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ئات ٔاعاملنا ،ونعوذ اب من رشور ٔانفسنا ،وستغفره ،وستعینه ،حنمده ، ٕان امحلد  من  وس

ده الرشیك  ،ٕا ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ،هادي  ومن یضلل فال ،مضل  هيدي هللا فال  ،و
  :ٔاما بعد                                                            ،ؤاشهد ٔان دمحما عبده ورسو

لها ٔان ٔاكرث الناس بعد  ،فٕانه من سنة هللا القدریة يف هذه األمة اهئم،ويف األمم ق یضلون عن  ٔان
ن حصني ،الرصاط املستقمي لیه السالم عن معران  خير أمتي ((النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  قال:  ٔان :كام قال 

فال أدري أذكر بعد قرنه  :قال عمران ،م الذين يلونهمث ،ثم الذين يلونهم ،قرني
ً يشهدون وال يستشهدون ،قرنين أو ثالثة ويخونون وال  ،ثم إن بعدهم قوما

  ١.ٔاخرجاه ))،ويظهر فيهم السمن ،وينذرون وال يفون ،يؤتمنون
  ٢)).ويحلفون واليستحلفون((  :ويف روایة ملسمل

فَلَْوالَ َكاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمن قَْبِلُكْم أُْولُواْ بَِقيٍَّة  (( :ومصداق هذا يف كتاب هللا قو تعاىل

ْن أَنَجْينَا ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذيَن َظلَُمواْ َما  مَّ يَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد فِي األَْرِض إِالَّ قَِليالً ّمِ
ْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها } َوَما َكاَن َربَُّك ِليُ ١١٦أُتِْرفُواْ فِيِه َوَكانُواْ ُمْجِرِميَن{

ةً َواِحدَةً َوالَ يََزالُوَن ١١٧ُمْصِلُحوَن{ } َولَْو َشاء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ
ْت َكِلَمةُ َربَِّك ألَْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن ١١٨ُمْختَِلِفيَن{ ِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوتَمَّ } إِالَّ َمن رَّ

ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤادََك ١١٩ِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن{اْلِجنَّ  } َوُكـالًّ نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنبَاء الرُّ
  )).}١٢٠َوَجاءَك فِي َهـِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن{

لیه السالم يف احلد )،إال قليال ممن أنجينا( : فقو ه ٕاشارة لقو  أال إن (( :یث الصحیحف

وإن هذه الملة ستفترق  ،من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة
 ،وهي الجماعة ،وواحدة في الجنة ،ثنتان وسبعون في النار ،على ثالث وسبعين

 ال ،وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك األهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه
ابة ٣))،مفصل إال دخلهيبقى منه عرق وال  وهذا لفظ  ،رواه ٔاهل السنن عن مجع من الص

        .ٔايب داود عن معاویة ريض هللا عنه
ْنُهم مَّن َكلََّم اہلّلُ َوَرفََع بَْعَضُهْم {  :وقال تعاىل ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ّمِ ُسُل فَضَّ تِْلَك الرُّ

اْلبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُدُِس َولَْو َشاء اہلّلُ َما اْقتَتََل  دََرَجاٍت َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريَمَ 

                                                 
ه: ( )،٤/٤٤٠ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ١ اري يف حصی ان يف ، )٤/١٩٦٤ؤاخرجه مسمل: (، )٣/١٣٣٥ؤاخرجه الب ن ح ؤاخرجه ا

ه: ( ه:  داود ؤابو، )١٥/١٢٣حصی  ).٤/٢١٤( يف س
  ).٤/١٩٦٥ٔاخرجه مسمل: (_  ٢
ه:، )٤/١٠٢امحد يف مسنده: (ٔاخرجه _  ٣ ه: (داود  ؤابو، )١/٢١٨( ؤاخرجه احلامك يف حصی املعجم والطرباين يف ، )٤/١٩٨يف س

ري  ).١٩/٣٧٦( :الك



ْن آَمَن َوِمْنُهم مَّن  ن بَْعِد َما َجاءتُْهُم اْلبَيِّنَاُت َولَـِكِن اْختَلَفُواْ فَِمْنُهم مَّ الَِّذيَن ِمن بَْعِدِهم ّمِ
ولكن اختلفوا فمنهم (   :فقو ،} نَّ اہلّلَ يَْفعَُل َما يُِريدُ َكفََر َولَْو َشاء اہلّلُ َما اْقتَتَلُواْ َولَـكِ 

ني  )، من آمن ومنهم من كفر دى الطائف ون وذم  ،محد ٕال ٔخرى.ومه املؤم   ل
ً فَاْستَْمتَعُ { :وقال تعاىل ةً َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالَدا واْ َكالَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم َكانُواْ أََشدَّ ِمنُكْم قُوَّ

بَِخالقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُم بَِخالَقُِكْم َكَما اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم بَِخالَقِِهْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي 
  .٦٩التوبة،} َخاُضواْ أُْولَـئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الُّدْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

سايئو  ،فقد روى ما دیث الزهري عن  :والرتمذي وقال ،ال دیث حسن حصیح من  هذا 
ؤيل عن ٔايب واقد اللیيث ٔانه قال ن ٔايب سنان ا خرجنا مع رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  إلى (( :سنان 

وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها  ،ونحن حديثو عهد بكفر ،حنين
اجعل لنا ذات  ،مررنا بسدرة فقلنا يا رسول هللاف ،ذات أنواط :يقال لها ،أسلحتهم

قلتم والذي  ،هللا أكبر إنها السنن  :فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ،أنواط كما لهم ذات أنواط
إنكم قوم : قال)، اجعل لنا إلها كما لهم (  :كما قالت بنو إسرائيل لموسى ،نفسي بيده
  ٤).)لتركبن سنن من كان قبلكم  ،تجهلون

