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 (514/  3قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )

 َفْصٌل:

ِة  ْفرِيُق بَ ْْيَ اْْلُمَّ َواْمِتَحاِِنَا ِبَا َلَْ يَْأُمْر اللَُّو بِِو َوََل َرُسولُُو: ِمْثَل َأْن يُ َقاَل "وََكَذِلَك الت َّ
لِلرَُّجِل: أَْنَت شكيلي، أَْو قرفندي، فَِإنَّ َىِذِه َأْْسَاٌء بَاِطَلٌة َما أَنْ َزَل اللَُّو ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن 

لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوََل ِف اْْلثَاِر اْلَمْعُروَفِة َعْن َولَْيَس ِِف ِكَتاِب اللَِّو َوََل ُسنَِّة َرُسولِِو صَ 
ِة ََل شكيلي َوََل قرفندي. َواْلَواِجُب َعَلى اْلُمْسِلِم إَذا ُسِئَل َعْن َذِلَك َأْن  َسَلِف اْْلَِئمَّ

اللَِّو َوُسنَِّة َرُسولِِو. َوَقْد يَ ُقوَل: ََل أَنَا شكيلي َوََل قرفندي؛ َبْل أَنَا ُمْسِلٌم ُمتَِّبٌع ِلِكَتاِب 
ُهَما  َرَويْ َنا َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َأِب ُسْفَياَن: أَنَُّو َسَأَل َعْبَد اللَِّو ْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ََل َعَلى ِملَِّة فَ َقاَل: أَْنَت َعَلى ِملَِّة َعِليٍّ َأْو ِملَِّة ُعْثَماَن؟ فَ َقاَل: َلْسُت َعَلى ِملَِّة َعِليٍّ وَ 
ُعْثَماَن َبْل أَنَا َعَلى ِملَِّة َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم وََكَذِلَك َكاَن ُكلّّ ِمْن 
ْعَمتَ ْْيِ  َلِف يَ ُقوُلوَن: ُكلُّ َىِذِه اْْلَْىَواِء ِف النَّاِر: َويَ ُقوُل َأَحُدُىْم: َما أُبَاِل َأيُّ الن ّْ السَّ

ْسََلِم أَْو َأْن َجنََّبِِن َىِذِه اْْلَْىَواَء."َأْعظَ   ُم؟ َعَلى َأْن َىَداِن اللَُّو ِلْْلِ

فإن ُسئلت أيها الغريب سؤال معاوية.ىل أنت على ملة التبليغ،أم على ملة  
اإلخوان ،أم على ملة السلفية اجلهادية ،أم على ملة اجلماعة اإلسَلمية،أم على ملة 

فأجب  احلرية والعدالة أم على ملة كذا أو كذا......، حزب النور،أم على ملة
 أنا على ملة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ادلنهج السلفي. بجواب ابن عباس
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 (181/ 3) مدارج السالكينيقول ابن القيم فى 

ا؛ فَ َهُؤََلِء ُىُم اْلُغَربَاُء اْلَمْمُدوُحوَن اْلَمْغُبوطُوَن،   ُْسُّوا َوِلِقلَِّتِهْم ِفي النَّاِس ِجدِّ
ْسََلِم ِف النَّاِس ُغَربَاُء،  َفاِت، فََأْىُل اإْلِ ُغَربَاَء، فَِإنَّ َأْكثَ َر النَّاِس َعَلى َغْْيِ َىِذِه الصّْ

ْسََلِم ُغَربَاُء، َوَأْىُل اْلِعْلِم ِف اْلُمْؤِمِنَْي ُغَربَ   اُء.َواْلُمْؤِمُنوَن ِِف َأْىِل اإْلِ

َها   اُعوَن ِإلَي ْ ُزونَ َها ِمَن اْْلَْىَواِء َواْلِبدَِع فَ ُهْم ُغَربَاُء، َوالدَّ نَِّة الَِّذيَن ُُيَي ّْ َوَأْىُل السُّ
ابُِروَن َعَلى أََذى اْلُمَخالِِفَْي ُىْم َأَشدُّ َىُؤََلِء ُغْربًَة،  َوَلِكنَّ َىُؤََلِء ُىْم َأْىُل اللَِّو الصَّ

