بيان من هم أسباب الفتن وأسسها ورؤوسها ومثيروها
(الحلقة األولى)

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
دل علددى مقددال بىةددر ي مددبور مددا سددمى ورا ب د" كددا السددل ين" ،ي تددير
فقددد اعلعد ى
أول ددوم مددن م د ر م دوال مددن عددام (2341هد د) ،أي ددوم عيددد ال ددر ،ددل ع دوا "السددب
(األساس) وراء إثارة الةي ربيع املدخلي لل نت بن السل ين".
أقول :ما أكذب هذا الع وا  ،وما أكذب من افرتاه.

ى ددرؤ ر وس ه ددزقء ويف ا ددو ي الس ددل ين م ددن سد د واي عد دوال ق ول ددو وق ددرتو ،
و ثريو ال نت خ ير وظاهرة تلو ال نت ي مىت البلدا  ،وق روى ظمزهم من إثاراهتا.
كا هذه البال ا اليت صبوهنا على السل ير والسل ين مصحوبر باألكاذ د واييابداي
والغدر ي عدد من املزل اي وعدد من امل تد اي.
راف ددك ذل ددل ث دداء عل ددى امل ددذاه الرافة ددير وايارسي ددر والص ددوفير الة ددالر امل تس ددبر إىل
املذاه الس ير(.)2
ومددع كددا هددذه املنددا ي سددبو فت د م وأفدداعيل م بالسددل ير والسددل ين إىل ربيددع ،فمددا
أمددبه أفدداعيل م بيفاعيددا ذلوددم احلدداكم البدداعأ الددذي يددارب ا سددالم أمددد احلددرب و الحددك
املسلمن با رهاب والتعذ والتةر د ل معار أهنم بادار.
استَ بىوا اَد ْوَل الدوور) [سدورة
استَ بىوا ِّ
س م َن ْاأل َْوثَا َو ْ
ق ردع هزقء اول اهلل تعاىل( :فَ ْ
الر ْس َ
احلج.]43:
احتَ َم َدا
وق ردع م ادول اهلل تعداىلَ ( :وَم ْدن َوْسد ْ َخ يةَدر أ َْو إْادا يىَ َد ْدرم بده بَر ةدا فَد َقدد ْ
بدى ْ تَابا َوإْاا ىمبي ا) [سورة ال ساء.]221:

 - 2ىس دا هددذه ال ددنت بعددد ذهدداب كبددار العلمدداء ابددن بددا واأللبدداو والعثيمددن –رمح ددم اهلل ،-ي تظدداهرو مو درا بالث دداء
والتباكي علي م ،والوااع أ ذهاهبم هيي هلم أعظم ال رص لالبقةاض على السل ير والسل ين.

ومل ردع م اول رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ..." :-ومن خاصدم ي باعدا وهدو
علم مل ل ي سنط اهلل حدىت د ع ،ومدن ادال ي مدزمن مدا لديس فيده حدبس ي رد در ايبدال
حىت ييت باملنرج مما اال".
أخرسه أمحد ي "مس ده" ( ،)03/1وأبو داود ي "س ه" حد ث (.)4950
ف زقء خياصمو باألباعيا الواححر وهم علمو وامل ص و علمو ذلل.
الوثري من األاوال الظاملدر ،وق رعدوو وق راابدو
و قولو ي املزمن -ما ليس فيهَ -
اهلل وق توبو .
وهزقء القوم وذبو وخيوبو و جرو ي خصومت م.
صدلَى اللَدهى َعلَْيدده
دال َر ىس ى
دال :اَد َ
َع ْدن َعْبدد اللَده بْدن َع ْمددرو َ -رح َدي اللَدهى َعْد ى َمدا -اَ َ
دول اللَده َ -
َو َسلَ َم" :-أ َْربَ ىع خ َالل َم ْن ىك َن فيه َكا َ ىمَافقا َخالصا؛ َم ْن إذَا َحدد َ
ب َوإذَا َو َع َدد أ ْ
َخلَد َ
ََ َكد َذ َ
صلَرٌ م ْدن الِّد َ داؤ
صلَرٌ مْد ى َن َكابَ ْ
اص َم فَ َجَرَ ،وَم ْن َكابَ ْ
ل فيه َخ ْ
ل فيه َخ ْ
َوإ َذا َع َ
اه َد َ َد َر َوإ َذا َخ َ
َح َىت َ َد َع َ ا".
أخرسه البناري ي "ا يفا " حد ث ( ،)43ومسلم ي "ا يفا " حد ث (.)231
ص دلَى اللَددهى َعلَْي دده َو َس دلَ َم -اَد َ
دال" :آ َ درى
و َع د ْدن أَه ىهَرْ د َدرَة –رح ددي اهلل ع ددهَ -ع د ْدن الَ د ِّ َ -
َخلَ َ َوإ َذا ا ْ ىُت َن َخا َ ".
الْ ىمَافك ثََال ٌ
َ إ َذا َحد َ
ب َوإ َذا َو َع َد أ ْ
ََ َك َذ َ
أخرسه البناري ي "ا يفا " حد ث ( ،)44ومسلم ي "ا يفا " حد ث (.)231
ف زقء القوم تص و هبذه الص اي أو أكثرها مع األس الةد د.
واال ا مام أمحد -رمحه اهلل -ي "مس ده" (:)9/2
" َح َدثدََا َهام ىم بْ ىن الْ َقاسم اَ َال َح َدثدََا ى َهْيدٌر َد ْعأ ابْ َن ىم َعاوَرَ اَ َال َحد َدثدََا إ ْمَاعي ىدا ابْ ىدن
س ،اَ َال :اَ َام أَبىدو بَوْدر َ -رح َدي اللَدهى َعْدهى -فَ َحم َدد اللَدهَ َعدَ َو َس َدا َوأَثْد ََن
أَه َخالد اَ َال َح َدثدََا اَدْي ٌ
َاس إبَ ىو ْم تَد ْقَرءىو َ َهذه ْاْل َرَ ( َدا أَدو َ دا الَدذ َن َآمىدوا َعلَ ْدي ىو ْم أَبْد ى َسد ىو ْم َق
َعلَْيه ،فَد َق َالَ :ا أَدو َ ا ال ى
ل
ح َا إ َذا ْاهتَ َد ْدتى ْم ) إ َىل آخر ْاْل َرَ ،وإبَ ىو ْم تَ َ
َى
ةورىك ْم َم ْن َ
ةعىوبَد َ ا َعلَى َ ْري َم ْوحع َ ا َوإ ِّو َم ْع ى
صدلَى اللَدهى َعلَْيده َو َسدلَ َمَ -د ىق ى
َر ىس َ
داس إ َذا َرأ َْوا الْ ىمْ َو َدر َوَق دىغَيِّد ىدروهى أ َْو َم َ
دل اللَددهى
دول اللَده َ -
دول :إ َ الَ َ
َاِ اكيسََا ي م
دل أَبَددا بَ ْوددر َ -رحد َدي اللَددهى َعْددهىَ -د ىقد ى
أَ ْ َدعى َم ى د ْدم بع َقابدده ،اَد َ
دالَ :و َم ْعد ى
دول :ي َا أيَُّهََا الاسَ ي
والك كذب فكإ سن الك كذب مجانكب لك كْليم ك
ان يُ يُ يُ يُ".
ي ٌ