ني لتتبعن سنن من كان (( :عن ٔايب سعید ريض هللا عنه ٔان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال :ويف الصحی

يا رسول هللا  :قالوا ،حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،قبلكم حذو القذة بالقذة
   ٥)).فمن :قال ؟اليهود والنصارى
اري لتأخذن أمتي مأخذ (( :ملسو هيلع هللا ىلص  قال عن ٔايب هررة ريض هللا عنه ٔان النيب  :وما رواه الب

فمن الناس إال  :قال ،فارس والروم :قالوا ،وذراعا بذراع ،القرون قبلها شبرا بشبر
  ٦)).أولئك

ه خمرج اخلرب عن وقوع ذ :قال شيخ اإلسالم بن تيمية م ملن یفع  ،"وهذا لكه خرج م وا
ة من األرشاط واألمور احملرماتكام اكن خيرب عام یفع الناس بني یدي الس   "  .ا

دم العمل بعلمهم :وقال ايضا ة  هيود ٔاص من  فهم یعلمون احلق وال  ،" وجامع ذ ٔان كفر ا
عونه قوال ٔاو معال مل ،وال معال ،ال قوال، ٔاو ،ی ة معلهم بال  فهم جيهتدون  ،وكفر النصارى من 

ىل هللا ماال یعلمون، ، ویقو يف ٔاصناف العبادات بال رشیعة من هللا ان لون  ولهذا اكن السلف كسف

                                                 
ه: (، )٥/٢١٨ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٤ ان يف حصی ن ح ه: الرتمذي و  )،١٥/٩٤ؤاخرجه ا سايئ و ، )٤/٤٧٥(يف س ه ال يف س

ريطرباين يف وال، )٦/٣٤٦( :الكربى   ).٣/٢٤٤( :املعجم الك
ه: (و ، ) ٣/٨٤ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٥ اري يف حصی ان يف و ، )٤/٢٠٥٤ٔاخرجه مسمل: (و ، )٣/١٢٧٤ٔاخرجه الب ن ح ٔاخرجه ا

ه: (   ).١٥/٩٥حصی
ه عن ٔايب هررة قال قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص لمك((  :ؤاخرج احلامك يف حصی عن سنن من ق ا وشربا فشربا حىت لو لت ا فذرا ا وذرا ا ا ف  اب

لمتوه معهم قال لوا حجر ضب  هيود والنصارى :د ل  رسول هللا ا ىل رشط مسمل ومل خيرجاه ))، مفن ٕاذا  :قال ،ق دیث حصیح  هذا 
 .هبذا اللفظ

ه: (و ، )٢/٣٢٥ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٦ اري يف حصی   ).٦/٢٦٦٩ٔاخرجه الب



ريه یقولون ة و هيود :ن عی ه شبه من ا لامئنا فف ه شبه  ،من فسد من  ومن فسد من عباد فف
س هذا ٔایضا موضع رشح ذ ،من النصارى    .ول

لمه رب به رسو مما سبق يف  فذ مبا ٔا لهم فقضاؤه  ذر س ث ،ومع ٔان هللا قد  قال ف  ح
ني    :ٔاخرجاه يف الصحی

لتتبعن سنن من كان : (( قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص :عن ٔايب سعید اخلدري ريض هللا عنه قال

يا رسول هللا  :قالوا ،حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ،قبلكم حذو القذة بالقذة
   ٧)).فمن :قال ؟اليهود والنصارى

ه اري يف حصی ال تقوم الساعة ((  :يب هررة ريض هللا عنه عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ  :وروى الب

يا رسول هللا  :فقيل ،وذراعا بذراع، حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر 
ه مضاهاة للهيود  ٨))،ومن الناس إال أولئك :قال ،كفارس والروم رب ٔانه سیكون يف ٔام فأ

اب ،والنصارى امج لفارسومضاهاة  ،ومه ٔاهل الك هنى عن  ،والروم ومه األ وقد اكن  ملسو هيلع هللا ىلص  
شبه هبؤالء وهؤالء ر عنه ٔانه قال ،ال ارا عن مجیع األمة بل قد توا س هذا ٕاخ ال تزال (( :ول

رب  ملسو هيلع هللا ىلص  ان هللا ال جيمع  ،٩))طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ؤا
ىل  ه بطاعته" ،ضالهذه األمة  ستعملهم ف ن غرسا  زال یغرس يف هذا ا    ١٠و ٔان هللا ال 

  
  فصل

د والسنة لیه السالم هام الظاهران يف بالد امل  ،فاكن التوح سلمني يف القرون الثالثة مصداقا لقو 
ة ظاهرة ٔالبتةاملفض از بد ة ،، فمل یوجد يف اجلزرة العربیة وخصوصا احل يف  وال خرج مهنا بد

ن ٔالبتة كام خرج من سائر الامصار ، مث بعد القرون املفض " ؤاما بعد ذ فقد اتفق  ،ٔاصول ا
ة س حب ىل ٔان اجامع ٔاهلها ل كن فهيا ،الناس  ريها من العلامء ما مل  نئذ يف  الس  ،اذ اكن ح

ني ظهر فهيا الرفض سبني  ،ن ٔاهلها اكنوا ممتسكني مبذههبم القدمي، فإ من  ٕاىل مذهب ما ٕاىل م
ل ذ ٔاو ،ٔاوائل املائة السادسة هيم من رافضة املرشق من ٔاهل  فٕاهنم ،بعد ذ ٔاو ،ق قدم ٕا

ريمه من ٔافسد مذهب كثري مهنم ،قاشان سبون مهنم ٕاىل العرتة النبویة ،و لهيم  ،ال س املن وقدم 
اب والسنة الفة للك ب ٔاهل البدع ا نئذ وبذل هلم ٔاموالا كثرية  ،ك ة فهيا من ح فكرثت البد

