
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 النصر وأتخر نو التارك

 وعلى ...فرتة منذ النفس يف يتكرر ولكنه منه، الثاين الشق وخباصة حساسية، السؤال هذا يف كان إن املعذرة :السؤال
 املناسب فالظر  تقدير على السائل من أقدر املسئول أن أدرك وأان فخري، يكن مل وإن فخري، جواب هناك كان فإن كل،

 :شقني من وسؤايل ...احلالة هذه مثل يف للجواب

 مجاعة، أية هلا تعرضت قلَّما صعبة، ظروف يف يعمل وهو سنة 60 من أكثر احلزب على مضى لقد: فهو األول الشق أما
 جتاه تُ تَّخذ أن بدل رالعذ هلم ويُلتمس ظروفهم تُقدَّر ال فلماذا ...بعضهم فيرتك الشباب مجيع األمانة هذه محل يستطيع ال وقد

 هادئة"؟ "غري مواقف التاركني
 النصرة؟ طلب إحسان عدم تعين أال اهلدف، إىل الوصول دون الطوال السنني هذه تعين أال: هو السؤال من الثاين والشق

 يكن مل وإن فخري، جواب هناك كان فإن... منه الثاين الشق وخباصة السؤال حساسية أقدر أنين البداية يف قلته ما وأكرر
 أو التشويش وليس اخلري، إال السؤال من أريد وال وطريقته، فكرته صواب وأرى للحزب ابحلب مليء وقليب أسأل وأان ...فخري

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم. الصدور ختفي وما األعني خائنة يعلم وهللا ...الشغب

 وبركاته هللا ورمحة السالم وعليكم :اجلواب

 ...لقاء يف ولكن يُنشر سؤال   جواب يف ليس هو املناسب املكان ولعل... حساسية السؤال من الثاين الشق يف إن نعم
 ...وميرحون يسرحون وأهله السوء ويذرون ...كانوا حيثما وأهلها احلق كلمة يالحقون الذين الظلمة الطغاة هللا قاتل لكن

، على  والظلمة الطغاة فيها يسود اليت العصور مجيع يف الصاحلنيو  األنبياء من احلق إىل الدعاة سرية هذه كل  
 ولكن العاقبة للمتقني. ويبضات...والر 

 ملعرفة يسألون ال وأهله اإلسالم على حاقدين أقوام من ولكن تصرحيا   أو تلميحا   السؤال هذا ملثل سبق فيما تعرضنا لقد
 ال ألهنم جبواهبم ننشغل ال فكنا ...يصيبوهنا دنيا من لعاعة جلأ من وأشياعهم اإلنس شياطني وخدمة للتشويش فقط وإمنا احلق

 الفتنة يف أبهنم يدركوا أن دون الفتنة إلاثرة مواضعه عن الكالم وحتريف للمناكفة بل اجلواب، فينفعهم احلق ملعرفة يسألون
 ذا مل نكن نلقي ابال  ألسئلتهم.وهل !...أركسوا

 هللا، شاء إن ُمفهم   بَقَدر   ولكن أجيبك فإين هلذا احلديث، وحسن السؤال وأدب اللهجة صدق الحظت سؤالك يف ولكين
 :التوفيق وابهلل فأقول موضعها، هذا ليس تفاصيل يف الدخول دون السؤال من الثاين للشق ابلنسبة وخباصة

 جواب الشق األول من السؤال: -1
 ال الذين التاركني لبعض خاصة حاالت املقصود ولعل واضحة غري السؤال يف جاءت كما هادئة" "غري مواقف عبارة إن
 :يلي كما فاملسألة صحيحا   فهمته ما كان فإن ...فعاهلم لسوء ابال   هلم نلقي وال معهم نتعاطف



 ابلدعوة فيه حتيط الذي الزمن هذا يف وخباصة لديه لظروف الدعوة محل أبعباء يقوم أن شاب يستطيع ال أن نتفهم حنن
 صعاهبا، أمام ويضعف محلها عن فيتقاعس الشباب ببعض الدعوة محل ثقل ينوء فقد بعض، فوق بعضها مرتاكمة، صعاب
 متك ِّنه ال ظروف يف أبنه القول صدقك تركت ملاذا سألته وإذا... اآلخرة وحب هللا رضوان على وزينتها الدنيا حب عنده ويتغلب

