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ألصحاب ذلك اإلعالن، بل فرضواا نفوهو وإوال امعوالفوإوال 
 على غير اجه حق.

مما  بق يتبين نفوإوال لوال يوتوبوطواا الوشوريو و  ال ورعويو  
الصحيح ، اال حتى شري   ال ولوشوان الوموتو ولوب... بول 
نعلفاا الخالف  على غير اجإإا، اقبل نن تتحو وق لوإوال 
 راشإا، فكان معالفإال ال ازن له  رعاً اال قيم ، بول 
ها ل ا كأن لال يكن، فلال يت ير ااقطإال، بل ا تمراا كما 

 كافاا تفظيماً م لحاً.

نما نن الحزب ال يطدُّ الخالف   رعي  مال مذا نقواموإوا  -3
ها، ف ال ناهن من بيت الوطوفوكوبواته من هوذا هوا موا 
ياحيه ال يشان لبطض قصار الوبواو االوفوظور، افواقود  
البصيرة االبصر... من ما يريود  الوحوزب هوا نن تو واال 
الخالف  ف ي  صافي  غير م اه ، ففحون أنالُّ الصوبو أ 
قضيتفا نن ال ُي تل الصب  نا ي ا ... بل يتح ق للصب  
ال اة االصح  اح ن الرعاي  اجادة الطفاي ، اليو وت 
ال ضي  من يرعا ... مففا فريد نن ت اال الخوالفو  بوحو وإوا 
فتكان عظيم  ال أن قاي  ال لشان تشبوق اإل والال فو  
الداخل اتحمله للخارج بالدعاة االجإاد، امن ثال تكان 
بحق الخالف  الرا دة على مفإاج الفباة التو  اعود   

بو ويواموإوا بوطود الوحوكوال   بحافه بإوا اب ور ر والوه 
الجبر ... امن ي يمإا حيفئذ بح إا،  ااء نكفا فحن نال 
كان غيرفا، فُي مع له ايشاو، اتخرج األرض بإذن   
كفازها اتفزل ال ماء خيراتإا، ايوطوز اإل والال انهولوه 

 ايذل الكهر انهله، ا  عزيز حكيال...

هكذا فريد للخالف  نن تطاد شاهرة مبارك  كما جاء بوإوا 
اتبطه ف  ذلك خلهاؤ  الرا دان رضواان  ر ال   

االوموؤموفوان،    عليإال... خالف  يحبإا    بحافه 
خالف  تدخل ال رار ف  قلاب المو ولومويون االوطوزة فو  
ديارهال... الي ت معالن ا ال خالف  م اه ، موجوبوالو  

 بدماء الم لمين على غير اجه حق.

ل د آلمفا نن تكان الخالف  الت  تإز الدفيا ايرتطب مفإا 
ٍر بوإوا،  الكهار الم تطمران، آلمفا نن تكان حوديوَ  توفودُّ
ابتإاين  أفإا، بل دان  أن، فتطلن الااليات المتحودة 

تطلي اً على ذلك اإلعالن أمفه ليس  يئاأ، بدل نن توبوكو  
دماً عفد معالن الخالف ... اآلمفا كذلك نن الوفواس الوذيون 
كافت الخالف  عفدهال  أفاً عظيمواً يوتواقوان ملويوه نصوبو  
 مفإال من يراها ف  هذا اإلعالن حدثاً غير ذ   أن...

من الحزب حارس نمين لإل الال ال يخ وى فو    لوامو  
الئال، ي ال للمح ن نح فت، اي ال للم  ء ن أت، اال 
يب   من اراء ذلك مصلح  حزبي  اال لَُطاَعً  دفياي ، بل 

فو  الوحوديو  الوذ  نخورجوه  يرى كل الدفيا كوموا قوال 
ْفَيا، َما نََفوا « الترمذ  عن عبد   بن م طاد: َما لِ  َالِلدُّ

ْفَيا ماِلا َكَراِكٍب اْ َتَظلا َتْحَت َ َجَرٍة ُثالا َراَح َاَتَرَكَإا  »فِ  الدُّ
فالدفيا عفد الحزب ه  تولوك الوهو وحو  مون الواقوت الوتو  
ي تظل خاللإا تحت تلك ال جرة، فيحرص نن يو وضويوإوا 
ف  الطمل الصال  الصادق الدءاب لتشبيق نحكاال ال ورو 

 بإقام  الخالف  بح إا بإذن   ال ا  الطزيز.

