












التحشقمقدمت 

والصديقالعزيز الأخ وحل عز اف رحمه الشخ ابن أتى حث قشيب، وثوب 
لوصيةتنفيدا الرسائل، هذه ق العمل إئ فأسند المحالحي، عل بن محليان الكريم 

رحمهوالده ؟٦١ يقوم كان التي الصالحة، لأعاله وامتدادا به، وبزا افة، رحمه والده 
محققا،الرمائل هده ق عمل ق بب، الكان الدي ثانية مرة عليا الشيخ فاشكر اض، 

ؤإحياءإليه والإحسان أبيهم بر يقومان اللذين ؤإبراهيم مليان أبناءْ وأشكر 
نشرق اهمتهم ومونثرها وتحقيقها الكتب، طاعة من المالحة أعاله بإحياء ذكراه 
حول»اكتسهاءت، كتاب، تحقيق وجل عز الله بمقل تم ولقد لهللابه، وتبتره العلم 
بمددأنا وكذللث، الله، رحمه عل الشيخ تأليف من وهو وائ؛راحاتاا ومتى ا،لقام 

ستةق الحوزية قيم ابن بر لتفالحامع التمثرا' عل النثر الضوء  ١٠كتاب تحقيق 
الله،رحمه عل الشيخ أعال أعفلم من وهو خثر، عل إتمامه الله بر كبار محليات، 

أولطيعة الله بفضل ومحلبع عاما عثر خمسة من أكثر وحمحه إعداده عل قام حبث، 
تعال.الله يقفل قريبا مهيبة محققة ءليعة الله بإذن يهلح ومحوف، ه،  ١٤١٤سنة 

فيهأرفل الذي والنعيم والمضل الخثر هذا عل المنان الكريم الله لأحمد ؤإف هذا 
فيجعل- ؤإحانه وجوده ؛فضله المان وهو عل يمن أن سبحانه فأساله به، وأنعم 

حملهما كل بجعل وأن وتعال، سبحانه مرصاته ل وعلانبي ومري و٠لويي، عقتدق 
موازينق بجعله وأن الكريم، لوجهه خالصا وحققته ألفته ما وكل وخهلربجناق، بتاف 

علبحانه بمص وأن عليه، والعرض يديه الوقوف؛غ، يوم وجهي به ؤمحتض اعال، 
وجامعهالفيها مؤ يجزي وأن والداي، للقاصي والنفع والقبول بالثركة الرسائل هذه 

الجزاءحثر - فيها والنانلر وقارنها ودارسها نلهورها إل والساعي وناشرها ومحققها 
قمحيء يحجزه لا الدي العهناء، الكثثر الجواد، الكريم سبحانه فانه وأوفاه، وأحنه 
سبحانهفإنه محيء، ؤإحسانه وجوده كرمه خزائن من ينقص ولا الياء ل ولا الأرض 
العالمن.رب لله الحمد أن دعواي وآخر الكريم. والثر الرحيم الرووف 

م١ ٤ ٢ ٩ الحجة ذي رة غل 
الرياصنبمدينة 





اضرحه الصالخي عل الشخ فضيلة ترجة 

 :L؛j^:شيوخه

ينصالح العلامة الشخ منهم العلياء، من ممرا افه رحمه عل الشيح لازم 
قاصيماح ين محمد ين الله عبد والشخ صالح، ين ءث،ان والشخ القاصي، ءث،ان 

أهممن وكان الخرييل، العزيز عبد والشيخ العمري، والشخ عتتزة، 
الشخفضيلة هو والعملية، العلمية حياته ق أثروا والذين إليه ثيوحه وأنرب 
علم  ١٣٦٢عام قرأ له. وملازمة له نفعا مشائخه أكثر هو يل عدى، الالعلامة 

البيطار،بهجة الشيخ عل قرأ وكدا المكي، الخرم ل المانع العزيز همد بن محمل الشيخ 
من؛كلأ لازم الرياضر إل رحل ولما فتها، إقامته مدة مشائخه لازم همتزة إل عاد ولما 

باز،بن الُزيز همد الشخ وسياحة الشيخ، آل إبراهيم بن محمد الشخ سياحة 
الرزاقعبد الشيخ وفضيلة الشح، آل إيراهيم ؛نر اللعليف عبد الشح وفضيلة 
انتهرحم حميد بن افه همد الشيخ فضيلة عليهم ودرس عنهم أحد وثمن عقيقي،، 
الجمع■

تلاميذه:ثالثا: 
شيخهص بتكليمح العلم ؤللبة لصغار يدرس أن للشخ الفرصة أتيحت، لما 

فلنحن عند وكان قيام، حثر يدللئ، الله رحمه عل الشيخ قام عدى، الالعلامة 
سغْ.١تا، حمنا وكانوا وأفادهم، الهللأب، هؤلاء تدريمِ، فأحسنر يه، شيخه 

بنمحمد الشخ فضيلة حيثهم والله نحستا فيئا - وأفضلهم وأشهرهم أيرزهم 
الزامل،الأشقر ومحلييان الزامل، المحمل عل والشيخ الله، رحمه عبض ينر صالح 
العلالعزيز عبد والشح المرزوقي، المحمي حمد والشح اليحيا، الصالح الله وعبد 

الإيراهيمالعزيز عبد والأستاذ الشبل، اليومم، الرحمن همد والأستاذ المساعد، 
والأستاذالونين، الخمد محمد والأمتناذ القاصي، العثإن محمد والشح الغرير، 
لييانالافه عبد والأستاذ السبيل، الحمد إبراهيم والأستاذ الوفن، الحمد صالح 

ممر.وغيرهم القاصي، اللييان العزيز همد والأستاذ القاصي، 



الوحيدحى j الصالخي محمع 

أعماله:رابعا؛ 

والدين،الدنيا أمور ق النفلر منقهير ونشامحل عالية همة له اممه رحمه كان لقد 
ذلك:ومن 

قامه  ١٣٥٨عام ق فاته بتأسسها، اهتم هوالذي نجد ق عامة مكتة أول إن ~ ١ 
افعبد الشيخ الالية لوزير معروصا كتب فقد عنيزة، جامع مكبة بتاسى 

قاصيهامن وأيد0 وأءيانأا، عنيزة علعام توقع فيه جع الحميان، ليإن ال
الوزيرإل به ومحاقي السليم، الخالد اض عبد أمثرها ومن الاع، الله عبد الشيخ 

أنهكإ السعودية، الحكومة مهلبوعات من كتاب كل من بنسخة فأمر كة، مق 
ثمالسلام(، )باب الكت,ّ_ا سوق ق ا،لوجودة الكتب حمح من يشتري أن أمر 

فكلهمالمكتبة، لثناء بلده لأءيان يكتب أن عيي الالشيخ من ؤللب 
والأىثالكتب بجلب مضنية بجهود الصالحي وقام بناؤها، وتم استجابوا، 

أحرىحمعيات ومن كلها، المااكة مناتلق ق مظاما من بالخطوطات وأتى لها، 
3،كتاب ألم، أربعن يقارب ما الكتبة هده ق اجتمع حتى حير، فاعل من 

اللغويةوالراجع ير والتغوالحديث وفروعه الدين أصول من الفنون، شتى 
أكيرمعادلة مصافها أحدت حتى الشعر، ودواوين والأدب والسير والتاريخ 

إلقاءمكان بعد فيإ المكتبة هده وصارت التأسيس، بوقت نجد ق مكتبة 
لطلابه.والاجتعلغ البحث ومحل عيي، الالعلامة دروس 

أقدممن تعتير والتي والتجليد، للهلباعة النور مؤسسة الله رحمه عل الشخ أنشا ٢" 
طاعةإعادة ق الكثير الأثر اممه فضل بعد المهلبعة لهذه كان فقد المملكة، ق المهلابع 
الأصولكتب س عديدة فنون ق لها حصر لا كتبا فيها وملح الكتب،، أمهات 

النافع.العلم سكتب، وغيرذللث، والتواريخ، والفرؤع 
تعدىإذا وحمية غيرة تأحده وكانت، اممه، ق أحدا ثياب لا شجاعا اممه رحمه كان ٣— 

لهوكانت، والحإعة، السنة أهل عقيدة ثمحالمؤ ما ونشر السالم،، منهج عل أحل. 



















افرحه المالخي عل الشخ فضيلة ترحمة 

اللاحقتانبعض هناك فان اليوم، المسلم؛ن حكام من ممر أهملها التي اف شريعة 
الالمين.وصالح صالحكم ق وهي فيها، نصارحكم أن محب، التي 

قالثم اكرحات، بعض ؤإبداء الملاحقتان هذه عرض ل الشيخ ؤلفق ثم 
نهللمعكمحتى ذمتنا تبرأ ولا الدين، هدا أس من تعتبرها ملاحظات هده اف؛ رحمه 

وشفقةالإصلاح، ق منا ورغبة القيامة، يوم الله يدي بين نقم، يوم لنا معذرة عليهات 
عنوحل عز اممه يدي يبن القيامة يوم الأول المؤول أنكم ثقة عل لأننا علميكم، 

اللهحفنتكم عرفناكم وقد الأمة، هده عل اسرعاكم قل الله لأن الأحهتاء، هذه 
المسؤولية.هذه نحمل عل يعينكم أن بحانه الله انلبن حموالصلاح، بالاستقامة 

بكمومحففل. محققتكم، أن الله أرجو فقال1 الله، حففته سلمإن للأمبر وكتب، ءه 
حولالإعلانات تكرار من رأيته ما فذا الداعي إن ثم العفتام، وتعاليمه الإسلام 
ياالمومين، تنفع والذكرى أذكركم وحق فهلرة أهل أنكم ولعلمي المؤجرة، الساكن 
المتاجرينمن لسموكم تقدم التي والثورات الشكاوى هذه إن السمو صاحبح 

عامة.وللدولة بالذات لكم غش الحقيقة؛ ق وفللمم وغصب غش فيها 
هوعنه والخروج أحدا، لايفللم بمحإيته الله شرفكم الذي الث/ع إن الأمثر، أتبما 

والفللم.الحيف، 

كتابهل إليه التنانع عند والرحؤع الممر، العل لله الحكم فان الله: رحمه قال ثم 
تنعمونلله والحمد ولازلتم بحإيتها، الله شرفكم قد محفوؤلة، وهي رموله، وستة 

علمحدونكم هم الذين الإنس شياءلير1ا بومومة ذللئ، تغبنوا فلا خللها، بوارف، 
عليكم.الله نعمة 

يوهب،،ما أغل فالنصح ونصحا، إشفاقا عليكم أءللّتج تن، كنإن الأمثر، أيها 
والخبرلكم نريده ما هذا الش/ّع، من افّ رسمه بإ التقيد وعليكم علينا والواجب، 

الصالح؛بن.يتول والله أردناه، 



التوحدحى j الصالخي جمهمع 

فقدفقال! م ١ ٤ ٠ ٢ / ا ١ / YVق اف بازرحمه ابن الشيخ سإحة له وكتب 
كانفيه ذكرتم وما الحرام، المسجد ق الأئمة وصع بشان الكريم كتابكم وصض 
السبيل،هذا ق النصح من بذلتموه وما الإسلامية، بعونكم عل فاشكركم معلوما، 

وتوفيها.لاحآ ص افه زادكم 
كتابكموصلني فقال! افه، رحمه حميد بن اف همد الشيح فضيلة له وكتب 

وافرالخمح عل النص تابع أحوالكم، واستقامة صحتكم لإفادته ومرق الكرم، 
بحثكمحول تم عإ سؤالكم ونقمه، سخهله أسباب وعنكم عنا وصرف نعمه، 
علبالإحماع فيه الاتفاق وحمل فيه، الفلر حرى فقد العنإ■،، كبار لهيئة المحال 
الأمرول ير لر ما الشرقية الناحية من لكانه امت، مموصع إل المقام نقل جواز 

تعال.النص رحمه حهلا؛ه آحر إل مصلحي، لأمر ذللثج تأجيل 
رسالتهق فقال المعروف، الكاتب، محعيل. جودت، الأستاذ له كتب وممن 

اممصوشكر بالغا، ّروتا فرف كتا؛لث، وصلني م:  ١٣٧٩/ ١ ٢; ٤ ق المزرخة 
إلبالحاجة أشعر أق يعلم الأة الأخوي، عتابلمثؤ وحن ودادلث.، حميل للث، 

موامحلنق وجرأتلثؤ قلى، ملأ الدي جهادك ل للئؤ عقدا أكون وأن قربك، 
وجب،.ما قفاء عل وأعاننا أمثاللئح، من اممص أكثر الحق، 

منأجد ما مقدار أدري ما الكريم الأخ أتبما فيا أحرى• رمالة ل له وقال، 
وجهادك،_1_، الثه أدام الكريم، شخصكم ل أفكر ح؛ن والسرور عادة ال

الذينالمخلصون الرجال وقت، كل ق اللص إل الل>ءوة إليه تحتاج ما أحوج إن 
منفيلئ، رأيته ما إن الناس، منه محاق تما محافون لا وشجاعة، حماسة امتلئوا 

لماعليلثؤ عفلمتر قد الموولية أن إليلثؤ! أنظر جعلتم، الحق، j، الشجاعة 
تضاعفمتخقد واليوم بالله، الاعتزاز نعمة من عليلثؤ أمخ ولما النص، فضللثه 

المقيدة.لدرامحات ا من فرغت، أن بعد مووليتلثإ م





التوحدحى الصالخيj محمرع 

عباسابن فعن فائت، كل من ودركا هالك، كل من وحلما مصيبة، كل من 

iسأقزاغها ئزوزأيأ أذبأ ؤ تعال: قوله ل عنهإ اممه رمحي 
قالوكدا منها، الحر وأهل وفقهائها علمإيؤا بموت ■حراحا قال؛ [ ٤١]الرعد: 
.العالياء هوموت أيئا: محاهد 

القائل:وصدق 

طرفبموت منها عال؛ يمت متى ا عالهاش اعاإذامنحيالأرمحل 
ائدقأكافهأبى ؤإن اسحلحا اكالأرضتحياإذام

وأمكنهكرامته، دار تقره موجعل واسعة، رحمة عليإ الثسخ الله رحم 
لهوجعل الدين، يوم إل أعإله وأحيا وجهود0، يعالومه الله ونني جنته، فسح 
عإالعزة رب ربك وسبحان عليه، والقادر ذلك ول إنه العالمين، ق ذكر لسان 

•رب لله والحمد المرملن عل وملام يصفون  (٣) ,

(.٥٢١/٢)١(فيراينهم)
غزال،بن أحمد إل )\م\0ىوء\ى دمشق وتارخ.دية صام ان الحاظ المن )X(،؛/ 

(.٥٢١ممر)X/ تمران وانظر: 
 )٣( jا/ا-أااارقمهاِه(،للمام)ه/ قرون، نمانة صلماءنجدخلال اه: رحمه الشخ ترحمن انظر•

X القاصي)"عتمان بن لمحمد المن، وحوادث، نجد صالهاء ماتر عن الاظرين ورومحة  • 0 /X —
م\'آرةمها*أ(.











الح،اءةصلاة j ومثارممهم والعاصي الدع ض رخمة ق والخامة التة ض نامية 

السلمخلف ملون نبيهم لعد من لمون الممازال بل أمره، باطن علم من خلف 
أتهيعلم من خلف، الصلاة وأمكن فجور أو بدعي الممل من ظهر إذا ولكن المستور، 

صلاةيصححون العلم أهل فاكثر غيره، خلف الصلاة إمكان ْع قاس أو مبتيع 
ماللث،مدم، ق القولين أحد وهو حنيفة، وأيٍ، الشافعي مذهب وهدا المأموم 
إمامهاالتي كالحمعة الفاجر أو التلخ خلف إلا الصلاة يمكن لر إذا وأما وأحمد، 
عندوالفاجر المبتيع ، خلفنمل فهده أخرى، حمحة هناك وليس فاجر أو بيع 
حنبلبن وأحمد حنيفة وأبي( الشافعي مدمت، وهدا والخإعة، السنة أهل عامة 

عندهم.خلافه بلا السنة أهل أئمة من وغرهم. 
عليعرفه من خلمؤ إلا يمل لا أن بحب الأهواء كثرُت، إذا الناس بعض وكان 

إنهأحمد: يقل ولر ماله، لمن ذللثح ذكر أنه أحمد عن ذللث، نقل كإ الاستحباب، سل 
حاله.عرى من ، خلفإلا نمح لا 

ذلكق ملوكها وكان مصر ديار إل( ؛ مرزومحاربن عثكأن عمرو أبو قدم ولما 
البيعكثريت، فد ذللث، بسسّتح وكان ملاحدة، باطنية وكانوا للتشح، مفلهرين الزمان 

لأجليعرفوته من خلف، إلا يصلوا لا أن أصحابه أمر _ المصرية بالديار وظهر;ته 
السنةكلمة فيها وظهريتح الدين، صلاح مثل السنة ملوك فتحها موته بعد ثم ذللثخ، 

ويفلهر.-بما يكثر والسنة العلم صار ثم للراففة، المخالفة 
الصلاةإن قال: ومن لمذن، المعناء ياتفان، جائزة المستور ؤ خالففالصلاة 

شرفصحب، عمرو، أبو الزاس، العارف الفقيه القرثى ملام بن حميد بن مرزوق بن ءث،ان هو 
وناظرويرص أض ماُته، أن إل -٠١ وامتوطن ممر إل ارتحل ثم الواحد؛يطق، عبد ابن الإسلام 

الملحاء،من ممر حلق إليه وانتمى الريدين، تربية إليه واسهتإ والحقاتق، العارف عل وتكلم 
وكانالقادر، عبد الشيخ يعظم وكان والعام، الخاص من تام نول، له وحمل الثاخ، مليه وأش 
بممرنول الهلريقة، أهل سان لمل حن وكلام ومقامايتح وأحوال، كراماته له عمرو أبو الشخ 

■ه الشانعي الإمام نجر شرقي ودفن؛المراقة البرغ1 جاوز هووقد ٥ ٦ ٤ ستة 
(.٦٨٩رنم ٢ • ٢-١ • • مفلح)آ/ ض الدين لرuن الأرثد، القصد 



التوحدر ل المالخي محوع 

والحإعة.المنة أهل إ^داع خالف فقد حاله، يعرف لا من خلف، أوباطلة محرمة 
كإفجوره، يعرفون من خلف يملون - عليهم افه رضوان - الصحابة كان وقد 

معيطأبى بن عقبة بن الوليد حلفح الصحابة من وغثره مسعود بن عبداف صل 
ذللئ،.عل عفان بن عثإن وحليه أربعا، الصبح مرة وصل الخمر، يثرب، قد وكان 

يوسمح.بن لهجاج ا حلف يصلون الصحابة من وغثره عمر بن عبداف وكان 
؛الإلحادمتهإ وكان عبيد، أي ابن حلفا يصلون والتابعون الصحابة وكان 
الضلأوام.وداماإل 

فْش

تنانعالتي كالمائل فيه، أحهلا ؛خء؛لا ولا فعله ج، بدنالسلم تكفر يجوز ولا 
رؤهِءمن إليه انزل بما ألئسولأ ءاس ؤ ئال،• تعال اف فإن القبلة، أهل فيها 

مناحد يختن يمرق لا ونسله-، وكيه-، ؤمك؟كتهث باس من ا ء كلى وألْ-ؤم؛ون 
[.٢٨٥ه\\بخ1.' وإِلكآدصيرص:؛ ^!١ عمزاJك ؤا٠لعنا سمعثا وهالوأ رنلوث 

،؟هم؛ حطأ للمومنن وغفر الا.ءاء ^ا أجاب تعال اض أن الصحيح ق سن، وقد 
أبىبن عل المومتن أمجر قاتلهم بقتالهم M الني أمر الدين المارقون والخوارج 

والتابعنالصحابة من الدين أئمة قتالهم عل واتفق الراشدين. الخلفاء أحد طالب، 
منوغرهما وقاص )ي بن وسعد طالبا أبى بن عل كفرهم ول؛ بعدهم• ومن 

ال.مسفكوا حتى عل يقاتلهم ولر قتالهم، ْع مسلم.\ن جعلوهم بل الصحابة، 
كفار،لأنبمم لا وبغيهم، ظلمهم لا"فع فقاتلهم السلمين، أموال عل وأغاروا الحرام، 

أموالهم.يغنم ولر حريمهم، يسبا لر ولهدا 
افأمر ْع يكفروا لم والإحاع بالص ضلالهم ثبت، الن>ين هؤلاء كان ؤإذا 

الحور،أئمة خلف يصلون كلهم هو النك، أصحاب ٌن همثرا أدركته تال،؛ البكاء الكريم عبد عن )١، 
•حل(،وانفلر:ملاللأمسان)آ/هآ(.• •آرم ١لكبير٧بخ١رى)٦/ التاريخ 
(.١٢٦ملم)^)آ(أ-؛م-بم 



الخ،اءةصلاة ي ومثاركتهم والعاصي الدع أعل رحن ل والخامة تة المأهل قاعدة 

ائلمق الحق عليهم اشتبه الدين المختلف؛ن بالطوائف فكيف بقتالهم ه، ورموله 
الأحرىتكفر أن الطواف هذه من لأحد محل فلا منهم؟ اعلم هو من فيها غالهل 
لهااذكفرة كانت إذا فكيف محققة، بدعة فيها كانت ؤإن ومالها، دمها تستحل ولا 

مابحقائق حهال حيتا أنم والغالب، أغلظ. هؤلاء بدعة تكون وقد أيما، متدعة 
فيهخنلفون 

البعض، عل بعمهم من محرمة وأعراصهم وأموالهم السلمين دماء أن والأصل 
دماءكمارإن الودلع! حجة ق حطبهم لما ه الني قال ورسوله، الله بإذن إلا محل 

فهركمق هدا، بلدكم ل هدا، يومكم كحرمة حرام علكم وأعراضكم وأموالكم 
*منه وقال ٢. وءرصه،ال وماله دمه حرام: اللم عل المسلم »كل ه: وقال ٢. هدا،ال 
٢.ورسوله®؛ الله ذمة له الملم، فهو ذييحتا، وأكل ئالثا، وامتقبل صلاتنا، صل 

ضبأن عن با الأس أعظم س إن (: ٢٢٣١-٢ ٩ الفتاوى)م صرع ق اطه رحمه يمة ابن تال، ر١( 
حالفهامن التي الية الرّالحجة عليه نامت قد أنه علم إذا إلا ومعصية، وتفيق تكفر إل ممتن 
وذلك، ^UaLالأمة لأْ غفر قل اض أن أقرر ؤإن أحرى، وعاصيا أحرى، وقاسما تارة، كافنا كان 
إًللاقمن والأنمة لف، العن نقل ُا إن العملة... والسائل المولية الخيمنة السائل ذ الخلأ يعم 

وطْوالتع؛ثن، الإطلاق بض التفريق محب لكن حق، أيما نهو وكدا كذا يمول، من بتكفم المول، 
نصوصفان الوعيد، مسألة وهي الكار، الأصول، ائل ممن الأمة فيها نازعت مسالة أول 

ساتروكل.لك< الأية. ١[ • ء]لما امو'لآكس ناصئلون آليين إن ؤ كقوله؛ م3للقة، لوعيد اق 
تالمن لفإ: المن قال من قول بمنزلة وهي عادة، مهللمة هاو0 فإن فهوكد.ا، كدا فعل من وردت ما 

مكفرةمصائب، أو ماحية حناُت، أو بتوبة فيه الوعيد حكم يلتغي ا،اع؛ز، الشخص تم كاوا، فهو كأوا 
ندلكن ه الرسول ناله ئا تكديتا القول كان ؤإن فإنه الوعيد، من عو والتكفر مقبولة، أوشفاعة 

حشمححل.ه ما بجحد يكفر لا هاوا ومثل بعيدة، يائية نشأ أو بإسلام عهد حديث، الرحل يكون 
مارصهاأو عنده تثبت، ولر سمعها أو المرص تللث، يسمع لر الرجل يكون ونل الحجة، عليه تقوم 
محهلئا.كان ؤإن اؤيلها أوحبح أحر معارض عنده 

اوم)رنما،ِاأا(االيخارى)رنملأآ-(وم)أ(أحرحه 
(.٢٥٦٤لم)رنممأحرجه )٣( 

(■٣٩١)؛(أخرجهالخاري)يقم 



التوحدحى j انمالخي محموع 

هذاافه، رمول يا قل! الناراا ق والقتول فالقاتل يسغيهإ السلإن التقى اءإذا ت وقال 
كفارا،بعدي ترجعوا ررلأ ونال• ؛•  ١٠صاحبه قل أراد ®إنه قالت المقتول؟ بال فإ القاتل 

-ياباء فقد كافر يا لأخيه: ايالم قال ررإذا وقال: ب،ض«رُ رقاب بعضكم يضرب 
الصحاح.ق كلها الأحاديث وهذه ا  ١٠أحدهما

بنعمر قال كا بذلك،، يكفر لر أوالتكفيِ الخال ل ْتاولأ لم المكان ؤإذا 
فقالالمنافق، هذا عنق أصرب يعنى افه، رسول يا بلتعة: أق ين لخاطبإ الخطاب 

فقال:بدر، أهل عل اء1الح ئد اف أن  ٠٧يد^؛وما بئرا، شهد ئد ®إنه ء' الك، 
المحيحن.ق وهذا ؛ ^٢٠١ غفرمتج فقد شئتم، ما اعملوا 

إنالث،عبادة: بن عد لقال الحضر بن أمحمد أن الإفلئف حديث، من أيما وفيها 
فهؤلاءبيتهم، . الّك، فأصلح الفريقان، واختصم • الناشز عن تحايل منافق 

هذا،ولا هذا لا الني. يكفر ولر منافق. إنلئ، متهم: لأخر قال من فيهم الدريون 
بالحتة.للمجمِح شهد بل 

إلهلا قال: ما بعد رجلا قتل أنه زيد بن أسامة عن الصحيحن ق ثبتإ وكذللتح 
إلاإله لا مال U بعد أقتكه أسامة »يا وقال: أمحروم، ذ ذلخ، ه الني وعظم اممه، إلا 

وْعيومئنب، إلا أسلمت، أكن ل؛ أق نمنينثا أسامة: قال حتى عليه ذلك، وكرر افه؛؛ 
ذللثحقتل جواز ظن متاولأ كان لأنه كفارة؛ ولا دية ولا قودا علميه يوجب، لر هذا 

تعودا.قالها أنه لفلنه القائل 
وكلهمونحوهم، وصضن الحمل أهل من بعضا بعضهم قاتل لص الفهكذا 

(.٢٨٨٨وملم)رنم٢٣١أحرجهالخارتم،)رقم ٢١)
.٢٦٥لم)رقم وم ٢١٢١الخارمح،)رنم أحرجه  ٢٢)
.٢٦•؛ا-(و.الم)ينم • ٤ ، ٦١أخرجهاوخارى)رنم'؛•٢٣)
٢(.٤ ٩ ٤ وسالم)رقم ٣( • ٧• الخاري)رقم أخرجه  ٢٤)

(.٢٧٧•)رقم (ومالم ٢٦٦١اوخأرى)رقم )ه(أخرجه 
(.٩٦الم)رقم(و٤٢٦٩٠خارى)رقمJ١)٦(أخرجه 



الخإعةصلاة و ومشاركتهم والعاصي البدع أهل رخمة و والخاعة المة أهل ناعية 

قاصلحوأآقثتلوأ آلموميتن من طآيمثان ؤإن ؤ تعال- قال كإ مؤمنون، مسلمون 
غزآلأحزئدثطوا'آفيثشحىشءإت(أمآللآيزنقإن نبجنا 
•٩[ تالخ«مات؛ ^ إن وائسهلوأ بآلعدل سأما صلحوأ ظ ثآءت 

وأمرمومون، إخوة بعض عل بعضهم وبغي اقتتالهم مع أنبمم تعال اق بض فقد 
مولاةبعصا بعضهم يوال الاقتتال مع السلف كان ولهدا بالعدل، بينهم بالإصلاح 

بعضهموياخد بعض، شهادة بحفهم فتقبل الكفار، كمحاداة يعادون لا الدين، 
معبعضهم المسلمان بمعاملة ؤيمماملون ؤيتناكحون ؤيتوارتون بعض عن العلم 

•ذلك وغير والتلاعن القتال من بينهم كان ما مع بعض، 
عامة،تة ب أمته بملك، لا ررأن ربه! سال ه الحم، أن الصحيح ل بت وقد 

الأن وماله ذللئ،، فاعطاه غيرهم، من عدوا عليهم يسالعل لا أن وسأله ذللقؤ، فأءهلاْ 
منعدوا عليهم لهي يلا اطه أن وأخير ، ذلائ،اار يعتل فلم بينهم، بأسهم نحعل 

بعصا•سمح، وبعضهم يحقا، يقتل بعضهم يكون حتى كلهم، يغلهم غيرهم 
عنكميتعف، ان عق هوأنفادز تلآ ؤ قوله! نزل لما الصحيحين ق وست، 

٠بوجهك أعوذ * نال؛ ب اوخلفب عنت اوص ؤ  ٠١بوجهلئ، أعوذ ٠ ت قال ه 3وة،5لم من عدابا 
أهون؛'راهاتان قال؛ ]الأنعامت٩[ شبدصُئاسبدتمإيم ثيعا >ؤأونلبمكلم 

ال؛وقوالاختلاف،، البدعة عن ونهمر الاثتلافج، ة بالحإعأمر اممه أن ْع هدا 
ه•السي وقال [، ١٠٩]الأنام: ه _؛ ق مغم لنت، شنعا وك>وإ دبمم رئوأ آلذين ن إؤ 

منوهو الواحد، ْع ااالشيaلان وقال؛ ٢، الخءاءةاار عل اق يد فإن بالخإعة »ءالتكم 

(.٢٨٨٩ملم)رنم أحرجه )١( 
)رقمخآا-أ،"اا*ا¥(.الخاوي )آ(أ.حرجه 

رنم iiU/\rالير)j اممران < ١١. ٨٥رقم  ٤٨٨)U/الإ؛ءان ثب ذ اوٍهقي أخرجه )٣( 
يرام>ه/خا٢( الزوائد صع j الهتض ونال ( ٦٦٢)أ/ التور ادر واظر: بلفظه، ( ١٣٦٢٣



التوحدحى j المالخي محموع 

يأحذإنإ والدئب الغنم، كذئجح الإنسان ذئب، ارالشيطان ت وقال ٢، أبعد'؛ الإئت؛ن 
أ.اكما٠أ من والتائٍة القاصية 

معهميمل أن المسلمين مدائن من مدينة ل صار إذا الملم عل فالواجب 
غاوياأو صالا بعضهم رأى ؤإن يعادبمم، ولا الومنن ويوال والح،اعة، الخمعة 
كانؤإذا وسعها، إلا نقنا اممه يكلمج فلا ؤإلأ ذللئح، فعل ويرثيه ;يديه أن وأمكن 

البيعيفلهر من يمغ أن قدر ؤإن ولاه، الأفضل اللمز إمامة ق يول أن عل قادرا 
نبيهوسنة اف بكتاب الأعلم حلفج فالصلاة ذلك، عل يقدر لر ؤإن منعه• والفجور 

اريومت المحيح الحديث، ق . المح، قال كا أفضل، ورسوله الاه ٠لاءة إل الأمحبق 
لكانوا فان بالسنة، فأعلمهم سواء القراءة ل كانوا فإن اف، لكتاب، أقرأهم القوم 
كانؤإن ، مساه فأقدمهم سواء افحرة ؤ لكنوا فان هجرة، فأقدمهم سواء السنة 

أحرجبينإ ثقة. وهو محللحة مول مرزوقا حلا الصحح رجا)، ثقات أحدهما رحال، بإستاد الطبرانر 
اممرىل والمهقي ( ١٨٥رقم الخارة)ا/ احاديثه ل ا،لقدسي الضياء أوله 
وابنغريب، صحح حن حديث، هدا وقال،ت ( ٢١٦٥ررنم والرمذمح، ( ٩٢٢٥رنم  ٣٠٨٨ره/

بنا(. ٨٨رنم  ٤٢)ا/ المة ل عاصم أن وابن رنم  O'A/U)سممه أبينسةفي 
٤(• ٢ • الجض)رقم j واكاتي ( ١٠٤٨٣رقم  ٢٩٢)أ/ الكمك، ته j الميقي آخرْ أخرج 

رقم ٨١)٤; ( ٤٨٩رقم الكبم ول ( ٧٢٤٩رقم  ١٩٣)U/الأوط ل واممرال 
سندj والقفار ( ٢١٣٠ رقم  ٢٦• الئاميثن)آ/ محي وق ( ٣٦٢رقم ١ ٤ ٤ )؟ا/ ( ٣٦• ٩ 

(٢٣٩٠رقم١٦٧/١الثهاب)
(والحاكم١٥٥رقم  ٢٦٧-٢٦٦/١()٩٦رقم  ١٩٢الخارة>ا/الأحاديث، j،الضاء )١(أخرجه 

٣٨٧/٥امرى)ته ل والنماثي ( ٤٥٧٦رقم  ٤٣٦/١>• حان وان ( ٣٨٧رقم  ١٩٧/١>
كلوصححه ( ٢١٦٥ررقم والترمذي ( ١٣٢٩٩رقم ٩ ١ الكبرى)U/ ل والمهقي ( ١٩٢ ٩ رقم 
والترمذي.والحاكم الضياء من 

)ُيمقمحني بن ومد < ٣٤٥، ٣٤٤ينم  ٢١٦٤/ امر)• 3، ^١^  ٢٢٣٢رْ/أحد ب  ٢٢)
ره/ها٢(:الزوائد محع ل الهيض قال، ( ٢٨٦٠رقم  ٥٧/٣)الإبان نم، j والمهقي ١( ١ ٤ 

معاذ.من سعع لريإنه نيل: نياد بن العلاء أن إلا ئقا>ت، أحان ورحال، والهلرال أخمد رواه 
(.٦٧٣لم)رنم مأخرجه )٣( 



ا-ي،اءتصلاة j وثارممهم والعاصي الدع أيل رخمت j والخامة المنة أعل ئامدة 

الثلاثةه المي هجر كإ هجره، راجحة مملحة والفجور ^^، ١١لغلهر جره هق 
تركق وليس إذنه بغر غره ول إذا وأما ؛، ^-♦؛١ اف تاب حتى حلفوا الذين 

وصلالا،جهلا والخ،اعة الحمعة هده تفويت، كان شرعية مصلحة حلفه الصلاة 
لالناس احتلما الفاجر سا حلفالحمعة اكل إن حتى ببدعة، بدعة رد قد وكان 

منهمدوس• رواية 3، حنل بن أحمد قال حتى أكثرهم، وكرهها الصلاة إعادته 
الصلاةيعيدون يكونوا لر الصحابة لأن القولين، أؤلهر وهذا ،. فهو أعادها 

أمركا صل إذا أحدا فهل تعال الله يامر ولر والبيع، الفجور أهل حلف صلوا إذا 
صلمن أن العلياء قول أصح كانا ولهذا الصلاة، يعيد أن ا>استهلاءته )حب 
إذاوالتراب الماء عدم ومن الرد، لخشبة التيمم حتى يعيد، لا أن امتطاعته ؛حمسا 

الوالمنقهلة والمتصلة والمعتادة النادرة الأعذار وذوو والمحبوس حاله، بحب صل 
استطاعته•الأول؛حب صل إذا الصلاة يعيد أن منهم أحد عل محس، 

عائشةفقديتإ لما تيمم ولا ماء بغر صلوا الصحابة أن المحح ق ثبت، وقد 
الصلاةيترك كان من أن ذلك، من أبلغ يل ؛الإعادة، الّم،. يأمرهم ولر ٢• عفدهار 

مامخ وعكار يمل م وعمر أجنا لما وتمار فعمر بالقضاء، امره لر جهلا؛وحوبأا 
بالقضاء.يامره لر يصل ولا محب كان لما ذر وأبو ،. بالقضاءأيامرهما لر الدابة تتمؤغ 

يأمرهالر والصوم الصلاة متحتها مذكرة شديدة حيضة استحاصت، لما والمستحاصة 
الحلمن الأبيض الحل لأحدهم يمحن حك، رمضان j( أكلوا والذين ٠، بالقضاءر 

(.٢٧٦٩وملم)رنم ٤( ٤  ١٨المخاري)رنم أخرجه )١( 
تعادلا أما مل يسومه يدل، وهذا أمد: لقول، ذكره قدامة؛عل. ابن وقال، ١( ٠ )Y/ الغني انظر؛ )٢( 

الصلوات.كسائر إعادما نحب فلم حا، أمجر صلاة لأما م-تدع، ولا غامز خلفج 
(.٣٦٧لم)رقم وم( ٣٧٧١٠، ٣٣٦المخاري)رقم أخرجه )٣( 

لأينحزم)آ/؛ها-هها(.الحل )؛(اخرجأمداود)رئماآم(وانظر:
رنماليد)لآ/ا/ا٢ ول ( ١٨١ رنم الأوصل)آ/آأآ ق والطراق أحمد أخرجه )٠( 

(٤٨٠رقم٢١٤/١(وانمارقطنىjسه)٥٥٣



اكوحتدحى j المالخي جمهمع 

تعال؛ه قولأن فظنوا الأية معنى ق غالطوا فد وكانوا بالقضاء. يأمرهم لر الأموي 
الخبلهو [ ١٨٧سآكجره]امحة: آلأنود ألخط س آلأتنص ألخط فإ يتأن ى حؤ 

قواليء بالقضاء، يامرهم ولر التهارا، وبياض اليل هوسواد ارإنإ إقوآ الض فقال 
بمكةالقدس بيت إل صالوا والذين ا، الماJوات١ من مموم ما بإعادْ يامره لر صلاته 

إليملون وصاروا الكعبة إل بالصلاة بالأمر نسخت أن يحد وغبرهما والحبثة 
منأعير هؤلاء كان ؤإن صلوا، ما باعادة يأمرهم لر النسخ بلغهم حتى الصخرة 

منسوخ.بثرع لتمسكهم غبرهم 
قبلالعبيد حق ق حكمه يثبتا هل ورسوله؛ الله ق-ط\ب الحلعاء اختلف وند 

وقيل؛يثبن،، لا وقيل؛ يثبت، قيل؛ وغبره، أخمن. هت، من. ق أقوال، ثلاثة عل البلاغ؟ 
جوما ؤ تعال؛ قوله ق القرآن عليه دل ما والصحح الناسخ، دون المبتدأ يثثت، 

أشعل للثا،ما تأكون لئلا ؤ وقوله؛ ]الإمراء:ها[ ه ونولا ثبعث، حى معذبين 
إليهأحب أحد ءما الك،.؛ م، الصحيحتن ول [• ١٦٥لالساءت آلزنليما نعد حجة 

رومندريزار مشرين الرل أر-ل ذلك أجل من النه الذرمن 
افهجعل قد بل والفاجر، المعاند حكم حكمه ليس المعذور والخاهل فالمتأول 

قدنا.إكلثىء 

فْطؤ

ذلك،وأن افه، رسول محمدا وأن الله، إلا إله لا أن شهادة عل لمون المأجع 
فهوبه وجزم الملم علمه ما وكل يرتابون، ولا به ويقطعون لمون، الميه محزم حق 

بانويقطع ؤيمعه، يراه بإ يقطع لم فالمتغيثره، عل قادرا الله كان ؤإن به، يقطع 
يقدرلا اممه أن مرادْ فليس بذللث،، أقطع أنا المسالم؛ قال ؤإذا يشاء، ما عل قادر اممه 

الخاري)رتمأاوا(وساام)رنم-ه'ا(.)ا(أخرجه 
(.٣٩٧لم)رنم وم( ٧٥٧الممحاري)رقم )٢(^ 

١(.٤  ٩٩وسالم)رنم ( ٧٤١٦الخاري)رقم أحرجه )٣( 



الخامةصلاة j ومشارممهم رالعامحي الدع أهل رحة j والخامة تت الأهل نامية 

قورهمْن ؤإحائهم الخلق إماتة مثل عل يقدر لا الله إن قال؛ من بل تغيثرْ، عل 
قتل.ؤإلأ تاب فإن يتتاب، فانه الأرض. ضر الأرض وتديل الحال نير وعل 

أحدثواقوم هم مرزوق عمروبن أبي( أصحاب من القطع لنقل يكرهون( والذين 
كانواأتمم هدا أصل ولكن هدا، ينكر الشيح هذ.ا يكن ولر عندهم، من ذلك 

افه،ثاء إيت( مزمن أنا ت هم أحل. فيقول السلف، عن دلك نقل كإ الإيكان، ل يستثنون 
ذلكمن لف الومراد الله. ثاء إن صليت، I أحدهم فيقول الر، أعإل j( ويتثنون 
اممهقبول ؤ، فيشك ورسوله، اممه أمر كإ الواجب فعل بأنه يقطع لا كونه الاستثناء 

تكون(إنإ حمينا الأمور لأن يستثنى أو العانة، j( للثالث، أو ذلك، فاستثنى لدلك 
[،٢٧]الفتح: ه أس فآء إن الحزام لتيحلن^تلحد ؤ تعاز،ت كقوله الله، بمشيئة 

.نفسهر أحدهم يزكي أولثلأ ذلك، ؤ( لاشلن، علمبأنمميدخلون الله أن مع 
قوميعدهم حاء ثم الأمور، هده مثل j( القطع عن يمتتعون( أولثلئ( وكان( 

منوكل مكذوبة، أحاديث ذك ل ورووا ثيء، كل j( القطع لفظ فكرهوا جهال 
القهلحلنقل كره أنه السالمين علياء من واحد أو أصحابه عن أو ه الك، عن ردى 

-بذهأقر إذا أنه يقلن هؤلاء من الواحد وصار عليه. كذب فقد -بما المجزوم لأمور اق 
لرالحهال، هؤلاء من ونحلال جهل وهذا الدين، ل عقلتم بأمر أفر فقد الكلمة 

مرزوقبن عمرو أبو شيخهم كان ولا لمع،، المطوائفح من أحد هذا إل بقهم ب
معللها،اللففل هذا من يمتنعون( موته بعد أصحابه حيار ولا حياته ق أصحابه ولا 
جهالهم.من طائفة هذا فعل إنيا بل 

تاب،ؤإن( توبته افه يقبل لا الصحابة سب من أن زعموا أخرى طائفة أن كعا 

مد،لأبن والإيان ( ١٧٩٨رنم  Us-Ui)ه/ ( ١٧٤٧رنم  ١٩٦ النة)ه/ أهل اعتماد انظر: 
اكديررا/هآما(.وفض ( ٠١١ القارى)ا/ وعمدة ( ١٣١ )١; 



التوبم j المالخي جموع 

كدبالحديث وهذا ٢ يغفرا؛؛ لا ذب أصحابي( ارب ئاوت أته ه الّثي م، درودا 
السالمانكتب من ثيء j هو ولا العلم، أهل من أحد يروه لر ه، اض رسول عل 

ماويغفر بهِء منك ان نغفر لا أق، إن ؤ ت قال الله لأن للقرآن، محالف وهو المعتمدة، 
حقق ونال يب، ل؛ من حق ق هدا [ ١١٦، ٤٨زالناء؛ ه ئشآء لمن للئ، ذ دون 

إنئخمةآلددج من شلوأ لا أذهسيإ غث أتنبموأ آلذين ينعتادى ثل ٠ ؤ التايأزت 
[.٦٣]الزمر: ه إم: هوآلعموزآوحم ممنمرآلأثوبحمعاجإشُ 

منأن ومعلوم علميه. الله تاب تاب من كل أن رسوله. وسنة الله بكتاب ش.ت، 
أومعلم أو محنون أو شاعر أو ساحر هو ت وقال المحارب؛ن، الكفار من لرسول اب 
علميه.الله تاب وتاب مفر، 

إسلامهموحمن أسلموا ثم الحرب أهل من جء الّثي يثرن طائفة كان وقد 
قق،الني عم ابن ءبدالهللس، بن الحارين، بن أبوسفيان مهم مهم: M الني وقبل 

ويقول:ه الني عل يكذب وكان ارتد، قد وكان مرح، أب بن، سعد وعبداه؛ن، 
ذللث،.عل ه الني وبايعه وأسلم، تاب ثم القرآن، أعلمه كنت، أنا 

يعتقدكالراففي لسبهم المستحل قيل: لأدمي، حق الصحابة محب قيل: ؤإذا 
عليهم،ؤيثتي بحهم وصار تاب فإذا الك،هدينا، ب الكافر يعتقد كا ليثا، ذللثج 

نمأوشتمه، اغتابه أو فقذفه إناثا خللم وم، سيثاتهبالحسنات اض محا ليدعولهم 
اغتابهأو قل>فه ؤإن حقه، أحذ من مكنه المفللوم عرفا إن لكن توبته، النه قبل تاب 

رغمالخفاء)ا/بمه كثف j انمجلوق ونال ١( ٥ • اكوع)ص محاب ل ا>وي >، ذمْ )١( 
مفليمذب بأنه صح إن يوجه وند قال؛ نم موضع، كدب، أنه يمنة ابن عن النادتما نقل (؛ ١٤٤٥

ولامتةالأ<، رسال،، المألة ؤ، كتت، وذو قال: ثم الأحماب، سد وحق بل الأصحاب،، حق به تعلق 
ومناصحابئرفاصربوم، ب من لاآمهامح لا؛بنقر، ذبا أصحاي ب المعر،إ يكون أن يعد 

فاقتإلوه.سبتي 



الخاضصلاة ل وثاركنهم والعامي البدع أهل رحة ل والخامة السنة أمحل ذ1ءدة 

أقيعلمه لا أته أصحهإت أخمدت عن روايتان هما للعل،اء، نولان ففيه يبلغه ولر 
الخنقال ك،ا ،، فته؛ ل إليه أماء ك،ا نيته، ذ إليه محن بل قيل: وند اضتك. 

ّبقل الرجل كان فإذا ،، اضتهءر الن تتنمر أن الغيبة *كفارة المري! 
مابقدر عليهم والثناء لهم يالدعاع إليهم محن فإنه وتاب الصحابة غير أو الصحابة 

هالض يسب كان الذي الكافر أن ك،ا اليتايت،، يدمن والحنان إليهم• أماء 
وصاراكدوق، الصادق الله رسول محمدا أن وشهد تاب إذا كداب، إنه ؤيقول! 

يمل؛ؤ تعال واف ليثاته، ماحية حناته كانت عليه، ويصل عليه، ؤيثتى محبه 
وقد[ ٢٥تالثورىت ه Jمعلورنح ما وتعلم عنآلثؤئات ويعقوأ عتادهِء عن آلتوبه 

همزآهم'0ظنجآكبوىتي
-٣[.١ ]غافرت 1لممبمإررب،ه إليه هو إلا إلنه لا آلعمابذى شديد التوب 

بمنهؤإياه وأسكننا الزكية، روحه اف قدس تيمية، ابن الإسلام شخ كلام آحر 
وسلم.وصحبه محمل عل اف وصل العالية، الغرف، 

الإسلامشخ كتبه ما أنفن من الرسالة هده المنار[ صاحهيإ رشيد محمد ليةول 

هماللعنإ،، نولان مها المسألة وطْ (; )ءسه١٢الصيب الوابل ذ اف رحه الخونية مم ابن نال، )١( 
إعلامهمن لأبد أم للممخاب الاستغفار الغيبة من التوبة ل يكفي هل وهما' أحمد، الإمام عن روايتان 

الواٍلنمن مه ما بمحاسن وذكر، الاستغفار يكفيه بل إعلامه، إل محتاج لا انه والصحيح ونحلميله؟ 
جعلواإعلامه، محن لأبد قالوا؛ والذين وءم0، تيمية ابن الإسلام سخ اختيال ومحيا فيها• اغتابه التي 

مفللمتهنقلد بعود ا،لظلوم ي-تني المالية الحقوق فإن ظاهر، بينهإ الاوة،والفرق كالخموق الغيبة 
إلابإعلامه له محمل ولا ذك، يمكن فلا الغيبة ل وأما ما، تملق شاء ؤإن أحدمحا ساء إليه،إن 
ولاعداوته، -,يج ولعله به، زعي ما سمع إذا ؤيوذيه صدر، يوغر فإنه قؤ، الثالع مغمود عكس 
يوجبهأن عن فضال محوزه، ولا يبيحه لا ه الحكيم الثاؤع فإن ّييلمه هدا كان وما أبدا، له يمفو 
•أعلمم تعال وافه وتكميلها، تحصيلها عل لا وتقليلها، المفاط تعهليل عل الثريعة و4ادار يه، ؤيأمجر 

حدبن،محل-ا (: ٩٦٧)U/ الحفاظ تذكرة j الدمي محه قال، ٠. اش عن ه اض عن مرفوقا يروى )٢( 
الدرل السموطي وعزا، وصعقه؛ ١(  ٩٣٢رقم  ١٤٥الخفاء)أ/، كثفق العجلون وذكر، متكر، 

 /U(٥٧١/المنثور ) اممه.رحمه البصري الحسن قول عل أقف، ولر وصعقه. الييهقي إل



التوحتدر ي اكالخي صرخ 

البدعبأهواء سهم الشيهلأن فرق الذين القبلة، أهل ُين التأليف، ذ وأنفعه 
قلنأللبلع اكدين وأبلغ برهايا، السنة أنصار أثوى كونه عل المذاهب، وعميان 

شركمن حالفه ما وحكم بالأدلة، الحق يييان البتدعف عل الرد ق ومنهاجه ولسانا، 
تكفرعن قفلا تاويل، ثبهة له مض شخص بتكفير الجزم عدم ْع وبدعة، وكفر 

للمسلبن.ونصحه إرثاد0 عل الحزاء أقفل اف ذجزا0 الدين، أركان تقيم فرقة 

٠٠



الثانية:الؤسالة 

 d_ ااهه>امق

اساتوارق خس 
وهضارهامغاسا 

قأس
دساةا1ث اه،اا،الآها سء 

اف<ماهفدس 



الثانية:الؤسالة 

 d_ ااهه>امق

اساتوارق خس 
وهضارهامغاسا 

قأس
دساةا1ث اه،اا،الآها سء 

اف<ماهفدس 



ومخارهأومنافعها العادات خوارق وأنولع والكرامات العجزان ل قاعدة 

الرحيمالرحمن اف بم 
نستعينوبه 

القرش،النور قلبه ق القدوف الربانر، العارف العلامة، العالم الإمام، الشخ قال 
وأرصاهعنه اممة رصي - تنمية بن أحمد أبوالعباس الدين تقي الإسلام شخ 

وأشهدويرصاْ، رينا محسا كإ فيه مباركا طيا كثثرا حمدا العالن رب غ الحمد 
ورسوله،عبده محمدا أن وأشهد سوا0، إله ولا له، ثريالث، لا وحده اف إلا إله لا أن 

يومإل ممرا الي، توسالم آله وعل عليه افه صل وهداه، واجتثاه اصعلفاه الذي 

محا1ةراءا1هلا،السداه ي شويفة 
القدمانتالأئمة وعرف اللنة ق للعادة حارق كل يمم المعجزة اسم كان ؤإن 
فبمرق التأحرين من كثثرا لكن - الايات ويسمويا - وغثرْ حنل بن أحمد كالإمام 

للعادة.الخارق الأمر وحماعبمكأ للمول، والكرامة للمني، العجزة فيجعل بينهإ، اللمففل 
والغنى.والقدرة، العالم، ثلاثة! إل ترحع الكإل صفاُتح فنْولا1 

ؤإماالتأقر، وهو الفعل عل إما والقدرة والقدرة، العلم، تقول! أن شننمتج ؤإن 
أجود.والأول وهوالغنى، الترك عل 

بكلأحاط الذي فإنه وحده، فه إلا الك،ال وجه عل تملح لا الثلاثة وهذه 
العالمن.عن غني وهو قدير، ثيء كل عل وهو عل،، ثيء 

لكماقولت لا ئل ؤ ه! بقولالثلاثة هاوْ دعوى من ي؛رأ أن ه الرسول أمر وقد 
بإل يوحم( ما إلا اقنع إن ملث لق ولآأعلمآمحسبولآأءولأمحم حرآأد(آش عندي 
اطهبعثه رسول وأول العزم، أول أول فهذا ال~ه، نوح قال وكذللث، ٥[، * تااانع١مت 

(.٣٣٦٢— ١ ١ / ١ ١ ) الفتاوى محمؤع ق افه رخمه الإسلام شخ لمات مؤ صمن الشريفة القاعدة هده ( ١ ] 





ومنافعهاومضارهاالعادات حوارق وأنولع والكرامات المجزات ل ؛ ^١^١١

مكاثفة،والعلم مشاهدات، والروية محاطات، فالمملع ومحاطبات، ومكاشفات 
عنه.له كشف أى مكاثفه، و كشفا كله ذلك، ويمي 
وقدمحالة. ودعوة وصدها همة يكون وقد التأثثر، فهو القدرة باب من كان وما 

كقوله;منه، أثر يغر ءد.وه هلاك مثل يحال. فيه له ناثر لا الذي افه فعل من يكون 
اللسث،يثأر كإ لأوليائي لأثأر وراإذ٠ ،، يالحاربةاا١ بارزف فقد وث ل عادى ارمز 

ونحوذللا،.إيا0 ومحتها له النفوس تدليل ومثل ؟ الخردا، 
يعصحاله من لغره ، يكشفقد والكشف،، الحالم ياب من كان ما وكازللأ، 

أوالصالح الرحل يراها الصالحة الرزيا لاهي المبشرات؛ ي ه الض! قال كإ أمور، 
.٤ الأرض® ق اش شهداء لاأنتم ه؛ الض قال وكإ ،، له® يرى 

يليه، قاثأ يكون لا وقد يه، قائتأ يكون قد والتأثير الكشف من واحد وكل 
ياط؛أمين ، يوسفقال كإ محنمح، لا حسثؤ من له ويصغ حاله، افه ، يكثف

جرحعل المدق وصع لو حنبل! ين أحمد وقال له. صنع إلا عبد اف صدق ما 

(.٦٥• ٢ )رقم البخاري أحر-بم ( ١ ) 
دثق أمان م وحل: م اف »ئال، بلفظ: ٤( ٤  ٤٣رقم ١  ٦٧الفردوس)م مد ق الدلمي ذمْ )٢( 

الحري®الليث، يغضب كعا لهم لأغضب إل أوليائي، نمرة إل ثيء لأمحَيع واق بالحاربة، محقي؛ارزل 
(١٣٤)ا/ممر ابن شبر وانظر; ( ٢٣٢)T/الأصول، نوادر ي الترْدي الحكيم وأحرجه 

رصللمتاوي ، ;;*(^،١١انفلر؛ وغض،. حدة عن المع والحرد; . "٤( / الصفوة)١ وصفة ٨( ٤ / ر٤ 
٢٧٣ )jUj  ،الرب /n (.٥٥الصحاح)ص وخار ١(  ٤٦-١ ٤ ٥

رنم ٢٧٧الخارة)A/الأحاديث، j المدّى والضياء شرْ)١\إس( ق الْلرى أحرجه )٣( 
)ْ/هام(وأحد ( ١٧١٥رقم  ٩٥٧/٢)الوْلآ ل وuلالث، حن. إّنادْ محقه: وقال، ( ٣٣٩

(:١٧٢)U/الزوائد محع j الهيض وقال ١( • ٢٥رقم  ١١٨٨)الثامثن مد ل واممراق 
(٢٨٥)١/ والتمهيد ( ١٣٦ ١/ )٢ الفتح واننلر؛ الصحيح، رجال أحمد ورحال . الزار.٠ أحمد رواء 

-٤ه٤(٤٤٨/٤ّ-٧٥(وشرحالزرةاف)٥٥/٥)
(.٩٤٩الم)رقم(وم١٣٦٧البخاري)رقم )؛(أحرجه 



الوحيدحى j الصالخي محمؤع 

حرقلكن ؤإن أيما سببه فهو والتأثير الكشف من له بغيره قام من لكن ،• ليرار 
ذلك.ق تدخل نبوتم ودلائل ؤإعلامهم الأنبياء فمعجزات الغير، ذلك ق عادة 

والخوارق.انمجزايت، أنولع جيع ه محمد لبينا جع وقد 
الأنبياءعن نبينا إخبار فمثل والروية• والم،إع الغيبية والأخبار العلم أما 

وغيرهمالأولياء من الأنبياء وغير معهم. وأحواله لهم ومحاطياته وأثمهم القدمان 
منهم•له تعلم غتر من بغثرْ أو باكواتر، ورثوه الن>ين الكتاب أهل عنل• ما يوافق با 

قبلهالأنبياء يوافق بإ والمار والحنة والملائكة الربوبية أمور عن إخباره وكيلك 
منأيد>تام ق با ناره الأنبياء; لقول موافق ذلك أن ويعلم منهم، تعلم غير من 

ءالإJهم،من الخاصة يعلمه با وناره المتواتر. الفل من ذلك ونحو الظاهرة الكتب 
وتفصيلبالخزية، إبقائهم حكمة من وهو الكتاب، أشل يستشهد قد هل،ا مثل وق 

موصعه.هدا ليس ذللئ، 
الخارق،العلم باب من هو وحاصرها ماصيها الغائبة الأمور عن فاخثاره 

والروم،فارس ثملكة وزوال أمته، مملكة مثل المستقبالة، الأمور عن إخباره وكذلك، 
كتساق بعضها مانلأكور -يا، أخير التي الأخبار من مؤلمة وألوف الترك، وقتال 
مثلوالغازي، والحديث، اكفسثر وكتب، وفضائله، الرسول وسيرة البوه دلائل 
الند.ة;الأحاديث، وكتب، إسحاق، ابن وسيرة والبيهقي نعيم لأي الثوة دلائل 

قأيصا مال.كور هو مما ذلك، وغير البخاري، كصحيح والمدونة أحمل. الإمام ني كم
علوالرد ولل،١وردي، الحبار عبد للقاضي الثوة كأعلأم والخيل، الكلام أهل كتب، 

حدا.كثيرة ومصنفايت، للقرطبى، الصارى 
هن.اوقتنا ق وهي ميز، المتقد الأنبياء كتبؤ ق وحد مما غيره عنه أخير ما وكيلك، 

وكتابوالزبور، والإنجيل، لكلوراة، وانمارى اليهود بأيدي نبوة وعشرون اثنان 

(.١٣٢ ، ٠٣٢ دمثز)ه/ مدية تارح ل عساكر ابن أحرجه ( ١ّ 





التوحدحى j الصالخي جموع 

أعلامهم.من هو صر وما مفى، بإ المتقدمتن الأنبياء أخار وكدا 
إمادونه وما دونه. ما أو العلوي العال؛ ق يكون أن فإما والتأثثر• القدرة وأما 

نباتؤإما حيوان إما والركب، الأرض. ؤإما الحو إما والبسيط مركب، أو بتط 
م-ؤإما ناطق إما والحيوان معدن. ؤإما 

لماردها لكزك ؛، نون؛ بن ليوب النمس ورد القمر كانشقاق فالعلموى 
منالناس فمن - الحديث صح إن - ا حجرْأ ل نائم والني. الصلاة علميا ^١^، 

ابنالفرج كأبي( موقوئا جعله من ومنه»ا عياض، والقاصي كالهلحاوي ت صححه 
الساوات.إل معراجه وكيلك! أصح. وهدا الحوزي، 
قالذي الأعرابي؛ كحديث مرة، ضر وامتمحاوه فارسقاؤه الجو وأما 

وكذلك،. ظهوره؛ عند بالنجوم الرمي كثرة وكذلك ؛• وضرهما١ المحيحغ( 

انظر؛ّطح، حال عند •،وا عيم فقال؛ رأى، با فأ-محرْ الفال، نملة ين عمرو بن اليح 
.(rU-r-\/TV)يثق و-الخ.دية ( ٥٨٤)٦! _ وفح )ءسبهأا( ليهقي الاعتقاد 
وزن،■( YriYY)١; اس وغرب ( ١٣٥-١Y)ص٤•للامهاق الموة ودلأتل، 
(.٤٨٩والتمهيد)ا•/ Y(  ١٧ا/ )• ^j^؛ فح وانظر؛ (. ٤٨٣)Yرالعرب 

قو؛الني فقال ثقتثن، أو اض يصول عهد عل القمر انشق فال؛ ه عود مبن اش عد فعن  ٢١١
(.٢٨•• (^،^ ٣٦٣٦الخاوي)رقم أحرجه •اشهدوا• 

مارليال نون ين إلاليوقع يشر عل لرنحبس التمس •إن هو؛ اف رصول نال ^١^  ٠٠٠*ربرة ش •_  ٢٢١
الباريفح وانظر؛ وحسنه، ( ٦٣٩)رنم يبار الألم، حزء ق القطتعي أحرجه المقدس• بجت، إل 

حجرةابن الحافظ )\-ا\لإلإ(وصس 
الدولابأحرجه ما وأل الو ق القارى وتال (: ٥٦٢■الخفاء)Y/ كثف، ل العجلوب، نال )٣( 

إليه،يوحى ومحو ه عل حجر قول الني رأس كان نال؛ أنه عنييا اش رصي عل بن الحان ءن 
حاجتكق كان أنه إنالث،تعلم •اللهم قال؛ لا، قال؛ العمر؟• صلت عل •يا قال؛ محه ّرى فل،ا 

حديثإنه العالإ.ث قال الشمس، وغابت، فمل عليه فردما علهالثمى• فرد رسوللث،، وحاجة 
موضوع.

(.٨٩٧)رنم وسلم ؟( Y-Y-)رقم البخاري أخرجه )٤( 
آ-مآ-خ'آ(./ YY)■اممري وشتر ( ٦٧٢)A/ الباري فح انظر؛ )٥( 



ومضارهاومناسها العادات حوارق وأيولع والكرامات العجزان ل ئاعدة 

١الأممي المجد إل الحرام المجد من إمحراوه 
ومنتبوك، نمن ق الماء وتكشر ، تحته ابل فكاهتراز والماء الأرض وأما 
المرأة.ومزادة خ مرة؛ نمر أصابعه ين من الماء ونع الحديبية، 
جابرحديث من الخندق ممة ل مرة نمر للطعام فتكشرْ ت المركبات وأما 
الله،تمد بن جابر ونخل هميرْ، أن وجراب أسفاره، ول طلحة، أبى وحديث 
واحدلخر وسقياه مكانه، إل وعوده له النخل انقلاع ق الزبثر وابن جابر وحدث 

معجزاتهأنولع ذكر هنا الغرض يكن ب واسع باب وهدا قتادة. أبي( كعن الأرض من 
ا.اكشلر الغرض وإن،ا بخصوصه، 

والقفايع،والفل، البحر، وقلن، ه، موسى عما القدرة؛ بات من وكدللث، 
لهى-الموتى ؤإحياء والأبرص، الأكمه ؤإبراء صالح، وناقة والدم، 

(.١٧•اوم)رذم •اي؛(وسالخارى)رنم )ا(أحر-0 
أحد،فقال؛ *أما فرجف وعثإن وعمر بكر وأبو أحدا صعد ه الني إن تال؛ طهي أنس فعن )٢( 

(.٣٦٧٥)ريم البخاري أحرجه وشهيدانء وصديق ض عليك فانإ 
القاري)م؛م.ا(وسلم)رقاوبلإآ(وامملر:سة 

الصحابةمن خماعة رواية من وردت الطعام؛؛ركنه تكثثر ٢(؛ )ص'ُآا التناثر نظم ل الكتابي قال )٤( 
قافه رخمه النووي وقال عياض، أيفا لتواترها وأشار معنويا تواترأ متواترة إ-أا بعضهم• تال حش 
أوجزء منه أكل كالعا أنه هذا ل العجزة تحقيق ل المازري قال (^ ٣٠/ ١٢)ملم صحح شرح 
القرآن،أحدهمات صريازت هو الض ومعجزات قال• آخر؛نلفه، جزءا تعال الته خلق جزء ئرب 
أنأحدهمات ؤلريقان؛ فيه ولك ذللن،، ونحو والشراب الهلحام تكثتر مثل والثاف؛ تواترا، منقول وهر 

ذلكل بمقل لا فإنه محس، بن الأحق وحلم ضء حاتم جود كتواتر الض عل تواترت تقول؛ 
والحلم،الكرم تواتر بموعها أفاد حش بالأحاد أقرائها تكاثرت ولكن متواترة، بعينها قصة 

الصحابيروى إذا تقول؛ أن الثاق؛ والطريق القرآن، بغتر ه للتتي الحادة انخراق تواتر وكيلك 
أوودعواه روايته يسمعون وهم الصحابة ساتر ْع فيه حضوره عل وأحال العجيب الأمر هدا مثل 

أعلم.واش قال، مجا يصحة العلم يوجس، له تصديقا ذللت، كان عليه ينكرون ولا ذلل؛، بالعهم 
(٢١٧-٢١٥/١٣(وثرحهموي)٥٢٧/٩()٥٩٥-٥٨٦/٦()٢٣٢نياUري)ه/

(.urUU_)؛/موطأ عل ^^رحالزرقاق 



اكوحدحى j لخي المحا محموع 

بيوتم•ق يدحرون وما يأكلون با العلمإحمارهم باب من أن كا 
ؤإنإبخصوصها، النبوية العجزان ذكر هنا المقصود يكن لر الحملة وق 
ما•التممحل الغرض 

قعمر قول فمثل والعلم• الكشف باب من الأنبياء لغتر المح، المعجزات وأما 
مننحرج بمن عمر ؤإخار أش، زوجته يطن بان بكر أمح، ؤإحار ٢، سارية؛ قمة 
الغلام.بحال عالمه ق موصى صاحس، وقمة عائلا. فيكون ولده 

وقصةالكهف، أهل وقمة الكتاب،، ْن علم عنده الذي قمة ْثل والمدرةت 
الخولاق،لم موأي ة؛ؤ، اض رسول مول وسفينة الوليد، بن حالي ونمة مريم، 

الذيبالثيء التمثيل الغرضر ؤإنإ المهلر، مثل هذا تعداد فإن شرحها، يطول وأشياء 
الناّسر.أكثر سمعه 

يشتمه.لنر ؤإهلاكه يتصر0، لن، اطه نمر فمثل فعله، تتعلق لر التي، القدرة وأما 
ضل

من،كان الوينر، ق مهللوية فانية به حم,ز، إن تأشرا، أو كان كشثا الخارق 
تحب،امؤإما واحب، ؤإما وشرعا، دينا -بما المأمور الهالحة الأعإل 

شكنا.تقتمى، الش الدنيوية، اطه نعم من، كان مباح أمر به حمّل ؤإن 
سبتاكان نزيه مي، أو تحريم، نهم، عنه منهي، هو ما يضمن، وجه عل كان ؤإن 
لكن،باعوزاء، بن، بلعام منها؛ لخ فانالآيادتا أوق الذي كقصة أوالغص، للعذاب، 

أوحال أوغلبة أوعلم عقل أونقص أوتقليد، لاجتهاد معذ'ورا صاحبها يكون ند 
العابد.فتكونمن،جتك،برح أوصرورة، عجز 

ساموابن ١(  ٦٢)ص خالف j، قمحة وابن ٣( ١ الأسمال)ص، ن، المهقي النمة ذكر )١( 
jالر مد وابن )مه-آ( الإصاة ل حجر وابن )•آ/ها-م\آ( يثق مدية اريح -ل 

الحافظمحن ومل، ( ٣١٧٢رنم  ٤٥١ الخفاء)٢; كثف ل وانمجالوق ( ١٦• ٥ الاسعابج)؛/ 
لإسادها.حجر ابنر 



ومضارهاومنافعها العادات خوارق وأدو|ع والكرامات ا،لعجرات ل هاعدة 

مقصوده.إل يعود وقد الخارق، سب إل يعود قد والنهي 
ادعوأؤ تعال! قال وقد عليه، اعتداء عنه منهيا دعاء الله يدعو أن مثل فالأول• 

[.٥٥]الأعراف:جء(ه لامحبأكعثد.رك إِدمحر وخفنة محرعا ذثمأ 
أويكثئا أورثت إذا عنها المهي الأعال ومثل 

ويعينهبالإعانة ؛ iliiaUيدعو أو يتحفه، لا بإ غثرْ عل يدعو أن روالثانى(• 
الأحوال.ذوى من الظلمة وأعوان العدو، كخفراء ت *همته 

يعدرون،بحيث غلبة والمغاJوبين المجانين، عقلاء من صاحبه كان فإن 

ماالموصع هدا عثر ق بينت وقد ، برحية عليه يلأمون لا نقصا والنانصتن 
منفإن ،، ؛لحامية٠ كانواقادرين عالن كانوا ؤإن فيه• يعدرون لا وما فيه يعذرون 

معفوامعن.ورا يكون أن فإما عنم.' منهي أوكصود عته، منهي وجه عل ثخارق أتى 
كبلعام.للكذب متعمدا يكون أو كبمرح، عنه 

الخ١رقئلأثةأقسام:فسسأن 
الدين•ل مذموم ولا محمود لا وجاح الدين، ل، ومذموم الدين، •ع محمود 

الباحات،كسائر كان منفعة فيه يكن إ ؤإن نعمة، كان منفعة فيه المباح كان فإن 
كا٧عبوالعبث.فيها الشلأمنفحة 

نفسكفإن للكرامة، ءلالتا لا للامتقامة طالتا كن الحوزجافت عل أبو قال 
الاستقامة.منلث، وربكيهللث، الكرامة، طاو.تا عل منجثلة 

لكبتر عظيم أصل ذكرْ الذي وهذا عوارفه: ل هروردى الالشيح قال 
والطلاب.السلوك أهل من كم حقيقته عن غفل ومر الباب، 

وماالتقدمينّ المالحين سالم، عن سمعوا والمتعبدين المجتهدين أن وذلك 
ثيءإل ^؛٥!^ تزال لا نقومهم فأبدا العادات، وحوارق الكرامات من به منحوا 

العابئ.يرح إل نسبة ( ١ ) 
)؟<بللسمينامراء•





ومضارهاومناسها العادات خوارق وأنولع والكرامات المجرات ل

ئربمرمن ويمتلكمت ؤ تعال• وقال [• ٨٢]يس؛ ه محيأكون كن إهُ يقول، ان 
الخوارقومائر الكليات هذه تحت داخل لكله والكون لالأنعام:هااا ه وعدلأ 

التأثثرية.الكثمية 
رسوله،يه بعث الن-ي اف وشؤع القرآن وهى الدينية". الكالئات الثال( )والنؤع 

به،اف أمر يما والأمر والعمل، -٦١ الحالم منها العبد وحظ وحبمره، وميه أمره وهى• 
أيفيها• والتاثتر ;الكونيان العلم الأول من وخصوصا عموما العبد حظ أن كيا 

بموجها•

بالحوادثالعلم الأول وكشف—، دينية، شرعية )والثانية( كونية ف-رية )فالأول( 
قالتاثثر الأول وفل"رْ الشرعية، بالامورات الحلم الثانية وكثف، الكونية، 

الشرعيات.ق التاثم الثانية وقدرة الكونيان، 

وسنةاض ؛كتاب، لث، والتمف، بطاعته ه نفق تاثثر إل م تنقالأول أن وك،ا 
وظاAئا.بامحلنا رسوله 

شرعية،طاعة ذللث، ق فيطاع ورسوله، اف ؛طاعة يأمر بان غثره ق تاثثر ؤإل 
كياالدينيات، الكلمات ق ورسوله الثه حناعق من به يأمرها ما التفوءس تقبل يحيسا 

LJi^ ، الكونيان.بالكلمات فيها تكوينه أراد ما الأول من
فمندينه، ق المسلم تفر لا وى.رة علما الخوارق عدم أن فاعلم ذللث، تفرر ؤإذا 

لذللت، ينقصه ولا الكونيان، من ثيء له يخر ولر المغيبات من ثيء له ينكشف ل؛ 
حقهل ذللث، وجود يكن لر إذا دينه ق له أنمع ذللئ، صوم يكون ئل بل الله، عند مرتبته 
استحبابج.ولا إمحاب، أمر به مأمورا 

مححلمهأن إما مذموما، ناقصا الأسان فيصبمر به والعمل الدين عدم وأما 
بالدينالعلم لأن وذللث، الثواب،، من محروما محعاله أن ؤإما للحقاي،، مستحما 
العلموأما وثوابه، وصلاته وحده النه رخوان العبد به ينال به والأمر وتعليمه 
عليهمحت، قد بل الا.ين، ق داخلا لكن إذا إلا ذللثؤ به ينال فلا فيه والتالمر بازكون 



التوحيدحى j المالخي محؤع 

بالعلميتعلق أن إما ثلاثة! فالأقسام هذا عرف ؤإذا إثم• به يناله وقد شكره، 
فقيل.بالكون أو فقيل بالدين أو والقدرة 

محنجصد«فىوأحرني مد«حل وئل ؤ M.' لميه قال ك،ا )فالأول( 
السلطانفإذ لالإمراءت*م[، ه . سبممإ نأ3ل1غا  vLbjJمن ل وأ-جعل مدق 
اض،عند والكونية والقدرية الدينية وهوكالياته اش، عند والمنزلة الحجة بجمع المحمر 
حجةفإما الأمرين، بيع ~ السلام عليهم — الأنبياء ومعجزات الكونيان، بكلماته 

قدرية•وهى 
الدينيات،وكلماته الله ثؤع هو فإنه محمد.، به جاء الذي القران ذللئ، وأبالح 

وهوالدعوة، فهو للعادات، الخوارق من ومحيئه نبوته عل ه محمد حجة وهو 
والمعجزة.الحجة، 

يه،ويعمل وأمرا، حترا الرسول به حاء بجا يعلم من فمثل الثاف( المم )وأما 
وقدومالمريض، وشفاء السعر، وتنثر المهلر نزول بوننإ ؤيعلم الناس، به ؤيأمر 

ؤإمقامبإصحاح يرم ق ؤإما الأتامحي، ق إما تاثثر وله العدو، ولقاء الغاب، 
عزل.أو ولاية أو ولادة أو ؤإهلأك، 

كالعدومضرة لغ ؤإما والرياسة، كالمال منفعة جلب أما التاثثر وحملع 
ونحوذلك.أوإطفاءنار فائدة، بلا أمي. ركوب مثل متهما، أولاواحد والمرض، 

ماالكوق، والتاثثر الكشف من يؤتى بأن الأمران، له يجث«ع فمن الثالث،( )وأما 
ويؤتىبه، والأمر به، والعمل الدين علم وهو الشرعي• والتاثبمر الكشف به يؤيد 

تغبحيث الكون، والتأثير الكشف به يستعمل ما به، والعمل الدين علم من 
الدينة،الأمور ق العادة له نحرق إن أو الدينية، للأوامر -ابعة الكونية الخوارق 

الخلقءلاءة ومن حا، الأمر ومن حا، العمل دمن ال"ين؛ة، العلوم من ينال بحيثا 
وهوحالوالمعجزات، الكرامات اعفلم فهده العادة، معلرد ق غيره يتله لر وما فيها، 

الملمين.وكل وعمر الصديق بكر وأب محمد نبينا 



ومئاسهاومضارهاالعادات خوارق وأنولع والكرامات زانمحزات ناءادة 
٥٣

الأولإذ ب، فتشيمئ. ؤإثاك ثعتد إئاك ؤ مقتفى هو الثالث المم فهدا 
أمتهمن والخواص محمد نبينا حال وهو الاستعانة، هو والثاف العبادة، هو 

إلانحرجها ب كمعجزاته، كراماتبم فان وظاهما، باطنا ومنهاجه بنرعننه المسكين 
لخجةأوحاجة.

آمنواالدين ويزداد النافق، ونحلص الكافر، ليومن افه، دين بما ليظهر فالخجة 
بالخهاد.كالمصود وعملا، علتا اضت دين اتلع فائدما فكانتر إي،ائا، 

أوإليه الحاجة وقتا والشرابح كالهلعام إليهات محتاجون منفعة كجال_ا والحاجة 
إِدرمينا وما ؤ له؛ فقيل به، رماهم الذي بالحمى العدو ككر عنهم، مضرة لغ 

الدين،منفعة إل يعود هدين من وكل لالأمال:يا[ ه زز آئه ِل ولإؤِنمين، 
الدينحلة من هدا فان الملمين، عل والصدقة العدو، وقتال والشراب، كالأكل 

الصالحة.والأمال 
الثال،إل محتاج لا ما منه فيكون فقط، بالدين المعلق وهو الأول، المم وأما 

وعل،ائهمالمسلمين وصالحي والتا؛ع؛ن الصحابة من ممر كحال منفعة، فيه له ولا 
يكونوقد الخوارق، من بثيء انتفاعا أو حاجة لهم يكون أن لأبد أنه ْع وعبادهم، 

حقه،ق الكوف الخارق فانتفاء بما، عمل ولا الكونيان، أسباب يستعمل لا من منهم 
وأمانقصا، يكون لا فائدته لانتفاء وانتفاوه فائدته، لانتفاء ؤإما سببه، لانتفاء إما 

بفحللإحلاله كان فإن نقصا، يكون لا وقد نقصا، يكون فقد سببه لانتفاء انتفاؤه 

لإحلالهكان وان الضرر، سببا وهو نقصا الخارق عدم كان محرم وترك واجب 
أصحابرتبة عن نقصا هو وليس السابقين، القرين رتبة عن فهونقص بالمتحبات 

الالتي الكونيايت، بسبب اشتغاله لعدم بل كدللث، يكن لر ؤإن القتصدين، اليمين 
ماله،ؤيدهج، ولل.0 يمرض من مثل نقصا، ذلك، يكن لر لثواب ناقصا عدمها كون 

عليه.لينتصر عليه يتوجه فلا ءلالم يفللمه أو ماله، محيء أو ليعاق يدعو فلا 
تارةأنه تميم فقد الخوق، والتأثير الكشف صاحب وهو التاف؛ القسم وأما 



اكدحدحى j المالخي محموع 

أهلحال غالب وهدا عليه، ولا له لا وتارة نقصا، يكون وناره دينه ل نياده يكون 
العبادة.أهل حال غالب، الأول أن كإ الاسعانة، 
فيكونس1، خليفة صاحبه يكون قد الذي والسالهلان، الللث، بمنزلة الثاق وهدا 

فيكونعائلا، ملكا يكون وند الناس، شر من ظالما يكون وند الأرص، أهل محر 
الناس؛.أومحماط من 

بأحوالهاكالعلم والقالب،. بالحال فيها التانثر عل والشدرة بالكونيايتح العلم فان 
أنإلا واليد، الللث، الطان كوالقالي، الحال فيلمان وأسبابه، بالللث، فيها والتام 
القسمأن للئإ تبين و-رذا حثإنية، ظاهرة هدا وأسباب روحانية، باطنة هذا أسباب 
وعبادهرسوله وعند الله عنلء وخثر المم، هذا من أقفل فهو صح إذا الأول 

وجوه)من، وذلك، العقلاء. المؤمنين الصالحين 

العلموأما ه، الرسول جهة _، إلا ينال لا وخيرا طلتا الدين علم أن )أحدها( 
فيهشركهم مما أفضل، وورثتهم الرمل به اختم، وما متعددة، فأسبابه بالكونياُتح 

وأتباعهم.هم إلا يعلمه ولا وأتباعهم، هم إلا علمه ينال فلا الناس، بقية 
الحنةأهل هم الذين، المالهون، المؤمنون إلا به يعمل، لا الدين، أن )الثاني( 

هم.إلا به يامر ولا وأولياؤْ، وأحباوْ وصفرته الله وأحباب 
تغيره ول ه نفل تأثيره وفاجر، ومنافؤ، كافر من، يقع فقل الكوق التأثير وأما 

الحبابرة،واللاط؛ن، ا!هلذز، الوالحبابرة وكالملوك والحر، والعذز، الفاسدة كالأحوال 
دون.والمفالمصلحون فيه يشترك مما أفضل، يالصالحم، تقتصا العلم س كان وما 

وأمايضره، ولا الأخرة ق صاحبه ينفع به والعمل، بالدين، العلم أن )اكالث،( 
الهزولو ؤ تعال؛ قال كإ يضره، قد بل، الأخرة ق ينفع لا فقد والتاثثر الكشف 

.[ ١ تاوقرةت'*ا• وت;'اه خثرلوكاتوأيعننويّت عندقؤ سم، 4ذوأواثقوألمثوبة ء١ 
يكون.لا أو فاوال.ة فيه يكون أن إما والتأثير، الكثم، أن )الرابع( 

حاجة،لغير السباع وركوب الحبال، سيئايت، عل كالاطلاع فائدة فيه يكن، لر فإن 



ومضارهاومنافعها العادات حوارق وأنويع والكرامات العجزان ؤ قاعدة 

الفهذا الحر، عل العبور إمكان ْع الماء عل والمثي فائدة، لغتر بالجن والاجتعلع 
يستعظمإنإ و واللس_،، الءسث، بمنزلة وهو الآحرة، ق ولا الدنيا ق لا فيه منفعة 

أوالأااJث، يستعظم من مثل الكون، ق والسلهلمان القدرة نحت وهو ينله، لر من هدا 
جهةمن يتعفلمه فهو فائدة، بلا الناس عند الحالة وقيام لثخمى، الملوك طاعة 
المنمعةفهذه كالعدووالمرض، مضرة ودير والرياسة، كالمال( منفعته جهة س لا سبه 
إلامنها بالخوارق محمل ولا بالخوارق، تنال( مما أكثر الخوارق بغثر غالبا تنال، 

أحرى.باسبابج إلا تدوم ولا القليل، 
موجب،وحده والدين الدين، مع إلا بالخوارق محمل فلا أيما الأخر وأما 

حارق.بلا للاخرة 
هو.محمد نبينا كحال الأجرة تحميل س أبلمغر الكونية الدينية الخوارق بل 

الدين،ْع هو إنإ بالخوارق الدين لأهل تحمل التي والريامة المال وكذللئ، 
معيقا.أرا إلا الدنيا ق توثر لا وحدها فالخوارق ؤإلأ 

الدنيا،ق ولا الدين ق لا منفحة بنمها تحصل لر إن الخوارق محرد قيل• فإن 
ذللث،يتوسعن ثم والس.لهلان، الرياسة موجب، فهو له، الفرص ؤناعق علامة فهي 

والا.نيوية.الوينية الضار غ ونو والدنيوية، الدينية المناير فنجتل.كج 
فعلعثر س ه نفق الخارق أو ال"ين، منفعة ل إلا نتكلم لر نحن ن قلت، 

فنقول1الناس فعل س بسببها محصل فيإ تكلمنا إن وأما الناس. 
الخارقس الرياسة وحمول النفوس لعناعق أوجب، المحح الدين أولا؛ 

لتاثثره،أيلح ص ؤثاعق إل لدينه أطع س لهناعق ية نلا فإنه هوالوافر، كإ المجرد 
١ودينا عقلا آدم بني خيار بما والملح وأم، أعم الأول طاعة إذ 

كأصحاب،الماس، جهال إلا فيها يدخل ولا تكثر ولا تدوم فلا المانية؛ وأما 
ونحوهم،والجبال البوادكا، وأهل ونجوهم، الأمدتم،، وطليحة الكوابج مسيلمة 

دين.ولا له عقل لا ممن 



اكوحدحى j المالخي محموع 

الدينصاحب من أكثر والمال الرياسة من يناله الخارق كان لو ثانيات نقول ثم 
كفرعونفهو بالدين يقرنه إ إن ملكه بل الملوك، من ملكا يكون أن غايته لكان 

الملوكينالها التي الدنيا رياسة أن فدمنا وقد ونحوهم، الإسإعيلية وكمقدمى 
أكثرهده فان الجرد، بالخارق الرياسة من أعفلم وإعهلائهم وشجاعتهم سياستهم 

فريبة.مدة يكون ما 

الدنيامضرة عنه ويدفع والأجرة، الدنيا ق صاحبه يي الدين أن )الخاص( 
بفإن اكانر أو الكشغ، وأما تأثثر. أو كثف إل معه بماج أن غر من والاحرة 

والأجرة.الونيا ق صاحبه هللث، ؤإلأ الدين، به يفرن 
الحرمات.وترك الواجبات هوأداء الذي الدين فلمعدم الأجرة ل أما 

إلاالقوس تنالها لا الص الخْلرة، الأمور س هي الخوارق فإن الدنيا ق وأط 
والمال.والأهل والخم القلب ل بمخاطرات 

وربإودينه، ومزاجه يقله حاؤلر الفرطة والرياصة الخؤع 'طريق مللنا إن فإنه 
دينه.وذهب حسمه ومرض عقله زال 

الخنيةبالأرواح لتتصل الشهوات بترك والاحتلامحل الوله طريق ّللث، ؤإن 
وأذهبعقله أزال فقد - الأحمدية مولهو يفعل كا أجامها، عن القوس ونضبا 

قاممه لعياب ه نفوعرض عليه، مزيد لا سقاء ه نفوأشقي — ومعيشته ماله 
المحرمات.س فعله وما الواجبات، س تركه لما الأجرة، 

فقدوالعزائم، الأقسام س والكلعات بالأسإء الخن تخر قصد إن وكيلك 
المالصاى دلالة إلا الخارق يكن ل؛ لو ل ومحاربتهم، لعقوبتهم ه نفعرض 

—والحار؛ين السلطان العدومن أودفع المريض أوشفاء ماله عل والضال المروق 
كأنهكان افه إل به يتقرب دينا عمله يكن ولر الناس، مع الإنسان فعله إذا القدر فهدا 

أعوانأو أمراضهم، يعالج صيدل أو طيب أو أموالهم، محققي للناس قهرمان 
مواء.أولك عمل جنس من عمله إذ عنه، يقاتلون ملءطان 



ومضارهاو٠<ناذ١رها العادات حوارق وأولع والكرامات العجزان ز قاعدة 

^١؛^فإنه الوجه غر عل لك المهدا سللثا من أن ومعلوم 
هال0من وطواف بلعام كفعل بذك الظلمة أعان وربعا بينهم، يعدل ولا أقواما 
مضرةأسباب أكثر من هي التي الناس عداوة له يوجب وهدا وغرهم، الأمة 

بهاممه أمر ما لأن ورسوله، به افه أمر إذا إلا ذلك ا،لرء محتمل أن يجوز ولا الدنيا، 
للتقوى.والعانة مضرته، عل ئابة لمنفعته مضرة فيه كان ؤإن ورسوله 

إذاالعادة حرق يوجب أن فلابد صح، إذا وعملا عؤا للدين إن )الادص(ت 
صاحبه.ذلك، إل احتاج 

سبلم،لأ"ش،ن،هويزنقه ئ(( محزجا وسيتقآس"خعلكُ ؤ تعالت اض قال 
وقال[. ٢٩هتالأمال: ئزقاظ تمموأ إن ؤ تعال: وقال ٣[. ٢، 

يإدا؛؛ق؛• محيتاوأني ثم حما لكان بهِء يوعئلون ما معلوأ أم ولو ؤ تعال؛ 
لالماء:أا•-نتثمنا.ه صرهلا لإقأ؛ولهدشهلم نزلدظأ-ماُلآسهم 

أع|ثتعتيزولاهم'•ثرثوث لاحومحن أولياءم ألااث ؤ تعال؛ وقال  ١٦٨
ؤلآلدمحا آلحنوة ل لةلحآل4ثنئ يتموث؛أق;: وًقاثوا ءامغوأ 

بنوريئفلر فانه ا،لومن فراسة اراتقوا اممه:٠ رسول وقال [٠ ~٦٢٤٦تيونس؛ه أؤز>و0 
روا0[" ٧٥، ^١١د'ولئإ'لآسم؛ءض ؤر ]ن ؤ - تعال قوله قرأ ثم - اف 

سعيد.أبى رواية من وحسنه الرمذي 
بارزقفقل. ولثا ل عادى *من قؤ: اف رسول عنه روى في،ا تعال افه وقال 
يتقربعبدى يزال ولا عليه، اقرصن ما أداء لمثل عبدي إل مرب، دما بادحاربة، 

(٧٨٤٣رقم  ٢٣)A/( ٣٢٥٤رنم  ٣١٢الأوط)٣; ق واممراق ( ٣١٢٧الترمذي)نم أحرحم ؛١( 
والقمار٢( •  ٤٢رقم الثّاسن)T/ مد وو ( ٧٤٩٧رقم ١ • ٢ >لأ/ الكم ول 

وإسادْالطراق رواه (ت ٢٦٨/١الزواتل.)• ءلعع ق الهيثمي قال ( ٦٦٣الشهاب)رنم ند مل 
(.٥٥٨/٢()١A٦،١٤٢/١القدير)ومض ٤( ٤ ١ الأحوذى)A/ تحفة وانفر: حن، 



التوحيدر ق الصالخي محمؤع 

يبصرالذي ويصر0 يه، سصع الأي كشت احييته فإذا أحيه، حتى النوافل إل 
يطش،ليا محصر، ليا يسع، في يمثى:بما، التي ورجله محطس:بما، التي ليده ثه، 

أناء مي ق ترددت وط لأعيذنم، بير اّتئد وكن لأسلمه، صألى وكن يمسى، وي 
لهولأي مساءته، وأكره الوت، يكره الومن، عبئي ص قبص ق ترددي فاعله 

وبصزا،سمعا يعلم به محبوبه أن وفيه وليه، حارب، الله،لن محاربة فيه فهذا . منهء 
ماعنه ويمرق الناير، من منه يطلبه ما إل محييه أنه وفيه وسعيا، بطئا يعمل ربه 

واسع.باب وهذا الفار، من به يستعيذ 
أونقصه.أوفائه ءال.مه، ْع تكون وقد الدين، ْع تكون ففد الخوارق وأما 

به.أمرت وما عليك ما فعل وهو العبودية، حق إقامة هو الدين أن )الساع(ت 
الحدمن عي بكانتا و\0 بما، المد يؤمر ب إذا الربوبية، حق من فهي الخوارق وأما 
الأسبان.من ينصبه بإ محلفها الذي هو اللص فإن 

يؤمرر إذا الله يفعله بإ اهتامه وأما به، أمر وما عليه بإ يبمتم أن له ينغي والحبي 
امالسلطانية كاياقع المافع من فيها لما محكون فضول، فهوإما به، بالاهتام 

فيهاولما رأوها، إذا الماس وطاعة والشراب الهلعام كتكشر الدين! عل بما يستعان 
وغلته.العدو دفع فيه الذي الخهاد بمنزلة الدين عن الفار دفع من 

أوإلا؛الخارق، تم لا بالمبوة الإيان ولأن الأصل، ق إليها محتاج الدين هل ثم 
عليه.نتكلم وهذا العامة؟ حق ل بل الخاصة، ق بمحتاج ليس 

نبيمن ؛اما قال ه، محمد نبينا حال وهو الديي، الخارق الخوارق وأننير 
أوحاهوحيا أوتيته الذي كان ؤإنا الشر، مثله عل آمن ما الأيأت من أعطي وقاد إلا 
الصحيحين[ّل ]أحرحاْ ؛ القيامةاار يوم تاثا أكثرهم أكون أن فأرجو إئ، الله 

(.٦٠• ٢ )رقم البخاري أحرجه )١( 
وشرح)آ/آ'-ب( الباري فتح وانظر؛ ( ١٥٢))رقم وملم ( ٤٩٨١ررفم اليخاري أخرجه ( ٢١

٤(. ٦٦القدير)ه/ وفص ( ١٨٨لم)٦! مصحيح عل النووي 



ومضارهاومنا؛عها العادات حوارق وأنولع والكرامات انمحزات ق ئاعدة 

منكثيرا نجد ولهذا الأنيياء، من غيره بخلاف وحجته، دعوته هى ائته وكانت 
مناالتحرفن أن كإ الخال، إل والمال القرآن هن يفرون العسوية إل منا المنحرقن 

والحال،القال صاحِح وسنا القال، إل والحال الإي،ان من يفرون الموسوية إل 
والإيإن.القرآن وصاحب 

4ذتثعئرن> ؤإمحاك ؤ مرنة ق الخارق لأن له؛ العين، للدين المؤيد الحارق بعده ثم 
أودنيا، مظع فإما الدين، يعن ل؛ الذي الخارق فأما ي ثعتد إياك ؤ مرتبة ق والدين 

تعال.الله عن صاحبه مبعد 

الماسةالرياسة أن كإ له، حادثة للدين تابعة المافعة الخوارق أن فظهر؛ذلك، 
وشه المي بيد والمال الملظان كان ك،ا المافع، المال وكذلك لمدين، المابعة هي 
لهاتابعا الدين وجعل المقصودة هي جعلها فمن ا عنهإ الله رصي - وعمر زكر 

وليتالدنيا؛الدين،، ياكل بمن يشه فهو الأصل، ق الدين، لأجل لا إليها ووسيلة 
علوهو به، مأمور ذلك، فان الحنة، رجاء أو العذاب خوف تدين من كحال حاله 

صحيحة.وشريعة نجاة سبيل 

منحوئا دينه يكون أن عن وارتقى ارتفع قد همه أن يزعم ممن كثترا أن والحجب 
محتهدولعله الدنيا، خوارق من خارق أدنى بدينه همه يجعل لمجنة، محللتأ أو المار 

قلبهتثبيتا بيذا قصد0 يكون من منهم ولكن خْلآ، وهذا مثله، ق عفلتأ اجتهادا 
صحةعل وبرهاثا علامة الأية يطاو._>ا فهو وسلوكه، ْلريقه بصحة ؤإيقانه ومحلمأنينته 

•ذللثه 3، لهم أعذر فهذا صل.ءهم، عل دلالة الأيايتج الأنبياء من الأمم تطلب كإ دينه، 
بجاالأيات عن به وعملهم بدينهم علمهم j، تغنين، مه الصحابة كان لما ولهذا 

صحةمع أبحد عنهم كان من، كز صار علم، من ونالوه الرسول حال من رأوه 
وعمله.دينه علم 3، عندهم ما إل بماج ًلريمته 

يظهرلا ما الخوارق محن، الفترات وأماكن، الفترات أوقات 3، الإفراد ْع فيظهر 
واكءوة.المبوة ظهور حال من لغيرهم ولا لهم 
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ضل
ومحمعية،وكشفية، وعقلية، حسية، متعددة؛ طرق له وكشفها بالكائتات العلم 
ذلك•وغر ونفلرية، ضرورية، 

يتعما عل تعال الله ثاء إن وستتكلم ذلك،، وغر وظني قطعي إل ؤيقم 
الحلمعل الشرعية، الأحكام أعتي الشرعية الأحكام ق يتع لا وما منها 
وكشفه،بالدين الحلم وأما الحهاد. ق كتبته كا ومناما، يقفلة ، الكشفطريق من 

عملية.طلبية وأمور اعتمادية، محرية أمور نوعان! فالدين 
قويدخل الأخر، واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، باممه، كالعلم قالأول؛ 

وصفاتهمالملائكة وأحوال الفضائل، ق ومراتبهم وأممهم الأنبياء أخبار ذللث، 
،،والعقا١٢الثواب، من الأعإل ق وما والنار، الحنة صفة ذللئ، ق ويدخل وأعإلهم، 
ذللثا.وغر ومراتبهم وفضائلهم والمحابة الأولياء وأحوال 
فيهالخيال ؤيمى ، الأكر العقل ؤيمى دين، أصول النؤع هذا بممك، وقد 

الحمية،والسائل العلمية ائل المؤيمى واعتقاداُتج، عقائد ؤيمى كلاما، بالعقل 
المكاشفة.علم ؤيسمى 

كالواحبايث،والقلم،؛ الحوارح أعإل من الهللثية العملية الأمور )والثاني(؛ 
بالحلميكون قد والنهي الأمر فان والثاحاُت،، والكروهايت، والتحثالت، والحرمالت، 
القسمق يدخل كاذبا أو صادقا خما أو واعتقادا صآ كونه جهة من فهو والاعتقاد، 

الأن شهادة مثل الثان، القم ق خل ين. عنه منهيا أو به مامورا كونه جهة ومن الأول، 

رخمهتيمية ابن الإسلام شيخ ئال الأكبر(. )الفقه أعاJمت واطه الصواب ولعل الهلوعة، بالنسخ كذ.ا )١( 
علماكاعت الخبري والقول، والحكم والاعتقاد العلم يمي عن الاس فمن الفتاوةات ء؛موع ل اش 

ؤإنالقاربة الأصإء من ذلك ونحو الأكبر، الفقه أو الكلام، عالم أو الاJين، وأصول الأصول، 
وعلمالدين وفرؤع المريع علم الأحر؛ النؤع لسمى والاصعللاحاُتح، القاصد نيها اختلقته 

الناخرين.والتكلمة النفقية من ممر اصطلاح وطا الأمإء، من ونحوذللث، والشريعة، الفقه 
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يحثرهامطافه صادقة كوب جهة ْن الثهادة فهده الله، رّول محمدا وأن الله إلا إله 
مؤمنابمثر ما صاجمها وأن واجب فرض أما جهة ومن الأول، القسم من فهي 

الثاني.المم من فهي وماله، دمه وبعدمهابمثركارامحل الثواب، يستحق 
أنعل كاتفاقهم القسْان، إل الوصلة العلرق بعض عل الملمون يتفق ومد 

أنق كتنازعهم الهلرقت بعض ق يتنازعون وقل الحملة، ل فيهإ دليل القرآن 
تعلمكإ بالعقل تعلم هل والحظر، والوجوب والقح الهن من العملية الأحكام 
كإلها، مظهر أو الأحكام منشأ هو هل مع الوأن بالسمع؟ إلا تعلم لا أم بالسمع 

بنمها؟الثابتة للحقائق هومفلهر 

الممل الكبار السائل عل والإحماع والمنة بالكاب الاستدلال وكدللث، 
منوالحإعة المنة أهل عليه اتفق تما وغرهما والقدر الصفاُت< مائل مثل الأول، 

المعأن عل عندهم بإ التكلمن البيع أهل من كثثر ذللثج وأبى الهلوائف، خمح 
الأنه والحتزلةت المدرية من كشر يزعم حتى بالعقل فإثباما ائل المتللثإ به يثبت، لا 

كلعل وقادر ثيء كل خالق وأنه وعدله، اف حكمة عل بالقرآن الأستاّلأل يصح 
الأنه وغرهم: الأثعرية بعض من ابعهم ومن هؤلاء من الحهمية وتزعم ثيء، 
العرش.توعل م وأنه وعبادته، وقدرته افه علم عل بدللث، الأستل.لأل يصح 

علوالحديث بالقرآن الاستدلال يصح لا أنه البدعأ أهل ئلية من قوم ؤيزعم 
زعموا.بإ اليمن تفيد لا اللففلية الدلالة أن عل بناء مهللقا، القهلعية المائل 

ائلمعل بالقبول التلماة بالأحاديث، يستدل لا أنه البيع أهل من كشر ؤيزعم 
واليقين.الةّفر فيه ي3لال_، مما ونحوهما والقدر الصمات 

ميء.عل ؛الإحماع يستدل لا أنه التكلمين غالية من قوم ؤيرعم 
وأنولعفلني، لأنه العلمية؛ الأمور عل به الاستدلال يمح لا يقول؛ من ومنهم 

موضعها.هدا ليس الش القالأت من 

أوباؤلتة مناهدة، أو دليل من إليهعا به يتوصل وما والظن العلم طرق فان 



التوحيدحى ل المالخي صوع 

ممرا.تنازعا بنوآدم فيه تنانع ففد أوحاصى، عام ظاهرة، 
بضرلأحد العلم حصول ينفي قد والسة الحديث أهل من ممر وكدللث، 

ذلك.عل حجة ضر من العقلية الدلالات أكثر ينفي حتى يعرفها، الش الئلريق 
أصحابماومن يكرض، من الكلام أهل من للأوبء اض الكثفية الأمور وكيلك 

أوساطها.الأمور وخيار فيها، يغلو من 
الحلين،أهل طريقة والنظرية والحمية والكشفية والقلية العقلية فالطريقة 

ينكرمن الاس ممن ؤإنايا، نفيا الماس نحاذبيا قد الممرفج، وأهل الكلام وأهل 
صواه،ما ؤينفى فدره فوق فرفعه يعرفه، فيا يغلو من الماص ومن يعرفه، لا ما منها 

أكثروهم متناقض، قامع. منها وممر العقلية، الطرق تعظم والتفلفة فالتكلمة 
قطعتا.يدعيه فيا الأخر عل يرد فريق وكل واختلامحا، ساقئا اممه خلق 

وحكاياتموصوعة بأحادسث، فيها محتجون والهدين، الستة تدعى ثمن وطائفة 
منوممر القوى، مقابلة ق بالضعيفخ محتجون وقد كاوو_ا، أما يعلم مصنوعة 
خيالاتوهى كشئا يعتمدها وخيالات وأذواق منامان عل يبنى والفقراء المتصوفة 

م،آمحيغى لا ئ0ِآلظن إلاآلظن يتبعون إن ؤ صادقة ضر وأوهام مطابقة، ضر 
تفنقول [ ٢٨لالجمته سئا 

بإحماعفهي الفقه أصول ق عليها نتكلم المي الشرعية الأحكام طرق أما 
الضلالأهل بعض خالف، كا ذلك<، ق الأئمة من أحد نحتلم، لر الكتاب،، ال.سد<انت 

الاعتقادية.ائل المبعض عل لاستدلال اق 
أعدادْثل تفرم، بل القرآن ظاهر نحالفط لا المي المتواترة المنة )والماق( 

وضروالعمرة، الهج وصفة وفرائضها، الزكاة ونم، ركعاتيا، وأعداد الصلاة 
المنة.بضر إلا تحلم لر المي الأذكام ص ذلك 

قكالمنه ظاهر0 نحالف، يقال أو القرآن، ظاهر تفر لا المي المتواترة المنة وأما 
ماالعمل لف، الخمع هت، فمان. ذلك،، وضر الزاق ورجم الرقة نماب قدير 
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أولهمقال حنث السنة، ■محالفة - بعضهم قول أو - قولهم من فإن الخوارج، إلا أيما، 
بتبعوهلا أمم عنهم ومحكي اش. وجه حا أريد ما مة القهذه إن وجيه) ق للشي 
حالفهإذا القرآن ظاهر وأما له، القرة والسنة القرآن من افه عن بلغه فيإ إلا ه، 

يمرقكإ الإسلام من مرقوا مارقة، كانوا ولهدا هره، lia؛إلا يعملون فلا الرسول 
فإذاأعدلاار لر إن وخرتر خستا ررلقد لأولهم! ه الن؛ي لقال الرمية، من الهم 

معتقدوهو الأموال، من عليه اف ائتمنه في،ا ويظلم نحون أن نحون الرسول أن جوز 
منائتمنه فيإ ويفللم نحون أن وجوز كاذبا، ظالما انع فقد وحيه، عل اممه أمتن أنه 

هإؤ!النيى قال ولهدا المإء، خثر من عليه الله ائتمنه في،ا أمتن صادق هو من المال 
قالأمانة أداء ارإن ه.' يقول قال، كإ أو ٢ تأمنوق<ار ولا السإء ل من ااأيأمتتى 

,وقميه بحكمه الوحي هو طاعنته، الله أوجسا الذي والوحي . ا( أعظم الوحي 
كشرينكر كما للمتقول، ردا لا النقل، ق طعنا السنن، من كثثرا هؤلاء ينكر وقد 

والصراطوالحوض كالشفاعق الحلمت أهل عند المتواترة السنن البيع أهل من 
ذلك،.وغبر والقدر 

بالقبولمتلقاة إما ^ؤ، افه رسول عن المتواترة السنن الئالث،(! )الملريق 
مناتباعها عل الحلم أهل اتفق مما أيما وهذه لها، الثقاُت، برواية أو ، -٦١العلم أهل 
العلم.أهل وأكثر والتصوف، والحديث، الفقه أهل 

منهاء بثي العلم محمل أن منهم كثثر وأنكر الكلام، أهل بعض أنكرها وقد 
الرأيأهل من وكشر وغيره، بالقبول المتلقي والسنة القرأن علم العلم، يوجب، وإن،ا 

ثرحوانظر! ( ٤٨١٩رقم  ١٤٨)اا/يةا—صحيحه ق حبان وابن ( ١ ٠  ٦٣ررقم لم مأحرجه )١( 
(.١٣٣ - ٩٣٢ / ٢٣)والمهد ( ١ ٥ ٩ )U/ سلم صحح عل الووي 

١(٢ -١ ١ ٢ • Y/ )٥ القاري عمدة وانظر: ١( •  ٦٤)رنم وسالم (، ٧٤٣٢)رقم البخاري أخرجه )٢( 
(.٧٧/١٣ادُبود)وعون 

)آ(لمأجدْ.
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يردكإ ورصعها، -بما دفعها ومعارصات اسرطها، بثروط منها ممرا ينكر قد 
أوالأصول، حلاف، لأنه أو زعم، فيإ القرآن ظاهر بخلافح لأنه بعصا؛ بعضهم 

السائلمن ذلك أوضر حلاقه عل المدية أهل متاحرى عمل لأن أو الأول، قياس 
الفقه.وأصول والخدين، الفقه كت_، ق المعروفة 

الفقهاءمن السالمان عامة ُين علميه متفق وهو الإج؛ع، الراح،• لالُلريوا 
منالبيع أهل بعض وأنكره الخملمة، ق وضرهم والكلام الحديث، وأهل والصوفية 

فتعيرذلك، بحد ما وأما الصحابة، علميه كان ما هو منه المعلوم لكن والشيعة، المعتزلة 
؛عاوالحادثة الإحماءاتا من يدكر فيإ العلم أهل احتلفإ ولهدا ئلبا، به العلم 

والاحلمعالصحابة، قول أحد عل التابعين كإحلمع منه ائل مق واحتلمف المحابة، 
زذللث، وغثر الكوق والإجاع بعضهم، حالفهم حش أهله عمر يقرض ب الفءي 

خماهثرعند أيقا حجة وهو والإجلمع، المحي عل المياس الخامس(• رالهلريق، 
الصعن البحنف مل استعماله حتى فيه، أّرفح الرأي أهل من ممزا م؛ الفقهاء، 

وأهلالكلام أهل ومن الفاسد، منه استعمل وحتى المحوص، به رد وحتى 
بينمتوسهل فيها والحق كبيرة، مسألة وهى رأتا، ينكره من القياس وأهل الحلبث، 
والقص.، الإسراف

ثبوتهيعلم ل؛ فيمما الأصل عل البقاء وهو الاستصحاب،، السادس(! )الهلمريق 
اعتقادق حجة هو وهل بالاتفاق، الاعتقاد عدم عل حجة وهو بالثرع، وانتفاوه 
٠٢،أ حلأففيه العدم؟ 

ألفاظحل عل \ز\م\ت والأنجم ١( ١ ماوردي الثاض، نقه ي الحاوي انفر: )١( 
(rvv-YoU/r)الحماص لرازي الأصول، ل والفصول، )صآ؛-أأ( هوص الإرنات 
(.٣١/ ١٣انمود)وعون ٤( ٧• ^ا/ اJاري وفتح ( ٢٦٧)أ/ واّ 

والممربمات)_U؛،( لنماوي واكّاييف \( l^-STT/l)( ٨٤)م/ للامدي الأحكام انظر: )٢( 
لأجرحاق)صأم(ا
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الشرعي.الحكم عدم عل معي الالدليل بعدم الاستدلال يثبه ومما 
دليلاعليه الثممع لنصب واجبا الوتر أو الأضحية كانت لو أن مثل 

وجوب.فلا دليل، ولا الثميع، بدون يعلم لا هذا وجوب إذ شرعيا، 
له،الغمّ يشت حتى بالعقل العلوم والتحريم الوجوب ض عل يقي فالأول 

مثلث؛وُت، من يلزم إذ الحكم، عوم عل الثبت معي الالدليل بعد استدلال وهذا 
علوالدواعي الهمم تتوفر لما القل بعدم يستدل ك،ا معي، الدليله ثبويتإ الحكم هدا 
لرأنه عل أممينقالونه وعادمم أهلها دين من يعلم وما نقله، الشريعة توجب وما نقله 

النصوعدم الظاهرة، الثراغ وق القرآن ق زيادة عدم عل بدللث، كالاستدلال يكن، 
بالسننالعلم أهل من الخاصة ويعلم غثرهما، أو الماس أو عل عل بالإمامة الحل 

غمّهم،انتفاءها يحلم ولا هدا، من أمور انتفاء وحلفائه أؤ الّكا دسترة والآثاُ- 
فإننقلها؛ لوازم بانتفاء ولعلمهم هم، يعلموما منقولة أمور من ينميها با ولعلمهم 

اللزوم.انتفاء عل دليل اللازم وانتفاء الأحر، ينفي الضدين أحد وجود 
ثبالبالفعل هدا أن الجتهد يرى أن وهو الرملة، الصالح الاع(ت )الطريق 

فالفقهاءمشهور، حلاف فيها الطريق فهن.0 ينفيه، ما الشؤع ق وليس راجحة، منفعة 
إليهايقرب وبعضهم الرأي، يميها من ومنهم الرملة، الصالح يمونبما 

أممحاصلها فإن ؤإلهامامم، ووجدهم الصوفية ذوق منها وقريب الامتحان، 
وهذهثمرته، طعم ؤيذونون وأدياُبمم نلومم ل مصلحة والعمل القول ق يجدون 

رمصالحة١ 

والأعراضوالأموال النفوس يحففل. المرسلة الصالح نحص الناس يعص لكن 

بنلحمد والموط •٣( ، ٩٤)U/ والأم ( ١٦٧، ١٣٢، ١ )أ/ للامدي الإحكام انفلر: :١( 
وثرح)ه/مأأ( _ ونح الكرى والدوة الثساق الخن 

القارىوعمدة ( ٣٦)ص للشافُي القرأن وأحكام ١( )ةا/ه* لم مصحح عل النووي 
)•آ/ْمآ()أآ/آ-ا(.
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دفعوق النافع حالب ق المرسلة الصالح بل كذلك، وليس والأديان، والعقول 
المسص.فهوأحد الخمسة الأمور هذه عن الضار دفع من ذكروه وما المضار، 

التيوالأع،ال كالعلامامحت، الدنيا ففي الدين، وق الدنيا ق يكون المنفعة وحلب 
العارفمن ككثثر الدين ول شرعي، حظر غثر من للخلؤ، مصلحة فيها يقال 

متعغر من للإنسان مصلحة فيها يقال التي والرهاداُتح، والعبادات والأحوال 
الأحوالتلك، عن ال الفدفع فيها الي العقوبات عل المصالح نصر فمن شرعي، 
قصر.فقد فقط الخم ليحففل 

اصعلرابالدين ق حصل جهته من فإن به، الأمام يبغي عظم فمل وهذا 
هداعل بناء فاستعملوها مصالح رأوا والعباد والعلياء الأمراء من وممر عقلتم، 

الصالحعل قدم وربيا يعلموه، ولم الثممع ق محفلور هو ما منها يكون وقد الأصل، 
اعتارهامحب مصالح أهمل من متهم وممر النصوص، بخلاف كلاما المرسلة 
قوغ أو ومتتحبات، واجبات فقوت بما، يرد لم الش/ئ أن عل بناء شرعا، 

يعلمه.ولم ؛دللث، ورد \ذمآ يكون وقل ومكروهات، محفلورات 
الكتاب،دل قل ل الصالح، حمل لا والث>رع مملحة هذه أن الأول؛ وحجة 

اعتبارها.عل والاحماع والسنة 
قياسا.ولا نصا به يرد لم أمر هذا أن الثانرت وحجة 
منتثبه وهى افه، به ياذن لم ما الدين من ين/ئ المرسلة بالصالح والقول 

الاستحسانفإن ذلك،، ونحو والرأي العقل الامتحان مسألة الوجوه بعض 
الاستقباحأن ك،ا حسنا، الثيء روية وهو كالاستخراج، والأحسن الحسن ءلل._ا 
متقاربان.والاستصلاح فالأستحسمان هوالملحة، والحسن قبيحا رؤيته 

فروق؛هده لكن؛؛نؤ الحسن، يدرك العقل بان فول العقل والتحسين، 

انمود)آ/ه>>(والإحلكمص)ا/ئاْ(0ا/خ-أ(وسةاكري)أ/آْا(وتمن 
ا،'؟ا()آ/م)مما()؛/ااا(ونلالأوظر)؛/هها(.



ومضارهاومتانمها العادات حوارق وأنولع والكرامات العجزان ق قاعدة 

لناأكمل قد تعال اض بل قط، مصالحة ممل لا الئريعة إن والقول 
وتركناهؤ، الني به حدثنا وقد إلا الحنة إل يقرب ثيء من فإ النعمة، وأنم الدين 

العقلاعتقدْ ما لكن ، هالك، إلا بعده عنها يزخ لا كنهارها ليلها البيضاء عل 
له!لازم الأمرين فاحد به يرد لر المع كان ؤإن مملحة 
أوبمصلحة، ليس أنه أو النانلر، هذا يعلم لر حث من عليه دل البع أن إما 

الماسيتوهم ما وممرأ أوالعالمة، الحاصالة المنفعة هي المصلحة لأن مصلحة، اعتقد 
تعالقال كإ بالمضره، مرجوحة منفحة فيه ويكون والدنيا، الدين ق ينفع الثيء أن 
منأًضز ؤإتنهنا للئاي وشفع ًفبير إقم فيهنا مل ؤ والسرت لخمر اي 

آل١ لاكرْت؟ ه نفعيما 

وأهلالكلام أهل بيع من والأعإل العقائد من الماس ائتيعه مما وممر 
ولروصوابا وحما نافعا أومصلحة منفعة حبوه الملك، وأهل الرأي وأهل المموفا 

والمثركتنوالنصارى اليهود من الإسلام عن الخارجحم، من كثثر بل كيلك،، يكن 
والمعاملاتالاعتقادات من علميه هم ما أن منهم ممر بمسب والجوس والصابثتن 
آلختوةق نعيم صل ؤ فقدت لهم، ومضة والدنيا، الدين ق لهم مصلحة والعبادات 

[,١ ٠ ٤ ه صتعا سنون 

ميءهو حسنا يرى الإنسان كان فادا حسنا، فرأوه عملهم سوء لهم زين وقد 
الذينبخلاف وهذا الباب. هذا من يكون قد استصلاد أو امحتمحاته كان 

غيرومحاندته الحق جحود باب فإن وعلوا• ظلتا أنفسهم واستيمتتها مها جحدوا 
هذا.وفيهم هذا فيهم والكفار عنه، والصى جهله باب 

ريم yoU/\Aالكبتر)ق واممرم ( ٤٣)رقم ص وابن ( ٣٣١رقم  ٥١١^را/ الحاكم أخرجه 
jالذري وقال )ة/أآا( وأخمد ( ٢٠١٧رنم  ١٧٣-١٧٢/٣)الثامين مد وق ( ٦٤٢

حسن.بإستاد السنة كتاب ز عاصم أبير ابن رواه (ت ٩٣ريم  ٤٧/ ١ ر والترهيب الترغيب 



التوحدحمى j المالخي محمهمع 

تابل أتم كا الناس فإن القسإن، المسالمين من الأهواء أهل ق وكيلك 
أحوالل هم فكذلك أحرى، الكذب ؤيتعمدون تارة، قنملثون والخدين، الفتوى 

الدJاناات٠.

بظلمليس أنه يعتقدون وقد ظلم، أنه يعلمون ما يفعلون قد الأفعال ق وكذللئ، 
هجهولأ ظلوما ١^^١^، ؤخلهاألإسنن ؤ تعالت افه قال كإ الإنسان فإن هوظلم، 

•عمله قوة وهذاق علمه، قوة ق ذللئ، يظالم؛ وتارة بجهل فتارة لالأ-ءزاب،تألأ[. 
الإرادةأهل وبئن والقول، العلم أهل ( juمشرلئ الباب هذا أن واعلم 

غثرمن يفعله وهذا رآه، ما عل بناء حن، أو حائز هذا يقول فذللث، والحمل، 
المكاءّملع الحديث، الملع مثل ق نفعا بجد كإ له تصر أنه اعتقاد أو تحريمه، اعتقاد 

•ذللث، وغر والأوتار والصفارة الشبابة لها يقال التي والرإع والتمدية 
أحوالهبزيادة دينه مفغة يجده~ءن لما يفعله وقد لذته، من بجده لما يفعله وهذا 

القرآن.ْع يفعل كإ الدينية 
القالأتنفلر وهو والتفعة، المالحة تللثا من يرى لما حائز هذا يقول• وهذا 

ويجبيجوز يقول• وهذا عليه، العقل القياس لدلالة حق هو يقول• وهذا اليتدعة، 
اءتقادغئدحائفيالدينإذاكانم،كذللث،.

وغرذللمثؤ-والقضاة الولاة من الأمور ولاة وكذلاائإسياسات، 
الحقب؛ن■ بعقله يميز قد أنه ه نفعن يدغ أن العاقل يمكن لا أنه واعلم 

يمكنولا والمدة، والملحة والضار، ازغ و؛ان والكذب، والمدق والباطل، 
.العممداتؤ، ق والصدق الحق هو بإ حاءين، الثريعة أن إيإنه عن يدغ أن المؤمن 

لرولهل-ا الأءتقادا>ث،، فيها يحل الك، الأعال ؤ، والمصلحة الناغ هو بإ وحاءيت، 
واياقللإنسان واللائم والضار فسر إذا القبيح أو الحسن أن الاس يجتلف 

الأفعال.ق وهذا بالعقل، يعلم قد فإنه والأليم واللن-ين• له 
قولهومنه بالحسن، يوصف، الوجود أوكإل موحود بانه حسنه فسر إذا وكذللثج 





التوحدص j المالخي صرع 

ولهذاراجحة، أو خالصة منفعة عل مشتملا يكون أن ممتغ باطل ورسوله عنه 
والأذىبالمن ضذخيفم ثبمللوأ لأ ؤ ت لقوله و\9ذذة,( والناشز الكفار أعإل، صارت 
صموانكمثل لمتلهُ وآليؤ*يآلآ؛حر يآش يؤبن ولأ آلغا»ي رقآء مالت»■ ينفى كلذى 

عاوهيابهصة:ئأآل
تتعال قوله وكذلك، له، منفعة فيها يبق لر Jا٠لالة والمنان المرائي صدقة أن أح؛ر 

4ا'قامحمحققئ'أ ثبمللوأ ولا آلرمول واطيثوأ آس اطيعوأ ءامزأ آلذنن ينا.يا ٠ ُؤ 
هعملار حبط همد لألأيض يكمن ومن ؤ ت قوله مثل ق الإحباط وكذلك، لمحمد:مآما، 

العقود.الفقهاء تميه لالأتاjةت٥[ولهذا 

ولرمقصوده به محصل لر ما وهو باطل وبعضها صحح بعضها والعبادات 
منه.المهللوبة المنفعة فيه يكن فلم أثره، عليه يارنبج 

مآآهآلظمثان بقيعؤ'محتن، كنزاب ا■محلمهم عكمزوأ وألذئ ؤ قوله؛ هذا ومن 
صمبيتأ ؤيح ًكمتل هندمآنحثوةآلأيا يخفقونؤر ما مثل ؤ وقوله: لالور:همآ[لأ 

إوقدمئآوقوله! [. ءمران:يا١ ]أل ءاهلخكتهه ءو،رظاوموأاانْنهلم حنث اصانّتج 
الاعتقاداتوصم، ولذلك، هلالفرقان;"ئ'ا[ هبآء'متثورا يجعاكه عمل من عملوأ ما إل 

نافعة.ليت الأعإل أن كإ حما، ولا معنامة لم، باطلة بأما والمقالات 
Sij  ،يكنل؛ إن مهلا؛قة ضر كانت، إذا باطلمة بأما والمقالات الاعتقادات توصم

فيإالحق فيعود '٠^" لا علم من، بك أعوذ إف 'راللهم ه•' كقوله منفعة، فيها 
•وحال وعمل وقول علم من ينفعه ما إل بالإنسان يتعالؤ، 

قاحتملبمدرها اودية مالت، ماً آلشمآء مكح انزل ؤ تعال! اممه قال 

وابن( ١٨٩١رقم  ٢٦٢الخارة)o/ الأحاديث ق القدّى والضياء ( ٢٧٢٢سلم)رقم أخرجه :١( 
(.٨٣، ٨٢رقم  ٢٨٣/ ا > صحيحه ق حبان 



ومضارهاو٠ظفعها العادات حوارق وأنولع والكرامات ا،لعجزات ل ئ١ءدة 

نثلارحنبد متبع أو حنة ق عته يوقدون ومما رابماج نبيا ألتتن 
ألثاسبممع ما راما جمآء هتيهب قاما 1وحيىؤآد»يلج كد'لكستحبب1س 

ؤتعال: وقال ]الرءد:ي١[. ب دتنتتحش(فييزصمم'كضبآقألآتاو 
ءانثوأوحملوزآثبمتؤآلننم> أؤأطكمروأ 

باثم؛؛:،■وأصلح جابم سيمنيم محمد عق ئزل بنا وتا>نثوأ 
ابمأآمحسيمجمم'كءامنوأ وأزآلذنن اث؛عوأآتثطل د'لكبا0مسممثوأ 

١-٣[.]صد: ^٥(ه 
الحابط، باطل فهو اش وجه به يراد لا عمل كل أن علم وقد كيلك كان ؤإذا 

لرما لأن باطل، فهو افه وجه به يراد لا عمل فكل إليه، الحاجة وقتت، صاحبه ينفع 
فالأولالأحرة. ق أو الدنيا ق ينفع أن ؤإما بحال، ينفع لا أن إما وجهه به يرد 

بعدأنه المرملن بنصوص ثبتا قد فإنه الوت،، بعد الأحرة ق متفعته وكيلك طامر. 
افه.وجه به أراد ما إلا العمل من الإنسان ينفع لا ا،لويت، 

لكنالدنيا، ق بأعإله محنى وقد ومرور، لدايتث، له محمل فقد الدنيا ق وأما 
باطلةفهي وأبقاه، منها أنفع وتفوت منها أعفلم صررا تعقب كانت، إذا اللذات تاللث، 

وأماما. لذة فيه كان ؤإن باطل فهو الله وجه به يراد لا عمل كل أن فشت أيما، 
لبيد؛كلمة شاعر قالها كلمة أصدؤ، أن فثبت منفية، معدومة كانت، ففد الكائنات 

اطلألأكلشيءماحلأافهب
افهحلا U قيء كل ألا لبيد: قول شاعر قالها كلمة ،رأصدق ء- قال وكإ 

باطل،الله بدون موجود وكل المقصود، والحق الوجود الحق نجمع وأنها ا باطلا١ر 
_؛كذ ؤ قوله؛ غر ففد هذين وعل باطل، فهو الله نمد بدون مقصود وكل 

(.٢٢٥٦(وَ)رتم٦٤٨٩اJخارى)رiم:ا(احرح4 





ومحضارهاومنافعها العادات خوارق وأنولع والكرامات العجزان ل قاعدة 

ممر،غثر محملا الأمة بين عليه متفق كله وهدا [ ٧٣تالأ؛عام!خا، ه ألنير 
فيه.سارعوا فر فإذا 

بالحيوان،التعلق الوجودي الثر وهذا والألأم الفاسدة الأعإل هدْ أن وذللئ، 
الواقعةالألأم من ألمآ كون أن أو الأعإو، من عملا يكون أن عن نحلو لا وأنه 

•والألر العمل وهذا صرره، من شره والأل؛ الشيح العمل وذلك بالحيوان، 
كوماولا حلقه من ليست، الأعإل أن تزعم الشيعة من اتبعها ومن فالمعتزلة 

بنفعتعوض أو سابق، عمل عل جزاء إلا يفعلها أن نحون لا الألأم وأن ثيء، 
حلقه،الحميع بل يقولون: الحمية من اتعهم ومن الإنات أهل من وكثثر لاحق• 

والشروالخير والمنافع المقار حلق بين فرق ولا يريد، ما ونحكم يشاء، ما يفعل وهو 
لوبل أصلا، سفها ولا ظلتا يفعل أن يتمور لا إنه هؤلاء: ويقول إليه، ية بالن

عنهمى ما إلا ةب؛ح لا إذ وحسنا، وعدلا حكمة فعله كان ثيء أي فعل أنه فرض 
وربعالمحن وعقوبة وتعديهم، الخلائق تتمم بن وبوون أحد، ينهه لر وهو 

والمنافقين.الكفار درحامتؤ 

لخنبمعصيتهم، يتضرر ولا العباد، ينفع؛هلاءاتا لا أنه عل متفقان والفريقان 
فائدة.منه المحن إل يعد لر ؤإن لذاته، حسن الغثر إل الإحسان يقولون! الأولون 

والأحرونمنه، نبح منا قبح وما منه، حسن منا حن ما يقولوزت والأحرون 
المنا، أراده فقد بالثيء أمر إذا يقولوزت والأولون ينكرون، الخلائق جهور ْع 

فإنهبثيء، غرم متا الواحد يأمر ما كنحو يفر، أو يضر ما إلا والقبيح الحز يعقل 
أنعل يةا«ر يبق ولر القدرة، بغاية الخفار أقدر وقد عليه، ؤيعينه منه يريل•® أن لأبد 

واختياره.مشيثته بل.ون وعميامم وفسوقهم كفرهم ؤإنإ اختيارا، يؤمنون ءبعالهم 
بينالتوسعي تثج بينوقد أصلا، الإرادة بمتلزم ليس الأمر يقولون: واحرون 

الموصع.هن.ا عثر ق هذين 
والأخرونالعباد. مملحة فيه بإ إلا يامر لا يقولون؛ والأولون أمره وكذللث، 











التوحدحمد j الصالخي جموع 

لكمل،الوجود واجب قديم اف أن هو قطعا يعلم الذي إن الثاق(؛ راُبمواب 
التيالأمور هذه كون لكن القص، ولا الإمكان ولا الحدوث عليه يجوز لا وأنه 

فإنالنظر، موضع هو القص أو والإمكان للحادوث متلزمة النصوص بما بءت 
إمكانهولا حدوثه يلزم لا به الصفات قتام أن عرفه وند ه، ينفواجب، غني افه 

إلمفتقر قوله اللازمة صفاته إل افتقاره بلزوم القائل قول وأن ذجته، ولا 
بنفسه،موجود وأنه ه، ينفالوجود واجب وأنه ه، ينفغني أنه ومعلوم ذاته، 

اممهفإن حق، فهدا بياته إلا تقوم لا ذاته أن به عني ؤإن نفسه، إل ه نفخجة فتوهم 
يقسه.وهوغني حلقه، وعن العالن عن غنى 

ولنفه، إل محتاج فإنه باطل، فهو ه نفعن غني بأنه القول إطلأي، وأما 
عليتإبحانه لكن فإذا تعال، الله إلا ظلق ولا فاسد، محنى إبمام منهإ كل إطلاق 

محباطيبا النفلافة، محيا نقلتما الحءال•ا محبا جيلا العفو، محتا عموا العلم، محا 
لحمحالحامع سبحانه وهو المقطن، والتقان المحسنين محبا وهو العليسبا، 

بنفسهؤيثتي ه، نقوهومحبا العل، والصفات الحسنى والأّإء المحبوبة، الصفات 
المؤمنفالعبد ه، نفعل ألني كإ هو بل علميه، ثناء محصون لا والخلق ه، نفعل 

ه،نفمحبا بان أول سبحانه فالله الله، وأحبه الله أحب، من اللص ق ومحتا ه، نفمحبا 
بمم،لنفرح هؤلاء عن ويرصى الكافرين، ويغص الؤمن؛ن، عباده ه نفj، ومحبا 
نفهخمد ومحبؤ ؤيثغضهم، الكفار ؤيمقت، أولئلمئؤ، من التائّتجأ عبده بتوبة ؤيفرح 

يمحامدا،ربيرخمدت ارإثتي لماقال! سرح للأسودبن ه النك، ياقال والثناءعلميه، 
أحدولا الله، من الملح إليه أحثه أحد ®لا وقال! ، الحمدا، محبج ربلئ، ®إن فقال؛ 

(.٢٦٧٥وسالم)رنم ( ٦٣• ٨ الخاري)رنم ا-محرجه )١( 
(٤٣٦٦رقم  ٨٩)أ/ الإيان نم، j وال_هقي ( ٨٢٣رقم  ٢٨٢امر)ا/ق اممراف أحرب )٢( 

(٦٣__)رقم الخلل وانظر: ١( ١ • )>،/ الكامل j عدي وان ( ٤٦)ا/س j نمم وأبو 
(.١٢٧حاتم)رقموااراسللأينأبي 

















التدحيدحى j المالخي جموع 

والنساطن.الخن، من السفلية الأرواح لأجل جعلوها وقوم• 
أحر.مذاهب عل وقوم! 

نوحانبيه اف فايتعث ناكبون، اكوي سبيل وعن مقلدون، لرؤّاوهم وأكثرهم 
ؤإنسواه؛ ما عبادة عن ؤينهاهم له، ثريلث، لا وحده اف عبادة إل يدعرهم اء^خ 

فيهمفمكث شفعاء، ؤيتخذوهم زلفى، اممه إل -م ليتقربوا يعثدومم أتم زعموا 
دعاآمن، قي. من إلا قوملث، من يزمن لن أنه اممه أعلمه فلعا عاما، خمسان إلا سنة أف 

بدعوته.الأرض أهل تعال الله فأغرق عليهم 
لما— والمثرين الصابئة دين الأرخى عم أن إل تترى ؛عد.ه الرسل وجاءت 

الحنفاءإمام تعال اممه فبحث، - وغرتا مرقا الأرض ملوك والفراعنة النإردة كانت، 
الرحمن.خليل إبراهيم الباقية: والكلمة الخالصة، الملة وأماس 

والأصنام،الأكواك٠با عبادة عن وماهم الإحلاص، إل النرك من الخلق فدعا 
ونا~أداهمنلحييما دطزآلثننؤ'توآلأزمحتت للذي وجهت،وحبي ؤ وقال،: 

انتزإيئئ!ا ثعبدون كثي ما ؤ لقومه: وءالا [. ٧٩تالأسامت ه آلمقرينح 
فهوحلمي 'ث|;:آلذى رت،آدثل؛>،إلأ عدوو فإ،م تئأأا ؤءابآوًفم 

مرصت،تحضن>أق|؛؛وألذىهوبجنمح،نسمىإئو؛فإدا وألذى بمت-ُن

غعليفحلبأي ثم لراد، فكاك يغوثت وأما لهذ.يل، فكانت َولأ.' وأما الخندل يدومة لكلب كانت، 
أمعاءرجال،الكلاع، لالآذى لحمير، فكاتتح وأمانر، لهمدان، فكانت، وأمايعوق؛ ما، عناو بالخوف 
كانواالتي محالهم إل انصبوا أن نومهم؛ إل النٍهلان أوحى هلكوا فل،ا نوح، نوم من صالحتن 

عيد>تحالعالم ونتح أولثالثط هاللته إذا حش نعياي فلم ففعلوا، باسعاتهم وصموها أنصابا ون محال
(.٢٩٣)A/ اليوطي وشر ٤(  ٢٧)أ/ ممر ابن ضر وانظر؛ ٤(  ٩٢• )رنم الخاري احرجه 

فتحمقل.مة ل اض رخمه العملاق حجر ابن الحاففل و،ال، لم. ال_وهوإ حيف، جع - ينماء اا 
وفال،ليماعة، وحفاء حنقاهوللواحد وقوله؛ التميمة، اللة أي؛ الحتيمة ( ١ ٠ -٩ ١ • )٨ الباري 

إلمال، والمعنى الميل، الحنق؛ وأهل إبراهيم، دين عل كان من العربح عند الحفاء عبيد؛ أبو 
(.٥٨العيّب)\<إ ولمان ٢( ٩ ١ للحرف)ا/ الحديث، ءريِ، وانظر: الإسلام، 



قرصملك إل نمة ابن س رسالة 

هنئج يومِآلزتيرن> جُإيهم ل ئغجر أن أءل٠ع وآلذى ل؟ث'؛ بقا ذي يجيش 
وممامغكم برء'ؤأ إِدا ؤ لقومهم• معه ومن اهءر إبراهيم وقال هما-أخ[. 

حىابدا ؤآو؛عصاء آلعد'ؤه وس5لم تينثا كمنئا م دون من ثعتدون 
٤[.تومنوأبالييؤحدهُه]التحنة: 

ورقعحمانص، منهم لكل وجعل محته، أهل من والمرسلن الأمحياء افه فجعل 
/الشرل مثله عل آمن ما الآيات من منهم كلأ وآتى درحات، بعض فوق بعضهم 

الحبالمن الفلاسقة حرة الصنعت ما ابتلعت حتى حتة العصا لمومى فجعل 
حاجزاواقئا والماء يابنا، صار حتى البحر له وفلق كثثرا، شيئا وكانت والعمى، 

والدم،والقفايع القمل معه وأرسل الأسامحل، عدد عل 'لمريئا عثر اثى بع، 
يومكل صبيحة عليهم وأنزل معهم، بتر الأبيض الخام قومه وعل عليه وخنلل 

عشرةاثنتا منه فانفجرت الحجر بعصاه موسى ضرب عطشوا ؤإذا والسلوى، الى 
•مثرببمم أناس كل علم ند عتسأ؛ 

دمنهمالموتمحا، يدْ عل اش أحيا من منهم إمرامحل؛ :نمح، من أساء بعدم وبعث 
منومنهم هميه، من شاء ما عل أءللعه من ومنهم المرضى، يدْ عل افه شفى من 

المعجزات.بأنولع بعثه من ومنهم المخلوقات، له سحر 
اليهودبأيدي التي الكتس، وق الملل، أهل حميع عليه اتفق مما وهدا 

ا،أشعياءر مثل - اللام عليهم - الأنبياء وأحبار عندهم التي والموات والمحارى، 

وإنإالشر، عليه آمن مثله ما أمطي إلا ني الأساء من وما قوت الني قال تالت ه هريرة أي قس ، ١١
البخاريأحرجه القيامة^ يوم نابنا أكثرهم أكون أن فأرجو إو، افه أوحاه وحيا أوتيت الذي كان 

)رةم'اها(.اإم )روماارا،ة(وم
طعيمةصابر الدكتور وقال ( ١١)؛/للزيلعي والاثار الأحاديث نحرج كتاب ق ااأشعيا■ء٠ ذكر ورد ( ٢ ) 

وانظرتاك-ديم. العهد أماء أشهر وس آموص، بن أشعيا إنه (ت ١ الإصرائتل لراث اذ 
القدس،سسإشسالكتاب القدس)صآه؟(ورحال الكتاب 





قرصملك إل سمية ابن من رالة 

سىي يخون الخاس 
والعفووالرحمة، ؛^ ٧١، أمر0أ غال وكان وتمردوا، عزا قد إمرائيل سو وكان 
ورهباثا.ذسين منهم وجعل ورحمة، رأفة انعوه الذين نلوب ذ وجعل والصفح، 

أحزاب;ثلاثة الحوارين من انعه ومن المحي؛ المسيح ق الناس فتفرق 
إلبوه ونيالفرية، أمه ورموا بغي، ابن أنه وزعموا به، وكفروا كدبوه قوم; 

ماينخ ل؛ افه وأن ثيء، منها ينغ لر التوراة شريعة أن وزعموا ، النجار يوسف 

صمريم ابن مس المح ٢ ١ ل 
يوسفله; يقال لها معها،رابه كال الخمل عل مريم اشتملت له تال؛ أنه اض رحمه منيه ين وهب عن )٢( 

أعظممن يومثذ الجد ذك وكان صهيون، حبل عند الذي المسجد إل مجنطالقان وكانا النجار، 
فضللخدمته وكان الزمان، ذللن، ق الجد ذك ق عندمجان ؤيرسف مريم فكانت اجيهم، م

فه،يعمل عمل وكل وطهوره، وكنامته تحثرْ انمهإت معايه يليان فكانا ذك، ل فرغيا عفليم، 
مرتمأنكرحمل من اول، فكان صا، أشداجتهاداومائة ذماماأحد اعل من لايعمل وكان 

أمرها،بضع ماذا •كل در نلم به وفظع عليه وعظم اّتفظعه ;|1 الذي رأى نال،ا يومض، صاحّها 
بمرئهاأن أراد ؤإذا نعل، مائة عنه تغب، لر وأما وبراءما صلاحها ذكر يتهمها أن يوسف، أراد فإذا 
حدثفد إنه لها: قال أن إيامحا كلامه أول فكان كلمها، ذلك، عليه اشتد فنإ ؛ip ،jLظهر الذي رأى 

ت،فرابذللث، فغلمي نفى، ل وأكتمه أبه أن عل وقدحرصتح أمرقدحشيته، أمرك من في نق 
فحييي؛إلاذللته، للتح لأقول كنت، U قال: قولاحبلا، فقل قالمح: لمدري، اشض فيه الكلام 

نعم،قالت،: يميها؟؛ متا ض من شجرة ننتإ فهل قال: نعم، قالتح: يذر؟؛ بغم زيع ست، هل 
حلقهيوم الزيح أيت، وتعال بادلت اض أن تعلم م نحم، قالت،: نكر؟ا غجر من ولد يكون فهل قال: 
يقدرنهاش أن م تعلأوم بذر• غم من اش أبته الل-ي الزيع من صار لنءأ يومثن• والا-ر غم؛ا-ر، من 

٠—ته،اواحل■ كل حلق ما بعد للشجر حياة الغبن؛ القدرة سللث؛ جعل وانه غيث،، بغثر الشجر أيت، 
عليقدر ل؛ ذللت، ولولا باناء، عليه استعان حتى الشجر ينبت، أن عل افه يقدر لن تقول: أم وحده؟ 

يقولبناء ا معل بقدرته وتعال بارلت اف أن أعلم ولكتي هذا، أنول لا لها: يوسف، قال إبانه• 
ولاأنثى غم من وامرأته آدم حلت، وتعال يارل؛ افه أن أولرتعلم مريم: قالت، فيكون، كن لذللتح: 

يعهلا وأنه وتعال، بارلت افه من ثيء حا الذي أن نفه ل ونع ذللته له قالته فل،ا ل، قال: ذكر؟ 
ّألهامحه،وذس،لاراىمنمامالذلأ؛،.

•سري)أا/إآ-هآ(وامملر^فثراينكثه)م/لإال( 



التوحدحمى j الصالخي جموع 

والطاعم.الجامحات ق الاصار من عليهم كان وما بالأنساء فعالو0 ما بعد شرعه 
وأناكامحوت، تينع اللاهوت وأن اف، وابن اش، أنه وزعموا! فيه غلوا وقوم! 

الص؛.آدم لخطيئة فداء ويقتل ليصلب ابنه وأنزل نزل، ^؛، ١٠١١رب 
قدأحد، كفوا له يكن ولر يولد، ولر يلد لر الذي الصمد، الأحد الإله وجعلوا 

الواحدوأن - أقانتم ثلاثة - واحد جوهر قدير عليم حي إله وأنه ولدا، وانحذ ؤلد، 
البشرى.الماسون تدرعت وهي العلم، وهي الكلمة ائنوم منها 

ثلاثةجعلوه إذا إلا الآ-؛مين، عن انقماله يماكن لا أحدهما بأن العلم مع 
يقولونه.لا ما وذللث، متبابمة، إلاهات 

نقل؛به نحئ وب عاقل، يقزبه لا وتشتتواتشتتا، تفرمحا، والاتحاد الثاليث، ق وتفرقوا 
لمحكان كلمات بيتها فد الكتب هن مله وا الإنجيل ل  ٢١هتشا-بات مات إلا 

وتفرعه.ودعائه وحدء، لله وعبادته البج بعبودية تنهلق كلها قبله، وما الإنجيل 

اسارىاهراف 
والمرمحلن!المثين حاتم قال -ك،ا ورسوله بافه، هوالإي،ان الدين! أصل كان ولما 
وقال!٠ افه® رسول محمت.ا وأن افه إلا لاإله أن يشهدوا حى الماس أقاتل أن ®أموت 

فإذا(; ٣٧٦)\/اليح دين دل لن الصحيح الحراب ق اض * jfjتٍمة ابن الإمحلأم شخ قال )١( 
محفتهالابن أن عل القدس• للوح والابن الأب باسم الناس عمدوا الم—يح; قول انمارى اول 
قطيوجد فلا السح، عل ينا كدتا هد«ا كان الحياة، هي اش صفته القدس درمحح ا العلم هي الم، 

القدس.روح حياته ولا ابنا صفاته من شيئا ولا افه تسمية الأساء من غره كلام ولا لامه كق 
مريمق ففخ القدس، روح وهو مريل، هو الن.ى روحه أرسل أنه من به اه أمر ما يوافق وهن.ا 

صفةليس الروح وهدا الروح، ذلل؛، ومن أمه من نحلوئا متجسدا المسح فكان بالمسح، فحمك 
اللكإما حا ؤيراد الأنبياء كلام ل ممرا ذكرها حاء قد القدس روح بل غيرها، ولا حياته ولا افه 

اذلثهؤ تعال• قال كا ذللت، ونحو والتأييد، الهدى من وأوليائه أنيياته قلوب ق افه بجمله ما ؤإما 
[.٢٢ىآلإصومحنناموحبمهلاسدلأ: 

(.٢٢)نقم لم )رقمه'؛(وس)٢(أحرحهالخارى 



قرصملك إل تيمية ابن من رسالة 

افعبد فقولوا: عد، أنا فإنإ مريم، ابن عيسى التماري أؤلرت كا تطروف *لا 
ورسوله،١

والمشركونالصابئون كان ولذا برسله، والإقرار اض، توحيد الدين أمر كان 
وعبادتبم،إقرارهم ق باق مثرين النبوايت، متكرى من ونحوهم كالراهمة 
رسله.ق الاعتقاد وفامدى 

مندينهم أصل ي يحل قد الرسالة، ل والاتحاد الوحدانية، ق التثليث، قارباب، 
أنزلها.التي اض ويكب عليها، الناس فْلر التي اش بفطرة هوبى ما ال الف

منفيهم يدخل وما والرهبان، المسيسين من رومانهم عامة كان ولهدا 
بنحلفانه مميزا فاصلا مهم الرحل صار إذا ا، والأساقفة١ والمطارنة، خ البطارقةأ 

منبماله وبإ عليهم ّة بالريا رصي وعامتهم، ديته، أهل لملوك منافئا ؤيصثر دينه عن 
يدحقكان والذي الورى® *ابن له؛ يقال الذي القدس ست، كان كالذي الحفلوظ؛ 

سممر وحلق - عندهم وهو: بشهلنهلينية والذي القمح٠١ *ابن له: يقال الذي 
بامملهم أقروا الفضلاء من قوم حامحلبهم لما - والأساقفة والمطارنة، راالثا؛اواتأ،ا كبار 

والرياسة؛العادة لأحل عليه هم ما عل بقاؤهم ؤإنإ النصارى، عقيدة عل ليرا 
همةإنإ فضلائهم غالب، تحد ولهذا وغناهم، ملكهم عل والأغنياء الملوك كبقاء 

الهلبيعي-أو والنجوم، والحايبح والهيئة كالمهلق — الريانحي العلم س نؤع أحدهم 

اوخاري)رقمهأأ'ا(.)أ(أحر-بم 
اقبيقرون الفرس، ملوك من أوبرهام براهم ت له يقال منهم رجل إل المسون هم الراهمة )٢( 

(.١٢٥ الللوالحل)X/ انظر؛ يتتاصخالأرواح، وعم*رق؛نتلمة،يومتون ويجحدونالرسل، 
عندهم،متصب ذو وهو بلغت٠ما وأمورها بالحرب الحاذق وهو بطريق، ُم الوحدة بمح ت الطارقة )٣( 

آلافعشره يده تحّتا الروم تواد من المائي ككهسيت،ت ١لطرJقت القاموست ول الجمع ل كذا 
.( ١  ٣٣/ ١ ) ماجه ابن من شرح الزهو. الخال والرحل ■ • • رحل 

ودونالقسيس وهوفوق المارى، روماء وهم الصرانية، ل العالم وهو أسقف م الأساقفة• ( ٤ ) 
(.١٠٥٩)ص الحيْل والقاموس ، ١  ٣٣)ا/ماجه ابن سن شرح انفلرت الهلران. 







