
 

 إجماعيةعظيمة وبعضها مخالفات أبي الحسن للسلف في مسائل 

 "تنبيه المغرور إلى ما في مقال أبي الحسن ومنهجه من الضالل والشرور "الحلقة الرابعة من مقال 
 

 (:6ص)قال أبو احلسن يف  -31
ن طعهن يف السهراج قطْه  اللاهاج بهالرد عله  مه"قد رددت عليه  مصاله يف يف " السراج الوهاج"ما ذكره حول كتايب " 
، واخل  هات الدعوةهه ،  ه  حاإلهه  ل عههاد ، (3)وقههد بيتُهفي  يهه  ااهراخ اليههين ربيه  عههن مههُنق ا   ه  يف الُ ههد" الوههاج

 ."(666-3/1" )الد اع عن أهل االتباع"ولرياإلع  من شاء يف 
 

 ههات، وعهه عطت عههات عههن ذكههر يف هههملا ا  طهه  ت تهه  كتههت مههن مةلصاتهه  ا لياهه  بههالال  واخليا ههات واالارا :أقوو ل
 .همله ا ةلصات
، وهملا الكتاب هو أول كتاب حارب  ي  ا ُنق السلصت وأصول  بطرة ه  مهاكر ، ةهدا  ها "السراج"كتاب    -ا ول

 .الس وم يف العسل
 كههره وكيههده وأهدا هه   اقيههتي  يف عيههرات ا سهها ل تكهه ُنا هههملا الكتههاب برتاةهه  مههن اللطهه  واالحهه ام  ومهه  ردراكههت

 .تملكر أو خيي ،  ل  ةستصد رال من  زر ةسري من همله ا ُاقيات وعل  مكضلعل  ة
 .وم  اعتندا   ا ةكد  ُنق السل  ةدتعت كملبايف أ     ض  ي  أصول ربي 

 :   د ويإِل  رلي  عةال من أحد أ الاره، و ال 
 ".ُد هةالء عُد اليين ربي  وع  اذا مل تتكل  من قبل أن حتالل همله الصتُ  وتبني ا صول الصاعد "

 .هه 3131أما اليين ربي    صول  همله مُ وض  يف السراج من عام : "   إلاب أبو احلسن
وهو  صس  يف ا ت اده ة ول أ ا أدري أ   ة الدين  ملا ، أ ا أدري أ   ةعُيين ، أ ا أدري أ   ة الدين  ملا الك م، وضعف  

وأ كهههار اع اعهههات   كهههار اليهههين ربيههه  كاا هههت ا  هههرا كتهههاب السهههراج الوههههاج اهههو عهههبعني ومههه ة   هههر  و ينههها مُاقيههه   
 ."التصرةط ا خرى كاا ت
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رن ههملا  هن أكهملب الكهملب،  السههام  كهملا الكه م ةصنه  مُه  أ ه  مهها ألته  ههملا الكتهاب وههو مكهون مههن : وأقو ل
 .ل إلا ت التصرةطوأ كار اع اعات اليت متث( 3)او عبعني وما يت   ر  رال لُ ض أصول ربي  اليت متثل إلا ت ا  را 

 : واعتدل لت كيد هملا ال الد رىل   ض أصول ربي  مبا  سب  ريلَّ كملبايف أين أقول
 ".أ ا أدري أ   ة الدين  ملا ، أ ا أدري أ   ةعُيين ، أ ا أدري أ   ة الدين  ملا الك م"

والواقه  أ ه  مها ألته  ههملا ة ول هملا الكه م لي ُه  ال هارن أن ربيعهايف أدر  أن ههملا الكتهاب رِّها أيل ه  لهُ ض أصهول ، 
 .الكتاب رال لُ ض أصول السل  ومعارضاهت 

 : من كتاب ، و النا( 606)وأ ا مل أقل هملا رال يف موض  واحد، تعلي ايف عل  الص ر   
ب  هههه  أضههههر علهههه  ا عهههه م مههههن الينههههود -ورن كثههههر خطههههةه-وأرى أن رطهههه ق ال ههههول علهههه  أحههههد مههههن أهههههل السههههُ  "
 (.6")ةُص  ُالارى، قوٌل َةكر أكثر مماوال

 : علت في عل  همله الص ر  حني مُاقياة اللطيص  الارا ات ، ب ويل
أرى أ   ال داعت كمله الص ر ، وههملا ال هول قاله  عهدد مهن أ  ه  العله  مهُن   ي ها أذكهر أبهو الصكهل اك هداين وابهن  "

ل  يف هملا العالر رِّا قاله  ا ط قهايف ع يل وابن اعوزي وعبد الرتين  ا  دعت وابن تي ي  واليوكاين وبيُوا ذلك، والملي قا
من الواق  ا ر مل ة ل  يف أحد من أهل السُ  رِّا قال  يف طا ص  اإلت    ينا الروا ض وغ   الالو ي  وغه   أههل البهدع 

 .(1")شره  وا تير يف طول ا رض وعرضنامن اخلوارج وغريه     عيوا همله البدع وأهلنا واعتصحل 
ل أب اه وأضاخ رلي  ك مهايف إلدةهدايف  يه  اع ا ه  به ن أههل السهُ  ةطل و ه  عله  الوضتهاعني  ل  حيملخ هملا الك م، ب

 .من العبتاد، لكُ  ا تن   ي  رىل التحملةر من رط ق 
 .وأهل السُ  ا عاصرون ال ةطل و   رال يف غ   أهل الك ل 

 .هه3131ر     ض أصول ربي  من عام : وقالدي اآلن تكملةب  يف قول 
رِّا قالد ب  حرب أصول أهل السُ  ال   ض أصول ربيه  ك ها ةصه ي،  ن ربيعهايف ال ةسهري رال عله  أصهول والواق  

 .السل  ومُنان  احلق العادل
 .وةةكد هملا اع ا   اعدةد ب ن أهل السُ  كا وا ةطل و   عل  الوضتاعني من العبتاد
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االع اض عليه  االعه اض عله  أههل السهُ  ، لكُه  قالهد به"السهراج"ولعله  كهان ةعهرخ ههملا مهن قبهل ت ليصه  لكتهاب 
السههاب ني بالدرإلهه  ا وىل، ع االعهه اض علهه  ا عاصههرةن الههملةن ةُت ههدون ا خههوان ا سههل ني اع هه  الواعهه  الههملي ةسهه  

 .الروا ض وغ   الالو ي  واخلوارج، بل ودعا  وحد  ا دةان وحرة  ا دةان وأخو  ا دةان
 

 :قول  ومُنا( 356)وعلت في عل  الص ر  
أن ميتحُوا أحدايف من ا سل ني ِِبيتت أو بهيرْتض شخص أو طا ص  أو م ال  مطل ايف،  (3)وال أإليز لُصست وال لرتريي "

  ههن وا  نهه  علينهها أحبههوه وقرتبههوه، ومههن خههالصن   ينهها أبرتكههوه وهاههروه، رال رذا كههان هههملا اليههخص َعَل ههايف مههن أعهه م 
ن أبرتهههض    هههايف  اهت ههه  علههه  ا عههه م، ك ههها قهههالوا يف  هههاد بهههن عهههل   مههه: السهههُ ، وطبهههق ذِْكهههريه ا رض،  لُههها أن   هههول

  ".رخل...وغريه
 : عل في علينا ب ويل

 .اعتثُيف من ا شخاص ومل تستثن من ا  االت وال من الطوا  : أقول ر ك اهلل أبا احلسن"
: ))  اله  عهلصُا الالهاح كان جيت أن تستثين طا ص  أهل احلق أهل احلدةث الطا ص  ا ُالور  ت ول   ن ةهبرتض م

ابهن أيب قتيله  وت ول قرةبايف عل  ا قل من قول ا مام أ د بهن حُبهل يف (( ومن ع م  أهل البدع الوقيع  يف أهل ا تر 
 .    عرخ مرتزاه: قال ابن تي ي (( ز دةق ز دةق ز دةق : )) احلدةثاليامت  هل 

ا العالر ك ا كان علصُا ةتن ون من ةطعن يف  اد بن عل   وما ا ا   من اهتام من ةطعن يف أع م السُ  يف همل
 .و اد بن زةد وا وزاعت وأمثاك ، ما ا ا   والعل  واحد 

 . إذا كان ا ولون ةتن ون  هن  ةطعُون يف هةالء ا ع م من أإلل أهنت  مت سكون بالسُ 
هن  علكوا كل الطهرق اليهيطا ي  واعهتخدموا    ا ا ا   من رحلاق ورتتن    ، بل هةالء اخللوخ أحق باالهتام؛  

كههل مهها ةسههتطيعو   مههن وعهها ل الُيههر وا ذاعهه  وا شههاع  يف تيههوة  أهههل السههُ  وأع منهه ، ع رن هههةالء اخللههوخ ههه  
الههملةن إلعلههوا م ههاالهت  الصاعههد  وشههيوخن  ا ُحههر ني مواضهه  امتحههان واختبههار  هههل السههُ ، وعلهه  م ههاالهت  الصاعههد  

 . ني ةوالون وةعادونوشيوخن  ا ُحر 
أرإلهو صهياغ  ههمله الص هر  عله  م تكه  مها كهان عليه  أعه  ُا واعتبهار ههملا ا يهزان ميزا هايف صهحيحايف؛   ه  مُبثهق مههن 
اليرع وصاح لكل زمان،  السُ  اليوم هت السُ  با مس والوالء والرباء علينا وعل  طا صتنها وأع منها موإلباته  قا  ه  

                                                 
 . واهحيلل وحيرم ،  نو "اخل...وال أإليز لُصست وال لرتريي أن ميتحُوا أحدايف " :ا ار هملا ا علوب ا تعايل - 3



)  أرى أن تكتصهههت مبههها قلتههه  يف الص هههر ا هههه  وةصارقوهنههها، وحيُاهههمل ةسهههتح ون مههها قيهههل  هههين ، و تابتههه  ال تترتهههري حههه  ةترتهههريو 
315)"(3). 

