احلمد هلل ولي املؤمنني املؤني

وال عؤدوا الال عىؤا الملؤ,مل حل احلمؤد هلل ال ؤبا ااملؤ,رب املني ؤ و

العرش واا وت جل شأنه وعز نى ه حل قؤ,رر ااملؤ,ةرو والملؤ,مل حل والع,قملؤ لىمؤني حل والصؤةو
والسةم عىا نن ةعثه ربةه ة يدا الس,ع ة,لسيف ربمح لىع,مل حل أن ,ةعد:
تعىي ً  ,عىا نؤ ,ورب نؤن ةيؤ ,والؤي العؤ,م عملؤد ال ؤ ,رب ةعؤأ قخؤي العؤي الف,ضؤل أةؤي يع ؤب
امل دسي -فرج اهلل عنيه -حل ون ,ورب فيؤه نؤن تعؤد ف,ضؤف و فوؤبرب واضؤف م اعصؤبن عىؤا
أحد نع,ي الدول ونفنييه ,ون ررب ع يدته,حل املعروف ث ىهحل وعىب كعمله م رذه الدولؤ ونؤ ,قؤدم
هل.,
اةنيداءً نن امل دن اليت قدنه ,عملد ال  ,رب الىل الخبانني ,وأةني,ئني ,اجمل,ردين و كر فيه:,
( ون ,نرى الال أ رذا أحد أسمل ,ن ,وصىني ,له اليبم نن الخعف واهلبا عىا أعداء اهلل تع,ىلحل
حيث حيسملني ,الني,ظر مجيع ,وقىبةني ,شنيا)
أقبل :أ نن أسمل ,ن ,وصىني ,الليه اليبمحل ةل نن أعملم األسمل ,حل ونهى ؤ,ت الؤدول ملؤ ,نحؤي
طىمل ؤ العىؤؤم وأةعؤؤدوا كؤؤل الملعؤؤد عؤؤن السؤؤ,ح حل فىؤؤيهل هلؤؤم نؤؤن األنؤؤر شؤؤيءحل ومت القصؤؤ,مرم
وتهميعهم واالسنيغني,ء عن نعبربتهمحل حنيا اختذ الني,س ربموسً ,جه,لً,حل عؤن عملؤد اهلل ةؤن عمؤرو
ةن الع,ص قؤ,ل :مسعؤ ربسؤبل اهلل -صَؤىىا الىىؤه عَىْيِؤهَ َوسَؤىىمَ  -ي ؤبل( :ال اهلل ال ي ؤمل
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العىم اننيزاع ,ينينيزعه نن العمل ,حل ول ن ي مل

العىم ة مل

العىم,ءحل حنيا ال ا مل يملق ع,ملؤ,حل اختؤذ

الني,س ربموس ,جه,الحل فسئىباحل فأفنيبا ةغري عىمحل فخىبا وأضىبا) .ف ؤد قخؤبا وأفنيؤبا ةغؤري عىؤم
فملىمبا وضىبا وأضىبا؛ رذا أعملم سملبحل وقيل لسعيد ةن جملري ربمحه اهلل" :ن ,عةن السؤ,ع
ورةك الني,س؟ ق,ل :ال ا رب عىم,مرم".
ول د أخ ح األن وترمج ,ال رآ عملد اهلل ةن عمل,س ربضي اهلل عنيهم ,م قبله تع,ىلْ"" :أ َولْؤمِ
يَ َروِا أْنَّ ,نَأْتَي الْأْ ِربضَ نَنيِ صهَ ,نَنِ ْأطْرَافَهَ[ "",الرعد ]41:ق,ل[[ :مببت عىم,ئه ,وف ه,ئه.]],
وق,ل عملد اهلل ةن نسعب ربضي اهلل عنيه[[ :عىي م ة,لعىم قملل أ ي ؤمل حل وقملخؤه رؤ ,أرىؤه]].
ق,ل اةن عمل,س ربضي اهلل عنيهم[ :,ال يزال ع,مل ميبت وأثر لىحق يدربس حنيا ي ثر أرل ااهلحل
ويذرب أرل العىمحل فيعمل الني,س ة,اهلحل ويدينيب ةغؤري احلؤقحل ويخؤىب عؤن سؤباء السؤمليل].
وم األثر عن عىي ربضي اهلل عنيه ق,ل[ :ال ا ن,ت الع,مل ثىم م اإلسةم ثىم ال يسدر ,الال خىؤف
ننيه] .وق,ل حييا ةن جعفر" :لب قدربت أ أزيد م عمر حممد ةن المس,عيل -أا :الملخؤ,ربا -
نن عمرا لفعى حل فإ نبتي ي ب نبت ربجل واحدحل ونبته ر ,العىم".
وق,ل أيب " :ال الذين ينيمنيب نبت أرل السني يريؤدو أ يففئؤبا نؤبرب اهلل ةؤأفبارهم واهلل نؤنيم
نبربه ولب كره ال ,فرو "" أخرجه الآلل ,ئي.
رذا قدرب طىمل العىم عنيد الصح,ة ونن تملعهم .والىل اهلل نع با ح,لني.,
فهذه ول السةني حل املفرتض أ ي ب ربة,نه ,طىمل العىم حنيا ال تغرق السفيني ولؤيهل األنؤن يؤ,
عملد ال  ,رب.
وق,ل أيخ ( :,فأين ث ني م ةأنرائ م وأين حسن ظني م ةهم وأين محى م ألفع,هلم عىا أحسن
حم,نىه ,وأين ال نيبربع م البقبع فيه ,وم أعراضهم)
وحنؤؤن ن ؤؤبل :ال كؤؤ ,رؤؤذا قبل ؤ حل ونؤؤ ,تريؤؤد نؤؤن اانيؤؤب م األنؤؤراءحل فني ؤؤبل ةأنؤؤه نؤؤن األوىل
واألحرى أ ي ب كذل نن اانيب واألنراء م طىمل العىؤم وربثؤ األنمليؤ,ءحل ال أ ت ؤب أقؤبال
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وأفع,ل طىمل العىم حت اجملهر؛ لنيصيد األخف,ء وتنيملع العبرباتحل ول ن رذا ليل عىا فسؤ ,نؤ,
م ال ىب عىا طىمل العىم؛ وةغ

لىحق:

وعؤؤ الرضؤؤؤ ,عؤؤؤن كؤؤؤلَّ عيؤؤؤب كىيىؤؤ

ؤن عَؤ ؤ َ الستؤ ؤخِ َ تملِؤؤؤدا ا ْملسَؤؤؤ,ويَ,
َولْ َؤؤ َّ

َوْلسِؤؤؤؤؤؤ ةَهَيَّؤؤؤؤؤؤ ,ملؤؤؤؤؤؤنِ ال يَهؤؤؤؤؤؤ,ةنيَي

ولسؤؤؤ أربى لىمؤؤؤرءَ نؤؤؤ ,ال يؤؤؤرى ليؤؤؤ,

وق,ل ( :ورل حنن ي ,أيه ,اجمل,ردو سف,حب ال رم لنيؤ ,الال سؤف الؤدن,ء حنيؤا ن ؤع م الؤدن,ء
املعصبن فنيسون رذا أو ن نيل رذا ال لعيء الال أنني ,غري رباضب عن أفع,له أال تني ب اهلل فيني ,ي,
أةني,ئني ,والخبانني),
ونن األوىل أ تني با اهلل م طىمل العىمحل فم ,رذا الملي ,الال متهيدًا ل نيل العي

-حفمله اهلل -حل

وسيأتي م النيفصيل تعىي ,ت وافي ةإ اهلل تع,ىلحل أال تني ب املبىل جل وعة.
وق,ل ( :واهلل ن ,ك ,رذا تع,نىني ,نع أنرائني ,يبن,حل ون ,اعنيدن ,أ خن,لف هلم أنرا نؤ ,مل يأنرونؤ,
مبعصي ح,ش,رمحل ةل تعىمني ,أ حنمل أفع,هلم عىا أحسن حم,نىه ,ونبقررم ونعزربرم وحنسؤن
الملن فيهم الىل أةعد حدو الحس ,الملنحل ونع رذا مل ن ؤن نؤدخر هلؤم نصؤح ,ةؤل كنيؤ ,ننيصؤف
وننيني د ول ن ضمن حدو أ

النيصف والني د)

