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 الفكز املتطزف

 ، وبعدملسو هيلع هللا ىلص  احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم ظذ أرشف ادرشؾني حمؿد بن ظبد اهلل

 فذه رشالة ظاجؾة أطفرت فقفا معـى الػؽر والتطرف، وما الػرق بقـه وبني ادـفجف

معـى الػؽر: هو مجؾة الـشاط الذهـي، أو هو أشؿى صور العؿل الذهـي بام فقه من حتؾقل 

وتركقب وتـسقق. هؽذا مطؾؼا فالػؽر مػتوح بغر زمام يذمه، وظؾقه فادحسن وادؼبح هو 

العؼل إذ هو ما يؽون به التػؽر، ومن ادسؾامت أن العؼول تتػاوت ذم حتسقـفا وتؼبقحفا، وهـا 

َذ إهَِلَُه فؼال تعاىل: ) -ظؼؾه –فؽره  –لذا كرى تؼبقح الرشع، دن اختذ إهله اخلؾل، و َ َأَرَأْيَت َمِن اختخ

 (34 الػرقان:)( َهَواُه َأَفَلكَْت َتُؽوُن َظَؾقِْه َوكِقالً

وادعـى: أكه أضاع هواه كطاظة اهلل، ٓ هيوى صقًئا إٓ اتبعه، أفلكت تؽون ظؾقه وكقاًل: حػقًظا 

 ترده ظن ذلك، لست تؼدر ظذ ذلك، إكام ظؾقك البالغ.وكػقاًل 

 متاًما ادـفج، ففو ذمام الػؽر ادـطؾق ومؼقده. وهذا يغاير

* ادـفج وادـفاج من الـفج: و هو الطريق ادستؼقم الواضح، وهو واحد، ُيؼال: اكتفج 

 الطريق أي اشتباكه وشؾؽه، وُيؼال: اشتـفج شبقل فالن، أي: شؾؽه.

 ر الػرق بني الؾػظني ودٓلتفام، من حقث العؿوم واخلصوص، واإلضالق والتؼققد.وهبذا يظف

 (1)تطرف، أتى الطرف، ُيؼال: تطرف ذم كذا، جاوز حد آظتدال ومل يتوشط.: التطرف *

فنذا قؾـا: )الػؽر ادتطرف( من ادـظور الرشظي، ففو يعـي: كل مذموم خمالف لؾرشع ادـؼول 

 ، الؼائم ظذ ظؼقدة صحت، وتعبد َوَرد، وتعامل رُشع.ملسو هيلع هللا ىلص  ث رمحة لؾعادنيبطريق ادعصوم ادبعو

                                                           
 646، 378، 344، 489اكظر: ادعجم الوجقز ص  (1)
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ُكْم َوُيَثِبْت َأْقَداَمُؽمْ  وهبذا كػفم ادراد من قوله تعاىل: ) َ َيـُْنْ وا اَّللخ  (7حمؿد: )( إِْن َتـُْنُ

 والرشط مؼابل ادرشوط وجوًدا وظدًما، وكػًقا وإثباًتا.

 إفؽار ذم كل زمان ومؽان.فادـفج كاصف ٕلغام 

 * ومن ظالمات ودٓٓت ادـفج الذي هو الطريق ادستؼقم الواضح الواحد:

َق بُِؽْم َظْن َشبِقؾِِه ـ قوله تعاىل: )1 َٓ َتتخبُِعوا الُسُبَل َفَتَػرخ بُِعوُه َو اِضي ُمْسَتِؼقاًم َفاتخ  َوَأنخ َهَذا ِِصَ

ُؽْم َتتخُؼوَن  اُكْم بِِه َلَعؾخ  (154)( إكعامَذلُِؽْم َوصخ

ا َفَؼاَل: َخطّ  × َقاَل: َخطخ َلـَا َرُشوُل اهلل، ÷  ذم حديث ظبد اهلل بن مسعودومـاشبتفا 

