
  امللحق
  رسالة النصيحة 

  بقلم
  الشيخ العنقري رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

  . )١()٩/١٥٧ (٥، ط) ٣٠٩/ ٧ (٢ط( الدرر السنية 
  

  :قال الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري، وفقه اهللا تعاىل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم"

ـ              صيحة، مـن   من عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري، إىل من تصل إليه هذه الن
إخواننا املسلمني، جعلهم اهللا على احلق متعاونني، ولطريق أهل الزيـغ والبـدع      

  .جمانبني، آمني، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 واملوجب هلذه النصيحة، هو ما أخذ اهللا علينا من امليثاق، يف بيان ما علمنـا               

اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتـوا     وإِذْ أَخذَ   �: من احلق، وخفي على غرينا، قال اهللا تعاىل       
    هونمكْتال تاسِ ولنل هننيبلَت ابتوقال النيب   ).١٨٧: سورة آل عمران آية     ( �الْك 

هللا ولكتابـه   : ملن هي يا رسـول اهللا؟ قـال       : قلنا. الدين النصيحة، ثالثا   ":�
ؤمنني يف تـوادهم    مثل امل : "� وقال   ،)٢("ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم     

وترامحهم، كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلـسد             
  .)٣("املؤمن مرآة أخيه: "، وقال عليه الصالة والسالم"باحلمى والسهر

ما بلغين عن بعض اإلخوان، من خوض بعضهم يف بعض، وكـذا يف             : وأيضا
نفع ا، وأسأل اهللا التوفيـق      ويل أمرهم، فعن يل أن أذكر كلمات، لعل اهللا أن ي          

                                           
 .من موقع ال لإلرهاب )١(
) /٤(وأمحـد  ، ) ٤٩٤٤(األدب : وأبو داود ، ) ٤١٩٨ ،٤١٩٧(البيعة : والنسائي ، ) ٥٥(اإلميان : مسلم   )٢(

١٠٢.( 
  ).٤٩١٨(األدب : وأبو داود ، ) ١٩٢٩(الرب والصلة :  الترمذي )٣(
 



  .واإلعانة
وأعوذ به من اتباع اهلوى واإلهانة، وقد ينتفع بالنصائح من أراد اهللا هدايتـه،              

  .ومن قضى عليه بالشقاء فال حيلة يف األقدار
فأقول مستمدا من اهللا الصواب، معتمدا عليه يف دفع ما دهى من احلـوادث              

  : وناب
علم وعمل، أن القول على اهللا بغري علم، أعظم         اعلموا جعلين اهللا وإياكم ممن      

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن          �: من الشرك، قال اهللا تعاىل    
تقُولُوا علَى واِألثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ     

فجعل القول عليه بغري علم يف      ،  )٣٣: سورة األعراف آية    ( �اللَّه ما ال تعلَمونَ   
  .مرتبة فوق الشرك

  : وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم
أن جمرد خمالطة الكفار ومعاملتهم، مبصاحلة وحنوها، وقدومهم على ويل األمر           

  .ي عنها يف اآليات واألحاديثألجل ذلك، أا هي مواالة املشركني، املنه
اليت صنف الشيخ سليمان بن عبـد اهللا بـن          " الدالئل"ورمبا فهمتم ذلك من     

  . للشيخ محد بن عتيق"سبيل النجاة"الشيخ، ومن 
، فإن الشيخ سليمان، صـنفها ملـا    "الدالئل"نبني لكم سبب تصنيف     :  فأوال

 الدين من أصـله،     هجمت العساكر التركية على جند يف وقته، وأرادوا اجتثاث        
  .وساعدهم مجاعة من أهل جند، من البادية واحلاضرة، وأحبوا ظهورهم

هو ملا هجمت   " النجاة سبيل"سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق       :  وكذلك
العساكر التركية على بالد املسلمني، وساعدهم من ساعدهم، حىت استولوا على           

