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عاملٔة الزسالة احملنيٓة
كنا جيب أٌ ىفَنَا

ممممممايؿّٓ مهلل مرب ماظعاٌني ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽّٕؼم :م{وَعَا مأَرِدَؾْـَاكَ مإٔظَّا مطَاصَّةًم
ؽنٖ مأَطْـََّٕ ماظـٖاسٔ مال مؼَعِؾَؿُونَ{ م ،موأَذفُّٓ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ ماهللُم
ظِؾـٖاسٔ مبَشِريّا موَغَِّٔؼّّٕا موَظَ ِ
وحَّٓهُمالمذَّٕؼكَمَظهُماظؼائلميفمحمؽمماظؿـّٖؼل:م{وَعَامأَرِدَؾْـَاكَمإٔظَّامرَحِ َؿةًمظِؾْعَاظَؿِنيَ}،م
وأَذفُّٓمأنٖمدقَِّّٓغاموغؾقٖـامحمؿّّٓامسَؾُّٓهموردو ُظهُم،موصػقهمعنمخؾؼهموخؾقؾه م،ماظؾَّفُمٖم
صَلِّمودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآِظهِموصق ِؾهِم،مو َعنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم .م
ّبعي :

ممممممصال مذك مأن ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مرداظة مساٌقة م ،ممل متؽن مؼوعا مرداظة مخاصةم
باظعّٕب موحّٓػم م ،مأو محمّٓودة ممبؽان مدون معؽان م ،مأو معؼقّٖٓة مبّٖعان مدون مزعان م،م
ومل مؼؽن ماظؼّٕآن مؼوعا مظؼوم مبعقـفم م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه :م{تَؾَارَكَ ماظَِّّٔي مغَ ّٖٖلَم
اظْػُِّٕضَانَ مسَؾَى مسَؾِِّٓهِ مظِقَؽُونَ مظِؾْعَاظَؿِنيَ مغَِّٔؼّّٕا} ،موؼؼول متعادي:م{وَعَا متَ ِللَظُفُمِ مسَؾَ ِقهِ م ِعنِم
أَجِّٕٕ مإٔنِ مػُوَ مإٔظَّا مذِطّْْٕ مظِؾْعَاظَؿِنيَ} ،مصفو معـّٔ مغّٖوظه مسؾى مضؾب ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم)مخيارب ماظـاس مطاصة ،ممبؾّٓأ مواحّٓ م ،موػّٓف مواحّٓ مػو مإخالص ماظعؾودؼةم
هلل م(سّٖ موجل) م ،موريل ماًري مظإلغلاغقة مضارؾة م ،موغشّٕ ماظلؾم مواظلالم م ،مواِّعنم
واِّعانم،مواظّٕريةمواظعّٓلمواٌلاواةمبنيماظؾشّٕمذيقعام .م
اظؾهُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مػادؼّاموبشريّا،م
مممممموضّٓمبعثماهللم(سّٖموجل)مردوظهمحمؿّّٓام(صَؾَّىم َّ
وداسقّا مإدي ماهلل مبنذغه مودّٕاجّا معـريّا مبّٕداظةٍ مخامتةٍ مساٌقةٍ مصايةٍ موعصؾقةٍ مظؽلم
سمبَشِريّاموَغَِّٔؼّّٕا}،م
زعانموعؽان،محقثمؼؼولمدؾقاغهم:م{وَعَامأَرِدَؾْـَاكَمإٔظَٓامطَا ٓصَةًمظِؾـَٓا ٔ
اظؾهُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ) مأدوة موضّٓوةم
صادؿوجب مذظك مأن مؼؽون مردول ماهلل م(صَؾَّى م َّ
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اظؾهِ مأُدِوَةٌ محَلََـةٌ مظِ َؿنِ مطانَم
ّٓ مطانَ مظَؽُمِ مصِي مرَدُولٔ م َّ
ظؾؾشّٕؼة مطؾفا مضال متعادي:م{ظَؼَ ِ
اظؾهَ مطَـِريّا} ،مسؾى مأن ماظؾعّٓ ماظعاٌي مظؾّٕداظةم
ؼَِّٕجُوا ماظؾَّه موَاظْقَوِمَ ماظْكخَِّٕ موَذَطََّٕ م َّ
احملؿّٓؼةم،موصالحقؿفامظؽلمزعانموعؽانمواضّّمطلماظوضوحميفمعظاػّٕمطـرية،م
عـفام:مم م
ممممممعاملٔة املبادئ ّالكٔه م :مصنن ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مأردت ماِّخالق ماظػاضؾة م،م
واظؼقم ماظعادظة ،مواٌؾادئ ماظلاعقة م ،مواِّخوة ماإلغلاغقة ماظيت متؼوي متّٕابّٛم
ومتادك ماِّعم مواظشعوب موتعاوغفا م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م{:ؼَا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ ماتٖؼُوام
رَبٖؽُمُ ماظَِّّٔي مخَؾَؼَؽُمِ م ِعنِ مغَػّْٕٗ موَاحَِّٓةٍ موَخَ َؾقَ معِـِفَا مزَوِجَفَا موَبَثٖ معِـِفُؿَا مرٔجَاظًا مطَـِريّام
اظؾهَمطَانَمسَؾَقِؽُمِمرَضِقؾّام}،موؼؼولم
اظؾهَماظَِّّٔيمتَلَاءَظُونَمبِهِموَاْظلَرِحَامَمإٔنٖم َّ
وَغِلَاءّموَاتٖؼُوام َّ
(سّٖموجل)م:م{ ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔغٖامخَؾَؼْـَاطُمِم ِعنِمذَطَّٕٕموَأُغِـَىموَجَعَؾْـَاطُمِمذُعُوبّاموَضَؾَاِئلَم
اظؾهَ مسَؾِقمْ مخَؾِريْ م} ،مصفي مرداظة مساٌقةم
اظؾهِ مأَتِؼَاطُمِ مإٔنٖ م َّ
ظِؿَعَارَصُوا مإٔنٖ مأَطَّْٕعَؽُمِ مسِـَِّٓ م َّ
تّٓسومإديمتعاؼّ٘ مأصّٕادػا مع ّٝماخؿالف مععؿؼّٓاتفم م ،ميف متعاعؾفم ،مويف مأسؿاهلم،م
ويفمأضواهلم،مويفمطلمذؽونمحقاتفمم.مم م
ممممممواظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼؼِّّٕر مػّٔا ماإلخاء موؼمطخملّٓه م،مبؼوظه) :أَغَا مذَفٔقّْٓم
أَنٖ ماظْعِؾَادَ مطُؾَّفُمِ مإٔخِوَةٌ( مصفو م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼعؾن معن مخالل مػّٔا ماظّٓساءم
أن ماِّخوة مبني مسؾاد ماهلل مذيقعا م ،مال مبني ماظعّٕب موحّٓػمم ،موال مبني ماٌلؾؿنيم
وحّٓػم م ،مبل مػي مأخوة مبني مبين ماظؾشّٕ مذيقعا م ،مسؾى ماخؿالف مأجـادفمم
وأسّٕاضفمم،موأظواغفمم،موععؿؼّٓاتفمم.مم م
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مممممموػّٔاماإلخاءماإلغلاغيمحؼقؼةمدؼـقةمالمرؼبمصقفام،موؼّٖدادمػّٔاماإلخاءمتّٕابطام