وأخرسه وكيع ي "ال هد" ( ،)033/4اال :حدث ا ابن أه خالد ...به.
والبي قي ي "الةع " ( )313/0بإس اده إىل إماعيا بن أه خالد ...به.
واال الذه ي "تذكرة احل اظ" (:)4/2
" وصددأ أ الصددد ك خ ددب م فقددال :إ دداكم والوددذب فددإ الوددذب دددي إىل ال جددور
وال جور دي إىل ال ار (.)1
واددال علددي بددن عاصددم وهددو مددن أوعيددر العلددم لو دده سدديء احل د  :أبددا إماعيددا بددن أه
خالددد عددن ادديس بددن أه حددا م اددال :معددل أبددا بوددر الصددد ك قددول :إ دداكم والوددذب؛ فددإ
الوددذب جمابد ا يفددا  .الددل :صدددؤ الصددد ك فددإ الوددذب رأس ال دداؤ وآ ددر امل ددافك واملددزمن
بددع علددى املعاصددي والددذبوب الة د وابير ق علددى اييابددر والوددذب ،فمددا الظددن بالوددذب علددى
الصددادؤ األمددن صددلواي اهلل عليدده وسددالمه وهددو القا ددا" :إ كددذبا علد َدي لدديس كوددذب علددى
علي بأ له بيل ي ال ار".
ريي ،من
وذب َ
ْ
وأكت ي هبذا التعليك القوي من احلاف الذه –رمحه اهلل -على هذا احلد ث.
إ عما هزقء القوم ي ري سدا ،ف دم وتسدبو اْلثدام العظيمدر ،و رادو السدل ين،
ي قددذفو بددذلل األبر دداء احلر صددن علددى بددع الولمددر بوددا مسددت اع ،والددداعن ل مددر بيعددا
إىل اقعتصام بالوتاب والس ر ،واحملداربن للتحد ب والت درؤ اللدذ ن ذم اهلل أهل مدا ،وبدرأ م مدا
دل مدْد ى ْم ي
رسدوله -صددلى اهلل عليدده وسددلم ،-فقددال( :إ َ الَددذ َن فَدَراىدوا د دَد ى ْم َوَكددابىوا مديَدعا لَ ْسد َ
َم ْيء إََّنَا أ َْم ىرىه ْم إ َىل اللَه يىَ دىَبِّةىد ى ْم ِبَا َكابىوا َد ْ َعلىو َ ) [سورة األبعام.]295 :
ن مد َدن الَددذ َن فَدَراىدوا د دَد ى ْم َوَكددابىوا
يمدوا ال َ
ص َدال َة َوَق تَ ىووبدىوا مد َدن الْ ىم ْةدرك َ
وادال تعدداىلَ ( :وأَا ى
ميَدعا ىك وا ح ْب ِبَا لَ َد ْ ْم فَر ىحو َ ) [سورة الروم.]41-42:
ف ددذه اْل دداي واألحاد ددث دامغددر ألعمددال هددزقء ،ولو د م ق رعددوو وق تورعددو ،
ي ىمْد َقلَ َدْد َقلبىو َ ) [سورة الةعراء ،]110 :إ مل توبوا إىل اهلل.
( َو َسيَد ْعلَ ىم الَذ َن ظَلَ ىموا أَ َ
ومددن عجا د هددزقء القددوم أهنددم عتددأو أب سد م وأمددياع م -ي هددذا املقددال و ددريه-
من السل ين ،وهم من أمد ال اس حربدا علدى السدل ير وأصدوهلا وأهل دا ،مدن مددة عو لدر تصدا
 - 1وص َأ هذا احلد ث عن ال –صلى اهلل عليه وسلم.-

إىل م ددا ق ددرب م ددن عق ددد ن م ددن ال م ددا ِب دداهج فاس دددة وأص ددول باعل ددر تتة ددمن ال دددفاع ع ددن
الةالقي وأهل ا.
هذه احلرب بدأي خ ير مب ر ي الغال  ،ي صاري ظاهرة او ر وع ي ر آخرا.
وأهددا الس د ر صددابرو علددى هددذا الددبالء مددن احلل د ومددن معدده ،وعلددى عددداوهتم ألهددا
الس ر.
وأخريا مشر علي احلل و مرته عن ساعد اجلدد حلدرب السدل ير والسدل ين وخاصدر ربيعدا
هدددف م األول ي مزل دداي وعة دراي أو مةدداي املقدداقي ي امل تددد اي ،وحةدددوا هلددذه احلددرب
كا خصوم الدعوة السل ير املتيكلن بد م وال ا بن عن سادهتم املدسوسن وراءهم.
ومدددار هددذه احلددرب علددى السددل ين وأصددوهلم ،ةددوهو هددذه األصددول؛ أصددول اجلددر
والتعد ا الذي أبور احلل أ وو لده أدلدر مدن الوتداب والسد ر( ،)4و ةدووو ال داس في دا
وي صددالحيت ا ،خاصددر ي هددذا العصددر الددذي اامددل فيدده فت ددت م علددى ادددم وسدداؤ ،ق ت ددي
بارها وق خيبو أوارها.
ودمددروا أصددا الددوقء وال دأاء ي ا سددالم ،فيوالددو أهددا الةددالل ويدداربو أهددا الس د ر
واحلك.

فيفسددوا كثدريا وكثدريا مدن الةدباب ي بلددا مدىت ،فصداروا مدن أمدد ال داس حربدا علدى
الدددعوة السددل ير ،ترافق ددا دعدداوى كدواذب ومروا دداي وم دداوراي وموددابراي ي حقددا ك واحددحر
وحو الةمس.
ي مددع كددا هددذه الدددواهي وال ددنت واحلددروب علددى الدددعوة السددل ير يفوهددو علددى ال دداس
و ومهوهنم بيهنم سدل يو  ،بدا تبداكو علدى السدل ير الديت فتودوا هبدا وبيصدوهلا وم ادوا أهل دا مدر
مم ؤ ي بلدا مىت ،كما فعا خصماء الس ر امل رتو على ابن تيمير وابن القديم ومدرسدت ما،
وكما فعا خصماء ا مام حممد بن عبد الوهاب ومدرسته.
وهددزقء اليددوم قومددو بدددور األحبدداني والوددوثر ن والغمددار ن ومددن علددى درهبددم ،الددذ ن
حاربوا ي هذا العصر الدعوة السل ير وأهل ا.

