
 ما لنا وللسياسة؟!

أهللهد دن هللدإهللدحمد اهلل  دد  هلل د د هللالحمد أهللهد دن هللدإهللههللإلداهللإههللا هللالجددهللالوأ الحمد هلل هللقد ا

هللهاسولاهلل ظجمهللالمو ؛هللصلىهللا هلل لجاهلله لىهللآلاأهللداهللطالهلل لىهللالناسهلل ن .

دداهللبع ؛هلللإإهللال  وةهللالسلفجةهللالم ااكةهللقائمةهلل لىهللاهت دا،أهللهالعلدمأهللهالفيدفجةأهللهالةبجدةأهلل

هللالمعرهفأهللهالننيهلل نهللالمنكر.هاألدرهللب

د وةهللههللتو هلللجناهللإههللكلهللخجدرأهللهكدلهللدداهلللجداهللصدخلهللللولد ؛هللهكجدنهللههللتكدوإهللكد ل أهلل

ههيهللقائمةهلل لىهللاإليماإهللبربهللالعالمجنأهللهات ا،هللداهللجاءهللدنهلل ن  هللددنهللال جنداوهللهالند اأهللالفديهلل

هللدنهللات عنا؛هلللخهلليضلأهللهههلليشقى؟

اهللكانتهللقضجةهللاإلدادةأهللهالعخقةهللبدجنهللالحداكمهلل هالمحكدو؛؛هللددنهللد ظدمهللالقضداياهللالفديهللهلما

يفهلللهللالد  وةهلل-تقو؛هلل لجناهللال شرية؛هللكاإهللههللبد هللدإهلليود هللاإلنسداإهلللهللالدوقيهللالشدرينهلل دما َأ هددنهلل

داهلليض طهلله  هللالقضجةأهللهيحق هلللجناهللالس ادهللهاليخلهللللول أهللبمداهلليق لداهللكدلهلل قدلهللهلل-السلفجة

هللصريحأهللهكلهلللطرةهللسوية.

المسددلمجنأهللهلددجه؛هللجمددا فنمأهللبطا ددةهللالحكددا؛هللملسو هيلع هللا ىلصهللهاسددولاهللهلل۵جدداءهللاألدددرهلل ددنهللا هلل

هاهلففافهللقولنم؛هللإذهللكانتهللههللتقو؛هللديالحهللالول هللإههللب ل أهلللخهللب هللللناسهللدنهللإدا؛أهلليقدو؛هلل

دد  لنم؛هللهلددوههللذلدد ؛هلللكانددتهللالحجدداةهلل نهللبخدهددمهللهس   لددىهللددددواهمأهللهيضدد طهلل ددؤوِّمأهللهيدد دد

هلللوضىهللههللتطاقأهللهاضطراباهللههللي حفمل؛هللهلماهللاسفقا؛هللللناسهللدينأهللهههللدنجا.

بكوإهللالطا ةهلللهللالمعرهفأهللال يهللههلليوالنهلل در،هللملسو هيلع هللا ىلصهللهاسولاهللهلل۵فقجج هللدنهللا هللهجاءهللال

دإهلليطددا،هللالمولددوقهلللهللدعيددجةهللهلل-لهللالشددر،أهللهههللالعقددلأهللهههللالفطددرة-إذهللههللييددحهلل؛هلل۵ا هلل

الوال ؛هلللماهلللهللذل هللددنهللتقد يمهللالمولدوقهلل لدىهللالودال أهللهتقد يمهللدددرهللالمولدوقهلل لدىهللدددرهلل

دد الولدد أهللهيدد ديهللإلددىهللاهسددفنانةهللبحدد هد هللهلل ظمددةهللالوددال هلللهللنفددوس هبهللالوددال أهللبمدداهللي 

أهللللدوهللتعدااأهللدددرهلل-ددنهللاألسداس-هدهادر أهللههيهللاألصلأهللال يهللتقدو؛هللبداهللديدالحهللالولد هلل

ه در اأهللدنمداهللاد دىهللالحداكمهللدإهللهلل۵؛هلللاليدخلهللهالنفددهلللهللدددرهللا هلل۵الحداكمهللدددهللدددرهللا هلل

هللدوالففاهللللشر،هللدحققةهللل ل .

