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 جناية أبي الحسن على األصول السلفية
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :                         أما بعد
فإإإفت ف أإإإحل أ  احلسإإإن لة أإإإحل عفيمإإإحليت تلإإإو الة أإإإحل الإإإ  سإإإعى هإإإو     ار إإإا و إإإد   

سإ ةحااا  حسإات الفإن ها هإا لعلإه   إ خير أو تنإىيت ف أ ةإ   إار تأ يجها وساعد  على ا
ف أ ه و رد اجلميل باجلميليت ومل  كن  علم أولئو ال  ن أحسأوا به الفن واتسعت آماام    

 :ر وعه  ىل احلق أت األمر قد بيت بليل وأت لسات حاله  قول
 .خال لو اجلو فبيضي واصةري     و قري ما شئت أت تأقري

وفرخ وظن أت النباب السلةي   اليمن والنام واإلمارات ومصر وسائر  فباض
 .البلدات خيما صرح ب لو ظن أهنم أسلموا أزم هم وا قادوا طوعاً إلشارته

فجهإر هإإا خيإات  سإإر وأعلأهإا دعإإوة صإرقحل  ىل الةرقإإحل ط تنإى   الباطإإل لومإحل طئإإميت 
حل   أعإإراض مإإن أدرخيإإوا هاوزاتإإه  الإإ  وأطإإال لسإإا ه بإإالكالم الكاإإ  وال عإإوت الفا إإحل النإإأيع

 الإإإت الصإإإحابحل والعلمإإإاع وطإإإالب العلإإإم والإإإدعوة السإإإلةيحل وأصإإإواا العفيمإإإحليت وقإإإدمت لإإإه 
الأصإإإائي فيسإإإ نا بالأاصإإإحم و صإإإائحهم و  نإإإ  مإإإأهم خصإإإوماً و عإإإل صإإإوا م خ إإإأ 

 .وحقهم باطاًل وباطله حقاً 
أسإإ عرض بعإإش األشإإرطحل وأرغإإى وأزبإإد بكإإالم مإإ م   عإإدد مإإن األشإإرطحل فرأ إإت أت 

ال  سجل فيها خيالمه فهالين ما رأ ت ومسعت من باطإل وظلإم ولالةإات لأصإوش النإر عحل 
وآدا ايت فأاقن ه   بعش أقواله   خي يباتيت واس نر ت من خيالمه قواعده وأصوله الةاسدة 
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رخيإ  ال    باهى  ا و   إاول  إا علإى أهإل السإأحل واحلإقيت تلإو األصإول الإ  ا ضإم  إا  ىل 
 .أهل األهواع

فهاخيموهإإا أ هإإا القإإراع ال إإالبم لل مييإإا بإإم احلإإق والباطإإل وال مييإإا بإإم أهإإل ااإإد  
 .وأهل ااو 
أبو احلسن  دعي أ ه ط  قول هأهج ا واز ات وهو  س  عليه و عمإل بإه   حإق  -1

دعو أهل البدع  على طر قحل عد ات عرعور وط  عمل به فيمن تاصمهم مإن أهإل السإأحليت و إ
 ىل األ صإإاو وط  أصإإةهميت و صإإةهم بأبنإإع األوصإإاويت فيقإإول   وصإإةهم   هنإإم هإإداموت 
ومةسدوت وأهل بغي وطغيات وأرامل وأصاغر وأقإاام  وأعإداع الإدعوة السإلةيحل وخصإومها  ىل 

 .غ  ملو من األوصاو الفا حل
 أبإو احلسإن  قإإول امإل المإل علإإى ا ةصإل   حإق مإإن  قإول بإاحللول ووحإإدة  -2

الو إإإود وغ هإإإا و  حإإإق أهإإإل  الفلإإإم والبغإإإي علإإإى طر قإإإحل عبإإإد اهلل عإإإاام وعإإإد ات عرعإإإور 
يت وط   بقإه ماإل ت بيقإا م والق بيم؛ وهو ط  قصد المل وا بإم ا عإروو عأإد األصإوليم