 - 4ومل عرتف جبسامر هذه املقولر ،با عدها خ ي ل ظيا ،ي ذه
املقولر اليت مل سبك إىل مثل ا.

غالط بوالم سد د ،و عن فيمن ابتقده ي هدذه

وخاص ددر الةد ددي األلبد دداو ،و لوبد دده و ع د ددو ي م جد دده وأص د دوله وأخالا دده ،و رموبد دده
بالت ااض...إخل
ومل صا هزقء َ
الةالل إىل مدا وصدا إليده حد ب احللد مدن إمدعال ال دنت واألكاذ د
وال عو الظاملر وال ةاط امللت املتواصا حد أها احلك والس ر.
وق حلقددوهم ي الدددفاع عددن وحدددة األد ددا وحر ددر األد ددا وأخددوة األد ددا  ،وتكيددر مددن
دعو إلي ا أو ز دها.
وهددذا أمددر خ ددري صددادم العقيدددة والتوحيددد اللددذ ن علي مددا مدددار ا سددالم والرسدداقي
كل ا.
ومع كا هذه الدواهي واملنا ي دعو أهنم ي امر السل ير.
دحض أباطيل أهل هذه الفئة باألدلة والبراهين
 -2االوا مع وبن ملقاهلم اجلا ر:
" السب األساس وراء إثارة الةي ربيع املدخلي لل نت بن السل ين".
 -1واالوا " :وي مثاو هذه ال نت -على وفك توصي الةي املدخلي -فنت عد ددة
مرتب ر هبا ؛ لون ر م تبا ن مسمياي هدذه ال دنت وأما دا إق أهندا بيعدا مةدرتكر ي أ أحدد
عرفي ددا –دا مددا وأبدددا )3(-هددو (الةددي ربيددع املدددخلي) بي مددا ي ال ددرف املقابددا تت ددوع األمدداء
بت وع املنال ن للةي ربيع ؛ فال ت ر إ كا وق بد أ ت س لةنص فحري هبا أ ت س
إىل الةي ربيدع املددخلي ،فيقدال في دا( :فت در املددخلي) ؛ ألبده ال درف الددا م ي ال دنت الوااعدر
بن السل ين م ذ أكثر من عقد وبص !!".
أقول:

 -2إ احلل د وعصددابته هددم املثددريو لل ددنت علددى اخددتالف أبواع ددا ،فيج د ع ددد مددن
ي ددرتم الع دددل ويفيد د ب ددن احمل ددك واملب ددا أ ت سد د ه ددذه ال ددنت إىل مثري ددا وم خرفي ددا
والدعاة إلي ا.
 - 3ومن هذه ال نت كما ى م من هذا التعميم الردود على سيد ا
وباعر التبليغ والروافض.

وح به والردود على الصوفير وا خدوا املسدلمن

 -1ليس األمر كما عموا أ ال ت ر م ذ عقد وبص .
وإَّنا بدأي من عام (2324هد) أي م ذ عةر ن س ر.
وأول من بدأ هبا عدبا عرعور.
يل من تيلي كتاه "أحواء إسالمير علدى عقيددة سديد
ل اد ابت ى
ف ي هذا الوال ك ى
ا وفوره".
والد ددذي تةد ددمن إبود ددار سد ددنر اي سد دديد ا د د برسد ددول اهلل موسد ددى الولد دديم  -عليد دده
السالم ،-واليت وصلل إىل حوايل عةر سنر اي.
وتةمن الدفاع عن الصحابر الورام الذ ن أعال سيد ا ال َ س ي ال عو الظاملدر
في م ،وق سيما ايلي ر الرامد عثما -رحي اهلل ع ه -الذي ادعى سديد ا د أبده مدل
رو ا سالم ي ع ده ،و مل أسس ا سالم ي ع ده.
وأثَن على تالميذ ابن سبي الذ ن ثاروا على عثما -رحي اهلل ع ه -ي اتلوه.
أثددَن علددي م بدديهنم أاددرب إىل رو ا سددالم م دده ،ي أسددقط خالفددر عثمددا –رحددي اهلل
ع ه.-
ومن عقا د سيد ا اليت بااةت ا ي "األحواء" تع يلده لصد اي اهلل ،واولده بوحددة
الوسود واحللول ،واوله خبلك القرآ وأ لير الرو  ،إىل حالقي أخرى ،وكا هذه البوا ك مل هت
عقيدة عدبا السل ير ألهنا دعاوى م ر.
وملددا ابتةددر هددذا الوتدداب وأابددا ال دداس علي دده أثددار ذلددل ح يظددر عدددبا و ريتدده عل ددى
سيده ،فذه ركض إىل الةام ليحصا على ما قاوم به هذا الوتاب ،فسيل الةي األلباو
عن فقرة جمملر من كالم سيد ا  ،فصوهبا الةدي األلبداو ،ومل عدرض عددبا علدى العالمدر
األلباو ميةا من تلل الدواهي وال وام الوثدرية لسديد ا د الديت تةدم ا الوتداب ،بدا سدجا
ك ددالم الة ددي األلب دداو وم ددرع ي بة ددره ،وبة ددره ا خ دوا املس ددلمو والق بي ددو بوثاف ددر لقص ددد
تةددو ه الوت دداب وكاتبدده ولص ددد ال دداس ع ددن معرفددر م ددا تةددم ه الوت دداب مددن بي ددا احلددك ،وبي ددا
حالقي سيد ا .
والقصدر عو لدر سدددا مدع عددبا ووعددوده باقعتدذار عمدا اارتفدده ،وإخدالف هدذه الوعددود
خالل س تن.

ي عقد تلددل الوعددود بتدديلي كتدداب أو كتد يفجددد في ددا مد ج سدديد ا د وأص دوله
اليت ق عرف ا السل يو ويفجد كتبه.
ي عق ذلل ببث ال دنت ي دول أوربدا؛ تلدل ال دنت الديت ُتد ؤ السدل ين ،و دول كثدريا
مد م إىل خصددوم فجددرة للسددل ين ومد ج م ،واسددتمري فت ددر عدددبا إىل اليددوم ،سددابده علددي
حسن احلل وبعض احلااد ن على امل ج السل ي(.)9
فما وسعأ إق الرد عليه وبيا ظلمه وبغيه وبيا فساد أصوله وم جه.
فمن هو صاح ال نت وأساس ا ،أهدو عددبا ومدن مدا عه أم ربيدع كمدا درتي احللد
ومركا ه ي هذا املقال؟؟
ثابيا -فت ر املغراوي ،وهو من أصدااء عدبا واحلل وامليره إىل اليوم كما أعلم.
كددا سددابد عدددبا  ،و ةدداركه ي بعددض الدددوراي ي أوربددا ،و غددض عرفدده عددن أمددرعته
امللية ددر بالباع ددا والتيص دديا ال اس ددد ال دديت ت ة ددر ي املغ ددرب وفي ددا احلم ددالي عل ددى ربي ددع ،وك ددل
أبصددحه عددن مصدداحبر عدددبا ومسددا رته بعددد أ ابوةد حالدده ،فيددي إق اقسدتمرار ي هددذه
املس ددا رة ،مم ددا أا ددض مة دداسع الس ددل ين ي املغ ددرب ،وق س دديما م ددن ابتة ددار أم ددرعر ع دددبا ي
بلدهم.

