
ا من خلقه ، إال بالقدر الذي تقتضيه حكمته جّل  احلمد هلل الذي تفرد بعلـم الغيب فال يظهر عىل غيبه أحداً
وعال ، علم ما كـان وما سـيكون إىل قيـام الساعـة ، وصىّل اهلل وسّلم عىل عبـده ورسوله وخريتـه من خلقه الذي
أخربنا عن كثري ممـا أخربه به ربه من عالمات الـساعة ، وحـدوث الفتن يف آخر الـزمان ، وعىل آله وصحبه ومن

اقتفى أثرهم واستن بسنتهم إىل يوم الدين .
 وبعد : فـإن هذه األمـة أمة مـرحومـة ، وهي خري األمم ، وإلـيها ُبـعث  أفضل الـرسل صلـوات اهلل وسالمه
علـيهم ، وهذه األمـة هي أكثـر أهل اجلنة ، ووقـوع الفتن فيهـا قَـَدر أخرب عنه الــمصطفـى صىّل اهلل عليه وسّلم

ىٍَة  ( األنفال : 42 . َي مَنc َحَّ عىَنc بَِينّ cيَح ىٍَة وَ وأنه ال بد واقع )  ليِهَّيcليِكىَ مَنc هىَلىَكىَ عىَنc بَِينّ
 ويـتعني يف مسـتهل هذا املقـال أن أورد بعض األحـاديث الصحيحـة ؛ ألنطلـق منها إىل سـاحة احلـديث عن

هذا املوضوع ، مبتدئاًا بحديث حذيفة بن اليمـان ريض اهلل عنه ، وهو من أصح أحاديث الفتن .
 أخـــرج الــبــخـارّي يف كتاب الفتن من صحيحه حديث حذيفة  ريض اهلل عنه برقم  )7084( قـال :

رِّ ، مَــَخافَةَ أَْن َخـيْــرِ ، َوكُنُت أَْسأَلُهُ َعـِن الشَّ ُ َعـلَيْهِ َوَسلََّم َعِن الأـْ ِ َصلَّي اللهَّ اُس يَْسأَلُـوَن َرُسوَل اللهَّ كَاَن النَـّ
َخْيِ مِْن ُ بِهََذا الأْـَخْيِ، فَهَْل بَعَْد َهَذا الأـْ ، فََجـاءَنَا اللهَّ ا كُنَّا فِي َجاهِلِيهَّـةٍ َوَشرٍّ ِ ، إِنَـّ ُيْدرَِكِنـي ، فَقُلأُْت: يَا َرُسوَل اللهَّ
رِّ مِـْن َخْيٍ؟ قَاَل : )) نَعَْم، َوفِيـهِ دََخٌن (( قُلأُْت: َومَا دََخنُـهُ؟ ؟ قَاَل :  )) نَعَْم (( قُلأُْت : َوَهْل بَعْـَد ذَلَِك الشَّ َشـرٍّ
؟ قَاَل: )) نَعَْم قَاَل: )) قَـْومٌ يَهُْدوَن بِغَْيِ َهـْديِــي ، تَعْرُِف مِنْهُْم َوتُـنِكُر (( قُلأُْت: فَهَْل بَـعَْد ذَلَِك الَخْيِ مِْن َشـرٍّ
دَُعاةٌ َعلَى أَبَْواِب َجـهَنََّم ، مَْن أََجابَهُْم إِلَيْهَـا قََذفُوهُ فِيهَـا (( قُلأُْت: يَا َرُسوَل اللِ ِصفْهُـْم لَـنَا ، قَاَل: )) ُهْم مِن
ِجلأَْدتِنَا  َويَتََكلَّمُوَن بِأَلأِْسنَتِنَا (( قُلأُْت: فَمَا َتْأُمُريِن إِْن َأْدَر َكِني ذَلَِك؟ قَاَل:)) تَلأَْزمُ َجمَاَعةَ الأْمُْسلِمنَِي َوإِمَامَهُْم ((
قُلأُْت: فَإِْن لَــْم يَُكْن لَـهُْم َجـمَاَعةٌ َوَل إِمَامٌ ؟ قَاَل: )) فَاْعتَزِْل تِـلأَْك الأْفَِرَق كُلَّهَا ، َولَْو أَْن تَعَضَّ بِأَْصِل َشَجَرةٍ

َحتَّى يُْدرِكََك المَْوُت َوأَنَت َعلَى ذَلَِك(( .

ههه ()
1

يِ ميَِن اظلاَّاليِميِني انـتيِـقَاُم الَّ مَاِن ،bوَ ِ ازلَّ َلليِ فيَِتِ اdخيِ اقيُِع الْمُْسليِمني ميِْنbخيِ وَ



 وأخرجه مسلم كذلك يف كتاب اإلمارة برقم )1847( .
 وأخـرج مسلـم يف كتاب اإلمـارة من صحيحه حـديث عمـرو بن العاص ريض اهلل عـنهام وهو قـبل احلديث
َم فِي َسفَرٍ، فَنَــَزلأْنَا ُ َعلَيْهِ َوَسلَـّ ِ َصلَّي اللهَّ السـابق بـرقم )1844( قـال عبـداهلل بن عمــرو  : كُنَّا مََع َرُسـوِل اللهَّ
ُ ِ َصلَّي اللهَّ مَنزِلاً فَمِنَّا مَْن يُْصلُِح ِخبَاءَهُ ، َومِنَّا مَن يَنْتَِضُل ، َومِنَّا مَْن ُهَو يِف َجَشرِهِ ، إِذْ نَادَى مُنَاِدي َرُسوِل اللهَّ
ُ َعلَيْهِ َوَسلََّم ، فَقَاَل: )) إِنَّهُ لَْم يَُكن نَبِيٌّ َقـبيِْل ِ َصلَّي اللهَّ َلةَ َجامِعَةً ، فَاْجتَمَعْنَا إِلَى َرُسوِل اللهَّ َعلَيْهِ َوَسلََّم : الصهَّ
إِلَّ كَاَن َحقًّا َعلَيْـهِ أَْن يَُدلَّ أُمهَّتَهُ َعلَى َخْيِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُْم ، َويُنِْذَرُهْم َشرهَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُْم ، َوإِنَّ أُمهَّتَُكْم َهِذهِ ُجعَِل
لِـهَا َوَسيُِصيُب اdِخَرَها بََلءٌ َوأُمُـوٌر تُنِْكُرونَهَا ، َوجَتِيُء فِتْنَـةٌ فَــيُـَرقِّـُق بَعُْضهَا بَعْـضـًا  َوجَتِيُء َعافِيَــتُهَـا فِي أَوهَّ
الأْفِتْنَةُ فَيَقُوُل الأْمُْؤمُِن : َهِذهِ ُمْهِلَكِتي ، ثُمهَّ تَنَْكِشُف َوَتـِجيُء الأْفِتْنَةُ ، فَيَقُوُل الأْمُْؤمُِن: َهِذهِ َهِذهِ ، فَمَْن أََحبهَّ أَْن
dِخرِ ، َولأْـيَأأِْت إِلَي النَّاِس الَِّذي ِ َوالأْيَْومِ الأْ تَأأْتِهِ مَنِيهَّتُهُ َوُهَو يُـْؤمُِن بِاللهَّ ارِ ، َويُْدَخَل الأَْجنَّةَ  ، فَلأـْ يَُزْحَزَح َعِن النَـّ