 فإنه ،على فهم كالم العلماءفمعرفة سبب التصنيف مما يعني . كثري من بالد جند
حبمد اهللا ظاهر املعىن؛ فإن املراد به موافقة الكفار على كفرهم، وإظهار مودم،             
ومعاونتهم على املسلمني، وحتسني أفعاهلم، وإظهار الطاعة واالنقياد هلم علـى           



  .كفرهم
 يف مل يقع يف شيء مما ذكر، فإنه إمام املسلمني، والناظر -وفقه اهللا  - واإلمام 

مصاحلهم، وال بد له من التحفظ على رعاياه وواليته، من الـدول األجانـب،              
  .واملشايخ رمحهم اهللا، كالشيخ سليمان بن عبد اهللا، والشيخ عبد اللطيف

 والشيخ محد بن عتيق، إذا ذكروا مواالة املـشركني، فـسروها باملوافقـة             
، راجعوا كالمهم،     - وفقكم اهللا  -والنصرة، واملعاونة والرضى بأفعاهلم؛ فأنتم      

  .جتدوا ذلك كما ذكرنا
 قال الشيخ محد بن عتيق، فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد اهللا آل الشيخ، 

من جامع املشرك وسكن معه فإنه : " يف احلديث�وكذلك قوله ": رمحهم اهللا
أن الذي يدعى اإلسالم، ويكون مع املشركني يف : على ظاهره، وهو )١("مثله

، فهو كافر مثلهم وإن حبيث يعده املشركون منهماع والنصرة واملنزل، االجتم
  . انتهى"يكون يظهر دينه وال يتوىل املشركني ادعى اإلسالم، إال أن

وكون املشركني يعدونه منهم،    ،  إىل قوله يف هذه العبارة     -وفقك اهللا    -فانظر  
عهم يف املرتل،   أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما جمرد االجتماع م         ؛  يتبني لك 

  .فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْكَافرِين       �: وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل      

   نِنيمؤالْم وند ناَء ميلمعهم يف احلقيقـة،    :  يعين )١٤٤: سورة النساء آية    ( �أَو
  .)٢( إنا معكم:دة، ويقولون هلم إذا خلوا ميوالوم ويسرون إليهم باملو

  .فهذا هو الذي أوجب كفرهم ال جمرد املخالطة
                                           

 ).٢٧٨٧(اجلهاد :  أخرجه أبو داود )١(
 مـن  أولياء الكافرين اختاذ عن املؤمنني عباده تعاىل اهللا ينهى: " لآلية املذكورة   ابن كثري يف تفسريه    نص عبارة ) ٢(

 إليهم الباطنة املؤمنني أحوال وإفشاء إليهم املودة وإسرار ومناصحتهم ومصادقتهم مصاحبتهم يعين املؤمنني دون
 شـيء  يف اهللا من فليس ذلك يفعل ومن املؤمنني دون من أولياء الكافرين املؤمنون يتخذ ال� : تعاىل قال كما
 أتريدون� : ههنا قال وهلذا يه ارتكابكم يف عقوبته حيذركم أي �نفسه اهللا وحيذركم تقاة منهم تتقوا أن إال
 اهـ"إياكم عقوبته يف عليكم حجة أي �مبينا سلطانا عليكم هللا جتعلوا أن



  : الواجب عليكم  - وفقكم اهللا -فأنتم 
  .التبصر

  .وأخذ العلم عن أهله
فهذا غري نـافع، وألن     ؛  وأما أخذكم العلم من جمرد أفهامكم، أو من الكتب        

فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال      �: تعاىلالعلم ال يتلقى إال من مظانه وأهله، قال         
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى     �:  وقال تعاىل  ،)٤٣: سورة النحل آية     (�تعلَمونَ

      مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَموقال  ،)٨٣: سورة النساء آية    ( �أُول 
إِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّـه             فَ�: تعاىل

  .)٥٩: سورة النساء آية ( �والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
 بعد  )١("املنهاج" وقال شيخ اإلسالم، تقي الدين أمحد بن تيمية، رمحه اهللا، يف            

