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َّ
الـــــشــــيــــخ َصـــــــالِــــــح الفوزان

الحؿد هلل رب العالؿقن والصالة والسالم طؾى كبقـا محؿد وطؾى اله وأصحابه أجؿعقن.
أما بعد :فلكا مغتبط ومسرور من هذا الؾؼاء الؿبارك ،مع إخواين لؾتواصي بالحق ،وهذذا واجذ ٌ طؾذى
الجؿقع ،ففي فرصة طظقؿة هذا الؾؼاء ،كشؽر اهلل گ ،ثم كشؽر وزارة الشمون اإلسالمقة ،ومعالي وكقذل
الوزارة لشمون الؿساجد ،وجؿقع مـسوبي هذه الوزارة الؼائؿقن طؾى هذذا الؿرفذق الفذام ،كسذلل اهلل لـذا
ولفم التوفقق واإلطاكة لؿا فقه الخقر والصالح.
أيفا اإلخوة الؿحاضرة بعـوان:
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َ
فاالكتؿاء هو االكتساب إلى دين أو بؾد أو قبقؾة أو أسرة وهذا كؿا جاء يف قوله تعذالىَ ﴿ :و ٌَنَأَۡ َص ُ
نَأ
َ ا ّ َّ َ َ ٓ َ َّ َ َ َ َ
اأوكَ َالأإَُِّنأٌ ََِأٱل ٍُصيٍِ َ
أصَٰي اِح َ
نيأ [﴾٣٣فصؾت] فالؿسؾم يـتس إلى اإلسالم،
ِأوغ ٍِو
كٔٗلأمٍَِأدَعأإَِلأٱَّلل أ
ِ
ِ
ِ
َ َ۠ ُ

َ
نيأ [﴾١٦٣األكعذام] ،ففذذا
ويصرح بذلك :إكـي من الؿسؾؿقن ،واهلل أمر رسوله أن يؼولَ ﴿ :وأُاأَ َّولأٱل ٍُصني ِ ٍِ َأ

هو رأس االكتساب وأفضؾه ،وأما االكتساب إلى البؾد أو الؼبقؾة أو األسرة ،إذا لم يؽن طؾى وجه االفتخاار
فال بلس به ،وأما معـى الؿواصـة ففي حسن التعامل مع من يشاركفم السؽـى يف البؾد.
الـاس يف الحؼقؼة البد لفم من االجتؿاع ،ضرورة إكساكقة االجتؿاع ضذرورة لبـذي البشذر ،فذال يؿؽذن
لؾػرد أن يعقش وحده ،البد أن يعقش مع بـي جـسه ،لألكس فقؿا بقـفم ولؾتعاون طؾى مصذالحفم الديـقذة
والدكقوية ،فقحتاج إلى أن يحسن التعامل مع مواصـقه ،مذن أجذل األلػذة والتعذاون والتعذارت والتذ ل ،
ولفذا قالوا :اإلكسان مدينّ بالطبع ،ال يؿؽن أن يعقش وحده ،واالجتؿاع فقه خقذر ،السذقؿا إذا كذان هذذا

َ َ ُ ْ
نٍْٔأ
االجتؿاع طؾى حق وطؾى اإلسالم والؿؾة ،ففذا أمر اهلل جل وطال به يف محؽم كتابذه قذال﴿ :أوٱخخ ِص
َّ َ ا َ َ َ َ َّ ُ ْ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ۢ َ َ َ ٓ ُ
اأجنا ََْ ًُأ
ْٔأ﴾[ آل طؿران﴿ ،]301 :أوٗلأحكُْٔٔأنٱَّلِيَأتفركْٔأوٱخخيفْٔأٌَأبػدِأٌ
ِيػاأوٗلأتفرك أ
ِِبَت ِوأٱَّللِأَج أ
َ ّ َ َٰ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ُ َ َ ٌ َ
أغ ِظيًأأ [﴾١٠٥آل طؿران].
ٱۡليِنجأوَولئِمألًٓأغ أذْب

فاالجتؿاع رحؿة ،والػرقة طذاب.
وأما حب الوصن ففو قضقة صبقعقة ،اإلكسان يح وصـه حبا صبقعقا ،وصـه الذذي كشذل فقذه ودرج طؾذى
أرضه يحبه ويحن إلقه حتى ولو بعد طـه ،ولفذا يؼول الشاطر:
وكذذم مذذن مـذذزل يف األره يللػذذه الػتذذى
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

وحـقـذذذذذذذه أبذذذذذذذدا ألول مـذذذذذذذزل
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ففو ال يالم طؾى هذا ،إال إذا قدم ح وصـه طؾى صاطة اهلل  ،۵فنن اهلل جل وطال قال ﴿كنوأإِنأانأ
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ِِمأَُفصِ ًِٓأكالْٔأُِيًأن
حٓدِيأٱىلٔمأٱىفَٰصِ لِنيأ [﴾٢٤التوبة]﴿ ،أإِنأٱَّلِيَأحٔ أفىًٓأٱلٍلئِهثأظال ِ
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[﴾٩٧الـساء] فنذا اقتضى مـه ديـه أن يرتك وصـه فرارا بديـه وألجل الجفاد يف سبقل اهلل ففذا أمر مطؾذوب
مـه ،ويؼدم ما يحبه اهلل طؾى ما تحبه كػسه ،ومن ذلك وصـذه فنكذه يرتكذه هلل  ۵أو يذرتك وصـذه ويغذادره
صؾبا لؾرزق ،فؾقس يف ذلك مالم ٌة طؾقه.
فاإلكسان ال يػارق وصـه إال إذا أخرج مـه ضؾؿا ،أو خرج مـه اختقذارا لطؾذ الذرزق ،ولفذذا اهلل جذل