وحصلل فت ر بي ه وبن السل ين ،فو دل أست دد ي إع داء هدذه ال ت در والتديلي بي ده
وبن خصومه ،وكابوا ي ا ر القلك من أصوله وم جه التو دريي ،فلمدا رأوه سدادرا و ارادا ي
هددذا امل د ج ،ادداموا ببيددا ذلددل امل د ج اي ددري مددن كتبدده وأمددرعته وعرحددوها علددى العلمدداء ي
اململوددر ،فدديدابوه وبصددحوه بددالرسوع عددن هددذا الباعددا( ،)1فلددم قبددا بصددا ح م ،ومل رسددع عددن
باعله.
وكا تحن ال رصر معال معركر حدي ،فلم أكت فيه ميةا.
ي وعدو وهدو بالوو دل عدن عر دك اهلدات بيبده سديرتاسع عدن أخ ا ده ،ف رحدل هبدذا
الوعددد وبةددري خصددومه بددذلل ،ف رحدوا ،ف لبددل مد م التواحددع للمغ دراوي والسددعي ي إعددادة
األمور إىل جمار ا.
 - 9وهذا بعد ذهاب كبار العلماء.
 - 1ألد سددل يا ي بقددده كتددابن تةددم ا بصوصددا كثددرية واحددحر صددارحر بتو ددريه ل مددر ،وأدابدده ثالثددر عةددر عاملددا هبددذا
التو ري ،عارح م احلل وامليره ،وما عدبا ع ما ببعيد.

ي بع ددد ه ددذا عق ددد مع ددي سلس ددر ح ددول تراسع دده ا ددال في ددا :ل ددن أتراس ددع ح ددىت أع ددود إىل
بلدي ،فيبظر ي كت وأمرعيت ،أما ه ا فال ،فقلل :لل ذلل.
ف د د د د ددذه م د د د د ددن ع د د د د دددي بع د د د د ددد اجللس د د د د ددر وأب د د د د ددا مت ا د د د د ددا بعودت د د د د دده إىل الصد د د د د دواب.
فعقد ي تلل الليلر ب سد ا سلسدر مدع عدالب املغدرب الدذ ن درسدو ي دار احلدد ث
ِبور املورمر ،وكابوا درسو ع دي مع عالب العلم السل ين.
فيل م م هبجرا ربيع ودروسه ،فامتثلوا أمره جل ل دم وعصدبيت م ومدرعوا ي بةدر ال دنت
واألكاذ ي مودر واملد در ومسدجد ما ،فو دل آمدر تالميدذي بدالو عدن مواس در هدزقء
اجل لر آمال ي أ عود املغراوي إىل رمده ،فما كدا م ده بعدد هدذا إق أ أصددر مدر ا صدر
فيه على باعله ،و عن ي العلماء الذ ن ابتقدوا كالمه وبصحوه بالرسوع ،فوابل بدا ر هذه
ال ت ر وهنا ت ا من املغراوي.
وأل د كتابددا عددن فيدده ي ربيددع والسددل ين ،و ددذكر فيدده أخ دداء األببيدداء والعلمدداء ،ومل
ذكر أخ اءه ،ومل رتاسع ع ا إىل اليوم.
و قد إىل ساببدده علددي احللد الددذي دددعي أبدده يددارب التو ددري ،وهددذا مددن العجا د ،
واهلل علم ما دور ي الوواليس كما قال.
وسددد ر بالددذكر أبدده مددع كددا مددا صدددر مددن املغ دراوي مل أصدددر فيدده كتابددا وق مددر ا إىل
ومي هذا.
وأذكر أبه بعدد إكثدار األسدةلر عل َدي مدن املغدرب عدن املغدراوي ،تلدل األسدةلر الديت ك دل
أبصأ السا لن بالو ع ا حسما لل ت ر وابتظارا ل يةر املغراوي.
ي بعد مدة األمر الل  :ع ده أخ اء وعليه أ رسع ع ا.
فياامل هذه الولمر على املغراوي واملتعصبن له الدبيا ومل تقعدها.
فاحلك مر على كثري من ال اس ،إق من وفق م اهلل.
وبعد هذا ،من هو أساس ال نت ،أهو ربيع أو ريه أ ا العقالء؟؟
ثالثا -فت ر أه احلسن.
مددن أول ددوم التقيددل فيدده بدديه احلسددن الددذي دددعي السددل ير معتدده ي أول سلسددر معدده
دددافع عددن سدديد ا د وا خ دوا املسددلمن وباعددر التبليددغ ،فددي عج دفاعدده هددذا احلاحددر ن ي

