلػراـ للفقػراء ب يػة ال ػ اب  ،ف نػه ي فػر كي فػر الفقػس أينػان إف عػرؼ أف هػذا املػاؿ حػراـ كمػع
ذلك يدعي لذلك الع ص .
كي فر الع ص إذا قيل له كل ماؿ احلالؿ كأجاب باف ماؿ احلراـ أحلى  ،أك إذا مسع أحد ق ؿ الرس ؿ صلى اهلل عليه
كسػػلم "إف املالئ ػػة لتنػػع أج حتهػػا لطالػػا العلػػم كرضػػي تػػا يص ػ ع " كتطػػاكؿ علػػى املالئ ػػة  ،فيعػػرض هػػذا الع ػ ص
نفسه .
أما التنا اإلوي :
كيعرض الع ص نفسه أماـ ال فر  ،إذا ادعى بعدـ صحة األخػذ بالقيػاس كاحػد املصػادر العػرعية  .ألف ه ػاؾ آيػات
قرآنية كرشنة تدؿ على ج از األخذ بالقياس كم ها هذه اآلية ال رشنة :
ً
ً
ًً
ً و و
ىخىر ٍجىػا بً ًػه
ىكيه ى الَّ ًذم يػيٍرًس يل ِّ
ني يى ىد ٍم ىر ٍ ىته ىح َّىت إً ىذا أىقىػلَّ ٍ
ىنزلٍىػا بًػه الٍ ىمػاء فىا ٍ
اح بي ٍعنرا بػى ٍ ى
ت ىس ىحابنا ث ىقاالن يسػ ٍقىاهي لةىػلىػد َّميِّػت فىا ى
الريى ى
ً ً
ًج الٍم ٍ تىى لى ىعلَّ ي ٍم تى ىذ َّكيرك ىف {األعراؼ }57 :
ًمن يك ِّل ال ىَّمىرات ىك ىذل ى
ك يخنٍر ي
تص ب اآلية ال رشنة القياس  .فه اؾ تعةيه كرج ع إىل مسالة متفػق عليهػا  ،ليقػاس عليهػا مسػالة اخػتالؼ  .فػاملعركؼ
لللميػػع أف اهلل ي ػ زؿ املطػػر كي ةػػت  .كيػػايت رب العػػاملني تسػػالة املتفػػق عليهػػا كهػػي إنةػػات األرض ليقػػيل عليهػػا املسػػالة
امل تلف فيها كهي بع األم ات .
أقوال كفر تتعلق مالعلوم الشرعية :
إف عل ـ العقيدة  ،الفقه  ،التفسس  ،احلدي  ،كعل ـ أص وا كالعل ـ اله تست د عليها عل ـ األص ؿ  ،كلها عل ـ
يستلزمها العرع  ،فمن يدع إىل إذناؿ تلك العل ـ كيستس ر م ها ف نه ي فر  ،أك تصرؼ آخر حي تتلمع جمم عة
من األش اص يت سطهم ش ص على مصطةة كيسال نه أسدلة دي ية باش اؿ استهزائية كرنيا ه باش اؿ هزلية
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ليتلهى ا احلاضركف  .ف ل هذه األه مات ت ف الحتقار العلم كالعلماء ككلها كفر  .كمن يق ؿ  :لن أرتني
بفتاكل األئمة كلن أعمل ا " فهذا الق ؿ يستلزـ الت بة كاالستتفار .
كيف ر من زناكؿ الطعن كالتطاكؿ على العلماء امل قرين كيريد انتقاس قيمتهم بق له " إ ،العلماء ال يساككف شيدان يف هذا
الزمن الذم يقاس فيه العزة كاالعتةار باملاؿ ال بالعلم .
كي فر الع ص إذا أطاع أكامر نفسه كرضػي بػال فر علػى نفسػه  .كإذا أعلةػه كفػر أشػ اص آخػرين لرضػائه بػه  ،ف نػه
كافر  ،كال ي ف كافران إذا كاف القصد من رضائه بقاء ش ص شرير كمنر على بيه  ،أيتعرض لالنتقاـ اإلوي كعذاب
شديد  .كه اؾ دليل على ذلك يف اطةة سيدنا م سى عليه السالـ  .كما يف اآلية ال رشنة :
ً
اؿ م سى ربػَّ ا إًنَّك آتىػيت فًرع ىف كمأله ًزي ةن كأىم االن ًيف ٍ ً
ً
الدنٍػيا ربػَّىا لًي ً
ػل ىعلىػى أ ٍىمػ ىاوًً ٍم
نلُّ اٍ ىعػن ىسػةًيل ى
احلىيىاة ُّ ى ى ي
ىكقى ى ي ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ي ى ى ٍ ى
ك ىربػَّىػا اطٍم ٍ
ً
ًً
ً
يم {ي نل }88:
ىكا ٍش يد ٍد ىعلىى قيػلي ٍم فىالى يػي ٍؤمي اٍ ىح َّىت يػىىريكاٍ الٍ ىع ىذ ى
اب األىل ى
جاء يف كتاب تاتارخانية :
يعرض ل ا القرآف ال رو دعاء م سى عليه السالـ الذم يدؿ على عدـ دخ ؿ الع ص يف ال فر إذا دعا ربه أف يقةض
ركح الظػػامل علػػى ال فػػر  ،أك يقػ ؿ أزاؿ اهلل إشنانػػه  .كذكػر يف كتػػاب " ال صػػاب " أف العػ ص ال ي ػ ف كػػافران يف هػػذه
احلالة على األصح  .كيق ؿ شيخ اإلسالـ يف شرح السس ال ةس  :إف الع ص ي ف كافران إذا أعرب عن رضاه بال فر
 ،س اء أراه حس ان أك قةيحان  .كيق ؿ يف نفل ال تاب " كرد عن اإلماـ أ ح يفة ر ه اهلل " إف الرضا ب فر التس كفػر
 ،كدكف الػدخ ؿ يف التفصػػيالت  .كمػػن حيػ الدرايػػة الػرأم ال ػػاين هػ األقػ ل  .كجػػاء يف كتػػاب الةزازيػػة  :ي طةػػق كػػالـ
املعايخ على أف الرضا بال فر كفر  .كنقل عن جامع الفتاكل  :أنه ه الرأم األصح .
كي فر الع ص إذا نطق ب لمة م جةة لل فر إف عرؼ أف ال لمػة كفػر كمل ت ػن زلػة لسػاف  .كقػاؿ هػ ر الفقهػاء أنػه
ي فر كل مل يعلم أف ال لمة تصل إىل حد ال فر  .كجاء يف تاتارخانية  :ي فر الع ص أينان إذا قاؿ كلمة ال فر عن
اختياره كرضاه كل مل يعلم أهنا كفر  ،هذا ه رأم ا مه ر  .كال ي ف ا هل عذران كمػن اوفػاء أف يقػاؿ أنػه عػذر ألف
العرع زن م بالظاهر  .كاهلل يعلم ما يف القل ب .
ي طةق احل م السالف ذكػره ع ػدما ي طةػق العػ ص كلمػة ال فػر ط عػان  ،أمػا إذا قػاؿ كرهػان عػن طريػق اإلكػراه املللػئ ،
م الن ع د التهديد بالقتل أك بأ أعناء ا سم قال ي ف الع ص امل ره عليه كافران إذا حافظ على إشنانه يف قلةه  .كما
أصاب الصحا ال رو عمار بن ياسر حي أجربه املعرك ف على ال طق ب لمات م افية للدين  .كل ن ما فعلػه عمػار
كاف لتفادم ا ط رة املؤكدة على نفسه يف حاؿ اطمد اف القلا باإلشناف .

رسالة مفتوحة إلى أندرصاو رئيَ نقامة المحامين في تركيا
العداوة للشريعة تجر الناس إلى الكفر
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بتاريخ " ادم األكىل  1411امل افق  1991/11/28كجه ا بةيانات ا اله يمل ع اكين " ملاذا العيد ؟ " حنن كدي اف
يف تركي ػػا " ك "صػ ػ ماف مفس ػػداف للع ػػامل "  .كأرس ػػل اها م ػػع ص ػػحيفة " أم ػػت لم ػػد " إىل زعم ػػاء األحػ ػزاب  ،م تةس ػػي
األحزاب كاإلعالـ  ،رجاؿ الدكلة  ،أعناء احملاكم  ،قادة ا يش  ،م تسذ ا امعات  ،كأرسل اها إلي م أينان .
كما تتةني يف السػط ر األكىل  ،إف هػذه الرسػالة بػالغ  ،دعػ ة  ،كإرشػاد  ،اعتةػاران لألخػ ة بػني ال ػاس علػى أسػاس كجػ د
الركابط املعأكة ل هنم عةادان هلل  ،كهم أب اء آدـ كمن نسا كاحد على األقل  .باالضافة إىل أف مػن ضػمن ال اجةػات
اله تقع على عاتق أش اص داعني إىل االنسانية كيتمتع ف تميزات ثقافية  ،هي مد يد الع ف إىل االنساف كاالنسانية .
كإف ال اجػا اإلسػالمي كاالنسػػاين يتطلػا أعنػاء األكل يػػة يف الػدع ة كاإلرشػاد إىل الػػذين يعارضػ ف العػريعة كق اني هػػا ،
كقد يرجع السةا إىل عدـ اطالعهم على العريعة  ،خاصة أكلدك الػذين مل زنظػ ا ب صػيا مػن القػان ف اإلسػالمي ربػم
ك هنم حق قيني كيرت ة ف جرائم ت جه احلق ؽ بدؿ الدفاع عن حق ؽ اإلنساف .
كإف دع ت ػػا هػػذه  ،هػػي مػػن مقتنػػيات اإلشنػػاف يف نفػػل ال قػػت  ،حيػ ال رنػ ز تاخسهػػا  .كبع سػػه سػ اجه كزرهػػا أف
جاءنا األجل  .لذا علي ا إيصاؿ الدع ة إىل اآلخرين ليععر كال الطرفني باملسؤكلية .
كنظران وذه االعتةارات كجه ا رسالة الدع ة إلػي م أينػان  ،باعتةػاركم يتلػ ف امل صػا األعلػى بػني احلقػ قيني  .كال نقصػد
االحتقار  ،بل نريدؾ أف تعيش يف ظل اإلشناف لتت عم بالسعادة األبدية  ،ألف العرؾ من أكرب ال ةػائر كإنػه لظلػم عظػيم
ال يتفر .ككاف على انساف م لك الذم شنلك ذه يػة حق قيػة أف يتصػرؼ كم قػف أك علػى األقػل االمت ػاع عػن الػرد  ،لػ
انتابتك العةهات كالأدد ل اف عليك أف ال خترج من اجملػاؿ الف ػرم  ،كالعلمػي  ،كيػأـ حقػ ؽ اإلنسػاف  ،أك تتسػاءؿ
من ه مؤهل يف مسائل اإلشناف كالعلم  ،مث إعداد تقرير يتنمن تقييمػك كانتقاداتػك  ،كتةعػ نسػ ه إلي ػا  .كػاف م ػل
هذا األسػل ب الئقػان ل ػم باعتةػاركم ش صػان متل ػ ف م قػع الصػدارة لتم يػل احلقػ قيني  ،بػدؿ أسػل ب االنفعػاؿ كالتػاج
كإرناد القالقل كتقد ش ل  .لقد ك ت ش صان عدو ال فاءة العلمية  ،كاف باسػتطاعتك بتحريػك رجػاؿ العلػم الػذين
ت ػػق ػػم  .ككػػاف املت قػػع م ػ م أف تػػايت املةػػادرة م ػ م لفػػتح بػػاب امل ػػاظرة يف الصػػحافة كال عػػر  .مػػع األسػػف اسػػتترب ا
بصدكر رد الفعل األكؿ م م .
من دكاعي األسف  ،إف إرهاص م على الةاطل ي ةت عدـ جدارت م يف جماؿ معرفة احلق ؽ  .ككاف رس ؿ اهلل صلى اهلل
عليػػه كسػػلم بع ػ برسػػائل إىل مػػن ضػػل عػػن س ػ اء السػػةيل  .م ػ هم مػػن قابػػل الرسػػالة كسػػن القة ػ ؿ كال لاشػػي زعػػيم
األحةاش  .كم هم من قابل الرسالة باحتقار كمزقها لي ةت كخعيتها ك سرل زعيم الفرس الساسانيني .