التوحيدحى j الصالخي جموع 

واسرىاسود سن »فادنة 
نوةفيهم فإن الأولن بخلاف الله دين من وهذا ورحمة، رأفة فيهم لكن 

والكبر.العناد مع وعقل تمييز لهم الأولون لكزت تعال؛ الله حرمه تما وهذا ومقتا، 
•الله بملريق وجهل الحق، عن صلال، نهم والأحرون 

معبودهمل واعممادهم دينهم أصل ق كمرة أحزاتا تفرقتا الأمتن هانتن إن ثم 
وطيعةواحدا، حوما صارا والناموت اللاهوت جوهر إن يقول،• هن-ا ورسولهم، 

ومحلبيعتان،جوهران، هما بل يةول(ث وهذا اليعقوبية. وهم واحدا، وأقوتا واحدة، 
وهموجه؛ دون وجه من بالاتحاد يقول، وهذا النعلورية. وهم وأنومان؛ 

.٢١١الالكانية
اللهإل وهاجروا وحديثا، قدي، الكتاب، أهل عل،اء من حماعات آمن ونل• 
التوراةق وما الرمحلن، حاتم النبي نبوة دلالات من افه كتب 3، وصنفوا ورمحوله، 

احتلف،فال، الحواريون. وكن.للئ، يل.برؤها، لر مواصع من والإنجيل والزبور 
النيفعث، باذنه، ائس من فيه احتالفوا .نا آمنواالذين الله هل>ى بيتهم من الأحزان 

الرسلنودين إبراهيم، ملة إل داعتا - الأنبياء من قبله ومن المسيح به بئر الذتم، 
وطهرف، كله الدين ؤإحلاص له، ثريلث، لا وحاوْ الله عبادة وهو وبعدم، قبله 

الأصنامكانت، ما بعد وجثه، دهه الثرك عن الدين ونزه الأوثان، عبادة من الأرض 
نصارى،إنا قالوات اان'ين ودولة إسرائيل بمي دولة j( وغثرها الشام أرض 3، تمد 
والفرقانوالزبور، والإنجيل، كالتوراة، المتزلةت افه كتب، بمجمح بالإيان وأمر 

اوهودا عكوثوأ وقالوأ ؤ ت تعال الله قال، محمل•، إل آدم من الله أبتاء وبجمح 
ءاثاتولزأ سآكممحأءث؛ وماكان حييئا إبربثمّ ملأ ب)ا ثصنرئ؛٦^■^^، 

ىوي)\-\//\^\0يوعمدة ( ٣٦٣/٤()٤٢٦/٣()٥٩٢/١اظر:همضىر)١
(.٤ronr ٥ الصحيح)آ/ والخراب 



قرصملك إق سمة ابن من له>الة 

ؤآلأنناطويعقوب ؤإنحنى إتن'هثزئِّىعيل إل أنزو وما اتثا أرو ومآ باش 
دمزذبةنأضجمز3تيسلهلأ ؤأأثآمحوث ؤعيسيى ص-ى ألف 3^ 
ه_لميإمما د3ووأ ئإن آهتدوأ قفي بهِء ءامنم مآ بمقل ءام؛وأ مإن ;؛ج( مسلنون لهُ 
احن3*ّن آلئي مبعة ررس؛!ا ال*إيهم آلتمح 3ه3 آش ينيكميعفهم ماق شق 

.[ ١  ٣٨— ١ ٣ ٥ ت تاوقرْ ه عنجدون'أم؛ وهُ 3؛؛_ مجقة آش منح 
شؤ _ت تعال — فقال يالعدل؛ توحيده إل الخلق بدعوة الرسول ذلك اغ وأمر 

J*Lيهِءفقرك 1قولا إلا ئعتد 3سبنالا نقا سوآء هفلمة إل لوأ يناهلآلكثب
ياياآثهدوأ هموئوأ ثولوأ داِن آللدج دون من ارناثا نعصا تعْنغا يتخد 3لأ ننا 

اووحثا إلا آق همه ان لبقي ن ك 3ما ؤ ت تعال وقال "[• ١٤ءمرانت ]TJ ه متلموت 
آلإكممبيوتةآس لبثرأن ما^١١!، ؤ تعال: وقال [. ٥١لالثورى: مامحه بن3وآى 
نثتيس3لإشكوئوأ آش دون بن ل مادا بماّبكوثوأ يمول ئم 3آدئوةَ قآلحكم 

تتخدوأآلألأ؟كثان يامنإكم ولا ندرموز كتمِ 3يما آلكثنب تعلمون كسهم يما 
[,—٧٩٠٨عمران؛ ألحنيا]اه![ل مسلمون انم إي يالكمربعد ايامركم ا)نبابا والنييتثن 

أبوإبراهيم، حلياله بناه الذي الحرام؛ اغ بيت إل وحجه صلاته تكون أن وأمره 
باق،عولم من كغلو الأنياء ق يغلوا فلم ومطا أمته وجعل الحفاء ؤإمام الأنياء 
أذاهم،من حفاء ثبفوا ولر شفعا•،، وجعلهم وعبا>هم، الإلهية، من شيئا فيهم وجعل 

عظموهم،أي الأنيياءت عزروا بل طاعتهم؛ عن وأعرض ، ٢٠٣بحرماواستخف 
وأحبوه»إ،حم، واسموا وات؛عوه»إ، وأطاعوهبمر، به، جاءوا بإ وآمنوا ونصروهم، 
لهمخاّن يه، إلا يستعينوا ولر عليه، إلا يتكلوا فل؛ اض؛ إلا يعبدوا ولر وأجلوه»ا، 

الJينحضاء.
نباتاؤإذا انتهينا. عنه تبانا وما أطعناه، به اممه أمرنا ما قالوات الشراع، ق وكدللثؤ 

كانما لتا أباح أو ليعقوب، أباحه كان عإ إسرائيل بني نبي ك،ا أحله؛ كان عإ 



التوحدحى j المالخي جمهمع 

وأطعنا.سمعنا إسرائيل بني عل اغ حرم الذي بعض المسيح أباح كا حراما؛ 
ماالدين ق سندعوا ولا اض، دين يبدلوا أن لهم فليس وأنبيائه اممه رسل غثر وأما 

الفكإ والأمر، الخالق له سبحانه فإنه اف؛ عن تباليئا قالوا إنإ والرسل افه، به أذن يب 
ألدينذ'للف إياه إلا ثعجدوأ الأ امن ش إلا آلغكم إن ؤ ضرْ يأمر لا ءيرّْ، جنلق 

٤[.• يعننورآنهلم،ش: آلميمؤوتتيأْكرأئاملأ 
الومط ٠٠٥١

وقوالحرام، الحلال، وؤ، والنجاسة، العلهاره 3، الأمة هذه ونومهلت، 
الأحرون؛فعاله كإ الرأفة محردوا ولر الأولون، فعاله كإ الشدة محزدوا ولر الأخلاق، 

ماالمسيح ؤ، وقالوا والرحمة، ؛الرأفة افرأولياء وعاملوا بالشدة، اش أعداء عاملوا بل 
الغالونابتدعه ما لا والحواريون، المنح قاله وما وتعال، سبحانه قاله 

،*وابافوزأ
يبعثاوأنه اليمن، أرض من يبعثا أنه الينت ا،لرسحاتم عن الحواريون أحثر ومل 
وأنأنهبجي،ء؛البينادتاوالتأويل، وأخبرالسمح■ ، وهوالسيم، الأدُبا، ؛قضيب، 

شرحه.يعلول، باب وهذا ؛الأمثال،، حاء المسح 

لتوسطهموسط بأمم إن،اوصفهم ذكره ساز، اف أن أرى ؛ ٦( أ/ ذشرم) اش رخمه العليك، هال، ر١( 
 jف،قالوا ما عنس ف، ونلهم بالرهب غلوا الن-ين غلوالتماري غلوفه، أمل هم فلا لدين، ا

ربمم ٠٢وكذبوا أس—اءهم وتلوا اف بدلوامحاب الن.ين الهود مصير ب، تقصر أهل ولاهم 
اللهإن، الأمور أحب، كان إذ سدلك، الله فوصفهم فيه، واعتلال< نومهل أهل، ولكنهم به، وكفروا 

اومعلها.
له،شرياك لا اف يسئ حتى يالسيف ءيعثت قوت اش رصول تال قالت عنهما اف رهمي همم اثن عن ر٢، 

فهويقوم تب ومن أمرك، خالفا من ينر والمنار الل-لت وحعل، رمحمحب، ظل، نحت رزهم، و-بمر، 
وهذاإساد٢( ٤ • / المتمم)١ الصراط اقتضاء j، ب ض وفال، ٥( • آ/ احد) أخرجه ضتهم«. 

الجامع)رنمصحح ؤ، الأليال وصححه جيد> حديث هن«ا "؛"؛(ت ١ أ/ الفتاوى)٥ ؤ، ونال، جيدا 
٢٨٣١.)















مرصملك إل تمة ابن من رسالة 

والكاح،واللباس والشرب الأكل من به اض أمحر بإ يقرون لا لكنهم الأيدان 
والثم،ملع الالنعيم من به يقرون ما غاية بل والنار، الحنة ق والعذاب والنعيم 
يضمرونوهم زنادقة، ٣^٠٢ وأكثر الأجساد، معاد ينكرون مة، متفلومنهم 
قمنالعقول، لفعفا منهم؛ والرمين( اء بالنلاميإ بعوامهم، ويسخرون ذلك، 

الحرية،يودى أو اف، دين ق يدخل حتى بجهادْ، رسوله الله أمر فقد حاله هدا 
ولاميإبجهاد، يامر لر — عليه الله صلوات — المسح إن ثم محمد دين وهذا 

سفلث،تستحل ، كيف١،^،، أ-را فيا يعده، الهواريون ولا الحنيفية، الأمة بجهاد 
له!!ورمالله من حجة بغر الأموال وأخذ الحريم، وسبي الدماء 

وامرىامرى. 
محصيمالأ والأمان الذمة أهل النصارى من بديارنا أن المللث، يعلم أما ثم 
ب؛ذهالمسام؛ن أسرى يعاملون فكيف، محروقة؛ فيهم ومعاملتنا الله، إلا عددهم 

اذودين؟ ولا ذومروءة حا يرضى لا التي المعاملات 
للمللث،شاكر العباس أبا فان إخوته؛ ولا بيته، وأهل ^، ٠١عن أقول لتؤ 

أليسالرعية، عموم عن أقول وإذ،ا الحر، من معه فحلوه بإ معرقا كئبمزا بيته ولأهل 
بالمرتوصي الأنبياء وسائر المسح عهود أليست، الللئ،إ رعية ق الأسرى 

ذللث،؟إوالإحسان.فأس 
والشرائعالملل حمع ق حرام والغدر غدرا، أخذوا إن،ا متهم كشرا إن تم 

أنهذا مع منون أفتأ غدرا، أخل س عل تتولوا أن تستحلون ، فكيفوالسياسات، 
ومعينهم،ناصرهم والله مغدورين؛ وتكونون هذا؟ بثعفى الملمون يقابلكم 

ورغب،للجلاد، واستحيت للجهاد، امتدت قد والأمة الأوقات، هذه ق لأسيإ 
باسذوو أمراء الساحلية الثغور تول وقد ءلاءته، ق الرحمن وأولياء الصالحون 

•ازدياد ق وهم أثرهم، بعض نلهر وقد شديد، 





قوصملك إل تيمية ابن من رسالة 

ماوفعل الحق، واتاع العلم ل النْلر عل والمعاونة أحن، هي بالتي محاطتكم 
العلم،أصول عن معه فليحث ودينه بعمله يثق من الللئ، عند كان فان يجبا، 

الالدين المقلدين الضاري هؤلاء من يكون أن يرضى ولا الأديان، وحقائق 
،>سيلأإأ أصل هم بل كالأنعام هم إن يعقلون؛ ولا يسمعون 

حماالحق أرق اللهم وتقول• اقداية، وتسأله باق، تتعين إن ذللثs وأصل 
علممتبه، يجعله ولا ا-بمتايه، عل وأعني بامحللأ الماؤلل وأرف اتاعه، عل وأعني 

الممراتفاطر ؤإسرافيل، وب5ائ؛ل، جمّيل ربا اللهم وفل: ا، الهومخال فانع 
محلفون،فيه كانوا فيإ عبادك بين تحكم أJت، والشهادة، الغيسح ءالم والأرض، 

ا.مستقيمل صراط إل تناء من مدى ، ؛jUياذنلث،، الحق من فته احتلم، لما اهلءق 
قينفعه ما إلا أنيد ما أنا لكن هن-ا، من أكثر البهل يمتمل لا والكتابح 

شيتازتوهما والاحرْ، الدنيا 

وزوالالحق وانكشافح والدين، بالعلم محرفته وهو خاصة، له أحدهمات 
بعثاالذي وهو بحدافجرها، الدنيا مللت، من له خر فهن>ا أمر؛ كا افه وعبادة الشبهة، 

الحواريين.وعلمه المسح به 
إليهم،ؤإحانه بلائه، ق الدين للأسرى وهومساعدته لمن، وللمله الثاف• 

دركاإليهم الإساءة ق فان خلاصهم، عل لنا والمعاونة إليهم، بالإحسان رعيته وأمر 
علالمعاونة وق الملمين. جهة من ودركا تعال، الله ودين دينه ق المللث، عل 

أعفلمالمسيح وكان المن، الموعند تعال الله ودين دينه ق له حن خلاصهم 
توصية؛ن.للثؤ.الناس 

ولرغور، غر أو غدرا قوما التماري يأسر أن ت العجب، كل العجب، ومن 

(.١٣٢اممري)ه/ شتر (انظر: )١ 
)آ(انظر:ضثراينممثر)\/آهآ(ء

(.٧٧• ملم)رثم أحرجه )٣( 









قرصملك إل سمة ابن من نّالت 

التأويل،فهم ما أد كاذبا، الجمر يكون أن فإما دينهم؛ عل ٠؛*>، أو بعضهم، عل 
والفواحشالمعاصي، من بنؤع بعضهم عن صادئا كان ؤإن الحال؛ صورة وكيف 

ممابكثثر أقل الثر من الم؛ن المق يوحد الذي بل أمة، كل ق منه لأبد فهدا والظلم؛ 
غرهم.ق مثله يوحد لا الحثر من فيهم يوحد والذي ثرهم، غق 

المسحوصايا عن خارجون المحارى أكثر أن يعرف عاقل وكل والللئ، 
منمعهم ما أكثر كان ؤإن القدسن، من وغره بولص ورسائل والحواريئن، 

أنزلما ميتدعق ونواميس الصليب، وتعفليم الخنزير، وأكل الخمر، شرب النصرانية 
هذاالنصرانية؛ الشريعة حرمته ما بعض يستحل بعضهم وأن لهلان، ر>من بما اف 
ست،قد بل ذللثج، ق داخل فكلهم به، يقرون لا لما محالفتهم وأما به، يقرون فنا 

عتادناينزل مريم، ابن عيس المسح ُأن ه•' افر رسول الصدوق الصادق عن عندنا 
الصليسه،فيكسر ملكين، منكبي عل يد0 ررواصعا ، دمثزا، ل البيضاء بالمنارة 
منحؤيقتل الإسلام، إلا أحد من يقل ولا ع ١^٩١ ؤيضع الخنزير، ليقتل 

احنياليهود، عل لمون المؤيسالط اليهود، يتبعه الذي الدجال، الأعور الضلالة 
للمسحالله وينتقم ، فاقتله١١ ورائي بمودي هن.ا ملم، يا والحجر! الشجر يقول 

إليهم.بعثج لما وكاو؛و0 آذوه ما اليهود من الهل.ى، مستح مريم، ابن 
عليهم،لمين المإدالة من حم الله يفعل وما النصارى، أمر ق عندنا ما وأما 
أنصحهالذي ولكن صدره، يفيق لئلا الللث، به أخثر لا مما فهذا عليهم؛ ونلميْله 

حنة،معهم عاقبته كانت، إليهم، ومال خثرا، لمين المإل أملق، من كل أن به؛ 

١ ٩٦/ ١ )٩ الكبير العجم ل ااطارال أخرحه يسق ل البيضاء المنارة عند المحوت عسس نزول، خر )١( 
٢(:• ٥ المجمع)A/ ق الهيثمي وقال ( ٧٤٢المشوي)آ/ الدر j إليه الثوطي وعزاء ٤( ٤ • رنم 
ثقات.ورجاله الطراق رواه 

0ه؛(.آأأ\(ومالم)رقم البخاري)رنم )آ(ا:م-بم 
)رنم؛آبمآ،آأهآ(.(وسالم ٢٩٢٦،٢٩٢٥الخاري)رنم)'؟(أحرجه 





الرابعة:الرسالة 

ابوباس>اص لمائة 

هحالإسلأمانيىية

سفدم 

اسخ:فضية 

اسداصداساهييي 
رس،ااه<





تيمة[ابن الإسلام لشخ الصحح الخراب ]من أيوب ين الحس وماله 

اساهىاسلاس يى مم 
الصمدالفرد الأحد الواحد باق إلا قوة ولا حول ولا الرحيم الرحمن اف م ب
قولا أسإنه، ق ولا ربوبيته، ق ولا ألوهيته، ق له شريك لا يولد، ولر يلد لر الذي 

عقانزل آلدى ش آلخند وؤ شرعه، ق ولا أمره، ق ولا حلقه، ق ولا صفاته، 
١ج عوج؛ ٤^  ويبفزئه ^ من ئديد١  Ij _1لسذر  ٠٠١٥

فهثكئث ى حنثا أ-ما لهم يعملوثآلصنلستاأن آلذين آلمومص 
لآنآيهزنرولا س بهِء لم ما ئ'( و؛ثا آس آغثد قالوأ ؤبمذزآلذمحك ة|'؛ أندا 

-٥[،١ ]الكهف،: ه ;؛!، كدباإلا بمولوث إن أدو'ه-همج ص ؛مج يقلمه صن 
لةُئ؛(آلذى نذيرا يلمحمك عبمت?ِء.لأيون عل آلمرقان ئرل، ثباوكآلذى وءؤ 

وحلىآنمنمج 1، تميلئ، ر له ي،ش  jUjذلدم يتخد ونز وآلأدض آلثمنو'ت ملث 
محمدنبينا عل واللام والملأة -٢[، ١ ]الفرقان: با و[ ئقديرا ةفدرهُ تيِء ْفزا 
الاليالتعاقبت، ما بإحسان لم التابسن وعل الأنام، أقفل من إخوانه وعل 

ممرآ.سليا وملم والأيام، 
منأعطاه بإ افه إل الداعي الكببمر العالم لكتاب، قراءق ق وحدُته فقد وبعدت 

منالدي تيمية ابن الإسلام يشخ العروق، الحليم عبد بن أحد الشخ الغزير العلم 
طبعايت،عدة طح والكتاب، ااسحاا دين بدل لن الصحح ®الحواب، الكشرة كتبه 

أحناممه جزاهم فضلاء، دكاترة ثلاثة من محلدايتؤ متة ق محققة طبعة آخرها 
العطشىالأرض عل كالغيث، مسلم ولكل ل الهلثعة؛النسمة هذه كانت، و الحناء، 

الكتاب،كل ق الإسلام شخ ذكره ما يتركية بتحقيقهم المناخ هؤلاء قام حيثؤ 
عليهالشخ وأثنى الإسلام شخ عنه نقل الذي أيوب،، بن الهن كتاب، ق وخاصة 

وبعدهبوقته النصارى ؤإرشاد إسلامه قمة فيه مراه كإ والكتاب، أهل، له هو با 



اكدحيحمى j المالخي محموع 

الهوىسج من وهي افه، من هدى بضر ملكوها التي شريعتهم، ل الخلل لموامحلن 
الكاب.هذا لشر دفعني وفد اف. من هدى بضر هوام انع ممن أصل ولا الضي، 

اض.أمام المسؤولية من وخروجا وحل عز اف إل الدعوة وجوب أولأت 
كاتبه.عل مثتيآ فيه ذكر مرتضيآما نقاله الإسلام شيخ أن ثانيا! 
علغرهم ومن منهم القارئ واطلاع القارئ عل الاختمار ل رغة ثالثا! 

أش'مزيد ؤ هدايته أراد من بمدى أن اش فلعل والعقل، للث-رع المحالف واقيهم 
[.١٧]الكهف: ه رشدا زئا لهُ ش-محد يعنلل دمت فهرآلنهثد 

غرهممن النصح قبول، إل أقرب أنأم إل يثير مما عنهم اف ذكره محا رابما• 
4ضرئ إئا يالوأ ءامنوا للدين موله أقربهم ولتجدين ؤ تعالت بقوله 

٨٢.]

النسوخة،عقيدبمم ونشر ونبيه الإسلام ق الهلعن ق جادون أبمم ا! حام
قيل!وقديأ منهم، واحد بواسطة ونصحهم غلوانهم كف يكون أن فرأيت 

فيها(ؤبا أدرى الدار )صاحب 
قعدرأ لهم يثق لر ما الصحيح٠٠ ارالخواب طيات ق الإسلام مخ كتب، وقد 
ونصحوالعقل للتمئ المحاكس سلوكهم وبئ والمنوخة، المثيلة بشريعتهم التمسك 

دخلواالدين أدرى؛عل،ائهم وهم الأجيال،، مدى أسلموا الذين ٣^٠٢ من الماًحين 
هاوا،يومنا حش الإسلام أولى من حصرهم يمكننا لا كم عدد وهمم الإٌلأم ؤ، 

إليه.فيرجعون رببمم يتقون ولعلهم افه، إل والمعذرة لهم النصح عملنا من والهدف 
قالقيم ابن الدين شمس تنمية ابن الإسلام شخ تلميذ كتب، وقد هذا 
قالسلوكهم، واقع عرض j( ومنها الحيارى؛، ررهداية سإها وافية كتابه الموضؤع 

أرىفانا بالشرع يجاهدونمم أءداؤهم كان فإن الصارى ارأما الهند! ملوك بعض 
.بالعقل٠٠ جهادهم 

أيوب؛؛بن ارالحن كتاب من الإسلام شخ ذكره فيا الشرؤع أوان وهذا 



اتيمية ابن الإسلام لشيخ الصحح الخراب زمن أيوب بن الخن رسالة 

طياتق علق الشيخ أن القارئ وننبه كله، ينمله لر أنه قل ما آخر ق الشيح وأثار 
بنالحسن يعني بقوله)قال( فقال عاد تعليقه من انمهى فإذا بقوله)قلت( 

لدلك.القارئ فلينته أيوب 

الإسلامIشخ قال 
يعدبصثرة عل وأسلم علعاتهم، من كان من يمقالأتبم الناس أحر ومن قلتا؛ 

ابنأخته)عل إل رماله كتب الذي أيوب( بن ومقالامم)كالحمن بكتبهم، الخثرة 
وصحةالتماري، دين يهللان عل الأدلة ؤيدكر إسلامه، سبب فيها يذكر أيوب( 

أنبعد إسلامه سسّتج عن أله يإليه كشبؤ الا أحيه إل الته رمحق قال الإسلام، دين 
فيإدخلتي الذي الشلث، ل أمري ابتداء أن اممه أرشدك - ١^٧< »ثم خهلبته: ذكر 

منعليه أقف كنت، يا سنة، عشرين من أكثر من به للقول والأسثبثاع عليه، كنت، 
الأقانيمياكلاثة القول من فيه أدخل با - وجل عز - ف التوحيد فساد من ا،لقالة 

نست،تزكوولا لا الكٍا الاحتنجاجات ووصع النصارى، شريعة تضمثته مما وضرها، 
منمي ونفرت عواره ل بال فيه الفكر وأحلت، تبحرته إذا وكنت، ذلل؛،، قرير تق 

ثابتة،أصوله وجدت به عئ اممه مى الذي الإسلام دين ق فاكرت ؤإذا قبوله، 
حميلة.وشرائعه مستقيمة، وفروعه 

ضركم.ومن منكم وجل عز اف عرفا ممن أحد فيه خثلم، لا ما ذللثه وأصل 
القا.وس،المللث، المرد، الواحد البصير، مع الالقيوم، الحي ياممه الإيإن وهو 

موسىؤإله والأسباط، ويعقوب ؤإسحاق ؤإسإعيل إبراهيم إله العدل الحواد 
ولاصل. ولا ادتهاء ولا له، ابتداء لا الذي أحعن، والحلق الثبي؛ن، وسائر وعيي، 

منوله التكلسن، من أيوب بن الهن ت قال، ٢( ١ الفهرت)صرأ كتابه ق الديم ابن ذكره 
النبوة.وتثبيت ادمقالتهم فوتبيثن النصارى عل الرد ل أيوب بن علب أحيه إل، كتاب الكتب،! 



التوحيدحى ي المالحي جميع 

مثال،عل ولا ثيء من لا كلها الأشياء حلق الذي ولدأ، ولا صاحبة يتخذ ولر نل 
وأراد.قدر ما عل فكانت كوق لها• نال وبأن شاء، كتفا بل 

فلاالغالب، وهو ئيء، يشبهه لا الذي الرحيم، الرووفإ القل«ير، العليم وهو 
خالةيعلم حافية، عليه نحفى ولا مطلوب،، يفوته لا يبخل، فلا والحواد يغلب، 
الماءمن ينزل، وما منها، وما؛رج الأرض 3، يلج وما الصدور، نحفى وما الأعع، 

دماي٠رجذها•
بأنُؤٌر، ثم قانتون• له وكل به ذللث، وكل منه، هو مويوم أد مل"كور وكل 

كرهولو كله، الدين عل ليْلهره الحق وق'ين بالهدى أرسله ورسوله، عبده محمدأ 
أحدنفرق؛؛ن لا الملام، عليهم الأيياء وسائر وعيسى بمومى ونومن المشركون• 

افهأنزلها التي الكتب، وسائر والقرآن، والزبور والإنجيل بالتوراة ونومن منهم• 
آلمورل من يتعلم( آممه وائت ^١ نإت لا ءابمه آلماعه وان ؤ أسيائه عل تعال 

نومسم.ئةآسارش'ض.ظولإا إنآلأ؛برارلهما وؤ ٧^١ ئة4تالخحت 
بظلاهمِلمل آق، وان ايادي،كلم محيملم، يما ذ'للث< "اا-ها[،ؤ لالأمطار: ه ١. آليين 

[.١٨٢هلآل،صوان; للعبيد

الأباءمع والأ-حتاع عليه، والعهد المدة وطول ديتي، إلفا بمملني وكان •' نال 
علالمودايتؤ، وأهل والحثران والإحوان والأقارب والأحوامحت، والأخوة والأمهايتج 

الطرإمعان ق الفكر ذللئح مع ؤيعرض الأمر، إبرام عن والتلبث، بالعزم ، التسويف
وكتب،والزبور، والإنجيل التوراة أنبياء كتب، من كتابا أنع فلم البصرة، ل والازدياد 

املته،إلا الصرانية مقالأاتs من شيئا ولا ومنحته، فيه نطرتح إلا والقرآن الأنبياء 
وجها•واللبثح للأناة ولا موصعا، فيه للشالث، ولا مدفعا، للحق أحل- لر فل،ا 

وأهلنعمة عن بيض هاربا بنفي، - وحل عز - اش إل مهاجرأ خرجت، 

أيوب.بن الخمن يقصد ( ١ ) 



تيمة[ابن الإسلام لشيخ اكحح الخواب أمن أيوب بن الخن رصالة 

صحيحةنية عن أظهرته ها فأظهرت عمل، ق ومممرف وعز ومحل ومستقر 
أنلولا لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي لله فالحمد ثات، وشن صادقة، وسريره 

إذبعد قلوبنا يزيغ لا أن أل، ن- تعال - وإياْ بالحق، ربنا رمل جاءت لقد اممه هدانا 
الوهاب.هو إنه رحة منه لنا يب وأن هدانا، 

يعرفون؛الأريوسة،منهم صنفا وحدت النصارى مقالات ل نظرت و،لا قالت 
يقولهمما شيئا فيه يقولون ولا الصر، المسيح بعبودية ؤيحرفون افه، توحيد ثبردون 

المسحبإنجيل متمسكون وهم ءيرّهما، ولا خاصة بنوة ولا ربوبية من الصارى 
الحق،من قريبة الطبقة هذه فكانت عنه، والحاملون تلاميذه، به حاء بإ مقرون 

والسنة.الكتاب من به حاء ما ودفع ه محمد نبوة جحود ق لبعضه نحالفة 
طبيعةالمح إن يقولوزت ، باليعقوبية يعرفون صنفا منهم وجدت ثم قال،؛ 

وأناللاهوت، طبيعة والأحرى الناسوت، طيعة إحداهما طبيعتين؛ من ة واحل 
وجوهراواحدأ، إنسانا فصارتا البدن مع القس تركبت كإ تركثتا الطبيعت؛ن هاتئن 

هوالمسح،الواحد والشخص الواحدة، الهلبيحة هذه وأن واحدأ، وشخصا واحدأ، 
طبيعتين.من واحدة وطبيعة واحد، شخص وهو كله، ان ؤإنلكله، وهوإله 

 Iوصلبوتالم مات الله وأن — يقولون عإ الله تعال — الله ولدت مريم إن وقالوا
السإء.إل وصعد الأموات من؛؛ن وقام ودفن متجسدآ، 

لاننقت،،الأرض أوعل لاشلرت، السإء عل لوعرض بإ القول، من فجاءوا 

٢٣٤؛ ]٠٢٠٣ه تق،ن يمنتون يه ^j،آلحء،الذكا مريم يميآى ذ'للف ؤ تعال؛ قوله ز قتادة ن عا 
حننءتس j غامةدُا ءال٠م نوم كل أحرج نمر' أريعة منهم فأحرجدا إ-رابل بتر احت»ع نال،؛ 
الماء،إل صعد تم ، libعن!وأمات أحيا، من 3أحيا الأرض، إل بل مراش احدمم: فقال رم، 
وتفسر( ٩٢/ YA)( ٨٦، ٨٤; ١٦الطري)شر وانفلر: شراساق)T/٨( العقوبية. وهم 

ممرابن وشر ٥( ١ ■ )>،/ ( ٧٢٨)؟/السيوطي وضر ( ٦٢٣٣رقم ١ ١ ١ • )أ/ حاتم ش ابن 
)ا/هماه()مأآا(.



التوحدحى j المالخي جمهمع 

بهصرحوا بإ كفرهم كان إذ وجه، هؤلاء لحاجه يكن فلم لامدمث،• اببال أوعل 
واانسهلولأل، كالمالكاذيةأ النصارى من غرهم )وكان الشك، فيه يقع أن من أوصح 

عليهم(.بذلك يشهدون 
فوجدممالنصارى أكثر وهم الروم، وهم الملكانية نول ل نظرت ثم ناوت 

كسائركا٠اs نحدأ مريم من نجد الكلمة اف هو الذي الأزل الابن إن قالوا؛ 
كسائروالعلم والعرفة بالعقل كاملة نفسا الحسد ذلك ق وركب الناس، أجساد 
ؤإلهاالناس، جوهر س هما اللذين والحد بالنفس إنسانا صار وأنه الناس، أنفس 

ابملفلهم لتس جهلهم من اف لعائن عليهم التماري ٥(: ٩ ٢ / ضره)١ ق اش رحه ممر ابن قال )١( 
شرخا،ومفوْ من ومنهم إقا، عن فمنهم متشر، وضلالهم أقوالهم بل حد، ولالكفرهم 

أحنولقد موتالفة، غير وأقوال محالفة آراء لهم ^^٥، محلواض وهم ولدا، يعقده من ومنهم 
بعفنذكر ولقد قولا• عشر أحل• عن لأفترقوا النصارى من عثرة احتمع لو قال؛ حيث، التكلم،ن 

الهجرةمن متة أرع نة محا-ود ق الإسكندرية برك ثملريق ين وهومعيل• ءنا-هم، المشاهير علكايهم 
الخيانةهي ؤإن—،ا لهم، التم، الكثثرة الأمانة فيه ءقل٠وا النءي الكبير الجمع اجتمعوا أمم النبوية؛ 
الاحتلائا علميه احتلمفوا وأتأم المشهورة، الل.ينة بان مططن أيام ل وذللمثح الصغيرة، الحقثرة 
مقالة،عل منهم خمسين كل كثيرة، أحزاثا فكانوا أسقما، ألف،ن من أزيد فكانوا ينحصر، ولا يتمتط 

زادواقاو عصابة متهم رأى فلكا وأنفهن، ذللث، من وأؤيل• مقالة، عل ومبعون مقالة، عل وعشرون 
فيلوئاوكان وأياJها، وتمرها ؛، JIJUlIأحدها مقالة عل توافقوا وقو نفرآ عثر بثإنية الثلاثإتة عل 

لهموبنيتح عثر، والثإنية الثلاتإنة أولثلث، دم، وانتفلمم الأقوال، من علءاها ما ومحق داهية، 
المغارمن الولدان يالقتونبما التي الأمانة فيها وأحدثوا ونوانن، كتا لهم ووضعوا الكنائس 

اللكانية.هم هؤلاء وأتلع علميها، ؤيعمدومم ليعتقاووها 
منأمة وتفتح؛ بالضم الطوؤية (؛ ٦٢•)صن المحبمل القاموس ق افه رخمه اشدوزآيادي قال  ٢٢١

jوتصرف، المأمون، زمن j قلمهر الذي الحكيم نعلور أصحاب، وهم بقيتهم، ه ءنالفالمحارى، 
اه.نعلمورص. وهو؛الرومية؛ ثلاثة، واحل-ذوأقانيم افه إن وقال؛ رأيه، بحكم الإنجل 

٨(رّآ/ المنعال ير نفانظر؛ إليه، رفعه ثم اض شاء ما فبتا كان اض، ابن عيي إن القاتلرن؛ وهم 
والدر( ٦٢٣٣رقم ١ ١ ١ • U/ حاتم أب ان ير ونف( ٩٢! ٦٨)( ٨٦، ٨٤ل/ الطري)٦ ير ونف

(٣٧٧/ ١ المحارة)• والأحاديث، ٤( ٢ ٦ )م ( OUO/ كثير)١ ابن ير ونف( ٧٢٨المنور)٢; 
•٢٢٧/ ا القاري)٦ وعمدة  ٢٤٨٩للتهقي)ا■/ الكبرى والمتن 











[تيمية ابن الإسلام لشخ الصحيح الخواب ]من أيوب بن الخض رسالة 

الدين.نفض فيه فإن نشم، القولين أي فاختاروا إيإنكم، 
مريمولدته إله عبادة عن عقولهم تنحرهم أن العقول ذوي عل بجب وقد قال• 

منالآدمي؛ن أحكام عليه بجري سنة، ثلائين الأرض عل مكث ثم آدمية، امرأة وهي 
تدعواأن لكم يتهيأ لا وتعلم، وتعلم وأمن، وحوفإ وسقم، وصحة وتربية، غذاء 

كلهاالأدميين أحوال من له ولا ثيء، اللاهوتية أسباب من الدة تللئ، ل منه كان أنه 
هذهبعد أحدث تم محرج، وتصرفامم ومحنهم وهمومهم وصرورابجم حاجتهم من 

الباهرةوالآياُن، والنبوات، - تعال - اش أمر إظهار من أحدثه ما الهلويلة المدة 
منها،أعل هو وما مثلها الأنبياء من غره من كان وقد - تعال - اممه بقوة المعجزة 
به،انقضى أنه يصفون بإ أمره انقضى ثم ستتن، ثلاث من أقل ذلك، ق مدته فكانتج 

ماالعقول تقبل فهل وقتل، وصلبا وقذف، وصرب حبر من إليه وينسبونه 
منه.نيل أنه ظكرون ما مثل منه عباده نال إلها أن من يقولون 

منمرحناه لما ذللا، يجتمل بالقياس وليس بالحم، حل ذللئ، أن تأولتم فإن 
وحلت،به، اللاهوتية توحدت بجم وغ قد أفليس به، اللاهوت اتحاد معنى 

إليهوفوض الخلق، لخلاص وتممون تزعمون ما عل الله أنجبه وقد فيه، الروح 
للحساب.والأحرون الأولون فيه يجتمع الذي اليوم فا العباد بين، القضاء 

بأنلكم شهداء فيها التوايست، عرضوا قوم ل أحبارأ توثرون وحيتاكم وقد 
والقلقوالغم والهالح ابنع من أحدآ نال هل أو حمتح، إليها سعلت، التي، الأيدي 

الكتسؤووحاونا ناله، أنه الإنجيل ق بمكى ما مثل به، حل ما إزالة 3، الله إل والتمميع 
العذابص ه المسيح دين عل كان من ا-أحد حورحيرر من نل بانه تنك،ء 

ونالالخق، س أحو ق بمثله يسمع لر ما بالناثبر والنثر والخرق، بالقتل الثديي 

٧٦٠٠الزٍهد)ل حنبل بنؤ أخمد حرج أ١  منهبن رهب ممت ت هال، معمل بن الصمد عيد عن ( ٠٢٥
بجورحسى زن التاء، وليلت، من مد زكريا بن بحي إن الماء؛ من مناد نادقا يقول،؛ 

(.١٩•الثور)T/ الدر وانفلر: الشهداء، 



اكوحيدحى j الصالخي محمهمع 

شديد.عذاب أيفا تلامذته كثثرأمن حلقا 
إلأديانم عن الرجؤع من إياه يومونم لهم المحاربون الملوك كان لما لقل• 

فلمأنمهم بوا راحتذلك، عل قصروا عليه اللوك أولئك لكن الذي الكفر 
ؤإحفاءوالاستتار بلد، إل بلد من الهرب يمكنهم كان وقد الموت، من ت،ربوا 

بعضومم هلعأ ولا جزعا الأحوال تلك من حال ذ أنلهروا وما أشخاصهم، 
إياهم.وجل عز اض بتأييد به ينالون لكنوا ما عنهم حمق لأته له؛ التا؛من الآدم؛ين 

بأريعةسقمها من الشريعة هذ.ه صحة عل نتدل قد ءولأآحرت نقول ثم قال• 
أمرأصل وهي نقصان، ولا زيادة ولا ؤلعن، ولا شلث، منها ثيء 3، يقع لا أوجه، 
عندكم!المسئ^ 

الضىهمشام-لص
مثاله.عن النساء تقم لر بأنه ال؛ح له شهد الذي زكريا بن محنى نول والثان؛ةت 
الماء.من المسمؤع الداء والثالتة! 

شأنه.عن عض سأله ح؛ن ه نفعن المسيح قول والرابعة• 
،•^li)السلام بثرهات ح؛ن ريم إنجيلكم ل ثبت، ما عل جمّيل قال والدي 

منه،ذعرت مريم رأته فلما الماء، ي الماركة أيتها معلث، ربنا نعأ، الممتلئة أيتها 
ابتآ،وتلدين نحبلن أنن، فها ربلثإ، من بنعمة فزت فقد مريم يا ترمي لا فقال• 

أبيهكرمى ارب، افه ؤيععليه العل، اف ابن ميمي كبثرأ، ويكون بؤع، وتسميه 
ولرذللثؤ ل يكون أنى مريم• فقالت، الأبد، إل يعقوب، آل عل ملكا ويكون داود، 

العلوقوة فيلئؤ محل ٠الت أو يأتٍلثا، القدس روح إن اللكات قال رجل، يمسسني 
العل(.اممه ابن ويسمى قديسا منلث، يولد الذي يكون ذللت، أجل من محبلل؛، 

كعاالرب وهو حالقلن، هو تلدين، الذي إن لها• قال الللث، نر فلم قال• 
داودأبيه كرسى يععليه الرب، افه إن قال بأن ذللث، 3، الثلثف أزال بل سميتموه، 
)إنهأيضا! قال وما الله(، ابن يسمى وأنه أ؛وْ، الّك، داود وأن ويكرمه ؤبمْلميه 



تيمية[ابن الإصلأم لشخ الصحيح الخراب ]من أيوب بن الحس [)؛ ٠٠٠،

•فقط إّرايل بمي عل الملك له جعل الأرض( عل مللك يكون 
بانكمإنراركم ذلك فمن محصون، لا ممر اش بابن يمي من أن علمتم وند 

موصعضر ق ؤإلهكم( ؤإلهي وأبيكم، المسح؛)أيا وقول بالمصة، اش أبناء حميعا 
خصوصا.بنيه وضره يعقوب الله تسمية ثم الإنجيل، ْن 

هذهق محرى أن بالخمهور الأمم هذا ق تلحقوه ل؛ إذا المسح ق ثيل فال
إلإياه الللئ، ونسبة والأبرار، الأنياء من بها اختصوا الذين الحعاعة، محرى التسمية 

وأنوالحبة، الاصهلفاء حهة عل الأول التسمية وأن داود، أباه أن محقق داود أبيه 
قالمسيح عن لاوث<ابا التلمياز ®متى* نالها التي الحهة عل عليه الروح حلول 

فيكم(.تتكلم ظت؛كم اممه روح بل متكلمن، أنتم الإنجيل؛)لستم 
بشارتهل الملك وقال فيهم، وتتكلم أحمع؛ن، القوم ق تحل الروح أن فاخثر 

بتملكهيعقوب آل فخص يعقوب، آل عل مالكا يكون إنه المحو؛ بالمسح لريم 
جمريلقول ومعنى للخلائق، إلها يكون إنه يقل ول؛ الناس، من ضرهم دون عليهم 
الأنبياء؛من وضره لموسى - وجل عز - اف قول معنى مثل معلث،( لمريم؛)ربنا اّء؛ 
موسىمع كت ك،ا معك أكون )إق ؛ نوزر بن ليوشع قال فقد معكم( )إق 

فننابئثؤا'آلثبيآلمثزى وقالتآل؛هود ؤ تعانون قوله ق ( ٣٥)t/ تفرْ ق اف رخمه ممر ابن تال )١( 
منونقلوا وهوعبا، عناية حم وله بنوم، وهم أنياته، إل منتسبون نحن أي [ ١٨ه وأحتتؤهُ 

وحرفوْ،تأؤيله غثر عل هدا فحملوا بكري، ابني أنت إسرائيل؛ لعبده تال تعال اض أن كتاحم؛ 
التشرفعل عندهم طلق هدا ونالوا؛ عقلائهم، من أسلم ممن واحد عثر عليهم رد وقد 

ربطبمي وأبثكم، أبط إل ذاهب إف لهم؛ تال عيسى أن كناC-*(ت عن النصارى نقل كا والإكرام، 
ذلكمن أرادوا ؤإنإ ص، عيس ل ادعوها ما النوة من لأنفسهم يدعوا ب أمم ومعلوم وربكم، 
ه.وأحتتؤهُ ؤنالوا؛ ولهدا عنده؛ وحغلومم لديه معزمم 

نون،بن يوشع عل إلا قط شر عل الشمس حبت ءما هو؛ اطه رسول تال تال: طه هريرة أب عن )٢( 
٥(.٦ ١ ٢ الخا«ع)رنم صحح ق الألباي صححه القدصء بيّتح إل مار ليال 



اكوحتدحى ل الصالخي جموع 

عز- اض أن ألفاظهم، ومعال لغتهم محاري ق كلهم النصارى فقول • عبدى( 
الميل•ض عل محا؛•ينه وفاصل وراهب حطتب كل ْع القدس، وجل-وروح 

محيىوشهادة المسيح ق السإء س زكريا بن محيى سمعه الذي النداء وأما  iJL؟
لهتفتحت الأردن من حرج لما ؛؛ ٥٤١١المنح إن إنجيله! ق قال متى١١ ٠١فإن له، 

نداءوسمع حمامة، كهيئة المسح عل نزلت، قد القدس رؤح إل محيى فنفلر السإء، 
اصهلفيته(الذي الحين، ابني هذا إن السءاءت من 

يستنكف،وليس محلوق، واشعول مفعول، الصهلفى أن وعلمتم علمنا فمد 
يقول:زال وما كلامه، كل ق بذلك الاعتراف عن بذك الاعتراف من ص المسيح 
مبعومثظم؛وب، مرمل عبد أنه به يصحح وكلعا وابيكم(، وأبا ؤإلهكم رإلهي 

هذامن موضعه ق هذا نثرح ونحن له، حد ما ويفعل سمع ما يودي مأمور، 
اممهتعالثاء الكتاب؛،_إن 

لهمحيى بمعمودية أمره تكميل إل احتاج اله؛ المسح وجدنا وقد قال! ثم 
الراغب،،القاصد مرتية بدون القمود مرتبة فليس إياه، وسأله لذللثج إليه فصار 
عمدهأن بحد المسح إل أرسل المعمداق محيى )إن إنجيله: ق التلميذ *لوقا® وقال 

أن:لرسله المسح جواب فاكان غرك؟( نتوقع أو محيء الذي ذللئ، أنم، وسأله 
يسمعون،وصم ينهضون، وزمني يبصرون، عميان من ترون بإ فأنيروه )ارجعوا 

•أمري( ق يذل أو بط، يغر ل؛ لن فطوبى 
بهشهد ما نم _، وجل عز _ اممه عند قدره وجلالة محله مع محيى فوجدنا قال: 

(.٣٤• اكو؛م)ص العهد )ا(انفز:
اكوس)صا-إ:الكاب )آ(اظر:نامس 

العهوابمد)صدةه(.اظر;)٣( 
الخسينأيرب)إلاب(.)أ(اى:ممب 

(.١٤٠)ص الحديد العهد انغلرت )٥( 



تنمية[ابن الإسلام لشخ الصحح الخواب ]من أيوب بن الخض رمالة 

عنيسأله أن إل فاحتاج فيه سك قد مثله. عن الماء قامت ما أنه من له للمح 
إف،؛ ولا؛LJالربوبية، من تمنون مما ء بثي له اليح جواب من يكن لم ثم شانه، 

والاغترار،أمر0 ق الغلخل حذر بل إيإنكم، شريعة ق ك،ا ثيء، كل وحالق خالقك 
مثلهاإل سبق الش الايات هذه من بنبوته أظهر أنه ذكر مما أكثر قوله من كان ولا 

الأنبياء.أكثر 
أمرهق تشككه مع ذكره وأعلا قرظه، ئا إياه وصعه ق زاد بحي رأينا ولا قاوت 
أحلأن أستحق لا وأل متى، أقوى نال؛)هو أن عل حاله عن ماله إل وحاجته 

مثلدونه هو فيمن الخثر الرجل؛ يقول وقد خالقي، إنه يقل؛ ولر ، خفه(أ معقد 
قامتما )إنه بحى؛ ق المسح قال ك،ا وخنوعا ض تواصعا فيه بحى قال الذي 

،.مثله(ر عن النساء 
وحالذي أصلكم وهو المسح، ق والمثوات الرسل به أتت ما فتركتم قالت 

الشريعةهذه عقدوا الذين ومثل ضرها، شريعة لأنفكم وجعالتم بناؤكم، علميه 
مربوبإنه يقود•' ص التح لأن الموة؛ من ينتفي، رجل سوة آمن من مثل لكم 

علملكا جعله اف وأن داود، أباه وأن مصهلفى، مكرم إنه ج؛و؛ذ.' ويقول ميعويثح، 
مثله،عل زكريا بن يمي ويشهد ذللث،، بمثل السإء من مناد وينادي يعقوب، آل 

إنهسمينات ممن وضره المح ويقول ه، نفيستر أنه إلا أزل، حالق هو بل وتقولون؛ 
اممهإن ويقولت وواهبها، العم رازق هو بل وتقولون؛ معهليه، اممة وأن معهلى 

أنهالمإء؛ من نزوله متّمإ وتعتقّدون لخلاصنا، زل الذي هو بل I وتقولون أرسله، 
يقع،ل؛ الخلاص وجدنا فقل الث.يهلان ويريْل الخهليئة، ومحتمل بملمكم، أن أراد 

ماعل علته اممه سلطه بل يربط، كان ما أعنى والشيهلان زل، لر قائمة والخطئة 

؛١ ٤ )ص الخال.يال. العهد انظر؛ ر١( 
العهدالحديد)صا<ا()آ(اظر: 



التوحيدحمى j الصالخي جمهمع 

)إنت معه أحواله يعص ق له وتال يمتحته، يوما أربعتن الجل ل فحصره تقولون، 
أنمكتوب إنه له؛ محبا المسيح له فقال حبزآ، تصر الصخور لهذه فقل اممه ابن كنت 
إلالش؛ءلان ساقه ثم اش، س رج كلمة بكل بل بالجزأم تكون لا الإنسان حياة 

فارمافه ابن كنت، إن له! وفال ، الهيكل فرنه عل وأقامه اكلرس، يينن، مدينة 
بالحجر،رحالالث، تعثر لئلا بك، توكل اللائكة إن مكتوب فإنه هاهنا، من لث، ؛نف

حمحوأرام عال، جبل إل اقه منم إلهلئ،، الرب نحرب لا أيضات ومكتوب يسوع قال 
هذاجعلمتح ل محاجيا وجهلث، عل حررت إن له• وقال وزحارفها، الل*نيا مملكات 

للربامحجد مكتوب فإنه الثيطان أ-را اغرب ت المح له قال للئ،. كله ترى الذي 
مكانهمن العدو ^ ٥١ملكآ — وجل عر — الله بحث ثم سواه، شيثا تعبد ولا إلهلثخ، 
للمسيح(.الميل وأؤللق البحر، ق يه ورمى 

منيكون لا الفحل هذا أن مكة، أدنى عمله ق كان من يعلم أفلا وقال• 
ولماربه، عند من المللث، يأتيه أن قبل نفه، عن لأزاله إلها ولوكان إله، إل شيطان 

لروكيف، سواه(، شيثآ نعبد ولا للرب نجل• وأن افه، نجرب لا أن )أمرنا قال؛ 
أمته.عن يربمله أن قبل ه نفعن ١لشيهلان ير؛هل 

تناقضهاواشتد اختلافها، وكثر حوأ، قثحت، المتأمل تاملها إذا أمور فهل-ْ قال! 
واصهلراتبا.

بجهةفصارا بالمسح، اتحد الأزل الابن أن تعتقدون أنكم منه يحجب ومما قالا 
نمأشهر، تسعة أمه بطن ق ذللث، عل ومكثا به، اتحل. منن• قهل يفارقه ولر واحدة، 

المنة ثلاثثن بلمر أن إل مغن.ى؛الأغذ.ية صبيا ومربوبا باللبن، وتغذى مولودأ، أقام 
نظرائهوبتن بينه كان ولا المحل، هازا يوجت، أمر ولا الربوبية، آلة من ثيء منه بملهر 

رل(انظر:إتجلض)؛/م.
١ ٩٣• المرة)ص العرين الوموعان اننلر: )٢( 



تيمية[ابن الإسلام لشخ الصحح الخواب ]من أيوب بن الخس رمحالة 

اللائكةحفته ولا مكينة، له ظهرُت، ولا نور، منه سهلمر ولا فرق، الادمت؛ن من 
اممهكلم فقد قبله، الأنبياء من كان ما فوق ذللث، بعد الثعث، به ألر ولا بالتهليل، 

ميناءطور من وكلمه نورأ، حولها ما فامرق ماء، كيف، العومجة من مومى 
إذاترسر كان حتى ااساني النور وجهه والتبس النثران، الحبل ق فاصهلربت، 

مالثم ٢،  ١٠٧النفلر؛يتهليعون لا كانوا لأ-ام ذللثج؛ بعد إسرائيل بني مع جلى 
ضلن قاو إله أنئلر ربأبق ؤ فقال• منه، فرب -لما وجل عر - ربه موسى 

لمحلربهُ ءثا فلما إسؤننجنيأ ن=فادهُ فإنآنتمث ؤلنكنآذْلرإلآلخو 
استغفرصعقته من ١[  ٤٣]الأعراف: أفاىه قلمآ صعماح مومى وحئ دلكا خعآهُ 

اللانكة.ربوات محدْ حول فرأوا الأنبياء من لح،اعة الألة جد وتحل عليه، فتاب ربه 
منك،الأرض تزلزلت، نى ببلاد همرت حيث، إنلث، رب ريا داود•' وقال 
منهات)ماواكجبج والحبال للبحر كالمخاطب، أيضا وقال هيبتك( من وانفهلرت 

تنفرينالحبال أيتها للث، وما راجعا، وليت، إ الأردن تبر يا وأنت، هاربا البحر أتبما للث، 
كالمجيب،قال ثم الشياء( نزو تنزو والهضبات الشوامخ أيتها لكن وما كالأبابيل، 

(٤١٥٠١١تزلزلت، الرب قدام زمن عنهم• 
يديهين ترجف، لر فكيف، به متحدا أوكان الخالق هوالأزل المسيح كان فإن قال• 

باهرانآيات منه تنلهر لر أوكيف، والبحار، الأمار مشيئته عن تتمرفح ول؛ الحبال، 
أكتافعل والأصهلجاع الهوى، متون عل المثي مثل قبله، الأنبياء آيايتؤ من أجل 

والحز،الشياطن من منه قرب من ؤإحراق والمشارب الآكل عن والاستغناء الرياح، 

آخرون:وتال آيلة، وبثن مصر هوب،ن ممدود تال• القدس، ست، جبل بالثام• الن-تم، الطور •جبل، هو آ ١ ر 
.١( ٣ ٤ / ١ الطبري)٨ ير نفانفلر: ذوشجر، جبل أنه معناه 

(.٥٤٤اليوطي)م/ ونفير ٢( ٩ ١ ل/ الطبري) ير نفانظر: )٢( 
(.٨٨٥القديم)ص العهد )٣(انظر: 
العهدالقديم)صماا،(ا)؛(انظر:



التوحيدحمى ل الصالخي محمهمع 

وماه، نفمن ؤيمغ الملك، آحاب جند من منه قرب من إيليا أحرق كا 
الخالق.هيكل أوأنه خالقهم، أنه الناس ليعلم بجسمه زعمكم عل فعلوا 

منتولد لأنه وكلامه؛ اممه ابن يمي إنإ الابن إن تقولون؛ ووجدناكم مال• 
الروحإن تقول(ت إيإنكم شريعة لأن ذلك؛ معنى عل نقف فلم منه وظهر الأب 
عننحرج لأما ابن؛ أيضا فالروح تقولون؛ كا الأمر كان فإن الأب، من نحرج أيضا 

الفرقما؟اف-تعال_وإلأما

القدسروح وأن القدس، روح من نحد الابن إن ت قولكم أيضا نفهم ولر قال: 
قوهي — الروح تكون أن إل الابن حاجة كاننؤ فإ الشيهلمان، ليمتحنه الر إل ماقه 

المدبرالسابق الغثر أن علمتم ما أو حال إل حال من وتعتره تديره - مثله قولكم 
الالأزل لأن مثله؛ وليس الروح دون إذن مالأبن يه، مفعول الدير والبوق فاعل 
وهومثله.الأزل من ينفك 

فلممريم، لأمه الملك، جريل قال ك،ا القل«س، روح من المسيح كان ؤإن قال؛ 
ستلدين الذي إن اللكات لها قال فإنإ إ روحه؟ تموه ولآ وابنه، افه كلمة سميتموه 

نحدإنه الشريعة! قالت، لما ا واحل. المعنى ولوكان الابن، غبر والروح القدس، روح 
ولرعليه، نزل القدس روح ؤإن الر، إل ساقه القدس روح ؤإن القدس، روح من 

القدس؟والروح والابن بالأب نومن فتقولون؛ إيانكم، ل به تثلثون 
الابن،هما وحكمة عنا ف إن النسهلورية أيتها تقولون! ووجدناكم ٢! قالل 

لهاطه علم أن وذلك اف، كدات ذات وحياته ولعلمه قا-يمين، الروح هي وحياه 
استيلاءرأى لما الأب الله وأن وحياة، علم روحه هي التي ولحناته وحياه، علم 

وجعلهوحبيبه، الفرد ابنه إليه أرمل مناوأته، عن الأنبياء ونكول حلقه، عل العدو 
وصارالقدس، روح س ونحسد السإء، س نزل ابنه وأن أحمع؛ن، للناس ووفاء فداء 

أيوب.بن الخن يقصد ر١( 



تيمية[ابن الإسلام لشخ الص||حح الخواب زمن أيوب بن الخن والة 

يصلمتهم كواحد إسرائيل بني ، jvjيتقلب منة، ثلاث؛ن وعاش ونشأ، ولد ثم إنسانا 
نوةولا رسالة ينتحل ولا دينهم، غر دينا يدعي لا نتهم، بويس هم، تانكل 

الباهرةبالآياُتح وحاء الدعوة، أظهر نون التلك انقفن، إذا حتى بتوة، ولا 
الماء.صعدإل يم وصلبته، اليهودوقتلته فانكرته المشهورة، والراه؛ن 

حلعتموهاأن تلبثوا لر نم حالفها، من وكفرتم الإي،ان، بشريعة وصدقتم 
وجوهرقديم، جوهر وأقنومازت جوهران المسيح إن وقالتمت منها، لختم وان

فهويمعنين، يقوم قديم جوهر افه وأن حياله، عل أقنوم جوهر ولكل حديثا، 
واحد،ثيء هي الش كالشمس واحد، معنى لها وثلاثة معان، بثلاثة يقوم واحد 

والنور.والحر، القرص، معازت ثلاثة ولها 
يعبد.ليس أنه غر مبعوثا وهو افه هو فالمح 

مبعوثوهو به مفعولا ليس لكنه مولود المح أن هدا تولكم معنى فكان 
ميءق وبينه النه بن تمريون لا كنم إل رسولا، موه يان تحون تلكنكم مرسل، 

والمحافه إن لقولهم! واللعن بالتكضر واليعقويية الملكانية عل وأقبلتم الأشياء، من 
قبه وبدأتم — وتعال تبارك — اف عل المح قل-منم أن تلبثوا لر ثم واحد، ثيء 

أجلوهي حاصة، القرايين أوقا٠ت، ق ورغائبكم ماليلكم إليه ورفعتم التمجيد، 
مذابحكممن المدح عل منكم الإمام يقوم فإنه عندكم، محافلكم وأقفل صلواتكم، 

بدعائه.الممإء من بزعمكم القلءس، روح نرول، فتتوقعون مرعوبون وأهاله 
الأب،اممه ومحبة المح، يهمع نعمة وعليكم علينا رليتم ؤيقول! دعاءه فيفتح 

تصرحفهذا ذلك،، بمثل صلاته نحتم ثم الداهرين(. دهر إل القدس روح ومشاركة 
وهودونه، هو لن والمواهبإ النعم جعلتم أن وعزته اممه لعغلمة وتصغير بالشرك 
مشاركة.ولروحه محبة المح بعد ض وجعلتم قولكم، عل الله عند س ومحول معهلى 

افهعز — الله ولد.محت، مريم إن قولهم• اليعقوبتة عل عبتم قد ووجدناكم قال- 
إلهالمح أن - عليها المجتمع - بيناها التي الإيان ثريحة ول -، ذللث، عن وجل 



التوحدم j المالخي محملع 

إنقولهم: من سكرون وما الفرق، وما ايافرة، مض فإ مريم، من ولد وأنه حق، 
ذلكعن وجل افه عز ِ هوالله الصلوب اكول 

منولد الذي وحاله محرم من الذي المسج بالرب نومن تقول؛ شريعةإيإنكم 
الثالث،اليوم ل ونام ودفن المطي، ابيلأءلساا اللائإ عهد عل وصل—، مريم، 
الأuب.أول يا القول هذا فتدبروا قولهم؟ بمثل إقرارا هذا أليس 

الله.ولدت عندكم مريم فإن هوالله، المصلوب المقتول إن قلتم: إن فإنكم 
القولينفأي الشريعة، وبهللمت انآ، إنولدت مريم فإن إنسان إنه نلتم: ؤإن 
ديتكم.نقص ففيه اخرتموْ 

معصار لأنه واحدآ؛ أذومأ إلا للمح ليس إنه قولهم: الالكانية عل عبتم ثم 
أمنومجوهر لكل اقنومذن، له بأن وقلمتم بينهإ، فرق لا واحدا شيئا الخالق الأزل 

محلوقاكان ؤإن المسيح، إن فقلتم: قولهم، مثل إل رجعتم أن تلبثوا لر ثم حياله، عل 
الأمركان فإذا سهإ، نفرق لا ونحن الأزل، اممه لابن هيكل فإنه معوتا، مريم من 

الاتحادق رجعتم وقد الافتراق، مض وما الملاكية، عل تقمون فإ هاوا عل عندكم 
الأنيام؛فيه تحار الأمر هذا إن قولهم: مثل إل 

أناوذللث، يعقوب. قال ما فالقول حقا، عندكم الأمانة يمض الشريعة كانت؛ فإن 
إلفتها وانحدرتا واحدآ، نقا المعاق نسقنا نم المسح، ذكر ق الثريعة من ابتدأتا إذا 

افه،ابن هو المسح يسوع أن صححوا قد لكم ألفوها الذين القوم وجدنا آخرها، 
إلهمن حق إله وهو بمصنؤع، ليس مريم من ولد اللءي وهو كلها، الخلائق وهوبكر 

نزلالذي وهو يده، عل ثيء كل وحلق العوالمر أتقن وهوالذي أبيه، جوهر من حق 
لنمهاليعقوبية قول أنكر فمن ب،، وصلوقتل وولدته مريم وحملته فتجسد لخلاصكم، 

ألفها.من ؤيلعن قولهم، بصحة تشهد الش الشريعة هذ0 ينكر أن 
-؛كلإت، — الأمانة وضعوا الغ.ين يعنى — الهلاتةة تاللث، أخذت ؤإنإ قال: 

لتركت:أواها، ويع ما فيها تأولت مشكلات - الإنجيل ق وجدوها أمم وذكروا 











١٣٧

سمية[ابن الإسلام لشخ الصحح الحواب زمن أيوب بن الخن رسالة 

إلهآ.الماء إل بصعوده إلياس كان 
اليسعبأن محر الملوك مفر كتاب فهذا خمرآ، الماء صؤ إنه قولكم؛ وأما قال! 

لكهل لهات قال الانصراف، أراد فاإ،ا إليه، وأحسنت، قاصافته إسرائيلية بامرأة نزل 
أنرأستا فإن قدحه، قد دينآ زوجي عل إن اممه نبي يا المرأة! فقالت، حاجة؟ من 

الأنيةمن عندك ما كل اجعي التسع• لها فقال فافعل، ديننا بقضاء كا اممه تدعو 
فملأيث،أمرها ثم ففعلت،، آنيتهم من عليه قدريت، ما حمح حثرانلمئه من وامتحبمري 

وقدالرأة، فآصحن، عندها من ومفى هده، ليلتلئؤ اتركيه فقالت ماء كلها الأنية 
ديتهمفقضوا فباعوه زيتا كلمه الماء دللث، صار 

إلها.بذلك اليسع يكن ولر خمرأ. تحويله س أبدع زيتا الماء وتحويل 
فإنجرة، يأرغفة من كشر خلق أكل حتى القليل اليوكثر المسيح قولكم! وأما 

الناسعم قل. القح8ل وكان أرملة بامرأة نزل إلياس بان محر الملوك مفر كتاب 
هلللأرملة! فقال ضيق، ق الناس وكان وهزلا، رأ ص الخلق ومايت، البلاد وأحدست، 

أحبزهأن أرديت، قلة، ق دقيق س كفث إلا عندي ما وافه فقالت،! ؤلعام؟ عندك 
القحعل.س فيه الناس لما بالهلاك أيقنا وقد ل، لهلفل 

سننثلايث، ءنا.ها فمكث، عليه فبارك به فأتته عليانثه فلا أحضريه لها! فقال 
فعلفقد ، الماس عن اطه فزج حتى منه و-بمراتاا وأهلها هي تاكل أشهر وستة 

كثروالمسيح وأدامه، القليل كثر إلياس لأن المسبح؛ خمل مما أكثر ذللثح ق إبس 
إلها.هذا بفعله إلياس يكن ولر واحد، ونتح ل القليل 

الصغؤإن الأخمال هذه ق صنع لهم ليس الأمياء هؤلاء إن قلتم! فإن قال! 
—،صدقتم فقد أيديرم_، عل أجراها الذي هو كان إذ ط وحل عز — طه والقدرة فيها 

القديم)صلأ\0(.العهد انظر: )١( 
(.٥٦٨القديم)العهد )مآ(انظر: 



١٣٨

الوحيدحمى j الصالخي محمهمع 

هذْمن يديه عل ظهر فيإ صغ له ليس المسح كذلك — أيضا — لكم ونقول 
ومائرالمسح بين الفرق فا يديه، عل أظهرها الذي هو افه كان إذ الأعاجيب، 

الأوياء،وئالحجةفىذّ،؟
آيةأيديم عل افه يظهر أن أراديت، إذا كانت، الأنبياء إن ت قلتم ؤإن 

بالعبودية.أنمها عل وسهيل—، بالربوبية، له وأقرت ودعته افه، إل تضرعتإ 
ويتفمعيدعو كان قد الأنبياء، سائر سبيل المسيح، سبيل وكذلائح لكم! قيل 

أرادالسمح بان خر الإنجيل أن ذللئؤ فمن بالعبودية، له ؤيفر الثة بربوبية ويعترف 
قبلمن أدعوك كنت! كا أدعوك \لي )يا فقال! العازر، له يقال رجلا بحي أن 

وقال؛، ليعلموا(ل القيام هؤلاء أجل من أدعوك وأنا ل، تجسب، وتفتجيبني 
مالليهود اغفر أي )يا وقال! تركتني(، لر إلهي إلهي الخشبة عل وهو )بزعمكم 

يصنعون(ما يدرون لا فإمم يعملون 
هذايتعداني أن بد كان إن أي )يا وقال؛ ، أحدك( أب )يا متى؛ إنجيل ق وقال 

إلأذهب، )أنا أيضا؛ وقال . ٤ مشيئتلئ،( فلتكن أنا أريد كإ ليس ولكن الكأس، 
إلافيه أتفكر ولا شيثآ أصغ أن أستطع )لا وقال: مني(رْ،، أعظم هو الذي إلهي 

ولاسيده، من أعفلم يكون أن للحثد ينبغي ه)لا نفبمي، وقال؛ ، إلهي( بامم 
أرسله(ممن أعظم يكون أن للرسول 

)ا(اظرالُهدس)صلأأا_هأا:
)ما(اظرالُهدالخاود)صاإا(.

الحديد)_r\١(.العهد انفلر )٣( 
(.٥ ' )ص الجديد العهد انغلر ( ٤ ) 

)ه(انظرالعهدايدد)صا'؟ا(.

را-(ا;ذلرالعهدايديد)صأآا(.
(.١٧٤العهدالجديدرص )٧(انظر 





التوحيدحى ل المالخي محمؤع 

وقالمعه. سيلهم افه مع سيله وأن مرمل، ني أنه موصع ير ق هنا ها فن 
)هدا_ت وحل عز — افه عن أثعيا بنبوة المبح عل ستشهد إنجيله ق التلميد ررمتى؛؛ 
عليهروحى واصع أنا نفسي، إليه ارتاحت، الذي وحبيي اصعلفيته، الذي عبدي 
جعلتموهالذي القول هذا من أوصح حجة إل تحاج فلن ، الحق( إل الأمم ويدعو 
-يا،ويؤيدْ روحه عليه يضع أته وأعلم عبدآ، ومإه أمره اطه أوصح ففد لكم، حجة 

مايوافق القول وهذا عنهم، المذكورة الآيارت، فاؤلهروا بالروح، الأنبياء سائر أيد كإ 
كتابنا.صدر ق سقناه الذي القول وقال ئا، فلهر حن مريم الململثإ جيميل به بشر 

اكيكلامي )إن .ؤ؟.' المسيح عن الإنجيل ق التلميذ يوحنا وقال قال؛ 
مني(،وأعفلم أجل أب )إن ت آخر موضع ق وقال ،، أرءلي(ر من كلام هو تسمعون 

وقال، الفلاح( هو وأيٍإ الكرم أنا أنا، أفعل كذللث، أي أمرق )كإ أيضات وقال 
قحياة له تكون أن الابن أعطى فكذللث، جوهره، ق حياة للأب، )كإ يوحنا! 

المفعول.حلاف، والفاعل محالة، لا انمأى حلاف فانملي قال! ، قينومه( 
صحةعل لنفي الث«اس أنا لوكنت، )إق يوحنا! إنجيل ق المسيح وفال قال! 

أنل وسمهل. لنفهّى أسهل. فانا ل، هد لعرى لكن ياكللة، محهادق لكافت، دعواي 
لكمقلت، رجل وأنا قتل، )تريدون إسرائيل! لبني المسيح وقال ، أرسلني( الذي 
يقوله(افه سمعت، الذي الحق 

استجا؛تلث،عل أشكرك أي )يا الموتى! من أقامه الذي الرجل j( وقال قال• 

(.٢١)ص الحديد العهد انفر )١( 
(.١٧٦الحديد)ص العهد انثر )٢( 
(.١٧٦)ص الحديد انفرالعهد )٣( 
(.١٥٤)ص الحديد العهد انفر )٤( 
(.١٠٤)ص ا-دويد العهن. انفر )٥( 
(١٦١١الحديد)ص"العهد انفر: )٦( 





اكوحتدحى j المالخي محمهمع 

قهمهم.'من الثانر القمل ق الحواريين ريس الصفا شمعون وقال 
منلكم ظهر رجل الماصري يؤع إن مقالتي اّمعوا إسرايل بض رحال )يا 

أسلمتموهوأنكم يديه، عل أجراها التي والعجائب والأيدي يالقوة الله عند 
الأموات(بين من هدا يسوع الله فأئام وقتالتموْ، 
خرعندكم التلاميذ أوثق وهو القول، هذا من وأوقح أبين شهادة فاي قال• 

اللهيأمر منه ظهرت التي الأيات وأن افه، عند من وأنه رجل المسيح أن ترون كإ 
—وجل عز - هوالله ا،لوتى ب؛ن من بعثه الذي وأن يديه، عل أجراها 

رباقتلتموه الذي يسوع جعل الله أن )اعلموا الوصع؛ هذا ق وقال قال! 
أرادأنه الأول الفصل ق يتأول لحله من تأؤيل يزيل القول فهذا قال؛ ،، وميحآ(ل 

؛؛أمفعول محلوق والمجعول يحآ ومربآ جعله الله إن يقول! لأنه الناصون؛ بقوله 
ق ٠١ناصرة  ٠٠لها يقال قرية من كانت أمه لأن ناصري، سمى ؤإنإ نمر؛ أبو قال 

النصرانية.ميت ص و-ها الأردن، 
وخمسة؛مثة مزمور ق داود قال رنا، يوسف _ ثناؤه جل _ الله سمى وقد قال؛ 

حتىه نفيحلن وبالحل.يد رجليه، بالكبول وشدوا يوسف، بح )وللعبودية 
ورباشعبه، عل لهلآ موصيره فخلاه الملك يعث، جربه الرب، قول كلته صدقت؛ 

لبلدانا ومعجم ١( ٩ / ١ )٦ القاري عمده وق ( ٤ ٧ ١ آ/ يره) نفق كثير ابن عند ذكره ورد )١( 
.CU-\/r)(o\U/y)

٢(.٥ ١ انالل.ان)٥/ معجم ق ذكره ورد ر٢( 
١(. ٩١الخدد)ص العهد انغلر: )٣( 

العهدالخد؛د)ص؛ها(.)؛(انفلر: 
ابنعيص المح مولل• فتهالكن عثرمنهل، ثلاثة طارية وبان بينها فرية النصر، من فاعلة الناصر٠ت ، )٥ 

(،٢٥١البلدان)ه/معجم انظر؛ مريم، عيروا أهلها ولكن الصارى، اسم اشتق ومنها الص، مريم 
اممرى)ا/'؟ه(.الطقاث، وانغلر:



سمية[ابن الإسلام لشخ المحح الخواب زمن أيوب بن الخن رمحالا 

شانه(لعل لطآ ومبيه عل 
قمريل تلميده، ، وللومار له عرض المج إن إنجيله! آخر ق لوقا وقال 

لكنكفقالا! محزونتن؟ بالكا ما يعرفانه! لا وهما لهإ، فقال محزونان وهما الطريق 
منالأيام هذه ق فيها حدث ما تعلم لا كنت إذ المقدس، ببيمحتا غريب وحدك أنت 
الأمةوعند اممه عند وفعاله قوله ق قويا نبيا رحاs لكن فإنه الناصري، يؤع أمر 

فيه.قولهم عل وقتلوه( أحدوه 
لكمايتدعبما بيع عل وعقدتم تركتموها قد تلاميده وأهوال قوله فهذا قال! 

قالثانر المزمور ق داود وقال -، ثناؤْ جل - بافه والشرك الضلالة إل تودي أولوكم 
أمرتهالذي والإنسان ذكرته، الذي الرجل )من المح! عل ومشيا لله نحاطبا زبوره 

٢.والكرامات؟(ل الجد وألبسته قليلا، الملائكة دون وجعلته 
ّلنيولدتاك، اليوم وأنا ابني أنت، الرب! ل )قال الخال! المزمور ل وقال 

محلوق،فهو حادث وكل قديم، غم حديث أنه عل دليل ولدتك فقوله! فاعهليك(، 
قبللكن ما أنه ق الشك به أزال لولادته، حدا باليوم فحد )اليوم( بقوله! ذللث، أكد ثم 

العطية.عن مستغن غم المسألة إل محتاج أنه عل فاعْليلئإ، سلني بقوله! ودل )النوم( 
ماوبطلان وعبوديته السح حلق تصحح ق الأيات من حفرنا ما فهذا قال! 

علمنه الشهادات لكنت فإذا محمى، لا الإنجيل ق كثم ومثله ربوبيته، س يدعونه 
الكتاب.هذا ق بيتاه قد ما بمثل تلاميدْ ومن عليه الأنياء ومن ه، نف

وسله، تدعونه فيإ الحجة فإ كتبكم، س عليكم الاحتجاج عل اقتمرنا ؤإنإ 
وتنكرهالعقول، عن نحرج الذي الشنح الكلام واحرتم ذللثج أحزتم جهة أي 

القولعل تاويل، ولا قيامحي ولا بحجة يمح لا الذي القلوب منه وتنمر القوس، 

٩(.• ٦ )ص القديم العهد انظر؛ )١( 
١(. ٤٣الحديد)ص العهد انفلر: )٢( 

(؟القديم)ص٨٣٨العهد )٣(انفلر: 



التوحدحمى ل المالخي جملع 

وحلاله،اض عفلمة ويش،اكل النفوس، إليه وتسكن العقول، يه تشهد الذي الجميل 
عالمتمعليها ؤإشفاق أنفكم من إنصاف تامل بيناه ما كل تاملتم ؤإذا ءالت 

اللاهوت.دون شيثا للتاموت فيه يتاول أن محتمل لا قول أنه 
وبعثتي— \لي ؤيا — وأبيكم )أب بقوله• البنوة للمح يت إنه قلتم• فإن قال• 

فداللنة فإن تغر، ول؛ تدل لر الألفافل هذه عل أنزل الإنجيل كان فإن قلتات أبي(( 
حاله.مثل ق لتم وأنتم بنيه، جيعا الله مإكم وقد ابنا، الول مي بأن أجازت 

٢،نكري(ر ابني )أنت، التوراة! j( لإسرائيل قال - وحل عز - افه أن ذلك ومن 
)أؤيدللحواييتزت الإنجيل ل المسيح وقال وحيي(• ابني )أنت، الزيورت ي لداود وقال 

إلهاله بأن وأقر اممص، أبتاء الحواريين مي ف• ؤإلهكم( ؤإلهي وأبيكم أبي، إل أذم، أن 
الإلهيةاستحق إنإ المسيح أن زعمتم فإن تقولون، كإ بإله فليس إله له كان ومن هواممه، 

الفرق؟ف،ا ؤإلأ ابنا م،اْ من لكل بالإلهية ونشهد ذلك،، فلنلمتزم ابنا ٌسإْ النه بان 
الرحمةجهة عل افه أبناء مموا إنإ ونظراءهم وداود إسرائيل إن قلمتم؛ فإن قال؛ 

ذلك،.عن اممه تعال الحقيقة، عل اليه ابن والمسيح لهم، الله من( 
إسرائيليكون أن تنكرون ما لكم• فيقول يعارصكم، أن لعارض بجوز قلنا؛ 

الفرق؟وما رحمة، ابن والمسح الحقيقة، عل اممه ابني، وداود 

ذام،إن( لم: هال، عسى أن كتابم عن الصارتم( نقل () ٣٥شره)٦؛ j( اش رحمه ممر ابن قال، )١( 
مس3، ا ادءو،وما البنوة من هم لأنفيدعوا لر أنبمم ومعلوم وربكم،  LiJبمي وأيكم، أبا إل، 

ه.واحقتوود ١بمنؤأ^ش محن ؤ قالوا: ولهذا عناوه، وحفلوتم لديه معرتهم ذللث، من أرادوا ؤإنمما .خ، 
كذ-همق واسرمح، البهود عل رذا تمال نال نم (: ٣٥)Y/ تنيْ j، اث رحه ممد ابن قال )٢( 

إلبون مت نحن أتم، [ ١٨؛: ]iaUه وأحكؤهُ محقأبمؤا"مم ؤألنصترنح( ؤءالت،ألتهود ؤ واقترانهم: 
أنتإسرائيل: لعيده قال تعال اش أن كتابهم: عن ونقلوا بحنا، وهو عناية بهم وله بنوم، وهم أنبيائه، 

عقلائهم،من أسلم ثمن واحد غم عليهم رد وند وحرفوه، تأؤيله غم ۶!، هدا فحملوا بكرتما، ابتي 
والإكرام.ااتشريف، عل عندهم يهللن، هدا وقالوا: 

انذلر:شماينكثبح)'أ/0م(لأ)٣( 



تيمة[ابن الإسلام لشخ الصحح الخواب ]من أيوب بن الخض رسالة 

مقعدإل جاء المسح أن قبل من الأنبياء، وسائر المح ؛ juالفرق إن ت نلتم فإن 
ا.الوقت(أ ذللئ، ق اض ييع ولر الرجل، فقام للثح، غفرت فقد فم )فم له: فقال 

ذلكق اف يدع ولر فامطرت، تمطر أن الماء أمر إلماص هذا لكم: قلما 
ولادعاء، ضر من الأردن ق ينغمس أن الرومي نعإن أمر السع وكدللث، ؛، لالوقت، 

ذكرها.تقدم قد ائل موسأل تف.رع، قد الإنجيل ق وجدناه قد انا عل ،،  ٧٦٧^
قأنلث، وأعلم دعائي، استجابتك عل أشكرك أب )يا الإنجيل: يعص ق وقال 

أئث،بأنلئ، ليؤمنوا الخإعة هل>ه أجل من أسأللثح لكن دعوق، نجب دقت كل 
أرسكي(.

بنيلبعض قال المسح وأن _، وجل عز - اممه من الغفران إن قلتم: فإن 
الن.نوب.يغفر هوالذي واف للئ،( غفرت فقد )قم إسرائيل: 
وسعبلث،أنِث، )أحرج ت لموسى التوراة من الخامس السفر ق اش قال فقد قلنا: 

ذنوبكم(يغفر ملكا معكم أجعل وأنا مهر، من أحرجت، الذي 
ذنوبيغفر لأنه إله إذآ فاللك، المقعد، ذنوب غفر لأنه إله المح أن زعمتم فإن 

الفرق؟بنىإّرائيل،وإلأفا 
فقال:ربأ، ّإه اف أن قبل من الأنبياء وسائر المح الفرق؛،ن إن قلتم: فإن 

٠المسن( المسررب، )ابن 
لهلاكارة من أفلا قد الملاين رأى لما ص لوطآ بان نحر التوراة فهذه قلنا: 

الخاود)صهه(.الُهاوا)ئ(انثلر:

العهلاسم)بهه(.)ما(اظر:
اكو؛م)صمأ؛ئ(.العهد )أ(انذلر:
١(.• ١ )ص العهدالخديد )ه(اظر: 



اكوحيدحمى الصالخيل محمهمع 

هذاق احتجاج لما تقدم وقد ا، عبدكإ(ل منزل إل ميلا ربى )يا لهإت قال قومه، 
لأنهإلها؛ المسح كان فإن وءار0، يوصف من رنا الكب ق محمى من بذكر الكتاب 
ذلك.يمثل سموا لأمم فهولاع ربا، ّمى 

وتلمينحل )العذراء أثعيات فقال المسيح، بالهية ت تنبأ قد الأنبياء إن ت قلتم فإن 
إلهنا*.اامعنا وشر0 *•مانويل*(، اسمه ؤيدعى ابتآ 

الفردوجل عز افه كان ؤإن الناس، من الشريف، السيد يعارْ امم هذا إن قلمتا! 
لهارونجعلتك )قد الصخ! لموسى التوراة ق اممه قال فقد — ثناوْ جل — الإلهية بمعنى 

لفرعون(.إلها موسى يا جعلتك )قد آخر! موصع ق وقال نبيا،• للث، وجعلته إلها 
تدعون(.العلية ومن آلهة )كلكم حكمة! عنده كانت، لمن الزبور ق داود وقال 

عليه.الرياسة معنى عل لهارون إلها موسى جعل — وجل ء<ز — افه إن قلتم! فإن 
الفرق؟فا ؤإلأ المحنى. هذا عل لأمته إله أنه المح ق أشعيا قال وكذللث، قلنا! 

واحد(.و\نا وأنا أبير، رأى فقد رأق )_ الإنجيل! ق قال قد المح إن قلتم! فإن 
لأمرهوقبولكم لأمري قبولكم أن به يريد إنا واحد( وأبى )أنا قوله! إن قلنا! 

دمنأنا الوكتل؛ ليقول واحد، ارسلني ومن أنا الرجل؛ رسول يقول ي اف، 
بحجته،ويتكلم به، أرسله ما عنه ؤيودى مقامه، يوليه فيا يقوم لأنه واحد؛ وكلنى 

بحقوقه.له ويهلال_ه 

الأفعالهذه رأى من أن بذللثه يريد أي(، رأى فقد رآف رمن فوله• وكذللمثج 
أبى.أفعال رأى فقد أنلهرها التي 

يكون، فكيف،، إبراهيم(أ قبل )أنا الإنجيل! ق قال قد المسح إن قلتم! فإن 
قبلأنه أراد ما علمنا إيراءنيم قبل قال U ولكن ولده؟ من هو إبراهيم، قبل 

اكو.م)صيآ(لأالُهلؤ)؛(انذلر;
الُهلالخود)صأا■؛()■؛(اننلر: 



تيمية[اين الإسلام لشخ الصحيح الخراب ]من أيوب بن الخس رماله 

الإلجة•جهة من إبراهيم 
حيثاف، مع وكنت الدنيا قبل )أنا حكمتهI ق يقول داود بن سليإن هدا قالنا1 

قبلأنا محال إنإ وأنه اض، ابن سليإن إن قال؛ من وب؛ن بينه الفرق فإ ل الأرءس(أ بدأ 
بالإلهية.الدنيا 

يكلوهدت البدء، من رب يا )ذكرتكر الزبورث ق أيضا داود قال وقد 
أءإلالث،(أأا.

بجونوليي إمرائل، ولد من لأبجإ مناول، داود بن ملتان كلام إن قلتمت فإن 
الدنيا.قبل يكونا أن 

ولاإبراهيم، ولد من لأنه متاول؛ الدنيا. قبل U الميح: قول وكيلك، قلتا: 
المحق الخم تعلقتم؛غلاهر ؤإن تأولنا، تأولتم فإن إبراهيم، قبل يكون أن يجوز 

الفرق؟فإ ؤإلأ وداود، سليإن ق الخ،ر يفلاهر تعلمنا 
أنهعل إليه لهبتم ما يطلان لتعلموا تاويلكم عل الاحتجاج هدا قدمنا وقد 

علوقع لما ررعإنويل" يعي الاسم هدا يكون أن حقه ؤإنإ بحقه، واح غثر تاويل 
شعبهومع معه، افه أن يعني معنارا، ررإلهنا بأن ه نفعن أخثر أنه معناه كان المسيح 

وناصرأ.معينا 
لأحدجاز لما إليه ذهبتم ما المعنى ولوكان به، تتسمون أنكم ذللث، يصحح ومما 

بمعناه.محموص لأنه بالمسح يتمى أن بجز لر كإ به، يتمى أن 
المح.باسم الآيارت، يحلمون كانوا المح تلاميد إن قلتم؛ فان 
القدصبروح أيدتلث، )ك زكريا: بن ليحيى - ثناؤه حل _ اممه قال فقد لكم: قلنا 

إلياس.إل القوة فأنحافج الآيا١ت،( تفعل قوة وهى إلياس، وبقوة 

اكل.يم)صْ؛أ،(.المهد )ا(اظر:
اله.اكو؛م)ص\/ا\<(.)آ(انظر: 



التوحيدحمى j المالخي جموع 

منوبين بينكم الفرق فإ باسمه، فعلت لأنه إله المسح أن زعمتم فإن 
عليهاصلب التي الخشبة إن قلت،؛ فإن الأيات؟ بقوته فعلت فإنه إله إلياس إن قال• 

إله.أنه عل دليل هن-ا فإن فعاش، بميت، ألصقت زعمكم عل المسح 
كتابر؛أن ذللث، ق واحتج إله؟ السع إن ^ ١٥س وبين بيتكم الفرق ف،ا لكم• قلنا 

عدوارأوا الشور بين كانوا فنإ اكرة، إل أهاله فحمله مايت، رجلا بأن محر الملوك سفر 
الديالموصع وكان المدينة، إل وبادروا رقاءام عن المتر فهلرحوا أنفسهم، يريد لهم 

يمثيوأقبل عاش، السع قر تراب الميتر ذللئر أصاب  ١٢١٥اليسع قير الميت، عليه ألقوا 
عليهاصلب أنه ذكروا الش الخشة لأن إله المسح أن زعْنم فإن الدية(لم إل 

فحاش.يميتر لصق فيره تراب لأن إله فاليع فعاش، بميتر ألصقتر 
وليسكدللثح، كان فد لكم: قاكا فحل، غثر من كان المح إن قلتم: فإن 
تبارك— للخالق ذللث، ق القدرة لأن الربوبية؛ ولا الإلهية توجس، الولادة أعجوبة 

أش،بلا فحل من حلقت، حواء لأن يوحدكم؛ أنه وعل للمخلوق، لا - وتعال 
ذلكمن وأعجب ذم، بغثر أش من ذض من أعجب أش بلا ذم من أش وحلو 

منذض حلمحا من دأبلخ أعجثإ تراب من بشر وخلق تراب، من افه حلقه آدم أن 
الفرق؟فحل،فا بلا أش 

نحلتكمق بما تتعلقون الخي الأسباب هي كلها ذكرناها الص الأسباب وهذه فال: 
فيهاومثلنا عندكم حقائقها عل وصفناها وقي. الإلهية، إليه ؤإصافتكم الربوبية المسح 

عنالكلام من فيها U بعض >فوا قد الكتاب أهل أن ق لانثالث، كنا ؤإن قولكم، 
أيديكمل اش الكتسؤ س تتاولونه ما وفاد تتتحلونه، ما بهلول وأوحدناكم مواضعه، 

لكم؟بعدذلل؛، الحجة الال«ييثبت، ف،ا والإنجيل، والأنبياء والزبور التوراة 
والقيامة:الساعة لاالوْءن لتلامدْ الإنجيل ق المسيح اليد قال وقد قال: 

اسدم)صم\-ا■(.المهد )؛(انظر: 



تيمية[ابن الإسلام لشيخ الصحيح الخواب ]من أيوب بن الخن رصالة 

ولاالماء، ق الدين اللائكة ولا أحد، يعرفه لا الساعة وتلك اليوم، ذللئ، )إن 
العلم،متفوص بأنه منه إقرار فهدا قال؛ يعرفه(. وحده الأب ولكن أيضا، الابن 

أحدبقوله ب؛ن وقد منه، وأعلا حلاقه وأنه منه، وأعلم أعز — وتعال تارلث - افه وأن 
عندليس ما افه علم من وعندهم الملائكة( )ولا قال؛ ثم حميعآ، الخلق بدلك عمومه 

هذاقوله ونهد لخره، ليس ما القوة من وله الابن(، )ولا قال؛ نم الأرض، أهل 
علوأؤللعه إياه اممه علمه ما بل اممه، يعلمه ما كل يعلم لا باته عليه واضحة شهادة 
منيمنونه بحيث ليس الأشياء بكل معرفته لقصور وأنه له، وجعله معرفته 

كرأس.علموا ثيء لكل الألق اممه تعال — أبيه جوهر ومن الله هو وأنه الربوبية، 
الأمورومراتر الأشياء ساتر من اممه يعلمه ما لعلم يقولون؛ ك،ا إلها كان ولو 

قيلبأنه تعلقتم عنه سئلتم إذا الذي الكلام من ليس المعنى هذا كان إذا وعلانيتها، 
اللاهوت.دون سوت 

lJiبالذكر،الملائكة حص ثم أحد، يعلمه لا بانه صممح أنه بذلك مقصوده ،؛ ؛
الماء(.ق الذين فقال؛)ولاالملائكة يعلمه، أحدآمنهم أن يقلن لئلا 

وأنبتالابن، محرفة فض يعرفه( وحده الأب وأن يعرفه، الابن )ولا قال• ثم 
أنوأثبت يحرفه، لا المسيح أن فعرف المسيح بالابن ومراده يعرفه، وحده الأب أن 

حايراد إنيا المسيح، عند الابن لنقل أن عل ذلك ودل الابن، دون يعرفه الرب 
كليعلم اللاهوت فان اللاهوت، عن العلم نفي يجوز لا كان إذ وحده، الناسوت 

بهالراد والابن(، الأب يامم الناس )عمدوا قوله؛ أن عل ذلك دل وقد ثيء. 
أحدقهل يرد ب غيره وكلام كلامه سائر ق الابن بلفغل أؤيد كعا وحده، الناسوت 

اللاهوت.الابن يلففل منهم 
المسيح،كلام عليه وحملوا النصارى، ا؛تدعته ءّا اللاهوت عل الابن إمحللاق بل 

المسيح.كلام عليها وحملوا سلهنان، من ببما افه أنزل ما أسإء الله لصفات فابتدعوا 
جرتام، لغتهم مض عل وغثرهم - السلام عليهم - الأسياء كلام محمل ؤإنا 



اكدحيحمى ل المالخي جموع 

عليها.كلامهم ومحمل بعدهم، من محدثها لغة عل لا  ١٢بالتكلم ءادت٠م 
iLi :، اممهكب ي الإلحاد باب يفتح وأشباههم الضاري فعلته الذي هذا فان

يلشالمن عتئا لآ'-ثمون ءايئتثا ؤآ إِنآلنسشحئون ؤ ت تعال قال وقد النزلة، 
اعتمدمن كل أن وذللئ، ٤[، • ]ضف،: 1وق؛نمة يوم ءامغا سيانى فيآلثاو-حيرام 

موجودةالألفاظ وتلك متاسة، بنؤع تناسبها بالفاظ عنها يعثر أن يمكنه برأيه معان 
علدالة الألفاظ ومحعل أحر، معان U - اللام علهم - الأنبياء لام كذ 

الكببما وجاءت الأنياء، حا تكلمت التي الألفاظ مححل ثم رس، التي معانيه 
هو.معانيه حا أرادوا الإلهية، 

الضاري.فعلته ك،ا الإلهية، الكب، سائر j الإلحاد أهل سائر فعل وهكذا 
الأفلاكهذه بان القائلون اليونان لفلأسفة المتبعون الملاحية اءتمالت ما مثل 

الإلهية،الكتب، من غرها ولا بالتوراة يتكلم م اممه وأن تزال، ولا تزل لر أزلية قديمة 
يفعلأن قادر هو ولا بغثرْ، ولا عمران بن بموسى لا بالحزئيات عانر هو ولا 

ونحووصنع وفعل وأحدُث، حلق فقالوا: مورهم، من الناس يقيم ولا بمشيئة 
الزمان.والإحدارث، الذان، الإحدادث، عل يقال ذللث، 

الزمان.ق لها المقارن لحلولها العلة إمحاب، هو فالأول: 
يكن.لر أن بعد الثيء إمحاد والئان: 

وأحدثمحنها وما والأرض الساوايت، حلق الله إن نقول: ونحن قالوا؛ ثم 
مرادهملكن —، اللام عليهم — الأنبياء بذللئح أخثرت كا وصنعه، وأ؛ا.ءه ذللث، 

يستعمللر لهم؛ فيقال معه يزل لر له معلول ذللث، أن وهو الذان الإحداث ؛ذللث، 
الخلقلففل الأمم سائر س أحن. ولا بل _، واللام الصلاة عليهم - الأنبياء من أحد 

غره.ووجود بعدمه بوقا مكان وهوما عدمه، بعد كان فيا إلا والإحداث 

الأمم.لغات حمح ق بالاصهلرار معلوم اللفغل هدا ومعنى 
الما معناه يكون أن محوز لا والخاصة العامة لغة ق المستعمل فاللففل وأيضا 



نمة[ابن الإسلام لشخ الصحيح الخواب ]من أيوب بن الخن رمالة 

بعضإلا يمموره لر حما لوكان يدعونه الذي العني وهدا الناس، يعفى إلا يعرفه 
إذاله، موضوعا والخاصة العامة تداوله الذي العام الالفظ يكون أن محوز فلا الناس. 

قوهوباطل ، فكيفللناس. الأنبياء تحريق، ويبطل ^،، lalمقصود؛}يبطل هدا كان 
عن•صر فهل أحدا أن يعرف ب فإنه المنقول، صحيح ق هوباطل كإ العقول، صريح 
أوممنؤع أو نحلوق أو محديث، بأنه يزال ولا موحودأ، يزل لر الذي الأزل القديم 

لتوهموا—، اللام عليهم — الأنبياء عل محرج كدب ذكرتموه الذي فهذا مفعول، 
حلقاممه بان مصرحة والقرآن كالتوراة الإلهية والكتب، لهم، موافقون أنكم الماس 

ستةق محلموقآ يكون لا الأزل والقديم أيام، ستة ق بينهإ وما والأرض السإواُت، 
أيام•

وبندائهلموسى، اض بتكليم أحآرت٠ فد والقرآن كالموراة الإلهية الكتب، وكذللئج 
موسىبأن وأ-محرمحتإ العليق. مجرة أما الموراة وق الشجرة، من الطور من إياه 

البحر.له فلق الله بأن وخر نعى، حية فتصر عصاه يلقى كان الهووت 
والقلوبكالحبل ثابت، فإنه طورآ. مي يالثابت، الثيء إن ت الملاحية فقالت، 

الباطلأهل كلام المبتلعة والحجة العلم ينابع _>،/_ العلوم ؤإظهار أودية، نمى 
فيبقعل الحلم منه فاض الذي الفعال، العقل بالهلور الكتب، فمراد معنوية، عصا هى 

مإءمن سمعه مومى سمعه الذي والكلام موسى، فلبه والوادي الو؛، موسى 
كانت،رآها التي والملائكة الخارج، ق لا ه نفق كانت، الأصوات، وتللئ، عقاله، 

الحلم،بحر هو فلقه الذي والبحر الخارج، ق لا ه نفق تمثلتؤ نورانية أمخاصآ 
التيثبههم حجته فايتنمتؤ العلمية، بحجته الحرة عل غلبا حجته كانتا والحصا 
محادلونه.س حا يقهرون وعصيا أغراضهم، نيل إل  ١٦٢يتوسلون حبالا جعلوها 

الإلهية،الكتب، عل يكذب أنه بالاصهلرار يعلم الكلام هذا مثل قال س أفليس 
منبه اخروا بإ الرمل مراد ليس وأنه والقرآن، كالموراة موسى بقصة أخثرت التي 
هذا.مومى قصة 



التوحيدحمى j المالخي محموع 

هوالذي سينا طور الطور من كلمه وأته له، الله نداء سمع موسى بأن صرحوا بل 
وأغرقالبحر، له وفالق عقليا. ثعبانا غنمه عل ما بمش كان التي عصام وقلب الخبل، 

كثثر.ا،للاحدة نحرماُت، من هذا وأمثال وهلكوا، فيه وماتوا فغرقوا فرعون آل فيه 
هىالص الأزلية القديمة اش صفة وسموا اغ، كتب حرفوا النصارى فهكذا 

هىالش الأزلية القديمة صفته وصموا كلمة، أيضا وسموها ابنا، حكمته أو علمه 
القدس.روح حياته 

ولاالأنبياء كلام من ثيء 3، توحد لا الأصإء حذْ الصفايت، هذه وسمية 
بهالقائم اف علم سمى غيرهم ولا الأنبياء من لا قهل أحدا أن يعرف ولا غيرهم، 

عمنبه يعبر الابن لففل- ولكن ابنه، به القائم العالن من أحد علم ولاممى بل ابنه، 
السبيلابن يقال كإ وجوده، ق سبا هو كان عمن به ويعبر المحروقة، الولادة ؤلد 
ولده.كأنه جعل الهلريق جهة من جاء لما فانه الهلريق، ولدته لن 

أبتاءمن كونوا ويةالت الماء، جهة من محيء لأنه الماء؛ ابن العلير لبعض ويقال 
إليهويضاف ومحبه، أبيه إل ينتبم، الابن فإن ، الدنيا أبناء من تكونوا ولا الأحرة، 

قموجود اللففل وهذا إليها، ؤيضاف ومحبها، الأحرة إل يتتسم، ممن كونوا أى 
يثريهم•افه بمبهم الن"ين المالحتن حق ذ الكتايبه أهل بأيدي التي الكتب، 

وإلهآكم(بؤإلهي وأبيكم نال؛)أي المسيح أن ذكروا كمما 
بكري(.ابني ليعقوبح؛)أنت، نال افه أن التوراة؛ وق 

له،المحبة وهو صحيح، معنى له صحيحا كان إذا به يراد مما ذللiإ ونحو 
ومن_، اللام عليهم — الأيياء عند مفهوما المعنى وكان له، والرحمة له والاصهلفاء 

الدنياإن الماس ا ا؛أءيا ن قويقول افه رمحول سمعت قارن ه أوس ين شداد عن ^٠^ ٠٢٠وتما ري١ 
فيهامحق قادر، مالك مها محكم صادق، دعا الآ-مْ ؤإن والفاجر، الر مها يأكل حاصر، عرض 
أمكل غإن ١كنيا١ أبناء من تكونوا ولا الاحرْ، أبناء من كونوا الناس أبما الماطل، فيها ييطل الخن،، 
٥(. ٩٨الثور)A/ الدر وانفلر: ٢( ٦ ٥ - ٢ ٦ ٤ / الحلين)١ ذ أبونعيم أخرجه ولمئ« يعها 



اتيمية ابن الإسلام لشخ الصحيح الخواب زمن أيوب بن الخن رمالة 

•الباطل الض به يريدون أناعهم من كثثر فصار الشا-رة، الألفاظ وهومن عناطبونه، 
بناته.ا،للائكة وأن وسان، تن ِ وتعال سبحانه - فه أن الكفار من ممر وزعم 

ينوه،هي العشرة العقول يقولون االتفالسفة من ١^١!؛ بقدم يقول من وبعضي 
لذاته.لازمة عنه متولدة وهي بناته، هي الفلكية والنفوس 
ومغالمعاق، هل.ْ بإبطال وأكملها الكتب أقفل هو الذي القرآن فجاء 

أنعن نزهه كإ ولدا، يتخذ أن عن افه تعال_فنزه — الله حق ق اللقط هذا اصتعإل 
جاهرقول عل وهذا المذمومة، الأفعال عن تنزتاه باب من والأول ولد، له يكون 

به،تلتق لا التي المبيحة الأفعال عن ؤيقدمونه افه ينزهون الذين وءارهم الماإم؛ن 
وصفاته.ذاته ق الكإل له وجبا كإ أفعاله، ق الكإل من له وجب ما تنال بل 

كانما إلا الأفعال س فعل عن اممه ينزه لا وضرهم السالمين س كان س وأما 
الهلردةأوبالعادة إلا؛الخم انتفاؤه يعلم لا فيقول• القدور المكن قاما لذاته، ممتنعا 
القبيحة.المذمومة الأفعال الله عن به ينفي ما معه يبقى لا فهذا انتقاصها، يمكن التي 

نزهتهك،ا المذمومة، الأفعال عن - وجل عز — الرب نزهت.، قل الإلهية، والكتب، 
نتحننه^ولدا آلؤمحنن آمحد وهالوأ ؤ -ت ال تع- كقوله القص، صفات عن 
هر)ءأأ يعملون يامره-، وهم بالمول شموئُ لأ وأم مكرمون عباد نل 

لهُائ( سحنغهُ حد و' إلنه آش إثما ؤ تحال! وقال —٧٢[. ٢٦الأنساء; ]سورة 
[.١٧١اكاء: ]مورة وهكيلأ باش وكش آلازض ل وما آلشمثو'ت ق ما اهُ ولد 
نجنوحزمواوةُ آلخنوحلمهم ئ تمك؛ وحعلوأثب ؤ تعال: قال كإ 

وئلؤ تعال• وقال [• ١ • • الأسام: ]سورة ه ج ياصفورك> عما وثعنق ُ تحننه 
س، jjآينلنُ ولز آلمنم، ل تميك لتُ يكن ولز ا ولد يئخد لنز ى آلذ ممد آلخمد 
وتقمع—رونؤ ١^٠^،• عن تعال وقال [• ١١١الإمراء: ه]صورة يكبما ومحت؟ آلدل 

[.١٩١ممران؛ 1ل ]سورة ه ننطلأ هندا حلقن، ما وآلأزضزبثا لقآمحطو'ت حل 



التوحدحى و الصالخي محموع 

أو؛يديرا بم~شثرنخ ليكون عتدوث عق نرل،آلمريان ثاركآلذى ؤ تعال! وقال 
^^،في^كلكيتشوقُ ولم ولدا يتخل قآلاوضرولن د له ى ألب 

ماؤ تعال! وقال ا-أا. الفرقان: ]محررة با ثقديرائ ءمئرهُ سء وحلىًفرأ 
 ،_Tولعلاحلى بم، إله لوقتالجث إة إله من معهُ ذيوماعقانتل من ^•ءثذ
قتعنلظم1شبلآتجدة نصمؤت. عنا بعمإبجنزآش عق بمنحهم 

بنإؤم الأ ؤ تعال؛ وقال المؤمنون: ]سورة ه أرجع( يمرمحكوت عما 
•أها~آهأ[ الصافات: ]محررة ه لإ—،؛ لكنيبون ؤإيم ولدالله ليقولوين^ ؛,^؛^٠٢ 
يكنولم أآأ!؛ يولد ولم يلد لم و؛ أجT_انخند ااحد هذألئث ش ؤ تعال! وقال 

]الإخلاص[.ل)ئعأ4 احد لفقوا د أله 
وفالوأأمحيؤ تعال! وقال الولد. انحاذ عن نفسه نزه الولادة عن ه نفنزه فكإ 
وثغشىمئه يثمطزن ألتنو'ت ة==ف\ت ؤوث( إدا شيئا حئم لمد وه؛( ا وق آلئجن 

يليصأنبمجي وما ه؛ قلدا يلرءس دعوأ أن قو؛ هدا آلآرصؤمحآمحالأ 
ه؛عجدا آلئخمنن ءاف وآلأدضإلا آلشننو'ت ق نن =فد إن وق؛ا! ولدا يتخذ 

مريم:]محورة ه آءقإ، مردا آلقينمة يوم ءاتيه وكلهم انجآ(ا عدا وعدهم حصنهم ا لمد 
آلملمكهولا يدي عندا يكون ان سشكزألبمسح أن ؤ تعال! وقال 

آئنيكهنتخدوأ ان و[0لإنكب ولا ؤ تعال! وقال [. ١٧٢النساء: ]محررة ه أئمثيون 
•٨[.آلممران: ]ررة منلمونه>إ!ه انم إي اياممكميا]كمرنعد وآلغبتثنأتياكا 

وماآدم ابن كدبي تحال - اش رريقول قال• أنه ه الّكا م، الصحح وق 
ادىفقوله إياي تكدسه فأما ذلك، له ينبغي وما آدم ابن وشتمي ذلك، له يتبغي 

فقوله:إياي شتمه وأما إعادته، من عئ بأهون الخلق أول وليس إ بدأق؟ كا يعيدف 



تيمية[ابن الإسلام لشخ الصحيح الخواب زمن أيوب ين الخن رسالة 

آحدراكفوا له يكن يولدول؛ ول، يلد ل؛ الذي الصمد الأحد وأنا ولدا. امحوت إل 
اف،من يسمعه أذى عل أصر أحد *ما أنه ه الّثي عن الصحيح وق 

حبلبن معاذ لكن ولهدا ،. ويعافهم«ل وهويرزههم وشريكا، ولدا له ليجعلون إنم 
البشرمن أحد إياها سبه ما مسبة افه عبوا فإمم التماري، ترحموا لا يمول،• 

ابنباسم الله حق ق يتتكلم أن وحنمت القرآنية، الحنيفية الشريعة هدْ فجاءت 
،التنحية وجه عل لكن ؤإن الله، لغر أحل. يمجد أن منعت كإ ^^، Jluمدا أوولد 

الثمنعيال يشبه لئلا وغروبها، الثمن طلؤع عند أحل. يصل أن متعت كإ 
منأكمل والولد الشريك فيها ممه تحعل التي للأبواب ؛سال.ها فكانت ، والقمر 

(.٤٩٧٥ف٩٧٤أحرجهالخارى)رثم)١( 
(.٢٨• ٤ وسلم)رم ٦( •  ٩٩البخاري)رقم أحرجه )٢( 
اليقول: كان أنه معاذ ص محلف بلفظ. ١( • ٤ ١ رقم ١  ٢٧الثامينر٢/ سد ذ اممران أحرجه )٣( 

بهيل؛ ثا صاض بوا حمواتهم مغرم، يذل رقابهم عل صرب النه فإن - الذمة أهل يعتي عليكم، تلووا 
الحديثوغرب ٣( ١ ١ )y/ للخءلابي الحديث غريب وانظرت ثلاثة، ثالث اف دعوا خلقه، من أحد 

ليحربي،)مآ/ةي.ا(.
وئيارقتهم،ونسسيهم لأساقفتهم يمجدون الصارى فرأى الشام أتى أنه ه جبل بن معاذ فعن ( ٤ ) 

تفعلونلأيثيء نقال: ورهباتموربانيهموءل،اتهموفقهانهم، لأحبارهم اليهوديجل.ون ورأى 
نبيفقال بنينا، نمغ أن أحق فنحن قلت،: واللام، الصلاة ءليهم الأيياء تحية هذه قالوا: هذا؟ 

المرأةلأمرنؤ لأحد يسجان أن أحدا لوأمرت، كتابمم، حرفوا ك،ا أنبيائهم، عل كل.؛وا ا>إمم اض 
الحاكمرإ/-هلرنمهآ"اي(الحديث،أحرجه تجلنيوجهاسضمضهئيها...«إلج 

رقم ٢٩٢الكبرى)U/ ل والبيهقي نحرجا0، ول؛ الثيخن ترحل عل صحيح حدين، هدا وقال: 
(٣٨١/٤(وأىل)٧٢٩٤رنم٣١/٨()٥١١٦•٢ردم٨/٥نjاير)

وأحل-إسناديوالأوسط الكبير ق والقران المزار رواه ٣(: ١ ' ر1/ الجمع ق الهيثمي وتال 
وصعقهوخماعة حاتم أبو وثقه المن اش عبد بن صدقة حلا المحح رحال رجاله الطراق 

وحماعة.البخاري 
فإنها_^، حتى الشمس حتىتطاغ الصلاة عن أنمر ثم المح صلاة اصل اممه؛و: رمول تال )٥( 

محصورةمشهودة الصلاة فإن صل ثم الكفار، لها سجد رحينثد شيطان، ترى بين حتنتطاغ ٠^؛^ 



اكدحيحى j المالحي جموع 

لأته؛ الكر قليل نحريمها مثل الذرانع من ذلك ضر مدت كإ الشراع، من ضرها 
دإفأحرم إئما مل ؤ فيها• افه قال التي الحرمات أصول فان ممره، إل محر 

لزيولأما باش بمر^وأنيوأ وآتى بْلنزآلإقم وما ظهرثيا ما آلمو'حس 
[.٣٣الأمواف: زمورة ه ثعامون لأ ما أش عل ثقولوأ وان نالهلخا بيِء 

قحاء هذا فإن عقوبة، الطمات تحريم بخلاف الأنبياء شراغ عليه اتفقن، مما 
عليهموحرم الهليبات، محمد لأمة أحل افه فإن القرآن، حيا دون التوراة تمئ 

كلمن الشرك أبوانمؤ ومد الوجوه، كل من التوحيد تكميل وكذلك، الخبانث،، 
أنوتحريم اكوحيد إمحاب عل الأنبياء اتفاق ْع الشريعة هذه به جاءت الوجوه، 

ولد.أو محعلض-شريك 
وقدابأ، اللاهوت م يلر وهو هوالماسون، بالابن ١^؛؛ المسيح مراد كان فإذا 

الوأنه وحده، الماسون هو السح أن ف>سين؛ال.لك، الساءةب يعلم لا الابن أن ذكر 
اللاهوتأو اللاهوت بالابن مراده قالوات ؤإن الحق. هو وهذا المماعة، يعلم 

الساعة،يعلم لا والماسوت اللاهوت أو اللاهوت أن ذللث، من لزم والماسوت، 
لقولهم.مناقض أيما وهر وكذبح، باطل وهذا 

مسمىان عل اء الأنبونصوصر نموصه سائر المسا^ من المن هن.ا ل ف. 
محلوقأنه ق صرج وذلك اه، يعلمه ما يعلم لا وأنه وحده، الماسون هو الابن 
دونباللاهوت المتحد للماسوت حaلاتا ^ا يكون أن بجون ولا بخالق، ليس 

فإنفمل، اكيء أقل فإذا جهنم، حينئذتجر فإن الصلاة ص أنصر ثم بالرمح، الفلل بتم حش 
تغربفإما الثمي، تغرب حش الصلاة ص أقصر ثم العمر، تمحل حى محصورة مشهودة الصلاة 

علالنووي شرح وانفلر؛ ( ٨٣٢)رقم لم مأحرجه الكفارا. لها بجد وحينثذ ثيهلان نرل بغ، 
(وشرحهمرئق٢٦٦/٢(وسّاجءلسام)١١٧-

٦(١" )آ/ المود وعون ( ٦٠)أ/موؤلآماللث، عل 
٧(.٤ / )١ والخكم العلوم جا*ع انظر■ 



تيمية[ابن الإسلام لشيخ الصحح الخراب ]من أيوب بن الحسن رمحالة 

التحداللاهوت علمه ما كل لأن النصارى؛ عليه يتناوله كإ اللاهوت، 
اللأهوأتدون عندهم الابن هو لمن الناسويت، ولأن الناسوأت، علمه بالمسح 

الناسوت،قيه لحل الاتحاد ولأجل اللاهوت، هو عندهم الابن اسم بل به، التحد 
علمنفى بل عندهم، الأزل الابن علم يتثن ب وحده الأب علم إلا يشت لر ولأنه 

وجه.كل من لقولهم مناقض وهذا به، الأب موى ما 
فهل

اموي اسدمح قاس W طلاق بق 
الإنجيلل كتب ما عل الرجل خاطبه ئا أنه هذا ومثل أيوب؛ بن الخن مال 

وحده.اممه الخيرِإلا ليس فقال؛ الخم، أيبما له! فقال 
٢.وحاه١ إلاافه الصالح ليس فقال؛ الصالح، أتيايرحمه وبعضهم هلتات 
منبمنيئة لكن بمثيثتى لأعمل آمحت، لر )إق الإنجيل؛ ق نوله ومثله قال؛ 
٢.أرسلني(ر 
مابه أبعلل فقد القول هذا قال لما يقولون، كإ لاهوتية منيئة له ولوكانت، مال؛ 

ذللث،.ق تدعونه 

منهبائنة غبمر افه قوة ومن افه، كلمة المسيح أن تدعون ذلك، مع أنتم ثم قال؛ 
وتبلىالسإء، إل بمعد إنه بقوله؛ الإنجيل ق عليه وتشهدون عنه، منفصلة ولا 
بينهم،الحكم ويتول باتمألم، وبجازبمم الشامة، يوم الناس ؤيدين أبيه يمين عن 
قولا الدنيا، ق خلقه س أحد يراه لا كان إذ ذللث،، منحه - وجل عز - الله وأن 

يم،نعن والقاعد الدين، يوم العالمن بين للحكومة الخالي هذا كان فإن الأخرة، 
بهالتوحد الأرض ق كان الذي الحسد هو فيه، يشل؛، لا بذاته قائم ثخمى وهو أبيه 

الياءق وبعضتموه وبينه، - وتعال نارك - اممه فصلتم؛ير1، فقد الربوبية، 

(.٧٤الحديد)ص العهد انظر؛ )١( 
(١٥٢)ص الحديد العهد انفلر؛ )٢( 



التوحيدحمى j الصالخي جموع 

_وجل عز — باغ وشرك كفر وهذا صاحبه، يمن عن أحدهما متبايتين، شخصن 
ففدمنه بدت كإ اغ إل عادت وقد امملمة، وهي الإلهية، من خالئا جدا كان ؤإن 
إياها.تنتحلوته التي الربوبية حكم عنه زال 

jLi !) منوصعنموْ ما أصل هي نيا، نحبمرونا أن نحمتا واحدة عن وسألكم
هو؟ما وهواللاهوت، واحد، جوهر إل برعمكم نزثح ١^٠٠ الأقاليم الثلاثة عبادة 
فولأي أو به، ثبأ ني وأي نزل؟ مماب أي وق به؟ أمركم ومن أحدتموْ؟ أين ومن 

عنلكلميد ارمش،، قول عل إلا ذلك، ق أمركم بنيتم وهل فيه؟ تدعونه للمح 
باسمالاس نمدوا )اذهبوا يفارقهم: أن أراد حيث لخلاميدْ قال أنه المحء؛ الميح 
القدس(؟وروح والابن الأب، 

محمعبأن فيه ذمت، يكون أن — صحيحا كان إن — معنا0 محمل كلام ومخا قال: 
الك،يؤيدالقدس وروح المح نبيه وبركة النه بركات لهم نجتمع أن إل الألفاظ هذه 

فلأنصلاة قلتم لبعض بعضكم الدعاء أردتم إذا نراكم وقد والرسل، الأنبياء بيا 
أمورك.عل النييعينلث، فلأن واسم الدعاء، الصلاة ومعنى معلاح، تكون القديس 

واطيعوأأس اطيعوأ آلذنن،امتوأ ينايا ؤ ء: وتعال نبارك - الله ءال، وكا 
وأولنبيه بهناعت طاعته يقرن [. ٥٩الأية اءت النل«ررة منكمِه آاثأس واول الرسول، 

آلهة؟حميعا إتبمم لذللاح: أفنقول الملمين، من الأمر 
يكنلر إن التأول بغير عليه الوقوف عن يد3، معنى له يكون أن يجوز وقد قال: 

انهحكمتم فلم به، أعلم هو ما إل فيه ذمت، القه؛ المسيح أويكون قلناه، ما معناه 
لهاوجعلتم الهة، صارت — وجل عز — اش إل أصافها لما الأمإء هده أن إل ذمت، 
مااستجزتم ، وكيفواحد، شخص وهو بعينه، يجصه أقنوم اسم لكل أفانيم 

يصح•لا الذي يالتأول - وجل( عز - اض مع أشركتموه 
كلبان صرورة تعارفوا أن من فلابد بذاته، أقنوم كل أئانيم بثلاثة قلتم ؤإذا 

إنهالمسح: ؤ، يقولون كإ بذاته، منفرد حكيم ءالم بصير سمح حي، منها أقنوم 



تيمية[ابن الإسلام لشيخ المحح الخراب ]من أيوب بن الحس رسالة 

جهةمن اف مع سموهما أحد اللذين الأفنومن أخذتم فنراكم أبيه• يمن عن جالس 
صفةوهذه القدس، رؤح وروحه المسيح وهي الكلمة، محكمته حي حكيم افه أن 

محيير.حي بصثر سمح علتم حكيم يقال، لأنه كشر؛ مثلها الله صفالت، من 
كنهتبلغ ولا صفاته، تلحق لا إياه صفاتنا كانت، ؤإن - وتعال تبارك - ربنا وكن،ا 

معناههي التي صفاته فنحلتم وعلوه، وحلاله وعزته لعفلمته بالتمثيل إلا محده 
وسائروالحكمة الحياة من واحد لكل أقاذيم وجعلتموه غترْ، سواه وليستا 

أنقولكم قياس عل ومحتمل إلا صفة له أمنوم منها وما له، الذي مثل الصفاين، 
جوهرهس وهي إله، صفة وكل آلهة، الأيانيم هذه كاسن، فإذا مثله، صفة تكون 

سكان إذ مثله، إلها الأمانيم الثلاثة س واحن. لكل صفة كل ذكون أن فيجب 
مائة.ولا غاية له يكون لا حتى ذللث، ق الأمر فيتع جوهرْ 

يلزماكمأفليس قديم جوهر من الممإء ق هي أمانيم بثلاثة قلتم ؤإذا مال،ت 
فإؤإلأ عليها، الحد ؤيقع إليها، يومأ أشخاص الأمانيم لأن آلهة؛ بثلاثة الإقرار 
متبعفةغجر واحد إل ترجع ثلاثة أما احتجاجكم بحص ق تذكرون وأنتم الحجة 

نراكموقد بالشمس، منها يفلهر ما وؤلهور اجتماعيا ق وتثبهوما منفصلة، ولا 
ياء،الإل يمّعد وأنه متحدين، ؤإنان إله المسيح أن عل إييانكم شريعة عقدتم 

مفروزاعنه منفصلا هو أليس صاحبه يمن عن والحالس أبيه، يمتن عن ومحلي 
محتمع،مرة تقولون دين؟ عقد به يصح أو قياس، القول هذا عل يصح فكيف عنه؟ 
فيه،الحجة لبتلملأن شرحنا تقدم فقد الثمس، س به شبهتموه وما منفصل، ومرة 
به.تعلقتم الذي القياس قياسه يكون لا وأنه 

أنذكرتم ما إليه دعاكم الذي إن التتليحات معنى ق تقولون وجدناكم أنا عل 
ق)سبروا لتلأميذهت قال إذ الج^، المسيح عن الإنجيل ق حكاه التلميلء متى،، ١٠

هذاق فكرتم وأنكم القدس(، والروح والابن الأب باسم الناس وعمدوا البلاد، 
لهأن علمتم العالم حدوث ثت أن لما أنه بذلكف المراد أن فعلمتم بعقولكم القول 











اكلميحى j المحالخي صؤع 

معيوسربوا لتأكلوا اللكوت أبير وعدل كإ أعدكم فإق ونحاربي(، بلاني ق معي 
ملكوتق يجعله أن وعده — ثناؤه وحل عز — النه أن فبين ملكوق( ق مائدق عل 

وهونحالففيه، لكم ثلث، لا ما وهدا مائدته، عل تلاميذه مع ويثرب ياكل الياء 
ح؛نلثمعون قوله ثم هناك، وانميم والشرب الأكل ول إليه، بمير في،ا لقولكم 

عشراثتي ل فشم أي إل أطلب، أن قادرا لت، أق نفلن )أم فأحدوهت الخمؤع أتته 
،يكون( أن ينبغي هكذا أنه الكتب، تتم س، كيفولكن! أكثر، أو ملائكته من جندا 

كاعني، يمنعوا أن الملائكة آمر أق ولا نضي، عن أدفعهم أن فائر إق ت يقل ولر 
والأمر.القدرة له من يقول 

علويجب، أزل، أبيه من مولود إنه ^^؛• ١١السح ق تقولون ونجدكم ت قال 
هذامثل ق مييا لا بإيفاحها، مطالبه أنه ؤيعلم فيه، الحجة يثيت، أن القول المدعي 
ركوبعل القوس يجاريء ولا به، اكلاعمبخ يقع لا الذي الخليل، الخطب، 

فانهله، حقيقة لا اؤيلأ ذللث، ق تأول لمن الهلويل والويل فيه، الشبهات 
لما عل أزليا الابن هذا كان إن قوله يتع ممن معه الناس س كان ومن ه، نف

الأزليةامحم لأن بازل؛ فليس مولودا كان ؤإن بمولود، هذا فليس إيإنكم، شريعة 
آحر.ولا له أول لا من عل يقع إنا 

القولأردتم ما فكيف، أول، فله مفعول وكل مفعول، حادمحثه أنه الولود ومعنى 
الشريعة.يعللان كان فيه 

كانإن فإنه اينآ، والابن أيا، الأب سميتم لر واحدة عن أيضا وسألكم قال; 
قدياكان إذ بعينه الأمم هذا يستحق أيفا فالأين لقا.مه الأبوة اسم للأب وحب، 

له؛ذللث،الإيان شريعة تشهد عزيز، ءالم أيضا فهو عزيزا عالما الأب، كان ؤإن مثله، 

(.١٣٧الحدي)صالعهد انظر: )١( 
ه<.العهدالحالد)ص• )آآ(اظر: 



نمية[ابن الإسلام لشيخ الصحح الخواب زمن أيوب بن الخن رسالة 

قدرومن لخلاصكم، نزل وأنه يدء، عل وأتقنت، كلها، الخلائق خلق إنه ولهات قل 
والبنوة،الأبوة اسم تطل ذكرناها التي المعاق فهده عريزأ، عالما إلا يكن ب ذلك عل 
والابنالأب كان فإن ئلأ أبيه، من ولد تقول: اش الشريعة بطلان إبطالها وق 

فصارونماه، أمره عليه للأب وسلهلمان فضل فباي والقدرة، القدم ق متكاضن 
مطيعا.تابما والابن سمنائ، ئبوط 

ررمتى((أن المسيح عبودية ق أولوكم ناوله ما وبْللأن قولنا بصحة يشهد ومما 
ابنالمسح يّوع مولد كتاب قال! أن به ابتدأ ما أول الإنجيل كتابه بني جمن التلميذ 

إلهإنه ولا اممه، ابن إنه يقل! ولر الصحة، عل منه كان من إل به فنإبراهيم بن داود 
بينكمحجة جعلتموه قد الذي للناموت يؤع تسميه إن قلتم فإن يقولون؛ كإ إله، من 

فقدالعبودية، من المح يه يحترف فيإ الأنقطاع عند منكم الحجة التمس من كل ويين، 
جا،عهو الذي المح، للناموت اسم عندكم هو الزى يمؤع امم عل مى نق 

^١.من أوضح التاؤيل هدا إبطال ق حجة فاي واللاهوت، الناموت 
ابنإنه إياهات نحاطبته عند لمريم الملك جتريل قول ؤيوكده قولنا يصحح ومما 

الإنجيل.ل نلاث، من بتا ما عل داود. 
فانالخلائق، بكر المح يؤع أن الإي،ان شريعة ق ذكرتم قد ووحدناكم قال! 

وهوفجائز. وكبثرهم الرجل ولد أول بمي نحوما عل أنه إل ذلك ل ذهبتم يتم 
نعرفنا فلقديم، أول أنه الكر بدكر أردتم كنتم ثمان ■موليته، ل، لقويا محقق 

وبكرالولد من والأول الإخوة من للأير إلا اللغايت، من لغة ؤ، معنى للبكر 

منوكيلك الملائكة، من مالك آدم ولد بكر قائل يقول أن المحال من ولأن ثمرة، 

العهوالجد,ط)صم.ام 





تيمية[ابن الإسلام لشخ الصحح الخواب ]من أيوب بن الخن رمالة 

المسح،بعبودية تنطق وكلها السح، اسم فيه مما آية ألف عنرين من نحوا وجد 
فدمشكلات سرة آيات ماحلأ بالكرامات، احتمه اف وأن محربوب، مبعوث وأنه 

فأخذواهواهم، عل باختيارهم الشريعة وصحوا الذين أولئلث، من فريق كل ناولها 
الحقفصدوا فلوكانوا بعبوديته، ينهلق الذي المعفلم وتركوا الفاسد، التاؤيل ؛ذللث، 
يتأولونهما خلاف، التأويل من لها يوجد التي المسيرة الشاذة المشكلات تلكا لردوا 

علالحزء يقاس أن بجب إنإ لأنه تأويل؛ بغير قد؛انت، التي الكثيرة الواضحات عل 
الايات_، فمن فلهر، بإ أشكل ما وعل حفر، بإ غاب ما عل ؤيتدل الكل، 

تأولوه.كا ليس وأنه فيه، والحجة معناه وبينا هذا كتابنا ق ذكرناه ما المشكلات 
ذلك،،١^^؛ المسيح فر وقد ا، بأبي((ل )أنا قال،ت أنه المج عن محكون ما ومنها 

ياأ-راوق١لت تلاميذه، ق الله إل تف-رع المح إن إنجيله• ؤ، رريوحنا٠٠ ءالا وكشفه، 
كإواحدأ، شيئا أيضا هم ليكونوا أءه!يتني الذي احفظهم؛اسملن، القدوس الرب 

بعدقال، ثم أيقا، أنا أرسلهم وكذللئ، العال؛، إل أرسلتني أنلث، وكإ واحد، ثيء أنا 
سيئاأيصا ليكونوا ومنحتني، أعهليتتي الذي الجد س منحتهم قد إل أيضا• هذا 

يير(.وأنت، ببمم، فأنا واحد، ثيء أنا كا واحدا 
ولم.تلاميذي مع أنا كإ وأنح،ل، ممب أنت قال، أنه ذللث، معنى هو قاوت 
والباءوأءلمهءأ أهدبمم وأنا وءلمته»ا الخلق هديت يير أنك أراد أو ت قلت، 

وتمنع،وتفعل معي هو من وأذى أذاي ل نعى كم ت السمح له فقال عتب•، يفتح الن، وسأله ذلك 
يميالدية ومهل ل الميول الهلويل الرق ل وخذ لمنق، تدخل حش امض ت السمح له نال ثم 

ابالبنحر مغارة ل فزعا منه اختفى قل حنينا وكاذ< حنينا، إل وتمثر ا أخرم ل نمير حتى لمنق 
يولىوكان اليوم، إليه التوبة ة الكنيوهي الصلبة الكنية عند فأتاه عينيك، يفتح حش الشرقي 

تمفمن مات، حش ورحه عليه فنائي وأمه، وسعل فحلق سمح بالآمن ند وكان اخيه، أخدابن قد 
لنكالعيجؤ لا كالتواصع وأنه به، عوقب، كان فيعا للتأمي؛ن،للث، رؤؤسهم وسط حلق النصارى أخد 
(.٣٣٤. ٣٣٣ا/ دمشق)٥ مدية تاريخ انفلر: القي، بالسمح آمن 

(.١٨•)ص الحديد العهال نغلر؛ ا ا













'عباس لابن . امح، وصية مشكاة ل الاقتباس نور 
١٧٣

نتوكلوعله تعين نويه 
ينبغيوكإ ويرضى، رينا محب كإ فيه، مباركا ممرا حمدا العالين رب ض الحمد 

وصحبه،واله الأمي النبي محمد محيينا عل القه وصل جلاله، وعز وجهه لكرم 
كثثرا•ليإ توملم 

عنهااش رصي عباس ابن عن المنعاف حنش حدبث، من أحمد الإمام أحرج 
اممهيضك لكإت أعلمك ألا غليم أويا غلام )ايا فقال: ه النيئ رديف كت محال: 

قافه إل تعزف أمامك، نحده اف احمظ محفظالث،، اش ))احفظ فقال: بل، فاك: *<اناا، 
ئدبافه، فاستعن استعنت، ؤإذا الله، فاسأل ٌألثإ ؤإذا الشدة، ل يعرفك، الرخاء 

يقمهلر بئيء يممعوك أن أرادوا جيعا كلهم الخلث، فلوأن هوكائن، بإ القلم جم، 
يقدروالر عليلث، الله يكتبه لر بئيء يضروك أن أرادوا ؤإن عليه، يقرروا لر عليلثف الله 

الهمجوأن الصبر، مع النصر وأن ممرا، حبمرا تكره ما عل الصبر و أن واعلم عليه، 
إمنادينْع حنش ؤلريق من ساقه هكذا . يسزااال العسر ْع وأن الكرب،، ْع 

بعض•من بعضهم حديثا محففل لا أنه السياق وق مضنمن، آخرين 
محدثلئ،إل غلام ا)يا ولففله: محتمزا، وحده حنش ؤلريق من أيصا وخرجه 

ؤإذاالله، فاسأل سألت، إذا نحاهالثؤ، نحده الله احفظ نحففللاج، النه احفظ حديثا: 
أنالأمة حاءءت٠ فلو الكتب،، وحفت، الأقلام، رفعت، فقد بالله، فاستعن استعنت، 
اّتهااعت،«رلك،لما لريكتبهافه بئيء بمفعوك 

الإبجانثب ق والمهقي ( ٦٣.٣رقم  Ur/Tوالحاكم)( U.Uأحد أحرجه )١( 
١( ٠٩٥)رنم المة أهل اعتماد ق واللألكاتي ١(، • ٧٤رنم  YU/X)( ١٩٥رنم  ٢١٧/١)

القدرق المتفاض وابن ( ٢٨)رقم القدر ق وهب وابن ( ١ ٤ ٠ -  ١٣٩)ص الاعمماد ق والسهقي 

مسندهق يعل وأبو (، ١٢٩٨٨رقم الكبم ق والطراق ( ٣٠٣)ا/أحد أخوجه )٢( 





اعباس لأبن الض. وصية مشكاة ل الاقتباس نور 

يحض.من \ري ويعصها لينة، كلها الحديث أّانيد أن العميل• وذكر 
إستادوهو ذكرناها، الش عباس ابن عن حنس رواية من أسانيده وأجود قلتُ 

به•بأس لا حن 
الترمذي،ثرح كتاب ق عليها الكلام ْع الحدث طرق ذكر استوفينا وقد 

وصايانقمن فاته ألفاظه، وشرح الحديث، معنى عل الكلام هاهنا ومقصودنا 
وأجالها.الدين أمور أهم من كلية وقواعد عفليمة 

هداتدبرُتج الخاطر! صيد كتابه ق الحوزي ابن امج أبو الإمام قال حتى 
وقلةالهديث، -بذا الحهل من أسفا فوا قال! ثم أطيش. وكدت فأدهشني، الحديث، 

ا.اعناْل الفهم 
ونواهيه،وأوامره وحقوقه اممه حاوود احفظ يعنى! محفظلث، اممه احفظ فقوله 

وعتل؛الاجتناب، نواهيه وعن،- ؛الامتثال، أوامره عند الوقوف هو! ذلك وحفظ 
فعلذللثج ق ودخل عنه، مى ما إل به أمر ما يتعدى ولا يتجاوز فلا حدوده، 

افهإن ١١المرفؤع! ثعلبة أبي( حديث، ق كإ كلها، المحرمات وترك حميعا الواجبات 
فلاحدودا وحد تتتهكوها، فلا حرمات وحرم تضيموها، فلا فرائص فرض 

نمتدوهاءآم.
ؤآلحنفقرونؤ قوله! ق تعال افه ذكر كإ الله، حدود ■حفظ ق يدخل كله وذلك 

[.١١٢لخيولآش4]اكوة: 

ون،( ٧٤٦١رقم  rin-rno/U)الأوط وق ١( ١ ١ ١ رقم ،؛Y Y/1اسر)j( والطراف 
الصفقال Y^'؛'Y(، رنم 'Y٣ ٨/٤)\ذش\بن مد وق <، ٥٨٩رنم ( ١YYY-YY / YY)الكيثر 

قالووكا وحسنه يضرم، الل.ارقطني رواْ حن حديثا <! ٢٧٥)ا/والخكم العلوم جاُع ب، 
Y(. ٦٦/ ا )•Y اuرتم، قح وانفر: ٤( ١ ٦ انمالحن)ص رياض 



١٧٦

التوحيدحى ل المالخي جموع 

آلرخمنىحثي ثن وج؛ حفيظ أوايا لتكن دوعنو0 ما هذا ؤ تعال؛ ومال 
لأوامربالخافظ هاهنات الحفيظ وفسر [ ٣٣، ٣٢زق: ^ منسمازو~إ( بشا ء وجا بامحب 

حفظومن الأية• ق يدحل وكلاهما منها، يرجع حتى لذنوبه بالحافظ وفرت الله، 
واحد.معنى إل يرُثع والكل أيمحا داخل فهو وامتثالها لعباده اد،ه وصية 

لأهليقول تعال افه ®إن الحنة؛ ق ا،لزيد يوم حدين، ألفاظ بعض ق ورد ومد 
حفظواالذين بعيالي، مرحتا الحج.>_،أ لهم وكئم، نيارته إل امتدعاهم إذا الحنة 

٢.مشفشزرال حال كل عل ض وكانوا بالغسث،، وحافول عهدي، ورعوا وصيتي، 
محب،ما أعظم ومن كله. هذا فيه يدخل اممه محفغل أن عباس لابن هو فآمره 

علحنغفلوأ ؤ _أ تعال — الله قال الخص، الصالوايت، الماموراتث من حفظه 
علهم وآلذنن ؤ تعال؛ ومال [. ٢٣٨]القرْ: ه آتوتعفير ؤآلصإوة آاهقؤ1و'ت 

[.٣٤ه نحافعلون;رقع مبملاتؤم 
ول،١ الحنة«أيدخله أن عهد افه عند له كان عليها حافظ »من الض وتال 

الحديث،القيامةاا يوم ونجاة وبرهانا نورا له كن عليهن حافظ ®من آحر؛ حديثا 
(،٨٧رصي مرصلأ جعفر أي حديث من ا ليالي. حديث كتابه)ثرح ل اش رخمه الصفح ذكره )١( 

وقالضعيف، اساده ونالت ( •٨—٢٨رص بالطر والممديق رأ/يأآ( اكور الدر وانظر؛ 
معضلا،هلكل.ا وأبونمم الدنيا أي ابن رواه (؛ ٣٠٨—٣٠٧رة/والترمكج الرغيج ق الند.رى 

؟■،[!م.واض منكر، ورفعه 
شيئامنهن يضح ل! نس جاء فمن العباد، مل الق كتبهن صالوايتح •خمس نرسب،؛ بلغظ أخرجه )٢( 

الأحاديثق القدمحى الضياء احرحه ابة...• يدخله أن مهلل افه عند له كان بمحقهن امتخفائا 
 /A(٤٩رنم  ٣٦٥الختارة  )0/ق حبان وابن ٤(صحبحهrr  ١٧٣٢رقرأ ) الكبرىل واياتي

الكبرىق والبيهقي ( ١٤٠١ررقم وابن.اجه ( ١٤٢٠ررقم داود وأبو ( ٣٢٢)اا^\رقم 
(١٥٧٧ررقم والدارص ( ٤٢٣٩رقم  ٤٦٧رآ/رقمخْ.أ( )؟/٨ ( ١٠٧٣رقم  ٣٦١را/

٤(.٤ ٢ رآ/ الأحوذى وتحفة ( ٢٨٨/٢٣رالتمهيد وانظر: ٤(، ٦ ١ ررقم اكنرى j وسش 
(٢٥٤ررقم الظمآن موارد j والهيثمي ( ١٤٦٧رقم  ٣٢٩/٤رصحيحه ل حبان ابن أخرجه )٣( 

١( ٦٩افد)٢; ل وأحمد ( ١٧٦٧رقم ٢  ١٣الأوط)٢; j واممبراف ( ١٢٧٢ والدارُي)رقم 





١٧٨

التوحدحمى ل الصالخي جموع 

حالفتهاسن ق جمث 

عنهإفكفر ذهب باق محالفان باثتين مر إذا كان أنه القه؛ أيوب عن روي وفد 
حليممائة امرأته صرب عل حالفج !ا ولهذايشعران. لا وهما يأثإن لئلا يمينهإ، 

غثره.وأيإن لأيإنه لحففله بالرخصة افه أفتاه 
لا؟أم غتره إل الرخصة -تعدى هل العال،اء: اخلف وفد 

أمثالعينه من يمل من العرش حملة من أن بلغني حسب: بن يزيد وفال 
اممهفيقول خشيتك. حق قنثى ما بحانك قال؛ رأسه رغ فإذا البكاء، من الأمار 
ذلكيعلمون لا كاذب؛ن بامحمي محلفون الذين لكن تعال؛ 

باممهالحلفج كثرة ر يصل. ولا باق، الكاذب الحالف ق العظيم التشديد ورد وند 
الصدور.ق هيبته وقلة تعال، بافه الخهل من إلا 

ا،لرفوع؛ه عود مابن ث حال ق كإ وبطنه، رأسه حففله الومن يلزم ومما 
وماالبطن ومحفظ وعى، دما الرأس نحفظ أن الحياء حق اممه من *الاستحياء 

والرمدي.أحمد الإمام خزحه حوي* 
جعوقد محرم، عل الإصرار عن الةاو_، حففل يتضمن حوي وما البعلن وحففل 

عنهاولنإلئ،كان كد وآئبمرؤآلمواد آلشنع إن ؤ تعال؛ قوله ق كله ذلك اممه 
الحرامإدخال من حفظه حوي وما البهلن حفظ ق ويدخل [ ٣٦ه متئولأ 

والمشروبات.المأكولات من إليه 

(.٥٣٢ ره/ دمشق مدية تارخ انظرت ( ١ ر 
بجفينمالأمان)ة/آآآرتميهحة(.

٢(•  ٢٥رهم  ٣٩١)،،/ والزار ( ٤٩٤)رقم اسر j واتجراق ( ٢٤٥٨)رنم التردي ب )٣( 
ُكارمj وا>اطي \( \؟0'رنم  rai/U)( ٧٧٣.قم اكب j والسبمي 

الملوموجامع ١(،  ٢٦الأحوذى)n/ وتحفة ( ٦٢ا/ )٢ اuري كح وانفلر: ٩(، • الأخلاق)رقم 
والخكم)ا/هخا،ا.أ(.



هءاس لابن اكي. وصين مشكاة ق الأنتباس نور 

والفرج.اللسان حفظ المنهيات من حفظه محب ومما 
لحلرجلثه بئن وما لحيته بض ما حفظ ررمن ه: هر!رة أي حديث وي 

النيعن ه سعد بن سهل حديث من البخاري وحرجه الحاكم حرجه ، الحنةااأ
الإمامند موق . الحاةا٠ له أصمن ورحليه لحيته ب؛ن ما ل يضمن ®من •' ولفظه قؤ 

لحلوفرجه فقمته ب؛ن ما حفظ ®من ذالت ه الني عن موسى أي عن أحمد 
الخة«لم.

ئلؤ تعال؛ اممه قال الحاففلن، ومدح خاصة الفرج بمحففل الله أمر وند 
تال تموقال "٣؛!• زالورت فروجهم-4 ؤخمئلوأ مزأبصنرهم نعصوأ للموميعئ 

هموألذئ ؤ تعال! وقال [. ٣٥]الأحزاب: آوحنغظأتيم ؤ ؤ
4مإثم ن؛كشأيننبلم ما عقأرو'حمحمأو إلا ذلون|ئأ( جمم 

 ٦[ ~ ٥•

إلإماطه محي \نم اممه وصى U أول أن الخولأف إدريس ش عن روي وقد 

jالطراز ترب بالقط واحرجه الإساد، صحح وقال: .٨(  ٥٨رقم  ٣٩٧)إ/الحاكم احرجه )١( 
لوالمهقي ( ٥٤٥ينم )ا/مآآم الشهاب مث j والقفاص ( ٥٩٦•رقم  ١٩•)،■/ الكه 

قوائدْ)رقمj الرازي وتمام ١( ٤ )رقم الزس j عاصم -أه(واينأبي اكب،)؛/•أمرقمآ'
(.١٨٦/ والحكم)١ العلوم جا"ع واننلر: ( ٦٨٨الصمت،)رقم ل الدنيا أب وابن ( ٤٩•

وءملّْ( ٣١■ / ا )١ الباري وفتح ( ٥٦٥الاستذكار)ع/ وانظر: ( ٦٤٧٤)رنم الخاوي أحرجه )٢( 
(.٢٤٣/٦(ضاكJير)٦١اي(واكهٍد)ه/ القاري)م:ا/ 

ل٩،دالمهقي ١ ٩ رقم  ١٣١ الكم)ا/ ق والطراف ( ٣٩٩والحاكم)٤; ( ٣٩٨احد)(/أحرجه )٣( 
رقم-؟Xoa/\T sX)يعل وأبو (، ٣٦٥)رقم أماليه ق وادحا4ل ( ٥٧٥٥رقم  ٥٥الشعب،)ه/ 

والفقإنحيد، بإسناد الطراق رواْ (: ٣٦٤٦رقم  ١٩٥)م الزغيبح ل الذري وقال ( ٧٢٧٥
واللفظوأبوبمل والدراف أحد روا، (: ٤٣٣٣رنم ٣٣٧ل)r/ وقال الأحيان. هما القات، بكون 

جائعوانظر• جند• ؤإسناده الطراق رواْ ٣( ٠ ٠ ١/ )٠ الجمع ل الهيثمي وقال مامت، ورواته له 
(.١١٩٨)القدير وفيض (، ١  ٨٦/ والحكم)١ العلوم 





هعباس لابن اانما. وصية مشكاة ل نورالاقتباس 

والإنسالخن من ؤيقفلته نومه ق محفظه مالك له إلا عبد من ما محاهد; وقال 

فميبهفيه اض أذن قد شيئا إلا وراءك، قال إلا يأتيه ثيء من فإ والهوام، 
بعضقال وماله، وعقله وقوته بدنه صحة ق محفغله أن  JLjtlJالله حففل ومن 
العالملأنحرفرمالك:

تتعال قوله عل يعضهم ذلك وناول يعقله. مع القرآن حفغل من ت يعضهم وقال 
•٦[ ٥، ]التتزت وخملوأآاصلحته ءامغوأ آلذئ وإب انقل زرددئته يؤ 

قوني،وقوته، يعقاله ممع وهو السنة المائة جاوز قد الطري الهليب أبو وكان 
هن.ْفقال! ذللمثف، عل فعوتب، صيده، وثبة الأرض إل فيها كان سفينة من يوما 

الخنيدأن هدا وعكس . الكبمر ق علمينا الله فحفظها الصغر، ق حفغلناها جوارح 
.٤ يره ق افه فضيعه صغره، ق اممه صع هدا إن فقال؛ الناس، يسأل شيحا رأى 

وءنؤ تحال؛ قوله ق قيل كإ ولده، وولد ولده ق ملاحه العبد الله محفظ وقد 

٢.أييهءأر ملاح حققنا اما [، ٨٢]الكهف،; ه صبملحآ ابوهما 
وقريتهولده، وولد ولده المالح يالرجل ليحفظ الله إن النكير؛ ين محمد وقال 

(.١٨٦والحكم)١/ العلوم وجامع 
ممرابن وض ( ٤٦١ )أ/ الثور الدر واظر: ١(  ١١٩،  ١٦)■r\/تنيْ j اممري أخرجه ر١( 

(.١١٨٦/١لطلومالحكم))آ/ل-ه(وجا،ع 
الزعدذ الري و،واد ها<ا-0مآ( رنم  ٢٤٢)U/ طاوص عن مضفه و سة ش ابن أخرجه )٢( 

الدرالثور)ْ/أأا(.ثق)رقمم(وامملر;'أرقم )ل/ه«
اكفوة)أ/ما،أ-أا<؛(.والحكم)ل/أمل(وصفة العلوم اظر:جا.ع )٣( 
والحكمالعلوم جامع ل الصنف وذكره الكتاق، إل ( ٢٥٨)أ؛،/لمنق مدية تاريخ ل به ن)٤( 

)ا/أخا(ولمسهلأحد.
نيهمل وادميل.ي ( ٢٤٣رنم  ٢٣١)/ )٠ الختارة الأحاديث، ق المدمي الضياء أخرجه )٥( 

(٣٦•المال،)رنم ل الدنيا j وابن < ٣٣٢الزهد)يقم ل المارك ^١؛>، ٣٧٢رنم  ١٨٤)ا/ 
■( ١  ٨٧/ ١ ) والحكم العلوم وجامع ( ١ ' ■ )آ/ ممر ابن وشر ٧( / ١ )٦ الطري ضر وانفلر؛ 









ُهعباس لأبن س الّتي دصيأ مشكاة ل الاقباس نور 
١٨٥

عندكنت ولو  I،Jl_دير، بقرب برية ق مرض قد السائح إبراهيم أبو وكان 
علوقعه حتى ظهره عل فاحتمله السع فجاء فعالحول. الرهبان لنزل الدير باب 
أربعإئةوكانوا فامالموا الرهبان فرآه الدير، باب 

فإنرجس، ءلاقة فمها ق حية وعنده بستان، ق ناؤا أدهم بن إبراهيم وكان 
المؤذيةالخيوانايت، من حفظه افه حففل فمن • استيقغل حتى اليباب عنه تدب زالت 

حتىحلقه، بين اممه صثعه الله صح ومن له، حاففلة الخيواناُت، نالك، وجعل بالهلع، 
بهوأرفقهم به أهاله أحص ويصر ينفعه، أن يرجو كان ممن الضرر عليه يدخل 
وحماريخادمي حلؤ، ق ذلك فاعرفح الله لأعمي إل ؛عضهمت قال كإ يؤذيه، 
يواتيهفلا عاليه يستحمى وحماره يهليعه، ولا عليه خالقه يسوء خادمه أن يحنى؛ 

لركوبه.