إذا مأضقف مإظقه ماإلميان مباهللمصؿؽؿؿل ماِّخوة ماإلغلاغقة م ،مؼؼول مدؾقاغه م:م﴿إٔغٖؿَام
اظْؿُمِعِـُونَ مإٔخِوَةٌ م َصلَصِؾِقُوا مبَ ِقنَ مأَخَوَؼِؽُمِ﴾ م ،موظؼّٓ مرؾٖق ماإلدالمُ مػّٔا ماإلخاءم

اظّٕصق ،ّٝموأضام مسؾى مأداده مجمؿؿعا مإغلاغقا مصّٕؼّٓا م ،مذابت مصقه مصوارق ماىـّٗم

اظؾهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م:م"مظَا مؼُمِ ِعنُ مأَحَُّٓطُمِم
واظؾون مواظعّٕق مواظؾغة م ،مؼؼول مغؾقـا م(صَؾَّى م َّ

حَؿٖىمؼُقِبٖمِظلَخِقهِمعَامؼُقِبٗمظِـَػْ ِلهِم"موطؾؿةم"أخقه"مميفمايّٓؼثمملمتُؼقّٓمبصػةم،م
بلمػيمسؾىمإرالضفامظؿشؿلمسؿوممماِّخوةماإلغلاغقة .م

