
 -1 -

 
 

 التمسك باملنهج السلفي
 حماضرة للشيخ ربيع بن هادي املدخلي
 تعليق مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

 



 -2 -

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ِإنَّ احَلْمَد هلِل ؛ ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَنْغِفرُُه، َونَنُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسنَنا 
َْْمالِ  ِِ َأ َُ َ ناِ َ  َوِمْن َسنيئََا َُ ُمِ نهَّ لَنُه، َوَمنْن َُْ نَِْه ََن نَنا، َمنْن ََنْدنِدِه اهللُ ََن

 . لهُ 
 . -َوْحَدُه اَل َشرََِك َلهُ -َوَأْشَدُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ 

َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   . َوَأْشَدُد َأنَّ ُُمَمَّداً 
{ تُنَقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْننُتْم ُمْسنَُِمونَ ََا أََنَُّدا الَِّذََن آَمُنوا اتنَُّقوا اهلَل َحقَّ }
 [. 102: آل ْمران ]

َدنا } ََا أََنَُّدا النَّاُس اتنَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذ  َخَََقُكْم ِمنْن نَنْفن و َواِحنَدوو َوَخََنَق ِمننْ
ُاً َوِنسنننناً  َواتنَُّقننننوا اهلَل الَّننننِذ  ُدَمننننا رَِجننننااًل َ َِنننن َتَسنننناَ ُلوَن بِننننِه  َزْوَجَدننننا َوبَننننهَّ ِمننْ

َََْْيُكْم َرِقيباً   [. 1: النسا  ]{ َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َ اَن 
َْْماَلُكْم . ََا أََنَُّدا الَِّذََن آَمُنوا اتنَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَنْواًل َسِدَداً } َُْصَِْح َلُكْم َأ

َِْ يمننننناً َوََنْغِفنننننْر َلُكنننننْم ُذنُنننننوَبُكْم َوَمنننننْن َُِ نننننِ  اهلَل َوَرُسنننننوَلُه َنَ  { َقنننننْد ََننننناَز ََننننننْوزاً 
 [. 01-00: اأَلحزاب ]

 : أَمَّا بَنْعُد 
صَى اهلل َْيه اهلَْدِ  َ ْدُ  ُُمَمَّدو  خََُِإنَّ َأْصَدَق احَلِدَِه ِ َتاُب اهلِل، وَ 

َْةو َضَُلَ  وسَم،  ٌَْة، وَُ هَّ ِبْد  . ةَوَشرَّ األُُموِر ُُمَْدثَاتُنَدا، وَُ هَّ ُُمَْدثَةو ِبْد
بَنْعُد  أما ََ : 
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َإهنننا لفرصننة سننعيده أن نَتقنن  بالننيهنا وتُميننذه الننذ  نرجننوا اهلل تبننار  
وتعنناأ أن َبننار  َننيدم وأن محعَدننم محَننة لننوا  السنننة، سنننة ُممنند صننَى اهلل 
َْيه وسَم َْى غرار أسنَُدم الكنرام ن نالنر توحيند اهلل وسننة رسنول اهلل 

ِ اليت حذرنا مندا رسول صَى اهلل َْيه وسَم والق ا  َْى البدع واخلراَا
 .اهلل صَى اهلل َْيه وسَم

إن اهلل تبننار  وتعنناأ أرسننه ُممننداً رمحننة لَعننانا وليهننر  الننناس مننن  
ال َمننناِ إأ الننننور َبَننن  الرسنننالة وأ ر األماننننة وأخنننر  اهلل بنننه النننناس منننن 

 .ال َماِ إأ النور َصَواِ اهلل وسُمه َْيه
تباْنننه صنننَواِ اهلل وسنننُمه َْينننه، و َفننننا اهلل بان نننان بنننه و اْتنننه وا 

وإن سنننننعا تنا ن الننننندنيا واةخنننننره متوقفنننننة َْنننننى  اْتنننننه وتصننننندَقه واتباْنننننه 
ُو َْنى  صَواِ اهلل وسُمه َْينه ولنذا حَننا اهلل تبنار  وتعناأ ن آَناِ  َن
نند   اْننة  ننذا الرسننول واتباْننه وحننذرنا ن آَنناِ مننن معصننيته و الفتننه وتْو