اللهمحصية ق محمؤع كله والشر عليه، والإقبال الله ءلاءة ق محمؤع كله فالخير 
أبدأتقرارا لقدميه محي لر سيده سده فارق من العارف؛نت بعض قال عنه. والإعراض 

لوى تهلالأرض وحدت إلا نا زائحشكم ا موافه 
رتبأذبم_افيلنإلأممثولأف،انمزممنبافم 

نالمذكرة، حكاية _>< بقوله: ( ٢٢آ-أ<٢٨ا/الملأء)١ ذسرأعلام الذمي ا.لأكاة هدم أذكر )١( 
الرنانجعفر حدتنا عل، بن عمر أخرق شانلأ بن إسحاق ش حط س نقلت، يعل: أبو القاصي 
وذكرالرنان• وصع س فلعلها فلءكرها، اش، همد سمعت الول، ين محمد جعفر أبا ّمعتا جارنا، 
لأبنالأرئد القصد وانظر: ( ٢٩١رنم الصفوة)٨  -تق ]يؤذي ا؛ن القصة 

.فلح)أ/ب(.
صفةل الخوزتم، ابن وذكرها  iX'\A)\'/دمشق مدينة تاريخ ق عساكر ابن القصة هذه أحرج )٢( 

دمشقمدينة تارخ واننلر؛ ١( )خ/آ' الخلية ق هماض بن الفضيل عن نعيم أبو أحرجه )٣( 
(XAr/iA ) )ااصفوة)آ/ح"اآ(.وصفة ُاكدوينو،أخارقزوين)ل/ماّا

^لمر)اآ/خه(واسالوقفيكثفس)آ/أهأرنمههأأ(.)؛(ذكرالتن 





ظءاس لأبن M المي وصة مشكاة ق الاثباص نور 

٠وغثره ائي النخرجه 

صعدتوجهها عل الصلاة صل إذا العيد ارأن مرفوعا: حديثا اممرال وخرج 
حففكي.كإ اف حفظك لصاحبها: وتقول الشمس، كرهان برهان'• ولها اف إل 

وتقول:صاحبها، وجه حا يضرب ثم الخلق، الثوب يلف، ك،ا لفت صمها وإذا 
٢.صمش<اأ كإ افه صمالث، 

أمركعل ونتنا ءفغلائ،، lLJاعصمنا اللهم خهليته: ق يقول عمرهمحد وكان 
حفظه،عن سأل لا أخي يا فقال: اممه، نحففله بان السالمج لبعض رجل ودعا 

الحففلفإن الدين، بحفظ الدعاء هو المهم إن بمي• الإيعاز• محففل قل: ولكن 
بينهونحول دينه، المؤمن عل نحففل تعال قافه والفاجر، الر فيه يشترك قد الدنيوي 

كإوهذا يكرهه، يكون وقد ببعضها العيد يشعر لا قل- باسباب عليه يفده ما وي١ن 

منإJصر وآشمحثِآء آلئزء علمه لئْتجين يقد'للث، ؤ تحال: قال ^ ٥٤١١يوسف، حفظ 
السوءمن اطه خئصه طه أخلص فمن [ ٢٤ه علمادئا 

المعاصىأسباب وين بينه وحال يشعر، لا حيث، من منها وعصمه والفحشاء، 
فتنة،ق القتال إل الخروج ق يتهيثون ثيابا ادكرخي معروف، رأى كإ المهتكة، 

j \أخرجه )١(  JU (١٣٥١، • ٣٥• رنم  ١٣٢٨الكرى • )دالمهقي ١ j يقمالكثرى
الكيدول ( ٦٧٢٥رقم  ١٨\- U/U)( ٤٦٦٧رنم •٦ )؛،/ الأوط ق ^١^ ( ١٨٢■٥٨
١٢ ١ الشم،)■T/ ذ ( ٨٥٥حد)رم بن وب. وأحمد)T/٧٨( ( ١٣٥٧١رنم ٤  ٢٧ا/ )٢ 

١(. ٨٧/ والحكم)١ العلوم جاح وانفلر: (، ٨٢٨الدعا،)رقم j واممراف ( ٤٣٣ ٢ رقم 
(٤٢٧رقم ■ rr)\/\الثامحن مد وق ( ٣٠٩٥رقم  ٢٦٣)مق!لاوط ١^ أخرجه )٢( 

 /U(ْواسلي ٢٧رنم٨•١٥١/٧ا■٢()٩١رقم  ١٤• واوزارفيمد) هحه(وال_هقي)رقم
jالطراز رواْ الجمع j اشنمي وقال ( ٣١٤)مم؛ا-؛؛ارقم.لشب اق 

وبقيةحماعة، وصعقه والعجل، الدس ابن وثقه حكم، بن الأحوص وفه بحوم، والزار الكير 
موثقون.رحاله 

•بحّاك اعصمنا ت وفيه (، ٥٤)/الأولياء حالية ق نعيم أبو أحرحه )٣( 





ءهماس لابن النيئ. وصيت مشكاة في الاقتياس نور 

ثلاث.بعد ومات ليلته من المملوك فمرض افه فاستغاث ليلة فقام 
علالموافقة منه أراد من لسان عل حرت بموعظة ه نفعمم من ومنهم 

فإنهالصخرة، عليهم وانهلبمت، الغار دخلوا الدين اكلأتة لأحد جرى كإ المعصية، 
ولاافه، اتق اف عبد يا له! قالت، امرأته من الرجل محلى المرأة تللث، من جلى لما 

يتويعلا كان إمراتيل بني من الكفل وكدللث، محهارا،، فقام بحقه إلا الخاتم تقضى 
منالرجل مقعد منها قعد فلمإ دينارا، تن فأءهلاها امرأة فاعجيته معصية عن 

•حملنيؤإنإ ئ3ل، عملته ما عمل ولكن لا ئالتؤ؛ أكرهتلثج؟ وقالات ارتعدت، امرأته 
وقال!الدنانمِ، لها ووميا عنها قام ثم أخافه، ولا افه نحاني، فقال،ت الحاجة، عليه 
اممهغفر قد بابه: عل مكتوبا فاصبح ليلته، من ومات أبدا. الكفل افه يعمي لا واض 

مرفوعا.عمر ابن حدينؤ من هدا حديثه والرمدي أحمد الإمام حرج ، للكفل 
قدله! وقالت، ففعلت،، الأبوايث، بغلق وأمرها نفسها، عن امرأة رجل وراود 

فلمتعال. اممه وب؛ن بيننا الذي اياب قالت،• باب،؟ أي قال،؛ واحد. باب بقي 
فاينقالتإت الكواكس،. إلا يرانا ما لها؛ قال( أعرابية رجل وراود لها• يتعرض 

ومعصيته.العLل بين وحيلولته تعال الله ألهلافؤ من كله وهذا مكوكيها؟! 
لعممهمعليه ولوعروا فعصوه، عليه هانوا المعاصي؛ أهل ويكر الحسن قال، 

(.٢٧٤٣وُام)رثم( ٢٢١٥الخاري)رنم ايرجه )١( 
jواس ( ٥٧٢٦رقم  ٩١-  ٩٠ا/ )• وأبوبمل ( VtU؟•ينم  ٦١)U/ ثث ش ابن أخرجه )٢( 

الأسمحعف س،ا حن، حت.يث، ،uJا وئال،: ٢( ٤  ٩٦والترمذي)رنم ( ٧١• ٩ رنم ٤  ١٣اكب،)م/ 
سالكفل الرواية؛ سْ ذ ونع *كاذا ( ١٩٢صرم)ُآ/ ل ممر ان وقال، الترطي، ضن عيف ضق 

غري،.ؤإضاده المنة، الكتب، أصحاب من أحد لآعنرجه الحاديثه وهن.ا أعالم، واف إضافة غم 
العلومجا*ع وانغلّ• ( ٨٧٩، ٨٧٨ْرنم ١ ١ ١ الإي،ان)ا/ شب، ل اليهقي القصة >،-، اخرج )٣( 

اكنوة)أ/ههم(.وصفة (٠ ٥ ٥ ١ / )١ ١^ وفيض ١( ٦ ٢ / والحكم)١ 
مدينةتارخ ل اكر عان تريّح بالقفل وأخرجه ١(  ٨٨/ والحكم)١ العلوم جا*ع j( الصف ذكرْ )٤( 

سليإنش عن الحلية ق نعيم وأبو اثماراق. ليإن م وش البارك ان عن ١( ٥ ١ )٤م دمشق 
(٧٢٢٨٠رقم٤٤٧/٥(واسفيفب،الإيإن)٢٦١/٩>



اكوحيدحى ل الصالخي محمرع 

}الآ-محرة عل الدنيا آثر ولا كريم اض معصية عل أصر ما شرت وقال 
إماالدنيا. أساب من سبب ق يعي قد الحبي أن دينه ق لعبل.ه افه حففل أنولع ومن 

منله يعلم لما أرائه ما وبين بينه افه فيحول ذلك، غير أو النجاران أو الولايات 
لخلاك<.كراهته مع يشعر لا وهو ذللت،، ي الخيرة 

إليه،اض فينظر أوالإمارة التجارة من بالأمر ليهم العبد إن ه؛ عود مابن قال 
عنه،الله فيصرفه النار. أدحالته له يمرنه إن فإل عنه، اصرفو٥ للملأتكة؛ فيقول 
،.وحل؛ عز اممه قفل إلا هو وما فلأن. يهال فلأن، ممض يقول؛ يتطير، فيظل 

حيره،فيه يكون ولا الهلاءات أبواب من بابا بطاإأجإ قد العبد أن هدا من وأءج.با 
يثعر.لا وهو له صيانة وبينه بينه افه فيحول 

من*إن ت وجل عر اغ يقول مرفوعا، أنس حدينا وغيره الطيراف وحرج 
المن صادي من وإن ذللئ،، لأمده أفقرته ولو الغض إلا إي،انه يصلح لا من صادي 
إلاإيإنه يصلح لا من صادي من وإن ذلك، لأمده ولوأغنيته الفقر إلا إي،انه يصلح 
ولوالمم إلا إي،انه يصلح لا من عبادي من ؤإن ذللثج، لأمده أمضته ولو المحة 

كيلاعنه فأكمه العيادة من بابا يهلك، من عبادي من ؤإن ذللثؤ، لأمده أصححته 
،.حبيرارأعليم إل ئلوبمم، و يا بعلمي صادي أدبر إف انمحب، يدحلمه 

غزوتإن إنلث، هاتفح؛ به فهتف، اكهادة، موال يكثر المتقدمين بعفى كان 

مواله.عن فكف، تنمرت أمرت ؤإن أمرت، 
ودنياهدسه أمور ق حففله الله تول حقوقه وراعى اممص حدود حققن فمن الحملة وق 

ا0ه.رخمه حيان بن هرم عن قريب بلفظ ٢( ١ ٤ U/ ر الصفوة صفة ق الحوزى ابن أبوالفرج ذكره )١( 
.١(  ٨٨/ )١ والحكم العلوم جاهع ل المنقط وذكره ( ١٢٩أرقم الزهد ق المارك ابن أحرجه ا ٢ ١ 

)ما/هه-آ-ه(يثق -زريخ.دية اكرj موابن الحلية ل نمم أبو أخرحه )٣( 
١( ١٦)(/( ٣٩)م ممر ابن طر وتف( ١٤)آ/بغداد و-ار؛خ ٤( • )\ا الصفوة صفة وانثلر: 
.٣( ٥ ٩ ، ١  ٨٨/ )١ والحكم العلوم وجامع 

اكدينفيأخارتزوين)ا/ههم(.)؛(انثلر: 





التوحدحى ق المالخي محممحع 

فهذا٢، مه«ل من أنزله حيث مه المد ينزل اف فان صده، اف منزلة كيف فلنفلو 
حدودهومراعاة حقوقه وبأداء اض بحقوق المد اهتإم قدر عل أنه عل يدل 

اللهرصي همه غاية كان فمن له وحفظه به اعتناوه يكون له، وحففله ، iLIJijواعتنائه 
كإذلك، حب عل له يكون الله فان وخدمته، ومحبته ومعرفته قربه وءلاو_ا عنه 

4اوفي*هلتمح بمدى وأوقوأ ؤ '١[، ٢ ]١^: 4 أذكركم قاذكريف ؤ تعال؛ ءالا 
ومنويزيد، عشرأ بالحسنة يجازي فهو الأكرم؛ن، أكرم بحانه هو بل ٤[ ٠ آ\لمقرق■' 
أتاهومن باعا، منه تقرب ذراعا منه تقرب ومن ذراعا، منه تقرب شرآ منه تقرب 
منإلا الكروم يصيبه ولا شه، قبل من إلا الإنسان يوق ما ، هرولة أتاه يمثى 

(٤)عليهحلهل حلهل ومن له، صفي صفى من بعضهم؛ وقال 

دأبومل( ٢٥•١ رقم  ٦yالأوط)rاj واممراو ( ٠١٨٢ رنم  ٦٧١الحاكم)١; أخرجه )١( 
(٥٢٨رنم \كب)\/\{<j r اا(واو؛هقي ٧• خمد)رنم بن وعبد ( ١٨٦٥رنم  ٣٩)٣!'
الميزانلسان ق حجر ابن الحاففل قال ( ١٩٥— ١٩٤)U/ دمشق مدينة داريح ل عساكر وابن 

يكتبلا محهول هدا ؤإمحاق ضعيف، محهول حجاج الأزديت قال (؛ ١١٥٤رقم  ٣٦٩/١)
لالمندري حسنه يبن،ا الضعفاء، الحديث هدا عل اف جع فقد صعيفان، وأيوب وعمر حديثه، 

نحرحاْ،ول؛ الإناد صحيح حدث هذا الحاكم: وقال ( ٥٢٣٢ رقم ٢ ٦ ١ والترهيب)آ/ الترغيب، 
خماعة،وصعقه واحد، ضر وثقه وند عفره، مول اف مد بن عمر وفيه المجمع: ق الهيثمي وقال 
١(.٢ ٦ الترمذي)٢/ للمحكيم الأصول نوادر وانفلر: الصحيح. رحال رحاله وبقية 

ذكرن،إذا معه وأنا ي، صدي قلن عند أنا تعال: افه ®يقول هو: الّك، يال، قال• ه هريرة أي فعن )٢( 
بشمإؤ تمرب وإن منهم، حم ملأ ؤ، ذكرته ملإ ؤ، ذكرن يإن نشي، j ذكرته ه نف3، ذكرن فإن 

أحرجههرولة"• أتينه يمني أتان ؤإن باعا، إليه تقربت ذراعا إئ تقرب ؤإن ذراعا، إليه تقربت، 
(.٢٦٧٥وسلم)رقم( ٧٤اJخاريرقم٥•

(.٣٢٦/١)٣(انثلر:صةةالصفوة)
أيقول من الحوزي ابن وذكره النخر، بن متلمرف عن ( ٣٩٥/ ا )• الحلية j نعيم أبر أحرجه )٤( 

(.٩٢٢ ر؛/ المموه صفة اننلر: عليه، كدر 5اور ومن وفته: الداراق، ماي،ان 



>عباس لأبن ه الض دم؛ مشكاة ل الأنتباس نور 

حركاتق اف عممه قلبه حطرات ق اغ راقب من مروق؛ وقال 
الحمد.وفه كفاية، إليه أشرنا وفيإ حدا، يطول المعنى هذا وبط • جوارحه 

حفظمن أن معناْت اخرى؛ رواية وق أمامكاا ارنحده ه' وقوله 
ومحفظهؤيتصره، محوطه الأحوال، حمح ق معه اممه وحد حقوقه وراعى افه حدود 

الدينْع تعال وهو كسبتا، بإ نفس كل عل قائم فإنه ؤيدده، ويؤيده ؤيوفقه، 
محنون.هم والن.ين اتقوا 

،vJjuلا الش الفئة فمعه معه الله يكن ومن معه، يكن اف يتق ومن قتادْت قال 
ا.ر يضل لا الذي والهادي ينام، لا الذي والحارص 
كانؤإن نحاف،؟ فمن معلئ، الله كان إن يعد• أما له• أخ إل لفح اليحض كتب، 

واللام.،؟؛ ترجول فمن علميلمثج 
اينمعآك،و وهو ؤ تعال• قوله ذ الذكورة العامة المحية غبمر ؛التقان المعية وهذه 

الما بجتون إذ معهم وهو مزآش ننثحمون ولأ ؤ وقوله؛ ا؛ا، ]١-^-^■: ب كنتم ما 
والحففلوالتايييؤ النصر تقتفى الخاصة المعية فإن [، ١ • ٨ ]الناء: ه من^لمول يرمى 

وأزرهشكماأيع إئى محافآ لأ ؤ وهارون: لموسى تعال قال كا والإعانة، 
[،٤ • ه معنا أس ائت ■محزن لا ث بمجه يقولن إذ ؤ تعال: وقوله [، ٤٦تطهت 

افهباثن؛ن ظنالئ، ®ما الحال: تللث، ق ه الصديق يكر لأف قال قد ه الثك، وكان 
يلفةنحومحا بن نطون ما ؤ تعال؛ قوله ل الذكور المعنى غثي فهذا ثامحا® 

-• ء هزأْكزإلأ سذ;لالم،ولآ الق ولا نادنبمم' > إلا خمنة زابنهزولإ > إلا 

)ا(اظر:صسنالمفوة)؛/هأ\(.
(.٢٥٩الصفوة)٣ صفة وانظر: ( ٣٤• - ٣٣٩الحية)Y/ ق أبونمم أحرجه )٢( 
٢(.٥ ٤ ؛/ ١ ) دمشق مدية تانيح انظرت )٣( 

(.٢٣٨١(و.Lم)رقم٤٦٦٣اوخارى)رةم)أ(أحرجه 



اكوحدحى ل الصالخي محموع 

الأية.٧[ ماكائوأه]الجادلة: معهزاس 
فيه!وقوله الإلهي، الخدين، الخاص المعنى هذا ومن حماعة، لكل عام ذلك فإن 

يسمعالذي سمعه كنت أحببته فإذا أحثه، حتى يالنوافل إؤ يتقري، عبدي يزال ®ولا 
غثرإل ، بما١٠أ بمثى التي لرحله بما، يهلس التي لئيم به، يصر الذي دبمرْ به، 

واما0،\تذ\عه ممن سبحانه الرب فرب عل الدالة والسنة، الكتاب موص من ذللث، 
وراعاه.حدوده وحففل 

إلهاتف؛ يه فهتف، فاستوحش تبوك ؤلريق عل اليية الحإل بنان لحل 
أمامهوحده حقوقه وراعى الله حفظ فمن ٢. معالئ،؟ل حبيبلث، أليس تستوحش؟ 

حلقه.عن يه وليتغن به، قليتانس حال، كل عل ونحاهه 
حرجه، كان حيثج معه الله أن العبد يعلم أن الإيإن أقفل الحدين،! وق 
ممرالريانين العناء بعفن كان حدا. يهلول القول هدا ويسهل وغيره، الطرال 

وأنشد.فردهم، يودعونه، معه مره الناس مخرج وحده، المفر 
ب؛؛بدكراك كنىسا ا أهاْنت، وأنإذانحزأدافا 

عليه.ه محلوربا ، المبت، هدا د ئالبل وكان 
اتقىإذا العبد أن المعنى! الشاوْاا ق يعرفالث، الرخاء ق ارديج إل ، *تعرف^! قوله 

(.٦٥• ٢ )رقم البخاري أحرجه )١( 
وجامع>أ/ا،؛أ( الصفوة وصفة .( ٦٦٩٣)بغداد و-ارغ (، ٣٢٤ا/الأولياء>• حلة انفلر: )٢( 

١(. ٨٨/ والخكم)١ العلوم 
(٥٣٥رنم •٣ )\اه مداكاسن وق ( ٨٧٩٦رنم  ٣٣٦M)الأوط j اممراف أخرجه )٣( 

 r\^الهيض ونال ( ١٨٨، ٣٧، والحكم)ا/٤٣العلوم جاح وانقلر: (. ١٤١٦رقم )٦اj
منأر ولر نلت،: ممر، به ءث،ان به تقرئ ونال: والكبر، الأوط ق الطراق رواْ ٦(؛ • / الجمع)ا 

جرح.ولا بثقة ذكرْ 
قحجر وابن ( ٦٧/٦٦)دمشق مدينة تارخ ل عساكر وابن ( ١٣٧/ ١٨)المر ل الذمي ذكره )٤( 

(.١١٨٢الأمبابح)م ق الر عبد وابن ٦( ٤  ٩٢رقم ١ ٤ ٥ الإصابة)ه/ 



ظعباس لأبن الض. وصية مشكاة ؤب الاقباس نور 

إلبذلك تعرف فقد وصحته، رحائه حال ق حقوقه وراعى حدودْ، وحفغل الله، 
فجاهالرخاء، ق عمله له وعرف الشدة، ق ربه فعرفه معرفة، وبينه بينه وكان النه، 
عزالله من القرب، تقتضى خاصة محرفة أبقا وهذه ايمحرفة، ؛تللثج الشدائد من 

نحفىلا اممه فإن العامة، المعرفة بما اراد وليس لدعايء، ؤإحابته لحبد0، ومحبته وحل، 
آلأزضمتل افثاكر بغزإذ هواءال»و ؤ ت تعال تمال ك،ا خالقه، من أحد حال عاليه 
حلمثاولمد ؤ تحال؛ وقال [، ٣٢ه امهنتتكلم تهلون ل احثه ائز وإِذ 

.[ ١ ٦ ]j،؛ ه ئمهُ بهِء تونومئ ما لإسنؤظو 
عبدييزال ارولأ الإلي• الحديث، ق إليه النار هو الخاص التعرف وهذا 

امحتعاذقوكن لأعهلينه سألي ®وكن قال؛ أن إل أحيه® حتى باكوافل إل يتقرب، 
لأعيذنه®.

بينكوما ففيل يا فقالتجت الدعاع، فسألها العابدة بشحوانة الفضيل اجتمع 
عاليهمغشيا خز شهقة المقبل فشهق أحابالئح. دعوته إن وبينه؟ 

الحجاج،من هاربا محمد أب حبيبم، إل الحسن أتى السايحت جعفر أبو وقال 
بينلث،أليس سعيد أبا يا فقال! أثري. عل هم الشرمحل من احففلنى محمد أبا يا فقال! 
أثرهعل الثرمحل فدخل الست،، ادخل هؤلاء؟ من فيسترك تدعوه ما الثقة من وبينه 

علطمس اممه أن إلا بيته، ق كان بل فقال! ليحجاج، ذللثح فذكروا يروه، فلم 
معرفةللعبد حصل للعبد الخاص التعرف هذا حصل ومتى يروه^ فلم أعينهم، 
محرفةغير خاصة محرفة وهذه منه، والحياء به الأنس له توجبم، بربه، خاصة 

ؤإشارابمماكحرف، وهذا المعرفة هد.ه عل كلهم العارفن ومد.ار العامة، المؤمنين 
هدا.إل نومي 

(.0٦الصفوة)إ/ صفة وانظر; ١(  ١٣الحية)A/ ق نمم ابر احرجه )١( 
(.٤٨ا/)٢ دمشق تارخ.دية اكرj موابن ( ٣٩•)،،/ اعال تمذيب ق الزى القمة ذم )٢( 

١(. ٨٩/ والحكم)١ العلوم جامع ل والمنم، 



الوحيدحى j المالخي محمهمع 

أماومحك فقال! النساء. ذكر ق البارحة سهرت يقول! رجلا سليان أبو سْع 
}زعرفأ لا ممن تستحي كيف ولكن غثره، ذكر ل صاهرأ يراك منه، تستحي 

وليسمولاي أعرف حش أموت لا أن أحب الأنهلاكي: عاصم بن أحمد ونال 
ايُرفةوهدم } مه١ اّتحيست، عرضه إذا الذي العرفة: ولكن به الإقرار معرفته؛ 
شدةكل من إنجانه ق يه وثقته يربه العبد توجب الخاصى والتعرف الخاصة 
تمده.دعاء الرب استجابة وتوجب وكرب، 

فإناالبصرة من حرجت لو له: قيل الحجاج من البصري الحسن احتفى لما 
إنؤإحواف، وأهل ممري من أحرج مال• ثم نكى، عليك- يدل أن نخاف 

فإتعال. افه ثاء إن منه ونحلصني محينجيني أن عل تدلي عل وينعمه معرفتي؛ري، 
شن.يدا.إكراما ذلك بعد يكرمه، كان ولقد بثيء، الحجاج صره 

الوتذكر والعبادة؟ الأمظع عل ميجك، الذي ما لعروف: رجل وقال 
إنبيدء كله هال.ا ملكا إن هاوا؟أ ثيء أي معروف! فقال والمار؟ والحنة والثرزخ 

الذيالحديث، ويوصحه هذا يب،ن ومما ٠ هنأا جح كماك معرفة وبينه يينكا كانتإ 
القهيتحيب أن مر0 ءمن ه: الشي عن هة هريرة أي حديثؤ من الترمذي حرجه 

الرخاءلأ؛،.ل الدعاء فليكثر الشدائد، صد له 
يزيدحديث، من وغثرهم جرير وابن حاتم أنج، وابن الدنيا أنج، ابن وحرج 

ياالملائكة: ^، ١٥الحوت بطن ل دعا لما يونس ٌأن يرفعه؛ أنس م؛ ارُاثمح، 

(•١ ٩ ■ والخكم)١/ العلوم جاُع ل الصف ذكره ر١( 
(.١٨٩/ والحكم)ا العلوم جامع وانفر•' (. ٢٨٢ ١٩الحلية)ل أبونعيم أ-مجه )٢( 
(.٢٣• الصفوة)أ/ صفة وانفر: ٢(  ٦٥الحلية)ه/ j نعيم أبو أحرجه )٣( 
jالذري قال ■( ١٣٩١^•، ١٣٩٦رنم  yAi-^Ar/sبمل)١ وأبو ( ٣٣٨٢التراي)رنمأحرجه )٤( 

شحدث ]أي؛ حديثه من والحاكم الترمذي رواه .(.' ٦٥١٧ونم  ٣١٣)٦!والترهب—V الترغيب 
والحكمالعلوم جا*ع وانفر• الإستاد، صحح ُنه،ا• كل ل وتال سليان، حديثا وعن هميرْء 



>عاص لأبن الني. وصت مثكاة ل نورالأتباس 

ومنقالوات ذلك؟ تعرهون أما اف؛ فقال غرية، بلاد ق معروف صوت هذا رب 
ودعوةمتقبل عمل له يرفع يزل ل؛ الذي يونس همدك ئالوات يونس، همدى هو؟ 

منفتنجيه الرخاء، ل يصغ كان ما ترحم أفلا رب يا قالوا• تحم، قال• مستجابة، 
ا.فهلرحه؛العراء،ال الحوت اف فأمر بل، اليلأء؟ 

يونسإن الشدة، ق يذكركم الرخاء ق اف اذكروا فيس! بن الضحاك وقال 
منكان اذهُ ؤ تعالت الله قال الحوت يعلن ن، وقع فليا الله، يذكر كان المحأو 

فرعونؤإن [، ١ ٤ ٤ ، ١  ٤٣]ه يومِيتعثون:,إق(( إل نئيهِت لزث،في أتي؟( آلمنيجتن 
ؤ؛الصتعال: اممه فقال آمنته، قال: الغرق أدركه فلما اممه، لن.كر نامتا طاغتا، كان 

[٩١ئعبم؛ئص؛ه]مس: 
قافه اذكر فق١لت أوصني، ه.' الدرداء لأبي( رجل قال سعدت بن رثدين وقال 

اللاذكةفقالته: وحل، عز اف فدعا صراء: به فنزلت، الضراء. ق يذكرك الراء، 
فدعاصراء به فنزلت، الراء 3، بدعاء ليس كان ؤإذا له، فنقعوا معروف، صوت 

وحلي>ثاا. له^ ينفعون فلا بمعروف ليس صوت ١^^! نالته وجل عز الله 
فرجاف، فإن أيقا، لهذا يشهد الصخرة عليهم وانطبقتف الغار دخلوا الذي اكلاثة 
منالرخاء حال ق الخالصة الصالحة الأعإل من منهم مبن، كان بإ بدعائهم عّهم 

رثم TyyA\/شره)•ؤ، حاتم ش وابن ١( • • / XTتفرْ)j اممدي ابن ايترجه )١( 
ممرابن وشر ( lXA--\XU/o)الثور الدر وانظر: (. ٤٧الدظء)رقم ل والفراق ( ١٨٢٨١

 )X( اممري، أخرجه(ْقتثسرXT / • • )ق أنسة وابن ١ __/U(٣٤٧٩٤رنم  ١٣٨ ):وانظر
١(.٩ • / )١ والحكم العلوم وجامع ١( X ٦ )U/ الثور اليد 

رنم ١٢١)U/( ٢٩٤٨•رقم  ٦١)I/ثإ أب ابن وممف ( ٣٦٧/١)الثور الدر انظر: )٣( 
-o\/yالإيان)وثب ١( ٩ • ا/ والحكم) العلوم وجامع ( ٦٤المب)ص والوابل ( ٣٤ ٦٦٤

^ارعدللإطمأحمو)صآام(ىلهمءنطان.
(.X٧٤٣الم)رقم(ومXX١٥الخارتم،)رقم)؛(أخرجه 







الوحيحمى ل الصالخي جميع 

حشواما البين يوم البين من موتى أمم الأحباب وحلف لناف 
علوتوفاه وفاته، عند اف تولأء حياته ق حدوده وحففل واتقاه اض آطيآ فمن 

القير،عياب عنه ولغ ا،للكين، موال عند القير ق الثابت بالقول وثبته الإيإن، 
و١لفلالمه.الوحدة تلك ق وحشته وآنس 

نييونفمال: حاله؟ عن فتل موته، بعد الرم و الصالختن العلمإء بعض وروي 
أنيرجى فإنه الدنيا ق حلواته ق أنيه وتعال سبحانه اف كان فمن • وجل عز ربا 

بعضهم:يقول هدا وق عنها، ونحل الدنيا فارق إدا اللحود ظلإمتح ق أنيه يكون 
لمدقته زلإأنبإن فوحشي مونتايوم ل كن فيارب 

ثادأرفأبر أهل هومن دمن صائر اف إلى أن ضرني ا دم
الدنياق له الطح عبده اه تول إذا وشدائدها وأفزاعها القيامة أهوال وكدللث، 

كله.ذلك من أنجاه 
منقال: ٢[ تالهللأقت ه محزجا لهُ ؤمنيتقآس"خعل ؤ تعال: قوله ق قتادة قال 
القيامةليوم أفزلع ومن الومت،، عند الكرب 

منينجه الأية؛ هذْ 3، عنها اف رصي عاص ابن عن طلحة أبا بن عل لمال 
٠،٣١والآحرةكلكربفيالدنيا 

مآنثمننوأه.زقاآس قالواإنآلذُرتن ؤ -: تعال - نوله j أسلم بن نيئ ونال 
الحنةلفي فإنه البعث،، ويوم نيره، وق موته، عند ذللئ، ق يبتر قال: •٣[ لكلت،ت 

اصهانالحال.ث؛ن رطمات '١( ٧ يمنى)ه/ ْا.ينة ( ٤٣٦/ ١٣النلأء)أملام سر انظر؛ ( ١ر 
 /T(٣٨١ ) /(.١٠١وتارخأصهان)؛ا

(.١٩١والخكم)ا/العلوم رأآ(انظر؛جا«ع 
والخى؛العلوم وحام (، ٣٨١)أ/ممر ابن تر وتف( ١٩٦- )^دءوا الثور الدر انظر: )٣( 



هعباس لابن اكي. وصية مشكاة ق نورالاقتباس 

^من البشارة فرحة ذمت وما 
يتلقاهقرْ من افه يبعثه حين المؤمن أن بلغنا الآيةت هذه ق الثناق ثابت وقال 

حومه،اممه فيزمن نحرن• ولا تحف، لا له؛ فيقولان الدنيا، ق معه كانا اللذان ملكاه 

لما■همتن، قرة للموس لص إلا القيامة يوم الناس تغشى عغليمة ص فإ عينه، ؤيقر 
وغيره.حاتم أي ابن كله ذللث، حرج ، الدنيا ق يعمل كان ولما الله، هئواه 

ولاالدنيا ق لا الشدة، ق يعرفه أن له فليس الرخاء ق اممه إل يتعرف لر من وأما 
تبدلهأشد الاحرة ق وحالم الدنيا ق حالهم مشاهدة هدا وشواهد لاحرة، اق 

نصبر.ولا ول ص لهم وما بعضهم: يقول المعنى ول لغثري، 
موالعن ومي بالسؤال، تعال الله بإفراد أمر الله®، فاسأل سألته *إذا ء قوله 

منقصلونوتأ}وأأةآ ؤ فقالت بواله، وتعال سبحانه الله أمر وقد الخلق، من غيره 
[.٣٢لالساء; 

،عليه® يغضهب الله يأل لا رأمن ٠ مرفوعا ظلة عود مابن عن الترمذي ول 
وفيهأل( يأن محب، الله فان فضله من الله *اسألوا ت هريرة \لي عن أيصا وفيه 

١(.٩ ١ / والحكم)١ العلوم جامع انظر؛ )١( 
الذرابن إل ( ٣٢٤)U/ الثور الدر j يوطي الوءزاْ (، ١٩١)ا/ وا-م العلوم جامع انفلر: )٢( 

'١(٠ أ/ ممر) ابن شر وانظر؛ ( ٢٨٩الحلية)\ا ق أبونعيم وأحرجه حاتم، أبي( وابن 
ندمهل بمل وأبو ( ٢٤٣١رنم  ٧٣)الأويل j واممراق ( ٣٣٧٣)رنم الترمذي أحرجه )٣( 

(دءسه،دامح،ذ،١٨دنم٦•٤٦٦٧/١(م)
الدعا،ذ واسراف ( ٦٥٨الفرد)رقم الأدب j والخاري ١( •  ٩٩رقم  ٣٥)آ/ الإبجان ثم، 

الدعا،)رنموق ١( • • ٨٨رقم ١ ٠ ١ )'١/ الكبتر ق والْلراق ( ٣٥٧١)رنم الترمذي أحرجه )٤( 
قالقدمي الش وعبد ١( • ••٧ رقم ٢ • ٥ )U/ ١( ١ ٢ ٤ رنم  ٤٣)آ/ اكعب ق والبيهقي ( ٢٢

وشر٥( ٠ ٨ / الثور)U الد«ر وانفلر؛ ٤( ٩ شره)ه/ ق والطري ( ١١الءعاء)رقم ق الترغستج 
(.٢٥٣٣والترم_،)أ/أاآرقم اينممر)ا/هح؛(والأثذكار)آ/هآه(والأرنم، 



اكوحيدحى j المالخي جموع 

ربهأحدكم رالسأل آخرت حديث وق . الJعاءاا ق اللحين نحب الله ارأن أبمات 
ممره،أحاديث، المعنى هذا وق ، إذا نعاله شع يآله حتى كلها، حاجته 

صحيحه.كثيرة أحاديث الخلق سؤال عن النهي وق 
سألالعيد يزال لا  ١٠مرفوعات عنها الله رصي عمر وابن عود مابن حديث، وق 

،•دجهُر الله عند له يكون فا دحهه، عنلمح، حى لهوض 
منهم. ٤ شيئا الماس يألوا لا أن عل أصحابه س حاعة جؤ الك، باع لقد 
بمالفلا ناقته، أو موثلمه يمط أحدهم وكان وثوبان، ذر وأبو ه الصديق 

ه.إياه يناوله أن أحدا 
وجوهمن وذللثخ وشرعا، عقلا هوالتع؛ن حلمه دون تعال الله موال أن واعلم 

للهإلا بملح لا  viوذلالللسائل، وذلة الوجه لماء بدل فيه الموال أن منها! متعددة، 
الصادقة.المحبة غاية س وذللث، والمسألة، بالعبادة له إلا الذل بملح فلا وحوه، 

فأنشد!المحبة، ق بذلم يتلل.ذون الحبخن بال ما الخسانث ين يوممط سئل 
شرفؤه لحبيبه وحضوعة مكرمالحث، ق ى الفتذل 

الأصول،نوادر ل الزمدي والحكيم ١( • ٦ ٩ رنم ١ ٤ ٥ / )Y الشهاب مد ق القفاعي أحرجه )١( 
/T(٢٨٢ ) القارىوعمدة ( ٩٠)ا>/\ؤاوي نح وامملر: •٢( )رنم الدعاء ذ واممراف

(.٢٩٢،١٧٩/٢القديرريأ(وشرحايرقاقضملأس>؟/حأ(ض 
صحيحهق حبان وابن إرصاله، وصوب ( ١٦١•رقم ٩ الخارة)ه/ الأحادث ل الضياء أخرجه )٢( 

iA/Y)  ٨٦٦رقم ١ ) /T(٨٩٥، ٨٩٤رنم  ١٧٦ ) وافنمي j وأبو٢( ٤ • ٢ )رنم القيان موارد
jايثمي وقال ( ٢٢٥، ١٩١)ا/ والحكم الخلوم جامع وانثلر: ( ٣٤•٣• رقم  ١٣•)٦/ بمل 

ثقة.وهو حاتم بن محيار غير الصحح رحال ورجاله الزار رواه ١( ٥ ٠ / ١ ايؤمع)٠ 
تصحيماعود مابن فيكون ( ٧٩• رقم  y٣٣٣/ عمرو)٠ بن مسعود حديثح من الهلبمرانر أحرجه )٣( 

مرعةوجهه ل ليس القيامة يأبيريوم حش الناص، يأل الرجل ُامايرال غلففلهت عمر ابن حديث أما 
رقموالارهيب الأرنم، وامملر: ١( • ٤ • )رنم وسالم ١(  ٤٧٤)الممحاري أحرجه لحم،( 
٥(.• القارى)و/ وعمدة ( ٣٣٩)Y/ ^ ٧١وقح ١(  ١٨٨

•١(.٤٣لم)رفمم)((أخرجه 



>عباس هولابن الني وصت مشكاة ل الاثباس نور 

التيالعبادة، حقيقة هو وهذا رحيم، ض إلا تصالح لا ايحبة وهدم الذل وهذا 
صنتكإ اللهم دءادهت ق يقول اف رحمه أحمد الإمام كان الحق، الإله بما عنتص 
نمركالة المعن فمنه لخرك، الجود عن وحهى 

كلمإفكنت، وصرر فاقة فاصابتني منة بمكة كنت، الأقطع؛ الحسان أبو وقال 
تبذلهبه ل تجد الذي الوجه يقول؛ هاتف، بئ هتم، المسألة إل أخرج أن أرديتا 

،ولالضيقولبعضهم؛
والبالغض ال نؤإن يدلا ه بوالوجهه باذل اعتاض ما 

والنكل وخف السؤال رج^ وزنته الموال مع الوال ؤإذا 

اكضال^للمتكرم ه لفايل مائلا وجهلث، يبذل ايتلستح فإذا 
وليسالقيامة يوم ياق أن حاجة يغر المسالة أكثر من عقوبة كان المعتى ولهذا 

وجههعز أذهبا لأنه . الصحبحن ق ذللت، دسثا ك،ا لحم، منعة وجهه عل 
الهي،وحاءه حماله الأحرة ل وجهه من الله فأذهبح الدنيا، ق وماءه وصيانته 

وجاهة.الله عند له يبقى فلا ا،لعنوى، وبماوه حماله ؤيذهبا لحم، بغر عظأ فيصر 
بقدرته، واعترافإليه الافتقار إظهار لأبما عظيمة، عبودية اممه؛ موال أن ومنها 

المبا جلعن عاجز الخلوق لأن ظلم، الحلوق موال وق الحوائج، قفاء عل 
منمقام له إقامة ومواله لغره ذللث، عل يقدر سر فكيفعنها، الضر ولغ لنفسه 
بقادر.هو وليس يقدر، 

ءُالنثي، عن هؤٌ ذر أيى عن لم مصحيح ق الل.ي الحديهنح العني لهذا ؤيشهد 

(.٣٤٩المقرة)Y/ صفة واطر: <، ٢٣٣الحالة)آ/ ق أبونمم أخرجه )١( 
(.٢٨٣الصفوة)أ/ وصفة ١(  ٦٧/ Ynيثق)مدية -ارخ )٢( 
ومض(. YYY)^الصفوة وصفة ( ٣٣•/ aA)دمثق دية وتارخ ( ٢١• )Y/ الأول، حلة )٣( 

.١( • ٤ ٠ )رقم لم وم١( ٤ ٧ ٤ )رنم الخاري أخرجه )٤( 



التدحثدحى j المالخي محموع 

ألوقفواحد، صعيد ق قاموا وحتكم ؤإنكم وآخركم أولكم أن لو عبادى يا  ٠١
إذاالخيط يقص كإ إلا صدي، ثما ذللئج نقص ما سألته، ان إنكل فاعطيت، 

البحرا؛ق غص 
ماحي،واحد جواد يان( رروذلكا الحديث،I هدا ق نيادة وغره الرمدى وق 

كن.ت له أقول فإنإ شيئا أردُت، إذا كلام، وعدابير كلام، عطار أريد، ما أفعل 
لأعءص_ا^ا إن القادر؟! الغني ؤيترك العاجز، الفشر بمال فكيف، ف؛كوناا 

اللجب،.

فكيف،مالكها، وهو الدنيا أسأله أن اض من لأستحي إق ت لف، البعص قال 
اللحلوق.يعني سلأبما]كهام. أساْلها 

فرأىإخوانه، من يهليبا أن هم حتى ماُيشته ق صيق لف، اللبعض وحصل 
لهأيقول قائلا نامه مق 

.العبيدر إل بقلبه يميل أن يريد، ما افه عند وجد إذا اريد، بالحر أبحن 
وقال'قلبا، الناس وهوأغنى فاستيقفل 

قربلثإ فيدم وبعذي، عالث، فيه عذاب
منهاأحس،ت، أنل بكروحي دي عنوأنت، 

بهأحج، انحملأل ب الحن مبي ح

(.٢٥٧٧لم)رقم م)ا(أحرحه 
جامعوانظر: ٩( • ٥ رنم ٤  ٥٦)آ/ ايس ق الري وساد وصنه، ٢( ٤  ٩٥الرْذي)رنم أحرج،، )٢( 

(.٢٣•،٢٢٣/١العا!وموا.yةم)
الطألوسوطيوإّعاف ( ٤٦٦الملأء)أ/ أعلام وسر ( ٣٩٧)آ/٤(  ٥٨)ه/القدير مض انظر: )٣( 

٦(.٤ Y/ )• دمثق عدية وتاؤيح ١( )صرا 
(.١٩٥جرجان)ص تاريخ انظر: )٤( 
الحوزيلابن الخاطر صد وانفلر: ١( ٩ ٥ / )١ والهكم العلوم جامع ق الأبيايت، هن.ه المنف، ذكر )٥( 



هماس'لأبن هة الني لصب مشكاة ز الاكاس نور 

رايا.ائو وائد 

وائلالخبمج نحف من ولديه ل دلائفللمحب نحدعن لا 
فاعلو هما كل ق ومحروره —^١٠ ^ئ ر بم—ه تتس-ا منه

اجلعوبر إكرام والفقر ة شولة عطيه ْنالغ ف
قتله،عل أبكي ما وقال؛ مكي يعزونه، الحياد ل ابنه ئل قد رجل عل لحلوا 

اليوف؛أحدته حان افه عن رصاه كان كيف أبكى! إنإ 
فرصاتل يقوا رصالخما بمكان ان كإن 

مغضاب الحبيوي :بمب ت كنلا وافه 
اومعسيا لهم صرت 

ال—ن مقلبي قلموا م ه
ىالحمام أيلست ا ي
رىبلا ريض ملن م

ايعرضأن د للب
الخضاجر عل شوق 

مضىا منها مود يع

المرضارا،ب إلاالطبي
إنبالرصا بالخمل عنها اممه رصي عباس ابن أمجر اض. أن والقمحود 

كثيرا.حيرا تكره ما عل المير ق فان تتخ لر فإن له؛ قال ثم اسهلاءه، 
فضلهو ؤإنإ واجب، بحتم ليس المؤلمة بالأفدار الرصا أن عل يدل وهدا 

وفيهمنه، لأبل. واجب الصبر فإن المحر، فليلزم الرضا يستطع لر فمن إليه، متدوب 
إثماؤ تعال؛ قال الأحر، جزيل عليه ووعد بالصبر، أمر تعال اطه فإن كثير، حير 
وننرؤ تعال؛ وقال [. ١٠]الزر: ^ حلمات بعم أحزهم آلصبنون يزق 

أج،رجعون إليه ؤإثا س إثا مالوا مصيبه إدآأصبهم آلذئن أث؛( أضلهت 
-١ ٥ ٥ ]الغرة: ه المهتدون ٥؛؛ ؤاولئ؛ك وزحنه وهأ بن صلو'ت عنيم اولن؟ك 

ملونهموحلت آس يكز إذا آلذئن آننخسئن. ونثر ؤ تحال؛ وقال ١[.  ٥٧

(.٥٧ليك)حديث شرح لكتابه؛ اض رحمه اكنف الأخير ومعها الأول الثلاثة الأبيات ذكر )١( 





Iعباس لأبن ه الض وسمة مشكاة ق الاقتباس نور 

ا.الني عن ذلك صح كإ الأول، الصدمة عند يكون إنإ الصر أن وكإ 
روأمأسدءانهت ق يقول ه الّكا كان كا البلاء، نزول عند يكون إنا فالرضا 
وقعفإذا وقوعي، قبل بالقضاء الرضا عل يعزم قد العبد لأن ، ١لقضاءاار يعد الرضا 

حقيقة.فهوالراضي القضاء وقؤع بعد رضي هممن العزيمة، تللثإ انمخت، 
أقدارسخهل ومن التخهل، إلا بحد0 وما منه، لابد واح._، فالصر الحملة وق 

كاجزعه، من أعظم يه الأعداء وشإتة الألم من له يتعجل ما مع الخط، فله اللة 
قال؛عضهءإ:

يئمتواا مالأعداء نرى ولا عرى حي، كل من نحزعن لا 
قاسواتة فلمتم إذا افا سال يالصثر قوم بما 

أدّعولا حثرا عطاء أحد أعطي وما اف، بمثره يتصبر ءامن الني.ت وقال 
الصم((ل/من 

الإيانمن الصبر إن عل• وقال • الصر عيشنا خر وحدنا عمرا وقال 

٢. ١٠١صر لا جلن إيان ولا الخد، من الرأس بمنزلة 
لعليه كرم إلا،لن افه يحهليه لا ، الحنةلكنوز من كنز الصر الحسن؛ وقال 

مارأا(ومالم)رثما-أه(.البخاري)رنم )\(أحرجه 
حدثهذا وقال: ( ١٩٠• رنم )\إس والحاكم ( ١٩٧١رقم )ه/ه'"ا جان ابن أحرجه )٢( 

مصنفهق ارزاق وعبد ( ٥٠٩)رنم الظمآن موارد ل والهتثمي نحرجاْ، ول! الإسناد صحيح 
t\M\a)امر وو ٦( • ٩ ١ رقم ١ ٦ ٥ )ا■/ الأوط ذ والطراز ( ١٩٦٤٧)•ا/آةأرقم 

(.١٤٨١رقم  ١١٠٠ أ/ ر النام؛ين مد وق ( ٨٢٥رنم 
١(.٠  ٥٣وسلم)رقم ١( ٤  ٦٩الممحاري)رقم أحرجه )٣( 
(.١٣٦٥رقم ١  ٦٥أصهان)٢; واريخ ( ١٧٢اسق)ه/ وتغلق ٥( • ا/ الأولتاء) حلة )٤( 
رنم١ ٢ ٤ الإيان)U/ ثمب j والببهتر ٢( ١ • ٣ ١ رقم ٤  ١٦٩; مصنفه)١ ق ارزاق عد أحرجه )٥( 

القديروفيض ( ١٦١الثور)ا/الدر وانفلر: (، ٧٦٧٥)ا/الحالينق نمم وأبو ( ٩٧١٨
(.٢٣٤)؛/

(.٣٢٦الصفوة)ا/ وصس ه( ١ ١ ه، ١ • ؛/ دمشق)٢ مدية وتاريخ ( ٧٦الأوياء)ا/حلة )٦( 



اكوحدحمى الصالخيj محمهمع 

دونهقمن نى الخثر جيم من شينا أحد ال نما مهرازت بن متمون ونال 
^٢٢.!لا 

البلاء،عل ا وصن الأذى، عل ي اف وهبه عبد من ما التئمي؛ إبراهيم وقال 
وحل.عز باض الإيإن بعد أحد أؤتيه ما فضلا أوق وفل إلا المصاب عل وصبرأ 

ؤآدومِالآٍحر...هإلتاسباش ولتكنآلرمن ؤ تعال؛ قوله من منترع وهذا 
ضديوأازوأ؟كمس آتاّي وحنن وآلصرآء آتأنآء ق ؤ قوله: 

وبالضراءونحوه، الفقر بالبأساء وا،لراد [ ١٧٧لاوقرْت ه ألنقمون هم 
الحهاد.حال الأس وحنن ونحوه، المرض 

مكانقعاصه منه نعمة عبد عل الله أنعم ما العزيز؛ تمد بن عمر ونال 
يوقإئذّا ؤ تل! ثم منه، انتنع مما حثرا عوضه ما كان إلا الصر، منه انتنع ما 

٢•أر ١ ■ لالز'٢ّت مححسابه آمحردنأمهم 
وفيهافيها، فينظر ّاعة كل يفتحها ورقة جيبه ق الصالحن بعض وكان 

[.٤٨]الطور: ه ياعييغا قزيلث، ؤآصآربمُربك ؤ مكتوب؛ 
ما.خر ولا المحببة العبد يكتم هوأن الخميل؛ والصر 

القال؛ [ ١٨]يوسف: ةمبمبرمسلأه ؤ تحال؛ قوله ل اللف من طائفة قال 
يذكرهالر سة أر؛عين من تمنه ذهبت قد قيس ن الأحنف وكان معه. شكوى 

لأحدل؛،ّ

المتوعانظر: ١(.  ٥٨٩رنم  ٢٧)Y/٢( ١ ١ ١ رقم ٢ • الخفاء)T/٩ كثف ذ العجلون ذكرْ )١( 
للهروىرص'يا(.

ئمملر:اكراكور)ا/ما(صمحمسمء)0/خي(ء
١(• • ٣٨رنم ٢  ١٢)U/ الإيان شعب ل والمهقي ( ٢٩٨الأوياء)ْ/حلة j أبونمم أخرجه )٣< 

(.١٢٣ أ/ دمشق)٥ مدية -ارخ وانظر: ( ٣٥•  ٩٤رنم  ١٧٥مصنفه)U/ 3، شة أن وابن 
)؛(سراءلأمالملأء)؛/آه(.



ءعباس قولأبن الني وصية مشكاة ي الأكياس نور 

ياله! فقال يوما ابنه فتأمله سنة عشرين من رواد \لي بن العزيز عبد عينا وذهبت 
منأبيك عيني اذهب الله عن الرضا بني، يا نعم، فقال: عيناك ذهبت فد أت 

وذكرلأحد. الرص من به ما يشتكي لا اممه رحمه أحمد الإمام وكان سةر١،، عشرين 
يقولوكان مات، حش يئن فلم فتركه، الرض ق الأنين يكر0 كان محاهدأ أن له 

تندميؤإلأ اصري نفس يا ت لنمه 
ولممن؟ العارفات ذلك، له فقال آه. يقول: مريض عل العارفين بعض ولحل 

بعضهم:يقول العني هذا 
اامبمعوائهاموتكتم ها بأوصابالشوس شبض 

هاأحبابعبر إل ا هواهنشتكي ة مهجانمأمت، ا وم
تحتملهأن محب، لكان وأعراك حوعلئج ثم ربلاج أحبثت، لو معاذ: بن محيى فال 
بفيا تثكوه وأنت، فكيم، الأذى، لحبيبه الحبيس، محتمل فقد الخلمق، عن وتكتمه 
بالثح.يصنعه 

ذاكاالئؤ منفيحن ه وتفعالعندي الفعل سواك من ؤشح 
الحؤع.من الحجارة بهلونيم عل يشدون وأصحابه هؤ الرسول كان 
عليهفنبح تزاحمه، والكلاب، المزا؛لل؛ا، من الكر يلضل اطة رحمه أوص كان 

فإنيلض، مما وآكل يللث،، مما كل يزذيك، لا من تزذي لا كلب ا فقال: يوئا، كلب 
منى.محر فانتج المار يحلن، ؤإن حرمنالث،، فأنا الحنة دحلت، 

المزاحمة،كراهة منهم فرأى المساكين، ْع نبل اليلتقعل أدهم بن إبراهيم وكان 

)ا(حاوةالأوبء)ح/\ها(.
صالأنثن كر>ا لكن، الذي أن ومها ( ٣٥٧الصفوة)Y/ وصفة ( ١٣٤ ا/ البلاء)١ أعلام سر انظر: )٢( 

ولتسءاسا■طاوص 
(.٨٩/٣)٣(شرحاتررuقضصًلاuك)

(.٥٥الصفوة)٣! وصفة ( ٦٩المحاص)ص للحارث اذكاب انظر: )٤( 







التوحيدحى ي الصالخي محمؤع 

قومانلق ل؛ بالصر، تالوات الناس؟ ئاتلتم بم ت عس بني من لأشياخ عمر ونال 
لمارمصروا كا لهم، صرظ إلا 

بالصر.نتفاصل ولكن الحراح، وألم الموت نكره كلتا السلف! بعض ونال 
العدوجهاد ل كلمه وهدا اءة، ّصر فقال: الشجاعة؟ عن  Jliajابن ومثل 

المسجهاد وهو الباْلن العدو جهاد ق وكدللث، الكفار، جهاد وهو الفناهر 

هنفجاهد من ءالمجاهد ه! الني قال كإ الحهاد، أعفلم من جهادهما فإن والهوى، 
وابمأفجاهدها، الث، بتفارابدأ الحهاد: عن ماله لما عمر بن النه عبد وقال ، ممه® ال 

لقومهوتال الّك، أن جابر حديث من صعيف بإمتاد ؤيروى ، فأعزها٠١ يئفلث، 
الخهادوما فل: الأكر«، الخيال إل الأصغر الخيال من *ئدمحم الغزو: س رجعوا 
هلحمر وصيته ق ه الصديق بكر أبو وقال لواْاا العبد اامح١ه١ة قال: الأكر 

جنسالث،ين الي لئ، نفأحدرك ما أول إن استخلفه: حن 
حدبثحومن M الني عن ه أنس عن منان بن مهل حدبث، من يئروى 

أيحلكقتالك، إذا الن.ى عدوك ليس قال: مرسلا الني. عن الأشجعي مالك، 

١(. ٩٥والحكم)١/ العلوم جاُع 3، الصنف ذكر ر١( 
ُواردj والهبمي ا-'ماأ( رنم ٥ ١; )١ ( ٤٦٢٤رنم  ٤٨٤ا/ صححه)• ذ حان، ابن أ>جه )٢( 

قوالطبراق صحح، حن حديث وقالت ( ١٦٢١)رنم والترمذي ٢( ٥ ١ ٩ ، ١  ٤٦٢ )رنم القلمان 
رنم ١١٠٩الشهاب)١; سد ق والقضاعي ( ٢٢٢، ٠ واحمد)٨ ( ٧٩٧رنم  ١٢٠>حا/ه الكم 
(١٧٥الحهاد)رقم j المارك وابن ١( ٤ رقم الحهاد)ا/آها، ي عاصم j وابن ( ١٨٤، ١٨٣

رقما<1م(. ١٦٣ووازعيردنما؛ا(واّفيازمداصد)آ/
رقم ٢٣٨الخالة)آ/ اسالب j حجر ابن الحافظ وذكرْ ٢(  ٢٧٧سند،)رقم j اليالي أخرجه )٣( 

(.١٢٨)ص لثك حديث وشرح (، ١  ٩٦)ا/والحكم العلوم جاُع واننلرللمصنف؛ ( ١٩٢٨
ماجهابن، سنن وشرح ( ٤٦٣)ا/الزدنان، وشرح ( ١٩٦)ا/والحكم العلوم جامع انظر• ( ٤١

الحاحرقم0يى؛(.()؛/ااه(وسهالأنبيىسف،(وذص ٢٨٢/١)
(.١٢٧لمك)ص حدسث، وشرح ١(  ٩٦/ والحكم)١ العلوم جامع انذلر؛ ( ٥١











'عباس لأبن البى. وصية مشكاة ل الاكاس نور 

قوجعلها حوائج منه وأخذ دراهم، عشرة إليه فدغ العطار، إل جاء رجلا شاهد 
بكاؤه،واشتد فبكى حوائجه، ومرقنا طبقه، فزلق رأسه، عل ووضعه طبق، 
آلاف،أربعة أوفال؛ دينار، أربعإئة فيه هميان وكذا كدا فافالة ق مني ظع لقد وقال؛ 
لولد ولكن لضياعها، جزعن، فإ ذللث،، من أكثر قيمتها فصوصي ومعها دينار، 
هدهءيرِ عندي يكن ولر النماء، إليه تحتاج ما إل الين ق فاحتجنا ولد الليلة 

اليومبه أرجع ما عندي أنا لا وقلت،! جزعت(، قدر بإ افه قدر فلمإ الدراهم، العنرة 
هذهعل وتركهم عنهم، الفرار إلا حيلة ل يبق ولر غدا، به أكتسب، ما ولا أهل، إل 

الحنع.هذا جزعت، أن نفي أماللئ، فلم بعدي فيهلكون الخال، 
كله،هذا فمع داره باب، عل جالس الخند شيوخ من ورجل ذر! أبو قال 

بيته،إل معه اكابج والرجل وأصحابه هو يدخل أن حفص أبا الخندي أل ف
وسألهعليه، ذاائ، قاعاي الهميان، ل حكايته رعاية المصاب، الرجل من وطلمس، ففعل 
عنسأله ثم فأخره الهميان، فيه ضغأ الذي المكان وعن القافلة، تلك، ق كان عمن 
قال؛نعم، قال؛ تعرفه؟ أكنتؤ رأيته لو فقال؛ ؛،، JJjbفأخره وعلامته، الهميان صفة 

صفتهما الأحجار من وفيه مني، مضل الذي الهميان هذا قال؛ رآه فلمإ إليه، فأخرجه 
منوخرج إليه فدفعه وصم،، ما عل الأحجار فوجد الهميان ففتح وكذا. كذا 

عنفنتل شديدا، بكاء الخندي الشخ بكى ■مج فلكا الأغنياء، من صار وقد عنده، 
بمامحبفاف يأق أن إلا أتمناها أمنية ولا أمل الدنيا ق ل بقي يكن لر إنه فقال؛ بكاته، 

حانقد أله علمت، أمل ل يثق ولر بفضله بذللاح افه قفي فل،ا فيأخذه، المال هذا 
الله.رحمه علميه وصلينا توق حتى شهر انقفى فا أبوذر؛ قال أجل،. 

تركناها.عجيبة كثرة حكايالت، المعنى وق 

بعدنيجعزآس ؤ ت تعال قوله من منتنع هدا سرار؛ انمر مع راؤإن ء؛ قوله 
هآنننرينثا. خ إن لإق؛'( آلعسرينوا مع مإن ؤ وقوله؛ • ٧[ ]الهللاق،؛ ه عنرمما 

٥ا٦آ٠]الشرح؛ 



التوحدحى ل المالخي جموع 

مالكبن أنس سمعت شريح، بن عاند حدثنا الخوار، بن حماد بن حمد وروى 
الحجرهازا فيحل انمر *لوحاء فمال1 حجر، وحياله حالنا ه الني كان يقول! 

قدإِنخآلننربجا > وحل: عز اف فانزل فخرجه* عله يدخل حتى الر لحاء 
نيممق الزار وحرجه تفسبمره ي حاتم أب؛، ابن أخرجه 4 © آلثت/بمرا خ إِن 

قال:ثم نحر حض اليسر إليه لحاء الخحر هدا يدخل حتى الخر ®لوحاء ولفعله: 
روايةمن حاتم أبا ابن وخرج صمف• هدا حماد بن وحمد ، يرأررلاكر مع ®إن 

يسرينواحد عر يغلب لا يقولون: كانوا قال: الحسن عن فضالة أبير بن مبارك 
يوماه الى خرج نال،ت الحز عن عمر رواية من جرير ابن وخرج ٢• امح،ل 

لعإن يسرأ، العسر هع إن يسرين، عسر يغلجج ®لن يقول: وهو فرحا؛ مرورا 
ومنأيصا، مرملا الحسن عن ويونس عوفإ رواية من أيئا وخرجه يرأ؛ العر 

يغلب،®لن فقال: الأية بردْ أصحايه بثر وؤ اش رسول أن يا ذكر قال: قتادة حديث 
عبيدةأبا أن جدْ عن أبيه عن أملم نيد بن افه عبد حديث ومن ٠ يرين* عر 

وأنهفرجا بعدها له افه جعل إلا شدة بامرئ ينزل مهإ يقول: عمر إليه فكتب حمر 

(.١٩٣٩٥رتم٣٤٤٦/١0ابنأبيحامj■ضْ)ا(أخرجه 
٢٨٠)Y/ وام ( ٩٣)رنم أصهان تاريخ ق نمم وأبو ( ٢٢٨٨)رنم تيم مل الزار أخرجه )٢( 

اليوحليوعزاه شرح. بن ؛عاتن. محتجا ل؛ الشيخثن أن غر عجيب حديث هدا وقالت ٣( ٠ ١ ٠ رقم 
 jلدر ا M(٥٥• التثور ) والطراز حاتم ش وابن الزار إل j عردؤيهوابن والخاتم الأوط

٠(.٢ ٦ إ/ ) كم ابن شر وانظر: أنس. عن التعب j واليهقي 
(٥٢٦)أ/ ممر ا؛ن ضر وانظر: ١(  ٩٣٩٦رنم ( ٣٤ ٤٦؛/ ترم)٠ -فj حاتم أن ابن أخرجه )٣( 

(.Y٤٧٧/ دمشق)٥ وتاريخ.دية ١( ٥ ا/ النلأء) ومترأعلام ( ١٦)ص؛ المارك والخياللاين 
وانظر( ٠٣٨ ترم)٣; -فj المعان الرزاق وهمد ( ١٢٢ -فثر،)؛/ ق الطثري جرير ابن أخرجه )٤( 

(١٩٧/١والحكم)العلوم وجامع ( ٢٠)ه/خا، واصكار ( ٥٥١، ٥٥٠المثور)خ/ الدر 
٧(.١ ٢ الماري)٨/ فتح ل حجر ابن الخاننل إسناد، وجود 



هعباس لأبن قو الض وصية مشكاة ل الاثباس نور 

واثموأوزابعلوأ وصايثوأ آصحموأ ؤ ت يقول تعال اغ وأن ، يريزل عر يغلب لن 
.٢[ • • ءمر١ن; زآل وعق5م آس 

عريغلب لن ت الأية مده ق القرين من وغره عباس ابن قال وكدا 
منبيت روعه ق فألقي شديد، غم ق يائية ل ليلة التقيمن بعض كان يرين. 

قال:الشعر 

أصلحله وما مغمأصح لن الوت أرى 
هانئاّح الليل عليه جن فلعا 

سحذكره ق وقدأنثيبسالريزل مح ب الهم ه بالذي الرء ها ألاأب
فامحأبصرته إذا يرين بن نمر نسرح ألر ل ففكر العسر بك اشتد إذا 

هداق القول من الشعراء أكثر وقد غمي• اممه فيرج الأبيات فحفظت قال 
ذلك.ق قيل ما محاسن من منتخبة قء؛لعة وندكر المعنى، 

توبتلناسة نحنع ولا ثر خالصر عقى فإن تصر 
باقالعسر بعد اليسر فإن 

أمورمن نفوس جزعت لكم 
ولعضهم:

يوماأعسرت ؤإن نجزع فلا 
وءّظن تظن؛ر؛لث، دلا 

الكرومبمكض الضيق وعنل. 

قريبرج فها دونمن أف 

الخلويلالزمن ق أبرت فقد 
بالحملأول ض إن ف

وعل.عمر عن ذلك صح الحاكم; وقال ٧(: ١ ٢ ازري)A/ فح ق حجر ابن الحافظ نال )١( 
انمرةال يشكي لرحل تال ب. ر ب أن ١( ٠ ٠  ٢٧رنم ٢ ٠ ٩ )U/ اكب j المهقي أخرج )٢( 

وأمور:
نشرحم تتس خلا الأمر بك اشتد إذا أصح همر0 ق ذي الالرء ها أيألا 





>عباس قولأبن الني وصية مشكاة ز الأنجاس نور 

طاعاتمن كشر من اض إل أحب وذلك له، وذله وحل عز ض انكساره ومنهات 
الطانمن.

يجابه،والوقوف وجل، عز الله إل يقلبه الرجؤع للعبد توجب أما ومنها• 
البلاء.فوائد أعظم من وذلك والاستكانة، له، والتضرع 
احدننهمولمي ؤ تعالت قال الشدائد، عند له يستكان لا من الله ذم وقد 

ولمدؤ وقال! [، ٧٦ه وم يتضرعون وما للؤم اس-ثكانوأ قنا بالعيان، 
هيتضرعون. لعلهم وآلقرآ؛ بالبأساء قأحدننهر قظلئ، من امر إل اونلئأ 
ليمممحبه وهو العبد ليبتل افه أن السامة الكتب، بعض ول [ ٤٢لالأتعامت 

)١( يصرعه

بالثلأء،الدعاء تخرج مسبحان ١^٤! داود قال العزيز• عبد بن سعيد ومال 
يالرخاءالشكر مستخرج وسبحان 
سببعن فسأل مغموم وهو المتكدر بن بمحمد عل ين محمد جعفر أبو ومر 

لقدقال؛ نعم قيل الدعاء ق له افتح أبوجعفر• فقال قدحه قل الدين له• هثل غمه 
كانت.ما كائتة ريه دعاء من منها أكثر حاجة ل لعبد بورك 

أنحشية إجابته تعجيل محب، لر الشدائد عند الدعاء ق له فتح إذا بعضهم وكان 
له.فتح عإ يقطع 

الالله! فيقول بحاجته ج؛ريل النه وكل بل-ءوة الومن افه دعا إذا ثابتح• وقال 

مدمق الخعد ابن سن،ا •رة، عمروبن هدله ٌن ( ١٢٤٠رنم ٦ • )U/ الأوط ق أحرجه )١( 
رنم١ ٤ ٥ )U/ الشعب ل اليهتي فعل وكل-لك صري، بن مدوس قول، من جعله ، ٧٩ردقم 

(٥٣٨والأطّكار)Y/ ( ٣٤٦)ه/ التمهيد وانقلر: ( ٣٩الأوبء)رقم j الدنيا أي وابن ( ٩٧٨٧
(.٥٨موٍلآماس)أ/ض الزوغان وشرح 

(.٩٨/١٧دمشق)مدية -ارخ وانظر: ممجِر( ١ • • ٣٣رنم ٢ ١ ١ النعب)j /U البيهتي أحرجه )٢( 



التوحدحمى j المالخي بموع 

منمرفوعا وروى ا. المومزل عدي صوت أسمع أن أحب فإف بإجابته تعجل 
صعيفة.وجوه 

قال:نحسني ولا أدعوك كم رب يا فقال: نومه ق العزة رب اللف بعض رأى 
صوتاك.أسمع أن أحب إق 

عظيممقام وذلك به، والرضا عاليه الصر لذة قلبه إل يوصل اللأء أن ومنها 
وشرفه.ذلك فضل إل الإشارة تقدمت وقد حدا 

لهويوجب المخالوق، إل الالتفات عن الومن قلب يقطع اللأء أن ومنها 
وحده.الخالق عل الإمال 

بالزمن،فتك؛م، الشدائد محي له الدعام إخلاص المثرين عن افه حكى وقد 
الدرجات.وأشرف القامات أعل وذلك التوحيدبقلبه، تحقيق للعد يوجب فاللأء 

نحمعوالعافية وبينك بيتي يجمع البلاء وجل: عز الله يقول الإمرائيليات وق 
نف.اش.وبحن بينل 

الفموم اسد ^٥١ 
ايغاسق فربما سند )، ١٤

حآءهميقذبوأ قد امم وفلنوأ آتثيضآلزنل ^١ حى ؤ تعال؛ اممص قال 
مىْعةُ ئامنوأ والدين يعول^لثنولث حى ؤ تحال؛ وقال [. ١ ١ • ]يوسف: 4 ثد؛زتا 

اسلر أنه الئوأ يعقوب عن وأمحر [. ٢١٤لالهمْت قريتاه دْثرمم إن الأ محرآش 
منتيأسوا ولا وأخيه يوسم؛ من وا فتحاذهبوا لإخوته: وقال يوسف، لقاء من 

حمينا.بيم يأتيني أن النص عى وقال؛ الله، روح 

أبونممفياس)آ/؟آم_خآم.:ا(أ-محه 





اكوحيدحمى j الصالخي جموع 

.الجثر يكون الكر قدر 
يأكلسبتا بض فصام حاجة، اض إل له يدن ثم رمانآ، رجل تعبد ومات قال 

فقال!ه، نفإل فرحع يعطها، فلم حاجته الله مال ثم تمرة، عشرة أحد سبتح ل كق 
فقالتملك،، ذلالئ٠ عند إليه فنزل حاجتلث،. لأعطست، حثر فيلث، كان لو أبن،، منلث، 

٢.حاجتائ،ر الله قفى وقد مضت،، التي ءبادتلث٠ من حير هده اعتلئ، سآدم ابن يا 
جئنهالا التي النفس تكرم للن يكرموها لكي نفي لهم أه؛ن 

الثلأءق الومن عبده عل الله نعم أن علم بقلبه وشاهده وعرفه محيا تحقق، فمن 
ه.'النبي عن الصحح الخدين، معنى تحقيق وهدا الرخاء، ق عليه نعمه من أعظم 

له،حيرأ فكان شكر مراء اصايته إن له، حير كان إلا قضاء للمؤمن اف يقضي *لا 
٢.الؤمناا١ إلا ذللث، وليس حثرأله، فكان صبر صراء أصابته ؤإن 

أ-رإبل الأحرى، عل الحالتن إحدى محتارون لا باض الحارقون كان هاهنا ومن 
اللائقة.بعبوديته وقاموا به، رضوا اف قدر 

بشحاءري عل »ءرض ء الني عن ه أمامة أب عن والترمذي المسند وى 
تضرعت،جعت، فإذا يوما، واجؤع يوما أشع ولكن رب يا لا، فقلتات ذهبا، مكة 

وحمدتكءرمكرتكر شيعت ؤإذا وذكرتلث،، إليلث، 

بإذنقريتا تصدر للرب، القلبا وانكسار الخشؤع يعنوازت اض رحمه للمصتف رسالة ذلك ق انفلر )١( 
الصلاة.ل الخثؤئ باسم؛ عديدة مرات طعت، وتد تحقيقي اطه 

الصفوذمْ ( ٣٧٤)ءس٧٩، الزمد ق واحمد ( ٧١٧• رقم  lTTالشم،)0/ق اليهقي احرجه )٢( 
 jالدنيا.ي ابن إل وءزا0 ( ١  ٩٨ا/ ) والحكم العلوم امع ج

نعيمأبو وذكره ( )ص٠٧٣الشافعي مشد انفلر؛ البيت، -بذا يتمثل أن يكثر اض رحمه الشافعي كان )٣( 
والبيهقي<٣( ٢/١٤(واس،j-الخبغداد)j٦١/١٢المر)

٢(.اللمرست،)ص٨٩ j الديم وابن ( ٣٧٦الكبرى)ا/ المن 1ل لدخل ال 
المبالفظفىب)رقمآههأ(.)أ(اخرجهم

حن.حدين، (وقال:سا ٢٣٤٧)٥(أخرح٠ايرuJى)رةم



>ءاس لأبن M الني وصة مشكاة j الاقتباس نور 

الحرأدرى لا لأل أكره، ما عل أو أحب ما عل أصبحت أبال ما عمرت وقال 
قإلا مرور ومال أصبحت العزيزت عبد بن عمر وقال • أكره فيإ أو أحب فيإ 

والقدرلالقضاء موام 
أوعنا -٦١ فتشتغل العم عليك نغ متا، مر وأنت، إلينا ستدعك لر هذا يا 

محعالبلاء تضرعك، ونسمع بابنا عل وتقف إلينا، لرد البلاء ءليك» ضضغ انا تن
قيل*كا نفك، وبتن يينلث، نجمع والعافية وبينك بيننا 

ارالدياك، ومنما اءمحتح أوتنعتب ائؤ ويينا بيننجرى إن 
غزارعهدت الذي والأيادي يم مقدت عهذي الالوداد ف

باياخا الزوايول ا وءه1ايتخ ممن البلايا طي ل لما كم 
فكلفاذكره، فقالتا حالة من للشكر فتوفيقلتح ءليك«، نعمتا شكرت إن هذا يا 

\وحث*نحصوما لا ذعمث،آش ثعدوأ وإِن ؤ تكفره فلا نعمنا من فهو فيه تتقلب، ما 
قيل:كا [، ٣٤آلإسَظومظار4]س: 

الشكر'؛بج، هامثلق له عل نعمة الله نعمة شكري كان إذا 
العمرواتمل ام الأيطالت، ؤإن بفماله إلا الشكر ونؤع فكيف، 

الأحرأعقبها بالضراء مى ؤإن ا مرورهعم بالراء ص إذا 
اوالبحرأ والبر الأوهام له تضيق نة مه فيه لإلا تهإ ما وم
الإمامتصنيف، عباس لأبن البي. وصية مشكاة ق الاقتباس نور كتاب، تم 

وأبو ٢٣• مفاته)وقم اث عن الرضا ق الدنتا ش وابن ( ٤٣٥الزس)رنم ف، المارك ابن أخرجه )١( 
نممفيالخدة)ب/؟اأك

٥(.ليك)صء حدث شرح ول ١(  ٩٠والخكم)١/ العلوم جاع ق الصنم، ذكره )٢( 
بكرلأب الشكر شالة واظر: )_Un( الإبجان شم، غممر ق القزويتي الأمحات هدم ذكر )٣( 

١(.٩ ٠ دمشق)ه/ مدية وتاؤيخ ( ٨٣أرقم الدنيا لأبنابى والشكر ٤( ٥ السامريردنم 









الخاكعالم عل لف العالم محل 

•ممرا تل، وسلم احمين وصمه وآله محمد عل اممه وصل ااع١اأين رب ف الحمد 
غموعلم نافع، علم إل وانقسامه العلم معنى ق محممرة فهدهكنإت بعد; أما 

ولاالمستعان، واف مقول الخلف، علم عل السالما علم فضل عل والتيه نافع، 
العلموهو المدح مقام ل ناره العلم كتابه ق تحال اف ذكر فد باق. إلا قوة ولا حول 

تعال- قوله فمثل الأول قاما ينفع، لا الذي الحلم وهو الدم مقام ق وناره الناير، 
آلقأذهُنهد ؤ وقوله; ٩[. ]الزمر: ه يعلمون لأ والذين يعلمون الذنن بمثوى هل ل يؤ 

وئلؤ ونوله• [• ١٨■يران: ]آل بآلشتطه هوؤآلمفيكهواولوأآلعلمّقائما إلا إلنه لا 
محير؛]فا ه ^Jعلمثؤأ عباده من آللد إثما"محسى ؤ وقوله; ا. ١ ١ ٤ ]ؤله؛ ه علما ندق رب 

الملائكةعل وعرضهم الأمإء، وتعليمه آدم قصة من سبحانه قص وما [، ٢٨
وم،[. ٣٢: ]١^٠٥علمقآ ما لثآإلأ ؛ ٧۶نتحأنكلأ ؤ وقوله»إ; 

انو اوسعلث، هل ؤ للخضر; وقوله القوو موسى قصة من _ وتعال سبحانه - قصه 
الناسر.هوالعل؛ فهن-ا [ ٦٦]الكهف: ه ءلمن،رسدا مما نتعلمن 

هنفي نافع علم فهلءا علمهم، ينفعهم ولر علتأ أوتوا أمم نوم عن أحم وقد 
لم'خملوهاثم حملوأآلتورنه متلن ؤ _; تعال - قال يه، ينتفع لر صاحبه لكن 

ءاثيننهثباآلذى عنهم وآللت ؤ وقالت ٥[، ]الحمعة: ه أتنارا ارتيثر؛ كمثلآلحن.
هالرقعثنه ولوشئنا نيئ؛ لكان؛ىآلعابنُت> آلئيْلنن قاتتعه متها قاماح ءاينتنا 

قحلفث،ؤ تعال; وقال [،  ١٧٦- ١٧٥]الأعراف: ه هونه إلآلأزضوادع احلد 
كاسيغفر ؤيفولون آلأت-ر( هندا رص ياخذون آمجنت ورقوا' حلمت بمدهم من 
ضمحمولوأ مشو،آبمبأن عليم ناخذ-وآألزيؤذ عز،صظهُ نائم وإِن 
[١٦٩]الأءراف: ه يتقون حترلحدنت.^ وألئازآلآتمة فيه آلحؤرودرسوأ،-I إق٠ آش 

علمعل الأية تأول من تأويل عل [ ٢٣عاورب]الخاية: عق ؤاصرهآس ؤ وقال; الأية. 









الخلفعلم عل لف العالم محل 
٢٣٣

لهيعة.ابن رواته إسناد وق انتهوا* 

ماالنجوم من ااتعالموا عمرت قال قالث هند ابى بن نعيم رواية من أبما وخرج 
بهمحالون ما النسب من وتعلموا أمسكوا، ثم وبحركم بركم ق به متدون 

انتهواءأثم عليكم ومحرم التاء من لكم محل ما وتعلموا أرحامكم، 
منااتعالموا الخطاب؛ بن عمر قال الله، عبيد بن محمد عن عر موروى 

والطريقءلالقبلة تعرفون؛4 ما المجوم 
؛4^؛،،;؛تدى ما النجوم من الرجل يتعلم أن بانا يرى لا النخعي وكان 

إسحاق؛زاد حرب، ءنه،ا ونقله ؤإسحاق، أحمد القمر، منازل تعلم ق ورحص 
يرخصولر القمر، منازل تعلم قتادة وكره به، ت،تدى ما النجوم اممأء من ؤيتعلم 

ومتعلمالنجوم ي ناظر رب طاوس؛ وقال عنيكأ، حرب ذكره فته، محنة ابن 
منزنجويه بن حميد وحرجه حرب، حرجه خلاق، الله عند له ليس جاد أبا حروفا 

فانالتيثر، علم لا التاثثر علم عل محمول وهدا . عباس ابن عن طاوس رواية 
النجوممن شمة اقض *دمن الوفؤع؛ الحدث ورد وفه محرم، باطل التاثثر علم 
،•مرفوعار؛ هماص ابن حدبثا ص داود أبو حرجه الحر*، من شعبة اقتبس فقد 

(.٢٥٢اكوير)r/ مض وانظر: ( ١٧٢٣رنم  ٢٦٩الإي،ان)آ/ ثب ق ال-هقي )ا(أخر-بم 
(٣٢٨اكور)م/ الدر ق المتوض وعزاْ ( ٩٩٧رقم  ٤٨٧الزمد)آ/ j لري ا بن ساد أخرج،، )٢( 

الجوم.كتاب ق والخط؛ب الذر وابن شيبة ش ابن إل 

الدرل أيفا وعزاء الخص. إبرامم عن الذّر ابن )ه/هلا(إل التور الدر ل اليوطي عزاء' ( ٤ ) 
محاهد.عن الخيب إل ( ٩٣٢ الثور)م/ 

ب١(  ١٧/٥الزوائد)صع ل اسي قال ١( >  ٩٨•رنم ٤ ١ \/ الكبثر)١ ذ اممران أخرجه )٥( 
وقالعوصّوع، (ت ٤ ١ ٧ )رنم الضعيفة اليلة ق الألبانر وقال وعوكاواب، العمري يزيد خالدبن 

(.١٧القدير)؛/ فيض وانفلر: ضعيف، ٣(: •  ٩٢الحاح)رقم عيف حمل 
الكبرىى والبيهقي ( ٢٢٧/١>وأحد ( ٣٧٢٦)رقم U-^، وابن ( ٥٣٩• )رقم داود أبو أخرجه )٦( 



٢٣٤
اكوحيدحمى ل الصالخي بمرع 

منواكلوق واكلرة ٠العاقة مرفوعآت نمة حدث من أيصا دحرج 
الأرض.ل الخط والهلرق1 اممر، زجر والعافةت ا. الخبت...اا 
الجوم،إل كالتقرب يمهتضاه والعمل محرم، باطل المجوم تاثتر فعلم 

للاهتداءإليه محتاج ما منه نعلم فإذا التيثر علم وأما ممر، لها المراين وتقريب 
وهوإليه، حاجة فلا عليه زاد وما الخمهور، عند جائرا كان والعلرق القبلة ومعرفة 

قالسالمين بمحاريب الفلز إساءة إل فيه التدقيق أدى وربإ منه، هوأهم عا يشغل 
إليفضى وذللث، وحديثا، قديإ العلم هدا أهل من كثثرأ ذللث، وقع كا أمصارهم، 

وهوباطل.الأمصار، من ممر ق صلأتبمم ل والتايعن الصحابة خطآ اعتقاد 
المشرقب؛ن ®ما ورد إنإ وiالت بالخدى، الاستدلال أحد الإمام أنكر وفد 
ابنأكر وقد اكجوم، من وحوم الخدي امحار نلة« والغرب 

الإماموأكر وغتره، ماللثا ذللث، وأنكر تدور، الفللث، إن قوله! كعبا عل عود م
أوإكارهم يكون وقد البلدان، ق نحتلفج الزوال إن قولهم• اانجمير1، عل أحمد 

كانؤإن به، يقهلعون أهاله وأن هذا، ق تتكلم لر الرسل لأن لذللث، بعضهم إنكار 
عريض.اد فإل أدى ربا به الاشتغال 
الأحر،الليل ثلثا النزول حديثا عل هذا يحرف كان من بعض اعترض وقد 

الكيj واممراف ( ٢٥٦٤٦رثم )ه/ا،مآ ممض ق شب ش وابن ( ١٦٢٩•رنم )غ/غما 
قالنووي وصححه ( ٧١٤رنم  ٢٣٦)ا/نيه مق مد بن وعبد ١(  ١٢٧٨رنم  ١٣٥/ ا )١ 

(.٣٨١يناضانمالخئن)ص 
داودوأبو ١(  ٤٢٦)رنم _ موارد وق ( ٦١٣١رنم ٥ • ٢ ! ١٣صمحه)j حان ابن أخرجه )١( 

الآ'ارساف ثرح j والطحاوي ( ١٦٢٩٢رنم \ T<\/A)الكبرى j وابيهقي ( ٧٣٩•)رنم 
٣٦٩/١٨الير)شتجفيسنفه)ه/لامرقمآ'؛آآ(واسرانيفيانمم وابن ( ٣١٢)(/

(.٣٨•ري1ضاسن)ص •آ(وضهالوويفي ()٥/ ٤٧٧/٣^س)
لقمالرمان*ى أحرجه ملةُ والغرب الشرق، ي؛ن 'ما قو• افه رّو.ل، تال، ثال،• ه ءربجّْ ابا من ، ٢١

صحح.حس حديث وقال؛ ( ٣٤٤)





٢٣٦

التوحيدحى ل الصالخي محمؤع 

}ذأمكوا*أ الجوم ذكر ؤإذا فأمسكوا، أصحابي( ذكر ®إذا مرفوعا: عود م
قالأنه عباس ابن عن وروى مقال، أسانيدها ق متمددة وجوه من روي وقد 

يدعوفإنه والقدر الكهانة، تدعوإل فانيا النجوم، ق والنظر إياك مهران" بن، لتمون 
علالمار ق افه فيكبالث، محمد أصحاب من أحد وشتم ؤإثاك الزندقة، إل 

،•رفعه١ يصح ولا مرفوعا نعيم أبو وحرجه خ ل وجهك 
بعضهاممه كتاب صرب منها؛ وجوه عل يكون القدر ي الخونحؤ( عن، والنهي، 

قدوهدا قذلل؛،، المجادل ؤيير لهباخرى، والنال ياية للقل"ر اشتا فتننع بثعفح،، 
وهدامحه، ونص ذللث، من ب، غفه الشي، وأن خ ٠ الني، عهد 3، وقع أنه روي 

ذللثج.عن تيى وقد فيهرْ، وا،لراء القرآن ل الاختلاف حملة من، 
قدرلو القدرية؛ كقول العقالية، بالأقية ونفيا إلماثا القدر ل الخوض، ومنها 

ونحوأفعالهم، عل العباد جمر الله إن حالفهم؛ من وقول ظالما، كان عيب ثم وقض 

(.٣٢• ١; النم)٢ ابن وحاب ( ١١٣ / ١٨المهد)وم: نحرحاْ. ط ئ له ولاتحلم الثخن 
س)ا/آممرتملأمما(بمصو،اممادضاكثم"اآ(

رواه(; ٢٠٢)U/ الزوائد محع ؤ، اله؛ثيي وهال، ٥( ١ الصحابة)رنم آثار ؤ، الأعاؤ، 3، الرزاق، وهمد 
الصحح.رحال، رحاله ويمنة حلاف، وفه وهمره حبان ابن، وتقه الملك همد مهر؛ن، وفته الْلراق 

العفلمة3، الأمهاق الشيخ أبو وأحرج ( ١١٣٤)رنم المة أمل امماد 3، اللألكاتي، أحرجه )٢( 
دنم*ا-'ا-؛أ(الخز-ءالأول،ئه■ ١٦٦٨)■؟/

تفردالأعمش حديث من غريب ونال: ١( • ٨ )أ/ ه عود مابن عن الخلية 3، نمم أبو أحرجه )٣( 
مهر.عته به 

معفقال: يوما ٠ اطه رسول إل، هجرت نال؛ همهعا اف دْك، العام، ء٠rّد؛ن بن اش ب قس  ٢٤١
ءاتإهالكفقال: الغضب،، وجه 3، يعرف ه افه علمينارسول فحرج آية، 3، احتلما رجلين أصوات 

(.٢٦٦٦لم)رقممأحرجه الكتاب•. 3، باختلافهم نلكم ان كس 
٣٢٥صحيحه)؛/3، حيان ابن أحرجه كمر• القرآن 3، *الراء ٠■ اممه رمول ءز< ٠٠٠هريرة ش قس  ٢٥١

٦١الأوّءل)T/ (واسران،٤٦،3(وأبوداود)رقم٣•٥٩القلمان)رقم ١(و3،موارد  ٤٦٤رقم 
اسر)رقمآه؛(.و3، رقمحب؛أ()؛/اخرقمأآأآ( 













التوحدحى j المالخي جموع 

الذيالرحال، من البلح ليبغض اف ءان مرفوعا: عمور بن اف عبد عن وغثده 
مرفوعةممرة أحاديث المعنى وق ، بيانها١٠ البقرة تتخلل كا بلساته يتخلل 

أنفيجب الصحابة، من وءيرِهم وعاسة عود موابن ومعد عمر عل وموقوفة 
كدللث،.ليس ممن أعلم كان العلم ق وكلامه للقول بسْله كثر من كل ليس أنه يعتقد 

منالقول ق توسع من بعض ق يعتقدون الناس من ؛جهلة ابتليناوقد 
تقدمص كز ص أعلم أنه شخص ل يقلن من فمنهم تقدم، ممن أعلم أنه الناحرين 

الفقهاءس هوأعلم يقول• من ومنهم ومقاله، بنانه لكثرة بعدهم ومن لصحابة اس 
المتهورينالفقهاء هؤلاء لأن قبله ما منه يلزم وهدا التبوع؛ن، المتهورين 

أعلمكان قوله لاتساع منهم أعلم بعدهم س كان فإذا قبلهم، كان ممن قولا أكثر 
الماركواين راللمث رالأرزام مدى 15الأول; تولاطريق م أتل ن كلم 

أيما.والصحابة التا؛حين س قبلهم وممن وطقتهم 
،لف؛العغليم تنقمى وهدا بعدهم، حاء ممن كلاما أقل كلهم هؤلاء فإن 
قوةولا حول ولا العلم، وقصور الخهل إل لهم بته ون-هم، فلن ؤإساءة المالح، 

وأعمقهاقلوبا الأمة أبر اتهم الصحابة: ق قوله ق عود مابن صدق ولقد باض، إلا 
منأن إل إثارة هدا وق ،، أيقارعمر ابن عن نحوه وروي تكلما، وأقلها علوما، 
وأكثرتكلفا.علونا أقل بحدهم 

ومحياق0.( -خبجاو قليل ممر زمان ق إنكم أيصا: عود مابن وقال 
فهوقوله وقل ه علمكثر فمن ،. حهلباؤْأممر ءل،اؤ0 قليل زمان بعدكم 

بالإيإناليمن لأهل ه ام، شهد وقد مذموم، فهو بالعكس كان ومن الممدوح، 

غريب.حن حدث هدا ت الترمذي وتال ( ٥٠٠٥وأبوداود)رقم ( ٢٨٥٣الزمن.ي)رنم أحرجه ا )١ 
)آ(حلةالأوواء)ل/ه'*ل(.

ين،اه، عود ماين عل موتوئا ١( ■  ٣٨رنم  ٩٥٨الملأة)أ/تدر تعفلم ل المروري أحرجه ، ٣١
٠•الني إل، ^ ( ٩٢٨١ رثم  ٣٧٤>U/ اعم التاريخ j الخارتم، ذمْ 



الخلفعالم عل اللف علم فخل 

نافععلم علمهم لكن العلوم، ق ونومنا كلاما الناس أقل اليمن وأهل ، والفقه 
الفقههو وهذا دللث،، من إليه المحتاج القدر عن يالتهم ويعبمرون لو-|م، قق 

الحلالق والكلام الحديث، ومعان( القرآن ضر j( العلوم فافضل الناغ؛ والعلم 
أئمةإل ينتهي أن إل وتابعيهم والتابع؛ن الصحابة عن مأثووا كان ما والحرام 
مبق.فيعإ سميناهم الذين تبمم، المقتديغ المشهورين الإملأم 

ومافيه، والتفقه وتعقله تفهمه ْع العلوم أقفل ذللثج ق عنهم روي ما فضعل 
يتعلقلكلام شرحا يكون أن إلا منه، ممر ق محر لا التوسع من يعدهم حدث 

قكلامهم وق فيه، منفعة لا أو باطل فأكثره لكلامهم نحالقا كان ما وأما بكلامهم، 
كلامهمj( وهو إلا حق من بعدهم من كلام j( يوجد فلا وزيادة، كفاية ذلك 

ولإلا باطل ْ>، بعدهم من كلام 3، يوجد ولا عارة، وأحمر لفظ اوجز موجود 
البديعةالحان( من كلامهم j( ويوجد وتامله، فهمه لن بهللأنه يبين، ما كلامهم 
به.يلم ولا بعدهم من إليه ;بمتدي لا ما الدقيقة والمآحذ 

الباطل،س ممر ق يقع ما مع كله، الخثر ذلك فاته كلامهم من الحلم يأحذ لر فمن 
مقيمه،من صحيحه معرفة إل كلامهم جع أراد من ومحتاج عنهم، ناحر لن، متابعة 
سينقله ي،ا واثق فهوغير ذللث، يعرف ل؛ فمن والحلل، والعديل الحرج بمعرفة وذلك 
علمهقل ٠>، يرى كا ذللتج، من، عنده بجا يثق( ولا بباطله، حقه علميه ؤيلتس ذللمئج، 

فهومقيمه، من بصحيحه لحهلمه اللفح، عن ولا ه النح، عن يروى ب،ا يّقا لا بذلك، 
ومقيمه.ذلك، صحح به يعرف بعا معرفته لعدم باطلا كله يكون أن محوز لحهلمه 

فليسذللث، غجر كان فإ ه محمد أصحاب، به حاء ما العلم الأوزاءي،ت قال 
لكبتهj ئوا يعض محي. أنم، التابعين: j وقال أحمد، الاط، قال وكذا 

تركهعل ندم يم كيسان، بن صالح وحالفه ذللئؤ، يكتيح الزهري كان وقد وتركه، 

٥(.٢ لم)رقم وم( ٤٣٨٨الخارتم،)رنم أحر-بم )١( 
٢(.• ١ )ءم/ دمشق  OUو1ارخ ( ١٢•)U/ النلأء اعلأم مثر )٢( 



الوحيحمى j المالخي جمهمع 

كلام
وأحمدالثافعي زمن إل بم القتدى لف الأئمة كلام كتابة يتمن زماننا وق 
يعدهمحدث فإنه بعدهم، حدث مما حدر عل الإنسان وليكن هميد، وأي ؤإمحاق 
ااغ؛لاهميةمن والحديث السنة متابعة إل انب من وحدث كشرة، حوادث 

أويفهمه، بفهم همهم وانفراده الأئمة عن لثذوذه لها نحالفة أشد وهو ونحوهم، 
قبله.من الأئمة به يأحذ لر ما ياحد 

يحلمن وقل محض، فشر أوالفلاسفة التكلمان كلام ق ذلان، •ع الدحول قاما 
قنظر من نحلو لا أحمد: قال كإ ٢، أوصارهم١ ببعض وتلطخ إلا ذلك من ثيء ؤ، 

ذبواؤإن الكلام أهل من محيرون اللف أئمة من وهمره هو وكان نحهم، إلا الكلام 
المن ذم من أهله واتع الحدث، الكلام أحب من كلام 3، يوجد ما وأما السنة، عن 

عارفإهمر أنه إل الهشوأو أوإل الحهل إل وسنه والخيال، الخصومات ق يتوّع 
منه.باممه نعوذ الشيطان، حملوات من ذللث، فكل بدينه، عارف أوضر بافه 

القلوب،وأعإل الحارق من البامحلتة العلوم ق الكلام العلوم من أحدث ومما 
أعيانأنكره وقد عظيم، حطر وفيه أوالكشف، والدول، الرأي بمجرد ذلك، وتوابع 
نكت،من النكتة يئ لتمر إنه يقول: سليإن أبو وكان وضره، أحمد كالإمام الأئمة: 

والمةر؟ا.اممتاب عدلن: بشاهدين إلا أقالها فلا القوم 
ويكتبالقرآن يقرأ ل؛ من والسنة، بالكتاب مقيد هدا علمنا الخنيد: وقال 

فيهويحل الباب، هدا ق الخرق اتسع وقد ،. هدارعلمنا ق به يقتدي لا الحديث 
أممأو الأنثياء، من أفضل اض أولياء أن ودعوى والنفاق، الزندقة أنولع إل قوم 

(.٣٣٢/ ١٣بغداد)وتار؛خ ٤( ٢ ٥ Y/ الكال)٩ ومدب ( ٣٩٧النلأء)\•/ سرأعلام )ا(اظرفيذلك: 
(YY<\/iالصنوة)وصفة ]( rU/roدمشق مدية وتاريخ \( Arالنلأء)•\/أعلام سر )٢( 

٧(.١ الجة)ص وضاح ( ٦٧/ ١ الملأء)٤ أعلام وسر ٢( ه ٥ / ١ الأولياء)• حلة )٣( 



الخلفعلم عل الملف علم محل 

الحلولدعوى ؤإل الشرائع، من الرمل به جاءت بإ التنقص ؤإل عنهم، تغنون م
والمسوقالكفر أصول من ذك وضر الوجود، بوحدة القول أو والاتحاد 

الطريقهدا ق وأدحلوا الشرائع، محفلورات وحل الإباحة، كدعوى والعصيازت 
تالقلوب ترقيق يه محمل أته زعموا فبعضها ثيء، ق الدين من ليت، كثثرة أشياء 

المحرمةالصور كعشق ت القوس لرياضة يراد أته زعموا وبعضها والرقص، كالغناء 
ذلكوضر اللباس، كشهرة والتواصعت النفوس لكسر أنه زعموا وبعضها ونفلرها، 

إلوالنظر كالغناء، الصلاة! وعن افه ذكر عن بمد وبعضه الشريعة، به تات لر مما 
ولعتا.لهوا دينهم اتحدوا الدين بدللئ، وشاببوا الحرم، 

وفهموالسثت، امماب نصوص صبعل كلها العلوم هده من النافع فالعلم 
القرآنمعال ق وتابعيهم والتا؛عين الصحابة عن بالماثور ذللث، ق والتقيد معانيها 

والزهد،والحرام، الحلال مائل ق الكلام من عنهم ورد وفيا والخديثا، 
ثمأولا، مقيمه مجن صحيحه تمييز عل والاجتهاد ذللئح. وضر والعارف،، والرقائق، 
لنوشغل عقل لن كفاية ذللث، وق ثانتا، وتفهمه معانيه عل الوقوفح عل الاجتهاد 

واشتغل.عنى المانع بالعلم 
عليهواستعان - وجل عز - اممه لوجه فيه القصد وأحلص هدا عل وقف، ومن 

الخاصةثمرته العلم هدا له يثمر وحينئد وألهمه، وفهمه ومدده ووفقه وهلءاه أعانه 
^ىآستىبادْآككؤأيمؤ اض_ءزوجلس: قال كا اممه، حنية وهي به، 

بافه؛الاغترار وكفى علنل، اممه بخشية كفى وضره؛ حوي مابن قال [ ٢٨^: ١٥]

،.الخث.يةل العلم ولكن الرواية بكثرة العلم ليس السلم،؛ بعض وقال • جهلا 
هداق وكلامهم جاهل. فهو عصاه ومن عالء، فهو افه حنى من بحضهم: وقال 

(.٤٨٧امى)>/إا-ا-ْا-آرنم را(بي 
(.٤١٧-٤١٦/١(وذاسمة)١٣١/١)٢(UةالأوUء)



التوحيدحمى j المالخي محمؤع 

أمرين!عل يدل النافع العلم هدا أن ذلك ومحبب حدا. كم المعنى 
العلوالصمات الحسنى الأمإء من يستحقه وما اممه معرفة عل أحدهما! 

ومحبته،ومهابته، وحشيته، ، ٧^١٠١٠إحلاله، يستلزم وذللئ، الباهرة، والأفعال 
بلائه.عل والصبمر بقضائه، والرضا علميه، والتوكل ورحاءه، 

الاعتقاداتمن ؤيخهله، يكرهه وما ؤيرصاه محبه بإ المعرفة الئاق! والأمر 
محبةفيه ما إل المارعة علمه لن ذللث، فيوجب والأقوال، والباطة الظاهرة والأعال 

نافع،فهوعلم هذا لصاحبه العلم أثمر فإذا ؤيخهله، يكرهه عإ والتباعد ورصاه، الله 
هيبةوذل! له، وانكسر ممه القلب حشع  Xeiالقلب،، ق ووقر نافعا العلم كان فمتى 

النفسقنحت، له وانكسر وذل فه القلب، حثع ومتى وتعفليإ، ومحبة وحشية ؤإحلألأ 
ماوكل الدنيا، ق والزهد القناعة ذلك، لها فأوجب، به، وثثعت، الدنيا من الحلال سر 

اطهعند صاحبه حفل به ينقص الذي العيس، وفضول والخام المال من سقى لا فان هو 
لفح،المن وغرم عمر ابن ذللث، قال ك،ا اطه، عل كربجا كان ؤإن الأحرة، نعيم من 

خاصة،معرفة — وحل عز — ربه و؛ين العبل. بين يكون أن ذللث، وأوجب مرفوعا، وروى 
يتممب٠عبدي يزال ررولأ الإلهي. الحل.يثا ق قال كعا أجابه، دعاه ؤإن أعطاه، سأله فإن 
لأءيدنه«لا،امتعاض وكن لأعطنه، سألي رافالثن قوله_! أحته«_إل >و بالنوافل إؤ 

قمحفظك،اطه رراحفثل عباس! لأبن ه وصيته وق ،، لأحسهاال لعاق رروكن ت رواية وق 
،.الئدة«ر ق يعرفلث، الزجاع ق افه إل ترف أماملث،، نحده اطه احمفل 

(.٦٥' ٢ )رنم الخاري أحرجه )١( 
١ ٦٨الفردوس)rj سطو ق والديلمي ٧( •  ٨٧رقم  ٥٢• ل/ )٢ ٢(  ٥٦رآ/ س رجه 

ذكرْيبجا فعتق. ط! وقال،: ( ٣٥٦العالية)٤; ايلماله، j حجر ابن الحافظ وذكرْ ٤( ٤ ٤ ٥ رنم 
وثقهعروة بن قيس بن الواحد عبد وفيه أ-ءاد رواه ونال،ث ٢(  ٤٧)آ/ الزوائد ءصع ؤ، الهٍثمهم، الحاففل 

وذكر،،الصحيح، رحال، رحاله وبقية ■ضره، وصعقه الروايتغ،، احدتم، ن، ععغ، وابن والعجن، أبوذرية 
وهوكذاب.السمي حالي بن يوش وفيه يعل، أبو رواْ * وهال، ( ٢٧٠ر*ا/ أحر موصع ؤ، 

•٣(٧/١وأحد)١(  ١٥٦•رقم )١ ١(  ١٢٤٣رقم  ١٢٣/١الكبر)١ j، اممراق أخرجه )٣( 



الخالقعالم عل اللف علم محل 

قرنايجده بحيث بقلبه خاصة معرفة ربه وب؛ن بينه يكون العبد أن ق فالشأن 
محيولا وخدمته، ومناجاته ودعائه ذكره حلاوة ومحي خلوته، ق يه تاض يمنه، 

الطاعةحلاوة أمحي الورد! بن لوهيب، قيل كإ وعلانيته، مره ق أءلاءه من إلا ذللئ، 
بينهوصار ربه، عرف فقد هدا البد وحد ومتى ا.  ٠٣٠من ولا لا، قال! عمى، من 

لفضيل!شعوانة قالت، كإ أجابه، دعاه ؤإذا أعطاه، ماله فإذا خاصة، معرفة وبينه 
أعليه فغثى أجايلث،. دعوته إذا ما ريلث، ومتن بتنك أما 

فإذاالموشح، وق الجرزخ، وق الدنيا، ق وكرب، شدائد ق يسر يزال، لا والعبد 
ابنوصية ق إليه هوالثار وهدا كله، ذللثح اممه كفاه خاصة معرفة ربه و؛ين بيته كان 

الشدة«.ق يعرقلن، الرخاء ق اف إل راترف ه! بقوله عباس 
والوقحوالقجر الويت، له وذكر الأنقءلاع إل هيجلث، الذي ما لمعروف! وقيل 

هذاكفاك معرفة وبينه بيتلثح كاذتإ إذا بيده كله هذا مل،كا إن فقال،! والنار، والحنة 
ووحده،ربه، عرف حتى عليه ودل، وربه، العبد بجن عرف ما الناغ فالعلم كله، 

يراه.كأنه وعبده فربه، من واستحيا به، وأنس 
الخشوع١الناس من يرغ علم أول إن الصحابة! من ءلائ٠ة قالت، ولذا 
قوقعر إذا ولكن تراقيهم، يجاوز لا القرآن يقرأون أقواما إن عود! مابن وقال 

قوالديلمي ( ٦٣٦رم ٢ ١ ٤ )ا/ مد بن وعد ( ٥٧٤ رقم  ٤٣٤)\/ الثهاب، مد ل والساعي 
^^يفينم،الإمحان)أ/لأآرثم؛ي-ا(واسرفي

X٣١٤/١(ورنممjس)٥٣٦•٣رتم٤/١(وUدjهمAد)
الخفاءوكشف ( ١٨٩)U/ يغداد وتارخ ١( ٥ ٠ / ١ )١ التهدمح وتأدي_ا ( ١٤٤)a/ لأولياء ١ حلية )١( 

)؛/آه(.الصفوة وصفة ( ١١٣)a/ الأولياء وحلية ( ١  ١٨٩/ ) والحكم العلوم جاُع انْلر• )٢( 
إلوالدخل ( ٤٢١)٣/ بأصهان الحدثض وْلمات ( ٤٣٤)٢; الرحال ضعفاء j الكال انفلر: )٣( 

(.١٨٢١رقم ٣١• (وتاريخأصهان)آ/ ٨٥٤رقم النالكمى)ا/أه؛ 



التوحيدحمى j الصالخي محمهمع 

ا.فته فرٌخ القلب 
آدم،ابن عل الله حجة فذاك اللسان عل فعالم ءا!إن: العلم الحسزت وقال 

الافعر؟ا.الحالم فداك القان، ل وعالم 
ليسرال،ويج وعام افه، بأمر ءالم باممه عال؛ ثلاثة؛ العلعاء إن يقولون! اللف، وكان 
افهنحثى الذي وهو الأول، وأكملهم . باممه يعالم ليس الله بأص و■ءالم بٌالم؛أٌرْ، 

ربهعرفح فإذا فيعرفه، ربه عل بالعلم يستدل العبد أن ق كله فالشأن أح،كامه. ؤيحرف 
الأثرق كإ دعاءه، وأجاب إليه فربه قريبا منه وجده ومتى قريبا، منه وجيم فقد 

فاتلث،فتلئ، ؤإن قيء، كل وجديت، وجدتني فان تحيف، امحللض آدم ررابن الإسر١محلت 
باللل;الأبيات، هذه أحبإليلثهسكلنيء«ل؛ا،وكانذوالونيردد كلثىء،وف 

اأنلت، ال وجا مل ثم كلأنفوا اطلب
محاواه هj يس لثا ّكل دت، وحد ئ

ارلننه مرمتح أوقتي ربئدُت، إن؛ع
فاصلاممه حشية الحالم أصل محروق،؛ عن يقول — الله رحمه أحمد— الإمام وكان 

والشوقإليه،به والأنس منه والقرب ومحبته حشيته يوجبا الذي بالله العلم العلم؛ 
أوحال أو عمل أو قول من العبد من ويرصا٥ محبه وما الله بأحكام العلم يتلوه ثم 

اكايرالحلم له وحصل نافعا، علتا علمه كان العلمين -بذين تحقق فمن اعتقاد، 
المسمؤع.والدعاء القانعة والقس الخاشع والقنا 

(.٤٥الونوف)رنم عل الوقوفح ل العملاق حجر ابن الخافغل ذمْ )١( 
ه.الني ا"ا"ه(مرمءاإل رقم ١ ٠ ١ / باصبهان)٤ الحدنن طبقات ق الشيخ أبو أ-مجه )٢( 
ابنو-ارخ ( ١٩٢ا/)١ المال ويذب ( ٢٨•الأولياء)U/ وحانت ( ٩١)ا/ والممديل الخرح )٣( 

رقم ٣٣-•٣٢٩/١رالمجرى المن إل والمدخل ( ٢٦٢٤رقم  ٥١٠٧الدوري()م مص)رواية 

آأ"ا(.والحكم)١; الملموم وجامع ( ٠١٠ ٢ كم)٢; شرابن انفلر: )٤( 
(.٥١٠١ الصفوة)؛/ وصفة ( ٤١٠٦/ ١٧دمشق)مدية تاؤيخ )٥( 



الخلف،عالم عل السلف، علم قفل 

النيمنه—ا اسماذ التي الأرح، ق وقع ناغ الالعلم هذا اته فومن 
ولرلريه، قلبه تنثع لر لأنه به، يتضر فلم عليه، وحجة وبالأ علمه وصار • ه 

لعدملعال، يمع ولم ولها حرصا عليها ازداد بل الدنيا، من ه نفتشع 
ؤيكرهه.يسخهله لما اجتنابه وعدم ربه، لأوامر امتثاله 

فإنوالسة، الكتاب، عن المتلقي وهو يه الانتفاع يمكن علنا علمه كان إن هذا 
أكثرصره بل به، الأنتفاع يمكن ولا ه، نقق ناغر غير فهو ذللث،، غير من متلقى كان 
والخيلاءوالفخر الزهو صاحبه يكمنا أن ؛٠^ لا الذي العلم هذا وعلامة نفعه. من 

السفهاءوكاراة العالياء مياهاة وءللسح فيها، والناقة الدنيا. ق والرفعة العلو وءلاو_ا 

فالنارلذللثج العالم طب من *أن الّمح، عن درئ وقر إلثه■ ايام، وجوم وصرف 
عإوالإعراض وطلبه اممه معرفة العلوم هذْ أصحاب، بعض ادعى ورب،ا ا، النارار 
وعيرهم،الملوك من النامحى قلوي، ق التقل.م طلّ_ط إلا ؛ذللئ، عرصهم وليس سواه، 

الناس.عل ؛ن«لائج والتعفلم أتباعهيم، وكثرة حم ظنهم ؤإحسان 
ادعاهوكإ الكتاب،، أهل يدعيه كان كإ الولاية، دعوى إظهار ذللئ، وعلامة 

نفومههماحتقار مجن اللفح عليه كان ما بخلاف هذا ونحويم، والباطنية القرامهلة 

(٣٤٨٢)رنم والترض (، ١٨٩١ينم  Ynr-YnY\ص■)0/الأحاديث ز الماء أحرجه )١( 
٤٤ ٥ / ٤ ) الكثرى ق والنسائي ( ٣٥٦رقم ١ ٨ ٥ / ١ ) والحاكم غريب،، صحح حن حديثح ومحال! 

وأحد( ١١.Y• رقم ١٠٢;الير)١ ل واممراق ( ٥٤٧•)رنم المغرى ول ( ٧٨٧•رقم 
/Y١٦٧ر/Y(اسمحjهقيJوا)Yرةم٨٥X١٧٧٩

)رقمماجه وابن •٩( )رقم القلمان موارد ول ( ٧٧رنم  ٢٧٨)ا/صمحه ق حبان ابن أحرجه )٢( 
صباحل قال (. ٨١٢)رنم محواتدء ل وتمام ( ١٧٧١نم ر ٢٨٢)Y/ الشم، ق والمهقي ( ٢٠٤

والترمِ،الترغيب، ق الذري وقال ملم. شرط. عل مات، رجاله إساد هذا (: ٣٧/١الزجاجة)
أيوببحك،;>، رواية من كلهم دالثهقي، صحيحه j حثان وابن ماجه ابن دواه ( ١٧٩لقم  ٦٦)١/ 

يلتفت،ولا وغثرهما، الشيخان به احتخ ثقة، هاوا ومحي عنه، الزبير أي عن جرج ابن عن الغامحقي 
محبه.شذ من إل 









الخالقعالم عل السالم، علم محل 
٢٥٣

اف،من ررالبان قال: M ائئ عن ميرْ أيا عن صحيحه و حبان ابن وحرج 
وليسالخؤ، ق الفصل البيان ولكن الكلام، يكئرة اييان وليس الشيهلان، من والي 

٢•الحق"ل سفه من دلكن الكلام، قلة الص 
انمدحن ينقص راثلاث قال: ه الني عن القرؤلي كعب بن محمد مراسيل وق 

وعيوالحياء، الرحم، ذللئ،، من أعفلم هو ما الآحرْ، ق ثس ؤيزداد لدنيا، اي 
عىوالعي: والعفاف، الحياء، الإيإن: من ^٠-؛، الله: عبد بن عون قال ، اللسانءا 
وماالدنيا، ق ؤينقصن الأجرة ق يزدن مما وهن العمل، عي ولا القلم-،، عي لا اللسان، 

صعيم،أوجه من مرفوعا هدا وروى الا-نيا، من ينقمن مما أير الآحرة ق يزدن 
بهوما عئا به أن فرون القوم إل ليجلس الرحل كان إن السلف،: بعض وقال 

عنهسكتوا عإ سكوتيم أن عرف ا لفالقدر عرف فمن لم، ملفقيه إنه عي، من 
لرالحاجة مشوار عل البيان ق والزيادة والحمام الخيال وكثرة الكلام صروب من 

ينفعلا واشتغالأما فه، وحشية ورعا، كان ؤإنإ قصورا، ولا جهلا ولا عيا يكن 
القرآن،مثر ول وفروعه، الدين أصول ق كلامهم ذلك، ق وسواء ينفع، بإ 

فمنفيه، ذكلموا مما ذللا، وغثر والمواعظ، والحكم والرقائق، الزهد وق والحديث،، 
السؤالكثرة ق ودخل سبيلهم، غثر ؛، JL-Uومن اهتدى، فقد سبيلهم، ٌللأ، 

كانبالقص ه نفوعل بالقمل لهم اعترف فإن والقال، والقيل والخيال والبحث، 
وهوإلا ه نفعيبإ يعرف لا أحد من ما معاوية: بن إياس قال وقد ^^١، حاله 

سبقهولمن القمل لفه ادعى ؤإن الكلأمر كثرة قال: _U،؟ فإ له: قيل أحمق، 

٢(.• ١ • الشأن)رقم موارد ول ( ٥٧٩٦رقم ١  ١٣/ ١٣صححه)ق حبان ابن أحرجه )١( 
سادر.س وري محا صه أنف م )٢( 
دمشقمدية وتاييخ ( ١٢٥)٣; الأولياء وحك ( ٨٠٩رنم  ١٨٠)U/ المر ^ ٥١انثلر: )٣( 

اعرى)يم؛آآ(.واكلتان ( ٤٣٦ ١٢المال)ومديِ، ( 0٣٥\اأن دمشق مدية -ارغ )٤( 





الخلفعلم عل السلف علم محل 

الأه_يشد؛رحمه — الشافعي الإمام وكان يتمغ، 
أحلاماث هاأضغمدتكأن ام إلاصبرأيماهي ياتض 

دامقالعيش فإن ا محهوحل مبادرة الدنيا عن جوزي ص يا 
نحثع،لا قلب ومن ينقع، لا علم من به ونعوذ نافعا، علنا - تعال - الله فنال 

الحمدالأرع هؤلاء من بك نعوذ إنا اللهم مع، يلا دعاء ومن تثبع، لا نفى ومن 
أحمعن.وصحبه وآله محمد سيدنا عل وسلم الله وصل العالين، رب لله 

فهخ
ومشاهدتيمالكتاب إتيانيم بعد القلوب قوة من الكتاب أهل يه ارد4 دم ما ليتيبر 

فقيلذلك،، ق -بمم التشبه عن مينا ثم البقرة، ببعض المضروب القتيل كاحياء الآياتت 
ةؤؤ\منآ"ثقولأ ثزلأ وما لذْغرآللي تلوبجم قسع ءامخوأأن ل1ذ.بن يان الم ٠ ؤ لنات 

محسموثونح؛ئنيلم شث،ظوملم ئاJ اودوا'آثكتأت،ست3 كلذُن 
يتماؤ _ت محبحانه — فقال قلوحم، قوة سب، آخر موضع ق و؛يرن [، ١٦]الحييين ه وج؛ 

قلوحمقسوة أن فاخر ا،  ١٣]المائدة: ه كسنه قلولهم وجعلنا لعننهم ميتمهم يمضؤم 
أخذأن بعد لنهيه، وارتكاحم لأمر0 وهومحالفتهم الله ميئامحا نقضهم عل لهم عقوبة كان 

ألخفلنزاؤ"-ءئز3ورتنم تعال - قال نم ذللغ، يفعلوا لا أن وعهوده؛ الله مواثيق عليهم 
قالوحموة قأن فدكر [. ١٣]المائدة؛ ه بهِء ؤرلأ' مما حظا وموأ مواصبمعه-، عن 

والثانيةمواضعه، بعد من الكلم ا تحريفإحل.اهماI 1 مذمومتين خصلتين لهم أوجبن، 
الحكمة،من به ذكروا مما نصيبا ؤإهمالهم تركهم والمراد به، ذكروا مما حفنا نيامم 

وأهملوء.به الحمل وتركوا ذللئ، فنوا الحنة، والموعفلة 
ا3كتابتلأهل لمشامتهم ءلءاJتا من ا.وا فالذين ق موجودان الأمران وهل.ان 

بلبالعمل، يشتغل فلا قلبه، و يقالحمل لغير تفقه من فإن الكلم، نحريف، أحدهما 
ذلالثsق والتلملمح مواضعها، عن والسنة الكتاب ألفافل وصرف، الكلم، بتحريمؤ 

قوالهلعن ذللئح، ونحو المستبعدة اللغة محازايت، عل حملها من اللهليفة الحيل بأنولع 





السابعةتالؤسالة 

هسرا،لءهفاد

؛_llسادداه 

اصيوالهس اسي الهدث الإص ظس 
اسعانى>اسض ٠٠٥١سصفي بث سد 





الإلحادأدران الاعظادعن تطهثر 

العبادةبتوحيد يفردوه حتى الماد، من ربوبيته توحيد قبل لا الذي ف الحمد 
ولاعليه، إلا يتكلون ولا أحدا، اف مع يدعون ولا ندا، له يتخذون فلا الإفراد، كل 

إليهيتوصلون ولا الحسنى، أمحإئه يغر يدعونه ولا إليه، إلا حال كل ق يفزعون 
ماذامازؤق ؤ [، ٢٥٥لاوقر0: ه باذذهِء إلا ^٥^ يشمع ألزى ذا من ؤ يالشفعاء 

رباله شريلئ، لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد [، ١١للق،انت ه مندوjهث ■حلىألذس 
لثنيياءللئؤ قل ؤ ت يقول أن أمرْ الذي ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد معبودا؛ 

[.٧٩لاس: ه يجدا بآش زم ؤ [، ١٨٨اسب<لالأءراف: تآ؛ نا إلا صرا زلا نمثا 
عنالقلورتا وتهله،ر العيوب، من السلامة ق له والتايمن اله وعل عليه الله صل 

ش؛نيثوب..كل اعتماد 

وتعيزراليفه، عل وجب الإ-يادرا، أدران عن الاعتقاد فهدا وبعدت 
الأمصارق الأنل.اد العباد اتخاذ عموم من يقيئا، وعلمته رأيته لما ترصيفه عئ 

دياروحمح وتيامة، ونجد، ومصرط والشام اليمن من البلاد، وحمح والقرى 
بالمغيبات،العلم يدعي ممن الأحياء ي أو ؛، الشورر ل الاعتقاد وهو الإسلام. 

للهيرى ولا مجدا، الم.ين للممحقر لا ، ٤ الفجور أهل من وهو والمكاشفات، 

)ا(فيالأْل:اوضق«ّ
قالنهاية انظرت محالفه، أى وينادْت أموره ل يفاده الذي الثيء وهومثل بالكر، ند الأنداد )٢( 

(،٦٧٧الفتتي)؛/ محتاهر لحمد الأنوار، بحار ومحمع ( ١٠٥)ه/ الأتثر لاين والأثر، الحديث، غريب، 
(.١١٨٢ / للءمِوى)\ والمسين 

لذاويمر، يضر أنه المقبورت ق العامة اعتماد من السامين باليان من كثير ق والشاهد الوافر هو كإ )٣( 
منهمظنا محهولة، وفور والشاخ والمّالخين الأولياء تبور إل تأرعون الخهلة من كثثرا نجد 

انتهدون من —ا ورهب رغبا إليهم فيالجاون ترغيامم، وتليه لممضلابم، حلا لدءأم أن فيهم واعتقادا 
والخاهلون.الظافلون يعمل عإ اقه تعال اطه، هع أو 

زينالذين والعرافن، الكهنة السحرة من بالباطل الناس أموال وآم والشموض الدجالن أمثال )٤( 











اكدحيحمى ل المالخي محموع 

إلاأحد عنده ينفع ولا له، شريك، لا الذي وأنه والضر، النفع ويدْ والأمر، الخلق 
الإلهية.لوازم من محا تما ذللمثا وضر ضره، بحق معود لا وأنه بإذنه، 

لر-بما: ينهلق ول؛ ذكر ما اعتقد نمن التوحيد. بكلمة المملق وهي لفظة: ومحها 
عنه،أسلفنا كإ به ويفر التوحيد، يعقاو فانه كإبليس، وكان ، ماله ولا دمه محقن 

وحسابهودمه مجاله حقن يعتقد ولر نهلق ومن فكفر، بالجود افه أمر يمتثل لر أنه إلا 
،٠اجلناشن حكم وحكمه الله عل 

والطواف.والحج الصوم ومنها الصلاة، ق والجود والركؤع كالقيام وبانيةت 
به.تعال اممه أمر امتثالألما المال،، من جزء كإخراج ومادةت 
والأهوال،والأفحال،، والأموال، الأبدان، ق والمندوباءت،ث الواحبايت، وأنولع 

أمهاتها.هذ0 لكن كثثرة، 
مناللام عليهم الأسياء بيثا تعال اممه أن فاعلم الأمور هذه تقرري-، ؤإذا 

حلمهمأنه إنايت، إل لا بالعبادة، اممه إفراد إل العباد يدعون آخرهم؛ إل أولهم 
آللهلثمت احئئنا ؤ قالوا! ولدا وكررناه، قررناه كإ بدللئج مقرون هم إذ ونحوه، 
ونحتصبالعبادة لنفرده أي! ٧[ • ]الأعراف: ه ءاتآزثا نعتد عقث( ما وثير وحدهُ 

ينكرواولر ف، العبادة إفراد منهم الرسل محللبا إلا ينكروا فلم الأوثان؟ دون من بما 
فعبدوابالعبادة، يفرد كونه وأنكروا يعبد، بأنه أقروا بل يعد، لا أنه ولا نعال، افه 

إلالاإله أن ثهُ.وا؛ حس الناص أئاتل أن •أمرت قو؛ الكريم رّولنا تدل من ستفاد مالض *ذا ر١( 
دماءمممني عمموا ذلك نملوا نإذا الزكاة، ييوتوا الصلاة يشموا اف، دّول محمدا وأن اف، 

٢(.٢ لم)رنم وم٢( ٠ الخارق،)رقم أحرجه افه•. عل دحابمم الإٌلأم ألابحت، وأموالهم، 
سلكا ولتص وجل، م اف إل، موكولة نهي مراثرهم أما خنا*رهم، منهم شل أن ادافت؛ن حكم )٢( 

بنحويمه وصدق الوحي، انقطع وند الإّلأم، ويظهرون الكفر يعلنون الذتم، ادافق؛ن معرفة إل، 
أحرجهالإيإن، بعد الكفر عر فإن،ا اليوم فأما ق، الحم، يهد عل القاف، كان إما نال■ جعا ه المحان 

كانواهو، البي عهد عل متهم شر الوم ١لناشن إن نال؛ حض وصدق ٧(، ١ ١ ٤ ألنم الخارؤ، 
٧(.١  ١٣)رقم الخارى أحرجه بجهرون، وادوم يرون يومنذ 







الإلحادأدران عن الاعتقاد تطهثر 

أنعن مهيأ كاذبا كان ؤإلأ ف، العبادة أقرئ إذا إلا هذا قائل مدق ولا ه، ئعتد 
تإئئؤ قوله! وهومعنى بما، ومردك بالعبادة تخصك معناها! إذ الكلمة، هذه يقول 

[.٤١؛لاJقر٥ ه فايقون ؤإيى ؤ [، ً ٦ ]انمكوت؛ ه قاعدون 
تعبدوالا أي الحصر، يفيد اكأمحر حقه ما تقديم أن البيان، علم من عرفإ كإ 

ا.)الكثاف(ل ي كإ غثره، تتقوا ولا اش، إلا تتقوا ولا غرْ، تعدوا ولا الله، إلا 
قوالداء له، كله الدعاء يكون بأن إلا يتم لا العبادة بتوحيد تعال النه فافراد 

واللجأوحده، باق والاستعانة والأسنغاثة وحده، ض إلا يكون لا والرخاء الشدائد 
طهتن.للأ والقيام الخضؤع من العبادات! أنولع وحمح تعال، له والنحر والنذر الله إل 

كونلا كله والضر والحلق الشاب، عن والتجرد ، والطوافجود والوالركؤع 
قأثرك فقد غره أو حماد أو مي>تإ أو حي من لمخلوق ذللثؤ فعل ومن لله، إلا 

أونبئا أو ملكا كان مواء لعابديه، إلنا الأمور هذه له تفعل من وصار ، العبادة 
منهانهمع أوبأي العبادة حذْ وصار أومتتا، حيا أو جنيا أو فثرا أو أوشجرا وليا 

وعبده.باق أقر ؤإن المخلوق، لذللث، عابدا 

مفكوجوب، وعن الشرك، عن محرجهم ل( إليه وتقرحم بالله الثرين إقرار فإن 
ال، الثرك<ار عن الشركاء *أض تحال! فالله أموالهم. ومب، ذراربمم، ومي دمائهم، 

غبره.معه عبد من يؤمنبه ولا غره، فيه شورك عملا يقبل 
العبادة،ق إشراكهم مع تعال باض الإقرار ينفعهم لر الثرين، أن عندك تقرر إذا 

يضرونأمم فيهم! اعتقادهم هي همادمم وأن شيئا، اف من عنهم يغني ولا 

(.٢٧٦/١)١(لأزخنرى)
jالب و١لانرر ( ٣٧رص حن بن ارحمن ب بن اللطتف محاد للشح الظلام شد كتابإ انفر: )٢( 

(.٥١—  ٥٠/ )ا الأجوبة 
منالشرك، عن الشركاء أغض أنا وتعال؛ تائك اف 'نال، ءو؛ اف يمول، ثال، نال،؛  ٠٥٠هريرة ابٍ، فعن ، ٣١

(.٢٩٨٥)رقم لم مأحرجه وئركهاا ضرىترى4 معي مه أشرك عملا عمل 









الإلحادأدران الاعتقادعن تطهثر 

الصنماسم عن محرجه لا وليا، فيه يعتقدون ومن منهيا، الشر تسمية وكذلك 
طواف-بمم ؤيهلوفون للأصنام، المشركن معامالة لها معاملون هم إذ والوثن؛ 
التونحاطبون اوي.ت،، لأركان استلامهم ويتلموتم الحرام، اممه ببيت، الحجاج 

الشدائدعند بأسإئهم ويرتفون وعليك، اغ عل نولهم! من الكفرية، بالكلإُت، 
وأهلالقادر. عبد يدعون والهنل. العراق فأهل ينادونه. رجل لهم قوم وكل ونحوها، 

يأهلالعجل• ابن يا زيلم، يا يقولون• باسمه :أتفون مت بلد كل ل لهم التهانم 
وأهلالزكرية. والسادة رقاعي، يا مصر! وأهل العباس. ابن يا الهلائمإ! وك 

علوان.ابن ا المن: وأهل ًلر. أبا يا الحبال: 
ودفعالحير لحلمإ ويرجومم وينادونمم، بم بجنون أمواتا قرية كل وق 

الجوية:الأ؛يارتج ق قلنا كإ ،، الأصنام١ ق المثرين فعل وهوبعينه الضر، 
ودمن ذلك، بتس وود، يغوثا ومثله سولع معنى ا ؟بمأع—ادوا 

الفرديالصبمار المضطر بجمج ك،ا باممها الشدائد عند هتفوا وقد 

عمدعل ^-^١ اف لخر أهلت، نحترة من موحها ق نحردا وكم 
بالأيدمنهن الأركان تلم ويمقبلا القبور حول طائف، وكم 

فلأيف المحر كان إن فقل: عليه. اممه اسم وذكرت، غ نحرت إنا قال: فان 
بدللئجأردت، هل فيه؟ وتعتقد تفضله من مشهد بابح من تنحر0 ما قربتإ ثيء 

تردلر ؤإن ضره معه أنركت، بل اف، لضر الحر هدا فقل: نعم. قال: إن تعظيمه؟ 
يقينا:تعلم أننا الداحلنإليه؟ وتنجيس المشهد بابج توسخ أردت، فهل تعظيمه، 

لقصده،إلا بيتلث، من حرجت، ولا الأول، إلا أردت، ولا أصلا، ذللث، أردت ما إنلث، 
ريي،.بلا شرك هؤلاء عاليه الل.ي فهدا له. يعانهم كدلكؤ تم 

وهووالرخاء، سدتمم ق ؤينادوته الأحياء، قمة بعض ق يعتقدون وقد 
حعةمحضر لا بالحضور، المومن؛ن عباده افر أمر حين، محضر لا القبائح، عل عاكف—، 

١٢٦— تيميةابن الإسلام شخ فتاوى محمؤع انظر؛ ا



٢٧٢
التوحيدحمى ل المالخي صرع 

الغيب،علم دعوى ذك إل ؤيفم جنازة، يشيع ولا مريقا، يعود ولا حماعة، ولا 
وفرخ،نها وباض هلوبمم، محا إبليس عشعس قد جاعة إبليس إله وبجلجإ 

ومثلا.العاين لرب ندا هان.ا ومحعلون شانه، ؤيعفلمون بانه يصدقون 

سدونآرلبؤإزآلذئنثدعوث الشراع؟ وجهلت، ذمت؟ أين للعقول، فيا 
[.١٩٤شادأ.ثاُطلمهلالأماف: 

والخلعاءتة والفوالأولياء القور ق يعقدون الذين هؤلاء أفيمثر ت قلته فان 
الأصنام؟ق يعقدون كالذين مثرين؛ 

زادوابل ذك، ق وماووهم أولئلثح، ق حمل ما فيهم حصل فد نعم، ئلت،• 
سهم.فرق فلا والاسعايؤ، والانقياد لامحقاد اق 

نجعلولا وجل، عز باق نثرك لا نحن يقولوزت الشوينون هؤلاء ئلتإت فإن 
يشرك.ليس فيهم والاعتماد الأولياء إل والالتجاء ندا، له 

منهمجهل هدا لكن [• ١٦٧عمرازت ]آل i باقي'هيم يهولون ؤ نعم ئلتإت 
تول، يهواش شرك، لهم النحائر ونحرهم الأولياء، تعفليمهم فإن الشرك، بمعنى 

اممرف.قديم يفيده كا لخرْ، لا أي: ٢[ ]ص: i ئ;: واقن لزبلث، ل حمؤ 
ا. ١٨ت الخن ت ه حدا ا 4عآش ئدعوأ قلا ؤ ويقول،: 

ذكرناه؟بإ فكيف، شركا، الرياء محمى قد ه أنه قريتا ةا.مناْ بإ عرفت، وقد 
ولامثرين، به وصاروا المشركون فعله ما عين هو لأوليائهم؛ يفعلونه اليتم، نهل-ا 

قولهم.أكاJب فعلهم لأن شيئا، باق نثرك لا نحن قولهم: ينفعهم 
يفعلونه.بإ مشركون أتبمم جاهلون هم نيته• فإن 

الكفربكلمة تكالم من أن الردة: باب ق الفقه قكتب، الفقهاء صرح قد ئلت،ت 
ولاالإسلام، حقيقة يعرفون لا أنيم عل دل، وهذا ، معناها يقصد لر ؤإن يكفر، 

تولهم؛مع إيامم بمد كفروا أغم أجر ممد ٢(؛ ٢ * الفتاوى)U/ جميع j( بب ابن الإسلام شخ ال، ه؛ 







الإلحاقأدران الاصقادعن مملهمِ 

تنسنالا  ١٠حرج لما ه لعمر هؤ قال فد بل لبعض، عباده بعض من اف دعاء 
أمقالت وقد لم، ونستغفر للمؤمنين ندعوا أن اف وأمرنا دعائكاا من أخي يا 

يطلونه الصحابة كان وقد . له اممه ايع أنس، حادملث، اممه رمول يا يمت 
جوازه.عل متفق أمر وهدا حي، وهو ه منه الدعام 

يملكونلا الدين الأحياء، من أو الأموامحن، من القبوؤيثن طلب ق الكلام ؤإتمأ 
ويردواأمراضهم، يشفوا أن نشورات ولا حياة ولا موئا ولا صرا ولا نفعا هم لأنف

مواشيهم،صرثع ليدريا زرعهم، يسقوا وأن حلاهم، عن ويقوا غابهم، 
اغإلا أحد عليها يفدر لا التي المهلمالب من ذللث، ونحو العين، من ا ومحففلوهار 

إعليه؟ تكليفح لا لأنه منه، خر الخإد حي؛ من أو اباد من يطلبا فكيفا تعال، 
وهدهالعبادة، بعينها وهذه الأصنام، عبادة ق المشركون فمله ما يب؛ن وهدا 

قتل، يسمونه الزرؤع من ثيها يجعلون كا للشر منها قسهل وجعل بالأموال النذور 
الذيهوبعينه أنعامهم من ضيتا لهم يجعلون وكذللث، للميت،، اليمنية الخهايت، بعض 

آلحنثمكح ذرا مما يده وجعلوأ ؤ ذللث، عنهم افه حكى الذين المشركون يفعله كان 
ة.الأي[ ١٣٦تالأ;عام; وثزكاينا...ه يزعم؛بمزؤسا يده هذا ذذ\ر\' ؤ^لآشبنيثا 

هثممون كفو عما لئطن ياش رزقنهن مما نصنا يعلنون لا لما بمعلون ثؤ 
[.٥٦]الحل: 

س)رومأا<ا/آ(وابن ( ٣٥٦٢(والتر.ن.ى)رقم١٤٩٨أحم)ا/ا''آ(وأبوداود)رنم )ا(أحر-0 
الوف(، ٣٨٥والللة)رقم الرم عمل ل تي الوابن ١( ■ والطتالي)رقم  ٢١١أرمم؟ والزاد 

أحمدالشخ صعقه بيتإ والليلة، اليوم عمل محقق وصححه صحح، حس حدث هدا الرمذي؛ 
(.٢٢٤الصائح مشكاة تحقيق ق الألباق والشح ني، للمتحقيقه ق شاكر 

شيإله ارك وبوولده، ماله أكثر اللهم  ١١قاوت خادمك، أنس ت مليم أم نالت هال; ظقم انس فعن )٢( 
(.٢٤٨٠اس(ومام)ردم ، ٦٣٨٠سء،أخرجهالخاريثم 

العرمت،اللغة لقواعد الموافق لأته الون، حيف والصواب النون بإنات ٠محفظوئآا٠ ت الأصل ق )٣( 
الون.حذف نصيه وعلامة ئ)أن( منصوب الخمسة الأفعال من هنا الضاؤع الفعل إن حنث 



٢٧٦

التدحيدحمى j الخالخي محمؤع 

الكمملكوا وصلالهم الأحياء جهال ق والعقدون الشوريون فهؤلاء 
وجعلوااض، ق إلا يعقد أن ثبوز لا ما فيهم فاعتقدوا يالقدة، القدة حدو المشركين، 

مررهم،حول وطافوا للزيارة، ديارهم من نورهم وقصدوا المال، من جزءا لهم 
وهدهإليهم، تقربا ونحروا الشدائد، عند بم وهتفوا قبورهم، عند خاضعين وقاموا 

عرفناك.التي العبادات، أنولع هي 
بلذللث،. يفعل من فيهم أن أسبعي لا لهم؟ يجد من فيهم هل أدرى: ولا 

يقصده،الذي الول مشهد باب عتبة عل يجد من رأى أنه به أتق من أحترف 
لرتعال اممه باسم حق علميه من حلفا إذا بل بأمإئهم، ويقسمون وعبادة، له تعظها 

عبادكان وهكذا وصدقوه، قبلوه أوليائهم من ول بامم حلفج فإذا منه، يقبل 
وإِذابا'لآتمة يومتوينح لأ ظوان،آلذس آثمارن، وحده دٌأزآس وإِذا ؤ الأصنام: 

[.٤٥همبمتئشنونقة؛أب'تالزمت إدا دثرآلذس 
وسمع.. ايصمت،اا أو بالله س، فاليحالفحالف ارمن الصحيح: الحدين، وق 

الأ٠الأإلهإلأاانه«١٢يقول: أن فأمره باللأت، محلف، رجلا 
فإذاافه، إلا إله لا يقولوا: حتى انس أقاتل أن ررأهرت قال قد قلت: فإن 

يعلارأقتلته زيد: بن لأسامة وقال ب٠حقهااا، إلا وأموالهم دماءهم متى عصموا قالوها 
بخلافومحجون، ؤيزكون ؤيصومون يصلون وهؤلاء ا إلاافه؟ لاإله قال: أن 

ممه.والعبودية الإلهية إفراد وحقها: »إلأبحقهااام. ق\له: قد قالت: المشركين. 
إلاتّني لا فإما الشهادة، كلمة تنفعهم فلم العبادة، هذه يفردوا ل؛ والقبوريون 

جعلمن وكذللث، الأنبياء، بحفي لإنكارهم قولها اليهود ينفع ولر معناها، التزام ُع 

(.١٦٤٦(وي)رقااJUرىثم٩٧٦٢را(أحر-بم 
إلالاإله ظٍةلت والعرى، واللات حلفه؛ ل نهال، حالم، •_ اض؛و؛ رمحول نال فهءقال؛ هريرة أي نعن )٢( 

١(.٦ ٤ وسلم)j؛^iU ( ٤٨٦٠الخارؤ،)رقم أحرجه فالصدق، أتامرك، تعال لهامه؛ تال ومن اف، 
لم)رتماآ(.اوخاري)رئمآا،موماحرجه )٣( 



الإلحادأدران عن الاعتقاد طهتر 
٢٧٧

يشهدونكانوا حنيفة بتي أن ترى ألا الشهادة، كلمة تنفعه ل؛ سان اف أرسله ْن غثر 
نعى،مسيلمة إن قالوات ولكن وملون، اممه، رمحول محمدا وأن اممه، إلا إله لا أن 

للملعات،ؤيناديه الإلهية خاصية للول يجعل من فكيف، بوهم، وسالصحابة وقاتلهم 
إلهلا يقولون: وكانوا محبا، بن اف عبد أصحاب حنق اله عل المؤمنين أمثر وهذا 

القثوريونيمتقده ما فيه واعتقدوا ه عل ق غلوا اض،ولكتهم رسول محمد الله، إلا 
الحفائر،لهم حفر فإنه العماة، من أحدا حا يعاقب لر عقوبة عاقهم بل وأشباههم، 

وقال:قببها، وألقاهم نارا لهم وأجج 
،نمرالودعوت ناري أججت منك—زا أمنا الأمر رأست، لما 
عمره:ق الشاعر وقال 

الحمرتجنj بمي ترم ل( إذا شاءت حيث، ة النيي كرم 
۵^٢٢صر نقدا الموت رأبت، ازا نفيهن أججوا ما إذا 

علالأمة إحماع ونع وقد والبر• الحديث، كتب من وغثره اياري فح 3، والقصة 
ندا؟ممه يجعلوا بمن فكيف، افه®، إلا إله ارلا ولوقال: وفتل، كفر البعث، أنكر من أن 

هوكا اف«م إلا إله ارلأ قال: لن قتله أسامة عل أنكر قد قلت: فان 
والمر.الحاويث كتب، ق محروق، 

حتىوماله، دمه حقن الكفار من افه® إلا إله *لا قال: من أن محلت، لا ئلت،: 
آلدشنينايا ؤ حئامة بن محلم قمة ل اممه أنزل ولدا قاله، ما ، نحالفما منه يتث،ن 

الأية.[ ٩٤نيلآسئول-4لانء: سوفي ،َانثقأإذا 
كانلمعناها التزامه تثبن فإن التوحيد، كلمة قال من سان ق بالتثستؤ اش فامرهم 

حن،سد وهذا ونال،ت ( ٢٧'ا/ الباري)٢ فح ل العملاق حجر اين الحافظ القصة هن-ْ ذكر )١( 
"/U(١٩٤- ١٩٢واظر:نٍلالأوطارسوكاق.)

