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  ھ ے ے

 : بعد البسملة والحمدلة والحوقلة، أقول 

فادح   خطأ  نظري-  اإن  البعض  - يف  يصنعه  قصد-  ما  بغير  أو  تخويف   - بقصد  من 

وذلك أنك تجد يف حربنا مع صنوف الخوارج يصوروهنم كأهنم    :خواهنم المسلمينإل

 . ا والرافضة يف أيامنا عنا ببعيدالقاعدة قديم  سباع ضارية، وقوى ضاربة، وما أخبار 

يستمد قوته من عمق إيمانه    -المتبع ال المبتدع-  ولقد علم من علم كيف أن المؤمن

للمخالف حظبرب أن  المقابل  بالقليل-  ه، ويف  والخور  -ليس  الخوف  للخلل يف   ؛ من 

   . المعتقد، وفقدان التأييد اإللهي

ير أهنم ال ينفردون به، وما قامت حرب إال  . عندهم نوع جلد لمعتقدهم، غ .نعم

أو عال بم    . عن معتقد دان  الذابون عن  فكيف  العالمين،  ن معتقدهم موصول برب 

 فعون عن حياضه؟  جنابه، المدا

   . (104)«  النساء»  سورة     (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ):  عّز وجل  لهوهذا معنى قو 

العمل  -اإلخالص-  اإليمان   إنما هو تحقيق يف ى ):  -المتابعة-  وتطبيق يف 

  (ۈئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 . (45) اآلية« األنفال» سورة
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):  -عز وجل-  وقوله

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 . (55) اآلية« النور» سورة (گ ک گ گ

كما قضى سبحانه    ، أو آجال  . لقد كتب اهلل تعالى النصر ألوليائه عاجال  . أيا هؤالء

   : تحقق شرطه، واستمسكنا بحبلهبالذل على المخالف، يف وعد صادق مصدق، إذا ما  

ىث يث حج مج جح مح جخ حخ  ):  قول اهلل تعالى  : فمن قبيل األول

سبحانه  .(21اآلية)«  المجادلة»  سورة   (حسمخ جس  ۇ ۆ ۆ  ):  وقوله 

اهلل وقول  .  (7اآلية)«  محمد»  سورة  (...ۈ وآله -  رسول  وإخوانه  عليه  تعالى  اهلل  صلى 

 ( 7957برقم)«  صحيح الجامع...» «.. .... احفظ اهلل يحفظك»  :-وسلم

الثاني قبيل  تعالى  :ومن  اهلل  ڑ ک ک ک ک گ  ):  قول 

 .(63اآلية)« النور» سورة    (ڳڳ ڳ گ گ گ ڳ 

... وجعل الذلة والصغار على  »:  -عليه وإخوانه وآله وسلمصلى اهلل تعالى  -   وقول النبي

 . (2831برقم)« صحيح الجامع...» «من خالف أمري...

وف. أال الرجيم،  الشيطاين  الخلق  هذا  عنكم  فانبذوا  الرحيم.  الرحمن  قال  :  يه 

آل »  سورة  (ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

 . (175اآلية)«  عمران

تعالى  اهلل  أمر  أمر-  لذا  التوحيد  -فيما  مفردات  من  منه-  كمفردة  اإللوهية   - توحيد 
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 .(150اآلية)« البقرة» سورة (  ... ھ ے ے  ... ): بقوله

  (ھ ے ے    ):  وقوله: »هاتحت  -رحمه اهلل تعالى-  قال الحافظ ابن كثير

لي،  :أي الخشية  وأفردوا  المتعنتين،  الظلمة  شبه  تخشوا  أن   ال  أهل  هو  تعالى  فإنه 

 . «يخشى منه

التحقير لكل من سوى  ومعنى اآلية...  : » -رحمه اهلل تعالى-  بيوقال اإلمام القرط

 . «تعالى هللاهلل تعالى، واألمر باطراح أمرهم، ومراعاة أمر ا

يف جهاد الحجة والربهان    : انظر ما حدث لهم يف صفين، بل قبل    :برهان ذلك

بد اهلل بن  والذي كان فارسه الحرب البحر، معلم التأويل، الفقيه يف الدين أو العباس ع 

 .-اهلل تعالى عنهما رضي  - عباس

ربابه، ذلك أن الحق أبلج عليه أمارات الهدى، والباطل لجلج سرعان ما يهوى بأ

  -الجماعة-   ففيه إضافة القوى الحسية«  أهل السنة والجماعة»  وإليه اإليماءة يف معنى

السنة- والمعنوية 
   .يف إفادة القوة ومن ثم النصر والظفر -(1) 

حفظ - نحن مع تأكيدنا وتوكيدنا أن دين اهلل تعالى مع كونه محفوظ :لكألجل ذ

  -حسية كانت أو معنوية، وقد يجتمعان-  فعةفهو منصور، وآله يف سحائب ر  -كتاب  صدر كما

أن يتقوا اهلل تعالى ويخشونه    :هنيب هبذه القلوب المنهزمة، واألقالم المهتزة  : ينعمون

إلى تؤول  فوق كل خشية، خشية  جنبات  ات   خشية  يملؤ  وساعتئذ  فيه،  ابتداع  ال  باع 

 .ا دونه كل عزجوانحهم عز  

 
 هذا مع اعتقادنا أن يف الطاعة قوة حقيقية، والشواهد شاهدة. (1)
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ی ی ی جئ    ):  بـ  -الى حق وعدلوقضاؤه تع -  كيف وربنا العزيز الرحيم قضى

ا فقد آذنته من عادى لي ولي  »:  ويف الصحيح.  (38)  اآلية«  الحج»  سورة    (...  حئ مئ 

 !!!؟ فماذا بعد  -تعالى عنه رضي اهلل - ه اإلمام البخاري من حديث أبي هريرةروا  «بالحرب...

 . وهداية الى إبرازه نصح  هذا ما أردت يف عجالة بيانه، وسعيت إ

 اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه وآله وصبه أجمعين  وصل  

 . والحمد هلل رب العالمين

 

 كتبه 

 الفقير إلى رحمة مواله

 اهلل أبو عبد 
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