ذلنننك ََن نننذر  نننه احلنننذر منننن  الفنننة  نننذا  الفينننه بالننننار ونعنننوذ بننناهلل منننن 
الرسنننول الكنننر  َْينننه الصنننُو والسنننُم ن أ  شنننلن منننن الالننن ون ولن عنننه 

واْتصننموا لبننه اهلل  يعننا وال تفرقننوا )نصننأ أْيننننا قننول اهلل تبننار  وتعنناأ 
واذ نننروا نعمنننة اهلل َْنننيكم، إذ  ننننتم أْننندا  َنننللم بنننا قَنننوبكم َلصنننب تم 

ر  ننذه األمننة إال ب اْننة  ننذا الرسننول واتباْننه ، ال َسننتقيم أمنن(بنعمتننه إخوانننا
بصدق وإخُص، واالْتصام مبنا جنا  بنه حبنه اهلل  تناب اهلل وسننة رسنول 

 .اهلل َْيه الصُو والسُم
ال كنننن أن تقننننوم قاةمننننة لفمننننة إال  ننننذا ََنعتصننننم لبننننه اهلل تبننننار    

ه وتعناأ  يعنناً، أَنرا اً و اْنناِ، شنعوباً وحكومنناِ، محنأ أن نعتصننم لبنن
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اهلل تبار  وتعاأ وال َرضى منا ربنا إال  ذا أن نعتصم لبَه وأن نالد َْى 
 دَنننننه و ننننند  رسنننننوله َْينننننه الصنننننُو والسنننننُم و ننننند  اخلَفنننننا  الراشننننندَن 
بالنواجذ  ما أوصنانا بنذلك رسنول اهلل صنَى اهلل َْينه وسنَم بانضناَة إأ 

 .اةَاِ اليت أشرنا إليدا
تفرقن  وَتزقن ، ومنا السنر ن   ذا أمر ْ نيم وَننن اةن ننرر األمنة 

إننننه اتبننناع األ نننوا  والعيننناذ بننناهلل، لنننو حكمننننا اهلل ورسنننوله ن ق ننناَا ! ذلنننك 
ُاً منن  اخلُف ال  كن أن َستمر أبدا، ولكن انسنتمرار  لينه َْنى أن  َن
ر بنون رسوسندم وال و نعون لتوجيدناِ اهلل تبنار   الناس َتبعون أ نواةدم َو

تم ن شننن ))وتعننناأ    َنننر وه هلل والرسنننول إن  ننننتم ت مننننون بننناهلل َنننإن تنننناْز
ُ َُ بد منن االحتكنام هلل ورسنوله، (( واليوم اةخر ذلك خُ وأحسن تلَو

نننذ أ  نننذا التفنننرق وتتبننند   نننذه األ نننوا  َنننإذا    و نننذا تن نننه اخلَُننناِ َو
نكنننن َْنننى  نننذا انسنننتور َمنننا أمامننننا إال ال نننياع ومنننا أمامننننا إال ال نننُل 

 .لدنيا واةخره، وَنن واهلل ننام ن ظه الدْوو السَفيةواهلُ  والبوار ن ا
ننن  راَتدنننا انمنننام اهننند  ُممننند بنننن ْبننند الو ننناب  الننندْوو السنننَفية النننيت َر
قننة أصنن اب رسننول اهلل َْيننه الصننُو والسننُم واخلَفننا   ُمتننذَاً ن ذلننك  َر
الراشننندَن واألةمنننة اندننندَا وسنننا و األمنننة ن خنننُ القنننرون، ُمتنننذَا  نننَرقدم 

قذو بالقذو، ن العبا و والعقيدو والسياسة ون  ه شنلن منن شن ون حذو ال
َننننى اخلراَنننناِ والسنننن ر والنننندجه  انسننننَما وق ننننى اهلل َْننننى األبا يننننه ْو
والالننننعوذو وتننننر  الصننننُو وسننننفك النننندما  واألمننننوال، ق ننننى اهلل َْننننى  ننننذه 
األبا يننه و ننذه ال  نناِ و ننذه ال ننُالِ و ننذه انَنراَنناِ  ننذه النندْوو 

