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التقوى

تر|ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد¨  �هللا  �ال  �له  ال   \
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
\ Mمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا\ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�µِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو` �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (²مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لo .لقاها .مG �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر/
 .sد .يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� /�إلماZ �ملهد< �

يو` ٠١ /٢٠١١/٠٤

 � "حتديًد�  
سابيع،  بضعة  قبل 
�جلمعة �ألخ�Q من شهر شبا�/ف��ير 
ناشد� �جلماعة من 
جل �لدعا� للعا� 
�أل-ديني  �نتبا¨  "لفتُّ  �إلسالمي، 
 Âألحد�� جتا¨  مسؤ"ليتهم  فهم   ~�
منتلك  ال  بأننا  "قلت  فيه،  �حلاصلة 
على  نقد�  "ال  �لقو�  "ال  �لوسائل 
�ملسلمني  �حلكا`   ~� صوتنا  �يصا� 
كي  نفّهمهم  ح�  "ِبُحرِّّية  مباشرً� 
ملوكا  بوصفهم  مسو�لياִדم  يؤ�"� 
بلغ �~  �لصو�  لعل هذ�  "حكاما. 
بعض �ألماكن �ال 
نî ال 
عرÑ هل 
�لبال�  هذ¨   ~� �لرسالة  هذ¨  بلغت 

ية حا�  
` ال. على  بشكل "�ضح 
يوقنو\  �لذين  لقد حثثت �أل-ديني 
�لدعا� "قوته 
\ يركز"� عليه   Qبتأث
 \
 تعا~  �هللا  عسى   ،Ýخا بشكل 
"�لفهم،  �لعقل  �حلكا`  هؤال�  يهب 
من  �إلسالمية  �لبال�  تنجو  "بالتا½ 
على  عال"�   .Qلتدم�" �%د`  
عما� 
 µللشعو �سالة  هنا�  كانت  �لك 
مسؤ"لياִדم  
�ية  ليد�كو�  
يضا 

حضا\   ~� بال�هم  يدفعو�  ال   \
"

�ملتطرفني 
" �~ �ألجانب.
مر�  �سال   
"جه  حا�،  
ية  على 

خر} �~ �أل-ديني �لقاطنني � هذ¨ 
�لبال� 
\ يركز"� على �أل�عية "ينّبهو� 
�لطرَفني �~ ضر"�� �لتحلي بالتعقل 
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� �لسيطر� على �حلكم ظلًما ./ �إلطاحة باحلكومة ./ �النقالb يؤ�< �r بر/� �
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"�لتيقظ، أل\ �لتطرÑ ليس حالًّ ألية 
 ºسال 
ك�  هو  �لدعا�  بل  قضية، 
معظم  فهم  لقد  �أل"ضا�.  هذ¨   �
�هللا  "بفضل  �لرسالة  هذ¨  �أل-ديني 
تعا~ � يشا�� �أل-ديو\ عموًما � 
 �" "�لفسا�،  "�%د`  �لدما�  
عما� 
�لد�ئر.  �لصر��  من  جزً��  يكونو� 
"مع هذ� فإنه تنشأ � 
�ها\ �لبعض 

سئلة 
خر} فيقولو\: �~ م� âب 
�لظاملني  �حلكا`  ظلم  جتا¨  نص�   \

ما��  �جلائر�؟  "خططهم  �لغا�ني 
âب 
\ تكو\ ��� فعلنا؟ 
" يسأ� 
�إلفريقية  �لد"�  من  �إلخو�  بعض 
سبَل  �ملعرِقلني  جتا¨  فعلهم   ��ّ� عن 
 ÂدÃ هله، كما
�نتقا� �حلكم �~ 

� ساحل �لعاÕ مثال حيث ال يَدعو\ 
فيسأ�  
صحابه،   ~� ينتقل  �حلكَم 
مو�كبة  %م  ينبغي  هل  �أل-ديو\: 
عامة �لنا» � �ّ�� فعلهم "�الشتر�� 
 `
 للحكومة  �ملنا"ئة  �لتظاهر��   �
ال؟ � يفهم بعض �ملثقفني "�ملتعلمني 
فيظلو\  �سال    º"� 
حياًنا 
 �ًّ�� يريد"\  لعلهم  يستفسر"\، 
صرÃًا "�ضًحا فيطالبوننا 
\ نوضح 
يشتركو� �   \
 يستطيعو\  هل  %م 
�لقسو�  بأعما�  "لو  حقوقهم  
خذ 
âب  حدٍّ   �
  ~�" ال؟   `
 "�لشد� 
"�الضطها�؟  �لظلم  مكابد�  عليهم 
 áُيع �لذ�  بالقسم  �جتمعُت  فقد 
بأمو� �لبال� �لعربية "�لبال� �إلفريقية 

باملكتب   �
 �لضا�،  بلغة  �لناطقة 

يضا،  طاهر   Dها "�لسيد  �لعر� 
"بينُت %م بشكل مفّصل ما�� ينبغي 

\ تكو\ ��� فعل �أل-ديني "ما هو 
�لد"� �لذ� âب 
\ يلعبو¨ حلل هذ¨ 
�حلسنة  �جلو�نب  هي  "ما  �ملعضلة، 
"�لسيئة �ل  âب علينا �النتبا¨ �ليها 
قلت  كما  �العتبا�،  بعني  
خذها "
%م 
\ يسجلو� هذ¨ �لنقا� "يبعثوها 
 "
 �لبال�،  هذ¨   � �أل-ديني   ~�
عالقة  على  هم  �لذين  �إلخو�   ~�
 Ñهم، ح� يعرQمع �أل-ديني "غ
 îلكن" �ألمر،  حقيقة  �أل-ديو\ 
 \

الحظ من خال� بعض �لرسائل 
بعضهم � يستوعبو� موقف �جلماعة 

القرآن الكرمي هو األساس ! �يع 
القضايا، وينبغي أن ننظر ماذا يأمر 
به �صوص التعاون مع احلكام 
وطاعتهـم، � �ـب أن نعرف 
مـاذا ينبغي أن تكـون رّدة فعل 
املسلم جتاه أعمال الفساد بوجه 
عام... � مـاذا تقول األحاديث 
الشـريفة، ومـاذا قال املسـيح 
اخلصوص. بهـذا   � املوعـود 

سيدنا مر�� مسر/
 .sد .يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز
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�إلسالمية �أل-دية �ملبنّية على �لقر²\ 

قو�� " �لنبو�  "�حلديث  �لكرمي 
فهنا�  لذلك   ،� �ملوعو�  �ملسيح 

خر}.  مر�  توضيحه   ~� حاجة 
"لقد |عت ما�� "
موً�� حو� هذ� 
�ملوضو� "
�يد طرحها 
مامكم ح� 

تز"� كل 
نو�� �لغمو¸.
�ألسا» � |يع  �لكرمي هو  �لقر²\ 
يأمر  ما��  ننظر   \
 "ينبغي  �لقضايا، 
�حلكا`  مع  �لتعا"\   Ýصو	 به 
ما��   Ñنعر  \
 âب   ³ "طاعتهم، 
ينبغي 
\ تكو\ �ّ�� فعل �ملسلم جتا¨ 
 �
  ~�" عا`،  بوجه  �لفسا�  
عما� 
 � "�الشتر��  �ملسا�ة  ميكنه  حد 

جل  من  للحكومة  �ملنا"ئة  �حلملة 
�ستر��� حقه، ³ ما�� تقو� �ألحا�يث 
�ملوعو�  �ملسيح  قا�  "ما��  �لشريفة، 

.Ýֲדذ� �خلصو �
�لكرمي:  �لقر²\  يقو�  
ية حا�  على 
َ"�ْلُمْنَكِر  �ْلَفْحَشاِ�  َعِن  ﴿َ"َيْنَهى 
(�لنحل ٩١).. هذ� �جلز�  َ"�ْلَبْغِي﴾ 
خطبة  كل   � نر��ها  �آلية  من 
عن  ينهاكم   � 
نه  "معنا¨  |عة، 
كل 
نو�� �لُفحش "�ملنكر "�لتمر�. 
لقد فسر سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
�ملطر  هو  �لبغي  قائال:  �لبغي  كلمة 
"ُيبيد  "شد�  بكثر�  ينـز�  �لذ� 

