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لا5أ!يالتوا

الرحيمالرحمناللهبسم

مقدمة

،ونستغفرهونستهديهونستعينهنحمده،للهالحمدإن

أعمالنا.سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ

له،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

ورسوله.عبدهمحمدا

وأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواامنواالذينأيهايا)

.(1()مسلمون

وخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا)

بهتساءلونالذياللهواتقواونساءكثيرارجالاًمنهماوبثزوجهامنها

.()2(رقيباعليكمكاناللهإنوالأرحام

لكميصلح*سديداقولاوقولوااللهاتقواامنواالذينأيهايا)

.201:الآية،عمرانآلسورة(1)

.01الاية،النساءسورة)2(



ياهأ!يالت!ا

فوزافازفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكملكمويغفرأعمالكم

.(()1عظيما

للعامةوالفائدةالنفععظيمة)2(رسالةفهذه:وبعد

فضيلةوهوالعصرهذاعلماءمنعالمفيهايجيبوالخاصة

به،ونفعتعالئاللهحفظهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخ

هذاعلئالغيورينألسنةعلئيدورسؤالعلئفيهايجيب

ليلابهفكرهمويشغلونقلوبهمفييحملونهالذينالدين

هو:السؤالومجملونهارا

الذيالطريقهوومابالمسلمينالنهوضإلىالسبيلهوما

الأعم؟بينبهماللائقالمكانفيويضعهملهماللهيمكنحتىيتخذونه

السؤالهذاعلئ-بهاللهنفع-الألبانيالعلامةفأجاب

رأينا،حاجةمنالاجابةلهذهولما.واضحةمفصلةإجابة

إلئالمسلمينيهديوأنبهاينفعأنتعالئاللهفأسأل.نشرها

كريم.جوادإنه.ويرضئيحبما

النبويالهديدار

.07،71:الآيتان،الأحزابسورة(1)

السلفية،مجلةفيوطبع،كتبثممسجلشريطالرسالةهذهأصل)2(

هـ.9141عامالرابعالعدد



أهأالت!!يا

الإسلامدعاةياأولاالتوحيد

واقعبأنتعلمونأنكمشكلا!الشيخفضيلة:سوال

ومسائل،بالعقيدةالجهلحيثمنمريرواقعالدينيالأمة

الدكوةنشروإهمالالمناهجفيالافتراقحيثومن،الاعتقاد

والمنهجالأولئللعقيدةطبقاالأرضبقاعأكثرفيالاسلامية

بأنهشكلاالأليمالواقعوهذا،الأمةبهصلحتالذيالأول

الخلل،وإصلاحتغييرهفيورغبةالمخلصينعندغيرةولدقد

الواقع؟هذاإصلاحفيطريقتهمفياختلفواأنهمإلا

ذلكتعلم-كماوالمنهجيةالعقديةمشاربهملاختلاف

الاسلاميةوالجماعاتالحركاتتعددخلالمن-فضيلتكم

السنين،عشراتالإسلاميةالأمةإصلاحاذعتوالتيالحزبية

تلكتسببتبل،والفلاحالنجاحلهايكتبلمذلكومع

والمصائبالنكباتونزولالفتنإحداثفيللأمةالحركات

ط!سوالرسوللأمرالمخالفةوعقائدهامناهجهابسبب،العظيمة

المسلمين-عندالحيرةفيالكبيرالأثرترلامما؟بهجاءوما

وقد،الواقعهذامعالجةكيفيةفي-منهمالشبابوخصوصا



لا5ألتلأ!ياا

لسبيلالمتبعالنبوةبمنهاجالمتمسكالمسلمالداعيةيشعر

منبإحسانلهموالتابعينالصحابةفهمفيالمتمثل،المؤمنين

هذاتجاهعظيمةأمانةحملبأنهيشعرقد؟الاسلامعلماء

علاجه.فيالمشاركةأووإصلاحهالواقع

وأالحركاتتلكلأتباعنصيحتكمهيفما..

؟الجماعات

هذامعالجةفيالناجعةالنافعةالطرقهيوما..

الواقع؟

يوم-وجلعز-اللهعندالمسلمذمةتبرأوكيف..

القيامة؟
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لا5أ!يالتوا

الجواب

الأنبياءمنهجهوكمااولابالتوحيدوالاهتمامالعنايةيجب..

:السلامعليهموالرسل

من،-انفاذكرهالسابق-السؤالفيوردلمابالإضافة

مماشراليسالأليمالواقعهذاإن:نقول،المسلمينواقعسوء

نبيناإليهمبعثحينماالجاهليةفيالعربواقععليهكان

الطائفةووجود،وكمالها،بينناالرسالةلوجود؟محمد-لمجز

للاسلامالناسوتدعو،بهتهديوالتي،الحقعلئالظاهرة

بأنشكولا،ومنهجا،وسلوكا،وعبادة،عقيدة:الصحيح

منكثيرعليهلمامماثلالجاهليةعصرفيالعربأولئكواقع

.!اليومالمسلمينطوائف

والدواء،العلاجذاكهوالعلاج:نقولذلكعلئبناء

الجاهليةتلكجميرالنبيعالجمافبمثل،الدواءذاكهو

يعالجواأن-جميعهم-اليومالاسلاميينالدعاةفعلى،الأولى

الأليمواقعهمويعالجوا،"اللهإلاإلهلا"لمعنىالفهمسوء



لا5أ!ي!لتلأا

إذا؟جداواضحهذاومعنى.نفسهوالدواءالعلاجبذاك

أسوةاللهرسولفيلكمكانلقد)-وجلعز-اللهقولتدبرنا

.(1()كثيرااللهوذكرالاخرواليوماللهيرجوكانلمنحسنة

وسلمعليهاللهصلىفرسولنا مشاكلمعالجةفيالحسنةالأسوةهو

ويقتضي،وحينوقتكلوفيالمعاصرعالمنافيالمسلمين

وسلمعليهاللهصلىنبينابهبدأبمانبدأأنمناذلك منفسدماإصلاحوهو

سلوكهمومن،ثانياعبادتهمومن،أولاالمسلمينعقائد

بدءاالأولالأمرفصلالترتيبهذامنأعنيولست.ثالثا

بذلكيهتمأنأريدوإنما.!دونهماثم،المهمثمبالأهم

الأمربطبيعةبالمسلمينوأعني،كبيراشديدااهتماماالمسلمون

الدعاةلأن؟منهمالعلماء:نقولأنالأصحولعل،الدعاة

كانولومسلمكلفيهميدخل-الشديدالأسفمع-اليوم

إلئدعاةأنفسهميعدونفصاروا،العلممنمدقعفقرعلئ

عند:أقوللا-المعروفةالقاعدةتلكتذكرناوإذا،الاسلام

:تقولالتيالقاعدةتلك-جميعاالعقلاءعندبلفقطالعلماء

كبيرةطائفةهناكبأناليومنعلمفإننا."يعطيهلاالشيء"فاقد

حينإليهمالأنظارتنصرفالمسلمينمنبالملايينيعدونجدا

.12:الآية،الأحزابسورة(1)



هأ!ياالت!

