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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 حممد سعيد رسالن حفظه اهللا تعاىل: موقع فضيلة الشيخ

http://www.rslan.com   
  يقدم

  بيان وتوضيح

http://www.rslan.com/Makalat/Taw91ee7.php  

 :وبعد، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، د هللا وحدهاحلم

، وهو بعمومه أصل أصول الدين، فإن احلكم مبا أنزل اهللا فرض عني على كل مسلم
االعتقاد بوحدانية اهللا تعاىل يف استحقاق العبادة : وأعظمه، والغاية اليت خلق اهللا هلا الثقلني

  .عليه وسلم يف الكتاب والسنةوفق وحي اهللا تعاىل إىل رسوله صلى اهللا 

واحلق الذي هدى إليه كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن احلكم مبا 
وكل راع مسئُول عن «: أنزل اهللا فرض عني على كل مسلم حاكما كان أو حمكوما

  .كلٌّ حبسِبِه من املسؤولية الشرعية» رعيته

اهللا إىل عبده ورسوله ليبينه للناس وليحكم واحلكم مبا أنزل اهللا شامل لكل ما أوحى 
  .مث يف املعامالت، مث يف العبادات، به بينهم أولًا وقبل كل شيء يف االعتقاد

جب على كل وتطبيق شريعته على خلِقِه وا، والسعي إلقامة دين اهللا يف أرِضه
إال ، وال خالف على هذه الغاية بني العاملني لدين اهللا تعاىل الداعني إليه، مسلم حبسِبِه

  .من كان يف قلبه مرض أو كان مغموزا يف ديِنِه
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فيجب أن ، واملراجعات اليت أقوم ا إمنا هي يف الوسيلة إىل تلك الغاية الكرمية
هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانضباط تكون الوسيلة منضبطة بالكتاب والسنة بف

  .الغاية سواًء بسواء

، ومهما كان يف كالمي من شدة وقسوة فإمنا هو صادر عن حمبة وإشفاق ورمحة
وال ، كمن يرى حبيبا إليه عزيزا عليه يوشك أن يتردى من شاهٍق أو يقْدم على مهلك

يشتد عليه يف النكري ويقرعه بالتحذير؛ ف، ورقيق الكالم، يريد أن يرعِوي بلَين اخلطاب
  .رفقًا به وشفقةً عليه

وقد حاولت بعض املاسونيات يف إحدى الفضائيات توظيف بعض كالمي بسلِخِه 
وتنزيله على غري ما يتنزل عليه؛ للنكاية باإلسالم ، وإخراِجِه عن سياِقِه، من موضعه

اىل من حماوالت العلمانيني والعلمانيات وإين أبرأ إىل اهللا تع، والزراية باملسلمني
واملاسونيني واملاسونيات واملنحرفني واملنحرفات يف استغالل نصحي وتذكريي للحمل 

ويف حماربة الدعوة الصحيحة إىل تطبيق الشريعة ، واحلَطِّ على املؤمنني، على املسلمني
  .وإقامة الدين

  .واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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