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تمدد«ا

متقدي

ناأنففرور من باض ونعود تغفره، ونونمنه نحمده ف، الحمد إل 
وأشهدله، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اض يردْ من أعإلنا، ّغات ومن 

اشصل ورسوله، عيده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اف إلا إله لا أن 
ممرا.ثّلقإ وسلم الدين يوم إل بإحسان بيهم ومن وأصحابه، آله وعل عليه، 

ي:

العشمنصالح بن محمد الوالد العلامة شيحنا المضيلة صا-ص، كان فلقن. 
وثعليمها؛اممه رسول، سنة ينئر بالعا واهتإما ممره عنائه يولى تعال اه رحمه 

السويةالأحاديث، ثرح ؤ، متميز منهج لافيع ~ وكرمه ~بثنه تعال اف فوثقه 
ويآصيلهاالعلمثة ائل الموعرض منها، والموائد الأحكام واّتنثاءل الشريفة، 

افنليل•ووجاهة الدليل عل الني الراجح المول، وانتقاء ويوصيحها، 
كتابعل يعليقاته تحال اش رحمه لفضيلته صوتثا المجالة الدروس من ؤإف 
المرتبةالصحة— حيث مال الذي المشهور الكتاب وهو مساإماا، ارصحح 

صحما فيه وجع ألفه وقد الثخاريرا؛ صحيح  ١٠كتاب بعد الثنة دواوين ل الثانية 
المثزيأبوالحنين منلمم، بن الحجاج بن منلمم الإمام اش رمول، عن عنده 

واسكنهورضوانه رحمته بوامع اض تغمده ٠ عام)اأ"ام(ر المتول القنابوري( 
والمسلمإن.للأسلأم قدمه عثا والأجر المثوبة له وأجزل، جناته، فسح 

الشلأءأعلام سر (، ١ * / للنووى)١ لم مشرح مقدمة ُا(، يغداد)ّاا/'تاؤيغ ينظرت )١( 
)آآا/ماهه(.



الإيهاناب كت٦

العشمينصالح بن محمد الشيخ الثضيلة لصاحب الجل التعليق هدا جاء وقد 
وقدبعتيزة، جامعه ق تعال اش رحمه يعقدها كان الي العلمية الدروس صمى 

وباخه(،  ١٤١٤)عام صفر شهر من عثر الساح ليله الكتاب أول من فيه ثتٍع 
والزينة(اللباس كتاب س الهلرقات، ق الخلوس عن الهي )باب نيايه افُ رحمه 

ه(. ١٤٢١)عام صفر شهر س والعثرين اكاصع ليله 

مؤلفاتهلإحراج الله رحمه شيخنا قررها الش واكوجتهات للقواعد ؤإنفادا 
الشيخإل الخمِثة العشمين صالح بن محمد الشخ موثة عهدت ودروسه، 

التميز،العلمي التحليق هذا لإعداد بالحمل افه أثابه القبل افه عبد بن عمر الدكتور 
الخليل.وعمله الشكور جهده عل حثرا الله فجزاْ والئشر، للهلثاعق وعبهيزْ 

أنصاته،موامما الكريم، لوجهه خالصا العمل هذا كبعل أن تعال افه سأل 
العي٠انصالح بن محمد العلامة الفضيلة صاحت، شيحنا محري وأف لعباده، نافعا 
قدرجته ؤيعل والأجر، الأوبة له ؤيضاعفإ حترا، لم؛ن والمالإسلام عن 

قريب*سمح إله المهدuن، 
التجن،ؤإمام النستن حاتم وزنوله، عده عل وبارك وملم الله وصل 

إلبإحان لهم والتابعين وأصحاثه آله وعل محمد نبينا والأحرين، الأولتن ومني 
يومالدين•

]لجخاللط 
الخفيةالعئتمين صاي بن محثي. الشؤخ وشثة مق 

م١٤٢٦/٢/'١٥

٠٠٠



٧

ساتةس،وةض

لأسومحصاصالأس،

١٤٢١: ١٣٣;
وموس:سه 

الزاهد،الويع اشتر، الفقيه الحقق، العالم الشيح الفضيلة صاحي، هو 
بك،س الوهبة من عيم؛ن آل الرحمن جد بن مليان بن محمد بن صالح بن محمد 
مميم•

ق—  ٥١٣٤٧عام المارك رمضان شهر من والعشرين الساع ليلة ق ولد 
السعودية.العربية المملكة ق القصيم— مدن —إحدى عنيزة 

اسمية؛ ٥٥نفأ

أمهحهة من حده عند الكريم القرآن —ليتعلم تعال الثه رحمه والده ألحقه 
منوشيئا الكتابة، تعلم ثم ~، افه —رحمه الدامغ مليان بن الرحمن همد المعلم 

الدامغصالح بن عبدالعزيز الأستاذ مدرسة ق الأدبية والنصوص الحساب، 
الثحيتاناش عبد بن عل المعلم بمدرمحة يلتحق أن قبل وذللث، ، اممه— —رحمه 
الرابحةيتجاوز ولنإ قل—، ؤلهر عن هميه الكريم القرآن حققي حيث الله— —رحمه 
بحد.عمره من عشرة 

فضيلةوكان الشرعي، الحلم و؛لاو_، عل أقبل اض— —رحمه والده من وبتوحيه 
الشرعيةالعلوم يدرس — اش —رحمه عيي الناصر بن الرحمن همد العلامة الشخ 



انالإيماب كت

كدنصالكبار؛ طلبته من ٢ ائيزر رئب وقد بعنيزة، الكبثر الحامع ق والتربية 
الطؤعالعزيز عبد بن محمد الشيخ حلقة إل الشخ فانضم الهللبة، من المتدين 

أدرك.ما والصحو والفقه، اكوحيد، ق العالم من أدرك حتى اشس سرحمه 
اممه،رحمه حدي الناصر بن الرحمن عبد العلامة شيخه حلقة ل حلس ثم 

والفقه،والوحيد، اليوية، ثرة والوالحديث،، الشبر، ق عليه فدرمحى 
العلوم.هذ0 ق الموز غتصرات، وحففل والمحو، والفرائض، والأصول، 
هوافه— —رحمه حدي الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ فضيلة ؤيعد 

وتأثرغرم، عن أحذ مما أكثر وطريقه معرفه العلم؛ عنه أخد إذ الأول؛ شيخه 
للدليل.واثباعه تدريسه، وطريقة وتاصيله، بمنهجه 

يفاضتا اممه- رحمه - عودان بن عل بن الرحمن عبد الشيخ كان ومحدما 
عقيقيالرزاق عبد الشيخ عل قرأ ك،ا الفرائض، علم ق عليه قرأ عنزة 

الا.ينة.Jلائ، ق مدرئا وجوده أثناء والبلاغة المحو ق الله— —رحمه 

به،يلتحق أن إخوانه بعض عليه أشار الرياض ق العلمي المعهد فتح ولما 
له،فأذن — الله -رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة شيحه فاستأذن 
.٥١٣٧٣- u١٣٧٢_ بالعهد والمحق 

الحلمي~الرياض معهد ق فيهإ انتفلم الشن المتين —خلال انتفع ولقد 
الشيخالممر العلامة ومنهم! حينن.اك فيه يدرمون كانوا الدين ياء ؛الحال
والشيخرشيد، بن ناصر بن عبدالعزيز الفقيه والشخ الشضلي، الأمين محماف 

تعال—.الله —رحمهم الإفريقي الرحمن عبد الحديث، 

•تعال افه رخمهإ الصالخي خمد بن وعل الطؤع، العزيز عبد بن محمد الشيخان هما ( ١ ) 
تعال.اش رحمه الصالخي حمد ين عل الشيخ هو )٢( 



٩

بازابن افه عيد ين العزيز عبد العلامة الشيح إحة باتصل ذلك أثناء وق 
شخرسائل ومن البخاري صحح من المجد ق عليه فقرأ اض~، ~رحمه 

الذاهبفقهاء آراء ق والنظر الحديث علم ق به وانتفع تيمية، ابن الإسلام 
الثاقهوثيخ4 الق،— —رحم؛، باز بن العزيز عبد الشيخ سإحة ويعد بينها، والقارنة 

والتأر؛،،.لتحصيل اق 
الرحمنعبد العلامة شيخه عل يدرس وصار ه ١  ٤٣٧ عام عنيزة إل عاد ثم 

جزءاأصبحت التي الريعة، كلة ق انتابا دراسته ؤيتاح عيي، الناصر ابن 
العالية.الشهادة نال حتى الإسلامتة، سعود بن محمل الإمام جامعة من 

تدليسي:

علفشجعه العلمي التحصيل وسرعة النجابة سيخه فيه توسم 
بحنيزة.الكثير الحامع ق م ١  ٠٣٧ عام التدريس فبدأ حلقته، ق ءلالإا زال وهوما 

بعنيزةالعلمي العهد ق مدرسا عى الرياض ق العلمي العهد من نحرج ولما 
ه.١٣٧٤عام 

عدىالناصر بن الرحمن عبد العلامة شيخه تول م  ١٣٧٦سنة ول 
فيها،الحييين ؤإمامة عنيزة، ل الكبير الحاْع إمامة بحده فتول تعال— الله —رحمه 

شيخهها أمالتي، دُي، للجاْع؛ التابعة الوطنية عنيزة مكتبة ل والتيؤيس 
ه. ١٣٥٩عام افه- -رحمه 

—افه —رحمه الشيخ فضيلة بدأ تكفيهم؛ لا الكتبة وصارت، الطلبة، كثر ولما 
الملكةمن وتوافا،وا الهللأب، إليه واجتمع ه، نفالحامع السجد ل يدرس 

دراسةيدرّون وهزلأء الدروس، بعض ل المثاُت، يبلغون كانوا حتى وغيرها 



انالإيمحاب 

حتىومدرتا، وحطيتا إماما ذلك، عل وبقي الامتعلغ، لجري لا جاد، تحميل 
.— تعال اف —رحمه وفاته 

— ٥١٣٩٨عام —إل ٥١٣٧٤عام من العلمي المعهد ق مدرتا الشخ بقي 
لحامعةالتايعة يالقصمم الدين وأصول الشريحة كلية ق التدريس إل انتقل عندما 
تعالافه رحمه وفاته— حتى فيها أمتادا وظل الإملامية، معود بن محمد الإمام 

ورمضانالخج مواسم ق النبوي والسجد الحرام المسجد ل يدرس وكان 
.— تحال اطه —رحمه وفاته حش ه،  ١٤٠٢عام مند الصميفية والإحازات 

يناقشفهو ونجاحه، جودته ق فريد تعاليمي أسلوب الله— —رحمه وللشخ 
مهلمتنةونفس عالية ؟همة والمحاضرات الدروس ويلقي أسئلتهم، ويتقبل طلابه 
الناس.إل وتقريبه للحلم بنشره مبتهجا واثقة، 

أثإرءاسية.

منعاما خمسين من أكثر حلال — تحال الله —رحمه العفليمة جهوده ظهرت 
ؤإلقاءوالتوجيه والإرشاد والوعفل والتيؤيس العلم نشر ق والبدل انمناء 

وتعال-.—سبحانه الله إل والوعوْ الحاصرات 

العلميبالتاصيل ممتنت التي والأجوبة الفتاوى وتحرير بالتأليف اهتم ولقد 
والفتاوىوالمحاضرات والرسائل الكتب، من العشرات له وصدرت الرص؛ن، 
سجلت،التي الصوتية الساعات آلاف، له صدر كإ والمقالات، واللقاءات والخطب، 
القرآنضر ق العلمية ودروسه الإذاعية وبرامحه ولقاءاته وحشه محاضراته 

والمنغلوماتوالمتون النبوية والمرة الثريف، للحديث، المتميزة والثروحات الكريم 
والنحوية.الشرعية لعلوم اق 



اض—رحمه فضيلته قررها التي والتوجيهات والضوايط للقواعل ؤإنفادا 
ولقاءاته،وفتاواه وحتليه، ومحاصراته، ودروسه، ايله، ورملفاته، مؤ لنشر - تعال 

—وتوفيقه الله بعون — الخ،؛راوة صالح بن محمد الشيح ة مومتقوم 
-يا.والعناية العلمية آثاره كافة لإحراج المسؤولية وشر؛، بواجب 

بكةث عل خاص موقع له أنشئ تعال~ الله —رحمه توجيهاته عل وبناء 
وتقديمتعال— افه -بعون المرجوة المائدة تعميم أجل من ٢، الدوليةر المءلوماتا 

الصوتية.والتسجيلات، الؤلما>ؤت، من العلمية اثاره حمح 

وجهودءاع«امم 

والإمامةوالتأليف، التدريس محالات، ق المثمرة الخهود تللث، جاوس، إل 
أعإلالشيخ لفضيلة كان وتعال- سبحانه — اممه إل والدعوة والإفناء والخهلا؛ة 

يل؛ما منها موفقة كشرة 

— ٤٥١ ٠ ٧ عام من السعودية العربية الملكة ق العلمإء كبار هيئة ق فوا ع ٠
وفاته.إل 

قالإسلامية معود بن محمد الإمام يجامحة العالمي المجلي ق فوا ع ٠
١٤٠— ١٣٩٨الدرا<اسيين العامين  ه.٠ 

بنمحمد الإمام جامحة الدين؛قئ وأصول الشريحة كلية محلس ل ضوا ع ٠
فيها.العقيدة م لقورئيها القصيم ق الإسلامية معود 

والمناهجالخهلهل. لحنة عضوية ق شارك العلمي بالعهد تدؤيه فرة آخر ق و ر
نيا.المقررة الكتّث، من عددا وألم، العلمية، للمحاهد 

www.binotliaiineen.com (١!



انالإيهاب ضت

الله"رحمه وفاته هرإل  ١٣٩٢عام من موسم ل التوعية لخنه ل عضوا 
قؤيفتي والشاعر، مكة ل ومحاصرات دروسا يلقي كان حنث تعال~ 

الشرب.والأحكام ائل الم
عامناسها من عنيزة ل ١•^؛^ الكريم القرآن تحفيفل حمعية ترأس 

ته.وفا —^ ٠١٤ ٠٥

متنوعةفتات عل السعودية العربية المالكة داخل عديدة محاصرات ألقى 
قإملامية ومراكز نحمعات عل الهاتف عثر محاصرات ألقى ك،ا الناس، ْن 

العالم.س محتلمة جهات 

أحكامحول المسشسرين أمثلة عل محيبون الذين الكبار المملكة علمإء من 
الملكةس الإذاعية البرامج عبر وذلك وشريعة، عقيدة وأصوله الدين 

الدرب(.عل )نور برنامج وأشهرها حولية الالعربية 
ومشافهة.ومكانية مهاتفة الساولين أمثلة عل للإجابة رشه نل. 

وسوية.وشهريه أسبوعية محدولة، علمية لقاءات رئب 

السعودية.الحربية الملكة ق عقدت التي الؤتمرات من العل.يد ق شارك 

ؤإرشادهمالهللأب بتوجيه اعتتى الوعفلي والحانب التربوي بالسلوك هم ولأنه 
استقمنابهمعل وعمل وتحصيله، العلم ءلاو_ا ق الحاد المنهج ملوك إل 

بأمورهم•والاهتام المتعددة، أسئلتهم وتحمل تعليمهم عل والصبر 
ومحالأتالبر وأبواب الخبر ميادين ل عديدة أعإل اش~ •"رخمه وللمثيح 

محنهم،والعقود الوثائق وكتابة حوائجهم ل والحي الناس، إل الإحسان 
ؤإخلاص.بصدق لهم الصيحة ؤإمداء 



لآسوبجس،لخامإق
١٣ًًء==^=====ءًء=^=^ًًًًء=^ 

مذمماسة:

وهبهمالذين العلم ل الراسخين من تعال— اش —رحمه الشخ فضيلة يعد 
واستتبامحلواتباعه الدليل معرفة ق عظيمة وملكة تأصيلا وكرمه— يمنه — الله 

ؤإعرابامعايخ العربية اللغة أغوار وستر والستة، الكتاب من والفوائد الأحكام 
وبلاغة.

العلمُان والخمع الحميدة وأخلاقهم الحليلة ١^^١۶ صفات من به تحل ولما 
القبولافه ورزئه التقدير، كل الحمح وقدره عفليمة، محبة الناس أحبه والعمل 

العلمية،واثاره وفتتاواه يرومه عل وأقبلوا الفقهية، لاختتياراته واطمأنوا لدتهم 
ومواعظه,نصحه من ويتمميدون علمه معين من ينهلون 

عامالإسلام لخدمة العالية تعال— الله —رحمه فيصل الملك حائزة مح وقد 
يل!ما الحائزة لمنحه الاختيار لحنة أبدتبما التي الحيّتان ق وجاء ه،  ١٤١٤

الصدر،ورحابة الويع، أبرزها س التي الفاصلة ^١•؛ ٠١١١بأخلاق تحليه ولا؛ أ ا
وعامتهم.لأصتهم والصح المسلمين، لمصلحة والعمل الحق، وقول 

وتأليما.ؤإفتاء تدرينا بعلمه؛ الكثيرين انتتفيع انيات ث ٠
المملكة.مناطق نحتلف، ق النافعة العامة الحاصرات إلقاؤه الثا; ث ا

كثيرة.إسلامية مؤتمرات ق الفيال.ة مثاركتثه ابعا؛ ر ا

الحنة،والموعظة اممه؛١^٧، إل الدعرة ق متميزا أسلوبا اتثاعه امتا: خ ■
وسلوكا.فكزا الصالح؛ اللف، لمنهج حيا مثلا وتقديمه 



انالإيماب كت

»عصه 

الرحمن،وعبد اه، عبد هم؛ وبنوه البنات، من وثلامحث، البن؛ن، من حمسة له 
الرحم.وعبد العزيز، وعبد ؤإبراهم، 

وفاته:

منعثر الخاص الأربعاء يوم مغرب قبيل حدء مدينة ق اض— —رحمه يول 
يومعصر صلاة بعد الخرام المجد ق عاليه وصل ها  ١٤٢١عام شوال شهر 

مؤثرة،مشاهد ق العظيمة والحشود المهالن من الألافج تاإاائ، ثتعته ثم الخميس، 
ا،لكرمة.مكة ق ودفن 

مدنحمع ل الغاشِ، صلاة عليه صل التال اليوم من الخمعة صلاة وبعد 
السعودية.العربية المالكة 

بمغفرتهعاليه وس حناته، فح وأمكنه الأبرار، رحمة شيخنا اض رحم 
محرا.والسلمين للإسلام فدم عا وجزاء ورمحوانه، 

الشءاضث
الخفثةالعئتم^ن ضال بن محمد الئغ ؤثثة مل 

٠٠٠



ايذيدات •قيم
١٥

الفلق«قد،ة 

اش:زخمه المثري الحجيج بى منلم أبوالغنم الإمام مال 
حائممحثد عق ، ٧٥١وصل للئتض؛(، والعاته العاJمر٠، زب ض الحمد 

بنيتأما والزثاJر(، الأياء خمح وعل البيتن، 
عىئالصحص محنت اك يكزن حالفك افه— —يزخمك ئإيك 

الدينثنن ق وتلمم عله اممه صل اممه ونول ض المايورة الأحبار جلة لعرف 
دلف،وعثر والرهب، والريب والعماُب،، اكواُب ل مها كاف وما وأحكامه، 

سهم،فيإ العلم أخل وثداولها ملن،، تتا التي يالأشانيد الأفثاء صنوف، مذ 
أُفنهااف ومأفتي محصاْ، مؤلفه جلتها عل يومم-، أف اش~ ~أرئدك هاردُت، 

محدث،ثه ع، ، _ujiمع -زعنث،- دلف، 3إ0 يكأز، تكزار بلا التأوف_، ق لف، 
ِسامفيها،والأذاطِه

إذالحال به ثوول وما ودبرْ، إل رجعت، حتذ اممه~ ~أكزملث، تألث، وللذي 
^ناشيمحاذلأش-أذ

قلحاصه إياي دلف، مع يصيثه مذ أول، كال ثامة؛ ل وممي عليه، ل عزم لو 
دلف،•جله أف إلا ١^٥^•،، بذكرها يطول كبتزة لأزنباب الثاس؛ مى عثرى 



انالإبماب كت ١٦

منه،الكم معالجؤ من ال عل ايثز ؤإماثه، الشأن هذا من المليل صط أف 
عيثْ•امحز عل يوممة إلالأل العوام، مى عنده ثتز لا س عند ولأبيا 

ى١^ الملل الشيح إل منئ مالمند ء ئدا ل الأم كاف ءإذا 
وجعالشأن هدا من الانذمحاو ل النسة بنص ؤإيا.ث°ش الثمم، اودياد ثى 

بأممنعاولهَ،لخ|قيناض،ِصثزيىيتجلاني 
جعه.الأنتتمماومن ق الفائدة عل ذللئ، من ب،اأول تنجم اش~ ثاء ~إف مدللئ، 

—والنرهة السمظ أهل من ا-قاص معافي لخلاف هم ~الذين الئاس عوام فآثا 
ال٠اJلا١لمنرمة عن عجزوا وثد المحثر، طلب ل لهم مص ملأ 

تعال!اش رحمه الشمان صالح بن محمد العلامة الشيخ فضيلة قال [ ١ ل 

ذ-اقأوس
وأصحابهآله وعل محمد نبينا عل والسلام والصلاة العالن، رب لله الحمد 

أحمع؛ن.

الناسبعفن مأله قد تعال اممه رحمه ال، مالإمام أف عل تدل اكدمة هده 
آله,وعل عليه اه صل اه رسول إل الأحاديث، فيه تند كتابا لم أن 

صحح)خن ما الكثير عل اشتمل ما لأل الصحح؛ عل مشتملا يكون وأف وملم 
تعالاض رحمه فرأى الناس، عامة عل أمره ؤيثته الأوقات،، فيه تضيع ومحعيم، 

لأةصح^^؛ وجه عل نيا مكتابا يؤلما وأن سأل، ما إل السائل محببا أن 
سذلالثج ق لما والضعيم،؛ الصحيح يثمل الذي الكثير من حير الصحخ القليل 

اض.رحمه قال ما حلاصة هذا والعناء؛ التكئمط وعدم الوقت،، اختصار 



•تدمه
ً——— =^—١٧ =

ندهيالله رحمه كأنه دالمحصى،ا محنت اثك لأتكن>ن ت تعال الله رحمه وقوله 
رأيتما لكنى الخطاب، -بمدا فخاطه الحدث، يصنم، أن منه طلب رجل إل 
نحاطبهيخاطته فصار سأله، رجلا أن تصور أو تخثل أنه أو الرحل، هذا من 

الحاضر.

سوفسريطة عق وJاليفه مألتا ٠^١ كزيج ق م1تدئول — اض ذ\( ~إل Jا إم 
١^صق ااiه رئوو الأ•حباوص مى أنني ما حملة نعمدإق وهو: لف،، أدوها 

ثمكزار،عم عل الناس مى طماُت، ويلاث أنمام، ثلاثة عق محننممها وسللم عش 
يمعأوإسناد معنى، نياده فيه حديث، رداي عى فيه يسثغنى لا موضع يأئ أذ إلا 
الحاجإثهالخديث- -ِفي الزاف الم لأف ئناك؛ محوف لث إنثاد خلمح إل 

أوالزيادة، مى وصمنا ما فيه الذي الخدين، إعادة من محلابل ثام، حدين، مثام يقوم 
مصيلةولكي أمكي، إدا احتصارْ عل الخدين، حملة مئ العم دلف، يمصل أف 

من؛^١ وجدثاما ماما ، ٣١دلف، صاى إذا ننسه محإعادده حمنه، مى عئز ربإ 
د٠نالل١ا.اممه شاء إف فعله ثتول محلا إلنه منا حاجة عم مذ يجمكه إعادته 

الإمامإن حيحإ البخاري(، )صحيح لم( م)صحح مارى وببذا ]١[ 
الحاجةدعت، إذا إلا زائد ء بثي نأق ولا الحدين،، نكرر لا يمول: اممه رحمه مملتل 
أومنه، حكم لاستنباط إما الحدين،: يكرر فانه اممه رحمه البخاري الإمام أما إليه، 

ذللث،.أشبه ما أو الأسانيد ق التي العلمية كالممت، بالأسانيد؛ يتعلق لثيء 
الأحاديث،؛س الاستنباط إل عمد تعال اممه رحمه البخاري الإمام فمثلا: 

لممالإمام وأما تراجم، عدة الواحد للحيين، ترجم وربإ الترا->م، أكثر ولهذا 



انالإيماب كت

إلأوله من مردا مرده بل صححه؛ يوب لر ولهدا بالعكس، فأمره اممه رحمه 
ؤوإه=فرررأيه، ولكل الحبمحح هذا بوبوا الذين هم بعدم مذ لكن آحرْ، 

[.١٣٢^LoSfl] ٠٤كعلوأ تنا ديحنت 

افه،رحمه البخاري الإمام من أحن الارس_ا ق افه رحمه التا مالإمام لكذ 
لتاأحنموأل لم، ممن أصح البخاري أن عل الله رحمهم العلماء حل اتفق وقد 

صحه.به فناهيك حديث عل الإمامان اتفق ؤإذا لصناعة، اق 

الثثوص،من انئأ هل اش الأنحاز نقدم ئإناثزئىأن \لأثذ: البمأ فأثا 
ثملوا،لنا ؤإئمان ا-أثدسثا انسماءي أهل ئاقلوها يكوف أف من وأش ٤^^١، من 
كشرعل فيه عثز مد كنا ماحش، كيليط ولا مديد، احتلاف روايتهم يوجدِق لز 
حديثهم•دلكِفي وباق الحدمحذ، مذ 

أمانيهاق أثعناهاأحباراي الناس؛ مذ الصنم، مصيناأحبارهدا ءإداثحن 
-و؛ذأم ء مم اقدم كالش بالحفظ باوئوف بن تذ بمص 
كعطاءيشملهم؛ العلم ؤجماطي والصدق الئز اسن؛ قإل دومم، وصمنا— فينا كائوا 

الآ؛ارم مذ زأصزاتإ-لم ئيم، ى ئن زلت زياد، م بن ؤثزيد الثاف، ابن 
معزوفقث،العلم أهل عند والسر العلم مذ وصمنا بقا كايوا ؤإف ض الأحبار، ومال 

بمفلوقماوزاثة ثالإنتثامفي الإتثان من ذكزنا ظ عدم ِتي ^١^؛ مذ يلإم 
نشه.وحصاله نفعه يرحه العلم عندأهل هدا لأف والمرمة؛ الحال ِفي 

ولقا—ويزيد —عطاء سم1ناَ ١^>^ الثلأة هؤلاء وازنث، إدا انف، ثرى ألا 
الأدي>ث،إمان غب حالي. أيب بن ؤإسناعيل الأعمش، وسلي،ال المعتؤر، بن يثنمور 



== ١٩ء=ً—ًٍ==^=^ً===ء==^=^ 

بالحديثالثلم بمدأهل لاشك يداوم، لا لهم مبامحتذ وجيم فيه؛ والإنتثامؤ 
ؤإسنايلوالأعتش منصوو حمظ صحة من بمدهم انقاص لليي لف،؛ دق 

يج'ب:تيولكذ;كصظ؛تيأنك.
الثحسابيوأيوب، عون كابن الأئزان؛ بتن وارئثؤ إدا هؤلاء ءرى مثل وِفي 

ييآ- وابن الخض صاجبا ~ومحا الخنراة وأشعث حمله م بن عوف لإ 
 yنن ا j< ءوق بجد زئ اوو:تة أف إلا ضاجامحا؛ زأثوب

وأماثةصدق عى مدفوع؛ن عتر وأفغث ف عن كاف ؤإل القل، وصحة المصل 
العلم.أهل عند المنزلة من وصمنا ما الخال ولكن الثلم، اهل بمد 

بميمذ مهيها عذ بمدر بته محلهم ليآكوف التنمية 3، هولاع مثلثا يإء 
عنالمدر العال بالؤحل مصز ملأ فيه، أهله يرتب ل الثلم أهل طريئ علته 

عمةمحه عى ذي كل نيغطى منزلته، لوث، الثلم 3، المدر متضع يريع ولا درجتؤ، 
؛.١٠نول 

قالغاية الأسانيد أولا محيذكئ الأحاديث، يرنبؤ اممه رحمه فهو إدذ، ]١[ 
منها،تتقيد فائدة وهذ.ه لوثها، ما دلك بعد لم دونها، ما دللث، يعل لم الصحة، 

أتقىرحاله كان من منها المقدم أل عرفت معيرأ،؛ باب، 3، حدينإ حاءك إذا بحيحإ 
ذلاائs.أشيه ما أو كالشاهد أو كالمتابع بعدهم؛ من يأق ثم وأصبط، 

:٠١اuظمرقال وقد 
تندم؟دين أي مماJوا; دي نومنلم البماري 3، يدم اجر ثن

(.٢٥٦اس)A/ شاورات بطر: الديح، لأبن لفلم ا ؛
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ثةادايىوضجمسلمصئة اتجاري هقلت:كاوئايى 
بالأعليدأ انه اممه، رحمه لكزه الذي هذا ق الترتيب هذا ق الصناعة فغن 

-وهوالترتيب ق العروق لكن ذلك، دون بمن ثم بالأوط، ثم ومنزلة، درحة 
البخاري.صحيح من أحن مسالم صحيح أن المحدثين-أ عند المشهور 

اشصل افه رمولط أنتزئا دالث، أمتا عنها ثعال اطه رضي عائشه عى ذكر ومد 
ثعال!اطه مول من القزآن يه يطى ما مع منازلهم؛ الناس ينزل أو وسلم علميه 

ضعبم4•ذى ًًقإ، 
اطهرثول ص الأحتار مى سالت، ما ^^1، الوحو؛ مى دكزثا ما ثحؤ معل 

ون1لم.عثه ١^ صئ، 
الآمعند -أو متهموف ا"قديث، أهل عند ئز قوم عذ منها كاو ما قأما 

اليائي،جعمر أبا منوو ن افه كعبد حديهم بثحريج كثاعز ملئتا منهم" 
بنوغياث المص>-لودبا، سعيد بن ومحمد الشامي، القدوس وعبد حالي، وعمروبن 

بوصعابم ق وأستاههم اشحعي، داود أتج؛، عمرو بن ف وسلح إبراهيم، 
الآم.اصدث،نتربي.

ص-أنقا- أنها ١^٥، أو الئك5ث س م الغالن، نن زكدلك 
حديهم•

روايةعل للحدث، روايته عوضت ما إدا المحدث حديث، ق المذكر وعلامة 
كاللإدا Jوافمها، يهد أولب روايتهلم روايته حالمت، والزفا الحفظ أهل مذ عؤه 
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ستيشكثلأصؤا١ا.

ك،م ئن وعض م، بن اش همد المحدئذت من الئرُب هدا ممن 
صني0،ن اش عند بن وحتين كيم، بن وعباد الثطوف، أبو المئهاو بن وا-واح 

عونتئج يلنتا الخدين،؛ من اثم روالإ دحوهمِفي يحا ومن صهباف، ن وعمر 
موومدهبهمِفي من ^، ywوالدي العلم، أهل حآئم لأف بؤ؛ ولاثتثاعل حديثهم 

العلمأهل من اكقا0 محارك محي ي5ول أف الحديث! من الحدث يه بمثثذ ما 
Pكيلك وجد لإدا ل-هلم، المناممة عل دلف، وأمعنِفي ^١ ما بض والخمظِفي 

نياذئه.، iJlIأصحاُه عند ليس مسا دلف، وادبمد 

١^٠افاظ لخلاله لمثل تراُْيخمد تن ئاثا 
مبموطالعلم أهل عند وحديثهإ عزوة؛ بن هشام أولمثل عمم، وحديث َدجه 

مدخط وليس أص-حاتيإ، من أحد يخرمه لا مع الخدين،، من العدد أحدجتا أوص 
مىالمزين، هدا حديث، موو جاير مثثر عندهم؛ م، الصحيح ي ثازكهم 

اثس،ناهأما'ا.

الحديث،؛ق متقن غتر الرحل أف ثعرف أن أرديت، إذا حيدة، علامة هده [ ١ ] 
فليسحالفها ؤإن ثقة، فهو وائمها فان الثمات،، أحاديث، عل به محدث ما فامض 

منه.هوأرجح من فته حالم، ما الناي الاصهللاح؛ أهل قول، هومعنى وهدا بثقة، 
كانإذا الراوي أف المسألة؛ هده ق اش رحمه لم مالإمام رأي حلاصة ]٢[ 

—ثقة أو الخال تور م—ولوكان عنه بالرواية فتفنده شيخه، بملارمة معروف، غير 
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هذاأل لم— مالإمام ~عنل والسبب الرواة، من الضرب هذا حدسث، يقبل لا فإنه 
بحديثه.العارفون له، اللازمون تلأميد0 لرواه الشيخ ذلك، عن معروئا كان لو 

أنفينبغي عنالف،، لا شيئا وروى ثقه كان إذا فيقال! فيه، يسارع ئد هذا لكن 
مقبولا.يكون 

اللازموزيا؟^اذالميروهداأصحاط 

الثقة.به حديث، يكون ألا روايتهإ عدم من يارّم لا قلتا• 

نبيلاراد مذ به يتوجه ما بمص وأهله ا-قديثر مذهس، مذ ثزحنا هد 
مذمواضع ل ؤإيصاحا ثزحا ثعال— اممه ثاء —إذ يد وشم لها، ووفى الموم 

الئزحغا :يق ١؟^ ١^ هاِفي محا ٩ الظة، الأيار ذم عئد اليُت، 
أ.دعالا افة ثاء والإيصاحإذ 

للكتابمتوهما— —وليس تئُي حسب، اممص رحمه ذكرْ ما أن عل ]١[ 
حواما.يذكر فإنه العله ذكر ؤإذا حدا، قليل 

شىزأنامذضصهمتيتج،ىزبمو-;نه 
وركهم١^٥ القعيمة الأحاديث طزح مذ يلزمهم محا محدثا 

النروهوذالثقا>ت، ثمله مثا المشهونة، الصحيحة الأحاديث، عل الاقتصار 
إلئه يمد.فوذ مثا كشرا أف بالسثهم ؤإقرارهم معرهتهم بعد والأماثة، بالصد.ق 
١^^ذم  ck?يئذ عي ي عذ وتقول ئنتنكت، م الناس مذ الأمحا؟ 



اتادؤدفمر|
 ============—^^=====—٢٣

بنونماف الحجاج، بن وشب أنس، بن مالك مثل؛ الحدينؤ أهل أنثه عنهم 
لماالأيثؤ؛ من ذبزخز مهدي، بن الرحمن وعبد اشئان، تعيد بن وعش عثه، 
نام ص ذش' نالمحJ، الض ص تاك H الأمان ظثا نهو 

هتاومدفهم الجهولة القعاف يالأنانيد النآكزة الأحتاو الثوم نفر من أعلمناك 
نتالش.ما إل ملوبناإجابتك عل حث جو•؟ يعرفوف لا الدين العوام إل 



انالإيهاب طت

لإضاساواومكاهذاد؛يى

بئالتنسز عرذ أحد كل عل الواجب أف دعال~ افه ~وممك واعلم 
بجاإلالا.زوئ أف امحئن؛ من لها النابجن رمان وتقيمها الئوايات ضحيح 

أنلعذ بخا لكف ما بخا يممل وأف ثاقله، ِفي والثت1و0 محاوجه، صحه عرف ما 
١^١'•أهل مذ والمتانديذ النحم 

بالحديثالعمل يرى لا أنه اممه رحمه لم مالإمام كلام ظاهر هل مآله؛ [ ١ ] 
اسوترفيكائلالأتمال؟

القول—وهذا اف، رحمهم العالياء من كثم هذا ال ذهب وقد نعم، الجواب• 
لحتى مطلما بالضعيفج العمل يتبغى لا إنه وقالوا1 صحيحا—، يكون بأن جدير 

الضعيفرواية نجوز أنه الله رحمهم العلمإء بعض ذكر ولكن الأعإل، فقائل 
ثلاثة؛بشروط به، والتحدث 

شديدا.الضعم، يكون ألا الأول؛ الشرط 

صحح.أصل الفضل لهذا يكون أن الئاق؛ الشرط 
قاله.وسلم عليه اممه صل الني أن يعقد ألا الثالث؛ الشرط 

وذكرهالحإعة، صلاة قفل ق صعيف حديث حاءنا لو ذلالث،ت مثال 
وملمعليه الله مجل الرسول أن يجرم لر ولكن الجإعة، صلاة ق ترغيبا الإنسان 

فإنهيصح لر ؤإن ومقتضاه، مدلوله حصل فقل. صح إن لأنه فائدة؛ فيه فهذا قاله، 
شرعي•حكم به يشت لا لأنه يفر؛ لا 





انالإبماب كت

ضامحم، عن شب، عن وكيع، حدسا ثب، م بن بكر أبو هدئ -٠ 
م.)ح(ثخثكاأمم:ئبيئ

سسمتؤ،م بن ميمون عن حبسسؤ، عن ومميال، شعبه، عن وكح، حدسا أيئا، 
}ونئمدJكال ١،عثه صل اش زئوو  Jliمالأ: الغ،رةبنشب؛ عن 

صعقيعلم لأحد محوز لا أنه صحح! اش رحمه يكره الذي وهذا ]١[ 
نحب،الخال هذا ض صعقه، بيان مرادْ كان إذا إلا العاقة، إل به ثي أن الحديث، 

وملمعليه اش صل الشي عن الماس عند مشهورا حديثا يكون أن مثل يذكره، أن 
إذالكن اش، رحمه لم مالإمام مراد فهذا هكذا، يلقيه أن بحرز فلا صعيف؛ وهو 
بصيرة.عل ليكونوا للناس؛ ذللئ، يبين أن عليه وجب، بصنمه؛ علم ءندْ كان 

محلداُتج،فيها ألم، الماس وبعض ممرة، الأحاديث، س اإلوصوءارتؤ مسألة! 
للشوكاقالمجموعق والفوائد كثير، وغيرهما المجموعة، والفوايو ، اللانءر انظر! 

يكون.ما حسن أس 

اطه.رحمه للسوطي الوصوعة الأحاديث ق المنوعة اللألئ وت ها 



uU  رسوداض.ملي اهذب تهيظ
 ==^===——٢٧

ام.رسول عنى ب امن مميظ باب 

وحاوس1)ح( لعبه' عى عندر، حدسا شيبه، ابِا بن بكر آبو وحدسا ~ ١ 
ضثب، طر، محثد;ن خدشا مالأ: ززن:ض؛ ، J،iiمحثد;ن 
هاليال،! نحلس، عته اش رصي عليا تجع انه جراش؛ بن ربمح، عذ منصور، 

النار®.عئ ثكدمنه ةس هإثه عئ لاثكدبوا ٠ وسالم؛ عليه افه صل اممه رسول، 
صئو-، ١^ :ض؛ إن;اءيو خئقا >ُت،، ئ زمث ذم ٢- 
\-خو؛مخأأو لثئ1ئني إثة دال: آنة مالك<؛ بن أنس ض صهيت،، بن عدالعزيز 

هلسوأكدثا عل تنمي ررمن هال،؛ وتلم عليه اطه صل اممه رسول، أف كثثرا؛ حديتا 
مهعدْمسالأار®.

صحصن، أ؛إ عى أبوعواثه، حدسا العؤي، عبيد بن محمد وحدسا ٣— 
'كدص،ررمى وثلم؛ عليه افه صل افه رمول يال، دال،ت ميرْ أب؛، عى ^-١^، 'م 

مممداوتوأضدْئالأار®ا
محي،نن نعيد حJكا أف، ^^١ نمر، :ن اش ي نن محي ^؛^١ ٤- 

الغيرْ؛يهال، دالث ال،كودة أمثر والمتيره ا1نجد أست، هال؛ رييعه بن عئ حدسا 
علثس'ك،كدصإ عئ ثيبا ررإن يقول،ت وتلم عليه افه صل اممه نسول، تممتن، 

.النار® من هلسوأةفتد0 ْث<تمد.ا عو كدص، همن 1نم 

الماس،يضل لأنه هدا هقالوا؛ حذا؛ بعضهم استدل قائل؛ قال إذا [ ١ ت 
الناسلرغس، وسلم عليه اش صل الرسول عل كذص، من أف عل ييءل، والفهوم 



انالإيبماب كت

هذا؟عل نرد فكيف حار، فهذا لعبادات اق 

بوجه؛ن؛هدا عل نرد الحراب: 

عنالمل لمخالفتها شاذة الاس( )ير1ب الكلمة هذْ أن الأول: الوجه 
الثقات.

تعال:كقوله للمُاقة؛ ولكها لسل، لست، ها اللام أن القاف: والوجه 
منأن والمنى: لالقصص:خ[، ؤحجاه عدؤإ ثهتر ن=ظن ٠^؟>^ ءاد ؤ»أكثثمح 

الناس.إصلأل يه حصل متعمدا وسلم عليه اف، صل الرسول عل كذب، 

أننرجو فتقول: ترجو، فالنفس فقاله ثيت، الذي الأمر تقثم~ ~كءا لكن 
يزيدلا فانه يكن لر ؤإن اكللوبخ، حصل صحيحا كان فإن صحيحا، هان.ا يكون 

فيه.والأزغي.با فضله سنث، فيإ رغبه إلا الإنسان 

القياسومفهوم منام، مطابق والقياس صعيفإ حديث، وحد إذا مسألة: 
ذللث،؟يقدم 

لكنالقياس عل ، الضعيفالخدين، يقدم اممه رخمه أخمل. الإمام الخوابذ: 
الحديث،أف افه رحمه فهويرى اقشيم، الضعيف لا محتملا صحفه يكون أن بنرمحل 

عليهالمي عن يثيتر ل؛ إذا لأنه نغلر؛ الممألة ل لكن الرأي، عل مقدم ، الضعيف
بمرّأن فينبغي الشريعة س الملومة للقواعد محالما وكان واللام الصلاة 



وابتسلاسبضسملاض.

افثصل اللمي عن فب، بن اأغثوْ عن الأندى، ويعه بن عل عذ الأندى، مس 
^^يارإنيوبيصعلصل١ل

علككذب ليس وملم عليه اش صل اض رسول عل الكذب لكن ؤإذا [ ١ ] 
أظلمؤوس ت تعال افه قال ولهذا وأعظم، أشد وجل عز اض عل فالكذب أحد، 

[.٩٣]١^٢: مم,آةزئ 

عللكلكذب ليس ~أبما~ الشريعة أمر ق العلم أهل عل والكذب 
الأنبياء،ورثة العاناء لأن العلم؛ أهل عن ينقل فيإ اك٠مز بجب ولهذا غرهم، 

افهصل الشي إزث< عل لكذثا يكون فانه شرعي؛ أمر ل عالم عل أحد كدب فإذا 
وملم.عليه 

عليهلكلكذب ليس فهذا العامة؛ الأمور هومن فيا العالم عل الكذب أما 
فياهومزأمورالشرع.

الأحاديث،وكذللث، ذللث،، ق داحالأ أما شالئ، لا الموصوعة والأحاديث، 
أنينبغي لكن مثلها، فهي شواهد، ولا يمتامة ينجار لا صعقها لكن إذا الضعيفة 

صحيفح.الحديث، أن ويبس يروى، يقال• 
٠٠٠



بمين ٣٠

بإاو،اضضاسيقفوماض

نمحي )ح( م. خدي ١^٤، ص ن ، ٥١ب ٥- 

^•^١ياآرء رركمى ت وتلم عليه اف، صل افه رمحول مال ت مال عاصم بن حممي عى 
أذئث؛ئوىشخ.ا".

صسنته، حدسا حمص، بن عي؛ حدسا نيبه، اي بن ابوهغ وحدسا ~ ٥ 
اهُصل الين عن م عن عاصم، بن عفص عن اوحمن، عد بن نحب 

دلك،.بمثل ونثم؛ عثه 

سن،؛بغثر سمع ما بكل محدمث، أن واللام الصلاة عليه الرسول مراد [ ١ ] 
الإنسانفكون واللام؛ الصلاة عليه الرسول وصدق شخ® ما ءبغل هال؛ ا ولهن. 

كلامهكثز من قيل؛ وظا عثراته، تكثر فانه به، تحديث، سيئا سْع ما وكل مهذارا 
عنوسالم عاليه اف، صل التي مى ولهذا ومشاهد، محثُس، ثيء وهذا تمهله، كثر 
عليهيضخ هذا فان كذا؛ وقال كدا قيل إلا ت،ثه لا الإنسان فكون وقال، قيل 

قفشر نحهلئ، فلأيا أل ثم فلأن من ّمعته بحدسنؤ تحديث، فربإ الوقت،، 
سمعما بكل محديث، ألا للأسان ينبغي فلهذا الناس، عند مرستلث، وتنزل حرج 
أصل•منياعل حديثه ؤيكون ؤسحم، يتيمن حتى 

٠٠.



سعباباس،ضاسثثلئ 
٣١—ذء———=——ءء 

اشن،ضىمحان
الأكدد_امن ء المن يحب عنه! ثعال افه رصي الخطايب، بن عمر مال مال؛ الثهدي 

أومحدثلأ5وناضع.
مال؛نزح بن عمرو بن اش عبد بن عمرو بن أحمد الطاهر أبو حدش و* 

#؛Iإكل حدث رجز يسلم ليس أل اعلم مالاقث ل ءال مالث ومر ا؛ن أح؛ردا 
شمع.ما لأكل وهومحدث آيدا~ إماما ~ولأ؟كون نخ 

عنئمال، 3او! الرحمن، عبد ^^١ هال؛ ااثنى، بن محمد يكا ح٠ 
أن\مب من آم بمب ئال: افص يد ض الأخزص، أف ص انخاى، أف 

شمع.٠!، بكن محدث 
المول: نهدى بن اوم يد نمنت ثال: اقو، بن محثد خدثنا و* 

مع.ن ما بعفن ص يمسك حش به متدى وماما الرجل لأكون 
ئي:نمحئم،ضبمانينمحن،

نونهعئ ^١ ١٥المنان بعلم كلمت مد أراك إف ممال؛ معاونه؛ بن إياس تش مال؛ 
إثاكاك: لَأئوو U قو اظّ ن: ثاJ ممطت؛ ماَل: ينت؛ y أنفأن خش نيم 

حديثه.وكدبِفي ومجه دو ^ أحد خمiJها محي لإثه ا-قديث، و والثن١عه 
قال!ونتح.( ابن أ-ئوئا مالأ! عض؛ بن مله وحن الطاهر، أبو وحدثمي ءلي 
نن١^ عد أة عقه؛ نن ١^ ض ض ١^ عثد عذ شهاُتج، اثن عن ثوس، أنيذٍ( 

زلأكالصةبقةّمتا بمغيث تننودمال!ناأك 



الإيياناب كت

و|هنإار1بي اثضثءوالإحتياط هى النوايؤ عذ اثمثني باب 

غدهئ1َلأ: خزي؛ ئن ززمز تم، ن  ٥١مد ن محقي دم ٦- 
أفص آبوهانئ، حدثني داو(ت ايون،، أي بن نعيد حدسى ماو(ت يزيد، ين ع1داش 
فةعثه اه4 صل اش زنوو ض هريره، عن'أف بمار، بن ثنلم عثأل 
Jli : ف,و أك ذ ف ئ ■طj4؛ U ^j  شنئف I 1بممح،ذلا ك

اشبمى،يراق بن حرملة بن الله عد بن مح، بن حرمله وحدثنح، ٧" 
يزيد،بى ثزاحيل سخ أثه مزج؛ آبو حديى 3اوات وم_،، ابن حدثنا داو(ت 

اشصل اض رنول يال، يمول• هريرْ، آبا نئ انه يمار؛ بن منلم أ■ُمفي يقول• 
لمب،ا الأحادبث، من دجالوذكدابوذيأوثفم الرمان م اا؟قوئي، ونلم؛ عثه 

^لأمحإوهاثلأ:شئوهااو
ومئمآله وعل عليه اض صل الّتي، حذر واصح، هو كا الحديث، هدا [ ١ ] 

وهداآبائنا، عند ولا عندنا لا تعرف لا اش بالغراتب تدل"ثون أثوام من فيه 
منالتحذير لأل به؛ محييون با الشسث، وعدم عنهم، البعد عل يدل، التحدير 

أوالمرء، عل حهلزا يكون ثيء عل إلا يقع لا وسلم آله وعل علميه الله صل الني 
عله•صررا 

٠٠٠



سإىi( هذالضشاءوالأحتي1ط عذالزوايع التهى باب 
٣٣=ذ========ض=ً===ءء= 

بنائنئت، عن الأعمش، حدثنا وكيع، حدثنا الأثج، نعيد ابو وحييني ٠
صورةِفي لبمثل الئيطاف 1ف اشلا'ت عبد محال ماوت عبمْ، بن عامر عن رابع، 

الؤحلثموو ثم3ول الكدمس،، من با"قديشا محي ١^؛ ثأق الرحل، 
محدث.انئه ما أدرى ولا وجهة \يف رجلا نمعت ت منهم 

١^٠عن منثئ، موم الرراق، عبد حيكا رالإ، بن محمد حدسي وء 
ساط؛ناتحر ِفي إو محال: العاص، بن عنرو بن اض عد عن أبيه، عن طاوس، 
م^نال٢؛.الناس هممزأم مج أذ ثوثك ءث أنمها ننئونة 

بناف عبد تلاميد من وهذا التلميذ، إل ينظر اش( )عبد قال إذا مالنا: [ ١ ] 
*ح

—وهوعنهإ الله رصي العاص بن عمرو بن عبداينه من الحدث هذا ]٢[ 

إمرامحل؛بك، أحبار من ٠ زاثأتأنر أحذ فقد إّرائل، بمي، عن، بالأحذ رف عم 
صدرلأنه وذللن، _، ai^liعليه محكم ولا يكدب، ولا يصدق، لا الخثر هذا ومثل 

^٢،•بمي، م، إلأحد بمرق 
يصورتتمثل قد وأما الشيامحلين، من الحذر ففيه تباله، الذي ايديث، أمجا 
له.أصل لا با الاس ومحدث الإنسان 

الثمامحلين؟من محذربه أن يمكن الذي الطريق، ما ولكن 
صالواردة الأوراد من الإنسان يكثر أن هو الهلريق نقول: هذا ثل مق 

منفإنه الكرمي، آية مثل؛ الإنسان، حففل ق وسئم آله وعل عليه اممه صل البي، 
نمل(.)مادة: سد: لأبن النكم يظر: وعترها. الإل من علها تحل الض الدائن لزاملئ: ا ١





صليش اصفاءوالإحتيإط هى  iiuUiعذالغم باب 
== ٣٥—ض=^——ًض=ً===^=^ 

—يننيأحيكاآبوعامر العنلأئ، اممه عبيد بن ئليإن آبوايوب حديي و٠ 
إلالعدوى يشبث جاء ت هاو محامد ص تند، بن قيس عى رباح، حدقا العثدي"؛ 

هالوتلم، عليه اش صل اممه رمول هال، ويةولأ محدث، هجعل عثاس، ابن 
ينظئإثه؛ولا لحديثه يادن لا عباس ابن محجتل وسلم، عليه النه صل النه رسول، 
صلاممه رثول ص ، أحدjilل-حدني، سمع أراك لا ل ما عباسإ ابى يا هثاوت 

يقول;رحلا تمنن١ إدا كنا إJا عثاس! ابن ممال، سمع؟! ولا وتلم عليه اممه 
محلنا^١^١، إثنه وأصعننا أيصارثا ابتدريه وتلم عليه اف، صل اممه رمول، هال 

لإظظِسالأاسبجئامفلإل
ئؤئ،ر ا;ن ض ٍ، ئن ٍائ ^٥١ ١^، صرو داثد  ١٥^* 

ع،لئا;ازمش،ممال:ؤقنائ!
منهتكقن، هجعل عل يمصاء هدعا ت هال عنه، وأحفى ا■حتيارا الأمور له أمحار آنا 

صزايكوف إلاأف عئ ^-١ ممى ما وافه I هيمولط ء الم ويمريه أمياء 
.ءَُ اJخارىتوق إليه، يستمع لا يعي• لحديثه® يأدف ررلأ افه• رخمه قوله [ ١ ] 

تبهربؤ'اراا•بالمرآن يثض الصومته حنن لتي ماأذ0 أاإلإ(ث اطه ررماأذف 
٠.

تومسلم (، ٧٥٤)٤ رقم ااالاهر...ألا، س؛ النم، قول باب التوحيد، كتاب البخاري! أحرجه 
(.٧٩٢)رقم بالقرآن، الصوت نحسان استحباب باب الساءرين، صلاة كتاب 



انابالإي4ْهت

ض-تحم، نن بني ص ب، ثن )؛ diخدي \يج ضر/ ه ٠ 
قدن..؛ممحاْإلا عنه، اممه نصي عئ مماء فيه دكثأرت، عثاس اثن أيا قاوت طاوس 
)1ذ\عو؛اآعثه ثن  jdjiiزأثاز 

إذوثس،ابن حدكا آدم، بن تش حدكا اظواية، عئ ثن حس دقا ح* 
افُص عئ الأى؛بمد طف، 1خدتوا لع ثاَل: إنخا'يى، أف ص ^١^، ١ض 

أ.أنملواإ!ل علم أي الله ئ1ولهلم عئ! اصحانم، مذ وجل قال عنه، 
تمنتث1ل عثاش-؛ ١^؛ -يخى: بكر م أنحتنا حئزم، ن ئ دقا ح* 

مذإلا عنة الخديّثا ق عنه اممه رضي عئ عق يندى ؟كذ نإ موو؛ المغثرْ 
أ.منعودل بن اف4 عثد أصحاد_، 

عنهافه رضي عئ عل ونحشت، التي الأحاديث، هده تكون أن يبعد ولا [ ١ ل 
منأما وزعموا ممرة، أحاديث عليه وضعوا الرافضة لأن الرافضة؛ وضع من 

عنأعرض عته-،ا اش رضي عباس ابن أل يبمد فلا موقوفة، أو مرفوعة إما قوله، 
عنه.الله رضي طاف أب بن عل عل وضع الدي هدا 

رضيطاف، أبئر بن عل عل الكذب بالأشياء أتوا نا أمم معناه؛ هدا ]٢[ 
لأممصدقا؛ عنه يروى بإ يثقون لا الناس وصار الصدق، أقدوا عنه افه 

عليه.وضع الذي هذا من يكون أن كنثون 
وجهين؛عل ضبط اريصدق® النه؛ رخمه قوله ]٣[ 

رربمدق((.فتكون الأول، الباب من العلوم بناء عل الأول؛ الوجه 
رريصدى((.يعني؛ التفعيل من المجهول بناء عل القاف؛ الوجه 



uu  ان قjA اأديذا
w=ض===^^=^==^ً====ص=ً 

عنوهشام؛ أيوب، عذ ريي، ن حماد حدكا اوبتع، مت حس دقا ح* 
عنهشام؛ ص حن؛ن، بن محلي وحدق؛ ئالأ هئام• عن مقيل، وحدكا محمد؛ 
'•ديككما ثاحدول عمن دادظئوا دين العلم هدا إل مال! ^؛ J^w;بن محمد 

عنزكرياء، بن إنّإعيل ^٥! الص1ااح، بن محقي جعمر آبو دتا ح* 
مالنا١لإساد، عن ينالول ت5وووا لب ئاوت سرين، ابن عن الأحوو، عاصم 
موحدالئق أهو إل محثظئ رجا نا نموا مالوات ١^٤ ويعت 

ن:ظث؛قمنيلأ:يظنحءيا'ا.

أنالإنسان عل بحب، فانه ديئا كان ؤإذا دين، الثلم فإن حق، وهذا ]١[ 
أوصاط هو وهل ثقة؟ غر أو ثقة هو هل دينه، ياحذ عمن ولينظر فيه، يتحرى 

الإمامعلمه الأثر وهدا الخال، وجه معه تختلف مما ذللئ، غر إل صا؛ءل؟ غر 
.٠٠الصحيح  ١١ق أيما اف رحمه البخاري 

قسمينثإل م تنقوهي البيع، أهل عن الرواية ل المسالة هذْ ]٢[ 
يوع.يقبل ولا عنه، يروى لا فهدا مكئرة، البدعة تكون أن الأودت المم 
قدفهدا الكفر، حد إل تصل لا أي مفئقة، البدعة تكون أن الثاق؛ المم 

مالمن ومنهم مطالما، روايته رد من فمنهم اللهت رحمهم العلياء فيه احتلم، 
يقئيلا ما روى ؤإن متهم، لأنه يقل؛ لا فإنه بدعته يقوي ما روى إن ت بالتفصيل 

اليعمن عليه مشوا ما يتأولون الذين التاؤيل أهل ولأسييا يقبل، فإنه بدعته 
وملم.عليه افه صل ورسوله تعال افه يشامون وليسوا 



الإبماناب كت

منال؛كدب أل ؤيرون للصدق، نحريا الناس أشد من فهم الخوارج، ومثل 
يقويما رووا إن الصدق لتحريهم فهؤلاء المار، ل محلي وصاحبه الدنوم، كبائر 

قلتاتإذا أما مكفره، غر الخوارج بدعة إن قالنات إذا هدا يقبلون، لا فإنهم يدعتهم 
واضح.فالأمر مكفرة إنها 

لبعضأحرجا اف رحمها ل، موالإمام البخاري الإمام إن هائل• قال فإن 
هذا؟عن الخواب، فا بالبيع، عرفوا من 

ذللث،~تعن الخواب، اف—ل رحمه تيمية ابن الإسلام شخ يقول فالجواب،• 
الباب.نفس ق يسوقونها أو علموها، مواهد أجل من نقل ئا نوموا قد إنمم 

تقبللا يقولون! الدين العلم أهل بحص بقول نقول لا لماذا قائل؛ قال ؤإن 
مهللما؟البيع أهل رواية 

روىإذا أنه ارالخبةاا ق اش رحمه حجر ابن رجحه الذي فإن لا، فايوابت 
فإنهبدئ يقوي لا ما روى إذا وأما مفئقة، كانت، إذا يزد فإنه بدعته يقوي ما 

مطالعا.ود مكعرة كانت، إذا وأما يقبل، 

واشقة؟الكفرة حد فا أقسام البدع إن قيل: فإن 
وبدعقمكئرة، الخهمية بدعة فمثلا! فيها، فينظر بدعته إل يزجع فالخواب! 

ينكرونالدين وبدعة مكعرة، عنهم افه رصي كلهم الصحابه يضللون الذين 
تثثت،.إل محاج فهذا بعينه واحد كل كمر لكن مكمرة، الأحرة ق تحال افه رؤية 

بحفرعنها أل يالبيع أهل عن الأحذ بموصؤع صلة لها مسالة وهنا 
منلفن متقن لكنه البيع، من ببدعة معروف ءالم عن الحلم أخذ وهي الهللبة، 
الحكم؟فا الفرائص، كالمحوأو الفنون؛ 



uU  الإسنادعذالديذان ي

أمرازتمنه نحثى وأمثالهم هؤلاء عن الأحد أن الخواب! 
بياف،محيهم وغالبهم وفطة، ذكاء عندهم البتدعة هؤلاء أن الأول: 

كانواإذا - بالأمثلة الأقل عل ولو يمحهم، إل ُؤلأء يتحزوا أن فنمى 
مثلا—.النحو ق يدرسون 

أممفظنوا بذلك، الناس اغر ا،لوثوق؛ الإنسان إليهم تردد إذا أنه الثاز(ت 
عز،حئ•

قداف— بحمد — محيهم الذي والعلم الإمكان، بمدر الحذر محب فلهذا 
الثنة.أهل من غرهم ضد يكون 

يوس~؛ابن ~وصت عيني أ■؛مدا الخنظلئ، إبراهيم بن إسحاى يكا ح* 
قلالحيني مملث،ت طاوتا، لمت، قاو: موتى، بن ئألعل عى الأوزاعئر، حدكا 
محة.يئئ. نل!اأأا ضاحثك كاف إذ ق1ل: نك4ث،؛ كتؤ 

يوثقمتقنا، صابطا، ثقة يعني• اف~ت رحمه الشارح قال ~ك،ا العني ]١[ 
؛.اهثقة؛ذمته١ بالمال، اأإ_ل معاملة عل يعتمد كإ علميه ؤيعتمد ومعرفته، بد'ينه، 

الوفاءعل القادر هو المال ق واثلئر المال؛ ق الملاءة س ماحود فكأنه 
هنافالمئ مال، محده كان إذا إلا الوفاء عل قدره ولا بمإطل-؛ ليس -الوي 
الحافظ.الأمذن، الثقة، معناْت 

(.٨٥النووي)١/ شرح !١( 



انالإبماب كت٤

اينمممح،محناصواف-محت
ئلثامال! مونى بن ئ1وعوا عى العزيز، همد بن نعيد حدسا \لئ»ولإذؤلإأ—:' 

همه.مخي ميثا صاحبالث، كال إل دال! وكدا؛ حدثني؛٤دا فلائا إل وطاوس! 

الرياب،أف ابن عن الأصمعي، حدسا ا-اثهفوث، علئ بن مر دسا ح* 
يقال!ا-لخد.ث، عنهم يوحد ٠^١ مامول~ —كم° مئه يالإيئه أدوكث، مال! أبيه عى 

َمحمحأني•
ينبكر أبو وحديي )ح( سمال. حدسا اأ^كئ، عمر أي؛( بن محمد دسا ح٠ 

مال،!منعر عن همته، بى نماف تمنت مال،! له—؛ —وال1مظ الباهئ حلاد 
اهظوهنن0إبجضز ، ٥١زثوب، ص هآذ َلأ قول! تند;ن؛:;١^؛ شؤنئ، 
التقالم،.

تمنتهال! نزو-؛ أهل -من ^١! نن اف، همد نن محني خدش و* 
الدين،من الإنتاذ مول! اثاوك، بى افه عد شمنلم، مول! عثإف بن همدال 
؛.liسثاةنا لقال الإنن١د زلزلا 

نمعت،مال(! رومه، أي( بن الآماس حدش اف٠! همد بن محمد دال، و٠ 
الإنتاs.:ض! ؛ ١^١٣^^زئ 

منشمال(! الطالقابي، همثى بن إبزاهي؛؛ إنحاؤ، ابا نمعت، قنثذ,' مال، و٠ 
الإالإبمد بن »إل خا؛! الإي الحي.ا، النم؛ همي. ه ;ا اثازلإ! نن اممه بمد 

يااممه! همد مقال مال،! صومالئج«؛ ءغ لهأ وموم صلأتالئ، تع لابويلئ، صلا أي( 
فقال!:؛ماش؛ ثياب،;ن خد.ي.ث، ين فدا لة! ملث، فال! قدا؟ ص أتاإنخايىا 



عداىود3،بابلمؤانالإسناد 

ثاو،: iJiقال: عثى؟ نمه؛ قاJ: ديناو؛ بن ا"أثجاج عن يك؛ قال؛ عمن؟ يمه؛ 
ديناروبينبن ا-كجاج بئ إل ياآياإنحاى! مال: ونئألأ عليه اممه صل اممه رسول 

الصدمةو لين ولكن المطي، أعناق محها يثخمع مماوو وسلم عليه اممه صل البي 
انحلأفا'ا.

التاركبن اف همد تمت يمول: ثقيق، بن علي تبت محمد: مال و* 
ا.اوث1لمنا يب كاف قإيه ثابت؛ عمروبن حدث دعوا الناس: رووس عل يمول 

الاصطلاح:يحب العضل لأل معقل؛ الحدث أن هذا س نيئآ إذن [ ١ ل 
التواق.عل فأكثر راؤيان منه نمط الذي هو 

آلهوعل عليه اض صل المي عن بت لأنه اختلاف؛ فيها فليس الصدقة أما 
ءنهر١؛،الله رصي عبادة بن نعد حويث ق الوالدين عل الصدقة أجاز أنه وملم 

ولوتكلمتثمنها، اهتلثت، أمي إن اممه: رسول يا قال: الذي الرجل حديث وق 
ا.رروعم،ار قال: لتصدث،أفاتصدقعنها؟ 

منهنحثى ثش التحذير عل الله رحمهم السلف حرصى بيان فيه وهذا ]٢[ 
بنعمرو عن الحديث يركوا أن الناس روومحى عل بالاعلأن وذلك الكذب، 

همهماطه رصي الصحابة يلعن بنن بالك فإ لف، اليسب كان فإنه ثابت؛ 
أوإنإ الفاق؟ عل ماتا عنهإ اممه رصي وعمر بكر أبا إن أويقول: أ بافه؟ والعياذ 

رقمأس، عن فه صدقة تال بأو أرمحي قال،ت إذا باب الوصايا، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
(٢٧٥٦.)

كتابت لم وم(، ١٣٨٨رنم)البغتة، الفجاة مويت، باب الحنائز، كتاب البخاري■ أخرجه )٢( 
(.٢٣٢)٦ رقم التت، إل الصدقات ثواب وصول باب الوصية، 



انالإيهاب كت ٤٢

قالعريس ل معه عنه الله رصي بكر أبا جعل إنإ واللام الصلاة عليه الرسول 
وافهحديثهم، يوحد ولا لهم، كرامه لا فهؤلاء العافية! اطه أل نمنه؟ حوما بدر 

الستحان.

يكمر؟الثلم، سث، من هل ؛! ٠٢١٥قال فإن 
لرممن واحدا شخصا ب فمن الخال، بحسب محلف هدا إن فالخواد>جت 

كافالخمح، سب إذا وأما قعلعا، بالكفر هدا فليس عليه، الثناء عل الأمة تتفق 
ردإل يودي هذا لأن كمر؛ فهذا حم، يوثق ولا عدول غتر الصحابة كل يةولت 

كئها.الشريعة 

فال:ءدثني1وهمثابمئهjءدثني^ووئهميننيهم، 
عبيداطص،بن الماسم عند جالسا كنتر دال،ت حيه، صاحب عقيل آبو حدثنا الماسم، 
أذظيأ ثق،، م قبيخ و محي! أنا ثا للماسم: عض مماJ نعيد؛ نن زى 
اوعلم— منج ولا علم منة عندك يوجد ملأ ١^^،، ^١ أمر مذ ثيء عذ سأل 

مابن _؛ إنام ائن لأنك، مال: ذَاك؟أ ونأ القابأ: لة قال محتج-؛ زلا 
أفووأف اطه عن عمل من عند داك من أقح الماسلم: له يمول : ماJ وعمن؛ بكر 

ءال:محأثثماأخاثئااا.شرهإأنمحعنممة، 

الذنوب،كبائر من علم بغثر وجل عر افه عل القول فإل حق، وهذا [ ١ ] 
،٣١ق دأؤحم، وألالإ بمد دما محهأ ظهر ٌا آلمحثي، تلإ ■رم م، ؤ تعال؛ مال كا 
فهو]الأمواف:"؟"؟[، ه شث<وة لا م١ أسي مد مزأ وأن يرو,يمءثثلثنا ؤ ما أش قهأ وأن 
بافه!والعياذ الذنوب، أكر من 



uU  الوينالإساد،ق ان م

بناءالثقة غير عن الأحد فان كيلك، ثمةا، عم عن احل ُرأو اش1 رخمه وقوله 
علوالاعتإد عنه، الأ-خذ فيكون بشره، يوحد لا الثقة غير لأن أماس؛ غير عل 

علم.بلا وحل عز اممه عل للقول، متضمنا روايته، 
ممنوغظا؟غيرالثقة عن ص قال فإن 

عنهأحذ لو أما فلا، اعتإدها أحل س عنه الئواية كانت، إذا أنه فالخوابح! 
باس.فلا صنفه أو كن«به ليق، 

\ليبقصة هنا الله— ~رحمه لم مالإمام نقله ما عل بعضهم اعترض وقد 
الكرسي؟آية منه أحرج حيث الصدقة عل الشيهلان ®ع عنه افه رصي هريرة 

حنإلا أحدها ما عنه اممه رصي هريرة أبا إن يقال،؛ أن ذلاث،ت عن والخواب، 
تأييده،ق الثجة فصارت، ذللئ،، عل وملم آله وعل عليه الله صل البي، ذلك ايد 

ظام.وهذا النيaلان، قول، ق لا 

حالهس العروق، النبوي الهدي نحالف، لا الراوي، هذا عل الإعلان وهذا 
منلأبد هذا فإن ا، وثداءر كدا يقولو0 أقوام بال ®ما بقوله• وملم عليه اممه صل 

التيالأحكام بيان مقام عن المقام وهذا عنه، يأخذون الناس لأف نميته؛ 
سفلابد بعينه؛ شخص من التحذير الراد كان إذا لكن الإحام؛ فيها يكفي، 

التع،ن.