المناظرة العلنية

كاآلف بقي ا حنن نةادر كنةدأ بامل اظرة املفت حة عن طرؽ الصحافة كأماـ أعني العامل .
بسم اهلل الر ن الرحيم .
ما هي العريعة ؟
للحيل لة دكف ال ق ع يف االشتةاهات  ،رنا إمعاف الدقة يف معرفة مفه مي الدين كالعريعة كالصلة بني االث ني .
الدين ه قان ف إوي زنت م على الق اعد كاألح اـ املتعلقة ب افة األق اؿ كاألفعػاؿ كالسػل ؾ الةعػرم كهػ م ةػع األكامػر
كالت صيات الربانية للمؤم ني ليطةق ا هذه ال ابت يف حيػامم املاديػة كاملع يػة كتعػ الػ العػريعة الػدين مػن حيػ املعػىن
العػاـ كمػن حيػ احملتػ ل  .أمػػا العػريعة تع اهػا ا ػػاص  ،ف هنػا عةػػارة عػن فػركع الػػدين اإلسػالمي  .كالػػدين لػه قسػػماف :
األص ؿ كالفركع  .فاألص ؿ هي اإلشناف كاالعتقاد  ،أما الفركع فتعمل العةادات  ،املعامالت  ،كالعق بات  .كب اء على
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هذا االعتةار ف ف م لمػا الصػالة  ،الصػ ـ  ،احلػ  ،الزكػاة  ،ككلمػة العػهادة كلهػا مػن ضػمن العػريعة فػ ف ا مػر كامليسػر
كالربا كالزنا كال ذب كاإلفك كالقتل تػربج السػافرات ف لهػا تػدخل ضػمن العػريعة  ،كختنػع العق بػات أينػان إىل الق اعػد
العرعية كمعاقةة القاتل كالزاين  ،كالسارؽ  ،كاملفأم كبسهم .
كاملسػػلم مسػػؤكؿ أمػػاـ ربػػه يف جماهدتػػه لي ػ ف الػػدين كلػػه هلل  ،لي ػ ف الدسػػت ر القػػرآف كالقػػان ف ه ػ الع ػريعة  ،كلتطةيػػق
أح اـ اإلسالـ على الدكلة  .فةمقتنى العقيدة اإلسالمية  ،اإلسالـ كحدة مت املة ال تتلزأ .
كهذا ق ؿ فصل  .كإف اوزؿ باحػد أح امػه أك قة لػه جزئيػان كفػر  .كسنػرج املػرء مػن دائػرة اإلسػالـ إذا سػلق الريعػة بالسػ ة
حداد  ،كلفظ أق االن م ل " العريعة تع العص ر ال سطى " كتقفز العريعة على الق مية إىل األمة " أك احتقار مفه ـ "
األمة " .كيظل املرء كافران كمرتدان مػاداـ يصػر علػى هػذه ال لمػات  .كيطةػق عليػه ح ػم ال ػافر فزكاجػه أينػان بصػ رة بػس
شرعية .
ال رنػ ز شػػرعان اعتةػػار قػ انني مصػػطفى كمػػاؿ أمسػػى مػػن القػػان ف اإلوػػي  ،كال رنػ ز معػػاداة الػػدعاة كأنصػػار شػػرع اهلل  ،أك
املراجعة ه ا كه اؾ لتقدو الع اكل ضد الدعاة  ،كاختالؼ القالقل كالةالبػل  .كإثػارة امل ػاكؼ حػ ؿ جمػيء العػريعة ،
كاستدعاء ال اس الست دامهم وذا الترض  .كمن يق ـ ذه التصرفات كي ادم فيها ق الن كعمالن مػا هػ إال معتػد مريػا
 ،لارب هلل كرس له  ،ضاؿ ضاع دي ه كإشنانه  ،ال يصلح للعالقة الزكجية العرعية  ،كعليه الت بة علػى الفػ ر  ،كإال ف نػه
شن ت على ال فر كال ز الصالة عليه  ،كال يدفن يف مقابر املسلمني بل ترمى جبيفته يف حفرة ما .
كمػػن اسػػتدعى مػػن قةػػل املعػػادين للع ػريعة السػػت دامه يف هػػذا اال ػػاه  ،فعليػػه حسػػم امل قػػف بػػالرد الػػالزـ  .كمػػن يقةػػل
دع امم أصةح م هم كال تقةل صالته  .كإذا س ت العلماء الذين يعتربكف أنفسهم كرثة األنةياء إزاء هػذا األمػر أصػةح ا
شياطني خرسان كال ز الصالة كرائهم .

الدعوة إلى التومة :

حنن ال نتنايق يف الدكاـ على تةليغ الذين كقع ا يف مست قع ال مالية  ،كندع هم إىل ترؾ الق انني ال ث ية كالدخ ؿ إىل
صف اإلسالـ كمعرفة عظمة هذا الدين .
إذا افأؽ الدين عن الدكلة  ،فيظل الدين بال دكلة  ،كالدكلة بال دين  .كعلى هذا األساس تستحيل مسايرة اإلسالـ مع
نظاـ الالدي ية أك مع نظاـ الد شنقراطية أك العي عية  .كأنا ال أت لم تعزؿ عن احلل كالدالئل بل أست د على املصادر ،
بل سناطةك ش ص دارس يف القان ف كخري جامعي يف هذا اجملاؿ أعطى دراسة احلق ؽ حقها  ،كمر بامل اقعػات دكف
اإلذعاف ألحد  ،فة م انه أف يف د آرائك أينان  .لقد تق ؿ د .لطفػي دكبػاف يف بػرلني بعػض األقاكيػل كسػ ؼ نػدحض
أباطيله بع ف اهلل كرعايته ليفنح أماـ كل ال اس .
كأضيف بان ا ال حنتاج إىل اللل ء للسالح كاستعماؿ الع ف  .العريعة ه سالح ا  ،كالقلم هي حربت ػا  .األمسػاء الػه
ذكرما كاألشػ اص الػذين اسػتدعتهم لالسػت داـ كالت ظيػف بتيػة امل اجهػة  ،كلهػم عػاجزكف عػن م اجهػة احلػق  ،مػ لهم
كةيت الع ة ت  ،كإهنم كث ي ف رندكف من هةل كليان كنصسان .
كقػػد كتة ػػا رسػػالة ل عػػاف أكرف أين ػان " س ػ ؼ نةع ػ لػػك نس ػ ة م هػػا " كاألسػػل ب الػػذم كػػاف ي اسػػةك ه ػ أف مػػع
رسائل ا امل ت بػة إىل األسػاتذة كسػادمم  ،كاملعلمػني كشػي خهم {أم ػاؿ لطفػي دكبػاف الػذم يعػاين مػن قلػة علمػه }  ،مث
تعد ا اب كت عره يف الصحافة لتتحاج به علي ا كيطلع ال اس عليه  .هذا ه أسل ب إنساف م قف  .ألف ج اب العلم
ي ف بالعلم كالف ر بالف ر  .كي ػ ف جػ اب امل اضػيع الدي يػة باالسػت اد علػى املصػادر  ،كهػذا متيسػر عػرب األعػالـ كإف
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أم تصرؼ معاكل ه تصرؼ هلمي  .تقدـ بع ل إىل ت رب ت أكزاؿ  .من ه أكزاؿ أليل ه أحد من ا هػالء
كالعلزة م لك .
كهػػذه الرسػػالة تةليػػغ آخػػر  .كإذا كتةػػت ع هػػا سػ ؼ ن تػػا إليػػك أينػان  .كأخػسان نتمػػىن اودايػػة كالةصػػسة لللميػػع كخنػػتم
كالم ا باآلية ال رشنة :
ً َّ ً
ً َّ ً
كإًذىا تيػٍتػلىػى علىػي ًهم آياتيػىػا بػيِّػى و
ػات تىػ ٍعػ ًر ي ً
ين يػىٍتػليػ ىف ىعلى ٍػي ًه ٍم آيىاتًىػا قي ٍػل
ين ىك ىف يػركا الٍ يم ى ىػر يى ى ي
ىٍ ٍ ى ى
ػادك ىف يى ٍسػطي ىف بالػذ ى
ؼ يف يك يجػ ه الػذ ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ل الٍ ىمص يس {احل . }72 :
أىفىاينػىةِّدي ي م ب ىعٍّر ِّمن ىذل ي يم ال ي
َّار ىك ىع ىد ىها اللَّهي الذ ى
ين ىك ىفيركا ىكبٍد ى
المالحظة :
س ؼ نرسل إلي م أينان كتاب " من ه كالد مصطفى كماؿ "لتتطلع على مصطفى كماؿ بقدر كاؼ .
نس ة م ها إىل :
رجاؿ الدكلة  ،زعماء األحزاب  ،م تسذ ا امعات  ،رئيل احمل مة الدست رية  ،ل مة أمن الدكلة  ،كاإلعالميني .