تلددل اجللسددر ،وبعددد أ ذه د استةددارو احلاحددرو ي هجددره وَك ْة د أمددره ،فرفةددل ذلددل،
والل هلم بصأ عليه لعا اهلل أ د ه و وفقه للحك واقستقامر أو حنو هذا الوالم ،ي صار
ودداتبأ و ددر أ و د ورو فيباصددحه بددالل فيمددا أعرفدده مددن احنرافدده ،ومددا أملددس م دده رسوعددا إىل
احلك.
إىل أ أل كتابده املسدمى ب د "السدراج الوهداج" ،ي عرحده علدى بعدض العلمداء ،ومد م
فيمدا أذكدر العالمددر ابدن عثيمددن -رمحده اهلل -وامل ديت احلددايل للملودر -وفقدده اهلل ،-فابتقددا عليدده
بعض املسا ا.
وأرسا يل بسنر من هذا الوتاب ،فرأ ل فيه احنرافدا عدن مد ج السدل ومودرا مغل دا
عرفل م ه أبه متةجر من بقدي ألها البدع ومن األصول السل ير اليت أب لك م ا ،وعرفدل
م ه تةجره من الةي مقبا –رمحه اهلل.-
ف ااةددته بغا ددر مددن الل د ي أكثددر مددن عسددن مسدديلر عقد ددر وم جيددر و ريمهددا ،ومل
أاا له أبل تقصد كذا وكذا ،وتقصد فالبا وفالبا ،وأرسلل له هذه امل ااةاي سرا مزمال فيه
أ رتاسع عن أخ ا ه ،فما رسع إق عن القليا م ا ،وأصدر علدى البدااي ،فصدأي عليده أمدال
أ ثوب هذا الرسا إىل رمده.
وكاب ددل ت دديتيأ الة ددواوي مد ددن عد ددالب العل ددم بد دداليمن مد ددن فت تد دده و رس ددته وتعاليد دده،
فيصأهم حرصا على أ يء هذا الرسا و ثوب إىل رمده.
ي بعد مدوي العلمداء ومد م الةدي مقبدا –رحدم اهلل اجلميدع -هداج هدذا الرسدا ب ت در
هوساء اا مر على اقستوبار واقستعالء ،رمي العلماء وعالب العلم السدل ين بداليمن بديهنم
أراذل وأا ام واواعي صلصر و ثاء ،وخالل محالته علي م رمي م باألصدا ر ،واألصدا ر دا مدا
ل األادام.
و ع ي الصحابر بصيبا من هذا ال عن.
فيع او بعض السل ين عددا من األمرعر اليت في ا بعض محالته الةعواء وتيصديالته
الوثرية امل اهةر ألصول السل  ،ف ااةته بل  ،وأرسلل هذه امل ااةر سرا بيأ وبي ه ،لعلده
ثوب إىل رمده ،فرفض الرتاسع عن أي باعا من أباعيله ،با اد ع ادا ،فيرسلل له بصيحر
أخ ددرى ،فيعل ددا حرب ددا عل د َدي ،واس ددتمر دددر و ر ددي و ب ددد ب ددال جور وتقلي د احلق ددا ك إىل أ

بلغل أمرعته حوايل ما ر وعةر ن مر ا ،كما قول بعض السل ين املتابعو ل ةاعه ،وفدتأ
مواعا م ه باألراسي .
فاح رري أ أرد على القليا من أمرعته ،أبن في ا ظلمه وفجوره وأصدوله ال اسددة،
والةر ل ت ته ول.
ي خددالل هجومدده الظددامل صددر ي الةددر ط الرابددع مددن أمددرعته املسددماة "م ددال ددا دعدداة
التقليد" الصادر عام (2321هد) صر بقوله جميبا على سزال وسه إليه وبصه:
"ملاذا مل تتولم من ابا أ صا هدذه ال ت در وتبدن األصدول ال اسددة( )0ع دد الةدي
ربيع وع د هزقء ".
فيسدداب أبددو احلسدن علددى هددذا السدزال ال دداسر بقولدده -بعددد الث دداء مودرا م دده علددى مددن
ماهم إخوابه " : -أما الةي ربيع فيصوله هذه م قوحر ي السراج من عام 2321هد .
وهددو ب سدده ي ابتقدداده قددول أبددا أدري أبدده قصدددو هبددذا  ،أبددا أدري أبدده ع يددأ  ،أبددا أدري أبدده
قصدو هبذا الوالم( ، )1وحعل كتاب السراج الوهاج حنو سبعن ومييت فقرة وفي دا م ااةدر
ألفوار الةي ربيع كجاب ا فراط( )5وأفوار اجلماعاي األخرى كجاب الت ر ط".
أقول :فمن هو البادئ باحلرب الظاملر ومن الدذي بيَدل املوا دد وبيَدل ال دنت ومدن هدو
أساس ا ؟؟
لقد كت أبو احلسن كتابه "السراج" الذي ألَ ده ي حيداة العلمداء الوبدار ،الدذ ن أ ددوا
ربيعددا ي أص دوله وم جدده ي بقددد أهددا البدددع ،الددذي حددم ه كتبدده الدديت ألَ ددا ي حيدداة هددزقء
العلماء وم ا:
 هوذا أصبحل األصول السل ير امل بثقر من الوتاب والس ر أصوق فاسدة ي بظر أه احلسن وح به الةال  ،ألهنات تقد سيد ا وحالقته وا خوا وحالقهتم وباعر التبليغ وحالقهتم وتذود عن امل ج السل ي وحياحه.
 - 1الل هذا الوالم بعد إعال حربه ق حن ابتقاده ،فقد ك ل متل ا به سدا.
 هوذا عتأ بقد أها البدع وبيا حالهلم باحلجج والأاهن إفراط ولقد وص من د ن سيد ا باحللول ووحدةالوسود بيهنم الة وعلى رأس هزقء الةي األلباو والةي ابن عثيمن والةي ال و ا والةي الدو والةي
ال جمي والةي د املدخلي والةي ربيع وبد ل علي م أحاد ث ايوارج وإذ فليس ربيع وحده هو الذي يفثا ساب
ا فراط با كا من خال أبا احلسن ف و م رط ال م ما كابل م د لته ولو استمع علماء السل ين ومع م األدلر
والأاهن على خمال ر أه احلسن لرماهم باجل ا والظلم والغلو ووااعه اْل وموا ه من علماء الس ر أكأ برها وماهد
على ما تقول ،ولون هذه الع رت اي كابل م ه بعد ذهاب كبار العلماء.

 -2م ج األببياء ي الدعوة إىل اهلل.
 -1وأحواء إسالمير على عقيدة سيد ا وفوره .
 -4وم اعن سيد ا ي أصحاب رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم.-
 -3واحلد ال اصا بن احلك والباعا.
 -9والعواصم مما ي كت سيد ا من القواصم ،كل ا بقد لسيد ا .
 -1وم ج أها الس ر ي بقد الرسال والوت وال وا .
 -0واحملجر البيةاء ي محا ر الس ر الغراء .
 -1وموابر أها احلد ث.
 -5وأها احلد ث هم ال ا ر امل صورة وال رار ال اسير.
 -23وكتاب باعر واحدة ق باعاي وصراط واحد ق عةراي .
 -22وال صر الع  ،ومها رد على عبد الرمحن عبد ايالك.
دلل م دده
وكت د أخددرى كتبت ددا ي حيدداة املةددا الوبددار ،ومددا مددن كتدداب م ددا إق أرسد ى
بسددنا للعلمدداء ،بددا ولددبعض عددالب العلددم ،ومل عارحددأ أحددد مددن العلمدداء بيعددا ،بددا تددييت
التي يددداي مددن بعةد م صددرير ،ومد م مددن ييددا علددى كتد ي املعةددالي ثقددر ِبددا وتبدده ربيددع
عن أها البدع.
وم م من صر ِبد كتابايت كما قا يل ذلل الثقاي.
و و ي امل ص ن م ادة العالمر األلباو اليت سيوردها إ ماء اهلل.
وهي مما معه أبو احلسن وعلي حسن و ريمها.
وآخر ذلدل مدا االده العالمدر األلبداو ي كتداه " العواصدم ممدا ي كتد سديد ا د مدن
القواصم" كما سيييت.
ف ذه املزل اي اليت أل ل ي حياة العلماء الوبار هي الديت أ عجدل أهدا األهدواء ،وق
سيما عدبا عرعور وامليره ومن سا رمها ،ومل ست يعوا أ ثريوا ال دنت ي ذلدل الع دد ،فلمدا
تددوي هددزقء األ مددر ابت د وا ال رصددر عددال احلددرب الةددروس فملةددوا الدددبيا فت ددا ومددغبا وأل دوا
املزل اي القا مر على الوذب وال جور وايياباي.
وفراوا الةباب السل ي ي كا موا ي مةارؤ األرض ومغارهبا.