النل اهلل بف نه  نذه الندْوو جامعناِ أضنا ِ العنا  قاةمنة َْنى انبار ة وأن
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مننندا اهلل احلننق َننإذا ذ رنننا اننننندا السننَف  والنندْوو السننَفية َنقصنند  نننذه 
النندْوو انبار ننة الننيت سنننار َْيدننا رسننول اهلل وصننن ابته الكننرام وأةمننة اهلننندر 
ومن وراةدم  أمحد بن حنبه وابن تيمية وُممد بن ْبد الو اب رضنوان اهلل 

 .َيدمْ
والننندَن متكامنننه ال َنتنننا  إأ آرا  و أَكنننار منننن أ  جدنننة منننن ا دننناِ 
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 

با و  .حق الفدم، ْقيدو ْو
  قَننناه لكننم َإنننه  ننو احلننق و ننو ََنننعع َْننى  ننذا انننندا السننَف  الننذ

مندا ال اةفة اننصورو اليت أخرب ْندا رسول اهلل َْيه الصُو والسنُم أهننا 
َْنننى احلنننق وأهننننا التنننزال َْنننى  نننذا احلنننق وأننننه منننندا الفرقنننة الناجينننة و ننن  
ال اةفة اننصورو اليت حينما حتدث رسول اهلل ْنن اَن اق األمنه وصندق اهلل 

مه بقي   ذه ال اةفة أ ه احلدَه الذَن شدد هلم   ذا اخلرب، واَ ق  األ
حنننه أ نننه البننندع بعننند أ نننه السننننة أهننننم  نننم أ نننه احلنننق وأهننننم  نننم ال اةفنننة 
اننصننوره وأهنننم الفرقننة الناجيننة، والننيت احتننذر حننذو ا ابننن تيميننة وابننن ْبنند 

 .الو اب رضوان اهلل َْيدم
ال ن  ننذا  إننننا لننننعم ن ظننُل  ننذه النندْوو انبار ننة ونست نن   بلنوار ننا

البَد به ن العا  ولوال العواةنق النيت تعوقدنا منن اْندا  اهلل ومنن أ نه البندع 
وال نننُل لنننرأَتم العنننا  انسنننُم  اةن م ننن    نننذه الننندْوو انبار نننه َإهننننا 
بننداِ تنتالننر وتكتسننح العننا  َتننبمر أ ننه البنندع وأ ننه الكفننر ن وقننم  ننذا 

ن اَقاف  ذه الدْوو َعَنيكم أن اند و ذا التيار القو ، َفعَوا ااألَاْيه 
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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 

 ُ  .ه من ال ُالِأو ن الَرع أو ن غ
َانننه ال  كننن أن تقننر أْيننندم وال  كننن أن َدنندأ هلننم بننال و ننذه النندْوو 

 .انسُمية السَفية احلق، تنتالر ن األرض، َكا وا هلا انكاةد
َنانتبدوا أَدننا الالنباب واْتصننموا لبنه اهلل  يعننا  منا أمننر م اهلل، واَننا م 

 ننه اسننبابه، سننوا   ننان والتفننرق َنناق عوا  ابننر  ننذا التفننرق واستلصننَوا شننلَة  
  ور أو تعصبا أو أ  ش  ، 

نون منن  ُا منن الالنباب ال َتوْر َيكم أَدنا انخنوو بنذلك َإننا ننرر  َن ْو
الكذب وال من َتَزق أْراض الدْاو السنَفيا أ نه احلنق ال  ْناو الت نزب 
الننو وهنم باأل اذَننأ وبننانَ ا اِ، َعَننيكم  والبا ننه،  زقننون أْراضنندم َو

دنند  إأ الننرب، وإن الننرب َدنند  إأ ا نننة، وال َننزال بالصندق َننإن الصنندق َ
ت نننرر الصنننندق حنننه َكتننننأ ْنننند اهلل صنننندَقا، والَننننزال  الرجنننه َصنننندق َو

