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تقريظ

العلامةشيخنا مماحة 

'ئدالديدا0
بجدلظلإظُ.ثث.تيرئبِاظا<

سنا، بعدم ثؤ لا من علمي والثلأم والصلاة ، وحده فه الحمل 
Iويعد وصحبه آله وعلى محمد 

يتوحيديتعلق ما منزلة وأعلاها وأحلها العلوم أشرف فإل 
وصفائهايكمالها والعناية ، الحالمين رب طه ؤإحلاصها العثادة 

منالرسل دعوة وتلك ، يزاحمهاأو صفاءها يخدمن ما كل ؤإتعاد 
ولأنلم؛ وموصعحبه وآله عليه افه صلئ محمد حايمهم إلئ أولهم 
يحمفلما يكل واقيه اللأ حعلها ، الرسالات حاتم محمد. رماله 

وكماله.صفاءه للتوحيد 

فيهما أممهم مع والرمل الأنياء مممن من القرآن في وحاء 
يمختلفوالعملثه القولثه الثت؛ وجاءت ، المنة وتمام النبرة كماو 

أيأوثوجد التوحيد حنئ يدس أوعمل قوو أي يديع بما صووها 
الماس.
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ولأنه؛ شبهة لهم تعرض أو غفله ينشاهم الناس لأف ونفلرآ 
أنبياءفتهم يوجد المابقة الأمم —وكانت المحو؛ محمد بعد نؤ، لا 

اضعوض الناس" بصائر عنه يكل أو الدين من يتدوس ما يجددون 
العقيدةصفاء إلئ الناس يدلون ربانيين بعالماء ه محمد أمه 

أةهلارهي، وذلك غافلهم يدكرون أو جاهلهم فيعالمول العيية ومواردها 
إلنهصراط إلئ ومجرشل هدئ داعية من عمر يخل ولم ، الإسلام 

الأمةتراث مراحعة إلا عاليه ما التحمق أراد وس ، المستقيم 
بهاللقيام اممه هيا التي الكريمة الدعو؛ إلى الثانية المئة ص المحمدية 

الذينتميم بني "من التميمي الوهاب عبد بن، محمد الإسلام سغ 
بعملفقام ، — الدجال عبي، أمته أشد إنهم محمده عنهم قال 

الحرمين،وقي، ، العرب جزيرة في الناس حاو رأئ بعدما جليل 
فيرفبممل ، اء ونرجالأ الناس عام كل إليهما يفد اللذين 
،العبادة توحيد فير شيعة مخالفات س والبوادي والأنياف الدن 
وهوالقليلة الكتابة هذه هوسبب ما المجيد عمله تمار من، وكان 

،العببدر' على الله هوحى الذي التوحيد رركتاب ؛ الممئ، الكتاب 
الملةهذه أمر تهمه مؤمن، كل، إعجاب مثار —بحؤر— كتاب وهو 

والشروحوالدراسة والإعجاب بالميول الماس فتلماه ، الحنيفك 
والحواشي،والأسثاط.

استقصاءبمحاولة موكه اعتنقي كتاب \ؤأ ئدم الأيام هذه وفير 
محههريرة أبي حديث مؤ، ( ٢٥٢٥رنم ١ ٩ ٥ ٧ / ٤ ) لم مرواه كما ( ١ ) 

دم.



فردكل تلش حسب نسخه من يداوو وما اكوحياو،ا رركتاب أصوو 
كلعن البحث في الاستقصاء حاوو أنه أعده فيما ويكر أوجماعي، 

~مؤلفالإسلام شخ حياة في تفرى مما الكتاب نح من يمكن ما 
عنايةيياذ تريد وكأنه وغيرهم، أسائه من تلامدته وحياة ، - الكتاب 

عشرةالئانيه المثة متتصمإ بعد مؤنقه في اه^اب ؛^٠١ الثامحى 
سرعةأو التنمل سرعة ومائل توجد أن قبل ، محمد. هجرة من 
;هو التحقيق بهيا قام والدي لمعلومات، اث 

■المجمي شبيب بن دعس الدكتور الئخع فضيلة 
الكتابلهذا حدمه عمل من فضيلته عملة ما كل قرأت لقد 

العالم،في انتثر وقد نمعا، وأعظمها الكتب أنمى من هو الذي 
بينما كبيرا حهدا بذل قد يغش الدكتور فضيلة أل وحدت وقد 

ألرممما والتحقيى الكتاب يخدم ما استجلاب في وعناء ومال وثمن 
تحقيقوهو الوجود، في موصؤع أشرف نحو به بالقيام ه نف

•دنى كل عن وصيانتها العالمين، لرب ؤإحلاصها النه عبودية 
منكل الشخ الدكتور فضيلة يعمل اممه ينح أن أرجو وإنني 

لجةتليل بن يشين ما كل من وحمايتها اف ■مائة أمر نهمه 
يتيبأن افه وأسأل ظاهرة، شركثات من يضادْ ما أو التوحيد، 

فييوممه وأن وأجله، الثواب أجمل الجليل اثر لهذا النحميى 
أعماله.كل 





لآِؤرآقآصابير

سروومن باض ونعوذ ، ونتغفرْ ونتعت، نحمده فه الحمد إن 

يمللومن ، له مقل فلا اطه يهدم من أعمالنا، سيئات ومن أنمسنا، 
له.هائي فلا 

محمداأن وأنهي ، له نريك لا وحده اطه إلا إله لا أن وأشهد 
وئتمإقُ مايهءولاعوى حى »امنوأأموأه يت1ةاالي ؤ I ورسوله عبده 

محلينه]آلءمران:أ«ا[.

دثييجثا ؛rt؛ ثؤدؤ سن ق رةلإأيزى أوقإ أماألناس تؤ 
ءوؤموأ'لأثثامإنآمح'كان يدء دكؤن أرى أق ؤأيمزأ دمآأ كبجإ يثاثُ ؤتيثآ 

ا[.نثهلاواء:

ثددإنبجأؤإمث* آيمإأه 1\تر\' أثاأقن تؤ 
ه0 عيثا مدا ^ ١٠سد هثة؛ أس بمؤع وش دؤككم ذلإ' محسر 

•¥-اماا.]الأحزاب: 

يعد:أما 



\ه(٤ ١ )_ حنبل بن أحمد الإمام خدمة لي افه. يثر لما فانه 
الإملأمشخ وخدمة ، والجهممة،؛ الزنادقة على ررالرد كتابه بنشر 

لخدمةنفي تاقت ، كتبه من مجموعة ينثر ^ ٨٧٢ )ت؛ تيمية ابن 
ممنونحن سئما ولا ، ه(  ١٢٠٦رن؛ الوهاب عبد بن محمد الإمام 
لهاقبائلوامتجابت نجد في قامت التي المباركة الدعوق بهدم انتخ 

جؤع،بعد وثبعوا حوف، بعد وأمنوا افتراق، بعد فاجتمعوا العرب 
والأمرالإسلام، شعائر وظهرت والصلاح، الخير بينهم وانتشر 

الدين،لأهل العزة وأصبحت ، المنكر عن والمهى المعروف ب
الجميلرد الواجب أقل من فكان ، المبين الصر أعلام ورفرفت 

بين ٣١هذا مئ ما وأجرم آثازة لثمئ كتبه بنشر الإمام، لهذا 
الأجيال.

لايكادأنه فوجدت يطبع لم الإمام لهذا الكتب أي فنظرت 
؟يخدم لم كتبه أي أخرئ مره نغلرت ثم ، شيء ذلك من يوحو 

ومعالتوحيد® راكتاب هو وانتثارا نفعآ وأكثرها أعظمها أن فوجدت 
يخدم؟!لم ذلك 

ثلاثعلى منشورة عالميه عخماؤلبعة أقف لم اللحظة هده وإلى 
اا نسختين على حتى بل ا موتمة خطية نخ 

اقتصرتبل لذمحاب، عالمية دراسة عالئ تقوم له نشرة عن فغلا 
علزأنرئن:العالمية الدراسات 



•يحصى يكاد ولا كثير وهدا ، المتن رح ث ~ ١

لخطمن ذلك محي حصل لما عليها والكلام أحاديثه تخريج — ٢ 
ولخو.

،الصوصى وتويق ، ه يوالخناية ، الكتاب متن صط ا أم—
إأره لم فهذا المعتمدة الخهلية النسخ إلئ والرحؤع 
وغيرهاالخامة ات والمكتثالمراكز في اليحيسؤ لي ارف4 يعر وقد 

.نسخه نفائس من الكثير لي فتيسر الكتاب هدا ئسغ عن 

أوثقمنها حهلية، نسخة ثلاثين من أكثر على حصولي ذلك هممن 
ذلكفمن ، أبدا منها شيء عن الكتاب ينثر لم مما وأهمها النسخ 

بنمعطمان الخلأمة الشخ الصأمماوتلميذه حفيد بخط نسختان 
ليشخ،معاصرة ونسخة الوهاب، عبد بن محمد بن افه عبد 

قريبةونسخ ، تلاميذه تلاميذ ونح عون، ابن تلميده بخط ونخة 
سيأتيمما ، مباثرة الشيخ نخة من منسوخة ونح بالشح، الخهد 

.التحقيق في المعتمدة النسخ ذكر عند مفصلا 

;مطالب عدة إلئ الدراسة هذه قثمت وقد هذا 

٠بالمؤلف موجز تعرش ! الأول 

الكتاب.اسم الثاني: 

المؤلف.إلئ الكتاب ية نتوثيق : الثالث 

؟الكتاب أك ومنى أين الراح؛ 



.الكتاب تاليف سبب الخامس؛ 

.الإمام تأليف من المائل هل السائس! 

كتابه.في الؤلف منهج ■ الساع 

الكتاب.في التقية الأحاديث الثامن: 
عليه.الياء وثناء الكتاب هدا أهمية ت التاسع 

التوحيد.بكتاب العلهاء عناية العاشر؛ 

الكتاب.تحميق في المعتمدة النسخ ت عشر الحائي 

•الكتاب تحقيق منهج •' عشر الثاني 

لماحةرآخرآ~ أولا الله شكر —يعد بالشكر أتوحه الختام وقبل 
الأعضالمجلس رئيس — اللمحيدان محمد بض صالح العلامة الشخ 

الكتابقرأهذا الذي ، — العالخاء وعضوهيئةكبار ، -سابقا- للقضاء 
هناأكاشه ما ولاأجد والتزاماته، أشغاله كثرة مع حدأ، يسيرة مدة في 

أعمالهحير الله يجعل وأن الحمل، وحن العمر بهلول ت له الدعاء سوئ 
والمسلمينالإسلام به يفع وأن ذؤيته، في له يبارك وأن خواتمها، 

بنمحمد العلامة الشخ على التوحيد® ءكتاب اللحيدان الشخ قرأ وند )١( 
الوهاب،عبد بن محمد بن حن بن الرحمن همد بن اللطف همد بن إبراهمم 
جيمهمن أبيه، عن اللهليف، همد بن اض عبد عمه علق إبراهيم ابن وسمعة 

الوهابعبد بن محمد حده عن سماعا، يكن لم إن إجازة الرحمن عبد 
لثانيه.ؤإجازة الحر أبواب إلى عليه قراءة 
■بارياض منزله ني عليه الكتاب أبواب يعص بقراءة الشخ أكرمني وقد 



الرياض،في العزيز - ب الملك ودارة مصل، الملك وأشكرمركز 
بتصويرالسماح على النبوية بالمدينة المزيز عبد المالك ومكتبة 
الكتاب.لهدا الخطية النسخ من حمالة 

علىالراجحي فتصل بن العريز عبد الشتخ فضيلة أحي وأمكر 
-بمدرحريصا كان والدي منها، كبيرة حمالة عش حصولي في سعيه 

علىبالحصول وجه أكمل علن الكتاب حروج علن حرصي- 
•واتقنها النسخ احبممن 

تصويرهعلئ المدني العتيبي مثتب بن عمر الشيح أحي وأشكر 
بالمدينة.العزيز عبد المالك مكتبة من منها لخيل 

بصورةالكتاب إحراج علن الحرص أشد حرصت وقد ، هدا 
كنسخةللكتاب التقدمة النسخ كانت وقد الماءلرين، سر رائقة 

معبالحمرة المسائل ورزوس الأبواب بكتاية تمتن سليمان الشخ 
معزماننا في فنحن الإمكانيات، وقلة الوقت ذك في اليد ذات قالة 

الحلل؛أبهن في نخرحه بان أولن الهلباعة في الكثير والمقدم المملور 
•الأوجه أكمل علن إحراجه في اجتهدت ولذك 

هذامن القزاء من ممكن مدر أكبر واستفادة الفائدة، ؤلمشر 
يقتصرثان إصدار وميتثعه ، هوالأوو الإصدار هدا فإو الكتاب، 

للثرحموصعا ككون فارغة مهلور رمم مع والمسائل الخن علن 
علنيقتصر ثالث ؤإصدار يريد، التي الحاشية الملم محنالب فيها يضع 
•التوفيق وباش المتن حفظ في للراغين الكف بحجم والمسائل الخن 

&
،؟٠٩



.والمة الحمد وطه الثلاثة الإصدارات هده حلباعت اطه يثر وقد 

سنيوأن العمل، هدا بني يتمل أن اطة. أمأل الختام وقي 
سمعه،ولا فيه يياء لا لوجهه حالما يجعله وأن ، الثواصرأعظم عليه 
.الممات يعد ما إلئ به يتتير الذي العلم من يجعله وأن 

،منواله على ينسج لم الذي الكتاب هذا العلم"  S_J-ياءلافدونك 
الجميلة،الموائد من فيه ما ونائل ومثاله، نسقه على تكتب ولم 

والدةائقاس.

الشركمن فيه وحذر ومناقبه، التوحيد عن مؤلمه فيه او أب
قراءتهعلمي فاحرص ، موحد لكل وحجة فهوعمدة وطرائقه، 

مؤلفهفيه حالف وما نفلير، له ليس فواطه لقائمه، بر وموحففله 

أهلينصر به والهدئ، هوالنور بل ، قهلمير ولا نقير لافى السنة 
•والهوئ الشرك أهل ويدحض الص 

الكويتدولة 



مطلباعشر اثنا وفيه الدراسة نم  ٠٣

يالمؤلف.موجز تعريف ; الأول 

اصمالكتاب.الثاذي؛ 

المؤلف.إلئ الكتاب نسبة توثيق الثالث؛ 

؟ألف؛لكتاب ومتى أين I الراع 
الكتاب.تأليف سبب الخامس؛ 

الإمام.تاليف من ائل المهل ; السادس 

كتابه.في المزلف منهج الساع؛ 

الكتاب.في المنتقدة الأحادث ; الثامن 

عليه.العلماء وثناء الكتاب هدا أهمية التاسع؛ 

•التوحيد بكتاب العلماء عناية •' العاشر 

الكتابتحميق في المعتمدة النسخ ; عشر الحائي 

الكتاب.تحقيق منهج ت عشر الثاني 

،رِ.,،بم؛ءِْس



بنمحمد بالإمام موجز تعريف الأول المطلب 
تالوهاب عبد 

الإسلام،معالم من اندرس لما المجدد العلامة الإمام هوالشح 
بنسليمان بن الوهاب عبد بن محمد الأنام، ومفيد الظلام، مصباح 

•الحبر المجدي الممتمي الوهمي مشرف بن علي 

مولده!

•وترعرع فيها ونشأ الحييتة، ترية ر ( ٨١١١٥)عام ولد 
:العلم ؤللب في رحلته 

حاجا\ه( ١٣٦)عام والمدية مكة إل رحلاته أولن كانت 
للمرةرحل ثم الحرمين، علماء عن الحلم لأحل« وساعيا تعالى، فّ 

منشاهده ما وأنكر ، العلماء عن الحلم وأحد هناك وحلس والزبير 
إلىمها فخرج ، الله ر فأوذي والجهلة، العوام عند شركيان 
حريملأءإر عاد نم منهم، واستفاد هناك العلماء وجالس ، الأحساء 

ومنها، ١ه( ١  ٥٣ستة)والده تور أن إلى فيها يقيم والده كان حيث 
ه(,١ ١ عام)^١٥ للحيينة عاد 

;دعوته 

أغريحيث هناك وأوذي المرة ر الموحيد إر بالدعوة جهر 
صلعحريملأء إلى عاد ولما ، منها أجرج حتى والغوغاء العامة يه 



وناصرهالعيينة، إلى انتقل ثم الناس له فامحتجاب أيضأ، هناك بالحق 
الشيحيحرج لم إن بأنه الأحاء صاحب هدده ثم معمر، ابن أميرها 

فتالقاهنجد قي الدرعية إلئ منها الشيخ فانتقل ؤيفعل، مفعل فإنه 
وآزرهدعوته وبل ، ه( ١ ١  ٥٧)عام محعود بن محمد الإمام أمترها 

الإمامI بمدة من أبناوْ آزرْ كما ، الدعوة فانتشرت ، وناصره 
هذايومنا إلى اليوم ذلك ومن العزيز، همد بن سعود ثم العزيز عجل 

فيوالعلماء الأمراء من الأمر ولاة بين التناصر على قائمة والدعوق 
.المارك^ الدعوة هذه ر ي

العالمفي الحديثة لليقفلة الأولى الشعلة هي دعوته وكانت 
والسنة،الوحيد، وانشر عنهم، المار الناس فنفض الإسلامي، 

كانتالى المغرصة الدعاية وْع ، . اممه دين إلى الناس وثاب 
ولوكرهكلمته ومعل دينه، ناصر افه أن إلا نجد ولأهل للشيخ تسيء 

دعوةوبقت ، أءداؤه ومات الشخ ومات ، والمفالون الضالون 
.والإشراك البيع أهل كب وماتت كجه وبقيت الشثخ، 

حينماه( ١  ٩٣رت1 ~ذءءقبج~ هماش بن بكر أبو الإمام وصدق 
أ؟ الماس ؤيجلزإليهم يجلتوف أقواما بالمجد إو ت له قيل 

الثنةأهل ولكي إليه، الماس حلس للناس حلس لأس ؛ فقال 
أهللأو محيموت؛كرهم؛ بموئول البدع وأهل يبمحثا؛كرهم، بموتول 

ورصنالكؤ : قوله س نصيب لهم فكان . الئّوو به ماحاء أحيوا السنة 



لهمفكان . الرّوو به حاء ما شنئوا البدعة وأمل تاكرحا، 
ثبممحآلأءؤج4لامر[را/

اف؛ذكره،أحيا مات إذا الثنة وصاحب رو. ت الترمذي ولفظ 
. ٢٢١بمكر« لا واصغ 
مكان،كل قي وانتثرت محليعت الإمام كب أل تشاهد وأث 

كتبهم.عن فضلا أسماؤهم تعرف لا خصومه وعموم 

الثالفيةوؤلريقته منهجه يناصر دوله العرب ■جزيرة فى وقامت 
اليومدلك من السعودية" العربية الممالكة ت —أعني الشه الواصحه 

افُأدامها الخلج دول من حولها ما على وأئرت ، هذايؤبنا إلى 
•ربوعها في ونشرالخيروالأمان الموحيدوالسنة، على 

مؤلفاته!

الوهاب((عيد ين محمد الإمام السح ررمؤلفات صمن مؤلفاته طعن 
معودبن محمد الإمام جامعة طبعتها ، مجلدأ عثر حمسة قي 

العلماءواعتى مفرط طح ما أشهر ومن ، بالرياض الإسلامية 
٠لمرحه 

)آ"ا/خ'اه(،وارالردتيمية ابن الإسلام لشيخ الفتاوئ(( رامجمؤع ت انظر )١( 
عنالكرى«)ا/هماا(.

(.٢٣١/٦رداْاكرُدى))٢( 



،الشبهاتء ورركثف ، هذا- كتابنا -وهو التوحيد،( رركتاب 

.وغيرها الجاهلية(( وءصساثمل ، الثلاثة(( وررالأصول ، الإيمان(( وررأصول 

;وفاته 

اشُسيل في والجهاد والتعليم العلم في محام طويل عمر بعد 
منة،وتعين محنتين من قريبا العمر من وله ه(  ١٢٠٦محنة)المنية وافته 

لهوغمر افه رحمه لفراقه، عفليما حزنا الناس وحزن 

رسائلكنت رند المقام، هذا في يحصى أن من أكثر الإمام عن كتب ما 
ودفعومولناته، العالم، علن وأثرْ ومنهجه، ودعوته، محيرته، عن علمية 

عنه:كب ما أومحح من ولعل ذلك، وغر دعوته حول المناوئين دعارئ 
الإمحلاهى،(الحالم في وأيرها السلفية الوهاب عبد بن محمد الشخ ا)ءقيلة 

الشيحدعوة ندوة واربحوث مجلدين، ني طع العبود صالح للدكتور 
محعود،بن محمد الإمام جامعة ني المهلبوعة الوهاب(( عبد بن محمد 

نجد(اراعلماء ومنها أكشر التراحم ممن كتب وما كثير، أفرد وما 
ترحمتهفي الاختمار أحببت ولذلك بسام، ابن للشيخ ١( -٨٦ ١ ٢ ٥ / )١ 

•التويق و;الأه يعرف، لا فالمعروف —رحألمح— 



ا)كظب:ام المطاوث،اممنى:
الكتاب،مؤلف الأمور هذه مثل في الخلاف بمفر أنه العادة 

ؤإنماتامأ، كتابه امم فيه يدكر لالمؤلف كلام على أئف لم هنا ليي 
سميةفي النسخ احتلمت وليلك، الأتي، الأول بالعنوان يكممي 

أقوال:علئ الكتاب 

الخهليةالنسخ عليه اتفقت، ما وهدا التوحيد® راكتاب ! الأول 
))كتاب؛ المؤلف، بقول ملة الثبعد كلها ابتدأيتح حسثؤ ، كافة 

العنوان.بنفس أكثرها حاتمة وفي •٠' • تعالى الله وقول التوحيد® 
.و)ت،( ، )ك( غلافه في حاء وكذا 

الحميد®العزيز تيسر ى المتقدمة الشرؤح عليه نصت، وكدللث، 
الحميد®ورافتح ، ( ٧٩المجيد® وارفتح ، ١(  ٠٧

وغيرئ.المديد®)٣( (،وررإبءلال -٨٥،٧/١٦٨)

كافه،والشروح النسخ بين عليه متثق العنوان من المدر وهدا 
بعده.فيما الخلاف لكن 

دلكما العبيد® علئ افه هوحق الذي التوحيد ا؛كتاب الثاني؛ 
،— مليمان الشيخ حفيده بخط ~وهي الثاني الأصل نسخة غلاف عليه 

الشابمىونسخة ، و)ف( ، و)ه( ، و)ط( ، و)ل( ، )ن( ونسخة 
الواو.بزيادة ®وهو® •' )مح( في وجاء ه(  ١٣٢٨)

';;ير■■؛أأ;زم;'



التيوالعناوين ، العلماء بين الكتاب به اشتهر الذي وهوالعنوان 
.أوحرف يكلمة وبينه بينها والخلاف حوله تحوم بعده ستأتي 

،العبيدرا على الله حق من يجب فيما التوحيد اركتاب ! الثالث 

نسخةغلاف على وحاء ، ٥( ٠ / )ا ارواريخه،ا قي غنام ابن ذكره 
)صزا(.

نسخةفي كما العبيد® على الله حق وهو التوحيد كتاب ٠٠! الراع 

هوالذي التوحيد كتاب I٠٠ و)ق( ، ورح( ، رب( وفي • الخامس 
.اف<، علئ العباد وحق . . ٠٠ت )ق( في زاد العبادا، علئ اممه حق 

فيكما العبيد،، لأحله اف حلق الذي التوحيد كتاب ٠٠ت السادس 
•٢( رض نسخة 

والعنوانمختصر، لكنه صحح الأول العنوان أن يترجح والذي 
كثيرالأن الثاني ينافي لا الأول وذكز العتبر، الثام العنوان ص الثاني 

يدلبما أو بمقصودْ فيذكره الكتاب عنوان احتصار يريد لعلماء اس 
العنوان.وهوأول عليه 

لأسباب؛الئاني هوالعنوان فالراححعندي 

الناسوأقرب وحفيده تلميذه يخْل العنوان بهذا حاء أنه • الأول 
■الخ ال سلمان وهوالح الكتاُب بهذا واعرفهم 



ء ٌ وقريبةمتقدمة نح العنوان بهذا ذكرته التي المخ آن i الثاني 
.، لفيالمؤ العهد 

سير.وينه بجنها والخلاف، إليه، راجعة العناؤين مة أن الثالث! 

بهذايعرق، والداني القاصي ين الأمم بهذا اشتهر أنه ؛ الراح 
العنوان.

هو:الكتاب، فعنوان وعليه 

اقيم؛ؤأشظص



؛الموإف إلى الكتاب نتة توثيق I الثالث المهللب 
كالتدليلذلك علق والتدلل للمؤلف، نوته في شف لا الكتاب 

درجلكن وتكفي، تغني مثيرته النهار، رائعة مي الشمس علق 
يةننثبت أن هد0— "والحالة حينها يد فلا الأمر هدا على الباحثون 

تأمور يخمسة ذلك ؤيمكننا الوهاب عبد بن محمد للأمام الكتاب 

والدي، للأمام الكتاب سبة على الخلية النسخ اتفاق ~ ١ 
المخلوطانفهارس طريق عن أو مامرة منها عليه وقفت 

.نسخة الأربعين من أكثر 

تمنها ، رمائله يعص فى الكتاب هذا ذكر ه نفالؤلف ٢" 
،الشخ( مؤلفات صمن  ١٦٢! ٣١معود بن ثنيان إلئ رسالته 

السنية(.الدرر صمن ١ ٠ ١ / ١ ٠ و) 

بنمحمد لالش؛ح والمعارصين الموافقين من المترجمين اتفاق ٣" 
له.نسبته على الوهاب عبد 

وتلاميذوأحفاده، المؤلف، تلاميذ من الكتاب شراح اتفاق ~ ٤ 
؛العثراتوهم، لهبته نعلئ هذا يومنا إلئ تلاميذه 

مطبوعة.وشروحهم 

الثقاتالعالخاء عن الصحيحة يالأمانيد إلينا الكتاب وصول ٥- 
الأثبات.كتب في مدون وهذا 



ءء عمركان ؟وكم الكتاب وض\ئو ش: 
؟حينها الشخ 

:قولين علئ للكتاب الإمام عان-أليف في العالم أهل اخف 
فيالعلم لهللب افر حينما البصرة، مدينة في ألمة أته ; الأول 

والشركيان،البيع أصناف من هناك الناس يفعله ما فرأئ العراق 
البصرة،مدارس في الموجودة المكتبات س الكتاب مصائر فجمع 

.الشيخ آل حن بن الرحمن عبد الشخ هذا على نص وقد 
نصكما ، العراق س عاد لما حريملأء في ألمه أنه ! واكاني 

الرحمنعبد بن اللعليف عبد والشخ ، ررتاؤيخه® في غنام ابن عليه 
}١ الشخ آل حن ابن 

البصرةفي الكتاب ا اثنالشخ اة المولين بين الجمع ويمخمننا 
تعرفلا الناس لأن ، ائل المدون الكتاب متن على فيه واقتصر 

وأقوالالشرعية بالأدلة الاكتفاء إلئ فاحتاج ومنزلته الشيح قدر 
فيهزاد قريته وأهل ؤللابه إليه واجتمع بلده إلى عاد ولما ، العلماء 

الاسواحتاج الكتاب علميه قرئ لما الحاجة حسبا على ائل الم
فيه.المائل بعض فهم إلى 

فمبدأمختلفين، غير مؤتلفين وجدناهما المولين في نفنرتا ؤإذا 

اظر:>الوررالمةأ)أا/ص.)١( 
.٣( ٠ / الأفكار،)١ داررصة الممن غنام، ابن ات1رخ ت انفلر )٢( 
.( ٣٨١و»بوصالألواو1ش،)م )٣( 



ؤإنما، ا الالطيف.عبد والشيخ غنام ابن بهيا علم وما ، بالبصرة الكتاب 
الرحمنعبد والشخ ، فيها ألم، إنه فقالا نجد في درس بأنه علما 
.غيره فول عش قوله بميم فلذلك، مبدئه عن علم نيادة عنده 

التاليم،أو عش قوية قرية نمه أئ ومحو ، آخر أمر ر بدا وقد 
خقهُالبيت، آل عن القل س أكثر الشيح أف ت وهي البصرة، في كان 

مواصع،خمسة في طاو_إ أبي بن علي ت عن نقل فقد ، ال؛كتاب، هذا في 
فيالطيب عبد بن والعباس موصعا، ٢( )٤ في عاس ابن وعن 

•واحد موصع في الصتن بن وعلي موصعتن، 
ولمبكنيته، ذكره مواصع ثلاثة في عنه نقل لما تيمية ابن وحش 

قالت بقوله وصدرْ ، واحد موصع في إلا تيمية بابن صراحة يذكره 
-أثيرلتكون الست آل عن القل كثرة يكون فقد ؟االعباس..أبو 

٠والتعصس، الجهل لغلبة البصرة؛ أهل نفوس في وأعظم أبئر الكنامحبا 
!حينهاالشخ عمر كان لكم •٠ التأليف تارخ أ'أ 
فيهاوبقي ه( ١  ١٣٧)عام لها رحل فقد البصرة في ألفه أنه ثبت إذا 

خخلأنه ١(  ١٣٩)م أواخر في التاليف، فيكون ، ١١اه(  ١٣٩)إر 
عاما.( ٢٤)حينها وعمره البصرة، من يعدها أدق~ بعباره "أوأخرج 

وذكر. ( ٧٩/ الوهاب؛؛)١ عبد محمدبن الشخ يعوم ندوة ااااءوُثؤ ت اننلر )١( 
هذاالعام،في حج والثبخ ( ٠١١٣٦)عام كانت، الشخ رحلة أن الكاتب، 

يوماعثر ة حمإلا العام من يق ولم العراف، شمر للمدية بعدما سافر فكف، 
المرجمينلبعض رأيتها التي ^ ٠٣١١أكثر أن والحقيقة ا ؟ تقدير أكر علن 

■وامحح حهلآ أنها لعلم فيها العاقل لوتأمل بل صحبمحت غير للشخ 



أعلنأته المصادر يعص ذكرت فمد ُحريملأء تأليفه كان ؤإذا 
عمروكان ه( ١ ١  ٥٣)منة توفى ووالده والده، وفاه بعد فيها الدعوة 

بهاصم(منةلا،.الشيح 

هذافمثل ، للمؤلف العلمي ائؤغ على يدل فأنه القولين وعلى 
السنهذه مثل في يولف العلماء كثار به اعتى والذي العظيم الكتاب 

دليلعمح،ذلك•

،شيء على يقفوا فلم فيه مثالب عن يبحثون والأعداء ميما ولا 
منمنذ الإمام هذا عند الوافر والعلم والدفة الئحرير على يدل وهذا 

■ال1نارا 

ساملابن لأبمنمحام)ا/.م،وأسءس€ المجد! انظر:أءنران )١( 
١( ٨٣/ العبري)١ صالح ٠ د الوهابء عند بن محمد وءالشخ (، ١٦٥/١)

٠ءالتوحيد، تأليف مكان ش قريبا تقدم اللطيف عبد الشخ وكلام 



أ،م .الكتاب تاليف سب ؛ الخامس المطلب 

لكن، لتاليفه دفعه الذي يب الكتابه مقدمة قي المخ يذكر لم 
،الكتاب تأليف ومكان ، الشيح وقت في الأمة حال في الناظر 

فيعتاة م إلى يحتاج لا للمسح مرورة جهود من الكتاب نح وما 
النامحنعكوف رأى ، وقته ابن فال؛ح ، التاليف في الثسب معرفة 

منكثير من عندها يفعالونه وما ، وغيرها قبور من الأوثان عند 
الشيءالشرك حوادث من ورأى افه، إلا يستحقها لا التي العبادات 

واحتاج، إنكار أيما ذلك فأنكر ، البلوى يه عمت قد وأنه ، الكثير 
وتحذيرهمالرمل، به بعثت الذي التوحيد إلى الناس تنبثؤ إلى الأمر 

عدةرسائل ومعه ، الكتاب هذا فألف ، افه يغفره لا الذي الشرك من 
اكJمل١،.الأمل هذا بيان في كلها 

٠٠٠

وا١فح(، ١٠—٧ ١ ٠ ٦ / ١ ) ماليهان للشيخ الحميد، العزيز تيسير ال .* انظر 
)ا/\آا(.التميمي لعثمان التوحيد، شرح ؛ي الحميد 



i;i;

؛الإمام تأليف من ائل المهل ! ادس ايالمهللب 
،الكتاب مسائل من النسخ من كثير حلو المسألة هده يثير 

حسبأعلمه حلاف بلا الشخ تأليف من أنها ئك لا والمسائل 
.الدعوة أئمة ومولفات الكتاب ثرؤح في اهللاعي 

•فمنها المامل، من النغ لخلوبعصي امبامب هناك لكن 

أنفيحتمل ، المسائل من حلت المؤلف نسخ احدئ أل ؛ أولا 
شلالأدلة عالئ مقممرأ حعله المرة فى الكاب كتب لما المؤلف 

وذلكالمسائل؛ في والممثل الأدلة في الشخصي لرأيه بيان غير من 
فيهمولأن ، ومكانته قدره يعرفون لا حولها وما البصرة أهل لأن 

الحقيملوا ولم عليه ردوه هو كلامه أورد فإذا ، عليه هم لما تعصبا 
لوعرضولكن ، الوحي موص من مستبلأ ولوكان به جاء الذي 

أنهثك فلا المعتبرين الأئمة وكلام ، رسوله. وكلام ، افه كلام عليهم 
•حنن ولوبعد والعقول القلوب إلئ البعض— —ولوعند طريقآ ستجد 

،العالم في ومنزلته قدره عرف من ومحي وأهله بلده إلئ عاد فلثا 
الثاقببفهمه استنثهله وما اّئل زاح فيه، ورحلته 

اسل—سبيل ~على >،اليمان الشيخ حفيده نسخه فإن ولذلك 

فيالمؤلف بهما تدل امآيسن ( ٧٧٩الحميد،)y/ ُفح صاحب ذكر )١( 
الشخوم-ةاحتمالأأن أل ت وقال المؤلف، خعل بغير التوحيد نخ إحدى 
الكتاب.قي ذلك يعد ألحقها 





فيالمجٍدء »ذح في حس بن الرحمن عبد العلامة والشخ ٣- 
.تلاميذه— —وهومن الموحدين، عيون ٠رةرة وفي الأبواب، عموم 

ررإبطالفي ه( ١١٣٠ )ت: عتيق بن حمد العلامة والشيخ ٤- 
.اكديد،

ه( ٩١٣٤ ت الخثعمي)ت سحمان بن سليمان العلامة والشيخ ٥- 
•ا ١ وترتيبه تبويبه وحن التوحيد، ®كتاب على ثنائه بعد قال حيث 

ط؛سالخلملإماواحكمأ اطرمحا ف
في^ ١٣٩٢)ت: قاسم بن الرحمن عبد العلامة والشيخ - ٦ 

.كيلك الأبواب عموم في التوحيد كتاب على حاشيته 

•وغير،همم 

تاليفتعره® وتحقيق رعلمه— حياته— —تارخ محمان "ابن انفلر؛ ■١، 
أبيتمداسينضلاسمي)أ/هص.



كتابه!في المؤلف منهج اع؛ اثالمطلب 

بتوحيداحتمى بكتاب بق يلم الوهاب عبد بن محمد الإمام 
فنفي للموكين المابق أن شك ولا ، النمهل هدا علئ الألوهية 

يعئدلأنه ؛ بعدم يأتي ممن أكثر ّّي*اني العلم أبواب من باب أو 
الألوهيةتوحيد في أصلا الكتاب هدا جعل والشيح ، له الهلريق 
الشركوأوصح التوحيد، مائل في وفصل ، حنائه وحماية وبيانه، 
،أساسه من للتوحيد ناقضأ منه يكون وما ، وصورْ ، وحهلرْ 

التوحيد.لكمال منافنا يكون وما 

فيه؛ئالحفل أنك كتابه فى بالتوحيد عنايته ومن 

حلىالله وأف التوحيد، بأهمثة استفتاح علئ مشتملة الممدمه أف 
ألمحص يها التي والأيه ، وحدْ الأف ع؛ادة لأجل والإنس الجن 

الكفرعلئ التركيز ثم ، المقصد هدا لأحل بعثوا إثما الرتل 
يتحمقلا التوحيد وأو ، افه دون من عبد ما كل وهو بالطاغوت 

وصيةوهى لحالقه، افه وصيه وأيه له، شريك لا وحده افه بمادة إلا 
يئنالذي هغ حبل بن معاذ حديث المؤلف ذكر ثم محمده، 

.عباده علن الله هموحق التوحيد أل 

جعلهالذنوبا، من يكفر وما التوحيد فضل ١١الأول والباب 
محصلعزف من لأل معرفته؛ في والرغبة بالتوحيد للعناية كالمحمز 

•عليه وحرص فيه رغب ومنزلثه الشيء 

٢٧);



الوجهعلى التوحيد،؛ ارتحقيق وهو أحص هو ما إلكي ترر ثم 
.حاب(( بغير الجنة اردحل ممن فيكون صاحبه يكرم الذي الأكمل 

يعرفأن فتني ، منه فتنفر النفوس لتكرهه الشرك س حدر يم 
يشتاقنفثه أن شك لا يخالمه ما فتح يعرف ثإ ما أم حس المرء 

لغرةإلى منه وتشتاى ، التفصيل وجه علئ الأمرين معرفة إلئ 
أنشهادة إلئ دررالدعوة بوب ولذلك ، له حلئوا ما إلئ الناس 

وهذا، التوحيد يعرف أن بحد إلا يكون لا وهذا ، اممه(( إلا إله لا 
أنوشهادة التوحيد ير ررتفوهو الخامس الباب فى لف المؤ بثنه ما 

اض((لُإلا لأإله 

؛ه( ١  ٦٣٧ )ت؛ سعدي بن الرحمن عبد العلامة الثسخ يقول 
غايةفي الأبواب هذه في الموف صنعه الذي الترتيب ١روهذا 

،وفضله التوحيد وجوب السائقة الأبواب فى ذكر فانه ، المناسبة 
منوالخوف وباطأ، ءلاهرأ به والتحقق تكميله، وعلئ عليه والحث 

تكميلهالباب هذا في يكر ثم ، ه نففي العبد يكمل وبذلك ، صده 

أنباب من التوحيد؛؛ أنمير باب على ٠الدعرة(١ باب تقديم أمتثكل كنت )١( 
اضعبد الأصولي العلامة شيخنا علن نعرصته ، الدعوْ قبل العالم الواجب 

رإبطالمحاب ي قراءتا أنماء قي ه( ١  ١٤٣ -يخقص-)ت: غديأن ابن 
ممحئءّهيآآذماانؤ ( اه.،يقول ت لي فمال ه( ١ ٤ ١ عام)٦ التنديداا 

أنحيثها منه ئهنته ى والذ ٠ ا ١ ٠ ٨ يوش؛ ت ه أقتعى آيأوش بمير،ات آقإعق 
أكوندعوتي حال ؤإنما علم، غير من الدعرة هومامرة ليس المقمود 

بصيرة.علن 



حقإالتوحيد يتم لا فإنه اممه، إلا إله لا أن شهادة إلئ ;الدعوة لغيره 
طريو-وهذا غيره تكميل في تض ثم مراتبه جميع المد يكمل 
٢.ل ا، الأنبياء— جميع 

الناسمحن وقوعيا يكثر التي الشرك صور من المؤلف حدر ثم 
والخيط*الحلقة لبس الشرك من ررباب المادس الباب من زمانه، في 
وثنالشرك، هوس الذي الخلو عالا تكالم ثم ( ١٧)الباب إلن 

حيرأكبيرأمنوأحد ، التوحيد لجاب ه المصطمى حماية بعده 
الخلم.طالبة من كثير عنه يغفل ئد الكتاب 

الموكذكره مما الشرك لباب ومدا للتوحيد حمايه شرع فما 
:ذلك،فمن حدأ، كثير 

الخلو.من التحذير — ١ 

•الأرواح ذوات تصوير تحريم ٢" 
.عليهاالماحي وبناء القثور على الثناع تحريم ٣— 

عليهاالكتابة أو ، عليها بالصلاة الفور تعغلمم تحريم ٤" 
.بتسويتهاالشريعة وأمر أوتجصيصها، 

خىوالخظماء اء الرؤمتعظيم في الخلو علئ الشديد الوعيد ٥- 
.الأملاك* ك»مللئ، الألفاظ 

(.٢٦تألمه)»املاللد< 





،التوحيد حناب لحماية كتابه محي لف المؤ ٠^٠،، وغيره هذا كل 
هداالخزلف أعاد الأخير تل الباب في وليلك الشرك، >ق ومد 

حمايةئي جاء ما ارباب : فقال والتذكير والتيه المعي 
.الشركا،طرق ومده التوحيد حمى النم. 

نماهدرؤأ:ؤ ثنالى اممه مول في حاء ما ارباب بقوله؛ كتابه ختم ثم 
•ه آلأتنت همم مصته' - ^١لمتيس هديآِ؛• ؤ آثم 

•( ٥١٣٩٢)ت؛ ماسم بن الرحمن عبد العلامة الشخ يقول 
إليهبق يلم الذي القيم الممحسمر هذا ~;حلأبج~ الصنف ررايتدأ 
هذاجهلوا قد تأحر ممن الأمة أكثر لأو ؛ الإلهية توحيد ببيان 

تقريرأحسن فقررْ ، والتثديد الشرك من ينافيه يما وأتوا ، التوحيد 
حاؤيااذكتاب هذا وكوذ والصمات الأسماء بتوحد خم نم وأتنه، 
إليهيشب من فيه خاصى ند العلم هذا ولأن اكلاثة؛ التوحيد لأنولع 

،•ل وغيرهم® الكلام أهل عن أحد ند مثن 
وهو•سويه في المؤلف إليه أوما آخر ملحظ فاته قاسم ابن ولعل 

فيوقع أومن المشرك أل كما تعظيمه، حى اف عفلم ئد الموحد أن 
■ليلة حق النه فدر ما افه ْع الأدب سوء في أوحتى الأصغر الئرك 

الأصلهذا راعئ ألماظه في وحص واعتقاده توله في فالثوحد 
الشركمن حذرآ كاف كما وتعظيمه، بالعبادة ؤإفراده اطه وهوتوحيد 

وونائله.وطُثه 

[٤ ' )٦ التوحيداتاليفه كتاب رحاشية 



يجغعلئررفلم ؛ ^ ١٧٥ : )ت القيم ابن الإمام يقول 
بهظثوا فإنهم الإشراك؛ أمل علئ جح ما والعقوبة الوعيد من أحد 
حولوحدوه به الفلس ولوأحننوا به، أشركوا حنن السوء قلى 

اشيذروا ما أنهم المشركى عن بحائه أحبر ولهذا ، ، لتوحيده 
حو(ضنيثلأثةماضمنممالأ

ويخافه،بحبه، عدلأوندأ، له جعل من ئدرْ حى يقدره وكيفن 
بمنسخله،ومح

نزضاثئ؟((رم.

تتعالى اف نول رباب •' الإمام يكر لماذا تمرق وبهذا )١( 
.٠ التوحيد ل'كتاب ماسه ومدئ الأيت، ٠ يئئديإ؛ت...ه 

[،٦٧ت]الزمر [، ٩١حيرثي>أه]الأنعام;ثلثولهتعالى;• *ي )٢( 
.[ ٧٤]الحج;ه ءؤ ونوله: 

ابمه)ا/اأراللهفان، ااإغاث؛ن )٣( 



:الكتاب اليف في الإمام طريقة ص- 

كتابهفي نثك : الموف وجذنا أحرئ جهة بن يظننا ؤإذا 
حيث، وغيره الاعتقاد في مصنفاض في الئنة أهل علماء مسلك 

علئيهمهما في معتمدأ والسنة، الكتاب نصوص عش الكتاب يقوم 
بالحنرية.لها المشهود الثلاثة القرون عليه كانت ما 

;كالتالي فيه مؤلفه طريقه فالكتاب 

ثإاحثاره، عش يدل بابا عليها الكلام يريد الي للمنالإ يبوب 
وأحيانآآية يؤوي وأحيانا العزيز، الكتاُت، من الاحتياويايات هدا يعزز 
الصحيحكوود اياب، في الوارده الأحاديث يوود ثم عدة، آيات 
الصحةحيث من المنزلة في هودونه ما يورد ثم للجان، ينهي الذي 
•المحدثين ؤلريقة علي 

ذلك،إلئ الأمر احتاخ إن الثلم، كلام يزمن ما ثورئ ثم 
منائلبذكر الناب ؤيختم المتقدمين، العلماء عن التقول بعض أو 

.مائهاالتي الأدلة بن مستنطة 
ه(١ ٣ ٤ ٩ )ت: -ايخقثؤ- سحمان بن مفان الشيخ يقول 

;مسأ>يقةالإمامفيالكتابرا،

تأليفثعرْاا وتحقيق — وعلمه حياته— —تاريخ محمان 'ابن • انفلر )١( 
نيسارَينئيلاكلامى)إ/أيم-هس.

٣٣٨١؛



ًي

مختصراالتوحيد في الشخ آلما ند 
ازيانأخا :كفى 

بث_االإل_ه ثزحيد الثاف مه 
اإيمانللطاعات العبد يفعل ئد 

ينانفهراك إثان تبيه وفي

حانامن كفران من ينافيه ما بل 

بدعمن التوحيد في يقدح أوكاف 
ااذئانكمن نعا؛أحدنجا ئ

ابفاعلهتزري التي أوالمعاصي 
اؤإيمائدأ نوحينقص يا مم

اكمه الإلتوحيد ولغ أننساى 
ايمظاثكاف من ه يعرفكاف ئد 

نمقصةاو كئد ذي الفيه اق ومح
اإمعانداد بالأفالحي لتعرف 

سهئراجمسمن اب بكل مصمنأ 
ءء اوقرانآحاديثا موصى التمن 

ن،يطمئن ؛ Jaصثه الشح 
االنن-ئدإيضاازءانقيئ 

";٠٠■' '٠ ٢/'



منت—صماالأصل بهذا يديك قائدي 
اعرفاناض مواه ا مميورثك 

براجم مبش في بمك وانظر 
اعنوانللتحمق هنالك ثلمئ 

أحكما ثلمهانظن فائل وللم
اإثمانالعلم آهل منهن نزداد 

منهجهتبين حيث ، العظيلم الشيء الأهمية من لها والمسائل 
إنI نقول أن تطح ون، ~فذ1ذبج~ وذكائه استتبامحله وقوة وفقهه 

جزءأكبيرأمنشاكخفىس|ائله.
يذكراروالشيخ ! اممه— —حفظه الفوران صالح العلامة الشيخ يمول 

فيهأوردها التي والأحاديث الأيات من يسمماد ما باب كل آخر في 
يخرجبحيث ، الباب لمحوص فقها يعتبر مما ؛ العقيدة ائل ممجن 

•، ل باب* كل بن جيدة علميؤ بحصيلؤ القارئ 
،ررصححه،ا في البخاري ميما ولا المحدثين ؤلريقة علمي والكتاب 

،هدا يومنا إلئ الكتاب ينممدوا أن يستطيعوف لا الأعداء جعل ما وهدا 
فيالمصنف على فيه يستدرك لخالف كتاب محلع أنه أعلم فلا 

ونوحؤوبن له، اقو ثومحق بن وهذا مسائلي، حتى أو أوأدلته سويبه 
والإمامة.العلم في 

•( ١ ١ )١/ التوحيداتأليفه كتاب سرح المستفيد >إءانة )١( 



الشخآل الرحمن عبد بن اللطيف عبد النابغة العلامة الشخ قال 
من-يخس- ئثقاته النلماث كح ررومد : اه(  ٢٩٣)ت: 

مافيها يجدوا أن فآعجزهم وغيرهم، رمانه أهل 
سنعدها وبعد ، جداكثيرة الموك بها امتدل التي والأيات 

عليهالمتفق حديثا، ( ١٤١)والأحاديث آية، ٨( )٠ المكرر ع أنها 
،( ١٧)البخاري به انفرد وما ، حديثا ( )٤٣~؛الكرر~ منها 
مننحرج لم حديثا ( )٤٧فهدم ، ( ٢٣)لم مبه انفرد وما 

الصحيحين.

(أثرأ.٥٧ءددالآثار)وبلغ 
القرنعلمام من علماء متة الؤلفا عنهم نمل الدين والعلماء 

لبعده فما الراح 
اذفادئسالأدلةاشأوردئ)لإهه(سألة.

أنوشهادة التوحيد ير نفءباب هو ائل مفيه باب وأيل 
امحتنباطات.وتحتها واحدة مسالة فيه اض،، إلا إله لا 

وهومتله الذي الباب هو المائل أكثر اشتمل الذي والباب 
مسألة.٣( فيه)٠ اف« إلا إله لا أن شهادة إلئ الدظء ءاباب 

(.٦٤٩)Y/ -الغه علنالطئل« والأجوبة الرّائل •مون )١( 
■دالغوى حزم، وابن مثله، المم وابن مواصع، ثلاثة في نمة ابن وهم؛ ( ٢١

واحد.مرصع في منهم واحد كل والدهي والنووي، 



سمثاسالْفىاسب:المطلب 

هذافي الأحاديث بعض ئثبع من وطلبه العلم أهل من هناك 
وتجاوز، احتهادْ إليه أداه ما حسب علن ضعيفة أنها وبين الكتاب 
!بهاالاسدلأل فأنكروا آخرون 

المحدثالعلامة شيخنا رأمهم وعلى العلماء من طاتقة وذهب 
الكتابأحادث أف إلئ ١ه( ٤ ٢ ٠ )تأ — ~ثءآمح باز بن العزيز عبئ 

لالحض درحة عن ينزو لا 

هبيلمن صحح أو صعيف هو هل الحديث في الحياء وكلام 
الأنظاو.فيه تخثف الذي الثائغ الاحتهاد 

المؤلفأوردها التي الأحاديث بعض صعق ستا إذا ولكن 
حكمواقد وأنهم العلماء جهابذه كلام يذكر المحتج وأن سئما ولا 

الحديث، ١^١٥٠يذكر فلماذا ثبت إذا أقول ، بالضعف عليها 
الضعيف؟

أقول؛هذا عن وللجواب 

حينماالبكري علي رده في — ويذص تيمية ابن الإسلام شخ قال 
لم،وكرالخبر ارهذا 1 محال صعقه— مع حديث الأخيرإيراد عليه أنكر 

توافىمعناه أو لتين غيره صمن في يكز بل عليه، للاعتماد 

فريحللشخ التوحيد® كتاب في منتقدة أحاديث التحر؛ج لكتاب تقديمه في ( ١ ) 
اوهلأل)م.



معلومحكم ذكر إذا أنه كما والسنة، بالكتاب المعلومة للمعاني 
وغيرالعلماء وأقواو والمراسل الأنار من يوافقة ما يكر معلوم بدلل 
ذلكمن الواحد لأن لا وانماونة، الاعتقاد من ذلك في ت ذلك؛ 
جوازعلء1( مممقتن العلماء كان ولهذا نرعى، حكم في عليه بمثني 

التيالأحبار من العمدة هو يكول أن يصلح لا بما والترحيح الاعتقاد 
الصحابةوبآثار ، ذلك نحو أو حفظ لوء رواتها بعض في تكلم 

يصلحمما والمنامات ، والإصرائيليات ، المساحع بأقوال بل ، والتابعين 
.نؤع للاعتماد يملح وما ، نهمع للاعتقاد يصلح فما ؛ للاعتماد 

.، ١١الأول« وهدا 

ينتعاثلا ا١إئه ت حدث حول تيمية ابن الإسلام نخ وكلام 
بابفي الحديث هذا أورد هنا والمؤلف ا؛ بالله ثعاث يؤإئما بي 

إيرادبعد وذلك ا، أويدعوعنره افه بغير يستغيث أن الشرك ارمن 
.القرآن أدلة تعضده لأنه الحديث إيراد فكان القرآن؛ من أدلة أربعة 

فيالشخ يورد ®ولم • الفوران صالح العلامة الشخ معالي قال 
أوهوالإسناد، حن أوكان الأحاديث، من صح ما إلا الكتاب هذا 

عامأصل تحت داحل هو أو ، تقويه نواهد وله الإستاد صعيف 
،.٢١والة« الكتاب له يشهد 

مىا)>/ي«ص'م،وام:ااسةأ)ا/س؟(.)١( 
٠( ١ ١ / ١ ) تأليفه التوحيد* كتاب بشرح المستفيد ®إعانة )٢( 





.عليه العلماع وثناء الكتاب هدا أهمية ت التامع المهللب 
•أمرين في الغالب في الكتاب قيمة تكمن 

.أكه فيمن 

.فيه ألمح الذي الموصؤع وفي 
.تعريف إلئ يحتاج لا ؤإمام علم والمؤلف 

وهو، يناقضه وما أهميته وبيان التوحيد إلى الدعوه فى والكتاب 

الرمل،اممه بعث ولأجله والجن، الإنس اممه حلى لأجله الذي الأمر 
,ذلك علئ شاهد حير والقرآن الكب، وأنزل 

إفت كليا قولا نقول ®بل • ( ١٥٧٥ رن؛ القيم ابن الإمام يقول 
فإف، إليه داعية ، به شاهدة ، للتوحيد متضمنة فهي القران في اية كل 

القرآذ:

العلميفهوالتوحيد وأفعاله، وصفاته وأسمائه النه، عن خبر إما 
الخرى.

منيعتد ما كل وحلع له، نريك لا وحده عيادته إلى دعوة ؤإما 
•الشي ١^١^ فهوالتوحيد لمحنه، 

حقولفهي ، وم؛ نهيه في بمطاعته ؤإلزام ونهت، أ> يإثا 
ومكملاته.التوحد 



فيبهم معو وما وطاعته، يوحيده لأهل اف كرامة عن جمر وإما 
يوحيدأ.فهوجزاء الأجرة، في به يكرمهم وما الدنيا، 

،المحاو من الدنيا في بهم سل وما الشرك أهل عن جمر ؤإما 
محأعن حرج عمن فهوجمر العذاب، من المح، في، بهم يحل وما 

٠الئوحيد 

وأهلهالئرك ثأن وفى ، وجزائه التوحيد في كله فالقرآن 
رر وجرابهم" 

مأمر أهأ في إذن، فالكتان الخوحد في ط القرآف كان فإذا 
عباده.اش.به 

الكتاب؛اناانملاساءءياكاءضهاJا كلام تواتر ءوولذا 
وأنقلوجه، أكمل على الشرك من واكحذير اكوحيد، بيان من عليه 
•ذلك فمن، ، الكثير كلامهم من، بئرا شيئا 

بنمحمد بن عبدافه بن مسليمان العلامة الشخ يقول 
ارموI التوحيد،٠ كتاب ١٠فى ~ث?قابج~ ه( ١  ٢٣٣)ت،! عبدالوهاب 

. ٢٢١لاحق(( ، كتا>1،ذزدٌفيساْ 

للشيخالمفيد، : رنفنر . ٤( ٥ ٠ )م/ ■اليفه المالكين، "مدارج )١( 
.العلأ.ةطاحالفوزان)ا/١

.٢( ٤ تأليفه)١/ الحميد، العزيز راسر )٢( 

sssmt



-جآمح~تالشخ \و حن بن الرحمن عبد العلامة الشيح ويقول 
يالحضورالمساجد وأئمة ، المدرسين جمح على يأمر أن الأمين 'ُفيلرم 

في~فئمح~ شيخنا حننه فيما القراءة ويلزمهم دينهم، يعلمهم من عند 
الصبص المرقان فيها التي ، والثنة الكتاب أدلة من التوحيد« ااكتاب 

أدلةمن وصمنه ، كثيرآ خيرآ اختماره" ~ءاى جمع فقد ؛ واياطل 
الذيالشرك ييان في الأدلة فيه وثن ، اض ومقه من يكفي ما التوحيد 

.٢ ل اه،« يغفره لا 

السيخال حن بن الرحمن عبد بن اللهليف عبد الشح وقال ءأي 
المشهوركتابة صص را للأمام! ترحمته قي ه( ١ ٢  ٩٣)ت: يخأبمؤ— أ— 

وقرئالحميد، العزيز صراط إلئ بالدعوة وأعلن ، ءالتوحداء في 
عمميد،ومطالب من لديه ممن كثير وسمعه المفيد، الكتاب هذا عاليه 

وفازوالأجاد، الغور في ذكرها وطار البلاد، في نسخه وشاعت 
والفساد،والبعي الأثر هن وسلم الممد جرد من واستفاد، يصحيته 

ا.١ وحندْا، محبوْ الله بحمد وكثر 

مؤلفهطريقة وبيان ا؛ التوحيد كتاب رر مدح في أيما قيل ومما 
~ذ؟ءةمح~محمان بن ليمان مالشح الدعوة شاعر قاله ما ومنهجه 

)ت:هةمأه(م:

اراللررالنة(()؛/ا/م-ا<م.)١( 
الاوررالمةاا)ا/ص(.را)٢( 
للظاهريوتحمق وعلمه— حياته— — ٌسحمان وابن ٠ انفلر )٣( 

)؛/أسهصامحصار.



مخئصرأالتوحيد في الثسخ ألم، محي 
االو_،وضااىنف بجي 

_ابث_ه الإللتوحيد الي—اف فيه 
اإيمانللطاعات العبد محييفعل 

ضهيناقراك إشان نبيه وفي

احاننن كفران من ينافيه ما بل 

فغفياكوسطبمع
فتانااو كمجن أحييها شنعاء 

ابفاعلهزري تالتي أوالمعاصي 
اؤإيماندا توحينقص يا مم

معثصمأالأصل بهيا نديلئ، فاشدد 
عنقانااش اسواه فيملث، يورث

بمثفىنيت،ماجم
اخوانللتحقيق سالف، ثلمي 

احكما نالمهانفلن فائل وللم

إمانام المل^هزأط 
كنالميى النيح شافه جزئ وقل 

اسوةالثمحاءأَزكان



دIمجتهاص الندعو ييؤ فمام 
ووحدانامثئئ لة تجاب امحس 

العلامةالشيح اس للنوتعليمه ه بتيرييوصي كان ؤممن 
فييقول ه(  ١٣٨٩)ت! ~ ~ الشح ال إبراهيم بن محمد 

اغولاك عما موولأ ~يمشك راعاليك I القضاة أحد إلئ له رسالة 
فيعليك يمزأ السوق في فيه ثجلس أوiاتلث، من ومحا تعين أن ءليه~ 

تسثراابما وسكثم التوحيد،؛ رركتاب 
~فثمآخ ~ قاسم محمدبن بن عيدالرحمن العلامة الشخ وقال 

^لأوحيدسلهنيفياؤيود،فد
لأحله،وحلمه_لم عباده علئ اممه أوجثة الذي التوحيد فيه وصح 

يثنلم معناه في بديعأ فصار كتتة..، وأنزل رسله، أرسل ولأحله 
اشتهار،واشثهرأي الملحدين، على وحجة للموحدين، علما إليه، 

وعمملب، ظهر عن يحمفله الغالب وصار الطلبة، عليه وعكنن 
ربه(( الفع 

؛ه(  ١٣٩١/)ت! ~تيءةابج~ حمدان بن سليمان الشح وقال ءو 
أونجمثاله، إلئ مبقه من أر لم ، المم^ عظيم الوضع، بدع رركتاب 

عليهاقني القواعد من ماعدْ منة باب مكل منواله، على تأليفه في 
٢٠( ٠ ٥ /  ١٣)قاسم ابن جمع ٠ إبراهيم بن محمد الشخ ُلقثاوي انفلر ( ١ ) 

٠)_U( -اليفه « التوحيد كتاب علئ حاشية ء ش )٢( 



أُالفوائد،( أكثئ 

الإمامشيخنا سماحة كثيرأ يه وأوصى الكتاب على أثى وممن 
ه( ١٤٢٠)ت1 ~رءتمله~ باز بن افه عبد بن العزيز عبد العلامة 

للشخجليلان كتابان ؛ العقيدة يكتب يتعلق ارومما ت قوله ذلك فمن 
،التوحيد(، رركتاب ت هما ~فىالبج~ الوهاب عبد بن محمد الإمام 

. ٢٣١،، .الشبهات،، رركشف وكتاب 
فمنالعقيدة في ا1مؤلفة الكتب ررأما ; لحر موصع محي وقال 
رعبدالوهاب،، بن الإمام للشخ التوحيد،، اركتاب أحنها 

العظيمالكتاب هدا بحفظ العلم طلبه وأوصى 
عمومفي يدوس أصح أنه الكتاب بهذا العلماء عناية ومن 

بلدانإلءأ( تجاوزها بل ، هدايومنا إلئ خروجه مند العرب جزيرة 
العالم،أنحاء في يقرأ ازكتاب هذا أصبح بل كافة، لمين الم
وتدريسهإقرائه كثرة فى يضاهيه العقيدة فى اب كتيوجد ولا 

الكتاب.هدا إليها ترجم وقد إلا لغة توجد ولا المهلبوعة، وشروحه 

»الالرالضد(^أس)ه(.)١( 
الشيختأليف ا، متثوعة ومقالات فتاوئ المجموع • المثال مسيل على اظر )٢( 

.( ٧٥; ٢٨)، ( ٦٣; ٢٥٧،( ٣٦٣و)ا،/ ، ( ٢٣٣اينبازم/خبا(،وص/ 
المض)ه/ا،ا■(.المرجع )٣( 
.( امح)َا/٢٧المرجع )٤( 
ابق)ه/ا'ا،آ(.الالمرجع )٥( 



تالتوحيد بكتاب العلماع عناية ؛ العاشر المهللب 

حلالمن بينا كما الكتاب هدا ومكانة المؤلف مكانة كانت لما 
،فائقة عناية العلماء به يعتني أن حينها يد فلا ، عليه العلماء كلام 

.ذلك وغير ونغلمآ وتخريجآ، أ، وتدريثرحآ، 

•صورتين بالكتاب العالم أهل عناية نقئم أن ويمكن 
الأوتى:ثرحالكتاب.

.الكتاب أحاديث تخرج الثانية! 
الكتاب!شرؤح أ■'" 

هذافي وحصرها حدآ، كثيرة فهي الكتاب هذا ثروح أما 
أوأكثرهاأوأوسعها، الشروح، هذه أشهر أذكر ولكن يهلول، المكان 
منهحرءأ أو كاملا منها قرأته وما فائدة، 

الشيحتاليف ،  ٠١التوحيد كتاب شؤح الحميدقي العزيز ررتيسير ~ ١ 
~فءةمح~الوهاب عبد بن محمد بن افه عبد بن مليمان العلامة 

(YY'Y'!o  فائدةالشروح وهوأكثر للكتاب، شرح وهوأول ' ئ ١
مصادرها،إلئ يتها ونوالاثار الأحاديث بتخريج تميزه مع ودقة، 

.، ل كتابه حلال من والكشس، بالرحال مؤلفه علم سعة ظهور مع 

بتحقيقطبع نم الإملامي، المكتب طبعة طبعاته أشهر رمن ، يتمه لم لكنه (١)
مجلدشفي الصبي دار عن الأولن بت ني يصدئ العسي أسامة 

استدراكمع الدار، نمس في طباعته أعيدت ثم ه(  ١٤٢)٨ عام صحمين 
الكتاب.طبعات أحن مي الطبعة وهدم الأولن، الطبعة فات؛ي ما 

لآأل>بج-إ:لرا



الشيحتأليف ، التوحيد،اكتاب شرح في التجريد وررتحقيق - ٢
آ.ر ه( ١ ٢ ٦ ٢ )ت; العجيلي البكري محمد بن الهادي عبد 

الشختأليف ، التوحيدا؛ كتاب ثرح في الحميد وررفنع ٣— 
أوسعوهومن ه( ١ ٢  ٨٢~لحىادبج~)ت؛ منصورالتميمي بن عثمان 

أحيا)آالمقصود عن الشتجرحه القولان بكثرة ؤيتميز الشرؤح، 
افهعبد العلامة الشخ اث التوحيدا؛ شرح من وراملخص - ٤ 

ررتيسيرمن وهومختصر ه(  ١٢٨٢ت رن بطين أبا الرحمن عبد ابن 
لالعزيزالحميد،، 

العلامةالشخ تأليف ، التوحيد،، كتاب لشرح المجيد وررفتع ٥— 
-إيخقثؤ-الوهاب عبد بن محمد بن حمن بن الرحمن مد 

العزيزتسير  ٠١كتاب؛ من مختصر وهوثرح ، ه(  ١٢٨٥؛ت) 
تدكرلا عاليه نيادات ْع الحميد،، 

أضواءدار عن وصدر العراجي، علي بن حن بتحقيق مجلدين في طح )١( 
علمية.رسالة الأصل وهو؛ي ه( ١ ٤ ١ عام)٩ بالرياض، السلف 

الفوائدعالم دار عن وصدر القرئ، أم جامعة ني عل>سين التن كرّحقق )٢( 
العرفي،سعود د. بتحقيق ، م( ١ ٤ ٢ عام)٥ مجلدات أربعة في المكية 
.العيي حمن وأ.د. 

