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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
ف إ لفإإاحل احل إ ي أصإإوأض أ إ ه بإإافي و السإإلفث وأهلإإه وأ إإد فتي إاض بإإا الشإإبا وقإإد
نصإإحته وغإ ب بإإال انع عي إإا فلإإن ا نإإع عي إإا ،بإإمت دإإايه في إإا وأ إإاأ ولي إإا أصإإوأض أخإ ه
سإإكرك أا إإا هيإإا نصإإحاض هلل ولرتابإإه ول س إوله وأعمإإة افسإإلما وعإإامت ن ،وأبإإا مإإا ت إ ول وليإإه
هذه األصول من أ ار وخماط .
األصللاألاأل

 :أيخإإمت مإإا اسإإمى مإإي العمإإمت

ق إااا اإلميإإا ( ) وايعإإى أنإإه ركإإن

تع اف اإلميا وقد نصحته عن التعلق باأللفاظ افتشاهبة ومي ا ني العممت ف نه لفظ جممإمت،
ومع رلك فال رك له الرتا والسية وأ أيخله أ د من السلف تع اف اإلميا .
وطالبته وفئته أ اكتوا إ جرإ ي ركإ ه النإ آ والسإية وببيإا مإن أيخلإه مإن السإلف
ق ااا اإلميا أو تع اف اإلميإا فعرإاوا عإن رلإك ،وجلإكوا و عبإاراه فتإكخ ب أهإمت السإية أ
رة هلن في ا ألّنا تك ي على غ م اي احلداياة.
وطالبتإإه وفئت إإه أ انتص إ وا عل إإى تع ا إإف الس إإلف ل ميإإا بكن إإه ق إإول وعم إإمت أو ق إإول وعم إإمت
واعتنإإاي وااا إإد واإإين  ،و رل إإك كفااإإة ،ف ن إإه نإإامع م إإانع ،وفيإإه ري عل إإى افعتالإإة وا إوار
واف نئة ،فكبوا وأ الشغب افستم ليتوصإلوا بإه و تبإداع أهإمت السإية و إ هبن ومشإاغلت ن عإن
النيام بوانباه الدعوة و اهلل.
وهل إإذا ك ارف إإن التع ا إإف ال إإذب أف إإع علي إإه الس إإلف وأعم إإت ن م إإن ص إإحابة وت إإابعا وم إإن
بع إإدهن ،ب إإمت وايوا أ م إإن أ اب إإد ال إإذان أ ارف إ و ت إإارج ن إإي العم إإمت ف إإو م ن إإى  ،ب إإمت
م نإإى غإإال ،فإإكيه قولإإه هإإذا و احلرإإن علإإى السإإلف بإإكّنن مإإن غإإالة اف نئإإة ،مإإع أّن إإن
حيإإاربو اإلرنإإا الغإإا ،وغ إ ه ،وهإإذا اإلمإإام ابإإن بإإاو -رمحإإه اهلل -اسإإكل عمإإن أ ارف إ
تارج العممت همت هو م نى ؟ فكنا  :أ ،هذا من أهمت السية ( ).

( ) انظ اجلوا افييع (ص  ) 1-و مرافة له صل بييه وبا أ د الساعلا له من بلعباس باجلااع
اجلمعة ّنااة ربيع الثاين لعام ( 2 1هإ) ،وله كالم كث اتعلق فيه مي العممت بشدة وكذلك أتباعه .
( ) جملة الف قا  ،العدي ( )42السية العاش ة ،شوال  2 1هإ.
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اوم

لرإإن فاحل إاض ووم تإإه أ ا فعإإو رأس إاض بإإكقوال أهإإمت العلإإن ورا خالف إ أه إوا هن ،واص إ و علإإى
باطل ن اف يب و تبداع أهمت السية  .ومي ن العالمة ابن باو كما ت ه نوابإه -رمحإه اهلل-
.
ولند أعلي عدة م اه أين أكف تارج العممت ،وأ ذر فنإ مإن اسإتعمال األلفإاظ الملإة،
مثمت ني العممت ،فلن ارفوا عن رميث باإلرنا .
الثللي أل :العمإإمت عيإإده شإ و صإإحة وهإإذا مإإن مإإذاهب ا إوار الإإف ارفإ و هبإإا األمإإة ،فإ

قال :أ ،فكقول له :ونك قد صحح هذا افذهب ،وايعي أنه انوله بعض العلما ( ).

الثيلل ل أل :ولص إإاقه ب بي إإع ووخوان إإه ب إإكّنن انول إإو  :و العم إإمت ش إ و كم إإال( ) ،وه إإذا اع إإد

تعلن ن مي العممت للتوصمت و تبداع أهمت السية ورمي ن باإلرنا  ،مإع العلإن بإك ربيعإاض أول
من ون عن النول بك العممت ش و كمال ومن آخ من اان عيه ،الل ن وأ أ العالمإة ابإن
عثيمإإا-رمحإإه اهلل -قإإد إإذر مإإن النإإول بإإه ومإإن النإإول مإإي العمإإمت وشإإدي رلإإك ،وقإإال
فيمن اتعلنو هبما  :وّنن ا ادو بذلك الترف واستحالل احل ام .
إ إ أه إإمت السإ إإية
ف إإكبوا وأ التعل إإق هبم إإا ألّنم إإا حيننإ إإا م إإا ا ا إإدو م إإن اأس إإتم ار
وتبداع ن ،وخالل هبن اف و على أهمت السية ما ارف وّنن به وما ايإالو هبإن مإن البواعإق،
وأ ا فعو بكقوال العلما رأساض ورا خالف هواهن ،وهذا ارث مي ن.
الراب ل أل :قإإال السإإلف :اإلميإإا قإإول وعمإإمت اااإإد بالباعإإاه واإإين