ممدة؟!ذلك، ق يكون ربإ قيل؛ فإن 

أنس أكير ممدة أتصور لا ولكن ممدة، فيه تكون ربإ أنه فالحواب،! 
وملم.عليه اض صل الرسول إل بونه ؤينوصلمع، أو كداب، عن الناس ياحذ 

(.٣٢ ١٧رم)البل، عن ص باب، الكاح، بابه اونماتي: أحرجه ( ١> 



انالإيبماب كت

يقرأالذي إل الأمر ويكلون صعيفة، روايات العلياء بعض يروي مسألة؛ 
تفصيلا— —أحيائا يذكر اش رحمه اشسرين إمام جرير فابن للسامع؛ أو الكتاب 
اف!رحمهم العلم أهل قال صعيفة؛ روايات عل مبنيا اممه رحمهم لف اللبعض 

الأحاديثرواية أما تول؛ ثم يبينها أن أراد أوأنه القارئ، عل يعتمد أنه أجل من 
أممأو عناسهم، تؤيدها نواهد لها أن أجل من ذلك، يذكرون فإمم الضعيفة 
الأسباب.من أولمسبا الفبمعم،، ؤيبينون ذللث، يذكرون 

يمول:عثه، بى نماو نمنلم، قال: العيي، امحم بى بئز حييني و* 
ثى؛ص سالوْ عمر بن لعبداض أبماء أف ~صاجب:آيه~؛ عميل أف عذ أحلإوف 

مثلك؟كوف أف لأعظم إى ^١^! نعيد: بن عش ثة ممال علم؛ فيه عنده ؟كذ لم 
فيهعندك لد أمر عذ سال عمز~ وابن عمن ~يعني: الهدى إمامي ابق وأث 
أهولأف اف؛ عن عمل نن وعند اف عند -واض!- دلك من أعظلم مماو: طألأ 

مالأجئ اثوكل بن عش ابوعميل وشهدمحا قال: مة؛ عثر عى ا-ح؟َ أن شرعلم 
ذلك.

قال:سعيد، يى ير تممت، قال: حفص، ابو علي بن عمرو حدثنا و٠ 
لتث؛ ؟كوذ لا اويل ض محثة؛ زاين زناِلةا، نشنه، ١^؛،، ثمان نآث 

وث4يؤلااءلش ١^ عنة أنم ثالوا: عنه؛ ثنالتي لإظ ثامحي ا'قليثإ 

 [ ١ t النصيحة.باب من لأيه واجب،؛ هل.ا

٠٠٠



uU  الديىالإسلادض ان ق
 ——٤٥

عونابن ثمل يقول! النصز، تمنت د1لث تعيد، بن الله عسي وحدينا ه

إلثزكوه، شهنا إف ممال! الثايس،"؛ أنكمة عل هائم ~وهو لنهر حديث عن 

فيه,ثكلئوا الناس، ألسنه أحدثه ،! J_^jافه! وحمه مسلم محال 
لقيتومحي شعتة! محال قال! قتابة، حدسا الشاعر، بن حجاج حدثني وه 

شياقللمأسبإ.
ذئممن-؛قاو!ممح:ئ

ئنبماد إن ١^٤! لئمال ئك ١^١^! قال قال! ثا:ود، نن محن 
ثاحذوالا لالناس! أمحول، أف قرى عظيم، بائر جاء حدث نإدا حاله، يعرف من ير 
بم?كئ،تيممحفصأيتهُ؟ 
عنه.ثاحدوا لا وأقول! دينه، ق عليه 

بنافة عند قال م! قال قال! ع؛ؤاآ بن اممه عبد حدثثا محمد! وئال، ءؤ 
ممال!ثدالإادينمئامحوة.ائ،إلتج؛ محك!
نعيدبن محئد عن الرازي مش نالت قادت تهل، بن الثقل حدتح، وه 

وئفتانبائه عل محت، قال! يوص، بن عيثي عن ٥؟->^^( عثاد؛ عنه روى الدي 
هئهُيفيمحئائلاا.

ولكنهدينه، ق مستمنا يكون أن يمكن الإنسان أن عل يدل وهدا ]١[ 
به*يوثتم، لا عمن يروى لأمه به؛ يعتد ولا بمج لا 



انالإيهاب كت

فقال:الله رحمه سفيان محه ثئل الله، رحمه عثاد محه روى الذي الرجل فهذا 
مندسه ق صاخا كان ؤإن الئواية، ق يتحزى لا هذا، عتاد فيكون كداب، إنه 

والحفظقيء، واشري قيء، فالعبادة ذلك،؛ أشبه وما والزهد العبادة حيث 
محقه.ولم ٧، 

م،فاو:طنيظان،صمح:نمحين
الحديث،.ي منهم أكدب، ثيء ق الصالخى ر لم قال: بيه ص المطان، سعيد 

قناْلتهالهطان، تعيد بن يش بن محقي أثا قلقيث، عتاد-إ: \ئا ابن ال قه 
ا؟الحديثإل أكدب، شماث الآإرِفي أهل ر ئإ بيه: عن قثاJ عنة، 

أفاممه؛ رحمه الصنم، كلام ق سياق كإ -والمراد عفليمه مبالغه فيه هذا [ ١ ] 
بالناس،والثقة القلب،، وسلامة العملة، عليهم سلبح — العباد —وهم: الصالح؛ن 
للرواية•أهلا لتس عمن ووون 

للخار~—لحبهم الارغب٢إ باب ق حاء إذا —أيقا— الصالحين إن ثم 
فيهمكثز فلذلك، ممرا، محرزون لا كذلك، الارهي٠ب١ باب وق ممرا، يئرزون لا 

الضعفإ؟

هذاكون وربإ مبالغة؛ فيه فهذا الحديث،، ق الناس أكذب كومم أما 
ألفظى الحديث، ق الناس ب أكلم، هم محستين صالحين لقوم وش الله رحمه الرحل 
هؤلأءامثل كلهم الناس 



د1بدانالإساد«ؤ،اسم
٤٧ءضًًً======^^====^^==^= 

^بثلأ:سووواصاآل
ا-ئوبيرقاو! هاووف، بن يزيد حديتا داو،ت نهل، بن المصل ييني ح٠ 

حدثني•ثل: تنل يجتو الله محي بن عالب، عل يحك ماوت موتى، بن حلمه 
فيها:قإدا الت5ثانة، ق ممام، البوو ماحدْ مكحول؛ حدثني مكحول؛ 

ومحنت.محركته محلان؛ عئ زآبان انس، عن ابان، حييتي 
قماوكتانم، ق وأيئ يموو؛ ا-ظوائ، عئ بى امحس ونمعت او: حم* 
وحلحدثني هشام: محال العزيز؛ عبد بن عمر حديث افدام أي_ر هثام حد.يش 

 LJ^ :يمولول:إغم لعماو: محنت محال: كو_ا، بن محمد عن محلان، بن عنى ثة
يمول!كاذ الخديث، هدا محتل من ابئل إء قمال(؛ كنس،؟ بن محمد من تمعه هنام 

؛•٣ ثى سمعه أيه بمد ادعى لم محمد؛ عن عش، حدش 

لسلامةأمم تقدم؛ ما والسس، الله، رحمه الصكس، من ءلئس، نوحيه هذا [ ١ ] 
منهمتحصل الخثر ل وربهم بالناس، فلنهم وحن وحن ملو:أم، 

العملة.هال،ه 

الأمور،هده مثل ل افه رحمهم الخدين، ثملة تحري عل يدلنا مما وهدا !٢[ 
حدثنييقول: ثم محمد، عن محي، حدثني يمول: أن عملا الخاتز من فانه ؤإلأ 

الالعمالية الاحتإلأت لكن فحدثه، لمته ثم يلماْ، أن قبل أولا فيكون محمد، 
قاصعلرابا يعدونه هل.ا— مثل —ق الحديث، وثملة الأمور، هذه مثل ق تدخل 

حاويثه.



انالإيماب كت

ءن;نن  ٠٥١ي تث مال: محزاذَ، ;ن ، ٥١ي نن محي يض خ* 
خديقعت،، ووث الذي الرجل هدا من امحارلؤ• بن افُ بمي■ قلغ يمول• جبله، 
تاانقز الخياج؛ ئن مال: الخنائز«؟ الفطر:زم >ا:زم صرو: نن فص اي 

ث،ادك ق وصعث 

آئلكي ئماف;ن ض دكت زئثه، ن زئث ذص ^١^: ا;ن ال م* 
ررالدمصاحب — عطف يى روح رأيت اثارك—: ابى —يعني: اف، عبد مال مال: 
أن:رزقأٍنخابم ِمن أ-تض مينك ه زخنت!ي الدزثم،-، مدر 

خددثه!لكزة ئخ،؛ خالنا 

بنعداف، عن سمال، عن يمول: وهبا، شمعت هال: يهراد، ان دش ح* 
وأدر.أقبل عمذ ياحد ولكنه اللنان، صدوى بمه مال: اقارك، 

يرونالذين اف'~ —رحمه حنيفة أن أصحاب ْبن الرجل هدا أن يظهر ]١[ 
الدرهم.ر هل. كان هوما عنه، يعفى لا الذي الدم أن 

يدكق وصعش ما ارائظر موله: معنى ا تعالر اممه رحمه الشارح ئ وقد 
وثناءوهوملءح صمها، يمتع ولا وصعت، من التاء، بفتح ®صطانه فقال: منه® 
نحوأو بعززْ، امحتمسك حينئذ: المعنى فيكون ااه؛ الحجام(<ر ن ليإن م عل 

ذلك.

**

تعال.اف —رحمه ٥٦٧٦عام النول النووي ثرف بن بحى الل-ين محي هوالحافظ )١( 
)آ(درحالووى)ا'/ببم(■



الدينالإسناد،_ ان لمؤ باب 

حدسيقاوت التنئ عن ؛( ijjtjiعذ جرير، حدسا نعيد، بن قتيبه دسأ ح٠ 
كدا:البروكاف اقفوائ ١^ الحارث 

ئمصل،عى حدسا!بوأنانته، الأئعري، بزاد بن اف عد آبوعامر دسا ح٠ 
انهيشهد رض الأضر، الحارث حديي يقول! الثعئ، تمعت هانات منيت0؛ عى 
الكاذي؛ن.احد 

قالقال! إبزاملم، عى مغار0، عذ حرير، حدثثا نعيد، بن قتيبه دسا ح٠ 
اسل!االوحي ثئ المزآن الخارث! ممال تنتي،؛ ق المزآل 1زأرت، علممه! 

حدثنايوص-؛ ابن -يعني! أحمد حدسا الشاعر، بن حجاج حييتي و* 
سنين!*^، Ajق اكزآر، ثعلمت قال! الحاريثج أف إ؛زاهيلم؛ عن الآءمش، عن زائدة، 

نتمر.والمزآلِفي متن، ثلاث ق الوحي ~اوقال؛ ننتتن والوحيِفي 
رائده،حدسا يوص—؛ ابن —وض! أحمد حيلي قال! حجاج، حدثي و٠ 

ابم•الخاريث، أف إبرامم؛ عن وامحق؛ منصور، عن 

كثثراعنه افه رصي طالبإ أي بن ءإ؛ا عن يروي هذا الأعور والحارث [ ١ ت 
مموا.

أنيمكن إذ ش، القرأن حمفل أن والعنى! الئق، بالوحي! اراد ]٢[ 
يرويأنه إل إثارة وهذا متن؟ ق تحفظها كيم، الثنة لكن قليلة؛ مدة ق تحفغله 

أصل.لها ليس أحادسث، 
٠٠٠



انالإيماب كت

مءسح مال؛ الزيات، حمزة عى جرير، حيكا تعيد، بن ءت؛؛ه حدكا و٠ 
واحدمنه، هدحل ثال! واتاد_ا؛ ،^ ٥١و،1 ممال ثسا؛ الحارُن، مى 

أ.ددهبا يالئؤ الخارث، واخز —هال—؛ ث1فة 

نقدي-؛انن -ض: اوم ظ ذكأ _، ن اش محي ظو ٠5 
 ،j<هال:قالتاأيراملم:أمنامحةينس،خدتاؤادينزد،ضاين

كدص.ءاِج ١^؛ ج زمحا 
حدتاهال! ريي—؛ ابن وهو؛ — حماد حدتا اخحدري، كامل آبو دتا ح٠ 
فكافأ;ثاغ-؛ غلنة -زنخن الثاJ٠ئ الئم ه محا ش ■^١ قالث قاصأ؛ 

شقيقزكاJ ^؛ زشةيئا؛ 3اثاىإ ١^٠؛^، م عن المماض محالثوا لا تآ؛ 
وائل•بأي ولئس الخوارج؛ رأي يرى ئدا 

يقول؛حريرا، سمعت، قال؛ الرازي، عمرو بن محمد عسال ابو دتا ح٠ 
ا.ثزمن كاف عنه؛ أكتح، ٣ الخنفز يريد بى خابز لقيئ 

ىJتا^؛ منم؛ ^؛^١ ننآدم، محز خJقا ١^، امحن  ١٥^* 
محد.ثناأخدث.خايين:زذمزأل 

يتهدده.اف رحمه كمحه أي؛ [ ١ ] 
أيىبن عل أن يعتقدون أمم الرافضة-؛ مدام، من —وهي الرجعة ]٢[ 

المدابل فالأ.ي يم لر فإذ الدنيا! إل ثزجع موف محه افه رضي طالب، 
ّثرجعإلالدنياإإّ



بابهماز،الإساد،ؤ،اممبج

لكفقال! محقان، حدسا الخمندي، حدسا سبيب، بن سلمه وحدقتي ءي 
الناسِفياية أظهز ٠^١ أظهز ثلتا أظهر، ما يظهر أف قبل جابر ص ؤئبلوف الئاس 

بالرجاُةإ•الإبجاف محال• رماأظهر؟ لا• مقيل الثاص، ودر'كهبعص حديثه، 
وأخوه؛محسصة، حدسا الخثائ، يش أبو حدسا ا-ئواي، حسن حدسل ره 

ألم،شعوف عندي ت يقول حائزا، سمعت، يةولت مليح، بى ا-اثثاح سمعا أنج 
ز'كلهاا وسلم عليه اطه صل اللمل عن حعثر، م ض حي•بث، 

وفيهاوسلم، عليه اممه صل الرسول عن كلها حما؛ الليل حطاب وهذا [ ١ ] 
الكذب.وفيها الصدق 

رهثرا،سمنت، قال؛ يوص، بى أحمد حدسا الشاعر، بن حجاج حديي وه 
ماحدين، ألم، قسان ي عني. إف يقول—ت حائزا سمعت، ~أو جائر قال يقول؛ 

ألما.اهمسن من هدا قمالت ين،؛ بحي. يوما حدُثؤ يم قال! منها حدقت، 

يمول!الولي•، أنا سمعت، قال! الينقري، حالي• بن إبزاهم حدش و٠ 
حمنوفعني-ي يقول؛ اُبمُفي، جابرا سمعت يقول؛ مطيع، أف بى سلام سمعت 
وط(•اشُعلئه صت ١^، ن ع ك

ٌجعتؤقال؛ سفيان، حدينا الحميدي، حدثنا سمت،، بن سلمة وحدسى ءب 

قمأو بآ فآ يأدث حئ أبجآ'ادرم، ظن ؤ وجل؛ عر قوله عذ جابرا سال، رجلا 
وكدبؤ؛تقان! قال هي>ه؛ ياويل بجئ لم جابر• قهال، ٧؛^؛!-،^؛ ثر ؤبمو د أقه 

الثخاب،ق خل!ا إن قول:  -٠إن قمال: .^١؟ أتادَ ثنا لنقال: ^!١ 



انالإيماب كت
 ===٥٢

أيةعليا "يريدث الثإ؛ مى مناد ينادي حش ولية، مذ حنج مذ مغ ثحثج محلا 
قلكثش وكدب الأية؛ هذه ثاويل مدا جابر* يقول ملأن؛ مع احرحوا يثادي"• 

أ.ومئلمل عليه افه صل يوثق إحوة 
حابناسمعت محال! سمان، حدسا امحندي، حدسا سلمنه، وحدسى يو 

^١ل وأف سيئا منها أذكر أذ أنتحل ما حدين،؛ 1لم، من"دلأث؛ذ بثحو محدُن، 
زكيا.

نأكقال: اوازي، ض ئن محي غثاف أنا بث1 ِوصأ: اَل قه 
ئيخثعم؛ ماو،ت لقيته؟ حصرم بن ا-قارثا مملث،ت المثميد، عد بن جرير 

اشكوسم،،؛طيررهما!اأا.

فيآيأدن -ص أب-رحآ'قرا تعال؛ مال، أ والتحريم،! البلاء من هذا ]١[ 
هن*ْتاؤيل بجئ إ اإمح،ت جابر فتقول أثمح،ه ء وهو لأ اقه ؛ و؛٥٤أي 

الأية!هذه عليه تدل الذي المحن محئ إ يعني• ١!؟^! 
فلاالسحاب، ق عئ يقولوزت الرافضة يقول! اش رحمه سفيان سنه وقد 

فلأن؛مع اخرجوا أن السإء: من ماد بمالي حتى ولدم من خرج تن مع نخرج 
معه•بجرجون لا فإنم معه احرجوا ت يقل ب فإذا محنالب، أي بن عل، يعي،ت 

ؤ،الرافضة بدعة مثل أنه محتمل لكن العفليم، الأمر هذا ما ندري ولا ]٢[ 
أوغرها.الؤحعة، 

٠٠٠



و1بيانالإس1دضص
 =^=^=—٥٣

مهدي،بن الرحمن عبد حدش قال؛ الدوئ، إبرامحم بن أحمد حدمحي ٠
اللتان،وم.نتمثأ ؟كن ٢ مماو! يوما؛ رجلا أيوب يكز داJت زيد، بن اد محص 

؛.١٣١ص:زثِفي قال: زذكزآخز؛ 
ؤيد،بن ٠^١^ حJس١ حزنمج، بن ئلتإل حدسآ الشا-ءر، بن حجاج دسي حه 

ماوثتن عل عمدي ولوشهد دصإه~؛ من يكز ~دم جارا ل إف أيوب؛ قال قال: 
ن؟ثنيائئتياأزةا؛ا.

عبدالرراقا،حدثا قالا؛ الشاعر؛ بن وحجاج راؤع، بن محمد حديثي و. 
أن؟-؛ه :ني: الم؛م قد ي قط ^١ افثإب وب د5نأت U ننثز: قال: 
محال:م ، a:o^5،*Jحديث عن كد ثمة، عي كاف ؟ ١١زحمه سال: يكنه هإيه 

رثمعن،بكرط!.

يقول:كأنه يعني: السالعة، ثمن رقم ق يزيد الذي التاجر مثل أنه أي: ]١[ 
عنده.من كدبا ويزيد محديثح إنه 

شهادئهيقبل لا ولكن صالئا، فاصلا يكون قد ان الأنأن والمنى: ]٢[ 
والتعديلالتزكية ق الحاصل التساهل أن يتبيح( وحدا ذللئج، لغير أو حففله، وء ل

اممهعدله من إلا نعدل ألا والواجسج: عظيم، علط هدا أف الغلاهر؛ استقامة يجرئ 
هدهلأف لائم؛ لومة اممه ق ناحدنا وألا وسلم، عليه افه صل ورسوله تعال 

عليها.زكيته الش اليينة المسألة غير أحرى أمور عليها سينيتي التزكية 
الحففلبسوء القاصى اممه فإن بالظاهر، الحكم فيكفي القضاء باب ق أما 

الشاهدق بالطعن ه نفعن يدافع أن يستطيع والخهم يحث،، أن فله —مثلا— 
وبيلة•بكل 



انالإيبماب كت

ئاو!مقام، حدسا منلم، بن عماو حدسا قاوت نهل، بن المصل دسي ح٠ 
بنريي رحدسا د1ل! ، ١^١۶حدسا يقوون يجعل الأعمى، داود ابو عثنا مدم 

نائلاكال ة مم؛ نمخ نا كدب مماJ: ^١^، ذلك ي أم؛ 
ا.اقارفلأأ.طائون زنن النا-ز ثكف 

أح؛رداهارول، بن يزيد حدسا مال: ا-قإوايى، علئ بن حنن حدش و* 
يأنث ثداإف ص: مام مو قادة، م ش ئاثد يخز5م ئال: مثام، 
مذي لأمصِفي ١^١^، مو نائلا كال ؛!١ قائة: سال قيبمرئا؛ ءق 
بنتعيد حدسا ولا مشامهه، بدري عن افنن حدسا ما مواممه فيه؛ سك1م ولا هدا 

مالك.بن تعد عن مثامهة!لا بدوي عن اiثئب 
اقاثمئحعمر ا؛ا أف رثه؛ عن جرير، حدسا ثيبه، أف بن عثنان دسا ح٠ 

عشال؛ه صل الش أحاديث من ونبمت حن، كلام أحادسثv يضع كال المدمحا 
ئدامهنبا'ا.نئانتيضاي ي، 

وهمفلأن، حدثنا فلأثا، سمعنا يهولون: القصاصن، ق كشر وهدا ]١[ 
كدأ.

قال:ثم حديثا، صافه الكلام امحتحن إذا الناس لبعض يقع قد وهاJا ]٢[ 
أنيرى لكن أصلا، تند له يكون لا وربا الثني، صعيم، العني، صحح هلءا 

وسلم،عليه اض صل الني عن حدسا يرويه يم الأدلة، له وثئهد صحح، معناه 
ملامجلأ سند له ولن نير، الا صح.مالمن، صحب^ حلرس هدا يقول. سم 

١^^،.هدا خال 



ub  الإسلادض اى يUl،^؛،

إنحاىم -هاو حماد بى محلإ حدسا هاوت ا-ئوائ، امحس حدسا ٠■ 
ثاو:طكامحإي؛مح-،

تنئئئُ لكن فال: محب؛ توص ص شب، ئن التائي، ض' أنو ^؛؛١ 
الحديث'ه يكذب عند 

يقوونمعاذ، ن معاد ّثمع1، هاو! حمص، ابو علي بن عمرو دش ح٠ 
افهرسول اف الختن؛ عن حدسا عبيد بن عمرو إف متله' اف بن لتوق قلمت 
ن\ظ4كدب محاو: مناء؛ يايش الئلاخ ^١ حمر ءس قال: ونئم علته ١^ صل 

^محُأناذأذةوزثاإلمكاي،لال
زحلكاو داJ: زند، ئن ^١^ حدس1 \ذق\وثوخأ.( عنز بن الله عتيد حدس١ و* 

بنعمنو ثزم هد إو4 بكر! آبا يا ممالوا! ايوبج؛ ممقده منه ومسؤع ايوب لزم محي 
الئنJهاثله ١^، إل ثغزنا زهد أثوب،، لإ 1ا:زئا منا ياي: هاَل محي؛ 
ها١J^-؟!،؟ داك لزمت، أيك، بلني له مال يم وتأله، أيوب، عليه منلم 
هال!عزاستؤ؛ دا>نتاء تحيئثا إيه بكر، آبا يا يعم، مال• عمرا—؛ ~يعني' نثاْ حماد! 
العزاس_إ.تلك، مذ يفرى" —أو! مر إما ايوبؤت ثه يقول، 

زند١^ حدسا حزُسح، بن ئ1تيان الشاعر، بن حجاج حييني و٠ 
هال:امحن عن نوى محي بن عئزو إف لأيوب قتل مال: خمادا-؛ -يني،: 

افبيائ^ijJ امحنئوُل; تمط، أن! كدن،! هثاJ: اف؛ من ص)؛ نحني لا 
اليد•بذ 

عطاء.بن وواصل هو المعتزلة، زعإء أحد هدا عبيد بن عمرو t ١ ت 



الإبماناب كت ٠٦

منى ملام ممس ماو: حند_،، بن نلحل حائكا حجاج، حييني و* 
و1منهلا وحلا أرأث ممال! يوما؛ عؤ محامل ^١، ٠٠۶آق أن ايوب أبإ يقول• مطع، 

أا-اثدي>ث،؟ عل يأمنه كيث دينه عل 
ممعنمحال! سمان، حدكا لحميدى، ا حدقا مسب، بن ملمة وحدثمى ءآ 

محدث.أو محبو عيئد عنئوبن حدقا مولت موتى، أنا 
وث،إلثبأنهئاJ: م، ءدكا ١^؛،، ئناذ ثن ، ٥١محي دم خ٠ 

كتايير.ومرق عنه؛،١، كثمح، لا إو! محكتنج وامط، ثاصي ننبه م عن 
عنسلمه، بن حماد حديت، محال! عماف، سمم، محال؛ ا-ظوائ، حدقا و* 

المزيعن محاما، وحدقت، كدييؤ؛ ممال! يابي،، عن بحديث، الري صائ 
كدن،.ممال! بحي.يثا 

بىحرير اين، منبه ل! يائ، مال(؛ أبوداود، حدثنا عيلأف، بن محمود وحدثتا ءب 
محاليكدب؛ ءإثه ع؛زْ ثن الحض عن يروي أف للئ، بجل لا لات ممل حازم، 

و_هاأجد ب دام؛اء الح^كم عن حدقا ممال! داك؟ وكتث لئع؛ه! ينت، ذاود! أبو 
محه،' ٥١ضر \خأ أنف _! ئ، داَل! مء؟ أي لا! يلثؤ ^اJ! أٍنلأ؛ 

مح؛ثالمحينق،ضام،
ودكهم؛عليهم صل وتلم عليه اممه صل البي إف عباست ابن عن معتم، عن 

نني ئ ماو1ح: محهب؛ مذ قال! اوا؟ أزلاد ةولِفي نا للم: ئك 
الحكم،حدقا ■مأزْت بن الحسن ممال البصري؛ الخض عن يروى مال؛ يروى؟ 

صمح:سامح،قذقلآ'''■

ؤإثإأحد، محتل عل يصل لر واللام الصلاة علميه الرسول أن والصواب،: [ ]١ 



اللينالإسنادعن ان ي، باب 
— ٥٧==ت==========^==ً===^ 

فملحرج حياته آخر ل ولكض، عليهم، يصل ول؛ مثلوا، ولر ثيامم، ل دنهم 
بلالدفن؛ قبل حينها ق تكون إنإ الحنانة صلاة لأن حنازة؛ صلاة وليست، عليهم، 
المألة.هذه ق هوالصحح هذا حنانة، صلاة وليس مهللثا، دعاء دعا المعنى! 

بنزياد ولكز هاروف، بن هأيدَ سمعت، محاو! ا-ئواز؛، الحس حدسا وه 
لقيت،ومال،! محدوج؛ بن حالد عن ولا ثسا، عنة أووي ألا حلمت، ! مماJ ممون؛ 

قحدييإليه عدت م ١،^،، تكر عن ُه محدثني حدسثج عن مثأثته ميمون بن زياد 
الكدب•وكاف الحس؛ عن ثه لحدثي إي عدت ئم مورق، عذ به 

ُئبّميموي نثاذ؛ى عّدْ ولكزت الصمد، عيد نمعت، ا-ظوابي! ال ث٠ 
الكذب.إل 

صأكثزث قد الطنايئ! sانئ لأف منتخ ^j! غنلاذ، ين محئوئ خJثثا ز* 
بن١^١^ لنا روى الذي العطارة؛ حديث، منه ستع ٢ للثؤ ما منصور، بن عثاد 

ض،فكَي،لآادينئئون،فثم؟ 
أليسأراخارحلايدس_إهثوبؤ؛ ممال،! انس؛ يرونناعن اش الأحاديث، هذه صلناله! 

ممتا؛إذزلا _ ذا من ِمنأس تمت  U^!j  ٣٣^١! ^j! اشُئإه؟ ؤوب 
أنةبمد ٥^١ أنوداثث! ؟! idأْلق لب أف تبجان لا ص :م لا ض 

أ.دركناْا يمدمحدث، كال م اتوب؛ مماJ،! الرحمن؛ آناوعبد هاتنناْ يروى، 

مم(.د) فيجاب أحياثا تأق قد ولكن ربل(، يقال(! أن والأكثر [ ١ ] 
باقمؤذ حدث، انصرفوا ؤإذا أتوب، قال(! الثقات حاءه إذا مراء، هذا زآء 

ذلك•؛>( 



انالإيماب طت
 ==٥٨

القدوسعند كان ت قال سابه، سمعت، قاوا1 ا-ظوابي، حش حدثنا ٠
محوثناقئول:نؤدينهأ

عثهاممه صل اممص رسول نش Jمولت القدوس، عند وتمعن، ثسابةت قال ءب 
كوهسحي يعيي ئاو،ت هدا؟ ثيء اي له! مقيل ثاو،ت عرصا؛ ١^^ شحد أف ونئم 

\إئنلخ^}علته تدغل خائط ِفي 

 [ ١ C أرادأنه الله رخمه الووى وذكر صحف؛ أو حنق، القدوس عبد فهنا
قال!فإنه صبطه، واحتلال وغباوته عبدالقدوس ، تصحيفرربياف الخدين،؛ مذا 

هوتؤإنإ بى، وحطأ ظاهر، تصحيم، وهو والقاف(، عملة بن مؤيد 
ومعنىتراه، الذي بالضبهل ناه ح ررالروح التن• j، وقال والفاء(، )بالغم، عملة 

وصوابه!صريح، وحهلآ هبتح، تصحيف، وهو الثبيم، هو! )بالفتح( الريح 
اه٠ اافتوحتين(اار والراء المعجمة )يالغين عزصا الراء( )بضم الروح 

اللففل.تحريف، عل بناء المعنى ف، وحث والتن، الإسناد ق أحطأ أنه والهم! 
١^^يتخذ أن >رمى قوله! من روى لما الخاطئ- فهمه -صإ والمعنى 

للهواء.فرحه الحائط عرض ق يشي، ما أي• عرصارا، 

عزصا،مثلا— كالطير الحيوان —وهو الروح شحذ أن مى أنه والصواب! 
ؤإتلأفتعذيبه، من ذللث، ق لما الثمي؛ إليه يصوب هدما الحيوان يجعل لا أنه أي• 

مالته.

؛الووتم،)ا/٤ ؛١(شرح 



ji Jl ub  _،ز،الإسJامم

بىحماد سمعت ت يقول المواويري، عمر بى اممه عبتد وتمعت >وحباأ,' ال ه٠ 
المال—حهالع؛را هده ما يايام—! هلال بن مهدي جلس ما ~بند برجل يقول نيب، 

بج؟!ثال:م،;امحاإس!اال
عوائه،آبا شمعت، هال1 عمال، سمعت قال! ا-انيائ، امحن حدسا و٠ 

عني•ممراْ عياش أبا بى ابال به آتت إلا حديث، الخثن عن بلمثتي ما هالات 
وحمزْآنا سممت، ئال،! منّهر، بن علي حدسا نعيد، بن نوني حدسا و٠ 
حمرهملت عيأت مال حدث؛ ألف مى لمحوا عياش أب؛( بن اباف مى الريان 

مننجع ما علميه هنرض التام ق وتلم عليه اممه صل البي رأتما انه مأ"تحثرفي 
} ١٤٦أو-حمته سرا ش1ئا إلا منها عزف ي أبال؛ 

العنلأف فيه؛ عفليم مدح وهو جروح، الرجل أن عن كناية وهدا ]١[ 
مزاحه.وهتي بعلته، لأتير الإنسان منها ولوشرب تئزب، لا المالحة 

ثمقيء، الإنسان عل يشكل أذ يعي؛ نادرة، الأحوال هده ومثل ]٢[ 
لفهدا ؛الخ؛ر، مخرم المنام، ل وسلم آله وعل عليه اض صل الني له يعرض 

الحديثا.رواية 

تيميةابن شيخه عن افه رحمه القيم لابن االوهعناا اءاعلأم كتاب ي رأيت، وهد 
لمأمالإنسان فيثلث، عليها، ليصل تقدم الحنائز، ل امحم عليه أشكل أنه اممه رحمه 
اممهصل الني فرأيت افه• رحمه تيمية ابن قال أحرى،؛ أشياء ْع كافر أم المت هدا 

اممهصل الني فقال الحتائز؟ أمر 3، نمنع ماذا ذللث، ق هامتفتيته المنام، ق سلم عليه 
أحمد.يا بالسرحل عليل هال. المنام" ق تيميه ابن عنه رواه "فيإ وسلم عليه 



انالابماب كت٦

العلممنت تيمية ابن الإسلام لشيخ الله ييسر أن كرامة، شك لا وهذْ 
الرحلهدا اسم أن علم وملم عله اممه صل التي أن أحرى كرامة يم منه، لينآرفح 

اممه.رحمه تيمية ابن الإسلام لشيخ ؟٦١ يشهد كرامة أما شلئ، لا وهذْ أحمد، أمته من 
هدا؟مثل ق بالمنامات تعملون أنتم فهل ئائل• قال فإن 

قأصل له كان أو منه، مع وهذا ^٤، ١١ق أصل له كان إن فالحوامب،؛ 
علهذا ويأق عمومامحت،، الأول( ق يكون بأن ت يعني عليه، مقيس وهذا الشرع، 

نحمللا فإننا أصل؛ له يكن لر إذا أما به، نعمل فإننا قياس، الثاق وق التفصيل، 
بالماس.

ينكرونْن  uy.jمنام، بكل يعملون الدين الفريفتن، بئن ومط القول وهذا 
مهللما.هذا 

رأىأنه — باممه —عيادا يدعي من منام— كل يقبلون الذين — الماس من فإن 
ثزعه.عليه وأمل حديه، واثه وحل، عز اممه 

إنقائلهم! يقول مطالعا، المامات ينكرون الذين هؤلاء! مقابل وق 
أبدا.الأحياء أحوال من بثيء محثوا أن يمكن لا الأموات، 

الهيول،.الخيار أي! هوالونعذ؛ الوسط القول يكون وعادة 

تيميةابن رداْ "فيا لملم آله وعل عليه اممه صل المي ذكره با يتعلهم، وفيا 
شرعي!أصل له الشرط مسألة ق المام- ق اف رحمه 

١^^بنت، لقناعه وسلم آله وعل عليه اف صل النيئ قال الأحكام؛ ففي 
أفوافرطي حجي  ١١قال! — الحج تريد وهي إليه، اشتكتا ~وقد عنها الله رصي 



uU  ان ي j/<الديذالإسناد

بحيإن قول• بمي• ، انسفي٠٠ ما ربم؟، عل ٧؟، محإل حبمفب، حيث محل 
٠حبستني حيت فمحل حايمى 

منإن'كان ءثه أش نمنت آن ءؤوآ-لشة ت اللاعنة آية ففي الدعاع؛ ق أما 
إن'؛نعلتنا أش غضب أن رآ-لشة ؤ هي1 وتقول دعاء، واللعن ]الورتم\[، ه آتةاjرأن 

]الوزه[.ه منالثنيتين 

محتها.حكمنا الرؤية لهده الشرعي الشاهد عل وبناء 

نجزملا قانتا بالصلاة، بالتهاون مشهورا وكان مثن،، لنا قدم فإذا ^ا وعل 
له.فاغفر مومما كان إن اللهم نقول• بل له؛ يالدعام 

نصلأن علينا محرم فإنه يتب؛ لر وأنه يمل، لا أنه نعلم من لنا قدم ؤإن 
إلورجوعه إسلامه عل ساهدان يثههد أن إلا نتصرف، أن عالينا ومحب عاليه، 

آبداماث من؛م أحد عق قل ولا ؤ النافقين! ق قال تعال اممه لأن بالصلاة؛ الإسلأم 
تعال!قال وقد له، الغفرة طب اليت عل والصلاة لاكو;ة;ةم[. مْءه و مم ولا 

ئهمق أول، لأْفاما يجمحكلأ آن.ستعغثوا ءانو وأمحك< للتي ؤناَماث 
لاكو؛ة؛ُآا[اه أئحيي أصعحشبا أمم لم ئمك^- ما بمد 

أبيه•ل قال حيث واللام الصلاة عاليه إبراهيم استغفار هاوات عل وأورد 
السؤالهدا عل محيتا تعال اش فقال [، ٨٦]التعداء؛ مزآلصالزه ُؤوأءنر.؛دباإتمُكن 

وعدهآءن ^١^٠ إّبمه إم؛هين آن_تنثار َ؛اُى وما ؤ الفروضت القدر 
١[.لاكوة:أ\ ه حيث إ0يابرهي-،نلآوه ث\رأمنه ِش عدو أئه« ه مي( ٠^١ ءاثاه 

الخج،كتاب ت وملم (، ٥٠)٩٨ رنم الدين، ق الأكفاء باب النكاح، كتاب اJخارىت احرجه 
(.١٢٠٧)رقم الرص، بعذر التحلل الخرم اشتراط جواز باب 



انالإيهاب كت ٦٢

~فيإالله عند جاها الناس أكرم وسلم آله وعل عليه الله صل الله ورسول 
أنعليه تعال افه ابى لأمه، يستغفر أن وتعال بحانه رثه امحتاذن لثا نعلم— 

بذلك؛له أذن مرها يزور أن ربه استأذن قالعا مشركة، وهي، ماتت لأما لها؛ يستغفر 
عليهاممه صل سكي، وجعل عليه، ، ووقفالشر فرار للاعتبار، ولكن، لها، للدعاء لا 

معه.الناس وبكك، وملم، آله وعل 
لرؤإن مقبولة، فهير الشؤع ل ماهد لها مهد إن النامية الرؤيا أن فالخاصل• 

وجل.عز الله نمآ تضر ذللث، ؤ، كان إذا تقبل لا قاما ثاهد، لها يشهد 

أنهمحتمل الذكور العزض أتانءا مى شخ ما عليه ُءعرصر، الله• رحمه وقوله 
الذكور.الالفغإ. ظاهر هو كعا واحدة ليلة ق أنه ومحتمل ليال، دة عق 

دالتعدى، بن زكرياء انحريا الدارمي، الرش 'مي■ بن، النص عبد دكا ح٠ 
لهئةمحنمج زلا ١^^، ض ززى ظ اكيؤ الفزاري: أثوإشئاق ل قال 

عنروى ما عياش بن إنكاعيل عذ فني ولا المعرومحي، عم ض روى ما 
■^؛-٠(؛•عذ ولا ١^^ 

اصحانم،بعص ت.ماوتتإ قال; الخئظلئر، إبزاهيلم بن إنحاى حدتا و٠ 
الأَناتي:كني كاف ة ؛ؤه! ١^ بم؛ اثازك: انن قال قال: جد\ي 
صهاِذا قنونا الئخاظئ، تعيد م ص محوكا ^١ كاJ ١^،؛ نيئي 

عدالماوْم,ااا'سا"'.ُ .

العلمباسمه ذكره إذا لأنه وتدلينا؛ وتموتتا تلبينا بعضهم يفعله وهذا ]١[ 
لأءتضحأص٥.



اس|ونالإسنادعي أن ض باب 

مات يمول •ء1دالثراق، سواُت ئال! الأندى، يوسف بن أحمد حدلي و٠ 
ثة:يقول سمنته هإق القدوس، لعبد إلا كدايح؛ بقوله؛ شح اثاوك ابى وأيت 

كداب.

ويكزمحم، أت1 تمنث، محاو: الداؤش، الرحمن عبد بى افه عبد حديي و* 
منعودآبن عثن1 حرج هال؛ وائل، آبو حدسا يال،؛ ممال؛ عزدال؛ يى العل 

سن؛

مسلم،بن عمال ص كلامحا ا-ظوايى؛ وحس علآ، بن عمرو دش ح* 
بش^١ ؛)• فئلث،: ^، ص زيل سث ئو، ا;ن ص عئد كا قال: 

بزأن4ُ م نلكئ4ُ اغثا:4ُا ظ إن؛امحل; مال اعثث4ُا ١^-؛>،: مقال دال: بمن؛ 
!٢١آر 
لب

صمن.قبل مايت، عنه الله رصي مسعود ابن لأن به؛ التهكم -، jIس؛وهذا [ ]١ 
الشخصيحال الإخبار أن وهو الفقه! ق منهإ يستفاد مبق وما هذا !؛٢[ 

الصيحة.من هو بل ثيء، ل المحة من لتس من 
ليسصدوق؟ غجر أو كداب، أو ثقة، هو هل الشخصI بحال والإخبار 

واللامالصلاة عليه الثي هال وقد الصيحة، من هو بل قيء؛ 3، الغيثة من 
معاوية*أما ختلبوها—ث الدين 3، عنها الله رصي قيس بتت فاطمت استشارته ~حين 
وهداحالهإ، ع ، ٠١١١للنثاء...،محزاب جهم أبو وأما ثه، ؛؛iJ ؛٠ رب، يرجل 

النصيحة.س هو بل الغيبة؛ س يعد لا 

(.١٤٨٠رقم)لها، نفقة لا ثلائا الطلقة باب، الطلاق، كتاب مالم: حرحه أا 



انالإيهاب كت ٦٤

بى>او\بلذ تألت، يال! عمت، بن يئز حدسا الداوبي، جنمر آبو حدسا و٠ 
ليسظ•' الث_،؟ بن نعيد عن يزوي الدى اوحمن عد بن محثد ض أنس 
أيرعن ونألته سمة؛ يز لمال: ١^!^؟ مزل صالح ض ونالته بيثة؛ 

ذق؛أبٍ( ١^؛ عنه نوى الدى شمه عن ونألتة سمة؛ بز صال: ا-اءويرث؟ 
ظلكا؛ ^١١َمش؛ قال: ءن؟ م;ن ص وه بزفة؛ 

آحرئثّيترجل عن وتألئه حديثهم؛ ق بثمة لبموا ممال: ا-قمنة؛ هزلاع عى 
^^ل:يكالئي1ةفىيألانته؛ 

حجاج،حدتا معم، بن ءش حدم محال؛ سهل، ن المصل حدش ر* 
محا•وكاف ث بن سرحبل عن ذب،، أف ابن حدكا 

والعتى:أصح، وهد0 واو، بدون مالتكارا ررمألت، النسخ: بعض ول ]١[ 
الخمسة.هزلأم عن سألته فلأن، عن فلأن، عن مالكا ّالتإ 

فهنصيحة حاله متقيه بإ الرجل ذكر أل بيان ل كسوايقه هدا 
٠عية يعد ولا لم؛ن، وللم

عنديثمه لوكان يعني: كسي،، ق لرأيته نمه ؛رثوكاف اممه: رحمه قوله وق 
يقولكأيه للواقر، بيان بل للقس؛ مدح أو افتخار هذا ق وليس كتى، ل لرأيته 

ليسأنه عله محس فان ض، و اولخل ثز لر إذا السؤال من تكثر لا ائل: للم
سمه.

وثقه؟قد يكون الوؤلآ ق اممه رحمه مالك الإمام لهم أحرج من فهل إذن• 
المس.ل الكلام ءلاهر هدا الخواب،: 



الدين j/tالإسناد ان م باب 

الطالخائ،أس أنا نمنق ئال: ;ن همد محثد;ن خدم ن* 
اشهمد أش أف وبئ ا-لآة، أيحل أف بئ لوبون يموو؛ اثاوك، ابن تمنت مووت 

هُكانم:يةأخيإوِث'و
محياه;ن Jiiثاو: نائح، نليد;ن ^؛!١ تخل، القفل:ن خدض ز* 
أحي.عن لأ;احدوا محته-: م ١^؛ -يني: ويد ثاو عنرو، 

الوابجي،الثلأم عبد حديثي ظ•' ١^^؛^،، إبرابمم بن أحمد دش ح* 
ئاو:كانمحئذ^ال:ءثمظاهئبجومح،صكاهينتمو، 

رككدا:ا.
*خئضمح:ئإ;تري،

عيين،.إل^^١ليسصاحن، مماو: ١^۶،؛ يكزؤ°قهمد ثال: ؤيد، 

ثيد:ن كم تمنئ ^j: ١^، بن ئذ ١^ همد ^ * 
مميل■>دا؛ هقعمه الل؛ى عمر بن محي بن الله عبد بن محمد علميه يكز اكطال، 
٢^١أف أزى كلمك نا ^j: لإ م؛ ثاَل: ظاء؟َ نن بمقوب من أخنف تش: 

:>ويصمحئدنىتياهينضينمح.

صعقالمطال تعيد بن بش تمعن، ،: ؛lJا-ث؛كم، بن بئر ديثي ح٠ 
حديثهذآذ•' ديناي؛ بن امونى بزا قض وصئث الأعل، وعلمي حلمثر، بن عؤ 
المدئ•عيس أبي( بن وعيس دهثاف، بن موتى وصعث ييح؛ 

 ١[ ]Jls ) بنمحي )وصعق كلها: الأصول، ق وقع ١امكدا افه: رحمه النووي
والصوابشك، بلا ءل3ل وهذا و)موسى(، )محي( ؛؛ن )بن( لفظة ؛إساُت، موصى(؛ 



الإيه—اناب كت

آخرون،وحماعات \-لإايى، العئاق عل أبو متهم الخماظ، قال كدا حيفها، 
القطانسعيد ابن هوت ورمحى( لم، ممن لا لم، مكتاب رواة من فيه والغلعل 
اه• ١^٠١١٠المذكور 

هدئثإدا اثارك! ابن ل هال يقوو،1 عيتى، بى الخس وسممت ال! ه٠ 
مش،،بن عثدة حديث يكتب لا حديذ؛٨^؛؛؛ ١^٠ كثة علمه هاكث1ا جرير عق 

تالم.بن ومحمد بنإن،عتل، 
ا-قديث^١٥ متهمي ق العن، أهل كلام مذ دكزثا ما وأفباْ الحبؤ.' هال، 
ذكزنازفظ انتنمامح، ثل ذي امحاب طول ممئ؛ نتايبهب ثذ تإ-مارهلم 

ألرمواؤإمحا ومحنوا دلك، مذ مالوا ~ذءا الموم مذهب وعمق مهم لنذ كمايه 
ح؛ذبدللث، وأثوا الأحبأر، وثاهلي الخديث رواة معايمتؤ عذ الأكئم، أمتهم 
أنبميل ثاق إمحا الدين م الأحباري، إذ الخز؛ عظث، مذ فيه ليا نئلموا" 

بمدنلثس لها الراوي كاف مإدا رهب؛ أو رغب أو م أو أمر أو محريآ 
ليفه ؛^١ تئ ولب عزهة هد مذ عنة ١^١^ عق أهدم نؤ والأمانة، 

عليؤمن لا إي النلم؛ذ؛ لعوام عاما دلك،، بفعله آد،أ كاف معرفته" جهل ~تي 
ضل:ءا،ثساأنأتيثاالأني متذضبم،

ؤءء القناعة-وم الثقات رناه -مل الئخاخ الأختا3 أن نع ليا، أنل لا آكاذيت، 
أ.ل تمح زلا ثمة بز نذ مز يصطز أف مذ أكؤ 

وهوكيلك.صعيما، كان عثإ غنى الأخبار من صح فيإ افه! رحمه يقول tكأنه ١ ] 

(.١٦٦)\(شمحس)\/



ايديذالإسلاد•،j ئij باب 
— ٦٧—ً^— ءتً

فضائلق حتى الضعيف الحديث رواية تجغي لا أنه عل؛ يدل مما وهذا 
يعترلا حتى ضعيف، أنه ليق، الضعيف، الحديث يوق رحلا إلا اللهم الأعإل، 

-ياست أوأنه الفضيلة، لهده مثبت أنه عل يسوقه أن أما واحب، فهذا به، الناس 
عليهاطة صل النبي ~ءن مخ ما لأل بحوز؛ لا فهدا الترهيب، أو الترغيب حكم 
حيد.هدا ل الله رحمه لم مالإمام وكلام الكفاية، فيه وملم— آله وعل 

٠٠٠

الأحاديثهذْ مذ وصمنا ما عل الناس مذ يهمج ءن ممرا أحجب ولا 
التوهنمى فيها نإ معرقته ~دعد ئروايتها ويعتد الجهولة والأسانيد الصعاف، 

عندبدللئ، الدم إزادْ -تا ؤالإعتداد روايتها عل محمله الذي أف إلا والصغف_،-؛ 
دم،ومن العددا من وألم، الأديثا من محلان م ماأكثرما يمالات العوام؛ 

سمى( jfjوكاف فيه، له وصسذ، محلا التريى؛ هدا وسنك الدهب، هدا العلم ِفي 
'•يل٠(ا إل يئب أف ثئ أول جاهلا 

يعضهميكون فقد هؤلاء، كل عل مطما ليمن ولكنه صحيح، هدا [ ]١ 
ومابالثاهد، يقويه أن فريد شاهدا له لأن الضعيف؛ الحديث هذا نقل أل يرى 
ذلك.أشبه 

عنديكون فقد وارد، الله رحمه لم مالإمام ذكره ما أن ثلث، لا ولكن 
حديثه!أكثز وما الحديث،! س هذا جع ما أكثر ما يقال! وأن التكثر، إرادة بعضهم 

ألماألث يروى وهذا حا.ينا، ألمل يروي وهذا حليثا، ألم، يروي هدا 
بالنثات،.أعلم والله ذللث،، أشبه وما حديه.( 



الإيهاناب كت ٦٨

الأنانيتصحح عمنا-و( أهل -مذ الحديث مكحلكب بنص لكلم ومد 
وندمانشنا وأيا وذكرمادوصفحاثكاف عذحكاته لوصرتا بمول؛ وسمتيها 
وأحدئيائله، ذكر ؤإخمال لإماثته أحرى المطوح المول عن الإغراص إذ صححا؛ 

\لتنوبور شو مذ ٤^^١ ء لَة عي م، لاJبجاJ يا ذلك ؟كوف لا أذ 
والأهوالالحطئئ حطا اعتماد إل ؤإنزاعهم الأمور بمحدثات الحهلمة واعيمنار 
غناييق ما -بمدر مما^ته وزد هونه ساد عذ الكثس زأتا العأوإء؛ عند الثاقطه 

١٠٧٥١ثاء إل للعاقك، وأخمد الخيام، عق أحدى ١^^-؛ مذ 

والردننرْ ؛خن الإنسان يتردد الضعيف، كان فإن صحيح، هدا الكلام [ ١ ت
—منالخديث منتحلي بعض ثكلم راومد بمولت الله رحمه فهو تركه، ولئن عليه، 
وذكرحكاته عذ لوصزتا يمول؛ وستيمها الأناييد يصحح ل عنردا~ أنل 

عنالإعراض ررإذ فقال؛ علل نم صحيحاا؛؛ وندما متينا رأيا لكال صمحا مادو 
ياذللث، ؟كوف لا أف زأخدث ماتله، ذكر نإخمال لإناثه أخزى الميح ١^ 

أنالثيء أردت إذا وليلك صحح؛ وهدا . ٠١..نحوينا. لثإ انا عتز علميه، للمجهال 
نشزاالرد هدا ق فيكون فيه، ويتجادلون الرد، هدا الناس فيأحد علميه، فرد ينتثر، 
للقول.

بهلاعر تركناه، لو أننا — اممه رحمه مسلم الإمام قال —ك،ا ؛ئثى لكن 
مردودوأنه صعيفح، بأنه يشتهر وكونه يدكر، أن النصيحة مقتثى فكان الخهال، 

عنه.ينكت، كونه من حيد علميه 
٠٠٠



ضثالإ.نماي و، لوص اه؛؛ ئل الهلأم اقئ ض الخاتل 
قدأغج العلم احاط وقد هلأن، ص يلاق فيه لحديث إنناد كل أف رؤنته؛ سوء 
عنهووى عمى الراوي ووى الذي اّقديئ يعوق أف وجائر واجب، عصر ل كايا 

مىميء ِفي ثجد ولم سناعا، منه له ئعلم لا أيه عتر به، وساقيه منه سمعه قد 
لأقومالخيه قطأزتثائهابمث؛أو ١^١ الئنا:داتأمحا 

اوقصاعدا، مئْ يهرما مذ اجتمعا ئد يأٍا العلم عنده حى؟كوف المجيء، قدا 
قنايهرما مذ نث؛ ويلائهنا اجهاعهها تاق حإريه أو^ محنهنا، بالحيين، ينامها 
هداأو ي صححه رواثه قأت ^ Jjدلك، جنإ عندة يقذ ٢ قإل ئومها، 
عئذالخمت ميه ق ؟كذ لم سسا؛ منه وسجع مرة لمه مد صاحبه عذ الراوي 

^حض موهوئا عنده ا-ؤآث وكاف حجه، وصمنا— كنا "والأمر ذلك عئه دوى 
١'•ورد ما مثل روايه دلأوكئرِفي الحديث؛ مذ علمته 

عثنالحر نقل ي يكن ب ت والمعنى يقن، اسم ررئجه« اف: رحمه موله [ ١ ت 
حجة.فيه لريكن يثافهه— ول؛ فيه محتمع ل؛ أنه وصفنا! "والأمرك،ا ذللث، عنه روى 

اللهرحمه ل*؛ مالإمام يقول أن وعجتا الله، رحمه البخاري الإمام قول وهذا 
مسالءإامن أصوب أنه مع شيخه، ق القول هذا 

واستله.بينه،ا يكون أن لحواز حجة؛ يكون لا المعاصرة محرد أن شك ولا 

ام؛أهإل م تنقالمسألة وهذه 
العاصرة.محرد الأول؛ المم 
الثالث،.الخم باب من بالعاصرة سست، وهل،ه الملاقاة، يبويت، الثاف• المم 



انالإيماب كت

هذاسْع أنه يعلم لا ولكن شسا، منه سمع قد يكون أن الثالث؛ المم 
يعينه.الخالي>ئ، 

يعينه.الحديث هذا منه سمع يكون أن الراع! المم 
فيه.نحالف أحد ولا حجة أنه عل متفق ~الراع~ المم وهذا 

سعأنه ثبت إذا لأنه حجة؛ أنه الحمهور؛ فول سأيصاس الثالث، والقسم 
مؤع.مفهو عنه يه حدث ما أن فالأصل منه؛ 

علمحمول فهلءا سمع، أنه يثبت لكن الملاقاة، محرد وهو الثاف، م والف
منه.إلاماسمع لاقاه عمن انحدث وأنه الفلز، حن 

أصعقها.الأول م والف
اممهرحمه البخاري والإمام والسءإع، اللقاء عل عئملمه الله رحمه لم مفالإمام 

وأصح؛أمتن البخاري صحيح قزمحل كان ولهذا والملع؛ اللتاء عل نحملها لا 
الملع.ث؛و'-تا المعاصرة مع يشنرمحل لأنه 

يلاقيه،أن عقلا الحائز من إذ السإع، مها يازم لا ا،للأقاة \0 مل; فان 
دنيوي؟بامر يتحدنان وقد يتحدثان، لا وقد يحديث، ويتحدثان 

بأنهالمحرج فيه ليس بلفغل عنه وحدث ملاقاته، ثبت، إذا أنه فالحوابج؛ 
بالرواة.الظن إحسان بايإ من وهن.ا العلع، عل محمل فانه منه؛ أوسمع حدثه 

٠٠٠



بابه،ءاتالإسم1جبمسطاسا

دالأيجواسثاسيى

ثنثغدث،محغ  Jyالأناني ِفي الئنن افُ-و :زه اكنُل زثدا 
الخووأو وذلك عليه، العلم اهل مذ له مناعي ولا إليه، صاحثه منبوق عتز 

1نثونم^^^^رزاسنم;ابجظ:
قكاثا حمينا لكونآ، منة؛ والثنل؛ لماؤْ له وجائزمحذ حديثا، مثله عذ نوى ثمة 

ماووايهبكلام— سامها ولا اجتمعا أنج مط حم ق يأت لز —ؤإل واحد عمر 
نذثدا ئناك لأزذأ؛إلأأو:كوو ^١ ثااجه ثاثه 

مزنا-الدى الإتكان -م ثيأ نالأم هاثا ، ١٧منة ثنئأزلإبمإ ززى 
.١^^١١الدلاله خرمحوف  ill٤٧١م ماائؤاثه 

لكانبالعكس قيل لو بل محارفة؛ فيه أو شك لا اممه رحمه هدا وقوله [ ل١ 
المستعان.واش الصواب، إل أفربج 

***

قأعطيئ من. عنه: للداب أو ممالته وصمنأ الإى ١^١؛، هدا لمحمع يقال 
تمالعمل، به يلزم حجة الثمة الواحي. عن الثمة الواحد حز اف مولك حملة 

أنهضاعدا، نوة ص  aiiمد أنه ئم عر ثك: بمد، ,] ٧١فيه أذخك 
نالامؤلئ؟ا طزم أخد غذ افوثث محي ] ٠٧١سا تجد بجل ؛ IUمنه ثمخ 

دهلأدولأمنازسأ
ثثبيت،ق ال٧يطة إلحال مذ زعم ه الثلم، عهء مذ أحد لن]، ادعى لإن 

محارعمهزادعك، و1ف نبيلا"؛ إبجادة إل ~ولذتحدهوولاعرْ به القثرطولب 



انالإيهاب كت ٧٢

الأحتاووواه وجدت لأنير ئلته محاو(1 الدليل؟ داك وما له! قيل له ءقج دليلا 
مط؛ئسا منه نجع ولا يعاينه ولما الخدث الأحر عن أحدهم يروى وحديئا ئدبجا 

نهغعم من الإرناو عل هكدا قإئب الخديث ووايه استجاروا رأيتهم ئؤا 
مامدالآممبم

زاثمنه،ص حم م راوي م ص البمب إل البق من وصمث لها احنحث 
عنهما حمح يدلك عندي ثث ثيء لأءذثى منه مماعه عل هجمئ أيا لإدا 

حجةموضع عندي يآكذ ولم الختر، أومحنت دلك معرمه عني عرب قإف بمد، 
لإئكانالإزناوذٍه.

إئكاذُه الإلخبخاج ولإيك او شفك ل ١^ كانت لإف لئ: مثال 
إلثينَأف الثّئاغ فيه يرى حى معنعنا إسنادا تيث لا أف لزمك فيه الإرنال 

عنبيه، عن عزوة، بن )هشام بإنثاد؛ علينا الوارد الخديغ أف ودللئ، آحرة، 
كناعائشه، من تجع ئد أباه واف منبيه، تح مد هثاما أف لعلم ئمن عائثه(؛ 

يمللم |دا محور وثد ونئم، عليه ^ ٥١صل البي بن نبعث، مد عائنه أف ثملم 
ومح،أيهِفيينه يآكوف أف أ-نيذا؛ أوت نيخك، أسه؛ عذ يروبما رواية 3، بنام 

أحبلثا أيؤ؛ بن ض ينتنها ولم عذأبيه، 7تا آحرأح؛رْ إنناف الرواية تللئ، 
)هشام،ق! دللئ، يمكن وكنا مئه، تيعها من إل ينندها ولا مزتلا يروتبما أف 

يز V__Jإنناد كل عاتثة(، عن )بيه، ل؛ ئهوأيمامحن بيه( عن 
ينهمداجي ؤل أف ابملإ كاف؛دعرثِفي ؤإف بمض، ين تجهم نئ ذكر محه 
بمنل بمرل أل ينهم واحد لآكل ئجاير كمحرا، نثاعا صاحبه ين نبع ئد 

ننزلأبتم سألإانا، نأئزيطة أخادئه، ئهُبمل عيْ من يبغ ١^ 



واو،سةالأسم1ج0سثاص،

\لإسه الخويث شُ م اJدى ١^ هيم أ-تانا ئثط ثُ، تمع 
وأئمةالحدتقن مات فنل مذ منمميص الخديث، ق موجود هدا مذ ملنا وما 
أكثرعل غا ينتدل عددا يكريا اش ابهة عل ووايامحم مذ ونندكئ لخنم، ام 

 Jهاإiشاءَافُممالاا؛.م

حدثإذا بأنه يلزم أن يريد لأنه بلازم؛ ليس قاله الذي هذا لكن -ا ١ ت 
أنلاحتإل مرسلا؛ يكون فانه " ولاماه"به اجتمع أنه علم قد ~وهو يالعننتة 

الراويأن العلوم من لأنه وارد؛ غير الاحتإل هذا واسطة، بينهإ يكون 
،يعزفلر فيمن والكلام يالتيليس، عرف، من إلا متصل، حديثه بالعنحنة 

بلازم.ليس اممه رحمه ذكره فإ هذا وعل يالتيليي، 

الثمياشتراط فائدة فإ ثقة؛ وأنه يمدلس ليس المحدث أف علم إذا قيل؛ فإن 
مدلس؟وغير ثقة بأنه علمنا بعد المعاصرة، بعد 

لكناللقاء، عدم الأصل أن نعلم فإننا لاقاه، أنه نعلم لر إذا أننا فابواب• 
منه.سمعه أنه فالأصل لاقاه أنه عالمنا إذا 

يدلس؟ولا ثقة، المحدث كان إذا اللهاء فايدة ما قيل؛ فإن 

حجرابن ذكره الذي الخفي الرمل هو وهذا الاحتإل(، لوجود فالخواب،ت 
االنخبة١١ق افه رحمه 

يشترمحلأن القول تيذا القائل يلزم أنه ~ٌن ار؛ه رحمه لم مالإمام ذكره وما 
بلازم•لس حديث- كل ل المإع 

الرحيل(.ت: ؛/ • حجر)ص٦ لأبن الفكر توصحئغة 3، النظر زهة ئا 



انالإيهاب كت ٧٤

وحماعهتحر، وابى ووكتعا، التارك، وابى السختائ، ايوُب، اف دلك• ثمى 
مالت:عنها اشُ رمحي عايشه عذ أمحه، عذ بن هشام عذ رووا عترهم؛ 

قزوىأجد؛ ما يأتينا و"ةرمه لحله وسلم علته افٌ صل افّ رمول أؤب كئت 
;ن_ \ص زمحد;ن اشئاث، ج ثني، تن الثث تيها: اوثا:ه سْ 

عنعزوة، عذ عزوة، بن عقال أح؛رز_( ثاو: هشام عى أناته؛ وأبو حالي، 
^i_i ، افءعثه صل ١^٠ عنiStj.؛

ونث؛إإداعلته صل البئر كال دالت: عائثه عن، عن،أبيه، هشام، وروى 
عن،انس، بن مالك، بعكها: عزواها حائضر؛ وأنا يارجالة نأته إئ يد-في اعتاكم، 

اشُعءهوطم•صل الئت عن عايشه، عن عنزة، عى عزوة، عى الزهري، 
كالعائثه: عئ، تلمه، م عئ، -لحثا)؛؛ أبي( بن وصايح الزنرتح(، وروى 

الحمهدا "3، ممر م بى ءش ممال، وهوصائم؛ بم)( وسلم عليه اممه صل، البئ( 
أفأحنْ، العزيز عبج• ثى عمن أف الرحمن؛ عك• بن تلمه أبو أ->ميإ( الم1ة-: ِفي 

وهوبملها كاف وتلم علك اش صل الؤي ال أحبائه؛ عائثه أد احتره؛ عزوة 
ضائأ•

أطعذامال،؛ جابر عن دينار، بن عنرو عن وعترْ؛ عقنه، ابن وروى 
بنحماد مزواْ الحمر؛ قوم عن ونياثا الخل( قوم وسلم عليه اممه صل اممه رسول، 

بج،ضاتي،ذلافُئكزطا.
لدويمما:ه ميا ذكن5ا ئ ممث،؟كثثممواذة، الئثا:داُت، ِفي اضن زثدا 

المهم•



وابذالإسم1جبمسطاس،

iALubyjا"إثويث ساد ِفي مل من هوله وصفنا من عند العثه كاب هإدا 
لزنةفيه ١^^ إنكاف محة ززى ي نجع هد ^ ٠١أو ثم م إذا 

لإلا عنة روى يمذ تبع مد أية يم من برواية موله قياد ق الإحبماج رك 
ظ\ه \لآع ض مل ِس قا الثم؛ ذو محه الدي و اص 

منJازلإول ولا إونالأ ا-لثديث، مها ون>لحJ 0ازات لهم كاثش أيم الأح؛نار 
ليبوو0سمعوا ما هيئة عل ا-لم مسندوف فيها ينئطوف وثارات منه، تمعوه 
وماع1هلم-؛ دلك ثزحنا -كإ صعدوا إل وئالصعود ئزلوا إف فيه بالنزوو 

الأنان؛دصحه ويمممد الأنمحتاو ينتعمل كن الث1ف أئمة من احدا علمنا 
بنوفعبه اض، بن ومالك عون، وابن الئحسامحط، أيوب مثل؛ ونمنها، 
منبمدم ومن نهدي، بن الرحمن وعند القطان، نعيد بن ويئى الخجاج، 

ولهوصمنا الدي ادعاه ي الأناسي \ذثؤعَفي قوصع عذ هشوا لثدب؛ ا-أهل 
إداعنهم روى ممن الحدبن، رواة ت؛اغ منهم ممد من ممد كاف ؤإمحا مل، من 

عنيبمثول هجشد به؛ وقهر الخدبث، ِفي بالتدين عرى ممن الراوي كاف 
ابتغىمنن التدين، عله عنهم ثنراخ كل منه؛ دللث، ويتممدوف روايته ِفي تثاعه 

عندلك تمعنا ما هزله؛ ->لإنا ئن رم الدى الوجه عل مدلمن عم من دللث، 
؛.١^١١من نم زلي ء مثن أخد 

فرساتقدم وقد او،اع، وهوثبوت آثم، ثيء إل انتقل الأحثر كلامه [ ١ ] 
أمام.أربعة إل م تنقالمسالة هل.ه أن 

عنتحدث الأول وق السملغ، عن تحدث الأخر ق اممه رحمه لم مفالإمام 
نتؤإذا الم، محني ثبت إذا مما أقوى فهو الإع ثنت إذا أنه شك ولا اللقي، 



انالإيماب ْهت

الإطلاقّسيل عل سإعه ثبت إذا مما أقوى فهو بعينه~ الخاويث ~س،إع السعإع 
بعينه.الحديث هن،ا سعلع دون 

حدثنافلأيا، )سمعت فيهات ممه~ —والحمد الأحاديث أكثر أن نجد ولهذا 
فلأن(.أ-محرنا فلأن، 

والإحباربالتحديثف فيه صرح ما أما معنعنا، كان فيإ هو إنإ والحث، 
هذا،عنعن من عل الكلام لكن عليه، مممقون والناس فيه، إشكاو فلا والساع 

لا؟أو محمل هل 

أنهنعلم لر ما ثابتة، العاصرة مادامت، متصل أنه يرى الله رخمه الم مفالإمام 
محنها،اتفاق بمحل ^ المغرب، و< والثاف المشرق، ل الأول لوكان مثل يتمل، لر 

بينها.اتفاق يجمل i؛ أنه فنعلم 

فإذالاقاه، أنه يثبتر حتى الاتصال عل مجمل لا أنه يرون والأحرون 
سمعهأنه عل محمول فهر رعن، عنه؛لفف؛لت حدث إذا نةولث فحينثل. لاقاه أنه ثبتر 
منه.

عثه١^ صو السل نأى ذقأ ثريد ين امم4 عيد أف دلك،: ممن 
بتهاواجب كو وعى الأءصارى، منعود م وض حدمه، عذ روى مد وتلم 
مذو محئ رناته ِفي زلنل امم4ُثلإهثنل؛، ضل ١^ ش محنية عدثا 
وأياحديقة ثامه يزيد ن اممه عيد أف الئوايات،: مى ء مي ِفي حفظناولا منها، 

عنننمخ ولخ بعنها، رواية 3، إياهما ذوروته وجدثا ولا مط، بحديث منعود 



اإسنب1سواه الإحتجاج سة باب 
^٧٧^——=^=—^^^=—=^^^=

أشثههإوما جما بل فيهأ؛ يصعق منعود وأبٍ< حديثه ص يزيد بن اممه عبد زوامحا 
يروقوقوبجا، الأسانيد صحاح ين' بالحديث العلم أنل مذ لامثثا مذ بمد 

مذوء-ملاأ وهذِفي وآثار، ثنن مذ أئت بإ والإلحتجاج :بما، محو ما امجمال 
ولودثبماروى، عئذ الراوي تسماغ يصيب حش مهنله وامه مل مذ محوله حلإنا 
ويحصيهاالمائل هدا يزعم فذ بمي العلم أخل بمد الصحاح الأحبار مدد 

عاJدامنها ثنصب أف ألحسنا ولكنا كلها، ؤإلحصائها ذكرها مش عذ لعجريا 
؟5وئطوةاصاسبجالأل

ا-اثاهلةأدرك بمن ومحا الصائغ؛ رابع وأبو الئهدي، ع-ءاف أبو وهدا 
جرا~؛نلم ~مذ وسلم عليه الثه صل الله رسول أصحاب وصحبا 

كلأسند محي ودوي؛ عمر وابن ئريره أبط بمل ثرلأإل حر الأحبار، عنهم وملأ 
دنمغِفيولم حديئا، وسلم علته اممه صل البل عن كنب، بن عذأي منهنا واحد 

محثا:تامحاأزباثُتجا.