ممممممطؿا مخَطَت ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مبايضارة ماإلغلاغقة مخطوات موثابة م ،مارتؼتم
عنمخالهلا مبؼقؿة ماإلغلان مإدي معـّٖظة مداعقةم ،موعؽاغة مساظقة ممل مؼعّٕف ماظؿارؼّْ مهلام
اظؾهُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ)مدسائم ماِّخالق موأمتفا م ،موأسؾى مذلنم
عـقؾًا م ،محقث مردّْٓ م(صَؾَّى م َّ
اظؾهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م:م(إٔغٖؿَا مبُعِـِتُ مِظلُتَؿِّمَم
اظؼقم ماإلغلاغقة مورص ّٝمسؿادػا م ،مصؼال م(صَؾَّى م َّ

عَؽَارٔمَماْظلَخِؾَاقٔ)م .م

ممممممعاملٔة الزمحة م ،مصؼّٓ ممتقّٖت مساٌقة ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مباظّٕرية مظؾـاسم

ذيقعا ،محقثمؼؼولمدؾقاغهموتعاديمخمارؾامغؾقهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م :م{وَعَام
أَرِدَؾْـَاكَ مإٔظَّا مرَحِ َؿةً مظِؾْعَاظَؿِنيَ}،موؼؼول مدؾقاغهم :م{ظَؼَِّٓ مجَاءَطُمِ مرَدُولْ م ِعنِ مأَغِػُلِؽُمِم

سَّٖٔؼّْٖ مسَؾَ ِقهِ معَا مسَـِؿٗمِ محَّٕٔؼ ّْٙمسَؾَقِؽُمِ مبِاظْؿُمِعِـِنيَ مرَؤُوفْ مرَحِقمْ} ،مصفي ماظّٕريةم
اظوادعة ماظػقاضةمبؽلمععاغقفام ،مطؿا منّٓػا مواضعامسؿؾقامأؼضاميف مذك ّٙماظّٕدولم
اظؽّٕؼمم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مخؾؼا موأدبّا مودؾوطًا م ،مػّٔه ماظّٕرية ماظيت مأغؼّٔتم
اظؾشّٕؼة معن ماظضالل مإدي ماهلّٓى م ،موعن ماظظؾؿات مإدي ماظـور م ،موأزاظت ماظعصؾقةم
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واظعـصّٕؼة م ،موسم مغػعفا ماظعامل مطؾه م ،مصؼّٓ مدوى ماإلدالم مبني ماظـاس مذيقعّا م ،مالم

صضلمظعّٕبيمسؾىمأسفؿيموالمِّريّٕمسؾىمأدودمإالمباظؿؼوىم،موػيماظيتمجعؾتم
اظـيبم(صؾى ماهللمسؾقهمودؾم)مؼؼولميفمذلنمعن مسادوهموآذوه:م(اذِػَؾُوام َصلَغِؿُمِم

اظطُّؾَؼَاءُ)م،موؼّٓسومهلممبؼوظه:م(اظؾَّفُمٖماػِِّٓمضَوِعِيم َصنٔغٖفُمِمظَامؼَعِؾَؿُونَ)م .م

مممممموظؼّٓمأخربم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسنمػّٔهماظّٕريةمصؼال:م(ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔغٖؿَام

أَغَامرَحِ َؿةٌمعُفَِّٓاةٌ)م،موبفّٔهماظّٕريةمواظّٕأصةمنّّم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ميفمتلظقفم

اظؾهِ مظِـِتَ مظَفُمِ موَظَوِم
ن محَوِظَه م ،موصّٓق ماهلل محقث مضال :م{صَؾِؿَا مرَحِ َؿةٍ م ِعنَ م َّ
ضؾوب معَ ِ
طُـِتَ مصَظًّا مشَؾِق َّٜماظْؼَؾْبِ مظَاغِػَضٗوا م ِعنِ محَوِظِكَ م ،}...مصؼّٓ مبؾغت مرريؿه م(صؾى ماهللم

سؾقه مودؾم) مبلعؿه محّٓ٘ا مؼػوق مطل متصورات ماظعؼول م ،محؿى ممشؾت ماإلغلانم
وايقوانمواظطريمواظـؾاتمودائّٕماٌكؾوضاتم .م

ممممممتزسٔخ مبيأ املساّاة م :مصؿن ماظؼقم ماظيت مسؿؾت ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مسؾىم
تّٕدقكفا معؾّٓأ ماٌلاواة ماإلغلاغقة م ،ماظّٔي مضّٕره ماإلدالم موغادى مبه م ،ماحرتعّام

