
بسم  اهللا  الرمحن الرحيم

وعلى ، احلمد هللا  والصالة والسالم على قائد البشرية حممد رسول اهللا وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار
.  من سار على درم إىل يوم القرار

نرجو اهللا ، ـ  حفظه اهللا ورعاه  ـ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.... إىل فضيلة الشيخ الكرمي 
وأن مين ، يف حفظ اهللا ورعايته من مجيع الشرور واألشرارأنتم ومجيع اإلخوةنه وتعاىل أن تكونواسبحا

. بالصحة والعافية وأن يوفقكم وإيانا ملا حيبه ويرضاهدوما عليكم 

وشكرنا اهللا سبحانه وتعاىل على ، شيخنا الكرمي وصلتنا رسالتكم الغالية حقيقتا قرت ا عيوننا: وبعد
أمورا قد تعوق بداية نود أن نعتذر إليكم عن تأخري املوعد واللقاء حقا إن هنا ، على سالمتكمصحتكم و

منها كثرة األمور وتشتتها من ناحية و توتر األوضاع من دون زياتنا إياكم ـ مع حماوالتنا غري مرة ـ
مل ، نا معلقة بإخوانناولكن قلوب، ناحية أخرى ـ كم ذكرمت ـ وهي اليت جعلتنا نحرم من كثري من اخلريات

نرجو اهللا سبحانه أن يتقبل و، نرجو من مساحتكم الكرمية أن تقبلوا عذرنا يف هذا االلذلك ، ولن ننساهم
كما نرجوه أن ال جيعلنا فتنة لشياطني اإلنس واجلن ، ما نقوم به من خدمة اإلسالم واملسلمني ولو مقصرين

. وأن حيفظنا مجيعا من شرورهم ومن أشرارهم

شيخنا الكرمي إن ما أفرحنا يف الرسالة نصيحتكم املخلصة الصادقة اليت تفضلتم ا علينا، ال شك يف أن 
كل مسلم حباجة ماسة يف كل حني وآن ملثل هذه النصائح الناصحة وباألخص من أمثالكم من العلماء 

ل هذه الظروف احلرجة فإننا بأمس حاجة لنصائح كل خملص وصادق ال سيما يف مث، املخلصني احملسنني
صلى اهللا عليه -إذ التناصح من أصول ديننا احلنيف، عن تميمٍ الدارِى أَنَّ النبِى ، واألوضاع املتوترة

1"» عامتهِم للَّه ولكتابِه ولرسوله وَألئمة الْمسلمني و« قُلْنا لمن قَالَ » الدين النصيحةُ « قَالَ -وسلم

وإال مل يكن هلذا الدين احلنيف أن يبقى وأن يستمر إىل يوم الدين، ، حيث به استقام ويستقيم متنه وأساسه
، مث من املسلم به عند أهل السنة واجلماعة بأن العصمة لألنبياء؛ حيث هم املعصومون من بني بين البشر

. لذلك ليس ألحد إدعاء عدم اخلطأ وال تعدي احلدود
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مث ما ينبغي أخذه يف ، كما ال يكلفها إال ما آا، ومن املعلوم بالضرورة بأن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها
بارة أخرى إن تصرفات أو بع، االعتبار هو حال كل مسلم والظروف احمليطة به واتمع الذي يعيش فيه

، حكمله دور أساس ومهم يف إصدار أي يهلذلك فإن فقه الواقع وإدراكه والتعرف عل، وليدة البئيةالناس
. حيث ال يكون احلكم صوابا إال إذا أصدر يف ضوء فهم ودراسة مجيع جوانب الواقع

وطفرة هو أن الوصول إىل اهلدف مرةهذا من جهة ومن جهة أخرى األمر الذي اتفق ويتفق عليه اجلميع 
على هذا حياة خري الربية صلى  اهللا عليه وسلم؛ وخري برهان، مما ال يستند إىل الرواية وال تساعده الدراية

بل وعلى مر الزمن وبعد عبور كثري ، حيث مل يقيم الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة يف عشية أو ضحاها
وكانت اللبنة األوىل للدولة اإلسالمية ختتلف عما وصلت إليه فيما بعد ألن البداية ، من العوائق واحلواجز

. شيء ختتلف عن النهاية نظرا الختالف األوضاع واألحوالدائما ويف كل 

مبعىن أن املسلمني لطول غيبة اإلسالم وأحكامه من ، نعم إن التعامل مع الواقع خيتلف عما يقال أو يسمع
بل ويعتربون أحكامه الواضحة البينة الصاحلة ، حيام قد أصبحوا يتنكرون متاما لروح اإلسالم احلقيقية