."١١   

                                                 
 خترجيه._ سبق  ٧
 _ سبق خترجيه. ٨
ه: (و ، ) ٤/٣٦٩ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٩ اري يف حصی ان و ، )٣/١٥٢٣ٔاخرجه مسمل: (و  )،٦/٢٦٦٧ٔاخرجه الب ن ح ٔاخرجه ا

ه: ( ه: داود وابو، )١٥/٢٣١يف حصی  ).٣/٤( يف س
ضاء الرصاانظر _  ١٠  ).١/٥ط: (اق
اوى انظر_ ١١  ).٢٠/٣٠٠( :مجموع الف



ارجون عن الرشیعة: "وقال رمحه هللا  از فأكرثمه ٔاو كثري مهنم  وفهيم من البدع  ،ؤاما ساكن احل
اجزون ،والضالل والفجور ماال یعلمه ٕاال هللا ن فهيم مستضعفون  كون  ،ؤاهل إالميان وا وٕامنا 

فلو ذلت هذه الطائفة والعیاذ اب لاكن  ،ذه البالدالقوة والعزة يف هذا الوقت لغري ٔاهل إالسالم هب
لب فهيم الرفض از من ٔاذل الناس الس وقد  ون ابحل    ١٢".املؤم

  
دث للمسلمني يف ٔاواخر القرن السابع من غزو التتار لیه رمحة هللا اىل ما ؤان ظهور  ،شري 

  .السنة يف ذ الوقت ابلشام
  
  

  فصل
ىل إالمارة فهياواكن للرافضة الید الطوىل  د النبوي بل و " واكنت اخلطابة  :لعدة قرون ىل املس

ين ن منی الرشیف احلس ن عبد الوهاب  هيم، ق بأیدي آل سنان  فمل ، بل واكن احلمك مرجعه ٕا
امك مهنم    .كن ألهل السنة خطیب وال 

ا :قال ابن فرحون ىل مرص واحل الء العبیدیني  ذ اس   .ز والظاهر ٔان ذ م
   ١٣فٕان اخلطبة يف املدینة اكنت بأیدهيم "

ا  ،ولهذا اكن الصواب هو املنصوص عن ٔامحد"  :وقال شيخ اإلسالم ستحب اجلهر ٔاح ٔانه 
ىل ٔانه اكن جيهر هبا ٕاذا صىل ابملدینة ا ونص قوم  سم ٔاح ستحب اجلهر ابل فظن  ،بذ ف

ىل من مل جيهر هباو  ،القايض ٔان ذ ألن ٔاهل املدینة شیعة جيهرون هبا ألن القايض ملا  ،ینكرون 
شیع لهيا ،جح اكن قد ظهر هبا ال ىل ٔاهل مكة العبیدیون املرصیون وقطعوا احلج من  ،وٕاستوىل  و

   ١٤".وٕامنا جح القايض من الشام ،العراق مدة
   

  فصل
ىل اجلزرة العربیة بعد القرون املفض ٕاال بعد ظه د والسنة  ور دعوة إالمام فمل تظهر ٔانوار التوح

ن عبدالوهاب رمحه هللا دد دمحم  و السعودیة يف القرن الثاين عرش ،ا ام ا وهذا إبجامع  ،وق
دت ٔانوارها  ،لامء ٔاهل السنة ا ٕاىلوام مين حىت بلغت الهند ؤافریق ي  ،بالد الشام وا واألمر ا

و قامت عجبا ٔان هذه ا فكرا وم مث  ،مث سقطت ،مث قامت ،مث سقطت ،یقف عنده العاقل م

                                                 
اوىمجمو انظر _  ١٢  .) ٢٨/٥٣٣( :ع الف
رخي املدینة الرشیفةانظر _  ١٣   ).١/٢٨( :التحفة اللطیفة يف 
اوىانظر _  ١٤   ).٢٢/٣٤٤( :مجموع الف



زال در  ،قامت وال متعات املسلمة  وهذا عند التأمل يف سنن هللا الكونیة القدریة يف األمم وا
ىل ٔانه ٔامر رابين مرتبط ابألسباب الرشعیة قال تعاىل ،الوقوع ُ الَِّذيَن آَمنُوا   :مما یدل  {َوَعدَ اہللَّ

اِلَحاِت لَيَْستَ  ْخِلفَنَُّهم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
ً يَْعبُدُونَنِي الَ  ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنا لَنَُّهم ّمِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدِّ  َولَيَُمّكِ

الَِّذيَن إِن {  :وقال، ٥٥النور}لَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُوْ 

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكرِ  َالةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاُهْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ  مَّ
ِ َعاقِبَةُ اْألُُمورِ    .٤١احلج}َوہلِلَّ

   
  
  
  
  

  فصل
وظهور األمر  ،رشك والبدع من احلرمني الرشیفني وٕاقامة الرشیعةواكن من مثارها زوال مظاهر ال 

ن ؤاقر ٔاعیهنم  د هني عن املنكر ما ٔاثلج صدور املو   ابملعروف وا
ا يف العرص احلدیث ٔاهنا :   واكن من مهنا

ة املسلمني امللزتمني لرشع هللا، بل لك مسمل ممتسك _ ١ ىل ٔاساس انفصايل عن جام مل تقم 
اب والسنة   فهو من ٔاهلها . ابلك

سمیة هللا لها األمة: ( _ ٢ رتض لنفسها اسام ٔاو عنوا یعزلها عن  هو سماكم المسلمين من مل 

 ) .قبل وفي ّهذا .. 
ري دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .،_ ٣ رش  د من ال مت ٕاىل ٔا  مل ت
ابة_ ٤ دة السلف من الص ري عق دة  هبم ريض هللا عهنم  والتابعني واألمئة املعتد ،مل تدن  بعق

 ٔامجعني .
بل رمحه هللا أ _ ٥ ري مذهب إالمام ٔامحد بنب ح ي  ا بني د املذاهب املعتد هبمل تلزتم مبهنج فقه

 ٔاهل السنة .
ري البیعة الرشعیة لويل األمر ._ ٦ ذ بیعة   مل تعط ومل تأ
ري شهادة ٔان ال ٕا ٕاال هللا ؤان دمحما رسول هللا_ ٧ رفع رمزا ٔاو شعارا    ملسو هيلع هللا ىلص .مل 
عت خطا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته ٕاىل هللا بأمر هللا_ ٨ دٔات مبا بدٔا به رسول هللا ،ت  ،ف

د هللا ابلعبادة ،والرسل من ق دم رصفها لغريه ،بتوح ا مرسال  ،ولو اكن ملاك مقراب ،و ٔاو ،ٔاو ن
  ابجلنة .ولیا شهد  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص



عوة الولیدة حىت تبلغ ٔامر هللا _ ٩ رشیة إبذن هللا ل س امحلایة ال عت خطا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابل ت
. 