َّ َ ُ
ْ
ِينَأَخ ِر ُجنْٔأٌِنَأ
وطال أثـى طؾى الذين ضؾؿوا وأخرجوا من ديارهم ووطدهم بالـصر ،قال تعذالى﴿ :أٱَّل
َ
َ َ ّ َّ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ُّ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ
َ
أٱَّللِأٱنلَّ َ
اس َأبػ َظ ًُٓأة َتػضأأل َّ ُأٓ ّد ٌَِجأ َص َوٌَٰ ُِع َ
أوب ِ َينعأأ َو َصني َوَٰتأ
تأۡ ٍقأإِٗلأَنأحلٔلْٔأربِاأٱَّللأولٔٗلأدُع
ِ
دِي َٰ ِرًِْأةِغ ِ
ََ َ
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سج ُدأيُذ َن ُرأُ َ
َّ َّ َّ ُ
َّ َ
أغز ٌ
أِفأ
ِيٓاأٱشًأٱَّللِأنث ِ أ
ينزأ ٤٠ٱَّلِينَأإِنأٌهننًَٰٓ ِ
وٌ َٰ ِ
تاأوَلُِصنأٱَّللأٌَأيُِصهۥأإِنأٱَّللأىلِٔي ِ
َ
َ َ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ
َ
َََ ْ َ
ٱۡل ِ
أغ َِأٱل ٍُِه ِرِۗأ﴾[الحذج ]13:واهلل وطد الؿفاجرين
وفأوجْٓٔ
ۡرضأَكامْٔأٱلصئ أوَْحٔأْأ
ٱلزن َٰٔأأ َوَ َم ُروْأةِٱل ٍَػ ُر ِ

الذين تركوا أوصاهنم هلل  ۵وطدهم باألجر العظقم والثواب الجزيل وجعذل لفذم مزيذة طؾذى مقذرهم،
ولفذا قدم اهلل الؿفاجرين يف الذكر والثـاء طؾى األكصار رضذي اهلل طذن الجؿقذع :ألن الؿفذاجرين تركذوا

أوصاهنم وديارهم فرار ًا بديـفم وصاطة هلل ولرسوله وجفا ًدا يف سبقؾه ،ويف الؼذران الؽذريم آيذات كثقذرة يف
شلن الذين أخرجوا من ديارهم بغقر حق بل ألجل ديـفم.
إذن فؿحبة الوصن محبة صبقعقة ،وقد تؽذون محبذة ديـقذة ،إذا كذان الذوصن الحذرمقن الشذريػقن مؽذة
والؿديـة ،ولفذا لؿا أخرج الـبي ﷺ من مؽة وهاجر إلى الؿديـة وق

وألتػت إلذى مؽذة ،طؾقذه الصذالة

والسالم وقال« :واهلل إكك ألحب البالد إلي ولوال أن قومك أخرجوين مـاك ماا خرجات» ،فؿحبذة مؽذة
والؿديـة هذه محبة ديـقة فوق الؿحبة الطبقعقة .أما بؼقة األوصذان فؿحبتفذا محبذة صبقعقذة ال يذالم طؾقفذا
اإلكسان إال إذا قدّ م محبتفا طؾى ما يحبه اهلل ورسوله ،ولؾذوصن بؾذد اإلسذالم لفذا حذق طؾذى الؿذواصن،
والساكن فقفا ،من ذلك أن اهلل أوج طؾقه أن يدافع طـفا من أرادها بسوء ،فنذا حوصرت البؾد حاصذرها
العدو حصر البؾد والوصن من العدو ،وج طؾى كل من يستطقع الجفاد والذدفاع أن يجاهذد دفا ًطذا طذن
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
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وصـه وطن محارمه وطن حرمات الؿسؾؿقن ومؿتؾؽات الؿسؾؿقن ،فره طقن طؾى كذل مسذؾم يسذتطقع
الدفاع طن بؾده إذا حوصرت وهو يستطقع الدفاع طـفا وال يستسؾم وهو يؼدر طؾى الؿدافعذة بلقصذى مذا
يؿؽن.
وكذلك يج طؾى كل مسؾم أن يحافظ طؾى مرافق بؾده وال يعتدي طؾقفا :الؿرافق العامة التذي هذي
من مصالح البؾد وأهؾه ،فقحرتمفا وال يعتدي طؾقفا وال يمذي الؿسؾؿقن فقفا ،فقذدافع طذن مرافذق البؾذد
العامة كالؿراطي ومحل االحتطاب ومقر ذلك مؿا يحتاجه البؾد أن يعتدي طؾقه أحذد :ألن البؾذد بحاجذة
الرسول ﷺ لؾذين يد ّكسون مرافق البؾذد أو يضذايؼون الؿسذؾؿقن فقفذا
إلى ذلك ،وكذلك جاء الـفي من ّ
الالطـقن» قذالوا :ومذا الالطـذان يذا رسذول اهلل؟ قذال« :الاذي يتخؾاى يف صريال الـااس
فؼال ﷺ« :اتؼوا ّ
وضؾفم» ،فشوارع البؾد وصرقات البؾد يج أن تصان ،وأن ال يجعل فقفذا العراققذل التذي تذمذي الؿذارة

َّ
َ َ ُ ْ ََ
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َ ُ ُ َ
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ََُ ْ ُ َ ا
َ
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َ
ونأٱل ٍُننؤ ٌِِ َ
ِني َ
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﴿ َوٱَّلِيننَأيننؤذ
أوٱل ٍُؤٌِنَٰ ِ
ننتأٌنناأٱكْصننتْٔأُلنندِأٱۡخٍيننْٔأبٓ َِٰنناأِإَوثٍنن ِ
ننجأةِغ ِ