ررزءم«.و: ررزءم«، و: »زعم«، فيها: ]١[ 

منهاذكره الدي اكال لأن ذكره، الذي اكال عل يطق لا هدا ]٢[ 
الشيرأى من يقول: ولهدا حمه، ق التدليس احتال يمكن لا والصحايأ صحايآ، 

-ومحيعنها اش رصي عود موابن حديقة عن روى فإذا وسلم؛ عليه الله صل 
قحدا يبعد والصحاي صحاي، فهو وسلم— آله وعل عليه الله مجل التي رأى 
اكال.هدا علينا يرد لا وحينئذ التدليس، حمه 

٠٠٠



انالإيماب كت
ٍ=^^ٍٍ==_=^^^^^^==ٍءًث= ٧٨== 

البيومن ولكفِفي - ا-اثاه1ة أذرك بمن ~وئو النسائ عمرو أبو وأنني 
صثلمحا واجي كل تخرم؛ بى افه عبد وأبومعمر رجلا، وتلم علبه افه صل 
حمم•وتلم عليه افث صل البل عن الاكصاري نعود مم 

ضزكمح،و;ذنيصأأطةزنج\جأظ\مم 
عليهاممه صل الم ومن ولدِفي عمم ن وعبيد حد-يثا؛ وتلم علنه اممه صل البي 

وتلم•

وتلم~؛علنه اشُ صل الم رمن أذرك "وين• حازم م بن ينس وأتني 
ونثمثلاةأحتار.علنه افه صل الم عن الأنصاري، منعود عىم 

وصحبا-ئاد_،، بن عمر عن حفظ ~ودد لنل أبٍا بن الرحمن عبم• وأتني 
خد1ا.ض اشُ.ءلنه ضل عن؛لم نالك، بن عنمحن عيئا-؛ 

ضاتيضلاضُشمحن، نن ص >1^،، زأنثدر:حمين 
تجعومل• حد-يثا، وتلم علنه افه صل الم ض بكره م وعن حد"مح، وتلم 

رصِسمظينمطابسةئة•
ينم،ضومح:حص،ضتيضلاه

-حديثا.وتلمم علنه 
عنأحاديث،، ثلايه ا"قدري نعيد أنج( عى عثائن، أي، بن الثمان وأنني 

افبمعأإهصل آنم 

علنهافُ صل( الي، ض الداري، مميم عن اللنمح،، يريد بن عطاة وأنني 
٠ث حد ونئم 



وابثتالإساجبسماسذا
 ًً^=^=^===ً==^======٧٩

وتلماف،ُعل؛ه صل البن عن حديج، بن راؤع ص بماو، بى ئمحال وأسند 
حديثا.

محة،ضائئذلاهالحي4صر الئين نكمحد;ذتي.
أحاديث.وتم عثه 

~الدينالصحابة عن روايتهم-؛ يصبنا -الديى التابعتذ هولا؟ ثكل 
رنا:وعاثلأأمممفي

صحاحمذ والروايات، بالأحباو اثرمة ذوي عند أتانحد وهي بعينه، حم يمس 
مذبنضهلم نهلع فها الثنثوا زلا ظ، ثسا منها وهنوا يعلمهم لا الأناني، 

حمعالإكوبجم منسم؛ عثر صاحبه ثذ محت منهم واحد ب،كز الثكاغ إؤ بعض 
الذي١^ أخدثة الدي ١^ ئدا ؤكال فيه، أسوا ١^^، ١^ ِفي كانوا 

ذكزه،ؤيثار عليه يعرج أف مذ أمحل وصف، التح، بالعلة الخدين، يوهتن ق حكيناه 
سمش،ز:مةتذ

ودائلهااأمالة فدو كال إل ئزحنا؛ مع باكأز رد0 ِفي ثا حاجه قلا حلم،، بعد 
وعلتهالعأثاء مدهن، حالم، ما ذني عل النتعان واض وصمناه، الدي المدر 

المحلازا".

أنام:خمط س نحم لا المألأ أن دالخاصل: [ ١ ل 
مثقخ.بالاتفاق وهدا عصره يدرك ب عمن محدُث، أن الأول! المم 
منقطع.أيقا فهدا يلاقه، 1ا أنه ويثبت، عاصره عمن محديث، أن الثاني(؛ المم 
لقيه،أنه ولا يلاقه، لر أنه يثبت، ولر عاصره، عمن محلرثإ أن الثالث،! المم 



انالإيمحاب ٨

فالإمامافه، رحمهإ لم موالإمام الخاري الإمام بتن الخلاف موصع هو فهذا 
متصل.أنه يرى لم موالإمام منقطع، أنه يرى البخاري 

هذامنه يسسهع ب لكن منه، س،اعه وستا لقيه، عمن يروى أن الرابع• القم 
عنه،به حدث، ما كل مملع عل أي• السعإع، عل محمول فهذا بمنه، الحديث 
بعضهم.فيه وحالف 

بعينه،الحديثا نفس منه وسمع عاصره عثن يروي أن الخامس؛ الشم 
أشبهوما ّممعتا، أحآرني، حدثتى، يقول! أن مثل متصل، أنه عل متفق فهذا 

ذللث،.

أنهشت، ولر عاصره عمن محدث أن الصحة؛ إل أهرب، أتبما يقال؛ أن بمي 
مشىوعليه شلثا~، ~لأ الصحة إل أقربج الثال لاقاه؟ أنه بت، عمن أو لاقاْ، 
علفمشى الله رحمه لم مالإمام وأما صحيحه، ل اممه رحمه الخاري الإمام 

لربأنه يصئح لر ما الملاقاة تشرط لا فانه العاصرة؛ ست، متى وقال؛ ذللث،، حلاف 
فيه.إشكال لا منقطع فهو يلقه؛ لر بأنه صرح فإن يلقه، 

٠٠٠



^بسوهالإهانوالإطمواصدوطلأاسئ
 =====^=^=======^=^^==٨١

الإينانكناي 

اف:زحمك سلميناّجالإي 
جلاثة.جل الاه إلا ثوفيمنا وما سمحفي، وإيا٥ سدئ، ، ٥١يعون 

اسهاتاا'والقدروهلأ«ة والإسلام الإبمان *نرفؤ باب 

عنكهنى، عن وكح، حدثنا ن وهلإ حشه ابو حدش ٨" 
العّثريئعاث بن الم محي وحدسا ا رح^ بممر• بن ؤش عن بريده، بن عبد"اش 
ثنية...ا;ن ض بجثز، خدكا م، خدننا عدقُ-، -يهدا 

منولكنها اف،، رحمه، مسالم الإمام صنع من ليت الراجم أن اعلم آ ل١ 
الثهرخمه النووي تراجم هي الكتاب، لهذا الي الراجم وأحن النراح، صنع 
عليه.

يفهلرونلكنهم سد، إل تند من تحول حاء، )ح(• الحرف، هدا ]٢[ 
أوجهتلثلاثة الرموز هذه إل 

اiداد،يوفر هذا لأف اiداد؛ عل حفاظا والثاف: الوقت،، عل حفاظا الأول: 
السهل،بالأمر لست، عندهم وادياي الأوراق لأن الأوراق، عل حفاظا والئالث،: 

الأمور.أصعبا من عليها الحصول يكون قد بل 



انالإيماب كت
^ً===ٍ===^=^==^^==^ص= ٨٢== 

اعفألأتجد بالتضزة بالمدو ئاو من أول لكل د1و: يعمن، بن عض عذ ••• 
لقينالو مملنات ئغثمزين؛ أو حاجير؛ا الحممي الرحمن عبد بن وحميد آنا يايطلئئ 

لهولا؛ بمول ما محثأثاه وسلم عليه الله صل اممه وسول أصحاين، مذ أحدا 
توصاحبى آنا ماكممته المنجد، داخلا الخطاب بن عمر بن اف عبد لنا مومق المدر، 
ممأوت،تإئ؛ الكلام ستكل صا->ض أف يظننث، شناله، -كذ والآحر يمينه عذ أحددا 

—ودكنالعلم وتقمروف المرآل يفرووف داس قبثا ظهر مد إيه الر"صإ عي ابا يا 
أوككلقيث، ^١ مال: أص! الآمن زأف ميز لا أذ ثزعئوذ: وأنم ش1غئلم-، من 

لوعمرإ ن افه عبد به ؤئلفن والذي مك،، برآء وأقم مهم، بريء أو ماحترهم 
مالتم ^١١؛!^^، يومذ حش منه اف من؛ ٠^١ محأيممه، دما أحد مثن، لأحدهم أف 

طلعإل يزم، ^١^، ، ٧٥١ننول عند ثحذ ينا مالت الآطاد_،، بذ عمز م حديي 
ولا١^٥؛^، أر عثه يزى لا الشاتر، >ثزاد ثديي ااقاد_،، ياءس قديد زحل عل؛نا 

طل ٠٥٣إلاتي،فان1دثمحإلثمح، 
علتهاممه صل اممه رسول ممال الإنلأم؟ عن أمحربير محمدا يا ومال: مخديه، 

ئ،وتقم ، ٠٥١ننول صدأنلأوياهُ،وأنمحثدا 
قال:رسيلأاا، إلته انتطنت، إن البنث وشمأ رمصاذ، ويصوم الركام، وتؤئ 

مال:الإيإن؛ عن داح^تبي هال: ويصدقه! يسأله لة فعحتنا هال: صدمثؤ؛ 
هال:ومره®، حمْ بالمدر د؛وبذ الآجر واليوم ورسيؤ وؤقبه وملائكته باطه يؤيذ 

ثآكذكادالث،دزاه،  ٠٥١شنت أل ١١قال: الإحثان؛ عن داح\رفي هال: صدمثج، 
منبأعلم عنها النإوو ررثا قال: الناقة؛ ض ٥؟^ قال: يتاك«، مإنه تزاة 

الحماةرى زأذ رنتها، الأمه ثلمي ارأن قال: أمارتنا؛ عذ فأ-تمبي قال: الثائر،<ا، 
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^j،ئأ نث، مليف انطلق نأ قال: الثقان«، يتطاولوزو الئاء رعا؛ الراةالنالأ 
جزيلارهإو4 قال: أعلم؛ ورثوله الله يلئ: الئائل؟،،، من أتدري عمرإ اريا ل: 

مسادبجا«ابر

بالمدر.يتعلق بإ فيه اممه رحمه المؤلف بدأ وقد الإيإن كتاب هدا [ ١ ] 

ثالثةوفرقة متطرفتان، فرقتان فرق: ثلاث عل المدر ق الأمة تنازء%تا وقد 
ومعل.

والحفثة.الىز:رثة فها لمتطرفتان: اف 

العباد،أفعال يقدر ل؛ وتعال سبحانه افه إن فقالوا: القدر، أنكروا فالمد.رية 
اضإن وقالوا: الحلم، أنكروا أنبمم الخاطئ الرأي هذا فتهم ظهر ما أول وكان 

أنيعني: منتانفح، أي: انفح، الأمر وأن يقع، أن بعد إلا العباد يفعله ما يعلم لا 
حتىعنه يدري لا أي: متأنقا، العباد وأعال العباد، بأحوال تحال الله علم 

يعملوه.

تأضونخ آلثجيجدن ثأذ حئ ؤولسلوم تعالت قوله مثل ذ سهه ولهم 
تزثلن١ آئه يخبأ ئ تعال: قوله وق ص:اص، نتو١^^ 

الأيامحتح.من ذللث، وأشباه [، ٢١]اوقرة:أ ه دبمنمألمنمؤن ^١^٠ ٥٢
قالحتى انقرصوا، وقد القدنية، غلاة هم المقالة— برذْ —القائلون وهؤلاء 

٠،قليلاار اليوم العلم مئكر ررإن الواسهلية؛١: راالعقيدة ق اهه— رحمه الإسلام شخ 
وقالوا:والألق، المشيئة أنكروا ولكنهم والكتابة، العلم إثبات عل واستقررأثبمم 

(.٠١٨ / )Y اش رحمه العلامة شيخا لفضيلة الواسطة العقيدة رح ث ينظرت )١( 
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الإنسانبل لها؛ خالثا وليس أعالهم، له علاقة ولا انماد، أعال يثاء لا اف إن 
عليه.رأتبمم امتقر الذي هدا وفعله، مشيثته ق حر 

عمله،عل محو الإنسان إن قالوا: الذين اؤثة، اكلرفة: الثانية اسائفة 
١^^^هوكتحزك بل إليه؛ ليست، وسكناته حركاته وأن إمحللاقا، تعلق فيه له ليس 

ذلك.أثمه وما لثنحة، اق 

آفئ£اإوأووغثما أق؛ تأء ُؤوءؤ وتعال• تارك قوله منها شبهه، ذللث، ق ولهم 
أو<يذهم ٥ ؤإنكأ تعال• قوله ومنها لالهمةتُاهأ[، ئُده ما سلر أقه 

لاككوير;هما[به قفيق رب أس دثا» ادأ ئذ\*و0إلآ ^^١ تعال• وقوله لاككوير؛مآ[، 

واحدة،بثم الشريعة إل ينظرون أنهم اليع؛ أهل ل العمى كل والعمى 
هذهق مواء البدعة، ذلك، من فيحصل أدله، ؤيركون أدله، يأخذون أمم بمعنى 
أوغرها.المسالة 

هناكلكن عنهم، اينه رصي الصحابة عمر أواخر ل ظهرُتا البدعة وهذه 
ثلالخوارج~ من هم —الل.ين والقواصم، الرافضة، بدعة وهي قبلها، ُلءة 

عنهم.اممه رصي الراميين الخلفاء عهد آمحر ق كانت، 
افهرصي ءلالبؤ أي بن وعل عليه، بالخارح؛ن إلا يقتل لر عنه اطه رصي فحثان 

غيه.يملإلأبالخارحن ل؛ عنه 

الخروجبل فقعل؛ بالئلاح الخروج هو ليس الأمور ولاة عل والخروج 
واللام:الصلاة غيه للشي الذي الرحل إن حتى وباللسان، بالملاح 

كاذب،أنه مع علانية، لتكم ا-وأنكر الخكم، عل حرج لأنه حارجا؛ سمى اءا-ل، 
الخلق.هواعدل واللام الصلاة طيه فالرمّول للث،، ذق 
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بالسلاح،الخروج هو العني أن تظى فلا أطلق إذا الخروج أن والقصودت 
الخروج.غاية بالسلاح الخروج لكن 

به،حرج با بميل لكن خارج، فهو الأمور؛ وولاة الإمام عل خرج ض وكل 
ذلكلأن العلانية؛ وجه عل أفعالهم— أو أقوالهم —من ثيء عل اعترض سواء 
هدابعد لم محملون، ما الأمور ولاة عل الناس محمل أن ؤيوجب الصدور، يوغر 

فلابمعصية أمروا فان بمعصية، يامروا لر ما ، ١٦؟اثروا التي طاعتهم عن يةك-ون 
طاءهلهم.

القدر,بدعة قيل حرجوا كانوا والرافضة الواصب أن والخلاصة; 

والخإعة،السنة ٠لائقة فهي* الئلأاث،~ الفرق هدْ —من التوسطة الطائفة أما 
وأنهالعباد، يحمله ما كل علم وتعال سحانه وأنه الله، بقدر نومن قالوا; الذين 
محتار.هو بل محرا، ليس الإنسان وأن وحلته، وشاءه، ذللثج، كثب 

فاعغلممنه؛ وير بإ يواحذ إ الإجار وجه عل عليه الثيء وير إذا ولهدا 
يكمنس ؤ تعال; قال ك،ا به، يواحد ب عليه أكرم إذا ذللث، وسمر الكفر، الذنوب 

أنكزثخ من وؤى >'لإبُني منلتلأ رظ؛-ه' لفره س بمنيإشهءإلا يى إلئي 
[.١ • ٦ ]الخل؛ ه أش غك غضعجا ثتثه،د صدمإ 

هذهمن واجتمع هؤلاء، وأدلة هؤلاء، بأدلة أخذ الومهل الدهس، هذا 
هووأنه واختيار، قدرة له الإنسان أن وهو ال٠مر، النمح الرأي هذا الأدلة 

وحلقه.ومثيتته، وكتابته، افه، بعلم كله هدا ولكن حقيقه، الفاعل 
الصحابةبقايا ذالي إذ الماس مرحع وكان بالصرة، خرجوا القدرية فهؤلاء 

اللهرحمهإ ا"لحنيي مدايرحمن بن همد وصاحبه الرجل هذا فذهب عنهم، الله رصي 
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بنعبداش فقال الحر، وأخروْ الخج~ ~في عنها الاله رمحي عمر بن عبداش إل 
عئلثوالذي مني، برآء وأقم مئهم بريء أن فأ"ئمهم أولثك، لقث ®فإذا عمرت 

يرمنحش مئة ، ٧٥١هبو ما قامعه ذما أحد مثو أن ثز عنز! بن عLJاش به 
لمدره.با 

افعلم ينكرون الذين هؤلاء مثل ~ولأسيا بالمدر يكذب الذي لأ0 وذلك، 
ثملرأن معهتِ وما ؤ تعال؛ قال كا نممة، منه يقبل لا والكافر كافر، وجل— عز 

[.٥٤لاكو؛ة: ورّثرنجءه أؤ إلا مكثهن مني؛ر 
الصلاةعليه جثريل وتم،ء عنه اض رصي الخهناب بن عمر حديث ذكر ثم 
بياضشديد رجل صفة عل وسلم آله وعل عليه افه صل البي إل والملأم 
٠احره إل الممعر••• سواد محييي المابج، 

يل؛ما الفوائد من الحليث، هذا ول 

الذينالعلم، أهل إل الرجؤغ اممه رحمهم الصالح الملف هدي من أل — ١ 
الرحلتنرجوع من ماحوذ وهذا الحق، إل الوصول فيهم يظن والذين أهله، هم 
عنها.افه رصي عمر بن عبدافه إل 

يضلولكنه العلم، '؛للمج عل نحرص وقد القرآن، يقرأ قد الإنسان أن ٢— 
يقرؤونكانوا فامم ورمرته، الجهني، معبد الرجل؛ كهذا باممه— "والعياذ 

هذ0عل ويتفئع المبين، الصلأل ط؛ صلوا ولكن الحلم، عل ومحرصون القران، 
المائده؛

علالثيا>ّتج دانا وتعال سبحانه اممه يسال أن الإنسان عل محب أنه ٣" 
صلاةيستفتح وسلم عليه الله صل النثي كان وقد الصواب، إل والوصول الحق، 
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إياكلأدنك، الحؤ من فه احتلم لها ررائدل ومنه! المشهور، يالأسممتاح الليل 
بمصزاطئيم«را'.

مصيحة،ذلك، ق كان أو إليه، الحاجة ذعت، إذا اكتي حلف، جواز ٤" 
آلهوعل عاليه افه صل نبيه تعال اض أمر فمد والئنة، القرآن ق جاء مما ومدا 

القرآن!من مواصع ثلاثة ق محلف، أن وملم 
لحمرهإثئ ورف، لكا ئق ئو لص تعالت قوله الأولت ١^^ 

٥٣.]

ؤيؤ،أك ثنر ألثاعة ^؛١ لا كهميأ ١^ وهال ؤ زعالت قوله الئاف! ا،لوصع 

ةي«قتوه؟، ُ دتتئ ل أكث'ةقا م نمال: ه الثالث: الدمع 

ذعت،فإذا أحاديث،، عدة ل وملم آله وعل عليه الله صل النئي وأقم 
يكنلر إذا وأما الإنسان، محلف، أن باس فلا اليمين،؛ ؤ، المصلحة أوكانت، الحاجة 

اليمينر.عن الإنسان كفئ فالأفضل حاجة؛ ولا مصلحة، هناك 
منهتقبل لا كافر بالقادر الكدب، أن يرى عنهءا الله رمي عمر ابن، أن ٥~ 

حضمنه افه مل ما فأممه ذما أحد مثل لأحد٥-^؛ أف الو قال،ت حيث، النفقة، 
ثؤمنوالمدر<ا.

صورتيممن يتحولوا أن عل قدره الملائكة أعهلى وتعال سبحانه الله أن ٦" 

رمموثيامه، الليل صلاة ن، الدعام باب، ونمرها، المسافرين صلاة كتاب لم؛ مأحرجه 
(٧٧٠.)
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هذاأعلم~ ~واله محتمل اممه؟ أوبأمر باحتيارم هذا وهل ثانية، صورة إل الأول 
وهذا.

زه،إل ه ود)رأنتذ لقوله: واiفتي؛ الع1م مع الأدب خنن ٧- 
إليهم•يلقى لما والتهيؤ الأدب حن من وهذا يخديه؛،، عل كمه ووصع 

عليهلأن آخر؛ شخحى حال يمثل أن له محوز الإنسان أن ٨" 
أنوالعادة محمد! يا وقال! الرجل، هذا بصورة ه نممثل والسلام الصلاة 

فيه؟اض أذن بإ ممد هذا هل ولكن الأعراب، من يصدر محمد( د)يا الخهناب 
ا1لكفإن والأعمى، والأمع، الأبرص، الثلاثة وكقصة مثلا، الحديث كهذا 

مسيل،ابن إنه ويقول: شر، ؤإنسان به، أصيبوا با مصاب إنسان بصورة حاءهم 
أذنوتعال سبحانه افه لكن كذلك،، ليس الأمر أن مع الحبال، به انقهلعت، وأنه 

ذلك؟مثل نفعل أن لما فهل حذا، 

اطةفان له أذن اه كان إذا قال: من الناس فمن اجتهاد، موضع هذا الحواب: 
الذيالرحل لأن محوز؛ لا هذا يقول: وبعضهم بالفحشاء، يامر لا وتعال مبحانه 

أنوالحاصل: هوكذلك،، وليس ذللاح، أشبه وما شر، أنا سبيل، ابن أنا يقول: 
القولن.هذين عل المعاصرون فيه ، اختلفموصع هذا 

موالمن يؤخذ وهذا غرم، لمصالحة يعلمه ميء عن الإنسان موال جواز ٩~ 
الفائدة:هذه عل ؤيتفئع راصدقت،؛،، فيقول: يصدقه، كان ولهذا وهويعلم؛ جيميل 

يتعاملونالماس عل مشكلة مسألة هناك كان ~إذا للإنسان ينبغي أنه " ١٠
منكانيعلم— —ؤإن يسأل أن له ينبغي الحكم— وهويعلم ذلكإ، أشبه أوما فيها، 
المعلم.هو ؤيكون غيره، يفيد أن أجل 
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جيميلأن ذلك؛ وجه كالماثرة، السبب أف أي! كالماشر، التسب أن — ١ ١
والإيإنالإسلام عن وسلم آله وعل علمه اش محل الني إعلام ل الب كان 

معروفوهذا ديكم<ا، ررأتاكمثعلئكم قال1 وقد وأثراطها، والساعة والإحسان 
الألة.رحمهم الفقهاء عند 

ذلكففي ومباثر، متئب اجتمع إذا وأنه كالماثرة، السبب إن قالوا! كإ 
تفصيل:

تكنل؛ -ما الماشر عل فالضإن الماثر، عل الضان إحالة كان؛ذكن فإن 
إحالةيمكن لر ؤإذا المسب، عل الضان فيكون السبب— عل مسية الماثرة 
الأمثلة:ببعض ذلك، ولتومحح السب، عل فالقان الماثر، عل الضان 

فحكمقتله، يوجب، ط القاصى عند شخص عل رحلان شهد الأولى: المثال 
تعمدناإننا وقالا: الساهدان، رجمر ثم فقتلوه، هتله الشرؤلة فنفديتؤ بقتله، القاصى 

السسب،.عل مبنة الماهرة لأف الشاهدان؛ هما ممل قاليي هتله، 

فأكله،عليه، الأسد فوثب الأسد، أمام شخصا رجل ألقى الثامحى؛ المثال 
يمكنلا لكن مباشر، والأسد متثس،، أنه مع ألقاه، الذي الرجل عل فالقان 

الأمد.عل الضان إحالة 

ثالث،فجاء رحل، علمها فوقف، الثارع، ق حفره رجل حفر الثالث،: القال 
مباشر،لأنه الدائر؛ عل فالضمان ومالت،، الحفرة نر ممهل حتى الرجل هذا فدغ 
ماالأرض عل ومقعل دفعه لو إذ مايت،، ما الرجل؛ فيها نشل التي الحفرة ولولا 
هذابدغ صار فالويت، عادة، مومحت، -ها نحصل لا أيصا نحريها والحفرة مالت،، 

البامر.عل الضمان فيكون متسبّسؤ، والحافر مبامر، فهو الرحل، 
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ببم'-ُّْوَ؟ُ'ِْ يعلمكملم اتا راكدا وسالم; عليه الله صل قوله من كله هدا ومآحد 
هولكنه فصار واللام، الصلاة عليه الرسول لكلام الس_ا فهو ديكمءا، 
التكلم.

اللهصل التي لأن بنتها؛ الجمع عند والإيان الإسلام ب؛ن التفريق " ١٢
—ماالثؤ هو والإيان العلانية، هو الإسلام فجعل بينها، فرق وسلم آله وعل عليه 

كقولهللاحر، متضثنا صار أحدهما؛ أفرد إذا أما حميعا، يكزا إذا وهذ،ا لقيِح- اق 
الإسلام.يشمل كا الإيان يشمل ٣[ : oJijlil]ه دبما آلإملم لكو ؤوثض،ت تعال؛ 

مىآلمهممتماأوأليا سَ؛ان ءؤ»أمثئا تحال; وهوقوله إشكال، عندنا ويبقى 
المؤمنين.بدل الساامذن فجعل [؛ ٣٦نزآلسبيزه ضرين ييا ر؟تنُا ثا 

ننين ضر ي؛ا وبمد.دا ؤءتا قال; تعال الله إن يمالت أن ذللث،; عن والحوابا 
لمةمفهي الإسلام، ءلاهرها لكن اللام عليه لوط امرأة لأن أتتياز،ه؛ 

ونحلفت،المؤمنون، هم نجاهم الذي لكن لمون، مإلا فيه ليس فالبين-، ظاهرا، 
٠بمومنة ولت، لمة، ملأنها المراة؛ 

العقيدةتصح لا التي الإيان أرلكن أحد وشنه حرم بالمدر الإيان أن — ١ "١ 
أما٠١الواسهلية؛،; الالعقيدة ق اممه رحمه تيمية ابن الإسلام مخ قال ولهدا تبا؛ إلا 

والخإعة،القنة أهل الناعق، قيام إل المنصورة الناجية المزقة اعتقاد فهذا بحد; 
ولاالعقيدة تتم أن يمكن فلا الأرلكن، بقية وذكر  ٠١وملائكته...ياممه الإيإن وهو; 
وشنه.محرم بالمدر الإنسان يومي حتى تصح 

عليهانثه صل لقوله ئزا؟ القاأر ق وأن محرا، القدر ق أن إسارت، — ١ ٤ 
هوالشر؟وما هوالجر فا وسرْاا، ررحمْ لم; وم



jU اسءةوعلا،ة والإسلام سوهت؛

كالها1المدوران أو والمقدرات ثر، فهو يضر وما جمر، فهو ينقع ما الجواب' 
أولمحاهم•دينهم ي الناس يضر شر ئما دنياهم، أو دينهم ل الناس ينفع حثر إما 

تعال،اض س والمدر وشرم، محرم بالمدر الإيإن نمول كيف قائل• قال فإن 
يضافلا يعني! ٠، إدالثاااار ثس رروالشؤ وسلم! عاليه افه صل المي قال وقد 

إلياك،ولأسإلك؟

الثرنمول! أن هدا، عنه اممه رصي عمر حديث، وب؛ن هدا، بين الحمع قلنا؛ 
الفعل،ق وليس المحولأيت،، ق الئؤ أن يعني! المفعول، ق ولكنه الفعل، ق ليس 

الحياد،يفر كان ؤإن حتى فيه، ثالث، لا حر هوتقديره— —الذي تعال اممه فتقدير 

ثزا.يكون هوالذي والمقدور ا''لقؤ'ى لكن 

فهوبائناممه، نحالوقايتؤ س لكنه اممه، صفات، س ليس نحلم— ~ك،ا والقدور 
وجل•عر عنه منفصل 

هلبمعنى! عام؟ شؤ هو وهل محص؟ ثر هو هل المدور، ق الثؤ هذا ثم 
الناس؟بمنع عام هوثر وهل علميه؟ محير لمن هوشؤ 

بالنسبةعاما >وثا وليس عليه، قدر لن بالنسبة محقا شزا ليس لا، الخوابج! 
الناس•بمنع 

لقولهارتكبه؛ يسب، إثر عل بمصيبة أصيب، برجل مثلا لذللث، ولنضريب، 
َةثمهعن ويعمزأ أيدقؤ كثبمت، مما مهبمتكو تن منهظم ؤ تعال! 

خراالمصيبة هذ0 فصارت فعله، الذي الذو_إ تكفر المصيبة فهذْ ■٣[، ]الشورى؛ 

رقمونامه، الليل صلاة ل الدياء باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(٧٧١.)



انالإيماب كت

يكونوحينثد وشر، خثر مها بل محقا؛ شوا وليت وجه، من وشرا وجه، من 
الرحل.هدا مئات عن بما كفر تحال اف لأن ^١، لها اش تقدير 

بل— له بالنسبة —حتى محقا نزا ليس هدا— أصاب —الذي الشر صار فإذا 
الأذىمن فيه لحقه فإ فيه! الشر وجه قاما وجه، من وخثر وجه، من شر هو 

واحتسب؛صر فان لميئاته، كفارة ا،لصيية هن.ه كون فيه؛ الخثر ووجه والضرر، 
درجاته.رقعه فيه كان 

إذاوالريع سقيه، امى أي■ ودعه، قد زيع عندْ شخصا لوأن اخر* مثال 
بالنيةالسيل فهدا عظيتأ، ميلا اممه فامطر يضزْ، ذلك، بعد الماء فإن سقيه، أمي 

محر.للعامة بالنية لكنه ررعه، يضر لأنه شر؛ الريع لصاحب 
أمران!مبق ما وحلاصة 

قولكنه فعله— هو —الذي وقدر0 افه قضاء ق ليس الثر أن الأول! الأمر 
نمال.اممه عن متفملمة بائتة محلوقاُت، والفعولأيت، مفعولاته، 

محصا،شنا لست، الثر— فيها ~النى اكعولأيته هذه أن الثاق! الأمر 
وجهمن وشر وجه، من خثر ما- أصيما لمن -بالسة هي بل عاما؛ ثرا وليتا 

عاليهاطة صل قوله محنى ت؛يرن فبهذا خاصة، تكون الناس لعامة ويالمبة آخر، 
راوالئثل4شإدك،(<؛وءلآلهوّئا: 

ُالنا؛)اهمحكا د١لمبناتثت، ألم ؤ، ءثهزألت١د ؤ تمال! اش قول وتأمل 
أي![، ٤١]الروم:تيأمي،ه تلهم حمؤأ آئتم، بمص وليمهم عام، هذا [ ٤١]الزوم:

منخثر افه إل فرجوعهم يرجعون، لعلهم عملوا، الذي بعض جراء ليذيقهم 
لهذا.فانتثه خثر؛ ال— الفق — هذا تمال اش قضاء ق فصار كلها، الدنيا 



السامةوالقدروملاعة الإبماذوالإسلام ّ>ا؛ة باب 
 ^^^========^^^======—=ً٩٣

وجهعل وهي مراتب، باربع الإيإن من فيه لابد بالقدر الإيان أن واعلم 
الأحمال:

وازنةبالكتابة، الأمان الثانية: والرتبة بالعالم، الأمان الأول: الرتبة 
باش.الاسمان الرابمة: والرتبة باقة، الأمان الثالثة: 

تيل فك،ا التفصيل، وجه عل ساما أما 

عال؛تعال اممه بأن نومن أن فهي بالعلم~ت الإيان ~وهي الأول الرزية همأما 
عليهكنفى لا نحلوقاته، وأفعال أفعاله، من وتفصيلا، حملة يكون، ويا كان يا 

شء.

كتبتعال اممه يأل نومن أن فهي يالكتا؛ة~: الأمان ~وهي الثانية الرسة وأما 
الرتبت؛ن،هات؛ن ودليل الساعة، تقوم حتى ئيء، كل مقادير الحفومحل للوح ال 

ءؤإنالعلم؛ هذا رأمحدءفي؟ه، ؛؛^ ٤٤١٢ؤ، ما بملم اثت لكث ثلم ُؤأذ تعال؛ قوله 
أن:أخثر تعال افه أن وذللث، لالخج:*ما[؛ ن؛اريم أش عل، يلك !،^L^ د!للك- 
صظ ١^!، قاَل:أكئت،؟ ^١ زبؤ، دال; ١^،، د١ل: م الهُ خلق ى »أئل 

صبماص,ءامحثائإل:زمايتت«ا'/
وماذارب بقوله: الأحمال هدا عن استفهم لكنه تعال، افه أمر امتثل والقلم 

وحل.عز اش بإذن القيامة يوم إل هوكائن ما القلم فكتب، أكتب؟ 
ثيءمن ما بأنه نومن أن فهي يالشيثة~: الإيان ~وهي الثالثة الرتبة وأما 

لروما كان، اممه ثاء ما ف) اض، بمشيئة إلا أوإيجادا عدما والأرض الماء ق يمديث، 
الملمون.عليها أجع كلمة هدْ يكن(، ل؛ يشأ 
(.١٣٣ رقم)٩ والقالم(، )ن سود0.' ومن باب القرآن، ضر كتاب الرمن.ىت أحرجه )١( 



انالإبمأب كت

العبد،بفعل يتعلق ْا وأما دمشيمم<، أنه ظم تعال، الله بفعل يتعلق ما أما 
هومباشرة للفعل فالشائى تقدينا، تحال اممص وبمشيئة مباشره، الحبي بمشيئة فهو 

مشيثتازتفهاهنا وحل، عز اقئه هو تقديرا لفعله والساش العبد، 

•العبد مشيثة وهي البائرة، ء-ليها ترسب، مشيئة الأول؛ السيئة 
فه~؛إ العموم هو ا حمن الفحل ها عالترلتإ مئة ايانية. والمّيثة 

وجل.عز الله مشيثة هى وهده ، الشيثة— 

إلاثيء من ما أنه نومن أن فهي يا"قلق-؛ الإيان ~وهى الرابعة الرنة وأما 
كله شء يكل حلق وتعال؛ تبارك اممه هال، ممص، محلوق وهو 
فهوثيء وقحله ض، فهومحلوق ثيء، فالإنسان اصتثناء، ولا تفصيل غير من ثيء 

تعال.لله محلوق فهو ثيء فكل لله، محلوق 

وما-ءلأقؤت ؤإقء ؤ فقال(! العيد فعل حلق عل وتعال سبحانه الله نص بل 
موصولة،إما قيل؛ هده ونما( تعملون، وما خلقكم [، ٩٦]الصافات: سالنثه 

لأزمالمحنين، وكلأ وعملكم، أي" ْمدرية، إما وقيل؛ تحملونه، والذي اي" 
يالعمولحمل الذي العمل يكون أن لزم ممه؛ محلومحا كان إذا العمول( فان للأخر، 
تعال.فص محلوها 

بأنيكتفى فإنه الباب، هاوا العامة لتعاليم ية بالنأنه إل التنثه ينبغي وهنا 
والثإراطص، من والحدب اطه، من الهلر تقولا1 وشره، خيره بالمدر نومن لهم؛ يقال، 

التفصيل؛يدرك لا الحامي لأن عموميارّت،؛ له ت،وكر يعني؛ وهكذا، اش، من الهليبة 
شكوكاالشيaلان عليه فيولد يغرقه، بحر ق دخل التفصيل، ق دخل إذا ربإ ولأنه 

عنها•يعجز ووساوس 



اسءةوءلأ«ة والقدر والإسلام الإبمان سرقة باب 
 ^==^^====^======^====٩٥

-الإملامية فالأمة الأربعة، الأركان :آذْ الإيان من لابد أنه والخلاصة: 
عنها،وحان، فيها غال و\ن ما فيها ا-ختالمتا بل عاليها، تفق لر القيالة~ تتقبل الي 
وئفرط.مثرط بتن ما وهم 

ياافرالقول مع لكن الأرح، الراتب هدْ كل فأثبتوا ا-إلؤثة، فيها غلا 
—أعنيإمم حتى إرادة، ولا اختيار أي له ليس فعاله~، عل محمّ الإنسان أن ~أى؛ 

القولمن متكئ هذا أن ثالث، ولا اض، فعل نفس العبد فعل جعلوا علامم" 
مهلةدرجة فهو الوجود، بوحدة القول إل نهولة بكل يودي هدا وأن وزور، 
فعلقالوا! إذا لأنيم الوجود؛ بوحدة للقول الصعود وعرة غجر المدى، قصيرة 

اض!هو الإنسان نقول! أن إلا بقي فإ اممه، فعل هو الإنسان 
بئنفرق ولا فيه، اختيار له وليس فعلمه، عل محبور الإنسان يقولون! هولاع 

الكلدرجة، درجة السعلح من ينزل وآخر عليه، مهرا الستلح من يلقى شخصن 
عئثرحيمثا ءلالما وجل عز افه يكون أن يستلزم هدا لهم؛ فقيل اختيار، بغجر يفعل 
هذا؛فعل إذا ليس؛فلالم اش إن قالوا! عليها! يعاقبه ثم السيئاُتح، فعل عل الحبي 

الملكه ق والمتمحزف، ملكه، ل تصرف فقد المهلح ءذب،ا ؤإذا ملكه، الكل لأن 
أنه، يعرفعاقل كل إن نقول! لأننا صحيح؛ غير ولكنه كلامهم، هذا ءلالما، يكون 

يعهلهولر ففعل دراهم، عثر علميه وسأء3ليلث، كذا افعل ما! لشخهس أحد قال لو 
ولوكانملكه، ل كان ولو حتى ظلم هدا يقول،• عامل كل فإن الدراهم، عسرة 
فاحلفه.وعدم لأنه عبده؛ 

إنوقالوا! العيد، إرادة بإثبات تهلؤفن، ثانية ط\وةة الخ؛ردة، مقال وق 
هموهؤلاء علاقة، أدنى فيه فه فليس وفعلا، إرادة مستقل الإنسان 

الأنة.القدرية،محوز 



انالإيماب كت

تأنق،ميعنى• انف، الأمر إن قالوا! غلأتيم أن أول ق تقدم وقد 
تعال.الله علمه وقع فإذا وقع، إذا إلا العباد  L[4_)بإ تعال فه علم ولا 

—ذكرناها —التي الأربع الراتب، بيذه آمنوا فقد والحإعة، الئنة أهل أما 
محمالذي الفعل بين، الفرق، يحرف الإنسان وأن ؤإرادة، اختيارا للعبد بأن وآمنوا 
حكموأسقهل العقوبة، أسقهل افه إن حتى باختياره، يفعله الذي الفعل وبين، علته، 

إئييكعت س ءؤ تعال! يقول الكفر، وهو الذنوب،، أعقلم عل أكره عمن الفعل 
١]المحل: الأية ه إآيي م2لتان وهلتهء لفره من إلا بمدإيشهء من  ٠٦.]

آلهوعل عليه اطه صل المي لأن الإيإن؛ مرانك، أعل الإحسان أن - ١ ٥ 
الذيلأن والءإل._إ؛ الشوق عبادة وهذه تراه، كاثك اطه يعبد بأن وصفه وملم 

رتبةمن أعل وهي ؤيهللثه، يراه أنه يتصور الذي لهذا فيثتاق يرام، كانه اممه يعبد 
منه،، فحفيزاك« هإثه د،كررئزاه، لم ررمحإف وسلم؛ عليه اطه صل قال ولهذا الهرب،، 
درحتقزتالإحسان يكون معليه الهرب،؛ مرتبة والثاق! الءللبإ، مرتثة فالأول! 

تراه.كأنلث، افه تعبد أن ! — أعلاهما —وهي أولاهما 

علتعبده لر ؤإن يراك، فإنه ترام تكن لر فإن دو"يا~• —وهؤب الثانية والدرجة 
منه.فحم، يراك، فإنه الوصف، هذا 

مقثيإ،ملأ، -بما يحلم فلا الله، إلا تاق متى يعلم لا الساعة أن — ١ ٦ 
مريسم، ولا 

تعال!قال كإ واللام، الصلاة عليه حميل نحلم— —فيإ الملائكة وأقري، 
اممهعند بانه فوصفه ٢[، -٠ لاككوير:بم١ ذك،آدمبم،ه عند مْ ذك، محبموبيَئثك لئول، 

وعلا.حل العرش هوصاحب، لأنه تعال؛ 



uU وهلا،ةاسعةالإببمانوالإسلام «مهت

اوساءة؛عن لا ذلك وْع وملم، عاليه افه صل محمد الرمل وأفضل 
متىيعلم أنه ادعى فمن وعليه• السائل"، مى بأعلم عنها النوول ُرما ءالت ولهلا 

الساعة-علم يدعي -الذي والأول كافر، فانه صدقه ومن لكذتحح، فانه الساعة؛ 
.— باض —والعياذ بالكفر مصدق كافر يصدقه والذي كافر، كاذيط 

قالواحيث، كفر، فإنه الساعة قيام تحديد عن الصحف، إحدى ل نشر وما 
منالألمن تمام عل تقوم سوف، الساعة أن الغربيين^ من السفهاء بعض "عن 

اأوشبهه! منوامتج سبع قيامها عل بقي يحني• اللائي، التارخ 
أيأثاراتياءا، عى قال! ولهل.ا وعلامات،، أنراطا للس.اءة أن — ١ ٧ 
دن-را,عل الدالة علاماما 

لكنالساعة، أشراهل ق والرسائل الكتب، اف— -رحمهم سؤ ألفوقد 
حين،من أما إلا السند، حيث، من ، صعافأحاديث، الساعة أشرامحل ق وردت 
الاحتراس.محب ولهل•ا لها، ؤيشهد يصدقها، الواسر لأن قوية؛ الواير 

أعلمولا القتل، يعني! الهزج، كثرة حمالتها1 ومن صحيحة، أشرامحل وهناك 
نتعكانت، ""التي الجمهوريات ق فالقتال الأيام، هالْ كثرته مثل القتل كثر أنه 

الصومال،وق والهرصكؤ، البومة ق أيصا وكذ.للثج الأول— ق السوفيتي الاتحاد 
وكثثر•قاتم أحرى، مواطن ول، 

يدريلا أنه مع القتل، كثرة من العفليم— اف —ممحان يتعجبؤ فالإنسان 
باف--والعياذ القوس ق محيش شيئا فكان قتل، فيم األقتول ولا قتل، فيم القاتل 

القتال.عل واحد كل يةد.م ثم 

علمعناه أشكل مما وهذا ربتها، الأمة ثلمي أن الساعة؛ أمارات من أن — ١ ٨ 



 __٩٨

الأمةأن معناه فقيل! أجوبة، بعدة ذلك عن وأجيب الله، رحمهم العل،اء يعص 
الملك——ست، الخارية هازه جارية، أنثى فتلمي فيهلآها الملوك، من مللن، محت، تكون 

رثتها.الأمة فولالُت، لها، سيدة لأمها ية بالنفهي، 
للملكؤ،بنتا تلد معينة أمه الراد وليس الخنس، بذللمثج الراد أن وقيل؛ 

وملوكا،أسيادا يكونون الإماء أبناء أن أي؛ الخنى، الراد بل لها، سيدة فتكون 
رىوسلم: عليه الله صل قوله بدليل ووفرما، الأموال، كثرة عن كناية وص 

كلمهاأوصاف أربعة فهدم القانا،، ل يتظ١ولونى الئاء رعاء العاله العناه الخماه 
البنيان!ل يتهلاولون ذللث، بعد ثم الفقر، عل تدل، 

والعراةنعال،، عليهم ليس الذين الجفاة الساعة؛ أمرامحل من نوعان فهذان 
فليسواحضارة، عندهم ليس الساء ورعاء فقراء، عالة فهم ثياب، عليهم ليس 

االبنيان ق ؤيتتلماولون الحاصرة إل ياتون ذللثح ومع بدو، هم بل بحمر؛ 

الغنميرعى —ئدذإ— البادية ق الصبي كان فقد واقعة، الأوصاف وهده 
ثمشر، أيصا وهو شر، وأبوه حافتا، إمحللأيا، ثياب عليه ليس عاريا، 
البنيان.ق يتهلاولون وصاروا البائية، هؤلاء تحصر حتى الأمور 

أمرين؛يثمل البنيان ل التهلاول وهذا 

الخلاولفيالآننواترحرفةؤص؛

حيث،الأثة، تعليم عل وملم آله وعل عليه اممه صل الني حرص ~ ١ ٩ 
عنهماممه رصي فالصحابة ؤإلأ الثائل؟«، من ءآتدري عنه؛ افه رصي لعمر هال، 

ظل،سال، مدة بحد لكن مشى، ثم فال جاء أعرابي( هذا ظلوا؛ هذا، عن غفلوا 
راهإثهقال؛ أءالمإ ورسوله افه ،؛ iJiالثائل؟،،، من ®!تدري وملم؛ عليه افه صل 



السامةوالقدروملام والإسلام الإبمان سرقة باب 

يتعلقفيإ وملم عاليه افه صل ورسوله تعال اممه بان الخمع جواز " ٢٠
ثمت يقل ولر ، ١١أعالم ورسوله ارافه عنه؛ افه رمحي عمر لقول الشرعية؛ بالأمور 
تعال،الله حكم هو واللام، الصلاة عليه الرسول حكم لأن وذلك رموله؛ 

بالواو.مقرثا يأق فالهذا الله، هوعلم بالشريعة الرسول وعلم اض وعلم 
ررهداوسالم! عليه افه صل قوله من هدا ويوحد معلم، السائل أن " ١٢ 
أنأحل من لكه راّاوقتاا، فيقول: يصدق، لأنه دس5لماا؛ أثاثمهكج' جميل 

الفائدة!هده عل ويتفئع الماس، يحلم 
علمها،إل الماص نحتاج مسألة محاك كان إذا العلم لهلالم، ينض أنه - ٢٢

،iiJJbويكون ، — يعلمها هو كان —ؤإن بذلكؤ الماس ينتفع حتى عنها يسال أن 
معؤا.

بعدتفتي الأو لأستاذه الملميذ يقول أن الأدب سوء س هل مسألة: 
يسألهكيف لللائ،؛ عجبوا عنهم افه رصي الصحابة لأن ،(؛ si^l)^.له: إحايته 

"

ويصدقه؟!

وسلمعاليه افه مجل قال حسث، النوء هدا زال لكن نحم، الذلاهر: الحواب: 
عاأاتسأل الأدب س فلس ليكم١١، يعلمكم أتاكم ■؟ريل ءهدا ذلك: بعد 

الصلاةق العورة سر فيقول الصلاة؟ ق العورة مر حكم ما مثلا؛ وتقول 
زيادة؟عن كان إذا السهو سجود حكم ما مثلا• أوتقول ا صدقت، فتقول: مزمحل؛ 
أنملث، لا فهذا إ إذن؟ تسال فلمإذا صا.قت،؛ فتقول: الثلأم؛ بحد العالم: فيقول 

أدب.سوء فيه 



انالإيهسطتاب ١

بأنيعني! التعجب، مسل عل تكون وأحيائا رامه، ٠^ يعفهم أن كإ 
ؤلهربأن كذلل؛، يكن لر فان ذللث،؛ أشبه أوما أووعدا وعيدا مثلا الإنسان يدكر 
لكنهالأدب،، سوء من أنه ~أيقا~ فالفلاهر إ نحم ا نحم فيقول! عاليه يملي كأنه 

مايما.التكلم ذللثج من أهون 

_؛زئ;ن كامل؛_^، زأثو ١^ي، محي محئد;ن خدنتي ٨- 
ص،صشاه;نمحبمة،صمحين

دال1ذلك،؛ أُ،5نوا ١^^، شأن ِفي ه ثكلم بإ معني يكلم لع يال،! يعمر، 
ُمعنىاخديثج، وساقوا حجه؛ الحممي الرحمن عبد بن وحميد أنا ئحججتج 

أحرف•ونقصان زيادة بعض وفته و1ٌسادْ، كهمي عديث، 
بنع؛،ان خدسا القطان، سعيد بن يش حدثنا حاتم، بن محمد وخدش ٨" 

^ء،بجينتيام؛فالأ:كيثا
عنيهز كنحؤ ا-قد.سثا هاقتص فيه؛ مولول وما المدر عمن، بى اش عد 

شقا•منه مص ويد ثتيٌينزيادة، وفته الئن؛ عن عنه، الأه عمرنصي 
عن١^^، حدسا محئي،، نن يوص حدسا الثاعر، بن حجاج ولحييي ٨" 

ا•لحد"يثهما بنلحؤ البئ؛ عن عمر، ص عمر، ابن عن بنبممر، ح عذ أمحؤ، 
يكونأن الناJحات٠ من يلرم لا أنه إل إثارة وفيه متابعايتؤ، كله مبق ما [ ١ ت 

يدلككمي الحدث، أصل عل امق إذا وأنه نقصان، ولا فيه زيادْ لا اللفغل 
وتقويه.متابعه 



وابالإبم1نمامريي1ذصامم

عيابن عن محنا جرب؛ ن ورُمح ني، أبا بن بي أبو وحيكا ٩" 
عمروبنبن ررعه م عن حيال، ى عن إبرامحم"؛ بن إنكاعل حدكأ رمرت "مال 

ممال1رجل؛ هآتاه والناس باررا يوما الله رمول كاف ت محال هزيزه، م عى جرير، 
ورمله،ؤكائه وكتابه وملائآكته محاق نومي )؛ ١٠مال! الإيإن؟ ما اف رسول يا 

>)الإيمأنعافَداو:الإنلأ؛؟ \ق\ظ ننول ;ا مال: الآخر«، باص، ث;ؤمن 
وثصوماأمئوصه، الرٌكاْ ونودي الصلأْ وتقيم ثسا، به تشرك لأ 

هايلئ،، النه'^١٠!^،^١٥ثنثد اا1نى داو،أ الإحنان؟ ما ! ٠١٥١رمول يا  ijliرمصال،ا. 
^١ادؤول ررظ قال: الثاظ؟ م اش! زئوو :ا يراك«، مائه ئزاة لا !ن 

منمداك زبجأ الأثه ^^٠ إذا أئزاطها: عن تآخدمم، ولكن ١^، من (هآ 
ثإذاتطازلمن؛^١^١، مداك الناس ص الحفاة الواة 'كانت، ثإذاآئزاطقا، 

ملأسإلأض«متلأصلاله
وماآلآدحاءَ ؤ، ما يبمؤ ألتث _ واأرلألناعن طأ عندءر أف إن ؤ ومثم؛ عيه 
J،j ،ه،عير"م—ثر أف إف نؤت أيني، يأى مس ثديف يما عدا ثمحيصب مادا ثص ^؛

الثجلااؤآ ررردوا وملم؛ عي الله صل ادله رئول ممال ح-4ل؛ أذبر ثمم مال؛ 
■؟لجيل،هدا  ١١ومئمت عليه اممه صل اه رمول ممال مسا؛ يروا هلم لردوه يأحدوا 

با؛دطمهزءا"ل

كهمسرواية من الأول الحدين، لسياق محالم، السياق هدا أن شك لا [ ١ ] 
وذكرهبالمدر الإيإن يذكر لر الحدين، هذا ففي أومر، الأول الرواية وأن اممه، رحمه 



الإيماناب كت
=^١٠٢ =—^==^==^^=^=^=

والإيانوبالبعث تعال الله بالقاء الإيإن ذكر الحديث هدا وق محاك، 
•الرواة عل احتلائا هدا ق أن والذلاهر الأحر، يالبعن، الإيإن هو  ٠٥١يالقاء 

UJ>i5 ، —تشركولا افه تعبي• أن يالتوحيي• الإسلام فثر اللفظ هدا ق —أيصا
اللفظق بينإ بالرسالة، وسئم عليه ايله صل للني الشهاي■؛ ين•كر ولر شيئا، به 

اممهصل الله رسول محمدا وأن ايثه، إلا إله لا أن تشهد أن الإسلام أن ذكر الأول 
الم.وسعليه 

•الحج يذكر لر وها الحج، ذكر الأول اللففل ل — —أيصا 

لح؛الأئو بشر، ن محئد لحدثثأ تحر، ا،-عاثكأمحثدينتياشين 
بمها«،:ض:إنؤ وو؛وُت، )١^١ رزاَيه: ق أن غي ْقإة، الإنتاد، ي.^١ 

الما'ري•



هوؤيياذيهاسالإسلامU باب 

ممالهماهوؤيياو الإسلام باب 

الثنماع-؛ائن -زم: محارة عن جريث، -ثدتثا حزيب، بن ومو حدش ~ ١ ٠ 
ررتلوق®ت وملم عليه اممه صل اطه رمحول مال هال! هزيزة، م عذ زرعه، م عذ 

مااف،أ رقول يا قاد.' ركشه؛ عند ئجلل رجل، مجاء تنألوه؛ أذ مهابوْ 
وتصومالصلأْ، وميم ثقا، ياممه تشرك لا ١٠ماوت الإنلأم؟ 
محاقنومن )، ١١١مال! الإيان؟ ما اض! رسول يا دالث صدهث؛ هال! رمصال«، 

قال!كله،ا ئالمدر وتؤمن بالبمي، دتوبن ورملؤ، ؤلمايؤ وآن١بؤ وملائآكته 
جغذإذراه، الأوت'كاتالئ، عمشي ررأن قال،! الإحثان؟ ما اش رسول يا قال! صدقش؛ 

قو؛نش اش! نقول ثا قال: ضدنش؛ قال: :راك«، و واة محن لا 
ذؤذ^١ عن وشأخدئك الثام، من بامحز ^1 اشؤول  ٧١١ثاو: 
الئأاه؛ةاووك١^١٤ ه زأ:ث ١^١٠^١، من مداك نبجا؛ تلد الزأك 

منقداك الجان؛ امحم رعاة رأيت يإدا منماطها، مداك الناس؛ 
ءلإءثثُ أض ان > وأ: ئأ اش«، إلا بمتئهن لا الم، من م ِو أشزاطها؛ 

ؤثاعدا دبمكسب مادا نص _jj£، و>ا آمحيءاوّ ؤ، ما رثانث أيمنث وُأريث ١^٥^ 
افهرئول قثال الرجل، قام يم قال؛ ه؛ حبثر عيمِ ئمب،إةألده لني< مسأى ثديي 
ررهداايثه؛ رسول ممال تحدوه؛ قلم نالتمل علأ؛ا، ررردوْ وسئم: عليه افه صل 

سألوا١،.أذث٠ثلئواإللم أراد 



انابالأي4كت

الإسلامأحدأركان مي التي اسوات بيان باب 

عنافش، اممه عد ئن طرف بن حمل بن نعيد بن مئ حدتا ~ ١ ١ 
بنطلخه نبع ج أبثه؛ عن نمحل، م عن عي-؛ رئ -محا م بن نالك 

دويسئغ الؤأس، يائئ ثجد، أهل من افه ننول إل رجل جاء يقول• اض، عبئي• 
الإنلأم؛عن بمأل ص هإدا اممه، ننول مى دئا حر مول، ما ممة رلأ صوته 
هال1عيثهن؟ علإ هل ممال! و\}ؤؤ'ال اليوم ز صلوات خمس ١١اض1 رسول ممال 
إلاأللا؛ ١١ممال! علإعينه؟ هل ممال! نهرزمصاو،،، وصيام يطؤغ، إلاأو لألا؛ 

أنإلا ^؛ ١١! jliي طو م ممال! الزكاة؛ ١^ ننول لة ذم تيغ«، 
ممالمنة؛ أمص ولا ٥^١ عق أنيد لا والأه يقول! وهو الرجل مأدبر مال• ثطؤغ"• 
صدى١١.إذ أفلح ١١اممه! رسول 

بنإنهاعتل عن حمعا تمحي؛ بن ومحه ايوب، بن بجط حدش - ١ ١ 
س:نضاش،ضاتيذلاشء

افصل اش رمول ممال محال! انه عير مالك، حديث، يحو ا-ةديث،؛ تبمدا وتلم 
ُ. ١١٠صدى إذ وأبيه، الجنة، لادحل صدايى،اأوت إذ وأيه، وتلم؛ علة 

ووجوبالزكاة، ووجوب الصلاة، وجوب بيان فيه الخدين، هذا ]١[ 

يتهلؤع.أن إلا غيرها يجب لا وأنه رمجضان، صوم 
صلاةتحب، لا أنه ل أصلا الحديث، هدا افه رحمهم العلعام بعض جعل وقل• 

واجب،،إنه قيل! مما غيرها ولا المجد، تحتة ولا ؤ، الكوفصلاة ولا الوتر، 



طببطناسواتامصاحدارئنالإسلأم

يتطؤع،أن إلا ذكر، ما غر عليه يكون أن نفى وسلم عليه اممه صل الني إن وقالت 
الحاجة.وقت عن تاخثره قبوز لا والبيان البيان، سياق ق وهذا 

وملم،اله وعل عليه افه صل النبي حياة احر ل هذا أن الظاهر إن يم 
شيئاأن ادعى من أما يقال: ص اكامعة- المنة هو -الذي الوفود عام ق وذلك 

قوله.صنف عل دليل الحديث هذا فإن سبب، بدون محبا الصلوات من 

لأنقوله؛ صعق عل يدل الحاليث فهذا واجب، أنه ادعى من مثلا، فالوتر 
كانفلو الخمس، كالملوات فهو بوقت،، مومت، هو بل ممبب، له ليس الوتر 
وسلم.اله وعل عليه الله صل الرسول لبينه واجبا 

إنإ؛هنوملم عليه اينه صل النبي إن يقال؛ فقد بك،، ؛واجباكان ما وأما 
فلاهذا وعل بسببه، مربوحل فإنه سبك،؛ له ما أما سثب،، لها ليس التي الواجبات 

عدمعل أو مثلا، ، الكسوفصلاة وجوب عدم عل دلالة الحالي.ثه هن.ا ق يكون 
الواجباتوسلم عليه اممه صل الّ؛ي، ض إنا نقول: لأنا الجد؛ تحية وجوب 
ويدلبثه، بمربوط فهو سبك،؛ له ما أما والليلة، اليوم ل تتكرر التي اليومية 
افهصل النبي لقول يمل؛ أن عليه لوجك، يصل أن نذر لو الأسان أن لذللثج، 

يقل؛ول؛ ثهلؤغ®، أل ارإلأ قال؛ وهنا ، النه يطع ااسثدرأل وسلم؛ عليه 
تنذر.أو تطهمع أن إلا 

متصلالاستثناء هذا هل غؤأه أل إلا لا،  ١٠وملم؛ عليه اممه صل قوله وق 
ْنقني؟أو 

إنإذ واجتا، التهلؤع لكان متصلا، كان لو لأنه a__^؛ هو الخواب؛ 

(.٦٦٩٦)رقم الطاعة، ق اون.ر و1ب والدور، الأييان كتاب البخاري؛ حرجه أا 



انالإيهاب كت

لا،الكلام! تقدير فيكون هذا وعل منه، التثني حنس من يكون المتصل المتثني 
ماغ.فلا تهلوعت، إن لكن 

منإشكال ء صدى إذ وأيه *١٥؛^ وملم! علميه الله صل الجي قول ول 
وجهيرأ،ت

يستمثم؟أن بدون وسلم علميه افه صل أقم لماذا الأول؛ الوجه 
ام،الأسقمقام ق محن القسم إن يقال؛ أن الإشكال هدا عن والحواب 

الحكم.توكيد تستدعي الحال كاJت، إذا يتقثم، لر ؤإن حتى التوكيد، مقام وق 

ست،وين. بالأب،، حلفج فانه اروأيه؛'، قوله؛ هو الإشكال؛ من الئاق الوجه 
»لأفقال: بالاياء، الحلم، عن النهي وسلم آله وعل علميه اقه صل الني عن 

»منقال؛ أنه عنه حاء وكذللمثج ، باف،ا ئلتحلص حالما ومن"كاذ وابائ،كلم قنلئوا 
الحوابؤ؟^ ٠ أوأئزكرار كمن ممد افه بغر حلم 

أجوبة:عدة فدكروا الحدسثج، هدا عن الإجابة ق الله رحمهم العلمإء احتلن، 

منوذللئ، وملم، آله وعل علميه افه صل بالني خاص أنه الأول؛ ابواب 
وجهتن؛

كإأباه يعظم أن وملم آله وعل عليه اممه صل الني بد الأول؛ الوجه 
أنأي؛ واللام، الصلاة عليه الرسول لغير تع لا الخصلة وهده مولاه، يعفلم 

(،٧٤٠١رقم)-؛ا، تعالوالامتعاذة اش بأص،اء السؤالا باب التوحيد، كتاب أ"محه )١( 
(.١٦٤٦رقم)اف، إلا لاإله فليقل: والعزى باللأت حلف، من باب الأبجان، كتاب ومسلم: 

(،١  ٥٣٥رنم)اف، بغم الخالق، كراهة ق حاء ما ياب والأبجان، الندور كتاب الرمدمح،: أحرجه )٢( 
(.٥٣٢ رقم)١ بالاباء، الخف كراهية j باب والنذور، الأبجان كتاب وأبوداود: 



بيانباب 

عاليهالرسول لكن مولاه، منزلة أباه منزلا بابيه، محلف أن يمكن الرسول غثر 
هذا.منه سعد والسلام الصلاة 

وعلعليه اطه صل بالني خصوصيته عل الدلالة أوجه ~من الئانير الوجه 
وهوله،وملم آله وعل عليه الله صل الرسول فعل تعارض إذا أنه ت ~ وملم آله 

أحوالمراعاة واحتإل النسيان، واحتيال الخصوصية، لاحتيال مقدم فقوله 
رامرحكتابه ق ااإه~ ~رحمه الشوكال عليها يمثى قاعدة وهذه أحرى، 
بالرسولخاص هدا إن ت البنيان— ق الكعبة بار امتن. —ق قال إنه حتى ، ر ٠؛ المنتهى 

محلاالنائط أتيم ®إدا عحه.' اف رصي أيوب أي حديث، لأن واللام؛ الصلاة عليه 
ومئمآله وعل عليه افه صل الني وكون عام، دنتديروها«رآ' ولا القتلمه ثنتملوا 

علمقدم القول وعموم فعل، هدا الكعبة مستدئز حاجته يقضى أيه يؤأ 
ذلك.أميه أوما أوالعد.ر الخصوصية أو النيان لاحتيال الفعل؛ خصوص 

آلهوعل عليه اف صل الرسول قول أن وذلك مرجؤخ، القوو هذا لكن 
الخصوصية.إل ل نعي. فلن الخمع؛ أمكن فمتى منة، كلاهما وقحله وسلم 

وجه؛زتمن ثابتة أما — الخصوصية يدعي —الن.ى القول هل.ا وخلاصة 

وأنوملم، آله وعل عليه اض صل الرسول من الشرك إرادة بعد الأول؛ 
ضرْ.بخلاف مولاه يعفلم كيا أباه يعفلم 

قوله.يقدم وفعله قوله تعارض إذا أنه واكانرت 

منوحا.فيكون وعليه بالأباء، الحلف عن النهي قبل هذا أن الثاف• ابواب 

)؛(نلالأوطارشرحضالأبر)؛/ه؟(.
(.٣٩٤رقم)والشرق، الشام وأهل اس أهل قالا باب الصلاة، كتاب الخاوي: أحرجه )٢( 



انالإيهاب كت

بالتاريخ،العلم النسخ! دعوى قبول شرمحل من لأن ثم؛ ل! الدعوى وهذه 
الحواب.هذا فيسقط هذا وعل مقبولة، غبمر الدعوى فإن التارخ؛ يعلم ب ؤإذا 

أننعلم لأثا ممد؛ بلا اللسان عل نحري مما هذا أن الثالث: الخواب 
بالأبمحلف لن - بالأياء الحلف عن تى -الذي والسلام الصلاة عليه الرسول 

لسانه.عل محري مما ذللث، ؤإنإ ممد، عن 

سبحانهلقوله به؛ ■صرة لا فإنه القاو_<، كسح بدون اللسان عل محري وما 
مح؟ق؛ه'كنتق تآ ثد١ءد٠م وص آبمؤق؛ ثا الم آس يواهدهأ ه وتعال! 
محصد،عن يكن لر ؤإذا [، ٨٩أ'لأثنه ثسم ي الثانية: والأية lJ[YT ،]_؛:؛،

عنه.معفو فإنه 

اللهصل الني حمل الن،ى إن يقال: قد لأنه نغلر؛ فيه —أيقا— الحواب وهذا 
فهاهمحم، الحلمط كثرة هو بالاياء، ، الحلفعن الهي عل وملم آله وعل عليه 
الطر.من وجه له جواب ليه هان.ا، يقصدون يكونوا لر ؤإن ذللثح، عن 

عنموا إذا وتعال سبحانه الله بغثر محلفون الذين من كثير قائل: قال فإن 
لهم:فيقال الحلف،، نقصد ولسنا تنا، ألعل جرى مما هذا إن قالوا: ذللثح 

إلاباممهتحال.تحلفوا ولا الختلآ، هذا أصلحوا 

تحريقا،فيه حصل بثا الحل. أن الأجوبة— ، أصحف—وهو الراع: الحراب 
لايحجمونسبق— -فيعا ال،كتاب كان لما لكن أصلها:)واللبم( ااوأبيها،، لففلة: وأن 

لكنواحلّة، فيها اكرات، لأن بكتابة)وأبيه(، رواقه( كتابة عليهم اشتبه الكلمة، 
ومنقولة؛الشافهة،متقولة؛الكتابة، الأحاديث، لأن جدا، جدا صحيف، القول هذا 

ؤ؟تحريفعن ؛ل.لل؛، نهلقوا ١١وأبيه  ١٠بالحديث،: نعلقوا الذين الرواة إن نقول: فكيف، 



ساناسماتامصاحادارث1نالإسلأم
٠٩====ءًً=ء==^=^ءءءء=====ء 

ئ؛ااشناثكبنئنو!ذابم

الصلاةعاليه بالرسول حاصى وأنه الأول، الحواب هو الأجوبة، وأقرب 
قصد.بلا ان اللمعل نحري مما هذا أن الثالث،: ثم واللام، 

الحاكم،تقديم ءالواجس، ومتثابه، محاكم تعارض إذا أنه الشرعله! والقاعدة 
ونيعبه، فنأحد بالأياء، الحلف عن الهي وهو فيه، اشتباه لا محكم نمى فعندنا 

إلايتيسر إ ؤإن به، أحدنا مقبول بوجه الحمع لما نير إن ونقول: التشابه، هدا 
٠ء^^^م يصن وعنل.نا لأ، بمُلرٌان نا فلمكره وجه عل 

أبيه؟ورب وتقديره: حيف هناك يكون أن يصلح ألا قيل: فان 
البيوعدل الصواب هو هدا كان إذا لأنه به؛ نقول أن محوز لا هذا قتل■ 

عليهتبليغه حلاف هدا صار يوهم؛ تعببمر إل عنه وسلم آله وعل عليه الله صل 
وفصاحته.والسلام الصلاة 

احتإلهأو مثلا، لغة تقديره جاز لو أنه وهو: إليه، التنبه بجب أمر وهاهنا 
أبيه،ورب أفالح لأن: واللام؛ الصلاة عليه للرسول بالمبة محوز لا فإنه عقلا؛ 

الصلاةعليه الرسول يعدل فكيف مشتبه، وأب؛هاا 'اقبغ بينإ: الحواز، واصح 
مأمورواللام الصلاة عليه أنه مع المشتبه؟! اللففل إل الواضح اللفغل عن واللام 

رثؤيثاآيلعألثانه]الأممة:؟ه[.عق ؤؤق٠-ا سبحانه: قال البئن،كإ بالبلاغ 
منللتخلص الأجوبة يعص يذكر العلكاء بعمى لأن ذللئج؛ ذكرنا ؤإنإ 

ذلك،.عل يآزثم_، فيإ أنيفاكر دون الأحاديث، ق عليه اليثري الإشكالات، 



انالإيماب كت

uU  الإسلامفذ\ف هن السإاو

الماممبن هاشم حدثنا الناقد، بكم بن محمد بن عمرو خدش " ١٢
بينادال،ت ماللئ،، بن آنس عذ ثابت، عى ال_مغيرة، ين و نلج حد؛نا الضر، آبو 
لإجذتحيء أف يعجنا قكال ثيء؛ عى وملم عليه اض صل الثه رسول سأل أل 
التاديه،أهل من رجل هجاء سمع، ويحن ثنألة —العاقل—؛ الباديه أهل مذ 

ااصديى<ا.ئاو: أزنلك؟ ١^ أف أيك، لنا فزعم زثولك، أدادا محثد! يا ت ممال 
ئاو:»افُ«. محال: ١^؟ خلق نمذ قاو: »الهُ،ا. دال: ١^؛؟ خلق سذ محال: 
حلىئالدي محال! ا>اله<ا. محال: جعل؟ ما فيها وجعل ا-لخبال، هده وصست، محمذ 

ورعممحال: ®_؛؛،، محال: ارنللخ،؟ آفه الإال، هد0 ودص1، الأرض وحلى الثإء 
محبالدىمحاو: راصديى«. محاو: ولشنا، ^^١ ق صلوات، حمن •عاؤا أف زئوللخ، 
قركا0 علينا ال رسولك، ورعم دالا؛ لأثأتلماا. مال: ؟ ١٠؟،؛امزك أفه أرنلكه، 
مال:»م«. محاو: ^!١؟ آطهُأصك أزنلك، محبالدي ماَل: ضيق(، ١٠قال: ^١^١. 
محيالدىمحال: صدق،،. ١١محال:نثنا. ق رمصال شهر صوم عليثا أف رسولك، ورعم 

ال؛ستإحج علننا أف رثو٧٤، وزعم هال: ررتنم،،. محال: ؟^■١؟ أمنك أفه أرسلك،، 
يالخزأبمكؤ زالدي محال: زل؛ نأ قال: ضيق،(. ١١محال: نبيلا. إَتي انتطاغ نن 

ضيق»كن وسئم: عيه ،' ٧٥١صو الئئ صال منهن؛ أمص ولا عثهن أزيد لا 
ه.يدخلن 

ننذ ثلج حو؛نا ثأ، حو؛نا الندي، ذاثم ئن اطه ضد عدم - ١٢
افهصل افه رسول سأل اف القزآن ق مينا كنا انس: محال محال: ثابت عذ المنيتؤ، 



الإسلامهن اسزال باب 
؛١١^^س^^=^=^=^ًٍ=ء 

يمثلهالخدين،، وناى ميء؛ عن وسلم عليه 

منها؛فوائد، الحديثر هدا ل [ ١ ت 

وعلالزكاة، وجوب وعل الخمس، ال۵الوات، وجوب عل يدو أنه — ١ 
الحج.وجوب وعل رمضان، صوم وجوب 

وملم،آله وعل عاليه الله صل الني مع عنهم افه رضي الصحابة أدب ٢- 
عنمثلوأ لا »امنوأ اؤ؛تك> كأتيا ؤ القرآزت ق عنه تبموا لما السؤال عن انتهوا حيث 
•[ ١٠١تالائارة؛ ه شوكز لكم تد إن أثسياء 

~إذاه نفق ع، يأل ثخص جيء يتمي أن بأس لا الإنسان أن وفيه ٣" 
الأءرابيبمجيء عنهم افه رضي الصحابة لمرح وذللث، بال~؛ أن يمكنه لا كان 

يال.