 : ع بعد  تُت  اكوإلاء علت في ب ويل يف احلاشي 
 ن ههف يف ذلههك الوقههف أ هه  ة ههاوم مههن ةههدا   عههن ربيهه  وم بههل وأمثاك هها مههن دعهها  ا ههُنق السههلصت الههملابني عُهه   "

 ."،  ل  أصارح  بمللك بل تلطصف مع  ك ا ترىوال امعني  هل ا هواء
ر   قالد  ملا الك م رع ا  عل اء السُ  ا عاصرةن واالع اض عل  أصل السل  الثابهف بالكتهاب : وأقول اآلن

 .والسُ ؛     مل ةةل  كتاب  رال للطعن يف أصوك  وردها
 : ، ومُنا قول (605)وقلف تعلي ايف عل  الص ر   -1
ل  أهل احلق يف ذلهك، لكهن جيهت أن ةكهون التاهرةأ مهن أههل العله  واحلله  والتاهرد لهرب العها ني،    ةييَّ  ع "

ال لكل من َدبَّ وَدرَج،  إن أَْعراض ا سل ني حيْصر  من حصر الُهار وقه  علينها احليكَّهام واعهد تون، ومهن قهال يف مسهل  
 ."ما ليس  ي ، كيل   أن ة ة با خرج ةوم ال يام  مما قال

 :  لفي معل ايف علي  آ ملا 
اخل؛  ن أهههل ا هههواء ال ةع  ههون بعلهه  وحلهه  وحك هه  و ههرد ... ( ال لكههل مههن دب ودرج: ) ال داعههت ل ههولك  "

 .من قامف    همله الالصات وةعتربوهَن  ظل   وممن درج ودب وةعتربوهن  مُتنكني  عراض ا سل ني أي أهل البدع
سُ  قد تل وا الُ د الالحيأ من العل اء الُاصحني  حملروا من أهل البدع  ه  ع رذا كان ط ب العل  من أهل ال

 .(6")ضري علين 
 :ع عل في بعد رشعال  للصنت ب ويل

ك هها تههرى يف هههمله ا ههملكر     ،كُههف أدر  أ هه  ة الههد  ههملا أهههل السههُ  ولكههين كُههف يف م حاههاة هههمله أتلطهه  بهه "
 ."كلنا

 .ة الد أهل السُ : ا قلفي ، ورِّ"ة الدين: " ريى ال ارن أين مل أقل
 .رال يف موض  واحد، وتبني لل ارن أ   رِّا ة الد عل  ا م  ومُنان  قبل ربي " ة الدين: "وةرى أين مل أقل

والملي ة رأ كتاب  وهو ةعرخ مُنق السهل  وأصهوك ، وةعهرخ مكهر أيب احلسهن ومكاةهده ةهدر  أ ه  مها ألَّهَ  كتابه  
 .رال حلرب هملا ا ُنق وأصول  وأهل 
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 .وما ذكره من ع ا د السل  يف كتاب  ما هو رال للترتطي  عل  هملا ا كر الكيبتار
وعهه قدم لل ههارن الكههرم اههان مسهها ل عاي هه  تههدل علهه  أن أبهها احلسههن رِّهها ةعههارض السههل  الالههاح ومههُنان  ال 

 .   ينا من أشد ا  يعني ا ت عبني ا خالصني  ُنق السل  الالاح ورمجاعات عل ا  وأ ربيعايف، 
 

 .عدم تكفيره من يق ل بعقيدة التناسخ وما شاكلها -المسألة األولى
 : أتُاء حدةث  عن الروا ض( 516ص" )الالارم ا سلول"يف  -ر   اهلل-قال شين ا ع م 

 . الل يف تصاليل ال ول  ين "
 نههملا ال شههك يف   ؛ل أو أ هه  كههان هههو الُههغ و رِّهها غلههط إلرب يههل يف الرعهها ،رلهه  أمهها مههن اقهه ن بسههب  دعههوى أن عليههايف 

  .بل ال شك يف كصر من توق  يف تكصريه ،كصره
ط ا ع ههال  ِ ْسههأو زعهه  أن لهه  تهه وة ت باطُهه  تي  ،زعهه  مههُن  أن ال ههرآن   ههص مُهه  آةههات و كت ههف نْ كههمللك َمههو  

  ".هةالء ال خ خ يف كصره و  ،مُن  التُاعخي و  ،الباطُي وهةالء ةس ون ال رامط  و  ،او ذلكو  ،ا يروع 
َ  أبو احلسن عل  ك م شهين ا عه م ههملا يف ههةالء الز ادقه ،  تنهرَب مهن   له ،  له  ةُ له  بُاله  وال مبعُهاه،  اطل

  ع م ةدل هملا التالرخ ا رةت عُد كل ذي  طُ  أرةت؟؟
 ،مثهل وصه  بعكهن  بالبخهل-ال ة هد  يف عهدالتن  و ال يف دةهُن   عهبن  عهبايف  نْ أمها َمهو : "-ر ه  اهلل-ع قال  

ال اكهه  بكصههره و  ،التعزةههرملي ةسههتحق الت دةههت و  نههملا هههو الهه-و اههو ذلههك  ،أو عههدم الزهههد ،أو قلهه  العلهه  ،أو اعههن
  ".مل ةكصره  من أهل العل  نْ مَ  عل  هملا حي ل ك مي و  ،مبارد ذلك
 .وهملا ةيري أن هُا  من كصتر هملا الُوع: أق ل
لعههن لهه دد ا مههر بههني لعههن الرتههي  و  ؛ل اخلهه خ  ههين  نههملا  هه قههبأ مطل ههايف و  نَ َعههلَ  نْ أمهها َمههو : "-ر هه  اهلل-ع قههال  
  ".االعت اد

 .وهملا ةدل أن هُا  من كصتر هملا الُوع: أق ل
 السه م رال  صهرايف   الاله   و عليه-أما من إلاوز ذلك رىل أن زع  أهن  ارتدوا بعهد رعهول اهلل و : "-ر   اهلل-ع قال   

ن كهملب  ها  اله  ال هرآم  ه   ،يف كصهره  نهملا ال رةهت أةكهايف  ؛امتن أو أهن   سه وا عه ،ةبلرتون بكع  عير  صسايف ال  قلي يف 
 هإن مكه ون ههمله  ،ةيهك يف كصهر مثهل ههملا  هإن كصهره متعهني نْ بل مَ  ،الثُاء علين من الرض  عُن  و : يف غري موض  
: آل ع هران ]  (كُهت  خهري أمه  أخرإلهف للُهاا)وأن ههمله اآلةه  الهيت ههت  ،اقسَّهالسُ  كصار أو  ي تاب و ل  الك َ ا  ال  أن  هَ 

و أن عهاب ت ههمله  ،ومك وهنا أن همله ا م  شهر ا مه  ،أو  ساقايف  كان عامتن  كصارايف   ،ا ول ني خريها هو ال رْ و  ،[ 330



ظنههر عليهه  شههتء مههن هههمله  نْ كههملا  ههد عامهه  َمههو م، عهه ضههطرار مههن دةههن ا الهههملا ممهها ةعلهه  با ري ْصههكي و  ا،ا مهه  ههه  شههراره
تهواتر الُ هل به ن و  ، تثي قهد ظنهرت هلل  هين  َمهو  ،وعامه  الز ادقه  رِّها ةسهت ون مبهملهبن  ، هدةق إ ه  ةتبهني أ ه  زِ  ،ا قهوال

   ي  احلا   الالاح أبو عبد اهلل ممن صَّ و  ،مج  العل اء ما بلرتن  يف ذلكو  ،ا  اتسن خُازةر يف اعيا و وإلوهن  متي 
  .الع ابإلاء  ي  من ا ع و و ما  ،  د بن عبد الواحد ا  دعت كتاب  يف الُنت عن عت ا صحاب

لههيس هههملا و  ،مههُن  مههن تههردد  يهه و  ،مههُن  مههن ال حيكهه  بكصههرهو  ،باع لهه    ههن أصههُاخ السههاب  مههن ال رةههت يف كصههرهو 
 ".و رِّا ذكر ا همله ا سا ل  هنا من متام الك م يف ا س ل  اليت قالد ا كا ،موض  االعت الاء يف ذلك

 .اعخي  من ال رامط  والباطُي ، وأهن  ال خ خ يف كصره  ريى ال ارن أن شين ا ع م إلعل التُ
 ؟(311)يف مملكرت  ا عاعي  الص ر  " السراج الوهاج"  ا هو حك  أيب احلسن  ين  يف 

 ".وأعت د أن ال ول بتُاعن ا روا  خرا   وض ل ، و ساد يف الع يد  : "قال
 أال تراه خال  ا مجاع عل  تكصريه   هن  من الباطُي ؟

اذا؟     ال ةبايل مبخالص  ا مجهاع، وأال تهراه هتهرتَب مهن تكصهري مهن ةةله  عليهايف وتكصهري مهن زعه  أن ال هرآن   الهف  
ِتَ هههْف أو زعههه  أن لههه  تههه وة ت باطُههه  تسههه ط ا ع هههال ا يهههروع ،  هههاذا ةصعهههل كهههل ههههملا  يخهههال  ههههمله  مُههه  آةهههات وكي

 يل ا لباب؟ا مجاعات وال ةستطي  ح  حكاةتنا؟  اذا كل هملا ةا أو 
 (.3)    لطي  ر يق  مله ا صُاخ، وةرى تكصريه  غلوايف ولو أمجعف ا م  عل  كصرها: اعواب

رن رطه ق ههمله :  اخلرا   والك ل  والصساد يف الع يد  تطلق عله  أههل البهدع اخلصيصه  أو الرتلياه ، وال ة هول أحهد
 .ا لصاظ  ي  تكصري

أمجعوا وشهاركن  غهريه  ك ها يف ههمله ا سها ل، وموله  بالهد اع عهن أههل لكن الرإلل مول  خب خ أهل السُ ، ولو 
 .الباطل والتنوةن من ض ك  مكاد   ُنق السل 

 .وةرى ال ارن أن خ    هملا ليس م  ربي  ك ا ةدَّعت
 
 

 .-رضي اهلل عنها–حكم من سب عائشة  -المسألة الثانية
 (:567-565ص" )الالارم ا سلول"قال شين ا ع م يف 

                                                 
 . وىل مسا ل جم   علينا،  ليُتب  لمللكأ   قد ا درج حتف ا س ل  ا ال ارن ةرى - 3



قملخ عا يه  مبها برأهها اهلل مُه    نْ مَ :   ال ال اضت أبو ةعل   -عل صل  اهلل علي  و -غ   ما من عت أزواج الُ "
 ".  غري واحد من ا      ملا احلك صرت و  ،و قد حك  ا مجاع عل  هملا غري واحد ،ر ب  خ خصَ كَ 

، وأن يف ذلهك قهولني يف -لي  وعل صل  اهلل ع-وذكر شين ا ع م حك  من ةست غري عا ي  من أزواج الُغ 
 .تكصريه، ورإلأ ال ول بتكصريه، وحك  ذلك عن ابن عباا

و أذى لهه  أعاه  مههن أذاه  -عهل صهل  اهلل عليهه  و -اضهه  عله  رعههول اهلل كَ غَ وذلههك  ن ههملا  يهه  عهار و : "ع قهال
 ،اآلةه  (ةهةذون اهلل ورعهول  رن الهملةن): قد ت دم التُبي  عل  ذلك  ي ا مك  عُد الك م عل  قول  و  ،بُكاحنن بعده

 ".ا مر  ي  ظاهرو 
، وأبهو احلسهن خيهال  ههملا -رضهت اهلل عُنها-ةرى ال ارن كهملا الكه م رمجهاع ا مه  عله  تكصهري مهن قهملخ عا يه  