َظَذ كِل شبقٍل َوهِذِه ُشبٌُل، ". ُثمخ َخطخ ُخُطوضًا َظْن َيؿقـِِه َوَظْن ِصاَملِِه، ُثمخ َقاَل: "هذا َشبقُل اهلل"

َق بُِؽْم َصقَْطاٌن َيْدُظو إَِلقْهِ  ِمـْفا َٓ َتتخبُِعوا الُسُبَل َفَتَػرخ بُِعوُه َو اِضي ُمْسَتِؼقاًم َفاتخ ". ُثمخ َتال}َوَأنخ َهَذا ِِصَ

 َظْن َشبِقؾِِه{
(2)

 فقه أيت: 

شبقؾه ٕن ضريؼه واحد،  ـ أن ادـفج ضريق واحد مستؼقم ٓ إظوجاج فقه البتة، وإكام حد اهلل1

ِرُجُفْم ِمَن الُظُؾاَمِت إىَِل وهلذا مجع السبل: لتػرقفا و تشعبفا، كؼوله تعاىل: } ِذيَن آَمـُوا ُُيْ ُ َويِِلُ الخ اَّللخ

ِرُجوََنُْم ِمَن الـُوِر إىَِل الُظُؾاَمِت ُأوَلئِ  ِذيَن َكَػُروا َأْولِقَاُؤُهُم الطخاُغوُت ُُيْ َك َأْصَحاُب الـخاِر ُهْم الـُوِر َوالخ

 فجؿع الظؾامت: ٕن ضرائؼفا قدًدا، وأفرد الـور: ٕن ضريؼه واحد. (757 البؼرة:){. فِقَفا َخالُِدونَ 

مر باتباع ادـفج ولزوم ضريق التؼوى: ضريق الػالح والعزة والسعادة والوقاية من الػؽر ادتطرف.7  ـ ٕا

التي ظذ رأس كل شبقل مـفا صقطان يدظو إلقه، ففذه ـ الـفي ظن شؾوك السبل ادتػرقة 4

َيُؽوُن ذِم : )ملسو هيلع هللا ىلص  إفؽار ضالة ومضؾة، ُتَؾبس باشم ادـفج وتتؾون فقه، وبرهان ذلك ذم قوله

                                                           
  (7353(، والسمذي )3137صحقح بطرقه. أخرجه أمحد ) (7)
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َٓ آَباُؤكُ  ََحاِديِث باَِم مَلْ َتْسَؿُعوا َأكُْتْم، َو ْٕ اُبوَن، َيلُْتوَكُؽْم ِمَن ا اُلوَن َكذخ َماِن َدجخ اُكْم آِخِر الزخ ْم، َفِنيخ

َٓ َيْػتِـُوَكُؽمْ  َٓ ُيِضُؾوَكُؽْم، َو اُهْم،   (4)(َوإِيخ

َمانِ *قوله   .ملسو هيلع هللا ىلص  (: من ظالمات كبوته )َيُؽوُن ذِم آِخِر الزخ

اُبونَ *قوله) اُلوَن َكذخ (: من جـس تؾك السبل التي خطفا يؿقـا وصامٓ، ففذا فؽر خمالف  َدجخ

لؾؿـفج، وظالمته: أَنم كذابون دجالون حقث حيدثون ببدع من الؼول لقست ذم ادـفج، لقست ذم 

 الطريق ادستؼقم، وادطؾوب: التحذير مـه ٕكه ضال فتان، حقث تؽؾم بصورة ادـفج ولقست مـه.

َٓ َتطَْغْوا إِكخُه باَِم َتْعَؿُؾوَن َبِصرٌ  َفاْشتَِؼمْ *قوله تعاىل: )  (117هود: )(َكاَم ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َو

، ملسو هيلع هللا ىلص  ( هذا مـفج، حقث أمر شبحاكه وتعاىل رشولهقوله: )َفاْشَتِؼْم َكاَم ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك 

م الواضح الواحد، وذلك من وظباده ادممـني معه بالثبات وادداومة ظذ ادـفج، وهو ادستؼق

 أكز العون ظذ الـن ظذ إظداء الذين يسبصون الدوائر بالبالد والعباد.

