التمسك باملنهج السلفي
حماضرة للشيخ ربيع بن هادي املدخلي
تعليق مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إِ َّن احلَ ْم َد هللِ ؛ ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعِينُهُ َونَ ْستَن ْغ ِفُرهَُ ،ونَنعُوذُ بِاهللِ ِم ْن ُشُروِر أَنْن ُف ِسننَا
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َوم ْن َسنيئََاِ أ َْْ َمالنَناَ ،م ْنن ََن ْدنده اهللُ َنَُ ُم َّنه لَنهَُ ،وَم ْنن َُ ْ نَ ْه َنَُ َ نا َ
لهُ.
َك لَهُ.-
َوأَ ْش َد ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اهللُ َ -و ْح َدهُ الَ َش ِر َ
َوأَ ْش َد ُد أ َّ
َن ُُمَ َّمداً َْْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
َّ ِ
َن َآمنُوا اتَّن ُقوا اهللَ َح َّق تُن َقاتِِه َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْننتُ ْم ُم ْسنَِ ُمو َن}
{ََا أََنُّ َدا الذ َ
[آل ْمران .]102 :
{َا أََنُّدا النَّاس اتَّن ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذ خَ َق ُكم ِمنن نَن ْفن و و ِ
اح َندوو َو َخَ َنق ِمْنن َدنا
َ َ
َ ْ ْ
َ
ُ
َ ُ
نه ِمْنن ُد َم ننا ِر َجن نناالً َ َِن نُاً َونِس ننا ً َواتَّن ُق ن نوا اهللَ الَّ ن ِنذ تَ َس ننا َلُو َن بِن ن ِنه
َزْو َج َد ننا َوبَ ن َّ
َواأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َ ا َن ََْْي ُك ْم َرقِيباً} [النسا .]1 :
ِ
َّ ِ
صَِ ْح لَ ُك ْم أ َْْ َمالَ ُك ْم
َن َآمنُوا اتَّن ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَن ْوالً َسدَداًْ َُ .
{ََا أََنُّ َدا الذ َ
َوََن ْغ ِف ن ن ْنر لَ ُك ن ن ْنم ذُنُن ننوبَ ُك ْم َوَم ن ن ْنن َُ ِ ن ن ِ اهللَ َوَر ُس ن نولَهُ َن َق ن ن ْد َ ن ن َناز َ ن ن ْنوزاً َْ ِ يم ن ناً}
[األَحزاب .]01-00 :
أ ََّما بَن ْع ُد :
ِ ِ ِ
اب اهللَِ ،وخُ اهلَْد ِ َ ْد ُ ُُمَ َّم ود صَى اهلل َْيه
َِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَدَه تَ ُ
و
و
ضَُلَة.
وسَمَ ،و َشَّر األ ُُموِر ُُْم َدثَاتُن َداَ ،وُ َّه ُُْم َدثَة بِ ْد َْةٌَ ،وُ َّه بِ ْد َْة َ
أما ََبَن ْع ُد :
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َإهنننا لفرصننة سننعيده أن نَتقن بالننيهنا وتُميننذه الننذ نرج نوا اهلل تبننار
وتعنناأ أن َبننار َننيدم وأن محعَدننم محَننة لنوا السنننة ،سنننة ُممنند صننَى اهلل
َْيه وسَم َْى غرار أسنَُدم الكنرام ن نالنر توحيند اهلل وسننة رسنول اهلل
صَى اهلل َْيه وسَم والق ا َْى البدع واخلراَاِ اليت حذرنا مندا رسول
اهلل صَى اهلل َْيه وسَم.
إن اهلل تبننار وتعنناأ أرسننه ُممننداً رمحننة لَعننانا وليهننر الننناس مننن
ال َم نناِ إأ الن ننور َبَ ن الرس ننالة وأ ر األمان ننة وأخ ننر اهلل ب ننه الن نناس م ننن
ال َماِ إأ النور َصَواِ اهلل وسُمه َْيه.
