
 

ذ وظَ  ،يِ إمَ  بي  ظذ الـ   المُ والس   الةُ ، والص  اديَ العَ  هلل رب   احلؿدُ 

 .ه أمجعيَ بِ وصحْ  آلهِ 

 :عدُ ا بَ أم  

ؿواِت وإرِض،  قافَ  َرب  ِجِزيَل وِمقؽاِئقَل وإرَِسافِقَل، َفاضَِر الس 

َتِؾػون، َظاملَ الَغقِب والشفاَدةِ  ، َأكَت ََتؽم َبَي ِظَباِدَك فقام كاُكوا فِقِه ََيْ

اهدين دِا اخُتِؾَف فقه من احلق  بِنِذكَِك، إِك َك ََتدي َمن َتشاُء إىل ِِصاٍط 

ـَا ﴿ ، فباهلل اشتعـ اُمسَتؼقمٍ  ْؾـَا َربَّ ٍء ِطْؾًًم َطَذ اَّللَِّ َتَوؿَّ ـَا ُؿلَّ ََشْ َوِسَع َربُّ

ق  اْؽَتْح َبقْ  ـَْػاِِتِعَ  ـَـَا َوَبْعَ َؾْوِمـَا بِاْْلَ  .[89]إظراف:  ﴾َوَأْكَت َخْرُ ا

 ائَح َص كَ  فقهِ  وِت والص   ِف رْ ه باحلَ رشتُ ؼاٍل كَ ؿُت يف مَ تؽؾ   ق وإنْ بَ َش ثم 

ـوا ـؿُ َح ارْ »بعـوان: « ؾػقيَ الس  »ة ـ  ل الُس هْ واين أة إلْخ مفؿ  

ٓ  اا ذَ مَ وَ « ـقـَّةـػِ ـؾَ اـسَّ  ل، ؾَ اخلَ  ، ومعاجلةِ عِ دْ الص   أِب سامهة يف رَ  مُ ك إ

 د شاهمَ ، وقَ ؾػقيَ الس   العؾمِ  ِب ال  ، بي ضُ رقةِ الػُ  ؾؿة، وكبذِ الؽَ  ومجعِ 

بام  -ومن بعدُ  قبُل  منْ - يف ذلَك  والػضلِ  العؾمِ  من أهلِ  شاهمَ  نْ مَ 

 يف ظدٍد من الرشائل الـافعة: كادشايخ الػضالء فائدةً  وأكثرُ  هو أكػعُ 

اهلل حقؿي وظبدِ الس   اد وصالِح ادحسن العب  ظبدِ  والعؾامء إجالء:
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ة وأهؾفا خر اجلزاء، ولؽّن ـ  اهلل ظن الُس  العبقالن يف آخرين، فجزاهمُ 

، اللةِ الض   اجلفالة، وأشباِب  هِ يف ظؿَ  ا من ٓ يزاُل ـَن بقـَ مِ  أن   َف ادمِش 

 ـقف، واحلؽمِ ْص الت   ِب ووحركقات، زْ الت   عاركَ ، ومَ اِت بَ حُز اع الت  وِِصَ 

ػقة ؾَ ارت الس  ى َص ، حت  ه ظاملٌ ؼبؾُ ، وٓ يَ اقٌل رضاه ظَ طػقف! بام ٓ يَ بالت  

 جالِ الر   نَ ل جقٌل مِ َخ ام دَ صومفا، وكؾ  ُخ  كظرِ  َتَت  ةٍ صامت حمل  

ن اك مِ ذَ  ِح ذا، وقدْ هَ  ِح دْ لول! يف مَ والذ   َب عْ عفم الص  مَ  َب اء: ركِ َس والـ  

هيم! وٓ ي السـة وُيَعادِ ن يعادم   عِ دَ البِ  أهلِ  نْ إلقفم ٓ م اسِ الـ   ِب أقَر 

ن مِ  تج ادزيدَ ـْ وى تُ والَ  سِ ػْ لؾـ   ة وآكتصارِ فالَ اجلَ  مَ حِ ت رَ زالَ 

 ، واحلب  والزاءُ  ق ظؾقفا الوٓءُ عؾ  تي يُ امء ال  ات وإْش قػَ التصـِ 

 وصتاتًا. رقةً ة فُ ـ  ُس ال أهَل  ا يزيدُ ، م  ةُ ؾَ والص   ، والجرُ والبغُض 

فم بُ َس قة إوىل! َي اهؾِ م إىل اجلَ عادوا بِ ن، فَ ـَ الس   ا واهللِاهلل أكز! إّن  