أو،الدعوةجماعة:بهموأعني.الدعاة:لفظةيطلق

وجل:عزاللهقالكمافأكثرهمذلكومعلماالتبليغ"جماعة

.(()1يعلمونلاالئاساكثرولكن...)

عنبالكليةأعرضواقدأنهمدعوتهمطريقةمنومعلوم

التيالأمورمن-الأهمبالأمرأو-الأولبالأصلالاهتمام

وأعرضوا،والسلوكوالعبادةالعقيدة:وأعني،انفاذكرت

وسلمعليهاللهصلىالرسولبهبدأالذيالاصلاحعن الأنبياء،كلبهبدأبل،

اعبدواأنرسولاأمةكلفيبعثناولقد):بقولهتعالناللهبينهوقد

الأصلبهذايعنونلافهم.()2(...الطاغوتواجتنبواالله

معلومهوكما-الاسلامأركانمنالأولوالركنالأصيل

أولإليهيدعوقامالذيالأصلهذ!؟-جميعاالمسلمينلدى

سنة،ألفقرابةلمجمنوحوهوألاالكرامالرسلمنرسول

التفصيلمنفيهايكنلمالسابقةالشرائعأنيعلموالجميع

،هذاديننافيمعروفهوماوالمعاملاتالعباداتلأحكام

نوحلبثفقدذلكومع،والأديانللشرائعالخاتمالدينلأنه

آية:،الأعرافسررةفيمنهامتفرقاتاياتمنأجزاءفيوردت(1)

187.

.36:الاية،النحلسورة2()



لاهأ!يالتوا

اهتمامهوجلوقتهيصرفعاماخمسينإلاسنةألفقومهفي

كمادعوتهعنقومهأعرضذلكومع،التوحيدإلىللدعوة

تذرنلاوقالوا):التنزيلمحكمفيذلك-وجلعز-اللهبيق

فهذا.(1()ونسراويعوقيغوثولاسواعاولاوداتذرنولاالهتكم

إلىالدعاةعلىينبغيشيءأهمأنعلىقاطعةدلالةيدل

التوحيد،إلىالدعوةهودائمابهالاهتمام"الحق"الإسلام

إلاإلهلاأنه)فاعلم:-وتعالئتبارك-قولهمعنىوهو

..()2(.الله

وسلمعليهاللهصلىالنبيسنةكانتهكذا وتعليما.عملا

وسلمعليهاللهصلىالنبيلأن؟بحثإلىيحتاجفلا:فعلهأما العهدفي

دعوةفيالغالبفيمحصورةودعوتهفعلهكانإنماالمكي

له.شريكلااللهعبادةإلىقومه

عنه-اللهرضي-مالكبنأنسحديثففي:تعليماأما

وسلمعليهاللهصلىالنبيأنالصحيحينفيالوارد إلىمعاذاأرسلعندما

الله،إلاإلهلاأنشهادة:إليهتدعوهمماأول"ليكن:لهقالاليمن

.23:الآية،نوحسورة(1)

.91:الاية،محمدسورة2()



هلاأ!يالتوا

معلوموهو.الحديثإلخ...01)1(لذلكأطاعوكهمفإن

تعالئ.اللهشاءإنومشهور

وسلمعليهاللهصلىالنبيأمرقد،إذا وهوبهبدأبمايبدؤواأنأصحابه

بينجداكبيرافرقاهناكأنشكولا،التوحيدإلئالدعوة

يقالمايفهمونكانواإنهمحيثمن-المشركينالعربأولئك

ليسواالذياليومالمسلمينالعربأغلبوبين،-بلغتهملهم

قاللونلأنهم؟اللهإلاإلهلا:يقولواأنإلئيدعواأنبحاجة

فكلهم،وعقائدهموطرائقهممذاهبهماختلافعلئبها

-يفهمواأنبحاجةالواقعفيلكنهم،اللهإلاإلهلا:يقولون

-جوهريفرقالفرقوهذا،الطيبةالكلمةهذهمعنى-أكثر

اللهرسولدعاهمإذاكانواالذينالأولينالعرببين-جدا

وسلمعليهاللهصلى فيمبينهوكما،يستكبروناللهإلاإلهلا:يقولواأن

يفهمونلأنهم؟؟يستكبرونلماذا،)2(العظيمالقرآنصريح

ومسلم،موضعغيروفي()5913البخاريرواه:صحيححديث(1)

ابنحديثمئكلهم،(562)والترمذي،(5841)داودوأبو،(1)9

عنهما.اللهرضيعباس

إلهلالهمقيلإذاكانواإنهم):الصافاتسيورةفيتعالئقوليإلئيشير)2(

(مجنونلشاعرآلهتنالتاركواأئناويقولون*يستكبروناللهإلا

.53،6،3:الآيتان،فات)الصا



لاهأ!يالتوا

يعبدواوألاأندادااللهمعلايتخذواأنالكلمةهذهمعنىأن

الله،غيرينادونفهم،غيرهيعبدونكانواوهم،اللهإلا

والتوسل،اللهلغيرالنذرعنفضلاالله؛بغيرويستغيثون

إلخ....لسواهوالتحاكملغيرهوالذبح،اللهبغير

كانواالتيالمعروفةالوثنيةالشركيةالوسائلهذه

الكلمةهذهلوازممنأنيعلمونكانواذلكومع،يفعلونها

منيتبرؤواأنالعربيةاللغةحيثمن-اللهإلاإلهلا-الطيبة

.!اللهإلاإله"لالمعنئلمنافاتها؟الأمورهذهكل

جيدا:فهمأاللهإلاإلهلامعنىيفقهونلااليومالمسلمينغالب..

