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َم َ تَل ااـػسِ أوجب آجتامع، واََلَؿُد هللِ   ااتي حرَّر

 إِٓ باَلَِق ، وَأمَر بِاُدَحاَفَظِة َظَذ إَكُػِس حّرم

َهُد َأنَّر َٓ إِاه ْ   وَأصُؽُرُه ظَذ كَِعِؿِه، وأَ ُ هُ َوَ َقاَكتِفا،َأْحمَ 

 ظبُدُه اً إِٓ اهللَ وحَدُه ٓ َ ِ َك َاُه وَأْصَفُد َأنَّر ُ َؿدَ 

ورشواه خر ااورى وأفضل إكام  ذ اهلل ظؾقه 

وظذ آاه و حبه ااِؽرام وشؾم تسؾقام كثرا إىل  وم 

 بعد فُلو قؽم أهيا ااـاس وكػيس بتؼوى أماااد ن 

اهلل ظز وجل ففي أمن وأمان وراحٌة واضؿئـان 

 ا أهيا ااذ ن آمـوا اتؼوا  )وشعا ة يف اادكقا وأخرة

 .() (اهلل حق تؼاته وٓ متوتن إٓ وأكتم مسؾؿون

كحؿد اهلل ااذي مجع صؿؾـا وكبت :أيها املتقىن

ظدوكا ، ومن كل يشء شلاـاه أظطاكا، فؾه اَلؿد ظذ 

                                                           

 .32: شورة ادائدة، آ ة ()
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كعؿه ادتوااقة، ومــه ادتتابعة، فؼد تابع اهلل ظؾقـا 

فضؾه، وأ ام ظؾقـا أمـه ، فتواقة إمر ن  ؿد بن 

كا ف واقا اؾعفد، و ؿد بن شؾامن واقا اويل ااعفد 

متت يف  رس وشفواة وتوفقق من رب ااعبا ، ومتت 

مبا عتفم بػضل اهلل ظؾقـا من ادسؾؿني، وفرحوا 

ااـاس بتواقفم و قا هتم، فـحؿد اهلل وكشؽره ظذ 

. ااـِعم ااِعظام، وهذه ظؼقدة أهل ااسـة ومـفجفم 

واتػؼت إمة من أهل ااسـة ":  ال اابغوي رمحه اهلل

واجلامظة ظذ أن آشتخالف شـة وضاظة اخلؾقػة 

واجبة إٓ اخلوارج ادار ة ااذ ن صؼوا ااعصا 

 و ال ااؼرضبي رمحه اهلل ،() "وخؾعوا ربؼة ااطاظة

دِّ ِق ،ُثمَّر ": تعاىل َحاَبُة َظَذ َتْؼِد ِم ااصِّ  َوَأمْجََعِت ااصَّر

                                                           

 .10/84 ح ااسـة اؾبغوي ()
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ْتُه اْاَوَفاُة َظِفَد إىَِل  دِّ َق َرِِضَ اهللَّرُ َظـُْه َدَّرا َحََضَ إِنَّر ااصِّ

َماَمِة، َوََلْ  ؼل اه أحد هذا أمر غر َواِجٍب  ُظَؿَر يِف اْْلِ

َا ُرْكٌن ِمْن  ا َوَأَّنَّر َٓ َظَؾْقَك، َفَدلَّر َظَذ ُوُجوِِبَ َظَؾْقـَا َو

ِذي بِِه ِ َواُم اْدُْسِؾِؿنَي، َواَْلَْؿُد هللَِّرِ َربِّ  َأْرَكاِن اادِّ ِن ااَّر

   .() ".اْاَعاَدنِيَ 
 إن اابقعة تـعؼُد بِؿبا عة أهل اَلل :خىةإلأيها ا  

وااعؼد من ااعؾامء وإمراء، فؿجر  مبا عتفم تـعؼد 

َػَق :   ال ااـووي رمحه اهلل .  عةبال ا اْاَبْقَعُة َفَؼِد اتَّر َأمَّر

تَِفا ُمَباَ َعُة ُكلِّ ااـَّراِس  ُط اِِصحَّر َٓ ُ ْشَسَ ُه  اْاُعَؾاَمُء َظَذ َأكَّر

ُط ُمَباَ َعُة َمْن  اَم ُ ْشَسَ َٓ ُكلِّ َأْهِل اَْلَلِّ َواْاِعْؼِد َوإِكَّر َو