•١( ٠ ١ )٦! الادي نتح وانغر: (، ٥٣٣رنم ٢ ٤ ٠ ٢- ٤ ٤ متيم)ا/ ق الحمدي أ-م-بم< )٢( 
الم)رنمآ'بم(.آ^/ا-(وْ)رُمهأآ؛، البخاري )٣(أحرجه 



٢٧٨

التوحيدحى j الخالخي جميع 

ودمه.ماله التلفظ بمجرد محقن ل؛ حلاقه سن ؤإن عليهم، *ا وعلته للمسلمان ما له 
ول؛ذللئ،، محالف ما منه _J( أن إل عنه الكف وجب التوحيد أظهر من كل وهكذا 

انقمما مع الخوارج أبما الكلمة هده نفعت ولا اليهود، بمجردها الكلمة هذه تنفر 
وقال!بقتلهم، ه أمر بل، جنبها، إل عبادمم الصحابة محتقر التي، العبادة، من، إليها 
شروكانوا الثربعة؟ بض حالفوا .w وذللث،، ٠١١ءادااقتل لأثلنهم أدركتهم »لثن 

التوحيدكلمة قول محرد أن ءثست، الأحاديث،. به ثنت، كإ ، الماء أديم محت القتل 
الله.غثر عبادة من، ثنالفها ما لارتكابه قالها، من، شرك ثبوت من ماع غثر 

منوجهالهم الناس قة فل يعتقدون الدين من وغثرهم القثوريون ئلتح: فإن 
ولالهم، نمل ولا وحده؛ اممه إلا نعبد ولا هؤلاء، نعبد لا نحن يقولون; الأحياء، 

نحج.ولا نصوم، 
رأسهابل؛ ذكرينج، فيعا منحصرة لست، فإما الحثالة، ؛معنؤر حهل، هذا ئلتؤ; 
ماله ويصتعون معتقدا، يسمونه بل، ذللت،، قلوحم ق حصل، وقد الاعتقاد، وأساسها 

حموالاستغاثة حم، والتوسل ونياتهم، دعائهم مح، الاعتقاد; عن، تفؤع مما سمعته 
ذلك،.وغثر والنذر والحلف والاستعانة، 

الكفربكلمة تكلم ومح، ،، كافزال صار الآكفار بزي نزيا من، أن العلياء ذكر وقد 

(١٠ • لم)ر؛مئا- وم( ٣٣٤٤الخاري)رقم أخرجم )١( 
كلابابوأمامة؛ غقال، مجددمشق، درج عل رووتامتصوبة أبوأمامي رأى قال،ت غالح أي فعن )٢( 

هو-مٌ-سصوجوهونيد نوم ؤ رأ: نثم ظوْ، من تلر جمر الماء، أديم نحت، تتل شر النار، 
إلاأسمعه لولر قال! ه؟ اف رصول من سمعتي أنت امامة! لأي قلت الآو؛<، آخر إل [ ١ • ٦ ءما0ت ]آل 
رنم٤ ٠ ٤ )آ/ الخميلءى أخرحه حدنكموه. ما سعا، عد حتى أربعا أو ثلائا أو مرنتن أو مرة 

(.١٧٦)رقم  A,.uوابن وحنه •٣( • م-ا<(وأحدره/أْآ(والترءالؤى)رقم• 
يمدحتى يالمعيف، الياعت يدي ب؛ن ابعثن قوت اف رمول قال ةالت عنهإ افه رصي صر اثن قس 

خالفمن عل والصغار الذل وجعل رخي، ظل نحت رزم وجعل له، شريك لا وحده تعال اض 
شخونال ( ٤ • ٣ ١ )رقم داود وأبو ( ٥ • )آ/ أحد أحرجه تهومنهم،• بقوم تشبه ومن أمري، 





التوحيدحمى j المالخي جموع 

ويضره.الول ينفعه أنه له  ٠٠١٦^;الناذر، 
وأيأعظم، تدليس وأي المستج؟ عل النير قبض من أعظم لمنكر تمرير فاي 

هدا؟من أءج_ا معروئا للمنكر تميم وأي هدا؟ من العظمى بالحمية رصي 
جلبهالماذر مقد الأسلوب. هدا عل إلا والأوثان للأصنام النذور كان وط 

أطيانه،غلان ق ويقاسمه ماله، من حزءا له فيندر الضرر، ولغ الصنم ل النفع 
يأقوكيلك ، عقيدته حمية ؤيوهمونه منه، قيقبضونه الأصنام سدنة إل يه ؤياق 

الرسلالله يمثإ التي هي الأفعال وهن.ه الصنم. ست، بباب فينحرها بنحرته، 
عنها•والنهي bتلأذها ؤاحري لإزالتها 
لالندرإحراحه سس، الضرر ولغ النفع يدرك قد الناذر إن ئلتج! فان 
وذلهأُ

منالخطاب وهو هذا، من أبلغ هو ما منها يدرك كأن الأصنام، كذللث، ةدت،ث 
القبورحقية عل دليلا هذا كان فان ا، ازل الإنكتمه ما ببعض والإحثار جوفها، 

(.١٥٦٧(وسلم)رقم٢٢٣٧أخرجهالمخاري),,^؛الكاهن. 
(.٠١الجدة)آ/ الأجوبة j المة الدرر انفر: )١( 
المادبعض يبتل ند وحل عز اف بأن وقيوله، ذلك صحة يعني لا ولكن واتنا، ذلك يكون ند )٢( 

بئركنذلك أن فيظنون بالنذور، الوفاء بعد الرغبات وتتحقق الراد، لهم يتم حيث ذلك، بمثل 
واللذاتالنعيم ل لهم اف يمد أن العصاة لبعض بمديث، كإ وفتنه، لهم واختبارا ابتلاء الشخ 

الحثرمذا حاءهم -ا لؤإلأ خير، عل بدلك أمم فيظنون العاصي، شراك ل واقعون وهمم الدنتوية 
ءدسبلأما الدنيا س العيد يعطي ممال افه رأيت 'إذا ه•' افه رسول قول وسوا فيه، هم الذي والنعيم 

(٥٦١)رنم ابا،ع صحح ل الألمان صححه استدراج® منه ذللث، فإنإ معاصيه، عل مقيم وهو 
٤(.١ )رنم؛ الصحيحة والمللة 

لأحدهميتمثل ند الثركون وهؤلاء (؛ ٦٦٤/ ا )١ الفتاوى محمؤع ل تيمية ابن الإسلام شخ يقول  ٢٣١
لهتمثل شيطان هو ؤإنإ صورته، عل حاء ملك، أو الشخ أنه فتظن به، استغاث الذي الشيخ صورة 
الثياط^ننحاطبهم الأصنام يعبدون الدين الشركثن نمب كان كإ اش، غير دعا لما ؤيغؤيه لمله 

تمال؛فال شيامحلن، أمم سن ما الكذب من به فيإ كان ؤإن العاتبة الأمور ببعض وتحرهم لهم وتتراءى 







الإلحاهأدران عن الاعتقاد نطهم 
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يلجلا مأنوتا وصارت والبقاع، الديار ملأيت، يد تحريمها، الدين صرورة 
مكةق البقاع، أشرف ق الكاصخن أيدي امتدت وقد الأس،إع، من سمع إل إنكارها 

كلالحرام، البلد ل ويلقون الإسلام، فريضة لأداء القاصدين من تمض القرى، أم 
الإنكار،عن ساكتون والحكام، والعناء الأنام فضلاء من وسكاما حرام فعل 

دليلاالعالم من ل العناء، من الكون أفيكون — والإصدار الإيراد عن محرضون 
للث،أصرب، بل إدراك. أدنى له من يقوله لا هدا ؤإحرازها؟ وأحدها جوازها عل 

أحديث،العالعاء؛ ؤإحلع بالاتفاق الدنيا بقيع أقفل هو الذي افه حرم هدا مثلاأحر، 
عبادةفرقن، الي الأربعة، المقامات هده الضلال الحهلة الشراكة ملوك بعض فيه 

المن،المعبادات وفنقنإ الممال، من النه إلا محميه لا ما عل واثتمالتج العباد، 
وصرمت،اللع،ن، إبلس ع،ن سها قرئت، بدعة الدJن، ق المختلفة كالملل وصرتهم 
والأبدالالأفاق علياء ووفد عليها، الناس مكتج وقد للثياطن، صحكة الملم؛ن 

أفهذاأذنين، ذي كل بها وسمع عينثن،، ذي كل وشاهدها إليها، والأءهلاب، 
العارف١من بثيء إلمام له من يقوله لا هدا جوازها؟ عل دليل كون ال

عنسكتت، حيث، ضلالة، عل اجتمعن، قد الأمة أن هذ.ا من يلزم ^،^ فان 
جهالة.لأعفلم إنكارها 

وفقهاءعصره، بحد أمر عل قأ؛م محمد أمة محتهدي اتفاق حقيقة الإحميع ت قالت، 
قولأ؛اءإلأ،هدا كان ؤإن الأربعة، الأئمة يحد من الاجتهاد محيلون الأربعة الداهب، 
بعدمن أيدا احميع لا ت زعمهم فعل جاهلا، للحقائق كان من إلا يقوله لا وكلاما 
عهدعل ياكن نر بالقبور والفتة الأبتديخ هذا فإن الموال، يرد فلا الأربعة، الأئمة 

الأربعة.المذاهبح أئمة 

ووحدالشيطانية الدعة هذه عل للقضاء اف، رحمه سعود آل العزيز عبد المللث، وجل عز اغ وفق لقد ( ١ ١ 
ايلم؛نالموحدين أعض اف وأفر القرفة وزالت، الصف فاجتمع حلفه، بمّلون واحل.، إمام عل السالمين 

القرفة.ونبي الكلمة توحيد عل ف والحمل. والإنس، الحن ث.ياطثن من وجنوده اللعض إبليس وخاول 



٢٨٤

اكوحدحمى ل الصالخي محمرع 

(،JUNiملأت قد الحمدية الأمة فان محال. وقوعه فالإخماع نحققه: ما وعل 
يتمولا تحصرون، لا الحققون فعلعاوها نجم، كل ونحت أرض كل j وصارت 

السامين؛علمإء وكثرة الدين، انتثار بعل الإحLع ادعى فمن أحوالهم، معرفة لأحد 
التحقيق.أئمة قاله كإ كاذبة، دعوى فإما 

دللما إنكاره، عن سكتوا بل أكروه وما بالمنكر علموا أمم فرض لو ثم 
الإنلكرثلأدث،توفتاض أن الشريعة: قواعد من علم قد فإنه حوازه، عل سكومم 

ؤإزالته.المنكر بتغير وذااك٠ ، J^lالإنكار؛أولها: 
باليد.التمر اّتهلاءة عدم مع باللسان الإنكار ثانيها: 
انتفىفإن واللسان، باليد التمر امتهئاعق عدم عنال بالقلب الإكار ثالثها: 

الأحرلرينتف أحال.ها 
أموالياحلم. وهو الكامن، من احد الدين عناء أفراد من فرد مرور ومثاله: 

أموالياحد الد.ى هذا عل التمر يستطح لا الدين علي\ء من الفرد فهدا الفلالومين، 
شرطفانتفى العصيان، لأهل سخرية يكون إنإ لأنه باللسان، ولا باليد الساكن 
علفيجب الإيان، هوأصعق الذي بالقلب، الإنكار إلا يق ولر بالوظيفتين، الإنكار 

أنهيعتقد أن الخيار، ذللث، ياحده ما مشاهدة مع الإنكار عن ساكتا العالم ذللئه رأى من 
بالسلمينالظن حس فإن بمه، أنكر قد وأنه واللسان، باليد الإنكاران: علميه تعدر 
الشريفالخرم إل فالداحلون لازبإ، ربة أمكن مهإ لهم التأويل واجما، الدين أهل 

صلواتوثن، الل.ين، ثمل قرئت التي الشيهلمانية الأبنية لتللئ، والمشاهاوون 
اكورئ؛ن•وعل المكاسن عل كالما الإكارإلأ؛القلب،، عن معذورون لمن، ال

مابعض ق قولهم من الاستدلال أئمة عند استمر ما احتلال يعلم هنا ومن 
*ولرقولهم: أن احتلاله: ووجه إحماعا. وكان ينكر، ولمر ونع إنه علميه؛الإحماع: يتدلون 

يدْ،ذليغيرْ منكرا منكم رأى ُامن قويقول،• اض رمول سمعت قال! فهع الخيري محعيد أي لحديث ( ١ ) 
■( ٤ ٩ )رقم لم مأحرجه الإي،ان' أضعف وذللث، فميه، لريمي فإن فيلمانه، لرسض فإن 



الإلحادأدران عن الاعتقاد تطه؛ر 
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باليدالإنكار عليها تعذر ممرة، قلوب أنكرته يكون قد فإنه بالغيب، رجم ينكر" 
بيدك،ولا بلسانك تنكره لا يقع أمر من كم أنه زمانلث٠ت ق تناهد وأنت از، واللم

إماالإنكار، عن فلأن سكت تناهيه! رآك إذا الحاهل، ؤفول، بقلبك، له منكر وأنت، 
ققولهم اختلال يأُلم وكذا عارف،، به يستدل لا فالسكون بسكوته، متأسسا أو لاؤا 

جهتثزتمن خل إحماعا؛ فكان الباقون، وسكت، كدا، فلأن فعل استدلال 
دلالهعدم من عرفتح لما فلأن، لفعل تقرير الباقن مكون أن دعوى الأول• 

التقرير.عل المكون 

الوالأكت، ه صد أمة اتفاق الإحماع فإن إحماءا« »وكان قولهم: اكانية: 
لسانه.عنه يعرب حتى ،، خلافولا وفاق إليه ينسبإ 

رجلوفيهم عقاله، من شخص عل الحاصرون أش وقد الملوك؛ بعض قال 
،.رخالفتهم تكلمت، إن فقال! يهولون؟ ك،ا لاتقول للمثج ما ماكتط: 
والسنان،السيف، بيده من أسها منكرات هنءه فإن رصي، مكون كل ف،ا 
منفرد يقوى فكيف، وكلمه، وقوله وقلمه، لسانه تحتج وأموالهم العباد ودماء 

أراد.عإ دفعه عل الأفراد 
غالمتحوالإلحاد، المثرك إل ذؤيحت أعفلمم صارت التي والشاهد القباب هذه فإن 

ابنهيأدانه ول ظإ للأحنف، ععفلتا لكن نيادا أن ت ٩( ٥ / التيلأء)٤ أعلام مبمر ق اف رخمه الذهبي ذكر ر١( 
لماننقال الأشران،، ق ععاؤية عل وند ثم هودونه، عن عاليه وندم الأحنف،، أٌر تغبر اف صيد 
إلت وفال، سيادته، لكان أكرمه معاوية رآه فل،ا الأحق، فأحر مرانهم. قدر عل عل الحليم افه؛ 

فقال،الأحنف،. وصكت، ليال، بن افه عبيد شكر فب فاخذوا عنهم، وأعرض معه وأحله بحر، أبا يا 
كانحرجوا فيإ افه. عبيد عزك قد أق اشهدوا قال،ت حالفتهم، تكلت إن نال،؛ تكالم؟ لمَلأ له؛ 

معاؤية؛فقال، وتنازعوا. شخصا، واحد كل وذكر ثلايثح. معاؤية؛عل. أتوا ثم الإمارة، يروم هن فيهم 
نال،ثندأعدته. فقال،؛ عبيدالنه. مثل نحد لر سلته أهل من أحدا ولمت، إن تال،؛ بحر. أبا يا تقول، ما 

فلماوهوساكتج. وأعادلأ عزللتح الذي الرحل هذا مثل صبمتنا كتفا وئال،؛ اممه، بميل معاؤية فخلا 
صره.صاحي، الأحتفح جعل افه عبيد ربع 



٢٨٦
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الظنمحسون من ض أو ِ قرب عل إما واللاطن، اللوك يعمرها من كل بل 
توسلدون من الأموات زيارة يعرفونه الذي الناس ويزورْ ءالم أو فاصل من فيه، 

أكثرهم،أو يعرفه من ينقرض حتى ويستغفرون، له يدعون بل باسمه، هتف، ولا به 
وفرمنالمؤع، عليه وسرجت، البناء، عليه سيد قد مرا يرى من بعدهم من فياق 

عليكذبون السدنة ؤياتيه صرر، لغ أو لنغ ذلك أن فيعتقد الفاخر، بالفراش 
حبلتهق يغرموا حتى الممع، وبفلان الضرر، بفلان وأنزل، وفعل، فحل بأنه الميتذ 

اشردءلسأمجءل المن اص؛ الأحأدث j ما ولأم باطل'''• كل 
منهيه نقل ذللثؤ فان ا، معروفةر واسعة ذللت، وأحاديث، عليها، وبني عليه وكتبا 

عفليمة.مفسدة إل ذريعة هو ثم عنه، 
الأموال.فيها أنقمت، عفليمة، قبة عليه عمرُتج قد ه افه رسول مر هدا ئالتج: فإن 

ولاصحابته من ولا ه منه بنارها ليس القثة هده فإن عظيم، جهل هذا ئالت،: 
ملوكبحض أبينة من الأنبياء سيد مر عل المعمولة القثة هذه بل أمته، ءلإء من 

ثإنسنة ق النمور ؛1_، العروق، الصالخى، قلأوون وهو المتأحرين، ممر 

ؤإحداثالدين معالر تمر ق مرة أول، سلكها التي الخهلوات، ذاما وهي الشيطان، محلوائت، هذه )١( 
قومل كانتط التي الأوثان صارمت، قال؛ أنه عنهما الله رصي ماس ابن فعن اس؛، نوح قوم ل الشرك 

يغوثوأما لهذيل، كانت سو١٤ وأما الحندل، يدومة كانت ود أما بعد، العرب ل نوح 
لخم—مّفكانت نر وأما لهمل.ان، فكانت وأمايعوق سبا، عند بالخوف غهليف لمي رادثم فكانت، 

أنقومهم• إل، الثيهلان أوحى هلكوا ،ا فلنوح، قوم س صالحض رجال، أسماء الكلاع، ذي ؟١، 
هلكإذا حش تعبا.ا، فلم ففعلوا وسموها؛أس،اثهم، أنصابا، كبلون كانوا الي محالهم إل انصبوا 
(.٤٩٢٠)رقم الخاري أحرج مدت• العلم وتننح أوكلث، 

محموعأ(وانظر: ٠  ٤٢آ'ا(والأتي)رةم ٠ )أ(أخرجهأبوداود)رنمآمأأ"ا(والترءذى)رقم 
ه"ا(.آ/ابزيب)٤ الإسلام شخ فتاوى 

أحرجهعليه، يبنى وأن عليه، يقعد وأن الشر، كبصص أن ه اش رمول نص قالات غهع جابر وعن 
ينيوأن عليها، ب، يكتوأن القور، نحمص أن ؟ق الني ض الرمذىت وزاد ( ٩٧أرقم' ملم 

صحح.حن حديثؤ هن.ا وقال؛ ( ١٠٥٢نوحنا)رقم وأن عليها، 





٢٨٨

التوحدحى ي الصالخي محموع 

والشرك.الحهل من أنواعا فيجمعون الضلال، 
أهلإليها وضيفون الخلألة، يلوكون الذين هؤلاء من يتفق إنه ئدت،ت فإن 
المار.وأكلهم والحية الحنش كل وحملهم هم أنفكطعن حوارق، والطالة، الخلاعة 

للأموات،كرامات ظننتها أن &_،! لملبس ؤإنلئ، شيهنانية، أحوال هالْ ت قلت، 
تفرضأنتج ا،لوتى فهؤلاء وثركاء، أندادا وجعلهم اأّإدهم الضال هذا هتف، ئا 

زعمت،إن له، وثرياكا ف ندا المجذوب، محعله أن اض ول يرصى فهل فّ، أولياء أنمم 
وحاشاهموأحرحتهم مشركين، الأموات هؤلاء فمثرت إدا، شيئا حشت، فقل ذللمثؤ 
هذهأن يزعم أو راص؛ن، ف أندادا جعلتهم حيث، والدين، الإسلام دائرة عن 

بانالنغمسين باطل، لكل التا؛حين المثرين، الضلال الجاذيج، لهزلاع كرامات 
زعمتافإن وحده؛ اض يذكرون ولا سجدة، ف يجدون لا الذين الرذائل، بحار 
الدين.قواعد ؛ذللث، وهدمت، للمشرين، الكرامات أثست، فقد هذا 

الشيا٠لانبفعل شهنانية أحوال هذه أن ءالم,ت، الأمرين يهللان عرفتح ؤإذا 
الحبال.إغواء عل الفريقين من معاونة الضالين، هؤلاء من لإحوامم 
واكعبان،الحية بأشكال يتشكلون والخان الشياهلين إن الأحاديث،! ق ثبتج وقد 

المجاديسؤ.أيدي ق الإنسان يشاهدها الن.ي اكعابجن فهم ، بوقوعه مقطؤع أمر وهذا 

بصل،مجا-نه نال،؛ ينته، ل الخل-ري مد أي( عل لحل أنه زرة؛ بن عثام مول السامح أي ن م١ 
بفإذا لتمتا  ١٠الست،، ناب ل ءراح؛ن ق تحري،كا نمعت، صلاته، يقخي حتى انتفلرْ فجلت 

أترى^امحال: الدار، أثارإلسفي انصرف ظإ س اجلس، أن فأشارإل: لأتلها، فوبت، 
إله اف رسول مع فخرجنا قال؛ يعرس، عهد حديث متا فتى فيه كان قالت نعم، الست،؟ 

يرنا،فاستأذنه أهله، إل فثرمع النهار، أنصاف، قو اف رسول يستاذن الفتى ذلأث، فكان الخندق، 
ثمسلاحه، الرجل فأحد قرينلة®، عليك أحشى فإف ملاحلث،، عاليلث، ءاخد قوت اش رسول له فقال 
اكمفلهت فقالت، غيرة، وأصايته به ليطعنها بالرمح إليها فأهوى قائمة، الابين بين اعرأته فإذا رحع 

علمنطوية عفليمة بمحية فإذا فيحل أحرحتي، الذي ما تنظر حتى الست، والحل رمحلثإ، عليلث، 
أت|،ايدرى فا عليه، فاصهلرين، الدار ق فركزه حرج ثم به، فانتفلمها بالرمح إليها فأهوى الفراش، 

ادعاشمهوقلنا:له، ذلك فيكره قو اث إلرسول فجئنا قال: ^٠؟ ١٢١الحية موى: أسرع كان 



الإلحادأدران عن الاعتقاد مملهتر 
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بابهبل بالُسثر، ليس وتعلمه أنولع، وهو الحر، باب ْن ذلك يكون وند 
فلاونحوه، كيف ق مصحف جعل من عظمه ما ؤإهانة باش، هوالكفر الأعظم، 

يراهاالتي الأمور، من المجاذيب، أحوال، من عينيه ل يعظم ما يشاهد من يغتر 
الأعيانملبون الدين وهكذا الأفعال،، ق عظها تأثثرا حر للفان حوارف،، 

أوجسحتى والحيايت،، باكعابين الوادي فرعون سحرة ملأ وقد ومرها، بالأسحار 
أعظميفعل ، والحرأ عفليم، سحر بانه اف وصفه وحتى موسى• حيفة قه نق 

النارلهم توقد قوما الهند بلاد ق ساهد أته وءيرِهت بطوطة ابن ذكر قد فانه هدا، من 
قيء.ها يملٍ كاما ودياحم جون ونحر 

عضواقطعهعا ثم معه بوليين أتى الهند ملوك بعض عند ائا إنرأى أنه ذكر بل 
الأعضاء،تللث، من شيئا أحد ير لر حتى فرئا، جهة إل عضو يكل رمى تم عضوا، 

وانضمانفراده، عل عضو كل نزل، وقد إلا الحاصرون يشعر فلم وبكى، صاح ثم 
وهيرحلته، ق هدا ذكر سويا، حيا عادته عل منهعا واحد كل قام حتى الأحر، إل 

وألف،ومائة وثلأب؛ن ين عام بمكة طالعتها احتصرت، وقد يهلة، برحلة 
اف.رحمه أسعد بن محمد السيد المدينة ق الحنفية مقتي العلامة علينا وأملاها 
يدحلفجعل عقبة، بن الوليد عند كان ساحرأ أن نده! بالفرج لأيا الأغاف ول 

لحلفلعا سيفه، عل فاشتمل بيته، إل فدهبؤ ه جندب فرآه ونحرج، بقرة ، جوفؤ، 
ثم٣[؟ ]الأنياء; ه ذبميمثدك> وانتز آلنحر اقانون ؤ قالا1 البقرة ؤ، الساحر 
عثإن،إل بدلك وكتبا الوليد، فجنه الساحر، وقطع فقهلعها البقرة، وسعل صرب 
قال،صاما، ؤيصبح الليل يقوم حندبا رأى فنا نمحرال، رجل الجن عل وكان 

ئذنوْثسث منهم رأيتم فإذا أسلموا، ئد جنا يالديتة ارإن (؛ Jliثم ء لصاحيكم اااستغفروا لما، 
٢(. ٢٣٦)رنم ملم أحرجه هوشيطان، فإنإ فاةتالو0، ذلك يعد لكم يدا فإن أيام، ئلاثه 

والساحر.ت لعله ت الهامش ل وجاء الأصل،والسحرا ل جاء ( ١ ) 



م،التوحتدالمالخيj محمؤع 

الكوفة،ودخل رحلا بالجن يوكل صدق، لقوم نرهم هذا قوما إن واف النصرانرت 
يعي- محمد أبا فرأى فاسفافه قيس، بن الأشعث فقالوا: أهلها، أفضل عن فسأل 

أهلأي وسأل: عنده من فخؤج بعدائه، فيدعو ؤيصح الليل، ينام — الأثعث، 
ؤيدعويصح ثم بالليل، ينام فوجده اف، عبد بن حرير فقالوا: أقفل؟ الكوفة 
وأسلم.حند؛.-،، دين وديتي حنا.با، رب رب فقال: القبلة، فاستقبل بعدائه، 

أبإل نده بفذكر القصة، ق الك؛رى؛مغايره السنن ق البيهقي وأحرجها 
رأسيقرب وكان احر، سيديه بين يلعبا بالعراق، كان عقبة بن الوليد أن الأموي: 
محيياف! سبحان الناس: فقال رأسه. إليه فثرتد خارجا فيقوم به، يصيح نم الرجل، 
سيفه،عل اشتمل الغد س كان فلعا المهاجرين، صالحي س رحل ورآه الموتى، 
صادفاكان إن فقال: عنقه، فضرب سيفه الرجل فاخرط ذلك لعبه يلصتا فذهب، 

انتهى.٠ فجنه الجن صاحب، دينارا الولد به فأمر ه، نففلحيى 
طويلةنمة ق بإسناده البيهقي أبويكر الحاففل أخرجه ما هدا: س أعجب بل 
أخن.'تاوأنيا وماروُتا، هارويتج ببابل الملكين س حر التعلمت، امرأة أن وفيها، 
فحقل،احقل، فقالت،: فهلير، اطلع، _: الأرض ق ألقته أن بعد س له فقالت، قمحا، 

اختزله: قالت، ثم فاطحن، اطحن له: قالت، نم فيبس، ايبس قالت،: ثم فركته ثم 
يأقبإ وكفى تنحصر، لا الشببطانية والأحوال كان. إلا شيئا تريد لا وكانت، فاختثز، 

ومحالفتيإ.والسنة الكتاب اتثاع العيار الدجال، به 
آلهوعل محمل. متينا عل اف ومل وآخرأ، أولا ف والحمد أوردناه ما انتهى 

الغافلون.ذمْ عن غفل وكلما الذاكرون ذكرْ كلما ^:١، تل؛ا وسلم وصحبه 

الكمالبذب ق المزي القمة وذكر (، ١  ٦٢٧٩رقم  ١٣٦الكرى)A/ المنن j الميهقي احرجه :١( 
٣(. ١٣/ ١ دمثق)١ مدية وتاريخ اكر عوابن ١(  ٤٣)ه/ 







الشبهاتكشفج 

عنخاطفة نبدة نذكر الشبهاتء اركشف لكتاب ة ا،لومحهذه طح بضاسبة 
عبداللطيفالشخ حفيده كتبه مما اقنياما الوهاب عيد بن محمد الإسلام شخ ترخمة 

معالإسلام* ®راية محلة من والثالث والثاق الأول العدد ق الثخ آل إبراهيم ابن 
iاJلة.زيادة 

كانفقد وفضل، علم بت ق ونشا *العيينة*. بلدة ق ١ ١ ١ ٥ سنة الشيخ ولد 
ليإنس جده أما وفته• ق *العيينة® بلدة ق للقضاء متوليا وكان فقيها،  ٢١٠أبوه 
القيا.مرجع إليه زمانه ول ايرزين، اساء فمن 

سنوات..لعشر القرآن حفظ وأتم والده، عن العلوم مالئ الشيخ أحذ 
الذكاء،وقوة القس صفاء من الله وهبه ما مع الاطلاع وحب العلم بطيب، وشغف—، 

الدينية.للزعامة هيأته التي والعبقرية 
إلعاد ثم المشايخ، بعض عن فيها وتلقى المدينة إل ثم وحج، مكة إل رحل 

المدينةإل ثم المثائخ بعض عن فيها وتلقى -٠١ وأقام ماكة إل رحل ثم العيينة. 
هالني حجرة عند ^٧ المنافية الأعإل من أفزعه ما ورأى فيها، اص، وأطال 

فحيلفيها، الدعوة وحاول البصرة إل رحل ثم الدعوة. عل له حافز أير كان مما 
إلالرحلات مواصلة من ينويه كان ما ه نفعل وقهخ منها وأحرج وبينها بينه 

عبدبن الله رعبي الشخ آنن.اك ببؤها واتصل الأحاء إل فرجمر والشام، بغداد 
إليها.انتقل والده لأن حريملأء؛ إل عاد ثم عنه، وأخذ الأحسائي اللطيف،( 
الحهلوعم تدهورت، ثل نجد ق والدنيوية الدينية والحالة الإسلام شيخ نشأ 

حتىالشرك الماس ق وانتثر القبل، واكعمت، التركي، الأستعإر بسبب والفوصى 
فقيضالأول، الحاهلية إل الماس وعاد البلوى، وعم، الله دون محن الأوثان عبدت 

اللهإل ودعا الحقبات، كل عزمه بصارم فتخطى الصلح، الزعيم هذا البلاد لهذه الله 
علجهودْ وكرس أحيانا.. والحهاد وبالقوة أحيانا الحنة والموعظة بالحكمة 



اكدحيلهم( الخالخي جموع 

لهاممه فحقق دينه، ونصرة افه كتاب وتحكيم العبادة ق اف توحيد تحقيق إل الدعوة 
•٤[.إر!اآسمحثمز4لاني: سبمثرُْ ^^رثآس ؤ أهدافه 

ممحمراربن أحد بن ^٠ ٣١١ذاك آن أمثرها وكان العيينة، بلده ل بدرة أول، وكان 
وامرسياسية، لأسباب الشخ عن تحاذل يم الأمر، بدء ق الدعوة لهده مناصرا 
منإل فادعز للشيخ الشر وأصمر استعداد، ولا زاد غثر من الخروج عل الشيخ 

حماه.الأة ولكن الهلريق، ل يقتله 
أهلهاومن سعودآ بن )محمد أمثرها من فوجد الدرعية، إل الثب^ وصل 

فالق،الكدرات، من الحو له وصفا إليه، دعا ما وتقبل لنصرته، واستعدادا قبولا 
وكثرالصافية، للدعرة معقلا الدرعية وصارت للتدرص.. وجلس رسائل 

إذتلاميذه بسب، الدعوة وماريت، نجد.. أنحاء حمح من العلم لهللب، الوافدون 
قالعقبا١ّت، من الل.ءوة هده لقست، ما ورغم ووعافلآ. مرثيين بلائهم إل رجعوا 

ءلريقه١اسمن، فقد والخارج الداخل 
منتفعاكان وممن والأسراف، الرك من سياسية أسباب ص العقبارتح ومحمل 

والخارج..الداخل ق والحاد المخرفين من عقائدية أسباب وهنا اّتعإرهم، يفلل 
الحالة:هده مثل ل الشاعر قال كإ 

وحصومل أعداء فالقوم ّهيه ينالوا ب إذ القش حدوا 
رميم ذ لإنه وبغتا حدا لوجهها قلمن الحناء كضراتر 

بغينلهم،وماتوا بالفشل، فثاءوا قواهم بكل الدعوة هذه لصد المغرضون دأب 
سالءلانأملأوذهبح 

ثراغوتمحلبيق الدعوق لهده وأحفاده وأولاده سعود بن محمد مناصرة وبسببج 
علوعملوا الحجاز، فيها بجأ الخزيرة عل فهيمنوا الأرض، ق لهم اش مكن الدين 

سةل انمي الإمام مبما الأول، الم، وذم ( ٦٦٤٥رقم  ٢٧٥للمهقي)ه/ الإي،ان نم، انظر 
(.٢٠٧)T/ العلوم أبجد ي حان حس وصديق ١( ٢ رآُ/ القارى 







الشبهاتكثف 

الرحيمالرحمن الله م ب
محواه،لأحد نلجا ولا إياه، إلا نعبد ولا وتشكره، نحمده وحده، ف الحمد 

الذيورسوله عبده محمدا أن ونشهد والضر، بالنفع ا،لتفرد هو، إلا إله لا أن ونشهد 
بنورفاهتدى العمى، من به وبقر الضلال(، من يه فهدى رحة الله أرماله 
الشقاوةلم الله أراد من سنه وتنكب( وفضلا، منه رحمة عادة الله الله أراد من هداه 

ومحنار-ماء ما محلق وربك ٠ وعدلا• منه حكمة 

الكثيرالنني -يا افه ضر قد العقيل«ة ق الشبهات( )كشف( رسالة فإن وبعدت 
متصلةلة محلجعلها الصثف( لأن اJحو١ث،؛ مفاصل محي لا قد القارئ ولكن 

لهامقدمة بكتابة أقوم أن فرأيت ائبتديتن، عل يثق مما وذللث، ببعض. بعضها 
يضرأن المول من راجيا التعليقات. بعض كتبتا ور؛ءا فصول(، عل وترتيبها 

الصالحيالأحمد الحمد علي 



٢٩٨
التدحدم، الخالخيj جميع 

ئسمأ
أقام!ثلاثة التوحيد أن اعلم 

الحيالدبر الرازق الخالق هو الله بأن الإقرار وهو الربوبية• توحيد الأول• 
تالخلق من وثواذ الدهرية إلا قبحيه ولر المشركون، به أقر قد وهذا المستؤ.. 
والزنادقة.اللاحدة من وأمثاله كغرعون 

لهوأثبته ه، لفاممه أثبته بإ الإيإن وهو ت والصفامت، الأسإء توحيد الثاز(ت 
ونماتمثيل، بلا إثبائا هؤ• رسوله عنه نمام أو نفه، عن الله نفاه ما ونفى ة؛مح، رسوله 

صفوان،بن جهم أتثاع الثتدعة من ممرون فيه صل قد المم وهدا نمليل.. بلا 
والممعليل.والمثيل الشبيه نتيجتها؛ اللث،، معدة سلكوا فرق وهم 

وهوالرسالة.. هده بحثته الذ.ي هو المم وهن.ا العيادة؛ توحيد ؛ الثالث، 
الثاJادل٠كثف ق سواه أحد ضهد لا وأن الءلاء1دت،، بجميع اض يقرئ بأن الإيعاز 

آخرهمإل أولهم من الرسل جح الله أرسل الن.ي هو الفم وهدا واللعاُتح، 
ولأحلهوأقوامهم، الرسل ين الخصومة احتدمت، وفيه القلوب، ل وتثبيته كحقيقه 

والخان.الإنس اممه حلق ولأجله ■ والمنان. از واللمباليد الخهاد 'ن/ع 
فكتب،يأس، وعدم ومثابرة بصر إليه يدعو منة عثرة ثلايثه ه نبينا استمر 

ومارت،وأهاله، الشرك اغ وكبت، ؤ أفواجا. الله دين ق الاس ولحل القبول، له الله 
إليها،الدعوة ق حالتها ببممة إلا ذللثا وما العمررة، أقمى إل الصحيحة العقيدة 
لدمهم..الخلصون الولاة ورائهم ومن وأفعالهم، اقوالهم 

جيوشعن نحتفون أناس هناك بل اعتنقوها، العالين كل أن هدا معنى وليس 
الإسلاماسم فضموا الفرصة، رأوا حتى محابئهم، ق يزالوا لر لا-ينها، الحاملة الحق 

يومض.دم من الدئب برئ كإ براء، منه وهم إليه، والدعوة 
اس،اءالحق قالتؤ ق الشرك أؤلهروا حتى والعلن، الر 3، ل؛•أب، يزالوا وإ 

العامةj( الخهل ولكن ونزيفها•• تدمغها الحق حجج بل سلطان، من افه:بما أنزل ما 







البهاتكشمح^ 

الأولالفصل 
اسدةدمحس هفبق ااو،ش مة اق 

الرمل،وهودين • بالعبادة• سبحانه الله هوإفراد التوحيد أن الله.. رحمك اعلم 
قغلوا لما قومه إل الله أرسله الى؛و نوح فأولهم عياله.. إل به الله أرسلهم الذي 

ونرويعوق، ويغوث، ومولع، ود، الصالحين! 
إلالله أرمله الصالح؛ن؛ هؤلاء صور كثر الذي وهو ه محمد الرمل وآخر 

بعضيجعلون ولكنهم ممرآ، الله ؤيذكرون ويتصدقون ويججون يتعبدون أناس 
ونريدالله• إل التقرب منهم نريد يقولون• الله• وبتن بينهم ومائهل المخلوقات 

الصالحينس ضرهم وأناس ومريم، وعيي الملائكة مثل عنده ئفاعتهم 
التقربهدا أن وبجرهم ص، إبراهيم أبيهم دين لهم يجدد ه محمدا الله فبعث، 

قفلامرمل، لنبي ولا مقرب لللث، لا ثيء منه يملح لا ارله، حق محض والاعتقاد 
له.شريلث، لا وحده هوالخالق افه أن يشهدون المشركون فهؤلاء ؤإلأ غجرهما. عن 

حمحوأن هو، إلا الأمر يدبر ولا هو، إلا بميت ولا بحي ولا هو. إلا يرزق لا وأنه 
وقهره.تصرفه وتحت عبيده فيهنكلهم وس البع والأرمن فيهن، وس الموات 

وهيالثر، دسة قومهم إل دس ماتوا ئا نوح، قوم من صالحتن رجال، أٌهاء هل.ه ( )١ 
سعبدمحت، حتى المتن ص عل ببمم ندرج تم سرمم، عل المر ق مثالا يكونوا حتى تصويرهم 

ومنؤ النفوس• هوى وتحكيم اش تميع عن بالإماض إلا ذلك، وما العالم، يان نبعد اف، دون 
نواة٠ ي الأية هذ'ه عل كتبت، وكنت، [ ٥٠القصص!ل ه اللي بمتح يعيرهدى هونه اثبع بمن اصل 

بكلالصور عن العد يوجب الصول j نوح نوم فعل عن الأثر j ورد ما وأينا نمه: ما الشتر* 
الخ'لمدهم الكثراء نموير من له حاجة لا في،ا وحاصة الشرك، إل ذريعة لأما أنواعها، 

والإحياءوالرزق، الخلي بافه انفراد أي الربوبية، بتوحيد يقرون الثركتن أن حدا المنقح أوضح )٢( 
معفيه فيتركون العبادة توحيد هو الذي الإلهية توحيد وأما هذ.ا، ق احدا به يشركون ولا والإماتة، 

رلملثاالتلبية j، قولهم من اممه بحق جهلهم عل أدل، ولا الموء، لدعاة وتقليدا منهم جهلا ءثتيْ اممه 
نفىأولها ففي ناقما، التلبية هذه ق فإن ملك،( وما تمالكه للث، هو شريكا إلا للثج، نريلث، لا 

يتفقلا لأنه يشفي، لا العمل هن.ا س والعجب، ه.. مملوك الثريلئح هذا أن أحرها وق الثركة، 
الأعل(الثل فكيف،)وطه الممرفح، ق يثاركوخم مماليكهم أن يرضون لا إخم إذ العقل، مع أيضا 

حقه•ق يشاركونه له المالوك\ن اض عباد محعلون 













الشبهاتكشف 

فجاوبهذكره، الذي الكلام 
اكابه،ويتبعون الحكم يتركون زغ قلو-رم ق الذين أن كتابهت ل ذكر اض إن 

علبتعلقهم كفرهم وأن بالربوبية، يقرون المثرين أن ذكر اف أن من للئ، ذكرته وما 
هذا[، ١٨ليونس؛ ي آلف عند شفعنوثا هئولأء ؤ قولهم! ْع والأولياء والأنبياء الملائكة 

معناه.يغر أن أحد يقدر لا ب؛ن محكم أٌر 
ولكنمعناه، أعرف لا ه الّثي كلام أد القرآن ٌن الشرك أتبما ل ذكرت وما 

اش.كلام نحالف لا المي. كلام وأن يتناقض، لا اف كلام أن أقطع 
كإفإنه به، تتهن فلا اف وفقه من إلا يفهمه لا ولكن ، سديدأ جيد جواب وهذا 

[.٣٥]صك: عظيره لوحظ وما صم؛نأ يإءنهآإ^مس وما ؤ زعالت قال 
الرسلدين عل كثرة اعتراضات لهم اف أعداء فإن الفصل: الخواب وأما 

قولهم:منها عنه النامن ببما يصدون 
اضإلا يضر ولا ينفع ولا يرزق ولا نحلق لا أنه نشهد بل باش، نثرك لا نحن 

عبدعن فضلا صرا ولا نفعا ه لتفيملك لا القمحوأ محمدا وأن له، شريك لا وحده 
-بمم.اض من وأطلب اش عنله جاه لهم والصالحون مذنب، أنا ولكن غثرْ، أو القادر 

ذكرت،بإ مقرون ه اف رسول قاتلهم الدين أن وهو تقدم؛ بإ فجاوبه 
ذكرهما عليه واقرأ والشفاعة، الحاه أرادوا ؤإنإ شيئا، تدبر لا أوثان،م أن ومقرون 

ووضحه.كتابه ق اف 

الصالحيننحعلون كيم، أ الأصنام يعبد فيمن نزلت، الأيات هزلأء قال،: فإن 
٠٢تقاJم١ بإ فجاوبه أصناما الأنبياء نحعلون ، كيفأم الأصنام، مثل 

قصدواممن أرادوا ما وأمم غ، كلها بالربويية يشهدون الكفار أن أقر إذا فإنه 
ذكر.بإ وقحلهم فعله بين يفرق أن أراد إذا ولكن الشفاعة، إلا 

الاق.اسل بالخواب العالزفصب أما الشهات، هدم أهل بالبعثح،ع ابل الل.ى الوحي العامي من أي )١( 
الثاق.)أ(فيالنمز 





الشبهاتكثف 

الثامدااغوبم1و 

سادة«لبس اودئء أق ذم محق دى ارالود 
ليسودعاءهم انمالختن إل الالتجاء وهذا اض، إلا أصد لا أنا قال: فإن 

عليك..وهوحقه ض العبادة إخلاص عليك فرض اممه أن تقر أنت له: فقل بعبادة، 
فالعبادة إخلاص وهو عليك، فرض الذي هذا ل ب؛ن له: فقل نعم، قال: فإذا 

بقولك:له فبينها أنواعها ولا العبادة، يعرفا لا كان فان علك،، حقه وهو وحده، 
،]الأءراف:هه[.وخفنه^١ محمعا ادعوأؤ تعال: اف قال 

والدعاءنعم، يقول: أن فلابد لنه عبادة هذا عالمتا هل له: فقل بهذا، أعلمته فإذا 
نموطمعآ خوفا وتيارأ ليلا اممه ودعويتح صالة ب ازوت إذا له: فقل خ المادلأ مخ 

نعم.أنيقول: فلأ؛ل. غبمر0؟ اض عبادة ق أتركت هل أوصره نبيا الحاجه تللث، ق دعوت 
٢[،]الكوثر: ه لربكوآقر. مصل ؤ تعال: افه بقول عملتا فإذا له: فقل 
نعم.أن فلابد عبادة؟ هذا هل له ونحرت اف وأطمت، 

العبادةهذْ ق أثركن، هل أوضرهما جني أو ني لمخلوق نحرت فإن له: فقل 
نعم.ويقّول: يقر أن فلابد اض؟ ضر 

الشخومثل فه• الخصومة ولأن أزادها باهم للعاده تحريفج فهدا ثيء، نح ١١من سقط يكن )ا(إنلم 
ولاالسادة يعرف لا كان •،إن الشخ؛ ملا محن ل ييغلهّ الإيضاح، لزيادة دالذح بالملأة أيما 

هرأنه ا هنّ يوضح العام، للمعى يممرض ول! للأنولع تعرض الشخ لأن ثيء مقط أنه أنواعها• 
اطهثمحيه ما لكل جامع اسم ارالعباد٥ تولهم؛ منها تعريفالتا، بعا.ه العام بمعناها العبادة يعرزن وغيره 

وابطة«.الثلاهرة والأءءال، الأهوال، من ويرصاْ 
قوالطراز ( ١٣٣٧ الرمذك،)رقم أحرجه فقد بأذااللفثل، ضعف قوولكنه اف رمحول، عن-اعن ايروى ر٢ 

رفم٢٢٤/٢والديلميفيسند١مدوس)الأوط 
٣(.٠ ٠ ٣ الخاْع)رنم ضعيف ل الأئاف وضعفه غريب، حديث، هدا يقوله: الرمدمح، وصعقه ٣( ٠  ٨٧

صحيحهل ان حبابن أحرجه •الدعاءهوالعيادة• قال،: أنه ؤؤ الله رمول( عن الصحح الوارد ولكن 
^صفياممرى)أ/-هارقم؛آااا(وأبوداود)رةمهب1ن(وسٍه

^نمأ'حا(وقالالأرءاوى)رقمهأهأ(:حسسح.



التوحيدحمى ل الصالخى جموع 

اللأتكةيعبدون كانوا هل القرآن، فيهم نزل الذين المشركون أيصات له وقل 
نعم.ت يقول أن فلابد ذلكر، وغير واللات والصالخين 

ذلك،ونحو والالتجاء والذبح، الدعاء ق إلا إياهم همادتبمم كان وهل له• فقل 
دعوهمولكن الأمر يدبر هوالذي افه وأن قهره وتحت يده أنم ون مم فهم ؤإلأ 

حدا.فناهر وهذا والثماعة، للجاه إليهم والتجاوا 
الأناسجاافرأءل 

هااا؛مكبمةا1همسة اصاهة بين ١^ 
مها؟هووتترأ المي شماعة أتدكر قال: فإن 

وأرجوشفاعته.الث.ني، النافر هو بل منها، أقرأ ولا أنكرها، لا فقل• 
سآضدهباه]ازص;أأ[.ؤ تعال: نال كا ض، كلها الشفاعت ولكن 

عذهُنشمع آليى ذا من ؤ وجل: عز قال كإ اممه، إذن بعد من إلا تكون ولا 
عزقال ك،ا فيه، افه يأذن أن بعد من إلا أحد ق ينفع ولا [• ٢٥إوبإذذه-ء4لالقرة:ه

ش]اص:حأا.وهولأيرضإلأالتوحيد،
^l^،عمران:ْح[بينزبمو ؤؤسيتثغرئز^لإطمدينا وجل: عز قال ك،ا 

ولاM الني يئنعر ولا إذنه، بمد من إلا تكون ولا فه، كلها الشفاعة كانت فإذا 
الشفاعةأن للث، تبين التوحيد. لأهل إلا ياذن ولا فيه، اش يأذن حتى أحل j( غثرْ 
هل.اؤوأمثال ئ. شفعه اللهم شفاعته، تحرمني لا اللهم فأقول: منه فاؤللبها فه، كلها 

اطه.أعطاه مما أطلبه وأنا الشفاعة، ووأعطى النبي قال: فإن 
منرآسثد.عوأ قلا ؤ فقال: هذا، عن وتبماك الشفاعة أعطاه افه أن فالخواب،: 

قلاؤ قوله: ق قاطعه فيك نبيه يشفع أن اطص تدعو كنت، فإذا تا-بمن-'ها[، ه أحدا 
أنقمح هو، الثي غير أعطيها الشفاعة فان وأيصا: ه• أحدا آش مع يدعوا 

،يشفعون.والأفراط^ يشفحون والأولياء يشفعون الملائكة 

التكلف-مل ماتوا الذين انمغاد الأولاد -؛ ^١١٠١ا 



الشبهاتكشف 

عبادةإل رجعت هذا قلت، فإن منهم، فاطلبها الثماعة أعطاهم اممه إن أتقول: 
وأناالشفاعة اممه أءهلا٠ قولك بطل لا، قلت،ث ؤإن كتابه، ق اض ذكر الش المحا■^١٧ 

افءلأعطاه مما أطله 

1له1شو1اغر؟أل 

أ؛مرياااهااه؛تي إل اهل،اجاي اق إياه 
بهإل افقرذلك ص مح1اهاء 

الصالحتنإل الالخجاء ولكن وكلأ.. حاثا شيئا باق أثرك لا أط نال: فإن 

الافه أن وتقر الزنا، تحريم من أعظم الشرك حرم اش أن تفرأ كنتت، إذا له: ممل 
يدري.لا فإنه يغفره؟ لا أنه وذكر اف؟ حرمه الذي الأمر هذا فا يغفرْ، 

^؛٧،اممه محرم كيفؤ أم تعرفه؟ لا وأننن، الشرك، من نفساثج ت،رئ كيف، له: ممل 
لتا؟يبينه ولا محرمه اممه أن أتظن تعرفه، ولا عنه، تال ولا لايغفره، أنه ؤيذكر هذا، 

الأصنام.لانعثي. ونحن الأصنام. عبادة الشرك قال: فإن 
الأ-حشادتإنالك، أن يعتقدون أمم أنقلن الأصنام؟ عبادة معنى ما له: فقل 

القرآن.يكذبه فهذا دعاُا؟ من أمر وتدبر وترزق نحلق والأحجار 
ذللثجيدعون غجره أو قجر عل بنية أو حجرا أو حشثة قصد من هو قال: ؤإن 
ببمركته.أويعهلينا بجركته، عنا الله ؤيدغ زلفى، الله إل يقربنا إنه ؤيقولون: له، ؤيذبحون 

القبورعل الش والأبنية الأحجار، عند فعلكم هو وهذا صدثت، فقل: 
فهواiهلالوبا٠الأصنام، هوعبادة هازا فعالهم أن أقر فهذا وغيرها، 

تنموصىالشرك أن مرادك هل الأصنام، عبادة الشرك: قولك، أيقا: له ؤيقال 
اللهذكره ما يرده فهانا ذللت،؟ ق حل يل. لا ودعاءهم المالحين عل الاعتاد وأن حذا، 

سرخمنالعبد بن اللطيف لعبد الإمام، الشخ عل كدب من عل الرد ل الظلام مصباح كتاب نفلرت اا 
اض)صهها-امآ'آ(.رخمهم الشيح آل حس ابن 



التوحيدحى ل المالخي محمؤع 

أشركمن أن يقر أن فلابد والصالحين وعيسى اللائتكة عل تعلق من كفر من تابه كق 
هوالمطلوب.وهذا القرآن ق الذكور فهوالشرك الصالحين من أحدا اممه بادة عل 

باغ.أشرك لا ى قال: إذا أنه المسألة: ومر 
الأصنام.هوعبادة قال: فان ذر0لي؟ باض؟ الشرك وما له: فقل 

.وحا٠٥اش إلا أعبد لا أنا قال: فان ل؟ فرها الأصنام عبادة معنى وما فقل: 
فهوالقرآن ينه بإ فرها فان ل؟ فرها وحده اف عيادة معنى ما فقل: 
معناه،بغير ذلك فر ؤإن يعرفه، لا وهو شنئا يدعي فكيف يعرفه إ ؤإن المهللوب، 

الذيوأنه الأوثان، وعبادة باق الشرك معنى ق الواصحايت، الآياء-ث، له يينت 
ينكرونالتي هى له ثريلث، لا وحده اف عبادة وأن بعينه، الرمان هذا ق يفعلونه 

و'حداإلنها آلاته ا-جعل ؤ قالوا: حسثا إحوات٠م، صاح كإ فيه ويصيحون علينا، 
إنمدانيةسابىهلص:هتا.

قالوا:لما يكفرون ؤإنإ والأنياء، الملائكت يكفرون؛دعاء لا إمم قال: فازرا، 
ولاغيره.اف ابن القادر عبد نقل إ فانا اف، بنات، الملائكة 

احدهوآس محل ؤ تعال: اض قال مستقل، كفر اف إل الولد ية نأن فالحواب: 
لأنفلترله.الذي والأحد تيآسآحدتي4]الإِ:١-٢[ 

السورة،يجحد ولوإ كفر، فقد هذا جحد فمن الحوائج، ق المقصود والصمد 
[٩١]الومنوزت ه إلنه من معهُ عكاينح وما وم من آس آمحد ما ؤ تحال: اف وقال 
ءتركا س وجعلوأ ؤ تحال: وقال مستقلا، كفنا منه،ا كلأ وجعل الو■من، لئن ففرق، 

كمرين•بتن ففرق ١ء • ]الأنمام:'ؤبمتمحني4 بجن لهُ وحزتوأ آننوحلمهم 
لرصالخا رجلا كونه ْع اللات بدعاء كفروا الدين أن أيصا• هذا عل والدليل 

الهلعةهده محوي الطبمات، جيع من سقط وقد العاشر. الفصل -أاية حش السقط بدء هنا ن ما 
موالصاح٢lS طعها التي التوحيد محموعة صْن الخطيب الدين لحب السلفية وطبعة 
أمثاله.من افه كثر افه لوحه وقئا ووزعها العزيز( همد بن )مشعل الأمتر 











الشبهاتكشف 

الإسلام،ؤيدعون اض رسول محمدا وأن اض، إلا إله لا أن يشهدون كلهم العباس 
فيهنحن ما دون أشياء ق الشريعة محالفة أظهروا فنإ والحإعة، الخمعة وبملون 

حتىالمسلمون وغزاهم حرب، بلاد بلائهم وأن وقتالهم، كفرهم عل العلمإء أحع 
■الام\ن بلدان من بايدمم ما استنفدوا 

وتكذيبالشرك ؛؛ن حمعوا لأنبمم إلا يكفروا لر الأولون كان إذا أيصات ؤيقال 
كلق العلياء ذكر الذي الباب معنى ف،ا ذللث،، وغر البعث ؤإنكار والقرآن الرسول 
إسلامه.بعد يكفر الذي لم الموهو المرتدا، حكم راباب مذهء_إ؟ 
أنمحتى وماله، الرحل دم ومحل يكفر منها نوع كل كثثرة؛ أنواعآ ذكروا ثم 

كلمةأو قلبه، دون بلسانه يذكرها كلمة مثل فعالها، س عند ثرة يأشياء ذكروا 
واللب•الزح وجه عل يذكرها 

محالوأتممةولمد محالوأ ما باس ؤتتيمورح_> فيهم• افّ فال الل"ين أيصا، ؤيقال 
كومممع بكلمة كمرهم اممه ّمعت، أما ٧[، ٤ ]التوبة؛ إ1تلوخنه بعد ^ثكمروءكدنوأ 

وثوحد'ونوبحجون ؤيزكون ؤبملون معه بجاهدون ه اممه رمولط من زل 
ؤزموإبمثئزسيزةوتوءاينته-، شأباس ؤ فيهم؛ اض ئال الا-ين وكذلك 

ا.-٦٥٦٦ا]التوبة؛إيتجك»وه  Jljuكمرم فد ثعثدزوأ لا . 
غزوةل قق افه رسول مع وهم إي،اتبمم بعد كفروا أتبمم افه صرح الذين فهؤلاء 
وهيالشبهة، هذه فتأمل ، المزاح وجه ض قالوها أنمم ذكروا كلمة زا 

(.٣٧٢/٢(نضاينممير١٨٤٣/٦(ضايننيإم)
مغروريبعض أحذر أن ي يجير الناسبة وببمدْ نمه؛ ما هنا تعليقه ق سام الباش عبد الشخ قال )٢( 

بعمىمن يسمعون ما إل يلتفتوا والأ وعلومه، وكتبه الدين بعل،اء الاستهزاء من الدارس نامثه 
بشعائرحرية باليجاهر من التزندقثن الشباب بعفس ل يوحد _ ، فالأء|■ع _ فإنه فهاء، ال

الؤ بقوله؛ عيرهم يتبل ولر اف، كمرهم الذين سخرية من أكبر هذا أن ولأسلث، . الإسلام. 
علالمالحتن بعمى ق لأمر ١ فناهر ل بيهلة كلمة تالوا حيتيا إينثتايره تعذ كمزم ثعثذزوأفن 

اه—الوفق واف لسانه، ؤبمرن نفسه عياصب فالتاصح الزاح، وجه 
(.١٧٣-١٧٢/١٠اظر:تضمي))٣( 



٣١٨
اكدحيحى j المالخي جموع 

ثمويصومون، ؤيملون اض إلا إله لا أن يشهدون أناتا السلمين تكفرون نولم! 
الأوراق.ه هلم. ق ما أنفع من فإنه جوابيا، تأمل 

وعلمهمإسلامهم ْع إمراتل بني عن الله حكي ما أبقا ذلك عل الدليل ومن 
]الأءراف;خما[.ه لهزءالهه لئاإلهاكما آحثل ؤ ت ،لوسي قالواأتم وصلاحهم، 

بتيقول نشر هازا أن ه فحلف أنواط(، ذاُت، كا )اجعل الصحااةت من أناس وقول 
اج<للأبمااا.إّرابل: 

عشوالثالث 1لفربمل 

جملاالات>ك س نوء المدق »ا>ا  ٠٥٠ص هة0ا 
ءض«ءب »د0ا 

تالقحة هذه عند بيا يدلون سبهة للمسرين ولكن 

لنااجعل قالوات الدين وكيلك يكفروا، ل( إّرائثل بمي إن يقولون؛ أنم وهي 
 sيكفروا.لر أنواط ذارت

الميسألوا ^؛ ٠٧١وكدللث، ذللثح، يفعلوا ر إسرائيل بني إن نقول! أن ءالحوااؤء،ت 
 Mيكفروا.ذك لوفعلوا إسرائيل بني أن خلاف، ولا ذللنح، يفعلوا ؛ ل

ذاُتاوانحدوا يهليعوء ل؛ لو ه الك، تبماهمم الدين، أن مح، خلاف لا وكدللث، 
هوالمطلوب،.وهدا لكفروا، ميه يعد أنواط 

الالشرك من أنو١٤ ل يسر قد العانر بل السالم، أن تفيد القصة هده ولكن 
هذاأن فهمناه( الخاهل)التوحيد قول أن ومعرفة والتحرر، التعلم فتفيد عنها يدرى 

الشيطان.ومكائد الحهل أكثر من 
علفبه يدرى، لا وهو كفر بكلام ت،كلم إذا المجتهد السالم أن أيما ونفتي 

الكّيم(واممرانj ٢١٨•(والترمذي)وضر ٦٧•٢ رنم ٩٤صححه)٥ا/ جانj، ابن :١(أخرجه 
ال،^نملأآ(وأدوبملفيس)م/-مرنماأأا(ون

صحيح.حس 



الثسهاتكشف 

المالوا والذين إسرائيل، بنو فعل كإ يكفر، لا أنه ساعته من فتاب ذلك 
فعلكإ مديدا، تغليظا الكلام عاليه يغلفل فانه يكفر لر لو أنه أيصا وتفيد 

ه.افه رسول 
عشولوابع I |لفر؟|ل 

اوةوسي ا؛تص زم ص ،|ى  ٧١
محايمهااك_افى إه إس ه بقول 

القال; من قتل أسامة عل أنكر ه الض إن يقولون• أحرى ثبهة وللمثرين 
أنا»أمت قوله: وكذلك اف«؟را، إلا إله لا مال بعدما ااأةتاك4 له: ومال افه، إلا إله 

قالها.عمن الكف ل أحر وأحاديث ، الأو4*أ إلا إله لا يمولوا حى الناس أماتل 
فعل.ما ولوفعل يقتل ولا يكفر، لا مالها من أن الحهلة هؤلاء ومراد 
وساهم،اليهود قاتل ق افّ رٌول أن معلوم الجهال• المثرين لهؤلاء فيقال 

وهمحنيفة، بني قاتلوا . الله رسول أصحاب وأن الله. إلا إله لا يقولون• وهم 
الإسلام،ويدعون ويصلون اتنه، رسول محمدا وأن اممه، إلا إله لا أن يشهدون 
بالمار.ءلالج، أي بن عل حرقهم الن-ين وكدللث، 

إلاإله لا قال: ولو وقتل، كفر البعث أنكر من أن مقرون الحهلة وهؤلاء 
تنفعهلا فاكيفح قالها، ولو وقتل كفر الإسلام أركان من سيئا جحد ص وأن خ النهر 
الرسلدين أصل هو الذي التوحيد جحد إذا وتنقعه الفرؤع، س فرعا جحد إذا 

الأحادي٠نال؛،.معنى فهموا ما الله أعداء ولكن ورأسه، 

(.٩٦(ولحأ)رقإ٤٢٦٩الخارى)رنم)ا(بي 
(.٢١(ص)رقم٢٩٤٦،٣٩٢)٢(بيالخارى)رقا

شهادة،ولا له إيعاز فلا البعث أنكر من أن عل لمؤن ل١ أجع وتد اض• رحمه الر همد ابن قال، ( ٣١
اب)\</\-\ا(.

قينك؛رورنن آأذس ءائبع، ص ناصرن ؤ اش؛*١^ نال، والرشاد، الخق عن اسكروا لأتم )٤( 
.[ ٥ الصف؛ ل ه ظونهب أس ازاغ زاعوأ قلما ؤ ، [ ١ ٤ الأعراق!٦ ل الأرض 



الوحيدحمى ل المالحي جموع 

ادعىما أنه ظن أنه ٍب بالإسلام ادعى رجلا' قتل فإنه أسامه حديث قاما 
وماله.دمه عل حوما إلا الإسلام 

ذلك،ثنالف ما منه ض حتى محه الكم، وجبا الإسلام أظهر إذا والرجل 
قثتسوأهم نجل مزتتزق ^١ ئناياآلذنينن؛١٠^١' ؤ ذلك؛ و تعال اف وأنزل 

منهتسن فإذا والشن،. عنه الكف، بجب أنه عل تدل فالأية فتثبتوا، أي اءت؛ا،[، ]الن
ل؛مالها إذا يقتل لا ئوأهولوكان ؤ تحال: لقوله قتل الإسلام ثنالف، U ذلك، بعد 

أظهرمن أن ذكرناه ما معناه وأمثاله، الأحر ين، الحل وكدللئ، معنى. للتثبتؤ يكن 
ذلك،.اونادثس ما منه يتبن أن إل عنه، الكف، وجب والإسلام التوحيد 

اف«إلا إله لا قال: بعدما »أكلته قال: الذي افه. رسول أن هدا عل والدليل 
الخوارج:ق قال الذي هو افه* إلا إله لا يقولوا حى الناس أقاتل أن ُأمر'ت، وقال؛ 

الناسأكثر س كومم ْع عايرا قتل لأقتلنهم أدركتهم لئن فاقتلوهم، لقيتموهم ررأينإ 
سالعلم وتعلموا ^LJ^؛، صلامم مجقرون الصحابة أن حش ثيحا، وتومليلأ عباده 

منهمظهر لما الإسلام، ادعاء ولا العبادة كثرة ولا افه( إلا إله )لا تنفعهم فلم الصحابة، 
حنيفة.بني الصحابة وقتال اليهود، قتال س ذكرناه ما وكذللثؤ الشريعة محالفة 

الزكاة،منعوا أمم رحل أح،ره لما المصْللق يني يغزو أن ه الّما أراد وكذلك 
لالخجرات:ا"[ه قامىبمتإمثيوأ لحاءكز إن ءامغوأ آلذين ئثا:أا ؤ افه• أنزل حتى 

رلكترجلكاذ:اءدم>'؛.
ذكرناه.ما ما احتجوا الش الأحاديث، ق ه الّك، مراد أن عل يدل هذا وكل 

١(٠•  ٦٤(وسلم)رنم ٣٣٤٤)١(أحرجهالممحاري)رقم 
رذم٥٤/٩(وابجjت٠امرى)١٢٤-١٢٣/٢٦صفي■ضْ))آ(أ-محرجه 

اآ(والدرابيفيالأوط)إ/مما-أما• رالثان)أ/ أهمايا(وأبوبكر
•ا-و(وأردرنم ٤ • ١ أ()مأ/ رنم ٦ ; ١٨)( ٣٣٩٥رنم  ٢٧٤اليد)٣; ون، ( ٣٧٩٧رنم 

ثقامحتح.أحمي. ورجال، والطبراف أحمد رواه ( ١٠٩ازوائل.)U/ محع ق الهتثمي ثال، ( ٢٧٩/ )؛ 



الشجهاتكشف 

عشوالتامس الضل 

الهافمبالهى اادسغائة سن امميق 
ضدهمحاإتساف سهاسيئس 

ثمبآدم تغيثون يالقيامة يوم الناس أن الني. ذر ما لص أحرى شبهة ولهم 
اممهرسول إل ينتهوا حتى يعتذرون فكلهم بعيي، ثم بموسى ثم ثم؛إبراهيم بنوح 
شركا.ليت اف بضر الاصنغاثة أن عل يدل فهدا قالرات . ه 

بايخالوقالاستغاثة فإن أعدائه، قلوب عل طح من سبحان نقول• أن والخواب، 
سهآت1ذفهمى ؤ موسى: نمة ل تعال افه قال كا نكرها، لا عليه يفور فيا 

قبأصحابه الإنسان يتغيث، وكا [، ١٥تالقصصت ه عاسوْث من آلذى عل شيعته-، 
التيالعبادة استغاثة أنكرنا ونحن الخلوق.. عليها يقدر أشياء ق غثره أو الخرب 

افه.إلا عليها يقدر لا الي الأسياء ق غيبتهم أو3، الأولياء، قبور عتل• يفعلونبما 
أنالله ياوعو أن منهم يرولسون القيامة يوم الأنبياء فاستتغامتنهم ،• دللليننا إدا 
الونياق حائز وهدا افلوقمح، كرب س الحنة أهل يشح حتى الناس محاسبا 

فتقول!كلأملث،، ويسمع لث، محالحي صالح رجل عتل• تاق أن وذللث، والأحرة، 
٢.حياتبم ق ذللث، ألونه يه اممه رمول أصحاب كان كا ل، اممه انع 

اللف،أنكر بل نبمرْ، عند ذللثج سألو0 أمم وكلأ فحاشا موته، بعد وأما 
ه.نفف،كيفج؛اوعائه فبمرْ، عند الله دعاء نحد س عل الصالح 

لجمّيل له اعترض النار 3، ألقي لما إبراهيم نمة وهي أجرى؛ شبهة ولهم 
فلأم.إليك أما إبراهيم: حاجة؟'فقال أللث، له: فقال الهواء، 

(.١٩٣الخاوي)ر،ما-تماأأ(و.اوم)رقم )ا(أخر-بم 
أنافه، رسول يا ل اض ايع قوت افه لرصسول قال أنه ه الأصدي محصن بن عكاشة عن ثبت يقد ( ٢ ) 

تفيءالذين الحنة أهل أوصاف ذكر ■حينا وذلك منهم* اجعله رااللهم فقال؛ منهم، يعلني 
أحرجهاب. حولا عذاب بلا الحنة يدحلون الذين ألما السعون وهم القمر إضاءة وجوههم 

(.٢١٦)رتمالخارى)رنمااخه(وملم 
كثيرابن ونفير ٦( ٤ ١ ه/ ) الثور الدر وانفلر! ( ٤ ٥ / ١ )٧ تمثره ل العليري جرير ابن أحرجه )٣( 



٣٢٢
اكوحيدحى ل لخي المحا محموع 

إبراهيم.عل يعرصها لر شركا بجريل الاستغاثة فلوكانت ءالوا1 
يأمرينفعه أن عليه عرض فإن-بمييل الأول، الشبهة جنس من هذا أن فابواب• 

ياخذأن له اممه أذن فلو ]اكحم:ه[، ه نديي ؤ فيه: اض قال كإ فانه عليه، يقدر 
ولولفعل، المغرب أو المشرق ق ؤيلقيها والخال الأرض من حولها وما إبراهم نار 

الماءلفعل.إل يرفعه أن ولوأمره بعيدلفعل، مكان ق عنهم إبراهيم يضع أن أمرْ 
أنأو يقرصه أن عليه فيعرض محتاجا رجلا يرى كشر مال له غني كرجل وهدا 

برزقالله ياتيه أن إل ؤيصر يأخلم. أن المحتاج ذللئ، فيابى حاجته، به يقفي شيئا يهبه 
يفقهون؟لوكانوا والشرك العبادة استغاثة من ^ا فأين لأحد• فيه متة لا 

عشو1لساطس المبمل 

بالقلبالقوس زهلببق 
سرلرمىإه والهوايء واللماز 

ولكنتقدم، مما تفهم مهمة عظيمة ألة بمتعال الله شاء إن الكلام ولنحتم 
فيها.الغلهل ولكثرة شانئا لعظم الكلام لها نفرد 

فإنوالعمل، واللسان بالقلب يكون أن لأبد التوحيد أن خلاف لا فنقول: 
لثأ•مالرجل يكن ل( هذا من ثيء اختل 

وأمثالهما.ؤإبليس كفرعون معاند فهوكافر به، يعمل ولر التوحيد عرف فإن 
أنهونشهد هدا، نفهم ونحن حق، هدا يقولون الناس، من كشر فيه يغلعل وهدا 

ذللئ،أوغر وافقهم، من إلا بلدنا أهل عند محوز ولا نفعله، أن نقدر لا ولكنا الحق، 
ذللث،وغر ه قليلا قمنا بئاي؛تأش أشموأ ؤ تعال: قال ك،ا لأعذار، اس 
[١٠  ٤٦]المرة;ه اتغآءهم يعرفون كنا ؤ كقوله: الأيامحتتح من 

وهومنافق، فهو بقلبه يعتقؤدْ ولا يفهمه لا وهو ظاهرا عملا بالتوحيد عمل فإن 

[.١٤٥سألئارهلالماء: ^^iنفي^ذزك^لآنiل ؤ الخالص: الكافر س شر 

اكدير)ا/ا،-ا()آ/آا،آ()؛/ار'ا(.العالوموالحكم)ا/>؛؛(وص )م/ه\/ا(وجا.ع 



الشبهاتكثف 
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الناس.ألسنة ق تأملتها إذا لك شين طويلة مسألة المسألة وهده 
لأحد.مداراة أو جاه أو دنيا نقص لخوف به العمل ويترك الحق يعرف س ترى 

يعرفه.لا هو فإذا يقلبه يعتمده عإ سألته فإذا باطنا، لا ظاما به يعمل من وترى 
قدوعتذ.زوأ لا ؤ تعال؛ قوله أولهإ اممه، كتاب من آيتين بفهم علياكر ولكن 

الرومغروا الدين الصحابة بعض أن تحقمتح فإذا [؟ ٦٦]التوبة! إيمنيمحرب< نعد كمزم 
أنللث، تبين واللعب، الزح وجه عل قالوها كلمة بسبب كفروا ؤؤ الرسول مع 

أعغلملأحد مداراة أو جاه، أو مال نقص من حوتا به يعمل أو بالكفر يتكلم الذي 
بيا.يمزح بكلمة يتكلم ممن 

اًكرهمن إج إدمأنهث نعد من باق عكمز من ؤ تعال؛ قوله الثانية! والأية 
آشهمتل عصب قعتيز صدرا بالممر تنخ من ولكن بالإيض مْلمآن ؤمحهُ 

الأيةب عل آلييا آلحنوه استحثوا ياثهخ للئ، ذ عطسؤإوأ( ؤله»وعداب.- 
بالإيإن.مطمئنا قلبه كون ْع أكره من إلا هؤلاء س افه ر يعل. فلم [. ١ • ٧ ، ١ ٠ لالنحل!٦ 

بوطنهمنحة أو مداراة أو حوما فعله سواء إيإنه، بعد كفر فقد هدا غير وأما 
إلاالأغراض من ذللئ، لغير أو الزح وجه عل فعاله أو ماله، أو عشيرته أو أهله أو 

جهتين.من ^ا عل تدل فالأية المكره، 
أنومعلوم الكره. إلا تعال افه يستثن فلم نقأْغرْ'4 إلا > قوله: الأول: 

أحن..عليها يكره فلا القلب، عقيدة وأما الفعل، أو الكلام عل إلا يكره لا ان الأن
ب<.علالأخرق هوآئثحئوأآلهمو0آثيا ؤ تعال: قوله والثانية: 
البغضأو الخهل أو الاعتقاد بسب، يكن لر والعن.اب الكفر هدا أن نمرح 

علفاثره الا.نيا حفلوظ من حفنا نلالi، ل له أن سببه ؤإنإ الكفر، محبة أو للدين 
وسلم.وصحبه واله محمل. نبينا عل افّ وصل أعلم. وتعال سبحانه وافه الدين، 

ه.١  ٣٨٣يا/؛/ بتارخ/ الحمدوالمنة® مفصلاوفه الشبهات كشف، كتاب *تم 
الخالخىالحمد الخماد عل 



اكوحيدص ي الصالخي محموع 

الرحيمالرحمن افه بسم 
وتذم 

اسداثمدوسويمبداثموحض بقلمفضيالةالقيخ؛ 
اف_-رحمه 

اممه.رسول عل لام والوالصلاة فه الحمد 
قالصائر نور قد الوهاب( عيد ين )محمد له المغفور شيخنا فإن يعدن أما 
والمخرفون.الطالون وورد0 إشكال كل وأزال الشبهات( )كثف 

دعاءق المتمثلة يصوره التخريق شرك هده رسالته ق عالج الشخ أن ويإ 
الرمان،هدا ق الشرك من صروب حدثت فقد القعور. وتقديس والغائعان، الأموات 
والحاقدون.المغرضون -يا ؤيتعلق الحهالة، •يا ينخيع وألقاب يأسإء ويرزت 

إيإنونوه عظمته من رأوا ما هالهم لما به الموتورون الإسلام أعداء أن ذلك 
صممواقصير_، وقت ق المعمورة أغلب به اكتسحوا الذي الرع وزحفهم أهاله 
اليهودهم متهم ىرْ تول والذي والتخريب، الهدم ؤلرق يشتى لأهله الكيد عل 

منانتحلموه بإ التفرقة بدور فبثوا ، واحدة(ل ملة )والكفر تتايعوا تم والفرس. 
ونحرجوامنه، ليس ما الدين ق ليدحلوا شتى وألوان ياسإء ي؛رزوها هدامة مذاهب 

عضدق فتعت التي والمعتدعات والهلرق الذاهب، كثرت حتى منه، لأيد ما منه 
عنوأقعدمم طاقامم، وعهللمت، زحفهم، وأوقفت، وحل.تمم، ومزقعت، المسلمان، 

)الشخ(إليه ندب الذي الصحح الإسلامي العين، من أمحنا نحوخوا لما تم 
الأنوارطمستها التي الأول نعرنمم أعادوا مكان، كل ق البررة أعوانه ْع يه وئام 

مصنفل ك،ا اش رخمه الثوري وعن ( ١٢٧)U/ الأم ل اض رخمه الشافعي عن مأثورة العبارة  oj،A( ر١ 
ماجهابن ثن وشرح ( ٢٧٢; ١٢العاري)نح وانظر: (، ١ •  ٢٣٤رنم  ١٣• لرزاق)!/ اب 

(.٥/٨(ونلالأوطار)٢٦٥/٣اJلأم)(ومل ٩٥/٦(رفضاكلير)١٩٦/١)



الشبهاتكشف 

الأنصار.٧^ إشعالها حاولوا حن الحمدية 
منالباطل عل لجم أنصارا وكسبوا خصيتا، مرتنا لها الوقت هذا ق فوجدوا 

العصبياتينعرات الخهلة حماس فالهبوا Jالعتتا(، ؤينهلقون جاليتنا )من أبنائنا 
واجهمعن ليصرفوهم الرب، الأخص وعل إسلأب، أمة كل ل القومية 

إلوالهداية، الحر طاقات من لهم بقي ما وخولوا وكتا:بمم، بميهم صلتهم ؤيقطعوا 
الخنيةبحجة إليهم والرغبة الأثخاصى، وتقديس والشهوات المائة وعبادة الوثنية 

لحملالإغراء وسائل حح واستعملوا مفهوم، كل لذللث، وعكسوا والوطنية، 
دالمبياالإسلامي المحتط ل تكونتا حش اغ، وحي عن التمرد عل السلمين 

منانتحالوه بإ سبقتها، جاهلية كل من أفظع حديدة، وجاهلية جديدة، ردة خاصة 
التما العياب وباطنها الرحة ظاهرها بألقاب مزخرفة مادية ومداهب، وطنية مبادئ 

الشيخ.عليه تكلم الذي التوحيد أصل إل بالرجؤع إلا يكشفن 
الكرام..القراء إل ذلك معاق أقرب أن العجالة هده ل عئ لزاما وأرى 

المركبةاف( إلا إله الإخلاص)لا كلمة تقتضيه الذي الإلهية توحيد أن اعلم فأءولت 
بما•إلا تقوم لا أصلن بمتلمزم والإسات، النفي من 

لأمره،أولخضؤع له، والتعظيم بالحب، أومألوه معبود بكل الكفر )أحدهما(أ 
تزعممصلحة ولأي ادعى، حجة بأي كان من كانتا تعال افه سوى حكمه، ومول 

وكانالعظيمة، الكلمة هده ناقص فمد أولتلث، من أحاأ أي إل ركن فمن وتصدى 
مدلولها.من عليه الثه عاهد لما حائنا 

٢.ثيءر كل ق لحكمه والاستسلام العبادة أنولع بجميع اه إفراد )ثانيها(؛ 
؛ل.افعالحوارح وانقياد القيا، خضؤع مع ض الحب إخلاص العبادة! وحقيقة 

م،القاسدار منشورات س وهو اش رحمه الخنبل رجب ابن للحافظ التوحيد كتاب ذلك ل رام يا 
القاسم،دار منثوران س أيفا وهو اش، حففله الراك همدالرحمن العلامة الشخ لفضيلة وشرحه 

التوحيد.كتاب شرح ق الفريد بموانه* وهو 







٣٢٨

التوحيدحمى j المالخي محملع 

أمورمن ثيء ل يقرط لر بحيث والحرب، لم الوأحكام الثخصة والأحوال 
ولعبا،هزوا ؤيتخذ أويطرح به ليعمل أهدا - هوالسنة الذي الثاق الوحي ْع الدنيا 

لرفاحش قول وهذا اش( إرادة من الشمب، )إرادة بقولهم! افه عل افآراء زادوا بل 
والشر،الكفر رئيس إبليس ولا بل وعنادهم، خثهم ْع وقومه جهل أبو عليه بجرأ 
العقول.ببداهة ومسالم قبحه معروف تهتان لأنه 

إرادةمن السمب، )إرادة جعلت فإذا ،، محالفونزعاما الشعوب أذواق أن ذللئ، 
إرادةمن الصهيونية ونزعاين، بل الإباحية والشيوعية الوجودية نزءادت^ صاريت، الله( 

بعمىيرتكبها التي الوحشية الأعإل حمح وصارمتح لعباده، يرصاها التي اممه 
وإشباعالغراتز ولدعة والانحلال التفسخ من القلوب مرصى يعشقه وما الشعوب 

ما.ويأمر يرضاها التي النص إرادة من الشهوايتح 
الحكممن نوعا ه لتفاحتار إذا عليه ويصيحون غثرهم عل ينتقدون فعلام 
وصنلكمإذ ثندآء ام ؤ وترؤيعه؟ وقصفه بغزوه هم لأنفؤيمحون 

آسبعيرعلم!ن آائاس ليضل ًفددا عزآللد ممزآقرى اظلمِ ممن بهندا آس 
[.١٤٤لأبمتىآممآشث4]الأنمام: 

نأتزلؤ قال: من قول عل والإغراء والفتنة والضلال الشرك ق زادوا لقد تافه 
ووصفوهللتخلفج مدعاة اممه أنزل ما أن زعموا لأتمم مآاذزلآشه]الأنعامأمها، مل 

الأستماؤيةحرمحوالمالارس يزال ولا عته، تنفرا الذميمة والألقاب بالرحعية وأهله 
الإمحلامية.الأمة طبقاُت، ق الفاهيم هذه يركزوا 

ثقافتهعلينا الأستعإر فرصه فرض أول هي التي المدارس ق الأخص وعل 
السبيل.هذا ق يجركها التي الحفية الأصابع تعمل وأحذُت، بوامعلتها، 
هذامن مم حل لما يتتتثهوا أن وشعوبا حكومالنت، وشبائا شييا المسلمان فعل 

قهي والتي سمتها، وثنية كل من أفظع هي التي الحديدة، والوثنية الحديد الشرك 
الحلءيدةالوثنية تللثؤ وتنزيله شريحته والألتفاُنتجإل ورسوله الله محت، عن بعيد مكان 



الشبهاتكشف 
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البالية،القرون ق أصحابما اغ أهللث، التي الرجعية الأحوال خمح امتجلست، التي 
حعلت،ؤإغراء فتنة بكل وروجتها جديدة بألفابح الامتعإرية الثقافة صاغتها والتي 

الذيبنبيهم صالتهم ويقتلعون كتابه، ؤينبذون الله، أمإء ل يلحدون المسلمين أبناء 
محعالواأن عليهم أوجبا وافه ثيء، كل ل لغره الأولوية فجعلوا لهم، مزكيا أرسله 

وتعملهاحبا غيره عليه زادوا بل غيره، برحم وعدلوا أنمهم، عل حتى له الأولوية 
أونسيان.غفلة دون عمد عل جهرا 

قومابحجة اطه حلوي فامقطوا وأجلها. أعظمها ق بل أماته ق وألحدوا 
رحي،.ولا رخمائا ليس كانه وبثاعتها، 

كاتهالعصر، تطور بحجة الوصعية ؛القواس وامتبدلوها شريعته، وععللوا 
ليسءلإاولأحمحا.

رباولاملكاولاحاكتاولامهيمنا.ليس كانه أمرهم، من الخيرة وجعلوالهم 
الومنزتودون لوته من أعدائه بموالأة وجاهروا ناحية، كل ق عليه وافروا 

وسل.ةووءيد0 بوعده مبالاة وعدم وحكمته، علمه عل واستلءراكا بعرته، استهانة 
وانتقامه.بعلثه 

منهاشزا كانوا بل الأولاد، وتربية العيش محوي تعرف، لا التي الأنعام وساموا 
والأنعامونقمة، نر اليوم البشرية أعممال وأغلب، وبركة، حير الأنعام إذ سبيلا، وأصل 

ورسالتهكتابه حل وكلفهم العقل افه ومهم وهؤلاء تكليفا، عليها ولبس تعقل لا 
شريعته،صوء عل الأرض ؤإصلاح كلمته لإعلاء سبيله، ل والخهاد بطاعته للقيام 

بدلالأرض ق ؤإقادهم ورسالته كتابه ونبيهم أوامره بإءلراحهم اطه أمانة فخانوا 
ألحدواقد بدلك فهم محثيلها، ل والخهاد والعلاغودتv الحبت، رسالة وحملهم إصلاحها 

إناظسواه U فيها النفي تلبوا إذ اطه(، إلا إله )لا مدلول ق عفشا فلاهمآ إلحادا 
التفايت،دون حكمه تنفين، ق والتفاق لقوله، والاستسلام والتعظيم يالحب، لتأليههم 

ورسوله.افه لقول 



التوحيدحمى j الصالخي محموع 

ونبيهمثيء كل ق الثإل عل صفنا اف بجعلهم نفتا فيها الإثبات وهلبوا 
الطبوعاتق المتواصل الحديث ولهو عنه الناس إشغال عل والعمل لكتابه 

صوممن ضيفة نواح ق إلا لحكمه الانقياد من السلا<ان عباده ومنعوا والإذاعات. 
ونحوها.محصورة وصلاة 

بافهاعترافهم بجدي فهل وميدان، ناحية كل ق لهم الاستلام علميهم وأوِموا 
شجعائاصاروا الثيوعيين أن سوى الشيوعية وين بينهم فرق لا أم لففليا؟ اعتراها 

أشدوالمنافقون ؤينافقون، يراوغون ثعالثا صالوا وهؤلاء إله( )لا بقول فصرحوا 
ربالأمة١ تاثثرأونكاية وأفظع جرتا 

وهتكهؤلاء كشف ق معه ؤيصدق له نحالص أن الله محب من كل فعل 
^;؛،٠١٠١١ووفق واسعة رحمة اممه رحمه زمانه مشركي حقيقة الثعخ كشف ك،ا أستارهم 

.الصالحن. يتول وافه والأحرة الدنيا ق ينجيهم ما عل للأستقامة بيله سل 
الل.وسرىمحمد بن الرحمن عبد 

٠٠٠

ولهالاثار، بمموة الرسوم الكريم للقرآن تفسيره أعفلمها مقيده، كتأ تعال اش رحمه للمصنف )١( 
العقيدة.لمهإت المفيدة الأجوبة وهو حجمه صغر عل جدا مفيد كتاب 









٣٣٤
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باشيؤب؛ورنتلأ لوثا خد لا ؤ -ت تعال — قوله والدليل قريب، أقرب كان ولو 
او\ن\و1\،نم ذ}و>==£\)و\' ؤوسووهُ آس حاد من وآليو*بآلآتحريوآدورت 

منهينوح وأيدهم آلإيمنن ئلوى ق ًفتب اوكه عيثر،مج إحؤ'دهزأد 
غنأوزصوأ عز ظ" وض فيهأ آلأدهننخنيح-ى يا من جقت-مى ويدتحلمهز 

[.٢٢]ااجادلةت همآثتيحونلإ'١أ'إه إنالا اولن؟ك 
لهمحلصا وحال0 افه تعبد ملة الخنيفية أن - لطاعته الله أرشدك — اعلم 

حلمتوما ؤ _ت تعال - قال كإ لها، وحلمهم الناس حمح الله أمر ويدللثإ الدين، 
يوحدون)يعبدون( ومعنى [. ٠٦^ زق،؛ ليمدوي، إلا س وآلا آبى 

عنه;تيى ما وأعظم بالعبادة، الله إفراد وهو التوحيد به• افه أمر ما وأعظم 
تقرمأولا ؤإعندوأآق ٠ ؤ تعال - قوله والدليل معه، غثره دعوة وهو الشرك، 

ىفيئا بهِع 
اساائلأهق

معرفتها؟الأنان عل محب، اض الثلاثة الأصول ما للث،: نل فإذا 
ه.محمدأ ونبيه ودينه، رثه، العبد محرفة فقل; 

iلمنو0 ي وآلانز خشت،آيئ ونا ؤ تفرْ ل اف رحه كم ابن قال، )١( 
عنطلحت اي بن عل ونال، لالاحمحاجيإلهم• بمادو، لأموْم أمحاأسماحلمتهم ا"ْأ تالذار؛ات؛ 

ينال،جرثر، ابن احت؛اد وهذ-ا أوكرنا، طوقا بعادق لتمروا إلا أمح،• ه إقُ ؤ ماس• ابن 
دى:الوقال، للمادة• إلا أي: 4 نئد.ون إب ؤ أنس: بن الربح وقال، لعرفون• إلا جريج؛ ابن 
هحليىآلئننؤ'توالأرمنلنيولأآس ئن نالتهم وين ؤ ينفع لا ما ومنها يفع، ما انمادة من 

•الشرك •ع ينفعهم وليس عبادة عذ.امنهم [ ٣٥تلقءان: 
منالعادة أمل -خلقت ما ه ل؛نئت.ون إو وآلانز آيل حلمت وما ؤ الق: رخمه الخاوي وقال، 
حاا.ثبعد الداريات سورة اشر، محاب j الخاوي صحح انتلر؛ لتوحدون• إلا المريفن أمل 

(.٢٦٥-٢٦٤/٨الأتjكار)(وانغلر:٤٨٥١)يقم 



الثلاثةالأصول 
٣٣٥

الأولالأط 
ءعوسةاافه

العايزرحمح ورثى رثاو، الذي اغ ري فقل: ، ربم،؟رنن للث،: قيل فإذا 
رنس آلحمد ؤ تعال - فوله والدليل سواه، معبود ل ليس ممودي لص بنعمه، 

العال؛•ذللث، من واحد وأنا !^ ١٥•اف سوى من وكل تالفانحة؛آآ[، آنعنليئننؤث؛؛مج 
والنهارالليل آياته ومن ومحلوفاته، بآياته فقل• رثلث،؟ عرفتح بم لكف: قيل فإذا 

ومنالثبع والأرصون اليع، الثموات محلوقاته ومن والقمر، والشمس 
والستؤآلثهار آثلت ومل؛انمه ؤ تعال - قوله والدليل بينهإ، فيهنًوما 
إنآثدى اiهمرو^طدوأيلي ولا يتجدوأ لأ ؤآلممثأ 

[.٣٧]نمطلت: ه ثنبدوثح إياه 
ايارستة وضفي وآلا حلىآثثو'ت ^للهآJذى زوكم ائت ؤ تحال - وقوله 

وألمنروآلثس حيكا يْللنهُ آلأ٦از آلتل يغثى آلمش عل آنثوئ ئم 

العربكلام ذ الرب فإن قوله؛)رب( تأؤيل ا وأم٦(: ٢ / شرء)١ ق اف< رخمه الطري نال )١( 
ريعة؛بن لسا- تول ذلك ومن رثا، فيهايدعى قالييا،كلاع معان؛ عل متصرف 

وعريرخت معدبض ورب وابنه كية رب يوما وأملكن 
ذييان؛ض نايغة قول ومنه كنية، صيد كتالةت رب يضر؛ 

دظنميىطربمي رب من ئ-كالك ه نالتحش التمان إل غب 
مريده،ل مثل ولا له به نلا الذي يد الاوه تنحل فربنا ربا، يدعى للثيء اكلح والرجل 

والأمر.الخلق له الن.ي والمالك نعمه، من عليهم أصخ بإ حلقه أمر والصالح 
لنقله؛من له واحد لا جع والعالم ءالم، جع والعالون (؛ ٦٢/ )\ شره ق افه رخمه الطري قال )٢( 

منواحد لا جاع عل موضوعا؛نت، مي التي الأسماء من ذللئ، ونحر والخيش، والرهط. كالأنام 
ء-الممنها صف كل من قرن كل وأعل عالر، منها صتم، وكل الأمم، ، لأصنافاسم والعالم؛ لفغله. 
وكيلك،ءالم وابن الزمان، ذللئ، ءالم منهم زمان أهل وكل عاب فالإنس الزمان، ونلكا القرن ذلل؛، 
زمانه..ءالم مها جنس كل الخلي، احناس صائر 





الثلاثةالأصول 
٣٣٧

عننتثكب/الن لمرى إن أستجبمحمء ادضف زتحفم وماو ؤ -؛ تعال - فوله 
•٦[.]غافر: قج؛4 جهمداتحرى سيحلون عبادف 

كتمإن ذ>ا3وضأ هلا ؤ _ت تعال — قوله ت الخوف ودليل الغول: 
[.١٧٥لآلءمرانته موميين 

ظيسلنبدث لماء يرحوأ ذننك)أ ؤ تعال - فوله الرجاء؛ ودليل ايوجاء؛ 
لالكهض:'اا[ربه-ءاحداه بعبادة عبملأصفكاولأيقرك 

ممرإن ءي آش وغل > تعال قوله- الئوكل: ودليل احوم: 
•تالهللأق-'آء غلآلليمهوحنجهُه ؤوسيتوكل • وقوله مومتإنهتالاىرْتمأ[• 

تعال- ه قولوالخشؤع: واوهبة الإب ودليل واثغفؤخ: والوهية الرغبة 
لغاوهفائوأ ورما زعثا ويدعوقا ق سرعوث ْكائوأ ئهب إؤ 

لإ،]الأنساءت•؟[.خأشمإرك 
قشون؛وامقولأتأبننى>هلا قوله_تُال_: امقية:ودليلالخشية: 

م:هماسرى)ث/مخا-إما(وضاينهم)ا/آمث(.
١(.١ -١ ١ • ٩ ممد)م/ وشرابن ٤( • - ١٣٩/ اممري)٦ ضر انظر: )٢( 

الوثقأثق إق اش، يارسول رجل: قال قال: عنيإ اش رصي ماص ابن عن نده بالحاكم وأحرج 
فننكا0ؤ نزلت: حتى شٍئا M اض رسول عله يرد فلم موطض• يرى أن واليد اش، وجه أؤيد 

مذاوقال: [ ١١•زالكيف: ه احدا ريب-ء يعتادأ لق/ك ولأ صحلخأ ملأ نمننل ريء-ء لمآ، يزجوأ 
(٢٥٢٧رقم  ١٦٦)م المدرك وانظر: نحرجاْ. وم اسن شرط عل صحح حديث 

(.٧٩٣٩رقم٣٦٦/٤)
انرى)إ/مأ(ومحمرفبالإبجان)ص^نظر:شرحايرقابيضصطائلأد)م/مهأ(ونح )٣( 

(سمحم>٢ِ،,١-١V١-١V^^^^Cث::;نثص>ِْ.
هها(0/مأم(؛



٣٣٨

اكوحيدحى j الصالخي محموع 

محنومبمونلأاالمة:'ها[.
كإونبج'سلخ/سم

،تالرص-أها•بار أج' ئمحموتح لا قم آلعداب ناههأؤإ ان 
ئًاك'ضث4إياك ؤ ةوله_تحال_: الأتانة: وديل الاثانة: 
باق،محانتعن انتئث ءرإدا وق 

ملكئ؛( يزنأقام أعود ش ؤ تعال - قوله الاستعاذة: ودليل الإسمماذة؛ 
1)ثا,سلأ؛الالاس:ا-آآ[.

(.١٩٦/١وضاينممد)والوراكور)ا/خ0م-أ<هم )ا(اظر:تفداسدى)آ7آهم 
(و-فرضهم٢٤-•٢٣٦/٧ل•٢(واكرص)

واشهياو)أا/اها^والخكم)ا/ا-لأم( )أ/اا'(وحاْعالاوم 
(٦٣^٣• ٦٢٣والحاكم)م/ ١( ٢ رقم ٢ ٢ ).١; j اكوّي ب!_ )٣( 

رنم٣ ١ ٦ )ه/ الأوسط ق والفراق صحح. حن حديث مذا ونال; ( ٢٥١٦والترمذي)رنم 
ممأ<آا(وأبوبمل)أ/'مأامم)اا/آآارقممأآأا()آا/ممآرقم ياأه(وفي 

قوالقفار الحعدوس)رفمه؛أم(واسد)ا/يفىم'ملم( (وابن ٢٠٥٦رنم
(.٦٣٦مداّاب)ا/؛م؛رنمه؛ي(وصلينرل)ا/أاآرنم 

يارمولاتول ماذا فقلت: نلء رابا_ اه؛؛وفقال: رسول مع أمثي كتت نال: عامر بن عتبة عن ر٤( 
اللهمفقلت،: عض، مكت، اف، رمول يا أقول ماذا قلت: تل، عشة »يا قال: ثم ص فكت، اض؟ 

أعودتين،أتثلقه•ش اؤ فقال: اف؟ يارمول ماذاأقول قلتح: تل• رياعقبت فقال: عئ. اردده 
ئلآاؤ قال: افه؟ يارصول أقول ماذافقلت،: قلت،: اقل' قال: نم آحرما، أبت،~ءل فمرأماحش 

سائلاماال عندذللته: قؤ افه رسول قال ثم علأخرها، أتت اعوديزمي،ألا،،يهءفقراتياحش 
رداية•دل ( ٧٨٣٨رقم  ٤٣٧الكرى)؛/ذ الناثي أخرجه متمذ;مثله،ااا استعاذ ولا بمثله،ا، 

 U« المنوق ( ٧٨٥٨رقم  ٤٢٢)أ/الكرى ق الماتي أ-محرجه مهإ« أقفل م تعوذ
ثبj والمهقي ( ٩٠٢رقم  ٣٤٦/١٧)الكجر ق والطجراف بمأأه-امأه( )رقم المغرى 

له:قوقال اذه رسول أن الحهني عابس ابن عن نده ب^٠ ٢٠١وأخرج ( ٢٥٦٤رقم ٥ ١ ٢ )أ/ الإيإن 
ثلاؤ ٠: افه رسول فقال يل. قالت،: قال: التعوذون؟* ماتعوذيه بأفضل ألاأخجرلث عابس 'ياابن 

١(٠ ٥٢ر٤/ حنبل بن أحمل مسند يزُناألنلقه' اعوذ يرٌؤهآلاميهءوؤ اعوذ 





التوحتدحمى j اكالخي جموع 

اص:الإس:الرئة 
؟-ؤإقاماض. رمول محنيا وأف اش إلا إله لا أن شهادة - ١ ظرلكنالإّلأمى: 

الحرام.اض بيت وحج — ٥ رمضان. وصوم ~ ٤ الزكاة. ؤكاء ٣" الصلاة. 
واولوأهووألنللإ\ةت إلا إكت لا ادهُ ء نهد ؤ تعال - نوله اكهادة! فدليل 

ءمرال:خ>آ.زآل ه . آشءكي»و آلعنير هؤ إلا إك لا ثآلجثمذح مآيما آلعز 
اف**إلا اف، دون من يعبد ما حيع نافتا إله* *لا اف، إلا بمحق معود لا ومحناهات 

،مالكه ق ثريك له ليس أنه كإ عبادته، ق له شريك لا ه وحن. غ العبادة مشتا 
نزأآإزى ؤ3ومهن لأبيه إترهم هال وإِذ ؤ -ت تعال - قوله يوصحها؛ الذي وشرها 

عقجهِءل نافيه لكمة وجعلها ى سيدنن دإذهُ هْلنف آلذى إثُ محيون. بما 
آمحتبنداذل ش ؤ -؛ تعال - وقوله -٨٢[ا ٢٦لالز■مفته . يرجعون لعدهم 
ولأقيئا به-ء ذاد1ين ولا آس إلأ تعتد الأ ذبكؤ نينثا سوآء مكلمة إل ثعالوأ 
ئتلموركياما إمولوأآشهد.وأ ' U^'yقإن مندونآثيً أر.نابا بمئا نعصئا يتخذ 

أيءءه]آلصران:إا■[.

منزسولآ ءصكم جا لمد ؤ -ت تعال - قوله افه رسول محمت.ا أن شهادة ودليل 
هوجمر وءوف بالموميلث عشكم حريص عنثز ما عته مير أنميهفم 

فيإيقه ومال أمر، فيإ محياعتنه ت الله رسول محمدا أف شهادة ومعنى لااتودت؛حأآا[. 
٢.با إلا الاه يعد لا وأن وزجر، عنه س ما واجتتاب، أمحر، 

لمدوأآسإلأ اثلوأ ومآ ؤ آ تحال - قوله اكوحٍل. وشر والزكاة الصلاة ودليل 
^^^ؤذ'واِئ،دسآمحنةهلب:ه[ا

(.٦٦/٢٧()١٥٥/٢()١٢٧/١سمعذاوىصالإم)
٤( ٨٦/ ١ )• ( ٣٦٦اوى)A/ الفتوجموع ٢(  ٥٨ت)١; تميلأبن مندية المحاب اني: ( ٢ر 



الثلاثةالأصول 

ىنا>وثو1محتحطإ^لذنام يأ1يهاؤذين ؤ تعال - قوف، الص؛ام ودليل 
[.١٨٣َه؛ققون.4لّ:

إليهمزآنئطاغ آتت حج آلثا-ي عل قش ؤ -ت تعال - قوله الخج ودليل 
ءمران:'لأا'[.]TJ ه عث ونزكمزيرزآق ّسبجلاج 

الردةاس:الإهان:
الأذىإماطة وأدناها اش، إلا إله لا قول! فأعلاها شعبه، وسبعون بضع وهو 

منة:وأركانه ٢. الإيازر من ثمة والحياء الطريق، عن 
الأحر،واليوم ٥— ورسله، ٤— وكتبه، ٣— وملائكته، ٢— ياممه، نومن أن ~ ١ 

وشره.محره بالقدر ٦-ونومن 

تزلوأأيئأ0 نز ٠ ؤ تعال - قوله الستة الأركان هالْ عل والدليل 
آلاخروآمحور بآش ؛اس س آلز نلنكن زآلنعرب آلنقرق ثو 

قآمحفسآلزئوأ ذوى حيهء عل آلمائ  J'Uوآمحز زآلكثب وآلمنيطة 
آلرْكوهوءاز ؤاقا٠نآاصأو٥ آلزفاب قق وآلشآتين السبيل وأُن وآلمسيمن 

زحئزآلثاّيزألعممآء آلجاسآء ق وآثمين عثهدوأ إذا بعهدي وآلموئوت 
القدرودليل [. ١٧٧; SjaJI]ب وج ألنتمون هم واولتقلقا تتبمدقوأ اووت؛ل1،آمحين 

٤[.تالقمر:ا* ه يقدر. سإحنسة إياكل ؤ تعال ِ قوله 
اس:الإصطد:الرتبة 

والدليل•^١١—، فإنه ترام تكن ب فإن تراه، كانك الله تعبد أن وهو واحل، ركن 
[.١ ]الحل:خأ ه محسنون هم والذين آثموأ ألذين مع آش زن ؤ _ت تعال - قوف، 

وشرِ( ١١٧٧،  ١٢٥،  ٢٣/)١ (وانقلر:ءملة٩٣٥(وسيم)رقم البخاري)رقم أحرجه )١( 
٠(.مسلم)آ/ لصحيح الروي 





الئلاثتالأصول 
٣٤٣

الثالثاس 
هسد سقم سوقة 

منوقريش قريش، من وهاشم هاشم، بن همدالمطلبإ بن عبداف بن محمد وهو 
أشلتجا وعل عليه - الخليل إبراهيم بن إساعيل ذرية من والرب العرب، 
النبوة،قبل أربعون منها سنة، وستون ثلاث العمر من وله واللام الصلاة 
مكة،وبلده آلمدتره، ؤ ؛ وأرسل ه آمرأ ؤ ي نبئ رسولا، نبيا وعشرون وثلاث 
-قوله والدليل التوحيد، إل ؤيدعو الشرك، عن بالنذارة اض بعثه الدينة، إل وهاجر 

نناياآلندير©تحءأشرجوربمث،قلإرئأأمحا^،U^©دآلرجزؤ تعال-إ 
-٧[.١ .زربمقاتيوه]الدثر; ولا ياصحزق 
أيؤروكيىمحرب< ؤ التوحيد، إل ويدعو الشرك عن يندر فاندره فز ؤ ومعنى 

وآلرجرقاهجرهؤ الشرك، عن أعإلك طهر أي وثتانل2،ئه؛نه ؤ بالتوحيد عظمه 
سنعشر هذا عل أحد وأهلهار منها والبمراءه تركها وممها! الأصنام، ^->^! ١١

الصلواتعليه وقرصت، الثإء، إل به عرج العشر وبعد التوحيد، إل يدعو 
الدينة.إل بالهجرة أمر ويعدها ثن، ثلاث مكة ق وصل الخص، 

هدهعل فريضة والهجرة الإسلام، بلد إل الشرك بلد من الانتقال والهجرة! 
،والدليل؛اءة التقوم أن إل باقية وهي، الإسلام، بلد إل الشرك بلد من الأمة 

•٢-٨•٢(وسة٧/٢الووىضبحطإ)

الانتقالالثيء؛ إل والهجرة الرك، الهجرة؛ (؛ ١ ٦ الباري)ا/ فع ق اه رحه حجر ابن الحافظ قال )٢( 
وجهين;عل الإسلام ل ونمت وقد _، اق ص ما ترك امع: وق ضرْ، عن إل 

الدية.إل مكة من الهجرة وابتداء الحبشة هجرق ق ما الأمن، دار إل الخرف دار من الانتقال الأول؛ 



التوحيدحمى j الصالخي جموع 

كثالوا ئ كم يب يالوأ اذفسم؛لم ظالمؤأ  45CjiJL»jT ^_^JJآلذلن إن ؤ تعال؛ قوله 
هاوون؟كبيتاج و'بعه ٦^ \وش م أب  Ijjiiآلأوضء ؤ، ننتصعف؛0 

ؤآ)نتأ،آلرجاو مثن أشتننضن إلا ٠؛^؛: نصيرا وساءت ■جهم ناولهم 
ونوله]اواء:يا،-خا،[. ه زي، نجيلا ولايئون حية ينثهليعون لأ وآلولد'ن 

4ث|ت: ياعثدون مإثى ؤ'يعه أوض إن ؛اننوا آلذنن ينعنادى ؤ 'نمال•' 
المسالمنق الأية هده نزول )سب تعال• افّ رحمه البغوي قال تالع-ك؛وتتا'ه[• 

الإيان(.باسم اض ناداهم ياجروا، لر مكة ذ الدين 
اوة،تضيع خر الهينة ئثئ »لأ سالةقولهه: الهجرة عل والدليل 

ا.مزتبما®أ بى الئمس ُْدغ جى الئدبه دٌُّئ دلا 
والحج،والصوم، الزكاة، مثل الإسلام، شرائع ببقية أمر المدينة، ق استقر فلمإ 
شرائعمن ذلك وغر ايآكر، عن والنهي بالمعروفح، والأمر والحهاي■، والأذان، 
عاليه،وسلامه افه صلوات — تول ويعدها سن، عثر هذا عل أحد . الإسلام 

منإليه وهاجر بافلدينة ه النبي استقر أن يعد وذلك الإيعاز، دار إل الكفر دار من الهجرة ١^^٠! 
مكةت، ضحأن إل الدينة إل نحتتص؛ألانتشال ذاك إذ الهجرة ت، وكاناالألمينإ من ذللث، أمكنه 

ياتا.عاليه يدر الن الكفر دار من الانتقال عموم ويقي الاخمماص، »اشني 
وفتح١(. ٦ ١ أ/ والأم) ١( ٦ للثاض)Y/ القرآن وأحكام ١(  Y٣٣/ الفري)• تر تفانظر: 

٨(; ١٣)١(  ٢٣، ١ • ٤ النووي)ا/ وشرح ( ٢٦٣)A/ ( ٢٣• )U/ ( ٣٩)آ/ ( ٥٣٥اناري)١; 
١(.٥ القاري)ا/ وعمدة 

^ثمااس(وأبوداود)رذمهلأأأ(ومحفيالك؛رى
^صفيالك؛ثر)ها/سمرقاب«ا(وأ;ويمل(والد١رءي ١٧٥٥٦ر٠م١٧/٩)

(واظر:٧n٩سقjمحالجاح)رثم
(.٣٣٩العبود)U/ وعون ( ٣٨٩هآ(والتمهيل)لأ القاري)١; وعمدة ( ١٣٥٥; الباري)ل ضح 

كثير.هولاين الرسول سيرة ق الفصول انظر؛ )٢( 



















رالملاطضاللوك عل محب ذا ال-ين 'اج 
٣٥٣

طتكالن ماو_سالم ط مملدائها حربصا عل وكن 
تندمالئلا الصوت من واخفض محكها اخر فد لأبيكن وإن 

مرآةلسانك فان اك، ييدي عقلك فقدم . ولمانه قلبه بأصغريه والمرء 
شانك.محمع وقلبك قلبك، 

اللطان.وكدب الفقيه، كر اثنازت القبائح أقبح 
عننرست، أو ء بثي أمرت ؤإذا خ ،أ فاوفوعدت ؤإذا فاصدق، تحدتت فاذا 

مقاللث،،عن خهلوتك، تقصر أن ؤإياك منه، القصد تبلخر حتى عنه تغفل فلا ثيء 
رعيتكرو'ماللث،.قلوب من هيبتلث، هب فتن. 

]مر[
حالهكل ق الضعفج منه بان فقد ه مقالشان ادسكلان أهمل إذا 

 ،jهوحالزْ دوبيءورامي الورى يأسكليلالأممح

كشفق نمل وكذا حدث. أنه عل ( ٥ ٩ ١ / ١ ) الحديث غريب ل ابرزي ابن ذكره ( ١ ر 
(,٤ ٥ ٨ / ٤ ) العرب لسان ق العرب أمثال من منظور ابن جعله بينا )لإ/ا؟ّآرقمه*مااآ( الخفاء 

المدير)ا/بحآ(وذكر-٨٧(وبس ٧٠/٧(ونحفةامذي)٢٧/٤ل)
^دسينمروانكانبامإلصرابن 

موفإذا فدخل، أيحله، وتال؛ ١^]^، عبد فاستبشر بالباب. كثبمر هدا فقال؛ يوما آذنه لحل إذ عره، 
ياههلأ فقال؛ تراه. أن لا بالمدى سع اللك؛ عبد فقال بالخلافة، فسلم العين، نمثر حفر 
الذيا وأنبجنان، قال تال ؤإن ببيان، نهلق نعلق إن ولسانه، قليه بأصغريه؛ الرء فإنا الومتثن، أميرّ 

الومتين؛أمير يا أقول 
يرالأمءمّيكش أبدت دئد وجربمتي الأموي وجرب 

رمثاب-نمرلأخبمم همد!ني ارج-ال امحض وم
أّدبزيره وابأثدو كزدربه يف اكمحالرجل ترى 

الطريرالرجل فدك فيخلف فممتحبره الطرير ؤيععبلثؤ 
أخالف،،وهمد ؤإذا كذب، حديث، إذا ثلأمث،ت المنافق ءآية قو؛ اض رصول قال قال؛ ه هريرة أبا فعن )٢( 

٥(.٩ لم)رقم وم( ٣٣الخاري)رنم أحرجه حان• ايثمن ؤإذا 



اكوحيدحى j المالخي محبمؤع 

لباسه،الرء دائرة فإن الناس، اعين ق ناقصا و-محدمتالث، لجلسك تقرب ولا 

لباسخر فاخر 
]نمرأ

فهوصالحأشرارهم عن وأعرض قومه أخيار السلطان نرب إذا 
فهوطالحأخيارهم ص وأعرض قومه أشرار السلطان قرب ؤإن 

واضحة الميj ر أموذلك قربمه محه بمسلث، امرئ وكل 
وبالحملة، مكان ولا امحل بعبر ولا حصان ولا ثوب عبد لث، ش نحعل ولا 

حتىوالمصان بالزيادة حاللثؤ ق فتصرف، كفتان، السالهلان وحال الرعية حال 
الرعية[.عن الملطان احتجاب بلية كل ]ورأس اليزان، يعتدل 

محام
سصيئس ص اةس> يى مب فيها 

لكونهمملكته نذلام يرنّي، أن أم؛ر كل فعل رياضة، ثموب ق محياصة الإمارة 
يتصرفون،بالحضرة خدام ذك فمن رعيته، صلاح من يه يتمكن ما عل وحركته، 

ورسلمحفظون، وحساب وكتاب ويصرفون، يقبضون وأمناء يشرون، وعقلأء 
فضلوأئمة يرشدون، تقاة علمإ•، أيهبما ذللث، ومن ا، وءساسر وحفظة وحناس، 

بكذ آلقموئ فلباس ؤ ت تعال، توله تأؤيلر )a/ تفرْ ل اث رحمه اكبوي تال، ( )١ 
ونال،الحياء. *و آخرون؛ ونال، الإي،ان، مو التقوى لاس بعضهم؛ فقال، [؛ ٢٦]الأعراف؛ 

٢(.• ٨ آ/ ) ممر ابن شر وانفلر؛ الحسن، هوالمن، آخرون; وقال المالح. هوالعمل أخرون؛ 
أعطيإن الحميمة، وعبد د.رهم، الوعبد اكJنار، عد ®تعس قونال؛ الك، عن ه مريرة ش فعن )٢( 

٢١(  ٨٨٧الخارتم،)رقم أخرجه ٠ ١ ٠ فلاانتقثى. غبك، ؤإذا وانتكس، نص ءخ3ل، لريط ؤإن رض، 
البخارتم،ذللئ، أحرج فقد رعيته، أحوال ليممقل. ، S،Jيالدينة يعي كان ه الخهلارّآ، بن عمر أن ورد )٣( 

الحفايلتذكرة j والذمي ( ٣٢٢الحلية)أ/ j وأبونعيم ٢( ١  ٢٢رقم  ١٧٨>آ/ الكر ذ،تارنحه 
يمسالثقمي يومحمح بن الحجاج كان وكال.ا ( ٢٨٥رم/ الكبرى الطقات ق سعد وابن ٦( • ٨ )أ/ 

j،اكر عوابن ٤(  ٦٧الأشراف)رنم ل.نازل الإشراف j الدنيا ش ابن أخرجذللئ، باللل، 



واللاطنالااوك عل نحب فيإ الدين شاج 

شرطةوأرباب ويصلحون، يكشفون ومحتجون يشهدون، وعدول، نحمعون، 
الله،لوجه معظمون ورجال، يقحلون، ثقاه وقضاة يشفعون، وشفعاء يزجرون، 

الله.إلا عنثون لا ووزراء الله، حق بحون وعال، 
وظهورحديدة، وخيل بالخزائن، مكفي حصن حصن أيما ذللثؤ ومن 

عارفةوأطباء متينة، ممرة وعدد أوان، كل ل حاصرة شجعان ورجال، شديدة، 
الأمال،،ونحففون الرجال يجمعون وزراء الحروب ق أيقا ذلك ومن أمينة، 

منثالتإ بمدر للكفاح، الخيش ؤيرتبون السلاح، وحمل الحدر، عل ويجملون 
ويقبحونالقلوب ينشطون ويالغاء والرجال، الخيل سائر من وحناحن الأبطال، 
ليسخدعة الحرب فإن الكروب، تنكشف برايم بالحروب، وعرفاء الهروب، 

الرعية[.عن السلءلان احتجاب بلية كل ]ورأس ا بالسرءةر ولا بالكثرة 

آلئاس
واسراااهذو^صد ٠٥١ص،يى سا 

والولد،الصاحبة ق والزهد والحلي القوة فأظهر - ر الحل. جنتها غرر الإمارة 
القفار.ليويث، اورة ملوالفار الهر محاورة عن وامض والعدد، الأبطال ق والرغبة 

أصر[
الثرىطبق ق الخزي ثوب اه وأكالورى من ان الحباممه نح ألا 

يشترىبالغجاعة إلا الث، الJوما قثكا بمللف اس، كان أبالحبن 
ثمرا>اةهاالحرب عن ثمرُت، ؤإن عمها الحرب يه عمت، إن أحوللحرب 

تاريخانغلر: خمص، همل وهووال نوط بن اف همد ض و5ل.ا ١(  ٨٢/ ١ يثق)٢ مدية تاؤيخ 
ُدبةدطق)آمآ/-ا(.

)رقمالبخاري أحرجه ء همة خد •الخرب نال! ه المي أن عه،ا اف رصي اه همد بن جابر فعن )١( 
(.١٧٣٩لم)رiم•٣•٣(وم

الروائيجمع وانظر• ( ٢ ٤ ٩ / ١ ' ) الكببر معجمه ق ذؤيب ش قول من الأ-محر البت اكلرال ذكر ( ر٢ 



٣٠٦

التوحدحى المحارj جمهمع 

وصرر.فتنة كل رأس الحضر ل السلطان ومقام 
]مرأ

بجولالييت ل ديك وأنشط والملأ الخو ق الطر عقاب محال 
يصولالدجاج ز صوت وللدك بعزمه للشاب إلا المالك ا وم

بريحال الفقحهل من البلاد وأحي الحزم، مروج عل العزم جتاد فاركب 
وأمطارالسيوف، وصواعق المقيل وبرق الصهيل ورعد الغار، وسحاب المضإر 

ولابالتخوش؟ إلا الخوف يندفع وهل بالتسويف—،، لا ط باليفالصفوف، 
الديعتفارق ولا أحبابك،، أقرب إلا وثيايلث، وفراشك، وشرابك، ط»\»ك من يفرب 

أم؛ن،مكان تتم ولا والصلاح، الأمانة أهل إلا مكر يقرب ولا والسلاح، 
قبحاك وادن محوفؤ، مكان كل ق المعروف زيلئ، واترك ح؛ن، كل ق مرقدك وغثر 
وقتوليس وفرسان، ورجال، ورماة، عاس شجعان أمناء عصبة وآن حين 

الأuن.كونت، الخوف 
،النامزأمن حذرك وحد خ أمركل من تتمكن حتى غرك عن مرك واكتم 

حال،كل ق ف3لنا كئثا وكن الرجال، بظواهر تغتر ولا سبعين، من أكثر كانوا ولو 

(.٨٧٣)T/ الأصحاب سرقت j والأّتعاب ( ٢٧٩)\<إ .٣( )\/٤ 
jالخيرة لكنت .نمحمّرْ تال: مبم؛ه(ءنالشاسيأنه رنم  ٦٧اكب)j/U المهني را(أ-؛مج 

3،الخ-يّة لكلمتإ مره كتم عن قال؛ عمره عن ( ٧٤٧ررثم انممتا ل الدنيا أي ابن وأحرج يدم. 
الخفاءوكشف ( ٧٦والدنان)١; الأماء وماوب ( ٩٣٥ أ/ دمشق)٤ ،دية شء وانقلر: يديع، 

إنجاحعل •اسبوا أونال؛ اف رسول ان ه جّل بن معاذ وعن (؛ ٢٥٨٠)أ/ههمرثم 
وق( ٢٤٥٥رنم ٥ ٥ رم/ الأوط ق اسراق أحرجه محوي* نعمة ذي كل نإن بالكتإن، الخواج 

عسندj والقماعي الثامثن)ا/عآآرنمع•؛( ند موق ١(  ٨٣رنم ٩ ٤ أ/ ير)• الكب
قالألباف مححه والحدث ٤(  ٩٣/ ١ > المدير نمى وانظر: ٧( • ٨ رقم ٤ ١ ٢ / الشهاب)١ 

٩(. ٤٣الخا•ع)رنم صحيح 
دلايفما س-اءة ل تام الد يفسنال: كثير \لي بن نحص عن ٧( • الحلية)م/ ق أبونعيم أحرج )٢( 

قشهر.الساحر 



والسلأطاناللوك عل محب، فيإ الدين تاج 
٣٥٧

إلإتم*رنة و]و( ؤ جنون اكهم ؤإمكيس صرفهم عيون، الهدية رمل 
لثلأعليه، تقدر لا حمن كل وأزل [، ٣٥؛:٠٣١].ه يزحعثب هناظزة 
تلعلث،لثلأ الخل من وحف، اللية، وتعظم الرعية فتضم إليه، اعداوك سد 
الرعية[.عن اللظان احتجاب، بلية كل تورأس الحية، 

محاجص
أاإأهورم القس ص ^ ٥١ص،!ى سْا1 

الأموربعض عن يكثف، أن أمير كل فعل الحيلة، ديوان ل حلية الإمارة 
أنذللئ، فمن منه، صرورة لحثي عنه أعفي ولو أمر كل وذللئ، القدور، ؛حسي، 

علوبحجر والأوصياء، مله والفتن والأمناء العدول من جهل ما كل عن أل ي
كلورثة عدد عن ويكثفإ عليه، ليول إليه برفعه ويأمر ومقته، يتيم من مهمل كل 
وأرزاقالمال وعن؛ستإ واJناتا، البنثن صحفاء من ترك من كل شأن وعن ماُنؤ من 

الاستبصارعل لكن مال، وغير مال من للنفلر موكول هو ما كل وعن العإل 
والملمع.الإصرار جهة عل لا والورع، 

امر[
ويوأد،_ j^lالراعي إذاأهمل 

أولاه عننجل تقليل إ وعأسودها هوإلاواحدمن فإ 
وعشرأقوالهم، ؤيتدبر أعإله حح ق عإله عل محتففل. أن أيما ذللث، ومن 
ظهرمن فم أتمالهم، حنن م محا ؤيتفقد أموالهم، الولاية مل ويممي أحوالهم، 

منالشكوى فيه تكورت من وكل عزله، ظلثا منه حثي من وكل نجرم، تقصير محه 
البقرةقرون ملثظ وك،ا لرما، الدار كسلم لهم كان ؤإلأ بدله، وجد إن أبدله بيان غير 

كراهم،عليهم وليكن قسمه فيه شلثإ ؤإن أحده، أموالهم عل زاد وكلعإ لحالبها، 
البلاد.كل ق الفساد حمح السوء عإل فمن الضارية، الأموي بقز الماشية 



التوحدحى j المالخي محموع 

رصرأ
لأهلهخيارا اخر فتب نؤإن ناصحا في4 فكن أمر ز كتت إذا 

فعلهمسوء من الناس جح فعقر لباله الشور بالكلب يأت ومن 
فالعقابأماء ؤإن لكإ، فالثواب أحسن إن فعلك، وفعله عمالك، 

عليكإ.

بوجودشهد إن الماد تيمه فيه قوست، عمن يكثف أن أيما ذلك، وس 
ونجزه،توعده ؤإلأ وكسره، نهله فيه وجده فان بية، عن الأمر كثف علاماته 

عليهثت فإن شته، ام أومثي أوكلام رائحة من شرب علامات عليه ظهرت ومن 
قربهيحب زجر رائحته ل ثلث، ؤإن بدنيه، متهتا يكن لر ولو به كثر خمر رائحة 

عليهيثبت لر إن الحلي بموجع زجر منكرة حالة عل امرأة مع وجد ومن وبعده، 
كلق الأمناء بالحاس الأعداء أخبار عن يكشف، أن ذللث، ومن الحل، موحس، 

زمان،كل ل ومكناتم حركاتم س تيء عليه عض لا حتى وأمان، فتة من أوان، 
صى-الجهل فإن 

وتدبرالرعية، عل الغفلة صيحة بلية كل وأعفلم أعمى، ألف يغل—V والبصر 
،يكشفأيماأن ذللث، ومن لالمل:هّا[، بهدية إليم مربة ، jJjؤ بلقيس• قول، 
وكمقرب، من بعدوا وكم بعيد، ص قربوا فآكم المداح؛ن، ومدح الن،امثن ذم عن 

البشفتيه مشيد قمر من النإم خزب وكم حبي-،، س كرهوا وكم عدو، من حببوا 
ومنهمرشيد، عقل من النعأم سفه وكم بعيد، من عنلثج النإم فابعد حديد، س يقاس 

مدح،أو ذم إن عنه التهمة لتنتفي يمدح، ثم كثرا يدم أو يدم ثم كثرا مدح يس 
ناملث،س الهدية حولت، فكم بالكلية، أعوانلئح س واحذر قضية، كل عن فاكثف 

الرعية[.عن السلءلان احتجاب بلية كل ]ورأس والنصرانية اليهودية إل 



والسلأطيناللوك عل يب فيإ الدين تاج 
٣٥٩

!٠٥٥٥١ق الخلو ص الهقام ض س فبما 

العدلوالإحسان.سعلةرجلان؛ 

منيتفضل أن والإحسان وضره. ه نفمن حقه حق ذي كل يوق أن فالعدل 
والطروحلوسهإ دحولهإ ق الخص٠ان بين ينوي أن العدل فمن ضرْ، من لا ه نف

ظهورعن بمعزل شأنه حمح ل وليكن ثأمأ، من ذلك وغثر والكلام اليهكأ، 
عاليهسالم من عل يرد فلا محمر، بعل أو يفر قبض من ضرهما أو هما لأحل. المل 
أهلمن ليس أته له سن حتى كلام، ولا ببثاثة إليه عل ينبولا اللام، ضر 

أومسألة عن كلاهما أو الخ۵مين أحد اله مفان للحرام، فيه ذريعة وألا الخصام، 
فيإواستويا سانكإ، عل اقبلا لهإ؛ وليقل سؤاله، عن فليحرصن أحواله، من حال 

مكا،لةأو با.حول لأحدهما أرححية ظهريث، فان لأحدك،ا، اليوم أرححية لا بينكإ، 
•بتنهإ ذلك بعد وليعدل تسويتهما، للأخر -ذنيير1، نحوهما أو 

الثم الكلام، من نوبته الأحمام من واحل كل يعطى أن أيما العدل ومن 
فإنعليه، المشهود عل فيه ممة لا إليه، سبق فيعا رصا عدلا إلا الشهود من يقبل 

بعدحالة، الصدق ق فبأمثالهم صلألة قرية أو جهل كرفقة ق الحال.الة تعازراته 
الشهداءوأكثر الأمور، مدار الشهادة عل فإن وامتثمار، وسياسة واستكثار كثف، 

مغمور.بالحهالة مغرور، بالضلالة 

منعنافج لا حيث إليه ؤيعذر الطالب، أمثالّح عل الطلويبح يعلير أن لأبد تم 
ثيءله عبوز ولا قصده، ق المشاورة حكم؛عل- حد0 إل الأمر انتهى فإذا علميه، ظلمه 

وضلال،جور المعتمد بغم الحكم فإن إمامه، مدم، بمشهور إلا أحكامه من 
السياسامتج،من بأنولخ الخنايايت، دعاوى وخص حال، كل عل نقضه ومحب، 

أقام!ثلاثة سة، ضر من بكرقة علميه فالمدعي 





والملأطيناللوك عل نحب فيإ الدين تاج 

الخلأو»>اوجوه ا،دصواو ق»صى 

يتعدومن ؤ له; اش أباح حث من إلا الأموال محي لا أن أمر كل عل محب 
ه^١ ٠١د'وك نعد ■محدث آس لعن؛ ثدرى لا وفنهُئُ ظإم قمد هؤ حدود 

]الطلأق:ا[.

عياالإمساك وأساسه الكرم وأول الشيطنة، نص وعدمه السلطة، رؤح الكرم 
أموالهمق والطمع وحالها، المملكة ماء الاس أموال عن والكف، الناس، يدي أق 

زكاةوصرفهات مضها للأمراء افه أحل التي الأموال فمن وزلزالها، المملكة حراب 
والمعادن،الركاز وخمس الفعلمر، وزكاة المعدن، وزكاة والماشية، والحرث العين 

وارثلا وتركة أهلها، تحار من يوحد وما والصلح، الحزية وأموال الغنيمة وخمس 
بالحرب.الحرب أهل أموال من به الله أفاء ومال لها، 

زكاةفيه ثيء بيده س كل عل وحب افه مال صرف ق عائلا الأمر كان فإذا 
ليصرفه.له يدفعه أن غرها أو عض 

أستارهم،طلبها ق يهتك أن للأمر فلس أربانها، لأمانه موكولة المن وزكاة 
أونصابه كال عدم ادعى من أشرارهم إلا محشا أن ولا ديارهم، يفتش أن ولا 

ديناعليه أن أو منه، أحدت قل.ومه فبل أن زعم افر كمفوله، ق صدق حوله 
عنه.الزكاة يشل 

ظلم•كل لغتيهم الأمراء عل - وجل عز - الله حرم التي الأموال ومن 
بإجيعحرام وهو غثره أو القضاء ولاية عل الأمر يأحدْ ما الفللمم ومن 
اكض.الموقهر الرشوة لأبواب ونح الدين، اد لإفوذريعة السلمان 

للسلطانيجوز فلا السلمين، حرام؛إ•ءاع وهي راالرشوة،ا، أيما الفللم ومن 



٣٦٢
التوحدص ل المالخي جمهمع 

قبللا شيئا، كليهإ من ولا ا-لخصمين أحد من يأخد أن والعإل القضاة من غمه ولا 
الهديةيحك، فإذا بالية، كل باب فإما الرعية، من الهدية يقبل أن ولا يعدم ولا الحكم 

ممنأو مالطان يثزيه ما وكل والإحسان، العدل عن حرج سلطان ذي عل 
بالخيار.وصاحبه نار من قطعة فهو شرْ، يتمي 

علحرام وهي والزاف، السارق، مال كاحد ؛ا،لالت العموبة أيما الفللم ومن 
بهفالصدقة بإء، حلهل كلن المال، متعلقة؛دلك، الحاق جناية كانت، إذا إلا حال، كل 

قحاء فقد حليته زعم ومن بالإحاع حرام وهو الكس أيما الفللمم ومن حلال. 
مكاس(لأ،.الخة الخبح)لأيدحل 
إلاآدم ابن عين يملأ ولا الغراب، حتى يلعنهم الكلاب إخوان الكامون 

منغمه أو العشر أحد أيما الفللم ومن ا، من عل افّ ويتوب التراب، 
فهلويىالآيات،، ونصوص المسالمان يإحماع حرام وهو التركايتح، أو الحقوق، أرباب 

بالماسويع فإن مات، حتى شهواته غرته لمن وليل المات، مل اممه إل تاب لمن 
أموالهممن إلا صررها للحر يمكن ولا المال، ييتؤ ق ثيء ولا لالا تمتقر مصيثة 
وذلك،عليهم، ذللث، يتمر أن غم من أحوالهم بم—، عليهم الإعانة وحثت، 

الدارس)رقماحرجه ركاوا صاحي،.كس• ابنة دخل الأ بلفثل: ٢(  ٩٣٧داود)رقم أم أخرحه )١( 
jوالطراف ( ٣١)Y/ الآ'ار سان شرح j (والطحاوى ٣٣٩)رقم المض ذ الخارود وابن ١(  ٦٦

(١٤٣/٤(وأ•^د)١٧0٦رقم٢٩٣متيم)j /T وأبوبعل ( ٨٧٩، ٨٧٨رقم ٣١٧/١٧)الكيد 
وانفر:والحاكم، خزبمة ابن وصححه ٣( ١  ١٣رقم ٠ • ١ آ/ الخفاء) كثف j المجلون وتال، 
لالخطابيالحديث وغريب ( ٣٦٩الحو3ى)أ/ لابن الحديث، و>بب ( ٤٤٩٨القدير)نص 

(.٣٤٩والأثر)؛/ الحدين، ميِإ j والنهاة ٢( ١ ٩ / )ا 
مال،من دائبان آدم لأبن ت'لوكان يقرل، M الني سمعت، نال(؛ ءنه،ا اف رصي ماس ابن لمن رآ( 

الخاريأخرجه تاب من صل اطه وبموب، الرامح؟،، إلا آدم ابن بملأجون، ولا ئاكا، لابتض 
(وشرحالمووي٢٥٧-٢٥٦/١١•١(وانظر:فحاUري)^^م٨٤

(١٤٠-١٣٩/٧.)



واللاطضاللوك عل بمب ما الدين تاج 
٣٦٣

ما■sK لمنع عليه قائم من سلطان نزلت كممسة لا خوف بمكان حصن كسقوط 
ماإزالة يطلب قائم عليه قام إذا الوال عن مثل أنه ه مالك عن روى فقد بيده، 

ضرْوأما فنعم، العزيز عبد بن عمر مثل ارأما قال؛ عنه ندير أن عليتا يجب هل بندم 
كلتورأس ، كليها*أ من يممم ثم بظال(، ءلالم من الله ينتقم منه يريد وما يدعه فلا، 
الرعية[.عن لهتان الاحتجاب بلية 

مص-

شئاكي المصارف ي إلا بمرقه ألا افه مال من ثيء بيده من كل عل يجب 
[،٤٥تال1ندة:ه آلظنلنون ^ 3Jbاوون؟ك أس أنزل ينا ضفم لز ومن ؤ اممه، 

الللث،،دوام لكرم ا ؤ
؛قدولمستحقيه الحاجة عند إليه بماج ما بدل فالكرم حرابه، والتبذير والبخل 
إماوهو الكرم من له حفل ولا وظلم تعدى ففد الحل هذا عن حرج ذْن الهلانة، 

فإنحال، كل عل للمملكة خراب منها وكل المال، بيتا أرزاق ق مذر أو بخيل 
ثقاتمن مملكته عينايا ق يستتب أن فعليه انملان ّجبلة من التبذير أو الخل كان 

أصلا.باسكة يقترن ولا بالملوك يلق لا والتبذير الخل من كلأ لأن أهلا، خاصته 
قءم وقمعبة. لأصناف م قنان! لعباده رزئا اممه جعله الذي اف فال 

المصالح.ق الإمام بمرقه 

بمتقمثم يتمم؛٠، الأرض ز اف مدل ءالظالر ١(:  ٦٨٧رنم  ٦٤الخفاء)أ/كثف ق العجلوني ال قا 
أبغض،بمن أبغض ممن انتقم يقوون اف ءان بلفنل: رقعه جابر ■كن الأوسط ل الطراز رواء ت•، 

انتقموجل؛ م اف *يقول بلففل؛ رقعه جابر مر إسناد بلا الديلم، وساقه النارُ، إل كلأ أهز ثم 
قال:أنه ايكدر ابن عن ل،لدسورى الجالسة وقب اكار، كلأإي، أصرهما ثم أ؛غفرا، بمن أبغض ءن 

افكتاب ذلك ونظر قال: نم الأر«. إل كلأ أصرهما ثم أبغضي ثمن اممم وجل: م افه امول 
[.١٢٩]الأنعام: ه يناكائوأنكسلمون. نغصا ون؛سآضيإن ثول 3كن'وك ؤ تعال: 
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ّطلةالإُامعدالريزالأول
٣٦٩

الرحيمالرحمن اف بسم 

اضءضءةاسق 
وبعدتاصطفى.. الذين عائم عل وسلامه وصلاته وكفى، ف الحمد 

بنمحمد بن العزيز )عبد الإمام وجهها التي الرسالة هذه أقرأ أن ل قدر ففد 
بالحكمة،اممه إل الدعوة ق التفنن من راني ما فيها فرأيت العاياء كافة إل سعود( 

فهميمر التي الأخطاء، ببعض فيها يتعثر القارئ أن غم بالحجة، الحجة وقؤع 
يرغمالأول، الخطية ق الأغلاط كثرة مرجعها أن ويظهر مواصع، ل منها الفصول 

نكرانافيها أن كإ الخطأ؛ من فيها ما كل عل يأت لر أولأإصلأحها طعها من محاولة 
مواصع.ق الألفاظ لبعض 

رأيتما منها وأصلح الحديدة، الطبعة هذه ق تصحيحها أنول أن رأيت لهذا 
هاحزأكلحين يضع لأ إئا ؤ بقوله• افّ وعل• ق ألحل تمذا ولمل، إصلاحه، 
 :^^١٧•!١.]

اللطف،عبد الشيح برأتم، استعنت، قل• بل وحدتما، برأيي آخذ لر العمل ؤإنا:»ن'ا 
النيرة،بتوجيهاتيإ وأخذيت، عقيقي، الرزاق ءبد• والشيخ الشيح آل إبراهيم ابن، 

المخلصىالهداة رصا ثم رصاه، الحمل ا هن• 3، يكون أن باطه وأمل حثوا• اممه جزاهما 
السالمين.وءلءاء الأمور قادة من 

ونظائرهاهي ننرها يومحع أن محب، الرسالة طْ إن أءول،ت أن يفوتني ولا 
العالمنحو علينا الواحب، ببعض قياما الحية، اللغايت، من وغيرها العربية باللغة 

رصاه.الوجسي، اض مثيل عل ياوله من لعدم الحاتر المتعين، اللهوف، 
آلتكن،من اتزلثا مآ يكتمون إن ؤ ت تعال اف قول 3، الوعيل• من وحذرا 

^^إ^سوصلمآكوثسهللئا-يفيآمحتنم، ما بعد من وآذد'ئ 
أصاءُتؤالير الحزيرة، هذه مكان عل واجب، لأوحب، هذا ؤإن [. ١٥٩القرة؛ ]ه 

الهدايةءلالعالمكاله.مشاعل منها 













الأيلالزتز ب الإمام رسالأ 
٣٧٥

وجعلواويدعونا، ، فخنجونال الأهواء أهل علينا قام به وعميا ذلك فهمنا لما 
العاصيسائر ق المخالف ننانع ولر أتباعنا، ومن منا ثرا أحف والصاوي اليهود 

ل،بل ذلك، ل وبينهم بيننا الاختلاف بجر ولر الاجتهادية، ائل المولا بأنواعيا 
بأنواعه.والشرك يانواجها العيادة 

فهش
سيدهمالشفعاء وحميع ضر، ولا ول الله دون من للخلق ليس نفولت فنحن 
نئهعالذي ذا من ؤ بإذنه إلا لأحد يشفعون لا دونه، فمن . محمد وأفضلهم 

عنائييئخدوأ أن كمزوأ أيىصسن،محين ؤ [، ٢٠٥]القرة: ه بإذني، إلا عدْن 
سومم الأيمنآوص ولانئمعوث ؤ ١[، • ٢ ]الكيف: ه أؤلثائ لمحق بت 

وز٠ ؤ ٤[، ٤ ]الزمر: مجآ يأيآلثمنةخميعا قل ؤ [، ٢٨]الأنبياء: ه مسفقون حشثيه، 
كذللئ،كان ؤإذا الأية، [ ٢٦]اانجم: ه شيئا شمأع،لم نعى لا ألئننوت ل مللي من 

.وتعال سبحانه منه إلا الدار هده ق أل تولا ض، كلها الشفاعن فحقيقة 

قالخلق و؛ين الله بين ومائهل ولا وسائل يجعلون لا والأولياء الأيياء فجمح 
غيروتقدس تعال حقه لأن ثيء، حقه من لهم يجعل ولا الثر، أودفع الخثر جلب 

التذللمن بمكن ما مائة عل الوانمت الأنمال مي وتل: أوامء. وامثال اض سلم وثل: 
ثمان:السادة (: ٦٤النهاية)م/الأيدق ابن ونال، لبعض■ العباد بعض لتاذلل التجاوز والخمؤع 

(٠٣٣ العرب)و/ لسان وانخلرت عنه. متؤ ما والويع الثريعة. به أمرت ما فالنك وويع، نساك 
(.٧٧الأنيقة)ص والخانود ( ١٨٩للجرجاق)ص والتعرينات 

اضبحمد ونحن والذنوب العاصي بمطلق اللمز نكفر التي الضالة الفرقة الخوارج إل بونا نأي )١( 
الدع•أمل من -وامم ومن الخواوج من براء 

٣(١ • / ممتد)١ ترابن وش١( ٢ -٩ ١  ٢٨/ ١ )٦ ١( ٦ ١ ا/ )٣ ( ٨٣/ ١ القرى)١ تر تفانظر: )٢( 
(ورح-٩٥/٢٦٩()٥١f٢،٤٣٨،٨١/١(وتحاUرير-٥٦/٣٩٥•٥()٩،٤•٧،١٥)٢/•

الوويءلبحبم)م/أم-هم()مآه-هه()ه/أ(.



٣٧٦
التوحيدحى j المالخي محمهمع 

وحقرسوله، لسان وعل كتابه، ق همع بإ بأنواعها عبادته حقه قإن حفهم، جض 
النورداتاع وتوثثرهم، وموالأتم به جاءوا وبا بم الإيان اللام عليهم أيياثه 
؛•أخممزل والناس والنئن والمال النمس عل محنهم وتقديم معهم؛ أنزل الذي 

ئالرحم، عند س به جاءوا بإ والإيان هدتبمم اميع ذلك ذ الصد3، وعلامة 
[٣١عمران: ]TJ ٢ ^١ آق يخبث5لم ن\يو)ف أممه تجثون كنئز إن مل ؤ آعالت 

الأمة؛ونصحوا الأمانة؛ وأدوا رحم؛ رمالأت بلغوا وأخم بمعجزامم؛ والإيان 
ومييابه؛ ق اف أبنها التي شماعتهم ؤإنات وأفضلهم، خاتمهم ه محمدا وأن 
قاف ذكره الذي المحمود اكام وأما التوحيد، أهل س عنه رهمى لن إذنه بعد من 

محمد.رلشينا فهو شأنه وعظم كتابه، 
لادعالهمزكرامامم؛ والإيان عنهم والترصي محتهم أولماثه حق وكذللث، 

الموءا عنهم ليدفعوا أو تعال؛ الله إلا جلبه عل يقدر لا خثرا دعاهم لمن ليجلمبوا 
هداوتقدس، تحال بجلاله محتمة عبادة ذلك فان وحل؛ عز هو إلا دفعه عل يقدر 

ححق بتقوى وعمل منة ١^٤ كظهور معين لشخص أورجينن، الولاية نحققت، إذا 
وأسبلكمه، وومع سبحته، أؤنال من الزمان هذا ق الول صار فقد ؤإلأ أحواله، 

وأكلوالبيارق؛ الطول وجع محصوصا؛ ثكلا ولبس للتقبيل؛ يده ومد إزاره 
شرعه.وأحكام المصطفى منة عن ورغب وادعاء؛ ظالتا الله هماد أموال 

وولد،والد، من إلمه احب أكون حتى أحدكم 'لايزمن ٠: الني نال نال؛ ءه مالك بن أض نس )١( 
الساري)ا/اه(ونرحنتح وانفلر؛ ( ٤٤لم)رنم وم( ١٥الخارى)رنم أحرجه أحعان• والناس 

/^\-0أ\(ص/ص(و\بجضيم)\/'ألم
0 والامذكار)( ٩٣٥ كفر)ا/ ابن  jJi:j(rrr-rrrالفري)٣; تر شانفلر: )٢(  /A  ٤(٤

(٥٨٨ا/ )• ( ٧٢)U/ ( ٦٢الساري)ا/ وفح ( ٢٣٨٩، ١ ١ ، ٧٥ا/ وازكم) العلوم وجامع 
•القارؤ()ا/مها( وعمدة 

تلأنمهم( ٨٧/ الماد)١ وزاد ٩( ١ ٢ الفوائد)؛/ ودائع ( ١٧٩-الأنهام،)ص٨٧١ جلاء اظر: )٣( 
تمال.اف رحمه القيم لأبن 



الأولالعزيز مد الإمام زمالة 
٣٧٧

ضل
الكفايةفيه الذي الحكيم؛ والذكر العفليم؛ بالقرآن العمل إل ندعو إنإ فنحن 

ووعيده؛ووعده وعهده؛ افه حجة فاته وفكر؛ نظر ;صرته وبع؛ن وتدبر؛ اعتمر لن 
صلفقد هواه واتع حالفه ومن معدم، وبان جيم؛ جد فيه بعا عاملا اتبعه فمن 

عناد.ولا فيه تقليد فلا الاجتهاد؛ هومحل ليس والتوحيد ر صلألأمينال 
التوحيد،من اممه أنزل بإ يعمل فلم ومينا؛ هذا أمرنا أنكر من إلا نكفر ولا 

العقولق أنجع ولا أبلغ معجزة ولا حجة ثم ليس (ت ٥ ١ ٦ آآ/ ) تقبره ل اف رخمه كبر ابن تال )١( 
وثتاش، خشية عن متصدعا خاشعا لرأيته جيل عل افه أنزله لو الذي القرآن، هذا عن والنفوس 

الذيكان ؤإنإ الثر، عثله عل آمن عا أوق وقد إلا نص من ءما قاوت هو افه رسول أن لصحيح ال 
)رنمالبخاري أخرجه ا القيامة بوم ناينا أكثرهم أكون أن فأرجو إئ، افه أوحاه وحيا أوبته 

باقيةحجة القرآن وهذا بموته، انقرصت ني كل معجزة أن معنا0ت ( ١٥٢)رنم وملم ( ٤٩٨١
بالهزل،ليس الفصل هو ، ^٠٠١١١٠منه يشع ولا الرد، كثرة عن نحلق ولا عجاتيه تنقفي لا ١لآJ١د، عل 
اف.أصله غمه مجن الهدى ابض ومن افه، تصمه حار من تركه من 
الكائرإلأإنعمل ؤإن القلة منأهل (:ولأكفرأطا فياممبائر)ص٦٥١رحمه الذهي )٢(تال 

استحلوها.

حاتمأي بن الرحن عبد ممد ش عن سندء ( ١٣٢ النة)رئم اعل اعمماد ق اللألكاتي وأحرج 
زجيعهاء العالأدركاعليه ومحا الدين أصول ل السنة أهل مداهب عن وأبازرعة أي سالت دالت 

وشاماوعرائا حجارا الأمصار: جتع ل العل،اء أدركنا فقالا؛ ذلك؟ من يعتقدان وما الأمصار، 
القبلةأهل نكفر ولا قال؛ أن إل . ؤينقصن. ؤيزيد وعمل نول الإيإن مذهبهمت فكان ويمنا، 

وجل•عر اف إل مرارهم ونكل بذنوحم، 
منأحدا ننزل لا وأن ت ٣( ١ )صن الحديث أصحاب شعار ل الحاكم إسحاق بن محمد أخمد أبو وقال 
نكفرولا بالكبار، عمل ؤإن التوحيد أهل من أحد عل الشهادة نقطع ولا نارأ، ولا جنة القبلة أهل 
بالكثاتر.عمل ؤإن الصلاة ترك إلا بذنب أحدا 
الا أنوالخلف السلف عناء محن الأكثرين عند الصواب الكي! ت يعني حجر ابن قال القاريت وقال 
المذهبلازم أن الأصح لأن امتلزامي، لا صريح بمكفر أتوا إن إلا والأهواء، البيع أهل نكفر 
علوالصلاة ؤإنكاحهم نكاحهم ق السلمين معاملة يعامجلومم العلعاء يزل م ثم ومن بلازم، ليس 

(١٩٤)صى التحدث قواعد وانفلر؛ ٣( ٠ ٢ )٦/ الأحرذي نحفة مقارهم. ل ودفنهم موتاهم 





رّالةالإمامبالعزيزالأول
٣٧٩

ضل
بالإقبالوتعال تبارك ربه إل أمره وعزائم همته صرف لم مكل عل فالتعين 

اممهششر موحدا مات فإذا وحل، عز ف العبودية بحق والقيام عليه، والأتكال إليه، 
اممهغثر إل الإقبال من صده وارتكمث، وتركه ذلك أهمل من بخلاف نبيه، فيه 

الخرذلك، إل والالتجاء اينه، عند من إلا وجوده يمكن لا فيإ ورجائه عليه بالتوكل 
فيها،إليه راغبا ضره، أو ه المح، ٌذ، لها طالبا ■علتها، متوكلا شفاعته، عل مقبلا 
فهذامنه، الشفاعة وطاو_< ض العبادة إخلاص من عليه، المتع؛ن هوالْللوب، ما تاركا 

الاعتقاد.بيدا إلا الوجود ق فتنة تنشا ولآ واعتقادهم، المثرين فعل بعينه 
أحديثع فلا وحده، إذنه بغر أحد كل عن الشفاعة مائة وعلا جل حم ولهدا 

فهوإذنه بغر غره عند ثع من لأن غيرهما، ولا ني ولا مللث، لا بإذنه، إلا عنده 
إذنه،غير من كانت( إن ولامحميإ بشفاءته، فيه لتايره الطلوب، ذللث، حصول ق له شريلث، 
قالولهذا الوجوه، من بوجه أحد يشفعه لا وتر تعال والله منه، ءلل_، ما يفعل فجعله 

حئتموئاولمي ؤ وقال؛ [، ٤٤]الزمر؛ ه خميثا آلئمنعه س عل ؤ ت قائل من عز 
معكمئزئ وما ظهوردفلم وزآء حولغم ما مرقدوثرمحم أود خلقظب كما 

كنتمما عغطم وصد ثمطع لقد تمكئوأج فآكم أم زعمتم آلذئي، لممعاءكم 
افهإذن بغر مثروعة أنيا زعم فقد الله غير من 'للها فمن -؛ ٩٤]الأنعام؛ ه يزعمون 

اقلأقشع ولا ول من دوذهِء من لآكم ما ُؤ يقول• والله له، المشفؤع عن ورصاه 
نتهزإل أن'محروأ ذ>ربهآثملأ("محامون ُؤ تعال؛ وقال ٤[• ]الجدة: يمر ثتد'ؤون 

الصوصق وانمرة ٥[ ١ ]الأنمام: ي يممون لخم 
ا.الاقتصار وعدم ملاحفلته مع الثب،، بخصوص لا اللفظ بعموم 

١(٩ ١ )A/ ٢(  ٢٨)ه/ ٣( ١ ٥ ٢، ٦ ١ ، ١ ٨ / اري)١ البوفتح ٣( • ٢ ، ١ • آ/ ممر) ابن شتر انفلر )١( 
(١٢٩، ٢ القاري)١; وعمدة ( ٢٢٩/ ١٣سالم)صحح عل الروي وشرح ( ٥٥٧١، • ١ )آ/ 









الأولالمزيز ب الإمام ّالأ 
٣٨٣

وهوعنهم، Jالقبول يتلقى العلم، أهل باتفاق ثابت، حديث، وهو هذارا ومجدى 
قدالتي الثلاثة إل إلا اجد الممن مجد إل الرحال، تشدوا لا معناهت كان إن 

والنكر،والدعاء فيها للصلاة هو إنإ الثلاثة الماجد هد0 إل فالغر ذكرتح، 

الصالحة.الأء،الا هومن الذي والاعتكاف، القرآن وقراءة 
مسجدحتى العالم أهل باتفاق إليه الفر يشئ لا الماجد هدْ موى وما 

بعد،من إليه الرحل شد يشمع ولا كالدينة، القريب، ا،لكان من نماوه تحيح يفباء، 
وكا يفعله همص ابن ولكن ورامحا، مانا ست كل إليه يأق M المي لكن وليلك 

التقوى،عل تأسيه ق أعفلم ه سجد0 التقوى، عل أسس ولأته ، الصحح 
مسجدهاحتص ولكن التقوى، عل أسى المسجدين فكلا هدارا جدى ارم فقال،! 