قلوبمم،ل با إلا يكلمون لا وأتم الأعراب، صراحة عل دليل فيه ٤- 
علتدل الأعراي، هذا ْع واللام الصلاة علميه للرسول المناشدة هذْ فإن 

•صراحتهم 

هذالأن والعبادة؛ الألوهية توحيد عل ؛الثبودية الأمتد.لأل فيه ٥— 
مالتعال، اممه أنه تقرر فلما والحال، والأرض الماء حلق عمن مال الأعرابي( 

ذللثه؛قال فلمعا أرماله؟ اف هل وملم، آله وعل عليه اممه صل الني رمالة عن 
أنقص.ولا هذا عل أزيد لا وقال! وآس، امحلمأف 

عليهلقوله الحنة؛ يدخل فإنه الأمور -؛ذه التزم من بأن المثارة فيه ٦" 
يومإل الأمة من ولغيره له وهذا الحثتاا، ئدحلمن صدى رركذ واللام؛ الصلاة 



انالإيماب طن

دخلاممه، إلا إله لا وأن بالربوبية، الإقرار ْع الأركان، -آد0 التزم فمن القيامة، 
الخة.

وأنهرسوللثح، أتانا قال! لأنه وجل؛ عز اممه إل للدعوق الرسل بعن، فيه ٧" 
وجل.عز اطه إل اكءاة يبعث أن الإمام ينييه أومن للإمام ينبغي 

ال^١ أك ؤفآ:ثا الكريمة: بالأية الامتدلأل بملح لا أنه ٨- 
ائلمعن السؤالا ترك عل ١[. • ]الائدة:ا ٣ ند إن أثتمح ص مثوأ 

نثردحؤث عتنا مثأوأ قيآ تعال؛ يقول، الفهم، هذا عل يرد الأية آخر لأن العالم؛ 
أجلمن الثيء بمرم كلأ القرآن؛ نزول، وفن، فاكهي لالأممْ:؛■؛[. ه ^لمت٠١ن 

سألولو الشريعة، اسمت فقد الأن أما مسألتهم، أجل من أويوجس، مسألتهم؛ 
محرم.ولا سؤاله ؛__، ثيء محس، أن يمكن فلا أحد 



امبهدءلابحسواننيساىبما 
؛—————^==^^^=^^=٣١

محاق،بن ص خدثنا أف، م، ي اش مد ئن محقي خدي -  ١٣
اللهلرمول عرص أعرابيا أف أيوب؛ أبو جيش ت مال طنحه بن موص حيلنا 
يادال1 ثم يزمامها، أو ثائه بخطام ماحي سفر، ِق وهو وسلم عليه اممه صل 

مالالنار؛ مى ناعيق وما الجؤ من ^ j^Ajثإ أحثنبي محمد— يا —أو! اف، رسول 
لقد—أو! ومي لقد ٠١مال! ثم أصحاJه، ق ثظر ثم وسلم عليه اممه محل البي ذكفث 

ااJنبدوسلم! عليه اممه صل البي ممال ماعاد؛ مال! ملثا؟ا، اا'كما مال! هدي—ء؛ 
ujI ، ويصنالركام، ويؤق ، ^١١٨١٥وتحم ثقا، به ؛١محركj^pl الناهه!<،.ثع ؛

ثيز،مالأ! بئر، نن الثحمن وعد حاتم، بن محئد وحدش " ١٣
أغجيىل؛ وأبوة موهس،، بن اض عد بن يىل بن محمدلاُ حاJسا سمه، حدسا 
وسلم،عليه الله صل الثي عن ايوُب، أتجا عن ■بحديثا، طلحه بن موسى سمعا 
ا-محين،.هذا بمتل 

الأول!الهلريق ق الأصول حميع ق هو ارهكذا اممه! رحمه النووي مال [ ١ ت 
وهماكاق أن عل واتفقوا عثإن(، بن )محمد الثال! وق عثإن(، بن )عمرو 
مالالأول؛ الهلريق ق كإ عثإن( بن )عمرو صوابه! وأن سعبة، من وغلهل 

فانهثعبة، من وهم هدا الشأن! هدا أهل من محصون لا وحماءارت، الكلاباذي 
كتابق ثمة رواية من الوهم عل وغ وكذا عمرو، هو وإن،ا محمدا يميه كان 

أعلم،<را؛.١٥واممه البخاري، من الزكاة 
(.١٧٢/١)١(شرحالووي)



انالإيبماب كت

كل~عل لكن ئ)عمرو(، وتارة ئ)محمد( يدعى أنه اسم؛ن له أن ومحتمل 
أعلمواطه لا، أو قادحة علة هي هل يبقى: لكن علة، أما شك لا حال- 

أنو)ح( الأخوص. أبو أ-نينا التميص، قش بى يض حدثنا - ١ ٣ 
طلحه،بن موسى عى إمحاى، م ص الأحوص، آبو حيكا قيه، م بن بكر 
علدش ممال؛ وملم، عله اللة صل الش إل زجل جاء دالات أيوُب،، م عذ 

بؤتفرك لا اطه ررثنبد ت قال النار؛ مى وتاعدؤي( الجى مى يدنيني أعمله عمل 
اممهزئول قال أدبن، قلتا زحمائ،اا؛ يا ويصل الركام، وينق الصلأْ، وتحم سيئا، 
سيبه!أيير ابن رواية وق ؛ ٠٠الجنة يحل به؛ أمر ب،ا تثلث، ررإذ وسلم! عليه اش صل 

ررإنثثاا2،بهآالاا.

الفوائد:من وفيه قبله، لما مشابه الحديث، هدا [ ١ ] 

أمسلثإالأعراي فهذا وملم، آله وعل عليه اف صل الّك، جلق حنن ~ ١ 
أواممه! رسول يا وهويقول: الموال، هدا يسأل وحعل أوقفها، حتى الناقة بزمام 

يعلمألا أحدر لأنه محمد؛ يا يقول: أن الأءرابي عل بغريسم، هدا وليس محمد! يا 
آفيلؤدءتاء ■هئملؤإ لا ؤ تعالت اض قال فقد ؤإلأ رسوله، عل اممه أنزل ما حدود 

يناديكعا باسمه تنالوه لا يعني: لالور:ّاآ■[، بمضاه بنلجلإ ريتيظمَةدعاء 
أشيهما أو الله! رسول يا الله! ني يا بوصفه، نادوه ولكن باسمه، بعصا بعضكم 

الكريمة.الأية ق المحنيين أحد وهدا ذللث،، 

كانمن وكل القرابة، هم والرحم الرحم، صلة زيادة الحديث، هازا وق ٢— 
اممهرحمهم الفقهاء قال القرابة؟ ثمل حد أي إل ولكن أوح._ا، صالته كاJتا أقرب،؛ 



لأننيس،بم1سمبمدءلاسة
 ===========^^==^=^===١٥!

جهةمن —سواء الراع الحد ؤإياهم نجمعك من القرابة إن ت الوهف— كتاب ق — 
سكمكان إذا فوقه تن أن شلثج لا ولكن قالوا، هكدا الأم- جفة من أم الأب 

تعارفهناك يكن ل؛ إذا إما تدعهم، أن ينبغي لا أنه سلئ، لا ومعرفة، صلة وبينهم 
منصلة تجب كإ واجبة إنبا نقولت لا قد صالتهم فإن ، الأن— الغالس، هو —كإ 

الرابع.الحد و تاركوك 

حدساوهي،، حدسا عمان، حدسا إنحاى، بن بكر أبو وحدثني — ١ ٤ 
ممال؛اممه ونول إل جاء أعرابيا أف ئريرْ؛ اف ض وزعه، أف عى نعيد، بن عش 

ئهممرك ؛٠  ٠٥١ر>سثد محال: ١-^^؛ دحلئ، عمئتة ^١ عنو عق دلي اشا زئوو يا 
هاJتزمصاوا<، وثصوم المئوصه، الرآكاْ ويندي الم\كتوثه، الصلاه ويقيم ثقا، 

١^٠!، ١٥وق ثل، منه؛ أمص ولا أ؛دا، ثسا ٥^١ عق أزيد لا بيدْإ شي والدى 
يلن؛لاف، م ط زم لل ء ئ »ةن ولمم: عله اف صل 

هدا«اا'.

الرجللهدا وملم آله وعل عليه الله صل الرسول من تهاله هنأه وهل [ ١ ل 
الخنس؟المراد إن أومولأ يالحنة، 

الأول؛الحديث، ق قال لأنه للجنس؛ شهاده أنها محتمل ذللث، أن والخواب! 
ّؤهمن يعني• أطلق، وهنا الجنة*؛ دخل به~ ممثلئ، إذ -أو! به أمز بإ ممثلأ، *إذ 
تمثك.اثدي هدا إل فلينفلر الحنة، أهل جنس إل ينفلر أن 

؟الإشارةأليت قيل؛ فإن 
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قاف؛ رحمه الإسلام شخ قال كإ الخنس، نعى قد ولكنها بل، فالخوايه! 
فمالأوسلم آله وعل عليه اف صل الني ص.rc\ ض والمحجوم الحاجم حدث 

»أقيهدانارُ

كزب-؛م -زاللذظ كزب زأثو شثه، م ؟كر;ن أثو ;دكا - ١ ٥ 
افهصل الص آتى هال! جابر؛ عذ سئياف، أي_( ص الأعمش، عن آبومعاويه، حيكا 
١^٤^^،صفيت، ^١ أزأين، اغ! زئوو  Ijمماو: ئوش، بن النمال وسلم عله 

>اننلم«.الض: مماو الئة؟ ٣ الخلأو، نأخ1لت، الحزام، وخزنت 
عتدافهحدثتا ئالأ! زكرياء؛ بن والماسلم الشاعر، بن عجاج وحديي — ١ ٥ 

مال•جابر، عن ثمياف؛ وأب_( صائح، م عن الأءمثن، عن نتاف، عن موسى، ابن 
ش1ئا.ذلك، ول_لمأزذعل وزاذافهّ; يمظه، اض!، زثول، ^١ ت موئل بن النمال قاو 

—وهو!معقل حدتا اعئ، بن الخس حيكا ___،، بن سلثة وحدش — ١ ٥ 
عليهافه صل افر رسول سأل زجلا أف جابر؛ عن الربر، اف عن افه~؛ عسي ابن 

زمصار،،وصمت، الكتوباتا، الصلزا١ت، صيت، ^١ أزأيتخ ممال! وسئم؛ 
مالات^^؟ ١١اأذحل سسا، ذلك، عل أزد وثم الخنام، وحثمت، الخلأل، وأح1لتا 

ا.ث1ئال ذللت، عل أزيد لا واش مال،؛ ®يمم® 

افرحمه لم مالإمام ساقها الي الياقات، هوأول الأحر اللفغل وهدا [ ١ ] 
الحج.ولا الزكاة يذكر ولر رمضان، صيام قيه زاد لأنه الحديث،؛ ذا هق 

عنه.اش رمحي ماللئح بن أنس حديث من (، ١  ٨٢/ )V الدارقطني أحرجه )١( 



اسةلحل بما!•ربه ذمحسم •_ وان اثجتة باه ؛دخل ،^| UIالإبمان بيان باب 
=^============^^===^==١١٧ ̂

ل؛الحج لأن الحج؛ فرض قل السؤال هذا لأن سهل؛ فيه فالخظب الحج أما 
توقل الثانية، الثنة ق فرصت فقد الزكاة وأما التاسعة، الثنة ق إلا يفزض 

أنإل أهلها وبيان أيصتائها، ومقدار مقدارها بيان تأحر ولكن يمآكة، فرصت، 
وملمعايه اممه صل الّثي أن عل ذلك فيحمل وملم، عليه الله صل الّتي، هاجر 

عنه،سكمت، ولهدا الزكاة، عليه نحب لا فقثر الأن أنه الرحل هدا حال من علم 
الحديث،.هدا إشكال عن به محاب، ما أحن فهدا ذللث،، عن أل يز والرحل 

الفوائد؛من الحديث، هدا وق 

إليود لم إذا الألفاظ احتلاف، أن العبحعللح؛ باب، ق النكت، من وهي ~ ١ 
وجهعل الألفاظ نحتلم، أن هو الاضهلرابؤ لأن اصهلراتا؛ يعد لا فانه تتامحص؛ 

أمكنؤإن اصهلراب،، فلا الحمع أمكن فان الرحيح، ولا الحمع يمكن لا 
بالراجح.ناحد لأننا اصهلراب،؛ فلا الرجيح 

والرواةالعناء عند اشتهر قد أنه الإسناد! نكت، من أيصا وفيه 
لأيواللففل الأول! ند الق قال ولهذا بالمعنى؛ الحديث، رواية جواز الله، رحمهم 
لهإ.اللمففل كان وإلا يإثله، لا صاحبه لففلّ وكان بمي• الله، رحمه كريب 

دليلالحزام(( ذي الحلأو »أخ1لث، وملم! عليه افص صل قوله وق ٣- 
وهداحرام، هو فيا التحريم واعتقاد حلال، هو فيإ الحل اعتقاد من لأيد أنه عل 

ط،وءلمحكمحاني؛لآنسممل.اطلأسد
فعله،الذي هذا ق الشرعي الحاكم عقيدة وهي عقيدة، علميه نقص فانه الحل، 

حكمق العقيدة عليه نقصن فقد تحريمه؛ اعتقاد دون الحرام نحنع_، من وكذللثإ 
الثىء.هل.ا



انالإيهحاب 
٨١١^

منفيه لأبل جوارح صل أو بقول بممحة~ أعإلأ كانت ~وإن فالأعإل 
علالحلال فعلت أنك لو ولهذا حراما، والحرام حلالا، الحلال تعتقد بأن اعتقاد، 

أنهعل الحرام تركت، ولوأنلث، تعال، ف العصية من نؤع ذلالث، ق لكان حرام؛ أنه 
حلل.هذا ق صار فيه، رغبة لا لكن حلال، 

والفرؤعالعقيدة، هي الأصول بان والفرؤع الأصول ب؛ن فرق من ولهدا 
أنلأيد الحوارح أعإل حتى نقول؛ بل نظر؛ فته فتفريقه الحوارح، عمل هي 

عقيدة.من لأبد لكن العالمية، لا العمالية ائل الممن وهي عقيدة، بمحبها 

إلالوصول يريد متهم الواحد وأن عيهم الاه رصي الصحابة علومحة ~ ٤ 
الحنة.



باب؛>واص،.؛>وضالإظمضض||.
١١٩===^=ضً==^====—===—= 

~يعنيتحابي آبو حدسا اقئدائ، شر بن اش عبد بن محمد حدسا " ١٦
ابنعن عثبمْ، بن سند ض الأسجعي، مابلت، أي ض الأحمر"؛ حياف بن ف نلح 
اف،يوحد أل عل حمثة! عل الإنلأم رأبي هال؛ وسلم عليه اممه صل اللمي عن عمر، 
وصاما-قج، وجل؛ مماو وا■^٠٠، زمصاو، وصيام الركام، ؤإيثاء الصلاة، محإيام 

أ.اشا رسول من سمنته هكدا وا-لإ؛ رمصاف صيام لا؛ دالت رمصاف؟ 
خدننانن ى عدثئا ال،تنمي، ءذ ثن تذ حوثثا -  ١٦

١^٠عن عثت، ١^ عن الث1مث،، عثدة تند؛ن خدش ئاو؛ طارق، ئى ثني 
الصلاة،يإئام أ، دودكا بإ ؤيكمر اف ينبد أذ عل حمس؛ عل الإسلام راش مال؛ 

زمصانى<ا.وصوم البنت،، ذيثأ الركاة، ؤإيتاء 
محني١^؛ -زص: قاصأ لجدثتا م، لجدثثا ثناذ، ثن  ٥١محي عدثثا - ١ ٦ 

افهصل اممه رسول مال، اش؛ عبد مال، يائ،؛ أبيه، عن عتر—، بن اممه عبد ين رند ابن 
عدة^١ ثأن ، ٥١ألا لا؛له أن ص' م: عو 1لإنلأ؛ ررئ وثم: عيه 

زمصالاا.وصوم البيت،، وي الركاة، ؤإيتاء الصلاة، ثإيام ورسوله، 

عبدالثهحديث ق الحج عل ذكزه مقدم الصيام أو عل دليل هذا وق [ ]١ 
الصيام.عل الحج مدم الذي اوحل عل أنكر لأنه عنها؛ اض رصي عمر ابن 

سواهما وكل سواه، يإ يعني! لوثه،،، رريإ وسلم: عاليه اف صل موله ]٢١[ 
أيما.أهل ومعنى محواْ، بمعنى؛ هنا  ١١لوثه ذراما منه، فهوأقل 



انالإيماب كت ١٢

ئىعكرنة نمعت ت قال حئظآه حدسا أيٍر، حدسا يمز، ابن وحدسي " ١٦
إيممال: ثنزو؟ ١^٠ عمت؛ بن < ٤١١لعبد قال وجلا أف طاوتا؛ محدث 

افه،إلا إله لأ أو نهاية حمص؛ عل يى الإسلام ررإ0 يقول؛ اش رمحول تمعت 
يإيامالصلاة،ؤإيتاءالرثاة،وبقامرمصال،وحجالثت«ا

الصوم،عل الحج وهوتقديم شادا، يجر هدا قبل الذي الأول اللفظ [ ]١ 
افهرصي عمر ابن لممريح أيصا ومحالف، الرواJاتا، لأكثر نحالفإ أنه شذوذه؛ ووجه 
مرسا،الخدين، هذا يقول وسلم اله وعل عليه افه صل الٌثي ّْع أنه عنها 

الصوم•عل الحج قدم الذي الرجل عل وأنكر 
ليلالغزو أو يرى كال( محها افه رصي عمر ابن أن أعلم- -واممه والظاهر 

هذافكأن منها، الغزو ليس حمس عل بني الإسلام قاف الأعيان، عل بلازم 
أنفاراد الغزو، عدم عل عنها الله رصي عمر بن عبدالله يونبؤ أن أراد الئاتل 

الحدين،.ببذا هذا يدغ 

كتابعل الحج كتاب، صحيحه ق اممه رحمه البخاري الإمام قدم فائدة؛ 
الشالة.الرواية هل.ه عل بناء الصوم 





الأماناب كت ١٢٢

^١٥^١يعني! أقءه حثرم ما مطأ ألثم ح-ثم ما بمدء ِث؛واءلثوا عاما 
نوءلهم ئين الخلال، وبمورئ الحرام، محلون ولكنهم أشهر، أربعة وهي العدة، 

أتمالهم!
بعصا،يعفهم يأمن الخرم" الأشهر هذه ~في الخاهلية ق العرب وكان 

ويدعوبه، يعمل بأمر الحرام، الشهر ق إلا إليلث، يخلص لا نحن فيقولون• 
ضبأزع، ُُام'قم وملم• آله وعل عليه الله صل فقال وراءنا، س إليه 

بحصروذلك واللام، الصلاة عليه الرسول تعليم حسن من وهذا أرع،ا، 
ثلالحففل عله م إذا الإنسان فان ليشل، أذعى الأشياء لحفر لأن الأشياء، 

بخلافيتذكر، جعل نقص فإذا العدد، هذا يذكر صار عشر، أو أربع، أو بثلايثج، 
الرنل•الثيء 

والأركانالشرومحل وضع من اش رحمهم العلعاء إليه ذم، ما أن نحرف وبه 
العلم.إل الوصول تسهيل من وأنه الئنة، ق أصلا له أن وعدها؛ والواجبات 

يافالإمحان أرع- ض وأئبماؤم بأرع، ُآمؤم وملم• عليه افّ صل وقوله 
ثإهاماف، ذثوئ محثدا وأن افُ إلا إله لا أن شهادة مماJ(: لهب مزلها )م 

قوله:لأن أربع؛ فهذه عتنم...،<؛ ما حمل ثزدوا وأف الركاة، ؤإبماء الصلاة، 
قحتى الحقيقة، ق واحدة محي اف،؛، رثول ءدئاو>ا وأق اف إلا إله لأ "نهايةأذ 

واحدة.هى الأركان— عنهإ الثه رضي عمر ابن حديثا 

أنشهادة من فالإحلأِر الثهادت؛ن، هاتن عل العيادات مدار لأن وذلك 
تصحلا عيادة وكل افه، رسول محمدا أق شهادة من والتابعة اممه، إلا إله لا 

واحدا.زكنا الركن هذا عد فلهذا ومننابعة؛ بإحلاص إلا 
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الغلول،وصده ياف،، الإيإن من هدا ه، لجثتب ما خمس تؤدوا رُأوا وقوله؛ 
غنموا.مما شيئا الغانمون يكتم أن وهو؛ 

بمللُؤوس وجل؛ عز اش قال باض~ —والعياذ الذنوب كبائر من والثلول 
الصلاةعليه الرمول قال ولهذا ءمّران:اا"ا[؛ نأل ه ألمأمن يوم عل يما أن 

ثعاءٌ،ق أزمة ثناة، لها شاة ره عل الماقة يزم ١^ ررلأأضن واللام: 
القيا٠ة.يوم عل بإ يأق وف فعل؛ من كل لأف '، بترءر ثا0 أؤ 

حمعوها،الكفار أموال غنموا فإذا الغنائم، لها تحل لا ايقة السءالأمم وكانت، 
فأحرقتها.المإء من نار عليها نزلت؛ ثم 

فيها،تشتعل أن المار فائت، وأحرقوها، الغناثم حمعوا الغزوات، من غزوة وق 
تأكلأن المار فامتنعت، عل، قد بعصكم أن أي: الغاوول،اا<، اريئم نبيهم: فقال 

.المار فأحرقتها الغنيمة ق ووصعحؤ عل بإ حيء حتى ملت،، ما لأما الخيمة؛ 
—باض —والعياذ كونه مع يعلل الذي لأن منه؛ لأبد ا-ادس أداء أن فالحاصل: 

يريدؤإنإ اش، محبيل ق الحهاد يريد لا أنه هذا بفعله يتب؛ت، فانه حق، بغير مالأ أكل 
الدنيا.

الإسلام.أركان من ركن مغ إثه إذ العلول، من أشد الزكاة مغ فاثدة: 
قحلم، زاد والممر®، والشر، والحنتم، الدباء، غن وهول،: 

الأربع:هذ.ْ عن ماهم أنه أي؛ واحدة®، وعمد اش®، إلا إله لأ أل رانهادة روايته: 

ث؟>تا بمثل، ؤوس تعالت اف وقول، الغلول،، باب، والجر، الخيال كتاب، اJخارىت أحرج،، )١( 
(•١  ٨٣رنم)١ الملول، تحريم غالظ. بابه الإعارة، كتاب لم؛ وم٣(، ٠ رقم)٣٧ ه، عز 

(،٣١٢٤رقم)رراحلت،...®، ه؛ الّك، قول باب الخمي،، فرض كتاب البخاري؛ أحرحء )٢( 
(.١٧٤٧رنم)خاصة، الأمة لهدم الغنائم تحاليل باب وابر، الخهات. كتاب لم؛ وم



انالإيمحاب  ١٢٤

ْعاتاء فيها ثبمل يعي• 7بما، يمال أوعية وهذْ والقؤ، والصر والحسم، الدباء، 
سد.أنه عل يشرب ثم وليلة، أويوما يوما اشر 

أنغر من التخمر، درحة إل النييد هدا يمل فريإ حار، الحجاز ل والحو 
آخرق ولكن ذلك، عن فنهاهم حارة، كلها الأوعية هذْ لأن الإنسان؛ يشعر 
بإمائثبدوا الأوعته هن•، ص ميتئم ارمحت والسلام: الصلاة عليه الني قال الأمر 
ص:هْ الأشاذ عن ؛^، ١١شخ ةنكئا«رأ؛، ثم 

ممحئد;ن ث ١^، زمحثد;ن شخ، م ئن م أنو محدثا - ١٧
الآحزان:ودال سعته؛ عذ عثدر، لحدكا ؟كر• أبو يال، مممارده—؛ —وألماظهم 

ائندي لأث،أرجلم:ئ قال: حمزة، هذى شب، لحدكا بمفر، محئدن ^٥١ 
آتواالمس عبد ومحي إل ممال: ١-^؛ سن• عذ ثمالة امزأة يآتته الناس؛ وبئ عباس 
رامنوتلم: عليه اش صل اينه رسول ءمال( وسلم، عليه افه صل الأة رسول، 
عولحرايا-أوبالوإد- بالقوم اامنختا قال: زييعه؛ قالوا: الثوم؟® أومن الومد؟ 

ثثاؤإف تمدة، شئة ءذ اتيك إنا افا زنوو ثا قثالوا: ئاَل: الثاش«، ثَلأ 
،^٠١١٣ثز ص؛لاِفي أف نظيع لا زإنا م، ممار ْذ ام دا هه 

يارع،مامزهلم قال: الجنة؛ به ثدحل وراءثا؛ من له نشو قمل، بائر قمرثا 
الإيإذما دن'وول ُرثل وئال،: ولحده. ياممه يالإيإن أمنهم قال: عذأرح• وثبماهم 

محلأبميافُوأنممانئولاف،اذُزتنولثأم، بم؟«،ثالوا:
كتابما-جه! وابن (، ٥٦٥٤)رنم منها، تيء ل الإذن باب، الأتربة، كتاب ت اتئ النأحرجه )١، 

(.٠٣٤ )٥ رنم ذلاش<، من نه رحص ما باب الأثرية، 



...• منه والسؤال والدعاءاليم. وثواغءالديذ' ورسولع نعالي الأء>بالإهازاباه باب 
١٢٥ٍٍٍٍءٍٍٍٍْْمٍٍٍٍٍ_ًٍ^ 

وماهماكنما<، من خمنا وأن زةصانى، وصوم الركاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإمام 
تيال، ورب،ا ت سب محاو اشو، ماوأ وى ئتإ.' ماو واالزهت. وا-كم اادداء عن 

ررمىووايه؛ ق بكر ابو ويال، وزاثكم،ا. من به وأحثزوا ءاحمفلوه وماوت الئمؤ، 
الممؤ•ورامحه'• ولثسِفي وراء'كم؛؛، 
عليبن نحر وحدسا )ح( أنج(. حدسا معاذ، بن اممه عنتي وحويى -  ١٧

عنخمزه، أي عى حالي، بن قرْ حدسا خميعا؛ مالأ أي؛ أحتربي( ثاو؛ ال—جهصمي، 
حديثشعبه؛لحو اّلثديب، حدا وملم، عليه الله صل الثي عن عثامب، ابن 

 Jمعاذ آبن وزاد والمروتإ<ا، والختثم واشر الدداء ل سد عئا ارأما'ئلم : وها)j
فيكررإة المتس"* عبد ~أسج للأشج، اممه رسول، وئال، مال،ت أبيه عن حديثه، 

ؤالأواْ<الالحلم ١^ تحبجا محالت؛ن 

النداش®ررزلأ أو نداهى؛' ولا حرايا ررعتر وملم؛ عليه افه صل وقوله [ ]١ 
النيفوصفهم مضى، ما عل التحسر والندم؛ الدل، الخزي،؛ آحر— لمقل ق —كإ 
محرمونسوف لأمم لهم؛ ندامه ولا أذلة ليسوا بامم والسلام الصلاة عله 

ؤيعرزرن•

المحا•هنا• —)المصل( يا،لراد بامرمصل،ا ارمريا الحديث؛ ق وقوله 

رأسه،أو وجهه ق سجة فيه الذي هو الأشج المس٠١، عد رءأثج وقوله؛ 
اللقب.حدا امتهر وقد 

معألا يمي الحلم؛ والأدا0اا، الحلم اف؛ محثهإ حصاكم فيك وقوله؛ 
فتها•بماش بل، الأشياء؛ عل، الحكم ق شمع ألا والأناة بالعقوبة، 



انالإيماب كت ١٢٦

وعلعليه الله صل الرسول لأن ا-لتلمين؛ هذين محب وتعال سبحانه والله 
محتهإ.افص بأن أمحر وملم آله 

عالهإ؟اطه حثلني أم مإ نحثقت حلقان أهما اطه؛ رمول يا قال رواية؛ ول 
جثلنيالذي طه الحمد فقال! ٠، عالتهةاا،ر اطه جبللد ''بل وسلم! عليه اطه صل قال 
وحل.عز اطه بنعمة فرح وهذا بحب، ما عل 

ولاما محر أنه أي عبدالطلب، ق كالقول فيه القول المس*، ُعبد وقوله! 
حديد.اسم فها ا ين

الفوائد!من الحديث هذا ول 

عنهإاطه رصي عباس ابن لأن بمشيه؛ من و؛ين العال؛ ُين المترجم انحاذ - ١ 
شروحل!أربعة المترج♦؛ ل يئترمحل ولكن له، مترحما انحذ 

ملإل.يكن لر إذا به، الثقة : LiSتازكا وإن الإسلام، الأول! الشرؤل 
منها.يترجم؛ التي باللغة علم ذا يكون أن الئال! الشرط 
إليها.يترحم ام باللغة طم ذا يكون أن الثالث،! الشرط 
الموصؤعدهأ؛ لأن المترجم؛ بالموصؤع إلمام عنده يكون أن الرابع! الشرط 

فيها.ويبعد الترحمة عل يعين 

واحد؟الترحمة ل يكفي وهل 

ابنH، ثن الحديث هدا ذلك ودليل الصحح، عل واحد يكفي إنه مول؛ 
وهووملم- عليه اطه صل الني إل -مرفؤغ آحر ودليل عنهإ، اطه رصي هماص 

(.٥٢٢٥)رقم الرحل، نلة ل باب الأدب، كتاب وأبوداود! ٢(، ' ٥ إ/ ) أحمد خرجه أا 



...1 ظه |س،  ٠١٥^^^< ١^^٠ ^١^ ورسوله تما)ى ^}؛٥ الآ4وطلإءبماان باب 
١٢٧

يرحمأن أجل من ٠ اليهودر لغة يتعلم أن عنه الله رصي ثابت بن نيد أمر أنه 
مالهم ويكسبا وسلم، اله وعل عليه افه صل النبي إل منهم لرد المح، الكتب 
قعنه اف رصي ئابت، بن زيد وتعلمها وسلم، عليه اممه صل الرمول، من يصدر 

إنإالأوه1 رحمه الإسلام ثخ يقول ولكن لقنا، يطنا، شايا، كان لأنه يوما؛ عثر ستة 
العربية.اللغة من قريبة المترية اللغة لأن المرة؛ المدة هده ق تعلمها 

سال!لأنه الغيس،؛ يعلم لا ومئم آله و.ءل عليه افة صل الرسول أن ~ ٢ 
سؤال.إل احتاج ما الغسك، يحلم كان ولو الوفد؟ من 

إنإالوفود أن الغالم، لأن منهم؛ الوجهاء ~ولأمي،ا ؛المادمين الرحسب، ٣" 
عليهالمي حلق من وهدا وأحدقهم-؛ وأشرفهم، أفضلهم، القبيلة من؛؛ن محتار 

لام؛والالصلاة علميهم الماشن الأنبياء حلق من —أيصا— وهو لام، والالصلاة 
آلهوعل عليه افص صل بالنبي يرحبون المابقون الأنبياء كان المعراج ليلة ففي 

وسئم.
والأناة.الحلم ت اقلقن 7بمدين يتخلق( أن للإنسان ينبغي أنه ~ ٤ 

ووله،م ثن تعيد خدئنا ئو، اثن خدكا وب،، د5ثن قش إا\-ك 
المس؛عي. من الأJه زئول( عل قدموا الدين الرمد لمي من حدسا ماو،ت قاذة، عى 
أناساأف هدا! ■حا٠يثه ق الخاJايىى سعيد أي عن ثصزة، أنا قتادة ويكز سعيد! يال، 
إJاالإةا ض ثا ممالوا! وسلم، عليه اممه صل افه رثول عل مدمرا المن عي من 
مئزناالحزم، أشهر إلاِفي عليك مدر ولا مصر، كمار وبتنلئ، وسننا زمحعه، من حذ 
(.٧١٩٥)رقم الأحكام، كتاب الخرم• بصيغة البخارتم( علقه )١( 



الأماناب كت
_=ً===ٍ===ءء=^^^=^=_=^٨٢١ 

اض!ونول مماو ُه؛ أحدثا ثحن إدا الجنة به وثدحل وواءثا، من به ثأمئ بأمر 
ذ\وشم\، ١٧به  ١٧زلا ١^ اغبموا أرع: عن وأئهام ٨؛؛، »آمتم 
وصافبالتائم، من الخئش وأعطوا ، زمصاو وصوموا الركام، واتوا الصلاه، 

،llli■؛ما اف! ض يا قالوا؛ ؤاشر<ا. والرئتؤ والختتم، الدثاء، عن أرع: عى 
قالأو سعيد! القشتاءا؛)قال مى فيه ئ؛ذيفور؛ JنقئوJه جيع 'ابل، باشر؟ًئالث 

إلحر نربتموه، عليائه تؤأٌ إدا حص اهء همن يه يصبول ررم راهمن 
زجلالثوم وق ثال؛ يالث1فاا؛ عئه ابى رريصرب أحد٥٠؛؛— إث أو — \؛>ذك/أاا 

قفيمثهالت،؛ اممه، رمول من حياء أحثأها وكنت، قال؛ كدللثح، جزاحة اصابته 
قالوا:أقزاهها((، ض ثلاث م ، ٢٠٨١أنمه »J قال: ،؟ ٥١ننول :ا ءت 

اممه:ض ثال ١^، أنمه يا نقى زلا ابزذان. ممذة \ث>0 ؛ئ اش! زنوو :١ 
زئالقال: ابزذانا«، أئئها ثإن ابزذازا ^١ زإن ابزذازا آئبجا ا>وإن 

الحئلموامح(اا'.اشُ: سنئهةالآشجتيالق4س: يق؛،^، 

الحمد"—وفه سح واللام الصلاة عليه الرسول من الشديد هدا ]١[ 
عمنقم ذ،ا رراشدوا قال: ثم الأوعية، هده ق الأنتباذ عن مى بأنه صثح نإنه 

ةنكتاا(رن.1لأنيثوا 
ررامركموملم: آله وعل عليه افه صل قال حيث إسكال، الحدين، هدا وق 
أنهإلا متجه، ااالثرحاا ل النووي ذكره وما خمس، هنا والمذكور بأرع...ا، 

السابقة.الألفافل بعض ق الصيام ذكر إسقاؤل علميه يشكل 

(.١٢٤نحرمحه)صرت تقدم )١( 
رآ(ثرحالووي)ا/إحا(.



...4 ضع واثسزاو 4 إليه والدطء 4 ورسوله ^رiٌ الآ،ربالإهان باب 
_= ١٢٩==^====ً==^ًً==ءً^=ًًً=== 

أمرمى الخمس راوأعطوا لم! ومعليه اف4 صل هوله بأن والقول 
راوأنبقوله! ذلك4 أكد ولأنه سبق؛ فيإ الصوم ذكر إسقاءل عاليه يشكل مستأنف، 

لكنولو تاؤيل، ْن ولابد مشكل، هو حال كر وعف الثثماا، مى الخمس ئودوا 
ئظزئ1.

وأفاممه، إلا إله لا أن شهادة أوأف النواة، تمزق من هذا يكون أن ومحتمل 
والمزئت،،والختتم، والشر، الدياء، عن بعيد هدا لكن منها، ثيرج افه رمحول محمدا 
قال!وربإ ثعبة! قال الروايات،؛ ؛عفأرا ل ا،لزمتا~ ~بدل والمقؤ أربعة؛ فهده 

أعلم.وافه هوالمزمن،، القؤ لأن المزيتؤ؛ أوبدل الشر، يدل يعني! المقر، 

ضهدي، ى y لخدتثا قالا: بمار؛ زائن i؛؛J، نن محئد م - ١٨
ص—؛ ثصزة آبا —ويكز الوقد داك لقي واحد عؤ حديثي قال،• قادة عى نعيد، 

ين،حي. بمئل افه، رسول، عل قد4موا لثا الميس عبي• وفد أل الخيري؛ نعيي• أنجر 
بمل:ولم والهاء" الم أو المطبماء من فيه فيه: أف عؤ عي، ابن 

التئر،؛.مى ثال،: او: تعيد، ®ثال( 

حزج.ابن عن عاصم، أبو حدسا المري، ب\وار بن محمد حدسي —  ١٨
حزج،١^ أحتتJا الرراق،، عبم• حدسا لة—؛ —والذمظ راؤع بن محمن• وحدسي )ح( 
JU :، ٌ اثلزًينعيد أنا أ0 انحزمحا؛ زءنئ١ أختزة، نصزة أوآيا قزغة؛ أنو

فداءك،اممه جعلتا اض! ثبل يا قالوا! افه، ض آتوا لثا المس جب ومد أل أحآره؛ 
اش^^^(،َقالوا!؛1ضافهأظافذاطلحَةينالأمة؟ 

قولا الد.باء، ق ولأ وتطه، ينثر الحيغ ررئمم؛ قال! اشر؟ ما أودد•ري فداءك، 



انالإيماب كت

„|ا|أطث| ؤ ثسملأنير«االحكة، 

قال!له~ ~واللففل راير بن محمد ®حييتي قوله! الحديث هذا إستاد ق t ١ ل 
مرةأبا أن قزعة، أبو أثيري قال! حرج، ابن أحبمرنا قال! عبدالرزاق، حدثنا 

قال!لأنه له؛ وقرينا قزمة، لأيي شيحا أبومرة فيكون أ-جمرهما١١، وحسنا أنيره، 
فيكوننضرة؛ وأيا قزعة، أبا أحبمر أي أنيرهما! وحثنا أنيره، مره أيا أن أحرنا 
عنبعضهم الأقران رواية الحديث! علوم أنولع أحل وهذا أقرانه، ومن شيحا، 
واحد.شيخهإ أل مع بعض 

الفوائد!من الحديث، وق 

للرسولبالنسبة وهذا فداك، افه حعلنى لخره! الإنسان قول جواز ~ ١ 
لخره،بة وبالنوسلم، عليه اممه صل الني وأقرْ جائز، واللام الصلاة عليه 
وقيل!لهإ، صالحا اللغظ هذا محعل ما الإ من لهإ لأن شل؛ للوالدين يجوز قيل! 
فداك،اض جعلني قال! الذي هذا من للمسصبن أنفع بقاوْ يكون من كل ق يجوز 

ينبغي.فلا أودونه، مثله كان من أما فداك، افه جعلني يقول! أن باس لا فإنه 
العلاةعليه للرسول لقولهم الكلام؛ ق سدة عندهم الأءراُسا أن ٢" 
عليهالرسول لأن ينبغي؛ لا الاستفهام هذا فان اشث؟اا، ما يدري ®أو واللام! 

ثيءق الثريح عن ينهى أن يمكن ولا الشرا،، ل ®لائئربوا قال! والسلام الصلاة 
ولمدرؤيماها حظما ؤأأثد عنهم* اف قال ~كإ الأعراب لكن يعرفه؟أ، لا وهو 

ثنثوىآ'محإي، ؤ لكن! دص ء أشُ أرت ج ءث ألأتلبأ 
ولاوافدون لأمم جهل عندهم وهؤلاء لاكوة:حأ'[، ه آلام وأليومحّ أس هأيث 
وسلم.عليه الله صل الرسول ْع كان من يعرفه ما السريعة أحكام من يعرفون 



..عنه،.والسؤال ٠ والدعاءاليم ايديذ، ^١^ ورسوله تعالى باض الأ،|وبالإهاز، باب 
١٣١

عندهم.معروفة حفر جرار والختت٠ةت 

اؤرقراعلتغم وقاوت ذلك، عن والسلام الصلاة عليه الرسول مى ؤإنإ 
اُلثل•فيها يتخمر أن فيبعد أبرئ، لأما والقرب؛ الأسقية هي• والموكى 

فقال!سق~ ~كءا هذا نخ وسلم آله وعل عليه افة صل الرسول إن ثم 
إناء،كل ثتبد أن للإنسان فيجوز ةنكئا«راا، ^^١ ألا عي ثم بإ رلاتجدوا 

■سمكرا ينرثمب لا ا سمرط 

لأنهأعم؛ فهو المقؤ وأما الخنع، هو ررالضرا؛ وسلم! عليه افه صل وقوله 
ذللث،.وغر حفز إذا والخجر الخذع يشمل 

٠٠٠

إيراهيم؛بن ٢^١ى كريب، وأبو شينه، م بن بكر أبو حدسا ~ ١ ٩
قاو:إنحاى، بن ركرياآ عى وكح-؛ حدثنا أبو؟كرث ~ثال وكح عن حمنا 

مح،صنيت،ضشلإاس،ضممين
ثثثتيقال: منايا- أف عثاس؛ ابن عن وكيع: يال، ربنا ؟كرت أبو -ثال، حبل 

هادعهمالكتاص،، أهل مذ قوما ئأق ررإيلث، قال: وسلم، عليه افه صل افه رمول، 
دوك،،لِأطاعوا م قان اش، زثول زأق اشُ إلا إله لا أن ثهاذة إل 
لدللف،أطاعوا هب ئإن وؤه، يزم ثل J ص عيهم ائيص افَ أن 

ءإ0يمرائهم، j( هيمني أعسائهم من يوحد صدقه عيهم افقذصن افه أ0 ئأعلئهم 
ثقايل قإنه المظلوم؛ دغوة وامح، أقوالهم، وكزائم اك يإللدلك، أطاعوا هم 

نحرمحه)ص:أأ؛(.)ا(مملم 



انالإيهاب كت
ً^سٍٍٍ=ًٍءًٍٍ_=ً=ٍ=== ١٣٢_== 

JU3 ) حجابااا اف.ُ

الفوائدتمن الحديث هدا ول [ ١ ] 

ليستعدحالهم؛ يعرف أن قوم إل يقدم أن أراد إذا له يبض الإنسان أن ~ ١ 
وسلم:عليه اض صل لقوله الكلام؛ من يليق بإ وقناطهم بحالهم، يليق بإ لهم 

الكتاد_،ا<,أهو من هوما اياق 

اض.رسول محمدا وأف اض إلا إله لا أن نهاية إليه دش ما \ئل أن ٢- 

 "V شهادةوهو بالأماس، يأق حتى الزكاة، أو بالصلاة أحد يهلال_ا لا أنه
عبادةكل إف اه: رحمهم العناء قال ولهدا اممه؛ رسول محمدا وأف اه، إلا إله لا أن 

وهوالثبادتان.الإسلام سرطها من 

ولرولاأئصتاءها، الصدقة، مقدار يبى لر حيث بالجمل، الأمر بجون أنه ٤~ 
الفقراء.وهم واحدا، إلا أصنافها من —أيما— يبق 

وقه، ,للمثرا,؛ ألمد.قن،ؤإدما تعال قال صدقة، نمى الزكاة أن — ٥ 
وصدقةللزكاة جامع اسم فالصدقة [؛ ٦٠لاكو;ة: ه أقه تني ؤر>م؛ثه قال؛ آحرها 

المملؤع.

عليهاممه صل لقوله اللل.؛ فقراء غير إل الزكاة تنقل أن مجوز لا أنه ٦" 
فيعافيه لاإشكال هدا أو ومعلوم ^^®، ق ورد أعسائهلم من >ردؤحد وسلم؛ 

إذاوأما والثواب، الأحر وق الحاجة، ق منه بحيدا كان ومن البلد، أهل اوي نإذا 
يكونفإنه ذلك،، أشبه ما أو أقارب، كونيم أو الحاجة، كثية بميزة؛ غيرهم تميز 

والأولالعبادة، ^١^>، متعلق فضل هدا لأن جائز؛ نقول؛ الأقل عل أو أفضل، 



..س،.وارسؤاو اليد4 واسء1ء ادديذ، تعالى 0ض 
١٣٣ً===ًً—ً=====ء==ً====== 

الزكاةننقل أن يجوز لا فإنه التساوي مع أما البلد، فقراء من كونيم باعتبار بمكاما، 
انمر.نفإ الأغلب ق حا التينمد الزكاة الة مو وهذا بلدآخر، إل 

يجوزلا فهده ذللث، أشبه وما والعقيقة، كالأصحية ه؛ نفق قربة كان ما وأما 
يالدبح—فه اشد ~وهو منها المقصود لأن الإنسان؛ بلاد غثر ل تصزف أن 

سدإليهم دفعها ق وكان آخر، مكان ق مسنة ؛السالمين كان إن لكن يقون، 
أصحية.يرسل أن دون ودراهم أطعمة إليهم فلميرسل لحاجتهم؛ 
 ~U ذللئ،تق يقال ما وأقرب الحج، ولا الصوم، الحديث هذا ق يدكر لر أنه

خمسةرمضان عل بقي أي! الأول، ربيع ل كان معاذ بعش لأن يدكر؛ لر الصوم إن 
صمامفرصي لهم إ دبيرسألا اعلم~ ~واطه واللام الصلاة عله النبي فاختار أسهر، 

بأحكاموالتزموا قلو•بم، ق رثخ قد الإيإن ويكون وقته، يقرب حتى رمضان 
كاملا.التزائا الإسلام 

عليهاطه محل البي يذكره لر فلذللث، بعد، وقته يات ب إنه فقيل• الحج، أما 
هنا.وسلم اله وعل 

 ~A اممهمحل قال ولهاوا يجب؛ مما أكثر منه أخذ إذا المعهلي ظلم من التحذير
التيالحثنة وهي كريمة، جع والكرائم: أماوهلم«، زكزائم ااإ:داك وسلم! عليه 
ذلك.أوغم أوسمينة، أوولودا، حلوبا، يكونبا إما غيرها! عن تمتاز 

آلهوعل عليه افه صل الميي لأن الظالم؛ يدعوعل أن للمفللوم يجوز أنه - ٩ 
يدعولا ولكن حجاب؛؛، اطه وب؛و، بينها ررليس وقال! مقبولة، دعويه جعل وسلم 

ولهذاالظالم؛ هو صار يستحق، مما باكثر دعا إن لأنه الظالم؛ يستحق مما باكثر 
٤[.• ]الشورى: ه نثأثا ثثث تقذ ثأوؤأ ؤ تعال! افه قال 



انالإيماب كت
^ء=ٍٍ_^=ًٍٍٍ=ًٍ==ًء=ًٍ^٤٣١ 

ألفقيي يضؤل وا ؤ لكما— لكن ~وإن الدعوة محاب ا،لظالوم أن — ١ ٠ 
وهو[، ٦٥لالعكّوت: ه يئجف هم إدا آوم إق قننهم قث أنين لد محلصن أهد دعئا 

تلدل إخلاصهم سهب لكن يجوا، إدا مركون امم وتحال مبحانه يعلم 
دعوتيم.الله أجاب له؛ الافتقار وفلهور تعال، الله إل والتجائهم اليحغلة، 

العليااللعلة له من ذللثأا يتول الذي وأن تعال، افه إل الدعاة يعن، " ١١
له.ذلك جعل أومذ وهوالإمام، السلمين، عل 

عليهوثعرض لكوا، رجلا تسك بأن — —الفردي الخاص الدعاء أما 
إلايكون لا فهدا للأمم، الدعاة بعث، لكن يه، يأس لا هذا إليه، وتدعوه الإسلام، 

منابه.يتوب أومن األكان، ق العليا اللهلة له الذي وهو الإمام، ؤلريق عن 
فتبدألكفرة، أمة ندعو أن أردنا إذا وأننا الكفار، دعوة ق التدرج — ١ ٢ 
فالأهم.بالأهم 

إنحايى.بن زكرياء حدسا \ذبوؤأ.< بن بئز حدسا عم، م ا؛ن حدسا — ١ ٩ 
بنتش عذ إنحاق؛ بن وه عذ أبوعاصم، حيكا محي، بذ عبد وحدكا )ح( 

معادابعث( وتلم علته الل4ُ صو السذا أف عباس؛ ابن عن منتي، م عذ صنفي، 
وكح.حد.يث بمنل ، ٠٠• • يوما• تثأق ُرإدكا ئمالت الث٠لإن؛ إل 

نزغزئع،:^؛^١ نن خدشا:زد ، ٠٢١سطام أمه خدثا -  ١٩
عذصيفئ، ن اش عبد بن يش عذ أب، بن عذإمحايل الماسم-؛ ابذ -وهوت 

إلمعادا بعث لثا وتلم عليه الله صل ايثه رمول اف عباس؛ ابن عن منتي، أبإ 
^؛،أئَللكممعوىاإيبمادةافالم 



...ضدI والسواو 1 والدعاءاثيه وفوانعايديذ' بالإبماثباضذنمالىويسويه باب 
=—^^—^=^—=^=^—١٣٥

1ومبصياتِو حمش ع1بجلم اشَبص ئئيوئبآة الهَ، ۶^١ يإدا يجز، عر 
ظآاأعيانهم مى ركاْ عليهم مرض مد ايله أ0 ٥^١ مإدا ؤليلتهم، 

عراف همادء إتته ثوقوئب ما ءأوو قوله: إلا كالأول، الحديث هدا ]١[ 
فانؤإلأ العيادة—؛ ~وهو حق من له بجب ما عرفوا يعني• ، ٠٠افه عرفوا مإدا زجل، 

آلهوعل عليه افه صل اطه رمول يعرفون بل وجل؛ عز افه يعرفون الكتاب أهل 
هداويؤيد حق، من تعال طه مجب، ما عرفوا إذا والمراد• أبناءهم، يحرفون كا وملم 

لدلك«.أطاعوك ٤؛ ررقإن الألفاظ -ل قوله 



ي؛ص ١٢٦

اض((ونول سو ٠ إلإا11ن لاإط )١ يموتوا٠٠ حقي الئاس الأنويساو باب 

الزهري،عن عميل، ص معد، بن ليئ حدسا نعيد، بن قتي؛ه حدسا " ٠٢ 
1،مال: مينْ، م عى منعود، بن عب بن اغ عد بن اض عثد أح؛ربي مال؛ 
بنعمر مال المُت>ا، من كثز من وكثر بعده، بكر آبو واّشحلم، افه رموو يوق 

ومئم:عيه افه صل اض رئوو مال ومد الناس، ماتل كم، بكرت لأف ا-ئامبج 
هئدافُ، ^٩٩ قال: ئن افُ، لأط اةسخممولوا: آذ 

لأقاتلنوافه بكر؛ آبو مثال اطه؛؛؟ عل وحسابه بحقه، إلا ومنه ماله مر عصم 
كاُواعمالا لو وافإ التاو، حن الزكام محإل والزكاة، الصلاة بئ فزى من 

تائزاو،! ٥^١١٥ا-ئارح: بن عثئ هثال معه؛ عق لما اطه ومرو ثوإوثئأ>و 
االحق انه معرفت، للقتاو؛ بكر صدرم ثرح ئد وجل عر اُإت رأبتنخ اف 

يقولوا:حتى الناس يقاتل أن الأمر ول عل محب أنه هذا من الشاهد [ ١ ] 
الوجوبهذا لكن بحمه، إلا وماله دمه عصم فقد قالها؛ من وأن اطه، إلا إله لا 

لمرط هو بإ مشروط اطه— إلا إله لا يقولوا: حتى الكفار قتال وجوب ~أى؛ 
تعال:اطه لقول محب،؛ لا فانه مدرة، له يكن لر فإن القدرة، وهو عبادة، كل 

ءئإدأيمحهصة:ْها[.ؤنآسو\فيضآق 
شوكة،لهم وكان دولة، الإملامثة للأمة كان حين إلا القتال يمرض لر ولهدا 

بالقتال.يؤمروا ل؛ منة، عشرة ثلاُث، مكة ق ومدلين معيبين يقوا فقد ؤإلأ 
الفوائد:من ين، الخل ول 

•عنهإ اض رصي بكر أبا عمر راجع حيتا الأكابر، مراجعة عل دلل فيه ~ ١ 



1 يقولوا;٠ حتى الناس الآ٠ربقتال باب  V اس سدرسول اض. إلا ثم a.
٧٣١=^^—^^———^=^=—

عمرمن الصواب إل أقرب عنه افه رصي بكر أبا أن عل دليل وفيه ٢" 
وهوكذلك.عمر، باقرار عنه، الله رصي 

مدوجل عر الله رأيت أل إلا هو ما ®مواش؛ عنه! اممه رصي قوله وحههت 
أنهعلم به، وامحلمأف للقتال، صدره افه شتح فلعا لنقتالا،؛ بكر أبِا صدر منح 
الأمر.أول ق معارصا كان عنه اممه رصي عمر أل مع الحق، 

يفرق؛ينهإ.فلم القرآن، ق وكدلائ، هنا، كإ الصلاة، قرينة الزكاة أن ٣— 

كانأنه مع الشدة، مواصع ق عنه اطة رصي بكر أبي؛ شدة عل دليل وفيه ~ ٤ 
ذللث،ق وله عمر، من أقوى الشدة مواصع ؤ، لكنه عنه، اممه رصي عمر من ألين 

وهى!مشهورة، مقاماُت، 

لأنعمر؛ يتحمله ل؛ ما عنه الثه رصي نحمل الحا.وسة، صلح ق الأول! اكام 
للمسلمين،منامسة وغير قاسية، أما وخلن الشرومحل، سمع ئا عنه الله رصي عمر 
أجابهوقد لام، والالصلاة عليه الني، عمر فراجع السالمين عل، ذنثة فيها وأن 

عليهالله صل، الني، به أجاب بإ وأجابه بكر ألب إل جاء ثم وسلم، عليه الله صل 
إلمنهم جاء من أن الشرومحل! حملة من لأن بحرفج؛ حرما تماما، وملم آله وعلي 

إليهم،منا ذهب ومن لتا— م~ولوكان إليهم ردْ السلمين عل وجم، المسلمذز،؛ 
فراجعوا.لمخن،، المعل دللل فشؤ، يردونه، لا فإمم 

عمرقام وسلم، اله وعلي عليه اممه صل، اممه رسول مات لما الئاى! اكام 
الله،ولسعثنه صعق،، ؤإنعا يمّن،، لر الله رسول إن وقال! المسجل. ق عنه الله رصي، 

أعظموهو بكر" أبو جاء ~حنى حلافج من وأرجلهم أقوام أيدي فسن 
وسلمآله وعل، عليه افه صل، الني، أن وعرفا البيت، ولحل، عمر؛ من، مصابا 



اسالألم_ا.'،كت
==مصص===^==د==ص=^=ك===

له؛فقال ثيدر، كالخمل بينهم عنه اممه رصي عمر ووجد الناس، إل حرج لم مات، 
أمافقال؛ البليغة، المشهورة الخهلية وحهلتهم المنبر، صعد ثم تمهلإ رنللمثؤ، عل 

حناممه فان اممه، يعبد كان ومن مات، قد محمدا فإن محمدا، يعبد كان فمن بحد، 

فمادا أ،ظبج؛ا ألئثلأ ئإُ ين ثك ق تسول إلأ محني ؤوما قرأت ثم يموت، لا 
[.١ ]اوقرة:م؛ ه شتثا بمزآس ض عسل عق يشن، دس يمق أنتجم فيل 
عجزت،أقم،، أن استهلعت، فإ مامتخ، قد أته فعرفن، عنه! اش رصي عمر يقول، 

؛•وجلأتم،رتحملي لا حتمح، عقرت، 
زيدبن أسامة جيش تنفيد ق عنه افه رصي بكر \لي مقام الثالث،! القام 

عليهاه صل الني جهر فقد مؤتة~ غزوة ق والده محل —الذي عنهإ اش رصي 
لكنالئن، صغثر أنه ْع نيد، بن أسامة عليهم وأمر الروم، هتال، إل جيئا وملم 
علمهالرسول فحل كإ لخا>ْ، جذ ذللئ، ي كان ئل، الذي هو أباه أن إل ^١ 

قال1ا مكة— فتح —عام عنهإ اممه رصي عبادة بن سعد بن قيس ي والسلام الصلاة 
وسلم؛عليه اممه صل الرسول فمال الكعبة، تنتحل اليوم عنه؛ افه رصي معد 

هممكة فتح الذي لأن فيه اف يعظم يوم هدا ومحن تغد، »'قدبا 
ابنهوأعهلاها منه، فاخذها معه، الراية وكانّت، >با، الماص وأول أصحابيا، الملمون، 

وملم.عليه اف صل الني حكمة من وهذا ممزا، عنه لريعدها أنه أي؛ قينا، 
المدينة،ظاهر وكان زيد، بن أسامة بقيادة الخيش نمذ بكر أبا أن والمقصود! 

فلمإالخيش، نويف، وملم، آله وعل علميه اممه صل اطه برمول المرض ثمل فلما 
عنهماغ رصي الصحابة فجاءه الخيش، يتقد أن عنه اممه رصي بكر أبو عرم مات، 

٤(. lori ٤٥٢رنم)الني.، مرض باب، ا،لخازي، كتاب، البخاري: ))(أخرجه 
٤(. ٢٨رنم)٠ اكح، يوم الراية الني. ركز أين باب، الغازي، كتاب، البخاري: أخرجه )٢( 



اض«.سمدرسوو :»لأإ1ه1لإاس. حتى الناس الآمبمتال باب 
==^=======دد=^ص===^^=^^م\^

ومرادهمالماس؟ ارثي وقد الخيش ثنفد كيف بكرا أنا يا فقالوات عمر— —ومنهم 
عاليهاش صل الله رمول عمدها رايه أحل لا والله فقالت سيتعبوننا، العرب أن 

اممهرمحي الصحابة أن رأوا لما فالعرب الكمر، الحر ذلك، ق فكان وعزم، وملم، 
قوة،عندهم القوم هؤلاء قالوات الشام، إل الخيوش أنفذوا الرسول بعد عنهم 

القاJاإة.مناب ناسا العمل هدا فكان المخالفة، من وحدروا فخافوا 

عزمعنه الله رصي بكر أبا إن حيث الحديث، هذا ق حاء هوما الراع! المقام 
منيقاتل أن أفم ولكنه هذا، ق عمر فراححه الزكاة، منعوا الذين يقاتل أن عل 

ممرورجمر ممر، خثر الحمد— -ولله وحصل فقاثالهم، والزكاة، الصلاة بين فرق 
الإسلام.إل منهم 

أقاتلأل راأمنتأ وملم؛ علمه اممه صل قوله الحدين،، هذا من والشاهد 
مالهبش عصم سد افه؛ إلا إله لا مال: يثن افه؛ إلا إله لا مولوا: حر الناس 
اممهإلا إله لا لكن اطه، إلا إله لا يقولوا: أن يكفي لا والمعنى: حقه« إلا وشه 

الإسلام؛يحق يقم لر ؤإن فهوهو، الإسلام بحق قام إن ثم العصمة، مفتاح هي 
المخالفة.هذه تقتضيه بإ عومل 

كفار؟قتال أم الإمام، عل حارح؛ن قتال أم بغاة، قتال الزكاة مانعي قتال وهل 
الكفر.مقاتلة فيقاتل وحوحا أنكر من إلا كفار، قتال ليس هذا أن الخراب: 

أويقاثل؟علها محل فهل الزكاة، دفع عن امتنعر فان 
يمكنلا أحيائا لكن هوالواحب،، فهل.ا مقاتلة، بدون عليها إحباره أمكن إذا 

اثنن،أو واحدا كان إذا أما قتال، إل نحتاج فهذْ كاملة، ميله الممتتعر صار إذا ذللثح 
عليها•تحر أن يمكن فهدا 



انالإيماب كت

رريإيات الحديث ق كإ أيصا، مائه شطر ويوحد عليها، ثئم أته والصححت 
المال،نصف يوحد المال، كل إنه قيل; الشعلر، وهذا '، ماوه،(روثطر آحدوها 

الإمام،رأي إل يرجع هذا~ ~في والأمر زكاته، مغ الذي المال شهلر إنه ت وقل 
منهأحديت، ؤإذا ج_،، فهذا لغيره أنكى هذا وأن كلمه، ماله يشهلر أن رأى فإذا 

كبريه.فلا تعال اممه وبين بينه في،ا أما ظ١هنا، أحزأته قهرا، 
أو-ثو -نو 

أحمدتثال عيثي؛ بن وأحمد عش، بن مله وحن الطاهر، آبو وحدسا — ٢١
شهانم،،ابن عن يوثم، أحري محال! وهمت،، ابن ا— أح؛زيال الآحزانت —وهال حدسا 
االهُظتهضل ، ٧٥١زثوو أف ئنيرةاأ'أنية؛ ه أو ١^،، ئن تعيد خدش هال: 

هاَل:هثن افُ، إلا إنه لا يئوJوا; خر ش أهاتل أن ررأمزئ فال: زم 
زحثاثهعلاا؛و4«.ص،سزلىقزئبجبج، 

)كدسا(؛ juفرق هناك فهل أحنJاا،، الآحنان! ررهال اممه: رحمه قوله ]١[ 
و)أحتتدا(؟

الذياللفظ سءمون لكن قرى، فلا الحدثين، من الأولن عند أما الحراب؛ 
إماوالإحبارت يالمباشرة، التحديث فيجعلون الناحرين، عند وأما الإسناد، به ورد 

ذللث،.أشبه وما غيره، ومعه عنه روى لمن أو للاحازة، 
السابقالحديث ففي عنهإ، الله رصي هريرة وأف عمر عن جاء اللففل هذا تآت1 

هريرةأبو هو كلها القصة روى والذي عنه، الله رصي الخمتاب بن عمر عن جاء 
عته.الله رصي بكر لأب الحديث روى عنه الله رصي وعمر عته، الله رصي 

(,١  ٥٧٥)رقم السائمة، زكاة ق باب الزكاة، كتاب داويت أبو احرجه ( ١ ) 



. itصدرسولام إلااس، يقولوا:»لاإلي حتى الناس بقتاو > ٠١٢١باب 
١٤١===—————=ءًً=ء==^ً 

٢١  -Ji^-I  الدزاوزدي—؛العزيز-و>نتي.' عبد أنحريا الصثر، عده بن
ززثع،ه:زد;ن لئ-؛ -ذ\شلأ بنطام أظ;ن )ح( ال،نلأء. هن 

عنئزيزة، م عن بيه، عن بمموب، ئن اوحمن عد بن النلأء عن زوخ، -تدكا 
1وايشهدوا حص الناس أقاتل أل ءآمزت مال! وتلم عايه اف صل اممه رمول 

دماءهممني عصموا ذلك همثوا مإدا به، جئت وبإ ؛٠١ ؤيزمنوا اف،، إلا إله لا 
^مإترخا،ؤبمابمإءلاف«.

الأعمش،عن ياث، بن حفص حيكا شيبه، \ي بن ابوبكر وحدتا — ٢١
الهوو رم ئاو محالا؛ هزيزْ، أ؛_( عؤر طني•( \لي وص جابر؛ ص نمياف، أيط ص، 

\ليعن المنثسؤ، ابنر حديث الغاس«، أمحاتل أؤ( ررأمنُت، وتلم؛ عثه ١^ صل 
بنمحمد وحييتي رح، وكح• حيكا ثيته، بط بن أبو؟كر وحدش رح، ميرْ• 
\وأض نمال، حدتا حميعا؛ محالا مهدي-؛ ١:^ ~يعيي،ت الرض عبد حدتا ١^١، 
أمحاتلأن، ررأمزت ذتؤَ\ م اهُ ضل ١^ زثرو قاَل داJ؛ ^_، ض الز؛ز، 
دىأهلممر صرا افُ؛ إلا إله لا محالوا؛ محاذا اف4ُ، إلا إله لا خر:مولوا؛ الثانن 

مدْقر.أنت إيمآ ^٥^ ثرا• يم اف؛؛، عل وجسام يحمها، إلا وأموالهم 
نهتنْيه.ثلتهم قنت 

بنالمللئ، عد حدتا الواحد، عد بن مالك، النمعث ابوعئاف حدقا — ٢٢
صنسينمحئدينزدينتياف4ينمح،صم،ض

الناسأثاتل لا »أمنءت، وطأ.' عثه ١^ صر ،^ ١١زئرو محال ^؛ عتز، بن الن عد 
ييوئواالصلأْ، ويقيموا اممه، رثول، محثدا وأو اطه، إلا إله ؛٠ لا يشهدوا حر 

افه«.عل ^٠^ ذمح\ذمأإلابطها، ثم، محئوا محظوا محإذا الزكاة، 



انالإيبماب كت
ًً=^سً=^==د^==سس====^٢٤١ 

—يعنتان!نروان حدسا يالات عمر؛ م وابن معيد، بن مؤيد وحدسا " ٢٣
ونلمعليه اممه صل ال؛له رسول سمعت مال؛ ابيه، عن مالليج، أي عن المراري"؛ 

ودمه؛ماله حزم ،؛ ujlدون من ينئ بإ وئر افه، إلا إله لا مال؛ ررس بمول• 
Jوحثابهعلافا

وحدثنيه)ح( \ل)ؤةوت. حالي آبو حدسا شيبه، أف بن بكر ابو وحدسا " ٢٣
تبعأنه أسه؛ عن مالك، أف ض كلأمحا بن،،L;_^؛ ^bJ ^؛!١ حزمت،، بى رهتر 
ُ.يكز؛٠^١ م ، ٠١افه...وحد رامي يةولت ونثم عليه الله صل اللمي 

 [ ١ L اممه،إلا إله لا الإنسان! يقول أن يكفى لا ايه عل يدل الحديث هذا
ثكمزؤش تعال: هوله هدا ؤيويد وحل، عز افه دون من يمد با يكمن حتى 

لاوقره:ا'هأ؛[.ه أؤيئ الموم خيآئنتلئ يالقؤ ويوصل إصنوت 

يكفروالمعنى: كاف، ايا افه دون من يحيد ما بكل الإنسان يكفر أن فلابد 
بوجوده.العنىثكفر وليس بعبادته، 

به،بالإيإن لا بعبادته، يكفر أن فلابد به، الإيان بجب من كان إذا وكدللث، 
)كنزنامعنى: فإن وملم، آله وعل عليه افه صل الله رمول، أحد عبد لو فمثلا: 

اممه.رسول بأيه لا يعبادته، الكمر والسلام( الصلاة عليه بالرسول 
ومعنىواللام، الصلاة عليه مريم ابن عيي يعبدون النصارى وكدللث، 

اطه.رمول بأثه لا بعبادته، اثناثكفر يه: الكمر 

أثهفلو ادله،<، عل وحثابه ودمه؛ ماله ررحرم وملم: علميه الله صل وقوله 
وحل.عز اه عل فحايه ذلك، أشبه ما أو رياء، أو تحويا، قالها 



4با/لالإبمانا>و!لأ1ىهإلأاه
=^====^===—^^—^=—=—١٤٣

بمب1ووالإه1نفنو:لإضَإلأاف

قال:م، ن همد \ي ١^،، ى ;ن >نق ذم - ٢٤
لثاقال: أيه عى النثب، بن نعيد أ-توق قال: شهاب، ابن عن يونس، أ"؛مز( 

اباعنده قوجد ونللم، عليه اممه صل افه رسول جاءه الوئاة، طالت، آبا حصزيته 
عم!ااي١ ذتؤ.' عثه اممه صل افه زئول ئ٠اJ الغثية؛ بن أمه أف بن افه وعبد جهل، 

أئو:ر افه;ن زند أثوجمل مماَل اف(<، عند أك،.؛I أشهد ممة اال4ُ، إلا لأإله ئز: 
قيدو، اشمضها ننول قللم:زل 1_،؟ مد ق ص أتزغي ي ^١ ا د:

الوا؛ى الطإم_ا، عند منة هوعق أقلتتلم.' ما آحز ^١^٠—V أبو قال حس الماله، تنش ثه 
٧^،لآ،سغفزبي والها ارأما وسلمم: عليه الله صل ادله رسول ممال الله، إلا لاإله يقول: 

ث١مواؤأكننك دجل" م افه مانرل ،"، •؛iiiأئة لم ما 
للجموه،أصحث أمم لم ؤثك بمدما من  sJX/أول، ة»كامأ فننردكس 

تهدك،لا إظئ، ؤ وتلم: عليه اممه صل اممه لرسول ممال ءلاوِ_،، م ق ثعاق اممص وأئرل 
ه.الثهتدث> ٣ زثز ينآأ ثن ؛؛،؛؛،، أ-ثكن ثى 

 ٤٢ - jكاإنخاJ١^١!،،مد ^!١ ثالأ: محي؛ نمدين ينإ;ري، زح
—يعقوب حدسا قالا: حميد، بن وعند ا-لثلزائ، حنن وحدسا )ح( منمئ. أثويا 
الزهري،عن كلاهما صالح؛ عن م، حدثي قال؛ نعد، بن إبراهم ابن وهو؛ 

وحلعر اممه قائزل قوله: عند انتهى صالح حديث، أف مر مثله، الإشناد، تهدا 
حدسث،ؤؤ( المالة؛ تللث، ِفي ويعوذان حديثه: ِفي وقال الآسني، يدكر ولم فيه؛ 

س0ات5لمة:مملميرالأه.