[﴾٥٨األحذزاب] ،وقال ﷺ« :اتؼوا الؿالطن الثالث البراز يف الؿوارد قارطة الطريل والظل» والؿوارد الؿراد
هبا موارد الؿقاه ،ال توضع فقفا العراققل أو األكجاس أو الؼاذورات ،تعطل الـاس من ورود الؿذاء ،وورود
والسواقي واآلبار والجدران ومقر ذلك ،فالؿاء الذذي يذرده الـذاس يجذ أن يصذان أن
البفائم ،كاألهنار ّ
تصان جواكبه ،من أن يوضع فقفا ما يؿـع الـاس أو يمذيفم أو يعرقؾفم أو يؼذر ذلك طؾقفم ،فنن من فعذل
ذلك ففو مؾعون« ،اتؼوا الؿالطن» أي التي توج الؾعـة طؾى من اطتدى طؾقفا وألن الـذاس يؾعـوكذه ،إذا
آذاهم فقفا« ،الؿوارد ،قارطة الطريل» وهي الجادة الؿسؾوكة التي يتطرقفا الـاس ال يجوز ألحد أن يضذع
فقفا ما يعرقل السقر ويمذي الؿارة.
بل أكه جاء الشرع وجعل تـؼقتفا من شع اإليؿان قال ﷺ« :اإليؿان بضع وسبعون أو بضاع وساتون
شعبة أطالها قول ال اله إال اهلل وأدكاها إماصة األذى طن الطريل» والذذي يـحذي األذى طذن الطريذق طذن
صريق الؿسؾؿقن له أجر طظقم وثواب جزيل ،ولو الشجرة أو شذيء يعرقذل السذقر ال يجذوز لنكسذان أن
يضعه ،وإذا وضعه مقره فاكه يـبغي له أن يزيؾه ،يحصل طؾى األجر العظقم يف إزالة األذى طذن الؿسذؾؿقن
يف صرقاهتم ،والظل الذي يستظل به الـاس من الشجر والحدائق والؿرافق التي يتذـػس فقفذا أهذل البؾذد،
ويسرتيحون فقفا ويستظؾون بلشجارها ،هذا ال يجوز ألحد أن يؼذره طؾقفم ،أن يوسخه طؾقفم ،أن يغقذره
ألكه من مصالح الؿسؾؿقن.
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ
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فالذي يتعره لؾظل الـافع ،هذا متعره لؾعـة :ألن الرسول ﷺ طده مذن الؿالطذن التذي يؾعذن مذن
مقرها أو أحدث فقفا ما يعطؾفا أو يـؼص االرتػاق هبا ،يف حقن أكه كثقرا من الـذاس هذداهم اهلل إذا جذاؤوا
وسخوه وخ ّؾػوا فقه الؿخ ّؾػات من الؿ كل ومقر ذلك ويوسخوكه أيضا بالـجاسذات ،بحقذث إذا
إلى ضل ّ
رحل من الؿؽان إذا هو قد تركه ال يصؾح لؿن يليت بعده ،ولقس هذا من خصذال الؿسذؾؿقن ،الؿػذروه
أكه إذا اكتػع بالظل وارتػق به أن يذكر إخواكه الذين يحتاجون إلى هذا الظذل ،فذال يذرتك فقذه وسذخا وال
يرتك فقه مخؾػات وال يرتك فقه ما يعطؾه أو يـؼص االكتػاع به طؾى اآلخرين.
ففذا واج طؾى الؿسؾؿقن أن يحرتموا مرافق البؾد ويحافظوا طؾقفا ويـؿوها.
فؽق

تدمقرا ويفدوهنا هد ًا بالؿتػجرات ومقر ذلك ،حتذى الؿسذاجد لذم
بالذين يدمرون مرافق البؾد
ً

تسؾم مـفم يػجروهنا ويؾؼون فقفا الؼـابل ،ويؼتؾون الـذاس يف مسذاجدهم ،ويذدمرون مباكقفذا ومرافؼفذا،
ويدطون أن هذا من الجفاد يف سبقل اهلل وأهنم مجاهدون وال حول وال قوة إال باهلل العؾي العظقم.
فقج التـبه لفذا والتـبقه من يجفل هذا الحؽم ويغرر به ،ويؾؼى يف باله أن هذذا مذن الجفذاد وأن فقذه
فضقؾة ،يف حقن أكه مذن التذدمقر واهلل ال يحذ الؿػسذدين ،هذذا مذن اإلفسذاد يف األره ،واهلل ال يحذ
الؿػسدين ،فضال طؿا يحصل من قتل األبرياء قتل الـػوس التي حرم اهلل قتؾفا إال بالحق ،ففذم يرتؽبذون
جرائم :بل قد يؼتؾون أكػسفم يػجرون أكػسفم ويؼولون :هذه شفادة ،كقذ

يؽذون قاتذل كػسذه شذفقدا،

َ َ َ ُ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ
ٱَّللأانأةِكنًأ
والرسول ﷺ أخرب أن قاتل كػسه يف الـار ،واهلل جل وطال قال﴿ :وٗلأتلخئْأَُفصنكًأإِنأ
َ ا ََ َ َ َ ََ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ َٰ َ ُ ا ُ
أَأٱ ََّّللِأيَصِ ً
نتْأ [﴾٣٠الـسذاء]ويف
ناراأوَكنأذَٰل ِنم
أغد َو َٰأُاأ َوظي اأٍاأف َصٔفأُصن أي ِيِّأُ أ
ِيٍاأ ٢٩وٌَأحفػوأذل ِم
َرۡ اأ

الحديث الصحقح «أن من قتل كػسه يف سم فسؿه يف يده يتحساه يف كار جفـم قتل كػسه بحديده حديدته يف
يده يجل بفا كػسه يف كار جفـم ،ومن تردى من جبل فؼتل كػسه تردى يف جفـم» ،والعقاذ باهلل ،فؼاتذل كػسذه
مرتؽ لؽبقرة ،كق

يؼال :إكه شفقد ،مستوج لؾـار ،كق

يؼال أكه يف الجـة ،والرسول ﷺ أخرب أكذه يف

َ َ َ َ َ َّ َّ
َّ َ َ
ِيَأكُخِئُْْأِف َ
أٱَّل َ
يوأٱَّللِأٌَ َوَٰحۢن أةَنوأ
ب
ن
أش
الـار ،واهلل إكؿا جعل الشفادة لؾؼتل يف سبقؾه يؼتل قتؾوا ﴿وٗلأَتصَب
ِ
ِ ِ
َّ َ َ ُ ۢ َ َ َ ٓ
ََ َُ ُ ْ َ ُ َُ
َ ٌَٓ َ َّ ُ َُ َ
َ
َٰ
يوأٱَّلل ِأٌَنوتأةنوأَۡيناَأأ﴾[البؼذرة:
َۡياَأغِِدأرب ِ ًِٓأيرزكٔنأ [﴾١٦٩آل طؿران]﴿ ،أوٗلأتلٔلْٔأل ٍَِأحلخو ِ
أِفأشنب ِ ِ

 ]351الذي يؼتل يف الجفاد تحت راية الؿسؾؿقن هذا هو الشفقد ،الذي يؼتؾه مقره بقذد األطذداء ،أمذا الذذي
يؼتل كػسه متعؿدا ففذا مرتؽ لؽبقرة ومتوطد بالـار وال حول وال قوة إال باهلل.

