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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 .. أما بعد: .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ا وتغلب  أمتنا  ضعف  يف فإن  نسعى  أن  علينا  جيب  جسيم  وبالء  عظيمة  مصيبة  علينا  ألعداء 

التحقيق إال بحسن تشخيصه، وأال خيلط يف تشخيصه بني املرض   ،إزالته وهذا ال يتحقق غاية 

 بني األمراض واألعراض؛ لذا خلطوا فيام ظنوه عالجًا ودواء.  والعرض، وما أكثر املخلطني  

طائفة األعد  فظنت  مكر  هو:  املرض  املسلمني  أن  إشغال  الدواء:  ظنت  فعليه  وتغلبهم.  اء، 

 بالعدو، وخمططاته، وأقواله، وترصحياته. 

املرض أن  ثانية  طائفة  ظنت :  وظنت  فعليه  اإلسالمية.  الدول  بعض  يف  الظلمة  احلكام  تسلط 

 دواء: إسقاط هؤالء احلكام، وشحن نفوس الناس جتاههم. ال

ثالثة   طائفة  املسلمنيوظنت  تفرق  املرض:  األبدان   أن  مجعهم،   . يف  الدواء:  ظنت  فعليه 

   .ليكثروا ؛وتوحيدهم

الكفار افعليه ظنت الدو  .ترك اجلهاد  :أن املرض  وظنت طائفة رابعة ء: رفع راية اجلهاد وقتال 

   .رشقًا وغرباً 

 هؤالء خمطئون يف تشخيص الداء برصيح القرآن والسنة فضاًل عام ظنوه دواء.ل وك

األ  الطائفة  خطأ  تعاىل  وىلووجه  قال  األعداء  كيد  يرضنا  ال  اهلل  اتقينا  إذا  وا     :أننا  َتْصِِبُ َوإِْن 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً     .َوَتتَُّقوا ال َيرُضُّ

و أنفسهم  اشغلوا  أهنم  اخلطأ  هذا  بالسياسةوأثر  اإلسالم  وشباب  شيب  من  تتبع   غريهم   (

) واإلذاعات  والقنوات  واملجالت  خت  ،الصحف  ال  مصدقالتي  غري  نقاًل  كوهنا  عن  إما    ،رج 

َا   .أو ظنون ال يبنى عليها حكم  ،بطريق كافر أو فاسق أما النقل غري املصدق فقال اهلل فيه )َيا َأُّيُّ
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ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَ   ،َعْلُتْم َناِدِمنَي( اِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعََل َما فَ الَّ

 .وكل يسخر إعالمه يف خدمته وخدمة من ينرص  ،وقد بينت لنا األحداث القريبة كذب اإلعالم

َ أما التخمنات والظنون فأمرنا اهلل برتكها يف قوله ) إِنَّ َيا َأُّيُّ آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمَن الظَّنِّ  ِذيَن    ا الَّ

 ": أخرج الشيخان عن أيب هريرة أن رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم قال  ( وما  َبْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ 

 " إياكم والظن فإنه أكذب احلديث

( وما أخبار   ومن العجيب أنه قد أثبتت األحداث فشل أصحاب فقه الواقع املحدث ) السياسة

 قع يف تشخيصه واألحكاموفشل الدعاة أصحاب فقه الوا  ،حرب العراق للكويت والسعودية

 التي بنوها عليه عنا ببعيد ؟!

الثانية الطائفة  خطأ  الظاملني،  ووجه  عَل  اهلل  يسلطهم  عقوبة  الظلمة  احلكام  ذنوب    أن  بسبب 

تعاىل: قال  ا   املحكومني  َبْعَض  ُنَوِّلِّ  كَ َوَكَذلَِك  باَِم  َبْعضًا  َيْكِسُبونَ لظَّاملنَِِي  احلكام   اُنوا  فليس 

 .املحكومون أنفسهم الداء، بل الداء -إذاً  –الظلمة 

عليهم اخلروج  من  ليتمكنوا  هبم  الثقة  لزعزعة  احلكام  بأخطاء  الناس  إشغال  اخلطأ  هذا   ، وأثر 

بإحالل الفوىض والرعب وهذا فيه من تفويت مصالح الدين والدنيا عَل الناس وإزاحة األمن  

 .مكانه

الثالثة  الطائفة  خطأ  ال  ووجه  الذنوب  مع  الصفوف  وتوحيد  الكثرة  تعاىل أن  قال  كام  تنفع   : 

