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﷽ 

 المقدِّمة:

كافرين،ُوعلىُآلهُيفُاملصلتُعلىُرقابُالالمُعلىُمنُب ِعثُبالسُ الةُوالسُ العاملني،ُوالصُ ُهللُربُ ُاحلمدُ 
 :اَّبعدأم َّوأصحابهُومنُتبعهمُبإحسانُإىلُيومُالدين؛ُ

ُوتصدعُيفُ ُانثالم ُمن ُاليوم؛ ُاإلسالم ُمناصريُدولة ُواقع ُإليه ُآل ُما ُوقرحُأكبادنا ُقلوبنا ُآمل ُقد فإنه
تُالعدو،ُوأحزنُالصديق،ُوأضاعُاجلهود،ُوأضعفُقوةُاإلعالمُاملناصر،ُذلكمُاإلعالمُالذيُالصف،ُشُ 

َسبُلهُألفُحساب،ُيؤرقُطواغيتُاملشرقُكا نُي  َعّدُجيًشاُمنُجيوشُالدولةُاإلسالميةُاإلعالمية،ُُي 
واملغربُليلُهنار،ُويكتسحُالشبكةُالعنكبوتيةُبلُومواقعُتواصلُالكفار،ُويوصلُصوتُدولةُاخلالفةُإىلُ

ُخ ُبأنه ُحينها ُواعرتفوا ُالصليبيني، ُكبار ُمنه ُحىتُحذر ُالبلدانُواألقطار، طُالدفاعُاألولُعنُدولةُمجيع
ُاإلسالم،ُوالذيُالُميكنُهزميتهاُإالُبكسرهُوالقضاءُعليه.ُ

ُكلُمنُُيملُهمُ  ُالدينُفكانُلزاًماُعليناُوعلى العملُللحيلولةُدونُاهنيارُالبنيانُالذيُأمضيناُُ؛هذا
َُكْلم.صرحهُالكثري ُمنُالتضحيات؛ُمنُأسرُوقتلُُوُمتُألجلُعلوُ سنواتُطويلةُيفُبنائه،ُوق دُ 

ُيفُرأبُ ُأماًل ُإخواينُوأحبيت؛ ُرغبة ُعند ُنزواًل ُطوياًل؛ ُأنُهجرته ُمينُبعد ُكره ُإىلُقلميُعلى فعدت 
الصدعُومجعُالكلمةُورصُالصف،ُفلستُأرومُالردُعلىُجهةُما،ُأوُتكثريُالقيلُوالقال،ُأوُاملسامهةُيفُ

ُ[.164{ُ]األعراف:َُلَعل ُهْمَّيَ ت  ُقونََّمْعِذرًَةَِّإَلىَّرَبُِّكْمَّوََّ}جدالُعقيمُالُطائلُمنُورائه،ُوإمنا:ُ

َّ
َّوكتبهَّراجيَّعفوَّربه:

َّأبوَّإبراهيمَّمعتزَّبنَّعبدَّالحكيم
َّم2018َّمارس7َََّّّ-َّه 1439َّجمادىَّاآلخر19ََّّاألربعاءَّ
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 المناصرة اإلعالمية؛ لمحة تاريخية، والهدف والغاية:

علىُيدُُ-(1)سبُماُأذكرحب-كانُأولُظهورُللمؤسساتُاإلعالميةُاملناصرةُعلىُالشبكةُالعنكبوتيةُ
باسم:ُ)ماُتركُُ"البالتوك"وثلةُمنُإخوانه؛ُحيثُأنشؤواُغرفةُيفُبرنامجُُ-تقبلهُاهلل-الشيخُيوسفُالعيرييُ

ُكينياُوتنزانياُعامقومُاجلهادُإالُذلُ  ُوا(،ُوذلكُب عيدُالعملياتُاملباركةُاليتُطالتُسفاريتُأمريكاُالصليبيةُيف
ذهُالغرفةُلنحرضُعلىُجهادُالصليبيني،ُولننصرُإخوانناُم،ُوكناُحينهاُجنتمعُيفُه1998ُُ-ه 1419ُُ

ُلنفسُالغاية.ُ"البالتوك"اجملاهدين،ُوأنشئتُبعدُذلكُعدةُغرفُيفُ

أنشأُبعضُاإلخوةُيفُمنتدىُالتحريرُحينهاُقسًماُخاصًّاُُ؛وعلىُإثرُأحداثُغزويتُنيويوركُوواشنطن
ُكالشيخُعبدُالعزيزُالط وغريهُيكتبونُيفُبعضُُ-تقبلهُاهلل-ويلعيُبأخبارُاجملاهدين،ُوكانُبعضُاألفاضل

معُبعضُإخوانهُوتالميذهُُ-تقبلهُاهلل-املنتدياتُكمنتدىُ"الساحات"،ُإىلُأنُقامُالشيخُيوسفُالعيرييُ
ُ"عزفُالرصاص" ُمنتدى ُعلُ؛بإنشاء ُيقوم ُجهادي ُمنتدى ُأول ُاملنوهو ُللمجاهدينى ُاإلعالمية ،ُاصرة

ُ.ُمعلومُللجميع"ُوهوُ-نداء-الدراساتُوالبحوثُاإلسالميةُُركزم"ُ-تقبلهُاهلل-وموازيًاُلذلكُأنشأُالشيخُ

وتتابعُبعدُذلكُإنشاءُاملنتدياتُاجلهادية،ُإىلُأنُوصلُاألمرُلذروتهُتزامًناُمعُاجتياحُالصليبينيُللعراقُ
ُاجملاهدونُعلىُ ُاعرتفُهبا ُواجملاهدين، ُللجهاد ُإعالمية ُكانُحبقُقلعة ُوالذي ُ"منتدىُاألنصار"، بإنشاء

أنظارُالعامل،ُخاصةُبعدُأنُُرضُاملعركة؛ُفراحواُينشرونُفيهاُماُيريدونُإيصالهُللناس،ُوباتُاملنتدىُحمطُ أ
ُمعرُ  ُواجلهاد ُالتوحيد ُجلماعة ُاإلعالمي ُللقسم ُالبياناتُصار ُحصريًّا ُينشر ُبه، ُالعراقي" ُميسرة فُ"أيب
ُ.ُ-تقبلهُاهلل-واإلصداراتُوكلماتُالشيخُ"أيبُمصعبُالزرقاوي"ُ

ُكبريةُيفُاإلعالمُاجلهادي؛ُإذُانتقلُمنُمرحلةُالتواصلُمعُالقنواتُالفضائيةُكا نتُتلكُاملرحلةُنقلة
أماًلُيفُأنُيدفعهاُالبحثُعنُالسبقُاإلعالميُإىلُنشرُنزرُيسريُ-وإرسالُاإلصداراتُوالكلماتُإليهاُ

                                           

ُكانتُُ(1) ُاملواقع ُلكنُهذه ُكصوتُالقوقازُومكتبُاخلدمات، ُمواقع؛ ُعنُاملؤسساتُُ،رسميةظهرتُقبلُذلكُعدة واحلديثُهنا
 اإلعالميةُاملناصرة.
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ُشاشاهتا ُعلى ُاإلعال-منها ُوسائل ُمجيع ُوسعي ُاإلعالمي، ُاالستقالل ُمرحلة ُإىل ُالكفريةُ، ُالعاملية م
ُاتُاجملاهدينُلنقلُاألخبارُمنها.فُيفُمنتديللحصولُعلىُمعرُ 

ُمعرُ  ُعلى ُُيصل ُأن ُالصليبينيُُياول ُالصحفيني ُأحد ُكان ُكيف ُأنسى ُفلن ُكنتُأنسى فُيفُوإن
ُإغراًءُللعبدُالفقريُوغريهُمنُاإلخوة،ُوكانُالردُ"منتدىُاألنصار"،ُعارًضاُيفُسبيلُذلكُعدةُآالفُدوالر

ُكيفُانقلبُاألمر،ُوأصبحُألولياءُ منُاإلخوة:ُ)الُحنتاجُإليه(،ُفجنُجنونُعدوُاهللُبعدُأنُرأىُبأمُعينيه
ُاهللُصولةُوجولةُيفُميدانُاإلعالم،ُينافسونُهباُأكابرُاملؤسساتُاإلعالميةُالصليبية،ُوهللُاحلمدُواملنة.

