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 االصطفاف الوطين والعسبيحتنية 
  لتحكيل العصة والكسامة ومحاية املكدضات 

م

َواِسَؿِصُؿوامِبَقِؾٔلماظؾَِّهمَجِؿقّعاامم}احلؿدمهللمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼزم:م

محمؿاّدامموغؾٖقـامدقَِّدغامأٖنموَأذفُدمَظُه،مَذرؼَكمالموحَدُهماهلُلمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُد،{َوَظامَتَػٖرُضوا

مإَظاىممبنحلاانٕممَتِؾَعُفِمموَعِنموصقِؾِه،مآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبأرْكمودؾِِّممَصلِّماظؾَُّفٖمموردوُظُه،مَسؾُده

مم:وبعدم،ماظدِّؼٔنمؼؤم

م،موبٓقنمصضؾفاموعؽاغؿفاماحملؿدؼةمماِّعةؼدمطرمماهللم)سزموجل(مصمم        بنيممؿفاخريؼو،

م ماِّعم موعل؛ مرداظة مصاحؾة مأغفا مموظقةؽظؿعؾم موتؽرمّياتشرؼًػمذظكمؽونؼضؾلمأن م،مهلاما

م مَسٔنم}حقثمؼؼولمدؾقاغه: ـَِفِوَن مَوَت مِباْظَؿِعُروِف مَتْلُعُروَن مِظؾـٖأس مُأِخٔرَجِت مُأٖعٍة مَخِقَر ـُِؿِم ُط

مِباظؾَِّه مَوُتِمِعـُوَن ـَِؽٔر مِس،{اْظُؿ مأن ميفمطؿا مبـػلفا ماظـؼة مميـقفا ماخلريؼة مبفذه ماِّعة ؾم

مؼؼولمتعاىل:معواجفةماظؿقدؼات مَوالم}،مويفمػذا مٔإِنمَوالمَتٔفـُوا ماَِِّسَؾِوَن مَوَأِغُؿُم َتِقَزُغوا

ـُِؿِممُعِمِعـِنَي م.{ُط

متمخطريةااإلدالعقةمتواجهمػذهماِّؼاممحتدؼممامالمذكمصقهمأنمأعؿـاماظعربقةموو

موطراعؿفامحتاول ممماموعؼدداتفاماظـقلمعنمسزتفا موسرب٘قا؛م، مورـ٘قا ماصطػاًصا مسؾقـا ُؼقؿم

ممظؿقؼققماظعزةمواظؽراعة سؿداءمامِّنماالسؿداءمسؾىمادلؼدداتم؛مومحاؼةمادلؼددات،

م.مظعـفمواظؽراػقةماظؾغقضةوالمؼوظدمإالمام،مسؾىمطلماظؼقمماإلغلاغقةمواحلضارؼة

ماظصف مواظورينمواظعربيمإنموحدة ممتوحقدماجلفود، واجبموغؾذماخلالصاتم،

مأوجبمسؾىماِّعةميفمطلمزعانموعؽان ماحلرجة مويفمػذهمادلرحؾة صـقنمأعاممم،م،

المدؾقلمأعاعـامدوىمص،مأيمخالصاتممؿفاوزتأنمسؾىماِّعةموجيبم،ممضضقةمحتدماظوجود

مواحد مضؾبمرجل مسؾى مغؽون متعاىلمأن ماهلل مظؼول ماعؿـاًظا ماظؾَِّهمِبَقِؾٔلمَواِسَؿِصُؿوا}:،
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ٔإٖنماهلَلمَؼِرَضىمَظُؽِممَثَؾاّثا،م:م)م(َوَدؾََّمَصؾَّىماهلُلمَسَؾِقِهم)،موؼؼولماظـيبم{..َتَػٖرُضوامَوَظامَجِؿقّعا

هلِلمَوَؼْؽَرُهمَظُؽِممَثَؾاّثا،مَصَقِرَضىمَظُؽِم:مَأِنمَتِعُؾُدوُه،مَوَظامُتِشٔرُطوامِبِهمَذِقّؽا،مَوَأِنمَتِعَؿِصُؿوامِبَقِؾٔلما

ـَِرَةماظٗلَمأل،مَؤإ            ممممممممممم.(َضاَسِةماْظَؿألَجِؿقّعامَوَظامَتَػٖرُضوا،مَوَؼْؽَرُهمَظُؽِم:مِضقَلمَوَضاَل،مَوَط

ممثؼاصؿفامسؾىمبدؼـفا،مواحلػازمواسؿصاعفاماِّعةموحدةإنمممممممممم بؼائفا،ممدٓرمػووػوؼؿفا،

ممغفضؿفامإىلمواظلؾقلم،مضوتفامودساعة مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمضربظؼدمو، معـال(