ُؾوا ِديـَُفْم َوَؿاُكوا ﴿ اروا كـ:َص فَ ى! ت  وبم َص ؾُ مجقعًا وقُ  اطرُ الـ   َـِّذيَن َؽرَّ ا

ـََدْْيِْم َؽِرُحونَ   .[12-13الروم:]﴾ ِشَقعًا ُؿلُّ ِحْزٍب بًَِم 

ب تْ م يف كُ ؿتذي تعؾ  ذا ال  هَ  أمْ  مرتم؟اـسؾػقع؛ أهبذا أُ  يا معاَش 

ا راءَِت  قِ ذظَ  -الاجر وادفجور!–مجقعًا  ػؼونتي تت  ال   ؼادِ تِ آظْ 
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، وآئتالِف  ًمطةِ اَل  أهُل  هم ةِ ـَّ اـُس  أهَل » :بلنّ  اديفا بي العَ وإقرائِ 

 «.الِف تِ وآْخ  ةِ رؾَ اـػُ  م أهُل : هُ دطةِ اـبِ  وأهُل 

ؿع يد؟ فقجْ دِ وٍل َش قَ  احُب جٌل رصقد؟ أو َص قؽم رَ فِ  ألقَس 

 اهل.عّؾم اجلَ ل، ويُ امحِ ب ادُ مد  ويُ  ،ؾوِب ف بي الؼُ ، ويمل  ػوَف الص  

ـَْسَت ﴿رأتم قول اهلل تعاىل: أما قَ  ُؾوا ِديـَُفْم َوَؿاُكوا ِشَقعًا  َـِّذيَن َؽرَّ إِنَّ ا

ًَم َأْمرُ  ٍء إِكَّ ﴾ ُهْم إَِغ اَّللَِّ ُثمَّ ُيـَب ُئُفْم بًَِم َؿاُكوا َيْػَعُؾونَ ِمـُْفْم ِِف ََشْ

ُؾوا : ﴿ولهوق [359إكعام:] َواْطَتِصُؿوا بَِحْبِل اَّللَِّ ََجِقعًا َوٓ َتَػرَّ

َـَّف َبْعَ ُؾُؾوبُِؽمْ  ﴾ أية َواْذُؿُروا كِْعَؿَت اَّللَِّ َطَؾْقُؽْم إِْذ ُؿـُْتْم َأْطَداًء َؽَل

ُؾوا تعاىل : ﴿ ولهوق  [301 آل ظؿران:] َـِّذيَن َتَػرَّ َوٓ َتُؽوُكوا َؿا

ْم َطَذاٌب َطظِقمٌ  ـَئَِك ََلُ ـَْبق ـَاُت َوُأو آل ]﴾ َواْخَتَؾُػوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم ا

َوَأنَّ َهَذا كسلل اهلل السالمة والعافقة، وقال تعاىل: ﴿ [305ظؿران:

بُِعوهُ  اصِي ُمْسَتِؼقًًم َؽاتَّ َق بُِؽْم َطْن َسبِقؾِِه  ِِصَ ُبَل َؽَتَػرَّ َوٓ َتتَّبُِعوا اـسُّ

ُؽْم َتتَُّؼونَ  ـََعؾَّ اُؿْم بِِه  تعاىل :  ولهوق  [351إكعام:]﴾َذـُِؽْم َوصَّ

ـَْقَك َوَما ﴿ َـِّذي َأْوَحْقـَا إِ يِن َما َوَّصَّ بِِه ُكوحًا َوا ـَُؽْم ِمَن اـد  َع  َشَ

ْقـَا بِِه إِْبَراِهقمَ  ُؾوا ؽِقِه  َوصَّ يَن َوٓ َتَتَػرَّ قُؿوا اـد 
َوُموَسى َوِطقَسى َأْن َأؾِ

ـَْقهِ ـَْؿُزَ َطَذ اْدُش ظّز  ولهوق  [31الشورى:] ﴾ أيةِرؿَِع َما َتْدُطوُهْم إِ
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َؽَتَؼطَُّعوا َأْمَرُهْم َبْقـَُفْم ُزُبرًا ُؿلُّ ِحْزٍب وجّل فقؿن ذّم من ادخالػي: ﴿