ُإنشاءُمنتدياتُأخرى و"شوخُُ"لتحدياو"ُص"ُو"الفلوجة"لعلُأبرزها:ُ"احلسبة"ُو"اإلخالُ،وتالُهذا
ُكثري،ُوأنشئتُأيًضاُعدةُمؤسساتُإعالميةُقائمةُبذاهتا،ُتقومُعلىُو"أنصارُاجملاهدين"ُاإلسالم" ،ُوغريها

ُنشرُاملرئياتُوالصوتياتُواجملالتُوالتصاميم.ُ

ُ ُالبغدادي ُبكر ُأيب ُللشيخ ُبيعته ُنكَث ُاجلوالين ُاملرتد ُإعالن ُاهلل-وبعد ُباجلهادُ-حفظه ُوغدره ،
ُوأ نشئتُعدةُُ؛اهدينواجمل ُاإلسالم، ُدولة ُيف ُاحلق ُأهل ُإىل ُالرائدة ُاإلعالمية ُاملؤسسات ُأغلب احنازت

ُوبرزُمناصروُالدولةُ ُو"نسائم"ُوغريها، ُو"الصمود" ُو"البتار"ُو"الوغى" ُو"الوفاء" ُ"الغرباء" ُك  مؤسسات؛
ُتكلمُأمسع،ُوإذاُهددُأرهب،ُ ُكجيشُمنظم؛ُإذا ُنشرُأوجع،ُوإنُاإلسالميةُعلىُالساحةُاإلعالمية وإذا

ُفالُيفيدُالعدوُمجعُوالُرسم.ُ؛قررُاكتساحُموقعُأوُوسم

ُ ُكله ُذلك ُمن ُاهلدفُوالغاية ُاملؤسساتُ-وكان ُإىل ُذلوا( ُإال ُاجلهاد ُقوم ُترك ُ)ما ُغرفة ُإنشاء منذ
ُوتفنيد-احلديثة ُاملنصورة، ُالطائفة ُعن ُالر ين ُودفع ُواللسان، ُوالبيان ُباحلجة ُبواجبُاجلهاد ُالقيام ُهو :ُ

ُمتمثُ  ُحوهلا، ُالباطل ُأهل ُيقيمها ُالشبهاتُاليت ُتعاىل: ُقوله َّ}لني َِّإَل  َُّتَكل ُف َََّل َّالل ِه ََّسِبيِل َِّفي فَ َقاِتْل
ُ[.84{ُ]النساء:َُوَحرِِّضَّاْلُمْؤِمِنينَّنَ ْفَسَكَّ
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ُالسعديُ ُُ¬قال ُتفسريه: ُبهُ"يف ُُيصل ُأمر ُكل ُيشمل ُوهذا ُالقتال، ُاْلم ْؤِمِننَي{ُعلى }َوَحر ِض
املؤمننيُوقوةُقلوهبم؛ُمنُتقويتهمُواإلخبارُبضعفُاألعداءُوفشلهم،ُومباُأ عدُللمقاتلنيُمنُالثواب،ُنشاطُ

ُكلهُيدخلُيفُالتحريضُعلىُالقتال َّ.(2)"وماُعلىُاملتخلفنيُمنُالعقاب،ُفهذاُوأمثاله

ُامليدان.ُهذهُهيُالغايةُاليتُمنُأجلهاُأسستُهذهُاملؤسساتُاملناصرة،ُوالُغايةُأخرىُمجعتناُيفُهذاُ

ُإىلُاهلل ُالعملُعبادةُنتقربُهبا ُالغايلُوالنفيس،ُفهوُيفُأصلهُوأسُ ¸ُإًذا؛ُفهذا هُ،ُونبذلُمنُأجلها
ُكفرواُالسفلى،ُوالدعوةُالُتكونُيفُدينناُ ُكلمتهُهيُالعلياُوكلمةُالذين الدعوةُإىلُدينُاهللُوتوحيده،ُوجعل

ُ.-تباركُوتعاىل-إالُعلىُبصريةُونورُمنُاهللُ

أَنَاََّوَمِنَّات  بَ َعِنيََّوُسْبَحاَنَّالل ِهََّوَماَّأَنَاَََّّعَلىََّبِصيَرة َُّقْلََّهِذِهََّسِبيِليََّأْدُعوَِّإَلىَّالل ِهَّ}:ُ-الجلُوع-قالُ
ُ[.108{ُ]يوسف:ُِمَنَّاْلُمْشرِِكينَّ

ُواحدةُمستقيمة،ُالُعوجُفيهاُوالُشكُوالُشبهة.ُ{ق ْلَُهِذِهَُسِبيِلي}"ُ:¬ُيقولُسيدُقطب

فنحنُعلىُهدىُمنُاهللُونور؛ُنعرفُطريقناُجيًدا،ُونسريُُ{ريٍَةُأَنَاَُوَمِنُات  بَ َعيِنُأَْدع وُِإىَلُالل ِهَُعَلىَُبصُِ}
ُاهللُ ُننزه ُاليقنيُالبصريُاملستنري، ُفهو ُوالُحندس، ُالُخنبطُوالُنتحسس، ُوإدراكُومعرفة، ُعلىُبصر فيها

ُِمَنُاْلم ْشرِِكنيَُ}ُسبحانهُعماُالُيليقُبألوهيته،ُوننفصلُوننعزلُونتميزُعنُالذينُأشركواُبه: الُُ،{َوَماُأَنَا
ُهذهُطريقيُفمنُشاءُفليتابع،ُومنُملُيشأُفأناُسائرُيفُطريقيُاملستقيم.ه،ُظاهرُالشركُوالُخافي

وأصحابُالدعوةُإىلُاهللُالُبدُهلمُمنُهذاُالتميز،ُالُبدُهلمُأنُيعلنواُأهنمُأمةُوحدهم،ُيفرتقونُعمنُ
ُ.هُا.(3)"خيتلطون!الُيعتقدُعقيدهتم،ُوالُيسلكُمسلكهم،ُوالُيدينُلقيادهتم،ُويتميزونُوالُ

                                           

ُ.(190تفسريُالسعديُ)ص:ُُ(2)
ُ(.346ُ/4)يفُظاللُالقرآنُُ(3)
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فاآليةُتدلُأنُأتباعهُهمُأهلُالبصائرُالداعنيُإىلُاهللُعلىُبصرية،ُفمنُ":ُ¬ُوقالُاإلمامُابنُالقيم
ُ.(4)"فليسُمنُأتباعهُعلىُاحلقيقةُواملوافقة،ُوإنُكانُمنُأتباعهُعلىُاالنتسابُوالدعوىُ؛ليسُمنهم

لكونهُعبادةُالُ-احلظوظُالدنيويةُوالنفسيةُُهذاُالُبدُأنُيكونُبريًئاُمنُدائًماُأنُعملنافإنُاستصحبناُ
ُكانتُخالصةُوصوابًا يكنُمنُالسهلُعليناُمعرفةُاحلقُمنُالباطلُواخلطأُمنُالصواب،ُُ-يقبلهاُاهللُإالُإذا

ُفنسلكُطريقناُعلىُبصريةُوهدىُمنُربناُسبحانه.

ُ ُوالغفلة ُالبعدُعنُالتزامُشرعُاهلل، ُفسببه ُحالُاملناصرينُاليوم ُآلُإليه ُالعملُعبادةُوما ُكونُهذا عن
ُوطريًقاُللجهاد،ُماُسلكهُمنُكانُقبلناُوالُسلكناهُحننُابتداءُإالُللقيامُهباُوأداءُلواجبها.

بإعالمناُإىلُُمًعاولذلك،ُوحىتُخنرجُمنُهذهُاحلال؛ُإليكُأخيُاملناصرُالصادقُبعضُالنصائح؛ُلنرجعُ
ُتلكمُالقممُالسوامق:

 {ُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْمَجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْل}أوًلا: 

ُتقدُ بتذكُ ُ-أخيُاملناصرُالصادق-عليكُ ُالطريقُإالُرُما ُسلكتُهذه ُإليه؛ُمنُأنكُما متُاإلشارة
ُللكفارُواملرتدينُواملنافقني،ُفليسُعملكُاإلعالميُإالُهلذا،ُ ُلصفهم،ُوجهاًدا ُللموحدين،ُوتوحيًدا نصرة

ُه،ُوإياكُأنُيستزلكُالشيطانُفتحيدُعنُطريقك.ُوالُأنشئُإالُمنُأجلُذلك،ُفالُترغبُعن

َُكَماُأََمَره ُُ‘ُأََمَرُتَ َعاىَلَُرس وَلهُ "ُ:¬ُقالُاإلمامُابنُكثري بَِأْنَِِّبَِهاِدُاْلك ف اِرَُواْلم َناِفِقنَيَُواْلِغْلظَِةَُعَلْيِهْم،
ُ.(5)"ِلَمِنُات  بَ َعه ُِمَنُاْلم ْؤِمِننيََُُيْخِفَضََّجَناَحهَُّ

                                           

ُ(.482ُ/2)مدارجُالسالكنيُُ(4)
 (.178ُ/4)تفسريُالقرآنُالعظيمُُ(5)



 إْرشاُد الُمناِصِر الصَّاِدِق إَلى الِقَمِم السَّواِمق

 

 

   

 7 

 {َجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُنَو}ثانًيا: 

{ُ ُتعاىل: ُاهلل ََّأْحَسنَّقال َِّهَي َّبِال ِتي ََّوَجاِدْلُهْم َّاْلَحَسَنِة ََّواْلَمْوِعظَِة َّبِاْلِحْكَمِة َّرَبَِّك ََّسِبيِل َِّإَلى {ُادُْع
ُ[.125]النحل:ُ

َُأْي:ُبِالط رِيِقُال يِتُ":ُ¬ُقالُالشوكاين َاُأََمَرَُوجاِدهْل ْمُبِال يِتُِهَيَُأْحَسن  ُط ر ِقُاْلم َجاَدَلِة،َُوِإمن  ُِهَيَُأْحَسن 
ق اَُوَغَرض ه َُصِحيًحا،ُوََكاَنَُخْصم ه ُم ْبِطاًلَُوَغَرضُ  ُ.(6)"ه ُفَاِسًداس ْبَحانَه ُبِاْلم َجاَدَلِةُاحلََْسَنِة؛ُِلَكْوِنُالد اِعيُحمِ 

ُأيًضا ُ":ُ¬ُوقال َُواْبن  َُأيبَُشْيَبَة ُاْبن  ُيفُقَ ْولِِه:َوَأْخرََج ُُم َاِهٍد َُعْن َُأيبَُحاِتٍِ َُواْبن  ُاْلم ْنِذِر َُواْبن  َُجرِيٍر
ُ.(7)"َوجاِدهْل ْمُبِال يِتُِهَيَُأْحَسن ُقَاَل:ُأَْعِرْضَُعْنُأََذاه ْمُِإي اكَُ

علىُهذهُاألسسُيرسيُالقرآنُالكرميُقواعدُالدعوةُومبادئها،ُويعنيُوسائلهاُ":ُ¬ُوقالُسيدُقطب
ُالذيُوطرائقها ُالدعوة ُيفُدستور ُفلننظر ُالقومي، ُبدينه ُبعده ُمن ُوللدعاة ُالكرمي، ُاملنهجُللرسول ُويرسم ،

ُشرعهُاهللُيفُهذاُالقرآن.