إلاإله"لابأنيشهدونالذيناليومالمسلمينغالبأما

معناهايفهمونلعلهمبل،جيدامعناهايفقهونلافهم"الله

)1(بعضهم:مثلالذلكأضرب؟تماماومقلوبامعكوسافهما

لاإربلا":ففسرها"اللهإلاإلهلا"معنىفيرسالةأالف

بهيؤمنونالمشركونكانالذيهوالمعنئوهذا."!!الله

تعالئ:قال،هذاإيمانهمينفعهملمذلكومع،عليهوكانوا

فيالشاذلية""الطريقةالصوفيةشيوخأحد،الهاشميمحمدالشيخهو(1)

سنة.05نحومنسوريا



لاهأحيالتلأا

!)1(....اللهليقولنوالأرضالسمواتخلقمنسألتهم)ولئن

له،شريكلاخالقاالكونلهذابأنيؤمنونكانوافالمشركون

فهم،عبادتهفيوشركاءأندادااللهمعيجعلونكانواولكنهم

،كثيرةالمعبوداتبأنيعتقدونولكنواحدالرببأنيؤمنون

لغيرهعبادةسقاهالذي-الاعتقادهذا-تعالئاللهرذولذلك

ماأولياءدونهمناتخذواوالذين...):تعالئبقولهدونهمن

.!)2(...زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهم

يلزم"اللهإلاإله"لا:قولأنيعلمونالمشركونكانلقد

المسلمينغالبأما،وجلعزاللهدونماعبادةمنالتبرؤله

لا":ب"اللهإلاإله"لاالطيبةالكلمةهذهفستروافقد؟اليوم

معوعبد،"اللهإلاإله"لا:المسلمقالفإذا.!!!اللهإلارب

ظاهرهكانوإن،عقيدة،سواءوالمشركونفهو؟غيرهالله

العبارةبهذهفهو،اللهإلاإلهلا:لفظةيقوللأنه؟الاسلام

بصفتنا-جميعاعلينايوجبمماوهذا،ظاهرالفظحامسلم

منعلئالحجةوإقامةالتوحيدإلئالدعوة-الاسلامإلئدعاة

بخلاف؟خلافهافيواقعوهو"اللهإلاإله"لامعنىجهل

.52:الآية،لقمانسورة(1)

.3:الآية،الزمرسورة(2)



لاهأحيالتوا

مسلماليسفهو"اللهإلاإله"لا:يقولأنيأبىلأنه؟المشرك

؟مسلمونهماليومالمسلمينجماهيرفأماباطناولاظاهرالا

وأموالهمدماءهممنيعصمواقالوها"فإذا:قال-لجروالرسوللأن

.(تعالى")1اللهعلىوحسابهمبحقها،إلا

،-منيالصدورنادروهي-كلمةأقولفإني،لذلك

عامةعليهكانمماشراليومالمسلمينمنكثيرواقعإن:وهي

هذهلمعنئالفهمسوءحيثمنالأولئالجاهليةفيالعرب

ولكنهم،يفهمونكانواالعربالمشركينلأن؟الطيبةالكلمة

لامايقولونفإنهم،اليومالمسلمينغالبأما،يؤمنونلا

حقا--يؤمنونولا،اللهلاإإلهلا:يقولون،يعتقدون

الدعاةعلئواجبأولأنأعتقدفأنالذلك،بمعناها)2(

بيانوحولالكلمةهذهحوليدندنواأن-هوحقا-المسلمين

الطيبةالكلمةهذهلوازمبتفصيل:ثم،بتلخيصمعناها

اللهلأن؟أنواعهابكلالعباداتفيوجلعزللهبالإخلاص

)22(،ومسلم،موضعغيروفي)25(البخاريرواه:صحيححديث(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن،وغيرهم

واقعوهذا،الأمواتويدعون،اللهلغيرويذبحون،القبوريعبدون)2(

إلىفالحج،الطرقوأصحاب،والصوفية،الرافضةتعتقدهماوحقيقة

بالصالحينوالاستغاثةعليهاوالطوافالشركيةالمشاهدوبناءالقبور

عندهم.ثابتةعقائدبهموالحلف



لا5أ!يالتوا

إلانعبدهمما...):قولهمالمشركينعنحكئلماوجلعز

اللهلغيرتوجهعبادةكلجعل،(1!)...زلفىاللهإلىليقربونا

لا:اليومأقولأنا؟لهذا؟اللهإلاإلهلا:الطيبةبالكلمةكفرا

فيتركهمثم،تجميعهمومنالمسلمينتكتيلمنمطلقافائدة

فييفيدهملاوهذا،الطيبةالكلمةهذهفهمدونضلالهم

وسلمعليهاللهصلىالنبيقولنعلمنحن!الاخرةقبلالدنيا وهومات"من:

النار"علىبدنهاللهحرمقلبهمنمخلصااللهإلاإلهلاأنيشهد

دخولضمانفيمكن.")2!الجنة"فىخل:اخرىروايةوفي

يمسوعذابلأيبعدكانلوحتى،مخلصاقالهالمنالجنة

قدفإنه،الكلمةلهذهالصحيحالاعتقادوالمعتقد،القائل

،والاثامالمعاصيمنواجترحارتكبماعلئبناءيعذب

العكسوعلئ،الجنةدخولالنهايةفيمصيرهسيكونولكن

يدخلولما،بلسانهالطيبةالكلمةهذهقالمن؟ذلكمن

فييفيدهقد،الاخرةفيشيئايفيدهلافذلك؟قلبهإلئالايمان

قوةللمسلمينكانإذاالقتلومنالقتالمنالنجاةالدنيا

لهاقائلاكانإذاإلاشيئايفيدهفلاالاخرةفيوأما،وسلطان

.3:الاية،الزمرسورة!1)

زوائد،(4)حبانوابن،(5236/)احمدرواه:صحيححديث2!)