وكل رذه األوص,ف األوىل واألحرى أ ت ب لفىمل العىم قملل األنراء {يَ ,أْيتهَ ,الىذَينَ آنَنيبا لَؤمَ
تَ بلب َ نَ ,لْ ,تَفْعَىب َ ( )2كْملرَ نَ ْنيً ,عَنيِدَ ال ىهَ ْأ ِ تَ بلبا نَ ,لْ ,تَفْعَىب َ}[سبربو الصف].
وقملل الملدء ة,لنيهم أقبل نسنيعينيً ,ة,هلل :النه وكمؤ ,رؤب نعىؤبم أ السؤون نملنيؤ الكؤراهحل وكمؤ ,رؤب
واضف م المليؤ ,أ خصؤبنه رؤم سؤو,نبهحل فؤة يسؤمع نؤن اعصؤم كمؤ ,رؤب نعىؤبم م يؤن اهلل
تع,ىلحل وعىا رذا وحبسب الع ,و احمل,كم سؤني ب سؤرااحل واعصؤم رؤب اعصؤم واحل ؤم م أقمليؤ
السؤؤوب حل ورؤؤذا أنؤؤر ال نرضؤؤ,هحل ةؤؤل ال ةؤؤد أ ت ؤؤب حم,كم ؤ العؤؤي نؤؤن قملؤؤل ال خؤؤ,و العؤؤدول
املسني ى عن ربى السىف ,ق,ل تع,ىل { :قْ,لبا فْأْتبا ةَهَ عَىْا أْعِين النيَّ,س لْعَىىهمِ يَعِهَدو َ} ق,ل
ال رطيب ربمحه اهلل م تفسري رذه االي  :قْبِله تَعَ,لْا( :ق,لبا فْأْتبا ةَ َه عَىا ْأعِين النيَّ,س) فَيهَ َنسِْألْ ٌ
وَاحَدَوٌحل َورَيَ :أْنَّه لْمَّ ,ةَىْغَ الْخَملَر منرو وَأْشِؤرَافَ قْ ِبنَؤهَحل كْررؤبا أْ ِ يَأْخؤذوه ةَغَيِؤر ةَينيَؤ حل فْ ْؤ,لبا:
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ائِنيبا ةَهَ ظْ,رَرًا ةَمَ ِرأًى نَنَ النيَّ,س حَنيَّا يَ َروِه (لْعَىىهمِ َيعِهَدو َ) عَىْيِهَ ةَمَؤ ,قْؤ,لَحل لَيَ ؤب َ َلَؤ ْ حوَّؤ ً
عَىْيِهََ .وقَيلَ ":لْعَىىهمِ َيعِهَدو َ" عَ ْ,ةَه فْىْ ,ي ْؤدَم أْحَؤدع عَىْؤا نَثِؤل نَؤ ,أْقْؤدَمَ عَىْيِؤهَ .قىْؤ  :وَفَؤي رَؤذَا
َلَيلع عَىْا أْنَّه كْ َ ,لْ ,يمَاخَذ أْحَدع ةَدَ ِعبَى أْحَؤد فَيمَؤ ,تَ ْؤدَّمَحل لَ ْ ِبلَؤهَ تَعَؤ,لْا ":فْؤأْتبا ةَؤهَ عَىؤا ْأعِؤين
النيَّ,س لْعَىىهمِ َيعِهَدو َ" َورَ ْذَا الْأْنِر فَي شَ ِرعَنيََ ,ولْ ,خَىْ,فَ فيه.ا.ه
وأن ,عن النيهم املبجه لىعي

-حفمله اهلل نن كل سؤبء -حل فسؤنينيأنىه ,ةإنصؤ,ف ونبضؤبعي

ةإ اهلل تمل,ربك وتع,ىلحل وأسأل اهلل أ يىهمين ربشداحل وجيريني نن شر نفسيحل وأسأله سؤملح,نه
كىم احلق م الغخب والرضا.
النيهم األوىل :نعر ال نيب نن غري الرجبع الىل يبا اعىيف ةعد االتف,ق نع اعىيف عىا عدم
تنيزيل أا ن ,و شرعي ةغري الرجبع الىل يبا اعىيف .
ق,ل ص,حب الملي ( : ,ثم أنزل كنيمله ةدو الرجؤبع الىل أنؤري املؤمنني
أنؤؤري املؤؤمنني

-حفملؤه اهلل -حل ففىؤب

-حفملؤؤه اهلل  -نؤؤن أةؤؤي عملؤؤدالرمحن النيميمؤؤي -ت ملىؤؤه اهلل  -أ يسؤؤون

امل دسيحل فنيم وضعه م السونحل ف ذ أةب يع ب عىؤا النيميمؤيحل وقؤ,ل ةؤأ ال نيؤ ,نؤزل
ةدو عىمه ةل أنه مل ي مىه ةعدحل ف,لنيمهل النيميمي له العذربحل فخؤرج نؤن السؤون نؤع حتؤذيره
وأخذه العهد عىيه ةعدم ت رارب ل حل ثم كررب ل عدو نراتحل فهب كذا وفني ,عىؤا يؤبا
اعىيف ).
وحنن ن بل :أ رذا خم,لف مل ,ج,ء م كني ,اهلل تع,ىل وسني الؤنييب صؤىا اهلل عىيؤه وسؤىم؛ ففؤي
ال ني ,ق,ل تع,ىلَ "" :وال ِ أْخَذَ الىىه نَيثَ,قَ الىذَينَ أوتبا الْ َنيَ َ ,لْنيملَينينيَّه لَىنيَّؤ,س َولْؤ ,تَ ْنيمبنَؤه""حل وم
السني عن ربسبل اهلل صىا اهلل عىيه وسىم" :نن كنيم عىم ,أامه اهلل ةىو,م نؤن نؤ,رب".وجؤ,ء عؤن
ربسبل اهلل صىا اهلل عىيه وسىم"" :ةىغبا عين ولب ايه"حل وقد ك ,أصح ,ربسبل اهلل صؤىا اهلل
عىيه وسىم يفنيب ورب ة أظهررم فىم مينيعهم ومل حيور عىيهم صىا اهلل عىيه وسىم.
أم تريؤؤدو أ ينيسؤؤب العىؤؤم الىل غؤؤري أرى ؤه الىل جم,ريؤؤل نؤؤن غؤؤري نعرف ؤ صؤؤ,حب ال نيؤؤ ,وث نيؤؤه
وعدالنيه وحفمله؟
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ين النييب حممد أخمل,رب  ...نَعِمَ املفي لىفنيا اآلث,رب
ال تخِ َدعَنََّ عن احلديثَ وأرى َه  ...ف,لرأا ليلع واحلديث نه,رب
ورل تأتيني ,األخمل,رب الال ة,إلسني ,عن الرج,ل الث ,ت العدول نن أرل السني أرل احلؤديث واألثؤرحل
ق,ل أةب حممد الرازا كم ,م اعني  ,أرل السني  :مسع أةي ي بل :عةن أرل الملؤدع البقيعؤ م
أرل األثر .فةةد نن نسمل العىم الىل أرىه ورذا أنر ن ررب جممع عىيه عنيد أرل العىمحل واملخفؤب
ال ا كؤؤ ,نملفؤؤه جمهبًلؤ ,مل يىنيفؤ الليؤؤه م الغ,لؤؤبحل وقؤؤد قؤؤ,ل اةؤؤن سؤؤريين :ال رؤؤذا العىؤؤم يؤؤنحل
ف,نملروا عمن تأخذو يني محل وق,ل اإلن,م أنري املمنني م احلديث عملد اهلل ةن اململ,ربك :اإلسؤني,
نن الدينحل ولبال اإلسني ,ل ,ل نن ش,ء ن ,ش,ءحل وق,ل اإلن,م الع,فعي ربضي اهلل عنيه :نثل الذا
يفىب احلديث ةة السني ,حل كمثل ح,طب ليل حيمؤل حزنؤ حفؤب وفيؤه أفعؤا ورؤب ال يؤدربا حل
وق,ل احل,فظ يزيد ةن زربَ ِيعٍ ربمحه اهلل تعؤ,ىل :ل ؤل يؤن فرسؤ ,حل وفرسؤ ,رؤذا الؤدين أصؤح,
األس,نيد.
وي رربو  :أنؤه ال يمخؤذ ةؤ,ع حل وال يخؤ,ف الىل الؤنييب عىيؤه الصؤةو والسؤةم الال ال ا عؤرف نؤن
حدث ةه عنيهحل ونن ن ىه الليني,حل وعرف ح,له نن الصدق والخمل وقؤبو احلفؤظ .وةهؤذا حفؤظ اهلل
نزلني ,الذكرَ والنَّ ,له حل,فملب } [احلور.]9
ال ني ,والسني نن النيحريفحل ق,ل جل وعة{ :النَّ ,حنن َّ
وعىيه فإ رذا العر ة,طل كم ,ل عىيه ال ني ,والسني واإلمج,عحل ق,ل تع,ىل{ :وَنَنِ يعَؤ,قَق
الرَّسبلَ نَنِ ةَعِدَ نَ ,تَملَيَّنَ لْه الْهدَى وَيَنيَّملَعِ غْيِرَ سَملَيل الْممِنَنيَ َ ن َبلِّهَ نَ ,تَ َبلىا وَنصِىَهَ جَهَنيَّمَ َوسَؤ,ءَتِ
صريًا}حل وقد ج,ء م صحيف الملخ,رباَ :وقْ,لَ اةِن عمَرَحل ْأ ِو عمَر« :كلت شَرِ خَْ,لفَ كَنيَ َ ,ال ىهَ
َن َ
فْهبَ ةَ,طَلعحل َوال اشِنيَرَ ْ نَ,ئَ ْ شَرِ ».
فف,لب العىم يأخذ اإل م ال ني,ة والنيصنييف نن رب الملعر جل وعة مب ,ميىيه عىيؤه ينيؤه ""ةَمَؤ,
اسِنيحِفَملبا نَنِ كَنيَ َ ,ال ىهَ وَكْ,نبا عَىْيِهَ شهَدَاءَ"" ال ن ,ميىيه عىيه السىف. ,
فملعد رذا ةأا حق تخعبنه م السون وترنبنه ةأنه كذا وفني ,عىا يبا اعىيف { َوال َا قىْنيمِ
فْ,عِدَلبا}
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النيهم الث,ني  :مل يراة أو يع,ربك م الغزوات
ق,ل ( :أخ أةب عملدالرمحن النيميمؤي -ت ملىؤه اهلل  -يؤبا اعىيفؤ أ أةؤ ,يع ؤب مل يىنيؤزم
ة,ألوانر ةعد الخراجه نن السون وربفؤ