بافعاصإإث ،ف إااي فإإاحل

إ أ ابنإى ميإه شإث وأونبإوه
وأنصاره ش طاض وهو أنه أ بد مإن النإول بكنإه اإين واإين
()1
على الياس ،ورموا من أ انول هبإذه الااإاية بكنإه م نإ وأرنفإوا بإه علإى أهإمت السإية ورنافإاض
شداداض.
ومإإن رإإار هإإذا الغلإإو :تبإإداع مإإن أ انإإول بنإإوهلن مإإن السإإلف وهإإن السإواي األعظإإن ،ومإإي ن
اإلمإإام أمحإإد والشإإافعث والب إإارب ،بإإمت وعلمإإا األمإإة الإإذان رإإى عإإي ن أبإإو إإا وأبإإو ورعإإة
وك اااإدوا علإى
والب ارب وغ هن أّنن انولو  :و اإلميا قول وعممت واااد واإين
رلك وك اش طوا هذه الاااية.
( ) " تيبيه األلبا " لفاحل ( ص.) 1
( ) تيبيه األلبا ( ص.)13
( )1تيبيه األلبا (ص.) 2
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بمت رى الشافعث وفا الصحابة ومن بعدهن علإى النإول بإك اإلميإا قإول وعمإمت ،واااإد
واين  ،وك ِ
حيك هإذه الااإاية الإف قإد انوهلإا بعإض أهإمت العلإن لرإي ن ك اشإ طوها وك الامإوا
هبا الياس كما فعمت فاحل وأنصاره.
فكيه غلوهن و ما رك ته من تبداع أهإمت السإية والسإلف ،بإمت والصإحابة الرإ ام،
نسكهلن عن رم ن على من انول من السلف " :و اإلميإا قإول وعمإمت واااإد" واتإور عإن
رك الينصا .
أو م إإن اع إإدل م إإي ن ع إإن لف إإظ الاا إإاية والينص إإا و لف إإظ التفا إإمت اإلميإ إا ومنص إإويه
اإلعإ اع عإإن لفإإظ وقإإع فيإإه الي إاا  ،وللنإإاره الر إ نينإإمت كإإالم اإلمإإام ابإإن أي واإإد كإإالم
شيخ اإلسالم ابن تيمية هبذا الصدي.
قال أبو عبد اهلل حممد بن أي واد النإ واين افتإوس سإية ( )112كتابإه اجلإامع السإين
)  " :ق إإال مال إإك  :واإلمي إإا ق إإول وعم إإمت ااا إإد
واآليا وافغ إإاوب والت إإاراخ (ص -
واين .
و بعض ال واااه عيه :ي الرالم ننصانه ،وقد رك اهلل واايته الن آ .
قيمت  :فبع ه أف مت من بعض؟ قال :نعن.
قإإال بعإإض أهإإمت العلإإن  :ومنإإا توقإإف مالإإك عإإن ننصإإانه هإإذه ال وااإإة خوف إاض مإإن الذراعإإة
إ اإإذهب كلإإه( ) فيإ ول رلإإك و قإإول ا إوار الإإذان حيببإإو اإلميإإا
أ تتإإكول أنإإه اإإين
بالذنو ولرن ومنا ننصه عيده فيما وقع فيه وااية".
أقول :مذهب أهمت السية واجلماعة اإلميا أنه قول وعمإمت واعتنإاي اااإد بالباعإة واإين
بافعصية ،وهذا أم جممع عليه با أهمت السية واجلماعة.
وقال اإلمام أمحد واإلمام البرهبارب :من قال اإلميا قول وعممت اااإد واإين فنإد خإ مإن
اإلرنا أوله وآخ ه.
الإإة
إ أ ابنإإى ميإإه شإإث  ،قاهلإإا
وقإإال سإإفيا بإإن عيييإإة اإلميإإا  :اااإإد واإإين
أ ابنإى ميإه شإث  ،ولعل إا افإ ة الو يإدة
غ ب على من استير الين  ،فنال :اين
( ) وهذا الذب خشيه اإلمام مالك قد وقع فيه فاحل وفووب البح اين ووم هتما احلداياة ،بمت والامو به الياس ،وابدعو
من أ التامه ،وا موّنن باإلرنا .
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الف قاهلا ،وك الام هو وأ غ ه من أعمة السية أ داض هبذه الاااية وأ التام ا ،بمت جتد كثإ اض مإن
السإإلف بإإمت األلإإوأ مإإي ن أ اإإذك هإإذه الااإإاية ،بإإمت هيإإاج مإإن فن إإا أتبإإا التإإابعا مإإن ك
اوافن إوا علإإى وطإإالو الإإين  ،وبعإإض أعمإإة السإإلف وهإإو ابإإن افبإإارج عإإدل عإإن لفإإظ الااإإاية
والينصا و لفظ التفا مت كما ننمت رلك ابإن تيميإة ،وك حياربإه أ إد مإن أهإمت السإية ،بإمت أ
جيد مي ن وأ اإلنالل واإلكبار.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية جممو الفتاوه ( :)132/7
" وكإإا بعإإض الفن إإا مإإن أتبإإا التإإابعا ك اوافنإوا وطإإالو الينصإإا عليإإه ألّنإإن ونإإدوا
رك إ الااإإاية الن إ آ  ،وك جيإإدوا رك إ ال إإين  ،وهإإذا و إإده ال إ وااتا عإإن مالإإك ،وال واا إإة
األخ ه عيه؛ وهو افش ور عيد أصحابه كنول ساع هن :ونه اااد واين ؛ وبع ن عدل عن
لفظ الاااية والينصا و لفإظ التفا إمت ،فنإال أقإول :اإلميإا اتفا إمت واتفإاوه ،واإ وه هإذا
عن ابن افبارج وكا منصويه اإلع اع عن لفظ وقع فيه اليإاا و معىن أ راب بوته".
أقل أل:أللرإإن نإإا ه فئإإة

هإإذا العصإ تبإإد مإإن قإإال بنإإول معظإإن أهإإمت السإإية ،واشإ طوا

أ ابنإى ميإه شإث  ،فإ ك انإمت
على الياس أ انول الناعمت مي ن اإلميا اين واين
رلإإك ف إإو م ن إ عيإإدهن ،والإإذب عيإإده ويراج وعنإإمت اإدرج أ هإإذا افإإذهب اجلداإإد انت إإث
تماض تبداع ه أ الفن ا وتبداع ابن افبارج ،بإمت وتبإداع مالإك ،أل مإذهب ن أ مإن أخبإك
م ة أ اعذر وأ انبمت ميه رنو  ،بمت لو ألصنوا به رنبا هو بإ ب ميإه ،فإال بإد أ اسإتم وا
ولصاو رلك الذنب بذلك افظلوم البره م ما أعلن ب ا ته ميه و اربه.أل
الخل للي

 -قإ إإول فإ إإاحل ومإ إإن معإ إإه بإ إإك اجل إ إ ل خإ إإاص بإ إإال واة ،وأ أهإ إإمت البإ إإد واأله إ إوا

أ اإإدخلو ن إ ل أعمإإة اجل إ ل والتعإإدامت ،أل التبإإداع واحلرإإن بإإه ومنإإا هإإو خإإاص بالعلمإإا
ال إإذان عي إإدهن و اط إإة بالش إ اعة وق إإدرة عل إإى اأس إإتيباو ،وأعم إإة اجل إ ل والتع إإدامت ليس إوا أه إالض
للحرن على أهمت البد وأ ادخمت أهمت البد قواعدهن( ).