ت رر الكذب خه َكتأ ْند اهلل  ذابا  .الرجه َكذب َو
َيننننه أننننناس َت ننننرون الكننننذب، َننننُ نننننلمن أن َكونننننوا قنننند  تبننننوا ْننننند اهلل  

والرسول الكر  حيذر َا أخوتاه، ، ! ذابا والعياذ باهلل وماذا َنت ر   ال  
َنا : َا لفنصار قال آخر: حيذر من التعصأ لَقباةه أو لَعالاةر قال رجه

لَمدننننناجَرن، األنصنننننار لفنننننا شنننننَرم ور  ن  تننننناب اهلل ون سننننننة الرسنننننول 
وانداجرون  ذلك، لكن نا اسنتغَ   ناتا الَف تنا ن الندْوو إأ اهلنور 

 َينننة وأننننا بنننا اظدنننر م،  ْو نننا َإهننننا ا ْنننور ا ا: والبا نننه َقنننال الرسنننول 
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 .منتنه
َدننننذا النننننو اةن َفننننوت مننننن التعصننننباِ انوجننننو و ن السنننناحة بنننندل أن 
َعتصنننم الالنننباب  نننذا اننننندا احلنننق الواضنننح تت ننناذ م األ نننوا  وتت ننناذ م 

 . الفرق والعياذ باهلل
و ذه نعمة من اهلل أمحوز أن ندَر هلا ظدورنا إن  ذه النبُ   انن  قزقنه 

 َدننا َننرق وأحننزاب وقباةننه بننه القبيَننة تتفتنن  إأ ْنند  مننن انننزق والفننرق وأ
ننره  ننذه  ندننأ بع نندم بع ننا، ووحنند اهلل  ننذه ا َز َقتننه بع نندم بع ننا َو
النندْوو ال يبننة انبار ننة،  ْننوو التوحينند، التوحينند ن ْقينندو التوحينند ن  َننن 
َنننى منننندا واحننند، نعمنننة منننن اهلل  اهلل، وتوحيننند األمنننة َْنننى  َمنننة سنننوا ، ْو

 .تبار  وتعاأ 
ننننرو مننننر َْيدننننا قننننرون و نننن  ضنننناةعة ن جدننننه وضننننُل وشننننر  وبنننندع  ا َز
ننرو  ننذه النندْوو ال يبننة  وخراَنناِ وقتننه وسننَأ وهنننأ، َ منن  اهلل أ ننه ا َز

 .انبار ة
ننندون هلنننا  َر ننندون هلنننا الالنننر َو َل نننه البا نننه ال  كنننن أن تقنننر أْينننندم ََر

ننندون هلنننا أن َتنننزق ألن أ نننه البننندع وننناَون َر منننن اننننندا السنننَف   التفنننرق َو
ون أن احلق متمَه َيه، واليدو  والنصنارر منا وناَون إال منن انسنُم  عَر َو

 . 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 

لباين إأ اةمة انندا السنَف  َكنا  َ بنق أ نه ا زاةنر َْنى  نذا اننندا، األ
َلْنندا  اهلل تننبمروا وحولننوا  َننة  ننذا الالننعأ إأ جدننة أخننرر وأبعنندو ا ْننن 
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مندا اهلل احلق و ذا البَند قامن  َينه ا امعناِ تنرر مناذا حيصنه اةن  نه 
، ألن ذلك بسبأ مكاةد أ ه البدع وأ ه ال نُل ومنن وراةدنم أْندا  اهلل

 نننذا اإسنننُم وننناَون مننننه ومنننن  ننننا تنننبمروا َْنننى قتنننه السنننَفية ن با سنننتان 
َردون قتَدا وابا هتا ن  ذا  واَغانستان، أْدا  اهلل تبمروا َْيدا وقتَو ا، َو
ننرو إال أن  البَنند، وال  َننه هلننذه األمننة وال  َننه هلننذا الالننعأ وهلننذه ا َز

ق نننن نبننننذوا التفننننرق َو وا َْننننى آخننننر سننننبأ مننننن َعتصننننموا لبننننه اهلل  يعننننا َو
أسنننبابه َو  نننوا  نننذه الالننناةعاِ و نننذه الننندْاَاِ البا َنننة، واهلل نعنننرف أن 
العننرب ن جننا َيتدم ون أسننُمدم  و َننون مننن الكننذب، واةن  َننُ مننن 
النننناس ال و َنننون منننن الكنننذب، وال منننن انَننن ا اِ، وال منننن التعصنننباِ 