تصادم مع الواقع؛ لذلك ال بد من األخذ باحلكمة يف ضوء أصول اإلسالم وأسسه األساسية املصلحة يف 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن : " استنادا إىل قوله عز وجل

1"عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ 

وباخلصوص ميكن االستناد إىل ما وقع من شجار بني أجلة الصحابة وكبارهم يف املسجد النبوي وبني يديه 
صلى اهللا عليه وسلم بنسبة قضية اإلفك وباألخص فيما كان يتعلق برأس املنافقني ابن سلول ـ لعنه اهللا 

ولكن الرسول احلكيم جلأ إىل احلكمة ، لصحابة العصبية القومية فبدءوا يدافعون عنهـ؛ حيث أخذ بعض ا
علما بأن قضية اإلفك مل تكن ولن تكون قضية شخصية كما يزعم ، بفض الس وترك هذه القضية

املفسدة اليت كان من املتوقع ترتبها على استمرار تلك ولكن ألن ، بل ودحضها من أصول اإلميان، البعض
عليه وسلم تركها الرسول صلى اهللالذلك ، يف ذلك احلنيملناقشة كانت بأكرب بكثري من قضية اإلفكا

.واالهتمام باألهم، حفاظا على وحدة الصف
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وهذا ، ومسلم يف باب حديث اإلفك وقبول التوبة، واحلديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها
فَاستعذَر علَى الْمنبرِ-صلى اهللا عليه وسلم- فَقَام رسولُ اللَّه -قَالَت ...: "جزء منه، واللفظ للبخاري

يا معشر الْمسلمني من يعذرنِى من رجلٍ قَد بلَغنِى عنه أَذَاه « من عبد اللَّه بنِ أُبى وهو علَى الْمنبرِ فَقَالَ 
اللَّهى ، ولى أَهلُ فخدا يما ، وريإِالَّ خ هلَيع تملا عالً مجوا رذَكَر لَقَدا ، وريى إِالَّ خللَى أَهع تملا عم

عذرك ، فَإِنْ قَالَت فَقَام سعد بن معاذ أَخو بنِى عبد اَألشهلِ فَقَالَ أَنا يا رسولَ اللَّه أَ»معى علَى أَهلى إِالَّ 
 كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ نا مانِنوإِخ نإِنْ كَانَ مو ، قَهنع تبرسِ ضاَألو نكَانَ م . نلٌ مجر فَقَام قَالَت

ب دعس وهو ، هذفَخ نم همع تانَ بِنسح أُم تكَانجِ ، ورزجِ الْخرزالْخ ديس وهةَ ، وادبع ن- قَالَت-
 رقْدالَ تو ، لُهقْتالَ ت اللَّه رملَع تكَذَب دعسةُ فَقَالَ ليمالْح هلَتمتنِ احلَكا ، وحالالً صجر كلَ ذَلكَانَ قَبو

فَقَالَ -وهو ابن عم سعد -فَقَام أُسيد بن حضيرٍ . حببت أَنْ يقْتلَ علَى قَتله ، ولَو كَانَ من رهطك ما أَ
 نيقافننِ الْملُ عادجت قافنم كفَإِن ، هلَنقْتلَن اللَّه رملَع تةَ كَذَبادبنِ عب دعسل . ساَألو انيالْح فَثَار قَالَت

فَلَم -قَالَت -قَائم علَى الْمنبرِ -صلى اهللا عليه وسلم -خزرج حتى هموا أَنْ يقْتتلُوا ، ورسولُ اللَّه والْ
 ولُ اللَّهسلْ رزصلى اهللا عليه وسلم -ي-كَتسوا وكَتى ستح مهفِّضخشرح يف ، مث قال العيين.... "ي

فثار احليان :قوهلا،قوهلا فإنك منافق أي تفعل فعل املنافقني ومل يرد به النفاق احلقيقي: " ثجزء من احلدي
حىت :قوهلا،األوس واخلزرج أي تناهضوا للنزاع والعصبية وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر

1"حىت سكتوافخفضهم يعين تلطف م :قوهلا،مهوا أي حىت قصدوا احملاربة وتناهضوا للنزاع

إذ أراد النيب صلى اهللا ، كذلك غزوة األحزاب خري مثال على جواز اللجوء إىل احلكمة ألن  احلرب خدعة
عليه وسلم عرض جزء من مثار املدينة على بين قريظة يف مقابل عدم نقضهم العهد بالرجوع عن مساندة 