إنُالدعوةُدعوةُإىلُسبيلُاهلل،ُالُلشخصُالداعيُوالُلقومه،ُفليسُللداعيُمنُدعوتهُإالُأنهُيؤديُ
ُمنُيهتدونُبه،ُوأجرهُبعدُذلكُعلىُاهلل.واجبهُهلل،ُالُفضلُلهُيتحدثُبه،ُالُعلىُالدعوةُوالُعلىُ

والدعوةُباحلكمة،ُوالنظرُيفُأحوالُاملخاطبنيُوظروفهم،ُوالقدرُالذيُيبينهُهلمُيفُكلُمرةُحىتُالُيثقلُ
ُالطريقةُ عليهمُوالُيشقُبالتكاليفُقبلُاستعدادُالنفوسُهلا،ُوالطريقةُاليتُخياطبهمُهبا،ُوالتنويعُيفُهذه

ُكلهُويفُسواه.حسبُمقتضياهتا؛ُفالُتستب ُدُبهُاحلماسةُواالندفاعُوالغريةُفيتجاوزُاحلكمةُيفُهذا

                                           

 (.242ُ/2)فتحُالقديرَُّ(6)
 (.244ُ/2)ُملرجعُالسابقاَّ(7)
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ُوالتأنيبُيفُغريُ ُبالزجر ُال ُبلطف، ُاملشاعر ُوتتعمق ُالقلوبُبرفق، ُإىل ُتدخل ُاليت ُاحلسنة وباملوعظة
ُماُيهديُُوَلَّبفضحَّاألخطاءُموجب، ُكثريًا اليتُقدُتقعُعنُجهلُأوُحسنُنية،ُفإنُالرفقُيفُاملوعظة
ُلشاردة،ُويؤلفُالقلوبُالنافرة،ُويأيتُخبريُمنُالزجرُوالتأنيبُوالتوبيخ.القلوبُا

حىتُيطمئنُإىلُالداعيُُ،بالَّتحاملَّعلىَّالمخالفَّوَلَّترذيلَّلهَّوتقبيحوباجلدلُباليتُهيُأحسن،ُ
ُكربياؤهاُ ويشعرُأنُليسُهدفهُهوُالغلبةُيفُاجلدل،ُولكنُاإلقناعُوالوصولُإىلُاحلق،ُفالنفسُالبشريةُهلا

،ُوسرعانُماُختتلطُحتىََّلَّتشعرَّبالهزيمةادها،ُوهيُالُتنزلُعنُالرأيُالذيُتدافعُعنهُإالُبالرفق،ُوعن
علىُالنفسُقيمةُالرأيُوقيمتهاُهيُعندُالناس،ُفتعتربُالتنازلُعنُالرأيُتنازاًلُعنُهيبتهاُواحرتامهاُوكياهنا،ُ

ُكرمية،ُواجلدلُباحلسىنُهوُالذيُيطامنُمنُهذهُالكربياءُاحلساسة،ُويشعرُ اجملادلُأنُذاتهُمصونة،ُوقيمته
ُكشفُاحلقيقةُيفُذاهتا،ُواالهتداءُإليها،ُيفُسبيلُاهلل،ُالُيفُسبيلُذاتهُونصرةُ وأنُالداعيُالُيقصدُإال
ُواندفاعه:ُيشريُالنصُالقرآينُإىلُأنُاهللُهوُ ُمنُمحاسته ُولكيُيطامنُالداعية ُالرأيُاآلخر! ُوهزمية رأيه

هوُاألعلمُباملهتدين؛ُفالُضرورةُلل جاجةُيفُاجلدل،ُإمناُهوُالبيانُواألمرُبعدُاألعلمُمبنُضلُعنُسبيلهُُو
ُ.هُا.(8)"هذاُهوُمنهجُالدعوةُودستورها،ُماُدامُاألمرُيفُدائرةُالدعوةُباللسانُواجلدلُباحلجة،ُذلكُهلل

ُعنُ":ُ¬ُوقالُابنُرجبُاحلنبلي ُباملعروِفُوالنهي  ُفيهُاألمر  ُالقوِل ُإىلُإالنِة ُيندب  ُوأْنُومما املنكِر
ُُيكونَُ ُتعاىَل: ُقاَل ُكما ََّأْحَسنَّ}برفٍق، َّبِال ِتيَِّهَي َُوَجاِدْلُهْم ُ[125{ُ]النحل: ُماُ، ُالسلِف: قالُبعض 

ُ..أغضبَتُأحًداُفَ َقِبَلُِمْنَك.

،ُرفيقُ ُكاَنُفيِهُخصاٌلُثالث:ُرفيٌقُمباُيأمر  ُباملعروِفُوالُينهىُعنُاملنكِرُإالُمن وقاَلُسفيان :ُالُيأمر 
،ُعاملُمباُيَنَهىُمبا ،ُعدٌلُمباُينهى،ُعاملٌُمباُيأمر  ُ.هُا.(9)"يَنهى،ُعدٌلُمباُيأمر 

                                           

 .(4ُ/498يفُظاللُالقرآنُ)ُ(8)
 .(85-84ُاختيارُاألوىلُيفُشرحُحديثُاختصامُاملألُاألعلىُ)ص:َُّ(9)
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 {َفَلا ُتْشِمْت ِبَي اْلَأْعَداَء}ثالًثا: 

،ُوصارتُوسائلُاإلعالمُابعضًُيفُبعضناُأعداءناُإنُمنُاحملزنُاملبكيُماُآلُإليهُحالناُفصرناُن شمتُ
أنُتتأملُيفُُ-أخيُاملناصر-صارعُاملناصرينُفيماُبينهم،ُولكُالصليبيةُوالعميلةُهلاُتتناولُأخبارُختاصمُوت

ُهذهُالصورةُاليتُتناقلهاُأعداءُاهلل،ُلتدركُخطورةُاحلالُاليتُوصلناُإليها.ُ

ُ
ُ َّالل هَِّ»وقد ََّرُسوُل ََّّ‘ََّكاَن ََّوَشَماَتِةَّيَ تَ َعو ُذ َّالَقَضاِء، ََّوُسوِء َّالش َقاِء، ََّوَدَرِك َّالَباَلِء، ََّجْهِد ِمْن
ُ.(10)«اأَلْعَداءَّ

ُنَ َزَلُِبَعد و ِه.ُقَاَلُاْبن َُبط اٍل:َُشَاَتة ُاأْلَْعدَُ"ُ:¬ُقالُالصنعاين ُِبض رٍّ اِءَُوأَم اَُشَاَتة ُاأْلَْعَداِءَُفِهَيُفَ رَح ُاْلَعد و 
ُ ُأِلَِخيِه َُهار ون  َُقاَل َُوَقْد َلٍغ. َُمب ْ َُأَشد  ُالن  ْفس  ُِبِه ُيَ ْنَكأ ُاْلَقْلَبَُوتَ ب ْل غ  َّاأْلَْعَداءََّ}ُ•َما َُّتْشِمْتَِّبَي {َُفاَل

ُ.ُ(11)"اَلُت  َفر ْحه ْمُمبَاُت ِصيب يِنُِبهُُِ[150]األعراف:ُ

أنُتفرحُأعداءُاهللُوتشمتهمُبكُوبأخيكُوبدولتك،ُفكلناُيفُسفينةُواحدة،ُُ-أخيُاملناصر-فإياكُ
ُفتفرُ  ُاهللُودعُوالعدوُالُيفرقُبينكُوبنيُأخيكُالذيُختاصمه، ُيغيظُأعداء ُيشمتهمُويفرحهم،ُغُملا ما

وتأكدُبأنكُقدُحدتُوتنكبتُالطريقُإنُرأيتُأعداءُاهللُيفرحونُملاُتنشرهُحبقُأخيك،ُفإنكُملُتسلكُ

                                           

 .2707برقم:ُُ(4ُ/2080مسلمُ)،ُُو6347برقم:ُُ(8ُ/75البخاريُ)ُ:ُأخرجهمتفقَّعليهُ(10)
 (.712ُ/2)سبلُالسالمُُ(11)
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،ُواملناصرةُملُتكنُولنُتكونُ¸ُهذهُالطريقُمنُأجلُمهامجةُمؤسسةُزيدُأوُعمروُوإمناُلنصرةُدينُاهلل
ُأبًداُبتشميتُاألعداءُفينا.

