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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
 :أما بعد 
فإناااا معأااار أماااد ايساااالم عاااد مي ناااا اهلل علاااى سااااور انمااام ب ن اااا نااا مر باااا عرو  ون  اااى عااان  

َ متت َْ) :ا  كاارق عااال اهلل تعاااى نأتت  ل تتْاَ َل ِم ُل ْرَُةْي َةُ أتت ُم تت ْتْ َُكْنتتُمْ َيم تتْ نمَ متت ل وم َوم تمنتْ ُُو ل ُُونمَبلتت ْ عمْر  ُ
ُلَ   َرةىَ))َ:  -صلى اهلل عليه وسلم–؛ وعال رسول اهلل (111من اآليد: آل عمران)(اْ ُعْنكم

ُيَبْتتنيَيتينَ ت َبلتتمه َينَلت يسَيتينَ ت َبلتتمه َين َنتسَو  ت َة تتر َ يَْرْت ُاَف  تنك َ نكت
 ((.َاإلبع ن

َُك يُت اَاتمت أا لْ مَ)َ: تعااىوكلف ا رب اا أن نكاون عاواما بال،سااق عاال اهلل ت َا أتنلب مَن منُت ا بمت َةمبتهوم
تتتتتتتُكْ َةمولَاْ  ما تتتتتتت َمتتتتتتت َةميْتُ لل اومَ لَأتتتتتتتسلَوم متتتتتتتْ َ م َُءتتتتتتتومنم ُمبْل َمتَلبل ْ  لْلتتتتتتتدل ْب لَومْاألاْتتتتتتتت مااااااان : ال ساااااااا )(نم

 .اآليد(131اآليد
)َ: اهلل تعاااى وأمرنااا بالاعاااون علااى الااى والا،ااو  وتانااا عاان الاعاااون علااى اي  والعاادوان عااال 

تتنَل َأتتسمَءم َأتتسمَ لنأَا  َوما تأُ تت اَا  َوماْ ُرتتْنومانل َمتت َاإلدْتت ل َوما متأْ تت مىَوموَ تمرمتت وميُ اَ م ُت َمتت َاْ نلتت بُنَوم تمرمتت وميُ اَ م
 (. 2من اآليد: ا اودة)(اْ رل م بَل

بياان واحلةاد وأمر باجل اد نأراً للدين وذباً ع ه؛ اجل اد بالسيف والس ان ق وأمرنا باجل اد بال
 .والىهان وهو ج اد اننبيا  علي م الصالة والسالم

: -صاااالى اهلل عليااااه وساااالم–وأماااار بالصاااادو ونريااااه وتانااااا عاااان الكاااا   ونريااااه عااااال ال اااا   
ُِت َ))  َْك َب  صنقَيينَا صنقَبونيَ   َا نَُو نَا نَُبونيَ   َا جنتَْووَبتلااَا 

ُىَا صتتنقَتمتت َبكمتتدَ نتتنَا َ تتنب  َف ،َو بتت ك َوا كتتنبَيتتينَا كتتتنبَبصتتنقَوبمىتت
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ُىَا كتنبَ ُِت َبكتنبَوبمىت بونيَ   َا  ج رَو نَا  ج رَبونيَ   َا نت رَووَبتلااَا 
 .((َتم َبكمدَ ننَا َكناب َف

 ب ك َوا ظ َيينَا ظ َةكتنبَ))َ: وح رنا من الظن الكاذ  ف،ال عليه الصالة والسالم 
 . ((ا ىنبث

ا علتَ َ))َ: -صالى اهلل علياه وسالم–رساول اهلل  وأمرنا بانخوة واحلرص علاى الاايخق عاال
ُا َ ُ تتسَو   تتسَو  تتس،َ َكتت َا علتتَ َ َتت َا علتتَ َتتت ةيتت َا علتتَ َوَب  يتتسَووَب ن تتس،

ُئَ  َا شَُةنَبى َُةي يَا علتَ  رواه الرتما   وعاال حادي  ((َا م  ىَه هن َبىلدَا 
ُواَوَ ى ستتنواَووَ ن ))َ: -صاالى اهلل عليااه وساالم–وعااال رسااول اهلل . حساان غضتت اَووَ تتناب

ووَبن َبرضك َ َت َبْت َبرتكَوك يت اَ نت  َا َ ي ايت ف،َا علتَ َةيت َا علتَ َوَبظَعتسَ
ُئَ تت َا شتتَُةنَ:َووَب ن تتسَ ُان،َبىلتتدَا تت ا م تت ىَه هنتت َوبشتتَُْ  تت َ تتنريَدتتب َ تت

ُا َ  سَو   سَو ُ س َك َا علَ َ َ َا علَ َت  .رواه مسلم ((بى َُةي يَا علَ ،
ا نب َا نصْىَْي َن َ عت َبت َ))َ: -صلى اهلل عليه وسلم-د عال رسول اهللوأمرنا بال صيح 

ُس  سَوألئعَْا علَعْ َو   مو َ:َرس اَا َ؟َا ا  .(( َو كم بسَو 
ايصتتَُةيتت  َ))ََ:-صاالى اهلل عليااه وساالم–وأمرنااا ب صاار ا ظلااوم والظااا  ق ف،ااال رسااول اهلل  

تت  ةوَ ظَ  تت ف،َي تت اَِر َكتت نََبتت َرستت اَا َ،:َظ  عتت َف ُةبتتاَ  ا َكتت نَ ظَ  تت ف،َةي ُيَ  ا ةيصتت
ُيَ؟َا اَ ىج ُيَتلي،َةوَ عنرتظ  ع فَكْ َةيص  . رواه البخار  ((س،َ  َا ظَ َيينَ   َيص