لحكا؛أهللهنج،هللالج هللدنهللطدا فنمأهلل نهللالورهجهلل لىهللاملسو هيلع هللا ىلصهللهاسولاهللهلل۵هجاءهللالننيهللدنهللا هلل



أهلل۵هالضهللإدااهتم؛هللهإإهللق َتهللدننمهللالمعيجةأهللهظندرهللالظلدمأهللهدددرهاهللبودخفهلل در،هللا هلل

؛هللإذهللكدداإهللدسددفقراهلللهللالعقددلأهللهالفطددرةأهللهالفوربددةيفهللدإهللدفسدد ةهلل۵هقكمددواهللبرجددرهللددداهللدنددجلهللا هلل

هللسدفوإهللسدنةهللبإددا؛»الورهجهلل لجنمهللد ظمهللدنهللدفس ةهللظلمنمأهللهدإهللاألددرهللكمداهللقدالهللالسدلنيفهلل

هلل«.جائريفهللخجرهللدنهلللجلةهللهاق ةهللبخهللإدا؛

جدلهلل-بجانداهلل دالجايفهللدإهللظلدمهللالر داةهللددنهللظلدمهللالر جدةأهللهدنداهللهلل-سد حانا-هق هللبجانهلللناهللابنداهلل

ِ  نيولديهلل لىهللالناسهللدنهلليناس نمأهللهدنهلليكوإهلل ملاهللدنهللجنسهلل ملنميفهللهلل- أنا ذَل ُو ن ََ ِك ََ ﴿َوَكذ

بولَن﴾
ُولانَيْكسك يَننَبْعًضانبكَمانَكا ثيفهلل؛نَبْعَضناِظَّاِكمك هللكمد مدال هلل»هكاإهللدنهللالكخ؛هللالمأَواهللالمفوااأ

ال كم ما هلل«.كماهللتكونواهلليولاىهلل لجكم»أهلل«  

لإذاهللقيلهللالظلمهللهالفسادهللدنهللالحداكم؛هلللدخهللييدحهللدإهلليقابأدلهللبدالورهجهللهالمناأل دة؛هللألإهلل

لاس هإأهلللمنماهللسعواهلللهللإألالةهللقاكمنم؛هللللنهلليأتجنمهللإههللدنهلليناسدبهللقدالنمهللهلل-دصخ-الناسهلل

هللهلسادهم.

وهللالشددريعةهللباليددىهلل لددىهللجددواهللاألدددراءأهللهالرجددو،هللإلددىهللالددنفسهللبالفوبددةهللللندد اهللددددر

يداهللاإلددا؛هللالحسدنهللال يدريهللقهللبمقولفداهللال لجردةيفهلل إإهللجدواهللالملدو هلل»هاإلصخلأهللكماهلللوا

هلل«.بالسجنأهللهلكنهللبالفوبةهللهاإلنابةهلللأد هلل  هللفأهللأهللهإإهللنقمهللا هللههللت س هلل-تعالى-نقمةهللدنهللنقمهللا هلل

لنددمهللقكددادنمأهللههدد اهمهللإلددىهللتحقجدد هللالعدد لهلللددإذاهللدصددلحهللالندداسهللدنفسددنم؛هللدصددلحهللا هلل

هكْم﴾هاهسفقادةهلللهللقكمنمهللهقرااهميفهلل سك ُْفو وانَمانبكَأ َغي رو نَمانبكَقْلٍمنَحتَّىنيو َغي رو ناهَّللَنََلنيو هلل.﴿إكنَّ

أهللبدلهلليودبهللالننديهلل-نفسدنا-هلدجسهللدعندىهللذلد هللالسدكووهلل دنهللالمنكدراوهللهالمعاصديهلل

