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ِ َ*ُس3ِ4 َعْ" عن01 هللا *ضي ُ-َ*ْ+َ*َ( )َِبي َعْ" َ ?ِ"َّ: (َقا3َ 4ََسلََّ> 4;ل1 َعَلْ+1ِ هللاُ َصلَّى هللاَّ هللاَّ
ِة لBِCِDَِ َ+ْبَعُ@ Nُ َمْ" َسَنٍة ِماَئِة ُكIِ(ْ*َ ِّ3 َعَلى Hْألُمَّ ِّNا ُ+َجDَا َلDََن+Nِ] N4HN )ب4 )خ*ج1) 

].Hأللباني 4صحح1

N+NلتجH4 S4؛ +تفا(V4+تج WناDف N+N0 في تجSHNلعباH N+N0 في 4تجSلمعامالH N+N4تج
?لخ... Hلعل> في

م" با_ في +جNN منD> ك3 )شخا\؛ في +فت*^ 4قN شخ\ في +جتمع قC NلW 4ك3
_H4ألبH.

HCختل` لH 3-( <لعلH <Dلن\ في تعالى هللا *حمH سماء على( "+NNلمجH ألمة0 فيH <Dلكن
H4تفقH على cألسماء0 بعH "4م Wألسماء تلH لالمعةH لتيH H4جمعH ك*-ا علىC في

هللا *حمH 1ل4ل+N )بي *H4+ة م" CلW جاء كما هللا *حمH 1لعV+V عبN ب" عم* HلمجNN+"؛
).8593: (ب*ق> HلمستW*N في

Nُ 4َقا3َ ُعَمُ* Hْأل4َُلى Hْلِماَئِة ِمَ" َكاَ": "َ+ق4ُل4َُ" )َْصَحاَبَنا َسِمْعH ,Sُْلُحَسْ+ِ" ْبِ" َعلِيِّ ْبُ" ُمَحمَّ
H-ـ...".HْلَعVِ+Vِ َعْبNِ ْبُ"

1ُ َحْنَب3ٍ ْبِ" )َْحَمNَ 4َعْ" H-ـ...".Hْلِماَئِة َ*ْ)Iِ َعَلى HْلَعVِ+Vِ َعْبNِ ْبُ" ُعَمُ* َفَكاَ": "َقا3َ )َنَّ

ما ف+1 فاجتمع Hلمgمن+" ?م*( ت4لى قN لك4نH 1سم1 على Hلتنص+\ في Hإلجماe 4لع3
.4نح4-ا H4لس+اساH4 SلمعامالS بالعباSHN عل> م" غ+*B في Hفت*^

بإب*VH قامS ح+@ Hإلسالم+ة؛ Hل4Nلة في متمثلة HلعH )N+NلتجN+N ص4* ن*H iل+4> 4نح"
.HلنسW بجان_ تكت` 4ل> Hلحن+`H 0لN+" لH HCDلمش*قة HلجH4ن_

H4لكف*H 0إل+ما" مسائ3 للناI فجلH Sلملة؛ N4عائ> HلN+" بأص34 +تعل^ ما جSNN ب3
كا" ما +فق4D" 4صب+انH <Dلمسلم+" )nفا3 صا* حتى H4لحاكم+ةH4 0لب*HءH4 0ل4الء
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SNNث* ما 4جNنH "فق1 م NاDلجH نا تعالى؛ هللا سب+3 في+(*ألحكا> فH )*nلمسH كت_ في
ً تnب^ Hلفق1 .HلساحاS في عمل+ا

SNNلس+اسة في 4جH خل+ةHNلH لخا*ج+ةH4 034Nتعل^ 4ما لل+ Sلعامة بالعالقاH لخاصةH4
ع" فضالً 4)حكامDا0 ضH4بDnا +ستحض* )H 4لعل> nال_ م" )حC+ Nك*-ا +كاN ال Hلتي
!HلناI 4*عاH eلعامة

بDا +تعل^ 4ما H4لب+عاH Sإلمامة 4مسائH 3لسلnان+ة Hألحكا> )بH4_ في جSNN كما
e*ا0 4+تفDحتى عن S*صا BC- _H4ألبH متنا34 في pN+( 0لجم+عH N4ق Sم" كان pC
.Hلخاصة م" Hلنخبة ?ال عل+Dا +nلع ال HلمكتباS *ف4` في حب+سة قب3

HلNماء في هللا بكتا_ HلناI ب+" H4لحك> Hلقضاء )بH4_ في تجN+N-ا CلW ?لى )ض`
q4*لفH4 03H4ألمH4 N4ق H4ن+" ُ+حكم4" كانH4ل4ضع+ة بالقH 3H4n N4ما" م" عقVلH.

HCك N+NلتجH 3لحاصH ع4( فيNلH ا هللا ?لىDلش*ع+ة 44سائلH ا0 كالحسبةD4تفع+3 4لجان
.4)سH4قr44 <DائفH <Dلمسلم+" شe*H4 في عملDا

N+NلتجH4 كا( جان_ فيVلH اDا 4جبا+تDا في 4ص*فDلش*ع+ة مصا*فH )**لمقH لكتا_ فيH
.H4لسنة

N+NلتجH4 اء فيn3 ?ع; S+لنبي بH م" 4سل> 4;ل1 عل+1 هللا صلى Iلمغن>0 خمH N4ق
Iحب <Dعن <Dف+1 حق Cمن SH44+لة سنn!

N+NلتجH4 ة ض*_ في+VلجH لكتا_ )-3 علىH 4?ح+اء n4*لشH لعم*+ةH لتيH Sصبح(
.Hألمة )بناء م" Hلكث+* )C-ا" في Hلخ+ا3 م" ض*باً

للجماعاH 0Sلتعص_ 4?خماH Nلتقل+0N با_ كس* 4معالمH 01لتجN+N ص4* )-> 4م"
qH*لح^ )-3 4?خH "ب4تقة م Sما+rلتنH 4لة بحب4حة ?لىNلH إلسالم+ةH!

Hلب*كاSِ بH4ف* سماW جاH *** SNلNنى نH S*4إلسال> 4Nلة +ا

HCء +جع3 )" تعالى هللا فنسأ3 لH*م( BC- 4لةNلH اDعلى 4ش+4خ I(* 0"+NNلمجH HCDل
0"+NلH في BC- "+لسنH .<DللH "+م;

 

Hلمض*p خV+مة )ب4: 4كت_
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