وياقالحمعة، يوم مجده ق يقوم فكان ءثرْ، من الوصم، هدا ق أكمل انه 
أنهع سرعا تمنوعا الثلاثة غجر مجد إل الفر كان ؤإذا السبح،، يوم قباء مجد 
مناجد المنمال ق جاء وقد أحرى، وستحب، تارة محبا مصره لأهل نمده 

أول؛المنع.القبور محوي فالسفرإل محمى لا ما الفضل 
وأشباههم.الملوك أحدثها التي الفاسدة الحادات، يغربكثرة ولا 

واللامالصلاة عليه فجره زيارة ؤ، الدارقْلي رواها التي، الأحايين، تيه• 
وابنالصلاح، ابن منهم المعرفة، أهل بح غالباتفاق موصوعة مكذوبة كلها 

والشيحالمالكي، العربي( ابن وشيخه السهيل، وأبوالقاسم الجر، عبد وابن الخوزي، 
ا17تفرد وكادللث، القليل، إلا الفعتف، درجة ؤ، محعالها ولر وغيرهم، الJين، تفي 

روىحديثح وأجل بخلافه، يرون كلهم والأئمة السنن، أهل بقية عن الدارقطني 
بمصّطالحالمعرفة أهل حكاه عساكر، بن ومحمد الثزار، بكر أي حديثح ذا هق 

الخاري)رقإبمخاا(وبم)رنملأهما(.)ا(بي 
وشرح-•٧( ٦٦/٣)الساري نح وانظر: ( ١٣٩٩ا(وسالم)رنم  ١٩٣ررنم المنادي )•؟(أحرجه 
'ماا(.لم)ه/أ'ا،وا"ا،مصحيح عل النووي 



٣٨٤
الوحيص j المحالحي جميع 

وضدهما.الدين تقي والشخ كالقثبري الحديث 
الصحيح؛ي ثت كا عنها تص أن بعد مطلقا القبور زيارة ل رحص. ؤإنا 

تقدم.كإ ذلك، عن النهي ل الواردة للأحاديث إليها، ومفر رحل شد بلا لكن 
ضو

الضرزيارة دخلت فيه هوللصلأْ الني مجد لقمي الئرؤع الفر كان ؤإذا 
اسحبا-باعل محْع مشروعة فالزيارة وحينئل. استقلالا، مقصودة ضر لأما تبنا 

اللهرحمه الغزالي حكاه وما ماللث،، عن تقدم كإ الضر، عند محن.ور فعل عدم بشرط 
فرالفمرادهم اشر، نيارة لأجل السفر من الفقهاء متاحرى من وافقه ومن 

لهؤيسال عليه، ؤيالم يمل يل عنده، واثمءاء الملأة من العيادة فعل عن المجرد 
عمر.تم بكر، أبي( عل لم يثم الوسيلة، 
واللعنة. اجد مأنبيائهم قبور المتخذين ق للعنه الشر عند الملأة يقصد ولا 

ولقوله:الكراهة، محرد لا والإثم الحرمة إلا نجامع لا رسوله وكلام افه لام كل 
أنبيائهمقبور اتخن.وا قوم عل الله غضس، اشتد يعيد، وثنا قثدي نجعل لا *اللهم 

الزائرينوي الإرشاد( بشرح الموسوم )الإمداد ل افه رحمه حجر ابن قال اجدا م
انتهى.، تابعة الشر نيارة لتكون إليه، الرحل هووشد مج.ده إل الفر التقرب، 

^^ظر:نيابرى)م/خأا(ضهموى)ا/ْم(،)7/هأ-أئ(.)ا(أ-؛مجهمالم)رتم 
فإذاوجهه، عل له خممة يطرح قوطفق اف برسول، نزل لما نالا؛ هماص بن اف وصد ءانثة عن )٢( 

أساتهمبور انحلؤرا والمارى الهود عل اف *نمان وموكذلك،: فقال وجهه، عن كشفها ;أا اغتم 
(.٥٣١، ٥٢٩وسلم)رقم ( ٤٣٦، ٤٣٥الخاري)رنم احرجه صموا. U نحذر ساجدا 

١ه • شة)آ/ أي وابن ١( • ٢ ٥ رقم ٤ ٤ ه والحيدي)Y/ ٤( ١ ٤ رنم  ١٧٢ا/ ماللئ،) أحرجه )٣( 
الأسذكاروانظر: ١(  ٥٨٧رقم ٤ • ٦ الرزاق)١; وهمد ١( ١ ٨ ١ ٩ رنم ٣ • )م ( ٤٧٥ ٤ رقم 
/rJ٣0ن وتحق٤( -ه ٤ ١ والممهيد)ه/ ( ٣٨٥قم٩ /Y(٢ ٦ الأحوذى )الخواس،وتثوير ٢

اسير)؛/آأ((.(وفًس ٤٩٧-٤٩٦/١(وثرحالزر^اني)١٤٣/١)
(.١٤(مصر)٦/•٦٦/٣)٤(انظر:دحاUرى)



الأولالعزيز عبد الإمام ذلت 

قإٌا الأمم• من لكم ا،لوغ هو مساجد والصالحين الأنساء قبور واتخاذ 
يت،اثيلأشركت قد النفوس فإن الأصغر، الشرك س دونه فيإ أو الأكير الشرك 
ذلك،ونحو الكواكب،، محللأسم وتماثيل ويغويثه، وسولع كود الصالحين; القوم 

صلاحهالعقد الرجل أو ه الحم، بقبر والشرك لهم• وتشفع نحاطبهم أما يزعمون 
أوحجر.بخشبة الشرك س الفرس إل أقرب، 

قافه نحشون لا ما عندها، ونحشون يتفرعون ما ممرا الشرك أهل نحد ولهدا 
علالصر وسؤال حم، والاستغاثة ورجاتهم، بدعانهم أصحاحا ويعبدون الصلاة، 
الدورلهم ؤيبدلون الديون، وقضاء والعافية، ؤإثباده، الرزق، وتكثير الأعداء، 

وتميلهابمورهم، والهلوافا أعيادا، اتخاذهم ْع حافو0، ما لغ أو أمالوه، ما لحلب، 
والطلبايتؤالعبادايتج، أنولع من ذللث، وغير تربتها، عل الخدود ونشر واستلامها 

فهؤلاءمليكهم، عند لهم ليثمعوا أوثاخم ألون يالأوثان، عباد عليها كان الي 
،حتفكإ باسمه، الشدائد عند وحتفون كريته، وتفرج حاجته منهم كل أل ي

المران،من والجاه للغفران، موجبة نيارته أن ويعقدون الصمد، بالفرد الضطر 
والمران،الأشجار ق الاعتقاد هدا وجد قد بل الاثام، س قبلها ما محب، وأخا 

ربإلا عليه يقدر لا يإ العقامين مجن إليه ينبوحا من واسم باسمها حتفون 
الشدائد.عند ذك يكون ما وأكثر العالين؛ 

ضل
كقوله:محضة عبادة بانه أحر مواضع ق الدعاء هاوا فر قد شأنه عز تعال واف 

4.0طئومأذضتوهل تمأين يذ ذؤ 
حصبخهئمّمندودي>آش دعثد>ورتنم زنا إقكم ؤ وقوله؛ [، ٩٣، ٩٢]اكعرا: 

محياؤرئوثْهلالأنياء:خه[.
قولهعموم ي داخل هؤلاء من معبود كل والصالحون واللائكة والأنبياء 

[١٠١تبمدونهتالأساء: ؤإزألذننن1صتإلإمقاألحتلاولن؟كعةثا سبحانه: 







٣٨٨

الوحيحى j الصالخي محمهمع 

العكانوأ اولو ش شمعآء آش دون بن ارّآقدوا' ؤ تعال• وقال الأية• [ ١٨٦
[.٤٣نئقلوثى4لاترم: ولأ فثا بملئون 

ضل
القضيةالألوهية، تعال له خلصا الله عل ولمانه قلبه اجتمع من الموحد 

وحصرعليه، والتوكل به، والاستعانة ودعائه، ورجائه وخوفه محته ل لعبادته 
فيه،والمعاداة ذللث، ق والموالاة وحد0، الله إلا دفعه أو جلبه عل يقدر با الدعاء 
الحفن،و؛و1 مميزا والأولياء، الأنبياء من والمخلوق الخالق حق إل نا٠لنا هد'ا وأمثال 
وءلاءته؛وموالاته ومحبته ومعرفته وذكره وشهادته الملم، علم ق واجب، وذللث، 
بالمحبةالقلوب، الهه ما الأولن عند الإله محنى لأن اممه، إلا إله لا تحقيق من وهدا 

ومنتقؤ تعال؛ قال فه إلا يكون لا ذللث،، ونحو والخفؤع والإجلال والتعظيم 
هأا[،>اؤتاشإننيوبمإكغنطآشه]امة: آلثا-،ينننتخد 

ماهم [، ٩٨، ٩٧]الشعراءت ه ؤئ( ينب،^Jعiلمإن ذسوي،كم إل ئبممغ صإنلؤ بض لجثا 
قمحهم اممه حش كا الأفعال، ل ولا الالاُن، j ولا الصفايته ق لا به سووهم 
Uكل لألوهية ولمانه قلبه ي وقائلها هو؛ إلا إله لا بأنه اممه والشاهد الآياُت،؛ 

معرصافيكون بالحق، المعبود وهوالله لتحقها، الألوهية به ومثبتا الخلق؛ من سواه 
رب،عبادة عل مقبلا الله، إلا عليه يقدر لا بإ يتالههم لا الخلوقاُت،، حميع ألوهية عن 

الله،عل ومعاملته عبادته ق القلم، اجتاع يتضمن وذللثج وال،اوادتا، الأرض 
ؤإرادتهوشهادته ونمله عمله ق مفرقا فيكون سواه، ما كل ذللئؤ ق ومفارقته 
به،عارقا ذاكرأله، بالله، ءا1ا ي،كون ؛حيث، والمخلوق، الخالق ومحته؛؛ن ومعرفته 

فيه،محا فيكون وصفاته؛ وأفعاله بعبادته عنهم منفرد لخلمه، مباين تحال وأنه 

(وضساكرلتالخسدض)اآ/-ه،
(.٥٧٩)ص اكارف ق واياوي ٦( ١ ١ )رقم الخفاء (وذكرْ ١١٧-١١٥



الأولالعزيز مد نّالأتالإطم 
٣٨٩

ثنيإياك ؤ ق هوالعي القام وهذا ضرْ، عل لا عليه متوكلا بغبمرْ، لا به متعينا 
عبادهتعال ما له يشهد التي الألوهية، خصائص من وهي ه يتثعتث ؤإياك 

بينهادٌا والأرض موات الوخالقه إياهم وهدايته بعبيده؛ رحمته أن كا المؤمنون، 
الموسمعرفتها ق يشترك التي الربوبية، خصائص س الأيات س فيها وما 

رنؤ تعال! نوله ق ما معرف اللعنة علميه إبليس حتى والفاجر، والبر والكافر، 

ف،لهم لأنيئن أعومحى •آآ ؤ وقوله؛  ٢٣٦تا-دمت ه يوم-بجتون إو داذمحف 
ربهيعرف يه الذي الخهلاب هذا وأمثال [ ٣٩]الحجر: ه أخعئن آلأرضولأعوبجم 

بعنادهكفر ؤإنإ وتقدس، تعال يده ق ثيء كل ملكوت وأن ومليكه، وخالقه 
المشركونوكذلك محق، وقاله العام فيا أنه وزعمه فيه، وءلعنه الحق، عن وتكره 

لنن1لآزصثل ؤ تعال: فال يعترفون،  ١٢له وهم تعال، ربوبيته يعرفون الأولون 
ونال:[. ٨٥، ٨٤: j^t]ه ش نثمولون وأ؛( يعلمون ًفغئتر إن فيهآ ومن 

ثزؤاكزئونياسهبن وؤ 
آليينله ■شس' \آق' دعوأ آلهللث، ل زهكثوأ دإِذا ؤ تعال: ونال [• ٦١]الشوت،ث 

[.٦٥]انمك-ورت،:يق/كون:زئ(ه هم إلآثرإدا ؤهم يلثا 
ماثكوُث،عقلمنييدأ-، تل ؤ تعال: وقال نحلصا، يكن إ تحال غبره دعا فمن 

لالسكبوت،:^ س نتمولوث وج ثعاتون إن'يلمز عته ■نحار ء س 
ناوقزمه، لأبًه قال إذ إبرهمنمح|أأ تا محم وآتل ؤ تعال؛ لقال • ٢٨٩، ٨٨

إلنت_ذعومح هل  Jiiق ع؛كين تا تطل أصناما قالوا و دعتد.ون 
يسلونكد'الئ، ءانآءثا وجدنآ بل قالوأ وج:؛ اويفمون اونضوفب محق، يدعون 

حدا.كشره الباب هذا ق والايات [ ٧٤— ٦٩مق'اه]الثعراء: 

رسولأن النذر بن حمسن حديث، س والترمذي مسنده ق أحمد الإمام وروى 



التوحيدحى j الصالخي جموع 

ijliالسإء، ق وواحدا الأرض ق ستة  ijLsتعيال؟اا كم حمين ®يا ،! Jliه اف 
®أسلمؤؤت اض رمول له فقال السإء، ق الذي نال! لرءسك؟اا تعد الذي ذا *فمن 
وقيرثدى، ألهمتي *اللهم نل• فقاوت فأسلم  ١٠ءس اش ينفعك كالئات أعلمك حتى 

تدخلهمولر تنفعهم، لر ما واعترافهم تعال بربوبيته معرفتهم فمجرد ، شي١٠١ ثر 
زلفى،الله لتقرحم ويرجوتها، يدعوما أحرى آلهة الله ْع جعلوا لما لإسلام، اق 

قيقولون كانوا ولهل>ا ومعاملته، عبادته ق منركن كانوا فيدلك عنده، لهم وتثضر 
ماولث،(لأ،.وط تملأكه هولك، شركا ؛لا لك، رك )لا تلمهم: 

هوالعبادة.الدعاء أن القارئ يفهم أن ياق ومما السائقة الأدلة من والمقصود 
—هوالعبادة* الدعاء #إن ه: اض رسول قال قال: بشره بن النمان روى 

استجب،ادعيف نتحكم ؤ ء: افه رسول قرأ ثم العبادةا١ ررهخ — رواية وق 

رقم-ا/ه"ا(وذمْالحاظضبرفيب-ِب ٥٣وشم\و)آ/ ( ٣٤٨٣اير.ذى)رقم )ا(أخرجه 
أيحدث من الرمذ،ى أ"محه الحديث وتال؛ حصن، ترجة ل ( ٦٦٦رقم  ١٣٣ التهدب)آ/ 

لحل-ثجيد وهوماهد ت ت، قلأبومبماوية. به تقرئ الطبرال؛ وتال غرب حن وقال! معاؤية، 
(٣٥١)Y/ الأّماء ومدب الرؤى ونقل ( ١٧٣٧رقم -٧٨ ٨٦)آ/ الإصابة j وذكرْ إمرايل. 

للحديث.نحسين 
لامالالقدير)مآآ(وّل لجإ)رمهح\\(واظر;همحهمويص/.ه(ض 

الواردول ( ٨٩•رنم  ١٧٢صححه)٣; j حان وابن ١( ٨ • ٢ رقم  ٦٦٧ا/ الحاكم) أحرجه )٣( 
صفياعرى)آ/-ه؛رفمإآلاا(دأبوداود)رفمآبأا(دابنب

j^١^ ( ١٢٩  ٦٧رقم ٢ ١ ثسة)٦; ي وابن ( ٣٢٤٧، ٢٩٦٩والترمذي)رنم ( ٣٨٢٨)رنم 
والزار( ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٧وأحمد)إ/ ٧( ١ المد)رقم ل المإرك وابن ١( • ٤ ١ الممر)رقم 

لحجر ابن الحاففل وقال صحيح. حن الترمذي; وقال الحاكم وصححه ( ٣٢ ٤٣رقم ٢ • ٥ )٨; 
حيد.بسند المتن أصحاب أحرحه ٤(; ٩ الباري)١/ فح 

(وفيالJظ،)رقم٨(٣١٩رقمآ٢٩٣/٣^^سرانjالأ/طل))؛(أخرجه 
الأصمولنوادر j الترمذي والحكيم ٣( •  ٨٧رقم  ٤٢٢ الفردوس)آ/ د مj والديني 

القوةتكون الغ وبانمري: ابن قال ٢(; ١ ٩ )\</ الأحوذي تحفة ي الماركفوري تال ١(  ١٣)٢; 



المر-زالأدلله-الةالإمامب-

٦[٠ ]غام: ه دا؛حرئئك جهم سءنحلو0 عبادف ص إنآلذئت.ذتنغوث0  ١٥
التائيأشا ورواْ صحيح، حس حديث  ijlijوالرمدى داود أبو رواه الأية• 
قمرتفيد الصيغة وهد0 اللفظ، مدا شيبة أبير وابن أحمد والإمام والحاكم ماجه وابن 

مفهوملها ليس التي اللازمة، الصفات من لأما عنها، نحرج فلا العبادة، عل الدعاء 
هبه-ء لذر برهنن لا ءاخز إلنها آش مع ينع وس ؤ تعال• كقوله الظاهر، نحالف 

امحدهلا، أم إلها مدعوه يكون أن الداعي قصد مدعوفهوإله كل إذ [، ١ ١ ٧ لالؤمون! 
برهان.له آخر إله دعاء ثم وليس لا، أم الأولون المشركون 

فهخ
ؤبقولهI الثركن دين وصف وتعال بحانه اض أن قدمتا ما يوضح 

الأية،٣[ ]الزمرت بر ولئ آلله إل ليمزبوثآ إلا هم ثنيي ما اؤليآء ث يؤبه مت آنحدوأ 
افعبد عن لم ومالبخاري صحيح وق الثناعة، قصدهم أن الأية هذه ق فبين 
نداف نحمل ®أن ت قال( أعفلم؟ الدنب، أي ه.' افه رممول( سالتح قال،ت عوده مابن 

معالث،اايهلعم أن خشية ولدك تقتل ®أن قال،ت أي؟ نم فقلت،! (! Jls. خلقلثج٠٠وهو 
وألذينؤ تصديقها! اغ فانزل، جارك* بحليلة تزال ®أن قال،! أتم،؟ ثم قلمت• قال،• 

ولايالحق إلا آلله حزم آثق آلئمز يعتلون ءاحرولأ إلنها هؤ خ يدعون لا 
هوالذي باغ الشرك الذنب أعظم أن M الني من الأية. [ ٦٨ه يردورنت> 

شرحوانظرت العادة. روح فإنه العابدين، عبادة تتمرى يه العبادة، *خ الدعاء فكانا للأعضاء، 
٢( ١٨السلام)؛/ ومثل ٥( ٤ * الهدير)م وقبض ٢(  ٤٧انمود)أ/ وعون ١( ١ ٢ الزرفان)٢; 

(.٥٣العرب،)T/ ولسان '٣( ٥ والأثر)إ/ الخ،-ين، غريب ل والهايآ 
واظر:فحانرى)ما/اا<أ(وشرحاوووىالم)رقمآخ( ييأأ(ومالبخاري)رقم '(أخرج،« 

 /Y( • )( ٨٦; ١٨اري)القوعمدة ٨(YY / ٢ • )القديروفيض ٣( • ١ انمود)٦; وعون ١
(.٦١)ه/



٣٩٢
التوحدم، الصالخيj محمهمع 

هريرةأبي( عن لم مصحيح ول إليه، ليقربوهم حالقه من واتخاذهم الأنداد جعل 
شيئا،به تشركوا ولا تعيدوْ أن ثلائا! لكم يرصى الله ُرإن قال• قؤ اغ رمول ن أه 
أمركما٠اض ولأم من تتاصحوا وأن تفرقوا، ولا حميتا اف بحبل تعتصموا وأن 

عنه.والخال قيه الغال ب؛زا ومط افه فدين 
فهطؤ

كالرياأصغر وشرك آما؛ بيانه نقدم الد.ي ومنه أنولع، وله أير شركان! والشرك 
تتعان( افه ارئال قال؛ ه المح، م، ه هريرة }نإ م، لم مصحتح ل كا والسمعة، 

تركتهغيري فيه مم أشرك عملا عمل من الشرك؛ عن الشركاء أعنى أنا 
وثركه«رآ؛.

ارمنه.' الله رمول عن عنهإ الله رمي عمر ابن روى لما النه بغير الحلف، ومنه 
والحاكموالترمذي داود وأبو أحمل• الإمام أحرجه أقرك® فقد الله بغير حلف، 

حالقاكان فمن يابائكم، تحلفوا أن ينهاكم ايئه ارإن وقال حبان. وابن وصححه 
منداود وأبو أحمل• الإمام وروى الشيخان، أحرجه ليصمت،® أو بالله فليحلف، 

التووتم،شرح وانظر؛ ( ٣٣٨٨رنم ١  ٨٢)خ/ صححه ق حبان وابن ١( ٧ ١ ٥ منم)رقم احرحه )١( 
الخوالكوثوير ٣( ١ ٨ أ/ لم) مهمل والديباج ( ١٢٧ - ٢ ٦ ٩ أ/ والتمهيد)١ ١( • / ١ )٢ 

اكدير)أ/ا'م(.(وز؛ص ٥٢٧/٤(ودرحاازرقاق)٢٥٥/١)
(٢٩٢لم)٦; مهمل والديباج ١( ١ ٠ ; ١٨المؤوي)ئمح وانظر: ٢(  ٩٨٥سالم)رنم احرجه )٢( 

ابنوشر ( ٣٥الأوطار)M ونل ( ٤٨٣القدير)أ/ ونص ( ١٣٢ ماجه)؛/ ابن سن وشرح 
والخكم)ا/أ؛(.العلوم ممر)أ/هآأ(وجا.ع 

-١  ٩٩؛/ • > صبحه j ان حبوابن ( ١٧٨ ٤ رقم  ٣٣• أ/ ) ٤( ٥ رقم  ٦٥/ ١ ر الحاكم أحرجه )٣( 
والبٍهميفيامرى( ٣١٥١ا(وأبوداود)رنم  ١٧٧^نمخهمأ(وفيالموارد)رنم 

البارينتح وانظر؛ الحاكم. وصححه وحطه، ١(  ٥٥٣ )رقم والرماني ( ١٩٦١٤رقم ٢ ٩ / ١ )• 
(وشرح١١٣/٥(وتحفةالأحوذي)١٧٥/٢١القاري)مه(وءدْ ه-٣١/١١٤٣()٥١٦/١)•

الزرقافى)م؛خ-مخ(.
ةوعمل• '١( ٤ / ١ المروي)١ شرح وانظر؛ ١( ٦ ٤ ٦ لم)رقم وم٦( ١ * رقم)٨ الخارتم، أحرجه )٤( 





اكدحيحى j الصالخي جموع 

دعادى من اللت *مال ماوت ء اف عن ه هريرة أي؛، حديث من صحتحه 
وماعليه؛ افترضت مما إل أحب بئيء عندي إئ تقرب دما بالخرب؛ مقلآذنته وليا 

به؛يسءع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحثه، حتى بالنوافل إل يتقرب عبدتما يزال 
سألنيولئن بما؛ يمئمحا التي ورجله يعلم،:بما؛ التي ويدْ ته؛ يبصر الذي دبمرْ 

أمرأهمه إذا ؤؤ اممه رسول كان ولذا الحديث. لأعيذنه* امتعاذق ولثن لأعطيته؛ 
ؤآنتعيثوأؤ تعال: اممه فال تعال: اممه إل القرب أعظم لأما خ الملأ٥١ إل فنع 

وبينالله بين واسطة وجعله يمخالوق التوسل وأما [. ٤٥يالصموآلصلوةهتاوقرْت 
الرسل.وأرسل الكتب، بقبحه وأنزل الأيات، ؤي، عنه افه مى ما فهوعع، عبده، 

مو
منهيهو وهل العلمإء، عنه؛اتفاؤ، منهي فهو بمخلوق الله عل الأقسام وأما 

بنالعز واختاره تحريم، كراهة أنه )أصحها( هولنح،: عل تحريم؟ أو تتربه مي، عنه 
حنيفةأبو قال يقول: يوسف، أيا سعت الوليل.: بن بثر قال فتاويه، ق اللام عبد 

منالعز بمعاقد يقول أن وأكره به، إلا افه يدعو أن لأحد يبغي لا الاله•' ر."همه،ا 
العزيمعاقد يوسف: أبو قال يوسف، لأي قول حلقك،وهو بحق أو ، عرسكر 

ورسللئ،،أنبيائك بحق أو فلأن، بحق وأكره هذا، أكرم فلا الله هو عرسك من 

(.ViV-ViYا/ فح وانظر: ( ٠٦٠ ٢ )رقم الخاري )؛(أخرجه 
 )Y( المحابة معجم ق فانع وابن ( ١٣١٩أبوداود)رقم أخرجه Y( /٨٩  )الثماتق حسان وابن ١

/a(١٢٧٩٢رنم  ١٦٨ ) ( ٦ • / نفيره)١ ق يري الهلجربر وابنY :كثيريرابن نفوانثلر
وعون( ٣٤٢الزرقان)أ/ وثرح ( ١٢٧٦; الأحوذى)• وتحفة ٢( ١ ١ اواري)ا/ وفتح ( ٨٨)ا/ 

المود)؛/؛؛(وذصالمدير)ا/ه(،>آآ(.
قحجر ابن وذكرْ ١( • ٢ ١ رنم  ٢٧٤الترقب)١; j اكدري ذكرْ حدث ضمن اللفظ مدا ويد )٣( 

االوص_وءات.ق الحوذي ابن وأحرجه (; ٩٧٥رقم  ٢٣٩الهداية)Y/ أحاديث محريج ذ الداّايه 
الخوزي:ابن وتال الوضوعات... ل الحوذي ابن رواه وتال; ( ٢٧٢الراية)؛/ نمب ل والزيلم 

(:١٢٧ - ٢٧• الهاية)٣; j الأثير ابن وقال نحط. ؤإساد، بلاشك، موضوع حدث مدا 
٢(. ٩٧العرب)T/ ان يوانفلر؛ الل.ءاء. من اللففل هل؟ا يكرهون حنيفة أب وأصحاب 









٣٩٨
اكدحتدحمى j المالخي جموع 

برزحية.فره ق حياته. أن هع عنده وقفوا ولا قرْ 
٠٠اكوعل مبناها عبادة واااJءاء  لسنهالعبادات من هدا كال ولو والأتباع،  ٠٠٥

الصحابةمن أحد يفعله لر ولهن.ا وأتع، ؛، lijbأعلم أصحابه ولكان ه، الرسول 
وسنةافه كتابؤ بمعاق أعلم وهم مدلهإتبمم، وكثرة احتياجهم، سدة مع اكابعن ولا 

اشرعند الوقوف عن ينهون كانوا بل غثرهم، من ملته اتباع عل وأحرص رسوله، 
قرفقوله•"حتدكم ء3، السي عليها نص التي القرون خر من وهم عنده، للدعاء 

بعدثلائا أو ائنت،ن أذكر أدرى لا عمران! قال يلومم" الذين نم يلومم الن(ين يم 
صحيحه.ق البخاري أحرجه ، قرنه 

محلعن وحرجوا ه، محمد بغبمر اممه إل للوسيالة دليل لا أنه زعموا أتم اكالثح! 
اللأنه أصلا، فيه دليل ولا هق، افه رسول بغير التوسل وهو آحر، ثيء إل النزيع 
نوح،؛رسوللث، إليلث، ونتوجه نساللث، إنا اللهم نقول؛ أن لنا محوز فلا الفارق، مع يقاس 

ولاإبراهيم، بخليلك إليلث، ونتوجه نسألائا إنا نقول؛ أن لنا ولا نهمح يا الله رسول يا 
إبراهيموق الرسالة، نوح.ؤ؟ ق الخامع أن مع عيسى، بروحلئ، ولا موسى، بكليملئ، 

معوكلمته النه روح عيسى وق الرسالة مع الكلام اسخ موسى وق الرسالة، مع الخلة 
يرد.لر ثيء فعل إل لنا حاجة لا يرد، لر لأنه هذا نقول أن لنا فليس الرسالة، 

فإذانهى، فيه يوجد لا حكم ق للحاجة به يقول س عند يباح إنإ والقياس 
إلبجر مححمع قول إل لنا حاجة ولا به، يقول س عند القياس محل فلا المص وجد 

-٢٧/ ١ الأحرذى)• وتحفة ( rr-ry /Uالقارى)عمدة وانظر: ١( • ١ • الممحاري)رقم أخرجه 
(.rUr__)؛/خآ(وذض 

المرويوترح ( ٨٩)٦; اuري فتح وانظر: ٢(  ٥٣٥وسلم)رنم ( ١٢٦٥ الخارى)رقم خرجه أا 
٣(المسائي)U/ لمن السيوطي وشرح ٢( • /٧ rr)٢( ١ ٢ القاري)م\/ وصية ( ١٣٨)م/ 

(.٤٩٧القدير)م/وقيض 



الأيلاسم.ز ب الإمام رسالة 
٣٩٩

وأن، المل ديب من أحفى الأمة هذه ق وأنه فيه، ورد ما هع خصوصا الشرك، 
منواحدة، إلا المار ق كلها فرقة وممن ثلاث عل افرقت الأمة هذه 
وأصحابهه عليه كان ما انع 

الالتي حاجته وطلب افه، غثر العبد ينادي أن هي ليست الوسيلة إن انراع! 
ولاصنا، ولا نفعا ه لفيمالك لا ممن وتعال تبارك الرب إلا وجودها عل يقدر 
•منه ستنقدوه لا محيا النأباءب يلبهم ؤإن ورا؛ لولا حياه ولا مجونا 

لفم
رواهالذي الخدين، ق ه قوله المهإت ق افه غر دعوة جواز ق به استدل ومما 

آحسوهاءراف عباد يا قلماي فلاة أرض ق أحدكم دابة انفلتت *إذا عود: مابن 

ثيءعل ائلك وصالنمل، دم، من اخفى فيكم ءالشرك قوت اض رسول( قال، ت تال، ه بكر \اوافعن )١( 
اعلم،رامحا بك، أشرك أن اعوذمك< إل اللهم تقووت وكباره، الشرك صغار عنك أذم، إذاتعك 

٤٣٤الزهد)؛/ j وماد ٧( ١ ٦ اشرد)رنم الأدب، j البخاري أحر-بم اعلم، لا ل، وأمحتغفرك 
الأصول،نوادر ن، ام،ذى والحكيم ( ٢٨٦واليلة)رقم البوم صل j الني وابن ( ٩٨٤ رنم 
،٥٨رنم ٦ • / ا يمل) وأبو ( ٦٢رنم ١ ٥ • - ١ ٤ ٩ الخارة)١; j والضياء ١( ٥ • - ١ ٤ ٢ )؛/ 

(.١٣٧٣ الخامع)رقم صحح ق الألباق وصححه ٦( ١ ، ٦• 
ؤ،كلها فرثت، وصمن ثلامث، عل متفرق أمتي *إن ٠■ اض رسول قال قال• ْقبم ماللث، بن أس فعن )٢( 

وأصأحابيااالبوم عليه أنا ئال،؛"ما الفرقة؟ نلك وما ئالوات رواية؛ ول الح،اءة'ا وهي واحارة، إلا النار 
٠٩ الختارة)U/ الأحاديث، ي الضياء أخرجه الأعقلم٠ ءالواد تال،ت لتا. انعتهم فقالتا؛ رواية؛ ول 
الممروي ( ٤٨٨٦رنم  ١٣٧الأوط)ه/ ي واممراف ( ٣٩٩٢)رنم وابن ( ٢٥• • رقم 

(وفيمناداكاسن١٢٩/•٧رقم١٨•٨()٥١رنم٢٧٣/٨^مر)(وj ٧٢٤رقم٢٩/٢)
امحقاداهلي واللألكاتي ٢(  ٤٨نوادرالأصول)أ/ ي الر.ألؤى ممه(والحكٍم رقم ١ • • )٢; 

(.٦٤،٦٣رفم٣٢/١رقم٢()٧/١(وا؛نشuصمjالة)١٥١،١٤٩)رنم
افهاد عبيا عل. احبسوا افه عباد أيا وفيه؛ ( ١٠٥١٨رنم ٢ ١ ٧ / ١ الكيثر)١ ي الطبرال احرحه )٣( 

رنم ١٧٧أبويعل)ه/ أيما وأحرجه ءليكم٠١ ميحبه حاصرا، الأرض ي فإن عل، احبسوا 
(٥٠٨والليلة)رقم اليوم صل ي تي الوابن ( ١٣١١الفردوس)رنم مظ ي والديلمي ( ٥٢٦٩

وهوان حبن معروف، وفيه والفراق... أبويعل رواه (؛  ١٣٢/ ا الجمع)■ ق الهيثمي قال، 
٣(.٠ ٧ / القدير)١ فيض وانفلر؛ ٤( ٠ ٤ الحاهع)رقم صعيف، ق الألباق وصعقه صعق،. 



الوحيدحمى j الصالخي جموع 

والضلال؛الحهل ■حملة من وهذا ٢ أعيتواءر اف عباد يا فليناد أعت ®إذا رواية• وق 
وجوه!من مقاصدها عن المعاق ؤإحراج 

الأعإلمن به يتقرب ما الوصيلة معنى إذ أصلا، يوصيلة ليح، هده أن الأول؛ 
بقربة•لتس دءذا وجل، عز اض إل 

بتدالير ل العيراق مواْ الأول أما صحيحين، غثر الخديثتن أن الثال؛ 
ولالض؛ لابن افه رخمه النووي عزاه الدابة انقلات، وحديث ه؛ عتة عن متقطع 
هدينل دليل ولا ، الحديث،أهومكر عدي: ابن ئال حان. بن معروف إمناده 

كعبدالقبور أصحاب، دعاء عل قبلمهإ التقدم الحديث، ق ولا صعفهإ مع الحديث؛ن 
الأنبياء؛لا غبمر0 ينادى ولا قرْ، عند من ولا بل شاسع؛ قلمر من الحيلأف القادر 

هوإلا يعالمهم لا من عباده من جعل وحل عز الله أن غايته إنإ الأولياء، ولا 
معيناباسمه شخصا نائي ؤإذا [ ٣١]ااا-ورن هوه نبكإلأ جنود ئعلز وما ؤ سبحانه 

كلق الحديث، معنى وليس بندائه؛ يؤمر لا من ونادي ه، اف* رسول عل كذب فقد 
أومتاعه حمل عل عويا أراد إن ذللثج له أبيح ؤإنإ وقعود، ونام وسكون حركة 

الحديحج.صحة تقرير *ع هل.ا دابته؛ انفلمتنتا 
بعمىعت،كلم وأمممت، دثكم أفنانئأهأ آلثوم ؤ ءالت تحال افه إن ت الثالث 

أنمحل لا ورحمتته؛ بغضاله أكمله أن فيعد ٣[ تاا١ممةت ه دكا آلإنلنم لكم وربيت 

إلاأنبعضهم، ق صعق، همل وثنوا الهلجرانرورحاله روا، (؛ ١  ٣٢/ ١ الجمع)• ل الهتثعي قال، )١( 
يردينضردركس.وام:ضص)؛/7>م(.

القاريعمدة ذ الض وتال ( ١٨• ٥ ثم ر ٥٣٢ عدي)ا■/ لأبن الرجال، ضعفاء j الكامل انظر؛ )٢( 
فيضق اوي النونال ا-لحديح،. منكر ان حبن معروف إستاده ق الدارتهلتي؛ قال (؛ ٨٨)ه/ 

بنمعروف عتبة: نقال (: ٢٩١ق)،"/ ونال الحديث،. مذقر قالوا: ومعروف. ٣(: • ^١ ا/ القدير) 
الزانولسان ( ٦٣٤• رنم • WA/rالفعفا، j الغي وانظر: صعق. رجاله أحد أي حان. 

(.٨٦٦٠رقم  ٤٦٧امآ(ومزانالأتحدال)أ/رقم  ٦١/٦)



العزيزالأولعد الإمام دالة 

عليه.يقاس لا ما وميس منه؛ ليس ما فيه تخ^رع 
قالوا؛فإتيم به؛ يعمل لا قواعد عن شذ إذا المحح الحديث إن الرابع؛ 

شذوذغر من مثاله عن الضايعل العدل رواه إذا به يعمل الذي الصحيح الحديث إن 
تضمنولا مهنابقة دلالة عليه يدل بإ فيه التكلم بالحديث الحمل فكيف علة؛ ولا 
البهتان.هو فهل.ا التزام؟ ولا 

وكلإليهم، الأفعال وسجوا يمتقدونه، من بذكر إجابتهم زعموا أنبمم الخامس؛ 
أحدقال فإذا شدنه؛ وكثف أنجده؛ ؤإنه بفلان، الاستغاثة من له وغ ما يذكر أحد 

ءاليهقاموا عظيم بتان هذا سبحانك ميء؛ كل ملكوت بيده الذي سبحان 
فإذامحزنون، هم ولا عليهم حوف لا افه أولياء أن معلوم وقالوا• وبدعوْ وحرجو٥ 

ؤذ'لخفمأسيقول؛ واف حردلة، ملكوت منهم لأحد ليس ولكن نعم، قال• 
ثن-ءونولأمنقْلبم©إن نمإغورت.> ما مندوذه-ء دا--عوث وآلدئ لهآلْلك 

هيشرمحبمكم يكمزون آنققنمة ويوم لمح؛ بوأ آما ّممعوأ دعآءكزقلو بممعوأ 
قنزك الأية هذه إن والإنماف؛ العلم يدعي من جواب يكون ا  ١٣، ١٤]ذ\طو.' 
أنا،لكابرة ومن الست، بخصوص لا اللفغل بعموم انمره له فيقال الأصنام، عباده 
لهذايبق فلم بمشرك. لست، أنا يقول؛ ثم أشن.، أو المثرين كعمل شخص يعمل 

صلألةعل محتمع لا والأمة هذا، عل معلمة الأمة بأن قوله إلا به يتشبث، ما الزاعم 
كتب،وط٥ الأمة، عل كذب هالا أن وجوابه؛ الأباء، وتسقيه الأمة ملميل فيلزم 

يقدرلا بإ وجل عز اف غر يدعى أن يجوز لا أن عل تنمى كلها والضر الحدين، 
أنترثي الحلمإء وأقوال والأحاديث، البيتان الأيات بل ساح، ولا تعال هو إلا عليه 
نتحفمحزم ما ثعالوأأئن مل ٠ ؤ ه؛ لرسوله يقول، تعال وافّ محقمح،، ثرك هذا 

ثعتدوأ\ؤ' و}ي1أويصر ٠ ؤ ؤيقول؛ [. ١٥١]!(؟؛*ام: ه شئا بهِ، يقركوأ اب 
الكتاب.نحالف لا العناء ونصوص والأحاديث، [ ٢٣إلأإيا4ُْلالإماء: 

هوهل وتقدس؛ تعال نحلوقاته من بثيء إليه التوسل ق اختلفوا أمم السائس؛ 



الوحيدحى j المالخي محموع 

فتاؤيه!ق اللام عبد بن العز محمد أبو يه قال كإ الحرمة والأشهر حرام؟ أو مكروه 
نبيناحق ل وتوقف ■ضرهم. ولا الأنبياء لا محالوقاته من ء بثي إليه التوسل بجون لا إنه 

اطه.رحمهم وأصحابه حنيفة أي قول وتقدم ؛ أوالكراهة الحرمة فيه هل ه محمد 
لهم،وJعثدوترم والبمركة، الر قيه يعقدون ممن أولادهم يشرون أمم السابعت 

بمايقربون الحديد، واللهوومطارق الهلرب بالأت ؤيعمروبما الزوايا، لهم ويبنون 
وأشباههم،والرفاعية والقادرية بالعالوانية، يعرفون حماعق أولثلث، ومن أنمهم، 

ملةؤ تعالت افه قال اذسالمان، سإنا قد وافه الهلان؛ ممن حا اطه أنزل ما أسإء وهده 
فامتبدلوا[ ٧٨لالخح؛ ه هنئا ؤق فتل من ألمتييين هوسمنكم إرهينز ابيكم 

فيهيعتقدون لن أهاله ندر منهم أحطل مرض ؤإذا محر، هو باليي أدنى هو الن>ى 
مرىالأمر وهدا شدته؛ ويكثن، سقمه، يشفي أن به الاستغاثة ق ودأبوا النذور؛ 

الكتابتقهم عن عقولهم وسلبت، العوائد، عليهم غلبت، قد إل والحهال؛ لحلعاء ال 
الأئمة.وكلام والمة، 

لض
قبورافنصبوا والحهل، البدعة أهل حيع الالعان الشيطان أن فهدا 
همادبمعن س من أن إل أوحى ثم افه؛ دون من ويمدون،ا يعفلموما 
قتالهمق الحاهلون فيعي حقها؛ وغمصها انتقصها فقد أعيادا واتحادها 

عنونموهم التوحيد؛ بإحلاص أمروهم أنمم إلا هؤلاء عند ذسهم وما وعقوبتهم، 
واشمأزتالمشركون، أولئك غضسا دلك فعند يتبطيله، وقالوا بأنواعه، الشرك 

كالمةإخلاص ل النضيد الدر ت رمالته ل وقال ٢(! ٥ / ١ ٠ ) الأحوذي تحفة ق الياركفوري ال قا 
ربه،من العبد يطلبه مهللجح ل خالقه من باحد صبحانه افه إل التوصل وأما الشوكاق(؛ )اى التوحيد 

صحإن لبي،  ١٠إلا؛تعال افه إل الوصل محوز لا إنه السلأمت عبد بن الدين عر الشخ تال فقد 
ماجهوابن وصححه والترمذي سننه ل النماثي أخرجه الذي الحديث إل يشير ولعله فيه• الحديث 
الحدث.فذكر المي، أتى أعس ان وغثرهم 



الأولالعزيز ب الإمام رالأ 

الصالخيننحرم لا أنا وزعموا والرتب؛ ا،لقامات أهل انتقصوا قد وقالوا• قلوبم، 
العلمإل ينتسب ممن وممر والعلغام، الحهال نفوس ق ذللث، مرى حتى تجهم، ولا 

إلينا،قبح كل بوا ونوالحرائم، بالعذلائم ورمونا عادونا، ذلك وسبب والدين، 
وزعمواعلينا، وءلاهروهم الشرك أهل ووالوا إليه، تدعوا وعيا عنا الناس ونفروا 

والداعونيه والعاملون به، جاء وبإ ولكبه ورسوله دينه وأنصار الله أولياء أُبمم 
دينعن الناس يصدون الدين الزور، ثياب، اللابسون يعطوا لر بجا المتشبعون لا إليه، 

صنعا.محسنون أنم محبون وهم عوجا، ؤيثغوما وسنته، وهديه نبيهم 
به،ؤيامرون بحونه محا متابعتهم ومحبتهم واحترامهم والأولياء الأنبياء ونعظيم 

\ةث'تحثون كتتنز إن مل ؤ تءالت الله قال عته، ينهون وما يكرهونه ما ومحنت، 
وسصبم،-م أول كانوا أين التوحيد فاهل ٣[ ١ عمرازت ]آل يتجبمحأآق4 ءائبعوتح٠ 

هؤلاءمن وعملا قولأ بالحق وأول ومنهاجهم، وهدبمم وسنتهم طريقتهم ومرة 
وصنيعهمومتابعتهم، هدتبمم عن وأبعدهم لهم، الناس أعمحى هم الدين المثتدعت، 

عل.مع والرافضة ْعمومى، وكاليهود المسيح، كصنيعالنصارىْع معهم؛ 
وشركهم،الشياطن ١^١٤ عن أغناه وتفهمه وتدبره اش كلام إل أصغى وس 

القالب.ق النفاق وينبت الصلاة، وعن اممه ذكر عن يصد الذي 
منهاوالعلم الهدى اقتباس ق واجتهد الرسول، حدث إل أصغى س وكدك 

هيالني والحيالأت، والشطحات والتخرصات والأراء والشرك البيع عن أغناه 
الشيهلمان.وماومن 

عشقعن أيصا أغناه علميه والتوكل وحشيته الله بمحبة قليه عمر ص وكيلك 
واستعبده.مالكه استحسنه ثيء أى هوام، عبد صار ذلك عن حلا ؤإذا الصور، 

لممصحح ق كإ أبى، أم ساء مرك للمّيطان عائل! اكوحيل. عن فالمعرصى 
ه.'ءلال_ا أيير بن عل ل قال قالت حصن بن حيان واسمه لأمدي ا الهياج أي عن 
يولا طسته تمثالأإلأ أدع لا أن ه اض رسول عليه بمشي U عل أبعثك ألا 





عشؤة؛الثانية الؤسالة 
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الوهابعبد بن محمد الشخ دعوة أوحقيقة الثان، المريز عبد الإمام رمالة 

الناسيلث، متعل منه وحرصا الأمة، رعاية بواجب منه قياما الكثثرة، الكتب، 
ملكهبقاء عل منه وحفاظا والشراب، الطعام س إليه أحوج هم الذي بدينهم، 

ويقوى(.يبقى بالدين )الملك، أن لعلمه وذلك، بإمامهم. الناس يربهل سجب باقوى 
لطه;آّأا[.ه للمموئ كنه ؤ العفليمت افه وصدق 

ولمحفل، كل ل ذمْ وانم5،، الاسم ل حث وبقي جع، العزيز همد ماُت< 
مجل.عمل له لحفلة كل 

حاورهاوما اليمن إل اللهليفح( عبد بن )محمد الشخ أرمل أنه أعاله حملة ومن 
هذهاليم، إل دعاه ما الرحلة تللمثج ق الشح فشاهد دينهم، الناس لتعليم القرى من 

^؛^:١١الجدد الإمام حده دعوة أعداء انآراءاُت، فيها دحض التي النافعة، الرسالة 
ومنةالقه كتاب من مستقاة وأنبا دعوته، حقيقة فيها و؛يرن، الوهاب٠، عبد بن ءمحمل. 

واللل.ينكرامته، إل الموصل اممه سبيل هما واللذين مورد، أعذب هما اللذين رسوله، 
الأحرى.ق الوافر والحناء الدنيا، ق العيية الحياة عليها سار لن يكفلان 

ارالثمخالبيتن هن.ين الدولة لهاوه قيفر افه أن قدمته مما تعرف القارئ أيبا فانتح 
وأحفاده٠وأولاده سعود بن ءمحمد والإمام" وأحفاده® وأبناءه الوهاب عبد بن محمد 
وقالناكر، عن والنهي بالمعروف الأمر وق العقيدة عن الدفاع ق متآزرين وكانا 

بجرول! الرأس، رافعة الحنابإ مرهوبة كريمة دولة فبقستا الله، حدود عل المحافنلة 
وحادُث،والإحلأل،. التفريهل حزاء إلا هبوط أو حديث، أي عليها مجر ولن عليها 

لهُولأغن سزماِ-محزبهث يعمل س و والذكرىI العقلة وفيه عيان، شاهد الدرعية 
ونعمحبنا وهو الممتعان، والله لاكساءتمأاا، ه نصيرا ولا ؤليا آس دون ثن 

الوكل•
الصالحيالحمد عل 



اكوحدحى ل المالخي محمؤح 

الرحيمالرحمن الق م ب
أنوأشهد عل إلا عدوان ولا لا!متقين، والعاقة العاين، رب لله الحمد 

ورسولهعبده محمدا أن وأشهد البين، الحق المالك له، شريك لا وحده اممه إلا إله لا 
•تسمحاهمأ• وملم الدين، يوم إل بإحسان تعهم ومن الأمين، الصادق وحلميلمه 

منيرام من إل الشخ آل حن بن الرحمن عبد بن اللمهليف همد بن محمد من 
شهروني وشهران، وتبمامة وعسير اليمن أهل من القبائل ورؤساء القرى أهل 

الإسلام،لدين ؤإياهم اهه هدانا وغيرهم، الحجاز أهل وكافة ونهران، وغامد 
آمين.الأنام، سيد أتباع من ؤإياهم الله وجعلنا 

وبركاتهالله ورحمة عليكم سلام 
منوألف( وثلايانة وثلاثين تسع سنة )وهي السنة هده ق كان لما فانه يعدت أما 
القدم،الإمام بحثنا التحية، وأشرف الصلاة أفضل صاحبها عل النبوية، الهجرة 

بنالرحمن عبد بن العزيز ررعبد والسيادة السعادة صاحب المفحم، المفصل والرئيس 
ماتعليمكم لأحل وحوله، للمسلمين وأدام سعوده، الله أعل سعودا، أل، فيمحل 
به،والعمل معرفه الذي الإسلام، دين من به وتحدكم ءاJيكم، الله أوجبه 

قبوله،وعدم همه، والإعراض به، والخهل الحنة، ليحول سبب فيه، والبصيرة 
ممجال قد أهلها رأينا جهاتكم بعض قدمنا فلمإ المار، ليحول سبب له؛ والانقياد 
أمرهموفرقوا والهدى المور عن والإعراض الهلغيان، ق وتمادوا والهوى، الشيهلان 

الشبهامت،،كاءي واستجابوا الشهوات، ؤإيثار الخهل عليهم وغالب شيعا، وكانوا 
أدهمعل وغلب السعثر، من حفرة شنا عل فهم حهلير، جهل والى ق فوقعوا 

المقبورين؟من الملاح أهل وتعفليم والنيران، والأحجار القبور أهل ق الاعتقاد 
المتقين.ؤإمام المرسلين سيد فيهم بعثا الذكا الأولين،، اباهلية أهل دين هو وهدا 

حلريقةوهي واليراهين، بالحجج الله إل الدعوة عالينا وجب ذلك، رأينا فلما 
يومإل مناهجهم سلك، ومن واكابعين،، الصحابة من اتبعه من وسيل الأمين،، المئي 

ومنأنا بصم| عنا ٢^ إن، أدعوأ سببن هتذهِء محل ؤ -ت تعال - قال كإ الدين. 



الوهابعيد بن محمد الشيح دعوة أو*حقيقة الثاف، المرير عبد الإمام وّالة 

محق

منوكتبنا [، ليوسم<:ح'١ ه ;رذ:؛ آلمتمهت> من أئا ومآ آش وبض ايبعى 
مابعد والLاJان، القبائل إل لفية، الوالعقائد النبوية، والأحادث القرآنية، الايات 
ولرسولهغ نصحا والبوادي، القرى أهل من يعرفها من وقل السواق، عليها سفت 

يحرفولا الوهابية، معشر بنا يمع الناس بعض وصار المؤمنين، ولعباده ولكتابه 
فبعضهمإليه، ندعو لا ما ديتنا إل ويضيف إلينا، وضبا علميه، نحن ما حقيقة 
الدين،هذا قبول عن للناس نشرا والأباطل، فامن، الإلينا وينسب علمينا، يتقول 
نعتقده،لما بياثا العجالة، هذه تسويد لما فأوحب، العالمين، رب توحيد عن لهم وصدا 
عاليه.الناس ونجاهد إليه، وندعوا به، الائه وندين 

الإسلام،دين به والعمل التزامه عل ونجاهد علميه، نحن ما حقيقة أن فاعلموا 
والأمرالهاا إلا إله لا أن راشهادة وأساسه! أصله الذي وأحكامه أركانه والتزام 

معفه الحب، كإل أصلين! عل مبنية العبادة وهذه له. مريل؛، لا وحد0 اطه بعبادة 
كثيرة!أنولع لها والعبادة ، له والل.لة الخفؤع كإل 

عدةق عبادة افه وسإه العبادة، أنولع أجل من وهو الدعاء، أنواعها فمن 
إنج لكم أنتجن، ادعؤف زتحفم وقال ؤ تعالت قال كا كتابه، من مواصع 
٦[،• تء1م: ه :ن|؛; داتخرنرت٧ جهم سيدحلون عبادق غن ننتكمون أرى 

العبادْاامخ ررالدعاء الخدين، وق كثيرة. القرآن ق هذا ونذلائر 

المحارضودرء ١( ٦ ٤ ، ١ ٥ • الكاق)ص والحراب ( ٣٦٥رنم ٢ • ١ )Y/ الضر دمائق انظر: )١( 
الهجرفن)صوطربق ٤(  ٤٨)t/ النوبة نة الومهاج ( ١٤١)a/ الفتاوى ومحمؤع ( ٦٢)٦/ 

.اه(و.دارجالأمن)ما؛؛(.
(وسضفيس١كردوس٣١٩٦ي٢رم)آ(بي 

(مالفياس)رiم٨(.١٣٣/٢ملر
امتثالأنه أحدهمات لأمرين؛ نحها كان ؤإنا خالصه، الثيء• مخ ٣(؛ ٠ ٥ / )؛ النهاية ل الأثتر ابن قال 
رأىإذا أنه اكار|ت وحانصها، العبادة فهومحقن ان-تحبمحمه ؤادعرف تال؛ حث تعال، اف أمر 

الغرضولأن العبادة، هوأصل وهدا وحدْ، لحاجته ودعاه سواه عإ أمله قهخ القه من الأمور نجاح 
وفيض٢(  ١٨)؛/لكنعال السلام سل وانفلر؛ بالدعاع. الطالوب وهو عليها، الثواب العبادة من 



التوحدحى j الصالخي محموع 

يذبحولا به، إلا الفوائد وجلب الشدائد ق يتغاث ولا اممه، إلا يدعى لا فنقول! 
عليهإلا توكل ولا وحده، مه الرإلا حوف محاق ولا له، تدرإلأ ولا ف إلا القربان 

ولاالملائكة لا ذلالئح، من ثيء الخلق من لأحد وليس به، إلا ستعاذ ولا يستعان ولا 
تعالوحقه لضره، يكون لا حق فلله غثرهم، ولا الصالخن ولا الأولياء ولا الأنبياء 
إلاورجاء وحويا وت*ُظءا ؤإجلألأ محة القلوب ناله فلا العبادة، أنو١٤ بجمع إفرادْ 

اليية.إيجاد ق المقصود والأمر الدينية، الشرعية الحكمة فهده افه، 
]الواري1ت:ا'ه[،ه إر7؛آ لبمتدون إلا والأنس حاقتآلحن وما ؤ تعال؛ قال 

الرملبين الخصومة لأن التوحيد، هي والعبادة ،، يوحدوزأ يعبدون! ومعنى 
آسآعثدوأ ايب رسولا امة يفل ل تعقنا ؤلمد ؤ تعال؛ قال فيه، وأممهم 

رسولمن د؛للئ، من ارسالئا ومآ ؤ تعال؛ وقال تالنحل؛آ"آ[، آلهرنغو>ث،ه وآحتيجوأ 
وانؤ تعال؛ وقال [، ٢٥]الأساء؛ ه ه قاعدون اثأ إلا إله لا ادهُ إليه ثوم إقُ 

[.١٨]ابن؛ب (؛ '،}— لحد'اا ائي مع عوأ ند قلا ش متثحد لا 
لرؤإن ، كافر مشرك فهو به استغاث، أو غائب، أو ميت، من الد غير دعا فمن 

الأمةهذه من كثثر لحل وقد عنده، الشفاعة وطلسا الله إل القرب مجرد إلا ممد 
الالأمإء وتغيير وتشفعا، توسلا ذلك ؤيمون سواه، عل والتعلق باق لشرك اق 

الناسعرف ق وانتقاله اسمه بروال حكمه ولا الثيء حقيقة تزول ولا به، اعتبار 
نأتاالمشركون يفعله ما تسمية س تنفر القوس أن الشبلمان علم ولما أحر• باسم 

أناسقال؛ أنه ه البي عن جاء وقد القوس، تقبله آحر قالب ق أحرجه 
نكاحا،يفعله ما وسمى زش س وكذلك، ، اسمها، شر يسموما الخمر أمتي من 

القدير)م*أْ()؛/آبم؛(وئةالأمذى)ه/ه\آ(.
(.٤٨٥٢حديث)رنم بعل ٩(  ٥٣)صن ،. jjIUIJLIIصورة نمير ثاب التمبر كتاب البخاري صحح انظرت ( ١ر 

٤(.٠ / ya)تيمية ابن الإسلام شح فتارى جمؤع انظر* ، ٢١
)رنمالظمآن موارد وق ( ٦٧٥٨رنم١ ٦ • ١/ )٥ صحيحا< ق حبان وابن ( ٣٦٨٨)رقم أبوداود أحرحه )٣( 



الوهابعبد بن محمد الشبح دعوة حقيقة أو الثان، العرير عبد الإمام رماله 

فهوالشركية الأمور من شث ارتكب من وكدا الحقائق، يزيل لا الأسإء فتغيثر 
وتشفنا.توسلا ذلك نى ؤإن مشرك، 

آعثدوأؤ _ت تعال — بقوله والنصارى اليهود عن كتابه ق اغ ذكر ما ذللئ، يوضح 
أحمدالإمام وروى الأية. ٣[ ١ ]التوبة: 4 آش دوب من أييابأ وونثنتهم أحبارهم 
الحاهلية،ق تشر ند وكان ه الّكا عل قدم حاتم بن عدي أن وغثرهما والرمدى 

هآممي منارنابا رزمتهم احبارهم ؤآ-ثدوأ الأية: هده يقرأ الّماقإؤ فمع 
عليهمحزموا إمم »بل ه: ال؛ي فقال يعيدوهم، لر إنبمم اممه رسول يا قاد■' الأية. 

إاهم«لا،.عبادتم فدلك، الحرام، وحللوا الحلال، 
حللوافيإ اتعوهم إمم الأية: هده جر تفق الي،ان بن وحديقة عباس ابن وقال 
ورهبانبمأحبارهم يسموا ل؛ الأية هده ي عنهم اض أمحر الدين فهؤلاء ،• رحرموار

عدى!قال ولهدا لهم، عباده معهم هدا فعلهم أن يعلنون كانوا ولا آلهة، ولا أربابا، 
فهزلا•،فاعله. لاعتقاد ولا لاسمه، لا لحقيقته تابع الثيء وحكم يعيدهم• لر انمم 

ولالهم، عدرا ذللث، يكن فلم لهم، بعبادة لهت، ذلك، ق طاعنتهم أن يعتقدون كانوا 
وحكمه.لحقيقته ولا فعلهم، لأمم مزيلا 

معحرحنا قال: الليش واقل• أي عن وصححه ال،رمن.ى روى ما ذللتا يوضح 
يعكفونمدرة وللمشركن بكفر، عهد حادثاء ونحن حت؛ن، إل ٤او افه رسول 

لآاه(واينض)ربأص(وامفيص

ْ(:٧/٥(ظلjَابي)٣٤٢()ت/٢٣٧/٤^فد)
ممره.شواهد وله حبان ابن وصححه (؛ ٥ ١ / ١ الفتح)* ق الحافظ وقال ثقات. ورحاله الطراز رواه 

١٧٨٤شر،)آ■/ق حاتم أي وابن ١( ١ ٤ / ١ شر،)• ق والطري ٣( • ٩ ٥ الترمذي)رقم أخرجه )١( 
رنم٩٢/١٧•٢(والطرشjالكب^ر)١٣٧ا(ومحفيثهص)'ا/آاارنم *رنميه-

(ضالترماذ■ىله•٥٣٧رثم-٦٥/٢٦٦والآ٠ار)ماأ(ونقل 
،/V\مء 1 /-•  . /v/ (.٣٥)٢(■فراينممر)٢/•





الوهابعبد بن محمد الشح دعوة أوحقيقة الثال، العزيز عبد الإهمام دسالة 

صحيحهj لم مروى كإ بالأرض، بتسويتها وأمر عليها، الناء عن وش عيدا، 
افرسول عليه بعثني ما عل أبعثلن، ألا ه•' ص ل قال الأمدى الهياج أبي( عن 

تحميصعن وض ا، ١ مريته إلا مشرمحا قرأ ولا طمسته، إلا تمثالا تيع لا أن 
عليها.اممابة وعن القبور 

علالتي المايات وميم والتعفليم، والإطراء المور، أهل ل الغلو ننكر فنحن 
باض.الثرك وماثل هوأعظم الذي الغلووالتعفليم، من فيها لما الأموات، قبور 

التعفليمما أرادوا أنامي ا؛تدعها اف دون من عبادما أوجبت التي الأمور وهغ.0 
كثفمهم وقصدوا اف، دون من فعبدوهم بعدهم من فجاء تشريفهم، ؤإظهار 
واعتمدوااللهفان، ؤإغاثة الكربان، وتفريج الحاجات، قضاء وسألوهم الملمّإت، 

وحدرذللئ، أنكر من عل نكمّهم واشتد به، يدينون وليتا قربة الوحتم الشرك هذا 
يمتحنولكنه وماكان، زمان كل ل دينه ناصر واف والبهتان بالزور ورموه عنه، 

الفثتان.كانت مند حزبه 

بعدوالبعث، ورسله، وكتبه، وملائكته، باض، الإيان به اف وندين نعتفده ومما 
ذلك،ونثبنا وصفاته، تعال اض بامإء ونومن وشره، حثرْ بالقدر والإيان الموت، 

بلاتنزيتا يليق؛جلاله! لا عإ اض وننزه تمثيل، بلا إثبائا وعظمته! بجلاله يليق ما عل 
وعرشهحلقه، عل عال عرشه، عل تو م وتعال سبحانه اف بان ونعتفد تعطل. 

تعال!ال قعلمه، من مكان نحلو ولا نحلوقاته، عن بائن وهو موات، الفوق 
]طه:٥[.زئ:؛ب ؤآلرخمننضأنعزشأنثزى 

داودوأبو ٢( ١ ٧ • رنم ٦  ٥٧/ الكبرى)١ j اتي والم( ٧٨٨)رنم القلمان موارد ول ٣( ١ ٨ • 
ثبش وابن  ٢٦٩٩٨رنم  ٧٨)إ/ اص ل والمهقي  ٢٣٢• )رنم والترمذي  ٢٣٢٣٦ردنم 

(١٢٧٢٥رقم١٤٨/١٢(وايافjالكّبر)٣١١٨١٤رنم
.( ٤٣٢ ، ٢٢٨٧، ٢ ٩ )ا/ وأحد ١( ٥ * • مدم)رقم ق ابعد وابن 

واليي١(  ٢٨أ/ الأحرذي) وتحفة ( ٤٢٢ القاري)M عمدة واننلر: ( ٩٦٩لم)رقم مأخرجه :١( 
(.١٣-١  ١٣• الأوطار)أ/ ونل ١( ١ ١ الملام)آ/ ومل ١( ٩ ١ )٢; 









الوهابعبد بن محمد الشيح دعوة حقيقة أو !^، ٧١العزيز عبد الإمام رسالة 

عمر،ثم بكر، أبو أمته أفضل وأن والرسين. البين حاتم محمدا. أن ونومن 
بيعةأهل الشجرة أهل نم بدر، أهل ثم العشرة، بقية ثم عل، ثم عثإن، ثم 

أحمعن.عنهم الله رصي الصحابة سائر ثم الرضوان، 
محاسنهمونذكر لهم، ونستغفر عنهم، ونترصى ^^، الله رسول أصحاب ونتول 
الثرانالمطهراُت، المومنغ، أمهات عن ونترصى بيتهم• شجر عا ونكف وفضائلهم، 

البيع.أهل من وغرهم الزبدية قول من ونرأ عائشة، فضلاهن ؤإن سوء، كل من 
يقاتلأن إل ء محمدا اممه مند؛عث، أوفا-ما كان بزا إمام كل مع الحهاد ونرى 

الدجالالأمة هدْ آخر 
يامروام ما وفاجرهم برهم المسلمان، لأئمة والهلاعة المع وجوب ونرى 

بدعة.الد«ين ل محدثة كل أن ونرى وماينتتهم• اليع أهل هجر ونرى بمعصية، 
قدرتهبحسبا قادر كل عل المزكر عن والهي الأمر؛المعروف، وجوب ونرى 

الصحيحالخديإ ق كإ فبقلبه، تعدر فإن انه، فبلمتعير فإن بيده، إما واستهلاءتهت 
فانفبلهانه، يستطع فإن بيده، فليغثرْ مكنا منكم رأى »من قال: أنه الثي. عن 

،•الإيان*أأضش، وذلك فمله يتطع لر 
يزيدبالحنان، واعتقاد بالأركان، وعمل باللسان، قول الإيإن أن ونحتقد 

أو- وستون بعض ررالإيان الصحيح: الحدين، ق ك،ا ا، ر يالعصبة ؤيممص بالطاعات 
الهلريق،عن الأذى إماطة وأدناها اممه، إلا إله لا قول أعلاها شعبة: وسبعون. بضع 

الإبان"من سعبة والحياء 

٥(.١ ٨ / )a النبوية السنة منهاج انفلرت )١( 
(•٤٩لم)رنم مأحرجه )٢( 
لأبنالإبجان وكتاب -٧٦( ٦٦بث،)ص الخل• أصحاب السامح وعقيدة ٤( • / الباري)ل فح انفلر: )٣( 

•٤()٣/٢،٧ْ/٣()٤٢/١ىر)ابن ^سماوّيوش)؛/\ل(وفر 
(.١٧٤)آ/ الأوسْل وايجم ( ٢٨٣)A/ والأطكار ( ٤٧٤

•٣( ٥ ردنم لم وم( ٩ نحتمرا)رنم الخالي أحرجه ( ر٤ 



اكدحيدحمى j امحالخي محموع 

الرسولمحمد يبعثة عل نعمته وأتم الدين، أكمل الله أن وتعتقد 
قالالدين، يوم إل داؤا عليه وسلامه الله صلوات والمرسلن، الأنبياء حاتم الأمتن، 

آلإتلنملمحم وزضست، وأتت دثكم أكنكمحم آليوم ؤ تعالت 
وتوفاه،إليه اممه قبضه الب؛ن، البلاغ وبلغ الدين، به الله أكمل فلمإ ٣[• لالاندْت ه دينا 

الإمحللاق،عل المخلوةين رتب، أعل . رتبته أن وتعتقد الأعل. الرفيق له فاختار 
إذالتنزيل، ق علميها المنصوص الشهداء حياة من أبلمغ برزخية حياة مره ق حي وأنه 
تقتفيالتي الحياة وأما عليه، المسلم سلام بسمع وأنه ريب، بلا متهم أفضل هو 

ه.عنه منفية فهي التدبير ل والحركة والتصرف العلم 
المنةأهل عقيدة والمنة الكتاب ق الثايتة الصفات حمح ق فعقيدسا ويالخملمة 

غثرمن علميه دلت وما حقاتقها، إثبات ْع جاءت كإ ونمرها بها نومن والحإعة، 
تامحنل•ولا تديل ولا تعطيل غثر ومن غثل، ولا تكتيف 

الفرؤعق ة الأهل إمام حنبل بن أحل الإمام فمذهب، مدهبنا وأما 
ه،اممه رسول عن صحيحة محنة لنا Jانت١ ؤإذا الاجتهاد، ندعي ولا والأحكام، 

ليم،والتسبالقبول نتلقاها بل كان، من كائنا أحد فول علميها نقدم ولا ثها، عملنا 
أحد.فول علميها نقدم أن من وأعغلمم أجل صدورنا ل ه الله رمول محنة لأن 

ماعليتا تقول أو ذللث، حلاف، عنا نبؤ فمن به، الله وندين نحتقده الذي فهذا 
صرعامنه اممه يقبل لا أحمعتن، والماس والملاذكة افه لعنة فعليه ذكرنا ما غثر نقل لر 

لديهوتثلمهر الراتر، ه عنان ، تنكشفالذي النه، عند وحسابه وحسابنا عدلأ، ولا 
[.٤ ]الأحزاب؛ ه ألشميل وهويهدى أنحى يقول وأس ؤ والضإترت الصدور نحثآت 

وصحبهآله وعل الأمتن، الني محمد عل الله وصل الوكيل، لنعم اض وحبنا 
أم.الل.ين يوم إل بإحسان لم والتابحان 

٠٠٠



















والكتاباسابفيالردءلسلمنحكمس الفواى 

منلكن مواء ض عائدا معبوده لكن من كل تعم الأية فإن حق، كلها الأية ض مق 
مدما،اف دون من دعا من لكل حطاب فالأية الشر، أومن الخن، أومن الملائكة، 

دعامن فكل عدابه، ا ونحافرحمته، ويرجو الوميالة، اض إل يبتغي المدعو وذللئح 
الأية.هده تناولته ففد والمالخ؛ن الأنبياء مجن أوغائتا ميتأ، 

ومعالله، وين بينهم وسائط أمم بمعنى الصالخن يسألون المشركن أن ومعلوم 
ولاالداعي عن الضر كشف، يملكون لا أمم وبير1، دعائهم عن اض مى فقد هذا 

أوصفته كتغيثر موصع؛ إل موضع من نحولونه ولا بالكلية يرفعونه ولا تحويله، 
ميتادعا من فكل التحويل، أنولع تعم نكرة فدكر ه خويلأ ولا ؤ نال،ت ولهذا فدره، 

كشفيملك ولا يغيثه، لا من دعا فمد أوالخن الملائكة أودعا والصالخن الأسياء من 
يدعوإلالا مدة به نزلت، إذا من منهم اليوم المشركون وهؤلاء تحويله، ولا عنه الفر 

أحدهمتعس فإذا أمه، بذكر الصي لهج كإ به لهج فد اسمه، إلا يذكر ولا شيخه، 
Jli بابنومحلقا ؤيكدب، بافه محلفا من ومنهم محجوب، يا أو عباس، ابن يا (؛

الخالق.من أعفلم صدره ق المخلوق فيكون يكذب، ولا فيصدق أوغره عباس 
العالين،لرب الحادة وهده بالدين، الاستهزاء هدا يتضمن الموش دعاء لكن ؤإذا 

حمويستغيث الوني يدعو لكن من ض؟ والمحادة بالاستهزاء أحق اإفريمين فأي 
رملهيه أمرت كإ له سريلث، لا وحده اممه إلا يدعو لا لكن من أو بذلك؟ ؤيأمر 

به؟حاء ما كل ق ومتابعته الرسول ٠لاءة ويوحعب 
فيإله تصديئا الرسول؛ حام، لرعاية إمحابا اياس أعظم من افه بحمد ونحن 

عملاحالفه، ما دون ذللث، واساع به، بحثح ما بممفة واعتناء أمر، فيإ له وءلاءة أمحر، 
ماقبيلا مندونهِتأولثآء ثتجعوأ منربمكمّولأ إِتكم ارو ما اتتعوأ ؤ تعال؛ بقوله 

فاتبعوهمبارك اولممه كممث، وهندا ؤ تعال؛ وقوله لالأماف؛"آ[، ه ئدكرون. 
عفليإن؛أصلان الحماJ وفه ومعنا ا. ١ ٥ ]الأسامته واتفوأ 

ولالوحهه، إلا الث، الننذبح ولا هو، إلا ندعو فلا اطه إلا نعبد لا أن احدهما1 



التوحيدحمى ل المالخي جمهمع 

عليه.إلا توكل ولا هو، إلا نرجو 
بدعة.يعبادة نعده لا ثمئ، بإ إلا نعبده لا أن الثاق1 والأصل 
فإناض، رسول محمدا وأن اممه إلا إل لا أن شهادة تحقيق هما الأصلان وهذان 

اللسان،ولا القالب،، تأله فلا غ، الإلهية إخلاص -نفثن اض إلا إل لا أن شهادة 
رمة،ولا رغبة، ولا إجلال ولا خشية، ولا حب،، لا تعال، بغيره الحوارح ولا 

وطاعتهبه، أخثر ما حمع ل تصديقه تضمن ورسوله عبده محمدا أن وشهادة 
نفيهوجب نفاه وما اتباعه، وجب أثبته فإ به، أمر ما كل ق واتثاعه 
أمتىراكل فال: هق اممه رسول أن هريرة أبى حديث، من البخاري عن روي وقد 

لحلأطاعتي ارمن قال: اض؟ رسول يا ايى ومن قالوا: أيى؛'، من إلا الحة يدخلون 
أيى®فقد عماي ومن الحنة، 
أوعبرهماأووليا نبيا دعا من إن به: لله وندين نعتقد٥ الذي فنقول هذا: تمهد إذا 
كمرالذي الشرك أعظم ارتكب، فقد الكربايت،، وتفرج الحاجاُتح، قضاء منهم وسأل 

ببممويتدفعون المناني، -يم يستجلبون وشفعاء أولياء انحذوا حينا المشركن؛ به الله 
ولابجرهم لا ما آس دوب من ويمدون ؤ تعال: اممه قال بزعمهم، المقار 

قيعلم لا يما اتثبمويحخآس قل أس عند شفعنزئا هثولأء ينمعهْرويقولوينح 
فمن[، ]يونس:ح١ ه ئث: يقركوث غما وثعنق نبمحنهُ لآلأزص آلئمنوتولا 

يدعوهموساممل طالبا، أب أو المحجوب أو عباسي، كابن غبرهم أو الأنبياء جعل 
دهمثألوبم الخلق، أن .سنى - الضار ودفع النافع جلب، ؤيالهم عليهم، يئتوكل 
منهم،لقر-ءم الناس حوائج الملوك يألون الملوك عند الوساممل أن كإ الله، يألون 
-اللك، إل أقرب لكونبمم أو المللثه، موال يباشروا أن منهم أدتا يالوتم والناس 

القاريوعمدة )أ/يا'أ( ( ٣٧٢ممر)ا/ ابن وشتر •٣( ٤ )م/ الخبري تر تفالخر: )١( 

(.٧٢٨•اوخارى)رقم )؟(أحرجه 



والكابالمن نحكم لر من عل الرد j العذاب الفواى 

والدم.، JUحلال؛،مشرك فهولكفر الوجه هدا عل ومحاممل جعلهم فمن 
الاهطعق قال الإحماع عليه وحكوا ذلك عل - افه رحمهم - العل،اء نص وقد 
كفرؤيالهم ؤيدعوهم عليهم يتوكل اثمل ومافه وبتن محنه جعل من ت وشرحه 
آؤإل لئمزبوثآ إثُ نا ؤ قايلثن: الأصنام عابدي كفعل ذلك لأن إحماعا؛ 

نلدلأ''لمم:ا[ض.
علالتكاليف صحست لما افه! رحمه الخنل، عميل ين عل الوفا أبو الإمام وقال 

هم؛لأنفوصحوها أوصاع تعظيم إل الثميع أوصاع عن عدلوا والحهال انملغام 
بلْكفار عندي وهم قالت عبرهم، أمر نحتا  ١٦٢يدخلوا إ إذا عليهم هلت، ف

إيقادمن: الترع عنه ض يا والتزامها ؤاكرامها المور تعظيم مثل: الأوصاع 
عليها.\ؤؤآ وكتب بالحواتح الموتى وخطاب ونحلميقها وتقبيلها الثران 

القبور،عل الطيب ؤإفاصة تركا، تربتها وأخي وكدا، كدا ل افعل مولاي؛ يا 
واأعزىأ٢،.اللأُت،  Xs■بمن اقتداء الشجر عل الخرق ؤإلقاء إليها الرحال وشد 

كلامه.انتهى 

ؤتحال؛ قوله عند تفسيره ق اممه رحمه الشافعي البكري الإمام وقال 
اتكف١رولكنث، ه: زنس أش لثفزبوتآ)ل إلا تعتدهب ٠^١ دوذهِءأؤليآء مت آمحدوأ 

الأصنامعبادة عن سئلوا فإذا اش، قالوا: والأرض؟ السموات خلق من مثلوا: إذا 
اممه،عثر شفاعتهم طلب لأجل ب، زنئ أش إل ليمربوثآ إثُ نعتيهم ما ؤ قالوا: 

الشيح1ل حن بن الرحمن عد بن اللهليف لعبد الفارمين، الشبهة رد ل الإملأمة الرامن انظرن )١( 
(٣٧)ص الوهاب عبد بن محمل بن اف عبد بن لسليمان الخلاق، توحيد عن والتوصح ( ٥٤رص 

والضياء( ١  ٤٧رص سأحءان بن لسلمان الشامية الداحضة الشبه عل الشهابية افنرسلة والصواعق 
(.٣٥٣رص سمان بن لسايءان المارق، الماذق شبهات رد ل الشارق 

مقاصدبيان ل الحميد والطالب ( ٧٤رص بطثن أبا اف لعبد الموحدين، اف لحرب الانتصار انظرت رآآ( 
جرجتسبن داود محس كثف ل القديس وتاستس  ٢٩٤رص حس بن الرحمن نمد التوحيد، 

(.١  ٨٧رص التوحيد كتاب شرح ل الحميد العزيز وسر ( ١٠٧رص أبابطن اض لعبد 



التوحدحى ي الصالخي جمدع 

كلامه.انتهى } ^ كفر وهذا 
وحطابالقبور تعظتم من عميل ابن ذكره وما الإ٠ناع، صاى ذكره ما فتأمل 

عندبره تقق اف رخمه كبر ابن العإد الحافظ وقال كفر، ذلك وأن بالحوائج، الموتى 
الأليمزبونآإلآشدوذه-ءأولياءماثعثدهم آمحدواى وآلذث ؤ قوله 
صورعل انحذوها الأصنام إل عمدوا أتم عبادتم عل محملهم انكأ ت ه رلش 

الملائكة؛عبادمم منزلة لدلالئ« تنزيلا الخور، تللث، فعبدوا بزعمهم، المقربين الملائكة 
المعادفأما الدنيا، أمور من ينوبم وما وررقهم نمرهم ق الله عند لهم ليشفحوا 

به.كافرين له، جاحا.ين فكانوا 

آشإل لتمزبوثآ ؤ زيدت وابن أملم بن نيد عن ومالك، والدي قتادة نال 
قحجوا إذا تلبيتهم ق يهولون كانوا ولهدا ويقربونا، ءناسه لنا ليثفحوا أي ه! زلش 

وهذه؛،(، JiJL«وماتملكه للاه، هو شريكا إلا لكؤ، شريلث، لا )لبيك، جاهليتهم• 
الرملوحاءتم وحديثه، الدهر قديم ق المشركون اعتقدها التي هي الشبهة 

وحدهه العبادة إفراد إل والدعوة عنها، والنهي بردها، عليهم وسلامه اش صلوايتج 
ولافيه، اف يأذن لر سهم، أنفعند من المشركون احآرعه ثيء هذا وأن له، شريلث، لا 

أبزسولأ اثة يفل ل نعئثا قلمي ؤ تعال: قال عنه. ونس أبغضه بل به، رصي 
]الحل:أ"ا[.اش'واجموأ1ثعوثه مموأ

ألاك"إلة لا إJهأمح >وتى ي سيللئ،منثنول و.آأزنقا ؤ تمال: وقال 
المقريينمن ال«وارت، ق الي الملائكة أن وأخير [، ٢٥لالأساءته أق؟، ماعجيون 

وليسواارتقى، لن بإذنه إلا عنده يشفعون لا ض، حاصعون عبيد، كلهم وغثدهم 
وكرهوه؛الملوك أحثه فيإ إذتم يغبر عندهم يشفعون ملوكهم، عند كالأمراء ءنا.ْ 

٤(.-٦ ٤ ٥ مح،ان)ص بن لي،ان الأفهام، جلاء أوهام عن الظلام غياهب، كشف انفلر؛ )١( 



والكابفيالردءلسلمنحكماوة العياب الفواى 
٤٣٣

كلامه.انتهى .ذلك عن تعال قلا ؤ
آلشنأءمن من ش ؤ تمال) هوله ■sX اطه رحمه البكري الإمام وقال 

٣[.١ ]يونس: ١؛؟^ و\ٌإذتتنه بموآشغ ضءش 
الأصنام؟عدوا فكيف بدلك أثروا إذا قالت: فإن 

لكنإليه، والتقرب الله عبادة الأصنام بعبادتم يعتقدون كانوا كلهم قلت: 
محتلمة.بهلرق 

لتقربنافعبدناها لعظمته، وامهلة بلا تعال افه عبادة أهلية لنا ليس قالتؤ: ففرقة 
زلفى•إليه 

هيثتهاعل أمحانا فاتحينا الله، عند ومنزلة وجاهة ذو اللأتكة قالت،: وفرئة 
زلفى.اض إل لتقربنا 

عبادته.ق قبلة الكعبة أن كإ العبادة، ق لنا قبلة الأصنام جعلنا قالت،: وفرقة 
الصنمعبد فن اممه، بأمر موكلا شيْلاثا مللئ، لكل أن اعتقدت قالت،: وفرقة 

اشبأمر بنكبة ثسهلان أصابه ولا الله بأمر حوائجه الثيهلان قضى عبادته حق 
انتهىكلامه.،. تAال١ 

إلايووا؛ ممن أرادوا ما المسرين بأن ومرمحهم الأئمة هؤلاء كلام إل فانظر 
زيدعن حكام وما ممر ابن ذكره ما وتأمل النه، عنلء ثماعتهم وءلل._ا الله إل التهرب 

قديمق المشركون اعتقدها التي هي الشبهة وهذ0 قال: ثم نيد، وابن أملم ابن 
عنها،والنهي برئها عليهم وسلامه افه صلوات الرسل وجاءتبمم وحديثه، الدهر 
ثمالشفاعة، إلا أرادوا ما الكفار أن الزمر: آية عند اض رحمه البكري ذكره ما وتأمل 
كفر.هدا بأن صرح 

را(-فداينكم)أ/ا-إ(.
(.٤٧ّحان)ص لأبن الأفهام، جلاء  fUjعن!الظلام غامب كثف انظر: )٢( 



٤٣٤

التوحيدحمى j المالخي محمؤع 

القربإلا عبدوا تمن أرادوا ما النممار أن له: سن كتابه ق اممه ذكره ما امل فمن 
الطروتنزل الخلائق نحلق أما فيها يعمدوا ز فإمم اغ، عند شفاعتهم وءلاوّ_إ اممه، إل 

ذلك•ل له شريك لا وحده اممه هو لذلك الفاعل أن مقرين كانوا بل النبات، وتنبت 
وآلابصرنملكآلخمع اثن وآلأزض الثناء من و،وظم من ئل ؤ تعال: اممه قال 

مسموثونؤسيدمآلأ؛م وسةرجآمح 
حاىمن سالثهم وبن ُؤ تعال: وقال [. ٣١]يونس؛ ه وأ?( يتقون اقلأ محمل آثرح 

4ق|ئ؛ يوقعون قاف آس وآلمنرليمولن ونحرآلئص وآلأزض آلثمنو'ت 
ْكتزملنوتأج؛'إن فيها محلؤ تعال: وقال [• ٦١

ورب، 1وشمنو'ت١٣رب من ش ثدكزوت. أقلا محت ننمولون 
هكنَمثكوث بيده-، من ش أئ( ثئموت أنأي محت نيمولويت• ،( ٤٥٥آلنفلم 

قافش نيقولويت؛لأج ءآ( ثعأتون كنئز ون عته ■نحاز وهويترولأ سء 
أنفيها اف أمحر التي الايات من ذلك غثر إل [ A،\-A؛4 نمحروث. 

ؤيثمعواليمربوهم يعثدومم كانوا ؤإنإ الرازق، الخالق هو اض أن معرفون: المثرين 
4آللأ عند شمعنزثا ويقولويئن ؤ قوله: ق سبح—انه ذكره كإ لهم، 

آخر،إله معه يجعل ولا وحده، ليعبد الكتب، وأنزل الرمل، اض فثعئ، ليوس:ما[، 
إلاياذن لا وأنه بإذنه، إلا أحد عنده يشفع لا وأنه له، كلها الشفاعت أن سبحانه وأمحر 

القيود.برذْ مقيده والثماعة التوحيد، يرصىإلا لا وأنه وعمله، قوله صي رش 
ولافنا نمذكون لا اولولناثوأ محت شمعآآ آممب دون من ارِأ-محدوأ ؤ : تعال قال 

منلكم ما ؤ تعال: وقال [. ٤٤]الزعر:م؛، ه خميعا دقيآلشمنه محل يعقلموتل 
إلاعتد٥ر يقفع اثدى يا من ؤ تعال: وقال [. ٤ ت والجدة ه شمع ولا ؤؤا من دووهّء 
وهآلرحم-ننمناذن إلا Jغفعآلشمنعه لا يومؤذ ؤ تعال: وقال [. ٢٥٥لالقر٥ته بإذذهِء 
ثغىوكرمنثلكفيآلثنأؤ'تلأ ٠ ؤ تعال: وقال '١[. فولأ.4]^:٩ له'■ ونمى 



والكتابالة نحكم لر من عل والرد الذاب الفواى 
٤٣٠

وقاللالجم;أ'اآ[. ه إإت(إ ويرمى لنزمآ، آس ياذن ان تعد من إلا نيئا ثمنع،لم 
[.ttiL]،ه وهُ اذؤى لمن إلا ■ءغدهُ آكسئ نفع ولا ؤ ت تعال 

وأكرمآدم، ولد سد وهو ه الله رسول عن وجهت غر من الصحّحتن وق 
اليمحامد عئ ويقنع ساجدا، لله فأحر العرش نحت، ٌآنى قال؛ أنه افه عل الخلق 

وقلرأسك، ارغ محمد يا يقالت ثم يدعني، أن الله ثاء ما فيدعني الأن، أحصيها 
أرعفيكر آعودرا ثم الخثة أيحلهم ثم حدا ل فيحد — قال — تشع واشئع سمع، 
الأنبياء.سائر وعل عليه وسلامه الله صلوات مرات 

انآوذئن'-محادون واندوبمه ؤ تعال• قوله عند - اممه رخمه - البكري الإمام وقال 
الشفيعنفي ه[ت ١ ]الأنعام: 4 تميع ولأولا ننيؤبه، لهم نس نبهم إك 'محشروأ 

غركاما بإذنه، إلا تقع لا إما حنث من لأما الأحرة، ق واقعة الشفاعة كانت ؤإن 
منحال النفي وخملة الرتب، ل؛بيين ذللثج جعل لكن وهوكيلك غره، من موجودة 

انتهى.العاصمون، المؤمنون به والمراد ، لخوف، ا محل وهي محشروا، خبمسر 
آلئخمنله أذن من إلا آلئمنه نفع لا يؤم؟د ؤ تحال؛ قوله عند أيما وقال 

وقالفقعل، لاّملإومن؛ن تكون الشفاعة أن عل دل ا[ت • ه لولا؛يم' لهُ ورمى 
^بآتنو'توآلأزضشآسهمل ؤ تعال'؟ قوله عند ممر ابن الدين عإد الخاففل 

المواتحلق الذي هو بأنه محترفون لأنبمم هو إلا إله لا أنه تعال يقرر ]الرءد؛ا'١['. 
يعثدومم،أولياء اطه دون من اتحدوا قد هذ.ا ْع وهم ومدبرها، رما وهو والأرض، 

كانواكإ له، عبيد له نحلوقة أما يحترفون هم آلهة معه المثركون هؤلاء عبد ؤإنإ 
طك(.وط غلأكه للخ،، هو شريكا إلا لسك، لك شريك لا )لمك تلمهم: ق يقولون 

فأنكر٣؛؛، ]الذس 4 رلش ليمربوثآإوآش إلا ما ؤ قوله؛ ق عنهم أمحر وكا 

وعمدة٤(  ٥٦، ٤٣٧/١اص)١ نح ١(واطر:  ٤٩٣(وسلم)رنم ٤٧٦)رنم (احرجه
(.١٢٧-١٢٦/٢٣()٨٣/١٨القاري)





والكابالمنة نحكم ل؛ من عل ارد ل الذاب الفواى 
٤٣٧

.٢١دوه«رمن حالقا !؛a، إله لا قال: من القياْة يوم بشماص الاس ررأسعد 
بضلتحرق ري عند من آت 'رأتاف اف رمول قال نال؛ مالك بن عوف وعن 

يشركلا مات لن وهي الشفاعت فاخرت الشفاعة وب؛ن الحتة أمتي محق بدحل أن 
ماجه.وابن الترمذي رواه ش؛ثاء باق 

ض،التوحيد جرئوا الذين التوحيد أهل ه اض رسول بثفاعة الناس قامعي 
ال؛تعنال ، مسحاته اض ارتقى الذين وهم الشركية، التملقات س وأحلموه 

ثغمعلا يومأ-ز ؤ تعال؛ وقال ]الأساء:م'آ[، ه لنزآزمئ إلا نئمعوت> لا وؤ 
أتهسبحانه فاحم [، ١٠٩]طه: مولأ.؛ه لهُ لهآلرخمننوزصى مناذن إب آلئسه 

للثاغ.ؤإذنه له، الشفؤع قول رصاه يعد إلا ني شفاعن يومئذ محمل لا 
فيه،يشفعوا أن للشفعام يأذن فلا قوله، يرخى ولا يرتضيه لا فإنه المشرك فأما 

محمؤعيوجد لر فا للشاغ. ؤإذنه له، المشفؤع عن رصاه بأمرين! عالمها مسحاته فإنه 
الذيفإنه سبحانه، منه هي الحقيقة ق الشفاعة وهذه الشفاعة، توجد لر الأمرين 

بهيستحق ما لفحل وفقه والذي له، المشفؤع عن رصي والذي قل، والذي أذن، 
لمفيغفر الإخلامحس، أهل عل يتفضل الذي هو وتعال تبارك فالرب، الشناعة. 
فيهاكان ما القرآن نفاها التي فالثناعة لياكرمه، يشفع أن له أذن ص دعاء بواسطة 

•٩( ٩ اوخأري)رقم أحر-بم )١( 
•راردول،  ٢٦٤٦٣يقم  ٢٢١١رنم هب ف حبان ابن احرجم )٢( 

١٦٣/٢0(١٣٤رjم٧٣/١٨(واسرانفيص)٢٤٤١القلمان)رنممآههآ(وامذي)رنم
شوابن وسه. ( ٨٧•)Y/ الإبجان ق مالْ وابن ( ٢٩)\اص ٤( • ٤ >إ/ وأ،صو ( ٣٤٣رنم 

)آ/بممكرقاخام(>آ/اهارُماآم(ودادفيهمس)رئماخا(.
رمونانال، القيامة؟ يوم ؛شفاعتلث، الناس أسعد من اض رسول يا قيل! ةالت أنه ه هريرة أبيا فعن  ٢٣)

حرصكمن ئاراب—، منلثؤ، أؤل أج الخدين، هد؟اعن لاسألني أن ياأباهريرة ظننت، القد ه.' اممه 
نفه•أو تيه من حالفا اه إلا إله لا تال: من القيامة يوم بشماصي الناس أسعد الخديث، مل 

(.٩٩البخاري)رنم احرحه 



٤٣٨

الوحيدحى j المالخي محموع 

تكونلا أنبما ه الّتي لمح، كتابه، من مواصع ق بإذنه بحانه افه أثبتها ولهذا شرك، 
ماك.بن وعوف هريرة أب؛( حديث، من تقدم كإ التوحيد، لأهل إلا 

ومعّودهإلهه الرب ومتخذ فيه، يشع ولا شفاعته، تنفعه لا مشرك الشفح فمتخذ 
شئمعآء آلله دون من ارآمحذوأ ؤ تعالت مال، فيه، يشفع أن للشفح ياذن الذي هو 

،٤٣ه]م'/■' ئلسألتسهخميعا يعق1ورآن;ثم; ولا ثنا يمذكون أولوهفائوألأ 
يممعهزولا هباب لا ما آثي يؤب من ويعتدوث ؤ تعال؛ وقال، [• ٤٤

وآ1شمثو'تنعلم لأ بما اتئبموتآممه ثل عندآش شمعنزنا ٠ثؤلآء ويقولوينح 
]يونس:م١[.عمايقركوتإن|؛أه ويعق نبمحنغهُ قآلأوص ولأ 

تحصلإنإ باتحادهم تحصل لا الشفاعة وأن مشركون، شفعاء التخذين أن فمن 
بيانه.تقدم كإ له، الثفؤع عن ورصاه للشاير محسحانه بإذنه 

ابنأو الأنبياء أو اللائكة جعل من أن عل دلا والسنة، الكتاب أن واكصود 
لأجلاش عند لهم ليشفعوا افه وبن بينهم وسائط المحجوب، أو طالب، أبا أو عباس 
قال:ئن والمال؛ الدم حلال مشرك كافر أنه الملوك، عند يفعل ك،ا اممه، من فربمم 
لم،مأنه وزعم وصام، وصل افه، رسول محمدا أن وأشهد افه إلا إله لا أن أشهد 

أمممحبون وهم الدنيا، الحياة ق سعيهم صل الد-ين أمالأ، الأحرين هوس بل 
•صنعا محسنون 

افهرسول قاتلهم الذين المثرين بان مصرحا، وجده العزيز القرآن نائل ومن 
والأرصنمهن ومن السع السموائت، وأن الرازق،، الخالق هو اممه بان قرون؛ م. 

قعنهم تعال حكاه ك،ا وتصريفه، قهره وتحنا عبيده، كلهم مهن: ومن السبع 
بانمصرعا، وجده - السور من وغيرها والعنكبوات، الومنن وسورة يونس سورة 

والمائدةسبحان سورة ق عنهم ذلك تعال ذكر كإ الصالحن، يدعون المشركن 
سورةق ذللثج ذكر كإ الملائكة يعبدون أتيم عنهم ذكر وكذللث، السور، من و'نيهما 
الشفاعةإلا عبدوا ممن أرادوا ما المشركن بان مصرحا ووجده والنجم، الفرمان 



والكابالمة نحكم ل؛ س محل الرد ز العذاب الفواى 
٤٣٩

السور.من وضرهما والزمر يونس صورة ق عنهم تعال ذم كا اش، إل والقرب 
اكركناعتراف امحي: الثلاث المائل بلْ س ف الخرآن أن ممم سن فإذا 
سنالثماعة، إلا منهم أرادوا ما وأمم الصالحتن، يدعون وأمم الربوييه، بتوحيد 

الشدائد،وكثف، الفوائد، حال_، موالهم من اليوم الشور عند يفعل الذي أن لكم 
شبهوامشبهون، الشركين هؤلأء فإن المثركن، به افه كمر الذي الأكثر الشرك أنه 

بالمخلوق.تعال الخالق 

هذاله ضع لا ما هؤلاء؛ عل الرد من العلم أهل وكلام العزيز القرآن ول 
ثلاثة;وجوه أحد عل تكون الناس وين الملوك بن التي اممل الومفإن الموصع، 

يعرفلا الله إن قال; وس يعرفونه، لا ما الناص أحوال عن لإحارهم إما 
فهووالصالحن الأولياء س أوغثرهم الأنبياء بعض بذلك عغثره حتى الحبال أحوال 

لولا الأرض ل حافية علته نحفى لا وأحفى، الر يعلم بحانه هو بل كافر؛ 
السإء.

يعاونونه،بأعوان إلا أعدائه ولغ رعيته ندبثر عن عاجزا المللئ، يكون أن اكاق• 
ولاظهثر له ليس سبحانه والله وعجزه، لذله وأنصار يعاونونه أعوان س له فلابد 

الغنىوهو وحالقه، ربه ميحانه فهو الأسباب من الوجود ل ما وكل الذل، من ول 
ظهرائهم،إل المحتاحن الملوك بخلاف إليه، فقثر سواه، ما وكل سواه ما كل عن 

هوإلا إله لا بل المللئج، ق شريلث، له ليس سبحانه وافه شركاؤهم، الحقيقة ق وهم 
ملكلا بإذنه، إلا أحد عنده يشفع لا ولهذا الحمد، وله الللث، له له، ئريلث، لا وحده 
شريلئ،فهو إذنه بغثر عنده شفع من فإن ضرهما، عن قفلا مرسل، نبي ولا مقرب 

لهشريلث، لا تعال وافه منه، يهللب، ما يفعل حتى بشفاعته أثر الطلموب حصول ل له 
بوجهمنالوجوْ•

محركهبمحرك إلا إليهم، والإحسان رعيته لنفع مريدا الللث، يكون لا أن التالث،ت 



اكدحيم j المالخي جميع 

يكونيحنث عليه يدل من أو ويعقله ينصحه من الملك حاطب فإذا خارج، من 
رعيتهحوائج قضاء ق وهمته الملك إرادة نحركن وعناقه يرحوْ 

وكلبولدها، الوالدة من بعباده أرحم وهو ومليكه، ثيء كل رب تعال وافه 
أرادإذا سحانه وهو يكن، لر يشأ لر وما كان ثاء ف،ا بمثيثته، تكون إن،ا الأسباب 

يشفعأو له ؤيدعو هذا إل محن هذا جعل بعض، يد عل بعضهم الماد نفع إجراء 
إرادةوالداعي المحن هذا قلب ل خلق الذي وهو كله، ذللت، خلق الذي فهو له، 

خلافعل يكرهه من الوجود ل يكون أن بجون ولا والشفاعة، والدعاء الإحسان 
إلايشمعون لا عنده يشفعون الذين والشفعاء يعلمه، يكن لر ما يعلمه أو مراده، 
شريكايكون عندهم الثاغ فان الحتاحن، الملوك بخلاف ؛يانه، تقدم كإ بإذنه، 

إذنبغير الملوك عند يشمحون وهم ملكهم، عل لهم مذلاهرا يكون وقد الملك، ق لهم 
الملوك.

حشومكافثهم، إحامم لحزاء وتارة إليهم، لحاجته تارة شفاعتهم؛ يقبل والللئ، 
أعرضلو حش والولد، الزوحة إل محاج فإنه لذللئإ، وزوجته ولده شفاعة يمثل إنه 

عناقشفاعته يقبل لر إذا فإنه مملوكه شفاعة ؤيقبل بذلك، لتضرر وزوجته ولده عنه 
عندبعضهم الحبال وشماعة صرره ق يعي أن نحافة أخيه شفاعة ؤيقبل يهليعه، لا أن 

أولرهبة.لرغبة إلا أحد شفاعة أحد يقبل فلا الخض، هذا من كلها بعض 
عإسبحانه الغني هو أحد، إل مجتاج ولا بجافه، ولا أحدا يرجو لا تعال وافه 

عنديعدونه ما جض من شفعاء يتخذون والمشركون إليه، فقير سواه ما وكل سواه 

نغمعهزولأ نفرهب لا ما م دوب من وبمتدوث ؤ تعال: وفال المخلوق، 
قآوثّنطو'تاليما اتتجونجأس عأندألألأهل شمعنوثا هثولأ، ويقولورت> 

تعال:ال وق]منس:خا[١ ه عمايقركوث. وثعنق ستحثهُ آلأزص ولاق 

ا-٧٢ ١ ٢ ٦ / تمة)١ ابن الإسلام شخ فتاوى محموع انفر: :١( 



والكابالمة نحكم لر من عل الرد j الذاب الفواى 

'كقذأطوضفزولا•محويلأينزذؤو_تن•ق عوأممحوضئمسدلأيث ل قؤ 
ويرجونأقرب أيم نهزآنوبة إق يتثئوث يدعوث اوكهمس :؛!، 

ا.0 ٧ ، ٥ الإصراء;٦ ] ه ؛؛( ومحيورا ن وبذي عداب إن ئ عداته ؤمحافوؤتح ُ رحمته 
تحويله،ولا الداعي عن الضر كشف يماللث، لا دونه من يدعى ما أن سحانه فامحر 
أثبتوهما سبحانه اممه نفى فقد الله، إل ؤيتقربون عذابه، ونحافون رحته يرحون  ٢٠٦٠٢

فتتهاممه أراد من وأما افه، هداه لن كفاية ذكرنا وفتإ والأنبياء، الملائكة تومعل من 

ه'نشدا قليا لهُ يد قلن بملل ونت قهوآلمهئد آس مزيد ؤ فه حيلة فلا 
]الكهفإ:ماا[.

اسالمأو،ة 

ولريصل ولر اممه. رسول محمد افه إلا إله لا قال.' من فقالوا: الثانية، المسألة وأما 
مزمنأ؟يكون هل يزك 

يدعوسركه عل مهيم؛ وهو اف، رمول محمد افه إلا إله لا قال: من أما فنقول: 
مرككافر فهدا الكربايتج، وتفربمع الحاحايتح، قفاء ووألهأأ حم تغيا وياجلوتى، 
أنهوزع%إ وصام وصل افه، رمول محمد اممه إلا إله لا قال: ؤإن والمال، الدم حلال 

ومغالصلاة ترك ولكنه به، يثرك ولر تعال اممه وحد إن وأما بيانه، تقدم ك،ا او*ا م
ولكنهبالوجوب أقر إن وأما إجاعا، كافر فهو للوجوب جاحدا كان فإن الزكاة، 

فإخماعهمأخمعوا إذا والعاناء كفره، ل العناء اختلف قد فهذا تكاسلا، الصلاة ترك 
اللهإل فيه تنازعوا ما رد ثيء ق تنازعوا ؤإذا ضلالة، عل بجتمعون لا حجة، 

قولهمن يوحذ أحد كل بل الامحللاق، عل بمعصوم ليس متهم والواحد والرسول، 
آسإل قردوْ سء ل ثثرعم قإِن ؤ تعال• اممة مال ه الله رصول إلا ويترك 

إلاعيه ويرد توله س ,>حذ أحد كل ١(:  ١٩٦ رنم ١  ٥٥)Y/ الخئء كثف ق انمجالوبي ق1ل 
يوحدإلا أحد من ما ر٠عهت عباس ابن عن اممراق ق بل مالك، قول، هومن قق• القبر هذا صاحب، 



الوحيحمى j المالخى جموع 

إلوالرد ممابه، إل الرد هو اف إل الرد ااعال،اء: قال [، ٥٩لاس: 4 وآونول 
تيرئمن فيه آحتلمم وما ؤ ت تعال وقال ، وفاته بعد السنة إل الرد هو الرسول 
عندودعا ممابه عن أعرض من تعال الله ذم وقد [. ١ • ]الشورى: ه آلله إل طك؟ 

آلرنولوإِل آس ^'^}1 إل ثعالوأ ثم قيل وإِذا ؤ ال: تعفقال ضره، إل الخانع 
تفتقول هذا عرف إذا ا ٦ ]النساء:١ إؤم'أ صدودا عنك يصدون رايت^نخنمقإن 

لوجو7أا،جحود ضر من كلأ الصلاة تارك ق — الله رحمهم — العلياء اختلف 
بكفر0،محكم لا أنه إل وماللئ، قوليه أحد ق والنافعي، حنيفة أبو الإمام فذهب 

احميت بقول ؤؤ الله رسول سمعت قال! الصامت بن عبادة رواه بعا واحتجوا 
ومنالخة، يدحله أن عهد افه عند له كان حن أتى من العباد عل الله كتبهن صلوات 

وذمت،.. له؛؛ غفر شاء وإن عذبه، ثاء إن عهدت الله عند له فليس حن يايتط لر 
بنالله وعيد راهويه بن ؤإسحاق قوليه أحد ق والشافعي حنبل بن أحمد إمامنا 

الأئمةكبار من وضرهم الطيالي داود وأبو الختيال وأيوب والخعي البارك 
بنأحمد الشخ عنه ذكره إحماعا راهويه بن إسحاق وحكاه كافر، أنه إل والتابعين 

الكبائر®اقتراف عن "الزواحر كتاب! ق وذكره الأربعين، شرح ل الهتتمي حجر 

ه.اش رسول إلا ويترك عمله من يوحد إلا أحد من محا بلغفل: الإحياء ل وذكره أوييع، نوله من 
واشالقاصد، ق كدا صحح، ومعناه 

(.٢٢٨-٢٢٧/١(والأءممادّ)٥٧٩/٢سمر))\(ا;نلر:-فياممرى)ه/اها(والدر 
رقم١  ٤٢)ا/ الكثرى j دالن-اثي ٤( ٤ ٩ رنم  ٣٦٠الخارة)A/ الأحاديث، j الضياء أيترجه )٢( 

)رقموالدارمي ( ١٥٧٣رقم  ٣٦١)ا/الكبرى ل والمهقي ( ١٤٢•)رقم داود وأبو ( ٣٢٢
(٩٦٧ساكاسن)مأإأرماماأ(واينتيءام)آ/حآأرم 

وتحفة( r<\\-rAA/rr))ل/بممأ( والممهد ( Y) (r-r/^r؛T/r)ازرى نح وانظر: 
الأحوذى)آ/أ؛؛(.





اكدحيم، j المالخي بموع 

فقال;يوما، الصلاة ذكر أنه ه التي، عن ه العاص عمروبن بن افه همد وعن 
لرعاليها محافظ لر وس القيامة، يوم ونجاة وبرهانا نورا له كانت، عليها حافظ ®من 
وأبي(وهامان، وفرءوذا ئاردذا ْع القيامة يوم وكان نجاة، ولا برهائا ولا نورا له تكن 

صحيحه.ق حبان وابن حاتم وأبو أُهمد الإمام رواء حلف،® ابن 
شسا،باق الاتشرك فقال(؛ ه اف رسول( أوصاق ثال،؛ الصامت بن عبادة وعن 

الرحمنعبد رواه ، الماةاا١ من حؤج فقد عمدأ، تركها قمن عمدا، الصلاة تترك ولا 
سه.ل حاتم \لي ابن 

فقادمتعمدا مكتوبة صلاة ترك ،امن ه؛ اف رسول( هال( قال(ت جبل بن معاذ وعن 

أحمد.الإمام ورواه ٢ افه®؛ ذمة منه ؛رنت، 
الصلاةأترك لا ®أن هؤ اف رمول( عن القاسم أبو أوصال نال(ت الا-رداء أبي( وءر^ 

رنم٢ ١ ٤ )ا/ أيضاق وقال، به. لابأس يإساد الأوط j رواءاسران، (: ٨١٦رنم ٢ ١ ٥ )ا/ 
وعون( T'^-T'W/y)الأحوذى تحفة وانظر؛ صحيح. بإسناد اممريآ اض مة رواه (؛ ٨١١

والدارس( ٢٥٤الظمآن)رنم موارد وق ( ١٤٦٧رقم صحيحه j حان ابن أ-محرجه )١( 
الترغيبj الذري وقال، ( ٣٠١*حميد)رقم وهمدبن ( ١٦٩/٢وأحمد)( ٢٧٢١)رقم 

j(والطراق أمد رواء (؛ ٢٩٢الجمع)١ا 3، الهيثمي وتال جيد، بإسناد احمد رواه (؛ ٨١٠٢رقم 
مات.أسو ورجال والأوسط امر 

٨٨٩الصلاة)٢; قدر -مظيم j والروزى ( ١١٠٥ رقم  ٢٨٨-٢٨٧المحارة)M ل، الضاء أ-محرجا< )٢( 
الخ،وي؛قال صريح، بن سالمة وفيم الطراق رواه (؛ ٢١٦الجمع)؛/ق الهيثمي وقال (. ٩٢رقم'

رقم٢ ١ ٤ )\/ والترمب الترغيب j الذري وقال المحح. رحال رجاله وبب بمرق، لا 
•؛إ.باس لا بإسادين الصلاة كتان ل نمر ومحمدبن اممرال ورواه ٨(؛ '٩ 

وأحمد( ٢١٠١٠رقم  ١١٧/٢)•الكيم وو ( ٧٩٥٦رقم  ٥٨M)الأوسط ذ اسدانٍ، أخرجه ( )٠١
ولاالأوسط j اممران، رواه الخدين، (؛ ٨١٨رقم ٢ ١ ٥ الترغيب،)١; ذ الذري وقال 

الكيثرل والطراي أحمد رواه (؛ ٢١٥/٤الجمع)ق الهتثعي وتال التابمات، ل( بإسناده باس 
ثقات.أحمل. ورجال 



والكابالة محكم ل؛ من عل والرد الذاب الفواكه 

حاتم.أي ابن رواه خ الدمة؛؛ منه برئت فقد متعمدا تركها فمن متعمدا 
وعمودْالإسلام الأمر رردأس قال؛ أنه ه الني عن جل، بن معاذ وعن 

الحديث.الصلاة 

مننيئا يرون لا . محمد أصحاب كان قال؛ العقيل قيق ث بن الله عبد وعن 
الرمدى.رواه ،، اكلأةل غر كفر تركه الأعإل 

إحميعمع تقدم ما مع الصلاة تارك كفر ق صرمحة ترى كإ الأحاديث فهده 
مذهبوهو قيق، ث بن الله وعبد حزم وابن راهويه بن إسحاق حكاه كإ الصحابة، 

بعدهم.ومن التا؛عين من العناء جهور 
ومحمدحنيفة أبا إلا كسلا الصلاة تارك قل عل مجمعون كلهم العلياء أن اعلم ثم 

أويموُت، حتى المقروصة الصلاة تارك محس قالوا؛ فإنمم وداود الزهري شهاب ابن 
إلهلا يقولوا! حى الناس أقاتل أن ررأمرت ه؛ بقوله القول لهذا احتج ومن ، يتوب 

فانالجعة، أبحي فقد ا بحقهاا<أ إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها فإذا الله إلا 

وابن١( ٥ ٢ ٤ )رقم فن الأعل اسماي ق واللألكائي ١( ٨ )رقم الفرد الأدب ق الخاري أحرجه ( ١ر 
المجمعق الهثمي ونال، ( ٥٥٨٩رنم ١/ ١ )ه/ الإي،ان شعّا ذ واليهقي ٤( • ٣٤)رنم ماجه 
وقالثقات، رجاله وبتيث حن وحديثه حوب بن شهر وفيه رواه (؛ ٢١"٧  ٢١٦)؟/

فيه.خالف شهر حن، إصناد ط؛ ١(: '٩ ر٤/ الزجاجة مصاح ق الوصرى 
)رقممد بن ومد ( ٢٦ ١٦)رقم والترذي ١(  ١٣٩٤رقم  ٤٢٨الكبرى)٦/ ق المائي أخرجه )٢( 

حديث،هزا الترماوي: وقال ( ١٩٦رنم  ٢٢-•٢١٩/١الصلاة)قدر تعظٍم وأ والروزتم، (، ١١٢
(.٤٦-٤٤/١والحكم)العلوم وجامع ( ٣٣٩والترمب)٣! الرغتب وانظر؛ صحثح، حن 

انمالحتنمحاض ل الروي وذكرْ ( ٢٦٢٢)رنموالارْذي ( ١٢رثم الحاكم أخرجه )٣( 
ماجهابن سن ثرح وانفلرت صأءح. بإساد الإيعاز كتاب ق الرمدي رواه وتال؛ ( )ص٣٦٢
oy/(( ) انمود وعون )الحلالهادى عبد لأبن المملمتق أحايين، تحقيق وتقيح )آا/خ؛أ

الصحٍح.رجال وهؤلاء ٢( * ٤ والأنار)١/ الأحاديث، نحرج ل الزيلعي ونال ١( ما١ )٢/ 
)ا/اخا(القارى وعمدة و)(ا\لأ'بأ-ى ( ١٣)أ/•ازرى نتح انظر؛ )٤( 

^(.١rv - ٤٣٦ / الأوطار)١ ونيل ٣( ١ ٢ الأحوذى)٦/ وتحفة ٤( ١ أ/ )٤ ١( ٦ ٥ و)ه/ 
(.٢٢لم)رقم )ه(أخرجهالخارى)رئمهأ(وم



التوحدحى j المالخي جميع 

اض.ثاء إن وطه يانه سياق ك،ا بقتله يقول لا لمن فيه حجة لا الحديث هدا 
هاثتلوأؤ تعال؛ فقوله الكتاب أما والسنة.. بالكتاب فتله عل الحمهور واحتج 
آلصلوهواقاموأ ثابوأ ؤ...هإن تعال! قوله إل وجدئموهز..ه حيت آلمقركتن 

ؤإقامالشرك من بالتوبة الكف فشرء؛ل ]اكوٍة;ها، بر أندينهلم قحازأ اثوأآلرًكو0 ؤ؛ 
•سبيلهم نحل ولر قتلهم، عن ، يكفلر اكلاث هن.ه توجل- لر فإذا الزكاة، ؤإيتاء الصلاة 
قال؛ه أنس بن الربح حدثنا أبوأحمد حدثتا عل بن نصر حدثنا ماجه! ابن قال 

له،ثريلث، لا وعبادته وحده، ف الإخلاص عل الدنيا فارق #من ه.' اف رسول قال 
الل.ىافر دين وهو أنس; قال ا، راضءل عنه واف ماتر الزكاة ؤإيتاء الصلاة وإقام 

الأهواء،واحتلافح الأحاديث، هرج قبل رم عن وبلغوْ الرمل، به جاءُت، 
الأوثانحلعوا قال: يم< ثاتوأ قان ؤ اض: أنزل ما آحر ق اض كتاب ق ذلك وتصديق 
آحرى;آية ق وقال ه، شلهم آلصاJوةوء١ثوأآلريكوةقحزأ موأ liؤاؤ وءبادت؛ا، 

[.١١التوبة!] يمر آليين ل محم قإحؤ ؤءاثوأآلرًفوه واقاموأآلصلوه ثابوأ إن هؤ 
قال•الّكا. أن عنها• اق رصي عمر ابن عن الصحيحين: ق فثبتر السنة وأما 
ويقيموااق، رسول محمدا وأن اق إلا إله لا أن يشهووا حتى اكاس أقاتل أن ®أمرمحت، 
بحقإلا وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلاة 

والزكاة.والصلاة الشهادتين عل العصمة فعلق ا اف«ر عل وحاحم الإسلام، 
فاقروابعدن أما عيان، أهل إل اق رسول محمل "من فيه•كتابا ه النك، بث وقا~ 
محالاالساحلر، وحطوا الزكاة، وأدوا اق رسول والني اق إلا إله لا أن بشهادة 

رنم r-iT/Tوالحاكم)( ٢١٢٢الخارة)آ-/آ-آارنم الأحاديث ذ القدّي الضتا، أحرجه )١( 
الحاكم.وصححه ( ٦٨٥٦؛"آرقم ١ الشب)ه/ ق والبيهقي ٧( • ماجه)رنم وابن ( ٣٢٧١^

تما*امآ-ا'*امآ(.)٢; كم وشر١^٠ ( ١٣٦وال.راكور)إ/ ( VAfS'> شدالطري انفلر: )٢( 
(.٢٢وسالم)رقم ٢( ٥ الخادي)رنم أحرجه )"١( 





اكوحدحى j المالخي محمرع 

قولكم.إطال ق لكث لكان بحقها،١ 
العاصمj ثئ فقد افه إلا إله لا الكافر: قال إذا اممه رحهم - ءالءاؤنا قال وقد 

الشيؤيكون بطلت، ؤإلأ العصمة، تحققت، ذلكا تمم فإن عنه، الكف، فيجسا لدمه، 
إلهلا يقولوا: حتى الناس أقاتل أن ااأمر'تا فقال: وقتح، ق حديث، كل قال د قء 
ومالهدمه وصار عنه، كمؤ قالها إذا الحارب الكافر أن الملمون ليعلم اف" إلا 

والعبادس،التهادتجن إل ممدود القتال أن الآحر الحديث، ق ء يس ثم معصوما، 
اض،رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا أن يشهدوا حض الناس أقاتل أن راأمرُت، فقال: 

ولئلامحصلبدلل؛،، إنإ وكإلها العصمة تمام أن قبس الرلكةاا ^^١ الصلاة، ويقيموا 
حتىالصحابة لبعض وقعت، ك،ا الدوام، عل يعهم الإقرار محرد بان الشبهة تقع 

ه.وافقوه تم الصديق، أيويكر حلاها 
إٌالصحابة أن هريرة؛ أي حديث، معنى ق فهمكم وحهلا قولكم اد فيبس وما 
عمرامحتول وعمر، يكر أي ؛_ وقعت، منامحنرة بحد الزلكة مانعي قتال عل أحمعوا 

قتالعل حجة الحديث، أن ه الأمة صديق قبس هريرة، أيى يحديث، بكر أبي( عل 
يشهدونوهم الزلكة، مانعي قتال عل الصحابة وسائر عمر فوافقه الرلكة، غ مس 
ثميتإمه، الحديث، نو3، ونحن ؤيمالون، الله رسول محمدا وأن الله إلا إله لا أن 

العاياء،س أحد به يقل لر الفاسد فهمكم أن ليت؛بر( شرحه، ق العل،اء قاله مجا ندكر 
،فنقول:الأمة  ٤٧ؤإ•؛نة واللالكتادس، محالفح مذموم، مشووم فهم وأنه 

منكفر من وكفر ٌ افه رسول توق ،١١ قال؛ هريرة أب؛، عن، اكبحى ذ نت 
أن(ءأمرُتؤ إؤ: افه رسول قال وقد الناس، تقاتل كيف، بكر• لأي عمر قال العرب، 

إلاوأموالهم دماءهم مض عصموا قالوها فإذا افه، إلا إله لا يقولوا: حض الناس أقاتل( 
المال،حق الزلكة فإن والزلكة، الصلاة ؛؛j( فرق، من لأقاتلن بكر: أبو فقال بحقها® 

القاريوسة ( v) (ywy-iV/T)\/\^ ٧١وفح ( ٣٣٧)آآ/ممر ابن شتر انظر: )١( 
)ل/آا/لحمل(والإحكامللآ.اوى)؛/ا"اصأم(.



والكتابالذابلالردءلسلميماوت الفواى 

عمرتقال منعه، عل ؤولقاتلتهم اف رسول إل يودونه كانوا عقالا منعول لو فواش 
الحقأته فعلت للقتال يكر أي صدر شرح قد اف رأت أن هوإلا ما فواض 

منوهو الإبجان كتاب ل لم ومالزكاة، كتاب ق البخاري حزجه الحدث وهذا 
جحدلا المع محوي للقتال اليح جعل ه الصديق فإن قولكم، اد فعل الأدلة أعفلم 

فقال!لم مصحيح شرح ق الحديثه هدا عل اف رخمه النووي تكلم وقد الوجوب؛ 
ؤيقيمواافه، رسول محمد افه إلا إله لا يقولوا! حتى الناس بقتال الأمر ])باب( 
عممذللث، قال س وأن ^ؤ، الك، به جاء ما بجمح ؤتومنوا الزكاة، ؤيوتوا الصلاة، 

سوغرها الزكاة مغ س وقتال تعال؛ اه إل سريرته ووكلت، بحقها، إلا وماله ه نف
قالقال؛ ثم الحديث،، ساق نم الإسلام[ بشرائع الإمام واهتإم الإسلام، حقوق 

اض.رحمه قال الفوائد س فيه لما ذكره س لابد حسنا كلاما الكلام هذا ثرح ق الأaإابي 
عنارتدوا صنف، صنفن؛ كانوا الردة أهل أن يعلم أن هذا ل تقديمه محبا ®مما 
منوكفر بقوله؛ أبوهريرة عناهم الذين وهم الكفر، إل وعادوا الملة ونابذوا الدين، 

بالصلاةفاقروا والزكاة، الصلاة بين فرقوا الأخر والصنف، العرب، من كفر 
هؤلاءصمن ق كان وقد الإمام... إل أدائها ووجوب الزكاة، فرض وأنكروا 
عنصدوهم رؤساءهم أن إلا يمتعها، ولا بالزكاة يمح كان س الزكاة المانعن 

صدقامم،حمعوا فإمم ير؛وع، تمني ذللثج ق أيدبمم عل وفضوا الرأي، ذللثا 
فيهم*وفرقها ذللثا، من نويرة بن ماللثه فمنعهم بكر، أي إل ما يبحثوا أن وأرادوا 
عليهواحتج ونافره ه، لعمر الشبهة ووقعت، الخلاف، عرض هؤلاء أمر وق 

ئالهافقدعصمفمن إلاافه، لاإله يقولوا حتى الناس أقاتل أن ررأمرُت، المي.؛ بقول 
ؤيتأملأحره، يقلوق أن قبل الكلام بظاهر تعلما ه عمر س لهذا ذكان وماله« ه نف

عصمةتفمنت، قد التي القضية أن يريد المال، حق الزكاة بكر؛ أبو له فقال مرائهله، 

(YVU-Tvn)٢ئ/ م•٢(وام: ١(وطم)رم ٤ . .، ١٣٩٩_)رقم ل١(أخرجه 
لممصحح عل النووي وشرح 



التوحدحى j الصالخي جموع 

والآ-خربأحدهما محمل لا المعلق والحكم شرائطها، بإيفاء معلقة وماله، دمه 
ننالأن عل دليل قوله من ذلك ق وكان إليها، الزكاة ورد بالملأة قاسه ثم معلوم، 
المتفقإل فيه الختلف، ردوا ولذلك ه، الصحابة من إحماعا كان الصلاة من الممتنع 

قتالعل تابحه صوابه له وبان ه بكر أيئ رأى صحة عمر عند استقر فلمأ عليه... 
أنهعرفتخ للقتال بكر \لي صدر شرح قد اممه رأيت *فلعأ قوله؛ معنى وهو القوم 

نصاأقامه الذي والرهان -يا، أيل التي بالحجة صدره انثراح يريد الحق®، 
ردلألن'"ص■

ولا-ها يسمح كان من منهم الزكاة منعوا الذين أن الخهلابي( ذكره ما فتامل 
يربؤع،كض أيد:ا-م ونفواعل الرأي ذلك عن صدوهم رؤساءهم إلاأن يمنعها؛ 

وفرقهاذلك من نويرة ين مالك فمنعهم بكر أي إل بما يعثوا أن أرادوا فإبمم 
وافقعمر إن ثم هزلأم، أمر ل لعمر الشبهة ووقعت الخلاف، عرض وأبمم ، نهم 

قتالهم.عل بكر أبا 
يقولوا!حتى الناس أقاتل أن أمرمحت، ٠٠هأ الني بقول عمر واحتج نوله• ومحامل 

ؤيتأملآخره ق ينفلر أن قبل الكلام بظاهر تعلما عمر من هذ'ا وكان افه®، إلا إله لا 
الصحابة.من إحماعا كان الصلاة من الممتنع قتال إن قوله! وتامل رائهله، ثق 

،اقالاف: رخمه النووي قال محتمر، هريرة أب حدث أن إل الحطابى أشار ون- 
روياهوأننا عمر بن الله عبد أن محتمر هريرة أي حدينا أن للتا ويبئن الأهلابي(ت 

*أمرتقال! ه الله رمول عن عمر، ابن حديث فمي هريرة، أبو دل"كرها ب بزيادة 
ويقيمواافه، رسول محمدا وأن افه إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناص أقاتل أن 

بمحقها،ا.إلا وأموالهم دمارهم مني عصموا نلالثs فعلوا فإذا الزكاة، ؤيوتوا الصلاة، 
محمداوأن افه إلا إله لا أن يشهدوا حتى الماس أقاتل أن ارأمرتؤ أنس: رواية ول 

'٦(.'٦-٦ ١ إ لم)١ مصحح عل الودق، ثرح ، ١١
(.٢٢٤-؛  ٤٣القارى)A/ عمدة انظر: )٢( 



واعابالمة محكم م من عل الرد j العياب الفواى 

فعلوافإذا صلاتنا، يصلوا وأن ذبيحتنا، يأكلوا وأن قلتنا، يستقبلوا وأن اف، رمول 
علما وعليهم لم؛ن، للمما لهم بحقها، إلا وأموالهم دماؤهم علينإ حرمت ذلك، 

اللمين«لاارآ،.ض.
تهريرة ش رواية من والسنة الكتاب ق المذكور الثالث، الهلريق ل بت، وقد قلتح: 

محنومتوااف، إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن ارأمرُت، قال: M اف رمول، أن 
إلابحقها"وأموالهم دماءهم عصموامش ذلك قالوا فإذا يه، حثت، وبإ بى 

عنمحفظا لر أسما عل دليل عتهإ، اممه رصي عمر واعتراض بكر أبي( استدلال ول، 
هدهسمعوا الثلاثة هؤلاء وكان هريرة، وأبو وأنى عمر ابن رواه ما ه اغ رمول 
احتجكان ولما حالم، لما ذلك سمع لو عمر فإن آخر، محلى ق روايتهم 3، الزيادة 

ولماببما لاحج الزيادة هده أبوبكر ولوسمع عليه، حجة الزيادة هده فإن بالحديث، 
•التووى كلام انتهى ٤ أعلم" وافه والعموم، بالقياس احتج كان 

سمعلو عمر فإن ^١١<; وتامل قولكم، رد ق صرثئا نحده الأطاب_، ذكره ما فتامل 
عليه.حجة الزيادة هده فإن بالحديث، احتج كان ولما حالف،، لما ذلك 

قوله؛إلا فيه يكن لر ولو لكم، لا علمتكم حجة هريرة أب؛إ فحديث، وبالحملة 
إلهلا حمو3، أعفلم من والزكاة الصلاة فإن شبهتكم، بطلان ق كافتا لكان »بءحقهاا( 

لفهمكم اد وفقولكم يهللان عل يدل ومما الإءللأق،، عل أءذإمها هما بل افه، إلا 
لأإلهيقولوا. حتى الناس أقاتل أن ٠اأمرمت^ هريرة! أيي، حا.يح، أعني الحديث، معنى 

فإنهإليه، ذهبتم اليتم، التأويل هدا عل يتأولوء لر والمحشن الثراح حح أن اطه" إلا 
مننحوا ومحثوه البخاري، مراح وهؤلاء الصحاح، ق محرج صحيح حديثؤ 

(.٣٩٢)رنم )\(ب 
)آ(اظر:شرحهموىضيمحطم)ا/ه-آ-آ-آ(.

(.٢١ررنمسالم )٣(أخرجه 
•٢(.٦/١مرJL)٤(اظر:شرحالووىءل.



الوحيحمى ل المالخي محموع 

هل— لم مشرح وكدا - البخاري شرح خطبة ق المهللأى عليه نبه كا 
ماخلاف ذكرو0 الذي بل الفرائض؟ ترك من قتال ترك عل به امتدل منهم أحد 

قتالعل بكر أب وامتدلأل بكر، أي عل يه عمر احتجاج إلا يكن ولو إليه، ذهبتم 
 _u أونذزا.^١ الثراح كلام لكم نذكر ونحن كاما، لكان الزكاة

إلااف،لاإله مولوات حتى اكاص أقاتل أن *أمرت ،رهوله. اممه! رخمه النووي محال 
عزاش عل وحائه بحقها إلا ونفه ماله ض عصم ممد افه إلا إله لا قال: فمن 

لأممالكتاب، أهل دون الأوثان أهل حذا اراد أن ومعلوم الخطاب: قال وجلأ، 
علارحابه ومعنى قال: السيف، عنهم يرغ ولا يقاتلون ثم اض، إلا إله لا مولون: 

أخلهرمن أن نفيه قال: الفناهر، ق به محلون ما دون ومحفونه به يرون في،ا أي: افه* 
ماللئ،وذهب، العبياء، أكثر قول وهذا الظاهر, ق إسلامه منه الكفريقبل وأمر الإسلام 

الخهلابي.هذاكلام حنبل أحمدين عن أيصا ذللث، ومحكي لاتقبل، الزنديق توبة أن إل 
اختصاصفقال: وأوضحه عليه وزاد هذا معنى ِ اممه رحمه - عياض القاضى وذكر 

الرادوأن الإمحان، إل الإجابة عن تمر اممه إلا إله لا قال: بمن وانفس المال عصمة 
إلدعي من أول كانوا وهم يوحد، لا ومن الأوثان وأهل العرب مثركو حذا 

*لابقوله: عصمته ق يكتفى فلا بالتوحيد يقر ممن غثرهم قاما عليه، وقوتل الإسلام 
الأخر:الحديث، ل حاء ولذللث، اعتقاده من وهى كفره ق يهولها كان إذا اممهء إلا إله 

عياض.القاضى كلام هذا الزكاة* ؤيوق الصلاة ؤيقيم اممه، رسول ُوأل 
اممههإؤكإرسول به جاء ما بجمع الإيإن من هذا هع ولابد قلت،: النووي: قال 

وباي ييومتوا اف إلا إله لا أن يشهدوا *حتى هريرة: لأي الأحرى الرواية j، جاء 
النووي•كلام ،انتهى به٠٠رجئت 

افهإلا إله لا بقول الراد أن عياض: القاضى ذكره وف الخطاب ذكره U فتامل 
*وأبفيه: الذي الأخر، ؛الحديث، لذللئ، واستدل الإيإن، إل الإجابة عن التمر 

(.٢٢٠—٧ ٠ ٦ / لم)١ مصحيح عل الروي نرح انظر: ( ١ت 

















التوحدحى ل المحالخي بموع 

لم.مرواه الصلاة® 
وصححهالخمسة رواه كفرءأ فقد تركها من ٠٠هاوت ه الني أن بريدة روى 

انتهى.الترمذي، 
بلدأهل والإقامة الأذان أي تركهإ فإن والإقامة؛ الأذان باب ق اض رخمه وقال 

الظاهر،الدين أعلام من لأنبم،ا يفعلوهما، حتى نائه أو الإمام يقاتلهم أى قوتلوا، 
العيدأكملاة تركهإ عل فقتلوا 

تاركهافقاتل ع؛ن، وجوب واجبة وهي الحاعة• صلاة باب ق اض رحمه وقال 
فإنهالحاعة بخلاف كلهم، البالي أهل تركه عل يقاتل إنا الأذان لكن كالأذان، 

٢.الأعيان؛خلأفه١ عل وجو7اا لأن غثرْ، أقامها ؤإن تاركها يقاتل 
باليأهل تركها إن كفاية فرض وهي العيديزت صلاة باب ل افه رحمه وقال 

الظاهرة،الإسلام شعائر من لأنها كالأذان، الإمام قاتلهم عذر بلا أر؛من يبلغون 
•بالدين ت1اون تركها وؤ، 

منهأحدت تياوثا أو بخلا متعها ومن الزكاةاات إحراج راباب ق النه رحمه وقال 
أيامثلاثة استتيب أحدها وأمكن كتمه أو ماله غيب ؤإن الأدْي، كدين قهرا 

لرؤإن مانعيها، قتال ي الصحابة لاتفاق قتل ؤإلأ عنه ، كفوأحرج تاب فإن وجوبا، 

(.٨٢)رقم ملم أحرجه )١( 
قوالساتي ٢( ٥ ٥ )رنم القلمان ه'مآرنمأْ(ا<وقموارد / )أ صحيحه j حان ابن أحرجه )٢( 

)رقماآآ-أ(وأحد)ه/ا-إمآ()رفمهم''ا(وايرمدي ماجه وابن اص)ل/ه؛ارنما،آ'آ( 
الأّتدكارواظر: ( ٦٢٩١رنم  rnn/r)الكبرى ق والمهقي ( ١١رنم والحاكم 

(وتالالحاكم:ساحوثسلأمفلهئ.
غرب.صحح حن حاّاث هذا الرمذىت وقال، 
(.١١٢٢- ١٧للحجاويالمدّى)١;الإناعلنالبالأنمماع، )٣(انم: 

٢(.٢-٨٤ ٤ ٥ المدّى)١; للحجاوي الانتفاع، لْلال_، الإقناع انم: )٤( 
*ا(.١ •٧ القدّى)١/ للحجاوي الأنمماع، لطالب، الإقناع انظر: )٥( 



والكابالمن نحكم i( من عل الرد j العياب الفواكه 

كلامهانتهى ،، موصعهال وضعها إن قتله الإمام عل وجب بقتال إلا أحدها يمكن 
•فيالإ؛ذناعوضى 

ؤإلأتاب فإن يتتاب، أنه جحود غير من كلأ الصلاة ترك فيمن كلامه فتأمل 
أممانمي وصلاة والإقامة الأذان تركوا إذا البد أهل ل كلامه و-امل كاوا، قل 

كلاموهدا الشافعية، كلام وهدا الالكية، كلام فهذا ذلك، ترك بمجرد يقاتلون 
شرائعالتزم من بقتال مصرحقن كانوا فإذا ذكرنا0، بإ صرح ند منهم الكل الحنابلة، 

فكفانمد، صلاة تركوا أو الحاعة صلاة تركوا أو الأذان تركوا أمم إلا الإسلام، 
بليصومون، ولا يزكون ولا يصلون لا الذين كالبوادي رأتا الصلاة ترك بمن 

افهثاء من إلا عليهم الغالب، هو هدا الموت،، بعد البعث، ؤينكرون الشراع، ينكرون 
ومعاض، إلا إله لا يقولون: أمم إلا الإسلام من معهم ليس فأكثرهم ؤإلأ القليل، وهم 
وأموالهمدماءهم ؤإن لمون، مإمم ؤيقولون: المشرفة، ذكة عناء عنهم يجادل هدا 

وشلافه، إلا إله لا يقولون: أمم إلا يصوموا، ولي يزكوا ل؛ ؤإن الإسلام، بحرمة حرام 
ولحدئموهزحيف، أونممغ؛ن قامتلوأ ؤ قال: حين، تحال، اممه عل رد إلا هدا 

وأماموأآلئنوْ'دءامأثابوأ يإن '/،صإ خ! لهم وآيعدوأ وحدومزؤآحهث/وب 
يركرا•ول( يصلوا م ؤإن ميلهم نحل ت يقولون وهؤلاء ه سدٍاهم مغلوأ ألرًفوْ 

أنيشهدوا حتى الناس أقاتل أن *آمرتح نال: أنه ه الني عن الصحيحن وق 
ناانهفعلوا فإن الزكاة، ؤيوتوا الصلاة، ؤيقيموا اف، رسول محمدا وأن افه إلا إله لا 

إلهلا قال من يقولون: وهؤلاء الإسلأم*أ بحق إلا وأهوالهم دماءهم متي عصموا 
تلومناعق آس بملبع كد'للئح ؤ يزك: ول( يصل لر ؤإن وماله دمه عمم اض إلا 

وهذارسوله، ستة وهذه افه، كتاب فهذا [، ٥٩لالرومته ئعنمويث^ لا آلذيرك> 

(.٤٥٧- ٤٠٦للحجاويالمدّى)ا/الإذ١علطالبالانتفاع، )ا(انظر: 
•( ٢٢وملم)رقم ، ٢٥الخارتم،)رنم أحرجه ر٢( 



الوحيدحى j المحالخي محموع 

الزكاة.أومع الصلاة ترك من قتل عل الصحابة 
لوواممه والزكاة، الصلاة و؛وا فزق من لأقاتلن وافه ه! أبوبكر الأمة صديق قال 
عللقاتلتهم عناثا - رواية ول - قو اطه رسول إل يولونه كانوا عقالا منعوف 

العالإء٠أيصا وهذا ، متعها 
ثرائعمن مريعة عن ممتنعة طائفة كل أن عل العناء أجع الإقناعت شرح ق قال 

انتهى.. ٠ وأودرم كالمحار؛ين ف كله الدين يكون حص قتالها محب فإنه الإسلام 
الوحتى طه، كله الدين يكون حتى واجب القتال اطه؛ رحمه العباس أبو وقال 

بعضعن ممتنعة طائفة فاي،ا واجب، فالقتال افه نمر الدين كان فمتى فتنة، تكون 
الدماءتحريم التزام عن أو الخج، أو الصيام أو الزكاة أو المفروصاينتح الصلوات؛ 
جهادالتزام عن أو المحارم، ذوات نكاح أو والمسر، والزنا والخمر والأموال، 

أوالدين واجبات التزام من ذللث، أوغتر الكتاب، أهل عل الخزية أوقرت الكمار، 
فإنبجحودها، الواحد يكفر التي أوتركها، جحودها ق لأحد عذر لا التي محرماته 
ب؛نحلائا فيه أعلم لا مما وهدا بما، مقرة كانت ؤإن عليها تقاتل الممتنعة الهناتفة 
المنبعض ترك عل أصرت إذا لممتنحة ا الألائفة ل الفقهاء احتلف، ؤإنإ العلمإء، 

الشعائر،من ونحوذللن، يقول؛وجوبما من عند الإقامة أو أوالأذان الفجر كركعش 
المذكورةالحرuت أو الواجبات فاك لا؟ أم تركها عل الممتعة الطائفة تقاتل فهل 

كلامه.انتهى عليها، القتال ل حلاف، فلا ونحوها 
الظاهرةالإمحلأم شرائع من امع من بأن وتصرمحه الحنابلة إمام كلام فتامل 

أوكالزنا الحرمات ترك وعن الحج، أو الزكاة أو والصيام الخمس كالصلوات 
ذلكمعن الممتنعة الهناظة قتال محب، فإنه ذلالث،، غر أو المكرات أو الخمر شرت 

عليهاتفق مما ذللثؤ وأن الإسلام، شرائع بعض ؤيلتزمون ف، كله الدين يكون حتى 

٢(.• لم)رنم وم( ١٤••الخارتم،)رنم احرجه ، )١ 
٦(.• أ-ه ٠ ٤ الفتاوى)U/ وصرع أأ-ها■( الشرب)ص المياسة انظر: )٢( 









التوحدحى j المالخي جموع 

عنالوارث، عبد حدثنا زياد، بن ومحمد مروان بن أزهر حدثتا ءليها(ت والكتابة 
رالضورر تحصيص عن ه اض رسول ض جابر عن الزبثر، ش عن أيوب، 

سليإلعن جريج، ابن عن غياث، بن حفص حدثنا معيل؛ بن اض همد وحدثنا 
٢.ثيءأ الشور عل يكتب قوأن اف رسول ض نال؛ جابر عن موس، ابن 

حدتناوهب! حدئتا الرقاثيت اممه عبد بن محمد حدئنا محيى، بن محمد وحدثنا 
يبنىأن ئى قو الض أن سعيد، أي عن محيمرة، بن القاسم عن نيد، بن الرحمن همد 
المورم•عل 

رأبتالأم؛ 3، اف رحمه الثاض قال لم؛ مشرح j اض رحمه النووي وقال 
،هويته إلا مشرئا قرا ولا هوله؛ الهدم ؤيويد يبتى، ما بميم يأمرون بمكة الأئمة 
عنالنهي لم مصحيح ق ئبتر الحتاج(؛ )قوت ق الله رحمه الأذرعي وقال 

ابنالقاصي وقال الكتابة، عن النهي وغتره؛ الترمذي وق والبناء، التجصيص 
ءاإيهاوالوصية غثرها، ولا ناب عليها يني أن يجوز ولا • كح 

منعل حاجة ضر من وضره مذكه ق بالتحريم الحزم يعد ولا الأذرعي؛ قال 
والضاهاةالماهاة القبور عل الثناء ل والوجه الحق، القياس هو بل النهي، علم 

القثاببثناء الوصية بطلان وأما ذلك، بدون يثبت والتحريم والكفار، لدمابرة 

(.١٥٦٢عاجي)رقم ابن أحرجه )١( 
١(. ٥٦١ماجه)رنم"ابن أحرجه )٢( 
؛١٥٦٤ماجه)رنم ابن أحرجه )٣(  ا.١ ٥ ٦ ٤ ماجه;ريم ابن احرجه ^ ١ر 

هاجهاش سنن وثرح ٢  ١٣٣>؛/ الأحوذى تحفة دانفلرت ( ٢٧سلم)U/ صحح ءل الودي شرح ا ر؛ 
)ا/آاا(ونٍلالأوطار)؛/"آ"آا(.

الخس؛نش تلمي الدينوري كح بن أحمد بن يوسف القاسم أبو الثاقب ثخ العلامة القانحي م ، ٥١
وحشمة،واموال، ممرة وتمانيفا وجه وله الذهب حققي ق المثل به يقرب وكان القْلان، ابن 

سرانفلر؛ واربعإتة. خمس منة رمضان من وعترين سبع ليلة قتل الآ٠اق، من اياس إلته ارتحل 
الملأء)لأا/إاِا(.اعلأم 



والكتابالسنة لرنحكم من عل الرد ق العياب الفواى 

تحريمه،ق ؤيب فلا عاله الكثبمرة الأموال ؤإشاق العظيمة، الأبنية من وغيرها 
بالوصيةؤيعمل العصر حكام من الورثة ذلك، يلزم ممن العجب كل والعجب، 

الله.رحمه الأذرعي كلام انتهى بذلك،! 
كانوما عنه، نبي وما يه، أمر وما القبور، ل ه الله رسول ستة ب،ن حمع ومن 

وغيرهماوالمحجوب ءلال_إ \لي قير مع فعلكم من عاليه أنتم ما وبين أصحابه، عاليه 
هالله رسول فنهى أبدا، نحتمعان لا بحبثج له مناظا للأخر، مفادا أحدهما وحد 

والديالعظيمة، القباب عليها تبتون وأنتم ذكره، تقدم كا المور عل البناء عن 
ترابياغثر عليها يزاد أن ه اش رمول وس قبة، عشرين من أكثر )المعلاة( ق رأيته 

فوقومن الخوخ، ولباس عليه الذي والتابوت التراب غثي عليها تزيلون وأنتم 
والخص.بالأحجار المبنية العفليمة القبة ذللثج 

أوالقير، نحمص أن نبي الله رسول أن جابر• حديثا من داولت أبو روى وفد 
صححق تقدم كإ عليها الكتابة عن ه الله رسول ونبي عليه، يزاد أو عليه، يكتب، 

ا1مرا،ام
عليها(والكتابة القبور تحميص ق حاء ما )باب الترمذي! عيسى أبو وقال 

أباعن جريج، ابن عن رمحعة، بن محمد حدثنا الأسود: بن الرحمن همد حدئنا 
وأنعليها، يكتب، وأن القبور تحمص أن افه رسول مى ةالت جابر عن الزبير، 

مكتوبعندكم القبور وهذه ، صحيح حن حديث، هذا تومحلّا، وأن عليها، يبنى 
والأشعار.القرآن علها 

عبدحدثنا حنبل، بن أحمل حدثنا قالت القبور( عل البناء )باب داود أبو وقال 
يقول؛جابرا سمع أنه الزبير أبو حدثتى قال؛ جريج ابن أمحرق ءالت الرزاق 

(.٠٩٧ لم)رقم ماحرحه )١( 
١(.' ٥٢الترمذي)رقم أخرجه )٢( 



٤٦٨
اكدحدحمى j اكالخي جملع 

انتهى.عليهار سى وأن محمص، وأن اشر، عل يقعد أن المي.نص سعت 
قاض شرفها مكة لحولنا ليلة رأيته والدي أسرجها، من اغ. رسول ولعن 

روىفقل فاعله، لعن . افه رسول أن علمكم ْع هدا نّديل، مائة من أكثر اشرة 
اجدالمعليها والمتخذين القور، زائرات لعن . افه رسول أن هماس ابن 

المن.أهل ،،رواه والسرجأ
دعاءوهو عترها، يفعل الذي الأير النرك محربجا وأشد كله هدا س وأعفلم 

الهذا إن لنا! تقولون لكن الكربايت،، وتفريج الحاجات، قضاء وّؤالهم المقبورين 
ذكرناهما اجعل اللهم ت ونقول ألها، ؤييدعوها أحد عندها وليس هميها، يفعل 
الموتىدعاء أن ؤيب ولا الشرك.. س حرمه يللهر أن افه أل ونوصدما، حما 

بهاض كمر الل.ي الأكر الشرك س أنه الشدائد وكثف الفوائد جلب، وموالهم 
قلاس ألننثحد وان ؤ تعال! قال وقد الأول، المسألة ق بيانه تقدم كإ المثرين، 

منرعمتمّ آلذئن ادعوأ ئل ؤ تعال! وقال ؛1• ١ تالحنت٨ ه ئأ خدا ا آش مع ثدعوأ 
تعال!ال ون[. ٥٦]الإسراء: ه محويلأ ولا كئان1،آطزصكلم قلا دوذه-ء 

مزألظيمىقعلث،لإولث،إذا قإن بمرلث. يغمعلث،ولأ لا ما مزدوزآس ثدع لا وؤ 
بنبندوذه-ءماينلمغوث ثدعوث ؤآلذ-ى ؤ تعال؛ وقال اذ * لنجئ؛4ليدتر؛آ" 

ويوم^سجا١وأ ما ّممعوأ ولو دعآءكن ننمعوأ لأ ثدعوهز إن قْلممأقخ، 
ممنأصث ومن ؤ تعال! قال وقد [. ١ ٤ لذاطر:آا، ه يكمرون.يضريككم آلقينمة 

(.٣٢٢٥)ا(أحرج،<أمداود)^
jوص ( ٧٨٨القلمان)رنم ُوارد وذ ( ٣١٨•رنم  ٤٥٣صس)U/ذ جان ابن اءرحء )٢( 

رنم ٧٨/٤)امرى j والمهقي ( ٣٢٣٦)رقم داود وأبو ( ٢١٧•رنم  ٦٥٧/١)الكمك، 
،٩٢٢ وأحد)ا/ ١(  ٥٢٧٢ رقم ١  ١٤٨; امر)٢ j واممراف ( ٠٣٢ دالترمدي)رقم ( ٦٩٩٨

وتحفة( ٢٣٢والمهد)م ( ٦٩Mالقاري)؛ JUPواننلر: الترمذي. وحت ( ٣٣٧، ٣٢٤، ٢٨١^
(.٢٧٤(وفصالقدير)ه/٢٢٦/٢الأحوذي)



والكابفيالردءلسلمنحكمالة العياب الفواى 
٤٦٩

دعابهزنمثونض دهم يوم-آلقئنمة إو بمتجبمحُ لا من آش مزدون يدعوأ 
]الأ>قاف;ه،ه محميين. يمادمم وكائوأ اعدا؛ ثم حثرآثسكامأ ؤإذا زثث'ا 
لهدبمتجيئون لا من يدعون وآلدس آلخي يعوم له'• ؤ تعال• وقال ٦^• 

إلاآأكلغرس دعاة وما هوثغهِأ وما ئاه لطأ آل٠اء إل كفيه إلامحنط بمتى؛ 
فيصمو|ءأب<]اب:ثا[.