يُِحبُّ أَْن يُْؤتَى إِلَيْهِ (( .
 وهـناك حـديث من أعظـم املبرشات بـمستقـبل اإلسالم يفّصل مـراحل احلكم يف الـتأريخ اإلسالمـّي ، وهو
حديث يتـفق مع احلديثني السابقني يف بعض املعـاين الواردة فيهمـا ، وهذا احلديث أخـرجه أمحد يف مسنده برقم
ةُ فِيُكْم مَا ُ َعلَيْهِ َوَسلََّم : )) تَُكـوُن النُّبُوهَّ ِ َصلَّي اللهَّ ا قال : َقــاَل َرُسوُل اللهَّ )18406( بإسـناده عن حـذيفة أيضـاـً
ُ أَن ةِ ، فَتَُكوُن مَا َشاءَ اللهَّ ُ أَْن تَُكوَن ، ثُمهَّ يَْرفَعُهَا إِذَا َشاءَ أَْن يَْرفَعَهَا ، ثُمهَّ تَُكوُن ِخَلفَةٌ َعلَى مِنْهَاِج النُّبُوهَّ َشاءَ اللهَّ
ُ أَْن يَُكوَن ، ثُمهَّ يَْرفَعُهَا إِذَا تَُكوَن ، ثُمهَّ يَْرفَعُهَا إِذَا َشاءَ أَْن يَْرفَعَهَـا ، ثُمهَّ تَُكوُن مُلأًْكا َعاضـًّا ، فَيَُكـوُن مَا َشاءَ اللهَّ
ُ أَن تَُكوَن، ثُمهَّ يَْرفَعُهَا إِذَا َشاءَ أَْن يَْرفَعَهَا ، ثُمهَّ تَُكوُن َشاءَ أَْن يَْرفَعَهَا، ثُمهَّ تَُكوُن مُلأًْكا َجْبِيًا ، فَتَُكوُن مَا َشاءَ اللهَّ

ةٍ ، ثُمهَّ َسَكَت (( . ِخَلفَةٌ َعلَى مِنْهَاِج النُّبُوهَّ
 ومن طـريق أمحـد : أخـرجه العـراقّي يف )) حمجـة الُقـَرب إىل حمبـة العـرب (( ص )175-176( وقـال : هـذا

حديث صحيح أخرجه أمحد يف مسنده .
 وأورده اهليثمّي يف املجمع )188/5-189( وقال : رجاله ثقات .

 ونقل األلبـايّن تصحـيحه يف )) سلسلـة األحاديـث الصحيحـة (( )34/1-35( وتعقبه بـأن احلديـث حسن
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وحسنه كذلك شعيب األرنؤوط يف خترجيه ألحاديث )) املسند (( )356/30( .
 وحتسيـنهمـا لـه من أجل حبيب بـن سامل األنصـارّي ، موىل النعـامن بن بشري ريض اهلل عـنهمـا ، وكـاتبه ، قال

عنه ابن حجر يف التقريب : ص )189( : ال بأس به .

 ويف خضم هذه األحداث املتالحقـة ، واخلطوب املدهلمة ، والفتن العاصـفة ، حيسن بنا أن نستلهم من هذه
األحاديث وغريها من كالم املصطفى صىل اهلل عليه وسلم بعض البصائر التي هنتدي هبا يف دياجري هذه الفتن:
 1( أ ن حـدوث الفتـن يف تأريخ هـذه األمة َقـَدر إلـهّي - كـام سبقت اإلشـارة إليه - ال بـد من وقـوعه حِلَكم
ندرك شيـئاًا منها ، ويغيب عنا أكثـرها ، والواجب علينا التـسليم املطلق هلل عز وجل يف كل أمر من األمور ، وأن
َب eنلَّاُس أَن هـذا داخل يف عموم االبتالء الذي كتـبه املوىل جّل وعال عىل هذه األمة بـرصيح قوله تعاىل : ) أََحسيِ

( العنكبوت : 2 . نىَ ضcتىَنُو c لىَ ينُ هنُ َّا وَ اْ ءَامىَ dلُو اْ أَن َينُو dُكو َ cيُتض
 2( أن اهلل تعـاىل عاىف هـذه األمة من هـذه الفتـن يف أوهلا ، كام جـاء يف حديـث عبداهلل بـن عمرو بـن العاص
ريض اهلل عنهمـا ، وستعود إىل عافيتها بعد ظهور املهدّي ، ونزول عيسى عليهمـا السالم ، يف آخر الزمان ، كمـا
تدل عـليه النصوص الـثابته ، ويف حديـث حذيفة ريض اهلل عنـه عن مراحل احلكم يف التـاريخ اإلسالمّي إشارة

ةٍ (( . إىل تعايف األمة بقيام اخلالفة الراشدة الثانية ، حيث قال :  )) ثُمهَّ تَُكوُن ِخَلفَـةٌ َعلَى مِنْهَاِج النُّبُوهَّ
 وقد كـثرت النـصوص الثـابتة الـدالة عىل احلـياة الكـريمة ، ورغـد العيـش ، والربكة يف الـثامر ، يف هذه احِلـقبة

املباركة ؛ حتى إن الفئام من الناس يستظلون حتت قِْحف الرمانة .
ا باخلالفـة األمويـة ، ومروراًا  3(  أن امللك العـاّض ، يتـمثّل  - واهلل أعلم - يف عـهود اخلالفـة املتـالحقة بـدءاً
بالـخـالفة العـباسـية ، وانـتهاء بـالـخالفـة العثمــانـيــة ، فإهنـا لـم ختل من عـسف وظلم ، وإن كـان الـحكم فـيها

إسالمـيًّا يف جممله .
 ويُستثنى من هـذه العهود عـهد اخلليفـة الراشـد عمر بـن عبدالعـزيز ريض اهلل عنه ، يف فـرتة احلكم األموّي
واخلليفة املتوّكل رمحه اهلل تعاىل يف فرتة احلكم العبايّس ، ونور الدين زنكّي ، وصالح الدين األيويّب رحـمهمـا اهلل

تعاىل بعد ذلك .
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 فـإن هـؤالء اخللفـاء وامللـوك هم أعـدل الـوالة يف تـاريخ اإلسالم بعـد عمـر بـن عبـدالعـزيـز ، وسـريهتم مع
رعاياهم كانت سرية مَْرِضيهَّـة كُتِبت فيها التصانيف .