و َفنننا اهلل بان ننان بننه و اْتننه واتباْننه صننَواِ اهلل وسننُمه َْيننه،
وإن سن ننعا تنا ن الن نندنيا واةخن ننره متوقفن ننة َْن ننى اْتن ننه وتصن نندَقه واتباْن ننه
صَواِ اهلل وسُمه َْينه ولنذا حَننا اهلل تبنار وتعناأ ن آَناِ َنُو َْنى
اْننة ننذا الرسننول واتباْننه وحننذرنا ن آَنناِ مننن معصننيته و الفتننه وتوْنند
الفيننه بالنننار ونع ننوذ بنناهلل م ننن ذلننك ََن ننذر ننه احلننذر م ننن الفننة ننذا
الرس ننول الك ننر َْي ننه الص ننُو والس ننُم ن أ ش ننلن م ننن الال ن ون ولن ع ننه
نصننأ أْيننننا قننول اهلل تبننار وتعنناأ (واْتصننموا لبننه اهلل يعننا وال تفرق نوا
واذ ننروا نعم ننة اهلل َْ ننيكم ،إذ ن ننتم أْ نندا َ ننللم ب ننا قَ ننوبكم َلص ننب تم
بنعمتننه إخوانننا) ،ال َسننتقيم أمنر ننذه األمننة إال ب اْننة ننذا الرسننول واتباْننه
بصدق وإخُص ،واالْتصام مبنا جنا بنه حبنه اهلل تناب اهلل وسننة رسنول
اهلل َْيه الصُو والسُم.
ال ك ننن أن تق ننوم قاةم ننة لفم ننة إال ننذا ََنعتص ننم لب ننه اهلل تب ننار
وتعناأ يعناً ،أَنرا اً و اْنناِ ،شنعوباً وحكومنناِ ،محنأ أن نعتصننم لبنه
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اهلل تبار وتعاأ وال َرضى منا ربنا إال ذا أن نعتصم لبَه وأن نالد َْى
دَن ننه و ن نند رس ن نوله َْين ننه الصن ننُو والس ن ننُم و ن نند اخلَف ن ننا الراشن نندَن
بالنواجذ ما أوصنانا بنذلك رسنول اهلل صنَى اهلل َْينه وسنَم بانضناَة إأ
اةَاِ اليت أشرنا إليدا.
ذا أمر ْ نيم وَننن اةن ننرر األمنة تفرقن وَتزقن  ،ومنا السنر ن
ذلننك ! إنننه اتبنناع األ نوا والعينناذ بنناهلل ،لننو حكمنننا اهلل ورس نوله ن ق نناَا
اخلُف ال كن أن َستمر أبدا ،ولكن انسنتمرار لينه َْنى أن َنُاً منن
الناس َتبعون أ نواةدم وَر بنون رسوسندم وال و نعون لتوجيدناِ اهلل تبنار
وتعنناأ ((َ ننإن تن ننازْتم ن ش ن َننر وه هلل والرس ننول إن ن ننتم ت من ننون ب نناهلل
واليوم اةخر ذلك خُ وأحسن تلوَُ)) َُ بد منن االحتكنام هلل ورسنوله،
و ننذا تن ننه اخلَُنناِ وَننذ أ ننذا التفننرق وتتبنند ننذه األ نوا َننإذا
نك ننن َْ ننى ننذا انس ننتور َم ننا أمامن ننا إال ال ننياع وم ننا أمامن ننا إال ال ننُل
واهلُ والبوار ن الدنيا واةخره ،وَنن واهلل ننام ن ظه الدْوو السَفية.
النندْوو الس ننَفية ال ننيت رَ ن راَتدننا انمننام اه نند ُممنند بننن ْبنند الو نناب
ُمتننذَاً ن ذلننك رَقننة أصن اب رسننول اهلل َْيننه الصننُو والسننُم واخلَفننا
الراشنندَن واألةمننة اندنندَا وسننا و األمننة ن خننُ القننرونُ ،متننذَا نرَقدم
حذو القذو بالقذو ،ن العبا و والعقيدو والسياسة ون ه شنلن منن شن ون
انس ننَما وق ن ننى اهلل َْ ننى األبا ين ننه وَْ ننى اخلراَ نناِ والس ن ن ر والن نندجه
والال ننعوذو وت ننر الص ننُو وس ننفك ال نندما واألمن نوال ،ق ننى اهلل َْ ننى ننذه
األبا يننه و ننذه ال نناِ و ننذه ال ننُالِ و ننذه انَنراَنناِ ننذه النندْوو
انبار ة وأنالنل اهلل بف نه نذه الندْوو جامعناِ أضنا ِ العنا قاةمنة َْنى
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مننندا اهلل احلننق َننإذا ذ رنننا انننندا السننَف والنندْوو السننَفية َنقصنند ننذه
النندْوو انبار ننة الننيت سننار َْيدننا رسننول اهلل وص ن ابته الك نرام وأةمننة اهلنندر
ومن وراةدم أمحد بن حنبه وابن تيمية وُممد بن ْبد الو اب رضنوان اهلل
َْيدم.