الءبادْااأمخ راالJءاء قال! ه افه رسول أن أست عن الرمدي! روى وقد 
رسولقرأ ثم ٢ هوانمادةاال  ٠١۶٠٤١١٠اممه.ت رسول نال قال! بنم بن العإن وعن 

عبادقعن دتثك؟رون ازآلذنمل ادعؤف زتحفم ومال ؤ ق اف 
•والرمذى داود وأبو أحمد رواه ٦[ ' لءافرت أتءة4 داضيت جهم سيدحلون 

وقالانمادةاات ْغ ١رالJعاء حدبث! المغم الحامع مرح ق العلقمي قال 
لأمرين!نحها ؤانعأكان حالمه، الثيء مخ الهاية! ق قال شيخنا 

فهوه هو اتشحت ادعؤنآ ؤ ^ ١٠حث - تعال - الله أمر امتثال أنه أحدهما! 
.وخالصها.. العبادة محض 

لحاجتهودعاه سواه، عإ أماله قطع تعال اض من الأمور نجاح رأى إذا داكان• 
العبادةأهوأصل وهدا وحده، 

وقوله!الوعاع، من ا،لطلوب هو وهدا علتها، الثواب العبادة من الغرض ولأن 
علليدل باللام العروق بالخم أق العليالي! قال شيخنا! قال هوالعيادة® ااالا.ءاء 
بأنحكم لما البيضاوي! قال شيخنا! وقال الدعاء، غم ليت العيادة وأن الحصر، 

الرسالة.هذه اول ق ءم؛بم تقدم ( )١ 
الرسالة.سْ أول ق نحريجه تقدم )٢( 
اللامومل )م٣٥( العرب  jUواننلر: )؛/ْ'م( والأثر الحدث مِب j الهاية )٣( 

)أاإإ\ي.
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الرصأنزل ما بغثر الحكم ص الإبان أهل نحذير 

والأمحر،الأول العقل هي حولها من القرى أم أن نفهم هذا ومن فيها• حياتبما آخر 
المستعان.واض 

بأسلوبوسعه وبذل نصحه أبدى الذي المؤلف هذا لدعوق سْع من فهل 
إلفقولها للأمة ناصح ض محلص زعيم تب وهل الرحيم• والربا الحكيم اللءاعي 

الفوات.قبل الجاة ساحات 

الوكيل.ونعم وهوحبنا المعول، وعلميه العفليم، الرب من نرجوه ما هذا 

الصالخىالمحمل الحمد عل 









الرحمنأنزل ما سر الحكم عن الإيإن أهل تحذير 
٤٧٩

والحليبالكفر أهل ٠وانين من يهلانيه، الالبهيمية أءلباعهم ومتهيايت، المسائية 
وبعيدقريب من الاس قلوب لذلك فترى والأهوال، الأفعال ق  ٢٠٦٠والتشبه 
مكترثينغر قبولها عل ميالة الأفراد، من افه عممه من إلا وباد، وحاصر 
الصدوق،الحائق المعصوم افه رمول ن وبينه الله، عند من نزل الذي بالقانون 

إليهاالحاكم جعلوا حتى يوحى. وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق ما الذي 
حقيقتهامن لست، باس،اء مموها محاكم لهم وجعلوا عليها، الأحكام ق والعويل 

وغروحقوقية، وعدلية، شرعية، فسموا نقيض. ^ عل معها هي بل يء، ثق 
الحقيقةق فالشرعية العنقاء. أو الغول هي بل لها، حقيقة لا الي الأم،اء من ذلك 
هيوالحقوقية المحمدية. الشريعة ئيج عن لكن العدلية، هي والعدلية الخدعية. هي 

القرآنوا نقي. والمخلوقية، الخالقية الحقوق ضياع محل كونيا بمعنى لكن الحقوقية، 
ا؛تدعوهاوآراء الكفار ؛قوانان عنه واعتاصوا بالكلية، ظهورهم حلف، وأطرحو0 

ورضوافيهم، ورسوله اض بمحكم يرضوا ولر الأحمية، الغراء الشريعة عل تقولأ 
هذامع وهم بالثقول، ولا ئشترى لا عقول، من لها فتعنا وآرائهم، الكفار باحكام 

القديم.ولا الحديث، فيه يلحقهم لا عفليم، ب، جانعل العقل من أُبمم يزعمون 
وأعلمالها^j،، أحكم بحكم يرضى لا لن يكون عقل أي نعري وليت 

الظاين.وأظلم الخاهل؛ن بحكم ؤيرضى العادلن، وأعدل العاين، 
إلاالمحكومة، والبصائر المهلمومة الأبصار ذوي من القوم هؤلاء مثل أرى وما 

قوالغائهل ؛العل.رة ومحيا الفواح، والورد الملأ، رائحة من يتأذى الحعل مثل 
محما.اللهم لهن ومحقا محشا، الحقول، هذه لأمثال فسحقا المستراح. 

تعالالله فتح حتى وأحوال، منون علينا به ومرين، الحال، ذللث، بنا تمادى فلمإ 
الكويت،بلجوم المفرط الاستبداد ألحمهم كانوا قد ما ؛عي. القال، حرية بابج لعباده 

أنهغر العضال، اوداء من أعيا هو ما عل الممتع حجر وألقمهم الأحوال، مر عل 

(٠ ١٨ا/ دمشق)٤ مدية وتاريخ ( ٣٧٩مداد)ا■/ وتاريخ ( ٢٢• ٢/ )٤ 





الرحنأنزل شدما الحكم عن الإيان أعل نحذم 
٤٨١

وتعالتارك النه عن يروى مما الحديث بعلم له إلمام لا من بعض به يستدل ما وأما 
هعرهونب®بير نعرفتهم حلما فخلقت أعرف، أن فأحست، أعرف، لا كنرا ®كنت، قال؛ أنه 

صعيم<لولا صحح سند له يعرف لا إنه ونقادهت الحديث، حفافل قال فقد 
فوقحدا ضروؤية الثريعة إل الناس حاجة أن ليعلم ت فنقول هدا ممهد إذا 

أكثرأن ترى ألا إليها• الهلب علم إل لحاجتهم سة ولا ثيء، كل إل حاجتهم 
أهلوأما الحامحة، المدن بحض ق إلا الهلس-، يكون ولا ءلي-<، بغتر يعيثون العانر 

أصحوهم طبب،، إل محتاحون فلا آدم بني وعامة كلهم الكفور وأهل البدوكلهم 
متقاربة.أعإرهم ولعل بالطس-،، متقيد هو ممن طيعة، وأقوى أبدايا 

لكلوجعل يفرهم، ما واجتناب ينفعهم ما تناول عل آدم بني اغ فعلر وند 
أصولس إن حتى الأدواء، من علميهم تبجم ما استخراج ل وعريا عادة قوم 

ونجاربمم•وعرفهم الناص عوائد من أحذ-رت، إنا الطب 
الحبالحركات ق وسخهله اض رصا موافر تعريفا عل فمبناها النريعة وأما 

النافعتعريف، عل فمبناها الطب، بخلاف المحض، الوحي عل فمبناها الاختيارية، 
مجونعدمه ق يقدر ما وغاية إليه، الحاجة ممى لا قل• مما وعلميه، لليل"ن التي والضار 

عنه.الروح وتحْلل البدن 
الأيد.وهلاك حملة والقلب، الروح اد فقالشريحة ءل.م عند يقدر ما وأما 

إلمنهم أحوج ثيء إل قعل الناس فليس بالموت الدن وهلاك هل-ا وشتان؛،ن 
سوجهاد عليه، والصر إليه، والدعو؛ به، والقيام ه، الرسول به حاء ما معرفة 
إلسبيل ولا البتة، ذللث، ؛ا-ون صلاح للمعالر وليس إليه، يرجع حتى عنه حرج 

ابننأل ٢(; •  ١٦رنم  ١٧١الخفاء)أ/"كئف ي انمجالوق وص ( ٦٢١)ص المرع j الهروى ذكرْ ]١( 
حجرابن والحافظ الرزكثي ومعه صعتف، ولا صحح صني له يعرف ولا ٌ الض كلام من لتس يب• 

ألخنوماؤ تعال؛ قوله من مستفاد صحح معناه لكن القاري؛ وتال وغيرهم، والسيوطي للأل ال 
الإحكامواننلر؛ عنهإ• افه رصي عباس ابن مره كا لتمّإوف أتم، آءا ه بمدون إلأ وألإس 

(.١٥٩/٢(وسالخاJوم)بت)ص٨١٢



٤٨٢

التوحيدحمى j الصالخي محموع 

الجر.هذا  ٢١زر بالعبور إلا الأم والفوز عادة الإل الوصول 
عندمن النزل ب؛ن يفرق ولا الماس من ممر به يتكلم الشريعة لففل ثم 

لأحدليس الث/ع هدا فإن رسوله، به الله بعث الذي والسنة وهوالكتاب تعال، الله 
هوالذي النؤع وبئن - لكفر إلا عنه نحرج ولا عنه، الخروج لكن من لكننا الخلق من 

لكبيرأفهامهمت إليها ووصلت اجتهادهم إليها أدير الش وآرازهم الفقه أئمة أقوال 
الأئمةمن وغثرهم حنبل، ن وأحمد والشافعي، أنى، بن وماك حنيفة، 

اجعتن-عنهم النه رصي، المجتهدين،، 
منمعلوم هو لما •يإ لها ومحتج والمة، الكتاب عل تحرض أقوالهم فهؤلاء 

فإنونحطئ، يصيب المجتهد أن الصحح! ؤ، ٍلرق ْبن والثابت الحاكم حديث 
اللكنه ^ll،، له يغفر والله اجتهاده، عل أجر فاله أحهلآ ؤإن أجران، فاله أصاب 

الخطأ فهو -حالفهإ وما الصواب، فهو -بمإ أشبه كان أو وافقهإ ف،ا ٢. ءليهل يتابع 
محوزحيث، هم أحل. المقلد قلد ؤإذا إليه، ذهّيؤ من متابعة علميه واءلالح تبينه لن بجون 

كاتباعالأمة حمح عنر واجبا بعينه أحدهم انبلمع وليس جائرا، لكن المملميد له 
علم.بغر يتكلم من اتبلمع مجرم كا أحدهم تقليد يجرم ولا ه، الرسول 

تاؤيلأو مفراة، أحاديث، من منها ليس ما الشريعة إل أحد أصاف إن وأما 
،؛vjالفرق فيججؤ البديل، نهمع من فهذا ذلك،، ونحو الله مراد بخلاف الموصى 

الطبوعة.هامش ق اطه رحمه الصالخي الشيخ وصو-يا رإل( ١اطبوءة ل آ ١ ر 
فاتركواقو الرسول وحبر مال اف كتاب نحاك قولا تلت إذا قال: أنه اف رحمه حميمة أبير عن نت فقد )٢( 

والسننالكتساب وانق ها فكل رأيي، ق فانفلروا وأصيب، أحهلئ يشر أنا إنإ الده: رحمه ماللثا وقال تول• 
عليهوتذهب إلا أحد من ما اض: رحمه الشافعي وقال فاتركوه، والسنة الكتاب يوافق إ ما وكل فخذوه، 

حلافقث اف رسول عن فيه أصل، من أصالت أو قول من قلت فمها عنه، وتعرب قو اف لرسول ستة 
فهوقو اض رصول حديث رد مجن الله: رحمه أحمد وقال قول، وهو ه الله رسول قال ما فالقول قلت، ما 

اويهراآ-هآذصلاة وغرها الأقوال هذْ شفاهلكة.كل عل 
أجران،فله أصاب نم فاجتهد الحاكم حكم ؛إدا قويقول• الله رسول سمع أنه ه العاص بن عمرو فعن  ٢٣١

ومسلم)رنمأايا(.( ٧٣٥٢الخاري)رiمأحرجه فامحهدئمأمحلافلهبي احكم 



الرحمنأنزل ما مثر الخآكم عن الإبان أهل نحدير 
٤٨٣

ءد

الميل.والثرع المؤول والث/ع المزل، المع 
يردقول كل حال فيها تتعرف حمية، وفائدة عفليمة، بقاعدة هنا ولأنحفك 

البع.إل ينب عليك 
يكون.لا أو الرسول، لقول موافئا القول هذا يكون أن إما أنه وهى 

يكون.لا أن إما قبله، من لمع موافما يكون أن إما والثاق1 
ادل.لتفهو الهوى، اتباع محض بل دليل شه عن لا كان إن الثالث، وهذا 
أوليائهم.نة ألعل الشياطان رعها التي كالأديان 
آسبب يادن لم ما ن> سآلنيرلهم ترعوأ شزيفثوأ لهز أم ؤ تعالت قال 
أيليآيمحمإل ليوحون فإنآلمحْفيث ؤ تعال؛ وقال [• ٢١تالشورتم،ت 

خعلناؤكد'للئ، ؤ تعال؛ وقال [. ١٢١لالأنعام: إمحأ اطعئموض ؤإِن 
روزآكولننض إو يو-ى وآلجن آلإيي ضيى عدوا فإ ِلكل 

ا.١ ١ ٢ لالأنعام; ه يقنين وما للوهم قعلوه زبلثؤما ولوفآء غثرووا 
أحدهمقال إذا ه الصحابة كان هذا وق المؤول، فهو دليل شبه عن كان وإن 

الذيالحكم لمعرفة واصطر المي، عن ستة أو كتابح نص فيه غد لر تما سيئا برأيه 
ومنفمني حطا كان ؤإن افه، فمن صوابا كان إن يقول! ورسوله، افه يرضاه 

بكرأي عن وروي مسعود، ابن ذللئ، قال كإ منه، بريء ورسوله وافه الث.يهلان، 
كلوتحريم كالسثت، نح ففد رعه يوافق لا وهو لخره دعا كان وما ٢؟ وعمر؛ 

قدالهليباءّتح هن.ه وتحريم عيا.ا، المن، انحاذ فان والكليتثن، الثرمحبح وشحم فلفر ذي 
نسخ.ثم دعا كان 

٢(٨ ٥ / كقبر)١ ابن وشر ٧( • ١ / السيوطي)١ وشم ٢( ٨ ٤ / الطبري)٤ شر اننلر: ( ١] 
رقم١  ٧٩ا/ الحارود) وابن ( ٢٧٣٧رنم ١  ٩٦الحاكم)٢; عودأخرجه موأثرابن (. ٥٤٥)م 

(١٠٥ ٥ ٣رنم ١ ٦ الكثرى)م j وازني ٤( ١ • • رقم ٤ • ٩ صمحه)ا</ j حان وابن ( ٧١٨
وابوداود)رقمآااأ(.



٤٨٤

الوحيحى j المالخي محمؤع 

القاعدةهذه عل الاحتفاظ كل فاحتفظ تفصلا، وأربعة إحمالأ، ثلاثة ام فالأن
منموضع ضر ل عنهم يذللق، الله أخر كإ الإسلام، كلهم الأنياء دين ثم تنفعك• 
،واحدا؛ ديتنا الأنبياء معشر ®انا ءالت أته ه الّم، عن الصحيجتنا محا وكا القرآن، 

،،۶١١٥٥الومت،، ذلك، ق به أمر فيإ عته llajكون إنإ وذلك، وحاوه، فه الاستلام وهو 
دينمن كان مثلا اك-س بيت صخرة فامتةبالا ذاك، إذ الإسلام دين من هي ني كل 

ولرالإسلام، دين من استقبالها صار الكعبة ياستقثال، أمر لما ثم النسخ، نبل الإسلام، 
الإسلامدين عن والتماري اليهود حرج ولهذا الإسلام، دين من الصخرة استقبال، يبق 

أومتسوخ.بم.بالل، ذللا، عن واعتاصوا رسوله، وتصديق اطه طامة تركوا فإمم 
والمرملهن.الشين من والأحرين الأولن هودين الإسلام فدين والحملة 

سمنهؤتيؤ،آلآء>ة ظزبمث، دثا ؤم،بمغمحآلإطم ؤ ت"طإات لقوله 
ومكان.زمان كل ق عام [، ٨٥تعمرانت آلحنسرسه 

لبنهمكلهم والحواريون: وعيسى وموسى والأساط ويعقوب ؤإبراهيم فنوح 
وع،وموبامحلنا، ظاهنا له والاستسلام له، شريلث، لا وحده اطه عبادة وهو الإسلام، 

تنوعتؤؤإن واحد، كلهم فديتهم القرآن، هنهم ذلك، بن قل- ك،ا لغثره، الاستلام 
[.٤٨]ا،لائادْت ه جا ومنها شرعه مغم لحعلنا يأم ؤ تعال• اض قال، كإ شرائعهم، 
ءاهوا سح ولأ فابنها آلأمر بن شريعة عق •جعذننلثإ ثز ؤ ه•' لنيه وقال 

بمئبمأمحاءشقاج عطثمزآش ز،يغنوأ إؤم إنب• يعلمون لا آليين 
يعن،قد وتعال تبارك وافه [. ١٩، ١٨ه وع( آلمتقهت ؤق وأس بعمى 
عنأخمد ند مففي الباطنة. الإيإن وحقائق الظاهرة الإسلام بشراغ ه محمدا 
»الإسلأمءلأنيةوالإ؛ءانفياكو_،ا،رم.قال: الميهأنه عن أنس 

(.٥٢٣٦ رم وملم ( ٣٤ ٤٣الخاري)رقم أخرجه )١( 
رقم١ ٥ ٩ )،■/ شيا ش وابن ( ٢٩٢٣رقم ٣ ٠  TT• ١ )ه/ وأبوبمل ( ١٣٤)م أحي. )مآ(اخرجه 



الرحنأنزل ما شر الحكم عن الإبإن أهل نحذير 

والإسلام،الإيان عن فاله M المي أتى جبريل أن الخاري ول 
حقاثقله محصل أن امتغ الظاهرة الإسلام بشرائع يقم ل؛ فمن ، والإحسان 

حقائقله محصل أن فلابد الباطة الإيإن حقائق له حصلت، ومن البامحلتة، الإيان 
اللك،استقام فمتى حنود0، والأعضاء مالك، القيبؤ فإن الظاهرة، الإسلام شرائع 

إنارألأ قال! أنه الض. عن الصحيحن ق كإ وصيمحتؤ، جنوده استقامت، وصلح 
صائرلها فد قوت ؤإذا الخد، مائر لها صالح صالحت، إذا مضغة، لخد ال 

الى،«لأا؛.ألأوهى الخد 
سائريكون أن فلأيي صلح، فقد الباطنة الإيإن حقائق القلبج ق كان فإذا 
الإيإن؛حقائق باهلته ق يكون أن امتغ صالخا جده يكن ب فإن صالحأ، جده 

إليه.والإنابة عليه، والتوكل وحشيته، وحبه، ف، الدين كإخلاص 
الرسلبخاتم الإيإن ذللئ، وجاع اف، برسل الإيان والتقوى، الإبان وأصل 

ورسله.اممه كتبا بجمع الإيان يتممن به فالإيان ه، محمد سيدنا 
الكفرهو هدا فإن به، جاءوا وبا بالرمل الكفر هو والنفاق، ازكفر وأصل 

الأنه كتابه ل أخبر تعال اش فإن الأخرة، ل الأكبر العياب، صاحبه يستحق الذي 
الرسالة.بلؤغ بعد إلا أحدا يحدب، 

تعال:وفال [. ١٥]الإسراء: ه بد.ت،زسولآ حى معدين وماكنا ؤ تعال! اغ قال 
؟ا<عليم؛اينتغا يظوأ ونولا امها ل يبمث، حى مهللئ،آلمزئ نبك ن ك؛ ما وؤ 

كمابن ونسر ( ٥٨١•اكرر)U/ الدر وانظر: ( ٢٩٣الفردوس)رقم ق والدبمي •١( • •١ ١ ٩ 
وأبوأحمي. روا، ٥(: ٢ / الجمع)١ ق اقنعي وقال ٢( ٩ / والحكم)١ العالوم وجاُع ٤( ١ ١ / ٤ ر 

حبانابن وثقه وتد عللة مين عل خلا ما الصحح رجال ورجاله باختصار والبرار بتمامه، يعل 
آخرون.وضعفه مع؛ن وان وأبوحاتم الطيالي وأبوداود 

.٩( لم)نم وم٥( • البحاري)رنم أخرجه )١( 
ام)رقما<ا<ها(.الخاري)رقم:ا0(وم)آآ(اخرجه 



٤٨٦
الوحيحى j المالخي محمرع 

منؤآلئبنثن ثوح إنا اوحيئآ كمآ إليك اوحيئآ إِدآ ٠ ؤ ت تعال وقال [. ٥٩لالقصصت 
واتوبوعينيا وإتيىوعموبؤ^لأشاط إبرمزقإنسل إل وأوحنثآ بنده-، 

منعنك دصصن4لم فد وزنلأ ,ع؛; ونوراداوُد وءاثثا وسمحثن ومرون ويوص 
مسفينوسلا ;ثث:أ ثؤغلماموّوا آس 3^؛؛ طنذآ ثمصصهم لم وزسة فتل؛ 

وقال١ا. -٠٦ ١٦٣]التاء: ه آلزنل نعد حجة علآش يلناسي يكون كلأ ومنيرنن 
الئم آJعداب يأتتكم أن قتل ص لهُ وأنلنوأ وم إل وأبينوأ ؤ ت٠ُالت 

يابجًفمأن قتل من ثبمفم من إليكم اذزل مآ أحنى وآيئوا' رئ|،؛ ئنهتموت 
ققثْلت ما عنا ينحسرنا نفى ثمول أن أدق، يقعرون لا وأيقز بغثه آلعداب 

لخفغتمنهدني لواؤتآس تحتني،آشنمحرسئ{اولقول ج؛بآس 
منقاكوث ًقرْ ل أث لؤ العياب ثنى حئن نمول أو لإج؛ آلمتمث 
منتنوكث وآنثيمث مثا محكيبث ءاتى جاءئك قد تنا وج؛ آلمءتسبإن 

ولإكنظنمنثهم وما ؤ المار؛ أهل ق تعال وقال ٤ه-آها. ]الزص: ألكمسأ)ثأأ4 
قوجبيتا البجا كلما ؤ فيهم؛ تعال وقال [• ٧٦تالزحرفت ه آلئلمفن؛)ج، هم كائوأ 

ةرلآسما وفتا محكيبما ئديث  Ijel-؛،فد قالوأ؛،^؛٠ نديرأج, يايكن الز حربجآ نائم 
•ح-آ[ ]الملك: صلنبيمحرى؛4 ل إنأذزالأ ثنّىة 

فكدبوه،حاءهم بأنه أقروا المدير عن وسلوا فوج المار ل ألقي ما أنه فاحثر 
لإبليس؛حهلا؛ه ق تعال ال وفالمدير. كدب من إلا فيها يلقى لا أنه عل ذلك فدل 

يملؤهاأنه فأمحر [ ٨٥]مز: ه وي أخمعثن مهم ينعك وبئن مغك حهم 'ملأ؛ن ألؤ 
منإلا المار يدخل لا أنه فحلم غيرهم، يدخلها لر ملشنث،:بمم فإذا سعه، ومن بإبلمس 

الثسهلانينع لا من فإن له ذب لا من يدخلها لا أنه عل يدل وهذا الشيْلان، تبع 
بالرمل،الحجة عليه هامت، من إلا يدخلها لا أنه عل يدل تقدم وما مذنبا، يكون لا 

ممر.القرآن ل المعنى وهذا 





٤٨٨
التوحيدحى j المالخي جموع 

[.٣٣لالأو،.ة: ه ولهمّفيآلآءحرة آلينيا ؤ، ثحزى لهمّ لك ذ آلأرص 
شفواالذين الإمام، طاعة عن الخارجين ايحاريين اJاغين حكم هذا كان فإذا 

إلوكافرهم، مؤمنهم وعما، عرتا كافة؛ الناس دعا بمن بالك ذ،ا ، الحإعة عما 
عنبه وأحرج هو فخرج الباطلة، الخيالات جنس من غارْ أو هو احترعص قانون 
هوأولأليس أمرهما، يمخالأة وثاقهإ وحالهما وحارتيإ رموله، وطاعة اغ طاعة 

العا،لون.إلا يعقله وما والخبائث، الشرور وأم الماد رأس فإنه وريك، بل بذلل؛،؟ 
وقوزأآس محونوأ لا آمحس،َائوأ ئثاي ؤ تحال: وئال 

ذمآلئخمننعن يعس ومن ؤ نمال؛ وقال [• ٢٧]الأنفال.■ ه ازئ ثعلنون وانتم 
أيمؤمحنتون عزآلشبميل لثندوم ؤإم مريزوة لهُ مهو شيهلئا لأي محص 

ATv-t\-يثدون3،هلالزمف: 
يبت،كان إنإ يه، وأصله الثياطان س بفريته ابتلاه س أن سبحانه فأحبمر 

أنالإعراض هذا عقوبة فكان رسوله، عل أنزله الذي ذكره عن وعتوه إعراصه 
ههتل.،أنه محسبا وهو فلاحه، وطريق ربه سبيل عن فيصا-ه يقارنه، شيهنايا له قيفس 
يغتن،نىؤ قال؛ ؤإفلأسه، هلاكه وعاين قرينه، مع القيامة يوم ربه وال إذا حتى 

عنأعرض من وكل ؛!• ٣٨]الزخرف: 4 آمحن ميس آلمق/مح بمد وسك 
القيامة.يوم هذا يقول أن فلأي اممه، ذكر هو الذي بالوحي الاهتداء 
تعال:قال كإ هدى، عل أنه محب كان إذا صلاله ق عدر لهذا فهل قيل: فإن 

ر'ط ^ ١٨١ؤؤمح~سوثأممهئد.وثه]

رواية؛"قتلوق هماي" كل لأنفهم أدركتهم •لثن فيهم: قؤ اش يسول نال الدين الخوارج دعم ٢ ١ ر 
١(.• ٦ ٤ وملم)رنم ( ٤٣٥١البخاري)رقم أخرجه نود" 

الكفارأن الكريمة: الأية س ق نعال وبثن (: ٢٢٤)آ/ البيان أصواء ق افه رخمه ١^^ قال )٢( 
تعال،اض نرمه محا نحالف، ما لهم متهم >؛!( ا،لوالأة تلك، ومن افه، دون من أولياء الشياط؛ن انحذوا 







الرحمنأنزل ط بضر الحكم عن الإيإن أهل تحذير 

إلاقوة ولا حول فلا كلنا، يكن لر إن حلنا حال هذا نطق، فيإ وافه صدق ولقد 
بمااد المبلغ فقد وأخلاقا، واحوالما ونياتنا قلوبا اد فمن المثتتكى افه ؤإل بافه، 

يدساعدته من إلا الأمور، معال من لثيء ناهض بما ينهض أن يمكن لا ملعا، 
الأحمر.الكمِيت من أعز هم بل أقلهم، وما التوفيق 
الأيةهده غر البثرة القوان؛ن اتباع عن الزجر ق ا،لجيد القرآن ق يكن لولر ثم 

وهلوِ_اعن قلبه صلاح وأهمه رشده، أوق الذي اللبسب،، العاقل لكمت، الكريمة 
إماعداه، ما تحكيم وعدم اطه، أنزل ما تحكيم إل يدعو كله والقرآن فكيف ، •^٠٥١

منالتمن افه عباد من نحاهد من ويجاهد جاهد، من جاهد وله تلويحا، ؤإما تصريحا 
تزاللا  ٠٠قال؛ أنه ه عنه صح وقد الساعة. تقوم يوم إل قق محمد سياونا بعث، لدن 

حالفهم،من ولاحلاف، من يضرهم لا الحق، عل ظاهرين أمتي من طائمة 
غلالة((عل آمتي تحت،ع لا  ٠٠ت قال وأنه افه؛؛ أمر يآق حتى 

أمةمن وغرتا شرئا كلهم الُالم يتإلأ أن بالسمع الممتع من أن ؛دلك، فا>المنا 
أنلأبد بل الإلهي؛ بالقانون المبالاة وءا.م البشرية القوانين اتباع عل ه محمد سيدنا 
يمتكواوب ذللث، أمكنه إن بلسانه إما الكل! هؤلاء عل ينكر واح. ولو فيهم يكون 

.اد.الأّتبانأيام قدكان ك،ا به، الفتلث، وظن يمكنه لر إن بقلبه ؤإما به، 
اطهأنزل ما تحكيم عل ويجاهد تقاتل تزال لا الحق طائفة أن بيان والغرض 

يتميه وأن الإنسان لنؤع ككن وكل والمال، نان والوالبدن والبيان، باللسأن، 
الراحةلهم وتكمل والمعاد، المعاش أمر يستقيم وبه والدنيا، والوين والمللئج، اإعال.ل، 

الأصنافالمختلفة والرعايا الملل لحمع العامة والسياسة التامة، والحرية والأمن، 
هدهق الإسلام حال بين الفرق فلينظر هدا ق ثالث، )ومن والأمزجة والألسنة 

(.١٩٢(وب)بج•٣١١٦،٧١)١(أخرج٠المuرى)بج
 )Y( ايبمع ق الهبمي قال /U( ١YYY-YT :) عمدةق انمي وصعق، والط^رانوبداولريم، أحمد رئاء

١(.١ ٧ انمود)U/ عون ق آبائي الخثلم القارى)أ/أه()ا-ا/؛آ-ا(واوووىكامل،ءث، 



الوحيدحمى ل الخالخي جميع 

القرونق وحاله وأحكامها، الشريعة حدود فيها عطلت التي الناحرة، القرون 
محللها؛ وأرعى الشريعة أحكام عل منها أحففل ثيء عل كانت ما التي التقدمة 

الشاعر:قال وكإ والسإء، الأرض ، juوكإ والثريا، الثرى ين كإ الفرق 
منزلأبعد بالسراء ونزلت، هاشم نائل ق بمكة نزلوا 

فتحواوسلم وآله عليه تعال اممه صل نبيهم وفاة يعد ه الصحابة أن ترى ألا 
مائةنحو مدة ق والقرآن، والإيان الإسلام ونثروا والبلدان، الأقاليم من فتحوا ما 

يدهم.ذات وضيق وعددهم، المن المعدد قلة ْع محنة 
إلانزداد لا قوتنا، ومحنائل ثروتنا، وهائل عددنا، ووفرة عددنا، كثرة ْع ونحن 

ينمرلا من لأن وذللثج الأعداء، عيون ق وحقارة وذلا وراء، إل وتقهقرا صعقا 
يغصمكمآس ثنمجموأ إن ءاسوأ آلإمحتل بنانا ؤ تعال• قال ينصرم، لا اف دين 

٧[.]محمد: ه غن. ا ويديث،أس 
المن ينصر لا أنه فافهم رسوله، وطاعة ٍلاءته ياقامة نصره عل نصزه فرتب 

كانؤإن المخالف، والفهوم عباده، ق وسنته عادته به حرت كإ وهوكيلك،، ينصره، 
الاشهوم فهلم•' بسطه، موصع هدا ليس ، الفقه١ أصول ق مبن حلاف، جيته حق 

كإوهدا له، الواقع وشهادة أحرى بدلائل لاعتقاده واعتإده، صحته ق حلاف 
[.٤٠]الخج؛ لفوةث>عزيره سيم٧رهُ ودغصررتآس ؤ تحال: قال 

دينه.يتحر من ينمر ته يا تحال فاحر 

قآلا؛زضأiاموأثمح؛هلم إن ؤآلذ.بن يقوله؛ دينه ينصرون الدين تعال بن نم 
ل؛فمن ٤[• ٠ ]الخج؛ ■ءنآلمغميم يالمعروفوئهوأ آإصاوْوءام؛آزدقو٠وامروأ 

لهحظ فلا الأرض، ق تعال اممه مكنه ثمن الأربع الصفات -رن.ه موصوفا يكن 
منويايوكم وثتموأ ددنب/دأ إن ^ ؤ >دو•' لأهل تعال وقال تعال• اممه بنمرة 

لاوثولكبي)\/الأحول وإرث.اد ( U\--\n /rللامدي)الإحكام انفلر: :١( 



الرحمنأنزل ما شر الحكم عن الإيان أهل نحدير 

[.١٢٥; لءمراj ب مسومين بجممة،اكباصآثبيكة رقكم يمددكم هذا فورهم 
وحل.عز اض وتقوى الصر، الصر• عإد هما عل لهم إمداده فعلق 

يقومونوم آلدئتا آغوة ؤ؛ ءامنوأ وألغتيىت> رضا لمصر إما ؤ تعال؛ وقال 
والآحر٥الدنيا ق وا،لومنين الرسل بنمرة حق ووعده فوعد [ ٥١لءا٠ر؛ ب آلائهند 

سبقتولثن. ؤ الاحرت كقوله وهذا وأعاديبم، محالفيهم عل والغلبة والفلفر بالحجة 
هآلعبتون لهم حغدئا ؤإن قق»؛ آلمنصوزوذ لهم إؤم آلنرسين. لعبادنا كيتقا 

قالقتال وملاحم الهجاج مقام ق عدوهم عل يعلوهم فوعد [ ١٧٣- ١٧١]الماغات; 
هآلقينمة محوفهزيوم اثموأ والدين ؤ تعالت قال كإ الآ-محرة، ق عليهم وعلوهم الدنيا، 
ضرهقوئ آس إن انأ ه=قثناآسلأظرث ؤ تعالت وقال [. ٢١٢لاJقرةت 
تعال;اض وقال وأتياعيم. ولرطه له الغلبة وجعل كب أنه نمه عن سبحانه فأمحر 

ءلأيئالإما0كموه]اض:غم[.
محبلا أنه ذللث،: ق العلة وجعل لهم، ونمره عنهم بدفاعه ١^٠^ فخص 
بالدفاعوحمهم وأوليائهم، وأتباعهم ولرسوله له كتبها قد كان فإذا أضدادهم. 

الغلبةتكون أن المحال من وكان والكفور، الخوان محت، لا بأنه ذلك وعلل عنهم، 
أمانامم،ومحونون والرسول، اف محونون الدين الخونة وهم رسله، وأءل.اء لأعدائه 

ويغم2إونراّعليهم اف نعم ويكفرون 
بعضل القتل من عليهم جرى وما الشاهد، بعض ل انمزامهم ذلك بمال ولا 
هؤافه رسول بمشاهد وكفى العاقثة، ق بعدهم ولن لهم كانت، الغلبة فان الغازي، 
•؛ا.يعتر وعزا عليها، محتدي مثلا الراشدين والخلفاء 

أمرهمقاعدة ولأن فيها«، قتل ولا حرب، ق ني علب ررما ه• الحس وعن 
منشوب ذللثإ تضاعيفا ق وقع ؤإن والصرة، الغلفر هو منه والغالبج وأساسهم 

للغالب،.والخكم ومثوبامم، أجورهم وزيادة لرفردرجامم، والمحنة; الابتلاء 



التوحدحى j الصالخي محموع 

رسولهو\روآ الين، دينه نمر من لكل وتعال نارك اف صمن ففد ويالحملة 
أكراستحق رسوله؛ وحالف ديته خيل فمن والآ•حرة، الدنيا ق ينصرم أن الأم؛ن؛ 
فتيلا.اممه هن أحد ولا مال لا عته يغن ولر الدارين، ق النكال وأشل.. العياب 
ولاالحبل عثد مكانم j شتوا أن M اغ رسول أمرهم لما أحد أهل أن ترى ألا 
الرماةجعل المشركون أقبل فلما علميهم، أو لالْسالمان الدولة كانت سواء يزايلموْ، 
علوالمسلمون امزموا، حتى السيوف ضربومم والباقون حيلهم، يرشقون 
امزمقد Jعضهمت فقال وتنازعوا، فشلوا فلمإ ذرينا، قتلا يقتلومم آثارهم، 

فثبتر^ؤ، اممه رسول أمر نخالف لا يعفهم؛ وقال ههتا؟ موقفنا فا المشركون، 
كرم؛ ٠٠أءفاينهبون ونفر العشرة، دون نفر ق الرماة أمبمر حبثر بن افه عبد مكانه 

المسالمينعل وأقبلوا >ةهغ، حبثر بن افه عبد وقتلوا الرماة، عل المشركون ذللث، عند 
بشؤمكله وذللث، قتل، من وقتل هزموا حتى صبا، وكانت، دبورا الريح وحالتا 

ولقدؤ تعال• قوله معنى وذلك له. وعميامم ه الله رسول أمر بعضهم محالفة 
آ"لأمرل وشنزعم مقنتز ^١ حى ث يائيه ثحنويهم إل ؤعدهُ آث، صدىٍفلم 

ثنومنطم ثنيرين•آلديإ مطم ثا مآأرذكم ننش وعصيتم 
[١٠  ٥٢عمران: زآل صزن؛فلم ب آلآ:حزُْ يريد 

أفضلوعل؛ وعمان وعمر بكر أبط حلافة ل كانوا المديتة أهل أن ترى وألا 
فقتلالتثغير بعفو تغيروا نم جؤ، الرسول بهلماعق لتمسكهم والأجرة ١^^١ أهل 

ثملغ؛رهم، رعية وصاروا عندهم، من النبوة حلافة الخلافة وحرحت، عمان، 
منذللث، وغير والقتل النهبح من الحرة عام عليهم فجرى الخر؛ بعض تغروا 

ذك.قبل عليهم ثبر لر ما المائي، 
هبالني فحل ممن أظلم هو فليس متعديا؛ ظالما كان ؤإن ذك حم فعل والن"ى 

مثتيااصنم هن. ممبمينة اصنتآكم اولمآ ؤ تعال؛ الله قال وقل- فعل• ما وأصحابه 
[.١٦٥:ءمران ]آل ه انمسن5لم عند هومن ئل هذا 





التوحيدحى j الخالخي محمؤع 

نثتجث أوتوا ؤ تحال: وقال ضلالة. الكتاب حكم حالف 
يممبمهز زيق يتول قثّ نثهز يحكم ءكثبآش إل ينعؤ0 آلخكفب 
منتجبما اوثوأ آلذنمل إل ثر ألم ؤ تمال: وقال [. ٢٣ىو\0.' ]آل ه معرضون 

اقعيرآشؤ نمال؛ وقال [. ٥١]الماءت بآنحتتؤ1لأثعوتؤ< يومتون آلخكتب 
ءائننهاوآبمبقآلذنن نمصلاج آثكتنب إوطإ أزو وهوألذى أنتي

[.١١٤لالأسام: ه ألممشن مت ةكوما محلا بالخل ريك من يولأ ١^١٠^ يعلمون 
إمماهوأغسح بن إليك انزل أثنا يعلز ألمن ٠ ؤ نمال؛ وقال 

الذيلوثرى > تحال؛ وقال [. ١٩الآفه؛<]ابم نثذواهوأ 
٦[.]ما: ه صرطؤآم؛خمآفد إل إوكمنوجث،همآظشى ارل أئذى 

ماكان ض، لا الحق هو كان ؤإذا الحق، هو النزل الآيت١ن ق نمال افه فجعل 
اثناقاعلم لك نتثجسوأ لز يإن ؤ نمالت وقال مرية. لا الباطل هو عداه 

الإدنأ>آس هؤ، ف يعيرهدى هوته اث؛ع ممن ومزأمل يعوركأهؤآ؛هإأ 
•٥[.]القمص: ه الظليتن. آنموم يدي 

وماوالرسول ض الاستجابة إما لهإ! ثالث لا ثستين إل الأمر نمال اممه م فق
نمال؛وقال الهوى. فهومن ه الرسول به يات لر ما فكل الهوى، اتاع ؤإما به، حاء 

دئعآلهوئبالحقولأ آلئامئ نهن ل حليمه حعقلئ، إثا نداوُد نؤ 
بناشديد عد١٠ لهم آلؤ سبيل عن يضرن ءئ إن آلؤ؛' عن ثغقث، 

[.٢٦يؤمآلحسابقق(اهلض؛ سوأ 
علأنزله الذي الوحي وهو الحق، إل الناس بض الحكم طريق سبحانه فقم 

بالحقآقكممّن، إلمك واولغا ؤ تمال؛ وقال حالفه. ما وهو الهوى ؤإل رموله، 
أزلينآ بينهم قآحطم عته لخكثأبومحليغا ندني نهنئ لنا مصذيأ 

[.٤٨،: Jijlil]حاءك عما اهوآءهلم تتبع ولا آس 



الرحمنأنزل ما شر الخكم عن الإيإن أهل تحذير 

ماوبممل أحكامهم، ل سيلهم محتمل وأهواءهم الأم• ق الشافعي قال 
أم.. ه نبيه عل اف أنزل يإ ينهم محكم أن وأمر عث، نس فقد كان وأيبمإ ت١وون، 
سغولا آلق ئود يمآ تيئيم آحآكم ؤان ؤ ت سبحانه  Jliنم 

آثتيريد انا قاعلم ثولوأ يون إليلئ، آق اذزل، مآ بعض عن يغبموك ان وآحدوهم 
آلجنهيةأيحكم أ|': لمسمون آياي مذ كئترا ئِن دثومم ببمض يصييم أن 

عزاف، فأمر '٥[. - ٤٩لا،لائدةت ه لموريوقون حكما مذآللب احمن ومن يبغون 
لماأهوانهم ات؛اع عن وماء عليه، اف أنزله بإ الكتاب أهل بض بالحكم ه نيه وحل 

إليه،أنزله ما بعض وبين بينه فيحولوا يفتنوه أن وحذره إليه، المنزل نحالفة من فيه 
ويبتليهميصيبهم أن يريد فإنإ إليه الله أنزل الذي الحكم عن تولوا إن أنبمم وأعلمه 
ذنوبمم•بعض بمب 

لإصابةسبب الأهواء؛ حكم إل رسوله وحكم الله حكم عن التول أن مث، فعلم 
ايدىكنسن بما آثروآشتر ق ظهزآلْساد ؤ تعالت كقوله وهذا ؛المصاب، ارد4 

ومآؤ تعال؛ وقوله ؛!• ٤١خملوأئهمضجمن4تاردمت آاثا-نيذسممبمسهمى 
قاصاثمؤ تعال! وقوله ٣[. * ]١^^؛ ءمماكثسث،ادغثب مصيبة من اصنتهفم 

•ا ٥ ١ الزمر• ل ه ماكميوأ سيئايت، صيصيتؤم ء هنولأ من ظلموأ والذثن ماكنبوا سيلمايتف 
أيتآ؛أبون نتمر، بيِء ما^انوأ وحاقابهم ًكسجوأ ما سؤ؛ارث، ثم ؤبدا ؤ ت تعال وقوله 

حاصيباعته ارسلثا من فمنهم ث بدسهاخذئا فكلا ؤ تعال! ومحوله [. ٤٨لزمرت ال 
سأمثاحوبنهمّ بيآ'لأورن •صتا مث ونهر ئنأحدتهآلصنحه ومغهر 

.[ ٤ • لانمك؛وت: ه انمنهزيف^مورت هفا^١ ولتكن لنفللمهز أس يفايكل وما 
تيمبئاينت كدبوأ مصزج من وآلذنن فرعوينف ءاو ًغدأنما ؤ تحال؛ وقوله 

 )! /U(٣١لأم ) :0 أحكام و\نم\ُ\ /Y(٢ ١-٢ ٢ ١ لأنانص.)١
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[.٥٤]الأنفال: ه لجهت ؤكر؟كما' فزعورت؛أ ئذ}ويجذأإزت؛او قاهثكفهم 
نماؤ تعال؛ وقوله [. ١٥٣]الناء: ب يخلجؤز ؤ تعال؛ وقوله 

مريةبن أهلخفثا وكم ؤ تعال: وقوله ٢[. ٥ ]نوح: ه ئا، قادظوأ أعصمحو1 خيئثيم 
ومضاخنفيلا نعدهزإثُ من ننإكثهزلزنمكن فتك نبمثثها بطنت 

عمميظوأ وسولا انها ل بجث حى تيك^مئ زيك  olTونا آلو'رثترأثلأ:ثج: 
[.٥٩-  ٥٨]القصّص; ه تئ( ظنلموت واهلهّا إلا آلقزتحت. عكثاوما ءاينتئا 

وعدارزئها نابيها مهلن؟ثه ءامنه يكاثت يزنه ٠^٠ وصزب1س ؤ وقوف 
ًكاثوأوآلحونايما ليازآلجؤع T_ ءاذ'قها هؤ إهثب يتتفمزت نكان سكل 

وهمالعذاب ماحدهم هكد>بوْ نهم رسولآ جاءهم ولقد :ئج: نهتثعورت٧ 
ظأانوثقج؛4لسم;آاا-ماا[ؤ

فتحتئا قال: أبيه عن شر، بن حب؛ر بن الرحمن همد عن أحمد: الإمام وأحرج 
وحدْحالنا اللردباء أيا فرأيت بعض، إل بعضهم فبكى أهلها، ين فرق قرس 
فقال:وأهله؟! الإسلام فيه اف أعز يوم ق سكاثج ما اللردااء أبا يا فقلت: يبكي، 
أمةهي بينيأ أمره، أضاعوا إذا وحل عز الله عل الخالق أهون ما جبرا يا ومحلت، 
ترىما إل فصاروا اممه، أمر تركوا المللت، لهم ظاهرة قاهرة 

يقول:ه الله رسول سمعن، قال: عمر ابن عن رباح، أبي( بن ءهلاء عن وأحرج 
وتركواالبقر، أذنابه واتبعوا بالعينة، وتبايعوا والدرهم، يانمانار الناس ضن ررإذا 

أبودرواْ دينهم" يراجعوا حتى عنهم يرفعه فلا بلاء، :بمم أنزل افه، سل ز الحهاد 
.حسن؛ باستايؤ ت.اود 

(.١٤٢الزهد)ص ز •أا-آ(وأحد رقم  ٢٩١-٢٩مصور)٢/•بن مد أحرجه )١( 
مآمه'اا(والررساففيسدْ)آ(أحرجهأص)آ/خآ(وافرانفياي)آ\/آم؛رب 

 /T( ٤ ٢ ٢ رنم ٤ ١ ٤ )وايهقي ١ j اكب /U(٨  ١٧رنم  ٤٣٤ • .)حاتجهل المم ابن ونال ١



الرحمنأنزل ما شر الخكم عن الإيان أهل غذ,/ 

الخطاببن عمر بن اف عبد حديث من العقوبات باب ق ماجه ابن سن وق 
ابتليتمإذا خمس الهأجرين معشر رريا فقال؛ بوحهه قو القه رمحول علينا أقبل قال! 
فيهمفشا إلا بما يعيوا حى قوم ق الفاحشة تفلهر لر تدركوهن: أن بافه وأعوذ بمن، 

الكياليمحوا ولي ممحوا، الدين أسلافهم ق مضت، لرتكن اكي والأوحاع الهلاءون 
زكاةيمتعوا ولم عليهم، السلطان وجور الونة وشدة بالسنين أحدوا إلا واليزان 
اممهعهد ينقضوا ولي يمطروا، لي الهائم فلولا الماء؛ من القعلر منعوا إلا أموالهم 
لموما أيدبمم، ق ما بعضن فاحدوا غبرهم، من عدوا عليهم منهل إلا رمحوله وعهد 
بيئهماالبامحهم افه جعل إلا اف أنزل مما ويتخبروا اممه بكتاب أئمتهم نحكم 

قومنقص ما خمن: ءخمن قال: M الني عن هماس ابن عن الموطأ شرح وق 
ولاالفقر، فيهم إلافشا افه أنزل بغبرما حكموا وما عدوهم، عليهم العهدإلامحلعل 

الباتمتعوا إلا المكيال طففوا ولا الوت، فيهم فثا إلا الفاحشة فيهم ظهرت 
ماجهابن روا0 قال: ، القطر(( عنهم ■مس إلا الزكاة متعوا ولا بالسئ؛ن، وأحيوا 

أم.إسحاق. ابن محي نحوه مرفوعا عمر ابن عن شاهد وله والطبراق، 
منشيئا الماس يترك لا وجهه: اممه كرم عل سيدنا كلام من البلاغة مج وق 

منه.أصر هو ما عليهم افه فتح إلا دنياهم، لامحتملاح دينهم أص 
منلتكم افه أحدث ذبا أحدثتم *كل،ا الصالح: لف، البعض كلام ومن 

عنالمصري ثريح بن •مرة إل صحح بإسناد أبويائي رارواْ (؛ ٢٤٥رآ/ يائي أن سنن عل 
نال;عمر ابن عن حدثه نافعا أن حينه ال الخرامعطاء أن الخرامحال الرحمن عبل. أن إمححاق 
الأحر.أحدهما يشد حنان، إستاداي( وهاناذi فيكره، يقول، ؛؛و اق رسول سمعت 

أبوالحاكم رواه (; ١٨٦الزجاجة)1إ مصباح ق الرصتري وقال ٤( ٠ ١ ٩ ماجة)رقم ابن أحرجه ( ١١
تفال به، رباح ابي، بن عطاء طريق من مطولا الفتن كتاب آخر ل المستدرك كتابه ل الحافظ افه عبد 
بهءللعمل صالح حديث هذا الإستادا صبح حديث هدا 

اددريفيالأرب)ا/ه.ج.>ماسراقفياهمر)اا/ه؛رقأآوه.ا(ووال )آآ(أخرجه 
شواهد.وله الحسن مجن تريب وسنده الهمر ل الط؛راف رواْ 



التوحدم، j الْالحي محمؤع 

)لوت نولهم السائر النل محرى الخارى الألسنة عل المشهور وق ، # عقوبة >الءلانه 
قائل:وقال انمممنا(. ما استقمنا 

مرنق والإحرام المخاوف إن حلقوا مذ الخلق ^^ ١ض 
والسنة،القرآن من نواهد العميق بحره بساحل الأن ألمنا الذي المعنى ولهذا 

الكلام.بنا لطال واصتقصانها تتبعها إل ولوذهبنا نحمى، لا المالح اللف، وكلام 
وأتهالذنوب،، أكثر من رسوله وحكم الله حكم عن التول أن بيان هنا والقصد 

فمنالعملا، حنس من يكون الخزاء ارفإن النواسِط وتتاع المحسايّ_، لأنمساب، سب، 
عنهورسوله اف تول ومن عنه، ورسوله الله تول رسوله وحكم الله حكم عن تول 

يكون.ما وأحقر أذل الله يركه بل ؤيعز، يفلح أن فهيهايت، 
ا^ذىذا من ئن:محدثتحإ عالس،لمحإ 3لأ آس نذ>محإ إن ؤ تعال: ئال 
رورسوله آس آلذ.بن'نحآدون إن ؤ تعال: وقال ؛1. ١ ٦ ٠ ]•محمران؛ ه نعدْث من يغعبركم 

[.٢٠أؤملث،فيسؤج(4]اس: 
تداعىأن *يوسلثؤ جء: اممه رسول قال قال: ثوبان حدسثح من أحمد ند موق 

قلةأمن ادنه رسول يا قلنا: قصعتهارا عل الأكلة تداعى ك،ا أفق كل من الأمم عليكم 
منالمهابة مع اليل، كغثاء غثاء ولكنكم كثثر، يومئذ ررأنتم قال: يومئذ؟ بنا 

الحياة،ااح_ه قال: الوهن؟ وما قالوا: الوهن(( قلوبكم ق وكبعل عدوكم، ئلوب، 
الوت\ُوكراهية 

 Mبعضهمالضلالة وأمم الخفر فرق من عليكم يتداعى أن يوثلث، أنه فأخر
الديارمن ملمكتموه ما عل ويغلبوا شوكتكم، وبكروا ليق.اتالوكم، بعصا؛ 

منيتناولوما التي قصعتهم، عل بعصا بعضهم الأكلة الفئة تتداعى كإ والأموال، 

)ا(ءزاْالسوءليوالاوراكور)؛/حاأ(إلنيصءنميندذار.
المدبومض ١( • ٧ /  ١٣الفتح)وانفلر: ( ٩٩٢اسوى)رقم وأبوداود ( ٢٧٨)ه/ أخمد أحرجه )٢( 

.(٣٦v/٦)





التوحدحمى j المالخي جموع 

الوجه،حن أقنى طوال رجل عل فدخل أمرنا، خثر وفد النوبة، ملك فاتاق ثلائا 
إنرفقال؛ ثيابنا، عل تقعد أن يمنعك ما فةالت،ت الثياب، يقرب ولر الأرصس عل فقعد 

علأقبل تم اض، رفعه إذ وجل عز الله لعفلمة يتواضع أن ملك كل عل وحق مللث،، 
ذللث،عل اجترأ ت فقلت، كتابكم؟ ل عليكم محرمة وهي الخمور تشربون ب ل! فقال 

لعلتكم محرم والماد بدوابكم، الزرؤع تهلوون فلم قال! وممهاونا، عبيدنا 
وستعملونوالخرير الديباج تلبسون فلم قال; حهالا، ذلك يفعل قالت،ت كتابكم؟ 
فانتصرناأنصارنا، وقل الملك، عنا زال فقالت; عليكم؟ محرم وهو والفضة الذهب 

وجعلملئا، فاطرق منا، الكره عل ذللث، قلبوا ديننا، ل دخلوا الحجم من بقوم 
استحللتمقوم أنتم بل ذكرُن،، كإ ذللئ، ليس قال; ثم الأرض، ق ؤينكث يدْ، يقف 

العز،تعال الله لبكم فملكتم، فيإ وظلمتم ميتم، عنه ما وركبتم عاليكم، حرم ما 
بكممحل أن وأخاف تبايتها، تبلغ ر نقمة فيكم تعال ولله بذنوبكم، الذل وألبسكم 
إليهاحتجتم ما فتزودوا ثلامثف، الضيافة ؤإنإ معكم، فيميثني ببلدي وأنتم العذاب 

اه.. ذلك ففعلت، بلدي. عن وارتحلوا 
وفيإالغواية، طريق وجنبه الهداية، الله رزقه لن وكفاية مقغ الحكاية هذه ول 

عبرةأكثر الأبعدين الخاسرين المستبدين الذلال١ن بأولئك جرى مما به وسمحتم رأيتم 
الشاعر;قال تبصر، لن وتبصرة اعتتثر، لن 

اصراإن ه يفره عبرأى إلا را ابتكولا حي عل بوم مر ما 
دمِؤ ^١^ وقال فنقول; بصيدها نحن التي الأيات بقية لذكر الأن ولنرجع 
لنإهم يعلنونر)fc لا ثئغأهوآ؛آلذ-بن ولا سآ"لأمرقاثبنها تميعة خعلننلئ،عق 

هوق وأس شتى بعصيلم^تيا^ وإِنآشي؛ن نتاج ضلث،سآش يغنوأ 
]الحانة:خا-\'ا[.

 I٥ ١ )ص الحدث خنك ويل اV-Y ،(.)٢





اكدحيدحى ل الصالخي جميع 

الرسولبطاعة منهم أمر فمن الرسول، لطاعة تبعا إلا طاعتهم، نحب، لا فقط 
طاعة.ولا له سمع فلا الرسول به جاء ما يخلافح أمر ومن طاعته، وجبتا 
اءانإوفال! . الخالق،؛ معصية ز لخلوق طاعة لا ١١قالت أنه عنه. صح كإ 
أولبطاعة يأمر لر ولهذا الرسول، به جاء ما وافق ما وهو ال٠روفsاا ق الهناعق 

إيذاثاالرسول، طاعة صمن ق طاعتهم وجعل الفعل حدفح بل استقلألأ، الأمر 
آستحئون كتز إن ثل ؤ تعال! وقال الرسول. لهناعت تبعا يهلاءون إنإ بامم 

•٣[.صران; ]آو تجتمح؛آس قايبعوى 
فهوالعلامة شز0 فيه تتحقق لي فمن به، جاء فيإ ه اتثاعه اض محبة آية أن فأفاد 

الظاهرةالحاقايتح من المخالفة ْع المحبة دعوى فإن كيلك،، وهو ف سمحب، ليس 
أفاد:فيا أجاد وقد القائل يقول وليلك، أحد. عل نحفى لا اض والأكاذيب، 

سنحالقياس ق لعمري هالأا حثه تظهر وأنت، الإله تعهي 
لمهلع محّبح لن الحس، إن لأطعته صادقا حيلثح لوكان 

يهتثعالماحئتح هواه يكون حتى أحدكم ®لايؤمن قال• ءأنه الخم، م، وصح 

(٣٦٧رقإ١٦/ه١٨(وjي)٣٩١٧رنم١٨٢-j١٨١/٤اب)
٢(:٢ ٦ الجمع)>،/ j الهيض وقال ( ٨٧٣رقم ٥ ٥ )Y/ الشهاب j والقفار ١( ٣ ١ / )١ واحمد 

الصحيح.رحال، احمد ورجال، 
.١( ٨ ٤ • لم)رقم وم( ٧١٤٥البخاري)رنمأحرجه )٢( 
المزيفيملؤِبوالحافظ والحكم>ا/ا<حم( ا.كلفيحاعالخالوم ابزرحب الحافظ ذكرالمجن )٣( 

دمشقتارخ ق اكر عابن الحاففل وكدا الحنفية، ابن محمد بن الحز إل وتبهيا ( ٠٣٢ / ١ )٦ 
١( ١٨ق)٩٦; وذكرهما ارك الببن اف لعبد ونسها ٤(  ٦٩و)آم ذكرهما س،ا ( ٣٧٩; ١٣)

٢(. ٦٥الخفاء)آ/ كشفح وانظر؛ رابعة، نول، من ُج*لءءا 
(؛٣٨٦/ العلوم)١ جاع ق رحِا ابن الحاففل ونالح ١( ٥ السنة)رنم ق عاصم أبج ابن أحرجه )٤( 

الفتحل حجر ابن الحافغل وقال، صحيح. بإسناد الحجة كتاب ؤب رويناه صحيح حن حديثا 
فيضالقدير.وانفلر؛ الأربعئن التووتم،و،آحر صححه وقد (ورجالهتقات، ٢٨٩/ ١٣)



منإليه أحب أكوو حتى أحدكم يؤمن *لا ق عته الصحمض وق ؛. رلأورغعظ،اا 
حلاوةوجد ب كن من *ثلاث وفيهإت ،. أخمعين'ار والناس وأهله وولده نمه 

ف،إلا محه لا المرء محب وأن سواهما، مما إليه أحب ورسوله اف يكون أن الإيان• 
اوار،اق يلقى أن يكره كا منه، اف أنميه أن يعد الكفر إل يرّثع أن يكره وأن 

وأزو'حموإِحؤ'تكم وأبمؤْقم ء'}نا3لج} كان إن مل ؤ وقال 
احئ،تزصونهآ ومسنتش كسادها محقون وغقزة أقزقئموها وامول وعشترمحز 

وأثثضننهؤورسوله،ؤج4اؤفينجيله،كرثنوأحىيافآقبأمة، إليطم 
[.٢٤التوبة؛ ل ه ا;هي; أكسقيرى آلموم يدي لا 

الصحيحةالمحبة ورسوله الله محبة الأحر واليوم بالله احدآمن كل عل فالواجب 
المكروهات.وبغض المحبوبات حب ق والموافقة المتابعة تقتفى التي الصادقة، 

أمرهق الله يوافق ولر تعال محته ادعى من )كل الهرجوري؛ أبويعقوب قال 
فدعواه؛اهلالة(ر؛ا.

حدودمحففل ولر الله محبة ادعى من بصادق ليس الرازي: معاذ بن محي وقال 
ؤيعىومعه، يبدل أن علميه: فيمرض ورسوله الله محب أنه ادعى فمن • الله 

علامةفان ممكن، وكل والمال والفحل بالقول، دينه ونصرة الله، حدود إقامة ل جهده 

بنيكر أبو الخافظ. ورواْ و،الا؛ اللففل، -(ذا ( ٣٨٧/ العلوم)١ جاُع ل رجب ابن الخافثل ذكره )١( 
مثائخنابعص حدثنا الثقفي الوهاب عبد حدثنا حماد ين نعيم عن واره اين عن الأصهال عاصم 
الديني؛مرسى أبو الحافظ تال ء عنه يزخ ءولأ عنده وليس فيكره، سيرين، ابن عن أوغيره هشام 

قلت؛وغيره، هشام مثل مشيختنا بعض حدتنا فيه؛ ونيل نعيم، عل فيه قمحتلف الحديث هدا 
اف.رحمه رحب ابن الحافظ وذكرها وجوه، من حدا بعيد الحديث هذا تصحيح 

٤(.٤ )رنم وملم ( ١ ٥ )رقم البخاري أحرجه )٢( 
اآ(وسلم)رقممأ(.)٣(أخرجهالخاري)رثما-ل 

(.٧٥/ والحكم)١ العلوم وجامع ( ٦١التوحد)ص مماب ز رجب ابن الحافغل ذكرْ )٤( 
•(،UنالأوLحل)(.٦٧/١)٥



التوحيدحى j المالخي محمهمع 

فيها،وطاقته جهدْ ويبذل محبوبه، محبوبات حصول ق يعي أن الصادق المحب 
علتعدى لو كإ يغضب، ولا يغار لا ساكت، وهو تنتهك الله محارم رأى فلو تمللا 
الدعوى.محرد إلا المحبة من له نصيب لا كذاب، كذاب حينئذ فهو حقوقه، أدنى 

أسيرحوأ كان ين حسئة اسوه آس رسول ؤر لكم كان ثقي ؤ تعال• وقال 
المعلومالموافق الفيض عكس بطريق الأية ^دت [. ٢١]الأحزاب: وآكؤمآلآَ>ه 

يرجواللهممن فهوليس هق رسوله ق حنة له أسوة لا من أل ت النطق فن أرباب عنلء 
للعاقل.التحذير ق العغليم التهل.يد -بذا وكفى الأحر، واليوم 

نعامين. نعصاج تئيم جفزكدعاء آومول عآ؛ ئ. -محعلوأ لا ؤ تعال؛ وقال 
محييمان عنامرْ-ء قايخدرميننحاكون لواذا منآكم يتململوينح آسآلذئن> 

الأية-بذم الاستدلال ق فرق ولا [. ٦٣عدابأس-.4لاش: 
الرسول.أوإل الله، إل الضمير رحؤع بين بصيده؛ نحن ما عل الكريمة 

;iغته محإتا َموؤأ فات أونول ؤأطيثوأ آس اطٍثوأ ثل > تُال: وقال 
آنبمغ١^٠ آونول عق ونا ثهتدوأج يطيعوه وإِن حملتز ما وءت١ءفم حمن( 

حىيؤمنون لا ذولألذ فلا ؤ تعال؛ وقال [• ٥٤]الوين ه ه آلمجث 
ؤمّنموأيصمن( مما حزجا اذفسولم ل محدوأ •"لا يم نينهز نجز فينا يحكموك 

[.٦٥]الماء: سيئام|؛اه 
ماكل ن( رسوله محكموا حتى العباد عن الإيإن نفي عل ه ينفسبحانه فافم 

حتىبمجرده التحكم بذا إيانبم 3، يكتفا ولر والخليل، الدقيق من بينهم شجر 
^٧؛،أيصا يكتم، ولر وحكمه، قضائه عن والفميق الحرج صا-ورهم عن ينتمي( 
لحكمه.انقيادا ؤينقادوا لملي، يسلموا حتى 

عنه.الإيإن سالب، أول فإنه اممه؟! أنزل ما بغير حكم بمن باللثح فإ 
ي،كونان امرا ُ ونوله آس قص إذا مومئؤ ولا يوم  'ضوما ؤ تعال• وقال 



الرحمنأنزل ما شر الخكم عن الإبان أهل تحذير 

4أثمق؟ا متيثا صلة صد قفي ؤزّولهُ شيآشَ ومن أمرهم من آنيرْ لهم 
رسولهوقضاء قفانه بعد نحتار أن لمؤمن ليس أنه سبحانه فامحر [. ٣٦لالأحزابت 

مثينا.محلالا ضل فقد عصاهما ومن ورسوله، اض عمى فقد محر ومن ميتا، أو حثا 
ؤ!ثقواأللدح)نؤرّوويِء آلثب ندى تمدموأبين لا مغوأ ء١ يثاناآلذين ؤ • تعال وقال 

١[.]اضرات: مم'نيع
الكتابحلاف تقولوا لا شرهات ق - عنها الله رصي - هماس ابن عن روى 

افيقمى حتى ه الله رسول عل تمتاتوا لا ه تفدموأ لا ؤ مجاهد! وقال . والسنة 
رلسانهر عل 

ولاآش صوت قوذ أصو'ةكم ثرقنوأ لا ءامنوا' آلذنن ننأيا ؤ تعال• وقال 
ذةثوو0وأنتزلا ثطأطمحم بمضأن بالقولكجهرشبمًفم لهُ ؤهروأ 

٢[.]الحجرات: 

تقديمفكيف أعالم، لحبوؤل محيتا صوته فوق أصواتبم رسر كان إذا فإنه فلتنظر 
عامدينوأوضاعهم وقوانينهم، ومعارفهم، وسياستهم، وأذواقهم وعقولهم آرائهم 
وربك.بل لأعالهم؟ محبطا يكون أن أول هذا أليس عليه، ورفعها به حاء ما عل عالمتن 

-بيهإلا يقوم لا معا والدنيا الدين ق العالم نظام أن علم أنه لولا وجل عز فالله 
هدايوافق لا ما منها رمحولأينح لبعث العدل؛ تمام العادلة المانعة الخامعة الشريعة 
البينحاتم ه محمدا نبينا جعل فلما قبل، يفعل كان قد كا الارقين، بزعم الزمان، 

وافيةالشريعة هده أن عل دليل أي دليلا ذلك كان رسول؛ من بعده يرمحل فلم 
منمحيء إل معها نحتاج لا ودنيآ، دينا الصالح بجمح كافلة شافية، كاملة كافية، 

رنم ٣٣• ٢ / ١ حاتم)• ش ابن -ض وانظر: ( ١١٦٨٦فرْ)ق ١^^، جرير ابن أخرجه )١( 
٢(.• ٦ / إ ممر) ابن وضر ٥( ٤ ٦ اكور)U/ والدر ١(  ٨٦• ٤ 

لالخارى وذكرْ ( ١٥١٦^١٩٥اكب)T/ ذ واكهقي ١( ١ ٦ رآ؛/ -فترم ل الطري أخرجه )٢( 
(.١١٨ / ا )٩ القاري وعمدة ( ٥٨٩)a/ الباري فتح وانغلر■ ( ٩٥١التفسير)ص كتاب ق صححه 



التوحدحمى j المالخي جموع 

ورسولهاممه يرفاه الذي للحق امتيضاحا يكون فيإ إلا وسياستهم، الرجال آراء 
المعرفة.تمام الناؤع مقاصد معرفة بعد 

وسامتهمووجدانامم وأذواقهم وعقولهم الغم آراء تقديم كان ولذلك 
ردةكان وربإ البتة، للعمل محبطا الصحيحة الحقة الشريعة لسياسة النايخة المخالفة 
ذ;لكؤ تعال: فال مها. اف أعاذا الحفية، والملة الإسلامية الأمة عن ومروقا 

ذ'لكيالهزؤ تعال؛ وقال ٩[. زمحمدت اعمنتهزه ياحلط أث، اتزل ما باJهزمهوأ 
[.٢٨]محمد: ه وم( اعمنلهز ياحيط رصووهُ وْكرهوأ آس انحط ما اثعوأ 

أمرلهم يتم لا أنه مع فإمم افة، أنزل  ١٠يغم الناس سوموا أن السياسيون فليحذر 
حرممن مكونون الدين، من والمرومحا الردة من عليهم تض حال؛ لهم بتميم دلا 

ؤإذاورّوله-، لأش ءامغوأ آلذنن آلمومنويت^ إثما ؤ و٠التعالت والأحرة• الدنيا 
موأحسثئذئوْهلانير;آ1ا.ًفاثوأ 

ف،اباسثذانه، إلا معه كانوا إذا ميما يدهبوا لا أن الإيان لوازم من فجعل 
الإيإنلوازم س يكون أن أول فانه إ الناس؟ بتن والحكم اممه دين ق يالذهايبج بالك 

فيه.أذن أنه عل وؤ به حاء ما بدلالة استثال.انه بعد إلا الذهب ذك يذهبوا لا أن 

سبجم زين يتول ئمّ واطعنا ولألونول لأش ءامغا ويمولوت ؤ تحالت يمال 
إذابيئيم ليذكم وزسولؤ-، إلآش دعوأ ءق؛(ؤإذا اولن؟لث،إدؤخ وما ذ'للئ، بمد 

هولكان إثما ؤ تعال؛ قال ثم [. ٤٨- ٤٧]النور؛ 4 معرضون. بجم ٠^^، 
واطنتاجسمنثا يقولوأ ان ليحجمزتينهم ورسوله-، إلآش دعوأ إدا آلنومتيئ 
المعإلا لهم ليس الومنن أن فبين [. ٥١]النور؛ 4 ]ه المملحون هم ذاذليلذ 
تعال;ونال أبدا. محبيل ة المخالفإل لهم ليس وأنه ورسوله، اممه لحكم والطاعة 

عنوتجعوأآلئ1ل ولا iاJبموه متثقيما محلى مم هندا أن وؤ 
[.١  ٥٣]الأنعام؛ دتمونإئةآ4 لعلخفم بهِ، وصنكم ذ'لغم 



الرصأنزل ما بغثد الحكم ص الإيان أهل تحذير 

الميعند كنا 3الت الله عبد بن جابر عن الشعبي، عن محنته: ل ماجه ابن أحرج 
قيده وصع ثم يساره، عن ■حطين وخط يمينه، عن خطين وخط خطا، خط فه 

الأيةهده تلا ثم اف^اا محبيل ررهذا فقال: الأوسط الخط 
محابمفمأن مبل من ونحفم من اتزو مآ أحسن ومثزأ ؤ سالت وقال 

ببمهؤاتزلأشرورنهلاترص:هه[.
الأمران:فيه يعرصهم فيإ إليهم أنرل، ما أحن باننبيع أمرهم فد كان فإذا 

مفاحامموأنذرهم الضر، ق قيل ما عل والإباحة، الندب أو والندب، الوجوب 
قولأوالتحتيم فيه؛الافتراض ^ ٥٥١١سبيله فيإ الشأن فإ ذلك، يفعلوا لر إن العياب 
افه.أزل بإ الناس بين كالحكم واحدا 

^ترحمون ل*ثيب واثقوأ قاثبعوْ مبارك انزلننه كممث، وهذا ؤ تعال: وقال 
أئق؛أهمنكرون لهُ ايانم اذزلثهج مبارلأ وهذاؤ تعال: وقال [. ١٥٥لالأنعام; 
يبلا اس فرن فؤ-\ يإن 3؛^J اس أطنوأ ئل ؤ تعال: وقال ٥[. ٠ لالأنب؛اء: 

كفر.غيره إل ورسوله اممه حكم عن النول أن عل فنبه [. ٣٢عمران! ]TJ 1لكنفرينمج 
عنهمازسثنك ئمأ ثول ومن آئه اطاغ يفن. يطعآلرسون من ؤ تعالت وقال 

حثنتيد.تح.اة ؤرسولهُ آلله يطع ومت ؤ تعال؛ وقال •٨[. لالساء؛ ه حفيظائ( 
محآصرلإثآ(شضالأنهرظدث جركبسثخت4ا 

اء؛]النه مههمد عذابق ؤلهُ فيها حنلدا ثارا يدخله حد,ودُْ ويتعد ؤرسولهُ أس 

قعاصم أي وابن ( ١١٤١)رنم 'حيل. بن وصد ( ٣٩١^)٣/ وأحمد ( ١١ررنم ماجة ابن أحرجه ( ١ ر 
٦(:ا/ الزجاجة) مصاح و اووءسدى وقال ( ١٣، ١ ٢ المة)رقم ق وا،لروزى ١( ٦ الة)رقم 

حدث؛ ١( ٣ / الحنة)١ ظلال ق اق الألبونال محمد، بن محالد أحل عن عقال قيه إسناد سا 
لكما ترع هد لكن فهوصعتف، سعيد ابن وهر محالد، غير ثقات رجاله صعيف، إسناده صحح، 

صحح.حإ فالحديث التاليه، الطريق 





الرحمنأنزل ما شر الخكم محن الإيان أهل نحدير 

الفاسدة،وأهوائهم الكاسدة، بآرائهم فنحوها كان، حثر حيز ق ووقع 
مخهمالباطلة، الخسيسة أميالهم ومقتفياُتإ العاطلة، الخبيثة أطباعهم ومنتهيات 

الحاصرين.ق ومثلة ل-لدابرين، عبرة لتكونوا باطئا، مخهم قد كإ ظاهزا، تعال اض 
منالبواتر الصوارم تمكن من فيهم أنجع دواء لا المارقون المردة فهؤلاء 

ودمرهم،اممه أبادهم حمعهم، يكثر ولا حزم، يقوى لا حتى دابرهم وقْبع رقابمم، 
•ممزق كل ومرقهم شملهم، وشتت 

ا-ئكمعل مبناها أن يعلموا ولر قدرها، حق الشريعة يقدروا لر الأوغاد وهؤلاء 
حلقه،بن ورحمته عثاد0، بن اممه عدل وأما والمعاد، المعاش ي العباد ومصالح 

اهتدىبه الدي وهداه المبصرون، أبصر به الذي نوره وهي أرصه، ق وظله 
استقاممن الذي المستقيم وطريقه عليل، كل دواء به الذي التام وشفاوْ المهتدون، 

الأرواح،ولذة القلوب وحياة العيون قرة فهي الميل، سواء عل استقام فقل• عليه 
هوقانعا الوجود ق محر وكل والعصمة، والشفاء والمور والدواء والغذاء الحياة فيها 

رسومولولا اضاعتؤا، من ببه قالوجود ق نقص وكل ما، وحاصل منها مستفاد 
اإعالم.وطوي الدنيا لحرت بقت قل• 

أنوالأرض موات، الالله يمسك وما العال؛، وقوام للناس العصمة وص 
منبقي ما إليه رفع الحال؛ وطي الدنيا حراب وتعال شارك الله أراد فإذا تزولا• 

والأحرة.الدنيا ق والسعادة الفلاح وقطب، العالم عمود فهي رسومها، 
وعبلة؛التكفار التشبه ق إلا الترقي قام يرون لا قوم من أيصا والعجب 

فانالأنام، من ءاره،ا يبلغه ل؛ مثلعا والرقي التمدن من بلغوا أمم لزعميم الأصنام؛ 
واونالعاجل، الفال اكب؛ عل نظرهم قصروا قد لهم، حلاق لا قوم أيقا هؤلاء 
دينهمالأنام، ثياب وا لبؤإن أصل هم بل بالأنحام، أشبه فه»؛ الأجل، القي♦؛ المعي♦؛ 

ومهناءمه»أوأفعالهج؛ أقواله،؛ ق م%إ والأحتل-اء والمزني؛زم♦؛، أولملنا تقليل- وليل-ب؛ 
لبوافه♦؛ ه، اممه رسول ؤ، لا المامة، الأسوة أولثلث، ق فله♦؛ وملابسه♦؛، ومسارح♦؛ 

تالمحح ق طرق من الثابت، ه قوله مصداق وهذا الأحر، واليوم الله يرجو ممن 



التوحدحمى j المالخي محرع 

صبجحر لحلوا لو حتى بذولع، وذراعا بشبر، لهبرا ت ملكم من متن اللسعن 
JJ راجعون.إليه ؤإنا فه فإن ،لءمن؟اا والنصارى؟ اليهود قالوا! حلت٠وها

قيدربه عند من . محمد ما جاء التي الشريعة ومحالفة اطه عباد إياكم فإياكم 
افن.والخسران والعمى الهلاك عن - غبره إله لا الذي وافه - المخالفة فان شبر؛ 

بجمعيفيا لر الشريعة هما اللذين والسنة الكتاب أن تفلنوا أن إياكم ؤإياكم 
عفليم.وحتان جيم حطا هذا فإن الحواديث،؛ أحكام 

ورضيت,نبق عوكم وأتمت دثكم محم أكمنت، آمحوم ؤ تعال: قال، فقد 
بمررؤسنخدكا ن١كاث > تعال: وقال ٣[. ]_: ه دثا 

هلعومِيؤ?نون ووخمه ونيتما _، طل وتمصيل نديه س تضييقمى 
وهدتم،سء لآيل تتينغا آلكتنا عتلئ، وئرلثا ؤ تعال؛ وثال [. ١١١]يوش: 
انزلثاايآ يكفهلخّ اولز ؤ تعالت وقال [. ٨٩لالحل: ؟ا< }ث؛لهط ؤبمقرئ ؤزحمه 

وذْكرئذ'للث،لزحنه ايحلل عتمز عتلئ،آّمح،ُش 
[.٣٨]الأنعام; ه لآلآكثثّ_امنسء مهلئا ما ؤ تحال: وقال [. ٠١]العنكبوت: ;إؤ،ه 
ولاآلإكثين، ما ئدرى ما'ين، امرئاح من نوحا إليك اوحيثا وكد'للئ، ؤ تحال: وقال 

اقؤإظك عبادثاح من يثاء من بهء ييتم، يدرا جعثنه ولكن آلإيمنن 
هآلأرض ل وما آلئمنوت ق ما لهُ آلذى أش صرط لإج! منثقيم صرط 

وث(اممل ثوروًكشب برآت>آش حاءطم قد ؤ تحال: وقال [. ٥٣- ٥٢]الشورى: 
آلخورإل بنآلظلنت ويخرجهم آلثنم نتق رصو'دهُ اتجع مب آثه يه نهدى 
منياإن ؤ تعالت وقال [٠ ١ ٦ - ١ ٥ ]ااائ.ة: ه متثميرئ صرمحر إل ونهديهز يإديهء 

صاش أولاطريقة أولاملمة للحالة أي: ٩[ ]\ب: ه أفيم ش ق امةانيدى 

(.٢٦٦٩)^(ولجا ٣٤٥٦الممحارى)رم(أحرجه 







الرصأنزل ْا الحكمبغتر أهلالإيانعن نحذير 

ومنحك،، آية من ومتنبط فاهم ومن ، الصحيح ق ذللث، بتا كإ واحل، أحر 
يمحفلورليس تعال الله فقفل أكثر، تتيط ومفاهم ومن حكم؛ن، ومتنط فاهم 

بهالله يرد لأمن ه! قال وليلك العفليم، القفل ذو واممه يثاء من يؤتيه أحد، عن 
يعهلياالوافه قام أنا وإنإ الدين، ل يفقهه حيرا 

أكملعل والاحتيلع التفرق ق وانماش العاد بنفلام متكفل فالقرآن وبالحملة 
إلهووجه سريرته، الإيان باء وطهر بمترته، التوفغا بنور كحل لمن وأحله، وجه 
مدته.فيه وصرف همته، 

السورة^٥ ق كالهم الناس فكر لو العمرت محورة ق الشافعي الإمام قال 
لكفتهم.السورة هده إلا حجة حلقه عل افه ينزل لولر ءنهت لففل وق . لكفتهم 

وجهالسعادة دار مفتاح ق القيم ابن الإمام مغزاه وأوصح معناه ب؛ن وفد 
للشخصنحمل وبامحتكإلها أربعة، المراتب أن ذلك وبيان ت نمه ما فقال وأعلاه، 

له:كإ غاية 

الرابعة:نحنه. لا ص تعليمه الثالثة: به. عمله الثانية: الحق. معرفة إحداها: 
السورة.هوه ق الأربعة الراتب تعال فذكر وتعاليمه. به والعمل تعلمه عل صره 

آمنوا،الدين إلا حر ق أحد كل أن بالحمر: السورة ^٥ ق بحانه وأقم 
الدينوهم الصالحات وعملوا مرتبة، فهده به وصدقوا الحق عرفوا الذين وهم 

بعضهمبه وصى بالحق وتواصوا أحرى، مرتبة فهذه الحق من علموه با عملوا 
ووصىالحق، عل صروا بالصر، وتواصوا مرتبة، فهذه ؤإرشاذا تعليا بعصا: 

الكال؟نماية وهذا رابعة، مرتبة فهذه والثبات علميه بالصبر بعصا بعضهم 

أجران،خله أصاب ثم فاجتهد الخاكم حكم ءإذا ت قويقول، اف رمحول سْع أنه العاصر عمروبن عن )١( 
١(.٧ ١ ٦ لم)رقم وم(، ٥٧٣ ٢ البخاري)رنم أحرجه أجرا؛ فله أخءلا فاجهدثم حكم وإذا 

١(.•  ٣٧لم)رقم وم٧( ١ البخاري)رنم أحرجه )٢( 
(.٦٣/١ممر)ابن اننلرشر )٣( 







التوحدحى ل الصالخي محمهمع 

سبحانهالله أن تعلم الصادق؛ التامل من حقها وأعطها الأحاديث هذه فتامل 
اشملبل السماوية؛ الكب ْن آخر كتاب إل القرآن أهل معشر محوجنا ل! وتعال 

كانفالهدا فيها؛ توجد لا كشره زيادات وعل المحاسن من فيها ما حميع عل كتابنا 
ماويطل الحق، من فيها ما يقرر علميها، ومهيمثا الكتب، من يديه ب؛ن لما مصدئا 
ويبطلفيها، ما حمهور وهو الحق الدين فتقر اممه؛ نسخه ما ويشح منها، حئ؛، 
منها.نخ الذي والقليل فيها لريكن الذي المبدل الدين 

رسولبع، حال ما الرننة كل الرزية إن عنه،ا• القّ رصي هماس ابن قول وأما 
المتكلمونقال فقد ولنطهم اختلافهم من اوكتاب ذللئ، لهم يكتب، أن وبين ه اف 
بالقرآن،لاكتفائه ^١ وأدق عباس ابن من أفقه كان فقتل عمر إن ت الحدين، رح مق 

٣[]الماندة: ه دي1تكلم أكملت،محج آليوم ؤ تعال؛ بقوله دينه أكمل تعال الاه أن وعلمه 
ا.الأمةل عل الضلال وأمنه 

لأنهوعماه؛ فخالفه الكتاب بكتابة ه أمره يرتقى لر ه عمر إن يقال؛ ولا 
معصومأنه لعالمه الله، كتاب عن نحرج لا يكته أن أراد الذي الكتاب أن هم فه 

إثُهو إن ازي[اا صآئوئ يتجلى وما ؤ تعال؛ لقوله له، الله وتنين، ربه، عن بليغه تق 
فخرجربه، إليه أنزله مما ثيء بيان يرك أنه وعلمه ٤[ ٣" يوحم(قئ،ه وحما 
هدايةعل الحريص النصوح كلام نحرج ه به الوجع اشتداد حال ل منه الأمر ذللث، 

قيرسخ حتى المتعددة والأمحاليبج المختالفة ينصحه؛العبارات يزال لا فهو شخص، 
معالآكتاب ذلك كتابة ق ه عليه التثقيل عدم رأى فلذلك منه، يريده ما قواده 

علالاعتراض به يندفع ثيء أحن فلعله المعنى هل.ا فافهم بالقرآن، عنه الاستغناء 
المخالفة.صورة صورته فيا عمر سيدنا 

^^،لراده وتيقظه عمر فهم حن عل دلالة عمر؛ عل الإنكار ه تركه وؤا 

إا(اظر:ذحالاري)خ/؛ما:



الرصأنزل ما شر الحكم عن الإيإن أهل تحذير 

يكتبأن هو مراده فلولكن ؤإلأ يضلوا، لا حتى يعده اف بكتاب الأحذ هو الذي 
لقولهلخره، ولا لاختلافهم يتركه لر قبل؛ من لهم يبينه لر مما عنه تغنون يلا ما لهم 

بلعتينا ثمعلت لز ؤإن وبك ص إليك اذزلا ما ثيغ آلزنولت ينايا ٠ ؤ تعال: 
منومعاداة خالفه، من لمخالفة ذلك، غر تثلخ يترك لر كإ ؛! ٦٧]الاثاوْت ه وساوتهُ 

ئلأُث،:الخال ظك ل أمرهم كإ ئداْ، 
جريرةمن المثرين بإحراج أمرهم -مد، بن سعتي عن لم مأحرجه كا 
ونسيهاذكرها أو الثالثة عن وسكت، تبينهم، لكن ما بنحو الوفد ؤإحازة العرب، 

ررلأقوله: أما ومحتمل ه. أسامة جيش محهيز هي الثالثة قالوا؛ الراوي، سعيد 
يعبدا'وثثا مثري تتخذوا 

الثلاثهده بيان عن عنده؛ ولغهلهم واختلافهم تنازعهم يرجعه لر فانه فانظر 
لمزمما لهم يكتبه أن أراد الذي الكتاب مضمون لكن فلو قبل، لهم بينها لكن ما التي 

نظرهأدق ما عمر عن اش فرصى بحال، بيانه؛ عن ليسكت، لكن ما بيانه يثق 
إإ فكره وأصوب فهمه وأحفظ 

كإاوأمالفة؛ الكتب، من اخر ميء إل وكرمه يمنه محوجنا إ اممه أن هتا والقصد 
لمتبعا لكن اتأه المسيح لكون واتباعها التوراة لفهم الإنجيل أهل أحوج كان 

هعدًفم حرم بعصمى لخفم ولأحل ؤ قال؛ ولدا التوراة، لشريعة الأكثر 
اوسياستهم؟ وأوصاعهم الثنر قوابن من ثيء إل محوجنا ، فكيف>،[. • عمران; ]آل 

لكفرفهو ؤإلأ وفهم؛ له بين جاهلا؛ لكن فان ذللث، ظن ومن اش. ومعاذ ف حاشا 
قولأواحدا.لمين المعلمإء مداهب، حمتع ل والمال الدم حلال 

منها؛أكمل مريحة العالم طرق ما التي الكاملة الشريعة هده أن ظن من فان 
إلحاجة بالناس أن ظن كمن فهو تكملها، عنها خارجة سياسة إل نحتاج ناقصة 

 Iفتح وانظر: ١(  ٦٣٧لم)رقم وم( ٤٤٣١)رقم الخاوي حرجه أ /A(١٣٥الساري )وشرح
القاري)؛؛ا<(وءمدة ا/ الروي)ا 



اكوحدر ي المحالحي جمهمع 

•الخالث عليهم وبمرم اليات لهم بمل الذي غثررسولهم آخر رسول 
المحسةالثابة الضية والمة الكاب احكام س شئا ان ظن س وكذلك 

إلاذلك فلن ولا نملتا، نهولكم الدنيا فنام متميها ادي والملحة السياسة بخلاف 
أسفلإل اليمحاء القية الخقة وأحكاعه الغراء النريعة بمرنة الخهل به بغ بس 

فليعرضأحكامها؛ من حكم ل صدرj 0 الشلث، نحالج أو ذلك ظن نرد وأيا 
العلوم،وفضول الفلمة أهل دون حقيقة؛ نة والبالكتابح العلم أهل عل ذلك 
والضلال.الأوهام صحاب نله مإء عن وتنقئع الخال، حقيقة له من حص 

نمه؛ما العادة، دار امفتاح كتابه ق القيم ابن الحافغل نال 
لكإواحد، بعد واحدا الأمم ل الرمل إرسال ل وتعال تارك حكمه ®وتأمل 

وعدمعقولها، لضعف، والأنيياء، الرسل تتاح إل لحاجتها آخر خلفه واحد مات 
اضعبد بن محمد سيدنا إل البوة انتهت فلعا السابق، الرسول سريعة باثار اكتمالها 
وأغزرهاأذمائا، وأصحها ومعارف،، عقولا الأمم أكمل إل أرسله وتيه الد رسول 
مبعثه،حن إل الدنيا هامن، مند الأرض ي ظهرت شريعة بأكمل وبعثه علونا، 
رمولعن أذهاما وصحة عقولها وكإل مريعته وكال رسولها بكال الأمة اطه نأغم، 

إليؤدد٠ا حك، بما يوكلهم شريعته، نحفغلون ورثة، أمته من له أنام بعده، يأل 
ولانم، ولا آخر رسول إل معه بمتاجوا فلم أشباههم، نلوب ف يغزرعوها نظرائهم، 

أم،مح، يكن فإن سثون، الأمم ثم، للكم كان قد »لنه قال ولهذا مدُث، 
الشرحل،بحرف أمحه ثم، وحولهم وءلزا الأمم ثما الحدتئن بوجود فجزم ،• نمرءأ
فإمانلها، من عل أمحه كال مجن هذا بل نلهم، عمن الأمة ثم، بنقصان هذا ولتم، 
للمتابعةصالح فهو وجد إن بل محدمثؤ، إل نحتاج لا شريعته وكال تيها وكال لكإلها 

بنئسءايى ( ٣٦٩٣والرمذي،)رنم ( ٦٨٩٤يقم ٣  ١٧/ ؛ مب)٥ j حان ابن اخرجه )١( 
رنم ٤٨ره/ النم، ب، والمهغي ٠( ٠ داخمد)٦/ ١( •  ٥٨رنم  ٤٧٩>آ/ م~م، ق راب 
ولرسلم شرط محل الإتاد صمح حدت مذا وتال: ٤( ٤  ٩٩رقم  ٩٢والحاكم ( ٠٧٣٤

١(.٢ ٥ / ١ الأحرذي،)• نحنة وانفلر؛ صمح، حديث، محذا الترمذي ينال، ءنرجاء، 



الرمانزل ما بمر الحكم ص الإيإن أهل نحدير 

مكاثنةأر منام كل عن نسها يه اطه بعث بجا غنية ق لأما عمدة، أنه لا والأسشهاد، 
—٠١الحدثون. فيهم جعل ذلك إل فللحاجة ملها من وأما أونحدينات أوإلهام 

خمحعن نسه وسنة بكتابه والقرآن الإبجان أهل أغنانا ند تعال افه أن ثت ؤإذا 
نهوالعدل.وافقهما ف،ا والبهتان، الإفك أهل وقوانن الثراتع 
دهمصعغ4زفإن ئيئأمأوأمصم فاغم إإِن"جاءوك ؤ تعال؛ نال ك،ا 

ف،آسيعلينهؤرنحكنث،فآغمتتنيمبأنينذجرن فنزيفموك^١ 
[Jjlil :٤٢؛ .] غثاأهواءهم ثئغ ولا آس انزل بنآ سهر فآحطم ؤ تعال؛ قال

[٤٨٠ثا،لاود؛؛ حا،ك. 

المسهلأن عل ذلك ندل اش، أنزل بجا نحكم وأن بالمهل، بينهم نحكم أن فآمره 
منهاللأكJءاواوكا زنتا ازنالئا لقد ؤ تعال؛ قال وليلك اش، أنزل ما هر 

صننهو حالفهما وما ٢[ ٥ لالحديد: ه بالقنط آئاس لئقوم وآلجيزاث• آلكممن، 
آئيحدون تلك ؤ تعال؛ اه نال ومميحة ءا.؛ل أنه فلن ؤإن واثموان، والبغي الغللم 

ونال[. ٢٢٩]البترة؛ ه آلطيون هم فاولنإك آش حدود يتند ومن ثنتدوهاج قلا 
١[.]ايللاق؛ ي ثدسهُ ظلم فقئ آس حدود يتند ومن آس حدود ؤتلك ؤ إ؛' 
[.٤٠]الاثدأ: ه ^وبيلث،ئإآلئإلن.ون انزلآس ينا ومنلزمحهكم ؤ ت،-ال: ِّ'ال 

القرآن:وآيات قال حيث، البوصري در 
يقمر الناس ل صرها من فالقعل ة معدليزان وكالركالمراؤد 

كله،عدل أنه ك،ا به، العمل المسلم؛ن حكام عل ونحج، اض أنزل الذي الشيع نم 
الخور،إل الحلل عن حرحتإ مسألة فكل كله، وحكمة كله، ومصلحة كله، ورحة 
فليّت،العجثإ، إل الحكمة وعن اشسدة، إل المملحة وعن صدها، إل الرخمة وعن 

بلأصلا، أوعبثه نوة أو فللم الثمع ل فليس بشبهة، فيه دحلت، ؤإن الثرع من 
لقورحكما آس من أحنن ومن ؤ تعال؛ قال ك،ا الأحكام، أحن اض حكم 









الإيإنلشجرة رائيان التوصح 

رغذاهاوسقاها الأخيار، عباده تلوب ق الإيان شجرة غرس الذي ه الحمد 
أكلهاوجعلها والنهار؛ الليل آ)اء بذكره واللهج الصادقة والمعارف النافعة بالعلوم 
شريكلا وحده اف إلا إله لا أن وأشهد الغزار، والعم الحييات من حنن كل وبركتها 

الرسولورسوله عبده محمدا أن واشهد الغفار؛ الرحيم الكريم القهار، الواحد له، 
الأحبار.اليرره وأصحابه أله وعل محمد عل وملم صل اللهم المحار، المصطفى 

الدين،مباحث، أهم هي الي الإيان مباحث، عل بمري كتاب، فهذا بعد. أما 
بتحقيقالكفيل - الكريم افه كتابج مجن ذلك، مستمدا والشن؛ الحق أصول وأعفلم 

الكتابتوافق التي 1§؛^، محمد نبيه سنة ومن - عليه مزيد لا تحقيئا الأصول هذه 
مثتيابتمره، مثتدئا مهللقاته، من كثيرا وتفصل محملاته، من كثير عن وتعير وتمره، 

هذهينع وما وثمراته، بفوائلءه مثلثا يستمد؟ ميء أي ومن ومقوماته، أصوله بذكر 
كفجزرطينمطيبه لكنة مثلا آممه نيزب ئركنم، الم ؤ تعال؛ اطه فال الأصول. 

نبهابإذن جنن اْفلهالإ ئقف . ىبمؤت،ؤفزعها أصلها 
الإنجازكلمة اه فمثل [. -٢٤٥٢ت٧.بلإيرامم:

الأوصاف،-يذه موصوفة الأشجار أءلي.بج هي بشجره _ الكلإُتا أيث، هي لتي ا- 
وكلونتح كل تزال لا ونمراما مستمر، ونماؤها مستقره، ثابتة أصولها الحميدة؛ 

الشجرةوهذه النافعة. والثمرارؤت، المتنوعة، النافر ء،بحهم وعل أهلها عل نعل حغ(، 
وصفهاالتي الأوصاف، ^٠ تفاوت، بحسمت، عغلهأ، تفاوتا الؤمت؛ن قلوب ل متفاوتة 

وأصولهاواّبابرا، أوصافها ومعرفة لمعرفتها، بمص أن الموفق ال٠با٠ فعل ما، افه 
والمعادةوالفلاح، الخير من نصيبه فإن وعملا علتإ ما؛ التحقق ق ونحتهد وفروعها؛ 
الثجرةهذه من نصيبه والأحلة-بحستح والعاحالة 

ونمالبيانه فثب اطه: وحه فال حسن، الخوزية مم لابن الوتمن اعلأم انظر؛ ( ١ت 
الثمرتثمر الطب والشجرة الصالح، العمل آثمر الية الكلمة لأن الية، بالث.جرة الية الكلمة 





الإيإنلشجرة والبيان التوصبح 

وحتود0،^^4 عن به النه أخر بإ والاعتراف الإيإن. أصول من — وباطنا 
الإيإن.أصول من هذا الأخر-كل باليوم والإخار واللاحقة؛ اوسابةة والوجويان 
قبه وصفوا وما - عليهم وسلامه الله صلوات - الرمل يجمح الإيإن وكذلك 

الإيإن.أصول هن هذا كل الحميدة؛ الأوصاف من والسنة ازكتاب 
والألوهية،بالوحدانية اممه بانفراد الاعتراف الإيإزت أصول أعظم من أن كإ 
الإسلامبشراع والقيام ف، الدين ؤإخلاص له، شريك لا وحدْ اممه وعبادة 

ا.الإي،انل أصول من هذا كل الباطة، وحقائقه الفلاهرة، 
رضوانهعليه ورب المار، من والمجاة الحنة دخول الإيإن عل اممه رتب، ولهذا 

وأعإلشموله من ذكرناه: بإ إلا ذلك، يكون ولا عادة، والوالفلاح 
القصمن - حصل ذللث،: من ثيء فات متى لأنه الحوارح، دأتمال القلوب،، 

بحسبه,— العقالت، وحصول الموابؤ، وفوات 

النازلوأعل الدنيا، ل القامات أرفع به تنال الهللق الإي،ان أن تعال؛ اف أخر بل 
ئإ^محنيمونهلالخدد:وزنلهأ باش ءامنوأ والذين ؤ تعال؛ فقال لأخرْ؛ اق 
منازلوق الدنيا، ق الأنيياء: درجة بعد درجة الخلق أعل هم والمديقون [، ١٩

الدرجة.هذه نال وبرمله، به الإيان حقق من أن الأية، هذه ق وأخر الأخرة، 
ليتراءونالخئة أهل ارإن قال: عنه. الصحيحن ق ثثن، ما ؤيوصحه ذللث، ؤيفر 

مالتفاصل الأفق، ق الغربي( أو الفرش الكوكب تراءين ما الجنة، ق الغرف أهل 
والذي- اربل قال: غثرهم؟ يباغها لا الأنياء منازل تلك، اض؛ رمحول يا فقالوا: بينهم®، 

وتصديقهمبافه ؤليامم • الرسل؛ن،، وصدقوا باق، آمنوا رجال - يده نمى 
طاعتهمكال وق وأعإلحم، وأخلاقهم عقائدهم ل وباطنهم، ظاهرهم ق للممرسلن: 

٧١ لمك)ص حديث وشرح ٣( • ٢ الأحرذى)U/ وتحقن ١(  ٢٨/ القاري)١ عمدة انفر: )١( 
وذضالقدير)ا/لأأا(.

(.٢٨٣١(وسالم)رقم ٣٢٥٦)آ(بيالخاوي)ر٠م



التوحدر ي الصالخي جموع 

للممرملن.وتصدقهم ياش إيإمم يتحقق به الأمور، برذْ فقيامهم لرملمه، وض 
والاستسلام؛الانقياد من يتبعه؛ وما الشامل، العام الإيإن ببذا كتابه ل اش أمر وقد 

ومآإلينا اول وما باس ءاثا فولوا ؤ الإيان• آيات أعظم ل فقال، يه؛ تام من عل وأش 
ونآويس موس ومآأيف ؤإميىتينموبوآلانباط إوهضزؤإشل إل أنزل 

[.١٣٦ننإنونب]اوقرة: ئفزقنةنأضمنهزوتيمح مزوتيزلأ اور(آموت 
بكلالشامل والإيإن العغليمة؛ الأصول هذه بجمع بالإيإن عباده افه فأمر 

لهوالانقياد والاستسلام وبالإحلاص اه؛ أرمله رسول ويكل اشر، أنزله كتاب، 
-السورة آخر ل - ااوم؛ن عل أش كا • 4 متلمنون لةُ ونحن ؤ بقوله؛ - وحده 

ءامنوآلنومغويأكل ويب-، من إليه ^،"١^ ءامنآلرسولا ؤ فقال؛ بالقيام؛ذللئ،؛ 
سمنناوقالوأ رسله-، من احو بيت. 'ثمزق لا ونمله-، وكثجهِء ؤمكإآىهِ، باش 

ى،آشيبم؛رأ.إهلاكرة:هحآ[.واطعنا 
ينيفرقوا ولر الأصول بيذه آمنوا المؤمنين، من معه ومن الرسول أن فأخر 

طاعةالتزموا وأمم اممه؛ عند من أوتوه وبإ جيعا، بمم آمنوا بل الأنبياء؛ من أحد 
عنيعفو وأن ذللمثإ لهم نحقق أن رحم؛ من وطلوا وأطعنا؛ سمعنا فقالوا؛ اض، 

اش؛إل وممرهم كلهم الخلائق مرمع وأن الإبجان؛ حفوق ببعض تقصترهم 
١^٤عن تعال مال كا منها، صيعوه وما الإبجان، حقوق من به ناموا با بجازبمم 
آونوووآنتا أزلن، بنا ،َاثا رقآ > ةالوا؛ أنم - ومره عيس - الأنبياء 

بقلموحم،والتزموا بقلوحم، فآمنوا ءمران؛مه[ لآلا معآلئنءبتئر> قاْكتبثا 
نحققوأن بالتوحيد، له الشاهدين هع يكتبهم أن اض وسألوا ؛جوارحهم؛ وانقادوا

يكرإدا إلماالمؤبنونآلاذ؛ئن ؤ تحال؛ وقال واعتقادا. وعملا، قولا، به؛ القيام لهم 
0وتمزيتوكلون وعق إينثا زاديم ئاس محث،ني محإدا آق 

حقاجآلنومغون هز اولثؤلمثؤ بمففون. ززدنئهم وبما آلهئلوة يقيمون آلذئن 



الإيإنلشجرة رائيان التوضيح 

•آ-أآ ^بموشزهورJفىمئ٠هلالأمال: محن لنحث لم 
ويروعه،الدين يأصول للقيام المتضمنة الممات حذ0 ١^٠٢؟!، اه فوصف 

وأيوالهمعقائدعم ي آوار0 ظهرت إيائا: به بالإيان ومنهم فإنه لباطنه، وظاهره 
كلماإيانمم يزداد - تلوبمم ل الإيان موت *ع - وأنه راياطنت، الفلا٠رة وأمالهم 

ومرهمل؛للومم دهم ذكراش؛ دوجلهمما حلمهم ليزداد اش، عيهمآيات تلت 
وهمإليه، أمورهم ومفوصون علميه، كلها أمورهم j، ومعتمدون افه، عل •توكلون 

الزكاة،ويزنون وباطنا؛ ظارا يقيموما ونفلها! فرصها الصلاة يقيمون ذللمثؤ •ع 
الخيرمن يبق فلم الوصف؛ هذا عل كان ومن والتحبة، الواجبة الفقات وينفقون 

الذينب، حقا آلنوبنون ٠-^ ^Ji^، ؤ فال! ولهذا مهربا، الثر من ولا *عللبا، 
ثوابمذكر ثم وباطنآ، ظاهزا به القيام وبمقفون الحقيقة، عل الوصم، هذا يستحقون 

والرزقربم، صد الدرجات ورفعة ومحذور، شر كل لزوال المتضمنة المغفرة - الحزيل 
بشر.نل-، عل حهلر ولا 'مجعتج، أذن ولا رأت، صن لا محا النعم من التضمن الكريم 

هحئشنون صلامم ق هم آلذنن 0 آلندبثون أينع فن ؤ تحال• دُال 
مموآلذنن 0 للمركوة مم ه/(' 0 منرصوث آلم ض( هم ؤالذنن 

عحمملومع1لثإم مثكث،أبمثبمم ما أو أرو'جهم عد إو 0 حنبْلون أنروجيم 
لأمنتهممم والذين آلعادون. مم فاولت؟ك دزللث، ورآ؛ آبمش نن فه 

آلو'ردونهم اذلنه 0 صلد'هم'نحائلون غد هز دهمس 0 ر'عون وعة-دتجم 
ا.١ ١ - ١ لالؤئون: ه ه حنلدون بيتا مم آلفزدوس يرثون هآلنيىث> 

بفلاحأخر فإنه الحمال، هذه بجمح - الآيات هذه ق - الإيإن افه ففر 
الأياتأحر إل ه حشبنون مم صلا" ل هب الذئن ؤ بقوله؛ وصفهم ثم المزمنتن، 

بالواجباتالقيام ومضموما؛ حما، المزمن فهو الأوصاف هذه استكمل فمن المذكورة، 
استحقواللإيإن ويتكميلمهم والمكروهات، الحرمات واجتناب، والباطنة، الفلماهرة 







٠٣٢
التوحدر ي المالخي جموع 

اواهتالأنمام:أما،الأطف:ها[.صت صءء
بمغ®الإيان نال• أنه - مريرة أ؛ى حديث من - انممحتن ل وكذلك 

اسرض،ص الأذى إ،اطت وأدنائ اف، إلا إله لا قول: أعلأئ شب، وبرن 
واعإلاللسان، أنوال يثمل الإي،ان أن وهذاصرح: . الإي،انُ من والحياءشب 

نجمعخلقه، إل والإحسان افه، بحق والقيام والأخلاق، والاعتقادات؛ الحوارح، 
ونأتااعتقادا، افه، إلا إله لا وهوقول: - وقاعدته وأصله أعلاه بتن الحديث دا هق 

الطريق،عن يؤذي ما وكل والشوكة العفلم إماطة وهو: أدناه، وبتن - ف ؤإخلاصا 
حياةبه الحياء لأن - أعلم واف - الحياء وذكر الإحسان، من ذللث،: قوق بإ فكيف 

الشبا-وهده حسن، خلق كل يتحقق به كا نح، فعل كل انمد يدع وبه الإيان، 
أيقاوهذا والباطنة. الغلا٠رة الدين شراثع جح هي - الحديث هذا ق الذكورة 

واتصافوالشب، الشرائع هذه زيادة بحسبإ وينقص يزيد الإيان أن ي صريح 
أنزعم' فمن كثثدا، تفاوئا فيها يتفاوتون الناس أن املوم رمن عدمه، أو ببما انمد 

ترى.كإ الثارع لصوص نحالفته ْع الحس خالف، فقد ينقص؛ ولا يزيد لا الإيان 
سألهحيث، المشهور، حريل حديث ي والإيان الإسلام ه الّما ذكر لقد 

ورسله،وكتبه وملاثكته، باق تزمن ررأن فقال: الإيإن، عن انمحابة بحضرة جبريل 
تقدمكإ - لأته الظاهرة، الخمس بالشرانع الإسلام ومر ، والقدرا الأحر واليوم 

أووالإسلام الدينية؛ العقاتد من القال_، ق بإ الإيان مر غبره، بالإيان ترن -إذا 
تقدمفقد الإيإن، أطلق إذا الإطلاق عند وأما الفناهرة، انمالحة؛الشرائع الأعإل 

ذللث،اجع,يثمل انه 

واس١( -٧٢ ١  ٢٣الناري)؛/ صد؛ وانظر: ( ٣٥وسلم)يلم ٩( ردقم الخاوي اخرجه )١( 
ابنوجاشا ٣( ٠ ١ الأحوذي)U/ وتحفة ( ٥٢سلم)\ا عل رالدياج ١( ٢ أ/ )٢ ( ٢٣٥)٩; 

ونغى{ ٦٨٦! ١٦المود)رءورأا ( ٣٨٥عالك،)؛/ موطأ ض الزر؛ابي دثممح ( ٢٨٢؛/ المم)٢ 
اكرير)؛/هم،(رم/أخا،ياآ(.

١(.٠ •٥(وسلم)رنم٩، )٢(احرجهالخاوي)رنم 











الإيانكجر؛ يائيان التوصح 
٥٣٧

نالأعإلايائم، بسبب وذك شر؛ كل لترك وهداتهم محر، لكل هداتهم ليثمل 
الوفق.واض أحرى، جهة من ولوازمه الإبجان ثمرات رمن جهة، من الإيان من 

كانواالش القبلة إل بالصلاة محا: الإيان فسروا المسرين من ممر [. ١٤٣]المرة: 
القبلةتتقل أن نل الام؛ن من أناس مات حث النسخ؛ نل الموس، ت عليها، 

،وذلك؛الأية هدم اطه فأنزل شأمم؛ ق اشتباه بعضهم عند فحصل الكمة، إل 
وذلك،ورسوله: اطه لaلاعة منهم الرام الوقت، ذلك ل القدس بيت إل صلامم أن 
نل١^٠٢^،؛ إيان ضيع لا افه أن ليي؛ يرى بشارة فيها الأية وهذه الإيهان. هو 

أدنىقيه ل س المار ص عمج اف »أن المحح; j ورد كا كثر، أو الإيان، ذللث، 
٠٢^۵١١؛ من خردل حية مثقال 

أوأونحهلئ، وهومتأول ورسوله، افه ٠لاعة نصل>ه عملا عمل س لكل وبشارة 
ولكنهلهتاعتته؛ ونمدا باش، إيإنا العمل: ذلك عمل إنإ فإنه العمل، ذلك نح 
والموجهالقصّد وأجر عنه، معفو فخهلؤْ تأويل؛ بلا أحهلآ أو فيه، أحaلأ اؤيلأ اول 

ئزاخذثآإنلا نقا ؤ الؤ،ن؛ن: عن اض قال ولذا اش. يضيعه لا ءلاعت٠، ؤإل اض إل 
فعلت،اا،رند نبيه؛ ان يعل افه نال [، ٢٨٦lذسٍثآاواخلاداهلاكر،

ؤإذاأجران؛ فله فآصامح،؛ فحكم، الحاكم اجتهد »إذا انمحح: الحديث وى 
ا.اهاال مغفور وخهلؤء واحد، أجئ فاله فأحهلآ: اجتهد، 

أومرض من -؛ مانع ومعه فعله عل وحرص صالحا، عملا نوى س وكذس: 

(.١٩٣^١(وملم)رنم٠١)٢(أحرحعالخاوي)رثمم'
.( ٣٧٣را/ رالخكم اا.موم ح،.ع وامملر: ١( ٢ ٦ ءمالم)رهم أحرم )٣( 
وهمح٣( • ٩ / ١ )٢ الساري فح واننلر: (، ١٧١٦رونم وسلم ( ٧٣٥٢)رنم ب )٤( 

الوريءلٍح؛ح.المراا/ابم(رآا/ما-أا(.



٥٣٨
التوحدحى j الصالخي جممحع 

صححق ذلك ثت كإ العمل، ذللث، من نواه ما له كب - غثرها أو عجز أو مفر 
يم٠لتماكان له كتب أومافر مرصن ررمن مرفوعا—• مومى أبي( حديث من — لم م

انماد.عمله عن اممر أقعده من ذلك ق ؤيدحل ا، مقيثارال صحيحا 
يفهه|

الإسلاملشراغ جامع اسم وأنه الإيإن، معنى والسنة الكتاب بدلالة نت إذا 
اسمهو بل — الدين أمور من ذلك وتوابع الإحسان؛ وحماس الإيإن، وأصول( 

ؤيفعف.ؤيقوى ؤينقص، يزيد أنه علم —• كله للدين 
واقعا.ولا حئا ولا شرعا، لا الو•حو٥ت من بوجه الاشتاه تقبل لا المسالة وهده 

تعال!قوله مثل ونقمانه؛ زيادته ق صرمحة والسنة الكتاب نموصى أن وذلائ،ت 
هإينثا ءامغوأ آلذين وترداد ؤ ٤[، ]الفتح؛ ه إبّْبمم ئع إيمئا ردادوأ جبؤ 

قزائبهلمقآحثوب فب جمئوأ قد آلثاس إن آلئاس لهم داJ آلذنن ؤ ٣؛؛، ١ لا،لدثر؛ 
!^،۶١ما ؤإذا ؤ [، ١٧٣عمران: ]TJ، أء؛(ه ؤبعمآلوْجيلت آس حنيا وقالوأ إمحنئا 
قرائنهممغوأ ءا قاما يمنغا j هندوت زادته ايعكم يقون، من قمغهر سورة 

الايات.من وغيرها ١ا،  ٢٤وهزينتبشرون'نيق؛!اه]التوبة؛إيمثكا 

قالناس فإن الإيإن؛ وجوه حمح من ، ^١٧يشهد والواغ الحس وكدللث، 
تفاوئامتفاوتون — والباطتة الفلاهرْ وأعإله أحلاقه ون، معارفه، ول الإيإن، علوم 

فالومنونذلالثc، وغير المواغ، ووجود الاثار، ووجود والكثرة، القوه ل عفليتأت 
عالوممن إليه نسبة لا ما وأعإله، ومعارفه الإيإن علوم تفاصيل من عندهم الكمل 
محملة،صعيفة علوم منهم كثير فعند وأحلاقهم، وأعإلهم الؤمن؛ز،، من كثير عموم 

ماوالثهواُت،، والثبهاُت، ابىرص.ادت، من منهم، كثير وعند ضعيفة، قليلة وأءءال، 

ممنايعمل كان ما مثل له محب ارمانر، انمي مرخى 'إذا بلفغل: ٢(  ٩٩٦أرقم الخارّك، خرجه أا 
.٠١صححا 



الإيإنلشجرة والبيان التوصح 
٥٣٩

قكث؛را تفاوئا يتفاوتون الومنين نحد بل ممرة، درحات ؤينقصه الإيإن، يضعف 
ريبلا صحح قوى فيه علمه أحدهما الإيإن؛ علوم من عرفوْ الذي العلم نفى 

أيقا،تضعفه كقرة معارضات وعنده صعيف، فيه عالمه والاحرت شبهة؛ ولا فيه 
والخلقوالصر الحلم صفات ممرات تفاوئا فيها يتفاوتون الإيإن أحلاق وكيلك 
واحدة،صلاة اثنان يمل كالصلاة؛ الظاهرة1 العبادات ق وكيلك وغيرها، 

فإنهيراه يكن لر فان يراه، كأنه اممه ؤيعبد والباؤلة، الذلاهرة حقوقها يودي وأحدهما! 
العبادات.بقية وكدللئ، بغيرها، مثغول وباؤننه بفلاهر٥، يمليها والآحر ، يرام 

ومرتبةالقتمدين ومرتبة السابقين، مرتبة مراتب، ثلاث المؤمنون كان ولهذا 
والحبيكثيرا، تفاوثا متفاوتون أهالها أيصا، الراتء_ا هده من واحدة وكل الفلالذن، 

بالعكس،وأحيائا قوية، كثيرة أعإله تكون وأوقات أحوال له - ه نفق — المؤمن 
والمعتنونالأمة، حيار وكان وصعقه، قوته ومن ونقصه، الإيان زيادة من هذا وكل 

دفعوق وتقويته، زيادته ق وبجنهدون وقت كل إيانبمم يتعاهدون - متهم بالإيان 
إيإمم،يثبت، أن اض! ؤيسالون ذللثح، ق ومحتهدون له؛ النقمة المعارضات 

وشنآ،عي يزيدنا أن اممه: فنسأل وأحواله، وأعاله علومه من منه: ويزيدهم 
صائما.ؤإيايا وبذكره، به وطمأنينه 

بعداليقين، علن إل الوصول ق ؤيتنافون بون يطالأينا — الخلق وحيار 
وإِدقادإبرمضرؤ ت القه إبراهمم عن النه قال كا ٢، التق؛ز،ل حق ؤإل التقين، م عل

فادبدولإكزمحلمزش قاد ئومن فادأولم ًمحذ،ضصنى وُن،أرنحا 
ادعهننز جرآا بجن جمل كل عق إَنئحتزآحعت سآلطمدصتص أنتنه قحد 

(.١ ٠ ، ٩ )رقم وملم ( ٥ ٠ )رنم البخاري أحرجه )١( 

عخنلهات يقال معرفت اف من نال الأكياتر اتقى ومن الشن• علم لهات يقال معرفة اض من نال والفاق 
الشن.حق لهاث يقال معرفة اش من نال الصغائر امى ومن الشن• 





الإيإنكجرة رالمان اكرصيح 

مها.ه راشد معانيها، نهم عل والحرص 
إلا4اهن . اّها وتسعإن تسعان ف ارإن نال! أنه ه، عنه المحيحقن ق ثت فقد 

،١٠واعتقدمعانيها، ونهم حفظها من أي: ٢ الحنأن<<ل لحل أحصاها: من - واحدا 
الزمنون.إلا يدخلها لا والجة الجة، دخل ببما ف ونمد 

ومعرفةوثباته؛ ونوته الإيإن لحصول ومائه ينبؤع اعظم ذللث، أن فعلم: 
صاضمأٍلاصن،والإبجانصإلها.

الإلهية،وتوحيد الربوبية، توحيد الثلاثة: التوحيد انولع تتضمن ومعرفتها 
وغايتهوأصله وروحه، الإيإن روح هم، الأنولع وهذه والصمات،، الأمإء وتوحيد 

ننبميشنه، وقوى إيانه، ازداد وصفاته، افه بأمإء معرفة انمد ازداد فكنإ 
محرفتهوتكون والمنايج، الأسإء معرفة ل ومت0لاءه مقدوره يبن.ل أن للمزمن: 

البدعأعل من كم :U ابتل اللذين اسل؛ داء ومن اسل، داء من سالمة 
رويوما والسنة، الكتاب، من متلقاة ا،لعرفة تكون بل الرسول؛ به حاء لما الخالقة 

يصاحبها يزال لا التي الاi٠ة العرفة لهذه بإحسان، لهم والتايعين انمحابة عن 
أحوالهلق وؤلمأنينة يقينه، وقوة إيانه ل زيادة 

علوممن يستفيد يزال لا التدبر فإن انموم، وجه عل القرآن تدبر ومنها• 
زاديلم،اينئهُ ؤإذاؤ تعال: قال كا إيائا، به يزداد ما ومعارفه، القرآن 

^ييجلألونه]الأقال:أ[.
يعضهؤيوافق بعصا، بعضه يصدق وأنه ؤإحكامه؛ انتaلا٠ه إل نظر إذا وكذللتج: 

الباطليأتيه لا حيد حكيم من اتنزيل أنه؛ تبن اختلاف: ولا تناقض ل ليس بعصا، 
التناقصمن - فيه لوحد اطه غير عند من كان لو وأنه خالمهء، من ولا يديه ين من 

 ro(.٢٦٧٧)ا(أخر
—٢٦٣قتاؤيه)م/ محمؤع صمن عبميزح لأبن الحس، وأمماته افه صفات ي المثل القواعد اننلر؛ )٢، 

٣٣٤.)



التوحيدحمى في المالخي محمرع 

غيرعند من ن ولوك يتدبرونآمءان أقلا ؤ تعال! قال يرة، أمروا - والاختلاف 
الإيإن،مقويات أعظم من وهذا [، ٨٢]الناءت ًغجما;ءم؛ب لوجدوا آش 

من aJlpركب ما ؤيعرف اممه، يتلوآيات ما بمجرد فالمؤمن ممرة، وجوه من ؤيقويه 
إذافكيف، كبثر، خثر الإيإن، أمور من له محمل - الحنة والأحكام الصادقة، الأخار 
ريثآؤ يقولون! الكمل المؤمنون كان ولهدا وامراره؟! مقاصده وفهم تأمله، أحسن 

[.١  ٩٣ممرازت ]lj ؟ا< قثامثا ءامتوأ ان للإبمنن بمالي مثاليا سمعنا إننا 
—وأعاله الإيان علوم من إليه تدعو وما ء، الني أحاديث معرفة وكدللث، 

وسنةاغ بكتاي، معرفة العبد ازداد فكلما ومقوياته، الإيان محصلات من كلها 
وصفحفقد اليقثن، مرتبة إل ؤإيانه علمه ق يصل وقد ويقينه، إيانه ازداد رسوله، 

الشبهاتيدغ الذي القوي، التام العلم لهم حصل الذين العلم، ق الراسخن افه 
بيم،الله استسهد الذين الومنان! سادة كانوا ولهذا التام، اليقثن ويوجب، والرستا، 

أنزلهوآلذى ؤ تعال: مال كا والحاحدين؛ المرتابض من غثرهم عل :رم واحتج 
لآليين هاما شثثبهتت( ؤاحر آل،5مم_، أم هن محكمشت، يمتط ء١ مئه آلكثد1ا ■عتلث 

واويلهُيعلم وما داويله-ء وآبيعآء آلفئنة ئشنهما هثئعون هلوبيزنع 
إلايدكن ؤما نبماه عند من كلآ به، ءامثا يمولون آلعز ق وآلرسحون آس إلأ 

وأنولغوالريب، الحهل عنهم زال فالراسخون ٧[، عمران! ]آل ه آلأفيس،أج! اولوأ 
فكلهابالحمع، آمنا وقالوا! منها، الحكم إل الأيات من التشابه وردوا الشبهات؛ 

وصدق.حق كله به وحكم به تكلم وما منه، وما اممه، عند من 
إليكانزل •ممآ يوبثون وآلوبمون ميم آلعز ق لثكزآويخون ؤ تعال: ومال 

هووآلمالإ5هإلا إلنه لا ائدر آس فهد ؤ وقال! [. ١٦٢]النساءت منه1للغاه انزل ومآ 
[.١٨صران: هزآل ؛ ٣٠هوآمورآشءكسز إلا إله لا إلقنط واولوأآلعلمِقآبما 

الدنياق بيم استشهل. - الصحيح ؤإيانيم التام، العلم بالقرآن ولعلمهم 



الإبانلشجرة داليان التوصح 

مو7لإضش'محفيبش
^٥٦ممونقهتارومت ^^مىزلأ 

لأنهللموءنين، وآيات للموتن، آيات القرآن أن آيات! عدة ق تعال وأمحر 
عليهمالله فح ما بحب - والإيان والشن العالم من _! وتدبره بتلاوته لهم محصل 

ؤيقنا.ؤإيايا علنا يزدادون يزالون فلا منه، 
قالله، والقوية للايعان، الخالبة والوسائل! الطرق أعفلم من للقرآن فالتدبر 

هآلآفيبؤخع1 اولوأ ؤليثدي ءاينته-، لندبروأ مبرك إليلئ، انزلننه كتنب ؤ تعال! 
وطريقه!سبيله — الإي،ان حمول أهمها من التي — القرآن بركة فامتخرج [. ٢٩]ص؛ 
المعتديؤيمغ جحوده، عن الخاحد يوقف تدبره ارأن ذكر! كعا واملمها؛ آياته تدبر 
فلوأي• ^٨٦[، ٠٣٠]١^ه ادلمِيئبروأآلعول ؤ تعال• قال اعتدائه®• من الدين عل 

الإيعازلهم وأوجب والتكاليب؛ الكفر من عليه! هم مما لمنعهم تدبره، حق تدبروه 
[،٣٩تووست ه بعالمهِء لزمحعلوأ يما كدبوأ نل ؤ تعال! وقال يه. جاء من واتباع 

الإي،ان.لهم وأوجب التكذيب، من لمنعهم بعلمه، الإحاطة لهم فلوحمل أي! 
منعليه! هو ما ومعرفة ء، الني محرفة - وأسبابه الإيمان موجبات طرق ومن 
صدقه،ق يزثب لر الحرفة حق عرفه من فإن الكاملة. والأوصاف العالية، الأخلاق 
امِل»زوعر3وأؤ تعال! قال كما لهق، ا والدين والسنة، الكتاب من يه! جاء ما وصدق 
للعبدتوجس، ه فمعرفته أي• [، ٦٩تالؤمنونت ^ ل)زأ؛؛ منكرون لهُ مهم زيوثم 
عللهم حاقا تعال وقال به• آمن ممن الإمحان وزيادة يؤمن، ب ممن الإيممان إل المادرة 

شتقوموأ ان يو'حداة اعفلكم إئنآ قل ٠ ؤ للأيمان! الداعية الرسول أحوال تدبر 
ندىنهن نذيرلكم هوإلا إن ك يصاطرص ما متىوفية-ىنحظاًئنوا 

[.٤٦]ما: ه ه ندد عيان 
ه!بقول- محلوق أكمل وأنه أحلاقه، وعفلمة الرسول، هدا بكمال تعال م وأق



التوحدر ي المحالخي محموع 

لأحرالك فان نبكبنجإوني0 بيننؤ مآأث ينطرون:Q زنا والقلم ث ؤ 
ا-؛[.هأوإك'شضغ،سمهه]ام: 

 Mالصائنةوانواله الخمياة، وشماتله الحميدة، أرصانه ل للإيان للج أير فهو
ؤككا0مفيالأكل: والقدوة الأعظم الإمام نهو: الرندة، وس الاسن، 
متنكموما فخدوه الرسول ءاثنكم ومآ ؤ ٢[، ١ لالأحزابت ه حسية انوة آلثي رسول 

لالخشر:ي[.ه فارثهوا' عتن 
ةأإذّاؤ نالوا: أمم الخلق خواص هم الذين الألباب أول عن اش ذكر وتد 

وحلقه،بقوله ه بلإبملن بّابى ُؤ الكريم: الرسول هدا وهو: ه تماديا سجتا 
ريس،يدخله لا إي،ائا أي: ه فئاثا ؤ أحواله وجع ودينه، وعمله 

اليالرسائل أعفلم ومن اطه، إل المد يقرب ما أعفلم من الإيان هدا كان ولما 
الخاليان،الْلالب يينيلهم اليثالت، عمهم يكفر أن بإي،امم: توسلوا — افه بمبها 

رتاثاثاء بزبجم للإينأنأن؛انوأ تادى تاد؛ا نجثا إقا رقآ ؤ سالوا: 
[.١٩٣تيتاخآلأتراروه]ألسمان: 

يرامما جرد الحق اناع إلا إرادة له ليس الذي - الصفلأ الرحل كان ولدا 
مجرد- منهم كثثر بل رسالته؛ ل يرتاب ولا يه الإيان إل يتبادر - كلامه ؤيمع 

كذاببوجه ليس أته الكريم—يعرف،: وجهه يرى ما 

ش-،ائلههمل هووالوتوف الرمحول سر؛ لهم يل التجمس، القارئ ابما تبك التي الكنس، الضل من )١( 
كثير،إولابن الرمرل يرة مل والممرل هشام، لابن الشوية السيرة كتاب رصغاتم رفضاتاله 
المممالل ثي والأنوار لارمذي، انمدتة والش،اثل الأمفهال، الشخ هولأن الني واخلاق 

هديل الماد وزاد الوادهمة، النم همد لأم الحمديت الشإتل من الند والصحيح ليغري، المختار 
هوالرسول ومحا اباركموري، الرخمن لصفي المختوم والرحض الخرنية، مم لابن انماد حثي 

وغيرها.خاطر ملأ خليل إبرامم للدكتور وطاعته 
يلأتير فجئته إليه، الناس انجمل الدينة هو اه رسول فدم لما هال؛ ءهنّ سلام بن اثد عبد فعن ( ٢ ) 





التوحتدحى j المحالخي جموع 

وماوالأرض الماوات حلق ق الكون، ق التفكر ودواعيه؛ الإيإن أمجاب وس 
الصفات.من هوعليه وما الإنسان، نفس ق والنفلر اكوعة، المخلوقات من فيهن 

علالدال الخلق عفلمة من الموجودات: هذه ق لما للامان، قوي دلع ذللث، فان 
محرالذي والإحآكام والأنتفلام، الحسن من فيها؛ وما وعظمته، حالمها قدرة 

المناعأصناف من فيها؛ وما حكمته، وشمول الله، علم سعة عل الدال الألباب؛ 
ويره،وجوده الله، رحمة معة عل الدالة تحمى، ولا تعد لا التي الكثثرة والنعم 
وإحلأءسبذكره؛ واللهج وشكره، وبارئها مبدعها تعفليم إل يدعو كله وذلك 
ومره.الإيإن هورؤح وهذا له، الدين 

الوجوه،كل من ر-با إل واضطرارها كلها، المخلوقات فقر إل الفلر وكذللث، 
الافتقارأدلة من نفك؛ ق تشاهده ما ححوصا عخن•* ؤلرفة عنه تستغني لا وأما 
إلوالتضرع الدعاء وكثرة الخضؤع، كيال للعبد يوجب وذلك الاصهلرار، وقوة 

ودنياه،دينه ق يفره ما ودفع ودنياه، دينه منافع من محتاجه ما جلب ق الله؛ 
ؤإحسانه،بره ق الهلمع وشدة بوعده، الثقة وك،ال ريه، عل التوكل قوة له ويوجب 

وخالصها.العبادة مخ الوعاع فان التعبد، ؤيقوي الإيإن، يتحقق وحذا 
منهانحلو لا التي والخاصة، العامة وآلائه اممه نعم كثرة ق التفكر وكذللئ، 

إلوالوْسين الرمل اتله دعا ولهازا الإيإن. إل يدعو هذا فان ء؛ن، طرفة نحلوق، 

تالأية هدم قرأ ثم هوانماد٥اا ااالد.عاء ؤوت اش رمول قال قالت عنه اش رصي ضر بن التمان عن ف ا
٦[• ]غافر: ه داخرئث جهم سندحلون همادق غن ي-ثكرون الدئت إن هأج أتثجب دءءغ، اؤ 

رقم ٤٥■ )٦! اممرى سنه ق والمائي ( ٨٩* رقم  ١٧٢)"Y/ صححه j حبان ابن أحرجه 
)رنموالترمدي وصححه رقم )\إس والحاكم ( ١٤٧٩)رقم داود وأبو ( ١١٤٦٤
)رقمالرمذي أحرجه فمد العبادة. مخ الدعاّء ت بلفظ يروى ما أما صحح. حن ت وقال ( ٢٩٦٩
٢٢٤)Y/ الفردوس مد ق والديلمي ( ٣١٩٦رقم  ٢٩٣)م/الأوط ق واممراف (. ٣٣٧١

وصعقهغريب ث حال هدا بقوله.' ي الترماJ وصعقه ٨( )رقم الد"عاء ق والهل^ر١يى ( ٣٠٨٧رقم 
٣(.٠  ٠٣)رقم الحاْع صعتف ق الألبان 



الإبإنلشجرة والبيان التوصح 

ئدوآسكووأ وأزسكم ما طيبت من ًفإوأ أأف؛رتن؛ا4توأ ؤ شكره، 
والشكرالشكر؛ إل يدعو فالإيإن [،  ١٧٢]البقرة؛ه روج؛ دم-دورك إياه ءكخئمِ إن 

للأخر.وملزوم ملازم منهإ فكل الإيان، ينموبه 
ازدادوكل،ا ؤينميها، ؤيغديبما القلب، ق الإيإن جرة ن يغرس فه الذكر فإن 

أكثراض أحب فمن الذكر، كثرة إل يدعو الإيإن أن كإ إيإنه، قوى طه، ذكرا العبد 
روحه•هي بل الإمحان، ت هي افه لمحة ذكره، من 

الدين.محامن معرفة للايإزت الخالبة الأسباب ومن 
وأنفعها،وأصدقها العماني أصح عمانيه ت محامن كله الإملاهي الدين فإن 
وأعدلها.الأحكام أحن وأحكامه وأعاله وأجالها، الأخلاق أحمد وأخلاقه 

علبه امتن ك،ا إليه، ونحيبه العبد، قلب ق الإيان افه يزين الخليل النظر وبئا 
ه3لوبمرز ل ؤزيئهُ ألأيمن إو\يإ حش، آس ولكن ؤ بقوله؛ خلقه، خيار 

وبرن.االأشياء، وأحمل المحبوبات أعظم القلب، ق الإيان فيكون ]الخجرات!ي[، 
الإيانبأصول الباطن فيتجمل قلبه، ق ويجدها الإبان حلاوة الحبي يذوق 

بزينةزيتا رراللهم المآثور؛ الدعاء وق الإيإن، باعال الخوارح وتتجمل وحقائقه، 
،.مهتديزار واجعلناهداة الإيإن، 
افة،عبادة ق الإحسان، مقام ق التحقق ق الاجتهاد الإيان مقويات أعظم من 

يزالولا ؤإتقانه، ويراه! يشاهده كأنه افه يعب،- أن فيجتهد! خالقه، إل والإحسان 
قؤيمل ويقينه، إيانه يقوى حتى الحال، المقام -بذا ليتحقق ه! نفمجاهد العبد 
ويجل.الهناعات، حلاوة فيذوق _ الشن مراتبه أعل هو الذي _ الشن حق إل ذلك 
الكامل.الإيان هو وهذا المعاملات، ثمرة 

رقم ٣٨٧ا/ الكبرى) ل والماتي ١(  ١٩٧ رمم ٣ • ٥ - ٣ • ٤ صححه)م/ ق حبان ابن أخرجه :١( 
jj(\yrA  ٢٦٤/٤(رس)١٦٢٤رقا١٩٥/٣(وأمِخمقس)١٣ْ.الجض)

وصححه.( ١  ٩٢٣رمم ٧ • 0 ؛/ ) المدرك ق والحاكم ( ٤٦٢ )رقم الدهاء ق والطراز 





الإبانلئجرْ واليان التوصيح 

ه.'الّ؛ي قال كا ونفلها؛ فرصها وهى وتزيدْ، الإيان تنمي كذلك والزكاة 
وتنميه.وتغذيه الإيإن، دلل فهي صاحبها، إيإن عل ت أي ا ١ برهال؛، اروالصدقة 

-فه محر لا فعل وكل فته، خثر لا كلام كل هوت اللغوالذي عن والإعراض 
الإبانمن أنه شك لا - وفعلا قولا الثر ؤيتركون ؤيفعلونه، الخثر قولون يز 

الإيان•ويثمر الإبان، ثه ويزداد 
يقولإيإمم، تثعث، أو غفالة وجدوا إذا بعدهم، ومن ه الصحابة كان ولهدا 

الدينيةنعمه ؤيدكرون افه، فيدكرون ، سامة® نومن بتا "اجلس • لتعفى بعضهم 
إيإثبم.بدلك فينجيد والدنيوية، 

أكرْن هذا أن ؤيب لا الزنا، فاحشة خصوصا الفواحش عن العفة وكيلك 
عنآلننز ونهى ؤ ربه يدي بتن مقامه لخوفه فا،لومن ومنمياته، الإبان علامات 

ورعايةالإبان• من معه لما وتغدية الإيان، لداعي إجابة ؛■ا، تالازء-اتتُ 4 آتومحا 
أمانةلا فلن إيإن ،الأ الحديث: وو الإيان، علانم من وحفظها: والعهود الأمانات 

لكلهاالأمانات يرعى هل حاله: فانفلر ودينه، الحبل. إيإن تحرف، أن أردت ؤإذا 
بينهالتي والعقود والعهود الحقوق يرعى وهل الحقوق؟ أمانات أو قولية؛ أو مالية، 

(.٢٢٣نم)رقم )؛(أحرجه 
ونولالإبجان بابج الإي،ان، كتاب، ل الخاوي صحيح ل ك،ا ه حل بن معاذ تول من هذا سح ( ٢١

ممنفهق سة ش ابن وأحرجه ٧،• رونم حدبثح بعد خمس• مل الإسلام 'بتي ه■' الني 
(١٧٠٧المة)رنم امحقادض j واللاص ( ٣٤٦٩٨رنم  ١٢٦)U/ رقم ١٦٤)٦; 

(.١٢٩١/ المم.)٢ ابن وحاشا ١( ١ ٥ القاري)١/ عمدة وانفلر: 
jحبان وابن ( ٢٦٦١رقم  ٢٢٣)U/( ١٦٩٩رقم  ٧٤الخارة)ه/ الأحاديث، ق الضياء أخرجه )٣( 

الكرىق واليهقي ( ٢٣٣٥رقم ٥ ١ صححه)؛/ ذ حزا وابن ١(  ٩٤رقم ٤ ٢ ٢ ىب)\ا 
وق١(  ٦٢اسر)رقم وق ( ٢٢٩٢رقم ٣٨٣hالأوط)j واممراف •٧( ٧٣رقم  ٩٧)؛/

 M(٧٧٩٨رقم ١  ٩٥الكبثر ) /)(٤  ٥٨رقم  ٣٤٣وأبوبعل )(.١٣٥وأسو)٣; ٢



التوحدم، j المالخي جموع 

لرؤإن وإي،ان، دين فهوصاحب كيلك؛ كان فان العباد؟ وبين بينه والتي الله، وين 
بالحافغلةوختمها ذلك. من انتقص ما بمقدار ؤإيإنه، دينه من نقص كذلك؛ يكن 
بمنزلةذلك عل الحافظة لأن وأوقاتما وحقوقها، حدودها، عل - الصلوات عل 
حين.كل أكله ويوق ؤينميه فيسقيه الإيإن، بستان عل نحري الذي الماء 

وهو— يالقي وقت كل تعاهدها إل محاجة — تقدم ك،ا - الإيإن وشجرة 
منيضرها ما إزالة ؤإل - والعبادات الطاعات من والليلة اليوم أعإل عل الحافظة 
فمتىوفعلا، قولا الحرمات عن العفة وهوت الضارة؛ الغريبة والنوابت الصخور 

التنوعة.الثإر وأخرج وزها، البستان هن«ا حي الأمور هذه تمت، 
بالحقوالتواصي دينه، ؤإل الله إل الا.ءوة وأسابه الإي،ان دواعي ومن 
بالأمرمّرائعه! التزام إل والاأعوة اللبين، أصل إل والدعوة بالصر، والتواصي 
المنكر•عن والنهي بالمعروف 

حنسأن بالعصر! تعال أفم كإ غره، ؤيكمل بنفسه، الحبي يكمل و؛دللئ، 
الالل.ينالصالح والعمل الإيإن أرع؛ يصفان اتصف، من إلا خمر، لفي ان الأن
الصالحوالعمل النافع العالم هو الذي — بالحق والتواصي القس، تكميل -بإ 

غيره.يكمل وبيإ كله؛ ذللث، عل وبالصبر - الحق والدين 
الإيانمقويات أكير من لعباده، والصيحة اض إل الدعوة نفس أن وذلكات 

علوالراهن الأدلة ويقيم الدعوة، هذه بتمر يعي أن لابد الداءوة وصاحمج 
منالأمور وهذه طرقها، من الأمور إل ؤيتوسل أبوابما، من الأمور واق تحقيقها، 

وأبوابه•الإمحان طرق 
ونصحهمالعباد تكميل إل سعى فكا العمل، جنس من الحناء فإن وأبمات 
ويؤيدهعمله، حنس من اش يجازيه أن لابد — ذللثح عل وصر بالحق؛ وتوصبتهم 

يجملالله، عل التوكل وقوة الإبان فإن التوكل، وقوة إيان، وقوة وروح منه، بنور 
إدصُؤ تعال؛ قال، كا الحن، وشياطين الإنس، شياطين من الأعداء! عل المر به 

[.٩٩]الحل:ه زبهزيتويقلون:رق؛: وعق ءامنوا عزآلذنث نلمطنن لهُ لنّرا 



الإبانلشجرة داليان التوصح 

_تفيه عليه يفتح أن فلابد لثيء، تصدى ومن ت الحق لتصر متمي فانه وأيصا! 
ؤإحلاصه.صدقه بمقدار _ والإيانية العالمية الفتوحات من 

ينالما جيع مقاومات عل النفس توطن ومقوJاتهت الإيإن مواد أهم ومن 
والعصيان.والفسوق والنفاق، الكفر شعب من الإيازت 

هعفلابد له، التمية القوية الأسباب حمح فعل من الإيان ق لأبد أنه كا فانه 
منها،يقع مما والتوبة المعاصي، عن الإقلاع وهي: والعوائق؛ الموانع دفع من - ذللث، 

علومق القادحة الشبهات فتن ومقاومة الحرمات، عن كلها الحوارح وحففل 
التيالإرادات فان الإيان، لإرادات المضعفة والشهوات له؛ المضعفة الإيان، 
منينافيها: ما إرادات بترك إلا تتم لا — فيه عي والومحته، الخم ق الرغبة أمحلها: 

بالسوء.الأمارة النفس ومقاومة الثر؛ ق القس رغبة 
وقويإيإنه، تم الشهوات: وفتن الشبهات، فتن ق الوقؤع من العبد حققي فمتى 

أيفلهاهئاثث، ؤابلا أصابها بربؤة جنة كمثل ؤ إيممانه: بستان مثل وصار بمنه: 
[.٢٦٥بصتزه]١^: يعملون بما وايلآلهلألأس يصهثا لم قان صعممب 
فتنق ووغ بالسوء، الأمارة القس عليه استولت، بأن بالعكس! الأمر لكن ومتى 
ايودؤ تعال: قوله وهو المثل، هذا عليه انطبق - كليهكا أو الشهوات، أو الشبهات 

لهُآلأئهنر نمها من جرى وأعغات ثخيلؤ من لحنه لأم يكوث منكمأن أحد 
نارإيناربمه ياصابها صعمآء ذييه منًفلآلئمزتوأصابهآلإيرولهُ فيها 

[.٢٦٦ثممكرويكه;رج!با]اوقرْ؛ كد'للن،يبننآس
أمرين:ق يسعى يزال، لا الموفق المؤمن فالعبد 

وحالا-وعملا، علتأ بأا: واكحقق وفروعه الإيإن أصول تحقيق أحدهما: 
الظاهرةالفتن من ينقصها: أو ويقضها ينافيها ما دفع ق عي الوالئاق: 

النصوحبالتوبة القاف من علميه نحرأ وما الأول، من فيه قصر ما ؤيداوي والباطنة؛ 
منطمم مئبمم إذا آثموأ أثديت ائت ؤ تحال: قال فواته. قبل الأمر وتدارلأ 



اكدحيحى j المحالخي جموع 

الخللمصرون أي: ٢[، • ١ ]الأمواف: ^ مبم/الث هم فإدا ثدًخروأ آلئنطس 
أعدىهو الذي الشيطان، ف  11?؛من أصاحم الذي والقص فته، وقعوا الذي 

فعادوابرتقه، الفتق وهذا يه، بالخلل هذا تداركوا أبصروا فإذا للإنسان. الأعداء 
القئّ آلي ؤ، ئندويم وإحو'ثهم ؤ ذليلا حسثرا عدوهم وعاد الكاملة، حالهم إل 

يؤإيقاعهم إغوائهم عن تقصر لا الشيامحلن [ ٢٠٢]١^١٧ i قي:ا يقمحمون 
والاستجابةأعدائهم، ءل١ءة عن يقصرون لا لهم والتجيبون الهلاك؛ أشراك 

الخسار.عليهم ومحق الهلاك، ق يقعوا حتى لدعوتمم 
والعصيان؛وى والقالكفر إلينا وكرم قلوبنا؛ ق وزينه الإي،ان إلينا حبب اللهم 

الحكيم.العليم أنت إفك، ومنتلث،؛ بفضاللئج الراشدين؛ من واجعلنا 

سفيأ
وتْراههاسن واني قي 

والبدنالقلّب، ق والأجلة، العاجلة واكمرات الفوايد من المحح للإيإن كم 
اكإرمن الإيإنية الشجرة لهذه وكم والأحرة، والدنيا الطيبة، والحياة والراحة، 

تحمى.لا أمور التمر؛ والخير الوائم، والأكل اللذيذ، والحني اليانعة، 
منكلها الشرور ودغ والأحرة، الدنيا حثرايتح أن ومحملها: تستقمى لا وفوائل، 

وتفرعتأصولها، وفويتر يبتن، إذا الشجرة طْ أن وذللثج: الشجرة. هذه ثمرات 
بكلعيره، وعل صاحبها عل عادت _: أفنانها وأينعت، أغصانبا، ورهث، فروعها، 

وآجل•عاجل حثر 
فيهتنافس ما أعظم هي الي الخاصة، اض بولاية الاغتباتل ئارهات أعظم فمن 

حوي،لأ م اؤلياء إيحل الأ ؤ تعال؛ قال، الموفقون. حمله ما وأحل المتنافسون، 
[.ir-nY•ءتهمّولآهم"خزدوث.م-ث؛انثوأوءقاووأنتموته]يرس: 

ءؤ عنهم: اممه قاله ما ثمراتبا من خاصة، ولاية ول فه فهو تقي، مزمن فكل 



الإبانلشجرة والبيان التوصيح 

محرجهمأي: لاوقرة:يه٢[، ءامثوأيحرجهمسآطلمتاإلآلنور4 زثآلإيت 
ظلكاتومن العلم، نور إل الجهل فللمات ومن الإيان، نور 1ل الكمر ظر(\ت من 

ذلك:وحاصل والذكر، اليقظة نور إل الغفلة ظلمإت ومن الطاعة، نور إل المعاصي 
العاجلالحر أنوار من يرفعها: ما إل التنوعة، الشرور ظنات من محرجهم أنه 

الإيانهذا وتحقيقهم الصحح، بإيانبمم الجزيل؛ العطاء هدا حازوا ؤإنا والآجل• 
تحقيقه.تقدم كإ الإيإن، تمام من التقوى فان بالتقوى، 
وآلموببونؤ تعال: قال كرامته، ودار اممه، برصا الفوز الإيان• ثمرات ومن 

النمعن وينهون بالمعرونإ بعم أزلياء بنصهم وآلموثنت 

مزقتهاحشتارى وآلئوبمت آسآلنوميiن وعد عئ. عمين آلق إن آس 
أًمحرآئي همنل ورصو'ن عدزج لجتحا ل طيبه ب الأنهر'إبي''0 

Ay^y\محرآّز؛)ة;:ه]ي:
بهكملوا الذي بإيامم - القلية الساكن :أذْ والفوز ورحمته، ربمم رصا فنالوا 
بالمعروفوالأمر رسوله، وطاعة اف بهلاءة بقيامهم غ،رهم وكملوا نمهم، 

اممه.فضل وذللئ، الغايات، وأفضل الومائل، أحل عل فامتولوا النكر، عن لنهي أ .
منوالإي،ان_ولوقليلا-بمع المار، يحول من يمغ الكامل الإبجان أن رمها• 

يدخللا فإنه - الحرمات وترك الواحات، به أدى — إي،ائا آمن من فإن ف:ها• الحول 
كإالأصل، هذا ق . ايك، عن الصحيحة الأحادث بذلك تواترت ك،ا المار، 
زولوسرار الإيإن من ثيء قله 3، من المار ل محلي لا أنه عنه؛ تواتر 

خردلجبة مهال ناله ق أحد اكار يحل ُلأ ؟و• اف رمول نال نال؛ عوده مبن اف عد فعن 
قال(، ٩١)رنم لم مأخرجه مياء؛ا من خردل حة مثقال قيه ق أحد الخنة يحل ولا لب،ان، من 
خردلمن حية مثقال ئله ق كان من اكار يحل لا ٠ وقوله؛ )،آا/"اهأ(ت صحيحه ق حبان ابن 



الوحيدحى و الصالخي جميع 

منؤينجيهم الكارْ، حح الومنين عن يدافع اض أن الإبان• ثمرات ومن 
أي:[، ٣٨]١-^: 4 ءامغوأ عزآلذنن يد'?ع آس إينث ٠ ؤ تعال• قال كا السدائل•، 

ؤيدافعالخن، وشياط؛ن الإنس شياطتن ثر عنهم يداغ مكروه، كل عنهم يدافع 
بعدنزولها.أوقمحممها ؤيرفعها قبلنزولها، المكارم عنهم ؤيداغ الأعلءاء، عنهم 

قنائي وأنه: — واللام الصلاة عليه — يونس فيه وقع ما تعال ذكر ولما 
وهُياتئجبما ؤ قال: الفلالين من كنتؤ إق م؛حانلث، أنتؤ إلا إله لا أن الظلمات 
الشدائد؛ق وقعوا إذا تالأنساءتخح[ 4 ئ؛( آلنؤبي؛ن ثنى بك وكد م،آلعمّ ومحثه 

اممهمج إلا مكرومحبؤ  ١٢-دعا ما يوش أحي رادعوق ه: الم، قال يوض، أتجتنا كا 
ْىتح-ت،سآءلممت>4*رؤلأإلهإلأامحاسحئغلئإفي كربمه• عنه 

ؤ'خعللتُمحرجا4بالقيامبالإيانولوازمهت وقالتعالنؤدمنيت3،آس'4أي؛ 
سأتمةتلثُ يئ3،آس"يل دمن ؤ الناست عل صاق ما كل من أي• تالْللأذا؛'آا 

المسرى،وبجنبه للميرى، وييرْ أموره اممه سر المتقي: فالمؤمن 4لالطلأق،تإ[. بم/ا 
ؤيرزقهمحرجا، صق كل ومن فرجا، هم كل من له وبجعل الصعاب، عليه ثيهل 

والسنة.الكتابر من كشر هدا وشواهد يمسبؤ، لا حنث، من 
شق الهليثة الحياة يثمر - فرعه هو الزى - الصالح والعمل الإبان أن دمنها؛ 

موصوهو اق او ذًْقر من صلمحا عجل، ص ؤ تعال؛ قال القرار• دار ول الدار، 

معتمركتابه ذ الحنفي مرمى بن يوش أبوالمحاسن وهال، الخلود• ميل عل به أراد إمحان"• من 
بدخولمملماعرت ادأنأر لأن كالكانر، نحلي: دخول الار«. يحل «لأ (: ٣٥-؟ r،>A)آ/ المختصر 
نالمن '؛مج قو: اش رسول نال أنس حدث يؤيل-ْ منها وخروجهم الن'ذين، الؤُ-؛ن 

لأبمإلأضولكنذقفسمحد>>نذدة••
رقم^ Tl-^TT)٣; الختارة الأحاديث ل المقيّئ والضاء ( ٥٣٠• )رقم الترذي أحرجه 

ولرالإسناد صحيح حديث وقال؛ ( ١٨٦٢رنم  ٦٨٤)ا/والحاكم مح، ص إمنادْ وقال؛ ١( • ٤ ١ 
أيخا.وصححه ٤( ١ ٢ ١ رقم  ٦٣٧نحرحاْ،)آ/ 





الدحيحمى j الصالخي محموع 

[١ • -٥ ١  ٠٣]الكهف:ؤ< وونا آلقتثمة يوم كب ثقم قلا مختهلتاكنلهب - ذ}ذ\يم وببم 
أعإلهمحبطت وآياته باش الكفر محله وحل الإيان، فمدوا لما فهم 

لحبطولواشركوأ ؤ [، ٦٥]الزمر: ه مملك اشن؛ك£،دححلن بن ؤ تعال! وقال 
[.٨٨]الأنعام: ه يعملون كانوأ ما عئهمجِ 

قالدخول أن كإ الصالحة، الأعإل حمح تحبط الإيإن عن الردة كانت ولهذا 
الذنوبمن والتوبة عظمتا، ؤإن السيئات من ت قبله ما محس؛ والإيإن الإسلام 

قبلهالما ؤب - له والقصة فيه، والقادحة للإيان، المنافية 
الصراطوثبمديه المستقيم، الصراط إل افه يبديه الإيإن صاح_ا أن ومنهات 

بالشكر،والسار المحاب تلقي ؤإل به؛ العمل ؤإل الحق، علم إل تبمديه المستقيم، 
وعملوأءامتوأ إنآاذ.بت■ ؤ تعال؛ قال والصر. بالرصا والمصائس، الكاره وتلقي 

ماأمبماببنمصيبؤءؤ تعال؛ وقال ]يونس:ا'[ 4 بايمنيم محلنم،بمثنجر.م 
اءهوالسلم،؛ بعض قال [ ١١]التغابن: 4 يد باممي يؤبن زمن آش بإذن إلا 

٠ويس،لماا ف؛رصى الله، عند من أنبا فعلم المصيه، نمبه الرحل 
التيوالمكارم؛ المصاسِط عن صاحبه يل أنه إلا الإيإن، ئ0.رات1 من يكن ل؛ ولو 

عنها،مل أعثلم والشن الإيإن ومصاحبة وقت،، كل ق لها عرضة أحد كل 
قوطمعه ربه، بثواب رجائه ولقوة توكله؛ وقوة إي،انه، لقوة وذلك؛ لها...؛ ومهون 

قإيهزثالمون ندخ] إن ؤ تعال؛ قال الصبر؛ مرارة ، نحققالأحر فحلأوة فضله، 

١(.• ٨ ممر)م ابن و-فر ٣( ٥ - r-Y/ ١ الطري)٦ شتر اننلر: )١( 
الهجرةؤإن قبل4، كان ما يجب الإسلام فإن ياع، عمرو ْ'دا العاصر. بن لعمرو ه اش رسول مال )٢( 

(٥١• )أ/ ص فح وانغلر: ٢( • ٦ ٢، • ٥ ٢، • )؛/اءارا-• أحد أخرجه ذالها« كان U نحب 
(.٤٢•\سير)آ/ وفض ١( ١ ٩ الزرقان)Y/ وشرح ٢( • ٧■ / ١١rالقارى)

(٩٩٧٦رقم  ١٩٦الإيان)^ثعب وق ( ٦٩٢٥رنم  ٦٦/٤الكترى)سه ق \وهاو أخرجه )■٣( 
•٢(.٧٦/٤كثثررواظر:قثرابن 



الإيإنلشجرة واليان التوصح 

ا•١ ُ ٤ زاياء؛ ه يرجوت لا ما سآش ويرجون واإمورح_ح 
إيان،عنده وأحدهما - مقاربة أو واحدة مصية مسهم ائين: نحل ولذا 

وباؤلمهإ،ظاهرهما j ونارها حاليهإ، ين العفليم الفرق نحد - له فاني والأخر 
بمقتضاموالعمل الإيإن إل راجع الفرق وهدا 

فإذاالحاب، فقد عند يل فانه وافلكاره، اكائب ورود عند يسل أنه وكإ 
وصديق،ومال، وولد، أهل من قلبه من حبه ممن الذي حبيبه ا،لومن ففد 

هوكإ مفقود، كل عن للمؤمن عوض خثر والإيان إبانه؛ بحلاوة تل -ت وشبهها 
•محرب مشاهد 

عليه- يعقوب أن ولولا اكاسبا، من معدود - الحقيقة ق _ الحبوب وفقد 
شدةمع يومفؤ فقد ق مصيبته عليه ;؛ون ما الإيإن من ءندْ - واللام الصلاة 

لتربعمعهم يدب أن يوم، بعض منه طلبوا لما - لإخوته قال بحبمتإ العظيم• جمه 
يصرلا أنه إر'ّالهت من له المانع أن فأخثر ؛هء تذهبوا أن ليحزنني إل ررقال _ ويلعس، 

لهتوجب التي الأسباب له وذكروا ءالحو0، ولكنهم تيار، من ماعة ولا فراقه عل 
فمن]الأمال:'؛أ[، ه مفعولا كارت٧ اوا ء لتثضئ ؤ فأرسله معهم؛ يرسله أن 

الدهنل يدخل هل - عنه يعثر أن المعثر يمكن لا الن-ي البلح حبه وهذا حاله، هذْ 
كبدهيفتت، الحج، أن الفلز عل يغلب، بل الوجود؟! عل الهلويلة المدة هذه يقي أنه 

هذهكل يتاسك أن له أو-بمت، - باممه الرجاء وقوة الإيان، قوة ولكزت وقت،، با'سرع 
المؤمنون.به وعد الذي بالفرج اض حاء حتى المدة، 

ثيءكل من فارعا قوادها وأصبح بموسى، اليم ذم، حن موسى أم وكذللثح 
اممهوعد أن وعلمته بالإيإن، قلبها عل ربط اغ أن لولا موسى، عل الحزن من إلا 

عّدالثبت الإيان• هو ولكن بمصيبتها، وتمرح قلبها، ق با تبدي لكادت، حق؛ 
العزاء.عز إذا المعزي القوى، وهنت، إذا المقوي المصائب،، عند الممل الشدائد، 

قالذي الصحيح عباس، ابن حدين، ق - العفليمة وصيته ق قو، الثى وقال 



التوحيدحى j المالخي محموع 

بالإيإناف إل تعرف أي ٢؛ الشدة؛٠ر ز يعرفك الرخاء، ق اف إل هت>ووف _ث السنن 
علاف يقوك الشدة؛ ق افه يعرفك _ قوى غني صحح وأنت، — الإيإن وأعإل 

وسكراته.ا،لومحتج —ندة يالؤمن .ة_تتزل ثاووأعفلم معالختها، عل ؤيعيتالخ، مساشرما، 
ذللث،ق يعينه أن رخايه! ق ربه إل تعرف قل مؤمن لكل بشرى الخدين، فهدا 

يريدونالدين الثمامحلن وتكاثف، القوى، وصعق، \.اؤءجة، والشدة الحرج، ا،لمام 
ورحمته؛وروحه بتأييده يعينه افُ فإن بالخثر، حياته حم وبير1، العبد ب؛ن بمولوا أن 

ياممه.إلا قوة ولا حول ولا 

إنؤ بقوله• اف ذكره ما المالحة الأعإل من ولوازمه الإيان تمرامتج ومن 
يسببأي آ ٩٦تمبم•ه لهمآلرحمصوت•؛ وعملوأآلصنلصتسيجعلن ءامخوأ 

اللهأحبه ومن الزمنتن، فلموبج ل الحبة لهم وبجعل افه بجبهم الإبجان، وأع،الهم إي،انبمم 
محبةمن الكثرة والفوائل. والفلاح العادة له حملت، ءثادهت من الزمنون وأحبه 

الدين.ق الإمامة وحصول به، والاقتداء ومتا، حيا له والدعام الثناء من 

إي،اممكملوا الدين للمومت؛ن افه يجعل أن الإي،ان• تمرايتف أجل من أيفا وهذا 
مهموحنليا ؤ تعالت قال ك،ا بأمره، ت؛تدون أئمة ويجعلهم صدق، لسان والعمل بالعلم 

فبالصبر[ ٢٤.ة: ]الجالب يوقعون يئاينتغا ويقانوأ صموأ لما بامر،نا ابمةث٦دورت 
تعال؛قوله ومنهات الدين، ق الإمامة نالوا — وكإله الإيإن رأس هما اللذين — والقع، 
١[٠مغكموآلذنناوتوأللعإ»زدرخته]الج1دلة:١ ءامغوأ ؤزي 

عنددرحة الخلق أعل فهم وا/ذآجرة؛ الدنيا ق النه يرفعهم والعلم الإنجاز فأهل 
الصحيحبايعامم الرفعة! طْ نالوا ؤإنجا والاحرق؟ الل.نيا ق عباده! وعند الله، 

(١٤رنم )•ا/؛آ الحارة الأحاديث، j المدّى والضياء ( ٢٥١٦ررثم الترض أحرجه )١( 
)\إ\'يوأخمد ١(  ١٢٤٢"رنم ١٢٦/■١١)الكي ق واممراق "ا>"اآ( رنم •١٢ )م والحاكم 

وقال( ٦٣٦رنم ٢ ١ ٤ )ا/ حيد ين وصد ( ٧٤٥رقم  ٤٣٤)ا/ الثهاب، مد ف والقفاص 
(.١ ٨ ٤ — ١  ٨٣/ ١ ) والحكم العلوم جامع واتثلرت صحح. حن حديث هذا الرمذىت 



الإيإنلشجرة داليان التوصح 

الإيإن.أصول من والشن والعلم وشنهمت وعلمهم 
الوجوه،حمح من التام والأمن الله، بكرامة البشارة حصول الإي،انت ثمرامحتح ومن 

والأجل؛العاجل الخير ليعم [؛ ٢٢٣ودسرآدؤم؛ينهإ'\لمض0: ؤ تعال! قال ك،ا 
جننتثم ان وعمالوأآوص؛إحنت ءامزأ ؤتشرألذشح ؤ تعال؛ قوله مثل ق وقيدها 
واشية.ااهلاقة الشارة فلهم [، ٢٥]القرة! الأوهنرب< مزختها ؤرى 

إينثهريلسوأ ولز ءامغوا آلذئن ؤ تعال؛ قوله مثل ل المهللق الأمن ولهم 
[.٨٢]الأنعام: ه ق؛' مهتدون وهم آلأس اذيذضأ .يخز 

ولاحور،عافيإ ملأ قس؛اسوأصلح ؤ تعال: قوله مثل ق المقيد الأمن ولهم 
مضىمما والحزن ستقبلونه، لما الخوف عنهم فنفى [، ٤٨]الأنعام! ه "•محزنون هم 

الأمن.لهم يتم وJدلانإ علميهم، 
منوأمن وعقابه، اممه مخهل من أمن والآ■محرةت الدنيا ق التام الأمن له فالمؤمن 

لهاوآلتئزئؤ تعال: قال كإ حير، بكل الكاملة الثارة وله والشرور، المكار، حميع 
إنؤ ت تعال قوله الشارة هذه ؤيوصح [، ٦٤]يونس! ه ألأنخزؤ ؤق آلأئثا لحثوة آل 

مثُألأقامأؤلأمثوأ
قؤ(آليمحا آلحيوة ل أؤلياؤكم خن يوعدون. كتئز آلي يالخئة وابمشروأ 
عفوربن يرلأ وج؛ ئدعون ما فيها ولكم افنكم يشثهمأ ما فيها ولغم ٦^^٥ 

[.٣٢٣•زحم.4]ضالت! 
منكش يويغم برسولي، ؤءابغوأ آس اثموأ ءامنوأ ثنايا ؤ وقال 
ه. رجم عمور وآس ونعمن .ي نمئون ثورا لخكم قخعل رحميه، 

يمثيالذي الور وكال المضاعفح، الثواب، حصول الإيان عل فرب [، ٢٨]الحديد!
وألموبثءبمىآلموبهثن ترى يوم ُؤ القيامة• يوم به ويمش حياته، ق العبد به 

iآلابمد ثبا بن قرى حقت آتوم يئزنكم ويانمنيهمّ أتيم ص ثورهم 



الوحيدحى j لخي المحا محموع 

القيامةيوم الأنوار طفثت ؤإذا ؤإيإنه؛ علمه بنور الدنيا ق يمني فالوْن ء، ١ تالخدبم'ا 
الغمرةرتب وكيلك والعيم. الكرامة دار إل به يجوز حتى الحرامحل، عل بنوره مشى 

الثواب.أعظم ونال العقاب، من ملم سيئاته، غفريت، ومن الإبان؛ عل 
إدراكفانه الغايات؛ غاية إدراك هوت الذي الفلاح حصول الإيان! ثمرات ومن 

قالكا الوسائل، ه أمرفهوت الذي والهدى مرهوب، كل من والسلامة مهللوب، كل 
بالضِه،والإيان مله؛ من عل أنزل وما محمد عل أنزل با المومنين ذكره بعد - تعال 

عقريك ؤ قالإ - الإيان آثار أعظم من هما الكن الزكاةت وإ؛تاء الصلاة ؤإقامة 
التام،الهدى هو فهذا ]اوقرْ:ه[ ه آلمملحونك ٥؛؛ واويلث، نيز من هدى 

—ب؛ا إلا سعادة ولا صلاح لا اللدن س والفلاح الهدى إل سبيل فلا الكامل. والفلاح 
أحلفالهدى اممه، أرسله رسول وبكل اممه، أنزله كتاب بكل التام بالإيان إلا 

الغايات.أكمل والفلاح الوسائل، 
ؤتعالت قال بالأيات• والنذير بالمواعفل الأنتفاع الإيان، ثمرات ومن 
]الخجر:م\م\[.ه للموسن ذ'لكالآيه ل إن ؤ [، ٥ ٥ ]اأذاريا'تج: شمعآدؤسنه آلذكرئ 

وكدللث،وعملا، علتا واتأاءه؛ الحق التزام عل صاحبه محمل الإبان لأن وهذا؛ 
الحق؛عل الدالة والأيات ازفعة المواعفل لتلقي والاستعداد العفليمة، الألة معه 

به.العمل من ولا الحق، قبول من يمنحه مانع عنل.ه وليس 
انتفعكذللث، كان ومن القصد، وحسن الفهلرة، سلامة يوجب فالإيان وأيقات 

ولهاواله، واتباعه للحق، قبوله عدم يتغرب فلا كذلك، يكن لر ومن بالأيات. 
—به حاء الذي الحق وقبول الرسول، تصديق من الكافرن تمغ سياق ق — الله يدكر 

الحقلأن إ يعني قالومّم، ق الذي الكفر وهوإ ذلك، لهم أوجب الذي السبب 
هذهتستغربوا فلا اتباعه، من يمغ ماح أعفلم والكفر واضحة؛ بينة وآياته واضح 
كافر.كل دأب تزل ل؛ قاما الحالة؛ 

حالةق والصر السراء، حالة ق الشأكر عل صاحبه يجمل الإبان أن ومنهات 



الإيإنلشجرة والبيان التوضح 

أوئاته.كل ق الخثر وكسب الضراء؛ 
كلهأمره إن ا،لومن، لأمر ررعجبا أنه الّثي.، عن الصحيح، ق ثبت كإ 

له،حيرا فكان صر، صراء أصابته وإن له، خرا فكان شكر، مراء أصابته إن خرت 
فا1لومنخر؛ كل ^؛٤ هما والصر والشكر ،، لالمؤمنا،أ إلا لأحد ذلك، وليس 
*لاؤإوت عنه الصحح وق حالاته. كل ق رابح أوقاته، كل ق لالخيارا١ت، مغتنم 

حطاياْاالمن -بما عنه اف أذى_إلأكفر ولا غم، ولا هم، من اإلؤمن يصيب 
المحبوبح،ذلك، حصول نعمة نعمتان! راء، والالنعم عند للمؤمن فيجتمع 

النعمة.عليه تتم وبل.لائؤ ذلك،، من أعل هو الذي للشكر التوفيق ونعمة 
مرتبةحصول ونعمة السيتارت،، تكفر نعمة نعم• تلأيث، الضراء، عند له وثبتمع 

حصولعرف متى لأنه عليه؛ الضراء مهولة ونعمة ذللا،، من أعل هي التي، الصتر 
حمالها.عاليه وحف، اجلصيبة، وءلاة عليه الصبمر—هانت، عل والتمرن والثواب،، الأحر 

بدينهم،فتقر الناس س لكثير تعرض التي الشكوك مهلمر الإي،ان أي، ومنها! 
هيرثابوأ لم قم وزّوله-، لأش ءامنوأ آلذئن آنموبنويتل إئما ؤ تعال• افه قال 

اجلوجود،والشك، الريس، معهم الذي الصحح الإيإن دير أي! تالخجراات،ته؛[ 
والنفوسوالخن؛ الإنس شيامحلن، تلقيها التي الشكوك وقاوم بالكلية• وأزاله 

الإيان.تحقيق إلا دواء المهدكة العلل لهذه فايس بالوء، الأمارة 
يزال*لا قال! ق، النم؛، أن ~ هريرة أب؛، حديث، من — المحيمن ل ثبت، ولهدا 

نللثs،وحد فمن النه؟ حلق، فمن الخلق، خلق، اف هن"ا! يقال حتى يتساءلون الناس 
السيهلاناامن بافه وليتعوذ ولينته، ؛اقو4، امتت، فليقل! 

