القفود وال الـصارى حتى تتبع مؾتفم ﴾.
احلؿد هلل والصالةة والالالةع الذ ر الو اهلل

وقا

و ذ آله وصحبه وبعد :

سواء ﴾ فاللخز تعالاىل أهنالم
كام كػروا فتؽوكون
ً

فنن اهلل تعاىل قد حالذركا نالن الػالفن فؼالا :

يودون نن ادالالؾؿني أن يطالاو و م ويفشالبفوا

خاص ًة
وا ّت ُؼوا فتـ ًة ال ت
ضؾؿوا مـؽُم ّ
ّ
ُصقبن ا ّلذين ُ

هبم ا كل صغرة وكبرة و الذا االا كالراذ الذذ

أن اّللّ شديدُ العؼاب ﴾.
واطؾؿوا ّ
ُ

األياع فاكظر إىل ادالالؾؿني كقالط والاو و م ا

وهناكا نن خمالػة كبقاله فؼالا تعالاىل :فؾقحذذر

كثر نن أنور م.

ُصذقبفم فتـذة أو
ا ّلذين ُُيذال ُػون طذن أمذره أن ت
ُ

وقد صح ن الـبالي صالذ اهلل ؾقاله و الذ آلاله

صقبفم طذاب ألقم﴾.
ُي ُ

و ؾم أكه قا « :من تشبه بؼوم ففو مذـفم » رواذ

وإن الفشبه بالؽافرين نن الػفن ادضالؾة ونالن

بحاكه وتعاىل أيضا﴿ :ودوا لو تؽػذرون

أمحد ن بد اهلل بن ؿر.

ادخالػالالات ادزلالالة يؼالالو اهلل تعالالاىل ا كفابالاله
الؽريم  :وال تؽوكوا كالذين كسو اّلل فلكساهم

أحواله أكه نن كبائر الذكوب) هلذا احلديث.

والػا ؼني.
ويؼو

فاحذر يا بالد هلل أن تتشذبه بؿذن كػذروا بذاّلل
فتُغضب رب فلكت تؼو ا كل صةة اهدكا

بحاكه وتعاىل  :ولذن تذرع طـذ
1

وادغضوب ؾقفم م القفود والضالون الم
الـصالالار

فالالاهلل اهلل أ الالا ادالالالؾؿون احالالذروا

الغرب ونـا جفم وأفؽالار م ولبا الفم وال
التـخالد وا باحلزبقات والفػرقالات الالالواردة
ـالالد م لفؿزيالالا ادالالالؾؿني وإبعالالاد م الالن
والالـة والعؾم الـافع.

وذكر شقخ اإل ةع ( أن الفشالبه بالؽػالار أقالل

أكػسفم﴾ فـفى اهلل تعاىل الن الفشالبه بالؽػالار

غري ادغضوب طؾقفم وال الضالني﴾ .

الرصاط ادستؼقم رصاط الذذين أكعؿذت طؾذقفم
2

ونن األنثؾة لؾفشبه بالؽافرين الفالي اكخالد
كثر نن ادالؾؿني:
1الالال احلزبقذذة وتػذذرا ادسذذؾؿني ,قذذا اهلل
تعاىل :وال تؽوكوا نن ادرشالكني نالن الالذين
فرقوا ديـفم وكاكوا شقعا كل حزب بام لالد م
فرحون ﴾.
2ال لباس البـطا نن غر إزار أو ثالوب فوقاله

3

و و حمرع لؾرجا والـالاء دالا فقاله نالن الفشالبه

رمحالاله اهلل ا كفابالاله الػريالالد "اقتضذذاء الرصذذاط

بؾباس الؽػار.

ادستؼقم" ,فارجع إلقه واطؿل بلدلته فذام أحذو

3ال حؾا الؾحى وقد هنى ـه الـبالي صالذ اهلل

ادسؾؿني إىل دراسة وتدريس مثؾه من الؽتب.

ؾقه و ذ آله و ؾم فؼا « :خالػوا ادشذكني,

6ال وؾب العؾم نن أجل الدكقا .قالا اهلل تعالاىل

طػوا الؾحذى وجذزوا الشذوارب» .وا روايالة:

ا حا القفود :اشرتوا بآيات اّلل ثؿـا قؾق ً
ل﴾.

«خالػوا ادجوس».

قؾق ً
ل﴾.
الالوا يفء ا

 -7وا ة العؾامء واألنراء ا حتؾقل نا حالرع اهلل

4الالال اخالالالفةط الرجالالا والـالالالاء

اددارس أو الوظائط ففو حمرع بالؽتاب والسـة

وحتالالريم نالالا أحالالل اهلل قالالا تعالالاىل الالن القفالالود

وإمجاع العؾامء ,قالا اهلل تعالاىل ا حالا أنفالات

والـصار ﴿ :اختذوا أحبارهم ورهبذامم أربا ًبذا

ادمنـني ﴿:وإذا سذللتؿوهن متاطذ ًا فاسذللوهن

مذذن دون اّلل  ﴾..اآليالالة .ونالالا كالالاكوا يعبالالدوهنم

مذذن وراء حجذذاب ذلؽذذم أصفذذر لؼؾذذوبؽم

ولؽن يطقعوهنم ا حتؾقل نا حرع اهلل وحتريم نالا

وقؾوهبن﴾ فؽقط بغر ن؟.

أحل اهلل وتؾالك العبالادة لغالر اهلل .وما كثرهاا

 -5الفؽؾم بؾغففم نن غر حاجة وال رضورة
وقد بني حرنة ذلك شالقخ اإل الةع بالن تقؿقالة

وهللا المسااااا  ,وااااااار وااااا ه و فقااااا
واا لا هللا فاا " حواا
بساا ت الااك ث اا
األ لااال ااال ك ال واااب ب لثفااا ه مااا الفااا
المض ل" .
والحم هلل هب ال لمي

4

5

ف نل
ال وب ب لثف ه

ألبي اليمان
عدنان بن حسني املصقري