والنندَن متكامننه ال َنتننا إأ آرا و أَكننار مننن أ جدننة مننن ا دنناِ
أومن أ اْة من ا ماْاِ َالدَن امنه ن تناب اهلل ون سننة رسنول
اهلل ون َقه ال األسُف الكرام الذَن َدموا تاب اهلل وسنة رسول اهلل
حق الفدمْ ،قيدو وْبا و.
ََنننعع َْننى ننذا انننندا السننَف الننذ قَننناه لكننم َإنننه ننو احلننق و ننو
مندا ال اةفة اننصورو اليت أخرب ْندا رسول اهلل َْيه الصُو والسنُم أهننا
َْ ننى احل ننق وأهن ننا الت نزال َْ ننى ننذا احل ننق وأن ننه م ننندا الفرق ننة الناجي ننة و ن
ال اةفة اننصورو اليت حينما حتدث رسول اهلل ْنن اَن اق األمنه وصندق اهلل
ذا اخلرب ،واَ ق األمه بقي ذه ال اةفة أ ه احلدَه الذَن شدد هلم
حننه أ ننه البنندع بعنند أ ننه السنننة أهنننم ننم أ ننه احلننق وأهنننم ننم ال اةفننة
اننصننوره وأهنننم الفرقننة الناجيننة ،والننيت احتننذر حننذو ا ابننن تيميننة وابننن ْبنند
الو اب رضوان اهلل َْيدم.
إننننا لننننعم ن ظننُل ننذه النندْوو انبار ننة ونست ن بلنوار ننا ال ن ننذا
البَد به ن العا ولوال العواةنق النيت تعوقدنا منن اْندا اهلل ومنن أ نه البندع
وال ننُل ل نرأَتم العننا انسننُم اةن م ن ننذه النندْوو انبار ننه َإهن ننا
بننداِ تنتالننر وتكتسننح العننا َتننبمر أ ننه البنندع وأ ننه الكفننر ن وقننم ننذا
اند و ذا التيار القو َ ،فعَوا ااألَاْيه ن اَقاف ذه الدْوو َعَنيكم أن
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تندر وا نذه انننبمراِ و نذه انكاةنند هلنذه النندْوو النيت ال كننن أن َننام ْننن
مد ا وامتدا ا وامتدا انوار ا ،ال كن أن َنام أ ه البدع وأ ه ال نُل
سوا َتَه ذا االبتداع و ذا ال ُل ن الكفر أو الت زب أو ن التصوف
أو ن الرَع أو ن غُه من ال ُالِ.
َانننه ال كننن أن تقننر أْيننندم وال كننن أن َدنندأ هلننم بننال و ننذه النندْوو
انسُمية السَفية احلق ،تنتالر ن األرضَ ،كا وا هلا انكاةد.
َنانتبدوا أَدننا الالنباب واْتصننموا لبنه اهلل يعننا منا أمننر م اهلل ،واَننا م
والتفننرق َنناق عوا ابننر ننذا التفننرق واستلصننَوا شننلَة ننه اسننبابه ،سنوا ننان
ور أو تعصبا أو أ ش ،
وَْيكم أَدنا انخنوو بنذلك َإننا ننرر َنُا منن الالنباب ال َتورْنون منن
الكذب وال من َتزَق أْراض الدْاو السنَفيا أ نه احلنق ال ْناو الت نزب
والبا ننه ،زقننون أْراضنندم وَالننو وهنم باأل اذَننأ وبننانَ ا اَِ ،عَننيكم
بالصندق َننإن الصنندق َدنند إأ الننرب ،وإن الننرب َدنند إأ ا نننة ،وال َنزال
الرج ننه َص نندق وَت ننرر الص نندق ح ننه َكت ننأ ْن نند اهلل ص نندَقا ،والَن نزال
الرجه َكذب وَت رر الكذب خه َكتأ ْند اهلل ذابا.