( ) انظ كتا افصارعة لفاحل (ص ،) 21والفن اه ( ) 1-
لفاروو الغيثث والتحذا من لفيف التمييع (ص.)14
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أعمة اجل ل والتعدامت الف ناقش

في ا مناأض

مإإع أ كت إإب أعم إإة اجل إ ل والتع إإدامت مش إإحونة م إ ل أه إإمت الب إإد  ،والرت إإب ال إإف ألف إإا أعم إإة
احلإإدام مليئإإة مإ ل أهإإمت البإإد وبيإإا أ إواهلن ،وأ تإ ه الفن إإا وأ تبعإاض هلإإن ق إإااا اجلإ ل
والتعدامت ألهمت البد وغ هن ،وعلى رأس ن اإلمام الشافعث.
و منابمت هذا فنإد أطلإق فإاحل ليفسإه وفئتإه العيإا لترإ اا العلمإا وأهإمت السإية( ) بالباطإمت
ووسناط ن ووسناو أقواهلن متسلحا بنواعدهن اف لرة الف أسلفيا رك ها.
ومن عراعب فاحل أنإه جييإا للعإوام أ حيرمإوا علإى أهإمت البإد بالتبإداع ،فنإد ونإه لإه
وخإ ا لإه مإن افإي و؟ هإمت
س ال نصإه " :شإيخ مسإكلة التحإذا  ،هإمت التحإذا نإ ل لشإ
كمت من ذر ميه...؟
اجلوا  - :الشإيخ مناطعإاض " :-مإا ارإو وخ انإاض لإه مإن افإي و وقإد ارإو وخ انإاض لإه مإن
ُيإإا  ،نإإه أو أ  ،نإإه ،والإإذب حيرإإن بإإذلك هإإن
افإإي و ،سإإب مإإا وقإإع فيإإه هإإذا الشإ
أهمت العلن افساعمت الدقينة ،افساعمت احلاي ة.
أمإإا اليإإاس الإإذان هإإن علإإى ميإإاهو أهإإمت البإإد قإإد حيرإإن علإإي ن العإوام ،عإوام أهإإمت السإإية"،
افصارعة(ص.)11
السيدسأل -ومن أصوله ومن معإه أ مإن قإال :و اإلميإا أصإمت والعمإمت فإ (كمإال) ف إو
م ن إ وينإإد أنصإإاره هبإإذا شإإبرت ن مإإدة طوالإإة ،وهإإذا قبع إاض اعإإوي علإإى أعمإإة اإلسإإالم
بالتبداع ألّنن انولو وان رو اإلميا أصمت والعممت ف .
رل إإك من إإاأض بيي إ في إإه أن إإه ق إإول أعم إإة الس إإية ،وس إإن أيل إإت ن عل إإى رل إإك
وق إإد كتب إ
فاستم وا علإى تشإبث ن هبإذا األصإمت ،واسإتم وا علإى البعإن والتبإداع بإه بعإد هإذا البيإا افنيإع
فن ا اد احلق وحي مه.
السلليب أل -الغلإإو

الإإدعوة و التنليإإد وبصإإورة غ ابإإة اإإالف يعإإوة اهلل ورس إوله-صإإلى اهلل

عليه وسلن -وما عليه أعمة اإلسالم من الدعوة و اأعتصام بالرتا والسية والتمسك هبما
واأعتصإإام هبمإإا واتبإإا نصوصإ ما ،والعإإظ علإإى رلإإك باليوانإإذ ،ونعإإمت فإإاحل التنليإإد أصإالض ك
استثن ميه وأ الت دان اأنت اي افبلق مثمت أمحد والشإافعث ومالإك ،مإع العلإن أنإه أ اونإد

( ) أقصد هيا أهمت السية الذان حيارهبن فاحل وفئته خالل سيواه.
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هذا الصيف مإن قإ و ( ) ،وهإذا عرإ مإا يعإا وليإه الرتإا والسإية واألعمإة الت إدو الإذان
نعلإوا اتبإإا الرتإإا والسإإية والتمسإإك هبمإإا هإإو األصإإمت ،وغالبإاض مإإا ابلنإإو الإإدعوة و رلإإك
وأ افصلو  ،وبع ن اص ل باستثيا العوام ،والعإاناان عإن ف إن الرتإا والسإية ،وبعإد كإمت
هذا فمن اتمسك جا يعا وليه الرتا والسية وأ  ،ع لدعوة فإاحل و التنليإد الباطإمت الإذب
رم إإه اهلل ورسإ إوله اص إإدر علي إإه أ رامإ إاض غليظ إإة أ انوهل إإا ا إ إوار  ،مث إإمت قول إإه " :ه إإذا نس إإف
ال ساأه السماواة والرتب الف نال على ال سمت فيعاض".
ومثمت ونابته على س ال ساعمت قال في ا ":وارفيك أ عبإد افالإك اسإ علإى مإي ر ن
ق إإية عإإدم التنليإإد وأنإإه إ ام برإإو انإإول هلإ أ ايظإ و إ كإإالم العلمإإا وهإإو مإإا تإ يه
رساأه ال سمت وت يه العنول السإليمة( ) ايظإ و ومإا انتيعإو بإه اكخإذو بإه ،هإذه قاعإدة أ
ننلإإد وننإإول احلإإق عيإإد افإإكري وعيإإد ه إ أ فيع إاض الإإذان أش إ ه ولإإي ن والإإذان م إ رك إ هن
احلدام ُين هن على شاكلة افكري واياص ونه".
أق  :مع أ أخبا افكري وا حة للعوام ف الض عن طال العلن.

الإإيمن جإإا فإإي ن

ومإإن أخباعإإه أ الصإإحابة مإإن هإإن غثإإا  ،ومي إإا قولإإه أهإإمت السإإية
علماؤهن :وّنن أرارل وأقاام ،وقوله في ن :أ اصلحو ل عية احلم .
والذان ايص و افكري طال علن ،وفي ن من ميرن أ نسمي ن علما ميري ن أ حيرموا
علإإى أي احلسإإن – لإإو أرايوا احلإإق  -بإإك هإإذا طعإإن الصإإحابة وطعإإن أهإإمت السإإية ،بإإمت
إ الع إوام ا إ و أ هإإذا طعإإن وه إ أ ميرإإي ن اليظ إ أق إوال أهإإمت العلإإن وت إ نيا نانإإب
الصوا – لو أرايوا احلق.-