وعلي حسن دعم م و دافع ع م ،ولعله ز هم أ ا إىل هذه ال نت العمياء.
رابعددا -تلددل املويدددة الدديت دبروهددا ي بر ابيددا ي عددام (2313هد د) مددن ربددط الةددباب
رب ا حموما باحلل ومن ذكر معه ،ووحع احلواس والسدود بدن الةدباب السدل ي وعلمدا م،
وتورار هذه املويدة ي أمر وا وفربسا و ريمها كما أخأو الثقاي هبذا.
كل ا في ا ربط الةباب ي هذه املواحع باحلل ومن حوله.
وبص هذه املويدة ما ييت:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم
دار احلد ث ِبيرب
وادي عبيدة
أبو احلسن مص ى بن إماعيا السليماو
_______________________________________
احلمد هلل وك ى ،وسالم على عباده الذ ن اص ى .أما بعد:
فقددد اعلعددل علددى أسددباب ال د اع بددن األخددوة السددل ين ي بر ابيددا ،وسالسددل ال ددر قن بعددا
وت ر ق ددا ،ومع ددل م ددن ك ددا ع ددرف م ددا و ددده عل ددى اْلخ ددر ،ومع ددل س دواب ال درفن ي ذل ددل،
وتلنددص يل مددن جممددوع ذلددل أ اجلميددع يددور علددى بصددرة احلددك ،والدددفاع عددن هددذه الدددعوة
املباركددر ،وق أكددي م بيعددا علددى اهلل ع د وسددا ،لوددن اددد يدددَ سددوء ف ددم لددبعض األمددور ،أو
خ ي من است اد ع د ت بيك ااعدة املصدا وامل اسدد ،وعلدى كدا حدال فمثدا هدذا ايدالف ق
سددوا ال راددر والت دداحر ،ق سدديما واجلميددع فعددا مددا فعددا ظابددا أبده ددذب عددن سد ر رسددول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم ،-وإ كا ه اك ما خيال ذلل أحيابا.
على ذلل فإو أيص حومي ي عدة أمور:
 -2أ ت ددا ل كددا م د م عددن حقدده الةنصددي مددن أسددا بصددرة الدددعوة واحل دداظ علددى عرح د ا
وأل كال م م اد خاض فيما ق يمد واهلل املستعا .
 -1ل د م اجلميددع الوفدداء بالةددرط الددذي بي مددا بواس د ر الةددي علددي احلل د والةددي سددليم
اهلاليل -ح ظ ما اهلل وسدد أمرمها على اهلدى -فإ املزم ن على مروع م اجلا ة مرعا.

 -4وخبصددوص مددا أبوددره األة أبددو خدوددر ومددن معدده علددى األة عبددد احلددك ومددن معدده حددول
التسدداها مددع املنددال ن للسددل ير ،فيلد م األة عبددد احلددك ومددن معدده الوحددو ي أمددر الدددعوة مددع
الرفددك واللددن وإ كددابوا اددد فعلدوا ذلددل ي بظددرهم ب صددأ العلمدداء هلددم بددذلل فجد اهم اهلل خدريا
على بيت م ،لون ق بد من الوحو ي ذلل.
 -3ل م األة أبا خدور ومدن معده أ غدريوا املدادة السدابعر عةدر ي دعدوهتم ملنال ت دا الرمحدر
والقواعددد املعروفددر ع ددد أهددا الس د ر ،و ل د م م وال ر ددك اْلخددر أق وتب دوا ي الدددعوة إق مددا كتبدده
أهددا العلددم ي ذلددل ،وأبصددح م بوتابددر مددا ي هنا ددر جملددر األصددالر ي هددذا البدداب ،إ كددا وق
بد ع دهم من كتابر ذلل.
 -9ل م اجلميع أ رسعوا أمورهم -إذا اختل وا -للةينن علي بن حسن احلل وسدليم ابدن
دل بالدددعوة ي هددذا البلددد و ددال
عيددد اهلدداليل -ح ظ مددا اهلل تعدداىل-؛ ألهنمددا أخددري مددن عرفد ى
أهل ددا ،وأكث ددر خالف دداي ال ددر قن راسع ددر إىل ب دداب السياس ددر الة ددرعير ي ف ددم واا ددع ال دددعوة
والدعاة ،وف م باب ترسيأ املصا على امل اسد.
 -1ق ذه أحد من ال ر قن إىل عدامل آخدر -و دا احلدال ه دا ،أو ق يديط بده كالةدينن
املذكور ن -فيسيله و يخذ فتواه و ثري هبا ال ت ر بن إخوابه ،إَّنا الرسوع للعلماء اْلخر ن وو
من ابا الةينن املذكور ن -ح ظ ما اهلل.-
 -0ق وي الةدينا عدن فتدوى مدن أحدد ال درفن  -تتصدا بال د اع أو تدزدي إليده -إق بعدد
ات داؤ ال درفن علدى صديغر السدزال ،كديال تد ع كدا مدن ال درفن فتدوى تدذرع هبدا ملدراده ،جدر
اتباع أها العلم ،واألمر ليس كذلل ،واهلل املستعا .
 -1األمددور ا دار ددر ي املسدداسد تبقددى كمددا هددي ،إق أ ددرى الةددينا فسدداد أي إدارة فل مددا
احلك ي تغيريها بعد بصح ا ،وبذل ما يفون ي إصال ميهنا.
 -5بعددد عددرض هددذا احلوددم والواددوف عليدده -ق سددمأ ألحددد أ علددك ي مسددجده أو ددريه
كالمددا تصددا بال د اع السددابك ،أل ذلددل ثددري ايددالف مددن سد ددد -ق سدديما إذا حدددَ سددوء
تعبري أو حنو ذلل.
 -23ى دَرؤ ب ددن املس ددا ا ا دار ددر اياص ددر بو ددا مس ددجد أو س ددر م ددا وب ددن املس ددا ا العلمي ددر
الدعو ر امل جير ،ف دي املسدا ا ا دار در :لودا س در أ تتندذ ي س ت دا مدا صدلأ هلدم ،دو

