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 المقدمة الثانية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :أما بعد . ة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هلل والصال
يتية  م  يتببي  السل  اه ا عل ى أل وقم اتاق اال  فهذه النصوص القرآنية و النبوية العظيمة اآل

و األش    اص نق   دا و  رح   ا و واان   ة لة    وال الباهل   ة ع  و  رح   ا أل      الب   د  و اتاق   اال  
الفاسدة على اختالقم حنلهم و منا جهم ع  و مقاالهتم ع  و نقدا و  رحا أل   الك ذ  

 .وايا  و نق  األ والو اتاتهمني و اتا بئني ع و الضعفاءع و اجملهولني  يف نق  الر 
و  رحا يف الشهوا و حتذيرا من أ   الفساا و البد  ع  و غري ذلك من األمور اليت غايتها 
النص  يحة هلل و كتاب  ه و لرس  وله و ألسم  ة اتاس  لمني و ع  امتهم ع  و محاي  ة لل  دين و األم  ة م  ن 

 .غواس  أ   البد  و اتانكرا  ع و أنوا  أ   الفساا  
م  ع ع    بع  ا    ذه النص  وص فض  ال ع  ن هبيعه  ا  يستش  هد    ا أسم  ة و ك       ذه األم  ور  ا

 .اجلرح و التعدي  على مشروعية اجلرح تان يستحقه على اختالقم أنوا  اجلرح و اجملروحني 
فعل  ى ك    مس  لم ص  اا  يف اين  ه ناص  س هلل كتاب  ه ورس  وله و أسم  ة اتاس  لمني و ع  امتهم  أ  

ري ا من النص وص القرآني ة و النبوي ة ع و يدين اهلل يف  ذه النصوصع و أ  يتمسك  ا و بغ
 .أ  يسلك مسلك السل  جتاه  ذه النصوص فهماع و يتببيقا 

 و  د كتبع  ذا اتاقال منذ عام يتقريبا
 :كتبه

 ربي  بن  ااي اتادخلي
   4141 /هبااى اآلخرة / 7
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .وصحبه ومن ايتب   داهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

 : أما بعد
فليعلم أ   السنة واجلماعة حقًا ال ااعاء أ  اعوهتم مستهدفة من أ   الفنت واأل واء 
وأهنم ال ميلو  من اتاكايد والشبه والفنت يف أوساط أ   السنة واجلماعة وبث أسبا  الفر ة 

. 
أ   السنة يف أصواهم  ولقد نبتع نابتة يف  ذه السنني يتلبس لباس السنة ولكنها ختال 

ومنهجهم ويتببيقاهتم ع وانتحلع  ذه النابتة أصواًل تاقاومة منهج أ   السنة وفتاوى 
علماسهم يف را البد  والتحذير من أ لها ع كما وضعع  ذه النابتة أصوال لرا  ذه الفتاوى 

 :القاسمة على الكتا  والسنة مث 
 " .دلي الحنن ال نقلد أحداً وحنن أصحا  " -1
 ".س ألحد علينا وصاية وال عندنا بابوا  وال ماليللي" -2

ع أي أهنم يراو  فتاوى العلماء وأحكامهم على أ   البد  "ااعاء التثبع" -3
 .وحتذير م منها ومنهم بدعوى التثبع باإلضافة وىل أصواهم اآلنفة الذكر 

ومن  هة أخري وضعوا أصوال حلماية أ   البد  وزعماسهم وتاوا هة أصول السل  
 :نهجهم يف نقد البد  وأ لها مث وم
و م ال يريدو  اجملم  واتافص  لدى األصوليني وعلماء " مح  اجملم  على اتافص " -1

 .اإلسالمع وومنا يريدو  جممالً ومفصالً ابتدعوه
ع فيعتربو  نقد البد  وأ لها والتحذير منها  دماًع "نصحس وال جنرح أو وال هندم" -2

مو  أ   السنة وحياربوهنم أشد احلر  كما و م ال يصححو  ويف اتاقاب  يهد
 .حياربو  أصواهم اتاستمدة من الكتا  والسنة