َا ُغْربَ تُ ُهْم بَ ْْيَ اْْلَْكَثرِيَن، الَِّذيَن قَاَل اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهْم: ، َفََل ُغرْ َحقِّا بََة َعَلْيِهْم، َوِإَّنَّ
[ ، فَُأولَِئَك 111}َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِف اْْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّو{ ]اْلنعام: 

ِو َوِديِنِو، َوُغْربَ تُ ُهْم ِىَي اْلُغْربَُة اْلُموِحَشُة، َوِإْن َكانُوا ُىُم ُىُم اْلُغَربَاُء ِمَن اللَِّو َوَرُسولِ 
 اْلَمْعُروِفَْي اْلُمَشاُر ِإلَْيِهْم، َكَما ِقيَل:

 َوَلِكنَّ َمْن تَ ْنأَْيَن َعْنُو َغرِيبُ   ... فَ َلْيَس َغرِيًبا َمْن تَ َناَءْت ِديَارُُه 

ا َخرََج ُموَسى َعَلْيِو   ََلُم َىارِبًا ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن انْ تَ َهى ِإََل َمْدَيَن َعَلى َوَلمَّ السَّ
احْلَاِل الَِِّت ذََكَر اللَُّو، َوُىَو َوِحيٌد َغرِيٌب َخاِئٌف َجاِئٌع، فَ َقاَل: يَا َربّْ َوِحيٌد َمرِيٌض 

يٌس، َواْلَمرِيُض: َمْن لَْيَس َلُو َغرِيٌب، َفِقيَل َلُو: يَا ُموَسى اْلَوِحيُد: َمْن لَْيَس َلُو ِمْثِلي أَنِ 
َنُو ُمَعاَمَلٌة.  ِمْثِلي طَِبيٌب، َواْلَغرِيُب: َمْن لَْيَس بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
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 ْربَِة[    َواُع اْلغُ     ]َأنْ 

 ]اْْلَوَُّل ُغْربَُة َأْىِل اللَِّو َوَأْىِل ُسَنِة َرُسوِلِو بَ ْيَن َىَذا اْلَخْلِق[

أَنْ َواٍع: ُغْربَُة َأْىِل اللَِّو َوأَْىِل ُسنَِّة َرُسولِِو بَ ْْيَ َىَذا اخْلَْلِق، َوِىَي اْلُغْربَُة الَِِّت  فَاْلُغْربَُة َثََلثَةُ 
يِن الَِّذي َجاَء بِِو: أَنَُّو  َمَدَح َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَْىَلَها، َوَأْخبَ َر َعِن الدّْ

 ُو َسيَ ُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ َوَأنَّ أَْىَلُو َيِصْيُوَن ُغَربَاَء.َبَدأَ َغرِيًبا َوأَنَّ 

َوَىِذِه اْلُغْربَُة َقْد َتُكوُن ِِف َمَكاٍن ُدوَن َمَكاٍن، َوَوْقٍت ُدوَن َوْقٍت، َوبَ ْْيَ قَ ْوٍم ُدوَن  
ا، فَ  َوَلْم ِإن َُّهْم َلَْ يَْأُووا ِإََل َغْْيِ اللَِّو، قَ ْوٍم، َوَلِكنَّ َأْىَل َىِذِه اْلُغْربَِة ُىْم َأْىُل اللَِّو َحقِّ

، َوَلْم َيْدُعوا ِإَلى َغْيِر َما َجاَء بِوِ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم،  يَ ْنَتِسُبوا ِإَلى َغْيِر َرُسولِوِ 
النَّاُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َمَع  َوُىُم الَِّذيَن فَاَرُقوا النَّاَس َأْحَوَج َما َكانُوا ِإلَْيِهْم، فَِإَذا اْنطََلقَ 