أقوال العلما افتعار ة وما ات ا له أنه

( ) ومن عراعبه أنه جييا لغ العاك أ جيت د وا ه أنه جيب عليه اليظ
ق اكخذ به ،انظ افصارعة ص (. )27
فما رأب أهمت العنول والي ى فيمن اف ع على أساتذة الش اعة أ انلدوا ف ك انلدوا رن علي ن بكّنن قد نسفوا
رساأه ال سمت والرتب السماواة الف نال علي ن ،وابيا للعوام أ جيت دوا وايظ وا أقوال العلما وا نحوا ما ا و
أنه ق .
باض شعوا على من ادعو و التمسك بالرتا والسية واي ى عن التنليد افذموم س اض على مي و أعمة
اث
السلف.
( ) افصارعة ( ) 12وانظ أا اض (ص.) 1
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إدرس الش إ اعة اإلسإإالمية " :هإإذا
ومثإإمت قولإإه أسإإتار و إإده اجلامعإإاه اجلااع إ اإ إل
كذ الرتا والسية وكذ اإلسالم" ،ألنه ر إث بنإول بعإض أهإمت العلإن غإ فإاحل فكصإدر
عليه هذا احلرن الغليظ.
ومثإإمت قولإإه فإإيمن قإإال :أ أقلإإد وومنإإا أتبإإع ال سإإول-صإإلى اهلل عليإإه وسإإلن" :-هإإذا نسإإف
رساأه ال سمت والرتب الف نال علي ن" ،وهذا قاله أ د محلإة العلإن ومإن افدرسإا لعنيإدة
السلف وصحيا الب ارب وغ ه( ).
وهذا احلرن ايببق على كمت من عدا الت دان( ) ،والعرب أ هذا ال نمت كا ابالب من
اياص أبا احلسن بتنليد علما معييا اننلب على ه أ العلما ا فض أقواهلن مشإاكله
وأخباعه ألب علي ن السف ا  ،فعالم اإدل هإذا التيإاقض افإاعو؟ أأ اإدل هإذا علإى أنإه أ
ا اد وأ تنليد ش صه؟ ولند بيي هذا األم ا ب نصيحف وغ ها.
فاعرإإب وانظ إ و هإإذه األ رإإام ،مإإن قلإإد رإإن عليإإه بكنإإه قإإد كإإذ الرتإإا والسإإية
وك إإذ اإلس إإالم ،وم إإن ك انل إإد فن إإد نس إإف ال س إإاأه الس إإماواة والرت إإب ال إإف نالإ إ عل إإى
ال سمت ،فريف ايرو الياس من أ رام فاحل؟
إ وس أ
إ
وفإإا نصإإحته نصإإيحة س إ اة ،ونصإإحه غ إ ب أ ا نإإع و احلإإق ،ش إ
نظ إ هلإإا باألكاراإإب وا يانإإاه ،وتكليإإب سإإف ا مإإن اليإإاس جم إولا حياربونإإا جنإإاأه ش إ ا ة
حت أمسا جم ولة.
و إإاربين ق إإية التنليإإد بإإدعوه أين ك أفصإإمت في إإا نصإإيحف ،وهإإذه يعإإوه باطلإإة ،بإإمت
وأ
ونين فصل في ا رغن أ كث اض من علما السإلف اانإ و عإن التنليإد ،وابلنإو
افصلو مثمت اإلمام الشافعث واإلمام أمحد.
ووع إ إ إ إإن أين خالف إ إ إ إ أعم إ إ إ إإة ال إ إ إ إإدعوة وخالف إ إ إ إ العلم إ إ إ إإا وخالف إ إ إ إ افس إ إ إ إإلما واإلم إ إ إ إإام
أمح إإد ب إإن يب إإمت يع إإو ي و اتب إإا الرت إإا والس إإية ،وم إ إ يه كالم إإه أ األعم إإة والعلم إإا
وافسلما وأمحد بن يبمت مثمت فاحل يعوة الياس و التنليد والتشدي رلك.
ولند رك ته بك كث اض من األعمة اربوا التنليد وألفوا رلك اف لفاه.
( ) هذا مع العلن أ هيئة كبار العلما وعلى رأس ن اففف واللحيدا والفووا ك ادخلوا
الذان أنر وا على أي احلسن علما أفا مت أسنب ن فاحل فا نصحوه وألب علي ن السف ا .
( ) مثمت الشافعث وأمحد.
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ق ية أي احلسن وومنا

فما كا ميه بعد هذه البواعق واأل رام الغليظة وأ أ قلب ظ إ الإن ،فكصإبا اإدعث أنإه
من الدعاة و الرتا والسية ،حياربين بإكنين مإ التنليإد وك أفصإمت ،فيسإتم علإى هإذه
احل إ  ،والإإدعوه الباطلإإة الظافإإة ،و بإإه  ،هبإإذه الإإدعوه تيببإإق علإإى األعمإإة الإإذان كإإانوا
اان و عن التنليد ون اض بليغاض بدو تفصيمت.
الث ل للي

– وم إ إإن أص إ إإول ف إ إإاحل أن إ إإه أ جي إ إإوو التي إ إإاول (التس إ إإاما)

أم إ إإور الشإ إ إ اعة وأ

وأ

افسإإتحباه وافر وهإإاه ،وأ جيإإوو التسإإاما أصإإول اإلسإإالم ،بإإمت والوانبإإاه،
يخ إإمت لليظإ إ افص إإاحل واففاس إإد وس إإد ال إإذراعع أص إإول اإلس إإالم ووانبات إإه( ) وأ
احمل ماه ،وأ ادخمت م اعاة افصاحل ال خ وال وراه وافر وهاه.
وه إ إ إإذا ق إ إ إإالأ م إ إ إإا ان إ إ إ إ ره علم إ إ إإا اإلس إ إ إإالم ،ق إ إ إإال اإلم إ إ إإام الش إ إ إإاطي-رمح إ إ إإه اهلل –
افوافناه ( " :)122/2وقد م أ افصاحل أ تعدو الثال ة األقسام ،وهث:
 ال ورااه والحق هبا مرمالهتا.واحلانياه وا اأ ولي ا مرمالهتا.
والتحسييياه والي ا مرمالهتا.
-1
وأ واعد على هذه الثال ة افن رة كتا افناصد ".
رهب او ا ال ورااه واحلانياه والتحسييياه ،قال (ص:)113
" وم إإن تش إإوأ و ماا إإد؛ فإ إ يورا احلاني إإاه عل إإى التوس إإعة ،والتيسإ إ  ،ورف إإع احلإ إ
وال فق.
الب إإارة؛ كإإالتيمن ،ورفإإع رإإن
فباليسإإبة و الإإدان اظ إ موا إإع ش إ عية ال إ خ
اليراس إإة فيم إإا ورا عسإ إ ووالت إإا ،و الص إإالة بالنصإ إ  ،ورف إإع الن إإا اإلغم إإا  ،واجلم إإع،
والصإالة قاعإإداض وعلإى نيإإب ،و الصإإوم بإالفب السإإف وافإ ع ،وكإذلك سإإاع العبإإاياه؛