أ تعددارض مددع الةددرع ،وأمددا املسددا ا العلميددر امل جيددر فريسددع في ددا للةددينن -ح ظ مددا اهلل
تعاىل.-
 -22التدددر س مددن الس ددل ي ي مسدداسد املن ددال ن راسددع ل ددم السياس ددر الةددرعير ي تق ددد ر
املصدا وامل اسدد ي احلدال واملدول ،وهدذا مرسعده للةدينن فقدط ،فدإ أادرا مديةا مدن ذلددل وإق
فال ،و ل م اجلميع التسليم ِبا ااقه ،وعدم فتأ اجملال ملن دب ودرج.
 -21تىوح د ددد املد د دزُتراي الدعو د ددر السد د د و ر أو ريه د ددا ي بر ابي د ددا  ،و و د ددو اختي د ددار املة د ددا
العما وترتيبه و ري ذلل وو من ابا اجلميدع مدع املدودة
املةاركن بعد استةارة الةينن  ،و ى
والرمح ددر  ،إق أ رأى الة ددينا ي ذل ددل م دديةا ،ف م ددا أع ددرف باملص ددلحر ي امد درتاك ف ددال ي
ترتي العما أو م عه.
 -24تص ي ال اس -ق سيما العداملن مع دا ي هدذه الددعوة -لديس اجملدال فيده م توحدا لودا
أح ددد إَّن ددا ه ددو للة ددينن ،وأه ددا السد د ر ه ددا قل ددو اوهلم ددا ي ذل ددل ،وم ددن رأى -وه ددو أه ددا
لددذلل -خددالف اددول الةددينن فليتةدداور مع مددا ،وق يدددَ بلبلددر بددن املسددلمن السددل ين،
حسددما ملددادة ال د اع وسدددا لذر عددر الةددر بددن السددل ين ،ي بلددد ق خي ددى حالدده علددى أحددد ،ق
سيما باألهلير للجر والتعد ا مل أسد ه ا من صلأ هلا.
 -23أي مساعدة للدعوة بدو مرط خمال علدى الددعاة ق ودو ألحدد أ ةدِّع علدى مدن
ابل ا  ،إق إذا كابل ستزول ِب سدة ،وتقد ر هذه امل سدة راسع للةينن ،ق لوا أحد.
()23

 -29لدديس املدراد مددن وراء هددذه الدددعوة كسد عامددر أو وساهددر بددن ال دداس ،فددإ مددن --
()22
كثرة األتباع أو ادة  -----األعماع ،فإ اهلل كامد ه ،واهلل عد وسدا قدولَ ( :و ْاعلَ ىمدواْ
اح َذ ىروهى).
أَ َ اللَهَ َد ْعلَ ىم َما ي أَب ىس ىو ْم فَ ْ
 -21مددن أخددذ ب صدديحر الةددينن ي هجددر مددنص أو إعددال ال وددري عليدده ،فددال ى وددر عليدده
اْلخرو  ،با زا روبه على عمله عاملا أبه صادر بالةرط السابك.

 - 23كلمر ري واححر.
 - 22كلمر ري واححر.

 -20ل د م أب ددا عبي دددة أ ددرد واد د املس ددجد ي ل ددوتن ال ددذي أخ ددذه بع ددد خ ددروج حم ددوظ م ددن
ا دارة ،أل تبددد ا الوا د ق وددو  ،واهلل ع د وسددا قددول( :فَ َمددن بَ َدلَددهى بَد ْعد َدد َما َم َعددهى فَإََّندَدو إْادىدهى
َعلَ ددى الَددذ َن دىبَ ِّدلىوبَددهى) ،وإ كاب ددل ه دداك مس ددا ا ماد ددر خاص ددر فل ددا حوم ددا اي دداص ع ددد
الةينن.
 -21الدددعوة السددل ير ي بر ابيددا دعددوة اجلميددع ،وق قددال بددي املسددجد ال ددالو هددو السددل ي
فقدط ،ومدن مل ديي إليده فلديس بسدل ي ،ومدن اددال ذلدل ف دو م ِّدرؤ للصد  ،إَّندا هدذه ال تددوى
توو من الةينن.
 -25ق ىدددعى أح ددد م ددن املن ددال ن للمحاح دراي أو حنوه ددا ي املس دداسد الس ددل ير ،وإ وا ددع
مدديء مددن ذلددل دو دعددوة لدده أو رحددى بوسددوده ،في ظددر ي بدداب املصددلحر وامل سدددة ،وع ددد
اقختالف ىرسع للةينن و عما ب صديحت ما ،وكدذا ق دوع السدل يو م ةدوراي املندال ن،
وىرسع ل س الت صيا السابك.
 -13الرسدوع قست داد العدامل ايبددري بدالوااع والددليا الةدرعي ،وتددرك است داد مدن ليسدوا كددذلل
قست اد ذاك العامل ق سمى تقليدا مذموما كما ق خي ى على أها الةي ي ذلل.
 -12ق وو ال عدن ي بيداي إخواب دا وق ىدت م أحدد مد م جباسوسدير أو دري ذلدل ،إق بعدد
الرسددوع للةددينن ،ي إ دعوت ددا وهلل احلمددد لدديس في ددا مدديء -ي اجلملددر -يمل ددا علددى ولددوج
هددذا البدداب اي ددري ،فددإ دعوت ددا ظاهرهددا كباع ددا وهلل احلمددد ،وظاهرهددا وباع ددا علددى الوتدداب
والس ر ب م السل الصا .
 -11دعددوة ال دداس ل ددم السياسددر والثقافددر وددو حس د ح دوابط أهددا الس د ر ،ق علددى ف ددم
أهددا ال ت ددر ،فمددن تولددم ي هددذا فليوحددأ م دراده ،أو ليددرتك درءا للم سدددة ،فددإ درء امل اسددد
مقدم على سل املصا .
 -14ل م كا عدرف أ ستسدمأ مدن اْلخدر ممدا لدوَ بده د ده ودعوتده مدن يبدر أو مشاتدر أو
دع دداء عل ددى اْلخ ددر وحن ددو ذل ددل ،اب ددا أ ددييت ددوم ق دره ددم في دده وق د ددار ،إَّن ددا ه ددي احلس د ر
والسيةر.