.)3355(الصحيحةفيالألبانيوصححه



لاهألتلأ!يلأا

الفهملأن؟ثانياالمعنئلهذاومعتقدا،اولامعناهافاهموهو

،المفهومبهذاالايمانالفهممعاقترنإذاإلايكفيلاوحده

لا:وهي!غافلونعنهاالناساكثرأناظن؟النقطةوهذه

معالأمرينمنكليقترنأنبدلابلالايمانالفهممنيلزم

منالكتابأهلمنكثيرالأنذلك،مؤمنايكونحتىالاخر

وسلمعليهاللهصلىمحمداانيعرفونكانواوالنصارىاليهود صادقرسول

التيالمعرفةهذهمعولكن،والنبوةالرسالةمنيذعيهفيما

يعرفونكما.يعرفونه..):قالحينوجلعزربنابهالهمشهد

اللهمنعنهمأغنتماالمعرفةهذهذلكومع.!)1(...أبناءهم

والرسالة،النبوةمنيدعيهفيمايصدقوهلملأنهملماذا؟!شيئا

بدلابل،وحدهاتكفيولاالمعرفةتسبقهالايمانفإنولذلك

وجلعزالمولئلأن،والاذعانالايمانالمعرفةمعيقترنأن

واستغفراللهإلأإلهلاأنهفاعلم):التنزيلمحكمفييقول

.!)2(...لذنبك

فعليه؟بلسانهاللهإلاإلهلا:المسلمقالفإذا،هذاوعلئ

بالتفصيل،ثمبإيجازالكلمةهذهمعرفةذلكإلئيضمأن

تلكعليهيصدقالذيفهو؟وامنوصدقعرففإذا

.2":والأنعام،641:البقرةسورة،آيةمنجزء(1)

.91:الآية،محمدسورة(2)



لاهألتلأ!ياا

إلئمشيراجميمقولهومنها،انفابعضهاذكرتالتيالأحاديث

الله،إلاإلهلا:قال"من:انفاذكصفالذيالتفصيلمنشيء

بعدالطيبةالكلمةهذهكانت:أي")1(،دهرهمنيومانفعته

لكيأكررهوهذا-النارفيالخلودمنلهمنجيةمعناهامعرفة

كمالمنبمقتضاهاقامقديكونلاوقد-الأذهانفييرسخ

الشركمنسلمولكنهالمعاصيعنوالانتهاءالصالحالعمل

الأعمالمنالايمانشروطوششلزمهيقتضيهبماولمحامالأكبر

وفيهالعلمأهلبعضاجتهادحسبوالظاهرية-القلبية

وقد،المشيئةتحتوهو-)2(؟بسطهمحلهذاليسرتفصيل

أخلأوالمعاصيمنفعلأوارتكبماجزاءالناريدخل

اللهيعفأوالطيبةالكلمةهذهتنجيهثم،الواجباتببعض

وسلمعليهاللهصلىقولهمعنىوهذا،وكرمهمنهبفضلعنه :ذكرهالمتقدم

قالهامنأما،")1(دهرهمنيومانفعته،اللهإلاإلهلا:قال"من

،()3291الصحيحةالسلسلةفيالألبانيصححه:صحيححديث()1

،(46)5/الحليةفينعيموابيمعجمهفيالأعرابيسعيدلأبيوعزاه

اللهرضيهريرةأبيحديثمنوهو،)6533(الأوسطفيوالطبراني

عنه.

الخوارجوبينبينناالفاصلالحدوهي،الصالحالسلفعقيدةهذه)2(

والمرجئة.



لاهأ!يالتلأا

بهذايؤمنلمولكنهمعناهافقهأو،معناهايفقهولمبلسانه

إذاالعاجلةفيإلا،اللهإلاإلهلا:قولهينفعهلافهذا؟المعنئ

الأجلة.فيوليسالاسلاميالحكمظلفييعيشكان

كلفيالتوحيدإلئالدعوةعلئالتركيزمنبدلالذلك

تدندنماإلئ-وحثيثاحقيقة-يسعىإسلاميتكتلأومجتمع

المجتمعتحقيقوهو،جفهاأوالإسلاميةالجماعاتكلبه

علئاللهأنزلبماتحكمالتيالمسلمةالدولةوإقامةالإسلامي

هذهأوالجماعاتهذه؟اللهأنزلبماتحكملاأرضأي

علئأجمعواالتي-الغايةهذهتحققأنيمكنهالاالطوائف

إلا-واقعيةحقيقةجعلهاإلى-حثيثا-السعيوعلئتحقيقها

وسلم.عليهاللهصلىالرسولبهبدأبمابالبدء

منالشرعباقيإهماليعنيلابالعقيدةالاهتماموجوب..

:وأخلاقومعاملاتوسلوكعبادات

فالمهمالأهمبيانفيالكلامأعنيلابأننيالتنبيهوأعيد

هذهإلئالدعوةعلئفقطالدعاةيقتصرأنعلئدونهوما

عليناوجلعزاللهأتمأنبعد،معناهاوفهمالطيبةالكلمة

يحملواأنالدعاةلهؤلاءبدلابل!لدينهبإكمالهالنعمة

البيانذلكبعد-هذاأقولحينوأنا،يتجزألاكلاالاسلام



لا5أ!يالتوا

جاءمابأهمحقاالإسلاميونالدعاةيهتمان:خلاصتهالذي

النابعةالصحيحةالعقيدةالمسلمينتفهيموهو،الاسلامبه

إلئالنظرأسترعيأنأريد،"اللهإلاإله"لاالطيبةالكلمةمن

إله"لا:معنىأنفقطالمسلميفهمانيعنيلاالبيانهذا

فقط!اللهإلاالوجودفيبحقمعبودلاهو،"اللهإلا

يعبدأنينبغيالتيالعباداتيفهمانايضايستلزمهذابل

عبادمنلعبدمنهاشيءيوجهولا،-بهاوجلعز-ربنا

أيضابيانهيقترنأنبدلاالتفصيلفهذا،وتعالئتباركالله

مثلا-أضربأنويحسن،الطيبةللكلمةالموجزالمعنئبذلك

لاالاجماليالبيانلأن؟-لييبدوحسبما؟مثلمنأكثرأو

يكفي.