ومن املعلوم أن الناس ال يصلحون إال بالوالة، وأنه لو توىل من هو             ": كالم سبق 
 لكان ذلك خريا    - يعين يزيد، واحلجاج وحنومها    - هؤالء، من امللوك الظلمة    دون

  .ستون سنة مع إمام جائر، خري من ليلة واحدة بال إمام: من عدمهم، كما يقال
ال بد للناس من إمارة، برة كانت أو  " :ويروى عن علي رضي اهللا عنه أنه قال

يؤمن ا الـسبل،    : هذه الربة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال       : قيل له . فاجرة
ذكره علي بن مهدي يف     " وتقام ا احلدود، وجياهد ا العدو، ويقسم ا الفيء          

  اهـ"".كتاب الطاعة واملعصية"
 يعاون علـى الـرب      - ي اإلمام  أ - وأهل السنة يقولون، إنه   ": وقال فيه أيضا  

 طاعة اهللا دون معصيته، وال خيرج عليه        يفوالتقوى، دون اإلمث والعدوان، ويطاع      
من : "قال)٢(إمنا تدل على هذا، كما يف الصحيحني       �بالسيف، وأحاديث النيب    

                                           
)٥٤٨-١/٥٤٧() ١.( 
 مات شربا السلطان من خرج من فإنه فليصرب شيئا أمريه من كره من: "� هو قوله املقطع األول من احلديث و)٢(

، حـديث   "سترون بعدي أموراً تنكروا    "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         " جاهلية ميتة
، عـن ابـن     )١٨٤٩(، ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة اجلماعة، حديث رقم            )٦٦٤٥(رقم  

 واحلديث بالسياق الذي أورده ابن تيمية رمحه اهللا أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب                .�عباس  
= 



رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه، فإنه ليس أحد من الناس خيـرج عـن                
ومن قاتل حتت رايـة عميـة،   . يه، إال مات ميتة جاهليةالسلطان شربا فمات عل  

ومـن  . يغضب لعصبية أو يدعو إىل عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتلته جاهلية           
خرج على أميت يضرب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي             

  )١(اهـ"."عهد عهده، فليس مين ولست منه
ة، وجعل ذلك ميتة جاهلية، ألن أهل       فذم اخلروج عن الطاعة ومفارقة اجلماع     

أنه بعد  : " قد أخرب  �وهو  : - إىل أن قال     -اجلاهلية مل يكن هلم رأس جيمعهم،       
ال يهتدون ديه، وال يستنون بسنته، ويقوم رجال قلوم قلوب           ذلك يقوم أئمة،  

الشياطني يف جثمان اإلنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة لألمري، وإن ضـرب             
  ؛ )٢("مالكظهرك وأخذ 

أن اإلمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سواء كان عادال أو كان              : فبني
  .ظاملا

: وكذلك يف الصحيح من حديث ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم             
من خلع يدا من طاعة، لقي اهللا تعاىل يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس                "

  .)٣("يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية 
دعانا رسول اهللا   : " قال � وغريمها، عن عبادة بن الصامت       )٤(ويف الصحيحني 

                                           
= 

  ).١٨٤٨(مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، حديث رقم 
 ).٥٥٧-١/٥٥٦(النبوية منهاج السنة ) ١(

 ظهور الفنت حديث رقم يشري إىل ما أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند) ٢(
 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاَء اللَّه بِخيرٍ : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت   :عن أَبِي سلَّامٍ قَالَ   : "، ولفظه )١٨٤٧(

       ررِ شيذَا الْخاِء هرو نلْ مفَه يهف نحقَالَ ؟فَن :  قُلْت معلْ : نه     ريخ رالش كاَء ذَلرقَالَ؟   و:  قُلْت معاَء   : نرلْ وفَه 
  ررِ شيالْخ كقَالَ ؟ذَل :  قُلْت معن : فقَالَ ؟ كَي :      قُوميسي وتنونَ بِسنتسلَا يو ايدونَ بِهدتهةٌ لَا يمي أَئدعكُونُ بي 

 ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك        : قُلْت :وب الشياطنيِ في جثْمان إِنسٍ قَالَ     فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُ   
 ". وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطعقَالَ تسمع وتطيع للْأَمريِ

زمة مجاعة املسلمني عند ظهـور الفـنت، حـديث رقـم            أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب مال        )٣(
)١٨٥١.(   

، ومسلم يف كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         ) ٤(
= 



أن بايعنا على السمع والطاعة، يف منـشطنا        :  فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا     �
ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تـروا              

  ".كفرا بواحا، عندكم فيه من اهللا برهان
 �مسعت رسـول اهللا     : "، عن عرفجة بن شريح، قال     )١(صحيح مسلم ويف  

إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع،             : يقول
من أتاكم وأمركم على رجـل      "   ويف لفظ     ،"فاضربوه بالسيف كائنا من كان      

  ."واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم، فاقتلوه
يكون أمـراء تعرفـون     : " قال �أن النيب   : عن أم سلمة  ويف صحيح مسلم    

. وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتـابع             
  .)٢("ال، ما صلوا: ننابذهم؟ قال أفال: قالوا

من ويل عليه وال، فرآه يأيت شيئا من معـصية          : " قال � وفيه أيضا عن النيب     
  .)٣("، وال ينزعن يدا من طاعةاهللا، فلينكر ما يأيت من معصية اهللا

 من الصرب على جور األئمة، وتـرك        �وهذا كله مما يبني أن ما أمر به النيب          
قتاهلم واخلروج، هو أصلح األمور للعباد، يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك             

  .)٤(انتهى"متعمدا أو خمطئا، ال حيصل بفعله صالح، بل فساد
وجيب أن يعرف أن والية الناس مـن        "": رعيةالسياسة الش "يف  :  وقال الشيخ 

                                           
= 

 ).١٧٠٩(اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم 

 ).١٨٥٢(ر املسلمني وهو جمتمع، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أم) ١(

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع، حديث رقم ) ٢(
رزيق بـن   عن  : "، ولفظه )١٨٥٥أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، حديث رقم            ) ٣(

    عمس هانَ أَنيقُولُ         حي يعجالْأَش كالنِ مب فوع مع نظَةَ ابقَر نب ملسم:       يعـجالْأَش كالم نب فوع تعمس 
 ويـصلُّونَ   خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَـيهِم       : " يقُولُ � سمعت رسولَ اللَّه     :يقُولُ

       كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو كُملَيا : قَالُوا .عأَفَلَـا       : قُلْن ولَ اللَّـهسا ري 
أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ أَلَا من ولي علَيه والٍ فَرآه يأْتي شيئًا   لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ لَا ما         :ننابِذُهم عند ذَلك قَالَ   

ةطَاع نا مدي نزِعنلَا يو اللَّه ةيصعم ني مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نم." 

 ).٤/٥٣١(منهاج السنة النبوية ) ٤(



أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال ا، ألن بـين آدم ال تـتم           
مصلحتهم إال باالجتماع، حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد هلم عند االجتمـاع             

 رواه  ٣" إذا خرج ثالثة يف سفر، فليؤمروا أحدهم      " :�من أمري حق، قال النيب      
  . من حديث أيب سعيد، وأيب هريرة رضي اهللا عنهما)١( داودأبو

، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب           )٢(وروى اإلمام أمحد يف املسند    
  ".ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض، إال أمروا عليهم أحدهم: " قال�

بيها بـذلك   القليل العارض يف السفر، تن)٣(تأمري الواحد يف اجلمع    �فأوجب  
على سائر أنواع االجتماع، وألن اهللا تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عـن             

ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجـب مـن اجلهـاد              املنكر، وال يتم  
والعدل، وإقامة احلج واألعياد، ونصر املظلوم وإقامة احلدود، ال تتم إال بـالقوة             

  .ل اهللا يف األرضأن السلطان ظ: وهلذا روي؛ واإلمارة
  .ستون سنة من إمام جائر، أصلح من ليلة واحدة بال سلطان: ويقال