َٓ َتطَْغْوا (: الطغقان هو جماوزة احلد ذم الشئ، وهو البغي، خروج ظن ادتبع، ففذا فؽر متطرف، قوله: )َو

ٓ ُيػى  ٓ يغػل ظن صئ و  ظؾقه صئ وحيذركم اهلل كػسه.إكه شبحاكه خبر بلظامل وأقوال ظباده 

َٓ َيْعَؾُؿونَ *قوله تعاىل: ) ِذيَن  َٓ َتتخبِْع َأْهَواَء الخ بِْعَفا َو َْمِر َفاتخ ْٕ يَعٍة ِمَن ا ( ُثمخ َجَعْؾـَاَك َظَذ رَشِ

 : ظذ رشيعة من إمر، ففذا مـفج له أتباع.ملسو هيلع هللا ىلص  جعل اهلل حمؿًدا (18)اجلاثقة

بِْعَفا قوله: )  غر مل، وٓ كقف؟(: من َفاتخ

َٓ َيْعَؾُؿوَن ( ِذيَن  َٓ َتتخبِْع َأْهَواَء الخ  : حال اصطدامفا مع الػؽر، ففذا فؽر متطرف.قوله: ) َو

 الثخَؼِػِي ل ملسو هيلع هللا ىلص *قوله
ِ
، ثم اْشَتِؼْم. : ُسْػَقاَن ْبِن َظبِْد اهلل

ِ
 (3)ُقْل: آَمـُْت بِاَّللخ

                                                           
 (، وأمحد وابن حبان وغرهم. 7حسن من حديث أيب هريرة، ظـد مسؾم ذم مؼدمة صحقحه ) (4)

 (68رواه مسؾم) (3)
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 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلص ظؾقه الـبيففذا مـفج، إذ آشتؼامة تؽون ظذ ما كان 

 : كان ظذ الوحي الذي هو الؼرآن والسـة.ملسو هيلع هللا ىلص  الـبيو

  *قال تعاىل: )
ِ

ْؽَؿَة َوَظؾخَؿَك َما مَلْ َتُؽْن َتْعَؾُم َوَكاَن َفْضُل اَّللخ ُ َظَؾقَْك اْلِؽَتاَب َواحْلِ َوَأكَْزَل اَّللخ

ٓخ وقال: )  (114) (. الـساءَظَؾقَْك َظظِقاًم  بُِع إِ  [54( ]إكعام:  َما ُيوَحى إيَِِلخ إِْن َأتخ

، وهذا طاهر ذم إدلة ادذكورة، ملسو هيلع هللا ىلص  الـبي ففذا مـفج، والصحابة كاكوا ظذ ما كان ظؾقه

 وذم الباب غرها كثر. وظؾقه فادخالف لؾؿـفج ذم الؼول أو الػعل: تطرف.

مل وٓ وكقف؟ فال *وادسؾم: هو ادستسؾم ادتبع ادـؼاد لؾؿـؼول ـ وهو ادـفج ـ من غر 

بُِع َأْهَواَءُكْم َقْد َضَؾؾُْت حيؽم ادعؼول ذم ادـؼول، فنن كان ففو فؽر متطرف. قال تعاىل) َٓ َأتخ ُقْل 

 ففذا َني ظـه وحذر مـه. (56) (إكعامإًِذا َوَما َأَكا ِمَن اْدُْفَتِدينَ 

 أسباب الفكز املتطزف: حصزتوا يف مخسة أسباب:

ًالٌاجباتاألًل: اجلول  ًاجباتوا، ًهذي الثٌابت  ٌابت الشزٍعةً   قائنة على االعتكاد الزاسخ يف اآلتُ: بث

  توحقد اهلل بللوهقته وربوبقته وأشامئه وصػاته-1

 حقث أرشل بالوحي الؼرآن والسـة ملسو هيلع هللا ىلص ختم الرشآت بؿحؿد-7

 كؾفم ظدول مرضقون ظـد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أفضل إمة وشادهتا بعد الـبي~  الصحابة-4