��� �حلق  � Qَلتقص� َّ\
�لز��. كما 

�لو�جِب 
" õا"®َ� حدِّ �حلق �لو�جِب 

يضا من �لبغي. فهذ� هو |ا� 
"�مِر 
�لكرمي "تعليِمه، حيث Ãيط  �لقر²\ 
بكل جانب "يشمل كل طبقة، فال 
øطر ببا� 
حد 
\ هذ� �حلكم øص 
طبقة معينة �"\ غQها من �لطبقا�. 
بصد�  هنا  لسُت  حا�،  كل  على 

كتفي  "�منا  �آلية  هذ¨   Qتفس بيا\ 
قا�  فكما  ”�لبْغي“.  كلمة   ºبشر
�هللا   \�  � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
"�لتفريط �  �إلفر��  عن  ينهى   �
يأمر  عندما   �
 �لو�جب.  �حلق   ���

�نتباههما  فَيلفُت  "�ملحكو`  �حلاكَم 
âب  °يث  "�جباִדم   ���
  ~� معا 
حقوقه  طلب   � �حلاكم  يْفر�  
ال 
 � يفّر�  "ال  صالحياته  "�ستخد�` 
�لشعب  تأ�ية "�جباته، "ينبغي على 

\ ال يَفرِّ� 
" ُيْفِر� � تأ�ية "�جباته. 
"كل من سيقو` بذلك ُيعتَبر õا"®� 
حلد"� �هللا، فيعاقبه �هللا � عليه. أل\ 
"مبا  �لكر�هية.  
شد  �لك  يكر¨  �هللا 
يتحمس  �أليا`  هذ¨   � �لشعب   \

لإلقد�` �لعنيف ضد �حلكوما�، %ذ� 
سأتكلم �ليو` عن �لشعب فقط، ففي 
هذ� �لصد� هنا� 
حا�يث عد� تأمر 
�لص�   µبأهد� بالتمسك  �ملؤمنني 
للحكا`.  �خلاطئة  �لتصرفا�  �غم 
َثَنا َ®ْيُد ْبُن  فقد "�� � �لبخا��: َحدَّ

َ"ْهٍب َسِمْعُت َعْبَد �ِهللا َقاَ�: َقاَ� لََنا 
َ�ُسوُ� �ِهللا �: �ِنَُّكْم َسَتَرْ"َ\ َبْعِد� 
َفَما  َقاُلو�:  ُتْنِكُر"َنَها،  
ُموً�� ُ"َ 
ََثَرً� 
َتْأُمُرَنا َيا َ�ُسوَ� �ِهللا؟ َقاَ�: َ
�ُّ"� �ِلَْيِهْم 
َحقَُّهْم َ"َسُلو� �َهللا َحقَُّكْم. (�لبخا��، 

كتاµ �لفنت)
"َعن �ْبِن َعبَّاٍ» َ�ِضَي �ُهللا َعْنُهَما َعن 
�لنَِّبيِّ � َقاَ�: َمْن َ�َ
} ِمْن َ
ِمQِِ̈ َشْيًئا 
َفاَ�َ�  َمْن  َفِإنَُّه  َعَلْيِه،  َفْلَيْصِبْر  َيْكَرُهُه 
ِميَتًة  َماَ�  ِ�ال  َفَماَ�  ِشْبًر�  �ْلَجَماَعَة 

َجاِهِليًَّة. (�لبخا��، كتاµ �لفنت)
َ�ُجال   َّ\
َ ُحَضْيٍر  ْبِن  
َسْيِد ُ "َعْن 
�ِهللا،  َ�ُسوَ�  َيا  َفَقاَ�   :� �لنَِّبيَّ  
ََتى 
�ْسَتْعَمْلَت ُفالًنا َ"َلْم َتْسَتْعِمْلِني. َقاَ�: 
َفاْصِبُر"�  
ََثَرً�؛  َبْعِد�  َسَتَرْ"َ\  �ِنَُّكْم 
 µكتا (�لبخا��،  َتْلَقْوِني.   َحتَّى 

�لفنت)
"َسَأَ� َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد �ْلُجْعِفيُّ َ�ُسوَ� 
 \ْ�ِ 
َْيَت �َ
َ �ِهللا  َنِبيَّ  َيا  َفَقاَ�   � �ِهللا 
َحقَُّهْم  َيْسَأُلوَنا  
َمَر�ُ� ُ َعَلْيَنا  َقاَمْت 
 َ̧ َفَأْعَر َتْأُمُرَنا  َفَما  َحقََّنا  َ"َيْمَنُعوَنا 
َ̧ َعْنُه ُثمَّ َسَأَلُه ِفي  َعْنُه ُثمَّ َسَأَلُه َفَأْعَر
َفَجَذَبُه �َألْشَعُث  �لثَّالَِثِة  
ْ" ِفي َ �لثَّاِنَيِة 
ْبُن َقْيٍس َ"َقاَ� �ْسَمُعو� َ"َ
ِطيُعو� َفِإنََّما 
ْلُتْم.  ُلو� َ"َعَلْيُكْم َما ُحمِّ َعَلْيِهْم َما ُحمِّ

(مسلم كتاµ �إلما��)
"َعْن ُجَناَ�َ� ْبِن 
َِبي ُ
َميََّة َقاَ�: َ�َخْلَنا 
اِمِت َ"ُهَو َمِريٌض  َعَلى ُعَباَ�َ� ْبِن �لصَّ
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ِبَحِديٍث   Âْ َحدِّ �ُهللا،  
ْصَلَحَك َ ُقْلَنا 
َيْنَفُعَك �ُهللا ِبِه َسِمْعَتُه ِمْن �لنَِّبيِّ �، 
َفَقاَ�  َفَباَيْعَناُ̈   � �لنَِّبيُّ  َ�َعاَنا  َقاَ�: 
ْمِع  ِفيَما َ
َخَذ َعَلْيَنا َ
ْ\ َباَيَعَنا َعَلى �لسَّ
َ"َمْكَرِهَنا  َمْنَشِطَنا  ِفي  اَعِة  َ"�لطَّ
َ"ُعْسِرَنا َ"ُيْسِرَنا َ"
ََثَرً� َعَلْيَنا َ"َ
ْ\ ال 
ُكْفًر�  َتَرْ"�   \ْ
َ ِ�ال  
ْهَلُه َ �َألْمَر  ُنَناِ®َ� 
ُبْرَهاٌ\.  ِفيِه  �ِهللا  ِمن  ِعْنَدُكْم  َبَو�ًحا 

(�لبخا��، كتاµ �لفنت)   
هذ¨ �ألحا�يث تتحدÂ عن تصرفا� 
�لشرعية   Qِغ "�ألمر��  �حلكا` 
 ëلن� لنا  قا�  "�عتد���ִדم "مع �لك 
ضدهم،  �لتمر�  لكم  Ãق  ال   :�
�حلكومة  ضد  بالتظاهر��  فالقيا` 
"�لتمر�  "�لشغب   Qلتكس� 
عما� "

شرº هذ�  \
 �"
يناقض �لشريعة. 
�لعربية  فالكلما�  
كثر،  �حلديث 
�َألْمَر  ُنَناِ®َ�  ال   \ْ
َ"َ” فيه  �لو���� 

ْهَلُه ِ�ال َ
ْ\ َتَرْ"� ُكْفًر� َبَو�ًحا ِعْنَدُكْم َ
ِمن �ِهللا ِفيِه ُبْرَهاٌ\“ 
� قد �ستصد� 
 ��� بأنه  
يضا  �إلقر��  منا   �  ëلن�
ننا®عه  فلن  علينا  �حلكَم  
حٌد  تو~ 
ح� نر} منه كفر� بو�حا جا� عندنا 

