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 الفقير إلى اهلل
 ربيع بن هادي المدخلي

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .احلمد هلل والصالة والسالم  على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 : أما بعد

م والددددعاة اهلل اهلل اهلل فقدددد وصدددن اء  وددددا  مو ددده مدددن عدددد   بددد  مدددن  دددال  العلددد
العلما  يعتبون عليهم فيده عددم الوهدوو بدوا بهم اداه الاتودق الديف اامدن   الديمن  وا دتد 
أوارهددددا  و امددددن واتدددداي  ددددويالي  وي يدددددل العلمددددا  ببيددددان احلدددد  فيهددددا  ف ددددان سدددد و م سددددبباي 

وصددد ه السدددتعارها وا دددتدا  أوارهدددا  وو ددد  هم علدددى دددد  م للحددد   ومودددا ا م بالصدددد  بددده و 
 .ووص ة املظلومني

وتلبيددددق اددددءا الودددددا  مددددو م ومددددن ددددد  م مددددن ال ددددبا  املتلهدددد  ملع فددددق احلدددد  وا ددددا  
الاتوق أاول وفق م اهلل و زا م اهلل خ اي فس وا على  ر  احل  والوصح  وهدءا مدن ميدزا  

وف أهن املوهج السلاي الءين يتميزون  ائماي عن أهن األهوا  بالصد  باحل  ووص ته  والوا
أوص  أخاك ظاملاي أو :     )) اهلل  اوبه و اوب املظلومني  ولسان حاام ي    اول ال سول

  واددول الصدددي   رهللددي اهلل عودده بعددد بيعددق السددقياق  مددا رواهددا ابددن   دد  ر دده اهلل ((مظلومدداي 
والضعي  في م اوي عودي حىت أزيح علته ان  ا  اهلل  والقوي فدي م  …( " 5/842)

 .وهءا اسوا  صحيح: اال ابن    ( …وه احل  ان  ا  اهللهللعي  حىت آخء م
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أادددم ل ددم مددء  ة تتضددمن تعليقددا  علددى بعددأل مددا بل ددق مددن األاددوال واددد سددبقتها  
حممد بن عبدد الوهدا  / مالحظا  أرسلتها أليب احلسن   ما أن هواك وصيحق من ال يخ
 ددا  الاتوددق و ههددا أليب الوصددايب العبدددء الددءي أسددود  اليدده الل وددق القيددام ببيددان احلدد  إ

 .احلسن
 .أر و أن يستايد اجلميع من هءه املء  ا  

وأفيد م أوه اهلل اآلن ي يصلوا اال  الم أيب احلسن املس ن   أ   ته  أمدا الرد ف 
اآلخ  فلم يصن اليوا  ي  من  المهم املس ن بأصوا م أو املدون بدأاالمهم  فدا ا وصدن 

 ا  اهلل مبا يو به اهلل عليوا من الصد  بداحل     دأ م اليوا  ي  من  المهم فسوقوم ان 
 .والقيام بالقسط عليهم

واهلل أسأل أن جيعلوا مجيعاي من  عداة احلد  وأوصداره والقدوامني بالقسدط ال دهدا  هلل  
 .وأن يءهب هءه الاتوق ويؤل  بني القلو  ان ريب لسميع الدعا 

 
 كــتـبـه 

 ربيع بن هادي عمير المدخلي
 هـ81/2/8324

 مكة المكرمة
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 .هـ8322سجل بعد حج " الحدادية"قال أبو الحسن في شريط سمي بـ
 : الوجه األول

أما بعد  ف زى اهلل اخواووا الزائ ين خ اي    اي على زيار م املبار ق ان  ا  اهلل تعداهلل 
بدددق اصالصدددق إخدددوا م   هدددءا امل دددان ووسدددأله سدددبحاوه وتعددداهلل أن يدددد  عليودددا وعلدددي م اح

لو هددده ال ددد   وأن يددددفع عودددا وعدددو م وعدددن هدددءه الددددعوة مصدددار  السدددو  واال دددق فدددان اهلل 
ائتلادددن عليهدددا الوبودددا . سدددبحاوه وتعددداهلل ادددد أوعدددم عليودددا مجيعددداي بددددعوة أهدددن السدددوق واجلماعدددق

وتعارفددن فيهددا و وهوددا وأبددداووا  ي  تمددع علددى حرددام فددان وال علددى أف ددار ابت  هددا ر ددال 
باهددم  اسدهم ومددن بويدا  أف ددارهم امدا ا تمعوددا علدى  تددا  ربودا وسددوق وبيودا مدن عوددد أو

سل  هءه األمق الءين  هد ام باص يق والءين مدن سدلس سدبيلهم فقدد هددي اهلل صد ا  
فاادايق     يقدق السدل  والو داة    فَِاْن آَمُووا مبِْ ِن َما آَمْوُتْم بِِه فَدَقِد اْهَتَدْوا  مستقيم 
السددل  ودمددد اهلل الددءي مجددع بيووددا علددى هددءه الر يقددق املبار ددق  مددا دمددده سددبحاوه   يقددق 

وتعدداهلل أن رزاوددا البصدد ة   الدددين فلدديل  ددن مددن تسددل   ددان سددلاياي ولدديل  ددن مددن تسددون  
و ددم مددن ر ددن يظددن أوددده  ددءلس ولدديل  ددءلس  واملعيددار   هددءا البصددد ة   ( ) ددان سددوياي 

ْ ُعو ِاهلَل الل ِه َعَلى َبِص ٍَة أَوَا َوَمِن اتد بَدَعِق َوُسْبَحاَن الل ِه َوَما أَوَا ِمَن ُاْن َهِءِه َسِبيِلي أَ  الدين 
وسددل ها بعددده أتباعدده هددءه البصدد ة   البصدد ة الدديف  ددان عليهددا رسددول اهلل   اْلُمْ دد ِِ نيَ 

تم ال دالم الدين هي اليف متيز اح  من املبرن وهي اليف متيدز مدن ب دى تدن تبدا ى وادد  عد
                                                 

 .وال سيما من يساي  أهن األهوا  ويدافع عوهم بالبا ن  -ي واهللأ - (  )
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اال أوس تعد ف احلد  مدن موبعده الصدحيح   ( )على فضن العلم ولو ي ي ن   العلم فضيلق
لدو ي . وتع ف الا ق بني احلد  والبا دن  وال لدتلط عليدس األمدور وت دتبه عليدس ال دبها 

ي ن   العلم فضيلق اال هءا ل ادى ادا مدن فضديلق واوعدم ادا مدن مزيدق  عوددما ت دون علدى 
أََفَمدددْن َشِْ ددددي ُمِ بَددداي َعلَدددى َوْ ِهدددِه َأْهدددَدى أَم ددددْن َشِْ دددي َسدددوِيَاي َعلَدددى ِصددددَ اٍ   س بيودددق مدددن ربددد

ا ا وفقس اهلل للبص ة   الدين ع فن احل  وأهله  والبا ن وأهله  مث بعدد  لدس  ُمْسَتِقيمٍ 
ق والبصدددد ة   الدددددين ت ددددون بددددال  و  اهلل املوددددابع الصددددحيح. يددددأر  ور العمددددن اددددءا العلددددم 

ال دد ياق الوظياددق  ت  ددع اهلل هددءه املوددابع فتأخددء موهددا علمددس ومددن مث تأخددء موهددا اعتقددا ك 
وعملس مبا تعتقد وتعلم  أما أن تأخء العلم من هءا ومن  اك  ون ال  دو  اهلل هدءا املوبدع 

وف يسق من أرا ك  و ن وان ودن و ا  ودوان ادءه . ال    فال س أوس ف يسق  ن صيا 
  اووددددا ( )عوددددا  ددددو اي   التصددددايق  وال زلوددددا  ااصدددد ين ومقصدددد ين   ال بيددددقاحلقيقددددق  أووددددا ار

والحددأ أن   دد اي مددن الوددان ال يستأوسددوا بدداحل   اددد يعدد ف علددى اددول مددن األاددوال بضددعق 
أيا   و ائاق من األحا يث الوبويق  ومجلق من فتاوى أهدن العلدم األوائدن ل وده يد ى الودان 

جيد  أن يصدد  بداحل  مدع أوودا  دم  ودا وددن ود    على خدالف مدا يقدول  فيهدا  ووداف و 
اووددا ال وسددتوحل بقلددق السددال ني وال و دد  " هددءه املقالددق ال  شددق  الدديف سيحاسددبوا اهلل عليدده 

"  م ودن و    ال اتبا  لقول أحد اال بالدلين والربهان   م ر  وا وو    " ب   ة ااال ني 