مصؼالموتكزرػاممتادؽفاميفمظألعة مَوَتَعاُرِػٔفِم،مادُلِمِعـِنَيمِصيمعـلم): مَوَتَوادِِّػِم َتَراُحِؿٔفِم

وسـدعامأرادم،م(،مٔإَذاماِذَؿَؽىمُسِضّوامَتَداَسىمَظُهمَداِئُرمَجَلِدِهمِباظٖلَفٔرمَواحُلٖؿىمَطَؿـَٔلماجَلَلِد

أحدماظشقوخمأنمؼعؾممأبـاءهمأػؿقةماظوحدةموأغفامدؾبماظؼوةم،موخطورةماظػرضةموأغفام

:معنمؼلؿطقعمعـؽممأنمؼؽلرممءمحبزعةمعنماحلطبموضالدؾبماظشؿاتمواظضقاعم،مجا

مبضربؿني مأو مواحدة مبضربة ماحلزعة مصقاولمطلمواحدمعـفممصؾممؼػؾّّمػذه مصػكمم، ،

مأبـائه مسؾى مووزسفا ماحلطب مسوّدمحزعة معـفم مواحد مطل موأسطي مبضربةمما، صؽلره

م:مواحدةم،مصؼال

ممممااّدوإذاماصرتضـامتؽلرتمأصر***ممممتلبىماظرعاحمإذاماجؿؿعنمتؽلّرا

م،موظغؿفامم،موضؾؾؿفامواحدةم،موطؿابفامواحدم،موغؾقفامواحدم،مودؼـفامواحدمصلعةمربفامواحد

مم،مؼـؾغيمأنمتؽونمؼّدامواحدةمواحدة مَوَأَغام}،مضالمتعاىل: مَواِحَدًة مُأٖعًة مُأٖعُؿُؽِم ٔإٖنمَػِذِه

م.م(اجَلَؿاَسِةمَعَعماظؾَِّهمَؼُد)م:ؼؼولم(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)منماظـيبطاو،م{َرٗبُؽِممَصاِسُؾُدؤن

دؾوكمذعقمم،موػوممعنمأدؾابماهلزميةمواظػشلمواظضعفمإنماظؿػرقمواالخؿالف

م موتعاىل)سابماحلق مسؾىتؾارك مم( ماظلابؼة ماِّعم مررؼقموضوسفم مبنيمهلم مأن مبعد صقه

معـه مغفففمماظـفاة ماتؾاع معن موحذرغا مصؼالمتعاىلم، مَتَػٖرُضوام}م:م، مَطاظَِّذؼَن مَتُؽوُغوا َوَظا

م:ممهاااغادؾقمالاضو،م{مْمااَواِخَؿَؾُػوامِعِنمَبِعِدمَعامَجاَءُػُمماْظَؾقِّـَاُتمَوُأوَظِؽَكمَظُفِممَسَذاْبمَسِظق
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مم.{َبمٔرحُيُؽِممَواِصِؾُروامٔإٖنماظؾََّهمَعَعماظٖصاِبٔرؼَنَوَظامَتـَاَزُسوامَصَؿْػَشُؾوامَوَتِذَػ}

مورثؼ،مومذػبمعفابةماِّعةمعنمضؾوبمأسدائفاؼ واخؿالفماظؽؾؿةطؿامأنماظؿػرقم

مودؾم(ا مسؾقه ماهلل ماظـيبم)صؾى مؼؼول ممظضعفمواظوػن، مَتَداَسىمم): مَأِن ماْظُلَعُم ُؼوِذُك

:م)َبِلمم،مصؼالمضائل:موعنمضؾةمحننمؼوعؽذ؟مضالمِصَعِؿَفا(َسَؾِقُؽِممَطَؿامَتَداَسىماْظَلَطَؾُةمٔإَظىمَض

ـَِزَسٖنماظؾَُّهمِعِنمُصُدؤرمَسُدوُِّطُمماْظَؿَفاَبَةمم،مَوَظِؽـُٖؽِممُشـَاْءمَطُغـَاِءماظٖلِقٔلمَأِغُؿِممَؼِوَعِؽٍذمَطـِرْي ،مَوَظَق

ـُِؽِم ماْظَوِػَن(مِع مِصيمُضُؾوِبُؽُم ماظؾَُّه مَوَظَقْؼِذَصٖن مصؼالمضام، مردولماهلل، مؼا ماظوػن؟ممئل: موعا ،

م)ُحٗبماظٗد ماْظَؿِوِتمِغَقاضال: مَوَطَراِػَقُة مم(م، مرأىمعؾكماظروم،موػذا اخلالفماظذيممحقـؿا