ظإلغلان موتؽّٕميّا مظه معن محقث مطوغه مإغلاغّا م ،مودسوتفا مإدي ماظلالم مبؽل معا مهؿؾهم
اظؽؾؿةمعنمععانمسؾىمعلؿوىماِّصّٕادمواجملؿؿعاتم،مؼؼولمدؾقاغهم:م{ؼَفِِّٓيم ِبهِم
اظؾهُ م َعنٔ ماتٖؾَ َّٝمرٔضِوَاَغهُ مدُ ُؾلَ ماظلٖؾَامٔ موَؼُكِّٕٔجُفُمِ م ِعنَ ماظظُّؾُؿَاتِ مإٔظَى ماظـٗورٔ م ِبٔنذِغِهِم
َّ

وَؼَفِِّٓؼفٔمِ مإٔظَى مصَِّٕاطٍ معُلِؿَؼِقمٕ}،مصفيمرداظةمهؿل مطلٖ مععاغي ماإلغلاغقة مواظّٕريةم
واظلالم مظؾـاس مذيقعّام،محقث مأعََّٕ ماهللم(سّٖموجل) مبِؾِِّّٕ مشري ماٌلؾؿني مواإلحلانم
اظؾهُ م َسنٔ ماظَِّّٔؼنَ مظَمِ مؼُؼَاتِؾُوطُمِ مصِي ماظِّّٓؼنٔ موَظَمِم
إظقفم م ،مبؼوظه مدؾقاغه :م{ظَا مؼَـِفَاطُمُ م َّ

اظؾهَمؼُقِبٗماظْؿُؼْلِطِنيَمإٔغٖؿَام
مم ٔإنٖم َّ
ؼُكِّٕٔجُوطُمِم ِعنِمدِؼَارٔطُمِمأَنِمتَؾَّٕٗوػُمِموَتُؼْلِطُوامإٔظَقِفٔ ِ
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اظؾهُ م َسنٔ ماظَِّّٔؼنَ مضَاتَؾُوطُمِ مصِي ماظِّّٓؼنٔ موَأَخَِّٕجُوطُمِ م ِعنِ مدِؼَا ٔرطُمِ موَزَاػَُّٕوام
ؼَـِفَاطُمُ م َّ

سَؾَىمإٔخَِّٕاجِؽُمِمأَنِمتَوَظَّوِػُمِموَ َعنِمؼَؿَوَظَّفُمِم َصلُوظَؽِكَمػُمُماظظَّاظِؿُونَ}،مصاظربماظّٔيمػوم
ضِؿٖ ُة ماِّدب مواإلحلان مع ّٝماظواظّٓؼن م ،معطؾوبْ مػو مبعقـه مع ّٝماظـاس مذيقعّا م،م
واظؼلّٛمواظعّٓلمواظوصاءمػومخُؾقماإلغلانمعّٝمأخقهميفماإلغلاغقةمدواءمبلواءم .م

مممممالتسامح ّاالعتيال :مطؿا مجاءت ماظّٕداظة ماحملؿّٓؼة مداسقةً مإدي ماظؿلاعّّم
واالسؿّٓال موغؾّٔ مطل معظاػّٕ ماظعـف مواظؿشّٓد م ،محقث موجفت ماظّٓسوة مىؿقّٝم
اًؾق مظؾؿعارف مواظؿكظف مصقؿا مبقـفمم ،مهؿلماظلالممظؾعاملمطؾهم ،مضال متعادي:م{ؼَام

أَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖا مخَؾَؼْـَاطُمِ م ِعنِ مذَطَّٕٕ موَأُغِـَى موَجَعَؾْـَاطُمِ مذُعُوبّا موَضَؾَاِئلَ مظِؿَعَارَصُوا مإٔنٖم
ظؾهَ مسَؾِقمْ مخَؾِريْ} ،موضال مسؿار مبن مؼادّٕ م(رضي ماهللم
اظؾهِ مأَتِؼَاطُمِ مإٔنٖ ما َّ
أَطَّْٕعَؽُمِ مسِـَِّٓ م َّ

سـه) م :م( مثَالَثْ م َعنِ مجَؿَعَ ُفنٖ مصَؼَِّٓ مجَؿَ َّٝماْظنٔميَانَ م :ماْظنٔغِصَافُ م ِعنِ مغَػْلِكَ م ،موَبَِّٔلُم
اظلٖالَمٔمظِؾْعَاظَمٔم،موَاْظنٔغِػَاقُم ِعنَماإلٔضْؿَارٔ)م،مصـشّٕماظلالممساٌق٘امتورقّٓمظؾعالضاتماظّٓوظقةم