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
الـــــشــــيــــخ َصـــــــالِــــــح الفوزان

ولؿا سئل الـبي ﷺ طن الرجل يؼاتل حؿقة والرجل يؼاتل شجاطة والرجل يؼاتل كذا وكذذا أي ذلذك
يف سبقل اهلل؟ قال« :من قاتل لتؽون كؾؿة اهلل هي العؾقا ففو يف سبقل اهلل».
فالؿرجع يف هذا إلى قول اهلل وقول رسوله ﷺ ال إلى قول الؿخربقن والضذالقن والؿخذرفقن ،الذذين
يغسؾون أدمغة الـاس ويعطوهنم هذه األفؽار الخبقثذة ،فتذدمقرهم لؿصذالح البؾذد ولؿرافذق البؾذد حتذى
الؿساجد لم تسؾم مـفم ،أين هم والجفاد يف سذبقل اهلل؟ ،إذا كذان مذن بذال يف الطريذق أو تحذت شذجرة
يستظل هبا الـاس ،قد استوج الؾعـة ،فؽق

تدمقرا طؾذى مذن فقفذا ،وال حذول وال
بالذي يدمر الؿرافق
ً

قوة إال باهلل.
فقج طؾى همالء يتوبون إلى اهلل  ،۵ويعرفوا من هو صديؼفم من طدوهم ،ويتعؾؿوا العؾم الـذافع
الذي يفديفم به اهلل إلى صراصه مستؼقم ،وال يتؾؼوا معؾوماهتم طن أكاس مض ّؾقن.
وكذلك حسن الؿواصـة يؽون بؽف األذى طان جقراكاك وطان مواصـقاك وباذل الـادى والؿسااطدة
واإلطاكة لفم طؾى مصالحفم وحسن التعامال معفام يف البقاع والشارال والؿعاامالت وحسان الؿعاشارة
والصداقة معفم إذا كاكوا من الؿسؾؿقن ،ألهنم إخواكك ،وحتى إذا كان الؿذواصن مذن الؽػذار ودخذل يف
بالد الؿسؾؿقن بؿوافؼة من ولي األمر أو حتى من بعض أفراد الؿسؾؿقن لؿصؾحة ولقس فقفا مضرة طؾى
أحد فنن هذا يحسن إلقه ما دام يف بالد الؿسؾؿقن ،حتى يخرج مـفا :ألن ديذن اإلسذالم ديذن الوفذاء قذال

َ َ َ َّ َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َٰ َ َ َ َ َ َٰ َ َّ
أٱَّلل ُِأث ًَّ َأأةي ِغ ُّ َ
تعالى﴿ :أِإَونأَ َ َۡدأ ٌّ ََِأٱل ُ
أٌأ ٌَ َِ ُّۥأذَٰل ِمأةِأج ُأًٓأكنٔمأأٗلأ
جرهأَّۡتأيصٍعأنلً
أ
أف
ك
ار
ج
خ
أٱش
ِني
ك
ۡش
ٍ
ِ
ِ
َ َ
َحػي ٍُٔنأ [﴾٦التوبة].

وكذلك الؿعاهد وكذلك الدبؾوماسقون الذين يلتون برسائل ومفؿات وكذلك التاجر الذي يذليت لبقذع
تجارته أو تسويق أمواله ،بنذن من ولذي األمذر ففذذا أيضذا ال يؿذس بسذوء ،حتذى يخذرج ألكذه يف كػالذة

َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ
أوٗلأ
الؿسؾؿقن ،ويف ذمة الؿسؾؿقن ،فذال يجذوز ألحذد أن يعتذدي طؾقذه ،وقذد قذال گ﴿ :وٱختندوْأٱَّلل
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
أوٱةَ َّ
َ
َ
يوأ﴾[ الـساء] ،فجعل الجوار له حق من الحؼوق العشرة الؿذكورة يف هذذه
أٱلصب ِ ِأ
ِبأةِٱج ِ
وٱلصاۡ ِ
ۢنب ِ

اآلية ،وقد قال ﷺ« :الجقران ثالثة :جار له ثالثة حؼوق وهو الجار الؼريب الؿسؾم له حل الجوار ،وحل
الؼرابة وحل اإلسالم .وجار له حؼان وهو الجار الؿسؾم غقر الؼريب له حل اإلسالم وحل الجوار .وجاار
له حل واحد وجار له حل واحد وهو الجار غقر الؿسؾم له حل الجوار» ،ففذذا دلقذل طؾذى أن الؽذافر إذا
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

تأصيل االنتماء واملواطنة الشرعية

جارا لك فنكك تحسن إلقه له حق الجوار وال تمذه ،هذا من الؿواصـة الشرطقة التي أمر اهلل جل وطذال
كان ً
هبا.
وكذلك ال يجوز االطتداء طؾى من دخل يف كػالة ولذي األمذر أو أحذد مذن الؿسذؾؿقن فنكذه يجذ أن

َ َ ُ ُ ْ َّ َ َّ
نَّتأ
أٱى
يحرتم دمه وماله وحرمته ،حتى يخرج من بؾد الؿسؾؿقن ،اهلل جل وطال قذال﴿ :أٗلأتلخينْٔأٱنلفنس ِ
َ َّ َّ
َّللأإ ِ َّٗلأةن َ
قِۗ﴾ [اإلسذذراء ]11 :والذذـػس التذذي حذذرم اهلل ،هذذي كػذذس الؿسذذؾم وكػذذس الؿعاهذذد
نٱَ ّ ِأ
نر َمأٱ ُأ
ۡن
ِ

والؿستلمن ،ففي كػس حرم اهلل قتؾفا بدلقل أن اهلل أوج يف قتل الؿعاهد الؽافر خطذل مذا أوجبذه يف قتذل

