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ْقيلفْالماضينْللتطورْوالرْ نافاةْمنهجْالسْ عتديْبمْ رْدعوىْالمْ كسْ 

ْ

ن أهل كل م   لينبط  الباطل والم  غ م  في د   ر، القائل  قتد  القاهر الم   الحمد هلل القوي   

صرعص   فَِإذَاْه َوَْزاِهٌقَْولَك م ْْ}: ر وم  َمغ هْ  َْعلَىْال بَاِطِلْفَيَد  ِ ْبِال َحق  ْنَق ِذف  بَل 

اْتَِصف وَنْ  .{ال َوي ل ِْمم 

عوالصالة والسالم على سي  د   نهم والالحقين، القائل  ، السابقين م  ولد آدم أجم 

َمةًْ))ْ: ار  مبش    َْرح   .((إِن َماْب ِعث ت 

ي هللا عن آل  بيت النُّبوة، والصحابة أجمعين،و والتابعين لهم بإحسان  رض 

 حاضرة  م، وعج   ب  عر  وب وقبيلة، عن كل ش  ن وأرض، وم  في كل زم  

هور، غار، ما تتابعت الدُّ وص   شباب   ،هولوك   يوخ  ش  وإناث،  كور  ذ  ، وبادية

 .ت النفوسوتوالد  

دْدقوالص ِْلْبْ والن ْهمْوبعد،ْياذاْالعقلْوالفَْ س نْالقص  يتْقِْيتْووْ فِْكْ ــْْوح 

ْ:ــدتْد ِْوسْ 

كر تأثرين بالف  الم   وتغريدات وفضائيات ولقاءاتفال تزال صرخات ومقاالت 

ن ين بالطرَّ  جَّ ه  يبي، نكسرين ح اللبرالي، والم  العلماني، والم  حف التغر  أمام الزَّ

مين ل نهز  ين يلتقعر اإلوالم   .لحادي الالد 

 عاتية، ليبيةوص   حاقدة، ن صهيونيةوتغذية هذه المذاهب م   د   أنهار م  ومع هم 

ينيَّة عميقة ماكرة، وماسونية  :ودولة الد 

التوحيد  ين والشريعة، وإطفاء  ب الد   في حر  وتتكاثر ع د وتتنوَّ ر وتتجدَّ تتكرَّ 

ة ينيَّ ستنقعات الالد  نة، وإيقاع المسلمين وبلدانهم في أوحال وم  والسُّ 

اكم فاح  ها الزَّ تن  ون  ، ب هيميَّةهوانية الها الشَّ كك  خة، وس  تفس   الم   ها ك  وتفكُّ ، الزَّ

ل، ير  س  ال   نح  وأعراف ها وعاداتها القويمة، ، على شريعة خالقها هاد  وتمرُّ  الم 

 .همهم ومذاهب  ها عن رأيهم وأمر  دور  رك، وص  ها لهل الكفر والش   بعيت  وت  

ةْعليهمْشئومَْالمَْْوكذباتهمْوتلبيساتهمنْصرخاتهمْومقاالتهمْمِْْأالْوإنْ 

ْ:وعلىْالناس
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ةْرسولهْملسو هيلع هللا ىلص،ْوماْن ْلفيْالقائمْعلىْكتابْهللاْتعالى،ْوسْ المنهجْالسْ ْأنْ ْ]

رونْالثالثةْالولى،ْوعلىْنْأهلْالق ْةْالصالحْمِْمْ لفْال ْكانْعليهْسَْ

ْ:ــهمْنهللاْعلْيرضْــرأسهمْالصحابةْ

ْ.الكبيرْالحاصلْفيْهذاْالعصرْالد نيويْاإلنسانيعائقْعنْالتطورْ

رْولْالكبرى،ْالدْ ْاف ِْعنْمصَْْبلدانهمفْببْتََخل ْوسَْ رجاالتهمْعنْوتأخ 

ْ[.ْفيْمختلفْالع لومْوالف نونْظماءْالرجالعْ 

ْ،كرعاةْهذاْالمَْكر،ْودْ لهلْهذاْالفِْْــوعالْْجلْ ْــباهللْْافأقولْمستعينًْ

وَمنْأسلمواِْلغزِوهمْستيقظة،ْهمْالنائمةْوالمْ وأبواقِْْيد،الكَْقنواتْهذاْو

ْ.عقولَهم

ْ:قاتزهِْالمْ ْحاتْالكاسراتدونكمْهذهْالوقفاتْالربعْالفاِضْ

  :الوقفةْالولى

ى هذا ض  هو الذي اختار ور   خالق الخلق أجمعين ــ تبارك وتقدَّس ــهللا  إنَّ 

لتزموا ي   هم أن  م، وأمر  ج  والع  ب ن العر  هل لعباده م  ب القويم السَّ المنهج الطي   