ا . ا متنوعاً  وقد فرس الرشاح بعض مجل حديث معاذ يف الفتن تفسرياً
 فقال عياض : )) املراد بالرش األول الفتن التي وقعت بعد عثامن ، واملراد باخلري الذي بعده ما وقع يف خالفة
عمـر بن العـزيز ، واملـراد بالـذين تـعرف مـنهم وتنـكر األمـراء بعـده ، فكـان فيهـم من يتـمسك بـالسـنة والـعدل

وفيهم من يدعوا إىل البدعة ويعمل باجلور (( .
 وقـال ابن حجـر عقب إيـراده كالم عـياض : )) والـذي يظـهر أن املـراد بالـرش األول ما أشـار إليه مـن الفتن
َخن مـا كان يف زمنهمــا من بعض األمـراء كزياد األوىل ، وباخلري مـا وقع من االجتامع مع عيّل ومـعاوية ، وبـالدَّ
بـالعــراق ، وخالف من خـالف علـيه من اخلـوارج ، وبـالـدعـاة عىل أبــواب جهنـم من قــام يف طلب املـلك من
اخلـوارج وغريهم ، وإىل ذلك اإلشـارة بقولـه : )) الأَْزمْ َجمَـاَعةَ الأْمُْسلِـمنَِي َوإِمَامَهُْم (( يعني ولـو جار - إىل أن

ا يف إمارة احلجاج ، ونحوه (( . قال - وكان مثل ذلك كثرياً
 وأمـا امللك اجلربّي فأصـدق األمثلة عليه مـا شهدناه ونـشهده يف عرصنـا هذا من انقالبـات عسكريـة دموية
يتـسلم أحد العـسكر احلكم بعـد ذلك بقوة السالح ، ويـسوم شعبه سـوء العذاب ، ويكبت حـّرياهتم ، ويقيض
عىل مظاهر رشع اهلل تعـاىل ، وينهب الثروات ، وجيعل الـبالد رهن ترصف أهله وعشريته ، ويـسلطهم عىل أفراد

ا . ن ألعداء اهلل ورشعه يعيثون يف األرض فساداً الشعب وممتلكاهتم كالكالب املسعورة ، ويمكِّ
 وأبرز األمثلة عىل هذا الواقع املّر حكم القذايّف يف ليبيا ، وحكم ابن عيّل يف تونس .

 ومع هذا نجد من بعض املغفلني ، وبعض علامء السوء ، وبعض املغرضني املنتفعني من يفتي اجلامهري التي
وا هبم يف غياهب السجون ، وحاربوهم خرجت ترصخ يف وجوه الـطغاة بعد أن قتلوا أوالدهم وإخواهنم ، وَزجُّ
يف أرزاقهم ، وانتـهكوا أعـراضهم ، نجـد من هـؤالء مجيهم مـن يأمـرهم بطـاعة هـؤالء ؛ ألهنم يف نظـرهم أولـياء
أمـورهم ، وجيـب والصرب عىل عـسفهم وظلـمهم ، دون أن ُيــَقـيِّــدوا هذه الـطاعـة باملعـروف ، وإنمــا يطـالبـوهنم
بالـطاعة املطلقـة ، وهذا واهلل من أعجب العجب ، ويـاليتهم يف املقابـل يطالبون هـؤالء الطواغيت بـتلبية بعض

مطالب اجلمـاهري العادلة .
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 يالـلعجب !! هل يعـد القـذايّف ويّل أمر املـسلمني يف بـالده ، وهو الـذي جعل كتـابه األخرض مـكان الـقرآن
الكريم ، وقد أفتى سامحة اإلمام ابن باز رمحه اهلل تعاىل قبل ثالثني سنة ، ومعه املجامع الفقهية بكفره .

 كيف يكـون هذا املجـرم األثيم وجـاره املشـابه له ابن عيّل مـن أولياء أمـور املسلـمني ، ومها اللـذان استأصال
الرشيعة اإلسالمية من هذين البلـدين ، وأعلنا فيهام الكفر البواح ،  واستُـبِـيـحت فيهمـا األعراض ، وُقِتَل فيهام

عرشات األلوف ال ليشء إال أهنم أنكروا عليهم العسف والظلم ، وحماربة رشع اهلل تعاىل .
 لقـد انطلق القـذايّف قبل 42 سنـة يف إيذاء شـعبه بدعـم ومؤازرة من فـرعون مرص األوحـد مجال عبـدالنارص
ولقـد سمعتـه وأنا يف املـرحلـة املتـوسطـة يف تلك الفرتة مـن إذاعة صـوت العـرب يقـول للقـذايّف الشـاب املنـدفع

املتهور : )) تركت فيكم أمني األمة العربية (( واشتهر عنه قوله  للقذايّف كذلك : )) أرى فيك شبايب (( .
 وقـد يفهم بعـض من ال علم له من قـول النبّي صىلَّ اهلل علـيه وسلَّم : )) ثُمهَّ تَُكـوُن مُلأْكـًا َجْبِيًّا (( أن امللك
ا حمصور يف النظـام امللكّي فقط ، وهذا غري صـحيح ، فكل من توىل والية بلـد سواء كان رئيس مجـهورية أو ملكاً

ا أو سلطاناًا ، فإن واليته ُيْطلق عليها اسم امللك . أو أمرياً
 واألنظمة امللكية يف جمملهـا أرحم بشعوهبا من الـرؤساء االنقالبني ، فملك ليبيا حمـمد بن إدريس السنويّس
كان حـافظـاًا لكتاب اهلل تعـاىل ، حريصـاًا عىل نرش تـعليمه عن طريق ألوف الـزوايا يف املدن الليبيـة وقراها ، وكان
ا مـن شعبه ، وقـد اختـاره هـذا الـشعب وبـايعه ، فـانقلـب عليه القـذايّف وحـّول لـيبيـا إىل جحيـم ال يطـاق حمبـوبـاـً

ا  لوصيته بذلك ، رمحه اهلل تعاىل . وعاش امللك السنويّس يف املنفى ، وحني مات دفن يف البقيع تنفيذاً
 وقـارن بني الـنظـام امللـكّي يف العـراق وبني الـنظــام اجلمهـورّي الـذي جــّر عىل البالد الــويالت واملصـائب

والكوارث إىل وقـتـنا هذا . 
ا مـن العسف والـظلم ، ولكـن األمر نـسبـّي ، ومعظـم األنظمـة امللكـية داخـلة يف  وليـس النـظام املـلكّي مربءاً

امللك اجلربّي .
 وإين ألسأل اهلل تـعاىل أن نـكون يف آخـر فرتة احلـكم اجلربّي الـذي اصَطــَلت به أكثـر بالد العـامل اإلسالمّي

( يوسف : 12 . نىَ ىَ eنلَّاِس لىَ َيcلىَمُو ثىَ cنَّ أَكض لىَ^كيِ هيِ\ وَ ِ cأَم d ٌ عىَلىَ ُ غَاليِ eلَّ ) وَ
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 إن هـذا احلكم اجلـربّي رضب بجرانه عىل بالد املـسلمني بعـد سقوط اخلـالفة العثـامنية حـينام ضعفت وتـآمر
عـليهـا الغــرب بمخـتلف مـؤسـسـاته ، ورشعـوا يف تقـسـيم العـامل اإلسـالم إىل دويالت ليـسهل الـتحكـم فيهـا

