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ة أمرهم    المسلمون وو
  على ضوء الكتاب والسنة

  
مراء والعلماء   ا

  الجماعة والخروج عليها
  الطاعة مع الجور والدعاء لمن جار

  التكفير
خطاء وترك ما  يعني   الغيبة والنميمة وذكر ا

  مخالفة أمر هللا
  ما نراه في ساحات المسلمين دعوة إلى التفرق

وانالن   صيحة قبل فوات ا
  المنهج الصحيح

اط المستقيم   ال
  الدين النصيحة

  
  هـ١٤١١كتبه أبو ماجد أحمد بن عبد القادر تركستاني 

  ولواديه وجلميع املسلمني له عفر هللا
  

لَ  َفَمنْ  اً فيه إال بعد مراجعيت وموافقيتال جيوز ألحد أن يبدِّل شيئف اً وحقوق إن هلذا الكتاب صيانةً   َعَلى إِْثُمهُ  َفإِنََّما َسِمَعهُ  بَْعَدَما هُ بَدَّ
ِذينَ  ُلوَنهُ  الَّ   َعِليمٌ  َسِميعٌ  َهللا  إِنَّ  ُيبَّدِ

يحق للكل نشر هذا الموضوع بشرط احتساب األجر من هللا تعالى



  ١

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

ة أمرهم     الكتاب والسنة على ضوءالمسلمون وو
  

 هللا،من يهده  أعمالنا،وسيئات  أنفسنا،، ونعوذ باهلل من شرور ينه ونستغفرههلل حنمده ونستع دإّن احلم   
وأشهد أن حممداً  له،إال هللا وحده ال شريك  ه، وأشهد أن ال إليضلل فال هادي لهومن  له،فال مضّل 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و تموتن إ وأنتم  :  عبده ورسوله أما بعد 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي                                               مسلمون

ً كثيرًا ونساًء  خلقكم من نفٍس  واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجا
رحام إن هللا كان عليكم رقيباً  يا أيها    واتقوا هللا الذي تساءلون به وا

ً سديد ًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم الذين آمنا اتقوا هللا وقولوا قو
  ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

افإن أصدق احلديأما بعد:     وكل حمدثة ، ث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثا
  .النار، وكل ضاللة يف بدعة، وكل بدعة ضاللة

  مقدمة :    
  

النصح ، وهذا وله وألِئّمة املسلمني وعامَّتهمصح هلل ولكتابه ولرسفإن أصل هذا املوضوع أقدِّمه للن
، وهلذا اعتمدت على هللا وتوكلت عليه وحده ال شريك له يف بياٍن وتنبيٍه واجب على كل مسلم كل حبسبه

م جعلوا ميزان دعوخلصنيعلى أخطاٍء وقع فيها بعض األخوان السلفيني امل م  ، وما أقول سلفيني إال أل
، فكانوا على ما كان عليه كتاب والّسنة على فهم السلف، ولزموا مجاعتهم عقيدة وسلوكاً، علماً وعمالً ال

، وهللا يعلم عناه انتقاصًا هلم وإمنا نصحًا هلم. وعندما أقول تنبيه على أخطاء ليس موأصحابه الرسول 
  ر حمبيت هلم ومعزيت .دْ قَ 

؛ كما بنيَّ الشاطيب يف "االعتصام"  أن يـَُعّد مرتكبها مفارٌق للجماعة أما الوقوع يف الزَّلة والفْلتة فال    
فوته العامل ، وحنن نعرف أن الصحابة ومن تبعهم من التابعني وتابعيهم ومن األئمة ال يتبع بزلّته وال يؤخذ 

الرسالة  ، وأحببت يف هذهلة من أحكام الدِّين ومل يتفرقوامج األربعة اجملتهدين وغريهم قد اختلفوا يف
وأن ال  ،الصغرية أن أنصح إخواين املسلمني بأن ال خيطئوا الطريق الصحيح الذي رمسه لنا نبينا حممد 

، به ، وما ذلك إال ألن الطريق الصحيح واجب االلتزامريق ومرجع أخر فيه الرْأي واهلوىيغفلوا عنه بط



  ٢

املختصرة أحذر أخواين املسلمني من بعض ، ففي هذه الرسالة واهلدى الذي ال ينبغي احلياد عنهفهو احلق 
  اً منها تضر باإلسالم واملسلمني..األخطاء اليت كثري 

ِذيَن آََمُنوا أَِطيُعوا َهللا َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي وبعد: قال تعاىل:        يَا أَيَُّها الَّ
ٍء َفُردُّوُه إِلَ  ْ َ َْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَنازَْعُتْم ِفي  ى ِهللا َوالرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ا

 ً َِخِر َذِلَك َخيٌْر َوأَْحَسُن َتأِْوي ِ َواليَْوِم ا     }٥٩{النساء: ِبا

ر : (( رسول هللا  : قال روى البخاري عن انس     عليكم عْبد حبشّي كأن رأسه امسعوا وأطيعوا وإن ُأمِّ
رأى من أمريه من : (( : قال رسول هللا باس رضي هللا عنهما قالعن ابن ع )) ويف مسلم والبخاريزبيبة

  شرباً فيموت إال مات ميتة جاهلية)).، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شيئاً يكرهه فليصرب
 قال:  ففي احلديث املتفق عليه عن أىب هريرة  عامة،وأويل األمر يف هذه األمة هم األمراء والعلماء    

ع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، من أطاعين فقد أطا ((   قال رسول هللا 
  .))ومن عصى أمريي فقد عصاين

أي  َأِطيُعوا َهللا فهذا األمر يدل داللة واضحة على طاعة العلماء واألمراء هلذا قال هللا تعاىل    
َْمِر ِمْنُكمْ َوأُ أي اتبعوا سنته  َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ اتبعوا كتابه  أي فيما أمركم به من  وِلي ا
 :وإمنا الطاعة يف املعروف اخلالق،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية  هللا،ولكن ال يف معصية  ،طاعة هللا

 ٍِء َفُردُّوُه إَِلى ِهللا َوالرَُّسول ْ َ ، وهذا األمر أي الكتاب والسنة   َفإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي 
لك قال احلق ، ولذيف كل أصول هذا الدين وفروعه، ألنه ما بعد احلق إال الضالل عالمن هللا جل و 
َِخرِ :  سبحانه وتعاىل ِ َواليَْوِم ا ففي هذه اآلية داللة على أن من ال  إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا

: اليوم اآلخر، وقوله تعاىلس مؤمناً باهلل وال بيتحاكم يف حمل النزاع إىل الكتاب والسنة وال يرجع إليهما فلي
 ٌَذِلَك َخيْر  أي الّتحاكم ً    ١.أي مآًال وأحسن جزاءً   َوأَْحَسُن َتأِْوي
ذه ولكن ما نراه اآلن يف ساحة املسلمني هو حماولة إبعاد املسلمني عن احلكام واألمراء القائمني على ه 

امهم مبا ليس فيهم بل وبلغت اجلرأة من بعضهم  ئهم،أهوا، وحيكمون عليهم على حسب البالد وا
، ويأيت بعضهم بتفسيقهم اء املوثوق بعلمهم وفضلهم وورعهممبحاولة إبعاد املسلمني عن كبار العلم

ام العلماء باملداهنة  بتكفريهم،ويغلوا آخرون  أعراضهم،وتفسيق احلكام والتكلم يف  ويأيت البعض با
م ال يعلمون  بالتهم؛ض غاىل والبع به،م إظهار احلق الذي يدينون هللا وعد  بالواقع،فقال عن علمائه بأ

                                                 
  (تفسير ابن كثير) ١)



  ٣

م مضلَّلون  ينفع وغريها الكثري والكثري من التهم اليت سوف ُيسألون عنها يف يوم ال  به،هَّال وجُ  عنه،وأ
  املستعان.وهللا  سليم،وال بنون إال من أتى هللا بقلب  مال
: : قال رسول هللا قال الذي رواه أبو هريرة  يف احلديث ولكن ليعلم كل مسلم قول الرسول    

وعن     ٢)) مرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، حسب اعلى املسلم حرام ماله وعرضه ودمه((كل املسلم 
ِرجــَ يبــ مــَرـرـْتــُ بــقومــ هلــم أــظــافــر مــن حنــاســ خيــمشونــ ـوـجــوهــهم ((   قــالــ ـرـسولــ هللاــ  قــالــ:ــ  أــنــس  ملــا عــُ

وعن  ٣)) ون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهمقال هؤالء الذين يأكلفقلت من هؤالء يا جربيل  وصدورهم،
. ٤االستطالة يف عرض املسلم بغري حق)):  إن من أْرىب الرِّبا: (( قال رسول هللا  قال:  سعيد بن زيد 

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال : (( : قال رسول هللا قال وعن أيب هريرة 
  .٥)دابروا وكونوا عباد هللا إخواناً)فسوا وال تباغضوا وال تحتسسوا وال تنا

، فكيف ل هذه األفعال يف حق أخيه املسلمفهذه األحاديث اليت فيها الرتهيب الشديد على من يفع   
 ؟ الشك فإن ذلك من أعظم املصائب اليت تؤولمور من حكام وعلماءإذا كانت االفرتاءات على والة األ

ا مما يساعد ذلك على  قفر رًا إىل تأوًال آخ املسلمني عن والة أمرهم فتتصدع الدولة وتنشق فيضعف كيا
للهجوم على املسلمني واخلالص منهم وما  –أعداء املسلمني  –سناح الفرصة املنتظرة لصاحل األعداء 
رهم فضعفت ، ففرقوا املسلمني عن والة أمالذي فعله الناس يكون ذلك إال بسبب السعي اخلاطئ

ُقِضَي عليها،دول ذا النوع من التفرقوما كان ضعف الدول اإلسالمية ا تهم فـَ ، ومن عدم ملاضية إال 
  . فاحلذر احلذر –، واآلن ينتظر أعداء اإلسالم هذه الفرصة املنهج الصحيح بنصح والة أمورهم سلوك

لزوم مجاعة املسلمني السمع والطاعة يف غري معصية هللا و  يولكن النصيحة اآلن وقبل فوات األوان ه    
ْنَتِظُمُهْم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على  باجلماعة:وليعلم هنا أن املراد  جاروا.وأمرائهم وإن  هم الذين يـَ

لنصحه وهم الذين جيتمعون حول اإلمام  للفتوى،فهم الذين وضعهم اإلمام  العلماء:أما  الناس،سياسة 
يئة كبار العلماء ومن  فتاواهم،لونصح العامة الذين هم حباجة حقيقية  بالسر وهي تتمثل يف هذه البالد 

أما من فارقهم بآخرين  حوهلم،ة فَّ تَـ لْ مُ معهم من العامة وطلبة العلم والعلماء الذين مع اجلماعة هذه والْ 
وخلعوا  اجلماعة،فقد فارقوا  ونابزوهم؛  وعريوهم،واغتابوهم  عدالتهم،وطعنوا يف  منهجهم،ليسوا على 
فمات؛   اجلماعة،وفارق  الطاعة،من خرج من ((   قال  اجلماعة،وخرجوا من مسمى  طاعتهم،  يدهم من

يَّة؛ومن قاتل حتت راية  جاهلية،ت ميتة ما  عصبيًة،أو ينصر  َعَصِبيٍَّة،أو يدعو إىل  ِلَعَصِبيٍَّة،يغضب  ُعمِّ
                                                 

 رواه مسلم  ٢)
  )٤٨٧٨) وأبو داود ( ٣|٢٢٤أخرجه اإلمام أحمد (  ٣)
 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب اإليمان ٤)
  رواه البخاري ومسلم ٥)



  ٤

َلُتُه  فُقِتَل؛ وال يفي لذي  مؤمنها؛وال يتحاشى من  وفاجَرها،ومن خرج على أميت يضرب برَّها  ة،جاهليَّ فِقتـْ
   ٦))فليس مين ولست منه عهده؛عهد 
وال نـدعوا  جـاروا،وال نرى الخروج علـى أئمتنـا ووالة أمورنـا وإن (: قال صاحب الطحاوية يف عقيدته    

، لـم يـأمروا بمعصـية ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل فريضـة مـا طاعتهم،عليهم وال ننزع يداً من 
    والمعافاة.)ا لهم بالصالح وندعو

  