ـََدْْيِْم ؽَ   .[51ادممـون:]﴾ ِرُحونَ بًَِم 

إياؿم واـظن، ؽنن اـظن أؿذب »: أما شؿعتم قول الـبي

وا، وٓ ِتاسدوا، وٓ وا، وٓ تـاؽُس َس وا، وٓ جتسَّ َس اْلديث، وٓ ِتسَّ 

تباؼضوا، وٓ تدابروا، وؿوكوا طباد اَّلل إخواكا ؿًم أمرؿم، ادسؾم 

وى هاهـا، اـتؼوى اـتؼ ،ٓ يظؾؿه، وٓ خيذـه، وٓ حيؼره أخو ادسؾم،

بحسب امرئ من اـػ أن  -ويشر إغ صدره  -هاهـا، اـتؼوى هاهـا 

حيؼر أخاه ادسؾم، ؿل ادسؾم طذ ادسؾم حرام: دمه، وطرضه، وماـه. 

إن اَّلل ٓ يـظر إغ أجسادؿم، وٓ إغ صورؿم، وـؽن يـظر إغ 

 .متػق ظؾقه «ؾؾوبؽم وأطًمـؽم

إــقؽم  دبَّ : »ّب إلقؽم كام قال الـبـيي دَ ذال   ممِ إُ  داءُ  هذا واهللِ

ؾبؾؽم: اْلسد واـبغضاء، وهـي اْلاـؼـة أمـا إ  ٓ أؾـول:  داء األممِ 

ق اـدين، واـذي كػيس بقده، ٓ تدخؾون الــة اـشعر، وـؽن ِتؾِ  ُق ِتؾِ 

حتى تممـوا، وٓ تممـون حتى ِتابوا، أٓ أدـؽم طذ ما تتحابون بـه؟ 

: الـدرداء أيب، ويف حـديث جه السمذيأخر« اؽشوا اـسالم بقـؽم

أٓ أخـزؿم بلؽضـل مـن درجـة اـصـقام، »: قال: قال رشول اهلل 
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واـصالة، واـصدؾة؟ ؾاـوا: بذ، ؾال: صالح ذات اـبـع، ؽـنن ؽسـاد 

 وغره. أبو داودرواه « ذات اـبع هي اْلاـؼة

 يا معاش اـسؾػع؛ أؾوَلا:

 «ةـقـػـؾـــسوا اــؿـارح.....  رىــــرًة أخــــم»

 جـُل تـي ََي ابطة! ال  الَ  الفاِت واخلِ  زاظاِت ه الـ  ن هذِ قة مِ ػِ ؾَ ارمحوا الس  

 رايـاِت   رأيـُت قفا، فـاَم فِ  ظرِ ن الـ  مِ  زيهُ ـ  حي الستَ رها، ويَ كْ ن ذِ مِ  العاقُل 

ـَقـَس ريضة، وٓ افْ ذ فَ امت ظَ قَ  زاعِ الـ   ، دي  َؼـذ أمـٍر ظَ َظـ ػوُف ت الص 

ح دَ ن َمـَمـذا؟ وَ ّكى هَ من زَ وَ ن! ال  الن وظَ ال! وفُ والؼَ  قلِ ذ الؼِ ام ظَ وإك  

 .ػاء العؼولِ خَ تؽؾم با إٓ ُش ٓ يَ  -اهلل وايمُ – ؟ أمورٌ ذاك

ن رًا ِمـْجـًة وهَ ؾَ رهـًا، وِصـبًا وكُ ًا، وُح َح دْ حًا وقَ دْ مَ  جال:تم اـر  عؾْ َج 

ٓ   ؾـمِ العِ  أهـلِ  ادؾـة! ومـا هـي ظــدَ  واظدِ ، وقَ المِ اإلْش  أصولِ  ن ِمـ إ

 ُل اجـذكر الر  ما يُ  ذلك قؾقٌل ولِ « اِت ـَ اـبق  » ولقست منَ  ؽمِ احلُ « ؾرائنِ »

ٓ  ـ  الُس  أهلِ  اظتؼادِ  يف كتِب   أو الباضـلِ  يف احلـق   ن ُظرف باإلمامةِ  مَ ة إ

 أهـلِ  اظتؼادِ  تب أصولِ امة كُ عَ ، وإٓ فَ ينيف الد   لالمتحانِ  غضاً وبُ  حمبةً 

