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 هذا هو الطريق

 احلؿد هلل وافصالة ظذ رشقفف حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وبعد،

ؾعـدما تشتد افػتـ وتزداد وتضطرب افعؼقل وإفباب وتعؿك افبصائر ظـ افصقاب ؾال بد مـ 

مـ  وتقجقف آؿساب مـ مصدر اهلداية افـبقية وإٓ حؾ اخلراب، وها هق حديث جامع وبقان شاضع

قاجع، فؾيقد ادؼدم وامإمام ادعظؿ وافـبل صاحب افؼقل ادحؽؿ، وـؾ ؿقل فغره ؿؾب اشتشعر اد

إن واؾؼف وإٓ ؾؿفؿؾ وؿائؾف ٓ يرؾع صلكف يف افدكقا وٓ يف أرض ادحؼ، وظذ مـ يؼقل حتركا 

واضطربـا ومل كعرف وجف افصقاب وٓ افؼقل ادحرر أؿقل: ؾفا هق بغ يديؽ خذه بال ثؿـ وهق أثؿـ 

 افذهب وافعـز،مـ 

َٓ ظـ  ـُ ُحْجٍر َؿا ـُ َظْؿٍرو افُيَؾِؿُك َوُحْجُر ْب ـِ ْب ـُ َمْعَداَن َؿاَل َحَدَثـِك َظبُْد افَرْْحَ َأَتقْـَا : َخافُِد ْب

ـَ إَِذا َما َأَتْقَك فِتَْحِؿَؾُفْؿ ؿُ  ـْ َكَزَل ؾِقِف )َوَٓ َظَذ اَفِذي َ ـَ َشاِرَيَة َوُهَق مِِم  ؾَْت َٓ َأِجُد َما َأْْحُِؾُؽْؿ َظَؾقْفِ اْفِعْرَباَض بْ

ـَ َوُمْؼتَبِِيَغ. َؾَؼاَل افِْعْرَباُض َصَذ بِـَا َرُشقُل اّلَل  ـَ َوَظائِِدي َذاَت َيْقٍم ُثَؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ِ َؾَيَؾْؿـَا َوُؿؾْـَا َأَتقْـَاَك َزائِِري

َلَن َأْؿبََؾ َظَؾقْـَا َؾَقَظَظـَا َمْقِظَظًة َبؾِقَغًة َذَرَؾْت ِمـْفَ  ـَ  
ِ
ا اْفُعقُقُن َوَوِجَؾْت ِمـَْفا اْفُؼُؾقُب َؾَؼاَل َؿائٌِؾ َيا َرُشقَل اّلَل

ـْ : َهِذِه َمْقِظَظُة ُمَقِدٍع َؾََمَذا َتْعَفُد إَِفقْـَا َؾَؼاَل   َوافَيْؿِع َوافَطاَظِة َوإِْن َظبًْدا َحبَِشقًا َؾِنَكُف َم
ِ
ُأوِصقُؽْؿ بِتَْؼَقى اّلَل

َ َيِعْش مِ  ـَ َت  اْدَْفِدِيَغ افَراِصِدي
ِ
ثًِرا َؾَعَؾقُْؽْؿ بُِيـَتِك َوُشـَِة اخْلَُؾَػاء ـَ ى اْختاِلًَؾا  َيُؽقا ِهَا ـُْؽْؿ َبْعِدى َؾَيَرَ

َؾ بِ  ـُ َؾ حُمَْدَثٍة بِْدَظٌة َو ـُ ْؿ َوحُمَْدَثاِت إُُمقِر َؾنَِن  ـُ  (1)ْدَظٍة َضالََفٌة. َوَظُضقا َظَؾقَْفا بِافـََقاِجِذ َوإَِيا

افبالؽُة يف ادقظظة ميتحيـٌة؛ ََّٕنا أؿرُب إػ َؿبقِل افؼؾقب واشتجالها، وافبالؽُة: هل افتَقُصؾ 

 إػ إؾفام ادعاين ادؼصقدة

)) ذرؾت مـفا افعققُن وَوِجؾت مـفا افؼؾقب (( هذان افقصػان هَم مدح اهلل ادممـغ ظـَد شَمع افذـر 

ـَ إَِذا ُذـَِر اهلُل َوِجَؾْت ُؿُؾقُهُؿْ ـَم ؿال تعا  ػ: } إَِكََم اْدُْمِمـُقَن اَفِذي

                                                           
 ( وهق صحقح 6040( وافسمذي )7064أخرجف أبق داود ) (1)
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ؿد أبؾَغ يف تؾؽ ادقظظة  ملسو هيلع هللا ىلصوؿقهلؿ: )) يا رشقل اهلل ـلََّنا مقظظُة مقِدع، ؾلوصـا (( يدُل ظذ أَكف ـان 