من �هللا برها\ عليه.
 "
 �لوهابيني   "
 �لسلفيني  بعض   \�
تقو�  �ملتطرفة  �لدينية  �جلماعا� 
âو®  ال  
نه  �حلديث  هذ�   ºشر  �
قتاُ� �حلكا` ما � يصد� منهم كفٌر 

 ºما ��� ظهر منهم كفٌر بو�
 ،ºبو�
فإ\ �®�لته "نز� �حلكم منهم يصبح 

"�جبا. 
تستشهد  �ملتطرفة  �جلماعا�  فهذ¨ 
�لتمر�   \
 على  �لر"�ية  هذ¨  من 
على �حلكومة âو®، بل �\ بعضهم 
يتشد�"\ � فتا"�هم لد�جة يقولو\ 
َمن  يكفِّر  ال  �لذ�   \� بينهم:  فيما 
فسلسلة  كافر.  
يضا  فهو  كفَّْرنا¨ 

�لتكفQ هذ¨ تطو�.
بأ\   ºتصر �حلديث  كلما�  لكن 
 \
عليكم 
\ تتمسكو� بالطاعة �ال 
يصد� �لكفُر 
" ُتكَرهو� على �لكفر، 
ما  تطيعو� � كل شي�   \
 فيجب 

يضا  �حلالة  تلك   �" �لك.  عد� 
âب 
ال تقومو� بالبغي "�لتمر�، بل 
عليكم 
ال تطيعو� �لك �ألمر فقط.

تفر¸  معينة  هنا� ظر"فا   \
  Qغ 
عد` �لطاعة، منها لو ُ
كرَ̈ �إلنسا\ 

على �لكفر، فال طاعة عندها. "نر} 
�إلسالمية  �جلماعة   � �لك  مثا� 
من  ُيطلب  فحني  �أل-دية، 
�أل-ديني � باكستا\ 
" � بعض 

نفسهم  و�  يسمُّ 
ال  �ألخر}  �لبال� 
بل  �لك   � نطيعهم  فال  مسلمني 
"كذلك  مسلمني.  
نفسنا  نسمي 
بشها��  ننطق  
ال  منا  ُيطلب  حني 
 "
�إلسال` فال نتخلى عن �لشها��. 
حني نؤمر 
ال نسّلم بتحية �إلسال` 

ال نتلو �لقر²\،  "
بعضنا على بعض 
قضية  ألØا  �لك،   � نطيعهم  فال 
 � طاعة  "ال  بديننا،  "متّس  �ينية 
�حلديث   � جا�  كما  �حلالة  هذ¨ 
�لشريف. "مع �لك ال نقو` بالتمر� 
نطيع  ال  "�منا  �حلكا`،  على  "�لبغي 
–"ال ميكن 
\ نطيع- �لك �لقانو\ 
�لشريعة   Ñألنه خال فقط،   Ýخلا�

ما  "�سوله.  �هللا  أل"�مر  "معا�¸ 

لكن كلمـات احلديث تصرح بأن عليكم أن تتمسـكوا 
بالطاعـة إال أن يصـدر الكفـُر أو ُتكَرهـوا علـى 
الكفـر، فيجـب أن تطيعـوا ! كل شـيء مـا عدا 
ذلـك. و! تلـك احلالة أيضا �ـب أال تقوموا بالبغي 
والتمـرد، بـل عليكـم أال تطيعوا ذلـك األمر فقط.
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فيما يتعلق ببقية قو�نني �لد"لة فكل 

-د� يطيعها "يلتز` ֲדا. 

�ألئمة  كال`  من  مقتبس  "هنا� 
يقو�  حيث  موقفنا،  يؤيد  �لقد�مى 
�حلديث   ºشر  � �لنو"�  �إلما` 
�لكفر  من  �ملر��  بأ\  ²نفا  �ملذكو� 
يقو�:  حيث  َظاِهٌر،  كْفٌر   ºلبو��

"َ"�ْلُمَر�� ِباْلُكْفِر ُهَنا �ْلَمَعاِصي. 
³ يقو�: ال ُتَناِ®ُعو� ُ"ال� �ُألُمو� ِفي 
 \ْ
ِ"الَيتهْم، َ"ال َتْعَتِرُضو� َعَلْيِهْم ِ�ال َ
َتْعَلُموَنُه  ُمَحقًَّقا  ُمْنَكًر�  ِمْنُهْم  َتَرْ"� 
ِمْن َقَو�ِعد �ِإلْسال`، َفِإَ�� َ�
َْيُتْم َ�ِلَك 
ِباْلَحقِّ  َ"ُقوُلو�  َعَلْيِهْم،  َفَأْنِكُر"ُ̈ 
َحْيُث َما ُكْنُتْم. َ"َ
مَّا �ْلُخُر"Õ َعَلْيِهْم 
�ْلُمْسِلِمَني،  ِبِإْجَماِ�  َفَحَر�`  َ"ِقَتاُلهْم 
َ"َقْد  َظاِلِمَني.  َفَسَقًة  َكاُنو�   \ْ�ِ"َ
َما  ِبَمْعَنى  �َألَحاِ�يث  َتَظاَهَرْ� 
ال  
َنَُّه  نَّة  �لسُّ 
ْهل َ 
ْجَمَع َ"َ َ�َكْرُته، 
َقاَ�  ِباْلِفْسِق....  ْلَطا\  �لسُّ َيْنَعِز� 
ِ̀ �ْنِعَز�له َ"َتْحِرمي  �ْلُعَلَما�: َ"َسَبُب َعَد
َ�ِلَك  َعَلى  َيَتَرتَّب  َما  َعَلْيِه   Õ"ُخلُر�
َ"َفَسا�  َما�،  �لدِّ َ"ِ�َ��َقة  �ْلِفَتن،  ِمن 
ِفي  �ْلَمْفَسَد�  َفَتُكو\  �لَبْين،   ���َ

َعْزله َ
ْكَثر ِمْنَها ِفي َبَقاِئِه."
على  �ليو`  متحققا  نر�¨  ما  "هذ�   
بني  تناُحر  فهنا�  �لو�قع،  صعيد 
ُتطلق  حيث  �ملختلفة،   Ñألطر��
 º�"�أل� "تزهق  "�لقذ�ئف   \�Qلن�

"يقتل �ملسلم مسلما. 
"هنا� حديث ²خر "�� � صحيح 
َمَثُل   :� �لنَِّبيُّ  َقاَ�  �لبخا��: 
�ْلُمْدِهِن ِفي ُحُد"ِ� �ِهللا َ"�ْلَو�ِقِع ِفيَها 
َفَصاَ�  َسِفيَنًة،  �ْسَتَهُمو�   ٍ̀ َقْو َمَثُل 
َبْعُضُهْم  َ"َصاَ�  
ْسَفِلَها َ ِفي  َبْعُضُهْم 
ِفي َ
ْعالَها، َفَكاَ\ �لَِّذ� ِفي َ
ْسَفِلَها 
َيُمرُّ"َ\ ِباْلَماِ� َعَلى �لَِّذيَن ِفي َ
ْعالَها 
َيْنُقُر  َفَجَعَل  َفْأًسا  َفَأَخَذ  ِبِه،  َفَتَأ�َّْ"� 
َما  َفَقاُلو�:  َفَأَتْوُ̈  ِفيَنِة.  �لسَّ 
ْسَفَل َ
َلَك؟ َقاَ�: َتَأ�َّْيُتْم ِبي َ"ال ُبدَّ ِلي ِمَن 

َْنَجْوُ̈  َيَدْيِه  َعَلى  
َخُذ"� َ َفِإْ\  �ْلَماِ�. 
ْو� 
َْنُفَسُهْم، َ"ِ�ْ\ َتَرُكوُ̈ َ
ْهَلُكوُ̈  َ"َنجَّ