دها ٔاقامت احلدود ١٠ نیا  ،وملا اشتدت سا ن وا وحمكت رشع هللا يف مجیع ٔامور ا
  ) . حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل(  :وجاهدت
ده وصدق ني ٕاىل دینه احلق .. (  ،هللا و ا ده ونرص عباده ا وقل جاء الحق وزهق ؤاعز ج

ةالباطل إن الباطل كان زهوقا . ن األرض رة ٔاخرى بعد  ،. ) وسقطت ٔاو ب واألجشار  والق
ادها اجلهل والاحنراف ٕاىل جزرة العرب .   ٔان ٔا

ن يف ٔارض اجلزرة كام ا    د لف هللا عباده املو لهمواست ن من ق لف ا هنم  ،ست ومكن هلم د
ي ارتىض هلم ئا . ،ا رشكون به ش ا یعبدونه ال   وبدهلم من بغد خوفهم ٔام

ح هللا هلم خزائن األرض     ن، وجعل ٔافئدة من الناس هتوي  ،وف ري ا نیا ٕاىل  ري ا جفمع هلم 
هيم قى األمر ،ٕا شكرون، وس كذ إبذن هللا ما حفظوا  ورزقهم من مثرات األرض لكها لعلهم 

ىل ذ  عهدمه مع هللا  هتم هللا    . ث
  
ىل مهناج النبوة وظیفة رمسیة مستق يف  ١٢ عوة ٕاىل هللا  هني عن املنكر وا األمر ابملعروف وا

ا إالداري .   نظا
ارة والعمل واللهو حىت تقىض ال ،األذان للصالة فهيا ١٣ اري برتك البیع والت صالة كام ٕایذان ٕاج
  .ٔامر 
ل العمل والعمل . ١٤ ساء يف مجیع مرا اب وفصل الرجال عن ال   فرض احل
ذا ل ١٥ هتا ٕاال ملسمل تنف س    ١٥. ٔان ال جيمتع فهيا دینانوصیة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالمتنح ج
ت ما١٦ ر وكتب األمئة  _ ٔاح ر من الرتاث العلمي السلفي من كتب احلدیث واأل ناند دد    .ا
شأت املعاهد و اجلامعات الرشعیة١٧ لق كثري من ٔابناء العامل إالساليم فاكنوا  ،_ ا وانتفع مهنا 

د والسنة رش التوح   .ٔامئة يف بالدمه يف 
ل ذ١٨ شهد ق   ._ هیأت احلرمني الرشیفني للحجیج واملعمترن والزائرن ابلتوسعة والعامرة مبامل 

د  ل قرنني يف قریة صغرية من حصراء جزرة العرب فهذا جتدید دعوة التوح القا املمزقة  ،یبدٔا ف
نیا ٔاو االٓخرة ئا یذكر من حظ ا د هللا هبا ٔاهل اجلزرة بعد  ،ٕاىل ٕامارات صغرية ال مت ش و ف

ة  مهم بعد اجلوع ویؤمهنم بعد اخلوف، ویطع  ،الفرقة دة مرتام وحيول هللا هبا اجلزرة دو وا
ن وطالب األمن واملال من لك ماكن .األطراف مم هنا ودنیاها یقصدها طالب العمل وا   زية يف د

  

                                                 
عوة اىل هللا يف جزرة العرب للعالمة الرابين الشیخ احملقق سعد احلصني. ١٥   _ انظر رسا ا



  
  
  
  

  فصل
"  فلك طائفة حتت سیاسة ملوك السنة ولو ٔان امل اكن ٔاظمل  :قال شيخ اإلسالم بن تيميةفَ 

نیا ن وا اهلم ،امللوك يف ا ري من  ه ٔاهل السنة وميتاز  ،ا  شرتك ف ي  ون به فٕان األمر ا
ىل بعض الوجوه     ١٦" .عن الرافضة تقوم به مصاحل املدن ؤاهلها 

كون رؤوسهم  ىل ٔان ٔاعظم األمور اليت ترض بعامة املسلمني ٔان  م من هذا إالمام یدل  فهذا ال
دة ،من ٔاهل البدع ن عق قهتا تبدیل ا رش ابطلهم  ،وتدینا ،واليت حق ساهل معهم يف يف  ٔاو ال

ُ َسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض اْألَْمِر وَ ذَلِ { :قال تعاىل َل اہللَّ ُ َك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما نَزَّ اہللَّ

  ٢٦دمحم، }يَْعلَُم إِْسَراَرُهمْ 
ري مهنم ام بلغوا من الظمل  فهم  ن سامل من التحریف  ،ؤان ملوك ٔاهل السنة  قال وذ ٔان ا

لیه ابملعجزات " وهذ :الشيخ عليه رحمة هللا ىض ٔانه ال جيوز ٔان یؤید هللا كذااب  اليت ا مما یق
اءه الصادقنئاید هب ام للناس، فإ ا ٔان هنم ودنیامه وآخرهتم ،ن هذا رش  لهيم د    .یضلهم ویفسد 