عنالانتهاء أشياء! ثلاثة اجلهللأ،،وص الا.اء لهدا الماي الدواء هدا هو فاوكر 

^انوسحه)يمهه؛رقاآبمحآ(وسلخ.
(.٢٥٧٢)رنم )أ(اخر-بم.الم 

(.١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤)رنم وسالم ( ٧٢٩٦)رقم الخاوي اخرجه )٣( 



التوحدحمى ل الصالخي جمدع 

العباد،-يا ليضل بما وثبه ألفاها من ثر من والأستعاذه الشيطاب، الوساوس هد0 
الآمن؛ن.من كان به اعتصم من الذي المحيح الإيان يعممة والاعتصام 
للحق؛مناف أنه العلم أعفلمهاث كثثرة؛ بامور بهللأنه يتضح الباطل لأن وذلك! 

ومها:[، ٣٢]يوص: 4 آلصك3 ،!^' بمد'١٣فماذا ؤ باطل فهو الخن( ناقض ما وكل 
وطاعةوأمن؛ وخوف وحزن مرور من ؛ ٢٠٦يلها:ما كل ذ ملجأ الإمحان أن 

والسرور،ايحاب نعتد منها، أحد لكل لابد التي الأمور من ذللث، وغثر ومعصية؛ 
النعم.محب فيإ النُأا ؤسمتعمّلون عليه، ؤيثنون الله، فيحمدون الإيإن، إل يلجوون 

بإيابممالون ينت عديدة جهات! من الإيإن إل يلجوون والأحزان الكاره وعند 
والقالق!الأحزان ويقابلون الثواب، من ذلاائ،ت عل يترتب بإ لون ؤيتوحلاوته، 

والأتراح.للأحزان القاومة العليبة الحياة إل والرجؤع القلب، براحة 
وقوةوئاما، إيإما ويزيده»ا إلثه، فيهلمئنون الخوف؛ عند الإي،إن إل ؤيلجوون 

الخلق؛خيار عن تعال قال ك،ا أصاحم، الذي الخوف ؤضمحل وشجاعة، 
 Jاi وأ إ؛نئا فزادهم' سوح جمنوأم إنال1ازفد الناّئ ٣Jاiنتثثاو

^ةصمحؤمبتآل،تمان:م؟ا-أي؛ا،لقد
وقوةوحلاوته، الإيإن قوة وخالفه الأخيار؛ هؤلاء نلوب من الخوف اصمحل 

بوعده.والثقة اممه، عل التوكل 

بلاممرياء، لهم خالدث، ولا يثهلرهم، فلا الأمن؛ عند الإيان إل ؤيلجوون 
أنعمالذي فيثكرون جثره، وتيفقاله ومن الله، من أنه ويعلمون يتواضعون، 

وعز،ظفر؛الأعاواء لهم حمل إذا أنه ؤيعلمون وأسبابه، الأمن بب، والب—، بال
وقوبمم.بحولهم لا وقفله، ونوته الله بحول، أنه 

بغمةفيعترفون الصالحة؛ للأءءالا والتوفيق الهلاءة محي الإيان إل ؤيلجوون 
والرزق.العافية نعم من أعفلم فيها عليهم نعمته وأن ، ١٢عليهم اتله 

أوردها وعدم لقبولها، سب، كل وعمل تكميلها، عل يجرصون وكدللث، 



الإيإنلشجرة واليان التوصح 

بقبولها؛نعمته عليهم يتم أن لهات بالتوفيق عليهم تفضل الذي ويالون نقصها، 
منها.انتقموه ما منها لهم يتمم أن أصلها! بحصول عليهم تفضل والذي 

وعملمنها، التوبة إل بالمادرة المعاصي-ت من بثيء ابتلوا إذا الإمحان إل ؤيلمجوون 
إذااثقوأ إؤت ؤ تعال؛ ئال نقصها. لحن — الخنان من عليه يقدرون ما 

٢[.٠ ١ ]١١١^: ه متجموث هم ^لننممذنوأفإذا 
نحول،ما نحول آحيه: ز المربوط كالفرس الإيان يمثل المؤمن *مثل ه•' وقال 

بعضعل والتجرئ الغفلة ق بحول ما محول المؤمن• كذللثا • ئمبم,دإلآ"متهٌ 
كلها؟أمور0 عليه بني الذي الإي،ان إل مريعا يعود ثم الأنام، 

إلومفزعهم الابجان، إل هم ملجؤ - وتصرفامم تقياتبمم حمح ي فالمؤمنون 
ومنه.عليه، افه قفل من وذللت، ويضاد0، ينافيه ما ودفع تحقيقه، 

المهلكة.الوبقالتخ ل الوقؤع من الحبي يمع الصحح الإيعأن أن ومنها؛ 
وهويرف حئن الزاف يزف *لا نال؛ أنه - ه اض عن - الصحح ي ب، ك،ا 
يثربحض الخمر يثرب ولا موس، وهو برق حغ، السارق يرق ولا موس، 

ين،.الحل. وهوْوسا' 
نورفان — الفواحش هذْ أمسابق وجود عند - صحبه إذا الإيإن أن فاخرت 

ووجودالصادق، الإيان يصحبا الذي النور فإن فيها؛ الوقؤع س يمنعه إبجانه 
يمخ— شالت، بلا الإيإن، ثدّتا أعفلم من هو الذي — الله من والخباء الإمحان، حلاوة 

تورم،وذهاب إيإنه ، لضعففإنه منه! ونمتح ومن الفواحش، هذه مواقعه من 

وأم( ٢ ٤ ه ١ رقم ٦ • ٧ / )١ الغلمان ول.راود ٦( ١ ٦ رنم  ١٣٨ رT/ صحيحه ق حان ابن أحرجه )١( 
الشهابمت ق والقفار ( ٥٥، )٣;٨٣وأحمد ( ٦١١• رقم  rov/y)مدم ق بمل 

,>،ورجالهماوأبو أحد دوام <: ٢٠ا/١ الزوائد)* محع ل الهبمي قال، ( ١٣٥٥يتم  ٢٧٨/٢)
وكلاهماثقة.التبى لوليد ١ بن افه وهمد اللتثي أياسليمان غير الصحيح رجال، 
(.٥٧)رنم )رنمه7أ'ا(و.طم الخاري )أ(اامجه 



التوحتدص j اكالخي محمؤع 

مشاهد.معروف وهذا ماه، حيث يراه ممن الحياء وزوال 
القوىوالرجاء له، والحب اض، من الحاء بمحبه الصحيح، الصادق والإيإن 

منهي الش ~ الأمور وهذه الظلمة، يناق الذي والنور عقابه، من والخوف لثوابه، 
شثح•كل عن وتزجرْ حثر، بكل صاحها تامر أغ،ا ريب لا - الإيان مكملات 

*مثلءال1 أنه ه مومى ابى حديث من الصحيحين ق عنه.، ثبت أنه ومنها! 
الزمنومثل طيب، ورمحها طيب، طعمها الأترحة كمثل القرآن، يقرأ الذي الزمن 
لهاءأؤيح ولا طيب، طعمها التمرة! كمثل القرآن، يقرأ لا الذي 

أقسام.أربعة الناس فإن الخليقة؛ محر هم المإن وهزلأء 
الذيالمزمن فهذا• ام! الأنخثر وهو ءارْ، إل خثره متعد ه، نفق خثر الأول! 

كان،أينإ مبارك غثره؛ إل نفعه متعد ه، لتفناغ فهو الدين، علوم ونعلم القرآن، قرأ 
[.٣١]مريم! ءئدت،ه ما ابن مب-ارةا و-جعفي ؤ الوو! عسى عن تعال! اش قال ك،ا 

منعنده ليس الذي المزمن وهو• خثر، صاحب ه، نفق طيس، )والثال(! 
غثرْ.عل به يعود ما الحلم، 

منمعهم! ما إل عاند فيهم الذي والخثر الخلقة؛ خثر هما المسإن قهاران 
المزمتثن.أحوال بحب الغثر إل نفحه والتعا.ي القاصر، الإيإن 

•غثره إل صرره يتحدى لا ولكنه للخثر؛ عائم هو من الثالث،(! )والقسم 
الأقسام!ثر فهذا غثره، وعل ه، نفعل ثر هوصاحب، من )والراع(! 

ْكادوأ١ ^-دؤيىآلعدار_ا عاJابا زدشهم آس نبيل عن وصئ.وأ كمزوأ لذينئنه آؤ 

والأتماف،الإيإن، فقد إل الثر وعاد وتوابعه؛ الإيان إل كله الأ؛ر فحال 
افإل وأحج، خثر القوي ارالؤمن ه! قوله العني، -جازا وشبته الموفق• وافه بقده، 

المخاري)رنم'\'؛؛ه(وسالم)رتمببمي(.:ا(أحر-بم 



الإيإنكجرة واليان اكوصح 

لقوى فم مسمينت إل الومنين ه م فق. خرا' كل وق الضعيف؛ الومن من 
الأشياء.هذه ق صعيف وقم لغيره، نفعه وق إيإنه، وقوة عمله 

ماوُت،ؤإن خر، كله وآثاره الإيإن لأن خرت المميز من كل ففي ذلك، ومع 
عليبمم الناس، عنالط الذي "ا،لوس فوله هذا ومثل الخير. هذا ق الزمون 

أذاهم"لعل يمر ولا الاس، ثنالعل لا الذي الزمن من خر أذاهم 
لأنهفيه؛ خثر لا الإيإن فاقد أن الحكمةI الصحيحة الصوص هذه ومفهوم 

وعله، نفعل وصرر ثر كلها أحواله الشخص يكون أن فإما الإي،ان! عدم إذا 
بالشر،انغمر قد الذي الخير بعض فيه يكون أن ؤإما الوجوه؛ حمح من الجتمع 
لأنشرا، صارت الفاسد، ق واضمحلتا انغمرت إذا والصالح خيره، شره وغان، 

سله مقابل لا الن.ي - الشر ؤيبقى اقهنان، فيتنظيره؛ شر قابله معه، الذي الخير 
هالمي ذكر كا الأمر رأى الخلق، ق الواقع تامل ومن عمله. يعمل الخير- 

الأشجارأبرك - الإيإن شجرة - الباركة الشجرة هده أن تقدم؛ تما فتبين 
وأدومها.وأنفعها 

وأفناما؛ومائها ومعارفه؛ وعلومه الإيإن وقواعدها؛ وأصولها عروقها وأن 
والقرونةالويا.ة الفاصلة؛ والأخلاق الصالحة، والأعإل الإسلام، شرائع 

اممه.لرسول والتابعة ض، بالإخلاص 
والخلقالمالح، والهدي الحسن، متط الالمتجر؛ الدائم وحناها ثإرها وأن 
-الةا-رة >حب - اض لعباد والم عليه؛ والثناء وشكره، الله بذكر واللهج الخمن، 

ذلكوحقيقة الضر، ءلرق وحمح الال، والبد،ن،ونفع الخاه ونفع والمح، العالم نفعر 

)؛(أحرجه.طم)رقم؛ا-ا-أ(.
(٧٢٥• )رقم والترمذي ( ١٩٩٦١رنم )■ الكرى ق \وض ٤( . ١٠٢)رنم س ش أخرجه )٢( 

(٥٩٥٢■رقم ١ ١ ١-• • )آ/٩ ١^ j والطراق ( ٢٦٢٢صفه)ه/-اهآرقم.j ثبة أي وابن 
(.٣٨٨اكرد)رقم واJخاريفيالأدب واينابمدفيسْ)رقمهأِا(واحد)آ/م؛()ه/هآم( 



الوحيدحى j الصالخي محموع 

خلقه.وحقوق اف، بحقوق القتام كله؛ 
قامما بحب عفلع، تفاوئا متفاوتة - قلوب ق - الشجرة هذه وأن 

كله.ظ؛ تابعة الاحرْ ق منازلهم وأن الصمات، ه هن. من به واتصفوا ، ٢٠١٠
ع1ثزننس آس بل ؤ سبحانه له كلها والمنة وحده، فه كله ذللثه ق الفضل وأن 

[.١٧نخز 
العفليم_تربم بفضل منازلها-معرف؛ن وتبوءوا لحلوها، ما يعد الحنة أعل وقال، 

؛ث ١٠-كد ندنغاأس لولاأن  C^J^Jؤما هدنشا^١ آلذى ممي لخمذ آؤ 
هيعملون كنئز ب اوردتموها آنجنه تمحم أن وثودوأ بالحي رؤثا ونل؛ 

بنعمهافه عل وثناتهم الإخبار؛اعرافهم الأية؛؛ن هده ق فجمع 
إلأوصالهم الذي الست، ذكر وب؛ن العالية؛ النازل هذه إل وصلوا حيث، وقفله 

وأعإله.الإيإن هو• الذي الصالح العمل وهو• يه؛ عليهم الله بمنة ذللثإ 
>فةنا أنفإل يكلنا لا وأن الصادق؛ بالإبجان علينا بمن أن تعال: افه فنال 

هوالوهاب.إنه رحمة لاو.نه من لما وءرب، هدانا؛ إذ بعد قلوبنا لايزخ وأن ع؛ن؛ 
ليتإ.توملم وصحبه، آله وعل محمل• عل اف وصل 

ناصربن الله عبلؤ ين ناصر بن الرحمن عبد افه• إل الفشر العثل- وكتبه ذللت، قال 
السالمان•ولحمح ولوالديه له غفرالله الحدي؛ 

المالين،رب لله والحمد —، ٠١٣٧٤محنة الحجة ذي مهر من ٨ ق حرر: 
الليإناممه عبد بقلم  ٠١٣٧٦منة الثانية حماث.ى من  ١٤ل نقله؛ وتم 

بعد.ومن قبل من الحمل• فلله لعان ال
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الإسلامدين محاسن ل الخصر؛ الدرة 

اسمءةءاهاس>ا ٥٥٠

ءلياسوا'ىء«طواسم
ثمكله، الدين عل ليظهره الحق ودين بالهدى رموله أرسل الذي ض الحمد 

وسراجابإذنه الله إل وداهما وندينا، وهبننا شاهدا رسوله أرسل الذي ف الحمد 
مخرا.

ويرصى،محا وك،ا هوأهله كإ لرب الحمد تم تحمى، لا نعم عل ف الحمد ثم 
رحمةاض أرسله الذي المصهلفى اممه، إل الداعين إمام عل واللام الصلاة ثم 

ميلق جهده ووضح قيام، محر الله إل الدعو؛ من به كلمط بإ قام والدي للعالين، 
الماسيحل حتى عفلمى، لماشب، ونحمل بدأبح ستة وعثرين ثلاثا اممه إل الدعوة 

اممه.دين M بنصره إلا ذاك وما أفواجا، اض ين دي 
وهيأتباعه، وسبيل هو الرسول مثيل هي اممه إل الدعوة كانت، فلمإ وبعدت 

تباركيقول حيث، والخان، الإنس من لعباده افص حلق من القصد إل الوصلة السبيل 

[٥٦]الذاؤيات: ه لمسوون إلا وآلإس وما ؤ العزيزت ممابه ق وتعال 
وأتمالدين انفه أكمل فنإ [ ٣٣لضلت،ت 4 آلي ل j ممزدعأ مولأ حسن ا ومن ؤ ت وقال 
أصحابهاممه إل بالدعوة فقام ، ربه لقاء ه الرسول احتار لمين المعل نعمته 

وعملا،قولا اممه إل بالدعوق العباد وأرثدوا البلاد، ففتحوا قيام، حم الكرام 
لرالذي الصر لهم وتحقق أقدامهم، وؤكتها أرض كل ل والشرع الحيل وأقاموا 

ءت_ده،ا موبطن الدنا ي؛ن ء؛نا خر اف *إن سال،؛ ه الحم، حطب ثال،• ه الخيري سعيد أن عن فا 
عبداخثر اف يكن إن الشح؟ هذا يبكي ما شى؛ ل فقلت، خهد بكر أبو فتكى افُ عثد ما فاختار 

الخ.ا، اعالمتأبوبكر وكان العبد، هو اف رسول فكان افه، عند ما فاختار عند0 ما وبين الدنيا 
(.٢٣٨٢(وLْم)رثم٤٦٦المخاري)رقاأخرجه 



التوحيدهم، ل اكالخي، محمؤع 

مثله.التارخ سجل 
\يمالُالم إل فحملوا كتابه، ي به اش وش  liالأمثال تحقيق إلا ذاك وط 

بذروافذروا يعدلون، وبه بالحق بمدون وأفعالهم، بألسنتهم ومحوله ومحنة الله كتاب 
المعمورة.أنحاء ق ثإرها آتنؤ 

محسيلق والحهاد الإمحلأم راية فرفعوا متتالية، قروثا السلماز، ملوك تتاع يم 
الحق،عل، محتمح؛ن، بحبله، الاعتصام من كتابه ؤ، به اش وصاهم ب،ا متمسكين( افه، 

الأرض.3، قوة أتح، لهم تقوم لا ونمرْ، 
ن،الحهاد راية ووصعوا اف، إل الدعو؛ من علميه محتمعيح، هم عإ عدلوا فلمإ 

فيهمولحل الفرقة بينهم ودبت، رمحهم ولهبت، 3أثلوا بدينه، لئ، والتمالله محبيل 
وؤ،-م العدو وظفر والأنحهلاط الكثامحت، من التاريخ محجاله ما فكان الدخيل، 
تبديلا.اممه لسنة نحد ولن، الله منة الأكباد، ويفتت القلوب يدمي، مما بادئهم، 

الهيابةمشعل حملوا أفراد وهم الحل،إء، محمله نور محع اكامن، القرن ي إنه ثم 
ويفيءمرة يهلفأ فآرات< الحمل هذا واستمر البلاد ولاة وتبعهم الحهاد، راية وحملوا 

عشر.اكاق القرن حتى الإسلام بلاد من أسحاء j( مرة 
أعداءرسمه بإ محدودا وكان حولها، وما العربية الحزيرة أنحاء نور محع ثم 

فتخللالفتن، أوحد تما أسبابه، وبث، التفريق من الإسلام إل والمنتسبين، الدين، 
بحبلهالاعتصام من إليه الله أرشد ما بتجب، إلا ذاك وما الصفوفح، 3، العدو 

سيله.3، والحهاد عليه والاجتاع 
والهوانالذل من إليه وصلت، ما إل الحاصر وقتنا 3، الحال وصلت، ثم 

افه.إلا قوة ولا حول ولا يكنفها، أن افه نرجومن الحم، والممائبه، 
علمضى والذتم، الهوى، ءز^ ينهلؤ، لا الذي ء الرسول هل، لم المالأخ ابما 

الحدي.ثإاالأمم،، عليكم تتداعى أن، محل.رات يقول حين، قرئا عشر أربعة بعثته 
كإالأمم عليكم تتداعى أن، ^^، ١١ه.' يقول حيث، الحال؟ السلمين، واقع يعك، 
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لكثثرإنكم ءرلأ، قال: نلة؟ أمن اف، رسول يا قالوا: اسة،ا عل الأكالة تداعى 
الٍل«را/عتاءكغثاء دلككم 
هلالتمثل: ق يعفه ويتحليل المخزي المحزن، الواسر ل صحيح الحديث هدا 
بلادمن كشر وواسر لا، بالطع نفسها، عن تيسر الشهي بالطعام الماليئة القصعة 

أعدادق الكثرة من الأعداء قلوب من المهابة وننع الوهن وهل يمثلها السالمين 
به؟لم مواقع إلا المسالمين 

•ومروءة وسيمة كرامة له من منه يانف، الذي السيل بغثاء التمثيل ذلك عل زد 
متوعة.حبانّثح عدة محمؤع إنه السيل؟ غثاء ما أتدري 

والإبلوالأمار الحمم من المنوعة الهائم رجتع إنه آدم، بني رجتع إنه 
الذيالحمحنام ومن الحشاثس من محموعة إنه بأنواجها، الهائم جيف ؤإنه والأغنام، 

الع،كر،الماء فوق يهلفو الذي الزبد إنه القوة، وعدم الخفة يمثل والذي له، قيمة لا 
الوجود.عن يتلاشى ويالتال بالكرة، الصبيان يلحب، كإ السيل به فيلعب، 

١،^^؛؟الواح هذا من هولم الرسول تحذير أمام بأنفهم الملمون يربأ فهل 
الماقوالركون الخنؤع هذا بعد لهم يبينن، عإ اليوم محذرهم؛واقعهم إنه ثم 
والحكمة.والعقل للدين 

الأخذدون وتقعد الدنيا تقام عامة، الإسلامية للدول قيمة لا أنه الواقع إن 
وكرامتهم،عزهم مصدر إل فيعودوا يعلمون، قومي لينتا يا أبوا. أم شاءوا برأتبمم 

منذرالحال والشاهد الهائم، اق تكإ ياقوا وأن العظائم، فليرقبوا يفعلوا ؤإلأ 
الحمح.يعرفه مما مصرإخوامم مصرهم بان 

'٦(م'الناسن)رقمد ق والقران ( ٢٧٨ه/ وأحد) ( ٤٢ ٩٧داود)رنم أبو خرجه أا 
نوادرق الترمذي والحكيم < ١ •  ٣٧٢رقم ٢  ٩٧اكب)j /U وانهقي ( ٩٩٢واللالي)رنم 

الجا،عصمح ق الأنان وصححه ( ٣٧٢ ٤٧رقم ٤  ٦٣شة)j /U وابن ١(  ٥٦الأصول)؛/ 
(.٨١٨٣)رنم 
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حثداكوحمى j الصالخي محموع 

بالإرثاداتالمليئة عيي( الالناصر الرحمن )عبد شيخنا لرسالة نقدم أنتا وبإ 
لدعوةفيها تحدث والتي المين،ا الموواجب الإسلام ررمحامحن سإها والتي النيرة، 

عقلهونور الثام، بفكره لأنه والدءاع؛ لالدءوة والاستعداد الأحت،اع إل الملمن 
معتنقيتحر بان كفيلة السليمة للعقول الموافقة بتعاليمه الإسلام بان علإ الواسع، 

الحكيمةبتعاليمه ولأنه سليم عقل كل يوافق إنه حيث، قهرا، الإسلام إل الديانات، 
الإسلامتعاليم ولأن وغيرهم، المسلمن من الهداية له اممه أراد لن وصاء مشعل 

انآلمز، هذا إن ؤ تعالت اممه يقول حيث، الجاة، قوارب من قارب »را والعمل 
باكمنح،ليس الإيان ولكن لالإّراء؛ ؤي4يرآلمؤمخ4 أموم هى لق يدي 

الدعوىأما المستقيم، الصراهل عل والسثر قولأوفعلا، هوبالعمل ؤإنإ والدعوى، 
عنهم،اممه قال كإ قلو-مم، ق ليس ما بأفواههم يقولون الدين المنافقين عنوان فهي 

والناصر.هوالقادر إنه عنده من بأمر ياق أن الله فعي وأمحلم، أعفلم الأمر بل 
بكلإليلث، ونتوسل العفلمى، و؛قدرتلث، الحستى ؛أسإئلث، أللمثؤ نإنا اللهم 

وأنالثيهنان، من تعيدهم وأن وأهله، الإسلام تنمر أن ترصيلث، الش الأعإل 
المستعانوأنت، الحواد، الكريم فأنت، التفرق، من تعيدهم وأن الحق، عل نحجعهم 
نبيناعل وسلم اض وصل رحمن، يا يلث، إلا قوة ولا حول ولا التكلأن، وعليلن، 

الدين.يوم إل باحان لهم والتابعين وأصحابه وآله محمد 
الصالحيالحمد الحمد عل 
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بملسالماالَ
نرورمن باق وتعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونتسه نحمده ض، الحمد 

وأشهدله، هائي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اف تيد من أتمالنا، وسثات أنمنا 
وسلمعليه افه صل ورسوله، عبده محمدا وأن له، شريك لا وحده افه إلا إله لا أن 

تيعد أما كشرا.٠ 
وأعلاهاوأقفلها، الأديان أكمل ه محمد به حاء الذي الإسلام دين فان 
ماوالحكمة والعدل والرحمة والصلاح والكإل المحاسن من حوي وقد وأحلها، 

والحكمة.العالم وسعة الطالق، بالكإل تعال ف يشهد 
عنينطق لا الذي الصدوق، الصادق وأته حما، اض رسول أنه ه لنبيه ويشهد 

برهان،أعظم الإسلامي الدين فهذا ٤[• تالجمت 4 يوما وحمأ هوإلا إن ؤ الهوى 
والصدق.بالرسالة ه ولمبته كله، الطلق بالكإل يالتفرد فه شاهد وأحل 

هذامحاسن أصول بيان من علمي إليه وصل ما إبداء التملين، هذا من وغرمي 
مابعض إبداء عن القصور كل تقصر ومعرفتي علمي كان ؤإن فإف العفلم• الدين 

شرحهعن تضحم، وعبارق والكإل، وابال الحلال من الدين هذا عليه احتوى 
يوصلولا خميعه يدرك لا ما وكان القال، ق التفصيل عن فضلأ الإحمال وجه عل 
فلايعرفه، لا عإ لعجزه الإنسان يحرفه ما منه يرك أن ينبغى فلا ومعظمه، غايته إل 

[.١٦،: jjIjcJI]ه ماآتثهلعم قاثقوأألله ؤ وسحها إلا نفتا اطه يكلف، 
هن٠اق الاشتغال أن منها؛ ت متعددة فوائد الحالم هذا معرفة ق أن وذللئ،ث 

فمعرفتهالمالحة، الأعإل أفضل من وأحلها الواصح أشرف، هو الذي الوضع 
العبدشغل ما حير معرفته إل محصل ؤلريق كل وسلوك فيه والتفكير عنه، والبحث، 

علياكح.لا للتؤ الذي هوالوقت، ذللثه ق تنفقه الذي والوقت، ه، نفبه 
أكيرمن وهو ورمحوله، به اطه أمر قد بيا والت٠حدمثإ النعم معرفة أن ومني! 

نعمهأحل ق وتفكر ومحديث، اعراف هذا ق البحث، أن شلث، ولا الصالحة. الأعال 
سواه،دينا أحد من افه يقبل لا الذي الإسلامي الدين وهو عباده، عل - بحانه س- 
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النعمة.هذه من للمزيد وامتدعاء ض، ا شكت التحدث هدا فيكون 
العبدكان وكلمإ عفلتل، تفاوثا وكإله الإيإن ق يتفاوتون الناس أن ومنها؛ 

وأصحإيإئا، أكمل كان وابتهاجا، يه ومحرووا له تعفليإ وأش،، الدين ؟؛ذا أعرف 
وقواعده.الإيإن أصول جع عل برهان فإنه يهيئا، 

المحامن،من علميه احتوى ما مرح الإسلام دين إل الدعوة أكبمر من ومنها؛ 
سليمة.وفهلرة عقل صاحسا كل ؤيتهبلمها يقبلها التي 

للخلقويبيتون حمائنه، يشرحون رجال الدين هدا إل للدعوة تصدق فلو 
موافقتهمن يرون لما إليه، الخلق جذب ق تامة كفايه كافتا ذلك لكان مصالحه، 

التعرضإل حاجة غجر من والبامحلن الفلاهر ولصلاح والدنيوية، الدينية للمصالح 
شبهةكل يدفع ه نفق فإنه الخالف؛ن. أديان ق والهلعن الع١رصين، شبه ووقع 

فإذاالشن، إل الوصلة والجراهجن الواضح، بالبيان مقرون حى لأنه تعارضه؛ 
■غجره عل ورجحانه قبوله إل يلغ أكبر صار الدين هذا حقائق بعض عن كشف 

أصولهوي ودلائله، مسائله جح ق عامة الإسلامي الدين محاسن أن واعلم 
الكونعلوم من عليه دل وما والأحكام، الشرع علوم من عليه يدل وفتكا وفروعه، 

ؤإنعاكثجزا، دّطا يستدعي فإنه وتتبعه، ذلك استيعاب هنا القصسد وليس والاجت،اع، 
الدحول،أراد لمن الباب نيا وينفح سواها، عل  ١٠٠٢ل يتل. نافعة، أمثلة ذكر الغرضن 

والمعاملات.والعبادات والفرؤع، الأصول ق منتثرة أمثلة وهي 
حزائنمن لنا ؤيفتح ؤيعلمنا، >ردينا، أن منه راججن باق، تعينجن مفنقول 

وأفعالنا؟أقوالنا به وتستقيم أحوالنا، به تصلح ما وكرمه جوده 
اصالث1و 

ءاثاقولوأ ؤ تعال؛ قوله ق اككورة الإيهان أصول عل مبني الإسلام دين 
تناطوألا؛ وينموب، ؤإنحئى ؤإِ-ضو إل أنزل زنا إتثا أنزل وما باس 

[.١٣٦القرة: ل ه منلنون؛قق؛؛! لهُ 
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اكوحتدحمى j لخي المحا محمؤع 

ض،الإخلاص من الصلاة ق ما وتأمل والأجل. العاجل بثوابه والفوز افه، 
بمنزلةالإيإن شجرة من وأما والخضؤع، والوعاء والثناء عليه، التام والإهبال، 
شجرةلست، والليالة اليوم ق الصلاة تكرر فلولا للبتان، والسقي الملاحظة 
الصلاة.بعبوديارّتج تنمووتتجدد ولكنها عوده، وذوى الإبان، 

كلمن أكر هو الذي اممه، بذكر الاشتغال، من الصلاة علميه تحتوي ما إل وانظر 
والنكر.الفحشاء عن تنهى وأما ثيء، 

خاءالمن الكرام، بأخلاق التخلق من فيها وما الزكاة حكم إل وانفلر 
الال(وحفظ. الإنعام، من أولاه ما عل ض والشكر اللئام، أخلاق عن والبعد والحول، 

ومواساةالخلق إل الإحسان من فيها وما والمعنوية، الحية المنغماتر من 
إليها.المحتاج الصالح وسد.اد الحتاج،ن، 

الحهادعل الاستعانة وفيها المحتاجين. المضعلرين حاجة دفع الزكاة ق فإن 
والفقراء.الفقر صولة دفع وفيها السالمون، عنها يستغني لا التي الكلية، والصالح 

٠٢موعود0أ وتصديق لثوابه، والرجاء الله، بخالق الثقة وفيها 
إليه،وتقربا ف، حثا ألفته، الذي محبوحا، ترك عل النفوس تمرين من الصوم وؤ، 
وتحقيقالإخلاص، داعي تقوية رفيه والصبر العزيمة قوة عل وتمرينها النفوس وتعويد 

الأءع^ل(سائر بين من لنمه اختمه فه، الموم كان ولن.للث، النفس، محبة عل محبه 
للاخْتاروالتعرض المشافايتج، ونحمل الأموال،، بازل س الحج ق ما وأما 

والتنؤععرصاته وق بيته ق له والتملق الله عل والوقاية الله، لرصا طلتا والمحو؛ارتج، 
بيته.ووفود لعباده الله مدها موائد هي اش المشاعر تللث، ق الله بوديارتv ءق 

أحدهما:لمول، ينزلان، مالكان إلا فيه انماد بمح يوم من اما قال؛ انه ه اف رمرل عن ثت نقل؟ )١( 
(١٤٤٢البخاري)رنم أحرجه ممزقانالئا' أء_3ل اللهم الأحر: ييقول منفقاحلقا، أمهل اللهم 

•ا*ا(.لم)رنم وم
فإنهإلاالصيام، له آدم اين عل كل اف: •تال ه: اف رمول نال تال: محه افه رضي *ريرة أي تعن )٢( 

١(.١ ٥ ١ وسالم)رقم ١( ٩ • ٤ البخاري)رقم أخرجه • الحديث، الخ به...٠ أجزي أنا ول 
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والرسلن،الأنبياء لأحوال والتذكر ف، التام والخضؤع التعفليم من فيها وما 
بمحبتهم.التعلق وشدة بمم، الإيان وتقوية والخلمين، والأصفياء 

علواتفاقهم لكمتهم، جع ل عي والاللمز، التعارف.yu من فيه وما 
وأحلالدين، محامن أعظم من فإنه تعداده، يمكن لا مما والعامة الخاصة ممالخهم 

والاحتمار.التنبيه وجه عل وهدا الحاصلة الفوائد 

الغاسالئاو 
وتحذيرهونبميه والائتلاف، الاجملع وجوب من عليه وحث الشائع به أمر ما 

ثيءوالمنة الكتاب نصوص من الكبثر الأصل هذا عل والاختلاف، التفرق عن 

المصالحمن علميه يرتب وما الأمر، هذا متفعة عقل أدنى له من كل علم وقد 
القوةأن - أيما - نحفى ولا والمفاسد. الضار من به يندغ وما والدنيوية، الدينية 

علميهلكن ما علم قد أنه ك،ا علميه. تدور الذي أصلها هذا الحق، عل المنية المعنوية 
لرالتي والعزة الأحوال، وصلاح الدين، استقامة من الإسلام صدر ل الملمون 

القيام،حق به قاJ٠ان الأصل، مذا مستمسكين لكنوا إذ سواهم، أحل. إليها يمل 
ؤإيفاحا.بيايا هذا يريد الصحح ومنهاجه دينهم رّوح أنه اليمح، أشد موقنأن 

عذابجا،ممأدست نا نني من وآحتقوأ يمرعرأ قكوئوأكاادث0 ولا ؤ نعال؛ اش اذالا '
١[.٢• ءمرا0: زآل ممرعوأه ولا حسدا دآغلمنوأ'،نجلآلثب ؤ بحانه؛ ونال ١[ • ْ يوئ. ءظ-مه]آل 

أبيرابن أحرجه شو\به والقرين رخمة ءالخماعهن ^لإ؛ افه رسول قال قال؛ طه بشير بن النمان وعن 
الفردوسل والديلمي ( ١٥ررقم الشهاب مسند ق والقفاعي ( ٨٩٥، ٩٣زرتم السنة ل عاصم 

 /D(.٣١• ٩ الخاح)رقم صحح ذ الأس وحسنه ( ٥٩٦٢رقم  ٦٢٨
منأبعد، الاشن وهومن الواحد، •ع الشٍءلان فان والفرقة، ؤإياكم بالخ،اعة، وقال؛؛وت'عيكم 

الترمذيأحرجه اا_ؤمناا ٧؛، ناوسٍمحه وساءته حسنته صرته من الخ،اعة، ملزم ابنة بعوحة أراد 
رفمهأأه(والضيا،فيانمارة)ا/أهآ-ههآ)رنمهآاآ(واكاتيفيامرى)ه/مخم 

حنحا.يلأث، هذا الترمذي: وقال ١( ١ •  ٨٥رنم ٤  ٨٨الشعِ،)U/ ل واليهقي ( ١٨٥رقم 
(.٣١٦/١٣صححضب.وامملرثذحاJاري)



٠٧٨

اكدحيدحى j انمالخي محملع 

 J_الرابء
نؤعمتفعة عل وحث خ ؤإحازر وبركة رحمة دين الإسلام دين إن 

إلوالدعوة ا،لعاملة، وحن الرحمة، من الدين هدا عليه اشتمل فإ ع الإنازر 
ظلمإتض وضياء نورا صره الذي هو ذلك يضاد ما كل عن والنهي الإحسان، 

الحرمات.وانتهاك العاملة، وسوء والبغي، الظلم 
بظلهاسفللوا حتى أعدائه، ألد معرفته قبل كانوا من قلوب حدب الاJي وهو 

والإحسانوالعفو الرحمة صارت حض أهاله، عل وحض ععلفح الذي وهو الظليل. 
منصاروا حتى أءد>اوه، إل ونحناهم وأعإلهم، أقوالهم عل ئلوبيم من يتدفق 
لهحضع من ومنهم وحدان. وقوة بصرة يحن فيه لحل من قمته أولياته. أعظم 

والرحمة.الحيل من فيها لما ديته، أهل أحكام عل وفضلها أحكامه ق ورغب 
الخاصالقال 

والفلاحوالملاح الحقل ودين الفمنرة، ودين الحكمة، هودين الإمحلأم دين 
الضوالفرعية، الأصولية الأحكام من علميه محتتو هو ما الأكل! هدا يوضح 

منعلميه هي وما والصواب، الحق نوانع لها وتنقاد والعقول، الفطر تقبّلها 
ومكان.زمان لكل صالحة وأما الأنتذإ1م، وحمن الإحكام، 

محالاحق أو مابيا علم ياق أن ؤيتحيل يا'ت ل؛ وصدق، حق كلها فاحباره 

ك-لعل الإحسان كتب اش ®إن  Itjliه اض رمول عن حفظتهما اتتتان قال: ه أوس بن شداد قعن )١( 
ذيحته'نلمح شفرته أحا-كم ولحد الاذح، فأحنوا ذبحتم يإذا القناة، فاحمسوا قتلتم فإذا ثيء، 

١(. ٥٩٥ ملم)رنم أحرجه 
٢(.١  ٩٩لم)رقم مأحرجه فالممه، أحاْ يتح أن منكم اسطاع ؛امن قو؛ افه رمول قال )٢( 
فأبواهالفهلرة، عل يولل. إلا مولود من *ما قو: افه رمول قال قال: عنه افه رصي هريرة ش نعن  ٢٣١

يقولتم جد.عاء'' فيهامن نحون هل خمعاء، بيبة البهيمة نتج ك،ا أويمجسانه، أوينصرانه ثيودانه 
بآمحن ذ'للث،آلذضل 1فقآش نتديل لا عتياح فطزآلئاس آلي فْلزن،أس ۶ ه: هريرة أبو 

٢(.٦ ٥ ٨ )رقم لم وم١( ٣ ٥ ٩ )رقم البخاري أحرجه ٣[ • ]الروم: 



الإسلامدين محاسن ل الختصرة الدرة 

علبرهان أعظم وهي وتؤيدها، توازرها كلها الخفة العلوم ؤإنإ أويكدنيا، ينمقها 
صدقها.

فقدأوسامحي دنيوي أو ديني ناني علم كل أن المتصفون المحققون حقق وقد 
ؤإنإالعقول، تحيله ما الإسلام شريعة ق فليس فيها• ريب لا دلالة القرآن عليه دل 
وصلاحهونفحه مدقه الزكية الحقول تشهد ما فيه 

تموهو إلا بثيء أمر ف،ا فيها، ظلم لا عدل كلها ونواهيه أوامره وكدللث، 
علتزيد مفسدته الذي أو الخالص، الشر عن إلا ض وما راجح، أو خالص، 

منتنزيل أنه وعلم الأصل، باال-ا إيإئا ازداد أحكامه اللسبج تدم وكلمإ مصلحته. 
حيل..حكم 

الث1واسس
منكركل عن والنهي ، معروف، بكل والأمر الخهاد، من الدين هدا به جاء ما 

الا.ين،هدا حقوق عل ين العتل. ءا-وان لغ به مقصود به حاء الذي الخهاد فان 
أغراضولا ؤلمع، ولا حشع به يقمل• لر الخهاد، انولع أقفل وهو دعوته، رد وعل 

أءاJاJهم؛هع وأصحابه هو النم، ومتره الأصل، هدا أدلة إل نظر ومن ية• نف
ا.العتالينل عادية ولغ المروييات، ل يدخل الجهاد أن بلاشك عرف 

إلاالرين هالا يستقيم لا كان لما النكر عن والنهي بالحروف، الأمر وكدالث، 
الملاح،ق الغاية هي التي أوامره وامتثال وشرائعه، أصوله عل أهله باستقامة 

الهجرتن)صوريق ( ٣٣٥التعارض)٩! الإسلام)'اا/بمآ'اآ(ودرء شخ فتاوى بمؤع انفر؛ )١( 
٣٦٢، ٢٤٨.)

أوحائر رلطان عند عدل كلة الخهاد ءآخضل ه اغ رسول قال تال! طه• الخيري سعيد أن فعن )٢( 
(٢١٧٤)رنم والترمذي ( ٤٠١١)رنم ماج،• وابن ( ٤٣٤٤)رقم أبوداود أحرج،• جائر• أمم 

الحمدوابن ١( ١ • ١ رنم  ٣٥٣افد)أ/ ل يعل وأبو ٨( • ٨ ١ رقم  ٢٨٢الضر)M ق والطراز 
(.١٩/٣(وأحد)٣٣٢٦)رنم

(.٢٢٤القاري)U/ وعمدة ( ٥٣; ١٣\و\وي)وفتح ( ٣٢٣/ ا والحكم) العلوم جامع رانفلر: 



التوحدحمى ي المالخي محملع 

تزينولكيلا الأمور، لذْ مالتزمين أهاله وكان وفاد، شؤ هي الني نواهيه واجتناب 
ا،لقدورأداء عن والقصر ايحرمايتح، بعض عل التجرؤ الفلا>لة نقومهم لبعضهم 

منذللث، كان - ذلائ، بحسب، ومي بأمر إلا يتم لا ذللث، وكان الواجبايت،، من عليه 
المعوجينمويم ذللت، ل أن كا لقيامه، الضروينات أعظم ومن الدين، محاسن أجل 

معاليها.عل وحملهم الأمور، رذائل عن ونمعهم ومديهم، أهله من 
بشرائعهوتقيدوا حكمه تحت ودخلوا التزموه قد وهم — لهم الحرية إطلاقا وأما 

الواجبةالحقوق خصوصا المجتمع، وعل عليهم، والضرر الظلم أعظم من ف— 
وعراوصلا شرعا المهللوبة 

اسبءالأ1و 
وأنولعوالنركات، والإجارايتج، البيؤع، إباحة من الشريعة به جاءيتح ما 

والمتاعوالديون الأعيان ق الناس بين الحاوصاُت، فيها تتبادل، التي المعاملات 
عللاشتإله للعباد وإءللأةه النؤع، هدا بحل الكاملة النريعة جاءت فقل وغثرها. 
صلخت،فسحا للعباد وفسحت، والكإليات، والحاجبان الضروريات ق المصالح 

معايشهم.واستقامت، وأحوالهم، أمورهم به 
علالعقود واشتإل، الهلرف؛ن، س الرصا الأشياء هده حل ق الشريعة وشرطت، 

يسخلر فإن _، فليغم، •تكرا •سكم ُُنراك، هؤ- اف دسولر قال، ا"يى-دك(ءهتال،• معد ش ض ر١( 
عودهمابن وعن ( ٤٩لم)رقم مأخرجه الإيان• أصعق وذلك فقيه، لربطع فإن قيانه، 

تعزي_نا،محه ما، الأب مل أخا، رأى إذا كان إمحرايل بي من الرجل 'إن ٠؛ اف يسول، تال، قال،• 
صربمتهم ذلك فيارأى يشريه، وخليله أكله يكون أن منه هارأى الغدالربمنعه من كان فإذا 

عمواوكانوابما ذلك مريم اين داودوهمي نبميم ان مل>، ولعنهم بعض، ءل، بعضهم قليبه 
بمديعل وكأخن-ن النكر، همن ولتنهون بالعروق، لتأمرن بند، نمى 'j^^، قالا ثم يعت،-دن•• 

■فهم• كإ وليتكم بعض، عل بعضكم قلوب، اف أولتمرين أُلرا، الخن،  ٠٢ولتأءلرنه اليء، 
اسركافيقد،رآ/خاموأبوداود)رذما-مأمأ(والمهفىذ،امرى>،ا/مآيقماخرجه 

•٥(و٠ال،رتم٤٤٨/٨٥٣(وأ؛ومل)١٠٢٦٨رئم١٤٦
الصحح.رجال، ورجاله الهلداف رواه ٢(؛ ٦ ٩ )U/ فاالجمع الهتثعي 



الإسلامدين محامحس ي ال1ختصره الدرة 

الشروط،من عليه يرتب ما ومعرفة العقد، وموصؤع عاليه، المعقود ومعرفة العالم، 
والحهالة.والربا المسر أقسام منه وظلم صرر فيه ما كل من ومتعتا 

طهوشهد والدنيا، الدين بصلاح ارتياطها رأى الشرعية العاملأيت، تأمل فمن 
مكاب،من الهلييات، حمح لحباله سبحانه أباح حنث الحكمة، وتمام الرحمة بسعة 

ا.الحكمةر المنظمة المنافع وطرق ومشارب، ومطاعم 
اصالثاو 

والملابسوالشارب الaلاءم من الطيبامحت، إباحة من الشريحة به جاءت ما 
والثإر،الحبوب أصناف، من ١^١^٤ أباحه فقر نافع طستا فكل وضرها. والمناكح 

كلإلا هال.ا من يمغ ولر النية، والحيوانات مهلكا، البحرية الحيوانات ولحوم 
أوالال٠.أوالبدن أوالعقل الدين عل صار "تحنث 

إحانه،من فإنه منعه وما دينه. ومحامحن سبحانه، إحانه من فإنه أباحه فإ 
للحكمةناع الحسن إن حيث دينه، محاسن ومن يضرهم، مما منعهم حيث 

،.المفارل ومراعاة والمصلحة، 
مثنىالنساء من له طاب ما ينكح أن للعبد وأن الأنكحة، من أباحه ما وكدللث، 

للعبديح ولر الحانب؛ن. صرر ودفع الهلرفض، مصالحة من ذلك، ق لما ورباع، وثلاث 
العدل،.وترك الغللم من ذللث، عل يرنب، لما حرائر أرع من أكثر ابمع؛؛ن 

الزوجية؛ق الله حوول إقامة عل القدرة وعدم الفللم، حوفا عند حثه أنه مع 

الإباحة،الأشاء ذ الأصل أن والة: المحاب من العل،اء اتخلمها الص القاس ، iJJJUوشهد )١( 
(٢٦٩)•T؛/ ( ٦٥٦)٩; _ فح انظر: عارض. التحريم لأن ذلك، خلاف الثؤرع يرد حش 

موطأ>، الندم يشرح ٦( • أ()آا/ • ٤ ا/ )١ ١(  ٢١٨، ١ )A/ ( ٥٣، ٤٩القارتم،)>،/ وصية 
.الك،)آ/هماآ(وثرحضاينطج)ا/آ(.

\(واساكور)م/ا؟-أأ(نفرضىر)آ/-اسآ(
ارك،)امآ/هبم،القاو.ة ابري)ه/حاه،يمآ()«ا/عب-"خ(وءموالأم)آ/اإآ(وفتح 

(.٤٨٤حا\،ابما(وادءل)ي/



٥٨٢
التوحيدحمى j المالخي جمهمع 

٢.القصودآ هذا نيل عل حرصا واحدة، عل الاقتصار عل 
حشيةكيلك، الطلاق نإباحة الضرورياُت،؛ ومن النعم أكر من الزواج أن وكا 

الخال،صنك ق للقاء واصهلرارْ توافقه، ولا تلانمه لا من ْع الإنسان عيشة 
[.١٣•]الشاء; ننخم،ه ًفلأ يغزآس يتمنها ؤإن ؤ المرن وشدة 

الغاسءالثاو 
ؤإحسانوحتر صلاح هي التي الحقوق من الخلق يئن ورسوله اف شرعه ما 
للوالدين،وشرعها أوجبها التي كالحقوق وذللث، للظلم. وترك ونعل وعدل 

الزوجنمن واحد ولكل والعاماJن، والأصحاب، وا-يران، والأقارب، والأولاد، 
الزاكية،والعقول الفهلر تتحنها وكاليات، صروريات حقوق وكلها الأحر، عل 

ومرتبه.الحق صاصا حال بحسإ والمنافع، الصالح فيها وتتادل المخالهلة -با وتتم 
النافرمن فيها ووحدت الثر، وزوال الخير من فيها رأت فيها تفكرت وكلمإ 

بسعادةكفيلة الشريعة هده أن يشهدك ما - العثرة وتمام والإلفة والخاصة، العامة 
والعرف،والأحوال والمكان الزمان مع تحرى الحقوق هذْ فيها وترى الدارين• 

حالبةوالدنيا، الدين أمور عل التام التعاون فيها حاصلا للمصالح، محصله وتراها 
والشحناء.للبغض،اء مزيلة للخواؤلر، 

ومواردهامصادرها ق لها والتتع بالاستقراء تعرف الحمل وهده 

•م(وضرابنتييم)م/ماهع-وهع(١ ٤، امآ-ممآ()ه/ )ا(انظر:مراتجري)؛/ 
آآ؛(بجاينممر)ا/-ه؛،آآه(والأطزلكرره/اخأ،آا0(

 /A( • ٤ )( ١٣٩ اري)ه/ البوفح ٤( ٤ -٤ ٤ ٤ ١ والحل)و/ ١ /A( • ٤ )(١٣٩، ١ • ٤ )٩; ٢
0ا/لأء-هه()أا/يء-القاري وشرحالووي)يم-ما()لأ/ملأا(رعا/أها(وسوة 

(.أآ-أأ(والديباج>،سلم)م٦٢٣أ/ ()• ٥٨
(و■فراصىر٩٩/١٢()٥٢/٨()٢٣٦/٤()٣/٣()٥٣٥-٥٣٤/٢^سماسري)

او_اري)إ/آافىأآآ()0/ههم(تلكار)ه/ىآأا()آ/وآا(ونح )أ/يخأ(والأّ
٢(.٤ ٢ ٢، ٢ • ١; )• ( ٨٢)U/ ٥( ٥ / ا الووي) وشرح ( ٨٣/  ١٣)٦( • ٥ )،■/ 



الإسلامدين محاسن ل الختصرة الدرة 

الخاشوالثاو 
عل( Jlilتونيع وكيفية الوت، بعد والتركات الال انتقال من الشريعة به جاءت ما 
هثؤنئمعا اقنب ايهم ثدزون لا ؤ ت بقوله ذلك حكمة إل - تعال - أشار وقد الورثة. 

أنعادة العبد محب وما الضر، قرب من يعلمه ما بحب ه ينفالنه فوضعها [ ١١اء; ]الت
الصحيحةالعقول تشهد ترتيبا ذلك مرنتا وقفله؛ رار0 أول هو وما ماله، إليه يمل 

منذللثح يسبب لخصل ؤإراداتيم وأهوائهم الناس آراء إل الأمر لووكل وأنه بحسنه، 
الفونحى.يشبه ما الاختيار وسوء الأنتذلام وزوال والاختلال الخلل 

ينفعهفيإ ماله من بثيء والتقوى الر جهات ؤ، يوصى أن للعبد الشارع وجعل 
قيامااف جعلها التي الأمور تصثر لئلا وارث، لغتر فأقل ذلك؛الثلث، وقيد لأخرته، 

الدنيارمن انتقالهم عند والديانة العقل قاصرو نيا يتلاعم—، ملعبه للناس 
والإفلاسالفقر من محشونه فإ والعقول، الأجسام صحة حالة ق حالهم أما 

غالتأ.يفرهم فيإ صرفه س لهم مانع 
الفاو

الخرائم.وتنوعجا؛حس_، الحدود س الإسلامية الشريحة به جاءت ما 
الظلمأعفلم س عباده وحقوق افه حقوق عل والتعدي الخرائم لأن وهذا 

والتجرآتللجرائم الثارع فوصعر والدنيا، الا-ين به وخل خل؛النظام، الذي 
وأنولعوالخلد، والقطعر، القتل، س وطأتبا، س ونحفف، مواقعتها، عن نرتع حدودا 

العاقليه ، يعرفما والعامة الخاصة والمصالح المنافعر س فيها وكلها التعزيرات، 
بالحدودإلا كاملا دفعا وتدفعر تقاوم أن يمكن لا الشرور وأن الشريعة، حن 

وضعئاوشدة وكثرة، قلة الخرائم بحسسِط الشارع رتبها التي الشرعية 

(١٨٤/١(وصدةافارى)٧٧/١١صححص)
(ض\سم)rإ٨^٦٦٦/٦Xشمد'ي)

((وسمابنهم)١/'٢٦٨،٢٢٩،٢٢٤،٢١٢/٦٢٧()٢١/٥()٤٨٣



التوحيدحمى ل الخالخي محموع 

 J_اوثانى،،تم
إذاماله ق التصرف عن الإنسان عل بالحجر الأمر من الشريعة به جاءت ما 

والسفيهوالصغثر المجنون عل كالحجر وذلك بغثره. أو به مضزا مرفه كان 
غرمائه.لصلمحة الغريم عل والحجر ونحوهم، 
الذيماله ق التصرف من الإنسان منعت حيث الشريعة، محاسن من هاذ.ا وكل 

وشرهنفعه، من أكثر صرره تصرفه كان ولكن!ا فيه، التصرف مهللق الأصل ق كان 
ؤإرشاداالصالح، ميدان ق للتصرفات حجزا الشاؤع عليه حجر محره من أكثر 

صارغير ناير تمرق كل ق يعوا أن للعباد 
اوق1وث،،تم

الحقوق.أهل تبما يتوثق التي الوثائق مشروعية من الشريعة به جاءت ما 
ءر-اويزول التجاحد، ونمغ الحقوق،  ١٢-توق تالتي، كالشهادة وذللث، 
الحقعليه ممن الاستيفاء تحذر إذا التي والكفالة، والضإن، وكالرهن، الارتياب، 

منها.توق يالش الوثيقة إل الحق صاحب رجمر 
اضاملأت،وتوسع الحقوق، وحففل التتوعة، المنافع من ذللث، ق ما نحفى ولا 

الماملأت.واستقامة الأحوال، وصلاح والعدل، القهل إل وردها 
وناقعهللمتوئق، نافعة فإما الملامات، من الأكثر القسم لتعهلل الوثائق فلولا 

،١معروفةلمتحدية وجوم من الحق عليه لمن 

وفتح( ٤٤٦٧-  0A/U)والأساللكر ( ٢٦-• ٢٥• آمآأ(والأم)أ/ )م ( ٢٦٣-٢٦٢()٣/ ٧١)٢; 
(وسمحهموىضبحص)اا/'خا-هها(.

م/لأماآ(واكي)أ/ههأ(ددوئ>>، TU)^،J•ا(والأّتلؤلكر)يم • -• ٩٣)م الأم )ا(اظر:
الجهد)آ/.اآ(.

ا/مآما(/ ممر)١ وشرابن ( ١٤١)م ١^ وضر (، ١ ٤ • ه/ ) ٣(، ١ • اناري)؛/ نح انظر: )٢( 
^هوهمح\محوي)\\/؟يم'ا(و\سك\و)\/ه-1\آوالأم 

 /A(٢٧٨-٢٧٧والخل ) /A( • ٢ -١ ١ ١ )١ 0(.١٧• / ١٨)١( ٢ • - ١  ١١٣/ القارى)٢ وس
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٥٨٠

القال
القهعند الأجر صاحبه يكب الذي الإحسان من عليه الثارع حث ما 

النؤعهذا مكب فيكون بدله، أو يعينه ماله إليه يرجع ثم الناس، عند والمعروف، 
ونحوهما١والعارية، كالقرض، وذلك، صرر. صاحبه يلحق أن دون الكاسي، أجل 

الخيروحصول( الكريات،، وتفرج الحاجايتح، وقفاء المصالح، س ذللئ، ق فإن 
أجزاربه س استفاد وقد ماله، إليه يرحع وصاحبه محصى. ولا يعد لا ما والميرات، 

وانشراحوالبمركة، الخير من ذلك، يتع ما ْع حميلأ، إحسانا أحيه عند وبذر جزيلا، 
،٠والودةل الألفة وحصول، الصال.ر، 

تقدمتفقد إليه؛ يرجع ولا محانا صاحبه يعهليه الذي المحض الإحسان وأما 
والصدقة.الزكاة ق حكمته إل الإشارة 

مالقال)قفاص 
المشاكل،وحل الخصومايت،، لفصل أسنا الشارع جحلمها التي والقواعد الأصول، 

ؤإطرادوالبرهان، العل.ل( عل بية أصول، فإما الأحر، عل، ااتا.اعاز، أحل. وترجيح 
الفهلر.وموافقة الحرف،، 

التيبالبينة أتى فإذا الحقوق،، من أوحما شينا ادعى من كل عل البينة جعل فإنه 
الدعوىبمجرد إلا يات لر ومتى به، ادعى الذي الحق، له ثبت - وتقويه جانبه ترجح 
حقعلميه للمدعى يتوجه ولر الدعوى، نفي عل عليه المدعى حلم، 

أجرأحدهمالوتمدف،مثل له كان مرين أقرض ارمن مول،: كان وق اض رصول، أن عوده مابن نعن )١( 
ابنحجرفيالأ1و،س)ب/ههم(ئالالخافنل ٤٣٩رقأ٤٢٢/١ب4«أخرجهاكانيفيتْ)

صحيح3، الأل-اف وصححه الإسناد. -أنّا بمل أي عن وأخرجه حبان، ابن صححه (: ١٤٣٩رقم 
اكب3، اليهقي وأ-مج مرة"■ صدقة كعيل، كان ورئامرمح، ولفثله؛اامزاأرض، ٦( • الخامع)رنم'٨ 

بخادراتمyلإنلكنكلهصمْوسْ^.
•٤(٦/٦-٥ت،٤(والأسذكlر)٤٣٤/١ممر)ابن -٣٩ت،(وقر ٥٩٢

(.٩٨القارتم،)٩! i_j(، ٤٧٧-٤٦٩)؛/ اuرتم، ونح ( ١٢٣- ١١٢ رآ/ والحل 
عليه"ال-دهم، عي، والمغ، الدهم،، خم، ررالمبة ه؛ذالا؛ اض رسول، أن عنيكأ اممه وضى، عمر ا؛ر، فُز، )٣( 
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والعرفالينة القرائن وجعل الأشياء، مراتب، بحسب، السنان، الشارع وجعل 
البينان.من النامحى بين اجلهلرد 

عليه.ؤيدل الحق يب؛ن ما لكل جاُع اسم فالبينة 
لكلاجلناسب، العادل( المالح طريق الخصم؛ن اوي وتالاشتباه عند وجعل 

وا،لتازعات.الثاكل حل إل رما قضية 
فقد- لهم نافع وهو اغ، معصية ق العباد يدخل ولا فيه ظالم لا طريق فكل 

هازاق اوى وّالمشاجرات،. وةني الخصومات، فصل إل وميله كال( إذا عليه حث، 
الخصوموأرضى الحقوق(، حميع ق والمرءوس والريس والصمم،، الموتم، بع( 

،١٠^^١ وعدم العدل، طرقا لوك ب
متماوطد،م الث1و 

أمورهمحمح يان( المؤمنين عل والثناء بالشورى، الأمر من الشريحة به جاءت ما 
بينهم.شورى والخارجية الداخلية والدنيوية الا.ينية 

البج،هو أنه وعل امتحانه، عل العقلاء أُم قد الكبثر الأصل وهدا 
ؤإصابةالقاصد لحمول الوسائل وأحن الأحوال، أصالح سلوك ق الوحيد 

العدل.طرقا وسلوك الموايبج، 
ازدادتوكليا وصلاح، خثر كل تحميل ل عليه العاملة للأمم أرقى وأنه 
ومقداره.لهذا الحاجة شره عرفوا أفكارهم واتسعتا الناسي، معارف 

الدينيةأمورهم عل الإسلام صدر ق الأصل هل.ا طبقوا قد لمو)، المكال( ولما 

والدارثطض(  ١٧• ٦ ٥ رقم  ٢٧٩)A/ الكرى ذ والمهقي ( ١٣٤١)رقم الرمدمح، ١>^ 
(.٢٨٩٧)رقم الحاح ءّلإحح ق الأياق 

وعمدةاُمآ( / ١ )٢ ( ٢٢٨٢،  ٤٨)ه/ _ وفح والحكم العلوم جامع انفر: ;١( 
الأحوذىة وتحف٢( • آ-ا• ٠ ٤ / ٢٣واس)١( ٩ ١ /  ١٣)٢(  ٦٧، ١  ٩٩/ ١ المارى)٢ 
(.iUn)؛/؛،U؛-
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هذاعن انحرفوا فلمإ وازدياد، رقي ق والأحوال تممة، مالأمور كانمح والدنيوية 
ترى،ما إل الخال م وصلت حض ودنياهم، دينهم ى انحطاط ى زالوا ما الأصل 

٢.ونجحوال لأفلحوا وغرم الأصل هذا ق دينهم فلوراجعوا 
اا،طبءددالثاو 

مملحةين والخمع الدنيا، ؤإصلاح الدين، بإصلاح جاءت الشريعة هذه إن 
ورسولهالله بحث، ممن، ئيء منه والمنة الكتاب، ق الأصل وهذا والخد. الروح 

ا.علهل ومغن للأحر، ممد منهإ واحد كل وأن بالأمرين، الشام عل 
ونهمعالأرزاق، عليهم وأدر بحقوقه، والقيام لمادته، الخلق حلق - تعال - وافه 

قياماذللثج وليكون عبادته، عل بذلك، ليستعينوا المعيشة وطرق الرزق، أسباب، لهم 
الخد.ؤإهمال وحدها الروح بتغدية يامر ولر وحارجتهم. لداحلثتهم 

والروحالفلم، مصالح وتقوية والشهوات، ؛اللل.ات الاشتغال عن نبي أنه كإ 
هذاتوهو آحر، أصل ق هدا ويتضح 

وفض.( rtxn • /\r\و\وي)ونح ( ٦rvr ٢; )٠ ١( -٣٥ ١ ْ ٢ اممري)؛/ ض انظر: )١( 
(•٢٧٥اكدم)ا/

الوسه،امشبهامحت، بش، والحرام أى ٠االخلأل، مول،؛ ه اف سمعتارسول، نال،ت بشيره بن ايمان فعن )٢( 
حوليرعى كريع كهان ق ونع ومن وعرضه، اسرألدم الشبهات، اقى نمن الناس، يعلمهاكثيرس 

الحدمضغتق ألاؤإن محارمه، زأرضه افه حى ألاإن حى، مللئ، لكل ألاؤإن يوانعه، أن يوصلث، الخص، 
(٠٢المخاري)رنم أ"رجه القلب،'، ألادم الحدكله، مد ؤإذامدت، الحدكله، صلح صلختح إذا 

الحديث،،سا أمر اس علهم برفياكحرا/هآ\(:وند 
وهما!المشهوران، المان ونه داود، ش عن نقل ك،ا الأحكام، عليها تدور أييعت راع س.وْ 

البنيةحير تول س نلدات مكيان عندنا الدين عمدة 
بتيةواعملن يعنيك ليس ما دمع وازهد الشبهات اترك 

وجعلهالناس، أيدي ل نيعإ ازهد بدل؛ الحديث غاجتنّو0، عنه ما عد؛ داود أي عن والعروق 
قالالأحكام، مع وحده منه يتتنع أن يمكن أنه إل ابن وأشار الثاف، حيف ثلاثة، ثالث بعضهم 

يمكنهنا نمن بالقلب، الأمال مع تحلق وعل وءير-ْ، الحلال بتن، التفصيل عل اشتمل لأنه القرطى• 
—٨٢( ٢٧/ ١ ١ ) ملم صحيح عل النووي شرح وانظر* ايتعان، وافه إليه، الأحكام مع ترد أن 

(.٣٣٢بمجضطم)؛/<؟ا(وتحفةالأحوذي)؛/ وعمدة 
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افتراقعل العرب جزيرة ألف وكيف الدين، هذا منح إل نظر من أن وذللث، 
تلكوأزال لدانيهم، قاصيهم وجع ألفهم وكتف وتعادتبما، صغائنها وكثرة ءلو«ءا، 

محلها.الإيإنية الأخوة وأحل اأعل>اوات، 
أمةالأ٠aاار هذْ مقدمة وق ^١، يفتحوما الأرض أنهتار ق اندفعوا ثم 
ففتحوهماوعدة، عددا وأكثرها قوة وأشدها مل\5ا وأعظمها الأمم أقوى والروم فارس 

الإسلاموصل حتى لهم، ومعونته الله ومرة إي،امم، وقوة دينهم، مقل وراءهما وما 
ومعجزاتدينه، وبراهتن الله، آيات من يعد هذا قمار ومغار-را. الأرض مشارق إل 

إزعاج.ولا يقهر لا وطمأنينة، ببصرة أفواجا فيه الخلق لحل وبرن-ا سنه، 
لهيقوم لا الذي الحق هو هذا أن عرف الأمر هذا إل إجالية نفلرة نغلر فمن 

ولاالعقول، ببداهة يعرف هذا مهلوته، وتعاظم، قوته عفلمتؤ مهإ الباطل، 
الضرورياُت،.وهومن منصف، فيه يرتاب 

الفكريالرصوخ دفعهم الذي العصر هذا كتاب من طائفة يقوله ما بخلاف 
مبنيللعادة اىرقة وفتوحه الإسلام انتشار أن فزعموا الإسلام، أعداء مشايعة إل 

دولةصعق إل تحليلها ويرجع الأطثة، بمزاعمهم حللوها محضة، مادية أمور عل 
قكافح نموره محرد وطا العرب، ق المائة وقوة الرومان، ودولة الأكاسرة 
قالصفرة الحكومات من حكومة أدنى لمقاومة تزهلهم العرب ق نوة فأي 

أضخممقاومة عن قفلا الضخمة، الكبثرة الحكومات عن فضلا الوقت،؟ ذلالث٠ 
حشواحد، وقنؤ j وعدة عددا وأعخلمها وأقواها الإطلاق عل وقتها ق الأمم 
القرآنأحكام الحثابرة الملوك هؤلاء أحكام محل وحلت، ممزق، كل الحمح مزقوا 

للحق.مريد منصف، كل بالقبول وتلقاها قبلها التي العائلة، والدين 
الأمورق العرب بتفوق الأرجاء المتسع المنتثر الفتح هذا تفر يمكن فهل 

المحفة؟المائية 

كلامعليهم راج من أو الإسلامي، الدين ق القدح يريد من :tذا يتكلم ؤإنا 
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وتكالبالنكبات، توال عل الدين هذا بقاء ثم للحقاش. معرفة ءيرِ من الأعداء 
فلوالحق، اض دين وأنه الدين، هذا آيات من بالكلية، ؤإطاله محقه عل الأعداء 
الأرضوجه عل يبق لر الطاغين، وطنيان العادين عادية عنه ترد كافية قوء ساعدته 

الفطرة،ودين الحمح،، دين لأنه إلزام، ولا إكراه غثي من الخلمح، ولمله سواه، دين 
أعدائهموصغط وتفرقهم، وصعقهم، أهاله تقصير لكن والإصلاح، الصلاح ودين 

باغ.إلا قوة ولا حول فلا سبمرْ، أوقف، هوالذي عليهم 
الثاو

الكريمةالأخلاق وعل النافحة، الصحيحة العقائد عل بي الإسلام دين 
لالبراهن وعل للأحوال، الصلحة الأع،ال وعل والعقول، للأرواح المهذبة 
ؤإحلاصوالخلوقات، ؛المخلوقين والتعلق الوثنيات نبذ وعل وفروعه، أصوله 
والعقل،للحس النافية والخزعثلأت الخرافات نبل وعل العالم؛ن، رب، غ الدين 

ورفعالحيل وعل اد، وفشر كل دفع وعل الطلق، الصلاح وعل للفكر، الجمرة 
امالأت.لأنولع الرقي عل الخن، وعل طريق، بكل الغللم 

علتفصيلها إل :أتدى معرفة أدنى له من وكل تفصيلها، بملول الحمل وهذْ 
فيه.إشكال لا الذي واليان الوضوح وجه 

يعرفوقواعد أصول عل محتوي فإنه اختماره، عل الكلام هذا عل ولقتمر 
التوفيق.وباق ثيء• لكل الحقيمي والإصلاح الكممالوالعفلمة من للإسلام ما تبما 

محمدعل اف وصل  ٠١٣٦٤سنة الأول حمادى غرة تحليقها من الفزلغ وقع 
وسلم.وصحبه آله وعل 

معلهماوم_لم 

سمديبن ناصر بن الرحمن همد 
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السلمينراجب 

قفديم
بقامضاساساسمص

 j جهودهمكرسوا الدين الأفاضل، أملأفا ماثر مرن تارمحا من يوم م
الأخلاقمعال إل نفوسهم سمت والدين ، ولعباده ض النصح عل ومقدراتمم 
ممتكون أن يبني وهكذا ، والإشراق الهداية ق كالنجوم اثارهم فاصبعحن، 

يثاء.من برحمته نحممس واف الرحال، 
شرعيةّياسية الحقيقة ق تعت^ر الش الرسالة هذه القارئ أتبما إليك نزف 

بنالناصر الرحمن )عبد العالم الفاصل الشيخ كتابايت، من والفرد الأمة لوك ل
-عليه اف رحمة - كان مؤرخة، ■Sj وهي يخهله أوراقه صمن أبناوْ وجدها سعدي( 

دونفحول والسنة، ازكتاب ضوء عل بخاؤتره يدور ما كل يكتب الكتابة، ممر 
لناوليس زمانه، ق والوؤع العفة مثال كان لأنه ذللث، قاهرة، ، ظروفكتبه ما إبراز 

الأنتحن وها حياته، ق قدمه با الخمح لدى فهومعروف فقاتله، تعداد ق حاجة 

ولرسول،وعابه »ف قال: لن؟ ناكا: اكمج« قوتال؛"الدين الني أن ءه الداري تمم ض ( ١ر 
(.٥٥سلم)رقم وم( ٥٦حديث)رقم بعد معلما الخالي أحرجه دءا*تهم' اللم؛ن ولأئمة 

معالوقب الكرم، كريم،ب، اف قوينول؛'إن الني سمع أنه الساعدي مع،- ين مهل عن )٢( 
١١٨ الكبر)٦; j والفراق ١( ٥ ١ ينم ١ ١ ١ ا/ الحاكم) أحرجه مشافها• ؤيكر، الأخلاق، 

افنميفيالجحص/ملأ\(;•ح(ونال  ١٢ا؛آرقم اس)أ/ رتمخأا'ه(واوهقيفي 
نهات،.الكبر ورجال الأخلاق•. معال "ءد_، قال؛ أنه إلا بحوم، والأوسمل الكبر ل الطراق رواه 

الرجنأبومد ذكره امتدبم• انتديتم بأبمم كالنجوم 'أصحابي؛ حديثه؛ قؤ اف رمحول عن يرومح، )٣( 
أخرجه(؛ ١  ١٠١)آ/^الزان لسان ق حجر؛ ابن نال (. ١٩٢)رنم المحة آداب، ق لمي ال

لث،،مالعن بم، لا اثمارنطي؛ قال؛ تم ٠ ماللتؤ. عن الرواة ل والحطسط ماللث، ءراد-إ ل ال.ارممي 
الهذاإسناد العلم؛ j الر عد ابن تال (؛ ٧٣الاتحدال)A/ مزان j الدهي ونال جهولون، ورواته 

الهاجأحاديث، إل المحتاج تن.كر0 ق الملقن ابن وقال جهول. عمن بن الحارث لأن حجة، به تقوم 
معلولة.ا وكلهوجابر، مريرة ور اء٠لاب، بن عمر والده هلريق من أيما وروي ~٨٦(؛ ٦٧)ص 
مشهور،حدين، هذا اليهقي؛ قال (؛ ٢٣■  ١٦١والأمار الأحاديث، نحرج ق الزيلحي وقال 

(.٢٠٩٨رقم ١ ٩ • / ٤ ) الحبر تلخيص وانغلر؛ • ئيء منها بم، م صعيفة، كلها وأمانيده 





السلمين

الرحيمالرحمن اف بم 
•تسلها وملم وصحبه اله وعل محمد عل اش وصل ض الحمد 

امسو ق اساد 
عليهماض فرضه وما استي أوواجب 

وستهمالأبماسنعودسهم ^ ١٥^؛
حبله،هو الدي يدينه، والاعتصام مثيله ق الخهاد ا،لومنين عل اش أوجب قد 

قباض والاستعانة والتقوى الحبمر عل والتعاون والاجت،اع والألفة ذلك إل والدعوة 
والتقوى،الدين من عليه اكدور بالمستهلاع والقيام عليه التوكل وقوة أمورهم حمع 

التيالنافعة، والفنون العلوم من ودنياهم دينهم أمور ق إليه محتاحون ما وتعلم 
الإي،انية،والشجاعة العنوية القوة عل والتمرن والأمة، الدين قيام بما محمل 

الهنة،والموعغلة بالحكمة مثيله إل ويالدعوة كلها، للأييان القوية ويالأسباب، 
جهادهحق اف ق والحهاد أحن، هي بالتي، والفالين البطلين ومجادلة 

مثيلهق الحهاد ق داخلة وكلها كشرة، مواصع ق القرآن ق الإلهية الأوامر فهده 
إزالةق عي والالملمين، تقوية ق الجهود ؛دل، اف ثيل مق الحهاد معنى لأن 

والواعفلبالدءاياات، وحكومامم وحماعامم أفرادهم بين الواقعة والعداوة الضغائن 
والأمراءالعلياء إليه ؤيدعو يتكلم واحدا الملمين صوُنؤ يكون وأن للحال،، الماسثة 

•إمكامم يحمبا الدعوة لهده يتفقون كلهم، الناص طبقايت، وحمح والكبمراء 
هذاأن يعلموا أن الأمر بادئ j( صعوبته مع الأمر هدا عليهم يمهل ومما 

وأنهالأءءال،، أفضل هو بينهم ذاُتح إصلاح ؤإل السلمان جع إل والدعوة عي ال
ؤ(الحهاد وأحل أعفلم من وأنه ، والصلاة بالصوم الزمان استغراق، من أقفل 

أحمدأخرجه اف" سل j الخهاد الإّلأم منام ااذروْ قال: المي. أن ه جبل بن معاذ عن )١( 
آخرْ:ق زيادة وفيه  -صأي عن ( ٧٨٨٥رنم ٢  ٢٣امر)ج j اممراق وأحرجه ( ٢٣٥)ه/ 
(.٥٦١، ٤ ٥ القدير)م فتض وانظر: أقفالهم*. إلا بماله »لأ 

بلقالوا: والشام؛، الصيام درجة من اقفل أحركم ،؛ألا هوقال: افه رسول عن ه الدرداء أي فعن )٢( 



اكوحدةحمى ز الصالخي محموع 

المسالمينوارتاط الكلمة اتفاق به إلا يستقيم لا الذي الحهاد أصل فإن اض، محبيل 
يىهاصيحوأ إخوة آلموسون إثما ؤ تعال! قال وثيما، ارتباطا الدينية بالإحوة 

ايدكت*الت قال النصر أسباب محصل وبه ١[ ٠ ]الحجرات; 
ثأقآلآرضبا لوأنممتما ٥^١ وبالنوميث.ؤألثنهمئ؛ن بئْمه-ء 

[.٦٣، ٦٢]الأمال: سئآشَأكبمأ4 أكس> 
الأمرهدا محقيق وأن خ الاJينيةر بالأحوة الارتباط الومتين عل محب أنه ذ؛ز، 

هن.اي مقدار عرف العبد إيان قوى كنإ وأته وشروطه، الإي،ان مقصيات من 
بأٌرين•نبيه نمر افه وأن عليه، واجتهد وعمل الأمر، 
بدينهم.القائمين الشن عل ينزله الذي نصره وهو ساوي، مر أ- 
،التحاب وحصول قلو٠رم، وتالف المن، المكلمة احت،إع وهو معنوي، مر أ— 
واحاJة٠والغاية واحدة إخوانه ومصلحة مصلحته يرى أن منهم لكل يوحب الا.ي 

اوونياورؤساء الدين اء رومالرومحاء! لاميا الأمة طبقات حمع عل فالواحج، 
طرقهطكتؤ ؤإذا الإيانية، الأخوة لتحقيق المان ا1ؤإحوامم هم أنفبجاهدوا أن 

ولربالله وامتعانوا ودينه لربه عليه محب با واحد كل وتشعر نهله التي وأبوابه 

قح؛_ان ابن اخرحه الحالمة'. هي السين ذات اد وفالسين، ذات •وصلاح ثال،ت اف، رسول، يا 
بمأ(واحماو١ ٩ وأبوداود)رقم ١(  ٩٨٢الوارد)رقم وق ٥( •  ٩٢رقم  ٤٨٩ا/ صححه)١ 

سريصالأرثىفياّ)م/>أمرنمه0أأ(.
أحرجفقد كثيرة، موامع ق ا،لوس لأخته الومن أخوة يطن لكن أنه اف رسول عن نت فئد )١( 

همليباع أن للمذمن بمل فلا أخدالدمن، قونال،ت'الإ٠ن اف رسول، أن همامر بن عب همن لم م
دمحكاصر ابن دعن ، ١٤١٤لم)رقم مأخرجه يذر" حك، أب، حهلة هميا بمب دلا اب، بح 
أحسهحاجة ق كان دس ولاسالمه، لايثللمه أحوالسالم، •السلم هوتال،ث اف رصول، ءنه،اأن افه 

ّترومن المنامة، بوم كربات من كربه ُنه الله فرج كربة لم مم، مج ومن حاجته، j افه لكن 
٢(. ٥٨• ومسالم)رغم ٢( ٤ ٤ ٢ البخاري)رقم أخرجه القتامه• يوم القه مياسر، 

تحابوا،حتى منوا نؤولا تؤمنوا، حتى الحنة لاتدخلون • افه رسول، قال قال؛ ه هريرة أي فهم، آ ر٢ 
(.٥٤لم)رقم مأخرجه بنتكم' السلام أفشوا نحايسم، فعلتموه إذا ميء عل أدلكم لا أو 
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فأينالأخلاق، وهبوط النفس تفل من افلن، مأسفل إل والسقوط والإهانة 
هؤلاءموت إن فواض انية، الأنالشهامة وأين الدينية الحمية وأين النفسية الأنفة 

عنتلقوْ مثراث هدا أليس الطيبة، الأخلاق وموت الدل حياة حياتم من خير 
ثزصماتلوثؤم ل وألإئ يمولتآكفمون ئِذ ؤ عنهم: اض قال الدين المنافقن، 

[.١٢]الأحزاب; ه زو؛ غئو)آ إلا ُ ورسوله وعدئاآس 
وجالآبنآلمو?بجن ؤ ا"بمليلةت الخميلة نقومهم وي فيهم قال ممن هؤلاء أين 
بدثوأوم؛ ييثفلر من ومهم فثهُ محمى من تمنهم عته آس عنهدوأ ما صدتوأ 
منرجال الأوقات هذه ق ورثهم فقد واريثح، قوم ولكل [، ٢٣]الأحزاب; ب ثتديلأ 
صدقوامنهم، المجدات وذوي وأشرافهم وءلء^ئهم ورومانهم ملوكهم من المومنن 

القيامأنم به والقيام بدينه لث، التمعل ر-م عاهدوا حيث، عله، الله عاهدوا ما 
لإخوانهالحايث، ومنهم لماله، الباذل ومنهم لنفسه، الباذل فمنهم سبيله، ق والحهاد 

،والتاليف، بالنصيحة بينهم الماعي ومنهم عليه، يقدرون بإ القيام عل الم,،ن ال
كله.لن.لك الخاْع الفذ ومنهم وجاهه، وماله بقوله المنشط ومنهم 

قاموا،وبه الدين قام -م الذين السالمين، وخيار الومثن رحالات فهؤلاء 
عنيصدهم ولا رايؤ، مرادهم عن يردهم لا وجهادهم، إيإنبمم ق الروا-ي وهم 

علميهمتتوال الكواريثإ، تفزعهم ولا الحوادث،، تزعزعهم لا صاد، سبيلهم ق القي 
بصدورفيتلقونبا المففلعة الأهوال وسثاءرّم الحبال، ُثوت لها فيثبتثون الصانج، 
أعلما الأبطال لهؤلاء قواها ا. الرجالل من الكمل فعل مطمئنة وأنفس منشرحة 

وينزعنالسل، كغثاء غثاء ولكنكم ممر، يومئذ انتم 'بل نال،; يومثن؟أ نحن قلة ومن نائل• نهال، 
اومالله رمحول، يا نائل; غمال، الوهن' قلوبكم ل اف دلتقذفن منكم، الهاية عددكم صدور من اله 

(٢٧٨وأخمد)؛،/ ٤( ٢  ٩٧داود)رنم أبر أحرجه الوت، وكرامة الديا •_ قال; الوهن؟ 
(ء١٨٢/١(وأبونممفيالإة)٦٥٤رقإ٤٢٧/١سjت٠ْر

نحدتكاد لا الماتت، كالإبل الناس ااإنإ قويقول; اش رمحول ٌءعّتج قال; عنهما اطه رصي عمر ابن عن ف٠ 



المسلمانواجب 

إإ أجرهم وأجزل ثواحم أعظم ما درهم، وف قدرهم، 
ومنالمرجفتن الخدلن من الخدر غاية محدروا أن المومنئن عل محب ومما 

منعليهم أصر هؤلاء فإن بينهم، والفريق الفتن ق عي الق بينهم دين الق
زادوكلمت لجؤ حزحوأ ؤ هؤلاءI أمثال وصف ل تعال مال الحارب، العدو 

[٤٧]التوية: ه لم نمنئون وفيكز نبمذومفمآكة خلنامحم ولأوصعوأ حبالا ]لا 
فتحمل-بمم، فيغرون مرادهم، مغزى يفهمون لا المدين، لهؤلاء متصون أي 

المدين.لهؤلاء ينتبهوا أن الومنن فعل الومنن. ين الفرقة 
الملل-،وؤ، والذاهب الأهوال ق ينهم الاختلاف يجعلوا لا أن أيما اللمن وعل 

الدينيةالإخوه تحقيق وين يتهم يمول حائلا الثخمية والأغراض والسياسات 
الأصللهدا تثعا الخزية والأغراض كلها الخلافات يجعلون بل الإيإنية، والرابهلة 

وماوالألفة الوحدة من منهم دينهم يطلبه وما الكلية ذلك مملحة لأن ، الكبثر 
كلعل ؤيقدم أجع، ذلك عل ياق وقوتبمم لوحدتبمم الفكلث، التفرق من منه يمنعهم 

الوحيدالغرض صار فمي الخزئية، الأغراض فيها تندرج الكلية فالمالح قيء، 
وألذئآكفمون لزيمه ءبن ؤ تعال." وقال الخاصة، المالح تعتها العامة المالح 

الأية.•٦[ صخلئ،ضهتالأضب: 

المررتميأهأ(.الخاوي)رقمارهئآ-(ومذهاراحالت«بي 
المرنةوند الكلمة واحت،إع الألفة عل حريما الشأن فمهاكر كان نقد ه، عود مابن اش حم ر٠ 

عمرومع ركعسن، بكر أي ومع متى( ق ؤوركعتثن)أي الني ْع صلمش نال؛ فقد والاختلاف، 
ب،له: نل أربعا عمان حلفح صل ونا عثإن( أممها)أي نم إمارتي، من صدرا عيان وع ركعت؛ن، 

قواليهقي ( ١٩٦•داود)رنم أبو أحرجه شر. الخلاف ه؛ فقال ا أربعا؟ ّدت، تم عيان عل 
الأوطق والفراق ( ٥٩٩، ٥٩٨المغرى)رنم المن ول ( ١٥٢ ٩ رقم ١  ٤٣الكبرى)م 

(١٦٤١بيمه(واوزار)ه/الأرقم )آ/حآمرقميمأأ(وا؛ويعلقادد)ه/آهآرقم 
(١٧٢ا/ )١ والتمهيسد ١(  ٢٢اري)U/ القوعمدة ( ٤٥٦٤، • ١ الماري)٢; تح نر: واننل

(.٤٩٢•٣(و١ختلأفالحJث،)ص٧/٥المود)وعون •٣-٧•٣( ٦/١٦)
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صررهمالرجفين هؤلاء أمثال أن بينت الايات من أشبهها وما ١^ فهده 
لمونالماضطر اش الأوقات، هذْ ق وارثهم أكثر وما متطير، وشرهم عظيم 

سبيلهق الحهاد عن شطون الناس س طائفة يوحد حيث، الأولياء، نمرة إل فيها 
عملكل أن ؤيوهموتبمم المسلمين، ؤيويون أعماتبمم، ونحدرون الأعداء، ومقاومة 
ولاانية، إنمروءة ولا صحح، دين لا فيهم، حير لا فهؤلاء فيه، فانية لا يعملونه 

الأعداءأمن المسالمن عل أصر صاروا فهم ذللته ومع وطنية، قومية حمية 
ومعهمإلا المومنن يكلف لر اف أن لهم يتجيي، ومن هؤلاء أمثال فليعلم 

حنة.أسوة اف رمول ق لهم وأن وطاقتهم، 
لماأمر وبماسها بما يلق ب،ا حال كل ل أص والدعوة الحهاد ل له ه كان فقد 

عليالاقتصار كثيرون والأعداء صعيفة والقوة قليل والمسلمون مكة ل كان 
بالدعرة.وجهادهم إليه الناس وجذب محاسنه وبيان الدين إل الدعوة 

هوكإ الحكمة، وحلاف، الضرر س فيه لما باليد القتال عن يده يكف أن وأمر 
كثيراؤيتحمل طريق، بكل صررهم ؤيتدفع الأعداء، يسالم وأن أحد، لكل ظاهر 

الإسلام.وْع معه يحملون مما 
الأعداءوطأة وعفلمت، وكثروا، الملمون وقوى المدينة إل هاجر فلما 

الدعوة،جهاد ْع اليد بجهاد أمر والملم؛ن للإسلام العنيفة ومقاوماتر.م 
ومالتهممهادنهم تقتفى المملحة كانتا من حنة، أسوة الله برسول فلملمسلمان 

وسمنها، أعفلم هو ما لدغ القليلة أضرارهم وتحملوا وهادنوه سالموه الأعداء من 
قاوموهالكبير وضررهم وشرهم لعدوامم بالملاح قتالهم ل الملحة تعينتا 

أحدق الممي عل تعيئون ويالدينية، مصلحته تعينتح ما فيتبعون والقوة، بالملاح 
والمراودة.بالمثاورة الأمرين 

هؤلاءق قولأثال.|وادا لقال نسيع، ما وسمع هل.ل، وقتنا إل لوعاش اض رحمه التهيح بأن أجزم كاد أ٠ 
ازجمن•



ا>والمينواجب 

ؤتعالت قال كإ قواعدها، أهم هي بل الدينية، السياسة أصول أحد والمشاورة 
هذا[ ١٥٩عمران: ]آل آلاتكره ق وثاوزهم ؤ [، ٣٨لااشورىث ه بيئبمم ثوزى وامرهم 

الفوائدمن وله الكلية، أمورهم وتدبثر إصلاح ق الومنين عل اممه فرصه ما أهم من 
مالامحمى.

أمركل ق أصحابه يشاور كان إذ هؤ، اممه برمول والاقتداء اف أمر امتثال منهات 

المافعةالهلرق وسلوك الصواب، لإصابة الأّباب، أكثر من المشاورة أن وْنهات 
الخالهاز0 ق معهم اف أن مع وتمفيتتها، وتنقيحها وأفكارهم المؤمنين آراء لاجتتعلع 

ؤيويدهم•يسديهم 

تمرينلأما والأراء، العقول فيها وترقى الأفكار، فيها تتنور المشاورة أن ومنهات 
آراءمن لبعضهم واقتباس وهيئت،، له حلقت فيإ العقلية للقوة وامتتعإل للأذهان، 

بعض-

سبيلولا آراء، أوعدة أوثلاثة رأيتن محمؤع من الصواب يكون قد أنه ومنها• 
إلذلالأ،إلأ؛الثاورة.

وشعورقلوحم وتالف، المؤمنين بين المحبة أسباب من المشاورة أن ومنهات 
قيشاور لا من فإن ذللث،، ق للفكر الأذهان وتنبه واحدة، مصلحتهم أن حميعهم 
الصواب.إل متنيى أن فضلا الأمور، هده ق فكره يعمل لا أته الغالب، 

وقمضارهم ولغ الكلية مصالحهم تعيثن ق المؤمن؛ن المشاورة؛؛ي، باب ففتح 
القوةعل كثير عون ذللث، لتحصيل لكوما يالك، والطرف الوسائل ثؤ مأن

الدينيللصلاح الوحيد الطريق أن العقلاء اتفق وقد والنجاح. والفلاح والصلاح 
الشورىهوطريق والا-نيوي 

ه'\[ؤؤناوزنلمفيآلأمهشورى وأرهم ؤ تعال؛ اف نول باب اض؛ دحه الخاري ال نا 
[١٠٩صران: ءلآسهل[ل فإذا ؤ لقوله: واقن العزم قل الشاوية وأن آ ١٥٩]أل 
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الوصولكيفيه وعلمهم مصالحهم، إل عوا يأن القه أرثيهم قد لمون فالم 
ؤإذاسالكوه، طريق ق المصلحة تعينت، فإذا ■؛تبزإ لأفكارهم باعالهم إليها 

المصالحاشتهت، ؤإذا ومدافعتها، دفعها إل سعوا لأمور ا من أمر ل المضرة ظهريتؤ 
يدعونفلا مرجوحها، عل راححها فدموا وتعارضت،، المقار من ينافيها بإ 

تقتضيهما وهدموا فيها، تشاوروا إلا كرة ولا صغ،رة خارجية ولا داخلية مملحة 
الحهاد!مدار علميهإ عفليمتن أمرين الم؛ن العل ار؛إة أو-بمسا وفد المصلحة. 

قؤيدخل ومادية، ومعنوية عقلية قوة من يتهليحون بإ لعدوهم لاستعداد ا— 
للوفتؤالناسي، السلاح وعمل والركورآه الرمي من الحرية الفنون تعلم ذلك 

.٢١الأم هدا عل الحية الساعات، تعلم من به إلا الأمور هده تتم لا وبا والمكان، 

القامل أحد يوم قوأصحابه الني وشاور ورموله، اش عل التقدم لبثر يكن إ ه الرسول، عزم فإذا 
القرآن..نزل حش منها فع عائشة، الإفك أهل به رمى في،ا وأسامة عليا وشاور والخروج.. 

فإذابأمهلها، JاحاJوا الماحة الأمور ل العلم أهل من الأماء قويضرون الني بعد الأنمة وكانت، 
كهولأعمر مشورة أصحاب، الازاء وكان هؤ.. بالنبي اقتداء غ،ره إل يتعدوه لآ نة أوالالكتاب وصح 

لنماق اليي كان إن نال: اف رخمه المري الحسن وعن (. ٣٣٩ازري)"\\/ فتح انظر: شجا؛ا. أو 
(؟١٣•  ٨٣رنم ٤ ٦ الكثرى)U/ البتهقي متن بعدم. الحكام يتن؛ذللا، أن أراد ولكنه الثاورة، عن 

للثهانعيالأم اننلر: ه. اف، رمول من لأصحابه مشاورة أكثر أحدا رأيت، ما فهد: هريرة أبو وقال 
 /V(٩٥ .) شوابن الفرد الأدب، ل الخاري فأخرج (: ٣٤• / ١٣)ص فتح ذ حجر ابن وقال

ولمحضرهم. ما لأففل الذ هداهم إلا بينهم نهل قوم تشاور محا تال؛ الحسن عن قوي ند بحاتم 
ينفع.أو؛الن.ى بالرشد لم اه عزم إلا لمقل: 

واعدواؤ افه: قال يقول: النثر عل عامر بن عقيه سمع الهمّداق عل أبا أن ندم بالطثرى جرج أ ا
افه:ال ،اتمالنثر: عل هويقول اض رسول ٌمعتإ ؤإف ألا ا"أ ٠ ت١لأمالت قووب ماآنمملعثرمن لهم 

شرانفلر؛ ثلاثا، الرُيُ القوة إن ألا الرم' القوة إن ألا ينئووه آتثطشد ما لهم أعددأ نؤ 
شرْق افه رحمه الهلثري وقال ( ١٩١٧)رقم لم مأخرجه والحدين، ٣( ٠ / ١ ٠ ر الهل؛رتم، 

فإنعليهم؛ القوة معاق اتر دون خاصة ارم حا مراد أنه عل يدل ما الخم ل فليس (؛ ٣٢/ ا ُ ) 
القوةومن غمها، دون يقل؛ ولر ارم• القوة إن ألا الخم ل نيل إنا لأنه القوة، معال أحد ارم 
منابالغ أو ارم كمعونة الثركثن عل؛تال، معونة كان ما وكل والخربة، وارْح السيف أيما 



المسلمانراحسب 

يكونواوأن منهم، واكحمن التحرز وهو عدوهم، من الخدر بأحد أمرهم وِ 
لناتكون وأن ، الحرب وقت، عن قفلا اللم، وقت، ق حدر عل أبدا متهم 

إليسقونا لا حتى والحربية، العلمية حركاتيم كل لنعلم عليهم، والأرصاد العيون 
يالصناتعوجهلهم ونمورهم المسلمين صعق، فإن لما، المافعة والصناع الأعإل 
يدخلونمنه الذي الطريق هدا عليهم فلناحد الأعداء، فرص من الأسلحة وعمل 
عليهم،غرها وق فيها عالة نكون ولا كفروا، الدين باس يكف—، أن الله لعل علينا، 
الحياةوأن تتغثر، لا سننا الدنيا هده ق فه فإن يريدون، مما يتمكنون بدلك فإ~|م 

غره.وتول وحيلها ه نفأذل لمن تكون لا العزيزة 
هذالكوا ي أن عليهم متعذر الأن السلمان أمة إن محيل! متحذلق قال وكن 

تلمريقلوك بوأمرنا حكيم، - تعال - قافه وحوره، وجبنه جهله من فذاك الطريق. 
قفزآ.إليها يقفز العظيمة الأمور وليست، الحكمة، 
فمتىالكإل، عن لحجزنا القدور نترك ولا عليه، نقدر بإ نبدأ أن تعال علمنا وقل 

وعزيزين،ومحمودين مجاهدين كنا تهليعه، نوما عليتا فرض بإ وقمنا علينا، ما أدينا 
الحزموطريق الجد فهوطريق ضعيئا كان ؤإن فهلريقه مجده ولغاية لعزه يعي من فإن 

كلمة.ولويشهلر الإسلام عل أعان من اطه فرحم والشجاعة. القوة وطريق 
ؤإعانةوبالياثرة والأفعال وبالأقوال والمال بالمفس بالحهاد اطه أمر وقد 

وتحفة)؛ا/ه؛ا( القاري وعمده ( ٩١)ا/ الباري فتح وانظر؛ منهم■ النكاية وق فيهم الرمي 
اللاموسل )\</لأي والغي ( ١٣٧)U/انمود وعون ( ٣٧٦/XUA/o) (A)الأحوذي 

(لأ٢٤٦(ونلالأوطار)A/-٧١٢٧)أ/ 
)رنملم وم٣( ■ ٣ ■ )رنم البخاري أحرجه حدعة• •الخرب نال! قوحث اف رسول صدق و( 

إلوالندب الحرب، ق الخدر أحذ عل التحريض وفيه ١(;  ٥٨الفتح)٦! ق حجر ابن قال ( ١٧٣٩
علواتفقوا المؤوي؛ فال عليه، الأمر يعكس أن يآمن لر لذ.لك يتيقغل لر من وأن الكفار، حدلع 
نيلوانظر؛ بموز. فلا أوأمان عيد نقص فيه يكون أن إلا أمكن كيفيا الهرب ق الكفار حدلع جواز 

/A(ارlً٥٧الأو.)



اكوحدةحى j الصالخي محمع 

هنفمحدث ولر يغز لر من فكل والتحريض، والشمع والدعوة بالمال اياشرين 
i^UJbالحدث صح كإ اللهاق من شعبة عل بالغزومات 

الدولورحال والوزراء والأمراء الملوك من والرياسة والعقد الحل فأيمل 
والقوةالمعنوية القوة القوuJ،; كحصيل عي الأحث يسعوا أن علميهم الإسلامية 

واحملعاتفاقهم وبئن السلمين بن حالت التي والموانع، الحواجز حمح بإزالة المادية 
الثخصيةالأغراض من فرقتهم التي الأمباب يفهموا وأن قلوبمم، وتألفا كلمتهم 

عرفواالفهم حق فهموها متى فإمم الأحنية، والأيدي الردية والأغراض والهئاح 
العقلعاليه محث ما وتناق الكالئة، ومنافعهم والدنيوية الدينية مصالحهم تنال أما 

ال:تعقال وقد الحاصة، الأغراض عل العامة الصالح تقديم وجوب من والحزم 
وأمو'لاؤعشرمح وأرزحجمز وإحو'ةكم ؤأذا~ؤًفم ءاناوكم إن؛ان ل مؤ 

أشمتنح إل1أءكم احث، ثرصونهآ ومسثيمن كسادها قشون وخره آقمثئموها 
آلموميدي لا وآش يامة-، آش ينؤأ حى قرثصوأ سجيلمب-، ل وجهاؤ ورسؤلو-، 

افهمن إليه أحب الأمور هده كانت، من اممه فتوعي ٢[. ٤ تاكوةت أتي؛؛ه آلهسقإن> 
علميه.وقدمها سيله j الحهاد من ومنعتهم ورسوله 

بالحهادالقيام عن والحواجز المواح هي الكريمة الأية هده ل المذكورات وهذ0 
افهحب بتقديم إلا الإيإن يتحقق فلا الحبن أمياب أكبر ومن وفعلا• قولا يله سل 

مغفرةسبيله ل الحهاد عل وعد قل• اممه فان علميها، مثيله 3، والحهاد ورسوله 
والعزالدنيا، ق والقح الحنان، ويحول الحيران، وحصول واليتان، الذنوب 
منثجمُ يئرْ عق ألمحن مل ءامغوأ آليين ننأيا ؤ تعادت قال القرب، والنمر 
منأن تعال فاحبر [،  ١٣، ١ ٢ تانمفت ه •ودثمآلمؤسن • • ؤ قوله! إل .ب الم.. عذامحٍا 

والغنيمةالصفقة وأدرك الرابحة، التجارة حمل فقد والحياد بالإيان قام 

منثعية عل مات ه تفبه محدث وب يير ولر مات *امن قوت اض رمحول قال ةالت ه هريرة اب فعن آ ١ ر 
(.٥ ٦ /  ١٣)ملم صحح عل الووي شرح داظر• ( ١٩١٠)رنم لم مأحرجه ماف،' 



واجب

التابعة.والخثرات 
الذل،يكب فيإ سعوا ولقد ^^١، محوا الحياد عن الناكالون حرم لقد ناف 
قالرغة وأين الإيانية العثرة وأين الدينية الشهامة فأين مرا، محراثا وخروا 

الوهم باْللهم، مر j ؤيألون يجهدون اناطل أمل يرى لؤمن عجبا يا أ الخم؟ 
عليرتب الذي الحق، ضر عن الكل إل محلي وهو يطلبوما، شريفة لهم غاية 

منخوئا ذلك، كل عته، التعبثر يمكن لا ما والآحالة، العاجلة الخ؛رايتح من نمره 
قزهدا ل وفعله، ونوله بدنه أو ماله ق الالم،ن إخوانه إعانة ق وزهدا المشقة، 
كنايالمويحح دإذهمّ ثالمون ُكوذوأ إن ؤ تعال- نال الحقيقية، مه ممالح 

[.١٠٤اء: لال-ه نزحورت. لا نا سمم ويزحوت ثالنوث 
ومصالحه،ناقعه وتبيض ووجوبه، الحياد فغل بيان من العلم أهل وعل 

ايوصم أن وعليهم ■مرهم، عل مما أعغلم ذللت، عل الناس وحض الض-روؤية، 
للدينالقوية ونفقامم وأفعالهم وأقوالهم وسكنامم حركامم جح أن لمض للم

أنيفهموهم وأن العظيم، الواج_ا هذا ق داخلة كلها الأءال.اء صرر ولغ 
^اعل حميعا اتفاقهم س يمغ لا المشارب ق والتباين الذامج ق الاختلاف 

علمقدمة الكلية العامة الصالح وأن لدانيهم، قاصيهم يجمع الذي الأصل، 
السلمانلدين مصالح العمل هذا وأن الشخصية، والمتاع الحزئية الأغراض 
استطاعبا السلمين وتقوية الدين نحر ق مجهوده يدي أن قرئ كل عل ثم ودنياهم، 

•هممهم ويمنا عزائمهم ؤيقوي الملمض ينهض وأن قول، أو فقة نس 
المافعةوانمأاءاتا الحربية الفنون تعلم ق الرغي—، والمرومن الرؤساء وعل 

لعي والصناعته، تعذرت ما واستجلاب الواقية، والحصون الأسلحة وعمل 
تحصيلها،عل العينة لها المبرة بالأّثاب بالعمل الاقتصادية والمتاع المصالح تنمية 

السلمنتقوية فيه ما فكل الدينية، المصالح عل العون هي الاقتصادية الصالح فان 
يدرسواأن وعليهم الحهاد، س فهو عنهم الأعداء من والشرور الأضرار ولغ 

منهمالحذر أخذ أسباب س ذلك معرفة فإن وسياسامم، الأجنبية الأمم أحوال 



النوحيةحمى j الصالخي محموع 

ؤيمتعينواانفه عل يتوكلوا أن النافعه الأصساب فعل وعلهم لسرهم، والتوفي 
ولاهم، انفويعجّوا بحالهم يغتروا ولا وقوتم، حولهم عل يتكلوا ولا به، 

•امب، حكل لهم محيون بل بأعدائهم، دستهوووا 
بالممس،الخهاد عل الخهاد؛الهال قدم تعال وافه المال، الحهاد الخهاد أعظم ومن 

الأعداءقتال عل يستعان وما الإطلاق، عل الفمان أقفل اطه سل ق الفقة فان 
الخهاد،مون جيع وإقامة إزما"م، المناسة والراكب وصناعتها، الأسلحة بتحصيل 

المالفبدل بالمال، الحهاد من شرهم لوقاية للأعداء يدفع الذي المال دفع إن حتى 
صررأ.وأشل منه هوأحطر ما عل مقدم الإصرار عند للأحاتب 
كلهالخثر لفعل جامع اسم فالبر والتقوى. البر عل يتعاونوا أن اطه أمرهم وقد 
قصررْ نحشى ما اتقاء عل للتعاون جامع اسم التقوى أن كإ . وطرقه ووسائله 

المنكراتترك وعل الخبرات فعل عل تعاونوا أي والأحرة، والدنيا الدين 
وتعليمه،وتدكثره بوعظه فالمعلم ذلك، كل عل تعين وسيلة كل عل وتعاونوا 

والشهامةالنجدة وأهل وسياسته، وتديثره وعقله برأيه الدال وذي بإله، والغنى 
هينقيمن فرد وكل وصناعته، بعمله يعين والعامل لغبرهم، ونحضيفهم بقوتبمم 

الواحدكالخسد المؤمنون فيكون بجاهه، الخاه وصاحب وتشجيعه، ورعايته 
هأتثهلعم ما أس قاثقوأ ؤ ت تعال ال ق، بعصا بعضه يند الذ.ي والبنيان 
القيام؛التْلاعق عير لأحد فليس الل.ينية، الأوامر حميع يثمل وهدا [ ١٦لاكغا؛ن: 

حعلوما أحتسكم هو حهادهِء حى آلده ل ويهدوأ ؤ - تعال؛ — وقال منها، 

القاري)ا/'ا'اا()ا،/ّا'ما(وتحفةوعمدة ١( ٦ • / ١ )٦ سالم سح عل الروي شرح انفلر: )١( 
القديروفيض ( ٢٧٤ا/ اجه) ابن سن وشرح ٥( ٢ ٤ الزرقاف)؛/ وشرح ٩( ١ الأحوذي)٦; 

nr/i) ))وسلاللأم)؛/؛-آ
CAU/A).الأساوكار))آ(انفلر:

—هأحرج أصابعه. بثن وثبك يا|_صاالا يعضه يند للمرمن اااالوس ه' الله رسول لقول مصدائا )٣( 
٢(. ٥٨٥)رقم ومسلم ٢( ٤ ٤ ٦ )رقم البخاري 



السالمينواجب 

[.٧٨]\ي: صحزجه فءقص 
فكونتدعوإليه، ام والدداهم، تسهله، التي بالطريق أجر بابهاد أمر فإنه،٧ 

يوصلالذي دينه، هو الذي العظيم الدين لهم واختار واجتباهم، ا،لومنين احتار الله 
العملهذا كان حث الحهاد، إل انمواعي أير من وهذا كرامة، كل ؤإل إليه 

منالدين ق عليكم جعل فإ ذلك ومع شر، كل ويدفع حم، كل إل يوصل الخليل 
حالهفدر عل كل عليكم وت؛ون سطيعون، ما إلا الخهاد من تكلفوا فلم حرج، 

ينايا٠ ؤ >عالت قال بالعهود، والوفاء بالمهل بالقيام الل4 أمرهم وقد ومقدرته. 
إنبآيهد ؤاوفوأ ؤ [، ١٣٥لاان-اء! ه ش ثندآء بأنشتّط محو'مإن ءامنوأكوثوأ آلذنن 

[.٣٤امدكاتطولآبلالإراء; 
علالتام العدل هو الذي بالقهل القيام وهما العفليإن، الأصلان فهذان 

والأبعدين•والأقربغ، الأنفس 
الدينيتم مإ وبالقيام ومصالحه، الدين أصول أكم من كلها بالعهود والوفاء 

بالحيلإلا أحد ارتفع فإ والمدافعة، والصر افه من والإعانة الهيابة وتحصل 
والغدر.والخور بالفللمم إلا أحد مضل ولا والوفاء، 

المرملثنيد بوالاقتداء الله، عل الوكل قوة إل مضعلرة كلها الأمور وهذه 
ومحضالافحة الأساب بجمح يعمل كان فقل ذلك، وْع التوكلان، ّيال فهو فيه، 

الشالأمور تيسمر ل وحوله قوته عل والاعتإد بافه الثقة هو فالوكل عليها، 
عملالتوكل فيكون القلبج، وؤلمانينة حصولها ق اممه إل والالتجاء العبد يباشرها 

يملكهلا غيمْ، يرجو ولا سواه، بماف، لا به، واثما بالله مطمئنا واجتهاد بحد 
الأمورأن يعلم لأنه متردد، ولا وجل ولا هياب غم القنرط-، يساوره ولا الياس، 

العزيز.القوي فإنه ومثينته، تدبيرْ تحتج أمورهم وأزمة العباد نواصي وأن الله، بيد 
الأحوال،وصلاح لهلمان والوالشرف العز الأولون لمون المنال اكوكل بمذا 

اللمان المحال فهذه الله، عل اكوكل قوة إلا ميلهم ل مضيهم j( زادهم يكن ول؛ 
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كلالتوكل يناق فإنه اوْلااة، إل والإخلاد والتخاذل والتواكل وا،لهاتة الخور 
وهممحارثبم عدوهم يرون الأوقات، هذه ق الناس ص كشر كحال المتافاْت 

ضخالتيجة فتكون يقاومونه، ولا الوسائل س بوسيلة يدفعونه لا ساكتون 
كلمن عليهم التنوعة المصائب وحلول وأموالهم ملكهم وذهاب استقلالهم 

والله.كلأ متوكلون، أمم ؤيزعمون جانب، 
الحكوماتبين العاهدات عقد الأوقات هده ق الخهاد وسائل أعظم ومن 

حكومةكل واحتفافل الاعتداء وعوم الصداقة كإل عل المحتوية الإسلامية 
يكونواوأن والتضاس، بينها والتكافل وخارجا داخلا ؤإدارتبا الدولية يشخصيتها 

فيإالاقتصادية الأمور وتسهيل حقوقهم، عل أو عليهم تعدى من عل واحدة يدا 
والأصولالأسس لهذه يجعلوا وأن لقلوحم، وتقرينا الكل لمصلحة طلتا بينها، 
الحائلةالعقبات ؤإزالة لتحقيقه عي الأحث ؤيسعوا لها، والنامية ما اللائقة أعإلها 
عليه.والتوكل الله بتيسير سرة فانبما صحبة، الرأي بادئ ق كانت، ؤإن وهده دونه، 

حميتربصون والأعداء مديد، يضعف مصابين المسالمون كان ؤإن واليوم 
والقوةالرأي صعيفي الإيإن ضعيفي أناسا بينهم س أوجدت الحالة هاوه الووائر، 

واضمحلال،ذهاب إل الملمين وأن ظع، قد الإسلام رفعة ق الأمل أن يتشاءمون 
قعي وبالأسباب، له عارض الضعف هدا فان غلهل، أعفلم هدا ق غلهلوا ولقد 
أجيال.مند فقل.ها الش قوته إليه تعود كإ كانت، كإ الإسلام صحة تحوي أسبابه زوال 

وتنكبواجؤ، نبيهم وسنة رحم كتاب خالفوا لأمم إلا الملمون صحف ما 
لهممهده ما إل رجعوا فإذا ورقيها، الأمم حياة مائة الله جعلها التي الكونية، السنن 
بعضها.أو كلها الغاية إل يصلوا أن لأبد فإمم ديتهم 

بليرتضيه، ولا الإسلام يحرفه لا والكل التشاؤم وهو المهين الذهب وهن.ا 
وأنهيسرأ، الحر مع وأن مأمول، الجاح أن للناس ويبين تحذير، أشد عنه بمدر 

فلميتقوالقنوط، اليأس س عليهم أصر لا أنه ويبين يسنا، عر بعد الله سيجعل 
الحقيقي.النجاح إل الأمم أقرب اللم.دن أن وليعلموا رحم، المتشائمون هؤلاء 



لمانالمواجب 

قراهميفعلون، ولا ويقولون عظيمة، آمالأ يوملون ط\و£ة هؤلاء ويقابل 
تعاليمهإل الرحؤع وأن الحميدة، العانة له وأن ورفعته، الإسلام بمجد يتحدثون 
أدنىلدينهم يقدمون لا ولكن ورفعتهم، أهاله لعلو الوحيد بب، الهو وهدايته 

الأقوال،فإن يقولون، ما لتحقيق حدية اعدة ميقدمون ولا مالية، ولا بدنية منفعة 
قار٣االأفعال،.إذا لأتقومإلأ 

ينزقرنوا والدين، الدنيا رجال وهم السلمين، عزة هم لطاتفة طوبى ؤيا 
إحوامم،وبإماض وبأقوالهم هم وأنفبأموالهم وجاهدوا والأفعال، الأقوال 
الذينهم فهؤلاء الأفعال، دون الأقوال أهل ومن النشانمن مذهب، من ون؛رءوا 

ايرورة.وأعإلهم المشكورة بمساعيهم العالية ااطالب، وتدرك الأمل، -بم يناؤل 
فاممالأمة، بشبان التام والاهتام الامماء والتربية الحهاد أصول أعظم ومن 

الأحوالتملح تربيتهم وبملاح وعزتبما، قوما ومادة أملها وموصع رجاتها محل 
وأحلاقهالدين روح فيهم يبثوا وأن العالية، التربية بتربيتهم يعتوا أن فعليهم كلها، 

والمشاؤ،المصاعب، عل وتدريبهم الرجولة، مبادئ وحح والعزم، والحزم الخميلة 
بروالوالخور الحين من وتحذيرهم عليها، والشايت، النافعة الأمور عل والصبر 

للتأحرمدءاة ذلك، فإن والدعة، والهزل المجون ق والانطلاق، والملمع، المائة وراء 
الأموروتدرك الأمال تعقد وحم المستقبل، رجال هم الحاصر ، وثبا١٢العظيم، 
وبأوصافحالأعل المثل والفضائل الحثر حمال ل يكونوا أن فاجتهدوا المهمة، 

المثل.القدوة والكيال والمروءة الحزم 
حمعل المسنمن ب؛ن التعاون الأوقارتؤ هدْ ق حموصا الخهاد أمور أهم ومن 
ه،دللتحقق ؤا ببعفس يعصهم واتمال والأقتصادJة، ة اسوالمالدينبمة سوومم 

قتمتوا وقد الأمور، هده ق بينهم الحيلولة ل جادون وأعداءهم ممر عددهم لأن 
قواهمأوهنوا حتى ببعض، بعضهم اتصال ق والسل.ود الحواجز وأقاموا تفريقهم، 
الأمر.هذ.ا ل محيون وهم حالهم، وماءيتح 

ويتفاهمون،لمون الميتحارف، حا التي الأسيايث، ق عير الابهاد أكثر فمن 
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الشيطانمن العليم السمح بافه أعوذ افن، الحكم افه كلام من الأن سمعها 
يسناؤس آلنومبمن دون من آمجرمحأJلآء الموبخون نتخذ ثُ ؤ الرجيم. 

دتخذ.وأ^٠ آوذين؛اْئوا ينايا ؤ [. ٢٨عمران: ]آو ه ق ق أش مت ذ'لكيإ 
دٍلكمِمن أتكتنب أوتوا بنآلذثرت؛ح ولأبا هروا دينكن أ-محدوأ آلذنن 
ثمبان ؤ [. ٥٧لالماJدةت ه موييئن؛j،،؛{ إن'تحم آلثد وأيقوأ اؤليآء 

انبثغوتآلموبجتزج دون بن اؤليآء آلكنفرين ون ئئخذ آلذنن وق٤ لينا ا كا ا عد 
>ؤنتاياألزين؛اذثوأ[. ١٣٩-  ١٣٨زاكاء: ه و|:أ خميئا ثي ألعنه هإن آيزه محذهلم 

عتطمش خعلوأ أن أريدون آلموبيزج دون بن أؤيآ؛ آمحنفرس ثتخدوأ لا 
إليهاذزلا ومآ وآللمى باش يومخويقف ولو [.ؤ ١٤٤]الساء: ه مبينا نلطنكا 

[.٨١]الاوا.ةت ؤ< ةنسمورت بيم ولكنًقب؛را اؤليآء أقذوهم ما 
بعدممستلزم إليه أنزل وما والني بالله الإبان تيمية• ابن الإسلام سخ قال 
،•١^٠^ عدم يمضى اللازم عدم لأن الإبان، عدم يوجب ولايتهم قشوت ولايتهم، 

وأمحرالعياب، ق والخلود محخهله موالامم عل اممه رتب المحةف١ن، بعض وقال 
ورسوله،وممابه الإيان؛اممه أهل وأما بمؤمن. ليس ممن إلا تحمل لا ولايتهم أن 

معه.والذين إبراهيم خليله عن الله أمحر كا يعادومم، يل يوالونبم لا فإتبمم 
غثك > [. ١٣]\دسة: ءهز4 عضن،آشُ هزئا '^١ أاياآمح.ن؛ا٠ثوألا نؤ 

ًفائوأولو وزّولهر أش حأد من يوآدويتف وألئؤمّآلآءحر باس يؤبتورت٧ قوما 
تتخدزأ،'انآ؛كلمةاْئوألأ >ننا.ياآلذث ١^. [ ٢٢؛انا"؛شأنأذانم4]الخادلة: 

ألذئنثنايا > [. ٢٣]التوة: i ألإيننن عل ألظن أنشنتوأ إن ازتآ؛ وإ-م'0كلم 
١[]ال٠تحة: بآلمودة إنيم تلمويحح اؤليآء وعدوكم عدوى ثقخذوأ لا ءامنوا 

:٤٩•ادشم)ا/ )ا(اقضاءالصراط 



التوحيدحى ل الصالخي محمؤع 

ص]مد:ماا[الآة.ؤ>ظههذ
منكميقوكم ومن بنص أزلئآة بمئبم أزلتا"؛ وآلثصنزئ ٥^' تقخدوأ لا ؛اثوا 
مرصتلوبيم ق آلذين واقرى آشيى آلموم يهدى لا آس إ0ِ ميم يإده'- 

آلذينيثولوث منهز ًفيما ئرئ ؤ الأية• [ ٥٢- ]الأثدة:اه 4 فيتم سرعوث 
حنلدونآس نخط ان قدمتمحا>شبلم ما نئن يقموأ 

ؤينايهاآلدنمن؛امثوأإنئهلءعوا'ممئكهموأيردو=فمعق[• ٨٠
أولثا~ةبمئيم كمروأ وآلذى ؤ [• ١٤ءمران:ا،]آل وو؟أ4 حنمسس صملتوا أمحكم 
لالأمال:مي[.>=لمئ4 ثمعلوه تعيس!٩ 
سءئاإتيز ثرًًفن كدت لمد قبقنك ان ولولا ؤ محمد.ت نبيه حق ق وقال 

هنصما عليتا لك -نحد لا قم وتينزآلمات ضقزآلختوة ألاذقنك إ؟؛إإآاقليلا 
ثمدونوبما منكم برء'ؤأ إة ؤ ت معه ومن إبراهيم خليله عن وقال ئلأ-هم\[. ]الأمراء: 

باشومنوا حى ؛^١ ؤآنتعصآء آدد'ؤة ؤتيثغلم بينتا  ljujبكندون من 
هقطنق الدى إلا ري؛( تعبدون مما براء إني ؤ عنهت وقال ٤[، ]المنحة: ه م وحده 

[.٤٨]مريم:ه آش دون بن عوينح تن• وما واعترلكم ؤ • ■منه وقال • [ ٢ "٧ ٢ ٦ لزخرف؛ ا] 
عللاشتإلها اممه، إلا إله لا ت معنى هي الموالاة، وهذه البمراءة فهده العالإءت قال 

التيإبراهيم، ملة وهي الإسلام، حقيقة سواه عمن ونفيها وحده، فه العبادة إثبات 
هألمقرمحين بن كان وما حغيما إبزهينز ملمة اثئ ان ؤ بقوله• باتباعها أمرنا 

]النحل:مآآا[.

واصحةالحجة، بينة الدلالة، ظاهرة اطه آياينن، من بعصا الملمون أ-؛ا فهذه 
واليهودوالمشرين الكفار يوال لم مكل عل بمئنهلوقها حاكمة الرهان، 

كافرأنه كمرهم، ق يثلث، أو أفعالهم ومحئن شركهم، عليهم ينكر ولا والتماري، 





التوحدحى j لخي المحا جمهمع 

وقداممه، رحمه قال ما آخر إل ٢، الأءاحمأ رطانة يعلموا لا عمرت وقال . المجوس 
ا.١^^ أهل وزي إياكم ذارسن بلاد ل القثمين لمتن الإل عمر تحب 

المودةلقطع إلا متابتهم عن افه محير ولر محصر، أن من أكر ذلكا ل ورد وما 
آلذلنإل ثركثوأ ولا ؤ تعالت قوله ق ه هماس ابن ونال السلمين• وبتن بينهم 

ولنالحبة ق الميل هو الركون قال! [ ١١٣الآُة1 ]مود، ه آلنار هثمثآكم ظلنوأ 
قرىلهمظ٤/أن الركونإلاتكفار من :إن الكلام، 

المساقيول كمن الأعإل، تولوهم أو تولوهم أو تطيعوهم أن ت عكرمة وقال 
قرطاساناولهم أو قلتا لهم برى أو دواة لهم لاث من الثوري• وقال ، والمجار 

٢•الوهمدأ 3، ض هذا 3، لحل 
إليهموالانقطاع أهوائهم اشاع عن الهي فيها ت القرين بعض وقال 

داكزيحم والشه والرصا؛أع،الهم ومداهنتهم وزيارمم تهم وجالومصاحتهم 
٢•لهم؛ نعفليم فيه بجا وذكرهم زهرمم إل العثن ومد بر:ام، 

جالسبم'ن فكتف المر الميل هو والركون 4 ؤءا' دلا ؤ تحال• قوله دلأمل 
اممهإل تحببوا قال أنه ١. عيي عن ؤيدكر الكلام. لهم وألان وآكلهم الكافرين 

محورة.يله وفه: ( ٧٢٢رقم  ٢٢٨الأرشد)٢;القصد j مفلح ابن ذكرْ )١( 
لرزاقا وحمد < ٦٣/ الدية)١ ق ومالك ١(  ٤٨٦ • رقم  ٤٢٣ الكثرى)٩; ت j المهقي أحرجم )٢( 

تولمن ب أم، ابن أحرجه يما م الخطاب ين عم عن كلهم ١( ٦ • ٩ رقم ٤ ١ ١ / صنفه)١ مذ 
(.٢٦٢٨١ءءلا،فيمسفه)ه/ههرذم 

(٩٤٢رمم  ٢٢• الهداة)أ/ أحادث نحرج ق (والدراة ٨٥٧رنم  ١٣٢ الخفاء)١/ كثف )٣(انذز: 
(٢٢٦/٤٠الر١ة)ونمس، 

(.٢٩٦القدير)أ/ وفض ( ٩٣والودع)ص ١( ١ الكاتر)مرآ انظر: )٤( 
اكور)أ/'خأ<.الدر )ه(انفلر:

(.٩٣حبل)ص بن لأحمد الورع انفلر: )٦( 
(١٣٢/٤ّ)٧(انئلر;فضالقدير)
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فإذا• بخطهم الله رضوان واطلبوا عنهم، بالبعد إليه وتقربوا انماصي، أهل ببغض 
وقواللحدين. وادافقين والكافرين ؛المثرين فكيف المعاصي، أهل مع هدا كان 

منهع ررالمرء وفيه ا، من أحدكم فليقلو حليلمه دين عل المرء رامحشر الحدث: 
•٤ رحم* ^ ٠١٥فيهم قوم عل الرحمة حديث؛»لاتنزل وق خ القيامة«ر يوم أحب 

المومننعل محب، أنه يتب؛ن العلمإء، وأقوال والأحاديث، الأيايتج من تقدم وتما 
هوحقيقةذلك، وأن عنهم، والبعل منهم، والراءة والمثرين، للكفار العداوة إظهار 

لأجلرغسهم عل ووافقهم وأطاعهم، المثرين وال إذا لم المأن وسير1، الإسلام• 
ؤيبغفهم.كفرهم يعرف، ولوكان كافر، أنه إكرام غر من غره أو مال 

منموضع غر ق علميهم والغلغلة والمشركن الكفار بمجاهدة الأمر حاء وقد 
بمن، فكيفلتا، مولوكان المجاهر؛المعاصي عل بالإنكار الأمر حاء بل اممه، كتاب، 
السلمين؟من أهدى سيلهم ويرى وبحهم المثرين يوال 

لمسيسوتعرض الوعيد، ق لحل فعلها مذ أمور معرفة الملم عل فيجب، 
يقولونفيها طاعتهم ومداراتبم، الكفار مداهنة القليل، الركون العام، الااتول النار. 