الؤذر ,الىل الثغؤبرب فهؤب عنيؤدن ,خؤبارب جملؤ .) ,وقؤ,ل

ةعدر ,م ن ف نسني ى نن الني  ,م الملي ,أيخً ( :,مل يثمل لديني ,أنه رب الىل الثغؤبرب أو شؤ,ربك
م الغزواتحل ةل عىؤا الع ؤهل نؤن لؤ حل فعنيؤدن ,فؤرزه العؤي النيميمؤي -ت ملىؤه اهلل  -الىل
الرة ,ختىف ومل يىنيحق).
قى { :سملِحََ,ن ْ رَذَا ةهِنيَ ,ع عَملَيمع}حل واهلل أ رذا كذ وافرتاءحل ورب ننينيعر نسؤنيفي

وعىيؤه

شهب أ العي ش,ربك م غزوو الع,ني األخريو م ربنخ ,نؤع كنييملؤ ال باسؤر .ألؤيهل رؤذا كؤذةًأ
وفوبربًا م اعصبن ي ,عملد ال  ,رب؟ أليهل رذا افع لني ,لعدم الحس ,الملن ة ومب ,ت ؤبل وتفعؤل
كم ,تريد نني ,ي ,والي األنن ويعهد عىيه البالي؛ وأيخً" ,العرعي الع,م" لبالي ال ك الذا قؤرأ
ةي,ن م املس,جد ونعه احلرس نن جةوزو األنن حل ف,سألبرم ال ك,نبا ينيف ب .
رذا وحنن نعىم أ العي أة ,يع ب نن املعذوربين شرعً ,ة بل اهلل تعؤ,ىلَ { :ولْؤ ,عَىْؤا الْمَؤري
حَرَجع} فهب يع,ني نن احلْملَ

أو تسرع ال ىب ون ,يعرف ةرفرف ال ىبحل وكذل يع,ني نن تهيج

العصب البربكي (عرق النيس ,الذا مسي ةهذا االسم؛ أل تأثري أمله ينيسي نؤ ,سؤباه نؤن األمل)حل
و اء تني هل ال رص الف را أو ان راص الف راتحل فهل ي ب خؤباربًا جمل,نًؤ ,نؤن عؤذربه اهللحل رؤل
رذا نن شرع اهلل م شيء ي ,عملد ال  ,رب؟
غري أنه -حفمله اهلل  -مل يرتك ثغره ننيذ خل أرباضي الدول حل وك ,ينيني ل ةؤ املف,صؤل الؤيت
يأنره ةه ,والو األنر أ ينيني ل الليه ,مسعً ,وط,ع ليسد الثغؤر فيهؤ,؛ فمؤن الملحؤبث واإلفنيؤ,ءحل الىل
ال خ,ءحل الىل امل نيب العرعي لبالي اعريحل الىل أ ص,رب نفيت الدول ون ررب ع يؤدته ,وقؤد سؤ,رم
م كني,ة السىسى العىمي م ةي ,نس,ئل ننيهوي حل ثم عخبًا م اجملىهل العىمي ثم ة,حثً ,م جؤي
الصديقحل أليس كل رذه ثغبرب ةإقرارب اعىيف -حفمله اهلل وأصؤىحه  -ة ىمنيؤه األخؤريو عمؤن
ك ,م الصح حل ونن ك ,م الدعبوحل ونن ك ,م ال خ,ءحل أمل ي ل اعىيف أنهؤم كؤل م جهؤ,
وعىا ثغرحل ال ك ,م احلراس ك ,م احلراس حل وال ك ,م الس,ق ك ,م الس,ق  .أم أن م أنؤنيم
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م ثغرحل ورب خؤبارب جملؤ ,؛ أم رؤب ال يؤل مب يؤ,ل حل قؤ,ل تعؤ,ىلَ { :ولْؤ ,تَ بنؤبا كْؤ,لىنيَي نَ ْخَؤ ِ
خؤؤذو َ أْيِ َمؤؤ,نَ مِ َخَ ًىؤؤ ,ةَ ِي ؤنيَ مِ ْأ ِ تَ ؤؤب َ أ َّن ؤ ٌ َر ؤيَ أْ ِربَةؤؤا َن ؤنِ أ َّن ؤ }
غْ ِزلْ َهؤؤَ ,ن ؤنِ ةَ ِع ؤدَ قؤؤبَّو ْأنِ ًْ,ثؤؤ ,تَنيَّ َ
[النيحل]92:
النيهم الث,لث  ( :ل د كذ أةب يع ب م النيح يق ةعأ جتسسه عىا العي أةي حممد فرق,

-

ت ملىه اهلل تع,ىل  -لص,حل اعمليث أةب حممد امل دسيحل ف ذ ةذل اةنيداءًحل ثم اعرتف الح ً ,أنه
أوصل أسرارب الدول الىل أةب حممد امل دسي ةفري غري نمل,شروحل فهب ج,سبس وكذا ).
الزي ,و م الفوبرب ة,عصؤبن والؤنيهوم وال طؤةق الؤني فري ةنيهمؤ اا,سبسؤي نؤن خؤةل اسؤنيخدام
عمل,ربو ظنيي فخف,ض هل ,عدو احنيم,الت وأوجه شرعً ,وقخ,ءً (ةفري غري نمل,شؤرو) حنيؤا يرنؤا
نن خةهل ,ةأنه ج,سبس وكذا حل فأا فوبرب رذا الذا وصل ة ي ,ولي األنر
وال ثمل تباصىه نع امل دسيحل فىيهل ة فر قفعً,حل ورؤب ( أا امل دسؤي) كفؤره لؤيهل حمؤل اتفؤ,ق
أصؤىً,حل ةؤؤل ال أكثؤؤر طىملؤ العىؤؤم م الدولؤ مل ي فرونؤه؛فهل النيباصؤؤل نؤؤع املخنيىؤؤف م كفؤؤرهحل
والذا ليهل له شبك يخر ةه ,الدول و(ةفري غري نمل,شرو) يعني ج,سبسً ,نرتدًا خ,ئنيً.,
النيهم الراةع  ( :احنيف,ظه ةأربشيف,ت وأسرارب الدول الداخىي واع,ربجي سرقه ,نن ح,سؤمل أةؤي
أمحد العراقيحل نع عىمه ةأ اكنيع,فه ,لديه نن قملل الدول اإلسةني يعين ال نيل).
أن ,رذه النيهم فإنني ,نع

ةه,حل واإلقرارب عىيه ,وحيثي,ته ,وسرقنيه ,نن قملؤل العؤي حل ألنؤه وكمؤ,

سملق أ اعصم رب نن يني لحل ورذا الني ل حيني,ج الىل ةيني وال ندربا أأقر ةهذا اإلقرارب حبيثي,ته الؤيت
ن ىؤ أم الحل وال أقؤؤر فهؤؤل أقؤؤر ة,لنيعؤؤذيب أم ة,لنيهديؤؤد؟ ألنؤؤه يعىؤؤم (أ اكنيعؤؤ,فه ,يعؤؤين ال نيؤؤل)
ةزعمهمحل وليهل ة,لسهبل أ يعرتف الرجل مب ,مثنيه ربوحه ونفسهحل أل السون نملني الكراه.
أن ,جمر وجب رذه األربشؤيف,ت م جهؤ,زه حبؤد اتؤه فرمبؤ ,وصؤى لعنيؤده كمؤ ,وصؤى كؤثري نؤن
املعىبن,ت األننيي السري ال ثريو اليت تعملهه ,الىل اإلخبوحل وقد حدثين أحد اإلخبو أنه قد اسنيىم
جه,ز ح,سب نن نفصىه م يبا اانيد ورب نفصل عس را ليهل له عةق ةؤ,ألنبرب األننييؤ حل
ووجد فيه أربشيف فبج ال ع ,ع ك,نىً ,أيخؤ,حل وكؤذل نىفؤ,ت وخؤرائ الباليؤ,ت الملعيؤدو الؤذا
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وجده اإلخبو نن جي الصديق نرنيا ,ومل ي ن عىيه كىم سؤر وفيؤه أربةؤع حسؤ,ة,ت تىيوؤرامحل
ف ؤؤل رؤؤذه االحنيمؤؤ,الت وارب و نؤؤع كثؤؤرو احلباسؤؤيب الؤؤيت ضؤؤيع م االحنيؤؤ,زات األخؤؤريوحل حل
وكذل ن,ري عن العةقؤ الؤيت ك,نؤ ترةفؤه ةؤ,ألأ أةؤي أمحؤد العراقؤي -ت ملىؤه اهلل  -وقؤد
ي ب تركه ,عنيدهحل ألنه نفيت الدول وسيسأل عن نس,ئل وتأتيه االسنيفس,ربات والفني,وىحل وكم,
رب ن ررب أ احل م عىا العيء فرع عن تصبربهحل وحينيؤ,ج ملعرفؤ الباقؤع ليحسؤن الفنيؤبى فمؤ ,ال
ينيم الباجب الال ةه فهب واجب.
ون ,تسريب أربشيف اني فرق ,نن قملل اعبن خب,ف عىا أحد؛ و ل ع ؤب عؤزل أةؤب ح ؤيم
أنري اإلعةم ؛ ومل نسمع أنه مت النيح يق نعه فيه.,
فأين الحس ,ظؤني م يؤ ,والو أنر نؤ ,ةفىملؤ العىؤم ومحى ؤم أفعؤ,هلم عىؤا أحسؤن حم,نىؤه,حل وأيؤن
تبربع م أننيم عمن ك ,نفيت الدول ورب أحد نع,خيه,حل وعن البقبع م عرضه وأنؤنيم تؤدفعب
ة,لنيهم حنب الر و واا,سبسي وسف