س هذا اكمل الظامل    .والعدو فٕان امل الظامل البد ٔان یدفع هللا به من الرش ٔاكرث من ظلمه ،ول
دة بال ٕامامست :وقد قيل ري من لی وا   وٕاذا  ،ون سنة ابمام ظامل 

نیا لهيا ،قدر كرثة ظلمه فذاك رضر يف ا نوهبم ویثابون  كون كفارة  ورجعون فهيا  ،اكملصائب 
لهيم من العدو ،ویتوبون ٕالیه ،ٕاىل هللا وستغفرونه سلط     .وكذ ما 

ىل هللا كذب  سوى  ،ٔایده هللا تأیید الصادق فلو نيبویقول ٔاي یدعى ٔانه  ،ؤاما من  للزم ٔان 
ه ستوى الهدى والضالل ،وبني الصادق ،ب ورتفع  ،وطریق اجلنة وطریق النار ،واخلري والرش ،ف

متیزي بني هذا وهذا هنم ،ا   ، وآخرهتم.ودنیامه ،وهذا مما یوجب الفساد العام للناس يف د
ال من ی  :ملسو هيلع هللا ىلص  النيبولهذا ٔامر  ن الفاسد من ٔاهل البدعبق ىل ا ، ؤامر ابلصرب اكخلوارج ،قاتل 

لهيمىل جور األمئة،  اهلم واخلروج  ولهذا قد ميكن هللا كثريا من امللوك الظاملني مدة  ،وهنى عن ق
 ".١٧     
  

  فصل

                                                 
 ).٦/٤١٨( :مهناج السنة النبویةانظر _  ١٦
اوىمجموع اانظر _  ١٧  ).١٤/٢٦٨( :لف



عوات ة مل یدركها كثري من ٔاحصاب ا   وهذه املفاهمي الرشعیة السلف
مث ،املعارصة مثر ولهذا مل  ٓ ر ا كون  مع ٔانَّ  ،نات اليت جاءت يف القرآن، ملن ٔاقام القرا النیات قد 
یج اىل الرشیعة ،كفي ولكن هذا ال ،طیبة اري ،وٕاال ملا اح    :وقد روى الب

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  قال َّ دیث ٔايب هررة ريض هللا عنه عن رسول ا َما  :من  َلَْهيِ ن َداُوَد  قال ُسلَْیَماُن 
َالم ُكلُُّهنَّ يَأْتِي بِفَاِرٍس  ،أو تِْسٍع َوتِْسِعينَ  ،َألَُطوفَنَّ اللَّْيلَةَ على ِمائَِة اْمَرأَةٍ ((  :السَّ

 ِ فلم  ،فلم يَقُْل إن َشاَء هللا ،قل إن َشاَء هللا :فقال له َصاِحبُهُ  ،يَُجاِهدُ في َسبِيِل اہللَّ
َوالَِّذي نَْفُس دمحمٍََُّ بيده لو قال إن  ،َجاَءْت بِِشّقِ َرُجلٍ  ،يَْحِمْل ِمْنُهنَّ إال اْمَرأَةٌ َواِحدَةٌ 

ِ فُْرَسانًا أَْجَمعُونَ  ل يف ٕاجناب  ١٨))،َشاَء هللا لََجاَهدُوا في َسبِيِل اہللَّ مفع هذا القصد الن
ریة ل هللا ولكن مل یمت ما ،ا  ٔاي مل یعلق ذ ،ألنه مل یقل ٕان شاء هللا ،ٔاراد وهو اجلهاد يف س

ئة هللا سیا ،مبش عوات املعارصة  ،ورمبا اكن ذ  ي الزم بعض ا ىل ٔان الفشل ا وهذا یدل 
رشع هللا ومهناجه الل  سب إال إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا { :وٕاال فقد قال تعاىل ،اكن 

  .٥١راف،فِي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َويَْوَم يَقُوُم اْألَْشَهادُ }
  

  فصل
ل هذا املقام للمسلمني يف بالد  ة اليت تقال يف م لیه فٕان النصی   و

اة ورعیة لیه دوهتم :احلرمني ر ي قامت  متسكوا ابملهناج ا فٕان  ،ؤان حيذروا من التبدیل ،ٔان 
رشق بتة اكلشمس  لَى قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم عَ {  :وتغرب قال تعاىل سنن هللا يف األمم 

ْنُهم  بُِّكْم َولَيَِزيدَنَّ َكثِيراً ّمِ ن رَّ ا َشْيٍء َحتََّى تُِقيُمواْ التَّْوَراةَ َواِإلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيُكم ّمِ مَّ
ً فَالَ تَأْسَ  بَِّك ُطْغيَاناً َوُكْفرا   :وقال تعاىل  ٦٨املائدة،}َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

بِِّهْم ألَكلُواْ ِمن فَْوقِِهْم َوِمن وَ { ن رَّ لَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْوَراةَ َواِإلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَيِهم ّمِ

ْقتَِصدَةٌ َوَكثِيرٌ  ةٌ مُّ ْنُهْم أُمَّ ْنُهْم َساء َما يَْعَملُونَ  تَْحِت أَْرُجِلِهم ّمِ   :وقال تعاىل ٦٦املائدة،}ّمِ
ْن َهدَى اہلّلُ َولَقَْد بَعَثْنَ { ُسوالً أَِن اْعبُدُواْ اہلّلَ َواْجتَنِبُواْ الطَّاُغوَت فَِمْنُهم مَّ ٍة رَّ ا فِي ُكّلِ أُمَّ

ْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةُ فَِسيُرواْ فِي األَْرِض فَانُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ  َوِمْنُهم مَّ
بِينَ  ل،} اْلُمَكذِّ َ {  :وقال تعاىل ٣٦الن َولَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ أ

ا َعَمُروَها  ةً َوأَثَاُروا اْألَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ
ُ ِليَْظِلَمهُ   ٩الروم،} ْم َولَِكن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ َوَجاءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكاَن اہللَّ