واجملؿؿعقة م؛ موظّٔظك منّٓ ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼؾّٓأ مذيق ّٝمردائؾهم

وعؽاتؾاتهمإديماٌؾوكمواِّعّٕاءمباظلالمم.م م

ممممممصـشّٕماظلالم ميفماظعاملمطؾهمصؿام مأعان مظؾؿفؿؿعات م ،متّٕتػ ّٝمبه مدسائؿفا موتعؾوم
به مراؼؿفا م ،موؼعقّ٘ مأبـاؤػا ميف مأعن موأعان مودؾم موادؿؼّٕارم ،مصقؼوى ماضؿصادػم م،م
وؼعقشون ميف مدعة معن ماظعقّ٘ مورشّٓ مورصاػقةم ،موعن مثم مؼعم ماِّعن موؼؽـّٕ ماًريم

وتػق ّٚماظربطة م،موتؾكمبعّٚمعظاػّٕمساٌقةماظّٕداظةماحملؿّٓؼةم،ماظيتمؼـؾغيمأنم
ؼعؾـفاماٌلؾؿونمظؾّٓغقامطؾفا.مم
أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلله م
*ممممم*ممممم* م

( )6م

ممممممايؿّٓ مهلل مرب ماظعاٌني م ،موأذفّٓ مأن مال مإظه مإال ماهلل موحّٓه مال مذّٕؼك مظه م،م
وأذفّٓ مأن مدقّٓغا موغؾقـا محمؿّّٓا مسؾّٓه موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه م،م

وسؾىمآظهموصقؾهمأذيعنيم،موعنمتؾعفممبنحلانمإديمؼومماظّٓؼنم.مم م
إخْة اإلسالو:

ممممممإنمساٌقةماظّٕداظةماحملؿّٓؼةمذّٕفمهلّٔهماِّعةم،موال مشـىمظؾؾشّٕؼةمسـفام،مصفيم
هؿل ماًري مواظـػ ّٝمظإلغلاغقة مذيعاء م ،موبفا مؼؿقؼق ماظؿؼّٓم مواظّٕخـاء م،م
وبؿشّٕؼعـاتفــا مؼلعن ماظـاس مسؾى مأرواحفم موأعواهلم موأسّٕاضفم م ،موػّٔا مبّٓورهم

حيؼق ماِّعن مواِّعان مبني مأصّٕاد ماجملؿؿ ّٝموؼصـ ّٝمجو٘ا معن ماظؿلاعّّ مواظؿقابم
اظّٔي مػو مأحوج معا متؽون مإظقه ماظؾشّٕؼة ماآلنم،مصاظّٕداظةماحملؿّٓؼةمهؿلمأبعادّام

إغلاغقة مواجؿؿاسقةم ،موتعؿل مًّٓعة ماظؼضاؼا ماإلغلاغقة ماظـؾقؾة ماظيتمتـؿيماظعطاءم

اجملؿؿعي مواإلغلاغي مواًريي م ،موتعّٖز مروح ماٌلؽوظقة ماجملؿؿعقة م ،موتّٕاسيم
ايؼوقموتػيمباظعفودم،موهاصّٜمسؾىماظواجؾاتمعّٝمذيقّٝماظؾشّٕم،مسؾىماخؿالفم
أظلـؿفم موأظواغفم موأجـادفم موأسّٕاضفم موععؿؼّٓاتفم م ،موضّٓ مسؾؿـا مدؼــا مأن مخريم

اظـاس مأغػعفم مظؾـاس مطل ماظـاس م ،موػّٔا ماظـػ ّٝمععـى مواد ّٝمؼشؿل ماٌلاسّٓاتم
اإلغلاغقةم،مطؿامؼشؿلمذيقّٝماٌـاصّٝماٌؿؾادظةمدقادق٘امواضؿصادؼ٘امووارؼ٘اموسؾؿق٘ام

وحضارؼ٘ا م ،موطؿا مضاظوا :معا مادؿقق مأن مؼوظّٓ معن مساش مظـػله م ،موإغـا مٌلعورونم

باإلحلانمإديماًؾقمذيقعّا،مواظّٕريةمبفممذيقعّام،موحبماًريمهلممذيقعام .م

م
اللَه حبب إلٔيا اإلمياٌ ّسٓيُ يف قلْبيا ّ ،كزِ إلٔيا اللفز ّالفسْق ّالعصٔاٌ ،
ّاجعليا مً الزاشيًٓ  ،فضال ميم ّىعنة إىم أىت العلٔه احللٔه م
م