 قال رسول هللا  قال:  .. وعن عْوف بن مالك األشجعي هللا.قال الشارح ابن أيب العز احلنفي رمحه    
م وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون  م وشرار أئمتكم الذين تبغضو عليكم،((خيار أئمتكم الذين حتبو

م ويلعنونكم ال ما  ! أفال ننابزهم بالسيف عند ذلك؟ قال: ((سول هللا)) قلنا يا ر ويبغضونكم وتلعنو
صية هللا فليكره ما يأيت من مع هللا،إال من ُويل عليه واٍل فراه يأيت شيئاً من معصية  الصالة،أقاموا فيكم 

   ٧))وال ينزعن يداً من طاعة
  ؟و ما احلكمة من طاعتهم وإن جارواأ !ملاذا :هنا يسأل سائل ويقولو     
ما حيصل من  الفساد أضعافألنه يرتتب على اخلروج من طاعتهم من  السؤال:اب على هذا اجلو    

ومن هذه املفاسد تفريق املسلمني مما يؤدي ذلك إىل مقدرة احلاقدين على اإلسالم من السيطرة  جورهم،
 فقد وضعف.أو الدخول إال بالد املسلمني بدون جهد وبكل بساطة وما ذلك إال ألن الفرقة عذاب 

   ٨))ديث ((اجلماعة رمحة والفرقة عذابصح ح

  )  ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخالف والفرقة( :ا قاله صاحب الطحاوية يف عقيدتهومم   
  هللا.مستدًال على كالم الطحاوي رمحه  فذكر الشارح رمحه هللا تعاىل حديث الِعْرباض بن سارية 

  

بـرَّهم وفـاجرهم  حج والجهاد ماضيان مع أولي األمـر مـن المسـلمينوال( :مث قال الطحـاوي رمحـه هللا  

  )  ، ال يبطلهما شيء وال ينقضهماإلى قيام الساعة
كون اإلمام معصوماً وحمددة فكان الشيخ رمحه هللا يرد يف قوله هذا على الرافضة الذين يشرتطون بأن ي   

 ذلك،بل إن األدلة على عكس  سنة،وال ، وال شك أن هذا االشرتاط مردود ال أصل له يف كتاب هويته
فلم يقل عليه الصالة  األشجعي،وهو حديث عْوف بن مالك  هللا،منها الدليل الذي ذكره الشارح رمحه 

  االدعاء.فبطل هذا  معصوماً،والسالم أو اشرتط على أنه جيب أن يكون اإلمام 
  تعلم.فانتبه بارك هللا فيك أن تقع يف مثل هذا االعتقاد وأنت ال    

                                                 
 رواه مسلم   ٦)
  ). ٢٨و  ٢٤|٦) وأحمد ( ٢٤|٦أخرجه مسلم (  ٧)
  . ٦٦٧أنظر السلسلة الصحيحة لأللباني  ٤/٢٧٨أخرجه اإلمام أحمد  ٨)



  ٥

َ : قال هللا تعاىل   ِ ُشَهَداَء ِبالِقْسِط َو اِميَن  ِذيَن آََمُنوا ُكوُنوا َقوَّ  يَا أَيَُّها الَّ
 َّ ُكْم َشَنآَُن َقْوٍم َعَلى أَ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَْقرَُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا َهللا إِنَّ  يَْجرَِمنَّ

    }٨{املائدة: َهللا َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 
ة مَّ فإن كنت يا أخي املسلم عاجزًا عن معرفة حكم هللا ورسوله يف بعض املسائل فكن من املتبعني ألئِ    

أن  تقول:ولكن يف نفس الوقت كن عادًال ال تظلم اآلخر وال تفرتي عليه بقول أو فعل بأن  العلم،
والتعصب   التعصب،فإن ذلك بال شك من  خالفه،َمْتبوَعَك هو على الصحيح بال حجة تبديها فتذم من 

  . . فال تـََعصُّب إال للحق الذي جاء به نبينا حممد مذموم.كما تعلم أنه 
  

  ).من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلهوال نكفر أحداً (: قال صاحب الطحاوية     
كم بغري ما أنزل هللا قد وهو احل له:فإن هناك أمر جيب أن يتفطن ( هللا:فقال الشارح ابن أيب العز رمحه    

    ٩)حبسب احلاكم. ...صغرية.يكون كفراً ينقل عن امللة وقد يكون معصية كبرية أو 

: إْعَلْم أخي املسلم أن طاعة ويل األمر وترك منازعته هي فصل النزاع بني أهل السنة وبني هذا نْ مِ فَ     
الرافضة يرون احلاكم هو املعصوم املنتظر  كفارًا،ألن اخلوارج يرون أن أهل الكبائر   والرافضة؛اخلوارج 

ومما ادخل الشيطان  عليهم،وال شك أن هذا من إدخال الشيطان  وكٌل منها جاهل بدينه وسنة نبيه 
ام أهل العلم والفضل بالتقصري  على املسلمني ما نراه اآلن وما وقع من بعض الناس هداهم هللا من ا

امهم أيضًا بكتمان ما يعلمون من  وتعاىل،سبحانه  وترك القيام مبا وجب عليهم من أمر هللا  احلق،وا
املعاصي وجاهلية جديدة  أعظمشك أن ذلك من  له، والوأيضًا إساءة الظن بويل األمر وعدم الطاعة 

  . ذين ال يرون السمع والطاعة ديناً موروثة من جاهلية أول الزمان ال
  

من أنواع الكبائر وهو  ن على املسلمني هو نوع عظيم! أن ما أدخله الشيطااعلم يا أخي املسلمو     
، اإلفساد وإيقاع العداوة والبغضاء، والنميمة كما نعلم هي نقل كالم بعض الناس لبعض بقصد النَِّميَمة

ال : ((سول هللا : قال ر قال . فعن حذيفة اإلمث العظيمفاحذر أخي املسلم من الوقوع يف مثل هذا 
١٠يدخل اجلنَّة منام ))

   ١١))النميمة: القالة بني الناسوقال عليه الصالة والسالم: (( .
  