 هلم وندعو معهم حسنة العالقة ونبقي هؤالء، واقع نتفهم حنن. ..هللا إبذن اثنية ليعود عليها التغلب وسيحاول الدعوة محل من
 سنات يذه ن السيئات إبذن هللا.احل فإن فعاهلم خبري قعودهم إمث ويعوضوا الدعوة حلمل فيعودوا أمرهم أرشد إىل هللا يهديهم أبن

 أولئك فهم هادئة" غري "مواقف سؤالك يف مسيته ما وهو فعاهلم" لسوء ابال هلم نلقي وال معهم نتعاطف "ال الذين أما
 من بدال   احلسن، والقول احلسن ابلفعل واحنرافهم قعودهم فيعو ِّضوا إليه ويتوبوا هللا يستغفروا أن وبدل فيرتكون ينحرفون الذين
 شرع يف كبري كبري وهو الكذب ويستسهلون... واملسئولني وقيادته احلزب على املفرتاة التهم بكيل واحنرافهم قعودهم يربرون ذلك

ثَ َنا...  :قال صحيحه يف مسلم أخرج ...هللا َعأَمشُ  َحدَّ ُكم  ...»  اّللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اّللَِّّ  َعبأدِّ  َعنأ  َشقِّيق   َعنأ  األأ  َوِإَّيا
ِدي ال َكِذبَ  فَِإنا  َوال َكِذبَ  ِدي ال ُفُجورَ  َوِإنا  ال ُفُجورِ  ِإَل  يَ ه  ِذبُ  الراُجلُ  الُ يَ زَ  َوَما الناارِ  ِإَل  يَ ه   َحّتا  ال َكِذبَ  َويَ َتَحراى َيك 

َتبَ   الصحائف بنشر يبدأ بل يقال، كما ويسرتيح فرييح أحدهم يرتك فال! ويكذبون يفرتون ذلك ومع ...«َكذاابً  اّللاِ  ِعن دَ  ُيك 
 م...لقي هلم ابال  لسوء فعاهلن وال معهم نتعاطف ال الذين هم هؤالء... وهبتاان زورا   السود

 القول وحنسن وضعهم نتفهم فهؤالء عندهم لظروف الثقيل احلمل هذا عن يضعفون أبهنم القول يصدقون الذين أولئك وأما
 استطعنا الجتياز تلك الظروف... إن ونساعدهم معهم

 :عليها شاهد أان اليت احلادثة هذه وإليك

 ألن رجوعه معه وأحبث التاركني أبحد ألتقي أن هللا هيرمح الثاين شيخنا من جاءين البلدان بعض يف مسئوال   كنت عندما
 :إليه فذهبت... وفهما   وعيا   نعلم ما خري على سبق فيما كان الرجل

 أايم بضعة أحتمل ومل اعتقلت فقد الثقيل احلمل هلذا يكفي مبا قواي   لست "إين ايسني أاب اي قال للحزب؟ تعود ال ملاذا قلت
 بقي لكنه ابلعودة إقناعه يف أجنح مل أنين ومع "...الثقيل احلمل هذا من أضعف قدريت أن فعلمت وخرجت احلزب فاستنكرت

 ويقول اآلخرين، ابهتام ضعفه يربر الذي أما... خبري له وندعو حنرتمه القول يصدق الذي هذا فمثل... يعاديه وال احلزب يؤيد
 أن وبدل...! صنعا حيسن أنه ويظن افرتاء، بل حق بغري التهم له ويكيل وكذا كذا كان ان  فال أو ان  فال املسئول ألن ترك إنه

 هؤالء فمثل... اجلبار املنتقم هللا من خشية دون واالفرتاء العداء وقيادته احلزب يناصب اترك وهو تراه إليه ويتوب هللا يستغفر
 لسوء فعاهلم.وال نلقي هلم ابال   معهم نتعاطف ال نعم بل عذر، هلم يُلتمس أن يستحقون ال التاركني

 :السؤال من الثاين الشق أما -2
 :للنصرة  الرسول طلب عن املعلومات ببعض للجواب أمهد فإين أجيبك أن فقبل
 كان الذي  الرسول عم طالب أبو مات مث ، له العون نعم كانت اليت عنها هللا رضي خدجية املؤمنني أم وفاة بعد