هذاالخضراء أطلس دار عن وصدر الجمان، أحمد الشخ بتحقيق طع )٣( 
اشرحها، من تلخيص ومعه التوحيد راكتاب ! وسماه ه( ١  ٤٣٣)العام 

بنالوليد د. تحقيق صدر ما نها أحومن كثرة، تحصن لا طبعانه )٤( 
عامالمميعي دار عن الأولن طبعته وكانت نربان، آل الرحمن همد 

.حلبعاته توالت ثم ه(  ١٤١٥)

i٧اأ



،ا، والمرسالين الأنبياء دعوة تحقيق في الموحدين عيون وررقرة ٦
——أيضا الشخ آل حن بن الرحمن عجل الشخ تأليف 

تأليف، التوحيد١١ كتاب شؤح ياحمصار التندسد ال وررإدهل٧— 
ه( ٠١٣ ١ )ت; ~ثذزلبج~ عتيق بن علي بن حمد العلامة الشيح 

فوائدوفيه وارالتسيراا وهومختمر 

بنإسحاق الشخ لابنه ،  ١١التوحيد كتاب على حائية و١١ — ٨ 
.٢ ل ضه وب ١(  ٣٤٣عتيق)ت! بن حمد 

تاليفالتوحيداا، كتاب شرح المجيدفي الحميد افه وررفتح ~ ٩ 
الشارقة،عالماء من ~ةءااذأ<~ محن بن محمد بن حامد الشيخ 
•ا ل نافع جيد، رح وهوث 

العلامةالشيح تأليف ، التوحيد١١ مقاصد الديدفي وررالقول — ١ ٠ 
متميزوشرحه ، ه(  ١٣٧٦~ثذلبمبج~)ت؛ العدى ناصر بن الرحمن عبد 

.، أالأبواب في المهمة المقاصد بعض عالؤي فيه ؤيئه كته، في كعادته 
ءء ؛ .تعالن— اش شاء —إن قريبا وسخرج حطية سخ عدة عن آحممه )١( 

بتحقيق، الحقراء أءلاس دار طعة أحولها من طعان، عدة له )٢( 
الثايع.عثمان ين الإله عبد الثيح 

(٢٠٨ني)القامم دار عض وهدر عتتق، بن إ"عاء؛ل الئخ بتحمق طبع ، ٣١
تعالن;اش نول فى حاء ما باب محي ( ١٥٩ص)إلن الحاشية صفحة، 

اكددا.رابطال من المحقق أتمه والباني الإية، ه ثانآدئتتلآنثبما•• وؤ 
دارعن وصدر ، سرةئذبج— أبونبل الله مد بن بكر الشيخ بحمتز ُلآع ، ٤١

صفحة.حمسمئة ه(  ١٤١١عام)/بالرياض المؤيد 
القبردار عن وطبع طعان، عدة بالمدينة الإمحلامية الجامعة عن ُلع ، ٠١

.( ٧٢--٦٣٧)!/ سعدى، ابن ْ>لفات امجموعة صمن طع ثم بالرياض، 



ةالعلامشخ الأليف ت، دا، التوحيى\ب ولأطثية  ١١
ه( ١٣٩٢)ت: الجديالعاصمي م قامبن الرحمن همد 
لوالحرير الاءعة بالقول المتميزة الشروح من وهو 

العلامةتاليف اكوحسدرا، أبواب على المضمد وارالدر " ١٢
}ل ه( ١  ٣٩٧~ثىالبج-)ت: حمدان بن عبدالرحمن بن ملمان 

للشيخالوحيد«، كتاب ائل لمالمفيد وارالوصح - ١ ٣ 
وهو، ه( ١ ٤ ٠ ٩ "لآمحلفبم~)ت! الدويش محمد بن اف عبد العلامة 

ؤيبينبالباب ؤيربطها شل، الأبواب ائل مبشرح يخش كتاب أول 
.، للها المؤلف ذكر وجه 

اكوحمدار،كتاب على والأجؤبة للاسئلة الفريد وااااجاْع " ١٤
~;ةءآمح"اض الجار اف جار بن الله عبد الشيخ فضيلة اليف ت

كعادتهوجواب سؤال صورة على مبسعل وهوثرح ه(  ١٤١٤)ت؛ 
فىبضشهل؛ل

علميةدروس وهي الوحيدار، شرحكتاب من وارفوائد - ١ ٠ 
~احإبمبج~باز بن الله عبد العزيزبن همد العلامة الإمام شيخنا لماحة 

.متواول وهومشهور ا له نشر دار توحد ولا طبعان، ءد0 طبع ( ١ ) 
اه( ٤١٣)عام لكنت الرابعة والهلتعة بجدة، دارالصحابة مصوراعن طع ( ٢ ) 

المميعى.دار عن الشائع الإله عبئ بتحقيق وطبع صفحة، ( ٣٤٧)في 
.ه( ١ ٤ ١ ١ ) عام العليان دار عن مؤلفاته مجموعة صمن طبع )٣( 

.ه( ١ ٤ ٢ ٠ ) عام السعودية العربية بالممالكة الإسلامية الشؤون وزارة وطبعته ا ٤ ) 



عاميفي الوحيد اب كتعلئ ه لتعليقات وهي ه( ١ ٤ ٢ ٠ )ت.' 

٢.أيفأل له الحميد١٠ العزيز سير وررفوائدمزشرح " ١٦
شيخناتاليمم، ، الوحيد٠١ اب كتعلى المفو ولاالقول ~ ١ ٧ 

،ه( ١ ٤ ٢ ١ )ت! ~فءآفأ؛~ عثيمين بن صالح بن محمد الفقيه العلامة 
اثل،والمالمتن بشرح تميزت والتي الموسعة الشروح من وهو 

.، ٢١أحيانا المؤلف علن والاستدراك المائل، بعض في والأسمملراد 
الشختأليف ، الوحيد١١ كتاب بشؤح المتقيد ولأإءانة ~ ١ ٨ 

الشروحوهومن تعالئ، اف حففله الفوران فوزان بن صالح العلامة 
وذكرياكبويب، والأحاديث الأيات بربهل تعتني التي المميزة، 

بعضعلمن والكلام بالواهع، الكتاب بربهل ويتميز لها، بتها مناس
.، ر الحاصرة الحوادث 

أيضا،له الوحيد١١ كتاب المفيدعلى المختصر ولاالعليق ~ ١ ٩ 
.حدامقيد مختصر وهوشرح 

الفوران،صالح الشخ له وتدم السليمان اللام عبد السيخ بتحقيق حلع )١( 
مجلدين.ني ااالتيسيراا علن وتعليقه مجلد، ش التوحيد الشخعلن تواني 

الشختحقيق الجوزي، ابن دار عن وصدر مجلدات، نلاثة في طح ، ٢١
المثيقح.حالي د. والشخ الخيل، أبا سليمان د. أ. 

ه(١ ٤ ٢ ٢ ) ني طاعته أعيدت (،^؛ ١٤٢١)عام الرسالة مؤسسة عن طبع )٣( 
لسمةئقدت، في - اطة -حفظه المؤلف بيه كما الأولن من أحس وص 

•مجلدين في طح يند الثاب، 



العلامةثيخنا تأليف ، التوحيدا، كتاب لشرح وررالتمهيد ٢" ٠
جمةفواتي وفيه جدا ناغ وهونرح الشح، آل الٌزيز عبد بن صالح 

٠ائل للمالتعرصن دون فقط المتن دشرح واعتنى 

بنفالح د. أ. تاليف ، وتأملات® وممات التوحد ورركتاب -  ٢١
.المغير محمد 

•،ٌناهمحلومرها 
:الكتاب وآثار أحاديث تخرج ث؛ت" 

وآثاره،أحاديثه تخرج في كان الكتاب خدمة من الثاني والنؤع 
بكتاباعتيت العالم طلبة من لمجموعة كتب عدة محلبعت فقد 

علؤيالمؤلف، أوردها التي الأحاديث تخرج ناحية من التوحيد 
•وغيرها والتفسير والعقيلة الفقه كب تخرج في العلم أهل ؤلريقة 

ذلك؛فمن 

،الحميد® العزيز تيسير أحاديث تخرج في السديد اءالتهج — ١ 
أحاديثبتخرج ملحق ومعه الدومري، الفهيد جامحم د. تأليف 

الكويتفي الخلفاء دار عن صفحة ( ٣٧٦)في ويقع المجيد® ررفتح 

.U ١ ٤  ٢٣عام)صفحة، ( ٦٣ر١ في اكوحد دار عن واحد مجلد ني طع )١( 
صفحة،ءام)أمإاه(.٤( ٤ في)٧ اكوبة مكتة مجلدواحدعن ني حلح )٢( 
رالدلليفلر والمجلة والخمورة الطبومة الشروح معرفة في للتومع )٣( 

و٠عناية، ١( —٣٨  ١٧١القاصم)العزيز عيد للشخ العالمة® المتون إلى 
(.0١٠-ه )٤ الشاح الإله لعبد اكوحيد، كتاب العلماء 



كيرعليه وعول الميدان هدا اقتحم من أول وهو ، ه(  ١٤٠٤)عام 
٠وحد٠ ال ءكامب محرجي من 

الشحتأليف ، التوحيد٠١ كتاب تخرج في النضيد وررالدر ٢— 
.حزيمة ابن دار في طح العصيس، اف عبد بن صالح 

عليبن صغير الشح تأليف ، التوحيد١١ كتاب وراصعيف - ١٠٠
•القاهرة في سمية ابن مطاع في طح صغير، كتيب في الثمرى، 

تأليف، التوحيد١١ كتاب في منتقدة أحادث وارتخرج — ٤ 
،باز ابن الإمام شيخنا سماحة تقديم البهلأل، صالح بن فرح الشح 

الأثر.دار عن ه( ١ ٤ ١ )٥ عام طع ، ^ وهوكتاب 
تأليف، التوحيد١١ كتاب تخرج كتب علئ وارتنبيهات - ٥ 
.ه(  ١٤١)٩ عام البراء دار عن صدر المهد، حمد بن ناصر 



تحقيقفي المعتمدة الخهلية النسخ ث عشر الحادي المطلب 
الكاب.

اكوحيدا،رامجموض صمن هي الكتاب لهذا حرجت طبعة أوو 
ه( ١٣٤عام)؛ ثرية طبعت ثم ه(  ١٣ ٠٨)الهدسة ش طبعت 

.فىالهدأبم1رأ،

تعتمدلذكتاب طيعة تخرج ولم ذلك، يعد الهلثعات توالت ثم 
اعتمدما رأيته مما حرج ما أقصى بل علمية، قيمة ذات حهلية سخا 

!شيء أي عنها المحققون يذكر لم حهلية نح ثلاث على فيه 
المطبوعاتحى أ ا وحدت أين حى ولا سخ تاؤيخ ولا ناسخ لا 

إحطة سخ لأي اعتماد غير من تخرج كانت الكتاب  ١٧الرسمية 
عالميةقيمة ذات سخ عالئ ازكتات إحراج لزامآ أصبح محليا 
الطالب.منه يتقيد حديد سيء والإتيان كبيؤة، 

المختصينوسؤال والمأكتبات الفهارس محي عنها الثحب وبعد 
ثلاثينمن أكثر على اعتمدت ومحي الخهلية، النسخ من حملة تيثر 
فكثير،عليه أعول ولم نسخه تاؤيخ ناحر مما منها رأيته وما ، منها

كالأتي!هي المعتمدة والمخ 
الوهابعبد بن محمد بن افة عبد بن سليمان الشيخ نسخة ~ ١ 

الجميلخطه تتميز وسخته ~ المشهور والإمام المؤلف ~حفيد 

.١(  ٦٩سركيس)١/ ليوسف و\}سئوةاا العرين المط؛وءات ارمعجم انظر؛ )١( 
.٤( لكايع)٤ التوحيد* يمحاب العلماء "محاية : انظر القيمة. اركتة ننرم )٢( 



(١ )٧ في تقع المواصع، بعض في وصرب تصحح وعليها المتقن، 
النخة، بالحمرة كنت أبوابها ، وجهين ذات ورقة كل ، ورقة

حاشيةوعليها ، فقط المتن على واقتصرت ، المائل من مجردة 

هنايعضها نقلت جمة فوائد فيها ناسخها بخط 

:أهينهاودليل الغسخة، هذه ؤمنصو\ب 

أثرعند /ب( )؟ في كما المؤلف أصل من وحة مت أنها 
»»_«،:سليمان الشيح قال . أحد...«^٢، ررولزيجد : عاس ابن 

الؤكب«.أصل صح 

،ساقط الأولئ الورقة من الأول الوجه أف يمنها مما لكن 
العمل.من كان ما على • • •  ١٠ت عبادة حديث آحر بدكر النسخة وتيثدئ 

أخرجاه«.

مننقصها وأتممت المعتمد، الأصل هده نسخته جعلت وقد 

علنفويمأ ثرئت وند مميت، أنها العلم أهل من ممئ ظن الحاشية وطْ )١( 
الدلم،بلد ني ه( ١ ٤ '٢ ازرن؛بن مدالعزيز الإمام تسخنا محماحت 
.المؤلف بخط منها حطية نسخة وعندي 

وطبع، التوحيد، كتاب احاشية بعنوان وطباعتها تحقيقها لي اف يثر وند 
لائ_ابالطبعة طْ مع دفعتهاللهلباهمة الثالثة والطبعة طبعتان، مها 

الحمدولد الطباعة، ني وجودة وصحيح، عتاية، مزيخ مع ، التوحيد، 
.والمنة 

الأرفىصفحة)اإ\(.)٢( 



نحثهاعتمد فقد ارالتيسر« ومن أيضا، ;خذ وهى الثاني الأصل 
.المؤلف ونخه 

،تامة وهى ~أيضا~ اليمان مالثسخ بخهل الثانية النسخة ٢" 
)٦(صفحة فى كما مقابلة نسخة وهي ، الإتقان في الأولئ دون لكنها 
النسخةمن فات ما وأتممت للمتن، الثاني الأصل جعلتها وقد منها، 

هدانيد نسخة أقحمننؤ وقد عمر بن لريي منوية والنسخة ، الأولى 
،اسمه سليمان الشيخ يكتب ولم ، سليمان الشيح نسخة صمن فى 

)ب(الوجه من نسخته بدأت وقد معروف، وحهله نيد المذكور ؤإنما 
ام)٣٣(وسمراوفهرسإلأ الورقة من 

وتعد، الخطتن بثن المجتر الفرق وني ، إليه فتنبها عمر بن نني 
المعروف،سليمان الشيخ حهل هو فإذا حهلها فى تأملت عليها وقوفي 
فيونظرت هو، هو فإذا التوحيد كتاب من الأحرئ بالنسخة وقارنته 

الخقلفإذا العزيز عبد الملك دارة في بيده كتبها التي الرمائل بعض 
وتسديده.توفيقه على فه والحمد واحد 

—زادهاالنبوية بالمدينة العزيز عبد الملك مكتبة صمن والنسخة 

منصورتها وقد ، المحمودية المكتبة من مصورة وهي ، شرفآ— افه 
العزيز.عبد الملك مكتبة 

ثم، )٨( الورقة إلئ الكتاب أول من سليمان الشيخ نسخة وتبدأ 
الذاب.أحر إلن )٣٣( من 



فثموعاليه ، الأولى يالنسحة الموجود القصي بها أكملت وقد 
والذيمؤلمه على الكتاب قرأ الذي المصس حفيد خط المس 
الئانى،ا.داءالأصل لها رمزت وقد كبير، قع وهذا به واعتنى شرحه 

•أمور في سليمان الشيخ ننغ أهمية وتكمن 

مباشرةلف المؤ نسخة من منسوخة أنها ت منها 

.محدث إمام عالم خط أنها ' ومنها 
.منه جمله عليه وقرأ ، المؤلف تلميذ أنه  '■ومنها 
الرحمنعبد تمالك وعليها لال٠ولما، معاصرة فهي قديمة سخة ن٣ 

رركاتباكان فقد ، خطه أنها والفلاهر ، ا ل اه( ٢ ٠ ٦ )ت؛ يراهيم ابن 
كتبوقد ، بهولدا ليدن مكتبة من عليها حصلت وقد ،، لماهرأ« 

منوهى ، الوهايية؛، راعقائد وسماها المؤلف! بخهل أنها المفهرس 
الحلوانيحن بن أمين من المتثرقون اشتراها الى المخْلوءلات 

—)ا/مها ملمان للشيخ رسيرالعزيزالحميد! ت انظر ( ١ ) 
ها،؛،أآ'ه(،)أ/ه\'أ،هماآ\(.

الحنبلي،النجدي سليمان بن إبراهيم بن الرحمن عبد أنه لي يظهر والذي ( ٢ ) 
السايالة!اتيذ ت انفلر الفقه، في متبحرآ فقيهأ كان المزلف، عم ابن 

.( ١ ٨ )م للئام نجد« وعناء ، ( ١ ٦  ٤٧)م عشمن لأبن 
بخملاكخ مؤلفات من لمجموعة تمالكا له أن الرأي هدا يقوي ومما 

.المصورات ش ميأتي كما ه نفالمؤلف 
المجد•رعنوان في بئر ابن ال ون(. ١ ٦  ٤٧)م سابالة• الهيل ان)٣( 

لكتبا'•.)ا/هأا(:>كانءقيهآ 



فيانعقد الذي ، اْن الالمشرقين مؤتمر حضوره أيناء المدني 
مقارنتهالعد لي وتبين ، م(  ١٨٨٣ه/ ١٣٠)١ عام استكهولم مدية 

منليس الأحمر القلم واستخدام ، يختله ليسمى أنها الشخ بختلوؤل 
.دااع(< المخة لهذْ رمزت وقد . عادته 

السلفيينالإخوة بعض بوامحهلة عليها حصلت النسخة وهدم 
الأخصيما ولا لهم، النه مكر تصؤيرها في عانوا وقد ، هولندافي 

بهماتصل الذي المدية نزيل الهولندي الصمد عبد الفاصل 
٠منه حللبي على بتاء التصوير منهم وءللءسا مكورا 

من، ^^0 بن سلبهان بن النه عبد السيخ بخط نخة ~ ٤ 
منمجمؤع صمن وهي ، الوهاب عبد بن محمد الإمام تلاميذ 

وجهثن،ذات ورقة كل ، ٣( إل)٠ ١( ١ ر من فيه هي للإمام الرسائل 
ذكرفيها تامة نسخة وهي ، هلرآ م ( ٢٥)علئ يشتمل وجه وكل 

،لحق وفيها ومصححه مقابلة نسخة وهي ، والمسائل الأبواب 
واستخدم، مقابلة،؛ ررباخ المواضع بعض في حاشيتها عش وكتب 

كما®م،، والتأحير؛ا ®التقديم كعلامة النسخ علامات بعض ناسخها 
المؤلفوفاة بعد لكنها للشخ، تاييخ يوحد لا لكن ، ب( آ/ )٢ في 

الكتبةمصورات من وهي ، أولها في عليه ترحم لأنه ؛ قطعا 
مكتبةمن صورتها )اآها(وةد ورقمها النبوية ؛الدية المحمودية 

■دُرءون؛ا لها ورمزت ، النبوية العزيز؛الدينة عبد الملك 

الرياضصحيفة للأستاذراشدالعكرني مقال من التاصخ معرنة اسممدت وند 
(.واظر:»مانس«)ا/مهآ(.٠١٤٣



،الباهلي اللطيف عبد بن العزيز عبد تمللثإ عليها نخة ~ ٥
مجردهوهي ، ه( ١ ٢ ١ )٧ النسخ تاريخ الكردي، هومحمد ناسخها 

نسخةمن منسوخة أنها لي ويفلهر ، متقنة نسخة وهى ائل، الممحن 
بنالرحمن عبد ونسخة سليمان الشخ نسخ وبين وبينها ، لف المؤ 

أنهاوالفلر التتح يعد لي ويظهر حدآ، كبير توافق المتقدمة إبراهيم 
فيوتخ ، -زءىلمح~ المؤلف نسخة هو واحد أصل من منوحة 

سهلرأ( ١٥)صفحة كل ني ، وجهين ذات ورقة كل ورقة ( ٤٣)
سقطتوالنسخة ، كلمات )٦( إلئ )٤( من سعلر كل وفي ، تقريبا 

رراحتتبواحديث عند السحر(( فى حاء ما ارياب فى ، واحدة ورقة منها 

ررومكانوقوله بالعراف، البغوي تعريف نهاية إلئ الموبقات(( السح 
.ب»ك((لها رمزت وقد ، اممهان(( في حاء ما ارباب من الضالة(( 

حتىالمؤلف مخة ن توافق أنها المذكورة النسخ هده يميز ومما 
بيضالكهان(( في حاء ما ارباب ففي ، المواضع لبعض تبييضه في 

علئوقال والحاكم وللاربعة داود أبو رررواه ؛ قوله بعد لما المزق 
فيستراه كما المؤلف له بيض فقد عرافآ(( أئ من .... عن سسرءلهما 
•~رءذةدؤ~ بنانه حهله ما كل في ووافقوه المتقنون، النساخ وتابعه موضعه 

.)٧( برقم فيها وهي العزيز عبد الملك داره من والنسخة 
فينح ، y,( \/ '  ٦٣)برقم سعود المالك جامعة نسخة ٦— 

،)ما'ااه( نسخها-ارخ وجهين، ذات ورقة كل ورقة، ( )٢٣
٠كيلك المائل على مشتملة كاملة تامة مخة نوهي ناسخ، لايوجد 



ربفه والحمد ، والمسائل الأبواب آخر راهذا ؛ آخرها في قال 
مسئاساوكئر حناننا اكتب ربنا . وقوته افه بعون تمت ••• العالمين 

منةالحجة ذي شهر الكتاب هدا من الرقم تم • آمين آمين اللهم 
والمؤمنينالمسلمين وسائر ولؤلفه لكاتبه اغفر اللهم  ١٢١٣

*آٌينٌ • آمين والأموات منهم الأحياء والمؤمنات 
.درلس<ا لها رمزت وقد 

)٩(هو المح تارخ ، براك بن عمر بن زيد بخط نسخة ٧" 
الأبوابذكرت -امة لمخة وهي ، ، ١١( ٥١٢٢٦)الأود جمادي 

منوهي ، بالحمرْ مسائلها ورووس أبوابها كتت ، والسائل 
الملكمكتبة من صورتها وقد ، النبوية يالمدينة المحمودية المكتبة 

.،؛ ١ دررز لها رمزت وقد ، ( ٤٣٢٣ ) برقم وهي بالدينة العزيز عبد 

علاماتبعص يستخدم الخهلآ، قليل ، نسخه في حيد والنامخ 
نعتيوالتي العبارات بعض فوق ( م ) علامة مثل القديمة النسخ 

.الكلام علي يمحوأويفرب ترام فلا والتاحير، التقديم 
عالاصل اللهم نمين وبه ".. تملة الثبعد النسخة هدم أول 

.التوحيد® كتاب وملم وصحبه وآله محمد 

"١٢٢٥)اكاري*حين هذين بتن لكنت المتمة النسخ من مجموعة أن سياتي 
 ١ ٢ ٢ ٦ C أنثلث، فلا العلم، أهل من النسخ هذه وراء من لي يتبين ولم

الشخيكون أن يبعد ولا ، الفضلاء العلماء أحد الئاخ لهؤلاء المحرك 
٠ساتي كما بالذكر *محصه تلاميذه أحد لأن حجي؛ بن سعد 

٥٩أ



العالمين،رب ض والحمد والمسائل الأبواب آحر ررهذا وآخرها 
لتسعةالسبت يوم عشية المبارك الكتاب هذا نح من الفراغ وافق 

هجرته،من ١( ٢ ٢ )٦ سنة من الأولئ جمادئ نهر من حلون أيام 
.أعالم واض 

الخبيراللطيف ريه عفو راجي والتقصير بالذنب المقر الفقير 

.ولوالديه® له النه غفر براك بن عمر بن زيد 

عامالحجة ذي ( ٢٥)بتارج بخْئ أحرئ ونسخة ٨" 
.(( ب|رز٢ لها ورمزت ، كسابقتها وحالها ه(، ١٢٢٥)

،ه( ١ ٢ ٢ )٦ عام صفر ( ٢٩)بخث أحرئ ونسخة ~ ٩ 
.بارز''آا، لها ورمزت كابقتها، وحالها 

بنمعد بخط ، والماثل الأبواب ذكرت تامة نخة — ١ ٠ 
.ه( ١ ٢ ٢ )٦ عام نسخها وتارخ بنهان، 

ربف والحمد والمسائل الأبواب آحر ءهذا ! احرها ش نال 
يومصحئ الشريفة النسخة هذه تعليق من المدلخ وافق ، العالمين 

اطه.رسول هجرة من ١ ٢ ٢ ٦ سنة من الأول ربيع شهر من الإثتتن 
ولوالديهله افه غفر بنهان بن سعد ءثدْ والتقصير بالذنب المقر الفقير بقلم 

،الراحمين أرحم يا برحمك ، آمين وللمسلمين ولإخوانه ولشيخه 
.والمة® الحمد ولله الكتاب، تم الكريم، النبي على الله وصلى 

رمزتوقد ، بالمدينة العزيز عبئ الملك مكتبة من صورتها وقد 
.لهادررن((



بنمهللق بخهل ، ائل المْع الأبواب كاملة تامة نسخة — ١ ١
الأولىجمادئ من ٤ هو نسخها ونار؛خ حمود، بن مبال بن حمود 

)٧(من مها هي الإمام رسائل من مجمؤع صمن ، ه( ١ ٢ ١ )٦ عام 
هوورقمها المحمودية المكتبة من مصورة وهى ، ( )٢٣إلئ 

،المدية في العزيز عبد الملك ْاكتبة إلئ آلت وقد ( ١٩٢٠)
الأحيرالباب في مسائل،، ررفيه قوله عند الأحيرة الورقة منها وسقف، 

سئماولا بالسير ليس واختمار سقهل فيها النسخة وهده ، الكتاب من 
وقدوالمسائل الأيات في وتأخير تقديم وفيها ، المسائل في 

وقد. به انفردت مما والتآخير التهديم إلئ الإثارة عن أعرضت 
.يراق،، لها رمزت 

هونسخها تاراخ المائل، ْع الأبواب كاملة تامة نسخة - ١ ٢ 
كتبتالمائل وأعداد أبوابها ، للناسخ اسم يوحد لا ، ( ٥١٢٢٥)

١()٥ فيه والوجه وجهين، ذات ورقة فى)ماة(ورذة،كل تقع بالحمرة، 
هوورقمها بالمدية المحمودية المكتبة من مصورة وهى ، سطرأ 

.لها؛رامح،، ورمزت العزيز، عبد المك مكتبة من صورتها وقد ( ١٨٩٤)

هونسخها تارج ائل، المْع الأبواب كاملة تامة نسخة — ١ ٣ 
،لأيوجده(  ١٢٢٦)عام الحجة ذي شهر من والعشرين الخامس في 

منوهي بالحمرة، كتبت مسائل،، رافيه وكلمة أبوابها ، للنامخ اسم 
ورقة،( ٢٤)أوراقها وعدد (، ١٨٩٣)ورقمها المحمودية المكنة 

والماسحتقريبا، طرأ ( ٢٣فيه)وجه وكل وجهين، ذات ورقة كل 



يدكركثيرة أحيان وفي العدد يكر غير ْن سردا ائل الميرح 
فهوالحمد والماثل الأبواب آحر ارهذا ت آخرها في قال الأعداد، 

يومصح الشريفة النسخة هد0 تعليق من الفرلغ وافق ، العالمين رب 
سةمن الحجة ذي شهر من يوما وعشرون حس مه مضى الخميس 

أقفلمهاجرها علئ الشؤية الهجرة من وألف ومتين عثرين وت 
.وملم وصحبه آله وعالئ محمد سيدنا على اطه وصلى واللام، الصلاة 

وعلاعييا فيه لا من جل الخللأ د فعيبا تجد إن 

منفيها وحد ما وأصلح الأوراق هلْ في نفلر من اممه فرحم 
الخناوالزلل.

حملأن إلى نفي وأمحئ وأنمك—ه بم—ايي كتت—خ 
إمل الكيع ابي كتاغ مبجاءني إل الموت من حنرتئ فيا 

•وغيرْ للشافعي أيياتأ وذكر 
.-٠^١٠ لها؛رمرت وقد 
رئويبن مرشد بخط ، المائل فيها ذكرت كاملة نسخة " ١٤

وهوا ر ه( ١٢٢٩: )ت حجي بن معيد الشخ تلميذ مرشد ابن 

أحذكما الإمام، علن وترأ الدربة إلن رحل حجي، بن عيد - الشيخ ص )١( 
الدرعية،علماء من ومرهم معمر ابن ونرأعلئ وحين، تمداش ابنيه عن 

واسمرتميم بني حوطة ر ناصيا معود بن محمد العزيزبن تمد الإمام تمنه 
(،١٦٠٩للعيمن)"ا/الابلة< اتهيل ت ترحمه انثلرفي ليها. نوش حنن 

.٢(  ٥٨للسام)٨ واعلماءنجد• 



،ورقة ( )٥٣في تع ، الوهاب عبد بن محمد الإمام تلاميذ أحد 
والتيالنسخة وهذه ، ( ٣٢٢٩)هو المحمودية المكتبة في ورقمها 

•العدد يكر غير من مردا المسائل تردان يعدها 

ربض والحمد اثل والمالأبواب آحر ارهذا ت آحرها في محال 
دءالتوحيدءالمس الكتاب هذا نح من الفراغ وافق ، العالمين 

سنةالأولئ حمادئ شهر من مضين وعشرين لثلاث بت اليوم 
سيدعلئ اممه وصلئ ، هجرته.؛ من وألف ومثتين عشرين وت 

والتقصيربالذنب المقر الفقير بقلم ، محمد والأحرين الأولين 
ولوالديهله الله غفر رثود بن مرشد الخبير اللهليف ربه عفو راجي 
،والمسلمات والمالمين ، حجي بن سعيد ولشيخه ، هوله ولن 

. ٠١...الخللأ د فعيثأ تجد إن 

. ١٠٠ دارش لها رمرت ومحي 

هوناسخها ائل، المفيها ذكرت كاملة، أحرئ نخة - ١ ٥ 
الأولىجمادئ  ١٦هو نسخها تامحنح مرند، بن رشود بن مرئد 

المحموديةالكتبة من وهي ، ورقة ( )٤٣في تقع ، ه(  ١٢٢٦)
. ٠٠٢دررش لها رمزت وقد (، ٣٢٣١ورممها) 

الواحدعبد بخهل والمسائل، الأبواب فيها ذكرت تامة نسخة " ١٦
منوهي ١ه(  ٢٢)٠ شوال هو نسخها تاريخ غنام، بن موسى ابن 

اسمالمفهرس وكتب المبوية بالمدينة العزيز عبد الالنا مكتبة 
الأولنائل المأعداد يذكر والنامخ ، حْلآ المخ وتارخ الناسخ 



وررفيه)رياب(( كلمة يلون والتامح ، مردا المائل بقية يمرد ثم فمهل 
ررويه! المملة بعد أولها في قال ، لإبرازها الكلمات وبعض مساولاا 

.ه وملم وصحبه واله محمد سيدنا على الله وصلى نتمن، 

ربف والحمد والماثل، الأبواب آحر ®هذا ت آخرها في وقال 
يومصحوة الشريفة النسخة هدم تعليق من الفرنغ وافق ، العالمين 
من ١٢٢٠منة شوال شهر من مضين وعشرون ساع الجمعة 
بنموس بن الواحد همد القدير ربه إل الفقير بقلم ه، هجرته 

أرحميا آمين آمين آمين المسلمين ولجمح ولوالديه له الله غفر غنام 
تم.تم نم الراحمين 

قاصدوأعدل والمموئ التز إلئ قائد القمةأقفل اف قتقمه 
أسشاكيعلانمنكسقني واحدأ ا فقيهإف ف

]آخرا:

زحلإذ زم مكصاحثه يقثتز ال وحماج تم الحل
والمزسالحمار بين ما متاذ وجلز طاطا العلم فاته من 

-®غ®.لها؛رمزت وقد له، وغفر التاسع اف رحم 
لايوحدناصحوالماثل، فيهاالأبواب ذكرت تامة نسخة " ١٧

بنإسماعيل بن أحمد من تمالك فعليها ممميمة، لكنها نح تاؤح ولا 
المواضعش التبييض وفيها ، ١ه(  ٢٣٦)وعام ١ه(  ٢٣٥)عام أحمد 

نسخةمن متسوحة أنها على يدل مما الصنف، لها بيفى الش 



علىاف حق هو الذي التوحيد راكتاب ! أولها قي وئال ، المصنف 
ووحيددهره، إمام العلامة، العالم، الإمام، الشيخ، تأليفا العبيدا؛ 
،والكتاب، بالمنة المعتصم ، الأنام وقدوة ، الإسلام شخ ، عصره 
وهىالكتاب، ويكر شيخنا...٠ قال الوهاب. عبد بن محمد المخ 
المتقنة.المخ ومن الخهلا قليلة شخة 

وقد( ٥٣)إل ١( )١ من فه هي للأمام مجموع صمن وهي 
العزيزعبد الاإلث، دارة من صورتها وقد ، بالحمرة أبوابها كتبتا 

.د)ال« لها رمجزت وقد ، ( ٥٨)برقم فيها وهي بالرياض، 

ينهوإبراهيم ناسخها والماثل، بالأبواب كاملة تامة نسخة  ٣١٨
اممهفى لأخيه كتبها محمود بن حمد بن محمد بن راشد بن حن 
منقرستا أنه والظن لمخ، تارخ يوحد لا سند، بن مقرن بن محمل 

١٢٢٥)بين ما وكلها المحمودية مجمؤع ْع لكونه ( ٥١٢٢٥)
المكتبةفي رضها ، ورقة )٧٣( في المخطوٍلة تقع ، ( ١٢٢^

.دارر« لها رمزت وقد ، ( ٣٢٣٢هو)المحمودية 

منصورنها ٥( )٩ برقم العزير الللئجعبد دارة من نسخة  ٣١٩
وفيهاتامة نخة وهي ، المخ آل إسحاق بن محمد المخ مكتنبة 

هووناسخها ( ٥١٢)٣٨ عام نخها من الفربغ وكان المائل، ذكر 
.ا—ه؛ماه(ر ه ١٢٥١)الصيرامي صالح العزيزبن عبد 

الشختلامذ من أنه وذكر ( ٣٨٦)م/ نجدا 'عالماء في مترجم وهو )١( 
فيكون، اللطيف عبد الشخ وابنه الشخ آل حسن بن الرحمن عبد 

•الرحمن همد وهوالمخ واحد وجل المؤلف وبض ينه المترامي 

!٦٠



يومصح ، الوهاب المالك يعون الكتاب لأتم ت آخرها في قال 
اممهإلئ الفقير بقلم  ١٢٨٣سنة رحب من خلت لعثرين الإثنين 

فضلهعن عين حلرفة وبه لا... من أمته وابن عبده وابن عدْ تعالئ 
ولجمحولوالديه له افه غفر الصيرامي صالح بن العزيز عبد ورحمته 

.٠ العالمين رب فه والحمد امين لمين الم

نسخةإلئ وقريبة ، جيد أصل من متسوخة ، متقنة نسخة وص 
فقدانهو يعييها مما لكن ، التعليقات بعفر وعليها ، سليمان الشيح 
وقدائل، المصثعل في أصلا لاتخذتها ذاك ولولا ، أوراقها بعض 

جابرحديث إلئ الكتاب أول سقهل وقد ، المعاصرين بعض أكملها 
ومقتل، الشرك® من الخوف لاباب من به يشرك لا اممه لقي لأمن 
جاءما لاباب من ( ١٣)المسألة من وغ٠١ إذا يرفع لا لأوأنه قوله من 
رربابق حول١١ مابن لاوعن قوله إلن الوثان،، يعبد الأمة هزم بعض أن 

.الحر١١ أنولع من سيء بيان 
جاءما باب في قتادة،، عن صحيحه في البخاري لاقال قوله ومن 

الإنسانإرادة الشرك من لاباب من السادسة المسألة إلئ التنجيم® في 
.الدنيا® بعماله 

افهقول لاباب من ^١١ الني إلن نتراير ! أحا-هما لافقال ومن 
القوم®لأنتم ٠وأنتم قوله إلن آيضائمح.رئثدن..ه، > : تعاد 

منالمفقودة الأوراق ص هدْ ، وصئت® افه ثاء ما قول لاباب من 
فيماستكون والمقابلة المعاصرين، أحد أكملها واش النسخة هدم 



يغلبمما أونحوه باب كعنوان النادر فى إلا ، فمهل الصيرامى نسخه 
الدقة.يتحري الفلن فيه 

.دررم((لها ورمزت 

نسخةوهي الملك، دارة في الشح آل مكتبة من نسخة " ٢* 
يوحدلا إذ ؛ عثر الثالث القرن منتصف أو أوائل في لعلها قديمة 
حاليةوهي ، اسمه بقية وانمحؤي حين الماسخ واسم ، نح تاريخ 

.دارح" لها رمزت وقل المسائل، ذكر من 

المسخوتارج الله عبد بن ءلاهر الماسخ الغيصسب نسخة — ٢ ١ 
واحدوجه منها سقعل أنه إلا المائل، ذكر هع تامة وهي ه( ١ ٢ ٢ ٤ ) 

فىجاء ما باب من والأربعةا، أبوداود رررواه المصنف! قول من فقعل 
بالحنانيأُي لا رراللهم عامر بن عمة حديث في قوله إلئ الكهان 

وأعدادأبوابها مكتوبة والمخة ، المعليرا؛ فى جاء ما راباب من 
بالحمرة.اتلها م

ربفه والحمد اثل، والمالأبواب آخر ®هدا آحرها في قال 
اطهرحم وسالم. وصحبه آله وعلى محمد على اطه وصلى العالين 

اممهورحم الجنة. اطه وأسكنه الوهاب عبد بن محمد السح مؤلفها 
الكتابتم المسالمين، ولإخوانه له اطه غفر افه عبد بن محناهر كتبها من 

١٢٢٤محنة ثعبان شهر من المادس اليوم في الأحد يوم عمرية 
.واللأمء الصلاة أفضل مهاجرها 

٦٧



.)٣( برقم فيها وهي العزيز عبد الملك دارة من صورتها وقد 

.دررط(( لها رمزت وقل 

ه( ١٢٨٠)نسخها ، العنقري مجموعة صمن نسخة — ٢ ٢ 

ناسخ،يوحد ولا هو، من لي سن ولم العلماء لأحد حواش وعليها 
،المؤلف أصل من متسوحة أنها لي ؤيفلهر ، المتمنة النسخ من لكنها 

٠ملمان الغ^ مخ كرا ابه وتت

بنمحمد الشخ قال - تعين ن رروبه •' ملة الثبعد أولها في ئال 
.الله...،٠ وقول التوحيد كتاب تعالئ! الله رحمه الوهاب عبد 

اللهوصلئ ، وتوفيقه الله بعون الكتاب ررتم آحرها في وقال 
منوعشرين ستة تمام الخميس يوم في وصحبه وآله محمد على 

التوحيد®داركتاب المتهناب الكتاب هذا محمى .  ١٢٨٠سنة رحب 

،الوهاب الواحد له غفر الوهاب عبد بن محمد الشيخ تصنيف 
•آمين'ا آمين، آمن، آمن، • المآب يوم رصاْ حس وأعطاه 

منوهى ، داود ال عثمان بن الله عبد من تملك عليها النسخة 

وشر(، ١ )٦ برقم محفوؤلة وهي بالرياض، العزيز عبد الملك دارة 
،السائل فيها تدكر ولم ، وجهين ذات ورقة كل ، ورقة ( ٢٣)في 

في،ابابللتولة المؤلف تفسير نهاية من أ( )ه/ واحد وجه منها مقتل 
فيالضحاك بن ثابت حديث منتصف إر والتمائم؛، الرقئ في جاء ما 

.الله® لغير فيه يذبح بمكان لله يذبح لا ررباب 



.ا؛ ٢ دررع لها رمزت وقد 

منثلاثة قرأها ، المائل ذكر بدون مشكولة تامة نخة "ارآس 
اللهعبد وأحواْ اللطيمؤ عبد بن إبراهيم وهم ، وصححوها الملم أهل 

متنكل تشكيل تم وقد ، ه(  ١٢٨٥)نخها تاريخ ، وحمد 
مقابلة®بالغ ! آخره في وكتبوا ، دقيقا صثطا وصبطه الكتاب 

بنحمد تعالئ اش إن رر......٠ بين والطاقة الومحع بحسب وتصحيحا 
إبراهيموأحيهما اللهليف عبد بن اممه عبد أحيه وبين ... اللهليف عثلء 
يومحرئ أعلم وافه • الأحر صحيحة غير الأول صحيحة نسخة على 

. ٠٠ّ سنة... الحرم عاشوراء من حلت ليلة عثرة لإحدئ بت اليوم 

•بالرياض فيمحل الملك مركز من وهي لها؛ررأ'ا رمرت وقد 
بخهلغلافها علئ كتب ، مصر فى الأزهر من نسخة " ٢٤
المحمىالعالم تاليف التوحيد علم قي جليل كتاب ررهدا الناسخ 
فيوقال أ ؛عالو٠هاا ونفعنا ~احلدبج" حمرة أبي بن اطه عبئ المدقق 
الفقير Jbعلئ حمرة أبي لابن التوحيل. كتاب تم وقد ® ت آخرها 
وسبعونواحد الأول ربيع شهر ٢ ٢ في الخربوطلي الأنيس محمد 

قعلعاوهم وهدا . والشرف.٠٠ العز له من هجرة من وألف ومائتان 
فأقل، الأسباب من لسب النخة حففل أراد ناسخ من تحمد أو 

-١  ٢٥اف)• وبد ،  ١U١٣٥ - ١  ٢٦٥إبرامم): الإخوان أنهم الش أترب )١( 
نجد•،رعالماء تينظر مارك)؟(. بن اللطمف عبد بن وحمد (، ٠١٢٩٩

ك(.ترجمة )ا/ههم(،و)؛/اهآ(،و)م/هآمصمن 



يولدأن قل توقي جمرة أبي وابن إ القيم ان عن ف ضا أن فتها ما 
٠كر0 سسوامتا المم ابن 

،والتحريف الخطأ كثيرة لكنها ، حدآ جميل ختلها والنسخة 
الشرعي،العلم أهل من ليس ولكنه حطاحل أنه ناسخها من ؤيفلهر 

المائلوترقيم أبوابها ، المسائل ذكر وفيها تامة نسخة وهي 
عامفي الخربوطلي الأنيس محمد هو وناسخها ، بالحمرة مكتوب 

منسوخةأنها تخته من وينلهر ، ٣( ٤ ١ ٢ ٩ ٠ ) برقم وهي ه( ١ ٢ ٧ ١ ) 
رسمفي أخطائه كثرة لكن ، للأصول موافقة حدآ نقية نسخة من 

منكثير عن أعرض جعلتني القتل أو الأيات في حتى الكلمات 
المخهلوطاتإدارة من صورتها وقد ، إليها أثر ولم الناسخ أخطاء 
القائميناش وفق بالكوت الإسلامية والشؤون الأوقاف بوزارة 

•ررخ" لها؛ رمزت لقد جر، عليهالكل 

العزيز،عبد الملك دارة صورتها عيي ابن مكتبة من نخة — ٢ ٥ 

وقيد-فتمإمح~ ررالبتز؛ا المقب عيي بن محمد بن على وقف عليها 
ذكرمع تامة نسخة وهي ، ليمي الالله عبد بن العزيز عبد عند عارية 

كتبتالناسخ، اسم يوجد لا ه( ١  ٢٧٧هو)نسخها تارح المسائل، 
ومتقنةجدا جيدة نسخة وهي ، بالحمرة اتلءا مررفيه وكلمة أبوابها 

المؤلفنسخة من منسوخة أنها يميد ما وفيها ، لحق وفيها ومقابلة 
منّقءل فيها وقع لكن ، أ( T/ ١ ر في الماسخ تعليق عل، يدل كما 

نا ■■'■



قولنهاية قبيل إلئ باممه،؛ مال من يرد لا ارباب من ة المحامالمسألة 
يميالآية، 4 آلهؤت أاؤ-صأل«>ؤ،أن •' باب في القيم ابن 

ائل،المضبط في الأصل جعلتها وقد تقريبا، وجهين ذات ورقة 
.٣؛؛ دارع لها ورمزت 

ودررعّااافقط، الكتاب ائل مضبط في بالأصل عنها عبرت وقد 
(.١٠هو)الدارة ورقمهافي الأبواب. في 

الملك،مركز من صورتها بريطانيا من مصورة نسخة — ٢٦

نسخهاتاريخ ومقابلة ومهأحأحة تامة نسخة وهي بالرياض فيصل 
أهلمن أنه لي يفلهر والذي اّّخ، اسم يوحد لا 3كن ه( ١ ٢  ٢٣)

الجمعوحاول ضثعلآصحيحا، الكلمات كثيرآمن صثهل فقد العلم، 
فيسيأتي كما كداءا قال أو رركدا ! يقول حيث الكتاب نح بين 

،المخ أكثر فيها تقع التي الإملائية الأحهلاء بقلة وتتميز ، مواضعه 
علئوالترصى ، المى. علن الصلاة بذكر -أيضا- تميزت وقد 

وترضىصلاة من فيها الناسخ ذكره ما أثسث، ولذللث، ، ؤقه أصحابه 
عنهم،افه رصي : الترصي صيغ ذكر علن حريص فهو الغالب، في 

!آحرها في قال . عتها افه رضي ، عنه الله رصي ، عنهما الله رصي 
محمدعلن وملم اممه وصلئ والخة الحمد ولله . آحره أعلم، ®والله 
يعونالكتاب تم ، العالمين رب لله والحمد أجمعين وصحبه وآله 

رمزتوقد ,  ١٠١ ٢  ٢٣المارك رمضان ٢ ٥ في ، توفيقه وحن الله 
.لها 



وحدةمتقادمة نسخة ومحي البريطاني، المتحف من نسخة " ٢٧

يوحدلا أنه إلا كثيرآ، للأصل موافقة وهير المائل، ذكر ْع وتامة 
مركزمن وصورتها أحمد، بن محمد الناسخ واسم نخ، تاريخ لها 

.لها ورمزت فيصل، الملك 

والظن، نخ تارخ ولا ناسخ يوحد لا ، الهند من نسخة " ٢٨
منهاإلنا وصل لكن المسائل، ذكر فيها عثر، الثالث القرن من أنها 

بهاواستانسست ه ظن غيرآتؤر أق ؤإ0ثإوت ! باب إلئ فقتل 
.دراهرا، لها رمزت وقد المائل، في 

"ث?،ل؛مح~صؤيان بن إبراهيم الفقيه الشخ بخط نسخة " ٢٩
عاممنها الفرخ وكان ، المبيل« *مار صاحب ^ ١٣٥٣)ت: 

(aW'u ) ذاتورقة كل ورقة، )٨٣( في تقع الجميل، بخطه وهي
المسائلذكر فيها تامة نسخة وهي بالحمرة، أبوابها جعلت وجهين، 

.،، ٢ يراض لها رمزت وقد فتصل. الملك مركز من صورتها وقد 

كان"أيضا— صؤيان بن إبراهيم الشخ بخهل أحرئ نسخة — ٠٣ 
وهيورقة، ( ٢٨)في تقع (، ٠١٣٠٩)عام رجب في منها الفراغ 

• ١٠٠ دررض لها رمزت وقد المواصفات، في كابقتها 

صويانابن الشيخ أن لي تبين النسختين بين القارئة وبعد 
بينهما،الكثيرة الفوارق فى يظهر كما مختلفين أصلين من نسخهما 

للأصل.موافقة وأكثر أتقن الثانية)ض١( النسخة وأن 



والثانية، كله الكتاب فى المعارصة فى اعتمدتها ولذلك 

الآدات،في فيها الزيادات لكثرة فوارقها كل أذكر لم لكن عارصتها 
.ماسة حاجة أو كبير حلاف فيه ما ذكرت ؤإنما 

،والمسائل الخن على نشتمل للكتاب تامة نسخة - ٣١
عامشوال من ٢ ٩ هو المخ وتاليخ حامد، بن سليمان هو ناسخها 

تهديلا ررإك باب من الثامنة المسألة من منها سقهل وقد ، ه(  ١٣٠٧)
آدمبتي كفر سبب أن جاء ررما باب من الثامنة المسألة إلمي أحبستا، من 
تقع، واحدا وجها فيه أسقهل الناسخ من نفلر انتقال ولعله الغلوا؛ هو 

العزيز،عبد الملك دارة من صورتها والنسخة ، ورقة ( )٩٣في النسخة 
.درري(( لها رمزت وقد ، ( ٢٨)برقم فيه وهي 

،.F(  ٢٨٨٤)٤-فيصل الخك مركز من مصورة نسخة -  ٣٢

عامالحجة ذي من ١( )٥ هو نسخها وتاريخ ورقة، ٣( )٠ في وتقع 
الزياداتبعض وفيها المسائل، وفيها تامة نسخة وهي ( ٥١٣١٣)

لهارمزت وقد ، أذكرهفلا منه به انفردت وما الأيات، إتمام في 
.د»ف«

الخاحرة؛المخ في اعتمدتها التي الوحيدة هي النخة وهده 
علنوقفت وقد علم، صاحب ناسخها أن ؤيفلهر ومقابلة متقنة لأنها 
عنديسيصبح ولأنه لكثرتها، إليها ألتفت ولم كثيرة، متاحرة نح 

أاللكتاب حهلية نسخة أربعين أكثرمن 



وأفضلهاالنسخ أجود وهي ، ذكرت ما على اهتصرت وقد 
توفيقه.عاى ف والحمد 

لوحودأو لتأخرها عليها أعتمد ولم عليها حملت نح وهناك 
مركزفي نسخة I فمنها يغلق، لا فتحناه إذا كبير باب ولأنه فيها؛ علة 

،أمطر )٩( فيها صفحة كل ، صفحة ١( ٠ )٢ في تقع فيمل الملك 
ونسخة، نسح تارخ ولا نامح يوحد لا لكن متقدمة أنها ويظهر 
اممهعبد بن إبراهيم بخهل ونسخة ، المسائل من مجردة أحرئ 

وجهينذات ورقة كل ورقة ( ٤٨في)تقع ( ٥١٣٢٨عام)الثايقي 
منونسخة ، ه(  ١٣٣٦)عام المكي الحرم ونسخة ، تامة وهي 
•وغيرها نني ة مؤٌ

آ>ة Utءآ 



الكتاب.تحقيق منهج ! عشر الثاني المطلب 
عuليفىاممابلكم:كان 

،وصبطتهامليمان، الشيح نسخة وهي الأصل، نسخت ~ ١ 
لأخيارذلك دعاني المائل، ذكر من حالية النسخة كانت ولما 

وصفهاتقدم الي وهي المائل في الأصل تكون أحرئ نسخة 
فماالأصل، عاى المخ يقية قابلت ثم ، براعّآ،< لها رمزت والتي 

المخفي خلاف من كان وما إليه، أشير لا فإني فتها ّقءل من كان 
المخيخالفح بما المتأخرة المسخ بعض انفردت إذا إلا أذكره، فإني 

,كثرته يسبب أذكره لا فإني منه قائده لا مما المقدمة 

منحاء ما إلا إليها، أشير لا والأحاديث الأيات في والأخْئاء 
يكونالغالب في فهدا المسخ بعض تذكره الحديث في كلمة تغيير 
كلمةالمسخ يعص ذكرت ؤإن ، أذكره فهذا للحديث آحر لفظا 

فأذكرهاالشراح وشرحها مليمة نسخة وكانت الحديث لففل خلاف 
الحديث.لففل بخلاف ولوكانت 

التيوالقروح المسخ بقية خلاف على نسخة حاءت ؤإذا 
المساحأخهلاء من غالبه لأن أذكره فلا حرف أو كلمة في لها رجعت 

بعضفي كثيرة خلافات ئمه أن رأيت ثم المسخ حميع نسخت فإني 
الكتاب؛الحواشيامتلأ أثبتها فإذا النسخ بعض بها تنفرد الكلمات 

،وسماها(( ; كمثل ، شيئآ المعى في تغير لا وهي الفائدة قليلة 

PI



مماالهوامش ني والزيادات الفروق بعض أثبت لكني ، ررتسمى؛' 
•والمهمة المتقدمة المخ ذكرته 

،اافقالا< ، ك_ررقالا< ، تحتهاءلادل لا التي الخلافات بعض وكذا 
•و'ُالواو؛ا ، ك-ءئم® تأثير له الحرف كان إن إلا ، ونحوها ®وقال، 

.ورافقال® ك®قال® حرف في أكثرها اختلف المح أوأن 
انفردتما أل رأيت ثم المح، بين الفروق جمح نخت قد وكنت 

الحذف.يستحق أنه ورائه من فائدة لا مما أونسختان نسخة به 

وقفوالتي المتقدمة التوحيد كتاب ثرؤح إلئ كذلك ورجعت 
®تيسيرككتات ، تلاميذه نسخة أو المؤلف نسخة على أصحابها 

التجريد®تحقيق أو ، الشح آل ليمان سللقح الحميد® العرين 
محمدبن الهائي عبد الشح تأليف ، التوحيد® كتاب شرح في 

شرحفي الحميد ®فتع أو ، ه( ١ ٢ ٦ ٢ )ت! العجيلي البكري 
®نعأو ، ه(  ١٢٨٢)ت! التميمي متصور بن عثمان للشح التوحيد® 
باحتصارالتنديد و®إيهلال ، حن بن الرحمن عبد للثح المجيد® 

.ه(  ٠١٣ ١ رن؛ عتيق بن علي بن حْد للشخ التوحيد® كتاب 

فيالمحقق ذكرْ عا إلن ألتفت ولم الشرح، صمن *ر ما كلامه من أحدت )١( 
والمتنالشرح، يكر ثم باب كل •شرعة ني المتن ذم باب، كل مقدمة 
الاJضرالمتن بين كثيرة نروق جاءت ولذلك المطبؤع، علن ب اعتمد 

االشروح المتن وبين 
٠التقدمة الشرؤح لبعضر المحققين أكثر فيه وخ محا وهدا 



لأنها، الكثيرة اماب مطبوعات من شيء إلئ ألفت ولم 
قطوالالتحريف في وتختلف، ، واحد مطبهمع أصل علئ تعتمد 
•وتتفاوتفىذللث،تفاوتأكبيرأ فقتل! 

>ايم1ن،الثسخ هونختا فالمقعود الأصاليناا رُفى • قلته إذا ٢" 
.فالمقصود)٤٣( الكتاب، ائل مفي لأصل*  ١٠قلتجؤإذا 

وصيغها،الني علئ الصلاة أو اممه، علئ الثاء لذكر بالنسة ٣- 
الأصل،في ما أذكر العلماء علئ والترحم الصحابة، علئ والترصي 

إلىأشتر ولا ذكره، في المح تكثر ما أذكر فإني فته، يوحد لم ؤإن 
فائدته.ولعدم لكثرته وذللث، دكرته، المح أي أو فيه الاحتلأفط 
وحل...إلح.عز قال نحالئ، اطه قال تعالئ، قال مثاله 

المخأما دكزتة، ذللثج من أكثر أو متقدمة نسخة دكزئه فإن 
الصح.هذه مثل في المساح تصرف، لكثرة أذكره فلا المتاحرة 

فيفإن راالهحابة(< ت و)ش( ورز( )ع( في ! —مثلا— قلت إذا — ٤ 
•المتن في أعلام هومثبت، ما المسخ بقية 

ميماولا إليها أشير ولا أذكرها لا المساح لتحريفات بالية ٠— 
مثاله؛واضحا، منها كان ما 

الجوزيابن المخ؛ بعض في ، أبوالجوزاء 

•عياض بن الفضل ع هماس بن الفضل 



•إلح • • • الله عبد بن عوف ~ الله عبد بن عون 

ؤإنما، لكثرته إليه أشير لا النسخ بعض في الموجود المهل ٦— 
مهمةنسخة في كثيرأ قعل الكان إذا وأحيانا الأصل، مقعل إلئ أشير 
للمسألةآخر نصوا يعطي أو الحكم يغير السقعل كان أو ، إليه أشير 

همْراسوهمكاّصم.
الأصلمن نمط مما النغ بعض من زيادات من كان ما ٧— 
الحاشيةفي وأتثة [ ] المحو هذا علئ معقوفتين بين أجعلها فإني 
الزيادة.ذكرت المي المسخ علئ 

مورهاإلئ عزوتها ثم الممحف، رّم علن جعلتها الأيات ٨- 
•الحواشي أثقل لا حتى المتن في وجعلتها 

.،<  ١١مزدوجتين بين جعلتها والأثار الأحاديث ٩" 

الأقوالجمع وعزوت ، والأثار الأحاديث، جمع ■>ئجت - ١ ٠ 
فيكان إن : الأحاديث تخريج في وؤلريقتي أصحابها، كتب إلئ 

لمفإن ، إليهمابالعزو بتخربمجه اكفيت أحدهما في أو الصحيحين 
مفلمانهمن تخريجه في اجتهدت أحدهما في أو الصحيحين في يكن 

حديثاالمهلبوعة سئما ولا المنية الكتب من لكثير رجحت حيث 

الموثوقينالعلماء حكم بيان ثم ، العلماء من حوجه من لبيان منها 
والرد.للأخذ قابلة اجتهادات تبقى وهي عليه، 



الأمر.هذا حول كتب كست فقد الحديث محلرق بذكر أتوسع ولم 
وحرصت، الحديثة الإملاء قواعد الكتاب نح في راعيت — ١ ١ 

الترقيم.علامات استخدام علئ 

كتوصيحعليه للتعليق ماسة الحاجة رأيت ما علئ علقت " ١٢
.الدعوْ أئمة كلام أومن المؤلف كلام من أوغيره 

،الأيات ! وهي تفصيلية علمية فهارس سبعة صنعت " ١٣
،المتن في الواردة والكب ، والأعلام ، والأثار ، والأحاديث 

والموصوعات.والمرامع، والشعر، 

عزيزأمر فانه الكمال أدعي ولا ، عليه سرت الذي المنهج هذا 
.داي والالتوفيق أسال وافه المنال، 

٧٩





ن4ادجمر،/صح/سيج
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محذ

يخطه،الوهاب يبد بن محمل الإمام مؤلفات بعض فيه مجمؤع غلاف 
ينالله عبد بن الرحمن عبد الشخ حفيده وقف عليها يفلهر كما 

ه( ١٢٧٤؛ رن يمصر المتوهمي الوهاب عبد ين محمد 

٢(٤  ٩٧)ورقمها هولندا — ليدن جامعة من مصورة 



الوهابعبد بن محمد الإمام خط 

iSii

Ill ■

.■ء%11

هوكما بخطه أنها يعتقد الوهاب عبد بن محمد للإمام مجمؤع صمن ورقة 
فناهر؛الحاشية



وهيه(، ألعام ؤإعاقالأآ ؤ ت تعالى قوله تفسير في رارسالة بعنوان؛ رسالة من ورقة 
الشيخ:»_؛J غلافهاعبي؛ محب القيم، لاين المرملة« ررالصواعق من موو 

ورقمهابألمانيا برلين مكتبة من وهي النجديأآ الوهاب عبد بن محمد 
بالكونوالوثائق والتراث اسلوطات مركز في ( Y-n)أ،-؛ 

محليق طثعنا0 وقد المرسلة الصواعق محتمر كتابه وهو 



أ^^هؤة؛ئإيةا صبمئ|ىبجأمح، 

بجبجبئُةمحمأي

نحيلأئ
أتيإاصتيو

دنمودةِ
:يتلأ^ 

محلأف،ق
م,مح'ضمحبي

الوهابعيد ين محمد بن الله عبد ين سليمان الشخ نسخة من الأولى الورقة 
المعتمدالأصل وهي يحعله 



Btiif■
:بمج>،آ؛ة

و.بم:

iiJMIffWSiM

سليمانالشيح حاشية عليها وتثلهر ذاتها النسخة من أحرئ ورقة 



اللهعبد بن سليمان العلامة الشيخ يخط الثانية النسخة غلاف 

الوهابعبد بن محمد ابن 
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ي.ءءسءء

محأعءوأءلإء■
،؛■»»أأء

آ3قو ألص 

ئيئ"'ئسم".~ئئصت'

أيضأبخطه سليمان للشيخ الثاني الأصل من الأولى الورقة 



•آ-آو;ئءمح;!|

ه؛
المؤكتلميد عون ابن نسخة من الأولى الورقة 



ي,>;؟آ؟>-اجمجمتمِ■

ص11هو

I■■
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ه(١ ٢ ٢ ٦ الثاني جمادئ ١ ٩ هو) نخها وتاؤخ ١( نخة)ز من الأولئ الورقة 



ُ-ءبمِبم أم:ةيسوسمح ءءآ - - اوم، 
ءء  Utrn.

إ.أؤ 

>خ؛؛تا1'1؛آأمح؛؛؛ء-ة؛*آ-"ه

:ةةس؛محق

سم.ءة.• 

خبم.ءا;..

?*?t'S!■؛رج
ه« ;؛٠٩?:i-؛ 

ي؛.ا;ءق؛

١ولآ'يممأ؟ 

ه(١ ٢ ٢ )٥ هو نسخها وتاريخ ( مح ) نسخة من الأولى الورقة 



،(٥١٢٢٦هو)نخها وتارخ )ن( نسخة من الأخيرة _رقة او 



؛'ارس

عامالحجة ذي من  ٢٥)نسخها وتارخ ( )ج نسخة من الأخيرة الورقة 
،١٢٢٦



وأ|أي.س|و

■llil
؛؛،'•زأ

ه(١  ٠٢٣ شوال  ٢٧نسخها)وتارج نسخة)غ( من الأولى الورقة 



٥٢٠٠٠
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إر نسخة) من الأخيرة الورقة 



نسخهاهوعاموتاؤيح مجمهمع صمن وهي )ق( نسخة من الأولى الورقة 
^١٢١٦)

أو: ٩٧



—ءء؛يمب!ءام•. 
sm ■ .ِّآّ-.بج:دغ.■;■■^ أا"*,أماهممٌي■.■■-'.

ثم محقئص 

ق1ة!?:
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سأثلآةفيمح: ٢ ;؟ ه 'Hi ■.
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بم>أ11أ11

ه( ١٢٢٦)بتاريخ وهي ١( ش ر نسخة من الأخيرة الورقة 

ئ ٩٨



،،٢٢١٢٢

ءإ|
ه|اا||

ب) نسخة الأحيرةمن الورقة 



ؤسموُ 

ءممَّلئ  ١١٤٢

مح؛ئمح»
:تحخمجؤه'بجهم'

وي^محبيبممحبمنبملئوس 
.^دئو(ئسماداسمب 
صةيّسمحوسصخمأسضجتي' 
W؛مهمضبولإ؛ييآ 
م^ادهِصَمءبمبم  •ّي ئيج>ذدا«مىرلأبئءبج 

مرؤمح/لح;أ
ة■ م- 

إ٣ نسخة)ع من الأولئ الورقة 



ب>لناممحأمحب|ل,ن
'w'>r  ءمح"ثاضو'ر؛ضمح

آزرادسرجّذوس 

و)y أ ِحا  ٠٠ر م--ء • . ٧١٠
وا'ٍضدا 

U'J>'v7',;اِك' ا ■
يىرديمّرماسيدرإ'مح

Sكُ، "■ا *■ >ر " ٠١
اا'،''-ب'ّء-؛ذ'ا'هء;-

i
,مبممءإإغييءاغصء،ء

ه(١ ٢ ١ هو)٧ نسخها وتاريخ نسخة)ك( من الأولئ الورقة 
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,ّ ل' بحص ؛آ؛ته 
■ء؛ءيء؛ئبم'1آا

سء

بمبممح'س

؛أ??قء«وس

كرء؛?؟همح

ه( ١٢١ ٣٦هو نسخها وتاريخ ( ص ) نسخة من الأولئ الورقة 
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ههمجإ إلا ؤإلإلس ألن -خئثت رثا ؤ ؛ تعالى اش ومحول 
.]اصت:1ه[رأ،

ؤأجئنئإأثث آعثدؤأ آنن\  ٦٤٢أمؤ؛؛ْظؤ، ق بمننا ولمي ؤ ت ومحوبؤ 
.الأيه [ ٣٦النحل! ] ه ألهلنغؤق 

محمدءذوأ افث وصلى لني، ررالحمد يعده؛ —٨٧( Uy/ المجيد؛،)١ رافتح ش )١( 
كتابسؤح في التجريد ررتحقيق في وينحوه ٠ وسلم،؛ وصحبه آله وعلمي 

المملةيعد و)عم( ، الحميد،، ارفتح وفي ، ، ١ "٩ ٩ / للعجتلي)١ التوحيد،، 
وأثهدلة، شريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد العالمين، رب فه ررالحمد 

.،، كتاب.٠ ورسوله. هميه محمدا أل 
اكاني،الأصل ؟مل(،ولأفي ; ١١٩فى»افيراا)ل/ح*ا/

أنy( ٦—٠ ٩ / )١ المجيد،، ارفتح في ذكر وقد مقدمة. انه ،، jj_Jiوررإيهلمال 
اقثخفي والذي المقدمة. ذكر في احتلمت اتؤلف بط الش المخ 

غالبهاوالتي استفتاحات من بعدها فيما والخلاف السمالة ذكر علمي ممممه أنها 
٠العتئدة الخطية المخ وصثب ش ذلك ذكر تقدم وقد ا الماخ تمرق من 

وكافةالمخ، بقية من عشته وهي الثاني، الأصل من شك الأية هدْ )٢، 
٠الشرؤح 



إبمسأهإلاإ،،■ تثدثأ ألا ئيش وقش ؤ ؛ وقوله 
]الإصاء:م>لإ[الآيهرا،.

بمظأآلأكج\هئ4وقؤله 
اها[الآاتر؛،.]الأنعام:

فقط.ه إيإياْ ؤ قوله; إلئ ٢( ض و) ، و)مح( ، و)ل( ، )عون( في )١( 
.الآرةا<ه ررؤ.. و)ح(: ، و)ت( ، و)أ( ، و)عّآ( ، في)ع( )٢( 
نهايةعند إلا الأول الأصل يبدأ ولم الثاني الأصل من شك الأية هدْ )٣( 

فيسيمان الشيخ ذكر وقد المخ، بقية من مثتة وهي الأتي، ئبادة حدث 
المصنف.يختل نسخة فى ثابتة أنها ١(  ٥٨/ راالتيسير؛؛)١ 

يرا،)ا/لإ؛ا،ا/ها(،وررالتي، )خ( ، و)أ( ، ٢( وبع ، و)ك( ، في)ع( ووقع 
الأية.هالْ عبي؛ الأنعام آية تقديم الحميدا؛ وارفتح 

،و)ن( ، و)ج( ، و)مح( ، و)ق( ، ٣( ٢، \، }ا'، و)ب( ، من،)ٍل( والمثمت 
وارإبعل—ال، و)ه( ، و)د( ، و)ت( ، و)م( ، و)ر( ، وبخ( ، ورح، ، ٢( ورهمءا، 
الياق.يقتضيه الذي وهو ، ٩( ٤ / الخجيدا،)١ ورافتح التنديد؛؛ 

الإسراء.آية قبل الماء آية ورف( ، ٢( ، ١ ك_رض المتأحرة المسخ ؛ _iJوفي 
،٢( ورمرا، ، ورن( ، ورج( ، ورمح( ، ورق( ، ٣( ٢، ورزا، ، رب( في، ر؛( 

هوألث؛إنر(إثثآ ااؤ... را/'ا؛ا(:يراا و>االتي، ورن( ، وبخ( ، ورو( 
.الآياتا،

ؤوأةؤ...آلأدشةأإيءئأهإلأقوله: ا> ت ٢( وفي)ح(،ورأ(،ورض،١، 
.الأيه؛؛ ه قآبوه عنتشمأ هتداصرمث؟ر، 

والمقترءالأيات(؛ بدل لرالآية،ا ورع(: ، ورك( اكاز، الأصل في وجاء 
.وأرالتيسيرآ؛ المخ، بقية من، 



الخيمحمد. وصؤ يظرالئ أن أراد ررمذ ت ه نعود م ابى قال 

0لأنماممها[الآةَزم.
علئو0 رم اش زدص ئت : قال محه جبل بن معاذ وص 

حىونا العباد، على اش حى ما أثيري إ معاذ رريا ت لي فقال حمار 
انماد

اوزنوله!٣ ١^ :، شئر
ثيئأ،به شركوا ولا تعقدوه أن العباد اقوعلى خى رُدإل • قال 

.سسآ،ابه يشرك لا من يعدب لا أن افه على العباد وحى 

و)ل(.، و)عون( و)ب( ، و)عأ( ، و)ك( الثاني، الأصل في كدا )١( 
،و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ل( ، ٣( ٢، و)3ا، ، و)ق( ، ورعون( وفي)ط( 

.الأيه® ه ءأئمْ راؤ قوله إلئ أنه إلا الأصل في كما ورن( ، و)ر( 
ورف(:، ورد( ، ورأ( ، ورتل( ، ٣( و)ع ، ورق( ورص( ، رع( في اء وج

ه:^^ًألأمحلهظ4شقول
.الآيه،اممزأأثيده ولأ ةئعوْ سثشثا ه؛اوامخط أة وؤ 

ير<،راالففي حاتم أبي وابن (، ٣٠٧٠رقم ١ ٥ ٥ ره/ الترمذي رواه رآ( 
رقم ٩٣/١ر٠ (،والخبرانيفيررالمجمالكبير(( ٨٠ ٥٦رنم ١  ٤٤١ رن(/ 

وأبوالشيخالمدر وابن ، ١( ١  ٨٦رقم  ٤٣رأ/ وءالأوسط(( (، ١٠٠٦٠
واليهقيفي(، ٣٨١للسيومحلي)y/ ءالدرالخور(( في وابنمردويهكما 

الترمذي.وحثنه . ( ٤٧٥ ٠ رقم ٣ ٠ ٨ / ١ ٠ ر الإيمان(( ارئعّإ 
،١( ورض ، ورح( ، وريت،( ، ورر( ، و)غ( ، ورمح( ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، ربذ( في رم( 

.لكبي٠(( رديفا ر)كث، ورف(: 
،ورل( ، ورق( ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، ورب( ، ورط( ، ون( ورع، ي)ع( فرأ( 

.ءقللم،((ورد(: ، ورح( ، وزر( ، ولغ( ، ٢( ، ورش١ 





بالكفرإلا حصل لا اش عبادة أة ت ر١، الكبيرة الماله ت المابعه 
بقؤويقيِل آلنكنوت يكتر ممن ؤ • قوله معنى محفيه ؛ بالطاغوت 

ا.ر ٢[  ٥٦ت ]اوقرْ ه (وثى الإوة آستساى منسي 

اش.اساغوتعامفىلكطبرمؤندُون اكاط:أن 
ءرسورةفي المحكمات الآدات ثلاث ثان آ ر عظم * التاسعة 

الأنعام«ء1اثف.