 .ع الذي يببقونه مث جيحدو  مكابرة منهم  ذا التببي "منهج اتاوازنا " -3
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ع مث يفسرونه يتفسرياً  "نريد منهجًا واسعًا يس  أ   السنة ع ويس  األمة :"  واهم -4
ا ر منهم بعدم يتببيقه يفضحه يتأييد وموالة كاذبًا يفضحهم يتببيقهم لهع ومن يتظ

 .من يببقه

 :من النصوص التي تهدم أصولهم الفاسدةوأنا أسوق إليك عدداً 
يا أيها الذين آمنوا مل يتقولو  ما ال يتفعلو  كرب مقتا عند اهلل أ  :"  ول اهلل يتعاىل  -1

 ".يتقولوا ما ال يتفعلو 
هلحة عن ابن عباس يف يتفسري  ذه اآلية  أيب ال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل عن علي بن 

كا  ناس من اتاؤمنني  ب  أ  يفرض اجلهاا يقولو  لواانا أ  اهلل عز و   النا على :" 
أحب األعمال وليه  فنعم  بهع فأخرب اهلل نبيه أ  أحب األعمال وميا  به ال شك فيهع 

اجلهاا كره ذلك أناس من  الذين خالفوا اإلميا  ومل يقروا به فلما نزل تهو هاا أ   معصي
يا أيها الذين آمنوا مل يتقولو  ما ال :" اهلل سبحانه  أمره فقال ماتاؤمننيع وش  عليه

 .   (4)ع و ذا اختيار ابن  ريرع وذكر ابن كثري حنوه عن مقايت  بن حيا "يتفعلو 
ا م:حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أ  ر ال  ال للنيب صلى اهلل عليه وسلم ومنها  -2

أ علتين هلل عدال    ما شاء اهلل " فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم " شاء اهلل وشئع
 (.4)"وحده

الشا د من احلديث  ول النيب صلى اهلل عليه وسلم اهذا الصحايب اجللي  الذي ال يريد وال 
 ".أ علتين هلل عدال ويف لفظ أ علتين هلل نداً :" و الل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

و  حربًا  اء وىل :" شا د من حديث  تيلة بنع صيفي اجلهنية رضي اهلل عنها  الع وله 
النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ونكم يتشركو ع يتقولو  ما شاء اهلل وشئع ويتقولو  والكعبة 

 ( ")فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ولوا ما شاء اهلل مث شئعع و ولوا ور  الكعبة
                                                 

(
4
 (.4 8/4)يتفسري ابن كثري    (

(
4
وحسنه األلباين ( 441و 4/44)وأمحد( 4447)وابن ما ة (  78:) خر ه الب اري يف األا  اتافرا أ   (

 (.4/422)يف الصحيحة 
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 صلى اهلل عليه وسلم مل يغضب من  ول اليهواي ب  أ ره وأمر والشا د منه أ  النيب
أصحابه أ  يقولوا القول الصوا  الذي ال خيدش يف التوحيدع ومل يأمر النيب صلى اهلل عليه 
وسلم أصحابه وال أمر اليهواي حبم  اجملم  على اتافص  صلى اهلل عليه وسلم و و 

 .الناصس األمني
 ".ما شاء اهلل وشئع:" فيها النهي عن  ول وللحديثني شوا د يف اجلملة 

يريد اخلري  ال  ذا الصحايب يف  هخلبيب من خبباء أصحاب  ال رسول اهلل  -3
 " .من يب  اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى " خببته 

 " .بئس خبيب القوم أنع " فقال له الرسول 
مفصله وو  كا  صحابياً ال يريد  جممله على مل حيم  رسول اهلل   ذا صحايب  لي  

 .وال خرياً 
مح  اجملم  على " : ذا النص وحده يف نظر اتاؤمنني يدك  واعد أيب احلسن كلها

فه   ناك أشد من  ول  ع"نصحس وال هندم األش اص"و "منهج اتاوازنا "وع"اتافص 
 .!؟بئس خبيب القوم أنع  الرسول 

البدعة  عل يف كتا  أو شريط ببدعة فقلنا له بئسفإذا  ال خبيب  وم كالمًا باهاًل أو  ا
ألننا مستندو  وىل  ب  عظيم و و  ذا النص النبوي  العظيم  ؛بدعتك حل  لنا ذلك