                                                 

فدان :" ان  امليدزان هدو  تدا  اهلل وسدوق رسدوله باهدم السدل  الصدال  مدا ادال تعداهلل: لدو الدن بددل هدءا  لده (  )
 ".توازعتم    ي  ف  وه اهلل اهلل وال سول ان  وتم تؤموون باهلل واليوم اآلخ   لس خ  وأحسن تأويال

 .ألن العلم اد يدعيه د  العاي  والبص ة اد يدعيها من ياقدها  أو اد يدعى له  لس 
التصددايق وال بيددق فهم   علمهددم ولرددون بددني : اددد ي ددون عوددد بعددأل املتصدددرين اصددور  ددديد   األمدد ين ( 8)

ى التحددز  اددم احلدد  والبا ددن   األصددول والادد و   و  يددال ال بيددق اددد يتادداوون   ت بيددق مددن صدددروهم علدد
و وهوه بالبا ن  .والوال  والربا  من أ لهم وان بال وا   الدعاوى وحاربوا من هو على احل  فعال ي
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ألااوين  لما  مجيال   ل دن أيدن وااعودا مدن اع ف احل  تع ف أهله  واحل  بالدلين ال با
 . ( )هءه ال لما  

 
وددد ه مددن حددديث  دداب  أودده رأى عمدد   ( )   مددا  ددا    سددون أيب  او   الودد  

ابددن اصرددا  واددد واعددن لدده صددحياق مددن صددح  أهددن ال تددا  يقدد أ فيهددا أو أعراهددا للودد  
واهلل لقدد  تدت م ادا بيضدا   عليه الصالة والسالم  فقدال  أمتهو دون فيهدا يدا ابدن اصردا  

هءه  عوة بيضا  ال يستريع أحد أن يلرخها هءه  عوة وقيق ال يسدتريع أحدد أن ". وقيق 
يدخن فيها ماليل موها  اووا دءر من األخرا  اليف سدبقوا اليهدا  ائادق مدن احلدزبيني وأهدن 

  األ دخا،  األهوا   دءر من الدوال  والدربا  ألادوال ال  دال  وددءر مدن احلدب والدب أل 
فان تقليد األ خا، ماسد للعقول واأل يان  فان ال  ن الءي يعرن عقله وال يصددر اال 
عدن اددول ر ددن مدن األمددق  لهددا  هددءا معردن العقددن وماسددد لديوده   لوددا  اك ال  ددن ورددي  

 لبددق العلددم جيددب أن ي ووددوا مدددر ني .   ويصدديب  يؤخددء مددن اولدده ويدد   اال رسددول اهلل 
ي دددو ا  فددداف مودددء فددد ة  ويلدددق وأودددا أحدددءر وأادددول أن   الددددعوة  خودددا  ان للم حلدددق الددديف يع

الدعوة حتمن  عوة د يبق فوق ظه ها ان واساي د يباي يتسدل  علدى أ تداف هدءه الددعوة  ان 
هودداك مددن يلهددج بله ددق ددد  الله ددق السددلايق  ورمبددا  ددان ال  دد  مددن الوددان ال يدددرك هددءه 

ل ددن اليددوم أصددبح مددا  ددان يهددوالي أصددبح "  مددن  ددع   فمددا را ٍ " احلقيقددق  مددا اددال القائددن 

                                                 

ان السلايني الصدا اني علدى هدءه األصدول ود هدا مدن األصدول السدلايق والوصدو، ال د عيق ولدو اصد  فيهدا  (  )
ويع فددون . ن البا ددن مهمددا  دان مصدددرهمدن اصدد  أو خالاهددا مدن خددال  ولتمسدد هم ادا و بددا م عليهددا يد  و 

 .اادى بدليله فيتمس ون به ولو خالاهم أهن األرو مجيعاي 
هددددءا احلددددديث ي يدددد وه أبددددو  او  وامددددا رواه أ ددددد وابددددن أيب عاصددددم والدددددارمي وددددد هم اوظدددد  مسددددود أ دددددد  ( 8)

 ( .42-6/44) واوظ  اإروا  ( 4/822)
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    هدددءه الددددعوة سدددلاهم مدددن ابدددن احلدا يدددق مودددء  ( )معلومددداي ملموسددداي  رأيودددا  ائادددق ددددالة
سدددووا   حممدددو  حددددا  وف يدددد املدددال ي ومدددن  دددان علدددى  دددا لتهما  ادددوم ددددالة ال يوه دددون 

يع بون اءه ال د ة  أصول السل   وال يسل ون   يقق السل   واد  ان     من الوان 
ويظوون أن هءه ال  ة هي   خدمق السوق  عودما يدت لم هدؤال  أو أولتدس علدى املخدالاني 
بوال فيه ااوز  وفيه تعٍد حلددو  اهلل عدز و دن ادد  دان الدبعأل يدأول ادءه الرائادق ويظدن 

 ل ن اهلل عزو ن اد  عن ل ن  ي  ادرا. أن أهن البد  واألحزا  يستحقون هءا وزيا ة
وااوز احلدو  اليوم مع أهن البد  ودداي مع أهن السوق  واد  ا  ال د وأصبح يوماي حاهلل اي  

رفعوا عق  م با ام بعأل أهن السوق  ورمديهم بدامل وق موهدا  ( ) ائواي  رأيوا هؤال  احلدا يق 
واصدد وع عوهددا وفتحدددوا للدددعوة بابدداي مدددن اصددالف واجلدددل فدددوق مددا حتملدده الددددعوة مددن  دددوم 

ا ن وحا وا لرلبق العلم حا ة واالوا ام هلموا اليها فال يسد هءه احلا ة دد    د  م وم 
وأبداو م  ول ووا دمد اهلل عزو ن أن أبقى   الوان اص   ورأيوا ال    وال    من  لبدق 

                                                 

وهددم ي يبل ددوا   ال دددة علددى أهددن البددد    ددأو   دد  مددن السددل   اخل ودددالة.. ا ا  ددان هددؤال  متسددلقون  (  )
وعلددى رأسدددهم عمددد  بدددن اصردددا  وابوددده وسدددائ  الصدددحابق وعبددددال  ن بدددن القاسدددم واألعددد ع ومالدددس وال دددوري 

و ددددان السددددل  . و ددددا  بددددن سددددلمق وال ددددافعي وأبددددو اسددددحاق الاددددزاري وع مددددان بددددن سددددعيد الدددددارمي وددددد هم
 .أهن البا ن من مواابهم حيمدو م وجيعلون ال دة على 

ان من ت ميهم بال لو والتسل  على أ تاف الدعوة ي يب لوا  أو هؤال  وال ااربوه فدال وددري مداهي وظ تدس  
اهلل هؤال  األسالف ال  ام فدان الدن اإ دالل واالحد ام الودا فلمدا ا ت مدي أتبداعهم بدال لو ودد ه مدن املدءام 

 .واملبال ق   اال ام 
 . تع ف احلدا يق على حقيقتها وال ع فن أحداي من أهلها وال أظوس حتمسن هللدهمأظوس ي  ( 8)
وعلدى  دٍن فقددد عُدِ َف احلددا يون بال ددء   وع فدوا مودء ظهدد وا باصصدومق هللدد أهددن السدوق مسداي  م  ألهددن   

بدددن األهدددوا   وع فدددوا أن أهددددافهم اسدددقا  علمدددا  السدددوق املعاصددد ين وتبدددديعهم  أل دددم ي  دددون علدددى أم دددال ا
ح   والوووي وال و اف وابن اجلوزي ويبدعون من ي حم علديهم وحيداربو م ويعدا و م  وع فدوا برعدوهم   

 عدوهم اهلل ابدن تيميددق وابدن القديم وابددن أيب العدز  دار  الرحاويددق ف دم الادد وق  العلما  املعاص ين  وامتد 
علددى  ددج السددل  ه ددءا دسددبهم واهلل بيددوهم وبددني سددلايني حي مددون العلمددا  السددلايني املعاصدد ين ويسدد ون 

 .حسيبهم وال وز ي على اهلل أحداي 
 .وجيب أن ت ون األح ام على الوان اائمق على اإوصاف وباملوازين ال  عيق الدايقق 
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العلم اابن هدءا بالت اهدن تدارة  وبدالوا ة واإو دار تدارة أخد ى  في دب علدى  لبدق العلدم أن 
ماسدددة  هددا أن ت ددت ن  ( )خردد  هددءه الا اددق  ان هددءه الا اددق  ف اددق هدامددق  مدددم ةيدددر وا 