َ َ ُ َ ُ ً َّ َ َ ا َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ا َ
ُ َ َ َ ُّ َ َ َ ُّ َ َّ َ ٌ
َ َ
َ
الؿسؾم ﴿ َو ٌَاأانأل ُأٍِؤٌ ٍَِأَنأحلخوأمؤٌِِاأإِٗلأخطأٔاأوٌَأرخوأمؤٌِِاأخطأٔاأُخح ِريرأررتثأأ أٌؤٌِِثأأودِيثأٌصنيٍثأ
َّ ٓ َ
َ َ
َ
ُ ََ
َ
َ َ
ُ ْ َ َ َ
َ َ ُ ّ َّ ُ
أو ُْ َٔ ُ
كً َ
إ ِ َٰٓ
أرر َتنثأأ ُّأٌؤٌ َِِنثأأِإَونأانأٌِنَأكنٔ أ
أمنؤٌَِأأُ َخح ِرينر
َلأَْيِِّۦٓأإِٗلأَنأيَ َّص َّدكْٔأفإِنأانأٌَِأكٔ ٍمأغد أوأى
َ َ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ُّ َ َّ َ ٌ َ َ
َ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ا
ةيِكًأأوبيًِٓأٌِيثَٰقأأفدِيثأٌصيٍثأإ ِ َٰٓ
نثأ
نيأحٔب أ
أَيدأف ِصيامأشٓري َِأٌخخاةِػ ِ
َلأَْأيِِّۦأوَت ِريرأررتثأأ أٌؤٌِِثأأٍَُأىً ِ
ّ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ
ِيٍ َ
أغي ً
ِيٍاأ[﴾٩٢الـساء] فلوجذ يف قتذل الؽذافر الؿعاهذد خطذ ًل مذا أوجبذه يف قتذل
اأۡه اأ
ٌَِأٱَّللِأوَكنأٱَّلل

الؿسؾم من الدية والؽػارة ،أما من قتل الؿعاهد متعؿذدً ا ،ففذذا كؿذا قذال الـبذي ﷺ يف حؼذه« :مان قتال
معاهد ًا لم يرح رائحة الجـة وإن ريحفا لقوجد من مسقرة سبعقن سـة» أو كؿا قال ﷺ.
فالذي دخل بالد الؿسؾؿقن ٍ
بنذن من ولي األمذر أو مذن خذول لذه اإلذن فنكذه يؽتسذ حرمذة الذـػس
وحرمة الؿال ،وال يمذى حتى يخرج من بؾد الؿسؾؿقن.
كافرا له حق اإلقامة يف بؾد الؿسذؾؿقن مذادام مؼقؿذا
ففذا من الؿواصـة الشرطقة حتى ولو كان الؿواصن ً
فقفا فؾه حق الؿواصـة الشرطقة.
ففذه أمور يج طؾى الؿسؾؿقن أن يعرفوها.
يج أيضا تعؿقر الذبالد الؿشذاركة يف تعؿقذر الذبالد وإصذالح مرفؼاهتذا ،وهذذا مذن اإلحسذان إلذى
خصوصذا إذا كاكذت الدولذة قؾقؾذة ذات القذد فذنن الؿسذؾؿقن
الؿسؾؿقن ،وأال يؽتػى بؿا تبذلذه الدولذة،
ً
يشاركون يف تعؿقر مرافق البالد يف مساجدها يف مدارسفا يشاركون يف هذا ،ففذا مذن الؿواصـذة الصذالحة
والتعاون طؾى الرب والتؼوى وفقه أجر طظقم.
أيفا اإلخوة ومؿا يعؿر البالد ويصوهنا ،صاطة اهلل ورسوله ،واألمر بالؿعروت والـفي طن الؿـؽر ،فذنن
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[الحج] ،ففذا مؿا يعؿر البالد الطاطة والعبادة ،إحسان فقؿا بقن العباد وبقن اهلل وإحسان فقؿا بذقن العبذاد
بعضفم مع بعض ،هذا مؿا تعؿر به أوصان الؿسؾؿقن.

َ َ
ومؿا يدمر البالد والعقاذ باهلل الظؾم ،فنن الظؾم يدمر البالد العامرة بلكواع الظؾم ،قال تعذالى َ ﴿:وكنأيَِّأ
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أٱلص ُ
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أَْذْنأيَص ٍَ ُػٔنأة ِ َٓا ۖۡأفإِج َٓاأٗلأتػ َِمأٱۡلة أ
ل ًُٓأكئبأأحػلِئنأةِٓاأَو
أول َٰ ِ
كَأتػِمأٱىلينٔب ِ ِ

َ َ ْ
َ
ُ
َ َ
َ
َ َ
مأ ٌَ َ َٰ
ه ُِ ًُٓألًأ
س ِأ
[﴾٤٦الحج]  ،قال تعالى﴿ :أفخِيم ُأب ُئت ًُٓأخاوِ َيَۢةأة ِ ٍَاأظي ٍُ ٓأْٔأ﴾[الـؿل ،]55:قال تعالى ﴿أفخِي أ
َّ َ ا َ ُ َّ َ
ُ َ
اأۡح َُأٱى َوَٰرث َ
ت صك ّ ِ
ِنيأ[﴾٥٨الؼصص] ،فالبالد تدمرها الؿعاصي والذكوب ،تذدمرها
ِيل ۖۡأوكِ
َأٌ َۢ َأبػ ِدًِْأإِٗلأكي أ
ِ

الؽػر والشرك باهلل  ،۵كؿا دمر األمم السابؼة التي خوت وبؾقت وبؼقت آثار ديارها شاهدة طؾقفا ،قذال
ََ

َّ

ْ َ

َ َ

َ

سه ُِِ ًُٓأنذَٰل َِمأَنزيأٱى َلٔ َمأٱل ٍُجرٌ َ
ىأإٗل َ
َ ُ
ُ
أٌ َ َٰ
ِنيأ﴾[األحؼات ]55:فقج طؾقـا أن كعؿذر
تعالى﴿ :أفأصتحْٔأٗلأي َر َٰٓ ِ
ِ
ِ

بالدكا بطاطة اهلل واألمر بالؿعروت والـفي طن الؿـؽر ،ومـع الظؾم ففذا مؿا يعؿر الذبالد ،وهذو إصذالح

َ
ََ ُ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َٰ
أِفأٱۡل ِ
ۡرضأبػدأإِصل ِحٓاأ﴾ [األطرات].
لؾبالد ،قال تعالى :وٗلأتفصِ دوْ ِ

ففذه كؾؿات مختصرة أضن الوقت ال يتسع ألكثر مـفا ،وأسلل اهلل گ أن يوفؼـا وإياكم لصالح الؼذول
والعؿل ،ويرزقـا وإياكم العؾم الـافع والعؿل الصالح ،وصذؾى اهلل وسذؾم طؾذى كبقـذا محؿذد وطؾذى آلذه
وأصحابه أجؿعقن..
[األسئؾة]
سمال ( :)1كق