والتجربة تبني ذلك؛ وهلذا كان السلف، كالفضيل بن عياض، وأمحد بن حنبل           
  . لو كان لنا دعوة مستجابة، لدعونا ا للسلطان: وغريمها، يقولون

وال تشركوا به شـيئا،     أن تعبدوه   : إن اهللا يرضى لكم ثالثا     ":�وقال النيب   
رواه " وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم            

  .)٤(مسلم
إخالص العمل هللا، ومناصـحة والة     : ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم     : "وقال

                                           
عـن أيب  ) ٢٦٠٨( اجلهاد، باب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، حديث رقـم         أخرجه أبوداود يف كتاب   ) ١(

 .�عن أيب هريرة ) ٢٦٠٩(، و �سعيد 
 ).٢/١٧٦( مسند أمحد )٢(

 !واملعىن واحد) االجتماع(كذا، ويف املطبوع ) ٣(

). ١٨٦٣(قم أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلامع، باب ما جاء يف إضاعة املال، وذي الوجهني، حديث ر    ) ٤(
، دون )١٧١٥(وأخرجه مسلم يف كتاب األقضية باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، حديث رقـم          

 ".ن ولَّاه اللَّه أَمركُموأَنْ تناصحوا م: "قوله



رواه أهـل   ،  "األمور، ولزوم مجاعة املسلمني، فإن دعوم حتيط من ورائهـم           
  .)١("السنن

ملن يا رسول   : قالوا. الدين النصيحة، ثالثا  : " أنه قال  � عنه   )٢(ويف الصحيح 
  ."هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم: اهللا؟ قال

اختاذ اإلمارة دينا وقربة، يتقرب ا إىل اهللا عز وجل، فإن التقـرب      : فالواجب
   .)٣(انتهى"إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله، أفضل القربات

 وعظًـا  إلَّـا  سلْطَان علَى ينكر أَنْ لأَحد ينبغي لَا: )٤("غذاء األلباب "وقال يف   
   .فَيجِب والْآخرة الدنيا في الْعاقبة من تحذيرا أَو ، لَه وتخوِيفًا

   .ذَلك بِغيرِ ويحرم الْقَاضي قَالَ
 ، سـقَطَ  وإِلَّـا  والتحذيرِ بِالتخوِيف منه يخف ولَم والْمراد  :مفْلحٍ ابن قَالَ
   .كَغيرِه ذَلك حكْم وكَانَ
 إنَّ لَه وقَالُوا اللَّه عبد أَبِي إلَى الْواثقِ وِلَاية في بغداد فُقَهاُء اجتمع : حنبلٌ قَالَ
رالْأَم فَا قَدتا قَمفَشونَ ، ونعي ارلِ إظْهلْقِ الْقَوبِخ آنرِ الْقُرغَيو كلَا ذَلـى  وضرن 

هتارلَا بِإِمو لْطَانِهس ، مهاظَري فَنف كقَالَ ذَلو كُملَيكَارِ عبِالْإِن لَا بِقُلُوبِكُموا ولَعخت 
 الْمسلمني ودماَء دماَءكُم تسفكُوا ولَا ، الْمسلمني اعص تشقُّوا ولَا طَاعة من يدا

،كُمعوا مظُراني وف ةباقع رِكُموا ، أَمبِراصى وتح رِيحتسي رب احرتسيو نفَاجِرٍ م.  
   .الْآثَارِ خلَاف هذَا ، صوابا طَاعته من أَيديهم نزعهم يعنِي هذَا لَيس وقَالَ
 الْخروج وينكر الْأُمراِء عن بِالْكَف يأْمر اللَّه عبد أَبا سمعت : الْمروذي وقَالَ
   .شديدا إنكَارا

                                           
جاء هذا احلديث بأسانيد بعضها صحيحة، وبعضها حسنة وبعضها معلولة، عن مجاعة من الصحابة، فهـو                )  ١(