 «ِإَلى َمِن اْئَتَمَنك َأدِّ اْلَأَماَنَة»رابًعا: 

ُ ُالصادق-اعلم ُالعواملُواملميزاتُاليتُُ-أخيُاملناصر ُوأهم ُإعالميُحبت، ُهو أنُأساسُعملكُإمنا
جيبُأنُتتوفرُيفُأيُعملُإعالمي:ُاألمانة،ُومعرفةُماُيصلحُللنشرُوماُالُيصلح،ُفالُخيفىُعليكُأنُماُ

ُكلُماُيؤيدُطعنهُمنُتُواملتشفُ تنشرهُيطلعُعليهُالعدوُقبلُالصديق،ُوالباحثُعنُالزال يُالذيُيفرحُبنشر
يُاألعداءُأعينُتشفُ -يعريُلذلكُاألمرُُ‘ُأيُزاويةُأوُبأيةُصورة،ُوإنُملُتقصدُأنتُهذا،ُوقدُكانُالنيب

ُاهللوتصيُ  ُسبيل ُعن ُللصد ُأو ُباطلهم ُلتربير ُيستخدموهنا ُاليتُقد ُلألفعال ُالنيب-دهم ُفقال ُ‘ُ؛ ََلَّ»:
ََّأْصَحابَهََُّّيَ َتَحد ُثَّالن اسَّ َّيَ ْقُتُل َُّمَحم ًدا ُ(12)«َأن  َّأَْيَماَنُكْمَّ}:ُ-تباركُوتعاىل-وقدُقالُاهللُ، َّتَ ت ِخُذوا َوََل

َّ َّثُ ُبوِتَها َّبَ ْعَد ََّقَدٌم َّفَ َتِزل  َنُكْم َّبَ ي ْ َّالل هََِّدَخاًل ََّسِبيِل ََّعْن ََّصَدْدُتْم َِّبَما َّالسُّوَء ؛ُلذاُ[94{ُ]النحل:َُوَتُذوُقوا
نشرُأبًداُماُقدُيضرُبسمعةُدولته،ُأوُيظهرهاُمبظهرُالضعف،ُأوُينتقصُمنُهيبتها،ُفاملناصرُالصادقُالُي

ُكذلكُفعاًلُ بلُُيرصُدوًماُعلىُإظهارهاُبسمتُالقوةُوالصالبةُوالصفُالواحدُوالبنيانُاملرصوص،ُوهي
ُ.-بعونُاهللُتعاىلُوفضله-

ُ ُاجلري ُبعدم ُوالنفاق ُوالردة ُالكفر ُإعالميي ُعن ُيتميز ُالصادق؛ ُالصحفيُاملناصر ُالسبق خلف
واحلصريات،ُفليسُهذاُماُيسعىُإليه،ُوإمناُغايتهُنصرةُدينُاهللُتعاىل،ُونشرُالتوحيد،ُوالذبُعنُمجاعةُ

ُاملسلمنيُوإمامهم.

َُمنُهيُعنده،ُوكانُالغرضُمنُُ ُائت ِمنُعليها ُنشرُأيُمراسالتُأوُأوراقُداخلية لذا؛ُالُجيوزُشرًعا
ُالنصحُلوالةُاألمور،ُأوُبيا ُقدُخيفىُعليهم،ُومنُذلكُاملراسالتُالشخصيةُلشيخناُكتابتها نُبعضُما

ُاألثريُ ُأيبُمهام ُاهلل-ُ(البنعليُبنُمباركُتركي)العالمة ُليطلعُُ؛-تقبله ُاملراسالتُملُت كَتبُأصاًل فهذه

                                           

 .4905(ُبرقم:6ُ/154ُالبخاريُ)أخرجهُُ(12)
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ُكانُيعملُمعُالشيخُفيطلعُعليهاُمنُبابُالسرُالذيُي طِلعُاملرءُاملقرُ  بنيُعليهاُغريُاملرَسلةُإليهم،ُعداَُمن
ُكانتُمشورة،ُأوُإمالء،ُأوُتنسيًقا،ُأوُبريًدا.منهُ ُعليهُحلاجة؛ُسواء

ُ ُالشيخ ُكان ُاهلل-وقد ُيُ ُ-تقبله ُاملراسالتال ُهذه ُخواصُاخلواصُعلى ُإال وذلكُللحاجاتُُ،طلع
ُمنُطالبهُوخواصُ  ُكثريًا هُواملقربنيُإليهُملُيكنُيطلعهمُعلىُهذهُاملراسالت؛ُحفظًاُاملذكورةُآنًفا،ُبلُإن

ُفإنُهذهُُ،مراسالتُخاصةُوليستُعامةُ؛كماُهوُواضحُمنهاُُ-أيُهذهُاملراسالت-ألهناُلألمانة،ُ لذا
ُالبعض-املراسالتُ ُو جدتُعند ُحساسة،ُُ-وإن ُأمور ُمن ُحتويه ُملا ُخاصة ُنشرها، ُجيوز ُال ُأمانة فهي
ُكماُقالُاإلمامُالشافعيُ:والغرضُمنها ُ:¬ُالنصحُألئمةُاملسلمني،ُوالنصيحةُالُتكونُعلىُاملأل؛

ُعم                 ْدينُبنص                حَكُيفُانف                راديت
ُ

ُب                  ينُالنص                  يحَةُيفُاجلماع                  هُْوجنُ ُ
ُ ُف            إن ُالنص            َحُب            نيُالن            اسُن            وعٌُ

ُ
ُِم           َنُالت           وبيِخُالُأرض           ىُاس           تماَعهُُْ

ُ ُوإنُخ                   الفتينُوعص                   يَتُق                   ويل
ُ

ُ(13)ملُت  ْع           َطُطاع           هُُْف           الُ            زْعُإذاُ

ُ ُأذُُِ-تقبلهُاهلل-والشيخُتركيُالبنعليُ ُاملراسالتُبنيُالناس؛ُإذُيفُذلكُإساءةُألمريُما نُبإذاعةُهذه
فنشرهاُإًذاُفيهُتفريطُباألمانة،ُُ،-ثبتهُاهلل-املؤمنني،ُوكلَُمنُعرفُشيخناُعلمُشدةُاحرتامهُوتوقريهُلإلمامُ

ُ،ُوإسقاطُهليبتهم.وإيذاءُملنُأ رسلتُإليهمُهذهُالرسائل

ُتَ َعاىَل:ُ"ُ:¬ُقالُابنُرجب ُقَاَل َُكَما ُي  َؤد يَ َها، َُأْن َُعَلْيِه ُفَاْلَواِجب  ُأََمانًَة، ُالر ج ل  َن ُاْؤُتِ  َّالل َهَّ}فَِإَذا ِإن 
َّاأْلَمََّ»ُ:،َُوقَاَلُالن يبُ [58{ُ]النساء:ُيَْأُمرُُكْمََّأْنَّتُ َؤدُّواَّاأْلََمانَاِتَِّإَلىََّأْهِلَها َِّإَلىََّمِنَّائْ َتَمَنكََّأدِّ ،ُ(14)«انََة

َها»َوقَاَلُيفُخ ْطَبِتِهُيفَُحج ِةُاْلَوَداِع:ُ َُوقَاَلُالل هُ ُ،(15)«َمْنََّكاَنْتَِّعْنَدُهََّأَمانٌَة،َّفَ ْليُ َؤدَِّهاَِّإَلىََّمِنَّائْ َتَمَنُهََّعَلي ْ
ُ،[27{ُ]األنفال:َُتُخونُواََّأَمانَاِتُكْمََّوأَنْ ُتْمَّتَ ْعَلُمونَّيَاأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَََّلََّتُخونُواَّالل َهََّوالر ُسوَلَّوََّ}:ُ¸

ُِمْنُقَ ْولِِه،َُور ِوَيَُمْرف وًعا:ُ ُِمْنُِخَصاِلُالن  َفاِق.َُويفَُحِديِثُاْبِنَُمْسع وٍد اْلَقْتل ُيفَُسِبيِلُ»فَاخْلَِيانَة ُيفُاأْلََمانَِة
                                           

 .ديوانُاإلمامُالشافعيُ(13)
 .3534برقم:ُُ(2ُ/312داودُ)ُوأبأخرجهُُ(14)
 .20714برقم:ُُ(5ُ/72أمحدُ)ُأخرجهُ(15)



 إْرشاُد الُمناِصِر الصَّاِدِق إَلى الِقَمِم السَّواِمق

 

 

   

 12 

ُاأْلََما ُك ل َُذْنٍبُِإال  َُوَقْدُالل ِهُي َكف ر  :ُِمْنُأَْيَنُيَاَُرب  ُأََمانَ َتَك،ُفَ يَ ق ول  َُله :ُأَد  نََة،ُي  ْؤَتىُِبَصاِحِبُاأْلََمانَِةُفَ ي  َقال 
ُفَ َيجُِ ُقَ ْعرَِها، ُِإىَل ُيَ ْنَتِهَي َُحىت  ُفَ يَ ْهِويُِفيَها ُاهْلَاِويَِة، ُِإىَل ُبِِه ُاْذَهب وا : ُفَ ي  َقال  نْ َيا؟ َُكَهيَُْذَهَبِتُالد  ُه َناَك َئِتَها،ُد َها
َها ُِإَذاُرََأىُأَن ه َُقْدَُخرََجُِمن ْ ُهِبَاُيفُنَاِرَُجَهن َمَُحىت  ،ُزَل ْتُفَ َهَوْت،َُوه َوُفَ َيْحِمل َها،ُفَ َيَضع َهاَُعَلىُع ن ِقِهُفَ َيْصَعد 

ُاآْلِبِدينَُيفُ ُأََبَد ُِإْثرَِها ُالصُ « ُيف َُواأْلََمانَة  ُالص اَلِة، ُيف َُواأْلََمانَة  َُقاَل: ُيفُاحلَِْديِث، َُواأْلََمانَة  ََّذِلَكَّْوِم، َوَأَشدُّ
ُ.(16)"اْلَوَداِئعَُّ

َّاْلَمَجاِلَسََّأَمانَةٌَّ):ُوجاءُيفُحتفةُاألحوذي ََّأن  ََّجاَء ُيفَُُهَذا"ُ:(بَاُبََّما ِطيب  َُأْخَرَجه ُاخلَْ َُحِديٍث َلْفظ 
ُالص ِغريُِ ُاجْلَاِمِع ُيف َُكَما َُمْرف وًعا َُعِليٍّ َُعْن َُمْرف وًعاتَارخِِيِه ُالل ِه َُعْبِد ُْبِن َُجاِبِر َُعْن ُيفُس َنِنِه َُداو َد ُ:َُوَرَوىُأَب و

ُِبَغرْيُِ" َُماٍل ُاْقِتطَاع  ُأَِو َُحرَاٌم ُفَ رٌَح َُأْو َُحرَاٍم َُدٍم َُُمَاِلَسَُسْفك  َُثاَلثََة ُِإال  ُبِاأْلََمانَِة َُحِديٌثُُ"َحقٍُُّاْلَمَجاِلس  َوه َو
َُضِعيٌف.