 .ا مجاع
 :بعد الك م عل  من ةطعن يف الالحاب ( 335)يف الص ر  " السراج الوهاج"قال أبو احلسن يف 

الهيت برأهها اهلل يف ال هرآن، ومهن قهد  يف عا يه  لزمه   -رضهت اهلل عُنها-و ةهتن  عا يه  وأقبأ ههةالء مهن ةسهت أ "
للخبيثهني واخلبيثهون للخبيثهات،  اخلبيثهات: )ة هول،  ن اهلل -صهل  اهلل عليه  وعله  آله  وعهل -أن ة د  يف رعهول اهلل 

 ". بأ اهلل البدع،  [66:الُور( ]نللطيبات أولاك مربأون مما ة ولو  والطيبات للطيبني والطيبون
، وبهني كه م -رضت اهلل عُنها-قارن بني ك م شين ا ع م الملي   ل  ي  ا مجاع عل  تكصري من قملخ عا ي  

 .أيب احلسن ل ى إلرأت  عل  خمالصات ا مجاع
، ومن شد  عطص  عل  هةالء الكصار أ ه  مل حيكه  -رضت اهلل عُنا-ل د تورتع يف احلك  عل  من ة ملخ عا ي  

: ، ومل ة ههل"  ههبأ اهلل البههدع: "  مبهها أمجهه  عليهه  ا ةمُههون، وتلالههق وتلعههث  حهه  مههن رطهه ق التبههدة  علههين ،   ههالعلههين
ا بتدع ،  نل هملا الرإلل حيارب ربيعايف وما ةس ي  مهُنق ربيه ، أو ههو حيهارب وخيهال  مهُنق السهل  وأحكهامن ، ولهو  

 .كا ف من ا مجاعات
 

 .الصحابة أو كّفرهم حكمه على من سب   -المسألة الثالثة
 (:335)يف الص ر   "السراج الوهاج"قال أبو احلسن يف 

وأعت ههد أن مههن طعههن يف الالههحاب  أو عههبن ،  نههو مههن أهههل الزةهه  والكهه ل، وأن قلبهه  مالههٌ ، والزم قولهه  ال بههيأ "
 ا ة ول هملا ا ص ى، وأن ال د ي يف رعول اهلل صل  اهلل علي  وعل  آل  وعل ، الملي كان حيبن  وةيْد ِين ،  لو كا وا ك

 كيه  ةكهون  بيهايف ةيهوح  رليه  وال ةعله  -وه   ملا العدد الكثهري-رعول اهلل صل  اهلل علي  وعل  آل  وعل  ال ةعل    
،ورن  -حيتاج رلي  صل  اهلل علي  وعله  آله  وعهل ، أو حتتهاج رليه  أمته  وإلل بكل ما ،وقد أعل   اهلل عز-حال إللسا  



رىل ال هد  يف رعهول  (3)لهك ةي هر  ي   حاشهاه مهن ذلهك،  ها ار كيه  ةالهل قهول أههل البهدع  ه كان ةعل  ذلك وم  ذ
وأقبأ هةالء من ةست أو ةتن  عا ي  رضهت اهلل عُنها الهيت -عل وا ذلك أم إلنلوا-اهلل صل  اهلل علي  وعل  آل  وعل 

هلل عليههه  وعلههه  آلههه  وعهههل ،  ن اهلل برأهههها اهلل يف ال هههرآن، ومهههن قهههد  يف عا يههه  لزمههه  أن ة هههد  يف رعهههول اهلل صهههل  ا
 اخلبيثهههات للخبيثهههني واخلبيثهههون للخبيثهههات، والطيبهههات للطيبهههني والطيبهههون للطيبهههات أولاهههك مهههربأون ممههها ة ولهههون:ة هههول
،   ههبأ اهلل البههدع،   هن عههت الالههحاب  وصههرت  بكصهره  أو أكثههره ،  نههو راد لل هرآن الههملي ةهيَعههد كي ،  ت ههام [66:الُهور]

ورن عهبن  مبها ة تكهت  سه ن ،  صهت  -بعهد الُاهر يف اليهرو  وا وا ه -إن تهاب ورال ةيَكصَّهر لهرده ال هرآن،علي  احلا ،  
ليههين " الالههارم ا سههلول"تكصهريه  ههزاع، ورن رمههاه  مبها ال ة ههد  يف دةههُن  بهاعن والبخههل ةيعههزتر مبها ةةدبهه  وةردعهه ، وا اهر

 . "ا ع م
 

أو  -صهههل  اهلل عليههه  وعهههل -ةطعهههن يف أصهههحاب رعهههول اهلل ةهههرى ال هههارن أحكهههام أيب احلسهههن علههه  مهههن : أقووو ل
 .ةكصره  أو أكثره 

 . ريى أ   راد لل رآن الملي ةعدك  
، أي عههت رعهول اهلل والطعههن  يهه ، ع بعههد  -صههل  اهلل عليه  وعههل -وأ ه  ةلههزم مههن تكصهريه  ال ههد  يف رعههول اهلل 

 .هملا ةرى أهن  أهل بدع
 .كا ر جيت قتل   -صل  اهلل علي  وعل - وقد قام ا مجاع أن عاب الرعول: أق ل 

 .والراد لل رآن كا ر، ةعين أ   مكملب بال رآن، ومن كصر ِبرخ من ال رآن  نو كا ر،  كي  مبن ةرد ال رآن
ع بعد هملا  كص عل  ع بي ،  اشه   اليهرو  الث هال الهيت مل ة ه  بيهتء مُنها؛ أال وههت قوله  ال بهد مهن رقامه   

ليين ا ع م؛ لييعر ال ارن أ   " الالارم ا سلول"، ع أحال عل  كتاب يف اليرو  وا وا  بعد الُار احلا  علي ، و 
موا ق ليين ا ع م يف همله ا حكهام وأ ه  عله  مهُنق السهل ، بيُ ها ههو قهد خهال  شهين ا عه م يف   له  ا مجهاع 

  الواضههأ بتكصههري مههن ةيكص ههر أو علهه  تكصههري مههن ة ههملخ عا يهه ، ويف احلكهه  علهه  ال هها لني بتُاعههن ا روا ، ويف إلزمهه
ههق أكثههر أصههحاب رعههول اهلل  ، وعههوق  ا دلهه  علهه  تكصههريه ، وأن كصههره  هههملا ممهها ةعلهه  -صههل  اهلل عليهه  وعههل -ةيصس 

 .باالضطرار من دةن ا ع م
 

 :بعد الك م السابق عُ ( 517-516ص" )الالارم ا سلول"يف  -ر   اهلل–قال شين ا ع م 
                                                 

صهل  اهلل عليه  - هةالء الملةن ةرى أهن  ة دحون يف رعول اهلل ب هن  أهل بدع، وا مجهاع قها   عله  أن مهن ة هد  يف رعهول اهللةال   ا ار رلي  كي  - 3
 .كا ر  -وعل 



أو قلههه   ،أو اعهههن ،مثهههل وصههه  بعكهههن  بالبخهههل-ال ة هههد  يف عهههدالتن  و ال يف دةهههُن   عهههبايف عهههبن   نْ أمههها َمهههو  "
علهه  و  ،ال اكهه  بكصهره مباههرد ذلهكو  ،التعزةهرملي ةسهتحق الت دةههت و  نهملا هههو اله-و اهو ذلههك  ،أو عهدم الزهههد ،العله 

  .مل ةكصره  من أهل العل  نْ مَ  هملا حي ل ك مي 
  .لعن االعت ادل دد ا مر بني لعن الرتي  و  ؛ا  ل اخل خ  ين  نمل قبأ مطل ايف و  نَ عَ لَ  نْ أما مَ و  
ةبلرتون بكهع  ال  قلي يف  الس م رال  صرايف   الال   و علي-أما من إلاوز ذلك رىل أن زع  أهن  ارتدوا بعد رعول اهلل و  

مههن : غههري موضه   ن يفكههملب  ها  الهه  ال هرآم  ه   ،يف كصههره  نهملا ال رةههت أةكهايف  ؛أو أهنهه   سه وا عههامتن  ،عيهر  صسهايف 
لهه   َ  ههإن مكهه ون هههمله ا  الهه  أن  هَ  ،(3)ةيههك يف كصههر مثههل هههملا  ههإن كصههره متعههني نْ بههل َمهه ،الثُههاء علههين الرضهه  عههُن  و 

خريهها و  ،[ 330: آل ع هران ]  (كُهت  خهري أمه  أخرإلهف للُهاا)وأن همله اآلة  الهيت ههت  ،اقسَّ السُ  كصار أو  ي تاب و الك
و أن عهههاب ت ههههمله ا مههه  هههه   ،ومكههه وهنا أن ههههمله ا مههه  شهههر ا مههه  ،أو  سهههاقايف  صهههارايف كهههان عهههامتن  ك  ،ا ول ني ههههو ال هههرْ 
 إ ه   ،ظنهر عليه  شهتء مهن ههمله ا قهوال نْ كهملا  هد عامه  َمهو م، ع ضطرار من دةن ا الهملا مما ةعل  با ري صْ كي و  ا،شراره

تههواتر الُ ههل بهه ن وإلههوهن  و  ، تثي   َمههقههد ظنههرت هلل  ههينو  ،وعامهه  الز ادقهه  رِّهها ةسههت ون مبههملهبن  ،(6) ههدةقةتبههني أ هه  زِ 
   ي  احلا   الالاح أبو عبد اهلل   د بن ممن صَّ و  ،مج  العل اء ما بلرتن  يف ذلكو  ،ا  اتسن خُازةر يف اعيا و متي 

 ".الع ابو ما إلاء  ي  من ا ع و  ،عبد الواحد ا  دعت كتاب  يف الُنت عن عت ا صحاب
 .م من ا حكام عل  الروا ضةرى ال ارن ما قال  شين ا ع 

 .ومُنا تكصري من زع  أهن  ارتدوا بعد رعول اهلل رال  صرايف قلي يف، أو أهن   س وا عامتن ، وأ   ال رةت يف كصره 
 :واعتدل عل  هملا احلك  ب ول 

 ، وكصهر مهن شهك يف كصهره، ع"الثُهاء علهين من الرضه  عهُن  و : ن يف غري موض  كملب  ا  ال  ال رآم    " -3
 ". إن كصره متعني: "قال

 .أن مك ون همله ا  ال  أن   ل  الكتاب والسُ  كصار أو  ساق -6
، وخريههها هههو ال ههرن ا ول كههان عههامتن  كصههارايف أو (كُههت  خههري أمهه  أخرإلههف للُههاا)وأن هههمله اآلةهه  الههيت هههت  -1
 . ساقايف 
 .ومك وهنا أن همله ا م  شر ا م  -1
 .وأن عابق همله ا م  ه  شرارها -5
 ".ضطرار من دةن ا ع مالهملا مما ةعل  با ري صْ كي و  : "قول  -6

                                                 