و عل الأص والفاهر من خيالم أهل الباطل واطحنراو من المالت مهما بلغ مإن الصإراححل 
اطإل و قإارب مإن  قإوم بوا إ  األمإر بإا عروو والأهإي عإن ا أكإر و سإ وت والفهور   الب

علإإإى هنإإإج السإإإلا    قإإإد أهإإإل البإإإدع واألهإإإواع و إإإرميهم بإإإالغلو  ىل أخإإإر األلةإإإا  القبيحإإإحل 
 وال هم النأيعحل 

أبإإإو احلسإإإن لإإإه معرفإإإحل بإإإاجلرح وال عإإإد ليت ولكأإإإه تإإإالا أهإإإل احلإإإد     ت بيإإإق  -3
طر قإإحل عإد ات عرعإإور واألخإإوات ا سإإلمم والق بيإإميت   فهإإو ط  قواعإده سإإائراً   ملإإو علإإى

 أخإ   إإا   حإإق خياإ  مإإن أهإإل األهإواع والباطإإل وط  قإإول   خصإوم ه ألهإإل السإإأحل ب قإإد  
اجلإإرح ا ةسإإر علإإى ال عإإد ل ا إإبهم وط  قبإإل  إإرح العإإامل الاقإإحل الإإ ي ط  عار إإه عإإامل آخإإر  

 ب اخييحل ملو الننص الروح   
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احلسإإن  سإإ  علإى مإإأهج عإإد ات وغإ ه مإإن أهإإل الباطإل   رد احلإإق بإإدعو   أبإو -4
أ ا ط أقبل الكإالم   أي شإنص سإواًع خيإات هإ ا الكإالم :" أ ه  أخ  بأصل ال ابت فيقول 

يت  و إرد "  خي اب أو مسع ه   شر ط حىت أمسعه من الننص ا  كلم فيه  أو اقإرأه   خي ابإه
القائمإإحل علإإى األدلإإحل  إإ ا األسإإلوب الةاسإإد حإإىت لإإو مسإإع ف إإاو  وأحكإإام العلمإإاع الاقإإات  

ا  كلم أو قرأه من خي ابهيت    قبل خيالم من لعله جمهول أو فاسإق أو خيإامبيت واحلإق أتث تاب إه 
 .ا اعوم  منا هو لرد احلق ط من أ ل الوصول  ليهيت وط لرد الباطل

و بإإإم السإإإلةيميت فرحإإإه واف نإإإاره هإإإا حصإإإل بسإإإب  ف أ إإإه مإإإن الةرقإإإحل واطخإإإ ال -5
وزعمه أت ه ه الةرقحل حممإودة لالةإاً بإ لو خي إاب اهلل وسإأحل رسإوله  و سإاع ا سإلمم   مم 

 .الةرقحل واطخ الو
 من أصحاب الدليل وط  قبلوت  ط الدليل  ( )أبو احلسن  دعي أ ه وأهل السأحل -6

فإفت تأإازع م : )) ه تعإاىل  تراه   قضا ا اخلالو تالا األدلحل واألصول اإلسالميحل مال قول
  شإإإيع فإإإردوه  ىل اهلل والرسإإإول  ت خيأإإإ م ت مأإإإوت بإإإاهلل واليإإإوم ا خإإإر ملإإإو خإإإ  وأحسإإإإن 

يت وماإل األصإول ((وما اخ لةإ م فيإه مإن شإيع فحكمإه  ىل اهلل:)) يت ومال قوله تعاىل((تأو ال
خيإل   خإ  :" يت وخيقإوام"ط ا  هإاد مإع و إود الإأص:" ا عروفحل   هإ ا البإاب خيقإول العلمإاع