امددا ألمدد او   الواددون عسددى أن يع فددوا وأن . بالعدداملني   هددا أن ت ددوه صددورة الصددا اني 
ي ه وا ول ن بتسن ال ه ة وبتسن املع فق  أن تع ف من هءا الر ي  ومن تع ن ال ي  

ضدددون  لدددس لادددوا لايادددا مدددن السددداارني   أوحدددال الددددويا ابدددن أواوددده عوادددب يف ماوددده  و  د
والبا ني على فوا ا أو من الءين   واوسهم  ي  اءا أو لءاك مث أرا وا أن يظه وا صورة 
السوق على هءا احلال  حا دا للسدوق أن ي وودوا ادا أهدالي أو أن ت دون ادم مدأوى فالسدوق ال 

ملخلصددددددني املويبددددددني اهلل اهلل عددددددز  و ددددددن  وا.  ( )تقبدددددن اال الاحددددددول مددددددن ال  ددددددال والصدددددا اني
واملخبتني اهلل اهلل سبحاوه وتعاهلل ال يقوم بالسوق م اٍ   وال يقوم بالسوق الهدث ورا   ويدا وال 
يقددوم بالسددوق سددا  ورا   دده ة أو  الددب حمدددة أو أودده يددء   هوددا أو هودداك  السددوق  ددالبح   

                                                 

 سعد تور  اإبن  ه ءا يا ال يا أبا احلسن ما (  )
احلسددن مدددا الددءي هدددموه مددن أر دددان ان اهلل حدد م الظلددم علددى واسدده و علددده بددني عبددا ه حم مدداي  بدددني  يددا أبددا  

اإسددددالم  واإشددددان  مددددا الددددءي هدددددموه مددددن العقائددددد واملودددداهج مددددا الددددءي هدددددموه مددددن السددددون وخددددالاوه مددددن 
 .وما هو الاسا  واإفسا  الءي   وا به اإسالم واملسلمني . الوصو،

هدءا ال د يط و   دن والوان  ب ن ص احق ما  عوا السب والت ويه والتوقص اال    المس املس ن  
 .د ه من األ   ق اليف أُِخَء  المس موها بصوتس 

فا ا  اون ام أاوال وأعمال هدامق ماسدة فلما ا ي تء  ها ؟ ليقبن  المس ويدان يف  خصومس 
 .والدعاوى ان ي تقيموا عليها         بديدودا  أبدواؤها أ عديا  

 ".واوص  أخاك ظاملاي أو مظلوماي "؛ " اتقوا الظلم فان الظلم ظلما  يوم القيامق" 
واووددا ووصدد ك وووصدد  خصددومس  وأخددء علددى يدددك  وودددفع عددوهم مددا وددزل اددم مددن الظلددم  فددا ا تبددني لوددا 

 .ظلمهم أخءوا على أيديهم بالصد  باحل  
واهلل حسددديبهم وال وز دددي علدددى اهلل أحدددداي أ دددم أهدددن صددددق    يدددوهم وأادددواام فدددان  ددداووا   –هدددؤال  دسدددبهم  ( 8)

اخل فهدا  األ لددق الواهللددحق علدى  لددس وسددوف .. ءابني   أاددواام وأفعدداام ومدواااهم اله ددني ورا  الدددويا  د
وقددد  ددددن وأهدددن السدددوق معدددس هللددددهم وصددد اي للحددد  وأهلددده املظلدددومني واال فدددأعلم أودددس ادددد ا تسدددبن ادددءه 

 .األاوال امثاي عظيماي حيتاع اهلل توبق وصو  واست اار     واستحالل من اخواوس 
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يظه  أمدام الودان وادد ت د   لدده  من د ق فيه وان اختاى ف ة البد أن يلاظه البح   وأن
ووتوددددن رائحتدددده  السددددوق ال تقبددددن هددددءا الصددددو  فيهددددا ولددددءلس سدددد عان مددددا تسدددداارن أر ددددان 
احلدا يق األوائن  وع فوا ووا  الوان عوهم  واليوم أف اخهم من  ديد يعيدو ا بو ده آخد   

 يقاددون   يعيدددو ا بو دده آخدد   فعلددى  لبددق العلددم أن يدددر وا أن هددءه املدرسددق  تادد   ر دداالي 
و دده العدداملني  هددءه املدرسددق مددا  مددن أوددن م مددوراي ولسددن مب ددهور فددال يددت لم فيددس أحددد 
فدا ا أصددبحن لددس  رون ولددس مسدد د وموددرب ولددس اوتدداع علمددي مقدد و  أو مسددمو   ادداموا 
جيمعووه لس ويلالاون الزال  اليف ما يسدلم موهدا أحدد  وادم أودان وم ا دع ي  عدون الديهم 

وى اما بتلبديل   سدؤال أو بوهللدو  عودد مدن يعد ف مث يقولدون هدءه ويستصدرون موهم فتا
فتددداوى العلمدددا    فدددالن بدددن فدددالن  مدددا املقصدددو  مدددن ورا  هدددءا  الوصدددح للددددين؟ فلمدددا ا ي 
توصددحوا  ل ددم ال  ددن  مددا املقصددو  مددن ورا هددءا عددزة الدددين أو فددتح بددا  مددن اصددالف بددني 

ا تتسددمى بالسددلايق حددىت  اوددن عدداراي العدداملني اهلل اهلل  هددءه مدرسددق م ددؤومق ول سدد  أ دد
علدى السدلايني وعداراي علدى الدددعوة و دان لزامداي علدى  ددن سدلاي أن يتوصدن مدوهم وأن ي سددن 
مددوهم يددده حددىت ال جيلبددوا اهلل سدداحته فتددوهم و ددؤمهم وو دددهم  ويعملددون با دده ويددأتون مبددا 

سددلايق وهددن  ددان يددأتون بدده باسددم اأموعددق أو باسددم الدددعوة السددلايق  هددن  ددان   الدددعوة ال
 يخوا األلباف ر ق اهلل عليه  هن  ان ا ا أرسدن  البداي مدن  البده يددعوا اهلل اهلل   م دان 
يوظ  أين ت دى عود فالن أو تع ى عود فدالن  فدالن ت ددى عودد فدالن وفدالن هدءا حدزيب 
ا ن أصددددبح حزبيدددداي  تع ددددى عوددددد فددددالن وفددددالن سددددلاي  يبيددددن حزبيدددداي ويصددددبح سددددلاياي ي  أو 

 الالسددالم علدي م  ادد(  لده اددال )ن هددءا مدوهج العلمددا   فدالن سددلم علدى فدالن الع دل  هد
ا ن هدددءا حدددزيب  هدددب أودددس زر  أهللدددن أهدددن  ( )هدددءا حدددزيب  فدددالن زار فدددالن املددد يألا ن 

                                                 

هءه األمور  ان يو  ها السل  على من ياعلها  وأاواام مو ورة م دهورة    تدب السدوق  السدوق للخدالل  (  )
والسوق لعبداهلل بن أ د  وال  يعق لآل د ي  و د   اعتقدا  أهدن السدوق لالل دائي ود هدا وسدوء    ديتاي مدن 

 .هءا فيما يأر ان  ا  اهلل 
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األرو تدد ى أن   زيارتددس املصددلحق لدده عسددى أن يهددده اهلل ويأخددء بيددده اهلل اادددى أو ان 
 عددوة  س و عودداي فيددس  أي جيددب الودد  تقدديم ح ددق فتددربأ  متددس  فت ددون زيارتددس  مددق لدد
  مددن اددال ان مددن زار فددالن أو أ ددن عوددد ( )امدد أة يهو يددق وهللددعن لدده السددم    را  ال دداة

فددالن هددءا لددديل بسددلاي  هددءه أصدددول ظاملددق  اهلددق تودددا ي  مبلدد  فيهددا علدددى  هددن أهلهدددا 
حد  وهللالام  وعم هواك حاال  ي ون فيها التحءي  لبعأل األ خا، الدءين ال يع فدون ا

احددددءر فالوددداي ال تدددأر لادددالن وال توددددزل عودددده : مدددن املبردددن وال السدددق مدددن املبتدددد  وقدددول لددده 
خ دديق علددى هددءا ال ددخص أن شسدده مبساسدده وأن ياتودده باتوتدده أمددا ان ي ددون هددءا   العدداي 
و   الب العلم املربز و  البص  و  الءي يع ف هءا ويع ف  اك هءه القاعدة مدا ع فودا 

دا يق اجلهلق الءين هم  ؤم على هءه الدعوة وهم يعملدون بأواسدهم وألواسدهم اال من احل
ليسدوا با وددا يعملدون  هددن  دان   أصددول هددءه الددعوة يومدداي مدن األيددام أودس ا ا الددن علددى 