نه وقنيىه ة,لملنيب وأك ليؤل قؤبل م( :نؤع عىمؤه ةؤأ

اكنيع,فه ,لديه نن قملل الدول اإلسؤةني يعؤين ال نيؤلحل وقؤبل م :كمؤ ,ال نعىؤم ال كؤ ,سؤرةه,
أل حد ن ,ةفري نمل,شرو أو غري نمل,شرو كم ,فعل س,ة  ,نن ن ل أسرارب الدول لىم دسي).
فملأا ين ت ,ل رذه العمل,ربو ورل األح ,م تملنيا ة,لملنيب أم ة,لي

والدليل ال ,طعحل وةؤأا حوؤ

يبجب ال نيل وةأا شرع .فإ ك ,رذا يبجب ال نيل؛ فإ األوىل ة,ل نيل نن مل حي,فظ عىا رؤذه
األربشيف,تحل وقصر م ل أو سرةه .,ونن ثم رل رؤذا تؤبقريكم ألحؤد نعؤ,ي الدولؤ ونفنييهؤ,
ون ررب ع يدته,؟
ورل رذا محى م ألفع,له عىا أحسن حم,نىه,؟
ال تصرف,ت م وأفع,ل م رذه ري ن ,جتعىني ,نسيء الملن ة محل وأ نعني د أ رم م وردف م رؤب
سف

نه ح ًّ- ,حفمله اهلل نن كل سبء .-

النيهم اع,نس  ( :يس,رم م الحداث شرأ م مج,ع املسىم نسنيغة جهل اإلخبو حبو ظىم
األنراءحل ورذا نن األنبرب اعفريوحل ال أنه يزعزع أنن اجمل,ردين واسني رارب اام,ع حل ونؤ ,قخؤي
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اإلعةم وجىبسهم عن العمل عني م ةملعيدحل حيث ةفعىه رذا قدم خدن عىا طملؤق نؤن رؤب
ملمسسؤ ربانؤد اإلسؤنيخمل,ربي الؤيت كؤرت قملؤؤل أشؤهر أنهؤ ,سؤني بض املمسسؤ اإلعةنيؤ لىدولؤ
اإلسةني وسنيعمل عىا الس ,طه),
فم ,رب العرأ ي ,عملد ال  ,رب؛ رل العرأ م ال فني,ئؤه لخخؤبو م اإلعؤةم ةؤأال يعمىؤبا نؤع أنؤرائهم
الذين ثمل ة,ل خ,ء أنهم أرل ةدع حل وأ فنيباه رذه نن ينيه واجنيهؤ ,ه نملؤرًا لىباقؤع الؤذا اطىؤع
عىيه .فأين العدل م كةن حل ومل مل تبجه تى النيهم لىمملنيدع ؟.
وأن ,عن اإلخبو الذين جىسبا عن العمل نع أنؤرائهم نؤن أرؤل الملؤدعحل فوؤزارم اهلل عؤن رؤذه
الدولؤ خؤؤري ااؤؤزاء ةؤؤبقفنيهمحل ونملؤؤ,ربك صؤؤنييعهم ووقفؤؤبرم م وجؤؤه اململنيدعؤ الؤؤذين سؤ نيم عؤؤن
ةدعنيهمحل ون ,جىسبا الال ةعد أ ن,صحبا أولي األنر ةعؤأنهم وخفؤررمحل ورؤم كؤ,نبا نىنيزنؤب
ةعمىهم ووقفبا أي,ن ْ,نعدو ات م الننيمل,رب رب كم ي ,والو األنر ةعدن ,ثملنيم نني,صؤب الغؤةو اململنيدعؤ
وتركنيم ال خي ومل حت,سملبا الغةو ةعدن ,أطىنيم عىؤيهم الؤر ونؤ ,عؤ ,وا حينيمىؤبا غفرسؤ الغؤةو
ةعد تثمليني م ملني,صملهمحل ثم مل ي ن نني م ي ,والو األنر الال أ اكنيفينيم مبوؤر عؤزل ربأس اململنيدعؤ
ف حل وعنيدر ,أحسنيبا الملن ة م حينيهؤ ,ونؤن ثؤم ربجعؤبا لعمىؤهمحل وةعؤدر ,صؤ,رب نؤن وقؤف م
وجه اململنيدع رم املنيهمب حل ورم نن يزعزع أنن اجمل,ردينحل ورم نن يعمل عىؤا شؤرأ مج,عؤ
املسىم ليزَجبا كذل م السؤوب

-أسؤأل اهلل أ يفؤرج عمؤن ة ؤي نؤنيهم م سؤوبن م .-

وأن ,اململنيدع الذين ح م عىيهم احمل م اإلسةني ةهؤذا احل ؤم؛ الؤذين كؤ ,أحؤدرم يصؤر
ة نيفري عىم,ء املسىم عىا نني أحد نسؤ,جد أرباضؤي اعةفؤ حل فهؤمالء ةعيؤدو كؤل الملعؤد عؤن
رذه النيهم ويسرحب وميرحب م أرباضي اعةفؤ {تَىْؤ ْ ال ًا َقسِؤمَ ٌ ضَؤيزَى}حل وليسؤبا رؤم نؤن
قدم عىا طملق نن رب ملمسس رباند االسنيخمل,رباتي تى اعدنؤ ؛ قؤ,ل تعؤ,ىلَ { :ولْؤ ,يَوِؤرنَنيَّ مِ
شَنيَآ قْبِ ٍم عَىْا ْألى ,تَعِدَلبا اعِدَلبا ربَ ْأقْرَ لَىنيَّ ْبَى وَاتَّ با ال ىهَ ال َّ ال ىهَ خََملريع ةَمَ ,تَعِمَىب َ}.
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النيهم الس ,س  ( :حتريخه عىؤا اام,عؤ ة بلؤه ال اهلؤ,دي قؤد أصؤ ,كملؤد احل ي ؤ م ن ؤده
لىدول حل وعىمه مب  ,اخنيف,ءه والنيسرت عىيه).
أين العدل واإلنص,ف م رذا مل تأخذو وختني,ربو نن ال ؤةم الؤذا يميؤد نؤبقف محل أيؤن أن,نؤ
الني لحل ف د ق,ل العي أةب يع ب عن ربس,ل اهل,دي :أ فيه ,كذ ونغ,لف,تحل ورذا يعؤهد
عىيه ال ثري نن امل رة نؤن العؤي قملؤل الملعيؤدينحل فىؤم مل تني ىبرؤ,حل أم أن ؤم تريؤدو أ ترةؤبا
عىم,ء سةط ي ب ينيهم ون ,يعني دونه عىا ين اعىيف ون ,ميىيؤه عىيؤه نؤن اجنيهؤ ,ات سؤباءً
أواف

ن ,يدين اهلل ةه أم خ,لفنيه؟ أين ربأا ط,لب العىم الرة,ني نن ل

.