 َْينننه الصنننُو العمينننا  وقننند حار نننا انسنننُم اشننند احلنننرب، قنننال رسنننول اهلل
ننارق ا ماْننة منناِ ميتننة جا َيننة: ))والسننُم   (( مننن خننر  ْننن ال اْننة َو

ننارق ا ماْنننة َمنناِ منناِ ميتننة جا َيننة، ومنننن )) مننن خننر  مننن ال اْننة َو
ُْميَّننة،  ِْميَّننة أو  َنندْو إأ ْصننبية أو  –محننوز الَف ننان  -قاتننه حتنن  راَننة 

نصنر ْصنبة َقتنه َقتَتنه جا  غ أ لعصنبه َو َينة، ومنن َدْو إأ ْصبة َو
اجر نننا َقننند بنننر  مننن  وبرةننن  مننننه َْينننه (( خنننر  َْنننى أمنننيت َ نننرب بر نننا َو

 .الصُو والسُم، تربأ منك رسول اهلل
َدذه التعصباِ اةن موجو و مَموسة باألَد  ال تقبه ح ة وال َقبه 
صندق الكناذب،  نذا موجنو   نذه آَناِ، َنا  بر اناً وال َصَّدق الصنا ق َو

 .فسنا وُماولة التهَه مندا والق ا   َْيداإخوتاه ال بد من استدرا  ان
من نصنر بنا ُ و نو َعَمنه : َقول الرسول الكر  َْيه الصُو والسُم 

ََن َزال ن سهط اهلل حه َننزع، ومنن قنال ن من من منا لني  َينه اسنكنه 
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ر غننة اخلبننال  نن  ْصننارو أ ننه النننار (( الننه ر غننة اخلبننال حننه وننر  قننا قننال
يم والعيناذ بنناهلل، أظننه اخبنه وأننو موضن  َسننكنه أظننه شنر موقن  ن ا  ن

مننن َنصننرون البا ننه سننوا   ننان  ننذا البا ننه  فننرا 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  

أن َسكنه اهلل ر غة اخلبال حه ونر  قنا قنال، ون رواَنة َيه تكون ْقوبته 
ننا  (( ولننن وننر ، و  وننر ))لَ ننرباين   يننم وننر  و ننو َبدنن  اننن منا األبَر
 .الننز ا 

َينننا اخوتننناه َْينننننا أن نعتصنننم لبنننه اهلل وأن نبتعنننند ْنننن التفنننرق واسننننبابه 
نا احلق حقنا و  َرزقننا اتباْنه وأسلل اهلل تبار  وتعاأ أن َبصرنا باحلق وأن ََر

نننا البا ننه بننا ُ ورزقنننا اجتنابننه، وأن محعَنننا مننن  ْنناو احلننق وأنصننار  وأن ََر
نننا  منننن انننن منا النننذ   نننن  ننن  األبَر احلنننق البعيننندَن ْنننن نصنننرو البا نننه ْو

 .أخربنا رسول اهلل ْن مصُ من َق  َيدم
ُا أختم  ذه الكَمة انوجزو بالصُو َْى نبينا الكنر  َْينه الصنُو  وأخ

سُم وا ْوا إأ  اْته واتباْه مرو اخرر وارجوا من شيهنا أن َعَق مبنا وال
َى آله وص به وسَم  .َراه َنف  أبنا ه وصَى اهلل َْى نبينا ُممد ْو

 
 تعليق مساحة الشيخ ابن باز

 رمحه اهلل تعاىل
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 ...أثابكم اهلل 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َننى آلننه وأصنن ابه ومننن تبنن   احلمنند هلل وصننَى اهلل وسننَم َْننى رسننوله ْو
 . داه
 : أما بعد 

صاحب الفضيلة  الييلر يعلي  قد مسعنا  ذه الكَمة انبار ة ال يبة من 
ن موضنننوع التمسنننك بالكتننناب والسننننة واحلنننذر قنننا  عيييا ييييادخ ال ييي  ة 