، وما األمور فان ذلك بال شك خلق ذميم فالذين يتكلمون بدون أن يتثبتوا وخاصة على احلكام ووالة    
وهو حرام جبميع  للجماعات؛ذلك إال ألن هذا الفعل باعث للفنت وقاطع للصِّالت وزارع للحقد ومفرق 

   والسلطان.أو عند أرباب اجلاه  األصدقاء،ء كان بني أنواعه سوا

                                                 
 . ٣١٦راجع الطحاوية ص  ٩)

  متفق عليه ١٠)
 رواه مسلم. ١١)
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ألنه ينتج من ورائها مفاسد  خطرًا،وال شك أن النميمة يف والة األمر من أشد أنواع النميمة وأشّدها       
  بغريهم.عظيمة أعظم من أن تفعل 

فعليك أخي  حنوه،  فإذا جاءك أحد الناس ينقل لك عن واليك أو عن عاملك بقوله فيه كذا وكذا أو      
: يب وليسعه قول النَّ  به،ام فاسق ال يصح الوثوق مَّ وما ذلك إال ألن النَّ  الناقل،املسلم أن ال تصدق 

     ١٢))خرياً أو ليصمت من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل((
 احلاكم، وأيضاً حتذره من أن ينكشف أمره إىل وعال،ولكن عليك أن تنصحه وحتذره من هللا جل       

 الذنب؛ألنه إن مل يكن فيه ظّنك تقع يف  سوءًا،مث عليك أخي املسلم بأن ال تظن بأحد  منه،  فيْقَتصّ 
  فيك.فتب إىل هللا بارك هللا  الندم،فتندم عندما ال ينفع 

  

رجل فذكر عنده وشاية يف رجل أخر، فقال  روي عن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل أنه دخل عليه   
فإن كنت كاذباً فأنت من أهل  إليه،إن شئت حققنا هذا األمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته ( :  رعم

َمهَّاٍز [ :  ، فأنت من أهل هذه اآليةكنت صادقاً   وإن } ٦{احلجرات:  ِإْن َجاءَُكْم َفاِسٌق بَِنَبٍأ فَـَتبـَيـَُّنوا:  هذه اآلية
هذه  . ) مري املؤمنني ال أعود إليه أبداً : العفو يا أعنك فقال الرجلوإن شئت عفونا   } ١١{القلم:]  َمشَّاٍء بَِنِميمٍ 

  .ك هللا خرياً فان فيها اخلري كلههي طريقة السلف فاتبعها جزا
  

   ١٣))يه أضمن له اجلنةمن ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجل(: (قال رسول هللا    
(أغزوت  وقال:فنظر يف وجهي  وية،معاذكرت رجًال بسوء عند إلياس بن  :وقال سفيان بن حسني   

ك: أغزوت الالروم؟ قلت ال! قال ند واهلْند والرتُّ ند واهلِْند ومل ؟ قلت ال! قالسِّ : أَفَسِلَم مْنك الروم والسِّ
  .)ل: فلم أعد بعدهايسلم منك أخوك املسلم قا

الة والسالم: : فقلت ما النجاة؟ فقال عليه الصلقيت رسول هللا : (قال وعن عقبة بن عامر    
   ١٤))نك وليسعك بيتك واْبك على خطيئتكمسك عليك لسا((إ
املفلس فينا من ال درهم له  قالوا:)) : ((أتدرون من املفلس؟وكثري منا يعرف احلديث الذي يقول فيه    

ف املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت وقد شَتم هذا وقذَ : ((فقال  متاع.وال 
فنيت ، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاهذا وأ

   ١٥))عليه مث طرح يف النار؛ أخذ من خطاياهم فطرحت حسناته قبل أن يقضي ما عليه
  

                                                 
 متفق عليه.  ١٢)
 رواه البخاري.  ١٣)
  أحمد والترمذي. ١٤)
 رواه مسلم . ١٥)
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ة ، فإن من مكائده الكالم الباطل واآلراء املتهافتملسلم من ِحَيِل الشيطان ومكائدهفاحذر يا أخي ا    
فال جنعل جمالسنا مائدة من حلوم والة األمر من  ل،ااجلدوالشك والتشكيك وكثرة  والقال،وهو القيل 

ة أو حاصل من حَّ ليس له حاصل من الصِّ  باطل،فإن ذلك َهلٌْو  السنة،العلماء واألمراء املسلمني أهل 
أخربين سند ( أو  ،) موثوقدر دلين مص( أو  ،) ثقةأخربين (   فيه:يقولون  حمض،وإمنا كالم كله شر  اليقني،
م رأوه رأى وكأن اخلرب عندهم جمزوم بالصِّ  . اخل..  . ) عال ولكن يا أخي  العني.حة أو احلقيقة أو كأ

وما هو  األمور،فإنه من شرار  واحملذور،قل ألخيك الثقة أن يـَتَِّق هللا يف نفسه وأال يقع يف احملظور  ! املسلم
بل وانصح هذا الثقة باملبادرة باألعمال  جفاء.والزبد ال يذهب إال  ،املتحريةإال زبد يـُْقَذف يف قلوب 

ن وهللا  وأنصحه أيضاً بان يتجنب هذه املنكرات وغريها اليت قد  منجيات.الصاحلات وبفعل اخلريات فإ
ضعف  حتماً إىلالذي يؤدي ذلك  األمور،تكون سبباً يف فرقة املسلمني وخاصة االفرتاق عن طاعة والة 

فإنك حققت بذلك أنت وصاحبك الثقة آمال أعداء اإلسالم من غري  ؛فإن مل تنصحه املسلمة،م دولتك
  أولئك.وما يؤوله من  ذلك،فاحلََذَر احلذر من  تعلموا،أن 
ْو ُيِصيبَُهْم   تعاىل:قال     ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنٌة َأ َفْليَْحَذِر الَّ

لنورـ:ـ  ِليمٌ َعَذاٌب أَ  خيالف  ما؛أو أنك رأيت شيئاً  لعامل،لفإن كان عندك نصيحة للحاكم أو   } ٦٣{ـاـ
الشريعة اإلسالمية فال تفعل كما يفعله بعض اجلُّهال الذين ينتقدون حكامهم وعلماءهم على املنابر وبني 

لسنة نبيك حممد  وغريها،العامة أو يف اجملالس اخلاصة  ح معهم يهم وتناصَ واذهب إل ولكن كن متبعاً 
وادع هلم هللا جل وعال  النصح،أو أرسل إليهم نصحك مع األدب يف طريقة  نظرك،عرض عليهم وجهة وأ