 .تقوم الساعة ه إلى مماتهم، وإلى أن  ب  

ْ:رورةومعلومْضَْ

ل منياه  د  ب ه ح صل  ه إال الصلح، الذي ت  ختار لعباد  هللا سبحانه ال ي   أنَّ  ، وت كم 

 .ن االستفادة منهرفع م  ويتوافق مع صالحها، ويزيد في تنميته، وي  

ين ح  قبل إيجادها، ون في الرض م   ص ليحأعلم بما س   لنَّه ــ جلَّ وعال ــ

ن ي عم رهاي بقاءها وبقاء ي نه   وإلى أن   ،هاق  خل    .م 

ف ق  وضوءيتعاملوا فيها إال على  شرع لعباده أن  ومع هذا فلم ي   هذا المنهج  و 

 .رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مه في شريعته التي أنزلها علىالذي رس  

ن م  ي في استصالح الرض وصالحها، وفهو الرابح الساع  ه ل  ن قب  فم  

 .حين في الرضصل  الم  
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ين فسد  ن الم  ، وهو م  ، واغت رَّ ب هن تبعهوم   ،ر إال نفسهض  ب عنه فال ي  نكَّ ن ت  وم  

ها رق اإلصالحين لفضل ط  اد   الرَّ و، في الرض د  ين طيل  ، والم  وأسرع  لم 

لة  ، وتأخير على الناسالفساد   .التَّطور عج 

تأث    هموأضراب   ،هؤالءل  ا ت  ك   ب  ق هللا القائل م  وصد    في كل الرض رين بهم،والم 

ن ْ أَأَْ}ْ: وزم  لَم ْأَِمَّْللا  ْأَع  ِْ}ْ.{ن ت م  ّْلِِل  َْعلَىْ}ْ.{إِن َماْال غَي ب  ِلعَك م  ِلي ط   ْ َوَماَْكاَنَّْللا 

 .{ال غَي ِبْ

  :الوقفةْالثانية

ين ب  طال  ليسوا بحاجة وال م   ــدهم هم هللا وسدَّ م  سلَّ ــ لة الشريعة ودعاتها م  إن ح  

يسيرون  ن منهج  ته للناس م  سم  وما ر   ،الشريعة اإلسالمية ت أنَّ ثب  بأدلة ت  

الح وعلى رأسهم ة الصَّ مَّ لف ال  وهو ما كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وس   ــعليه 

 .في بالد المسلمينالدُّنيوي م طور والتقدُّ نافي التَّ ال ت   ــالصحابة 

 راء  ه وه  يله وحديث  على ق  ج ج  والح  راهين ب بالدلة واإلثباتات والب  طال  بل الم  

ى بهذا م  ور  ف بهذا الباطل، ر، وقذ  ن طرح هذا القذ  ع هو م  د وتاب  ن قلَّ م  

 .والكذبد باالفتراء ع  وأر   د  ب  وأز  وأعل ن هذا الب هتان، جور، الف  

ْ:فياْهؤالء

ْ:غارناِصْْلكمْلناْلكم،ْبلْيقولئتمْق ْشِْْإنْ 

أو  ،عن صحابي    اا ثابت  أو أثر   ،اا صحيح  ا نبويُّ أو حديث   ،ا آية قرآنيةهاتوا لن 

 :يةأو قاعدة شرع ،اإجماع  

باد والبالد، وتتنافي مع ح لحياة الع  صل  نيوي الم  طور الدُّ م والتَّ ض التقدُّ عار  ت  

ه   .ومعال مهأ س س 

دت منين، ئتم س  ش   ، وإن  اكم على هذا شهر  ل  مه  ون   كم كلَّه بل لو أر  ال ف ع مر 

ن ر؟ وم  و  ل والع  ل  الخ  ن عنده م  صيبة؟ ون الم  لناس فيم  اين ستب  ير، حتى ي  ض  

ع سم  في   كالهب ل اقس  نقاد، وي  في  كالبهيمة قاد الذي ي  للغير، ة ع  هو التَّب ع اإلمَّ 