تعفيمإإاً "  ما  إإاع هنإإر اهلل ب إإل هنإإر معقإإل:" يت وخيقإإوام " مإإن قولإإه و إإرد  ط رسإإول اهلل 
للأصإإوش القرآ يإإحل والأبو إإحليت و أسإإى تكةإإ  شإإيق اإلسإإالم مإإن  قلإإد  إإواه  ما عإإرو أت  مامإإه 

 .قد خالا الأص من خي اب اهلل وسأحل رسوله

                              
 ر إإد  إإم أتباعإإه الإإ  ن وصإإةهم بإإأهنم  سإإ وت وط  إإدري مإإن هإإم أهإإل السإإأحل عأإإده ولعلإإه   (1)

علإإى أصإإول علميإإحل وعأإإدهم  درا  للمصإإاو وا ةاسإإد واحلإإال وا إإعل أي أت هإإ طع العإإوام 
ا  علقإإإم هأهجإإإه  الةاسإإإد  قإإإد وصإإإلوا  ىل مراتإإإ  األئمإإإحل الكبإإإار الإإإ  ن  إإإدرخيوت ا صإإإاو 

 وا ةاسد
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كإإالم الصإإر ي أو الفإإاهر الإإ ي أبإإو احلسإإن خياإإ  ال لبإإيي وال إإأو الت الةاسإإدة لل -7
ومإإن تإإابع أشإإرط ه  إإد هإإ ا ا إإأهج وا إإحاً فيهإإا  يت صإإدر مأإإه أو تإإن   إإوطهم و إإدافع عإإأهم

و إد األمالإحل الكاإ ة فيهإا وهإ ه أمإور خ إ ة  إداً علإى ا إأهج السإلةييت وتإاو أت  إأ    
 . ظهر مأها وما ب ن ا س قبل ها هو أدهى وأمر من ه ه الدواهييت و عوم باهلل من الةنت ما

أبإإإإإو احلسإإإإإن  سإإإإإ  علإإإإإى طر قإإإإإحل عإإإإإد ات عرعإإإإإور   األخإإإإإ  بالقاعإإإإإدة الةاسإإإإإدة   -8
 صإإإحي وط " يت وهإإإ ه بعيأهإإإا هإإإي قاعإإإدة عإإإد ات " صإإإحي األخ إإإاع وط هنإإإدم األشإإإناش"

 .لكأه  هدم أهل احلق وط  قدم تصحيحاً ألت فاقد النيع ط  ع يه" جنرح
مأهجأإإإا   يتحنإإإن أهإإإل السإإإأحل:" العر ضإإإحل فيقإإإول ةإإإود عإإإد ات عرعإإإور   الإإإدعاو   -9

تا تيل للقارئ أت ه ا الر ل وصل  ىل ..." خي ايت وأصولأا خي ايت وفعلت خي ايت وسأفعل خي ا
در إإحل ابإإن تيميإإحل وأماالإإه    سإإعحل العلإإم واططإإالعيت    كنإإا اهلل حالإإه علإإى لسإإا ه فيقإإول 

ط  بعإد أت  كإوت ط  عإرو و ك   و  ل  من الأاس أت  معوا له الأصوش واألقإوال الإ  
 .مصادرها ومل   لع عليهايت فأ ن ال وا ع ال ي هو من مست العلماع العاملم

أبو احلسن  سإ  علإى طر قإحل م مومإحل وهإي أ إه  ع قإد    سإ دليت فهإو  قإع    -11
الباطإإل    إإ ه   بحإإ  عإإن ا نإإار  مإإن أخ إإاع وشإإبهات البنإإريت فحالإإه خيحإإال م  بعإإي 

 .م مومالرخصيت وت بع الرخص 
أبإإإو احلسإإإإن هنإإإإج هنجإإإإاً خ إإإإ اً   حربإإإه ألهإإإإل السإإإإأحل وهإإإإو ال أليإإإإ  وال هيإإإإيج  -11

