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مقدمة

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا .من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.
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وبعد :فهذه رسالة عظيمة
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النفع والفائدة للعامة واخلاصة؛ يُجيب فيها عامل من

علماء هذا العصر وهو فضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين حفظه اهلل تعاىل ونفع به،
جييب فيها على سؤال يدور على ألسنة الغيورين على هذا الدين الذي حيملونه يف قلوهبم
ويشغلون فكرهم به ليلًا وهنارًا وجممل السؤال هو:
ما هو السبيل إىل النهوض باملسلمني وما هو الطريق الذي يتخذونه حىت ميكن اهلل
هلم ويضعهم يف املكان الالئق هبم بني األمم ؟

( ) سورة آل عمران آية . 02 :
( )2سورة النساء آية . :
( ) سورة األحزاب آية .0 - 00:
( ) أصل هذه الرسالة شريط مسجل مث كتب ،وطبع يف جملة السلفية ،العدد الرابع عام 1
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فأجاب العالمة األلباين -نفع اهلل به -على هذا السؤال إجابة مفصلة واضحة .وملا هلذه
اإلجابة من حاجة ،رأينا نشرها .فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا وأن يهدي املسلمني إىل ما حيب
ويرضى؛ إنه جواد كرمي.
العناية واالهتمام بالتوحيد
سؤال  :فضيلة الشيخ ال شك أنكم تعلمون بأن واقع األمة الديين واقع مرير من
حيث اجلهل بالعقيدة ،ومسائل االعتقاد ،ومن حيث االفتراق يف املناهج وإمهال نشر
الدعوة اإلسالمية يف أكثر بقاع األرض طبقًا للعقيدة األوىل واملنهج األول الذي
صلحت به األمة ،وهذا الواقع األليم ال شك بأنه قد ولد غرية عند املخلصني ورغبة يف
تغيريه وإصالح اخللل ،إال أهنم اختلفوا يف طريقتهم يف إصالح هذا الواقع؛ الختالف
مشارهبم العقدية واملنهجية  -كما تعلم ذلك فضيلتكم  -من خالل تعدد احلركات
واجلماعات اإلسالمية احلزبية واليت ادعت إصالح األمة اإلسالمية عشرات السنني،
ومع ذلك مل يكتب هلا النجاح والفالح ،بل تسببت تلك احلركات لألمة يف إحداث
الفنت ونزول النكبات واملصائب العظيمة ،بسبب مناهجها وعقائدها املخالفة ألمر
الرسول  وما جاء به؛ مما ترك األثر الكبري يف احلرية عند املسلمني  -وخصوصًا
الشباب منهم  -يف كيفية معاجلة هذا الواقع ،وقد يشعر الداعية املسلم املتمسك
مبنهاج النبوة املتبع لسبيل املؤمنني ،املتمثل يف فهم الصحابة والتابعني هلم بإحسان من
علماء اإلسالم؛ قد يشعر بأنه محل أمانة عظيمة جتاه هذا الواقع وإصالحه أو املشاركة
يف عالجه.
** فما هي نصيحتكم ألتباع تلك احلركات أو اجلماعات ؟
** وما هي الطرق النافعة الناجعة يف معاجلة هذا الواقع ؟
** وكيف تربأ ذمة املسلم عند اهلل  يوم القيامة ؟
جواب :جيب العناية واالهتمام بالتوحيد أوال كما هو منهج األنبياء والرسل عليهم
السالم ،باإلضافة ملا ورد يف السؤال  -السابق ذكره آنفًا  -من سوء واقع املسلمني،
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نقول :إن هذا الواقع األليم ليس شرًا مما كان عليه واقع العرب يف اجلاهلية حينما بعث
إليهم نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ لوجود الرسالة بيننا ،وكماهلا ،ووجود الطائفة
الظاهرة على احلق ،واليت هتدي به ،وتدعو الناس لإلسالم الصحيح:عقيدة ،وعبادة،
وسلوكًا ،ومنهجًا ،وال شك بأن واقع أولئك العرب يف عصر اجلاهلية مماثل ملا عليه كثري
من طوائف املسلمني اليوم!.
بناء على ذلك نقول  :العالج هو ذاك العالج ،والدواء هو ذاك الدواء،
فبمثل ما عاجل النيب  تلك اجلاهلية األوىل ،فعلى الدعاة اإلسالميني اليوم
 مجيعهم  -أن يعاجلوا سوء الفهم ملعىن " ال إله إال اهلل "  ،ويعاجلوا واقعهماألليم بذاك العالج والدواء نفسه  .ومعىن هذا واضح ج دًا؛ إذا تدبرنا قول

اهلل { 

                                                                

}                                       

( )

( األحزاب .) 2 :

فرسولنا  هو األسوة احلسنة يف معاجلة مشاكل املسلمني يف عاملنا املعاصر ويف كل
وقت وحني ،ويقتضي ذلك منا أن نبدأ مبا بدأ به نبينا  وهو إصالح ما فسد من عقائد
املسلمني أوال ،ومن عبادهتم ثانيًا ،ومن سلوكهم ثالثًا .ولست أعين من هذا الترتيب فصل
األمر األول بدءًا باألهم مث املهم ،مث ما دونه! وإمنا أريد أن يهتم بذلك املسلمون اهتماما
شديدًا كبريًا ،وأعين باملسلمني بطبيعة األمر الدعاة ،ولعل األصح أن نقول :العلماء منهم؛
ألن الدعاة اليوم  -مع األسف الشديد  -يدخل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع
من العلم ،فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إىل اإلسالم ،وإذا تذكرنا تلك القاعدة املعروفة -
ال أقول :عند العلماء فقط بل عند العقالء مجيعًا  -تلك القاعدة اليت تقول" :فاقد الشيء
ال يعطيه" فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبرية جدًا يعدون باملاليني من املسلمني
تنصرف األنظار إليهم حني يطلق لفظة :الدعاة .وأعين هبم :مجاعة الدعوة ،أو :مجاعة
( ) سورة األحزاب آية .2 :
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التبليغ" ومع ذلك فأكثرهم كما قال اهلل }      { 