خالفدما، واحلذر منن أبنواب التفنرق واالخنتُف والتعصنأ لف نوا ، ولقند 
ُا وضاْ  .م مَوبتهأحسن وأجا  وأَا ، جزاه اهلل خ

و ذا  و الواجأ والت ا م إليدما ن القَينه والكَنُ  منا قنال اهلل جنه 
 ُ َا أَدا الذَن آمنوا أ يعنوا اهلل وأ يعنوا الرسنول وأوأل األمنر مننكم : ))ْو

تم ن شنن   َننر وه إأ اهلل والرسننول إن  نننتم ت منننون بنناهلل واليننوم  َننإن تننناْز
ُ  ((.اةخر ذلك خُ وأحسن تلَو

 ((.وما اختَفتم َيه من ش   َ كمه إأ اهلل: ))انهوقال سب 
 ُ  ((.واْتصموا لبه اهلل  يعا وال تفرقوا: ))واهلل َقول جُ ْو

واألمننر  مننا قننال محننأ َْننى اننن منا التمسننك بكتنناب اهلل وسنننة رسننول 
نننرض منننا تننننازع َينننه النننناس  اهلل َْينننه الصنننُو والسنننُم والت نننا م إليدمنننا ْو

 .َْيدما
تنناب اهلل أو سنننة الرسننول صننَى اهلل َْيننه وسننَم بالصنندق َمننا شنندد لننه  

والصنن ة َدننو الصنن يح، ومننا شننددا لننه أو أحنند ا بالبا ننه َدننو البا ننه ، 
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َدننننذا  ننننو الواجننننأ َْننننى  ينننن  األمننننة ألن اهلل أمننننر بننننذلك وأوجننننأ ذلننننك 
َنننى  و كنننذا الرسنننول َْينننه الصنننُو والسنننُم، َالواجنننأ َْنننى أ نننه العَنننم ْو

َننى  ينن  انكَ فننا التمسننك بكتنناب اهلل وسنننة رسننوله صننَى  َبننة العَننم ْو
اهلل َْيننه وسننَم والسننُ َْننى  مننندا السننَم الصننان و ننم أصنن اب الننن  
ننننُ : صننننَى اهلل َْيننننه وسننننَم ومننننن تننننبعدم بإحسننننان  مننننا قننننال اهلل جننننه ْو

والسنننابقون األولنننون منننن اندننناجَرن واألنصنننار والنننذَن اتبعنننو م بإحسنننان ))
ِ جتننننر  مننننن حتتدننننا األهنننننار رضنننن  اهلل ْننننندم ورضننننوا ْنننننه وأْنننند هلننننم جنننننا

 ((.خالدَن َيدا أبدا ذلك الفوز الع يم
 ذا جزا  أصن اب النن  صنَى اهلل َْينه وسنَم وأتبناْدم بإحسنان ومنن 
سنار َْننى  نَرقدم، والواجننأ َْنى  َبننة العَنم التفقننه ن ذلنك واننصنناف 
والصنندق وجتننر  احلننق واحلننذر مننن أسننباب اخلننُف ومننن اتبنناع اهلننور ومننن 

نند أو ْمننر أو ال اةفننة الفُنيننة أوغننُ ذلننك، التقَينند األْ مننى والتعصننأ لَز
الواجننأ اتبنناع احلننق والتمسننك بننه و احلننذر قننا والفننه وإن  ننان الننذ  قننال 

ُ ا َعَيك بإتباع احلق َدو أحق بانتباع  .أبا  أو أخا  أو غ
نننُ ن  تابنننه الع نننيم  َنننُ وربنننك ال َ مننننون حنننه : ))َقنننول اهلل جنننه ْو

بينننندم   ال محننندوا ن انفسننندم حرجنننا قنننا ق ننني  حيكمنننو  َيمنننا شننن  ر 
سنَموا تسنَيما نُ ((. َو قننول جنه ْو قننه إن  ننتم حتبنون اهلل َنناتبعوين : ))َو