ومأإإاداة مإإن  سإإميهم بأهإإل السإإأحل باطل ةإإاو حإإول الإإدعوة وهإإو  قصإإد  إإا بهم وتك إإيلهم 
 .حول شنصه
وهو "  ر د مأهجا واسعاً  أفيي  سع األمحليت  سع أهل السأحل واألمحل خيلها:" قوله -12

  عإإإإاوت فيمإإإإا اتةقأإإإإا عليإإإإه و عإإإإ ر بعضإإإإأا بعضإإإإاً فيمإإإإا اخ الفأإإإإا " نإإإإهورة  ر إإإإد القاعإإإإدة ا 
ق مإإإإل خيإإإإ ا وق مإإإإل أ إإإإه  ر إإإإد مإإإإا  ر إإإإده اإلخإإإإوات : "وخيأإإإإت   مأاقنإإإإحل سإإإإابقحل قلإإإإت"فيإإإإه

يت   بعإإد دراسإإإ   نإإاخيله وأقوالإإإه اتضإإي ذ أ إإه  ر إإإد هإإ ه القاعإإإدة الإإ  وسإإإعت "ا سإإلموت
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أهإل السإأحل واجلماعإحل أل إه ق إا   ىل صإد وصإمود األمحليت و  خيد ملو أ ه  إاد مرعإاً هإأهج 
و  وسإع و  حإرر  ي  موا هحل احملن وموا هحل أهل البدع وهو ط   يق ملويت فإأراد أت   بحإب

مإإإن أعبإإإاع ا إإإأهج السإإإلةي الاقيلإإإحل الإإإ  ط  قملهإإإا  ط الصإإإادقوت مإإإن الر إإإال خيمإإإا قإإإال اهلل 
وهإإم ط  ة أإإوت ولقإإإد ف أإإا الإإ  ن مإإإن  أمل أحسإإ  الأإإإاس أت  أخيإإوا أت  قولإإوا آمأإإإا:)) تعإإاىل

 ((.قبلهم فليعلمن اهلل ال  ن صدقوا وليعلمن الكامبم
 سيع أبو احلسإن اسإ ندام ا صإاو وا ةاسإديت فهإو  أإادي خياإ اً  إا     بقهإا  -13

 :بدوت مراعاة لنروطهايت مال 
 .أت ط تكوت ا صلححل مصادمحل لأص أو  ساع  -أ 
لنر عحل بالصيا حل واحلةظ ومن ه ه ا قاصد حةظ الد ن أت تعود على مقاصد  ا -ب

 .والعرض وا ال
 .  أت ط تكوت   األحكام الوا بحل مال و وب الوا بات و ر  احملرمات - 
 .خيارة ال أاقضات واط  راب   خيالمه  -14
" حل وط تر  اا ِطحأاعجع تسمع " ال وسع   الكالم ال ي ط تر  عن ا ال  -15
 . طحن الباطلاللهم  ط
أبو احلسن  س  على طر قحل الق بيم وعد ات عرعور وغ هم   ال عن   من  -16

 أ قدوهنم اقيت بأهنم   إدخلوت   الأيإات والضإمائريت وأهنإم أهإل تنإه  وحقإد وبغإش وهإو 
 كاإإر مإإن هإإ ايت وهإإ ا مإإن اإلرهإإاب الةكإإري الإإ ي  سإإ ندمو ه  إإد أهإإل احلإإق ومإإن  إإأمر 

 .ا أكربا عروو و أهى عن 
أبإإإو احلسإإإن   بإإإاهى بإإإالكارة ولإإإو خيا إإإت خياليإإإحليت و ر إإإد أت  أإإإاطي  إإإ ه الكاإإإرة  -17

احلجإإإإج والداهإإإإم الإإإإ  تإإإإد ن أباطيلإإإإهيت و ر إإإإد أت  وا إإإإه العلمإإإإاع  إإإإ ه الكاإإإإرة ا اعومإإإإحل مإإإإن 
ا  حابم له بالباطل وهم قلحليت ومن ا ندوعم ال  ن س فضو ه و رفضوت باطله أت شاع اهلل 