فإإالن آ و ن إ علإإى بعإإض التفاصإإيمت كإإالتيمن والنص إ والفب إ فإإذاج ،ووأ فاليصإإوص علإإى
رفع احل فيه كافية ،وللمرت د ون ا الناعدة وال خ حبسب ا ،والسية أول قاعن بذلك".
فكن ت ه أ هذا اإلمام قد أيخمت ال خ ومواريها من الوانباه وغ ها النسن الثإاين
من افصاحل وهو احلانياه ،وأ خمالف له رلك وأ فاحل.
( ) افصارعة (ص ) 2، 1، 4، 1والصارم افصنول (ص.)2
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أا خذ بكقوال العلما ال اس ا أو بنول من ات رن على األصول بغ علن؟
وك إإن طع إإن ف إإيمن ان إإول :و الش إ اعة اإلس إإالمية في إإا تس إإاما األص إإول والف إ و  ،وفي إإا
م اعاة افصاحل واففاسد وسد الذراعع أصول الدان وف وعه ( ) وهإذا البعإن ومنإا ايببإق علإى
أعمإإة اإلسإإالم الإإذان آمي إوا هبإإذا األصإإمت وق إ روه تن ا إ اض بليغ إاض ،ورك إ وا أ الش إ اعة كل إإا أصإإوهلا
وف وع ا مبيية على م اعاة افصاحل واففاسد.
قإإال طاعيإاض م إإوأض " :وأخإإذ هإإذا افإإذهب ايتشإ بإإا طلبإإة العلإإن ،بإإمت و هإ أ ونإإدوا
وغالظ الير على من انول أ اتياول عن أصول( ) اإلسالم ،و للوه وبدعوه ،وأم وا هبرإ ه"
(. )1
قإإال طاعيإاض فإإيمن قإإال ج اعإإاة افصإإاحل واففاسإإد ،وبالتسإإاما عيإإد احلانإإاه وال إ وراه،
قال عي ن مسنباض ألقواهلن الناعمإة علإى احلرإو والبراهإا " :وبإا أّنإن كإانوا مإن ال إعف
فنه الدان على ال متد لألسف أكث ُيا كا اظن في ن".
وه أ الذان ابعإن فإي ن كإا اإدعو و تنليإدهن ،وا إلمت مإن أ انلإدهن ،وحيرإن علإي ن
باأل رام الغليظة الف م رك ها.
فا قالوا احلق مشاكله طعن في ن وأسنب ن ،وأشا أتباعإه شإبراه األن نإ و
األش طة أ ربيعاض ووخوانه انولو بالتياول عن أصول الدان ،وشإ عوا اسإكلو العلمإا عإن مإن
انإإول بالتيإإاول عإإن أصإإول الإإدان ،هرإإذا هبإإذا اإلطإإالو ،م ملإإا األيلإإة والبراهإإا ،وم ملإإا
سياو الرالم ،وما ت ميه من اصي وتنييد بك وال تستدعث رلك و نانب قإ اعن وأيلإة
ت كد ما أقول ،فما كا من العلما افسئولا وأ اأستيرار هلذا النول ،وبع إ ن حيرإن علإى
من انول هبذا النول بالرف واإلحلاي ،وسبب رلإك فإاحل ،وأ شإك أ كالم إن افبتإور ايرإ ه،
وا لمت به كمت مسلن ،ف الض عن العلما .
( ) انظ الصارم افصنول (ص )2واجلوا افييع (ص.) 1
عبر عن مسا ة الش اعة وم اعاهتا للمصاحل واففاسد بالتياول عن أصول اإلسالم ،وتارة بالتياول عن
( ) هذا ال نمت ا إل
أصول الدان هتواالض وورنافاض على من انول جا يل عليه الرتا والسية وبيي عليه الش اعة ،وق ره علما اإلسالم من
م اعاة افصاحل واففاسد.
( )1هذا ك حيصمت وأ من فاحل ووم ته ،بمت هن الذان ابدإلعو  ،بمت وار إلف و  ،و الوق نفسه هن جم ولو  ،فريف
ميرن هر ال ولا؟
11

أق أل :و بياين لسما ة اإلسالم وأنه ا اعث افصاحل واففاسد وسد الذراعع هث يعوة و
األخذ بكصول اإلسالم الف يل علي ا الرتا والسية ،وقال هبا فحول علما اإلسالم.
وأشإا فإاحل وأتباعإه و نانإإب هإذا بإك ربيعإاض انإول و رسإول اهلل تيإإاول عإن رسإالته ،وهإإذا
حمض الب واأفإ ا الإذب أ تبينإه اجلبإال ،فإي عبإار ي " وتسإاما رسإول اهلل -صإلى اهلل
عليه وسلن -بعدم كتابة حممد رسول اهلل".
وهو األم الذب وري كتب الصحيا وكتب الس والتاراخ.
أنإإا أيعإإو فاحلإاض و م اعإإاة افصإإاحل واففاسإإد أمإ الإإدعوة ،و إ ب لإإه بعإإض األمثلإإة مإإن
م اعاة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسإلن -للمصإاحل واففاسإد وافشإناه ،فاسإت مإن رلإك
هاتا الف اتا العظيمتا اللتا أ أعظن مي ما أبوا الترف  ،وهو أين قلإ  :بإك رسإول
اهلل -صإلى اهلل عليإه وسإإلن -تيإاول عإن رسإإالته ،وأين أيعإو و التيإاول عإإن أصإول الإدان هبإإذا
إ ب فيإإه عإإدياض مإإن األمثلإإة
اإلطإإالو ،وقإإد ي إ هإإاتا الف إ اتا العظيمتإإا كتإإا
ف اعإ إإاة -رسإ إإول اهلل ص إإلى اهلل عليإ إإه وس إإلن -للمصإ إإاحل واففاس إإد األصإ إإول والف إ إ و عيإ إإد
احلاناه وال وراه وافشناه.
وبيي إ لإإه كإإالم أعمإإة اإلسإإالم أ اإلسإإالم كلإإه أص إوله وف وعإإه قإإاعن علإإى م اعإإاة افصإإاحل
واففاسإإد ،ومإإع كإإمت هإإذا اسإإتم هإإو وأنصإإاره علإإى حمإإاربف ووخإواين ،وك ا نعإوا عإإن أبإإاطيل ن
وأرانيف ن و اوميا هذا.