( )

(األعراف :من اآلية .) 80
ومعلوم من طريقة دعوهتم أهنم قد أعرضوا بالكلية عن االهتمام باألصل األول  -أو
باألمر األهم  -من األمور اليت ذكرت آنفًا ،وأعين :العقيدة والعبادة والسلوك ،وأعرضوا
عن اإلصالح الذي بدأ به الرسول  بل بدأ به كل األنبياء ،وقد بيَنه اهلل تعاىل بقوله:

{ ( )2( }           النحل :من
اآلية  .) 3فهم ال يعنون هبذا األصل األصيل والركن األول من أركان اإلسالم  -كما
هو معلوم لدى املسلمني مجيعًا  -هذا األصل الذي قام يدعو إليه أول رسول من الرسل
الكرام؛ أال وهو نوح  قرابة ألف سنة ،واجلميع يعلم أن الشرائع السابقة مل يكن فيها
من التفصيل ألحكام العبادات واملعامالت ما هو معروف يف ديننا هذا؛ ألنه الدين اخلامت
للشرائع واألديان ،ومع ذلك فقد لبث نوح يف قومه ألف سنة إال مخسني عامًا يصرف
وقته وجل اهتمامه للدعوة إىل التوحيد ،ومع ذلك أعرض قومه عن دعوته كما بيَن

اهلل  ذلك يف حمكم التزنيل {

         

( ) ( }   نوح.)2 :
فهذا يدل داللة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إىل " اإلسالم احلق"

االهتمام به دائمًا هو الدعوة إىل التوحيد وهو معىن قوله -تبارك وتعاىل{:-
       

} 

( )

     

(حممد :من اآلية  .) 1هكذا كانت سنة النيب  عمال

وتعليمًا :أما فعله  :فال حيتاج إىل حبث ،ألن النيب  يف العهد املكي إمنا كان فعله
( ) سورة األعراف آية . 80 :
( )2سورة النحل آية . 3 :
( ) سورة نوح آية .2 :
( ) سورة حممد آية . 1 :
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ودعوته حمصورة يف الغالب يف دعوة قومه إىل عبادة اهلل ال شريك له .أما تعليمًا  :ففي

حديث أنس بن مالك  الوارد يف الصحيحني {أن النيب  عندما أرسل معاذًا إىل
اليمن قال له " :ليكن أول ما تدعوهم إليه :شهادة أن ال إله إال اهلل ،فإن هم أطاعوك

لذلك} ( ) ( .....)2إخل احلديث .وهو معلوم ومشهور إن شاء اهلل تعاىل.

إذًا ،قد أمر النيب  أصحابه أن يبدؤوا مبا بدأ به وهو الدعوة إىل التوحيد ،وال شك
أن هناك فرقًا كبريًا جدًا بني أولئك العرب املشركني  -من حيث إهنم كانوا يفهمون ما
يقال هلم بلغتهم  -وبني أغلب العرب املسلمني اليوم الذين ليسوا حباجة أن يدعوا إىل أن
يقولوا :ال إله إال اهلل؛ ألهنم قائلون هبا على اختالف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم،
فكلهم يقولون :ال إله إال اهلل ،لكنهم يف الواقع حباجة أن يفهموا  -أكثر  -معىن هذه
الكلمة الطيبة ،وهذا الفرق فرق جوهري  -جدًا  -بني العرب األولني الذين كانوا إذا
دعاهم رسول اهلل  أن يقولوا :ال إله إال اهلل يستكربون ،كما هو مبني يف صريح القرآن
العظيم

( )

ملاذا يستكربون ؟ ألهنم يفهمون أن معىن هذه الكلمة أن ال يتخذوا مع اهلل

أندادًا وأال يعبدوا إال اهلل ،وهم كانوا يعبدون غريه ،فهم ينادون غري اهلل ويستغيثون بغري
اهلل؛ فضال عن النذر لغري اهلل ،والتوسل بغري اهلل ،والذبح لغريه والتحاكم لسواه ...إخل.
هذه الوسائل الشركية الوثنية املعروفة اليت كانوا يفعلوهنا ،ومع ذلك كانوا يعلمون أن
من لوازم هذه الكلمة الطيبة  -ال إله إال اهلل  -من حيث اللغة العربية أن يتربؤوا من كل
هذه األمور؛ ملنافاهتا ملعىن " ال إله إال اهلل ".

) ،مسلم اإلميان ( ، ) 1الترمذي الزكاة ( ، )325النسائي الزكاة (،)2 5
( ) البخاري الزكاة (
أبوداود الزكاة (  ، ) 58ابن ماجه الزكاة (  ،) 08أمحد (  ، )2 /الدارمي الزكاة ( .) 3
( )2حديث صحيح :رواه البخاري ( ) 15ويف غري موضع ،ومسلم ( ،) 1وأبـو داود (  ، ) 58والترمذي
( ،)325كلهم من حديث ابن عباس.
( ) يشري إىل قوله تعاىل يف سورة الصافات{ :إَِن ُهمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ َل ُهمْ ال إِلَهَ إِلَا اللَهُ يَسْتَكْبِرُونَ .وَيَقُولُونَ أَإِنَا لَتَارِكُو
آِلهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} (الصافات.) 3 - 5:
3
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غالب املسلمني اليوم ال يفقهون معىن ال إله إال اهلل فهما جيدا
أما غالب املسلمني اليوم الذين يشهدون بأن "ال إله إال اهلل" فهم ال يفقهون معناها جيدًا،
بل لعلهم يفهمون معناها فهمًا معكوسًا ومقلوبًا متامًا؛ أضرب لذلك مثال :بعضهم

( )

أَلَفَ رسالة يف معىن " ال إله إال اهلل " ففسرها ":ال رب إال اهلل!! " وهذا املعىن هو الذي
كان املشركون يؤمنون به وكانوا عل يه ،ومع ذلك مل ينفعهم إمياهنم هذا ،قال تعاىل:
{ }             

() 2

( لقمان :من اآلية

.) 25
فاملشركون كانوا يؤمنون بأن هلذا الكون خالقًا ال شريك له ،ولكنهم كانوا جيعلون
مع اهلل أندادًا وشركاء يف عبادته ،فهم يؤمنون بأن الرب واحد ولكن يعتقدون بأن
املعبودات كثرية ،ولذلك ردّ اهلل تعاىل  -هذا االعتقاد  -الذي مساه عبادة لغريه من دونه
بقوله تعاىل { :

} 

( )

                                                                              

( الزمر :من اآلية ).