أحداث شرق البالد والحقائق التي تكمن ورائها
بسمه تعاىل :
يف ال اقع أف الطةيػا يعػ ص نػ ع املػرض كي ةػت يف ذه ػه إعػراض كدرجػة شػدة املػرض  .كبعػد ذلػك يػدد الػدكاء كنػ ع
املعا ػة حسػا مػا يتطلةػه املػػرض  ،أم إف التعػ يص كالت ةيػت أكالن مث املعا ػة  .كال تيلػػة يف كػل األحػ اؿ تت قػف علػػى
أمػرين  :صػػحة التع ػ يص  ،كتلفػػى املعا ػػة مػػن قةػػل أشػ اص مػػؤهلني كإال ف ػ ف ال تيلػػة ال تةعػػر بػػا س كتػػدكـ معانػػاة
املػريض دكف التػ عم بالعػػفاء  ،كمػػاؿ قػػاؿ األجػػداد " نصػػف العػػامل يسػػةا ضػػياع الػػدين كنصػػف الطةيػػا يسػػةا ضػػياع
احلياة " .
ه اؾ مرض متفعى يف كل أرجاء كليل أب اءنا يف شرؽ أناض ؿ هػم املةتلػ ف بػه فقػط  .كإف يػع أب اءنػا عػدا املسػت ني
املصابني به  .ألف املرض لػيل األكؿ كلػيل األخػس  ،إنػه عاصػفة صػفراء ككبػاء معػدل  .كهػذا املػرض لػيل جبديػد  ،بػل
جاء إلي ا يف أحقاب جميء ا مه رية كله تاريخ ممتد  .كقد انتعر العدكل بفعل مصطفى كماؿ كباسم ال رة .
ع امػػل امل ػػرض هػػي ا ػراثيم امل ػػادين ب ػػال رة  ،إف احلص ػػيلة خطػػسة لس ػػيطرة املػػرض عل ػػى ال ج ػ د املع ػ م ألب ائ ػػا  .كإف
ال م ذج امل ج د يف شرؽ أناض ؿ ما ه إال قسم من ا راح الذم فتحته جرث مة ال مالية  .م ذ س ات عديػدة زنػاكؿ
ال مالي ف إفعاء املرض ب ل ال سائل  .كتصيا جراثيم هذا املرض اإلنساف خالؿ كل احلركات كاألشياء احمليطة  .ففي
شرب املياه كاألكل  ،كالس ن  ،كاملطالعػة حػىت يف التػ فل كامللػةل  .عػالكة علػى ذلػك ت اصػل ال مػالي ف يف إبػادة كػل
ع اصر اكتساب امل اعة  .فلم يةق ال التذاء املع م كال لقاح امل اعة كل ا كل أسةاب العفاء  .كانظركا :
 -1قن ػ ا عل ػػى مؤسس ػػة ا الف ػػة ال ػػه كان ػػت مرك ػزان م ػػع املس ػػلم ف ح و ػػا  ،كمه ػػدكا الطري ػػق أم ػػاـ االنقس ػػامات
كالتلزءات املتعاقةة إىل أف أصةح العامل اإلسالمي لقمة سائتة  .كانت هذه مقدمػة يزيةػات مصػطفى كمػاؿ
الذم بدأها باإلهانة كا يانة .
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إهناء احل م بالعريعة التراء كالت يل عن كتاب اهلل  ،كبدأ سرياف ق انني ال فر .
تةديل ال تابة من حركؼ القرآف إىل احلركؼ الالتي ية اله ال متت بصلة إىل تارسن ا كأعراف ا  .كمت ذه الص رة
عزؿ أب اءنا عن ماضيهم كه ذا حيل م قطع عن أصله .
سد مدارس تعليم الدين احل يف كم ع تدريل العل ـ الدي ية كنعر م ع رات دي ية .
عزؿ مؤسسات الدكلة  ،ا امعات  ،املدارس  ،األعالـ  ،الصحافة  ،اإلدارة  ،كاحملاكم عن أصػلها  ،كتطةيػق
ال مط التر عليها  ،كت ظيمها كفق ما يتطلةه نظاـ ال فر  ،حىت يف مسائل األسرة كاألحػ اؿ الع صػية بػدأ
فرض القػ انني التربيػة لت ػ ف تعػزؿ عػن الػ ه القػرآين  .كمت إنعػاء مؤسسػات الربػا احملػرـ بعػرع اهلل  ،كفتحػت
الةارات كدكر الةتاء  .كبػدأ رجػاؿ الدكلػة يعي ػ ف فسػادان  ،كصػاركا مػن مركجػي ا مػر كالةتػاء  .كأصػةح ا ػيش
الذم كاف زنرؾ اإلسالـ يلقا با يش الأكي  ،كتتس إىل جيش معاد لإلسالـ  ،مع ؽ لعرع اهلل كمعػاكل
ضد الدعاة إىل احلق  ،لي ف حاله حاؿ ا يش األ ر الس فيه .