وقد ق,ل حنبر ,غريه نؤن طىملؤ العىؤم امل رةؤب نؤني م اآل وال خيرجؤب عمؤ ,ت بلؤب حل ف ؤد قؤ,ل
أحدرم عنيدن ,سئل عن اهل,دي وربس,لنيهحل ق,ل ":عبه فإ لص,حب احلق ن ,ال"حل ورب حديث
م الصحيح .
وأن ,النيسرت عىيه وعن ن  ,وجب هحل فإ ثملني حل في في م الر نن قص عثم ,ةن عفؤ ,اململعؤر
ة,اني واعىيف الراشدا الث,لث وصهر خري الملعر و النيبربين؛ ف ؤد جؤ,ء م سؤنين النيسؤ,ئي وأةؤي
اوو ةسنيد صحيف َ " :وأْنَّ ,عَملِد ال ىهَ ةِن سَعِدَ ةِن ْأةَي السَّؤرِ حل فْإنَّه اخِنيَملَأْ عَنيِدَ عثِمَ َ ,ةِؤن عَفىؤ"َ ,
وك ,أخبه نن الرض,ع حل ونن أردرب نؤه رؤب صؤ,حب الرسؤ,ل صؤىا اهلل عىيؤه وسؤىم الؤذا ال
ينيفق عن اهلبىحل وليهل اعىيف حل و اك ك ,ك,تب لىبحي ثم اربتد وليهل قد نصف نصؤيح نؤن
حرقنيه عىا ين اهللحل ثم عىا اام,ع جت,وز فيه ,حؤد النيصؤف الىل املغ,لفؤ,ت .ومل يثؤر ربسؤبل
صىا اهلل عىيه وسىم عىا عثم ,فعىهحل فأيهم ,أشد فعؤل اةؤن أةؤي السؤر أم ربسؤ,ل اهلؤ,دي؟
وفعل عثم ,أم أةي يع ب ؟.
نع النيذكرو أ األأ أة ,حممد اهل,دي ك ,نن وا اهليئ,تحل ورب نؤن طىملؤ العىؤم الؤذين حيؤق
أ ت ,ل عثرتهم ويعفا عنيهم زلنيهمحل خري نن أ يهدرب نه ي ,خىيفؤ ربسؤبل اهلل صؤىا اهلل عىيؤه
وسىمحل حنيا ال ي ,ل أ الدول ت نيل عىم,ئه.,
وقد ك ,السىف ربمحهم اهلل ي بلب " :نبت الع,مل نصيمل ال جت وثىم ال تسد".
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النيهم الس,ةع  ( :افنيعل ةىملى م صفبف الدول عنيدن ,ق,م جبمع العرعي مبممتر عىا حد قبهلم
لىخغ عىا اإلن,ربو لىرضبأ لفىمل,تهم وحتريخهم عىا عدم الذر ,لىثغبرب).
ورذا كذ يعهد ةه ااميع ةؤل رؤب نسؤنيفي

عؤن العؤي

-حفملؤه اهلل  -ةأنؤه يفؤيت لإلخؤبو

ة,لعمؤؤل نؤؤع العسؤ را الفؤؤ,جر العؤؤديد ةأسؤؤه عىؤؤا ال فؤؤ,ربحل ورؤؤب امل ؤؤدم عىؤؤا العسؤ را الني ؤؤي
الخعيف؛ مل ,م ل نن نصىح لإلسةم واملسىم حل ورب قؤبل شؤي اإلسؤةم اةؤن تيميؤ

-

ربمحه اهلل -حل ورذا يعهد عىيه والي ال ك وك ,نعه ال ,ضي أةب أمحدحل و لؤ قملؤل اعني ؤ,ل
العي ةيبم عنيدن ,الني ا ةه وكىمهحل ف,سألبرم {سَني ْنيَب شَهََ ,تهمِ وَيسِؤأْلب َ} [الزخؤرف]19:حل
وي ذةه أيخ ً,ويعهد عىيه أنري نركز الصح الدكنيبرب أةب حممد ون,ئملؤه الؤدكنيبرب أةؤب أمحؤد عنيؤدن,
شؤ با الليؤؤه نني,عؤؤب ونعؤؤ,ق العمؤؤل والربا تهؤؤم لؤؤرتك اإلنؤؤ,ربوحل و كؤؤررم ةؤؤ,هلل ةؤؤأ يىزنؤؤبا ثغؤؤررم
ويسدوا ح,ج املسىم .
وي ذةه أيخً ,وقفنيه ضد ال خ,و مل ,وقفبا وقفنيهم اململ,ربكهحل تؤأول ووقؤف م وجؤبرهم؛ حلرصؤه
عىا اام,ع ؛ وقد جىهل نعهؤم واحؤدًا واحؤدًاحل ورؤذا يعؤهد ةؤه الؤبالي أيخًؤ ,والعؤرعي العؤ,م
وال ,ضي الع,م وكل ال خ,و وطىمل العىم؛ ورب أنر نسنيفي

عن العؤي

-حفملؤه اهلل  -نؤع

أنني ,نني ر عىيه ل حل ول نيه اجنيهد وتأول وأخفأحل فهب نأجبرب ةذل ال ش,ء اهلل تع,ىل.
النيهم الث,نني  ( :ثمل لديني ,وةإقراربه تباصىه نع احملؤدث أةؤي صؤهيب النيوؤدا وطىؤب األنؤبال
ننيهحل ف ,م احملدث النيودا ةنيحبيل األنبال الليه ووصىنيه تى األنبال).
ورل أصملف النيباصل نع احملدث –تنيزال  -وطىب األنبال ننيه م ظل الف ر املدقع الذا وصؤىني,
الليؤؤه جرمي ؤ كؤ ى م شؤؤرع اهلل؟ أال تني ؤؤب اهلل م نيؤؤزان م {َيؤؤ ,أْيت َهؤؤ ,اىلؤذَينَ آنَنيؤؤبا كبنؤؤبا ْقؤؤبَّانَ َ
ةَ,لْ َسِ َ شهَدَاءَ لَ ىهَ َولْ ِب عَىْا ْأنِفسَ مِ أْو الْبَالَدَيِن وَالْْأقْ َرةَ َ}.
فهؤؤذا لؤؤيهل جؤؤرم م شؤؤرعني ,أصؤؤىح م اهللحل فؤؤ,ل ثري نؤؤن اإلخؤؤبو ينيصؤؤل ويراسؤؤل أرىؤؤه و ويؤؤه
وأصدق,ءه؛ ليفىب ننيهم املؤ,لحل ونعؤروف أ األأ أةؤ ,صؤهيب النيوؤدا كؤ ,يعمؤل نؤع العؤي
لفرتو طبيى حل وم آخرر ,ك ,العي أنريه ورم ,عىا عةق وطيدو.
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ونعروف نسنيفي

أيخ ً,أ العي خي,لفهم م ةع

املس,ئل واالجنيه ,ات اليت مل ختؤرجهم نؤن

ائرو اإلسةم.
النيهم الني,سع  ( :ثملؤ احنيف,ظؤه خبؤنيم أنؤري ن نيؤب الملحؤبث والدرباسؤ,ت ورؤب خؤنيم أمحؤر و
شع,ربحل وعنيد سماله عنيه ا عا انه ة ي عنيؤده ةسؤملب ال سؤل واإلرمؤ,لحل ولعىؤه ال خيفؤا عىؤا
ع,قل أنه نن ةديهي,ت العمل تسىيم اعنيم عنيد النيحبل نن عمل الىل عمل اخر ف يؤف ال كؤ,
أنري ريئ أو يبا أو ن نيب نركزا وخنيمه ة,لىب األمحر .وم ظل ن ,كرن ,نن كذةه وخي,ننيه
الىني ثملنيني ,ةإقراربه وة,أل ل حل فهل يىبنني ,أحد ال ش ني ,أنه رب نن ك ,يسر نىف,ت الملحبث
واإلفني,ء عىا اإلعةم ة الفيني واألخرىحل ةل قد ال ت ب كني,ة,ت قدميؤ م األربشؤيف لديؤهحل
واعنيم لديه وال حيني,ج األنر ننيه الال لنيأخري ت,ربي البربق ثم نعرر ,عىا االنرتن عىا أنه ,وثي
قدمي ).
وأن ,احنيف,ظه ة,عنيمحل فة حيسن ةه الملن م ظل عملفؤ أنؤبرب الدولؤ واالحنيؤ,زات نؤن األرباضؤي
اليت ك,ن تسيفر عىيه,حل وم ظل نةح ونف,رب و العؤي لبضؤعه م السؤون .ألؤيهل رؤذا كىؤه
ن رباً هلذا الفعل .ورل وصل سبء الملن ة م م العؤي ومحى ؤم ألفع,لؤه عىؤا أحسؤن حم,نىؤه,
الىل رذا احلد نن تهبيل النيهمحل وةنيؤ,ء أشؤنيع العؤ بك والملنيؤب احملنيمىؤ وملؤن ملفؤيت الدولؤ ن ؤررب
ع يؤؤدته ,الؤؤذا رؤؤب نؤؤن أصؤؤح ,اهليئؤؤ,ت واعؤؤباص؟ فؤؤإ كؤؤ ,رؤؤذا فعى ؤؤم نؤؤع نؤؤن كؤؤ ,نؤؤن
اعباصحل ف يف تريدو نن اانيب أ حيسنيبا الملن ة م ويعزربوكم ويبقروكم.
ال تنيها عن خىقٍ وتركب نثىه  ...ع,رب عىي ال ا فعى عمليم.
ق,ل األصؤمعي :ونثىؤه قؤبهلم :حمؤرتس نؤن نثىؤه ورؤب حؤ,ربس .يخؤر لىرجؤل يعيؤب الف,سؤق
لفعىهحل ورؤب أخملؤث ننيؤه .و قيؤل  :كيؤف تملصؤر ال ؤذاو م عؤ أخيؤ وتؤدع ااؤذع املعؤرتض م
حى  .وق,ل الةراريم النيخعي :النؤي ألربى العؤيء ؤ ,يعؤ ,فمؤ ,ميؤنيعين نؤن عيملؤه الال املخ,فؤ ال َّ
أةنيىا ةه .ونن أنث,هلم م رذا :ال تسخر نن شيء فيحبرب ة .
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وقد اكنيفا ف,ربوق األن املىهم عمر ةن اعف ,ربضي اهلل عنيه ة,لنيعزير وااىد فؤيمن فعؤل أعملؤم
نن ل ؛ نن زورب خنيمه وليهل نن احنيفظ خبنيم ك ,له قملل فرتو نن الزننحل وت ,سؤل أو أرمؤل
تسىيمه م ظل ن ,كرن ,نن األحداث اليت نرت ةه ,الدول حل واليت نر ةه ,رب نفسه.
النيهم الع,شرو :ال فني,مه لإلخبو مبس,ئل خت,لف نني هج أرل السني واام,ع وتى أةس ن ,صدرب
عنيهحل ول نيه ,ك,ن الععرو اليت قصم ظهر الملعريحل حيث ج,ئؤ خ,متؤ ألفع,لؤه السؤ,ة نؤن
جتسهل وكذ وخي,ن لىعهد واألن,ن حل ف  ,االعني ,ل عىا الثرر ,ول ن مل ت ن سملب االعني ,ل
الرئيسي.
سملح ,اهلل؛ ربننيين ةدائه ,وانسى حل نفىب نني م ي ,والو األنؤر أ تأتبننيؤ ,ة,ملسؤ,ئل الؤيت خؤ,لف
فيه ,العي ننيهج أرل السني واام,ع حل ون ,رب الر عىيه  ,قرربه أرل السني واام,ع م كنيؤملهم
أنه نن نس,ئل اململنيدع حل ف,لدليل ي ,ةل ة,لدليل وليهل ةرني النيهم الفخف,ض جزافً ,نؤن غؤري ةينيؤ
{قلِ رَ,تبا ة ِررَ,نَ مِ ال ِ كنيِنيمِ صََ ,قَ َ} وأن ,ال ك ,العؤي