تـي ال   آظتؼـادِ  ن أصـولِ ؿْ ِضـ جـالِ الر   أفرادُ ذكَر امظة مل يُ ة واجلَ ـ  الُس 

 يـي  دِ وابـن اَدـ ة لإلمام أمحـدَ ـ  الُس  الػفا، كلصولِ من َخ  جرُ وهُي  ضؾُل يُ 
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م ؼآَُت ت مَ فام كاكَ مَ - اسِ الـ  « طامةُ »عل ُي  ؽقَف فَ وآخرين،  والثوري  

ين اَهـ»! كــ: ساِق وآْفـ ةِ ـَـحْ ادِ  من مواضنِ  -م وأخطاؤهمواكتامءاَُت 

 ؽوُت أو الس   فقهِ  ، أو الؽالمُ هُ ه وبغُض ب  ُح  ى صارَ ت  َح  «ابه!ريك وأْضَ بِ 

ٓ  مـا ُهـكم! وَ ـدَ ظِ  ةِ ـ  الُس  أهلِ  ؼادِ تِ اظْ  ن أصولِ اًل مِ ظـه! أْص  جـٌل  رَ و إ

ى ـَـمن أثْ ؾقفا، وَ طل فعَ أْخ  ه، وإنْ ؾـػِس اب فَ أَص  : إنْ سؾؿيَ ادُ  ةِ ام  ظَ  نْ مِ 

 الِ يف َحـ–ّمـه ن ذَ ه، وَمـبّي َلـويُ  رفٍق ح بِ ـاَص يُ  -طئهِ َخ  يف حالِ –ظؾقه 

ة ـ  الُسـ أهـلِ  مجـوعُ  ػـسَق تَ  ه، ٓ أنْ بـّي َلـرفـٍق ويُ ح بِ ـاَصـيُ  -هإصابتِ 

فم، ن أئؿـتِ ِمـ ولقسوا اسِ الـ   امةِ م من ظَ هُ  دام أقوامٍ أقْ  ؾػقي َتَت الس  

ـ»سـّؿى: هـا وتُ ائػٌة ٓ أصل لوجودِ ضَ  يف الوجودِ  وُُتؾُق   «!عاؽؼةاـصَّ

ؿؼـى، واحلَ  ػفاءُ ا الس  ابق! فقطر ِب تي ذكرُت يف مؼايل الس  ا ال  َِت اكسابؼ

 م، ويـتفؽـونَ مَ اللـا، وَيتػـرون الـذ  طِ  ة َتـَت ـ  الُس  ػون أهَل ويصـ  

هـذه  بلمثالِ  تفاجرونَ تدابرون ويَ ، ويَ ػوَف قون الص  ؿز  راض، ويُ إظْ 

 
ِ
 .قةِ ؾ  اهِ اجلَ  إشامء

ل عَ تـــة أْصــه الػِ ر هــذِ َشَ  : أنْ اخلــاضرَ  رُ ؽــد  زن الؼؾــب، ويُ ومــا ُيــ

ـ ةٍ اَج ي بحَ ة هِ د  ؾدان ظِ يف بُ  قةَ رْ زاظات والػُ الـ    وحقـدِ الت   إىل بقـانِ  ةٍ ماش 

ـدابر فِ ضـقؾة، فَتـم والػَ ْؾـالعِ  رْشِ كَ ، وَ ةِ ـ  والُس  ؾوا تغَ واْصـ ؾػقونَ قفـا الس 
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 اسِ الــ  عؾقمَ كوا تَ رَ ة، وتَ ـ  والُس  وحقدِ إىل الت   ظوةَ ؾوا الد  ط  سفم، وظَ ػُ بلكْ 

! ذالـةِ الـ   وطَ ْشـفالـة، وَ ا اجلَ َص من إخواكـا ظَ  واحدٍ  ل  كُ  ، وتـاوَل اخلرَ 

، صـومةِ يف اخلُ  رِ ْجـوالػُ  ؽرِ والـ   حذيرِ ؾػي، بالت  الس   بلخقهِ  شّفرُ يُ  وأخذَ 