آذِلَِتِهْم بَ ُقوا ِِف َمَكاِِنِْم، فَ يُ َقاُل ذَلُْم: َأََل تَ ْنطَِلُقوَن َحْيُث اْنطََلَق النَّاُس؟ فَ يَ ُقوُلوَن: 
 نَّا نَ ْعُبُدُه.اْليَ ْوَم، َوِإنَّا نَ ْنَتِظُر رَب ََّنا الَِّذي كُ  فَاَرقْ َنا النَّاَس َوََنُْن َأْحَوُج ِإلَْيِهْم ِمنَّا

فَ َهِذِه اْلُغْربَُة ََل َوْحَشَة َعَلى َصاِحِبَها، َبْل َوآَنُس َما َيُكوُن ِإَذا اْستَ ْوَحَش النَّاُس،  
َوَأَشدُّ َما َتُكوُن َوْحَشُتُو ِإَذا اْسَتْأَنُسوا، فَ َولِيُُّو اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا، َوِإْن َعاَداُه 

 النَّاِس َوَجَفْوُه.َأْكثَ ُر 

 الَِّذيَن َغَبَطُهُم النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َوِمْن ِصَفاِت َىُؤََلِء اْلُغَربَاءِ  

نَّةِ   ُك بِالسُّ َها النَّاُس، َوتَ ْرُك َما َأْحَدثُوُه، َوِإْن َكاَن ُىَو اْلَمْعُروُف  ، ِإَذاالتََّمسُّ َرِغَب َعن ْ
 .ِعْنَدُىمْ 

ْوِحيدِ    النَّاِس.، َوِإْن أَْنَكَر َذِلَك َأْكثَ ُر َوَتْجرِيُد الت َّ
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، ََل َشْيَخ َوََل َطرِيَقَة َوََل َمْذَىَب َوََل َوتَ ْرُك اَِلنِْتَساِب ِإَلى َأَحٍد َغْيِر اللَِّو َوَرُسوِلوِ 
َباِع طَائَِفَة، َبْل َىُؤََلِء اْلُغَربَاُء ُمْنَتِسُبوَن ِإََل اللَِّو بِاْلُعُبوِديَِّة َلُو َوْحَدُه، َوِإََل َرُسولِِو بِاَِلت ّْ 

ا،  ِلَما َجاَء بِِو َوْحَدُه، َوَىُؤََلِء ُىُم اْلَقاِبُضوَن َعَلى اجلَْْمرِ  َوَأْكثَ ُر النَّاِس َبْل ُكلُُّهْم َحقِّ
 .ََلِئٌم َلُهمْ 

ونَ ُهْم َأْىَل ُشُذوٍذ َوِبْدَعةٍ فَِلُغْربَِتِهْم بَ ْْيَ َىَذا اخْلَْلِق:  َواِد اْْلَْعَظِم.يَ ُعدُّ  ، َوُمَفاَرَقٍة لِلسَّ

َأنَّ اللََّو ُسْبَحانَُو « زَّاُع ِمَن اْلَقَباِئلِ ُىُم الن ُّ »َوَمْعََن قَ ْوِل النَِّبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 
بَ َعَث َرُسوَلُو َوَأْىُل اْْلَْرِض َعَلى أَْديَاٍن ُُمَْتِلَفٍة، فَ ُهْم بَ ْْيَ ُعبَّاِد أَْوثَاٍن َوِنْيَاٍن، َوُعبَّاِد 

ْسََلُم ِف  أَوَِّل ظُُهورِِه َغرِيًبا، وََكاَن ُصَوٍر َوُصْلَباٍن، َويَ ُهوٍد َوَصابَِئٍة َوَفََلِسَفٍة، وََكاَن اإْلِ
ُهْم َواْسَتَجاَب لِلَِّو َولَِرُسولِِو َغرِيًبا ِف َحيِّْو َوقَِبيَلِتِو َوَأْىِلِو َوَعِشْيَتِِو.  َمْن َأْسَلَم ِمن ْ