لاوالذينحقاالموحدينالمسلمينمنكثيراإن:اقول

ذهنهم،وجلعزاللهغيرإلئالعباداتمنعبادةيوتجهون

ذكرهاجاءالتيالصحيحةوالعقائدالأفكارمنكثيرمنخال

علئيمرونالموحدينهؤلاءمنفكثير،والسنةالكتابفي

وهمعقيدةتتضمنالتيالأحاديثوبعضالاياتمنكثير

عزباللهالايمانتماممنأنهامع،تضمنتهماإلئمنتبهينغر

ماعلئ،وجلعزاللهبعلؤالايمانعقيدةمثلاخذوا،وجل



أ؟لا-الل!!لا

الموحدينإخواننامنكثيراأنبالتجربةأعرفأنا،خلقه

العرش-علئوجلعز-اللهبأنمعنايعتقدونالسلفيين

يأتيهمحينولكنهم،تكييفودون،تأويلدوناستوى

وأماتريديأو،عصريونجهميونأوعصريونمعتزليون

معناهايفهملاايةظاهرعلئقائمةشبهةإليهويلقيأشعري

عنهاويضل،عقيدتهفيفيحار،إليهالموسوسولاالموسوس

الجوانبكلمنالصحيحةالعقيدةيتلقلملأنهلماذا؟،بعيدا

محمدنبيناوحديث-وجلعز-ربناكتابلبيانهاتعرضالتي

:يقول-وجلعز-الله:المعاصرالمعتزلييقولفحينما،جميم

فياللهإن:تقولونوأنتم.!)1(...السماءفيمنأمنتمأ)

هوظرففيمعبودكمجعلتمأنكممعناهوهذا،السماء

أمامه.منعلئشبيةيلقئفإنه!!المخلوقةالسماء

أذهانفيولوازمهاالصحيحةالعقيدةوضوحعدمبيان..

الكثيرين:

لوازمهابكلالتوحيدعقيدةأنأبينأنالمثالهذامنأريد

امنواممنكثيرأذهانفيللأسف-واضحةليستومتطلباتها

اتبعواالذينالاخرينعنفضلا،نفسهاالسلفيةبالعقيدة

.51،16:الايتان،الملكسورة(1)



لأ5أ!يالتلأا

المسألة،هذهمثلفيالجهميةأوالماتريديةأوالأشعريةالعقائد

الذياليسربهذاليستالمسألةأنإلئالمثالبهذاأرميفأنا

إلئالدعوةفيمعنايلتقونالذيالدعاةبعضاليوميصوره

بعضهم،يدعحهاالتيبالسهولةليسالأمرإنوالسنةالكتاب

الأولينالمشركينجاهليةبينالفرقمنبيانهسبقماوالسبب

لأنهم؟فيأبوناللهإلاإلهلا:ليقولوايدعونكانواحينما

المسلمينأكثروبين،الطيبةالكلمةهذهمعنىيفهمون

لاولكنهم،الكلمةهذهيقولونحينمااليومالمعاصرين

الانهوالجوهري،الفرقهذا،الصحيحمعناهايفهمون

وجلعزاللهعلوبهاوأعني،العقيدةهذهمثلفيمتحقق

نأيكفيولا،بيانإلئيحتاجفهذا،كلهامخلوقاتهعلئ

فيمن"ارحموا.!)1(استوىالعرشعلىالرحمن)المسلميعتقد

كلمةأنيعرفأندون.السماء")2(فيمنيرحمكمالأرض

مثلوهي،ظرفيةليستالحديثهذافيوردتالتي""في

فيمنأأمنتم):تعالئقولهفيوردتالتى""في

.ه:الاية،طهسورة(1)

،(291)5والترمذي،(1494)داودأبررواه:صحيححديث(2)

.)259(الصحيحةفيالألبانيوصححه



-أ؟أالتلأ!يا

علئوالدليل""علئبمعنئهنا"في"لأن!)1(؟...السماء

المتداولالسابقالحديث:ذلكفمن؟جداوكثيركثيرذلك

صحيح،-للهوالحمد-طرقهبمجموعوهو،الناسألسنةبين

وسلمعليهاللهصلىقولهومعنى الحشراترمنيلا"الأرضفيمن"ارحموا:

؟الأرضعلئمنوإنما!الأرضداخلفيهيالتينوالديا،1

منررحمكم...":عتيرلقولهمطابقوهذا،وحيوانإنسانمن

بدلاالتفصيلهذافمثل،السماءعلئ:أيالسماء!،في

ويقرب،منهبينةعلئيكونواأنالحقلدعوةللمستجيبين

،معروفمشهوروهو،غنمراعيةوهيالجاريةحديث:هذا

"أين:غ!يراللهرسولسألهاحينما؟منهالشاهدأذكروإنما

شيوخكباراليومسألتلو.السماء)2(في:لهقالت؟"الله

بينما!مكانكلفي:لكلقالوا؟الله-أينمثلا-الأزهر

وسلمعليهاللهصلىالنبيوأقرها،السماءفيبأنهأجابتالجارية ؟لماذا؟،

نسميهأنيمكنبماتعيشوكانت،الفطرةعلئأجابتلأنها

سيئة-بيئةبأيتتلوثلم(سلفية)بيئةالعصريبتعبيرنا

.51،61:الآيتان،الملكسورة(1)

والنسائي،(039)داودوأبو،()537مسلمرواه:صحيححديث2()

عنه.اللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةحديثمن(،-1/4118)



لا5أ!يالتوا

من-اليوميقولونكماتخرجتلأنها؟-العامبالتعبير

ببعضخاصةتكنلمالمدرسةهذه،-خميمالرسولمدرسة

الناسبينمشاعةكانتوإئما،النساءببعضولاالرجال

عرفتولذلك،بأكملهالمجتمعوتعموالنساءالرجالوتضم

عرفت؟سيئةبيئةبأيتتلوثلملأنها؟العقيدةالغنمراعية

لمماوهووالسنةالكتابفيجاءتالتيالصحيحةالعقيدة

أينيعرففلا؟والسنةبالكتابالعلميدعيممنكثيريعرفه

لا:أقولواليوم،والسنةالكتابفيمذكورأنهمع!ربه

بحيثالمسلمينبينالوضوحوهذاالبيانهذامنشيءيوجد

تجماعة؟أوأقةراعيبل-غنمراعية:أقوللا-سألتلو

رحممنإلااليومالكثيرونيحاركماالجوابفييحارقدفإنه

!!!همماوقليلالله

عظيمجهدبذلإلىتحتاجالصحيحةالعقيدةإلىالدعوة..

ومستمر:

الناسقلوبفيوتثبيتهاالتوحمدإلئفالدعوة،فإذا

؟الأولالعهدفيكماتفصيلدونبالآياتنمرألامناتقتضى

وثانحا:،بيسرالعربسةالعباراتيفهمون-كانواأولا-لأنهم

الفلسفةمننبعالعقيدةفيوزيغانحرافهناكيكنلملأنه



ياهأ!ياالت!