 ؟وي تأثَّر في نش ر ،طيعوي  

ْ:ــْسلَفًاْــيبْعندناْوالْرَْ
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، وفي وب كم صاب فيكمالم   حيص، وأنَّ وال م   ،ةزون ال محال  كم ستعج  أنَّ 

ن رجاالت ه م  عون ب  وتتَّ  ،هن  ن ن تسيرون على س  كم، وم  كم وعقول  كم وأهوائ  أفهام  

 .بالغر  رق والشَّ 

ْ:والَْريبْأيًضاْعندنا

ي  روا ماليين ال ريدون أن  ت   كمأنَّ  سلمين،ت س  ، ؤونعلى ما تشا ب لدانهم،ة وعامَّ  م 

ب والشَّرق ؤهما يشاإلى و رون عنهم، وال صد  ت   الذين، سادتكم في الغر 

 .رون لهمصد   ت  

 تستخدمونها مع  غيظة الكالحة التيكتاتوريات الب  مر هللا إحدى الد   ع  وهذه ل  

 .ر تأريخ البشرها وأهلها عب  ثيل  ها وم  ل نظير  ق  ي  بلدان كم وش عوب ها، و

  ر؟ك  دَّ ن م  فهل م  

 :ياْهؤالء

ْ:غارناِصْْلكمْئتمْقلناْلكم،ْبلْيقولشِْْإنْ 

وها لن ا،باد والبالدحة للع  صل  رة الم  ثم  النافعة الم  والف نون ونا العلوم أر    ، وس مُّ

ناء والتعمير أو حار أو الرصاد أو الب  يئة أو الب  كالطب أو الهندسة أو الب  

االقتصاد والتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الكيمياء أو الفيزياء أو 

، تها شريعة هللاالتي ألغ   ، أو أشباهها وأمثالها،الرياضيات أو اإلحصاء

ت وح  ها، ت ضدَّ ، أو وقف  نصوص القرآن والسُّنة النَّبوية وعطَّلتها جز 

 نها؟م  بها واالنتفاع عن المسلمين 

 :هؤالءياْ

ْ:صغارناْلكمْئتمْقلناْلكم،ْبلْيقولشِْْإنْ 

 احناتوالسيارات والشَّ  رواخ  فن والب  ونا الطائرات والقطارات والسُّ أر  

دَّات همبضائعوأمتعتهم و قل الناسن مراكب ن وغيرها م   ع  ، وأجهزة هم وم 

ب و الجراحية، وآالت الطباعة والحسابات والتدريس،  هاتعمليَّ الط  

 ووسائل االتصاالت والمعلومات التي ألغتها شريعة هللا،والكمبيوترات 

ت أو وقفت ضدها،  ،وعطَّلتها نصوص القرآن والسُّنة النَّبوية جز  وح 

نها؟  المسلمين عن االنتفاع بها وم 
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 !!..... وأرونا ...  وأرونا ...  أرونا

 : ن العربم م  ا ولك  كما قال السابق لن  المر   ولكنَّ 

ع ج  أسم  " ن  وال أر   عة  ع ج  ح   ."اى ط 

ْكنتمْت ريدونْبالت ْ قيإالْإن  ْ:طورْوالتقد مْوالر 

ينما والمراقص، ود ور  جاب، والس   ي، وخل ع الح  فتح الباب للتَّفسُّخ والتَّعر 

ثل ية الجنسية  .الب غاء والخمور، والم 

لعة اقتصادية للتُّجار  ،الفضائيةوالقنوات  ،وجعل المرأة وجسدها ولباسها س 

جين نتجين ،والم خر   .والنَّوادي الليلية المسارح والمراقص م الكو ،والم 

ية  حر   إعالن الك فر واإللحاد في بالد اإلسالم، والدعوة إليه، وتمكين و 

 .ومعابده وكنائسهونواديه دعاته، وبناء مراكزه 

ك أبناء المسلمين وبناتهم فريسة لفكار ومخطَّطات  دة مالحوغايات وتر 

حكوم،  ن الحاكم والم  الغرب والشَّرق وبلدانهم، ود ون تحصين قول ي   وف عل ي م 

طباء عل  مين والخ   .والهل والم جتمع، والعلماء وطالب العلم والم 

ه مون أحكام ومعاني نصوص  وترككم ت نخرون في اإلسالم وأصوله، وتهد  

ه وأهل ه وعلماءه، ليتحقق هد ف  بعقولكم، القرآنية والنَّبوية هون تعاليم  وت شو  

أسيادكم في الغرب والشَّرق بخروج الناس عن اإلسالم، وتدمير بلدانه، 

 .والقضاء على أهله

حوا وال ت لب  سوا ْ.!! فأفص 

 :الوقفةْالثالثة

لف القويم الذي سار عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وس   والمنهج   ،ةطهرَّ الم  اإلسالم  شريعة   إنَّ 