ُهْم  ْسََلِم نُ زَّاًعا ِمَن اْلَقَباِئِل، َبْل آَحاًدا ِمن ْ تَ َغرَّبُوا َعْن َفَكاَن اْلُمْسَتِجيُبوَن ِلَدْعَوِة اإْلِ
ْسََلُم  ا، َحَّتَّ َظَهَر اإْلِ ْسََلِم، َفَكانُوا ُىُم اْلُغَربَاُء َحقِّ قَ َبائِِلِهْم َوَعَشائِرِِىْم، َوَدَخُلوا ِِف اإْلِ

ُهْم، ُُثَّ َأَخَذ ِِف   َوانْ َتَشَرْت َدْعَوتُُو َوَدَخَل النَّاُس ِفيِو أَفْ َواًجا، فَ َزاَلْت تِْلَك اْلُغْربَُة َعن ْ
ْسََلُم احلَْقُّ الَِّذي َكاَن َعَلْيِو  ِل، َحَّتَّ َعاَد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ، َبِل اإْلِ َرحُّ اَِلْغِتَاِب َوالت َّ

ِمْنُو ِف أَوَِّل ظُُهورِِه،  ُىَو اْليَ ْوَم َأَشدُّ ُغْربَةً َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَأْصَحابُُو 
ْساَلُم اْلَحِقيِقيُّ َغرِيٌب أَْعََلُمُو َوُرُسوُمُو الظَّاِىَرُة َمْشُهورٌَة َمْعُروَفٌة،  َوِإْن َكاَنتْ  فَاإْلِ

ا، َوَأْىُلُو ُغَربَاُء َأَشدُّ اْلُغْربَِة بَ ْيَن النَّاِس.  ِجدِّ
 

ا َغرِيَبًة بَ ْْيَ اثْ َنتَ ْْيِ وَ   َسْبِعَْي ِفْرَقًة، َذاَت وََكْيَف ََل َتُكوُن ِفْرَقٌة َواِحَدٌة قَِليَلٌة ِجدِّ
أَتْ َباٍع َورِئَاَساٍت َوَمَناِصَب َوِوََليَاٍت، َوََل يَ ُقوُم ذَلَا ُسوٌق ِإَلَّ ِبَُخاَلَفِة َما َجاَء بِِو 

اِِتِْم، َومَ  ا الرَُّسوُل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم؟ فَِإنَّ نَ ْفَس َما َجاَء بِِو ُيَضادُّ أَْىَواَءُىْم َوَلذَّ
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َهَواِت الَِِّت  َهاِت َواْلِبدَِع الَِِّت ِىَي ُمْنتَ َهى َفِضيَلِتِهْم َوَعَمِلِهْم، َوالشَّ ب ْ ُىْم َعَلْيِو ِمَن الشُّ
 ِىَي َغايَاُت َمَقاِصِدِىْم َوِإرَاَداِِتِْم؟

ائُِر ِإََل اللَِّو َعَلى طَرِيِق اْلُمَتابَ َعِة غَ   رِيًبا بَ ْْيَ َىُؤََلِء َفَكْيَف ََل َيُكوُن اْلُمْؤِمُن السَّ
ُهْم ِبَرأْيِِو؟ َكَما قَاَل النَِِّبُّ  ُهْم، َوأُْعِجَب ُكلّّ ِمن ْ الَِّذيَن َقِد ات َّبَ ُعوا أَْىَواَءُىْم، َوَأطَاُعوا ُشحَّ

ا ُمُروا بِاْلَمْعُروِف َوانْ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحَّتَّ ِإَذا رَأَيْ تُ »َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  ْم ُشحِّ
ُمطَاًعا َوَىًوى ُمتَّبَ ًعا َوُدنْ َيا ُمْؤثَ َرًة، َوِإْعَجاَب ُكلّْ ِذي رَْأٍي ِبَرأْيِِو، َورَأَْيَت أَْمرًا ََل َيَد َلَك 

اِبِر ِفيِهنَّ  ُر الصَّ ُهْم، فَِإنَّ َورَاءَُكْم أَيَّاًما َصب ْ ِة نَ ْفِسَك، َوِإيَّاَك َوَعَوامَّ   بِِو، فَ َعَلْيَك ِِبَاصَّ
 « .َكاْلَقاِبِض َعَلى اجلَْْمرِ 