ُبِاأْلََمانَِةُتَ تَ َعل ق ُمبَْحذ وفٍَُواْلَباء ُيفُ ُاْلَمَجاِلِسَُوَشَرف  َهاُُ،قَ ْولِِهُاْلَمَجاِلس  َُأْوُح ْسن  ُاْلَمَجاِلس  ُحَتْس ن  َوالت  ْقِدير 
ُاْلَمْجِلسُِ ُاْلَمْعىَن:ُلَِيك ْنَُصاِحب  أَِميًناُِلَماَُيْسَمع ه ُأَْوُُبَِأَمانَِةَُحاِضرِيَهاَُعَلىَُماُيَ َقع ُِفيَهاُِمْنُقَ ْوٍلَُوِفْعٍلَُفَكَأن 

ُيَ رَاه ...

َُأْيُميَُِ ُِإْخَفاَءه ُ)ُث  ُاْلتَ َفَت( ُال ِذيُي رِيد  َُأِي ُ)احلَِْديَث( َُأَحٍد ُِعْنَد َُحد َثُالر ج ل (َُأْي ُ)ِإَذا َُوِشَااًلُقَ ْول ه : يًنا
َُوأَْنَتُبِاْعِتَباِرُخَُ ُ)َفِهَي(َُأْيَُذِلَكُاحلَِْديث  َُوِقيَل:َُأِيُاْلَكِلَمة ُاْحِتَياطًا ُاحلَِْديَثُمبَْعىَنُاحلَِْكايَِة َُوِقيَل:ُأِلَن  رَبِِه

ثَه َُأْيُح ْكم ه ُح ْكم ُاألمانةُ ُ.فيجبَّعليهَّكتمهال يِتَُحد َثُهِبَاُ)أََمانٌَة(َُأْيُِعْنَدَُمْنَُحد 

ثُ  ُُي َد  ُِلَمْن ُِإْعاَلٌم ُاْلِتَفاَته  ُأِلَن  ُقالُابنَُرْساَلَن: َُأَحٌد َُحِديَثه  َُيْسَمَع َُأْن ُخَيَاف  ُأَن ه  َِّسر هَُّه  ََّخص ُه ََّقْد َُوأَن ُه
َُواْكت ْمه ُ َُأْيُخ ْذه َُعين  ُقَاِئًماَُمَقاَمُاْكت ْمَُهَذاَُعين  ُ.هُا.(17)"َوُهَوَِّعْنَدَكََّأَمانَةٌََّفَكاَنُااِلْلِتَفات 

                                           

 .(488ُ/2)جامعُالعلومُواحلكمُُ(16)
 .(6ُ/79حتفةُاألحوذيُ)ُ(17)
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ُتركيُالبنعليُ ُألمريُُ-تقبلهُاهلل-وقدُحدثينُشيخنا ُأرسلها ُلرسالة أنهُعتبُعلىُأحدُاملشايخُتوزيعه
ُ ُفيهاُبعضُاألمورُالشرعية،ُمعُأنهُوزعهاُداخلُالدولة،ُوملُت نَشرُإىلُاليومُعلىُالشبكة،ُوكانُاملؤمنني،ُبني 

أيُتوزيعُالرسالةُ-:ُ"إنُهذهُفضيحةُوليستُنصيحة،ُوماُهكذاُتوردُاإلبل،ُوإنُذلكُ-باملعىن-مماُقالهُ
ُيكونُأدعىُإىلُعدمُتقبلهاُممنُتضعفُنفسهُأوُدينهُمنُاخلصوم،ُحاشاُأمريُاملؤمنني".ُ-لناسبنيُا

ُكانُدأبُشيخناُ ُدائًماُيفُمناصحاتهُوعالقاتهُمعُأويلُاألمرُواألمراءُوطلبةُالعلم.ُ-تقبلهُاهلل-وهكذا

أنكرُُ؛ألُيفُاإلنرتنتوملاُقامتُإحدىُاجملموعاتُيفُاليمنُباعتزالُالوايلُونشرُبعضُالبياناتُعلىُامل
أشدُاإلنكار،ُوردُعليهمُيفُرسالةُن ِشرتُبعنوان:ُ"يفُاملنشطُواملنشط"،ُوكانُُ-تقبلهُاهلل-عليهمُشيخناُ

ُقولهُ ُالعسكريُ":ُ-تقبلهُاهلل-مماُجاءُفيها قامتُعصابةُمنُاملسلمني؛ُفيهمَُمنُيسمىُبالشرعيُوكذا
عونُمعُذلكُالتزامهمُ،ُويدُ -وفقهُاهلل-عنُوايلُاليمنُُوعددُمنُاجلندُبإخراجُبيانُيعلنونُفيهُاعتزاهلم

ُ!-أعزهُاهلل-ببيعتهمُالكربىُللخليفةُإبراهيمُالبدريُ

وملُيراِعُهؤالءُاملفاسدُاملرتتبةُعلىُمثلُهذهُالبياناتُيفُمثلُهذهُاألوقات،ُوكيفُيتمُاستغالهلاُمنُقبلُ
ُ.هُا.(18)"الكفارُواملبتدعةُوأهلُالشبهات

ُإالُشاتة،ُتنُجيفعلىُمريدُاحلقُأ نبُنشرُمثلُهذهُاألمورُالداخلية،ُخاصةُوأنُذلكُالُيزيدُالعدو 
ُإالُفرقة. ُوالصف 

 {َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر}خامًسا: 

نشرُالتوحيد،ُالذيُُ:أنُمنُأهمُماُأ سسُمنُأجلهُاإلعالم ُاملناصرُ-أيهاُاألخُاملناصرُالصادق-اعلمُ
ُاجملاهد ُالعلم ُوطلبة ُالعلماء ُبه ُمبدُ صدع ُغري ُثابتني ُحنبهم ُقضوا ُالذين ُخاصة ُون؛ ُواهللُ-لني حنسبهم

                                           

لإلنتاجُُ،ُمؤسسةُالصموده 1437ُربيعُاألولُُ،أيبُاملعايلُعقيلُبنُعليُاألمحدُ:نشرهُباسمُ،(3يفُاملنشطُواملنشطُ)ص:ُُ(18)
 .اإلعالمي
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ُويفُُ،-حسيبهم ُبالعمل، ُالقول ُالذينُصدقوا ُالطريق، ُوأعالم ُالدجى ُاهلدىُومصابيح ُأنوار ُهم فهؤالء
ُكلُزمانُفرتةُمنُالرسل،ُبقاياُمنُأهلُالعلمُ"ُ:¬ُمثلهمُيقولُاإلمامُأمحد احلمدُهللُالذيُجعلُيف

اهلدى،ُويصربونُمنهمُعلىُاألذى،ُُييونُبكتابُاهللُاملوتى،ُويبصرونُبنورُاهللُأهلُُيدعونُمنُضلُإىل
العمى،ُفكمُمنُقتيلُإلبليسُقدُأحيوه،ُوكمُمنُضاٍلُتائهُقدُهدوه،ُفماُأحسنُأثرهمُعلىُالناس،ُوأقبحُ

ُ.(19)"أثرُالناسُعليهم،ُينفونُعنُكتابُاهللُحتريفُالغالني،ُوانتحالُاملبطلني،ُوتأويلُاجلاهلني

فعلمهمُهوُالنبعُالصايفُواملوردُالزاللُاللَذينُجيبُعليناُنشرمهاُبنيُاألنام؛ُلتكونُدماؤهمُالطاهرةُاليتُ
ُ ُبالعمل ُممهورًا ُالعلم ُإيصال ُحنسبهم-سالتُيفُسبيل ُتلفحُُ-كما ُونارًا ُللسالكني، ُالطريق ُيضيء نورًا

ُأعداءُاهللُاملشركني.