ان،}تََرُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعيُونٍ َكْم {  :وقال تعاىل َعَسى َربُُّكْم أَن {  :وقال تعاىل ٢٥ا

 ً   .٨إالرساء،} يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن َحِصيرا

                                                 
ه: (و ، )٢/٢٧٥ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ١٨ اري يف حصی سايئ و ، )٣/١٠٣٨ٔاخرجه الب ه ال  ).٦/٣٨٥( :الكربىيف س



س كام ٔان  ،والرشك ٔاعظم الفساد" :قال الشيخ ،ب الفساد يف األرض الرشك ابؤاعظم ٔامر 
د ٔاعظم الصالح إن فرعون عال في األرض وجعل أهلها شيعا ( ، ولهذا قال: التوح

ٕاىل   .. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم أنه كان من المفسدين
نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال تلك الدار اآلخرة    :ٔان خمت السورة بقو

ي األرض مرتين إلى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن فوقضینا :  (وقال   )،فسادا

من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا ( :وقال  )،ولتعلن علوا كبيرا

ا أحيى بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنم
  )لدماءأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ا(  :وقالت املالئكة)،  الناس جميعا

د وإالميان وإذا قيل (  :، كام قال عن املنافقنيؤاصل الفساد الرشك والكفر ،فاصل الصالح التوح

لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون أال أنهم هم المفسدون ولكن ال 
كون حبیث حيصل  وذ   )،يشعرون يوبه املقصو  ،ٔان صالح لك يشء ٔان  راد  د ا

ه    ١٩"م
اكن ذ  ،فٕاذا اكن املقصود ابلسلطان واملال هو التقرب ٕاىل هللا وٕانفاق ذ يف س " :وقال 

نیا ن وا ن عن السلطان فسدت ٔاحوال الناس ،صالح ا ن او ا  ،وٕان انفرد السلطان عن ا
ة هللا عن ٔاهل معصیته ابلنیة والعمل الصاحلوٕامنا ميتاز ٔاه ني عن النيبل طا   ، كام يف الصحی

وإنما ينظر إلى قلوبكم  ،إن هللا الينظر إلى صوركم وال إلى أموالكم((   :ملسو هيلع هللا ىلص

   ٢٠"))وأعمالكم
ة اخلوارج :وقال ة ظاهرة تعرف العامة ٔاهنا خمالفة للرشیعة كبد  ،والروافض ،" فأما ٕاذا اكنت البد

اكرها ىل السلطان ٕا ل  ،والقدریة واجلهمیة فهذه  ست ىل من  اكر  لیه إال ام كام  لمها  ألن 
   ٢١" .، ورك الصالة وحنو ذالفواحش وامخلر

  
  فصل

ىل رضوب سبون للعمل فهم    :ؤاما املن
ان الكفار واملنافقون وقد ٔامر" ن نو داء ا ني يف ؤا ه جبهاد الطائف جاهد الكفار :  (قو هللا ن

ا ختالف  فٕاذايف آیتني من القرآن،    )والمنافقين واغلظ عليهم دعون بد افقون ی اكن ٔاقوام م
ىل الناس سوهنا  اب ویل ن ٔاهل  ،ومل تبني للناس ،الك ن كام فسد د اب وبدل ا فسد ٔامر الك

ه من التبدیل  لنا مبا وقع ف اب ق يالك ىل ٔاه ا    .مل ینكر 

                                                 
اوىانظر _  ١٩  ).١٨/١٦٢( :مجموع الف
اوىانظر _  ٢٠   ).٢٨/٣٩٤( :مجموع الف
اوىانظر _  ٢١  ).٣/٢٣٩( :مجموع الف



افقني لكهنم سامعون للمنافقني ٕاذاو  سوا م لهيم ٔامرمه حىت ظنوا قوهلم حقا  ،اكن ٔاقوام ل س  قد الت
اة ٕاىل بدع املنافقني كام قال تعاىل اب وصاروا د لو خرجوا فيكم ما زادوكم  ( :وهو خمالف للك

بیان  فال بد ٔایضا من  )،بغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهموألوضعوا خاللكم ي ،إال خباال
نة حبال هؤالء ٔاعظم ،ال هؤالء لوا يف بدع من وقد د ،یوجب مواالهتم ٕاميان فهيم ، فإ بل الف

ن بدع املنافقني اليت ر من ت البدع ،تفسد ا ذ ىض ذ ذكرمه  ،فال بد من الت وان اق
هنم افق لكن قالوها ظانني ٔاهنا هدى ،وتعی ة عن م كن قد تلقوا ت البد  ، ري ؤاهنا ،بل ولو مل 
ن ؤاهنا الها  ،د كن كذ لوجب بیان     ٢٢".ومل 

ة ،" وابزاء هؤالء املكفرن ابلباطل كام جيب ٔاو یعرفون  ،ٔاقوام ال یعرفون اعتقاد ٔاهل السنة وامجلا
كمتونه ،بعضه وجيهلون بعضه ونه للناس بل  ه قد ال یب الفة  ،وما عرفوه م هنون عن البدع ا وال 

اب وال  وهنم ،سنةللك م يف السنة ؤاصول  ،وال یذمون ٔاهل البدع ویعاق بل لعلهم یذمون ال
ن ذما مطلقا اب والسنة ،ا لیه الك ه بني ما دل  ة  وإالجامع ،ال یفرقون ف وما یقو ٔاهل البد

تلفة ،والفرقة ىل مذاههبم ا سوغ  ،ٔاو یقرون امجلیع  فهيا كام یقر العلامء يف مواضع الاجهتاد اليت 
ىل كثري من املرجئة ،الزناع كام  ،وبعض املتفقهة واملتصوفة واملتفلسفة ،وهذه الطریقة قد تغلب 