ْهَلُكو� 
َْنُفَسُهْم.َ"َ

يستد� �لبعض من هذ� �حلديث على 
 µتكا�لنا» من �� جو�® منع عامة 

�لسيئة قهًر�.
"�حلق 
\ �لك سيؤ�� �~ �لفسا� 

"�لشجا��� بينهم.
�لتمر�  هو  منه  �ملر��   \� قيل   ���"  
ضد �حلكومة، فهذ� 
يضا øالف 
مر 

.� ëلن�
هذ�   áمع 
خر}  مر�  فسأ"ّضح   
جا�  فقد  بالسفينة،  �ملتعلق  �حلديث 

َْنَجْوُ̈  َيَدْيِه  َعَلى  
َخُذ"� َ َفِإْ\  فيه: 
ْو� 
َْنُفَسُهْم َ"ِ�ْ\ َتَرُكوُ̈ َ
ْهَلُكوُ̈  َ"َنجَّ

ْهَلُكو� 
َْنُفَسُهْم. ُيستنبط من �لك َ"َ

عا�� 
نه ��� كا\ �لفسا� ÃدÂ علًنا 
منع  فيجو®  �ألضر��   ~� "يؤ�� 
�ملفسد بالقو�. "لكن هذ� �الستدال� 
øالف مضمو\ �ألحا�يث �ألخر}، 
فهمو�  كما  ليس  �ألمر   \
  îيع مما 

\ هذ� �حلديث ال âيز �لتمر� على "
�حلكوما�. �Øم يقّدمو\ حديًثا ²خر 
للنë � تأييًد� ملوقفهم "يقولو\ �\ 
باستخد�`  
مر  قد  نفسه   �  ëلن�
كا\  ما   �  ëلن�  \
 "�حلق  �لقو�. 
�لقر²\  تعليم  øالف  مبا  يأمر   \
 له 

سا�"�  قد  
Øم  بد  فال  لذ�  �لكرمي، 
َقاَ�  "هو:  
يًضا  �حلديث  هذ�  فهم 
َ�ُسوَ�  َسِمْعُت  َسِعيٍد �خلد��:  
َُبو 
�ِهللا � َقاَ�: َمْن َ�َ
} ُمْنَكًر� َفْلُيَغيِّْرُ̈ 
َفِإْ\  َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْ\  ِبَيِدِ̈، 

ْضَعُف َ َ"َ�ِلَك  َفِبَقْلِبِه،  َيْسَتِطْع  َلْم 
 µكتا �لنسائي،  (سنن  �ِإلميَاِ\." 

�إلميا\ "شر�ئعه) 
 "يقو� �إلما` �ملال علي �لقا�� � 
قا�  مفا�¨:  ما  �حلديث  هذ�   ºشر
باليد  �ملنكر   Qتغي 
مر   \� �لعلما� 
باللسا\   ¨Qتغي" �ألمر��،   ~� ه  موجَّ
بالقلب   ¨Qتغي" �لعلما�،   ~� موّجه 

ه �~ �لعو�`.  موجَّ
�لنبو�  للحديث  |يل   ºشر "هذ� 
حيث يقو� �لشا�º �\ هنا� ثالثة 
بفئة  يتعلق  منها  "�حد  
مو�، "كل 
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�لسلطة.   µصحا
 فيهم  مبن  معينة 
"�ألمر مبنع �ملفسد بالقو� � حديث 
�لسلطة  لصاحب  موجه  �لسفينة 
لو  
ما  �لغر�،  من  للسفينة  �نقاً�� 
 Âكل "�حد باألمر "�لنهي حلد 
بد
عن  تعا~  �هللا  "يقو�   ،Qكب فسا� 
﴿"�هللا  باألمن:  "�إلخال�  �لفسا� 
�سُتنتج من  "لو  �لفسا�﴾.  ال Ãب 
 "
�لك 
نه ��� �ستنكر �لعو�` قوال 
فعال من �حلاكم فيجو® %م 
\ يهبُّو� 
ضد �حلكومة "يبد
"� بَعْيث �لفسا� 
�لكسر  
عما� " "�لشغب  "�لفتنة 
فهذ�  "�لتمر�..  "�لقتل  "�لنهب 
�لفهم øالف �لشريعة. "لقد �كر� 
ֲדذ�  �لكرمي  �لقر²\  حكم  قبل  من 
﴿ينهى  تعا~:  �هللا   \
 "هو  �لصد� 

عن �لفحشا� "�ملنكر "�لبغي﴾.
³ هنا� سؤ�� ²خر هو: كيف كا\ 

�ألنبيا� يتصرفو\ جتا¨ حكوماִדم؟
 لقد "�� � �حلديث 
نه قد جا� �~ 
 ،ëلف ن
�لدنيا مئة "
�بعة "عشر"\ 
"قد تنا"� �لقر²\ �لكرمي �كر حو�½ 
òسة "عشرين نبيا، "� ُيذَكر عن 

�ٍّ منهم 
نه عصى �حلاكم � �ألمو� 
�لدنيوية 
" مترَّ� عليه، 
" |ع حوله 
 "

ناسا "قا` بتظاهر�� ضد �حلكا` 
قا` بأعما� �لشغب "�لكسر. بل �نَّهم 
فّند"� �لعقائد �لباطلة حلكامهم بكل 

"�ملعتقد��  �لدعو�  "بّلغو�   ºضو"
لنأخذ  صر�مة.  بكل  �لصحيحة 
 µُيضر �لذ�   � يوسف  مثا� 
عا�� "قد بينه �ملسيح �ملوعو� � 
"�خلليفة �أل"� "�خلليفة �لثاD �ضي 
�هللا عنهما 
يضا. يقو� �هللا تعا~ � 
َنُقصُّ  ﴿َنْحُن  �لقصة:  هذ¨  بد�ية 

ْ"َحْيَنا َ ِبَما  �ْلَقَصِص  
ْحَسَن َ َعَلْيَك 
�ِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْر²َ\ َ"ِ�ْ\ ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه 

َلِمَن �ْلَغاِفِلَني﴾ (يوسف: ٤).
 فما هي �حلقائق �لتا�øية �ل  بّينها 
�لقر²\ �لكرمي � هذ¨ �لسو��؟ علًما 
تشمل  معظمها  يوسف  سو��   \

"قائع حيا� يوسف � "تتلخص 
للمالية �  � عِمل "®يًر�  
نه   �
�مللك  عند   îع
 فرعو\،  حكومة 
�ملصر� �لذ� كا\ كافر�. فلو كا\ 
�مللك يشّك � �خالÝ يوسف � 
�لنفا�  سبيل  على  يطيعه  
نه  "ير} 
فقط ملا ضّمه �~ طاقم "®��ئه. مع 


نه  Qُنه من �ملعصية "�إلسا�� �لتفك

"�لشحنا�  �لبغض  يكّن  كا\   �
جتا¨ َملك مصر، "كا\ يطيعه على 
سبيل �لنفا� "�ملد�هنة فقط، "�لعيا� 
باهللا. يقو� �هللا تعا~: ﴿َكَذِلَك ِكْدَنا 
لُِيوُسَف َما َكاَ\ لَِيْأُخَذ َ
َخاُ̈ ِفي ِ�يِن 
�ْلَمِلِك ِ�ال َ
ْ\ َيَشاَ� �ُهللا﴾ (يوسف: 
 \

� ما كا\ بوسع يوسف  ..(٧٧
Ãجز شقيقه عند¨ � مصر °سب 
قانو\ �لبلد، "لذلك �ّبر �هللا تعا~ له 
�مللك  �ألسباµ حيث ُ"ضع صو�� 

خرÕَ من ُ 
خيه خطًأ، ³  � �حل 


متعة 
خيه عند �لفحص. 
 � يوسف   \
 �لك  من  يتبني 
كا\ ملتزما بقانو\ �لد"لة، 
� كا\ 
"يطيعه  كافر  حاكم  بقو�نني  يلتز` 
بإخالÝ، "لكنه ما كا\ يطيعه � 