 ًَوَيْوَم ُحننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُْكْم َشْيئا،    أمل تر كيف أن ذنب العجب بدد هذه

 . حننيالكثرة فهزم الصحابة يوم 

الواجب  ألن  واملعتزلة؛  واألشاعرة  الصوفية  من  املبتدعة  مع  الصفوف  توحيد  الذنوب  ومن 

القلبي مفارقتهم ال جمالستهم، قال تعاىل:جتاه ُكْم  هم اإلنكار عليهم، وأقل أحوال اإلنكار  إِنَّ

 . إِذًا ِمْثُلُهمْ 
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الرابعة الطائفة  خطأ  ض  ووجه  وقت  يف  باجلهاد  األمة  طالبت  أرضًا   ،عفها أهنا  يردُّيا  مما  وهذا 

ملا   ألجل هذا مل يرشع اهلل اجلهاد لرسول  ؛تسلط األعداء عليها  ويزيد اهلل صَل اهلل عليه وسلم 

وهلذا لو قال   :قال الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني   ،كان يف مكة ألنه يرض أكثر مما ينفع

قا و  :لئلنا  وروسيا  أمريكا  نحارب  ال  ملاذا  القدرة   فرنسااآلن  لعدم  ملاذا؟؟  ؟؟!!!!   وانجلرتا 

عند أسلحتهم بمنزلة سكاكني   وهي  اي قد ذهب عرصها عندهم هي التي يف أيدينتال  ةاألسلح

أن   من احلمق  إنه  :وهلذا أقول  ؟  فكيف يمكن أن نقاتل هؤالء  ما تفيد شيئاً   املوقد عند الصواريخ

قائل أمريكا  :يقول  نقاتل  أن  علينا  جيب  وروسيا  ساوفرن  أنه  نقاتل  وانجلرتا  تأباه   كيف  هذا 

وا وَ :  وجل  عل ما أمر اهلل به عزأن نف  لكن الواجب علينا  ويأباه رشعه  وجل   حكمة اهلل عز َأِعدُّ

ةٍ  وأهم قوة نعدها   من قوة،  أن نعد هلم ما استطعنا  هذا الواجب علينا  ،هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ا.  والتقوى  اإليامن  رشح  ح  رش )  هـهو  )أ(  الوجه  األول  الرشيط  اجلهاد  كتاب  من  املرام  بلوغ 

 (  األول الوجه )أ(بلوغ املرام من كتاب اجلهاد الرشيط 

البنا حسن  املسلمني  اإلخوان  جلامعة  األول  املؤسس  يرددها  التي  املقولة  خطأ  تعلم  هنا    : ومن 

هي من األسس التي قامت عليها و  .نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه

 فضة والصوفية وغريمها.هذه اجلامعة؛ لذا ترى حسنًا البنا وأتباعه طبقوها عمليًا مع الرا

البدعية وإحالل   ،وأثر هذا اخلطأ تضييع معتقد السلف رويدًا رويدًا ليحل مكاهنا االعتقادات 

 .الرشك مكان التوحيد

كله هذا  أب  ، وبعد  قد  ينادي:  أن  القائل  فام  أمتنا،  داء  تشخيص  يف  األخطاء  لتشخيص نت 

 اهلل عليه وسلم؟ الصحيح املبني عَل كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صَل
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بسبب  بالعباد  تنزل  التي  املصائب  أن  يف  النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  تواترت  فيقال: 

تعاىل  ،ذنوهبم أَ   :قال  َقْد  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُكْم  َهذَ َأَوملََّا  َأنَّى  ُقْلُتْم  ِمْثَلْيَها  ِعنِْد َصْبُتْم  ِمْن  ُهَو  ُقْل  ا 

 َقِديرٌ َأْنُفِسُكْم إِنَّ اهللََّ
ٍ
ء    َعََل ُكلِّ ََشْ

وحيث ظهر الكفار، فإنام ذاك لذنوب املسلمني (:  450/  6اجلواب الصحيح )  قال ابن تيمية يف

َوال ََتِنُوا -  تعاىل  –نرصهم اهلل، كام قال    التي أوجبت نقص إيامهنم، ثم إذا تابوا بتكميل إيامهنم

َزُنوا َوَأْنُتُم اْْلَْعَلْوَن إِنْ  ُقْلُتْم   وقال  ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ   َوال ََتْ َأَوملََّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها 