عليه وسلم أخذ حال عامة الناس يف والرسول صلى اهللا، ولكن الصحابة مل يرتضوا هذا الصنيع، األحزاب
ويف هذا دليل على أن والة أمور، وجلوإال فهو كان من أكثر البشرية توكال وثقة بربه عز ، االعتبار

يف ضوء والتعامل مع الكفار باعتبار مصاحل األمة ـ، املسلمني وحكامهم عليهم النظر يف حال عامة الناس
حيث ملا امتنع الصحابة عن ذلك كان ، رام ومواهبهم الشخصيةباعتبار قداألصول اإلسالمية ـ ال

.الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول من رضي به
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واليوم حنن كذلك عندما خنطو أي خطوة ينبغي أخذ حال األمة والشعوب يف االعتبار والنظر يف مصاحلهم؛ 
قية واالجتماعية والسياسية حيث األمة اليوم حماطة بأنواع من املصائب واألنصاب العقدية واألخال

فلتخلص األمة من هذه املشاكل ال بد بداية الستقرار أساس الدولة ، واالقتصادية والفكرية واجلغرافية
وليكون مالذا ملستضعفي ، من األخذ باحلكمة لكي يبىن عليها صرح اإلسالم الشامخ فيما بعد، اإلسالمية

وحنن واثقون ، نا بغية الوصول إىل هذا اهلدف العظيملذلك فإننا نبذل أقصى جهود، األمة ومهاجريها
بأنكم بل ومجيع املخلصني يوافقوننا يف ذلك؛ إذ هو غرض اجلميع والذي طاملا بذلنا والزلنا نبذل ألجله 

.كل ما منلك من الغث والسمني والرخيص والثمني

احملرجة أمر عسري املنال ـ إن مل إذ الوصول إىل هذه البغية الغالية الثمينة ويف مثل هذه الظروف احلرجة 
واإلغماض عن ، يكن حماال ـ لذلك من املناسب اختاذ كل وسيلة مشروعة يف ضوء أصول ديننا احلنيف

وتسمح ا شريعتنا الغراء احملمدية ملصلحة الشعوب بل ، األمور اليت ال متس منت اإلميان وأساسهبعض
وإن ، واألحزاب اليت تتفق معنا يف خمالفة دجال العصرومن ذلك بناء العالقات مع بعض الدول، واألمة

إذ ، ألن هدف اجلميع ضرب العدو الغاشم احملتل، كانوا هم أيضا خيالفوننا أو خنتلف معهم يف أمور أخرى
يصعب علينا نصب احلرب مرة واحدة ومع مجيع العداء وهذا ما يذكرنا به قوله سبحانه وتعاىل خماطبا 

ا أَيها الَّذين َآمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه ي: " عباده املؤمنني
 نيقتالْم ع1"م

يـا  ":يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به وبرسوله: " ويف تفسري هذه  اآلية الكرمية قال اإلمام الطربي رمحه اهللا           
ابدأوا بقتـال   : يقول هلم ، أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله، قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم             

األقرب فاألقرب إليكم دارا، دون األبعد فاألبعد، وكان الذين يلون املخاطبني ذه اآلية يومئذ، الـروم،                
فأما بعد أن فـتح اهللا علـى         دينة من العراق،  كانت أقرب إىل امل   ألم كانوا سكان الشأم يومئذ، والشأم       

                   املؤمنني البالد، فإن الفرض على أهل كل ناحية، قتالُ من وليهم من األعداء دون األبعد منهم، ما مل يضطر
إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بالد اإلسالم، فإن اضطروا إليهم، لزمهم عوم ونصرهم، ألن املسلمني                

2"يد على من سواهم 

)123:  (التوبةـ 1

. 575ـ 574/ 14: ـ تفسري الطربي2



أمر اهللا تعاىل املؤمنني أن يقاتلوا الكفار أوال فأوال األقرب فاألقرب إىل            : " ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا       
حوزة اإلسالم؛ وهلذا بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال املشركني يف جزيرة العرب، فلمـا فـرغ                   

مامة، وهجر، وخيرب، وحضرموت، وغري ذلـك       منهم وفتح اهللا عليه مكة واملدينة، والطائف، واليمن والي        
من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب يف دين اهللا أفواجا، شـرع يف قتـال أهـل               
الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إىل جزيرة العرب، وأوىل الناس بالدعوة إىل اإلسـالم                 