َي ننه أن نناس َت ننرون الك ننذب َ ،ننُ ن ننلمن أن َكونن نوا ق نند تبن نوا ْن نند اهلل
ذابا والعياذ باهلل وماذا َنت ر ال ! ،والرسول الكر حيذر َا أخوتاه،
حيذر من التعصأ لَقباةه أو لَعالاةر قال رجهَ :ا لفنصار قال آخرَ :نا
لَمدن نناجرَن ،األنصن ننار لفن ننا ش ن نرَم ور ن تن نناب اهلل ون سن نننة الرسن ننول
وانداجرون ذلك ،لكن نا اسنتغَ ناتا الَف تنا ن الندْوو إأ اهلنور
والبا ننه َقننال الرسننول  :ا ْننور ا ا َيننة وأنننا بننا اظدننر مْ ،و ننا َإهنننا
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منتنه.
َد ننذا الن ننو اةن َف ننوت م ننن التعص ننباِ انوج ننو و ن الس نناحة ب نندل أن
َعتصننم الالننباب ننذا انننندا احل ننق الواض ننح تت نناذ م األ نوا وتت نناذ م
الفرق والعياذ باهلل.
و ذه نعمة من اهلل أمحوز أن ندَر هلا ظدورنا إن ذه النبُ انن قزقنه
وأ َدننا َننرق وأحنزاب وقباةننه بننه القبيَننة تتفتن إأ ْنند مننن انننزق والفننرق
َقتننه بع نندم بع ننا وَندننأ بع نندم بع ننا ،ووحنند اهلل ننذه ا زَننره ننذه
النندْوو ال يبننة انبار ننةْ ،ننوو التوحينند ،التوحينند ن ْقينندو التوحينند ن َننن
اهلل ،وتوحينند األمننة َْننى َمننة س نوا  ،وَْننى مننندا واحنند ،نعمننة مننن اهلل
تبار وتعاأ .
ا زَ ننرو م ننر َْيد ننا ق ننرون و ن ن ض نناةعة ن جد ننه وض ننُل وش ننر وب نندع
وخراَنناِ وقتننه وسننَأ وهنننأ َ ،من اهلل أ ننه ا زَننرو ننذه النندْوو ال يبننة
انبار ة.
َل ننه البا ننه ال ك ننن أن تق ننر أْي ننندم َرَ نندون هل ننا الال ننر وَرَ نندون هل ننا
التفننرق وَرَ نندون هلننا أن َتننزق ألن أ ننه الب نندع ونناَون مننن انننندا السننَف
وَعرَون أن احلق متمَه َيه ،واليدو والنصنارر منا وناَون إال منن انسنُم
ذا الذَن َسمونه انسُم الو ايب.