الت رير مآمائنا

لقػػد مت التتريػػر بىبائ ػػا  ،لعػػدـ إدراكهػػم لل اقػػع كقػػد سػػاعدت معطيػػات الظػػركؼ كاألرضػػية امل اسػػةة لػػذلك  .فػػالتريق
يتعػػة ب ػػل حعيعػػة  .ككػػاف طػػط املأبصػػني يف اومػػل خةي ػان كخط ػسان  ،كمت إجراءهػػا عػػرب إعػػالف حػػرب عامليػػة
كدفػػع الدكلػػة الع مانيػػة وػػذه احلػػرب  ،كإحلػػاؽ اوزشنػػة تح رهػػا  .مث يلػػي كراء سػػي اري "حػػرب التحريػػر بقيػػادة الرجػػل
ا رثػ ـ  ،كاإلعػػالف بانػػه بطػػل أسػػط رم  ،حػػرر الػ طن كطػػرد األعػػداء ك ػػذه الصػ رة  ،يػػايت مصػػطفى كمػػاؿ لي ػ ف
ص ػ مان يق ػ د العػػعا  ،كيسػػتلم مهابػػه دمػػة ال ف ػر لي فػػذ امل ػؤامرات الػػه علػػزت الذه يػػة الصػػليةية كجي شػػها عػػن
ت فيذها  .كه ذا فعل ما فعػل كنفػد امل طػط بعػ ل مل ي اجػه مقاكمػة تػذكر  ،عػدا انتفاضػة العػيخ سػعيد بػساف ،
كأينػان يف مػػدف أرضػػركـ كمػػرعش كق نيػػة قامػػت انتفاضػػات ضػ قػػان ف الربنيطػػة  ،كبػػدأ بػ جراء مػػا تسػػمى باألعمػػاؿ
ال رية بص رة متتالية كي بدأ دكراف آليات الدكلة بع ل يعاكل اإلسالـ على أمت ال جه .
بعػػد هػػذه األحػػداث  ،بػػدأت مالمػػح احلػػرص علػػى التحلػػي بػػالركح اإلسػػالمي لػػدل أب ػػاء العػػعا تتللػػى مػػن ه ػػا
كه اؾ كل بص رة ضػعيفة  ،ك ػان كراء معا ػة هػذا املػرض  .كسػعى ال ػاس م ػابرين مػع مػركر األيػاـ لي عػف ا احلقيقػة
كسػ ػ اء الس ػػةيل  .كأرادكا أف يعرفػ ػ ا م ػػن هػ ػ الع ػػدك كم ػػن هػ ػ الص ػػديق كج ػػاءت األح ػػداث الس ػػاخ ة  ،االنق ػػالب
العس رم يف  12أيل ؿ  ، 1981كلها كانت ردكد فعل كعمليات قمعية كحركات رجعية مدافعة عن ال فر لدفع
ال اس إىل ال راء كم اجهة هننة الععا .
كابتت ػػاء معا ػ ػ ة ال ض ػػع  ،ظه ػػرت هنن ػػة عل ػػى ا ػػاهني معاكس ػػني  ،اليس ػػار كاليم ػػني  ،كب ػػذلك ط ػػرح رؤيت ػػني متن ػػادين
للتع ػ يص كالعػػالج  .كل ػػن يف األصػػل ه ػػاؾ ا اهػػاف ليسػػا اال ػػاه اليسػػارم كاال ػػاه اليمي ػ  ،بػػل اال ػػاه اإلسػػالمي
الداعي إىل إقامة ح م القرآف  ،كاال اه اآلخػر هػ ا ػاه ال فػر كإف ػل أمسػاء تلفػة  .كاألمػر املتفػق عليػه ع ػد ال ػل
ه كج د مرض  ،مسةةه ه مصطفى كماؿ بال ريا  ،كه العامل األصلي كراء كل هػذه احملػن كهػذه حقيقػة كاقعيػة ،
كل ػػن االخػػتالؼ م جػ د يف التعػ يص كاملعا ػػة  .فالػػدعاة يف الصػػف اإلسػػالمي يػػركف أف إجػراء العمليػػة ا راحيػػة وػػذا
املرض رن ا أف ي ف بسيف العريعة املع م  .أما الصف املقابل وػم رؤيػة أخػرل ،كيػركف أف املػرض مػادم  ،دنيػ م ،
كأنه صراع من أؿ متطلةات اقتصػادية  .كاملعا ػة حسػا رأيهػم هػي لػزكـ إجػراء العمليػة بػدكاء ال فػر كسػيفه  .كالسػيف
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على اختالؼ امل اه  ،قد ت ف العي عية كمعػتقاما  ،الق ميػة  ،ال فػاؽ املمػزكج مػع اإلسػالـ  .كمػن حيػ األسػل ب
ي ف عن طريق الف ر أحيانان  ،كقد ي ف عن طريق العمليات املسلحة أحيانان أخرل .
هػػذه هػػي ع اقػػا املػػرض الػػذم انتقػػل إىل أب ػػاء الػ طن مػػن مصػػطفى كمػػاؿ الػػذم كػػاف مػػن قمػػة رأسػػه إىل أقػػص قدميػػه
حاكيػػة للل ػراثيم  ,فالعػػعا مصػػاب بػػاملرض املتفعػػي بػػني يػػع فدػػات كش ػرائح العػػعا  ،الرجػػاؿ كال س ػ اف  ،العػػي خ
كالعػػةاب  ،العسػ ريني كاملػػدنيني  .كيعػػيش العػػعا يف التفلػػة كالتية بػػة  ،هػػم مرضػػى هػػاذكف ال يعرفػ ف أيػػن األمل كتػػايت
رنات اإلنذار ت ةئ بقرب امل ية  .ال ضػع متػده ر يف يػع أرجػاء الػةالد شػرقها كبر ػا  ،كت فػذ عمليػات عسػ رية كيعػةه
ال ضع فأات قةل  1961أك األحداث قةل انقالب  12أيل ؿ  . 1981كيف ال قت احلاضر يستمر ال ضع املاساكم
يف امل طقة العرقية  .أب ائ ا يف هذه امل طقة مظل م ف كمنطهدكف ،كم حصركف بني نارين كهم يف احلسة من األمر .
كال شن ػػن إيقػػاؼ هػػذه األحػػداث ب اسػػطة ال ػ الة كاإلداريػػني كال عػػن طريػػق احلػػل العس ػ رم باسػػت داـ ا ػػيش الأكػػي أك
بالتعػػاكف مػػع مرتزقػػة الععػػائر  .ف ػػل هػػذه الظػػركؼ هػػي أعػراض ملػػرض متلػػذر كعميػػق الػػذم أجابػػه ال ماليػػة امللع نػػة .
كاملرض تدكـ ما دامت ال مالية  .كنعػاين مرارمػا كل ػا علػى السػ اء  ،يف العػرؽ كالتػرب  .كهػذه املعانػات م جػ دة لػدل
أفراد  PKKكت ظيمات أخرل  .كأفراد ا يش أينان مت ع ف ب فل املعاناة .
كالطرؼ الرابح ال حيد هم أعداء اإلسالـ املتىمرين  .كهم يقهقه ف كراء ال اليل فرحان  .كترتاح قل م ب ثارة النػتائن
كاالقتتاؿ العمياكم بني اإلخ ة  .لقد كضع هؤالء خططهم املمتػدة لسػ ني كمسػ ا ا يػ ط يف أيػاديهم رنػدكهنا كشنػدكهنا
حس ػػا م ػػا يري ػػدكف  .كه ػػم مت ػػاهة ف ألداء امله ػػاـ لتحقي ػػق أبراض ػػهم املع ػػؤكمة مس ػػتفيدين م ػػن إم اني ػػامم العس ػ رية .
كي جه ف فعليات عديدة  ،متسأين بامساء تلفة  ،كم تحلني صفات ككظائف مت عة  .كيسػتمركف يف خطػ امم ل ػي
يتقرب ا من أهدافهم بالتدري  .يف ظل هذه األح اؿ  ،املسلم ف هم الذين يتعرض ف لالضطهاد كالظلم كالعدكاف  .هذا
ه كضع املسلمني يف احلاضر كل استمر احلاؿ س ؼ تزيد املعانات  ،كأمام ا لاسةة اعية يف اآلخرة كهذه س ة إوية
كقرآن ا يق ؿ :
ً
ض ن ا ىكىٍحن يعيرهي يػى ٍ ىـ الٍ ًقيى ىام ًة أ ٍىع ىمى { طه . } 124 :
ض ىعن ذ ٍك ًرم فىً َّف لىهي ىمعً ى
يعةن ى
ىكىم ٍن أ ٍىعىر ى
إذا قطع ال ػاس صػلتهم مػع ر ػم كحرمػ ا أنفسػهم مػن ر تػه ال اسػعة  ،كنةػذكا كتػاب اهلل كراء ظهػ رهم  ،كأجػاب ا بقػ انني
أج ةية أك س ا الق انني حسا أه ائهم ككاف الدست ر الةعرم مقة الن ع ػدهم  ،فػ هنم سػ ؼ ي اجهػ ف ع اقػا طيعػهم
كتصػػيةهم القالق ػػل كال ػػدر كالفهفه ػػات  .كيف الريةػػة يعمه ػ ف دكف الت ػ عم بالس ػػعادة كيةتل ػ ف باالخت اق ػػات كاملن ػػايقات
كتتعاقا عليهم املىزؽ كاألزمات السياسية كالف ضى كيتفعى ال زغ كاالقتتاؿ بني األخ ة .
كاحلصيلة ه الفنح أماـ العامل  .كالسفالة يف اآلخرة  ،حي زنعرهم ر م ي ـ القيامة عميان  .يق ؿ سػةحانه كتعػاىل :
ً
ك نػي ِّيل بػعض الظَّالً ًمني بػعنا ًتىا ىكاني اٍ ي ً
ٍسةي ىف {األنعاـ . } 129 :
ى ىٍ ن
ىكىك ىذل ى ى ى ٍ ى
ى
يقػ ؿ مالػػك بػػن دي ػػار " رأيػػت يف الزبػ ر هػػذه العةػػارة  :يقػ ؿ اهلل تعػػاىل سػػانتقم مػػن امل ػػافقني بايػػدم امل ػػافقني  ،مث يػػام
االنتقاـ على ال ل  .كتدؿ اآلية القرآنية السالف ذكرها على هذا املعىن أينان إضافة إىل معانيهػا األخػرل  .هػذه دالئػل
من كتاب اهلل املستةني ختربنا باف اهلل س ؼ يسلط الظاملني على الظاملني كق شرعه  ،كيدفع الظاملني بالظاملني كأعد وم
يف اآلخرة س ء املىب إف مل يهدكا إىل سةيل الرشاد .
ن جه نداءنا إىل رجاؿ الدكلة ال ماليني  ،أفراد ت ظيم  PKKكأصحاب أف ار أخرل  ،كإىل يع أب اء الععا كنق ؿ
وػػم  :أعرض ػ ا عػػن السػػةل ال ث يػػة كارجع ػ ا إىل كتػػاب اهلل كص ػراطه املسػػتقيم كمتس ػ ا بػػالقرآف دسػػت ران كبالع ػريعة قان ن ػان
كباإلسالـ ح مة .
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كنق ؿ ؿ  PKKكالت ظيمات املعا ة وا  ،أنػتم أينػان أب ػاء شػعا يعػاين مػن االضػطهاد كاالسػتتالؿ  ،كأدركػتم كضػعه
املاسػػاكم لػػذا تةح ػ ف عػػن حػػل إلنقػػاذه  .كل ػ م تػػدق ف أب اب ػان خبطػػا  ،إهنػػا ليسػػت أب ػ اب اإلسػػالـ كال تػػدل م علػػى
ا الص كالأقي  ،بل مدد الدماء اله سف ت  ،فتحمل ف ال زر كاإلمث  .كت ف اتةاع م هةاء م ران كلن يصػل ا علػى
شيء  .لذا علي م الرج ع إىل اإلسالـ كم هله  ،دؼ إقامة ح ػم العػدؿ القػرآين  .كابػدأكا باحلركػة مػن م طلػق األمػة
حي ال فرؽ بني أب اء األمة على اختالؼ ألس تهم كأل اهنم كأعراقهم كاننم ا إىل م ه رس ل ا صلى اهلل عليه كسلم ،
رافعػػني لعػػعار مصػػدرنا القػػرآف كقػػدكت ا الرسػ ؿ  .إن ػػم أب ػػاء اإلسػػالـ كأراضػػي م جػػزء مػػن الػ طن اإلسػػالمي  .هػػذا هػ
امل ه الصحيح ل م  ،إف متس تم به ت ف دنياكم معم رة كيف اآلخرة ل م حسن املىب .
نداء إىل ا ميع :
" أنتم يا أهايل أناض ؿ شرقان كبربان  ،لقد عانيتم من الظلم كاالضطهاد كاالستتالؿ كالتدر كامل ادعة م ػذ حػ ايل سػتني
عامان  .ككل من زن م رقاب م ه كككالءه يايت ب ع ده العقيمة ل م  .لقد اعتدكا على إشنان م كمس ا كرامت م كتعرض ا
لعفة ماجدات م كالتفق ا حصيلة أتعاب م .
ككػػاف هػػؤالء يت سػػل ف م ػ م للحص ػ ؿ علػػى تاييػػدكم كالتص ػ يت وػػم  ،كل ػػن مل يفيػػدككم إلهنػػاء آمػػال م إهنػػم فتح ػ ا
املػػدارس كأسس ػ ا ا امعػػات كقػػام ا بت عػػدة أب ائ ػػا امليػػامني علػػى كجػػه يت ػػرج م ػ هم الف ض ػ ي ف كاإلرهػػابي ف كالعػػي عي ف
كاالشػأاكي ف ليت زعػ ا كيسػػلط ا علػػى رؤكس هػذا العػػعا  .كيػػزعم هػػؤالء أهنػػم يالحقػ ف اجملػػرمني كل ػ هم أنفسػػهم ج ػػاة
كجمرم ف  ،فهم زناكل ف إثارة التفرقة كم يش املسلمني .
يػػا أهػػايل م ػػاطق أناض ػ ؿ  ،إن ػػم أنػػتم أصػػحاب العػػاف إلنقػػاذ هػػذا الػ طن ب شنػػان م ككتػػاب م كبػػتلمع م ح ػ ؿ شػػعار
مصدرنا القرآف  ،قدكت ا الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم كاترك ا األحزاب كال تلتفت ا إىل امل اه األخرل كالق مية كاالتفاقية
كالت سيقية  ،ل ي تتلػه ال ماليػة كالف ضػ ية حنػ االضػمحالؿ كاالنقػراض كيسػ د األمػن كالطماني ػة كينػمن املسػتقةل .
يق ؿ عز من قائل  :فىم ًن اتػَّةع ه ىدام فى ىال ي ً
ن ُّل ىكىال يى ٍع ىقى {طه . } 123:
ى ىى ي ى ى

البحث عن الحل
حنن نعمل ضمن حركة امسها " اياد ا ماعات اإلسالمية " كاله مت تاسيسها يف  22لرـ  1411املقابل ؿ  13آب
{أبسػػطل}  1991شػػعار احلركػػة هػ "القػػرآف مصػػدرنا كالرسػ ؿ قػػدكت ا "  .ثابػػت ه يتهػػا تػػؤمن كقيقػػة اإلسػػالـ دي ػان
كدكلة  .القرآف ه دست ر احلركة اله مدؼ ب اء دكلة اإلسالـ  ،كتسس بركحها ال رم على خط الت حيد .
قامػت احلركػػة بةيػاف ماهيػػة األكثػػاف كال ث يػة كعرفػػت الةاطػػل كأع انػه  ،كدعػػت إىل أف ي سػػا احلػق إىل صػػاحةه  ،كأعل ػػت
للعدك كالصديق كلل افة باهنا حركة ثابتة يف مةادئها كلػن تقةػل الت ػازؿ عػن مةادئهػا  .كمل ت حصػر نعػاط احلركػة يف دائػرة
األق اؿ بل قامت بالدع ة كالتةليغ كأصدرت بيانات يت هذه الع اكين " الػدع ة إىل الت ظيمػات اإلسػالمية "  " ،تاييػد
األحػزاب بػػس جػػائز بػػل إمث يف اإلسػػالـ "  " ،ملػػاذا العيػػد ؟ "  " ،حنػػن كدي ػػاف يف تركيػػا "  " ،رسػػالة مفت حػػة إىل علمػػاء
الػدين "  " ،كاج ةػات ا يػل ا ديػػد "  " ،ال ػل أك ال شػيء "  " ،علمػاء الػػدين كاألنظمػة الةاطلػة "  " ،دعػ ة إسػػالمية
عامػػة "  " ،رد األسػػدلة ح ػ ؿ إي ػراف "  " ،الأجػػيح بػػني خيػػارين "  " ،كهػػا ه ػ امليػػداف "  .كقامػػت ب عػػر جمم عػػة مػػن
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ال تػػا م ػػل " الدسػػت ر اإلسػػالمي "  " ،الػػدع ة كامل ػ ه "  " ،كراسػػة الػػدعاة "  " ،رسػػائل ح ػ ؿ ماهيػػة الػػدع ة " " ،
رسائل " .
الدعوة إلى االنتقاد والتقييم :

نعرت احلركة بياناما ككتةها  ،كدعت الفيها إىل االنتقاد كالتحليل  ،كتدع أينان إىل امل اظرة املفت حة كمستعدة
للتحدم .