كلُذلكُُُ؛م،ُواحليلولةُدونُذيوعهُعلىُاملأل،ُوإقامةُالش َبهُحولهومنُُث؛ُفإنُالعتبُعلىُنشرُهذاُالعل
ُ.-كماُحنسبهم-ي عتربُمنُالصدُعنُسبيلُاهلل،ُواستهانةُمبنُشربتُكلماهتمُمنُدمائهمُ

ُللمشايخُ ُالعلم ُهذا ُالبعضُبالتشكيكُيفُنسبة ُاهلل-فقيام ُلإلنصافُوالعدل،ُُ؛-تقبلهم ُمفتقر أمر
ُوخُو ُوقرناء ُتالميذ ُوأن ُُاصُ خاصة ُاحلياة ُعلىُقيد ُزالوا ُاملشايخُما ُوهللُاحلمد-هؤالء ُكثر ُومنُ-وهم ،

الصعبُجدًّاُأنُي كَذبُبشيءُعليهمُدونُأنُيقومُهؤالءُبتفنيدهُوفضحه،ُبلُالواقعُيشهدُأنَُمنُيقومُ
ُكلُمنُلهُاطالعُوصلة. ُعلىُنشرُهذهُاألشياءُهمُمنُتالميذهمُوالقريبنيُمنهم،ُوهذاُيعرفه

ُ ُن ِشرُمنُرسائلُومؤلُ يضافُلذلك: ُعلىُما ُحربُعدمُوجودُمآخذُشرعية فات،ُحىتُتقامُضدها
ُإالُالردُ ُمنُِقبلُبعضَُمنُيعلنونُاحملبةُوالوالءُهلؤالءُاملشايخ؛ُفليسُفيها إعالمية،ُوي شككُيفُصحتها

ُليتُِشعري:ُماُب’ُعلىُشبهاتُمناوئيُدولةُاإلسالم،ُونشرُالتوحيد،ُوالصدعُمبلةُإبراهيم الُ،ُفيا
ُمنُنشرها؟ُُ،ُواألنوفُحتمرُ بعضُالوجوهُتكفهرُ 
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 إْرشاُد الُمناِصِر الصَّاِدِق إَلى الِقَمِم السَّواِمق

 

 

   

 15 

عُأحدُالُمنُهؤالءُاملشايخُوالُفماُهكذاُتوردُاإلبل،ُوملُيدُ ُ؛وحىتُوإنُو جدُمأخذُشرعيُعلىُبعضها
دُعلىُهذاُباحلجةُوالدليل،ُ‘ُعليهُماُعداُاملعصومُمنُطالهبمُالعصمة،ُبلُكلُي ؤخذُمنُقولهُوي  َردُ  ،ُفري 

ُ.‘ُاحلوارُوخلقُالنيبُمعُالتزامُأدب

 {َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا}سادًسا: 

ُالصادق-ركُأذكُ  ُاملناصر ُمعَُمنُخيالفكُِمنُإخوانكُ-أيها قالُاهللُتعاىل:ُُ،بوجوبُالعدل،ُخاصة
َرُبَّلِلت  ْقَوى} َّتَ ْعِدُلواَّاْعِدُلواَُّهَوََّأق ْ ََّعَلىََّأَل  ؛ُلذاُفإنُمنُاحملزنُ[8:ُ{ُ]املائدةَوََلََّيْجرَِمن ُكْمََّشَنآُنَّقَ ْوم 

أنُترىُكيفُباتُالبعضُيرميُخمالفيهُبتهمُيعلمُهوُيفُقرارةُنفسهُبطالهناُوماُفيهاُمنُظلمُوتعدٍّ؛ُفهذاُ
ُ ُوصنيعة ُوخمابراتُاألمريكان ُاجلهاد ُيهود ُمن ُوأنه ُبالعمالة ُذاك ُدولةُ"راند"يرمي ُمناصرة ُعنه ُوينفي ،

ُلىُمنُيريد!ألبيهُيوزعُأسهمهاُعُاخلالفة،ُوكأهناُشركة

وذاكُيرميُأولئكُبالغلوُواخلارجيةُوالتنطع،ُدونُأنُيقيمُأيُطرفُعلىُخصمهُأدىنُحجةُأوُدليل،ُ
ُاجلمي ُاهللُُعوينسى ُوتعاىل-قول ُ-تبارك َّفَاْعِدُلوا}: َّقُ ْلُتْم َُوِإَذا ُ[152{ُ]األنعام: ُتعاىل: ُوقوله َماَّ}،

ََّلَدْيِهَّرَِقيٌبََّعِتيدَّ َِّإَل  ََّماَّلَْيَسََّّيَوَمْنَّقَاَلَّفَِّ»:ُ‘ُ،ُوكذلكُقولُالنيب[18ق:ُ{ُ]يَ ْلِفُظَِّمْنَّقَ ْول  ُمْؤِمن 
ُ.(20)«ِفيِهََّأْسَكَنُهَّالل ُهََّرْدَغَةَّاْلَخَباِلََّحت ىََّيْخُرَجَِّمم اَّقَالَّ

ُكلُحرفُتكتبهُسيكونُإماُحجةُلكُأوُعليكُيومُالقيامة،ُوأنتُماُُ-أيهاُاألخُاحلبيب-فتذكرُ أن
ضتُنفسكُملالحقةُالطواغيتُوالصليبينيُلتخسرُبعدُذلكُدينكُ،ُوعرُ دخلتُمعرتكُالنصرةُاإلعالمية

ودنياك!ُفاتقواُاهللُأيهاُاملسلمون،ُوأصلحواُذاتُبينكم؛ُإذُليسُهذاُماُينتظرهُمنكمُإخوانكمُيفُساحاتُ
ُكمُيؤملهمُماُآلُإليهُحالكمُمنُتنابزُباأللقاب،ُوتبادلُلالهتامات،ُيفُالوقتُ القتالُوخطوطُالرباط،ُبل
ُكانواُفيهُوماُزالواُحماَصرينُمنُقبلُأعداءُاهللُي قتلونُبقصفُطائراتُالصليب،ُوكانتُفيهُأخواتكمُ الذي
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العفيفاتُيفُسجونُالروافضُيفعلونُهبنُاألفاعيل،ُفليسألُكلُمنكمُنفسه:ُأهذهُالنصرةُلدولتكم؟!ُوهلُ
ُهذاُيزيدُيفُشقُالصفُأمُيلمُالشملُويوحدُالكلمةُويرأبُالصدع؟!

ُمُو ُيفُشقُصفُإخوانهُإن ُتساهم ُقد ُكليمة ُأية ُعن ُمبتعًدا ُموقًفا ُيكون ُوأن ُبد ُال قفُاملناصرين
ُكانُاملناصرونُدائًماُينأونُبأنفسهمُعنُأيُخالفُيقعُ اجملاهدين،ُأوُمعولُهدمُيهدمُأركانُدولته،ُوقد

ُبنيُاجملاهدين،ُفكيفُوأغلبُماُي روجُماُهوُإالُسرابُبقيعةُأوُأمورُم هو لة؟

 : مسألة الرموزسابًعا

ُهوُُمالُحبثنا،ُ ُالدولة؛ُفليسُهذا ُالسياسةُاليتُاتبعتها لنُنتكلمُحولُمسألةُجدوىُأوُصحةُهذه
ُوإمناُنبنيُاملقصدُالذيُأرادتهُالدولةُمنُوراءُهذهُالسياسة.

ُبنفسها ُالدولة ُصنعته ُرمزًا ُوالذيُأصبح ُاجلوالينُوغريه، ُاملرتد ُاليتُأشعلها ُالفتنة جاءتُهذهُُ؛فبعد
ُفإنُاحليُالُت ؤمنُعليهُا ُواملشايخُمنُاألحياء؛ ُمنُاألمراء ُأيُرمز ُصناعة ُعدم ُواليتُمقصدها لسياسة

ُكفررجاًلُُرجلٌُُأالُالُيقلدنُ :ُ"¢ُالفتنة،ُاستناًداُإىلُحديثُابنُمسعود ُكفر ُ،ُدينهُفإنُآمنُآمنُوإن
ُ.(21)"يهُالفتنةفإنُاحليُالُتؤمنُعلُ،اُالُحمالةُفليقلدُامليتُويرتكُاحليفإنُكانُمقلدًُ

وهلذاُالسببُملُتكنُالدولةُتنشرُأليُأحدُمنُقادهتاُأوُمشاخيهاُأوُطالبُالعلمُفيهاُبامسهُالصريح،ُ
ُأمريُاملؤمننيُوالشيخُالعدناينُ ُاهلل-عدا ُكانتُ-تقبله ُفحينها ُحنسبهم، ُكما ُإالُبعدُمقتلهمُعلىُخري ،

-عليُاألنباريُوالشيخُعثمانُآلُنازحُوغريمهاُتنشرُعلمهمُبنيُالناس،ُوهذاُعنيُماُفعلتهُمعُالشيخُأيبُ
البعضُعلىُحتطيمُرمزيةُحىتُمنُقضواُحنبهم؟ُإنُهذاُليسُهوُاملقصدُمنَُُمُيصرُ ،ُفلُِ-تقبلهمُاهللُمجيًعا

ُوراءُتلكُالسياسةُسواءُاتفقناُمعهاُأوُخالفناها،ُولكلُدولةُرجاهلاُوعلماؤهاُورموزها.
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 القنوات وخلِّ ثامًنا: اقصد البحَر

فُاألمورُورذيلها،ُوُيرصُعلىُعدمُاالجنرارُإىلُاحلظوظُاإنُاملناصرُجيبُأنُيرتفعُيفُعملهُعنُسفس
النفسيةُواخلصوماتُالشخصية؛ُفليسُهذاُمنُدينناُوالُمنُدعوتنا،ُوالُيليقُأبًداُنشرُصورُبعضُاإلخوةُ

ُمنُ دينناُوالُيليقُمبؤسساتنا،ُوالُأوُاالستهزاءُهبمُأوُالطعنُيفُأعراضهمُأوُالتنابزُبألقاهبم؛ُفليسُهذا
بالعلمُالذيُتنشرهُأوُاملشايخُالذينُتنشرُهلم،ُوإمناُجيبُعلىُفاعلهُواملروجُلهُاملبادرةُإىلُالتوبةُواالعتذارُ

ُالعلينُعنُذلك.