-حفملؤه اهلل  -قؤد اجنيهؤد وأخفؤأ

أو أص ,حل فهؤب ةؤ األجؤر واألجؤرين كمؤ ,م الصؤحيحن :عَؤ ِن عَمِؤرو ةِؤن العَؤ,صحل أْنَّؤه سَؤمَعَ
ربَسبلَ ال ىهَ صَىىا اهلل عَىْيِهَ َوسَ ىمَ يَ بل« :ال َا حَ ْمَ احلْ,كَم فْ,جِنيَهَدَ ثؤمَّ أْصَؤ َ ,فْىْؤه أْجِؤرَا حل َوال َا
حَ ْمَ فْ,جِنيَهَؤدَ ثؤمَّ أْخِفْؤأْ فْىْؤه أْجِؤرع» .قؤ,ل شؤي اإلسؤةم اةؤن تيميؤ

-ربمحؤه اهلل  -م جممؤبع

الفني,وى :وقد فرض اهلل عىا والو أنر املسىم التمل,ع العرع الذى رب ال ني ,والسني وال ا تنيؤ,زع
ةع

املسىم فا شيء نن نس,ئل الدين ولب ك ,املنيؤ,زع نؤن آحؤ ,طىملؤ العىؤم مل ي ؤن لؤبالو

األنبرب أ يىزنبه ةإتمل,ع ح م ح,كم ةل عىيهم أ يملينيبا له احلق كم ,يؤمل احلؤق لىو,رؤل املؤنيعىم
فإ تمل له احلق الذى ةعث اهلل ةه ربسبله وظهر وع,نده ةعد رذا السنيحق الع  ,وأن ,نؤن ي ؤبل
ال الذى قىنيه رب قبىل أو قبل ط,ئف نن العىم,ء املسىم وقد قىنيه اجنيه ,ا أو ت ىيدا فهذا ةإتف,ق
املسىم ال جتبز ع بةنيه ولب ك ,قد أخفأ خفأ خم,لف ,لى ني ,والسني ولب عبقب رذا لعبقؤب
مجيع املسىم فإنه ن ,ننيهم نن أحد الال وله أقبال اجنيهد فيه ,أو قىد فيه ,ورؤب خمفؤف فيهؤ ,فىؤب
ع,قب اهلل املخفف لع,قب مجيع اعىق ةل قد ق,ل اهلل تع,ىل فا ال رآ {آنن الرسبل مب ,أنزل الليه
نن ربةه واملمننيب كل آنن ةَ,ل ىهَ وَنَىْ,ئَ ْنيَهَ وَكنيملَهَ وَربسىَهَ لْ ,نفْرق ةَيِنَ أْحَد نَنِ ربسىَهَ َوقْ,لبا سَمَعِنيَ,
َوْأطْعِنيَ ,غفْرَاَن ْ ربَةَّنيََ ,واللْ ِي ْ الْ َمصَري} {لْ ,ي ْىِّف الىىه نَ ْفسًؤ ,ال لىؤ ,وسِؤعَهَ ,لْهَؤ ,نَؤ ,كْسَؤملَ ِ وَعَىْ ِيهَؤ ,نَؤ,
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اكَْنيسَملَ ِ ربَةَّنيَ ,لْ ,تمَاخَ ِذنَ ,ال ِ َنسَينيَْ ,أوِ أْخِفْ ْأنَ ,ربَةَّنيََ ,ولْ ,تَحِمَلِ عَىْيِنيَ ,الصِرًا كْمَ ,حَمَىْنيَه عَىْا الىذَينَ نَنِ
قْملِىَنيَ ,ربَةَّنيََ ,ولْ ,تحَمىْنيَ ,نَ ,لْ ,طْ,قْ ْ لْنيَ ,ةَهَ وَاعِؤف عَنيَّؤ ,وَا ْغفَؤ ِر لْنيَؤ ,وَا ِربحَ ِمنيَؤ ,أْنِؤ َ نَ ِبلْ,نَؤ ,فْ,نِصؤ ِرنَ ,عَىْؤا
الْ ْبِم الْ ْ,فَرينَ} َوقْدِ ثَملَ َ فَي الصَّحَيف عَنِ النيَّملَي صَؤىىا الىىؤه عَىْيِؤهَ َوسَؤ ىمَ {ْ :أ َّ الىىؤهَ اسِؤنيَوََ ,
رَذَا ال تدعَ,ءَ َولْمَّ ,قْ,لَ الْممِنَنيب َ{ :ربَةَّنيَ ,لْؤ ,تمَاخَؤ ِذنَ ,ال ِ َنسَؤينيَْ ,أوِ أْخِفْ ْأنَؤ },قْؤ,لَ الىىؤه :قْؤدِ فْعَىْؤ }
وَكْ َذَل ْ فَي سَ,ئَر ال تدعَ,ءَ َوقْ,لَ النيَّملَيت صَىىا الىىه عَىْيِهَ َوسَ ىمَ { :ال َّ ال ىهَ تَوَؤ,وَزَ لَؤأنَّنيَي عَؤنِ الْخَفْؤإ
حسَبَ اجِنيَهََ ,رَمِ
وَالنيسِيَ ,وَنَ ,اسِني ْرربا عَىْيِهَ} فْ,لْمفْنيَي وَالْونيِدَات وَالْعَ,نيت ال َا تَ ْىىمبا ةَ,لعَّيِءَ ةَ َ
اجِنيَهًَ ,ا ْأوِ تَ ْىَيدًا قْ,صَدَينَ لَ,تملَ,ع الرَّسبل ةَمَملِىْغ عَىْمَهمِ لَْ ,يسِؤنيَحَ وب َ الْع بةَؤ ْ ةَإجِمَؤ,ع الْمسِؤىَمَ َ
َوال ِ كْ,نبا قْدِ أْخِفْئبا خَفْأً نوِمَعً ,عَىْيِهََ .وال َا قْ,لبا النَّ ,قىْنيَ ,الْحَؤقَّ وَاحِنيَوتؤبا ةَ,لْأْ َلىؤ َ العَّؤ ِرعَيَّ َ :لْؤمِ
حقت و َ قْ ِبلَهمِ ةَلِ
يَ نِ لَأْحَدَ نَنِ الْح ى,م ْأ ِ يىْزنَهمِ ةَموَرَّ َ قْ ِبلَهَ َولْ ,يَحِ مَ ةَْأ َّ الىذَا قْ,لْه ربَ الْ َ
حقت الىذَا ةَعَثَ الىىه ةَهَ ربَسبلْه لْ ,يغَفىا ةَؤلِ يَملْهَؤر فْؤإ ِ ظْهَؤرَ
يَحِ م ةَيِنيَه َوةَيِنيَهمِ الْ َنيَ ,وَالستنيَّ وَالْ َ
ربَجَعَ الْوَمَيع اللْيِهَ وَال ِ لْمِ يَملْهَرِ سَ ْ َ رَذَا عَنِ رَذَا وَسَ ْ َ رَذَا عَنِ رَذَا.ا ه
وأن ,عن خ,مت الملي ,حل ف,لذا يملهر لني ,ون ,ةل اهلل ةه أ كل األح ,م اليت ةنيينيمبر ,عىيه المنؤ ,رؤي
تهم نملنييؤ عىؤا ظنيؤب ؛ والملنيؤب ال يؤملين عىيهؤ ,أح ؤ,م م يؤن اهللحل وأ الؤدع,وى ال مل ت ؤم
عىيه ,ةيني,ت فإ أصح,ةه ,أ عي,ءحل والنني ,نعم نمازرب أخ,ن ,نن الملىم ح  ,فيمؤ ,ظهؤر لنيؤ ,نؤن الؤنيهم
الؤؤيت وجهنيمبرؤؤ ,ملؤن كؤؤ ,نؤؤن وا اهليئؤؤ,ت م رؤؤذه الدولؤ وأحؤؤد نعؤؤ,خيه ,ةؤؤل نفنييهؤؤ ,ون ؤؤررب
ع يدته,حل ورب ن فع عن الدول افرتاء نن ت بلبا عىا اهلل ال ذ ةغؤري عىؤمحل وحرفؤبا نؤنيهج
أرل السني واام,ع ةبربق,تهم السملعحل ةعد حره والخبانه لزنرو الغةو أن,م اعىيفؤ م االجنيمؤ,ع
املعروف .وةعدر ,أع ,وا ت رير ننيهج أرل السني واام,ع م رذه الدولؤ ةنيفؤبي