 ةُ واجلفؿق ـ وفقةُ بذلك الص   رَح ى فَ ! حت  ودانِ والس   يف اجلزائرِ  كام يصُل 

 الل!الض   أهلِ  هم منْ وغرُ 

 اجةٍ من َح  فقهِ  ا الـاُس مَ  معَ  -ااهَ اهلل ووقَ  اظفػِ َح –الدكا ى يف بِ بل حت  

 دوانِ ّد ُظـ، وَص اخلرِ  عؾقمِ ، وتَ قؾةِ ِض الػَ  اشةِ رَ وحِ  ؾم،العِ  إىل كرِش  ماّشةٍ 

ؾػي الس   باِب ن الش  مِ  الؽثرَ  كجدُ  ة:ادؾ   م يف ثوابِت وتشؽقؽاَِت  ادقةِ الزكَ 

ـ ام يظـونَ بِ  «!!ِب رْ ـالس   خارَج  دونَ غر  يُ »ؿفون! وعْ اظفم يَ يف ِِصَ  م أّن 

 .راجعونَ  ا إلقهِ وإك   ا هللِا، وإك  عَ ـْ ُص  سـونَ ُي  فقهِ 

اَّلل، وِف  ؼوا اَّلل ِف ديـنِ ... اتَّ  ؾمِ اـعِ  َب ... يا صال اـسؾػقعَ  يا مشايَخ 

 ادسؾؿع. م، وِف شباِب ؽُ أكػِس 

ن اس مِ  الـ  ، فاَم أثارِ  ؾةُ ، ومَح يعةِ الرش   ، ومحاةُ إمةِ  اكةُ رشأكتم واهلل تِ 

ٓ  لِ حوْ   :ؽم إ

 ب.ذِ والؽَ  لِ َج ي بالد  ُغذ   رايفي [ ُخ 3]

 .زيبي مرصوٌف ظن العؾموحِ [ 2]
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 واه.هَ  وافُق ؾم إٓ ما يُ العِ  عرف منَ هوى ٓ يَ  [ وصاحُب 1]

 كاداه!من  اميي ظذ دينِ وظَ [ 4]

، وحقـدِ بالت   م أثار، وهيتمُ عظ  ة، ويُ ـ  الُس  عتـي بؽتِب يَ من  وأكتم أكثرُ 

 اإلخوانِ  الُل َض  لؾـاسِ  ، فام اشتبانَ يعةِ ظن الرش   ؾامء، ويـافُح ويّل العُ 

ٓ   ادسؾؿيَ  ؽم، ولِ لُصـإٓ بِ  الؾقزالقـيَ  كدقـةُ ت زَ م، وٓ ُكشػؽُ اكِ  ببقَ إ

 ؽم القـومَ  بـالُ ؽـم، فـاَم جِ جَ حُ إٓ بِ  ادوارِق  اخلوارِج  بائُح قَ  ُظرفتوٓ 

 ؽم؟ِس ػُ تم بلكْ ؾْ ُصغِ 

ه، حتـى تِــاَِص ظـن مَ  ّؾف الؽثرُ ذي َُت اهلل تعاىل ال   يف دينِ  ؼوا اهللَات  

ــ ــبعُض  ارَ َص ــه، وٓ تَ ك كَ حــر  تَ ٓ تَ  ال ــر مَ ؾامُت ر ظف ــدو  ــه، وٓ ُت ؼآُت

  ٓ يف  كشـؽ  ا ظـدما يُ  ظـدما ُيـال من صقِخه ومعّظِؿه، وأم  تغريداُته: إ

ٍد أَح  نْ ـفم مِ مِ  س  ال َُت ة: فَ ـ  الُس  ، وأئؿةِ يعةِ الرش   إمة، وقواظدِ  ثوابِت 

 ا!زَ كْ رِ  لمْ  عُ ؿَ ْس وٓ تَ 

ـ ا معاَش يَ  ؽمؽم ... ديـُ ديـُ  ه ِصـرْ ظَ  امودَ وا َظـمل تؽوُكـ ؾػقي، إنْ الس 

 ؾيَ اهِ اجلَـ لويـَل وتَ  ادبطؾـيَ  حـاَل تِ ظــه اكْ  ـػـونَ ؽون؟ تَ ه فؿن يَ وأش  

 .يَ الِ الغَ  ريَف وَت
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ن ِمـ تـذرَ اه بـآحسام، واظْ ل أَخـادَ ، وبَ المِ بدًا بدأ بالس  ظَ  حم اهللُفرَ 