 .ام احلق  ما تبم
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و أسإإإى أبإإإو احلسإإإن   فإإإاهر بإإإه مإإإن دعإإإاو  أ إإإه مإإإن أصإإإحاب الإإإدليل وط  قبإإإل مإإإن 
 األقوال  ط ما قام عليه الدليل

أبإإو احلسإإن  سإإ  علإإى طر قإإحل احلإإابيم    عإإالت لالةإإحل العلمإإاع بغإإ  دليإإل   -أ -18
قد حكم األئمحل فيكابر و عا د جبهله وهواه  خيبار أئمحل اإلسالم    حد  القضا ا اخل  ة فل

شإيق اإلسإالم ابإإن تيميإحل وشإيق اإلسإإالم حممإد بإن عبإإد الوهإاب واإلمإام ابإإن بإاز رمحهإإم اهلل  
أو فسإإقهم بأ إإه خيإإافر وقإإد سإإبقهم  ىل تكةإإ  هإإ ا   بإإأت مإإن خيةإإر معفإإم أصإإحاب الأإإ  

الأوع الروافش خيا  من السلا الصاو أل ه خالا أمراً معلوماً مإن الإد ن بالضإرورة وأدلإ هم 
لإإإى ملإإإو الك إإإاب والسإإإأحل واتةإإإاد أهإإإل السإإإأحل فجإإإاع أبإإإو احلسإإإن تإإإالةهم   اطسإإإ دطل ع

واحلكم و قول طبد مإن  قامإحل احلجإحل وتإوفر شإروك ال كةإ  ولقإد بيأإت لإه خ إأه هإ ا خي ابإحل 
ومنافهحل وهو  علم أت شيق اإلسالم خيةإر مإن ط  كةإر هإ ا الصإأا مإن الإروافش فلإم  أبإه 

إلسإإالم ابإإن تيميإإحل وأصإإر علإإى طبإإع خي ابإإه ال بعإإحل تلإإو ال بعإإحل بأصإإحي ومل  أبإإه اكإإم شإإيق ا
والأنإإر تلإإو الأنإإر  ىل  إإالخ طبعإإات خإإالل مإإا  قإإرب مإإن هإإي سإإأوات فعإإالم  إإدل هإإ ا 

 .العأاد ؟
 .وبعد ه ا العأاد ال و ل واطع داد بك ابه ال ي قمل ه ه ال امحل وغ ها  ىل ا ت

 ."قد عدلت ه ا   خي ا :"ل  قال وهو رافع الرأس ط  ي مأه بأدم وط خج
بدوت بيات السب  ا ا ال عد ل وط بيات احلجحل ال  دفع ه  ىل ه ا ال عد ليت و ين أخياد أ ام 
ها عأدي من القرائن ومن دراس  ألقواله وأحواله وأحوال أمااله أ إه مإا قإام  إ ا ال عإد ل  ط 

يع فهإإ ا الأا إإع  نإإبه ترا إإع مكإإراً ليسإإ مر   حإإرب أهإإل السإإأحل   صإإورة   سإإات تائإإ  بإإر 
عد ات عرعور وأمااله من ا غال م ا عا إد نيت وهإو و ت تفإاهر بإالأا ع   هإ ا األمإر لكأإه 

 .مل  أا ع عن ه ا ا أهج الةاسد
خيإات أبإو احلسإإن  عا إد جبهإإل وهإو  النإإيق ابإن عايمإإم والنإيق األلبإإاين   -ب -18

والنإإيق ربيإإع   ق ات والنإإيق صإإاو آل النإإيوالنإإيق صإإاو الةإإوزات والنإإيق عبإإد اهلل بإإن غإإد