نؤن اعىيفؤ ؛

فأصدربوا السىسى العىمي م ةي ,نس,ئل ننيهوي حل في,هل ,نن ولؤ ويؤ ,هلزاهلؤ ,وي,هلؤ ,نؤن نعيملؤ
وي ,حلي,ئه ,أ تبلي اا,سبس نفنيي ,ي ررب ع يدته .,فم ,ا سي بل حمملب الدول قملل ش,نئيه. ,
ونؤ ,نؤؤرى ربنؤي م لؤؤه ةنيىؤ الؤنيهم الال كمؤن يرنؤؤا صؤ,حمله ة,ملعخؤؤةت أو مبؤ ,يسؤ نيهحل وقؤد قؤؤ,ل
األصمعي :نن أنث,هلم م رذا أ َّ ي بلبا :ربن,ه ةأح ,ف ربأسه .وق,ل :ونثىه قبهلم :ربن,ه ةث,لثؤ
األث,م .والث,لث نن األثؤ,م رؤي ال فعؤ نؤن ااملؤل جتعؤل الىل جنيملهؤ ,أثفينيؤ ,حل فني ؤب الث,لثؤ رؤي
ال فع املنيصى ة,املل.
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وق,ل خف,ف ةن ندة (وري أنه) :وال َّ قصيدو شنيع,ء نين  ...ال ا حخرت كث,لث األث,م .وق,ل أةؤب
عمليد :ونعني,ر ,كىه ,النَّه ربن,ه ة,لملهني . ,وق,ل األصمعي :ونن أنث,هلم م حنؤب رؤذا قؤبهلم :كأمنؤ,
أفرغ عىيه نبة ً,و ل ال ا كىمه ة ىم عمليم يس نيه ةه.,

حرن م املسىم فخة عن ط,لب العىم
ق,ل تع,ىل{ :وَنَنِ يَ ْنيلِ نمِنَنيً ,ننيَعَمدًا فْوَزَامه جَهَنيَّم خَ,لَدًا فَيهََ ,و ْغخَبَ الىىه عَىْيِهَ َولْعَنيَه َوْأعَدَّ لْه
عَذَاةً ,عَملَيمً},
وق,ل{ :ننِ أْجِل ََل ْ كْنيَملِنيَ ,عَىْا ةَنيَي السِرَائَيلَ ْأنَّه نَنِ قْنيَلَ نَ ْفسً ,ةَغَيِر نَفْؤهلٍ ْأوِ ْفسَؤ ,فَؤي الْؤأْربِض
فْ ْأْنَّمَ ,قْنيَلَ النيَّ,سَ جَمَيعً.},
عَنِ عَملِدَ اهللَ ةِن َنسِعب قْ,لَ :قْ,لَ ربَسبل اهللَ صَىىا الىىؤه عَىْيِؤهَ َوسَؤ ىمَ :الْ يَحَؤلت َم انِؤرسٍ نسِؤىَمٍ
َيعِهَد ْأ ِ الْ اللْهَ الالى الىىهحل َوأْني ربَسبل اهللَحل الالى ةَإحِدَى ثَةْث :الثَّيب الزَّانَؤيحل وَالؤنيَّفْهل ةَؤ,لنيَّفْهلحل
وَالنيَّ,ربك لَدَينيَهَ الْمفْ,ربق لَىْوَمَ,عَ َ.
وعَنِ ْأةَي أنَ,نَ ْ ةِن سَهِلٍ حل قْ,لَ  :كنيِ نَعَ عثم َ ,وَربَ نَحِصبربع فَي الدَّارب حل قْ,لَ َ :وةَمَ تَ ْنيىؤبنَي
؟ سَمَع ربَسبلَ ال ىهَ صَىىا الىىه عَىْيِهَ َوسَ ىمَ يَ بل  :ال يَحَلت َم انِرسٍ نسِىَمٍ الال ةَإحِدَى ثَةث :
حصَ,نَهَ حل ْأوِ قْنيَؤلَ نَ ْفسًؤ ,ةَغَيِؤر نَفْؤهلٍ فْي ْنيَؤلَ ةَهَؤ ,حل فْبَالىىؤهَ نَؤ,
ربَجلٍ كْفْرَ ةَعِدَ السِةنَهَ حل ْأوِ َزنَا ةَعِدَ ال ِ
َزنَيِ فَي ج,رَىيَّ حل وَال السِةمٍ قْ و حل َووَال ىهَ نَ ,أْحِملَملِ ْأ َّ لَي ةَؤدَينيَي ةَؤدَال ننيِؤذ رَؤدَانَي الىىؤه لْؤه حل
وَال قْنيَىْ نَ ْفسً ,حل فْملَمَ تَ ْنيىبنَي ؟ .ق,ل الذريب صحيف عىا شر الملخ,ربا ونسىم.
وعَنِ عَملِدَ ال ىهَ حل قْ,لَ  :قْ,لَ ربَسبل ال ىهَ صَ ىىا الىىه عَىْيِؤهَ وَسَؤ ىمَ  :أْوَّل نَؤ ,ي ْخَؤا ةَؤ ِينَ النيَّؤ,س فَؤي
الدنَ,ءَ" .نسىم"
ألسِبَ َ حل قْ,لَ  :قىْ  :يَ ,ربَسبلَ الىىؤهَ حل ال اخِنيَىْفْؤ ْأنَؤ ,وَربَجؤلع نَؤنَ املعِؤركَ َ
وعَن الْمَ ْدَا َ ةِن ا ْ
ضَ ِرةَنيَيِن حل فْ ْفْعَ يَدَا حل فْىْمَّ ,أرِبَيِ اللْيِهَ ألْضِرةَه قْ,لَ  :ال اللْهَ الال الىىه ْ :أقْنيىه أْمِ أْ َعؤه ؟ قْؤ,لَ :
ةَلِ َعِه قْ,لَ  :قىْ َ :وال ِ قْفْعَ يَدَا ؟ قْ,لَ َ :وال ِ فْعَلَ حل فْرَاجَعِنيه نَرَّتَيِن ْأوِ ثَةثًؤ ,حل فْ ْؤ,لَ الؤَّنييبت
صَىىا الىىه عَىْيِهَ َوسَ ىمَ  :ال ِ قْنيَىْنيَه ةعِدَ ْأ ِ يَ بلَ  :ال اللْهَ الال الىىه فْأنِ َ نَثِىه قْملِلَ ْأ ِ يَ بلْهَؤ ,حل وَرؤبَ
نَثِى ْ قْملِلَ ْأ ِ تَ ْنيىْه".نسىم"
فهذا الثم نن قنيل نسىم ,شهد أ ال الله الال اهلل ةغري وجه حق.
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واللي الثم نن قنيل العىم,ء
عَنِ ْأةَي عملَيِدَوْ ةِن الْوَرَّا