ؿداغىمإىلمصمبنمأبيمراظبم)رضيماهللمسـه(م،مسؾيوم،)رضيماهللمسـه(ممععاوؼةطانمبنيم

واهللمظؽنمملمم:م)مععاوؼةإظقهم،مصؽؿبممرؿّعامصقفاميفمجـودمسظقؿةادللؾؿنيممبالدمبعض

مظعنيمِّ مؼا موترجعمإىلمبالدك موابنمسؿيمسؾقكمتـؿه مصطؾقنمأغا كمعنمخرجـٖوُِّ،

وؼؽػيميفماظؿقذؼرمعنماظػرضةمأنم،مموِّضقؼٓنمسؾقكماِّرضممبامرحؾت(م،ممجقعمبالدك

مجاػؾقة معاتمعقؿة م)رضيماهللمسـه(معنمعاتمسؾقفا مصعنمأبيمػرؼرة أنمردولماهللمم،

مضال)صؾىماهللمسؾقهم م)مودؾم( ماظطَّاَسِةم: مِعَن مَخَرَج مَصَؿاَتمَعِن ماْظَفَؿاَسَة مَوَصاَرَق مَعاَتمم، ،

ممم....(مِعقَؿًةمَجاِػِؾٖقًة

مواظرمحةمص مواظعدل مصاِّوىلمبؼوىماخلري م، مواضّقا ماظشر محتاظفمأػل مطان نذا

مصؽمم م، معوحّدا مواحّدا مأنمتؼفمصػًّا محتواإلغلاغقة مؿاُج مدؾقؿٍةأعؿـا مإىلمضؾوٍب  اظقوم

م ماخلريعـػؿقة مأبواِب ممسؾىمطلِّ مأيمِّنم، مصؼوة م، موبالمادؿــاء ممجقّعا مؼؿفددغا اخلطر

مو م، موضوةماِّعةماظعربقةمعنممتادكممجقعمدوهلا م، مدوظةمسربقةمعنمضوةمأعؿفا طاغوامإذا

ؼؼوظونم:مرجلمصؼريميفمدوظةمشـقةمأصضلمعنمرجلمشينميفمدوظةمصؼريةم،مِّنماظدوظةم

أعاماظرجلماظغينميفمدوظةمصؼريةمصفومسرضةمظؽـريمعنمادلكاررم،ماظغـقةمتؽػلمأبـاءػام،م
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صنغـامغؼولمضقاّدامسؾىمػذهمادلؼوظةم:مإنمأيمدوظةمصؼريةمأومضعقػةمتصريمضوؼةميفمضوءم

محؼقؼقة مسربقة مووحدة موشريممحلؿة معشؿؿة ميفمأعة مضعقػة متصري مضوؼة مأيمدوظة موإن ،

 مم. معؿؿادؽة

مسنماظؿشرذممواظؿػرقمأمإنموحدةماِّعةمواصطػاصفا والممسـهمالمبدؼلمعروبعدػا

وسؾىمرأدفام،ممتغؿصبمأوأنمتـؿفكمعنماتمواحلرعاتممحاؼةمظؾؿؼددم؛مـهماظقومعمعػر

،مصادللفدماِّضصىمعلرىمردولماهللم)صؾىممادللفدماِّضصىمادلؾاركموعدؼـةماظؼدس

موبداؼةمععراجهمإىلمددرةمادلـؿفى مربطماظؼرآنمماهللمسؾقهمودؾم(، اظؽرؼممبقـهموبنيم،

ماظدؼن مؼـػكمإىلمؼوم مبرباطمعؼدسمال مصؼالمتعاىل:ماظؾقتماحلرام ماظَِّذيمُدِؾَقاَن}،

ـُٔرَؼُهمَحِوَظُهمَباَرْطـَاماظَِّذيماْظَلْضَصىماْظَؿِلِفِدمٔإَظىماْظَقَرأمماْظَؿِلِفِدمِعَنمَظِقًؾامِبَعِؾِدِهمَأِدَرى مِظ

ممم.{اْظَؾِصرُيماظٖلِؿقُعمُػَومٔإٖغُهمآَؼاِتـَامِعِن

يفمغصرتهمسزمأعؿـامويفموحيؿلمعؽاغةمسظقؿةمسـدمادللؾؿنيم،مإنمبقتمادلؼدسم

ادللاجدماظيتمؼشدمذهلاموػواغهم،مصفومأوىلماظؼؾؾؿنيم،موثاظثماحلرعنيم،موأحدممغهخذال

ماظرحالم ممأرضماحملشرموادلـشرموبقتمادلؼدسمػوم،إظقفا مص، مَأِبيمَدِوَدَةمَعِن مِبٔن ٔزَؼاِد

مَس مَعِقُؿوَغَةمَأِخقِهِن مَأٖن مم، ماظـِٖؾيِّ مَعِوَظاَة مَوَدؾََّم)، مَأْصِؿـَامَضاَظِتم(َصؾَّىماهلُلمَسَؾِقِه مَغِؾٖيماظؾَِّه مَؼا مم:

مَصَؼاَل ماْظَؿْؼِدٔس ممِصيمَبِقِت ـَِشٔر): ماْظَؿ مَصٔنٖنمَأِرُض مِصقِه مَصَصؾُّوا ماِئُؿوُه مَواْظَؿِقَشٔر مِصقِهمم، َصَؾاًة

مِدَواُه مِصقَؿا مم(َطَلْظِفمَصَؾاٍة ممَضاَظِت، مَؼْلِتَقُه مَأِو مُؼِطِقمَأِنمَؼَؿَقٖؿَلمٔإَظِقِه مَأَرَأِؼَتمَعِنمَظِم م: َضاَل:م،

مم.م(،مَصٔنٖنمَعِنمَأِػَدىمَظُهمَطاَنمَطَؿِنمَصؾَّىمِصقِهمَصْؾُقِفِدمٔإَظِقِهمَزِؼّؿامُؼِلَرُجمِصقِه)

،مصؼدموظدمسقلىمماغةمسـدمأتؾاعمغيبماهللمسقلىم)سؾقهماظلالم(طؿامأغهمحيؿلمعؽ

مصؾلطني ميف محلم مبقت ميف ماظلالم( مجبؿقعمم)سؾقه معلاس مػو مباظؼدس مصادللاس ،

م،موصؾىممراجاراءموادلعاؾةماإلداامظقاولماهللمروح٘قامرداادللؾؿنيموادللقققنيم،مصؿقف
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مممممممممم)رضيماهللمسـه(.مباِّغؾقاءمإعاّعامبادللفدماِّضصى،ممواصؿؿقفامسؿرمبنماخلطاب

مممممممم مواإلدالعي ماظورينمواظعربي ماالصطػاف محؿؿقة مظؾؼاءإن ممضرورة ومحاؼةماِّعة

ـقنماإلدالمم،مصعؾادئمأصقلمعنمػومعؾدأموم،وحػظمطراعؿفاموحتؼققمسزتفاممعؼدداتفا

م مخاصة م، مغصطفممجقّعا مأن ماحلاجة مإالميفمأعس محيرتم موال مؼؿؽؿل محوظـا واظعامل

ممممممم.ؿقدؼناِّضوؼاءمادل

 أقول قولي هرا وأضتغفس اهلل لي ولكه
 

م*ممممممممم*مممممممم*مم

،مدقدغامالممسؾىمخامتماِّغؾقاءموادلردؾني،مواظصالةمواظلماحلؿدمهللمربماظعادلني

م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.ممىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(حمؿدم)َصؾَّ

 م:إخوة اإلضالو 

معنمأجلماظؾـاءم،موتؼوؼةؼعـىماظؿعاونماحلؼقؼيمإنماالصطػافماظورينمواظعربيم

مم،موحشدماظطاضاتمؿؽاعلماجلفودبمعواجفةماِّخطارماظيتمتفددغاممجقّعاوم،وحدةماِّعة

ماإلدالممواظؿؽاتف ممساحة مغشر مسؾى مواظعؿل م، ماظشر مضوى مالدؿؽصال مواظؿعاون ،مم،

ماآلعـ ماظؽرمية م،اوحتؼققماحلقاة ماةممبػردػاصاظؾؾـةمضعقػمة مضوؼة ميفماجلدارمابلخواتفا ا

مم.المؼلفلمحتطقؿفاماظواحد

أنمماجلؿقعملؿوجبمعنمبـعطفمخطريمؼاآلنممترمماإلدالعقةماِّعةماظعربقةمإنم

ِّنمم؛مصػًّامواحّداأنمغؽونمُؼقؿممسؾقـام،ممادلصريماظعربيمادلشرتكومواحدةم،ماؼّدمواؽوغؼ

م معن مبقــا متربط ماظيت ماظعاظعواعل مواظؼوعقة مواظؾغة مواجلواراظدؼن وادلصاحلم ربقة

مم.أنمغؽونمعّعاميفمعواجفةماظؿقدؼاتمؾزعـاممجقّعات،ممادلشرتطة



م(6)

م،موػومادلشرتكماإلغلاغيممًطامآخرمؼـؾغيمأنمغعؿلمعنمخالظهسؾىمأنمػـاكمعشرت

،مممامؼؿطؾبماصطػاًصامماظعـفمواإلرػابمعنمأحرارماظعاملموراصضيحميبماظلالمممظدى

مودرؼّعا مساجاًل ماظعادليمظصاحلممإغلاغ٘قا موحتؼققماظلالم مواإلرػابم، مضوىماظشر مظدحر ،

مم.ماإلغلاغقةممجعاء

  أصلح ذات بينناو ،وألف بني قلوبنا  ،صفنا اللهه وحد 
  وال جتعل ألعدائنا علينا ضبيال
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