َ مرأةرَوم لْنَ مُ َ)َ:وأخىنا أن الظلم ظلمات يوم ال،يامد عال اهلل تعاى ثْت م ام َأسمَوَبمْظَلُ َ ل  لنأَا 
ْفَُبضمتت  لْ وم َومبُتتتْ نَل تتنم ُاَف مظلْعتت َفَتملم تت ِْ تتْ َ مُنيْتتُسَةم صاالى اهلل –؛ وعااال رسااول اهلل (01:ال سااا )( ل

رَمتتسَ))َ: يف احلاادي  ال،دسااق  -عليااه وساالم ُ تتاَا ظَتت َ َتت َي لتت َِو بتت َ نتت  يَ يتت َت
يبَ ظ  ع اَ ُ  َف  .((َبْنك َ ى
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َُ اَيل َ لبنلُكْ َوَم) :وحرم الغلو يف الدين عال اهلل تعاى َوَ تمْر َمت َبم َةمْه مَاْ كلمم بل وَ تمُ   ُت اَ م
َأتتسلَ لو تت أَا   بتت ك َ)):   -صاالى اهلل عليااه وساالم–؛ وعااال ال اا   (171ماان اآليااد: ال سااا )(َاْ ىم

َكتت نَاتتنَك َغَتت ه َيتت َ بتتنو  صاالى اهلل عليااه –وعااال الرسااول   ((وا رَتت َيييتتسَةهَتت َ تت 
ُب َ)):  -وسلم ُوي َكع َةطُنَا نص رىَاب َ   .احلدي  ..َ((وَ ه
ام َ ىاَرابَْ عْتَْو  َ))..َ: -صلى اهلل عليه وسلم–وحرم الاعصب ف،ال رسول اهلل  

 . احلدي  رواه مسلم ((بن  اَ رصنَْْةوَبنصَُ صنْْ،َي مَمسَِ هََْْ
 : (22/11اجملموع )ه اهلل تعاى عال شيخ ايسالم ابن تيميد رمح

ولاايل للمعلمااا أن ا بااوا ال اااا ويفعلااوا مااايل،ق بياا  م العااداوة والبغلااا  باا  يكونااون م اا  "
َوما متأْ تتت مىَوموَ)َ :ايخاااوة ا اعااااونا علاااى الاااى والا،اااو  كماااا عاااال تعااااى  ُت َمتتت َاْ نلتتت وم تمرمتتت وميُ اَ م

َأسمَءمنلبُنَاْ رل م بَل َأسمَ لنأَا  َوما تأُ  اَا  َوماْ ُرْنومانل َم َاإلْد ل ولايل . (2مان اآلياد: ا اودة)( تمرم وميُ اَ م
ومعااداة  قة مان يوالياهوماواا قهيرياد نحد م  م أن ي خ  على أحاد ع اداً اواف،ااه علاى كا  ماا

خااان وأم الااه الاا ين معلااون ماان واف، اام باا  ماان فعاا  هاا ا كااان ماان جاا ل ج كي   ماان يعاديااهق
ب  علي م وعلى أتباع م ع د اهلل ورسوله ب ن يطيعاوا . اً غيالياً ومن خالف م عدواً باو مصدي،ا 

ه ويرعاوا ح،اوو ا علماا  حارم اهلل ورساول وارماوا ماا قويفعلوا ماا أمار اهلل باه ورساوله قاهلل ورسوله
  يعاونه على الظلام  وإن كان ظا اً  قكما أمر اهلل ورسوله ق فإن كان أسااذ أحد مظلوماً نصره

انصار أخااظ ظا اا : )ب  مي عه م ه ق كما ثبت يف الصحيح عن ال   صلى اهلل عليه وسلم عاال 
لاام مت عااه ماان الظ: )اً؟ عااالمظلومااا فكيااف أنصااره ظا اا أنصااره !يااا رسااول اهلل: ق عياا ( أو مظلومااا

 ".(ف لك نصرظ إياه
هاا ه انمااور وا  ايااا العظيمااد وا بااادب ال،وميااد مااب أن ت،ااوم تااا هاا ه انمااد وأن ترعاهااا حاا  
رعايا ا أفراداً وجمامعات وشعوباً وحكاماًق وخاصد العلما  وطال  العلمق وبانخص ا  اسابون 

 . الس د واجلماعدإى
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وإن يف جتاوزهااا أو جتاااوز شااق  م  ااا فساااد عظاايم يف الاادنيا والاادين ياا د  إى طماال هاا ه  
 .ا عا  العظيمد ويف ذلك شر خطري وفساد عظيم

ومما ا يأك فيه عاع  أنه عد حصلت جتاوزات عظيمد وظلم وخيم شديد  ن ي،ول كلماد  
اناااهق وهاا ا شااق  بغاايو م كاار لااو صاادر ماان كااافر احلاا ق فااريد مااا معااه ماان احلاا  مااع ن،ااريه وإه

 .فكيف من مسلم
فعلى انمد وخاصد شباتا ال ين هم عمادها أن ارتموا احل  ويعظموهق وأن اا،روا الباط   

وي،معوا أهلاه كااو ا مان كاانواق وبا لك يعا هم اهلل ويكارم م ويعلاق شا تم ق ويف العكال باال  
 الدنيا واآلخرةق ومن ه ه الع،وبات تسليا انعدا  وضالل وفنت وسخا من اهلل وع،وبات يف

 . علي م حىت يرجعوا إى دي  م احل ق ويلا موا به ح  االا ام وف  اهلل اجلميع  ا يرضيه
 
 

 ه الف،ري إى عفو اهلل ومغفرتهباك
 ربيع بن هادي عمير المدخلي
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