م؛هللصجانةهللللشريعةهللددنهللالف د يلأهللهنيدجحةهلل نناأهللهبجاإهللداهلللجناهللدنهللالموالفةهلللليراطهللالمسفقج

للمسددلمجنأهللهقجاددداهللبفريضددةهللاألدددرهللبددالمعرهفأهللهالنندديهلل ددنهللالمنكددر؛هللدددنهلل جددرهللتعددرأهلل

أل ددوااهللالحكددا؛أهللهههللهتجددجمهلل لددجنم؛هللقجاددداهللبفريضددةهلللددجه؛هللالوما ددةأهللهتددر هللالوددرهجهلل

هللهالفساد.

هدد  هللهدديهللالمعددالمهللالرئجسددجةهللللموقددنهللالشددر يهللدددنهللالحكددا؛أهللكمدداهللجدداءوهللبدداهللنيددواهلل

هلليهللالشرينأهللهكماهللت  وهللإلجاهللال  وةهللالسلفجةهللالم ااكةأهللبخهللأليادةأهللهههللنقياإ.الوق

يفهللههللب هللدنهللهقو،هللخللهلللهللالفندمهللهالفط جد أهللهههللبد هللدإهلليقددهللددنهللبعدضهللهكالعادةهللالمطردة



د جاءأهللهيهللدنهللق جدلهللالجيدادةهلل لجداأهللدههللالنقيداإهللدندا؛هللهلل-فأهيلنمب-ةهللالح هللدإهللينس واهللإلجاهللقمل

لجداهللج،هللندداهللن بهللا هللالع ادهللإلدىهلل ديءأهللإههلل»ول هللبنهللالحسجنهللقيفهللكماهللقالهللالفابعيهللالعاقلهللد

هلل«.الشجطاإهللبأدرينأهللههللي اليهللبأينماهللظفريفهللإداهلل لوهلللجاأهللهإداهللتقيجرهلل نا

لن اهللددرهللهاقدهللههللب هللدناهلللهللالول أهللهلهللد داةهللالحد أهلللهللكدلهللألدداإهللهدكداإ؛هللإههللدنداهللههللبد هلل

هالشدريعةهللددنهللالف د يلأهللهنيدجحةهللدنهللالفن جداهلل لجداأهللهبجداإهللدداهلللجداهللددنهللالوطدإ؛هللقفظداهللللحد هلل

يفأج نهللإلدىهللصد هللالنداسهلل للمسلمجنأهللهبجاناهلللحقجقةهللال  وةأهللبماهللي لدهلل نناهللالفنمةهللهالري ةأهللالم دد

هلل نناأهللهتنفجرهمهللدننا.

لدددمهللذلددد ؛هلللدددا لمهللدإهللالددد  وةهللالسدددلفجةهللبعجددد ةهلل دددنهللالفددد خلهلللهللسجاسدددةهللالحكدددا؛هلل إذاهلل  

إههلللجمداهللظندرهللهللخرينهللدِّدمهلللعلدواهللذلد ؛قد دجنهللهالمفدأهقراااهتمأهللهههللي عن هلل دنهلل لمائنداهللالمف

صواباأهللهت جنتهللديلحفاهللهدوالقفاهللللشر،؛هلللإِّمهللينيرهناهللهي ي هناهللبالحوةهللهالىهاإ؛هللهداهلل

هللأهللداهلللمهلليكنهلللجاهللدعيجة.-بخهللإ كال-ي طلبهلللجاهللالطا ةهللهالفنفج يفهللنسمدهلللجاهللهنطجدهلل

ليدواةأهللهاإل كالهلللهلله اهللالموضديفهللهوهللالولطهلل ن هللبعدضهللالد  اةهللالفضدخءهللبدجنهللهد  هللا

لكلهللداهلليي اهلل نهللالحاكمهللدنهللقراااوأهللهكلهللدداهلليفود  هللهللهبجنهللصواةهللدخراأهللههييفهللالفي ي