انالإيماب كت

يزيدعن خدكا هالا؛ محن؛ م وانن محاد، بن محني خدثنا -  ٢٥
افهصل اممه زثوو قاو داو1 هريرْ، أف ص حازم، أف عن كبمال-؛ ابن -وهو؛ 

اكتاهة((؛يزم بم؛ )ك أشهد اممث، إله!لا لا »دل: النون: عند لعئه ون1لم عثه 
الاته.ه لمحبك عى مدى لا إنما ؤ اض! دأُزل نأيي، 

بنزيد حيلنا محعد، بن عئيى حيلنا ممون، ين حائم بن محمد حيلنا ٢ ٥ 
اشُضل اه نئوُل نال ،; j^_>؛، أف ص الأشخص، خازم أف ص كبماف، 

أذلزلأ قال: الماةة«، يزم ٩ ثك أنقد افُ، إلا إله لا ررم: شه: زنق؛ نثه 
الله:ئأنزل عثك؛ -^1 لآهزز0 ا:قرغ، ذللأح عل حمله إتإ بمولوف؛ y_؛ مح؛نمفي 

ُ.يثاء محن بمدى لمحبك مى تهدى لا نم، إؤ 

محباوالسلام الصلاة عليه الرسول لأن ع1نلأاا،؛ بما قوله: ]١[ 
فه.إلا إله لا طول: عمه ضم أن 

مأخوذلأنه البكاء؛ عن تها حبأي: عينلأ،اا، -تا قلأ>أنوت قوله: ومعنى 
وهوالروية.المن، من 

تحزن،فلا دمعها حبس أبما معناها: بل مكابما، ق استقرت، معناها: وليس 
اطهأدخل عينلثؤ(، اطه )أم القادم-: قدم -إذا الأن الناس وقول 

الدمع.منها ينزل ل؛ بزيت إذا العجن لأن العين؛ من الدمع ينزل لا حتى السرور 
وبعضهم)ئيلث،(، قال: ( ciءينالللثخهس:)مت قيل إذا ءنل.نا الحواُب، وق 

ييلث،(،بوجه عينلثح اطه )أم والتقدير: محازوفا، العامل وهنا سيلت،(، )بوحه يقول: 
عينلئ،افه )أم يجن: والناسبة ،(، ياك;_،Ji)قنت فيقول: العامل يدكر وبعضهم 



واباولالإبمانمل؛لأ|مم|لأاض

عليهوالرسول القادم بشرت منهإ كلأ أل بالقائم( عينك افه )أقر وين ثيك(، 
بانلك دعا أحثه من وين بينه الله جع بمن هثأته لثا فكأنك واللام، الصلاة 

قدفيكون وسالم آله وعل عليه الله صل نبيك وين بينك بابْع عينك الله يقر 
منها.باحس حثاه 

وعلعليه اللص صل للرسول الخْلاب أ-حسبكه من ميتم، لا ؤإظى وقوله! 

•وسلم آله 
الفوائد!من الخدين! هدا ول 

وقدالحنة، أهل من يكون أن يرجى فانه اممه، إلا إله بلا له حتم من أن ~ ١ 
ذلخلارلهُ؛ إلا إله لا كلامه! آحث كان لرس واللام! الصلاة عليه المي قال 

الخة«زا'.

ءلال_،؛أي لعمه محاطبته ق وسلم آله وعل عليه الله صل الني للطف ٢" 
التلطف.تقتخى الحال هدْ لأن 

 "V" إنإيقولون! قريش، ل تعم أن لولا قال! حيث الحاهلية، أهل عصبية
٠sءينالثحا لأقزوت الحنع، ذلك عل حمله 

قالاجهل، وأبا أمية، أي بن عدافه فإن الثوء، بماء المنة العاقبة - ٤
عبدالطالمج؟.ملة عن أترغب طالمج! لأي 

الإسلام،عل مات إنه قال! لمن خلاها الكفر؛ عل مات طالب أيا أن ٥— 
لتحم أن ارلولأ قوله! وق الدصاا، إلا إله لا يقول! أن رروابى قوله! ل صريح وهو 

٢(١ ١ رنم)٦ اكلقن، ل باب ايكائز، محاب داود: أبو أحرجه )١( 



انالإيماب كت
====^^ءًًس==^^===ص=ً^^^ ١٤٦==

النيأحم وقد عينك؛،، -يا لأقززت الخنع، ذلك عل حمله إنإ يقولوزت قريش، 
محه،العذاب محفيف ق شفاعت، ونم، اف،، عند ل، شمع أنه واللام الملأ٥ عليه 

منهإيعل ثعلأن وعليه نار، من صحصاح ل فكان قالا1 النار، من إحراجه ق لا 
الدماغ؟دون بإ ، فإ؛١١٧، باهثه— ~والحياذ دماغه 

عنهدافع عمه لأن كافر~؛ ~وهو عمه ق يشفع أن له تعال افه أذن ؤإنإ 
٠!وقازر عليه، وأثنى وناضل عفليمه، مدافعة 

لدنثاثلأ؛ضشنلاضكدءإئواأنا;ثالأض 
وقال؛

 Jدين—االمث_ة ح—؛رأديسان مس محمد دين بأن علئئ ؤكا
يأشىسابمتيالزلأاكلأةة،أؤحداثط 

بالشماعتله ثزذن أن وحكمته، وحل عز اطه عذل من لكن هذا، أخل فمن 
يئتحق.ما فاءهلاْ العذاب، كل ق لا العذاب عض بق 

ثرلطبعضه أن بمعنى سببي، وغر شببي، نوعازت الكريم القرآن أن ٦" 
وملم!عليه اممه صل الرسول قال لما فالأية سسس،، بغم نزل وبعضه لسب، 

»امؤالوأكر؛ك ,للقي ماَكا>كث• ؤ تحال؛ افه قال عئالثارا، أئه مالم للث، ارلآ»سغفزنى 
الؤإدق، ءلاو_،! أي ل تعال افه وأنزل ١تا، ]اكوبة:"اا هإلح، لأمتر؟س؛0 متعفثوأ 

لالقصهست1ه؛ا.ه آحيبكو من مدك، 

شانه.ل أي؛ ءلالس،ا،، أي ررق قوله؛ ومعنى 

(.YUAلأبن>،J؛؛L.؛)\/)ا(المرةال؛وة 



واباودالإبمانقيو:لإامم1لإاه

سبأن وذلك إنزاله؛ حين بالقرآن يتكلم وتعال سبحانه اممه أن ٧— 
يتقدمأن فلابد المسبب، به يكون السبب إل إذ النزول، عل يتقدم أن لابد النزول 

بالقرآنيتكلم وجل عر افه يكون أن منه لزم النزول عل تقدم ؤإذا النزول، عل 
ثلؤؤ، أنزكه وئا وتعال• بحانه قوله معنى فيكون هدا وعل إنزاله، حين 

إنزاله،ابتدأنا معناْ! ]الدحان:"؛[؛ خنمؤ ف، أنرتنه ؤا>ثآ لاكور:\[، آلثدره 
كله.،، U>Mلا 

إنإذ الدعاء، ق عدوان هذا لأف للمنركين؛ الاستغفار تحريم ٨" 
ماتعال اممه سألت، فإذا به، يشرك أن يعفر لا تحال واف المغفرة، طلب، الاستغفار 

قالحيوان أل مبق— —فيإ ذكرنا ولهذا الدعاء؛ ق عدوان فهذا يفعله، لا أنه أخثر 
أصيز،تعل يدور الدعاء، 

مرعا.يمكن لا ما يسأل ن أ٠ 

الدعاء.ق العدوان صابهل فهذا محيرا؛ يمكن لا ما ويسأل أي 

وسلمآله وعل عليه اف صل الض اّتئن،ان الناس بعض عل أمكل ومحي 
يستأذنكيم، ومحال؛ لها، والاستغفار أمه مثر زيارة ق الأية— هذْ نزول ~يحد ربه 
ذللثؤ؟عن مي ومحي لاستغفار، ال 

محيتعال اف أن علم لما وسلم آله وعل عليه اف صل فالمي ظاهر، والخواب 
عنها،محمج أن لعله لأمه الاستغفار ق ريه استأذن طالمج، أي عمه عن ، حمق
،التخفيفإن محائل؛ لقال ؤإلأ اعتار لا أنه عل يدل، وهذا له، يأذن فلم 
منكان ما لأمه يكن لر أنه والخواب! إ عمه عن ، التخفيفمن أول الرسول أم عن 
وملم.آله وعل عليه اف صل الني عن والدفاع النمرة س عمه 



انالإيمكتاب 
==١٤٨

القريبي؛ن فيها يفرق لا تعال، اطه أحكام أف الكريمة! الأية فوايد ومن ٩~ 
منك؛القريب للمشرك تستغفر فلا متك، البعيد للمشرك تستغفر لا فكإ والبعيد، 

١[. ١٣]^:ه مق أول جلا»كارا تحال! قال ولهذا 

فإنهالكفر، عل ماُتإ قد وهو أوأحتلث،، أحاك، أو اانكا، أو أياك، فلوكان 
له.تستغفر أن عليلث، محرم 

بحيثيصل، لا أنه يعلم وهو ان، للأنقريب، مالت، إذا هذا، عل وبناء 
لأنه،؛ Upاعف، اللهم له، اغفر اللهم يقول: أن له محل لا فانه ماوثا، الصلاة يرك 

الدعاء.ق العدوان من فيه لما للمثركن، الاستغفار محوز لا 

لقولهأحب؛ من :،دي لا وملم آله وعل عليه الله صل النبي أن - ١ ٠ 
[.٥٦]القمص; ه أ-محبنتث عى -هيثم، لا إمح، ؤ تعال؛ 

]ااشورى:أهآ؟ستقيوه بمنط ^^١^، قال: تعال اممه أليس قيل: فإن 

هدايةلأن التوفيق؛ هداية ودين الثيء، إل الهداية ب؛ن ميى ولكن يل، قالنا: 
أهلمن ولخره وملم، آله وعل عليه اممه صل للرسول ثابتة الصراط. إل الدلالة 
اللهإل فإما التوءيؤإ، هي، الش الهداية، وأما الحق، إل الناس بمدون الذين، الحلم، 

كان.مهنا توفيق، هل.ايه شخصا حدتم( أن يستملح ولاأحد عروحل، 
أوإليلثه، لإحسانه الكافر؛ محبة جواز الكريمة: الأية هذْ فوائد ومن ~ ١ ١ 
وجهمن ويكره وجه، من الإنسان محب ولهذا لدينه؛ لا ذللث،، أشبه ما أو قرابته، 

أح؛هإذا لكن عله، لإحسانه علها؛ ثلام لا الكافر لأبيه الإنسان فمحثة آحر: 
إنهل ؤ وتعال: سبحانه اممه قال المؤمنون، عليه كان ما حلاف هذا كان للدين، 

[.٢٤لالم;ة: ه يجلاهوأ قوله* إل الأيه •••ه دآثاوًظم ءاباوتخ٢ َةاث 



ب1بادلالإبمانتود:لإ1مم1لإاه

والعالم؛التسين عل التأثيم توثق الكريمة؛ الأية هذه فواثد ومن " ١٢
علويتهمع ١؛ا، تاكوة:'ما ه آلجمب أصحث أمم لتم ذهج ما بمد ضاع لقوله؛ 

الفائدة؛هذه 

إملا فإنه جاهلا، ^١ ارتكب إذا الإنسان وأو بالخهل، النذر - ١٣
دكوكذلك يابه، j وجل عز اش ذكرها الي الثرعثة القاعدة هي وهذه عله، 
إنتواجدنا لا ؤوأا\ تعال؛ اف قال وملم، عليه اممه صل اممه رسول منة عليها 
تعال؛افه وقال ٠، يىثلت،اار هد اف؛ ارهثال لاومرة:ا'هآ'[؛ لثثأظه أو مهنا 

،٧٥١وءال لالأحزاب:ه[، مندث ما ولى لخطانمّدء مآ ■نقح عثا؛=ظتز 
آلؤبنسيل عر ويثئ آلهدئ لد ؤذنا ما بمي ين الرسول يثامح، ومن ؤ ٠ تعال 
قصراحة الآيا١تإ أكثر من وهذه ]الاء:هاا[. ه جهم وننسيزء وك ما زؤ، 

تعالممد ثثائة الكفر لأن الكفر؛ ائل مل حتى بالخهل، العذر عل الدلالة 
المثاهةعل الحقوبه وجل عز الله يرتمي، لر ذلك، وْع وسلم، عليه الله صل ورسوله 

سايلغر ويشمع ألهدئ د نمت( ما بمد ؤم0 تعال؛ قال الهدى؛ ان للأنيئا إذا إلا 
١[,١ ]الاء:ه ه ممجا وسآءث جهنم إدء وم،سول ما وؤء المؤمنين 

لقولهوجل؛ عر بندم الأُر وأف الأمور، جح ل تعال افه عل الاعتعاد — ١ ٤ 
أنفحري يشاء، من يهدي الذي هو كان فإذا ه، يشاء من تمدي ءؤوت؛غناثث تعال؛ 

وجل.عز منه إلا نهللبها لا 

يثهمشيئه ولا بعمله، مستقل الإنسان إن يقولون؛ الذين المعتزلة، عل الرد — ١ ٥ 
منهم،والمقتصدون يسر، حتى يعلمه لا افه إن يقولون؛ وغلاتهم إمحللاقا، فيه تحال 

رهموسعها، إلا نفتا إلا يكلف لم وتعال سحاته أنه بيان باب الإيان، كتاب ت مسلم أحرحه ( ١ ) 
(١٢٦.)



انالإيهاب طت

تعال!لقوله عليهم؛ رد الأية هذه ففي يثاوه، لا لكن يعلمه، اش إن يقولون• 
ؤَلأ؛سمحمحشدثآثه•

بالحكمة؟أومقرونة محؤدة، مشيثة المشيئة هذه وهل قائل• هال، فإن 

تعال!قوله ذلك ودليل بالحكمة، مقرونة أما أي• الثاف، هو فالجواب 
هنة'أن إلا ثثآءوذ وقوله! لالإسان:ه'ا[، ه تيه رني، إل^ آعئد سآء بش 

هدا0،للمهداية أهل، هذا أن علم فإذا لالإنسان:•"؛[، ^^١^٠ علما أقتَكاوا إة لأ 
ذلك.له ييسر لر العكس منه اطه علم وض الهدى، له ويسر 

للهداية؟أهل أنه وحل عز اممه يعلم كيف قال،ت فإذا 
يقثزثم وأبدا، أزلا به موصوف هو الذي القديم، بعلمه ذللا، يحلم هلتا! 

دميةثأم محق من ءؤ»أما تعال؛ اممه قال كعأ الصالح، للعمل الإنسان هل.ا 
ثمثحث لنادأ و\قي تحال! وقال لالللته-ما[، ه قينه منث،, ?٠ آلتئ 

٥[.]الصف: ظؤبهتره أثث أنلغ ؤةiJثازاغتأ تعال! وقال ]الأ؛عام:أ'اآل[، ه فيسثاكه» 
قلبه،لسلامة وذلك وومحقه، هداه للهداية أهل أنه تحال اممه علم ض إدذ• 

يضله.الله فان ذلك خلاف عل يافه— —والعياذ كان ومن معتقدْ، وصحة 

التحال اش إن يقول! من عل الرد الكريمة! الأية هن*ْ فوائد ومن " ١٦
قولهمن الرد يوحذ المشاركة؛ يقتضى التفضيل اسم لأن التفضيل؛ باسم يوصف، 

]الأنعام:'اا١[.ألثهتدثه ^٣ تعال! 
يقال!أن أكمل، وأحإ بالمهتال•ين، م عالهو ها! وأمثالالأية هذْ ق يقولون 

التفضيل،عل يدل لأنه هوأعلم— —الان>ي الأول م؟ أوهوعالبالمهتدين، هوأعلم 



داباؤلالإبم1نتول!لأ1مم1لإاه

عالم،زيد فيقال! المشاركة، تمغ لا )عالم( بينإ ُالعلم، العالين أفضل وأنه 
زيداأن عل دليل فانه أعلم، نيد قال! لو لكن عالم، وخالد م، عالوعمرو 

يمصلهمبانملم.

يمدول؛ بثيء، يعلق لر افه~ صفات، ل الوارد التفضل ~امم هدا إف ثم 
إلا"اللهم كدا من أعلم إنه يمل! لر أنه أي؛ القص، يوهم إنه يقال! حتى بثيء 

يقارنفقد التحدى، مقام ق أما أعلم، اممه ؤيقال! بمللق ل التحدى" قام مل 
ؤءآئهتعال• قوله ؤمثل [، ١٤■]القرة: ه آثم آب آغلم ؤءأنم تعال؛ قوله مثل بغثرْ، 

٥[.]العل؛ه ه آما غر 

إفل إمحللاقا؛ فيه محذور لا التفضيل، باسم تعال افه وصف، أف والحاصل! 
التفسير.ق نقصا يحتثر الفاعل اسم إل التفضيل اسم تحول 

*



انالإيماب كت
=_=^^=ص^^^_^ٍ=^=^ًء ١٥٢

مم َه َُ 
& uU  وهوهيوىكضه«لألإؤهان،  ٥٥٥١^ض
دحلاسهوحرمضاثر

بنأسكامحل ص كلامحا حرُب؛ ووهثربن ننبه، م أبوبكربن حدكا " ٢٦
;نالزيد خيض ث1َل: خالد، ض ئو-؛ انن خدي م: ر -قال إ:زاملم 
ر>منؤن1لم: عثه ١^ صر الله ننول  Jliقال: هأآ عن خمزال، عن منيم، 
ممحلأبمبجافهُئخواوجة(<اا'.يس 

خذنا\م - ٢٦
عؤ\)أ'يمنى\سمعت يقول! ال حمت نممت، ئ\ذ.' بئر، اف الولد عن الحداء، حابي 

تواء.مثله يقول؛ افه رسول سمعت، 

ْعبمي• اف®، إلا إلة لا أئه ينلم رروهو وسالم! عاليه افه صل قوله [ ١ ] 
بدونالعلم محرد أما افه، إلا إله لا قول من سبق بإ الحديث، هدا فيمد ببما، نطقه 

والعلم.القول من لابد بل لا؟كفي؛ فإنه اللسان، نيا يئطق أن 

مبج:ئمحينومح،ئال:ءنضهماهمىبثئ
مصنف،بن طلحه عن معول بن مالك عن الأسجعي، النه عبيد حيكا القاسم، 

مسثر،وسلمل، عليه اف صل اللمي يع كثا مال• هميرْ أف عن صائح، أف عن 
عمن:ققال قال: ^١^، نص سحر ^ حش ئاJ: ١^٠٢، دنمللم،مأزواد قال: 

يثعو،: داJ علنها، الله قدعزُثؤ ١^٢، أنواي من مل ما حمعث، نز الأJها رثول ^١ 
بنواْ(:النواة وذو محاهد! )وقال قال بثمره؛ التمر وذو بأرْ، ادأر دو ئجاء قال! 



^ان،ومسرىكس،دءلاسوممضاكار
=— =^————١٥٣ =

قال!الماء، عليه ويئزبول يمصوثه كايوا محال! و\ذئى؟ يصنعوذ كائوا وما ئلث،! 
اف،إلا لاإله أو ااأأئهد ذلك: عند ممال ماو: المزم ملأ حر ^4؛، ىلعا 

الجة«.شاضَخاهمت،محشاكتجا،يدخو 
معى حميتا العلاء؛ بن محمد كرب وابو عثأف، بن نهل حدسأ " ٢٧

عىصائح، ر ص الأعمش، عن معاويه—؛ أبو حدسا كنب: أبو —قال معاويه 
أصاب،ثبوك، عزوة كال لثا هال،: الأءمس—، ئك، نعيد؛ م عى —أو: زيزة هم 

ممالوادهنا؛ ياكلنا ثحزياثواصحنا، لما لوأذين، اممه! وسول، يا قالوا: محاعة، الناس 
افه!رسول( يا ممال،: عمر؛ ئجاء قال،: ١رادعلوااا، وتلم: عليه اممه صل النه رسول 

بالإكة،عثها اممه ايغ م مقلأزوادهلم، ادعهم ولكن الفقهئ، قل منك إذ 
Jال،:رردنم،ا، وسلم: عليه افه صل، افه رسول مثال ذللئ،؛ ق يبتل أف اممه لتل 

درة،ُكفئ تحيء الرجل قجتل قال؛ أزوالهم، ثقل دعا ثم ئثنطه، بنطع ئدعا 
لأل:ثهمءُالآمبمزة؛عزمقلم

تإيالزكة، عليه وتلم عليه اش صل اممه رسول ئدعا ئال،: يمّثر، ئيء ذلك من 
ُء التنكرق ثزكوا ما حش ]وعيجزلأ ق هاحدوا قال: أوعسكلم<،، ق ررحدوا محال: 

اشصل اش رسول، ةثال، قصأه؛ وقضثث، ثبعوا، حر هاكلوا ثال،: ملووه، وعاءإلأ 
عيع1ت، -بإ  4jblيلز لا ،، ٧٥١نقول وأل الله، إلا إله لأ أو ارأئهد وسئم: عليه 

الجر<ااعن ؤيب ثاك، 

النيآيات ومن وحل، عز الله آيايت، من وآيات عر فيه الحديث، هدا [ ١ ] 
منها:وسلم، اله وعل عليه الله صل 



انالإبماب كت
٤٥١^

مرسلهو كا مسه إل مرسل وسلم آله وعل عليه الله صل التي أن ~ ١
اف.رسول أنه سهد ولهذا غره، إل 

يتعلق"خيإ معصوما ليس وسلم آله وعل عليه الله صل الني أل ٢" 
اللهرصي صر ولكن إبلهم، ينحروا أن لهم أذن أنه بدليل النرءية~ غم بالأمور 

ذللث،.بخلاف عليه أثار محه 

دون،م•من عل نحمى لا ما الأكابر عل نحفى قد أنه ٣" 

وتواضعه.وسلم آله وعل عليه الله صل الني حلق حنن ~ ٤ 

١;^ئنلم-،ضا:ن:ض:الزِلأ خئثثأداثدُئذه - ٢٨
■حدسااميه، أبي( بن جن1د0 حدش ت قال هانئ، بن عمم حدسي ثال،ت جابر، 
ألأسهد هال،؛ ررس وسلم؛ عليه افه صل اممه رسول يال، قال،ت الصامت، بن ءأاد٥ 
اللهعبد عيسى وأف ورثوله، عبمْ محئدا وأة له، ثريلئ، لا وحده ^ ٥١إلا لا!له 
حئ،؛النار وأث حى، الجثة وأل منه، ورؤح مريم إل، ألماها وثلمته أتمه وابن 

شاء«.1^ الجؤ محاب أي اردبمُمن أئحأه 
ضس عنكاقم;ن ١^^، ^١^١ ن ك ^ - ٢٨

ارلٍُ>اأذخله قال: أنه عي ث، الإنثائ، هدا ق ثانئ، نن صز ص الاوزاعئ، 
سامءااك،انيه الجق آبواُب أي ررمن يدكر؛ ولم صل'ا، مى ثاف ما عل الجنة 

قال:لأنه ثكفر؛ لا الصلاة -ارك إن قال: تن الحديث حدا امتدل ]١[ 
عئل<،.من "كال ماعل الجنة اممه ر>أذحأوه 



سىلإبمان،ومتجق1كس،دحلاسصمضالن1ر
 ٥٥١=============^====^==—==

وحه؛نتمن يكمر، لا الصلاة تارك أن عل دليل هدا j( ليس أنه والحواب؛ 

وهداعمل،ا، من "قال ما لأعل قالت وملم عاليه اش صل أنه الأول• الوجه 
الإسلام؛يبهلل لا الذي العمل المراد أن ومعلوم عمل، له يكون أن لأبد أنه ت يعني 
تنزكان صل«، من ثان U ررعل قوله: عل بماء' عام؛ انمل إن ص• لو لأنا 

داخلاذللئا أشبه ما أو عنهم، اش رصي الصحابة سب أو القرآن، من شيئا جحد 
أحد.به يقول لا وطا أ الخنة! ليحول مستحما فيكون الحديث، دا هق 

الشريعةأن المعلوم من فانه عمومه، عل أنه فرصنا لو أننا الثال: الوجه 
رسولهان ل،عل أو كتابه، ق إما وتعال• سبحانه الله وهو واحل•، من صدريته 

الحديث،هد.ا أن قدرثا فإذا عامها، نحصص فخاصها وملم آله وعل عليه اممه صل 
،JjGخاصة، أدلة فيه الصلاة تارك لكن قلنا: الصلاة، رك من حتى يثمل عام 

العموماُتخ.لهده محصصا فيكون علكمره، 

الحاص،عل بالعا؛ الإنسان أنبمتدل الاستدلال خض من ليس ولهدا: 
بالعاميستدل أن وأما العام، كنصص الخاص لأن العام؛ عل بالخاص يستدل إنإ 

الأّتل،لأل.حنن من ليس فهدا الخاص، عل 

هداأو الكلمة، هده إل أنماها الوكلمته وسالم: عاليه افه صل وقوله 
هتنه ورؤح ثن(يم إل آلمنها ءؤوًكلمته7 تعال: قال القرآن، ل موجود التمر 
ه،ؤو>ءكلمتهآ قال: لأنه إله؛ عيسى أن عل النصارى به استدل وقل- [، ١٧١]الشا،; 

اولم،اافهوسض 4، تنه 

الناسأصل فهم صالون، لأمم أولا• التماري، عل بغريب ليس وهل-ا 
تعال:قال وقد ريعا، قااو-<ام ق لأن المتشابه؛ يتبعون أمم وثانيا• الناس، وأحهل 



انالإيماب كت
 ٦٥١^===^^=_=^=^=__=

أحدنالو فإننا [، V:jl_^]آف ه يته يثبه ما مئعين قيغ ^٠؛^ ؤ، أثي0 جع؛ 
ءالتاف لأن تعال؛ الله من حزء والأرض الموات أيقا: لقلنا هذا، باستدلالهم 

-بذا،يقولون لا وهم هلالخاسة:ه؛[، ته زمعا أنه ؤ، محبما أديبلأ ي ما لم سم وؤ 
الأرواح.كسائر نحلوقة وهي عندْ، من روح أي: منهء راروح العني: فزكون 

بالثيءليس وتعال، سبحانه اض بكلمة كان أنه أي: كلمته؛؛ ٠٠وكازلك 
الله،يكالمة هو بل فتلد، المرأة رحم ق منتا يقذف الزوج فيه يكون الذي العهود 
ثررام، من •ثأمة> ^١^ اسُ'كثيب عث عيش ع إن ؤ تعال: قوله هذا وينثر 

قلوحمل الذين وم، الكلمة، هي فهاوْ هء[، عمران: ]أو ه ئث؛ؤن ة لم' ئاث 
منه!حزء فهو وجل، عر الله من عيي كون إن فيقولون: المتشابه، يتبعون مرض، 

الضلال!من ذللث، أشيه وما ثلاثة! ثالث، اف ؤإن 

الصادقثابت؛الخار ثيء أي: حيى؛ا النار وأن حى، الجنة رروأن وقوله: 
للمتقين،اعدت الحنة بان أخبر اش فان وملم، عليه اممه صل ورسوله تحال الله من 

وسلم؛عليه اممه صل اممص رسول عل والنار ابنة ومصِأن، للكافرين، وافارأعدت 
افرمحي النفر بن وهوأنس الدنيا، وهوق الحنة ريح م من المؤمنين من إل بل 

عنه.اف رضي قتل حتى فقاتل أحد، دون الحنة يج لأجد إف قال• عنه، 
افحبر لأن نشاهد؛ بإ نشهد مما أكثر بذلك نشهل ونحن معلوم، أمر فهذا 

؛صر0،ق الإنسان نحهلئ قد حتلمأ يكون قد نراه ما وأن وصدى، حى ورسوله 
متحركا.والساكن ماكنا، المتحرك فبري 

بالشهادة:الإخلاص فضل عل دليل — عش لا —كإ الحديث هذا ول 
اش.رّمول محمدا وأن اممه إلا إله لا أن شهادة 



النارملي وحوم اسة لحل س، قاك وهوضو بالإبمان. ام لش ض باب 
١٥٧===ض===ًءصء======^^^ 

ئنمحني عن عجلأو، 1^، عن تئ، حدسا تعيد، نى نته حدس؛ " ٢٩
:أنة الصامت، نن عتادة عن الصناحئ، عن محؤنر، ابن عن حثاف، بن عش 

كنؤ\ق تم؟ بي نلأ، قاَل: وكت، ١^- ِفي -زم ء دَخلش 
لامحئك،\س نكن ثك، لاممن ئس زكن ،، illلأَثبمل انئشهدث 

فهلكم وملم عليه اف صل افّ رمول من ممعته حدث من ما وافه هال! ثم 
أحيطومد ١^؛، احددتكموْ وموف واحاJا، حدسا إلا ^٥، ٠٤^؛؛إلا حن 

اطه،إلا إلأ *لا أن ررمن يقول' وملم عليه اطه صل اطه رسول سمعت بنفيي، 
أ.الن\ر،اا عليه افه حرم اطه؛ رئول محمدا وأ0 

ررعنفقوله; الركاكة، من ئيء فيه الإسناد" ~في التركيب هدا ]١[ 
قالفاعل أن ظاهره عثه«، دحلتج مال: انه الصامت،، نن عناية عن الصتابط، 

الهوهو افه، رحمه الصناجي عل يعود ولكنه عنه، افه رصي عبادة عل يعود قالت 
الموت.سياق وهوق عبادة عل لحل 

الحاويث،نبيا حدث عنه افه رصي الصامت، بن عبادة أن إل إمارة هدا وق 
الخدين،ق سياق "كإ عنه اطه رصي حبل بن معاذ فعل كإ وهدا موته، عند 

وسلمآله وعل علميه اطه صل الجي من سبعه الذي بالحديثإ أحر حتنإ الآق~ 
عنأصلثؤ كاثه الصامت،، بن عبادة وهكذا الإثم، من حويا يعني• نأي، 

ءاليه.الناس يمحل أن من حويا الحديث،؛ نبيا التحديث، 



الإيماناب كت
=^ص=^^^=^=^=^=^_ٍ__= ١٥٨

حاوساقتاله، حدسا محام، حاJسا الأردي، حالي بن هداب حدثتا " ٠٣ 
لبمزوطم عابه الله صل السن؛ رذي، محت، محاو: حي؛ بن ٠^١^ ض مالك، بن أنس 
اضرّول بم، قيتج: جم«، تن ئتاذ ررثا فقال: اوض؛ ثؤ:؛مة إلا هُ يي 

افهرمول، لبيلث، ةلئ،ث جبل®، بن معاذ رريا ئاله: ثم ناعه، نار تم وتعديالث،! 
افهرسول، لسك منأ،ت جبو،إ®، بن معاذ ءريا محال،؛ نم ماعه، نار ثم وتعدياك،ا 
ورسولهاف :،: uJLsيال،: الع؛اد؟اا عل افد حى ما يدرى ُهل مال،: وتنديخ،! 

تانثأ شقا«، ^ ^^٠١ ولأ أن اس عق اف خق ررمحان ئاَل: أم. 
>رهلزتندك! ١^ نّول َون، ئلئ،: جليا(ا، تناذنن ررى : نأنائ، 
دال<:اممهوتثولهأم. 1نت،: ئال: ذواك؟« ؛*[^١ عق ١^ حن ما يدري 

ااأنلأبمديا«.
صسام، بن تلام أنوالأحوص حدسا سسه، أي بن بكر آبو حدثنا " ٠٣ 

اممهننول رذي، نت، ئاو: حثل، بن ئناذ عن منون، عمروبن عن أفإنحامح،، 
ماأتدري معاذ! ^١ ١٠محمال،! محال: عقم— له: يمال حمار ~عل وسلم عليه اطه صل 
محال:أم. وزئوله افه ئنت<: محال: اف؟« عل العتاد حؤ وما العتاد، عل اف حو 

عراف عل العباد وحن شقا، به ^^٠١ ولأ افن يعثدوا أذ العتاد عل اطه حؤ ارهإف 
أنمأمأد اشا زتوو ثا ئنث،: ثاJ; شقا((، به لأيرك ثذ لاتنئ.ب، أن وجز 

ثتيJوا((.»لأظزىاا فاJ: ١^؟ 
ثنمحني ^؛؛١ \قو: y قال  ijds^ ١^،، ثن محقي غدك، -  ٣٠

ئىالأنوذ تمعا أنج مابم؛ بن والأمعث، حصن، ايير عى سعته، حدثتا حعمر، 
وسلم:عليه اف صل اممه رسول مال، هال،: حبل، بن معاذ عى محدُث، هلال، 



طلإهان،ومسقاكده4دءا(اسجممضاكار
١٥٩^ض=^^=ًًًً==ء==—=^===^^

ينبدررأن مال أعلم. ووئوله اممه مالI الماد؟اا عل اف حى ما آتدوي معاد! ررثا 
افُممال; ذواوئ؟« قظوا إذا عي طهب ظ ثال: ثىأ«، بؤ يئزك افُؤلأ 

لأبمديا«.ررأن 
م-هؤسمياحعذ وائدة، ص حني، حدسا زكرياء، بن مثر حدسا — ٠٣ 

عاليهاممه صل اممه نمول دعابي يقول! معادا، سمعت، قال! هلال، بن الأسود عن 
ا.حدسهما ئحو الناص...؛،، عل اف حئر ما يدري ررهل ت مثال ماجيه، وسلم 

لكنهالإجابة، معناها! ليلت،، وسعديلئ،®! لأيلذ عنه! اممه رصي قوله ]١[ 
التكثره،عل يدل هد.ا بل فقط؛ مرت؛ن عل اثنتن،، عل يدل، الذي لمغلها -يا يراد لا 

الحربية.اللغة ق وهوممر 

عليهالله صل الني صلاة ل عنه افه رصي اليإن بن حن.يفة حدين، منه! و٠ 

يقول!فجعل الجدة- -بعد يعني جلس ثم مالت الليل، j، وملم آله وعل 
المعنى!لآكن مزتتن، إلا مالها ما أنه المعنى مليس ٠،  ١٠٠^،اعقر رب، ب،! اعقر ررربؤ 

النيعادة لأن سجودْ؛ كمقدار جلوسه يكون بحيحج محلويلأ، تكرارا يكررها أنه 
—عازتحج بن الراء قال كإ مثتاّقة، أنيا صلاته ق وسلم آله وعل عليه افه صل 

قيامه،فوجدلت، وملم عليه الله صل محمد مع الصلاة رممت، —! عنهإ الله رمحي 
؛،نمافجلسته اوسجدتين، بين فجلسته فجدته، ركوعه، بحد فاعتداله فركعته، 

ُ.الواءر من قريبا والانصراف، التسليم 

تاني والن(، ٨٧٤)رنم وسجوده، ركوع4 ق الرجل يقول، ما باب ، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
الملأ0إناعة كتاب ت ماجه وابن (، ١٠٦٩)رنم قيامه..، ق يقول، ما باب الصلاة، صفة كتاب 

(.٨٩٧)رقم جن.؛،ن، البين يقول، ما باب والسنة، 
(.٤٧١)رقم ونحفيفها، الصلاة أركان اعتدال باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرحه )٢( 



انالإيماب كت

محجآمحرع4ئم محّئآ ثن رئ أبمرهل ؤٌ تعال؛ قوله منه و* 
فتهاترى لن فإنك نفلرت، مهنا لأمك أكثر؛ بل لا، اراد فهل 

فطورا.

لكأرجو بمي• لك، إسعادا بذلالث،ت الراد إن قالوات ٠وسندك٠، وقوله؛ 
و71ذا*بهذا ترد لأما وتقويه؛ مساندة، أي؛ الإسعاد، معنى إن وقيل! عادة، ال

.٠١معاذ!رايا وسلم! عليه افه صل قوله ؛ viiUiXرردعازإ،ا،يريد؛وقوله! 

عنصحابي~ ~وهو أنس حدثه الذي الياقات؛ أول هو الأول والياق 
تابعثون.كلهم معاذ- عن محدثون -الدين والبقية صا، اف رصي جل بن معاذ 

يقدمأنه ذكر اممه رحمه ملتا الإمام أن الكتاب" مقدمة —ق سبق وك،ا 
أوقركان ما يقدم أنه صنيعه؛ من أيمبما وكيلك وأوثق، أمحوي تكون التي الرواية 

الأول.والمياق 

بأنمنصوبه >لإؤيجر\اا همج[لوااا، يونئأ\ ررلأ وسالم؛ عليه افه صل وقوله 
يعملوا.ولا أي؛ يتكلوا، سشرك فبسبب يحني؛ الثببية، فاء يعل. مضمرة 

عورلا من يتوهم لئلا ذلك؛ من حاف واللام الصلاة عاليه والرسول 
عامةلكن عملا، يقتفي ^٠٠ ٥١ينبن• اءأل قوله؛ فإن ؤإلأ فمحل؛ العلم ل ءنال،ْ 

ولوالعبادة، معللق الراد؛ أن فيفلن وتحقق، علم عزر عنده كون لا قد الناس 
ماكل ل عمل؛ العبادة أن ْع اض، رسول محمدا وأن افه، إلا إله لا أن بشهادة 
عباده.لهو به وجل عز اينه إل تتقزب 

صاحبهاببا ولومحصي حتى الومة، الألفاظ س الاحتراز الخديثج؛ هدا وق 
الأمر،مطلغ القول، مقبول الشخص كان إذا لأسيعا عنها، البعد فينبغي محصي، ما 



^ن،ومسشاكده،دحلادجممضامم1ر
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ماذاينتظرون الناس لأف توهم؛ التي بالأفعال أو توهم، التي ^، ١٠؛١^١^ياق فلا 
أوغره.أوأمبمر، ؛، ilpمن فيهم الطاغ يقول 

عدمق وملم آله وعل عليه افه صل الني مي معاد خالف كيف قيل• فإل 
بذلك؟الإخبار 

-أيوقال العلم، كتإن من خويا بذللث، أخبر إنإ يقالت أن فالخوامح-،؛ 
هدالأن الناس؛ به لنحدث يه، حدثنا واللام الصلاة عاليه الرّمول إن 1 معاذ— 

يقعقد واللام الصلاة عليه الرمول خافه الذي والخوف الرسالة، إبلاغ من 
وقدلأيير.

منأقل عنهم الله رصي الصحابة عهد ل الخوف ذلك وقؤع إن ت قيل فان 
بعدهم؟فيمن وقوعه 

أقرب،عنهم اممه رصي الصحابة بحد قيئي المهم ل الخهلآ أف ثالث، لا ت قيل 
ذلك،يكون أن خاف عنه الله رصي ولكنه الصحابة، عهد ق المهم ق الخهلآ من 
إنيمولت وكاثه ا وحدي؟ محدثتي الرسول أن الفائدة ما وقال! العلم، كتإن من 

أنهأو المانع، وجود عدم والأصل الماع، من خوئا كان به، التحديث، عن النهي 
تحديثهجثن يكن ل؛ ما والشن، الإيإن قوة من عنادهم الناس أن رأى عنه الله رمحي 

لالأمر— أول —ق واللام الصلاة عليه عهده ق كاس، الإسلامية الأمة لأن به؛ 
أنفربا ، الفتنة من خوما الكعبة بناء يرك وملم عليه اممه صل إنه حتى صعم،، 

معاذعهد ق زال الأمر هذا وأن هذا، لاحظ وسلم آله وعل عليه الله صل الني 
عنه.الله رمحي 

رممه، أقن,ا.5يءنثة محل ت تعال اش قول باب الأنساء، أحاديث كتاب البخاري; أحرحه )١( 
(.١٣٣٣رنم)وبائها، اص نقص باب الحج، كتاب لم: وي(، ٣٢٦٨)



انالإيهاب كت

منمهأ؛ شخصا أن لو وهي؛ الناس، بعض عنها يسال مهمة، مسألة وهاهنا 
أنيشهد وصار هذا، عل فاّسمر يكفى، الشهاددين محرد أ0 ~مثلأ~ الخدين، هذا 

سمعهما عل بناء شيئا يفعل ولا يصل، ولا افه، رسول محمدا وأن اض، إلا إله لا 
محثدأن عل يدل، ارهينحلوا®، ت وملم عاليه افه صل قوله وأن ، الحديث، هذا من 

الحجةهذ0 تنفعه فهل هذا، عل ومالتؤ وحل، عز اممه عند ناي بالشهادمح، الطق 
وجل؟عز افه عند 

مض يسمع أوكان كفت، الصلاة تزك 1و بمع لر كان إذا أما الخواض 
عليهادلتج ~التى القاعدة عل بناء تعال، اف، عند يعدر فهذا بكفر، ليس أنه بلده 

امماب،والئنة-وصالأذر؛الحهل.

أنإلا ابى ولكنه كمر، الصلاة ثزك أف عندهم اشتهر بلد ل كان إذا وأما 
فانهعمل، من لابد أنه يقتفي التأمل عند ءلاهرْ أل ْع الحديث، هذا يقول؛ظاهر 

وقدعنه افه رمحي عبادة حديث، هو الاحتإل فيه الذي لكن يعثدوه«، »أل قال: 
عاليه.الحواي، تقدم 

—!—غبمرما الفوائد من الحديث، ول 

حاام اكلرق بم، أذ عغ، غرْ عل لائلقي ينبغي أنه إل الإشارة - ١ 
كانوسلم عليه افه صل أنه وذللث، إليه، شوقه ويشتد العلم، إل المخاطّت، يتشوق 
التشويقأجل من يسكت،؛ ثم معاذأ® رريا يسكته، ثم مماذا®، ^١ ٠١يقول: 

ياأقول: ثم اسكتج، ثم فلأن؛ يا فأقول: أحاطبلئه لو ولهذا التام؛ والاستعداد 
يكادمئقص، نحد تقول؟ ماذا أنخئ،، ثم فلأن! يا أقول: ثم أنخت،، ثم فلأن! 
النامي.ثنميه أساليب من وهذه عندي، ما إل سموقا 



اكارعلى وحرم اسة لحل < شه شاك وهوشي بالإبمان، اض لقي ض باب 
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عادي؛غير سكوئا دعتي1 نكت، ثم تتحدث، أن أيمحات الأساليب ومن 
عتد0؟الذي ما حدث؟ الذي ما اءلون؛ ويتالناس، تسشزئب نتنكتخ إن لأيك، 

لها.سمة أن للإنسان ينبغي التي الأساليب من فهده 
ورسولهاراممه القاتل! قول ل بالواو بالتشريك، القول إطلاق جواز ٢" 

الرجلعل أنكر سا عليه، بمكر لر وملم آله وعل عليه اش صل الني لأن ؛ ٠١أعلم 
ومئت،<<.افه ثاء راما قال: الذي 

الرّوو(لا تعال، اف ْع أحد يثرك لا المدرية، الأمور فمي ظاهر، والفرق 
القدرية.بالأمور تتعلق وثئت،اا افه ثاء و!ااما غيره؛ ولا وملم عليه الله صل 

عليهاف صل رسوله تعال الله مع تفرك أن بأس فلا الشرعية، الأمور وأما 
ولهذاإليه؛ الله أوحاه ما الحلم من وعنده رسوله، فهو اش، عن يتكلم لأله وملم؛ 

ثمولريمل! ]التوة:ا*ه[، ود؛ثول،ءه ولوأنهرتبمواماءاننهثِأق، ؤ تحال؛ اممه قال 
هوتعال اممه لأن كوي؛ إتيان مقام وليس مرعي، إتيان مقام المقام لأن رسوله؛ 
اللهآتاهم يقال: أن صح ولهذا قاسم، وسلم علميه اللص مجل والرسول المعطي، 

ورسوله.

يشركلا مى يعد.رن، ألا  ١٠وملم: عليه اض صل لقوله الإحلاص؛ فمل ٣— 
رهثسااا.

ءوءو



ا،•،الألماس كن
^ٍ=ءٍ=^===ًً===ًط_= ١٦٤

حدسإالحض، يوص بن عمر حيى حنُ—،، بن رهتر حدثني " ١٣ 
قعوداكنا هال! مارْ، ث؛و دالأ آبوممر، حدثني  I،jiiمار، بن عكرمة 

اممهرسول ممام مر؛ ل وعمر، آبوبكر ماذا وملم، عليه افه صل اممه رسول حول( 
وهزعنادوJنا، يقت3لإ أف وحشينأ علتنا، قابطا بين من وملم عليه اممه صل 

حموملم عليه افه صل افه رثوو أبتغي محرجت قنع، ْس أول ^-^، مممنا، 
هإذاأجد؛ ملم بابا، لة أجد هل به ميريت، النجار"؛ ~لتني للأنصار حائطا اتيت، 
كإماحممزيتح -والثريعأا-بمول-، حاوجة بتر مذ حائط جوى j( يدحل وبيع 

و>تز،مملئ،ت هزنزة؟ااا، ارأبو ممال! الله، وثوبا عق ، ^؛-•^؛iLالثعلن(، عئممر 
علتنا،دابء1ادتج مممن، اظهرJا، بيذ كئث، دلثا1 سانك؟«، ا>ما دالت اشا رسول( يا 

داحممزتا-اتائط، هدا يأسث، قنع، تن أوو ظنئ ممزعنا، دوسا، متتثع ؤأ محشينآ 
نش-،-ثأغطاف محترةا« 4 >ربا هثاJ: ص؛ النا<ز ثثؤَلأء ^،، ٥١يمز محا 

اض،إلا لاإله أذ يشهد الحائط هدا وراء مذ لمث منذ هام(، بمنل لااده1، دال،ت 
هاJان؛;1 مماو: عم. لقيئ مذ أول ثكاف بالجؤ«، ثئرْ هلبه؛ بما مستمنا 
بعثتيوملم عليه اه صل اممه رسول لعلا هائم( همنئ،ت ميرْ؟إ آبا يا النعلان 

قصزبو\دةؤلأ بئزيه ملثه، ئيا منتمن١ اض إلا إله لا أي( يشهد لملم، مذ حبإ؛ 
إلهرجعئ، هريرْإ أبا يا ارجع سالات لآ'ننح،، هحررلم، يدمح(؛ بئ بيي"أ همنر 

اضننول ل ممال( أثرى؛ عل هو ^١ عم، وركبنح، تكاء، ماجهشلم، الله، رسول( 
بالييئا•حمنJه عم لملم، مللمرت هريره؟*، آبا يا *مالك، ت وميم عليه ، ٥١١صل 

افهرسول( لة ممال( ارجعإ ت مال( لأمي، حزريت، صزبه يديب( مح، قفربج بث، بنكنح( 
وأرأاف، رسول( يا هال؛ هملت،؟اا ما عل خمللث، ما عم! رريا ت وسلم عليه افه صل 





انالإيهاب ضن
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تقطع،تكاد فةالو-ءم وسلم، عليه الله صل نسهم فقدوا عنهم افّ رصي والصحابة 
الخيول.هذا ْع فيحل 

إظهاراراد كان إذا حيوان، بفعل ه نفالإنسان تشبيه جواز ه~ 
يقزكإ ءاماحتمزت ت قوله من يوحد وهدا الهلع، -؛ذا التعلع لا الصورة 

اقأوبم«.
صدقه؛عل والدلالة العلامة، أي! الأمارة، به يكون ما الإنسان إعطاء ٦" 

عنهالله رصي هريرة أبا وسلم آله وعل عليه الله صل النبي إءهلاء من يوحد وهدا 
آمْ َ 

يعليه.

أرملحينا وذلك الوجه، هدا غير عل أحرى مرة أيصا ذللثا فعل وقد 
~يعني!آيه مئالث، ابثغى رريإن له• قال التمر، من ليعقلنه حيإر، ل وكيله إل شخصا 
وسلمآله وعل عليه افه صل الشي رمته«ره، عل يدك هصع - علامة 
فسوفرسولا، إليلث، أرمي، إذا إل وقال؛ العلامة، هده حيز ق وكيله أعقلي 
)الأمارية(.العامة عتل وتسمى وبينلث،؛ بيني العلامة هدْ أجعل 

 ~U ثدسهب؛ن عنه اممص رصي هريرة أبا صزنم، لأنه عنه؛ افه رصي عمر شدة
مقعدته.عل سقهل يعنى؛ لإنته، حث حتى 

عليه؛يلام ولا منه، يمص لا فإنه عزم، الشيء معل إذا الإنسان أن ٨" 
عزةذللثج معل لأنه عمر؛ يوح لر وٌلمم آله وعل عليه الله صل الن؛يا أن وجهه• 

وتأينلأ•

(.٣٦٣٢ر؛م)الولكلأ، ل باب الأقضية، كتاب أبوداود: خرجه أا 



^اى.ومضقاكده.دءلاساسضالن1ر
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كسرت~حينإ عنها افه رصي لعائثة واللام الصلاة عليه النثي يمح ولر 
آلهوعل عليه الله صل الني إل أرسلته الي عنهن اممه رصي الزوجات إحدى إناء 

عنهناض رصي أمهات إحدى أن القصة! وحاصل بالهلعام- وملم 
عنهااش رصي عاسة عند وهو وملم اله وعل عليه الله صل الثي إل أرملت 
حتىالرسول يد صزبت وسلم، آله وعل عليه الله صل الرمول قدمه فلمإ يهلعام، 

الصلاةعليه الني فأحد الأرض، فأصايته الهلعام وسمط وتكثر، الإناء سقط 
منها.عإز0 هدا ، iJijؤإنإ؛،، المرأة إل وأرسله وطعامها، عاسه، إناء واللام 

افرصي الصحابة عند عنه اممه رصي الخطاب، بن عثر منزلة علئ ٩- 
لكانؤإلأ رجع، ارحع، عنه! الله رصي هريرة لأي قال لما أنه ذللث،؛ وجه عنهم؛ 

الذيهو وسلم آله وعل عليه افه مجل الني لأن أرُثع؛ لا يقول• أن بامكانه 
افمجل الله رسول عند عمر منزلة يعرف عنه الله رصي هريرة أبا ولكن أرملتي، 

رج^.ولهدا وسلم، اله وعل عليه 

عنه!الله رصي قوله من هدا يوحد الكبثر؛ من يقع قد البكاء أن — ١ ٠ 
افنعمة من وهدا كشر، الصغثر ؤمن قليل، الكبثر من ولكنه يكاءا،، ااداحهثست، 

يبكي،ًثثلث، وحدت إذا للث، ينغي لا لدللث، له، يفرج الكاء لأن المغثر؛ عل 
مجيره،ق ما يفلهر أن أجل من يبكي، فدعه ذللتا، أشبه ما أو وبح، أو فضرب، 

ولابجكتم•
وعلعليه اممه صل الني لأن الأكابر؛ عل نحمى قد الأمور بعض أن ~ ١ ١ 

•ا' ررلحلمهم قال؛ عنه، الله رصي عمر رأي إل رجع وملم آله 

(.٥٢٢٥رقم)الخرة، باب الكاح، كتاب البخاري: أحرجه )١( 



انالإيهاب كت
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منعنه اش رصي معاذ حديث ل أتى ما الحديث هدا ق ياق " ١٢
والسلامالصلاة عاليه والرسول بدلك، هريرة أبو أحبمر كيف يقال! إذ الإشكال، 

ارحلمهمءا؟وةالت رأيه، عل عمر واهق 
هذالأن أهون؛ هذا يل عنه، اممه رصي معاذ حديث ل مالنا ما فا-لحوابت 

آلهوعل عليه الله صل الله رمول فهوبمقولة ذاك أما عنه، الله رصي عمر بمشورة 
أهلذللث، ذكر كإ كقوله، فهو القول من الرسول أقره ما كان ؤإن وسلم، 

اللهرمحي الصحابة أن هو! فالحواب ذلك مع لكن الأصول؛ وأهل اكعللح 
قالوا:الذين الرافضة رذعل هذا وق الأنة، إل الشريعة يلغوا لا أن حشوا عنهم 

منهذا مثل يكتمون لا كانوا إذا فاتهم القران، من شيما كتموا الصحابة إن 
القرآن؟!من شيئا يكتمون فآكيف الأحاديث،، 

منممر دين فيه ، صحفالذي الزمان هذا ل المناسب، من هل قيل: فإن 
بمثلتحديثهم يناسب، همل والواجبات، الحقوق أداء عن فيه وتكاملوا الناس، 
عتهإ؟الله رمحي هريرة أي وحديث، معاذ حديثؤ 

معناها،لهم ؤيبس -با، محدثون الماس وكون البيان، س لابث أنه والحواب• 
لهم.يق ولا بعد فيإ اف إنمحدثهم أن س أحن 

ى،حييني مال! هشام، بن معاذ أحزيا منصور، بن إنحاق حدثنا — ٣٢
بنومعاد وسئم، عليه افه صل افه ثى أف ماللث،؛ بن أئس حدثنا مال،: قتاده عى 
زتندثك!افه زئول ؤك مال: ةعاذا« را:ا ئال،: ١^؛ قل ج -م 
َممقال: ةتاذأ« ر)ا قال: وفدثك! افه ننول ؤك، قال: ةتاذ«، »ثا قاو: 



ن<ومسشاكس،دحلاسةوممضالنار
٩٦١=^^=^=^—=^=^=—^^==—

ءندْمحمدا وأن النه، إلأ!لا لا 1نى يشهد عبد من ررما قاوث وتعديك؛ اممه رثول 
الناسغنا أحثر أقلا الإهإ رثول يا محاوت النار،؛، عل اممه حرمه إلا ورسوله، 

ا.Jام^ا موته عند معاد غا هانحر محاJوااا، ارإدا داو(1 قثت٠ثشئوا؟ 

المسب،لبيان الحديث، هدا مثل أف وبيتا الحديث،، هذا عل الكلام مبق [ ١ ] 
الشروط.تمام من له لابد بن، وال

القرابة،االرائإ أسسابح من أن ا،لحلوم فمن الأمرت يوصح مثلا لهدا ونضريس، 
ا،لواغ.وانتفاء الشروط، تحمق من فلابد كلأ، قريبه؟ من يرث قريب كل وشل 

الحنة،لدخوله ومبب، المار، عل الرجل لمحريم سيبا أنه ثائؤ~ ~لأ فهدا 
الأشياءأن ا،لفيدهت القاعدة هده ءتفنا فإذا موانع، وانتفاء شروط من لأبد لكن 

كثيرة،إشكالات، عنا زال موانعها؛ وانتفاء وشروطها، أمسا•ها، بوجود إلا تتم لا 
الأخرىالأحاديث، ق ولا اوياء— أحاديث، من هي ~الي الأحاديث، هده ق لا 

كبائر،عل وعيد أحاديث، أيصا هناك لأل الوعيدس؛ أحاديث، من هى —المى 
لالخلود ظامu الألخد_حإ أو فيها الأيات أف ونحي المار، ل الخلود تنجب لا 

ثحزاؤهأمتمنيا مومشا هثنذ ومت، ؤ ت تعال قال ^_؛ قتل كمثل المار، 
عظيماهل4> وأعد وثمنه} عفيه آممه وغنيب> ذ؛تا -كثإثا جهئم 

منهقل ارمن أن؛ وملم اله وعل عليه اش صل الرسول إخبار ومثل اءت"؛ه[. ]الن
ذلكثن لرم المموص؛ بهدم أخذنا لو '؛ القنامةاار يوم به ءئ>ب، لدسا، اق 

والخوارج.ايُتزله ^، Juقال وقد المار، ي اممائر أصحاب، نحلي أن 

توملم (، ٦٠٤٧)رقم واللعن، السب عن ينهى ما باب الأدب، كتاب اJخاريت أحرجه ؛١( 
(.١١٠)رقم مسه، الإنسان محتل تحريم غاظ باب الإيان، كتاب 



انالإيماب كت ١٧

أحادثمن وأمثالهإ عنهإ اممه رصي هريرة وأف معاذ بحديث أحدنا ولو 
ا،لنحئة.غلاة بدلك قال كإ معصية، اكهادتين ْع تضر لا أن لزم الثحاء؛ 

آيامت،فقالوات وهزلأم، هؤلاء بين ونطا والخإعة الثنة أهل كان ولهذا 
بوجودإلا الثيء ينتقى لا لكن العقوبة، لهذه ّسأ الثيء هذا فيها يكون الوعيد 

التوحيد.الناريمنعه ق والخلود موانعه، وانتفاء شروؤله 

أسباب،هي ~أيصا~ الرجاء وأحاديث الرجاء، آيارت، الآياتا1 هذه كذللث، 
موانعها.وانتفاء شروؤلها بوجود إلا تتم ولا 

الفوائدتمن الجوي>ث، هذا ول 

^األفاظ بحص ل فان وملم، آله وعل عليه الله صل الض تواضع ~ ١ 
حمار.عل كان أنه الحدين، 

والمحر•والعرس، والبعل، الخهار، ت وسلم عله اش صل ركب وقد 
حتىالمخاطب، عل النداء يكرر أن المهمة، الأمور ل ان للأنينبغي أنه ٢" 

عنه،افة رصي جبل بن معاذ ْع وسلم اله وعل علميه الله صل الّهم، معل كا بمنه، 
ذللثج.تميم وقد 

واللام.الصلاة علميه الني وحكمة عنهم، اهثه رصي الصحابة مهم ٣' 
ورأى١^١^،، حافج لما عنه الله رصي حبل بن محاذ فان ت الصحابة مهم أثا 

فهوواللام، الصلاة علميه الني بلغه ما أن يعلم لأنه ببما؛ أحز قرب، قد أجله أن 
مايم.الحلJئ،، هذا يكتم أن فخاف، تق، أن لابد شريعته وأن ثريعته، من 

ذللث،يكر إذا حاف، أنه ق فتفلهر واللام، الصلاة علميه الني حكمة وأما 
انحلوا٠أن للناس 



^سمضوشاكس،دحلاسةصمضاكار
— ١٧١=ً^ض===ًً=======^===ًً= 

أهلم الرجئة، من وقع وملم آله وعل عليه الله صل النبي خافه والذي 
هذاعليهم §ئم، لر - وجه كل من النصوص إل ينفلرون "الذين والحاعة الئنة 
الأم.

عيده،وهماث واللام، الصلاة عليه للرمول عفليمين وصف\ن إثباُت، ة~ 

ورنوله•

الإنسانألقاب أشرف، بل ثزف؛ ممه بالعبودية وسالم عليه اينص صل فوصفه 
تللناس يهول، العاشق إن حتى ض، عبدا يكون أن 

داِوهأثزفضلأئنعنيبجيام1ها 
للمحبورذليل العبد أف العلوم من لكن ولأشرافه! له تبا 

إلعباده، إل وجل عر افه رسول وأته الرسالة، وصم، — —أيصا وفيه ~ ٤ 
صا-لئادينه صار يا ولأجل واللام، الصلاة عليه بحده ض فلا الساعة، تقوم أن 

وأمكنتهملأرمامم صالحة فأدياثبم السابقون الرسل وأما وأمة، ومكان رمان لكل 
وأةوامهمفقaل.

إنشت، كإ تلينه كالعجينة الدين أف العبارة هده من تفهم أن احدر ولكن 
ومصنيصالح، هو بل بخاصع، ليس هو وأمة! ومكان زمان لكل خاضع وأنه 
وجهه.عل أق أنه لو وأمة، ومكان، زمان، لكل 

قمتحرتين، طاتفتين عل رد والرسالة— العبودية وصم، —أي هذا وق 
وجفاة.غلاة وسلم؛ آله وعل عليه افه صل افه رسول 

(.١٣٦ممر)١/ ابن ضر ٢(، • ٥ / ١ القرطبي)٠ ضر ينظرت )١( 



الإيماناب كت
٢٧١^

يتغيثونمما أكثر ُه ويسغيثون يدعونه، ربا وجعلوه ألهوه، الذين فالغلام 
الأمة.هذه ق هذا وجد وقد وجل، عر بافه 

ساحر،كدابؤ، شاعر وأنه برسول، ليس إنه وقالوا• كدبوه، الذين والخفاْت 
ذللث،.أشبه وما 

ألخمىوعد ؤ تعال• فقوله وشرعي، كوي، نوعان؛ التحريم أن ٦" 
صلوقوله الشرعي، التحريم من [. ١٤]الأنعام:!ئلمره ذك، حقل حئمثا مادوأ 

عكهؤوجرنن-ا تعال؛ كقوله كوي؛ هذا الماورا عل افه حرمه ُإلأ وملم؛ عليه اطه 
[.١ لالةصص:أ مده من ألمتاؤح 

مال؛١^٥-؛ ان :ني؛ ثاؤاق خدثتا ووغ، نن ظ خدننا - ٣٣
بنعثاف عذ الربح، ش محمود حدينح، دالت مالك، بن أنس عذ يابئ، حدكا 
داJ؛عئك،ا ثلننجئ حديئ مملث،؛ عيال؛ دلقستا النل.ينه، هد.نت، ماJ؛ مالك،، 

ايوملمم عليه اض صل اممه رسول إل ثعنتا المر؛، بعض بمري 3ا أصا؛نح، 
عانهاض صل ١^٠ يآتى مال؛ ^J_؛، هآنحدْ مزل ل يتصئ ثاسي أف أحب 
يتحديوفوأصحابه منزل، وهويصلِفي مدحل أصحايه، مى اممه ساء وْى وملمم 
عانهدعا أنه ودوا دالوا؛ يحشم، نن ماللن، إل ومحرم ذللئ، عظم أسدوا ثم بنتهم، 
الصلاة؛وسلم عثه افه صل اممه رثول مثفى ثؤ، أصابه انه وودوا ثهلك، 
Ujذلاك،، بمول إلا ^^١؛ اف؟ا( زثول نأل افُ إلا إو؛ت لا آن يشهد ®آيز ومال؛ 
أوالغاز، قدحل الأنه رسول، وآي إلاافه لاإله أذ أحد ررلأيشهد قال؛ هول 

؛؛!.٤٥اكيه؛ لأبني؛ مملث، ا-قل.ي.ثا، هدا داءج؛نى ماوآسث دطعئه<،. 



لإبمان>وميجفاككه،دءوادجممضالنار
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خديءد، خدي ثأ، خدي الندي، ص ئن م محو عدم -  ٣٣
اضزئرو إل قأزنل عم، محه ٠^٣، بن عثاف حييتي قال• محس؛ عن ثالثا، 

علنهاش صل افه ونول ئجاء مسحدا، ل محخط ينال ممال! وتلمم، عليه اممه صل 
يكزيم الد-حشثأ-؛ بن ^1^1، لة! منهم زجل وثتث قومه، وجاء وسئم، 

نحزلجذ،بجالينيلال

اممه،إلا إله لا أن أحد يشهد لا وهوأنه سبق، ما يثبه ما فيه الحدين، هدا آ ١ ] 
النار؛،.رايطنئه أوقال! النار، فيدخل اثئه رسول محمدا وأف 

الفوائد!من الحلين، ول 

ذلك،،عاليه ثى إذا الحإعة برك يعدر الإنسان أن فقهية! فائدة وهي ~ ١ 
ذلك،.أشبه ما أو مرصه، أو بصره، لكم، 

اللهرصي مكتوم أم ابن حديث، وب،ن الحدينا، هدا ب،ن نجمع كيفا قيل! فإن 
ممرةالمدينة إن قال! أنه مع وسلم، علميه اممه صل التي له ياذن ب الذتم، ■همّه، 

ولت/افيقالأبمودف؟اثوام، 
قائدل وليمن الهوام، ممرة المدينة إن الألفامحل! طْ صحة ق أن فالحواُسا! 

وسلمآله وعل عليه الله صل الرسول إن أيمحا! ويقال نظر، صحتها ق يقودق؛ 
له.يأذن لر الذي الأعمى ، بخلافواصح، عير له مالك، بن عتبان أن هملم 

منأراد عنه اممه رمحي مالك، بن عتبان لأن البيتؤ؛ ق المصل انحاذ جواز ٢— 
مصل.يتخد0 مكان ق يصل أن وسئم آله وعل عليه الله صل النبي 

عيره؟به يلحق وهل وسلم، اله وعل عليه افه صل افُ برسول اكرك ٣— 



الإماناب كت
٤٧١^

سبتاكان —إذا بركة فيه ويكون بركه، الإنسان يكون قد لكن لا، ابواب• 
للمسيين—سعة فيها ~النى التيمم آية نزلت ئا ولهذا بركة، فيه؛ يهال، ر— حل 

بكر.أي آل يا بركتكم أول هده ما حفتر! بن أسيد محال 

إلينامحيتك أو بالركة، أتيتنا للإنسان تقول لا إنك الناس• بعض قول أما 
الحدقةالذاتقة يالركة أريد إن لأنه إطلاقه؛ عل فليس ذلك، أشبه ما أو بركة 
أريدؤإن وسئم، آله وعل عاليه اطه صل اش لرسول إلا تكون ولا حهلآ، فهدا 

أشيهما أو تنبيه، أو علم، تعليم إما للخرت سببا يكون أن بمي• الخير، بركة الثركة 
محرا.فيه اف يجعل أن الإنسان بركة ؤمن به، بأس لا فهذ«ا ذلك، 

ليسالبيت أن الغناهر لأن اكحدشن؛ عند الصلاة جواز عل دليل فيه ~ ٤ 
والدليلوسلم، آله وعل عليه اممه صل الني يسمعهم يتحدثون الذين وأن بكبير، 

شيعأنه عل يدل فهذا اممه؟ إلا إله لا أن يشهد أليس قال• الصلاة قفى لما أنه 
وفهمه.كلامهم 

إنحولهم، يصل أن يكره فانه الإنسان، يشغل القوم حل•ين، كان إذا ولكن 
يصلأن يكره فانه يمكن لر فان أشكتهم، إس-كامم أمكن فان إسكامم، يمكن لر 

حميصيرءادهيوا وسلم! آله وعل عليه الله صل الني قول ذللث، ودليل حولهم، 
هدافدل '، صلأقاار ض آما أنهئى يإيبما بأئبجاث، وايتوق جهم، ش إل 

الكان فإذا يتجثه، أن للإنسان ينبغي فإنه الصلاة، عن يلهي؛ ما أن عل 
باسفلا 

سعنده كان ولو يتحدن،، أن أحس، إذا أحل• يلام لا أنه عل دليل فيه ~ ٥ 

(.٣٧٣رقم)علمها، إل، ونفلر أعلام له ثوب ؤ، صن، إذا باب الصلاة، محاب اJخارؤ،: أحرجه 



س0لإبم1ن،ومسمشاهس<دحلامججممضاكار
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قإلا واسع، الأمر ت فنقول فلأن؟ صل كإ صلت ما لاذا له؛ يقال فلا يمحل؛ 
الوا-صا.