 .ح  ال ةُكي  أمره ع مةواإل  مثل شين ا هملا غلو شدةد من شين ا ع م عُد أيب الصنت، لكُ  ال  - 3
 ؟ كي  مبن  ت    ي  همله ا قوال - 6



 .وقد عل َف ا مجاع عل  كصر من ة ملخ عا ي ، ومستُد هملا ا مجاع أن من ة مل نا مكملب لل رآن: أق ل
 .وحا  شين ا ع م ومستُده يف تكصري من ةكصر الالحاب  هو مستُد هملا ا مجاع

 .م ولرتريه من أصُاخ   ناء و دتت ا ع مبيُ ا أبو احلسن خمال  ليين ا ع 
 .رن شين ا ع م ةي   رقام  احلا  عل  من وق  يف الكصر:  إن قال قا ل

 ع ، هو ةي   ذلك، لكُ  ال ةي   هملا الير  يف الز ادق ، ومُن  ز ادقه  الالهو ي ؛ كهابن عهريب وأمثاله ، : قلُا
 . لون بتُاعن ا روا ، ومُن  ا كصرون  صحاب رعول اهلل وميصس وه وكز ادق  الرا ك ، ومُن  الباطُي ، ومُن  ال ا

 ، هدةق إ ه  ةتبهني أ ه  زِ  ،ظنر علي  شتء مهن ههمله ا قهوال نْ كملا  د عام  مَ و : "-ر   اهلل–وأشار رىل هملا ب ول  
 ".وعام  الز ادق  رِّا ةست ون مبملهبن 

 ".ضطرار من دةن ا ع مالةعل  باهملا مما  ري صْ كي و  : "-ر   اهلل-أض  رىل ذلك قول  
 .وهملا أصل عُد أهل السُ  حاع ،   ن كملب مبعلوم من الدةن بالكرور  ال عملر ل  يف ا ع م

 .أما من ة   يف الكصر لوإلود شبنات أحاطف ب ، وهو بعيد عن الز دق ،  نملا ال ةكصر ح  ت ام علي  احلا 
 ريب خيال  رمجاعات ا سل ني، وخيهال  شهين ا عه م ومهن معه ، والياهد من هملا الك م يف همله ا س ل  أن ا 

 .واحلق الواضأ اعلت معن ، وا دل  والرباهني وا صول معن 
 
 

 .مخالفة أبي الحسن إلجماع السلف على بغض أهل البدع -المسألة الرابعة
 ":السراج"من ( 76)قال أبو احلسن يف الص ر  

، علهه  حسههت ما يهه  مههن خههري وشههر، وعيههَّ  وأعت ههد أن ا سههل  ةيههواىَل وةهيَعهها" ، وةيوَصههل وةهيْنَاههري َههتو وةهيههبهْرَتضي َدى، وحيي
وبدعههههه ، وعلههههه  حسهههههت حرصههههه  علههههه  اخلهههههري وحترةههههه  لههههه ، أو اتباعههههه  كهههههواه وظل ههههه   ههههههل احلهههههق، مههههه  مراعههههها  ا صاعهههههد 

 .(3")وا الاح
 :  لفي معل ايف عل  همله الص ر 

                                                 
، وقد ت عت يف هملا الك م،   د كان موإلودايف يف الُسخ  اليت أرعلنا ريلَّ و اقيتينا، ع مل أإلده يف وهملا االعت اد مُ   اشئ عن قول  مبُنق ا واز ات - 3

  ا وإلود  اآلن يف موقع ،  ل اذا هملا الت عهت؟ أال ةهدل ههملا عله  أ ه  ةعت هده، وأن حمل ه  له  مهن الُسخ  ا تداول  اآلن، وم  ذلك  نو موإلود يف الُسخ
 مُاورات  ا عرو  ؟



اتصاق الالحاب    ن بعده  عله  معهادا  أههل  (667ص)السُ   يف م دم  شر  –ر   اهلل  –ل د   ل البرتوي "
 .  لوا ا مجاع عل  هملا كمللك ا مام الالابوين وغريمهاالبدع وهاره  و 

ورن كان الملي قلت  قد قال  بعض ا     الملةن ابن  وجنلن  ولكن كل ةةخمل مهن قوله  وةهرد ال عهي ا رذا خهال  
 .من ذكره  البرتوي وغريه
مل أههل الباطهل أههل مهُنق ا واز هات مثههل ههملا الكه م مُطل هايف حلهرب مهُنق السهل  وللهملب عههن وال عهي ا وقهد ا ه

 .البدع وأهلنا
وال شههك أ هه  مسههل  ظههامل لُصسهه  ومههن  –وقههد   ههل شههين ا عهه م عههن ا مههام أ ههد أ هه  قههال يف ةزةههد بههن معاوةهه  

أورد ابهن تي يه  ههملا ال هول  تاهايف (( وال ابه  ال  سهب  : )) قهال  يه  ا مهام أ هد – كا ل  غزو  ال سطُطيُي  ا ينور  
 .ب  م رايف ل 

(( ] وكهان مجيهل الالهور  قبهيأ السهرةر  :   )) يف عبيد اهلل بن زةاد  اتأ بيكُد وغريها –ر   اهلل  –وقال الملهغ 
 [. 1/515السري 

كن  يف اهلل وال  لعُن  قلف الييعت ال ةطيت ل  عيي  ح  ةلعن هملا أو دو   وان  برت:)) وقال يف آخر ترمجت 
 [. 1/516السري (( ] وأمره  رىل اهلل 

الباطل ،   رإلو رغ ق هملا الباب  نملا هو مُنق أهل السُ  وهملا الملي ة ط  ب  أهل السُ  ألسُ  أهل ا واز ات 
  .(3)"يف وإلوهن 

 .اع ل  ةستصد أبو احلسن من هملا الك م، ومل ةرتري رأة ، بل أصرَّ عل  خمالص  هملا ا مج
 

 .مخالفته ألهل السنة في هجران أهل البدع والتحذير منهم -المسألة الخامسة
 (:360)يف الص ر  " السراج"قال يف حيث 

وتعهاو وا عله  الهرب والت هوى ) :وأرى التعاون م  الُاا كلن  عل  الرب والت وى، ك ا هو معلوم من قوله  تعهاىل "
شندت حله  " :-صل  اهلل علي  وعل  آل  وعل -ول ول رعول اهلل  ،[6:ا د عور  ا ( ]والعدوانوال تعاو وا عل  ا ع 
ْههر الههُع  وأين أ كثهه -وأ هها غهه م-ا طيتبههني مهه  ع ههوميت ولكههن شههر  ، (3600")الالههحيح "ك هها يف،  "  هها أحههت أن يل  ي

لع هد  يف حتدةهد ذلهك ذلك أن دعو  أهل السهُ  ال تتكهرر بهمللك ضهررايف أكهرب مهن ههملا اخلهري، ال يف احلهال وال يف ا ه ل، وا
 ."عل  ك م أهل العل  واحلل 

 : أق ل 
                                                 

 
 (.31/651) "جم وع كتت ورعا ل و تاوى اليين ربي " - 



  ي هها بعكههايف  بعكههُا وةعههملر ،عليهه  اتص ُهها  ي هها  تعههاون" :ا سههل ني ا خههوان قاعههد  حههول يههدورل الكهه مهههملا  رن -3
 ." ي  اختلصُا

 .للكصار عل  اخت خ مللن  اعتثُاء أي دون كلن  الُاا م  التعاون ترى ر ك -6
 .والت وى الرب أهل ُنيبا ةم والت وى الرب عل  التعاون الالفخرِّا  واآلة  

 .بدع  أو  سق أو شر  من السيا  ا ع ال اإلتُاب هت والت وى
 الُههاا مهه  والت ههوى الههرب علهه  التعههاون علهه  حتههث أهنهها مُنهها عل ههوا وال اآلةهه  هههمله مههن ةصن ههوا مل الكههرام والسههل  
 .كلن 

 .كلن  الُاا م  التعاون احلدةث هملا من ةصن وا مل وكمللك
 وأن ،الكههري كُها ن السهوء إللهيس وأن ،السهوء إللسهاء مهن -وعهل  عليه  اهلل صهل - الُهغ بتحهملةر أخهملوا بهل -1
 .طيب  رحيايف  مُ   د أن ورما ،كةحيمل أن ورما ،مُ  تبتاع أن رما ا سك كبا   الت ت البار وهو الالاح اعليس

 احلهدةث يف ك ها ،ال هرآن مهن ا تيهاب  ةتبعون الملةن الزة  أهل نم -وعل  علي  اهلل صل  - الُغ بتحملةر وأخملوا
هيهَو الَّهمِلي أَ ْههَزَل َعَلْيهَك ) تَهَ  َرعيهولي اللَّهِ  َصهلَّ  اللَّه ي َعَلْيهِ  َوَعهلََّ  َههمِلِه اآْلةَهَ  : " قالهف -عُنها اهلل رضهت- عا ي  روت  الملي

َُِ  ِكَتاِب َوأيَخري ميَتَياِ َاٌت َ َ مَّا الَّمِلةَن يف قهيليوِ ِْ  َزْةٌ   َهَيتَِّبعيوَن َما َتَيابََ  ِمُْ ي اْبِترَتاَء اْلصِ اْلِكَتاَب ِمُْ ي آةَاٌت  يَْكَ اٌت هينَّ أيمو الْ  تهْ
ه  ،(لٌّ ِمهْن ِعُْهِد َربه َُها َوَمها ةَهملَّكَّري ِرالَّ أيوليهو اْ َْلبَهابِ َواْبِترَتاَء تَْ ِوةِلِ  َوَما ةَهْعَل ي تَْ ِوةَل ي ِرالَّ اللَّ ي َوالرَّاِعخيوَن يف اْلِعْلِ  ةَه يوليوَن آَمَّا ِبِ  كي

 َهههِإَذا رَأَةْهههِف الَّهههمِلةَن ةَهتَِّبعيهههوَن َمههها َتَيهههابََ  ِمُْههه ي َ  يولَاِهههِك الَّهههمِلةَن َ َّههه  اللَّههه ي  :-َصهههلَّ  اللَّههه ي َعَلْيهههِ  َوَعهههلَّ َ -قَهههاَل َرعيهههولي اللَّهههِ   :قَالَهههفْ 
 ". َاْحمَلريوهي ْ 
 أ ههك ةبعههد وال وغههريه البرتههوي ا مههام ذلههك روى ك هها البههدع أهههل وهاههران برتههض علهه  الالههحاب  رمجههاع الصههفوخ
  .، ك ا هت عادتكع دايف  ا مجاع هملا تعارض
 

 .المفصل على المجمل بحمل تعلقه -المسألة السادسة
 . طغال ا خواين عزام اهلل لعبد متابع  الوإلود بوحد  قطت عيد قول عن ب  ةدا   كان حيث 
 ا سهل ون ا خهوان ُهدهع السهُ  وأههل ،السهُ  ب ههل ا صالهل عله  اع ل  ل خالص خبُاق  احلاق أخملت  ا ع
 .علصيون عُده ا عا  السواد بل ،التبلي  ومجاع 