•الئرلإ عن الثهي • ،أولها مايو عئر وفتها 
وفيها، الأمراء،، ارموية في المحكمات الآيات ت العاشرة 

ثشدءاحر إلنه1 أس ح صمل لا ؤ ! اف ؛دأها ، مسأله عشرة 
نحئي0<. ١٧٧

مإوثاجهم فا ءاحرقنلئ أي أش ح همل محلا ؤ بقوله؛ وحتمها 
نديرل0؟بم

تبعوله ا ز السائل هذه شأن ، ر عظم على ٌبحايه اش ونبهتا 
.ه ينآ-لكمه ر؛ك ١^؛،^^، مما للك دؤ 

•ررالكبرئأأ • )خ( وقي ، العظمةآأ ررالمسألة ت )ق( في 
٠الآيه؛أ ه آصنوت يكمن ئمن ررؤ ت ورمح( ، رب( في 

في)س(:»سد«.
.:»_«١(  ٦٧/ وررالتسر؛()١ ، وبخ( ، في)عون( 

.شأن؛؛ تر١عظمة رعون( فى 
^؛؛L_>J))|؛ رط( وفي • الآياتاا تررهذْ ورمح( ، ورق( ، رب( في 



الحقوقعه سش التي اأشاءء< ررموؤة آيه ) ^١، عشزة الحاديه 
هشنقا لادء ذئ،وأ وثُ أقف و\-£ثئو\ ؤ ت بقوله تعالى ايله بدأها ، العنزة 
[.٣٦]الماء: 

موته.عند اممه. رسول وصيه على القنبته • الئانيهعسز٥ 

.علنااتثه حق تعريه عشزه: الثالئه 

حمه.أدوا إدا عليه العباد ص معرفه عشرة: الرابعة 

الئحاية.١^^٢، اشآلهلأمتح1 هلْ أة الخاْسهضة: 
سئشحه.، رالتلم جواوكتمان عشزة؛ السادسة 
٠يسمره يما لم الماؤة ياستثحباب عشرة. السامة 

افه.رحمة سعة علئ الامحال من الخوف الثامنةعشز؛: 
,وزثومحأم اممه : لأثح1لم عقا المؤول قول التاّعثعشز؛: 

منأكثر —وهي المعائل ذكرت والتي يدي بين التي الخقلية المخ كافة في )١( 
؟!الكتاب أبواب جمح في بعده ما وكذا ارالحاديةعقرا، I نسخة— عشرين 

حال،كل في المعدود تخالص العشرة إلن الثلاثة من الأعداد أن والمعلوم 
هدامن يعفى ولا العطف، أو المركيب أو الإفراد فى ذلك كان مواء 

حال؛م ش ^١^ فانها هناب -لكلي الأءداداقرنية إلأ اذكم 
يهل—ابقوالمعن ، نعتألمعدود؛ إلا لايآكتون الترس—ى العدد لأف وذلك 

الحائيةمائل ارفيه يقال! أن إلا يمح فلا ، واحدأ— —قولا المنعوت 
»ا]كف1فاا)ا/ارأآا-امآ(.يفلر: . قشزة«

.ر>كشثمذالئحابة((;في)زا،اآ،م()٢( 
.رربحضالحلمااوزن(: ، في)ق( )٣( 



•بمض يوف الماس؛العل، بعض جواوئممبس • العسرول 
الإردافمع الحماو ا ر لركوُب ؛ ثواصئه. ت والعنروف الحاديه 

رم.الدابة عئ الإرداف حوار : والعشرون الئانيه 
ؤه.جبل بن معاذ فضيله والعشروذ! الئالثه 

ا.ر المنالإ هذه شأن عظتز : والعشروو الرابعة 

بقيةمن والمثبت ، ءلركوبه(( ت و)خ( ، و)س( ، ع—ون( و) الأصل، في 
المخ،و»اكسير(()ا/أأا(.

.أطاقت((ررإذا في)ت(; زاد 
راوالإهت يعدها و)مح( ، ولغ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، في)ب( 

))^.



محمحانمحيتااسهيجهءدملاشِ-مالن: 
ا.أ ١^٠٢[ ] ه أيمح؛و>ئمثهتدوة؛)0؟ 

ثهلررمن ه! اممه رسول قال ؛ قال ■ؤقمحه الصامت بن عبادة عن 
،ورسوله عئده محمدأ وأة ، له سريك لا وحده اش إلا إله لا أو 

،منه وريح مريم إلى ألقاها و'كلنته ورسوله الئه عيد عيسى وأن 
.العمل(( من كان ما على الجنه افه أيحله ت والنارحى حى، والجثه 

محاةر٢،.

Iمال من النار على حرم الله ررمإن • عئباو حديث في ولهما 
ياش/صبمبجاش((م.

هظم ؤ... ت قوله إليي و)مح( ، و)ط( ، و)ب( ، و)س( ، )عون( في ( )١ 
.الآة« 

(؛رتم٥٧/١٦٤(،وبم)٣٤٣٠رضإ١٦٥/٤الخارى)دوام )٢( 
.( ٢٦٣رقم  ٤٥٥وسلم)١; ، ( ٤٢٥رقم  ٩٢البخاري)١; رواء )٣( 

^^١١٨



ررقاو: ار قاو ه اممؤ رسوو ص ؛ •محتفهالحدري نعيد أبي وص 
به.وأدعوك نسأأدكرك عشتي إ رب يا ■ موسى 

\ه.:»لأبمَإلأ قال:ميامو>،
.قال:لكلآآشأف:ئوترنسا

،— —عنري وعامرص السع السماوات أو لو أ موسى يا قال؛ 
ئهئم ماك ث، الهُفي إلا إلهَ زلا ث، في الثئغ زالأزصيذ 

.، روصححه والحا'كلم، ، حثاو ابن رواه . الهي؛لأإلةإلأ 
يقول!ه الله رمول نمعت ت هثفه أنى عن وحسنه وللترْمذي 

م، حطايا الأرض بقراُب أٌ؛بمي لد إ آدم ابذ يا ■ ثنالى افه ررئال 
,ا ر محقنابهامغفره(( لأبنك ثيئآ؛ بي لاتشرك لقيتتي 

•ٌوّىا؛ قال ■ مرؤوعأ سيد أبي رروعن • رع، في ، ١١
ارياربكل<ا.١(،و)ف(: ،و)ط(،وبع؟(،و)ب(،و)ْح(،و)ض في)ق( )٢( 
.ررونالت،«و)ف،(: ، و)ت( ، و)خ( ، في)ق( )٣( 
وأبوملئ(، ١ ٠ ٩  ١٣، ١ ٠ ٦ ٠ ٢ رقم ٣ ٠ ٧ )ا،/ ااالكمئ« مي الماش رناْ )٤( 

(orA/r١٤٨٠رقم  ١٤٨٩(،واتجرانيفيرراساا)٣;١٣٩٣زقم ،
-٥y٨/١(،و١يم)٦r١٨(،و١؛نما^)٤)/r')ري١٤٨١

ررالأسماءفي والمهقي ، ( ٣٢٨ل>الحاية«)M في وأبونمم (،  ٩٥٢
رقم0 ٤ )ه/ ة(( الررثرح في والبغوي (، ١٨٥رقم ٢ ٥ ٢ / ١ ) والصفات(( 

حجروابن الذمي، ووافقه والحاكم، حان، ابن صححة والحديث، . ( ١  ٢٧٣
.٢( ٠ ٨ / ١ الباري(()١ ررفح في 

٥٣١ ررالأوّءل(()٤; ش والهلبراني ، ( ٤٣٥ ٠ رقم ٥ ٠ ٩ اكرمذى)ه/ رتاْ )٥( 
ررالمختارة((في والضياء ، ( ٢٣١ءالحلية(()X/ في وأبونعيم ، ( ٥٤٣٠ رقم 



فيزئا:ق.
الله.صل سنه الأولى; 

اممه.عند التوحيد ثواب كثرة ت الثانية 

.الأئعام®ررسوية في التي مسيرالأيه ت الرايعه 
.عثاد٥ حديث في ١^١^٠، الحس 1مل دت 

بمدث:ثن^ عشاق خديث _ ثه بجت إدا أنك ; الثادنه 
•اذتنو3وينَ حطأ لك وقص ، القي؛ إلا إله لا رر ت محول معي لك 

عفاف.حديث في الذي للشزط التنبيه ت الثامه 
تحتاحولوالثلأم— الصلاة —عليهم الأسياء كون ت الئامنه 

ضشضلأبمإلأالأا
انيالألبوصححه الترمذي، حسنه والحدث (. ١٥٧١رقم ٣ ٩ ٩ / )٤ 

في»الصس«)ا/ههارب؟\ا(.
رقم٢ ٠  ٦٨)؛/ لم مرواه ■هته ذر أبى حاويث من اهل. ثله والحديث 

فيًلهمان وابن ، ٢( ١ ٥ ٠ ٦ ، ٢ ١ ٥ ٠ ٥ ، ٢ ١  ٤٧٢رقم /)oTورواءأحمد 
رقم ٤٢)بالله® الفلز في؛احن الدنيا وابنأبي (، ١٠٢رقم  ١٥٥)ررمشيخته،؛ 

ءل«ررالأوّفي واممراني ، ( ٠٢٨١٠ رقم  ١٨١٠٥دارمي)٣; وال، ( ٦٠٢
(.٧٧٤٨رقم١ّ١٠٦٨/٧(،)٠٦٠رقم٢٥٢/١)ّ

.اااأل.نوباات و)ف( ، و)مح( ، و)ر( ، في)ب( )١( 



كثيراأف تع ، المحلوقات يجمح لزجحايحا التسية ت التاسمه 
•محرائئ يخفث مولها مئذ 

.كاشاوات تبع الأرصى أف عش المص ت العاشرة 
عماؤأ.لهى أل  '•عشزة الحاديه 

.خلاءآللأسمك ، الصفا0 ثبات إ؛ 

فيقوله أف عزئغ أنس، حديث ١^١ أنك : عنزةالئالئه 
اشُ:ثضلأإلهَإلأ : صاشَحمضاوارسئاو : عيان حديث 

باللسان.محولها ليس السرك، تزك أنه بدلكوحةاقوء، 

"عليهماومحمد عيسى كون بيى الجمع تأمل ت عشرة الرابعه 
•اذلأةهfصووئومحر١،

اقو.كلته يكونه ص عيسى اختصاص منرفه عشنة; الخامة 

منهروحآ كوله معرفه ت زة عش المادمه 

•والتاو بالجلأ الإيمان محفل معرفه ت اوسايعهعشزق 

،و)ت( ، و)خ( ، و)ق( ، و)س( ، و)ف( ، و)ل( ، و)س( الأصل، في )١( 
رط،'■وفي ورسوله"' اش همد ومحمد همض رر.. : ٢( و)ضا، ، و)ه( 

افهعبد همى كون بين الجمع ررتامل ت ررءون« وفي ، ورسولأن(( طه ررمدان 
•النسخ بقية من والمثبت و. ورمحولاه اطه )رعبيا توفى)د( ، ورسوله(( 

ورا•، ٢( و)ش١، ، ( ٣،٢وفي)زا، ، راروحمناشاا،و)مح(; في)ب،( )٢( 
.ل١روحمنهأا ت رلمعرفة 



العئو«من لكن ما ررعش : قوله ر١، معئ اكام،فضزة: 
كمنان.له المزال أف معرفه عشزة: اكامعه 

الزجه.ذكر معرفه : العشرون 

معس..ا؛رامعرفة : ٢( ١، و)ض ، في)مح( )١( 



يىيك ؤؤ -٠؛؛^ هؤ هلكا محه إملمتزكينتن إغ ؤ ! تعالى وقاو 

.ه زتمةؤأ؛لإلإت. هآ ؤ : وئاو 
;حتيرفقاو بن سعيد عند كنت ; قاو الئ-حمن عبد ين حص1ن عن 
؟\يِ م ^، ٠٧١آئ ز٣ 

ثدعت.ونكى صلأة، في أكن ثم إي أما مك: ئم .  Ijf:فمك 
؟صمت يما ت قاو 

ارتمت.قك:

قاو:ساطكشذوك؟

الشنى.حدثناه حديث ثلث؛ 
؟حديكم وما قال؛ 

منإلا رمة ررلأ قال أنه الحص1ب ين بريده عن حدئتا قلت؛ 



.ض((منأن 

عقاسابن حدسا ولكن تجع. ما إلئ انثهئ من محيأحس ت فقاو 
الؤهطً،ومعه البي يزأيت امحم، علي ررعرصت محاق؛ ه اليي همن 

ليوئ إي وفيوسهأط؛ واليي والرجلان، الرجز ومعه واليي 
.يظئنئأنهمأمتي(،نزادعظ_لم، 

ومحرمه.مومى هدا : لي مميز 
فإداسوادعظ_لم.، رفظنت 

بغيرالجنه يدحلوى ألمآ سبعون ومعهم أمتك، هده ت لي مميل 
.ولاعداد_،(اجالب 

أولئك.في الناس مخاض منزله، فيحل يهص يم 
اممه..وو رم صحثوا الدن محلعلهم ت بعضهم فقاو 

آر نلز الإسلام في ولدوا الدن آ ر فلعلهم بعضهم؛ وقال 
،الثه رسول عليهم هحنج ، أشياء ودكروا ، سيئآ بالله يشركوا 

يتهلثووف،ولا تكتووف، ولا لابمتزمحون، الدين ارهم ممال؛ ، فأَحبروْ 
•يتولكونآ< ربهم وعلى 

.نظرت(( ررم ; و)مح( ، ولمح( ، و)ق( ، )ب( في )١( 
فمط.الأول الموضع في وفي)ب( >روذوهما، : الموضعين في في)ع( )٢( 
.راولم،<و)ت(; ، و)هح( ، في)ع( )٣( 



منهم.يجعلني أذ الله ا ر انع ! فقاو محصن بن علكثة فقام 
لرأثم1ثلم«.قالرم:

•منهم يجعآني أف الله ابغ • فقاو رجلآحر، قام ثم 
أمررسثمكبهاع\كاسة(( : فقاو 

فيزأا:ق.
ر؛،.القوحيد في الماس ترأس معرفه الأود: 

؟تحققه معي ما ت الثانية 

شإبرانيمحدا:فرْ،يناشرتي.
الشرك.مى بثلأشهلم الأولياء مادات عد ثتاؤْ ت الرابعة 

(،و)غ(،و)ر(،و)ح(،و)مح(،(،و)ش٣،٢،١١،٢ي)ب(،و)زف (
.اه،،انع ا افب رمحول اريا ت و)ف( ، ولمخ( ، و)د( ، و)ت( 

(،ولمج،،و)ل(،٣،٢،١ي)ع(،و)ك(،و)ءون(،و)س(،و)زف (
.ا>فةاوااو)ف(: ، و)ح( ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( و)شا، 

.( ٠٢٢ رقم ١  ٩٩ومسلم)١; ، ( ٥٥٧٠ رقم  ١٢٦البخاري)U/ واء ر (
ارفيت و)مح( ، و)ر( ، ولمخ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ي)ب( ف (

،( ٢١٠، ، ١ و)ز ، و)ق( ، و)ل( ، و)زا( ، و)ب( ، و)س( ، ون( —ي)عف (
.اايكن«و)د(: ، و)ت( ، وبخ( ، ٢( و)شا، 



.التوحيد ثحقيق من والكي الرقية يرك ن كن •' الخامسة 

التركز.هز الخصاو لتك الجامع كوو السائمة: 
تنالوا ٢٧أهز لنمكلم هه؛ الصحاث علم عمق : المائع؛ 

دلك.إلأسل•

اس:ًحشمح.
والكث.بالكي الأثه ثذْ فضيلة التاسعة: 

.موسئ.S العاشره;فضياةأصحاب 
,عليه. الأم، عرض ت الحاديهعشزْ 
.ئبيهامع وحدها تحشر أمة كل أف الئانيهعشرة؛ 

.للآوي1ء امتجاث نن قلة اكاكهذ>ة: 

وحده.يأتي أحد يجبه لم من أل * الرابعهعشرة 
بالكئزة،الاغترار وهوعدم العلم، هدا ممره عشرة' الحاسة 

القلإ.الرهدقي وعدم 

والحمة.العين من الرقية في الرحصة المسادهسثهمشز؛' 

منأحسن ررهد ت لموله السلف؛ علم عمق • عشرة المابعث 
الأودالحديث أف ئئلم • وكدا،، كدا ولكن سغ، ما إلى انثهى 





ا^سذ

ءنأهبمفرأنيئتقيدءذجتر،دو0دا.إلقلشؤ • الق. يقول 
ثلآ4]اس:خة[الآةَرا/

ممصمَ©<محب
.الأصغر(( الشرك ; عليحأ أحاف ما ارأحوف الحديث؛ وفي 

،و)ح( ، و)ل( ، ٢( و)ع ، و)أ( ، و)ب( ، و)ك( ، ويع( اكاتي، الأصل في )١( 
.^8 رر؛ؤإنأقتلأثفثآنبمزله و)مح(: 

.ارالآة« ; بعدهاو)مح( ، ويح( ، ٢( ويع ، و)ب( ، قي)ك( زاد 
المدني8جعفر بن إسماعيل عن لاحدشه محي السعدي حجر ين علي رواه )٢( 

٢٣٦٣٦،٢٣٦٣١رفإ٣٩/٣٩(،وأجمد)٣٨٤رنم٤٤ ،٢٣٦٣٠،)
فيالضءاب سمد وأبو (،  ١٤٣ ٠ رقم ٢  ٥٣)؛/ رراعير« في والْلراني 

،٦( ٤ ١ ٢ رنم ١ ٥ ٥ ررالثعب8)٩; في والمهقي ، ٣( ١ رقم ١  ٢٦الرياء8)ررذم 
بنمحمود حديث من ( رقم  ٣٢—؛ ٣٢٣إ \ )i الة8 ررش_رح في والبغوي 

ءإسادث: ( ٦٩/ )ا واكرمب« ررالترغيب فى المدري قال . لسد■محقه
رقم٢ ١ ٢ ٢/ ) المرام،، رربلؤخ قي حجر ابن ت أحمد الإمام إستاد وحسن ، جيد،، 
،الصحيح،، رحال رارحاله ت ( ١ ٠ ٢ / ١ ) ررالمجءع8 في الهيئمي وقال ، ( ١  ٤٨٤

(.٩٠١رقم ١^١٦ )أ/ ررالصحيحة،، في الألباني إسناده وجود 





مذلكذ ه الماز ذخو راامكبهشئاً كة تذ أن : !_ 
.الناص أعبد 

ومحاقؤص له ض : رآ، الظط السأله : الئاْنه 
اعرادةالأصنام 

الأماعشاثُْحاو لتاّعه: ا '

م.بجالأ،<ىاذيال4خاري 
السرك.من سلم من فضيلة • عشزْ الحاديه 

يحلئِيتآ به يشرك لا لقيه من زرأن ت وهي نيادة و)مح( ، نسخة)ب( في 
ثسآبه يشرك لمه ثن ®أل ت وفي)ه( إلخ. •••؛؛ يشرك لقيه ومن الجنة، 

فقتل.الجنه؛، يحل ميئآ به يشرك لا لقية ومن النار، يحل 
الكبيرة®المألة ؛ وفي)ت( ، العفليمة، المسألة ®وهى ■' و)ب( ، في)محل( 
.العظيمة^ 

أقائمكما بالمائة اش و\شم\إ الشرك هوترك اش إلا إله لا سنن أف : يعنى 
البخاري،،®صحيح ت انفلر أورده. الذي ويالحدث باكويب البخاري 

 /Y(٧١ ) : :ْنكانآخركلأمهلأإلهإلأاهاا،ورركحباب ®الخاثر:
.٢(  ٥٣/ و9اكسرآا)١ ، ١(  ٣٣)م ^،، ٧١





•آ أ حجابءاأحرجا٥ الله وبيى بجثها ليس 
•حير يدم قال اللو٠ رسول أن هًه نعد بن نهل ص ولهما 

نح4ُاشُزمحه،
.نديه؛؛على ايئه يفغ 

،١^١ هلئا ؟ بمثائ ; وثم دوكوذ ازز فباث 
.Jعهلاهاينجوأن كلمهم اه.، رسول على عدوا 

ذئأ'ل:محءلئ,تنضفب؟
مئبمتى ي؛' ؛أبى رم، إل قأذبملدا ئظ، تمحى م ؛ ٢، 

:محقاو ، ^١٧؛ ١١د1عهلا0 ا وجع به وكن لز محثزأك1ل ثه، ودعا عشه، 
الإسلامإلى ادهمهم م بناحتهم، ينزل حتى رسلك على ررانمد 

يهزئلأن يوالئو قيئ، تعالى عليهمةسحيىادف يجب بما وازب!ضأ 
ا.اشُبكرجلاواحدأ،حيرلكمذحمرالنمم،،ر 

يخوصوف.• أي ، ٤ رريدوكوفُُ 

،٤٣٤٧،١٤٩٦رقم١٠٤/٢مماْالخاري) ٥٠/١(،وطم)١٣٩٥
رةما،ا(.

و)عّآ('، و)مح( ، و)ق( ، و)ط( ، و)ب( ، و)س( ، ورعون( ، في)ع( 
.إليهء؛ فأرمل ١١ورف(:، ٢( ، ١ ورض ، ورخ( ، ورد( ، ورو( ، ورأ( 

(.٢٤٠٦^١٨٧٢(،وسلمر؛/ ٢٩٤٢رقم  ٤٧رواْالمخارير؛/
قدموفيزق( ..٠. رريدوكونء؛ت قوله ٢١١(،ورف(;١، ،ورض في)ع( 

الحديث.فى ذكرها محي الكلمة هده ير نف



فيسنا:قث
ائ>؛ُهإئاه>غشاممءء'<.ص:
افُمحالإم؛لأنهمأيذئإدمحص^^^^;

ةتئو1ر!أتي•
المرائضمن البصيره أو ; الثالئه 

 ٌََ)٣( .ار التتثة عن تعالئ له ثتزيه أيه التوحيد؛ حسن مى ت الرابعة 
.ي١^ نح مذ أف الخاْئ: 
يصيؤلا الئشرض عن المسي، إبعاد أهئها- من -وهي السائمة; 

ٌنهمولإلإنيك•
واجب.أول التوحيد كون السايعة؛ 

الصلاة.حتى ، شيء كل مز يؤ يبدأ ، رأنه ت الئامتة 
.الدعرة(( »أل ; ٢( ، ١ ض و) ، و)د( ، في)م( )١( 
،و)ْح(:٢(،و)غ(،و)ر( و)شا، ٣(، ٢، ،و)ز١، و)ب( ، في)ي( )٢( 

.)ر..ساتغاويه(
(،و)غ(،و)ر(،وب(،(،و)ق(،و)ش٣،٢،١١،٢و)ز)٣( 

;ررةذذلأئلخ1نامت وررالمر«)ا/ا/هأ(: ، و)ف( ، و)د( ، و)م( 
وفي، ااأذها< بدل رركونه(( ت ١( و)ز ، وفي)ق( - المسثةا، عن اش ئنريه أنه 

 )Y_( ، )اتنزيهش«.و)ف(: ، و)د( ، و)مح( ، و)ر( ، و)غ<
سحانهطه ررتتزيه وفيه; الأصل في كما وش)ط( 

.رراطه((و)ت(: ، ٢( ، و)هم١ ، ٣( ٢، ، ١ في)ز )٤( 
.يبدأ..ا،راكونه ت في)عون( )٥( 



أنت شهادة معي ، [رهو ] ، اممهء، أيوحدوا ! معي أن التاسعة؛ 
لأالهَإلآاشُ.
ءء ُ يعرفها،لا وهو الكتاب، آهل من يكون قد الاسمان أن •' العاشرة 

•ولابمزبهاأوبمرمحا 
بالتيميج.التعلم ش التئييه : الحاديهعشزة 

نالأممأ.البداءة؛الأينإ الثانيهعشزة
الزكاة.:ضرذرم 

.امج؛ض الثبجه العالم نف ك: 
.الأمواو كرائم عن النهي ؛ عشز٥ ة الخام

المظالوم.دعوة اماء ت عشزة السادسة 
تحجب.لا بأيها الأحبار زة؛ السابعثعش 

المزفن.ث عئ جزئ ما التوحيد أدله مذ عثزة؛ الئامط 
.والوباء والجؤع المشمة من ا ر الأولياء وسادات 

مذم . آخره ١^، الءانه(( ررهئ : قولهُ : غنزة التاسعة 
،( ١٢،٣، و)ز ، و)ج( ، و)مح( ، ،و)ب( المعموشنمن)عون( يمن ما )١( 

و)ف(.، ٢( ، ١ ض و) ، و)د( ، ويثآ( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش 
.الزكاة((ررمعرفه وفى)ل(; . الزكاة،، تصرف ارتعرئة ت و)د( ، فى)عون( )٢( 
زادالرسل. ارث ت ٢( ، ١ و)ض ، و)د( ، و)ت( ، ر)مح( ، في)ب( )٣( 

.الرحمة(،الأولياءعليهم ؛اومادات قي)ب( 



الوة.أعلام 
أيضآ.أعلامها من ، ر عيسه في يمله البنروذ؛ 

 Jؤمحه.ح محيله : الحاديةوالعشرو
تنكةو0لم الصحابة ، رنحائل ت والعشروو الثانيه 

المح.بشاوة عى وقعلهلم الليله، 
،،ربمع لم لمي لحصولها بالمدو، الإيماث I والعشروذ الثالثة 

وضهائذتش.

.ونلك«ررعلى ت قوله قي الأدب ت والعشروو الرابعة 
,القتاو يتل ا ر الإسلام إلئ الدعوق ; والعشروق ة الخام

.وقوتلوا دلك قبل دعوا لمى ٌشروع أيه ٠ والعفرون السادسة 
ر)أحمزهلمI لقوله ؛ ،ربالحكمة الدعوق ! والعشرول السابعة 

.عليهم،، يحب لما 

.ررتشُفىءينءائ((فى)س(،و)ط(: 
وفي، ررفضل(( ورج(: ، ٢( و)شر، ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)خ( ، في)ب( 

•رس، وفي ، اش.® رسول أصحاب فضيلة ١١ت )م( وفي ، فضيلةا؛ ١١ت )مح( 
.ررمنفضائل(( 

والشتمنلايسعن®. لمن ١١ت )ط( وفي ، اريسعلها® ت و)ر( ، في)_( 
٠( ٢٧٤وررالتيسير®)ر/ المح، يقية 

.اه<،ارإلن ت وفي)ل( ، قبل® باكءو٥ ارالبداءه ت في)م( 
.بالحكمةا؛اه إلن ررالدعوة و)ف(; ، و)د( ، في)م( 



الإسلام.في الله بحق المعرفه ; اكاْتهوالمشرول 

واجدوجل يديه على اهتدئ من ثواب ت والينروف التاسعة 
.اتجشاكاالشلأثون:

اشء<حى في )رانمرفة وفي)د(; افه(( حق ررتنرفه )م(: في !١( 





i^اأنيا،تنبيآش وقوله:ي 
الآةَرأ/[ ٣١]التوبة: 

هؤ • وضبي 
]اومْ:هأ"ا[الآيهرم.

لأإل4َإلأالهُ.: ررنذمحاو : هأنهُقاو وفى»اضحا(صاش 
}ر ف؛،، اش على وحائه ودمه، مائه حرم اممه؛ دون بمايئثدمى وكمن 

آ.ر الأبوانم، من ثنيها ما : ، رالترجمة هذه ومرح 

وفي. الأية،،i هتوثمِ وثأتسخ قوله: ٢(إئ ١، و)ض ، في)ط( 
ا؛ممثأ'سخ . .}قوله: و)ف(إئ ، ورغ( ، ٢( و)شأ، ، ٣( ٢، ١، )ز 

كثاإلأؤثبمكظ, ثبو"لأإثت ِإليا يت\ 1§■ زثآيءا نهم 
ئئمدظرى.ه.

.الآيات،، ه كك1تحرورجهلم آمكثدوأ راؤ و)مح(: ، وفي)ب( 
،4 بزدوزأس ؤ وفي)عون(: ، 4 ؤنحتحما؛أ قوله؛ إلكن الئاني الأصل في 

،و)ف(إلئقوله:و)خ( ، و)غ( ٢(، ،و)ش١، ٣( ٢، ١، وفي)ك(،و)ز 
.ه؛١٩ ®ؤ..قدادا وفى)ب(: ، 4 ء١مو١أقثحثالآ وق؛ • •ؤ 

الباب...ء.هذا رروشمح ■ و)أ( ، )ع( في 
هيجبعد يأتي ما أذ ت رريعتي ت ٢(  ٩٧/ )١ ررالتسيرأأ في ّايمان الشخ قال 

معنئلأ0 اه، إلآإلأ لا أن وشهادة للتوحيد، شرح الأبواب من القرجمؤ 
بمإلأاشُ،ولأبمقتضالتوحيد 

الماداتمن لأنولع بيان الأبوان مى هذا بعد وما افه، في إلا والصر 
.ؤ إخلاصها يجب التي والاعتقادات 



وتفسير، التوحيد تفسير وهي ! وأهمها المسائل أكبر فيه 
واصحه.بأمور وبينها الشهادة، 
يدعوذ١^ الننركص علئ الرد فيها بص ،الإسراء آيه ؛ منها 

الأكبر.الشرك هو هذا أف بيان ففيها الصالحس، 

آثكثدوأؤ : الكتادسا أهل أو فيها يص ، يراءْ آيه ت ومنها 
يؤمروالم أيهم وبص ، 4 م دوي ين أربثابا ومحننهم لمثام 

طاعةت فيه إئكاو لا الذي تفسيرها أف مع واحدأ، إلهاً يعيدوا بأن إلا 
.إياهم دعاؤهم لا ، المعصية في والعثاد الثلماء 

®اهتو/تثاثثثون > : للكفار الخليل. قول ; وئها 
هذهأف سبحائه ويكر ربه، النبويين من تثى فام ه ١^٤، ءلأ 

و->ثلهاؤ ! فقال . اظء إلا إله لا أف شهادة هى الموالاة وهذه البراءة 
•]الزخرف[ ه . َلإمه 

هموما ؤ ت فيهم اممه قال الذين ، ر الكمار في البقرة آيه ت ومنها 

ررفيهI ولمخ( ، ورمح( ، و)ر( ، ويخ( ، ٢( ، و)ش١ ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، )ط( في 
.ير..(( نفوهو أهمها وهى الأولن ائل م

منأهئها،ا،>).. و)خ(:، ورمح( ، و)ر( ، وبخ( ، ٣( ورزأ، ، رط( وفي 
.,<،،أهمهامن وهي : الأولن ائل الممن الباب هذا في ررما ؛ رب( وفي 

ءرفيه؛ ورن( ، رل( وفي ير..؛؛، هونفأهمها ائل مرافيه ■' رص( وفي 
.اطه،؛إلا إله لا أن وئهادة التوحيد . .. ١١؛ رق( وفي نفير..؛،، الأولى سائل 
االثانية ولم"ذم الأولن المخ وهدم 

فقط.ررالأنداد(( رمح( وفي ، والكفار؛؛ الأنداد ارفي ورب(; ، رق( في 



4 آقار ين يكيحثن   o يدو، ١^ كحئ 1نداذهلم تحثوو أنهم دم
فكيم،الإسلام، في عظيمأ، حبآ اطه يحقون أيهم علؤي 

بمذكظخآمحرا،ئزياش؟ا
سهلآثمم،ولمنم4اهَ؟!

دونمن يعيد يما وممر اش لاءلةءلأ • قال رُسم قوله.• • ومنها 
،إلااش<، ررلاإله معي! يبين ما أعظم مذ وهذا • ••؛؛ ودمه. ماله اقوحرم 

معناهامعرفه ولا بل والمال، للدم عاصما بها التلمظ يجعل لم فإنه 
^ك،لولأيُلأ:ذئوياشَوة

الكمت ذلك إلئ يضيف حتى ودمه ماله يحرم لا بل له، شريك لا 
ودمه.ماله يحرم لم ؛ ، رأوتوقف سك فان اه، دون من يعبد بما 

وحجةأوضحه! ما نيان ويالهمن أ أجلها ما منمسأله؛ لها محيا 
طأَئقهالأنثائ!

٠^٠

،و)مح( ، و)ن( ، ويغ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ولمج( ، في)ب( )١، 

،و)مح( ، وبخ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)م( ، فى)ب( )٢( 
.اافإنشاكأنردد« : ( ٢٩١و»اكسر«)ا/



م,غد
-)س1})ذف

ة؛جء|

أقءإذأنادؤا محاآش ين ماكدمك آؤمبمر هد ؤ ئعالى؛ اش وقول 
/ ٦١١[ ٣٨ت لالزْر ه صنًظثمثصء 

يدْفي رجلا رأئ ه اش أف ه حصمن بن مراف مهص 
الواهئه.من : محاو ، ر؟ هذه؛، ررما ; فقاو صمر، من حلمه 

 lJ_ وهئمت لو فإثك وئنآ، إلا يزيدك لا محإثها ررانزعها؛ ؛
وفي. .إمزهالآة،<راؤ. قوله: إلئ و)مح( ، و)ح( ، و)ب( الئاتي، الأصل ش ، ١ ل 

ررؤ..أوأؤأدقI و)ف( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١  j)j، وزج( ، وش)ك( 
وفيه. ثزحقزآيصق عقع أقن محيهل خئنة 

الآة«.ه ءؤ.. ١(إلئ: و)ص ، وزد( ، وزم( ، وزر( ، رط( 
والمقت، هذا® ررما ت ورن( ، ورم( ، ورص( ، وبع( ، ورعون( الأصل، في )٢( 

،وررفتح٣( ٠ ٥ / ١ ر وررالتسر® الخطية، النسخ وكافة الثاني، الأصل من 
 /X(®٤٨٩الحميد ) ، أحمد؛االإمام ند مو١١ ، ( ٢٣٠را/ المجيد® فتح و١١.



.، ر به بأس لا ند يأحمد رواه . ألداء أينحش ما عليك؛ 

أنممحلا ثمينة، ئعلى رامن مرفوعآ! •ؤؤفيه عامر بن عقبه عن وله 
رآآ.اشُله(ا وثغ  ٠٨٥ودعه، ثعلى ومن اشُوه، 

مأنزكء فقد فه؛ ثنلق ررنن : زم رواية وفي 
رقم١ ١  ٦٧)Y/ وابن (، ٢٠٠ ٠٠رقم ٢ ٠ ٤ )VT/ أحذ رواْ )١( 

،والطرانيفى؛؛،r( Ur؛،؛5،^ ٣١)\،/ ررستلْ« والبزارفي ، ( ٣٥٣١
(،والرر؛Lنىضراافد«٤١٤،٣٩١، ٣٤٨رقمه١ ٩/١٨ررالكسر(()

،٦( ٠  ٨٨، ٦ ٠  ٨٥م رق٤ ٤ ٩ /  ١٣حان)وابن ، ( ٧٢رقم ١ ٠ ٠ / )١ 
البرعبد وابن ، ( ٠٣٥ رراممثرئ(()ه/ في والبيهقي ، ٢( ١ ٦ والحاكم)٤; 

الجمعام لأوهررالموضح في والخلمب (، ٢٧١التمهسدا()ه/ءض 
وأقرهوالحاكم ان، حبابن صححه والحدسث، . ١( ٧ ٤ / ا؛)Y والتفريق 
هذا(. ١٤)م/ الزجاجة® مصباح )١ في البرصيري إسادْ وحقن الذهبي، 

رراتكامل<(في عدى (،وابن ١٧٥٩رقمص٦٩٢
(aبرانيفي١٧٨٠رقم١٠١٧/٣سبيفيصyوا،)

،( ٢٣٤رقم ١  ٤٦الشامين®)١; وررمد ، ( ٠٨٢ رقم  ٢٩٧/١٧ر)اتكثير®)
،٦(  ٠٨٦رقم  ٠٤٥ / ١٣حبان)وابن ، ٢(  ١٧رقم  ١٧٢والرواني)١; 

والحاكم، ( ٧١٧٢رقم ٣٢٥/٤الاثار®)مماز ررثرح في والشحاوي 
(،والهيفي١٦٢/١٧(،وابنءبداJرفىررالهيد«)٢١٦/٤)

وقال،الذهبي، ووافقه الحاكم، صححه والحديث، . ( ٠٣٥ )ه/ ااالكثرئ® 
فيالهيئمي وقال، ، جثي® ررإمحناده ; ٣( ٠ ٦ اراكرءس_،®)؛/ في الثنذري 

.ثةاتا® رارجاله ت لأحمدوالهلثراني بعدعزوه ( ١٠٣ءالمجمع®)ه/
راوفي، المصنفوقول لفظ®. راوفي ; ١( و)ض ، و)أ( ، و)ع\( ، في)ع( )٣( 

•( ٣١ا' ١١التيسير®  ١١انثلرت آخر. حديث، المرادفي رواية® 
ارالمد®في أاْة أبي وابن (، ١ ٧ ٤ ٢ ٢ رقم  ٦٣٧أحمد)خ؟/ رواْ )٤( 

 /y( ٥٦٣رقم ٦ ٠ ٠ ) ٠٢ جزئه®)٥  ١١في ؛مء( ٤ البزاز)ت،: مخلد ،وابن









كانإذا لكن آلش، ص :شيءٌظقعلئ لرالأثئلم« 
وبمضهمأ،، القلق بمص فيه يرحص القرآن، مى ، رآ لمعلى ا] 

م.عود مابن منهم محه، الض من ؤيجظه فيه، يرئص لم 
حلاما الدلل منه وحص العزائم، سش التي هي ؛ وررالرقى؛؛ 

والحمه.العين مى اممه. رموو فيه رحص فقد الشرك، من 

زوجها،إلئ المزأْ يحئب أنة Jز■ءمول يصنعونه، شيء ; وررالتولهءء
١^•إلى والرجل 

;افؤ. زئوو لي قال : ئاو رويؤع عن أحمل ا ر [ الإمام ] وروئ 
والثاني((في)رالاحاد عاصم أبي وابن ، ٢( ٠  ٧٢رقم  n٥٨٥/ والمْذي 

الصحابة((ررمعجم في البغوي م وأبوالقام، ٢(  ٥٧٦رقم  ٣٧)ه/ 
(،١١٧الصحابة(()؟/ معجم ه في قانع وابن ، ١(  ٦٧٩رقم ١  ٦٨/ أ) 

الصحابة((معرفة ر؛ في وأبونعيم (، ٩٦٠رقم  ٣٨٥/ Y )٢ والطبراني 
(.٣٥١والمهقي)٩; (، ٢١٦والحاكم)ئ/ ، ٤( ٤ ١ ٩ رقم  ١٧٤٢)م 

٨٧ااالتةريم._،(()١ في كما الحففل(( رامش ليالي أبي ابن إستادْ في والحديث، 
ءقفغدوعقبة عمران حديث، من تميم ا مله يثسهد لكن (. ٦١٢١رقم 

الحن.درجة عن يقل لا فالحديث، وعيرهما، 
،و)؛-،( ، ، و)أ( ، حل( و) ، و)م( ، و)ءون( ، من)ك( العموفتن مابين )١( 

،٢( و)شا، ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ق( ، و)ل( ، ورمح( ، ورح( ، ورخ( ، ورج( 
،( ٦٣٢ / ١ ر ورراليير(( ، ٢( ، ١ ورض ، ورد( ، وريت،( ، وره( ، ورر( ، و)غ( 

(لأ٥١٣/٢وراممحالح٠يد((ر
وبعضهم..((.بعشهم، فيه ررفرحص ورن،(: ، ورخ( ، ورس( ، في)ع( رلإ( 

(.٦٣٢ / ر١ وءالتيسر(( النخ، وبقية الأصلين، من والمثست، 
،١ ورز ، ورق( ، ورج( ، ورمل( ، ورب( ، ورك( ، من)ع( المعقوفتين بين ما رم( 

،٢( ، ١ ورض ، ورد( ، ورخ( ، وريث،( ، ورمح( ، و)غ( ، ٢( ورثزا، ، ٣( ٢، 
.( ٠٥٤ رآ/ ،و»ءتحالحميد(( ( ٣٣١را/ ورراشير(( ، ورف( 



منأن الناس محأحبر ، بك ا ر نتطوو الحياْ لعل ا روي ارا 
هإنعثلم؛ أو دابة بزجح استنجى أو وئرأ، ئملد أو لحسه، عمد 

.^ئدأيريسم(ر٢،
لكن؛ إنسان من يميمه يطع ررمن ت قال حسر بن نعيد وعى 

•ا وكتعًر رواْ • رمته؛، كندو 
المرانمن ، كلهااشاJلم يكزهوو ررلكنوا : ئاو إبرام؛٢ عن وله 

.وغيرالهرآن((رْا

.ررتطوو((و)ف(: ، و)م( ، و)س( ، في)ك( )١( 
اااوسنار«في ية ئأبي وابن (، ١ ٦  ٥٩٩ رقم ٢ ٠ ٥ / YAأحمد)وزام )٢( 

 /T( ٧٣٦رقم ٢ ٤ آ ) ، ١٢ ٠ واوئاني«)؛/ في)راس عاصم أيي وابن
والأئيص/هما-آما، ( ٣٦رقم  ٣٢وأبويزد)١^ ، ( ٢١ ٩٦رقم 
والطحاوي، ( ٤٤٩١رقم )ه/ار؟ رراعسر« في وابمراني ٥(،  ٠٦٧رقم 

فيوأبونعيم (، ٧٥٢رقم  ١٢٣/)ا الآثار« معاني ررئرح في —مختمرأ— 
ررالكسرئء،في والبيهقي ، ( ٠٢٧ ٤ رقم ١ ٠  ٦٨المحابت(()آ/ )رمعرفة 

.( ٢٦٨٠ا/خآرقم ا(،واوغويفي)رشرحالمة«)ا ١ ٠ )١; 
وصححهصحح،ا، لرإسأدْ ( ٣٣٣/١ررالتيسر،،)في سلمان الشيخ قال 

.( ٢٧رقم  ٥٦٧٦ / ]الأم[)١ داود،، أيي ّتن ررصحيح في ^٧^، الشيخ 
،و)مح( ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ط( و') ، م)ب( )٣( 

.رركانت،،\ ف( و) 
.ضةفىررانمفا،)آا/م؛رقم؟موآأ(رواءابنأبي )٤( 
مالقاموأبوعبيد ، ( ٢٣٩٣٣رقم ٤ ٢ ١; )٢ في»1_،،، ثية ازأيي رواء )٥( 

ه(.٩٦النحعي)ت؛إبراهيم عن ( ٣٨٢القرآن،،)®فضائل في ملام ان 
المتقدمة—المخ من —وهي و)أ( ، و)٤٣( ، في)ع( محيم الخعي وأثر 

.معود-ءمحمحااابن ®منهم : الموف قول بعد فجعل 





■ُآا الأتان ]الجم[ أويمألكقة'ص04 ؤ اشتعالى؛ وقوو 
ءإديماه ُع : قال النثذ ُاي أي صن 

ؤيتوطولعندها يعكموف مدرة وللمزيز ، يكز عهد ء حدثا ويحن 
!فقلنا ، سدنة قمررنا ، أواط ذات ت لها يماو ، أنلحثهم يها 

أنواط.ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل أ الله ومول يا 
اثئ،محإ-والويضإنحافقاوزئول 

^١^٥١^ثثلىإلإائالم -آؤ : لمومى ينوإسرائيل قالت كنا بجده- 
،و)ق( ، و)ل( ، و)أ( ، ورمحل( ، و)ب( ، و)س( ، و)ك( الشانئ، الأصل في آ ١ ر 

،و)د( ، و)خ( ، و)ت( ، و)مح( ، و)ح( ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ولمج( 
ءالييرا(من وسخة ، ٥(  ٤٧)Y/ الحميدا< ولآف؛ح ، و)ف( ، ،( ١ ص و) 

.))بشخر(()\/،؛ّآحاشيةا(:
لاالآية«.فىالأصلاكانى،و)ق(،و)ّد(:)٢( 

الآوه«.ه ثثنوتالثاِذة )اؤ يعدها: وقى)عون( 
ر>ؤ"-نمت^سم)ط،،و)3ل،آ،م(،و)شل،آ(،و)ج(،و)غ(،و)ر(:

.الأيات((ه 0 أثاِف"لأمحئ 



. ٠١٠ُبمهأ• لكن نذ نئن «لثزه؟ ،[ ]!_؛4 © لتؤإمأ؛ءمحة 
رداةاهمثيرئضثُأ/

ء««

الأين;-فُلإاكبمأ.
.طلثوا الذي الأمر صورة معرمحه ت الئانيه 

المدةحدو ء..ىثئم ت يعدم و)غ( ، ولمج( ، ٢( و)شا، ، ٣( ٢، ، ١ )ز في 
.بالقدة(( 

ءممر0«غي الرزاق وعبد ، ٢( ٠  ٧٦٣رقم  ٩٣٦ / ١ ١ ) ارحامعه،، ي معمر رواء 
مرقا(،والبوى)آ/،را< رنم؟؛؛  ٦٨٢همأ(،واسلي)آ/ )؟/ 

فيب وابنأبي ، ٢( ١ ٩ ٠ ٠ ، ٢  ١٨٩٧رقم  ٥٢٢ وأحمد)٦٣; ، ( ١٨٧
(،٢١٨٠رقم ٤٩/٤(،واكرمذي)٣٨٥٣٠رقم »اسف(()اآ/آها 

رراعرئ(،)،ا/««ارقماأااا(،واينأبيفي 
(،٤١رقم٨٣ ٦٢(،والمروزيفي)رالة(ا)٧٦رقم٨٣/١»الة،،)
الصحابة،؛ررمعجم في قاغ وابن ررتمسرْ،؛)'ا/*ا؛~لا؛(، في والطيرى 

،( ٩٣٢ -؛ ٩٣٢ ٠ رقم ٢  ٤٣رراي(()٣; في والخبراني (،  ١٧٢/ )١ 
مرئ٩٤/١٥ان)(،واينحب١٤٤١-١٤٣٧رقم٣١/٣وأدوبجر

،معتلي( محل ٧ ١ ٠ م رق٥  ٦٨ة؛؛)٢/ ررالإبانفي بطة وابن مااُ(' * ٢ 
الصحابة؛،ررمعرفة في وأبونعيم رقم؛'لإ،ه*آ(،  ١٣٩/ واللألكاش)١ 

،( ٣٢٩رقم ارالهرفة،افي ،والبيهقي ٢(  ١٠٢ )لإ/؟هيرئم 
.٢(  ٩٦ا/ في)رالحجة،؛) والأصبهاني ، ١( ١ ٠ الكلام،،)م/ ارذم ي والهروي 

والألباني.حبان، وابن الترمذي، صححه صحح، والحديث، 



اكائ:ضيلمبموو
يحقه.أنة لظنهم بذلك؛ اش إئ قصدوا كويهم الرابعه؛ 

.، زبالجهل أولئ ظوب هذا جهلوا إدا أيهم ت ة الخام
لسشما يالثنفرة والوعد الحسنات من ، أ^ أف I السادسة 

)راممة: بقؤله زثعلهم يل م، ص pmالمي أة : المابعه 
بهذْامر٤، فغئظ يبمي(( ليئصسكان الئ1ئ، أكبؤ 

رى.الثلاث 

جفهب"أو أمحز أنه : الضوئ- -وهو اص ام أو الثامأ: 

متهمء.بانجهل رر•• ت و)ف( ، في)د( 
و)مح(:، و)ر( ، و)غ( ، ورج( ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، رب( في 

»أنهملهم«.
وفيرمحل(،ورد(،ورف(;. ءلميعذرهميالجهالأ((: ٢( فيرق(،ورش١، 

•رربالجهل؛؛ 
.الأمر، هذا رافغلقل ورط(; ، رعون( فى 

ردعليهمبل  ١١ورمح(:، ٢( وزرا، ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، ورق( ، رب( في 
،رب( وفى ، •••؛؛فغلظ المن...،، أكبرإنها اراش ت وفال الأمر بتغليظ 
))سل«.الثانية: في و)ْح( 
ح(ورم، و)ر( ، ويغ( ، ورج( ، ٢( وررا، ، ٣( ٢، ، ورز١ ، رب( في 
.ه(( لها ؤلموسى: مالوا ))نما ; يعدها



وحثائهلص ح ، اممهء،  ٩٩ررلأ معي بن همذا ش أف ■ التاسعة 
عئأولئك.
]نصلمجه.إلا يحلئن وهولا المنيا، علئ حلقن أنة العاشر؛ 
يزثدواج لأنهم ،؛ روأصعر أكثر فيه الشرك أو ت عشزة الحاديه 

٢٠'^.

ألفيه يكمر(( عهد حدثاء رروثحن ت ، ر قولهم ؛ عشزة الثانيه 
ءيئئلملأبجلهُذكر؛/

بم؛حلاظ ، اشئب عنت امحير ذم : ض؛ الئالقة 

أم.١^١^ سد الرائنهعنزة: 
الجاهلمم.، أالتئقه؛أهو عن ١^؛ الخامثهعشزق؛ 

التعليم.عند العصب عشزة! ادسه ان

.وأكبرا؛ءأصغر و)ت(: ، و)مح( ، و)ق( ، و)ب( ، في)عون( 
.ءاذلك،ات و)غ( ، وبج( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ط( ، في)ب( 

ارقول(لفي)ش\،\(،و)ضا(:
أنعلمن دلل رامه : ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ق( ، و)ط( ، )ب( في 

أذلك(( لهم يجهل لا  ١١وفي)ت(;، ذلك(( يجهل لا  ١١وفي)خ(:غيرهم...؛؛، 
.العجيب..(؛ عتل والبيح اش ذكر الفرؤع من رافيها في)ق(: 

.الذرائع؛؛ سد عر راالأستدلأل وقي)ق(;. ررالذريعة؛؛ت ش)عون( 
.رر1م((في)زا،مآ،م(،و)شا'،لإ(:



.القس،، ررإثها ت لموله الكلية، القاعدة عشزة! السابعة 
•أحبز كما ويع لكننه المحوه؛ أعلام من هذا أل عشرة؛ الثامنة 

فيواشارئ اليهود به ١^ دم ما رن كو أف : عشزة التامهة 
.اكرTنهلا

الأئر،علئ مناها العبادات أة عندهم رم ئممرر أنة ت العشرون 
فوامحح،؟ رف،، ررمذ أما الصر، ائل معلئ التنبيه فته فصار 

محمى؟ دينك،، ررما وأما ، العبس، بأيباء إحبارْ لمن ؟ نبيك؛؛ ءرمن وأما 
■4الذمح؛ مهم 

الئثرض.تاموأكؤ الكناب ثكأهل أف الحاددهوالعشرول! 
اءثادَُْدالئهلأبجس

حدثاءرروثحى : ؛ا لمولهم العادة يلك من مثه يانه قي يكون أن 
.بكمراآعهد 

•اكيهأنم '• -يهوينآغثلمها- ررومها في)ق(: 
،النسخ كافة من والمسن , للمقرر؛أ )عون( وفي ، تقرأ؛ ررم ؛ )٤٣( في 

.( ٣٥٤ولراكسر(())/
الثني،أباء من يه جاء ما البوة يلام قمن سثك،اا ررمى وأما را... قي)ق(; 
ثُذهلا أئه ٌع أتمه في بمحدؤبه أحبر ما منها الحديث هذا وفي الكثيرة، 

■الأحيرة" المسالة ]كدا[ يلها لا فمن الدين، مسالة وأما عاقل، 
.أنوامحل،؛ذات، لهم كما أنوامحل ذات لخا رراجعل قولهم: •فمن ار. ت و)ف( ، وفي)د( 
العادةذلك، رامن و)ر(; ، ٣( ٢، ، ١ وش)ز . ررقوله((و)ف<(: ، ٢( ، ١ قى)_ 
.لقوله((ال؛ا.طاة 



رنومثاؤ->.س ومحاى وذء صناد'في إن ش ؤ ت يعالى اقو وقول 
.الآةر١، ]١^٢[ i لأمؤ،ق 0 ص 

•]الكوثرt 4 وآترهأ نغث قز 4 ت وملأ 
Iكلنات بأرع ه اقو رسول حدثني قال؛ ■محمحفه علي عن 

آوئمن الله لمن والديه، لنن من اممه لص اطو، لعير دج اطهُمو؛ ررلص 
.آر لم مرواه . مناوالأرضء،خمو الأمن لمن محدثآ، 

وجزالجنه رردحز قال؛ و. اطو رسول أن شهاب بن طارق وعن 
.يبات((الناززينفي وذحو ذبات، في 

؟ااطه رسوو ا ذلك وكيف : ة\ف\

.يمالآاة(ءا)ؤالثوتي ; قوله و)مح(إلئ ، ورب( في)عون( )١( 
وإقإىفيثؤئأ1وت®ؤ... و)ر(: ، ولغ( ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ وفي)ز 

أكيتي.ه«.
(.١٩٧٨^ ١٥٦٧لم)T/مرواْ )٢( 



حتىأحد ره ثجووه لا صنم، لهم يوم على رجلان ررمر قال؛ 
L>jii لأخدئأ:لمُشيئآ،مماشا.

قدحلتنيله، فحلوا ذبايآ، فمرب ذبابآ، ولو قرب له؛ قالوا 
النان.

•قرب ■ للاحر وقالوا 
غشه،ذنم1وق\ ، افه. دون شيئآ لأحد لأقرب نم، ما فقال؛ 

رأ/أحمد روا0 . الجتهء( فيحل 

في>تا:ق.
ه.ذكمحك صألآفي إن ؤ ت تفسير الأولى؛ 

ه.ؤآمحن نغث شؤ ؤ تفسير؛ ت الثانية 
^م،و)ب(،و)ط(،و)ق(،و)زا،أ،آ(،و)شا،لإ(،

،٢( ، ١ و)ض ، و)د( ، و)خ( ، و)ت( ، ح( و)م، و)ح( ، و)ر( ، و)غ( 
يجاوزه،.ررلأ ت و)ف( 

٥٣٧/ ١ )٧ ئي»I_،« شب أبي وابن (، ١ -٦ ١ ااالزهد،ا)٥ ش أحمد رواء 
(،ورنم١٧٩٦رتم٨٦٢/٢^^^ضابيفىِ«)

لهيءير>اسا،)؟/لأه؛رفإ\أ؟آ(،
هثهالفارس سالمان عن شهاب ين عن'طارق . ١( )٥٨ ااالكفاةاا في والخف 

ذكرهما سوئ مرفوعا عليه الوقوف لي يتيسر ولم • صحيح ؤإستاده موقوفآ، به 
فيليمان مالشيخ وأثار مرفؤع، أنه من ٣( الكافي،)٤ ررالجواب في الميم ابن 

•رفعه في القيم ابن تابع اأمؤلم—، (إلئأن ١٣٦٩/ ر ررالتيسير، 



اسمةهسذجمحاه.س:
ثلمالرجل والدي محن أف ومنه والديه، لعن من لغن ت الرابءه 

,ْم)أآ(

شيئآيجبيحدث الرجل وهو ت محدثآ آوئ من لعؤن ة؛ الخام
•دبك ثذ ئجترْ مذ 1^1، محقجئ ، ةثه-ماالمحر

تثرىالتي المراييم وهى الأرض، منار غير من لغن ت السادسة 
•أوياض بقدم كعيرها جارك، وحى الأرض من حمك بين 

علىالمنصتة أهل ولعن المعين، لغن بين المنى ت السابعة 
تسوالئئوم.

.الدلاد_اقصة وهي الانظمه، القصة هده الثاهنة: 
،ر، مصده لمأ الذي \]ذأ\مح ذلك يحو ;اكاسعه 

.اش؛(حق فه محليه رريجب : وفي)_( ، فه(، راحى و)ق(: ، في)م( )١( 
لرلمبمصدة(: ١٠قاسم(()١ ابن \وررحاتج ( ٢٧٦اسر(()١; ررضح في )٢( 

.منهمايرثه تفولعلها ، ابتداء(( 
قصدهؤإتما ابتداء دصدْ ما رريعني؛ • ~فتم1مح~ باز ابن الإمام شيخنا وشال 

(٥٣٣ العلمية(()م/ راالفوائد .مارأ((جاء وإسا لثقرب، إليه جاء ما فهو أحيرأ، 
(.٣٣٢^صةضئملامحةايرئفىصاص)مآأم 

فقدئًللقآ. بالإكرام بمدئ لا الشخ أن المسألة سْ من بجم لا )٣( 
عمارفي تعالى قوله محنك ءومحاب : محبي ين لأحمد رسالته في قال 

سإشئسإشمحءإفيسدتجثريوؤ ; وأشباهه ر يامابن 



،؛؛.َُْ  صبركيم سممنين، ئلوُب في السرك قذر معرفة ؛ العاشرة 
نطقيالم كونهم ْع طنثهم، على ئوافذ4م ولم المم، على ذلك 

إللكفرا لكن لو ه ثنبأ؛ المان ذخل الذي أف الحاديةَضة: 
•ررذحوالمارفىذباب،< ت مز 

١^،: الئحح ليثدث ثا٠ت يه ف; 
َ" ، رديك(( والنارمثل نمله، بزاك بن أحدكم 

حتىالأعثلم الممصود هو الملب عمل أد معرفة ؛ عشز0 الئالثة 
•الأوثان عمدعيية 

قربه:^1^، مملأس 

فقدوالفعل، القوو علئ بل العمدة علن يكون لا والإكرام قلبه، ءلمأن؛نة 
المدكور؛بالشرط المكره إلا كمن  xh'aIjIأوالمكمن قال من صرح؛أن 

غناملاين الأفكارا، ررروصة . العقسدةاابسبب لا الدنيا إيثار سب وذلك 
•٢( ١ ٧ / الوهاب،؛)اُ عبد بن محمد الإمام و١امؤلفات )ا/أاُا(، 

الباب.فى الأخيرة المسألة —أيضآ— عليه ؤيدل 
—في( ١٠١)التوحيد؛؛ كتاب ارحاثية في — قاسمابن السح وقال 

افقصدغير لأنه للصنم؛ اليباب قربانه ث_، ءا؛ت اكار؛،— ررقدحل قوله. 
.النارا،له فوجشت وائقادبعمله بثلمه، 

.هئهعود مابن عن ٦( ٤  ٨٨رقم ١ ٠ ٢ )A/ البخاري رواه 



mi

.أ، الأيه [ ١٠٨:]١^ ه فهأثدأ لأسر ؤ ت اقوتعالى وقول 
ظأل:ضإلأياكَ،: ال قه 

الجاهليررخكانلهالأننطأَنثان : هذق\ذ المس م سأل 
ثني،(؟

لا.: قالوا

؟»محهلكانلهاسطأمادهلم(ا : قال 
لا.: قالوا

.مكان« ررفي : و)م( ، و)ر( ، و)عمآ( ، و)ب( ، في)عون( 
الآة«.i ررؤ.ي1ىقءمحئ في)خ(إئقوله: 

ررؤ..بو)شا،أ(،و)غ(،و)ر(،و)ف(إشقول;
.ءالاهء،،و)ف(يعدها: وفي)ز( يم'ا 

سميج١تمحثآنبملثكأدأسررؤ.. قوله؛ 1وابإلئ آية أول عن وفي)د( 

،و)ت( ، و)مح( ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، رط( في 
.ررمئئو((ورخ(،ورد(:



هْ.َ ْ اش،منهية وتذرفي وفاء لا فانه ررأوف؛نذرك، ه؛ اش رمحوو فقال 
,م'؛-, اَُ أ .م ُآَ„ ااب'ًِا شرطهماعالئ ؤإسناده أبوداود، رواه . اينآدما، لايملك ولافيما 

ه.أبتدأ فه لأمن ؤ : مسيئمل الأولى: 
الطاعه.وكيلك ،، رالأرض فى ير نؤ قد المنصة أو I اكانيه 

ثلإثئولالإئكال
•ذلك احج\وإ الئئيإذا اشال الرابمه■■ 

رمم ٧٦في))الكسر(()Y/ والشراني ، ( ٣٣١٣رنم  ٣٩٤داود)٣; أبو رواء 
))الكمرئ((ني والبيهقي ، ( ٢٢)A/ ))المحلئ(( في حزم وابن (، ١٣٤١

١(. ٩٧ ١٣رنم ٢ ١ ٤ ١/ )٤ و))المرفة(( ، ( ١٨٣/ )٠ 
الحدثهدا ))أصل : ( ٤٣٧قي))الاقتضاء(()١; اينسة الإسلام شخ قال 
الصحيحين،شرط عالئ داود— أبى —إسناد الإسناد وهدا ، لصحيحن(( اش 

اه.عمة(( بلا مصل وهو مشاهير، مات كلهم وإسادْ 
فيالملقن وابن (، ٣٠٩)الئنكي(( ))الصارم قي الهائي عبد ابن وصححه 

رقم١  ٨٥المرام(()Y/ رربلؤخ في حجر وابن ، ٥(  ١٨)؟/ المتر٠؛ ررالبدر 
.( ٢٨٣٤داود(()أيي ّتن في))صحح والألماني ، ( ١٣٧٨

وفي، وأبوداود..(( أحمد ))رواه تو)ت( الثاني، الأصل في قال ت تنبيه 
.جثي((بإسناد داود أبو ))رواه ■' )خ( 

.الفساد..(( الأرض ))في في)عون(: 



من، ر حلا إدا به بأس لا و بالمن اليئنة ننييص أل • الخامسه 
•المواغ 

زنويعدالجاهلثة أوثان من وين فيه كان إذا منه المغ السائمة؛ 
رواي؛•

بعدولن من عيد ، ر فيه كان إذا منه المع ؛ السابعه 

يذولأقه ؛ الئمعه تلك فى مدو بما الوفاء يجوو لا أنه ؛ الثامنة 
معصيه.

.^ركنفىمحادهلمولوتمتين٥ المابمه؛ 
الماشرة:لأندنفىضؤر؛/

.ارإذالكنحاوآ((في)س(:
.ءيدأا<فيها كان ررإذا و)خ(: ، في)ط( 
سقطتوالسادسة ، ءالئامنة؛؛ بعدها وكتب الأصل من سقهلت السابعة المسألة 

وبعضهاالسادسة يشت فبعضها النسخ اضطربت وقد و)ل(. ، من)عون( 
،و)ق( ، ولمخ( ، محل( و) ، و)م( ، )ب( ، من)_( والمقت سابعة، الت يثب

.( ٣٨٢، ٣٨١و»اكسير«)١; ، و)فإ( ، ٢( ، ١ و)ض ، و)د( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز 
.انأثي،امعصية ندوفي ررلأ ت ١( ض و) ، وبخ( ، في)قا( 

.^»لأدثفالأ:نلأ،اينآدم«



.٧[: i أم بجمن ؤ : را،١^نمالئ وئوو 
همىمحثدأثمحُ أوثدرئمتن مثن وثآآثمقرق ؤ وقوئه: 

 :-[^.٢٧٠]١^٠

ندرررمن قال؛ ه افؤ رسول أل -محيل عايشه عن ررالصحيحءء وفي 
.آر يميه،؛ محلا اممه تعبي أل ندر ومن اشَمحطمه، يطيع أن 

،٣( ٢، ، ١ و)ز ، وزح( ، وزل( ، وزعّا( ، ورس( ، ورك( ، رع( ي ف
ت٤( َاااّآح / ر١ ارالبيرا؛ من خطية نح وثلاث ، وزح( ، و)غ( ، ٢( ، ١ ورش 

.تعالئ(؛رالقوله 
يومثإمفْامذؤ ؛ ورد( ورو(، و)غ(، ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، رك( في 

.الآة،اه رطم0بجثا ؤ قوله إش رتل( وفي . الآ؛أاا يوثآكانتثء,ثتظيإأجآه 
.®١^١١ ت الباب آية بعد رل( وفى 

ه.أوندرثم .. ؤ قوله! إلئ رعون( وفي ، ررالآوة؛ا ؛ بعدهاورد( ، رك( في 
،ورمح( ، ورب( ، رس( وفي ، ^؛؛ ١١١ه ءؤوما ت رق( وفي 

ورغ(:، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز وفي . ^؛؛ 4١١ ثنتئد •• ؤ ؛ ورف( 
•ه و هلبا؛ىىأسىاي ررؤ.. 