نظنأن يجوز ولا الدنيا، هذه ق لما يفلهر بإ ناحل أننا عل دليل وفيه ٦" 
ونكلظواهرهم، عل الماس نحمل بل قرائن؛ وحدت ئن حتى الئوء، 

مععنهإ الله رمحي زيد بن أسامة قصة من أعظم ولا وحل، عر افه إل مرائرهم 
الميئقلأم فقت1ه، اض، إلا إله لا أن أشهد قال: أدركه فل،ا لحقه، الذي ١^ 

افه؟،اإلا إله لا قاو: أن تند ر>أظته وقال: أسامة، وسلم آله وعل عليه اممه صل 
أشتأكن ل( أف تميتا حش عنه: افه رمحي أسامة قال عليه؛ وجعل 

قبله،ما ثيدم الإسلام فان وهوكافر، هذا فعلتا إذا يقول: لأنه تمنى؟ لماذا يعد! 
حصل.الذي حصل ولكن 

ويكوظواهرهم، عل الماس مجمل أن للإنسان يبغي أنه والمهود: 
وجل•عر الله إل سرائرهم 
 ~U الخشؤع.ينال لا صلاته— ق —وهو القوم لحديث، الرحل سنلع أن وفيه
الحديث،.كتابة جواز وفيه ٨" 

٠٠٠

(.٤٢٦٩)رقم أمامة، الني بعث باب الغاري، كتاب البخاري• أحرجه ٠



انالإيماب كت
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ub  رئاياه رضي نى ضرالإؤهإى ياي

هقالا: ينممحمح،نثزينم؛ 
;نم ص اقادِ، ئن ثز! ص ١^^١^^-؛ فم ا:مث -زم: ^ ١ظ 

اممهونول تجع أنه المهف؛ عد بن العباس عن تض، بن عامر عذ إبرامم، 
دينا،وبالإنلأم ربا، باق رصي مى الإيإن، طنم راداي بموو: وملم عليه اممه صل 

ثشثرضلأ«ااو

لماذاالدراوردي محمد ابن —وهو عبدالعزيز حدثنا قال: الثني هدا ق [ ١ ] 
الدراوردي؟محمد بن عيدالعزيز حدثنا قل: يإ 

قدبعبارة فياتون المحدثون، فيها يتفنن عبارايت، هده أن ذلك: عن والخواب، 
أومنالتنبيه، أحل من بحبارة يأتون لكن تداولا، أكثر أو منها، أيسر غثرها يكون 
الأسانيد.صياغة ق التفنن أحل 

رصيمن الإيإن، طنم راداي والسلام: الصلاة عليه فيه فيقول الخدين،، أما 
ونجلقلبه، إل يصل الإيإن أن يعني* رمولا٠٠، ويئحلإ ديثا، ويالإنلأم ربا، باق 

قويفكلمإ غرْ، ولا ال،شل، ولا ظ, ْذايى لا ط\ق ج لا ئثاقا له 
أبدا.الدنيا طعوم من ء مي يإثله لا محلما للايان ان الأنوحد الإيإن، 

السرع،ربوبية يشمل: ربا٠٠ الله رمي ررمن وطم: طبه القه صل ومل 
المدر•وربويية 

أوعلميه.له وقدر0، تحال الله بقضاء يرخى أن المدر: فريوبية 



رباباض *ذرض الإبمان يم ذاة باب 
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أونطا.لكن أمرا تعال؛ اممه يرضى؛ثئ أن الئنع• وربوبية 
لوحتى راصون، كلهم القدردة~ الربويية ~وهو للأول بة بالنوالناس 

سومنهم يرصى، من فمنهم الث/ع، ربوبية أما منه، فكاكا محيون لا محخهلوا 
لايرصى•

غرلأن الإسلام؛ سوى الأديان حمح يئرج ؤبماُُ ُدبالإّ~لأم وقوله• 
يملش دكا ألإنلم ع؛و يبع ومن ؤ تعال؛ قال افه؛ عند شول غر الإسلام 

٨٠[ ٥ عمران؛ زال ه منه 

الرسليجمح نرضى فإننا ؤإلأ متبعا، ت يعني رسولا؛؛ ررولمحمد وقوله! 
حق،به جاءوا ما وأف الله، رمل أمم عل حم ونومن واللام، الصلاة عليهم 

أماوسلم، عليه الله صل محمد هو ادياعهِ علينا محيا ~الدي المئع الرسول لكن 
الشريعة.هذه ق لنا يؤدن ما حمس—، إلا نتبعهم لا فإننا الأنبياء، س غرم 

٠٠٠



انالإيماب كت
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الإهان،؛، ٠٤٧٧

عامرم -هدئ مالأ: حمد؛ نن نعد تعد، نن اض عند حدسا - ٣٥
معى ^، ١٠٥م عن دينار، بن اممه عد عن يلأو، بن نليإف حدسا العثدي، 

والحياءفب، وسبموف ررالإبجاذلمع ؛ ئاو وملم عليه اممه صل اللمي عن هميرْ، 
تجبنالإ.ءاي«ا'ا.

هيوالثنة ثعبة، جع الشنّ_ا الإيإن، شاس_ا بيان ق الأحايين، هدْ آ ]١ 
الثيء.من أوالخانس، الثيء، من القطعة 

بالإيإنوالمراد ئنهءا، وثبمبي بقع رُالإبجا0 وسلم• علميه الله صل قوله 
إلم ينقوهو القلب،— إقرار هو ~الذي الأحص المعنى وليس العام، المعنى هتا 

قولهمنه! والقول، ترك؛ ومنها فعل، ومنها قول،، منها شعبة، وّجعيرأ، بقع 
أقسامفهو القلتإ، وعمل الحوارح، عمل ت منه والحمل القلب،؛ وقولي اللسان، 
•كلمه الدين يشمل هذا وعل( وأنولع، 

الأةصلهاالآق~ت اللمفغل وسثم-و، آله وعل عليه افه صل الرسول( فقول( 
الإبجان.من اللسان قول أف عل دل اشُ< إلا 

منالخوارح عمل أن عل يدل، الطريقار عن الأذى إماطة ا١أدJاها ت وقوله 
الشعب،.أدنى لأنه الإيإن؛ 

وحويعند الإنسان ثعتلى صفة الحياء! الإييان،ا من شنه ااوالحثاء وقوله! 
أعإلأف عل —أيصا— فيدل، القلب،، انفعال الواير— —ق وهو منه، عئجل ثيء 

الإيان•من القلوب 



دابقسالإهطن
١٧٩

القالبقول ت وعمل قول الإيإن أن والح،اءةت الثنة أهل قول هو وهدا 
والخوارح.واللسان القالب وعمل واللسان، 

منهيتثنى لأنه إطلاقه؛ عل ليس هدا الإيءان؛ا مى شعبه رروالخياء وةولهت 
ليساش، دين ق يفعله أن ينبغي مما الإنسان يمتع الذي الحياء فإن الدين، ق الحياء 

سالإمحان■

ولرالحديث ق القصود الحياء ليس الدين، ق الحياء إل فقل• ثشت، ؤإن 
حس.الواقع— —ق بالدين يتعلق فيإ الحياء لأف يستثنيه؛ حتى أصلا يدخل 

تتعثقلكنها ذكرها، من ينتحيا قضية عن يأل أن يريد ان إنفمثلا! 
الحمويالحياء ليس الحياء، هدا فتقول! أستحييا أنا يقول! يأل، فلا بل>ينه، 

ثاليمأم قالت، ولهذا وحورا؛ جبنا يعتثثر هدا بل الإيإن— قعسج من هو ~الذي 
منيتحسي لا اممه إن افءا رسول يا وملم! عليه اض صل للني عنها الله رصي 
اللهرصي سلمة أم إن حتى ا احتلمتا؟ر هي إذا عل من المرأة عل فهل الحي، 

حياء.وجهها غهلتا عتها 

ذللئ،ق عليلثف وليس ودنياك، دينك أمور من يغنتلث، ثيء كل عن انال 
ثيء.

فل،اذاالوالدين، كثر الحياء، من منزله أعغلم هو ما الثممع ق هناك قيل• فإن 
بالدكر؟وسلم آله وعل عليه اف صل النبي خصه 

يثأعإل عنده يكون قد الناس بعض لأن عليه؛ حثا بذلكؤ خصه والحوامبج! 
حياء.عنل4ه ليس ولكن كشرة، 

(.٢٨٢)رقم الرأة، احتلمت إذا باب الغل، كتاب اJخ١ريت أ-محرجه 



الإي4انكتاب 

عريزيا؟يكون قد أته مع عليه، مثابا الحياء يكون كيف ة؛لت فإن 
كانما محا: والمراد ومكتب، غريزي، فإن: الحياء أن شك لا فالحواب: 

علميهحمده ولا به، التزم إذا علميه الإنسان محمد قد الغريزي الحياء ولكن مكتسبا، 
يستحييولا موصع، ق يستحيي غريزي، حياء عنده النامحى بعصن لأل أنحاعه؛ إذا 

م

علميه•محمودا صار محمودا؛ يكون حيث وصرفه حبسه إذا لكن آحر، وصع مل 

صثمحل،صتياش;نيرين، ظط عزب، ئ زمز ^^١ - ٣٠
وسلم؛علميه اض صل اممه رسول قال قال: هزيزه، ؛ ifعذ صالح، عذ دينار، 

اممه،إلا إله لا قول ئأيصلمها: ئعلمه، وستون— بضع ~أو؛ وٌبمل بضع رُالإ؛ءاف 
ُ.الإيإزرال والحثاء الهريق، عن الأدى إماطه وأدثاها: 

^^١:ي؛ ثن ززمز زتزو ثخ، م م;ئ أبو ^!١ - ٣٦
علميه، ٧٥١صر ااثإئ سمع أُيه؛ عى سالم، ص ١^٥^^٠، عن عثه، ثى سماذ حدسا 
الإيإن®.مى ءالحثاء ممال: الحياء؛ ق أحاه يعظ زجلا وسلم 

الرهري،عن معمز، احآتJا الوراق، عبد حدسا محي•، ثى عبد حدسا - ٣٦
أحاهيعظ الأنصار مى ينحل مؤ وقال: الإسناد، يدا 

وزادوالأيل، الأعل ذكر لأنه الأول؛ السياق من أزو السياق هذا ]١[ 
سبق.ما عل 

يمول:يعني )فيه(؟ أو رعنه( المعنى هل الحناء،، ِفي أحاه رريعظ قوله: ]٢[ 
اسمح؟أويقول: سح؛ لا 



باب
١٨١

متهمكأته أي• الحياء، ق يفله أنه عل يلءل السياق أن أعالم~ ~واف الفلاهر 
الإبجان((.من ارالحثاءُ محال: وّد طيه اف صل الرمول لأن لحياء، اي 

يشجعهأن والسلام الصلاة طيه الرسول فأراد يستحيي، لا أنه ومحتمل 
الإبجان"•*الحياءبى فتقول،• الحياء، عل 

أنينبغي مما حنني يستنحيي كان إذا الإنسان فان هدا، أو هذا كان وسواء 
الذيوالإنسان وحور، جبن هو بل محمودا، ليس الحياء فهدا أويمعله، به، يتكلم 
النوةكلام من الناس أدرك مما فإن حْلآ، أيصا هذا مبالاة، دون ثاء ما بمنع 

•سئت ما فاصغ تست^، ب إدا الأول• 
كثرته.عن ينهاه أي؛ الحناء،؛، ق أحاه اريظ قوله: أن وعندي 

ءق-ه -؛قي 

مالأ:\قو-لأ لإ:ن -ثالئفظ زمحتد;ن:ئار ١!^، ئن محي لحدنا - ٣٧
محدث؛الئوار ايا سمنت دال: محتاد٥، عى سمه، محدكا خنمر، بن محي خدسا 

محال:أنة وسلم؛ طيه اممه صل البي عن محدث حصتن؛ بى عمرال سبع انه 
منهأل الحكمة: ق مكتوب إثه كنس،: بن شر ممال بحم؛؛؛ إلا يأق لا ٠االحثاء 
وسئمعثه اممه صل ^ ٥١رسول عى ألحديلئج عمزال: سال سكينه؛ ؤمنه ومارا، 

إإ صحفلث، عى ومحديثي 

-وهوإنحاق عن ريي، بن حماد لحدما الحايمح،، لحبيكح بن ؤش خدكا - ٣٧
—وفينامنا رهط ق حصم بن عمزاف عند كنا محال: عدث، ثنائه آبا أل سويد—؛ ابن 

وسلم:عليه افه صل اف رسول هال، هال،: يومئذ؛ '؛مران هخدساكنت،—؛ بن شر 



انالإيماب كت
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معقبمال! صعق؛ ؤمنه طه، زوماوا سكينه منه أل الحكمة—؛ —أو؛ الكتب بعض 
1 مناة، ام;ا خر صزاف  :Jlij ظهاطهُ ضل الأه زنوو ص أخدتك ^١^٠ لأ
معقبممئ،  Sl^-Uماو: الخديش؛ عمزال هاعاد مال: ذه!ا ويعارص زنئم 

به!ا١'.بأس لا !ته جند!  Ijfي1 }نه؛ll فيه: مول زلنا ما مال: عنزال؛ 

الندوي،ثنائه م خدننا القز، اختزثا إ;زاهخإ، ئن إنخاى لجدثثا - ٣٧
البلعن حمّم، بن عنزاف عذ ؛ بموو العدوى، الربع بن حج؛ر نمث مال؛ 
ؤئد.بن حماد عديث، ثحو وسئم، علته اطه صل 

محرالحياء وأل بخر، إلا يأق لا الحياء أل فيه -أيما— الحديث، هدا ت١[ 
كاله،أوكلهمحر.

هذاكعب بن بشير عارض ل، غضي، عنه اممه رصي الحصين بن وعمران 
مكينةئه الرحل: هذا وهال ي،، ئه »_ أز: ظه«، لح؛ث رراءا٤ العموم: 
لمامعارصه يكون أن ينبه هذا وكأف بخير، ليس والصحف، صعق،، ومنه ووقار، 

ومئم.وعلآله علميه اطه صل الني عن حاء 
فيهبل معارصة؛ فيه ليس الأول لأن الأول؛ من أوؤ، أيصا السياق وهذا 

مقابلق أحرى بأشياء نأئ أن ينبغي لا ذللث،؛ وًع وسكينة، ومار أنه تأييد 
الحاجةأو الصلمحه دعت، إذا إلا اللهم واللام، الصلاة علميه الرسول أحاديث، 

إلذللث،،فلأ؛أس.

الفوائد؛من الحديث، هذا وق 

وحىوملم، علميه اطه صل الني أحاديث، محارصة عند الغصسي، جواز — ١ 
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وسلماله وعل عاليه اش صل الله رمول قول أحد عارصى إذا يغفب أن للإنان 
لكن.من لكتنا غره بقول 

فإل، ٠١٥عيثااخمرى حز  ١١لقوله• فصيحة، غر بلغة التحدث جواز فيه ٢" 
الحزج؟كيف، ولكن عيناْاا، احمرتر ®حش يقول! أن المصيحة اللغة 

قنتكلم أن حاجة ولا العربج، عند مشهورة لغة هذه نقول! أن اشمج! 
و)ءيناه(وفاعل، فعل )احمرتا( إن وقال! تكثف ا،لمبين بعض لأن الإعرابخ؛ 

التراغسث،(،)أكلوير المشهورة! اللغة عل وأما الفاعل، هي ولست، اشتإل، بدل 
قالت،قوللث،! ق التأنيث، كتاء فهي الشية، علامة )احمرتا( ق الألم، إن فيقولون! 

امرأة.



الإيه—اناب كت
١٨٤

أوصالالإسلامجامع باب 

)ح(١^٠نمر. خدي قالا: كزب، زآثو ثؤ، م أثومئن كدئثا - ٣٨
وحدسا)ح( جرير• ص حمعا إبرامم؛ بن وأنحايى نعيد، بن لتنبه وحددتأ 

بننمحاف عن أمحه، عن ^، بن هشام عن كم أبوأناته؛ حدثنا أبوكزيب، 
عنةأنال لا دزلأ ^٠^٢ ل ل مل ،؛ ujlرئوو يا ملئ: ماو: الثقش، ع1د.اش 

أ.هانمما،ا باق، ارقلآمنتج مال؛ عترك—؛ \تا»نث,' انجر حل.سث، ~وؤا بعدك أحدا 

عبدافهبن سفيان مال حيث الحواْع، الأحاديث من الحديث هذا ]١[ 
الإسلام3، له يقول أن وملم آله وعل عاليه اض صل الشل عنه افه رصي الثقفي 

وقولالةااب، عمل وهدا امنت،باالهاا، ررقل له• فقال ءيرِْ، أحدا عنه يأل لا قولا 
وتعال!تيارك اف قال وجل، عر الله دين عل( أي• ااماتسئماا ؤإقراره• القلب، 

إكدؤهآسفثوأ سبحانه! وقال ١[، • ]يوس:ْ خيعاه ِللديث ؤحهاق، آثم أذ وؤ 
زنمك:![.ه ؤأمتثغثيه 

3،وهي والاستقامة القلب، 3، وم الإياذ كله* الإسلام تدار عليه ذهن-ا 
الجوارح■

وهدهشإلأ، ولا يميسا عنها مل لا اش، مريعة عل أي! ٠ردانتقما٠ قوله! 
احملها؛واللام الصلاة عاليه الني أف إلا محمالة، الواقع 3، لكنها جامعه، كلمة 

والثنة.الكتاب 3، مئة معلمومه ف" —والحمد الشرائع لأف 
اممهصل الرسول مال —لما الأعراب قصة ففي العفن، عل يئكن، موال وهنا 

قالوهنا الإسلام، أركان فحلمه الحنه، يدحلمه عمل عن وملم آله وعل علميه 



اوه،ادالإسلأموابج1«ع 
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الخراب؟فا <<، يانتمم ئاف، محه: افه رصي قياذ ل
باإمان كل ثبيب وملم آله وعل عاليه اممه صل الثي إن يقال• أن الجواب 

أنومعلوم ، واءضنا(ار #لا له; قال أوصنيأ قال! الذي فالرحل حاله، يناسب، 
عليهالنبي كان ولهذا وجل، عز اف يتقوى الوصية محي الخلق، لكل العامة الوصية 
،فالنبيافه يتقوى أوصاه نرية أو جيش، عل أمثرا بعث إذا لام والالملام 

حاله،يناسب، يا إنسان— كل بجب —أو؛ ان إنكل كناطبط واللام الصلاة عاليه 
اف؛؛،تبيل ل ررالجهاد له؛ فيقول أفضل؟ العمل أي فيقول؛ مائل يسأله فقد 

ذللث،.حلاف، للاحر ويقول 

وعلعليه اممه صل الئي أن وهي• الإنسان، لها ينتبه أن ينبغي مسالة وهذه 
موال،بدون ؛تكلم إذاما بخلاف، يحاله، يليق يا ان إنكل نحاطبخ قد وملم آله 

عنها—افه رضي عمرو بن عبدالثه —حديث، الاق والحديث الأصل، يدكر فإنه 
ْثاللأذكزنا.

٦(.١ ١ رمم)٦ الغضب،، من الحذر باب الأدب، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
:١  ٧٣رنم)١ اومُث،، عل الأمراء الإمام اسر باب والمر، الجهاد كتاب لم: مأحرجه )٢( 



الإيهاناب كت
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ِْ؛ءُ|و ِِْ امورءأفضلؤأي الإسلام تفاضل بيان باب 

ثنرمح ثن محمد وحدسا )ح( أثث. حدسا معيد، بن تته حدسا - ٣٩
بناض عين. عن ا-قتر، م عن حس_،، م بن يزيد عن الث4ن،، أئوثا المهاحر، 
تمال نحر؟ الإسلام أي ونئم: عثه الله صؤر الله رئول تال زجلا أف عمرو؛ 
ا.دنر0«أ و_لم ومن عزفت من عل الثلأم ومزأ الئتام، رريطعم 

الإسلام؟حإمُ هدا فهل المانحي، الحديث ق تقريره سبق ما عل بناء [ ١ ] 

ووكنوالزكاة، والصلاة، الشهاد-ان، الإسلام: فأفضل كلأ، الحواب،: 
حاله.يناسب بإ إنسان كل نحاطب وسلم آله وعل عليه افه صل الرسول 

فقال:الناس، معاملة ق أعلم— —وافه المقصود نحث؟ا، الإسلام ررأي وقوله: 
علتلم يعني• الثلأم®، راومزأ إليه، محاج من يطعم أن ت يعني الطنامء، رريطمم 

للمثوبة.اجعله بل فقط، للمعرفة سلاماك نححل ولا تعرف، لر ومن عزفتا، من 

مقيدالإطلاق هدا أف ملث، لا لم وس عنفث، مى ررعل وقوله: 
عرفناهم؛ؤإن علميهم، نلم لا والكفار والصارى اليهوت. فمثلا: أحرى، بنصوص 

؛.والمحانيالتهود سدزوا >رلأ وملم: علميه افه صل الني لقول 
عليه.نسلم لا محر— هجره ق كان —إذا بالحصسة المجاهر كذلك، 

نياالتكلم واحدة، كلها الشريحة لأن أحنى؛ ياحادين، يقيد الإطلاق ^٠١ ٠٥
نحملالعام إف افه: رحمهم العلمإء قال ولهذا الثنة؛ ق أو القرآن ق سواء واحد، 

(.٢١ ٦٧رقم)بالسلام، اوكت1ب، أهل ابتل.اء عن النهي باب اللام، كتاب لم: عأحرجه )١( 



اكلرأي الإسلام _ JI_ ،^L؛باب 
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وهكذا.الق، عل والمجنل المد، عل والمطلق الخاص، عل 

الإسلام؟ق ترغسه يقصد باللام الكمار ثدأ أن محوز هل نائل• تأل فإن 
البهودثتدووا ؛' ١٠قال! وسلم آله وعل عليه اش صل الشي أن قالخوامبه؛ 

اثبعمن عل ّلم باللام، تبدأْ أن رأت إن لكن ، بالثلامءا والصارى 
الكمرة،ملوك إل الكتس، يرسل واللام الصلاة عليه الرسول كان كإ الهدى، 

الئلأم—حصول —مع هذا ق فيكون ا، الهدىا،ر اثح من عل ارالثلأم يقول! 
دءو٠لهإلاقلى.

الإنسانمث إذا وهي• كثيرا، عنها السؤال يع باللام، تتعلق وهاهنامسألة 
الثخص؟حال حسب يمال أم عليه يسلم فهل أولغيره— للقرآن —سواء بقارئ 

عليلمم لا أنه فاطلموا اض رحمهم الفقهاء أما الحال، حسب عل فالحواب! 
الحال.بحب أنه والصحح! أوأشياء، أومراحعة، حال.يب، أو بقراءة، مشتغل 

——أحيائا الإسال أل الموصؤع! هذا ق السؤال عنها يمع التي المسائل ومن 
عليهم؟يلم فهل يدحنون، أناس عل يمث 

ثلوجهين عليهم؛ ليسلم ثعم، والخوابا؛ 
فانهحله، يعتقدون كانوا ؤإذا الدخان، حل يعتقدون قد أمم الأول! الوجه 

الاجتهاد.لأإنكازفيuتل 

وردالك، يعقا إلا يزيدهم لا عليهم، سلامك، عدم أن اكانير! الوجه 
حثر.هذا ق حصل وثصحمت، لوسلمت، لكن لنصيحتلث،، 

غترثبم)ص:ا"\/ا(.)١(تقدم 
(.٦٢٦رغم)٠ اعاب،، أهل إل الكتاب، يكب، كم، باب، الأسثاوان، نحابج الخاري: أحرجه )٢( 



الإيماناب ًهت
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نزحئن عنرو بن اش عند بن عنرو بن أحمد الطاهر أبو وحيكا - ٠٤ 
ضحبتب، م بن يزيد ص الخاوث، عمروبن ض وف، ابن أحإريا امي، 

اممهنمول مال رجلا إف ت يقول العاص، عمروبن بن الله عند سْع أيه ا-قإر؛ أيير 
لثانهمن النلمونى سلم ررمن هالت حثر؟ كبم؛ن أي ت وسلم علته اش صل 

أ.ؤيدْاال 

سلماف الإّلأمت حثر من بل الإسلام؛ من أف عل يدل "أيما" هذا [ ١ ت 
•ويده ان الأنلسان من الملمون 

وئتمه،ومسه، وثميمته، غسته، من ينلموا فان اللسازت من السلامة أما 
ذللث،.وغر 

علوعدوانه المال، وأخدم صربه، من سلموا فيأذ اليدت من السلامة وأما 
أوغرْ.ا-اثصا، يحدنح البيويتح 

ويده،لسانه من المساومين ملامة عل الإنسان محرص أن عل حن، هدا ففي 
الترك،أو الفعل و؛ين الترك، فالأفضل الترك؛ أو القول ب؛ن الأم دار إذا وأنه 

-ما.وهلم الرك، فالأفضل 
هنااككور جع ذكر ارالنrدموبياا ت وملم علميه افه صل قوله قائل؛ قال فإن 

الالإناث *م إن قيل• وقد الخمع، هذا ي يدخلن الإناث وأن اكغلسب،، ياب، من 
4محتدا ثن ؤةاّق تعال؛ قوله مثل بقرينة، إلا الدكور جع ل يدحل أن يمكن 

هذا؟عن الخواب فكيف لاك>ر؛م:آاا[، 

الخإعةذكر محي - الثنة ق وكذللمثج - القرآن ق الخهلا؛ات( أكثر فالخوامحب،: 



اكواس، راى الإسلام تفاضل بيان باب 
———٩٨١ ——ذ^=

وقوله؛[، ١  ٩٥البقرةتل ه يجبآلصن١ن الدن إن ؤ تعال! قال الذكور؛ Jجإءة تكون 
[،٥٧عمرانتزآل ألأسنه يحب لا ؤآش ؤ وقوله؛ ءمران:ا'ي[، ]آل ه الممن ويحب 

ذلك.أنبه وما 

شكولا الذكور، حماعة ابثلمع- إرادة -عند والثنة القرآن ق يرد ما فأكثر 
فيهيدخل فانه الإناث بجإعة لفظ حاء فلو كذلك،، الإناث فيه يدخل هذا أن 

الذكور.

ؤ،مثإ الثؤ؛شت، أدئ!شتي آنثتصثت يتمؤى قأ وإن تعال قوله ذللث،؛ مثال 
انحصتات، »j؛iiوالسلام؛ الصلاة عليه وقوله ]الور:"آ؛ا[، آليتا 

الرحال؟فيه خل أيد الثافلأدت،اا 

وماللذكور، فهوشامل للأناث صغ ما أف الأصل إذ يدخل، نعم الخواب؛ 
هوالأصل.^ا للأناث، فهوشامل للذكور صغ 

إنؤ تعال؛ كقوله ببمذا، هذا يمرن أن الدليل ومن دليل، وجد إذا إلا 
فهناأشبهه، وما ]الأحزابته'ا[، وآلموهنني،ه وآلم>ينءكح رآدسلعنب، آلند\اك> 

ووؤآيسلمنم، وقوله؛ الذكور، بجإعة خاص ه ؤأكد١اث^ قوله؛ إن نقول؛ 
تقل.مبما هو فالأصل ؤإلأ الإناث، يجإعة خاص 

جك؛ي! •آ-بمإدممز ش؛ةء أزتة امأ أذ م ^لث٠مقت، ميز رأئ;و( و تعال؛ وقوله 
فهنااوور:؛-ه[، ] دابإو إلا  ١٥?آلذنسمن هأ ؤأتيق، أبيا سيئ، ث؛؛ ماؤإ ؤلأ 

رمتؤفلو الإناث، بلفغل والمرمى الذكور، يلففل حاء الرامي ومرمى؛ رام عندنا 
لا؟أو الحكم يثبت، هل الكريمة—، الأية ق حاء ما عكس -يعني؛ رحلا المرأة 

ثلث،.لا شن، الحواب،؛ 



انالإيماب كت

منهالكافرون سلم ب من فهل المسالة، هذه عل يورد أن ينبغي الذي لكن 
يكوزملإل؟

الذمي،~وهو محرما المسلم غجر كان فإذا تفصيل! اكهوم ق قلنا؛ 
حريا،كان ؤإذا الإسلام، من واللماز اليد من فلامته والتامن— والمعاهد، 

الإسلام!من أحذه بل الإسلام، من اللام فليس 
٠٠٠

—قالعاصم أف ص حميعا محي؛ يى وعبد ا-ظوابي، حسن حدسا " ٤١
جابرا،سممت، يقول• الربم، آبا ّّّوع انه جريج؛ ابن عن عاصم~؛ آبو أسانا عبد؛ 

منالمسلمون ّلم من ارالمسلم يقول! وسلم عليه افه صل السل سمعت يقول• 
وثانهؤيد0،ا.

حدسام، حدش قال! الأنزي، نعيد بن عش بن نعيد وحدش " ٤٢
مال؛مونى، م ض بريم، م عذ موتى، م بن بريم م بن اطه همد بق ابوبردة 

لثانهمذ التلمود تلم ررمذ قال! أفصل؟ الإسلام أي اطه! رمول يا محلت،! 
وثد.0،ا.

حدييقال! اتامه، آبو حدسا ا-اثوهري، تعيد بن وحدييه — ٤ ٢ 
أيوسلم! عله افه صل القّ رسول مثل قال! الإستاد، ثتذا افه، عبد بن بريد 

سنأشل؟؛قدمهاأ.

للاعادة.حاحه ولا الأحاديث، هذه عل الكلام مبق [ ١ ت 



بسانمم1دنياسفسوبمءلأوةالإبمان
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الإببمانلهذوحدحلاوة اسص ض حماو بيان باب 

ؤمحئئ;ذثمم;ذءش;نمني ّا؛-خنكاأنخاقئإ;ناتج 
عنأيوب، ض عند حوس1 عنز: \لي ١^؛ -ثال الممش عن حميعا ساو؛ 

يجدمحي ؤئ مذ ®ثلاث مال؛ وملم علته اشُ صل الئئ عن أنس، عذ لاثه، قم 
الاؤء تحث، وأ0 سوامحا، مئا اله أحث، ورثوله اممه مكاف تن الإيإن; حلاوة تثن 

مدقأو ؟كزْ كإ مته- ^ ٥١امدْ أو -ثني الآكم ق يعود أذ يكزْ وأو ف، تحك}لا 
ِفياثو«.
حدساجنمر، ثن محمد حدسا دالأت ساو؛ واثن المز، بن محثد ■حدسا —  ٤٣

عليهافه صل اش ومول قال قال؛ آنس، عذ محدث قتادة، قال! ثءط 
ف،إلا ئ لأ المزءَ نحث، كان س الإبج|ن: ضآ وخد فيه ثن ثن ررثلاث وثم: 

النارأحث،إثهق أذبش كاو ومذ سوامحا، مئا أحث،إلثه درئوله اف ومذكاو 
منه®.اف امدْ أل الكمرثني ق برّى أذ مذ 

ص^١^، أتاك م، ثن ١^ أتاك ثئئور، ثن إنخايى خدتثا - ٤٣
انهعي حدسهم، نحؤ وملم؛ عليه اممه صل اف ومحول ثال،ث؛ال، آنس، عى واُت، 

•أويصراث٠١ يرى:ثوديا أذ ®محذ ثال• 



انالإيماب كت ١٩٢

أجلجاوالولدوالوالدواثس اض أهثر؛ن اض. رسوو سة وجوب باب 
ضمحنمسضءافبدؤإطلأة 

وحيكا)ح( عليه• ابن إنء1عتل حدتا حزب، بل رقم وحدش " ٤٤
I آنس، عذ العزيز، عبي- عذ كلامحا الواوث؛ عبد حدكا شيبه، أب؛، بن قيباف  Jii

الواريث،:عد حل>يث ~وفى عبد ررلأ.لإئ وملم؛ عليه اطه صل اممه رئول يال 
•أمحير؛،اا والناس وماله أهله ثى إليؤ أحب أؤدف حك، الرجل،" 

-بمفر،ن محثد خدي ئالأ: ئار، ذجأ ٌ نن محني خدقا -  ٤٤
اللهزئول، هال، داو،ت مالك، بن آنس عن نحديثؤ قتاذة، نيخ، دال،ت سب، حدقا 

ودالدْيلده مى إي أحب أئ حك، أحدؤم بجمي ررلأ وسلم؛ عليه افه صل( 
والناسأمحناااال

لكنومن يعل• ودايبةُُ ُردنبة وّئم• آله وخم، عليه افه صل، قوله ناء 
؛ابأوؤا•أبمدمنئْ>،

محةيقدم أن الإنسان عل فيجب، رروالثاسأجينءا قوله؛ 3، داخله والنفس 
الناس،وحمح وأمه، وأبيه، ه، نفمحبة عل وملم آله وعل عليه اض صل النك، 

لأنافه، محبة عل محته يقدم أن محوز لا لا، اه؟ محبة عل محبته يقدم هل ولكن 
نحبهأن محستح كان ما افه رمول، أنه ولولا وجل، عر لله محبتنا س الله لرسول، محبتنا 
المحثة.هده 

للبيمحب أنه عل تدله التي الفاصلة العلامة عن الماس يعص مأل، وقد 
علميهأشكل لأنه ووالده؟ لولده محبته من أكثر وملم آله وعل عليه الله صل 





انالإيهاب كت
ء=ص==^ً===^^==^صً== ١٩٤

ثوالإهان|ذساٌاتم
*طساممبعصامو

هيم، محثد;ن ه ق1لأ: ثاين:ئار؛ \ٌ ئن محقي خدي - ٤٥
وتئم،علئه اممه صر الس عن مالك، بن عنأنس ، ^ijLئاد0، ثمنت قاو: شنه، 

لتمسه،؛.تحب ما ابلمو0— قال; -أو لأخيه تحب حم \-ةائفب يؤمن ارلأ ت قال 
الطم،حنتن عذ سمحي، بذ يمح، حيى حرب، بن رهم وحدمحي، " ٤٥

يدهشي ^ ٧١٠قال: ونئم، عثه ال؛ه صل السءًا عن أنس، عن ثثادة، عن 
فا(لا'.تحث، ظ لأخيه- قال: -أن عبمخنىتحيبارْ ثزمن لأ 

؟؛-.ء ءم  ررلأخيه((؟أو: »لخاره(( محوله: أعم ى [ ١ ] 

المؤمن،تشمل ذارجاره(( وجه، من الأخر من أعم منهعأ واحد كل الخراب: 
الخار.وغير الخار، تشمل وارأخيه(( الومن، وغثر 

وهوالأغلب، عل بناء الحار وأن رالأخيه((، اراد أعلم—:أن —وافه والظاهر 
ررلأخيه(،قوله: فيكون هدا وعل لم، مفيها الحار أن الغال؛، الإسلام بلاد أن 

م■
تعامللا أنك، أي: الناس، معاملة الإنسان يه يزن متران الحديث وهدا 

كثثرالكن خير، عل لكنا هدا عل صرنا ولو به، يحاملوك أن تحث، بإ إلا الناس 
إخواتيميعاملون بل لإخوامم، يودونه لا ما هم لأنفمحيون الأن الملمن من 

الحيل.س ليس وهدا به، يعامالهم أن يكرهون بعا 



امو•،j لنضاه بمبه اساU لأي بمب ان الإبمان هلياذ،«نءهطل الدليل باب 
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يلثاته١-^، وJاJحل الثار عن يرحؤخ أف أحب ررمن الحديث؛ ي جاء وقد 
؛،التهءاريوش أف تحب الذي الناس إل وليأت الآحر، واليوم باش يهوئذئ مؤنه 

أنأردت ؤإذا الناس، قلوب ق ومودة وراحة كثثرا، حثرا نحد ببمدا؛ الناس فعامل 
كيلككان إن لا؟ أو ذلك بمثل يعامللثه أن تح4 هل فانغلر: أخاك تعامل 

فلا.ؤإلأ فعامله، 

؛وءوءو

١٨٤٤رنم)فالأول، الأول الخلفاء سعة الوفاء وحوب باب الإمارة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



انالأيماب كت
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عذمحنا حجر؛ بذ وعلي سمحد، بى ومحه أيوب، بش!ن حدكا " ٤٦
عنالعلاء، أح؛رفي ماوت إسةاعتو~؛ حدكا أيوب؛ ابن ~مال جنمر بن إسثاعتل 

الجنةيدحو »لأ هاو: وتئم، عش اش صل اش زثول أو ئريزْ؛ أبٍ( ص أسه، 
}مائااا جارة يأس لأ س 

بنوعلل نعيد، بن ومحته أيوب، بى عش >احدقا اف: رحمه قوله [ ١ ل 
أممومحتمل واحل، ومكان واحد، وقت ل حديوم أمم محتمل محعاُ حجر 

عللا التنحيسث،، عل عائدة ررحميعا؛، كلمةت فتثكون الانفراد، عل واحد كل حدثوه 
اللفظ.هذا عل اتفقوا الخمح أن عل فهويدل كان، وايا ومكانه، زمانه 

بواممه؛؛؛جاره يأمن لا ش الجنة يدحل ررلأ وملم؛ عليه اممه صل وقوله 
غشوما.ظالما لكونه وذللمثج وظلمه، غثمه ت يعني اابوائذهاا 

أويظلمه، أن حارم يآس لا أي؛ يأمن'ا ررلأ وسلم؛ عليه اش صل وقوله 
أوبأصوات أو مزعج، بدق أو الخيار، أوس الjافانة، س بنفلرة إما عليه؛ يتعدى 

ذللثح.أشه ما 

ُُْ لمهللقنفي أو الطالق للمدحول نفي هن.ا الجته؛، ياو.خز ررلا ت قوله هل ثم 
الدحول؟

سبق؛عن؛ااّ_، يلر الذي الهللمق الدحول يدخل لا يعني؛ الأول، الجواب؛ 
بوائقه.جاره يأس لا 



ض|(سماءاسربيان باب 
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لكفناليس بواهه جاره امن لا من لأن حاصل؛ فإنه الدحول، مهللق وأما 
وبانالحديث هذا بين الحمع محصل و-يذا حرام، عاليه الحنة إن نقول• حتى 

محا.^ا لكرا لكن من إلا الجة من محرم لا أنه عل الدالة الأحاديث 
ثلاثة؛الحيران اممه؛ حهم ر العلياء قال 

القرابة.وحق الإسلام، وحق الحار، حق حقوق؛ ثلاثة فله قريتا؛ التا، ملكن ن إ ٠

الإملأم.وحق الحوار، حق حمان؛ فله بعيدا؛ أجنبثا، لتا، ملكن إن ؤ ٠
فلهقريتا، يكون أن إلا الحوار، حق وهو واحد؛ حق فله لكفنا؛ لكن إن ؤ ٠

أيصا.القرابة حق 

أحاديثإن يمولون! وهوأمم الله، رحمهم العلياء بعفس يذكره كلام وهاهنا 
والزجر.التخويف، نيا ليحصل تفئر؛ فلا ءلاهرها، عل تبقى أن ينبغي الوعيد 

واللامالصلاة عليه اليي أن إما يقال؛ لأنه صعيف،؛ القول هذا ولكن 
قدلكن ؤإن منه، قائده لا لغوا كلامه لكن يرده لر لكن فإن يرده؛ لر أو قال ما أراد 

ولابد.الأحرى، الأدلة ْع يتفق حتى الوعيد، لذا نحرج من فلابد أراده، 
يامنلر إذا ولعله ،، والخوفوالثه؛ة منه، الممور يوجب، الوعيد هدا ؤإمحللاق 

بناءالمستقل، ق الحنة دخول من يخرم أن توجب أع،الأ يعمل لعله بواثمه، جاره 
السب،.هذا عل 

الفوائد؛من الحديث، هذا وق 

يكرمأن المؤمن عل الواجب، وأن الحار، عل العدوان من التحذير — ١ 
بوائقه.من آمنا جاره يكون وأن جاره، 



فهوخاصة عقوبة عليه وب ذنب كل لأن الكبائر؛ من الحار أذية أن ٢- 
منتمؤ أو الإيإن، نفى أو الحنة دخول فيه نفى مواء قاعدة، هذه الكبائر، من 

ذلك.أشبه ما أو غضب، أو يالعنة، حم أو فاعله، 



ساس،1لأمحاسومحذسهل4نيالإبمن
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افيوإلإخ اضت ولؤوم اتجاروامميف إكوام عنى اتخف باب 

عنيوص، ض■' م، ابن أبأنا ءش، بن -^٠^؛ حدش " ٤٧
افهصل اممه ونول عن ميرْ، أي عن الرحمن، عبي بن تشه أبا عن شهاب، ابن 

ومنأوكئنت، مليمل-يوا الآ'؛ءر واليوم بافّ بوبن كال ررمى محال- وملم، عليه 
الأخروالثوم يافه بجمي ثان ومن جارة، يوكرم ام واليوم باق" نخبن كاف 

محككرمسه«ااا.

يقالهدا الأخر" واليوم باطه بجين كاف ٌمن وملم• عليه اطه صل قوله t ١ ت 
الأحرواليوم تعال باطه الإيإن محقق أن أراد من أي؛ الأول، ق قيل ما مثل فيه 

الأخر،واليوم ياطه الإبان عنه انتفى فقد يفعل لر من أن يحني؛ ولا كدا، فليفعل 
والحساب.الحناء يوم لأنه الأحر؛ باليوم الإيان ذكر ؤإنا 

شه،ق حير هو الذي القول يشمل؛ ليصمت،" أو حيدا 'ائلمل وقوله! 
غيره.ق هوحير الذي والقول 

يكونأن الثانر: ومن المنكر، عن والنهي بالمعروف، الأمر الأول؛ فمن 
علالسرور إدخال يقصد به المتكلم لكن ذاته، حد ق ثواب فيه ليس كلاما 

باعتبارخيرا القول هذا فيكون الحرم، القول عن الحليس كم، يقصد أو حليه، 
الحرام.قول من الأخر منع 

معين،بثيء يقيده ول؛ الإكرام أطلمق صمص" ئلتفرم جارْ••• ررمليقرم وقوله؛ 
الأذى.عنه تكف، أن أي: الكف،، الفعل: ق ؤيدخل والفعل، القول الإكرام فيثمل 



انالإيهاب كت
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الضيف؟إكرام كيف قيل■ فإذا هذا، وعل 

أطلقما أن العلمإء! عند المشهورة القاعدة عل بناء العرف، به جرى بإ ئلتات 
^٢;٥٧١قول وعليه العرف، إل فيه يرحع فانه شرعي، محاط له وليس ^٤، ٣٧١ق

يأشثابنزنامفضا'ابسم نئلت-امحىنل
احدد.فيالعرف الأموال، به محثظ ما يعني رالحرزآ• ومعنى 

عليهنحلفإ أن — الناس بحض عند العرف هو كإ — الضيفإ إكرام من وهل 
الخاJينا؟ق داحل هذا وهل ليتل-،، يدخل لكي 

خالفإذا والعرف لاإشرع؛ محالما العرف هدا يكون أن أخشى الحواب،! 
هآثبجأ ؛اؤوآحثغثتأ تحال: قوله _^، محالفته عل والدليل مضل، \ذثوع 

أنهأو بلده، ق الخمر ق كان ولو زائر، كل يثمل الضيف، هل زكن ]الأممة:ا'خ[، 
المسافر؟الضيف 

—شرط ولضيافته القرى، أهل عل الوارد السافر هو الضيف، أن الحواد-إ؛ 
مطاعم،فيها ليس التي القرى ل يكون وهوأن افه- رحمهم العلمإء بعض ذكرْ 

إليذهب، أن يستحي قد الإنسان لأن معلماعم؛ هناك كان ولو أنه والصوابؤ: 
فأكرمه.ضيف، نزل؛الث، فإذا المهلعم، 

ي.٧٣اش)ص.'رخمه العلامة شيخنا لفضيلة شرحهإ •ع وماءدْ، الفقه أصول منظومة انظرن '( 



هوماسءإلإنيامومذسصمحالإهان

عنزي عن آبوالأحوص، حدسا ثيبه، بج بن بكر حدثتار — ٤ ٧ 
ثالررمى وسلم; علته اض صل اف وتؤو مال مال؛ هريره، أبط ص صالح، أي 

هيرمم دام باق بجمذ كاف ومذ جارْ، ٥^^ الأجر دام باق محي 
لبمئث،«اا١؛.أؤ الأخرهلمز•^١ ^١٣ باق محي ومذكاف صمه، 

الأعم،عن يوص، بذ محس أ-محدا بذإبراهم، إنحائ، وخدننا - ٤٧
بمثلوتلم؛ عثه افه صل اف ومحول مال مال؛ ميز0، أي عذ صا)ح، أي عذ 

ا.جاره((ا إل اادكحسن محال! انه عي حصم، أي حديث 

جازة((،ارهلأيؤذي قال؛ وسالم عليه افه صل لكنه الأول، بمعنى هدا [ ١ ] 
بغيرها.ولا بمنة، لا أدى؛ بمحبه لا الإكرام يكون يعني؛ 

لأنالياء؛ حيف الإعراب ومقتفى بالياء، ءنل.ى جار٥ا' يؤذي أملأ وقوله؛ 
العلة؛حرف محدق فاته علة، حرف آخره كان إذا المفاؤع والفعل ناهية، )لا( 

لهافء إتيان لكن خانث«، اأدلأثؤذ يقال؛ أن الحربية للقواعد فالطابق هدا وعل 
هنافتكون جاره، يؤذى لا فإنه والمعنى؛ خيرية، الحملة تكون أن وهي وجه، 

التقى.بمعنى ميا الخير؛ بمعنى اء إي

قاليقل؛ ب لماذا قائل؛ يقول قد *يمثل...*؛ افه؛ رخمه مسالم الإمام مول ]٢[ 
حديثه؟مثل ومحلم اله وعل عليه افه صل الله رمحول 

عنفلأن، حدتنا أي؛ ااحدس١اا، بقوله؛ معلق والمجرور الحار أن والجواب؛ 
هدا.بمثل فلأن، 



نمم:ئتياف:ننيتيناضش>ي، نن زمث ه - ٤٨
عيثث-مر، نى ثاؤع نجع آية عمرو؛ ض —؛ نماف حدسا نمر! ابن —محاو عسنه 
محاقيؤمى ثال ررس قاو! وملم، عله اممه صل البل أف إءزاعل ا-مزح أب؛؛{ عذ 

صمه،موكرم الآحر والثوم باق محي كاو ومذ جارْ، أل محصص ام واليوم 
ح؛تاآزبملث،«يلمز الأخر والثوم باق محن 'كاف وثن 

ه
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وحدثتا)ح( نمال. ص وكح، حدسا ثيبه، م بن بكر أبو حدسا — ٤ ٩ 
^؛همحاصمينسم،ص/;أ\ٌ 

يوموا-اءءك بدأ من أول ت مال بكر—؛ م حديث، —وهدا شهاُس، بن طاوق عى 
مد_؛  jjم ءثاJ: زيو، ٣إَتي حذ\ث الئلأة  jjانمد 

اممهرسول سمعت، علته؛ ما ممى ممد هدا أما تعيد! أبو ممال هناJالثC؛ ما ترك 
بمتهؤعلم مإل يدْ، ملثثمثْ متsكتا يخب رأى ررس يمول! وملم عنيه < ١٥١صئ، 

}الإيءان'ال أضعف ودلك هميه هحقؤغ لم هإل هبلتانه، 

علدليل ففيه عثه«، ما همي ممد هدا )رأثا ينه! اف رنحى قوله الشاهد [ ١ ] 
له:قال بل مروان؛ عل الرد ق يعص لر الرحل هدا ولكن النتكر، إنكار وجوب 

ا-ئثة((.مل ررالصلأة 
تشرعون؟ااسم الترك؟ أوجب الذي ما له: يقال هنالك،، ما وقوله: 

العيدصلاة من الإمام سلم إذا كانوا الناس أف الترك، أوجب الذي إن يقول: 
أنأجل ص الصلاة، عل يقدمها أن فرأى الخهلبة، إل يستمعوا فلم انصرفوا، 

7أا*الناس ينتفع 
مطتح،المص مقابلة ل والرأي اشض، مقابلة ق رأي هذا نقول: وسا 

فمنالصلاة، يعد الخطة س ينفرون الماس كان ؤإن حتى به، العمل محوز ولا 
فلينصرف،.ينصرف، أن أراد وس فلتع، ينتعع أن أراد 
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اشرصي سعيد ابى لقول وتأييده؛ اثكر إعانة وجوب عل دليل هذا ول 
الهوعل عليه اش صل النبي بقول امتشهد يم عليهاا، ما قر ممد هدا اراما عنه! 

أنكرهوهدا ملثانه،،، ينت3ئ نم هإؤر بيده، هلثثبثْ ْقكتا مئكم رأى ررس وملم! 
*الإيهان٠٠ودلك؛صعق متقلبي بثقج 'رمإذئب قدرته، هدامنتهى لأنه بلسانه؛ 

عليهالله صل لقوله ؤينقص؛ يزيد الإيإن أن عل صريح نص الحديث ول 
ؤينقص.يزيد الإيإن أن هوالحق، وهدا الإي؛ازٌ، أضعف *ودللث، وملم؛ 

وعمل.وقول، اعتقاد، فهو وبالحوارح، وباللسان، بالمنب،، يتعلق والإيان 
ركعاتأربع صل من قاف فواصح، الحوارح" ~ءمل بالعمل نيادته أما 

•فيه إشكال لا وهذا ركعتين، صل ممن أريد 
عثزا،تعال اش يكر من قاف أيمحا؛ فواصح باليان، يتعلق فيإ نيادته وأما 

خمنا.يكنه أنيدإي،اياص 
محترقبحسب يتفاوت، القلب يق؛ن فإن أيصا؛ فكذلك القلم.، ق نيادته وأما 

ثمعلتا، قلبلئ، ق ذللثج أوجد يحر، به سق من أحبمر إذا فانه إليه، الموصلة العلم 
هداازداد فأمحرك، ثالث، جاء إذا ثم العالم، هذا ازداد ءأ-محتك؛ آتم جاء إذا 

يوللهذا ؤيدل واليمين، العلم يفيد المتواتر إن الله! رحمهم العلياء قال ولهذا العلم؛ 
آولممحال آلعوئ ئي هكيما ورف وجل! عز لريه واللام الصلاة عليه إبراهيم 

[.٢٦• ل\ّ-: ه ثنى لشن وء بل هاد مرمحن 

فالإنسانوالواقع، المص عليه دل كو اما- علميه دل قد أنه -كعا وهذا 
محلرقازدادت كليا ~أيصا~ وكذللئ، يه، تفتر كالذ>ي ليس الثيء، يشاهد الذي 
اليقين.ازداد العلم 
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يتعلقما مواء ؤينقعى، يزيد الإيإن أن والخإعة؛ الة أهل عند فالصواب 
الخوارح.أو اللسان، أو يالقلب، 

إنهويةولت المنكر أصحاب عند يمي أن ان للأنيجوز هل قائل• قال فإذا 
منكربقلبه؟

الكمؤ، هبمم ول الكتاب: و قال تعال افه لأن لا؛ فالخواب: 
حدييق عمصوأ حئ معهن معدوأ ئمح* ببما وممرا وكمث؛؛t آق ،^< ١٠سمم ^١ آن 

أنمثل معهم، الخلموس عل يكنه أن إلا اللهم [، ١٤•لالساء: ءثئهم4 إدا غيٍمءإمح 
أنحمج إذا ه نفعل محثى أو الحوارح، بتقييد أو الأبواب، بإغلأؤ، وْ يجب

ذلك.أشبه ما أو بالضرب، أو بالحبس، يودى 

الالإنكار كان فإذا إزالته، أو تخفيفه المكر إنكار من المقصود أن واعلم 
الإنكار.عن منهي فأنت يزيدْ كان ؤإن محم، فأنتر نحققه؛ 

أرع؛إدف فالأحوال 
المنكر؛الئه.يزول أن الأول: الحال 
المنكر.نحقق أن الثانية: الحال 

الإنكار.محب، والثانية~ "الأول الحالين هاتين ول 

قفهو ينقصه، ولا المنكر من يزيد لا إنكاره أن المنكر يرى أن الثالثة: الحال 
نحؤ،والإنكارأول.هل.هالحال 

يجرمالحال هذه ففي المنكر، نيادة ق سببا إنكاره يكون أن الرابعة: الحال 
الإنكار.
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الأعمش،حدسا \وومعاؤيه، حاوسا العلاء، بن محمد آبوكني_، حدثتا " ٤٩
صئم، بن ص وعى ١^؛(؛ نعيد عىأبٍ( عىأبته، رجاة، بن 

نعيد،أن وحدين، مروال، قمة ق ا■قدري؛ معيد أن عى شهاب، بن طارق 
وسمال.ثعته حدين، بمثل وسلم عليه اض صل البي، عن 

—والثقظخمد بن وعبد الثمر، بن بكر وابو الناقد، عمرو حدش ~ ه٠ 
بنصالح عى حدمحي،م، محال؛ تغد، بن بىإبراهيم ينموبإ حدثا مالوات بمي"؛ 
بنالرحمن عبب عى امحآ، بن افّ عبي بن جنم عذ الحارُجؤ، عن كبماف، 
وملم،عله افه صل افه زئول، أف منعود؛ بن افه عد عن رابع، م ض المنور، 

وأصحاب،حواريول أمته من له كال إلا بلى أمة 3( اف بمثه ثبي مى لأما مال،• 
الما مولول حلوق،، من عئلم، إبجا يم بأمرْ، ويمثلون بنثه يآحدوف 
جاهدئبوثن تبين، قهو يده جاهدئب ئثن يومثول، لا ما ثيمعلمول يمظوف، 

الإي،انبى لبخ، وراء ومحس مهو٧، بمي جاهدهم ومذ لهومحي، ببمانه 
عودمن ابن ممدم عل، هايكره عمر بى النه عبد ئحدسه أبوراسرت محال، حندل،ا. حبه 

حننناص معه، هانط^فثv يعوده عم بن اض عد إثه ماضعني منام، محزو 
صالح:محاو عنَ؛ ١^•', حدثته كا ئحدسه ا-قدسث،، هدا عْ, د منعء اد•" نأللم، 

ببممحبممحمم: 
حدسا٣، \لي ابن أحونا محمد، بن إنحاى بن بكر ابو وحدسه - ٠٥ 

بنجنمر عى القْلمي، المحل بى ائئارث أح؛ريى ظ-' محقي، بن عدالثزير 
الئت،موف راؤع أف عذ محرمه، بن المنور بن الرحمن عبي عى الحكم، بن عي-افه 

وتلم،عليه اممه صل اممه رسول( اف منعود؛ بن اممه عبد عن وتلم، عليه اممه صل 
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بث4اا؛ويسنئون جديه، تيثدول خواريود(، له كال ويد إلا يثي بن 'قاف ررما همال• 
^١'.صن ائن واجياغ ئنئود ابن مدوم يدكن ولم صابح، حديث مي 

مثلهذا مؤمنُ' مهو بيد؛ جاهدهم أرمحمى وسلم* عليه افه صل قوله ]١آ 
ديد«ْاا.من^كنا مككم رأى قوله• ق الأول، 

منها!فوائد، الخديثر هدا ول 

عليهاممه صل الرسول قبل أمة ق نسا بعث ما وتعال سبحانه اض أن ~ ١ 
بامره،ويهتدون يسقه، ياخدون وأصحاب، حواريول أمته من له كان إلا وسلم 
آذُيهثم ألبتي ؤنتئئورك< تحال• قوله بمثل محصوص العموم وهدا 

أنهوسلم آله وعل عليه افه صل الّك، عن الصحيحين ل لبت وبا [، ٦١؛٠٠٨١١]
معهوليس والني والرجلان، الرجل ومعه واليي الرههل، ومعه الني رأى 

محموئا.ئثا الخدين، يكون هدا فحل أحدرا؛، 

اممهصل لقوله المعاصي؛ وحدثت، البابع، حيننا النوة، عهد بمد كنإ أنه ٢" 
ماومiتلونى لامعلوس، ما يقولول حلوق،، بمدهم مى عئلف، إمحبما ررنم ت وسلم عليه 

لأبجمدن«.
مؤمن.فإنه قلبه، أو لسانه، أو بيده، هؤلاء حاهل٠ من أف ٣" 

بهحاء لما رادا ولا كافنا، بمد لا فإنه له لأستغرابه الحديثج أنكر من أف ~ ٤ 
الحديث،،نفس أجل من به حدث ما يرد ل؛ لأنه وملم؛ عليه افه صل الرسول 

ققرأه ما الرجل عل عنه النه رصي عمر أنكر كا ثبوته، ل الثلث، أجل من ولكن 

(.٢٢٠)رنم الحنة، اذسالمان من طو\وف يحو]( عل الدليل باب، الإي،اذا، كتاب لم؛ مأحرحه 



انالإيماب طهت

منثيء إنكار أو مع وملم، عليه اش صل الني إل بجرم وأحد الفرقان، سورة 
القرآن.من أنه عنده شت لر لأنه أكرم؛ عنه افه رصي عمر لكن كفت، القرآن 

صحته،ق للشك وملم عاليه النه صل الني عن حديثا أنكر فمن هدا وعل 
عنثابت إنه وهو أنكره، ؛تن وأما العقيدة، حسن كان إذا يلام لا فإنه 

وسلم.اله وعل عليه اطه صل النه لرسول مكذب لأنه كافر؛ فإنه الرسول، 
وحبةحردل، حبة مثقال إل يمحل حتى وينقص، يزيد الإيإن أن — ٥ 
المعر.ق الل بيا يضرب المعروفة، البذور من وهي صغثره، حبة الخردل 

أوالمنكر تضر رتب وسلم آله وعل عليه افه صل الني قائل• مال مإن 
افه،رحمهم العلياء قاله ما مع يتعارض هذا فهل اللسان، ثم أولا، باليد إنكاره؛ 

ذلك؟بعد عليه ينكر ثم أولا، يعلم اّبماهل أف ثن 
إنيقالت أو عاليه، ينكر ثم أولا يعلم الخاهل لأن يعارصه؛ لا فالخوابت 

فليسيجوز، لا هذا له؛ يقول أن الإنكار• بل الئوبخ، ؛ذللث، يحني لا الإنكار 
أوالتعزير.التائب، أو التوبخ، معتاْ الإنكار 

أنهوهو الخامعات، أو المدارس ق الهللأب يعفى عنها يسال مسألة وهاهنا 
أوعليه، ننكر نحن فهل الهلال_ا، من أو الفصل، ل منكر المدرس من يقع أحيائا 

علميه؟ننكر حرج إذا 

التللبة،أمام الخطأ علميه رد ألا المدرس أحعنأ إذا أنه الأدب من والخراب! 
ففييرحع إ ؤإن المهللوب، هو فهذا رجع فإن الخهلآ، له فب؛ن حرج إذا لكن 

بد.ولا الخهلآ، يآ القادم الدرس 



كداتيض اهل ورجعان له الإبمان اهل تفاضل باب 
 _===~^=============٢٠٩

ub  فيهاثيس أنل ورجنان فيه الإبنان أخل فماصل

نمز،ابن وحدسا آبوأسامه•)ح( حدسا شيبه، م بن بكر آبو حدسا — ٥ ١ 
مبن عذإّءايل هم إدريس؛ ابن حيكا أبوص، وحدكا حدقام•)ح( 

عىمعثمئ، حدسا ]ه—؛ —واللمظ ١^١^، حجب بن يش وحدسا )ح( حابي• 
اطهصل البي أساو ت قال منعود، م ص يروى محبما، سمعت ت يال إستاهمل، 

وغلظالمئوه ثإل ئنا، ها الإ؛ءارا إو ررألأ ت ممال اليمن؛ يحو ييد*ْ وملم عله 
زينهالشثظازلر هزئا يطلع ح4ثا الإبل، أدثاُب أصول عئد الميادين الدلدب,في 
وةصز«ااُ.

تإلهنا، ها الإبجاو ررألأإف ت وملم عليه اممه صل قوله هذا من الشاهد [ ١ ل 
فتجدالمشاهد، هو وهذا القلب،، لرئة مبب الإبجان أف عل هذا فيدل ، ١٠•• المسوة. 
القلب،.لى يكون فانه حما موما كان إذا الرجل 

مخة'ظثهم لشك أم ين ثنعز مما ءؤ ت قوله ل هذا إل تعال افه أمار وقد 
١[.ءمران;ه0 ]أل يذموؤلوه لأشنؤإ آلقلب< علئ. ذخلا 

منهميه يكون الإبل راعي لأن الإبل؛ رعاه هم المد-ادينا< ررِفي وقولص: 
والرحمةالسكينة فإن الغنم، راعي بخلاف غيره، هد ليس ما والغلظة القوة 

كعاالغنم، يرعون والسلام الصلاة عليهم الأنبياء كان ولهال،ا فيه؛ تكون والهلمأنينة 
وسيمآبه وعل عليه اممه صل الني عن ذللث، ست 

كتابومسالمت (، ٢٢٦٢)رقم قراريط، عل الخم رعي باب الإجارة، كتاب الخاري• أخرجه ( ١ ) 
٢(. ٠٥٠)رقم الكياث، من الأموي فضيلة باب الأشرية، 



إنالإيبماب كت

يومناإل مشاهد وهذا والخفاء، والقوة الغلغلة ففيهم! الإبل، أصحامح، أما 
أنهيرى مرقعا، غاليظا، نحد0 غنم، عنلْ وليس إبل، عنده الذي الرجل نجد هذا، 
الغنم.صاحيا ا بخلافالناس، فوق 

يكنلم ~وإن بجليه يتاثر فد الإنسان، أن ^ا من يوحذ أن يمكن وهل 
يتاير.أن يمكن إ نعم الخواب،! جنسه—؟ من 

منناب، لها التي والحيوانات، البهائم، جت ولهذا يتأثر؛المأكولات؛ أنه كإ 
الهلير.من نحلبج أولها بيع، ال

عىمحمد، حدثنا ايوبج، حدينا ^١^، أقانا ١^^١^، الربح آبو حدسا — ٥ ٢ 
أرىهم اليثن، أهل ررجاء وسلم! ع1يه اممه صل افه رثوو مال مال! ريرة، هم 

والخكطجشا١ا.ثالفئئكان، الإبجا0كان، أثلة، 

ولكنالقيامة، يوم إل اليمن لأهل وصما يكون أن منه يلزم لا وهذا -ا ١ ت 
عليهاممه صل الثي قرن الناس حثر —مثلا—! نقول ك،ا العموم، سيل عل هذا 

يلونممالذين من مرد كل أن ذلك ض مهل يلونمم، الذين ثم وملم، آله لعل، 
التابعن؟نابهم، من قرئ كل بن حثر 

عنومحلموح القلي،، ق مسوة عنده س اليمن أهل 3، وجد ولهذا لا، الجواب،• 
العموم.مميل عل ايديث، هذ.ا فيقال! الخلق، وعل الخن(، عل واستكبار الحر، 

العالمأهل بعض مال والخ؛قنة بجان، والفئه بجان، رُالإبجان وموله• 
بياحاء التي الحكمة _Jl، ولهذا اليمن؛ س تعتبر واال.ينة، مكة إن الله! رحمهم 



فيهاليض اهل ورجعان فيه الإبمان أهل تفاضل باب 
^١١٢=^^=—^^———=^—=

باعتياروهما ثانتا، الدية ق ؤإما أولا، مكة ق إما واللام! الصلاة عليه الرسول 
يإتة.تكون والاهما وما وفلّهلين الشام 

عمئووحييتي )ح( عدى• م ابن حدينا اقى، بن محمد حدسا " ٥٢
عنمحمد، عن عون، ابن عن كلاهما الأوزي،؛ يوسم، بن إنحاى حدسا الناقد، 

يمثله.وسلم، عليه اف صل افه رسول يال مال• هميرْ، أبي( 
-ظ\بمقوب قالا: \ظي زختن ١^، صآو خدم - ٥٢

أثوقال ثاو: الأغزج، عن صالمح، عى م، حيكا نعي•-؛ بن إبرامم ان 
وأرىملوثا، أضشح هم الثمن، أهل راآناثم وملم: عليه اممه صل اممه رسول، همال، 

والخآةمةبياسة،ا.ثيان، الثمه أهئدة، 

عن١^، م عذ نالك،، عل همات> قال: يش، بن محثى خدكا -  ٥٢
الآ5مراررأس ثال،: وسلم عليه اممه صل اممه رسول، أف هميرْ؛ أبي( عى الأعرج، 

النثر،أخل الفدادين، ه الخم أخل 3، دائلأءُ واشم امذ،، نم 
ثالثكظِومم«ااا.

يأقالدجال كان ولهدا الشرق؛ من يأق التحدير؛_ الخدسثح: هدا وق [ ١ ] 
-قفالشرق المشرق، من يألون ومأجوج ياحوج وكن«لائ، المشرق، ناحية من 

الغرب.من أشد الغالب،— 

آحرين؟قوم مغرب، ص قوم، مشرق ربا بمي، الشرق قائل؛ قال إذا لكن 
وسلم.أله وعل عليه اطه صل الني فيه حديث، الذي يالكان الاعتبار قلتا: 



انالإيماب كت
^^_ً^_ء^_^ث===ٍ ٢١٢== 

خني؛صبمءلينمح^ ذص ماْ-نمحمحينمحب، 
٠^١^٥؛م عى بيه، ص العلاء، تحزي يال! إسإعيل—؛ حدسا ايوب! ابن —هال 

١^؛،،تل، دافمر بجان، اءالإيإن قال: وطم ء اهُ P، اه رقول أف 
والوي،ا•الخم م اكدادين، 3، داوياة واشم الغم، م والممتهي، 

عنيوص، أح؛ربي قال؛ ومت،، ابى أنحريا ءش، بن حرمله وخدش " ٥٢
نمعنهاو(ث هزيزه، آبا أن الرحمن؛ عبد بن تلته آبو أنحرق قال،• شهايت،، ابن 

الوبر،أهل الميادين، ق والخثلأء >ااشم مول<ت وتلم عله افه صل افه رثول 
واصٍنهوممو

أحنداالتإل، آبو أحترثا ١^١^^،، الرحمن عبد بن اه عبد وحديثا " ٥٢
يةانأ،ا.والحكمة بجان، وراد: مثله، الإنثاد، -؛يا الرهري، عن شعيّتا، 

عنئعلت،، عن اؤان، آبو أنحرثا الرحمن، عبد بن النه عبد حديثا — ٥٢
افهصل البي تمصت، هال،أ هزيزة، آبا أف الي_،؛ بن تعيد حديثي الرهري، 

بجان،الإبجاذ يلوبا، وأضعف أءئد'ْ، أزى هم اليض، أهل راجاء بمول،؛ وتلم عله 
الوبر؛م المداديذ، 3، دالهلأة واشم الم، م المحنه3ِ، محامحه؛ دابمه 

الشنساا.قخمح تل 
عنمعاويه، آبو حددثا هالأت كزيب؛ وآبو شيبه، أن بن بكر آبو —حديتا ٥٢
عليهاه صل افه رسول قال مال<ت هريرة، أف ص عل، أف عن الأعمش، 

وابمتهبجان، الإمحاف أءئد*ْ؛ وأرى قلوبا، أمح، هم الي؛ن، أهل ®آتاؤم وتلم؛ 
ةاتت،نأزادمتوني.



اسذلعآهل ، ^^،؛Ljالإببماذله اهل تفاضل باب 
٣١٢^^=^^=^——^=^^=^—

عنجرير، حدكا مالأت حرب؛ بى ورج تمحي، بذ محه وحدكا " ٥٢
الئفرتزاي((.ررزأز زولم:دكن: الإنناد، غدا الأض، 
ي;ن^ )ح( ثدي. م ائن ^٥١ اقر، ئن محي زذكا - ٥٢

غداالأعمش، عن قننه، حدسا هالا! جعمر—؛ ابن —و>نيى\ محي حدسا حالي، 
والثيهالإبل، أصحاُب، ل والخيلاء ررواشحر وزادت جرير، حديث مثل الإسناد، 

الناءر،.أصحاب، والوقارق 

اأخزوِس،الخارُن، ;ن ، ٥١صد وابمآ، نن إنخايى ^٥، -  ٥٣
قاليقووت اف، عبد بى جابر ٌَّّع انه الرم؛ آبو أحإرمحا مال. جريج، ابن عن 

قوالإيإن الفرق، و والخماء الملوب، ررغ1ظ وسلم! عليه افه صل افه رمول 
"مسزخ 

تكونأوصاها واللام الصلاة عليه النبي فتها بير1، الأحايين، هده ]١[ 
ؤإمابأعإلهم، إما مشن! لأناس 

تكونأنيا يعني لا أو؛الأماكن— محيي؛الأعإل —التي الأوصاف، هدْ ومثل 
هوحافمن الغنم أصحاب، ق يكون فقد الحملة، يدللث، المراد ولكن فرد، ل كل 

قيكون وقد الماو_ا، رقيق هو من الإبل أصحاب، ق يكون وقد القلب، عليظ 
مؤمنهو من المشرقا أهل ل يكون ومد أصلا، مؤمن غثر هو من الثمن أهل 

بكلثنتص أنه ذللئ، يعني ولا العموم، وجه عل يكون الكلام هدا فمثل أيقا، 
يضلا الحملة، ق فالتفضيل بالتتبع، يفلهر أمر هدا فرد، كل ق ؤيتعق قني، 



انالإيماب كت
٢١٤

منتفسثر يؤيد ما الخجازا؛ أقل ق ءرالإيإو واللام! الصلاة عليه قوله ول 
صنعاء،اليمن! وأهل ومكة، المدينة فيه فتدخل عموما، الحجاز يائه اليمن فثر 

اليمن.ق الناس من ممر عند هومفهوم مما فهوأعم ذللمثج، وغجر وعدن، 

قريس،فهو الناس، ومراءاة الفخر، بحون أنبمم به! الراد رروالؤياء<ا وقوله! 
الأول.الحديث، عنى مس 

الإبلاتاع من التحدير إل يشر ما الأحاديث، هده ل هل قيل: فان 
ورعيها؟

فمهل،للواقع بيانا هدا يكون وقد التحذير، عل دالا هدا يكون قد فيقال! 
الناس•عل كثثر ثيء لضاع ورعيها؛ الإبل من الماس حذرنا أننا ولو 

أوه ؛٠ 



•زالإهان...الؤسق سة وان الأالوسين الضان ليحل انه؛١ بيان باب 
٢١٥——_^س 

الإببمانبن الوسق سبة واى إلاالفبنؤن اتبمة لإيدخمل افه بيان باب 
نتْإوتيسبب واذإفقءالسلام 

يعمش،ا عن ونكح؛ معاويه، آبو حدثنا ئيبه، م بن بكر بو ١ حدثنا " ٥٤
وسلم!عليه اممه صل الله ومول مال مال؛ ميرْ، ب؛، عى صالح، م ص 
إداثيء عل أدمحم أولا محابوا؛ حس يؤمنوا ولا يؤمنوا، حص الحثة دنحئو0 'رلأ 

الثلأموقا«.دهوةمحا:ثا؟أضوا 
الإنأاد،-إدا الأعنش، عن جريت، أئبأئا حرب، ن رهمث وحدش " ٥٤

الحنة jjjiJ-jjلا يده مسي رروالذى وملم؛ عليه اممه صل اه رسول مال مال؛ 
معاؤيهحنىتينوا«،يخخثم 

الصلاةعليه الرسول أن ذلك المتم، ق الزيادة فيه السياق وهذا ]١[ 
نحمقولا الإيإن، نحمى حتى أي! يؤمن، حتى الحنة ندحل لا بايا أقم واللام 

بعصا.بعضنا بحث، حتىثثحابا؛ الأكمل الوحه عل الأيال 
فانؤإلأ اللام، إفشاء وأيسرها؛ وأسهلها أقربيا من كثيرة، المحثة ومحترق 

وحنالمحثة، توجس، بالبدن الإنسان مساعدة كذللث، المحبة، توجب، الهدية 
المحثة.يوجّب، الخالق 

ؤيفلهر،يفشو بحيث، الناس، بين أظهروه يحني! السلام،؛، راأفنوا وقوله! 
يحولمحصل الإيان ويكال الإيان، يكمل وبالمحثة المحثة، أمباب س وهو 

اليومالناس أف الأممؤ مع ولكن اللام، إفشاء عل الظاهر الحث، ففيه الحنة، 
يعرفون•ض عل إلا يسلمون لا 



انالإيهاب كت
٦١٢^===========^^==^=====

مرحتا!بقوله: السلام ؤيدل يعرف، نن عل محي يلم لا ئن الناس ومن 
ذلك.وماأشه فلأن؟ أبا يا أصحت كيف اش! حياك أهلا! 