  بصالحهم ألن صالحهم صالح لألمة.
من أراد أن (( أمل تسمع بقول رسول هللا  –وكالمها صحايب  –هلشام بن حكيم غنم قال عياض بن     

كان قد أدى   وإالَّ  ،فإن قبل منه فذاك به،لكن يأخذ بيده فيخلوا  عالنية،ينصح لذي سلطان فال يبده 
فإن قبلها  به،فليأخذ بيده فليخلوا  سلطان،من كان له نصيحة لذي ويف رواية أخرى (( .١٦))الذي عليه

   ١٧))وإن رّدها كان قد أدى الذي عليه قَِبلها،

ــملــسلم الــ تــرضى بــذلــك عــلى نــفسك   ــا أــخــي ا ــلــنص -فــإنــك ي ــية  يحةأــيــ ا فــما حــالــ مــن هــم  -عــالن
  حكامك؟! 

  ة وجنبين النصيحة  يف اجلماع       ك يف انفرادي ـتعمدين بنصح     هللا:قال الشافعي رمحه 
  وع        من التوبيخ ال أرضى استماعهفإن  النُّصح  بني  الناس  ن                             

                                                 
 ). ٤٠٤ - ٣/٤٠٣أخرجه أحمد (  ١٦)
  ) ١٠٩٦سنة البن أبي عاصم حديث رقم ( ال ١٧)
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  طاعـةتُعط   فال جتزع إذا مل   وعصيت أمـري      فإن خالفتين                             
  

ا وهللا من فيا أخوة اإلسالم عليكم بسنة نبيكم      البدع فإذا رأيت من حكامك  وجتنبوا غريها فإ
وتذكر قول الُفَضْيل بن  اجملتمع،هدى هللا به  هللا،فإذا هداه  باهلداية،، فانصح له وأدعو هللا له معصية

ا لسلطان  مستجابة،لو علمت أن يل دعوة ( قال:السلف  نعياض وغريه م ؟ قيل له ملاذا البالد،لدعو
ا لن تتجاوزين لو أين :قال ا لنفسي فإ ا للسلطان دعو ويصلح هللا به البالد  فيصلح،، ولكن إن دعو
مام حىت قال اإل هو طريق السلف الذين تعلموا على مدرسة الرسول  أخي املسلم فهذا .)بادوالع

اِري رمحه هللا يف كتاب شرح السنة ، وإذا احب سنةفاعلم أنه ص ؛إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان: (البَـْرَ
  هـ. ا.فاعلم أنه صاحب بدعة) دعو عليهم؛رأيت الرجل ي

تِي ادُْع إَِلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحكَْمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ  :هللا تعاىل قال
 ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمْن َضـلَّ َعـْن َسـِبيِلِه َوُهـَو أَْعَلـُم ِبالُمْهَتـِدينَ 

    }١٢٥{النحل:
ذه اآلية فيا أخي املسلم    بانتقادهم  –جبهلهم  –وال تفعل كما يفعله بعض الناس  الكرمية،! إعمل 

مما يؤدي إىل  حبّكامهم،ذا الفعل يؤدي إىل عدم ثقة الناس فإن نتيجة ه العامة،حلاكمهم عالنية أو بني 
فتكون اهلَلكة والنهاية البائسة  واحدة،وعند احلرب والفتنة ال تستطيع جتميعهم حتت راية  عنهم؛تفرقهم 
   احلذر.فوهللا ال ينفع الندم يوم حتمل أوزار كل من اتبعك وانـَْغشَّ بفعلك فاحلذر  فعندئذ؛ للجميع،

أن الذي دفع الناس إىل هذا الفكر الزائف واالعتقاد الباطل هو االحنراف  !أخي املسلم أيضاً واعلم    
َ  عن الصراط املستقيم َرِْض أَ َماَواِت َوَما ِفي ا َاِط ِهللا الَِّذي َلُه َما ِفي السَّ ِ 

ُُمورُ     }٥٣{الشُّورى: إَِلى ِهللا َتِصيُر ا
  

 واألمراء،ندعوا الناس بالتشكيك يف العلماء  فال ؛راتنا وننتبه من غفالتنافيجب علينا أن نفيق من َسكَ    
ولكن وهللا لو كان لنا نفوس حية وقلوب يقظة وشعور قوي  هللا،ألن ذلك فرقة وانكشاف ثغرة ألعداء 

َهْتنا الباليا  حّي،وإحساس  ن لذيمن ا حولنا،مث لننظر إىل ما حصل للدول املسلمة اليت من  وأيقظتنا،لنبـّ
بــل كــانــوا  يــصربـوـاــ،ـــوـملــ  اــلــصحيحة،ــ،ــ ـوـملــ يــتناصحواــ مــعهم بــالــطريــقة تــفّرقــواــ عــن حــكامــهم ـوــوـالــةــ أــمــرهــم

ال جتمعهم كلمة  ومتفرقة،حتت شعارات متعددة  تفاختذوا قرارات وأفكار وتنظيمات وحتزُّبا يستعجلون،
مما  األخرى؛دون  اء حلزفعقدت كل فرقة أو مجاعة سلطان الوالء والربا بالباطل،فخلطوا احلق  واحدة،

م مل يتبعوا املنهاج  منهم،أفضت تلك البدعة والعصبية إىل اعتقاهلم وقتلهم وتشريد كثري  وما ذلك إال أل
أال وهو الكتاب والسنة على منهج  السماء؛من وحي  الذي خطه لنا الرسول  الصحيح للدعوة

ولكنهم كانوا  هلم،ولكنهم لو صربوا لكان خريًا  وعال،فمن اتبع هذا املنهاج لن خيذله هللا جل  السلف،
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ن كان بعضهم وقع حبسن نية جبهله عن إفال تقع يف الذي وقعوا فيه و  املسلم،فاحلذر يا أخي  .يستعجلون
فصار ال ينظر إىل  والطائفية،ببعض الشعارات احلزبية  اْلَتوى عليه مفهومها وانغشّ و طريق الدعوة إىل هللا 

  الفرق.هللا إال مبنظار ما ينتمي إليه من طريق الدعوة إىل 
  

   ١٨فاحذر يا أخي املسلم فإنه ((ال يُلدغ املؤمن من ُجْحٍر واحد مرتني))   
  