م ىل كثري من ٔاهل األهواء وال اب  ،تغلب األوىل  ارجة عن الك حرفة  ني م و هاتني الطریق
   ٢٣".والسنة 

  
  فصل

ني  الهدى يف طر  ،" ولهذا جتد كثريا من هؤالء یهملا مل یت ىل عق كص  فاشتغل ابتباع  ،یقه 
سته وما ،وفرجه ،شهوات الغي يف بطنه ي یطمنئ ٕالیه  ،وحنو ذ ،ٔاو ر لعدم العمل والیقني ا
رشح  صدره إن أخوف ما أخاف عليكم ((  :ويف احلدیث املأثور عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص ،قلبه وی

وهؤالء املعرضون عن الطریقة  ٢٤))،لفتنومضالت ا ،وفروجكم ،شهوات الغي في بطونكم
ة جيمتع فهيم هذا وهذا كون فهيم من الضالل  ،ومضالت الفنت ،اتباع شهوات الغي ،النبویة السلف ف

ي بعث هللا به رسو    .والغي بقدر ما خرجوا عن الطریق ا
عمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن(  :ولهذا ٔامر هللا ٔان نقول يف لك صالة 

اليهود (( :وقد حص عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  ٔانه قال   ،)عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

  ٢٥)).، والنصارى ضالونمغضوب عليهم

                                                 
اوىانظر _  ٢٢   ).٢٨/٢٣٢( :مجموع الف
اوىانظر _  ٢٣   ).١٢/٤٦٧( :مجموع الف
اين )والطرباين يف ، )٤/٤٢٠ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٢٤   ).٩/٣٠٨( يف مسنده: الزبار و، )١/٣٠٩( :املعجم الصغري ( الروض ا
ه: الرتمذياخرجه _  ٢٥  ).٥/٢٠٤( يف س



فإن فتنتهما فتنة لكل  ،والعابد الجاهل ،احذروا فتنة العالم الفاجر[ :واكن السلف یقولون

ف ٕاذا اجمتع يف الرجل الضالل و  ٢٦]،مفتون    ٢٧" .الفجورفك
  

  فصل
نیا من ٔاهل العمل واستحهبا فال بد ٔان  " ر ا   لك من آ

ري احلق يف يل هللا  واه وحمكه یقول  انه كثريا ما تأيت ، الٔ ربه والزامه ، يفف ن ٔاحاكم الرب سب
الف ٔاغراض الناس سة ،ىل  عون الشهبات ،وال س ٔاهل الر ن ی ال تمت هلم  فٕاهنم ،وا

الفة احلق ودفعه كثريا ٕاال ،ٔاغراضهم بعني للشهوات فٕاذا ،مب سة م مل  ،اكن العامل واحلامك حمبني للر
تفق الشهبة والشهوة ویثور  ،وال س اذا قامت  شهبة ،بدفع ما یضاده من احلق ٕاالیمت ملا ذ  ف

خفى الصواب وینطمس وجه احلق ،الهوى ه ،ف ٔاقدم  ،وان اكن احلق ظاهرا ال خفاء به وال شبة ف
ه ف فخلف من بعدهم خل(   :وىف هؤالء ؤاشباههم قال ،وقال يل خمرج ابلتوبة ،ىل خمالف

فخلف من بعدهم خلف ورثوا ( :وقال فهيم ٔایضا  )،أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات

ويقولون سيغفر لنا وان يأتيهم عرض مثله  األدنىالكتاب يأخذون عرض هذا 
الكتاب أن ال يقولوا على هللا اال الحق ودرسوا ما فيه يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق 

ذوا العرض  )،والدار اآلخرة خير للذين يتقون أفال تعقلون انه ٔاهنم ا رب سب مع  األدىنفا
لهيم ذوه ،وقالوا سیغفر لنا ،لمهم بتحرميه  ىل ذ ،وان عرض هلم عرض آخر ٔا  ،فهم مرصون 

ىل ىل ان یقولوا  ري احلقوذ هو احلامل هلم  ه ، هللا  قولون هذا حمكه ورش ومه  ،ودینه ،ف
الف ذ ه وحمكه  ه وحمكه ،یعلمون ٔان دینه ورش ارة  ،ٔاوال یعلمون ٔان ذ دینه ورش ف

ىل هللا ماال یعلمون لیه ما یعلمون بطالنه ،یقولون  رة یقولون     .و
خرة خير من الدنيا  يحملهم حب ف ،وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار ا

خرة وطريق ذلك أن يتمسكوا  ،الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على ا
ة ،بالكتاب والسنة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها  ،ويستعينوا بالصبر والص

خرة  دعوا يف ؤاوالئك ،ودوامها وإقبالهاوا ن مع الفجور يف العمل ال بد ٔان ی جمتع هلم  ،ا ف
ني القلب ٕاتباعن ، فإ األمران ة ،الهوى یعمى  ة  ،فال ميزي بني السنة والبد ٔاو ینكسه فريى البد
ة ،سنة نیا ٕاذافهذه آفة العلامء  ،والسنة بد روا ا ٓ سات والشهوات ،ا    ٢٨" .واتبعوا الر

  

  فصل

                                                 
 ).٧/٣٦( :لیة األولیاءو ، )١/٣١٨( :رشح السنة انظر _ ٢٦
 ).١/١٦٥( :ارضدرء التعانظر _  ٢٧
 ).١/١٠٠( :الفوائدانظر _  ٢٨



  
ر من الكفر ابلنعم :وختاما ذ د ؤاعظمها نعمة الت، فٕاين ٔاذكر مبا جاء يف كتاب هللا من الت وح
ركها ،وإالتباع دالها و ب لزوال النعم قال تعاىل ،ؤان اس أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّلُواْ نِْعَمةَ { :س

ً َوأََحلُّواْ قَْوَمُهْم دَاَر اْلبََوارِ  راهمي،} اہلّلِ ُكْفرا فَقَالُوا َربَّنَا {وقال تعاىل عن قوم سبأ:  ٢٨ٕا