 :ــرضي هللا عنهم  ــصحابه الوعلى رأسهم  ،ة الصالحمَّ ال  

باد للع  نافع  أو سالح أو مركبة أو آلة أو جهازأو عمل  علم   أي    دَّ قفان ض  ال ي  

 .لم اليقينع   ، وأنتم تعلمون ذلك، وي صل ح د نياهموالبالد

ستجداتها حتى تكثر فائدتها نيا وم  أمور الدُّ اإلسالمية طت الشريعة ما ضب  وإنَّ 
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ف ل أضرارها، وتؤل   عظم إصالحها، وتق  للعباد والبالد، ويزدان نفعها، وي  

 .ن ويالتهاى م  بك  وال ي   ،فتخر بهاي  ق، ووال تفر   

والتدليس  نداع والتغرير والغب  ش والخ  الناس عن الغ  الشريعة ت ه  فن 

 .فيها والتلبيس

 .والفساد ضراراإلرر وضَّ الا فيه ت عمَّ ونه  

 .أكل لموال الناس بالباطلونه ت عن 

 ضرار بادآداباإل، والناس أخالقلبيوت، وتدمير ا أهلا فيه إفساد ت عمَّ ونه  

 .اضوالعر  والمكارم والفضائل 

 سل،ث والنَّ جلب الفتن ويزيدها، ويهلك الحر  ى، وي  نشر الفوض  ا ي  مَّ ت عونه  

 .والنزاعات صوماتر الخ  كث   ي  ي سب  ب وعين على الظلم والعداوات، ووي  

 ب الوجاع التي لم تكن، وينشر الوبئةسب   ا يزيد في المراض، وي  ت عمَّ ونه  

عدية  .والطواعين الم 

ن ر بما فيها م  ض  ة، وي  ة أو جوي   كانت أو بحريَّ  ة  بريَّ  ،ر بالبيئةض  ا ي  ت عمَّ ونه  

 .ناس وثرواتأ  

ع  ونه ت عن الخروج على الحاكم المسلم، والتأل يب عليه، والطعن فيه، ونز 

ين والدنيا،  ن فساد عريض على الد   ن طاعته، ل ما ي ؤول إليه ذلك م  اليد م 

وإراقة للدماء، وإضرار بالممتلكات، وإضعاف لالقتصاد، وتقسيم للبلد 

ر  بين أهلها، وت دة، وتناح  تعد   سلُّط أهل اإلفساد واإلجرام الواحد إلى دويالت م 

ل أهل الكفر في بالد اإلسالم وأهلها  .  واإلرهاب، وتدخُّ

دق والعلم ولو نظرنا في الضوابط التي وضعتها الشريعة  بعين الحق والص  

 :نيا الناسصالح د  إل

 .وجماال  وكماال   أنَّها تزيدها نفع الوجدنا 

في  حتاجون إلى هذه الضوابطم   ،فرالمؤمن باهلل والكا جميعهم،الناس  وأنَّ 

ن م  وفيها وما عليها  ،همصالح أبدانهم، وصالح أموالهم، واستصالح أرض  

 .خيرات وثروات
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 :الوقفةْالرابعة

مة سبب حمالتكم يقين ا علم لن  اإنَّ  رَّ و ،هذهالشَّعواء الم جر   ،دها وتكاثرهاتجدُّ س 

 .ئتمن ش  وكنتم أداة بيد م   الدوار،وتبادلتم  ،مغت  م ور  ت  اوغ  ولو ر  حتى 

ْ:وهو

رى، خ  نيا وأ  ي للعباد د  رق   والم  اقي السديد الرَّ السُّني السَّلفي هذا المنهج  أنَّ 

 ــوعلى رأسهم الصحابة  ،ة الصالحمَّ لف ال  الذي كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وس  و