معتقد�ته �لدينية �خلاطئة.
 ³ يقو� �هللا تعا~: ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن 
�لرَُّسوَ�  
ِطيُعو� َ"َ �َهللا  
ِطيُعو� َ ²َمُنو� 

أي ما كان بوسـع يوسـف أن �جز شقيقه عنده ! 
مصر �سـب قانون البلـد، ولذلك دّبـر اهللا تعا> 
له األسـباب حيث ُوضع صواع امللـك ! رحل أخيه 
خطـًأ، � أُخـرَج مـن أمتعـة أخيه عنـد الفحص. 
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ِفي  َتَناَ®ْعُتْم  َفِإْ\  ِمْنُكْم  �َألْمِر  
"ِلي ُ"َ
 \ْ�ِ َ"�لرَُّسوِ�  �ِهللا  �َِلى  َفُر�ُّ"ُ̈  َشْيٍ� 
ِ̀ �آلِخِر َ�ِلَك  ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَ\ ِباِهللا َ"�ْلَيْو
َخْيٌر َ"َ
ْحَسُن َتْأِ"يال﴾ (�لنسا�:٦٠). 
بصد�   � �ملوعو�  �ملسيح  "يقو� 
�هللا  تطيعو�   \
 �\ عليكم  �آلية  هذ¨ 
"�سوله "�حلكا` � بال�كم. "يقو� 

يها  يا  مفا�¨:  ما  ²خر  مكا\   �
�ملسلمو\ ��� �ختلفتم فيما بينكم � 

مر ما فاحتكمو� به �~ �هللا �\ كنتم 
"�سوله،  باهللا  تؤمنو\  �حلقيقة   �

"هذ� هو �ملر�� من 
حسن تأ"يل. 
�هللا  حكم  بأ\  قبل  من  قلُت  "لقد 
بالتمر�  تقومو�  
ال  هو  "�سوله 
"�لبغي مهما كانت �لظر"Ñ، "مهما 
مر� �لظر"Ñ على �ملؤمن من حيث 

مرمت ُ  "
 كفر�  
يتم �  ��� �ال  �لدنيا، 
�لطاعة  فيه، "�منا  بالكفر، فال طاعة 
طاعة �  
� ال  
مو�.  من   ¨Qغ �

مو� تؤ�� �~ �لكفر، "مع �لك ال 

âو® �لتمر� "�لبغي.
 كذلك يقو� �ملسيح �ملوعو� � 
� مكا\ ²خر بأ\ �هللا تعا~ قد 
مر � 
�لقر²\ �لكرمي: ”
طيعو� �هللا "
طيعو� 
�لرسو� "
"½ �ألمر منكم“. فاألمر 
قا�   ���" "�ضح.  �ألمر   ½"
 بطاعة 

حد 
\ �حلكومة ال تدخل � قائمة 

"½ �ألمر فهذ� خطأ منه. �\ �حلكومة 

�ل  تعمل °سب �لشريعة تدخل � 
فهو  يعا�ضنا  ال  "�لذ�  ”منكم“. 
 \
منا. يثبت من نص �لقر²\ �لكرمي 
أل"�مرها  "�خلضو�  �حلكومة  طاعة 

"�جب. 
تشيعو�  فال  ظاملا  �حلاكم  كا\   ���
تصلحو�   \
 عليكم  بل  سيئاته، 
 "
 �هللا  يزÃه   Ñفسو بأنفسكم  ما 
من  �ملر�  يصيب  ما   \� يصلحه. 

عماله  نتيجة  يصيبه  فإمنا  �ملصائب 
�لسيئة.... �\ �هللا تعا~ يهيئ للمؤمن 
لكم  نصيح    \� عند¨.  من  
سبابا 
هي 
\ تكونو� منو�جا للحسنا�. ال 
ُتتلفو� حقو� �هللا "ال حقو� عبا�¨.

فهذ¨ هي �لس�Q �ل  âب 
\ يبديها 
�أل-ديو\، بل �أل-ديو\ هم �لذين 

يستطيعو\ 
\ يبد"ها فقط. 
�حلكا`  �ألمر   ½"
 من  �ملر��  ليس 
 Dلثا� �خلليفة  يقو�  فقط.  �ملسلمني 
� � هذ� �لصد�: بعض �ملسلمني 

منهم  خطأ  �آلية  هذ¨  من  يفهمو\ 

\ هذ� �ألمر يتعلق باحلكا` �ملسلمني 
�حلكا`  طاعة   \
 منها  "�ملر��  فقط، 
هذ�  "لكن  "�جبة.  فقط  �ملسلمني 
مبا��  øالف  بل  صحيحا،  ليس 
�آلية   \
 صحيح  �لكرمي.  �لقر²\ 
"لكنها  ”منكم“  كلمة:  تتضمن 

"لئك  فقط  تطيعو�   \
 هنا  تفيد  ال 
بل  بدينكم.  يدينو\  �لذين  �حلكا` 
معناها: �لذين ُعيِّنو� حكاما عليكم. 
فكلمة: ”منكم“ قد �سُتخدمت هنا 
ֲדذ� �ملعá. يقو� �هللا تعا~ � �لقر²\ 
يأتكم   �
﴿ �لكفا�:  Úاطبا  �لكرمي 
�سٌل منكم﴾ فلو �ستنبطنا من هذ¨ 
بدينكم،  يدينو\  �لذين   :áمع �آلية 

\ �لرسل كانو� يدينو\  áيكو\ �ملع
بدين �لكفا�، "�لعيا� باهللا. �ً��، ليس 
ضر"�يا 
\ يكو\ �ملر�� من ”منكم“ 

"لئك �لذين يدينو\ بدينكم. بل قد 
�سُتخدمت هذ¨ �لكلمة مبعا\ 
خر} 

إذا كان احلاكم ظاملا فال تشـيعوا سـيئاته، بـل عليكم أن 
تصلحوا ما بأنفسـكم فسـوف يز�ه اهللا أو يصلحه. إن 
ما يصيب املـرء من املصائب فإمنا يصيبـه نتيجة أعماله 
السيئة.... إن نصيح_ لكم هي أن تكونوا منوذجا للحسنات.
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�لسيا�  هذ�   � "معناها  
يضا، 
�لذين  �حلكا`  تطيعو�   \
 هو: âب 
Ãكمو\ بال�كم. ليس �ملر�� هنا 
نه 
âب 
\ تطيعو� حاكما مسلما فقط 
بل âب تطيعو� كّل من Ãكمكم 
يا 
كا\. "كذلك �آلية: ﴿َفِإْ\ َتَناَ®ْعُتْم 
ِفي َشْيٍ� َفُر�ُّ"ُ̈ �َِلى �ِهللا َ"�لرَُّسوِ�﴾ 

\ تقّر�"� بأنفسكم °سب  îال تع
فهمكم للقر²\ "�حلديث، بل معنا¨ 
بينكم   Ñخلال�  Âحد  ��� 
نه  هو 
 ~� �لنـز��  فر�ُّ"�  �حلكا`،  "بني 
من  �ملر��  "�منا  "�سوله،  �هللا  حكم 
�لك 
\ ينبِّه �ملرُ� �حلكومَة 	طئها، 
"�\ � تقبل نصيحته فليفو¸ �ألمر 
بنفسه  Ãكم  فهو  تعا~،  �هللا   ~�

"يعاقب �لظا� على ظلمه.
"قائع   \�  :� حضرته  يقو�   ³
�لقر²\   � �ملذكو��   � يوسف 
�حلاكم  طاعة   \
 على  تد�  �لكرمي 
"�جبة 
يا كا\ �ينه، بل ح� ��� � 

حكا`  لبعض  مطابقة  
"�مر¨  تكن 
مسؤ"لية  تنفيذها  �ل   �لشر� 
�حلكومة *، فمع �لك ال بد من طاعة 