فأوضاعنا،السليمةالعقيدةيعارضمافقام،الكلاموعلم

يجوزفلا،الأوائلالمسلمونعليهكانعماتماماتختفاليوم

مناليومهيالصحيحةالعقيدةإلئالدعوةبأننتوهمأن

لامثلفيهذاوأقرب،الأولالعهدفيالحالكانكمااليسر

:-تعالئاللهشاءإن-عنزانفيهينتطحولااثنانفيهيختلف

منالحديثيسمعالصحابيأنحينئذالمعروفاليسرمن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول منالحديثيسمعالتابعيثممباشرة

المشهودالثلاثةالقرونعندنقفوهكذا...مباشرةالصحابي

علماسمهشيءهناككانهل:ونسأل،بالخيريةلها

علماسمهشيءهناككانوهل،لا:الجواب؟الحديث

بدلاالعلمانفهذانالانأما،لا:الجواب؟والتعديلالجرح

لكيوذلك؟الكفايةفروضمنوهما،العلملطالبمنهما

وأصحيحاكانإنالحديثمعرفةمناليومالعالميتمكن

ميسراذلككانكماسهلاميسرايعدلمفالأمر،ضعيفا

الصحابةمنالحديثيتلقئكانالصحابيلأن،للصحابي

كانفما.إلخ...لهم-وجلعز-اللهبشهادةزكواالذين

وثقةالعلمصفاءحيثمناليومميسوراليسميسورايومئذ

بهوالاهتمامالأمرهذاملاحظةمنبدلالهذا،التلقيمصادر

بصفتنااليومبناالمحيطةالمشاكلمعيتناسبمماينبغيكما



لا5أ!يالتوا

التلوثحيثمنالأولينبالمسلمينتحطلموالتى،مسلمين

البدعأهلمنشبهاتواوجدإشكالاتسببالذيالعقدي

مسمياتتحتالحقومنهجالصحيحةالعقيدةعنالمنحرفين

يزعمكما!فقطوالسنةالكتابإلئالدعوةومنها،كفيرغ

.الكلامعلمإلئالمنتسبونويدعيه،ذلك

الأحاديثفيجاءمابعضنذكرانهنابناويحسن

وسلمعليهاللهصلىالنبيأن:ومنهاذلكفيالصحيحة فيالغرباءذكرلما

منخمسونمنهم"للواحد:قال،الأحاديثتلكبعض

"منكم")1(.:قال؟منهمأواللهرسوليامنا:قالواالاجر"،

فيتكنلمالتياليومللاسلامالشديدةالغربةنتائجمنوهذا

شركبينكانتالأولالزمنغربةأنشكولا،الأولالزمن

وإيمانبواحكفربين،شائبةكلمنخالوتوحيدصريح

فأكثرهمأنفسهمالمسلمينبينفالمشكلةالانأما،صادق

انلهغيرإلئالعباداتويوجه،بالشوائبمليءتوحيده

وثانيا:،أولالهاالانتباهينبغيالقضيةهذه؟الايمانويدعي

،(49531)رقم225(/51)الكبيرفيالطبرانيرواه:صحيححديث(1)

بنعقبةحديثمنشاهدوله.عنهاللهرضيمسعودابنحديثمن

282()7/الزواثدفيكماالبزاررواهعنهاللهرضيالصحابيغزوان

داودأبورواهعنهاللهرضيالخشيثعلبةأبيحديثمناخرشاهدوله

.(4)49الصحيحةفيالألبانيوصححه،(1434)



لا5أحيالتوا

إلئالانتقالمنلنابدلاإننا:الناسبعضيقولأنينبغيلا

!!السياسيالعملوهيالتوحيدمرحلةغيرأخرىمرحلة

نحن:نقولأنينبغيفلا،أولاحقدعوةدعوتهالاسلاملأن

عكساليومالعربأنتذكيرنامع،بلغتنانزلوالقرانعرب

ماوهذا،لغتهمعنبعدهمبسبب،استعربواالذينالأعاجم

-العربنحن-أننافهب،نبيهموسنةربهمكتابعنأبعدهم

بأنعليناالواجبمنفليس،صحيحافهماالاسلامفهمناقد

سياسيا،تحريكاالناسونحرك،سياسياعملانعمل

فهمفي،بهالاشتغالعليهميجبعمابالسياسةونشغلهم

لافأنا!!والسلوكوالمعاملة،والعبادة،العقيدةفي:الاسلام

فهماالاسلامفهمقدبالملايينيعدشعباهناكأنأعتقد

وربي،-والسلوك،والعبادة،العقيدة:اعني-صحيحا

عليها.

والتربية:التصفيةمنهجهوالتغيرأساس..

النقطتينحولدائماونركزابداندندننحنولذلك

التصفية:وهما،الحقالتغييرقاعدةهمااللتينالأساسيتين

كانفإن،والترييةالتصفية؟معاالأمرينمنبدفلا،والتربية

بحد-وهذا،العقيدةفيفهوبلدفيالتصفيةمننوعهناك



لا5أحيالتوا

منجزءفييحدثأنوعظيماكبيراعملايعتبر-ذات

أما،-الشعوبمنشعبا:-اعنيالكبيرالإسلاميالمجتمع

والعمل،الضيقةالمذهبيةمنتتخلصانإلئفتحتاجالعبادة

علماءهناكيكونفقد،الصحيحةالسنةإلئالرجوععلئ

لالكني،الجوانبكلمنصحيحافهماالإسلامفهمواأجلأء

عشرينأو،عشرةاو،ثلاثةأو،اثنينأوفرداأنأعتقد

ماكلمنالإسلامتصفية؟التصفيةبواجبيقومواأنيمكنهم

لاإنه،السلوكأو،العبادةاو،العقيدةفيسواء؟فيهدخل

بتصفيةيقومونقليلونأفرادالواجببهذاينهضأنيستطيع

صحيحةتربيةحولهممنويربوادخيلكلمنبهعلقما

.مفقودتانالانوالتربيةفالتصفية،سليمة

إسلاميمجتمعأيفيالسياسيللتحركسيكونولذلك

القضيتينهاتينتحقيققبلسيئةاثاربالشرعيحكملا

فيالسياسيالتحركمحلتحلفهيالنصيحةأما،الهامتين

إبدائهاخلالمناوالمشورةخلالمنبالشرعيحكمبلدأي

وأالالزاملغةعنبعيداالشرعيةبالضوابطاحسنهيبالتي

الذفة.ويبرأالحجةيقيمفالبلاغ،التشهير

ينفعهم؟فيماالناسنشغلأن،أيضاالنصحومن



لاهأ!يالتلأا

.والمعاملات،والسلوك،والعبادة،العقيدةبتصحيح

فيوالتصفيةالتربيةتحقيقنريدأننابعضهميظنوقد

فيبهنحلمولافيهنفكرلاماهذا!كلهالاسلاميالمجتمع

فييقولوجلعزاللهولأن؟مستحيلتحقيقههذالأن؟المنام

يزالونولاواحدةأمةالناسلجعلربكشاءولو):الكريمالقران

إلاهذاتعالئربناقولفيهميتحققلاوهؤلاء.!)1(مختلفين

ومنوأهليهمأنفسهموربواصحيحافهماالاسلامفهمواإذا

الصحيح.الاسلامهذاعلئحولهمكان

ومتى؟؟السياسيبالعمليشتغلمن..