 ا.هـ   َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكمْ 

وأما الغلبة فإن اهلل تعاىل قد يديل الكافرين عىل املؤمنني (:    645/  11ع الفتاوى )  موجميف    وقال

كام النبي  تارة،  ْلصحاب  يكون  كان  كام  الكافرين،  عىل  املؤمنني  يديل      لكن عدوهم،  مع 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْْلَْشَهادُ   العاقبة للمتقني فإن اهلل يقول َياِة الدُّ   إِنَّا َلنَنرُْصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِِف احْلَ

مستظهرًا   عدوهم  وكان  ضعفًا،  املسلمني  ِف  كان  ذنوهبم وإذا  بسبب  ذلك  كان  عليهم 

بتعدي   باطنًا وظاهرًا، وإما لعدواهنم  الواجبات  أداء  لتفريطهم ِف  إما  باطنًا وخطاياهم؛  احلدود 

ْيَطاُن بَِبْعِض َما   وظاهرًا، قال اهلل تعاىل ُم الشَّ اَم اْسَتَزَّلَُّ ْمَعاِن إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اْْلَ

تعاىل  َكَسُبوا هَ   وقال  َأنَّى  ُقْلُتْم  ِمْثَلْيَها  َأَصْبُتْم  َقْد  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُكْم  ِعنِْد َأَوملََّا  ِمْن  ُهَو  ُقْل  َذا 

نَّاُهمْ   وقال تعاىل  َأْنُفِسُكْم   ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز. الَِّذيَن إِْن َمكَّ نَّ اهللَُّ َمْن َينْرُصُ  ِِف اْْلَْرِض َوَلَينرُْصَ

َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْ  الَة َوآَتُوا الزَّ  ا.هـ  نَْكِر َوهللَِِّ َعاقَِبُة اْْلُُمورِ َأَقاُموا الصَّ

القيم ابن  مد  وقال  )يف  السالكني  لكان (:  240/  2ارج  واملوجب  السبب  إىل  العبد  رجع  فلو 

بدفعه أجدى عليه، وأنف  –  ظاملًا   كان  وإن  –له من خصومة من جرى عىل يديه. فإنه    ع اشتغاله 

َوملََّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى أَ تعاىل  اهلل  قال  .بظلمه  نفسه  عىل  سلطه  الذي  فهو
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 .م: إنام هو بسبب ظلمهمفأخرب أن أذى عدوهم َّلم، وغلبتهم َّل  َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكمْ 

 ا.هـ   َوَيْعُفو َعْن َكثِيٍ  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكمْ  وقال اهلل تعاىل

)يف    وقال اللهفان  اإليامن (:  182/  2إغاثة  ْلهل  هو  إنام  الكامل،  والتأييد  النرص  وكذلك 

تعاىل قال  ُرُسلَ الكامل،  َلنَنرُْصُ  ا  اْْلَْشَهادُ إِنَّ َيُقوُم  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِِف  آَمنُوا  َوالَِّذيَن    وقال   نَا 

ا ْدَنا  َظاِهِرينَ َفَأيَّ َفَأْصَبُحوا  ِهْم  َعُدوِّ َعىَل  آَمنُوا  النرص،   لَِّذيَن  من  نصيبه  نقص  إيامنه  نقص  فمن 

إدالة عدوه عليه، فإنام هي بذنوبه،  والتأييد، وَّلذا إذا أصيب العبد بمصيبة ِف نفسه أو ماله، أو ب

 إما برتك واجب، أو فعل حمرم. وهو من نقص إيامنه. 

لِْلَكافِِريَن َعىَل   لذي يورده كثي من الناس عىل قوله تعاىلوهبذا يزول اإلشكال ا َولَْن ََيَْعَل اهللَُّ 

بياًل ِف اآلخرة، وَييب آخرون وَييب عنه كثي منهم بأنه لن َيعل َّلم عليهم س  املُْْؤِمننَِي َسبِيالً 

  .بأنه لن َيعل َّلم عليهم سبياًل ِف احلجة

وأن انتفاء السبيل عن أهل اإليامن الكامل، فإذا ضعف اإليامن والتحقيق: أهنا مثل هذه اآليات،  

صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيامهنم، فهم جعلوا َّلم عليهم السبيل بام 