 -13األمناص الذ ن في م حددة  )21(----مدن ال درفن ،أو مدن يد الظ دور مد م --
 )24(--علي م أ توبوا إىل اهلل ع وسا ،وإق فإ العاابر هلم ري محيدة ،إق من رحدم اهللع وسا ،والواس أ كال م ا ت م ب سه ،وق بالغ ي تكيت ا والتماس املنارج هلا.
 -19أذكر اجلميع بالع د الذي أخذوه علدى أب سد م بتقددص مصدلحر الددعوة علدى أب سد م،
وباحلرص على رأب الصدع ،وبع الةما.
 -11مددن خددال مددا ي هددذا احلوددم ،ف ددو خمددال ملددا أراه قددرب األخددوة ي بر ابيددا إىل اهلل
وومددع مشل ددم ،وعلددى ذلددل ىفريسدع إىل الةددينن ليتنددذا مددا صددلأ مددرعا ي حقدده ،ولددو أدى
ذلددل إىل إصدددار فتددوى هبجددره وعدددم اقلت دداي إليدده مددن بيددع الس دل ين ي هددذا البلددد؛ أل
دعوت ا ق ترتبط باألمناص ،ووو أ تسري دعوت دا بددو فدال أو فدال  ،وكمدا ادالوا" :آخدر
الدواء الوي" ،وإذا أفدىت الةدينا بةديء مدن ذلدل فمدن لده صدلر مدن أهدا العلدم بالددعوة ه دا
يفودن أ سداعدمها و ز دد كالم مدا؛ أل فتوامهددا عمدا هبدا مدن بدداب العمدا خبدأ العددل ،كمددا
هو معلوم ع د أها الس ر ،هدذا السدبيا الدذي بسدت يعه ي سدد أبدواب ال ت در؛ ألبده لديس مع دا
سجن للمنال  ،ولديس مع دم م دا معامداي أو مرتبداي ف ق ع دا عد م ،أو بقلصد ا علدي م،
استَ َ ْعتى ْم)".
فاهلل ع وسا قول( :فَاتَد ىقواْ اللَهَ َما ْ
فت ت م.
الدبيةر.

تيم ددا ه ددذه املوا ددد واملو ددر وأدرك أه ددداف ا ،واع ددرف أهن ددا مرحل ددر خ ددرية م ددن مراح ددا
ابظر كي أسق وا العلماء ،وحاولوا إبعاد الةباب ع م ،إىل آخر مودرهم وأهدداف م

ي تسدداءل :هددا مددن يددرتم السددل ير وعلماءهددا عددا مثددا هددذا املوددر ال ىوبددار ،والددذي
أدى إىل ُت ددك السددل ين الددذ ن تظدداهر هددزقء بالصددلأ بي د م ،وهددم رمددو إىل أمددياء وأمددياء
ظ ري بتا ج ا السيةر لوا سل ي ببيا.
خامسا -وأخريا ساء الددور ال دا ي للحلد فيثدار فت در ظاملدر عميداء أمدد ممدا سدبق ا،
لعله استمعل هذه األعراف كل ا ل را ر احللد الدذي أبةدي مدبور كدا امل حدرفن ،املسدماة

 - 21كلمر ري واححر.
 - 24كلمر ري واححر.

ورا ب د "كددا السددل ين" ،وأل د احلل د عددددا مددن الوت د  ،اا مددر علددى املوددر وايتددا والتلبدديس
والد احلقددا ك والتيصدديا الباعددا أو الت بيددك ألصددول أه احلسددن ،والتةددويل ي اواعددد اجلددر
والتعد ا ،وا رساف على من بق ا على أها األهواء وال نت ،وبةدر ح بده أعددادا كثدرية مدن
املقاقي ،اا مر على البغي والودذب علدى السدل ين ،والددفاع عدن أهدا الباعدا ومد م أمدرس
دعد دداة ال د ددنت ،والد دددفاع عد ددن رسد ددالر تةد ددم ل وحد دددة األد د ددا وأخواهتد ددا بيسد ددالي وُتو د دداي
س س ا ير مقيتر وموابراي سني ر.
ول ت م هذه أسباب:
 -2م ددا ح د ال عامددر الدديت دفعددت م إىل التعددايل علددى العلمدداء والسددعي ي إسددقاع م
وإىل حماولر السي رة على الةباب السدل ي وايادتده إىل امل الدل ،ووحدع األصدول لتحقيدك هدذه
الغا ر والسعي املتواصا ي تةليل م.
 -1الت الل على األموال وحد الددبيا ذلدل الدذي سعل دم أذبابدا وس دودا ألصدحاب
األم دوال مددن املزسسدداي احل بيددر السياسددير و ريهددا ،م دن مددن حدداؤ ذرعددا بالسددل ير والسددل ين
هبم ،و تقدو اياداهتم الةالر كسيد ا

والب ا ور وس ا خوا املسلمن

الذ ن تقدو
وباعر التبليغ .
فرتى كثريا من األموال اليت جتمع ا املزسساي احل بير باسم األ تدام وال قدراء وامل ودوبن
تصد د ي سي ددوب ه ددذا احللد د وح ب دده ،ف ددم وأتب دداع م مم ددن ص دددؤ علد دي م ا ددول اهلل تع دداىل:
( َمَاعىو َ ل ْل َوذب أَ َكالىو َ لل وس ْحل) [سورة املا دة.]31:
هلذا ق جتدد هلدذه ال غمدر تورعدا مدن أكدا السدحل و ق تورعدا مدن الودذب واييابداي
والغدر بامل ج السل ي وِبن صأ على احنرافاهتم الس ن والس ن.
 -4اقستوبار الذي هو مط ال داس ورد احلدك كمدا بي ده رسدول اهلل –صدلى اهلل عليده
وسدلم ،-ف دذا اقسدتوبار -الدذي م ده مدط علمدداء السد ر ورد مدا ع ددهم مدن حدك واحددأ ي
األصد ددول وامل د د ج -د دراه ال د دداء حد دداربا أع ابد دده ي م د دواا م وفت د د م وأا د دواهلم القا مد ددر علد ددى
املوابراي والع اد.

فددإذا عددرف العااددا امل صد ال د ه أحدوال هددزقء ،فددال سددتغرب مد م الوددذب واييابددر
وال احلقا ك ،وسعا الظامل مظلوما ،واملظلوم ظاملا ،والباعا حقا ،واحلك باعال.
ومن الب م للحقا ك ما تةم ه كثدري مدن مقداقهتم ومزل داهتم ،وم دا هدذا املقدال الدذي
أمددوه " الس ددب األس دداس وراء إثددارة الة ددي ربي ددع املدددخلي لل ددنت ب ددن السددل ين"  ،الب دوا في دده
احلقا ك ،فجعلوا احلك فيده بداعال ،والظدامل مظلومدا ،وافدرتوا علدى ربيدع مدا خيجدا م ده دالة أهدا
األهواء .
وق الوا توعدو فيه ِبواصلر سريهم على هذا امل ج املن ي وال را ك املظلمر .
واهلل هل ددم باملرص دداد ة ددح م وخيد د م عل ددى ر وس األمد د اد وعل ددى أ دددي الس ددل ين
الةرفاء ال د هاء.
وسيييت بيا ما أاوله من بعض خياباهتم ي حلقر ثابير إ ماء اهلل.
كتبه
ربيع بن هادي عمري املدخلي
2341/23/29هد