 .واتاو   احملمدي الكرمي 
سلم لةالة واعرقم  واعد السل  : فلو  اءنا أبو احلسن بقال فال  و ال عال  نقول له 

 " .وذا  اء هنر اهلل بب  هنر معق :"مث   واهم اتاستمدة من كتا  اهلل وسنة رسوله 
ع و ب  الك   وله يتعاىل "ك  يؤخذ من  وله ويرا وال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"و
فإ  يتنازعتم يف شيء فراوه وىل اهلل والرسول و  كنتم يتؤمنو  باهلل واليوم اآلخر ذلك خري :)

 (.وأحسن يتأويال 

                                                                                                                                                         

(
 
 ".ونكم يتنداو  وونكم يتشركو :" كتا  األميا  وفيه( 2/9)والنساسي ( 74 -74 /2)أخر ه أمحد   (
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آلخر فدعوا  ذه القواعد الفاسدة اليت يتعارض  ول اهلل و ول فإذا كنم يتؤمنو  باهلل واليوم ا
 .رسوله ويتعارض منهج السل  الصاحل 

لصحابيني  ومن النصوص النبوية اليت يتدك  ذه القواعد الفاسدة  ول رسول اهلل  -4
 " .يا لةنصار:" و ال األخر" يا للمها رين:"اختصما فقال أحدمها    ليلني 

 ( .أبدعوى اجلا لية وأنا بني أظهركم اعو ا فإهنا منتنة)  واهما اً تنكر مس فقال رسول اهلل 
ال شك أهنما صحابيا   ليال  وأصلهما السنة والصحبة خلري األنبياء عليهم الصالة 

 . والسالم و د خر ا يف  هاا م  رسول اهلل 
  النبوي والشك أهنما وساسر الصحابة الكرام واألمة بعد م  د استفااوا من  ذا اتاو 

و    الكرمي احلاسمع فه  السين الذي يقوله أبو احلسن أفض  من أصحا  رسول اهلل 
القببيو  أ    ذه القواعد أعدل وأكثر أنصافًا من خامت النبيني وأفض  اتارسلني وسيد 

 .احللماء احلكماء العاالني 
ؤمنني وأحب الناس الرسول الكرمي وأم اتا الصديقة اجلليلة ابنة الصدي  زوجومنها أ   -5

سدا يتعين كذا  ال غري مو حسبك من صفية كذا   لع للنيب :  الع  وىل رسول اهلل 
 " .كلمة لو مز ع مباء البحر تاز ته لقد  لع: " صرية فقال 

   (1)"يل كذا وكذا     ونساناً و ما أحب أين حكيع و: "ناً فقال وحكيع له ونسا:  الع 
 نصحس وال جنرح"و "اتاوازنا "و ع"مح  اجملم  على اتافص " فماذا يقول أ    ذه القواعد

 . "اتانهج الواس "و ع"أو وال هندم
أفض  من أصحا   وزعماءكمأنكم  ؟ع أم أ أنتم أحلم وأحكم وأعدل من رسول اهلل 

 !.؟حممد 
منوا ال آيا أيها الذين ) فسنقول حنن وويا م  -ممن جنلهم ونكرمهم-يتعالوا مبن شئتم 

وسيقول  ؤالء األ الء و  كا  (  اهلل مسي  عليم بني يدي اهلل ورسوله وايتقوا اهلل و     يتقدموا
                                                 

(
1
( 4/49)والبحاوي (2/489)وأمحد ( 4/84)والرتمذي ( 1874)أخر ه أبو ااوا يف األا  حديث      (

 .و أوراه األلباين يف صحيس أيب ااوا ويف غاية اتارام وصححه و و كذلك 
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نعوذ  باهلل أ  نعارض بأ والنا  ول   ذه النصوص با تهاا منهم أو خبأ اهم كالم خيال 
منكم  أ  ؤالء األ الءوسيترب  "وذا  اء هنر اهلل بب  هنر معق "وسيقولو   رسول اهلل 

لسقبا  والشبها  اليت ال يسلم منها بشرع وسيوخبونكم أشد التوبيخ على ومن يتتبعكم ل
 .اختاذ منا ج من أ وااهم ختال  نصوص الشريعة وأصواها