طاعة   من  أين تركوا  بالذات  عنه  مدفوع  مكفي،  منصور،  مؤيد  غالب  عزيز  فاملؤمن  تعاىل.  اهلل 

بأقطارها،   عليه من  اجتمع  ولو  قال كان،  وقد  وباطنًا.  اإليامن وواجباته، ظاهرًا  بحقيقة  قام  إذا 

للمؤمنني ُمْؤِمننِيَ   تعاىل  ُكنُْتْم  إِْن  اْْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  َزُنوا  ََتْ َوال  ََتنُوا  تعاىل  َوال  ََتِنُوا   وقال  َفال 

َمَعُكْم َوَلنْ  َوَأْنُتُم اْْلَْعَلْوَن َواهللَُّ  ْلِم  َأْعاَمَلُكمْ َوَتْدُعوا إىَِل السَّ ُكْم  َيرِتَ     فهذا الضامن إنام هو بإيامهنم

َيرِتُ  كام  عنهم،  عنهم ويقتطعها  يفردها  اهلل، حيفظهم هبا، وال  التي هي جند من جنود  وأعامَّلم، 

   .ا.هـ  ن واملنافقني أعامَّلم، إذ كانت لغيه، ومل تكن موافقة ْلمرهالكافري
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 ألعداء وضعف املسلمني، فمن هذا يظهر جليًا ما ييل:  وإن من أعظم املصائب والباليا تغلب ا 

ورأس ذلك حتقيقهم   .تقصري املسلمني يف دينهم، وخمالفتهم لرشيعة نبيهم  :أن الداء واملرض هو

 .وإن يف حتقيق التوحيد إفراد اهلل بالعبادة وإثبات أسامئه وصفاته ،عَل العبيدللتوحيد حق اهلل 

 خرة منها:  فوائد عظيمة يف الدنيا واآل

ِذيَن آَمنُوا َومَلْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم ُأوَلِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم فشو األمن قال تعاىل )   -1 الَّ

اُمْهَتُدونَ  صَل  النبي  فرس   )( تعاىل  قوله  وسلم  عليه  بُِظْلمٍ هلل  إِياَمهَنُْم  َيْلبُِسوا  أي   َومَلْ   )

 . الرشك

أن اهلل حرم عىل النار من قال    ":شيخان يف حديث عتبان النجاة من النار أخرج ال -2

 ." ال إله إال يبتغي بذلك وجه اهلل

 عليه  أخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صَل اهلل  ،إدخاله اجلنة -3

ورسوله   ":وسلم اهلل  عبد  عيسى  وأن  اهلل  رسول  حممدًا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن  شهد  من 

أدخله اهلل اجلنة عَل ما كان من    ، ىل مريم وروح منه واجلنة حق والنار حقوكلمته ألقاها إ

   "العمل 

 والدواء والشفاء هو: إرجاعهم إىل دينهم احلق. 

الكف غلبة  هو:  الداء  هذا  دول وأعراض  بعض  عَل  الظلمة  احلكام  وتسليط  وتسلطهم،  ار، 

ه يف أكثر العامل اإلسالمي؟ وأال املسلمني. أال ترى إىل الرشك كيف رضبت أطنابه، ورفعت رايات

ترى إىل التوحيد كيف حيارب يف العامل اإلسالمي كله خال هذه الدولة املباركة الدولة السعودية  

جزى اهلل   –أبناءها عَل التوحيد يف املدارس النظامية واملساجد    التي تريب  –أعزها اهلل باإليامن    –

 .-حكامها وعلامءها كل خري 
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فكيف نريد   ،ال العامل اإلسالمي مع أعظم ذنب يعىص اهلل به ) الرشك األكِب (فإذا كان هذا ح

   .نرصًا وعزاً 

يف الظاهرة  السائدة  فهي  والشهوانية  األخرى  الشبهاتية  املعايص  عن  العامل  ناهيك  أكثر   

وهو   الداء،  عالج  عن  بالعرض  نشتغل  فال  رامحني،  وألمتنا  صادقني،  كنا  فإذا  اإلسالمي. 

 .ىل دينهمإرجاعهم إ

 . أسأل اهلل أن ُّيدينا مجيعًا لرصاطه املستقيم، ويقر أعيينا بعز اإلسالم واملسلمني

 

  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 

 عبدالعزيز بن ريس الريس

 العتيق  اإلسالمعَل موقع  املرشف

net.islamancient.www 

 

http://www.islamancient.net/