اف  الختاال فإن حوزب الوتوحوريور الوذ  نمضوى فواق  -4
 تين  ف  يطمل إلقام  الوخوالفو  بوالوشوريو و  الوتو   وار 

، اقضوى فو   وبويول ذلوك ال وفويون عليإا ر ال   
الشاال ف   جان الظوالومويون االوموالحو و  ااالضوشوإواد، 
االتطذيب من الشااغيت، فا ت إد من  باب الحزب من 
ا ت إد اناذ  من ناذ ... اهوا موا زال ثوابوتواً عولوى 

فحزٌب هذا حوالوه  الحق ف  م يرته رغال ا تداد األذى...
نترا  يطترض على ن  جماع  ت يال الخالف  بح إا،  ااء 
نكان م يمإا الحزب نال كان غير ...؟ مفه ال يوطوتورض بول 
ي جد  كراً هلل... لكفه ف  الاقت فه ه ي ف بوالومورصواد 
لكل من يشلق ا ال الخالف  على غير اجه حق، ت وايوإواً 
لإا اتاهيفاً من  أفإا، فالحزب  يب ى بإذن   صوخورة 
صلب  صلدة نماال كل مكر اكيد لت ايه الخالف  نا تإاين 
 أفإا، ا ت اال الخالف  بإذن   بأيد  رجال ال تولوإويوإوال 
تجارة اال بيع عن ذكور  ، رجوال يوكوافوان نحوق بوإوا 

َاَيوْاَموِئوٍذ َيوْهوَرُح  انهلإا، فيبزغ فجر الخالف  مون جوديود
ِ َيْفُصُر َموْن َيَ واُء َاُهوَا اْلوَطوِزيوُز  اْلُمْؤِمُفاَن  ِبَفْصِر  ا
ِحيالُ   .الرا



 

 

 ب ال   الرحمن الرحيال

 جااب  ؤال

 

الشري   ال رعي  إلقام  الخالف  اال لشان 

 المت لب

 ال ؤال:

هفاك بطض التطلي ات ف  بطض المااقع مهادها  

د شري   أشلب الفصورةأ إلقوامو   )نن حزب التحرير حدا
الخالف  اها متم ك بإا، اال يطترف بشري و   ورعويو  

غيرها... مع نن هفاك شوريو و  نخورى، اهو  أشوريو و  

ال لشوان الوموتو ولوبأ، ن  الوذ  يو ويوال الودالو  بوالو واة 

ابال تال... اقالاا نيضا من حزب التحرير اعترض على 

معالن الب داد  بدافع الطصبي  الحزبي ، فالحزب ال يطوّد 

الخالف   رعي  مال مذا نقامإا هوا...  فوإول مون جوااب 

  اٍف كاٍف حال هذ  الت االت؟ اجزاك   خيراً.

 الجااب: 

من حزب التحرير لال يحدد الشري   ال رعي  إلقوامو   -1

بل من ال رو ها الذ  حددها، ا يرة ر وال  الخالف ،

    تفشق بذلك مفذ بدء الدعاة ملى اإل والال، احوتوى

 مقام  الدال ... اقد  بق مقام  الدال  شلب الر ال 

الفصرة من نصحواب الو واة االوموفوطو  الوذيون ي وكولوان 

م امات دال  ح ب ااقع المفش   حالإال، الوذلوك كوان 

يطمد ملوى الو وبوائول الو وايو  فويودعواهوا ملوى  الر ال 

اإل الال ايشلب فصرتإا كما فطل صلى   علويوه ا ولوال 

بشلب فصرة ث يف ابف  عامر ابف   ويوبوان ااألفصوار 
بودعواتوإوا  ف  المديف ، انما ال بائل الص يرة فيكته  

ف  هوذا األمور رغوال الصوطوابوات   لإل الال... اا تمر 

، اتكرار األمر الوذ  فويوه االم اق الت  كان يالقيإا 

م    يدل  رعاً على نفوه فورض كوموا فو  األصوال... 

ف  شلب الفصرة من نهل ال اة  اهكذا ا تمر ر ال 

االمفط ، ف بيل  تدم  قدميه، اقبيولو  تصود ، اقوبويولو  

ثوابوتواً  ، امع ذلك ي تومور الور وال ت ترش عليه 

على ما ناحى   مليه دان نن ي ير تلك الشريو و  ملوى 

شري   نخرى كأن يأمر نصحابه بو وتوال نهول موكو ، نا 

قتال بطض الو وبوائول لويو ويوال الودالو  بويون ظوإورافويوإوال، 
لوال  اصحابته كافاا نبشاالً ال يخ ان مال  ، الكفه 