خالل كالمه يف راه على بعا  -رمحه اهلل-وانظر وىل  ول شيخ اإلسالم ابن يتيمية 
: -رمحه اهلل- ال الناس الذين يتعلقو  ببعا  واعد األسمة فينصرو  باهلهم وحيلهمع 

 (.444ص")بيا  ببال  التحلي (("علم صاحبها ما يتفضي وليه مل يقلها فر   اعدة لو))
ليلة فقال  هر ه وفاهمة بنع النيب  ل علي رضي اهلل عنه أ  رسول اهلل و ومنها   -6

أال يتصليا  فقلع يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أ  يبعثنا بعثنا فانصرقم حني : " 
وكا  : شيئًا مث مسعته و و موٍل يضر  ف ذه و و يقول  يل  ع له ذلك ومل ير   و ل

 .(4)"اإلنسا  أكثر شيء  دال
فيه  واز ضر  الف ذ عند التأس  و ال ابن التني كره احتجا ه : " ال احلافظ ابن حجر

ع وفيه منقبة لعلي حيث مل يكتم ....باآلية اتاذكورة وأراا منه أ  ينسب التقصري وىل نفسه 
 احلافظ عن نق  مث ع "ما فيه عليه أاىن غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم ويتبليغه على كتمه

 ".وما يتقدم أوىل :"ير  ذا مث ضعفه بقولهابن ببال عن اتاهلب يتفسرياً يغا
اتا تار أنه ضر  ف ذه يتعجبا من سرعة  وابه وعدم موافقته  :"ونق  عن النووي أنه  ال 

 . (2)"له على االعتذار مبا اعتذر به واهلل أعلم
ساببع ر اًل فعرييته بأمه فقال النيب صلى اهلل :" ومنها عن أيب ذر رضي اهلل عنه  ال -7

يا أبا ذر أعرييته بأمه ونك امرؤ فيك  ا ليةع وخوانكم خولكم  علهم اهلل :"عليه وسلم

                                                 

(
4
 (774)ومسلم يف صالة اتاسافرين حديث ( 4447)أخر ه الب اري يف التهجد حديث    (

(
2
 الببعة السلفية( 44/ )انظر الفتس    (
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حتع أيديكمع فمن كا  أخوه حتع يده فليبعمه مما يأك  وليلبسه مما يلبس وال يتكلفو م 
 .(7)"ما يغلبهمع فإ  كلفتمو م فأعينو م

 عليه أيضًا بقوله صلى اهلل (8)واستدل:"  ال احلافظ ابن حجر يف شرح  ذا احلديث 
ع أي خصلة  ا ليةع م  أ  من زلة أيب ذر  يف الذروة "فيك  ا لية:"وسلم أليب ذر 

العاليةع وومنا وخبه بذلك على عظيم من زلته عنده  حتذيراً له عن معاواة مث  ذلكع ألنه وو   
كا  معذورًا بو ه من و وه العذرع لكن و و  ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن  و 

 .انتهى"اونه
احلديث نصس أيب ذر هلل وللمسلمني حيث بلغ  ذا احلديث الذي فيه ز ر للمسلمني  ويف

 .من الو و  يف أمور اجلا لية
وفيه بيا  انقيااه هلل وهاعته لرسول اهلل حيث صار يسوي بني نفسه وغالمه كما يف  ذا 

لة وعلى لقيع أبا ذر بالربذة وعليه ح: احلديث نفسه يف الب اري عن اتاعرور بن سويد  ال
 .احلديث.."وين ساببع ر ال:" غالمه حلة فسألته عن ذلك فقال

 !!.فأين مح  اجملم  على اتافص ؟ع وأين  اعدة نصحس وال هندم؟ع وأين اتاوازنا ؟
كا  معاذ بن  ب  يصلي م  : ومنها حديث  ابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  ال -8

ع فصلى العشاء فقرأ بالبقرةع فانصرقم ر  ع النيب صلى اهلل عليه وسلم مث ير   فيؤم  ومه
ثالث )فتا  فتا  فتا  :" فكأ  معاذًا يتناول منه فبلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