 ملسو هيلع هللا ىلص  ورشوله ظذ تػاضل بقـفم باتػاق ادسؾؿني فالطاظن فقفم أو ذم آحادهم ضاظن ذم الرشول

آمتثال هلل ولرشوله مفام خالف ادعؼول، وتؼديم ما جاء ظن اهلل ورشوله ظذ قول أي  -3

 أحد. فالعبث ذم كل هذا أو حماولته فؽر متطرف
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 الثاىُ: التبعَة العنَاء، ًهلا طزٍكان

بي ذم قول-1 ا َوذَِراًظا بِِذَراٍع]وباًظا بباع[، َحتخى لَْو َدَخؾُوا ": ملسو هيلع هللا ىلص  اـل ا ِصْزً َلتَتْبَُعنخ َشـََن َمْن َكاَن قَبْؾَُؽْم، ِصْزً

خَصاَرى؟ قَاَل: فََؿْن؟ " ]شؾؽوا[ُجْحَر َضٍب تَبِعْتُُؿوُهمْ  ، القَُفوُد َواـل
ِ

ـَا: يَا َرُشوَل اَّللخ  (5)]شؾؽتؿوه[، قُؾْ

إتباع أتباع الذين شؾؽوا جحر الضب ظذ حلـفم وتؾوَنم ذم ادـفج الواضح ادستؼقم، -7

وهم صقاضني إكس اشتحوذ ظؾقفم الشقطان اجلـي فسول هلم وأمذ هلم فخالػوا ادـؼول فظـوا 

 أَنم حيسـون صـعا، وهم يسقئون صـعا. وهذا فؽر متطرف

 ابعة:الثالث: تذهٌر مستٌى األسزة يف الرتبَة ًاملت

ُه َقاَل: )) ملسو هيلع هللا ىلص ، َظِن الـخبِِي ^ْبِن ُظَؿروظؿدة هذا السبب ذم حديث ظبد اهلل  َٓ ُكُؾُؽْم َراٍع، َأكخ َأ

َِمُر الخِذي َظَذ الـخاِس َراٍع، َوُهَو َمْسئُوٌل َظْن َرِظقختِِه، َوالرخ  ْٕ ُجُل َراٍع َوُكُؾُؽْم َمْسئُوٌل َظْن َرِظقختِِه، َفا

ْ َظَذ  ُفْم، َأْهِل َبقْتِِه، َوُهَو َمْسئُوٌل َظـُْفْم، َواْدَْرَأُة َراِظقٌَة َظَذ َبقِْت َبْعؾَِفا َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْسئُوَلٌة َظـ

َٓ َفُؽُؾُؽْم َراٍع، َوُكُؾُؽْم َمْسئُوٌل َظْن َرِظقخ   (6).((تِهِ َواْلَعبُْد َراٍع َظَذ َماِل َشقِِدِه َوُهَو َمْسئُوٌل َظـُْه، َأ

ُجُل َراٍع.والشاهد ذم قوله ))  ْرَأُة َراِظَقةٌ .. ، َوالرخ  .... ((َواْدَ

))ُكُل َمْوُلوٍد ُيوَلُد َظَذ الِػطَْرِة،  -1: ×  وادسئولقة ذم الدين والدكقا، وبرهان ذلك ذم قوله

اكِِه، َأْو ُيَؿِجَساكِهِ   (7). ((. .َفَلَبَواُه هُيَِوَداكِِه، َأْو ُيـَِنَ

ُبوُهْم َظَؾقَْفا، َوُهْم َأْبـَاُء َظرْشٍ  -7 الَِة َوُهْم َأْبـَاُء َشبِْع ِشـنَِي، َواْْضِ َدُكْم بِالصخ َٓ ))ُمُروا َأْو

  (8). َوَفِرُقوا َبقْـَُفْم ذِم اْدََضاِجِع((

                                                           

( وغره وحديثفم حسن 4993( من حديث أيب شعقد اخلدري، وابن ماجه )7669(، ومسؾم )7474أخرجه البخاري ) (5)

 من حديث أيب هريرة. 