وأنا ن أراقأ وارصد امتدا ذه الدْوو السَفية ن العا  ،ان أ ه
ا زاةننر َت دننون إأ الالننيب ابننن بنناز وإأ الالننيب ابننن َْيمننا وإأ الالننيب
األلباين إأ اةمة انندا السنَف َكنا َ بنق أ نه ا زاةنر َْنى نذا اننندا،
َلْنندا اهلل تننبمروا وحولنوا َننة ننذا الالننعأ إأ جدننة أخننرر وأبعنندو ا ْننن
-0-

مندا اهلل احلق و ذا البَند قامن َينه ا امعناِ تنرر مناذا حيصنه اةن نه
ذلك بسبأ مكاةد أ ه البدع وأ ه ال نُل ومنن وراةدنم أْندا اهلل ،ألن
ننذا اإسننُم ونناَون منننه ومننن نننا تننبمروا َْننى قتننه السننَفية ن با سننتان
واَغانستان ،أْدا اهلل تبمروا َْيدا وقتَو ا ،وَرَدون قتَدا وابا هتا ن ذا
البَنند ،وال َننه هلننذه األمننة وال َننه هلننذا الالننعأ وهلننذه ا زَننرو إال أن
َعتص ننموا لب ننه اهلل يع ننا وَنب ننذوا التف ننرق وَق ن نوا َْ ننى آخ ننر س ننبأ م ننن
أس ننبابه وَ ن نوا ننذه الال نناةعاِ و ننذه ال نندْاَاِ البا َ ننة ،واهلل نع ننرف أن
العننرب ن جننا َيتدم ون أسننُمدم و َننون مننن الكننذب ،واةن َننُ مننن
الن نناس ال و َ ننون م ننن الك ننذب ،وال م ننن انَن ن ا اِ ،وال م ننن التعص ننباِ
العميننا وق نند حار ننا انس ننُم اش نند احلننرب ،ق ننال رس ننول اهلل َْي ننه الص ننُو
والسننُم (( :مننن خننر ْننن ال اْننة وَننارق ا ماْننة منناِ ميتننة جا َيننة))
((مننن خننر مننن ال اْننة وَننارق ا ماْننة َمنناِ منناِ ميتننة جا َيننة ،ومننن
قاتننه حت ن راَننة ِْميَّننة أو ُْميَّننة - ،محننوز الَف ننان – َنندْو إأ ْصننبية أو
َدْو إأ ْصبة وَغ أ لعصنبه وَنصنر ْصنبة َقتنه َقتَتنه جا َينة ،ومنن
خننر َْننى أمننيت َ ننرب بر ننا وَاجر ننا َقنند بننر م ن وبرة ن منننه)) َْيننه
الصُو والسُم ،تربأ منك رسول اهلل.
َدذه التعصباِ اةن موجو و مَموسة باألَد ال تقبه ح ة وال َقبه
َصدق الصنا ق وَصندق الكناذب ،نذا موجنو نذه آَناَِ ،نا
بر اناً وال َّ
إخوتاه ال بد من استدرا انفسنا وُماولة التهَه مندا والق ا َْيدا.
َقول الرسول الكر َْيه الصُو والسُم  :من نصنر بنا ُ و نو َعَمنه
ََن َزال ن سهط اهلل حه َننزع ،ومنن قنال ن من من منا لني َينه اسنكنه
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الننه ر غننة اخلبننال حننه وننر قننا قننال)) ر غننة اخلبننال ن ْصننارو أ ننه النننار
أظننه شنر موقن ن ا نيم والعيناذ بنناهلل ،أظننه اخبنه وأننو موضن َسننكنه
مننن َنصننرون البا ننه سنوا ننان ننذا البا ننه فنرا أو ننان بدْننة أو ننان مننا
ان ذا البا ه َنصره و و َعَم أنه با ه َكنون ن سنهط اهلل ْنز وجنه
ال َزال حه َننزع منه ،وإذا خاصم ن با ه أو قال ن امر مسَم ما لي
َيه تكون ْقوبته أن َسكنه اهلل ر غة اخلبال حه ونر قنا قنال ،ون رواَنة
لَ نرباين ((ولننن وننر  ،و وننر )) يننم وننر و ننو َبدن انن منا األبرَننا
الننز ا .
َي ننا اخوت نناه َْين ننا أن نعتص ننم لب ننه اهلل وأن نبتع نند ْ ننن التف ننرق واس ننبابه
وأسلل اهلل تبار وتعاأ أن َبصرنا باحلق وأن َرَنا احلق حقنا وَرزقننا اتباْنه
وأن َرَنننا البا ننه بننا ُ ورزقنننا اجتنابننه ،وأن محعَنننا مننن ْنناو احلننق وأنصننار
احل ننق البعي نندَن ْ ننن نص ننرو البا ننه وْ ننن ن األبرَ ننا م ننن ان ن منا ال ننذ
أخربنا رسول اهلل ْن مصُ من َق َيدم.
وأخُا أختم ذه الكَمة انوجزو بالصُو َْى نبينا الكنر َْينه الصنُو
والسُم وا ْوا إأ اْته واتباْه مرو اخرر وارجوا من شيهنا أن َعَق مبنا
َراه َنف أبنا ه وصَى اهلل َْى نبينا ُممد وَْى آله وص به وسَم.

تعليق مساحة الشيخ ابن باز
رمحه اهلل تعاىل
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أثابكم اهلل ...