 :الصاعد ا صل  ملا تعل   يف وهو 
 .ببدعن  البدع أهل وردا   ا ُكر ر كار وإلوب يف السُ  أهل مُنق ةعارض -3
 ."الُاليح  الدةن: " -صل  اهلل علي  وعل - الرعول قول عارضوة -6
 مُن  وتطبي ايف  ،البدع أهل أو السُ  أهل من كا وا عواء الروا  من اعر  ةستحق من إلر  وةعارض ميروعي  -1

 .التبدة  ةستحق من وتبدة  ،اعر  ةستحق من جبر  والتعدةل اعر  كتتكتت اعر  اخلاص و  امتألت ا ُنق كملا



 .وإلرحن  البدع أهل بُ د امتألت كثري  وهت الع ا د كتت وكمللك
 كتهت وإلهدت او ه والتعهدةل اعر  وإلد  ا ا ع م أصول من وأص يف  ميروعايف  ا صالل عل  اع ل  ل كان ولو

 .اخلاص اعر  يف وكتت والتعدةل اعر  يف
   .ا مجاع من اليوكاين   ل  ما وةعارض -1

 (:77-76ص) "احلداد الالوارم" كتاب  يف -اهلل ر  - قال حيث
 ".ا عالوم ك م رال لو ةة  ال أ   ا سل ون أمج  وقد" 

  .أوليايف  دخواليف  ا مجاعهملا  يف ةدخل الملي ،الباطل الت وةل أ واع من ا صالل عل  اع ل و ل
 :قال ابن دقيق العيد يف الك م عل  اع اخ الكاذب عل  رعول اهلل بكملب 

 ".ط  بمللك؛ الحت ال أن ةكون َكمَلَب يف ذلك ا قرارلكْن ال ةي "
 : قال الملهغ متع بايف هملا الك م

َتَتْحُا باب التاوةز واالحت ال البعيد؛ لوقَهْعُا يف الوعوع  والسصسط "  (.3")هملا  ي  بعض ما  ي ، وان لو ا هْ
 .الباطل  ا صول من زهوههةُ نأو  اهلل دةن حي موا أن ا سل ني عل  
 ةسههلكعليهه  أن   ا ههُنق كههملا وتطبي ههاهت  والسههُ  ال ههرآن لُالههوص وتطبي ههاهت  وأصههوك  السههل  مههُنق حيهه م ومههن 
 .العاي  ا ُنق هملا والتزام والسُ  الكتاب  الوص التزام يف مسلكن 
 ،ُكهرا  عهن والُنت با عروخ ا مر  واإلن  رال   يأي  ما ا واز ات وأصل ا صل هملا أن الواعت ا سل  ليدر  -5
- ا ههواء أههل أ ي  ك ا ،عُن  والملب البدع أهل حل اة    يأي  ورِّا ،وأصول  والتعدةل اعر  يف السل  مُنق و واإلن 
، وة الهدون  همله وا سهل ني ل عه م والُالهأ والتعهدةل اعهر  يف السهل  مهُنق  واإلن  كثري  أصواليف  -احلسن أبو ومُن 

 .ليملوذوا بالرتلو ورمين  السُ  هلأ يف والطعن البدع أهل عن الملبا صول 
 .ا وىل الدرإل  يف الالاح السل  تتُاول اليت تلك  ا حكام

 ."ا  يأ الواع  ا ُنق" اكدام  ا صول تلك  ومن
 ."ك فو حي  حك ف رذا"و ،"ر جني  وال الحأ ي "و

 البهدع حهدتف مُهمل لالكه  أهل أع  بال عل   طر ومل ،العالر هملا يف الصنت أهل رال أحدتنا ما ا صول وهمله
 ذكر اههها الههيت لألهههداخ وغريههها ا صههول هههمله  ههاخ عوا ،السههل  و ههُنق للحههق اعههاربون واليههرتت الصههنت أهههل إلههاء حهه 
 .علصايف 

 .مخالفته للعلماء في مساواة المسلم في حال الصحة بين الخ ف والرجاء -المسألة السابعة
 :(67)يف الص ر   "السراج" يف قالحيث  
 ".ذا أمٍل يف الد يا  ليرتل ت إلا ت الرإلاء وحسن الان باهلل عز وإللدام  وما "

                                                 
 (.17ص" )ا وقا " - 3



يف هههملا  اههر رِّهها ةكههون هههملا عُههد االحتكههار وا شههراخ علهه  مرتههادر  الههد يا، قههال : " ب ههويل عليهه  آ ههملا   عل ههفي 
وا اهر ، (7360)مسهل  (( ] ال ميهوتن أحهدك  رال وههو حيسهن الاهن بهاهلل تعهاىل : ))  -صل  اهلل علي  وعل - رعول اهلل

 (.3([")630-37/606)شر  الُووي  سل  
 شههر  ا اههر)  "تعههاىل بههاهلل الاههن حيسههن وهههو رال أحههدك  ميههوتن ال: "  - وعههل  عليهه  اهلل صههل  – اهلل رعههول قههال

 ".(630-37/606) مسل  لالحيأ الُووي
 .احلدةث هملا شر  يف العل اء عن   ل  وما الُووي قال  ما أ  ل واآلن 

رواةهه   ويف ،"وهههو حيسههن بههاهلل الاههن الرميههوتن أحههدك   ال" : -صههل  اهلل عليهه  و عههل -قولهه   ":  -اهلل ر هه - قههال
 وقههد عههبق يف .هههملا حتههملةر مههن ال ُههو  وحههث علهه  الرإلههاء عُههد اخلامتهه  :قههال العل ههاء ،"وهههو حيسههن الاههن بههاهلل تعههاىلرال "

معههح حسهن الاهن بههاهلل تعهاىل أن ةاهن أ هه   : هاءقهال العل ،"يب عبههديأ هها عُهد ظهن " :قولهه  عهبحا   وتعهاىل احلهدةث اآلخهر
 هإذا د هف  ،يك ن الخ ف أرجو  :وقيل ،ويك نان س اء راجيا   حالة الصحة يك ن خائفا   يوف :قالوا، ةر   وةعصو عُ 

مههن  ا كثههاروال بهها أ واحلههرص علهه   ا عاصههت ن م الههود اخلههوخ اال كصههاخ عههن  ؛أمههارات ا ههوت غلههت الرإلههاء أو  كهه 
هههملا احلههال  اعههتحت رحسههان الاههن ا تكهه ن ل  ت ههار رىل اهلل تعههاىل  وقههد تعههملر ذلههك أو معا هه  يف ، ع ههالالطاعههات وا
قههال  ،مسههل  للحههدةث ا ول  بعههث كههل عبههد علهه  مهها مههات عليهه  وكههملا ع بههةوةةةههده احلههدةث ا ههملكور بعههده  ،لهه  وا ذعههان
 ". آلخر بعده ع بعثوا عل   ياهت ومثل  احلدةث ا ،مات علينا اليتمعُاه ةبعث عل  احلال   :العل اء

 .العل  أهل قرره و ا ،الُبوة  لألحادةث احلسن أيب من خمالص   نمله
 

 .إليدا ت رةرايف  رعول  أو اهلل عت من حك  "السراج" من (61)الص ر   يف احلسن أبو قرر -المسألة الثامنة
 .احلال  همله يف كصرة ال عُده  إ   ،اليدةد الرتكتحال   باعتثُاء الت رةر هملا أردخ ع
 وعهاق ،ا  بيهاء مهن غهريه أو اهلل رعهول ةسهت أو اهلل ةسهت مهن وقتهل كصهر عله  ا مجهاع ا عه م شهين   هل وقد

  .ا مجاع هملا صح  عل  تدل اليت الكثري  ا دل 
 وقهرر ،االعهتح ل اشه   مهن قول وأ كر ،، وال   ل هملا االعتثُاء عن أحد من السل الرتكت حال  ةستثن ومل

 .االخت خ يف االإلتناد مسا ل من ةعد وال ،غلط قول وأ   ،ل مجاع خمال  ال ول هملا أن
 :وإلوه من ال ول هملا وردَّ 
 مسهتحل السهاب أن عله  ةهدل مها السهت يف  لهيس احلهل اعت هاد ههو ا كصر كان رذا أ   -الراب  الوإل  وهو ،مُنا

 .ةكصر ال أن  يات
َّهها ) ا ُهها  ون قههال ك هها ،ولعبههايف  عبثههايف  أو وعههصنايف  ايف غياهه أقههول ورِّهها رامحهه هههملا أن اعت ههد أ هها قههال رذا عههي ا وال َهها كي ِرَِّّ

 (.537-536ص)  "ا سلول الالارم" ا ار،  (ََنيوضي َو َهْلَعتي 
                                                 

 
 (.31/656) "جم وع كتت ورعا ل و تاوى اليين ربي " - 



 . ل  ةستثن شين ا ع م من َعتَّ رعوَل اهلل يف حال الرتكت، بل عدته كا رايف 
ر ذرةعهه  رىل عههب  عههبحا   وتعههاىل ورىل ا تيههار هههملا ك هها  ههالصتوى بهه ن عههاب اهلل يف حههال الرتكههت اليههدةد ال ةكصهه

 .هو الواق  يف بعض البلدان
    .ح  ل مجاعات ا خالصات  مله مول      ؛خاص  بالص  ا ع م يينول ل مجاع خمال  احلسن أبو قرره   ا

   لربي ؟ نمله ا سا ل الث ان مما خال  أبو احلسن  ينا مُنق السل  ورمجاعاهت ،   ةن خمالصات

ول  خمالصات مُناي  أخرى ورط قات ت صيلي   ا ، ةستصيد مُنا أهل البدع، أرشدت  رىل ت ييدها يف م حااة 
 ".السراج"عل  كتاب 

 .وال تَُس خمالصات  ا خري  اليت  اقيتينا يف همله احلل ات ا رب  همله ا ةام
 

رأعن  الالحاب  والتابعون ك  بإحسهان، ومهُن  أههل  و مله ا ُاعب  أضي  خمالص  مُ  خطري   هل السُ ، وعل 
احلههدةث، ومههن عههار علهه  هنانهه  يف أن أخبههار اآلحههاد الههيت حصتنهها ال ههرا ن والههيت تل تنهها ا مهه  بههال بول أهنهها تصيههد العلهه  

 .قاكا -صل  اهلل علي  وعل -الي يين ب ن رعول اهلل 
 ههن بعهههده  ممههن ذكر هههاه ، ووا ههق ا عتزلههه  واخلهههوارج الالهههحاب   " رحتهههاخ الُبيههل"ل ههد خهههال  أبههو احلسهههن يف كتابهه  