والسيطرة عليها ، والتحريش بينها .
ا حني قال يف آخر مرثيته البديعة هلذه اخلالفة :  ولقد كان أمري الشعراء أمحد شوقّي رمحه اهلل تعاىل ملهمـاـً

 لقـد لـخص هـذا الشـاعر الفحل مـا جرى بعـد سقوط احلكـم العثاميّن من إقـصاء للـدين ، ودعوة للـتغريب
ومتزيـق للشعـوب إىل دويالت تـدين للـغرب ، ُأذكـيت فيـهـا اخلالفـات والنعـرات ، وأصبح لكل حـاكم َهتَّـافة
للتـهريـج ، َوَجْوَقـــة من علـامء السـوء ، يفـتون عـىل مراده تـرغيـباًا أو تـرهيبـاًـا ، وأصبح هـوى النفـوس وأحقـادها

وكيدها هو املهيمن عىل كل موقف إال ما رحم اهلل تعاىل .
 4( عىل احلـكام يف مجيع بالد املسلمني - وإن كان ال يـصل هذا اخلطاب إليهم - أن يتـصاحلوا مع شعبوهم
ويـرفعـوا عنهم الـظلم والقهـر واالستبـداد ، وأهم من ذلـك جيب أن حيكمـوهم بـالعـدل ، ويشـاوروا عقالءهم

ويسمعوا منهم .
يُكمc ِإاَّ  وليعلم هــؤالء احلكـام أن زمن حكم الفرد الـذي يقول لشعـبه بــلـسان الـحــال أو الـمـقــال : ) مَاd أُرِ

ى( غافر : 29  ،  قد وىل أو كاد ، وكأن أمري الشعراء قد قصد هذا احلقبة بقوله خماطباًا فرعون مرص األكرب مَاd أَرَ
)) توت خنع آمون ((  : 

 

 وليعلم احلكام أن أسلحة جديـدة يستعملها خصومهـم يف املعركة يصعب عليهم استيعـاهبا والسيطرة عليها
بل يستحيل ذلك يف كثري من األحيان .

اعِـاًي 	َأرٍْض	دمَ 	 	بُِكِّ 	 ْسـممَـعُـنَّ ىـَتمـَ ىـَل ف
ةاً 			بُِكِّ				َأرٍْض					فِـتْـنمـَ ُدنَّ ْشـهمـَ ىـَتمـَ ل ومَ
ـيْـفِـهِ سمَ 	ومَ 	الْـمُـعِـزِّ همَـِب 	ذىَ ىَ 	عمَ ى يُـفْـتمـَ

ـاحِ ـجمَ 	لِـسمَ 	 اِب	َأْو ذَّ 	الْـــكىـَ مَْدُع	ِإلىَ يـ
ـممَاحِ 	سمَ 	 مـَيْـعمَ 	ب 	 	 نُي 	الـدِّ 	 	 اعُ 	يُـبمـَ 	 ا فِـيـهمـَ
احِ ْـحمَ ِحِْدهمَا	الْـمِل مَى	الـنُّفُوِس	ومَ همَ ومَ
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َـّى ل 	ومَ 	 	 	 	فِـْرعمَـوُْن	 	 	 مـَا	 	ي 	 	 	 	 	 ْرِد 	الْـفىـَ 	 	 	 زمَممَـاُن	
	َأرٍْض 	بُِكِّ اةُ عمـَ ـِت	الـرُّ حمَ َأْصـبمـَ ومَ

ا رِيـنمـَ ـبِـّ جمَ 	الْـمُـتمـَ ىـَُة ْول 	دمَ ىَـْت ال دمَ ومَ
ا مـَازِلِـيـنمـَ 	ن ةِ عِـيَـّ 	الـرَّ 	ُحْكِ ىَ عمَ
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  إهنـا أسلحـة اإلعالم اجلديـد ، ويف طليعتهـا الفضـائيـات التي كـشفت وتكـشف كل مسـتور ، وتـعري كل
إجرام ، وتفضح ما حيوكه املتآمرون يف دهاليز الغدر ، يف أسلوب مثري يدعو إىل الدهشة واإلعجاب .

 وساعـد الفضائيات عىل هذا الزخم اهلائل أسلحة اإلعالم األخـرى املرتبطة بشبكة املعلومات ))األنرتنت((
مثل الفيسبوك ، واليتيوب ، والتويرت  وغريها .

ا للـقايص ا مكـشوفــاـً  ولقـد أصبـح ما متـارسه األنظـمة الـقمعيـة من تعـتيم عىل ارتـكاب اإلبـادة والفـساد أمـراً
والداين ، وأصبحت الفضائح تالحق هؤالء احلكام وزبانيتهم ، ويكاد يشاهدها الناس يف كل مكان .

 ولقد ألـهــبت هذه األسلحة غـضب الشعوب املـقهورة املظلومـة ، وأسهمت يف توّحـد صفوفهم ، وأوصلت
كلمـات أهل الرأي واحلكمة والعلم إليهم .

 لـذا جيب عىل العلـامء أاّل يقفوا مـوقف املتـحيِّـز إىل احلـكام ، وأن ينـاصحوهـم ، فهم السـّد املنيع الـذي يمنع
احلاكم من تسلطه عىل رعيته ، ويظمنون للرعية وصول حقهم إليهم بمشيئة اهلل تعاىل إذا صدقوا واتقوا رهبم .

 إن مـعظم علـمـاء الـيوم بـني متحيِّــز إىل األنظمـة ، وبني مغـلوب عىل أمـره ، يلوذ بـالصـمت ، وال يملك إال
أضعف اإليمـان ، وما أقّل الذين ينطقون باحلق ، ويقولون لـهـؤالء احلكام : اتقوا اهلل تعاىل .

 5( عىل الشعوب التي تنتفض عىل الظلم والظالـمني أن تنتبه للمؤامرات العلقميّـة ؛ فابن العلقمّي الرافيّض
الذي اسهم يف إسقاط اخلالفة العباسية ، يتكرر يف غالب األزمنة واألمكنة :

ـصون الذين يرسقـون الثورات ليتـمكنوا من رسقة الـثروات ، وإشاعة  ومن أبرز العالقمة : املـندسون املتلصِّ
الفــواحش والـشهــوات ، ومتكني أعـداء اهلل مـن اليهـود والـنصـارى وغـريهم ؛ لـيحتلـوا بالد املـسلـمني ويـنهبـوا