أودا مسدتعد أن آر . مبتد  ر ه اهلل أن هءا متيع للدعوة وأن هءه موازوق خايق من اال هءا
 .وحدي اي وهم يء  ون    اي من أهن البد  وي  ون عليهم  ب تب علما  السوق ادشاي 
 : الوجــه الثاني

من اال ان ال حم هءا خمال  ملوهج : "اال أبو احلسن     يره املسمى باحلدا يق
أهن السوق واجلماعق ولءلس جيب أن ت ون هواك هللدوابط  هوداك حداال  تد حم فيهدا علدى 

ر ده اهلل    سدياق تقدول ال ر ده اهلل و  سدياق تقدول  املبتد  وحاال  تقول   املبتدد  ال
                                                 

 . أبا   عام أهن ال تا   مث اوظ  ما ا عملن اليهو يق اصبي ق  عو ا ألن اهلل وعم أ ا  الو   (  )
واد ياعن أهن الضالل والبد  بأهن السوق ما هو  د  مدن هدءا  أال وهدو افسدا  عقيددة و يدن مدن جيالسدهم 
ووددالرهم أال تعلدددم أن رسدددول اهلل حددءر مدددوهم   دددد  مددا حدددديث أال تعلدددم أن أئمددق السدددل  حدددءروا مدددوهم 

علددى رسددوخهم    العلددم ال جيالسددو م وال يسددتمعون اهلل  المهددم  اإمددامني ابددن سدد ين  و ددان   دد  مددوهم
وأيو  السختياف ود  ا  أال تعلم أن هلليا      من املسلمني واملوتسبني اهلل املدوهج السدلاي سدببه خمالردق 

هم وأظوددس تعدد ف وزيددارا  أهددن األهددوا  والبا ددن  و  التدداريخ أم لددق لتددأ   بعددأل العلمددا  بددبعأل مددن خددالرو 
مدوهم عبددال زاق الصددوعاف وأبدا  ر اادد وي والبيهقدي وابددن عقيدن و  هدءا العصدد  عوددك   الدديمن مدا ع مددن 

 . األ  يا  هللاعوا بسبب خمالرتهم ألهن الانت والسعيد من وعأ ب  ه
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ر ه اهلل و  سياق أو  حاال  تتعلم من املبتد   مدا تعلدم أهدن السدوق مدن األعمدل وأيب 
اسحاق السبيعي و ما تعلموا من أيب معاويق حممدد خدازم الضد ي  امل  دي  و مدا تعلمدوا مدن 

احلالددق أيضدداي اددا هللددوابط وهودداك حدداال  اتددا ة القدددري  تعلددم أهددن السددوق مددن هددؤال  وهددءه 
توص  املبتد  صاحب البدعق اصاياق على صاحب البدعق ال ليظق  وحداال  توصد  املبتدد  

اوظ  . ( ) ن حالق اا هللوابرها ال  عيق  من اال أن هءه املسألق  لها سوا . على ال اف 
سديد اردب وحسدن البودا اهلل فتوى ال يخ األلباف ر ه اهلل ملدا سدتن عدن  دواز الد حم علدى 

  ملدا سدتن عوهمدا هدن جيدوز الد حم عليهمدا أم  ( )ر هما اهلل وان أردمدن أودوف احلدا يدق 
 ال  واال ان  ون تعد ا مسلمني فيد حم عليهمدا أل مدا  اخدالن   عمدوم اولده تعداهلل 

وددا عددن واسددي أعددد ا هللددالني موحدد فني وأ رَبد وَددا اْدِاددْ  لَوَددا َوِإْخَواوِوَددا ال ددِءيَن َسددبَدُقووَا بِاِإشَدداِن 
واددد اف سددديد اردددب أ دددد اد افددا مدددن ادددد اف حسدددن البوددا  ل دددن أعدددد ا مسدددلمني أتددد حم 
عليهمددا ان احت ددن لددءلس ولدديل    ددن احلدداال  يلزموددا أن أتدد حم عليهمددا  واددال ال دديخ 

لَوَددا َوِإْخَواوِوَددا  رَبد وَددا اْدِادد ْ  ان  وددن تعددد ا مسددلمني  ددا  اخلددني   اولدده تعدداهلل " ر دده اهلل 
ادددال وان  ودددن تعدددد ا  ددداف ين    ال  دددح اهلل فأودددن ال تددد حم   ال دددِءيَن َسدددبَدُقووَا بِاِإشَددداِن 

ت حم عليهما  مث اال للءي  فأون  ال" ال  ح اهلل " هءه عبارة ال يخ األلباف " عليهما 
                                                 

اا  الديف يد حم ت    يا أبا احلسن مدن   د  الضدوابط بددون بيدان ادءه الضدوابط مث مدا هدي احلداال  والسديا (  )
فيهددا علددى أهددن البددد   ومددا هددي احلدداال  والسدديااا  الدديف ال يدد حم فيهددا؟  اهلل آخدد  احلدداال  الدديف تسدد  ها 

 .بدون بيان فيخ ع السامع وهو   بلبلق وح ة ولبط وما ه ءا ي ون العلم والتعليم 
ال  وي مدي أصدحا  رسدول سبحان اهلل سيد ارب الءي يسخ  مدن ود  اهلل موسدى ويرعدن فيده  عودا   د ( 8)

اهلل بالعظدددائم وي مدددي بعضدددهم بالواددداق وال دددء  واصياودددق وال دددل و ددد ا  الدددءمم  ويعردددن صددداا  اهلل علدددى 
أصددول اجلهميددق وعلددى أسددوأ موهددا ويقددول بدداحللول ووحدددة الو ددو  واجلددرب ويقددول باإ دد ا يق وبأزليددق الدد و  

فيده فودون املوسديقى وحلقدا  املسدار  والسديوما  ويو   مع زا  ال سدول دد  القد آن ويقدول   القد آن واسده
وال يقبدن أخبدار اآلحدا    العقائدد بددن يد   املتدوات ا  والدءي أحيدا مددءهب اصدوارع فأفسدد بده أ يداالي أ خوددوا 

 .  األمق وسا وا  ما ها واتلوا وسا ها وأ اااا  ما فعلوا   اجلزائ من ارها  وفنت
مث تسددميهم باحلدددا يني مدن أ لدده ان  هددؤال  يددا أخددي ال حي مددون الدد حم وامددا أمدن هددءا حالدده تدد دم أوددوف السددلايني  

 .ي ون أن اللهج به على م ن سيد ارب اد ي ون له آ ار هللارة 
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 ددواز صددالة اجلوددازة علددى أوددا أسددألس يددا أخددي  ألدديل أهددن السددوق اددد اتاقددوا علددى " يسددألُه 
اال هن   أهدن السدوق أحدد مدن : بلى: اال ( )املبتد  على سويق صالة اجلوازة على املبتد 

العلما  يقدول املبتدد  يددفن بددون صدالة  ودازة    هدن أحدد مدن  السدوق ادال  املبتدد  يددفن 
الة علدى  ون أن يصلى عليه صالة اجلوازة  اجلوا   ت ن عاي من علما  السوق ي ك الصد

املبتد  وعم بن هو  ون املبتد  وأخ  من املبتد   فالو  عليه الصالة والسالم ت ك الصالة 
علدى بعدأل أصدحابه ألن عليده  يوددا  والدءي يتحمدن الددين لدديل مبتددعاي  في دوز لد أن مددن 

أن يددد ك الصدددالة علدددى املبتدددد  مدددن أ دددن أن ي تدددد  الودددان عدددن بدعتددده وأن  ( )رؤون السدددوق
وأرى : عن سلوك   يقته وموه ده ومدع  لدس يقدول  ديخ اإسدالم ابدن تيميدق يز    الوان 

عدن ارت دا   ( )له أن يدعوا له وان ي يصدِن عليده لي مدع بدني املصدلحتني  مصدلحق الز د 
البدعق وال ياو  املين من الدعوة له بال  دق ال يخ األلبدداف ر ده اهلل    وابده يقدول هدءا 

ال  ( : ادددال لددده )  ( )ان املبتدددد  ال يصددلى عليددده: وق ادددال ال  ددن  هدددن أحدددد مدددن علمددا  السددد
                                                 

أ بددن هددءا يددا أبدددا . هددن اتاقددوا علددى سددويق الصددالة علددى الدد وافأل واصددوارع ودددالة اجلهميددق ودددالة الصددوفيق (  )
 .احلسن 