 .والروا ض ومن علك مسلكن  جبنل أو هوى
  ال يف رإلابت  عل  عةال عن ا تواتر وشروط ، وهل ةصيد العل  الكروري أو الُاري،   إلا   ب ن ا تواتر ةصيهد  

 . العل  الكروري باتصاق العل اء
لرعههول صههل  اهلل عليهه  وعههل  يف احلههدةث الالههحيأ وقههد عههال عههن مههاء وتت هه  للصا ههد  ومههن بههاب قههول ا" : ع قههال

 .وغريمها( 56)والُسا ت ( 11) أخرإل  أبو داود" البحر   ال هو الطنور ماؤه احلل ميتت  
 : (3)أتكل  عل  خرب الواحد أو خرب اآلحاد 

خ  هايف  هن ، يه  عُهد اع نهور ةهدخل يف حهد التهواتر،  ن ال سه   تُا مل  خرب اآلحهاد ههو ماعهدا التهواتر أو ههو مها
 (.306ص )هه من ا ملكر  لليُ يطت 3إلنل ال س   ت تي   اعل ا ستصيض واعط  بني ا تواتر واآلحاد 

بهل  هرإلأ ذلهك ولهيس مههن ،  (3)وخهرب الواحهد رِّها ةصيهد غلبه  الاههن وال  سهتطي  أن   طه  بالهح   سهبت  رىل قا لهه 
ْ  ي َمها لَهْيَس لَهَك َوال تهَ ) :عل  اهلل عز وإلل برتري عل  ك ا يف قول  تعاىل باب الع ل بالان ا ملموم أو اليك أو ال ول

 :، ع عاق عددايف من اليب  مُنا (ِبِ  ِعْل ٌ 

                                                 

 .توصل رىل خمالص  الكتاب والسُ  ورمجاع عل  ا م وهمله حيل  مُ  ومكر لل -  



 : اليبن  ا وىل 
ر كههه  : " ومهههن ا دلههه  أن خهههرب الواحهههد ال ةصيهههد الي هههني، حهههدةث أم عهههل   يف الالهههحيحني : " قهههال أبهههو احلسهههن 

عل أحدك  أحلن باحلا  من أخي ،   قكت ل ،   ن قكيف ل  من حق أخيه  شهياايف،  ه   تال ون ريلت ورِّا أ ا بير ول
 " ة خمله، رِّا أقط  ل  قطع  من  ار 

 .(66ص)ا حتاخ (( متصق علي " اهلل ةعل  أن أحدك ا لكاذب  نل  يك ا من تا ت " ويف خرب ا ت عُني 
دق ا الههدوق ا عالههوم حتت ههل الكههملب والههوه  مههن لههيس يف احلههدةثني مهها ةههدل علهه  أن أخبههار الرعههول الالهها: أقههول

قرةههت وال بعيههد عههواء مهها  هه  مُهه  مباشههر  ومهها   ههل عُهه  با عهها يد الالههحيح  وتل تهه  ا مهه  بههال بول تالههدة ايف بهه  وع هه يف 
 . مبوإلب 

 . ورِّا ةدل احلدةث ا ول عل  أن أحد ا تخاص ني يف أمر من ا مور قد ةكون ظا ايف خلال    يرتلب  ب و  مُط  
 .وأما ا ت عُان   مرمها واضأ

 . وال ت اا أخبار الرعول ا عالوم عل  هاتني احلالتني وما شا ن ا من أخبار البير ودعاواه  يف اخلالوم 
مههن ة ولههون رن أخبههار اآلحههاد ال   ِ بَ شيهه نْ ِمهه رد  ههملةن احلههدةثني علهه  شههبن ٍ  -ر هه  اهلل-ومههن العاههت أن ابههن حههزم 

 ."حلسن بعكس هملا االحتااج،  ااء أبو ا تصيد العل 
 -صل  اهلل عليه  وعهل -ع عاق أبو احلسن مخس عير  شبن   الر  للباطل وأهل ، وررإلا ايف عل  عُ  رعول اهلل 

قاكها،  -صهل  اهلل عليه  وعهل -وعل  من ةتل   أخبار اآلحاد ا ملكور  علصايف بال بول وة ط  بالهحتنا، وأن رعهول اهلل 
مبها مل ةسهبق رليه   -صهل  اهلل عليه  وعهل -لهيت أرإله   ها أبهو احلسهن عله  عهُ  رعهول اهلل بعيدايف عن الاُون وا وههام ا

 .من أهل ا هواء
جم هههوع "، ا اهههره يف "موقههه  أيب احلسهههن مهههن أخبهههار اآلحهههاد"وقهههد رددتي أباطيلههه  وشهههبن  كلنههها يف م هههال يل  يتههه  

 :د، ومما قلت  يف طليع  هملا الر (361-31/313" )رعا ل و تاوى اليين ربي 
 :   ن ا  خمل ا مجالي  علي  "

أ   ذكر احلاق أو اليب  عل  ا صهأ  ن ة ول ب ن خرب الواحد ةصيد الان مهن الطوا ه  ا هملكور  آ صهايف ومل : أواليف 
الهملةن ة ولهون رن خهرب الواحهد العهدل الكهابط ا تل ه  بهال بول تالهدة ايف به  مهن ةملكر حاهق أههل احلهدةث ومهن وا  نه  

 .يد العل  وةوإلت الع لوع  يف مبوإلب  ةص

                                                                                                                                                                                     

3 -  
ي
، واحهملر مهن -صهل  اهلل عليه  وعهل –يِكك يف صح   سب  أحادةث اآلحاد الالحيح  اعتص  بال را ن رىل رعول اهلل ا ار رىل هملا الك م اخلطري ا 

 .ر كاره كمله الطام  وخمادعت  لك ولل راء



رن خهرب الواحهد بيهروط  السههاب   ةصيهد العله  وةوإلههت الع هل، واطله  علهه  : ل هد وقه  علهه  قهول ابهن حههزم: تا يهايف 
 .أدلت  وحاا  الكثري  وال وة 

وأمههل قولهه  ب  هه  ةصيههد العله  ك هها أمهههل حااهه  " رن خههرب الواحهد ةوإلههت الع ههل: " ع   هل عههن ابههن حهزم أ هه  قههال 
وال أعهههتبعد أ ههه  اطلههه  علههه  قهههول ابهههن تي يههه  بههه ن خهههرب اآلحهههاد ةصيهههد العلههه  ه خيا ههه  كبهههري  يف أمهههر عاهههي ، ال وةههه ، وههههمل

 .وحاا  عل  ذلك
هملا ال ول الباطهل صح    د ةعت دون  ، بل وخيا   كبري  يف أمر عاي ،وهملا غش مُ  وتلبيس عل  ط ب العل 

م وابهن ال هي ، مثهل قهول ابهن حهزم خه ل حدةثه  عهن خهرب الملي بني بط    باحلاق ال وة  كهل مهن ابهن تي يه  وابهن حهز 
صهل  اهلل عليه  - الأ  ملا رمجاع ا مه  عله  قبهول خهرب الواحهد الث ه  عهن الُهغ : " اآلحاد وأ   ةصيد العل  حيث قال 

 " -عهههلت صهههل  اهلل عليههه  و -وأةكهههايف  هههإن مجيههه  أههههل ا عههه م كههها وا علههه  قبهههول خهههرب الواحهههد الث ههه  عهههن الُهههغ  -وعهههلت 
 (. 306حكام البن حزم ص  ا)

 (:306ص)ومما قال  ابن حزم أةكايف يف 
وههملا حهني   خهمل رن شهاء اهلل تعهاىل يف رةهراد الرباههني عله  أن خهرب الواحهد العهدل ا تالهل رىل رعهول : "قال علت"
 عهاق ا دله  ، ع" يف أحكام اليرةع  ةوإلت العل  ، وال جيوز  ي  البت  الكملب وال الوه  -صل  اهلل علي  وعل - اهلل

 .عل  ذلك
 ".ا حكام يف أصول ا حكام"من ( 336، 330ص)وذكر او هملا يف غري موض ، ك ا يف 

وليين ا ع م ك م قهوي يف أن خهرب اآلحهاد رذا تل ته  ا مه  تالهدة ايف به  وع ه يف مبوإلبه  أ هاد العله  الي يهين، ا اهر 
ف للحهههها   ابههههن حاههههر علهههه  كتههههاب ابههههن الالهههه   ، والُكهههه(671-6/671)ل مههههام ابههههن ال ههههي  " الالههههواعق ا رعههههل "
 .حيث   ل شياايف من ك م شين ا ع م يف ر اد  أخبار اآلحاد العل ( 3/171-177)

بهههل كههها وا أعاههه  مبهههادر  رىل قبوكههها وتالهههدة نا واعهههزم مب تكهههاها : " وكهههمللك قهههول ابهههن ال هههي  ر ههه  اهلل حيهههث قهههال 
 -صههل  اهلل عليهه  وعههلت -عت ههده  صهها  العلهه  عههن أخبههار رعههول اهلل  نههملا الههملي ا: "، رىل أن قههال"ورتبههات الالههصات  هها 

خرقوا ب  رمجهاع الالهحاب  ا علهوم بالكهرور  ورمجهاع التهابعني ورمجهاع أ  ه  ا عه م، ووا  هوا به  ا عتزله  واعن يه  والرا كه  
 ".واخلوارج

اليدةد ما ةلزم أبا احلسن وةتوإله   ووإل  ابن ال ي  وابن حزم  هل هملا ال ول الباطل من ا لزامات ال وة  والطعن
 . رلي 

وكهه   يب احلسههن مههن ا صههول الباطلهه  وا خالصههات البرتيكهه   ههُنق السههل ؛ ا مههور الههيت تههدل علهه  أ هه  غههري راض 
 ".اضرب ا ع م بسي  ا ع م"مبُنق السل  وال م تُ  ب ، بل هو متس  ب  ليت كن من ضرب  أخملايف ب اعد  



 .  من ةكي  عواره وةنتك أعتاره باحلاق والرباهني الساطع واحل د هلل الملي هي  ل
وإل  أبو احلسن رىل أههل السُ  رلزامات ظُنا حااايف دامرت  وظُنا  الهرايف لباطله  وباطهل عهلص  عهوخ ةراهها : تالثايف 

 . ال ارن الصطن
 كهههان ةُبرتهههت أن رخل، … ةهههرى ال هههارن أن السهههةال ا وإلههه  رىل أيب احلسهههن كهههان عهههن ا تهههواتر وعهههن شهههروط : رابعهههايف 

ةكتصت با إلاب  عن هملا السةال ولكن حلاإل  يف  صس  قصهز رىل احلهدةث عهن خهرب اآلحهاد، ليتحهدع عُه  عله  طرة ه  
أهل ا هواء زاع ايف أ   قالد رمتام الصا د  للسا ل، وما ةدري أ   أضر بالسا ل وبرتهريه  ليته  عهكف  هإن يف عهكوت  هُها 