 َوُوُجوِه ااـَّراِس 
ِ
َؤَشاء  َواارُّ

ِ
َ إمِْجَاُظُفْم ِمَن اْاُعَؾاَمء َتَقرسَّر

                                                           

 أضواء اابقان يف إ ضاح ااؼرآن بااؼرآن : و ـظر،265-1/264اجلامع ٕحؽام ااؼرآن اؾؼرضبي :  ـظر()

1/49-50. 
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َٓ ََيُِب َظَذ ُكلِّ َواِحٍد َأْن  ُه  ا َظَدُم اْاَؼْدِح فِقِه َفِِلَكَّر َوَأمَّر

اَم َ ْؾَزُمُه  َماِم َفَقَضَع َ َدُه يِف َ ِدِه َوُ َباِ َعُه َوإِكَّر َ ْلِِتَ إىَِل اْْلِ

ْكِؼَقاُ  َاُه وأن ٓ  ِٓ َماِم ا إَِذا َظَؼَد َأْهُل اَْلَلِّ َواْاَعْؼِد اِْْلِ

 يف حق  اابقعةوتؼترص،()  ظفر خالفا وٓ  شق اعصا

ااـساء ظذ ااؼول ، وهذا ثابت يف أحا  ث مبا عة 

.  ااصحابة ارشول اهلل  ذ اهلل ظؾقه وشؾم 

 َٓ َواهللَّرِ َما ": ومن ذاك  ول ظائشة رِض اهلل ظـفا 

َم َ َد اْمَرَأٍة  ْت َ ُد َرُشوِل اهللَّرِ َ ذَّر اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّر َمسَّر

ُه َباَ َعُفنَّر بِااَؽاَلِم، َواهللَّرِ َما َأَخَذ َرُشوُل اهللَّرِ  ، َغْرَ َأكَّر َ طُّ

َّٓر باَِم َأَمَرُه اهللَّرُ،   إِ
ِ
َم َظَذ ااـَِّساء َ ذَّر اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّر

. () َكاَلًما « َ ْد َباَ ْعُتُؽنَّر »: َ ُؼوُل َ ُنَّر إَِذا َأَخَذ َظَؾْقِفنَّر 

                                                           

 (77 / 12) ح ااـووي ظذ مسؾم ()

 (1866 ومسؾم 5288رواه اابخاري ) ()
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 إن أظظَم كبرٍة وجر ؿٍة بعد :أيها املؤمنىن

ااؽػِر  تُل ااـػِس ااتي حّرَم اهللُ إٓ باَلق، وإن اهلل 

شبحاكه وتعاىل حّرم  تل ااـػس ااتي َظصؿَت  مَفا 

باْلشالِم وااتي ظصؿتُه بااعفد وإمان  ال اهلل ظز 

ُه َمْن )وجل  ِمْن َأْجِل ذاَِك َكَتْبـا َظذ َبـِي إِْْساِئقَل َأكَّر

َْرِض َفَؽَلكَّرام َ َتَل  ْٕ َ َتَل َكْػسًا بَِغْرِ َكْػٍس َأْو َفساٍ  يِف ا

ااـَّراَس مَجِقعًا َوَمْن َأْحقاها َفَؽَلكَّرام َأْحَقا ااـَّراَس مَجِقعًا 

ْم ُرُشُؾـا بِاْاَبقِّـاِت ُثمَّر إِنَّر َكثِرًا ِمـُْفْم َبْعَد  َوَاَؼْد جاَءهْتُ

ُفونَ  َْرِض َدُرْسِ ْٕ َ اَل ابُن َظباٍس ظن . () (ذاَِك يِف ا

اْدَْعـَى َمْن َ َتَل َكْػًسا َواِحَدًة َواْكَتَفَك : هِذه أ ةِ 

                                                           

 .102: شورة آل ظؿران، آ ة()
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ُحْرَمَتَفا َفُفَو ِمْثُل َمْن َ َتَل ااـَّراَس مَجِقًعا، َوَمْن َتَرَك 