(.٦٦٩٦رقم  ١٤٢ص/رواْاوخارى 





ث

ولوهملإي هارين محاألإنيايولول بماث وأقَُكال، ؤ تعالى؛ ومحوئه 

;يقول ه افه ومحول نمعت قانت! -محقي محم - ست، حونه وعن 
حلى،ما شئ من مات، 11اقوالكلماجه أعود : فقال منزلا، نزل ررثن 

,، واةئسللملر. 

•الآيه؛؛ ه •إر؛اي؛ثنآإي • ررؤ إئ؛ و)مح( ، و)ق( ، و)ب( ، عون( و) ، في)ع( 
،و)ر( ، وئ( ، وبج( ، و)ن( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ي)ب( ف

٠ت ( ٦٧٢)y/ الحميدا؛ وررفتح ، ا؛ معلم وررصحيح ، و)د( ، و)مح( 
(.J_YU،A^Y،A./i؛)رواه 



في-نلماه.
•الآةَرا، دأىسمنةاتئمني4 ؤ تقسثر: الأيد: 

•الشرك من كوده ت الئانيه 

اصتدزاالعلماء لأن بالحديث؛ ذلك على الامتدلأو الثالثة؛ 
الأسممادْلأن ; قالوا ،  ٠١مخلولإ محر الم كلمات أف على به 

شنك,بالمخلوق 

\->ببميى.مع الوعاء هدا فضتله ارابعه؛ 

سركما من دتوية منمعة به يحصل الشيء كوف أف • الخامسة 
الشرك.من ليس أنه عد يدل لا مع، أوجلب 

...

،و)ف( ، و)ت( ، و)ل( ، و)خ( ، و)د( ، و)م( ، و)ط( ، في)ع—ون( كذا 
ؤ...ثودوثت قوله الأية,الئ أتم ٢( و)ض ، و)س( الأصل، وقي • ورض١، 

الجن«.آية ير رانف؛ و)مح( ، و)ق( ، وقي)ب( • ٠ ه إياي؛ينلإ؛ي< 
.ررتفيرالأية((ورغ(; ، ٢( آ،م(،و)شأ، ١، وفي)ز 
.مخلوق(؛غير اه كلام ررأن ؛ في)م( 





[ر١،.٦٢^ئ،مح4]المل:ؤ وقوة: 

ئوذيمنافئ التي. رمن في كان أنه ، ربامناده الئراني وروئ 
أالمتاقق هذا من الله. برسول بناثستتيث قوموا بعضهم: فقال الموضن، 

رر ؤإمماينتغاثباممه.،، لايسمهناثيى، ررإئه : الّبيه فقال 

،،و)ر( ٢( ،و)ج(،و)ن(،و)شا، ،ورعون(،ولآى،و)ب( فيبع( 
.®١١٩ بعدهاو)ه( ، ورف( ، ورخ( 

.الآة(اه إ،دعا،■ ءؤ قوله: إلئ ورمح( ، ورح( ، ورق( ، رعون( وفي 
.^١١٩■ث]ةكإ\؛\وك، اا؛ؤوسة=ظلم ،ورف(إلنقوله: ١( وفيرد(،ورض 

،ورب( ، ورعون( ، ورك( ، وبع( الثاني، الأصل في لت ءيإساد؛،، 
،ورن( ، ح( ورم، ورح( ، ورو( ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، ورط( 
رر/ّاآث؛حل(.رااكسراا نح وبعض ، ورف( ، ٢( ، ١ ورض ، ورد( 
قيسليمان الشيخ قال مريبأ، كلمات ثلاث بمقدار بياض رل( وفي 

—وافهوكأيه الراوي، لأم المصمم، بقض اروئد ؛ ٤( ٤ ٤ / ١ ر اااكيير،ا 
حمظهء.من كنته أو غيره عن ملة أعلم— 

عن١( ٥ ٩ / ١ ٠ ر - الزواىوا< ارُجمع في -كما اراعير(( في الطراني رواه 
غيرالصحيح رحال ®رحاله ت الهيثمي قال . همحفهالصامثا بن ادة عب

.الحديث،((حن وهو لهيعة ابن 
»إنهبلففل: ( ٣٨٧/ ١ ر ممد وابن ، ٢(  ٠٢٧ ٦ رقم  ٠٣٨ ر٧٣/ أحمد وروا، 

أعلةوبهذا م، يلم ورحل لهيعة، ابن وفيه • ه؛؛ يقام ؤإنما لي يقام لا 
رش،؛نالهيثمي 

.ر٧٣( صفحة في ذكره تقدم لسبب تيمية ابن الإسلام شيخ به احتج وقد 





للداعيالمدعو لئعض سبب الدعوْ تلك أن I عشزه الئانيه 
.له وعداؤته 

ىَ  م

.للمدعو عباده الدعوة تلك تمله i الئالئهعشر0 

العبادة.يلك المدعو كفر ت زة عش الرابعه 

الناس.أصل كونه سبب هي الأمور هده أف ! الخامهعسزْ 
الخامثة.الأية نمير ادمهعشأزة؛ ال

أمهالأوثان عيدة ، ر وهوإقرار • النجيب الأمر • عشنة السابعه 
الشدائدمحييينقى تدعويه هدا ولأجل اشُ، إلا المصهلؤ لايجيب 

والتأدبالتوحيد، حمى . المصطفى حمايه ت عشزة الئامنه 
غاش..

٠٠٠

-عبدةراوهوإقرارهم ■' و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ورن( ، )ج( في )١( 
.الأوىن-(،

١٦٨ور 



مح(مؤهمحناك.
وممزن ئم  ١٤٤محؤ، لا ك أدمج؛ 

هَنلييرو'؛©' ثن يٌنم؛—ثج تا دؤفي، ؤ ؛ وقشبه 
]ظ>[الآيهرم.

أحديوم . التي ّج ■ قال ■ُمحمح آني عن ررالصحيح،( وفي 
تينزك ! ؟ سثهلم« نجوا قوم ملح رركيى ; فقاو رباهمته، وكسزت 

[^.١٢٨:]شعسان ه ث،1أكئآلأرى وؤ 
ولعإدا يقول افوه ومحول ١^٣٤ ؤقفئر عمن ابن عن وفيه؛ 

..َْْ؟مء  الننرراللهم : الفغر من الأخيرة ي في ال5مع بى وأنة 
.ومةمن4 ■'ؤ■■■ تعالن قوله إلن و)د(: ، و)ق( ، في)عون( )١( 

،ولغ؛ ' ٢؛ ' ١ ورش ' '٣، ٢ ' ١ ورز درن،' ، ورج، ، ورب، ، ومي)٤٣( 
ومقئ لاقإى ما أيئغث ؤ ت تعالى اش قول اب راب! ولمح( ، و)مح( ، و)ر( 
.،< ]الأعراف[ 4 ءؤولآأشبمامحمح ]لئموله:4 ئون 

•كإٌبين الآثمحز، ذكرت ورف( ، ٢( ، ١ و)ض ، لمع؟( ونخة 
ؤ ١١ '■الأية أتم و)ف( ، ٢( ض و) ، مي)د( )٢( 

ٍ. 4،( ممهونسلإمججم 
ا؟با(صصلأ/)ه/ا،ا،(طآ،وِ)م؟ا£أرفإاJخارى رواْ )٣( 
في)ق(،و)ج(،و)زا،؟،م(،و)شا،أ(،و)غ(،و)ر(،وس)٤( 

/Y())ارمي((ومي)د(: . »من« : ( ٧٢٦الحميد.



،الحمدا، ولك رج لمذحمده، افه مئ يقول! بعدما وفلأنأ،؛ فلأنأ 

عمري،بن ونهيو أب، بن صفواو على راتدعو؛ : روايه وفي 
رم.4 ؤ : ثزلت ؛ والحاوثينهشام« 

•ا ر عليه أزل حين ه الله رسول قام قال؛ ■محققته هريرة أبي عن وفيه 
محزم!لريانشن :رم قال ٢[ ١ ٤ ]١^: i  ؤ

ثسئأ.اش من عنكم أعني لا أنمسكم، اشتروا ئحوها~ —أوكلمه 
شيئأ.اش من عك أغي لا ا اتق عبد بن عباس يا 

^يئكمنالهتجآ.اش.ا ياصمهئرئول 

رواْاوخارى)ه/ا،ا،رءما،ا••؛(.)١( 
٤٨٦/ أحمد)و ت ووصله مرملأ، ( ٤٠٧٠رقم  ٩٩/ البخاري)ه رواه )٢( 

من( ٤٧واتجري)٦; ، ٣( ٠ ٠ ٤ رئم ١ ٠ ٦ والترُذي)ه/ ، ( ٥٦٧٤رقم 
لكنفيه، متكلم وعمر عمر، ابن عن سالم عن حمزة بن عمر طريق 

الترمذي،،سن ارصحيح في الألبائي وصححه تقدم، كما صحح الحدث 
(٢٤٠٢.)

.عليه،، رررو و)د(: ، وش)خ( ، عليه،، ءأنزك الثاني: الأصل في )٣( 
.ارفقاوا،و)ف(: ، ٢( و)ضا، ، و)ق( ، في)٤٣( )٤( 

٣(،ورغ(،وبج(،٢، ١، و)ز ، ،و)ل( و)أ(،و)ب( ، و)ط( وقي)عون(، 
،ح( و)م، ٢( وبع ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( و)شا، ، ويح( ، و)ن( ، و)ت( 
.الصمافقال،،ررئصعن. ت و)د( ، وبخ( 

،٢( ويع ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، )ط( في ه أنإلا 
.قال،،>رئم وفي)ت(: ، رروقال،، ت ورغ( 



عنكأغني لا شئت ما مالي من نيتي إ محمل بتت قامحلمه ويا 

ذ/*سئاه.
•الآيسن فسثر ت• 

اكانيه:ضُك.
قييؤمنون الأولياء مادات وحلمه المزنليى ث قنوت ت الئالئه 

الصلاة.

كماو.المدعوعيهم أو الرابعه؛ 
التكماو!غالب يمعاإها لا أشياء يعلوا أنهم ت ة الخام

ا.[أ إ بنوعئهم ت ، رأيهم مع بالقش اشمحل ؛ ومنها
.i لتلأكمنٌرى ؤ ذلك؛ في اشُعالمه أنزل المادّة: 

.وآمنواعليهم فتاب ه أديوبمم ؤ • قولئ •' المابعأ 
النوازل.في المنون i الثامنة 

وأنماءآبائهم.بأنمايهم الصلاة في المدعوعليهم تسمية التاسعة! 
.٢( ٠ ٦ رقم ١  ٩٢لم)١; وم، ( ٢٧٥٣رقم ٦ الخاري)٤; رواْ )١( 
■رأٌعكونهمر؛ فيرم،ترى 
المخ.شة من مشت وهو الأصل، من سقط المعقوضن ين ما )٣( 



.المتون في الم،نص لنتة ت العاشرة 

محته: رأ، لإل لئا ^١، ئ. : ض؛ الحاديه 
ه.تسئ 

ار سب ما يعل بحتث الأمر، هذا فى س جده I عشزة الشانيه 
لنسُتجأالآذ.وكيلك \يمح0.< تإلئ 

ررلأأفيظاخاش:والأي وه.للأبم ق: 
.لأأعنىمجيناشضآ« )ريافافأستحثي! : حإ • شيئآ،؛ 

نئدةز؛،-و>ط١^^؛-cSlBفإذا>خ
فيمائظر ثم الحي، إلا يقول لا س أئه الإنسان وآمن ا، أ العالمي ثاء 
•الدين وعربه التوحيد له يثيى الأف؛ الناس حواص ئلوب قي وبع 

.اش. رسول راتحة ! ٢( ، ١ )ثن ، ٣( ٢، ، ١ )ز في 
و)ف(، ٢( ، ١ ورض ، ورخ( ، رم( وفي ، عليه..؛؛ رلت رالثا ت رب( في 

.ءاوها<اش أنزل ررلئا رد(; وفى ، ءعليه(؛ رض(: زادفى أنزل،، ررلما 
ورمح(، و)خ( ، ٢( ، ١ ورش ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، ورع( ، ورن( ، رب( في 

.الجنون،بهإلئ نسب ما فعل ما فعل رربحيث 
ورج(.، رن( من وهو ، ورمح( ، ورمحن( الأصل من محقهل المعقوفتين ين ما 

ورض؟(.، ورر( ، وئ( ، ٣( ٢، ورز١، ، ٢( وررا، ، ورل( ، ورم( ، ورط-( 
•يغني® لا المرسلين وهومحيي به صرح ررفاذا ؛ ورب( ، رعون( ش وجاء 

ورف(:، ١( ورض ، ورد( ، ورن( ، ورخ( ، ورم( ، ورق( ، رط-( ي وف
.أنه المرمحالين ررمحيي 

.؟!،، بغيره ررفكيف ؛ يعدم رعون( في 



أر(مؤمحص.
نوغأءأو مادا ضدهتِئأوإ عن ئ ^١ 

٠^

ررإذا: همن ه فىلراشح((صأبىشيْ 
حصعانآكؤيه،صزبت ، الثماء اشُالأمزش مضى 
.إدائءنمبهر■حمحئآؤ دلك، يفدهم صفوان، ئى مد1ه آ ر 'كأيه 
yii ،،بي<،طامئ^

نقيان-وصمه يمض يوى بعضه ; هكذاالثأع ومنثرى الث_نع، 

تعالى؛اطه قول ارباب  '■وبغ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ولمج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ في)ز )١( 
ولإفي(ألثثؤت يروؤ_ج نماث( اشلأمم=ظوبم< ين ؤ

يسإلا بمدهُ القثعه تمع ولا ي(ظؤار'و^ر يمم لدر ُيا شنك ين يهتا ثم ُبما الائه، 
أيىلأٍثقإئاوشلهظلأه

وفي، ١^٠٩ ه ئربهتد عن، قئ إدا ■مئ ُؤ • تعالى( الله قول ;!ب ١١ت إق( وفيا 
. ٩١١ه •^ 2jقال، مادا ؤ ١١إلئ! و)مح( ، )ب،( 

.ر)كأتها((وبخ(: ، و)ج( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ في)ز )٢( 



ئحته،من ئلقيهاإلى الكلمه، منغ أصابعه— بين وبدئ نحرتها بكمه 
الساحرس'س،ضشهاضلمان 

صفيوأنشا،ونبمأكائفيو
يوملتا قال ئد أليس ت ل يثقا كدبة، مشه معها ب مكي يدركه، أن 

ررإذا: ه اش ننول قال : قال ه ننعان بن الئئاس وعن 
الثماواتأحدت بالوحي، ئكلم ت بالأمر يوحي أن تعالى الله أراد 
دلكتسح هإذا . اش. حوفآمى ثديية، رعدة— ; -أوقال رجمه منه 

أوغمن أول فيكون ئجدأ، فه آ ر وحروا صعقوا الثماوات؛ أهل 
تمؤثم أراد، ئما ا ر وحيه اطه'من مكلمه ، اءو جئريل ت رأته 

ئالن4ا:ْاذا شامتاءهمجها
الكبيئ.ياجبريل؟بولحمرل:قال 

.والكاهن،ءالساحر وبخ(: ، ولمج( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ في)ز )١( 
،و)ح( ، و)د( ، وبخ( ، و)مح( ، و)ب( ، و)ر( ، ٢( وبع ، و)م( ، في)ك( )٢( 

.وكدا(؛ كدا كدا رريوم ! ٢( ، ١ )ض وفي ، وكدا؛، كدا وكدا، كدا اريوم ت و)ف( 
فيسليمان الشيخ قال الكلمتين. هاتين بمئدار بياض بعدها بع( وفي 

.اووضع« هدا في الئنقث بثص )رهكزا : ( ٤٨٩»اكيسيرا()ا/ 
(.٤٧٠١البخاري)!/٠٨^رواء )٣( 
،و)ل( ، و)ج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ط( ، و)ب( ، ورعون( ، في)ك( )٤( 

•حريا؛' أوئال ءصعقوا ت و)د( ، ولمخ( ، ورمح( ، ورر( ، وبخ( ، ورق( 
ررغك«.اكاني:الأصل في )٥( 



■مرينقكهي جيرين، قال ما مئو ظهم فيقولون ر ز آ قال ]
،.،((رل اشُ.( أمره حيث إلى بالوحي 

فيعا:قً
الأولئ:مسئالآة.

منحصوصآ السرك، إبطال على الحجه من فيها ما • الثانيه 

و)ش، و)ز٢( ، و)ق( ، و)ب( ، و)ك( الأصل، من سقط المعقوفين ين ما 
المخ،شة من مشت وهو و)ت(. ، و)م( ، و)مح( ، و)ر( ، ٢( ويع ، ٢( 

التخرج.ومصادر ، ( ٧٧٢)آ/ اس« ورافح ، ٤( ٩ ٠ وررالمسيرا؛)ا■/ 
هلرربممى بعدم: اااكسرا<)\إ^٩^-0^^( في سلمان الشيخ قال 

الحدثوتمام . رواه®ومن الحدث ثمام يكتب أن أراد ولعله الؤلف 
المخ.من شيء في التبييض هدا أر ولم ■ والأرض؛؛ الثماء ارمي ت بعدم 
فيوالمروزي (، ٥٢٧رمم  ٠٣٦ / تة،؛)١ ارالفي عاصم أبي ابن رواه 

في)رالتوحيد((خزبمة وابن ، ٢( ١ ٦ رقم  ٢٣٦ا/ الصلاة®) قدر ررتعفليم 
والطراز، ( ٢٧٨/١ررتمرْ®)٩ في واتجري ، ٢( ٠ ٦ رقم  ٣٤٨/١)

®ارالحلية في وأبونعيم (، ٥٩١رقم  ٦٣٣ / )١ ® المساميين ند ررمفي 
،( ٨٨٤رمم  ٤٥٢ررالمعجم(()٢; ز الأعرابي وابن ١(، ١-٣٥  ٥٢)ه/ 

ررالخلخة((في وأبوالشيخ ، ( ٦٦٨رمم ١ ٠  ٩٢في»الشريعة<ا)م والآ-مي 
٥ه-أ١ ررالأمماءوالصفات®)ا/'ا١ في والميهقي ، ١(  ٦٢ر'قم ٥ ٠ ١ )٢/ 

ّندهفي والحديث . ( ٣٩٨ااميرْ®)٦/ في والبغوي ، ( ٤٣٥رقم 
الحديثلكن عنعن، وقد مدلس لم مبن والوليد صعيفا، حماد بن نعيم 

إمامصححه وليلك التقدم، ■ظتمحه هريرة أبي حديث ا منهشواهد له 
بالصحيح.إلا يحتج لا أنه رزالتوحيد® في ذكر لأنه حريمه؛ ابن الأئمة 



راآيويى تفج إنها قيل: التي الأيه وهئ الئالخين، ض طق 
.آر [ الملب من ] الشرك مجرة 

.i قأزإظزهملإأهئ ؤ : اكالئه:فئمي 
■دبك عن محرابهم بب حمالرابعة؛ 

•وكذا® كذا ررقال ذلك! بعد بقوله يجيثهم جبريل أل ت ة الخام

جبريل.رأسه يربع من أول ذكرأف السائمة: 
•لأيهمبمألويه كيهم؛ الثماوات لأهو رم يقوو الساوعة:أنة 

ئؤز.الئماوات أهو بمر العني أف ؛ ^ ٠١٧١
^بفاشاواتولأماشأمائآر؛/

•الثئ أٌرْ حنث إلى بالوحي يكهي الذي هو مريل أف : العامر٥ 
رر الشيامحلين استراق ذكئ : الحاديهعشز٠ 

و)ف(، و)د( ، و)ت( ، ولمخ( ، و)م( الأصل، من ثئته ررعروق؛( كلمة 
(.و)ض١،٢

النسخ.يقية من وهومشت الأصل، من شل المعقوفتين ين ما 
.يقولة« )رأته و)م(: ، في)ل( 

•ونس، ، ص)^( المعموشن محن ما 
.الئمع؛؛ ررالشياطين في)م(; 



.، ر ثعضآ تعضهم ركويت، صثة ت الثانيهعشزه 
.^٢، الي إرّاو س: 

وتارةيلقيها، أن قبل آ ر الشهاب يدركه ناره أنه ت عقره الرايعه 
•ئدوكه أف قل الإنس مى وق أدن في يمحها 

الأحيان.بعص يصدق الكاهن كون ت الأحامسهعشزة 

كذبة.مئه معها ؟قدب كونه ت عشره السادّه 

اشالكبمة طك إلا كدلإ بمدى م رن أنه : طزة المابمه 
الثّماء.مى سمعت 

i م

بواحدْئتعالمول كيم، للباطل، النفوس قبول • عشزْ الئامنه 

!؟ بمؤ'كدنه يعمبروف ولا 

الكلمه،ا ر تلك بعض إل وسهز يلقي كويهم ؛ عشزهالتامعه 
:٢( ، ١ و)ض ، وفى)ت( ، بعض؛؛ علئ بعضهم ارركوب ت و)يى( ، في)عون( )١( 

.بعقساافوق رربعضهم 
،و)ر( ، و)غ( ، ٢( و)شا، ، ورج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ي)ب( ف)٢( 

.ررالشهاب((و)مح(: 
.الشهابتارة؛،ررأنهيدركه فى)عون( )٣( 
.رركونه((I و)ق( ، في)عون( )٤( 
،٣( ٢، ، ١ و)ز ، )ب( وفي • يتلك،< بعض علئ بعضهم اريلقي ؛ في)عون( )٥( 

منبعضهم يتلقئ رركونهم ؛ و)ر( ، و)غ( ، و)ج( و)نآ، ، ٢( ، ١ و)ش 
.)ت(:»؛_،، وش تك...((، بعض 



.بها وينتدنوف ويحمظوه 

ا.ر خلافآللنعئلة الصفات إثبات : المنرون 
والعئيالرجفه تلك أل التصريح : والعنروو الحاديه 

الله..من حومحا 

ثجدآ.لله حوول أيهم I الثانيهوالعنرول 

...

.المعطلةا، ر>حلأفآتكلأم ! )عون( في 
فيبأن ١١و)ج(:، و)ن( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ١، و)ز ، ر)ط( ، في)عون( 

 Lj«:)الرجفة ،وش)د.



مفاص-ى

رتههِلإوءنثّثوأإق أف بجامل  ٧٢يع وأنذر ؤ ؛ افه. وقول 
.[٥١:]الأنعام ه ولاثفج له،رثندومحءولة 

,رن [ ٤ ٤ : ]الزمر ه هلة،أفثعهيآ ؤ : ومحنله 
[.٢٥٥]البقرة:4 بمدْ؟إلأأادمحء قثثح يا٢٧ من ؤ ومله؛ 

أنبمد ئ إلا ثقا ثسيلم سؤر لا ٢^٣؛^، ة ملك شر جِ ؤ ■' وقؤله 
ا-آ[رن.: ]١^٠؛ i آذنآش/مح،دثلأنتني 

،٢( ، ١ و)ض ، و)د( ، و)ح( ، ورمح( و)قآ، ، و)أ( ، ورع"١( ، رب( فير 
:التخ بقية عاى زيادة الأية هذه بعد ( ٧٧٨)Y/الحميد١١ وررفتح ، ورف( 
بيوولأبى لا بوِتم ملآن ثن ثاثؤأأايمو١ث ٧ ؟بما ؤ : ررومؤله 

.^١١ ١١[ ٢٥٤\ّ■: ] 4 ئلأُولأممة 
يعدنسخة)ك( وذكرتها الزمر، آية قبل لكن، رعون( نسخة أولها ودكرت 

أهده البقرة آية الشروح— —وكدا النسخ بقية تذكر ولم الأتية. سبأ آية 
وفي)عون(ّ الآيةاا ه رأينأنده أن ررؤ قوله: إلئ ورن( الثاني، الأصل في 

.^١١ ارؤ..إاألقوت رمح(:وفي ه، ؤ إلئقوله 
الممشابتدأ ورو( ، ولغ( ٢( و)شا، ، ورق( ، ورن( ، ٣( ٢، ، ١ رز وفير 

الآيةقوله:>لأةتيص--4.
4ارأؤولأدئمسىإلأم،آةنئ، تعالى: قوله الأية هده مكان ذكر رب( وفير 

.يعدها ذكريها )مح( وفي ' [؛؛ ٢٨• ]الأنياء 



هآذنبممتندو0\ؤلآممظؤى يآدعؤإأوتى ؤ : ومحؤله 
[اوتير٢٢ُه]سأ: 

بهيثنلى ما كل سواه عما الله ءرش ت آ ر العثاس أبو قال 
عونآيكول أو ، منه قط أو ملك لعيره ؟كوف أن ثني، ، المنركوف 

أرالأضإيِضأذقوُالئئ،
فهذه[ ٢٨ت ]الأنبياء ^ آيبمنئ ليي إلا ؤ ت تعالكل( قال كنا 

نفاهاكما القيامة يوم مئثصة هي الننركوذ، ظنها التي الشفاعه 
يبدألا ، ويحمده لربه ثنجد يأتح، أنه . النبي وأحبر ، القرآن 

ئمط،وسل يسمع، ويل رأسك، ررارخ له؛ يقال ثم أولا، يالشقاعة 

غيرحطررالتوحبدأ؛ نخ بعض رروفي ت ( ٧٧٩)y/ الحميد؛١ ررفتح في قال 
الشيخأصل في، ليثثا الأيتان وهاتان [ والأنبياء النجم ذكرآيتي، ثم ] الشيخ 

ئاذمنا،ظظمح1مد«.
يأدءنإأل;ينث\قتمي،د/زأشلااروقوله:ؤ في)ع(،و)ط(،و)د(،و)ف(:)١( 

ثناآثينك ذ-هثاين ثم دلإفيامحرتي_اؤبما آلثثنiت  s_iيرم يثم١لا ثتنبمظؤى 
١لأيه®.ه لدُ ؛،أدى ٢٠١ؤ عندء7 أيسه ولاح ي-ثمينطهر. 

رروقول:ؤم،(،و)غ(،و)ر(:،٣(،و)ن(،)ج(،و)ش١،٢
ؤنؤ'ؤغت مح م،قودإله درو ٠ثمالا ^لأط=ظريك< 

.اه اآ ه كء لمي، تبمتدءآإلا ألثمعق 
،و)ق(،وفى)ب( • هالأية؛، ؤ.. وفير)عون(إلئ،قوله: 

الماس'؛أبو • وفي)_( ، ٠؛ تنمية ابن، راأبو؛نمام، و)ل('ت ، في،)عون( )٢( 
*وسبميةآا ين أحمد 

.)رتق((هم،)_(: )٣( 



ُائئغئئتي.ءا،,
بمثامم؟ا(رأ،.الناس لهأُوهزئزة:»_!_ وقاو 

م.خالصامذف( لأإله1َلأاشُ، ; ))_UJ :قال 
أشنكننن تكوو ولا افه، الإخلأص لأهل الشفاعة نلك 

أهلعش يممصل الذي هو ئبحانه اشَ أن : ا ر وحقيمته 
لنكرمهنشمع؛ أن له أذو نس دعاء يواسطه لهم منفر ، ، رالإحلامحى 

المحمود.المقام وينال 
؛وبجداشنك، فيها كان U :  ٧١نفائ اض رم فالئفاط 

نكونلا أنها المؤ. ثذ ويد ثواضخ، في ش الشفاثه أتت 

رقميا(س ١٨٠إم)ا/رواْاوخاري)أ/ِاأرقمآ"م\ئة(،وم)١( 
.هثفهمالك بن أس حديث 

،و)ت( ، ورخ( ، ورمح( ، ٢( و)ع ، ٢( ورثزا، ، ورق( ، ورز١( ، رب( في )٦( 
اه«.رسول يا بشفاعتك ... ١١ت ورف( ، ٢( ، ١ ورض ، ورد( ، ورح( 

رواهاوخاريرا/امارقم\،ا،(ار٣( 
ورف(;، ٢( ١، ورض ، ورد( ، ورخ( ، ورمح( ، ورحل( ، ورب( ، رعون( قي ر٤( 

ّاروحقيمتهارا 

ررأهلالتوحيدء,ت ٢( رثزا، فيرز١،،ورن(،ورِءا، رْ، 
.الشناعث..«ررفإذ : الثاني الأصل في راّ( 
وهو، y.(  ٥١تأليفه ررالإيمان ■' في تيمية ابن الإسلام شيح كلام .( ٧١

١—٨٧( ٧٧ر٧/ الفتاوئ® رامجمؤئ صمن مْدوع 





ئر(مؤاهص1
محة4 ثك -آمذ يدي لا ١^، 

زتحض ررلما قال أبيه عن المسسس، ابن عن ررالصححء في 
،أميه أبي بن اممه عبد ؛ وعنده ، . اممه ومول ،َحاءه ١^^١؛ طالب، أيا 

الأ،ئأحاغسدهازأ؛وخيل،فقاللأ:بجإم:لأبمإلأ 
.عناداشء<

؟المطلب، عبد مئة عن أرعب، له! يقالا 
هوعلئ: ، رقال ما آخر يىكان آ، ر قأءادا المص.، عليه فأعاد 

اشُ!لأإلةإلا : ،َهأذ:ئوو 
،و)ل<( ، )ن( ، ولمج( ، و)أ( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ط( ، ورعون( ، بع( في )١( 

اشول نرريابخ و)ذأ(: ، ١( و)ض ، و)ات،( ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( ، ١ ورش 
.الآيهاآ ه هلإ؛آقبحىسثاأ مىأجبك ؤ ت تعالئ 

•وبخ، ، و)ل( ، و)ن( ، و)ن( ، و)أ( ، بع( قي ليست، راالآةا< كلمة أن إلا 
.نئن\ُصت4الآأ(اآ(إئقوله: وفي)ك(،و)د(،و)ص 

ورف(:، ٢( ، ١ ورض ، ٢( ويع ، و)شل( ، و)ق( ، و)ط( ، ش)مون( )٢( 
.الأول؛،!؛،،١١ كلامهما ررقآعادا ; وفى)أ( ، عش؛؛ للقأءادا 

.قال؛، أوما كلامه ارآحر ! وفي)ب،( ، كلامهء آحر • را• ت )ل( في )٣( 



فأنزق، محك(( أنة ثب نا ثك ررلأضفزن : ه الم فقاو 
هلأس-مدكيرا ءامؤأقث1ثعفروأ ؤاقدى ممئي ماَكاءى ؤ ت .  ;.^١

ا.[ل١١٣]اكوبة:

أحيكمى تهدى لا إغث ؤ ; طاف أبي في اطه وأنرو 
؛[((٥٦: زاكصص ه ةدىسدثاأ 

٠٠٠

ذِزا:ه
.الأية ه لصبكن مى إقث،لأتهديى ؤ قوله! تفسير الأولى؛ 

الثتن،نيإأءامتؤأ وأهك\ ^؛^٠ ماِكالى ؤ ؛ قوله تفسير ت الثانية 
ةوذ4\ي/

:»م : قوله. تفسيئ م - وهىاكن1لههمة - : الثالثه 
العلم.يدعي مذ عليه ما بخلاف اشُ؛؛ إلا لاإله 

ررالآة«.: بعدها١( ورض ، ورح( ، ٢( ، ١ ورش ، ورل( ، ورب( ، رعون( في ( ١ر 
4 ثمحًكاماأوفي•• ررؤ ت و)م(أأئقوله ، وئ( ، و)ج( ، و)س( ، وفي)ع(  Jjj ؛؛•

ثمأم•• ررؤ ؛ إلئ وزف( ، ٢( ورض ، ورد( ، رن( وفي 
٠ه■أ( أإءحيوِ لتحنب 

.( ٢٤م ٥ ٤ را/ ^ ، ( ٠١٣٦ رقم  ٩٥ر؟/ رواءالبخاري ر\( 
 )T( في )ورط( ، ٢( ، ١ ورش ، وزر( ، ورغ( ، ورج( ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، رعون،

.ررالعفليمة،،رق(: وفي ، ورف(: ، ٢( ، ١ ورض ، ورم( ، ورل( 



َََُْرََََُْْ, ,fit قالإذ . النؤ مراد يعرفون معه ونى جهل أبا أن : الرابعة ي.
ش٣ُ خيو أبو نن اشُ فمج . اشُ« إلا إلهَ لا ررئز : ره ولئ،و 
الإسلام.بام 

.عمه إسلام في ومبالعته ه جده ة! الخام

وأسلافه.الئطف عبد إسلام وعم تى عاى الرد السادسة؛ 
ديك.عن يهن بل ثه، يعمن مام ية ، راسثني السادعه:كوثه. 

ا.ر ان الإنعلى الثوء أصحاب نضره الثامنة؛ 
والأكابر.الأسلاف يعظمم مضرة التاسعة; 
رهجهل ر لاستدلال ذك؛ سذفى : العاشرة 

,.؛؛ ٥١.ذ-ْ ُه. لأته؛ بالحوام الأعمال بكون الناهد ؛ عشره الحائية 

:٢( ١، ،و)ض ،و)م(،و)ت( ،و)ْح( ،و)ق( في)عون(،و)س(،و)ط( 
،الرحل(( او ف)رإذا و)غ(; ، ٢( ، و)شا' ، ٣( ٢، ، ١ وفي)ز . قاَل((ررإذا 

•لرجل؛؛ قال ررإذا ■ ديخ، ورن،' رب،' وقي 
.ررستغفر(( و)مح(: ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، و)ش١ ، و)ج( ، و)ن( ، في)ب( 

.والإسلام((و)ر(: ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ورج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ في)ر 
.الإشان((علن : أوقال الإسلام ررعلن وفي)ب(: 

،ورو( ، و)غ( ، و)ج( ، و)ن( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ، ١ ٢، و)ر ، ي)ب( ف
.والاستدلال((بعضها وفي . الجاهلية((®لاستدلال ؛ و)مح( 

.ررلكون((و)غ(: ، و)ج( ، و)ن( ، في)ب( 



لوئالهاششُرم

الصائن؛يلومحت، في الشبهة هذه كثر قي التأقو : همنزهالثانيه 
ديكريرو،ئباكته. ْع بها، إلا يجادلوْ لم أثهم القصة في لأن 

•اقثصرواهمليها ووضوحهاعتذهم، فلأجل'عظمتها 

ررلس،؛: ( ٠٥٤ / ورلاكسر(()ا ، و)ف( ، في)ط( )١( 

١٨٦١٥



ى

[ر١٧١/١لالماء;
عس'ِيى شوأ ٩ آلطف 

رهاوؤ ; تعالئ اش قول في محل عباس ابن عن ررالصحيح؛؛ في 
[٢٣؛^ 11ر، ه وقئإ وبمث ولابموش  ١٤١٣Vjود! تاِلهةؤؤلأثورل ثُئورل 
أوحئهلكوا فلما نؤح، قوم من الحى ص رجال أسماء ررهده قال؛ 

يجلسوفكانوا التي مجالمهم إلئ انصئوا أن ! قومهم إلؤي الشيهلان 
إداحتى ،، رتعتد ا ر 1للم ، ممعلوا و1سماوهلم، وسثوها أنصابآ فيها 
.ارالآة« ؛ بعدهاو)ل( ، و)ءون( ، )ك( فى )١( 
،و)غ( (، ٢٤١و)ش ، و)ج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ب( ، )عون( في )٢( 

.١^١؛ ه ولأن؛ؤإعأ قوله؛ؤ.. إلئ ولمح( ، و)مح( ، و)ر( 
الأصلمن والمئت . راولم؛؛ ؛ و)م( ، ٢( و)ع ، و)س( ، و)ك( الأصل، في )٣( 

٠البخاريء وراصحيح ، المخ وبقية ، الثاني 
،رغ، ، وأج، ، ورن، ،  ٢٢، ١ ورش ، ورق، ، ٣( ٢، ، ١ ورز ، رب( ي ف)٤( 

يعتدواه.ررفلم ؛ ( ٨٤٨)y/الحميدة فتح ور) ، ورر( 



ره.عنيت(( ، ذؤي أولئك هلك 
هكفواعالئررقالتيوسينض:َثش ج:

زر ١^٠٧ عيهم محتاو يمائيلمهم،تأ صوروا يم نورهم 
اشارئدظرونى'كناأطزت لا  ١١• قال ه اش رسول أ0 همنز وص 

.، رأخرجاه ورسوله(( عبداطه فقولوا إثماأناعبد، مريم، ابن 
»إ؛اقاواكو،دإئا: افث. ^  jliابنلإاس[ر؛اداَل; ]زص 

الخلإ((رْ،.تيممئا
رواْاوخارى)أ/،آ'ارقم«لإا،ئ(.

)رإغاثةامفان«ص)ا/إحا(.
ه.الخطاب بن عمر ص ( ٤٣٤ ٥ رقم ١  ٦٧الخاوي)٤; رواْ 
و)م(، ٢( و)شل، ، و)ق( ، ٣( ٢، و)زا، ، ولآ^( ، و)ع( الأصل، في 

أوكلمتين.كلمة بياض؛مقدار 
فيالبياض هدا ب )الئكدا :٥( ٦ ٢ / التيسير®)١  ١١في سليمان الشخ قال 

.غيرمعزوا،ولكزه""أيضآ- أصلالئصكيا، 
المءنضءباس..<ا،راولو)ف(: ، و)ت( ، و)ل( ، ثل( و) الثاني، الأصل وش 

.^ وكلاهما ا المسبحين® رروفي ت و)س( ، وقي)عون( 
الحديث،راوي لأنه الصواب؛ هو وهذا عباس® ابن رروعن ت ( ٢٤وفي)
•وغترْ الثاني الأصل في عله نص وكما 

تبييض.غير من قال® : ارقال و)ن(: ، ولمج( ، و)عون( ، وفي)ك( 
،و)مح( ، وفي)ب( •••؛؛، قال؛راوعنه ■' ففي)أ( اصهلربتا، المخ وبقية 
،وبخ( ، ( ٨٥٦د®)آ/ الحميارفع وفي ••■®، ه؛ال وق ١١ت و)حآ 
•تماساا اثن عن الصحيح رروقي ت  ٢٢، ١ ورض 

رراممشات®ض سعد وابن ، ( ٣٢٤٨، ١٨٥١^ n٣٥٠/ رواءأحمد 
(،١٤٠٩٧رقم  ٣٢٣رراث®)M في شب أبي وابن (، ١ -١٨ ١ ٨ ٠ )آ/ 

رقم٢  ٦٨والماثي)ه/ ، ١( ٠ ٢ رقم  ٩٧/ ارالمة®)١ في عاصم أبي وابن 



ررهنك: قال ه الله رسول أن •هض مسمود ابن عن ولررمسلمر؛ 
اصنئون(ا،قالهالأألن.

فيزناهً
لهتتجث؛ بعده، ، روبابين الباب هذا همهم من ٢ ر [ أن ل الأولى؛ 

النحب.لالهالودسا ويمليبه اممه قدرة من ورأئ الإسلام، غربة 
بشئههأمه الأرض وجه على حدث شرك أوو معرمه الثانيه؛ 

ا.ر الصالحين 

رفا٣١٦/٤(،وأصش)٣٠٢٩رفا٣١٠٠٨/٢(،وضس)
،( ٢٨٦٨،  ٢٨٦٧رنم  ٢٧٤)ة/ في»صمحه« حزيمة وابن ، ٢(  ٤٢٧

ِ<()ا/آخآرقا؟آه(،ومانىفىرس
١٨٣/٩(،وابنبن)٧٤٢رقم٢٨٩/١٨(،)١٢٧٤٧رةم١٢١/١٢)

،( ٤٦٦والخاكم)ا/ ، ( ٤٧٣رنم  ٩٨الجارود)٢; وابن ، ( ٣٨٧١رقم 
صححهوالحدث ■ءوقخ؛ل. ماس ابن حديث من ١(  ٢٧/ والسهمي)ه 

وشخالذمي، ووافقه الحاكم، إسناده وصحح حقان، وابن حريمة، ابن 
والشيخ، ٢(  ٩٣/ ا<)١ المقيم المحرامحل رراقصاء في تيمية ابن الإسلام 

الأوأني.والش؛خ ، ( ٥٦٢)آ/ في»ساضزاسل« 
.ء صحيح ررحديث ; الحديث بعد وفي)ع( 

(.٢٦٧٠رiم٢٠٥٥/٤لم)مرواء 
المخ،بقية من مثست وهو ، محل( و) الأصل من مقتل المعقوفتين بين ما 

(.٥٥٥ورراشير(()ا/

•ت ورط( ، في 
تجةرربثبهة (: ١١٢المديد(؛)وارإبطال ، ٥( ٥ ٥ / ارالمير(()١ في 

ؤنحتمليدي، محن التي الخلية المخ من شيء في أرها ولم • الصالحص،، 
ة.الخامالخألة لها ويشهد المؤلف، لكلام توضح ألها 



معريةهع !، ٧٥نبب وما ، الأنبياء دين يه غم شيء أوو : الثالئه 
أنَاشَأنم.

.ر، ثردها والفطر الشرائع كون ْع البنع لبول سب ت الرابعه 
;فالأق ، و\و\جو الخق نزغ ظ ذلك نشي أق : الخامه 

ثيئآوالدين العلم أهل مذ أناس قعل • والثاني الصالحيذ، تحثه 
َحنذبمئلمأيأةوالأق/ 

نوح،،ررسونة في التي الأية تفسير السادسة؛ 

ااحق:نىفىمح،واواظس:طةالآذئمكون 

نثبالمدعه أة السلف عن نقل لما شاهدا فيه أن ! الثامنة 
م.

مصيولوحن البدعة، إليه يزول بما السيطان معرفة التاسعة؛ 

الفاعل.

ومعرمةالغلو، عن الثهي وهي الكلية، القاعدة معرفة العاشرة؛ 
إليه•يؤول ما 

،ح( و)م، و)ر( ، و)غ( ، و)ج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ون( )عفي )١( 
.ارتردهاأوقالتذكرها« وفى)ب(: . ررتكزها«; ( ٥٥٥وءالتسر(()ا/ 

وفي)عون(:ررتسرآيةنوح«. و)غ(: ، ،و)ق( و)ن(،ورج( في)_(، )٢( 
إنوح؛؛ سورة نمير  ١١؛ ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ وفي)ز ، ثورة..؛ا®أية 



صالح.عمل لأحل المر علئ العكوف مضؤ0 الحاديهعثّزة: 
.إزالتهافي والحكمة التماثيل، عن الثهي معرفة ت عشزة الثانيه 
الحاجةوشدة ، القصة هذه سأن عظم معرفة • عشزة الثالثه 

•عنها العملة ْع إليها 

إياهافي'كتبقراءتهم وأعجب أعجب وهي عشرة؛ الرابعه 
بينهحال الله وكون الملام، وّْمئهءزبمٌنى والحديث، الممتير 

انمادات،هوأفصل نؤح لوم فنل أن اعتمدوا حتى ، ، ردبس 
والمال.للدم المنح الكمر ، هورعنه اقوورسؤله نهي أل واعثمدوا 
الشفاعة.إلا يريدوا لم أيهم التصريح ت عشز؛ ة الخام

أراثوار؛، الئزز صئثوا ١^ الثلماة أف ظثمي غنر؛: انمدّث 
ذلك.

يطرونيكمالا ١١ت ه قوله في العظيم الناف ؛ عشز؛ المابعه 
بلغمن علئ ومحلامه اقو فصلوات إلئآخره. ،، ,.. الصارئ أطزت 

.)رالقصية((: إلن و)ت( ، و)ل( ، في)عون( )١( 
;٢( ، ١ و)ض ، و)ف( ، و)د( ، و)مح( ، تل( ر) ، و)ب( ، في)عون( )٢( 

،ولمج(،و)ق(،وئ(،و)ر(،( ١٣،٢، اربينهموبينقلوبهمءا،وفي)ن(،)ز 
.ينئلوبهم((راحال : ( ٥٥٧والتسرء()١/ ٢(، ، ١ و)ش 

.. فهو ورسوله اقه نهن 4ا أد! »فاءممدوا ت ورغ( ، و)ق( ، ورمح( ، )ب( في )٣( 
...ا< أرادوا محوروهم ®الدين ت و)س( ، )عون( في )٤( 
،و)ن( ، و)ر( ، ٢( ، ١ و)ش ، وبخ( ، ٣( ٢، ، و)زر ، و)ب( ، )عون( في )٥( 

صارئ®الم: ٢( ، ١ ورض ، ورف( ، ورد( ، ح( ورم، ورق( ، ورج( 
فصلواتمرم ابن 



اللأغر'؛اثين.
الظن.بقلأك به/لث\نا اسضة: 

يفيهاالعلم، نسئ حص ئعتن لم أثها التصريح : عشرهالتامعه 
لقدم.وطح؛ وحوله، ئدو معرية نيان 

.العلماء موت العلم ئمد سب أو ت العشرون 

•الملأغٍالمبينٌ تلغ؛ى ما على عليه وسلامة ...  ١١ت و)ي( ، ولمج( ، في)ن( 
البلاغيلغ عليه راوملامه و)م(: ، وفي)_( ، بلغ..؛؛ ها ارعلئ ؛ وفي)ق( 

•المض؛،







تنالثياق- في -وهو محن إة ئأ حياته، آخر في محه نهئ فقد 
:قولهامعنى وهو مجد، يص لم ؤإل دلك، مذ عندها والصلأْ معلمه، 

لنتنوايكونوا لم ؤه الصحابة قاف ؛ مسحدأ،( يتحد أن ررحشي 
از اثخد فقد فيه، الصلاه مصيت موصع وكل منحدأ، متره حوو 

تآ ر . قاو كما مجدأ، ينش فيه؛ يصش موصع كل بل مسجدأ، 
.، رثحدأوطهورأ(، الأرض م ارجعك 

من)راو مرفوعآ: ؤئه مسعود ابن عن جثي ند بولااأحمداا 
المقوريتخذون والدين ، أحياء وهم الثاعه تدركهم من شزاوالناس 

رررصحيحه،، في حاتم أبو ورواه . مناجي،،
.مجارأ«يش فيه، ءالمحلأ؛ ; ٢( وبع ، و)ق( ، قي)ل( )١( 
ورافتح، ( ٦٧٧وارالاشضاء(()Y/ ، و)ت( ، وبع( اني، الثالأصل في )٢( 

.المذه( : ( ٨٨٨الحسد(()آ/ 
.( ٦٧٧،  ٦٧٤-٦٧٣الشم(()Y/الصراط دررامحاء قارن تنمه: 

(صجابرينيم٣٧٠/١١٢٥(،وسام)٣٣٥رتمM٧٤/١ري))٣( 
•ءوقخ؛في.اقه عبد 

—ه بأ —تعلقامجزوموالبخاري (، ٣٨٤٤رقم ٣ ٩ ٤ )٦/ أحمد رواه )٤( 
١(، ١٩٣٨رنم٣٧١أرالث(()U/ )بم/بم؛(،ووئشاينأبيبفي 

(،١٧٢٤رقم ١٣٦(،والبزارفيرامدْ(()ه/٢٧٢رقم ١٨٦/١و)١السد(()
رقم١٨٨/١٠ْ(،ومانىفىرراصر(()٣١٦رقم٢١٦لآ/

حبانوابن ، ( ٧٨٩رقم ٦ )y/ راصحيجه(( في خزيمة وابن (، ١٠٤١٣
،( ٥٢٨رنم ٤ ٥ ررالمد(()Y/ في والتاثي ، ( ٦٨٤٧رقم  ٠٢٦ / ١٣)

وأبونعيم(، ٤٠٢رقم ٧ ٩ ٩ / Y شيوحه(() رامعجم في الإسماعيلي وأبوكر 
تيميةابن إمحناده جود صحيح. حديث وهو ٠ ١( ٤ ٢ / ١ أصبهان((") ررأحبار قي 

ررالمجمع((في الطبراني إساد الهشمي وحس ، ( ٦٧٤)Y/ رر1لأةوفاء(( في 
(،٣٢٤اكررششاراض)ه/ئال (،وصئحهُأح٢٧/٢٠)

.١( —٩  ١٨)الساجد(( ررتحدير ش والألباني 









زا؛ثانوةمحهمصَ

جعللا رءاللهم ت قاو ه الله وو رم أل : لرالموطأ« في ، lU(,aزوئ 
أسيائهممحبور اثحدوا محوم على اقو عضب اشتد ، يعبد وئتآ مبري 

رن.نساجي(، 

مصعبأبي ورواية (، ٤٧٥رقم ٢ ٤ ٣ / ١ ) ررالموطأ(( في مالك روا0 ( ١ ) 
(٢ ٤ ٠ / ٢ ) ررالطبقات(( في معد وابن ، ( ١ ٨ ٤ ) سعيد بن وسويد (، ٥٧٠)

مزملأ.ر ا يبن عن صحيح د باسا 
ار)ه/؟ث-مأ(عبد مم(،وابن ٤٤٠رقم٢٢٠/١بمروئالهار)

بنعقناء عن أسلم بن نيد عن محمد بن عمر طريق من موصولا الحدث هدا 
هذامحمد بن عمر في احتلما وقد . هثه الخيري سعيد أبي عن يار 
أنهوالصحيح الثقة، العمري نبد ابن أم ، الفحيم، صهبان ابن هر هل 

)ه/اة~'أآئ(،التمهيد((  ١١عبدالبرقي وابن الثزار، كمارجحة الثاني، 
.٦( ٠ ١ ٦- ٠ ٠ ررالتسيره)ا/ في سليمان والشيح 

رقم٣ ١ ٤ / ١ ٢ ) أحمد عند هثفه هريرة أبي حديث من شاهد له والحديث 
(،١ ٠ ٥ ٥ رنم ٢ ٢ ٤ والحميدي)٢; ، ٢( ٤ ١ عد)Y/ موابن ، ( ٧٣٥٨

الكبير((ررالتاريح في والعقيلي (، ٦٦٨١رقم ١; يعلن)٢ وأبي 
،( ٢٨٣/ الحلية(()٦  ١١في نعيم وأبي ، ٤( ٤ التمهيد)ه/  ١١في كما 



•ا ر مجاهد ص منصور ص نفياذ ض ^•٥ جرير ولابن 
مررلكنظقو4أي : ؟ا[قاو : ]١^٠؛ 4 ;لإمحآذزئ وؤ 

ردئرْا( عاى محعكموا همات 
ظئرركان : محزر؛، عثاس ض ١^١؛ أبو ل  ISوفذ\ 

اميقلالحاغ«لْ/
خالقورر زائرات الثوه رثول 'رلنس قال؛ ۶^؛؛؛^ عباس ابن وعن 

آ.ر السنن أهل رواه • والسرج® والئتخذينءاليهاًاسجد 
/U(٣١٧ ) ، اوحدثين«ررمشيخة في والئلفي ، ( ٤٣اير)ه/عبد وابن

ارإتحاففي البوصيري قال صحح، ؤإساده (. ١٥١٠رقم  ٥٨٦/ )١ 
.رررجالخثئات«عنإذادأبي_ش;

.( ١٨— ١٧الماحدا؛)فى الألماني وصححه 
■تعالى® قوله ررفي ؛ و)ف( ، وفي)د( ، قوله« في مجاهد ارعن • بع، في ؤ١، 
،و)ق( ، و)ل( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ءل( ، و)ب( ، ون( )عى ف)٢( 

،و)د( ، ولمح( ، و)ت( ، و)خ( ، ح( و)م، و)ر( ، ويخ( ، ٢( ، ١ و)ش 
.للحاج..ةالثويق يلت رركان ؛ ف( و) ، ٢( ، ١ حس و) 

•"٨٤(  ٤٧/ v راشسره،ا)٢ في الطبري حرير ابن رواه )٣( 
.قال((عاس ابن »ءن الثاني: الأصل في )٤( 
رقم؟هخة(. ١٤١البخاري)ل/رواه )٥( 
.الناء،؛ من القبور ءرزائرات ! و)مح( ، و)ب( ، ٢( وبع ، و)أ( ، )عون( في )٦( 
والقلمالي(، ١٥٥٠رقم ٦ ٤ ٨ / ١ ) تدْ(، ررمفي الجعد بن علي رواه )٧( 

، ٢٩٨٤،  ٢٦٠٣، ٢٠٣٠رقم  ٤٧١رقمأه\ا\(،وأحمد)م  ٤٥٤)٤; 
وأبوداود(، ١ ١  ٩٣٦،  ٧٦٣١رقم  ١٨١شيبة)ه/ وابنأبي (، ٣١١٨

اثيوالم، ( ٠٣٢ م رئ٣٥٢/١واكرمدي)، ( ٣٢٣٦^ ٣٦٢)م 
ماجهوابن ، ٢(  ١٨١رقم  ٤٦٩وررالكبرئ(()٢; ، ٢( ٠  ٤٣رقم  ٩٤)؛/ 

١ ٧٨/ ١ الآثار«)٢ ذكل في»شرح والشحاوي (، ١  ٥٧٥رقم ٥ ٠ ٢ / )١ 





اشيةمعتى وذكر المبر، محاحم—، امم أيه ت الثامنة 
\ش.اس:َهزمحكرن 

العاثرة;َهسميحام.

أوزائرات®ررزوارات ■' وفي)ب( ■ ررزائرات® ؛ و)د( ، في)ق( )١( 
ررمحرحها®.ت ولمخ( ، في)عون( )٢( 



قمايا؛ف؟ذااسق 
محلأ(سس

هأذفسهظلم تن رنوح -عءمحتفم لثد ؤ ! تعالى ومله 
]اأتوة:مآا[الآةَلم

يجعلواررلأ : ه افه وو رم قاو ت قاو ؤتفه هزتزه أبى عن 
صلاثئمفإن علإ وصلوا عيدأ، يثري يجعلوا ولا محورأ، بجوئكم 
}ر ثمان ورواته حس، اصناد أبوداود رواه . كنتم؛،حيث بلغتي 

•قوله إلى يرح، ؛ و)مح، ، و)ر( ، ورق( ، ورو( ، ورب( ، ورك( ، بع( شي 
،ورج( ، ورن( ، ٣( ٢، ورزا، وفي)همون( ■ ١^؛؛ ثاعنتره ء؛إبزع؛قه • • ارؤ 

ه.هيمحقم •ثيبجو ؤ : تعائ قوله إلن ورغ( ، ٢( ، ورش١ 
ه:قولإلئ الأي—ة م أتورف( ، ١( ٢، ورض ، ورد( ، ورأ( ، وفي)٤٣( 

.•ألثؤضك<رُوشنجث4 • 4 
وفي، تا« ررحيث و)د(: ، ورح( ، ورخ( ، و)غ( ، ٣( ٢، ورز ، رج( في 
ااأونما«.و)هح(; ، ٢( ، ورش١ ، ورن( ، ١( ورز ، رب( 

(،٢٠٤٢رقم  ٣٣٦داود)٢; وأن ، ( ٤٨٨٠ رقم ٤  ١٠٣; روا،أحمد)٤ 
ررالثعّااافي والبيهقي (، ٨٠٣٠رقم \A ررالأوط(()\إ في والهلبراني 



ئزجؤإل يجيء ريلا زأئ أنه ٠؛ المحن بن علي وعن 
:وقال ينجاة، ، ثدئوزا، فيها مدخل ، من عند لكث 

هالله رئوو عن جدى، عذ أبي، ؤ أحييكم ألا 
سنىافإن ، قور1 جوتئي ولا ، عيدا فتري تتخدوا ررلأ : ئال 

رى.رواثفىرلالئئاjة(( أينر؛آ'ئقإ«. 
وحئن(، ٢٠٣ررالأذكار(()في النووي وشه ، ( ٣٨٦٥رقم  ٥٣)٦; 

،( ٢٦٦وررالإخابة(()، ( ٦٥٩ررالاقتضاء(()آ/ في تيمية ابن إتادْ 
اللهفان((ررإغاثة في القيم وابن (، ١٩٩المكي(()ارالصارم في الهادي عبد وابن 
م، ارالتيسير،()ا/ط\( مي انشخ وسلمانآل، ، ١(  ٩١)ل/ 

(. ٠١٧٨  ٢٨٢)آ/ داودء أبي سنن ا>صحح 
.فيها(( فيدعو >افيدحالها : الثاني الأصل في )١( 
ررأنمئئ،(ل! و)د( ، و)خ( ، و)مح( ، )ب( في )٢( 
فا0علي رروصلوا و)ف(: ، و)ح( ، و)مح( ، ٦( ويأ ، و)ب( ، في)ك( )٣( 

،وفي)عون(!علي..(( راولموا ؛ ،و)ءا( وفي)ط-( • •ي؛؛ صلاتكمتلغني 
النسخ،وبقية الأصلين، من والمشتا . سلمكم..(( فان علمي رروصلوا 

(.٦٢٨/١و١لاكتسير(()
،وئ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)؛،( ، و)ج( ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ي)ط-( ف)٤( 

.ارأينثا((،(; و)ف، و)د( ، ورخ، ورمح(' ، ٢( وبع وري، 
.لاواكت((وفى)زا7آ،م(:

(، ٤٣٦رقم ٤ المدني(()٢٩ إسماعيل عن ررحديثه في حجر بن علي رواء رْ، 
في-كما ،وارالمند(( ( ٤٧٦٢ رقم  ١٧٨/٥ررالخث(()في شيبة أبي وابن 

رراكارخ((في والبخاري ، ١( ٠  ٣٨م رن ٦١الخيرة((-)آ/اراتحاف، 
)٣٣-m٤٣ المي علن الصلاة ررففل في إساعيل والقاصي ، ١(  ٨٦)٢/ 
،٢٦رقم  ٢٨ءا()البي علن الصلاة ررفضل في عاصم أبي وابن ، ٢( ٠ رقم 
،٢( تيمية)٧٦ لأبن ررالإحنائية(( في كما راسته(( في منصور بن وسعيد ، ( ٢٧

يعلنوأبو اونص،لإن-، في -وّاق،إسادْ ( ٣٠٣-٣٠٢وررالامحاءا()١; 
فىارمثيخةاطثينالخJادية((



براءه.آية يئ تقالأولى: 

الخنئغاةَص.سُ:إجهُكرسا 
ووحمته.ورأءته علينا حرصه ذكر ت الئالثه 
نياريئأة ْع نخثوص، وجه على م0 زيانؤ عن نهته : الرابعه 

من!مصلالأصاو.

•الرثانؤ ئ الإكثار عن يهيئ • ة الخام
البيت.قى النافلة علئ حثه السائمة: 
.فيبمش ^٠ أته عدم رن ^ !نة الابعةُ: 

يئثعهعليه ر، وملأمه ولجل صلاه دآ0 ذلك تعليله ت الئامنه 
.، رأرادألمزب من يتوهمه ما إلئ حاحة فلا بعد، ؤإن 

رقم٤ ٩ ارالمختارة،،)Y/ في المقدسي والضياء (، ١٥٠٨رقم  ٥٨٥/ )١ 
أرالقولفي الثحاوي حسنه ومحي بثواهده، صحيح والحديث (, ٤٢٨

هذينعلى الكلام راالتيسرا،~ —في سليمان الشيح وأطال ، ( ٢٢٨اودع«)
تعليقهفي الألباني وصححه (، ٦٣١— صحتهما)أ/خآا' وبثن الحديثين 

.( ٩٥الماحي؛،)ررتحدير وفي إسماعيل، القاصي كتاب، عر 
.ررمتقؤآ( في)تا(:)١( 
و)مح(:، و)ر( ، و)غ( ، ٢( و)شل، ، و)ج( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، في)ب،( )٢( 

.و)مح(:، وفي)ب( ، لأ\}ُباا: في)عون()٣( 



الصلاةفي أمتؤ أعماو عليه تعرص التروخ في كوئه. ت التامعه 
والثلأم]ءذي[ره.

ورن(، و)مح( ، و)م( ، و)ل( ، و)ط( ، )ب( من المعق—وقتتن ين بما ( )١ 
.و)ف( ، ٢( ، ١ و)ض ، و)د( ، و)خ( 



ى

آكككف1وؤأث>هثاتن اهى ثن أئم ؤ : ئعالئ وقؤله 
اه[لأ/ساصثامح4]الماء:

أمك من آئو مثوق؛عند يمح، يثرين أسةر ثق ش ؤ ! ثعالى ومحؤله 
.أ ٦[ ٠ ت الuئدة ]ه 

همسجدا عقيم أمؤهم عنإعق و(لأقمن\ ؤ وقؤبه! 
[.٢١]الكهف: 

ررتجدا،،وفي،ورخ(،ورح(: ،ورس(،ورب،(،ورو(،ورمح( فيرك( ر١( 
٠رريعبدوزة ت )ط( 

ه«ررؤتنآث؛=كش_، وفىرق(: . ارأؤآل>تت4الآدة،افىرءون(إأئقوله: رآ( 
.ه« ^لآء1محخمحظأي• ررؤ و"فىرد(: 

.»الآةَ((قيآخرها: \لأوو\ٌ' في آ(كْا ، ١ ورض ، وزد( ، ورأ( ، رع( وفي رّآ( 
،رعون( وفي ه. ؤوسأصقأوككشزئاك قوله: الثانيإئ الأصل وفى 

.الأيه® ه م؛زة;ءتائي ؤ ت قوله إلى ورح( ، ورمح( ، ورق( ، ورب،( 
.١؟^<؛ ه شةظأسُ ررؤ.. رخ(: وفي 

وشمتررؤ.. و)غ(: ، ٢( ، ١ ورش ، ورج( ، ورن( ، ،٢( ٢، ، ١ ورو ، رس( وفي 
.الأيه® ه ءثه 



لكومن نس ءلسعن ت قاو افه. رسوو أو : ه،، رمي 'ض
.لوحلتموه(،صب جحر لودحئوا حتى بالمدة، حدوالمدة لبلكم 

؟والنصارئ اليهود ا الله رسول يا ؛ قالوا

.»دْن(ا؟.مجاثرا،ئ1ل;
روئافه ءإن قال! ه اممه رمول أل ؤمحه! يوبال عن ووراْسلماا 

ممحانيبمع أمتي محإو ، ومغالدها مشارقها يزأيت ،ً الأرض لي 
يإرنألتوالأبيص، الأحمر ت الكنرمح( وأنميت منها، لي روي ما 

عدواءاليهم يسلط لا وأن ، آ ر بعامة بمسه يهلكها لا أن لأمتي رش 
إدامحئد! يا : قال زش يإو بيصتهم، ييشيخ أشيهم يوئ مذ 

صألأأهتياث

فيليس أنه إلن ( ٦٥٢— ٦٥١/اراكيسيراا)ا في ليمان مالشيخ وقدنثه 
وأناللفثل، بهيا غيرهما عند أنه احتمال ؤإبير اللفظ، بهيا الصحيحين 

لمسلم——والسياق الصحيحين في ولهثله لفثلة. لا أصله أراد المؤلف 
لوذحثواحتئ وذراءأبذراع، شبرأبشبر، كاذيبلغم من سس ءالثيس 

ًَ َ ًَ. ■4^^4لأسوم..((
،٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ط( ، و)ب( ، و)س( ، )عون( ، و)ك( الثاني، الأصل في )٢( 

،و)خ( ، و)مح( ، و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ق( ، و)ل( ، و)ج( ، و)ن( 
.ررعامة((: ٢( ، ١ ض و) ، و)د( ، ولمح( ، و)ت( 

أصلض بت ا ررهكال : ٦( ٦ ٠ / ير«)١ رااكيفي اليمان مالشيخ نال 
وفذارملم« أصل في صحيحة رواية وهي ، بالباء أابعامة،ا المصنف؛ 

بحدفهاه.لابسئةعالإ(أ ت أصوله بعفس 
.العامرة( الطباعة دار نسخة ١ ٧ ١ )A/ لم« ررمفي الأحرئ الرواية وانفلر 



يشخأنئسهلم مزئ من ظوا عيهم أنتط وألا ، را، عامة 
بعضهميكوذ حتى ، بأيطاوها مذ عليهم اجتمع ولو ببجثهم، 

.ر، يهلكنعصأوتنبينشهلمنعضآ(( 
:أمتي على أحاف ررؤإئما وواد؛ ، ررصحيحهء، في البرقانذ ورواه 

القيامة،يوم يريعإلى لم الثيب عليهم وخ وإذا الئضئذ، الأئمه 
وحتىبالئنركس، أفتي مذ حي بمق حتى الئاعه تقوم ولا 

،، ريلاثوذ كدابوذ أمش في مّيقون وإنه الأوثان، بذأمتي تجدؤئام 
ص،هحاتماتي،لأتيبجي.

مذلا نتصوزؤ، الص على أمتي مذ طائمه تزاو ولا 
أوتعالئ-(( -نارك الله حشيأئأنر ا حدلهمر 

.رربعامة((و)ف(; ، و)عآ( ، في)ع( )١( 
Ar٨٨٩رثمyy١oرو١ْسلم0/)٢( 
.كدابون((ررثلاثون (: ١٠ ٠٣الحسد(()Y/ وءفتح ، و)ح( الثاني، الأصل في )٣( 
و)ف(:، ٢( ، ١ ض و) ، ورد( ، ورخ( ، ورمح( ، ٢( ولع ، ورر( ، رط( في ر؛( 

.ح؛لمهم(( مذ ولا حيلهم مذ • • • ء 
(،٤٢٥٢رقم٢٩٠/٤(،وأبوداودر٢٢٣٩٥رقم٧٨/٣٧رواْسرره( 

،رقما/م\ي( ؟ ٠TY ،وابنحِانرأا/ ( ٣٩٥٢رقم  ٤١٣٠ ماجه)y/ وابن 
فينعيم وأبو (، ٧٥٠٩رقم ٥ ٠ ٨ / ر٤ وأبوعوانة رأ/؟؛ث(، والحاكم 
والسغفري(، ٤٦٤رقم رلامء الموة(( واردلاثمل ، ( ٢٨٩رأ/ رلالحا!ية(( 

ررالسننفي وأبوصروالداني ، ( ٧٤رقم ٢ ١ ٦ را/ البوة(( رادلاثل في 
ءالكرئ((ض واليهم ، ( ١٣٦ ، ٥ ٥ ، ٤ رقم ١ ٨ ٤ / ١ ر الفتن(( في الواردة 

صئحهوالحدث، . ( ٥Y٧-٥Y٦ر٦/ النوة(( واردلائل ، ( ١٨١ر؟/ 
•والألماني والحاكم، حبان، ابن 



فيتنا:ق.
النساء.ي تفح الأولى: 

المائدة.تقسيرلإ ت الثانية 

,الكهف لإ تفسير ت الثالثة 
والطاغوتالإيمان معي ما ت —وهئمنأهمها— الرابعة 

؟المومحح هذا قي 

ومعرقةبعضها مع أصحايها موافقة هو أو ؟ للب اعتقاد هو هل 
بملأنها؟

سيلاأهدئ كمرهم يعرفوف الذين الكفاو إف قولهم ة؛ الخام
إالمؤم٢ى بل 

يوحدأن بد لا هذا أف ! - بالترجمة ٢ ر المقصود —وهى سائمة ال
معيد.أبي حديث قي تمرر كما الأمة، هذه في 

هذهقي — الأوثان عباده ! أعني "■ بوئومها الثصريح • السابعة 
ينوعكثيرة.في الأمة 

ثثل، الثوم يدعي مذ خروج ت رم العجاب العجب ؛ الئامنه 
،الأمة هذه من أيه وتصريحه ، يالشهادتي، ثكلمه مع ، المختاو 

.النسخ بقية من والشن للالمقصودةاا الأصل في ( ١ ) 
.العجادبأأ ررأعجب ت و)س( ، )عون( وفي ، رلأعجب«،ا؛ •' )ط( في )٢( 



ومع، الميص خاتم ٠حماwأ أل وفيه ، حى والقرآل ، حق الرمحمول وأف 
الواصح!التصاد مع كله هذا في يصدق هذا 

ا.ر كثير فثام وثبعة الصحاك، هصر آخر في المحثار حرج وقد 
مضى،فيما زال بالكلثهكما يزول لا الص بأن الثارة التاسعة! 