هذ¨ �حلكومة. فيقو� �هللا تعا~ عن 
يوسف � بأنه حني جا� �خوته 
بأخيه �ألصغر ما كا\ بوسعه � 

\ يأخذ 
خا¨ � مصر °سب قانو\ 

�لبال�، فكاَ� �هللا � له بنفسه.
�نه  الحقا  حضرته  يقو�  كذلك   
 Qفتح �لبيا\ لتفس Qتفس � ��قد "
َخَز�ِئِن  َعَلى  ﴿�ْجَعْلِني  تعا~:  قوله 
âو®  
نه   (٥٦ (يوسف   ﴾ ِ̧ �َألْ�
بل  �لظا�  �مللك  من  �ملنصب  قبوُ� 
بنفسه  "�ثقا  كا\  ملن  �لكافر  ح� 
"ليكن  �حلق.  ��سا�  على  قا��  
نه 
��سا�  من  �ملر��  ليس  
نه  معلوما 
تنفيذ شريعته،  من  يتمكن   \
 �حلق 

خي  قضية  من  يتبني  كما  ألنه 
على  ُيشتَر�  ال  
نه   � يوسف 
�لتوّظف عند �لكافر 
\ ينفذ �ملؤمن 
 \
 باحلفا� على �حلق  فاملر��  
يه، �
ال يشتر� � 
عما� �لظلم، فاجللي 
 � يوسف  قضية  من  �لو�ضح 


يضا 
\ مو�ال� �حلكومة "�جبة ح� 
لو كانت كافرً�. 

هنا ينشأ �لسؤ��: ما �لذ� âب على 
�حلكا`  مع  øتلف  كا\   ��� �ملؤمن 

خر}  �"�ية   � فهنا�  ما،  
مر   �
توضيٌح 
كثر %ذ� �ألمر، فالطاعة - 
 � تنحصر  ال   - سابقا  بينت  كما 
�حلكا` �ملسلمني فقط، فهذ� �حلكم 
 � � ëبنوعيه. فما�� قا� �لن �صد
مسند   � َقاَ�  َفقد   Ýخلصو� هذ� 
ْمِع  ِبَتْقَو} �ِهللا َ"�لسَّ 
-د: ُ
"ِصيُكْم 
َحَبِشيًّا؛  َعْبًد�  َكاَ\   \ْ�ِ"َ اَعِة  َ"�لطَّ
َفَسَيَر}  َبْعِد�  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  َفِإنَُّه 
َ"ُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعَلْيُكْم   �Qًَكِث �ْخِتالًفا 
ُكو�  َ َفَتَمسَّ �ْلُخَلَفاِ� �لرَّ�ِشِديَن �ْلَمْهِديِّني
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ. (مسند  ِبَها َ"َعضُّ


-د)

ما ما�� قا� عن �ألحكا` �لدنيوية؟ فقد 
قا� � كما سبق �كُر¨ � �لبخا�� 
تشعر"\  
"ضاعا  ستر"\  
نكم 

وا النـزاع إ>   إذا حدث اخلالف بينكم وبني احلكام، فردُّ
اهللا ورسوله، وإمنا املراد من ذلك أن ينبِّه املرُء احلكومَة 
�طئها، وإن / تقبل نصيحته فليفوض األمر إ> اهللا 
تعا>، فهو �كم بنفسه ويعاقب الظا/ على ظلمه.

--------------

�حلد"�  تطبق  ال  قو�نينه  كانت   ���  �
  *

تأمر  ال  "لكنها  �لشريعة،  
حكا`  بعَض   "

 Ñلتصر� على  جت�هم   "
 بالكفر  �ملو�طنني 

بأحكا` �إلسال`). (�ملترجم)
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التقوى

فهذ�  ُتغتَصب،  حقوَقكم  كأ\  فيها 
سُتغَصب  �لدنيويني،  �حلكا`  øص 
ل �آلخر"\ عليكم،  حقوقكم "يفضَّ
فسأله  تنكر"Øا،  
مو��  "ستر"\ 
�لصحابة: مبا�� تنصحنا � مثل هذ¨ 
�حلكا`   ~�  �"ُّ�
 فقا�:  �أل"ضا�؟ 
 �" حقكم.  �َهللا  "�سألو�  حقَّهم 
يفيد  مشابه  حديٌث  
يضا  مسلم 
لو كا\  تطيعو� ح�   \
 
\ عليكم 
�حلكا` ظاملني "غاصبني جد�. فال بد 
من 
��� حق �حلاكم �لظا� 
يضا "ال 
�خلر"Õ عن  عليه "ال  �لتمر�  ينبغي 
بتضر�  له  �لدعا�  بل âب  طاعته، 
"�بتها� إل®�لة �عتد�ئه "شّر¨. âب 
�لد"�`  على  
-د�  يتذكر كل   \

�ملسيَح  عليها  بايع  �ل   �لشر"� 
منها   Dلثا� فالشر�   ،� �ملوعو� 
"ال  �لز"�،  قوَ�  âتنَب   \
” مثال: 
يقَرµ �لزنا "خيانَة �ألعني، "يتنكب 
|يَع طر� �لفسق "�لفجو� "�لظلم 
"�خليانة "�لبغي "�لفسا�؛ "
ال َيَدَ� 
كا\  مهما  تغلبه  �لنفسانية  �لثو�ئَر 

�لد�عي �ليها قويًّا "مهًما.“ 
 Qبغ يؤ�َ�،  
ال ” �لر�بع  "�لشر� 
عموًما  �هللا  خلق  من  
حًد�  حق، 
"�ملسلمني خصوًصا من جر�� ثو�ئر 
�لنَّْفس.. ال بيد¨ "ال بلسانه "ال بأ� 

طريق ²خر.“

³ يقو� �ملسيح �ملوعو� �: "�لفتنة 

\َّ نْشَر �لبغي..  �

ك� من �لقتل.. 

� �إلخال� باألمن 
شدُّ جرًما من 
�لقتل. 
ما "
"½ �ألمر" فيعî ظاهرًيا 
 ُ̀ �ما "�"حانيا  "�حلاكُم،  �ملَِلُك 
�لزما\. "�\ �حلاكم �لذ� ال øالف 
�ينًيا،  به  ننتفع   \
 مقاصدنا "ميكن 

فهو مصد�� لقوله تعا~ "منكم". 
تفّشى  لو   :� حضرته  قا�   ³
منطقة   � �هللا-  قد�  -ال  �لطاعو\ 
 \
يوجد فيها بعضكم، فإنî ²مركم 
تكونو� 
"� �مللتزمني بقو�نني �لد"لة. 
لقد Ëعت 
\ �لنا» قد تصا�مو� مع 
 \
 {�
" ،�Qماكن كث
�لشرطة � 
"متّرٌ�،  بغٌي  �لد"لة  قو�نني  Úالفة 

\ ِمن "�جب  Qغ .�Qجرمية خط"
Úتلف   � تعّين   \
 
يًضا  �لد"لة 
"�ين  ُخلق   �"� مسؤ"لني  �ملناطق 
"�طال� على تقاليد 
هلها "تعاليمهم 
�لدينية. باختصا�، عليكم 
\ تطيعو� 

بأنفسكم هذ¨ �لقو�نني "
\ تكشفو� 
من  فيها  ما  "ج�Qنكم  ألصدقائكم 

منافع "فو�ئد. 
"��� مر� قا` طالµ كلية 
" جامعة 
فقا� حضرته   ،µباإلضر� حكومية 
هؤال�  مع  �شتر�  �لذ�   \�  :�
قد  عمليتهم   � �ملفسدين   µلطال�
خالف متاًما تعليمنا "نصحنا، "بالتا½ 
 Qيش– �لبغي  هذ�   � شريك  فهو 
من  كا\  طالب   ~�  � حضرته 
 µلطال� 
علن  عندما   -� 
قا�به 
� الهو� عن �لقيا` باإلضر�µ ضد 