 بـر، وأٓنَ الؽَ  رَ دْ رف َقـه، وظَ ومل يتوّل كزَ ه، تِ ن زل  ظَ  ه، وتراجعَ خطئِ 

 ل.اهِ ذ اجلَ ظَ  َق ػَ ، وأْص غرِ لؾص   اجلـاَب 

 ر:ظَ بي دن كَ ؾْ ن ؾَ مِ  ساٍت َهَ  بلربعِ  ؛ اختمُ ل ادؼاَل ّي سج  ل صَ بْ ؾَ و

ـؾَ من الس   الػي إوليَ ا يف الس  لـَ  أوَلا: شـوة، دوة وأُ ُقـ الِح ف الص 

، ةِ ـ  الُسـ رةِ ـْصـبـُ  إئؿـةِ  قـامِ ن قِ ِمـ ؿونَ ؾَ عْ ا تَ ع مَ ؿَ تدي، فَ ؼْ م كَ داهُ وِب 

ٓ  ذ ادخـالػيَ ظَ  ، والرد  يعةِ الرش   ومحايةِ  ـ، إ خؾـوا يف اإلشـالم م دَ  أّن 

ـ وا كـبعضِ ب، ومل يؽوكُ اكِ َج  ن كل  مِ  دموهُ ! وَخ ةكاف   ـؾػقي  الس  ذين  ال 

ٓ  غريـداَِت م، وتَ م، وكتابـاَِت شاركاَِت تابع مُ حقـام كُ  يف  دورُ  وهـي َتـم! إ

ــا أك   فـْب ، فَ «حرِب هذا وتزؿقـة ذاك»و« رحى اـتحزب واـتعصب»

ٓ  ذاك اجلاهل ووجفته ال   قـا بيَ خؾ   ن ِمـ ديـهِ  ؼقةَ سك بَ ي هِ ام بِ ها، فَ تي تو

بـن  أمحـدُ  فـذا اإلمـامُ ؟ فَ لِ َؿـوالعَ  بـادةِ والعِ  ظوةِ والد   عؾقمِ ؾم والت  العِ 

 رِ ْػـالؽُ  ه ضـد  ة، ووقوفِــ  ه يف الُسـحـبل رمحه اهلل تعـاىل: مـع صـالبتِ 

ٓ  البدعِ  ظذ أهلِ  ه، وردودِ دقةِ كْ والزَ  ، اٍب َبـ ة يف كـل  ـ  رشـ الُسـه كَ  أك  ، إ

 امِ َؽـوأْح  بـةِ وإْش  هـدِ صــّف يف الز  ب، فَ اكِ َج  ن كل  مِ  ينَ دم الد  وَخ 
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 الـ  
ِ
 ر! وَج عْ الش   جقلِ رْ ى يف تَ بل حت   ساء

ِ
 ، وتعؾـقمِ ديِث احلَـ ؾس إلمـالء

 ة.احلؼ   ؾػقةُ ه الس  ر، ففذِ اخلَ  اسِ الـ  

 ن صـاحِب ا مِ مَ ذي رمحه اهلل تعاىل، ال   الم ابن تقؿقةَ اإلْش  وهذا صقُخ 

ٓ   اللةٍ وَض  بدظةٍ  ع ، ومَ ةـ  والُس  وحقدِ التّ  فامِ من ِش  فمٌ َش ه ـْ ده مِ بِ  ويف كَ إ

 ةِ ـّف يف كاف ـة، وَصــ   الُسـرَش ـ، وَكـاس اخلـرِ الــ  ؾس لتعؾقمِ َج  ذلَك 

 قـاِق والر   والزهـدِ  وادعـامالِت  وإحؽـامِ  ين، يف العؼائدِ الد   أبواِب 

ن ه ظَ اكعًا لَ ين مَ الد   ناكٌب مِ ؽن َج ومل يَ  ذلك، وغرِ  قاشةِ والس   وإدِب 

 المَ اإلْش  ؾػي، َيدمُ الس   ؾمِ العِ  ضالُب  يؽونَ  يـبغي أنْ  اكب، فؽذلَك َج 

و وهُ  ستطقع، وٓ ُيشغؾه باٌب ظن باٍب ما يَ  رِ ؼدْ بِ  اكٍب ة يف كّل َج ـ  والُس 

 اء يف اجلؿقع.طَ ظذ العَ  قادرٌ 

 َتـَت  صقةً وَ لّن  كتبُت  بق وأنْ ؾػقات: َش ؾم الس  العِ  لطالباِت  اـثاكقة:

ٓ وَ  «وبى ـؾغريبات  .. ماذا كريد من صاـبة اـعؾم اـسؾػقة؟صُ »ظـوان: 

 زنَ ؼـد أْحـ، فَ ادـذكورِ  ادؼالِ  راجعةِ ذ مُ ظَ  ؾَب والط   جاءَ ر الر  كر  أُ  ُت زلْ 

 بي ضالباِت  وتدابرٍ  رقةٍ وفُ  وخالفاٍت  اظاٍت ن ِِص ل مِ : ما يُص َب ؾْ الؼَ 

 امظـةِ واجلَ  ةِ ـ  الُسـ أهلِ  ؼادِ تِ اظْ  ذ أصولِ ظَ  واهللِ ؾػقات، وهن  الس   ؾمِ العِ 

ـ درِ والَؼـ يف اإليامنِ  ـ حابةِ والص  ة وكاف ـ ظقـدِ والوَ  دِ ْظـوالوَ  ػاِت والص 



 

33 

 

 آِت فَ اجلَ »و« اهؾقةِ ة اجلَ بق  ظُ »إٓ  ة، وما بقـفن  ـ  الُس  أهلِ  اظتؼادِ  أصولِ 

ن اقفُ ػَ ل، وات  بْ ي قَ ن ذِ م ا يؽونُ إلقفن أحوج مَ  القومَ  مانُ والز  « ة!بق  زْ احلِ 

م اهلل ورِحـتعـاىل،  اهللَ ي قبل، فؾقتؼيَ ن ذِ مِ  سؾامِت وادُ  المِ لإلْش  أكػعُ 

ـمن بَ  ـل، وغَ لِـن الز  الم، وجتـاوزت َظـدأت بالس  ن َظـ َف رْ ت الط ـض 

ة ـ  اإلشـالم والُسـ مـةِ دْ ؼـوى، وِخ والت   ذ الـز  عاوكت َظـ، وتَ التؼصرِ 

 قؾة.والػَض 

اظي ، ادػسدين بي إحّبة، الس  ادحبةِ  دِ ؼَ افثي يف ظُ الـ   أن واـثاـثة:

ة ببؼق   ، فؽقَف بوي  الـ   رُص ـفم العَ ؾم مِ ْس ، مل يَ سؾؿيَ ادُ  رقة بيَ يف الػُ 

 يدخُل  زاظاِت ن الـ  كثرًا مِ أن   لمل يدُ ظر وتَ هم، ومن كَ اس من بعدِ الـ  

 رقةُ شقع الػُ تَ  ون أنْ ب  ذين ُي ين ال  دِ اِش دين احلَ اقِ ن احلَ مِ  ثرٌ راكفا كَ يف ظِ 

وا ه، فؽوكُ بِ ال  ؾم وضُ العِ  أهلِ  بيَ  ؿقؿةِ بالـ   عونَ ْس ؾػقي، ويَ الس   بيَ 

عاىل: ال تَ د قَ قَ الل، وَ ن َُي م مَ كُ ذٍر وتؼقة، ولقـظر أحدُ ذ َح مـفم ظَ 

َٓ إِْذ َسِؿْعُتُؿوُه َضنَّ اْدُْمِمـُوَن َواْدُْمِمـَاُت بَِلكْ ﴿ ـُوا َهَذا ـَْو ا َوَؾا ُػِسِفْم َخْرً

موا الظن  32الـور: )﴾ إِْؽٌك ُمبِعٌ  ـوا كام قال تعاىل: ن، وتبق  َس احلَ  ( فؼد 

َـِّذيَن آَمـُوا إِْن َجاَءُؿْم َؽاِسٌق بِـََبنٍ َؽَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َؾْوًما ﴿ ا ا َ َيا َأْيُّ

ـٍَة َؽُتْصبُِحوا َطَذ َما َؽَعْؾتُ  ، وقابؾوا [6احلجرات: ]﴾ ْم َكادِِمعَ بَِجَفا
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بُّوَن َأْن َيْغِػَر ﴿ اخلطل بالعػو كام قال تعاىل:
َٓ ُِتِ ـَْقْصَػُحوا َأ ـَْقْعُػوا َو َو