 . للشيخ عبد احملسن العباد"نضر اهللا امرءاً: دراسة حديث "رسالة ، :ينظر. اترمتو

، وأخرجه "الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني: "�علقه البخاري يف كتاب اإلميان باب قول الرسول ) ٢(
 .�داري من حديث متيم ال). ٥٥(مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم 

 ).٣٩١-٢٨/٣٩٠) (ضمن جمموع الفتاوى(السياسة الشرعية ) ٣(

 .)بواسطة الشاملة ()٣٥٢-١/٣٥١() ٤(



 عـن  نجِد الأَن الْكَف يجِب أَي الْكَف : سعيد بنِ إسماعيلَ رِواية في وقَالَ
بِيا: "� النلُّوا مفَلَا ص "فَلَا:  أَي عزنت دي هِمتةَ طَاعدم هِمامولُّونَ دصي.  

   .كَالْبغاة قتالهِم جوازِ في للْمتكَلِّمني خلَافًا
قفَري وا الْقَاضمهنيب نم ةرِ جِهى الظَّاهنعالْمو .  

، الْآيـةَ  �طَائفَتان وإِنْ� تعالَى بِقَوله الْبغاة بِقتالِ أَمر تعالَى اللَّه فَإِنَّ الظَّاهر أَما
  .الْمذْكُورة بِالْأَخبارِ الْأَئمة عن بِالْكَف أَمر مسأَلَتنا وفي

 إمامٍ بِغيرِ قتالُهم يحصلُ مسأَلَتنا وفي ، بِالْإِمامِ لُونَيقَات الْخوارِج فَإِنَّ معنى وأَما
   .انتهى
   : عنه اللَّه رضي الْمبارك بن اللَّه عبد الْإِمام قَالَ

  نادا لمن الْوثْقَى بِعروته منه    فَاعتصموا اللَّه حبلُ الْجماعةَ إنَّ
كَم فَعدي اللَّه لْطَانلَةً بِالسضعي     ما فينِنةً  دمحر هناَ و مانيند  
  لأَقْوانا  نهبا أَضعفُنا   وكَانَ     سبلٌ اـَلَن تأْمن لَم الْخلَافَةُ لَولَا

 إمام : " بِه أُوصيك ما عني احفَظْ بني يا : لابنِه الْعاصِ بنِ عمرِو وصية وفي
 غَـشوم  ظَلُوم وإِمام .ظَلُومٍ إمامٍ من خير خطُوم وأَسد .وبلٍ مطَرٍ من خير عدلٌ
ريخ نم ةنتف ومدانتهى"ت.  

لبدع ومن عيوب أهل ا": )١("املنهاج"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، يف 
أم خيطئون، وال يكفرون، وسبب     : تكفري بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم      

  .انتهى"أن أحدهم قد يظن أن ما ليس بكفر كفرا: ذلك
فانظروا وفقكم اهللا، يف كالم هؤالء األئمة، يف حق والة األمر، وحثهم على             

م مـا   عدم منازعتهم لألمراء، وتقرير وجوب السمع والطاعة هلم، وإن كان فيه          
وإمـامكم  ؛ فيهم من األمور اليت ينكرها الشرع، ما مل يظهر منهم كفر بـواح            

حفظه اهللا، وأعاذه من مضالت الفنت، وإن كنا ال نعتقد عصمته، فإنه قد أصغى              
                                           

)٥/٢٥١() ١.( 



  . ناصح، وجد يف إزالة ما قدر عليه مـن املنكـرات           إىل قبول النصيحة من كل    
شرع املطهر، وال يكله إىل نفـسه       ونرجو اهللا أن يعينه على إزالة كل ما أنكره ال         

  . طرفة عني؛ وقد انتظم به من املصاحل الدينية والدنيوية ما ال حيصى
هذا، واهللا املسؤول أن يوفقنا وإياكم وإياه، لسلوك الصراط املستقيم، وجينب 

  ."اجلميع طريقة أصحاب اجلحيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  انتهت هذه الرسالة املباركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  