 .الس م  لُصس  ولرتريه
كُف أ ف وعلصك ال ت طعون بالح   سهب  أحادةهث اآلحهاد الالهحيح  الهيت تل تنها ا مه  بهال بول   رذا: و  ول ل 

قاطبهه  ومجههاهري ا سههل ني ة طعههون وجيزمههون   ههإن مجيهه  الالههحاب  والتههابعني وأهههل احلههدةث تالههدة ايف  هها وع هه يف مبوإلبنهها
 :بالح   سبتنا رىل رعول اهلل صل  اهلل علي  وعل   مرةن

ههَو ِرال َوْحهههٌت َوَمههها ةَهُِْطههقي َعههِن اْكَههه) :ال ةُطهههق عههن اكههوى قهههال تعههاىل -اهلل عليههه  وعههل  صههل - أ هه : ا ول  َوى ِرْن هي
 . ( ةيوحَ 

 (.ِر َّا َاْني  َهزَّْلَُا المل ْكَر َوِر َّا َل ي حَلَاِ ايونَ )اعتُاد رىل قول اهلل تعاىل : الثاين 
 ".ل واحلصاو  واالح ام والت دةروال عي ا أحادةث الالحيحني اليت تل تنا ا م  بال بو 

 تبههنيت  ههمله ا مثلهه  لههبعض خمالصههات هههملا الرإلههل أ هه  مسههتنِدخ للسههل  ومههُنان  حتههف عههتار احلههرب علهه  ربيهه  
 .ورخوا  

 الرإلل مول  با خالصات اخلطري  للسل  الالاح ومُنان  ومها عُهده  مهن أصهول صهحيح  ورمجاعهات عاي ه ، 
ُطوي علي  الرإلل مهن الكه ل، ومها ةكُه  يف  صسه  مهن الكهيق  هملا ا هُنق وأهله  وهملا من أوضأ الدالالت عل  ما ة

وةههربز مههها ةُطهههوي عليههه  مههن عهههداء ا هههُنق السهههلصت يف صهههور  الههرد علههه  ربيههه  ورخوا ههه  مههن حهههاملت لهههواء السهههُ  والتوحيهههد 
واليههملاذ وا  لههدةن والسهها رةن ِبههق علهه  مههُنق السههل ، أولاههك الههملةن حيههار   هههملا احل ههود بكههراو ، وةالههصن  بههالرت   

 .وب شد من همله ا وصاخ
وهو من أشد الُاا غلوايف يف الباطل وأهل ، ومن أشد الُاا يف التبعي   هل الك ل ومن أشد الُهاا شهملوذايف عهن 

 . احلق
 . إ   من شر أ واع اللااج، وال زال ةت لت يف ميادةن اللااج" قْط  اللااج"أما كتاب  ا س   بهِ : أق ل -تا يايف 
، وكهههان ههههملا الكتهههاب "التُكيهههل مبههها يف عهههاج أيب احلسهههن مههن ا باطيهههل" كلهههف  هههملا اللاهههاج يف كتهههاب  يتهه   وقههد

 .مُك يف  ع يف ب  وب باطيل 



 :ومن موضوعات هملا التُكيل
 .بيَُّفي يف م دمت  أكاذةت ا  ريب وتلبيسات  و ساد أصول  اليت اخ عنا حلرب ا ُنق السلصت -3
ن أخبهههار اآلحهههاد تصيهههد الاهههن، الهههملي خهههال   يههه  رمجهههاع الالهههحاب  والتهههابعني ومهههن تهههبعن   اقيهههت  يف قولههه  بههه  -6

بإحسهان مهن أهههل اكهدى، وعههلك  يه  مسهلك ا عتزلهه  وال درةه  واعن يهه  والرا كه  ومهن تههابعن ، ومهن غيهه  يف ههملا ا مههر 
مهن حاانه  الكثهري  مهن   اعليل أ   عاق مخس عير  شهبن  ةُالهر  ها أههل الباطهل، ومل ةسهق حاه  واحهد   ههل السهُ 

 .-صل  اهلل علي  وعل -كتاب اهلل ومن عُ  رعول اهلل 
وأزةههد ال ههارن أ هه  خههان يف   لهه  عههن ابههن حههزم الههملي بههنيَّ ب ههو  ا دلهه  مههن الكتههاب والسههُ  علهه  أن خههرب اآلحههاد  

 : دل  قول ا تل   بال بول ةصيد العل  والع ل و  ل  رمجاع ا م  كلنا عل  ذلك، ومن ك م  بعد   ل ا 
 .-صل  اهلل علي  وعل - رمجاع ا م  كلنا عل  قبول خرب الواحد الث   عن الُغ ملا الأ  "
جيهري عله  ، -صهل  اهلل عليه  وعهل - ل خهرب الواحهد الث ه  عهن الُهغن مجي  أهل ا ع م كا وا عله  قبهو أةكايف  إو 

 خههالصوا ، متكل ههو ا عتزلهه  بعههد ا ا هه  مههن التههارةنحهه  حههدع ، ك هههل السههُ  واخلههوارج وال درةهه ، ذلههك كههل  رقهه  يف عل نهها
 (.3")ا مجاع يف ذلك

   اذا صُ  أبو احلسن؟ 
ل د أخص  يف   ل  اخلا ن ا دل  اليت عاقنا ابن حهزم عله  أن أخبهار اآلحهاد الالهحيح  تصيهد العله ، وأخصه    له  

 .ل مجاع عل  ذلك، و  ل عُ  أن أخبار اآلحاد توإلت الع ل
ل بيأ وحده من أيب الصنت ةس ط  عل  أم رأع ، وةدخله  يف عها ت اخلو ه  الهملةن ال تي بهل أقهواك  وهملا الع ل ا

 . وال شناداهت ، وك  ل  من اخليا ات
، ويف ت عبه  بكه م شهين -رضهوان اهلل علهين  –يف تلو   يف قكي  تكصري وتصسيق الروا ض للالهحاب  الكهرام  -1

 . و ةصس ن ا ع م يف تكصري من ةكصر الالحاب  أ
 . اقيت  يف ت عب  يف احلك  عل  من ة ول بع يد  التُاعن ا حلادة  -1
 . اقيت  يف  صت مُ ب  التادةد عن ا مام أ د ويف مسا ل أخرى -5

وههههمله ا مهههور ال ة هههه   ينههها رال ضهههال إلَّههههد  صسههه  وإلَّهههده غههههريه للحهههرب اليهههدةد  علهههه  أصهههول السهههل  الالههههاح 
 .  ومُنان 

رِّا ههو د هاع عهن أههل الكه ل واالبتهداع، وقهد شهحُ  بهالال  " الد اع عن أهل االتباع"تاب  ا س   بهِ أما ك -تالثايف 
والصاهههور واخليا هههات، ومهههن خمازةههه  ا لزامهههات الصهههاإلر  بهههالتكصري مباهههرد ذكهههر الكههه الت وعزوهههها رىل أهلنههها بُالوصهههنا 

 .وحرو نا بدق  وأما  
 .ل واالبتداع مبا  ين  دعا  وحد  ا دةان وأخو  وحرة  ا دةانومُنا ب ه للُالوص خ ل الد اع عن أهل الك 

                                                 
 .(306ص) "ا حكام"كتاب   - 3



وقد بيَُّفي همله ا خازي اليت ةرتكبنا هملا الرإلهل ا سصسهط العرةهق يف السصسهط  وا عهاليت الدمياغوإليه  يف كتهايب 
 ".أبو احلسن ةدا   بالباطل والعدوان عن ا خوان ودعا  حرة  ووحد  ا دةان"الملي  يت  
حرايف شرةصايف أبيتايف ما تباأ  ملا الكتاب ا خزي، وال برتريه من كتبه  وم االته  ا لياه  باخليا هات والرتوغا يهات ولو كان 
 . والسصسطات

 
 (:6ص)قال أبو احلسن يف  -31
وخْيليهص اليهين ا هدخلت يف هناةه  ك مه  به ن مهن خالصه  رِّها أتهار الصتُه  بعهد مهوت ا يهاةن الكبهار، مثهل  احهه   "
  وك  َّه -مجيعيفها ر نه  اهلل –العزةز بن باز، والع م  اع ق اليين ابن عثي ني، و د ع العالهر الع مه  ا لبهاين اليين عبد

، واليههين ربيهه   صسهه  قههد غ ههز يف هههةالء ا   هه  الكبههار يف (3)أعههعد بكهه م هههةالء ا   هه  وغههريه  مههن ا حيههاء وا مههوات
  د بهن عهعود باعهتثُاء  (6)، بل  ص  السلصي  عن مُتسغ إلامع  ا مامحياهت ، ويف ط   ، و ي ن تتل مل عل  أةدةن 

اتُهههني أو ت تههه ، وإليلتنههه  ت ميهههمل ههههةالء ا   ههه  أو طههه ب ط  ههه ،  ل هههاذا ههههملا اال تحهههال الباطهههل؟ ع رن تههه ليصت للسهههراج 
 ة عله  غلهو اليهين ربيه  هه كان يف حيا  هةالء ا    ، بل أتح علي  بعكن ، ويف هملا الكتاب مها ةه3131الوهاج عُ  

 دع عُك ةا ههملا !! ومتيي  غريه من ا عاا،  كي  ةدَّعت أ ين ما تكل في مبا تكلت ف ب  رال بعد موت العل اء الكبار؟
الدعاوى واال تحال، وا زل يف ا يدان باحلاق والرباهني، ال بادعهاء أن    يفها ةزكيهك، واآلخهر ةةةهد ،  صهوق كهل ذي عله  

 ."حا  عل  من مل ةعل ، وقد ةعرخ ا صكول ما غاب عن الصاضل، وك  تر  ا ول لآلخرعلي ، ومن عل  
 . ع ، وهملا الت رةن والواق  ةيندان أن  تُتك  ما ظنرت واشتدت رال بعد موت ا     الث ت : أق ل

 .وقد صرتحَف أ ف بعد موهت  أن زمن اخلوخ قد مك 
د بهههمللك، والسهههلصيون الالهههادقون وهههه  شهههنداء اهلل يف أرضههه  وههههمله مةلصهههاتك  وأشهههرطتك  بتهههوارةن صهههدورها تيهههن

 .ةيندون  ملا
وقولك  رين أغ ز يف ا ياةن كملب من أكاذةبك  الكثري ، بل أ ها أحه من  وأحهبن  وأإللنه ، وأتهين علهين  الثُهاء 

 .العاطر يف دروعت وم االة ومةلصاة وإللساة اخلاص  والعام 
ر ال أحالههي ، ومل أطعههن يف ط  هه  ا خلالههني الثههابتني علهه  احلههق، ورِّهها والسههلصيون ةيههندون  ههملا، وهههملا مههين أمهه

 .أ ت د من ةلبس السلصي  وهو من أمثالك
وما أحد   ده  مثلت،   د كا وا عدايف مُيعايف يف وإله  أمثهالك  مهن ا  بالهني ا ُتاهرةن مهوهت  ليثبهوا بصتهُن  وبرتهين  