َك ِبِديِنِو: َأْجرُ   ََخِْسَْي ِمَن  َوذِلََذا ُجِعَل لِْلُمْسِلِم الصَّاِدِق ِِف َىَذا اْلَوْقِت ِإَذا ََتَسَّ
ْرِمِذيّْ ِمْن َحِديِث َأِب ثَ ْعَلَبَة اخْلَُشِِنّْ قَاَل:  ْلُت َسأَ »الصََّحابَِة، َفِفي ُسَنِن َأِب َداُوَد َوالت ّْ

َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن َىِذِه اْْليَِة: }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم 
[ فَ َقاَل: َبِل ائْ َتِمُروا 101أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْ ُتْم{ ]ادلائدة: 

ا ُمطَاًعا، َوَىًوى ُمتَّبَ ًعا، َوُدنْ َيا بِاْلَمْعُروِف، َوتَ َناَىْوا َعِن  اْلُمْنَكِر، َحَّتَّ ِإَذا رَأَْيَت ُشحَّ
ِة نَ ْفِسِك َودَْع َعْنَك اْلَعَوامَّ، فَِإنَّ  ُمْؤثَ َرًة، َوِإْعَجاَب ُكلّْ ِذي رَْأٍي ِبَرأْيِِو، فَ َعَلْيَك ِِبَاصَّ

ُر ِفيِهنَّ  ب ْ ؛ الصَّ ِمْثُل قَ ْبٍض َعَلى اجلَْْمِر، لِْلَعاِمِل ِفيِهنَّ َأْجُر  ِمْن َورَاِئُكْم أَيَّاَم الصَّْْبِ
ُهْم؟ قَاَل:  ََخِْسَْي َرُجًَل يَ ْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلِو، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّو َأْجُر ََخِْسَْي ِمن ْ

َا ُىَو لُِغْربَِتِو ب َ « . َأْجُر ََخِْسَْي ِمْنُكمْ  ِك َوَىَذا اْْلَْجُر اْلَعِظيُم ِإَّنَّ ْْيَ النَّاِس، َوالتََّمسُّ
نَِّة بَ ْْيَ ظُُلَماِت أَْىَواِئِهْم َوآرَائِِهْم.  بِالسُّ

فَِإَذا أَرَاَد اْلُمْؤِمُن الَِّذي َقْد َرَزَقُو اللَُّو َبِصْيًَة ِِف ِديِنِو، َوِفْقًها ِِف ُسنَِّة َرُسولِِو،  
ِبِهْم َعِن  َوفَ ْهًما ِِف ِكَتابِِو، َوأَرَاُه َما النَّاُس ِفيوِ  ِمَن اْْلَْىَواِء َواْلِبدَِع َوالضَََّلََلِت َوتَ َنكُّ
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رَاِط اْلُمْسَتِقيِم الَِّذي َكاَن َعَلْيِو َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَأْصَحابُُو، فَِإَذا  الصّْ
َراَط  اِل َوَأْىِل اْلِبدَِع ِفيِو، فَ ْليُ َوطِّْن نَ ْفَسُو َعلَ أَرَاَد َأْن َيْسُلَك َىَذا الصّْ ى َقْدِح اْلُجهَّ

، َكَما َكاَن َسَلُفُهْم َوطَْعِنِهْم َعَلْيِو، َوِإْزرَائِِهْم بِِو َوتَ ْنِفيِر النَّاِس َعْنُو َوَتْحِذيرِِىْم ِمْنوُ 
اِر يَ ْفَعُلوَن َمَع َمْتُبوِعِو َوِإَماِمِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو   .َوَسلَّمَ ِمَن اْلُكفَّ

ا ِإْن َدَعاُىْم ِإََل َذِلَك، َوَقَدَح ِفيَما ُىْم َعَلْيِو:    فَ ُهَناِلَك تَ ُقوُم ِقَياَمتُ ُهمْ فََأمَّ
ُغوَن َلُو اْلَغَواِئَل َويَ ْنِصُبوَن َلُو احْلََباِئَل َوََيِْلُبوَن َعَلْيِو ِِبَْيِل َكِبْيِِىْم َورِْجِلِو.  َويَ ب ْ