 -7- 

والنإإيق عبإإد اهلل الإإدو ي والنإإيق حممإإد أمإإات والنإإيق  مساعيإإل األ صإإاري وعإإدد خيبإإ  مإإن 
تالا أبو احلسن خيل ه طع العلماع ال  ن أدا وا سإيد ق إ  بوحإدة  يتعلماع ا أهج السلةي

 قإإإول بقإإول الصإإإوفيحل    الو إإود  واحللإإإول و  إإأول لإإإه ال إإأو الت الباطلإإإحل و صإإر علإإإى أ إإه ط
و قإإول لإإو اع قإإدت فيإإه أ إإه  قإإول بقإإول الصإإوفيحل   احللإإول ووحإإدة  يتاحللإإول ووحإإدة الو إإود

 .فبماما  ةسر ه ا!!!!    ا اع قد أ ه  قول بقول الصوفيحل مل  كةره يتالو ود لكةرته
م   ا ت  إإدعي أ إإه ترا إإع   مو إإوع سإإيد ق إإ  فلمإإاما خيإإات  عا إإد و كإإابر جبهإإل أحكإإا

ه طع العلماع القائمحل على األدلحل والداهم ومل  كةه ه ا حىت رماهم بالغلو وزاد علإى ملإو 
  .ا ل أحاد   رسول اهلل   اخلوار  عليهمإتأ

 .أليي خيل ملو  دل على أ ه  س  على مأهج فاسد وأ ه م بع اواه
ط  عإرو ملإو أفإال  أما خيات  عإرو أ إه  إ  عليإه قبإول احلإق القإائم علإى األدلإحليت فإفما خيإات 

 .خيات  سعه ما  علمه عوام ا سلمم من  ر  الكالم بغ  علم
  هإإإو و ت تفإإإاهر بإإإالأا ع عإإإن بعإإإش آرائإإإه   سإإإيد ق إإإ  فلإإإم  أا إإإع عإإإن هإإإ ا ا إإإأهج 
الةاسد ال ي  قوده  ىل ه ه الةواقر  ومل  أا ع عن خت ئإحل العلمإاع الإ  ن أدا إوا سإيد ق إ  

 . ميهم بالغلوبوحدة الو ود واحللول ور 
 عا د جبهل وهو    قضيحل ال صإو ر واطخإ الك وتإالا علمإاع ا  هإدوا  -  -18

  ر عوا  ىل الصواب و ىل األدلحل النرعيحل و ىل ا ت هو م نبت    ن الإرأ م جبهإل وهإو  
 و تقليد أعمى   مقابلحل الأصوش والقواعد النرعيحل  

  خيةإإإر مإإإن  كةإإإر أصإإإحاب   و إإإ ا قإإإد عإإإرف م حكإإإم ابإإإن تيميإإإحل فإإإيمن شإإإو -1-
أو  ةسإإإقهميت فإإإفتا أبإإإا احلسإإإن قإإإد شإإإو   خيةإإإرهم فهإإإم مسإإإلموت عأإإإد أ   رسإإإول اهلل 

 .احلسن حىت تقام عليهم احلجحليت وت وفر فيهم شروك ال كة 
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وهإإل أبإإو احلسإإن أقإإام علإإيهم احلجإإحل؟يت وهإإل اسإإ ةاد الإإروافش وخاصإإحل مإإن خيةإإر مإإأهم 
داهإإم الإإ  تضإإمأ ها عنإإرات ا  لةإإات الإإ  مإإن  قامإإحل احلجإإج وال أصإإحاب رسإإول اهلل 

 .ألةها أئمحل اإلسالم والسأحل وعلى رأسها مأها  السأحل الأبو حل
 ت جنا أبو احلسن من حكإم ابإن تيميإحل فلإن  أجإو مإن حكإم أئمإحل احلإد      -2-