 ظ له( والؾػ1879( ومسؾم )7349رواه البخاري ) (6)

 ( من حديث أيب هريرة 7658( ومسؾم )1485رواه البخاري ) (7)
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 إِْثاًم َأْن ُيَضِقَع َمْن َيُعوُل(( - 4
ِ
ْرء  (9). ))َكَػى بِاْدَ

 واإلفساد، واخلر والرش ذم الوالدين. فؿـاط اإلصالح

 .~  ، وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص  وادؼصود من السبقة وادتابعة فقفا أن تؽون ظذ خؾق رشول اهلل

 َقاَل فنذا أحسن ذم ديـه أحسن ذم دكقاه، وإذا أشاء ذم ديـه أشاء ذم دكقاه، فالتالزم بقـفام قائٌم، 

 
ِ

  (14) .َوَأْمَواهِلِْم((( َوَأكُْػِسِفمْ )))ادُْمِمُن َمْن َأِمـَُه الـخاُس َظَذ ِدَماِئِفْم ملسو هيلع هللا ىلص  َرُشوُل اَّللخ

 فنذا اختل هذا ففو فؽٌر متطرف، 
ِ

ُه َوُيْمَمُن ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُشوُل اَّللخ ُكْم َمْن ُيْرَجى َخْرُ : ))َخْرُ

 َٓ ُه َو َٓ ُيْرَجى َخْرُ ُكْم َمْن  ُه، َورَشُ ُه((رَشُ  (11). ُيْمَمُن رَشُ

 وادطؾب ذم قوله )) خركم (( فنذا اختل ففو الػؽر ادتطرف.

 الزابع: تذهٌر مستٌى األخالق يف الشٌارع ًاملؤسسات.

ِذي َظَذ الـخاِس ، ))و×  وهو فرع ظن الذي قبؾه من وجه، ومن وجه آخر ذم قوله َِمُر الخ ْٕ ا

 الدين والدكقا معًا. (( ذمَرِظقختِهِ َراٍع، َوُهَو َمْسُئوٌل َظْن 

، ومرُد ذلك إىل حوإخالق: وصٌف يتعؾق بإقوال وإفعال التي توصف باحلسن أو الؼب

 الرشع فنذا خال ففو فؽٌر متطرف.

 الشباب التائفون بغر هوية. – 1ومن صور ذلك: 

                                                                                                                                                                             

 ( من حديث ظبد اهلل بن ظؿرو . 1477/ 7وحسـه إلباين ذم صحقح اجلامع) ،(395رواه أبو داود ) (8)

 ْبن َظْؿٍرو . 9141رواه الـسائي) (9)
ِ
 ( من حديث َظبْد اهلل

 ( من حديث فضالة بن ظبقد 4943هريرة ، وابن ماجه) من حديث أيب(7677)صحقح لغره. رواه السمذي (14)

 ( وغره من حديث أيب هريرة . 7764رواه السمذي ) .حديث صحقح (11)
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ِ
خاِر مَلْ )) : ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُشوُل اهلل َوكَِساٌء َكاِشقَاٌت َظاِريَاٌت ُُمِقالٌَت ،... أََرُُهَاِصـَْػاِن ِمْن أَْهِل اـل

 (17)((َمائاِلٌَت..

  "َقاَل:  ^ َظِن اْبِن َظبخاسٍ و
ِ

، َوادَُتَشِبَفاِت  ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َرُشوُل اَّللخ
ِ
ادَُتَشِبِفنَي ِمَن الِرَجاِل بِالـَِساء

 بِالِرَجالِ 
ِ
َفَفا ، ملسو هيلع هللا ىلص  َظِن الـخبِِي و (14)". ِمَن الـَِساء َقاَل: ))اَدْرَأُة َظْوَرٌة، َفِنَذا َخَرَجْت اْشَترْشَ

قَْطاُن((  (13). الشخ

 و
ِ

ْت َظَذ َقْوٍم لَِقِجُدوا ِمْن ِرحيَِفا َفِفَي َزاكِقٌَة((ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُشوُل اَّللخ  (15): ))َأُياَم اْمَرَأٍة اْشتَْعَطَرْت َفَؿرخ

ومترٌد ظذ رشع الرمحن، وقالوا: مَدكقٌة وحضارٌة، ظرٌي وفجوٌر ذم السؾوك والؽالم، ظصقاٌن 

 ففذا فؽٌر متطرٌف.