ـَُؽْم َواَّللَُّ َؼُػوٌر َرِحقمٌ  َوَساِرُطوا إَِغ وقال تعاىل: ﴿  [22]الـور:  ﴾اَّللَُّ 

ُؽْم َوَجـٍَّة َطْرُضَفا ْت ـِْؾُؿتَِّؼَع  َمْغِػَرٍة ِمْن َرب  ًَمَواُت َواأْلَْرُض ُأِطدَّ  *اـسَّ

ـَْعاؽَِع َطِن  ـَْغْقَظ َوا ـَْؽاضِِؿَع ا اِء َوا َّ اِء َواـَّضَّ َّ َـِّذيَن ُيـِْػُؼوَن ِِف اـَّسَّ ا

، ثم إذا [314، 311]آل ظؿران:  ﴾اــَّاِس َواَّللَُّ حُيِبُّ اْدُْحِسـِعَ 

 .ؾمِ من الظ   ذارِ احلَ  ارِ ل، واحلذَ دْ بالعَ ؿوا ؽُ واْح  ؼوا اهللَم فات  ؽؿتُ َح 

ـ، َفـؾػقيَ ه الس  بحزٍن دا يؼع بي إخواكِ  عِ إىل ادتابِ  :ابعةواـرّ  ، نْ زَ ال ََتْ

ال َبـاجلِ  ن تبؾـ َ وَلـ َض إرْ  َق رِ ؾن َُتْ ! فَ ؾونَ ا يػعْ م   كَ صدرُ  ضقُق وٓ يَ 

ل البـلس بـي َعـَج  وكًا، حقُث رًا وكَ اىل قدَ تعَ  ضاه اهللُا قَ ا م  فذَ ٓ، فَ ضوْ 

ع ُيصارَ  بؽالمٍ  كَ درُ َص  اَق ، ولئن َض ديدُ َص  ًا هوَ ؼ  ، وَح ديدٌ َص  احلق   أهلِ 

ــه قـد مضـر أك ـذك  ، فتَ بالؽالمِ  م ! وُهـقوِف ى أقـواٌم تصـارظوا بالس 

 اام َمـب  لـرُ فم ا بقــَ ـ  قاء، ولو كُ بِ عد إكْ بَ  رَشِ ـالبَ  ، خرةُ دٍ حمؿ   أصحاُب 

، اجلؿقـعِ   ظـنِ ّض  سك َكـلِـع ذَ َمـاك، وَ ذَ  نْ ذا َظـكؽّف هَ  ا أن  طعـَ اشتَ 

م، فـقفِ  ا يؼدُح مَ  رْشِ كَ  نْ ظَ  ؽف  فم، وكَ ـِ اِش رش حَمَ ـَ ، وكَ جؿقعِ ؾ  ل وكستغػرُ 

 ريُض ه إٓ َمـبِـ ػـرُح ٓ يَ  ، واهللِا القـومَ ـَـواكِ إْخ  صل بيَ ا َي ذلك مَ وكَ 

ٓ  بِـ ُت شؿُ ، وٓ يَ قؾٍب  ، الدايـةَ  لـمُ  وا اهللِللَ لؽـن اْشـ، وَ اهـٌل  َج م إ
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م، ويؽُ أَخـ بـيَ وا حُ ؾِ ، وأْصـصـَح الـ   وا لمُ لُ ذُ ، وابْ ظاءَ وأكثروا لم الد  

 رِ ْج إىل الز   رِج دَ ا بالت  فَ حِ ْص وا يف كُ غُ الِ رى فبَ ْخ ذ إُ امها ظَ دَ غت إْح بَ  فننْ 

 ػقئ إىل أمر اهلل.ى تَ حت  

 ْح ؾِ قاًل، وأْصـّدًا مَجـرَ  هـم إلقـَك د  ـا، ورُ واكِ إْخ  قؾوِب  بيَ  ألْف  الؾفم  

 اهلل ّذ ، وَصـِك يعتِـَش  اةِ ك، ومُحَـديـِ  صارِ ن أكْ م مِ فُ ؾْ عَ م، واْج فُ فقام بقـَ 

عي، والسالم ورمحـة اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آله وصحبه أمج

 وبركاته ظذ من كظر وقرأ.

 كتبه أخوكم ادؼرّص 

 بدر بن طظ بن صامي اـعتقبي

 هـ3419الثالثاء غرة صعبان 