حملة اِلكا يب واالفتراءات :

مقابل هذه ال ية احلس ة كالتحدم املعركع بدأ اليائس ف من أعداء اإلسػالـ كأصػحاب امل ػاه الةاطلػة كملػة األكاذيػا
كاالفأاءات كمػا يقػ ؿ امل ػل اليهػ دم " ارـ الطػني علػى احلػائط فػ ف مل يلصػقه يػأؾ أثػره " فةػدأكا برمػي الطػني ك دػ ا إىل
لة األس داد كاالفأاءات نذكر بعنها .
 -1زناكؿ الةعض بػدالن مػن اسػهداؼ املػ ه كاألصػ ؿ  ،ت جيػه اولػ ـ علػى ش صػيان  ،كيقػ ؿ إف أقػ اؿ األسػتاذ
صحيحة كال شن ن ل ا ردها  .كيريدكف تع يه احلقائق كيق ل ف  : :ملاذا مل ي ن األسػتاذ يتحػدث ع ػدما كػاف
م ج دان يف تركيا ؟
ج اب ا وم  :ه أف سةا إحاله إىل التقاعد ه أن ك ت أيدث كمل أعلق ص رة الرجل الص م علػى ب ايػة دار اإلفتػاء
كدكرات القرآف  .كاألشرطة م ج دة إلثةات ذلك .
 -2يق ل ف  :إف األستاذ كاف مرشحان ككاف حزبيان  .كأرسله أرب اف إىل أكركبا كخدـ حزبه .
كا اب ه  :كال ! إف األستاذ مل يات إىل أكركبا ب اء على أمر مةاشر من اآلخرين  .إنه خرج كجاء تدات من طالبػه
الػػذين مت تفػريقهم مػػن قةػػل ال ظػػاـ كنقلهػػم إىل أكركبػػا إلدامػػة دركسػػهم  ،أم إنػػه كػػاف مصػران يف خركجػػه كسػػاعده م ظمػػة
ميلػػي ك ػ ركش للملػػيء إىل أكركبػػا  .كحػػىت ل ػ كػػاف ادعػػاءكم صػػحيحان فػػال زنػػق ل ػػم ت جيػػه أصػػابع االمػػاـ لع ػ ص
كإس اته ألنه كاف داخل حزب باألمل  ،مع أنه من تاب بعد كعف حلقائق له  .أال ي ف هذا االماـ إ.ان  .ألف من
يستتفر ربه كيت ب إليه  ،فيتقةل اهلل م ه  .كهذا ثابت يف األحادي العريفة .
 -3زناكؿ الةعض تع يه مسعه  ،كيق ل ف  :ب أف األستاذ كاف مفتيان يف ا مه رية الأكية لعدة س ات .
ج اب ا ه  :إ ذا مل يقدـ الع ص أية ت ازالت يف دي ه  ،كاستتل م قعه دمة الدع ة اإلسالمية  ،كإذا اكتفى بقدر من
راتةه ملعيعته كصرؼ الةاقي من أجل الدع ة  ،فما ه احل م العرعي ألداء ال ظيفة يف دكلة كافرة إذا كاف ذا الع ل
؟ كأنتم األساتذة  ،كيف تربركف إساءت م إيل ؟
 -4يق ؿ الةعض " األستاذ متفاخر ب فسػه  ،بانػه عػامل يف اثػ ععػر علمػان  ،كيػدعي بػاف م هلػه صػحيح بصػ رة
قطعية  ،كهذا ما مل يقله جمتهدكف آخركف .
ا اب  :ه إف املسالة هي ليست مسالة االجتهاد  ،كإدنا هي مسالة اإلشناف كامت اؿ للت زيل الربػاين كالتطةيػق ال ةػ م ،
ف ذا قاؿ ل م ش ص  ،إف شركط اإلشناف ستة كإهنا صحيحة قطعان هل تستطيع ف إن ػار القػ ؿ ؟ إين أؤكػد علػى ثالثػة
نقاط  :إقامة الدكلة اإلسالمية  ،االلتػزاـ بػامل ه ال ةػ م  ،كالسػس علػى هػذا الػ ه حنػ اوػدؼ دكف الت ػازؿ  .كأنػا أقػ ؿ
باف هذه ال قاط ال الثة صحيحة بص رة قطعية كمنػم نة  .كاملرسػل ف فقػط كػان ا هػم األم ػاء ككػان ا يق لػ ف ألممهػم حنػن
إلي م رسل أم اء  ،أما بقية الةعر ف هنم قابل ف لألخطاء  .كأنا لست معص مان من اآلثاـ كاألخطػاء ،كقابػل لألخطػاء ،
كمن احملتمل أف أخطا أينان يف العمل الدع ة  ،كل أق ؿ باف ال قاط ال الثة اله ذكرما صحيحة كال جداؿ فيها .
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 -5يق ؿ الةعض " ليل أمام ا بديل آخر  ،فاألحزاب هي العملة القابلة للتداكؿ يف هذا العصر  ،لذا رنا تدبس
األم ر " .
إهنػػم يفػػأكف علػػى اإلسػػالـ ػػذا الق ػ ؿ  ،فػػالتحزب بػػس م ج ػ د يف اإلسػػالـ  ،اإلسػػالـ يؤكػػد علػػى ا ماعػػة كالتلمػػع ،
كيؤكد على كج ب الدع ة يف األ ماكن املفت حة  ،كإف كاف بس مم ن  ،فػيم ن يف الةيػ ت كمػا فعلػه الصػحابة ال ػراـ .
كه اؾ مدات من األفراد كا ماعات م عتل ف بالدع ة دكف اللل ء إىل التحزب .
 " -6مل يةق العلماء ح ؿ األستاذ "
نق ؿ وم  :هل قدمتم ل ا العلماء  ،كهل حنن رفن اهم إذا كان ا شنل ف أكصاؼ العامل املتميػز املتالػا حلػا املػاؿ  ،ال
سناؼ علػى حياتػه  ،ال سنػاؼ إال مػن اهلل  ،ال يت ػازؿ عػن ال ابػت  ،دارس يف العلػم كمسػت عا للمراجػع  ،ملتػزـ باهػل
السػ ة  ،كمؤكػػد علػػى مػ ه الػػدع ة  .كه ػػاؾ نقطػػة أخػػرل كهػػي حنػػن كاجػػة إىل العلمػػاء امع ػػا  ،فهػػل مػػن املعقػ ؿ أف
جنمػع العلمػاء يف املركػػز دكف االنعػتاؿ ؟ أال يػدخل األمػػر ضػمن اإلسػراؼ ؟ كحنػػن نسػاوم هػل الحظػػتم أم تقصػس م ػػا
ح ؿ اإلجابة بعاف اإلفتاء ككتابة امل اضيع .
 " -7إدارة األستاذ ضعيفة كمركزه يفتقر إىل االنتظاـ .
هػذا قػ ؿ ػػالف للحقيقػػة  ،فلػ كػاف كالمهػػم صػػحيحان النتهػػت ا ماعػػة م ػػذ زمػن  .حنػػن حافظ ػػا علػػى ا ماعػػة كعلػػى
عزم ػػا الراسػػخ بفنػػل اهلل كع ايتػػه ،ربػػم معػػاداة أعػػداء احل ػػم اإلسػػالمي كربػػم كج ػ د أش ػ اص  ،كحػػىت داخػػل اعت ػػا
حاكل ا نصا املزالق  .إن ا نؤمن باف من يت كل على اهلل فه حسةه .
كأسػال م  :مػػا هػػي الصػع بة يف إدارة اعػػة بػػدكف دكلػة ؟ إف الطاقػػة الالزمػػة وػا هػػي اطةػػة القلػ ب كالتحريػػك املع ػ م
للعػػع ر باملسػػؤكلية  .كل ػػن هػػذه الطاقػػة بػػس م جػ دة لػػدل كػػل شػ ص كيف كػػل م ػػاف  .كمػػا مػػع آالؼ مػػن هػ ر
املسلم ب اء على دع ت ا إال بفنل من اهلل علي ا .
" -8األستاذ يصادـ مع املسلمني " .
يػػأدد بعػػض ا ػػائةني ك ػسان دكف الت ضػػيح كيق ل ػ ف بػػاف األسػػتاذ يصػػادـ املسػػلمني بػػدالن مػػن ال فػػار  .كنق ػ ؿ وػػم  :هػػل
مسػ ا العصػػا ب جػػه أحػػد  ،هػػل قم ػػا ب هانػػة أحػػد  ،هػػل ك ػػا مػػن قطػػاع الطريػػق ؟ هػػل صػػرخ ا علػػى أحػػد ؟ ق لػ ا ل ػػا :
أتريدكن ا نس ت عن احلق ؟ أتريدكف أف نت قف عن يذير السائرين على ا طا كامل الني للةاطل كاملتهاكنني يف الت ػازؿ ؟
أال نق ؿ للحزبيني باف التحزب بس جائز يف اإلسالـ ؟ أال نق ؿ شيدان ألصحاب امل اه السليمانية كالق مية كاإلدماجية
كامل سقني كاملةايعني  ،؟ أال نق ؿ وم " بان م تت ازل ف عن العقيدة كهذا بس جائز ؟ " تت لم ف عن إدماج اإلسالـ مع
الق مية الأكية  ،هل هذا صحيح ؟ إف أصحاب هذه امل اه هم من أصحاب الةدع كهم فاسق ف على أقل التقدير كال
رن ز مةايعة الفاسق  .هل رن ز الس ت أماـ األخطاء كنرل أش اصان ال يق م ف بام رد فعل ب جه احلزبيني كاملت ازلني
من األش اص كا ماعات  ،إضافة إىل أهنم يص ت ف لالنت ابػات كيركجػ ف الػدعايات اإلعالميػة لصػايف رجػاؿ السػلطة
كأصحاب العقلية احلزبية كي عركف ص رهم يف ا ريدة  ،كيفتح ف املدارس كاملعاهد يا رقابة ال ظاـ ال ث .
هل ي ف التاكيد على هذه املسائل ق الن أك كتابة  ،تعىن املصادمة كالتصدم مع املسلمني كإظهػار العػداكة ضػدهم أك
ي ف بدافع احلا وم كبقصد إرشادهم ؟ ملاذا تتسكف احلقائق كتعرض ف األبيض أس د كاألس د أبيض ؟ هػل يليػق هػذا
الفعل شاف العلماء ؟ ملاذا ال يذركف العلماء العػاملني لألنظمػة الةاطلػة كاملتهػاكنني يف عقيػدمم  ،كتتهمػ ف الػذم يػدع
إىل سةيل ربه بالتصلا كقساكة األسل ب ! اتق ا اهلل !
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كمػػا نق ػ ـ بػػه إال أمػػر بػػاملعركؼ كهنػػي عػػن امل ػػر  .كت ػ ف طةيعػػة أسػػل ب الػػدع ة حسػػا للػػه  ،قػػد ي ػ ف لي ػان أك قػػد
يتطلػػا القسػػاكة  .إنػػه ائت ػػار لألسػػل ب القػػرآين  .كاملهػػم يف الػػدع ة هػ أف ت ػ ف بلتػػة كاضػػحة للمسػػلمني  ،كإف عمػػل
الدع ة من متطلةات اإلشناف كإهنا تاكيد على األخ ة اإلشنانية  ،كل ن امل افقني يتحرك ف با اه معاكل  .يق ؿ سةحانه
كتعاىل  :يف س رة الت بة :
ً
ً
ً
ً
ً
نػ يػه ٍم أ ٍىكلًيىػػاء بػى ٍعػ و
يمػ ىف َّ
الصػالىةى ىكيػي ٍؤتيػ ىف ا َّلزىكػػاةى
ػات بػى ٍع ي
ىكالٍ يم ٍؤميػ ىف ىكالٍ يم ٍؤمىػ ي
ػض يىػاٍ يميرك ىف بػػالٍ ىم ٍعيركؼ ىكيػىٍػ ىهػ ٍ ىف ىعػ ًن الٍ يم ى ػ ًر ىكييق ي
ً
ً
يم {الت بة . } 71 :
ىكيي ًط ييع ىف اللٌهى ىكىر يس لىهي أ ٍيكلىدً ى
ك ىسيىػ ٍر ىي يه يم اللٌهي إ َّف اللٌهى ىع ًز هيز ىح ه
كتةني اآلية  67من نفل الت بة أح اؿ امل افقني كيذرنا من التعةه م .
 -9يق ؿ الةعض اآلخر  :حنن نستطيع أف نػرد علػى األسػتاذ ػاؿ الػدين كل ػا ال ن ػزؿ مػن شػان ا كال نػرل لػزكـ
ج ابػػه "  .كاحلقيقػػة إهنػػم زنػػاكل ف بقػ وم هػػذا  ،إخػراج أنفسػػهم مػػن اإلحػراج  ،كل ػػن إذا كػػاف األسػػتاذ ػػاؿ
الػػدين خاطد ػان ف نػػه يرشػػد بػػاآلالؼ بػػل باملدػػات إىل طريقػػه ا ػػاطئ  ،أال يعػػعر هػػؤالء باملسػػد لية ػػاه األمػػر
باملعركؼ كال هي عن امل ر  ،أليل من ال اجا تتيس امل ر باليد أك باللساف أك بالقلا .
" ال يراعي األستاذ مسالة الع رل "
-11
لقد قم ا بتع يل جملل الع رل كسيةدأ أعماله قريةان .
" أناط األستاذ املسد لية الب ه "
-11
أق ؿ وؤالء  :هل ه اؾ فت ل زنرـ إناطة املسد لية لالبن كايادهم أف ي ة ا س ء االستعماؿ يف هذا امل ض ع .
يدعي اآلخركف  :ب أف األستاذ يعارض الععا ال ردم " .
-12
احلقيقة ت ةت الع ل كقد أثةت ا ذلك يف م اقف ا مراران دكف أف يستطيع أحد إثةات هذا االدعاء .
قاؿ تعاىل :
ً
ض ن ا ىكىٍحن يعيرهي يػى ٍ ىـ الٍ ًقيى ىام ًة أ ٍىع ىمى {طه } 124 :
ض ىعن ذ ٍك ًرم فىً َّف لىهي ىمعً ى
يعةن ى
ىكىم ٍن أ ٍىعىر ى
إف من مقتنيات ال ام س اإلوي أف ي زؿ اهلل العقاب الدني م على الفني ألمر اهلل  .يق ؿ عز كجل :
اب ٍاأل ٍىد ى يدك ىف الٍع ىذ ً
كلىي ًذي ىقػَّهم ًمن الٍع ىذ ً
اب ٍاألى ٍك ىًرب لى ىعلَّ يه ٍم يػىٍرًج يع ىف {السلدة } 21 :
ى
يٍ ى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ِّ
نا تىا ىكاني اٍ يى ٍسةي ىف { األنعاـ } 129 :
ىكىك ىذل ى
ني بػى ٍع ن
ض الظالم ى
ك نػي ىيل بػى ٍع ى
يا أهايل أناض ؿ:
متر بالدنا ماديان كمع يان  ،كالة خطسة  ،فاقتصادها م هار  ،كاملع يػات أينػان م هػارة  ،سياسػتها كإدارمػا فاشػلة  ،أب ػاء
ال ػ طن م قسػػم ف يف معس ػ رات مت رط ػ ف يف ال زاعػػات الف ريػػة كامل اجهػػات املسػػلحة  .تػػذكركا األحػػداث الػػه سػػةقت
انق ػػالب  12أيلػ ػ ؿ  1981كم ػػا بع ػػده  ،ف ان ػػت ه ػػاؾ اش ػػتةاكات مس ػػلحة  ،ل ػػة االعتق ػػاالت ف كيػ ػ زاد ع ػػدد
املعتقلني كاملسل نني عن أربعني ألفان عدا حساب املقت لني  .هذا العدد اوائل من العةاب راح ا ضحية  ،سالت دم ع
أمهات كآباء قسني ألفان .
صار األطفاؿ يتامى  ،كصارت ال س اف أرامل  .أمل ت ن كػل هػذه املىسػي نتيلػة لتلػك األحػداث ؟ ككلهػا مػن أجػل ال
شيء  .أمل تالحظ ا ت رار تلك احل ادث يف هذه األياـ ؟ فه اؾ اشتةاكات مسلحة بني ا يل ا ديد كا ػيش ال ظػامي
 .كيعيش الععا بني نارين  .يا أسفاه ! ألمة لمد  ،كيا خسارة ملا ت رط ا فيه كملا كصل حاؿ األمة إىل هذا االحنطاط
 .تلك األمة اله كاف فرساهنا تتسابق على هنر ت نا  ،ككصل رجاوا إىل أب اب في ا  ،كح م ا ثالث قارات العامل املهمة
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 .لقد انقسم ا الي ـ إىل فرؽ كأحزاب  ،كل حزب تا لػديهم فرحػ ف  ،ي اجهػ ف بعنػهم بعنػان باقتحػاـ بيػ ت اآلخػرين
كعمليات االختطاؼ كاالقتتاؿ كسي تهي ال ضع بال رطة يف الدنيا كاآلخرة أدهى كأمر .
السةا ه معل ـ  ،الت يل عن كتػاب اهلل كإزالػة أح امػه يف الدكلػة  ،كاسػتساد قػ انني أج ةيػة لتحػل للػه  .تلػك القػ انني
اله ال تتفق مع ركح املسلمني  .شعة ا مسلم له عاداته كأعرافه كخص صياته كله شريعته كقرآنه  ،كيػؤمن بعقيدتػه كزنػأـ
دي ه  .كإف ت ظيم حياته العائلية كلاكمه كمدارسه كأعالمه كصحافته كدكلتػه كسياسػته كفػق ال ظػاـ العػرعي الػذم يػؤمن
به كزنأمه  ،ه مطلةه كمن حقه .