طائفة.عله بولاتزال 

نن;قإئز لا قهز- -مع أم : ^٢، اصه الأيه : العاشرة 
•حالمهم مذ ولا حيلهم، 

م.الثاعة أشراط ذلكإلئ ف أ: 
;العظتمة من فيه ما الثانيهعنزْ: 

وأخبر، والمغارب المشارى له زوئ افة دأ0 إخباره ت منها 
والشمال.الجنور_ا بخلاف أمحبر، كما فوبع ذلك بمعنى 

•الكنرين أعطى بأنه تماخاوْ 
ساجاةمحمحفىالأكن.

س1ن4ُقغالأاكة.
.ال1س« من ررئام و)ه( ، )ق( وفي ، رركثيرة، ت )ب( في ( ١ ) 

ءالعفض،.و)ت(: ، و)ل( ، و)م( ، و)ط( ، في)_( )٢( 
أنهالاصزإلأ شل المخ بقية وفي ، ازعق، لقيام الشرط ذلك  ohفي)ط(: )٣( 

،و)خ( ، و)ل( ، و)د( ، و)م( الأصل، من والميت ، بدل من،  ١١
و)ف(.، ٢( ، ١ و)ض ، و)ت( 



آيبع ا إ يرمح لا د الثتب، بومع ؤإحبارْ 
بعضآبعضهم وسني بعضآ، بإهلاك ؤإحباره 

أء، ؛■ء 

•الأمة هذه في صبجن بممحور ؤإخارْ 
.المنصورة الطائفة بثماء ؤإحياره 

أبمدمن منها رم واحدة م أن ،مع أ-محز كا ؤ ووهيا 
.العموو في ، ر مايكون 

ا؟ المصلمن الأئمة من أمته على الخوف حصره عشرة: الثاكه 
الأوثان.عبادة معئ ش التمبيه الرابعةمحنزه: 

هب.ب

•النسخ بقية من وهومشت ، الأصل من صقط المعقوشن بين ما ( ١ ) 
ررواحد«.في)ل(;)٢( 
 )٣( j(٢، ، ١ في )٢( ، ١ و)ش ، ٣ ، )قكونا<أن أبعد ررمن و)ر(: ، و)غ



ى

الأجرة1، ليد ما أثرينه تن عثلئوأ ولمد ؤ : يعالى اممه وقول 
[ر١٠٢/١ضكقؤ4]ابم:

[.٥١;]الناء ه ؤآلهلنغوت أيحتت يؤمنون ؤ وئؤبي؛ 

رأ/الشيهنان(( ; والطاغوت التحر، ءالحبت; : ۶§^ عمر قال 

فياكيهلال عليهم ، رينزل كال كهاف ررالتلواغيت: : جابر وقال 
.هالآيهااثنن ؤ.. ،ولمح(إلئقوله; فى)ب(،و)هح( )١، 
فيمنصور بن سعيد ووصله ، ٤( ٥ ®ص_حيحهاا)ا/ في البخاري علمه )٢( 

^سم)آ/بئآيم؛مهآ(،وحزءام-)؛/مخ\أ(،واسفى
الميزوان (،  ١٣٥)U/ ، ٥(  ٥٦والطري)٤; (، ١  ١٧٧الحديث(()٣; »ميب 

 /Y( ١  ٨٧٨، ١  ٠٨٧ رنم  ٥٧٤ ،) ٥(٤  ٤٣رقم  ٩٧٤حاتم)٣; أبي وابن
،( ٥١٣٥ ،  ٤١٣٥ )Y/ )رالهداية(( قي ْلالب أبي ين وْكي تفاسرهم، في 

فىرمحسته وابن ة مسنده رر فى ومميل ، رردمءسيرهاأ في حميد بن وعبد 

قال(. ١٩٦/ إمحتاده—)٤ اق "ومحالتعليق(( ررتغليق فى كما ارالإيمان(( 
.قوي((ررامناده (; ١٠٠ارالفتح(()hإ في حجر ابن الحاففل 

•تتزل(( ءركات ■' و)ف( ، في)ق( )٣( 



الئعرراجتسوا ; ق1و ه اممؤ وو رم أق ؤمحه ئريزه أبى ص
.المؤيقات،،

:يانئوواشابمص؟قالوا

إلابالص،افه التيحؤ؛ القس وممل والئحر، باش، ارالشرك ؛ قاو 
المحصناتويدق الرحف، والنوريوم اليتيم، ماو وأكل الربا، وأكل 

/ر المؤمنات(، الغافلات 

رواه. بالشق،، ا ر صزبمد الثاحر رءحد ؛ مزمحوعآجندب وعن 
منومحوف،، أو4 )رالصحيح : وقاو الترمدي، 

حاتمأبي وابن ، ٥(  ٥٨/ الطبري)٤ ووصله ، ٤( ٥ البخاري)،"/ علمه )١( 
(.٥٤٥٢^ ٩٧٦)م 

.( رقم٩٨ ٩٢(،وسلم)ا/ ٢٧٦٦رهم١ ٠ روا،البخاري)؛/ )٢( 
،،و)ر( و)ج( ، و)ن( ، ٢( ، ١ ،٣(،و)ش ٢ ، و)زا، و)عّا( ، وفى)ب( 

تالحديث د بع( ١٠ ٥٧د،؛)T/ الحميتح وررف، و)د( ، و)ح( ، و)غ( 

غيرأورده المصنث أن إش ( ٦٨٤ررالتيسير؛؛)لإ/ في ليمان موسزاشخ 
و)أ(.بالأصلين، الكلمة صط كدا )٣( 

صحيح،،.وكلاهما وبالتاء بالهاء ارروي ■' ( ٦٩٣ررالتيسير،،)آ/ في مال 
٦١ ١ ررالكبير،،)٢; في والخبراني (، ١ ٤ ٦ ٠ رقم ١  ٢٧الترمذي)م/ رواه )٤( 

سوالبغوي )ا/ةأا(، الصحابة،، ررمعجم في قانع وابن (، ١٦٦٥رقم 
راالمح_دث،في والرامهرمزي ، ( ٥٣٦ رقم ٥ ٤ ٦ / الصحابة،،)١ ررمعجم 

هخة(،والدامفىررصاا)ة/'؟ارقمأ«أم(،واينعدي
(،٥٨٠الصحابة،،)آ/رءمعرفة في وأبونعيم ءالكامل،،)ا/هخلإ(، في 



بنعمر كثب ؛ ئاو عبده بن بجاله ص البخاري،، ررصحيح وفي 
ثلاثممتلنا : قال . وناحزة،، ساحر م ^^١ ٥١-ءمحءنج:َررأن الحطاب 
رسواحرر 

يم)؛/،آم،واّفىرراس(<ص/آما(صبمبين
ٍهضح الخير(( جندب در) المعروف الغامدى كعب 

ارالكبائر،،في الدهي ورجح الدهي، ووافقه الحاكم صححه والحديث 
كانؤإن الإساد، صحيح حديث هدا  ١١الحاكموقال (. ١١وقه)

مساهدوله صحح، عريب فانه لم مين إسماعيل ا حديتركا حان ال
يمجيايالعلماء من جمع صعقه الحديثا لكن ا شرؤلهما(( على صحيح 

ررالفعيفة((ض والألماز والترمذي، البخاري صعقه فقد هدا، إسماعيل 
قبله،والدهبي —والترمذي، المولما مال وقد (، ١٤٤٦رقم  ٦٤١)')/

وقفة.الصحيح أن إئ — بعد؛ والألباني 
١٧٩)/ )٠ الرزاق وب (، ٢٩٠رقم  ٨٩ررمدْ،،)T/ في الشافعي رواْ )١( 

(،1،١٦٥١؛يذا،1هلأها(،وأحمد)م1؟ارقم/رقمه؛بذا
(،٣٣٣٢٠رئم٤١٠/١(،)لم^٢٩٥٨٥رقم٦/١٠١١ّوابنأبيب)

بنالقامم عبيد وأبو ، ( ١١٢ ٨ ٠ رقم ١ ١ ٩ / ر٢ أ، سنه  ١١نيئ منصور بن وسعيد 
(،١٠٠٤١٠رقم ٢٨٤/١(،وأبوداود)١َّرقم٨/١٠٨همال(()

 Y(٨٦١رقم ١ /١٦ / وأبويعني؛ ،) تيم م ١١والزارفي /T(١٠٦٠رقم ٢  ٦٨ء،)
والئاشي(، ١٥٤٢رقم  ٤٢١أبيه)/عن مسائله في أحمد بن افه وعبد 

والردةالمل -أهل ررالجامع(( في والخلال ، ( ٢٥٥،  ٢٥٤رقم  ٢٨٤)١; 
،١( ١ ٠ ٥ رقم  ١٠٥٢الجارود)م وابن ، ( ١١٠٥٥رقم  ٥١٠١والزس-)؟/ 

فيحزم وابن ، ( YYUU-Y ٢٧٦رقم ١  ٢٨٧ررالة(()U/ في واللألكاثي 
،( ١٦٠٦رئ«)A/ ررالكبي في والبيهق، ( ١٠٩٧/ ١ )١ ئ(( ررالمحل

صحيح،ؤإساده . ( ٠٦٠ ٢ / ١ )٢ وررالعرفةاا (، ٢٢٦)T/ وررالمغرئاا 
.وغيرهماوالألبانى حزم، ابن صححه وقد 

رواءفقد لمظه، لا أصله أراد ولحله للبخاري الحديث عزي والؤلفا 
الحزو؛هذا إلئ، بقه سوقد . ( ١١٠ ٥ ٦ رقم  ٩٦ررصحيحه،،)؛/في البخاري 

الأئمة.من ١(وعيرهما  ٩٠رراليدرالخير(()٩; و المقن وابن اللألكاتي، 



؛نحرئهاثها حاريؤ مثل أمرت أيها -محيل: حفصه عن وصح 
قتن>ا<.

jiiا.٠^٠" جندين، عن صح ، وكد
ضومالك (، ٢٩٠رقم  ٨٩)Y/ »_(( فى الئاض ذكره )١( 

 A(ذأبي  ٤٤٤،)رمامحهمي)لإ/خه؛ سب رذأنىهآ
محة؛_أبي Ub،OAU؛رقم  ١٨•'ا/ ار3اق)* همد ووصله ، ( ٢٨٧٦

عنررساطه في أحمد ين اش وعبد ، ( ٢٩٥٨٣،  ٢٨٤ ٩١رقم ١٣٠ ١/ )٤ 
والردةالملل —أهل ءالجاهع،؛ في والخلال (، ١٥٤٣رقم  ٤٢٧)أيه® 

i١٣٥٥مرق٥٢٩/٢ة-)والزناد، (،واممرانيiي١٣٤٦،١٣٤٥
،( ١٣٦)A/ ررالكبرئ(( في والسهقي ، ٣(  ٠٣رقم ١  ٨٧/ ٢٣)ررالكسر® 

فىوالئلفى ، ٢(  ١٠٣; ة®)٢ وررالمعرف، ( ٢٦٦صغرئ®)T/ وررال
بنعثمان المومنن أمير أة ودثروا (. ١٠ ٣٧رقم  ٥٩٠)ررالءليورياا-ت،® 

إذنه.دون قتلتها لأنها عليها؛ أنكر هًه عفان 
هوالقالهلان، إلئ )رأمرهم ت الخلال— نمله —كما حنبل أحمدبن الإمام قال 

.أم® وتثذ ذلأك، كا0 إذا علهم والقتل دلاك، في بمكء 
٥٩١/١٤(،وابنأبيب)١٨٧٤٨رقم١٨١/١٠الرزاق)همد رواه )٢( 

فيوالخلال ، ( ٢٢٢ارخ®)Y/ ررالتفي والخاري ، ( ٢٩٥٨٠م رق
المحابة®ررمعجم في والبغوى (، ١٣٥٥رقم  ١٥٣ ررالجامع®)أ/ 

(،١٧٢٥رقم١٧٧/٢(،واسرانيفي)راصر«)٣٦٤رقم٥٤٥/١
رامعرفةفي وأبونعيم الصحابة®)ا/؛؛ا(، رامعجم في قانع وابن 

 /Y(®٥٨٩، ١  ٥٨٨م رق ٥٧٩الصحابة  )( ١٣٦ اكم)٤; والح، ١،
فيالدهي صححه صحح، ؤإساده . ( ١٣٦)a/ راالتقبرئ® في والبيهقي 

٦٤٢الضعيفة®)٣; رراليلة في والألاني ، ( ٣٩٥الإسلام®)٢; »تارخ 
لمانحمأن الأثر تخريج ممادر بعض في وجاء (. ١٤٤٦م رق

المتقدمالسب لفي هدا، فعله ؤيقه حندب، علئ أنكر ■محقه الفارسي 
٠محنجإ حفصة قصة في 



أس،< ائي أصحاب مذ ثلاثة ررعذ أحمد؛ قال 

فيزأا:قً
.التمرة شسؤأة الأولى! 

.الثاء يرآية نفت الثانية 

.بينهماوالمنى والطاعون، الجئت تفسير ت الثالثه 

•الإنس مذ يكول وقد الجذ، مذ يكوف محي الطاغوت أف الرابعة: 
•بالم، المحصوصة المؤشات السع معرقة الخامة! 

السادّةُ:أناثحزىث.
البعةُ:ثقوووممان.

أ؟ بمده فكس عثت، عهد علئ الئنلميذ في هدا وحوي الثاهنه: 

٠٠٠

 0'ُ

(.١٣٤٥رقم ٥ ٢ ٩ )Y/ حنبل ين أحمد الإمام عن في الخلال رواه )١( 
المخبقية من والشت ارالمءخموصات<< ; و)ف( ، و)مح( الأصل، في )٢( 



عن، عوف حدثتا جعفر، بن محمد حديتا ت — —;ييزفق أحمد قال 
هالئي نض أيه ، أسه عن ، هبيصه بن هطن حدينا ، العلاء بن حيال 

.^١، انجالأ، ))إن : قال 
٠٤ ٣ / ١ ارحامعه،ا)٠ في ومعمر (، ١٥٩١٥رقم ٢ ٥ ٦ / y أحمد)٥ رواه )١( 

،( ٢٦٩٣١رقم  ٤٥٤/ ١٣ررالث(()ش أييب وابن ، ١(  ٩٥ ٠٢رقم 
،( ٣٥ارالطبمات(()U/ في عد ّوابن ، ( ١٧٤م رق ٢١٧وررالأدب(()

ارالتاؤخ،،في والبخاري (، ١١ ٧٧الحديث،،؛)م/ ارغرست، في والحربي 
ررالكرئ((في والمسار ، ( ٣٩ ٠٧رقم ١  ٤٧/٤وأبوداود)، ( ١٧٣/٧)

^٣١٢في»شرحسائيالآثار،ا)؛/ ١(، ١  ٠٤٣ا/أأرقم )٠ 
^شفيررابياصا/؟أمرقمأ؛ه-ه؛؟(،واينأبيختم

،٦(  ١٣١رقم ٥ ٠ ٢ ; ١٣حبان)وابن ، ٥( ٤  ٤٢رقم  ٩٧٤ررشره(()م في 
الصحابة؛؛رامعجم في القانع وابن ، ( ٨٦/ ررالكس؛،)١ في والدولأيي 

 /Y(٣٤٢ ) ، ٥٧٣٥رقم  ٢٣٣٣الصحابة(()٤; ررمعرفة في نمم وأبو )،
٣٢٢اوحدث؛ن(()ا/راطقات،في وأبوالشيخ ، ١( ولرأحبارأصبهان<،)آ/خه 

(،٤٧٠رقم  ١٨٣)وررالآداب(( ، "(  ١٣٩ررالكبرئ(()A/ ض واJهقي ، ( ٣٧رقم 
أحلمن حن ؤإسناده يه، عوف عن ٤( ٢ ٥ / ١ بغداد(()٠ ررتاريح في والحهليب، 

فىالنووي إسناده وحئن حقان، ابن صححه ولدللثا مقبول، فانه حيان 
،١(  ٩٢)ءم ارالفJاوئ(( فى تيمية وابن ، ( ٦٣٧)المالحين(؛ رريياض 

(.٣٦٥الشرعية(()T/ ارالآداب، في مفلح ابن إمائه وحوي 



يحطالحط ! والهفييى , الطير وحر ت ١رالعثافة ت عوف قاو 
يالأ/ضاُو

آ.ر جيد إسناده . الشيهلان،ا ءوثة ت الحس قال ! (( وزرالحتت 

منهالمننل ررصحيحهءء فى حبال وابن والسائ، ذاوي، ولأيي 

اقتثسررئن ت . اش رسوو قاو ؛ قاو ءةقف؛في عقاس ابن وعى 

رواه٠ رادءا ما راد ، السحر من سعية اقثشس ئد ؛ الثحوم من شهتة 
}ر صجح أ؛، وإساده داود أبو 

رراإأي-رظٌفي والبيهقي داود، وأبو ، نيم مفي أحمد ام الإمرواه ( )١ 
الحديثرواة أحد هو هنا وعوف , إليه الإحالة تقدمت كما ووالادابء 

.ه(  ١٤٦)ت؛ جميلة أيى ابن ت وهو 
•الأرض® في يحط ■' راوالطرق • الثاني الأصل حاثية في سليمان الشيخ قال 

الباب.حديث مع تئدم كما في والبيهقي أحمد، رواه )٢( 
الحديثهؤلأءززوا^انفىرري)آ/؟«لأ(:رجي:أن قال )٣( 

٠ة عوف به فسره الذي التفسير يذكروا ولم منه، المرفؤع على واقثصروا 
،و)أ(،،و)ج( ،و)ن( ( ١٣،٢، و)ز ،و)ط(، وأب( ، في)ع(،و)عون( )٤( 

،وفي)د( ، نادا؛ ررباّت ورح، ورن،' ، ورخ، ، ورر( ، ٢( ، ١ ورش ، ورل( 
و)ضا،؟(:»بب«.

ثييةأبي وابن ، ، ٠٢٨٤ رقم ٤ ١ ،)؛،/ ٢( ٠ ٠ ٠ رقم ٤ ٥ ٤ )م أحمد رواه )٥( 
١٦٤/١nم٥٩٩/١(،وتملينصد)٢٦١٥٩رقإiوأبوداود٧١٣ر،)

(،والءربيفيرنم١٢٢٨/٢٦m(،وضب)يم٥.٩٣
رقم١  ٥٢٢ )أ/ رلالفوة« في الشيخ وأبو ، ١( ١ ١ ٩ الحديث(()م ))غريب 

فيواليهقي (، ١ ١  ٢٧٨رقم ١ ١ ٠ ١; في))الكثير(()١ واللجراني (، ٧٠١
و))الآداب((، ( ٤٨١٢٢م رق١  ٦٨)/شعب(( و))ال(، ١١٠٨)A/ رئ(( ))الكب

(.١٤٧٧رقم  ٧٩١٠في))الجامع(()^إ البر عبد وابن ، ٤(  ٦٦رقم  ١٨١٢)
فيالنووي إمحناده صحح وقد ثمان، كلهم رحالة صحيح، ؤإسنائه 





في>ئا:قً
الختمن [ و\خأ ] والطزى انماقه أة : الأود 

.[^١، والطرق ] سئاست الئانيه: 

^س;آويماضئمجمثم.
اكنمخاسر؛،ئدإك.ي:

ذلك.من ا ر اشيمه أف ة! الخام
.اشبماء يعص ذلك من أل ■' السادسة 

وهومشتالأصل، من سقط والثانية الأولن المسألة قي المعقوئتين ين ما 
,النسخ يقية من 
•ر'مزمع؛؛ ت و)ر( ، ورغ( ، ورل، ، ورن، ، درط، رعون(' في 
.العقد..(()رأف رم(; في 

ر>ينض«أدرن<،ورج(،ورشا،؟(،ورغ(،ورر(:
ؤالماس..(( ين ررالمسة ; ٢( و)ش١، ، ٣( ٢، ١، رز في 



ءقاثقضز/م'

عنM الم أزواج نض ص »ءنحيحه(( في قيأ نوئ 
تمثللم يصدقه؛ سيء عن سأله عرافآ أئى ررمن ؛ قاو ه اليي 

كُضلأةممحمطً<أن•
ررئنشسًنح1ده: عناتي.ئاو ه زعنأَبيئزئزْ 

.ر، أبوداود رواه . محمد.،، على أئزو بما كمر فد يقول؛ بما 
•مآآآآ(عنأماوؤضضةمح،رقم  ١٧٥١رواْْام)؛/ )١( 

رقم١  ٩٧/YU)أحمد الإمام رواية من وهي ، ررئصدقه(( قيه! وليس 
.صحح ؤإسادها ( ١ ٦  ٦٣٨

ررالمندأ،في راهويه ين ؤإمحاق (، ٩٢٩٠رقم ١ ٦ ٤ / ١ ٥ ) أحمد روا0 ( ٢ ) 
(،١٥رقم)٠٧ءالملأة(( في دكين ين الفضل وأبونمم )ا/مأأرقمآخ؛(، 

(،٤٣٩٠ رقم ١  ٤0داود)؛/ (،وأبو ١٦والخاريفيررالتارخالكمر(()٣; 
رقم ٢٠١ررالكبرئ(()A/ في والماثي (،  ١٣٥رقم  ١٧٨والتردي)ا/ 

٧٣٢والدارْى)ا/، ( ٦٣٩رقم ٢  ٠٩ماجه)١;وابن (، ٨٩٦٨، ٨٩٦٧
فيوالعقيلي (، ١٠٧م وق١ ٠ ٤ / الجارود)١ وابن (، ١١٧٦رقم 

،٤( ٤ ١ ٦ رقم ٤ ٥ الإثار(()م ءمعاتي في والخلخاوي ، ( ٠٣٤ ا/ ررالضعفاء،() 
(،وابميفىررالكبرئ((٦١٣٠رقم الأثار(()ها/هآإ 

 /U(٩٧  )صحح،وهوحديث ١(. ٤ ٠  ٦٧رقم ١ ٦ ٤ / ١ وءالمرفة(()٠ ، ١
والألماني(، ٢٤٤/١الترمذي(()نن لرر،تحقيقه في شاكر أحمل صححه 

.٢( ٠ ٠ ٦ رقم ٧ ٠ -  ٦٨ءالإرواء(()U/ في 



عن، شزطهما(( علئ صحح ١١: ومال والحاكم ، وللأويمة 
تقول؛ررمنأئئعرافآأوكاهأفصدههبما : ، رؤثفه[ هريرة يي أ] 

.، ره(( محمد على أنزل بما ر ممص 

و)عّآ(،، و)عآ( ، و)س( ، و)ك( ، ر)ع( اكاني، والأصل الأصل، في 
،المخ- دم أقمن -وهي ٢( و)ص ، و)ف( ، و)ل( ، و)أ( ، و)غ( 

افحسنأناذؤفقال وقد ياص، ( ٥٧٢ وررآلسيرا()٢; 
هوالراوي أف الأصل بهامش ملمان الشخ وكتب الراوي، لأم بنجف 

المسخ،من ممر قي هومشت وكما ، قال- ~وُوكما <ا ؤخ■ ررأبوهربرة 
—رحمهمتلاميدْ من المثاخ وقدماء لفه مؤ عليه ئزكه ما على تركه رأيت وقد 

٠بالراوي علمهم ُع وغيره سليمان كالثيخ اطه— 
رروء>؛هئال«.: البياض مكان و)مح( ، وقي)ب( 

،٥(  ٠٣رقم  ٤٣٤وإّحاق)ا/، ( ٩٥٣٦رقم ٣٣١/١رواءأحمد)ْ
الحاكم،صححه والحديث (، ١٣٥)a/والبيهقي ، ٨( / والحاكم)١ 

ررالمسسيرآأفي سليمان الشخ وصححه ، ( ررالكبائرآا)٢٧في الذهبي ووافقه 
له.العراقي الحافقل ثمحيح ومل ( ٥٧٢ )؟/ 
الأربعةإلئ راعزوالمصش ■' ( ٥٧٢ ررالميسيرا؛)أ/ في سليمان الشيخ قال 

فإنهالحافثل، ذللث، في ثبع وأظنه منهم، أحد يزوْ لم فإنه ، كدللث، ليس 
نوهم،والحاكم الثنن أصحاب، ءإلى ٢(  ٢٧/ ١ ت)٠ ر١المتحاا في عزاه 

قثلمهء.الذي أراد ولعله 
،ولمج( ، و)ن( ، و)ق( ، و)ط( ، و)ب( ، نخة)عون( في ووقع ملت؛ 

،و)مح( ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ق( ، و)ل( ، و)أ( 
داودأبو ءارواْ •' ا ففيهسلّمان الشيخ نوحيه يوافق ما وبخ، و)ت(' 

.والأربعةوالحاكم 
وس• هريرْا؛ ارأبي، بالهامثي( وكتب بياض" ~م اروعن® ت بعدها رأ، وم، 
.الحديث،تذكر ولم وخرحاْ<، ررولم ت البياض مكان )ق( 



■منمحوفاًر، مثلة مسعود ابن عن حتد، بثني بملئ ولأبي 
يطغمن ت هنا ررلتس ؛ اؤ مرئوعآ ص محن بن عمراذ وعن 

ضأوّكُ،أوتجأومحلأ،وسمش
رواْ. محمى.،< على أنرو بما كمر فمد ، يقوو بما فصدقه كاهنأ 

اكزانباّنادح؛دم.

•قمحلأ دول هماس ابن آ ر حديث من حشن بإسناد الئرائ ورواْ 
نده؛(ررمفي الجعد وابن (، ٢٠٣٤٨رقم ٢ ١ ٠ / ١ ١ ) ررحامعه(( هي معمر رواْ ( ١ ) 

،( ٣٨١م «مرنواسوي)ا/٠ ، ٢(  ٢٠٣٩-٠  ٢٧م رق ٧٧٢)٢/ 
مآيا(،ورد)؟/،خلإرقمخ«ةه(،واوزار)ه/هامرة

٢١ ٢ وررالأوطء()٢; (، ١ ٠ ٠ ٠ ٥ رقم  ٧٦/ ١ ررالكسر(()٠ في والطراتي 
فيوالبيهقي (، ٢٢الحديث،،)علوم ررمعرفة في والحاكم (، ١٤٥٣رقم 

 M(،١٣٦ارالكبرئ؛ ) وهوأثرموقوفأ. ه عود مابن عن محنرق من
فيحجر وابن ، ( ٣٦/ ررالترغس-اأا)؛ في المئدري إمحناده جود صحح، 

،١( ١ ٤ المهرة(()٦; ررإتحاف في الثوصيري وقال ، ( ١٢٢٨; ررالنمح(()٠ 
.ماث،((رررجاله ; ١( ١ ٨ ررالمجمع(()ه/ في والهثئمي 

٢،، ١ و)ز ، وفي)ب،( . اش.((رسول قال : قال ررمرفوعا و)غ(: ، في)ج( )٢( 
الق•' ال ق•ح—صين را.. ت ٢( ، ١ و)ض ، و)ح( ، و)مح( ، ٢( ورثزا، ، ٣( 

.ه((افه رسول 
صا/أأارةملرالص« في والشراني ، ( ٣٥٧٨رقم  ٥٢رواءالزار)ا،/ )٣( 

قالوكذا ، جثي(( ررإسادْ : رراكرغيب(()٤;٣٣( ش المدري قال . ( ٣٥٥
ررالمج0-ع«في الهئس ال وق. ( ٢٢٧ا/ )٠ ررافح(( حجرفي ابن 
الربيعبن إسحاق حلا الصحيح، رجال ورجاله الزار اررواْ ت ( ١ ١ ٧ )ه/ 

)ه/خأ؟رقمهواآ(.ررالصحيحة(( في الألباني وصححه ، وهوثقة(( 
!اس..(( عبابن عن ختن ررباساد وزل(: و)ُت،('، ، ١^ الأصل ض )٤( 

•••(، دون حن ند بعباس ابن حدث ررس ت ٢( ، ١ و)ض ، وفى)د( 



يمثدماتالأموو معرمحه يدعي الذي •' ررالعراف ؛ البغوي قال 
.وئحوذلك الصاثة وتكان المنروق علئ بها ينتدل 

فيالئشات عن 4لمذ الذي هو ت والكاهن هوالكاهن، ت وقين 
\صب.

رآ،.الصمير؛< قي عئا يحبر الذي ت وقيل 
امصواصررالمئف;ئ:

آ.أ بهذ0 الأموو معرية في سكلم بمن وئحوهم والرمال 
ويظرونجاد؛، ®أيا يكتثوف قوم في — عثاس ابن وقال 

مناطو عند له ذلك فنل من أ ر 1رئ إما ت - النجوم في 
واو_زاروأبومالئ، ( ٤٢٦٢•'آرقم ١ ررالأوطء()؛/ في اتجراني رواْ )١( 

،( ٤٧٢الهرة(()؛/ وررإتحاف ، ١( ٠ ٢ العالية(()م رلاوْلالب في كما 
حديثله يشهد لكن (. ٣٤٠)ءالممريب(( ى كما صعق محالح بن زمعة وفه 

.)؛/٣٣( ررالترعيب(( ش المندري حسه وليلك وغيره، التقدم عمران 
(.١٨٢/١٢»ثرحالة((■أكه))٢( 
.الدين..(( تقي ررأيوانماس و)غ(: ، ٢( ^١، ، ٣( ٢، ١، في)ز )٣( 
(.١٧٣»ْجموعاكتاوئ((لأبنتج)ت،م )٤( 
فتحرريجور ت ( ٧٣٥ارالتبير(()y/ في وقال الأصل، في صعلها ا كن. )٥( 

ويجووثحبميب، من ; أي حلاق، من الثي عند له أطإ لا لمعي؛ الهمزة 
والجهالةالحطر اقتحام من فيه يما لاشتغاله ذلك؛ أقلن لا ■' بمعنى صمها 
ّافهيه(ا استأثر الزى الغيب علم وادعاء 



حلاقء،

زَ>ئا:ق.
الابمانخ اما؛ن ا ِ صديق ;جيخ لا أنت : الادلئ 
ب،همآدم

كمريأثه التصريح الثانية! 
.له ئكهن من ذكؤ : الئالئه 

لةتهين ذكرمن ت الرابعة 

لة.تحر مى ذكر ة! الخام

،ادّه:سررأثاخاد(،رال

والعراف.الكاهن ييى المزق السانعة! 

رقم٢ ٦ / ا ١ ) الرزاق وعبد (، ٦٩٠رقم  ٧٦٩)ّآ/ ررالجاهع؛آ في وهب ابن رواه 

(،٤٦٧رقم ١٨٣(،وررالآدابا()٤٨٣١رقم  ١٦٨)،ر/ا،مآا(،ورراكب(()ب/
صحح.ؤإساده ١(  ٤٧٨رقم  ٧٩٣راالجاْع(ا)Y/ البرش عبد وابن 
.الحذل،اررالحلاق! ; الأصل علن حاشيته في ليمان مالشيخ قال 
ررالكهان; )ب( وفى ، تصديق..((مي، قلفى يجتمع لا أنه ار ت )ل( في 

.ررالتكهان(( ;رمح، وفي ، الكاهن؛؛ أو 
.القل_،ا؛ في رابالقرآن ورمح(: ، ر( رض 

،جادا؛ ا أبررذكرتعلم ت ورف( ، ٢( ، ١ ورض ، ورس( ورد(، ، رم( في 
•جادا، أبا تعلم راذكرمى ت ورخ( ، رس( وفي ، جادا؛ أبي ت رو( وفي 

٠منها الناقصة حتى النسخ كافة من والمثيّتا 



ي
نا؛نا،/ةمح

ررهئ! فقاو الشرة، ض نجل . اش وسوو أف ومحًه ابر جص 
داودوأبو جيد، بتي أحمد رواه • السيطانءا عمل من 

ركله(، هذا تكرم منعود رراين ت فقاو عنها، أحمد ررئشل ت وقاو 

بهزيو ; م اض لأبن ئنت ; قادَة عن ررالخاري،؛ وفي 
به،بأس ررلأ ؛ ثاو ؟ ينشر أو عنه أيحل امرأته، عن ينحي أو طب، 

(،٣٨٦٨رقم ١٣٠رقمهما؛ا(،ورداود)؛/ ٤٠رواْأحمد)،>آ/ )١( 
(.٣٥١)ا،/ في»الكرئ« والمهقي (، ٣١٥ررالثقات«)M في حبان وابن 

،جثيا، ءاساد ; ( ٦٣الشرعية؛،)X/ ررالآداب في مفلح ابن قال ■ صحح ؤإسناده 
ررالصحيحة(،في الألباني وصححه ♦ا/؛ةأ(، ررالقتحااِ) ش حجر ابن وحسنه 

ررالصوابال; وقبنه، تحفي حجر ابن وتعقب ( ٦^٠١٢ رقم  ٦١١)٦/ 
٠وهوثقة معقل بن عقيل عير الشيخين رحال ثقات رحاله لأن ؛ تصحيحه،، 

.الحسن،، قول يحمل اروعليه ت الحديثا بعد قال ورح( ، رٌح، وفي 
.( ٦٣الشرعية،،)٣; ررالأداب في مفلح ابن ذكرْ )٢( 
.ررمحأ،،كلمة فوقها وححل وررالمسثب،، ررالمثب،، الأصل؛ في صبعله )٣( 

،و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ ورش ، ورق( ، ورج( ، ٣( ٢، ورزا، ، ورب( ، رعون( وفي 
.الميب،،ين عيي ولورف(: ، ٢( ، ١ ورض ، ورد( ، ورح( ، ورخ( ، ورمح( 





،ثتءء^؛ء

ء؛ناة'إءمم
ه^^نئلملأبم1ثون آلأإد»ا ؤ ايفتعالى؛ ويول 
اّآا[زن.:]الأعراف 

الأيه.[ ١٩]ص: ه ؤ ; ومحؤيه 

ولاطيرة،ررلاعدوئ، ؛ قاو ه افه رئوو أن ئويو0'هني■ ي بص 
رأحرحاه صفر،( ولا هامه، ولا 

}ر غووء ولا ، ثوء ررولأ مسلم; زاد 
،و)ت( ، ورغ( ، ورمح( ، ورم( ، ورب( ، ورو( ، ورن( ، ورق( ، رل( في ( ١ر 

.الأيه، ه بمدأش ه1ءثئم أ ؤ ء ورف(; ، وزد( ، ورح( 
(.٢٢٢٠رم الخاريزيمآآارقإي،يه(،صر؛/؛؛؟ا )٦( 
 )r( ه هريرة روايةأبي من : ))٢٢٢٠رقم  ٤١٧٤ رة/ اازلأو؛ولأٍتي.)

مرق١ ٧ ٤ ٥ / ر٤ صفزء( ولا غول راولأ ; ؤته جابر ة روايومن 

أحدالغول؛ ، غول® ررولأ ارقوله الأصل؛ بهامش سلميان الشيخ كتب 
الفلاةثثراءئفي الغول أف تزعم العرب كانت الجن بن جنس وهو الغيلان 
•أي وثغولهم، ، مش محور تلوأفي ثلون ؛ أي ثغولأ، لد-امرإ 

نفيآلسن : ومل • وأبطله ؛٢،. فقام وتهذكهم، الطريق عن ئضلهم 



،عدوئ ررلأ ت . اش رسول قال ؛ قال ؤتفه أنس عن ولهما 
ررالكبط: قال ؟  jUJiزنا : ، (( jUjIزبمحئى يزة، زلا 

الثُ((ص

ذكرتت قال ؤمحقه عامر بن عقبه عن — صحح —تند داود ولأبي 
ئردمنلمآولا المأل، ; ءأحثنها: فمال ، ايئه. رسول عند الئزه 

أنت،إلا يالحننات يأتي لا اللهم ثليمل؛ ، يكرم ما أحدكم رأئ محإدا 
^تاتإلأأث،زلأخنلزلأضةإلأبم((لم.

فيكونله، وانيا تلونه في العرب وعم إطال قيه ؤإئما ، الغول لوحود 

،٣( ٠ ١  ٥٧، ٢  ٠٦٩٢ رقم ٤  ٤٧/ ررالسف(( اينأبيثسةفي رواه )٢( 
(،٣٩١٩رقم  ١٥١وداود)؛/وأب(، ١٦٢م رق٢ ٠ وررالأدب(()٥ 
فيقانع وابن ، ( ٧٩٩رقم  ٣٥٥الأ-حلأقا<)اوئ ارمفي والخرائطي 

ا؛)٠٨والليلة اليوم ارعمل في ني الوابن (، ٢٦٢)y/ الصحابة؛؛ رامعجم 
اممير«وءالدعوات ، ( ١٣٩)A/ رراممرئ(( في والبيهقي ، ٢(  ٩٣رقم 

٥٠م رق ٢٨٧/١) واراس، ( ٤٧٢م رق ١٨٤)وارالآداب(( (، ٠
١ ٦٥)١/ المتشابه® تلخيص راتالي في والخطب (، ١١٢٨رقم ٤ ٠ ٠ )٢/ 
عنسفيان طريق من ( ٢٨)؛/الغاية® ررأسد في الأثير وابن ، ( ٧٦رقم 

عليهنبه كما ] هه عامر بن عقبه— —لا عروة عن ثان أبي بن حبيب 
للرياضفي النووي ال قآ. ( ١٧٧ ير®)آ/ ررالتيفي ليمان سثسخ ال

أعلوقد . صحيح® باساد أبوداود رررواه (; ١٦٧٥رقم  ٦٣٩الصالحين®)
فيالاختلاف والثانية! ثابت، أبى بن حبيب ; إحداهما بعلتين؛ الحديث 
لأبنهوالتعديل® ارالجرح ] أبوحاتم ومة فقد حبيب أما عروة. صحية 



،ء، شنك الئزة ، شنك ^٥ ٥١١®مزفوعآ! هفه عود مابن وعن 
.بالتوكل،( يدهنه الله ولكي إلا، منا وما 

محذآحرْ ٢ ر وجم ، ، ر وصححه والترمذي ، داود أبو رواْ 

 /T( ١ ٠ ٨ ،]) عديوابن [، ٢( ٩ ٠ الشلأء(()ه/ ررسيرأعلام ] معين وابن
باباتمدفوعة فهي الثانية العلة وأما وغيرهم، ان حبوابن والعجلي 

وقدالحديث عن أبوداود سكت ولذا عروة، صحبة العلماء من جماعة 
فهوصالح،! سيئافيه أذكر لم ءوما ١(; مكة،ا)٩٨ لأهل رررالته في قال 

بحض®.من أصح ويعضها 
ررالمصشا<في يبة ئأبي وابن ، ( ٣٦٨٧م رق٢ ١ ٣ أحمد)٦; رواء 

وررالمدا((، ١٦١م رق ٢٠٥وارالأدبء()(، ٢٦٩١٩م رن٤ ٤ ٦ /  ١٣)
،٩( ٠ ٩ رقم  ٣١٧الشرد(()ءالأدب في والبخاري ، ( ٢٦٥رقم  ٨٢)١; 

(،١٦١٤مرق٢٥٨/٣(،شداود)٣0٤مرق٢٧٨/١ي)واكyل
،( ٣٥٣٨رقم ١ ١ ٧ ٠ ماجه)آ/ وابن (، ١ ٦ ١ ٤ رقم ٢  ٥٨والترمذي)٣; 

نده؛؛ارمفي الجحد وابن ، ٤( ٢ ، ٤ ١ رقم ررالتركل(()٨٨ في الدنيا أبي وابن 
٢٦/٩(،وربج)١٨٤٠رقم٢٣٠/٥(،واJزار)٠٠٣رiم٣٩٠/١)

٢ ٩٨الآثار<ا)آ/ مثاكل ررثرح في والتلحاوي (، ٥٢١٩، ٥٠٩٢رقم 
(،٣١٢ارا()؛/الأثاني ،وررمح( ١٧٤٨،  ١٧٤٧،  ٨٢٨،  ٨٢٧م رق

ررفواتدْ«في ،^( ٣٤٨والخلدي)ت; ، ( ٦٥٥رقم ١ ٢ ١ والشاشي)؟/ 
ررالأمالي(()ا/أ«آرقمهآ؛(،في بشران وابن ، ( ٠٤٦ رقم ٢ ١ )١ 

واليهقي، ١( -٨ ١ ٧ ا/ والحاكم) ، ٦( ١ ٢ ٢ رقم ٤ ٩ ١ ; ١٣حبان)وابن 
والبغوي(، ١ ١ ٢ ٤ رقم  ٣٩٧وررالشب(()٢; ، ( ١٣٩)A/ #١^(( في 
فيالمنة- -قوام والأٍبهاني ، ( ٣٢٥٧رقم  ١٧٨/ ١ المة(()٢ ررثرح في 

وهو. ءوثءهمسعود اين عن ( ٩٧٢ رقم ٤ ١ ٨ / والتيهسا(ا)١ ررالمءس_، 
ان،حبوابن والطحاوي، الترمذي، صححه وقد صحمح، حديث، 

.( ٤٢٩رقم  ٦٧١ لرالص،محة«)١; في والأuنؤ والدهبق، والحاكلم، 
■■•؛ا آخره أل ررويص في)ع(; 



iنJماينضوؤر٢،.

حاجتهعن الئزْ زدته ررنن : ا ر عمرو ابن حديث مذ ولأحمد 
.أشنك((فقد 

;ناظزةذلكر؛آ؟قالوا
^:ملأمحبجمحثك،زلأتيإلأتيك،

ولأإلهتيك((سم.

.ارمنكلام(،ت و)ب( ، في)ك( )١( 
~شخحرب بن سليمان قمتهم؛ ذلك، على والحفاظ العلماء نعس وقد )٢( 

وأبوالقاسمو\ذخطتي، ، ا، سنه  ١١في كما والترمذي والبخاري، ، الخاري— 
(،واليغوي،٦٤/٤أ،)والترهيب الترغيب  ١١في والمنذري الأصبهاني، 

(،٢٨٠عادة®)ّآ/ الدار مفتاح  ١١في القيم وابن ، ررالشعب® ش والبيهقي 
•وغيرهم Y(AYU-AY )/٦ وراالكت،،< ، ( ٤٢٢ ا/ )٠ ررالفتح® حجرفي وابن 

،ورمح( ، و)ر( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ق( ، و)ج( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، )ب( في )٣( 
.عمرو® بن الله ؛عبد 1 ولمح( ، وبخ( 

ااسائارةذلكداسمواش؟«.في)ك(;)٤( 
وأحمد، ( ٦٥٨رقم  ٥٧٤ الجامع®)أ/  ١١في ومب بن اه عيد رواه )٥( 

١٤٦٢٢رقم ٣٦/١٤ررالكبير®)في واyبراني ، ( ٤٧٠ ٥ رقم  ٦٢٣ا/ )١ 
(،٢٩٢رقم ٨ والليلة®)٠ اليوم وعمل في ني الوابن ، الجريي( ط- 

لرالمجمع®في الهيئمي قال . ٢( ٠ ١ أ/ )٤ ااالتمهيد® في البر عبد وابن 
رجالهوبقية صعق، وفيه حن، وحديثه لهيعة، ابن ررفيه (؛ ١٠٥)ه/ 

:١( ٠  ٦٥رقم ٥ ٤ ررالمحيحة®)م/ في اني الألبالشيخ قال . ات،® ثق
حمته،الحبادلة رواية غير هوفى إنما لهيحة، ابن حديثا في الذي ا رااكعف

ينافه عبد ومنهم ترحمته، ش الحلم أهل حمقه كما صحيح، عنه فحديثهم ؤإلأ 
.الحديث،صحح وعليه . رأيت،®كما عنه رواه وقد وهتا، 



ماأمصاكالهنزة! ررإدما I ؤثفه العثاس بن المصل حديث من وله 
أُنأك«م.

0.0

قولهع م، >ألآانماءتثئلمبمهمِل؛: افُطن الأرلن; 

العدوئ.و0ئ ; الئانيه 

١^٥.م الثالثه: 
الهامة.نفي ت الرابعة 

الصقر.تقئ ت ة الخام
منشحب.بز دلك من تيس الثأو أف i السادسه 

المانيد((ررجاْع في الجوزي وابن (، ١  ٤٨٢ رقم  ٣٢٧أحمد)٣; رواء 
 /I(٠ ٤ ١ رقم  ٤٣٣ )٧٧٨رراكير(()٢; في فان الشيح قال . ٦ ):

رحوسمحئلمت>افه المصمم،: بخط وقرأيت، نظر، إسادْ وفي أحمد رررواْ 
٠اه العباس؛؛ بن القفل وبين مسلمة بين ت أي انقطاعاا وفيه فيه، 

حجرابن قال علاثة، ين الاه عبد ين محمد هو فيه المتكلم والرحل • ملت 
.ررصدوىنمئ؛؛ ; ٦(  ٠٧٨رقم ٨٦٤ررالتقريب،؛)في 

رواهأمامة؛ أبي عن الشامي الرحمن عبد بن القاسم عن شاهد له والحديث، 
الخيرة،،ررإتحاف، في -كما وأبويعلئ (، ١ ٢ ٢ ٩ رقم ٢ ٩ ٠ الرراني)٢; 

طرقن،ولكلآهْالأبموننفال.



.المآل ير نفالسابعة 

بليضر لا ، ر كراهته مع ذلك من المن_، في الواقع أف ت الثامنه 
•ثدهئهُالتوكل 

.ار وجيم من يقوله ذكرما ت التاسعة 
شرك.الطنره بأف التصريح العاشرة! 

المدمومه.الطثرة تفسير الحاديهعشزة 

رركراهمته؛(: ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز في)_(، 
دوك،ا.راوجد ! و)هح( ، )ب( في 



النجومهذه الله حلمق ١١قتادة; قاو ; ررصحيجه(( في الئخاري قاو 
•بها يهثدئ وعلامات للشياطن، ورحومآ ، ء للثما لثلاث! 

علملا ما وتكلفن ئصيثه، ومغأ أحطأ، دلك؛ غير فيها د1وو( قمن 
،.اسهئرلةبه،<

،،رفيه عيينه ابن يرحص ولم الممر، منازل يعلم قتادة وكره 
.عنهماحرب ذكره 

زأ ؤإمحاى أحمد المنازل تعث، في ورحص 
،١(  ٩٣/ ١ اتجري)٤ : له ووهث، ( ١٠٧اري)؛/المخرواْ )١( 

(،وأبوصفى١٦٥٣٦رJم٢٩١٣/٩حاتم))مأ/ملإا(،واينأبي 
المجرم((علم في ررالقول في والخطيب ، ٧( ٠ ٢ رقم ١ ٢ ٢ ٦ ررالخشة(()؛/ 

البمشور((ررالمدر في كما المنير وابن حميد بن وعبد الر3اق وعبد (، ١٨٥)

،٢( و)شا، ، ٣( ، ٢ ، ١ و)ز ، و)د( ، و)ح( ، و)ب( ، و)عم( ، في)ك( )٢( 
o)j ) ، )عيينة((ابن رافيه و)ل(: ، و)خ( ، و)مح( ، و)ق( ، و)غ( ، و)ر.

.٥( ٩ ٥ / عيينة)١ وابن قتادة عن اثله(( م ١١فى حرب رواه )٣( 
.٥(  ٩٤ؤإسحاق)١/ أحمد عن ورواه 
.( ٥٧٥رقم ٢  ٩٥/ ا ببغداد(() المحدثين ررمئيخة في التلقي قتادة عن ورواه 



تالجنة ثدحلون لا ررثلائة ) ه الله وسول محال ; محال موسى أيي وعن 
حثافوابن أحمد رواه . يالئحر،( ومصدق الرحم، وقاطع الحمر، مدمي 

ا.ر ررصحيحهء فى 

فيزئا:ه
.المجوم حلق في الحكمة الأولى! 
ذلك.غيق وتز من عبي، الرد الئانيه; 

المنازل.ضخ في، الخلاف ذكر ت الثالثة 
•باُإل أنه ولوعرف التحر من بشيء صدى فيمن الوعيد •' الرابعة 

(،١٦١واط«)في، وبحشل (، ١  ٩٥٦٩رقم  ١٠٣٩أحمد)٦٣ رواء 
الزوائداءارمجمع في، —كما والaلبراذي، ، (  ٤٥١٠ ٦ رقم ١ ٦ ٥ ١/ )٢ حبان وابن 
مس١(  ٤٦والحاكم)٤; ، ( ٧٢ ٤٨رقم  ٢٢٤; ١١٠ملئ)وأبو ، (- ٧٤)ه/ 

مّىأبى ص بردة أبي عن ا؛ الحين بن الله ررمد حرير أبي حديث 
صححوهو حرين، أتي أجل من حن إستاده والحديث • ه الأشعري 
في،والألباني، ، والدمع، والحاكم، حبان، ابن، صححه وقد ، بشواهده 
.٢(  ٥١٠٩رقم  ٦٧٤والترب)٦! الترغيب ررصحيح 



ى
ص/

.[ ٨٢: ]الواقُة ه يدمحأؤمدكنؤ0 نعتعوف ؤ ت ئعالى افئ وقول 
فيررأوح قال؛ }. الئه ومول أو ؤثفه الأشعري مالك بي وعى 

فيوالئن ، اشحر؛الأحامح-، : يتركونهن لا الجاهث أمر من أمتي 
.ا(( ر والساحه بالقحوم، والأّشنماء اب، الأن

وعلتهاالقيامة يوم تمام موتها، ينل ئتب لم إدا ررالثائحة وقال؛ 

هالله ونول آ ر لنا صلن قال؛ هتفه حالي بن ريي عى ولهما 
انصرف،يلما الليل، من كائت مماء إثر على بالحدييؤ الصبح محلاه 
نبخي؟«.قال ^^^١ : الماس،فقال علمن أنل 
،و)د( ، و)عأ( ، و)عّا( ، و)خ( ، وبح( ، و)ل( ، و)ق( ، في)عون( )١( 

.المثت؛؛عاى رروائاحه ؛ ١( ض و) ، و)ه( ، و)ف( ، و)ت( 
رواهسالم)آ/؛؛ا-رقم؛^ر)٢( 
،ر)ن( ، و)ج( ، و)مح( ، ٣( ٢، و)زا، ، و)ب( ، و)ط( ، في)عون( )٣( 

.رريتأآأت و)ت( ، و)خ( (، ٢٤١و)ش 



أظم.ورسوله اممه ; قالوا
 Jهاو نن هآثا وكافئ، بي قزمة ءئادى مذ أَءتثخ : ررقاو : قا:

مذوأما بالكوكب، كاقر يي مؤمن هدلك ورحمته؛ اممه مصل مطزنا 

لمدصدمحابعضهم؛ راهال ت وفيه منتاه، عباس ابن حديث ولهمامن 
هآلمحي يعلاج أنسر فة ؤ ت الأيه هده ^ ٥١هأنزو ، وكدا^١ ئوء 
رم.[(( AY-U؛،]الواقعة:ه تكنؤ0 ؤ : قوله إلئ 

فيتلما:ز(.
الأين:فثآةالنايىنة.

الجاهنهأمر مذ التي ا ر الأربع : الئانيه 
.الثالثه:ذكئامفىضها

(.رتم٨٣/١١٧(،وطإ)٨٤٦رنم١٦٩/١لخارى)
.( ٧٣رقم  ٨٤سلم)أ/ ي4 انفرد الحدث 

،و)ر( ، و)ن( Y^_U،(^_J ،)،و)مح( )زا،أ،م(،و)ق(، وفي 
لروايةالموافقة وهي . ا،ه  iSj^jؤ ثوله; ررإلى ■' ورغ( 

•ارذكرالأربع؛؛ ؛ و)خ( ، و)ط( ، في)_( 



منامطلأمحجينر١،المق•
بمثّتاولكقر« بي مؤمن عتادي من ارأصتح ; قوثه ) ة الخام

نثووالسا

.هذا قي للإيمان التمطن ! السادسة 

.وكداء( كدا ثوء صدى ®لمد ت ، ر لقوله التفطن الثامنة 

أم؛محها بالاسبجام للنآلة  ٣١العال، إحراغ : اكامعه 
.؟،( ربكم قال مادا ®أثيرون لموله! 

النائحة.وعيد ت العاشرة 

.ررءن(ا: ( ٨١٢وررالتسرء)Y/ ، و)ل( ، و)ت( ، و)ءون( ، في)_( 
.المخ بقيه من والمثبت ، قوله(( ررقي ت الأصل محي 
المخبقية وقي ، و)د( ، ٢( ، و)ضا ، و)ت( ، و)عون( ، الأصل في كدا 

.و)ص( ، )ق( من ررفيهاآ( وسقطت ، ررفيهاة 
٠منها،ا بالاستفهام المأله العائم ررإحراج ت و)ْح( ، )ب( وقي 



آشدون بن ينخد ش التا؛ى وبث 

^؛،^^^١٢ؤ : قؤله إلئ . رآ، 4 ئاب1ؤم هلإنَغق ؤ : ومحؤله 
الآيهأ"أ،.٢[ ]التوبة:٤ i س ١؛^ يى 

حشأحدكم يؤمن ررلأ : قاو ه انله رنوو أن همحه أنس عى 
،،٣( ،٢ و)ذ\ ، وفي)عون( . راالآأه<ا; بعدهاوبخ( ، و)عب( الثاني، الأصل ؛ي )١( 

•ه قولإلى )ق( ، و)ر( و)ن( ، ولغ( ، ٢( ، ١ و)ش ، وبج( ، و)مح( ، و)ب( 

.( ٨٢٣ورااكسر«)Y/ المخ، يب من والئثتت 
4يفَتمثآلآثج فى)ع(،ورك(،و)و(،و)ت(،و)أ(:ؤ )٢( 

•4 و1عم ؤ ؛ رعّآ( في وزآد 
؛](إنؤ • راوقوله ت و)ر( ، ولغ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ج( ، و)ن( ، في)زا،( )٣( 

.سمحء<الآه( 
4■ول->قمحإ ؤ إئ وفي)ب( ، 4 وآةآو=ظم ررؤ قوله: إئ و)م( ، وفي)ق( 
وإ-ثثقؤمعئإنَةةءاباومُآذآوطم ؤ ت و)ضا( ، وفي)د( 

تىأحثإكظم وتع؛وتنهآ محثننَةثادها ؤممقع آئرئئ؛زها وأم؛ل 
الأية،.4 3ر_قمأ سلي، ثجه-اؤفي و0شمم أم 

يفيكحق ءربموأ ؛ؤ.. تعالى قوله إلى تامة الأية كالعادة )ءسآ( في وذكر 
ه.أمثيى أذلإمؤوأقثلأيحىأوم 



آ.أ أحرحاه أجمعين،( والظس ووالده ولده من إليه أحب أكول 
وجدفيه؛ كى من ارئلاث ; اممه. ومول قال قال؛ عنه ونهما 

وأذسواهما، مما إليه أحب ووموله اش تكون أن الإيمان؛ حلاوه 
إيبعد الكمر في ثمود أن يكره وأف فه، إلا يحبه لا المرء يحب 

رم.ثمدففىالنار(( تكزُْأن أَنذأوُْاشُمنه^١ 
رأ إئآحره ٠، • • حس الإيمان احلاوة ررلايحدأحدأ رواو؛ وفي 

الله،في وأبعص الله، في أحب ررمن : قال هيئ عباس ابن وعن 
يجدولى بدلك، افه ولأيه تنال قإيما اتله، في وعادئ انفه، في ووالى 

كيلك،يكوذ حتى وصومه، صلاته كثرت ؤإن الإيمان طعم عند 
يجدىلا ودلك ، الدنياأنر عني؛ الماس ئواحاْ عامه صاوت وءد 
،•رجرير ابن رواْ • ثياء؛ أنله عر 

هألآنبائ يهم ومظ،ت ؤ ت تعالا موله في عباس ابن وقال 

.( ٤٤رؤم  ٦٧/١ومسلم)، ١( ٥ رقم  ١٢رواْالمخاري)١/ 
.( ٤٣رقم  ٦٦وسلم)١; (، ١ ٦ رقم ١ ٢ \ص)\إ رواه 

.ررأحدكم،،و)خ(: ، و)ب( ، و)عم( ، ١^^، الأصل في 
(.٦٠٤١رقم  ١٤رواْاوخارتم،)د/

١ ٢٨)ارالإبمLنا( في واستي ، ( ٣٥٣ارقم ٢ »الزس«)٠ في المارك ابن رواْ 
(.٣٩٦رقم ٤ ٠ ٦ الصلاة(()١/ قدو ارتعفليم في نصر بن ومحمد (، ٦٥رقم 

(،٣٥٩١٥رقم ٢ ٤ ٠ / ١ ارالمصض(()٩ في، شيبة أبي، ابن، ت بعفه وروئ 
.( ٢٢رقم  ٦٩ءالإخوان(()في الدنيا أنح، وابن، 



رراوده«رن.]اوقرة;أأا[ةاو:

٠٠٠

فيزنا:قً
التمرة.تفسيرآة الأولى: 

براءة.تفسيرآة ت الثانية 

\ض،والأم،واصاكالثه:وجونءهش: 
الإسلام.من الحرؤج علن يدل لا الإيمان م أق ت الرابعة 

م.ِ .ْ يجدهالا وفد الإنسان يحدها قد حلأو0 للأيمان أف ت ة الخام
ه. مِ ُ م َُْ ء  م ،بهاإلا اش زلاثة تال لا النى ؛لأربمة ١^ أءمال :الدّة 

.الإيْانإلأهاذأظهأ
أمرعلى المؤاحاة عامه أق ! للواقع آ ر الصحاتي فهإ السابعة 

.ه آلآا،1«ائ بهم ومثلعق ؤ ت ير نف•' الثامنة 

والحاكم(، ١ ٤  ٩٢رقم  ٢٧٨/ حاتم)١ أبي وابن ، ( ٢٧الخلري)٣; رواْ )١( 
(وصس.٢٧٢/٢)

•®الصحابة<؛ ولمخ(; ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( و)شا، ، ٣( ٢، و)زا، ، في)_( )٢( 



مديدآ.حبآ اممه يحب من المشركن من أة ت التاسعة 
منأحب ا أ عنده الثماتة كاثت من علئ الوعيد : العاشره 

محهواش محثه محثته سماوي ندأ اتحد من أف ! عقره الحاديه 
اشكاني.

؛رالدنياء! )ب( في ووقع .  ٠١إله أحب ررالئمانيه ؛ و)م( ، و)ق( ، )ب( في ( ١ ) 
.;دل»اكايةاا



؛ر(مح<محص

همومحئأث إنّىيم هئموي هلاقافوهم 

هنئوأتووَ أق ءامى من ألثم متثحد ثمر إثما ؤ ) وئؤله 
.الآةَرا، [ ١٨: ]١^ 4 إلاأق محش ق آلزيقؤ؛ نءَاق ثآئءآلقوآ 

فئنمجعد أش ي ؤزى ؤ؟ أش  I^Cتهمل من أتاين نثن ؤ ت وقشبه 
.ار  aj'S/I[ ١٠:العنكبوت ]ه 

دزُييأف ت البجن صعق مذ رر|و ت مزيوعآ هثيه معيد أبي عذ 
علىئدمهم وأن اقو، وزق على دحمدِ وأن الله، ينحط الظس 

■قوله إلى ه أ؛ق ءاثى من اء ينثرتضئ وه رر الثاني؛ الأصل في وقع )١( 
ؤنؤمحشإلأأمح4«.

وه■' و)ت( ، ٢( و)شا، ، و)ل( ، و)مح( ، و)عون( ّآ( ٢، وفي)زا، 
قوله:إل وفي)ق( • محآمحهالآة« اؤ أس؛ت:اثى نثجت ثثث 

.الأيت؛؛ه نثزتثؤدألم اوه وفي)خ(: • الآيةُأ ه أؤ ءاصى ررؤتن 
وررالبير؛؛، و)أ( و)سا، ، و)عّآ( ، ( ٢٤)، و)م( ، و)ك( ا من)ع( والمثبت 

■ؤ^٢^،4؛؛^4 ■' قوله إلئ و)ق( ، في)عون( )٢( 



نودْولا حريص، حرص يجره لا اش ررى إن ، اشُ يفيك لي ما 
رن.لكرم(( كرامه 

اللهوصا التمس ررمن ت قاو ه اطه رّوو أن : -محل عائشة وص 
الثمسومن الثاس، عنه وأرضى عته، اطه رنيّي الئاس؛ ينحط 

.الناس،، عليه وأنحط عليه، الله نخط اطه؛ ينحط الناس رصا 
راصحيحه،،في حبال ابن رواه 

ررطبقاتفي والسلس *ا(،)'ا/ا؛(، ا؛)ه/آّالحلة  ١١في نعيم أبو رواه ( ١ر 
(،٢٠٣رقم  ٣٨٣ررالئعس_،اا)١/ في والبيهقي ، ( —٦٨٩٦)(؛ الصوفية 
عمروعن الثدي ؤلريق من ( ١١٢٩رقم  ٦٣٨ررالهليوروات؛ا)في والتلقي 
فيسلمان الشيخ قال ؤته. سعيد أبي عن العرفي عقلية عن الملأئي 

وأعلهوالبيهقي أبونعيم روا0 الحدث هدا  ١١;( ٨٥٦ررالتيير(()أ/ 
العوفي،أيضآعهلثه وفيه ، ررصعيف، وقال الثدي، مروان بن بمحمد 

إسادْ؛ هلت، ضعفوه. ت وقال والمتروكين، الضعفاء فى الدمى أورده 
اه.ا؛ صحيح ومعناه ا، صعيف

رقم٣ ٠ ٤ / ررالزهد(()١ في مناد رواه ; ■^؛؛؛4 عود مابن عن موقوفآ وروي 
^^ص)مرثمآى،ومحالأمامح،فى

رقم ٣٨٤/ ررالشب«)١ في والبيهقي (، ١ ٤ ٩ ١ رقم  ٧٣٥اراواجم«)٢/ 
المدنيهارون أبي بين انقعلاعه من كان ما إلا ثقات، ورحاله ( ٢٠٥
مسعود.وابن 

رقم ٢٣٩حميد)٣/ وعسيبن ، ( ٢٧٦رقم ٥ ١ ٠ / ا ) ان حبابن رواه )٢( 
ه.ه(منمدالشهاب(()ا/..مرقمووأ، ١١في والقفاعي (، ١٥٢٢
صحيححديث، وهو . •ءمحغي عائشة عن عروة عن المتكدر ين محمد ؤلريق 

فيوأطال ( ١٢٣١ رقم  ٣٩٧-٣٩٢ررالصحيحة(()ه/ في الألباني صئحه 
ذكرهلرقه.

وص



الأين:"سث1ةآوبجاق.

براءة.ايه ير نفت الثانية 

.العنكبوت تفسيرآة الثالثة! 

وتموئيضعف اليقين أف ت الرابعة 
ُم

الثلاثهذ0 ت ذلك ومن صعقه، علامة ة! الخام

•المرائض مى ممه الخوف أةإخلاص ; السائمة 
هعله.من ذكردوادس، ت السابعة 

منثزكه.عقاب ذكؤ الثامئ; 



ئئ~ُكهمحمحامح
شتويوأآس ؤ ول 

4مء يلئ أشُ ذكن إذا وأ انقم اتا ؤ : ومله 
.:لإ[الآيهرلإا]الأنفال 

.[٦٤]الأم1ل: 4 ^١^ آو كأجا ؤ : وقؤله 
.٣[ ; ]الطلاق ه >صثة7 ئهو وآس وشكؤد ؤ وهؤله؛ 

ياثهاه حنبماآلأو,ومأؤا=ضلإ ؤ : قال عقاس ابن عن 
:ؤإةش،وقالإاطهجمقاترا

،و)ن( ، ٣( ٢، و)زل، ، و)ج( ، و)مح( ، و)ح( ، و)ق( ، و)ب( ، في)٤٣( )١( 
.افه...«قول قي حاء ما ارباب ؛ ٢( ، ١ و)ض ، و)ر( ، وبخ( ، ٢( ، ١ و)ش 

.( 0٨٦ أ/ ) وررالتسرء النسخ، وبقية الأصلين، من والمشت 
ؤهدؤ : تتمتهاو)ضآ( 4 محئبيأتاصراثملمإبما ؤ را ; ( ٢٤)قي )٢( 

4•ديهت-يء؛لدن 
،٢( و)ضا، ، و)أ( ، و)ت( ، و)خ( ، و)ح( ، و)ق( ، و)ك( ، )٤( ي ف)٣( 

هؤ : : ( ٠٨٧ ير«)Y/ ور)اكي
ريؤ : قوله ]لن و)غ( ، و)ن( ، و)زآ( ، وفي)عون( . الآيه«4 ١؟^؛^ 

٠ه أقعك 
.٢( ومقعلتهذْالأيةمن)ج(،و)زا(،و)شا، 



 ١^١d\^S\]  i :الآةَ[ ١٧٣
،•رواْاائخاريأ

فيزئا:ق.
الأين:أنالمكلئثم.

.الإيمان شروط من أنه الثانية! 

الأمان.اكالئه:-ضُو 

رآ،.في الأيه شيئ ت الرابمه 
س:شيئلإمح.