لاأننامع!مشغلةالسياسيبالعملالانفالاشتغال

واحد،انفيالمنطقيالشرعيبالتسلسلنؤمنأنناإلا،ننكره

تصحيحا؟بالسلوكثم،بالعبادةونثني،بالعقيدةنبدأ

السياسةمرحلةفيفيهندخليوميأتيأنبدلاثم،وتربية

الأمة،شؤونإدأرة:معناهاالسياسةلأن؟الشرعيبمفهومها

ممن؟وعمرا،وبكرا،زيداليس؟الأمةشؤونيديرالذيمن

الأمرهذا!!جماعةيوجهأو،حركةيترأسأوحزبايؤسس

.181:الآية،هودسررة(1)



لا5أ!يالتوا

هوهذا،المسلمينقبلمنيبايعالذي؟الأمربوليخاص

كانفإذا،وإدارتهالواقعسياسةمعرفةعليهيجبالذي

وليكلذلكفيتولئ-اليوم-كحالنامتحدينغيرالمسلمون

لوأمورفيأنفسنانشغلأنأما،سلطاتهحدودحسبامر

لأننا؟هذهمعرفتناتنفعنافلاالمعرفةحقعرفناهاأنناافترضنا

الأمة،لإدارةالقرارنملكلاولأننا،إدارتهامننتمكنلا

الحروب:مثلاولنضرب،تحتهطائللاعبثوحدهوهذا

نأيفيدهلالاسلامبلادمنكثيرفيالمسلمينضدالقائمة

الواجبالجهادنملكلاونحنتجاههاالمسلمينحماسةنشعل

هذامنفائدةلا.!؟البيعةلهعقدتمسؤولإماممنإدارته

أمرإنه:نقولولكننا!بواجبليمسإنه:نقولولا،العمل

غيرنانشغلوأنأنفسنانشغلأنفعليناولذلك،لأوانهسابق

الصحيح،الإسلامبتفهيمهم؟دعوتناإلئندعوهمممن

حماسيةبأمورنشغلهمأنأما،صحيحةتربيةوتربيتهم

الدعوةفهمفيالتمكنعنسيصرفهمممافذلك،وعاطفية

كتصحيح؟المسلمينمنمكلفكلبهايقومأنيجبالتي

منوهي،السلوكوتصحيح،العبادةوتصحيح،العقيدة

الأموروأما،فيهاالمقصريعذرلاالتيالعينيةالفروض



ياهأ!ياالتو

يسمىماكمثل،الكفائيةالأمورمنيكونفبعضهاالأخرى

هوالذيالسياسيبالعملوالاشتغال،"الواقع"فقهباليوم

نأبإمكانهمالذي؟والعقدالحللهممنمسئوليةمن

الذينالأفرادبعضيعرفهانأما،عملياذلكمنيستفيدوا

عنبالمهمالناسجمهورويشغلواعقدولاحلبأيديهمليس

ماوهذا!الصحيحةالمعرفةعنصرفهمممافذلك،الأهم

والجماعاتالأحزابمناهجمنكثيرفياليدلمسنلمسه

تعليمعنانصرفبعضهماننعرفحيث،اليومالإسلامية

نأأجلمنالدعاةهؤلاءحولوالملتفالمتكتلالمسلمالشباب

الصححية،والعبادة،الصحيحةالعقيدةويفهميتعلم

ينشغلونالدعاةهؤلاءببعضوإذا،الصحيحوالسلوك

تحكمالتيالبرلماناتفيالدخولومحاولةالسياسيبالعمل

ليسبماواشتغلواالأهمعنهذافصرفهم!!اللهأنزلمابغير

.الانالقائمةالظروفهذهفيمهما

وأالمسلمذمةبراءةكيفيةعنالسؤالفيجاءمااما

منكل:فنقول؟الأليمالواقعهذاتغييرفيمساهمته

غيرعلئيجبلاماعليهيجبمنهمالعالم،بحسبهالمسلمين

قدوجلعزاللهإن:المناسبةهذهمثلفيأذكروكما،العالم



لا15لتلأ!ياا

ذلكمن،بهللمؤمنيندستوراوجعله،بكتابهالنعمةأكمل

لاكنتمإنالذكرأهلفاسألوا...):قالتعالىاللهأن

المجتمعجعلقدوتعالىسبحانهفالله.()1(تعلمون

كلعلئوأوجب،عالموغير،عالما:قسمينالإسلامي

نابعلماءليسواالذينفعلئ،الآخرعلئيوجبهلممامنهما

سئلواعمايجيبوهمأنالعلماءوعلئ،العلمأهليسألوا

باختلافتختلف-المنطلقهذامن-فالواجبات،عنه

فيالحقدعوةإلئيدعوأنعليهاليومفالعالم،الأشخاص

بحقيهمهعمايسألأنعليهالعالموغير،الاستطاعةحدود

قامفإذا،نحوهأوولدأوكزوجة؟لهراعياكانمنأونفسه

عزاللهلأن؟نجافقد؟يستطيعبما-الفريقينكلامن-المسلم

.()2(وسعهاإلانفسااللهيكففلا):يقولوجل

لا،بالمسلمينألمتمأساةفينعيش-الأسفمع-نحن

المسلمين؟علئالكفارتداعيوهو،مثيلالهاالتاريخيعرف

حديثهمثلفي-والصلاةالصلاةعليه-النبياخبركما

إلىالاكلةتداعىكماالأمعليكم"تداعى:والصحيحالمعروف

.7:الاية،الأنبياءسورة(1)