يا رجال الدولة !
أمام ا ربة ح ايل ستني عامان  ،كقد أثةتت ياس كفعل ما مسيت بالتتيسات ال رية كفعػل ال ظػاـ الػه جابتهػا  .فحلػت
التفرقة لل ال حدة  ،كالعداكة لل الصداقة  ،كالت لف لل االزدهار  ،كاالن ماش لل االرتقاء  ،كالرعا لل األمن ،
كاالقتتاؿ لل التعاكف .
هل هذه هي اس تحداثاما كتتيساما ال رية ؟ هل هذه هػي الأقػي إىل مسػت ل احلنػارة املعاصػرة ؟ هػل هػذه هػي تردنػات
السالـ يف ال طن كالسالـ يف العامل ؟ لقد برؽ الععا يف الدي ف  .هل يقف ا رح الذم فتح كالنرر الذم أحلق ع د
هذا احلد ؟ كال !  .يتم فتح الةارات كدكر الةتػاء باسػتمرار  .لقػد جعلػ ا أب ػاء هػذا العػعا سػ ارل كتػاركي الصػالة ممػا
سةا حدكث معاكل عائلية  ،مع ازدياد عدد بس امللتزمني بالصالة كالص ـ كالزكاة كاحل .
حي مػػا رأل العػػي عي ف إف العػػي عية بػػس نافعػػة  ،أهن ػ ا صػػيتها كجمػػدها يف ال تػػا كأزال ػ ا هياكػػل رم زهػػا يف السػػاحات
كامليادين  .كل م أنػتم ال مػالي ف إىل مػىت تتيهػ ف كراء الرجػل الػذم تلقة نػه كػدكم كهنلػه الةاطػل  .لقػد اهنػدـ جػدار
احل ُّػق كزهػق الٍة ً
اط يػل إً َّف
برلني  ،كسػ ؼ يسػقط ال ظػاـ ال مػايل ال لاكلػة  .هػذا كعػد إوػي  ،كمػا قػاؿ تعػاىل  :ىكقي ٍػل ىجػاء ٍى ى ى ى ى ى
الٍة ً
اط ىل ىكا ىف ىزيه قنا { اإلسراء .} 81 :
ى
إذا سػػار العػػعا كراء الرجػػل الص ػ م العاصػػي القػػه الػػذم أزاؿ الع ػريعة كأس ػ ت ص ػ ت القػػرآف  ،ك اسػػر علػػى كضػػع
أح اـ احلالؿ كاحلراـ يت أقدامه  ،ف يف يعني اهلل تعاىل العػعا علػى هػذا الطريػق ؟ ال يعيػ هم بالتاكيػد بػل رنعلهػم
يعيع ػ ف هػػم كح ػػامهم معيعػػة ض ػ ان ليػػذكق ا كبػػاؿ أمػػرهم كي ػ شنػػركف بالسػػفالة كاالن مػػاش لي ػػال ا ا ػػزم يف الػػدنيا
كي ن ف من ا اسرين .
يا أيها الشعب :