لقد كان املشركون يعلمون أن قول " :ال إله إال اهلل " يلزم له التربؤ من عبادة ما دون
اهلل  أما غالب املسلمني اليوم؛ فقد فسروا هذه الكلمة الطيبة " ال إله إال اهلل " بـ" :
ال رب إال اهلل !! " فإذا قال املسلم :ال إله إال اهلل " ،وعبد مع اهلل غريه؛ فهو واملشركون
سواء ،عقيدة ،وإن كان ظاهره اإلسالم؛ ألنه يقول لفظة " :ال إله إال اهلل" فهو هبذه
العبارة مسلم لفظيًا ظاهرًا ،وهذا مما يوجب علينا مجيعًا  -بصفتنا دعاة إىل اإلسالم-
الدعوة إىل التوحيد وإقامة احلجة على من جهل معىن" ال إله إال اهلل " وهو واقع يف
خالفها؛ خبالف املشرك؛ ألنه يأىب أن يقول ":ال إله إال اهلل " فهو ليس مسلمًا ال ظاهرًا
( ) هو الشيخ حممد اهلامشي ،أحد شيوخ الصوفية " الطريقة الشاذلية " يف سوريا من حنو  50سنة.
( )2سورة لقمان آية .25 :
( ) سورة الزمر آية . :
0
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وال باطنًا فأما مجاهري املسلمني اليوم هم مسلمون؛ ألن الرسول  قال{ :فإذا قالوها
عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل تعاىل} ( ) (. )2
لذلك ،فإين أقول كلمة  -وهي نادرة الصدور مين  -وهي :إن واقع كثري من
املسلمني اليوم شر مما كان عليه عامة العرب يف اجلاهلية األوىل من حيث سوء الفهم ملعىن
هذه الكلمة الطيبة؛ ألن املشركني العرب كانوا يفهمون ،ولكنهم ال يؤمنون ،أما غالب
املسلمني اليوم ،فإهنم يقولون ما ال يعتقدون ،يقولون :ال إله إال اهلل ،وال يؤمنون – حقًا -
مبعناها ( ) لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة املسلمني  -حقًا  -هو أن يدندنوا
حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ،مث بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة
باإلخالص هلل  يف العبادات بكل أنواعها؛ ألن اهلل  ملا حكى عن املشركني قوله:

{ ( ) ( }      الزمر :من اآلية ) ،جعل كل عبادة توجه
لغري اهلل كفرًا بالكلمة الطيبة :ال إله إال اهلل؛ هلذا؛ أنا أقول اليوم :ال فائدة مطلقًا من تكتيل
املسلمني ومن جتميعهم ،مث تركهم يف ضالهلم دون فهم هذه الكلمة الطيبة ،وهذا ال

يفيدهم يف الدنيا قبل اآلخرة ! حنن نعلم قول النيب  { من مات وهو يشهد أن
ال إله إال اهلل خملصًا من قلبه حرم اهلل بدنه على النار}

() 5

ويف رواية أخرى:

( ) البخاري اجلهاد والسري ( ،)2083مسلم اإلميان (  ،)2الترمذي اإلميان ( ،)2303النسائي حترمي الدم
(  ،) 10أبو داود اجلهاد ( ،)23 0ابن ماجه الفنت ( ،) 128أمحد ( .) /
( )2حديث صحيح :رواه البخاري ( )25ويف غري موضع ،ومسلم ( ،)22وغريهم ،من حديث ابن عمر رضي اهلل
عنهما.
( ) يعبدون القبور ،ويذحبون لغري اهلل ،ويدعون األموات ،وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده الرافضة ،والصوفية،
وأصحاب الطرق ،فاحلج إىل القبور وبناء املشاهد الشركية والطواف عليها واالستغاثة بالصاحلني واحللف هبم
عقائد ثابتة عندهم.
( ) سورة الزمر آية . :
( )5أمحد ( .) 2/
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{ دخل اجلنة}

( ) ()2

 .فيمكن ضمان دخول اجلنة ملن قاهلا خملصًا حىت لو كان بعد

ألي وعذاب ميس القائل ،واملعتقد االعتقاد الصحيح هلذه الكلمة ،فإنه قد يعذب بناءً على
ما ارتكب واجترح من املعاصي واآلثام ،ولكن سيكون مصريه يف النهاية دخول اجلنة،
وعلى العكس من ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ،وملا يدخل اإلميان إىل قلبه؛
فذلك ال يفيده شيئًا يف اآلخرة ،قد يفيده يف الدنيا النجاة من القتال ومن القتل إذا كان
للمسلمني قوة وسلطان ،وأما يف اآلخرة فال يفيد شيئًا إال إذا كان قائال هلا وهو فاهم
معناها أوال ،ومعتقدًا هلذا املعىن ثانيًا؛ ألن الفهم وحده ال يكفي إال إذا اقترن مع الفهم
اإلميان هبذا املفهوم ،وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها غافلون ! وهي :ال يلزم من
الفهم اإلميان بل ال بد أن يقترن كل من األمرين مع اآلخر حىت يكون مؤمنًا؛ ذلك ألن
كثريًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن حممدًا  رسول صادق
فيما يدعيه من الرسالة والنبوة ،ولكن مع هذه املعرفة اليت شهد هلم هبا ربنا  حني قال:

{ ( ) ( }    البقرة :من اآلية  .) 3ومع ذلك هذه املعرفة ما
أغنت عنهم من اهلل شيئًا ملاذا ؟ ألهنم مل يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة ،ولذلك
فإن اإلميان تسبقه املعرفة وال تكفي وحدها ،بل ال بد أن يقترن مع املعرفة اإلميان
واإلذعان ،ألن املوىل  يقول يف حمكم التزنيل{ :

                

( ) ( } حممد :من اآلية .) 1
وعلى هذا ،فإذا قال املسلم :ال إله إال اهلل بلسانه؛ فعليه أن يضم إىل ذلك معرفة هذه
الكلمة بإجياز مث بالتفصيل ،فإذا عرف وصدق وآمن؛ فهو الذي يصدق عليه تلك
( ) البخاري اللباس ( ،)5 81أمحد (.) 52/5
( )2حديث صحيح :رواه أمحد ( ،)2 3 5وابن حبان ( ) زوائد ،وصححه األلباين يف الصحيحة (.) 55
( ) سورة البقرة آية . 3 :
( ) سورة حممد آية . 1 :
1
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األحاديث اليت ذكرت بعضها آنفًا ،ومنها قوله  مشريًا إىل شيء من التفصيل الذي

ذكرته آنفًا{ :من قال :ال إله إال اهلل ،نفعته يومًا من دهره} ( ) .

أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من اخللود يف النار  -وهذا
كرره لكي يرسخ يف األذهان  -وقد ال يكون قد قام مبقتضاها من كمال العمل الصاحل
واالنتهاء عن املعاصي ولكنه سلم من الشرك األكرب وقام مبا يقتضيه ويستلزمه شروط
اإلميان من األعمال القلبية  -والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس
هذا حمل بسطه -

()2

؛ وهو حتت املشيئة ،وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعَل من

املعاصي أو أخلَ ببعض الواجبات ،مث تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعفو اهلل عنه بفضل منه

وكرمه ،وهذا معىن قوله  املتقدم ذكره{ :من قال :ال إله إال اهلل ،نفعته يومًا من
دهره} ،أما من قاهلا بلسانه ومل يفقه معناها ،أو فقه معناها ولكنه مل يؤمن هبذا املعىن؛
فهذا ال ينفعه قوله :ال إله إال اهلل ،إال يف العاجلة إذا كان يعيش يف ظل احلكم اإلسالمي
وليس يف اآلجلة؛ لذلك ال بد من التركيز على الدعوة إىل التوحيد يف كل جمتمع أو تكتل
إسالمي يسعى -حقيقة وحثيثًا  -إىل ما تدندن به كل اجلماعات اإلسالمية أو جُلها ،وهو
حتقيق اجملتمع اإلسالمي وإقامة الدولة املسلمة اليت حتكم مبا أنزل اهلل على أيّ أرض ال
حتكم مبا أنزل اهلل ،هذه اجلماعات أو هذه الطوائف ال ميكنها أن حتقق هذه الغاية  -اليت
أمجعوا على حتقيقها وعلى السعي -حثيثًا إىل جعلها حقيقة واقعية  -إال بالبدء مبا بدأ به
الرسول . 
وجوب االهتمام بالعقيدة ال يعين إمهال باقي الشرع من عبادات وسلوك
ومعامالت وأخالق:
( ) حديث صحيـح :صححه األلبـاين يف السلسلة الصحيحة ( ) 1 2وعزاه أليب سعيد األعـرايب يف معجمه
وأيب نعيـم يف احلليـة ( ،) 3 5والطرباين يف األوسط (  ،)35وهو من حديث أيب هريرة.
( )2هذه عقيدة السلف الصاحل ،وهي احلد الفاصل بيننا وبني اخلوارج واملرجئة.
0
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وأعيد التنبيه بأنين ال أعين الكالم يف بيان األهم فاملهم وما دونه على أن يقتصر الدعاة
فقط على الدعوة إىل هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها ،بعد أن أمت اهلل  علينا النعمة
بإكماله لدينه ! بل ال بد هلؤالء الدعاة أن حيملوا اإلسالم كُلًا ال يتجزأ ،وأنا حني أقول
هذا -بعد ذلك البيان الذي خالصته :أن يهتم الدعاة اإلسالميون حقًا بأهم ما جاء به
اإلسالم ،وهو تفهيم املسلمني العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة "ال إله إال اهلل "،
أريد أن أسترعي النظر إىل هذا البيان ال يعين أن يفهم املسلم فقط أن معىن" :ال إله إال
اهلل" ،هو ال معبود حبق يف الوجود إال اهلل فقط ! بل هذه يستلزم أيضًا أن يفهم العبادات
اليت ينبغي أن يعبد ربنا  هبا ،وال يوجه شيئًا منها لعبد من عباد اهلل تبارك وتعاىل ،فهذا
التفصيل ال بد أن يقترن بيانه أيضًا بذلك املعىن املوجز للكلمة الطيبة ،وحيسن أن أضرب
مثال  -أو أكثر من مثل ،حسبما يبدو يل  -ألن البيان اإلمجايل ال يكفي.
أقول :إن كثريًا من املسلمني املوحدين حقًا والذين ال يوجهون عبادة من
العبادات إىل غري اهلل  ذهنهم خالٍ من كثري من األفكار والعقائد الصحيحة اليت
جاء ذكرها يف الكتاب والسنة ،فكثري من هؤالء املوحدين ميرون على كثري من
اآليات وبع ض األحاديث اليت تتضمن عقيدة وهم غري منتبهني إىل ما تضمنته ،مع
أهنا من متام اإلميان باهلل  خذوا مثال عقيدة اإلميان بعلو اهلل  على ما خلقه،
أنا أعرف بالتجربة أن كثريًا من إخواننا املوحدين السلفيني يعتقدون معنا بأن
اهلل  على العرش استوى دون تأويل ،ودون تكي يف ،ولكنهم حني يأتيهم
معتزليون عصريون ،أو جهميون عصريون ،أو ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه
شبهة قائمة على ظاهر آية ال يفهم معناها املُوسوِس وال املُوسوَس إليه ،فيحار يف
عقيدته ،ويضل عنها بعيدًا ،ملاذا؟ ألنه مل يتلق العقيدة الصحيحة من كل اجلوانب
اليت تعرض لبيا هنا كتاب ربنا  وحديث نبينا حممد  فحينما يقول املعتزيل
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املعاصر :اهلل  يقول }      { :