الرد طؾى من زطم أن مصطؾح الؿواصـة كشا وتطور يف الغرب كتقجة الصراع مع

الؽـقسة ففو من مػرزات العؾؿاكقة بدلقل أن مصطؾح الؿواصـة لم يرد يف الؼرآن والسـة ؟
الشقخ :سؿعتم يف الؿحاضرة من األدلة طؾى أحؽام الؿواصـة ما فقه كػاية ،والحؿد هلل ولقس هذذا مذن
الؿصطؾحات الغرب ،الغرب لفم مواصـتفم والؿسؾؿون لفذم مذواصـتفم بؿوجذ الشذريعة وهذم لفذم
مواصـتفم بؿوج ما هم طؾقه من ديـفم ومن طاداهتم ومن تؼالقدهم ،فػرق بقن هذا وهذا..
سمال ( :)5هل يؿؽن الجؿع بقن الوالء والرباء والؿواصـة بالؿـظور الغربي يف ضل التحديات الؼائؿة
ضد األمة اإلسالمقة ؟

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

تأصيل االنتماء واملواطنة الشرعية

الشقخ :فقه فرق بقن الوالء والرباء وبقن الؿواصـة ،الؿواصـذة كذوع مذن التعامذل الذدكقوي وأمذا الذوالء
والرباء فالؿراد هبم الؿحبة ألولقاء اهلل والبغض والؽراهة ألطداء اهلل ،فلكت تواصـفم مواصـة دكقوية :لؽذن

ََ َ
ُ
نر ٌَ َِّكًأ
ال تحبفم يف قؾبك :بل تبغضفم وال يؿـع هذا أن تعذامؾفم باإلحسذان كؿذا قذال تعذالى﴿ :وٗلأَي ِ
ُ ْ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َٰٓ َ َّ َ ُ ْ
أْ َٔأَك َر ُبأل َِّيخل َٔ َٰىۖۡأ﴾[سورة الؿائدة]8 :
َأأٗلأتػدِلْٔأأأٱغدِلْٔ
شنأٔانأكٔ ٍأمأ

سمال ( :)1طؾقـا واجبات كثقرة كحو هذا الدين وهذا البؾد أوجبفا اهلل گ لؽن ما هو موقػـا تجاه
بعض االكحرافات ؟
الشقخ :موقػـا تجاه االكحرافات يج أن كؼ

ضدها ضد االكحرافات كل بحس مذا يسذتطقع ،كذل

بحس استطاطته وال يجوز لـا أن كرضى طـفا أو أن كرتكفا أو أن كؼرهذا :بذل كـؽرهذا وكذدافعفا بحسذ
االستطاطة مع كل أحد قال ﷺ« :من رأى مـؽم مـؽرا فؾقغقره بقده ،فنن لم يستطع فبؾساكه فنن لم يستطع
فبؼؾبه وذلك أضعف اإليؿان» ،فقج إن تـؽر الؿـؽر توجفات والتوجقفات السقئة بحسذ مذا تسذتطقع
وال تسؽت طـفا وأكت تؼدر طؾى بقاهنا وال تسؽت طـفا وأكت تؼدر طؾى إزالتفا.
سمال ( :)1فضقؾة الشقخ اكتشر طـدكا بؽثرة تلخقر صالة الػجر حتى قبقل صؾوع الشؿس بربع ساطة
وكذلك العصر يمخرهنا ساطة ويـادون أن ذلك مشروطا ؟
يذوزع طؾذى الؿسذاجد ،ويؽذون بواسذطة شذمون
الشقخ :توققت الصؾوات مضبوط بالحساب الذذي ّ
الؿساجد كؿا هو معؾوم ،فقتؿشى طؾذى موجبذه ،وال يتذلخر الؿسذجد طذن الؿسذاجد األخذرى ،يصذؾي
الؿسؾؿون جؿقعا وال يتلخر مـفم أحد فقحصل االختالت بقن الؿسؾؿقن هذا أمذر ال يجذوز االخذتالت،
فنذا سؿعت الؿساجد األخرى قد أققؿت فقفا الصالة تؼقم الصالة الظفر والعصر والػجذر وكذل أوقذات
الصالة ،وال يجوز الشذوذ والؿخالػة واالختالت السقؿا يف أمر العبذادات ،فذنن هذذا مذدطاة الخذتالت
الؼؾوب ،مدطاة لؾتػرق ،وهذا ما يريده أطداؤكا.
سمال ( :)5تؼام الدورات وتتوالى الؽؾؿات والصرخات من العؾؿاء والؿصؾحقن يف محاربة اإلرهاب
والذي يمس

له تلخر كثقر من الخطباء والدطاة طن هذا األمر الخطقر فقرتك الـاس يستؼون هذا العؾم

مؿا ال طؾم له وال دلقل شرطي طـده فقطرب الـاس ويحصل لفم الخؾل فال كزال كسلل أين كثقر من
الخطباء طن هذا الخط الجؾل ففل هذا من الػؼه والحؽؿة تلخقر الؿؼال طن الؿؼام يا فضقؾة الشقخ ؟

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
الـــــشــــيــــخ َصـــــــالِــــــح الفوزان