إف اإلسالـ دين كنظاـ عاملي يف نفل ال قت  ،كه قان ف الدكلة كالدست ر  .كما عداه  ،ما ه إال أه اء ا هػالء كمػا
َّ ً
و
ً
ً
ين ىال يػى ٍعلى يم ىف {ا اثية . } 18 :
قاؿ تعاىل  :يمثَّ ىج ىع ٍلى ى
اؾ ىعلىى ىش ًر ىيعة ِّم ىن اٍأل ٍىم ًر فىاتَّة ٍع ىها ىكىال تىػتَّة ٍع أ ٍىه ىاء الذ ى
كالذين ال يعرف ف هدل اهلل كال يعأف ف كدكده كيس ف الق انني حسا أه ائهم كأذكاقهم  ،أكلدك هم ال فار كسي اوم
ر م العذاب املهني  .قاؿ تعاىل :
و ً ً
ادك ىف اللَّه كرس لىه يكةًت ا ىكما يكةًت الَّ ًذ ً ً
ً َّ ً
و
ػني {اجملادلػة
ين يزنى ُّ
اب ُّم ًه ه
ين ىع ىذ ه
ين من قىػٍةل ًه ٍم ىكقى ٍد أ ى
ىنزلٍىا آيىات بػىيِّػىات ىكل ٍل ى اف ًر ى
ى ىى ي ي ي ى ى ى
إ َّف الذ ى
.} 5 :
ال ي ف ألم مؤمن أف زنا أك ي د الذين ال يعأف ف تا أنزؿ اهلل كيرمس ف احلدكد حسا عق وم  ،كل كان ا من أقربائه
 ،فةمحةتهم ينيع الدين كاإلشناف .
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ػاءه ٍم أ ٍىك إً ٍخػ ىانػى يه ٍم أ ٍىك
ىال ىً ػ يػد قىػ ٍ نمػػا يػي ٍؤًميػ ىف بًاللَّػ ًػه ىكالٍيى ػ ٍ ًـ ٍاآل ًخػ ًر ييػ ى ُّادك ىف ىمػ ٍػن ىحػ َّ
ػاءه ٍم أ ٍىك أىبٍػىػ ي
ػاد اللَّػػهى ىكىر يسػ لىهي ىكلىػ ٍ ىكػػاني ا آبػى ي
ىع ًع ىستىػ يه ٍم {اجملادلة . } 22
إف صالحية احلاكمية ص صة هلل كحػده كال رنػ ز إعطػاء صػالحية التعػرع ككضػع القػ انني لتػس اهلل سػ اء أكػاف فػردان أك
اعة  .ألف االمت اؿ ألم قان ف ه عةادة له  .كالع ص الذم يتةع قان نان كي قاد له فه يعةد ذلك القان ف ككاضعه .
يا أمناء هذا الشعب !

لل لاة مسلك كاحد كه االمت اؿ للقرآف يعان  ،اآلمركف كاملام ركف  ،األساتذة كالطالب  ،أعضء سلك التعليم كمن
يرشػػدهم  ،كمػػن أقطػػاب احل ػػم كصػػانعي الق ػرار إىل الرعػػاة يف القػػرل  ،فعلػػيهم يع ػان أف يت ب ػ ا إىل اهلل كالرج ػ ع إليػػه ،
كاالحت اـ إىل شرعه يف إدارة احل م  .هذا ه املسلك لل لاة يف الدنيا كاآلخرة  .كهذه دالئل من الذكر احل يم :
ك ٍاعتى ً
ص يم اٍ ًكىٍة ًل اللٌ ًه ىً نيعا ىكالى تىػ ىفَّرقي اٍ {آؿ عمراف } 113 :
ى
ً
ً
ً
ً
ً
كدا {ال ساء } 61 :
ىنزىؿ اللٌهي ىكإً ىىل َّ
صدُّك ىف ىع ى
ص يد ن
ت الٍ يمىافق ى
الر يس ؿ ىرأىيٍ ى
يل ىوي ٍم تىػ ىعالى ٍاٍ إً ىىل ىما أ ى
ك ي
ني يى ي
ىكإ ىذا ق ى
ىكتي بي ا إً ىىل اللَّ ًه ىً نيعا أىيػُّ ىها الٍ يم ٍؤًمي ىف لى ىعلَّ ي ٍم تيػ ٍفلً يح ىف {ال ر } 31 :
ً
ً
ىه ىذا بػىيىا هف لِّل ً
ني {آؿ عمراف } 138 :
َّاس ىكيه ندل ىكىم ٍ عظىةه لٍِّل يمتَّق ى
هذه هي احلقائق نةلتها علػى زعمػاء األحػزاب كأحػزا م  ،أركػاف احل ػم  ،ا امعػات كاألسػاتذة كالطػالب ف العسػ ريني
كقػػادمم  ،احملػػافظني كرؤسػػاء التقسػػيمات اإلداريػػة  ،مػػديرم املػػدارس كمعلميهػػا  ،األئمػػة امل تسػػةني لػػدل رئاسػػة العػػؤكف
الدي يػة يف الدكلػػة  ،أصػحاب العمػػل  ،العػاملني  ،ا ماعػػات كمرشػديهم  ،كإىل أهػػايل القػرل كاألريػػاؼ  .كنقػ ؿ لل افػػة
ك ن ا عةادان هلل  ،خالصني هلل تعاىل  ،كك ن ا أمة لمد صلى اهلل عليه كسلم  ،كمتس ا بالقرآف كباإلسالـ دي ان كدكلة من
أجل أنقاد األمة كأب ائها .
يا أمة محمد !

ل ي ال نتعرض للع ة كن اؿ م بة من ع د اهلل العلي القدير  ،يةلت ا القرآف ال رو كاآليت :
الرس يؿ بػلِّ ٍغ ما أين ًزىؿ إًلىي ى ً
ك كإًف َّمل تىػ ٍفعل فىمػا بػلَّ ٍتػت ًرسػالىتىه كاللٌػه يػع ً
ك ًم ىػن الَّ ً
ػاس إً َّف اللٌػهى الى يػى ٍه ًػدم
ص يػم ى
ك من َّربِّ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي ى ي ى ٍ
ٍ
يىا أىيػُّ ىها َّ ي ى ى
ً
ين {املائدة .} 67
الٍ ىق ٍ ىـ الٍ ى اف ًر ى
ً ً َّ ً
ً
َّما ىكا ىف علىى ال ً ً
ين ىخلى ٍا ًمن قىػٍة يل ىكىكا ىف أ ٍىم يػر اللَّ ًػه قى ىػد نرا َّم ٍق يػد نكرا {األحػزاب :
ى
ِّ
يما فىػىر ى
ض اللَّهي لىهي يسَّةى اللَّه يف الذ ى
َّذ م ٍن ىحىروج ف ى
. } 39
إً َّف الَّ ًذين ي ٍتم ىف ما أىنزلٍىا ًمن الٍةػيِّػى ً
َّاس ًيف الٍ ًتى ً
ك يى ىلعيػ يهم اللٌهي ىكيػىٍل ىعيػ يهم َّ
ات ىكا ٍويىدل ًمن بػى ٍع ًد ىما بػىيَّػَّاهي لًل ً
الال ًعي ىف
اب أيكلىدً ى
ى ى يي ى ى ى ى
ي
ي
ً َّ ً
الرًحيم يا {. } 161-159
اب َّ
ىصلى يح اٍ ىكبػىيَّػي اٍ فىا ٍيكلىدً ى
ين تىابي اٍ ىكأ ٍ
ب ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىنىا التَّػ َّ ي
ك أىتي ي
إالَّ الذ ى
م ا التةليغ كالدع ة  ،كمن اهلل الت فيق كاوداية .

نداء إلى كافة التنظيمات اإلسالمية

قاؿ تعاىل :
ً
َّ ً
ً
ًً
ً ً
ً ً
ت
ين ىآمي اٍ اتػَّ يق اٍ اللٌهى ىح َّق تػي ىقاته ىكالى متىي تي َّن إًالَّ ىكأىنتيم ُّم ٍسل يم ىف ىك ٍاعتىص يم اٍ كىٍة ًل اللٌه ى نيعا ىكالى تىػ ىفَّرقي اٍ ىكاذٍ يكيركاٍ ن ٍع ىم ى
يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ىصػةى ٍحتيم بًً ٍع ىمتً ًػه إً ٍخ ىانػا ىكيك ػتي ٍم ىعلى ىػى ىشػ ىفا يح ٍف ىػرةو ِّم ىػن الَّػا ًر فىاىن ىقػ ىذ يكم ِّمٍػ ىهػا
اللٌػه ىعلى ٍػي ي ٍم إً ٍذ يك ػتي ٍم أ ٍىع ىػداء فىػاىلَّ ى
ف بىػ ٍ ى
ني قيػليػ بً ي ٍم فىا ٍ
ىك ىذلًك يػةػ ِّني اللٌه لى ي م آياتًًه لىعلَّ ي م تىػهت يدك ىف كلٍت ي ن ِّم ي م أ َّيمةه يػ ٍدع ىف إً ىىل ا ٍ ًػس كيػاٍمرك ىف بًػالٍمعر ً
كؼ ىكيػىٍػ ىهػ ٍ ىف ىعػ ًن الٍ يم ى ػ ًر
ى يى ي ي ٍ ى ى ٍ ٍ ى ى ى
ٍ ى ي
ى ٍي
ىٍ ى ى يي
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ً
َّ ً
ً
ً
ً
ػيم يىػ ٍ ىـ
ػات ىكأ ٍيكلىدً ى
ىكأ ٍيكلىدً ى
ين تىػ ىفَّرقيػ اٍ ىك ٍ
ػاءه يم الٍةىػيِّػى ي
اختىػلى يفػ اٍ مػن بػى ٍعػد ىمػا ىج ي
ػك ىوي ٍػم ىعػ ىذ ه
اب ىعظ ه
ػك يه يػم الٍ يم ٍفل يحػ ىف ىكالى تى ي نػي اٍ ىكالػذ ى
َّ ً
ض كج ه كتىس ُّد كج ه فىا َّىما الَّ ًذين اس َّدت كج ههم أى ٍك ىفريمت بػع ىد إًشنىانً ي م فى يذكقي اٍ الٍع ىذ ً
ين
تىػٍةػيى ُّ ي ي ه ى ٍ ى ي ي ه
ى ٍ ى ٍ ي ي ي ي ٍ ٍ ىٍ
ى ى
ٍ
اب تىا يكٍتي ٍم تى ٍ يف يػرك ىف ىكأ َّىمػا الػذ ى
ً
ً
ً
ً
ني ىكلًلٌ ًػه
ك بً ٍ
احلى ِّق ىكىما اللٌهي ييًر ي
ات اللٌ ًه نػىٍتػلي ىها ىعلىٍي ى
َّت يك يج يه يه ٍم فىفي ىر ٍ ىًة اللٌ ًه يه ٍم ف ىيها ىخال يدك ىف تًٍل ى
ابٍػيىن ٍ
يد ظيٍل نما لٍِّل ىعػالىم ى
ك آيى ي
ض كإً ىىل اللٌ ًػه تػيرجػع األيمػ ر يك ػتم خيػػر أ َّيم وػة أيخ ًرج ً
ػاس تىػاٍمرك ىف بًػالٍمعر ً
ما ًيف َّ ً
ً
كؼ ىكتىػٍػ ىهػ ٍ ىف ىعػ ًن
ٍ ى ٍ
ى
الس ىػم ىاكات ىكىمػا يف األ ٍىر ً ى
ى ٍي
ػت للَّ ً ي ي
ٍ ى ي ي ي ي ٍ ىٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
الٍ يم ى ػر ىكتيػ ٍؤميػ ىف باللٌػػه ىكلىػ ٍ ىآمػ ىػن أ ٍىهػ يػل الٍ تىػػاب لى ى ػػا ىف ىخٍي ػ نػرا وػيػم ِّمػٍػ يه يم الٍ يم ٍؤميػ ىف ىكأى ٍك ىػ يػريه يم الٍ ىفاسػ يق ف { .آؿ عمػراف :
. } 111 -112
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ل ظر على معاين هذه اآليات باختصار ،
ذكر أمراف  :ذنا التق ل كامل ت مسلمان  ،فاألكؿ سةا  ،كال اين عاقةة  ،كعرض األكؿ كاحلقيقة كال اين كاجملاز  .كع دما
يقػ ؿ سػػةحانه كتعػػاىل " حػػق تقاتػػه " فػ ف العةػػارة تفيػػد متػزيني  ،معرفػػة اهلل حػػق معرفتػػه  ،كا هػػاد يف سػػةيله حػػق جهػػاده
دكف ا ؼ من أحد .
كيعػػأط ألداء التق ػ ل كامل ػ ت مسػػلمان  ،االعتصػػاـ كةػػل اهلل  ،كااللتفػػات ح ػ ؿ ا ماعػػة املسػػلمة كجمانةػػة التفرفػػة  ،كإف
ت حيد القل ب كت حيد األفعاؿ  ،دعامتاف مهمتاف وذا الدين .
كإذا قػػاؿ شػ ص بػػان سػػاحافظ علػػى إشنػػاين ب حػػدم كاعتمػػادان علػػى نفسػػي فقػػط  ،فػ ف هػػذا القػ ؿ يف بايػػة ا طػ رة .
كبذا مات أش اص م عزلني أك م قطعني عن ا ماعة أك م رطني ضمن اعات م زكية  ،ف ف م مم على اإلسالـ ،
ي ف م ضع العةهات  ،ألف الع ص امل فرد كا ماعة االنزكائية ال تتم ن من الصم د أماـ املنايقات كم اره الدهر
 .كهذه هي ح مػة قػ ؿ رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػه كسػلم حيػ يقػ ؿ  :يػد اهلل مػع ا ماعػة  .كب ػاء عليػه فػ ف ا ماعػة
هي م ةع الفيض كالربكة  .ف ذا تعتت العع ب كاحل اـ  ،كتفرق ا عن ا ماعة  ،س ؼ ي ف مصسان تعيسان بانتظارهم .
كقد قاؿ سيدنا عيسى " عليه السالـ " اطةػان ق مػه  :مػن أنصػارم إىل اهلل  ،تاليػدان علػى لػزكـ ا ماعػة كالتلمػع  .كإف
لى املدد اإلوي لقياـ دكلة احلق كالعدؿ مرب ط باالعتصاـ كةل اهلل يعان  ،أفرادان ك اعات .