( )

(امللك  :اآليتان .) 0 - 3

وأنتم تقولون :إن اهلل يف السماء ،وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم يف ظرف هو السماء
املخلوقة!! فإنه يلقي شبهة على من أمامه.
بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها يف أذهان الكثريين
أريد من هذا املثال أن أبني أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباهتا ليست واضحة
 لألسف يف أذهان كثري ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسها ،فضال عن اآلخرين الذيناتبعوا العقائد األشعرية أو املاتريدية أو اجلهمية يف مثل هذه املسألة ،فأنا أرمي هبذا املثال
إىل أن املسألة ليست هبذا اليسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون معنا يف
الدعوة إىل الكتاب والسنة؛ إن األمر ليس بالسهولة اليت يدعيها بعضهم ،والسبب ما سبق
بيانه من الفرق بني جاهلية املشركني األولني حينما كانوا يُدعون ليقولوا :ال إله إال اهلل
فيأبَون؛ ألهنم يفهمون معىن هذه الكلمة الطيبة ،وبني أكثر املسلمني املعاصرين اليوم حينما
يقولون هذه الكلمة؛ ولكنهم ال يفهمون معناها الصحيح ،هذا الفرق اجلوهري هو اآلن
متحقق يف مثل هذه العقيدة ،وأعين هبا علو اهلل  على خملوقاته كلها ،فهذا حيتاج إىل
بيان ،وال يكفي أن يعتقد املسلم { }    

()2

(طـه.)5:

{ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء} ( ) ( ) دون أن يعرف أن كلمة "يف "
اليت وردت يف هذا احلديث ليست ظرفية ،وهي مثل "يف " اليت وردت يف قوله تعاىل:

{ ( )5( }   امللك :اآليتان ) 3- 5؛ ألن " يف " هنا مبعىن " على "

( ) سورة امللك آية . 3 :
( )2سورة طه آية .5 :
( ) الترمذي الرب والصلة (  ،) 12أبو داود األدب ( .) 1
( ) حديث صحيح :رواه أبو داود (  ،) 1والترمذي ( ،) 125وصححه األلباين يف الصحيحة (.)125
( )5سورة امللك آية . 3 :
2
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والدليل على ذلك كثري وكثري جدًا؛ فمن ذلك :احلديث السابق املتدَاول بني ألسنة الناس،

وهو مبجموع طرقه -واحلمد هلل  -صحيح ،ومعىن قوله { ارمحوا من يف

األرض}

( )

ال يعين احلشرات والديدان اليت هي يف داخل األرض ! وإمنا من على

األرض؛ من إنسان وحيوان ،وهذا مطابق لقوله { يرمحكم من يف السماء} ( ،)2أي:
على السماء ،فمثل هذا التفصيل ال بد للمستجيبني لدعوة احلق أن يكونوا على بينة منه،
وُي َقرِب هذا :حديثُ اجلارية وهي راعية غنم ،وهو مشهور معروف ،وإمنا أذكر الشاهد
منه؛ حينما سأهلا رسول اهلل  " أين اهلل ؟" قالت له :يف السماء" ( ) لو سألت اليوم
كبار شيوخ األزهر  -مثال  -أين اهلل ؟ لقالوا لك :يف كل مكان ! بينما اجلارية أجابت
بأنه يف السماء ،وأقرها النيب  ملاذا ؟ ألهنا أجابت على الفطرة ،وكانت تعيش مبا ميكن
أن نسميه بتعبرينا العصري ( بيئة سلفية) مل تتلوث بأي بيئة سيئة  -بالتعبري العام -؛ ألهنا
خترجت كما يقولون اليوم  -من مدرسة الرسول  - هذه املدرسة مل تكن خاصة
ببعض الرجال وال ببعض النساء ،وإمنا كانت مشاعة بني الناس وتضم الرجال والنساء
وتعم اجملتمع بأكمله ،ولذلك عرفت راعية الغنم العقيدة؛ ألهنا مل تتلوث بأي بيئة سيئة؛
عرفت العقيدة الصحيحة اليت جاءت يف الكتاب والسنة وهو ما مل يعرفه كثري ممن يدعي
العلم بالكتاب والسنة ،فال يعرف أين ربه! مع أنه مذكور يف الكتاب والسنة ،واليوم
أقول :ال يوجد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بني املسلمني حبيث لو سألت -ال
أقول :راعية غنم  -بل راعي أمة أو مجاعة؛ فإنه قد حيار يف اجلواب كما حيار الكثريون
اليوم إال من رحم اهلل ،وقليل ما هم !!!