 ما مل يبؾغ يف ؽرها، ؾؾذفؽ َؾِفؿقا أََّنا مقظظُة مقِدٍع،

مقِدٌع، اشتقصقُه وصقًَة  أَكف ـا ((، يعـقن وصقًة جامعًة ـاؾقة، ؾنََّنؿ فََم ؾفؿقاوؿقهلؿ: )) ؾلوص

ؾؽلَّنا مـ  ها، وشعادٌة فف يف افدكقا وأخرة يـػعفؿ افتؿُيؽ ها بعَده، ويؽقن ؾقفا ـػايٌة دـ تَيؽ

 ظظة.آخر ـؾَمتف وكصائحف فألمة وهذا يعـل مزيد افعـاية بَم شقليت يف هذه ادق

أَما افَتؼقى، ؾفل ـاؾؾٌة بيعادة أخرة دـ تَيؽ ها، وهل وصقُة اهلل فألَوفغ وأخريـ، ـَم ؿال 

ْؿ َأِن اَتُؼقا اهلَل {  ـُ ـْ َؿبْؾُِؽْؿ َوإَِيا ـَ ُأوُتقا اْفِؽَتاَب ِم ؾاتؼل شخط اهلل وؽضبف تعاػ: } َوَفَؼْد َوَصقْـَا اَفِذي

 ف حجاباواجعؾ بقـؽ وبغ معاصق

وأّما افَيؿع وافطاظة فُقٓة ُأمقر اديؾؿغ، ؾػقفا شعادُة افُدكقا، وها تـتظُِؿ مصافُح افعباد يف 

َٓ ÷:  معايشفؿ، وها ييتعقـقن ظذ إطفار ديـفؿ وضاظِة رِهؿ، ـَم ؿال ظعّ  إَن افـاَس ٓ ُيصؾحفؿ إ

ـُ ؾق إماٌم َبّر أو ؾاجر، إْن ـان ؾاجرًا ظبدَ   ف رَبف، وْحؾ افػاجر ؾقفا إػ أجؾف.ادمم

وؿال احليـ يف إمراء: هؿ يؾقَن مـ أمقركا مخيًا: اجلؿعَة واجلَمظة وافعقد وافثُغقر واحلدود، واهلل ما 

َٓ هؿ، وإْن جاروا وطؾؿقا، واهلل َفََم ُيْصؾُح اهلل هؿ أـثُر مِمَا ُيػيدون، مع أَن  إَن  -واهلل  -ييتؼقؿ افِديـ إ

 اظتفؿ فغقٌظ، وإَن ؾرؿتفؿ فؽػٌر.ض

 ؾؿـ يِعْش مـؽؿ بعدي، ؾيرى اختالؾًا ـثرًا،ملسو هيلع هللا ىلص: وؿقفف 

ثرة آختالف يف أصقل افِديـ وؾروظف، ويف إؿقال وإظَمل  ملسو هيلع هللا ىلص مـف هذا إخبارٌ  بَم وؿع يف أَُمتف بعَده مــ 

ظتؼادات، وهذا مقاؾٌؼ فَم روي ظـف مـ اؾساِق أَُمتف ظذ بضٍع و َٓ ؾرؿة وٓا َؾفا يف افـَار إ شبعغ ؾرؿة، وأََّناـ 

ان ظذ ما هق ظؾقف وأصحاُبف  واحدة، وهل مــ 

ـ ادفديغ ـ يرد، ؾردكا إػ شـة اخلؾػاء افراصدي ـ يمخذ ؿقفف وم ـا م ختالف بغ ف  وظـد ٓا

ـْ وإَكَم وصػ اخلؾػاء بافراصديـ؛ ََّٕنؿ ظرؾقا احلَؼ وَؿَضقا بف، ؾافراصُد ضُد افغ اوي، وافغاوي َم

 َظَرَف احلَؼ، وظؿؾ بخالؾف.
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ؾإؿيام ثالثة: راصٌد وؽاٍو وضاّل، ؾافراصد ظرف احلَؼ واَتبعف، وافغاوي: ظرؾف ومل يَتبعف، 

وافضاُل: مل يعرؾف بافؽؾَقة، ؾؽُؾ راصٍد، ؾفق مفتد، وـؾ مفتٍد هدايًة تاَمًة، ؾفق راصد؛ َٕن اهلدايَة إَكَم 

 ؿعرؾة احلِؼ وافعؿؾ بف أيضًا.تتُؿ ب

تباع شـتف وبافغ يف إمر ها حتك أمر بلن يعض اتباظفا ـَم أمر باؾؼرن شـة خؾػائف بيـتف وأمر ب