 -ربَضَيَ الىىه عَنيِه  -قْ,لَ :قىْؤ لَرَسؤبل الىىؤهَ  -صَؤىىا الىىؤه عَىْيِؤهَ

َوسَ ىمَ  -أْات النيَّ,س ْأشَ تد عَذَاةً ,يَبِمَ الْ َيَ,نَ َ؟ قْ,لَ :ربَجلع قْنيَلَ نَملَياْ ,أوِ ربَجىً ,أْنَؤرَ ةَؤ,لْمَعِروفَ َونَهَؤا
َ وَيَ ْنيىؤب َ
عَن الْمنيِ ْرحل ثمَّ قْ َرأْ ربَسبل الىىؤهَ صَؤىىا الىىؤه عَىْيِؤهَ َوسَؤ ىمَ{ :وَيَ ْنيىؤب َ النيَّملَؤي َ ةَغَيِؤر حَؤق
الىذَينَ يَأْنرو َ ةَ,لْ َسِ َ نَنَ النيَّ,س فْملَعرِرمِ}حل أخ رم {ةَعَذَا ْألَيمٍ} وجيع [آل عمرا .» ]21 :
وق,ل م االيؤ الؤيت ةعؤدر { :,أولْئَؤ ْ الىؤذَينَ حَملَفْؤ ِ أْ ِعمَؤ,له ِم فَؤي الؤدتِنيَ ,وَالْؤآخَرَوَ وَنَؤ ,لْهؤ ِم نَؤ ِن
وؤؤ,زَى
صؤؤرينَ} [آل عمؤؤرا  ]22 :وَةفْ ْىؤؤ ,الْعَ َمؤؤل َفؤؤي ال ؤ تدنِيَْ ,أ ِ ال ي ملؤؤلحل وم اآلخؤؤرو أ ال ي َ
نََ ,
عَىْيِهَ.
وكذل ق,ل نع ل ةن أةي نس

 :ك,ن األنمليؤ,ء صؤىبات اهلل عىؤيهم جتؤيء الىل ةؤين السؤرائيل

ةغري كني ,في نيىبنهم حل في بم قبم ؤن اتؤملعهم فيؤأنرو ة,ل سؤ حل أا ة,لعؤدل حل في نيىؤب  .وقؤد
ربوا عن اةن نسعب قؤ,ل قؤ,ل الؤنييب صؤىا اهلل عىيؤه وسؤىم  " :ةؤئهل ال ؤبم قؤبم ي نيىؤب الؤذين
يأنرو ة,ل س نن الني,س حل ةئهل ال بم قبم ال يأنرو ةؤ,ملعروف وال ينيهؤب عؤن املني ؤر حل ةؤئهل
ال بم قبم ميعي املمنن ةينيهم ة,لني ي " .وربوى أةب عمليدو ةن اارا أ النييب صىا اهلل عىيه وسؤىم
ق,ل " :قنيى ةنيب السرائيل ثةث وأربةع نملي ,نن أول النيه,رب م س,ع واحدو ف ,م ن,ئ ربجؤل واثنيؤ,
ععر ربجة نن عمل ,ةين السرائيل فأنروا ة,ملعروف ونهبا عن املني ر ف نيىؤبا مجيعؤ ,م آخؤر النيهؤ,رب
نن ل اليبم ورم الذين كررم اهلل م رذه اآلي " .كره املهدوا وغريه .وربوى شعمل عؤن أةؤي
السح,ق عن أةي عمليدو عن عملداهلل ق,ل  :ك,ن ةنيب السرائيل ت نيؤل م اليؤبم سؤملع نمليؤ ,ثؤم ت ؤبم
سبق ةَ ْىَهم نن آخر النيه,رب.
وق,ل األن العني يفي_ربمحه اهلل_ م رؤذه االيؤ " :رؤذا الملىؤم والملغؤي حَؤرَّمَ اهلل عَىْؤيِهمِ ةسؤململه
ةع

ن ,ك ,حةالً عىيهمحل كم ,ق,ل رنيََ { :,ل ْ جَزَيِنيَ,رم ةَملَغِيَهمِ}.

ونثىه ,قصؤ اانييؤد وأصؤح,ةه عنيؤدن ,افؤرتى عىيؤه ف هؤ,ء ةغؤدا ة,لزندقؤ حل ف ؤ,ل هلؤم املىؤ ورب
عىيهم :ي ,أعداء اهلل ن ,أرب مت الال أ تنيفبا أولي,ء اهلل نن األربض واحداْ ةعد واحد وأننيم تؤرو لؤه
كل يبم عمل,ربو وال تز جرو ورذا اانييد ال سمليل ل م الليه حنيا تغىملؤبهحل فؤ,مجعبا لؤه الف هؤ,ءحل

16

واعمىبا له جمىسً,حل فإ أننيم غىملنيمبه وشهد النيؤ,س ةؤأن م غؤ,لملب عىيؤه قنيىنيؤهحل وال رؤب غىؤمل م
واهلل ألنع عىي م ة,لسيف حنيا ال نمل ي نني م أحدا عىا األربض
وحنن ن بل ل م :ورذا أةؤب يع ؤب امل دسؤي ال سؤمليل ل ؤم الليؤهحل وواهلل لؤن ت ؤدربوا عىيؤه ولؤب
اجنيمع نع م الث ى حل فىن تخرونه الال ةإ اهلل والال ةعيء قد كنيمله اهلل عىيهحل ولن ت دربوا عىيؤه
حنيا تغىملبهحل ف,مجعبا له ف ه,ئ م واعمىبا له جمىسً,حل ور,تبا ةررؤ,ن م ال كنيؤنيم صؤ ,ق حل فؤإ
أنؤؤنيم غىملنيمؤؤبه وشؤؤهد النيؤؤ,س ةؤؤأن م غؤؤ,لملب عىيؤؤهحل وأثملؤؤنيم عىيؤؤه تهم ؤؤم ةؤؤ,ل ار (وأوهلؤؤ,
اا,سبسي والر و اليت زعمنيمبر ),قنيىني,ه حنن وت رةنيؤ ,ةؤه الىل اهللحل ة,لعؤدل ة,ل خؤ,ء ةعؤرع اهلل ال
ةعرع األننيي حل ال أرب مت حم م العدلحل وال أةينيم فنيملعركم ةعذا أليم قبلً ,نن رب الع,مل .
ونثىه ,قبل ص,حب الملي ( : ,وحنيا ينيحمل كل واحد تملع لس,نه ةعد رذا الملي ,فة يني ىم مب ,ال
يعرف ويسملب الفرق م صفبف اجمل,ردين) .فهذا ن ,فعني ,ل ني,ة الرس,ل ونعرر ,م اإلنرتنؤ ؛
أل األنر قد زا فعىً ,عن حده والباضف نن تهديدكم رذا وتع,نى م أنه المن ,سي ب تملعؤ كؤةم
نن ت ىم ة,لسيف؛ وأا سيف سؤيف األنؤن ال ةسؤيف احلؤق ةسؤيف ال خؤ,ء العؤ ,ل؛ ولؤب كؤ,
كذل وربةني ,لبقفني ,وت ىمني ,ةه م أوس,ط محل ومل خنف ونني ر املني ر عةني حل وأننيم نن تدفعبنني,
ةنيهديدات م الىل ل ي ,والو أنبربن,حل وأن ,نن يسملب الفرق ة اجمل,ردينحل فهب نن يسى األنؤن
الملىم عىا ربق ,املبحدينحل ويزجبنهم م ظةم سوبنهم ةعيؤدًا عؤن ال خؤ,ء العؤ ,لحل ولؤيهل
كل نن أن ر نني رًا أو خفأ والو األنبرب ونصفحل ص,رب رب نن يسملب الفرق ويعق عص,رمحل ةؤل
مجع اام,ع المن ,ي ب حبل كىم النيبحيد ة بو العرع ة بو ال خ,ء الع ,ل ال ة بو األنن.

وم اعني,م
نذكركم ي ,والو أنبربن ,ة بل اهلل _تعؤ,ىل شؤأنه_{ :ال َّ الىىؤهَ يَؤأْنر ةَ,لْعَؤدِل وَالْإحِسَؤَ ,والينيَؤ,ءَ َا
حعَ,ءَ وَالْمنيِ ْؤر وَالْملَغِؤي يَعَمل ؤمِ لْعَ ى ؤمِ تَؤذَكىرو َ}[ .النيحؤل ]90:ونف,لؤب
الْ ِرةَا وَيَنيِهَا عَن الْفْ ِ
مبح,كم عىنيي لىعي أةي يع ب حيخرر ,ال خ,و وطىمل العىم املبثبق لدى اإلخبو؛ ليعهدوا
عىي ؤه وينيح ؤؤبا نؤؤن الؤؤنيهم املبجه ؤ الليؤؤه؛ ويؤؤروا قسؤؤم,ت وحملؤؤ,ت وجهؤؤهحل ويسؤؤمعبا اعرتافؤؤه
واعرتاضهحل ويثملنيبا عىيه جرنه ال ك ,مث جرم قد اقرتفه؛ ألنه وكمؤ ,سؤملق أ رؤذا النيعمؤيم فيؤه
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تعؤؤد ف,ضؤؤف عىؤؤا العؤؤي وفوؤؤبرب واضؤؤف م خصؤؤبننيه { ْف ؤأْتبا َة ؤهَ عَ ْىؤؤا ْأ ِعؤؤين الَّنيؤؤ,س لْعَىىه ؤمِ
َيعِهَدو َ}حل فه,تبا ةرر,ن م وأشهدوا طىمل العىم ال كنينيم ص ,ق .
رذا ن ,ج ,ت ةه النيفهلحل ون ,ك ,نن صبا حل فمن اهلل وحدهحل ون ,ك ,نن خفأحل فمؤين ونؤن
العيف ... ,وصل الىهم عىا نمليني ,حممد وعىا آله وصحمله وسىم.

وكنيمله  :غنيدرب امله,جر
 27و احلو 1439
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