( ) الترمذي الرب والصلة (  ،) 12أبو داود األدب ( .) 1
( )2سنن الترمذي كتاب الرب والصلة (  ،) 12سنن أيب داود كتاب األدب (  ،) 1مسند أمحد (.) 30/2
  ،) 8من حديث معاوية بن( ) حديث صحيح :رواه مسلم ( ،)5 0وأبو داود ( ،)1 0والنسائي (
احلكم السلمي رضي اهلل عنه.
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الدعوة إىل العقيدة الصحيحة حتتاج إىل بذل جهد عظيم ومستمر
فإذًا ،فالدعوة إىل التوحيد وتثبيتها يف قلوب الناس تقتضي منا أال منر باآليات دون
تفصيل كما يف العهد األول؛ ألهنم  -أوال  -كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر ،وثانيًا
ألنه مل يكن هناك احنراف وزيغ يف العقيدة نبع من الفلسفة وعلم الكالم ،فقام ما يعارض
العقيدة السليمة ،فأوضاعنا اليوم ختتلف متامًا عما كان عليه املسلمون األوائل ،فال جيوز أن
نتوهم بأن الدعوة إىل العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان احلال يف العهد
األول ،وُأَقرِب هذا يف مَثَل ال خيتلف فيه اثنان وال ينتطح فيه عزنان  -إن شاء اهلل تعاىل.-
من اليسر املعروف حينئذ أن الصحايب يسمع احلديث من رسول اهلل  مباشرة مث
التابعي يسمع احلديث من الصحايب مباشرة ...وهكذا نقف عند القرون الثالثة املشهود هلا
باخلريية ،ونسأل :هل كان هناك شيء امسه علم احلديث ؟ اجلواب :ال ،وهل كان هناك
شيء امسه علم اجلرح والتعديل ؟ اجلواب :ال ،أما اآلن فهذان العلمان ال بد منهما لطالب
العلم ،ومها من فروض الكفاية؛ وذلك لكي يتمكن العامل اليوم من معرفة احلديث إن كان
صحيحًا أو ضعيفًا ،فاألمر مل يعد مُيسرًا سهال كما كان ذلك ميسرًا للصحايب؛ ألن
الصحايب كان يتلقى احلديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة اهلل  هلم....إخل.
فما كان يومئذ ميسورًا ليس ميسورًا اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي،
هلذا ال بد من مالحظة هذا األمر واالهتمام به كما ينبغي مما يتناسب مع املشاكل احمليطة
بنا اليوم بصفتنا مسلمني ،واليت مل حتط باملسلمني األولني من حيث التلوث العقدي الذي
سبب إشكاالت وأوجد شبهات من أهل البدع املنحرفني عن العقيدة الصحيحة منهج
احلق حتت مسميات كثرية ،ومنها الدعوة إىل الكتاب والسنة فقط ! كما يزعم ذلك
ويدعيه املنتسبون إىل علم الكالم.
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وحيسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء يف األحاديث الصحيحة يف ذلك ومنها :أن

النيب  ملا ذكر الغرباء يف بعض تلك األحاديث ،قال{ :لالحد منهم مخسون من األجر "،
قالوا :منا يا رسول اهلل أو منهم ؟ قال " :منكم} ( ) .
وهذا من نتائج الغربة الشديدة لإلسالم اليوم اليت مل تكن يف الزمن األول ،وال شك
أن غربة الزمن األول كانت بني شرك صريح وتوحيد خال من كل شائبة ،بني كفر بواح
وإميان صادق ،أما اآلن فاملشكلة بني املسلمني أنفسهم فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب،
ويوجه العبادات إىل غري اهلل ويدعي اإلميان؛ هذه القضية ينبغي االنتباه هلا أوال ،وثانيًا :ال
ينبغي أن يقول بعض الناس :إننا ال بد لنا من االنتقال إىل مرحلة أخرى غري مرحلة
التوحيد وهي العمل السياسي !! ألن اإلسالم دعوته دعوة حق أوال ،فال ينبغي أن نقول:
حنن عرب والقرآن نزل بلغتنا ،مع تذكرينا أن العرب اليوم عكس األعاجم الذين
استعربوا ،بسبب بُعدهم عن لغتهم ،وهذا ما أبعدهم عن كتاب رهبم وسنة نبيهم ،فهب
أننا  -حنن العرب  -قد فهمنا اإلسالم فهمًا صحيحًا ،فليس من الواجب علينا أن نعمل
عمال سياسيًا ،وحنرك الناس حتريكًا سياسيًا ،ونشغلهم بالسياسة عما جيب عليهم االشتغال
به ،يف فهم اإلسالم :يف العقيدة ،والعبادة ،واملعاملة والسلوك !! فأنا ال أعتقد أن هناك
شعبًا يعد باملاليني قد فهم اإلسالم فهمًا صحيحًا -أعين :العقيدة ،والعبادة ،والسلوك -
ورُيب عليها.
أساس التغيري هو منهج التصفية والتربية
ولذلك حنن ندندن أبدًا ونركز دائمًا حول النقطتني األساسيتني اللتني مها قاعدة التغيري
احلق ،ومها :التصفية والتربية ،فال بد من األمرين معًا؛ التصفية والتربية ،فإن كان هناك

( ) حديث صحيح :رواه الطرباين يف الكبري ( )255 0رقم (  ،) 0 1من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه.
وله شاهد من حديث عقبة بن غزوان الصحايب رواه البزار كما يف الزوائد ( )282 0وله شاهد آخر من
) ،وصححه األلباين يف الصحيحة ( .) 1
حديث أيب ثعلبة اخلشين رواه أبو داود (
5

التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم

نوع من التصفية يف بلد فهو يف العقيدة ،وهذا  -حبد ذاته  -يعترب عمال كبريًا وعظيمًا أن
حيدث يف جزء من اجملتمع اإلسالمي الكبري -أعين :شعبًا من الشعوب  ،-أما العبادة
فتحتاج إىل أن تتخلص من املذهبية الضيقة ،والعمل على الرجوع إىل السنة الصحيحة،
فقد يكون هناك علماء أجالء فهموا اإلسالم فهمًا صحيحًا من كل اجلوانب ،لكين ال
أعتقد أن فردًا أو اثنني ،أو ثالثة ،أو عشرة ،أو عشرين ميكنهم أن يقوموا بواجب
التصفية ،تصفية اإلسالم من كل ما دخل فيه؛ سواء يف العقيدة ،أو العبادة ،أو السلوك ،إنه
ال يستطيع أن ينهض هبذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل دخيل
ويربوا من حوهلم تربية صحيحة سليمة ،فالتصفية والتربية اآلن مفقودتان.
ولذلك سيكون للتحرك السياسي يف أي جمتمع إسالمي ال حيكم بالشرع آثار سيئة
قبل حتقيق هاتني القضيتني اهلامتني ،أما النصيحة فهي حتل حمل التحرك السياسي يف أي بلد
حيكم بالشرع من خالل املشورة أو من خالل إبدائها باليت هي أحسن بالضوابط الشرعية
بعيدًا عن لغة اإللزام أو التشهري ،فالبالغ يقيم احلجة ويربئ الذمة.
ومن النصح أيضًا ،أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة ،والعبادة،
والسلوك ،واملعامالت.
وقد يظن بعضهم أننا نريد حتقيق التربية والتصفية يف اجملتمع اإلسالمي ! كل هذا ما ال
نفكر فيه وال حنلم به يف املنام؛ ألن هذا حتقيقه مستحيل؛ وألن اهلل  يقول يف القرآن

الكرمي {

          

}

( )

(هود .) 8:وهؤالء ال يتحقق فيهم قول ربنا تعاىل هذا إال إذا فهموا اإلسالم فهمًا
صحيحًا وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حوهلم على هذا اإلسالم الصحيح.