وهلذا حياول افضالل افققم افـقؾ مـ صحابتف  فألمةظؾقفا بافـقاجذ وهذا يتـاول ما أؾتقا بف وشـقه 

هلؿ ؿد اصتدت وظظؿ خطرها ظذ أجقال مل  وؾصؾ إمة ظـ شؾػفا افصافح وحماوٓت افتشقيف

 تتعرف ظذ ماضقفا افـاصع

ؿال: إكؽؿ ؿد ؿؾتؿ ( شالم بـ ميؽغ، ؿال: ـان ؿتادة إذا تال: ) إن افذيـ ؿافقا ربـا اهلل ثؿ اشتؼامقاظـ 

 ربـا اهلل ؾاشتؼقؿقا ظذ أمر اهلل، وضاظتف، وشـة كبقؽؿ، وامضقا حقث تممرون، ؾآشتؼامة أن تؾبث ظذ

امإشالم، وافطريؼة افصاحلة، ثؿ ٓ ترق مـفا، وٓ ختافػفا، وٓ تشذ ظـ افيـة، وٓ خترج ظـفا، ؾنن أهؾ 

ادروق مـ امإشالم مـؼطع هؿ يقم افؼقامة، ثؿ إياـؿ وتكف إخالق، واجعؾقا افقجف واحدا، وافدظقة 

 فؼقامة فياكان مـ كار "واحدة، ؾنكف بؾغـا أكف مـ ـان ذا وجفغ، وذا فياكغ ـان فف يقم ا

ظؿر بـ اخلطاب: أهيا افـاس إكفٓ  ظذر ٕحد بعد افيـة يف ضالفة رـبفا حيبفا هدى، وٓ يف هدى وؿال 

مقر، وثبتت احلجة، واكؼطع افعذر  ترـف حيبف ضالفة، ؾؼد بقـت ٕا

ر بف، وإن ما وظـ ابـ ميعقد ؿال: يا أهيا افـاس ظؾقؽؿ بافطاظة واجلَمظة، ؾنَّنا حبؾ اهلل افذي أم

تؽرهقن يف اجلَمظة خر فؽؿ مِما حتبقن يف افػرؿة، وإن اهلل ظز وجؾ مل خيؾؼ يف هذه افدكقا صقئا إٓ وؿد 

جعؾ فف َّناية يـتفل إفقف، ثؿ يزيد ويـؼص إػ يقم افؼقامة، وإن هذا امإشالم افققم مؼبؾ، ويقصؽ أن يبؾغ 

ؽ أن تػشق افػاؿة، وتؼطع إرحام، حتك ٓ خيشك افغـل َّنايتف، ثؿ يدبر، ويـؼص إػ يقم افؼقامة، وآية ذف

إٓ افػؼر، وٓ جيد افػؼر مـ يعطػ ظؾقف، وحتك إن افرجؾ فقشؽق إػ أخقف وابـ ظؿف، وجاره ؽـل ٓ 

 يعقد ظؾقف بقء، وحتك إن افيائؾ فقطقف بغ اجلؿعتغ ٓ يقضع يف يده يشء

، ؾنن افرجؾ يؽقن تابعا يف اخلر خر مـ أن يؽقن إَّنا شتؽقن أمقر مشتبفة، ؾعؾقؽؿ بافتمدةوؿال: 

 رأشا يف افضالفة
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أيب بـ ـعب: هؾؽ أهؾ افعؼدة، ورب افؽعبة هؾؽقا، وأهؾؽقا ـثرا، واهلل ما ظؾقفؿ آشك، وؿال 

يعـل بافعؼدة: افذيـ يعتؼدون ظذ أراء، وإهقاء،  ملسو هيلع هللا ىلصوفؽـ آشك ظذ ما هيؾؽقن مـ أمة حمؿد 

 وادػارؿغ فؾجَمظة

ووٓة إمر مـ بعده شــا، إخذ ها تصديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصؿال ظؿر بـ ظبد افعزيز: شـ رشقل اهلل و

فؽتاب اهلل ظز وجؾ، واشتؽَمل فػرائض اهلل، وؿقة ظذ ديـ اهلل، مـ ظؿؾ ها مفتد، ومـ اشتـك ها 

 (6)مـصقر، مـ خافػفا اتبع ؽر شبقؾ ادممـغ ووٓه اهلل ما تقػ

 تجعله ملتبسا علينا فنضل فاللهم بصرنا بالحق وال

 

 كتبه

 نأمحد بن سليما

                                                           
  واكظر هذه أثار يف امإباكة ٓبـ بطة (6)