ا منشقة عن مجاعة  فهذه الشعارات احلزبية واجلماعات اإلسالمية املوجودة اآلن مرفوضة شرعاً     أل
فال جيوز ألي إنسان أن ينشق عن مجاعة  م،اإلسال، واالنشقاق تصدّع وتناثر وجناية على املسلمني

كما يف حديث   الذين ميثلون اخلط املستقيم الذي خطَّه النيب  واجلماعة،املسلمني الذين هم أهل السنة 
  املشهور.عبد هللا بن مسعود 

 يشوبه،وعدم خلطه مبا  ونوره،فاخلط املستقيم هو مجاعة املسلمني الذين ميثلون اإلسالم يف صفائه (    
وأحكام متباينة بقدر القرب والبعد من  الصراط،ق وخطوط متناثرة على َجْنَبَيتْ رَ فِ فَ  ذلك،ومن كان دون 

   ١٩)ومجاعة املسلمني املستقيم،الصراط  املستقيم:اخلط 

، الناس مغاليق للخري مفاتيح للشر ، ومنناسًا مفاتيح للخري مغاليق للشر إّن من الناس: ((قال    
   ٢٠))ْغالقاً للخري مفتاحاً للشر، وويل ملن كان مِ لخريه هللا مفتاحاً لفطوىب ملن جعل

ن  ؛ وأ، واعلم أن انتقاصك لوالة أمركوالنصيحة يا أخي املسلم أن تكون فيمن مدحهم الرسول    
ذه التُّهمة   –بادعائك –كبار العلماء األفاضل ال يعلمون بالواقع وال يدرون ما حيصل حوهلم  فإنك 

ارتكبت عدة أخطاء سوف ، وما ذلك إال ألنك القاً للخري مفتاحاً للشرغْ صرت والعياذ باهلل مِ  اخلطرية
  :أذكر بعضها

م من الذين كثريًا ما يقعون يف أولها     م وبعلمهم إىل ما دو : صرفت الناس عن علمائهم املوثوق 
وأبعد من  غريهم،ه األمة من علم بالكتاب والسنة وواقع هذفالعلماء الكبار هم بال شك أ األخطاء،

م.الوقوع يف الزالت واهلفوات من     دو
وال تكن كمن هو لسان حاهلم  علم،فكن يا أخي املسلم حكمًا عادًال وال حتكم مبا ليس لك به     
م جالسوا علماءهم واختربوا علمهم فخرجوا بنتيجة أ :يقول م أعلم وأسلم  نأ  وأقوم،علم من دو

   حكيم.قه عاقل وهذا ما ال يصد

                                                 
  متفق عليه ١٨)
  [راجع كتاب حكم االنتماء للشيخ بكر أبو زيد ] ١٩)
  ). ١٣٣٢) انظر الصحيحة لأللباني (  ٢٣٧[ حديث حسن أخرجه ابن ماجة ( ٢٠)



  ١٠

متك هلؤالء العلماء واحلكام ◌ً ثانيا   ، وما ذلك إال ألنك مل تعلم يوقعك يف احملذور ؛بغري دليل واضح: 
لبعدك عن جملس  جمالستهم،عن  كعلمهم؛ لبعدوما علمت درجة  أحواهلم، فحكمت  ِعْلمهم،وأيضاً 

  دليل.عليهم بغري 
َ   : قال تعاىل    َ َوالُفَؤاَد ُكلُّ َتْقُف َما َليَْس لَ  َو َ ْمَع َوالبَ َك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

 ً    }٣٦{اإلسراء: ُأوَلئَِك كَاَن َعْنُه َمْسُئو
    ً   ولك.فانظر ما ترى غفر هللا لنا  اهلوى،وقعت يف الغيبة والنميمة واتباع  :ثالثا

   ً البالد من غريهم من ما فكرت بعقل وحكمة بأن املقربني من السلطان هم أدرى بأوضاع  :رابعا
مت من ُخيالفه  اك،دَ أرْ ت هواك وتعصبت لشيخك تعصبًا أعمى عْ بَـ وما ذلك إال ألنك اتـَّ  عنه؛البـَُعداء  وا
   هللا.فراجع نفسك ساحمك  حكمت،فما عدلت حني  داؤك،وهو  باجلهل،

   ً  عالمليس باأل السلف،الواجب عليك أن تزن قولك وفعلك بالكتاب والسنة على فهم  :خامسا
 فخذه،فكل ما وافق الكتاب والسنة  السلف،ولكن ليسعك ما عند  ناعق،واألبواق وقول كل  واإلعالم

ِبُعوا َما ُأْنزَِل إَِليُْكْم ِمْن  :تاب والسنة فاْرِم به عرض احلائط. قال تعاىلوكل ما مل يوافق الك اتَّ
 َ ِبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء َقلِ  َربُِّكْم َو ً َتتَّ     }٣{األعراف: َما َتَذكَُّرونَ  ي

مل حيل  مجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول هللا (أ تعاىل:قال اإلمام الشافعي رمحه هللا   
ث رسول هللا فهو على من رد حدي: ( ام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل) وقال اإلمله أن يدعها لقول أحد

    ).شفا َهَلَكة
هي أن ال تتدخل مبا ليس لك به علم وال تتدخل يف أمور ال تعنيك إال بأمور قد أعطيت  والنصيحة   

ومسئولية  ية،ودِ فيها علماً  ننا بدون أن  را  يتعلموها،مثال ذلك السياسة اليت خاض فيها بعض إخوا
ر اليت فكم من الناس تالحظهم اآلن خيوضون يف كثري من األمو  علم،احلكم عليها بغري  النتيجة:فكانت 

ا أو مل يعطوا مسؤولية  م  فيها،جيهلو ونازعوا األمر أهله   املتهافتة،فتجدهم ُيْدلون بآرائهم واقرتاحا
   ٢١))سن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهمن ح: ((، قال رسول هللا فضلوا وأضلوا

    ٢٢))ليقل خرياً أو ليصمتمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ف(( وقال رسول هللا    
  

وال ختوض يف أمور  علم،؛ وهو القول على هللا بغري ما ال يعنيك لئال تقع يف احملظورفيا أخي املسلم ُأْترك 
   كّذابا.ها حىت ال ُتْكَتب عند هللا  مل تتعلمْ 