الكلمة.هده مآن عظم ت السادسة 
وملم"عليهما افه —صش ومحمد إدراهيلم قول أئها ت السابعة 

الشدائد.في 

٠٠٠

(.٤٥٦٣رواْاوخاري)آ-/\،مرقم )١( 
آؤمكيدهومالوا-ثنبماآمح'وءتم .'ؤ.. ؛؛< ١١لجئ؛ و)ط( ، وفي)٤٣( 

■ه آمحمحأ؛--تك حتثك ألتي ئؤإآ ؤ ; تحالى قوله بمي ، ٢١

ا/أ؟آع



}ؤ>ل)سئ
قمحأسألآلأمحسن

أمحإلأأأض:؛صقلأ"

[.٥٦آلصأفيىه]الحجر:ؤومزيثغثمنومله؛ 

:قاو الكبائر، عن ثمل  Wiافه رنوق أف هث عباس ابن عن 
ا.ر اش،ا خب من والأمن الئو، رثمح بن وال؛ْس باللو، ررالسرك 

،باه الإشراك : الكبائر رءأكبر ئال؛ اه مسعود ابن وعن 
.اه،،ووح من والثأس اش، وحمة مذ والقنوط اش، مكر مذ والأمن 

،و)ن( ، ٣( ٢، و)زا، ، ورج( ، و)مح( ، ورح( ، ورق( ، ورب( ، في)٤٣( ر١( 
.ارافه... قول في جاء ما راباب : ٢( ، ١ ورض ، ورو( ، و)غ( ، ٢( ، ١ ورش 

المخ.وبقية ، ( ٨٧٨ر؛]/ وااالتسير،، الأصلين، من والمثبت 
.ه؛(أئامنوأتهقنآقث ؤ ١١ت ٢(و)غ( ، ورش١ ، ،ورن( ٣( ورزأ، ، رج( قي )٢( 
ررمجمعفي كما والطبراني ، الأستار( كثف  ١٠٦رقم ٧ ١ / ١ ر البزار رواه )٣( 

،( ٠٥٢ ١ رقم  ٩٣١يرْ(()م ررتففي حاتم أبي وابن (، ١٠٤الزواىل«)١; 
الكبائر((فى الصحابة من آلمي. عن روئ من فيه جزء  ١١ش والرديجى 

إسادهوحقن ، راالجم.عا( في الهيئمي رجاله ويق وند ، ٢( رقم )٥٦ 
.٢( ٠ ٥ ١ رقم  ٧٩ره/ ^؛،>؛؛(( ١١١في الألماني 



رراةبالثزاق؛ُ

فيت1ا:ق:
الأدلن:شُآ,ةالآماف.

الحجر.تفسيرآة الثانية! 

شJةالنءيدسمر٢،أينماهالئالئه: 
.، ؤ المنوط في الوعد شدة ت الرابعة 

فيالرزاق وعبد \(٩V iرقم١^٤0٩®الجامع(()>]/في معمر رواه 
والطبراني(، ^٥٤١٣ررالتوبة(()في الدنيا وابزأيي ، ( ١٥٥/١»شيرْ«)

ارالتمر((في واللجري ، ( AUAO-AUATرقم ١  ٥٦)ا،/ رراعير(< في 
.١( ٠ ١ ٩ ؛ّارقم ٠ )٢; ررالشب(( في واليهقي ، ( ٦٥٢،  ٦٤٨)٦/ 

.أنن..(( في الوعيد ررثدة ت ولمخ( ، و)ط( ، و)ءو0( الأصل، في 
٠النسخ يقية من والمثت 

.اه(( حمؤ رمن أوثط اه، مكر أئ فنمى الومي شدة •" ارالثالثة •' _( )ش 



أق

[.١١:]اكغابن ه ؤ ■ 

اش،عند من أئها ثعلم المصيثه، محيقه الرجل ررهو • عاشه قال 
،.رثزضنيلإ((

تقال ه الله ومول أو ؤمحقه هريزه أبي عن مسلم،، ررصحيح وفي 
اشفىض،وصُض; ١راشانفىامحساإ^٢ممئ 

،"١( ٢، و)زا، ، عون( و) ، و)ب( الثاني، الأصل من ساقط الجلالة لفظ 
الأصل،من وهومشت ورج(. ، و)ر( ، ورغ( ، ٢( ، ١ ورش ، ورن( ، ورج( 
وغيره.( ٨٨٩رأ/ وررالتسير،ا المخ، وبقية 
ءالرصافى الدنيا أبى وابن ، ٢( ٩ ٥ رأ/ ررشيره® في الرزاق عبد رواه 
(،١٢/ ٢٢ر'ررشيرْ(( في ري والطب، ٧( م رقرزأ ائه(( بقفاه عن 
ير0اا>اتففي والثعلبي (، ١  ١٠٨رخ/ كثير ابن ير نففي كما حاتم أبي وابن 
رراعرئ((فى والبيهقى ، ٥^١(  ٠٨/١رآ ارالهداية(( في ومر ، ( ١٢٢٩)^إ 

(،ومدننصد٩٥٠٢م'رئ٣٤٥/١٢نم«ر
ا؛التعليق ءتغليق في كما تخرج،ا رءمفي والبرقاني لاتفيرْء، في والفريابي 

لأ؛نحجر)أ/آأّآ(.
.( ٨٩٢في)االتبير«)٦! سليمان الشيخ وصححه 



الض«را/

الخدود،صرب من ! مساررليس مزفوعآ! عود مابن عن ولهما 
آ.ر الجاهليها( يدعوئ ودعا الجثوب، ونى 

الحيز؛اشُضه أراد ررإدا ; شاو ه افه زئوق أن ه أنس زص 
عنهأمنك الشؤ؛ بمثدْ أراد ثإدا الدنيا، قي ، رالعمؤبة له عجل 
.، رالقيامهء( توم به يوافي حتى لدنته 

شاىلآء،نإناشَمماتىإذا; وداَلالى^ 
آالثحط؛،ر ئلة تخط؛ ومن الرصا، لله ممذريي؛ ابتلاهم، يومآ أحب 

(.٦٧لم)ا'/آخرقم ُرواء )١( 
.١(  ٠٣رقم  ٩٩وسلم)١; ، ١(  ٢٩٤رقم  ٨٢البخاري)٢; رواء )٢( 
النسخ،بقية من والمثبت . رريالمودة(ا; و)ع\( ، و)ك( الأصلين، في )٣( 

 /X(٨٩٩—٨٩٨ورااأتسيراا ) ، الحديث.تخرج ومصادر
، ٤٤٢٥ رقم ٢  ٤٧)U/ وأبوملئ ، ( ٢٣٩٦رقم ٢ ٠ ٢ )؛/ الترمزي رواْ )٤( 

،٦( ٠ ٨ والحاكم)٤; (، ٣٥٥)٣; #١^(^(( ض عدي وابن (، ٤٢٥٥
فيبشران وابن ، ٢( ٠ ٥ ٠ رقم ٢  ٩٢الأنار(()ه/ في)رمشكل والخلخاوي 

٣٩١والبيهقيفيررالأّماءوالصنايت(()ا/ ، ( ١٨٠رقم  ٩٣/١ررأماليه(()
حديثمن ( ١٤٣٥رقم ٢ ٤ ٥ السةاا)ه/ ررشمح في والبغوي (، ٣١٦رقم 

لكنفيه، متكلم سان وابن . مالك،بن أنى عن سان ين معد 
منوئاهل.أحر مغفل، بن اقه عبد حديث، من صحيح ساهد للحديث، 

وصححهالترمل.ي، حشه ولذللث، هه. وعمار هريرة، أبي حاا،يحإ 
١(. ٠٢٢ رقم  ٠٢٢ ءالصحيحة(()٣; في الأuني 

ر)رواْو)ح(: ، و)ر( ، وئ( ، ٢( و)شا، ، و)ن( ، و)زا( ، )مح( ، في)ب( )٥( 
.اواحل. مساقا الحل،شن ماق وفي)٤٣( • حنء، حديثا •' وقال الترمل.ي 



ت'امْذي"،.

في-ثئا:قث
.التغابن لإ تفسير الأولى! 

باشالإيمان من هدا أف ■' الثانية 

.النسب في الطعن ت الئالئه 
ُه ُ

،الجيوب وص ، الحدود صرب ت فتض الويي ئدْ • الرابعة 
.الجاهلثة ودعا 

مَ  ُ الخير.بعبده الق إرادة علامة ت الخامسة 
مَ  ُ

الشؤ.به اش إرادة علامة السائمة: 

للعني.اش حب علامة السابعة؛ 
الئامئ:تحريماتج.

التاسئ:ثوانالإصاباولأء.

،٤(  ٠٣١رقم  ١٣٣٨دجه)Y/ وان ، ( ٢٣٩٦رقم ٢ ٠ ٢ الترمذي)؛/ رواء 
بشرانوابن (، ١ ١ ٢ ١ رقم ١ ^١ ١ )Y/ والقفاعي (، ٣٥٦)T/ عدي وابن 

رقم ٢٣٤ررالشعب(()؟ا/ في والمهقي ، ( ٤٢٤ رقم ١ ١ ٥ »أدله«)١; في 
٢٤٥،واوغ_وى)0/ ١( ٠  ٤٢رنم  ٣٨٧ورزالاداب(()، ( ٩٣٢٦،  ٩٣٢٥

الترمذي،حقنه الإسناد، حسن حديث، وهو ■ هفه أنس عن ( ١٤٣٥رقم 
.١(  ٤٦رقم ااالصس(اوالأب:يفى 



نا■1نفؤصاء
■

'))[الآ1ره.ل\صف:

أشأنا : اشُتعالئ ررئاق : زم تذب ٠ ئريزة أبي عن 
ئزكتهعيري؛ فيه معي أنرك عملاً عمل من الشرك، ض الشركاء 
/ر شنبإ ^١٥ . وشركه،،

)١(

ه.رتدءلمدا صالة ملأ0تيمألأآآرو،ءةكسوملأصنلثاإل؛هكمإلئوئجد 
يكروزر( ، وزغ( ، ٢( ، ١ ورش ، ورن( ، ٣( ٢، رزا، ، ورمح( ، رب( وفي 
ولم، الباب اية أنه على الأيه إلخ '••؟ه محن؛ا0تيمأفاءخء ؤ الشاهد هذا 

•4 بج-خإة ؤ • قوله إلى رن، وفي • وهووجيه اياب في الش الأية أول يذكر 
.٩( ١ ٢ رأأ/ ولراكسر،ا المخ، رشة الأصلين، من والشن 

ورن(، ٢( ورش١، ، ٣( ٢، ورزا، ، و)عّا( ، ورمح( ، ورب( ، رع( في رآ( 
قالقال: هريرة أبي ررعن ورح(: ، ورف( ، ٢( ، ١ ورض ، ورر( ، ويخ( 

المخ،ويقية الأصلين، من والمقت . تعالئ«اش قال ه افه ومحول 
ورلاشيراارآ/هاا'(.

(.٢٩٨٥أمرئ/ا،ا/أا'ارقم رواءمرّا( 



أحوفهو ئما إلموؤب ررألأ : مزشوعآ -محي معيد أبي وعى 
؟المسح مى عندي علنكم 

قالوان:مح

ثزئننلانث؛اويدئبمر، شُ الخفؤ؛ •اك>ك : قال 
رأ أحند رواه ■ رجل؛؛ ئفز بمن يزنح، ينا 

فيَكا:ه
الكهف.نميرآية ت الأولى 

شيءٌئخشُ إذا الئالح اتثل زئ في الثظيأ الأم هدا : الئانيه 
اقو.لمر 

،و)ن( ، و)ج( ، ورمح( ، و)ق( ، ٣( ٢، ورزا، ، ورعون( ، في)٤٣( )١( 
.ررقلنار(و)ف(: ، و)ح( ، و)ر( ، وئ( ، و)شأ،١( 

مرن١ ٤ ٠ ٦ ماجه)٢; وابن (، ١ ١ ٢  ٥٢م رق ٥٣٥ / ١ أحمد)٧ رواْ )٢( 
المه_رةا،الخيرة ااإتح_اف في كما ندا، ارالمفي منيع وابن (، ٤٢٠٤

تهذب ١١في والطمري (، ٢٩٦الزجاجة(()Y/ ورام_صماح )ا/بمهآ(، 
،( ١٧٤ااا]كامل(()م في عدي وابن عمر( مسند  ٤٧٩ ار(()٢; الاث

فيوالقلحاوى ، ( ٨٩٤رقم  ١٣٧ررالنوادر(()i/في الترمذي والحكيم 
فيوالسهقي ، ( ٣٢٩والحاكم)٤; ، ( ١٧٨١رقم  ٣٥الاثارا()ه/ مشكل  ١١

(:٣١٥ارالجمع(()ا/ في الهيثمي قال . ( ٦٤ ١٣رقم ١  ٥٥ارالشعب(()و/ 
،ررالمصاح(( في البوصيري وحشة ، موثوقون(( ه ورجالأحمد رررواه 

.٣( ٠ رقم ١ ١ ٩ والترهيب(()١/ الترغمط ررصحح ش والألباني 



الخنن.ط زص: بدبك، ص ذم الثالثأ: 
ب:أنينالأجمحيانيم.

•الريا؛ ين أصحاخ علؤي البي. حوف • ة الخام
ولمهارم ص ه، الث>ءُ يم رن أن ذك ي أنه اسسةُ: 

أم•رجل بما

ررأته،.؛ ر)ر( ، وئي)مح( ررأن،ا، I ني)ق( 
.ورخ(:»ولكن،<ني)_(، 

،ورف( ، ٢( ، ١ ورض ، ورن( ، ورل( ، ورس( ، ورن( الأصل، في كذا 
•رراأرجلُ؛ • النسخ شة رني 





لم؛ امتأدو إن الثاقة، في لكن الثاهة؛ في لكن ؤإو الحزامة، في 
رن.ذإيشثعء، وإلفمع؛ ئودنله، 

فيمث1اهث
■ا^''؛'35 بعمل الدنيا الإنسان إرادة الأولى! 

*هود اية تفسير  '•الثانية 

والدوهم، اليسار عبد : الئسيم الإنسان تذ : الئالثه 
٠والحمصة 

نخط(،مط ذآ ؤإن زصئ، أغطئ ررإذ بأيه: ذلك تفسير ت الرابعه 
{>٠٠ي. ٠وانتكس؛آ ررمس I قولة ت الخامسة 

.انتمش،امحلا شيك ررزإذا قولهُ: اس: 

.الصفات،المجاهد علئ ١^ :السامه 

(٢٨٨٧رواْالخارى)ة/أمرةم 



،الثّماء ئ حجارة عليكم ينزو أف رريوثك حهقفقل؛ عباس ابن وقال 
؟أر،,رعمرء، أبوبكر قال وتقوثوف ، الته. رسول قال ت أقول 

منوالست . حذط\طل>رما وفي)أ(: ، فقد...،<حرمه ارما : الأصل في )١( 
(.٩٤٤وررالمر(()\/ المخ، وبقية الثاني، الأصل 

بقيةمن مثت وهو ، و)ت( ، و)خ( الأصلي، من مقط المعقوفمحن محن ما ^٢، 
.١( ٥  ٤٨الحميد،()r/ وارفع ، ( ٤٩٤ وررالميرا()آ/ المخ، 

منهامحبه من مجموعي في تيمية ابن الإسلام شيخ ذكرها بنصها الرواية )٣( 
،ت،و١( الممادا()Y/ ارزاد في القيم ابن وذكرها ، ٢( ١ ٥ Y/ ارالفتاوئ،()٠ 

 /V())وغيرها.١( ٠  ٦٣والصواعق
والمزار، ٣( ١ ٢ ١ رقم ٢  ٢٨)؛،/ أحمد الإمام اللففل: يمحوهدا رواها وفد 

- ٣٩١رقم  ٣٥٣الودخ(()ررحجة )اا/؛1آرئمآه'ه(،واينحزمفي 
، ٢٣٧٨رقم ١ ٢ ١ ٠ العلم(()Y/ بيان ارحامع في البر عبد وابن ، ( ٣٩٣

(،٣٨١،٣٧٩رقم٣٧٧/١ففيرراكقيهوالمفقه(()
(.٣٥٧رقم٣٣١ا/والضياءفيرراستارة(()، 



الإسادعرفوا لموم ررعجنت ت ~فىِمح~ جيل بن أحمد وقاو 
جتدوًؤ يقول تعالئ وافه ، سقيال رأي إلى يدهبوف وصحته، 

؟ما أتدري ، الأية [ ٦٣! ]١^ ه فئنة تميئم أن م،؟ ءئاكوثعو< 
الرخ؛من شيء للبه في يمع أن قوله، يعص رد إدا لعله الشرك، ! الفتة 

ثهلك«را/

:الأيه هده يمزأ . الؤ نبغ أنة ؤيه: حاتم بن دي عص 
[٣١]ي; 4 محصأم تن 1زياثا كانمزئسا س \ؤ 

الآة/سلئ:إناكاظمأ
حرمما ويجوول متحرمونه، ؛ الأهُ أحل ما يحرمون ررأليس ت قال 

؟هتحاوودئ« اشُ؛ 

مماوئ:ين.
وخثنهرم.والممديرم رواةأحثد، رردتلكصاذهلم«. : قال 

نميةابن الإسلام وذكرشخ ، ( ٩٧رقم  ٠٢٦ ررالإبانة(()ا/ في بطة ابن رواْ )١( 
(.١١—٧ ١ ١ ٦ المنولء)Y/ ءالصارم في أحمي، الإمام عن رواه من 

،د)ر( ، و)غ( ٢(، و)شا، ، و)ج( ، و)ق( ، ٣( و)ز؟،ا، ، )٤٣( ي ف)٢( 
.حسن« حديث ; وقال والترمذي و)ف( ، ٢( ، ١ ض و) ، و)ب( 

رقم ١٧٣)ه/ والترمذي (، ١ ٠ ٦ الكمر(()U/ ررالتارخ في البخاري رواه )٣( 
فيحاتم أبي وابن .I ( ١٣٦»مثيخته(()0'\وقم في وي والق(، ٣٠٩٥

٩٢/ ١٧ررالكمر(()في واتجراتي (، ١ ٠ ٠  ٥٧رقم  ١٧٨٤ااشسرْ(()٦/ 
فيهمي والررنفيره(()اا/حاأ(، في والطري (، ٢١٩،٢١٨رقم 

رقم ١٢٩)٢/ والمتممه(( ررالفقيه ش ،والختليب ( ٥٤١حرجان(()ررتارخ 





محت(كمحؤهمص
مترإقمحفمحةأءلممحوثَهمث

إقيتحآكموأ أن ميدثو0 ^٤، ثن أتيي 

4نحننتيشى وإدانلملأيوأفي"هملإ\إه ؤ ومحؤبه: 
[.١١]البقرة: 

.[ ٥٦يم]الأعراف: ولاضووأ ؤ وقؤله: 

.؛^ ١١[ ٥٠:]الماJدة ه آئحمحآأ-أيث.جمن ؤ • وقؤله 
ررلايؤمنت قاو ه اش زهوو أن عمرو•محل افه؛—ن بد عص 

الآواث«.ه وم٦أفيدينيث ررؤ•■ مالئ: قوله عند وقف و)ق( ، في)عون( 
،و)ل( و)عم، ، و)ْل( ، ( ١٩٦ و))اكسر«)Y/ ، الأٍل وفي 
ه.ألْكذو0 ؤ قوله: عند وقف )ف( ، ولمخ( 

،ويغ( ، و)ر( ، ولمج( ، ٢( ، ١ و)ش ، ( ٢١٠، ، ١ و)ز ، ورن( ، بع( ي وف
•أن دوأ ومد ؤ ؛ قوله إلئ ( ١ ورض ، ورأ( 

•ورض^ ، ورح( ، ورع؟( ، ورم( الأصل، من والمشت 







فيعا:ق■
•الطاغوت له، علئ الإعائه ومافيهامى النساء، تفسيرآة الأولى؛ 
الأيه.i واذاِمحمحألأكئوأفيمح ؤ الثمحرة: تفسيئآة الئانيه: 
ه.^^يرمدإصشنها ولأشسدوأ ؤ ت الأعراف تفسيرلإ الثالئة! 

.i أثمأثهؤؤ:محن :> الرادعةُ:شيئرن 
.الأولئ لأية ا نزول تسنا في الشعتي ياثه ما ة! الخام

.والكاذيت، الصادق الإيمان نمير السادنة! 

اثافق.مع صز 

بثائثعآ هواه يكوف حتئ لأحد يحصل لا الإيمان كون ت الئامنه 
جاءَبهالئثولع

المنكرتغير جواز رأفيه • ( ٩٨٧ررالسر؛؛)U/في ليمان مالشخ قال ■' تنبيه 
التيالممرات شئآمن ينز تحزيرمن وكيلك الإمام، فيه يآذ0 لم محإن بالي 

لإماملأ.رمحبالِك،ونشاأنحإمح
دوزإنكارالمكر.مي: . هثزطإضُفىسمضل((

..،البقرة تفسيراه المسايقه المواصح في و)ت( ، و)ل( ، )ب( في 
٠نص ذكر درن من المائدة ...، الأعراف 



ى
محمح1،زصع

»صالآة/^^ولآهي:

الناسررحدثوا ت ؤقفهنح•علؤآ قاو ا ر الثخاوي؛( ررصحيح وفي 
؟وومحّولهء؛ الله يكدب أن أتريدول يعرفول، بما 

ضأَبيي، ض طادس، ابن عن منمر، عذ الرواق، عبد وروئ 
الّثي.حديثآعن سح لما انممص رجلا رأئ أنه ■ؤؤقغقل؛ عباس ابن 
؟احدونهذلأ؛ »مازإرم فقال; ، -اسةكاأكلك- الصفات، في 
،و)خ، ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ٣(، ٢، و)زا، ، و)ج( ، و)مح( ، في)ق( )١( 

يفاري الخال راقت و)ف( ، ٢( ، ١ و)ض ، و)ح( ، و)ب( ، و)ر( 
•( ٩٩٢وزراكسرا،)آ/ النسخ، وبقية الأصلين، من والمئست ؛١. ررصحيحه؛؛ 

رواْاوخارى)أ/لأمارذملأأا(.)٢( 
وأصرابههدا شمع ما ومعناه: ، أعلاه المذكور : وجهين علن ئضثط ررفرقء )٣( 

:والثاني الإنكارعلميهم. والمراد ؟! لها واستكازئم الصفات أحاديث من 
انتهز• ذلك،، عرفوا ولا والباطل الحي بين هولاع قرى ما ت ومعناْ ررفرى،؛ 

.اراكسيرآآ)Y/في سليمان الشيح كلام من 



انتهىأ متثالههءا عند ويهلكون عندمحكمه، رمه 

دلكأئكروا الرحمي يدكر . اممه وو رم قريش سمات ولما 
•ا ر 4 إؤ؛، يبمم 4 * فيهم اممه فأئزل 

فيمثثاهً
الأوفي;مالأهضءيناصمواص

ال5ج.تمرآة الئانيه؛ 

س:فيكاضثركدمالأ:تيباثائ.

فيالرزاق وهمد (، ٢٠٨٩٥رقم ٤  ٢٣/ ١ ١ ) والجامع،، في معمر روا0 
،( ٤٨٥رقم  ٣٣٩ررالمة(()١; في عاصم أبي وابن ، ( ٢٣٩ررتمر،(()٣; 

صحيح.ؤإستادْ ٢( ١ ٤ ررميرْاا)ه/ في والطبري 
■5^وابن ، ( ٣١٨والغوي)؛/، ( ٥٣٠اتجري)\\أ اكالية: التقامر ام 

(.٤٥٢/٨(،والجوًلي)٦٩/١٣(،والقرطى)٤٦٠/٤)
أنه أنس ص ١(  ٧٨٤رقم ١ ٤ ١ ١ ررقحيحه(()م في لو مروئ وقد 

•لعلي البي. ممال هممرو، بن سهيل فيهم ه المي صالحوا مريشآ 
ندريئتا اش، باسم أما ت سهيل فقال ■ الرحيم،٠ الرحمن الله م بت واكتب 

•اللهم؛؛ ياسؤث، ت نعرف ما اكتب ولكن الرحيم، الرحمن افه بسم ما 
.و)ل( ، و)ر( ، ٢( )ثرا، ، ٣( ٢، ، و)ز) ، من)ق( ساقهلة للالآّماء(( 

و)ب(:، و)ر( ، و)ق( ، وفي)مح( . ااالحدثاا)خ(:، ٢( ، ١ في)ثى 





مح(مؤثمحمحنحم.
محقويمه نراس نمت عرةو0 يؤ 

ووقهمالي، هذا • الرجل قوو ررهو ■' ، ر — معناه —ما مجاهد قاو 
صآداش((م.

/أ كدا<، يكى لم محلان لولا رريقولون؛ ت اممه عبد بن عون وقاو 
}ر بمماعهآJيجاا( هذا رايقولول: محسة: ابن وقاو 

ائهءإل فيه! الذي حالي بن وتي حديث —بعد العباس أبو وقاو 
وقدالحديث، وكافر...،< يي مزمن عبادي من أصبح ت قال تعالى 

>ثأٍفرمرر ورغ(: ، ٢( ١، و)ش ، )ن( ، و)ج( ، ٣( ٢، )ذ\، ، في)ك( 
.ر>الآوث<،كلمة; فيها وليس • ؛٠ ]المحل[ ه ألكغثزث>. 

•و)غ( ، ٢، و)شا، ، ورن( ، ورج( ، ورق( ، ٣( ٢، ورزا، ، رط( ي ف
.معناه...؛امجاهل رءقال 

المنذروابن شيبة أبي وابن رةا/ا"اّا(، يرْ،ا ارتمفي الطبري رواه 
.( ٩٤را،/ لليوطي ررالدرانمئور« كمافي حاتم أبي وابن 
المنذروابن منحور ين وسعيد ، ( ٦٣٢ / ١ ر٤ ؛ يره ررنففي الطبري رواه 

متحافي»انمراسور«لويوطيره/أبمر
.٢( رذة القرآن؛، غريب ررشير محايه: في قاله 



إيعامهيضيف من سحال يدم والسنة، الكثايس، في كثير رروهذا ت دهدم~ 
•به ثينرك ، عترْ إلى 

والملاح، طيبه الريح كائن ت كقولهم هو ت الملف نعص قال 
آ.ر كثير،، ألسنه مماهوحارعاى ومحوذلك حاذقآ، 

زِزنا:ه
.ؤإتكارهاالنعمة معرية نمير ت الأولى 

كثثر.ألنته على جار هذا أف معرفه • الثانية 
اللكلآمإنكارألشة.هذا تسميه الئالثه: 
.الهلس،قي الصدين احتمLع I الرادعة 

.( ٣٣الفتاوئ؛،)A/ ررمجموع في كلامه 
،و)ل( ، ولج( ، ٣( ٢، و)زا، ، و)مح( ، و)ق( ، و)ع٣( ، )عون( وفي 

.كلامها؛ ءانتهن ت بعده )خ( ، ٢( ، و)ش١ 
•وبخ( ، ٢( ، و)ش١ ، و)ن( ، ورج( ، ٣( ٢، و)زر، ، ورمح( ، )ق( في زاد 





بغيرحلم ررمن ت قال اطه. رسول أن ؤئه \ذض]\ب عمربن وص 
وشه، ره وخثنهُ الترمذي ففَين.رواة أو رنَ، كنز ١^ص 

الحاكأرم.
أحلم،أن من إلئ أحب كاذبا ب1لأتح أحلم، رالأن ت مسعود ابن وقال 

}ر صادقآ(( بغير؛ 

.و)عون( الثاني، الأصل من شك، رركفرءا )١( 
،و)ر( ، و)غ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، و)ج( ، وفي)مح( 

ممد ١١ت النسخ— أقدم من —وهي )ع( وفي . أوكفرا، أشرك رافقد ب،( و) 
اخالناختلاف ولعل ، —ة ٠١١ت القلس، علامة عليها وصع ثم أوكفرأ؛ أشرك 

.والتأخير التقديم علن تدل التي العلامة بهده بعضهم معرفة لعدم ذلك، يعد 
.الفعل هدا على )ف( نسخة وتابعتها 

،و)ر( ، و)غ( (، ٢٤١و)ش ، ٣( ، ١ ورزآ، ، و)ج( ، ح( و)مي)ق( ف)٢( 
.حزا؛ حديث، وفال!  ١١■' ب،( و) 

مرق٤  ٦٨)A/ رزاق الد وعب(، ٦٠٧٢م رن٢ ٤ ٩ / ١ )٠ أحمد رواْ )٣( 
٤٨٤ )Y/ الجعد وابن ، ٢( ٠ ٠ ٨ رقم ٤ ١ ٢ )م والطٍالي (، ١٥٩٢٦

رقم١  ٩٥والترمذي)م ، ( ٥٣٢ ١ رقم  ٣٧١داود)٣; وأبو ، ( ٢٣٣٢رقم 
فيوالعلحاوي ، ٥(  ٩٧٢، ٥  ١٩٧ رقم  ٤٥—٤٤عوانة)؛/وأبو ، ١(  ٥٣٥

١ ٩٩أ/ حان)٠ وابن ، ( ٠٨٣ ،  ٨٢٦،  ٥٨٢ رقم ٢  ٩٦الآىر«)Y/ رامثكل 
(،وابنأبيزسينفي٢٩٧/٤(،)٥٢،١٨/١(،والخاكم)٤٣٥٨^ثم

.( ٢٩ا/ ررالكبرئ(()٠ ض واليهقي ، ١(  ٥٩رقم  ٢٣٧الة<ا)ررأصول 
الذمي،ووافقه والحاكم، حبان، ابن وصححه الترمذي، حئنه وقد 

ررالصحيحة((في والألماني ، ( ٣٨٧ا،)الصيت، ررالوابل في القيم وابن 
لإّلأما؛ننيةئيرافىكتبه.وقد . ٢( ٠  ٤٢رقم ٦٩/٥)

فيوقع هكذا  ١١(ت ١٠١٦/٢يرا؛)ررالتيفي ليمان سالشيخ قال تنبيه؛ 
عمرة.ابن عن وصوابه ، الكتاب، 

ءالكبير((م واممبراني (، ١ ٥  ٩٩٢ رقم ٤ ٦ ٩ الرزاق)M ند رواء )٤( 
والترهس_،«بإ ر>الترءيفي ذري المنال ق. ( ٠٨٩ ٢ م رق ١٨٣)؟/ 



اشُشاة u : يموتوا ررلأ : ئاق ه الئكا ض مه حدبمه وص 
داودأبو رواه . محلانا، شاء ئم اش ثاء ما ! قولوا ولكي ، فلأن وشاء 
٠صءءحما^ يسسد 

هبجُْ]أن:ئوزالئبج[ر^:
ثولأ! ؤيقوو ت محال بك، ثم باش ت يقول أن ، ر ؤيجوز ويك، باش أعوذ 

:يلأالأثملأئ((ل؛/^قوووا

 /X(٠٧  )ررالمجمعاافي وتأتعةاوثمي ، الصمح، ررروات_ةرواة ت ٦
(.٢٥٦٢^١٩١فى»الإرواء،،)A/ الألباني وشص ، ١(  ٧٧)٤; 

س()يىارنم'خا(،واسفي)ا/؛أمرقإ)١( 
،( ٣٠ ١٨٨،  ٢٧٢٢٦رقم  ٥٧٧)"؟أ/ في»اس« ب أيي وابن ، ( ٤٣١

٤ ١٣ررالصت(()في الدنيا أبي وابن ، ( ٢٣٢٦٥رقم  ٢٩٩س وأحمد 
في)رالدئ((والنسائي ، ٤(  ٠٩٨ رقم ١  ٦٣داود)ه/ وأبو ، ( ٤٣٤ رقم 
رقم١ ٨ والقلة(()٠ اليوم ررصل في ني الوابن (، ١ ٠  ٥٧٥ رقم  ١٣٦ )و/ 

٦٦٦ ) ، /U(٠٢٨٣ رقم ٢ ٥ ١ والزار ) ، ة((في)رالمجالوالد؛بورى
(،٢٣٦رقم٢١٨/١^^ساويفيررتلالآثار(()

رقم ٣٦٥والصفات(())/ وررالأسماء (، ٢١٦في»الكيرئ(()٣; واليهقي 
المالحين((ءرياض في النووي وصححه . ( ١٧٩وءالاعشاد(()(، ٢٩٤

ررالصحيحة((في والألماني ، ( ٥٦٦و»الأذكار«)، ( ١٧٤٣رقم  ٦٦)٠ 
(.١٣٧)ا/؛اآرقم 

وررالسير((الثاني، الأصل من وألتناه الأصل، من مقيل المعقوفتين محن ما )٢( 
الخ.(،وشة ١٠٢٦/٢)

.ويجوز..((: ررقال : ٢( ،و)ض في)٤٣( )٣( 
لرالص٠ت((في الدنيا وابنأبي ، ١(  ١٩٨١ رقم  ٢٧ا/ الرزاق)١ عبد رواه )٤( 

(ؤ٣٤٧رقم٤١٧)



الأنداد.في البقرة شسثآة الأولئ; 
الأكثرالشرك في النازلة الأية يسروو ؤثغبم- الصحابة أن ; الثانيه 

بأنهاتنأالأخر١،.
شرك.اش بغير الحي أف اكاكه; 

•العئوس اليمين من فهوأكبر صادمحآ، الله بغير حاس إذا أنة الرابعة; 
•اشظ في ررئمء؛ وبين ررالواوء، بين القرى ة:الخام

•الأصغر" على الأكبر في التي الأيات يفسرون الصحابة ررأن ق(; )ش 
والأصغر"الأير تعم أنها الأتجر الشرك راقي ؛ و)ب( و)ر( )مح( وقي 

.الأصغر® الشرك تعم ١١ت وفي)_( 



ى
تاةا؛محببمي.امحامح

يآبائكم،حلموا ررلأ ; قال اممه. زسول أو ■هخقن• عمر ابن عن 
تزض؛لم ونى يليزض، باممه لة حف ومن نلبمدى، باممه حلس من 

حسنبسند ماجه ابن رواه ٠ اممهءا لأي*سمن 

فيتا:ق.
•الحيف.ايما؛ عن امحي الأولى؛ 

والتحأليرءس.آ ر له الأمرللمحأوف ت الثانية 
مِ .م  يرضلم من وعيد • القالئة 

٠٠٠

ارالكرئ«في والمهقي ، ٢( ١ ٠ ١ م رق ٦٧٩/ ماجه)١ ن ابرواْ 
الزجاجة((ررمصاح في يري البوصناد0 إسوصحح (، ١٨١/١٠)

 /Y(٤٣  )؛ه(إلنتحسنإضادْ ٤ ا/ ررالفتح(()١ حجرفي ابن ومال ، ١.
و)ب(:، و)غ( ، و)ر( ، ٢( و)شا، و)ن( ، )ج( ، ٣( ٢، )زا، ، في)مح( 

.لة...،؛المحلوف أمر ١١



^آنمزمح<
:تمولوو ، سركوو ,]يكم تالمي. أئ يهودأ أن محلمه، عن 

أوادواإدا ه الّآي مأمنهم والكعبه، • وتمولول وشئت، الله ثاء ما 
اشُمشاء ما ت يقولوا وأن الكنه، 'رورب ؛ يقولواأن يحلموا أ0 

ا.ر وصححه النسائي رواه • ششت،،ل 

قله.الذي علئ في)عون( تقدم الماب هذا )١( 
٠وششت؛؛ الله راماثاء قوله ماحاءفي راباب • وزف( (، ٢٤١ض و) ، وش)٤٣( 

٠و وشئت اش اء ثما قوله اب ررب• وبخ( (، ٢٤١ورش **؟(، T،رزا، وفي 
!والكعبةا، وتقولون .. ١١الأصل؛ عني؛ رق( وزاد 

 )Y('رواْأحءد)ه؛/'*آةرئمU،(YU«<\Y؛،/؛(^U^Yo،Y؛»
واوثاذي<،ررالأحاد في عاصم أبي وابن ، ٣( ٠ ٩ )a/ سعد وابن (، ٢٤٠٨

 /I( ٠٣٤ ٨ رقم ١ ٨ ٠ ) ،في اش والن /U(>٣٧٧٣رقم ٦ رراكمئا )،
ار((الأئمشكل  ١١في والخلخاوي ، ( ٤٦٩٦م رق ٤٣٦/0ورراعرئ(ا 

رقمY٥/١٣(،وسانيفيررص<()Y٣٩،٨Y٤،Y٣٨^ئم
رقم٤  YU/ المححاية(()آ معرفة ١) في وأبونعيم ، Y(  ٩٧)؛/ والحاكم ، ٥~٧( 

صفئبت محله عن ار يبن اه عبد عن حالي بن معد من'لريق ( ١٧٨ ٥ 
الباري؛،فتح  ١١في —كما الشاش صححه وقد صحح، وسنده •محإ. 

،( ٣٧٨/ )٤ ررالإصابة،، في حجر وابن والذمي، ' والحاكم —، ( ٥ ٤ ٨ / ١ )١ 
(.١١٦٦رiم١٥٤/٣(،ر١٣٦رئمY١٣/١^^حمنىفياراسحةا؛)

ُمَ م مْ هُ 





اشُنثاثشاة ط : قولوة اكنم،وزلأأنكلم لامحآ ثوثكم : قالوا
محمد.

قأحثزيه.ائي. أتيت يم مذأحبرت، لها أحثزت قلماأصثنك، 
؟قاو: 

ئوئ:نمم.
رأئمإوطمنلأ بعد؛ ررأما ! ثماو م عليه، وأسى الله فحمد ت قال 

كدابمشي كال يلم'كلمه محإئكم مئكم، مذأحبر بها أحبر رؤيا، 
ولكذمحمد، اشُوثاء شاء ما ! ئقولوا ملأ ، عنها أيهاكم أن و'كدا 
.، ر الئاثوحدْا، ماشاء ت قولوا 

١ ٦٥)Y/ ض سة أبي وابن ، ٢( ٠  ٦٩٤رقم ٢  ٩٦)؛م م رواء )١( 
٦٨٤ماجه)١; وابن ، ( ٣٦٣الكبير(()أ/ ررالتارخ في والبخاري ، ٦(  ٥٢رقم 

اة7آ(،وابنأبيئص_مفيرقم  ١٧٦٩/٣(،والدار٠ي)٢١ ١٨رقم
(،٢٨٣٠رقم ٢٥٢(،٢٧٤٣رقم٢١٣واسوالثاني(()ه/

الصلاة((قدر تعظيم  ١١في والمروزي (، ٤٦٥٥رقم  ١١٨)٨/ وأبويعلئ 
، ١٨٢ ٤ م رق ٤٣٢ في)رالكبير(()M والطبراني ، ( ٨٧٤رقم  ١٨٦ )٢; 

، ١٣٦٧رقم  ٠٤٣ الصحابة(()٣; ررسجم في المعوي وأبوالقاسم (، ٨٢١٥
فيبشران وابن ، ٥( ٠ )Y/ الصحابة(( معجم  ١١في قانع وابن ، ( ١٣٦٨

١٥٦٥)٣/ الصحابة(( معرفة ١١في ذح؛م وأبو (، ٢١٠رقم ١  ٠٣)١/ ررأماليه(( 
ررالموصح((في والخف، ، ٤(  ٩٣والحاكم)r/ ، ( ٥٣٩ ٥ ،  ٥٣٩ ٤ رقم 

(،٢٩١رفم٣٥٧/١(،وابجفىر١الأساءواسات،(()٣٠٣/١)
١- ٥٤رقم ١  ٤٢ررالختارة(()خ/ م والضياء (ر ٢٢المبوة(()U/ ورردلائل 

نقهوقد . ■ءوف؛؛ئئ-عائشة— ١^^؛ أم —أحي سنيء بن التلفيل عن (. ١٥٥
اللففل،يهدا يروه لم ماجه ابن التيسر(()آ/لإ؛هل(أن  ١١في سليمِان الشيخ 

.وغيرهماوالهلبرانى أحمد روا0 لكن 

٢٧٨



■الأصثر بالشرك اليهود معرمحه ت الأولى 

هوئ.له كاف إذا ان الأن٣ ت الثانية 
بمىلهط؟ممسمئاَل;ص.: الئالئه: 

بواك]محدحلوواسم[راآ
والإمنبمر٢ا.

رربمسيئا; لمزك الأمحر؛ ١^ ئ ليمن ٥^١ أف :الزابمت 
،١( ٥ ٢ )Y/ الزجاجة(( ومصباح في البوصيري قال صحيح، والحديث 
علئثقات رجاله صحح، ررإساده I ( ١٣٦ المهرة(()ه/ الخيرة وررإتحاف 

يعلى،أبي رحال ٢( ٠ ٨ )U/ ءالمجمع(( في الهيئمي ووثق ، لم(( مشرتل 
(. ١٣٨رقم ٢ ١ ٦ )ا/ )راليلأالصحيحان(( في وصححه 

.و)ت( ، و)خ( ، و)م( ، و)ل( ، و)س( ، )٤٣( من شل المعقوفتين بين ْا ( ١ ) 
،٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ، و)ج( ، و)مح( ، ورق( ، ٣( ٢، رزا، من وهومثت 

.ورف( ، ورب( ، وبخ( ، ورر( 

مالمLJزثه ا يفقل دهلأ'وإلأ بيدي في'الخعادأحذإ إيأللنأتقن 
قوله!هما بعدم والبيتان )٢( 

منتقمباسم ثجل-ئ الك-ريم إدا محبجيىردلامحجاك.س 
والمن،ئئها وص-الدنيا يإومزجودك 

للبوصرى((البردة راقمدة • تتفلر • العلمي التوسق لفرورة ذكرناهما 
.ب( ا/ سعود)٩ الملك جامعة في حهلية ونسخة ، ر٢٣~٣٣( 



.زكيا((

•الوحي أئام من الصالحه الرؤيا أ0 ة؛ الخام
الأحكامبعص نببآينتع تكون مد أيها السادسة؛ 

0*0

•،ا؟ا»



تيي0ضنمحهَ

ثيمحاو>ا نئ ثثزق أذنا تاثثا إقُ تاه ؤبمالؤأ ؤ ثعالى؛ الله وقول 
بمئزه]اس:ة؟[الآةَلاآ.

ررئاواصبي:تيهقاَل:
ض،محاذووش((لآ/

الاوم،لإنالهَمانم>((^/»لأتنإوا وفىروادة:

...

■مثناه ذَ 
اءتيستئاهم.الآين:

•قوله إلى ورخ، ، )مح( وني • ه" أذنا ؤ رر ؛ قوله إلى و)ق( ، )ع( في 

مرق ١٧٦٢/٤امر(،و٤٨٢٦٠مرق١  ٣٣/٦الخارى)رواء 

/ْ(صأبيسمةه•٢٢٤٦رل(١٧٦٣/٤رواِْر



.الوهؤ« اشَص راهإن محن]ه: في التأمل ؛ ١^١١^ 
ساثار؟،نلنم:ضأةش

النسخبقية من وهومثبت الأصل، من سقط المعقوفتين بين ما 
.ررسقا؛( ! )ب( وفي ، ®سابآ(؛ ! ولمخ( ، ٣( ٢، ، و)ز١ ، )_( في 

.ارسيآا(ولمخ(; ، و)ر( ، ورن( ، ورمح، ، رج، دفي 





فيعا:قث
اشضمح.هاصك.الأدلث:

سيان.قال ،،كما ر مثله معناه في ما أل ت الثانية 
إنالقطع نع ، ثتحوْ هذا في لص الممطن : الئالثه 

للمرم:شنضاة.
سملاهبمحالُ]ومائ[م.اظ؛ألهلا ارابعه:

فيهما ®أل ؛ و)غ( ، ٢( ، ١ )_ ، و))،( ، ولمج( ، ورمح، ، ٣( ٢، ، ١ في)ز 
.مثلها؛في راما I وفي)ق( • مثلي؛؛ 

.في)ق(،و)خ(:»لأ«
و)ت(.، من)ق( المعقوفتين بين ما 









تتقه.قد افرآو قوجد ، دنيْ ق اممه رئوو إلئ عوف ١، ر قدهب 
،ناقته ووكب ارثحل وقد . الله وسول إلئ الرجل دلك فجاء 

ثمني، الئنت< حديث ونتحدث حوض كنا إثما أ اطه رسول يا ت فقال 
.^^، ١١عنا به 

ناؤرم ضئة ئقنى إليه أنفي كأر : ٠ محر ابذ ئال 
كناإثما وهويقول! ، رجليه ، ر تنكب الحجارة ؤإف ، ه اطه رسول 
وءاد؛ئدءيقؤ ؤ ; ه اطه رسول له فيقول وثنعب، ثحوض 

.، ر،(( ءلييرومايزيده إليه، مايلتفت ؟ ه متنؤءوى 

بث.َِْ:م

،و)ر( ،، ٢( و)شا، ، و)ن( ، و)ج( ، و)مح( ، و)ق( ، ٣( ٢، في)زا، 
.ر>فمضئااو)ب(: ، و)غ( 

لاسع«.و)غ(: ، و)ر( ، ٢( و)شا، ، و))،( ، و)ج( ، و)ق( ، ٢( ش)ز١، 
،و)ن( ، ورج( ، ورمح( ، ٣( ٢، ورزر، ، ورق( ، و)عآ( ، و)عمآ( ، رم( في 

ورن(،، ورخ( ، ورأ( ، ورل( ، ورب( ، و)غ( ورو(، ٢(، ورئزر، 
.:»_(( ١(  ٠٧٣/١وررالتسير((رورضر،أ(،ورف(، 

.إوه<ايلتفئ ولا عليه يزيده راما رعون(: فى 
حاتمأبي وابن (، ٥٤٦—  ٥٤٣/أ را لامير0اا في الطبري ت رواها الآثار هده 

المشور،الالدر في كما مردؤيه وابن الشيخ وأبو ، ( ١  ٠٨٣ — ١  ٨٢)الأ/٩ 
.(trv-iyo/U)

رقم١ ٠ ٩ / ر١ ررالضعفاء(( في العقيلي ; ماتقدم— —سوئ عمر ابن عن ورواه 
طالب،،وْكي؛نأبي ( ٤٢ر•النزول(( ررأسباب في والواحدي (، ١٠٧

فيرواْ الدارممي أن وذكر ٣( ٠  ٥٨ر؛/ الهاية(( بلؤخ إلئ أرالهداية في 
الملول((الصارم  ١١في تيمية ابن الإسلام شبح وذكره ، ماللث،(( عن الرواة  ١١

 /y( ٧—١٤٧ ) ،سعد،بن هشام طريق من فهو صحيح، ؤإسناده محتجآبه
■•٠ عمر ابن عن أسلم، بن ليد عن 







•، ر ئزف(( علؤي ررأؤتيته ت مجاهد قول وهذامعنى 

منيلائه ررإن ت يقول ه الله رمول سغ أنه ؤقثفه هريرْ أبي وعن 
قطيسليهم، اشُأن يآراذ • وأض وأئرغ، أبرص، ؛ بتيإ->ائيو، 

؟أحبiمم، شيء أي ت فقال إلتهمطكآ،فأتىانيص، 
مدزنيئد الذي عر وتدهب حنن، وجلد حنن، لون •' قال 

ال1ازبه.
وجالدأحسنآ.لونآحتآ، ئأعطئ محيره، عته يدهب محمنحه، محال: 

دال;مأَيسلأَخئإلك؟
.ئشزا; نامحه محض إمحاة-رم -شك أوالبقث الإبل : محال 

فيها.اللئلك بارك وقال؛ 

ش،فقال;ئشيءأطإس؟
به،الناس محدرنى محي الذي عر وذهب حنن، ثعر قال؛ 
سعراحنتأ.وأعطئ عنه، محيهب محمنحه، 

هقال:أيسأخبإس؟
ُ ُِ فيها.اللألك بارك ت قال حاملا. بقره محأعطئ أوالإبل، الثمر، قال؛ 

فيالمندركما وابن حميد بن وعبد والفريايي ، ٢( ٢ ١ T/ )٠ الطبري رواه 
.( ٦٧٠ررالورالمثور«)'آا/

طلحة((.أيي بن اطه عبد بن ررإمحاق الأصل! حاثية في سليمان الشيخ قال 







4اكاكة;ْاضرنمحنك:ؤهالبمربمءسئ 
العظيمةالعبر من العجيثه القصة هذْ فى ا م; 

ورغ(وررآ، ، ٢( و)شا، ، ورن( ، ورق( ، ورج( ، ٣( ٢، رزا، ي ف)١( 
لرمعىصلخ,.ه.

.العتر® من العظيمه القصة هذه في لرْا ت و)خ( ، )ق( ش )٢( 



؛ا0مؤاهص
ئه'أذي جثلأ صندى ءاقثهثا ثا ظ' 

'هزة'^؛■;١^< 

تافه لعير معثد اسم كو تحريم على ررامئوا ت حرم ابو قال 
((ل،.لمطبي، ١ عبد ت حاسا دلك، أشتة وما الكعبه، وعبد عمرو، كمد 

حملت،يعشاها(دم ررلما قال! الآده~ ~في ؤفتقو عقاس ابن وعن 
،الجؤ من أحرحتكما الذي صاحبكما إر ت فقال إبليس قأتاهما 

،ثئق بطنك من ثنرج ، أثل ص له لأجظن أن ، ا ر محتم 
لأصأبمثوى0بماى، ١١

٠الآوه(ا ه ؤ ١١قوله;إلئ و)غ( ، و)ر( ، ورمح( ، رق( وءي 
.( ١٧٩اليفه)الإجماع« ررْراب )٢( 

لمأنه هيه ؤإنما المعلسا بعيد التسمية جواز حزم ابن كلام في ليس تنبيه؛ 
وليسكغيره، منه المغ والصواب الكعبة، عبد كحال تحريمه علئ 
منليس وهذا المطلب(؛ عبد ابن ١لأنا النتي.؛ قول إلا حجه للمخاف 

بهعرف الذي بالأمم الإخبار باب من هو ؤإثما بدلك الئميه إيساء باب 
شيءمناف وبنوعبد بنوهاشم ررإئما * قوله لكان ؤإلأ ، غيره دون المستمى 

سليمانالشيخ توممع وقد . مناف؛؛عبد دال التسمية جوار علئ حجه واحدا؛ 
١(.١ ٠ أ-ا ٠  ٩٧للالسيراأ)Y/في المسألة تحريرهذْ في 

:١( ١ ٠ ٠ سيراأ)Y/ وللاكي(، ٢٤١ورض ، ورر( ، ورف( ، رب( ي ف)٣( 
.ل١لهليعاJياات رخ( وفي • ؛^-*^؛؛ ١١١





•الق لم تجئ ام ؤز يحريم الأولى؛ 
•الأية تنثّثر ■ الثانية 

حقيمتها.آ ر تقصد ثم سمثة مجرد في الشرك هدا أف ت اكالئة 

الم.الثولإمن المت م هثةَاه أة الثابنةُ: 
شوالشرك الطاقة، ش الئزك بين الفزى الثالف ذم المحاط: 

٠٠٠

يقصدلم وإ0 التمة ®مجرد ت وفي)ب( ، مية،، ررالتفي)عون( 
وفي)ف(. نقمي،(لم التسمية مجرد في الشرك ءهو ؛ )م( ول ، حققتهاا؛ 

لمؤإن التسمية مجرد في الشرك ررأن ؛ وفي)مح( . ثرلأ...،،هذا ®أذ 
.يقعدا؛الشرك... هو هدا ءأن وفى)ن(; ، حقيقتها،؛ يقصد 

.رريقعدا(: ٢( و)ضا، ، و)ل( وفي)ج( 



ئا0مؤامحص
ودروأقآ هأدعزه' ثمحئ س نؤ 

اَءمحقمحءرا،ؤآ1نشءه دبيدوث ون 

هخ!'ئتي؛ ملوث ؤ ؤقممل: عباس ابن عن حائم أبي ابن دم 
:»^U((رم.[ ١٨٠]الاراف: 
.، رالعزيز،، من والعزئ من!لإلو، اللات »ثئوا وعنة: 

منها((ليس ما فيها رريدحلوق • ايخني دعن 
،)ر( ، ٢( ، ١ و)ش ، وزن( ، ورج( ، ورمح( ، ورق( ، ٣( ٢، رزأ، في ( ١ر 

أتمورف( ، ٢( ورض ، رأ( وفى ، ثأدمء ؤ قوله: إلئ ورخ( ، وبخ( 
.0< ناَ؛زأبمإرن ؤ.. قوله: إلٍث ١^ 

الأثُلميروْابنأبييملرهاوا صسنفىي(رآ/خلإأا(:)٦( 
ذلك«.فاعام محالة عن رواه إئما عباس، ابن عن 

والطبري، ٢( ٤ ٤ / را ررتمره(( في الرزاق مد قادة: عن رواه قلت: 
.( ٨٦٨٦رقم ١  ٦٢٣ره/ررتمر،(( في وابزأيي ، ه-خبم٥( ٩٧ا/ ر٠ 

(.٨٥٨٤رئم١٦٢٣/٥حاىإرْ(،وادنأبي ٩٧/١٠صررم( 
.اطه.٠ أسماء في والئرئ اللات دعوا أن المنحيين ررإلحاد ونقتله؛ 

.( ٥  ٩٧/ ١ ٠ ر الهلبري رواه مجاهد! عن الثصف يكرم الذي باللفظ روي وقد 
.( ٨٥٨٧رقم ١  ٦٢٣ره/ ررشيرْ(( في حاتم أبي ابن" رواْ رة( 



ذِتلما:قث
الأود;إثباتاس.

الثأط:كونهاخش.

.امضيااكاِلئه:

الئلحدينر١،الجاهيى من منعاوض رك الرابعه 
.فيهاالإلحاد مسير ت ة الخام

اس':نء1ئئآلختء'/

٠٠٠

,و)مح( ، و)ق( ، ٣( ٢، و)ذ\، ، و)ط( ، و)ب( ، و)س( ، )عون( في وجاء 
.ررانتهى® بعدالأثر! و)ل( ، و)غ( ، و)ر( ' ٢، ، ١ و)ص ، و)ن( ، ورج( 

في)مح(أن إلا ، الجاهلين،، من عارصه من ءرترك ورمح(: ، رب( في 
•"ذكرسءارض ؛ رل( دفي ، ررأءرض،، 

؛و)غ( ، ٢( ورثزا، ، ورن( ، ورق( ، ورب( ، ورج( ، ٣( ٢، رزا، ي ف
رب(.في ليت ررفيهأ،، أن إلا ، فيها،، ألحد لمن والوعيد 



اتي.ْع كثا إدا • قال ؤبتطه مسعود ابن عن ارالصحح،، في 
فقاق. يلان،،عائ الئلأم ، عباده مذ اش عاى ررالثلأم : يلناالصلاة في 

^^^ُضاله،لإناشرال1لأماازه.

يزئا:ه
الأود:فئائلأم.

اسُ:أنهطٌ.

اكاكةُ:أنهالأتصغه.
,ذلك في العثه الرابعة; 

رر ه صخ الخي اشيه 

.٤( ٠ ٢ •"أرقم ١ وسلم)اؤ/ ، ( ٨٣٥رقم ١  ٦٧المخاري)١; رواْ 
وئ(، )ر( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ، ولمج( ، ورمح( ، ٣( ، ١ ي)زأ، ف
. ٢٢يتنلح التي التحيه ت ة الخام ١١



ممحًولإفممحص

!قاو . اممه رسوو أو هرنزه أبي عن ررالصحح<ا في 
ارحمني-^^ ١١شئت، إل لي ال1هلم!غفن \زةئلأاأ: راآ [ بمولى لا رر] 

رأ،.ه لأمكره الله مإف الننألأ؛ لبمزم إذشئت، 
لجِناطهَوساضُشيءٌ

ًس(ام. 

٠٠٠

الدعاء.في الأسشاء عن الم الأولئ: 
،و)ءول( ، و)ك( ، وبع( ، ٣( حاشية ١ ١  ٣٦ورراشير(()Y/ الأصلين، في )١( 

لفظوهو النسخ، بقية من والمثبت . يقووأ، لألا ت و)ت( ، وبخ( ، حل( و) 
•وملم البخاري 

)٢(
رواْملم)أ/مآ«آرقمبملأألإ/خ(.)٣( 



اكانيه:ياوالخلةفىس.

الراسأ;إظامالألأن.
م< ؛ م

ررإطاماربفىاش«فى)س(;;١( 



رالاتقلقال; ه افه رسول أل ؤمحه هزئزة أبي عن الصحيح،(  ١١في 
•ومولاي مّمح'ي ومحمل؛ ربك، وصئ ربك، طعم أت 

 ?»)٢(

ُُء ُْ  رفئاتينئاي : زتمل زأنتي، غبدي : أحدكم مز دلا 
ننحس.م

•وأمش عبدى ت يول عى النهي ت الأولى 

•••؛'مال لا ررباب ت و)ف( ، ٢( و)ض ، و)خ( ، و)ر( ، و)مح( ، )ب( في ( ١ ) 
)ن(وفي ، قول،، ررلأ ت و)ت( ، ولمخ( ، ^٢( ، وبج( ، و)ق( ، يع( في ( ٢) 

.قوئا<»لأ : ٢( و)ضا، ، و)ف( ، و)أ( 
(.٢٢٤٩^١٧٦٥وملم)؛/ ، ( ٢٥٥٢رقم ١ ٥ ٠ الجاري)٣; رواء )٣( 



وعلأْي.وفتاتي قوو:ءتاي الأم مميأ الثالئه: 
ونولاي.ّهى قوو: الثاني تيأ الرابمه: 

الألفاظفي حتى التوحيد وهوثحقيق للمراد، القبيئ الخاْه; 

٠٠٠



باطهاثاد ررمن ! اممه. رسول قال ! قال ،هقغل عمر ابن عن 
صغومن يأجيبوه، دعاكم ومن ياعطوه، باش نأل ومن يأعيذوه، 

يرواحتى له محادعوا يحيواماثكافثوْ لم محإل ، معروفآيكايئوْ إليكم 
٠صحح بنتي والثائي، أبوداود، روا٥ ٠ ق قدلكيأتموه 

(،والخارىفى٦١٠٦،٥٧٤٣،٥٧•٣،0٣٦٥رنم٢٦٦/٩نم))١( 
،٥١٠٩رنم٢١٢/٢(،ورداود)٢١٦رثمب)٢٨ ١٦٧٢)

رقم ٦٥)م وررالكمئ« ، ٢(  ٥٦٧رقم  ٨٢ررالصغرئ(()o/ في اثي المو، 
رقم ٣٦)Y/ ض بن وخد ، ٢( ٠  ٠٧رقم ٤ ١ ١ )م/ واسلي ، ( ٢٣٥٩
رقم ٠٢٦ ا/ ) والقفاص (، ١ ٤ ١ ٩ رقم ٤  ١٣)Y/ والؤود1ني (، ٨٠٤

، ١٣٤٦٥رقم٣٠٣/١٢ب،واسنيفىأرص(()
١٣٤٨٠ (،وانماكم٣٤٠٩،٣٤.٨رقم١٩٩/٨(،واينمان)١٣،

ررالكرئ؛(في ، ( ٥٦رراسة(؛)ه/ في وأبونميم ، ٤( ١ ٢ )١; 
.( ٦٣٢ ٠ رقم ١  ٧٤)ْ/ (، ١٩٩)؛/

الصالحيزرااريياض في والنووي الذهبي، ووافقه الحاكم، صححة والحدث 
(.٢٥٤رقم٤٣٤/١(،والأuنيفيرراكس(()١٧٢١مي



■ذِمتنامح 
اش,استعاد من إعاذة الأولى: 

اس:سُشاواه.
_هم ء

الثاكة:إحاةانمعوة

.، ر الصنيعة علئ التكاهأة الرابعة! 

.ررحتىثنوا٣قدكائأئئوْ((محوله: السادّمه: 

سقطو ...ه أؤ^٣، بمثوى ؤ أثاب قي القيم ابن قول نهاية إلى هنا من 
عشرةائش يعني ~وهو^٤٣،"، ققط المسائل صط ش المعتمد الأصل من 

هذهفى أصلا المؤلف~ ~تلميد عون ابن نسخة اتخذت وقد أكثر، لا مسألة 
.السائل 



محء،|

محأقق3صَ

.صححا، ند بأبوداود رررواه و)ك( ، )عون( في 
ءانمرفةفي وي والق، ١(  ١٦٧ رقم ٢ ١ ٢ داود)٢; أبو رواْ : والحدث 

 /V(،،٤٦٥والتاريخ ،) ( ٨٩رقم  ٩٨ا!جهسةا<)علئ ررالرد في منيم وابن،
في))الوصح،(والخطيب ، ٢(  ٠٧ frفي)رالكامل،،)عدي وابن 

ثعب،،وررال(، ١٩٩رئ،،)؛/ررالكبفي والبيهقي ، آهمأ-ّآ0'*ا( )١; 
.( ٦٦١رقم  ٩٤،و)رالأساءوالصفات،،)Y/ ( ٣٢٥٩رقم  ١٧٣)ه/

الإمامقال • فيه ا-محلم، وقد معاذ، بن قرم بن سليمان علئ الحدث ومدار 
رركازأبي: اه عبد اسه وقال . ٢( ١ ٩ الاعتدال،،)Y/ ررميزان . ررثقة،،: أحمد 

بنالعزيز عبد بن ؤيزيد ئرم، بن وطيمان العزيز، عبئ ين مملة حدث يتح 
وهموثمة، سفيان من حديئا أنر وهم ممات، قوم ; وقال مياه. 

التهذيب((ررتهذيّس، . منهم،، أحففل وشعبة سفيان كان ؤإن كتب، أصحاب، 
وهوفيه ئكلم أسماءمن ررذكر في الذهبي وذكره )؟/ه*أ(، حجر لابن 

حديثمن هد ما وللحديث، حن، فالثني وعليه (، ١٤٦رقم  ٩٣موثق،،)
وغيره.ه الأشعري مومئ أبي 



فيتأا:قث
رالثطاو_، غايه إلا الله بوجه تنأو أل عن النهؤ؛ الأولئ: 

الوجه.صمة إثبات I الثانية 

ررالمطلوب((و)ر(: ، و)مح( ، في)ب( )١( 





تقاو . اقو زموو أو -محي هريرة أبي عى ررالصحيح(( قي 
أصابكؤإن ئعحرل، ولا بافو، واستعن يشثك، ما على رراحرص 

ئئرأ،،ممانكداوكذا؛وتكنم^مح
.، ر الشيطان(، عمل لويفح محاو الأوماثاءمنل؛ 

فيزناهً
•عمراف آل ش الأم شمير ت الأولى 
■ئيء أصابك ،،إدا ر [ أثي لو] ت قوو عن الصريح النهي ت الئانيه 

ذJكمصلافلان.ض:سواشألإ1ل 
الخض.الكلام الإرشائإد الرابعه:

بالئو.الأ١سعانه ْع يتمع ما عاى بالحرص الأمر ت ة الخام
وهوالعجز.دلك صد عن الئهى • السائمة 

.لمء،وررمالمخ، وبقية الماني، الأصل من والمشي ، الأصل;®1_<، في 
،وفي)ء-ون( ، لكاذا، ررفعثكدا ؛ ٢( و)ض١، و)خا، ، نسخة)ع( في 

،كداء لكان وكذا كدا ررفعلت ت و)ف( ، و)عآ( ، و)ر( ، و)عح( ، و)ب( 
والمقت. قل،، ولكن وكدا رافعلتكذا ت ٢( ١، و)ش ، ٣( ٢، وفي)زا، 

.ررمسلم،؛لرواية وهوالموافق والبقية، الأصل من 
.a٦٦ق؟^Jy'J0٦و١0طم)^إ

،و)ق(،( ٣،٢و)م(و)محل(و)ذ\، و)س(، ، من)عون( المعقوقين بين ما 
و)ت(.، و)ف( ، و)ل( ، و)غ( ، و)ر( ، ٢( و)شا، ، و)ن( ، ورج( ، ورمح( 



ءيلمحق0ير{

الريح،ئقوا ررلأ ؛ محاو ه اطه وو رم أف •ؤفقه كعب بن أبي عن 
الويح،هذه حير ننأئكمن إثا :ممولوايكرهون زأئمما هإذا 

وقرالريح، هذْ بكئىنر ونعوذ به، أمرت ما وحير فيها، ما وحير 
ا.ر التزمذي صححه . به(، أمرت ما وسر فيها، ما 

زِعا:قث
•الريح ب عن النهي ت الأولى 

(،١٦٧رقم١٩١/١(،وتينني)٢١١٣٨مي١( 
رثم٣٤١/٩(،واسفي»اهمئ«)٢٢٥٢رتم١٠٣/٤بى)

والريح،؛والبرق والرعد ررالمهلر في الدنيا أبي وابن ،ة*'ا'ا(، مآ»'\»ا
،٢(  ٩٨رقم ٨ والقلة(()١ اليوم ررسل في الم وابن (، ١  ٢٨رقم  ١٣٣)

(،وأبوص٩١٨لآبياس٠/٢١٨٣مالآار(()
فيوالضياء ، ( ٢٩٨)Y/والحاكم ، ( ٠٨١ رقم  ٢١٣١ ررالشة(()إ/ في 

الترمذي،صححه والحديث . ١(  ٤٢٢ ، ١  ٢٢٣رقم  ٤٤٢ )م ررالممحارة(( 
.( ٦٢٧؛^رقم  oUررالصحيحة(()\/في والأuني والحاكم، 



ائ>تي/سماثلج1ذانأئالإن
تأئوزة.الإرثادُإلئأنها الثالثه: 
وقدتزمربشر.تزمربخير، قد أنها الرابعة؛ 



مح(ءهلهممحنامحٍ
هليمرفيى ؤثهلته أن وآلتي أق ^،^^٠ 

ثاةأهممحئمحلآمحمح4لأ،

٦[4]اكح: : وقؤله 

شحانهبأنه اليإ هدا ررم : الأولئ- الأية -في الفم ابق ئال 
أصابهمما أف يظنهم وفسر نيفشحل، آمره وأن وموله، ينصر لا 
ؤإكارالمدر، ؤإنكار يإلكاوالحكمة، مفسر وحكمته، اممه بمدر يكن لم 

،٢( ، ١ )_ ، و)ن( ، و)مح( ، و)ق( ، و)ل( ، ٢( و)زا، ، و)ب( ، في)عون( )١( 
هآهيؤأ ظف  ٠٣١^؛إلق بملمحك ؤ إ تعالى ال؛ه مول اب 'ربتو)ر( ، و)غ( 

••••هلتامحآهممحسم(وه ؤ قوله؛ إلى أخ، وفي 
٢(،ولغ(،،ورش١، ،ورمح(،ورج(،ورن( ( ٣،٢فيورب(،ورزا، )٢( 

ثألثثأنتوأإثذنؤ؛0 ؤآلثيقت لل1قققتي دك وثني ؤ ; نمالئ ه وقول ١١ورر(;
.ه، 

.الأيةا، ه نحأٍتتيعٍمتت ت رق( وفي 



ظنهو وهدا ، ا ر كله الدين عني، يطهره وأف ، رسوله أمر يتم أن 
ؤإثما، المح،، ررسورة فيغ والمئركون المنافقون ظئه الذي الثن؛؛ 

يليهم،وما ، تشحاه به يليى ما عير ظن لأيه ؛ الثوء ظن هدا كاف 
الصادق.ووعده وحمده بحكمته 

معهايمحنحل متكرم إداله الص عض الماطق يدين أيه ن ظص 
محيرهيكون أن أوأئكر ومحييه، بمصائه جرئ ما كون أن أوأئكر الحي، 
مجردة،لمشيئه دلك أن زعم ، Jj، الحمد عليها ينثحى يالعه لحكمه 

[.4:٢٧]ش دؤ 

يمعلهوفيما ، يحتهث،يإفيما الثوء ظن باطه يثلوو الثامن وأكثر 
وصفاته،وأسماءه افه عرف من، إلا دلك من يسلم ولا بعيرهم، 
,وحمده حكمته وموجب 

فيهدا،نكإلأاطه،نصةم
١^•ظن بربه ظئ من 

،و)ر( و)غ( ، ٢( )ثرا، ، و)ج( ، و)مح( ، )ن( ، )ق( ، ٣( ٢، ، في)؛:١ )١( 
.كله«الدين على يظهره لا وأنه رسوله، أمر يتم لا وأنه القدر، • • را ؛ ورخ[ 

المخ.وبقية المعادأأ، وارزاد الأصلين، من والمثبت 
.ررظن<او)ت(: ، و)ل( ، و)أ( ، و)ط( ، و)ك( ، وبع( لين، الأصفي )٢( 

المخ.وبقية (، ١ ١  ٨٧وءالتيير(()X/ ، ٢(  ٢٨ارالزادا،)r/ س: والمشت 
،و)ب( ، و)م( ، و)مح( ، ٢( و)زا، ، و)عون( ، و)ك( ، و)س( ، يع( في )٣( 

>ا'}1تقإوْاوو)خ(؛ ، و)ر( ، وبخ( ، و)ن( ، و)ل( ، ٢( وبع ، ولمح( ، و)ق( 



ثه،وملأته القدر عن تثتأ عنده ثرأيت قضت، من قضت وثن 
وهئش، ومنثكمر فمستقل ، وكذا كدا يكون أن ينيعي كان وأنه 

قك:نوأنمنالإ؟
ا؛؛لوإلأقإبيلأإحامحداج4هإلسجهاسجمنذيضم-ه 

ز/مثأامح'",
الآين:تفنآةآوءماذ.