الشقخ :كعم هذا خؾل والـاس بحاجة القوم ماسة إلذى بقذان هذذا الػؽذر وتعريتذه وبقذان خطذره طؾذى
الؿسؾؿقن طؾى الخطباء والؿدرسقن وطؾى صؾبة العؾم وكل من طـده استطاطة أن يبقن لذئال يتغؾغذل هذذا
الػؽر يف أبـاء الؿسؾؿقن وكرتك الؿجال لؾؿخربقن يغسؾون أدمغة شبابـا وأوالدكا وكحن مؽتذويف األيذدي
فقج التـبه لفذا يف الؿساجد ويف مقرها.
سمال ( :)6ما رأيؽم يف كتاب «الوصـقة يف التشريع اإلسالمي» لؾباحث بذدر بذن طؾذى طبذد الؼذادر أن
كـتم اصؾعتم طؾقه يا فضقؾة الشقخ ؟
الشقخ :واهلل لم اصؾع طؾقه وال اقدر احؽم طؾقه وأكا لم أصؾع طؾقه.
سمال ( :)7هل طدم كصح الؿحدثقن وإقرارهم أو السؽوت طـفم يستحق الؾعـة لؼول الـبي ﷺ:
«لعن اهلل من آوى محدثا»؟
الشقخ :كعم من آواه يعـي مـع الوصول إلقه ،من مـع من وج طؾقه حد شرطي كحذد الؼصذاح حذد
السرقة حد الؼتل ،الذي يمويه ويؿـع من إقامة العدل فقه هذا مؾعون «لعن اهلل مان ووى محادثا» ،فقجذ
التعاون طؾى تـػقذ أحؽام اهلل  ۵وتـػقذ حدوده :ألهنا رحؿذة لؾؿسذؾؿقن وتطفقذر لؾؿجتؿذع وطؿذارة
لألره كؿا يف الحديث «لحد يؼام يف األرض خقر لفا من أن تؿطر أربعقن صباحا».
فالحدود من رحؿذة اهلل بالؿسذؾؿقن ،وال يجذوز ألحذد أن يعرتضذفا ،وال أن يشذػع فقفذا «إذا بؾغات
الحدود السؾطان فؾعن اهلل الشافع والؿشػع» ولؿا أراد أسامة بن زيد ح الرسول ﷺ وابذن حبذه أراد أن
يشػع المرأة وج طؾقفا حد السرقة وقطع يدها وجاء أهؾفا إلى أسامة يطؾبون مـه الشػاطة طـد الرسول
ﷺ فؾؿا كؾم الرسول يف ذلك مض طؾقه ،وقال« :أتشػع يف حد من حادود اهلل؟ وأيام اهلل لاو أن فاصؿاة
بـت محؿد سرقت لؼطعت يدها» ال يجوز إيواء الؿحدث وال الشػاطة فقه وال التسرت طؾقذه ،الذذي يضذر
بـػسه أوال ويضر بالؿسؾؿقن.
سمال ( :)8ما دوركا كخطباء ودطاة يف توجقه وكصح بعض الذين يؽتبون يف الصحافة واإلطالم بعض
الؼضايا كؼضايا الؿرأة ومقرها ؟
الشقخ :الواج طؾى من طـده طؾم أن يتؽؾم وان يؽت وأن يـؽر هذا الؿـؽذر الخطقذر الذذي يتـذاول
كساء الؿسؾؿقن ويغريفن بالسػور ويغريفن باالختالط ويغريفن برتك الحشذؿة ،الواجذ اإلكؽذار طؾذى
همالء حتى يرتدطوا أمام الحق.
َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

تأصيل االنتماء واملواطنة الشرعية

األخ بن سعود يؼذرتح أن تطبذع هذذه الؿحاضذرة ألن فقفذا مذا يػقذد ويخذدم مصذؾحة الؿسذؾؿقن يف
حاضرهم ومستؼبؾفم وذكر إن فضقؾتؽم أشار إلى كؼاط مفؿذة تخػذى طؾذى كثقذر مذن طامذة الؿسذؾؿقن
ويؼرتح أن توزع هذه الؿحاضرة يف أشرصة أو يف كتقبات يف األماكن العامة والؿساجد لعل فرع الوزارة يف
مـطؼة الؼصقم وكذلك معفد األئؿة يتبـى هذه الػؽرة.
الشقخ :بارك اهلل فقه.
سمال ( :)9تعؾقق فضقؾتؽم طؾى ما يؼول أن اهلل ققد حركة قتل الـػس بعذدواكا وضؾؿذا وكذان الؿػجذر
كػسه يؼول أكا ال افعذل ذلذك إال لؿصذؾحة وهذي الجفذاد يف سذبقل اهلل ومحاربذة صوامقذت األره وأن
الرسول ﷺ حدد ذلك باالكتحار قصدا كسلل اهلل السالمة ولعافقة ؟
الشقخ :يا أخي هل همالء يـػذون جرائؿفم يف بالد الؿسؾؿقن أو يف بالد الؽػار ،الؽػار ربؿا أهنم هذم
الذين دربوهم طؾى هذذه األمذور ،إكؿذا يعؿؾذون هذذه األطؿذال يف بذالد الؿسذؾؿقن ،يخربذون ويؼتؾذون
ويروطون يف بالد الؿسؾؿقن ،فؽق

يؽون هذا من الجفاد يف سبقل اهلل هذا من الجفاد يف سبقل الشقطان.

سمال ( :)30فضقؾة الشقخ إين أحبك يف اهلل .جزاك اهلل طـذي وطذن اإلسذالم والؿسذؾؿقن خقذر الجذزاء
وسمالي :ما هو دور العؾؿاء والدطاة والخطباء تجاه مذا يتعذره لذه الؿسذجد األقصذى مذن محذاوالت
التدكقس بل قد تصل إلى الفدم ؟
الشقخ :الواج طظقم يف هذا الؿسجد األقصى وجؿقع مساجد الؿسذؾؿقن :لؽذن الؿسذجد األقصذى
هو أحد الؿساجد الثالثة التي يشد إلقفا الرحال وهو من مساجد األكبقاء طؾقذه الصذالة والسذالم فقجذ
طؾى الؿسؾؿقن أن يدافعوا طـه بؽل ما أوتوا حتذى يخؾصذوه مذن وصذلة الؽػذار والقفذود ،واجذ طؾذى
الؿسؾؿقن طؿوما ،ال طؾى فرد من اإلفراد فؼط كل بحس استطاطته ومؼدرتذه ،ولذو بالبقذان والتوضذقح
ولو باالتصال بالؿسمولقن ووالة األمور وحثفم طؾى العؿل طؾى تخؾذقص الؿسذجد األقصذى ،فقجتفذد
الؿسؾم حس ما يستطقع من إكؽار هذا الؿـؽر العظقم ،والؿطالبة بتخؾقص الؿسجد األقصى مذن أيذدي
القفود ،ولن يخؾص الؿسجد األقصى إال الؿسؾؿون ،أبدا لذن يخؾصذه إال الؿسذؾؿون الصذادقون ،كؿذا
أخرب الـبي ﷺ مؿا يؽون يف آخر الزمان وأن الؿسؾؿون يـتصرون طؾى القفود ،ويؼتؾوهنم شذر قتؾذة حتذى
أن أحدهم اختبل خؾ

الحجر والشجر فنن الحجر والشجر يـادي يا مسذؾم هذذا يفذودي خؾػذي تعذالى

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
عيَّ ِة
للدُّرُوسِ العِلْ ِميَّ ِة َوالبُحُوثِ الشَّرِ ِ