أكرأسبابمن وأنه للناس، اللام أهمية بيان ي واجب، العلم طالبة وعل 
فمثواللناس، صالحه أسوة يكونوا وأن طرقها، أمهل ؤمن المسالمين، بين المحثة 
عله.سلموا هحمحى يمروا ؤإدا بنهم، فإ ؛، ٧١

الله،نعمة من فهذه عليه، سلمم قريتا~ —ولورجمت، أحيلث، عن غبت ؤإذا 
م،قرب، عن إله ورجع أحيه، عن ان الأناحتفى و\ئ حتى اللام، بجع أن 

إلصعق، مئة سبع إل أمثالها بعشر الحنة لأف وأجنا؛ ثوابا يزداد أن أحل 
ممرة.ف أصحا 

افهصل الني لأن طل—،؛ غثر ص الأقسام جوار الفوائد؛ س الحديث، هدا وق 
علالناس حث، هي ذلك، س الفائدة لكن منه، يهللب أن دون أقم وسلم عله 

المسلمين.بين المحثة وهو تحمقه، التي الطرق سلوك وعل الإي،ان، تحقيق 
الثلأمويىا(اررأئشوا وشم: وعلآله عاليه اممه صل قوله يدن ألا قيل: فان 

وا-ص_إ؟باللام الثاو.ء أن عل 
علهالني قال ولهذا ثبمالحزا؛ قد كان إذا إلا الوجوب، عل يدل لا لا، قيل: 

معرضيئتمان ثال، ثلاُث، هوى بمجرأحاة أ0 لنسلم ؛الأتحل واللام: الصلاة 
ثزكأن عل دليل وهدا ؛، بالثلأم،اُ ياو.أ الدي وحترمحا هدا، ذيرض هث.ا، 

•يجوز لا فإنه أيام، ثلاثة عل زاد بأن الهجر، إل أدى إذا إلا حراما، ليس اللام 

والصالةالبمر كتاب ومساومت (، ٦٠٧٧)رقم الهجرة، باب الأدب، كتاب ال-خاريت أحرجه 
(.٢٥٦٠)رقم شرعي، عذر بلا ثلاث فوق الهجر نجريم باب والأداب، 



..سإلإاليس>نوانساليضنيالإبمان.

منصغينة أو حمد، أو كعداوة، صررا؛ اللام برك نحشى كان إذا وكذللث، 
بوجوبه.نقول قد هازا فثل الرجل، هذا 

حقوقكحديث باللام؛ البدء وجوب عل الدالة للأدلة والمارق 
انفا.ذكرناه الد|ى الهجر حدقح وهو الملم، 

هحسشمرئمأ •ضم نايا ؤ تعال! لقوله واجب؛ فهو اللام، رد أما 
تالملم يقول كان به، عليه ملم مما باقل فلورد وعليه• لااناء؛ا'خ[، أوردوياه متتا 

يأثم؟فهل فقهل، اللام وعليكم بقوله! فيرد اممه، ورحمة عليكم اللام 
بأحسن.يرد ولر يردها، ام لأنه يأثم؛ أنه الأية فناهر الحواب! 



الإبماناب كت
٢١٨

الديذاشيعةأى بيان باب 

إللنهنل! عالت  ijiiسمان، حديثا ١،^!؛؛،، عتاد بن محمد حددثا — ٥٥
ثاو:زجلا-؛ عني ينقط أف ونجوت -قاو: أبيك ض الساع، عن حددثا عمنا 
سميان،حدJثا ثم ثالشام، ثه صديما كان أبب• منه سمعه الدى من سمعته ممال،ت 

ونلمعيه هل!فه الس أف ١^١^؛ نم عن يزيد، بن عطاء ض هتل، نض 
،Llt_5ولأئمة ذوهتره ؤثكتابه #فه ئاو: لمذ؟ يلثات اشيأحهاد الدين ٠١محال: 

وعامتهلم«أاُ.

محييالحملة هده النصيحها< اااائين وسلم؛ آله وعل عليه اممه صل قوله [ ١ ] 
دينيكون أن يمكن فلا النصيحة، هو الدين يعنى؛ معرفتان، طزمها لأن الحصر؛ 

بلانصيحة.

إحلاصوهي النصيحة، معنى ههموا عنهم الله رصي الصحابة إل ثم 
الرسولفسألوا أمته، يعني؛ العزل،، يصح قولهم؛ من ؤإتقال، ؤإحكامه الثيء 

*فهفقال؛ الدين؟ هي التي الصيحة هان.ه لمن وملم؛ آله وعل علميه اطه صل 
وعامتهلم«.ولأئمة ؤلزئؤله، ؤلكتائه 

ؤإحانوالرجاء، والخضؤع، واكل.لل، له، الإخلاص هي ٥^; فالصيحة 
وجل.عز نحوربه يعتمده أن المرء عل بحب مما ذللث، وعير الظن، 

أخباره،فبتصديق وسلم؛ اله وعل علميه اطه صل للرسول الصيحة وأما 
مريحته.عن والدفاع ومحثنه، أمره، وامتثال 



ti ،'iLu ub ،' اسسةاس
٢١٩ًسدضط 

أناسله من ^ واراد إمام، جع الأد٠ةت الن«لميرناا اولأئثة وةولهت 
كانتاوسواء علم، إمامة أم إمارة، إمامة الإمامة كانت، مواء بأمره؛ وياهمون به، 

صلحواإذا الأئمة لأف العامة؛ نصيحة قل الأئمة نصيحة فإن خاصة، أو عامة 
النصيحةقبل وملم آله وعل عليه اممه صل الّك، ببمم بدأ ؛لهذا العامة؛ صلحت، 

المسالمان.لعامة 

هوهدا لث،، لنفتحجا ما لهم تحجا أن و'ءامتهم* السلميرأ، لأئمة والنصيحة 
لشسلث،.تحب ما لهم تحج، أن المحبة، وتمام الإخلاص، عام هو هذا لأن الضابتل؛ 

أنهرحلا؛،؛ عني ينقط أن رُورجور-ح اممه• رحمه سفيان قول من يفهم فائد٥ت 
للصبهل؛أقرب الإسناد علو أف مل1، ولا ،، ^Jliوهو الحلو،  siUJLjيهللك، أن أراد 

الصنفان،.ذللئ، ق وصمموا علوالإسناد، يهللبون الحييون كان ولهذا 

اوحالقلة اسق فالئلو بمي؛ وئلئ مملق ئلئ الإساد: ق والثلئ 
إلية بالنالئحال قلة النيئ والعلو وملم، عليه اممه صل افه لرسول ية بالن
معروفا.مشهور إمام 

٠٠^

بنئهيل عى سماف، حدسا مهدي، ابن حدسا حاتم، بن محمد حدسي — ٥ ٥ 
عله١^ صل ١^؛ عن الداري، مميم عذ اللتى، يزيد بن عطاع عذ الح، صم 

روححدسآ رريع-؛ ابن :ش•' يزيد حدثنا بنطام، بن اب -وحدش أم 
ابامحدتط سمعةّوهو يريد؛ بن عطاء عى سهنل، حدسا الماسم—؛ ابن ~وهوت 
•بمثله وسلم، عليه اممه صل الله رسول عى الداري، مميم عى ضي,أ 



انالإي4اب كت

عىاّتامه؛ وأبو نمر، بن اف عبد حدثتا ئيبه، أ؛؛، بن آبوتكر حدسا " ٥٦
عليهاممه صل اممه رئوو بابمئ، ؛ قاو حرير، ض مس، ض حالي؛ م بن إسء1عيل 

منلم.لكل والنصح الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، إمام عل ومئم 
مالواتنمر، وابن حرب، بن ووهبر محه، م ثى و ابو حدسا " ٥٦

البلبايعت مول! اممه، عد بى جرير ٌّّغ علامه، بن زياؤ ص صميان، حدسا 
منيم.لكل النصح عل وملم عليه اممه صل 

صمم؛، ^؛!١ داَلأ: امح:ش، ثثئوب ئنتوص، ئزج - ٥٦
١^^عق ومثم عليه ^ ٧٥١صل ١^٠ بايعلم، هال: حرير، عذ الئص، عن نيار، 

روايته"؛ق ينقوب مال منلم. ممل والتحح ارسهلمث،اا— ررفيإ —ملمش: والطاعة 
مال:خدكات1اثااا.

بالضم.عون أن ومحتمل بالفتح، كون أن محتمل امت3لنثاا ءافيإ قوله: t ١ ت 
—الثانب وأما تستطع، فيإ واله1اءة المع إن ل؛ مال هالمعنى! الفتح، أما 
وكلاهمااستطعت،، فيإ هل: يعني امتهلعتؤ، فيإ لمنني قال: أنه فيحتمل بالضم— 

وملماا،عليه افه صل المي رربايعت، قوله: الخدسث، هدا من والشاهد 
للأخرباعه يمد المتعاهدين من كلأ لأن مبايعة، وممست العاهدة، تعني وايايعة• 
بيه.لمل 

واللام،الصلاة علميه النبي لمنه والطاءةاا السهع ®عل عنه: افه رصي وقوله 
انتتلعث،،،,®٥؛^! بقوله• 



اصبمةالدين ان بيان باب 
 ^==ً=^==ً=======—=٢٢١

الإطلاق،وجه عل بالثيء يلتزم وألا له، يتنبه أن للأسان يسغي أمر وهذا 
ذلك،عن نحلف لو فيإ عذر بذلك له يكون حتى امتطعت، فيإ يقول؛ بل 

أراستني.لر أنا فيقول! 
الفوائد!من الحديث ول 

لبمرز أن له ينبغي الإنسان وأن الكلام، ل الاحتراز عل دليل أنه ~ ١ 
وثعميمه.إطلاقه عل يرد عثا ليتحمظ كلامه، 

اممهرصي جرير التزام من أن ذكروا وقد ملم، لكل النصح وجوب ٢- 
يساوىووجده واستعمله، به ذم_، ثم بثمن، فرسا اشترى أنه عليه، باع بإ عنه 

عليهالله صل التي باع لأنه منه• أحذ ما أضعاف الباغ أعهلى حتى فر"؛ع أكثر، 
.ر لم ملكل النصح عل وملم آله وعل 

***

عبدافبن حرير بن إبراهتم ترجة ل ، ٤٣٣ )أ/ الكير انمجم ق الطيرانر ذكرعا القصة وهد0 ( ١ ل 
الجل•



الإيماناب كت
٢٢٢ =^====^=========^====

لأيامثنس،نالإ0ان باب 
AJLiSممي إرادة عنى لأضيؤ الممس من وشه 

ابنأثأيا اضق، عنراف بن اش عبد بن ى بن حزمة حدش " ٥٧
بنسلمه ابا سمعت مال؛ شهاب، ابن عن يونس، أحمتبي داو(ت ومج، 

اممهصل الله وسول إف ميت0! آبو محال يقولازت السئم،، بن وسعيد عبدالرخمن، 
حسالثاوي بمري ولا مؤمن، وهو ^j؛، حنن الراف يؤف ررلأ يال• وملم علته 

شهاف:١^؛ ماو وهومؤمن«. يشزبجا الخنزحس ولايثرب دئومؤمن، بمرق 
عنهولاع كال ؟كر أبا أف لإخنالأ عبد بن ؟ثر م ن الملك عبد ظحسبي 

مرقدان مبه بمتهب ررولأ معهن* يلجم، ميرْ آبو ولكف يقول• يم ميرْ، أيا 
•يقهبجايهوموص" جى محهاأبمارهم إليه الناس يرثع 

أبئر،حدسي مالت سعد، بن البي، بن قع4_إ بن الملائ، عبد وحدش " ٥٧
بنلإو؟كر أحسفي ثهاُب؛ ابن قال هال؛ حالي، بن عميل حدش محال؛ جدي، عن 
افهصل افه ومول إف قال،ت انه هريره؛ أب؛، عن هثام، بن الحارث بن الرحمن عبد 
الثهبة،ذكر نع يدكر بم؛له؛ الخدث واثص ••٠، الراف• ُُلأ^٠١ مال• وملم عنه 
بنسلمه وآبو الثئس،، بن سعيد حدسي سهانم،! ابن مال ثزف. دامحت، يدكر ولم 
أف■^•^٢، بمنل وملم، عليه اممه محل اش رسول عن هريره، أب؛، عن الرحمن، عي 

١^١^٤.:كرهدا 

يوص،بن عبمك، أح؛رفي مال؛ الرازي، ثهراف بن محمد وحدش " ٥٧
بن؟كر وأبا سلمه، وم المتب، ابن عن الرهري، عن الأودائ، حدسا 



ياسنفي إرادة على داإسية هذالتلبمس ونفيه بالعامي الإبيان سان بيان باب 

ونئم،عله افُ صل الي عن محْ، م عذ هثام، بن الحاوث بن عبدالوم 
محْ،م عذ الرحمن، عبد بن م م عذ ١^٧، عن عمم، حديث بجم 
.ثزف٠٠ دان ١٠ت يهل ولم ١لنهبه ويكر 

حيكااوت\؛و؛.< بن يعقوب حدكا ا-ائأواتي، عل بن حسن وحييتي " ٥٧
تئونه،نزل بمار نن ظاء ص ئيم، نن ًءاو ص الق، ثن النزيز مد 

)ح(زطم. ظه اشُ ضل افن عن _>؛، م ص م'•' عثد بن رحمي 
صمنبه؛ بن محام ص معم، أحزثا الرراق، عبد حدتا والحر، بن محمد وحدتا 

ونثم.عله  ٥٥١صل، ١^؛ عن ميزْ، إي 
عنالدراورؤي~؛ ~يمي• الم؛؛ز عبد حديج معيد، بن قتتبة حدتا " ٥٧

وتلم؛علته اهُ ضل الئئ عن _؛، م عى أبثه، عذ اوحمن، عد م الغلاة 
لليس نلثم بذ وضئوال *^؛ ١١أف عير الزهري، حديث، بيم ثولاع كل 

ارؤ°خئَإله ^^ ١١محام: حديث، وِفي أبصارهم٠٠؛ فيها إله الناس رريرهع حديبجا؛ 
>لأ:ثلثتمجم:بجحززائ: أضمفٍهابجبجيامحن«؛ 

نأنال،عن شنه، عن عدي، ابىم حدتا اقر، بن محثد حدكي " ٥٧
جننالراف ينف ُلأ مال،• وتلم عليه افه ضل البي أف هميرْ؛ أبا عذ كواف، دص 

يشرياجم، الخئر بشرب ولا ®>5_، وص ينرئ، جم، ينرئ، ولا محمس، لص برف، 

عنمثان، أحنJا الرواق، عبد حيكا رالإ، بن محمد حدكي " ٥٧



الإبماناب كت ٢٢٤

يكزم ؛ ٠١الرابي(ثري( ررلأ قاوت -زمعة—؛ هزيزه أبٍ( ص دكوال، ض الأ■ءمش، 
لألستجلاا.

ائل!موفيه طزقه، من افه رحمه الولف الإمام أكثر الحديث هذا آ ١ ت 
فاعلعن الإيان نمى وملم آله وعل عليه افه صل الني أن الأيل(؛ المسألة 

ضالأعإل هذه فاعل عن نفاه ؤإنإ معللما، نما ينفه لر ولكنه الأعإل، هذْ 
حئءه\.(تعال الله بأن علمه —مع المعاصى هذه عل يقدم أنه وذلك فعلها، 
لولأنه الإيإن؛ لوب م اللحظة— تلك ~وفي الحال تللث، ق يكون ءنها~ ومي 
تحال.اطه حرم ما عل يتجرأ لر الإيان، عنده لوكان أو م،، 

الإيإنعنده ليس اللحفلة، تلك ق نحده —مثلا— يزل حنن الزاف فتجد 
وشاربوالمنتهب، الساري(، المية؛ ق يقال وكذلك الزنا، عن يزذعي الذي 

وغيره.الخمر، 

أقوال!عل وتوجيهه الحديث هذا نحرج ق الله رحمهم العناء واحتالف، 
ولاسرق، ولا يزف، لا الكافر أن يمي: الكافر، به الراد أن الأول: القول 

وهذامؤمن، وهو ذللثح يفعل لا يغل، ولا النحبة، ينتهب ولا الخمر، يثرب 
الإيانؤإن الإيان، معها ينتفي، لا المعاصي إن يقولون؛ الذين( المرجثة مذهب 

الطاءة.معه نتج لا الكفر أي( كا العصية، معه تفر لا 
الإيان،انتفى إذا لأنه اللة؛ من المخرج الكفر عل يدل هذا أن الثاف،: القول 

مذهبوهذا الأحر، ثبت أحدهما؛ ارتج إذا نقيضان، هما إذ الكفر، محله حل 
والمعتزلة.الخوارج 



ة*الاهغض إرادة ض بالسية التلبمس عن ونفيه باسهى الإهان سان بيان باب 
٢٢٥=^=^ء=^=^ًض—^—=—ً—ت—— 

الحقبعد ماذا ؤيقولوزث الكفر، له ؤيثبتون الإيإن، عنه فينفون الحوائج أما 
(juمنزلة الشرع ق نطم ولا الكفر، نوئ-، وجب الإيان؛ انتفى فإذا الضلال؟ إلا 

المزكن،لأكفرولأننإ

بالكفر،الوصف لابمق ولكن الإيان، عنه ينتفي إنه فقالوا: العتزلة أما 
قله أصل لا وهدا المتزلى؛، بين النزلة فابتدعوا المنزلتين! بين منزلة ق هو ؤإنإ 

الثثة.ي ولا الكتاب 
يزفحنن يزف لا المعنى: وأن الإيان، كال عنه ينتفي أنه الثالث،؛ القول 

هوالقول وهذا الإيان، مهللمق معه ولكن الإيان، كامل مؤمن أي؛ مؤمن، وهو 
اممهصل الني ذكرها التي الأعال هذْ إن وقالوا؛ والحاعة، الثق أهل ْذهج، 

الذللئ، وْع عمدا، حق بغبمر النفس قتل من أعفلم ليست وسلم اله وعل عليه 
أيخثؤ،ؤآ وتعال: تبارك اممه لقول عمدا؛ المؤمن بقتل الإيان من الإنسان بجرج 

،iyS  يئنإنا والقصاص لالقرة:خماا[، لأءه افر آلثل ي أكئثاص ءلإلمُ ك
لاوقرة:هبا[،ه ثيء ئبمه ين له' عل ٠^^٢٧ قال: الأمحر وق عمدا، القتل كان إذا 

ؤإناأبدا، الكفر مع تثست، لا الإيإنية الأحوة لأن الأخوة، تثستح لر يكفر ولوكان 
الكفر.من نحرج لا التي المعاصى مع مت 

محس"دم يرف جم، الراف يرف ®لأ وملم؛ عله اف صل قوله معنى إذن؛ 
خروجهص المانعة الأخرى الخوص ذللا، إل ألحاك والذي الإيان، كامل أي: 
باهة.الإسلام ْن 

ثلاث،له النفي أن وهي؛ يفهمها"، أن العلم لعلمال-ه ~ينباني قاعدة وهنا 
مرات-،:



انالإيهاب كت ٢٢٦

علالكإل، نفي والئاكة: الصحة، نفي والثانية: وجود، نفي الأول: الرتبة 
جلإ'وجود لا شرعي، وجود نفي، لكنه الواقع، ل وجود نفي، الصحة نفير أن 

عنلقأحد يوجد لا إذ وجود، نفي فهذا اممه، إلا حالهم، لا قلنا: إذا فمثلا: 
هلنا:ؤإذا الصحة، نفي فهدا وصوء، شر صلأْ لا قلنا: ؤإذا وجل، عر افه إلا 
القي؟يتنزل المراتب هدم أي فعل كال؛ نفي فهذا طعام، بحفرة صلأْ لا 

الثيءكان بأن تعدر فإن الوجود—؛ نفي —وهو الأول عل يتنرل نقول: 
نفيه؛وجود مع يصح الثواء كان بأن تعذر فإن الصحة، نفي عل حمل موجودا؛ 
الكالئفي،فهوعل(

نفيإنه الثانر: وقال لدكال، نفي إنه أحدهما: فقال رجلان، لوتناثع ولهذا 
المرادأن عل الدليل يقوم حتى للصحة، نفي إنه يقول: من قول فالقول للصحة، 

الكال•نفع،

اممهرحمه المؤلف، وساقه عنه، افه رنحى هريرة أبو رواه —الذي الخدبثا فهذا 
الكال.هونفي الذي الثالث،: النؤع عل منزل طرق- بعدة 

وجود0؟ُع الكال، نفي إذا العمل حكم وما ت قائل قال فإن 
فإنهالإيان، نفي، عليه رتبا ما أن ال؛نه• رحمهم العناء عند القاعدة قلمتا: 

الذنوب،.كبائر من يكون 

يدلآبمام،( محها إك اة-ث، ث>ف،:رلإ ذاث، ي بجب •ريلا لقوله: 
وهذاالإيان، كال نفي سلزم لا الناس، ببما بمتم لا التي القليلة، التحة أن عل، 

صحيح.



يالدنفى إرادة على باسة التسس عذ وص بادياصى الإبمان سان بيان باب 
 —=^====^^===^========^^==٢٢٧

ٌءْ

النهة؟وب؛ن الثرقة ض الفرق ما قائل: هال فان 

ثملا، أو أحد حوله هل ويتني، يتادى يخقية، ياحد أن الثرقة قلنات 
ومرعة.وحطف_، المال ياحذ من هو المنتهب، بينإ بخفية، الفتح نحاول 



الإيماناب طت
٢٢٨ ===__=^^^=^__^=

النافقحصاو بيان باب 

ابنوحدسا )ح( محو. بن اممه عد حدسا شثه، انجر بن بكر آبو حدسا — ٥ ٨ 
وكع،حدسا حزد_ا، بن زمر وحدسي رح( الأعمش. حدسا م، حدسا نمؤ< 
نناش عد عن منزوق، عن صء، نن اش عد عن الأعتش، عن ئمال، حدسا 

مناصافيه'قان ؤن من »أزع ونثم: عنه ؛ ٧٥١صز اف وئول 3او هاو: عنرو، 
حدثإدا يدعها: حى نثاق مى حثه فه كاتغ بنهى حثه همه كانتا ومي حالتا، 
قأن عي مجز،،؛ حاصم نإدا أحلم، وعد قإدا عدز، عاهد ؤإدا كدب،، 
الماق،،,من حصاله فيه ينهى'كاتن حصنه فيه كائن، ^ ١١ئماف: 

هالا:يش-؛ -زاللفظ نعد زئ;ن وب، د5بن جى خدتثا - ٥٩
عذعام، م بن مابلت، بذ ثائ نهم أبو قال- جعم، بذ إنكامحل حدكا 

إداثلاث: النافق آية ١١ئال: وتلم عليه افه صل افه رسول أل هريرْ؛ أبا عى أبيؤ، 
٠،، حاو اوم ثإدا أحلم، وعد وإدا حدث'قدن،، 

بنمحمد أحتزثا مريم، م ابن احآرئا إنحاى، بن بكر آبو حدسا " ٥٩
عذأبتي، عذ اومة، مول ينموب بن الرم عبد بذ العلاء أض دال،ت جعم، 

يلاثة:النافق علامات ®ين وملم: عليه افه صل افه رسول مال، مال،• ريرْ، هم 
حان®.اوم نإدا أحلم، وعد ثإدا كدب، حدمئ، إدا 

هملإ،طكامح:ئممينمأدوئي،
النافقءآيه ومال: الإسناد، -ندا محدث، الرحمن عبد بى العلاء سمنتv يال،: 

منلم،،.أنه ورعم وصل، صام وإ0 ثلاث، 



النافقحصال بيان باب 
٢٢٩

بنحماد حدتن! محالا: بن الأعل وعد الئاؤ، نضر أثو وحدش - ٥ ٩
محالمحال: هزيزة، أيير عى النسب، بن معيد عى هند، أن بن داود عى سلمه، 
فيهيكر العلاء؛ عن محمد، بن عض حدين، بمئل وسلم، عليه اممه صل افه رسول 

من1م<<لالأئه ورعم وصل، ررؤإذصام 

آما،ذكرناها التي القاعدة تحت، تحرى التي ائل الممن ~أيصا~ هدا [ ١ ت 
كارا؟يكون ان الأنل ؤجد>ت، إذا الكفر علامات محهل 

الخواءب:لأيكونكامحتا.

منافئاكاذ فته ثن مذ ارأربع عنها: الله رصي عمرو بن عداممه حديث، فمي 
حدثإدا يدعها• حس نماق مذ حلمة فيه مئهن'كاسثؤ حلمه فيه ومذ'كاسئ، حالقا، 
الكذبةيتناول فلا الكذب،، وكثرة الكذب، ديدنه من أنه ءلاهر٥ وهذا 'كدن،؛؛، 

الواحدة.

يشملوهذا به، غدر إناثا عاهد كلمإ عيرا؛ 'عاهد ررإداالثانية: والخصلة 
فإنالعقود، —أيما— ويشمل ما، ثيء عل الوامة وهى المعروفة، المعاهدة 
فهوعهد.عقدا محمى ؤإن الواقع، ل هومعاهدة رحلثن بين التعامي 

أحلفح.اثا إنوعد كلمإ أي: أحأوماا< وعد ارإدا الثالثة: والأصاة 

قأحدا رافع أي: ررحاصم(ا; ومعنى مجزرا حاصم اءإدا الرابعة: والخصلة 
وهذاله، ليس ما أويدعي علميه، محبا ما فيجحد يفجر، فإنه القاصى، إل حصومة 

ئجور•
أوعلل؟علامات هي هل الأرع، الخصال هذه 



انالإيهاب ضت

ففيبعصا، بعضه يفئر وسئم آله وعل عليه افه صل الجي كلام إن نقول؛ 
النفاقا،علامامحت، رامي وءالت النافق٠٠، ®آية ةال(ت عنه اممه رصي هريرة أي حديثا 
عللا.لا علامات الأرح الخصال هذه فتكون 

منافئا،ثها التصفح صار عللا؛ جعلناها إذا أننا وهذا، هذا ؛؛ن والفرق 
منيلزم لا ولكن منافق، أنه عل يدل ما الايصافج صار علامات؛ جعلناها ؤإذا 

خصالمن خصلة فيه تكون ولكن بمنافق، ليس من حا ايصف إذا النفاق، ذللث، 

عاهدوكلما أخلف، وعد وكلما كذب،، حدين كلما ان الأنرأيت، فإذا الفاق، 
علاماتمن هذه لأن العمدي؛ بالنفاق فاممه فجر؛ خاصم وكلما غدر، 

هذاعليه، علامة هي ما وجود عل دليل العلامة وجود أن والأصل الناشز، 
الأصل.هو 

عاهدوكلما أخلف،، وعد وكلما كذب،، حديث، كلعا الرجل، هذا كان فإذا 
متافما،يكون أن يلزم لا لكن منافؤ،، أنه عل دليل فهدا فجر؛ خاصم وكلما غدر، 

يل؛ما عل دليل هذا ول المنافمن، غثر من تقع قد إذ 

فهومنهم.بقوم تشبه ومن النافقين، خصال من لأيه الكذبه؛ تحريم ~ ١ 

كبائرمن وأنه ذللثج، عل تدل أخرى نصوص وردت وقد العير، تحريم ٢" 

قمتهمالله، رحمهم الحلماء بين ، خلاففيه وهذا الوعد، إخلاف، تحريم ٣" 
فقهاءعند الشهور هو وهذا سنة، ولكنه ؛واجب،، ليس بالوعد الوفاء إن قالت من 

افه.رحمهم الحنابلة 

وأنواجسط، بالوعد الوفاء أل اممه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ واختار 



الناهقحساو بيان باب 
 ^===ً====^======^==^==٢٣١

~ولوأحدا وعدت إذا وأنك الصحيح، هو القول وهدا لعير، إلا محرم إحلافه 
إذاثم عدر، عدك كان إذا إلا بالوعد، له تقئ أن عليك فبم_إ قهوة- فنجان عل 
أنعليلثح وجس، لك؛ يتأهب أن قبل منه تعتدر أن وأمكنك ءلاردا العير كان 

هوهدا معذور، قانت، منه— تعتدر أن يمكنلث، لا حال —ق ءلارJا كان إن إلا محرم، 
تأساب، لأربعة الرامح القول 

ومعبالعهد، العير مع جعله واللام الصلاة عليه الرسول لأن الأول! 
نفلائرْ؟عن هدا تزج الذي قعا الخصومة، ق الفجور ومع الخدين،، ق الكذب، 
لاثيء.

مححلما ا،لوعود، عل الضرر من الوعد إحلافح عل يرب، قد أنه الثان! 
فيه.ثلث، لا محرما الثيء هذا 

فهومتهم.بقوم تشبه ومن نفاق، حصالة أنه اكالث،! 
أهلها:ذيدن هذا كان إذا الإسلأمة بالأمة يوثق ألا إل ^ أنه الرابع: 

يفون.ولا يعدون 

للضرورة،إلا محل،، الوعد إحلأف، وأف واجب،، بالوعد الوفاء أف فالصواب،: 
•با.ثناط أحكام فااااّفرورة 
بحيث،مثلا، يوحره من الوعد حلف، ل حل يل. هل محل: فإن 

محنوحرك؟

عشرةالثانية الساعة وعده لو إحلأما، يعد لا المحتاد التتامحر أن فالخوابح: 
الساعةوعده لو لكن إحلأيا، هذا يعد لا ورع، عثر الثانية الساعة ق وأتى 

لحملوعده يكون أن إلا اللهم إحلافح، فهذا ة، الخامالساعة وأتى عثرة الثانية 



ثيءفهذا آحر0، ل أو النهار، أول ي يأق أن بئن فرق لا وأنه النهار، حمح يثمل 
آخر.

يكونأن العقيدة فنفاق عمل؛ ؤنفاق عقيدة، نفاق قسإنت المحاق 
يكونأن العمل ؤنفاق بالإسلام، يتذلاهر وهو الكفر عل منهلؤ الإنسان قلي، 

بالإيإن.مطمئن قلبه لكن المنافقين، علامات من ثيء فيه الإنسان 
٠٠٠



بمبسأنءالأهاننيلأرلآياس(؛4ثأم

نم؛;ن ، ٥١ئ ثر، ئن محي ثة، م ئ أيوم ،أ-خثكا 
عل؛ا،الله صل اي أف عئز؛ انن عن ^، 15عن عنز، ين الله محي حدسا قالا: 

لإظأخاةسد;ائبماأطمحا«.: Jiiومحم 
نئئس،اا*-ثخثئثاعمحينمحمح 

أمحثاءتحينمح،:-ثاو بمفر ;ن س ص حمتا شم؛ ئ زئ 
قاليمول: محن ابن نجع أنة دينار؛ نن اممه عد ص يحمر-؛ بن عين إن، 

بماباء ممد 'كافئ؛ يا لأخيه؛ مال ائرئ ررأيإ وملم؛ عليه اممه صل اممه رثول 
ثانءقاو،ثإلأنينن،ض.

٠



اد،اسمثْهت
٢٣٤=ً—

وهنيف؛امذ|ساه نذرغب إبيان حاو بيان باب 
حدساالواوث، عد بن الصمد عند حدسا حنرسا، بن رثتو وحدسي — ٦١

م\ض 4 أن بمن؛ نن عش ص ي:ذة، ائن ض الم، محت لأنا ي، 
ادعىوجل مى رريز يمول؛ وسلم عله اممه صل اض ونول تجع أيه دو؛ م عذ 

منولقوأثفتدة محيزمنا، يزة ما ادعى ومن إلاكمر، بملمه وص أبثه بمي 
-ؤششثدبم-بجخانضاالنبجبالأمر،أؤ3ال:طئاف امح،وثنئءا 

عليدلان عنهم اض رصي هريرة وأي عمر ابن عن الحديثان: هدان ]١[ 
بازكفر،رحلا الماس س أحد دعا فإذا بالكفر، العز وصفح وهي: حهلمرة مسالة 

فهداش، عدوا كاما الخاءل_ا يكون أن فإما اهه؛ عدو يا أو كافرإ يا له: فقال 
القائل,إل ترجع فإنها كيلك، يكون لا أن ؤإما استحمه، وصفح 

بالكفر،العز عل الحكم ق ثمثث أن علمنا مح—، أنه عل صريح نص هذا وف، 
تحالاض كلام إل الرجؤع دون عنا، ثمحدر المي الأحآكام من الكفر نجعل لا وأن 

وملم.آله وعل علمه افه صل وموله وكلام 
الأمر،هذا ق يترعون قوم الأن يوحد وأنه حهلثر، الأمر أن ولاشلئ، 

عنفضلا وعدمه، الكفن نحتمل كلمة قال إذا بالكفر الشخص عل فثخ١كمون 
جاهل؟أو هوءالم، هل حاله: ق المهلر 

كفت،الفعل هذا أو كفت، الكلمة هدْ أن علمنا إذا إلا به محم لا والخفر 
أوبجهل، ءدرْ كان مواء فعل، با أو قال، بإ معذور غتر القائل أو الفاعل وأن 

بإكراه.أوعيره بعملة، أوعيره بتتع، عيره 



بمس1نحاو|بماننيدسمحسمومس
 ===^==============—=====٢٣٥

أمرين:من فلابد معدونا، ليس أوالفاعل القائل أن نعلم أن الهم: 
والثنة.الكتاب من التحمق هذا ونأخذ كفر، هذا أن تحمق الأول،؛ 
غركفر- أنه عل الدليل دو -الذي هذا منه صدر الذي أف تحمق الثاف؛ 

المهم:ذللئ،، غر أو ثديي، يغضب أو ثديي، بفرح أو يغفلمة، أو بجهل، معذور 
الئذر.

محيلر لكن مائغ غر أوتأويلا مائعا، تأويلا متأولأ يكون أن الأعذار: ومن 
عليه.سهه تن 

منبدليل إلا واجب؛ هذا أو حرام هذا نهول،: أن عل نت،مأ لا كتا ؤإذا 
مائية م المحث فاعل لأن أول؛ باب من كفر هذا بأن القول عل محرونا فعدم الئ/يع، 

الملمة!من أحرحناه فقد كافر؛ إنه قلما: إذا الكافر تكن فاصما، عاصأ يكون أن يكون 

أحر؛بييال،: وهسا، ابن حدسا الأيلث،، صعيد بن هارون حييني — ٦٢
إلمول؛ ميرْ، أبا سجع أم مالك؛ بن عراك ض ربيعة، بن جنمر عن عمرو، 
أيهض رغب مثن ابائ^كم، ض ثرعيوا رالأ هال: وسلم علميه افه صل افه رسول، 

نمحئت'ا".

علدليل اتكفر، فهو يقل: وب ئت" »دهؤ وملم: علميه اممه صل قوله [ ١ ] 
قا١اسان وسلم: آله وعل علميه افه صل كقوله الملة؛ من نحرج لا كفر هذا أن 

ثاثاطعلاك،«رأ/١^٠، الأاسمحتابملمئت: 
كتابت وملم (، ٣٨٥رقم)• الخاهلية، ل القسامة باب التائب، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.٦٧)اسنفياف،والماحة،ردم 



الأساناب ظت
 ==٢٣٦ ^=====^=====^=^===^^^==

منهاتأّساب، له هدا أيه® عى رغب ررس وقوله• 

ذلك،أثمه وما وا-إثض، كاليمحل، دميم؛ بحلق مشهورا أبوه يكون أن ~ ١ 
و4.يعي لئلا إليه؛ ينتب أن بحب فلا 

أنعل والحثع الهلمع حملهم عصرنا، ق الناس س كثير فعله ما ومنها ٢" 
وهداالبلاد، بعض ق الإعاشة محللب أحل س ؤإ-محوانم، أعإمهم إل ينتسبوا 

اتممر.س هدا فيكون أبيه، عن رغب، لأنه الحديث،؛ ل داخل أيمحا 
فهلمنه، أشهر لأنه جده؛ إل النسمب، ق يرغب، الناس بعض قائل؛ قال فإن 

الحويث،؟هدا ق داخل هدا 

جدهإل انتسب، واللام الصلاة عليه الرسول أن المعلوم س أنه فالخواُبؤت 
فقال؛ءثدالهلالبإ، 

»محايلأىب،بجمحلأعيالش،(<راا
لكهبأس، فلا أبيه؛ ص أشهر حدْ وكان الافتخار، مقام ل كان فإذا 

بالحديث.المراد هو وهن.ا به، إلا يعرف لا ؛حيح، مهللمثا، انتابا إليه يتتمب، لا 
تزوجت،،ثم صغار، أؤلفال ولدبما زوجها، عنها مامحت، امرأة قائل؛ قال فإن 

هلونحوها؛ )أب،( كلمه: عليهم القائم أمهم زوج عل الأؤلفال أؤللق فإذا 
اض؟3، ذلك يدخل 

اباليس أنه إل ينيهوا أن يجب لكن الاحترام، باب من هذا لا، فالحواب؛ 
حقيقه.لهم 

(،٢٨٦٤)رنم الحرب، ق ءرْ دابة ناد من باب والمر، الجهاد كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
١(. ٧٧٦رنم)حين، غزوة ل باب والمر، الجهاد كتاب لم: وم



ابيدوهوبملمعن رغب عي ابمان حال بيان باب 
yyy=—=^=—^=^—=^^

خملفهو السشحل عل الوعتد أحاديث أو الوعيد آيات حمل من كل مسألةت 
وهنؤ تعال! قوله إن الله! رحمه أحمد للأمام قيل لما ولهذا الواغ؛ ق منه يمححك 

عشهأقه وءنيب ن؛تا -كنإثا جهنمّ ئح_زاؤص مت٠نندا مو,يث__ا ينمل 
فيمنهازا يقول: فلأنا إن : له قيل اء:'آه[؛ لاله عظيثا عداثأ لد وآعد وثثنئ. 
منالله! سبحان وقال؛ النه، رحمه أحمد الأمام فضحك المؤمن؛ قل استحل 
علهدا فحمل يقتله؛ لآ أو قتله سواء الوعيد هذا امتص فقد المؤمن قل استحل 

يفعل.لر ؤإن الوعيد يلحقه المستحل لأن عفليم؛ غلط المستحل 

جحداتركها من عل الصلاة تارك كفر موص حمل من نقلم وهذا 
فيكونفهوكافر، صل ؤإن وجوما جحد من لأف حءلأوغلط؛ هذا فإن بوجوحا، 

قديكون جحدا ركها من إل الصلاة تارك كفر عل الدالة النصوص أول الذي 
توجهتن من النص عل جك، 

عنظاهره.صنمه الوجهالأول: 

١ظاهره يدل؛عليه لا معنى له أثبت والثاق: 

معى حال.، أحمJا ضر، بن هثنم حدثثا الناقد، عمرو حدثني — ٦٣
 ،jt^ :ا لهيث، زياد، ١^^٠ لثا دالJازص1ثإ! الذي هدا ما ثه: ممألت، بكزة، أ

عليهاف صل اف رسول من أذناي مؤع يقول،: وعاصر أف بن مند ممعن، 
ئالخثةأبتؤ~ ع؛و انه ~ينلم أبيه عم الإسلام ل آبا ادعى ®من وهويقول• وملم، 

وسلم.عليه افه صل اف ومول من ممننه وأنا آبومحزم: ممال حزامء، علميه 



ا./الأماي كن
٢٣٨

واددْ،م بن ركرياء بى بش حيكا ننبه، م بذ و م حدكا  ٦٣
مووثكلامحا بكرم؛ وبط تعد، ض ^j،، م عى عاصم، ص مناوئه، وابو 

عمإل ررمن!دعي مووت وتلم عليه اممه صل محمدا قلبي؛ ووعاْ أذناي نمنته 
ا.حرامءا علته مالخنة أيه— عيث انه -وهويتتم أيه 

وهذا؛؛^١ مثل ^ حزامء علته ®ثالخنت وملم: عليه اف صل قوله ل١[ 
محجخن'محمل وص عليه، توعد مما التنفير لأجل الوعثد" أحاديث 

—والعياذالمحر إل يصل حتى به، نحيهل قل الذنب هذا أن الأوزت العني 
مطلما.تحرينا حراما عليه الحنة وتكون باش— 

فسمينثإل م ينقالحنة يحول إن نفولت أن ،^؛،؛ ٠١١العني 
عذاب.يسمه لا مهللق، يحول الأول؛ الشم 
رعذاُسا.يتبق يعني• لحول؛ مطلق الثاف• الشم 

—التحريمالأول المعنى من فهي حرام® علته ارالجنة كلمة؛ حاءتر فإذا 
أبدا.يدخلها أن يمكن لا أنه بمعنى؛ المهللق-؛ 

علته®الحنة بقوله؛ النص حاء فإذا التحريم-، -مهللمق الثال المعنى وعل 
يقدريعذب ولكن أبدا، علميه تحرم فلا الإسلام، من بجرج لا الفعل وهدا حرام®، 
الحنة.يدحل النهاية ق ثم عمله، 

أو'، مامااُالحثة يدحل ررلأ وملم؛ عليه اش صل قوله جاء إذا وكذللث، 

"١(.رقم)٥ التممة، نحربم غلظ يان باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه 



وهوبماا«اابيه من رغب •ن ابمان حاو بيان باب 
٩٢٢=—=^=^=^——^——^

دخولفإن! الدخول فنقول! نثام؛ يعني! ٠ هتاتءر الحنة يدخل ررلأ قوله! 
المطلقالدخول بذلك يعني! مامءا الحنة ررلأيدحل فقوله! دخول؛ ومطلق مطلي، 
الإسلام،من محرج لا الئممة لأن الدخول؛ مهللى لا بعلاب~ يسبق لر ~الذي 

مهللما.الحنة دخول من الإنسان محرم أن يوجب فلا 

كتابلم؛ وم(، ٦٠٥٦)رقم النصمة، من يكرم ما باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١١
(.١٠)٥ رقم النميمة، تحريم غلظ بيان باب الإبان، 



انالإيماب كت

ممر((وقق1إان فسويى« الثم الثبإه؛»_Lu قإو سان باب 

محئد;نه مالأ: ي ذزإ;ن اون، محثد;ن:قار;ن ه - ٦٤
تياذ.خدي ئيدي، ;ن بدخدي \ٌ محي;ن ذك )ح( مة. 

بج،ظكأنمئ؛هاصز:ه،)ح( 
ونئم:عله اممه صل اممه ننول قال قال: منعود، بن اش عد عن راتل، أنج( عن 

مذثمنتت أق ت وائل لأي مملئ رئيت قال آكهم«. ؤقتاله يثوي،، اثنلم ساب ٠١
عدثِفي ويس ثعم• قال! ونلم؟ عليه اممه صل الله رمول عن يرؤيه الله عد 

تجقنJمحنيص
منبه،عن خنفر، بن محمد عن المز؛ وابن ميبه، أي بن ابويكر لحدسا - ٤٦ 

امحآءمش؛عن شب، عيثنا عمان(، لحدسا نئز، ابن ولحدسا رح( منصور. عن 
'•^^١ ونئم، علتي افث صل اللمي، عن الله، عبي عن وائل(، م عذ كلامحا 

عليدل م5هما< وئتاله مثوى، اثنلم راساب، وملم؛ عليه افه صف قوله [ ]١ 
الكفر.وب؛ن، القوي، بين فرقا هناك أن 

قولهمثل الكفر، عل القوي( يللق قد لكن الأشد، هو الكفر أن ومعلوم 
لهمومو ٠^١ اعيدإ بمجمأيمآ أن ادإدوأ ق ألنار مئهمإتأنيتهم ؤأثاأمم؛ب، ؤ ت تعال( 
كمار؛شلئ، بلا وهؤلاء [، TX:^t]ه ئكوبورك^> دء كتر ألنارعداب، ذؤمأ 
الأكر.الفسق هدا لكن فما، ذللث، تعال اش ومش كافر، بازر الكذب لأن 

غيبة.فهو غيبه، ؤ، كان فإن أمامه، فيه والقدح وعيبه، مساقنه، وميابه! 



هنهمواضه:أ)ساباسمضة<وهناممهميم
٢٤١

الزمنقال أن مه: يتماد الكفر، قاله يقل: ولر ئئ(،، #ئتاله ومحوله؛ 
تعال؛قوله عليه ويدل الكفر، خصال من ■حصلة ولكنه الإيإن، من به نحرج لا 
دنثتيثوأ حوآ -إألمفينؤف ؤلسا قوله؛ إل آمنتلوأه آلمؤمهن ثى إن ثؤ 

١لالحجراتتلخوه^ه  ٩.]

ا3كفرحا المراد فان الأحاديث،، ل مقرة )كمر( لففلة حاءُت، إذا قاعدة: 
كفر.دون كفر أي: الأصغر، 



انالإيبماب كت
^^^=^ًً؛=^=ًً=ء=^ًٍ== ٢٤٢

ضنمرق1بسر؛«.

عذحمنا بشار؛ وابن اثى، بن ومحني شثه، م بى تكر أبو حيكا - ٦ ٥ 
حدكاثة—؛ —واللهظ معاذ بى همتد!ش )ح( سنته. عن حنمر، بن محمد 

ماو(تجرير؛ جدة عن محدث ررعه، ابا سؤع ئدرلؤ، بن عن عى سنيه، حدتا ايئ، 
مال!م ارناس،ا؛ اراسثتمسث، الوذ1ع—ت حجة ■ز وسلم عليه اممه صل البي ل مال 
ونض<ا.رماب يمضفب يصرب، كمارا؛ بندي يرجعوا ررلا 

تنذ\ه ص شب، خدي أف، ك _، تن ، ٥١همي زك - ٦٦
•بؤثلؤ وملمم، علته اممه صل اكي عن عمر، ابن عن أبثه، عن محمد، 

حدتامالأ؛ الباهلأ؛ حلاد بن بكر وأبو شتئه، أف بن أبوبكر وحدكى " ٦٦
عىمحدث اباْ، سمع ١^ زيد؛ بن محمد بن وآقد ض سنته، حدتا حنمر، بن محمد 
\ذوريآ•'حجة ق ماو أيه وملم؛ عليه اممه صل الص عن عمن، بن اممه همد 

.__<، رماب تعصئم يصرب 'قمارا؛ بندي لاثرجعوا ويثتمم— —أويال،؛ 
بنعمر حدش مال،؛ وهب؛ بن اف عبد أحرثا ءش، بن حزمله حدثي " ٦٦

حدين،بمئل وسلم، عليه اممه صل البي عن عتر، ابن عن حدثه، اباْ أف محمد؛ 
ئمه،صوامداال

افهصل قال ولهدا كفر؛ المؤمن قتال أن مبق" ~ما فيه الحليثv هدا [ ١ ل 
محبوهنا بعضن؛؛، رقاب بعضكم يصرب كمارا، يندي رالأثرجعوا وسلم! عليه 

نعتابالوغ مهي الطلب،، جواب تكون أن يصلح ولا بالوغ، رايصربا< تكون! أن 
ررمحا«.لقوله! 



سيمماراضبست|اردابسو1ا.

يقال؛ما لملع الماس ينتنضتا أن بأس لا أنه عل دليل الحديث هذا وق 
امحللبيعني! الثاس'؛ اااستتصسثج لخرير! وسلم آله وعل عليه اغ صل الّثي لقول 
الحديثق قال ولهذا لأهميته؛ وذلك إليهم، يلقى ما إل ليستمعوا الإنصات متهم 

لأرجئواشىمحا«.-أوقال:وم الماف-: -قاللففل 
***



انالإيبماب كت
٢٤٤

م0ْ

الينض واساحؤ اصب في امملص المموئى اسم إطلاق باب 

لمزابن وحدسا )ح( معاؤثه. ابو  l_J-^ثته، ر بن بكر ابر وحديظ — ٦٧
صا]ح،أنج( ص الأعثش، عن ئمإ محي؛ بن ومحمد أي، حدسا )ة—؛ -والئمظ 

تئممحا النا'ا،رر ق ررايتتان ت وتلمم عليه اممه صل اض رئول قاو دالت هريرْ ي أص 
صوايسعلك«لال-كمن؛ 

j وملم عليه افر صل قوله [ ١ ]  I ) ،يطعنالإنسان أن يعتي،ت  ٠٠الشج
 )j هدافلأن ابن لت إنك —مثلا— يقول أن ت منها صور، وليلك أحيه، نسب

وجه.

ويقدحالعلانية، القيلة من أنت ت فيقول بقييلته، بنسبه يعزم أن ومنها• 
•فيها 

الحإم،ثؤح تثبه معينة، برثة عليه البكاء هي ا>إي>تاااات عل ررالناحة وقوله! 
حنثهقاف البكاء، من الؤع هدا ممع إذا الإنسان فان الأحزان، يشر مما وهل.ا 
تمامموعا، مل يتب إدالم ااالنائحة والسلام! الصلاة عليه البي، قال ولهدا يثور، 

؛،-مصجاارمن وديع يطزان، من، --زبال وعلتها مرها- من -يعك،! الماثة يوم 
فليسنياحة— بدون الطيعة تقتفبر —الان.ؤا الهلبيعى البكاء قاما العافية، افر نسال 

ءو-نو ءو 

(.٩٣٤رقم)الماحة، 3، التئالِط باب الجائز، كتاب سلم: أحرحا< 



uU  محافرابق اسل!٢١ وس«ية
٥٤٢=======^============^^=^

كافراالعندالإلق س،ا«ية باب 

عي-؛ائن ~يعنيت إنماعل حدسا الثندي، حجر بن عيإ حدسا - ٦٨
عبده حوذ•' نجعه أثث جرير؛ ص السمي، عن اوحمن، عي بن منصور عن 
عنروي - -واش محي منصور: قال إليهم؛؛• يرجع حى ئر ممن• موامحو ص أبو 

أ.دال؛صزةأ هنا  Laعني يروى أف أكنه وثكى وسئم، عله اش صل البي 

—الذينبالخوارج عاجة الوقت ذلك ق البصرة أف ذللث،: ق والجب ]١[ 
الصلاةعليه الرسول إل مرفوعا كان إذا والحديث كافر—، الكبثرة فاعل أف يرون 

دليلهذا قالوا: محي'قمن،، مواله من أق عبد ®آيإ قال: فإذا حجة، كان واللام 
واللام.الصلاة عليه الرسول إل مرفؤع لأنه لتا؛ 

مصيتا،يكون قد اش، رحمه منصور من اجتهاد هذا حال- كل -عل ولكن 
غثرعل الئامحلل أهل نهمه ؤإن بالحق، يصنع إننا يقال: فقد محلتا، يكون وقد 

فهذاإليهم.الحق، 
بهمحدث لر ولكنه مرفؤع، أنه عل أحرى مرة به حدث إذا إنه يقال: وقد 

كامطعهن.ا لأن به؛ لا؛،أس فانه الفتنة- فيه تحشى -الذي المكان هذا ق مرفوعا 
افصل إبراهيم قواعد عل امميبة بناء عن وسلم آله وعل علميه اش صل الني 
الفتنة.من حويا وسلم عليه 

الإسلامإل رجوعه يتحمق هل مكمرت بفعل يكفر من حول موال وهنا 
السبب؟بانتفاء 

السبب.انتفى إذا كفئ، يرثفع فانه معين، ء بثي كثر فمن نعم، الخواب: 



انالإيماب كت

عنداود، ض غتاث، بى حمص  JL_1-^ثته، م بى يكر أنو حدسا - ٦ ٩ 
ممدأبى عد #ايإ وتد.' عليه الاله صل الله رثول قال قالت جرير ص السعبي، 

الدمة،،.منه بريت 

مال؛الئنى، عن محْ، عذ جرير، أنحرنا مح،، بن تش حدثنا " ٧٠
الندأتى ®إدا ثاو: ونئم عله الله صل؛ ١^، عن، محدلم، الثه عد بن جرير كاف 

لإتتوقه«"أل

قألفاؤل ثلاثة إما يقال: ولا أحادث، ثلاثة اوسارزإ— اللففل —مع هازْ [ ]١ 
ختلمة:وكلها عنه، الله رصي حرير عن كلها الخدين،، 

ارممد'كمزرا.يقول: الأول اللففل 
تعالاف، عند له فليس يعني: الدمة؛؛ منه يرسث، راممد يقول: الثان واللفظ 

الخمر.معنى، من، وهوقريم، عهد، 
فتعم،القي سياق ؤ، نكرة و:®صلاة® صلاة®، له تمل، ®لم الثالث،: واللففل 

ممهل؟أوالافالة والمافالة؟ الفريضة الصلاة له تقبل لا فهل 

الله:رحمهم للعناء قولان هدا 3، 
الفريضةبأن ذللث، وعللوا فقهل، الافلة ها بالصلاة المراد أن الأول: القول 

الفريضة.عن، الحبي. أنيشغل، الثت. لايمللث، وأنه شرعا، ثناة ت م
فرقوهناك له، العقوبة باب من هدا ؤيكون عام، الحديث أن الثان: القول 

أصل،أن أريد أنا فيقول: ؛^،t، فيامرهعنده، حاضر سيده، طؤع ل عبد ب؛ن 
أنيمللث، لا اليد أن ثالث، لا فالأول سيده، من هاربج آيؤر عبي وين الفريضة، 

سده.من وهنب ملت، فقد الئاق وأما الفريضة، صلاة حال ق يشغله 



uU ئاد اسل صية،u؛f٢٤٧^سضكٍثط اا

ابناختيار وهدا قوي، لرمحه يطلأل إل اف1 رحمه الإسلام شخ قال ولهذا 
أحمد—.الإمام أصحاب —من الله رحمه عقيل 

المعناها هل ولكن صلاه، له تجل لا أته وهو العموم، الحديث وءلاهر 
بفياراد أو مثدْ؟ إل زد إذا فيإ إ-عادما عليه ومحب ؛،، JLi!»l؛أماأي: تجل 

مقبولة؟غير كاما صلاته فتكون الصلاة تقابل العصية هلأه أن القبول 

التعبير؛هذا مثل ق الواردة الأحاديث لأن مشكل؛ موضع هدا 

صلأ0افه يمل ررلأ مثل؛ للصحة، يفي المبول نفي أن يقتفى ما منها• 
ولاعلول مى صدئه افه يصل ررلأ ومثل؛ ٢، يتوصأ«ر حس أخدمحث، إدا ^^٠١ 

طهور'؛ُآ؛•بعم صلاة 
ررسمثل؛ بامحللة، ولست، تعاد لا لكنها تقبل، لا أما يقتفي ما ومنها؛ 

سأله،آتى ررمن ومثل؛ ٠، يومارار أرثع؛ن صلاه ثه بخل لم الخنر؛ ثرب 
قواجس، لرك كان إن المثول نفي إيف؛ فيقال '؛ يوما،اُ أنبع؛ن صلاة له بخل لم 

فلا.ؤإلأ الصحة، لثمي فهو فيها؛ محرم فعل أو العبادة، 

(.٦٩٥٤)رقم الصلاة، ق باب، الخل، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
(.٢٢٤)رقم لاصلأة، الطهارة وجوب، بائح الهلهارة، كتاب، ملم؛ أحرجه )٢( 
تاني والن(، ١٨٦٢)رقم الخمر، سارب، ق جاء ما بابح الأشربة، كتابه الرمدى؛ أحرجه )٣( 

كتاب،ماجه؛ وابن (، ٥٦٦٨)رقم الخمر، شربه عن التولية الأثام ذكر باب الأتربة، كتاب 
(.٣٣٧٧رقم)صلاة، له تقل ل؛ الخمر شرب من باب الأتربة، 

(.٠٢٢٣ ) رقم الكهان، ؤإتيان الكهانة، تحريم باب اللام، ياب لم؛ مأحرجه ( ٤ ) 



الأس•،اس ْممت
==صد==ٍءً===^^=ًغ=— ٢٤٨

بمبس1نهمخإهوثتجواواممإء.

اي-هكمحينءض،
اضرثوو ث صل ثاوت ابهى، حالي بن ريي ض عب، بن افه عبد بن اش عبيد 
موالثل من لكث ١^ إثر ِفي ُالخديت الئبمح ضلأة ذنخ يه اشُ ضل 

افُوزثومحمالوا؛ داونممإ؟«. _ ث»هقتدس قاو الناس؛ عل امحوفأهي 
افبمقل مطريا ماو؛ مى قاما ذئيزٌ.( يير مؤمن عبادي من ®أصح ءالت محاوت أعلم؛ 

وكدا،كدا بنوء مطريا ماوت من وأما بالكومخسر؛ وكافر ي ٌؤةن قدياك ورمحه، 
^لأ،كاميىمحؤممم،«اا'.

غثرسببه إل الثيء أصاف من عل الكفر إطلاق بيان فيه الحديث هدا [ ١ ل 
بسببه.أي• كداء؛ بثوء رامطريا وسلم؛ عليه الله صل لقوله أوالحسى؛ الشرعي 

يرملتعال افه أن ا،لطر مسمب بل للمطر؛ سبتا ليس النوء أل ومعلوم 
الودقفرى كنما يجعله ثم يشاء، كيف الياء ق فيبسطه سمحابا، فتثير الرياح، 

حلاله.من نحرج 
بعفنل أنه نجد ولهذا للمتلر؛ سينا فليس النجم" هو —الذي النوء أما 
قفالباء الوء، نفس ل يقل الأحيان بحقن ول النوء، هن«ا ل الطر يكثر الأحيان 

ببثة.للكدا،، ®سوء قوله؛ 

عننحرج كفر فهو بياته، فاعل النوء أف معتقدا للنوء المهلز أصاف إن )م 
وحل.عز افه غير إل المخلوقات بعض حلى أصاف لأنه الم1ة؛ 

كفر.دون فهوكفر سبب، أنه عل الوء إل أصافه لكن ؤإن 



واببيانكمونيقال؛|طوذابلأوء
٢٤٩س=^^==^======^==ً^===ً 

به،باس لا ذلك فإن اناء أن عل كدا، بنوء مطرنا قال! من وأما 
ؤإلأالظرفية، ق ظاهرة غير يبية، الق ظاهرة الباء لأن اللففل؛ ظاهر حلافح لكنه 
وتيؤ،يمأؤجأ تن>مجما عقنم لثمنيلخ ؤرإ؛ةي تعال! كقوله الظرفية، ق وودت فقد 

الليل.ول ض! [، ١٣٨-١٣٧تسظت:

حالأيت،!ثلاُث، له وكدا، كذا بنوء مطرنا القائل! قول أن فتحصل 
الوء،إل المطر ، أصافإذا فيا وذلك، الملة، من المخرج امحفر الأول: الحال 

يدانه.الفاعل أنه عل 
الوءأصاف، إذا فيا وذللث، كفر، دون كفرا الكفر يكون أن الثانية: الحال 

ءلأنهسسّ_ا.
الوءإل إصافته تكون أن أو حائزة، الوء إل إصافته تكون أن الئالئة: الحال 

سنا.وليس ظرف،، النوء أن اعتقد إذا فيا وذللث، زائدة، 

اللغةق شاهد له الفلرفية بمعنى راالباءاا جيء بان القول أن تقدم وقد 
?و؟ممممجهة ُؤوإةثتمو0 تعال: قوله ق الكريم القرآن ق جاء فانه العربية 

نلأضه]\ثماف\ت:سآ.
يريدونوكدا، بكيا ؛العمارص،، بالئنهل، بالمنبعاسة، مطرنا العامة: قول ومنه 

سخ.الوء أف بالهم عل يطرأ لا الظرفية ؛دللث، 
الفوائد:من الحدمن، هدا ول 

أنولعمن نؤع وهذا فصل، ثم وكافر، ي موس ت والتفصيل الإجال ~ ١ 
أولمن حاء إذا الفصيل لأن للتفصيل؛ الدهن ليتشوق بالأحمال؛ فيؤتى البلاغة، 

صارالأحمال بحد حاء فإذا ههمه، من مشمة الإنسان يعانر لا بارئا، حاء الكلام 
]!تض.ما تشو وأعل تشوقا، أدو 



انالإيماب كم
__^^د==دٍ==^=^===^ً ٢٥٠^

عله!ؤيتمع ررمالءا، وسلم! عليه افه صل لقوله وجل؛ عز اف هول ٢~إئات 

مسموع،بكلام يتكلم تعال الله فان كذلك، وهو يتكلم، تعال الله أن ٣" 
يسمعهوقد لام، والالصلاة عليه ج^ريل يسمعه قد حلمه، من شاء من يسمعه 

شه.الإنسان 

نشهئن زمحثد النامري، تواد بى ذنز/ عش، بى حزئة حدش - ٧٢
الآ•حزانت-وداJ يوص ض وهب، بن الله عد حدس1 النائي: قاو ١^١^؛ 

بناض عثد حدش ثماو: شهاب ١^؛ عن يوص-؛ أحمتف دالت وهب، ابن أحرثا 
لاألم°ترواوسلم: عليه اممه صل افص رسول محال قال: هزيزه آبا أف عتته؛ بن افه عبد 
٩مم يريق أضخ إلا بمة من همادي عل أضئ ى داَل: ذي قاو ظ إل 

وبالآ5واك،ءت،ا،ا.التكواكأّ_،! يقولول: كافرين؛ 
ضداشينزف،صموينص،

عمنوأ-ئوئا وهب،، بن افه عبد أحرثا تواد، بن عمزو وحديثي رح( الحارث• 
اممهرثول عن هريرة، م عن حدثه، هريرة م نول يوص أنا أف الحارث؛ ابن 

منمريى أصخ إلا بركؤ من الثماء من اممه أيرل ررما قال؛ وملم عليه افه صل 
حديثوق ، ١١وكداكدا الأكوثّ_، د؛قولوبي: العنث، افه ينزل كافرين؛ >؛ا الناس 

^١١^١؛.ااكنم،ظا ١^٤: 

وكلأعته، الله رصي حالي ين نيد لحديث، الموافق هو اللففل•، وهدا [ ]١ 
عبداللهبن عبيدالله حديث، من عنهإ— الله رصي هريرة وأي زيد "حديثا الحديمن 

مم.الله رصي محبة ابن 



هو«قد1ل؛طرنا٧^٠وابس1ن 
 ———ًً^——٢٥١

محثد،ن التمز خدي اممم مد نن ءز ذم - ٧٣
يال!عتاس، ابن حاوثني  I(jiiحدساآبووميل، عثار—؛ ابن —وض؛ عكرمه حدكا 

ونثم:عليه ١^ صو اللمئ، مماو ونئم؛ عنه ١^ صو الس عهد الناسعو مطز 
لقدم: ث3او اف، رحمه هدْ مالوا: 'كامن؛ نمم شاكت الناس من ا>أءثخ 
آلقممِه،يموج أمسر ا/ذأية: هيج منزلت محال: ؛ ^٠^١٠٠كدا يوء صدى 
آقخبقدم ؤوءسأوف بلغ: حش 

بالفم،ميتدوها لالواقة:هي[؛ \ضث,يه أمسر يجتلأ الآيارتv: هذه [ ١ ] 
وليتالإنايت،، مسل عل الأية وأن للتنبيه، أما هنا، )لا( ق الأقوال وأصح 
بيلامح،•عل'ّ

قوالتهوية الزكيد أساليب من وهو معظم، بذكر الثيء تأكيد والقسم: 
العزب.أسلوب محهوعل العربية، باللغة نزل القرآن أف نحلم ونحن العربية، اللغة 

بحانهالله وأمم وشروقها، كموcا وقوعها، محل النجوم• دموايع 
بآجالمتجئا نزل القرآن لأن وهوالقرآن؛ عليه للممسم لمنامتها وتعال؛ذللث،، 

وأومحايتح.

حيللكن م، للقصفة هذه عظمثِه: ظئ0 ؤ حث تعال: وقوله 
القسمهذا أن إل للإشارة ؤؤسم0ه المعرصة: يالحملة ومها مقو؛ين بينها 

بصسثرتنا.وقلة علمنا، لقلة نعلمه؛ لا لكننا حدا، عظيم 

الحر،ممر كريم: i >محانكيم عليه، المقنم أي: ؤز\ٌ ممال: وقوله 
واللامالصلاة عليه الشي قال كمما أحنه، ثيء كل من والكريم البمركة؛ ممر 



ا<*،الأدماس كن
٢٥٢==

كرمأحد عل نحفى ولا ماوهلم((را؛، ؤ:يائم واك دواك لِأطاعوك )رهإن لعاذ: 
العظيم.الكريم القرآن هدا 

الكتابق القرآن أن أي! ه ،كرز كثب ي ؤ وتعالت سحانه وقوله 
أوالقرآن؟ نفى ا،لكنون، الكتاب ق الذي وهل الحفوظ، اللوح الكنوز، 

ذكره؟الراد 

ياكناءذكره ولكن القرآن، وليس القرآن، ذكر ، iJJJbالراد أن فالخوابت 
ذلك،أشبه وما ثمراته، من يكون وماذا ينزل، من وعل نزوله، وقت، وبيان عليه، 
١[. ٩٦]الشعراءتش ؤوإثه» تعال• قال كعا ببعيد، ليس وهدا 

الذيبل لفظه؛ الأولين زبر ق الذي ليس الكريم، القرآن أن العلوم ومن 
عنه.والتحديث، هوذكره الأولين بر زق 

الصلاةعليه حاريل إل تعال اممه عند من نزل القران أن القول هذا ويؤيد 
نزوله.حين وعلا حل يه يتكلم وملم، آله وعل عليه الله صل محمد إل واللام، 

الأحرى.الأية فرته —كإ محفوظ أي! ه نكرن ؤ تعال: وقوله 

وهمالهلهرون، إلا الكتاب، هذا يس لا أي: ه يتقه7 لا ؤ تعال: وقوله 
منمهلهرون اللائكة يقال: ولهلءا رجس؛ كل من تعال افه طهرهم الذين اللائكة، 

هذافيهم آدم وبنو نحث، أي: رجس؛ كل ل منغمون والشياطين رحى، كل 
شمحثنءؤآ-كيكق تعال: الله قال كإ رجس، وفيهم طسج،، فيهم وهذا، 

]الور:ا"؛[.ه لاهلشت، ؤأههثؤن لكلكرآ وآلطلث.ت، ءأدفيميك> 

(،١٤ ٥٨)رنم الصدقة، ق الناس أموال كرائم توحد لا باب الزكاة، كتاب أحرجه )١( 
١(.)٩ رقم الإسلام، وشرائع الثهادص إل الدعاء باب الإيءان، كتاب ت وملم 



و|ببيازرئرنيدإل؛مداىمء
=^^—^——^^=^=^^——٢٥٣ =

فإنهالطهرون، إلا ينقه لا القرآن أف عل الكريمة بالأية استدل ومن 
ائئهرونإلا ه يملا لقال: الراد هدا كان لو إذ بدك، لاستدلاله وجه لا 

المرادولكن ]الأودة:ا■[، يآْلهروأه جثثا ؤوإنَقثم تعال: لقوله -بالتشديد- 
الملائكة.