( ) سورة هود آية . 8 :
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من يشتغل بالعمل السياسي ومىت
فاالشتغال اآلن بالعمل السياسي مشغلة ! مع أننا ال ننكره ،إال أننا نؤمن بالتسلسل
الشرعي املنطقي يف آن واحد ،نبدأ بالعقيدة ،ونثين بالعبادة مث بالسلوك؛ تصحيحًا وتربية
مث ال بد أن يأيت يوم ندخل فيه يف مرحلة السياسة مبفهومها الشرعي ؛ ألن السياسة معناه:
إدارة شؤون األمة ،من الذي يدير شؤون األمة ؟ ليس زيدًا ،وبكرًا ،وعمرًا؛ ممن
يؤسس حزبًا أو يترأس حركة ،أو يوجه مجاعة !! هذا األمر خاص بويل األمر؛ الذي يُبَايَع
من قِبَل املسلمني ،هذا هو الذي جيب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته ،فإذا كان
املسلمون غري متحدين  -كحالنا اليوم  -فيتوىل ذلك كل ويل أمر حسب حدود سلطاته،
أما أن نشغل أنفسنا يف أمور لو افترضنا أننا عرفناها حق املعرفة فال تنفعنا معرفتنا هذه؛
ألننا ال نتمكن من إدارهتا؛ وألننا ال منلك القرار إلدارة األمة ،وهذا وحده عبث ال طائل
حتته ،ولنضرب مثال احلروب القائمة ضد املسلمني يف كثري من بالد اإلسالم هل يفيد أن
نشعل محاسة املسلمني جتاهها وحنن ال منلك اجلهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول
عُقدت له البيعة ؟! ال فائدة من هذا العمل ،وال نقول :إنه ليس بواجب ! ولكننا نقول:
إنه أمر سابق ألوانه ،ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غرينا ممن ندعوهم إىل
دعوتنا؛ بتفهيمهم اإلسالم الصحيح ،وتربيتهم تربية صحيحة ،أما أن نشغلهم بأمور
محاسية وعاطفية ،فذلك مما سيصرفهم عن التمكن يف فهم الدعوة اليت جيب أن يقوم هبا
كل مكلف من املسلمني؛ كتصحيح العقيدة ،وتصحيح العبادة ،وتصحيح السلوك ،وهي
من الفروض العينية اليت ال يُعذر املقصر فيها ،وأما األمور األخرى فبعضها يكون من
األمور الكفائية ،كمثل ما يسمى اليوم بـ (فقه الواقع) واالشتغال بالعمل السياسي الذي
هو من مسئولية من هلم احلل والعقد ،الذين بإمكاهنم أن يستفيدوا من ذلك عمليًا ،أما أن
يعرفه بعض األفراد الذين ليس بأيديهم حل وال عقد ويشغلوا مجهور الناس باملهم عن
األهم ،فذلك مما صرفهم عن املعرفة الصحيحة ! وهذا مما نلمسه ملس اليد يف كثري من
مناهج األحزاب واجلماعات اإلسالمية اليوم ،حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم
0
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الشباب املسلم املتكتل وامللتف حول هؤالء الدعاة من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة
الصحيحة ،والعبادة الصحيحة ،والسلوك الصحيح ،وإذا ببعض هؤالء الدعاة ينشغلون
بالعمل السياسي وحماولة الدخول يف الربملانات اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل ! فصرفهم هذا
عن األهم واشتغلوا مبا ليس مُهمًا يف هذه الظروف القائمة اآلن.
أما ما جاء يف السؤال عن كيفية براءة ذمة املسلم أو مسامهته يف تغيري هذا
الواقع األليم؛ فنقول :كل من املسلمني حبسبه ،العا مل منهم جيب عليه ما ال جيب
على غري العامل ،وكما أذكر يف مثل هذه املناسبة :أن اهلل  قد أكمل النعمة
بكتابه ،وجعله دستورًا للمؤمنني به ،من ذلك أن اهلل تعاىل قال{ :

  

( ) ( }      األنبياء :من اآلية  )0فاهلل سبحانه وتعاىل قد
جعل اجملتمع اإلسالمي قسمني :عاملًا ،وغري عامل ،وأوجب على كل منهما ما مل يوجبه
على اآلخر ،فعلى الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم ،وعلى العلماء أن جييبوهم عما
سئلوا عنه ،فالواجبات  -من هذا املنطلق  -ختتلف باختالف األشخاص ،فالعامل اليوم
عليه أن يدعو إىل دعوة احلق يف حدود االستطاعة ،وغري العامل عليه أن يسأل عما يهمه
حبق نفسه أو من كان راعيًا؛ كزوجة أو ولد أو حنوه ،فإذا قام املسلم -من كال الفريقني

 -مبا يستطيع؛ فقد جنا؛ ألن اهلل  يقول}       { :

()2

(البقرة :من اآلية .)283
حنن  -مع األسف  -نعيش يف مأساة أملت باملسلمني ،ال يعرف التاريخ هلا مثيلًا ،وهو
تداعي الكفار على املسلمني ،كما أخرب النيب  يف مثل حديثه املعروف والصحيح:

{تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها" ،قالوا :أمن قلة حنن يومئذ يا