قي ألفيلح:أل"الأليج زألالتنيز ألع ألأصل ألاسالل وأل م ليأليجل زألالتنليز ألفل ألال سلت ي أل

ال كر هي ألد نألاألص أل ال اج ي أل ال ر ي ".أل

ألوهإإذا ن إإمت عإ اض وا إإا ج اعإإاة افصإإاحل واففاسإإد الشإ اعة اإلسإالمية السإإمحة الإإف
نصإوص ق آنيإة
رفع اهلل في ا اآلصار واألغالل عن هذه األمإة اإلسإالمية ،ورفإع عي إا احلإ

ونبواة ،ويا بذلك افسلمو وأفعوا عليه.أل

واعرب لفاحل يم ك ا التساما وأ افستحباه وافر وهاه.
ف ذه أصول اإلسالم ا مسة نا ه ش اعة اإلسالم السمحة في ا ج اعاة افصإاحل واففاسإد
ق األف اي واجلماعاه.
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ف إإذا األصإإمت وال إكن األول التو يإإد جيإإوو فيإإه للمر إ ه علإإى الرف إ أ انإإول كلمإإة
الرف افيافية للتو يد( ) ،رخ اهلل له رلك م اعاة فصلحته ،ويفعاض للمفسدة عيه وال ر
بشإ و أ ارإإو قلبإإه مبمئيإإا باإلميإإا  ،ولإإو قإإال كلمإإة الرفإ خمتإإاراض لرفإ بإإاهلل الرفإ األكإإبر
اف من اإلسالم.
وهإإذه الصإإالة ال إكن الثإإاين اإلسإإالم جيإإوو بعإإض األ إوال للمسإإلن أ ا إ ج
بعإإض ركعاهتإإا ،كافسإإاف انصإ الصإإالة ال باعيإإة سإإف ه و ركعتإإا م مإإا طإإال هإإذا السإإف ،
وجيوو عيد التحام النتال مع الرفار أ اصإلث افسإلن رانإالض وماشإياض وراكبإا ،وو النبلإة وغإ
النبلإإة و إ العإإدو والإإذها والإإث هإإذا النتإإال ،وورا اشإإتد النتإإال جيإإوو لإإه أ انصإ ها
و ركعة ،رباعية كان أو غ ها اوم في ا وميا  ،فتسن عيه ركعة أو ركعاه.
عدو ،أو من سيمت ،أو سإبع ..أو حنإو رلإك؛ فلإه أ اصإلث صإالة
ولل ار ه باض مبا اض من ٍّ
ا وأ ،اسن عيه استنبال النبلإة ،وجيتإاب باإلميإا عإن الكإو والسإروي ،واصإلث وميإا وهإو
على الدابة الف ا علي ا و كا هارباض على يابة أو غ ها.
واصلث اف اض سإب اسإتباعته و اسإتبا قاعمإاض ووأ فليصإمت نالسإاض أو علإى نيإب

فيسإإن عيإإه ركإإن النيإإام واأعتإإدال بعإإد الكإإو  ،وو ك اسإإتبع اجللإإوس اصإإلث علإإى نيبإإه أو
على ظ ه ،فيسن عيه النيام والكو واأعتدال والسروي ،وهث من أركا الصالة.
وهذه الاكاة الكن الثالم من أركا اإلسالم.
-1
و ع اإلسالم عن أصإحا احلإداعق مإن الي إمت والرإ وم عيإد ونإو الاكإاة علإي ن الثلإم
أو ال بع من جممو ما حيصمت هلن من داعن ن رمحة هبن وتوسيعاض علي ن وم اعاة فصاحل ن .
قإإال ال م إإذب إإد يا حمم إإوي ب إإن غ إإيال إإد يا أب إإو ياوي البيالِ ِس إإث أخبرن إإا ش إإعبة أخ إإبرين
خبإيب بن عبد ال محن قإال :مسعإ عبإد الإ محن بإن مسإع ِ
وي بإن نِيإا ير انإول نإا سإ مت بإن أي
ثمإإة و جملِ ِسإإيا فحإإدَّ أ رسإإول اللإ ِإه  كإإا انإإول " ورا خ صإإتن ف إإذوا ويع إوا الثإلإإم
فِ ك تدعوا الثإلم فدعوا ال بع ".
قال :و البإا عإن عاعِشإة وعتإا ِ بإن أ ِس ي
إيد وابإن عب ي
إاس ،قإال أبإو ِعيسإى :والعمإمت علإى
ص ،وِحبإ ِإد ِ
إإدام سإ ِمت بإإن أي ثمإإة ِعيإإد أكثإ ِ أهإ ِإمت العِلإ ِن ا إ ِ
ام سإ ِمت بإإن أي ثمإإة
( ) وقمت مثمت رلك