 الغش ذم آمتحاكات ظذ مستوى التعؾقم كؾه، وذم البقوع وادعامالت.... إلخ. -7

 وقد 
ِ

َداُع ذِم الـخاِر((ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُشوُل اَّللخ ْؽُر َواخْلِ ـَا َفَؾقَْس ِمـخا، َواْدَ  (16). : ))َمْن َغشخ

ْت به البؾوى؟ ففو حالٌل ٓ بلس به!. فؽٌر متطرٌف. قالوا:  ظؿخ

دت إمر لغر أهؾه،  -4 ت الؼول والػعل، ووشخ َقاَل وقد الرصوة، طاهرة واضحة جؾقخٌة، غرخ

 
ِ

اِِش َواْدُْرَتِم((ملسو هيلع هللا ىلص  َرُشوُل اَّللخ  َظَذ الرخ
ِ

 (17). : ))َلْعـَُة اَّللخ

                                                           

 (7178رواه مسؾم ) (17)

 (5885رواه البخاري ) (14)

 (1143/ 7( صحقح اجلامع )1174رواه السمذي ) (13)

 ÷. ( من حديث أيب موشى إصعري 575/ 1( وحسـه إلباين ذم صحقح اجلامع )314/ 3رواه أمحد ) (15)

 ( والطزاين وغرُها. 5559رواه ابن حبان ) .حسن (16)
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 لس هبا!. فؽٌر متطرٌف.قالوا: ظؿت هبا البؾوى، ففي حالٌل ٓ ب

وغر ذلك ُما حّذر مـه الرشع الؽذب واخلقاكة والػجور ظـد اخلصومة، والغقبة والـؿقؿة،  -3

 احلـقف، اخلوض فقه واصتقاهه. فؽٌر متطرٌف.

 اخلامس: جتيَذ املسله ىفسى لشبكات اإلجزاو ًاإلرهاب يف العامل.

 آْلَقُفوَد َوالـخَصاَرى؟ َقاَل: ))َفَؿْن((َيا كؾؿس ذم احلديث السابق ذكره..... قالوا: 
ِ
 َرُشوَل اهلل

، وهذا ٓ ُيػى ظذ كل ذي ظؼل وبن، فحقاهتم دكقاهم، وظؼوهلم َفَؿْن غر أولئك الؼومأي 

 آهلتفم، وظداؤهم لإلشالم وادسؾؿني جمزوٌم به.

 ء له.إطفار احلب والوٓ -7إظطاؤه جـسقة البؾد ادؼقم به.  -1ودمـقده من وجوه: 

غسؾه فؽريًا ظذ إثر جفؾه بديـه  -3إثراؤه اجتامظقًا من حقث الامل وادسؽن وادركب.  -4

 أو تـطعه وغؾوه.

فنذا شللت لامذا كل هذا؟ أجقب ٕجل التخريب، لؾؿزايدة، َمْن يريد ختريب ادسؾؿني ديارًا 

ًٓ، فلهالً ومرحبًا. ختريب بالؽالم، ختريب بالؼؾم وال ؽتابة، ختريب بالػعل، وشؽاكًا وظؼو

 خطرة صـاظة الػؽر ادتطرف.