حلال، وكان ذلك سـنة     ألجل جهد الناس وجدب البالد وضيق ا       لكوم أهل الكتاب، فبلغ تبوك مث رجع      
1"عليه السالم تسع من هجرته

بـل التـدرج   ، به الشرع الكرمييع الكفار ومرة واحدة مما ال يلزمنافاخلالصة أن إضرام نار احلرب مع مج      
.واالهتمام باألهم فاألهم قد علمتنا إياه حياة خري البشرية صلى اهللا عليه وسلم

واملسلم به أن جمرد بناء العالقات حىت مع العدو احملارب لوقف احلرب أو املعاهدة ليس مما حيرمه الـشرع     
وقيامنا ببناء مثل هذه العالقـات يرجـع أوال إىل          ، بل ويستحسنه وخاصة إذا كان فيها مصلحة املسلمني       

ا لوجود مثل هذه العالقات معهـم  مث بأمر من أمري املؤمنني ـ حفظه اهللا تعاىل ـ نظر  ، أصول ديننا احلنيف
ومـن أصـول اإلمـارة      ، وحري بالذكر بأن البداية منـهم     ، حينما كانت اإلمارة اإلسالمية قائمة    ، سابقا

وال يكون على أساس التراجع والتنازل عـن األصـول          ، االستجابة لكل نداء ال يكون فيه الغدر واخليانة       
.اإلسالمية

، ومل يكن منـهم نكـري       واإلخوة شهداء على ذلك   ، العالقات سابقا  علما بأن اإلمارة كانت هلا مثل هذه      
فلماذا اليوم بدأ القلق يساور اإلخوة؟، جتاه هذه العالقاتحينذاك

وأما بالنسبة لبعض املواقف اليت يتخذها البعض ردا على ظلم الظامل ومساعدة للمظلوم فال شك يف أـا                  
ع يف الشريعة اإلسالمية من ذكر العمل احلسن وإن كـان           وال مان ، حقة يف أصلها بغض النظر عن صاحبها      

أمـا  : " ومما يدل على هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة أسريه         ، عامله كافرا 
2) "ذاك شيطان ( قال ال قال ) إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة 

ويف احلديث من الفوائد غري ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع بـه        : " شرح احلديث  قال ابن احلجر يف   
املؤمن وأن احلكمة قد يتلقاها الفاجر فال ينتفع ا وتؤخذ عنه فينتفع ا وأن الشخص قد يعلم الشيء وال                   

لكذاب قد يصدق   يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به املؤمن وال يكون بذلك مؤمنا وبأن ا                
3"وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب 

.238ـ 237/ 4: ـ تفسري ابن كثري1

. باب إذا وكل رجال فتر الوكيل شئا، 2187: رقم احلديث: ـ  صحيح البخاري2

.489/ 4: ـ فتح الباري3



ولكن أين املداهنة يف جمرد بناء العالقات؟ مبعىن أن         ، نعم املداهنة كما تفضلتم ال يسمح ا الشرع احلنيف        
وأما جمرد التلقيب حسب املتعارف واملـألوف       ، تتم على أساس أي تنازل عن األصول      ولن  هذه العالقة مل    

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع بعض الكفار ما يدلنا على جوازه بل ورمبا يستحسن               فهناك يف مراسالت    
عن الزهـري قـال     : " أو كان ملصلحة؛ حيث ورد يف صحيح البخاري       ، إذا كان األمل يف إسالمه كبريا     

أن هرقل أرسـل   : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن ابن عباس أخربه أن أبا سفيان بن حرب أخربه                 
إليه يف نفر من قريش وكانوا جتارا بالشام فأتوه فذكر احلديث قال مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه                    

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم الـسالم               ( و سلم فقرئ فإذا فيه      
1" على من اتبع اهلدى أما بعد 

وعلى عموم ما تقدم مـن      : " العلماء يف تلقيب املشرك مبا يوهم مدحه        قال ابن احلجر بعدما ذكر خالف       
2"التألف أو من خشية الفتنة جيوز ذلك بال تقييد واهللا أعلم 

:في هذَا الْكتاب جمل من الْقَواعد ، وأَنواع من الْفَوائد : " وقبله قال النووي
....   كَاتي الْمقِّي فوا التهنملَّى اللَّه                وص بِيذَا قَالَ النهلط ، وفَرلَا يفْرِط وا ، فَلَا ييهع فرال الْومعتاسة ، وب