ؤون  مث من امل ا ن هو اإ  ار موه بدون بيان وبدون تاصين وبعدد أن حيصدن الضد ر وجيوز أيضاي ل   ال   ( 8)
 .واملااسد  وتقوم امل ا ن املا اق ألهن السوق يأر م ن هءا ال الم 

 وهن للعاي ود ه أن ي ك ال حم على املبتد  ملصلحق الز   عن بدعته ؟ (8)
القدريدق يدون : حيدث ادال   لبد  وعلى رأسهم رسدول اهلل هواك علما  يقولون مبوع الصالة على أهن ا ( 4)

  (85 /8)هدددءه األمدددق امل دددءبون بأاددددار اهلل ان م هللدددوا فدددال تعدددو هم وان مددداتوا فدددال ت دددهدوهم رواه أ دددد 
) واآل د ي   ال د يعق( 44 ، )وابن أيب عاصدم   السدوق ( 28حديث  45/ )ق ما  وابن( 5/402)

يقه على ابدن ما ده أن احلدافأ ابدن ح د  صدححه  مدا حسدوه األلبداف ووقن السودي   تعل(  2   20 
مواد  أهددن السدوق واجلماعددق " اوظد  ( 25  حددديث 88/ )وصددحيح ابدن ما دق  44   ظدالل اجلودق ، 

 (.8 4/ " )من أهن األهوا  والبد  
 وا م هللدداهم  وال ال تعددو " ومددوهم ابددن عبددان وابددن عمدد  وياهددد ومالددس والليددث وأبددو  ددور اددال هددؤال    القدريددق  

اوظدد  موادد  أهددن السددوق مددن أهددن البددد  لل حيلددي " تصددلوا علددى موتدداهم واددال أبددو  ددور ال وصددلي خلاهددم 
 .واد أحال اهلل مصا ر هءه األاوال ( 4 4/ )

ال االسدددوهم وال ت لمدددوهم وان م هللدددوا فدددال تعدددو وهم وان مددداتوا فدددال "وعدددن ب ددد  بدددن احلدددار    اجلهميدددق 
مدن ادال القد آن خملدوق فهددو  " وعدن حممدد بددن حيدد العددف ( 86 / ) بدن أ دد السدوق لعبدد اهلل" ت دهدوهم

= 
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ا اي هددءا اتادداق مددن أهددن السددوق علددى  ددواز الصددالة علددى املبتددد  وهوددا سددؤال  دداف أوددا :اددال
هن أحدد مدن أهدن السدوق ادال أن صدالة اجلودازة : أهللياه اآلن ليل مو و اي    الم ال يخ 

  صدالة اجلودازة  اللهدم اداد  لده وار ده   على املبتد  اا صي ق و عا  د  الدعا  املعد وف
أبدلدده  اراي خدد اي مددن  اره  وأهددالي خدد اي مددن أهلدده  وأ دد م وزلدده ووسددع مدخلدده هددن أحددد مددن 
علما  السوق أو أحد من رواة احلديث روى لوا روايق أن املبتد  ا ا صليوا عليه صالة  وازة 

الة اجلوازة اللهم ألعوده اللهدم افعدن   ص( وقول ) أو . ودعوا له  عا  آخ  د  هءا الدعا 
فيه  افعن فيه  هن حصن هءا   يب هءا  عا  عليه بال  ق أم ال أبدله  اراي خ اي من  اره 

                                                                                                                                                       

( 8/485)الالل ددددائي األددددد األول "وال ت ددددهد  وددددائزهم وال تعددددا  م هللدددداهم ...  دددداف  ال يصددددلى خلاهددددم 
ومدن مدا  و دان ال يز دي وال يصدلي اال    ))(:  4 ،")االختيدارا "وهءا ابدن تيميدق ر ده اهلل يقدول   

الصددالة علددى  يوب ددي ألهددن العلددم والدددين أن يَددَدعوا الصددالة عليدده عقوبددق وو دداالي ألم الدده؛ ل  دده رمضددان 
واملدين الءي ال وفا  له  وال بد أن يصلي عليه بعأل الوان  .القاتن واسه وعلى ال ال  

 .وان  ان موافقاي فمن علم واااه ي يصن عليه  ومن ي يعلم واااه صلى عليه
ن يتــرحم علــى مــن مــا  كــافرات أو مــن مــا  م مــرات للفســم مــع مــا فيــه مــن ا يمــان  وال يجــوأل ألحــد أ

 .كأهل الكبائر
ومددن امتوددع مددن الصددالة علددى أحدددهم ز دد اي ألم الدده عددن م ددن فعلدده؛  ددان حسددواي  ومددن صددلى علددى أحدددهم 

لددده    ي  ددو لددده ر دددق اهلل  وي ي دددن   امتواعددده مصدددلحق را حدددق؛  ددان حسدددواي  ولدددو امتودددع   الظددداه  و عدددا
 .البا ن لي مع بني املصلحتني  ان أوهلل من تاوين احدا ا

دسدن ال ددهيد والصدالة عليده يدددل علدى عددم الو ددو   أمدا اسدتحبا  الدد ك فدال يددل علددى   وتد ك الود  
 ."حت   الاعن

فهددءا ابددن تيميددق شوددع الدد حم علددى مددن مددا  مظهدد اي للاسدد ؛ فمددن مددا  مظهدد اي للاسدد  و اعيددق اهلل الضددالل 
 .هلل اءا احل مأو 

مث يالحددأ أن  ابددن تيميددق فص ددن   اضدديق الصددالة علددى أهددن الاسدد   وي ياص ددن   الدد حم علددى مددن مددا  
 .مظه اي للاس 

ما حاصله أن الدءين يددعون عليداي واحلسدني وسدا  م م د  ون ( 424-8/428)و  فتاوى الل وق الدائمق 
 هم املسددلما  وال حيددن أن وتددزوع مددوهم وال حيددن لوددا أن  دد  اي أ ددرب ودد ع مددن ملددق اإسددالم فددال حيددن أن وددزو 

بتوايددع ال دديخ ابددن بدداز وعبدددال زاق عاياددي وابددن دددديان وابددن اعددو  وأاددوال السددل   " وأ ددن مددن  بددائحهم 
 .   ة   هءا البا  
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وأهالي خ اي من أهله  وأ د م وزلده ووسدع مدخلده هدن هدؤال  أهدن السدوق  داووا تيعدني للددعوة 
 .ليق السلايق هن هؤال   اووا يقولون باملوازوق اصايق أو اجل

فددأاول بددارك اهلل فددي م  هددن فاهللددح و ا دد  وال بددد لرلبددق العلددم أن يدددر وا  لددس  
أحددب لرلبددق العلددم أن يعي ددوا   أوهددام وخيدداال  بددأن الدددعوة تسدد  علددى أحسددن حددال  ال

فان الدعوة   ما ق الر ي   فان الدعوة   ما ق الر ي  والبد أن يتودا ى وأن يت داو  
البص ة اءه الدعوة وأن ي وووا على   ي  واحد والب واحدد وأن أهن احل  وأهن املع فق و 
 ما توبء الوواة من التم ة ألن هؤال  ال عدالع معهدم اال امدا يتوبدوا   ( )يوبءوا الا اق احلدا يق

                                                 

ت داو  أوالي هؤال  الءين لاصمهم ليسوا يفدا يق وليسوا مدن أهدن البدد  وهدءا الدءي ترلبده مدن التودا ي وال (  )
من أهن احل  واملع فدق  عدوة اهلل الا ادق و عدوة مو د ة اهلل وصد تس أودن ووصد ة أخرائدس وأهدن احلد  واملع فدق 
والبصددد ة يوبدددءون هدددءه الددددعوة وي فضدددو ا ويو  و دددا  فهدددال  وا يدددن ادددءا هللدددد الددد وافأل والصدددوفيق القبوريدددق 

 .ا ينيوالعلماويني و اإخوان والتبلي يني والقربيني وامل  اويني واحلد
ان هددؤال  الددءين تسددميهم باحلدا يددق وتؤلددب علدديهم ردددم مددا تقدددم عددن السددل  مددن موددع الدد حم علددى بعددأل أهددن  

البد  ي حي موا ال حم وي يبدعوا من ي حم وي يرعووا   علما  السوق الدءين ي  دون علدى أهدن البدد   بدن 
 .هم حي مو م ويءبون عوهم خبالف احلدا يق   هءه األمور

هدد يقدول   بدايدق ال د يط ال ابدع و  488 فصال الب د ي   اجللسدق الديف متدن عودد م   مدأر     دعبان مدن  
 : ايق احلوار   ال حم

عن السدل  و أوده مدا ياهدم السدل  أو ال يددري مدن هدم السدل  والسدل  باتاداق ( ي يد أبا احلسن ) أوا  لمته " 
 .ق الءين  هد ام الو  باص يق و ءلس من سار على   يقتهم على أ م الق ون املاضلق  الق ون املاضل

واألم  هن ام موهج الديدوق  لما    وا مبتدعاي ر ه اهلل وأ ووا عليه  اك ال وا  العر  مث أتو وت لموا فيده 
. 