ساتذִדم كنُت Øيت �لطالµ �لذين 
 � �الشتر��  عن  |اعتنا  من  هم 
يطلبو�   \
 
مرִדم "  ،µإلضر�� هذ� 
من 
ساتذִדم �لعفو "Ãضر"� �لكلية 
فانصاعو� أل"�مر� "حضر"�  فوً��، 
 ºللصال ��ئًعا  مثاًال  �لكلية ضا�بني 
مما حد� بالطالµ �آلخرين �~ �لعو�� 

 .Qلكلية بد"\ تأخ� ~�

والفتنـة أكـ  من القتـل.. أي أنَّ نْشـَر البغـي.. أي 
اإلخـالل باألمـن أشـدُّ جرًما مـن القتل. أمـا "أو¡ 
األمر" فيع£ ظاهرًيـا اَملِلُك واحلاكـُم، وروحانيا إماُم 
الزمـان. وإن احلاكم الذي ال ¥الـف مقاصدنا وميكن 
أن ننتفـع به دينًيا، فهو مصـداق لقوله تعا> "منكم". 
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ما �خلليفة �أل"� � فما هو موقفه 
ֲדذ� �لشأ\؟ لقد قا� حضرته �: ال 
بد لكل مسلم من طاعة �هللا "طاعة 
�سوله "طاعة 
"½ �ألمر. لو خالف 
"ّ½ �ألمر ُحْكَم �هللا 
" �سوله Úالفة 
صرÃة، فعلى �ملسلم 
\ ال يطيعه فيما 
يتعلق بذ�ته "شخصه "بقد� "سعه، 

" يهاجر من �لك �لبلد. �\ قو� �هللا 
�لرسو�  تعا~ ﴿
طيعو� �هللا "
طيعو� 
صريح،  نٌص  منكم﴾  �ألمر   ½"
"
"�ملر�� من ﴿
"½ �ألمر﴾ هم �حلكا` 
"�لسالطني � �ملقا` �أل"�، "�لعلما� 

 .Dحلكما� � �ملقا` �لثا�"
يقو� �لبعض �ليو` بأ\ حضر� �ملصلح 
للمسيح   Dلثا� (�خلليفة   � �ملوعو� 
لأل-ديني  Ëح  قد   (� �ملوعو� 
 ��Qملس�" �الجتماعا�  بعقد 

جل  من  �%ند  مسلمي  مع  تضامًنا 
 ،“Qكشم” "الية  مسلمي  حقو� 
"هذ� مياثل �لطريق �لذ� يّتبعه �لنا» 
�ليو` مترً�� على �حلكوما�، لذ� فهو 

جائز. 
�لصو�  هذ�   \
 �لو�قع   \
 مع 
كانت   ��Qملس�" "�الجتماعا� 
حاكم  على  للضغط   Õ�خلا� من 
مسلميها،  كشمQ الستر��� حقو� 

عما�  "ال   µحر هنا�  يكن   �"
�منا  باألمال�.  �ضر��  "ال  Îريب 

 \
كا\ تنبيًها للحكومة �لكشمQية 
 �� �ملسلمني حقوقهم،  لرعاياها  ترّ� 
"كانت  مغتصبة  حقوقهم  كانت 
فقط،  باالسم  "عقا��ִדم  
مالكهم 
يسلبهم  كا\  (�حلاكم)  �لر�جا  أل\ 

كل ما كانو� يكسبو\.
قبل  من   µضر�� �عال\  هنا�  كا\ 
 /Dلثا� تشرين   ٢٩  � �ملسلمني 
سيدنا  فسئل   ،١٩٢٩ عا`  نوفم� 
 Ñملصلح �ملوعو� �: كيف يتصر�
فقا�  فيه؟  �أل-ديو\  �ملسلمو\ 
 � �الشتر��  عد`  âب  حضرته: 

نه ميكن �الشتر�� �  Qغ ،µإلضر��
�الشتر��   \�  .�Qملس�  "
 �الجتما� 
من  "�لتظاهر��  �الجتماعا�   �
�حلكومة  أل\  فجائز  �حلقو�  
جل 

ما  ما،  حد   ~� بذلك  Ëحت  قد 
�إلضر�µ "�غال� �ملحال� "
عما� 

�لكسر "�لتخريب فال جتو®.
فقا� 
حدهم: �\ Mال� �أل-ديني 

يو`  يغلقوها   � فلو  �ملد\،   � قليلة 
�إلضر�µ فهنا� خطر �%جو` عليها، 
�غالقها  على  ُيكرهو\  �لقو`  أل\ 
 ���  :� حضرته  فقا�  بالقو�. 
بالقو�  �غالقها  ُيكرهو\ على  كانو� 
فليغلقوها، "لكن عليهم 
\ ُيخطر"� 
نريد  بأننا  "�ø"ها  بذلك  �لشرطة 
فتح Mالتنا "لكن �لقو` ال يسمحو\ 
لنا بذلك، فإ�� كفلت �لشرطة -اية 

Mالִדم فليفتحوها، "�ال فال.
ممنو�   µإلضر�� بعضهم: هل  فقا� 
قانونًيا؟ فأجاµ حضرته �: �ألمر 
لغو   µإلضر�� بالقانو\.  يتعلق  ال 
به  يتضر�   �� ��ته،  حد   � "عبث 
كال�ا.  "�لزبو\  �ملحل  صاحب 
�ليو`  يذهبو\  �لذين  "�ملسلمو\ 
من  "غQها  الهو�   ~�  Õ�خلا� من 
حاجياִדم  لشر��  منهم  �لقريبة  �ملد\ 
سوÑ يضطر"\ لشر�ئها من Mال� 
مضربو\،  �ملسلمني  أل\  �%ند"»، 

ال بد لكل مسـلم من طاعة اهللا وطاعة رسـوله 
وطاعة أو¡ األمر. لو خالف وّ¡ األمر ُحْكَم اهللا أو 
رسوله iالفة صر�ة، فعلى املسلم أن ال يطيعه 
فيما يتعلق بذاته وشخصه وبقدر وسعه، أو يهاجر 

من ذلك البلد.
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التقوى

"بالتا½ يتضر� �ملسلمو\ � �لنهاية. 
قا� حضرته ��� مر�: من �ملستحيل 
 ~� يدعو\  �لذين  مع  نتعا"\   \

تعلِّم  �لقانو\. هنا� |اعا�  Úالفة 
�لقتل   ~� تدعو  "|اعا�  �لتمر�، 
تر}  ال  "|اعا�  �لدما�،  "سفك 
"من  ضر"�ًيا،  بالقانو\  �اللتز�` 
منها ֲדذ�   �
 نتعا"\ مع   \
 �ملحا� 
تعليم  مع  يتعا�¸  �لشأ\، أل\ هذ� 
�يننا، "�لعمل بتعاليم �لدين ضر"�� 
لد�جة 
نه لو عا�ْتنا |يع �حلكوما� 
�لصليب  على  �أل-ديني  "عّلقت 
ميكن  ال  �لك  مع  "جدִדم،  حيثما 

\ يتغQ قر��نا هذ� �لذ� يتلخص � 
"قو�نني  �لشريعة  قانو\  Úالفة  عد` 
�لبلد، فال يسعنا �نتهاÕ منهج Úالف 

%ما "لو 
"�ينا 
شد �أل�}.
فهذ¨ هي �ألحكا` �ملتعلقة باإلضر�با� 
�ل  
صبحت بني 
يديكم �آل\ بكل 

 .ºضو"
�قم  ²ية  من  جز��  �كر�  "لقد 

حد  ºلبقر� � شر� ��٢٠٦ من سو
Ãب  ال  ﴿"�هللا  "هو:  �ألحا�يث 
�لفسا�﴾. عندما ميا�» �لقهر "�لظلم 
�لفسا�،  �نتشا�   ~� �لك  يؤ�� 
�إلسالمية  �لبال�  فإ\  �حلظ  "لسو� 
�لفسا�  %ذ�  عرضة  �لبال�  
كثر  هي 