خرياهتا ويتحكموا يف مفاصلها .
 وصامم األمـان من كل ذلك يتحـقق يف إحياء شـعرية اجلهاد يف األمـة ، وهو األمـر الذي أمجعت مـلل الكفر
وال سـيام حكومات الغرب عىل حماربته ، وسـموه إرهابـاًا ، وأطلقوا أبواق إعالمـهم تردد هذه املفرتيات ، وأقنعوا
ار ، واستغل هؤالء األذنـاب الترصف األرعن الـصادر عن أذناهبم مـن حكام العـامل اإلسالمّي هبذا املـكر الُكبـَـّ
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ا 	هُـنمـَ ا ىـَهمـَ 	ف b 	الْـعمَـلْـقىَـمِـيِّ 	 	 	ابْـُن 	 	 دمَ دَّ مـَعمـَ ت هْومَ قِـممـَ 	عمَـلىَ اكمَ 	هُـنمـَ ٌة قِـممـَ 	عمَـلىَ ىـَاممَـْت ق



د هذا بعض الغالة الـذين يـرتكبـون حوادث الـتفجري والتـدمري يف بـالد املسلمـني ، فانـدفعت آلـة إعالمهم ُتـردِّ
ِمـج . ّم أن يستغيثوا من هذا التكرار السَّ املصطلح حتى كاد الصُّ

ا مـن املعنيـّيــن بإصالح األمـة والدفـاع عن حيـاضها يـتحّرجـون من إطالق مـصطلح  ويف املـقابل نجـد كثرياً
)) اجلهاد (( ويستبدلونه بلفظ )) املقاومة (( حتى ال يُـتَّـهَموا باإلرهاب ، وهذا وال ريب اهنزام نفيّس!

ـم مئـات  إن مصـطلح اجلهـاد أمـــر أَبَْدأَ اهلل فيه وأعــاد يف كتــابه الكـريـم ، ويف سنـة نـبيّه صىلَّ اهلل عـليه وسلَّ
األحــاديث يف فـضلـه ، وأنه ُذْروة سنــام اإلسالم ، ومـا تــركه قـوم إال ذلّـوا ، وال محـايـة لـبيـضــة اإلسالم وديـار
املـسلمني إال بـه ، كل ذلك وردت فيه األحـاديث الـصحيحـة الرصحيـة يف الصحـيحني وغريمهـا ، بل أُلِّفت يف

اجلهاد وأحكامه الكتب الكبرية واألسفار املتعددة ، ومثل هذا املقال القصري يضيق عن إيراد يشء منها .
 إن مـا جيـري يف لـيبيـا اآلن لـيس ثــورة شعبيـة ، إنام هـو جهـاد يف سبـيل اهلل بحّق ، بني شعـب مظلـوم ونظـام
ا هلل عىل نرصه ا حني نرى هؤالء املجـاهدين يسجدون يف الـطرقات شكراً ُعـبيدّي باطنـّي كافر ، وإننا لنفـرح كثرياً
ات الـرصاص وهديـر املدافع والرشـاشات إال صيحـات التكبري ، وحيملـون املصاحف هلم ، وال تـسمع مع زخَّ

ويصلون يف امليادين املكشوفة .

 إن هؤالء املجـاهدين هم أحفـاد املجاهد الـبطل )) عمر املختـار (( الذي مكث أكثـر من عرشين سنـة جياهد
الغـزاة الطليــان ، ولَطَالما كـبَّدهم اهلـزائم الـمـتـتالـية ، ومل ينـالوا مـنه إال بالطـرق الغادرة ، ونحـسب أنه لقي ربه

ا ، وهو يقول ثابتاًا كالطود بكل شموخ وعزة وإباء : )) نحن ال نستسلم ، نـنـترص أو نموت (( . شهيداً
 إن هؤالء األحفاد يـستلهمون من سريته جهادهـم ضد هذا األهوج الغاشم الـظامل ، املنتهك لكل احلرمات
والــذي مل يبـق له إال أبنـاؤه واملــأجــورون من فلـول أنـصـاره واملـرتـزقـه من أصحـاب الــذمه الـَخـِربـة ، الــذين

استقطبهم لقتل األبرياء من الشيوخ والنساء واألطفال .
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ــ 	تُـدمَكَّ 	 	 	 	 	 	 bىـَْن 	ل 	 	 	 	 	 	 	 	 	 َـّةِ ل ذىَ 	الْـممـَ 	 	 	 	 	 	 ُجـُدرُ
ىـَْن 													ل مِّ 									الـدَّ مـَْضـحِ 																ن 		بِـغمَـيْـرِ ومَ

اِص صمَ 	الـرَّ 	 	 	 ـاِت	 	زمَخَّ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 يْـرِ مـَغمـَ 	ب 	 	 ــــ
ومَاِص 	الـنَـّ ومَاُن						عمَِن					 ـى							الْـهمـَ يُـمْـحمَ

.	.	.	.	.	.

ى َذىَ 	اْل فِـعُي	مِنمَ ُف	الـرَّ ـرمَ ىَـُم	اشلَّ مـَْسـل 	ي 	 ُملىَ 	الـدَّ 	 	 	 ـوانِــبِـهِ 	جمَ 	 	 	 	عىَلىَ 				 اقمَ 			يُـرمَ َحتَّ



 وهذا ليس غـريبـاًا عىل رجل أمـه هيوديه - كمـا ذكـرت ذلك صحيفة النهـار البريوتية يف أول أسـبوع من ثورة
الفاتح كمـا سامها -  وهو يدعو إىل إعادة احلكم العبيدّي الباطنّي .

 وكأين بأمري الـشعراء الـملهم خيـاطب هـؤالء املجاهـدين األشاوش يف مرثـيته ألستاذهم الـمـجاهد العمالق
عمر املختار رمحه اهلل تعاىل بقوله :

 إن إخـواننـا الـفتيـة املجـاهـدين يف لـيبيـا اآلن ينقـدون رجــاهلم ، وخيتــارون زعامءهم حلـسم املعـركـة مع هـذا
السفـاح املهلوس وجنده ، فـيا أيـها املجاهـدون الصامدون يف ليـبيا : اثبتوا واصـمدوا ، واجلأوا إىل اهلل مترضعني
أن يـنرصكـم ، وأكثـروا من الـدعــاء واالستغفـار ، ومن كـان قــادراًا عىل الصـدقــة فليـتصـدق ، واصـدقـوا مع اهلل
ينرصكم ، ولن تنترص رشذمة ال تعـرف اهلل وال ختشاه عىل شعب يؤمن باهلل ، وفيه أكثـر من مليون حافظ لكتاب
اهلل تعاىل ، وتذكروا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصحابته يف معركة اخلندق مل ينترصوا حتى بلغت القلوب

نىَ ( آل عمران :200 . ضcليُِحو مc تنُ َلاَّكنُ َ لىَ اْ eلَّ eتَّـقنُو اْ وَ اِبُو رَ اْ وَ و َصاِبُ اْ وَ ِبُو cاحلناجر ، فكيف بنا نحن  فــ ) اص

	*	ماذا	جيب	ع	إوخاننا	ف	وتسن	،	ومرص		،	ويلـبـيـا		أن	فيعلوه	؟
 إن عىل إخواننـا يف تونس ، ومرص ، وليـبيا أن يتنبهـوا ألعداء اإلسالم املرتبصني هبـذه الدول الثالث وغريها