.286:الآية،البقرةسورة2()



لاهأ!لالتوا

"لا،:قال؟اللهرسوليايومئذنحنقلةأمن:قالوا،قصعتها"

اللهولينزعن،السيلكغثاءغثاءولكنكمكثير،يومئذأنتم

"،الوهنقلوبكمفيوليقذفنلكم،عدوكمصدورمنالرهبة

وصاهيةالدنيا"حب:قال؟اللهرسولياالوهنوما:قالوا

.(1)"الموت

والتربية،التصفيةفييجاهدواأن،إذاالعلماءفواجب

العقائد،وتصحيحالصحيحالتوحيدالمسلمينبتعليموذلك

التيالبلادوفيطاقتهحسبكل؟والسلوك،والعبادات

صففياليهودبجهادالقياميستطيجونلالأنهم؟فيهايعيش

واحدبلديجمعهملا؟متفرقين؟اليومكحالنادامواماواحد

الجهادهذابمثلالقياميستطيعونلافإنهم،واحدصفولا

يتخذواأنعليهمولكن،عليهمتداعواالذينالأعداءلصد

القدرةنملكلالأننا؟يتخذوهاأنبإمكانهمشرعيةوسيلةكل

لأن؟فعلانتحركأننستطيعلافإننا؟استطعناولو،المادية

المسلمينبلادمنكثيرفيوحكاماوقياداتحكوماتهناك

من،287()5/وأحمد،(24)79داودأبورواه:صحيححديث(1)

الصحيحةفيالألبانيبطريقيهوصححه،عنهاللهرضيثوبانحديث

589().



لا5ألتلأ!ياا

الأسفمع-الشرعيةالسياسةمعتتفقلاسياساتيتبنون

هذين-تعالئاللهبإذن-نحققأننستطيعلكننا،الشديد-

التصفية:وهماآنفاذكرتهمااللذينالعظيمينالأمرين

المهمالواجببهذاالمسلمونالدعاةيقوموحينما،والتربية

الشرعية،السياسةمعتتفقلاسياسةيتبنىلابلدفيجدا

أنه-يومئذ-أعتقدفأنا،الأساسهذاعلئويجتمعون

*المؤمنونيفرحويومئذ):وجلعزاللهقولعليهمسيصدق

.(1)الله(بنصر

كلهاحياتهشئونفياللهحكميطبقأنمسلمكلعلىالواجب..

يستطيعه:فيما

ولا،باستطاعتهماليعهأنمسلمكلواجب،إذا

إقامةبينتلازمهناكوليس،وسعهاإلانفسااللهيكلف

الدولةإقامةوبين،الصحيحةوالعبادةالصحيحالتوحيد

ماأوللأن؟اللهأنزلبماتحكملاالتيالبلادفيميةالاسا3

شكبلا-وهناك،التوحيدإقامةهو-فيه-اللهأنزلبمايحكبم

العزلةتكونأنوهيالعصوربعضفيوقعتخاصةأمور-

.4،5:الايتانمنجزء،الرومسورة(1)



يأهأ!ياالت!

الشعابمنشعبفيالمسلمفيعتزل،المخالطةمنخيرا

هذا،إليهموشره،إليهالناسشرمنويكف،ربهويعبد

كماالأصلكانوإنجداكثيرةأحايثفيهجاءتقدالأمر

الذي"المؤمن:-عنهماالله-رضيعمرابنحديثفيجاء

النالريخالطلاالذيالمؤمنمنخيرأذاهمعلىويصبرالنالريخالط

وسيلة-شكبلا-المسلمةفالدولة.()1أذاهم"علىيصبرولا

ذاتها.بحدغايةوليست،الأرضفياللهحكملاقامة

يستطيعونلابمايهتمونأنهمالدعاةبعضعجائبومن

!!وميسورعليهمواجبهوماويدعون،الأمورمنبهالقيأم

الذي؟المسلمالداعيةذلكقالكماأنفسهمبمجاهدةوذلك

تقمنفوسكمفيالاسلامدولة"أقيموا:بقولهأتباعهأوصى

أتباعهمنكثيرانجدفنحنذلكومع."أرضكمفيلكم

وجلعزاللهإفرادإلئدعوتهمجلجاعلين،ذلكيخالفون

"الحاكمية:المعروفةبالعبارةذلكعنويعبرون،بالحكم

،(5324)ماجهوابن،2(5)70الترمذيرواه:صحيححديث(1)

حديثمن،365()5/وأحمد،)388(المفردالأدبفيوالبخاري

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمنشيخ الصحيحةفيالألبانيوصححه

939().



لا5أ!لالتوا

ذلكفيلهشريكولاوحدهللهالحكمبأنشكولا."لله

المذاهبمنمذهبايقلدمنمنهم؟ولكنهم،غيرهفيولا

الصريحةالسنةتأتيهعندما-يقولثم،اليومالأربعة

فياللهأنزلبماالحكمفأين!مذهبيخلافهذا:-الصحيحة

!؟السنةاتباع

فأين!الصوفيةالطرقعلئاللهيعبدتجدهمنومنهم

لابماغيرهميطالبونفهم!بالتوحيد؟اللهأنزلبماالحكم

بماالحكمتطبقأنجداالسهلمنإن،أنفسهمبهيطالبون

في،سلوككفي،عبادتكفي،عقيدتكفياللهأنزل

منبينما،شرائكفي،بيعكفي،أبنائكتربيةفي،دارك

فييحكمالذيالحاكمذلكتزيلأوتجبرأن،جداالصعب

إلئالميسرتتركفلماذا،اللهأنزلمابغيرأحكامهمنكثير

.!المعسر؟

تربية،سوءهناكيكونأنإقا:شيئينأحدعلىيدلهذا

تدفعهمعقيدةسوءهناءيكونأنوإما.توجيهوسوء

الاهتمامعنتحقيقهيستطيعونلابماالاهتمامإلئوتصرفهم

الاشتغالإلاأرىفلااليومفأما،استطاعتهمفيداخلهوبما



لاهألتلأ!ياا

صحيحإلئالناسودعوةوالتربيةبالتصفيةالاشتغالكل

اللهيكلفولا،استطاعتهحدودفيكل؟والعبادةالعقيدة

العالمين.ربللهوالحمد،وسعهاإلانفسا

وسلم.والهعليهمحمدنبيناعلئوسلماللهوصلئ
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