.الفتح تفسيرآة ■ الثانية 
س1ئخسأنوجلأنمر.

والصفاتالأسماء عرف من إلا دلك من يسلم لا أنه ت الرايعه 
نفسهوعزف 

٠٠٠

باحممار.( yroMA /Tالقيم)لاين )رزادانماد(( 
•ارانتهن® ت وئ( ، ٢( و)شا، ، و)ج( ، و)ن( ، و)ق( ، ٢( في)زا، وحاء 

راانتهئممأمه(ل;وفي)٤٣( 
!بعده و)ر( ، و)ب( ، )مح( وفي 

راجياكث بما واعم ، 0jIjJLؤ0زن\ كث إن ائب لأمر ثم ف
■( j(k، ٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ، و)م( ، )ق( من ساقطة اب البهذا ائل م

•و)ر( 
.ررأل،<و)مح(: ، و)ب( ، في)ءون( 



زا؛تاتسمص
لآوء;1>ق

كافلو سده، عنز ابن نفى )روالدي ; ■&نثقفي عمر ابن وئ1و 
حتىمنه اف، قبله ما اطه تسل في أممه ثإ دهيآ، أحد مثل 

.بالمدر((ثومن 

،وملأئ\كته ، باطه نومي أن ت ررالإيمان ! 3. الني بقول استدل ثم 
رواه• وسره'؛ حيره بالمدر ونومن الأجر، واليوم رئله، و، 

*مسميم ص)ا(ا م

لذثجدطعمإثك ا ررياج لأبنه: قال أمه الصامت بن عبادة وعن 
لمأحطأك وما لثحطئك، يكن لذ أصابك ما أو حتئ الإيمان 

اممهحلن ما أول ررإن يقول؛ ه اممه رسول سمعت تصيتك، كن 
ل;نب!وماذاك؟قال:ضسو

.الساعة،؛ ثموم حتى شيء كل 

هذاغير على مات ررمن • يقول ه الله رسول سمعت إ بني يا 

 )٨(.)١^



[رن.محستي] 
ثه;قاو ثم الملم، تعالى افه حلى ما أوو ررإن ت لأحمد رواية وفي 

رن.القيانه(( سفي:سصبمامحكا:سإديوم 
الشخسلمان٠قال يمقداركلخين و)م( ، وبع( الأصل، محي بياض بعدم )١( 

،ليعزو0 الحدث آخر محي المصش بقض اروقد )أ/ه'آّأأا(ترراليسيرة في 

ةةتكتعءسس
داودوأبو (، ٩٢ر)اكارخا()٦; والخاريفي ، ( ٣٧٠٧٢رقم )٩ا'/ا/ا"ه 

ومبواض ، ( ١٣٣ ٩ ، ٢ ١ ٥ ٥ رم ٢ ٩ والترمذي)٤; ، ( ٠٤٧ ٠ رقم  ٥٢)ه/ 
،( ٥٧٨رقم  ٤٧١والهليالسي)ا/ ، ( ٢٧،  ٢٦م رق ٥٣ارالمدر(()في 

عاصمأبي وابن (، ٣٥٦٩رقم  ١١٨٣/٢نده؛؛)رامفي الجعد بن وعلي 
٢(،١، ا(،و»الأوائل(()ههرئم ١  ١،١٠٩رةم٦•١-١٠١فيراالمة«)ا/ 

 /U(٢٦٨٧٦٧منوالزار(يرراسرااiواكردايي،)رقم٢٧-٤٧،)
قانعوابن ، -٣٣( ٣٢/ ١ ر و»اك1ريخ« (، ١٤٥/ ٢٣راتفرْاا)في والطري 

٥٧/ )١ الثاميين؛( ند ارمفي والطبراني ، ١(  ٩٢)آ/ <ا الصحابة ررمعجم في 
١٥ ٤ ا/ ) ار١لثرمة(( في والاجري (، ١ ٩ ٤ ٩ رقم  ١٣٨)٣; ، ٥( ٩ ،  ٥٨رقم 
ررالإأنة((في بطة ،وابن ( ٣٤٧،  ٣٤٦رقم  ٧٦٦)٢; ، ( ١٨١،  ١٨٠رقم 

رثمخ؛؛امماباكدا،واينأبيمح ٥٣/٢()١٣٦٣،١٣٦٢رئم٣٣/١)
رقم٢  ٤٣ة(()٢; في)رالواللادكاهي ، ( ٥٧رقم ١  ٢٨الة«)ررأصول في 

،٢(  ٤٨للاس)ه/ في نمم وأبو (، ١ ٠  ٩٧رقم  ٦٧٩)؛/ ، ( ٣٥٧
،( ^٦٨٧ ٣٣٨ارأمايه(()في بثران وابن ، ٧( ارالاعمماد(،)٠ في واليهقي 

ومحيمهلولأ، بعضهم محل وهو (. ٢٠٤ءمش؛ختهاا)في البخاري وابن 
فيوالطري الترمذي، صححة صحح، وهوحدبثإ مختمرا؛ آخرين 

الحافظوقال والألماني، ، ١( ٢ في»الكاملا<)ا/ الأثير وابن ، »تاريخه« 
رروحاء! الزار لإساد ذكره بعد ( ٢٦١)؛/،اا الفلراففي؛رالتكت حجر ابن 
.حزا، إسناد ت قال أنه المل.يني ابن عن 

(.٢٢٧٠٥رقم٣٧٨/٣٧رواْأح٠د))٢( 







:اشُتعالئ ررئأو : M اقو رّوو ئاو : محاد ه هريرة أبي ص
أوبملمواا دره ينحلموا أ ؟ حلى'كحلقي يهب ممن أظلم ومن 

أمجاةرن.سوانية((
الاسرم ررأشد : محاق M اقو ننوَل أن مل غائنه ص ول4ا 

الذينيصاهونحلقاقو،،•' عذابآثومالقيامه 
ررم: يقود ه اقو رسول سمعت ■محغقل: عباس ابن عن ولهما 

محي ١٣٠تندب نص صورها صونة لاكو سل ام، في مصور 
خفتم«"<.
أذ، ركشد ؛ الدنيافي صوره صور ررمن مرفوعأ؛ عنه ولهما 

ٍ(.٢١١١رنم١٦٧١/٣(،ولجإ)٧٠0٩رقإ١٦٢/٩سري))١( 
ررإنت ٢^ درش١، ، و)ن( ، ولمج( ، و)مح( ، و)ق( ، ٣، ٢، ورزا، ، )ب( قي )٢( 

ررإ0ٌ.أذث«.وفي)غ(:
(.Y٩٢/ ١ رم٧٠  ١٦٦٨،وطر)٣; ( ٥٩٥٤رقم ١٦٨)U/رواْ )٣( 
.٢( ١ ١ ٠ رقم  ١٦٧١)T/ وسلم ، ( ٢٢٢٥رقم  ٨٢)T/ المخاري رواْ )٤( 
المحاري*ألفاظ أحد •وص ء ..٠ يتنخ أن القيامة يوم ت و)ق( )عون( ش )٥( 



رن.وفيزدنافح،ء الريخ، فيها ننفح 
ررألأأبعثكت ، ر •محقتيح علي لي قال • قال الهيلج بي أص 

طمنثها،إلا صونْ ئيغ ألا ؟ اقو. ومول عليه بشي ما على 

ءهءه اوس 
٠٠٠

ءفيمثنامح(
t، u .اامَء؛. .ُ ؛ .المصوبمأفي الشديد التغليظ ت الأولى 

ررومنت لقوله اقو؛ مع الأديت، وهوتزك العلة، على اشبته • الثانتة 
.يغلى'كحانقي؛( لهب ممذ أظلم 

يرمرردتيحاJقوا ؛ ا ل بقوله ، وعجزهم قدؤته على السبيه • الئالثه 
,أوسعيره،، 

ءان|ارآ.الماس أسد بأيهم الصريح • الرابعة 

مرق ١٦٧١مّا1أ،ه(،وطم)٣ رواْانماريم/ا،1ارق)١( 

.رشا١ّ^(( في)أ(: )٢( 
.طالبا<ش بن رُءاي • و)ب( ، و)ءح( ، وفي)عون( 

(.٩٦٩رثم٦٦٦/٢))م 
،و)م( ، و)ط( ، و)ن( ، ولمج( ، و)مح( ، "١( ٢، و)زا، ، و)س( في)ب( )٤( 

.ررلقولؤ((; و)ت( ، و)ر( ، ويخ( ، ٢( و)شا، ، و)ل( 



جهمفي بها ئمآيعدب صورة كل يحا!قلأود اطه أف I ة الخام

 ;L_ ص٦^ فيها ضح أف ظئ أنه\.
.الأ>شهاإذا^L، المابعة: 

بنافخ،راولسل زيادة; ورغ( ، في)ق( )١( 





اللوه!وسول قال قال; ■ؤمحته ضخا ررالصحح(ء وفي 
-قالضائت^مالذينينهم*ا

يشهدونيومآ بعدكم ررثم,])، ؟ ثلاثا أو مرسن يزنه بعد أدكر أدرى ملأ 
يومئذ،ولا ويندروذ ، ولا.ع°ذتخداِ ويخوئوذ يسثئهدوذ، ولا 

زتظهُنيماثن((راا.
مرني،• ررحيرالناس ت مال ه الئى أف هفه مسنود ابن غن وفته 

فهادهثنبى موم يجيء م يلويهم، الذيذ م بدنهم، لذيذ ام 
^٢،.زنم،نهياذده(( 

ونحنوالعهد الشهادة علؤي يضريوثنا رركانوا ! إبراهيم قال 
صغات«م.

فيزثا:ق.
,الأيمان يحمظ الوصثه الأولى! 

t ُُ شيبهم محتج ®رواته ت ( ٥٨٧/ )Y والترمب® ررالترغيب في المذري قال 
الطبرانيرررواْ ت ( ٧٨)ة/ ررالخجمعء في الهيثمي ال وق٠ الصحيح(( 

الترغيبررصحيح في الألماني وصححه . المحيح(( رحال ه ورحال
(.١٧٨٨والترهب(( 

.( ١٢٥٣٥رقم ١  ٤٩٦ وسلم)٤; ، ( ٠٣٦٥ رقم  ١٢البخاري)ه/ رواْ 
.( ٢٥٣٣رقم ١٩٦٢(،وْلم0ا٢٦٥٢رقم  ١٧١رواءالبخاري)م 

رقم ١٩٦٣/٤(،وْلم)٢٦٥٢مرق n١٧١/ اري البخرواء 
.ه( ٩٦)ت:التخعي إبراهيم ص ( ٢١١آ/ ٥٣٣

؟tTه 





بمنيألأنس ثمضؤأ ^؛!٠ عنهدقر ^١ أش تهد واولأ ؤ ؛ وقؤله 
ا.ر الأيه [ ٩ ١ ت ]الحل ه محىَدها 

عدأميرا أي إذا ه اش رثوو كاف : قال رم مه 
;فقال حترآ، المنيص من معه رمن اش بمموئ أوصاه أومرية، حسن 

ولااغروا باممه، كمر من قاتلوا اقو، سبيل في اقو، بام رءاغروا 
منعدوك لقيت ؤإدا نليدأ، ئمتلوا ولا ، يمثلواولا ، ثعدرواولا 

!)ب( وفى . رمولها؛ رروذمة ؛ ( ١  ٩٦٧)ة/ الحميد١٠ ورافتح ، )عون( في ( ١ ) 
.رسوله.٠٠ أوقال رانييه 

،٢( و)شل، ، و)ن( ، و)مح( ، و)ج( ، ٣( ٢، و)زا، ، و)ب( ، )عون( في )٢( 
.الآده،ا ه عتهديم .إدا .. ررؤ ؛ و)ت( ، ورخ( ، ورل( ، و)ر( ، و)غ( 

.هالآية(اوفي)ق(: 
رقارؤ.. ت قوله إلن ١(  ٩٦٨الحمياس(ا)؛/ وررفتح ، و)عّآ( ، وفي)_( 

.الآيه(١ 4 عكأءظلمممج 
،٣( ٢، ، )}١ ، في)ب( وتحإف . الحصيب((بن بريدة راعى ت في)٤٣( )٣( 

!ل١الحصين(، :و)ر(إلن ، وئ( ، ٢( ، و)ش١ ، و)ن( ، ورق( ، ورمح( 
....٠٠ إذاكان ه اش رسول أن بريدة عن  ١١■ لع( في ر٤( 



،ر يأيتهن خلاو- -أو حصاو ثلاث إلى فادعهم 
يإذرلإآ الإسلام إلى ادعهم ثم عنهم، وص منهم فاقتل آجابوك ما 

دارإلى داريم يذ التحول إلى ادعهم ئم منهم، قائل أجاثوك؛ 
للئهاجرين،دلهلمما دلك، يملرا إذ ذملإوَ° الئهاجرين، 

أنهممو'م° يتحولوامنها، محإذأبواأن المهاجرين، ماعش وعي 
ولايكونتعالى، الأنَ حكم عليهم يجرى ' المسلمين كأعراب يكونون 

هممإن الئلقجن، حاهدوامع إلاأذ والميءسيء، العنيمه في لهم 
محإذوكمرعنهم، متهم قائل أجابوك؛ هم محإن ، الجري؛ فاسألهم أبوا؛ 
ئأرادوكحصن، أهل حاصزت وإذا وداتiهلم. باش فاستعن أبوا، هم 
نئه،وذمه اش ذمه لهم يجعل محلا دب4ه، وذمه اش ذمه لهم ثجعل أذ 

تخمرواأذ محإثكم خنحإذ؛ وذمه ذمتك لهم احمل ت ولكن 
سئه.وذمه اطه منأذتخفرواذمه أهون وذمهأصحاكم، 

;الأصل بحاثية وكتب ررايتهى،؛ بنصب الأصل في ملمان الشيخ قثدهأ )١( 
ويكر( ٥١٣ررالمفهم؛؛)م/ في القرطبي قدها وه\كدا ، أحاJوكااررمفعول 

نسخة)أ(.في صبهلها تم وكذا بمأ-لوه. يوثق عمن التقييد هدا أف 
والصميرللخصالالدءوإليها،وهوالأصوب.؛1^^ رريايتهى؛؛ والمشهور؛ 

نخجميع في الرواية وقنت راكدا 1 الأصل حاثية في سليمان الشيخ علق )٢( 
٩٥ ])م/ داود أبو روئ كما إسقاطها والصواب ارثم،، بزيادة لم مصحيح 

هوذلك لأن ؛ [ ٦( )١ ] ررالأموالء كتاب في عبيد وأبو [ ٢( ٦ ١ ٢ رقم 
تt ١( ٠ م،ا)y/ ]ررالعلالمازري وقال الخصال. الثلاث ير نفابتداء 

•~فمملبمبج~ كلامه اه الكلأمء لامتفتاح دحلت يل زائدة رلوم؛أ ررليت 
الإسلامإلن ادعهم : عنهم رإوكثئ : نسخة)٤٣( في وحاء 



اش،حكم علئ قرنهم أو ئأرادوك جصن، أهل حاصرت و\لأ 
نحك،لإكلأنيي:

٠٠٠

في>ئا:ه
•اسى ذمة وبين بج، وذمة الق ذمة بين القرى ت الأولى 
.الإرثائإلئأمامحينظر1س:
.رراغرواباسمقوثه: الئالئه: 
.ممراش(،١اقاتالوامن ت قوله I الرابعة 

.وياتلهم،، اّثعنباش ١٠ت قوله الخامسة! 
.العلماء وحكم اممه حكم بين الفرق السائمة؛ 

بحكمآ ر الخاجة عند يحكم ، ر الصحايئ كون في ! السابعه 
اشِأملأ؟لأ:ذريمحمحا

ررآولأا<و)أ(: ، ٣( وبع ، و)م( ، و)س( ، و)ك( ، ويع( ل، الأصفي 
الأخيرة.والمسالة المخ، وبقية الثاني، والأصل ررمسلم®' من والمثبت 

(.١٧٣١رقم 
.الصحابي، ررأ0 ؛ في)عون( 

.يحكم..، الحاجةبمكم ررعند ت و)م( ، في)ٍل( 



ا،فيصنيِءه

رحو:قال ١١ه:الق ننول قال : محال ه اش ينس عذجندب 
أنعاؤ قآز الذي ذا ررنن : اشُه فقال . ايلالئلأن(( شئ لا واش 

أبوئريرة:قال ا، ر عابد زيو الماؤ أة هريره: أبي حديث وفي 
.ار وآحريئ؛، دساه ^دتةأومت 

٠بلا'بلم® ٠ ٠ •  ٠١١ يزيادة رخ، نسحة انفردت 
(r>r٣/٤(رقمx٦r.)

ررأنوقى)ت(: ، >ودأ« لكن المالي ررأن : وفي)٤٣( ، القائل(( ررلكن في)عون(: 
ورج،'رق،' ومي ••((، رجلأ راكان 1 وزاد مثله رمح، وفي ، عابدأ(( لكن المائل 
.((القائل...أن الأحاديث بعض وفي هريرة ررأيي ت وئ( ، ٢( ، ١ و)ش ، و)ن( 
رقم٤ ٦ / ١ وأحمد)٤ (، ٩٠٠رقم  ٣١٤ررالزهد(()في ارك المبابن رواه 

ررصنفي الدنيا ،وابنأبي ( ١٤٩٠ رقم  ١٣٢/0،وأبوداود)( ٨٢٩٢
والمنوي، ( ٥٧١٢رقم ٢ ٠ / ١٣)حبان وابن ، ( ٤٥رقم  ٥٤باه(()الثلن 

صحح.ؤإستادْ (، ٤١ ٨٧رقم  ٤٣٨ / ١ السنة(()٤ ررشؤح في 



سه.
النميئممامضاه.الأين:
•لعله شراك من ، ر أمحربإلئأحدنا التاو كون الثانية! 

س:أوالخهإودوك.

بالممة...((و؛ثظا الؤ.يو ررإن : رأآ ؤ شاهد فيه : الرابعه 

لأركتييئمْالأمورإبي.
*.ه

،ورج( ، و)مح( ، ٣( ٢، و)زا، وفي)ب( راأحدكم؛ا، ت و)ق( ، في)عون( )١( 
.نعلها،شراك من أقرب أحدتا إلن النار رركون I و)ر( ، و)غ( ، ٢( و)شا، 

الصحيح,.ة،للحديث شاهد ررفيه ت في)_( )٢( 
ررالموطأا(ض ومالك (، ١٣٩٤^٤٩٠ررالزهد(()في المارك ابن رزاْ )٣( 

 /Y(وبودن-محد ١٨٠رئمخات(،وم)هم  ٥٨١،)رقمآأهحها
(،١١٤١رقم ٥ ٥ ١ )Y/ في وساد ، ( ٣٥٨رقم ، ٣  ١٣/ )١ 

،( ٩٢٣١ رقم ،  ٥٥٩)ة/ واكرمدي ، ( ٩٣٥رقم ١  oA/y)والحسدي 
،( ٢٨٧رقم  ٥٢٠)١; حيان وابن ، ( ٣٩٦٩رقم  ١٣١٢)Y/ ماجه وابن 
ررالكبيرءفي والهلبراني ، ( ٧٧/ الصحابة(()١ ءمعجم في قاع وابن 

رثمهآاا(،والحاكم)ا/هئ(،وبيتحيمفي»الحلية((
 M(١٨٧  ،) فيواليهقي ، ٥( ٠ ; ١٣ءالمهيدا،)في البر مد وابن

 M())١(  ٦٥ءالكيرئ ، /U())بنبلال حديث من ٤( ٦ ٠ ٦ رقم  ٣٢ولرالشٌب
والحاكم،حقان، وابن الترمذي، صححة والحديث، هي. الحارث 
.( ٨٨٨رقم  ٥٧٩)رالصحيحة(()Y/ في والألباني 

.لبمثرله...(؛العبد ررأف ؛ و)مح( ، )ب( في )٤( 



:فقاو M البئ إئ رابي حاء ت قال ؤئمحه ئنم بن محر عذ 
الأموال،وهاكت العيال، وحاغ الأص، يهآكت ! اللهوتول يا 

اش!طئ زق ثثك، باش نظئ لإنا زئك، لما فاتق 
أ«.شحاذاش ررنثحاناش! فقاَلاي.: 

;محال ئإ أصحايه؛ وجوه في ذلك عرف حى يسبح وال ثما 
ينتشفعلا إمه دلك، من أعفلم الله نأو إو أ اشُ؟ ما أئدوي رروئحك! 

■ا ر داود أبو رواه الحديث. ويكر أ\شءلئأضاا 
فيمختصرأ- - والبخاري (، ^٣٢٩١١اراليرش؛؛)في ميتة أبي ابن رواْ )١( 

عاصموابنأبي ، ( ٤٧٢٦رقم  ٦٣وأبوداود)ه/ (، ٢٢٤الكبتر(()٢; )راكارخ 
علنفي»ردْ دارمي وال، ( ٥٨٨،  ٥٨٧م رن ٣٩٣/ ررالة(()١ في 

،( ٣٩،  ٣٨رقم ارالصفأت«)٦٣ في والدارقطي ، ٧( ١ رقم ٤ الجهب،()٩ 
راال_سند،،في والزار (، ٢٥١٧رقم ١ ٢ ٠ ر؟/ ررصححه(( في وأبوعوانة 

(،١ ٥  ٤٧رقم ١  ٢٨رراعير(()٢; في واتجراني ، ٣(  ٤٣٢رقم  ٣٥٣)٨; 
فيخريمة وابن ، ١( ٤ ٠  ٧٨رقم  ٢٥ ١٥ررمسرهاا)ك في حاتم أبي وابن 

رقم١ ٠ ٩ ٠ )م ر)الشرمة« في والأحرى (، ١  ٤٧رقم  ٢٣٩را/ رراكوحيد« 



ررضإاشي.سقاو:

الكلمةهذه من أصحاخ وجوه في عرف ، ثمرأر لعيره الثانية؛ 
اه«.عر بك ررننثشغع صل4: عيه محن :الئالئه 

.افه،؛ رابحان تفسير! علئ الثتبته الرابعة؛ 

سنبماملُالأثاة.الخاْئ:أن 

ضس وابن (، ١  ٩٨رنم ٥ ٥ ٤ ررالعظمة(()Y/ في وأبوالشيخ ، ( ٦٦٧
والصفات«ررالأسماء في والبيهقي ، ٦( ٤ ٤ ، ٦  ٤٣رقم ١  ٨٨اراكوحيد(()٣; 

،( ٦٥٦رق_م  ٤٣٧ائي)م/واللألك، ( ٨٨٤،  ٨٨٣رنم٣١٧/٢)
١ ٧٥/ أ ارالسة(() مي والموي ، ١( ٤ ١ في)رالتمهيد(()U/ الم عبد وابن 
(.٩٢رقم 
ررالفتاوئ®في تيمية ابن وقوا0 . متصل،، صحيح إضاد رروهو ؛ متيم ابن قال 
٠٢ ٩ )y/ الصواعق،، ررمختصر في القثم ابن إساده وحثن ، ( ٤٣٥/ ا )٦ 
.[ لف الأضواء ْل ١ ٠  ٣٦٧; ] الفقي( ْل 

.ررالإنكارعلئ...،،و)م(: ، في)ق( 
فيذلك عرف ثديدأحتى ررتمرآ ت )ن( وفي • طط، تغيرآ ار.• ت ج( )ش 

.ذلك...،،عرق حى ررتغيرْ ت وفي)خ( . وحو،...،،



عامرإلئشي ومحي في انطلمت ; قاو ؤسثه اشحير ش اش عزعبد 
ئاشبىيانكو"ح-«.: ئقوواش.ممنا:أثطنا،فقاو 

حئالأ.وأهظئظ عصلأً، وأمحصثا : يث 
يتجرشئمولا ينلكم، بمض أو بمؤلكم، ررمحولوا : فقاو 
رجيد ند بأبوداود رواه . الشيطانء،

؛وبخ، ىِِ، و)شا، و)ن( ، ولمج( ، و)ق( و)ب( ، ويع؟( ، ٣( ٢، في)زا، 
طريقاركل و)ر(: ، وفى)ب( . طرق...،ارروشد : وفي ، ررطريق(( 
الشرك®.إلئ يوصل طريق راكل ت وفي)ق( ، الشرك® 

،( ٣٤رراسات®)U/ في ذ وابن (، ١  ٠٦٣ ٧ رقم  Y٢٣٥/ )٦ أحمد رواء 
والخاري(، ١  ٤٨٤-١  ٤٨٢رقم ١  ٥٣ررالآحاد«)٣; في عاصم أبي وابن 

والناثي، ( ٦٤٨٠ رقم ١ ٠ ٠ وأبوداود)ه/ ، ٢( ١ ١ رقم ررالأدب®)١٨ في 
١٣٢٨رراكوحد®)في س وابن (، ١ ٠ ٠  ٠٣رقم ١ ٠ ٢ راالكيرئ(ا)\،/ في 

،( ٣٣م رق ٦٨ا/ نات®) ررالخفي واJهقي (، ٢٨١،  ٢٨٠رقم 
.( Y\A/oوررالدلائل®)(، ٤١٧وررالآداب«)، ( ٥٣٨،  ٥٣٧)ورراJاJحلا( 

فيحجر ابن وقال ، ( ٤٣٨)T/ ءاالآدابا® في مفلح ابن إساده وجود 
.واحد® غير صححه وقد ثقات، رررحاله ; ٢( ١ ٢ ررالفع®)ه/ 



حيرثا،وابن حيزنا يا إ الله رسول يا  '•قالوا ناسا أف ؛ •?ؤقئغه أش وعن 
سيدنا.وابن وسيدنا 

..ُ.ً ِرُُ،،ًِْ ٠اَ؛■ ْ ء I ُ ُ| I ُ ّأ| اI 1 آة  الشطان،بمثضم زلا ، قولواا الاس آتها رريا : فقال 
أش>تونىميىنيفىهم

أتيشصؤوواثاكئضظُا/

فيعا:ق.
العلو.عن الناس تحديره ت الأولى 

.ثئدناأنت له: قط من مول أف ماينجي الثانيه: 
:قولوالإ أي نخ الشطان(( ررولأ قول4ُ: : الئالئة 
\ص

,منزلتي(( قوى رقعوني أن راماأحب قوله؛ الرابعه• 
٠٠٠

شيبة ثأبي وابن (،  ٠١٣٥٣ ، ١ ٢ ٥ ٥ ١ م رق ٢٢٣; أذ)٠ رواْ 
ومحيبن(، ٦٤ ٢٣رقم  ٧٧المهرْاا)U/ الخيرْ ررإتحاف في كما ءالمسندا؛ 

راالكمرئ،افي والنسائي (، ١٣٠٧رقم ١  ٥٢ررالمنص،®)١/ في حمسد 
،( ٠٦٢٤ رقم  ١٣٣/١٤حبان)وابن ١(، ٠ ٠  ٠٧، ١ ٠ ٠ ٠ رقم٦ ١  ٠٣)ا،/

ا؛®الحلية في وأبونعيم ، ( ٢٨٢رقم  ١٣٣®التوحيد،؛)لإ/ في منيم وابن 
،( ٥٣٦رقم  ٨٧المن؛()A إن ®الموحل في والمهقي ، ٢(  ٥٢/ )آ 

فيوالضياء ، و»الدلأئلآ،)ه/خ\،ئ( ، ( ٤٥٢٩رقم ٥ ٠ ٢ و»اشا()٦/ 
صحح.وإطدْ ١(.  ٦٢-٩ ١  ٦٦٢ رقم ٢ ٥ ®المختارة،؛)ه/ 



ثألازشأقء،قبم ثنام' ۶
محم4ُ الإئثؤ بجم ئقً قغثنشيعا 

ه،اممه رثول إلى الأحاو حبربى جاء • قال محقئه مسعود ابن عن 
،إصخ على السماوات يجعل الله أو نحد إما أ محمد يا ت فقال 

يصحكالملك، أنا ت مقول إصخ، على ومائزًألحا-ق إصخ، على 
نمامدرؤأؤ • محرأ ثم الحبر، لقول صديقأ نواجذه؛ بدت حتى ه المي 

ؤأ/يشحميماؤ نمائ; اف جاء إ بقوله انفردالأصل )١( 
٠الباب ائل ممن الأولئ المسألة وتعقده . الآيه؛أه آلأقمؤ قم محهب_تهل 

أكثروهي الخلية المخ يقث4 محليه امثت وما الثاني، الأصل ش ما وأثبت 
المقدمةالشرؤح كافة محليه اتفقنتأا ما وكيلي يدي، يين نحة ثلايتن ٌن 

بالصواب.أعلم واه للكتاب، 
.الآوة،اه أق؛-م؛هور؛ء ؤثاثدرؤإ ؤ ت اشتعالى قول ررباب ت وفى)محون( 

.الآيةاا4 ^^؛ثميدت(يشسنح؛ ؤ.. قوله; و)د(٤^، ، ( ٢٤وفي)
ثبمثض/ئمئاؤ... قولنه: ن إل٢( و)ضا، ، و)عّآ( ، وني)ق( 

.»4



1ض،ثميهرئأاروالخالوالئجرعلى ؛ وتيووَلأَلماا
مشو:كاس،أةالهمرآ،.

والماءإصخ، على السماوات ررحعل I ٠؛ ارللبخاري رواية وقي 
•، رالمحمحإ'م؛؛ وّاؤز د١لئرئءليىإصبع، 

اشُررئهنوي آ: ر -مزيوعآ- ؤفقل عمر ابن عن ولررمنلم<< 
أناالملك،تقول! نم التنى، بيده هانمذتمأ ثم اكيامة، يوم السماوات 

الأَزصيناو1خ،دلمتط_وي ؟ أيذالئهروو أبناد؛ء4اووذ؟ 
؟الجثارون أيس االملك، أنيقول! ثم شبماله، يأحذص ثم 

.أينصون((رْآ

.( ٢٧٨٦رقم ٢ ١  ٤٧ومسلم)أ/ ، ( ١٤٨١ رقم ١  ٢٦البخاري)٦; رواء 
وهو4 ؤثأقكثثيءس قوله: الأيةإلئ أتم وفي)ع( 

.ر>الصحٍحض<اش ٥ 
.ا/١٩ ه هور،ء ثمامدرؤأألةث-م( ارؤ ■' و)ت( ، و)ل( وفي)ق( 

(.٢٧٨٦رئم٢١٤٧/٤)
(.٧٥١٣رةم١٤٨/٩رواْاJخاري)

اررأحرحاْ،؛ الحديث يعد النخ وأكثر الأصلين في 
،٢( ، ١ و)ش ، و)ن( ، وبج( ، و)مح( ، ٣( ٢، العزوفي)زا، ولاوجودلهذا

وهوالأصوب.٢( ٠  ٩٣إ الحميد،،)i وررفتح ، و)ر( ، )خ( 
؛و)ر( ، وبخ( ، ٢( و)شا، ، و)ن( ، و)ج( ، ٣( ٢، و)زا، ، رب( ي ف

.ام.،، رسول قال • قال مرفوعآ ء••• 
(.٢٧٨٨لم)؛/خ؛أآرقم مروا، 



Isjjj  والأوصونالسع الثماوات ررما ! ئاو ■حؤيتغقل عثاس ابن عن
ضًأهإلأمحثلإفى:دمىا((لآآ.

قالقال؛ وهب، ابن ا يوص،أنبأنحدش جربر؛ ابن وقال 
الثحالئماوات ررما اقوه; نمول قاو قال! أض حدسي ند: ابن 

/٢٠yممحيمحابماءكممح
;يقول ه اطه ول رمسمعت ت هتفه ودر أبال ون; ال ق

ا•منالأنضا؛ر
ريليها والتي الدنيا الثماء رربص ت ابزمسعود وعن 

الثابعهالثماء وبين عام، مئة حمس سماء كل وبين عام، مئة حس 
،)أ( وفي ، الرحمن،؛ كفث ر ١١دو بياض و)ل( ، و)أ( ، وبع( الثاني، الأصل ش )١( 

.ورن( ، و)ق( ، )_( من شك ولذلك الهامس. في اسدركها و)عّا( 
Y) ) الطري وآم j ٠(»ْرضي( /Y ٤ ٦ ،)ي اش وعد ٢ /Y()١٠٩٠^٤٧٦ارالسةا.)

. ٠ رقم  ٥٨٧)Y/ رراسة(( في وأبوالشح ، ( ٥٣٩)؛/ اتجري رواء )٣(  (YY
نيدبن الرحمن عبد هو نبد وابن • تابعي أسلم بن ليد نسل؛ والحديث 

.( ٠٣٨٩ رقم  ٥٧٨)ررالممريب؛( ش كما معيق((  ١١
■ئلاهءا أوض ظهرائي رربص رأآ؛ وفي ااْلهراني،ا، ؛ رق، في آ ٤ ر 

^ةفيرااتجشاا)مم؛رقمخه(،وابمري)؛/وآه(،وابنحمان)٥( 
/Y())رقم٦٤٨^راصفيرراسYوأيرنعيم٥٩،)

Y، ٩٩والصفات(()Y/ ررالأماء j والبيهقي ١(، -٨٦ ١  ٦٦رالخلة(())/ رق 
كثيرابن ير نففي كما يره نففي مردويه وابن ، ( ٨٦٢،  ١٨٦ رقم  ٣٠١

تصحيح حديث وهو ■ ١( ١ / والنهاية(()١ والاJداية ، ( ١٦٨ —  ٠٦٨ / آ ) 
(.١٠٩رقم ١  ٧٣/ رراتجحيحة(()١ في والألباني حبان، ابن صححه 

،Y( و)شا، ، و)عآ( ، و)ن( ، وبج( ، و)مح( ، ٣( Y، و)زا، ، )ب( في )٦( 
I.(( ٠ مئة حمى يزة مررتليها وزر( ، وبغ( 



عام،محئة حس والماء الكرسي وبص عام، مئة حس والكريّي 
منسيء عليه يحفئ لا النزش، قوى وادئه ، الماء محوى والعرش 
.راَطزاا

،.١^^عبد 

رم.١^ عبد عن ،  JjIjعذأبي عاصم، عذ الننعودي، دم0 وروا0 
رم.))وذوزق : قاق . ^وةاساض-بمُاصبي- 

وررالرد، ( ٥٥٢-• ١ ٩ ثر«)١; علئ ررالرد في الدارس رواء )١( 
رقم٢ ٤ ٢ / ررالتوحيدا،)١ في حزيمة وابن (، ٨١رقم  ٥٥الجهمية®)على 

،( ١٢ ٠٨٣ م رق٤ ٠ ٦ ة،()n/ في)رالمجالدينوري وال، ١( ٥ ٠ ، ١ ٤ ٩ 
ررالثة((في وأبوالشح ، ( ٨٩٨٧رقم  ٠١٢  ١١٢; في)االكسر«)٢١ واتجراني 

،نمر( ط  ١١رقم٨م ١٧١في»الإبانة«)٣; بملة وابن ، ( ١٢٧٩رقم  ٦٨٨)٢١; 
ررالسنة<؛في واللألتةأ5ي ، ( ٣٩رقم  ١٠٤)المنة،، >رأصول في زمنين أبي وابن 

وض(، ٨٥١رقم  ١٢٩٠ررستاا)لإ/ في والهي (، ٦٥٩م
،( ٤٧ءالموصح،،)٢١; في والخف ، ( ١٣٩ارالمهيدا،)U/ في البر عبد 
٠)الالعالواا في والذهبي ل١(، ٠١٠٤ءالعلوا،)في قيامة وابن  آ٤١٧/١١٦،
رارواْ؛ ٦( ١ ٦ / ١ ) الذهبي قال صحح. وإساد0 ( ١٥٩، ١٥٧، ٦٧رقم 
وأبوعمرو..، ال العأحمد وأبو المنذر بن وأبوكر ، ارالمنة؛، في افه عبد 

ررالجمع،،في الهيئمي وقال . ا، صحيح وإسناده تواليفهم في 
إسنادهوصحح ، الصحيح،، رجال — الهلبراني — ه رررحالت ( ٨٦/ ١ ) 

.( ٤٨رقم ١٠٣الألأنيفيررمختمرالخلو،،)
المخوأبو (، ٥٩٤رقم  ٨٨٥حزيمة)y/ ابن ت عودي المعن رواه )٢١( 

تخاليهله،من هذا وعد عليه، فيه احتلف وقد (، ٥٦٥،٦م٠٣رقم٥٦٥/١)م
•ه معود ابن عن محش، زوبن عاصم،م، عن أنة والصواب 

(.٤١٧/١»الخواا"أليفه))٣( 



تالله. رسمول قال ت قال ؤثهه المطلك، عبد بن المقاس وعن 
والأرض((؟»هودننووكلمخاثاء 

اشُثئممحأم.ثما;
ءتما إلى نماء كل ؤمن نته، مئة حمس مسيرة بسهما رر قال! 

نته،مئة حمس مسيزة ء مما كل وكئف نته، مئة حمس مسيرة 
بينكما وأعلاه آ ر أنمله حربص والعرش السابعة السماء وبص 

ءايه>نىء، تىنييىدك،وبموحشر الثماو 
،•ر وغتره أبوداود أحرجة • قىأعمالبنيآدمُُ 

الثانيالأصل من ^، ٧١وأتممنا الأصل، نخة من وصلتا ما انتهى هنا إلى  ٢١)
٠النسخ بقية ومن ليمان، مالشخ بخهل 

ءولأخنى<لفي)مح(،و)أ(،و)خ(:)٢( 
١٠رقم٣١٩(،وابنأبيية)١٧٧٠رفا٢٩٢/٣نم))٣(  ،٩،)

،( ٤٧٢٣رقم  ٦٢وأبوداود)ه/ (، ١ ٨ رقم ٧ ءمشيخهء)٠ في ٍلهمان وابن 
(،١٩٣م«آمم(،واينب)ا/وأرئم واكرطي)ه/هةمرق

ارالردفي والدارمي ررالة؛؛)ا/ةبممرئمه،مه(، في عاصم أبي وابن 
ورراردعلنثراا)ا/آية-؛لأئ(،(، ٧٢رقم ٥ الجهبة(؛)٠ علئ 

رقم ٧٥ا/ وأبوبملئ)٢ ، ( ٠١٣١ رقم  ١٣٥ررالمدا()٤; والزارفي 
(،١٤٥، ١٤٤رقم  ٢٣٧-٢٣٤ارالتوحيد(()\إ ي حزبمة وابن ، ( ٦٧ ١٣

ءالشريعة،؛في والآج_ري (، ٢٠٤رقم  ٥٦٦ررالعفلمة،،)y/ في الشيح وأبو 
رقم٣٤٨/٢نر«)رااوفي والرواني ، ( ٦٦٥- ٦٦٣رقم ١  ٠٨٧)م 

،( ٢٩٥رقم  ٢٩٢اتء)\/ءالغيلأنيفي الثافص بكر وأبو (، ١  ٩٣٢
(،١٠٧رقم ١ ٥ ١—٠ ٤ ٨ )٣/ الجهمية— علئ -الرد ارالإيانهءا في بملة وابن 
ررالvكاملا(في عدي وابن (، ٢١رقم ١ ١ ٤ / ١ ) التوحيد«  ١١في منيه وابن 
 /U(٢٠٠ ،) ( ٦٨٣ارالضعفاءر،)٢; في والعقيلي ، rf(٤٣٣واللألكائ



.زص■■
هآلإ؛ثثؤ ص_تئديرم ؤ ت قوله نمير ت الأولى 

الأيه.

ار زمنه في الدين اليهود عند باقية وأمثالها العلوم هده أن • الئانية 
.لإمحوئزقا:ثأئرءا

•ذلك بمرير 

الحنرذكر عند اقوه؛ ونول الكثيرمن الصحك وقؤغ ت الرابعة 
اياله؛ هذا 

اليمى،اليد في الثماوات وأف اتدين، يدم الممبمريح ة؛ الخام
•والآمحفىالأنمئ 

ررالأسماءني والمهقي ، ٤( ١ ٢ ،  ٢٨٨)Y/ والحاكم ، ( ١٦٥ رقم 
 /Y())فيالبر مد وابن ، ( ٨٨٢،  ٨٤٧رقم ٣ ١ ٦ ،  ٢٨٥والصفات

،( ٧٢رقم  ٧٧ا/ ررالأباطيل(() في والجورئاني ، ١( ٤ ٠ )U/ ءالتمهيدا، 
ررالعلوةفي قدامة وابن (، ٤٦٤~٤٦٠رقم )a/ ررالمختارةآ؛ ش والضياء 

وفالة، غريب حشن حديث ررهدا ت الترمذي فال . ٢( ٩ رقم ٥ )٩ 
العربيابن وقال حزيمة، ابن وصححه ، صححاا حديث ررهدا ت الجورقاني 

شيخوقواه ٠ ة صحيح ررحسن ٢(  ١٧/ ا )٢ الأح-وذيأآ ررعارصة في 
اكمسابن (،وىل ٢٢٣-٢٢١نموثه)

٠حثية اسناد د داو أيه  ٥١و ررر ت ٢( ٠ )y/٧ اعةء؛أ الصو ارمخممس 

:همزسالمى«.فى)من()١( 
لرلأامح«.هأ،وفي)ل(:)٢( 



*السمال . يتنمثتها الثص.رلإ^ I الادّة 

ذلكمحي و\]ئذءور؛ الجث1رون ذكُ ايابعه: 

^^^^١^^١١;قوثه الئامنه; 
ُُ َ ِ م

الكزيؤ.إلئ باكبه العزش آ ز عظمه العاشرة; 
•الكرسي غير العرش أل ؛ الحادتهعشرْ 

.سماء إلئ سماء كل بين ; الئانيهءشز٥ 

الئاكةنية:ميناصاصوامي
•والماء الكنسي بين عشره: الرابعة 

الماء.قوى العرش أف الخامنثضز0; 

العرم.قوى اممه أئ الادنةَنية: 
٠والأرصن الثماء بين كم ٠ السايعهءسرة 
٠سنه مثه حمر سماء كل كثف ٠ اّمنهعشره 

إمبينأعلاه الثماوات قوى الذي التحز أف ال1اسنؤنية: 

.راراكمالا< وفي)م(; ، ااوالأ-حرئ(< في)عون(: )١( 
»عظلم«.: والعاشرة- -اكامعة الموضعين في و)ت( ، و)خ( ، في)ل( )٢( 



ّسةمئة حمس امسيره ر !،ثه 

أعلم،وتعالئ سبحاه والله 

محئدعلؤي ال؛وه وصش 

وسلمئنلمأوصحبه 

،و)مح( ، وبج( ، ر)ن( ، ٢( ، ١ و)ش ، ٣( ٢، ، ١ و)ز ، ورب( ، في)ط( 
يناربوفي)م(: ، وأسفله، أعلاه ين رربورن(: ، ورخ( ، ورو( ، ورغ( 

وأعلام،.أسفله 
الثاني.الأصل خاتمة هذه 

علئوسلم الله وصلى العالمين، رب فه والحمد ، ررآخرْ ؛ رهمون( دلي 
م• الدين بوم إلئ بإحسان لهم والتابعص أجمص، وصمه وآله سد 
ءوكثته، جمعه من افه ومسائله،رحم والتوحيد، كتاب 

.خواتمهاذكر نندم النسخ وبقية ■ أءلما؛ وتعالى سبحانه اروافه ؛ يع( رفي 
بالتوحيد،الخبموث محمد عن ائه وصلى والختام، الدء على ه والحمد 

منوعلى السديد، القول أولي أصحابه وعلى والسديد، للشرك الهادم 
•الرشيد الرأي أهل ُن تًعهم 

هوالذي التوحيد وكتاب ; وصبط ومقابلة، ونسخ، تحقيق، من الفرع تم 
اه، ٤٣٢عام الحجة ذي من وانمشرين الثالث في المبيد،؛ على اف ٣، 
المحميفنيس بن شبيب بن دعش ت الخيال أفقر يل على والؤنة، الحمد وفه 

.الفتن- من افه -حرسها الكويت فىدولة 



ص.ِ ص،ِ .َ ?"

بمامحال؟إمحِ

وسماعقحاء؟ همد 

مأالله بعثه من عالئ والثلأم والصلاة ، الحميد العزيز ه الحمد 
الؤشيد،الرأي أولي وصحبه اله وعلئ والسديد، السرك وناهاعن بالتوحيد، 

.الثديي القوو أصحانم، من تبعهم ومن 

تيحد أما 

مؤعفقد 

أجزلتخقد ت فأقول وعز لي ما وبجميع بدللئ، الإجازة مى ومحللب 
الحديث،أهل أئمة عند المعثتر بشرطها عامه إجازة المذكور الفاضل 
والأم.

يعملوأن ، والعلن الئر في تعالئ اد؛ه يتقوئ المجاز وأوصي 
ووالدييناني لا وأن ، الصالح الثلم، منهج عاى والثنة بالكنانم، 

.دعواته صالح من والمؤلم، ومشايخي 

لكتب





>امحثياصمحائ
ا"ممحثث،ص

أ"لأثءمحزاأولإ(

■أ-ثانحتةمحثر

؛-صتئ(محىؤ(

ْ"ؤصمحسةم
ا"-سس

^3
صه



4لادامحللهملأسئدافي^هم ؤ
4آندادادمح؛ستنوث لاهتذاق ئ4 
4•فيآلآي-مق ه نا أسمينه ثن ءثلنؤأ وهنت ءؤ 
4شىثصدونأشقادابمتمأأم ءؤ 
4آيئأب\ث يهم ثمقعت وؤ 
4يزأم دكي-بم نائم و4 
4عثهآإلأإأذذيء تثثح أثوى يا ن م4 
4^ ومحث إئتيت نثئو ثن ئؤ 

سهممحسءؤثدنثممحأهدب4
4وئلأكثيةمممحث4

4ظثمىأمحمحألإ،لأمؤمحهزث 
تاينآلآمسءئاهكاظق4

4وئتدوأ .لإم؛غم ثالوأئٌأ ُؤ 
4ئتجمثزأمةصومرادمحالظا 

44وآهمثوأسويلإقأبجءىكا 
4يثاء )؛س ل4 

4ألآًءش أومأمحيتاين ئرادآوث آم آؤ 
4ؤآلثلنغوت ثيإت قينون ي4 
ءائثمأيئآ'أنأةإم؛آلهم هئئوة ئرإئأكنمث- ث( آؤ 
4ييءهًًكم ف، ثاوأ لأ آلتتككب آهل يؤ 

٤كدأمحأمحمحايةلتجيخوة مس 4
4شموأيجأدقزهندهلإأبمأس ءؤ 

>ثآنثوأآتم4

الأيةورقم السورة 
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[٦٠]الماء: 

[١٧١]انء:

[٢٣]المائدة: 

»ه[]اّئدة:

[٦٠]اّئدة:

]اّممة:بمم[



وأنذرمآؤ:بمةواؤ0أنؤ
هدلتقستأابم4ده  ١٣ؤأؤ:بم،

4وتثايىبجريأممءث وثإءومحءائ منالآ4 إن م ؤ 
إيىأ'همبمتإصنيهاه

هكزهملأآه=قتء ̂ ؤ
هبمده ثلترئم ^٥ ١ؤ 

i
ثقألاصأكثر»أدصُآ4ءؤ 

>صءأقثيصأتسه
هأق تاتاك< تن أم بمونثتجد ^[٥ 

ؤئت،لد،صمثألآص
؟4مو؛ثابامح،دربآم ̂ ؤ
هنتمومحاهظامحخ،ومح ص ؤ
iرأّأق حمؤ 
ه ١٥لأمم؛^ءؤ 
هءؤزتةتجلزهي'ج/أ ̂ ؤ
هقثت.إ؛آآءظلم)/محؤءةإُحم ءؤ 
يثأغِسُمحآبمممَظيجنؤ 

iوق(إمحإثممحيخن ئ ؤ
4أاث،أمعامحقل حم ؤ

ءؤنئمبممحنأيج4ُ
ؤنأبمبممحصأصمَه

هتيالإنآمح،لتنآقاص رؤ 
بخربجثؤهمهألأأكهضي مب ؤ

١٧٩ اه[]الأتحام:
١١٨ [٨٢ت ت١لأنعام 
١١٣ ،١١٢ اها[لالآنمام:
0ها ،١٥٤ [١٦٢:]الأتحام 
٢٦٥ ،٢٦٢ [٥٦لالأصاف;
٢٤٩  ;^[٩٩]١
٢٣٣ ،٢٢٩ [١٣١]الأءراi،؛
١٥٣ ،١٤٩ ]الأماذ،:مما[
٢٩٨ لالأضال،هما[
٢٩٥،،٢٩٦ .ها[لالأصان،;
١٦٩ أها[لالأماف،:
٢٤٧ SIG؛JU،]؟:

٢٤٧ [٦٤]ص: 

٢٤٤ ]اكوة;خا[

٢٤• لالمة:؛أ[

٢٦•، ١٣٩، ١٣٨اص ]المة؛

٢٨٧ [٦٥ناكرة؛

٢٨٨ لاكوة؛هآ[

١٥٨))١٥٩ [١٠٨]اكوة: 

١٨٤ ]المة:ماا[
٢٠٣ [١٢٨لاكوة:

١٦٠,)١٦٧ [١٠٦]يرض: 

٢٥٧ ]مود؛ْا-آا[
١٤٣ [١٠٦]يرسمر: 

١٣١ [١٠٨:تيرمأف،
٢٦٦,،٢٦٧

١٢٨

١٣• محامم؛^ء
٢٤٩ [٥٦لالحlم؛



هآس حيآعثدؤأ ثبمؤلإ أمؤ قيكؤ بسء ؤقئد ؤ
مءود(سثاآشنرثههثيث،4يؤ 
هع،كذو إدا آس أمحإيمي ؤؤ 
آل1شكمن غيما قافثا.س محل رنثن إأزإهي>؛؛ ن إؤ 
٠٤^لحأشإلإأءامستتىةئة ءؤ 

إلآإ:اآصإظ<
٠٤مىآ-لتكمي رؤف قش إ ألكن مثآ ^، jؤ 

؛ظني 
4دته-مأأوطث إق زجكأق^زاتعوث؛ثرى أؤ 

٤شجيا 

هأرنئ أؤ*اةأأ ٌذضوتا وؤ 
٠١٤رو؛إومثت ؛لي رؤ 
هقنت مهم مءآن هالمحزمث ؤ
هأنذرشيرةشألآلهثث ُؤ 
هدعاْ'رثكئئاآلثؤء محبأش ءؤ 
٠٤كهؤآسبحىتنثاء م ؤ

هؤهاوإق1آأوشتهاؤتيبميئ 
٠٤إنأهممنبمنءامحاأش رؤ 

هؤةتمإبمآشأونجممرُ 
آدءزأأكئ<بممتندونآسهشؤ 
رقم4مادا؛؛J إدائءنمبهنزأاأرإ ئ ثؤ 

بميءبمط 

أسآح؛ٌممت!سئةيند/نمؤ 
؟؛لق،آلئفنثقئأ هؤ 
هألةث-حىهورهء ديهأ ث ؤ
٤رئنهمحءق؛ءلإتناممون يه ّألإدهادإقمم ثؤ 

١١١ [٣٦]النحل: 
٢٦٩ [٨٣]المحل: 
٣٢٦ [٩١]الحل: 
١٢٣ [١٢٠]الحل: 
١١٥ ]الإساء:آآ[

١١٢ [٢٣]الأمراء: 
١١٥ [٣٩]الإّراء:

١١٥ ]ا>ّراء:هم[

١٣٧  :^^(![٥٧]١

٢٠٧ [٢١]الكهف: 

٢٥٤ [١١٠]الكهف: 

١٨٠ ]الآساء:خأ[

١٢٣ [٥٩]المؤمنون: 
٢٦٠ ]النورتّآا■[
١٧٢ ،١٧٠ ]الشماء:؛اآ[

١٦٦ [٦٢]الممل: 
١٨٤ ،١٨٣ [٥٦]الممحص: 
٢٩٣ ،٢٩٠ [٧٨]القمص: 
٢٤٤ ها[:]العكرلتإ
١٦٥ [١٧:]انمكبوت 

١٨٠ ]ا:أأ[

١٧٣ [٢٣]سأ: 

١٦٩ [١٣]فا>:

٢٣٣! ؛٢٢٩ [١٩•]ص 
٢١٤ ]_:U؟[
١٤١ [٣٨]الزمر: 

١٧٩ ]الزمر:؛؛[
٣٤٠ ,.٣٣٥ [٦٧]الز٠ر:

١٣٩, ؛١٣٧ -٧٢[٢٦]الز.ءرف:



ه[٠ : ]هئك يآدسلآنهيقائبحم1ثيم ؤ
[٢٤ت ]الخانة ه ؛ljJ l؛؛نئالنأتايإلأ-تاونا ءؤ 
]الأحماف:ه[سآظلجتنمأيندنيأمه زؤ 

٦[الفتح! ل ه
]الذاريات:آ-ه[4 ءؤنثاعألأنلإضإلأِصِ 

[٢٦ت ]١لجم ه ثقا قسيم لاني؛ ألنمنات ؤ( نت ؤ
]اكجم:ها[4 ^^٥ ٣ؤ 
]الوائعة;ْ'ا[اأآتينءج[قممه ئؤ 
[٨٢لالواق*ة; ه يوقؤأأقة؛ممئ ءؤ
[١١]اكغابن؛ه ثأئثيلإاّىءءإ؛-م- محه' بمي J_ ُؤ 

٣[إ ]الطلاق ه اؤرتنئوي[سصصثثئ 
[٢١٠]نوح؛ه ولاسؤاعاوث"ثلوث ودا ؤلأئ ثازأؤ'قو>1وؤ 

٦[الخن؛ ] 4
م\[ر 1ن ]الإوه ألة-ي مأ جبؤ 

٢[]امJر؛ رؤشليؤو،إمحزه 
[ه ]الكافرون؛ ه •آأعث ؛x~c joأنثر■لا وؤ 



الراويالحد
أبو

الصفحة لت

كفريهم هما الناس قي اثنتان 
المويقاتالسح اجتنبوا 

وحدهالله شاء ما بل ! نداطه أجعلتني 
ياطهواستعن ينفحك ما عني، احرص 
مسالمآترد ولا الفأل أحستها 
الأصغرالشرك عليكم أخاف ما أخوف 

الأهأ0يوحيبالأصأراد إذا 
العقوبةله عجل الخير لعبده اش أراد إذا 
الملائكةصريت الماء فى الأمر اطه محي إذا 

الجاهلةأمر من أمش في أربع 
تعهلوسل يسمع، وهمل رأسك، ارم 
القيامةيوم عيابا الناس أشد 

ولكفرلي منس •تم-ادى س أصبح 
قاتلوااه سيل في اطه بم اغزوا 
القيامةيرم افه على رحل أغيفل 

افه.رسول عليه بعش ْا علئ أبعثك ألا 
عنديعليكم أخوف هو بما أخبركم ألا 
فبرأولا طمتها إلا صورة تيع ألا 
العضةما أنسكم هل ألا 

فتحرمونهافه أحل ما يحئمو)L أليس 
المناممصأكوانها 

وقلأنافلأنا العن اللهم 
يعبئوثنا نري تجعل لا اللهم 

وكتبهوملائكته يافه تؤس أن الإيمان 
رؤيارأئ تلفيلأ فإن بعد أما 

يوهريرْ

عباسابن 

أبو
عامربن عقبة 

لجيدبن محمود 
سمعانبن النواس 

أنس

أبوب
الأشعرييومالك 

أنس

٢٧٧

٢٣٧

عاسة

٢٣٨نيدبزحالد

٢٨٣ يوتميرْ

ْلابأبي بن ٠>، 
سعيدأبو 

ْلالبءاي؛نأ؛ي 
مسعودابن 

حاتمين عدي 
اللمأبوواقي 

عمرابن 
سارين عمتاء 

عمرابن 

٢٧٨الْلفيل



هريرةأبو 
ثوبان

شرحأبو 
الصامتبن صالة 

عمروبن اه همد 

هريرةأبو 
الحارثبن بلال 

عودمابن 

سسرجل الاه عند اسم احغ إن 
فرأيتالأرض لي زوئ اه إن 
الح\قمؤإله هوالحكم اش إن 
اكتبله فقال القلم اش حلق ما أول إن 
حيركحيرإلأ لا اللهم تمول؛ أن 
وأهمعوأعم!،إّرامحر،أبرم، بني من، ثلاثة إن 
ياسالرحل؛تكلم إن 
الرىواكائموالتولأشركإن 
البلاءءْلم ْع الجزاء عظم إن 
الجبت،من والهليرة والهلرق، العيافه إن 

مررنة مح، يمح، لا أن 
الساعةتدركهم من الناس شرار من، إن 
لحرأالبيان من إن 
الناسترصي أن الشن صعق ص إل 

وهناإلا تزيدك لا فإلها انزعيا 
ساحتهمتنزل حتى رسلك، علئر انقد 
إليهتدعوهم ما أول فلتكن كتاب، أهل قوما تأثم؟ا إنك 
أوردكالهليرةماأمفاك إنما

يىيتغايث، لا إنه 

حلين،منكم ئ، يكون أن اه إلي، أبرأ إني، 
اشمعصية في لذر وفاء لا فإنه بتدرك أوفط 

الصالحالرحل فيهم مات، إذا أوكلث، 
كانس أهلك، فإنما والغاو، إياكم 
الدرهمعيد تعس الدينار، همد نعى 
الجنةيدخلون لا ثلاثة 

يزكيهمولا اش يكلمهم لا ثلاثة 
الإيمانحلاوة يهن، وجد فه كن من، ثلاث 
نحلهثراك س أحدكم إلئ أقرب الجنة 

باليم،صرية الساحر حد 

٢٨٣

٢٣٢

مصه

الأنصاريبشير أبو 
مسعودابن 

عمرابن، 
سعيدأبو 
الحصصين عمران 

ّهرا؛زاّعد

ايز،هماس

هماسبن، الفضل، 
الصامتين عبادة 

اللهعبد بن جندب 

الصحاكبن ثات 

٢٣٣

عاكشة

عباسابن 

هريرةأبو 
الأشعريبوموح، 

سلمان

٢٣٦

٣٢٣

مسعودابن 

محاحند 



الوكيلونعم الاه حبنا 
يعدوهأن افه على العال حق 

ماسابن 

ابوهريرةللميممحقة للسلعة منفقة الحلف 
حصينين عمران 

عودماين 

شهاببن طارق 

تماسابن 

ثمبن جمر 
الشخيربن اثله عبد 

ابنتماس
معوداين 

تماسابن 

٣٢٣

يلونهمالذين ثم قرني أمتي حير 
يلونهمالذين نم قرني الناس حير 

ذبابفي رجل الجنة لحل 
عكاشةيها سقك 

اشما أتدرى ؤيحك ، الله سحان الله سبحان 
وتعالئتبارك افه السيد 

الئهرؤح من واليأس بالله السرك 
شركالهلير٥ 

الميفرأيت الأمم عاق عرفت 
يقولواأن يحلفوا أن أرادوا إذا الض. فأمرهم 

الارفإنالأصحرمءبيإ
يشركواولا يعبدوه أن العباد علئ افه حق فان 

نواحذْبدت حى ه النبي فضحك 
وراثوتيَكثنؤءاثؤمء أيأش ؤ . افه رسول له فتقول 

٣٣٣

٢٧٦

مالكبن محنيان 

جلبن معاذ 
عودمابن 

عمرابن 
الصامتين عيادة 

هريرةأبو 
هريرةأبو 
هريرةأبو 

أنى
الخيريأبومعيد 

الشخيربن افه عبد 

تماسابن 
أنى

محيين مهل 
الخيريأبوسعيد 

٢٨٨ يسسمزءؤبى

وشرمحيرء بالقدر يؤمن لم فمن 
الشركعن الشركاء أغئ أئ : تحائ افه قال 
كخلقييخلق ذهب ممن أظلم ومن تعالن؛ اطه قال 
الدهريسب ابنآدم يؤذيتي تعافيراطه قال 
بقرابلوأتيتثتي آدم ابن يا تعالئ؛ اممه قال 
شيئآعلمني رب يا موسى؛ قال 

قولكميعص أو بقولكم قولوا 
النارفي مصور كل 

نبيهمشجوا قوم يفلح كبا 
ورسولهافه يحب رجلا غدا الراية لأعقلين 

قبلكمكان من سنن لتتبعن 

٣٣٣



قبلكمكان من سن لتركبن 

والنمارئاليهود عاى اه لعتة 
وكداكذا نوء صدق كد 

منكافه قبله ما ذهبا أحد مثل أنفقت لو 
نمركمتاسم'خمأو ليس 
لهتملير أو تْلير من منا ليس 
الخدودصرب من متا ليس 

كدراهمإلا الكرسي في السع السماوات ما 
حديدمن كحلقة إلا العرش فى الكرص ما 

واقداللشابو 
ءليينشًلاف

هماصابن 
عائثة

عباسابن 

ابزالديلْي
حصينبن صراف 

ابنءباس
عودمابن 

٢٣٨

٣٣٧

ابوذر
الحصينبن محمران 

٣٣٧

؟هده ما 

ُنامح،ءرا؛افالهءنشء
يقولبما فصدقه كاهنآ أئ من 
كاهأفصدقهءئ\ذ\'أو أئ من 
باللهمآل ومن فأعيدوه بالثه استعاذ من 
النجوممن شب اقتبس من 
لهاطه أتم فلا تميمة تعلق من 
إليهوكل تجا تحلق من 
أشركفقد ودعة تعلق من 
النامييخهل الثه رصا التنمن من 
كفرفقد اطه يغير حلف من 
أمحقرلا أن محلي بمألئ الدي ذا من 
أشركفقد حاجته محن الطيرة ردته من 
لهشريك لا وحلْ اممه إلا إله لا أن شهد من 
الدنيافي صورة صئر من 
اطهدون من يعبد بما وكفر اطه إلا إله لا قال من 
قلبهمن حالصأ ائه إلا إله لا قال من 
شيئآبه يشرك لا اطه لقي من 

٢٢٢ حمصه

هريرةابو 

هريرةأبو 
صرابن 

هماسابن 

عامربن عب 
محكمبن الله محبي 

عامربن عب 
عائثة

اللهعبد بن حتدب 

عمروبن اه عبد 
الصامتبن عبادة 

هماسابن 

أثيمبن ٠لارق 
هريرةأبو 

محيياهين حائر 

٢٧٣

٢٣٢

١٣٨

٣٥٣



ندا ٥١دون من يدعو وهو مات مجن 

فليطيهالله يطح أن ندر من 
اطهيكلمان أعوذ : فمال صزلأ نزل من 

عيدآقبري تتخدوا لا 
قبورآييوتكم تجعلوا لا 
فليصدقيافه حلف من يآبائكم، تحلفوا لا 
الدهرهو اقه فإن الدهر سبوا لا 
يكرهونما رأيتم فإذا الريح نبوا لا 
مريمابن التصارئ أحلرت ى تطروني لا 
فلأنوساء اممه شاء ما تقولوا لا 

مسعودابن 

عائشة

الحكيمبنت حولة 
الحضبن ءر 

هريرةأبو 
صرابن 

هريرةأبو 
أبى؛نىب

٢٧٣ لمهحد 

مسعودابن اللهعلى السلام تقولوا لا 

الحصسابن يريدة 

هريرةأبو 
أس
أس

عمروبن الله عبد 

أش
جابر

هريرةأبو 
هريرةأبو 

الأشعريأبومالك 
عيدالمهللببن العباس 

نيدبزحالد
الضحاكبن ثات 

مسعودابن 

عباسابن 

جابر
ثوبان

مسعودابن 

أوحمةصن ض إلا رقتة لا 
هامةولا طيرة ولا عدوئ لا 

الفألؤيعجبتي طيرة ولا عدوي لا 
إليهأحب أكون حتى أحدكم لا؛ومن 
تبعاهواه يكول حتى أحدكم لا,لاصا 

حصالإيمان حلاوة يجد لا 
الجنةإلا اطه بوحه يأل لا 
شئتإن لي اغفر اللهم : أحدكم يقل لا 
ريكوصئ دبك أطعم أحدكم يقل لا 

موتهاقيل نتب لم إذا النائحة 
والأرضماء البين كم تدرون هل 
؟ريكم قال ماذا تدرون هل 
الجاهليةأوثان من وثن فيها كان هل 

المتنطعونهلك 

يكتوونولا يترقون لا الذين هم 
النشرةعن مئل "لما السيهلان عمل من هي 

المضلينالأئمة أمض علن أحاف ؤإنما 
إصبععلئ والشجر والجبال 

٢٢٩

٢٦٢

٢٣٧

٣٣٩

٢٣٧



شيءينعافلمه لا اطه فإن الرغبة وليعفلم 
يتهويتكمولا بقولكم قولوا الناس أيها يا 
بكسهلول الحياة لعل ا رؤيفع يا 

ياءم!قللأإلهإلأاش
المادعبي، الق، حق ما أتدرى أ معاذ يا 
نحوهاكلمة أو قريس معشر يا 

إصبععبي، السماوات يجعل 
وسهيلأب بن صفوان عش يدعو 

القيامةيوم السماوات اش يعلوى 

أبوهم؛رة
أس

رويئع
المب

جلبن معاذ 
هريرةأبو 
مسعودابن 

يمرابن 

صرابن 

$٠٠

اءءئء5



منحثئ(محثانم
الصفحة القائل الأثر
٩٥ حزمابن  اطهلغير معبد اسم كل تحريم على امقوأ 
٩٦ مجاهد إنساناكون ألا أشفقنا 
٤٩ مسعودان  ّكاشواهمسخماش
١٥ عمر حرةوما محماحر كل اقتلوا أن 
١٦ حفصة سحرتهالها حاؤة بقتل يقتل أمرت 
٦٦ ماسابن  الصفاتش الني عن حدتا سمع لما انتفض رجلا رأئ أنه 
٧١ اينتماس المملدس من أحفئ الشرك هو الأنداد 
٩١ مجاهد شرفعلكي أوتثه 
٢٣ سمدينحمر المارحةانقص الدى الكوكط رأئ أكم 
٣٧ مسعوداين  عامحمسمائة تلمها والتي الدنا السماء ين 
٢٩ أبوهرثر؟ وآحرمحديا0 أويقت كلمة كلم 
١٣ عمر والخناغوتالسحر الجبت; 
٣٥ قادة لثلاثالمجوم هده اطه حلق 
٤٣ حدقة رحفىبم٥محطسمالخض
١٩ الحسن الشيهلانرنة 

٩٨ بماسابن  العزيزمع والعرئ الإله، من اللات سموا 
٩٦ قادة عبادتهى كن ولم حلامحه ى شركاء 
١٣ جابر علمهممزل كان الخلواغيتكهان 
٦٠ حبلبن أجمد  وصحتهالإستاد عرفوا لقوم عجت 
٢٥ الغوى الأمحوريمقدماتمعرفة يدعى الدى ت العراف 
٢٥ ابنمحب والمنجمللكاهن اسم العراف 
١٧ حبلبن أحمد  منأصحابضءثلاثة عن 
٩٠ قادة المكامّتوجوه عندي علم على 
١٩ عوف الخطت والطرق الطير، زجر العيافة؛ 

٣١٣ الممابن  رسولهينصر لا مسءحانه بأنه الظن هدا قسر 
٦٣ العي التهودمن ورجل المناشن س رجل بين كان 
٠٠ مجاهد فعكفوافمات مؤيق لهم يلت كان 

i



للحاجالمويق يلت كان 
الإصلاحيه يريدون إنما يه، يأس لا 

ساحرلأيحلاJحرإلأ 
وغير0أحلف أن من إل أحب كاذبا باش أحلف لأن 
فأتاهاحملت آدم تغشاها لما 

سنملذكلخمحداشسحلأق
صغاروتحن والعهد الشهادة عالا يضربوننا كانوا 
القرآنوغير القرآن هن كلها التمائم كرهون كانوا 

ءباساين 
المفبابن 

الحس
مسعودابن 

عاسابن 
ءاسابن 

إبرامحم

سفيان

مسعوداين 

جمرين سمد 

ءاسابن 
ماسابن 

الممابن 
مجاهل

تماسابن 
علقمة

٢٢٧

٢٢٨

٢٧٢

شاهشاهان مثل 

حاتمهعليها الش ه محمد وصغ يظرإئ أن أراد من 
رقيةكعدل كان ن إنا من تميمة هضر من 
اهفي وأبغض اش ى أحب من 

المودة
المسحورعن السحر حل النشرة 

يهمحقوق وأنا بعملي هدا 
ُوحقوم من صالحثن رجال أسماء هذه 
اشعند من أنها فيعلم المصسه تصيبه الرحل هو 
ورثتهمالي هدا الرجل؛ قول هو 

لأحدهملولكن يده عمر ابن نفس والذي 
يصفمن اممه يدم والستة الكتاب في وهذاكشر 

الإيمانحمملميانيإكنىتجدلهم 
منهاليس ما مها يدحلول 

يريدمزعتدي

هتي'آسمنسيء يلودمأك^ أؤ نفير ش يشركون 
الماءمن حجارة علتكم تنزل أن يوشك 

٢٨٣

٢٣٣

٢٢٨

١٨٧

هدمحا 

ممابن 

محبابن 
الصامتين عبادة 

الأعمش
تماسابن 
ماصابن 
ماسابن 

عون

ايزقمحة

اسيإبراهم 

كداكن لم فلأن لولا •' يقولون 
ألهثتاهذاJشفاعة يقولون 

وبكباش أعوذ ت الرجل يقول أن يكره 

٢٦٩

٢٦٩

٢٧٣



u٣٢٤،٢٧٣،١٤٨،١٤٧هممص:
،٢٣٥، ٢٣٢، ٢٢٧ها،ا،؟اآ، ، ١٥٥، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢أحمد;نحنل: 

٣١٧،٢٦١،٢٦،•٢٣٦

٣٣٤،٢٥٢،٢٤٠،٢٣٠أسينمهت ،١٦٩،١٢١،١١٩
١٢ ٥ ت عدة بن بجالة 
٦٣٢ ، ١ ٢ ٤ ه: الحصين بن بردة 
١٥٨■ؤئتفه;الضحاك ين ثابت، 

ميانمحنمح:خ«آ

جامحبنءداف'ه:بمأا،ماآ،لأآأ،لإ«م
٣٣١;محنح،نمعطم بص 

١٩٤:-محي الله عبد ين جدب، 

١٢ ٦ ٢، ١ ٤ ؤئفهأ جتدببزيبإالخامدي»حدبالخيرا؛ 

١٢٣محدمجمن;بن حصين 
١٤٧،١٤٦رلفعه؛

٢٩٦،١٤٧،١٢٣ّعءدبنج؛ر:
سفيال:؛يا

سهلبنسله:آما

١٧٠سمحلينصرو:
١٧٠أمة؛ ين صفوان 

١٥٤شهاب،;ين طارق 
ه:،راا،«لإا،ا"امالصامت، ين مادة 

٣٣٩، ١٧٠الماسبنتمداثم،م; 
١ ٨٣أمة; أيي بن اه تمد 
١٤٥عكيم.قه;ين اش تمد 
٢٢ ٠ ، ١ ٦ ٩ م; عمر بن اممه تمل 



ءداهينءسومح:م\،أأ\
ءداوطل:مخا،هخا،ه؟لإ

«آا،اآاءتانينْالكه:ماا،
١٢٥ه:محصن بن عكاشة 

٢٣٠،  ١٤٢

٣٢١،٢٦٦،١٥٤،١٣٥،١٣٢ءاايينرطافه;
٢٠٤الحسنه: بن علي 

٢٢٧٢،  ٢٦٥،  ٢٦٤، ٦ ١ ٢،  ٢٥٩،  ٢١٧، ١ ٥ ٢،  ١٣، ١٨٨ه:الخطاب عمربن 
ينعمران 

مالك;نأس:أ<ا<ا
٢٩٦،٢٩١،٢٩٠مجاهد: ،٢٦٩،٢٠٠

،٢٥٤، ٢٥١، ٢٣٧، ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢٠٨، ١٩٤، ١٨٩، ١٦٣، ١٥٤، ١٢٩سلم: 
٣٣٦،٣٢٩،٣٢٨،٣٢١،٣١٦،٣٠١

ْعاذبن-مله;ماا،؟اا،اما

١٧٤هه;سمعان ين التواس 
١٩١،١٩٠نوحص: ،١٨٧
:^١٤٧

ررالكتى«
٤١ ٥ محقه: أيوشرالأنصاري 

٢٦١؛؟ا،ار؟ا،ههآ، : ه أبويكرالصديق 
أبوجهل:مخا

٢٠٠أيوالجوزاء: 
٩،١٤٥ْ٣٠٧،٣٠٥،٢٨٥،٢٧٣،٢٣١أبوداود: ،٢٣٠ ،٢٢٧،٢٢٢،٢١٩،٢٠٣،١،

٣٣٩،٣٣٣،٣٣١

٢٥٥،٢٤٤،٢١٠،٢٠٨،١١٩أبوّمدسريه:
:،J١٨٤،١٨٣أبوطا

،٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥١، ٦٦٩^٦٦، ٢٢٠، ٢١٤،٢ا٣،١٨١، ١٧٣،١٧٠أ؛وممحةه: 
٠٣١ ، ٣٠٣،٣٠١، ٢٩١، ٢٨٣، ٢٨١ ،'Tا٦.r1T٦r^>.