ساع أركا اإلميا واإلسالم

ال اإلك اه.
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إب والعِي إ ِ
ان إإول أمح إإد ووس إإحاو وا إ ص ورا أيرك إ الثإلم إإار م إإن ال ط إ ِ
إب ُِي إإا في إإه الاك إإاة بإع إإم
السإإلبا خا ِرصإإا  ،إ ص علإإي ن وا إ ص أ اإيظ إ مإإن اإب ِ
ص إ رلإإك فينإإول ، :إ مإإن هإإذا
ض
إب كإإذا وكإإذا وِمإإن التمإ ِ كإإذا وكإإذا فإيح ِ
الابِيإ ِ
صإإث علإإي ن واإيظإ مبإلإإَ العشإ ِ مإإن رلإإك فإيثبِإ
علإي ن ،لإلإإث بإي إيإ ن وب إإا الثإلمإإا ِر فإيصإيإعو مإإا أ بإوا فإ را أيركإ الثإلمإإار أ ِخإإذ مإإي ن العشإ
ك والشافِعِث وأمحد ووسحاو.
هرذا فس ه بإعض أه ِمت العِل ِن :وِهبذا انول مالِ ٌ
نإ إ إ إ إ إ إإامع ال مإ إ إ إ إ إ إإذب ( ) 7- 2/1إ إ إ إ إ إ إإدام( )221وأخ نإ إ إ إ إ إ إإه أبإ إ إ إ إ إ إإو ياوي ( ) 11/
دام ( ) 231وأمحد ( )221/1واليساعث ( )2 /1وغ هن من األعمة.
وقد رأا أ ال مذب ننمت النول به عن أكث أهمت العلن.
وقال أبو ياوي" :ا ارص ادفع الثلم لل فة".
وقال ا باي افعاك مع أي ياوي( :) 14/
هذا احلدام و باه ا ص والعممت به ،وهو قول عامة أهمت العلن ،وأ ما روب
" قل
عن الشعي ،وأنر أصحا ال أب ا ص".
وأنر اإلمام ابن النين ونراراض شداداض على من ا ي أ ايام ا ص.
 -2كتب اهلل صيام رم ا على اف ميا ،والصيام ركن عظين مإن أركإا اإلسإالم بالرتإا
والسية واإلفا  ،مإن كإا مإي ن صإحيحاض منيمإاض فعليإه أ اصإوم هإذا الشإ كامالض ،أ جيإوو
لإإه أ افبإ اومإاض وا إإداض ،فإ ك اصإإمه كإإامالض أو ننإ ميإإه شإإيئاض ،فنإإد ارترإإب ورإاض عظيمإاض،
وتع ع لغ ب اهلل وعنوبته.
ف إ ك إإا اف إ من م ا إاض أو عل إإى س إإف أس إإن اهلل عي إإه الص إإيام وقت إإه احمل إإدي وه إإو ش إ
رم إإا  ،وأبإإال لإإه الفب إ فيإإه مإإدة م إإه أو سإإف ه ،ولإإو اسإإتغ و الش إ كلإإه ،إ لإإو كإإا
افساف قايراض أ اشق عليه الصيام جيوو له أ افب .
وعليه ورا صا من م ه أو قدم افساف من سف ه أ ان ث األاام الف ك اصم ا.
وأسإإن اهلل ونإإو الصإإيام عإإن الشإإيخ الفإإاين الإإذب أ اسإإتبيع الصإإيام ،وأبإإال لإإه الفب إ
وعليإإه أ ابعإإن عإإن كإإمت اإإوم مسإإريياض قإإول بعإإض العلمإإا  ،و قإإول آخ إ أ جيإإب عليإإه
اإلطعام؛ ألنه عف عيه لسيه ،فلن جيب عليه فداة كالصي.
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والح إإق ب إإه عي إإد العلم إإا احلام إإمت واف إإع ورا خافت إإا عل إإى أنفسإ إ ما أو ول إإدا ما ،ففي م إإا
خإإالأ كثإ بإإا العلمإإا  ،فمإإي ن مإإن قإإال :افبإ ا وافإإداا  ،وان إإيا ،وقيمت :افإإداا فنإ
وأ ق ا  ،وقيمت :جيب الن ا بال فداة ،وقيمت :افب ا وأ فداة ،وأ ق ا .
و هذا ري اسن على مإن انصإ م اعإاة افصإاحل واففاسإد علإى افسإتحباه وافر وهإاه،
وا لمت من انول ج اعاهتا األصول والوانباه ،وهذا الت ليمت ايعر على علما اإلسالم
ال إإذان أفعإ إوا عل إإى ه إإذه الس إإما اه وم اع إإاة افص إإاحل واففاس إإد عي إإد افش إإناه واحلان إإاه
وال وراه.
 -1احل إ إإو رك إ إإن عظ إ إإين م إ إإن أرك إ إإا اإلس إ إإالم بالرت إ إإا والس إ إإية واإلف إ إإا  ،ق إ إإال تع إ إإا :
﴿ لِلَّ ل ِألعلَللنألالنَّل ِ ِ
لْأل ل ِ ألاالللتَ َ َ ِ
ِ
ألع ل ِ أل
ألال لِِ أل َ َ ل أل َك َفل َلرألفَ لِ َّنألاللَّ ل َأل َنِ ل َ
َ َ
يبألمِلَِ ل َ
ليسألل ل يَألالَلِل َ
ال َعيلَ ِ ِ َأل﴾أل(آل عم ا .)47 :
وفس معظن العلما مإن الصإحابة وغإ هن السإبيمت بونإوي الإااي وال ا لإة وواي بع إ ن شإ و
أمن الب اق من الظلمة وافراسا .
فإ فنإإد افسإإلن وا إإداض مإإن هإإذه الثال إإة الإااي أو ال ا لإإة أو أمإإن الب اإإق سإإن عيإإه ونإإو
احلو.
و ق اف أة اااي ش و ونوي احمل م.
فلإإو ف إإيا أ مسإإلماض ك اسإإتبع الإااي وال ا لإإة وأ بعإإد أربعإإا سإإية مإإن عمإ ه لرإإن وان إإه
ا إإوأ الب اإإق مإإن قبإإا طإ و أو ظلمإإة اشإإرلو عليإإه خبإ اض نفسإإه أو مالإإه الإإذب
تإإاوي بإإه واسإإتم هإإذا ا ب إ مإإدة عش إ سإإيواه مإإاه هإإذه احلإإال الإإف فنإإد في إإا أمإإن
الب اق وهو عاوم على النيام هبذا الكن كمت هإذه افإدة فإ اهلل اسإن عيإه افبالبإة هبإذا الإكن
العظين تف الض ميه وك ماض ورمحة.
وقإإال ابإإن قدامإإة افنيإإع (  " : )271/ومإإن أ إ م فحص إ ه عإإدو وك ارإإن لإإه ط اإإق و
احلو ربا هدااض مو عه و مت " .
قإإال احملشإإث تعلينإاض علإإى هإإذا الرإإالم  ( :وابإإال -أا إاض -حتلإإمت مإإن و إ ام حلانإإة و قتإإال
أو بذل مال كث مبلناض أو اس لراف أ حلانة بذل اس فسلن ).
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ف إإذا فيإإه تيإإاول عإإن وانإإب و وانإإب تالفي إاض لإإدفع مإإال اس إ و كإإاف أو مإإال كث إ ولإإو
فسلن .
وهر إإذا نإ إ ه مسا إإة اإلس إإالم وس إإعة رمح إإة اهلل ب إإاف ميا ،فإ إ اهلل ا اع إإث ظإ إ وأ وأ إ إوال
افسإإلما ف فإإع عإإي ن احلإ وافشإإاو وا اعإإث تراليفإإه مصإإاحل ن واإإدفع عإإي ن اففاسإإد ،أ
ف و رلك با أصول اإلسالم وف وعه.
النول بكنه أ جيوو التياول (التساما) عن األصإول والوانبإاه واحمل مإاه ،وأ
ألي
ت اعإإى في إإا افصإإاحل واففاسإإد هلإإذه األمإإة ،وأ جيإإوو التيإإاول (التسإإاما) وأ الف إ و السإإين
رلإإك إ كب إ وت إإييق شإإداد علإإى افسإإلما ايإإا مإإا ديإإاه بإإه
وافر وهإإاه؟ ،ألإإي
رسإإالة حممإإد -صإإلى اهلل عليإإه وسإإلن -مإإن السإإما ة؟!! هإإذه السإإما ة الإإف ت إإاف ه علي إإا
نصإإوص الرتإإا والسإإية ،وتببيإإق ال سإإول -صإإلى اهلل عليإإه وسإإلن -وأصإإحابه الر ام،وبيي إإا
وق رها علمإا اإلسإالم ،فريإف ا إلمت مإن ان رهإا ،و را فإن العرإب العرإا !! ألإي اإ ول
هذا افذهب و ت ليمت علما األمة ووو...اخل
كا أبو احلسن افكري حيار أهمت السية بكصول اخ بع ا وقلد بع ا ،وكا فاحل
معيا ده كمت أصوله ،ومي ا:

التيال -ألمحمت الممت على اففصمت ،اعتيق هذا األصمت ليدافع به عن أهمت الباطمت ،فينليإا لإه