                                                 
 رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه ٢١)
 رواه مسلم. ٢٢)



  ١١

 ،فالواجب عليك أن تكون عادًال منصفاً يف احلكم عليهم البالد؛أما من ناحية حّكامك يف هذه       
يت الذي فقد أدَّ  وإالَّ  هللا،داعياً هلم بالتوفيق إىل ما عند  وعال،قصريهم يف جنب هللا جل ناصحاً هلم يف ت

م  تنساه،مث تذكر اخلري الذي يبذلونه للمتدينني يف هذه البالد وال  العاملني،عليك واحلمد هلل رب  حيث أ
م،واإلغضاء عن  واجلماعة،بّثوا دعاة أهل السنة  والسماح بقيام الدروس  ملساجد،اوعملوا على بناء  زال

فكن  بعَضه،فال تنَس هذا اخلري الذي مل تتذكر حىت  األخرى،واملواعظ اليت قلما جتد مثلها يف الدول 
م غري  عليه،منصفاً شاكرًا هلل عز وجل على ما حنن  فيجب شكر هذه النعمة  معصومني،وتذكر أيضاً أ

ا وذلك بالنصح هلم باطناً  فسيحكمك من  والعلماء،ك غري هؤالء احلكام مَ كَ فإذا حَ  وظاهرًا،ومراعا
أن حّكامنا مل يطبقوا شيئاً  فإذا قلتَ  ومنته.اليت حتكم اآلن حبمد من هللا  حيكم بغري كتاب هللا وسنة نبيه 

! فاعلم قوَله ُأَخر وإن قلت قد طبقوا شيئاً ومل يطبقوا أشياءً  هذا،فأنت غري عادل بقولك  هللا؛من حدود 
 )) ٢٣))خري من مطر أربعني ليلة، يف بالد هللا عز وجل هللا،إقامة حٍد مْن حدود ،  

: قال قال هلذا جزاك هللا خريًا فال تكن يا أخي بالطّعان وال اللعان فعن عبد هللا بن مسعود  فَـَتَبصَّر     
  .  ٢٤)): ((ليس املؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيءرسول هللا 

  .  ٢٥قريب)) ، واتقوا هللا واصربوا فان أمر هللا: ((ال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم، وال تبغضوهموقال    

    ٢٦))سلطان هللا يف األرض أهانه هللا من أهان(( يقول: مسعت رسول هللا  قال: وعن أيب بكرة     
  

سرك ويسرك ومْنَشِطك إمسع وأطع يف ع: (( قال رسول هللا  قال:  وعن عبادة ابن الصامت    
   . ٢٧))يك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركومْكرهك وأثرة عل

  

م مل يفعلوا بك أمحِد هللا ! فيا أخي املسلم      فلماذا تقول وتفعل الذي قد يؤول بك إىل مثل  ذلك،، فإ
، فإن أمروكم ا: ((أطيعوا أمرائكم َمْهما كانو فاتق هللا وآت كل ذي حقِّ حقَّه واعدل قال  األمر،هذا 

م يؤجرون عليهبشيء مم يتم ربكم قلتم ربنا ال ظلم اليوم، فيقول ال ، ذلك أنكم إذا لقا جئتكم به، فإ
وأمرت علينا  ،ربنا أرسلت إلينا رسًال فاطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، فيقولون ظلم اليوم

   ٢٨))ءأمراء، فأطعناهم، فيقول صدقتم! هو عليهم وأنتم منه برا
  

   ٢٩))((إن السامع املطيع ال حجة عليه، وإن السامع العاصي ال حجة له وقال    
                                                 

 ) ٢٣١ر الصحيحة لأللباني ( أنظ –[ أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي  ٢٣)
 ) ٣٢٠أنظر الصحيحة لأللباني (  –[أخرجه أحمد والبخاري في األدب المفرد والترمذي  ٢٤)
  ) ١٠١٥[ السنة البن أبي عاصم ]( ٢٥)
 [أخرجه أحمد والترمذي]  ٢٦)
  ) ١٠٢٦أخرجه أحمد وابن حبَّان وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم (  ٢٧)
 ١٠٤٨م السنة البن أبي عاص ٢٨)
 ١٠٥٦السنة  ٢٩)



  ١٢

(ثـالثـة ال يـُسألـ عنهم    لسالمـ (ـ وـمـات  إـمـامه،ـوـعصى  اـجلـماعة،ـ:ـ رـجل فـارـق وقـالـ عليه اـلـصالة وـاـ
    ٣٠))عاصياً 

  

، ال تشرك به شيئاً قال: ((اعبد هللا و  أوصين،  فقال:  : جاء رجل إىل رسول هللا قال وعن ابن عمر    
   ٣١))وإياك والسر بالعالنية،وعليك  وأِطْع،وحج البيت واعتمر  الزكاة، تِ وأْ  الصالة،وأقم 

وعدم التفرق والتفريق عنه فقال موجها  احلاكم،أبا ذر رضي هللا عنه بعدم اخلروج على  وأوصى النيب    
    .٣٢))وتساق كيف ساقوك وتطيع،تسمع (( له:

من نزع يده يقول: (( : مسعت رسول هللا هو ينصح ابن مطيع زمن الفتنة قالقال و   وعن ابن عمر    
فعليك     . ٣٣)) للجماعة فانه ميوت ميتة جاهلية ومن مات مفارقاً  ة،جَّ حُ مل يكن له يوم القيامة  ؛من طاعة

َزعنَّها،عليك بالسمع والطاعة وال  !يا أخي املسلم املنصف املتبع لسنة الرسول  حتث الناس على  وال تـَنـْ
قال رسول  قال:فعن متيم الداري  حبسبه،ولكن عليك النصح للجميع بالطريقة اليت تناسب كٌل  ذلك،

 اــملــسلمني،ـوـألــئــمة  ـوـلــرسولــه،ــ  ـوـلــكتابــه،ــ،ــ ،ــ قــالــواــ ملــن يــا ـرـسولــ هللاــ؟ــ قــالــ هللــلــنصيحةاــلــديــن اــ: (( هللاــ 
             ٣٤))وعامتهم