َ ْتَل َكْػٍس َواِحَدٍة َوَ اَن ُحْرَمَتَفا َواْشَتْحَقاَها َخْوًفا 

، و ال ظز ()ِمَن اهللَّرِ َفُفَو َكَؿْن َأْحَقا ااـَّراَس مَجِقًعا 

َم اهللَّرُ إَِّٓر بِاَْلَقِّ )وجل  ي َحرَّر
تِ َوٓ َتْؼُتُؾوا ااـَّرْػَس ااَّر

ُؽْم َتْعِؼُؾونَ  اُكْم بِِه َاَعؾَّر ، و ال () (ذاُِؽْم َو َّر

َٓ َ ْدُظوَن َمَع اهللَّرِ إِ ًا آَخَر َوٓ َ ْؼُتُؾوَن )تعاىل ِذ َن  َوااَّر

َم اهللَّرُ إَِّٓر بِاَْلَقِّ َوٓ َ ْزُكوَن َوَمْن َ ْػَعْل  ي َحرَّر
تِ ااـَّرْػَس ااَّر

ذاَِك َ ْؾَق َأثامًا ، ُ ضاَظْف َاُه اْاَعذاُب َ ْوَم اْاِؼقاَمِة 

ُؾْد فِقِه ُمفاكًا  . () (َوََيْ

                                                           

 .(146 / 6)تػسر ااؼرضبي ()

 .151:شورة إكعام، آ ة ()

 .69-68:شورة ااػر ان، آ ة ()
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ىن
ُ
سلِم

ُ
ها امل

ُ
إن ااـبي  ذ اهلل ظؾقه وشؾم حّرَم :َأي

 تَل ااـػس ااتي حّرم اهلل إٓ باَلق فَعِن اْبِن ُظَؿَر، َأنَّر 

َم َ اَل  ُأِمْرُت َأْن »: َرُشوَل اهللَّرِ َ ذَّر اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّر

َّٓر اهللَّرُ، َوَأنَّر  ُأَ اتَِل ااـَّراَس َحتَّرى َ ْشَفُدوا َأْن َٓ إَِاَه إِ

َكاَة،  اَلَة، َوُ ْمُتوا اازَّر ًدا َرُشوُل اهللَّرِ، َوُ ِؼقُؿوا ااصَّر ُ َؿَّر

َّٓر  َفنَِذا َفَعُؾوا َذاَِك َظَصُؿوا ِمـِّي ِ َماَءُهْم َوَأْمَواَ ُْم إِ

ْم َظَذ اهللَّرِ َظْن َأِِب ، و() «بَِحقِّ اِْلْشاَلِم، َوِحَساُِبُ

ُهَرْ َرَة َرِِضَ اهللَّرُ َظـُْه، َظِن ااـَّربِيِّ َ ذَّر اهللُ َظَؾْقِه 

َم َ اَل  ْبَع اُدوبَِؼاِت »: َوَشؾَّر َ ا : ، َ اُاوا« اْجَتـُِبوا ااسَّر

ْحُر، »: َرُشوَل اهللَّرِ َوَما ُهنَّر  َ اَل  ُك بِاهللَّرِ، َوااسِّ ْ ااِّشِّ

                                                           

َكاَة َفَخؾُّوا َشبِقَؾُفمْ }: أخرجه اابخاري َباٌب  () اَلَة َوآَتُوا اازَّر    حقح25حد ث ر م  [5: ااتوبة] {َفنِْن َتاُبوا َوَأَ اُموا ااصَّر

 (14 / 1)اابخاري 
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َبا،  ، َوَأْكُل اارِّ َّٓر بِاَلَقِّ َم اهللَّرُ إِ ي َحرَّر
تِ َوَ ْتُل ااـَّرْػِس ااَّر

ْحِف، َوَ ْذُف  قِم، َوااتَّرَويلِّ َ ْوَم اازَّر
َوَأْكُل َماِل ااَقتِ

 اْبنِ  ، وَظنِ ،() (اُدْحَصـَاِت اُدْمِمـَاِت ااَغافِاَلِت 

 اهللُ َ ذَّر  اهللَّرِ َرُشوُل  َ اَل : َ اَل  َظـُْفاَم، اهللَّرُ َرِِضَ  ُظَؿرَ 

 َما ِ  ـِِه، ِمنْ  ُفْسَحةٍ  يِف  اُدْمِمنُ  َ َزاَل  َانْ »: َوَشؾَّرمَ  َظَؾْقهِ 

 ْ  ُظَؿَر، ْبنِ  اهللَّرِ وظن َظْبدِ .  () «َحَراًما َ ًما ُ ِصْب  ََل

تِي إُُموِر، َوَرَضاِت  ِمنْ  إِنَّر »: َ اَل   َأْوَ عَ  دَِنْ  َ َْرَج  َٓ  ااَّر