؛أهللبد هإهللبحد أهللهههللتمحدج ؛هللهالفيدويبهللالفداهلللجفابعوِّداهللبالفأيجد هللالمطلد أهللدنهللسجاساوأ

ههسجماهللإإهللكاإهللالقرااهللدوضدهللإ كالأهللدههلللجاهللنجا،هللل اهللدهلهللاهخفيدااأهللبحجد هللههللي سدلامهلل

ضدوابطهللللهللههللظندروهللدوالففدالجاهلللماهلليرا هللالحاكم؛هلللضخهلل مداهللظندرهللخطد  هللددنهللالقدراااوأهللد

هللالشر جةأهللهالقوا  هللالمر جة.

ننداهللدداهلليفعلد هللبالسجاسدةهللأهلللم- موددا-«هللجاسدةالس»هه  هللالقراااوهللت خلهللتحتهللدسمىهلل

ال اخلجدددةأهللهالمشدددره اوهللالقودجدددةأهللهالقدددوانجنهللالمنظدمدددةهللألقدددوالهللاهقفيدددادأهللهاليدددحةأهلل

هالفعلجمأهلله جرهللذل هللدنهللالملفاوهللال اخلجة؛هللهدنناهللداهلليفعل هللبالسجاسةهللالوااججةأهلللهللالفعاددلهلل

اأهللدههللتوددااةأهللدههللتأيجدد اأهللدههللدعااضددةأهللدههلل  ددل م 
جددرهللذلدد هللدددنهللددددهللالدد هلهللاألجن جددةأهللقرب دداأهللدههللسأ

هللالملفاوهللالوااججة.

ا هللد الرةهلللهللدلدهللالرلدطهلللهللالفندم-هالمقيودهلل هلللهللكخديهللآنفاأهللهدكرد يفهللدداهلل-كماهللدهضحت 

هلليعةياهللاإل كالهللهالنظرأهللهالندجا،هلللجداهللبدجنهللدهدلهللالفويد أهللدمداهللههلل خقدةهللألهدلهللالد ينهللبداأهلل



ففدداهللهههللي طلددبهلللجدداهللطا ددةهللهتنفجدد هلللشدديءهللدعددجن؛هلللضددخهلل مدداهللظنددرهللخطدد  هللهبطخندداأهللهدوال

للشريعةهللهضوابطنا؛هللهدداهللداهللظنرهللصواباهللهدوالقفاهللللشر،؛هلللخهللإ كالهلللهللتأيجد  ؛هللهدداهللط لدبهلل

هلللجاهللالطا ةهللهالفنفج ؛هللسمعناأهللهدطعنا؛هللداهلللمهلليكنهللدعيجةهلللربهللالعالمجن.

أهللتحتهللالمشكلةهللدههللالواطؤةهللذكرت اهللدنهللاليواةلفو هللدنهللالفضخءهللدنهللي اداهللبفيويبهللداهلل

هللالر جةهلل لجاأهللهداءهللالففنةهللهالمناأل ةأهللهنحوهللذل .هللدسمىيفهللنيرةهللالحاكمأهللهجمدهللقلوب

 دنهللدقد هللددنهللهلل-إطخقدا-أهللهههللي عند هلللدجسهللكد ل دإهللاألدرهللهلل- لمنيهللا أهللهإيا -لا لمهلل

مهلله  هللالمشكخوهللهالمعضخو.ناهللدناهللخاأهلللهللذل  لمائ هللأهللهههللتقحا

هالسدد بهلللهللذلدد يفهللدإهللالحدداكمهلللددجسهللبمعيددو؛أهللهقدد هلليفودد هللالقددرااهلللموددردهللالسجاسددةهلل

نهلل جرهللالففاوهللإلىهللضوابطهللهقجودهللتضعناهللالشريعةهلللد ل هللالقدراا؛هللهقد هلليوفند هلللهللالمحضةأهللد