ألن هؤالء األعداء حياولون النفوذ إىل هذه البالد عن طريق العالقمة املتآمرين يف الداخل .
 وقد حذر الداعية اإلسالمّي املعروف ، واملفكر الشهري الشيخ : غازي التوبة من ثالث قوى حتاول اخرتاق

هذه الدول واملكر بشعوهبا ، وهذه القوى هي : الواليات املتحدة ، وإرسائيل ، وإيران .
 أمـا أمريكـا فـميـزاهنـا هــو املصـالح ، ويف سـبيل حتقـيق مصـاحلهـا تـدغـدغ الـشعـوب بـالـنظـام الـديمقـراطّي
والديمقـراطية التي تريـدها أمريكا للشعـوب اإلسالمية هي الديمقـراطية املرتبـطة بالفرد الـذي ختتاره  ليحقق هلا

امِـٌع 	َأسمَ ،	 	الْـقىَـرِيـُب ـعْـُب 	اشلَّ ُـّــهُـا 	َأي مـَا ي
ْ َّممَ حمَ 	ومَ 	اْلُطُـوُب كمَ 	فىَ مَممَْت 	َأْل َأْم
ـاِلٌ 	خمَ 	 مـَاٍق 	ب 	 َأنْـتمَ 	ومَ 	 	الـزَّعِـيـُم 	 همَـبمَ ذىَ
لِـيـِف	الْـومَغىَ مـَكىَ 	مِن	ت ـكمَ َأرِْح	شُـيُـوخمَ ومَ

	؟ ىـَاءمَ 	رِث 	 ـهِـيـِد 	اشلَّ 	 رمَ 	عُـممـَ 	 	 	ِف 	 	 ىـَأَُصـوغىَ ف
	؟ اءمَ ىَُب	اْلِْصـغمـَ ـاط 	تُـخمَ 	حِـيـنمَ مـَيْـكمَ أُْذن
اءمَ ممـَ 	الـزُّعمـَ رِ اْخـتمـَ 	ومَ ،	 ىـَكمَ ـال 	رِجمَ ىـَانْـقُـْد ف
اءمَ 	اْلَعْـبمـَ 	 	 	 	فِـتْـاينِـكمَ 	 	 لىَ 	عمـَ 	 	 اْحـمِـْل ومَ
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مصاحلهـا مثل كرازاي يف أفغانـستان ، وتشغل العـامل اإلسالمّي بإشعال الفـتن عن طريق ما تـسميه )) الفوضى
اخلاّلقـة (( وبـرشت العــامل اإلسالمّي بــ )) رشق أوسـط كبـري (( ثم بــ )) رشق أوسـط جـديــد (( ورأينـا أثـر هـذا

التبشري يف العراق وأفغانستان وغريمها .
ا من أمريكا بالتخطيط لتفتيت دول املنطقة ، وتغلغلها يف مفاصلها ، ومنذ أن  أما إرسائيل : فهي أكثر اهتمـاماً
حـطت يف األرض املبـاركـة فـلسـطني ولـوثـتهـا ، وهي تـرسـم اخلطـط لتمـزيق دول مـنطـقتنـا إىل دويالت يـسهل

التحكم فيها ، وإحداث الرصاعات بينهـا .
 وقـد نصت وثائـقها التي ذكرهـا األستاذ غازي التـوبة عىل إجياد دولـة للعلويـني يف سوريـا ، وأخرى للدروز
يف جبل العرب ، ودولة للـمسيحيـني يف لبنـان ، وإجياد دولتني للمـسلمني واألقباط يف مرص ، وتقـسيم السودان
إىل دولـتني ، وقد نجـحت يف فصل اجلنـوب وإقامـة دولة علـيه للنصـارى ، وتفكر يف جتـزئة دول املغـرب العريّب

واخلليج  وغريها .
 وأما إيـران : فإن مطـامع الروافض الـصفويني يف العـامل اإلسالمّي ال تقف عنـد حد ، فلهم خـطة مخسـينـيّــة
هيدفـون من وراء تنفيـذها إىل االستـيالء عىل العامل العـريّب ابتداء بـإقامـة ما يـسمونـة دولة اهلالل الـشيعّي ، التي
تبـدأ من الـيمن ، مـروراًا بـدول اخلليج العـريّب ، والعـراق ، واألردن ، ولبنـان إىل سـوريـا ، وهلم خـطط تـرمي إىل
حتريك بؤر التجمعات الشيعية يف مجيع أنحاء العـامل ، وإدخال التشيع إىل البلدان التي ال وجود له فيها كمرص

وبعض دول املغرب العريّب ، وهو ما يطلقون عليه )) تصدير الثورة (( .
 وجيب عىل إخـواننـا أهل السـنة أال يـنزلـقوا إىل الـدعوات ملـظاهـرات يدعـو إليـها الـرافضـة يف بالدنـا ، حتت
ا مـنهم أن شعـارات رافـضيـة تنـال من مقــام الصحـابـة ريض اهلل عنهـم ، مثل الـدعـوة إىل )) يـوم حـنني (( زعمـاـً
ا يف غـزوة حنني ، ومل يـبق معه إال عيّل ريض اهلل عنـه ، وهذا مـن قبيح جـرأهتم أبـا بكـر وعمـر ريض اهلل عنهـام فَرهَّ

عىل الكذب والوقاحة ، والرد عىل مثل هذا ال حتتمله مساحة هذا املقال .
 ولـيتنبه إخواننا يف هـذه الدول التي أسقطت الطـواغيت هلذه املشاريع اخلـبيثة التي حيوكهـا اليهود والنصارى
وأاّل يسمحوا لـتدخالهتم  فدول الغرب تغـازل الثوار ، وفرنسـا تبادر لالعرتاف ، وأمريكا وأوربـا تطالب القذايّف
بالرحيل ، ونسمع كل يوم جديدااً ، والتآمر يف الداخل واخلارج تدور رحاه ، واهلل أعلم بخفايا األمور وبواطنها
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	*	اعلربة	من	صمارع	اظلاملني	.
 كل من بـارز اهلل تعاىل باحلـرب وأمعن يف ظلم عباده ؛ فـإن هنايته خمزيـة ، وأخذه له أليم شديـد مهمـا طالت

مدته ، واغرت بإمهال اهلل له .
ا بفـرعـون وقـارون وهـامـان وغريهـم ، وانتهـاء بـالفـراعنـة  ولقـد حـدثنـا اهلل تعـاىل عـن مصـارع الظـاملني بـدءاً

املستبدين يف عرصنا ، والذين حكموا الشعوب املسلمة باحلديد والنار .
 أين مجال عـبدالنارص ، وأين شـاه إيران الذي كان يـسمي نفسه )) شاٍه شـاه (( أي ملك امللوك ، وأين صدام

حسني وأين ابن عيّل وحسني وغريهم ؟
 لقد كـان هؤالء يـأمرون فال ُيـرّد هلم أمـر ، وال يعرتض أحـد عىل أي : فعل يفعلـونه ، وكل مـا يصـدر عنهم
حمفـوف بالقـداسة والعـصمة ، وُتـسّخر آلـة اإلعالم لتمجيـدهم صبـاح مسـاء ، ومتأل متاثيل صـورهم كل شارع