مِ  َشْػَك  فِقَفا، َكْػَسهُ  هِ  بَِغْرِ  اَلََرامِ  اادَّر   () «ِحؾِّ

                                                           

ِذ َن َ ْلُكُؾوَن َأْمَواَل ااَقَتاَمى ُطْؾاًم، إِكَّراَم َ ْلُكُؾوَن يِف ُبُطوَِّنِْم َكاًرا َوَشَقْصَؾْوَن }: َباُب َ ْوِل اهللَّرِ َتَعاىَل أخرجه اابخاري  () إِنَّر ااَّر

َها، ومسؾم : (10 / 4) حقح اابخاري 2766حد ث ر م  [10: ااـساء] {َشِعًرا   َباُب َبَقاِن اْاَؽَبائِِر َوَأْكَزِ

 (92 / 1)  حقح مسؾم 89حد ث ر م 
ا  َع َع َعااُت ُت جَع َع َّل ُت }:  َقَع ْو ِل اللَّلهِل  َقَع َعااَع أخرجه البخاري باب ()   ح  ث ر     [93: ال ساء] { َع َع ْو  َقَع ْو ُت ْو  ُت ْو ِل ًنا  ُت َقَع َع ِّم ًن

 (2 / 9) اابخاري  حقح6862
ا  َع َع َعااُت ُت جَع َع َّل ُت }:  َقَع ْو ِل اللَّلهِل  َقَع َعااَع أخرجه اابخاري باب ()    حقح6863 حد ث ر م [93: ال ساء] { َع َع ْو  َقَع ْو ُت ْو  ُت ْو ِل ًنا  ُت َقَع َع ِّم ًن

  (2 / 9) اابخاري
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ىن
ُ
ق
َ
ت
ُ
  من  اداِض إِنَّر ما حصَل يف  إشبوع:أيها امل

 تل رجال أمــا ظذ أ دي بعض اادواظش اخلوارج 

 جر ؿٌة كؽراُء وَمؽِقَدٌة ،كػس ااتي حّرم اهللال تل ففو 

ظظقؿٌة يف حِق اْلشالم ويف حِق أمـني اُدطؿئـني ، 

 و ااػٌة اسقد ادرشؾني ، ٓ ،ومعصقٌة ارِب ااعادني

ُتؼُرُه ااعؼوُل وااسؾقؿُة ، وَترُفُضه إ  اُن ااصحقحُة 

، فد ـُـا   ُن إمِن وإماِن وحػِظ إكػِس 

 ودن ظا  يف بال هم من غر ،واَلؼوِق اؾؿسؾؿني

. ادسؾؿني من هيو  وكصارى وغِرهم

إنَّر  تل ُأكاشًل آمـني ُمطؿئـني، و تَل :أيها اإلخىة

مسؾؿني ، و تَل رجال إمِن، أموٌر ُُتااف اْلشالم 

، وهُتد  ااوضَن وَأْمـَه ، وَتػجُع ادواضـني ، وُتدمُر 
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 ا مذراادجتؿَع وُتَػِؽَؽه ومُتزَ ه ، وجتعؾه صذر

متـاحرا ومتؼاتال، وُتبدُل ااـعؿَة كػرا،وااشؽَر  

ُجُحو ا، أفال  تؼي اهلل َمْن  تبع اخلوارَج واادواظَش 

فؽاِرهم وُمعتؼداهِتم وأَ واْلرهابقني يف َأْفَعاِ م 

ااضااِة ادـحرفِة ظن اْلشالِم واابعقدِة ظن ااتوحقِد 

أفال اُاػر ِة اؾجؿع، وااشا ِة اؾصِف،واْل امِن ، 

 رظوي همٓء إغرار ظن تدمر ااوضِن وادجتؿِع 

واُدؼدراِت واُدؽتسبات وأظظؿفا بعد ااتوحقد 

 .إكػِس 

 ظؾقـا أن كتػق وٓ كختؾف وأن :أيها املسلمىن

كؾتزم  ظـا ومـفجـا وأن ُكطبق   ــا، وأن ُٓكدمر 
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وضــا باتباع ااسػفاء ؛ اــػذ خطط إظداء 

ادجوس ااصػو ني ، وكحػَظ بؾدكا وجمتؿعـا ، 

وكتعاون مع  ا تـا وظؾامءكا ورجال أمــا وفق اهلل 

 .اجلؿقع وشد  اخلُطا إكه خر مسمول 

شعد بن ظبداهلل ااسز .  / وكتبه

 1436رجب12اجلؿعة 

 