والنصيحة لوالة  ،العمل هلل : إخالصغل عليهن قلب مسلمثالث خصال ال ي: (( وقال عليه السالم   
م حتيط من  ؛ماعة، ولزوم اجلاألمر    .٣٥))ورائهمفإن دعو

، وعليك أيضا أن تدعَو هلم بالصالح في أن تتعلم كيف تناصح والة أمركفعليك أيها املسلم السل   
نة السُّوء  السنة،و واملعافاة وأن يهديهم هللا تعاىل إىل املنهج الصحيح وهو الكتاب  وأن جيّنبهم بطا

   أهله.وعليك أيضاً يا أخي املسلم أن ال تنازع األمر  والبالد،واحلاقدين على اإلسالم 
  

موك باملداهنة والعمالة  األمر،! فإذا حذرت الناس من الفرقة عن والة أما اآلن فاملوازين قد انقلبت    ا
بأنك ر  هلم، موك أيضاً  ، وبعضهم ري ذلك من التهم الباطلة، وغن خمالفاٍت شرعيةاٍض مبا عندهم موا
هل السنة ، وما ذلك إال جبهلهم بعلم السلف وعن طريق أهمك بأنك تأيت بكالم من عند نفسكيت

  .واجلماعة يف هذا اجملال
  

                                                 
 ١٠٦٠السنة  ٣٠)
 ]  ١٠٧٠السنة [ ٣١)
  )  ٣٢|١) والدار مي (  ١٥٦|٥) وأحمد ( ١٥٤٨[ أخرجه ابن حبَّان (  ٣٢)
  )١٠٧٥السنة البن أبي عاصم (  ٣٣)
 ) وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم   ٤٦١| ٢| ٣) والبخاري في التاريخ (  ٥٢| ١أخرجه مسلم (  ٣٤)
 ) ٧٣]وابن حبَّان ( ١٨٣/ ٥أخرجه أحمد ( ٣٥)



  ١٣

يا أما السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيها سعادة الدنابن رجب احلنبلي يف شرح األربعني: (قال    
ا تنتظم مص ا يستعاحل العباد يف معاشهمو م، و إن  ، كما قال علي ينون على إظهار دينهم وطاعة ر

ن كان فاجرًا عبد املؤمن فيه ربه، ومحل الفاجر فيها إىل أجله. ، إال يصلحهم إال إمام بٌر أو فاجر الناس
 ، وهللا اليد، والثغور، واحلدود، والعةوقال احلسن يف األمراء: يلون من أمورنا مخسًا: اجلمعة، واجلماع

م وإن جاروا، أو ظلموا م أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم ، وهللا مليستقيم الدين إال  ا يصلح هللا 
  .)وهللا لغيظ، وإن فرقتهم لكفر

  

ن وقال أبو عبد هللا حممد بن نصر املروزي يف كتابه [ تعظيم قدر الصالة ] وهو يشرح حديث [ الدي   
سلمني فحب صالحهم : وأما النصيحة ألئمة املنصيحة ] قال رمحه هللا تعاىل: قال بعض أهل العلمال

دين بطاعتهم يف طاعة هللا ، والتورشدهم وعدهلم، وحب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افرتاق األمة عليهم
  .  ليف طاعة هللا عز وج م، وحب إعزازهعز وجل، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم

  

عن أمر  ) وسئل بن عباس وقال الُفَضْيُل بن عياض: (املؤمن يسرت وينصح، والفاجر يهتك ويعري   
يه عن املنكر فقالالسلطا    ٣٦انتهى) فاعًال وال بد ففيما بينك وبينه: إن كنت ن باملعروف و

تفرق عن أئمـة املسـلمني أو بني العامة أو اخلاصة فهو دعوة إىل ال املنابر،وأما ما نسمعه اآلن يف بعض     
ولكن فليعلم اجلميع أن هـذه الفعلـة الـيت يفعلهـا بعـض  قصد،بقصد أو بغري  خر،بآووالة أمرهم بطريق أو 

  تعلم.فتقع فيها من غري أن  هللا،هي نفس اخلطة اليت يريدها أعداء  الناس؛ا كثري من  ال وينغشّ هَّ اجلُ 
إن الناس حينما كانوا ينظرون ( :)(الربوتوكول اخلامس "نبروتوكوالت حكماء صهيو "فقد جاء يف كتاب    

ولكن يف اليوم الذي أوحينا  ملوكهم،وكانوا خيضعون يف هدوء الستبداء  هللا،إىل ملوكهم نظرهم إىل إرادة 
ولقد  العاديني،فيه إىل العامة فكرة [ حقوقهم الذاتية ] أخذوا ينظرون إىل امللوك نظرهم إىل أبناء الفناء 

م هذه انتقلت  الرعاع،املسحة املقدسة عن رؤوس امللوك يف نظر  سقطت وحينما انتزعنا منهم عقيد
  انتهى ) فاختطفناها املشاع،فصارت كاملُْلك  الشوارع،القوة إىل 

  

مثل اخلوارج والرافضة أو أهل  البدع،فيا أخي املسلم ال تكون مساعدًا هلؤالء الناس أو تساعد أهل      
وال  األهواء،واجلماعات املنشقة عن منهج السلف أصحاب التنظيمات الطائشة وأصحاب  الفرق الضالة

وآثار  تتأثر إال مبا جاء به سلف هذه األمة على ميزان الكتاب والسنة على ما ذكرنا من آيات وأحاديث
  . صحيحة وليسعك ما جاءوا به

  

                                                 
 واحلكمراجع جامع العلوم  ٣٦



  ١٤

إىل الكتاب      وفهمهما على النهج الذي كان عليه  ،والسنةوأسأل هللا جل وعال أن يرجعنا مجيعاً 
لنستأنف حياة إسالمية وجمتمعاً إسالمياً  وبأحكامه؛والتحلي بتعاليم هذا الدين احلنيف  الصاحل،السلف 

  .اخلالدةوينشر رسالة اإلسالم  األرض،يطبق حكم هللا يف 
  

أنت، أشهد أن  إله إ  وبحمدك،سبحانك اللهم (((((
  )))))أستغفرك وأتوب إليك

  
    هـ     ٥/٥/١٤١١            أبو ماجد أحمد بن عبد القادر تركستاني :كتبه   

  