شرُ�  �ل   "�آلية  �أليا`.  هذ¨   �

 :óمنها هي كاآل بقر��� جز�  �ليها 
ِ̧ لُِيْفِسَد  ﴿َ"ِ�َ�� َتَولَّى َسَعى ِفي �َألْ�
"�هللا  َ"�لنَّْسَل   Âَْلَحْر� َ"ُيْهِلَك  ِفيَها 
 .(٢٠٦ (�لبقر�  �ْلَفَساَ�﴾  ُيِحبُّ  ال 
ظاملني  �حلكا`  يصبح  عندما   �

يعا�ضهم  �لضر� مبن  يلحقو\  فإØم 
بال  "نسلهم  "®�"عهم  "مبمتلكاִדم 
���� "ال "�®�. �ً�� هذ¨ �آلية متّثل 
كانت  ملا   ³ للحكا`.  بليًغا  �نذ�ً�� 
 � عامة  �سالة  تتضمن  �آلية  هذ¨ 
ُيِحبُّ  ال  ﴿"�هللا  تعا~:  �هللا  قو� 
�إلنذ��  نفَس  توجه  فهي  �ْلَفَساَ�﴾ 
 � قلت  فكما  
يضا.  �ملتمر�ين   ~�
�لكرمي ال  �لقر²\   \� مستهل �خلطبة 
يوجه هذ� �لتحذير �~ عامة �لنا» بل 
�~ �حلكا` 
يضا بأال يتك�"� بسبب 
حكمهم "ال يعيثو� �لفسا� � �لبال�، 
"ال يهضمو� حقو� �لنا» "ال يوسعو� 
 Qجة تث�لد Qلفق�" îلفجو� بني �لغ�

 µالضطر��" �لقلق  �لنا»  عامة  عند 
فيؤ�� �~ حد"Â حالة من �لتمر�، 
�هللا  ملؤ�خذ�  يتعرضو\  �لنهاية   �"

تعا~.
�آل\  �لر�هنة  �أل"ضا�   ~� فانظر"� 
كل  من  �ألصو��  تتعا~  حيث 

مو��  Øبو�  �حلكا`   \
 �جلها� 
من  "حرموهم  "�لشعب  �لد"لة 
أل"لئك  شقا"�  من  له  يا  حقوقهم. 
�ألفعا�  هذ¨   � يتو�طو\  �لذين 
�ليهم  نصحه  تعا~  �هللا  "جه  بينما 
خصيًصا "نبههم �~ �لكف عنها. �\ 

مو��  حفظ  عن  مسؤ"لو\  �حلكا` 
�لنا» "نفوسهم "عن تنمية 
حو�%م 
�القتصا�ية "حتسينها، "عن صحتهم 
"عن حقو� 
خر} كث�Q، فهذ¨ هي 
"�جبا� �حلكا` "âب 
\ يؤ�"ها، 
�ال 
Øم بسبب عد` 
��ئها يعيثو\ � 
�أل�¸ فساً�� "�هللا ال Ãب �لفسا�. 

إن القرآن الكرمي ال يوجه هذا التحذير إ> عامة الناس 
بل إ> احلكام أيضا بأال يتك وا بسبب حكمهم وال يعيثوا 
الفساد ! البالد، وال يهضموا حقوق الناس وال يوسعوا 
عامة  عند  تث}  لدرجة  والفق}  الغ£  بني  الفجوة 
حالة  حدوث  إ>  فيؤدي  واالضطراب  القلق  الناس 
النهاية يتعرضون ملؤاخذة اهللا تعا>. التمرد، و!  من 
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فعلى �حلكا` 
\ يقد�"� ِنَعم �هللا تعا~ 
حق قد�ها "يسعو� جاهدين للتأسي 
%ا.  
مثاال  %م   µنضر �ل   باألسو� 
كيف 
قا` حضر� عمر � �لعد�؟ 
كا\ �ملسيحيو\ �غم عو�� حكمهم 
 \
 متضرعني  يدعو\  بال�هم   �
حكا`  "يصبحو�  �ملسلمو\  يعو� 
هذ¨ �لبال�، 
ما هنا فإ\ �ملسلمني قد 
ألØم  �ملسلمني  �حلكا`  خرجو� ضد 
ليسو� عا�لني. فثمة حاجة للتمسك 
مفقو��  
صبحت  �ل   �لتقو}  بتلك 
�آل\ � �ملسلمني. فلو متسك �حلكا` 
ألحر®"�  �ألصل  ֲדذ�   µلشعو�"
�لنجاº "�لفالº. على 
ية حا� فإ\ 
هي  لأل-ديني  �لو�ضحة  �لتعليما� 
�لفسا�،  هذ�  �لوقو� �  يتجنبو�   \

"âب 
\ يكثر"� من �لدعو��، ألنه 
من  �ال  �لظاملني  �حلكا`  من  جنا�  ال 
 ÕرÎ �ل   �أل�عية  �ستجابة  خال� 
�ملسيح  قا�  �ألفئد� كما  من صميم 
�ملوعو� �. 
ما �أل"ضا� �ملستقبلية 

نه لو حل �ألمن فسيكو\  �Î فهي

مؤقًتا "لن ُيكَتب له �لد"�`. 
 "
 ظلًما  �حلكم  على  �لسيطر�   \�
 µالنقال�  "
 باحلكومة  �إلطاحة 
 � �لظاملني  �حلكا`  بر"®   ~� يؤ�� 
ح�  ظا�  يرحل  ال  حيث  �لنهاية 
بد  ال  لذلك  ²خر،  ظا�  Mله  Ãل 

�للهم  �لدعا�:  هذ�  من  �إلكثا�  من 
ال تسلط علينا من ال ير-نا. ندعو 
�هللا تعا~ 
\ يستوعب �حلكا` "عامة 
""�جباִדم  حقوقهم  
يضا  �ملسلمني 
مو�  "يقدِّ أل��ئها  جاهدين  يسعو�   ³
�لر�ئعة  للتعاليم  منو�ًجا  �لعا�  
ما` 

لإلسال`.

بعض  على  �لغائب  صال�  سأصلي 
�ملرحومني بعد صال� �جلمعة. �جلنا®� 
�أل"~ للسيد� 
مة �لو�"� ®"جة سيد 
عبد �حلي شا¨ ناظر �لنشر "�إلشاعة 

-دية  
جنمن  صد�  مؤسسة   �

بربو�.

سعيد  Mمد  للسيد  �لثانية  "�جلنا®� 
شريف  Mمد  شو���  �بن   Ñشر

 Âحا� �ثر  تو�  �لذ�  الهو�  من 

طر�.
نعيمة  للسيد�  هي  �لثالثة  "�جلنا®� 
بيغم �ل  توفيت � "الية ”
"هايو“ 
�لدكتو�  �بنة  "كانت  �ألمريكية، 
كا\  �لذ�   � خا\  �هللا  حشمت 
 Dلثا� �خلليفة  حلضر�  ا  خاصًّ طبيًبا 

.�
��جا�  يرفع   \
 تعا~  �هللا  ندعو   
|يع �ملرحومني "âعل حسناִדم � 
عليهم |يًعا  
يضا، سأصلي  نسلهم 

صال� �لغائب بعد صال� �جلمعة.

كيف أقام عمر � العدل؟ كان املسيحيون رغم عودة 
حكمهم ! بالدهم يْدعون متضرعني أن يعود املسلمون 
ويصبحوا حكام هذه البالد، أما هنا فإن املسـلمني قد 
خرجـوا ضد احلكام املسـلمني ألنهم ليسـوا عادلني

�لتعليمات الواضحة لأل"ديني هي أن يتجنبوا الوقوع 
! هذا الفساد، و�ب أن يكثروا من الدعوات، ألنه ال جناة 
من احلكام الظاملني إال من خالل استجابة األدعية ال_ 
ªرج من صميم األفئدة كما قال املسيح املوعود �.