أيوواقلاللشه;؟؛ا



ررالأبظء((
اينأبيحاتم:ّأ؛ا،ام\آ،آ-ا'أ،خبمآ

هأآ،ا،آ"أ، ١٨٠اينسةشانماس«: 
اين>مان:ا'اا،ها'ا،ا'اآ،ا'ماآآ،ه؛'آ

٢٤١،٢٣٨،٢٣٣،٢٢٥،٢٢٤،٢١٩،٢٠٠ضم: ،١٨٧،١٤٤،١٣١،١٢٤،
٢٠ ،٢٩٨،٢٩٥،٢٩٠،٢٧٧،٢٧١،٢٦٨،٢٦٦،٢٦١،٢0٩،٢٤٩،٢٤٧ّ٣٣٧،١

T\T<.yyA<.\AA:^\y\
YUU،YUaابنماجه: 

٢٣٢،٢٣١^ين٣ده; ،٢٢٧،٢٢٤،٢٢٠ ،١٩٥،١٨٩،١٤٦،١٤٥،١٢٩،١١٣،
٠٣٠،٣١ ، ٢٧٢، ٢٥٢، ٢٤٩A ،٣٣٧،٣٣٥، ٣٢٤

٢٢٧،١٨٣المب:ابن 
اينوم،:خام

ررالألقاب((
٢٦٦،٢٤٨،٢٣٥،٢٢٧،٢١٥،١٣٠الخاري: ،١٢٩
 :^١٣٦١
٣١١،٢٧٢،٢٦٠اكرمذي: ،٢٥٣،٢١٤،١٥٠ ،١٤٥
٣١٨،٢٧٢،٢٢٣،١١٩الحاكم:
٦٦o,y٦yف١٦TكJى:

الطيراو;أأا،؛آآ،مأم
٢٠٤الضياءالقدس: 

٣٣٤،٣٠٥،٢٧٦،٢١٩اى:الن

))الناءا(
أممدةس;يأ

٢١٦: حفصةمحإ

١٧٠:صدالمهللب.،■ بم، محنية 
١٣٢٠،٢٧٧،٢٤٥،١٩٣،١اءاممةمحإ:

١٧٢،١٧١فاط٠ة•مح^أ:

٠٠٠



٢٢٨; الشم لأبن المونمن إعلام 
١٨٨الشم: لأبن اللهفان إغاثة 
٢٠٠;المن أهل 

٢ ٦١٠:للنووي الأربعون 
١٨١لأبنسة: الإيمانامر 

٢٧٩للبوصري: البردة 
٢٩٨،٢٩٦،٢٧١،١٤٣شيرابنشحاتم:

،٢٠♦ شبراتجري:
٢٦٦،٢٥٠ارزاق:مد نمير 

٢٦٩شبة: لابن القرآن غرب تفسير 
١٠١٢'القيم:لأبن الماد زاد 

٣١٨،٢٠٠الن:

"ا١ ١ ، ٢٢٧٢، ٦ ٠ ٢،  ٢٥٣، ١ ٤ ، ١ ٥ ٠ ، ١ ٤ ٥ : للترمذي المس 
،٢٨٥، ٢٧٣، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٩، ٢٠٣، ١٥٩، ١٤٥داود؛ لأي المن 

٣٣١ ،٣٣٩،٣٣٣، ٣٠٧،٣٠٥

٢٧٧،٢٧٥ماجه:لابن الخن 
٣٣٣٤، ٠ ٥ ، ٢٧٦، ٢١٩:ائي للنالمن 

٢٦٦،٢٤٨،٢٣٥،٢٢٧،٢١٥،١٣٠اكمحسري: ،١٢٩
،٢٣٧، ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢٠٨، ١٩٤، ١٨٩، ١٦٣"، ١٥٤، ١٢٩ت لملم المحتج 

٣٣٦،٣٢٩،٣٢٨،٣٢١،٣١٦،٣٠١ ،٢٥٤،٢٥١

٤٢ ٥ ، ٢٣٦:هاا،ه؟ا،هاآ، حان لابن الصحيح 
٣١٨:وهب لابن القدر 

٢٠٤للضياء:المختارة 

٢٩٥:حزم لأبن الإحماع مراتب 
٣١٨،٢٧٢، ٢٢٣،١ ١٩: للحاكم المدرك 
٢٠٩•للرقاني، التخرج 



،٢٣٥، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢١٨، ١٩٥، ١٥٥، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢: سمينجل 
٣١٧،٢٦٠،٢٣٦

المدلأييح:؛آآ
٣٣٨العلوللذمي: 

٤٣٢٣،٢٢ ، ١  ٦٦; للطبراني الكنم المعجم 
١٩٩:أنس بن لاللث، الموطأ 

٠٠٠

الصفحة

عفليمؤذي من نتج منها نتج فإل 
األوذيه من مالي الخلق ياأكرم 

٣٦٢





تت ، ( ٥٢٨٧)ت؛ عاصم أبي بن بكر أبي الإمام تأليف ، والمثاني؛؛ لاحاد ا رر ٧— 
ه.١ ٤ ١ ١ ، ١ ط الرياض، ~ الراية دار الجوابرة، باسم • د 

(،٥٤٥٦الأندلسي)ت; حزم ابن محمد أبي تأليف ، الأحكام،، فيأصول ررالإحكام — ٨ 
.٥ ١ ٤ ٠ ٤ ، ١ ط —القاهرة، الحد،يث دار ، العلماء من بماعة حت 

،ه( ٧٢٨)تتتيمية ابن الإسلام شيح اليف .، — الإخنائي على —أوالرد ررالإخنائية،، — ٩ 
'آةاه.جدة،طا،— دارالخراز العنزي، مؤنس حمدبن أت 

القادرعبد مصهم ت ت ، ( ١٥٢٨ الدنيا)ت! أبي ابن يكر أيي الحافظ تأليف رلالإحوان؛أ، س ١ ٠ 
LlaP  ، ٥ ١ ٤ ٠ ٩ ، ١ ظ —بيروت، العلمية الكتب دار.

القدوسعبد ت ت ، ( ٥٤ ٥٨اليهقي)ت; الحسمين ين أحمد العلامة تأليف راالآداب،آ، — ١ ١ 
٥٠ ١ ٤ ٠ ٧ ، ١ حل الحديثة، الرياض مكتبة نذير، محمل ابن 

،( ٥٧٦٣)ت؛ المقدسي مملح بن محمد الفقيه العلامة تأليف .، الشرعية،، ءالأداب — ١ ٢ 
ه.١٤١٧،٢بيروت،ءل— الرسالة مؤسسة القثام، وعمر الأرناؤوءل، شعيب ت؛ 

رصامحمد د. ت ت ، ( ٥٢٣٥)ت؛ شيبة أبي ين يكر أبي الإمام تأليف ، ررالأدب،، —  ١٣
.٥ ١ ٤ ٢ ٠ ، ١ محل —بيروت، الإسلامية البشائر دار المهوحى، 

؛ت ، ( ٥٢ه ٦ )ت! البخاري إسماعيل بن محمد الإمام تأليف ، المقرئ،، ررالأدب — ١ ٤ 
ه.١ ٤ ٢ ١ ، ٢ محل السعودية، — الصديق دار الألباني، الدين ناصر الإمام العلامة الشيخ 

الشربجي،علي * ت ، ( ٥٦٧٦ت )ت النووي شرف بن يحيئ تأليف ، ررالأذكارأ، — ١ ٥ 
١،٠٥١٤١٢ محل ، بروت الرسالة مؤسسة ، الوري وقاسم 

محمدبن أحمد السلفي طاهر أبى الرحلة الحاففل تأليف ، البالدانية،، ررالأربعون — ١ ٦
،١ ط —الرياض، السلف أصواء السعدني، مسعد ; ت ، ه( ٥٧٦)تأ الأصبهاتي 

٥١٤١٨.

،( ٠٥٣ ٣ )ت! المسوي سنيان بن الحسن العباس أبي الحاففل تأليف ، ررالأربعيزأ؛ " ١٧
،؛ا؛اه.دارالبشائر—بيروت،طأناصرالعجمي، محمدبن ت ت 

محمودI ت ، ( ٥٦٧٦)ت! الووي شّرف ين يحص الفقيه تأليف ، لأربعين،، ا رر — ١٨
دارالبشائر—سوريا،طا،ما؛أه.الأرناؤوط، 

محمدالمحديث، الشيح تأليف ، بيل؛، المنار أحاديث تخرج في الغليل راإرواء — ١ ٩ 
بيروت،طلإ،ه*؛اه.— الإسلامي المكتب الألباني، ناصرالدين 

(،٥٤ ٦٨)ت؛ الواحدي أحمد بن علي الحسن أبي تأليف ، القرآن،، نرول ررأسباب — ٠٢ 
،١٤٢٦—السعودية،طالميمان دار القحل، ياسن ماهر ٠ د ؛ ت  ه.١





؛آآه(،ت;سدرب،نلأم)ت: بن همدالقاسم أبي الإمام الق ، ااالأموال« - ٣٤
ه.١ ٤  ٢٨، ١ ط -مم، الشري الهدى دار 

بنمحمد ت؛ ، ه(  ٢٨٧)ت! عاصم أبي بن يكر أبي الحافظ الإمام تألف ' ®الأيائل؛؛ — ٣٥
.١ محل الإسلامي، للكتاب الخلفاء دار العجمي، ناصر 

بنمحمد ين سليمان الشيح تأليف ، الرسائل— مجمؤع —صمن الإيمان؛١ ءرئ ®أوثق — ٣٦
عالمدار فران، الرحمنآل تمد ين الوليد د. ; ت ، م( ١  ٢٣٣الوهاب)ت: مد 

.٠١٤٢•، ١ الفرامم-ئةةالماركة،ءل 
تأليف، والفنون،؛ امي أيعن الظنون كشف على الأيل في الماكنون اح ررإيضس— ٣٧

ه(.١٣٣٩العدائيرن: إسماصلياشا
حمدت؛ ، -( ٥٢ ٤٣العدني)ت: يحيئ بن محمد الحانئل تأليف ، ®الإيمان؛؛ — ٣٨

١ه.٤  ٠٧، ١ ط -الكويت، الألفية الدار الحريى، الجابري 
الشحت؛ ، .( ٠٧٢٨تيمية)ت: ابن الإسلام شيخ -اليف ، اي« ررالإيمان - ٣٩

-ه ١ ٤  ١٣، ٤ ط. -بيروت، الإسلامي افكب الألأتي، الدين ناصر العلامة 
مؤلفين،جامعةمجموهمة ، الوهاب؛؛ نمد بن محمد الشخ دعوة ندوة: لابحوت — ٤ ٠ 

-ه ١ ٤ ١ ١ ، ٢ محل الرياض، معود بن محمل, الإمام 
تملْبن منير محمل ت؛ ، ٧ه( ٥ ١ الميم)ت؛ ابن الإمام تأليف ا الفوائد؛؛ رر؛ل-اع — ٤ ١ 

المنيرية.الهلعة الدمشقي، آغا 
ه(،ت:مرض٧٧٤مالخاظضئيرالدص)ت: 

التركي،اطه عبد ٠ د بإسراف هجر بدار والإسلاميه العربية والدراسات البحوث 
ه.١٤١٧،١—القاهرة،٠لهجر دار 

عليين محمد العلامة تأليف ، ا؛عااالالقرن بعد من بمحاسن اغ الهيررالبدر —  ٤٣
دمشق،- الفكر دار العمري، اه تمد بن حسين د. ت: ، ه( ١ ٢ ه ٠ رن: الشوكاني 

طا،وا؛اه-

العلامةتأليف الكبيراآ، الثممح قي الواقعة والأثار الأحاديث تخريج قي المنير والبدر — ٤ ٤ 
~الهجرة دار ت ت ، ( ٠٨* ٤ رن: الألمن، ءابن الأنصاري علي بن عمر الدين سراج 

عودية،ءلا،هآ(اه-ال
الشافعيالهيثمي الأين نور الحافثل تأليف ، الحارث؛؛ تد مزوائد عن الباحث ®بغية - ٤ ٥ 

،١ ٍد النرية، -المدينة الإسلامية الجامعة الباكري، حسين - د ت: ه(،  ٨٠٧رن: 
٠١٤١٣.





،البهلأل صالح ين فرج الشيح تأليف ، التوحيدا؛ كتاب في منتقدة أحادث ررتخرج — ٥ ٩
،هل؛أه•الرياض،طلالأثر دار باز، ين العزيز ب الإمام تقديم 

تأليفالزمان'ا، حوادث وذكر الديان الواحد اف بأيام والعرفان النهئ أولي ررتدكرة — ٦٠
-•٠١٤٢٨،الرياصن،محلل ~ الرشد مكتبة المحن، عبد آل عبيد بن إبراهيم 

،، ٥٠٦ ٦ )ت؛ المندري القوي عيد ن العقليم عبد العلامة تأليف والترهيبءا، الترغيب  ١١— ٦ ١ 
•ه  ١٣٨٨، ٣ ط العريي، التراث إحياء دار عمارة، محمد مصهلفئ ; ت 

لوام— الأصبهاتي محمد بن إسماعيل القاسم أبي الإمام تأليف ا والترهيب؛ا الترغيب  ١١— ٦٢
،١ محل اهرة، -القالحديث دار نعبان، صالح أيمن ت ت ، ^ ٥٣٥الة-)ت؛ 

بنالعزيز عبد بن الح صالشج تأليف ، الحنابلة؛؛ معرفة لمريد ابلة الهيل ا١ت— ٦٣
مؤسسةأبوزيد، اه عيد بن يكر : ت ، م( ١ ٤ ١ ٠ الجدي)ت: الحبلى عثيمين 
بيروت،طل،آآأله.— الرسالة 

•ت ، ( ٤٠٣٩ المروري)ت؛ نمر بن محمد الإمام تأليف ، الصلاة؛؛ قدر رانعفليم — ٦٤
ه.١ ٤ ٠ ٦ ، ١ ط البوية، الدار-المدسة مكتبة الفريوا؛ي، الرحمن عبد د. 

حجربن علي بن أحمد الحافظ تأليف ، البخاري؛؛ صحيح على العليق — ٦٥
~الإسلامي المكتب القرقي، الرحمن عبد سعيد ; ت ، ه\/ه( ٢ العملأتي)ت; 

؛ٍروت،طآ،'آئاه.
محمدأبي السنة محي الإمام تأليف — اكاويل؛؛ وأسرار النزيل ررمعالم — الثغوي ير نق— ٦ ٦ 

جمعة،وعثمان المر، محمد ت ت ، ( ١٠٥ ٦ )ت; البغوي عود مين الحين 
ه.١٤١٦،٣السعودية،ءل— محليبة دار الحرثن، وسليمان 

،٠( ٤ ٢ ^١ ٠ الثعلبي)ت أحمد إسحاق أبي تأليف ، والبيان؛؛— -ررالكثف، اكعلبي ير نق— ٦٧
'~يروت العربي التراث إحياء دار الساعدي، ونثلير عاشور، بن محمد أبي ت ت 
،آآ؛اه.ًلا

جريربن محمد الإمام تأليف ؛ ~ القرآن؛؛ تأويل عن البيان راجاْع - الطبري ير نف- ٦٨
بإشرافوالإسلامية الحربية والدراسات البحوث مركز : ت ، ( ٠٣١• الطبري)ت: 

،آآأاه.د.ءبداهاكركى،ْلا
شاكرمحمود الأديب والعلامة ماكر، أحمِد العلامة النسخ أحرئ! لبعة ٍ# 

ممر.- المعارف دار اه، رحمهما 
تتيثةبن مملم بن ااقٌ محمدمد أبي ام الإٌتأليف ، القرأن؛، غريب ١امير — ٦٩

.١،٠١٣٩٨ ط بيروت، - العلمية الكتب دار صقر، أحمد المد : ت ، ( ٠٢٧٦)ت; 





بنسليمان العلامة الشيح تأليف ، التوحيدأي كتاب ءيشرح الحميد العزيز ررتيير — ٨٥
الخسي،عطايا بن أسامة : ت ، ه( ١  ٢٣٣)ت: الوهاب عبد بن محمد بن افه عبد 

—الرياض،ءلا،حآ؛اه.دارالصبي 
المعيدعيد محمد د. ت ت ، ^ ٤٣٥ )ت! البستي حبان ين محمد الإمام تأليف ا — ٨٦

ه. ١٣٩٣، ١ هل أباد، يحيدر العثمانية المعارف دائرة مجلس حان، 
،والفرائص" الصلاة وتارك والزنادقة والردة الملل —أهل في منه مملحة آرالجامع،؛ — ٨٧

إبراهيمد. ت ت ، ٣^ ١ ١ )ت! الخلال هارون ين محمد بن يكرأحمد أيي الإمام تأليف 
،١٤١٦—الرياض،ءلالمعارف مكتبة اوسالهلان، حمد ابن  ير١٠

البرعبد بن يوسف عمر أبي الحاففل تأليف ، وضله؛؛ العلم بيان ررحامع — ٨٨
اليمام،هلا،؛ا؛اه.الجوزي دارابن الزهيري، أبوالأسيال ت! ، ه( ٤  ٦٣)ت; 

الحامملتأليف ، ءء الكلم جوامع من حديثا حمسين ش/ح في والحكم العلوم ارجاْع — ٨ ٩ 
الحبلىرجب بابن الدين شهاب بن ازجمن مد الفرج أي الدين زين 
—الرسسالة ة مزماحس، يؤإبراهيم اووحل، الأرنسعيب ت ت ، ^ ٧٩٥)ت؛ 

ه.١٤١٦،٦بيروت،حل

،ه( ١  ٩٧; القرشي)ت مسلم ين وهب بن الله عيد الحاففل تأليف ، الحدثءء ررالحاهعفي — ٩ ٠ 
ه.١ ٤ ١ ٦ ، ١ هل اليمام، — الجوزي اين دار حسين، حسن مصطض د. : ت 

القرطبيالأنصاري أحمد بن محمد عبداض أيي الإمام تأليف القرآنءا، لأحكام — ٩ ١ 
ه.١  ٤٢٧، ١ ط -ييروت، الرسالة ْوسة التركي، اه عبد د. : ت : ^ ٦٧)ت:١ 

،٤ه(  ٥٨)زن الييهقي الحسين بن أحمد العلامة تأليف ، الإيمازآ؛ كب ر١الحا٠ع —  ٩٢
ه.١ ٤  ٢٣، ١ ط الرياض، - الرشد مكتبة الحميد، عبد العلى عيد ت ت 

عليين الرحمن عبد الجوزي ابن الفرج أبي العلامة تأليف ، انيدءاالمءحاهع —  ٩٣
أه. ٤٢٦، ١ ط —الرياض، الرشد مكتبة ا البواب علي • د ت ت ، ^ ٥٩٧)ت; 

تت ، ^ ٣٢٧الرازي)ت! حاتم أبي بن الرحمن عبد الإمام تأليف ، والتعديل؛؛ رلالحرح — ٩ ٤ 
١—حيدرآياد،العثمانية المعارف درة المعلمى، الرحمن عبد العلامة  ٤ ه.١  ١٣٧ 

يكرأبي الحاممل تأليف ، ال^قباJر،، فى الصحابة من ى النبي عن روئ من فيه ررجزء — ٩ ٥ 
الخضراءأطلس دار التركي، محمد د. ، ٣^ ١ ٠ ت )ت البرديجي هارون بن أحمد 

،١٤٢٦—الرياض،ط ه.١

الدينشمس ح. العلامة تأليف ، القبورية،؛ عقائد فى الحنفية علماء راحهود — ٩ ٦ 
،١٤١٦الرياض،ط— الصجيعي دار السلفي، الأفعاني  ه.١



ء^ ١٧٥ )ت؛ القيم ابن الإمام تأليف ، الدواء عن سأل لمن الكافي ررالحواب 
،'ا\آ*ّآاه.—القاهرة،طاالمحمية السنة مكتبة حامدالفقي، محمد الشيخ •' ت 

ميمها آ*, يمحمد ف*, حم*, ال همد العلامة تآلف ، حدأ، التو كتان عرآ. ررحاثسة 

ه.١٤٠٨،٣ه(،نل١٣٩٢)o;التجدى 
٠د ت ت الشيخ، آل اممه عبد بن سليمان العلامة تأليف ، ء، التوحيد كتاب حاشية رر 

ه.١٤٣٩،٣^ةصالأنرامت،طيغش 
إبراهيمبن نصر الفتح أيي الإمام تأليف ، —مخصر~ الخحجة(، تارك على ررالحجة 

الرياض،— السلف أضواء هارون، إبراهيم محمد ٠ د ت؛ ، ه( ٤ ٩ ٠ )ت؛ المقدسي 

القاسمأبي الستة قوام الإمام تأليف ، المنة،، أهل عقيدة وثممح الحجة بيان في ءالحجة 
بنربتع بن محمد د. : ت ، ^ ٥٣٥)ت: الأصبهاني اكتمي محمد بن إسماعيل 

ه.١ ٤ ١ ١ ، ١ حل —الرياض، الراية دار الخدحلي، عمير هادي 
ت، ه( ٤٥٦الأتيلي)ت؛ حزم ابن محمد أبى الفقيه تأليف ، الوديع،، ارحجة 

للنشر،ءلا،ماةاه.الأفكارالدولية بيت الكرمي، أبوصهيب 
،،، ه( ١ ٨ ٠ ت المدني)ت جعفر بن إسماعيل عن الئعدي حجر بن علي ررحديث 

،حائاه.الرشد-الرياض،ءلامكتبة عمرالمفياتى، : ت 
تت ، لإه( ٨ ١ أن.' الدنيا أبي ين يكر أبي الإمام تأليف ، باطه.،، الفلن ررحسن 

أأ،ح*ةاه.—الرياض،ءلدارحليبة محمل، مخلص 
،'؟؛ه( ٠ الأصفهاني)ت; نعيم أيي الحافقل تأليف ، الأصفياء،؛ وطبقات الأولياء ررحلية 

لخلخيةعنالأبعةالأوئ)هبماه(.
طبعةحزعل، الشخ حلف حسين تأليف ، الوهاب،، عبد بن محمد الميخ ررحياة 
ه.١  ٣٨٨ستة طيعة من مصورة وقفية 

تت ، \ه( ٥ ٦ البخاري)ت؛ إسماعيل ين محمد الإمام تأليف ، العباد،، أفعال ررحلق 
الرياض،طا،هلإةاه.الخضراء- دارأطلس القهيد، سليمان فهدبن د. 

،ا،ه( ١ ١ رن؛ الميوطي الدين حلال تأليف ، يالمأيورا، التفسير في المنثور ررالدر 
إشرافالماهرة، — هجر بدار والإسلامية المرئية والدراسات البحوث مركر ; ت 

،ة\؛اه.د.عيداضاكركى،طأ
،ه0 ١  ٣٩٧ت رن حمدان بن ّسليمان الملامة تألف ، اكوحيد،، أبواب على النضيد ررالدر 
—حدة،طة،أاةاه.الصحابة مكتبة الخهليب، الدين محب قصي ت؛ 

النجدي،قاسم ين الرحمن عبد الشيخ جمع ، النجدية،، الأجوبة فيخ نية الرالدرر ر "
ها١٤١٣،٥ط

؟٩٣٧١



Iت ، 1مآه( ٠ )ت! الطبراني أحمد بن سليمان الح،افظ الإمام تأليف راالدعاءاأ، 
ه.١٤٠٧،١اط—ييروت البشار دار البخاري، سعيد محمد د. 

ت،ت ؛ه(  ٥٨)ت؛ البيهقي الحسن بن أحمد الحافظ تأليف ، الكبيرأا ررالدعوات 
ه.١٤١٤،١البدر،ءلبدر الشيخ 

تت ، ه( ٤ ٥ ٨ ت )ت البيهمي الحسين بن آحمد العلامة تأليف ا النبوة؛؛ رردلائل 
.ه ١ ٤ ٠ ٥ ، ١ حل —بيروت، العالمية الكتب دار قلعجى، المعهلى عبد . د 

تت ، ه(  ٤٣٢المستغفري)ت; محمد بن جعفر قفل المحا يأليف ، النبوة؛؛ رادلأئل 
٠ه ١  ١٤٣ t ١ حل دمشق، ~ النوادر دار الملوم، فارس بن أحمد د. 

محمدد. ت ت ، ه( ٤٣٠)ت؛ الأصبهاني نعيم الحافثلأيي تأليف -ا رادلائلالنبوة؛؛ 
ه.١٤٠٦،٢بيروت،ءل— الفاس دار عباس، البر وعبد قلعجى، رواس 

المعروفالصنحاني، إسماعيل بن محمد العلامة تأليف ، الصنماني؛؛ ررديوان 
علئطبع المدني، صح السيد علي له قدم •(، ٥١١ ٨٢ت )ت ااصنعانيأا بررالأمجير 

المدني.مهلبحة ثاني، آل القه عبد ابن علي الشيخ نفقة 
الذهبيالدين شمي الحّاففل تأليف ، موس؛، وهو فيه ئكلمم من ماء أسرردكئ 
يل"الأردن، المنار مكتبة الحاجي، محمود شكورين محمود ت ت ، هc ٧٤٨رتت 

،ه( ١٣٩ )ت! الضراب بزإمماعيل الحسن محمد أبي تأليف ، الأعمال؛؛ في الرياء ررذم 
ه.١ ٤ ١ ٦ ، ١ محل النبوية، •-المدينة البخاري دار باكريم، محمد د. ت ت 

الأنصاريمحمد بن الاه عيد إسماعيل أبي الإسلام شيخ تأليف ، وأهله؛؛ الكلام راذم 
"والحكم العلوم مكتبة الشبل، الرحمن عبد . د ت! ، ه( ٤ ٨ ١ )ت! الهروي 

،أ*ا؛أه.النبوية،ءلاالمدينة 

تت ، ءه(  ٩٧)ت؛ الجوزي بن الرحمن عبد امج أ؛ي العلامة تأليف ، الهوئ؛؛ راذم 
،١٣٨١—القاهرة،ءلالحديثة الكتب دار الواحد، عبد مصهلفن  ه.١

الشيختأليف ، حان،؛ حسن مكفري على الرد في والإيمان اكحقيق أهل رارحم 
الرياض.~ اللف أصواء تصوير ، ه(  ١٣٤)تت٩ سحمان ين سليمان 

عجال،علي ين محمد ت ت تيمية، ابن الإسلام شثخ تأليف ط البكري؛؛ على ارالرد 
،بآ؛اه.النبوية،ءلاالمدينة — دارالغرباءالأثرية 

عثمانالإمام اليف ، التوحيد،٢ من ه افه علئ افترئ سا المرسي ررالردعلزبشر 
الرشد،مكتبة الألمعي، حسن بن رشيد د. ت ث ، ه( ٠٢٨ )ت! الدارمي سعيد ابن 

ه.١ ٤ ١ ٨ ، ١ حل 

^(٣٧٢















بنالإله عبد تأليف ، الوهاب،، عبد ين محمد لالش-؛غ التوحيد بكتاب العلماء ررعناية — ٢ ٠ ٥
-الرياض،حلا،لإ'أ؛اه.دارهليية الشائع، عثمان 

النجدييشر بن افه عبد بن عثمان تأليف ، نجد؛، تارخ في المجد ررعنوان — ٢ ٠ ٦ 
—المعارف وزارة الشيخ، آل اللطيف عبد بمن الرحمن عبد ،ت! ه(  ١٢٩٠)

ه. ٤١٣٩ المعودية، العريية الملكة 

بنالرحمن عبد ين اللطيف عبد العلامة تأليف ، المسائل،، علن والأحؤية الرسائل ررعيون - ٢ ٠ ٧ 
—الرياصن،الرشد مكتبة ، بوامحمد حسين ت ت ، ه( ١ ٢  ٩٣ت )ت الشيح آل حسن 

طا،.آ؛اه.

الألوسيشكرى محمود العلامة الشيخ تأليف  ١٠النبهاني،، على الرد في الأماني للغاية — ٢ ٠ ٨ 
ه.١٤٢٢—الرياض،هل١االرشد مكتبة زهوي، متير ين الداني ت ت ، ه( ١ ٣ ٤ ٢ )ت؛ 

،^ ٢٨٥)ت؛ الحربي إسحاق بن إبراهيم إسحاق أثي الإمام تأليف راعريبااحديثاا، ٢— ٠ ٩ 
بمكة،القرئ أم يجامحة العلمي البحث مركز العائد، إبراهيم ين سليمان د. ت ت 

طا،هء؛اه.

الصفديالدين صلاح الأديب تأليف ، العجم،، لامية شرح في المنسجم ررالغيث — ٢١٠
ه.١٣٠،هالقاهرة،ءل١— الأزهرية المطبعة ، 1به( ٤ )ت! أيبك ين حليل 

،،٤٠٣٥ رن؛ الشافعي اه  JLpين محمد يكر أيي الحافقل تألف ، —الفوائد— ل١الغيلأديات،، — ٢ ١ ١ 
ه.١٤١١،ماليمام،ءل١الجوزي اين دار أسعد، كامل حلمي ت ت 

مفتيالشخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ مماحة ورمحائل ررفتاوئ — ٢١٢
ينمحمد الشيخ وتحقيق وترتيب جمع ، الإسلامية،، والشؤون القضاة ورئيس الخمللك، 

ه.١٣٩٩،١المكرمة،حلبمكة الحكومة مطبعة الجدي، قاسم ين الرحمن عبد 
وعليه، ٥\،ه( ٢ ت رن حجر ابن الحاففل تأليف ، البخاري،، صحح شؤح الباري ررقع س ٢ ١ ٣ 

القاهرة،ءلا،م\ء؛اه.— دارالريان باز، عبدالعزيزاين الإمام شيخاتعليقات 
الشيخ،حسنآل بن الرحمن عبد العلامة تأليف ، التوحيد،، كتاب شنح المجيد ررفح " ٢١٤

الرياض،ءلأ،ها؛اه.— دارألصميحي فريان، آل عبدالرحمن الوليدبن د. ت ت 
،ه( ١ ٢  ٨٢رن! التممي متصور بن عثمان الشيخ تأليف ، التوحيد،، فيشمح الحميد ارفتج — ٢ ١ ٥ 

ه.١ ٤ ٢ ٥ ، ١ حل مكة، الفوائد عالم دار المعيدي، حسين الريفي،ود• سعود ٠ د • ت 
محسنبن محمد بن حامد الشيخ تأليف ، الوحيد،؛ كتاب شرح في الحميد الله ارفع — ٢ ١ ٦ 

دارالمؤيد—الرياض،حلا،'\اةاه.يكرأبونيد، الشخ ت ت علماءالشارقة، مجن 
محموداليد العلامة تأليف ، الإحوان،، صلح رد التأسسن منهاج تتمة الخان رافع — ٢ ١ ٧ 

أنصارمهلبعة الفقي، حامد محمد العلامة ت ت ، ^ ٢١٣٤ رن; الألوسي شاكري 
ه.١٣٦٦،١المة-القاهرة،ْل



المحسعبد بن جمد ■ د ت ت تتمنه، اين الإسلام شخ تأليف الصوةاعرئ؛ا، - ٢ ١ ٨
،؟اةاه.الرياض،طأ~ ءدارالصميص التويجري 

،ه(  ٤٢٢ )o؛ الهروى تسلأم بن القاسم عبيد أمي الإمام تأليف ، القرآن،، ررفضائل — ٢١٩
،١ هل دمشق، كثير ابن دار الدين، تقي وفاء ، حرابه ومحسن الخلية، مروان ؛ ت 

١٤١٥^

المالكيالقاصي إسحاق بن إسماعيل الإمام تأليف ، اكيه،ا على الصلاة ررفضل —  ٢٢٠
،٣ هل الإسلامي، المكتب الألباني، الدين ناصر محمد العلامة I ت ، )لتات 

١٣٩٧^

لإشمركرينأديماصمرت:يم؟ه(،
،١ ~دمشق، للتراُا المأمون دار الملقي، الجيد عمد حمدى الشيح ث ت 

ها؛اه.

 ٢ ٢ ٢ — ،_1J^٤ه(  ٦٣ريت،؛ البغدادي الحهلسا علي بن أحمد الحاففل تأليف ، والتفقهاا،
الجوزى،ٍلأام\اةأه.دارابن العزازى، يوسم، بن عائل ! متظ 

-(،٤٥٣ ٨ )ت؛ الحلدى البغدادي نصير بن محمد ين حعفر محمد أيي تأليف ررالفوايدءا، — ٢ ٢ ٣ 
دارحديم، أحزاء ثلاثة فيه ررمجمؤع صمن طبع جرار، الدين سعد نبيل ت؛ 

،١٤٣١بيروُت،،طالبشائر  ى١
العزيزعبد الشيخ سماحة شرحها علمية دروس ، البانية،؛ الدروس س العلمية ررالفوائد — ٢٢٤

الملمان،الله عبد بن الملام عبد بها اعتس ، ه(  ١٤٢٠)^k؛ باز ين الله عبد ابن 
١٤٣٠الخالية-د٠شق،طالرسالة  ، ه.١

ه(،١  ٩٧رئتا؛ المصري وهبا ين اممه عبد الإمام تأليفر ، الأيارآ؛ ذلاوثاس في ورد وما ررالقدر — ٢ ٢ ٥ 
٠٥١ ٤٢٢، ١ ط -الرياض، دارانمناء الحفيان، ميمان عمرين ت ت( 

يناه عبد I يث، ، ( ٠٥٣ ١ )يت،! الفريابي محمد يكرحعفربن الإمامأيي تأليف ، ررالقدرأ، ٢" ٢ ٦
■ ١،٥١٤١٨ ط —الرماصى، الملقط اصواء المضبمور، حمد 

 ٢ ٢ ٧ —SjSw  لكتاب~وهوشرح والمرسلين،، الأنبياء دعوة تحقيق في الموحدين عيون
شيبتاين لغش ٠ د ت متا الشيح، آل حسن ين الرحمن عبد العلامة تأليف التوحيد"، 
*؛؛اه.،الكويت،طادارالخزانة العجمي، 

ررتحفةصمن ، ( ٥٦٩٦ث )متتا البوصيري سعيد ين محمد نقلم ، البردة؛، قصيدة ١) — ٢٢٨
،الخيزأ؛ الإسلام ودين النثيّالأمن مدائح في الحربية القصائد ومجمؤع الملمين 

.ام  ٨٩٣يوميي ، ١ هل 
يرقمورقة، ( ٢١)في يالرياض، سعود الخا!لث، حامعة في حطية نسخة حرئ؛ أه 
(٧٥٩٠.)

محمد؛ مثؤ ، ٥( ٤  ٥٨)لتا! الييهقي الحسين بن أحمد تأليف ، والقدرآ، ررالقضاء — ٢٢٩
.٥ ١ ٤ ٢ ١ ، ١ هل —الرياض، الحبيكان مكتبة عامر آل 



الدينسمس قفل الحسا تأليف ، الشمع(( الحبيب على الصلاة في البدع ررالشول —  ٢٣ ٠
-المؤيد مكتبة عيون، بشير : ت ، ٩ه( ٠ ٢ )ت؛ المخاوي الرحمن عيد بن محمد 

ه.١ ٤ ٠ ٨ ، ١ هل الهيائف، 

المعديالرحمن عبد العلامة الشح تأليف ، التوحيد(، كتاب شرح المديد ررالقول —  ١٢٣
ه.١ ٤ ١ ١ ، ٩ محل النبوية، المدينة ش الإسلامية الجامعة ، ه(  ١٣٧٦)ت؛ 

صالحبن محمد الفقيه العلامة يألف ، التوحيد؛؛ كتاب على المفيد ررالقول — ٢٣٢
دارالخشيقح، حالي ود. الحبل، أبا سليمان ٠ د أ. ! ت ، ه(  ١٤٢١)ت! العقيمين 

،١٤١٨الجوزي،٠لابن  ه.١
المعروفأحمد ين علي يكر أبي الحاففل تأليف ، المجوم،، علم في ررالقول — ٢٣٣

—أطلس يا العيد، محمد بن يوسف . د ؛ ت ، ه( ٤  ٦٣؛ )ت اليغدادي بالخملمب 
ه.١ ٤ ٢ ٠ ، ١ ْل الرياض، 

،،٥٣٦ه ت )ت الجرحاني عدي بن اممه عبد الحافثل تأليف ، الرحال،، ضعفاء في ررالكامل — ٢ ٣ ٤ 
.ه.١ ٤ ٠ ٩ ، ٣ حل ييروت، - اممر دار غراوي، ؤحئ ركار، سهل • د ت؛ 

سميربنI ت ، ( Aj،U؛)ت؛ الذهبي أحمد بن محمد الحامحفل تأليف ، ررالكبائر،( — ٢٣٥
ه.١ ٤ ٢ ١ ، ١ هل الرياض، — المعارف مكتبة الزهيري، أمين 

يكرأبي بن علي الدين نور الحاففل تأليف ، المزارآ، زوائد عن الأستار رركشش —  ٢٣٦
الرسالةمؤصسة الأعفلخي، الرحمن حبيب الشيخ ت ت ، ( ٠٨ ٠٧)ت؛ الهيثمي 
ه.١ ٤ ٠ ٤ ، ٢ حل بيروت، 

الصيداوي،يوسف تأليف ، العربية—؛( اللغة قواعد صؤخ يعيد —كتاب ررالكفاف — ٢٣٧
—دمشق،حلا،ا،ه؟ام,دارالفكرالعاصر 

ألخلمبثابت بن علمي بن أحمد الحاقفل تأليف ، الرواية،( راالكفايةفيعلم — ٢٣٨
النبوية.بالمدينة العلمية المأكتبة ، ه( ٤  ٦٣: )ت البغدادي 

،٣ه( ١ ٠ )ت! الدولأيى أحمد بن محمد بشر أيى العلامة تأليف ، والأسماء،، ءالكتى — ٢٣٩
.ه ١ ٤ ٢ ١ ، ١ ًل حزم-بيروت، ابن دار الفريايي، قلر نت 

وتحقيقحمع .؛ ه( ١ ٢ ٠ ٦ )ت! الوهاب(( عبد بن محمد الإمام الشخ ررمؤلفات ٢— ٤ ٠ 
•الرياض ~ الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة الباحثين، من مجموعت 

المالكيالديتوري مروان بن أحمد يكر أبي تأليف ، الخلم(( وجواهر رأالخجالمة " ٢٤١
ه.١ ٤ ١ ٩ ، ١ هل حزم-بيروت، ابن دار سلمان، حسن مشهور ت ت ، ه( ٣٣٣)ت؛ 

للبحوثالعامة الرظسة عن تصدر دورية —مجلة الإسلامية(( المحوت ررمجلة — ٢٤٢
٠الرياض والإفناء" العلمية 



دارتصوير ، الهيثمي الدين نور الحافظ تأليف ، الموائد،( ومنيع الروائي رأمجيع ٢—  ٤٣
.بيروت العريى الكتاب 

الرحمنعجي الشيخ ت جمح ، ^ ٧٢٨)ت، تيمية،، ابن الإسلام شنج فتاوئ ررمجمؤع " ٢٤٤
مصر.— السالفية الدار التجدي، قاسم ابن 

بناش عبد بن العزيز عبد العلامة الشيخ تأليف ، متنوعة،آ ومقالات فتاوئ ررمجمؤع — ٢ ٤ ه 
العلميةالبحوث إدارة الشويعر، محمد د. ؤإشراف جمع -(، ٥١٤٢٠)ت؛ ماز 

ه.١٤١٦،٢والإفتاء،ًل
البحتريبن عمرو بن محمل — الختري،، جفعر أبي مصنفات فيه ارمحمؤع — ٢٤٦

،١ محل بيروت، البشائر دار جرار، الدين سعد نبيل ت! ، — ( ٥٣٣٩)ت! البغدادي 
٠٥١٤٢٢

،،، ٥( ١  ٦٣٧ ت )ت السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشبح مؤلفات ررمجمؤع — ٢ ٤ ٧
مهلآالامحلامّة ن الش_أو و قاف الأو ٥ اآ ١ و محل مساعد، و محمد الثسخ أيناء اف اسآ 

،١٤٣٢ندارافانلأض،ط ه.١
عنايةرصا، رشيد محمد الشيخ جمع ، التجدية،، اثل والمالرسائل رأمجموعة — ٢ ٤ ٨ 

ه.١٤١٢،٣الرياصى،٠ل— العاصمة دار البرجس، السلام عيد د. الشيخ 
الرحمنعيد بن الحسن القاصي تأليف ، والواعي،، الراوي بين الفاصل ارالمحدت — ٢٤٩

،٣ هل الفكر، دار الخهليب، عجاج محمل د. ت ت ، ( ٠٥٣٦ الرامهرمزي)ت: 
٥١٤٠٤.

تت ، ( ٥٤ ٥٦)ت! الأندلسي حزم بن أحمد بن علي العلامة تأليف ، راالمحاى،؛ — ٢٥٠
ء—القاهرة التراث مكتبة شاكر، أحمد المحدث الشيخ 

مسعودالأستاذ تأليف ، عاليه،، ومفترئ مظلوم مصلح الوهاب عبد بن ررمحمد — ٢٥١
البستوي،ود.محمدالعظيم عبد العليم عبد ومراجعة وتعليق ترجمة الندوي، 

.٥١٤٢٠السعودية،والأوقاف الإسلامية الشزون وزارة الهلالي، الدين تمي 
الدينصياء العلامة تأليف ، المختارة— الأحاديث من —المستخرج والمختارة،، ٢—  ٥٢

،دهيسى ين الملي عبد 4 د ٠ ا ر لت ، ( ٥٦ ٤٣رمك. المقدمى الواحد ء^د بن محمد 
.٥ ١ ٤ ٢ ٩ ، ٥ حل ، النكرمة هة الأسدي مكبة 

(،٥٧٥١ت رن القيم،، لابن والمعطلة الجهمية على لة المرمالصواعق ررمختصر — ٢٥٣
-الملف أصواء العلوي، الحسن ٠ د ت; ، ( ٤٥٧٧ الموصالى)ت: ابن محمد احممره 

طا،هأ؛ا.الرياض، 
مكتبةحمزة، عبدالرزاق محمل والشبح الفقي، محمد ألشيخ ت ت ت حرئ ا. 

ه.١٣٤٩،١الحديثة،طالرياض 





عبدالغفورد. ت ت ، ( ٥٢٣٨المروري)ت; راميه بن إسحاق الإمام تأليف *ا ررالخستدج " ٢٦٨
النبوية—المدينة الإيمان مكتبة البلوشى، عيدالحق 

الجارودداود بن سيان الهليالمى داود أبي الحافظ أليف ت، ندأ؛ ررالم— ٢ ٦ ٩ 
،١ ط مصر، - هجر دار التركي، المحسن عبد بن محمل د. : ت ، لإه( ٠ ٤ )ت: 

١٤١٩^

ت؛، ^ ٢٣٥شيبة)o؛ أبي ابن محمد ين افه عبد الحافظ تأليف ارالمستدأأ، —  ٠٢٧
٠ه ١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط الرياض، - الوطن دار فريد، وأحمد عزاني، عادل 

تت ، ٣^ ٠ ٧ ت )ت التميمي علي ين أحمد يعلى أبى الحافظ تأليف ، ارالخدأ؛ — ٢٧١
دمشق،طا،؛*؛اه.للتراث دارالمأمون أسمد، سليم حسين 

البرارالعتكي عمرو ين أحمد يكر أبي الإمام تأليف الزحار"، ~البءحر راالمني؛؛ — ٢٧٢
والحكمالعلوم مكتبة اش، زين الرحمن محفوظ د. الشيخ ت ت ، آه(  ٩٢ت )ت 

،بم*؛اه.النبوية،طأالمدينة 

،٣ه( ١ ٦ )ت! لأسمفرأئيني ا إسحاق ن يعقوب عوانة أبي لإمام ا تأليف ، المني؛آرآ — ٢  ٧٣
،هاةاه.بيروت،طادارالمعرفة ,، الدمشقي عارف أيمن ؛ ت 

٠د ت ت ، ه( ٣٣٥ت )ت الشاشي كليب ن الهيثم سعيد أيي العلامة تأليف ، المنيا؛ رأ — ٢٧٤
النبوية،طا،*ا؛اه.الخيتة والحكم العلوم مكتبة اش، نين الرحمن محقوظ 

تت ، آه( ٠ ٧ ت )ت الرؤياتي هارون ن محمد يكر أبي الحافظ تأليف ، ارالخندء؛ —  ٥٢٧
،١٤١٦قرطبة،طمؤسسة يماني، أبو علي أيمن  ه.١

(،٥٢٩٢)ت!المروري يكرأحمل أبي الحافثل تأليف ، ظثقه؛٠ الصديق بكر أيي نل ررم— ٢ ٧ ٦ 
ه. ١٣٩٩، ٣ ط بيروت، الإسلامي المكتب ، ٣ ط الأرتاووط، شعيب ت ت 

(،٥٤٥٤)ت! القضاعي ملامة بن محمد اه عبد أيي القاصي تأليف ، الشهاب^ ررمند —  ٢٧٧
•١ ٤ ٠ ٧ ، ٢ ط بيروت، — الرسالة مؤسسمة السلفي، الجيد عيد حمدي الميخ ت! 

،ه( ٠٣٦ )ت! الهلبراني أحمد ين ساليمان الحاففل الإمام تأليف ، الشاميين؛؛ ارمسند — ٢٧٨
٠ه■١٤١٧،٢ط —بيروت، الرسالة مرسسة الملقي، المجيد عبد حمدي الميخ •' ت 

محمد. د ؛ ت ، ه( ١  ٦٣رن! طهمان ين إبراهيم تأليف ا حلهمانء؛ ابن ررمشسيخة —  ٢٧٩
بدمشق،طأ،م*؛اه,العربية اللغة مجمع مطبوعات طاهرمالك، 

الحاففلتخريج ٦ه(آا،  ٩٠)ت! البخاري ابن الدن فخر الندين بقية رأمشيخة — ٢٨٠
العجمي،ناصر ن محمد الشيخ ؛ إعداد ، ٦ير(  ٩٦)ت! الغلامي ان الدين حمال 

،١٤١٧سوقالوضسقافةواككر-اضت،ط ه.١



السلفيمحمل ين طاهرأحمل أيي الحافظ الإمام تألف ، المحيسن ارمشيخة — ٢٨ ١
،١ حل القاهرة، — الرّسالة دار أحمد، فريد أحمد ت ت ، ه(  ٥٧٦الأصبهاز)ت; 

^١٤٣٢

المسويمفيان بن يعقوب العلامة تأليف ، الفسويي؛ سفيان بن يعقوب رامثسخة — ٢٨٢
،١ ط الرياض، العاصمة دار المريع، الله عبد بن محمد ; ت ، ^ ٢٧٧)ت! 

^١٤٣١

اللعليفعبد العلامة تألف ، الإمام؛؛ الشيخ على كدب من على الرد في الغلام ؛^^^ ٩١١-  ٢٨٣
،١ حل حمد، العريرآل عبد د. ت؛ ، ه( ١ ٢  ٩٣الميح)تتحسنأل بن الرحمن عيد ابن 

١٤٢٤^

البوصيرييكر أبي بن أحمد العلامة تألف ، بنماجه؛؛ زوائد في الزجاجة ررمص-باح —  ٢٨٤
القاهرة،الحديثة الكتب دار علي، عزت محمد،ود• موسى ت! ، ^ ٠٨٤ ت رن 
،ه*؛اه.طا

حبيبت ت ، آه( ١ ١ رن! الصنعاتي همام بن الرزاق عبد الإمام تألف ، ررالخصغ■،؛؛ —  ٢٨٥
ه.١ ٤ ٠ ٣ ، ٢ حل بيروت، - الإسلامي المكب الأعفلمى، الرحمن 

،)ت!همآه( شيبت أبي بن محمد بن اتثه عبد يكر أيي الإمام تألف ، لرالصقسا؛؛ — ٢٨٦
١!^^،علوم وموسة دارالقبلة محمدعوامة، ; ت 

ينعلي ين أحمد الحافظ تألف ، الثمابة؛؛ الخانيد بزوائد العالية — ٢٨٧
دارإبراهيم، بن وياسر عباس، بن غنيم ت ت ، ه( ٢٨٥ ت )ت العسقلاني حجر 
،خاأاه.الرياض،طاالوهلن 

،ه( ١٢٨ الدنيا)ت! أيي بن بكر أيي الحاففل تألف ، والرج،؛ والبرق والرعد ررالمهلر — ٢  ٨٨
،خا؛أه.الجوزي،طادارابن محمدالعمودي، حتارق ت ت 

،ه( ٣٨١الميرئ؛،)ت؛ ءابن الأصبهاتي إبراهيم بن محمد الإمام تألف ، ^١^^-،؛؛ —  ٢٨٩
ه.١ ٤ ١ ٩ ، ١ ط ء -الرياض الرشد مكية معد، بن عادل : ت 

،٣ه( ٤ ٠ )ت؛ الأعرابي ابن محمد بن أحمد سعيد أبي الإمام تألف ، رلالخعجماا— ٢ ٩ ٠ 
،خأةأير.الجوزي،طادارابن الحبي، عبدالمحسن ت ت 

ه(،تت٣٦٠)ت! الهلبراني أحمد بن سليمان الحافقل الإمام تألف ، ررالخعجمالأوسط؛؛ — ٢٩١
ه.١ ٤ ١ ٥ ، ١ ط -القاهرة، الحرمين دار الحبي، المحسن وعبد الله، عوض طارق 

٣ه(،١ ٧ ت رن البغوي محمد بن افه عبد القاسم أبي العلامة تأليف الص-حا؛ةأأ، ارمعحم — ٢ ٩ ٢ 
—الكؤيت،طا،اآةاه.دارالييان مكتبة محمدالجكتي، ين محمدالأمين أ ت 



،>( ١٣٥ )ت! قانع بن الباقي عبد الحسين أيي العلامة تأليف ، الصحابة،؛ ررمعجم — ٢  ٩٣
،١ هل ، ١ ط النبوية، —المدينة الأثرية الغرباء مكتبة الص_رأنى، صلاح ; ت 

١٤١٨.<

الحاجشكور محمد ت ت ، >( ٠٣٦ )_ الطبراني الإمام تألف ، الصغيرأ، ررالخعجم — ٢٩٤
.> ١ ٤ ٠ ٥ ، ١ هل الأردن، عمار ودار —بيروت، الإسلامي الكتب أمرير، 

بنأحمد لإمماعيلي ا يكر أبي الحساقفل تأليف ، الشيوج،اأسسامي في ارالخعحم — ٢ ٩ ٥ 
المدينةوالحكم العلوم مكتبة منصور، محمد زياد د. ت ت ، >( ٣٧١)ت؛ إبراهيم 

>.١٤١٠، البوية،طأ
>(،٣٦٠الهلبراني)ت؛ أحمد بن مليمان قامحم أبي الحاففل تأليف ، الكبير؛؛ ررالخعجم — ٢٩٦

،٢ حل ~بيروت، العريى التراث دارإحياء اللحى، الجيد عبد حمدي الشيم ت؛ 
١٤٠٤<

الطبراني—اقفل الح تأليف (—، ١٤و) (، ١٣)المجلد - ر؛؛ الكبيررالخعجم - ٢٩٧
،هآ؛ا>.الرياض،طا- الباحثين من فريق ت: ، >( ٠٣٦ )ت! 

السنةنهاية إلى الهلباعة تلهور يوم من والخمبة العربية المطبوعات اامعجّم — ٢  ٩٨
مركثسمطبعة سركيس، ألبان يوسف تأليف ، (؛؛٢١٩١٩—١>  ٣٣٩الهجرية)

.> ١ ٣ ٤ ٦ ، ١ ط مصر، 
تت ، >( ٢٧٧)ت! المسوي سميان بن يعقوب العلامة تأليف ، والتاريخ؛؛ والمعرفة — ٢٩٩

،*ا؛ا>.النبوية،طاالدار-المدينة مكتبة العمري، صياء أكرم . د 
>(،٤٥٨)ت; البيهقي الحسين بن اكر أيي فغل المحا تألف ، والأنأرا؛ المنن ررمعرفة ٣— ٠ ٠ 

،لإأ؛ا>.الوفاء—القاهرة،طاحلب—وداء الوعي دار 
تت ، >(  ٠٤٣ اقه)ت! عبد بن أحمد الأصيهاتي نعيم أيي تأليف ، الصحاية؛؛ ررمعرفة ٣— ٠ ١ 

،وأ؛ا>.-الرياض،طادارالوطن العزازي، يوسف بن عائل 
افهعبد بن محمد الله عبد أبي الحاكم الإمام تأليف ، الحديث؛، علوم معرفة  ٣١١— ٠ ٢ 

العثمانية،المعارف دائرة حسين، معظم السيد ت ت ، ٤>( ٠ ٥ المسابوري)ت: 
.>  ١٣٩٧، ٢ ط المبوية، بالمدية الملمية المكتبة 

،>( ٥٣٦)ت؛ الخازري علي ثن محمد افه عيد تأليفأيي ، مسلم؛؛ المعلمبفواثد ٣١١—  ٠٣
م.١  ٩٩٢، ٢ ط -بيروت، الغرب دار المخير، الئاذلي محمد : ت 

الشافعيعلي بن عمر حفص أبي المحاففل تأليف ، الأربعين؛؛ تفهم على ٣" ٠ ٤ 
أهلمكتبة العجمي، سبيب بن لغش ت ت ، >( ٨ ٠ ٤ )ت؛ الخلقن بابن المعروف 

،١١٤٣٣لأ/-اتكويت،ط ١.<





ه(، ٤٣٧القسي)ت: طالب ين مكي محمد أبي -ألف ، اوهاة(ابلؤغ إلئ ٣- ١ ٧
،١ ط العلمي، والبحث الخليا الدرامات كلية الشارقة جامعة محققين، مجموعة لتات 

١٤٢٩^

متط!، ^ ١٧٥ )يتط! القيم ابن الإمام تأليف ، ١لطثباا الكلم وراغ الصثب ررالوابل ٣" ١ ٨ 
،هلإ؛اه.الفوائدسمكة،ءلادارعالم قائد، ين حسن بن عبدالرحمن 

)لتاتأيياث،ا بن خليل الصفدى الدين صلاح الم-ؤرخ تأليفا ، اتاابالوفي_ررالوافي ٣— ١ ٩ 
—العربي اكراث، إحياء دار مجصهلفئ، وتركي الأرناؤوء؛ل، أحمد ت يتط ، ( ٠٥٧٦٤

،١٤٢٠ديروتا،ط ه.١

عطا،مصهم ؛ ت، ، ه(  ١٢٨ )ت! الدنيا أيي ين يكر أيي الحافظ تأليف ، — ٠٣٢
ه.١٤١٤،١~ييروت،٠لالثقافية الكمط موسة 

ؤ..ي 





المقدمةمن المستفادة المائل 
•• • • .• ..- ........ الدنوب من تكمر وما التوحيد قفل ت باب — ١ 

البابمائل 
...........حماب بغير الجنه لحل التوحيد حص من ت باب ~ ٢ 

البابائل م
الئركمن الخوف ت باب 

.......أللأإلةإلأاشُ.ّلأ؛.لأبلأ....انمءاءإبيياثة ة-'بان':
البابائل م

اممه..............إلا إله لا أن وشهادة التوحيي. ير نفباب 0— 
البابائل م

لزععونحوهما والحنط الحلمة لثس الشرك مى ت باب ٦" 
دقعهأو البلاع 

ق;تت:::::::أت
البابائل م

.................ونحوهماحجر أو بشجرة دتؤك من ت باب ٨" 

البابائل م
ّّ.٠ ..٠ ...١ .٠ الله..٠ لعير فيه يدبم بمكان لله يدبم لا باب؛ " ١٠

البابمسائل 
ّ.......٠. ٠ ّ ١ . ٠ ..... ٠ ...٠ ّ اممه لعير النير الشرك من باب! " ١١





٢٠١الباب مائل 
التوحيدجناب المقطنيي. حماية فى جاء ما ت باب ٢— ١

٢٠٣طإدامحك-ب---ب-سب-"س••"-••• 
٢٠٥اuب ائل م

٢٠٧........... الأوثاف يعبد الأمة هده بعض أف جاء ما ت باب — ٢٢
٢١٠الباب مائل 

٢١١"..؟؟ ؤ..٠ .٠ .١ . ّ.٠  ٠٠١١.. .... .. .... الئحر فى جاء ما ت باب — ٢١٠
٢١٧مسائلااب 

٢١٨................لأ...ؤ.ا. الثحر م أنوا من شيء بيان ت باب " ٢٤
٢٢١مسائلابب 

٢٢٢ّ.. ١ ١ ٠ ..٠ ٠ .٠ ١ ؟ ّ.. ّ. .. . ٠ ودءحوهلم الكهان فى جاء ما باب — ٢٥
٢٢٦مسائلابب 

٢٢٧النشرة فى جاء ما ت باب — ٢٦

٢٢٨مسائلابب 

٢٢٩.ا.٠......لأ... ٠٠..٠٠.٠ا.لأ..٠.ء.١١٠-بان;Uجا؛فىاشور٢٧
٦٣٣مسائلاواب 

٢١٠٥...؟...... ؛ابتماجاءفىالأتجيم...ّ.ّ.......لألأ.ي...ّ.—
٢٣٦اuب مسائل 

٢٣٧.......... الأطاءالأنماء...........بممأ-ائ:احاةز,

آلمدون ين يقغد من وئ؛ث.آنين ؤ تعالى؛ ايم قول ت باب ٣" ٠
 4.......................... ............٢٤٠

٢٤٢مسائلااب 





٢٧٠الباب م
٢٧١ه.. و1ننمسوتوئ ;ثعالئ اطه قول I —باب ٤ ١

u٢٧٤ئلاuب 
٢٧٥باه بالخيف مم 

٢٧٠ْائوابب 
٢٧٦افُنبم........................... ثاة ثا ; قول :

٢٧٩ْائلابب 
٢٨١؟ ر ؤ.. ر ّ..٠... ّ..٠  ٠٠٠آه..ر آذئ فنو \ئووَ ثب من : ؛1>!، - ٤٤

u٢٨١ئلاuب 
٢٨٣ّ........ ّ ........ ٠ ٠ وثحوْ القصاة بقاصى الئثمى باب! —  ٤٥

u٢٨٣ئلاuب 
٢٨٥...... دلك لأجل الامحم وتغيير اش، أسماع احتتزام باب —  ٤٦

٢٨٦اuب مائل 
٢ ٨٧... ,، ١١۶^أو المران أو اه ذكر فيه بشيء هزل من ؛ باب —  ٤٧

٢٨٩الباب سائل 

وثإىأذسجمهنثاؤ ! تعالئ الله قول في حاء ما ت باب " ٤٨
٢٩٠بمثثدعئصئهالي4..ّ..ّّّ.ا.ّؤ....ّ.....ب؛؛..... 

٢٩٣الباب مائل 
شعءذ صظحاجعلا هنعآ'ءاسهعا ءؤ تعالئ! اطه قول I باب — ٤ ٩

٢٩٥ه............................ عنايثنؤن آائنهثاج فيثا 
٢٩٦اuب ائل م
ودروأآ-لثتئ سآلآتاء ,وؤ ت ثعالئ اه قول باب! — ٥ ٠

٢٩٨أوبقيلجدوثؤآآتشد؛4 