وافد    الم ال يخ ربيع فهو يت لم ويدادق مع أوا ال وواف  ال ديخ ربيعداي ر ده اهلل   هدءا وأخدء احلد  مدا 
 الم السل  وما خال  موهج السل  و  ه  ال يخ األلباف لده  دالم   ال مداري ولده   حسدان عبدداملوان 

وددص  مددوهج ومددءهب اددم   ديدوددق  ائمدداي  لمددا يء  وودده ( وقددول ) واصسدداف  ولدده  و لدده  واهلل ددد   لددس 
 ر ه اهلل  لما يء  ووه فهءا هو األم ؟

  ومددا    ليددن  و ددالم  دديخ اإسددالم  لمددا تقدد أ اددده يددء   مبتدددعاي وأمددا  ددالم  دديخ اإسددالم مددا    ددي 
 .ويقول ر ه اهلل ؟ فبارك اهلل في م 

أما في نفوسـاا فمـن ح ـل ماـه وهءا األم  ال الم عودما تسأل وعودما تت لم وعودما يسمع  المدس  
 " أللل اهلل يغفر له ويرحمه مالم يبلغ هذا الزلل أن يقع في الكفر والعياذ باهلل

= 



 - 15  -

اهلل اهلل وامدا أن ي وودوا    عدوة ددد   عوتودا وي يوادع مدع احلدا يددق األوائدن اال هدءا ي يواددع 
وا اتدن  ( )ا ر  عليهم العلما  وحءر موهم العلما   س    و تهممعهم اال هءا  عود م

ودددارهم واليدددوم يواددددون وددداراي للاتودددق ووددداراي للحددد   جيدددب علدددى أهدددن السدددوق املددددر ني لددددعو م 
ال يدددورين عليهدددا أن يقادددوا املواددد  الدددءي أو بددده اهلل سدددبحاوه وتعددداهلل علددديهم   بيدددان احلددد  

 ... (واع اوقرا    ال  يط .... ) ( )والء  عن السوق والتحءي  من
 ددداووا مدددن املعتدددزلني   ددداووا مدددن (..... اوقردددا    ال ددد يط.....)اصدددوارع الدددءين خ  دددوا مدددا
 لمدددق حددد  يددد ا  ادددا با دددن سددداها  األحدددالم " ان احل دددم اال هلل " أصدددحا  علدددي  وادددالوا 

اعتزله املعتزلق  حد ا  األسوان ي ي  وا األم  اهلل بابه وي يأتوا البين من بابه احلسن البص ي
مددن حلقتدده ويلسدده املعتزلددق الددءين اعتزلددوا احلسددن  فددال يقددولن اائددن الددءي   الصدد   دددن 
وااوددا أمددام  أصددحا  احلزبيددا  السددابقق سدد ورين وددد هم  واجلمعيددا  السددابقق ملددا خددالاوا 
ن الدعوة  ملا خالاوا الدعوة و اووا   الص   ا ن الدعوة  ن يدوم بدني احلدني واآلخد  تلتاد

                                                                                                                                                       

فال  ددن امددا يسددتو   الدودوددق واإ  ددار مددن الدد حم علددى أهددن البددد  ألودده يدد ى أن هددءا لدديل مع وفدداي عددن 
 .السل 

ا دد ال  ل ودده اددد أزالدده مبددا بعددده   واددل السددياق  وا ن " اخل...أوددا ال أوافدد  ال دديخ ربيددع:" وعددم   اولدده
يظهدد  أن ال  ددن ي وددال  مددوهج السددل  فهددو اليدد ى مددا وعدداي مددن أن يدد حم اإوسددان بيودده وبددني اهلل واددءا 

 .ويظه  بُعَده عن موهج احلدا يق
مث يدا أبددا احلسددن  يد  ترالددب يفمددن اأمدن علددى املاصددن و   دالم أهددن البا ددن مهمدا تباعددد  األاددوال  

زماودداي وم اودداي ومهمددا ت دد ر بددا لهم الصدد يح وال تأخددء اددءا األصددن املزعددوم ا ا اددال السددلاي   سددياق ا اوددق 
ان اهلل يددأم  بالعدددل . البددد  ال ليظددق  المدداي مق وودداي ببياودده الصدد يح   واددل السددياق و  واددل اجللسددق أهددن 

ومددن القسددط أن تأخددء أهددن البا ددن ببددا لهم  يَددا أَيَدَهددا ال ددِءيَن آَموُددوا ُ ووُددوا اَدددو اِمنَي بِاْلِقْسددِط  واإحسددان 
 . يهم الوان  ون تأوين وأن ال تلص  البا ن باألب يا  مث تؤلب عل

الءين حءروا مدوهم و سد وا  دو تهم وألادوا ال تدب   هللدالام وظلمهدم هدو ال ديخ ربيدع واخواوده وتالميدءه  (  )
 .ف ان يوب ي أن توص عليهم 

ْ هللددالام العقائدددي واملوه ددي مث أال تدد ى أن الع عوريددق وامل  اويددق الددءين أصددلوا أصددوالي با لددق ووددا وا ادددا  ( 8) بدَددني 
العلمددددا  و تبددددوا وو دددد وا أبددددا يلهم والددددءين سددددعوا بددددالانت   ال دددد ق وال دددد   أوهلل اددددءا التأليددددب واسددددتهاووا ب

 .والتهييج ان مواا  أيب احلسن وتص فاته لاي دايق ال  ابق 
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علددى واسددها توظدد  هددن هددي   الر يدد  أم ال هددن هددي تسدد  سدد اي صددحيحاي أم أ ددا أخددء  
  ال  هدءا ددالم األخددو  ملدا و دد  ابدق سدا ة ( ) ا  ال مال وهي تظن أ دا علدى اجلدا ة 

الر ي  أخء ح  اي واال اآلن أع ف أم  ال اهدب أحدُب اهلل اهلل أم أمد  السداح   مدع أوده ال 
مد  ال اهدب أحدب اهلل اهلل ل دن مدن بدا  التأ دد والت بدن مدن صدحق ي ا  ي س أحدداي أن أ

الددددعوة الددديف ددددن وسدددل ها فبدددني حدددني وآخددد  يتاقدددد اإوسدددان اولددده وعملددده هدددن ددددن علدددى 
الددلين  الدددلين : األصدول الديف ودت لم ادا  أيدن ددن عوددما وقدوم علدى املوداب  وودت لم ووقدول

لم  ال لدو ت لمودا يد  وا فدالن  أو يقولدوا وبعد  لس و ى أ يا  يودى اا اجلبني  خناف ودت 
فددالن  شددو  احلدد  بددني  بددان ومقلددد  متددو  الدددعوة بددني  بددان ومقلددد  ال العقوبددق وخيمددق  

د َُ ْم مُث  ال   ( )العقوبق وخيمق  العقوبق وخيمق وهي االستبدال َوِاْن تَدتَدَول ْوا َيْسَتْبِدْل اَدْومداي َديدْ
ا ا ددن بددلوا أمد  اهلل وي وقدن  لمدق احلد  ووصدد  . دال واستتصدالاسدتب َيُ ووُوا أَْم َاَلُ ْم 
ا ا  ان أهن البا دن ي فعدون عقد  م بالبا دن وهدم الدق وودزر يسد  ف يد  . اا هلل عز و ن

يضدددع  أهدددن احلددد  وهدددم اجلمهدددور األعظدددم والسدددوا  األعظدددم للددددعوة هدددم السدددوا  األعظدددم 
 لدو  دان ال  دن وحدده لواد  ادءا للدعوة  ي  يضع  أهن احل  وهم أصدحا  حد  واهلل

                                                 

وا ن فعلى السلايني أن ي وووا علدى يقظدق ووعدي مبدن يأخدء  ا  اليمدني و ا  ال دمال فيحدءروه ويودءروه  (  )
يعددو  اهلل اجلددا ة وي بددن عليهددا فددان أ  فقددد اامددن عليدده احل ددق وهددو الددءي يتحمددن مددن هددءا التخددبط فلعلدده 

 .مستوليق  ن ما ي تب على مواااه وتص فاته 
يبدو من حال أيب احلسن أوه ال يدرك ما واع فيه مدن أخردا  ويد ى أن خصدومه ادد وصدلوا اهلل  ر دق  بد ة  ( 8)