 .عل  السلصي  والسلصيني
                                                 

 .لملي أدةن اهلل ب  أين عل  مُنق السل  الالاح، وأن أبا احلسن من أبعد الُاا عن هملا ا ُنق، بل هو حرب علي ، وحرب  علي  شدةد  إلدايف ا - 3
ُنق لتزمهون مبه ميهمل ههةالء ا يهاةن ا وت. ر للسهلصي  مهن ا خهوان ا سهل ني ومجاعه  التبليه ، وت كهدتي مهن ههملا التُكهر ال أ صت السلصي  رال عن من تُكَّ  - 6

 .س عل  الُاالب  السل  ابن  و كرمن  و صدةن  ب  صسُا،    تكملب عليُا، وال تي 



بهمللك، والسهلصيون بعهد اهلل ةيهندون بهمللك، وأمهرك  واضهأ إللهت، مهن حيهاول أن ةرتطيه  والواق  والت رةن ةيندان 
 . إِّا هو مثل من حياول أن ةرتطت الس اء مبُخل ك ا يف ا ثل

 .ومن حيارب ا ُنق السلصت وعل اءه وط ب  ال ةالدق أبدايف يف دعواه أ   علصت وأ   حي م كبار العل اء
رب علههه  ا هههُنق السهههلصت، ورِّههها تسههه ت بههه  يف حيهههاهت ، وبالرتهههف يف رخصهههاء مل تعلهههن  يههه  احلههه" السهههراج"وكتابهههك 

 .ض لك و ومك  ي 
 ".ويف هملا الكتاب ما ة ة عل  غلو اليين ربي  ومتيي  غريه من ا عاا : "وقولك
ن هه  مل تملكر يف كتابك  الايف واحدايف حتارب  ي  اليين ربيعايف، ورِّا حتارب  يه  مهُنق السهل  وأ  هتن  الهملة: أق ل

 .يف مُناك ومبوازةُك غ  ،  ن  ومُنان  اكدخ الكبري
ومل أَر يف كتابههك   ههدايف للت ييهه  وال لل  يعههني؛   هه  ال ةوإلههد مميهه  مثلههك ومثههل حزبههك، كيهه  ال، وأ ههف  يهه  تتههورع 

اآلن  عههن تكصههري البههاطُيني والز ادقهه  ومههن ةيكص ههر الالههحاب ، ومههن ة ههملخ عا يهه ، كيهه  وأ ههف مههن قبههل تهه لي  الكتههاب رىل
وأ ف تدا   عن أهل وحد  الوإلود وعن دعا  حرة  ا دةان وعن اع اعات الكال  الرتارق  يف الك ل، كي  وأ ف اآلن 

والبعثيني والليرباليني ب هن  مسل ون، وال  يز تكصري أحد من دعهاهت  وال مهن أ هراده  وال ( االش اكيني)تيند للييوعيني 
 .من مجاعاهت 
 

 (: 6ص)يف  قال أبو احلسن -35
اعتدل اليين ربي  عل  أ ُا  كيد لل ُنق السلصت مُمل وقف بالالهلأ الهملي كتبته  بهني اليهباب يف برةطا يها عهُ  "
ههههه و يههه  ربْهههط اليهههباب باليهههين علهههت احللهههغ واليهههين عهههلي  اكههه يل، وعهههدت ذلهههك مهههن وضههه  احلهههواإلز والسهههدود بهههني 3160

 ".أصلحفي ب  بني اليباب يف برةطا يااليباب وعل ا ن ، ع   ل  صَّ الاللأ الملي كتبت  و 
رن هههملا الالههلأ الههملي تههوىل ِكههربه أبههو احلسههن والههملي ربههط اليههباب  يهه  بعلههت احللههغ ومههن معهه  ال شههك أ هه   :أقوو ل

 .مكيد  ومكر كيبتار بالسلصي  والسلصيني
 .ودليل واضأ عل  حزبي  ال وم وحتزةت اليباب وتكتيلن  حوك 

 .وعل اء ا ُنق السلصت و اول  ماكر  للصالل بني اليباب
 :ةةكد أن كتاب  هملا الاللأ الصاإلر كان مكيد  ضد ا ُنق السلصت وعل ا   ما ة ة

 .تكرار هملا الربط باحللغ ومن مع  مرتني متتابعتني يف أمرةكا -3
 .تكراره يف  ر سا -6
 .تنيقبل حوايل عُالعراقيون السلصيون  ينا تكراره يف ا ردن يف الدور  اليت شار   -1

 .هملا الملي عر ُاه، وما  صو   لعل  أكثر وأشد



 .ت كيد همله ا كيد  باعت رار  تُك ، تلك الصنت ا تتابع  احلل ات من بعد همله ا كيد  ا وىل وا م -1
 .رع ن أيب الصنت ا ُادا  بالصرق  وت كيده من مجي  أطراخ هملا احلزب ا تي  -5
هههمله الصههنت، وههه  عههدد كبههري، ال جيههرؤ علهه  رعهه اطن  ا عههداء ا لههداء  رعهه ا  عل ههاء ا ههُنق السههلصت خهه ل -6

 .لل ُنق السلصت
، ت عهيايف بثهوار " مها عُهد ا بهابوات وال مه يل: "-مسهتنيُايف بالعل هاء-ت كيد هملا ا عه ا  بهإع ن ا ه ريب قوله   -7

 .أوربا، ورقرار هملا احلزب ا تي  كملا ا ع ن وما ةندخ رلي 
الملةن ةُالرون احلق وةردون أباطيل هملا احلزب ب هن  م لدون، وا ع ء من شه ن اعنله  ا رتزقه  رمت العل اء  -1

 .من أتباع هملا احلزب ا تي  مبالرت  يف رها   العل اء
 .اخ اع ا صول الصاعد  لُالر  أهل البدع و اةتن  و اة  بدعن ، واليناد  ك  ب هن  من أهل السُ  -6
-، ومُن  الهروا ض ا كصهرون  صهحاب   هد "ُنق الواع  ا  يأ الملي ةس  ا م  كلناا "ومن تلك ا صول  

والباطُي  والتُاعخي  الملةن ال حيت ل مُنق أيب احلسن تكصريه  خمالصايف  ُنق أهل السُ  ورمجاع  -صل  اهلل علي  وعل 
  تكصههري  ههرق الباطُيهه  ،  يتنههرب مههن أهلهه  علهه  تكصههري مههن ة ههملخ عا يهه  أم ا ههةمُني ا ههربأ  مههن السهه اء ورمجههاعن  علهه

 .  ل همله ا مجاعات، وحزب  ا تي  ال ةستُكر همله الطوام من أيب الصنت
هههمله ا ع ههال الههيت خياههل مُنهها غهه   أهههل البههدع تههدةن هههملا احلههزب بهها كر وا كاةههد اخلطههري  ضههد ا ههُنق السههلصت 

 .وأهل  وعل ا  
ه وبهههح عليههه  مهههن مكاةهههد و هههنت، وةهههربز  صسههه  وحزبههه  يف صهههور  وتهههدةن أبههها الصهههنت الهههملي ةُكهههر ههههملا الكيهههد ومههها تههه  

ا اللحني ومن أ    السلصيني، بل ه  السلصيون اليوم وحده ، وأقوال السلصيني عُده أوىل بالز دق  وا هروق ك ها صهرت  
 .بمللك يف هملا ا  ال

 
 : (7ص)يف  احلسن أبو قال -36

 ي ها –عله  ذلهك، اتالهلفي باليهين ربيه ، وقهرأتي ذلهك عليه   قبل قهراء    هرات الالهلأ عله  الطهر ني وتوقيعن ها " 
 -والعله  عُهد اهلل تعهاىل –عرب اكهات ، وأقهرته، ودعها يل بهدعوات كثهري ، وأذْكهر  -أذكر  إن هملا ا مر مُمل اتين عير عاميفا

في صهاحت مكيهد ؛  سكف،  لو كُه( أ)أ   طلت مين رضا   ا   رىل الييخني احللغ واك يل،   خربت  مبا عبق يف رق  
 ل اذا مل أربطن  بُصست مباشر ؟ و اذا مل أدخل غري ربي  ممن ه  اليوم خمالصون ل ، وه  أكثر عل يفا و صعيفها مُه ؟ و هاذا مل 

وقههد كههان آ ههملا  حي هها، قههد زرتهه  يف ا ستيههص  قبههل رىل ذهههايب برةطا يهها، ويف بيتهه  بعههد  -ر هه  اهلل –أذكههر شههيخُا ا لبههاين 
 ".؟عودة من هُا 



  
 :أق ل
 . كثري  بدعوات يل ودعا هأقرت  ربي  اليين نر :الاللأ هملا عن قول  -3

 .مع  ومن باحللغ ا ختلصني اليباب ربط من ؛ ي  ما اعتُكرتي  بل ،الاللأ هملا رأقِ  مل رين :أق ل
 كهه  ةههملكر ومل ،الالههلأ هههملا علهه  وا  ههف أين وادَّعهه  ،علههين  كههملب ا هه ريب بهه ن بعههد  ي هها السههلصت اليههباب وأخههربين

 .والتلبيس والرتدر اخليا   أهل ومن كملوب والرإلل ،الرتادر لع ل  اعتُكاري
، رذ كي  اعتُكر هملا الاللأ الباطهل  أكاذةب منهملا  مع  ومن احللغ اع  رىل ا ت رضا   طلبف أ ين من ذكره وما

 ورعه ا  عل هاء ا هُنق السهلصت اليباب تصرةق يف ع أطلت أن ةلحق ا ت  كون ذ بايف للحلغ ومن مع  من الساعني
. 

 ." لو كُفي صاحت مكيد ؛  ل اذا مل أربطن  بُصست مباشر ؟: " وقول 
 ولههو، ا عههاا مههنصههلحك الرتاشهه   ةرضههوا  مل الالههادقون  السههلصيون ،ا كههر يف رمعا ههك مههن الع ههل هههملا :أقوو ل
 .وكيد  مكر  أدركوا قد وه  ،ك  مرإلعايف  ةرضو ك  كي  ،برتري  تس ت
 ". اذا مل أدخل غري ربي  ممن ه  اليوم خمالصون ل ، وه  أكثر عل يفا و صعيفا مُ ؟و ": قول 
 ؟خيالصوين شتء أي ويف ،وعل ايف   صعا أكثر وه  ،اليوم خيالصوين الملةن العل اء ه  من: أق ل
 ،والباطهل احلهق بهني مييهزون ال الهملةن مهن وأمثاله  احلسهن  يب ا  لهدون هه  أم ؟وال طبيهون ا سهل ون ا خهوان أه  
 ؟والصاإلر الرب بني وال

 .وحزبك أ ف بيرت  تُتاره الملي ا مر ؛ا وت ع مات علي  رأةف   ك ا لباين تملكر ومل
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