 َفَسقُـِْػُؼوََنَا ُثمخ َتُؽوُن َظَؾقْفِ }قال اهلل: 
ِ

 ْم إِنخ الخِذيَن َكَػُروا ُيـِْػُؼوَن َأْمَواهَلُْم لِقَُصُدوا َظْن َشبِقِل اَّللخ

ًة ُثمخ ُيْغَؾبُوَن َوالخِذيَن َكَػُروا إىَِل َجَفـخَم حُيْ  ونَ َحْْسَ ُيِريُدوَن َأْن ُيطِْػئُوا }، وقال: [46{ ]إكػال: رَشُ

ٓخ َأْن ُيتِمخ ُكوَرُه َوَلْو َكِرَه الَْؽافُِرونَ  ُ إِ  بَِلفَْواِهِفْم َوَيلَْبى اَّللخ
ِ

 [47{ ]التوبة: ُكوَر اَّللخ

إكه فؽر متطرف يريد الـقل من اإلشالم وأهؾه ما اشتطاظوا إىل ذلك شبقال، شاظدهم ظذ 

 ذلك متطوظون باشم اإلشالم

                                                                                                                                                                             

 .(7414رواه ابن ماجه ) (17)
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ًٓ مرموًقا ذم ممشسة هلا  ثم بعد دمـقده واحسافه يتم إرشاله إىل بؾده أشتاًذا جامعّقا أو مسئو

أثرها ثؼافًقا وإظالمقا وتعؾقؿقا، اكظر حولك متلمال متدبًرا لتستعد بام أخز به اهلل ورشوله 

 ولسفع رأشك بزاءة اإلشالم من صـاظة اإلرهاب

ُُيـد ادسؾم ذم وضـه بؿثل ما شبق وكحوه حقث تـؿى فقه مترده ظذ ديـه ووضـه: ٕكه إذا ختذ وقد 

 ادسؾم ظن تعالقم ديـه، وحؽم ظؼؾه ذم أوامره وكواهقه ختذ ظن كل ِشء بعد وذلك من حقث أيت:

السامح له -ذكره واإلضراء ظؾقه ذم حمافؾفم وحمافل بؾده  –إظطاء الشفادة الػخرية. -

 توشعة دائرة صفرته ذم بؾده، ولؽل ِشء ثؿن-بالؽتابات والؽؾامت ذم إظالمفم وإظالم بؾده 

وقد ُيتل الػؽر بعقدا ظن كل هذا بسبب جفؾه وكزه وغروره وصفرته بني العوام واهلوام 

فقتؽؾم ذم دين اهلل بام لقس فقه حؼقؼة، واكتحل صذوذ أقوال البرش فػسق هبا ظن وحي رب 

 مزبؾة فؽرية هلا أثرها اليسء ذم العباد والبالد.البرش، وهذه 

 عالج الفكز املتطزف

يؽؿن ذم إفاقة ادسؾم من غػؾته، ولقـزع ظباءة جفؾه ذم ديـه، ولقعؾم أكه مسئول ظن كػسه 

 ...."  ُكُؾُؽْم َراٍع، َوُكُؾُؽْم َمْسئُوٌل َظْن َرِظقختِهِ  : "ملسو هيلع هللا ىلص  ومن يعول لؼوله

ُ بَِؼْوٍم ُشوًءا َفالَ َمَردخ }إِنخ قال تعاىل:   وا َما بَِلْكُػِسِفْم َوإَِذا َأَراَد اَّللخ َٓ ُيَغِرُ َما بَِؼْوٍم َحتخى ُيَغِرُ  َ  اَّللخ

اًراوقال:  [11َلُه َوَما هَلُْم ِمْن ُدوكِِه ِمْن َواٍل { ]الرظد:  ُه َكاَن َغػخ ُؽْم إِكخ ( 14) }َفُؼؾُْت اْشَتْغِػُروا َربخ

اَمَء َظَؾقُْؽْم ِمْدَراًرا )ُيرْ  َعْل َلُؽْم َأَْنَاًرا 11ِشِل السخ َعْل َلُؽْم َجـخاٍت َوَُيْ ( َوُيْؿِدْدُكْم بَِلْمَواٍل َوَبـنَِي َوَُيْ

 َوَقاًرا { ]كوح: 17)
ِ

خ
ِ

َٓ َتْرُجوَن َّلل  [14 - 14( َما َلُؽْم 

 نسأل اهلل العفى والعافية والهداية والتىفيق  

 كتبه    

 صربي عبد اجمليد 