  أو التقليدددد وأن عقوبدددق الَسددد و  عدددن خصومدددده لددده مدددن االدددد اف وأن الدددءي أسددد  َن الوددداَن هدددو امدددا اجلددد
عقوبق وخيمق هي االستبدال وهءا  له با ن فاألخرا  الواهللحق عود أيب احلسن ليسن بالسهلق وعليده أن 

 .ي  ع عوها
ون ح الشباب بالسكو  مؤقتات يدل علـى بـبر ورويـة فعليـه أن يـدر، ذلـكر ويشـكر فاعليـهر وعليـه 

 . لحة الدعوة ال جباا وال تقليدات هذا حسب ما نعرفأن يدر، أنه إنما كان لم 
هددءا واددد ي ددون   أصددداا  أيب احلسددن مددن يعدد ف أخرددا ه ول ودده جيامددن ويددداهن وجيدد  عددن موا هتدده بأخرائدده   

 .فعليهم أن يتقوا اهلل وي اابوه وأن ي وووا من القوامني بالقسط
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عدددز و دددن  أو تواددد   سدددالاته و يددد  وهدددؤال  األوصدددار وهدددءا اجلمدددع  ( )احلددد  حدددىت يلقدددى اهلل
العظيم    ن م ان  ومع  لس ت ى الودان ال يستأوسدون بداحل  وال يستأوسدون بدالرباهني  

ودص ي ون على األمد  بعدأل املسدائن الديف ت لمدن عوهدا لدو  دتن أن أ دي أ  د  مدن متدق 
عن سل  األمق ل ان  لس سهالي ميسوراي على  ن مسألق من هءه املسائن  أ    من مائق 

واحد ف ي  لو ا أ  بقيق ال تب   ي  لو واان على  الم العلما    ( )وص من  تا 
هءا هو احل  البني األبلج الءي ال تزيغ سبيله ومع  لس تد ى أواسداي عوددهم تد    وعوددهم 

وعودددهم وظدد ة والعيددا  بدداهلل  يوظدد ون اهلل األمددور وهددم ت تعددد هللددع  وعودددهم يعددق خددوف 
 .موهم ف ائصهم  ال  ال  ال  احل  أح  أن يتبع  فما ا بعد احل  اال الضالل 

أيها اإخوان ووصي أواسوا وايا م باالستتوان باحل  وال با  عليه والصدق مع اهلل 
لميق اليف وت لم اا   يالسوا   وووصي أواسوا باحيا  األصول الع ( )  ال  و  اهلل احل 

وااعوددا العملددي    وااعوددا العملددي  ت ددون هددءه األصددول الصددحيحق الصدد حيق الدالددق بوهللددو  
وليسدددن  ( )و ددال  عدددن   يقدددق السدددل  القائمدددق علدددى االسدددتق ا  والتتبدددع والتقعيدددد والتأصدددين

. ل السدددل مث يت اهدددن بقيدددق أادددوا ( )اائمدددق علدددى أن أحدددداي يأخدددء ادددوال مدددن أادددوال السدددل 

                                                 

مددن املسددائن الدديف خاصددمس فيهددا مددن تسددميهم ا ا  ددان عودددك مددن  تددا  واحددد متددق وددص علددى  ددن مسددألق   (  )
باحلدا يددق و بتددن علدديهم يقيودداي فبددا ر بدداب از  لددس خاصددق مددا يتعلدد  بالصددحابق وب دد   أن يؤيدددها ال تددا  
والسوق وموهج السل  وسد ى مدن أهدن السدوق املواد  امل د ف واال فدأر ع اهلل احلد  وتدب اهلل اهلل مدن هدءا 

 .عقن وال مع ال    التأليب والتهييج الءي ال يتا  مع ال
 .وسأل اهلل أن يوف  هؤال  ملع فق احل  وال با  عليه  ( 8)
ان  اون هءه األصول مدن تقعيدد وتأصدين السدل  الصدال ومسدتمدة مدن ال تدا  والسدوق فحديهالي ادا وان   ( 4)

 اوددن مددن ددد هم مددن املتددأخ ين فوسددأل اهلل أن يقددي املسددلمني  دد ها وخدد  لددس أن تدددرن أصددول السددل  
 ضمها وت بط أون ود ك ال با  اا فايها ال اايق وال وا  وأر دو التقليدن مدن اللهدج بالتقعيدد والتأصدين و 

 .احد  فقد عاويوا وعاون الدعوة السلايق موه    اي 
ُه ِاهلَل الل ددِه فَددِاْن تَدوَدداَزْعُتْم ِ  َ ددْيٍ  فَدددُ َ و  أاددوال السددل  ا ا اختلاددن فم  هددا اهلل اهلل ورسددوله  مددا اددال تعدداهلل  ( 4)

د أ َوَأْحَسدُن تَدْأِويالي  مث اهلل فقده الصدحابق ومدن تدبعهم  َوال  ُسوِل ِاْن ُ ْوُتْم تُدْؤِمُووَن بِالل ِه َواْليَددْوِم اآلِخدِ  َ لِدَس َخيدْ
 .باحسان 
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القواعد ال تقوم اال باستق ا  وال تقوم اال بتتبع وليأتيوس ر ن بدوص عدن السدل    مسدألق 
فيهدددا ع ددد ا  الوصدددو، توهللدددع   مواهللدددعها وبضدددوابرها  ي دددون ادددءا الدددوص و ددده وللدددوص 

و موهللع آخ  ومقام آخد   آل يأتيودس ر دن  وال يأتيدس مب دن هدءه الاتودق . اآلخ  و ه آخ 
فالن اد اال فالن  ان له وعدم اال فدالن هدءا حد   ل دن تعداهلل ووظد   ويقول لس  اد اال

بقيق أاوال فالن هءا بقيق أاوال العلما  وهءا الءي أوا بصد ه ان  ا  اهلل مجع أاوال أهن 
هددءه األصددول عمليددا بالتدددلين والتم يددن و اإتيددان باألم لددق الدالددق  ( )العلددم ووهللددع أو احيددا 

ن هدءه املسدائن ال حتتداع أبدداي اهلل أن ي دت ن ادا أحدد  لدوال على  لس واد  ودا وظدن أن م د
أن رفع أهن البا ن عق  م ببا لهم ف ان لزاماي من التأصين و ان لزامداي مدن وهللدع القواعدد 
العلميق    لس رهللي من رهللى وسخط من سخط  هءه  عوة ليل ألحد عليها وصايق  

حدي واال  آيدق مدن اآليدا  أو مدال ليل ألحد علدى هدءه الددعوة وصدايق ولديل عوددوا أ  رو 
  عودددوا مددن اددال اددوالي  مددا  ليلددس حقدداي ( )مددن امللددن  وأخددء عودده ووصدددر عودده وال خندد ع عودده

                                                 

 .سبحان اهلل هن ماتن أصول أهن السوق ؟  (  )
تدددعي أوددس حتاراددا  فأوددن أ ددد مددوهم علددى علمددا  هددءا موردد  ع يددب وهددو موردد  احلدا يددق احلقيقيددق الدديف  ( 8)

السددوق ب  دد   وأوصددارك اآلن يسدد ون   هددءا الدددر  األعددوع  مث مددا الددداعي اددءه الوددربا   فعلمددا  املددوهج 
السلاي و عاته من أبعد الودان عدن م دااق مدن   د   ومدن أ دد الودان  عدوة اهلل التمسدس بأ لدق ال تدا  

فيمن تقصد من ف و على الوان رأياي أو خ افق أو أسدرورة   يدوم مدن والسوق وموهج السل  الصال وهن 
ال تقدام  دعائ  الددين بددو ا " ا لد ون " األيام هن هواك   الرائاق السلايق  م دن ر دال ال ويسدق وهيتتده 

وال يعبد اهلل الا   اال عن   يقها حىت ي ع  الوان وأون موهم بال بن والض و  فتقدول م دن هدءا ال دالم 
 .صر  ا

هددن تدد اهم حيدداربون مددن يوتقددد أخرددا هم وي مددون مددن يبيوهددا بدداحل ج والرباهددني بالوادداق والزوداددق ويوددا ون ألواسددهم 
 .بوحدة امل  عيق ؟  ما حصن لبعأل املتعاملني من الءين أون تع فهم

ومدا أو ليل هواك من يدعي الوصايق على الدعوة السلايق وال من يدعي  لس ولديل هوداك مدن ي دبه بابدا ر  
الااتي ان اما هواك علما  رباويون  ودوا أواسهم صدمق اإسالم احل  وموهج السدل  الصدال والدء  عوده 