ٍق إِنَّ فِي ذَِلَك بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوظَ  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ لَُموا أَنفَُسُهْم فََجعَْلنَاُهْم أََحاِديَث َوَمزَّ
ُكّلِ َصبَّاٍر َشُكورٍ َآل  َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَن { :وقال تعاىل عن بين ارسائیل ١٩سبأ ،}يَاٍت لِّ

ا تُنبُِت األَْرُض ِمن بَْقِلَها َوقِثَّآئَِها نَّْصبَِر َعلََى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُخْ  ِرْج لَنَا ِممَّ
َوفُوِمَها َوَعدَِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبُِطواْ 

لَّةُ َواْلَمسْ  ا َسأَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ ِ ذَِلَك ِمْصراً فَِإنَّ لَُكم مَّ َن اہللَّ َكنَةُ َوبَآُؤْواْ بِغََضٍب ّمِ
َكانُ  ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَْيِر اْلَحّقِ ذَِلَك بَِما َعَصواْ وَّ واْ بِأَنَُّهْم َكانُواْ يَْكفُُروَن بِآيَاِت اہللَّ

  . ٦١البقرة،}يَْعتَدُونَ 
ع ٔاهل هذه البالد بعد الفرقة س جمرد ٕاج ،ونعمة اج ىلول   ع 

نیا ن وا ىل ا نیا بل هو  وما ٔاعظمها من نعمة الیعرف قدرها متام املعرفة ٕاال من عرف  ،ا
ْستَْضعَفُوَن فِي األَْرِض تََخافُوَن أَن { :قال تعاىل ،مایضادها َواْذُكُرواْ إِْذ أَنتُْم قَِليٌل مُّ

َن الطَّيِّبَاِت لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ يَتََخطَّفَُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بِنَْصِرِه   ٢٦األنفال،}َوَرَزقَُكم ّمِ
ً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل { :وقال تعاىل ً آِمنا أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرما

ِ يَْكفُُرونَ  وتيُْؤِمنُوَن َوبِِنْعَمِة اہللَّ ً َوالَ َواعْ وقال تعاىل {٦٧}العنك تَِصُمواْ بَِحْبِل اہلّلِ َجِميعا

قُواْ َواْذُكُرواْ نِْعَمَت اہلّلِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعمَ  تِِه تَفَرَّ
ْنَها َكذَ  َن النَّاِر فَأَنقَذَُكم ّمِ ً َوُكنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرٍة ّمِ يَاتِِه لَعَلَُّكْم ِلَك يُبَيُِّن اہلّلُ لَُكْم آإِْخَوانا

  ١٠٣آل معران،}تَْهتَدُونَ 
دة :فهي ثالث نعم اليتم صالح الدين والدنيا إال بها  ىل العق ع  ونعمة  ،نعمة إالج

ىل الرشیعة ع  ع ،إالج   ونعمة إالج
لیه الصالة والسالم بقو  ،ىل الوالیة ا  هنا نب َ  ((ب َويَْكَرهُ لَُكْم  ، يَْرَضى لَُكْم ثََالثًاإِنَّ اہللَّ

ِ جميعا دُوهُ وال تُْشِرُكوا بِِه شيئا، فَيَْرَضى لَُكْم أَْن تَْعبُ  ،ثََالثًا َوأَْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل اہللَّ
قُوا اخرجه مسمل من  ٢٩))، َويَْكَرهُ لَُكْم قِيَل وقال َوَكثَْرةَ السَُّؤاِل َوإَِضاَعِة اْلَمالِ  ،وال تَفَرَّ

  ، وكذادیث ٔايب هررة
لیه السالم ِ  ،َال يُِغلُّ َعلَْيِهنَّ قَْلُب اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ  (( :قو  ِة  ،إِْخَالُص اْلعََمِل ہلِلَّ َوالنُّْصُح ِألَئِمَّ

قال ابن القيم رحمه ، حصیح رواه ٔاهل السنن واسناده ٣٠))،ِميَن َولُُزوُم َجَماَعتِِهْم اْلُمْسلِ 

                                                 
ه: (، )٣/١٣٤٠( :مسمل ٔاخرجهو  )،٢/٣٦٠ٔاخرجه امحد يف مسنده: (_  ٢٩ ان يف حصی ن ح   ).٨/١٨٢ٔاخرجه ا
ه: (_  ٣٠ ه: (و ، )١١/١٦٢ٔاخرجه احلامك يف حصی ان يف حصی ن ح ن ماجه و، )٢/٤٥٥ٔاخرجه ا ه: ا يف  الرتمذي و )،١/٨٤( يف س

ه: اريمو  )،٥/٣٤( س ه: ا  ).١/٨٦( يف س



احصة  :علقا عليههللا م اف للغل والغش ٔایضااملسلمني هذا  ٔامئة" وقو وم ة ال  ،م فٕان النصی
رئ من الغل واألمة األمئةمفن نصح  ،ٕاذ يه ضده ،جتامع الغل ولزوم جامعهتم هذا  :وقو ،فقد 

ة املسلمني حيب هلم ما حيب  ،مما یطهر القلب من الغل والغش ٔایضا: ه للزومه جام فٕان صاح
كره لها ،هلنفس سؤومه ،وكره هلم ما  رسمه ،وسوؤه ما  وهذا خبالف من اجناز  ،ورسه ما 
لهيم ،عهنم م هلم كفعل الرافضة واخلوارج ،واشتغل ابلطعن  ريمه ،والعیب وا فٕان  ،واملعزت و

ال وغشا الصولهذا جتد الرافضة ابعد الناس من  ،قلوهبم ممتلئة   واألمة ،لالمئة ٔاغشهمو  إال
ة املسلمني " ؤاشدمه   .وامحلد  رب العاملني ،٣١بعدا عن جام
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