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمنند هلل وصننَى اهلل وسننَم َْننى رس نوله وَْننى آلننه وأص ن ابه ومننن تب ن
داه.
أما بعد:
قد مسعنا ذه الكَمة انبار ة ال يبة من صاحب الفضيلة الييلر يعلي
ع ييا ي ييادخ ال ي ي ة ن موض ننوع التمسننك بالكتنناب والسنننة واحلننذر ق ننا
خالفدما ،واحلذر منن أبنواب التفنرق واالخنتُف والتعصنأ لف نوا  ،ولقند
أحسن وأجا وأَا  ،جزاه اهلل خُا وضاْم مَوبته.
و ذا و الواجأ والت ا م إليدما ن القَينه والكَنُ منا قنال اهلل جنه
وُْ َ(( :ا أَدا الذَن آمنوا أ يعنوا اهلل وأ يعنوا الرسنول وأوأل األمنر مننكم
َننإن تنننازْتم ن ش ن َننر وه إأ اهلل والرسننول إن نننتم ت منننون بنناهلل واليننوم
اةخر ذلك خُ وأحسن تلوَُ)).
وقال سب انه(( :وما اختَفتم َيه من ش َ كمه إأ اهلل)).
واهلل َقول جُ وُْ (( :واْتصموا لبه اهلل يعا وال تفرقوا)).
واألمننر مننا قننال محننأ َْننى ان ن منا التمسننك بكتنناب اهلل وسنننة رسننول
اهلل َْي ننه الص ننُو والس ننُم والت ننا م إليدم ننا وْ ننرض م ننا تن ننازع َي ننه الن نناس
َْيدما.
َمننا شنندد لننه تنناب اهلل أو سنننة الرسننول صننَى اهلل َْيننه وسننَم بالصنندق
والص ن ة َدننو الص ن يح ،ومننا شننددا لننه أو أحنند ا بالبا ننه َدننو البا ننه ،
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َد ننذا ننو الواج ننأ َْ ننى ين ن األم ننة ألن اهلل أم ننر ب ننذلك وأوج ننأ ذل ننك
و كننذا الرسننول َْيننه الصننُو والسننُمَ ،الواجننأ َْننى أ ننه العَننم وَْننى
َبننة العَننم وَْننى ين انكَفننا التمسننك بكتنناب اهلل وسنننة رسنوله صننَى
اهلل َْيننه وسننَم والسننُ َْننى مننندا السننَم الصننان و ننم أص ن اب الن ن
ص ننَى اهلل َْي ننه وس ننَم وم ننن ت ننبعدم بإحس ننان م ننا ق ننال اهلل ج ننه وْن ننُ:
((والس ننابقون األول ننون م ننن اند نناجرَن واألنص ننار وال ننذَن اتبع ننو م بإحس ننان
رضن ن اهلل ْ ننندم ورضن نوا ْن ننه وأْ نند هل ننم جن نناِ جت ننر م ننن حتتد ننا األهن ننار
خالدَن َيدا أبدا ذلك الفوز الع يم)).
ذا جزا أصن اب النن صنَى اهلل َْينه وسنَم وأتبناْدم بإحسنان ومنن
سنار َْننى نرَقدم ،والواجننأ َْنى َبننة العَنم التفقننه ن ذلنك واننصنناف
والصنندق وجتننر احلننق واحلننذر مننن أسننباب اخلننُف ومننن اتبنناع اهلننور ومننن
التقَينند األْمننى والتعصننأ لزَنند أو ْمننر أو ال اةفننة الفُنيننة أوغننُ ذلننك،
الواجننأ اتبنناع احلننق والتمسننك بننه و احلننذر قننا والفننه وإن ننان الننذ قننال
أبا أو أخا أو غُ ا َعَيك بإتباع احلق َدو أحق بانتباع.