ُميثُ  ُأنُدعوتكمُوعملكم ُوانشرواُواعلموا ُعرضُبضاعتكم، ُفأحسنوا ُودولتكم، ُوأخالقكم النُدينكم
القيلُوالقال،ُواملخاصمةُواجلدالُالعقيمُالذيُالُفائدةُمنُورائهُسوىُإثارةُالشحناءُُأعمالكم،ُبعيًداُعن

والبغضاء،ُوإياكمُواهتامُالنوايا،ُواقتدواُمبنُتنشرونُهلمُمنُمشاخيناُالذينُقضواُحنبهم،ُخاصةُشيخناُتركيُ
ثرُمماُتعلمناُمنُعلمه،ُوتذكرواُ،ُفإنناُواهللُقدُتعلمناُمنُمستهُوأدبهُووقارهُوحيائهُأك-تقبلهُاهلل-البنعليُ

،ََّوََلَّبَِلع ا»:ُ‘ُحديثُالنيب ،ََّوََلَّاْلَفاِحِشَّاْلَبِذيءَّلَْيَسَّاْلُمْؤِمُنَِّبطَع ان  ُ.(22)«ن 

ُتعذُ  ُوإن ُورائها، ُمن ُطائل ُواملهاتراتُاليتُال ُاالستهزاء ُعن ُبعيًدا ُيكون ُاإلعالميُجيبُأن رُالعمل
الُاملناصرةُواسع،ُوفضاءُالشبكةُالعنكبوتيةُرحبُيسعُاجلميع،ُالوفاق،ُوانقطعتُأسبابُالصلح؛ُفإنُُم

ُاملتهامجنيُُ ُأنُمَثلُهؤالء ُأم ُيتعلقُبالفريقُاآلخر، ُكلُما ُعن ُمبتعًدا فيمكنُلكلُفريقُأنُيعملُوحده
ُكانُهابيلُهبا؟!ُأعيذُإخويتُباهللُتعاىلُمنُذلك! ُكمثلُقابيلُالذيُملُتسعهُاألرضُمباُرحبتُطاملا

لذودُعنهُليساُحكرًاُعلىُأحد،ُوالُألحدُوصايةُعليهما؛ُحبيثُمينحهماُلفالنُمنُالناسُنصرةُاحلقُوا
ُكانُمنُأويلُاألمر-أوُيسلبهماُمنُغريه،ُفالُُيقُألحدُ ُكانُولو منعُأحدُمنُنصرةُالدولةُُ-كائًناُمن

ُكانُيفُسلطانُالدولة،ُفكيفُمبنُكانُيفُعاملُافرتاضيُكاإلنرتنت؟ُ ُاإلسالمية،ُولو
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ُكتبهمُأبوابًُوُ وقدُب اُللقومُيدخلونُدارُاحلربُدونُإذنُاإلمامُفيقاتلونُويغنمونُوَيْسب ون،ُبُالفقهاءُيف
مسُمنهُشيء. ُوذهبُالكثريُمنهمُإىلُأنُكلُماُيغنمونهُفهوُهلمُوالُخي 

فهيُُ؛وَمنُدخلُدارُاحلربُوحدهُبغريُإذنُاإلمامُفغنمُغنيمة":ُ¬ُقالُاإلمامُأبوُجعفرُالطحاوي
ُ.(23)"مخسُفيهلهُوالُ

:ُ"يكرهُالغزوُبغريُإذنُ¬ُوذهبُبعضهمُأيًضاُإىلُجوازُالقتالُبدونُإذنُاإلمام؛ُقالُاإلمامُالنووي
ُ.(24)اإلمامُأوُاألمريُاملنصوبُمنُجهتهُوالُُيرم"

ِعُأحدُمنكمُ،ُوالُيدُ -رمحناُاهللُوإياكم-واجلهادُباللسانُمنُجنسُاجلهادُبالنفس،ُفالُتضيقواُواسًعاُ
ُكلُجهدُينصبُ الُو يفُهذاُاملضمارُجهدُمرح بُبه،ُويَِفيُُصايةُعلىُاإلعالمُاملناصرُلدولةُاخلالفة،ُفإن

ُبالغرضُالذيُمنُأجلهُقامُاإلعالمُاملناصر.

 تاسًعا: ال تخشوا على الدولة اإلسالمية

َُكِلمَُ":ُ-تقبلهُاهلل-قالُمنجنيقُالعصرُالشيخُاجملاهدُأبوُحممدُالعدناينُ َُعن ا َُعَلىُُاٍت:خ ذ وا اَلُخَتَشوا
ُاهلَلُ َُمنُي ِقيم َهاُ-تَ َباَرَكَُوتَ َعاىَلُ-اخِلاَلَفِة،ُفَِإن  ُهَلَا َُعَلىُأَنف ِسك م،َُحاِسب وَها،ُ،َُُيَفظ َها،َُوي صِلح  اُاخَشوا َوِإمن 
َُوت وب واَُوأ وب واُلَِرب ك م.

 َجاِهد ؛
َُكَمنُقَاَلُاهلل ُتَ َعاىَلَُعنه م:ُاَلَُيك نَُحال َكَُيوَمُالِقَيامَُُاحَذرُأَي  َهاُامل يُ َناُدونَ ُهْمَّأََلْمََّنُكْنََّمَعُكْمَّ}ِة

َّأََّ ََّحت ىََّجاَء َّاأْلََماِنيُّ ََّوَغر ْتُكُم ََّواْرتَ ْبُتْم ََّوتَ َرب ْصُتْم َّأَنْ ُفَسُكْم َّفَ تَ ْنُتْم َّبَ َلىََّوَلِكن ُكْم َّبِالل ِهَّقَاُلوا ََّوَغر ُكْم َّالل ِه ْمُر
ُ[.14:ُ{ُ]احلديداْلَغُرورَُّ

                                           

 .(3ُ/12للطحاويُ)ُ،اختالفُالعلماءُخمتصرُ(23)
 (ُحتتُالبابُالثاينُيفُكيفيةُاجلهادُوماُيتعلقُبه.44ُ/7روضةُالطالبنيُ)ُ(24)
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َُأَحد ك مُأَن ه ُيَنج وُمب َجر ِدُمَحِلِهُالس اَلَحَُود خ ولِِهُيفُص ف وِفُال م َجاِهِدينَُ ِمْنُكْمََّمْنَّ}قَاَلُتَ َعاىَل:ُ،ُاَلَُيظ ن 
نْ َياََّوِمْنُكْمََّمْنَّيُرِيُدَّاآْلِخَرةََّ ُ[.152{ُ]آلُعمران:ُيُرِيُدَّالدُّ

ي ًةَُوي  َقاِتل ُرِيَاًءُفََأي ُفَ َقالَُُ‘َجاَءَُرج ٌلُِإىَلُالن يب ُ :ُيَاَُرس وَلُاهلِل؛ُأَرَأَيَتُالر ج َلُي  َقاِتل َُشَجاَعًةَُوي  َقاِتل ُمحَِ
ُ.«َمنَّقَاَتَلَّلَِتُكوَنََّكِلَمُةَّاهلِلَِّهَيَّالُعلَياَّفَ ُهَوَِّفيََّسِبيِلَّاهللَِّ»ُ:‘فَ َقاَلَُُذِلَكُيفَُسِبيِلُاهلِل؟

؛َّإنِّيَّرَأَيُتُهَِّفيَّالن اِرَِّفيََّعَباَءة ََّغل َها»ُ:‘َأن ُف اَلنًاُق ِتَلَُشِهيًدا،ُفَ َقاَلُُ‘َوذ ِكَرُِعنَدُالن يب ُ ُ.«َكال 

ََّوأَنَفَقَّالَكرِيَمَة،ََّويَاَسَرَّالش رِيَك،َّ»ُ:‘َوقَاَلُ الَغزُوََّغزَواِن؛َّفََأم اََّمنَّابتَ َغىََّوجَهَّاهلِل،ََّوَأطَاَعَّاإِلَماَم
فَِإن ََّنوَمُهََّونَبَهُهََّأجٌرَُّكلُُّه،ََّوَأم اََّمنََّغَزاََّفخًراََّورِيَاًءََّوُسمَعًة،ََّوَعَصىَّاإِلَماَم،ََّوَأفَسَدَِّفيََّواجتَ َنَبَّالَفَساَدَّ

ُ.«اأَلرِضَّفَِإن ُهَََّلَّيَرِجُعَّبِالَكَفافَّ

َُوال م رَتِكسُِ ، َُوالض اِلنَيَُوال م َتَساِقِطنِيَ ُال م نَحرِِفنَي، َُكثَرِة ُِإىَل ُال م نَتِكِسنَي!َوانظ ر وا ُخَتَشواُنَي َعَلىُاخِلاَلَفِة؛ُُاَل
َُُيَفظ ُِديَنه ،َُوَُيَفظ ُِعَباَده .ُ¸ُِإن ُاهللَُ

ُ ُالَيوَم: َُوَحىت  ُِسِننَي ُِمنَُعشِر َُأكثَ َر ُقَبَل ُاأل وىَل َُنشَأهِتَا َُوم نذ  ُاإِلساَلِمي ِة َُعَلىُالد وَلِة َُمر  َُوَلَقد ُالِفََتِ ِمَن
ُاجلَِباَل؛َُمنَُفقِدُالَقاَدِة،َُواسِتحرَاِرُالَقتِل،ُوََكثرَِةُاأَلسِر،َُونَقٍصُيفَُواملَِحِنُوَُ األَنف ِسُالش َداِئِدَُوالز اَلزِِلَُماُيَ ه د 

ُك ربٍَة،ُوَُ،َُوالث َمرَاِتَُواأَلمَوالُِ ُك ربٍَةُِإىَل ٍةُِإىَلُِشد ٍة،َُوِمن ِمنُحِمَنٍةَُوِفتَنٍةُِإىَلَُوَصَمَدتُِبَفضِلُاهلِلَُوحَده ،ُِمنُِشد 
ُِفتَنٍةَُوحِمَنٍة.