ويتزاحم الزائرون بمختلف طبقاهتم عىل أبواب قصورهم .
 وبني عـشيـة وضحـاهـا ، أصبح هـؤالء املتجـربون الـمتـألِّـهـون مطـاردين ، ُيــشتمـون بـكل لسـان ، ويمـتنع
أسيـادهم يف الغـرب من استقبـالـهم ، وتـصدر األوامـر بتجميـد أرصدهتم ، وُتـصادر ممـتلكاهتـم اهلائلـة ، وُيـزّج

بالـمتنّفذين من أقارهبم ووزرائهم يف املعتقالت ، أو تفرض عليهم اإلقامة اجلربية ويمنعون من السفر .
 ومن عجائب قـدر اهلل أن جتد أسامءهم خمالفة ألفعاهلم خمالفة شـنيعة ، فمن زين العابدين إىل حسني مبارك
ـا ، وانظر إىل أسامء زبانـيتهم كأمحد نـظيف ، وحبيب العاديل فال زين ، وال حسن ، وال بركـة ، وإنام النقيض متاماً

فأين النظافة ، وأين العدل عندمها وعند أمثاهلمـا ؟
 كل هؤالء وزبانيتهم ذهبوا كام ذهب من قبلهم مجال عبدالنارص ، والسادات ، وشاه إيران الذي كان يلّقب
بـ )) الـطاووس (( لكربيـائه ، وصدام حـسني ، وسيلحق هبـؤالء هوالكـو ليبيـا ونريوهنا الـذي بلغ جنون العـظمة

ا مل حيصل لبرش فيام نعلم إال لفرعون األكرب الذي بعث اهلل إليه موسى عليه السالم . عنده مبلغاً
 إن هنـايـة القـذايّف أضحت قـريبـة بـإذن اهلل تعـاىل ، وأصبح زواله قـاب قـوسني أو أدنـى مهـام احتمـى بـالقـوة

وحتصن باحلصون املنيعة ، ومهمـا َقـــتَل وَبَطش .
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 إن يف كـتاب اهلل تعاىل مئات اآليات ، ذكر فيها سبحانه عقوبة الـظاملني وعاقبتهم البئيسة يف الدنيا ، وما أعد
هلم من عذاب أليم مقيم يف اآلخرة .

اْ مَا ىَمَّا نَُسو  واهلل عـز وجل قـطع دابـر أقـوام يف الــدنيـا ال يـعلمـهم إال اهلل ، طغـوا وبغــوا وظلمــوا وجتربوا )فَل
ميِ cىَو cلقe ُاِب َع دىَ يِ #44 فَقنُ نىَ cليُِسو cتىًَة فَإَِذا هنُ مُّ نىَ^هُم بىَ cذق اْ أَخىَ dنُو ت اْ بِمَاd أُو ُحو d إَِذا َفِ ٍء َحتَّ cنُِلّ َش cوَ^َب ك ِمc أَب cنىَا عىَلىَهي cىَح \ فىَ اْ بِهيِ و رُ كيِّ ذنُ

(اآليتان )44-45( سورة األنعام . قcَع^لىَميِنيىَ ِبّ eل يِ رَ َّ قcَحمcدنُ ليِ eل اPْ وَ نيىَ ظىَلىَمُو يِ eلاَّ
قcَحقُّ ميِن نُِل eل ق  ويف آيـات كثرية أخربنـا اهلل عام أعـده هلم يف اآلخـرة من عـذاب عظيم ، كـام يف قوله تعـاىل : ) وَ
قcُمcِل اْ بِمَاdٍء َكـeل اْ ُيَاثُو تىَغيِيثنُو cىَس ِإن ي َاP وَ قنُ اديِ c ُسَ يِ ا أََحاطىَ بيِ ^ليِميِنيىَ نَارً يِلظاَّ نَا ل cَدض cأَع dقَّا ُرPc إِن cَكق cءَ فَلقdمَن َشا ميِن وَ cُؤ cءَ فَلقdفَمَن َشا > cبُِّكم رَّ

َتَقًا ( الكهف : 29 . cُم cءَتdَسا اُب وَ َ هPَ بِئضcَس eشلَّ ُجو قcوُ ي eل وِ cىَش ي
^ليِميِنيىَ فيِهيَا ِجيِيًّا ( رُ eلظاَّ نَذىَ اْ وَّ َو نيىَ eتقَّ يِ َِجنّ eلاَّ يًّا#71 ثُمَّ ننُ يِ cمًا مَّقضc بِّكىَ حىَ ُدهىَاP كَانىَ عىَلىَ رَ ارِ ُكمc ِإاَّ وَ ِإن ميِنّ  وقال تعاىل: ) وَ

مريم : )72-71( .
 ونبينا صىل اهلل عليه وسلم أخربنا أن ليل الظاملني ال بد أن ينتهي مهام طال ، وأن اهلل يمهل وال هيمل : )) إِنَّ
^ليِمٌَةP إِنَّ َ ظىَ هيِ ى وَ ُرَ cلقe َذى بِّكىَ إَِذاd أَخىَ ُذ رَ cليِكىَ أَخ^ ذىَ كىَ َ لَيُمْلِي لِـلظَّالِـمِ َحتَّى إِذَا أََخـَذهُ لَْم يُفْلِتْهُ ((  ثم قـرأ : ) وَ اللهَّ

يٌد ( هود : 102 . ٌم َشديِ هdُ/ أَليِ ذىَ cأَخ
ورحم اهلل اإلمام الشافعّي وريض عنه إذ يقول : 
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	اْكِتمَابِـهِ 	 ىـَبِـيـحِ 	ق 	 	 	ِف 	 	عُـتُـوًّا 	 ىـَجَّ ل ومَ
ابِـهِ 	ِف	حِسمَ 	 مَُكْ 	ي ىـَْم	 	ل 	ممَـا	 	 ىـَهُ 	ل ـتُـبِْدي	 سمَ
بِـهِ 	رِكىَ 	ظِـلِّ مـَْحتمَ 	ت ًـا 	تِـيـهـ ْجـممَ ى	الـنَـّ مـَرمَ ي
بِـهِ 	بِـبمَ ىـَاِت ـاِدث ـْت	ُصُوُف	الْـحمَ مـَاخمَ َأن
ابِـهِ 	ِكـتمـَ قِـي	ِف مـَلْـتمـَ 	ت اٌت ـنمـَ ـسمَ 	حمَ لىَ ومَ
ابِـهِ 	عمَـذىَ ـوْطىَ 	سمَ َـّهُ 	الل ىـَيْـهِ ل 	عمـَ ـبَّ صمَ ومَ