َق ننول اهلل ج ننه وْ ننُ ن تاب ننه الع ننيم  َ(( :ننُ ورب ننك ال َ من ننون ح ننه
حيكمننو َيم ننا ش ن ر بي ننندم ال مح نندوا ن انفس نندم حرجننا قننا ق نني
وَسنَموا تسنَيما)) .وَقننول جنه وْنُ (( :قننه إن ننتم حتبنون اهلل َنناتبعوين
حيببكم اهلل وَغفنر لكنم ذننوبكم)) وَقنول سنب انه (( :ومنا آتنا م الرسنول
َهننذوه ومننا هنننا م ْنننه َننانتدوا واتقنوا اهلل إن الننه شنندَد العقنناب)) ،وَقننول
الن ن صننَى اهلل َْيننه وسننَم (( :مننن ا نناْ َقنند أ نناع اهلل ،ومننن ْصنناين
َقد ْصى اهلل)) ،وَقول صَى اهلل َْيه وسَم  (( :ه أميت َدخَون ا نة
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قننال (( :مننن أ نناْ

إال مننن أ  ،قيننه َننا رسننول اهلل مننن َننل
ومن ْصاين َقد أ )).
َالواجننأ َْننى أ ننه العَننم تبَي ن الننناس وتبصننُ م وتفدننيمدم مننا محننأ
َْننيدم و كننذا َبننة العَننم أن َتلسنوا بل ننه العَننم وأن َسننُوا َْننى هن دننم
ن إَ ات احلق واحلذر من التنازع وانخنتُف واتبناع اهلنور ،و كنذا ْامنة
انس ن ننَما مح ن ننأ أن َس ن ننتقيموا َْ ن ننى احل ن ننق وأن َس ن ننللوا َْم ن ننا م ال ن ننذَن
َعرَوهنم بالسنة وَعرَوهنم بانستقامة َْى َن اهلل وَعرَنوهنم بناحلق َْنيدم
أن َستقيموا وأن َسللوا ْما أشكه َْيدم.
مننا قننال ْننز وجننه َ(( :اسننللوا أ ننه الننذ ر إن نننتم ال تعَمننون)) وقننا
َنرور ْننن رسنول اهلل صننَى اهلل وسنَم أنننه قنال لقننوم أَتنوا بغننُ َْننم (( :أال
سللوا إذ َعَموا إمنا شفا الع الس ال)) ،و كذا محأ َْى أ نه العَنم
نالنر العَنم نالنر احلنق وإَ ناحه لَنناس ن انسناجد ون اهنال العامنة ون
انذاْة ون الص اَة وبكه وسَية َصه ا العَم ،النناس لاجنة إأ العَنم
قال اهلل وقال الرسول ،م بيان البا ه والت ذَر منه.
وما ذ ره فضلة الييلر يعلي ْنن ْنوو الالنيب ُممند بنن ْبند الو ناب
رمح ننة اهلل َْي ننه ننو احلقيق ننة َ ،ننإن اهلل م ننن َْ ننى ننذه ال ننبُ ننذه ال نندْوو
انبار ننة و ن ْننوو سننَفية لكننن شننوه اْنندا اهلل ننذه النندْوو وقننالوا و ابيننة
انبتدْة اليت َعَ وَعَ  ،و و ال الون انبتدْون و م ما با جا ه أو
من قَد جا ُ إما جا ه وإما مقَند ا نه وإمنا ثنالَدم متبن هلنوا النذ
َعصن اهلل َْننى بصننُو ،يييء أ داي اأ الي الف ال ييةفل ه وييا ايي وييا
صيياحب يييلل واه ييب لاييلال ويو ي ال ي ويو ي
وقة ي لهاي ي
-12-

خننه ا نننه

يضاأ الناس اةى ح اب وأ ةه وييعه يلال ن أل اهلل الهافل .
و ْننوو الالننيب ُممنند رمحننة اهلل َْيننه ْننوو سننَفية ر َيدننا َْننى مننا ر
َْي ننه الصن ن ابة رضن ن اهلل ْ ننندم وأرض ننا م واتب نناْدم بإحس ننان وت ننبعدم ن
ذلننك شننيب انسننُم ابننن تيميننة وابننن القننيم وابننن َننُ واشننبا دم مننن أةمننة
انسننُم جننا الالننيب ُممنند بننن ْبنند الو نناب ن القننرن الَنناين ْالننر ن
النصننم الَنناين مننن القننرن الَنناين ْالننر رمحننة مننن اهلل هلننذه األمننة هلننذه ا زَننرو
َلوضح هلم العبنا و الالنرْية النيت جتنأ هلل وأوضنح هلنم حقيقنة التوحيند ومنا
ان َْيه انالر ون وما نان َْينه سنَم األمنة وأوضنح هلنم رَقنة السنَم
الصان و ْا م إأ ا دا وألم تاب التوحيد و الم الالبداِ والَُثنة
األصول لبيان احلق و تأ ْ يمة مفيده و كذا.