قإإد مخير إإا   البإإاب الإإ ي قبإإل هإإ ا عإإن ( :) 229ش)ا عا إإد نيت قإإال اخل يإإ    الكةا إإحل
  مإن غلإإط   ( احلكإإم)ا بإإار  وأمحإد بإن حأبإإل وعبإد اهلل بإإن الإاب  احلميإدي عبإد اهلل بإن 

روا حل حد   وبم له غل ه فلم  ر ع عأه وأقام على روا حل ملو احلد   أ ه ط  ك   عأهيت 
 .و ت هو ر ع قبل مأه و ازت روا  ه

  سإإإاد اخل يإإإ   -أ ضإإإاً  -وهإإإ ا القإإإول مإإإ ه  شإإإعبحل بإإإن احلجإإإا : قإإإال اخل يإإإ 
خيأإإا عأإإد شإإعبحل فسإإئل  إإا أبإإا بسإإ ام حإإد   مإإن :"  ىل عبإإد الإإرمحن بإإن مهإإدي قإإال  سإإأاده

من  ك ب   احلد  يت ومن  كار الغلطيت ومن ت     حد   جم مع عليه  :  أ ؟؛ قال 
 ".فيقيم على غل ه فال  ر عيت ومن رو  عن ا عروفم ما ط  عرفه ا عروفوت

سإإإإو عإإإإن روا إإإإحل ملإإإإو احلإإإإد     ولإإإإيي  كةيإإإإه   الر إإإإوع أت م:" قإإإإال اخل يإإإإ 
 ".ا س قبل فحس يت بل    عليه أت  فهر للأاس أ ه خيات قد أخ أ فيه وقد ر ع عأه

 :قال العراقي   ألةي ه   ه ا الصأا
    ت.........................................        

 ( )بم له غل ه فما ر ع            سقط عأدهم حد اه سع
 دي مع ابن حأبل      وابن ا بار  رأوا   العملخي ا احلمي

 وفيه  فر  عم  ما            خيات عأاداً فيه ما  أكر ما( )قال 

                              
 أي سقط حد اه خيله   (1)
ت ابإإن الصإإالح ط  إإر  سإإقوك حإإد   خيإإل مإإن مل  ر إإع عإإن خ ئإإه  ط ا عا إإد ن  عإإين ابإإن الصإإالح أي أ  (2)

 . فف ه  ر  سقوك حد اهم خيله
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وأبو احلسن له أخ اع  سيمحل مأها ما  اقنه فيه من  سميهم باحلداد حل وعا د فيهايت 
اهج وا إ اه  الإ  وعا د فيهيت ومأها ه ه ا أ" اإلعا حل"و  " ال أبيه" ومأها ما  اقن ه فيه  

 .عر  ها هأا وال  هي أصول أخ ائه
 .فهو معا د شد د العأاد و رفق عأاده اروب وفنت

مأهج أئمإحل اإلسإالميت ومإا تفإاهر بإالر وع فيإه  ىو تث بعش ما وقع فيه ليسق ه هق ض
فهو ساقط به مدة  عأإادهيت ومإا دإاد  فيإه  ىل ا ت  رميإه   هإوة السإقوك عأإد السإلايت   

 .ما مخيرته هو حكم علماع ا سلمم فيه و  أمااله من أهل الةنت وا عا د ن ط حكمي  تث 
وأخ اً ه ا ما تبم ذ من دراس  لعدد مإن أشإرطحل أ  احلسإن مصإ ةى بإن  مساعيإل 

وأسإإأل  يتولعلإإه قإإد فإإاتين أصإإول أخإإر  مل أ  بإإه اإإا أو مل تصإإل  ليهإإا دراسإإ  يتا صإإري ا إإأر 
 .على ز ادة تو يي ه ه األصول وسود األدلحل عليها من خيالمه الكا  اهلل أت  عيأين

 .ومع ه ا فالال مة وح  ن  ر د الدراسحليت   بيات ما  فهر له للمسلمم
 .وصلى اهلل على  بيأا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 خي به
 ربيع بن هادي ا دخلي

 هإ1/3/1423


