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يقام به، والحرام حرام، ويبببقبر حبرا باج، ويب ب  

لم يقبل  ن وفد ثبقبيب   االبتعاد عنه. والرسول 

عند ا وفد عليه أن يدع لهم صن هم البت  ثبت  

سنين، وأن يعفيهم  ن الصبت  عبلبر أن يبد بلبوا 

اإلستم. فلم يقبل  نبهبم كلبو، وأببر عبلبيبهبم  بل 

اإلباء، وأصبر عبلبر هبدم الصبنبم دون تب  بيبر، 

 وعلر االلتزام بالصت  دون ت  ير.

وقد  عل هللا الحا م الكي ال يبببببم  ب بيب  

أح ام اإلستم، أو يببم بعضها، ويترو بعبضبهبا 

اآل ر  افراج إن  ان ال يعتقد بصتحبيبا اإلسبتم، 

أو ال يعتقد بصتحيا بعض األحب بام البتبك تبرو 

تببيقها، و عله ظال اج وفاسقاج إن  بان ال يبببببم 

  ي  أح ام اإلستم، أو ال يببم بعضبهبا، لب بنبه 

 يعتقد بصتحيا اإلستم للتببيم .

أو   قتال الحبا بم، وإابهبار  والرسول 

السي  فك و هه إكا اظهر الب بفبر البببواذ، البكي 

عندنا فيه  ن هللا ببرهبان. أي إكا حب بم بب حب بام 

ال فر، التك ال ابها أنها أح ام  فر.  ثير   انب  

هكه األح ام أم قليلا.   ا ورد فك حبديب  عببباد  

وأن ال ننننع   «بن الصا  ، حبيب   باء فبيبه  

األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواحعً، عنننمكنن منن 

 »هللا فٌه برهعن

فت تساهل فك تبببيبم أحب بام الابرع، وال 

تدرج فك تببيم أح ام اإلستم. إك ال فبرم ببيبن 

وا   ووا  ، وال بين حرام وحبرام، وال ببيبن 

ح م وح م آ ر، ف ح ام هللا   يعا سواء، ي   أن 

تببم وأن تنفك دون ت  ير أو تسوي ، أو تبدريب ، 

أََفنُتنِمِمنُننوَن وإال انببم علبيبنبا قبول هللا تبعبالبر  

نَ اُ  َمنِن  َُ ِبَبِعِض اِلِكَتعِب َوَتِكفُنُروَن ِبنَبنِعنٍض َفنَمنع 

نِوَن  ٌَ نع َو ٌَ نعِا النَمِنن ٌَ ِفَعلُ َذلَِك ِمِنُكِن إاِلا ِخِ ٌي فًِ اِلنَحن ٌَ

ٌَُرَموَن إَِلى أََشمِّ اِلَعَذابِ  عَمِة  ٌَ  .اِلقِ

لكلو ال عكر أليا دولبا قباةب با فبك البعبالبم  

اإلست ك فك عبدم تبببببيبم اإلسبتم ببحب با عبدم 

القدر  علر تبببيبقبه، أو ببعبدم  بتةب با البظبرو  

لتببيقه، أو ألن البرأي البعبام البعبالب بك ال يبقبببل 

بتببيقه، أو أن الدول ال برى فك البعبالبم ال تبتبرو 

لنا  ب باال لبتبببببيبقبه، أو مبيبر كلبو  بن البكراةب  

والح   الواهيا التك ال قي ا لها. و ن يحبتب  ببهبا 

  فلن يقبل هللا  نه صرفا وال عدال.
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 بسم هللا الرح ن الرحيم

ٌُب تطبٌق اإلسالن كعمال مفعة 

 واحما وٌحرن التمرج فً تطبٌق أحكعمه

 

 نببزل الببقببرآن البب ببريببم عببلببر رسببول هللا 

 ن  اج، حس  الوقاة  واألحدا  و ان  ل ا نبزلب  

آيا يبادر بتبليغها، فإن اات ل  علر أ ر بادر هبو 

وال سل ون بتنفيكه، وإن اات ل  عبلبر نبهبك ببادر 

هو وال سل ون با تنابه واالبتعاد عنه ف ان تبنبفبيبك 

األح ام يتم بب ب برد نبزولبهبا، دون أدنبر  بهبلبا، 

ودون أي ت  ير. فالح م الكي ينزل يصبح وا ب  

التببيم والتنفيك ب  رد نزوله أياج  ان هكا البحب بم، 

 إلر أن أتم هللا هبكا البديبن، وأنبزل قبولبه تبعبالبر  

 ًنُكنِن ِننِعنَمنِتن ٌِ ِوَن أَِكَمِلُت َلُكِن ِمٌَنُكِن َوأَِتَمِمُت َعنَلن ٌَ اِل