الإسلام،أمراء عل الدخول ق وتقديمهم الحلموس ق تقريهم ؤيشترون، 

وابنا4اركوالزس)رقمْءمآ( (وض ٩٤٤٥مي٥٧/٧بيايرJنمالإبج^ن)
 jت1ر؛حمدية صام(دمشقioY/ivواننلر: ٤0-؛) ٢(.• ٠ المثور)آ/ الدر

 )Y( ( ٢٣٧٨)رقم والترمدى ( ٤٨٣٣)رنم داود أبو أخرجه /Y(٣٣٣٤، • ٣ واحمد ) والقفاصj
ذوايهمي ٢(  ٥٧٣)رقم واسلي ( ١٤٣١)رنم حبي بن ومد ( ١٨٧)رقم الشهاب مد 

وكذاالترمذي، وينه ٤( ٦ )ص ة العزلق والحطاي ٩(  ٤٣٨، ٩  ٤٣٦رقم ٥ ٥ )U/ الشعب 
وتحفة٢( ٢ ١ ا/ القارى)١ عمدة وانئلر: ١( ٥ ١ اكللقة)ص ذالأم حجرالعقلان ابن الحاففل 

(ولمىبنوله:•بمJر«.١Y٣/١٣انمود)الأحوذي)يمأ؛(وءرن 
(.Y٦٤١،Y٦٤الم)رتم•وس٦(  ٠١٧ ٦. ١ ٦ ٩ ٦، ١  ٦٨الخاري)رنم أخرجه )٣( 
والديلمي( ٧٩٦٢رنم ٢  Y٣/٦)الشعب ي واJهقي ( ٦٣)رقم اأفرد الأدب ذ أخرجه )٤( 

 jوهاد ( ٧٤ ٩٩رنم  ٧٥)ه/ الفردوس د م j المل، والروزي ١( • • ٥ رنم  ٤٨٩)آ/ الزهد
صعق.إمناده و (  ١٣٥)رقم والصلة 
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وٌراورتمممحالتهم بطانة، اتحادهم الوظائف، ق استعإلم الأمور، ق مشاورتيم 
اف،حونم وقد امتئإنم العام، الإكرام والطلاقة، لهم البشاشة عليهم، والدخول 
مصاحبتهمأهوائهم، اتباع مناصحتهم، ثيء، بالني ولو أمورهم ق معاونتهم 

تعظيمهمفيه ما ذكر بزييم، والتزيي تبمم التشبه ؛أعإلهم، الرضا ومعاشرتم، 
ديارهم.ق معهم والسكنى وحكإء، وحكام مادايتؤ كتميتهم 

ولاغرهم، مع أو منهم أقربائه مع ذللئ، يفعل أن ؛؛ن فرق فلا هدا سن إذا 
القيمتابن قال لم، مقالبا ق أعدائه ومحبة افه محبة تحتمع 

،كاذر إمق ذالئ ا مه لحثا دعى وتالحسي، أعداء نحب، 
الدين،عن الزمان هدا أهال من كشر انحراف، للث، تبين تقدم ما فهمت، إذا 
تركهممع أتمالهم وتحين ومحبتهم، المشركين موالاة إل لمادرتم المرمحة وردتمم 

أنه لتفناصح لم مكل عل ويتعين فيجبا الحرمايتج. وانتهاكهم الواحباتح، 
والموالاة.التول بين الفرق من - اممه رحمهم - العلياء قرره ما ، يعرف

أوليائةالبشاشة من ثيء ؤإظهار الكلام، لين مثل الموالاة _ت افه رحمهم - قالوا 
دينهمومن منهم الراءة إظهار مع المرة الأمور من ذللئح أشبه وما الدواة 

حهلر.وهوعل الدنوبح، كبائر من كثيرة مرتكبا فهذا متهم، بذللثح وعلمهم 
الملمينعل لهم والمعاونة والنصرة عليهم والثناء إكرامهم فهو التول وأما 
عليهنجرى أن بجتا فاعله، من ردة فهذا ظاهنا، متهم الجراءة وعدم والعاشرة 

ومنبم. المقتدى الأمة ؤإخماع والمنة الكاب ذلك عل يدل ك،ا المرين، أحكام 
الأله1رحمه قال المحنى هذا ق ، ر مليم ن افه عبد ن محمد القصيم لعلامة كلام 

ؤيرصىذللث، إل ؤيطمثن الكفر، من عليه هم ما ويود يولهم أن الأول؛ النؤع 
ريبؤ.بلا كفر فهذا به، 

(ا٢٦٤/٢المم)ابن )ا(اظر:شرحنمدة 
(.٧٣٧رنم ١ ٥ —٩ ١ ٥ ٠ ترو0)٦! ثانية حلال نجد علياء ق ترجته انظر؛ )٢( 



دسهالرء به بمفظ ذ،ا السة الهدية 

فهذاوتضليلهم، عليه هم لما كراهته مع دنيوي لغرض يؤدهم أن اكانىت النؤع 
للموعيدتمتعرض الذنوب كبائر من كبثرة أتى قد 

كلمن بريء ررأنا M.' قال فقد عندهم والإقامة المثرين بلاد إل فر الوأما 
قالجندب بن محمرة وعن . تاراهما«أ تراءى لا المثرين ظهراف ين شم مسلم 

عله الني وأحد ر مثلهاال فإنه معه محكن أو الشرك جامع ررمن ؤؤ! اممه رسول 
لهم.حرثا تكون أن إلا المشركن، نار نارك تراءى لا أن أصحابه بعض 

يوهنهمالذنن إن ؤ بقوله• الهجرة عن تحلفوا الذين لمن المافه عاتب وقد 
منبمكة من إل -يا كتب الأية هذه نزلت لما ت قيل الأية. اذميم-لم ظالى 1لمقإكه 

بنأقام من كل ل عامة الأية وهذه فخرحوا. بالإقامة لهم عذر لا أنه السلمن: 
حراما.مرتكب ه لفظانر فهو الدين، إقامة من متمكنا وليس المثركن، ءلهراق 

معالكفر بلاد ق المقام لمسلم محل لا أنه ق محتلف ولا لم: مسرح ل القرطي قال 
وهذاه، نقعل الفتنة ولخوف عاليه، الكفر أحكام لحريان منها الخرؤج من التمكن 

القيامة.يوم إل مجوبد ثابتا حكم 
يكونلا مما غيرها ولا لجارة الكفر بلاد يحول لملم محوز فلا هن.ا وعل 

-اممه رحمه - مالك، الإمام أبهلل وق. الملم: الأسير وفكاك كرمحل الدين ق صروريا 
انتهى.،. للتجارةلالهند بلاد لحل من شهادة 

الكفارعداوة ملم كل عل واجبا محإن: بن مليإن الشخ وقال 

(٢٢٦٤جب٣٠٣/٢(واسراقفياصر)١٦ص)يم٤•)\(احرجه 
(.٣٣٩انمود)U/ وعون ( ١٧٨الأحوذى)ه/ وتحئة ( ٣٩رأ/ \و\وي تع و\م: 

شروانظر: ( ٥٧٥٦رقم ٥ ٥ ٩ الفردوس)م مد ي والديلمي ( ٢٧٨٧ابوداود)رنم احرجه )٢( 
الفم)ي/هاآ(ابن اينهم)ا/..إ،أ؛ه()آ/امم(يمالأمذي)0/-ها(وحاتج 

(.٣٣٧وءونالمود)يم 
١(. ١٧/١اتلالجدة)آ/ الرائلوال)م(ص،رءة 



التوحيدحى j المالخي بمدع 

قال(أن )إل والبدن واللسان بالقلب ومفارقتهم وهجرهم وبغضهم والمنركن 
اضأعمى من قول وأن والبغضاء بالعداوة التصريح هو الدين إظهار أن نمحن 

الحجمن ولا الصلاة من أحدا يمنعون لا الكفار كون الدين إظهار أن مله بمثرة 
وعقلا.شرعا مردود باطل قول والأذان 

محبةالمومتين عل الواجبات أعغلم فمن —■ افّ رحمه — عتيق بن حمد الشخ ونال 
وبغضوموالأتبم، بضآدم، وصالحي كالملائكة الأشخاص: من بحه من ومحبة الق، 

ذلك.فعل من وبغض والباطنة، الذلاهرة والأعإل الأقوال من افه يبغضه ما 
أوه محالولر الله، عدو إل يهلمئن إ المؤمن قلب ق الأصل هذا رسخ فإذا 

صارواضمحل، الناس من كشر قلوب ق الأصل هدا صعق فلما إليه• النظر يلفت، 
بلادوصارت، طلق، بوجه كلأ يلقى أوليائه، ْع كحاله اممه أعداء ْع منهم كشر حال 

الأرضتهليقه لا الذي افه غض، نحش ولر الإسلام، كبلاد عنده الحرب 
الراسيات.والحبال موات وال

ومبلغهمهم أير وصارت الماص، من كم صدور ق الدنيا فتنة عفلمنا ولما 
قاممه أعداء إل افروا فافه، يسخهل. ولوبوجه الم،اسها، عل ذللث، ملهم علمهم، 
اللهعهد فنسوا أمردينهم، عليهم الشيهلان ولير أوطاتبمم، ل وحالعلوهم بلائهم، 

عنهمنكم وما فحيوه ^لئسولا ءاJنكلم ومآ ؤ قوله: مثل ق عليهم أحذْ الذي 
_:اممه رحمه - قال ما آحر إل ٧[ ]الخنر: فانتهوأه 
المثرينبلاد إل الفر محرم الله: رحمهم قالوا: المحقفن لبعض كلام ومن 

وعيبوتكفرهم دينه إظهار عل يقدر منحة له قويا السالم يكون أن إلا للتجارة 
وليسإلمهم: والركون مولتم من والمحفظ منهم والراءة عليهم والطعن دينهم 

نأكلولا الصلاة ق نعتنلم إنا القائل: وقول الدين: إظهار فقهل الصلاة فحل 



دبمهالمرء يه نحفظ ف،ا الثمينة الهدية 

؛•ذكرأمما لابد بل الدين إظهار ي يكفي لا ذبيحتهم 
كفار،بامم لهم بمرح وأن والكفار، الشركن من ينثرأ أن تقدم هوكإ ت قلت، 

وقولللدين، مظهرا يكن لر ذللئ، نحمل لر فان منهم، ذللث، ويعلمون لهم، عدو وأنه 
ممنالخثر به يظن من عل فالكلام فاسد، نول علينا، ينكرون لا إُبمم بعضهم• 
يظنمن وأما ا،لويقة، الكبر٠ من يسلم لا أن الرئة، من سلم إن عليه نحافخ نحالطهم 

أكثركحال من سبيلا أهدى دينهم يرى أو وموالأتمم الكافرين مودة به 
السالمن.دينه عن مرتد فهدا اليوم، الناس 

بعض،س أكر بعضها أنو١٤ المعاصي أن اعلموا اللت رحمهم العلياء بعض وقال 
توصلوذراع وسائل له الدنبح وهدا قالت أن —إل عبادته ل بافه الشرك فاعفلمها 

الزمانهذا أهل أصبح وقد أنواعها، احتلافح عل النه أعداء موالاة فاعفلمها إليه، 
تحريموفيه القرآن، يقرءون يواليهم، من يوال أو يواليهم وأكثرهم منها، فلة غل 

بجندق لا الاس وأكثر قال: أن إل ذللث،. يفعل عمن الإي،ان ونفي موالأتمم، 
بالكل-كفر كمن بمعفس كفر ومن يعفى، ويكفر يحض قومن وصدم، الإسلام 

مراتب،ذللث، ودون والصداقة، والصرة هوالحب، الموالاة أصل بعضهم؛ وقال 
تئاربحالإسلام ونواقض ،، معروفهو ما والدم الوعيد من با ذنولكل متعددة، 
عثرة.منه عليه والجمع العلياء، ممنفات ق هومعروف كيا ناقض، أر؛حيانة 

صححأو كفرهم ق سك أو المثرين، يكفر لر من العشرةاا رامن الثالث، 
المسامينعل ومعاونتهم الثرين مظاهرة منها والثاس كفر، وامحتحنه من-ه:هم 

٥.٢[١ ١ ]المائدة: ي محأبمم ءإِدهد نذكم ومنيثوكم ؤ • تعال لقوله 
للم وهل يعطهم لميهه:ؤ تعال قوله 3، المقرين بعض وقال 

(.١٣٨- ١٣٦الجدة)آ/ والمسائل الرائل لجوي' انثلر: )١( 
صدينىوالوئب)ا/هس.الشيخ 





ديتهالرء به بمفظ فيإ الثميتة الهدية 
٦٣٣

فإنارتكبه، ما نح ويعرفه _، بحانه ّ_ اممه إل يدعوه ينصحه أن الأمر بوا وحماعته 
قاسولكل عنه، ؤيبتعل فيعاديه وعاند أصر ؤإن ا،لطلوب، هو فهدا وأناب تاب 

إنؤ مرشدا وليا له نحد فلن وخلاله فتنته افه أراد ومن ارتكبه، ما حكم 
نروأحى ءايؤ يقذ جاءم ولو زمح|أ يوبنون لا وبك ًفلمت عنيم حملم، 

]^:آكدابلأبمن'©4 
الصرامحل)اقتضاء فليطالع بأدلتها القيمة المباحث هده عل الوقوف، أراد ومن 
ورسالةالإشراك، أهل موالاة حكم ورماله تيمية، ابن الإسلام لشيخ المستقيم( 

ؤيشفي،يكفي ما يجد فإنه الإشراك، وأهل المرتدين موالاة من والفكاك الجاة بيان 
طريق•لأقوم والهادي الخوفيق ول واف 

علالخْلر أعظم من الأجنية الثركاُت، مع العمل أن الملمون أتيا اعلموا 
الفوضى،وانتثار الأخلاق، اد وفالعقائد، تغيثر من يجمل لما السلين، العإل 

واستنكاروبغضهم، وأهله، الخير بسب الأن من فاهوا وقد الإسلام، عروة ونقض 
واتبعواالصلاة، وأضاعوا وزخارفها، الدنيا إل ومالوا علنا، وخالفوها المنن، 

منهم.القليل إلا وأضلوا وصلوا اكهواينتح، 
قسمانتعل الأجنبية اكركاُت، عند الأن الموجودين العإل ؤإن 

تحسا١لمحبوسن الخاصة، وأشغالهم ومكاتبهم بيوتبمم ق المتحدمن الأولت 
شاءوا،كيفا فيهم يتصرفون حقيرين، ذليلن لهم خاضعن وسيهلرمم، أوامرهم 

يفرقونلا المحرمايت،، من لكثير فاعلمن اوواجباُت،، من لكثير تارين هم ذلك وْع 
إلاإله لا أن شهادة من ولا اسمه، إلا الإسلام من يعرفون ولا والباطل، الحق بين 
الإسلامعن ردتيم ي شلث، ومن مثلهم، فهؤلاء لففلها، إلا اف رسول محمدا وأن اف 

محرمةالخدمة هن.ه ومثل النافع، العلم رائحة يشم ولر الصحيح، الدين يعرفا لر فهو 
الأمة.ؤإحماع والمنة الختاب بنص 

ؤإصلاحالأبار وحفر البيويتج كبناء معينة؛ أمأل عل الأجراء اكاق؛ الشمم 



٦٣٤

التوحيدحى j المالخي محموع 

حائزةالإجارة هذ0 فمثل شهرية! أو يومية معينة أجور ق ذك أشبه وما السكك، 
والقتاملهم، والاستدلال الخفؤع وعدم عنهم، بعدهم بئرؤل الضرورة، ْع 

الشرؤع.الوجه عل وأدائها الإسلام بواجبايتؤ 
وانتشارالحرمايت،، وانتهاك الدين، غربة استحكام من تقدم! ما فهمتم إذا 

بلادإل فر الوحكم وا،لوالأة، التول ب؛ن والفرق الفاسدة، والعقائد الفسوق 
والإجارةالشركان عند الخدمة ؛؛ن والفرق الدين، إظهار كيفتة وبيان المثرين، 

أهلهوتعرفوا به، لعملوا الصحيح الدين تتحالموا أن عليكم فواجب، معهم. 
ؤإنعنهم وبعدوا فتبغضوهم، أهلها وتعرفوا لتجتنبوه، الشر وتحرقوا فتوالوهم، 

الاءام،إل الشيطان يقويكم كالأنعام تكونوا ولا أوإخوانكم، أوأبناءكم آباءكم كانوا 
تشعرون.لا وأنتم دينكم من محرجوكم حتى شاءوا، بإ فيكم الكفرة ؤيتحكم 

لماوعمل نفه، دان من ررفالكيس الله بفرائض وقوموا الله، حدود عند قفوا 
أمر-*؛ ;٦٠۶من يا ، الأماق® الله عل وتمنى هواها ه نفانح من والعاجز الوت<، بعد 

يإذاؤ لبه• افه فال والفاسفن، والمتاففن المثرين عن بالبعد لكم نصيحتي دينهم 
[.٦٨]الأنعام: ل؛اننتثا زأين،همن'محوصون 

ابتعدواقليل، وخثره كثير شره زمان ق إنكم وهلاك، عار الأشرار مرافقة إن 
الرصامن بنصيب أخذتم عملهم، ق تشاركوهم لر إن فإنكم السوء، قرناء عن 

ومنسواء، الإثم ق ؤإياهم أنتم فذكونوا عليهم، الإنكار عن والسكوت؛ عنهم 
قيقع المعمية عن والساكت، فيها، شريكا كان كلمة بثهلر ولو معمية عل أعان 

٦٢٦٣'رنم  ٣٦٩ ٨١الكبرى ل والثهمي ( ٤٢٦•عاجه)رنم قوابن الني إل ممءا أ-مجه ( ١ت 
رنم ١٢٨ )U/ الك-تر ول ( ٨٦٣رنم ١ • ٧ )Y/ الممر j والطبراي ٢( ٤ ٥ ٩ )رنم والترُدى 

والدالى)رقمآ!آاا(والخاكماأاَا(وأحد>إ/؛آا(واوزار>خ/ياإرقمبمحأم 
ضل.رى ال-ونمل الوفمن. ل وصححه ( ٧٦٣٩رقم  ٢٨• )أ/ ( ١ ٩ ١ رقم ١ ٢ ٥ / ا) 

•٠(.رقم١٢0/٤٣٨م.Ljىjرف٠)



دينهالرء به نحفظ فيإ الثميتة الهدية 

يتقومن ؤ عنهم العد لكم وحثر أهله( ومراممة الباطل، عل )السكوت معمتن 
أحدولو مآ-م[، ]الطلاق; ب خمتسب لا حستا من ويرويه نيأ؛ا محرجا اةُ آس'قيل 

الدخولمن له محر بقريته محترئا خمالآأو كان أو حطب بحزمة وجاء حبله الإنسان 
الأجنبية.الشركات هذه ق والعمل 

هيالتي الصلاة وضيعوا بالدين، ماونوا اليوم العإل أكثر أن المعصية ومن 
ولادين سق لر الصلاة ضاعت، ؤإذا ا ^١ صلاة لا لمن دين ولا الإسلام، عمود 

عينفرض وهي موجودا العقل مادام بحال تمهل لا لازم فرض فالحلاة إسلام، 
والغنيوالميم والصحيح والمسافر والحاضر والأنثى والذكر والعبد الحر عل 

منقريب حنو، كل عن بعيد ٢، الإسلأمل ي له حظ لا كافر، الصلاة وتارك والقشر. 
المقتل-ىالأمة علمإء ؤإحلمع النبوية، والأحاديث، القرآنية، كفره؛الأيات تقرر شر، كل 

يوحروبغابهم منهم يصلون والذين معروفة، لأنيا الأدلة،  jSjjنطيل ولا -؛م، 
حلم،-قلف1امنشي ؤ٠ حقهم؛ ق اممه قال فيها، الواجج، يودون ولا أوقاما، عن 

وقالوقتها. عن تامحرها ه]مرأم:بمه[فالإضاعة آكزو'ت واثتعوا آلصلموه اصاعوا 
[.-٥ ٤ ]الماعون: ه ساهون صلابر عن هم الآئ؛(آلذى قنينا ؤ تع١لت 

الصلاةيؤخر فمن أوقاما® عن الصلاة يؤخرون الذين ارهم ؤؤ؛ الني وقال 
لهدين لا وأغواه، والشيطان الهوى أضله قاو الله، عن معرض سفيه، فهو وقتها عن 

•( ١ ٠ ٠ ٣ آ/ عنه) اه رصي عود مبن افه عبلؤ عن الصلاة تدر تعقلتم ل المروري ذكرْ ( ١ر 
رب ٢٦٦)م ١( ٥ ٥ ٩ رقم  ٣٠٧/ محه)١ اف ض َ عن الكبرى ته ق ^ أخرجه )٢( 

وفال٨(  ١١٨ رقم  ١٣• )A/ الأوسط ق واسرش ( ٨٢رنم  ٣٩ا/ الموْلآ) ق وuلك ( ٦٢٩١
الصحيح.رجال ورجاله الأومعل ق الهلراق )ا/هه؟(ثرواْ المجمع ق الهٍثمي 

رنم ٣٨٧الأوسط)أ/ ق والفراق ٢(  ٩٨٢رقم ٢ ١ ٤ الكبرى)٢; ته ق المهقي أخرجه )٣( 
قال٤( ٢ رقم ١ ٢ ٤ / الصلاة)١ قدر تعقيم ق وازوزى ( ٢٨٢ رنم ١ ٤ ٠ أ/ وأبويعل) ١( • ٨ ١ 

وكذلكونمه، وصحح رفعه البيهقي صعق  ٠jjj(:٥ ٦ أ/ تمبرْ) ق اض رحمه كبر ابن الحاففل 
(.٦٤٢المتنور)A/ الدر وانظر: الحاكم. 



٦٣٦

التوحدحى ل الصالخي محمؤع 

لهليس هدا فمثل العيوب، عن يردعه له حياء ولا الذنوب، سيئامتج عن ينهاه 
حتىعنه والبعد هجره السالمين عل محب شهادة، )قول( له يقبل ولا عدالة، 
عقيدةعل التلميد فان الإفرنج، مدارس ق يتعلمون الدين هؤلاء ومثل يتوب. 
إلاحم يغتر ولا الإسلامي، الجتمع عل ثيء أصر فهم وأخلاقه، ودينه أستاذه 
الإسلام،دين إلحادهم يثهلل ما أعظم أن علموا قد ورسوله الله أعداء فإن جاهل، 

قالتعليم ■بجعلون أو بالكلية، مدارسهم عن وأبعدوه ا،لتعلمان، عن الدين فنحوا 
مى.ماّتابلا صعيما شيئا الدين 

الحديدالنشء ترى ولهذا ومقدماته، الإلحاد مبادئ هي العصرية العلوم ويرن.ْ 
لضعفافيه لهم بصرة ولا عندهم، للدين قدر لا الشركات، ماوارس ق التعلم 
اخارتبغتره وتعلقتا والقلوب الدين ق البصرة صعقتا ومتى عندهم، تعاليمه 

يالث«ركاتا مدارس ق المتعلم النشء وهدا مشاهد، هو كإ والأخلاق، الأديان 
الأخلاقإفساد ق أمتهم عل سلاح أير هم المال وبعض الخارج، أو الداخل 

فلايغتر-ا-م.والأديان، 
وانتمقزنوأ ولا ييغوأ ولا ؤ وللموضن ولرسوله فه العزة ت لمون المأيها 

اطه،لأعداء أنفكم ;^^١ لا [، ١٣٩]آن إِنكشرنوبجنجآرمج 
الونيا.من بعرض دينكم شيعوا ولا 

ورسوله؟اطه لأوامر مْليع من هل للنصيحة؟ سامع من هل 
فانوالأخرة، الدنيا ق عد فيعنه؟ ورسوله اطه مى عا مته ص شل 

الأجنبية،النركاتح هل>ه معامل ق بالأجرة العمل إل الملمون أيبما اضطررتم 
أخلاقولا مستقيم لهم دين لا الذين الأرجاس، الأجناس هؤلاء يمخالهلة وبليتم 

لكمورفعتا تامة، منهم الحقوق لكم أخدن، قد افه أيدها حكومتكم فإن شريفة، 
فعليكمالإسلام، ، لثرفسواكم عمن وميزتكم المصالح، لخم وحففلت، الأجور، 

وأعفلمهابتعاليمه، والعمل الإسلام والقيام؛واجبات، — وتعال سبحانه — اطه بتقوى 



دينهالرء يه كمحفظ فيإ الثميتة 
٦٣٧

المنكر،عن والنهي بالمعروف والأمر حماعة، أوثاما ق الصلاة التهادتين بعد 
منهم.بدينه أحل عمن والعد لهم، الصيحة وأداء السالمان، لحإعتكم 

منهم،واحذروا وهم، نحالولا تثاربوهم، ولا تواكلموهم، لا اهجروهم، 
باللام،تدأوهم ولا للكافرين، عوا نحف ولا يستحقونه، بإ ليعاملوا حالهم وبينوا 

الأمانةوأدوا والعا.اوة، البغضاء لهم وأظهروا الأمور، من ثيء ق تعفلموهم ولا 
علميكمما وأدوا الحقوق، من لكم ما وحذوا ، حانكم من نحونوا ولا ائتمنكم، لن 

معصيةز لمخلوق طاعة ارلأ كان من كائنا أبدا أحدا الله معصية ق تطيعوا ولا منها، 
فاصهروهمطريق ذ لقوكم محإذا لهم، تقوموا ولا باللام، تبدأوهم لا ، الخالق، 

نبيكميقول( اليهود، حالفوا وأفعالهم، أمورهم من ثيء 3، تقلمدوهم ولا أضيقه، إل 
واستإعالسثكراات،، من ثيء ثربح واحذروا ،، ^ ٠١٠٣فهو بقوم تثبه رمز ا. 

مواءوالمزامثر، ممية والوالربابة والصندوق ينإ كالاللهو وآلأُت، الغناء 
غبمره.أو الراديو من أكانت، 

والمروءةبالدين نحل ما كل من والتحفغل التام الاحتراز علميكم فيج—، وبالخملمة، 
اسمرأفقد اتقى فمن مشتبهات،، أمور و؛يتهءا والحرام؛غ،، يغ( ®والحلال، 

خانك•من ولانحن اتمالأؤ، من إل الأمانة رأي قو: اف رّول قال تال: ى اف رصي أنس فعن )١( 
،٣٥٣٤وأبوداود)رنم ( ٢٧٣٨رقم الخارة)U/ ق؛لأحاديث ب أخرجه 

إآآا(واكارس)رئماأ(واازماوي)رنم . ٩١رقم  ٢٧•ا/ همهم(والمهقيفيامرى)• 
والخاويث،١(  ٨٢- ١ ٨ ١ والحل)A/ ١( ٩ ١ )U/ والأذكار ١( • ٤ الأم)o/ وانظر: ( ٢٥٩٧

الحاكم)آ/مهرنما-هأآ(.وصححه ى\ذوطي 
وأخمد( ٣٦٧رنم  ١٦٥; ١٨الكستر)وذ ( ٤٣٢٢رقم ١٣٢ الأوسط)٤; ق الفراق )أ(أحرحه 

3،الهبمي وقال ( ٨٧٣رقم  ٥٥الشهاب)أ/ مد ق والقفاعي ( ٦٦)ه/ ٤( • ٩ ،  ١١٣ / ا) 
والأوسطالكبد 3، والفراق الزاد ولواه الصحح رجال أجد ورجال (: ٢٢٦الجمع)ه/ 

وتحفة( ٥٨والتمهسل-)a/ ( ٢٨٢القارى)U/ عمدة وانظر: المحيح. رحال الزار ورحال 
 /r(٩٣الأحوذى  )ا،آ؛ا(.•)؛/ ٣( • ٩ ٢، • القدير)٣; وفيض ٢(  ٩٨)ه/ ١•

نحربجه.تقدم )٣( 





عشار3:التاسعة الؤسالة 

هية

اسوديةق الئوداخو سى أق 
وهههاه،فياة1وسة

بميم

الخلالاكبني هى سد اكةةود/ \س' 
اسةاهملأس،الدية بالخاس الهؤ،أيى 

دسا1د<





الأليمةل له ولاحظ المودية ق داحل ص ءءس أن عل الإتجلية الرامن 

ندمن له وما يولد ولر يلد لر الكإل، بصفات التفرد والحلال، العزة ذي ف الحمد 
بالعبادة،إقرائه عل الناس ليدلوا رسله أرمل النعال، الكبثر هو بل مثال، ولا 

الأنبياءحمح عل وسلامه وصلاته الإبادة، إل -م المقفى الشرك من ومحدروهم 
الدين•يوم إل بإحان اتجمم من جع وعل المنتن، خاتم محمدا خصوصا والرسلتن، 

الذيالبغدادي، الدوريير إمإعيل منير اليد تلميدي إئ كتب، فقد بعدت أما 
تقرينا،محتن أرع مند التحدة الولايات جامعات إحدى ق الهندسة يدرس كان 

علميه،ؤيتثهلماولون الدين، ق نحادلونه وأحيوا عليه، نحمحوا النصارى أن واخرل 
أنعل الإنجيلية ُالأواه؛ن وسميته الحزء، هدا له فألمت، به، بجيهم ما يدر فلم 

الأياتأرقام وأعطبته الألوميةاا ل له حفل ولا العبودية، ل داخل ص عيي 
بعدمايفهمؤيدافعهم لمتخرحهابالإنجلميزية، الأربعة؛ الأناجيل وفصولهامن 

فلمإللمتاظرة، ودعاهم فهتا، فتلها حتى الرسالة عل ا فعكفبالعربية، له شرحت، ما 
ذلك.يه؛عل. أحبمرنر في،ا هزيمة، نر وهزموا أفحمهم، نافلرهم 

وكانتبغداد، ق وقعت لها مشا>رة أحرى بقصة الرسالة ها.ْ وماعقب 
وفساددينه، صحة عل الرهان السلم يعوز ولا الذكر، التقدمة كالتيجة التيجة 

ورسوله،اممه ينصرون الذين الصادقون، الإخوة يحوزه الذي ولكن أعدائه• دين 
بلارجال النصرانية وأن رجال، بلا دين الحمر هذا ل الإسلام إن قال؛ س وصدق 

حما،والباؤلل باهللأ الحق يجعلون وصرهم وسجاعتهم وأموالهم مجهودهم دين، 
والقصورالفاخرة، والثياب واكرهم، الدينار عبيل• الزمان هذا ق البشر وأكثر 

عليههو إلا إله لا المعبود، الملك بعون المقصود ق الشرؤع أوان وهذا الثامحة، 
أنسبا.ؤإليه توكلت،، 

ففيهإوالسابع، المادس الرقم إل متى إنجيل من الراح المصل أول من اقرأ 





الأطفال(.وألهمتها والفهإء، الحكإء عن الأشياء هدم أخفت لأنك 
منفرداالجل إل صعد الجمؤع صرف )وبعدما ( ٢٣)رقم ( ١ ٤ ) الفصل وق 
ليصل(.

منإلا تكون لا ؛الصلاة يصل، يكتف اف، من حزءا أو اض هو كان إذا أقول؛ 
ينانا٠ ؤ [؛ ١ ٥ ]فاطر؛ سورة ق تعال قال كإ اض، رحمة إل الحتاج الفشر العبد 

تمريم سورة ق تعال -ال وءه الحميد هوآلعى وآثد آلثي إل اثو1لسزآ، 1ل1ار>ئ 
نىقأصذ'بوآلأوصإلأ،اف(آلرضظاًئل ن إؤ 

أمور'•وفيها الكنعانية، الرأة قصة ( ٢٨)إل ٢( ١ ) رقم من ( ١ )٥ القمل وق 
الحكاية.لوصحت عيسى، عن والحبة الرحمة نفى الأول! 

الأنه مع غيرهم، يعالج ولا قومه، أبناء يعالج بحيث الممقوت التعصب، الئاف• 
سيئا.جنر 

وجعلهمالأحرين، وانتقاص بالب، والافتخار القومي التكير الئالث،; 
كلائا.

فغلبته.ناظرته جاهلة مشركة امرأة أن الراع؛ 
)أتبماله؛ فقال المسيح، إل جاء ثابا أن و؟ا(  ١٦)رقم ( ١٩)الفصل وق 

اعترافهذا وق اف( إلا صالح لا مالحا؟ نميني لإ له؛ فقال الصالح، الرجل 
أيصا.بالعبودية 
منخافوا علميه يقبضوا أن أرادوا لما وآ؛(  ٤٥)رقم ( ٢١)الفصل وق 
لمإرمانه ق بعيسى المومت١ن حمؤع أن عل دليل ففيه نبيا، هم عتل. كان لأنه الحمؤع، 

نبيأنه يعتقدون كانوا بل الثلاثة، الأقانيم أوأحد اض أوابن إله أنه يعضدون يكونوا 
يعقلون.كانوا لو بألوهيته القائلvن عل الحجج أقوى من وطا فقئل، 

حتىسيدكم فإن ميدكم، أحدا تدعوا فلا أنتم )أما )٨( رقم ( ٢٣)الفصل وق 



التوحدر ل المحالحي جموع 

ترحمواوند اممه، وهو واحد السيد وأن عبد المسح أن عل دليل فميه واحد( المسح 
الرحمةأما السيد، هو المسح أن فأوهموا عمد، عل وحرفوها JالعرJية الأية هذه 

الفساد.هذا من ماطلن فهي الإنكليزية 
وهوواحد أباكم لأن الأرض، عل أيا لكم تدعوا )ولا )٩( رقم أينا وفيه 

الرببض العلاقة بمعنى الأ؛وء.-والتوة أن تعرف ذللثح ومن السإء(، ق الذي 
ذللث،.ق للمح خصوصية لا الناس، حميع ل الإنجيل فا ثابتة والعد 

منأحد يعلمها فلا الاعة وتلالث، اليوم ذللخ، )أما ( رقم)٢٦٣( كل)٤ ول 
أنعل ^١٠^ دليل فهدا يعلمها( هو وحده أب ولكن السإء، ملائكة ولا الناس 

كساترقاصر المح علم أن عل دليل ففيه اف، إلا أحد يعلمها لا الساعة تللث، 
علمأ.قيء بكل أحامحل هوالن.ى وحده وافه البشر، 

إنأبتح يا وقالات فه( ماجدا )حر المح أن فيه ( )٩٣رقم ( ٢٦)الفصل وق 
إنأنت،، تريد كإ بل أنا، أريال« ك،ا ليس ولكن الكأس، هذه عني تمرق أن أمكن 

وهواطه، عبد بأنه ومعرئا اطه بقدرة جاهلا كان قاله الذي الثخصن فإن هذا ثبتح 
الذي

لإحراقالخانق أرض بما واشتروا فتشاوروا ( Aj)٧ رقم ( ٢٧)القمل ول 
هذاوس اليوم، هذا إل الدم أرض الأرض تللث، ممستح ولذللث، فيها، الغرباء جثث، 
منطويل برمان بعده كتجإ ؤإنا المح زمان ل يكت—ا لر الإنجيل أن نفهم 

الناس.باذهان عالقة الشكانتح الحكايات، 

ياالمليجح عل وهو صوته باعل صاح المسح؛زعمهم )أن ( ٤٦)رقم ول 
ليسالكلام هذا قال الذي أن عل الأدلة أعظم س وهذا أّلمستي( لما إلهي يا إلهي 
وأنبياوهوعده، ؤ ثنلفلا أطه لأن اطه، أنبياء س يكون أن عن فملأ باطه الومنتن، من 

وعده.ق يشكون لا 



















٦٥٣

ضأنَصداحلوابولأطكوالأب

الأية.مض يعرف أحد فيهم 
منالعاري لانتصر يقول كإ الأمر فلولكن وخدعكم، كدكم لقد له; فقلت 

المي.مصالحة ففعلوا مقاتل، ألف وعشرون مائة عدهم ولكن نجران، أهل 
الروموخافه تبوك غزوة ق ه الني انتصر ما حما يقول ما ولولكن الحزية، ودفع 

الشامبلاد من التزنًليون الروم انمزم ٌا حما يقول ما لكن ولو قتاله. عن وجبنوا 
طويلا.دهنا حكموها بعدما وتركوها محورية، يسموما الش 

ولكنوامصر أهل عل ه افه رسول أصحاب انتصر ما حما يقول ما لكن ولو 
افرنوحنوب أسبانيا أهل عل الغاربة انتصر ما حما يقول ما لكن ولو نصارى. 
ّئة.ثإنإئة العرب بمشاركة أسبانيا وحكموا 

وفتحهاهلتهلينية القمحارك ق العاري امزم ما حما يقول ما لكن ولو 
آلذئنوجاعلت ُؤ الأية ومعنى هن.ا، يومنا إل أبنائهم بأيدي تزال ولا الملمون، 

وبجميعافه رمل بجميع يؤمنون الدين ف الموحدون الملمون وهم ه اتعوك 
يكفرونأو يوحدونه لا أو باض يؤمنون لا الدين وهم كفروا، الدين قوى اض كتبا 

الالزمان هذا ق للملم؛ن حجة فالأية الرسل، ببعض أو الكتب، يبعض 
قالسلمان وأكثر عنه فانجلت، غمرة ق ولكن الشاب، ذللئ، فتعجب، لأعدائهم، 

تحالهم ان يلميشدون الزمان هذا 

لاتنجلغمرق دلكن صدقوا غمرة في إنض العواذل زعم 
البتة،الحق محرفة يقصد ينظرون لا القرآن ق نظروا إذا العاري من والعجيب، 

حاءأين من مثلا — فيقولون بزعمهم، العيوب عن البحث، يقصد فيه ينفلرون بل 
قأو الخوراة ق لها مشاحة قصة وحدوا فإن ينقبون، يزالون فلا القمة؟ حذْ محمد 

النشوية،بضاكهم ظفروا أمم وظنوا عفلمع، فرحا فرحوا الخلمود ل أو الإنجيل 
كونالتي الكشرة يبالون؛الخالقات، ولا المدر، ذالثإ من مأخوذة أما وجزموا 





الألوهبل له حظ ولا المودية ق داخل اقه عيي أن عل الإنجية الدامن 

مناليهود عل الخناق تضييق وقت ق اليهود لأنصاف وكان ألانيا، والثاق يرودي1 
اليهود.عل اكروصة الأحكام فكانت لليهود يكن لر ما الحرية 

معظمأن إلا عليهم، تطيقها محب، لا الألمانية المدارس ق الدراسة عدم ومنها؛ 
منهموالناهلون ثانوئا، لا واحتقارا يغصا علميهم يهلبقونها كانوا الدارس مديري 

أبدأولر التاهلن، من )بن( جامعة من الشرقي القسم رئيس وكان يقبلمومم، 
والإسلامية،العربية درومي محضر أن له أسمح فكنت الشخص هدا بالعداوة 

أمتادابالنيابة المم مدير وكان عرييأ، لكوف إلا لثيء لا بالعداوة بدأ هو ولكنه 
لأمرين؛يبغضني وكان اسمه)_^bJ؛s(، كاثوليكثا 

فأمرطعليه، ^، ٧١المدير ل فحكم الدراسة، رقة عل اختلفنا أننا أحدهما؛ 
فينمسه.

كانلأنه أمتاذْ، هو يعقوبير الهنالب ولكن انمرانية، أستاذ هو أنه والثانر؛ 
-؛ودي.نمق، لأنه منه، أحن العبمرانية يعرف 

متضامتينكانوا الناق حكم زمان ق الكاJوليكيين أن وهو ثالث؛ أمر وهناك 
ذلكحملة ومن يؤذيز،، فاحد يوذبيا أن عل قادر بأنه يعقوبا فتحس اليهود، ْع 
علووضعه القرأن وأحن. يعقوبير، فقام الكتب حزانة م قق نطالع يوما كنا أننا 

فلممعه، ليفحكوا يضحلث، وأخذ الله. كلام هدا انظروا للحاضرين؛ وقال منفية 
أحد.معه يضحلئ، ولر متهم أحد يتقن 

الألمانية؛اللغة عليهاكتب وقد والإنجيل، التوراة محموعة وأخديت، أنا، قمت، 
ووضعّتجلمحمد(، عليه)القرآن مكتوبا فكان القرآن أما القدس( معناْ)الكتاب ما 

إناليهودي أتيا وقل.؛؛،؛ إليه، التفتر ثم القرآن، حانب إل والإنجيل التوراة محموعة 
وأشرت- افه كلام أيما فهذا - والإنجيل التوراة إل وأثرت - افه كلام هذا كان 
نتعلمالخامعات، ق ؤللأب فنحن حهالأ، عوام ولا أؤلمالأ نا لونحن - القرآن إل 



الوحيدحى j الصالخي جمهمع 

كيلك،وهدا البشر، من رجلان حإ حاء الكتابان فهذان والتحقيق، البحثا طرق 
يكونالكتاب وهذا اش، كلام با-رإ ممهلوعا الكتابان هذان يكون أن محب ظإدا 

معلقفهذا واحدة، الكتب، •؛ا جاءتنا التي والصورة اف، عل كذب بأنه مقعلوعا 
ي٠ودياولت، )بروتستانتي( نصراق أنا تقول، ما ه أعرفيعقوبيت ل فقال عجانز، 

ت،كنلر إن له: فقيت، التهمة، هذه عل ميعامم، القانون إن الوجوه، من وجه بأي 
بلعل؛ إصحاكهم ق ينجح ولر الحاصرون، فضحلئج ;اودتمv، فأنا ^ ٠٢٠;أنت 

قيكن وكان انتقام، مر هفنينلثؤ من متهم اض انتقم وقد الدائرة، عليه دارين، 
الدارأهل ومايتح عليه وهدمته الأنكليز قنابل من قنبلة بيته عل فنزلت، كولونيا، 

يعدونمكانها فإن بلادنا، ق قرية نقول فك،ا الكهرى، المدن ق الدار قلنا ؤإذا كلهم، 
؛المئات.

الشالدكتوراه رسالة رفض القسم إدارة تول جخن أنه عئ عدوانه خملمة ومن 
هفنسلأ،،فجاء إرشاده، نحت، سنة من أكثر فيها وامتغلت، سلفه، عل اقآرحها 
لليس له: فقالت، كيم،رج، ق إنكليزي ؛ ILpفيه ألم، قد الرسالة موضع أن وادعى 

وكلبما، كتانج، ألا أشت، التي الألكنية باللغة ول؛,>لفه الانكليزي، ذللث، بتأليف علم 
مندعوة جاءتني إذ ىJللثؤ أنا ويينإ ذللثه، علميه أنكروا الشرقي المم أساتذة 
إذاعة■أميس ق للامتثارة كولوا إذاعة مدير بوامعلمة )برلتن( ق الألمانية الإذاعة 

لغويا-أومراجعا للإذاعة، ومصححا ومحاضرا طالتا برلن إل فتقلنا ألمانية، عربية 
مرافه وكفاق هارتمن، الأستاذ يد عل دراستي وأتممت، — بالألمانية يمي ك،\ 

ولابعض، عل بعضهم الأديان أهل تعصبا من فهذا يعقونجا• وصاحه هفنيتلئ، 
طريفة.منه أحاديثه ءتا.ي تزال 

وهووعقلي، دروس محضرون الذين الشباب، الإخوان أحد جاءق أنه ومنها 
القادرعبد أبيه واسم — مح،ن اسمه أن أظن — يغداد الأوقاف، مديرية ل مهندس 



٦٥٧

الأليمةل له دلاحظ المودية ق داحل ص عص أن عل الإتجلية ١لماهين 

والدمإن ل! وقال — والظن التقدير حب عل — م ١ ٩ ٥ ٦ أو  ٥٥سنة وكان بشن، 
يطعندان، فكان الدائرة، _، ق نصراق ومعه الحكومة، دوائر من دائرة ل ، موظف

عقلاأقل طائفة رأست، ما له! قال الأيام من يوم وق القادر، عبد ليغيظ لإسلام اق 
يقتلهلر المسيح أن تزعمون أنتم فقال! ذلك،؟ وكيف، له! قال السلم،ن، معشر منكم 

اختلافعل النصارى معاشر ونحن قتلوه، أنمم عل محمعون واليهود اليهود، 
لأنهؤيعتقدونه، هدا يسالمون الدنيا ق الهلوائف، وحمح ذللئ،، عل محمعون طوائفنا 

مامحن أبو محي فلم برأسه، الخيار ينهلح كالذي فأنتم مححدونه، وأنتم متواتر حتر 
وحكىالأكل، من امتغ العشاء له قدم ولما مغموما، حزينا بيته إل ورجع به، محبه 

واليهودالنصارى كدبؤ عل دليلا أعهليه أن محن مني فالتمس الحكاية، بيته لأهل 
ائلبالمفاجبته به، يؤمنون أمم يزعمون الذي الإنجيل، من لمن الموصدق 
التالية!

امح،عنس عل حكموا اليهود أحار أن وما؟(  ٢٦)الفصل متى نجيل إض 
تشهدقتله لقصة وحكايتهم التوراة، شريعة ق القتل يستحق وهو كفر، بأنه مريم 
قالهلاءن الصرانر عل محب، ائل مق ذللث، ؤيتلخص بالبهللأن، دعواهم عل 

عنها!محب، أن الإسلام 
الأو شخصه يعرفون — بزعمكم — عيسى عل قبضوا الذين كان هل ~ ١ 

يعرفونه.يكونوا لر بأمم يشهد متى إنجيل يعرفونه؟ 
ليلا.كان إنه ض إنجيل يقول أو^١؟ ليلا ذلك، كان هل - ٢ 

)-؛وذعشر الثاف تلميذه إنه ت مش إنجيل يقول عليه؟ دلهم الذي هو ْن ٣" 
الأمخريوطي،•

دلهمإنه متى! إنجيل يقول له؟ جعلوه بجعل أو محايا ذللث، عل دلهم هل ٤~ 
الفضة.من درحا ثلاثون ومقداره له، جعلوه بجعل عليه 





الألوهةق له حفل ولا المرئية ل داخل ا@ءلءأ بى أن عل الإنجيالية الوامن 

الإهانة.أشد وأهانوه بزعمك. 

اليونافبلاطوس إنه متى؛ إنجيل يقول قتله؟ حكم ي بت الذي من - ١ ١ 
الزمان.ذلك ق ءاوسطين عل حام كان الذي الرومي، 

 ١ ٢ —li  اليهودأحبار بان وأمحروه الرجل، بل.لك الحاكم إل الأوباش جاء
بحث؟يدون قولهم ق صدقهم هل مصلوبا، بالقتل التوراة حكم عليه حكموا 

هؤلاء؟يقول ما أصحيح ت الرجل ذللئ، سأل بل بمدنهم لر إنه متى; إنجيل يقول 
قولعن وسكتا الممن،، عل فامتمر السؤال عليه وكرر بثيء، محبا ولر ذسك>تا 

ماؤينمي بالحق يمرح أن - رسولا ولا نبئا يكن ولولر - علته الواجب ولكن الحق، 
الرجلذللئ، قتل عل توافقهم أن إياك وقالتحت إليه زوجته وأرسلت، اليهود، زعمه 

حمؤعق عنملبط كان إنه I الإنجيل قال وقد بسببه، حلم ق اليوم تألمت، فإل المالح، 
فإواسذا، الشتم حد يبغ توبيحا ؤيوبخهم ؤيقرعهم العلويلة، الحهلبج اليهود 

الحق.نمرة وهويريد الحاكم ماله وقد اليوم، يسكت، باله 
لصن،ب،ن صلبوه إمم متى■ إنجيل يقول بزعمهم؟ صلب، كان كيف، — ١ ٣ 

نفسك.فخلص صادقا كنت، إن له! ويقولان يشتإنه، وكانا 
إنجيليقول بزعمكم؟ مصلوب وهو قال ماذا الكثرى، الهلمامة وهي " ١٤

مريافاللفغل وهنءا سبقتني* لما إيل *إيل ءالت بمويتط يقول سمعوْ إمم ت متى 
فهونبي إل سبه ومن الملل، أهل باحماع كفر وهذا حذلتني، لماذا إلهي إلهي ومعناه: 

كاوية•الالأديان يجمح لكفر 
-الهلال اللءكتور لك يقول له: وقال الأسئلة، له وسلم أبيه إل محس،ن فذهب، 

يقبلهجوانا الأسئلة هذه عن فأجب تدعي فيإ صادقا كنت إن له: نل - أستاذنا 
فاخذإليه، فهلم هن-ا من أؤلول مناظرة تريد كنت، ؤإن المنمقون، ويرصاه العقل، 

المراقإل وذهب، مرورا، فرحا مرارآ وابنه هو قرأها بعدما الأسئلة محسن أبو 



التوحيدحى j المحالخي محمؤع 

إليعود لن أنه القادر عبد ووعد الندم، وأظهر يده ق ممهل قرأها ٣ إياها، وناوله 
أبدا.الإسلام ق العلعن 

فوالحمد طويل. زمان مند متى إنجيل ق قرأته كنت مما ببال علق ما هدا 
يومإل بإحان اتجهم من حميع وعل آله وعل الله، رسول عل واللام والملأ٠ 

الدين•

٠٠٠



انمسرإون:الرسائ< 

اسادواوفا،سءر

ابمداه
ذوبنوئاكنم إن وآارّوو آش ]ل همدوْ تيِء ؤ، كرهم قإن ُؤ 

الطمِاس صيق ثاؤيلأه خءرواحسن ذ'لاث الآجر وألنومّ بآم 

اسلاسسىصلي اصغ فضبملة 
رس«ااد<

لهفدم 
سب>ا الله س اصغ/ سة 

دس<ا1د<

m
^^ءأههصهسئا■





الزانj والقاسم انمuر 
٦٦٣

هدبم
علالرد ق الصالحي الحمد لعل الرسالة هذه عل اطلعت ت وحده طه الحمد 

ونبيه رسوله وسنة اطه كتاب إل التحاكم لوجوب الضمنة القاسم( الرحن )عبد 
قالكاملة الإسلامية الثريعة عن البتة لهم غناء لا الخلق وأن الوضعية، القواس 

ومواردها.مصادرها 

علومه.وق فيه اطه بارك فيه، مرية لا الذي هوالحق ئاله وما 
شأنهعر اطه إل الفشر أملاه 
حيدبن محمد بن اطه عبد 



الوحيدحى j الصالخي محمؤع 

الرحمالرحمن افه بم 
محمد،رماله وحاتم نبيه عل وأسالم وأصل محمد. أن يستحق ك،ا ض الحمد 

تعبد.يشرعه ومن وأصحابه آله وعل 
الغفورعبد )أحمل. الأستاذ فيها كتب، التي الأءد.اد قراءة ل أتح فقد وبعدت 

وتاريخ١  ٦٨٤وعدد ،  ١٣٨٤؛/ U/ ونارخ ١  ٦٨٢عدد الثروة جريدة ل انملمار( 
والعإل.العمل ، Llajحول وتاريخ ١  ٦٨٥وعدد ،  ١٣٨٤؛/ ه/ 

الأستاذعل ردا الصحيفة بنشر فوحشت، البحث، هدا بقية نشر أنتنلر أنا وبينا 
وتاؤخ ١٦٩٠عدد ق حقوق ليّانس القاسم( الرحمن )عبد بقلم انمتار 

١٣٨٤/٤/١٦.

قجهادأ الحق حاب ل والوقوف البحويثج من طرقاه ما حول الكتابة فرأيت، 
التكراروعدم الاحتصار وسأحاول الأمر، تيمه لن وبيانا العتاسين، صد الله سبيل 

إلسأصهلر مواصع ق كرر القاسم إل حيث، إليه• داعية الضرورة رأيت ما إلا 
والتعليل.بالدليل منافثتها 
وثنإل محاج ثيء هذا لأن بكامله، كته ما ْناقثة أحاول لر أف العلم مع 

قصروئيا رأيته ما عل فاءتمحر٠تإ والعنى، اللففل ق مقاله ل الهفوامت، ممرة طويل 
الأغلاطوخاصة للضرورة، ندورأ إلا القراء يفهمه ثيء فهدا اللففل ق وأما العني، 

القرآنية.الألفافل ق التي 
معسولا!كلاما تقديمه بعد كلامه بدء ق القاسم فال 
الكثترون(ئفالفه ئد انمئار رأي )إن 

يكونالكثرة هان.ه من بواحد نaلالثه ونحن دعوى؛ محرد القاسم من الكلام هدا 
الحوظن ولكنه به، لمرح واحدأ عرف لو وأظنه الصحح، العلم أهل من محسوبا 

،محالفالتعويض نقنام )إن انمئار قول مقابل قال ما وقال بدعواه، فجازف حاليا 
يعتدعلم القاسم محي كان ولو لأحكامها( وهدم الإسلامية الشريعة نصوص لمرح 



الزانز والقاسم العطار 

ُفارغ.فجاء العلم من فاؤغ ولكنه بالدليل، العطار يدعيه ما لنقض ا،ليدان هذا ق به 
تنخليمية،مضة ل كنا )و،لا القاسم; قال ثم يحطه( لا الثيء ت)فاقد قيل وقديأ 

كلامه.الخ والتسرع( التتظيم محال ق إمحابية حطوات الفتية دولتئا من وننتظر 
التنظيمعل نابيا بالعال مطالبة نظرْ ل الدولة أن الكلام: هدا ل ذكر 

إحمالالكلام هذا وق العقوبات، وتفرض والواجبات، الحقوق د لتحل. والتشريع، 
ايُاملأتق والتحريم التحليل ياق فيإ به صرح كإ يقصد إنه إذ عليه، يوافق لا 

صحةولا الآحر. واليوم باممه يؤمن لم ميرمحا٠ لا ثيء وهذا \ذثوآ,أ ولوخالف 
تكنلر الل،ولة أن يظن كلامه يسمع ومن السلوك، بمدا ترصي لا الدولة لأن له؛ 

ذلك،.بعكس والأمر جديد، من إلا ذكره مما ء بثي عاملة 
خروجأيتتظر ينتظر؟ ماذا ندري لا دوكا( من )وننتظر يقول: حنن والقاسم 

يريد؟أوماذا متوردة، وتشريعات حديدة بأحكام تاق وأن الشريعة، عن الدولة 
عليهسارت ما تهلبق أن تريل. الل،ولة أن كلامه من وفهمنا من؛عيل. له ناولنا ؤإذا 

عاليه؟فالعاذايرد ١لحaلار، إليه ف، حل. وهوما حن، فهذا ومابقوهم أسلافها عليه ومحار 
وهىمدياوة، ملاحظات العهلار عليها لاحفل- ففد والعإل العمل مصلحة أما 

يفلح.فلم عليها للرد القاسم انتصبم، التي 
المموير؛ع؛ن الع2لار كتبه فيإ الفلر المصلحة عل القانمن ق والأمل 

اممهرسمه كإ عنه، محيي لا واجب وهلبا الخعل1، إصلاح عل والعمل ،، والاعتارأ 
انسهلم لنخغز وزمولوث أش إل دعوأ إذا أل.ئّؤميإن مون كان إئما ؤ بقوله: 

[.٠١لالور: ه واطعئا نمنئا يقولوأ 

بنمحمد بن مداف الشيخ فضيلة الكي ا"إرم إًام إن بل الشأن، هذا ق يالكتابة انمنار ينفرد ! لا 
مهما علم لما الدينية غيرته عل تدل والعإل العمل نظام تفنيد ل قوية رائعة كتابة له اش رخمه حميد 
يثبنللموولن وتوجيه ؤإرثماد نصح كلمة وجه أن جهدا يال فلم شرعية، وأخطاء أغلاط من 

مأمور:غثر ذلك ق انفلر الإسلامية، الشريعة عل الدخيل النظام هدا ذ واليات اكامحات فيها 
(.٣١٣-١٢٣٣/١٦كجاJية)اليةفيالأجوبة الدرر 
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ياق.فتإ لك سيتضح تما والحكام; العاناء كبار هم الذين الفقهاء كتسفيه 
•الأدلة من ثيء لذكر مصهلرون أننا غثر القارئ، أييا لك معلوم هذا عل والرد 

٣[]المائدة: ه ديتآكم لكم أكنت، آلئوم ؤ نعال• اممه فبقول الأول; يهللان أما 
النبيعل الودلع حجة ق نزلت؛ إما حيث القرآن، من نزل ما آحر من الأية وهذه 
ا.^ يوم عرفة هول 

يعدها;قال ثم [ ٣٨لالأنعام: ه قآلإ5ثد,_،منسىء فزظشا ما ؤ تحال; اغ ويقول 
الحهلظر\ت أي [ ٣٩]الأنعام؛ آلظكته ل صؤوبكم بئاينتئا ^Jذينممبوأ وؤ 

تتتئاأمجنت عاتاتك_ وزل ؤ تعال; افه وبقول باش. والعياذ والح،رة; والثلث، 

الؤعت>لأ وت«ست،كلنث،رجثامديا ؤ تحال; افه ويقول [. ٨٩لالحل) ه ّىً يكل 
آلأرضؤ من ايفر ثطع وإِن ;يمحخ( آلعليز آلشميع وهو لكبْثتيث نبذل 

كشراؤإن ؤ بقليل; ؛عل.ها وقال [، ١١"٦  ١١٥]الأسام: ه آممي سبيل عن يضازكء 
ؤإنؤ بقليل; يحدها وقال [، ١١٩]الأنعام؛ ب علمؤ بغير ياهوآيؤثهم ليضزن 

•[ ١٢١]الأنعام: ه لخدثوم إل توحون أنهت 
القاسم.يه نعلق ما بمثل يمملق أن ه نفتأبى الأيات حذْ فالمؤمن 

المضاءالحجة عل راتركتكم قوله; من ه الميي عن ورد فبإ الئاق يعللان وأما 
حجةق بعرفة حعلبننه ق عنه صح ويإ ، هاللث،،ا إلا عنها يزغ لا كنهارها ليلها 

علبهماممه وأشهد له؛ذلل؛،، فثهدوا ؟ هليلغتح،، ءرألأ للصحابة; وقوله الودلغ 

٣(.٠ ١ ٧ لم)رقم وم٤( ٥ الخاري)رقم أحرجه )١( 
٣—٦ / لم)١ مصحح عل تخرج الالمسند ل نعيم وأبو ( ١٣٣ رقم  ١٧٥الحاكم)ا/أحرجه )٢( 

الثامتثنسد وق ٦( ١ ٩ رنم ٢  ٤٧; ١٨الكر)معجمه ق واممراف ( ٤٣)رقم وابن ( ٣٧
الرغيبق الدري ال وف٤( ٩ ، ٤ ٨ المنة)رنم ق عاصم أي وابن ٢( • ١ ٧ رقم ١  ٧٣)م 

•حن يإساد السنة كتاب، ق عاصم أي ابن رواه (: ٩٣رقم  ٤٧/ والارم_،)١ 
١(. ٦٧٩)رقم ١( • ٥ البخاري)رقم أخرجه )٣( 





الط1روالق1سموابيان

الخيانةهذه عل لهم الحكام مواطثة عليه ؤيلزم السالمة؟! القرون عثر هذا بمح 
الوبيئة.السمجة المقالة هذه إزاء نقول ماذا ولكن للأمة، 

فضحه،كلامه ولكن وأعظم، أعغلم الأمر لكان القاسم قال ك،ا الأمر ولوكان 
بماقفاه لقنها، عبارات عنده ؤإنإ شيثا، الصحيح العلم من يعرف، لا أنه عليه ونادي 
له نفسر فليته بنتائجها، مغرورأ انتحلها لغبمره مقالة أوأبما نمره، تقليدآ 

غركاملا إلينا ووصوله الدين كال إل بالاستناد بدني قامر الرابع بطلان وأما 
وأماندته.القاصم إلا ذلك عل القرون واتفاق منقوص، 
ؤإذاوالإحماع، الحديث، من انمنار به دلل با فمردود العطار عل ؤلمنه وأما 

الأمةخيار ق وطعن الرسل، وحاتم موات الفاطر تميع فا طص القاسم كان 
الحقنصروا الذين سيل العطار ميل العطار، ل يطعن أن منه بغرب فليس 
قيل:كا وشرفا، فخرأ به وكفى والرحيص، ؛الغال وقدوم 

اقكاسلفه_ياسادةلباص نمن مذمتي أتتك ؤإذا 
أنهدا عل يدل ناقد، لمر ماثلة صفات القاسم ل والحهل والغرور والسفه 

العصر،متهللبات من ليست، والعال العمل مملحة العطار إليها أرشد التي المسائل 
علوالدليل عصورها، ق الأمة وعهد الرسول. عهد ل الواقعيات من هي بل 

الحديث،.الخ ح؛ار«لآا »العدن الني قول ذللثج 
عنلءالبحت، وسنْلرق كفر، اه ثؤع أنكر ومن ساوى تثريع هذا أن فئت 

الله.شاء إن الرسالة هده عرض ق للحديث، تعرفه 

خاوي:التال ظّتتردا« بالعامى يم »إئا ٢(: ١ ١ رقم  ٨٧ا/ الخفاء) كشف، j العجلون نال )١( 
حِث،للناس، ينلهرما ولا منها يتوب للعبدأن نتغي شبثا، القاذورات عذْ من أتى فمن يأق 

بالمغل؛ترءله_،ا ءّل إنه وقال: عمر ابن عن والحاكم الييهقي رواه ادل.ث وطا عليه، اش سرها 
فإنهاف إل رف اف، بر فليتر بثيء ألمًضنها فمن ينها، اف ض الم القاذورامت، س •اجسوا 

عه.اش رقى ماعزا رجم أن بعد ه ناله اف<ا كتاب عليه نقم صفحه كا يد من 
(.١٧١٠الم)رنم البخارى)رنما<هإ\(وم)أ(اخرجه 
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الوصعي.والتشريع القانون ق العالم اقهياب 
الدينعن الياملأت فمل وهو الحائر، القاسم يريده الذي التقسيم وهدا 

قدينهم وا حبحيث الممارى، تقلد منه الغرض والعبادة العقيدة عل وقمره 
القانون.يد ق عليهإ السيادة فجعلوا العامة والحياة المعاملات، أما الكنية، 
علاليهلرة ككون الركاب،، هذا ي البر هدفه وغاية القاسم، يريده ما هذا 

والفقهبالأملأم نريد لا ونحن ومعنى، وزنا هو)الطاغوت،( الذي للمقانون محتمعنا 
العفنة.الأفكار تنحته لر السمحة، والسنة الكتابف من متمي لأنه بديلان الإسلامي 
ماأءا-اؤْ عنه قال والذي الشراع، به وحتم لنا، اف ارتضاه الذي الدين وهو 
منغثره إل العاملات، ق لركه يدعونا لمن تجيب، نأن بنا أملميق ّمعت،• 

عئاآكشم، ؤ راجعون إليه ؤإنا ض فإنا المميثة، واممه هن.ْ الحدثان،، 
[.١٢ثومنون4لالوحان: العيانإِدا 

يقولهعلميه نمر كإ ورمحيه، لما الدين أكمل الله أن علممتؤ قد القارئ أيها 
ألإتالم؛إ٣ وزصيت، ينمق عوكم وأمممت، ديدكم محم أكملمت، آليوم ؤ تعالت 

نصكإ والذكرى الكفاية فيه إلينا نزل ما أن أيشا علممتج وقد ٣[• ]الماى-؛؛ ه دينا 
هز|أ; اقلا ذكزيم فيه يكتئا إلممحإ انزلثا لمد ؤ ت تعال بقوله عله 

ا٤ّ ٤ حرف،;  jjllب إن؛؛؛( وسور،وسظون لذ'وولئ،هموطغ، وإدهُ ؤ ا، ١ ٠ لالأن~اءت 
وتقليمللمدكرى وكفايته الدين هن.ا كإل عن شيثا يعقل ولا يعرف لا والقاسم 

المسلمةالمجتمعات، و؛ين العبد يى العلاقات، وتنفليم وربه، العبل. ب؛ز، العلاقات، 
أيىّأم القاسم ثاء والكافرة، 

منالحياة ق جد ما لكل منه والاستنباط له الدبر إلا ودارميه حماته عل وليس 
رفمناه.رده وما نبالناه، وافقه فإ عامة، الحوادئ، 

أنديإل قردوه ء س ل ثئنزعم تأن ؤ ت يقول اممه لأن ديننا، علمينا محتمه ما هذا 
[.٥٩]الساء:ه ثاويلأ حنن ذ'للئؤحمؤا وأليوهم-الأجر باش تؤمنون ازمحم وآلرسوو، 
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علالتنانع عند الرد افه محيلنا أن الحال ومن والخليل. الدقيق ل عام وهدا 
يكون.لا ما هذا النزلع، فصل عنده يوحد لا من 

هوالرسول إل والرد كتابه، إل الرد هو اض إل الرد أن عل لمون المأجع وقد 
موجباتمن الرد النه جعل وقد وفاته، بعد سنته ؤإل حياته، ق ه نفإليه الرد 

الإهاذدلُانّهااهماهمالإطن•
كلأس:لانحدالغ نهي إلأدنال الرآنغ: الآيا0 التام نال 

ومكابرة.أونحاهل فهم، عدم إما القاسم من وهدا 
أعقبهاالش الايات برذْ العطار قصد عن نلمع بدورنا فنحن حال أي وعل 

القاسم،بكلام أحد يغآر لا انمنار( كلام وضوح )رغم معناها ق ؛الأحاديث، 
ذلك،.ق القول بخمل الإطالة وحشية 

لغرضوالأحاديث، الأيات هذْ أورد العهلار أن تعلم القارئ أبما مهم، وأنت 
ذلك،،حالف، من عل والوعيد ورسوله الله أمر امتثال وجوب، عل الاستدلال 

ؤوضرها ( ٦٥)اء التوآية ( )٦٣الأحزاب سورة ق كإ الب؛ز،، بالضلال ووصفه 
إليه.أشرط الذي انمى هذا عل دالة العطار ساقها اض اوات وجع 

عقليا.إلا يعفلم لا والعفليم ابىص.ي، من الأمر هذا عطم قد واش 
منحكم أي نر رسوله قفاء أو اف، قضاء محالفة استجار من أن وذللث، 

والعذابالفتنة شاهدنا ولقد الغلال، من سحيق مكان ؤ، هوى فقد الأحكام 
ماضية،افه وسنة حهليئامم، تبم وأحاطت، اف، حدود تحاووا لن الدنيا ق الأليم 

وأكثرأكثر انمئار يذكره لر وما والمسلمنر. افه عافانا الأحرة، نر اض إل وأمرهم 
ورسوله.اغ قضاء ؤ حالفلن والنكاية الوعيد ؤ، وقعا وأشد 

لرالثولنر أن ، يحرفلأنه المشاعر، يلص أن أراد — عنه اض عفا — ولكنه 
أمميدعون أناس فعل من، الأمور هذه ونمتا ؤإنعا اش، ّمؤع ؛محالفت يقصدوا 
صفوفنانر يوجد أن يبعد ولا بدونه• أو بالقصاد نحربون الحقيقة نر وهم ينفلمون 
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كلامهق حاد هو هل أدري فلا الخالقة، افترض العطار إن ت القامم يقول ثم 
مفتونللحق مكابر هو أو ببعيد، وليس طحاها ما يدرى لا جاهل بأنه عليه فأحكم 

تمللت،فلن فتنته اش يرد ومن باه، إلا قوة ولا حول فلا الباطل، من نصره محاول بإ 
نيثا.اف من له 

أنعل الموية، المنة إل المتند الإسلامية الأمة  ٤١١۶يا•أيضا يستدل والعطار 
وهادمالخرع لنصوص محالف محاصة ائل مق والعإل العمل مصلحة به يقفي ما 

حكمهو بل افتراضا، يكون فلا والإحميع المنة إل تندآ م الحكم دام وما لها. 
أبى.أم القاسم ثاء به، مقهلؤع 

قوعهدنا والاقتصادية. الدينية المصلحة فيه لما نبه الحهلار أن الصرح! ورأينا 
الأصلح.طالم، الرشيدة حكومتنا 

بالثميع،محكمون قضاة والمال العمل مصالح ق توحد أن علميها ونقترح 
اقتصادنا،تقوية عل ونحمل المفاسد، وتزول العدالة وتود الذمة، قرأ وJدلالثه 

التقي.هذ١ا آخر ق علميه ستقف، كما 
السوية()الأحاديث القاسم! قال 
قل.بل حجة، ليت، بدورها فهي الفقهاء وأقوال أحايين، من ذكره ما أن ك،ا 

لأنله، حجة )ولمن قال! أن إل أوردها، التي الأحايين، فدكر مغالطة، كون 
قاطع(.بمحن محرم لر ما نحرمه أن محرز لا ثم ومن صرمحا، نصا يناقض لا التعوض 
صرفهمحاول فتراه أوعابرة، ^١١ إما الحق! إل بمدفخ لا القاسم أن  viLJسبق 

الامتثالوحوب، عل تحث، التي الأحايين،، من ذكر ي،ا الحهلار هدف، عن القراء 
بمواهبهم،يتمتعون القراء ولكن حها.ه، ياقمى ^ا عل ودأب، الرسول.، لأوامر 

يقول!ولدللئح بناحح، فليس التضليل ق حاول ومهعا محكمون، فهموا ما وعل 
كلامه.الح صرمحآ( نصا يناقضن لا اكعؤيضن )لأن تقليلا! 

القاسممحاول الامتثال وجوب عل الاستدلال معرض ل هنا الحهلار أن ورغم 
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معهالبحت نترك ولدا الأنعام، من لسائمة يتعق لكنه هدفه، إل قرأ القارئ حر 
الله.شاء إن اق ما وعل سق ما امحادأعل هده، عبارته عل ماقثته ق محا 

افبأمر الطاعة فهوواجب الأمر، ول به أمر )وقد فيقووت الضلل ق يبالغ ثم 
وتعال(.سبحانه 

أمجرامتثال وجوب عل بالأحاديث العطار استدلال مقابل ق الكلام هذا ذكر 
بالايات.الاستدلال وكيفية الأية، تفه إفهامه ها ونود أوتضليلا، جهلا ؤؤ الرسول 

اطيعوأ^سؤ تعال! فوله وهى النساء، بآية الاستدلال يقصد أنه كلامه قذ\هم 
وفسرتفرت؛١^١٠ والأية [. ٠٩لالنّاء: مغكزه آلام واول واطينوزآوسود 

هدايؤيد جتمن. الرأي أهل والأمراء العل،اء -بم ا،لراد بان وفسرت بالأمراء، 
لكنواإذ واسرة، العلم أهل إلا الأمة صدر ي الإمارة يتول لا أنه أولا: 
اممهوصفهم كإ والمشورة، بالاختيار والإمارات الإمامة وتكون التنزيل، يترسمون 

[.٣٨]الشورى: تيثمه شورى وامرهب ؤ بقوله؛ 
الحْع.يلفظ ذكر)أول( فيها الأية أن : ٧٧

الممدأن نبمجهم عل محار ومن الخلفاء رأسهم وعل ه الصحابة فهم ثالثا: 
والدينبه، يستضيئون الذي باركلم اممه حباهم الدين العالياء، هم الأمر بأول 

والمسه.الكتائب قواعد [ ٢٠يهلب''،ٌون التي المرة، واليهائر بالعقول الثه حصهم 
حالل ومحلوما والمثكلأت، الحوادث نزول عند الحالإء محمعون أنهم ورد كإ 

اضيقول ولذلك، والمنة، الكتاب ضوء عل النفلر وجهايت، وتبادلهم اجتاعهم 
بدليله،الحق هو ذكرناه وما الأمر ول القاسم يقول كإ لا ؤاولآلأمرره ؤ تعال• 

ذلك؟!له وش القراء، به ، فليسعفذكرناه ما عثر دليل عنده لكن فإن 
عندهميكون عندما نبجهم عل ار سومن الخلفاء أن القارئ أيبما ءلم.تئ، فإذا 

والمنة.الكتاب من الثممع قواعد عل وتهلثيقها لدرسها الحلياء محمعون مشكلة أي 
بٌُيرته،فحمبت المدنية بريق أهماها المح، الخفالمر من ازعق هدا أن عرفت، 
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والتشهثرالفقهاء، وتفيه والأحاديث الأيات ير بتفعشواء خيط نحبط وراح 
تعال.اف شاء إن عاليه ستقف ومما عاليه وقفت مما أوا،لكابرة بالحهل بنفسه 

نحونلا م )ومن قريبا: قال فقد بالأحاديث، الاستدلال كيفية ل غلطه ومن 
قاطع(.بمص محرم لر ما تحرمه أن 

منعامة وقواعد كلية نصوصي فيه \ذثو؛أ أن تعرف القارئ أتبما مص وأنت 
تعال:افه قال كإ الذكر، أهل عند عمومها ق دخل ما منها يستنبط والسنة الكتاب 

هذا.يعرف لا والقاسم [ ٤٣]الحل: ب؛ ثعامون محزلا إن ألدم اهل تظوأ مؤ 
جار،والمدن جبار اءالثر ه: الرسول نول قولههناعل الرد ل ؤيكفي 

وسارتالقرون حمح ترسمته قاحير، ونمى صحح وهو جبار* والعجياء 
الأعمى.والتقليد القول بمجرد ينقضي لا الدليل هذا ومثل القاسم، جاء حتى عليه 

نقضابالحجة الحجة ينقضوا أن الحالم من أثارة عندهم الذين الناس مفى وقد 
هذا.يعرف لا القاسم ولكن القراء، به يقنع علميا 

الأمر(.ول به أمر )وقد قوله: أما 
مملحةقانون هذا إن قال ولو عليها، دليل بمتاجإل القاسم من دعوى فهذه 

الموظفوننحرتبما التي التصرفات كل ليس إذ للواغ، متحريآ لكان والعإل العمل 
الأمر•ول سعتها نحمل 

باطله،عل اءد0 يمن كب ليحاول البحث، ق القاسم أقحمها مسالة وهذْ 
قوخاصة الباطل، أهل تساعد أن للشرع الحامية والحكومة العالم وأهل افه ؤيآبى 

الحإل،لإصابات القهري التعويض مثل المسحيحة، المحوص نمادم التي المسائل 
الأمة.ولإ^محاع له هومصادمة بل \ذثيا من مستند له ليس مما بينهم التفريق ومنه 

قلمخلوق طاعة ®لا يقول: ه فالني ببمذا، أمرت الحكومة أن فرض وعل 
اللهحكم إل الرد والواجب شلئ،، بلا باطل أنه تجرم فلذا ، الخالق* معصية 

(٣٦٧رنم ١  ١٦٥/ ي)٨ وق ( ٤٣٢٢رنم  ١٣٢ الأوسط)٤; سبمه ق الطراز أحرجه ;١( 
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والدليلفيها، تعويض لا والي العويص فيها الي الأعال تخصيص حاْما: 
الن/ع•من اكخصتص هدا عل 

جاءتما يمخالفة الأمر لول المجال يفح الذي الدليل بمرز أن علميه سائمات 
الأحكام.من الشريحة به 

أي؛؛من قلم بجرة كلهم الفقهاء ألغى قد القاسم أن القارئ أيبما فاعلم هدا ويحد 
يعدهمفمن الصحابة يفقهاء الكفر يريد كان إذا فليته هدا. يومنا حتى الصديق بكر 

مراجعهم.وعن عنهم نأحذأ أن يريد بمن أعلمتا والسنة، الستد.لان؛الكتائب، 
حتىفقد ا؛قين، الالحكام وعل تعهم ومن الصحابة عل جض بمدا أنه وك،ا 

اعتنقممن نهجهم عل سار ومن وأجداده آبائه يتقيه والشيمة الأنفة وجانب، أيضا 
كفاروهم لأباتهم، الحاهلية ق العرب، يرصه لر بإ لهم ورصي الأمم، من الإسلام 

مهئدوزهءافرهم عق امووإِئا عد وحدنآئانآءثا إثا ؤ قالوا؛ مث باهلل، وعل 
بهجاءت ما أن كلامه نقمن الذي القاسم هدا مثل رجل ق حير فلا اأ[. تالزحرذحت'اأ

والباءللّالمهلهرهوالفللم الثممع به جاء وما والعدالة، الحق هو القوان؛ن 
العربمن نلهم من رأي إل ولا حمح،، عل لأنمم السلممح، إل بجح إ إنه أما 

ه.لفاختياره فلمه والحمية الأنفة أهل 
قعقيدتنا من الانسلاخ منا  JujJJياا.ءونا أنه الغرابة كل الغريب، لكن 

إللا ٠^'^؛؛'!، فنكون وأذناببمم والشرقيين الغربين من غيرنا وتقليد الحاملات 
عاد.قوم متمعلر لما يريده ما هذا هؤلاء، إل ولا هؤلاء 

قالتعية عن نا بأنفونربأ والإسلام، اباهلة ل الخاص كياننا لما أمة ونحن 
السيادةولما الإسلامية، العقيدة وهو نملكه ما أغل ق وخاصة شؤوننا، كل 

الدينعل استقمنا ما والمقدسات الصفات من اممه وهبنا بإ كله للعالم والقيادة 
عيرعنه والمدافعن وخملته الدين حق ق يقال الكلام هذا مثل كان ؤإذا وحكمتاه. 

يناقش.فمن يناقش لا نم والحكام، العلكاء من القرون 





الوحيدحى j المحالخي محمرع 

وحقارة.منه جهلا والبلاغ، البيان بعدم والرسول والكال، الكفاية يعدم الدين تنقص 
،ر ه نفمن الجاهل يبلغ ما جامل من الأعداء ^ ا م

الوالي العويص فيها الي الأعإل يا محدد بأن سبق فيإ طالما0 ونحن 
تضع.الأعإل إن إذ فيها، تعويض 

أعإلومنها زراعة، أعإل ومنها متنوعة، أيصا وهي صناعة، أعإل فمنها 
كتابةأعإل ومنها ونحوها، آبار أعإل ومنها معادن، أعإل ومنها عإرايتح، 
يهللقوالكل والثعب،، الحكومة فيها يشرك التي الأعإل من ذللث، وغثر وحراسة، 

واللغوي.الشرعي الحرف، ل عإل عليهم 
اطرادها،وعدم عيالها وعدم تناقضها للمتامل ينلهر الوضعية الثريعان وهدم 

العويص.ق العمل نذلام عليه دؤج ما بهللأن يتضح واحد ويمثال وهلة. لأول 
إنثم شاك، بلا صاحبها عد عامل فهو بكاملها عإرة أحد مقاولا أن لو ذلك 

معإريا،مهندسا الأعإل بقية وعل نجارأ الجارة عل قاول المحروق هو كإ المقاول 
هوهل الحالة! هذه ل باكعويض يقوم فمن إصابة، الجار عل حمل أن الله وقدر 

الحديد.الث-رع ق الحكم ما ندرى لا أوالمقاول؟ الحارة، صاحب 
محببمنهم كان إذا إلا ئولن مغثر الحمح أن الرمحول دين من عرفناه الذي أما 

مقنعاحلا هازا عنالف، من ذهلاو_، ونحن وغيرهم، هم هذا ق ؤيستوى أوتغرير، 
بأًقيما آحتلئا فيه لوجدوا عيرآلثي عغد من ولوكان ُؤ وهيهات يتناقضن، لا 

منفيه وماآحثلمم ؤ تحال؛ قوله من إلينا نزل ما نرمم أن إلا عليتا وما لاكاءتآه[لأ 
^^رى:'ا[،ؤقاهشصآهمهلغام:أاا.

القدوسمد بن مالح إل ومنام ( ١٧٢اليزان)م jLJ  jالعقلان حجر اين الحافظ كرْ ذ١ 
الاعتدالبزان j ايقا الJمي وذكره الزندقت. عل الهدى ننله والزندقة. القلقة صاحب الأندى 

(.٣٥٢، ٣٣٤٨، ٤ ٦ / XT)'دمنق مدية -ارخ j ماكر وابن ٤( • ٧ )م/ الرحال قد نق 



اسارواكاموادزان

والضىاس ق الخاسم افلاط 

ورسولهاف قضاء ذلك أن من العطار إليه انتهى )وما القاسم:)مغالهلات( ق1ل 
قوله:إل وقدره( اف قضاء هو ثيء فكل الغالهيات، باب من هو لقضائه، راد ولا 

الحديث،شرؤح وجع يقول• إذ بجديه، لا بقول حكمه انمنار الأستاذ )ويعزز 
ولاصان ولا فيه غرم لا هدد بأنه ابيار مثر أن عل المربية'محممة اللغة ومعاجم 
قضاءبينه كإ فيها تعويض لا هدر العال فاصابات بقوله: عليه ويعلق تعؤيص، 

وأنصره، بقضاء يبدله أن حق لمسلم يمكن لا ملزم فضاء وهو اف.، رسول 
بلاترو،صدر حكم هوأنه هدا عل وتعليقي الخامحج، س متوردا قضاء به بتبدل 

وفيهمنه، بريئة وهى للشريعة؛الحموي اماما فيه أن كإ الأمر، ول j فن وفيه 
سليم(.ؤلريق دون النتيجة هده إل توصل يفد فاهم، بأدبيه تليمح، لا مغالهلاتا 

أْاالتيجة، هده لأتوصلإل والأحاديث أوردئ التي الأياُتح فكل قال: أن إل 
لعدمعصرهم لشاكل حلولا أوحدمت، اجتهادية آراء تقدم كإ فهي الفقهاء أقوال( 
بدلك(فهو القرآن بنص الهلاعة واحم، فأمره تدحل قد دام ما أما الأمر، ول تدحل 

أوهرآنا ص ®ع يتعارض لا دام ما الأتاع داجي، للجميع ملزم الشريعة من جرء 
ينوالعلاقة الناس بن العلاهامته تقليم ء م، يغ الأمر ون، فعل سوى، حديث 
التقليم.بمدا أول العمل ورب العامل 

كلام)إن يقول،: فهو منه، بصرة عل ككون بحرفه نقلناه القاصم كلام هدا 
الغالطات(,باب س ورسوله اش قضاء أنه دعواه ل العهيار 

الصح^^.الحديث، العهنار متنل. أن للث، سبق وقد 
عليه.ستقمإ كا والمعنى، اللمفنل ق هوالمغالطة القاسم كلام أن والواغ 

لماذاندري لا وقدره. افه بقضاء ثيء فكل يقول: بان موقفه القاسم يثرر ثم 
منلا انملمار كلام ق ذكر له محر ولر والقدر، القضاء ق اJحث، إل القاسم انصرف( 

^اق والحرأة المكابرة هده س القارئ أتبا تعجب( ولكنكا بعيد، س ولا قريب 



٦٨٢
اكوحدحى ي انمالخي جموع 

ؤإفلامآ.جبنا يالحجة الحجة  ٤٠٨لا وبالتال الثممع، كراهة منه تظهر الذي الرجل 
كلإن ودةرلت يالتوي ورسوله الله قضاء هو هذا أن ينكر أن وجنه ولعجزه 

افنقاء وبض والقدر، القضاء بين الفرق يعرف لا إنه أو وقدر، بقضاء ثيء 
شاك.بلا والمعنى الالمظ ق المغالط هو مثيله هدا فمن وأمر• أدهى وهذه ورسوله 
الكتاباستناداإل العلمإء أصلها شرعية قواعد هده الخ. ضامن وكل نوله؛ أما 
فقهل،السابقون يه مرها ما يموحبا نaلالثه ونحن يطول،، فيها والتفصيل والسنة 

إليه.بحاجة نا فالبرأيه ؤيفرها يتلاعب أن أما 
ي٠ثالذنتالقواعد هده ضوء عل القاسم ح نتساءل ولكننا 
بينهإ،مناصفة محركاُت، وأحمرا مزاؤع، ْع اتفق عقار صاحس، أن لو الأول! 

أوهو ه ينفالحركايت، بإدارة المزاؤع يقوم أن عل بينهإ الاتفاق حمل إنه ثم 
هذهق يضمن فمن الأرواح عل تلفا أي حمل أن الله فقدر غيرهم، أو أولاده 
أيضا.المزايع من ولا تغرير، ولا سب العقار صاحب من يكن لر إذا الحالة، 

صاحبهعل نهري بحاديثا والعإل العالأارتا من فيه بإ الممحسغ تلف لو الثال! 
أنت،الذي الذم، تغرير، ولا سث، يكن لر إذا بالض،ان تقول فهل العإل، وعل 

من؟عل نل-ري لا ولكن الضان، لازمه تناصره 
الأول.ل المزاؤع أو العقار صا-صج تضمن هل 
مصيبةفتكون المصغ، هاحث، عل بالتعويضى تقول أن فتمكن الثاق ل أما 

أنمدهبالث، فلازم التالفين حملة هع الممغ صاحب، أن أيضا ولوفرضنا مصيبة• فوق 
يومأصحابه يستوفيه ذمته ق فيبقى ؤإلأ تركة، له كان إن تركته ق بالتعويض تقول 

حسناته.من القيامة 

لمخالفتهاويبكى يضحالث، مما المتناقضة التثريعايت، وهده التصرف هذا إن 

آحتلنفافيه لوجدوا قدهؤ عند من ولوكان ؤ الله! وصدق والعقول، المنقول 
شرعيبب، ّيكن إ ما هؤلاء أحدآمن يضمن فلا الشرع أما [. ٨٢]النسا،! ه ًكثمإ 



اليزانل اكناروالقاسم 
٦٨٣

رنهرمسل(ل بطل اف نهر جاء أوتغرير)ؤإذا صحح، 
كلامه.الخ تبديه( لا بقول حكمه العهلار الأستاذ )ويعزز ت القاسم قول أما 

ذلكوعزز دعواه عل بالسنة استدل قد ال|علار الأستاذ مادام له وجه فلا 
وأهلالحديث أهل بقول دعواه يعزز وهنا الفقهاء، وخاصة الأمة من بالإ■حاع 

شبا.يساوون لا عبه ول بمولأء، يعرف لا القاسم ولكن اللغة، 
،لاذااقاّمتنكرُت،لإلأء؟

أمرين".من فلابد نفلرك، ق نكرة هؤلاء كان إذا محه نأحد فمن قاسم يا إذآ 
١جليل.ا مشرعا تفك تنم، أن إما 
وبأماتدتلثجبلث، كافرون ونحن الوضعي، الش/ع ل اتدتك أّعل تحيلنا أو 
أووأهلها، واللغة وأهله الحديث رففلئ، عل تمر تأن ق ؛الخيار وأنت، هؤلاء، 

بهم.فاكفر ثئت، ؤإن بيم، فآمن شئت فان الحقيرة؟ إل تعود 
الحهلار٠عل مجإته الخ صدربلاترد( حكم أنه هذا عل روتعلض القاسم؛ قول أما 

بتري،حكم فقد . اف رمول به حكم بجا حكم الُطار كان إذا هنا؛ فنقول 
مثليقول أن بمسلم يليق ولا كله، للمجتمع عادة للالوصلة الحادة عل وسار 
بالقبول.الأمة وتلقته ه، اف، رسول عن ثبت حكم ل هذا قولك 
الأمر(.ول ز ء1عن )وفيه القاسم؛ يقول ثم 

وضعهوالذي أنه بدعواك؛ الأمر ول ؤ، ؤلعنت، الذي أنت، بل له! نقول ونحن 
إليدعو عندما الأمر ول ل طعن العهلار يكون أين ومن للثرع، المخالفة القوامح، 

الأمر.ول نحميه الل.ي \ذثوع 
منه(.بريئة وهي للشريعة؛الحموي، اماما فيه أن )كإ القاصم: قال ثم 

٥( ٦٣ا/ القدير) فمي j واس ( ٢٨)ه/ ١( • ٧ الأ>وذى)إ/ ض ق ا،لإرممورى ذكرْ 
ا١ ١ • الأوطار)؛/ تل ز والثركاف اكمديثح)ص٨٩( قوامي ق والناس ٤( ٢ ١ / أ) 

 /o(٦٦ ) /U( •٣٣ ) (.٢٨٧)أ/ العلوم أيجد ق حان حن وصديق



التوحيدحى j الصالخي محمرع 

والمنة،الكتاب، بعموم الئ، التمأن يقصد هل بالخمود، يقصد ماذا ندري لا 
والقياسوالإحماع والمنة الكتاب، أن يريد أم جامدون. فنحن الملمين، من جود 

فهوكاذب،.المجتمع، ق الخواديث، امتيعابح عن صافت، المحح 
فلاالأساع، ق غاية المحمدية الثريعة أن الململإين عند العروق، والواقع 

يى.أ أم القاسم شاء والمنة، الكتاب، ضوء عل حلها ويوحد إلا قضية تحيلنا 
إلخ.متعددة(. مصادر الإسلامية )ولالا؛ا|رياة I يقوله ^٠^٠١ الأعراف، كلامه ق وسياق 
بالحقوالقضاء الحدود ؤإيامة والربا الزنا تحريم عل حامدة الثريعة أن يريد أم 

ويراهاالقز، ودعاة والمارقين والفجرة العاهرين أمام ونقما ؛الثرع، والعدل 
فهوصادق.المعنى بمدا حامدة 

هدْإل توصل وقد فاهم، ؛أدست، تليق لا مغالطاُتح )وفيه ت القاسم ئال ثم 
•مليم( طريهم، دون النتيجة 

منوالمعنى اللمففل ق الغالهلة أن للئ، سبق وقل. العطار، حق ق هذا القاسم يقول 
أديبمجفالقامم العجب،، مثار وهنا . لتخ( وانبدائها ررمتني الثل• ول القاسم، 

دليل.عتد0 وليس بالقانون، الحكم إل يدعو لأنه سليمة طريقه ،، منصففاهم 
الحكم؛١^٤،إل يدعو لأنه سليمة؛ ت، ليطريقه جاهل مغالط والعطار 

الآي١تا)فكل القاسم: يقول ولذا الفقهاء، وأهوال واللغة بالحديث، ؤيستدل 
النتيجة(.طْ إل توصل لا والأحاديث 

بملما مع تعارضت، إذا  ١٣العمل عدم تحاول لأنه مذهبه، عل صحيح وهذا 
القواuنبمن منه 

لمانل مطور وابن ( ٢ )_U ردهم يوجس؛ لا >-،ا مهم التكلم الممايت، الرواة ل الذمي ذكره آ ١ ■ 
(.٢٧١/٢(واظر:سماسب)٤٠٧،٣٣٨/١١()٤١



ءمزاةالفا|سم

عصرهم،حلولألشاكل أوحدلت، اجتهادية آراء تقدم كإ فهي الفقهاء أهوال، )أما 
•الأمر( ول تدخل لعدم 

وهدمباله، يعرهم ولر قبل السنة نحاهل كإ الفقهاء نحاهل قد القامم نرى هتا 
مرات.عدة كررها عبارة 

فهمعاصروهم الدين للولاة وأحرى أول باب، ومن للفقهاء، بمكر دانأ ونراه 
القرونمدة العامة الحياة تنفليم من لثيء ءارفين ولا لاشرع فاهمين غر غلره نق 

والثفليم.والعدل اذثو؛أ يده عل فظهر القاسم جاء حتى عثر الأربعة 
نتحملولر والضلال، الحهل عل درجت، السابقة القرون كل مهزلة من لها يا 

حكامهمْع وكلهم الضلال، عل أحمعوا بل مثللثؤ، فاهما يكون منهم واحد عل 
القارئ.أتبما لك، الحكم نيع زابtiزا، غر 

الآيادتهمن إليها أشار التي ابمل هذ-ه مثل عل بالرد هوكفيل ما لتا سق وقد 
عاصروهم.الدين والولاة الفقهاء وتفيه والأحاديث، 

القرآن(بتص الطاعة واجب، فآمره تدخل قد الأمر دل دام )وما القاسم؛ قال 
كلامه.الخ 

غليله.وتوضح هنا إليه أشار ما توضح تقدم 
فلهالحاكم، وهو يقصده الذي الأمر ول طاعن وجوبه من إليه بمدن، ما أما 

واجبةؤتاعتته أن أما بالحروف، مقيدة وءلاءته هنا، لن|كرها حاجة لا معروفة أدلة 
للكاب،محالف وهو القاسم، عليه يوافق لا قامر النرعية الأمور حالف، ولو معللقا 

والإحاعّوالسؤنة 
الشريعة(.من جزء )فهوين.لك قوله; أما 

منوحي هي بل تجزأ، لا والشريعة إليه، بق تلر محدث كلام هذا له: فنقول 
لغره.ولا لول فيها شركة لا السإء، 



٦٨٦
التوحدر j المحالخي جمهمع 

الأمر،ول أمر مها نحزأ اش الشريعة أحزاء كم التمر هدا من تعرف أن ونريد 
همالدين الولاة من بقوله يوحد من تعرف أن نريد كدك القاسم. عند الخواب 
الأخير،أو التوسط أو بالأول، نأخذ وهل لأوامرهم، التعارض عند الحكام 

القاسم.عتل. الخواب 
الويوالحق بالباطل، افه حكم عن الصد الألتواءات هْ محاول، والقاسم 

عليهمارت الن.ى وثرعه، اض حكم إل وغرها العإلية القضايا  ٤١٩^"الحكام يعرفه 
أحدثهالذي الحدث هاوا وحوي مل الإسلامية، الأمة عليه وأحمعت، الأول، القرون 

،١مهوردءأ منه ليس ما هدا أمرئا تخذيذة *_ يقولت قق والرسول الحل-تون، 
سونكل ق رسوله وأمر الله أمر غير أمر لأحل. ليس أنه نعرف هدا ومن 

وافلعاملأت.العبادات من الجالأت جثع ق منها وهمغ الث/يع، نظمها التي الحياة، 
حكىبمن شبيه عمله فالقامم وارث، لهم قوم فكل بالبارحة، الليلة أشبه وما 

أنهب؛اثوأيزعنون آلذبت ئرإل ألم ؤ تعال؛ بقوله النساء سورة 3، عنهم افه 
امث،وأأنيت^ءاكثوأ؛j مندثلل،جترهاونأن إليلئ،ومااذزو يمآاود 

ماإل ثعالوأ ثم قيل، ؤإدا ق( بمبمدا صلنلأ يضلهم قيرمحذ بو، ئكمردأ 
قكتفأ،إِذآصاو.ودا. عغاتك_ يصدون زانتا^كثفقإن الرسول وإِل آس ١^٧ 

إحسئاإلا ازدئآ إن ياس ءوك"خلمون خا قم ايديهم مدمتا يما مصيجة صبهم 
وملوعملهم عبجم قاعرص ئلوبؤز 1، ما آس يعلم اوكآكآك-ث إيوفيما. 

لأيومنوثؤ---دلأونيلئ، تعالت قوله إل مولأيبثا.•••4 محمم فن ثم 
محنت،مما  ١٠^-أتسمم ل لا'خدوأ قم سهز نجر فيما يحكموك حى 

٦آ٥٠ — ٦ ٠ تالتساء؛ ه يثلثا ؤيسبموأ 
إياممأن عنهم الله أخثر هق الرسول عهد ل أناس إرادة محكي الأيايتح هدْ 

(.١٧١٨)^(^ ٢٦٩٧الخاوي)رقم )ا(أخر-بم 

أ

ونو



والقاّموادزانالعطار 
٦٨٧

إلدعوا إذا عملهم ومن الرسول، غم إل التحاكم أرادوا حث زعم، محول أصبح 
عندماذللث، يعللون أتهم عنهم وأحم غره، إل التحاكم وؤللوا صدوا الرسول 

إلاأزذتآ إن ؤ بقولهم: والصدود الإدارة هده عن منهم الاعتدار الأمر يقتفي 
والسامة.الشريعة ين والتوفيق الناس إل الإحسان نريد أي ه وثوفيعإ إحنئا 

للعإل،والصالح الحقوق وحفثل الإصلاح نريد يقولون اليوم وأشباههم 
لتخطيتعليلأترم س هن.ا س باكثر نهليل ولا والقانون، الشريعة بن والتوفيق 

باuطل.الماس أموال وأكل الربا، لأكل اض حدود 
الرسول،به حاء ما غثر إل ما ثيء ق الحكيم طلب من فكل الحمالة وق 

ولابد،الأية هده ق داخل فهو والمصلحة الش/ئ بن وجع حس، ذللث، أن ؤيظن 
أبى.أم شاء 

فيه،فقههم وعدم ه الرسول عن ورد بإ جهلهم مل من هؤلأء ؤيوق 
اتصفواالذي المقمى وجعلوا الكفاية، عدم فيها ورأوا تنقصوها بالشريعة فبجهلهم 

ناحية.من هدا الشريعة، ذنب لا ذنبهم والذنب، الإسلام، شريعة ق نقصا به 
الإسلامأعداء من المغرضة الدعاية وهي أحرى، ناحية من أتوا أمم يا 
حشالشرعية، العلوم إضعافه ق لهم والاستجابة الفارة، علومهم عنهم والأحال. 

الدينق المافع العلم أعني الأصح، عل فقهرة منه وُي، العلم، ندعير فئايتؤ نشأيتؤ 
ةمقلوهي، المشاكل، حل منها تتطلبإ ه وظائفق الفثاُت، هاذه وأصبحت، والدنيا، 

صفوهمأن من خوفا الشائن، المللثه هذا من بد لهم يكن فلم ال*ئرءي،، العلم من 
الإسلاموأهله.عل أولبه هم الذي القص فأحالوا والقص، بالحهل 
قالكفاية وفيها والمة، القرآن تدبروا أن إلا عليهم فا الكال، أرادوا إن أن 

والعدالة.الحق رائدهم كان إن الاس العلأفايتف؛نح، تنظيم ق وخاصة ثيء، كل 
شرعي،بمتني إلا والحريم اكحليل ق اكوقفه الواج٣إ أن علمنا تقدم ومما 

وفهموهارالشريعة درّوا الذين إلا يعرفها لا الشرعية والستندايت، 











التوحدحى j لخي المحا جموع 

الطرق!ركل من أفلس قد وحيث والعإل، العمل ظام تثرير محاول وزام للسلم، 
الخ.)والحقيقة( ^ ١٥-؛ذا، النظام وجود بعد الاعتذار غثر يده يبق 

نظامق العامل عمد عل تنص فقرة وجدت فقد حقيقته، محالف الواقع ولكن 
القاسمجهل عل القراء نوقف أن فيجب الماطل من فتها ما ورغم والعال، العمل 
المارةنص ؤإليك باحلل، والعإل العمل نظام كثثرأمن أن رغم واقعيا، الحقيقة وعل 
والعإل؛العمل نظام اردعل حميدق بن اف عبد الشيح كتاب من نقلا عليها وارد 

إذاالتعويض من العامل حرمان به محوز فيإ ٣ ٤ المادة من الثالثة الفقرة ق )جاء 
عاهةأو وفاة الإصابة عن يتسبب لا أن بنرمحل عمدأ ه بنمالإصابة العامل ألحق 

٠مستديمةآ 

يل:ما المقرة هاو0 عل ؤيلاحغل 
الحكمأن عمدا. قوله: من والمفهوم عمدا، ه ينفالإصابة الحالم ألحق إدا قوله. 

منكابقه وها،ا الحطأ، حالة ل المؤجر عل الضان يرجع وأنه أخْلأ، إذا يتغتر 
السالمعل المسالم ا>كل هو.' اض رسول لقول ومناقضة علم، بلا اض عل القول 
ا.وعرصهاال وماله دمه حرام• 

حملإذا فظاهرها مستديمة، أوعاهة وفاة الإصابة عن يتسبب أن إلا وقوله: 
جانبق كابقتها أيما وهذه المؤجر، عل أيضا الإصابة فضان ذللئ، من ثيء 
صربلو كا ه، نفعل العامل جناية المؤجر يلزم فكيف الصواب. عن بعيد 

الحهل،^ا أعجب، ما اف سبحان - -بما العمل وتعهلل فعات ه نفيد العامل 
الشيخ.إفوكلأم ٢ وينكرْ(ر هدا يابى السليم فالعقل 

الأهلامن لنفسه يسببه )عا يقول: حيث الركاكة، من غاية ق القاسم وعبارة 
العمدى(.

(.٢٥٦٤)ا(أحرجا،.الم)رقم 
الجلّيةرأا/أا'آ-ه\،آ(.الأ-مة )أ(اللررالبو،



اليزانل والقاسم انمنار 
٦٩٣

هوبل سيب، له يقال لا العمد إذ عمدا، ه ينففعله عإ يقول أن به ومحن 
تعبثرقبله وما فهدا العمدي الخطأ قوله أما العمد، غثر والخهلآ قصدأ، مباشرة 
واحدة.حملة ل مرس لففلآومعنى حاطئ 

صحهعدم بينا فقد الفنام، وجود عدم من حقيقة يدعيه في،ا النقل ل غلمله أما 
اس.اللبحقائق وهكذا قريبا، 

ألفاؤلهق العقال لدائه العلاج إلا علينا وما به، بلينا فقد حال أي وعل 
سوابق،لها مفى فمد كلامه، ق نمر ملتوية عبارة أول هذه ولمتا وأحباره، ومعانيه 

العني.لبيان إليه اصعئررنا ما إلا نبتن ول؛ 
ميتى)فان قال! شرعي متند بدون التعويض تبرير محاولا القاسم، قال ثم 

وبدونأثنائه، وق الإصابة، هوسبح العمل يكون أن دائأ هوالأصل ما الصض 
الحالةهدْ ل العامل يستحق فلا العمد هدا العمل رب، ألمت، ومتى العامل؛ عمد 

تعويضا.

متقيدغجر أنه عرفت، كيا الحديد، تشريحه ل الأصل هنا القاسم يقرر 
منهليس والعمل الإصابة، سب، هو العمل أن فاثبتا وأهله، والفقه ؛الأحاديث، 

تغرمأن تريد الذي العمل إن له• نقول ونحن عقلا، ولا عرفا ولا شرعا لا سببا 
ومايه، يغرر ول؛ العامل يقهر لر وصاحبه ذكرنا، لما سببا يكون أن بملح لا بسببه 

باختيارهباشر الحامل أن الواسر إذ وعرفا، وشرعا عقلا مهلرح سببا ادءتته 
لإصابته.وهوالمباشر ولمملحته 

كاملةدية الحمل صاحس، شريكه تغرم فهل المعدايتؤ ق شريلث، أنه فرصنا ولو 
ت،سبلأنه الآلأرتج؛ احمع الذي تغرم الحالة هذه ل أو الشركة، من بقطه أو 

انن.يأوتغرم القاّ»ا، مذمب، عل هوالحقول لأنه أقربج وهن.ا الإصابة، ؛اح؛راءه 
ذلك.غثر أو المع، إل حمالها 

الذينومنهم يوميا، يعملون الذين ■؟•م وء- اكائمون منهم أنونج المال إن نم 



التوحدحى j المالخي محموع 

الأعإلتمييز سبق فيإ قاسم يا طالبناك وقد الأنولع، من ذلك وغر مقاولة، يعملون 
إلاعندك ليس بأنه ونجزم الدليل، مع فيها تعويض لا والتي التعويض مها التي 

ثقاعل بني لأنه تدعيه، الدي أصللث، تداعي عل دليلا ويكفينا عرفناك، كإ الهراء 
هار.جرف 

منتوافرها إذ عليها، ينص لر ولو شروكله توافر يشرمحل )فالتعؤيص هولك،: 
لوازمه(.

أناصحايه فائت، جديد، أمر الممويض حكم أن عل صراحة يدل ازكلأم هدا 
فلننحتإتحتوها الش شروطهم من محيء يوحد لم فإذا الشروط، من يلزم ما له يفبمعوا 

النام،;الباطل•أموال وأكل والعدالة الحق بغثر الحكم من نتمكن حتى جديد من 
وكره(.اممه قضاء إنه نقول أن كحريمه يكفى )لا يقول. ولدا 

هوالتعويض إلغاء )إن العطار: لقول الخاطئ فهمه نتجية هى العبارة وهده 
البحث،.تقدم وقل- أصلا، والقدر للقضاء يتعرض لر واإعهلار ورسوله(، الله قضاء 

أساس،غر عل بنيانه أن عرف حسئا القراء إتبمام القاسم قصد يكون أو 
الخ.يكفي( )ولا يقول: قلدا هيهايتج؛ ولكن إقامته ومحاول 

وقدرأ،قضاء اممه من كان إذا الأمر بأن عليه نرد للحق الإيضاح باب، من ونحن 
فرصناإذا إلا عليه حجة من هناك فإ تغرير، ولا سبإ العمل صاحب، من يكن ولر 
وباطل،وباطل، باطل، فإلزامه؛التعويض ذلك، بخلاف والأمر الله، عل ضامن أنه 

الحاديث،يكون أن الهواديث،، ق الواقع أن أيما نفهم أن وينبغي أبى. أم القاسم ثاء 
صحيحا.بثا تأو مباشرة إما 

عليكون فالغرم بمبإ ومتمباشر اجتمع إذا )أنه الصحيحة الشرعية والقا-يوة 
فهوه نفحق ق أحطأ الدي الحامل قفية ق أما الأحتء^ع: مع هوا ، المباشر( 
غرأصاب، الحامل لوأن المسألة نفس وق أصلا، صحيح سب، هناك وليس مباشر، 

اللبناق.باز رمتم ملم ( ٩١٦) ٥٥٧العدلية،!.الأحكام ومحلة ( ٦١١القي)آ/ انظر؛ ( ١؛ 



الزانق والقاسم العطار 

لالعامل أن القاسم شئ فعل دوما، ما أو الغجر حياة عل قض بضرر حهلا ه نف
الإصابة.ق الس، هي آك لأن العمل، صاحب عل والغرم الإصابة من عافية 

والأمرالنهار، رابعة ق كالشمس الحدث ثرعه بطلان ظهر بهذا قال فإن 
الواقع.ل كذلك 

غجرهعل حنايته ؛؛ن الفرق ف،ا العمل صاحب ؤإعفاء العامل يتغريم قال ؤإن 
صامنالعمل صاحب إن قلنات أن سق ما عل إلا قهري، بامر ه نفعل وحتايته 

يصحح.وليس الله عل 
وليسعنها، حارج العمل وصاحب الله رحمة ل داخل العامل إن قلنات أو 

أحد.عل فيه حور لا الله '؛مئ إذ أيضا، بمحيح 
تمرق؛ب العمل صاحب عل حطأ الإصابة كانت لو المسالة هذه وق 

ديةمدر أو الخحمع، فرم أو الثمئ هو كا العامل يغرم فهل ■حْلا الألة  tiالعامل 
مذهبهلازم فهو صرمحا يكن لر ؤإن القاسم، مذمإ صريح هو كا العمل صاحب 

هذا.أو هذا، أو هزا، من لأبد 
والمالالعمل نظام وبطلان الحديد، شرعه ق القاسم مذهب بطلان -بذا فظهر 

لطامنقده ق حميد، بن الله عبله الشخ ذكره كعا موائه، من كشر وق القضية ازه هق 
تبىالذي الحور يمثل والمال العمل نظام أكثر نجل الفحص وعثد والمال، العمل 

راجعون.إليه ؤإنا فه فإنا الإسلام، ثريعة عن ثيء أبعد أنه كعا عنه، افه 
اطهبقضاء ثيء كل أن )فصحح الصحيح; لأصلنا مقررأ القاسم يقول ولذا 
فلمعاذاالله، من حمل ما كان إذا أنه له ولازم الحق، إل يعود حذا وهو وئدرْ(• 

شرعي.مبرر بدون العمل صاحب وقدره اطه بقضاء حصل ما نحمل 
نمه;ما حوس فكتتإ التفكبر عاليه طال القاسم إن يم 

وْعكذللئ،، أيضا يمرق والسارق وقدره، اف بقضاء هو عمدأ يقتل )فالقاتل 
لمافعلمه(.كلأمتهماس_، لأن الحد.ود تقام ذللثح 



اكوحيدم، ل المالخي جموع 

قالنزلع يكن وب والقدر، القضاء ل النزلع يكن ل؛ أنه عارف، القارئ أ;را وأنتج 
الشريفاالعمل صاحبا جعل ولر إ البحث؟ ق أدخلها فلم الإصابات ق العمد 
والسارقوالقاتل إ الحكم؟ ق بسواء سواء والسارق القاتل مثل وعرفا وعْالآ شرعا 

جزاءشرعا الحد علهإ الشاؤع ورب الكبائر، من وعمالها بانفسهإ نمدآ باشرا قد 
الزافيزف لا * عنها• أق الرسول ونال اد، والموالموصى والبغي الظالم من كثا با 

الحديث.الخ ، وهومؤمن«أ يرق حض السارق برق ولا وهومزمن، يزن حض 
ولمجتمعهلبلاده الخم محاول الذي العمل صاحب، يقيس ج كيفاف! سبحان 

بالغللمعملها يوصفا اللذين والسارق؟؛ بالقاتل بالإصلاح عماله ويوصفا 
غايةهو بل مه، مشتق ال الفبل كاسد فاسد إنه أفول لا قياس هذا إن والفساد!! 

مزمنا،الحمل صاحبا يبقى أن قاسم يا عندك نشنع ونحن والسفه، لقومحل اق 
 Jيقول!والبلادة الحهل ق الفائقة الراءة وه٥

للإصابة(.ونشاكله ؛معل.اته سب، لأنه بالتعريض، أيضايلزم العمل )فربا
علالمخهلئ العامل إصابة يغرم العمل صاحبا إن حما التهكم! باب س أقول 

الاعاراصنيدفع أن للمك؛ن يل.ا نم عجيبج، لشيء هن.ا إن والسارق، كالقاتل ه نف
تمرقاممالعمل رب يضمن أن العإل تشغيل من التيجة كانت، إذا أنه من القائم 

وأهلها،ببلائه موصه عل له عقوبة فهذا الوجوه، من بوجه ما له علاقة لا التي 
بالكسبؤإلحائها السزال عن وكفها العاؤللة الأيل.ى تشغيل عل أيضا له وعقوبة 
عقوبة(.ذللت، )وليس فتقول! الحلال، 

وهذاأبى. أم شاء وسمتإ، وظلم وباطل وبلاء ومحنة عقوبة إنه نقول! ونحن 
أمور!عليه ترتبا قد والتفكم الخم؛ محدودي البشر من وضعا كان حيث، الفلام 

كبم.ذنبا وهل.ا وعصيانه، الله متمع محالفة وهوأعظمها منها! 

•( ٥٧لم)رمم وم٢(  ٤٧٠الخارؤ،)رنم ا-مجه أ( 





٦٩٨
الوحيحى ل المالخي جموع 

هؤوالرسول الإصابة، هذه الأزل و العامل عل قدر الذي وافه مشبا• العمل رب 
جبار.بأنه حكم 

إليها.يدعو من ؤإطراح إطراحها فواجينا الوضعية القوانين ق الإحكام أما 
القتل(.عن )فهوكالدية نوله: أما 

إذالجدوب؛ن، بكلام ثيء أشبه وهو عليه، يعول لا ساثهل قول أنه مبق فقد 
القاتلمثل عليهم والتعطف بلائه اهل اكاهض العامل رب نجعل أن يمح كتف 
كبيرةمرتكب، عمدأ القاتل بأن الخمح لدى معروف، وحكمهإ حطأ، أو عمدآ 

مثامرلهامفل.

ولJللثإحطئآ، للجريمة ميانرآ يعتمر لكنه بالفساد يوصف، فلا المخهلئ وأما 
^ال توازنه نحتل المكن والقاسم التخفيف،، بعض الحكيم الشاؤع عنه حففح 

العدلهدفه ولمن له، الهلريق إنارة حاولما قد ونحن كلامه. من كثير وق القياس، 
الضلال.إلا الحق بعد وماذا والحق؛ 

الفويم•امع وراء المر متحرين كتابته، أردنا ما انتهى وآذا 
طريقمحبنا وأن ودنيانا، ديننا صلاح فيه لما ؤإحواننا ;أديتا أن افه أل ون

اممهوحبنا رحيم، رزوف إنه د، فما منا يصلح وأن والضالن، عليهم المغضوابؤ 
إلبإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعل محمد نبينا عل اطه وصل الوكيل، ونعم 

الدين•يوم 









حىالوحيالمالخيل محمؤع 

الرحيمالرحمن افّ م ب
دعاومن وصحبه آله وعل افه، رسول عل واللام والمائة ض، الحمد 

ويعل؛•بداه. واهتدى بدعوته 

مثلق يالتاص عهدي وكان لشاعره، صدري وانشرح الحج، ل اممه كتب فقد 
حهلوهاالتي الخطوايت، يقدروا وأن النه، حشية نفوسهم تحفر ت أن لث، النهدا 
والزمانالله أمر عفلمة متثعروا قاورها، الوحي مهبهل إل فريبؤ أو يعد من 

الله.لثعائر قلوتهم ومحثع والعبادة، والمكان 
الصفاومن العتيق البيت حول الحجج زحمة ق الناس أشاهد كدمتح ما لكنني 

حيث،الحادة، عن وانحراف لحرمايتح، يا استهانة من عليه هم ما هالني حتى والمروة؛ 
وسألت،،فتعجست، الوجوه، سانرامتح بالرحال نحتلهلن الحاحامتح النساء يعفى رأيت، 

اثاراؤليرى لا من وحد فقد مقبولة، عير تعلأيت، سوى مثدوحة لدللمثج أحد فلم 
قالقال! عمر ابن عن ^ؤ، الله رسول عن صح بإ مستهينا المرأة مفر ق الحرم 
ؤإننم علميه، متفق محرم* ذل ومعها إلا أيام ثلاثة المرأة تسافر ارلأ اممه رسول 

قالمرأة إحرام أن من الفقهاء نة ألعل يأق لما الخاؤلئ الفهم فإن محرم مع محافرت 
إبداءق ؤيثالغن وجوههن عن يكشفن أن النوة ألتم،:يولأء ؛ وكفيها وجهها 
كلمةأن هؤلاء علم وما المحارم، يردعهن أن دون أجسادهن من يفتن وما زينتهن 

(0U-1-U0افتح!□ري وانظر: ( ١٣٣٨لم)رنم وم١( •  ٨٧، ١ •  ٨٦الخاري)رنم أ-محرجه )١( 
والتمهتد( ١٣—•١٢٦القارى)U/ وعمدة ١( ١ • — ١ ٠ ٢ لم)آ/ مصحح عل النووي وثرح 

(وشرحاتررuن٢٨١/٤(بم١لأحوذي)٣٨٩/٣ضتلم)
المود)ه/آ-ا(.)أ/آ'ء(وءون 

تغطيأن لها وأن وجهها، ق المرأة إحرام أن وأحمعوا (: ١٤الأسند.لكر)؛/الجرق عيد ابن قال )٢( 
حفيناصدلأ رأسها نوق من وجهها عل الثوب، تدل أن لها وأن محرمة، وهم، شعر*ا وتستر وأمها 
١( ٥٦والخي)م ١( • -٨ ١ • ٤ ا/ )٠ ١( ٢ ٤ )ا،/ المهتد وانظر: إليها. الرجل نظر عن به تذر 

ا.لجتهد)ا/هآآ(.وبدايات 



الدينشعائر احترام إق ايانمن دعوة 

تكونحين وكفيها وجهها ل المرأة فإحرام حال، كل ق ظاهرها عل ليت الفقهاء 
مثلها.نوة ْع أو وحدها 

محرمات،ه الله رمول مع ونحن بنا يمرون الركبان رركان ت قالت عائشة فعن 
كثفناْ،ارجاوزونا فإذا وجهها، عل رأسها من  ١٢١"؛^إحدانا ميلتا حاذونا فإذا 

•ماجه وابن داود وأبو أحد رواه 
نصيحةالداء هدا أوجه أن إل دفعتني ضرة نقمي ي أثارت المعاق هده 

ومااسمملنت ما ألاصتنح إي أييد إن ؤ الله! وجه ابتغاء والسلعات للمسلمن 
[.٨٨زهودت اذي.لأت.ايم توكاJتاوإليه عليه إلئه إلا نوقش 

و1إساهات.تالسلهوة ايها 

علالله أوجبه الذي الحج فريضة لتولوا الأرض ق بقعة أقدس إل وصلتم 
زآله سبيلا إليه من^ستهلاع آليين حج آلما"ي عل ولثي ؤ • تعال بقوله المستملح 

[.٩٧عمران: 

فجثتمجيل اللكم اش بر وفد الخمسة، الإسلام أركان س ه رمولل وجعله 
الولدظهوركم وراء وتركتم ورضوانه، اممه مغفرة تلتمسون الثريفة، البقاع هده إل 

ستنفقونه فيا القس وحاستم الفر، وعثاء وتحشمتم والأحباب، والأهل والوالل. 
الشالمنافع وشهدتم الله، شاء إن المؤح بالتوبة الله ْع العهد وجددتم أموالكم، 

المناسلث،.وسائر والعي الطواف س الباركة الويار هده ق لحضورها الله ندبكم 

واغسلهات:ايسلهوغ 1فها 

فيتعارفونالمعمورة، أنحاء حمح س لمون المفيه يلتقي عام مؤتمر الحج إن 

واظر:٣( • وأحمد)٦! ( ٨٨٣٣رقم  ٤٨امرى)ه/ ي واليهقي ( ١٨٣٣)رنم أبوداو خرجه أا 
ابناشم)ه/خها(وص)مئها(.وولالأوطار)ه/-ي(.حاشة 



اكوحدحى j الصالخي محمؤع 

كإلتوجب التي الإسلامية الأحوة آصرة تربطهم والأفكار، الأراء ؤيتبادلون 
الأماكنهذه إل  ٢٠٦٢جاءت التي العقيدة هدف بينهم ويوحد لأخيه، الأخ نصح 

منيدر وما يأق ما كل ق اف رخاء يتحرى فالحمح اف، لأمر امتثالا اكدسة، 
وعملا.قولا وفروعه الدين أصول 

داوتخنرمسمحاكونؤ يقوله! رسوله أمر أو أمره خالمج من اض توعد وقد 
يطقنحدض وهو [ ٦٣]الور: غذاثألمث< فتة تحنيم' 

والأرضموات الملكوت بيده ممن الشديد والوعيد البالخر بالخطر 
الخصالوحمع الأخلاق مكارم من لنا ومحممع دينا، الإسلام لما افه رضي وقد 

المسلمةالمرأة عل الحجاب، ففرض والفضيلة، والعفة الشرف من سياج محيطنا ما 
وصيانةوالريس،، الظنون عن ببما وسموا والأهواء، الطاهع من وحماية لها تكرع 

الغراتز.وانحراف الشيطان نزغات من للمجتمع 
للرجالوتحرض زينتها، وتدي وجهها، عن اراة تفر أن من أعفلمم فتنة وأي 

منالحجاب! ثريعة ق الإسلام إليها -؛دفج التي، السامية بالغايات تبال لا حمالها؟ 
التفاتا.رسوله وأوامر الله أوامر تعثر ولا وعفة، وثرق طهر 

ذ'لخفمحاتء ورآء من فتظومئ منعا سالئنوص وإِذا ؤ تعال! قال 
طهارةمن الحجاب! ق ما سبحانه فن [ ٥٣لالأحزاُ_،: ه اهلهنJملوبمكلم 

الطاهراتالرسول زوجات حق ل الأية كانت، ولثن - اء والنللرجال القلوب 
النساء.من غيرهن بدلك، فأول الهلاهر الصحابة بمجتمع 

وذهبالعفة، ورخصت، الأخلاق، فيه فدت عصر j، نعيش اليوم وتحن 
لأعراضنا؟وئية لنا ألزم الحجاب يكون أفلا الحياء، 

بموكاِظئ،زشا;ِصخ

 I٣( • ٨ ممر)م ابن وشر ( ١٧٨; ١٨اممري)شر نظر: ا /U(٩٣والأم.)



الدينشعائر احترام إل اليان دعوة 

موهي الحلامحب، بإدناء خامرهن ^١ ٥٩زالأراب: من عنين يدبمث 
مض الإطالة القرون: قال كا والإدلأء والخ،ار، كالدم المرأة ترتيبه ما 

عباسابن ؤيقول ومفاتنه، الحم تفاصيل محقي حتى والتوسعة والأطراف، الوجه 
قييوتين من خرجن إدا المومنايت، النساء الله ررأمر الأية. هذه ثر تفق وعبيدة)هت 

قهنا حيان أبو وذكر يالخلابسب٠٠ رءوسهن فوق من وجوههن يغط؛ن أن حاجة 
جريت،هوالذي لأنه خاصة، الوجوه عل يكون أن عمحن^ ؤ قوله: أن الأية 
بكشفه.الحاهلمية اء نعادة 

روحهنسأسضئلآممنن ض وئل ؤ ثانه: جل ؤيقول 
٣[١ لالور: هموخه عق محنرهن ولثْنرى منها ظهن ما إلا نيتهى يتدث ولا 

الظاهرةوالزينة سافرة، الوجوه بقاء مع الفتنة أسباب يقطع لا البصر بغض والأمر 
عنها:قالوا والخاتم الكف، وخفاب العينين وكحل بالوجه البعض يفرها التي 
هيالثلماهرة الزينة قال: حول مابن وعن عليها، دخل لن بيتها ق تظهره ما هي 

الأولالهاجرين نساء اممه ارحم عنها: وتقولعانثةرصيافه ، والجلباب الثياب 
قبلمن فشققنها أزرهن الماء أخد حثو؛أنه عق ■محنرمن ؤكْئمين ؤ النه أنزل لما 

وغيره.البخاري أخرجه ما،، فاختمرن الحواثى 
 ٥^ iالؤمنيناء نعل الحجاب وجوب عل تدل الثموصى من وغيرها الآيا٠ت

عنببما يفن التي الصونة كانمرْ الإسلام نفلر ق الومنة فالرأة للايإن، نحقيما 
اءنأن التارخ لما يذكر ولر للقلوب، وتهلهيزا للأعراض حماية الأنظار، ابتذال 

٦(ت ٩ السيوطي)آ/ وشر ٣( ١ ٥ ٤ / ١ حاتم)• أي ابن وتفسير ٤( ٦ آ/ الطبري)٢ بر تقانظر; )١( 
*ا(.انمود)اا/ا-ممر)م؟اه(وءون يرابن ونف

(.٣٣٢/٤(واساوىفيمحسالالآثار)٩١١٧جب٢٢٨/٩فيهم))أ(أحر-بم 
(.٩٢ا/ القاري)٩ ءمُبة وانظر: ( ٤٧٥٩، ٤٧٥٨البخاري)رقم احرجه )٣( 



الوحيدحى j المالخي محموع 

بالرجال.ديمخجا الأسواق ق يثن سافران الحجاب يعد يظهرن كن المحابة 
افأمر حالفن قد بمدا فهن وجوههن، عن وأسفرن نسائنا من م نمذ ولثن 

الدينوأبواقهم الدين؛^_j،، أعداء لدعوة واستجض ١^٠^،، سيل غثر واتعن 
وتأ؛يناغ ويأبى عليها، يقدرون وميالة بكل المالح ومحتمعنا ديننا إفساد عل دأبوا 
الحق،اتمح وفد اض، أمر وتركي وعدوك اممه عدو أمر تمتثل أن المسالمة أيتها 

ءاليالثح.رقيب وافم ودنياك ديتك ق صلاحك فيه بإ فاعمل 

والسلهات:السلْوؤ أيها 
تللث،صنع من نثاهده ما القلب ويولر العن ويبكي النفس ق محز مما أليس 

تربةسيل ق ومتاعها أولادها وتركت، أوطان٠ا هجرين، التي المؤمنة الخلاصة 
الرحالوزاحمت، وجهها عن أسقريتج قد — الشديد الأسف، ْع — نراها ثم صادقة، 

المواطن؟!من ذللن، ضر وق زمزم وحول والسعي ، الهلوافل حجل ولا حياء دون 
يناصحوهنل؛ إذ ومطوفيهن، أوليائهن عل اللائمة بعض هناك يكون وقد 

الإحرام•ق حك، الحجاب فرض الإسلام أن عليهن: الواجب ويفهموهن 
ونحنه الم، ُع نكون ُىا قالترت ه التمح، زوج سلمة، أم عن روى فقد 

وربإرأسها، فوق من وجهها عل الثوب إحدانا فتسيل الركست، بنا فيمر محرمايتج، 
أنما.مر كإ منه قرم، عائشة عن وروي ا الخ،اراال فوق من تن، قال

فإنحا، الحيطة بالفلروفؤ مرهون لوجهها المرأة ؤ كثفأن يتمح هدا فمن 
الرجالبحمرة وأما وجهها، ق يكون إحرامها فان مثلها اء نأو،ع وحدها كانت، 

وذللث،عاليها، أنظارهم نح لا حتى وجهها، عل حمارها تدل أن عليها فيتحتم 
ممرنه.فتعفلم الاختلاط، فيه يكثر حثل. أكبر لأنه الحج ق ألزم 

روا،(: ٢٢• الزوائد)T/ محمع j الهثس وقال، ٦( • ٨ رقم  ٢٨•  ١٧)الكبمر j الطراز أحرجه :١( 
خماعة.وصعقه وغر، البارك ابن وثقه زياد أبى بن يزيد وغيه الكر ل الطراف 



الدينشعائر احرام إل ادل٠ان دعوة 

قلوبس،وتطهثر إليهن الإحسان النساءت حجاب ْن الحكيم نمد وقد 
مهن.المريضة القلوب أصحاب أطاع وقطع عفتهن، وصيانة شرفهن، وتكريم 

بواعثفه فتهيج القلب، بريد العن ولأن الأنظار، محدب الإسفار لأن وذللن، 
سهاممن مسموم سهم ارالتظر ه الرمحول، نال، كا الغريزة، ودوافع الشر 

منعليه ينهلوى لما إلا - الخاك٠ين وهوأحكم - الحجاب اف فرض وما ، إبليس*أ 
للمجتمع.وصلاح وكرامة عفة 

بمافترحن لهن، نية لا اللاق الماء من للمقواعد أباح قد الإسلام كان ؤإذا 
المرج؛دللمثج قاصدارت، غر الظاهرة الثياب وصع لكثرهن، الرجال مهن يْلمع ولا 

لهنخرا الثياب وصع عن استعفافهن وجعل الزينة، من إمحفاوْ محب ما ؤإظهار 
عتهثفنس يكاحا يرجون لا آلي مزآلبمآء ؤآلمو'عد ؤ تعالت وله قق 

حولكبمتنفث وأن عير بجانك قث أن جناح 
هن.االقواعد حق ق يرى الإسلام كان فإذا ٦[ • ]١^؛ ه ئ؛ عليمر متع وآس 

هداالثياب؟! من حمالهن يسار ما يضعن أن الحال وذوات للكواعس، يبيح فكيف،؛ 

بالحسعلمها محكم ولا بالمرأة، الظن ييء لا الحجاب حدا الإمحلأم و' 
ؤيقيعفتها، ؤيصون كرامتها، محفظ ؤإنا الماس، بعض يتوهم كا والمضيق 

الشعوبأحلاق مفاتنه أمام وتنهار بالأمم، يفتك الأى الفور داء من المجتمع 
الدين•حرمات ومدر 

و1إسلهات:السلهوة أيها 
بمامبتغيا وحرماتكم الله حرمات عل غرة إليكم أمحيبما صيحتي، هي هناه 

٢٣الترقب)٣; ق المذري وتال ٢(  ٢٩٣،  ٩٢رقم ١  ٩٥/ الشهاب)١ سند j القفار -م-بم أا 
الإساد.صحح ونال: حديقة حدث من والحاكم اممراف رواء (: ٢٩٢٣رنم 



الوحيدم، ل المحالخي جمدع 

قالوقد ولرسوله طه والهلاءة القبول موقع نفوسكم من تقع أن وآمل اش، وجه 
عنيمح؛ متمرذ آلثبل يتبعوا ولا هائتعوه منتقنا صر»نى هذا وأن ؤ تعال؛ 

وهواواتى ليفر من صيحا عمل من ؤ تعالت وقال ء• ١  ٥٣تالأنعام؛ ه سبيله، 
4يعملون ًغائوأ ٠^١ باحنن طيبه حًؤه ءشحييثهُ نومن 

عضوبمع د؛هنلهآلهدئ ما بزبعد وسبمذاؤقآوسوب ُؤ تحال• وقال • ٢٩٧تالحلت 
وقال[. ١١٥]الماء: ه تجترا ونآ؛ث •جهنث؛ ؤئصله-ء ئول ما ئوله، 

[.١٥٥]الأنمام: ه ترخمون ل*ئيب ؤادقوأ هاثبعوه مبارك انرلته كممب وهذا ؤ تمال؛ 
[.١ • ]الأنياء: ه يعقالوت افلأ ذكومحإ فيه مكثتا أذزكاإلءمح| لمت■ ؤ تمال؛ ومال 

والدنيويةالل.ونة يمصالخنا كفيل كتابه ق به اش ذكرنا بإ العمل أن والمعنى 
والأجرة.الدنيا ق وعزنا شرفنا وفيه والأخروية، 

بنواصيتاياحد أن إليه يقرب ما وبكل العل، وصفاته الحنى بأسإئه اف أسال 
الدارين؟ق الخثروالعادة إل السامين إخواننا ونواصي 

وصحبهآله وعل محمد نبينا عل الله وصل 
الصالخيالحمد عل 







الوصوعاتنهرس 

|رقهوساإةك،يّ

الصفحةالوضع 

٦التحقيق مقدمة 

اشرخمه المحالحي الحمد عل الشيخ فضيلة المجمهمع؛ صاحب ترخمة 

والعاصيالبدع أهل رحمات ش واساهة اسه أهل ناعية '^: ١٢١ايومالة 

٥٢ أوجه عشرة من الخوارج ل الحدث صح 
٦٢ والخإعات...................... والأعياد الحمع يملون أمم والخاعة المنة أهل أصول من 

٢٨...............ّ....ّ...ّ. ..........فيه...............وخ0لا ولا فعله بذنب المسلم تكضر بجون لا 
٤٣ اش................................. رسول ا محمي. وأن افه إلا إله لا أن شهادة عل المسلمون أم 
٣٦............................ه..... عليه..افه تاب تاب من كل أن هؤ رسوله ومنة افه بكتاب مت 

٣٧. ء.......٠....... الله رحمهم تيمية ابن الإسلام شخ رسالة عل رصا رشيد محمد الثخ ثتاء 

ظاثاسة:داعدةشاتجواتواهرامات
١٤ والكرامة المعجزة تعريف 

٤٤ ............................. ٠٠والخوارق.................المحجزات أنولع خمح محمد. لبينا جع قد 
٤الصالهة...........................٨ الأعإل فهومن الدين ل مهلملوبة فائدة به حصل إن الخارق 
٥* ّ...ّّ..ُ........... .............ا. ....دينية.....ُ.......وكلعات كونية كالئات نوعازت تعال الله كليات 

١٥ دينه ل اللم تمحر لا الخوارق عدم إن 
٥٨...................................جء............. محمل. نبينا حال وهو الل.يتي، الخارق الخوارق أضر 

٠٦ متعددة ؤلرق له وكشمها يالكائنات العلم 
٦٢المل؛ان ُإخماع الثرعية الأحكام ؤلرق 

٦٧قهل مملحة ممل لا الثريحة إن الخامعرت القول 



التوحدحمى j المالخي جموع 

المصحةالوضع 

٧* باطل ويعضها صحيح بعضها العبادات 
٧٧..■ى .ب.ب والمحبوب....ت.ىالمحسؤ ومناسبة ملأءمة يقتضيان والرضا الحية 

٠٨ وأمره حلقه مسألة العظيمت الأصل 

ادالثاه:دسابجسإشستجص
٨٣الرسالة مقدمة 

٨٥والشرك التوحيد الصزلع؛خن نمة 

٨٨وبنوإمرائتل السح•• 
٨٩عيي ق ثنتلفون الناس 

٠٩ المارى انحراف 

٩٢ناقص 

٩٣مبتدعة عبادات 

٤٩ والنصارى اليهود ب؛ن مقارنة 

٩٦والوط الأمة 
٩٩ اينول محارب الإسلام شخ 

■ا'اامى-امىأ 
٠١ ٤ الفداتيون 

١ ٠٨الميون؟ محارب كان كيف 

اضطدأاماسأرطلآاسنتيلهب
١ ١٣اف رحمه المالخي الحمد الحمد عل بقلم المقدمة 

١١ أيوب.........٥ بن كالحن وأسلم من'عنائهم كان من الصارى بمقالات الناس أخثر 
١١ وهارتا؛ل-ينه اف إل مهاجرا أيوب بن الخن حردج 

١١ ٧ ؤلبيعتين س واحدة طبيعة المسح إن يقولون• اليعقوبية 



الوصوعاتنهرس 

الصفحةاا]وصوع 

١١ مريم.........................•••••••٨ من نحد الكلمة هواض الأزل الابن إن يقولون• اللكانية 
١١ ........................٩ واحدة مشيثة لهإ وطيعتان شخصان المح إن يقولوزت النطورية 

١٢٠النصارى عند المح أمر أصل 
١٣٩اض كب حرفوا الصارى 

١ ٥٣ايُاف هذ-ْ بإبطال القرآن جاء 
٥١ ٥ الذرائع د بالقرآنية الخنيفية الشريعة جاءت 

١^١٥ المح ل النصارى قاله ما بطلان ق فصل 
١٦٩انمود j الاختلاف العنليم: البلاء 

نورالإدماسم*سعاةوسةالنبيهءلإبقءياساما،طلةالغاسة: 
١٧٣اااضلافمحفظك...اا قولهه:

٧١ ٤ نحاهاك« نحد0 ادل4 ءاحفظه قو: قوله 

١٩٤»-سرفإلافقالرظءا قولهقو: 

٠٢ ١ »إذاالتفاماك١^٠ قولهقو: 
٠٢ ٥ خرا® ذكره ما عل الصر ل أن رواعلمم هوت قوله 
٢١١الصبر® هع النصر أن راواءالم جإؤأ قوله 
١٢ ٥ الكرب* مع الفرج *إن هوت نوله 
١٢ ٧ بزا* العسر هع ران هوت قوله 
٢٢٢الخطب* وعظم الكرب اشتد *إذا هوت قوله 

الغلقظا! هلي السلف علم مضل اسدسة: ام،،،الة 
٢٢٩■طة\لأذف 

٢٢٩■■■■■■•■ الأية. .ه • فيها• يمسد من فيها تعالت ونوله ا،للائكة ؛هع ٥٤١آدم قصة 
يسلمالمربى الشح أن الأية من فهم من حلأ وبيان الخفر مع اؤه موسى قمة 

٢٢٩حاله ه ل



الوصؤع

اكوحيدحمى j الصالخي محموع 

الصفحة

٠٢٣ نافع وغم نافع إل العالم تمم 

٢٣* باق أعوذ معنى بيان 
١٢٣ سحريب.س......س...ب...ب..... البيان من ®إن والسلام؛ الصلاة عله نوله معنى بيان 

وب؛نمه يتعلالأمر يئن والحمع فيه ألف من أول يان وياب الأنعلم تعريف 
٢٣٢

٢٣٢■■-العادلة والفريضة الثابتة والسنة ايحكمة الأية معنى ييان 

٢٣٣■■■■■■■■■■■■■■■■■■..■■■■■■■■■■■■■■■■ محوز لا وما شرعا منه بجون ما وبيان الجوم عالم عل الكلام 
٤٢٣ ■■■■■■■ الخبت* من والطرق والطرة ااالعيافة وسلم؛ وآله عليه اف صل قوله معنى بيان 

البلدانياختلاف عنتلف الزوال إن النجم؛ن وقول يالخدى الاستدلال أحمد الإمام إنكار 
٤٢٣ اده وفذلك وعلة 

ماأن وبيان به مكلما عملا تفيد لا اش العلوم ل التومحع ه الصالح لف الإنكار 
٢٣٥عنها منهي العلوم؛دعة من الصحابة يحد أحدث 
وصفات4.-ا"مأاف ذات ق الكلام س المعتزلة أحدثه ما وبيان القدر ق الخوض عن الهي 

٢٣٧وعلمهم لف ال؛يان>فة 

ليسذلك ل مالك الإمام مذهب أن وبيان لا، أم حجة هو هل المدينة أهل عمل أن بيان 
٢٣٨فهمه كا 

٢٣٩.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ذلك.■■■.■..■■■■■..■■■..■..■■■■■■.ق والأدلة مذموم المسائل ي الإكثار أن بيان 
٢٣٩المسائل تفرأغازًلات 

٢٤١له مدح لا لليان ذم وأنه محرا® البيان من ررإن قو؛ قوله بيان 
٢٤٢■■■...■■■■■...■■ الرحال، مجن البلح ليبغض افه رإن واللام؛ الصلاة علميه قوله محنى بيان 

كانومن الممدوح، هو قوله وقل علمه كثر من أن وبيان الصحابة، وصف ق الأئمة كلام 
٢٤٢فهوالمذموم بالعكس 



الوصوعاتنهرس 

الصفحةالوصؤع 
وتابعيهمواكابعن الصحابة عن ماثوزا كان ما والحرام الحلال ل العلوم أفضل أن بيان 
٢٤٤م والشافعي والأوزاعي كالثوري الإسلام أئمة زمن إل 

٤٢ ٥ وجوه من ذلك وأدلة إليها ويرُح حا يفتدى الصحابة سة أن بيان 
٢هم من ولا ١لهلاعة حلاوة محي لا عمى من أن بيان 
٢٤٨انلكإلر؛ه ثمرة بيان 

٢٥١الافع العالم علامات 
٢٥١العلم حيث من الزمان هذا أهل انحطاحل بيان 
منولكن الكلام قلة العي وليس العلم، من ليس اللسان وشقشقة اللكدم كثرة أن بيان 
٢٥٢الحق مفه 

٢ ٥٣•■■■-■••■••■••--•••••٠ ٠ سبيلهم• غثر سلك ومن اهتدى فقد لف السيل ّلك من أن بيان 
٢٥٥الصر ق الشافعي الإمام كلام 

٥٢ الآية.....,......-.--.....-..-..-------ه آمنوا...ه لادين يأن ؤأ1ا تحال: قوله شر 
٢٥٥قلوحم قوة يسءآا الكتاب أهل دم 

٥٢ •••■..■....■■■■■•••■■■■■■■■■■■■■■•••■■■■■•••••■٥ السنة وندبر القرآن بتلاوة القلوب وة قدواء أن بيان 
٢٥٥الرسالة.......-..■•....■••■■■•■■وهوحاتمة الكتاب لأهل مشاحنهم بسبب زماننا ءد\ء فساد 

أدرازوالإسصنالأس1دعق بلأاسبمة: 
٢٥٩الكتاب مقدمة 

٢٦٠حق كلUفيالقرTن الأول: الأصل 
٢٦٠اض..................................................... توحيد إل للدحموة بحثوا الرسل الثاقت الأصل 

١٢٦ التوحيد أقسام الأصلالثالث: 
٢٦٢.......................•...••...•■.■■■■■الخ.حالمهم... اض أن مقرون المشركون الرابع: الأصل 
٢ ٦٣اش توحيد العبادة أساس الخامس: الأصل 



التوحيدحمى j المالخي محبمرع 

الصفحةالوضع 
٢٦٣انمادة أنوغ 

٦٢ ٥ بالعبادة اف إفراد إل للوعوة مبعوثون الرمل 
٢انمادةسسس.س.سس......س.....سسس.يj 1 الثرك مع التوحيد ق يكفي لا باض الإقرار 

٢ ٦٩شرك والضر النفع ل اض ضر ل الاعمماد 
٦٢ ٩ الت من اسب ضر الحي من الدظء طلب 

٢٦٩المعاق إلا مر ولا لها أثر لا الأمإء 
١٢٦٩لصنم امم عن نحرجه لا مهدا الشر تسمية 
٢٧١الشر عند الذبح ل اف اسم يذكر من مع محاجة 
٢٧١الفقة ق اعتقدوا حى بالمشركتن بلغ الخهل 
٢٧٢بتفصيل والميت الحي من الخللب بمث إل عودة 

٢٧٦لا؟ أم مر-ثا يكون هل اف بشر حلف من 
٢٧٩والحائرلكثور حكماJذور 

وطاعةوالإنس الخن من وجنوده الشيطان تقليل من للمثرين محمل فيا بحث 
٢٨١به يومحومون ما ثب يلهم العامة 

عنومكوتم المرد عل والحائر الذور من الحت العناء أكل العفلم اللأء من 
٢٨٢النكر إنكار 

عنبه تقر كسا عتها الكون العالإء واصهلر ء|ا وى البلعمستا يكرات أمثاله 
٢٨٤وجنوده إبليس 

بيدهمن محميها ند النكرات لأن الخوان عل حجة يصالح لا الإنكار عن العالم سكوت 
٢٨٥اسلة 

٢٨٧حوارق٠نالأف٠ال له محمل من حكم 
ؤإلحاقوتفصيل بايضاح نية والأحوال المثتدعة الأذكار من يعمل ما حكم 
٢٨٨بالحر بعضه 



الصمحة

الوصومحاتفهرس 

الموضوع
ادوطىتاث4قة.صاصى

٢ ٩٣إبرامم بن اللطيمه عبد لحميدS الولف النسخ ترخمة 
٢ ٩٨الصالحي..................................عل للشخ وبإيجاز، التوحيل. لأنولع تضمنت مقدمة 

٠٣ ١ العبات.ة....ّ...ّّ..................... توحيد تحقيق الأول الرمل مهمة أن بيان الأولت القمل 
٠٣ الربوبية..ءء..ءا..ءاء..ءا...ّ....................يمآ بوحيي الثرين إقرار عل الأدلة الثاف: القمل 
٣ ٠٣٠اش...........ء....ّ..ّ..ّ............إلا إله لا هومض العبادة توحيد أن بيان الثالث: الفصل 
٣٠٤بالتوحيد عليه اف نعمة الومن معرفة الراح: الفصل 
٠٣ أعداء........................٥ وأوليائه لأنثيانه جعل بان اقتضت اف حكمة الخامس: الفصل 
٣* ٥ بالعلم التسلح وجوب الادس: الفصل 
٠٣ وتفصلا......يمّ..ّ........ّ...ُّ.......................٦ الماطلإحمالأ أهل عل الرد السابع: القمل 
٠٣ يعبادة........ّ.....ّ..ّ...ّ.اّّ..................ه ليس الدعاء أن زعم من عل الرد الثامن: القمل 
١٣ والتركية..............................................٠ الشرعية الثماعان ض الفرق الخامع: القمل 
١٣  ١٠٠٠نرك............ّ........ُ..............ء......المالحض إل الالتجاء أن إثبات الحاشر: الفصل 
.......ماآأحف،...ا.........ء......ا.ء....ا...ق.ّ........شركالأولين إثباتأن عثر: الحادي القمل 
١٣ ؛ ص•••■•••••••••■•••■•••"••■■■••■•■■■■•••••■•••• وكفر بمص آمن من حكم عشر: الثاف الفصل 
٣١تاب..............................................A ثم الثرك ل وح من حكم عثر: الثالث القمل 
١٣ •■■••٩ ■•■■ ...■.■■■■■■•■•■••■•■٠ الشهادةينقض با أتى من حكم عثر؛ الراح القمل 
٣٢وايى0....ا........ا.ّ...يمّ.ّ...................١ بالحي الاستغاثة ين الفرق عثر: الخامس القمل 
٣٢والعمل...................................ّ......اأ بالقول التوحيد وجوب عثر: ادس الالفصل 

٣٢اف....ءا.........................................٤ رحمه الدومري الرحمن عبد للشيخ جدا قيم تديل 

ادوطلةاثت1سة:ساس
٣٣٣تعالمه يجب فيا مقدمة 

٣٣٥اض ءصفة الأول: الأصل 



التوحدحى j اكالخي مجمع 

الصفحةالوصؤع 

٣٣٩الأدلة الإسلام دين سرقة الثاف: الأصل 
٣٤٣ماىه سرقة الثالث: الأصل 

يصعلىائلوكوالسلاطم□جايويذفبما الرسالةاود1قوة: 

٣٤الكتاب هدا بمولف موجز تعريف 

٣٥٠اكرمة 

١٣٥ النية حن من الأمثر عل محب فيا 

٣٥٥بالحضرالحذر من الأمم عل محب فنا 

س:محامحبءلالأبرساعثفءناهمر
٣٥٩■•■■■••■••■■•■•••■■•■■••••■••••••••■•الأحكام j العدل من الحكام عل محب فيا 

١٣٦ ل■•■•••■•■•■■•■••■■•■■■■■••■■•■•■■■•■■■■■■■■■•■■•■■••■■• وجوه س الأءوال ل

٣٦٣اف أموال مصارف ل

٣٦٦محتارات 

٠^۶عيدانجيوسالية٥^٠: 
٩٣٦ اف رخمه لخي المحا عل الشح مقدمة 

٣٧اف..............................................١ رحمه الأول العزيز همد الإمام حياة عن وجيزة بدة 
٣٧٣انماد...............لها اض حلق التي الاس_والحكمة خواص لخموم الخْلاب توجيه 
٣٧........ق...ّ...................٤ ٠٠٠العبادة ومض . اش* إلا إله ٠لا وسنى والإله_ العبادة ضر 

٣٧٥٠الحق............إل دعا من صد الأهوء أهل اف_نحامل بإذن إلا الثفحاء حيع ثفاعة نقي 
٣٧٦الرسل....ّ...ّ.ّ.....................اتثيع ادعى من صدق وعلامة بالقرآن الحمل إل الدعرة 





الوصوع

التوحيدحمى j المالخي جموع 

الصمحة

١٤ ٤ الشرك ذرانع ومد التوحيد جناب حماية 

١٤ ما خلاف الوهاية إل نسب بمن الشهم 

واهناباسة سلم ض}م الودض ش استاu الماك4 همء: ١١٠٥٥١^^٥! 
٤٢٣القيمة 

دعاناأوول؛ا...سن الأول: المسالة 
٤٢٤بالقمل الخواب 

٤٢٥والسنة بالكتاب التمسك بوجوب الخواب مقدمة 

٤ ٢٦لاقبور الزيارة محي الأعال من المشروع 
٤٢٦اشويين التوسل مغ 

٤٢٧ذلك عل الأدلة 
٢٤ ٩ بالدين الاستهزاء يتضمن الموتى دعاء 

٠٤٣ لمهومشرك اض غم دعا من 

٤٣اش.....................كتاب صرء عل ذلك ل العالهاء وكلام الوسائط ق البحث تحقيق 

٤٣ زعمهم..٠...................................................عل الوماتهل ق الأصنام مقاصدعباد 
٤٣٢ذلك وأدلة الشفاعة ل الحث 

الشفاعقآهل هم التوحيد آهل 
أحدفيه ينضر لا المشرك 

وجوممن التوحيد ْع يتنال الوسائط انحاذ 
حكمه.....................ما بمممّومإ العمل دون نعلق؛الشهادتين من اكانية؛ المسألة 

مفصلاالخواب 

٤٤ ذلك...................................٢ عل والأدلة والمنة الكتاب إل التنازع محي الرد وجوب 
٤ ٤٣الصلاة تارك حكم ق العال،^ء خلاف 

٤٣

٤٣

٤٣

٤٤

٤٤



اكمحة

الموضوعاتفهرس 

الموصؤح

٤٤ عل والأدلأ الصلاة -ارك بكفر اس أنوال 
٤ذلك عل والأدلة الصلاة تارك قل عل العلمإء إخماع 
٤ذك..................... عل والأدلة الزكاة ماض قتال عل الخناء إحماع 

٤٤٩الفصل عل فرصا كلأمالعال،اءفيسترك 
٤٥٧كلام 
٤٥٩الحائلة كلام 

٤٦٥القور؟ عل الماء محوز هل الخالة: المالة 

٤٦٥الشرعية بالأدلة مفصلا ذك عن والخواب 

٤٦٦الشور cد•ممابنيعزاالأم 
٤ ٦٦القبور ببناء الوصية يهللان 

٤٦٦عليها والكتابة الشور تحميص عن الهي 

٤٦٨بالنص المور أمج من لعن 
٤ ٦٨الأير الشرك من الموتى دعاء 

٤ ٦٩عبادة الدعاء أن عل الأدلة 

الإهانضاس(د؛وئانزوامض
٤ ٧٣افه رخمه الصالخي الحمد عل الشخ مقدمة 

٤٧٦.ا.يمّقّ.ّّ..٠٠صر..ا...........................................................اكأحر أسباب أعفلم بيان 
٤٧٨ص كل أتباع 

٤٨٠عينا الخلق هدا نحلق لآ وتعال سبحانه افه 
٤٨٢.....٠٠٠٠٠٠٠.١٠......................٠٠٠٠٠٠ومحهله.......اطه رمحا مواغ تعريف عل مبناها الشريعة 

٤٨٢الئ/ئ يب!ل قول كل لمعرفة عثليمة قاعدة 


