غفنر لكنم ذننوبكم قنول سنب انه ((  حيببكم اهلل َو ومنا آتنا م الرسنول : ))َو
قننول ((َهننذوه ومننا هنننا م ْنننه َننانتدوا واتقننوا اهلل إن الننه شنندَد العقنناب ، َو

مننن ا نناْ  َقنند أ نناع اهلل، ومننن ْصنناين : )) َْيننه وسننَم الننن  صننَى اهلل
قول صَى اهلل َْيه وسَم ((َقد ْصى اهلل  ه أميت َدخَون ا نة : ))، َو
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مننن أ نناْ   خننه ا نننه : ))إال مننن أ ، قيننه َننا رسننول اهلل مننن َننل   قننال 
 ((.ومن ْصاين َقد أ 

ُ م وتفدننيمدم  مننا محننأ َالواجننأ َْننى أ ننه العَننم تبَينن  الننناس وتبصنن
ُوا َْننى هن دننم  َْننيدم و كننذا  َبننة العَننم أن َتلسننوا بل ننه العَننم وأن َسنن
ن إَ ات احلق واحلذر من التنازع وانخنتُف واتبناع اهلنور، و كنذا ْامنة 
انسنننننَما محنننننأ أن َسنننننتقيموا َْنننننى احلنننننق وأن َسنننننللوا َْمنننننا  م النننننذَن 

نوهن عَر وهنم بانستقامة َْى  َن اهلل َو عَر وهنم بالسنة َو م بناحلق َْنيدم َعَر
 .أن َستقيموا وأن َسللوا ْما أشكه َْيدم

وقننا (( َاسننللوا أ ننه الننذ ر إن  نننتم ال تعَمننون: )) مننا قننال ْننز وجننه 
أال : ))َنرور ْننن رسنول اهلل صننَى اهلل وسنَم أنننه قنال لقننوم أَتنوا بغننُ َْننم 

، و كذا محأ َْى أ نه العَنم ((سللوا إذ   َعَموا إمنا شفا  الع  الس ال
لعَنم نالنر احلنق وإَ ناحه لَنناس ن انسناجد ون اهنال  العامنة ون نالنر ا

انذاْة ون الص اَة وبكه وسَية َصه  ا العَم، النناس لاجنة إأ العَنم 
 . قال اهلل وقال الرسول، م  بيان البا ه والت ذَر منه

ْنن  ْنوو الالنيب ُممند بنن ْبند الو ناب  فضلة  الييلر يعلي وما ذ ره 
 نننو احلقيقنننة، َنننإن اهلل منننن َْنننى  نننذه النننبُ   نننذه الننندْوو رمحنننة اهلل َْينننه 

انبار ننة و نن   ْننوو سننَفية لكننن شننوه اْنندا  اهلل  ننذه النندْوو وقننالوا و ابيننة 
عَ ، و و ال الون انبتدْون و م ما با جا ه أو  انبتدْة اليت َعَ  َو
من قَد جا ُ إما جا ه وإما مقَند  ا نه وإمنا ثنالَدم  متبن  هلنوا  النذ  

ُو، َعصنن يييء أ دايي اأ اليي الف ال ييةفل ه  وييا  اييي    وييا   اهلل َْننى بصنن
وقةيي  لهاييي      صيياحب يييلل واه ييب لاييلال ويويي  ال   يي   ويويي  
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 . 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  

 ْنننندم وأرضنننا م واتبننناْدم بإحسنننان وتنننبعدم ن َْينننه الصننن ابة رضننن  اهلل
ذلننك شننيب انسننُم ابننن تيميننة وابننن القننيم وابننن  َننُ واشننبا دم مننن أةمننة 
انسنننُم   جنننا  الالنننيب ُممننند بنننن ْبننند الو ننناب ن القنننرن الَننناين ْالنننر ن 
ننرو  النصننم الَنناين مننن القننرن الَنناين ْالننر رمحننة مننن اهلل هلننذه األمننة هلننذه ا َز

ية النيت جتنأ هلل وأوضنح هلنم حقيقنة التوحيند ومنا   َلوضح هلم العبنا و الالنْر
قنة السنَم   ان َْيه انالر ون وما  نان َْينه سنَم األمنة وأوضنح هلنم  َر
الصان و ْا م إأ ا دا  وألم  تاب التوحيد و الم الالبداِ والَُثنة 