سجاسجاأهللدههللاقفيدادياأهللدههلل سدكرياأهللدههلل-تق يرهللالميلحةهلللهللذل أهللهيناأل اهللدهلهللاهخفيااهلل

؛هللهق هللت َرهلل لجاهللبطاندةهللالسدوءأهللدههلليلد سهلل لجداهلل لمداءهللالسدوء؛هللإلدىهلل جدرهللذلد هللددنهلل- جرهللذل 

هللأإ.اهقفماهوهللالمعلودةهلللهلله اهللالش

؛هلللمعلو؛هللل اهللكلهللدق هللداهلللجناهللدنهللالحسداباوهلل-خاصة-هإذاهللتكلمناهلل لىهللددواهللالسجاسةهلل

ال قجقةأهللهالفق يراوهللالعوييةأهللالفيهللههللضابطهلللناهللهههللاابطأهللهكثجراهللداهللتن نيهلل لدىهللالميدلحةهلل

هللالمحضةأهللدنهلل جرهللتقجُّ هللبشدر،هللهههللخلد ؛هللقفدىهللصدااهللددنهللالمقدرااوهللالسجاسدجةيفهللدإهللالسجاسدةهلل

دد أناهللههللتعددرفهللاألخددخق يأ جاددةرأهللال أهلل»]دإهللالرايددةهللتددىاهللالوسددجلة أهلله«هللةجاددلدهللجكالأهللالمأهلل»!هللهدإهلل أ
اتأ مأ هلل«ج 

عجةأهللهالسعيهللللميلحةهللالموردة ! هلل]الناف 

هددوهللالدد يهللألجلدداهللدط دد هلل لمااندداهلل لددىهللالمندددهللدددنهللالمشددااكاوهللهلل-بعجنددا-ههدد اهللالمعنددىهلل

 دعائرهللالسجاسجةهللالمعاصرةأهللقفىهللصااهللدنهللالمحفوظاوهللل اهللصدرااهللالسدلفججنأهللهصدااهللددنهلل

ال  وةهللالسلفجةيفهللدِّداهللههللتشداا هلللهللدقدجابأهللهههللانفوابداوأهللهههللبرلمانداوأهللهههللنحدوهللذلد ؛هلل

هلللمدداهلللهللهدد  هللاألدددواهللدددنهللدوالفدداوهللللشددريعةأهللهخضددو،هللل قكددا؛هللالسجاسددجةهللالمفقل ددةأهللالفدديهلل

هللههللتفقج هللبالشريعة.

 جدرهلللأيهلللرقهللبجنهلله  هللالمشااكةأهللهبجنهللالمشااكةهللبفأيج هللنفسهللالقدراااوهللالسجاسدجةأهللددنهلل

هللانوراطهلللعليهلللهللالسجاسة؟!



مهلل هلهللتل هللالمشااكاويفهللكاإهللدنهللدآخ هلل لمائناهلللهللالمنديفهللصجانةهللال  وةهللهدهلناهلل دنهللالدفُّنأ

يأب؛هللألإهللالسجاسيهللدفقلدبهللبط عاأهللدوالنهللللشر،هلل ؛هللللفنداألهوهلل-كثجرا-هالرد ؛هلل-كثجدرا-أهللدق د

هدلعدالنمأهللههدمهللهلجسهللاجالهللال ينهللهك ا؛هللألِّمهللدصحابهللد ادئهلله ريعةأهللتحكمهللدقدوالنمهلل

جن نمأهللهيمجددهللقضجفنمهللهد وهتم.
هللدهلهللالق هةهللللناسأهللههللب هللدإهللييونواهللدنفسنمهلل ماهللي شأ

أهلللضدخهلل مداهللدوجدودهلللهللالم داداةهللإلدىهللتأيجد هللالقدراااوهللالمشدكلةهلل-بعجندا-هه اهللالمعنىهلل

لهللهلل-دددهللدعيدجفاهلللربداأهللهتسدويراهللللمنكدر-ظنرهللخط  هللهبطخناهللدننا؛هلللإإهلله اهلليضدهللال ا جةهلل