َّ
الـــــشــــيــــخ َصـــــــالِــــــح الفوزان

فلقتؾه فالػرج قادم إن شاء اهلل والػرج قري  ،واهلل جل وطال لن يضقع الؿسجد األقصى لذن يضذقعه أبذدً ا
وال يخػى طؾقه أطؿال همالء األرجاس ال يخػى طؾقه ذلك ولؽـه سبحاكه يمخرهم إلى أجل مسؿى.
سمال ( :)33فضقؾة الشقخ ما هذو مػفذوم مذدلول البقعذة والجؿاطذة يف اإلسذالم وطالقتفذا بؿصذطؾح
الؿواصـة؟
الشقخ :كعم الؿواصـة الوصن ال يؼوم وال يتؽون إال بولي أمر ألكذه ال جؿاطذة إال بنمامذة وال إمامذة إال
بسؿع وصاطة ،ففذا شذيء ضذروري مذا يؽػذي أن الؿسذؾؿقن يجتؿعذون بذدون ققذادة مسذؾؿة تذوجففم
وترشدهم ،ولذلك مبايعة ولي األمر أمر ضروري ،والصذحابة لؿذا تذويف رسذول اهلل ﷺ لذم يشذتغؾوا يف
تجفقزه تجفقز جـازته حتى بايعوا الخؾقػة :بايعوا أبا بؽر الصديق ﭬ ،فؾؿا بايعوه اتجفذوا إلذى تجفقذز
الرسول ﷺ والصالة طؾقه ودفـه.
سمال ( :)35توجقفا لؾشباب حول شبه الشفوات وأثرها وخطرها طؾقفم ؟
الشذذقخ :مذذا يف شذذك أن الشذذبفات خطقذذرة جذذدا أطظؿفذذا والعقذذاذ بذذاهلل فتـذذة الشذذبفات يف العؼقذذدة
شذذبفات يف العؼقذذدة هذذذه أخطذذر ،ثذذم فتـذذة الشذذفوات مذذن الؿحرمذذات ومذذن الؿسذذؽرات واألصعؿذذة
ومقذذر ذلذذك واألقذذوال واألفعذذال الؿحرمذذة كذذل هذذذا مذذن أطظذذم الخطذذر طؾذذى الؿسذذؾؿقن ،والشذذباب
بخاصة يج أن يمخذذ بليذديفم وأن يربذوا طؾذى الخقذر وطؾذى اإلسذالم وطؾذى الطاطذة وطؾذى البعذد
طذذن الشذذفوات الؿحرمذذة يربذذوا يف البقذذوت طؾذذى أيذذدي الوالذذدين ،يربذذوا يف الؿذذدارس طؾذذى أيذذدي
الؿدرسذذقن ،يربذذوا قبذذل الؿذذدارس يف الؿسذذاجد طؾذذى أيذذدي األئؿذذة والخطبذذاء ،يربذذوا طؾذذى يذذدي
الؿجتؿذذع كؽذذل :يجذذ العـايذذة بشذذباب الؿسذذؾؿقن وأال يرتكذذوا لؿروجذذي التخريذذ مروجذذي
الشفوات والشبفات.
سمال ( :)31االجتؿاع رحؿة والػرقة طذاب هل هم طذاب أو رحؿة دكقوية أو أخروية ؟
الشقخ :يعـي الغؾو لقس رحؿة ،إكؿا هم طذاب وشؼاء طؾى أكػسفم وطؾى الؿسؾؿقن فؾقسوا رحؿة
كعم.
سمال ( :)31طن مذه الخوارج من هذو زطذقم هذذا الؿذذه ومتذى اكتشذر وهذل قاومذه أحذد مذن
الخؾػاء؟

َمـــــــــوِ ِقــــعُ الــتَّفــــرِيــــــــ ِغ
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تأصيل االنتماء واملواطنة الشرعية

الشقخ :الخوارج هم الذين يخرجون طن صاطة ولي أمذر الؿسذؾؿقن يشذؼون طصذا الطاطذة ويؼذاتؾون
الؿسؾؿقن ويؽػرون الؿسؾم بالؿعصقة التذي دون الشذرك الؽبقذرة التذي دون الشذرك يؽػروكذه هبذا ففذم
يجؿعون بقن جريؿتقن جريؿة التؽػقر بالؽبذائر التذي دون الشذرك وجريؿذة شذق طصذا الطاطذة وتػريذق
الجؿاطة وجريؿة ثالثة وهي قتل الؿسؾؿقن أخرب ﷺ «أن الخوارج يؼاتؾون أهل اإليؿذان ويذدطون أهذل
األوثان» وهذا دأهبم يف كل زمان تجد تسؾطفم طؾى الؿسؾؿقن وطؾذى مجتؿعذات الؿسذؾؿقن و أول مذن
قاتؾفم أمقر الؿممـقن طؾى بن أبي صال ﭬ ثم توالى من بعده الخؾػذاء و والة األمذور يف قتذالفم فؼذد
قال ﷺ طـفم« :كؾؿا ضفر مـفم قرن قطع» ،والحؿد هلل يسر اهلل لفم من يخؿد فتـتفم.
سمال ( :)35رمم خطورة ما يؼوم به أصذحاب الػؽذر الضذال إال أكذه مذع األسذ
يتعاص

هـذاك ال يذزال مذن

معفم بحجة وجود مخالػات من بعض الؿسمولقن ما هو توجقه فضقؾتؽم ؟

الشقخ :مخالػات بعض الؿسئولقن ال تبقح أن كخرج طؾقفم وأن كذـػض القذد مذن صذاطتفم مذا أقذاموا
الصالة كؿا قال الـبي ﷺ لؿا ذكر ما يؽون من الوالة من مخالػات قالوا يا رسول اهلل أفال كـابذذهم قذال:
«ال ما أقاموا فقؽم الصالة» ،فال يجوز الخروج طؾقفم وشق طصا الطاطذة بسذب مذا يحصذل مذـفم مذن
الؼصور والتؼصقر ما لم يخرجوا طن اإلسالم؛ ألن يف البؼاء طؾذى صذاطتفم وجؿذع الؽؾؿذة مصذالح ويف
الخروج طؾقفم مػاسد أكرب من الصرب طؾقفم ،وال شك أن درء أطؾى الؿػسدتقن بارتؽاب أدكاهؿا أن هذه
قاطدة شرطقة ارتؽاب أخ

الضررين لدفع أطالها أطؾى الضرر ،ومعاصقفم ضررها طؾى أكػسفم ،وأمذا

االجتؿاع طؾقفم ففذا من صالح الؿسؾؿقن.
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