نال ننر بي ننندم ت ننأ شننيب انس ننُم اب ننن تيميننة نننا َيد ننا م ننن اخلننُ والعَ ننم
والنندْوو إأ تنناب اهلل وسنننة رس نوله َْيننه الصننُو والسننُم َنف ن اهلل ننذه
الدْوو انسَما و اهلل َْيدا أ ه ذه ا زَرو بلسباب أنصار ا من آل
سنعو وغنُ م ،قنن نصنر احلنق واسنتقام َْنى احلنقَ ،ندْوا إأ اهلل ونصننروا
ننذه النندْوو نص نرا لنندَن اهلل نص نرا لكتنناب اهلل وسنننة رس نوله َْيننه الصننُو
والسُم ،حه أَد م اهلل وَتح َْيدم الفتوت و اهلل َْنيدم نذه ا زَنره
مننن شننرقدا إأ غر ننا ومننن جنو ننا إأ حلاهلننا َْننى احلننق وَْننى اتبنناع شنرَعة
اهلل وَْى انستقامة َْى َن اهلل َاحلمد هلل َْى ذلك.
َالواجننأ التمسننك ننذه العقينندو والنندْوو إليدننا واحلفنناا َْيدننا ونالننر ا
ب ننا الن نناس باحلكمننة باألس ننَوب احلس ننن ب ننالرَق ال بننالعنم والال نندو وبي ننان
األخ ا وال ُالِ والالبداِ بالبيان الواضح بالرَق باحلكمة ال بالعنم
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والالنندو وال باألسنناليأ انَتوَننة ولكننن بالبيننان الواضننح واألسننَوب الواضننح
والرَ ن ننق واحلكم ن ننة م ن ننا قن ننال اهلل ج ن ننه وْ ن ننُ (( :ا ْ ن نوا إأ س ن ننبيه رب ن ننك
باحلكمننة)) َع ن  :بننالعَم قننال اهلل وقننال رس نوله ووض ن األمننور ن مواضننعدا
((وانوْ ننة احلسنننة وجننا هلم بنناليت أحسننن)) وقننال صننَى اهلل َْيننه وسننَم :
((مننا ننان الرَننق الَكننون ن ش ن إال زانننه وال َنننزع مننن ش ن إال شننانه))
واهلل وصننفه بقولننه سننب انه وتعنناأ ((َبمننا رمحننة مننن اهلل لنن هلننم ولننو نن
َ ا غَيا القَأ النف وا من حولك)).
َالواج ننأ َْ ننى ال نندْاو أن َتبص ننروا وأن َبص ننروا وأن َرَقن نوا وأن َعتنن نوا
باألساليأ الواض ة البينة وأن حينذروا العننم والالندو وْندم التعصنأ لزَند
أو ْمرو.
نس ننلل اهلل أن َوَ ننق ا مي ن ن لَعَ ننم الن نناَ والعم ننه الص ننان وأن َص ننَح
أحوال انسَما يعا وأن ن دم الفقه ن الدَن وأن َوأل َْيدم خيار م
وأن َصن ننَح قن ننا هتم وأن َوَن ننق والو أمرنن ننا ن ن ننذه انمَكن ننة نسن ننلل اهلل أن
َوَقدم لكه خُ وأن َنصر م احلق وأن محعَدنم منن اهلنداو اندتندَن وأن
َصن ننَح هلن ننم الب انن ننة وأن َعين ننذ م من ننن ب انن ننة السن ننو وأن َوَن ننق صي يياحب
الفضلة اليلر يعل لكه خُ وأن محزَه ْن َمته خُا.
وصن ننَى اهلل وسن ننَم َْن ننى نبينن ننا ُممن نند وَْن ننى آلن ننه وأص ن ن ابه واتبن نناْدم
بإحسان إأ َوم الدَن.
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