يأمرهال بذلك، بل ا تمر فو  شولوب الوفوصورة مون نهول 

ور    وبوحوافوه األفصوار ملويوه  ال اة االمفط  حتى ي ا

فبايطا  بيط  الط ب  الثافي ، بطد نن كان مصطب رضو  

  عفه قد فج  ف  مإمته الت  كلهوه بوإوا ر وال   

    ف  المديف  الموفوارة، فوبواإلضوافو  ملوى توافويوق

 بحافه له برجوال مون نهول الو واة يوفوصورافوه، فوإفوه 

رض    عفه قد ندخل بوإذن   اإل والاَل ملوى بويوات 
المديف  اناجد فيإا رنياً عاماً لإل الال، فتوطوافوق الورنُ  

 الطاال موع بويوطو  األفصوار، امون ثوال نقواال الور وال 

الدال  ف  المديف  ببيطٍ  ف ي  صافي ، اا وتو وبوال حوار 

 من نهل المديف  المفارة. لر ال   

هذ  ه  الشري   ال رعي  إلقام  الدال ، ااألصول نن 
بع، فاألصل ف  األفوطوال الوتو ويود بوالوحوكوال ال ورعو ،  ُتتا

فالم لال مذا نراد مطرف  كيف يصل  فوإفوه يودرس ندلو  

الصالة، امذا نراد نن يجاهد يدرس ندل  الوجوإواد، امذا 

نراد نن ي يال الدال ، فطليه نن يدرس ندل  قيواموإوا مون 

شوريو و   ، الال يرد عن ر ال   فطل ر ال   

، افويوإوا دعواة إلقام  الدال  مال المبيف  ف   يرته 

نهل ال اة االمفط  الذين ي كلان م امات دال  ح وب 
ااقع المفش   حالوإوال، دعواتوإوال ملوى اإل والال اشولوب 

فصرتإال ابيطتإال بالرضا ااالختيار بوطود نن يوكوان قود 

ناجد عفدهال اف  مفش تإال رنياً عاماً مفبث اً عن اعو  

 عاال...

اهكذا فإن الشري   ال رعي  إلقام  الخالف  محددة ف  
فاً، اااضو  موفوإوا نن نصوحواب ذلوك  اإل الال تحديداً بيِّ

 اإلعالن لال يتبطاا هذ  الشري  .

نما ماضاو ال لشان المت لب الذ  ارد ف  بطض  -2

كتب اله ه، فيجب مدراك موطوفوا ، الويوس فو وش توكورار 

أال لشان المت لبأ دان نن يدرك موتوى اكويوف  اللهظ

يمكن نن ت اال  رعاً به قائم ، امتى اكويوف ال تو واال 

 به  رعاً ني  قائم ، بل يكان اباالً على نهلهه

من ال لشان المتو ولوب يوكوان آثومواً عولوى  وهوك دمواء 

الم لمين االت لش عليإال بال إر االجبر ااإلكرا ، اال 

ت اال به خالف   رعاً لمخالهته الشوريو و  ال ورعويو ... 
غير نن من اله إاء من يرى نن هذا ال لشان المت لب 

 يصب  حكمه م راعاً مذا تح  ت له  راش نبرزها:

يت لب ف  بلد له م امات الودالو  ح وب الوموفوشو و   -ن
حاله، فيكان له ال لشان الم ت ور فويوإوا ايوكوان لوه 

فيإا حهظ نمن البلد داخليا اخوارجويوا توجوا  الوموفوشو و  

 حاله.

يشبق اإل الال بالوطودل ااإلح وان فو  ذلوك الوبولود،  -ب
اي ير  يرة ح ف  بين الوفواس، فويوحوبوإوال ايوحوبوافوه 

 ايرضان عفه.

ي اال الفاس ف  ذلك الوبولود بوبويوطوتوه بويوطو  افوطو واد  -ج
بالرضا ااالختيار، اليس باإلكرا  ااإلجبار، اب وراش 

البيط  ال رعي  امفإا نن تكان الوبويوطو  فو  األ واس 

من نهل ذلك البلد، الي وت مون موجومواعو  ال ولوشوان 

البيط  ال رعي  ه  هكذا اقتداء بر ال ألن  المت لب،
   ف د حرص الر ال ،  ف  األ اس على نخوذ

بيط  األفصار نهل المديف  المفارة بالرضا ااالختيار، 
اليس نخذها من نصحابه المإاجرين، ابيوطو  الوطو وبو  

 الثافي  تفشق بذلك.

اهكذا ي تمر ال لشان المت لب آثما، ال ت اال به قائمو  
مال بطد نن تتح اَق له ال وراش الوثوالثو  نعوال ،   رعي 

فطفدها يصب  حكال ال لشوان الوموتو ولوب م وراعوا مون 

لحظ  تلك البيط  بوالورضوا ااالخوتويوار. هوذا هوا ااقوع 

ال وولووشوووان الووومووتوو ووولووب، فووطوو وووى نن تووطوويوووإووا نذن 

اااض  مفإا نن هوذ  ال وراش لوال توتوحو وق  ااعي ...