 .ــرضوان هللا عليهم 

ْ:هو

نيع الذي يحول بين مذاهبكم والسَّد العتيد الم   قبة الكؤود الشموخ،الع  

عون ب  ن تتَّ وم  وقنواتكم موزكم وتياراتكم ومنابركم ومصادركم ودعاتكم ور  

 .ول وأشخاصن د  تابعون م  وت  

ْ:وبين

الذي  ،وشرعه القويماإلسالم، ين هللا د  التبديل والتغيير واإلفساد والتشويه ل  

ــ رضي هللا عنهم ــ، ن أصحابه ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وزم  كان عليه الناس في زم  

 .حالهم كما صلح حال سابقيهمه المسلمون اليوم صلح م  والذي إذا لز  

ى، واليد ظم  القوة الع   عة، وأصبحوان ة والتمكين، والقوة والم  لهم العزَّ  توعاد

، كما حصل كابرعاند هلل م  حة، وذ لَّ لهم كل م  صل  الفاعلة الراحمة الم  

 .لسالفهم

باب، ومكركم إلى قين، فكيدكم في ت  رين قل  كدَّ ولكن موتوا بغيظكم، وعيشوا م  

ن  طاعينوعلى سادتكم الم   ،وسعيكم عليكموكيدكم إلى خس ار، فول، س   م 

 .ق ب لكم

م أنوفكم ما بقيت غ  ؤوسكم ور  اقي باق على ر  هذا المنهج السديد الرَّ  فإنَّ 

ْ))ْ: كم فقالرنا وأنذر  ه بشَّ أنَّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن الدنيا، فقد صحَّ  اَلْتََزال َْطائِفَةٌِْمن 

ْهللاِْ ر  ،َْحت ىْيَأ تَِيْأَم  م  َْخالَفَه  ْأَو  م  َْخذَلَه  َْمن  ه م  ِرْهللاِ،ْاَلْيَض ر  تِيْقَائَِمةًْبِأَم  أ م 

وَنَْعلَىْالن اِسْ َْظاِهر    .((َوه م 
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ا آمالكم وقال ربُّنا ـ ن ا لكم، وكاسر  حز  ت ا وم  ب ك   د ا لن ا، وم  سع  ـ عزَّ وجلَّ ــ م 

َمْيَق وم ْ }: وم خطَّطاتكم ن يَاَْويَو  س لَنَاَْوال ِذيَنْآَمن واْفِيْال َحيَاِةْالد  ْر  إِن اْلَنَن ص ر 

َهادْ  َش  َسِليَنْ }.{ْال  ر  َْكِلَمت نَاِْلِعبَاِدنَاْال م  َْسبَقَت  َْولَقَد  وَنَْوإِن  م ْال َمن ص ور  ْلَه  إِن ه م 

ن َدنَاْلَه م ْال غَاِلب ونَْ  .{ْج 

ن كل ن وم  العظيم المنير في كل زم  السُّني السَّلفي ل هذا المنهج وقد حم  

ل ف  ع د ول ه، ي   لين، وتأويل بط  ين، وانتحال الم  نفون عنه تحريف الغال  خ 

ر ه المنافقين، ومك  ب  الحاقدين، وش  الين، وفتن الجاهلين، وتلبيس الضَّ 

 .كين، وتحريض الفاجرينشك   رين، وكيد الكافرين، وغزو الم  تت  س  الم  

ْ:ــْبعونْهللاْوفضلهْعليهمْــمْفهْ 

ه وبالده، ه وأهل  نيم، باع دين ه كل ماكر ز  بالمرصاد للجميع، وفي وج  

اواشترى ر    .محةه الحنيفية السَّ ت  لَّ هللا وم   ين  أعداء د   ض 

ا حي   ريخهازرون بتسقطون ما كتبته يده، وي  هدمون فعاله، وي  فلون أقواله، وي  ي  

 .مغض والذَّ ، فتذكره الجيال بالب  اوميت  

الصغير  علىكريمة  د  ة، وي  مَّ ن جميل ظاهر على ال  هم، كم لهم م  هللف درُّ 

جليل وإحسان للبالد  نثى، وأثر  كر وال  تتابع على الذَّ م   والكبير، وفضل  

ن يشاء، وهللا ها وباديتها، وذلك فضل هللا يؤتيه م  راها، وحاضرت  ها وق  دن  بم  

 .و الفضل العظيمذ  

ْ:وكتبه

ْ.الجنيدْبنْعبدْالرحمنْعبدْالقادرْبنْدمحم

 هـ 3111/ 33/ 31 :بتاريخ

ةْأ خرىْ  هـ 3113/ 33/ 31 :بتاريخوراجعهْمر 
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