َوحدَُ َُأنُتَنَجِلَيَُواهللُ  ُحِبَاهِلَا:َُهَلَكت!َُفَماُتَلَبث  ُالَعاِرف  َُويَ ق ول  َُداِهَيٌةُبِالد وَلِةُِإال  َُكيَفَُواَلَُتعِصف  ه ُيَعَلم 
ُلَيَسُهلََُ : ُالَعاِرف  ُفَ يَ ق ول  ُنَازَِلٌة َُوتَنزِل  ُِإال  َُهِذِه!ُاجَنَلت، َُهِذِه : ُفَ نَ ق ول  ُبَعَدَها ُال يِت ُفَ َتأيتَ ُاهلل ، َُفرَيفَ ع َها ُزَائَِلٌة! ا

ُمَلُنَ تَ َوق عَُأوُحَنَتِسَب،ُاَلُنَفقُِ َُوَجاَءُالَفرَج ُِمنَُحيث  َُكرٌبُِإال  َُداِهَيٌةَُأوُيَ َقع  ُقَاِئًداَُأوُي قَتل َُوَهَكَذا؛َُفاَلُتَنزِل  د 
َُوي  هَُ حب  سِنُأََدائِِه،َُوَعِظيِمَُباَلئِهُِأَِمرٌيُِإال  ُنَ تَ َفاَجأَُ ُالت دِبرَي،َُوي  َتاِبع ُال َمِسرَي،َُحىت  ِسن  َمَكانَه َُمنُُي  ُاهللُ  ،َُوِشد ِةُيئ 

ُك ن اُِمنَُقبل َُنظ نُ  ُهَل مُمم نُقَبَله ،َُوَقد َُمَسد ه !ُِإتَقانِِهَُعَمَله ،َُوأَن ه ُأَنَكىُبَِأعَداِءُاهلِلَُوَأغَيظ  َُأنَُلنُجنََِدَُمنَُيس د 
ُفَاحَلمد ُلِلِهُال ِذيَُصَدَقَُوعَده ،َُوَنَصَرُج نَده ،َُوأَقَاَمَُهِذِهُاخِلاَلَفَةَُوحَده .
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ُاخِلاَلَفِة؛ ُيَاُج ن وَد َُدولََتك مَُُفأَبِشر وا ُاهللَُُ-ِإنَُشاَءُاهللُ -فَِإن  ُبَاِقَيٌة،ُأِلَن  ُالس اَعِة ُ-تَ َباَرَكَُوتَ َعاىَلُ-ُِإىَلُِقَياِم
َها ُأَمَرَهاَُوي ِعين  َهاَُويَنص ر َهاَُويَ تَ َوال  َُعَليَها،ُاَلَُتظِلم وا،ُاَلُ،َُمنُيَرَعاَها،َُوي َدب  ر  َُعَلىُأَنف ِسك مَُواَلُخَتَاف وا َفَخاف وا

نَياُال ُالرَبِي ِة.َتغد ر وا،ُاَلَُ ب  ن واُأَوُتَ تَ َقاَعس واَُأوَُتفرت  وا،ُِفر واُِمَنُالد  نِي ِة،ُِفر واُِإىَلَُرب  ُد 

ََّواأْلََّ} َّاأْلَْمَواِل َِّفي ََّوَتَكاثُ ٌر َنُكْم َّبَ ي ْ ََّوتَ َفاُخٌر ََّوزِيَنٌة ََّوَلْهٌو ََّلِعٌب نْ َيا َّالدُّ َّاْلَحَياُة َّأَن َما ََّكَمََِلَّاْعَلُموا ْوََلِد
َُّمْصفََّ َّيَِهيُجَّفَ تَ َراُه َّثُم  َّنَ َباتُُه ََّأْعَجَبَّاْلُكف اَر ََّوَمْغِفَرٌةََّغْيث  ََّعَذاٌبََّشِديٌد ََّوِفيَّاآْلِخَرِة ََّيُكوُنَُّحطَاًما َّثُم  رًّا

ََّمَتاُعَّاْلُغُرورَِّ نْ َياَِّإَل  ُ.هُا.(25)"[20{ُ]احلديد:ُِمَنَّالل ِهََّوِرْضَواٌنََّوَماَّاْلَحَياُةَّالدُّ

يوًماُبعدُيوم،ُتنفيُخبثهاُمنُالغالةُواملرجئةُوغريهمُمنُأهلُالبدعُُ-بفضلُاهللُتعاىل-وهاُهيُالدولةُ
وقدُعاينُاجلميعُظهورهمُمتساقطنيُومويلُالدبرُعلىُشاشاتُالفضائيات،ُفدعوها،ُوخافواُعلىُأنفسكمُ

ُتهُبنصرها.والُختافواُعليها،ُفاهللُتعاىلُهوُالذيُيتكفلُبفضلهُومنُ 

اُعلىُعجالة؛ُلتكونُدواءُوخمرًجاُفهذهُبعضُالنصائحُاليتُحرُ ُوأخيًرا: آلُإليهُواقعُُمماُ-بإذنُاهلل-رهت 
ُكتابتهاُالردُعلىُفالنُأوُعالن،ُوالُزيادةُالرقع،ُبلُالتسديدُواملقاربةُمعُ املناصرينُاليوم،ُوليسُالغرضُمن
ُكلمةُ توجيهُاجلهودُإىلُالعدوُالصائلُالذيُيفسدُالدنياُوالدين،ُوالرتكيزُعلىُنصرةُدولةُاإلسالم،ُونشر

ُُذلك.التوحيد،ُوإفحامُاألعداء،ُفالُوقتُعندناُلغري

ُكافةُالكتُ  ابُواملشايخُبأنُيدعمواُماُطرحناهُيفُهذهُاملقالة،ُويعلنواُالتأييدُملاُوهذهُدعوةُومبادرةُإىل
ُاملقالُعلىُبعضُطلبةُالعلمُممنُتعرفوهنمُمجيًعا؛ُفشدُ  ُمنه،ُوقدُعرضتُأهمُحمتوياتُهذا واُيرونهُصوابًا

ُدواُحمتواه.علىُأمهيته،ُوأيُ 

عليناُمجيًعاُرأبُالصدعُوالعودةُإىلُالريادةُاإلعالميةُبكونناُصفًّاُواحًداُضدُُ؛إخوتيَّوأحبتيَّفيَّاهلل
أعداءُدولتنا،ُوأقلُماُيفُذلكُعدمُااللتفاتُإىلُمهاتراتُومشاغباتُأصحابُالفَت،ُواملضيُقدًماُفيماُ

                                           

ُلهُ(25) ُكلمةُصوتي ة ََّستُ ْغَلُبونََّبعنوان:ُ}ُمن ََّكَفُروا َّلِل ِذيَن ُُقْل ُبتاريخ: ُالفرقانُلإلنتاجُاإلعالمي، ُمؤسسة ُنشر: ُاحلجة30ُُ{، ذو
 ه .1436ُ
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ُوال ُتسري، ُوالقافلة ُفالكالبُتنبح، ُوالذبُعنه؛ ُديننا ُنصرة ُأالُوهو ُابتداء؛ ُأجله ُمن ُيذهبُخرجنا زبد
ُجفاء،ُوماُينفعُالناسُميكثُيفُاألرض.

عُيوًماُأهناُدولةُمالئكةُمنزهةُعنُتُوأخطاءُوهفوات؛ُفلمُندُ عليناُنصرةُدولتناُبكلُماُفيهاُمنُزال ُ
ُكانُيفُدولةُالرعيلُاألولُوبعدهاُمنُ ُكما ُوأكثرُسيكونُفيها، ُأنُهذا ُنعلمُقبلُإقامتها ُكنا اخلطأ،ُبل

ُُو ُاحلق ُفننصر ُأمرائهاُالدول؛ ُوعامة ُأمريها ُُيمله ُوالذي ُالدولة، ُعليه ُقامت ُالذي ُاملنهج ُوهو ننشره،
ُ ُنسمع؛ ُعنُالقيلُوالقالُوالتحديثُبكلُما ُبعيًدا ُسرًّا، ُونسرتُالعيوبُوننصحُحوهلا فكفىُ"وجنودها،

ُيسمع ُأنُُيدثُبكلُما ُكذبًا ُعلًنا(26)"باملرء ُما ُإىلُتناولُأمر ُأحدنا ُوإنُاضطر ُباإلنُ؛، صافُفليلتزم
ُوالعدلُواألدبُواألخالق.

أنُماُتكتبهُيطلعُعليهُاألعداءُقبلُاألولياء،ُواخلصومُقبلُاملناصرين؛ُفإياكُُ-أخيُاملناصر-والُتنسُ
ُكالمكُماُيتحدثُبهُخصومُدولتكُويتخذونهُذريعةُللشماتةُفيها؛ُفيقولوا:ُ"وشهدُشاهدُ أنُيكونُيف

ُوكالمكُحمسوبُعل ُالدولة، ُهذه ُفأنتُمن ُأهلها"؛ ُقبلكُمن ُمن ُتؤتى ُأن ُفإياك ُأبيت، ُشئتُأم يها
ُخاصةُيفُهذهُالظروفُاحلرجة.

ُوآخرُدعواناُأنُاحلمدُهللُربُالعاملني.ُ

َّ
َّ

* * *َّ
َّ
َّ
 

                                           

 .(1ُ/11)أخرجهُمسلمُيفُمقدمةُصحيحهُُ(26)
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