 .(9)"أو  ال فتاناًع فتاناًع فتاناًع وأمره بسوريتني من أواسط اتافص  (" مرا 

                                                 

(
7
كا  الشرك حديث ن أمر اجلا لية وال  يكفر صاحبها وال باريتأخر ه الب اري يف اإلميا  با  اتاعاصي م   (
 (8 )ميا  حديث ومسلم يف اإل( 3 )

(
8
 .يعين اإلمام الب اري   (

(
9
وعند مسلم فأخرب معاذ عنه ( 142)ومسلم يف الصالة حديث ( 734)أخر ه الب اري يف األذا  حديث    (
 "ونه مناف : " فقال
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التبوي  يكو  سبباً ومعىن الفتنة  ا  نا أ  :"  ال احلافظ ابن حجر يف شرح  ذا احلديث
حيتم  أ  يريد بقوله : و ال الداواي... خلرو هم من الصالة وللتكره للصالة يف اجلماعة 

 ي  معناه ( و  الذين فتنوا اتاؤمنني):ومنه  وله يتعاىل ع فتا  أي معذ  ألنه عذ م بالتبوي 
 ".عذبو م

برية عند رسول اهلل صلى فهذا معاذ من أفاض  الصحابة ومن كبار علماسهم وله اتانزلة الك
 .اهلل عليه وسلم مل يتأول له  والً وال عماًل ال يريد به وال اخلري 

فلم حيم  جممله على مفصله ومل يق  نصحس وال جنرح أو ال هندم ومل جير له عملية 
 .موازنا  وال غري ذلك من  واعد القوم الباهلة

 وعند الرسول واتاؤمنني من أصحا  فه  من يداف  عنه  ؤالء  ذه القواعد أفض  عند اهلل
 .حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ع فاعتربوا يا أويل األبصار

ا تتلع امرأيتا  من  ذي  فرمع وحدامها األخرى حبجر : ومنها أ  أبا  ريرة  ال -9
فقتلتها وما يف ببنهاع فاختصموا وىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمع فقضى  رسول اهلل 

سلم أ  اية  نينها غرة عبد أو وليدةع و ضى بدية اتارأة على عا لتها صلى اهلل عليه و 
يا رسول اهلل كي  أغرم من ال : وورثها ولد ا ومن معهم ع فقال مح  بن النابغة ااهذيل 

شر  وال أك  وال نب  وال استه ؟ فمث  ذلك يب ع فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .                       (43)أ   سجعه الذي سج  من" ومنا  ذا من وخوا  الكها :" وسلم 

ومنا  ذا من وخوا  الكها  أي تاشا ة كالمه  :"  وله ( 43/449) ال احلافظ يف الفتس 
 ".كالمهم
منهج "؟ع وأين "نصحس وال جنرح أو وال هندم"؟ع وأين "مح  اجملم  على اتافص "فأين 

 .؟ "اتاوازنا 
 :خلبا  الفارو  رضي اهلل عنهومن  دي اخلليفة الراشد عمر بن ا

                                                 

(
43

 ( .4283)ومسلم يف القسامة حديث ( 4723ع2943:) أخر ه الب اري    (
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، وإن الوحي قد إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اهلل  :" وله (أ)-11
انقطع، وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيراً؛ أمناه، وقربناه، 

م نأمنه، وليس إلينا من سريرته شيء، واهلل يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً؛ ل
 ".إن سريرته حسنة: ولم نصدقه، وإن قال

و صة صبيغ اتاعلومة اتاشهورة ع وصبيغ من التابعني ال يعرقم ببدعة وم  ذلك  - (ب)
 .عا به عمر رضي اهلل عنه عقوبا  شديدة على أسئلته عن اتاتشابه

ذ ب فلم حيم  يف حقه اجملم  على اتافص  وال  ال نصحس وال جنرح أو وال هندم ع وال 
 .يواز  بني حسنايته وسيئايته وال راعى  اعدة من  واعد  ؤالء الباهلة

هنا بدعة ومن أخبأ حكموا ومن  ال ببدعة  الوا ع وكذلك غريه من الصحابة وأعالم األمة 
 .على كالمه باخلبأ