 .األصول لبيان احلق و    تأ ْ يمة مفيده و كذا
ينننة ننننا َيدنننا منننن اخلنننُ والعَنننم نالنننر بينننندم  تنننأ شنننيب انسنننُم ابنننن تيم

والنندْوو إأ  تنناب اهلل وسنننة رسننوله َْيننه الصننُو والسننُم َنفنن  اهلل  ننذه 
الدْوو انسَما و   اهلل َْيدا أ ه  ذه ا َزرو بلسباب أنصار ا من آل 
ُ م، قنن نصنر احلنق واسنتقام َْنى احلنق، َندْوا إأ اهلل ونصننروا  سنعو  وغن

نصنننرا لكتننناب اهلل وسننننة رسنننوله َْينننه الصنننُو   نننذه الننندْوو نصنننرا لننندَن اهلل
نره  تح َْيدم الفتوت و   اهلل َْنيدم  نذه ا َز والسُم، حه أَد م اهلل َو
َننى اتبنناع شننَرعة  مننن شننرقدا إأ غر ننا ومننن جنو ننا إأ حلاهلننا َْننى احلننق ْو

َى انستقامة َْى  َن اهلل َاحلمد هلل َْى ذلك  .اهلل ْو
و والنندْوو إليدننا واحلفنناا َْيدننا ونالننر ا َالواجننأ التمسننك  ننذه العقينند

ق ال بنننالعنم والالننندو وبينننان  بنننا النننناس باحلكمنننة باألسنننَوب احلسنننن بنننالَر
ق باحلكمة ال بالعنم  األخ ا  وال ُالِ والالبداِ بالبيان الواضح بالَر
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ننة ولكننن بالبيننان الواضننح واألسننَوب الواضننح  والالنندو وال باألسنناليأ انَتَو
نننننق واحلكمنننننة   منننننا قنننننال نننننُ  والَر ا ْنننننوا إأ سنننننبيه ربنننننك : ))اهلل جنننننه ْو

بننالعَم قننال اهلل وقننال رسننوله ووضنن  األمننور ن مواضننعدا : َعنن (( باحلكمننة
: وقننال صننَى اهلل َْيننه وسننَم (( وانْو ننة احلسنننة وجننا هلم بنناليت أحسننن))
ننق الَكننون ن شنن   إال زانننه وال َنننزع مننن شنن   إال شننانه)) (( مننا  ننان الَر

َبمننا رمحننة مننن اهلل لننن  هلننم ولننو  ننن  ))وتعنناأ  واهلل وصننفه بقولننه سننب انه
 ((.َ ا غَيا القَأ النف وا من حولك

قنننوا وأن َعتننننوا   َالواجنننأ َْنننى الننندْاو أن َتبصنننروا وأن َبصنننروا وأن ََر
ند  ندم التعصنأ لَز باألساليأ الواض ة البينة وأن حينذروا العننم والالندو ْو

 .أو ْمرو
ننننق ا مينننن  لَعَننننم الننننناَ  و  العمننننه الصننننان وأن َصننننَح نسننننلل اهلل أن ََو

أحوال انسَما  يعا وأن  ن دم الفقه ن الدَن وأن َوأل َْيدم خيار م 
نننننق والو أمرننننننا ن  نننننذه انمَكنننننة نسنننننلل اهلل أن  وأن َصنننننَح قنننننا هتم وأن ََو
قدم لكه خُ وأن َنصر  م احلق وأن محعَدنم منن اهلنداو اندتندَن وأن  ََو

ننننق َصننننَح هلننننم الب انننننة وأن َعيننننذ م مننننن ب ا صيييياحب نننننة السننننو  وأن ََو
ُا الفضلة  اليلر يعل   .لكه خُ وأن محَزه ْن  َمته خ

َنننننى آلنننننه وأصننننن ابه واتبننننناْدم   وصنننننَى اهلل وسنننننَم َْنننننى نبيننننننا ُممننننند ْو
 .بإحسان إأ َوم الدَن

 
 