ملك الروم ، لأَنه لَا ملْك لَه ولَا لغيرِه إِلَّـا بِحكْـمِ ديـن              : علَيه وسلَّم إِلَى هرقْل عظيم الروم ، فَلَم يقُلْ          
لْإِسلَام، ولَا سلْطَان لأَحد إِلَّا لمن ولَّاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، أَو ولَّاه من أَذنَ لَه رسول اللَّـه                      ا

            ذهفنا تفَات الْكُفَّار مرصت نفُذ منا يمإِنو ، طربِش لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عقُلْ      صي لَمة ، ووررقْـل   : الضرإِلَى ه
عظيم الروم ، أَي الَّذي يعظِّمونه ويقَدمونه ، وقَد أَمر اللَّه تعـالَى      : فَقَطْ ، بلْ أَتى بِنوعٍ من الْملَاطَفَة فَقَالَ         
} اُدع إِلَى سبِيل ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة الْحـسنة     { : الَ تعالَى   بِإِلَانة الْقَول لمن يدعى إِلَى الْإِسلَام فَقَ      

3"وغَير ذَلك  } فَقُولَا لَه قَولًا لَينا { : وقَالَ تعالَى
نعم إن كان يف تليني القول للظامل إنقاذ : " وقال ا بن حجر اهليتمي يف فتواه بعد ما حتدث عن املبتدعة

4" لوم منه أو محله على خري أو معروف فالبأس به مظ
يف العصر احلاضر داللتها أقوى وأكثر  بكثري من األلقاب املتعارفة           " عظيم  " وال خيفى بأن استخدام كلمة      

ولكن األمـر يف    ، وجاللة رئيس الوزراء وأمثاهلا   ، اليوم بني العالقات الدولية مثل فخامة رئيس اجلمهورية       
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بل لكل جمتمع   ، ملتعارف بني الناس ال إىل لقب أو لفظ معني حمدد يف مجيع األزمنة واألمكنة             ذلك يرجع إىل ا   
.ولكل وقت وعصر مصطلحاته اخلاصة به

ومع ذلك حنن حباجة إىل التفصيل حول هذا املوضوع وإىل أقوال العلماء املخلصني الـصادقني لنـسري يف                  
سبون أم حيسنون صنعا، فنرجو من مسـاحتكم أن         لسيئات وحي ضوءها ولكي ال نكون من الذين يعملون ا       

.تكرمونا بذلك
وهذه هي سياسـتنا    ، وبنودها وموادها فإننا لن نتنازل عن األصول قدر أمنلة         ةمث ما يتعلق بالعهد واملعاهد    

وحنن ندرك بأنكم ومجيع املخصلني حيذرون من النهاية املخزية اليت تأيت          ، سابقا وستكون الحقا إن شاء اهللا     
ولكننا ـ بإذن اهللا سبحان وتعـاىل وعونـه    ، هذه األواصر والعالقاتالتراجع والتنازل من خالل نتيجة 

، لـذلك نطمئـنكم إطمئنانـا   ، هنا عندنا زخمـشرية " لن " ومدده ـ لن نتراجع ـ كما مل نتراجع ـ و    
.ونرجوكم أن تدعوا لنا دائما بالثبات واالستقامة على املبادئ واألصول

شارة يف األخري إىل أن قيامنا مبثل هذه األمور من أحد أسباا فك قيود األصدقاء األعداء؛ حيث                 وجتدر اإل 
عالقات مع اآلخرين   فنريد أن تكون لنا     ، م  ب خمططا ويريدون أن نسري حس   ، حاصرونا من مجيع اجلهات   

هؤالء؛ لنـستغين ـم     إن مل نستطع من خالهلا كسبهم فعلى األقل ليكونوا لنا ملجأ او مالذا سوا               ، أيضا
.عنهم ولنتمكن من نفاذ ما نريد

إميانا جازما قاطعا ال يتـسرب      " إمنا املؤمنون إخوة    " ويف األخري مرة أخرى إننا نؤمن بقوله سبحانه وتعاىل          
ونرجوه سبحانه وتعاىل أن حيفظكم وإيانا من شياطني اإلنس واجلن الـذين            ، إليه أي نوع من اخلور واخللل     

.ن شعث مل األمة وتفريق صفوف املسلمني املخلصني، هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهدوما حياولو

.حممد طيب: أخوكم يف اهللا