( ) سورة األنبياء آية .0 :
( )2سورة البقرة آية .283 :
8

التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم

رسول اهلل ؟ قال" :ال ،أنتم يومئذ كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،وليزنعن اهلل الرهبة
من صدور عدوكم لكم ،وليقذفن يف قلوبكم الوهن" ،قالوا :وما الوهن يا رسول اهلل ؟

قال" :حب الدنيا وكراهية املوت}

( )

(. )2

فواجب العلماء إذًا أن جياهدوا يف التصفية والتربية ،وذلك بتعليم املسلمني التوحيد
الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات ،والسلوك ،كل حسب طاقته ويف البالد اليت يعيش
فيها؛ ألهنم ال يستطيعون القيام جبهاد اليهود يف صف واحد ما داموا كحالنا اليوم،
متفرقني ،ال جيمعهم بلد واحد وال صف واحد ،فإهنم ال يستطيعون القيام مبثل هذا اجلهاد
لصد األعداء الذين تداعوا عليهم ،ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية بإمكاهنم أن
يتخذوها؛ ألننا ال منلك القدرة املادية ،ولو استطعنا ،فإننا ال نستطيع أن نتحرك فعال؛ ألن
هناك حكومات وقيادات وحكامًا يف كثري من بالد املسلمني يتبنون سياسات ال تتفق مع
السي اسة الشرعية  -مع األسف الشديد  -لكننا نستطيع أن حنقق  -بإذن اهلل تعاىل
 هذين األمرين العظيمني اللذين ذكرهتما آنفًا ومها التصفية والتربية ،وحينما يقوم الدعاةاملسلمون هبذا الواجب املهم جدًا يف بلد ال يتبىن سياسة ال تتفق مع السياسة الشرعية،

وجيتمعون على هذا األساس ،فأنا أعتقد  -يومئذ -أنه سيصدق عليهم قول اهلل 

{ ( ) ( }      الروم :من اآلية .)5-

الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم اهلل يف شئون حياته كلها فيما يستطيعه
إذاً  ،واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته  ،وال يكلف اهلل نفساً إال وسعها ،
وليس هناك تالزم بني إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة  ،وبني إقامـة الدولـة
اإلسالمية يف البالد اليت ال حتكم مبا أنزل اهلل  ،ألن أول ما حيكم مبا أنزل اهلل –فيه -هـو
( ) أبو داود املالحم ( ،) 210أمحد (.)208/5
( )2حديث صحيح :رواه أبو داود ( ،) 210وأمحد ( ،)280 5من حديث ثوبان وصححه بطريقيه األلباين يف
الصحيحة (.)158
( ) سورة الروم آية .5 - :
1
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إقامة التوحيد  ،وهناك – بال شك – أمور خاصة وقعت يف بعض العصور وهي أن تكون
العزلة خرياً من املخالطة  ،فيعتزل املسلم يف شعب من الشعاب ويعبد ربه  ،ويكف مـن
شر الناس إليه  ،وشره إليهم  ،هذا األمر قد جاءت فيه أحاديث جداً وإن كان األصـل
كما جاء يف حديث ابن عمر –رضي اهلل عنه  { :-املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على
أذاهم خري من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم } ( ) .فالدولة املسـلمة
– بال شك – وسيلة إلقامة حكم اهلل يف األرض  ،وليست غاية حبد ذاهتا .
ومن عجائب بعض الدعاة أهنم يهتمون مبا ال يستطيعون القيام به من األمور  ،ويدعون ما
هو واجب عليهم وميسور !وذلك مبجاهدة أنفسهم كما قال ذلك الداعية املسلم؛ الذي
أوصى أتباعه بقوله ":أقيموا دولة اإلسالم يف نفوسكم تقم لكم يف أرضكم"
ومع ذلك فنحن جند كثرياً من أتباعه خيالفون ذلك  ،جاعلني جل دعوهتم إىل إفـراد اهلل
عزوجل باحلكم  ،ويعربون عن ذلك بالعبارة املعروفة  " :احلاكمية هلل " .وال شك بـأن
احلكم هلل وحده وال شريك له يف ذلك وال يف غريه  ،ولكنهم ؛ منهم من يقلد مذهباً من
املذاهب األربعة  ،مث يقول – عندما تأتيه السنة الصرحية الصحيحة  :-هذا خالف مذهيب
!فأين احلكم مبا أنزل اهلل يف اتباع السنة؟!.
ومنهم من جتده يعبد اهلل على الطرق الصوفية ! فأين احلكم مبا أنزل اهلل بالتوحيد ؟!فهـم
يطالبون غريهم مبا ال يطالبون به أنفسهم  ،إن من السهل جداً أن تطبق احلكم مبا أنزل اهلل
يف عقيدتك  ،يف عبادتك  ،يف سلوكك  ،يف دارك  ،يف تربية أبنائـك  ،يف بيعـك  ،يف
شرائك  ،بينما من الصعب جداً  ،أن جترب أو تزيل ذلك احلاكم الذي حيكم يف كثري مـن
أحكامه بغري ما أنزل اهلل  ،فلماذا تترك امليسر إىل املعسر؟! .
هذا يدل على أحد شيئني  :إما أن يكون هناك سوء تربية  ،وسوء توجيه  .وإما أن يكون
هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إىل االهتمام مبا ال يستطيعون حتقيقه عن االهتمام مبا

( ) حديث صحيح  :رواه الترمذي ( ، )2500وابن ماجه ( ، ) 0 2والبخاري يف األدب املفرد (، ) 88
وأمحد ( ، ) 35/5من حديث شيخ من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصححه األلباين يف
الصحيحة (. )1 1
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هو داخل يف استطاعتهم  ،فأما اليوم فال أرى إال االشتغال كل االشتغال بالتصفية والتربية
ودعوة الناس إىل صحيح العقيدة والعبادة ،كل يف حدود استطاعته  ،وال يكلف اهلل نفساً
إال وسعها  ،واحلمد هلل رب العاملني .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد عليه وآله وسلم .
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