 هللا أكرم ذلك بعد... احلزن عام العام ذلك مسي وقد للبعثة، العاشرة السنة يف ذلك وكان قريش، أذى من  الرسول حيمي
 عشرة بضع النصرة  الرسول طلب أن فكان... النصرة بطلب واإلذن واملعراج، اإلسراء: عظيمني أبمرين  رسوله سبحانه

 رد بعضهم إن بل منهم، أحد عليه المهوس هللا صلوات له يستجب ومل إخل،... حنيفة وبين شيبان وبين عامر وبين ثقيف من مرة
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 واستجاب عليه هللا ففتح املدينة إىل مصعبا    أرسل بعد فيما مث... عليه وسالمه هللا صلوات دمه وأسالوا سيئا   ردا    الرسول
 هللا رسول هاجر مث ية،الثان العقبة بيعة النصرة، بيعة وابيعوا املوسم يف مكة إىل جاءوا واملنعة القوة أهل من مجع   األنصار من له
 الدولة وأقيمت املدينة إىل. 

 النصرة طلب حُيسن مصعب كان هل أو له؟ ُيستجب مل مث ومن النصرة طلب حُيسن ال  هللا رسول كان هل: والسؤال
ء   ِلُكل ِ  اّللاُ  َجَعلَ  َقد   َأم رِهِ  َبِلغُ  اّللاَ  ِإنا ﴿ كتاب أجل لكل وإمنا النفي، هو ابلتأكيد واجلواب ؟ هللا رسول إحسان فوق  َشي 
رًا  .﴾َقد 

 من ذلك إىل بع الطلب إبحسان وإتقان ما وسعناونتا النصرة، طلب يف وجنتهد فنجد   ، هللا برسول نقتدي أخي اي وحنن
 يذ األمر على وجهه إبذن هللا...بتنف لالطمئنان ومنحصه فيه وندقق األمر، كل يف سبحانه هللا على متكلني سبيل

 لسبيل ويف قلوبنا وعقولنا أمران:ا هذا يف السري نغذ ناولكن
 ي يقرر مىت وأين يكون قيامها...الذ هو العزيز القوي هللا فإن اخلالفة إلقامة العمل إحسان كان مهما أنه األول

 إلقامة فتعمل السماء من مالئكة تنزل أن وال القاعدين، الكساىل أبيدي اخلالفة تقام ال أن تقتضي هللا سنة أن والثاين
 الشاكرين، من كانوا النصر هلم هللا عجَّل إذا الذين اجملدين اجلادين العاملني املؤمنني بسواعد هللا إبذن تقام بل عنا، نيابة اخلالفة

 وهم هللا أمر أييت حىت هللا حكم إلقامة العمل عن يتقاعسوا أن ودون هللا، رمحة من ييأسوا أن دون الصابرين من كانوا أتخر وإذا
 ...كذلك

 واخلالصة:
 النصرة طلب  فالرسول إحسانه، يتم مل النصرة طلب ألن هو اخلالفة إبقامة النصر أتخر يكون أن ابلضرورة ليس -1

 حيسن ال أنه مع له استجيب عنه هللا رضي ومصعب... اإلحسان فوق العمل حُيسن  وهو له، ُيستجب ومل مرة عشرة بضع
 .كتاب أجل فلكل...  هللا رسول حيسنه كما العمل

 احلكيم العزيز بتحقيق مطمئنة وقلوبنا ونعمل ...احلسن الوجه على ونتابعها وجهها، على األمور ندرك هللا إبذن وحنن -2
َعُفونَ  َقِليل   أَن  ُتم   ِإذ   َواذ ُكُروا﴿ ابإلميان سبقوان الذين إلخواننا سبحانه حققه ما لنا َتض  َر ضِ  ِف  ُمس   يَ َتَخطاَفُكمُ  َأن   نَ ََتَاُفو  األ 

ُكُرونَ  َلَعلاُكم   الطايِ َباتِ  ِمنَ  َوَرزََقُكم   بَِنص رِهِ  َوأَيادَُكم   َفآَواُكم   النااسُ   وكذلك بنصره"، "ويؤيدان بل "يؤوينا" فقط فليس ،﴾َتش 
 .العاملني رب هلل فاحلمد الطيبات"، من "يرزقنا

 .خبري له وأدعو السالم السائل أقرئ فإين اخلتام ويف
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