ف صبح ال سل ون ببعبد  َوَرِضٌُت َلُكُن اإِلِِساَلَن ِمًٌنع

نزول هكه اآليا ال ري ا  ببالبببيبن  بببالبببا  بلبيبا 

بتنفيك وتببيم   ي  أح ام اإلستم  با بلبا، سبواء 

 ان  تتعلم بالعقاةد أم بالعببادا  أم بباأل بتم أم 

بال عا ت ، وسواء أ ان  هبكه الب بعبا بت  ببيبن 

ال سل ين بعضهم    بعض أم بينهم وبين البحبا بم 

الكي يح  هبم، أم ببيبنبهبم وببيبن الابعبو  واأل بم 

والدول األ رى وسواء  ان  هكه األح ام تبتبعبلبم 

ببنباحبيببا البحبب بم أم ببباالقبتبصبباد أم بباال ببتب باع أم 

بالسياسا ال ار يا فك حبالبا السبلبم أو فبك حبالبا 

ُسنولُ َفنُخنُذو ُ الحر . قال تعالر   َوَمع آََتعُكنُن النرا

َ َشنِمٌنُم 
َ إِنا هللاا

قُوا هللاا َوَمع َنَهعُكِن َعِنُه َفعِنَتُهوا َواتا

أي  بكوا واعب بلبوا بب ب بيب   با آتبا بم  اِلِعَقنعبِ 

الرسول، وانتهبوا واببتبعبدوا عبن  بل  با نبهبا بم 

﴾ فبك اآليبا  بن صبيبم البعب بوم، َمنععنــه، ألن ﴿

فتا ل و و  الع ل ب  ي  الوا ببا ، وو بو  

االنتهاء واالبتعاد عن   ي  ال نبهبيبا . والبببلب  

باأل ك واالنتهاء الوارد فك اآليا هو بل   بازم، 

وهو للو و ، بقرينا  ا ورد فك نهايا اآليا  بن 

األ ر بالتقوى، والوعيد بالعكا  الابديبد لب بن لبم 

ولبم يبنبتبه عبن  ي  ك   ي   ا  اء به الرسول 

َوأَِن اِحنُكنِن   ي   ا نهر عبنبه. وقبال تبعبالبر  

ِبِع أَِهنَواَ ُهنِن َواِحنَذِرُهنِن  ُ َواَل َتتا َنُهِن ِبَمع أَِنَ لَ هللاا ٌِ َب

كَ  ٌِ ُ إَِل ِفِتُنوَك َعِن َبِعِض َمع أَِنَ لَ هللاا ٌَ  .أَِن 

فهكا أ ر  ازم  ن هللا لبرسبولبه، ولبلبحب بام 

ال سل ين  ن بعده بو و  الح م ب  ي   ا أنبزل 

﴾ َمعهللا  ن األح ام، أ راج  ان  أم نهياج، ألن لفظ ﴿

الوارد فك اآليا هو  ن صبيبم البعب بوم، فبتباب بل 

   ي  األح ام ال نزلا.

وقد نهر هللا رسوله، والح ام ال سل ين  بن 

بببعببده عببن إتببببباع أهببواء الببنببا ، واالنصببيبباع 

ِبِع أَِهَواَ ُهنِ لرمباتهم، حي  قال    .َواَل َتتا

  ا حكر هللا رسوله والح ام ال سل يبن  بن 

بعده أن يفتنه النا ، وأن يصبرفبوه عبن تبببببيبم 

بعض  ا أنزل هللا إلبيبه  بن األحب بام، ببل يب ب  

عليه أن يببم  ب بيب  األحب بام البتبك أنبزلبهبا هللا 

عليه، أوا ر  ان  أو نواهك. دون أن يلتف  إلبر 

َواِحننَذِرُهننِن أَِن  ببا يببريببده الببنببا . حببيبب  قببال  

نكَ  ٌِ ُ إَِلن
ِفِتُنوَك َعنِن َبنِعنِض َمنع أَِننَ لَ هللاا ٌَ وقبال ،

ُ َفنُُوَلنِكنَك ُهنُن تعالر  
ِحُكِن ِبَمع أَِنَ لَ هللاا ٌَ َوَمِن َلِن 

َفُُوَلِكَك ُهُن وفك آيا ثانيا قال تعالر   اِلَكعفُِرون

علُِمون َفُُوَلِكَك ُهُن وفك آيا ثالثا قال تعالر   الظا

ف عل هللا فك هكه اآليا  الثبت   بن  اِلَفعِسقُونَ 

لم يح م ب  ي   با أنبزل هللا  بن أحب بام، أوا بر 

﴾ َمنع ان  أو نواهك،  افراج، ظال اج، وفاسقاج. ألن ﴿

الوارد  فك اآليبا  البثبت   بن صبيبم البعب بوم، 

فتا ل   ي  األح ام الارعيا البتبك أنبزلبهبا هللا، 

 أوا ر  ان  أو نواهك.

و ل  ا تقدم يوضح با ل قبعك، ال لببب  

فيه، أنه ي   علر الب بسبلب بيبن  ب بيبعباج، أفبراداج، 

و  اعبا ، ودولبا أن يبببببقبوا أحب بام اإلسبتم 

 ا لا،   ا بل  هللا سبحانه وتبعبالبر تبببببيبقبهبا، 

دون ت  ير، أو تسوي ، أو تدري ، وأنه ال عبكر 

 لفرد، أو   اعا، أو دولا فك عدم التببيم.

والتببيم ي   أن يب بون  با بتج وابا بتج، 

ودفببعببا واحببد ، ولببيبب  بببالببتببدريبب . والببتببببببببيببم 

بببالببتببدريبب  يببتببنبباقببض  بب  أحبب ببام اإلسببتم  ببل 

ال ناقضا، ويب بعبل الب بببببم لبببعبض األحب بام، 

والتارو لبعضهبا آثب باج عبنبد هللا، فبرداج  بان، أو 

   اعا، أو دولا.

فالوا   وا  ، ويبقر وا باج، ويب ب  أن 