صنفان مضادان:

األكؿ  :االلتفات ا ماعي ح ؿ القرآف  ،يايت معه نتيلتاف مفينتاف كذنا  :فاألكىل االقتدار على ب اء الدكلة  ،مع
التحصن بالعلم للدع ة إىل ا س الذم يتلسد يف األمر باملعركؼ كال هي عن امل ر  .كال تيلة ال انية هي الت عم ب ياف
األمة  ،لنماف الدنيا كاآلخرة  ،كهذا ه ابيناض ال ج ه .
ال اين  :أما التمالؤ يف التزا ات كالنلاجات املتعتتة كاملةتعدة عػن القػرآف  ،ف نػه ي تهػي بع اقػا كخيمػة  ،تػتل ص يف
ً ً
اب ًتىػا يكٍػتي ٍم
تلقي العذاب كاس داد ال جػ ه  .كسػيلقى املتػ رطني يػ مهم  ،كيقػاؿ وػم  :أى ٍك ىف ٍػريمت بػى ٍع ىػد إشنىػان ي ٍم فىػ يذكقي اٍ الٍ ىعػ ىذ ى
تى ٍ يفيرك ىف " .
أيهػا األفػراد ! أيتهػا ا ماعػات ! يػا أعنػاء كمؤيػػدم ا ماعػات السػليمانية ! ال رسػية ! األحػزاب ! كملػي كػ ركش ! يػػا
فػايي املػدارس كاملعاهػد كمػػىكل الطػالب ! يػا مؤسسػػي املؤسسػات كم تسػةيها ! يػا أصػػحاب الصػحف كاجملػالت ككتا ػػا
!كيا أيها امل ظفني يف رئاسة العؤكف الدي ية {التابعة للدكلة الأكية } ...
إن ػػم تػػركف أكامػػر كت صػػيات هػػذه اآليػػات ال رشنػػة  ،الػػه ت ةػػد م بػػاأله اؿ املدهعػػة مػػن طػػرؼ  ،كتعػػرض علػػي م أكل يػػة
حي ية هامة للتاية من طػرؼ آخػر  .إذف  ،مػاذا ت تظػركف ؟ أت تظػركف إىل حػني اضػطلاع نع شػ م ا امػدة أك ت تظػركف
ي ػ ـ القيامػػة ف ي ػ ـ ال ي ػ فع م شػػيء إال أف تػػات ا اهلل بقلػػا سػػليم  .لػػذا علػػي م بتق ػ ل اهلل  ،كتف ػػركا تػػىل م كإال فػػال
عاصم ل م كال رنسكم أكليائ م الذين رك تم إليهم  ،كال أنتم ت فع هنم .

ال يجوز أن يتولى الظالم اإلمامة أو الخالفة :

إف الذين ال يت ط ف حن كحدة الصػف  ،هػم تػارك ف لفػرض االعتصػاـ كةػل اهلل  ،كسنػالف ف مػا أمػره اهلل  .كعليػه فػ هنم
فاسق ف كظامل ف  .كإذا بقي ا على هذا احلاؿ  ،ف ن ا ال ن ف لركمني من صفة خس أمة فحسا  ،بل علي ا أف نتف ػر
يف كيفية إنقاذ أنفس ا من رك ب الظلم كالفسػق  .كيػف يعػني اهلل سػةحانه كتعػاىل أمػة مػا زالػت علػى هػذا احلػاؿ ؟ كهػل
من املعق ؿ أف يصةح املتسلط ف التامش ف أئمة خلفاء ؟ أمل يقل اهلل تعاىل " ال ي اؿ عهػدم الظػاملني " ؟ بلػى  ،سػ ؼ
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يلقي القادة االنقسامي ف التاككف مصسهم يف نار جه م  ،كس ؼ ي ف هم كأزالمهػم يف العػذاب معػأكني  .كجػاء يف
الذكر احل يم :
ً ًً ً
ً َّ ً
صيرك ىف {ه د . } 113 :
َّار ىكىما لى ي م ِّمن يدكف اللٌه م ٍن أ ٍىكليىاء يمثَّ الى تي ى
ين ظىلى يم اٍ فىػتى ىم َّس ي يم ال ي
ىكالى تىػ ٍرىكي اٍ إ ىىل الذ ى

نقعة االلتقاء:

نعرنا قةل قل س ات بيانان بع ػ اف "الػدع ة إىل كافػة الت ظيمػات اإلسػالمية "  .كمل ي اجػه الةيػاف انتقػادان جػديران بالػذكر
كن جه دع ت ا مراران كت راران  ،كندع ا ميع إىل كحدة الصف :
 -1كحدة الصف كح مها العرعي :
إف مع األفراد كا ماعات ليتحدكا كي ن ا كا سد ال احد فرض ك ػم العػرع  ،كأمػر إوػي  .كإف االنقسػاـ كالتعػتت
كالتمػزؽ كلهػػا لرمػة شػػرعان كمػا تؤكػػد عليهػا اآليػػة  113مػػن سػ رة آؿ عمػراف كالػه تػػدع إىل االعتصػاـ كةػػل اهلل كعػػدـ
التفرؽ .
 -2م ضع االلتقاء  :االلتفات ح ؿ القرآف  ،كالعمل على أسا اختاذ القرآف مصدران كالرس ؿ قدكة .
 -3العقيدة كالفقه :
نتمسك بعقيدة أهل الس ة كفقهه  ،كخنالف عدـ التمذها كتتيس املذها .
 -4نظرت ا إىل املذاها األخرل :
نظرت ا إىل املذها العيعي كاملذاها االعتقادية األخرل هي نظرة أهل الس ة .
 -5التاية كاودؼ :
بايت ا كهدف ا ه يقيق الدكلة االسالمية .
 -6م هل ا :
م هل ا ه م ه الرس ؿ صلى اهلل عليه كسلم  ،كه م ه الدع ة .
 -7تةقػػى الػػدع ة يف اجملػػاالت الف ريػػة كالعلميػػة دكف اسػػت داـ الع ػػف  .كإف الػػدع ة كاضػػحة عل يػػة صػػرزنة صػػافية
كجازمة  ،كت ف الت ظيمات سرية .
 -8كسائل الدع ة هي كل ال سائل املعركعة .
 -9الع رل ه األساس
التحرؾ من م طلق األمة دكف االعتةار الختالؼ األعراؽ كاألل اف كاأللس ة .
-11
ت ف الدكلة على دنط عصر السعادة  ،أم عصر احل م ال ة م .
-11
ت ف لتة القرآف كحركفه أساسان للتعامل  ،فت ف لتة القرآف لتة معأكة لللميع  ،مع متتع ال ػاس
-12
كرية يف استعماؿ لتامم احمللية .
ال ت ازؿ كال مساكمة مع ال ظاـ .
-13
ي ت ا األمس بالع رل  ،كرنا أف يت فر فيه األكصاؼ اآلتية :
-14
التق ل  ،العلم  ،العلاعة  ،ال زاهة من أية طماع دني يػة كماليػة  ،ال فػاءة اإلداريػة  ،عػدـ الت ػازؿ يف املةػادئ  ،ال ةػات
يف امل اقف  ،أهلية الفت ل  .كرنا أف ت ةت هذه األكصاؼ يف ش صية األمس عمليان .
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انت اب األمس  :ي ت ا األمس من قةل الع رل  ،كت ف الع رل م ت ةة من قةل األمة .
ي ف كل شيء مرب طان بالفت ل .
-15
املالحظة :
 -1إف باب االنتقاد مفت ح  ،عن طريق ال عر .
 -2إف أعذار الذين يق ل ف باف ال ضع الػراهن بػس م اسػا لل حػدة  ،ال يؤخػذ ػا  .ألف امليػادين بال حػدة شنػركف
ب فل الظركؼ  .كإهنا أعذار كاعذار تارؾ الصالة .
 -3نس ة م ها إىل م تسذ كافة الت ظيمات األخرل .
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