وهدءه أعمدال  د ياق و هدا  عظديم وسدأل " يواون عوه حت يد  ال دالني واوتحدال املبرلدني وتأويدن اجلداهلني ) 
 دددد هم مددددع الوبيددددني والصددددديقني وال ددددهدا  اهلل أن يتقبلهددددا مددددوهم وأن جيعلهددددم   عدددددا  ور ددددق األوبيددددا  وأن حي

 ودددتم خددد  أمدددق أخ  دددن للودددان تدددأم ون بددداملع وف :" والصددداحلني وأن جيعلهدددم   عددددا  مدددن ادددال اهلل فددديهم
  ووسأله تعاهلل أن يقمع ام األبا ين والادنت ويد دم ادم أودوف أهدن ال د  "وتوهون عن املو   وتؤموون باهلل

= 
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ابلواه  با ال ر  واه وهو له م اوته   واوسوا ال وودزل الوان   واوسوا أ رب من ح مهدم 
الن أو اددول ال دد عي لسددوا صددوفيق وقدددن األ ددخا،  لسددوا مددءهبيني ال خندد ع عددن اددول فدد

 .فالن دن و  ع اهلل  الم اهلل و الم رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
وان  ان أحد تسول له واسه  لس فليعلم أف  ( )ال وصايق ألحد على هءه الدعوة

عدددن واسدددي ال أوعدددم لددده عيودددا بدددءلس  وال أاددد  لددده خدددا  اي بدددءلس وأادددول هدددءا تق بددداي اهلل اهلل 
سن عبداي اال هلل وال آخء اال عن اهلل وعن رسوله وموهج عزو ن  أاول هءا تق باي اهلل اهلل ل

السل  ومن  ون  لس اوله عودي ال ايمق له اال بامليزان العلمي  ان حقاي ابلته وان با الي 
ر  تدده باألسددلو  العلمددي الصددحيح  هددءا الددءي أر ددو أن ي بتددق اهلل سددبحاوه وتعدداهلل عليدده 

ءلس واألوددل بددءلس وأن ال ي ووددوا امعددق   وأر ددو أن جيددد اخواووددا   واوسددهم السددعا ة بدد
واهلل اف ألعلددم ر دداالي  ( )املواادد  وأن ال ي ووددوا أتباعدداي لل  ددال وهددم يعلمددون أ ددم خمرتددون

يعلمون أن فالواي هءا خمري  ويتبعووه على أخرائه ليل مبقلدد امدا هدءا  بدان املقلدد الدءي 
دد ه ومدا أ داَ  اال ألوده أعلدم مدن يظن أن هءا ال  دن حمد  وأوده أعلدم بال تدا  والسدوق مدن 

ددد ه  هدددءا مقلدددد اددد ي دددون لددده عدددءر    حالددق مدددن احلددداال  أمدددا الددءي يعلدددم أودددس خمرددد  
ويتبعس على خرأك خ ديق أن يوالده سدخرس وأن  يوالده  دام دضدبس أو دد   لدس  هدءا 

 .ح  له وح ي به واهلل أن جيلل عود أمه أو عود زو ته وال ي فع رأسه بالدعوة
                                                                                                                                                       

فاسدألوا :مدق بعلمائهدا الصداحلني الصدا اني امللتدزمني بداحل  ادال اهلل تعدالو عاته؛ مث ال تول أن  اهلل ربط األ
 .أهن الء   ان  وتم ال تعلمون

هءا مور  عدوان واحلزبيني املأخو  من العلماويني  مث أال يس ك ويسعدك أن ي ون اا  وو  ي فعدون رايتهدا  (  )
هم وان وبهددوك اهلل أخرائدس فددألن اددم ويدءبون عددن حياهللددها فدان  وددن  ددءلس فدأع ف ملددن هددءا حداام ادددر 

اصرا  واخاأل ام  واحس وابتعد عدن هدءه العبدارا  امل عبدق واسدتيقن أودس ا ا خالادن احلد  واحتقد   
وأودس هللدعي   دداي عوددهم حدىت يؤخدء . اخواوس و يوخس مب ن هءه األساليب فاودس ال تضد  اال واسدس

 .ن حتتاع اهلل س ن حصني وأزم ق اويق موس ح  الدعوة وح  من   حتهم بلساوس واألاالم واأللس
أيددن القضددايا الدديف ترددالبهم بالسددعا ة واألوددل اددا وأيددن األ لددق والرباهددني الدديف أامتهددا عليهددا و ليتهددا اددا حددىت  ( 8)

صددار  واهللددحق  ال ددمل فترددالبهم بالسددعا ة واألوددل اددا ووعيددء بدداهلل  ددن مددن حيدد م احلدد  وأهلدده أن ي ددون 
 .ن وأر و ال ف  ام حىت تت لى ام األمور امعق تابعاي لاالن أو فال
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 يقوم اا اال فحول ال  ال وال يقوم اا اال من استأول بداهلل وبداحل  ومدن الدعوة ال
و مدا  دان  ديخ اإسدالم ابدن تيميدق  ( )رأى أن احل  أحب اليده مدن واسده ومدن  دن حبيدب

  اادد وي صدداحب موددازل السددائ ين يقددول   دديخ اإسددالم عليوددا : يقددول أو ابددن القدديم يقددول
 ددن أحددد وسددأل اهلل سددبحاوه وتعدداهلل أن ي زاوددا وايددا م عزيددز  واحلدد  أعددز مودده احلدد  أعددز مددن  

ر ددددوا وأن يلهمودددا صدددوا  أمورودددا وأن يعلمودددا مدددا  هلودددا وأن يواعودددا مبدددا علمودددا  وأن جيعلودددا 
وايا م هداة مهتدين د  هللالني وال مضدلني وأعيدد وأ د ر أيضداي تد حي  باخواوودا الضديوف 

أن أ السدددهم   م دددن هدددءه الظددد وف الزائددد ين واعتدددءاري أيضددداي ادددم علدددى عددددم القددددرة عدددن 
الصحيق اليف أوا فيها  وأرى أن م ن هدءه ال لمدق ان  دا  اهلل ت دون  افيدق لل ميدع وأسدأل 

 .اهلل سبحاوه أن جيزي اجلميع خ اي 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

وسددأل اهلل أن يبصدد وا بدداحل  مجيعدداي وأن جيعلوددا تددن يددب أل البا ددن وحيددءر مودده وأن حيبددب اليوددا احلدد  واإشددان  (  )
وأن يزيوددده   الوبودددا وأن ي ددد ه اليودددا ال اددد  والاسدددوق والعصددديان وأن جيعلودددا مدددن ال ا ددددين وأن ي زاودددا العلدددم 

الصدددال وأن ي زاودددا الصدددرب واحل مدددق واحللدددم   مجيدددع  دددؤوووا و  ميددددان الددددعوة اهلل اهلل وأن  الودددافع والعمدددن
جيوبودددا مجيعددداي الا ادددق وا دددارة أسدددبااا ان ربودددا لسدددميع الددددعا  وصدددلى اهلل علدددى وبيودددا حممدددد وعلدددى آلددده وصدددحبه 

 .أمجعني 
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ن عليه واصالصق أن  أبا احلسن صاحب  عاوى ع يضق والاها وااعه   واد اختلر
األمور  فهو يس  على عد  من اصرو   تارة على خط احلزبيني واإخوان وأصوام حتن 

 " ال أقلد أحداتر وال وباية ألحد وال بابا وال بوفية والر وال"  عار 
 .في اللمج بالتأبيل للدفاع عن أهل البدعزيا ة على   يقق عدوان ع عور 

ى السلايني وعلمائهم  مث مع  لس يزعم وتارة على خط احلدا يق بن أ د موهم عل 
لواسه أوه على السوق وموهج السل   وي يد بالدعوة اليف أعز اهلل اا الوان  ويعق بءلس 
واسه العظيمق فمن اوتقده يف  فقد هدم الدعوة وأتى أم اي ا اي ت ا  السماوا  يتار ن موه 

 .اخل...د ا  وتو   األرو ول  اجلبال هداي  وهم عوده أصاد  وأرا ل و 
واحل  أوه ي يد أن يهين ال ا  على  هو   بار علما  السوق   هءا العص   ويوهم 

 .املخدوعني به بأوه هو  ن  ي 
 و ن يدعي وصالي لليلى             وليلى ال تق  ام بءاك
 .  وللسلايق ر ااا واحلمد هلل ال يضر بون وال ولرون وال لتلط عليهم األمور