ق إإول ف إإور العلم إإا م إإن أه إإمت اف إإذاهب أن إإه أ اإ إ ول وأ ك إإالم افعص إإوم ،وننلي إإا ل إإه راا إإة
الشوكاين اإلفا على أنه أ ا ول وأ كالم افعصوم ،فلن ا فع أبو احلسن بذلك رأساض.
وكإإا فإإاحل ايتنإإده بشإإدة وأ سإإيما هإإذا األصإإمت ،يإإم قإإال (ص ) 21مإإن كتابإإه
"افصإإارعة"" :هإإذه قاعإإدة خب إ ة ،هإإذه الناعإإدة مإإن النواعإإد الإإف إإمت هبإإا أبإإو احلسإإن ومإإن
علإإى خبإإه ومإإن ا اإإده ،وهإإث اعإإين قواعإإد خب إ ة نإإداض ،مسإإكلة المإإمت واففصإإمت وافنارنإإاه

وق ية اجل ل والتعدامت ،مسكلة اجل ل اففس وغ اففس وو آخ ه".
أصإإبا بعإإد فتيتإإه ان إإول بإإه ،وابعإإن ف إإيمن أ انإإول بإإه ي إإم قإإال "الإإينض افث إإا"،
(ص )2خإإالل هذاانإإه بالباطإإمت" :فنإإد قإإال بعإإدم العمإإمت بالمإإمت واففصإإمت وأ برإإالم اهلل أو
كالم افعصوم".
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فيصدو عليه قول ذافة –ر ث اهلل عيه" :-و ال اللة ق ال إاللة أ تعإ أ مإا كيإ
تير  ،وتير ما كي تع أ".
وما ادرب هذا اجلاهمت أ محمت جمماله أهمت ال الل وأهمت األخبا على مفصالهتن ا إدم
مي و السلف ري األباطيمت واألخبا  ،وحيول الباطمت ناض وا بك صواباض.
هذا وقد رى الشوكاين اإلفا أنه أ ا ول وأ كالم افعصوم.
وهإذا األصإإمت الباطإإمت ا إإدم عإدياض مإإن أصإإول السإإلف مي إإا مإا أسإإلفياه ،ومي إإا رلإإك األصإإمت
العظإإين ،كإإمت ا خإإذ مإإن قولإإه وا إ ي وأ رسإإول اهلل –صإإلى اهلل عليإإه وسإإلن ،-و،إإالف مإإي و
مع أقوال األعمة يم اكخذو مي ا وا يو واصوبو و،بئو .
السلف التعاممت
العيشر -ومي ا :أ أبا احلسن كا اإ ي أقإوال العلمإا وأيلإت ن بنولإه :أ الإامين قإول هإ أ

أ الإإامين أ الإإامين ،ودسإإك بإإه أتباعإإه كإإمت مرإإا ا إ يو بإإه أق إوال أهإإمت العلإإن بنإإوهلن أ
الامين.
وكا فاحل ،اصم ن رلك.
فا خاع الفتية أصبا ا ي أقوال العلما و رر ن بنوله أ الامين.
ال لليدشألع للر -ومي إإا :اس إإتعمال أي احلسإإن أص إإمت التثب إ

غ إ افوا إإع ال إإف اش إ

التثبإ في إإا ،وانإإول التثبإ عيإإد كإإمت كإإالم ادايإإه بإإاحلق ،ولإإو قالإإه كبإإار العلمإإا  ،فصإإار فإإاحل
ابعإإن العلمإإا الإإذان ،الفونإإه واحلإإق مع إإن هبإإذا األصإإمت فإإا أاإإدوا نصإإيحف شإإيع علإإي ن
ورماهن بالتس وعإدم التثبإ  ،وا كإد رلإك و اوميإا هإذا ك ا نإع عإن رمإي ن بعإدم التثبإ ،
وهذا ادل على تنلب فاحل ويورانه مع هواه ،وأتباعه ادورو فلره.
ومن أنمت قول احلق ،وبيا هذه األصول الف خالف في ا فاحل وأنصاره،ومن أنمت نصيحف
له نالين ومن أاد هذا احلإق مإن العلمإا تبإداع وحتنإ  ،بإمت وترفإ وسإب منإذ وشإتاعن كثإ ة
وق إإذرة م إإن ف إإاحل وأتباع إإه ،مي إإا وص إإف ف إإاحل  ،وه إإو م إإن تالمي إإذب ب إإكين ك إإذا وخس إإي
ومي رث خبيم وينال وأين أّنش الياس كالسبع ومثمت الرلب ،وشإتاعن مإن أتباعإه ورمإث ،
وإلخواين ومي ن مشااخ أنال بكنيا روافض وصوفية ولوطية.
وفإإاحل ا إ وهن واشإإرع ن علإإى رلإإك وعلإإى اأسإإتم ار هإإذه احل إ النإإذرة الظافإإة الإإف
اكنف مي ا أ الياس.
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ولنإإد رييه علإإى ال إ وافض والصإإوفية واليصإإاره والي إإوي فمإإا وان إإوين بشإإث مإإن الشإإتاعن
والبعو الف ون ا  ،وإلخواين فاحل ووم ته ال ولة.
هيإإاج علمإإا كإإا اإإدعو و تنليإإدهن بعإإض افسإإاعمت افي ريإإة وعإإديهن كث إ  ،وهإإن مإإن
خيإإار أهإإمت العلإإن والف إإمت واأسإإتنامة فلمإإا نصإإا مإإن قإإبل ن بإإال نو و احلإإق أسإإنب ن وري
نصيحت ن وأقواهلن.
وتابعه رلك وم ته ،وطعيوا في ن وش وا هبن ،ويند بع ن ول ترف بع ن.
وهذا الذب رك ته غيظ من فيض ت ميته مناأه فاحل وأنصاره.
فنابليإإا كإإمت رلإإك بالصإإبر والتحمإإمت ،وورا ا إإب ره و ري بعإإض منإإاأه فإإاحل أري بإإاحلرو
والبراهإإا ،وأ إإب أ أكشإإف مإإا ا تربإإه مإإن ب إ كالمإإث ووخفإإا ررإإث ،ووببإإال يعإإاواه
وشإإب اته ،نص إ اض وبيان إاض للحإإق الإإذب أخإإذ اهلل علإإى أهإإمت العلإإن الع إإد وافيثإإاو علإإى النيإإام بإإه،
وبيانه وعدم كتمانه ،ويفعاض للظلن عن نفسث ووخواين الذان نصإ وا هإذا احلإق وأاإدوه ،وحتملإوا
سبيمت رلك اإلاذا الشداد والبعو الظافة الف تصدر من فاحل ووم ته.
واهلل ان إإول احل إإق وا إإدب الس إإبيمت وص إإلى اهلل عل إإى نبيي إإا حمم إإد وعل إإى وخوان إإه م إإن اليبي إإا
واف سلا وعلى آله وصحابته أفعا.
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