بـًا ْذهمـَ 	ممـَ ْـممَ 	اظلُّل ْحـِسـُن مـَْسـتمـَ 	ي ىَالِـٌم 	ظ ا ِإذىَ
ا َـّهمـَ ىَإِن اِل					ف َـّيمـَ ِْف				الل 					صمَ ىَــكِْلُ				إِلىَ ف
ًدا رِّ ممـَ 	مُـتمـَ ىَالِـمـًا 	ظ ا 	رمََأيْـنمـَ ىَْد 	ق ْ ىَكىَ ف
تِـهِ لىَ فىـَ 	غىـَ 	 	 	 	ِف	 	 	 	 	 	 هْـومَ 	ومَ 	 	 	 ىـَلِـيـٍل	 	ق 	 	 	 ىـَعمَـمَّا	 ف

تَجىَ 	ُيـرْ 	 ـاهمَ 	جمَ 	 لىَ 	ومَ 	 الٌ 	ممـَ 	 	لىَ 	 حمَ ىـَأَْصـبمـَ ف
عِـلاً 	فىَ نمَ َـِّذي	كىَ 	ال 	ِبْلَمـْـرِ ُجزِيمَ ومَ

َـّارِ 	الـث ُة ْضـبمـَ 	غىـَ ْ همَبَّ 	ومَ كُـوُن 	اسلُـّ ـجَّ ضمَ
ارِ غىَـدَّ ـوَّاٍن												ومَ 								خمَ قُـوُدهمَـا												ُكُّ ومَ
ـاِب ـحمَ ـومَاعِـِق	ِف	بـُطُـوِن	سمَ ُْت	اصلَّ صمَ

ا 	ِإذىَ 	 	 ِد 	الْـبِـلىَ 	 	 	 اِء 	ِلَعْـدمَ 	 	 	 يْـٌل ومَ 	ومَ 	 	 يْـٌل ومَ
ٌة ممـَ ـمَـّ 	ُممَ 	 اكِيـٌن مـَرمَ 	ب 	 ـعُـوِب 	اشلُّ 	 حِـقْـُد
مـَغْـيـهِـْم ب 	ومَ اةِ 	اطلُـّغمـَ ىَ ـعُـوِب	عمَ ُْت	اشلُّ صمَ

)13(

)14(



	*	و بـعـــد	:
 فـإن تسـاقط احلكـام الظـاملني كـأوراق اخلـريـف حتت مطـارق الثـائـريـن عىل ظلمهـم واستبـدادهم وقهـرهم
وحتول بعض هذه الثـورات إىل جهاد يف سبيل اهلل تعاىل ؛ كمـا نرى يف ليـبـيـا ، يؤذن بإذن اهلل تعاىل بـفـجـر جديد
إنه فجر الـتجديد لـهـذا الدين الذي وعـد به من ال ينطق عن الـهـوى ، صلوات اهلل وسالمه عـلــيـه حيث قال :

دُ لَهَا ِدينَهَا (( . ُمهَّةِ َعلَى َرأأِْس كُلِّ مِائَةِ َسنَةٍ مَْن يَُجدِّ َ يَبْعَُث لِهَِذهِ الأْ )) إِنَّ اللهَّ

 واحلديـث أخرجه أبـو داود يف سننه بـرقم )4291( ومن طـريقه : أبو عـمرو الـدايّن يف )) السنـن الوراردة يف
الفتن وغوائلها (( برقم )364( .

 وأخرجه احلاكم يف املستدرك )522/4( وغريهم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .
 وهو حـديث صحيـح ، صححه مجع من احلفـاظ ، بل نقل الـسيـوطّي اتفـاق احلفـاظ عىل تصـحيحه ، وممن
صحـحه ابن حجر والسخـاوّي ، وصححه من املعارصيـن األلبايّن يف )) سلسلـة األحاديث الصحـيحة (( برقم
)599( وشعيب األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود بالرقم السابق ، وعبدالقادر األرنؤوط يف حتقيقة لـ )) جامع
األصول (( )320/11( وانظر تعليق رضاء اهلل املباركفورّي عىل حتقيقه لــ )) السن الواردة (( )744-743/3(.

 والتجـديد عىل القـول الصحيح لـيس حمصـوراًا يف شخص بـعينه ، وإنمــا يقوم به مجـاعة ، ُيـجــّدد كل واحد
منهـم يف فن أو فنــون من العلـوم الـرشعيـة ، وغريهـا ، كام ذكـر ذلك اإلمــام ابن األثري يف )) جـامع األصـول ((

)320/11( وما بعدها ، والسهانفورّي يف )) بذل املجهود يف َحّل سنن أيب داود (( )337-336/12( .
 ومن التجديد الشامل ظهور من جتتمع عليه الكلمة من الوالة إذا أذن اهلل بقيام اخلالفة الراشدة كام دل عىل

ذلك حديث حذيفة الذي تقدم يف بداية املقال .
 أسأل اهلل تعـاىل أن ينرص ديـنه ، وأن يسـتعملنـا يف ذلك ، وأن يصلح أحـوال األمة رعـاة ورعيّـة ، وأن جينب
بالدنـا وبالد املسلمني الـرشور والفتن ، وأن ينرص إخـواننا املجـاهدين يف ليبـيا عىل هوالكـو العرص ، وأن يتقبل
شهداءهم ، ويشفي جرحاهم ، ويلطف هبم ، وأن حيرر شعوب املسلمني من الظلمة ، ويويل عليهم خيارهم .

 وصىل اهلل وسلم عىل خري خلقه ، وآله وصحبه ، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
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	*	اهلاشم	:

)1( ِخـباءه : املكان الذي يستـتـر فيه .
ـاِب ، أي الرمي بالنبل . شَّ )2( ينتضل : من املناضلة ، وهي الرمي بالـنُـّ

)3( يف َجـَشـرِه : اجلرش ، هي الدواب التي ترعى وتبيت يف مكاهنا .
)4( الصالَة جامعة : بنصب الصالة عىل اإلغراء.

)5( أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان ريض اهلل عنه برقم )2937( .
)6( و )7( انظر )) اإلكمـال (( )255/6-256( والفتح )486/16( .

)8( و )9( انظر )) الشوقيات (( )109/1( و )274/1( .
)10( ذكر ذلك اإلعالمّي حممود عليـاء ، نقالاً عن صحيفة النهار ، وُيــذكر يف عدد من املواقـع أنه من أبناء الطريق ، ورأيت يف مقـابلة مع هيودية

 شمطاء طاعنة يف السن ، أجراها التلفزيون اإلرسائييل معها ، حيث ذكرت فيها أهنا خالته .
  وهذه املقابلة حمفوظة يف موقع اليتيوب ، واهلل أعلم بحقائق األمور ، وعىل أية حال : ليس بعد الكفر ذنب .

)11( انظر )) الشوقيات (( )19/3( .
)12( مقال الشيخ غازي التوبة منشور يف موقع )) إسالميات (( .

)13( متفق عليه من حديث أيب موسى األشعرّي ريض اهلل عنه : البخارّي برقم )4686( ومسلم برقم )2583( .
)14( انظر ديوانه بعناية حممد عبدالرحيم : ص )149-148( .
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