نَّةِ لَِفَساِد أَْديَاِِنِْم،  فَ ُهَو َغرِيٌب ِفي ِديِنوِ   ِكِو بِالسُّ ِكِهْم  َغرِيٌب ِفي َتَمسُّ لَِتَمسُّ
ِلُسوِء ِصََلِِتِْم،  َغرِيٌب ِفي ِصاَلتِوِ لَِفَساِد َعَقاِئِدِىْم،  َغرِيٌب ِفي اْعِتَقاِدهِ بِاْلِبدَِع، 

ِلُمَخاَلَفِة َنَسِبِهْم، َغرِيٌب  ِتوِ َغرِيٌب ِفي ِنْسبَ ِلَضََلِل َوَفَساِد طُرُِقِهْم،  َغرِيٌب ِفي َطرِيِقوِ 
 ِف ُمَعاَشَرتِِو ذَلُْم؛ ِْلَنَُّو يُ َعاِشُرُىْم َعَلى َما ََل تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُهْم.

ِة ُمَساِعًدا َوََل ُمِعيًنا  ُد ِمَن اْلَعامَّ َوبِاجلُْْمَلِة: فَ ُهَو َغرِيٌب ِف أُُموِر ُدنْ َياُه َوآِخَرتِِو ََل َيَِ
اٍل، َصاِحُب ُسنٍَّة بَ ْْيَ َأْىِل ِبدٍَع، َداٍع ِإََل اللَِّو َوَرُسولِِو بَ ْْيَ ُدَعاٍة فَ ُهَو َعا َِلٌ بَ ْْيَ ُجهَّ

ِإََل اْْلَْىَواِء َواْلِبدَِع، آِمٌر بِاْلَمْعُروِف نَاٍه َعِن اْلُمْنَكِر بَ ْْيَ قَ ْوٍم اْلَمْعُروُف َلَدْيِهْم ُمْنَكٌر 
 َواْلُمْنَكُر َمْعُروٌف.

 

من اْلصحاب، قال أمحد بن حنبل: إذا رأيت الشاب  وقال أبو الفرج الشيرازي:
أول ما ينشأ مع أىل السنَّة واجلماعة فارجو، فإذا رأيتو مع أصحاب البدع فايئس 

 منو، فإن الشاب مع أول نشأة.
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  :وقال ابن الجوزي

لئَل يشرب ِف اللَّو اللَّو من مصاحبة ىؤَلء، وَيب منع الصبيان من ُمالطتهم، "
 قلوِبم من ذلك شيء. انتهى.

 فلقد صدق ابن اجلوزي رمحو اهلل. قال الشاعر:

 أتاِن ىواىا قبل أن أعرف اذلوى ... فصادف قلبا خاليا فتمكنا.
 

 1/333اإلبانة من أصول الديانة  يوف

وْسعت عمرو بن قيس يقول: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن َيالس أىل العلم   
 وإن مال إَل غْيىم كاد أن يعطب[.أي: يفسد ويتلف. كاد أن يسلم،

 وقال أيضاً رحمو اهلل:

" فانظروا رمحكم اهلل من تصحبون وإَل من جتلسون، واعرفوا كل إنسان ِبدنو وكل 
أحد بصاحبو، أعاذنا اهلل وإياكم من صحبة ادلفتونْي وَل جعلنا وإياكم من إخوان 

ىب اهلل ِل ولكم عصمة من الضَلل وعافية العابثْي وَل من أقران الشياطْي، وأستو 
 من قبيح الفعال."

 151 حكم اَلنتماء يف بو زيدأ قال العالمة بكر

"ىذا : "لذا إن ابتليت بقرن مفارق مجاعة ادلسلمْي باسم أو رسم فقل لو باطمئنان
 َل إَل طريق مجاعة ادلسلمْي. وبينك"وحيو فراق بيِن

 