وخاصة مث   ذه مث و  كتب اجلرح والتعدي  العام واخلاص ومنا  امع على الكتا  والسنة 
 .وسرية الصحابة رضي اهلل عنهم يت استدللنا  ا النصوص ال

 .وال يتعرقم  ذه األمة سنيها وال بدعيها غري  ؤالء  ذه القواعد الباهلة
ولقد خال  أصحا   ذه القواعد أصال من أصول اإلسالم جممعًا عليه أال و و األخذ 

                                                                                                               .                              بالظا ر وانه ال يؤول وال كالم اتاعصوم
 : ال البقاعي رمحه اهلل يف خالل راه على من يتأول كالم ابن الفارض

مع أن الفاروق ابن الخطاب رضي اهلل عنه الذي ما سلك فجًا إال سلك الشيطان "
فجه، قد أنكر التأويل لغير كالم المعصوم، ومنع منه رضي اهلل عنه، وأهلك  فجًا غير 

كل من خالفه وأراده وبسيف الشرع قتله وأخزاه، فيما رواه عنه البخاري في كتاب 
، إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اهلل ": "صحيحه"الشهادات من 

ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيراً؛ وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم اآلن بما 
أمناه، وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، واهلل يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا 

 ".إن سريرته حسنة: سوءاً؛ لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال
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ع "العوارقم"و د أخذ  ذا األثر الصوفيةع وأصلوا عليه هريقهمع منهم صاحب  
ع و عله من أعظم معارفهع فمن خال  الفارو  رضي اهلل عنه؛  "فهعوار "استشهد به يف 

 .كا  أخ  أحواله أ  يكو  رافضياً خبيثاًع وأثقلها أ  يكو  كفاراً عنيداً 
و ذا الذي مساه الفارو  رضي اهلل عنه ظا رًا  و الذي يعرقم يف لسا  اتاتشرعة  

 .بالصريسع و و ما  اب  النصع والكناية والتعريا
الفارو  رضي اهلل عنه على ذلك بعد الصوفية ساسر العلماءع مل خيال   و د يتب  

 .منهم أحد؛ كما نقله ومام احلرمني عن األصوليني كافةع ويتبعه الغزايلع ويتبعهما الناس
ونه أهب  عليه األمة من أيتبا  األسمة األربعة وغري م : و ال احلافظ زين الدين العرا ي 

 .من أ   اال تهاا الصحيس
 ".التمهيد"ذا  ال اإلمام أبوعمر بن عبد الرب يف وك 
ونكم ختتصمو  ويل ع ولع  : "؛ لقول النيب "الرسالة"وأصله ومامنا الشافعي يف  

رواه الستة عن أم سلمة رضي اهلل . احلديث" …أحدكم أ  يكو  أحلن حبجتهع فأ ضي له
 .عنها يف أمثال كثرية

لغري الي ع كا  لعباًع وما ينسب وىل بعا  التأول و  كا : "و ال األصوليو  كافة 
وومنا أولنا  … اتاذا ب من يتأوي  ما و ظا ر يف الكفر فكذ  أو غلط منشؤه سوء الفهم

 .(44)"كالم اتاعصوم؛ ألنه ال جيوز عليه اخلبأع وأما غريه؛ فيجوز عليه اخلبأ سهواً وعمداً 
د أجمع المسلمون أنه ال وق(:)) 97-92ص" )الصوارم احلداا"  ال الشوكاين يف كتابهو 

 ((.يؤول إال كالم المعصوم
واآل  ننتظر من  ؤالء القوم اتاو   النهاسي من  ذه النصوص العظيمة من القرآ  والسنة 

   سينقااو  اها كما يدعو  أهنم أصحا  الي ع      أو ومن وهبا  علماء األمة النبوية 
 .لسنة سيعاملوهنا كمعاملة أ وال وفتاوى وأحكام علماء ا

نسأل اهلل اهم ااهداية وىل واراك احل  ويتعظيم  ذه النصوص الربانية والنبوية والسلفية 
 .واالنقياا اها

 .و  ربنا لسمي  الدعاءع وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                 

 (. 44 – 444ص " )يتنبيه الغيب"( 44)



 12 

 
 كتبه

 ربي  بن  ااي عمري اتادخلي
    4/414/ 4يف 