جداهللدهدلهللال د ،هلل دنهللدهدلهللدوقنهللهتم خهللدداهلليرهد اأهللهيرسد ةهللهقرجأهللهيوعلهللالناسهلليظنوإهللباهلل رًّ

السنةيفهللدِّمهلل لماءهللبخط!هلله مخءهللللحكا؛!هللهه  هلللفنةهلل ظجمةهللللناسأهللهبابهللك جرهلللليد هلل دنهلل

هللهللهللس جلهللا أهلليوبهللدلعاهللهتون ا.

لهلله اهللالموضدأهللهداهلليفحق هللباهللالمطلدوبهللددنهلللدجه؛هللالوما دةيفهللهدوهللهللهظجفةهللال  اةهإنماهلل

بفق يرهللخطؤداهلللهلل-هت ئةهللالقلوبأهللهتطججبهللالنفوسأهللهدلدهللالفنججمأهللهإلنا؛هللالعادةهللدإهللالحاكمهلل

كماهللييرلهللبعدضهللالوندالهللالم ف  دةهلللهللبعدضهلل-ههلليووألهللالورهجهلل لجاأهللهههللتكفجر هللهلل-قراا 

هلل.-القراااو

نعددم؛هللهدد اهللهددوهللدددرادهمأهللههدد  هللهدديهلل ددايفنم؛هللللجسددتهللالقضددجةهللقضددجةهللقددرااأهللدصددابهلللجدداهلل

هللإنماهللالمراديفهللتكفجرهللالحاكمأهللهالفنججمهلل لجاأهللهإق اثهللالثواةهللهالورهج.الحاكمهللدههللدخطأأهلله

هللال  اةهللالسلفججن-لالواجبهلل لجناهلل يفهللالفي يهلللن اهللاألدرأهللبماهللتق ؛هللذكر هللدنهللبجداإهلل-دعشرأ

القوا  هللالشر جةهلللهللالفعاددلهللدددهللالحكدا؛أهللهقسدنهللدواط دةهللالنداسهللبمداهلليعقلدوإهللهيفنمدوإأهلل

مهللللواقدهلله أهللداهللدا؛هللالحالهلل لدىهلل-نفسا-الظرهف؛هللههللبفيويبهللالقرااهللهبماهلللجاهللالفق يرهللهالففنُّ

. هللداهللذكرو 

اهللظدا م  ش  هلللوهللدتىهللالحاكمهللظلماهللبجدناأهللدههلل   باأداديتأ ناداهللندىدا أهللهنيدود هنقدوليفهللالسدنةهللهللهرا؛هللدأك 

هللجاءوهللب ل ؛هللجمعاهللللقلوبهلل لىهللاإلدا؛؟!

هههلليعدرأهلللال ا جةهللالراسخهلللهلللنمهللدننواأهللالحكجمهلللهللد وتا؛هللههلليقنهللدواقنهللالدفنمأهلل

؛هللهلجددة هللالسجاسددةهللألهلندداأهللهالحكددمهللرجأهللهههلليفدد خلهلللهللددددواهللههللتعنجددانفسدداهللهد وتدداهللللحدد

يهللالولجدلهللالعدالمهللكمداهللقدالهللاليدحابهلل-قدوهأهلله مدخ-ألهلاأهللهالقرااهللألهلا؛هللهلجكنهلل دعاا هلل



هلل«.أهللهإإهللكاإهلل را؛هللصىناجناضإإهللكاإهللخجرا؛هللا»ڤيفهلل   هللا هللبنهلل مرهلل

هللناأهللهد اتناأهللهجمجدهللالمسلمجن.نسألهللا هللالفولج هللهاليخلهلللحكاد

هللهصلىهللا هلل لىهللن جناهللدحم أهلله لىهللآلاأهللهسلمهللتسلجماهللكثجرا.

هلل

نكتبه

نأبلنحازمناِقاهريناِسلف 
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