كانإذا أنه والقياس اللزوم باب من الهلهرون إلا يمئه لا أنه أراد ؤإن 
حلماهر.إلا يمشه ألا وأحنى أول باب من فالقرآن المعلهرون، إلا يمئه لا محفوظا 

الشرك،من قلبه طهر من إلا به يثؤع لا الكريم القرآن أن إل إشارة وفته 
العاق.لعرفة قابلا طاهزا ليكون والبغضاء؛ والحقد، 

محراتكون أن يجوز هده ؤئري؛لاه ه؛ آلمفين رن نن تعال: وقوله 
كتابق كريم، قرآن للقرآن: صفة تكون أن ويجوز تنزيل، هو أي: محدوفح، لبتدأ 

حبمرأنبا أول: والأول العالن، رب من تنزيل الهلهرون، إلا يمثه لا مكنون 
١محذوف لبتدأ 

إلمضامحا )رب( قيل: إذا وجل، عز اش هو آكنهزه تعال: وهوله 
وجل.عز اممه سوى مذ كل بالعال؛ن: فالراد رالعالمن(، 

أنتمالقرآن، بالحديث،: يعني ثن؛نوئه أم ؤآميغ.ا تعال: وهوله 
وأنتمالقرآن ق أتداهنون يعني• والتوبيخ، للانكار الاستفهام وهدا مدهنون؟ 
بالقرآنكان ومن نازل؛ سافل، مهئن، صعيف—،، رجل إلا يداهن فلا إ به؟ الأعلون 
به.يداهن أن أبدا يجوز لا فهوعال 

الفرق:ولكن الماس، بعض عل ، يمعقد والداراه الداهنة ب؛ن والفرق 
مطالويك،إل تصل حتى الخصم مدافعة وهي الدقع، وهو الدرء، من الداراة أن 



انالإيمكتاب 
==٢٥٤

إلنمل حتى تدافعه بل تريد، ما وتلغى يداهن، أنلث، معناها ليس ت يعنى 
لالؤمون:ا"ه[.ه لمسن ر اؤ قوله ل داخل وهذا مطلوبائا، 
الأشياء؛به تلن الدهن لأن الدهن؛ من مأحوذة ا،لوافقة، فهي المداهنة، أما 

عإوأعرض فوافقه، خصمه أمام ال الإنلأو فإذا لتلن؛ الخلود به تدهن ولهدا 
•بالنفاق شيهة وهي فهومداهن؛ أراد، 

تحعلمونافه: رحمهم العلمإء قال ثإؤو>و0ه ٣ لأم ؤوؤةإغ0 تعال؛ وقوله 
إلالرزق فتضيفون تكدبون، أنكم المهناء، وهو رزقكم، شكر أىأ رزقكم، 

وكدا.كدا ينوء مطرنا كقولهم• تعال؛ الله غثر 



..وءلأ«اته.الإيبمان عن عنهم اس رضي وهف حب ان طى ادوليل باب 
٢٥٥==^=ً^—=ًضض======^==^=^^ 

uU  وهلاماته؛ذالإببمان اممذض؛ رضي الآسروه1ي أذحب ملي الدتيل
^هيمحرك«ااتاسايى

صشب، ض نخدي، نن \)ص يد خدكا \ٌ محي;ن ^٥ - ٧٤
عليهاف صل الله رسول يال، قال؛ آنسا، سمعت، داو،ت حر، بن اممه عبد بن الله عبد 

الانصاو((.حث الؤمن وآيه الأنصار بغض النافق ارآيه وملم; 
الحارث"؛ابن "ش حالي حدقا الحايمحق، حبيب بذ مح، حدقا " ٧٤

وسئم؛عليه اش صر ١^٠ عن أس، عذ ادله، عد بن الله عد عذ شنه، حدسآ 
الماق،،,آيه وبغضهم الإيإن، الأيصارآثه وحب يال! أثه 

وحدثنا)ح( معاذ. بن معاد حييتي محاو،1 ■حندسا، بن رهتر وحييني — ٧٥
ئات،ئن هدى ص شنه، ^^١ ر، خدكا ^-؛ -زالئفظ مماذ افه:ن محي 
الأنصار!ِفي هال، آمه وسلم؛ عليه اممه صل السي عن محدث، التراء نمعت، هال! 

كافُ،وثن1صا
أ.حد١ثإل إياي دال،ت ال؛راء؟ من تمنته يعيي! ماوت< سنه! قال ^٠؛. ٥١آبغصه 

ولكنعنهم، الحديث، سياق ارالأنصار((؛ وسلم! عليه افه صل قوله ]١[ 
هداأم نعريهم؟ الدين أولئلث، هم حتهم— منا -المطلوب، بالأنصار القمود هل 

اليوم؟الموجود لهم نمن الأنصار إل ينتسب، من كل يثمل 
علميهالله صل الرسول عهد ؤ، الدين الأنصار هم با-م الراد أن والحواي،! 

اللهصل ورسوله تعال الله نصر من كل فإن العام، المعنى ق أما وسلم، آله وعل 
الأنصار.هومن وملم عليه 



انالأيماب كت
^٢٥٦

نفاقأنه ومحتمل الأكبمر، النفاق محتمل منافيىاا إلا سغضهم راولأ وقولهت 
ئم.ؤمحإلاكافىالأم.

عليهكان إذا أما مسلنا، كان إذا العمل النفاق من هذا ،; JlSjأن ويمكن 
هذافيكون علثا، يبغضون وأنهم عهده، ل عن محكي واللام الصلاة 

العلامة.باب من 

إذاالخدين، لأن تّمئه؛ كونه من أبالخر هذا ت يعني حدن،،، ارإياي وقولهت 
يره'به محين، سمعه لو مما أبلغ فهو إنسان، إل وجه 

منها؛فوائد، الخاوين، هذا وق 

الإيان•وآية الإيان، دليل الأنصار حب أن عل دليل أنه ~ ١ 
ئوأواالذين هم وغثرهم، والخزرج الأوس ص عنهم~ اممه "رصي والأنصار 

البيضروا لأنم الإي،ان؛ من فحثهم عنهم- اش -رصي المهاجرين قبل الدار 
حتىبأموالهم، الهاجرين اووا وموواشوه، وآووه وسلم، آله وعل عليه اض صل 

المهاجري-الرجل عل زوجتيه إحدى يعرض من متهم إف 

وكلواللام، الصلاة عليه الرسول ناصر من محث، موس كل أف شك ولا 
وسلم.آله وعل عليه اممه صل الشي ناصر من يبغض منافق 

وأسبابافه، لحن، ّسء، تعال، افه محبه من حث، أف عل دليل أته ٢— 
الأنحار،أحببت، فإذا تحال، اممه محثه ئتن تحس، أن منها؛ لكن كثثرة، تعال افه محبة 

الهاجرينلأن أكثر؛ تعال افه أحثلئ، المهاجرين أحبست، ؤإذا تحال، افه أحثلئ، 
تحالالله إل وأوطانهم وأموالهم، بلائهم، هجروا والنمرة؛ الهجرة بين حمعوا 

ورسوله.اللة ونمروا وملم، عليه الله صل ورسوله 



ub  على اثدليلUf ji  وءلأ«اتد.الإبمان منهم،_ اه رضي وعلى..
== ٢٥٧ًء====د==^ًً=====^ًد^^== 

ثنلممأ آؤ؛دا ؤفمم1ءآلثهنم>أتأث نعال؛ محال ولهدا 
ثمأثجاث ؤ وأمار، مهاجرون فهم ه تسوني آقث وّممبئ ورصو، آش ين محلا 

محيونمحلا 1قإم هام من ثلهرمحن ين محالإبتن ن؛وثوألدار وآل!ن و ^٧ ١٢
->صاهثةه>ألم كاة وؤ أمسآثا عق وهئوت اومأ ي-مآ •ثاجتة دورهم صة 

أبغضهمومن تعال، اف أحبه المهاجرين أحب ممن الأنصار، هؤلاء ]الخثر:ا/-ه[ 
اممه.أيغضه 

يغما،أقد فهو والأنصار، الهاجرين أبغض من أل عل دليل وفيه - ٣ 
ؤيلعنومم،ؤسومم عنهم، افه رصي الصحابة يبغضون الذين القوم وأولئك 

الأنصار،ؤيبغضون الهاجرين، يبغضون لأنبمم يبغضهم؛ تعال الله أف لاثلث، 
منكل إن بل اعيهم؛ محمح ق يولموا ل؛ ولهذا لم، تعال افه بغفى علامة وهذْ 
حميمة.الإسلام وضد المسلمان صد أتيم وجد أحوالهم؛ تامل 

عد١؛^ — ينموب ^؛!١ سعد، بن قتيية حدينا " ٧٦
وملمعلميه اممه صل افه ومول، أف ميرْ؛ با عى أمحه، عذ مهيل، عذ القاري"، 

•الأجرا' واليوم باق يؤيى رجل الأمبماز لايقض رُ ت محال، 
وحدسا)ح( جرير• حديثا ميبه، م بن محمد بن عثإن وحددثا — ٧٧

عنصالح، م عن الأعتس، عن كلأمحا أناته، أبو حدثنا نته، أي بن تكر أبو 
زجلالأمصار يغض ارلأ وتلم: علميه افه صل افه ننول ثال دال،ت نعيد، أي 

الأجر؛؛•واليوم باق هى 



الإيهاناب كت
٨٥٢^

الأعمش.عن معاويه؛ وآبو وكع، حدسا ثيبه، ايي( بن بكر ابو حدسا — ٧٨
عن\إ)ثماإ عن ثناوثه، أثو أنينأ -والقظ!ة-؛ عش بن عش وخدننا )ح( 

\ذحت1!نةتنهدوثزأ اخبه يلق واثدي عئ: داJ داJ: زئ، عن دابت، بن عدي 
ممضزلا ئؤِس، إلا محق لا أن إة: ٍنلاهشط امحذ الئت 

بأنالبار— الصادق —وهو عنه افه رضي عل أنم الحديث هدا ل [ ]١ 
عليهاش صلر الأس ١^٠ تنهد إثة : JLiوسئم آله وعل عليه اش صل ١^؛، 

يئؤئ،زلأمحإلأتافق.
عليها-نم إل محتاج لا عنه اممه رمحي ءلالب أي بن عل كان ~وإن وهده 

منوالقرب والنصرة، الهجرة بين ■م عنه الله رمحي —، ٠١١١٠أي بن فعل ثابتة، 
اءنة مطل زوج وكونه الإسلام، يتقدم والفضل واللام، الصلاة عليه الرسول 

عنه.الله رضي مناقبه من ذللئ، وغير عنها، الله رضي ابنة أهمل 
قأهاله عل حلفه حين وملم آله وعل عليه افه صل الني له قال وقد 

أنهإلا توثى، من هاروو بمنزلة مش نفوذ آذ ئزصى ررأما له؛ قال شوك، غزوة 
نفاقه.عل دليل والذيتغضه إيانه، عل دليل محئه قاليي مدى«راا، نئ لا 

أحمعت،الأمة كانت، ؤإذا عنه، اممه رضي ء؛لاو_، أب بن عل ق هذا كان إذا 
إلامحبهإ فلا أمد، أو مشله فهعا منه، أفضل عنهإ افه دّضي وعمر بكر أبا أف عل 

موسم،ولأمحصئإلأمنامح•

رقمعنه، اش رصي طالب أيٍر بن عل فقاتل من باب الصحابة، فقاتل كتاب لم! مأحرحه 
(٣٤٠٤.)



الإبماذوءلأ«اتهض عنهم اس دضى وماى  jLdjVlحب ان ض الدكل باب 
٢٥٩===^==^=ذًضًً====^=^=^=^ 

ه؟نفالإنسان تزكية جواز الحديث من يوحد هل قيل• فإن 

افصل الني عن روى هو بل ذلك، عل يدل لا الحديث أن فالحوابت 
رواية•فهادْ زلكه، أنه وملم آله وعل عليه 

حظا— دونه من —أو له ومحعلون عنه الله رصي عل ق يعلون الدين مسألةت 
تنالفونهاتهم لهذا ؤيدل محبونه؛ لا أمم مك لا الكون ق أوالتصرف الربوبية من 
محث أنه واللام الصلاة عليه الني عن روى عنه اممه رصي فإنه آرائه عض بق 

عليهالني عن روى وكيلك، التعة؛ محلون محونه أمم يدعون والدين المتعة، 
علالمسح يرون لا حثه يدعون والدين الحمن عل المسح والسلام الصلاة 
نبيهابعد الأمة هدم محر الكوفة؛ منر عل قال أنه ه نفعنه ست، وكيلك، الحفن؛ 

عليهالني قمحية هدا؛ عل يوافقونه لا محبته يدعون والدين عمر، ثم بكر أبو 
بالغلوليت، عنهم القّ رصي وعل وعثان وعمر بكر أيا ومحبة والسلام الصلاة 

اتاعهم•تحمتقا ولكنها فيهم، 
نراهوهدا الملام( علميه )عل قوله؛ تجد الئنة أهل كتب، بعض ل مسالة؛ 

حزامحانق نسحت هده المنة أهل كتب أن أءلم~ ~وار؛لبم والظاهر كثيرا، 
الثنخ؛ق فثقت؛، الكلمة، هده يقحمون لها الناسخون وكان الشرقية، وا-لنهارت، 

)عليهقوله؛ من عنه اممه برصا له دعاءنا أف ثالث، ولا الظاهر، هو هذا 
الملام(.



انالإيهاب ضت

ثنس1نالإثنسيىاثغس
مضنيامحو1ضصاضواعة

ابنعن اللط، أحإرثا الهمإ_ي، المهاجر بن رمح بى محمد حدسا " ٧٩
علهاف صل افه زنوو عن عنز، بن اف عبد عن دينار، بن افه عد عى الهاد، 
أكئززأ:ئكن مإف الإنتثثاز، ومحزن نحدقن اشاء شم ررثا ق1َل: أنة زطم، 
:Jliالنار؟إ م أكؤ l؛u، ننول ث1 َن زش خزة: بخن ١^ قاَك ذؤوو \م 

لديأغي، ودين عقل س من نأث وى ^، jlومحفزن ١^ ر)ممزن 
مصانءآما قال; والدين؟ العمل مصان وما اش رنول يا هاوئ،ت متكى؛،. لب، 

ماالقال وءئثv العمل، مصاذ يهدا زجل بخادم ئندو ائرآثم يبخاده العمل 
. ١٠١^؛^ ^١ j؛^lj ق وئمطز صل 

ابنعن مصر، بن بكر عذ م، ابذ أ-تيدا الطاهر، أبو زحدتفه " ٠٨ 
الإنناد،يخث.جدا الهاد، 

حدكامالأ؛ إنحاق؛ بى رأبوبكر اظواف، عل بن امحن وحدكى " ٠٨ 
قاو:أنيفيئئأن0؛،صبجينا:ذيجا،أنينائنئبج، 

وحدثنا)ح( وتلم• عله افه صل اللمل عن ا-قدري، نعد أي؛، عن اش، عد 
جغمر~،ابن "وص؛ حدكاإنهاعيل، مالوا؛ حجر؛ وابن وئ، ايوب، بن عمح، 
علمتهاشُ صل، البت عن هزيزة، م عن ١^؛(، عن عنرو، م بن عنرو عن 

•وتلم عله اممه صل السل عن عمن، ابن حدين، نش يمثل وتلم، 

فوائدتفيه الحدث هذا [ ١ ل 



..سطتص1ذإهةداصضساسربمس.
٢٦١———^ء—=^—=^ 

عليهالني قال وقد ، jljlمن لانجاة سب والاستغفار الصدقة أن ~ ١
ِفياتيو ذتي\ الناز، الماث يطئ محا الخطية ظئ ارالثLJءه واللام: الصلاة 

الأنتثمانَقذ\لإو'ط ئس اشاء تنئز »ثا قال: وها اقل«راا، 
نأ:قكنأؤماش<و

عليهاض صل الض لأن الخكم؛ سبب عن بالزال الإشكال جوازرفع ٢- 
أهلأكثر اش رمول يا ومالنا قالت: التي المرأة هذه عل يكر ل؛ وملم آله وعل 

ايار؟!

فيعاواصح وهدا والشتم، السب، يعني: اللعن، يكثرن النساء أن ٣' 
رجالهن•وب؛ن بينهن وفتا بينهن، 

هوللمرأة معاشرة الناس أشد فان الزوج، يعي• العشر، ؟كمرن أنس ~ ٤ 
تكفرفهي النماء، من لأحد محل لا ما منها له ومحل منه لها محل ولهن-ا زوجها، 
إحداهنإل لوأحنت، ^، jljالآ5فر، هدا وملم عليه افه صل النم، وقل؛؛ن العشر، 

خثراقهلامارأيت قالت،: مايثووها، واحدة مرة ٠^:^، رأُت، ئم الدهركله، 

ولهداالدين، وكإل العقل بكال الرجال عل وجل عز اممه فضل بيان ه~ 
والولايةوالإمارة، ماثلا، كالخهاد اء؛ للتيثرع لا ما العيادايت، س للرجال يئتيع 
ولهدابالحقل، الرجال وجل عر افه فقل وكدلل؛، للنساء، يشرع ولا ذللثح، وغثر 

اقثيكثز يثا اوتثآ؛ عئ م؛مزث ^١١^^ فقال: النساء، عل قوامثن اش جعلهم 
الفائدة:هده عل ؤيتفئع ]التاء;؛"؛[؛ ه أمولهم مى أنفقوا وبما بعض عك بمضهِ 

كتابماجه; وابن (، ٦١٤)رقم الصلاة، فضل ل ذكر ما باب الخمعة، كتاب أخرجه 
(.٣٩٧٣رقم)الضن، j سان اللكف باب الفتن، 



انالإيماب كت
^^^_ًء=د=_====ص=^==ً ٢٦٢=== 

قتعال افه صاد فقد الرحال، منزلة عل ا،لرأة إصعاد حاول من أن ٦— 
منيؤتيه اف فضل وذلكر مرتبة، له والرجل مرنة، لها فالرأة حكمته، وق حكمه، 

•اء )

والدين،والخلق، بالعمل، الناص ص شخص عل ينفصل فد تعال الثه أليس 
التيا،لزايا ~أيصا~ هكذا آحرين؟ أناسا ومحرمه ذلك، وغبمر والشجاعة، وا،لال، 

يشاء.ص يزتيه الله فهوفضل النساء، دون للرحال تحال اممه أثبتها 

ولهذاوصبهلها، الأشياء عملها بعملها: واراد ا،لرأة، عقل يقص إثبات، ٧" 
وليسرحل، شهادة نصم، ا،لرأة شهادة بأن واللام: الصلاة عاليه النبي فترم 
عندسواء الأشياء تعقل لا إنما بل الباطن- هوالخل -الذي الإدراك عقل ا،لراد 

ناقصة.فهي الأداء؛ أوعند التحمل 

والإيإن.الدين نقص إثبات، ٨— 

الإيإن؟هو الدين فهل الإيءان، نقص بيان يات، قالت افه رحمه والرجم 

وحلعز ربه به العبل. تدين ما الدين أن جهة ص أعر، الدين أن والخوابإ: 
الإيإن.لقمان سبج الصالح الحمل نقصان لكن الصالح، والحمل لإيإن اص 

يكون؛أسباب،:الإيإن نقحي أن واعلم 
يحسن،والشرعهة، ازكونثة افه قآيات، الخمكر عن الإعراض الأول: السج، 

قينفلر ولا المزج، وادباع البطن، إشث؛ع إلا هم له ليس كالبهيمة، الإنسان يثمى 
الايات،ق يتدئ ولا والأرمحى، موات، الق تعال افه حلق وما الكونية، الايات، 

هذا.ق شلث، لا الإيإن، مينقحى اكرعية، 



طتيساناهةساصرضسرامبمم..
=^======^===—^^=^=^—^٢٦٣

علوالدليل الإيان، ق نقص \ذط\عة ترك فإن اساعة، ترك اكاف: السب 
إذالأنها الدين؛ نانمة ا،لرأة جعل وملم آله وعل عليه اف صل المي أن ذلك 

للطاعة.ترك وهدا تصم، ولر تصل لر حاصت 

ةسمين!إل م ينقالهلاعة، برك الإيإن نقص إن ثم 

يلامالعبد فإن واجب، ترك سببه كان إذا فيإ وذلك، العبد، عليه يلام مم 
عليه.

المستحقات،كرك حفيئا لوما يلام فإنه عليه، ليم أوإن عليه، يلام لا ومم 
فالكا حفيئا، لونا عليها ثلام قد لكن المستحبات، ترك عل لائلأم الإنسان فإن 

يبنيلا نوء رجل هو قال: الوتر، يرك الذي الرجل ل اض" ~رحمه أحمد الإمام 
شهادة.له تقبل أن 

إيإنه،نمص العصية فعل إذا الإنسان فإن العصية، فعل اكالث،إ البس، 
إيانه.ازداد تاب، فإن منها، يسسؤ لر ما وجل، عر لفّ تعظيمه ومص 

ثلاثة:الإيإن نقصان سبب، أن والخلاصة: 

الشرعية.أو الكونية اممه فيآيات التفكر عن الإعراض الأول: 
الطاعات.ترك واص: 

المعاصي.فحل واكالث،: 

سبتاالحيض— أيام —ق والصوم للصلاة المرأة رك كان كيف، قائل: قال فإن 
صلت،أو صامت،، لو فإنها ولذا به أمرمتؤ ما فعلت، أنها مع الإيان قص نل 

وكانت،آثمة؟



انالإيماب كت
==٢٦٤ =^^=====ٍ====^^===^^

امتثالاوالصيام الصلاة ترك عل تؤجر هي يقال؛ أن ذلك عل فالحواب 
القص،وجه هو وهذا والصلاة، الصوم يعل محضل يقوما لكن تعال، اف لأمر 
آحر.وجه من إياما ناقص وجه، من مأجورة إلف فهي 

تركل الأمر بامتثال إيإما نيادة من أعظم الطاعة برك إي،اما ونقص 
نقص.عليها يكن لر متقابلن؛ ولوكانا والصلاة، الصوم 

ؤإلمطلما، الواحد عن شهادمإ نحزئ المرأتين أن الخديث،! هذا فوائد ومن 
ثإنالإنسان عل شهد إذا — —مثلا فقال! افة، رحمهم العلم أهل يعص ذهب هذا 

وكذللث،الحدود، بقية ق وكذلك رجال، أربعة علميه شهد لو ك،ا فهو بالزنا، نوة 
ذلك.وغير الكاح قد عق 

ذكرالذي إذ الأموال، ق خاص هذا أن عل افه رحمهم الحلمإء أكثر ولكن 
ذميالم ؛ن تحالختقم ين ثإ-يدأن وتعادت نارك وله نل 

ؤدبج.لقال: وجل عز اممه بأن لذللئ، واستدلوا ]اوقرة;أخأا[، ثآنتأئَاد،ه ئبجل 
رجلينيكونا لمر فان لقال: الرجل، عن محزئان المرأتان كانت، ولو وأءتآها)اه، 

وهذارجل، مع إلا المرأتان ئقبل ولا اوجال، وجود من لابد فصار نسوة، فأربع 
تقبللا المرأة شهادة فإن الخطرة، والأشياء والقصاص الحدود ق لاصيإ أقرب، 

ثننىتلهؤوؤخن ثميأء أنسطد ؤامأ م تيؤنآلمتمسنت ؤرألئ:ن تعال: قال ولهذا فيها• 
شاهد.جع هذه ذرشهداء( زالور;؛[؛ ■؛،ij،؟، 

للممراة؟يالمبة بالشهادة الئواية تلحق وهل 

علبه تشهد لا فهي به، تحال ف يتعبد ديتي ختر الرواية لأن لا؛ الجواب• 
فمحل•-جمرلينت، هي بل حقه؛ أونفي حمه لإئاج، أحي■ 



..اهفوو1س.غي الممرض لفظ إطلأة ؤييان اسئت بنقم الإهان صان بيان باب 
ً٢٦٥

ولوبقولها، تفطر أن لك جاز غربت؛ الثمس بان ا،لرأة أخ؛رتلث لو ولهذا 
؛دلك،.وثمن، إذا بقولها، تاحذ أن للث، حاز بالقبلة؛ أمحرتلئ، 

عقلمنا}ذهاب كان إذا اجلرأة فان للرحل، الرأة إغراء س الحذر ٩- 
وق»و1كوأاا,( J_، لذي ررأعلس، قال(1 ولهذا دونه؟ بمن باللث، فإ اااوي>س،، الرجل 

فعلالرحل، بعقل تذهب، فالمرأة إحداكرر*، مى الخازم الرجل يلب *أدمب، لفظ! 
راماواللام! الصلاة عليه الني قال ولجذا النساء؛ فتنة من محير أن الإنسان 

^بميقهمعلاوجالينص<<ان.
تالم وسعليه اطة صل قوله هو الأبواب هذْ ق الحديث، هذا من والشاهد 

الدين.يقصان فأبت، ودينءا عمل ياقصات، من رأيئ راوما 
مٌ

كتابوسLلمت (، ٥٠ ٩٦)رقم المرأة، شوم ْن يتقى ما ياب النكاح، كتاب البخارىت أحرجه 
الفقراء،رفم)ا؛ما'آ(.الخة بابأكثرأهل الذكروالدعاء، 



سمث—؛ئ— ٢٦٦

بمببيانإهقاماصضضضكاسوُ و

عنأثومعاويه، حدسا هالأ: وآبوكنب؛ ثمبه، أبي( نن أبو؟كر حدسا " ١٨ 
عليهافه صل افه رسول مال مال• ميرْ، م م( صاَح، م ص الأعمش، 

ويله! Ijمول: سكي؛ الئتطال اعترو منجد الثجدْ آدم ابن مزأ ®إدا وسلم؛ 
دأبرتالخثة، يآله منجث• بالثجود اثىآدم أمر ويلإ~؛ يا كرب• م رواية ~وِفي 

بالثجودكهلأامح(و
الإن1اد،-؟jI الأعمش، حدسا وكح، حدسا حنُسا، نن رهتر حديي " ١٨ 

الناث«.بل 'رمحنت مال؛عثرانه بثلة؛ 

جرمص كلامحا فنبه؛ أنج( نن وعمحاف امحيمح(، ؤش بن يش حيفا " ٨٢
-؟!^١،نمنئ ثاو: نمال، ي عن الأعنش، عن جرير~؛ أحإريا عش؛ ~مال 
الشركوقز الرجل قن ررإف مول؛ وسلم، عنه اممه صل البي سمنئ بمول؛ 

الفلاة((.والئقررك 
يزنجم ض خي.، نن الشتماك ^^١ اصئ، عئاف أبو خدتثا - ٨٢

١،صل اض رسول، نمنت، يموو،ت اف عيي• بى جابر تبع انه ابوالرقر؛ ئنهى مال• 
الئلأة((ااُ.والتكهررك الشرك وقو؛أ الرجل ررقن يمول• وسلم علثؤ 

لكنهذا، عنه افه رمحي جابر لخدسن، يرحم الله!٢ رحمه لم مالإمام ا ١ ا- 
تركمن عل الكفر اسم إطلأ3، بيان باب ؛قولهت افهرحمه النووتما له يرجم 

عاليهأطلق ؤإنإ الصلاة، تارك كفر يرتم، لا أنه افه رحمه كلامه وظهر الصلاة، 
الكفر—.دون كفر هو ~الل>تم( الكفر اسم 



اسلأةااهمءااى،ز،مك اسم إطلاق سان باب 
٧٦٢^=^=^=^=^—————

اللة،عن خارج كافر، الصلاة تارك أن ت فيه— شك لا —الذي والصحيح 
هذايقال; أن وب؛ن كافر، فهو كذا فعل من يقال! أن بين وقرى أكر، كفر فهو 

)ال(لأن ذلك،؛ أشبه وما والكفر، الشرك وبين الرحل بين يقال! أو كفر، العمل 
للحقيقة،المبية )ال( أما عل داحلة و\إمق #الئزك وملم! عليه اش صل وله فق 

المجازي.الكفر به يراد أن يمكن فلا 
اراهتضاعكتابه ق تعال اف رخمه تيمية ابن الإسلام ثخ هذا إل أشار وقد 

وملم!آله وعل علميه اف صل الرسول قول ب؛ن قرى فقال! المستقيم®؛ الصراط 
تزكذ\ظب الئزك ذثين ويل »لإن قوله! وبين 'كمئ((، مز محا الناص j *ائثان 

هزأإذا الإئنان )رآن واللام! الصلاة عليه الض ذكره ما لهذا ويدل الثلأة«راا، 
وأمنت،الخنة، هاله يثجد بالثجود أمز يقول،؛ سكى، الش1طارا )^j، يثجد؛ 

الناث((رآ؛.ض بالقيودهك، 
كافر،فهو واحاوة صلاة ترك من أن يرى من الخدين، حذا استدل وقد 

ؤإبليسماون؛ كفز لا استكبار، كفر كافر فانه استكثارا، تركها من أن ولاشلئ، 
منؤكاف واسةلإ_ آن ءابليس ؤإلأ تحال• قال ك،ا استكثار، ثرك السجود يرك 

'الكنيثهلابم;أم.
ليسأنه عل الباب هذا ل إدخاله ينبغي لا الحديث، هذا أن والحاصل! 

استكباراالصلاة ترك نن وأف الملمة، عن المخرج إنه بل الملمة؛ عن الخرج الكفر 
ماؤنا،تركها من وأما واحدة؛ سجدة يرك لو بل واحدة، صلاة برك يكفر فانه 

الملمة.عن محرجا كفرا كافر أنه والصحيح؛ خلان،، موضع فهذا وكسلا، 

(.رقم)٢٨الصلاة، ترك من عل الكفر اسم إْللاق يان باب الإي،ان، كتاب لم: مأحرحه ( ١ر 
٨(.رنم)١ الصلاة، ترك من عل الكمر اسم احللاق بيان باب الإي،ان، كتاب لم: مأحرجه )٢( 



انالإيماب كت
___=^_=دً^_=^ص ٢٦٨

ينسوئشأمحالآثو

وحييتيتعد•)ح( بن إبراهيم حدثنا مراحم، أف بن منصور وحدسا - ٨٣
صضاينسضاينبجالأض

أيوملم عنه اض صل اممه رسول مئل مال! هزيزه أي ص الثئس،، بن تعيد 
ئال:ارابهاذفيسماف«. ثاو: نأناذا؟ ثاو: ارإبجانباف«. ثال: الأَمال؛هصل؟ 

دزّّمحلؤ'*•ررإي،الاباله جعمرثال: محمدبن دواية وق لإور'ا• ررج مال• مادا؟ يم 
!^1١^1^، يد ص مم.؛ ثذ ئ ،، oi3محي:ئ زش - ٨٣

فئ.-؛يا ١^٥^^؛، عن منتئ، 
هشُ;ئود،طكابخاأينمحة.

ثنض؛iL، زيد، ثذ ؤائ ^ ٥'-؛ -ؤ\شط ذم ئ محق زه )ح( 
أي،! ujtزنوو يا يلت،: ثال،: در أي عن القى، مزاوح أي عذ أثيه، عى عزوة، 

الرماباي ملت،: ثال: تم؛لهاا. ز وابهاد ماف، رءالإيإن ثال: أممل؟ الأعإل 
ثآو:أينق؟ لم ثإو هلت،: ثاو: دتتاا<. وأكثئها أهلها عند ارأمثها قاو: أيقل؟ 

عنصعئت، إذ أرأيت، اف؟ وئ، رم يا يلت،: ثال،: لآ-ميى،ا. أويمغ صاتتا، ®يمتن 
علنفالث،«.منك، ءإٍاضيقه ال!اس، ض ئزك رركف قاَل: م؟ بمض 

١^؛؛وثاJ أح؛ثدا-؛ عند: -ثال محي ثن وعند رابع، بن محي حدسا -  ٨٤
ضئ،ضمحئ،،صنيننلمحةينأمحة نالج:هلإدالئزاق،، 

■ءيهاذه ءل اقل عن دؤ، أي عن مزاوح، م عن الزب؛د، بن عزوْ عن الرم، 
•لأحرد،ا' أوثصنع الصاخ، قال،: أنه عين قحوْ، وّالم 



هاش ٥٧
٩٦٢========^======—^—=

صعن منهر، بن عئ حدسا ئيبه، أبي( بن بكر أبو — ٨٥
منعود،بن الله عند عن عئروالشتثائ، أبي( إياس بن تعد ض العيزاو، بن الولد 

ءالصلأْهاو: أئصل؟ ؛؟ ٣١أي وتلم؛ عله اممه صو افه زنوو تألئ قاو: 
هاَل:أتم،؟ نأ ثك: ثاو: الزالدين«. »بئ قال: أي؟ م مئت: قال: لنهتها«. 

علنه.وزكث،أنخثةإلأإزعاء قإ الدها>. ا'ا-بمهادِفينبتل 
آبوحدسا المزاري، مروان حدسا ١،^^،، عمر م بن محمد حدسا — ٨٥

منعود،بن اش عند عى الشتائ، عنرو أنج( عذ العنزار، بن الولد عن( بمور، 
»الئلأةعلثزابجا«.قال: ه؟ أقزنه ١^^٠ أي ،! ١٥١ض :ا ثئت: قال: 

ءابهادقال: اقه؟ ض زئاذاثا يلت: الزالدين«. >رير قال: اه؟ وناذاثاy، ئلت: 
وشيوافه«.

عنثعنة، حدسا ان، حدسا الع1رىا، معاذ بن اممه عبند وحدسا — ٨٥
١^١^هيج صاحب -خلى ئال: الشننائ، عمرو آيا شغ أني، العنزار؛ بن الولد 

الأمالأي ت وتلم عله ، ٧٥١صل ، ٧٥١ونول نأك ثال: - ٠١٥١عند ^ ١٥-وأثارإل 
الزاودنن«.بئ ررتأ ^j: ئلمأي،؟ ئك: ررالثلأةءلزهتها«. ^j: ؟ ٠١٥١ألح4إل 

انوذئةم خيض._، قال: اممٌ«. تجز في اب4اذ »نأ ئال: أي؟ م ئنت: 
لزادي(.

^١سعنه، حدسا جنمر، بن محمد حدسا بشار، بن محمد حدسا — ٨٥

Jنا.ت؛اة زنا ، ٠١٥١صد دار ق زأقاز : ^١٥م الإنثاد، 

عذامم4، عتند بن ا-ثتن عن خرير، عدسا سننه، أي بى ئي)؛ لحدسا - ٨٥



الإيمانكتاب  ٢٧

ررأمحصلقاو: وتئم ع1؛ه الله صل، ١^، ض الله، عد عن الش1؛ابي، مرو عم 
الؤابمين<>ااا•وبئ الفلاة النم،- -أو: الأمحاو 

لكنولكإ المضل،، ق مراب الأعإل أن بيان فيها الأحاديث، هذه ]١[ 
أيالحديث! هذا ألفاظ يحض ق حاء ولهذا وجل؛ عر افُ إل أحب فهو أفضل؛ 
أضل؟العمل أي يعضها؛ ول الله؟ إل أحب، العمل 

أبي(حديث، ؤ، فمثلا! الأحر، نحالف قد بعضها أن الأحاديث هذه وظاهر 
قال،!أفضل،؟ العمل أي، وملم عليه اف، صل، اليي مثل عنه: الله رمى هريرة 

•^١١قال! ماذا؟ ثم قال! الأو4«، مبل، ق ررابهاد قال! ماذا؟ ثم قال! إذياز(والله<؛، ٠١
ووت((.

دل،كإ المبرور، الحج من وأفضل، الخبال، من، أفضل، الصلاة أن ومعلوم 
حالباعتبار الخلاف هذا إن فقيل،! عنه، الله رضي، عود مابن، حليثإ عليها 

أنالسائل، حال من، يمف وملم آله وعل، عليه اممه صل، التي لأن السائل؛ 
الأحاديث،ق الهللؤ، الأحر العمل( ضل ومحقي كدا، دون كذا حقه j، الأضل 

يكون.ما أقرب وهذا الأحرى، 

وعنررأضإ،اا، العمل،! هذا عن قيلئ فإذا تفضيل،، اسم ااأضإ،،ا إن وهل،: 
فيكونهذا وعل، الأفضلية، ؤ، لاشتراما منافاة فلا أنمل،؛<، ١٠العمل،! هلءا 

حغ،بوجثه ليس هذا ولكن، الأعال، أضل، من، أي: )من،(؛ تقدير: عل الأضل، 
اممه؟إل أحب العمل، أي ؤيقال! واللام، الصلاة عليه الني، إل الوال يوجه 

هوالصواب أن أعلم— —والله والظاهر الأعل،، العمل، يريد السائل، أن صحيح 
بحاله.يلين، يإ ان إنكل، نحاطس، وسلم عليه اممه صل الني، وهوأن الأول، الوجه 



^بس1نصالإهانبمدابياكلاسم
 ^^^=================٢٧١

تقبلولا الصلاة، من أفضل فهو الأصل، هو باق الإيان أن شك ولا 
اض؛سبيل ق الخهاد من أفضل أيما الصلاة أن شك ولا بافه، إيإن بلا صلاة 
الخهاد.بخلاف كافر، تاركها ولأن الإسلام، عمود لأما 

الإسلام،عمود قاما الصلاة وأما فهوكإله، الإسلام، سام ذروة الخهاد إذ 
عنتلفأن يمكن هذا الحهاد، ْع الوالدين بر وكذلك أصوله، من أصل فهي 

للأخرتويقول جهادك، من أفضل ؛والديلث، ؛ؤك لشخص! فنقول فيه، الناس 
الوالدين.بئ من أفضل جهادك 

له،محتاجس والداه وكان الإقدام، قليل البنية، صعيف الأول كان إذا فمثلا! 
أفضل.والديه عند بقاءه أن شك، فلا 

محتاجانهلا ووالداه شجاع، نشيط، قوي، رجل بالعكس! الأمر كان ؤإذا 
أفضل.حقه ل فالخهاد كشرا؛ 

الشخص.حال بحب تتفاضل الحهاد! مع ايرور الخج ق يقال وكللكا 

منها!فوائد، ~؛جمالتها~ الأحاديث، وق 

وجل.عز اف محبة إسااتج - ١ 

منافه إل أحب فبعضها المحثة، ق تعال اض عند تتفاضل الأعإل أن ٢— 
والأجر؟اكواب ما أوالراد حقيقية؟ محبة هي هل المحبة! وهذه بعض، 

أنهه— نفإل تحال اطة أصافه "فيا والحاعة الثثة أهل جادة أن فالحواب! 
محبةالمحبة إن فتقول! هذا وعل تحريف،، ظاهره غر إل صزفه وأن حقيقته، عل 

طلب،أو ثمع، طلبح محبة ولست، به، اللائق الوجه عل وجل عز فه ثابتة حقيقية، 



انالإي4اب كت
=^٢٧٢

همهفهي وجل، عر يرصه ما فنل ايموب لأن حميمة؛ محة فهي صرر، دفع 
حم.ومحبة إحسان، ومحبة كإل، 

فهداالثواب، إرادة أو الثواب، ت يالحبة المراد وةالت المحبة، أنكر من وأما 
،<.^Jأنه لاشك 

تعليلفهذا متجاسين، ش؛تين ب؛ن تكون إنإ الحبة بأن ت يعضهم وتعليل 
هوما التضاد من بينهإ شيتئن ب؛ن تكون المحبة أن نرى لأننا باطل؛ بل عليل؛ 

واصح.

منليس حماد كلميهإ أن مع الغري، دون الشرقي ييته محس، —مثلا— فالإنسان 
الساعةمن أكثر العلانية الساعه محب وقد عنه، الأشياء أيعد من يل جنسه؛ 

محنتاجيل أحد ررهدا قال! أنه والسلام الصلاة عليه النبي عن ثبت وقد العلانية، 
الخالق؛؛ن المحتة شت، لا فكيف، والخإد، الإنسان ؛،ن المحثة فآست، ٠، ونحت4اار 

والمخلوق؟

إثابةوجل• عر فه المحبة ثبوت، عل العملية الأدلة من —أيصا—ت يقال ثم 
ولولاالمطيع، ومحب الطاعة، بحب، تعال افه أن عل تدل طاعتهم، عل الهلادعين 

أحد.يتكرم لا عقئ دليل وهدا أثاثه، ما الحبة 

أويمنحها، العقل إن يقولون! — المحثة ينكرون الدين — هولاع أن والعجب، 
القي!ق طرشن لهم لأن عليها؛ يدل، لا العقل إن 

تثبتها.فلا الصفة، هده يثبتؤ لا الحقل كان إذا قال! من فمنهم 

تلم وم(، ٢٨٨٩)رنم الغزو، ل الخال.مة قفل ياب، والمر، الجهاد كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١٣٦٥)رنم الض ودعاء الدبّة باب الحج، كتاب 



طنمنالإهانئهسشاضلالآء4ال
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فرق.وبينهإ نشتها، فلا الصفة هدم ينمي العقل لكن إذا ئال• من ومنهم 

عليكموجب يثبتها؛ لر فإن لها، العقل إنات عل يتوقف إئاما يقول• فداك 
نفيها.

ثنفها.فلا العقل؛ ينفها لر فإن لها العقل نفي عل يتوثف نفيها يقول• والئاف 
٠٠٠



انالإيماب كت ٢٧٤

اعثلهابمدهؤسان أقبح الشرك كؤن باب 

-قاوانخاى:ينإ;ناملم ثإنخاى ئ، م محاق;ن خدننا - ٨٦
بنعنرو عذ دام، م عذ متصور، عذ جرير، حدكا محاذت ويال، جرير"؛ 

الدس_اأي وسئم! عليه الله صل ، ٥١رئول سألت مال؛ اممه؛ عبد ص ثزحسل، 
دكإل له: مك ماJ: و حلمك وئؤ ^١ ض بجعل ر>أن ماو: اف؟ عند أظإ 

مال. w،l_،يطعم أل ^ ١٤ولدك متل أل راثم مال: أي؟ م يلئ؛ مال؛ __؛؛! 
^»لإأنثراتيخارك<(اا'.مالئ:نأأي؟ 

أيوسلم؛ آله وعل عليه الله صل التبي سأل عنه النه رمى عود مابن t ١ ت 
فألهأعغلم، الذنوب أي يعني؛ أعظم؟ الدف أي وسأله؛ اطه، إل أحب الأعإل 

الذنوب.أعظم وعن افه، إل الأشياء أحب عن 
أعفلموهدا تعالى، اممه إل أحب هدا أف يعرف أل لمجرد سأله وهل 

الذنوب؟

ألونيإنإ ذلك، عن سألوا إذا عنهم اممه رصي الصحابة لأف لا؛ ابواب،• 
نعتتالا الذنوب، أعظم عن والتباعد اممه، إل الأعإل أحب إل التسابق أجل من 
هذاأحث،، هو بإ يقوموا وأل هوأعظم، ما محتنبوا أل أجل من ولكن تنطعا، ولا 

الأعإلأي نفلريا؛ سؤالا يهلوحون مثلنا ولموا عنهم، اف رصي الصحابة شأن 
للعمل!تعي دون من أعفلم؟ الأعإل أوأي أحب 

العبودية،وق الربوبية، ق ندا نداءا، ف "بعل ررأل وسلم؛ عليه اطه صل قوله 
الذو_،.أعفلم هذا تتفاومحن،، لكثها والصفاتر، الأسإء ق وكذللث، 



ويي1ذرأمهابملءالذنوب انبح القرك كون باب 
٥٧٢=—^—=^=^——^=——=

نداله نحعل فكيف حلقك، ق أحل يشاركه لر يعني• حلمك٠؛، اروهو وقوله! 
العبادة؟!وق والخلق؟ 

افهرصي عود مابن وكأن ؛٠، لعظيم! دلك إل له! ررينئ، عنه! افه رصي وقوله 
]اق،ان:"آا[.ه عظيث لفثتِ آلثنف ؤإى تعال: قوله من أخدم عنه 

فيهوهذا معك،<ا، يطعم أل محاهه ولدك متل ®أل وسلم! عليه افه صل وقوله 
ذنبان:

هوالذي ولدك قتلت حيث، اوحم، ق العنلمى القهليعة الأول: الذم، 
منالث،.بضعة 

عليهافه صل فقوله وحل، عز باش ثقة عدم -أيصا- فيه أن اكاف: والذم، 
وحلعز اممه أن مع الرزق، عليكا يضيق يعني: معلث،،؛ يطعم أن ®قايه وسلم: 
]الأن،ُام:اها[،وِإ4اخلمه ررقًظم قك أولدطم ثثوأ يقول: 

خثلثاً=قاد؛ ثتلهن إة يإياؤ رريهم قث إنثي كنه أولدئآ مثاوا % ؤ ؤيقول: 
الوالدين،ق الحقوق لأن العقوق؛ ق لا القهليعة ق وهذا لالإّراء:ام؛ 4 ي 

الأقارب،.من سواهما في،ا والقعليعة 

ثمقالت،: العرض: ق عنه افه رصي حوي مابن سأله الذي الثالث، والسوال 
بلنيا، تزق أن يقل: لر جارك؛،، حليله تراق أف ®ئم وملم: عليه اض صل قال أي؟ 
هذاوكأن العلرفين، من الفعل تقتفى وهى ماعل، وزن عل يرامحارأ ®أف قال• 

بيزف حش الزوجة، وهى جاره، بحليلة التغرير محاول بالنه" "والعياذ الحار 
الحافة!اممه أل نله، فتنقاد 



انالإيماب كت

نيا،زنى ثاء متى له، محلوعا تكون سوف فإنها له، انقادُت، إذا أنها ومعلوم 
الأحرى.ارة ق تطيعه لا فقد واحدة، مث؛ -ها زنى إذا ما بخلاف 

يكونأن يقتفي فهدا الaلرفين، ْن تقع بحيث باه— —والعياذ ازاناة أما 
فعلكثرة عن أل تفلا كيلك، كان ؤإذا الهلرفن، من للزنا اسالعاء هاك 

شاتن.كالا إذا لاميا سها، الفاحشة 

قتتفاوت النأنوب أن العموم—! حيث —من الخدسث، ^ا من ويستفاد 
ماالكبائر ومن حنس؛ وهذا وصغائر، كبائر، منها فالذنوب وهوكن.لك؛ عظمها، 

قريبهو ما الصغائر من وكذلك نؤع؛ وهذا ذلك، دون هو ما ومنها أكر، هو 
ذلك.دون هو وما الكبائر، من 

أنولعفقل! شئت، ؤإن نوعان، والكبائر؛ وصغائر؛ كبائر، اثنان! فالحنس 
الصغائر.ق نقول وكذأللئ، كثثرة، 

افعند الكراهة ق تتفاوت فهي العظم، 3، تتفاوت الذنوب كانت، ؤإذا 
بعض؛من أشد الأشياء لسى يكره أنه وتعال سبحانه اش يئا ولهذا وحل، عر 

]اكنا:ٌا[.ه مالاسوى يمؤأ أن ؤدك^رمقتاعناث.أش فقال! 

هالحرير؛ عى حميعا إبراهيم؛ بن ؤإنحاى ثيبه، بن؛ي عثإن حدينا — ٨٦
! Jliشرحبيل، بن عنرو عن وائل، م ض الأعنش، عن جريئ، حدثنا 

فيدعؤ »أو ^! اف؟ عند أكن الدو_إ أي ١^١ رثوو يا وجزت محال اه؛ عبد محال، 
هال!. معك!١١ يفنم أن محاة ويدك متن ررأذ دالات أي؟ يم • دال، •  ٠٠حلملثاوهو ندا 
يمديمهاتوجل عر اف هأيرل، "^١^٠٠؛ حللهيراق ررأذ مال،• أي؟ لم 



اءخل4هابمدهوبيان اتيح اثرك من باب 
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نرقنئوي يالؤ إلا أممئ حثم ألئرأف ولابمثمحث ءاحر إلها أش ج بنشي لا 
ا.ومنبمعودبلنتليرأثامآ4ا 

ؤمحأل؛داتعال• قوله نزول سب بيان فيه لكن كالأول، الحديث هذا ]١[ 
الصيغة.باختلاف الأول ينال لا وهو لالمرقان;مآ"[، ه أش ح ينميى لا 

الميسال الذي هو عنه افه رصي عود مبن عبدافه أن الأول! للفظ اق 
يكونأن يبعد ولا رحل، قال قال! اكاق اللفقل وز وسلم، آله وعل عليه اممه صل 
منهذا إن يقال! فلا الرحال، من رحل هو لأنه رحل؛ يامم ه نفعن كش 
هوالرجل بل سال؛ آحر رجلا وأن سال، عود مابن وأن القصة، تعدد باب، 

السياق،هذا ق اسمه بمي أن يريد فكانه رحل، قال قال! فإذا عود، مبن عبداض 
نفثه.بالرحل يريد وهو 



الإيهاناب طن
^=^^=ٍٍ=ٍٍ=ٍٍ=د==^=ءءًًٍ ٢٧٨

jb ، امافووأكبونابيان

انن
عندكنا مال: أبيه، عن أير؟^٥، بن خوص عد حدسا ا-يوزيي، تعيد ض عثه، 

—ثلاثا—تال٤ةائر أكم أنسكم ررألأ ت ممال ومثم؛ عليه اش صل الله ومول 
افننول زكاف الإور«.  Jyأز اش، وثهاذة وعموى باق، الإشراك 

تكث،اا'.و4 مئنا: حض تكئئها؛ مإزاو يجلل، ٠^١ وملم عليه ، ١٥١صر

اضرحمهم الاالإء أن اعلم الك؛ايروأكرهاا؛، بيان ر'؛ابا افّ• رحمه قوله ت١[ 
بالحد؟أو:يزك بالني، هل:يزك الكائر و اخلفوا قد 

الكبائر،ذكر ق حاء حدين، كل وثتع وعدها بالني؛ :درك قال: من فمنهم 
الصغاتر.فهومن الذنوب من سواها ما فيقول: هدا وعل الكبائر، من هذا فقال: 

الحد:هدا ق واخلفوا بالحد، ميزك إنيا قال: وبعضهم 

ذلك؟أشبه ما أو عليه، عضت، أو فاعله، لعي من ~مثلأ~ هو هل 

منغيره —وذكره الله رحمه ابن:يمية الإسلام شخ ذكره ما هو ثيء وأعم 
•بأيه يعنى• خاصة، عقوبة عليه رئب ما هى الكثيرة أل قبل—: 

الحثمادت،أن وذلاكج الكبائر، من فهو بتينه خاصة عقوبة عليه رتب فإ 
يسمين:إل تنقسم 

ذلك،أسه أوما تحل، لا إنما أونل• حرام، إنما ت أونل عنه، الهي، وزد نم 
وصغيرة.حرام فهي صغيرة، إنما نقول: فهده خاصة، عقوبة لها يذكر أن دون 



واممبرهباوابي1نامإ،ر 
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منتكون فهذه -٦١، خاص وصما أو خاصة، عقوية لها يكر آخر، وقم 
الكبائر.

وفيها)أكر،، فيها إذ محتلم،، الكبائر لأن صواء؛ حد عل ليسمن، هي يم 
أنعنه افه رصي بكرة أي حديث هذا عل والدليل ذللث،؛ بين وفيها )أصغر(، 

ار1لأمحيىا,مجاتوائر؟«.الشيصلاد،ه>هوعفآلهوّئإقال: 
خاصة،عقوبة فيه وود لأنه الكبائر؛ من الزنا نقولت ذلك عل وبناء 

]الإسراء:آٌآ[؛ه قحنة إدث>كا0 الؤبمآ يمتوأ ولا ؤ تعال• ءالا خاص؛ ووصم، 
لميل ما أحن فهدا الشريعة، تقتضيه ما حب وين-حم حلية، مئه محلي والزاف 

الكبثرة.، تعريف

التعلم،عل التعليم يعرض أن ينبغي أنه بيان الحاديأثؤت هذا ول 
إذالأنه الحاصرين؛ عل منه كرم هذ"ا بل الحاصرين، عل منه إثقال، ٥^٠١ يقال،؛ ولا 

هذاليس سئنا، لا قال(! يريد، لا أحد كان إذا أنه المعلوم ومن أنسكم؟ ألا قال،؛ 
عليه.عرض ئد فتكون الحدين،، وقتا 

الرادأن ل: الظاهر أئمح5لم« »ألأ وسلم؛ عاليه افه صل \إرسو}اأ وهول، 
UJb وعلعلميه اممه صل الرسول، أن يعني،• الموال،، وليس والتنبيه، التشويق ^،؛
كثرهاإنه إذ وتنبيها، تشويها العرض نبذا عرصه لكن عذ^تهم، أن لابد وسلم آله 

بأكرأنيكم ألا الكبائر؟ بأكر أنبكم ألأ الكثائر؟ بأكبر أنبكم ألأ 
الكبائر؟.

الصلاةعلميه الرسول( كزر إذا أكثز، الانتباه ترعي يسوف هذا أن ثلث، ولا 
أخرى.رواية 3، ا؛كا بل قالوا؛ العرض، هلمءا مثل والسلام 



ابالإي4_انكت ٢٨

هيعليك الحقوق أعظم لأن ب1فاا؛ ارالإثتاك ت وملم عليه افه صل وقوله 
وأعدك.وأمدك، وأوحدك، حلمكإ، الذي وجل، عر اممه حقوق 

بلصنا؛ ولا نفعا لنفسك، تملكر لا أملثح، بطن ق وأك باشم، فأمدك 
الغداء،إليك، يوصل أن تتهلح لا الأم حتى صنا، ولا نفعا للأ، أبواك يمللئ، ولا 

وتعال.بحانه ذلك،، تول الذي هو النه ؤإنا الأب، وكذلك، 

وذلك،ودنياك، دينك، مصالح به تقوم لما قابلا فجعلك، أعدك، كذلك، 
ذللأجّوغير والعقل، والثم، واشلق، والبصر، مع، بال

١^؛؛،تعال؛ قال، والإمداد؛ والإعواد، الإمحاد، منه! وتعال فهوبحانه 

[.١٣٤-١٣٢^سلإ؛زنهلاهماء;

الدنم،;فأعظم 
حر،منه يأتك، لم الند وهذا ندا، وتعال بحانه فه قبعل أن الأول؛ 

ولأبمللأجىكإلأساولأصزاب

وهوالعق، من مأخوذ لأنه برهما؛ قطع يعني؛ الوالدين؛ عقوق، اكاف؛ 
اوداجها.تقهير لأنها للولد؛ العميقة ممينتج ومنه القطع، 

حقدون حفهإ ولكن والحدة، الحد ثم والأم، الأب بالوالدين؛ والمراد 
الأبوالأم؛

هلالزور، شهادة الراوي" من ~شلأ، الزور أوقول الزور، شهادة اكالنأ؛ 
تالزور— قول ~في نقول وكذلك، الم*مم؟ الثيء شهادة أو بالزور الشهادة المراد 
بالزور؟أوالشهادة بالزور، القول به المراد هل 



محاىرد1واببي1نامادر 
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تقولأن الزور؛ وقول زورا، تشهد أن الزور؛ بنهاية الراد أن الظاهر 
هدايكن لر محرم، قول كل الزور بقول المراد إن قلمنا؛ لو لأننا وذلك الرور؛ بشهادة 
الكبائر.أكر من كونه عن فضلا يرة، ليس ما الحرمة الأقوال من إذ ساليإ، 

أويامحللة، بشهادة الإنسان ينهل أن الزور؛ قول أو الزور، بشهادة فالمراد 
كذبا.بامحللة بنهاية يقول 

حالأُت،؛ثلاُث، لها الشهادة أن واعلم 
علم.بإ يشهد أن الأول؛ الحال 
بخلافه.الوافر أن علم بإ يشهد أن الثانية؛ الحال 
أوبوفاقه.بخلافه الواقع، أن لابمآ يإ أزثشهد الثالثة؛ الحال 

•علم بإ يشهد أن الأول؛ الحال هي الحق؟ شهادة هي فإ 
فيهايفع لا يل الظن، عل تش لا الشهادة فإن علم(، )بإ لقولنا؛ وانتبه 

فالغلنه بملثؤي( ر،ولم أللإ ثيد س ولا تعال؛ قال كإ اليقين، إلا 
وكذا،كذا رأيت القاصي~ث عند شهادتك ~في تقول أن أردت، ؤإن يكفي، لا 

يستفيدوالقاخي أمحلن، قلّت,،! حيث، علمصت،، بإ ثهدت لأنلئ، باصس؛ فلا وأمحلنه، 
محكملا إذ حا بمكم لا لكن قرينة، هذه تكون أن يستفيد )أمحلن( قولك،؛ من 
علم.عن صادرة بشهادة إلا 

 Uأنهشالا، لا فهذا بخلافه، الأم أن بملم بإ يشهد أن وهي الثانية: لخال ا
الزور.شهادة من يكون ما أعفلم 

—أيما—فهذا انتفاءه، ولا ثبوثه يعلم لا بإ يشهد أن وهي الثالثة؛ الحال وأما 



انالإيهاب كت
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دالإثتآلتخ إة علمر ح، أك لإس ثا مف وثُ ؤ تعال؛ اه لقول الزور؛ سهادة من 
لالإماء:آ"ما.ه »سمتُ عنه أولفيككا0 ^^١^َيل 

ذكرعندما متكئا يكون متكئا؟ يكون كيف مجلس® ممحئا ٠روكارا وقوله! 
الزور،شهادة عن ذكلم حنإ وحلس الوالدين، وعقوق وحل، عز باق الإشراك 

وحلالفروج، وحل الدماء، حل متقي صررها إن إذ أعظم، صررها لأل 
الأموال.

~آحر معه وشهد عمدا، آخر شخصا قتل بأنه شخمن عل إنسان فلوشهد 
عقدأنه إنان عل نهد ولو دماء؛ ؤإراقة قتل عليه فيريب زور~ شهادة وهي 

ولوالفروج؛ امتحلأل الشهادة هدم تضمنت فقد آحر، معه وشهد فلانة، عل له 
عليهافسيرب كاذب،— —وهو ريال مليول له ذمته ق بأن إنّان عل نهد 

الأموال.امتباحة 

الإشراكbل قليل، الوالدين عفوق -أبما-إل والداعي عثلمة، فايألة 
محانج(فقد القرابة، منها؛ ممر، الزور شهادة إل الداعي لكن قليل، تعال بافه 

ذللث،،أشبه وما والكراهة، واوشوة، الصداقة، ومنها؛ له، فيشهد قريبه، الإنسان 
فجلس.متكئا كان فلهيا 

ممحئ.والإنسان التحي.يث، جواز الفوائد—؛ ~من الخدين، ول 

الخارمثؤ-،اثن -وم؛ حالي حدقا الخ١ربي، ني، بن ض وحدثنح،  ٨٨
ذتؤاشُظو؛ه ضاتيٍنل م، ض اه;ن محي أنينا شب، لخدنا 

وهولالرور«•المس، ومحل وءمود،اصلدين، ^٩، ١٠قال؛ ِفيمح؛ 
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خدثناحنمر، ئن محئد حوثن1 الخميد، عد بن ١^ بن محثد وخدننا - ٨٨
مال!يى اص نمعن هالت بكر، أي_ا بن ١^' عسي لحدثتي ت مال معتة، 

ممال:الكتائر-؛ عن ئثل -أو الكثائز وسلم عله الله صل اض ونول يكز 
اتثاتر؟«؛باِ ار1لأ^ نقال: الزالدين«. وعقوى ومثناشى، باف، ))١^ 

ررفهادةانه: ظتي وأمحث شب: مال الرور"• ثهادة مال: —أو الرور ررمول مال: 
الئور«.

عيشمال: وف، ابن حدسا الأيلش، معيد بن هارون حدسي — ٨٩
اهونول أف هريرْ؛ م عذ العيث، م ص زيد، بن م ض بلال، بن نمحاف 

وماافءا رسول يا قيل: ؛ ٠١الئوبماين، السبع رراجسوا مال: وسلم علته اش صل 
وأكلبالحؤ، إلا اف حث؛ اكي المس وقتل والئحئ، محاق، ارالئزك مال: ص؟ 
JU  ،الغاذلأُت،اسثثات، زمدف ايأش، ثن؛ والقزلي اوثا، وأكل الشم

الئؤمنات(('ا'.

[tآلهوعل عليه اطه صل الحم، قال حيحإ ميله، مما أوسع الخدين، هذا  ١
المهلكات،.يعني: الومات،اا، الئع رءاحتيوا وسلم: 

رءالئزكممال،: هن؟ ما نئل: لما وملم وعلآله علته افه صل الني بثتها نم 
علميه.الكلام وسق واف،ا، 

نوعان:الحر راوالحر،، وقوله: 

وهووهوأعفلمه، ومعاونتهم، الثمامحلين بمساعيه يكون نؤع الأول: الؤع 
قتلهومحتا يكفر، فاعلمه أن أي: كمر، وهدا ونحوها، العمد ق بالمن، يكون الذي 



انالإيماب كت
٢٨٤صص 

كإحد، لأنه نقتله؛ فإننا تاب، أنه قرص لو حتى ردته، أحل ومن لأذيته، دفعا 
القرائنتقوم أن إلا اللهم ٠، بالسيم،ااا صربه الساحر ررحد الخدين،! ق حاء 

توبتهنقبل إننا ت نقول فهنا نصوحا، توبة وتاب هدا، عن ثؤع الرحل أن عل القوية 
توبته.تقبل لا فانه قرائن، يفلهر ولر نست،، يقول! أن محرد أما 

قالولهدا الأول، من أهون وهدا الركبة، بالأدؤية يكون سحر اكاف• الؤع 
عدوانباي الغر عل يعتدى الذي مثل هدا لأن يكفر؛ لا إنه العلهاءت من ممر 
لكن.

دونممرة والثاقت وكفر، ممره الأول! الذنوب، كبائر من الوعين وكلأ 
ازكفر.

يعبرالي وهي الثالث،، هذا بالخى؛، إلا افه حرم اكي المس ررومئل وقوله• 
المسالم،إ أحناس أربعة وهم الحصومة(، ؛)القس عنها الله رحمهم العلياء 

إلاقتلها تحال افه حرم التي النفوس هي هذه والمتأمن، والمعاهد، والذمي، 
يكوناو ، عره مل ان ملء سبا، محله؛محور فالمسلم سبا، إلا؛يعنى• بالحي، 

ذلك،.ثثازاتا،أوغأشثه 

منالأحاديث،، ق محبق ما يقيد بالخى؛؛ إلا افه حرم ُراني، القيد• وهذا 
القس.قتل إْللاق 

ؤإنياكانقبل؛لوغه، أيوم مايت، هوالذي اليتيم! السيم؛؛ مال اءوأكل وقوله! 
ومسب،والحنان، والعهلفخ، الرحمة، محل فهو يتيم، لأنه غيره؛ من أشد ماله أكل 

وجهئز،تمن اليتيم، مال أكل تعغليم 
(.١٤٦٠رقم)الساحر، حد ق حاء محا باب الخدود، كتاب أحرحه )١( 



واةمه1واببي1بياماذر 
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عللوتمث! مما أعظم هذا صار ماله، أكل عل أحد تحثأ إذا أنه الأول: الوجه 
اليتيم.كرحمة للرحمة مستحما ليس من مال أكل 

حملهموربإ الناس، فيتغافاله عنه، يدافع من له ليس اليتيم أن الوجه 
اش(ضألكطك•

أوإحراق، أو بأكل، اليتيم مال إتلاف واجلراد: السيم،ا مال ®أكل وقوله: 
أوغرذلك،.إفساد، 

أويقال:الانتفاع، وجوه أغيب، لأنه بالأكل؛ عر وملم عليه اف صل لكه 
أول.باب من فته~ منفعه لا ~الذى فاتلافه الاJنوب، كبائر من ماله أكل كان إذا 

قأوزيادة تفاصل \ذثو؛آ.' وق الزيادة، اللغة: ق اوبا الربا'؛ ®^٣٠، وقوله؛ 
نيادما.من الخرع مح أشياء 

أوبالعد معروفة هي هل لّا■ ٌّبوا وقد الربوية، الأموال هي الأشياء وهذه 
اممه:رحمهم االعلإء قولن عل بالخد؟ معروفة 

هيفيقولون: بالعد، معروفة الربوية الأموال إن يقولون: الذلاهر فأهل 
ررالأهبقوله: ق وسلم آله وعل عليه افه صل المي ذكرها التي الستة الأصناف 
والمنحبالبث، والبث يالشعير، والئعيث بالتمر، والثم بالقصة، والفصه بالدمت،، 

بثواءا؛تّواء بمثل، مثلا بالمإي؛ 
الراجح-،-وهو بالحد محروقة إما القياس-: أهل -وهم قال ص ومنهم 

به؟تعزف الذي هوالحد ما احتلفوا: ثم 

ا ٥٨٧رقم)نقدا، الورق الأم، وبح الصرف باب اقاة، المكتاب ت لم مخرجه أا 



انالإيماب كت
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معالموت إنه وقيل: والوزن، الكيل إنه وقيل: والوزن، الطعم هو ت فقيل 
أناش~ —رحمه مالك الإمام إليه ذهب ما هالاأ ق ثيء —واقريظ أوالوزن الكتل، 

والفضة،الذهب وأما الأربعة، للأصتاف ية يالنوالكيل— الهلعم هي العلة 
أوحليا، أو تبرا، أو دينارا، كان مواء والفضة، الذمب، من العلةت ق فالأصل 

ذلك.غز 

آنما—؛-الذكورة الستة الأصناف عل الاقتصار إل القيا يعص وذهب 
فاصل،نص هناك وليس العلة، ق احتلفوا افه رحمهم الحلياء بأن ذلكت وعلل 

التعس.يه حاء ما عل يقممبمر وأن محهولة، الحلة تكون أن فوجب 

فإذاسيئة، وربا نصل، ربا ئإن؛ افه— رحمهم العلياء يقول، ~كءا والربا 
محبa[ فض تاحثر ْع اوي، النحصل ؤإذا يصل، ربا فهو التفاصل حصل 

سيتة.فهوربا العقد، محل ق قبضه 

تباركاممه لقول الن،نوب؛ كبائر من وهو الرحم،؛، يوم رروالئول وقوله؛ 
0أ"صن زوم ه ■ثواقظ يثنأكنت \\\ pcأك ه ؤ وتال: 

سصبثتآء مثؤ ^١^ ئئغآ أو كنال ضتيؤ إلا يبرم؟ بجيز بجيم وش 
[.١ -٦ ١ لالأمال:ه 4 آشر وقل جهنم ومأويه أش ءرك< 

ولابقوله؛ الحديث، عموم حصص قد الكريم القرآن فيكون هذا وعل 
وملم؛عليه الله صل قوله من فيتتى فنزه؛ إل ممغزا أو كنال متكخأ 
فئة؟إل أومح؛زا لقتال، محرئا كان ما الرخم،،، يوم ررالأول 

والقذفالسابع، هذا الؤمغات* العاقلات ايحصنأت ®وهدف وقوله؛ 



وأيرهإالكبانر بيان باب 
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العفيفان،ادحص،تاتت ا1ؤمثاتاا العاقلات ررالاحصناُت، وةولهت 
الحرائر،الحصنان! وقيل! الكافرات، صد المؤمنات! ُه، رمتن عثا البعيدات 

العقائف،.والغافلأت! 

مثالهنعم، الجواب• الوُن؟ الغافل المحصن الرحل قدفح ذللث،، مثل وهل 
الرحال.خلاف، كم، قديهن لأن النساء؛ ذكز لكن 

بنسعد ص الهاد، ابن عن الفيث،، حدسا سعيد، بن فتته حدسا — ٠٩ 
م،صتياشينمحوينم؛أنزئولاه

اش!زئول ثا قالوا! والدنه،(. ويل ثئم ازبائر »من قال! ويآ اشُئويه صل 
أمهويثب أباْ، مثب الرجل أبا بمب رريعم قال• والل>يه؟ الرجل يخيم هل 

دشئجمح«.

عنحمنا بجار؛ وابن المش، بن ومحمد ثسه، م بن بكر أبو وحدسا - ٩ ٠ 
عئكامح;ذشعيد،ممينبج،صتج.)ح(ثخثضمحدئم، 

^١'.الإم، خدا ص همحا تفاق؛ لحدثنا 

منلأنه الكبائر؛ من لوالديه الإنسان ثتم أن عل يدل الحديث، هدا ]١[ 
العقوق.

الكبائر،من الوالدين عقوق أن عنه اش رصي بكرة أي حديث، ق مبق وقد 
قالوا!ولهذا والديه، الرحل يشتم أن استبعدوا عنهم اممه رصي الصحاة ولكن 
عليهاممه مجل رايعم؛،، وسالم! علميه اش صل قال والديه؟ الرحل يشتم وهل 



انالإبماب كت
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أباه،الرجز فسب الرجل، أبا سب فإذا كالباشر، اكسئب أن وسئم آله وعل 
بدلك.تسبب لأنه أباه؛ ب الذي هو فيكون 

وهلمحبه؟ من أيا يمس—، أن أبوه ب الذي للرجل يباح هل قائل• قال فإن 
جان؟أبوْ 

هنثلها ثقة ثثؤ ۶^^^١ تعال• قوله عموم هذا ق يدخل ربإ قيل- 
يسبالرجل فإن الرجل أبا ب إذا الإنسان بان جرت العادة ولأف [، ٤■ 

أشبهوما أث، أباك اممه لعن بل الثافت قال أباك، اممه لعن ~مثلأ~ت قال فإذا أباه، 
محبثه.إل الثيء إصافة باب من هذا فيكون حال، كل وعل ذلك، 

ئيء؟•كل ل الماشرة جرى بب العترون فهل قائل: قال فإن 
نحريسيط الفإن السبب،، عل مثنية المباشرة كانت، إن ننفلرت أننا فالخواب؛ 

بالحكم.نحتص الذي هو المباشر فإن عليه، مبنية تكن لر ؤإن المباشرة، جرى 

الصبيفخرج حمنله، ق مفرطة أمه وكانت، صبيا، دهس رجلا لوأن فمئلأت 
المباشر،هو لأنه السيارة؛ صاحب، عل فالفّإن سيارة، صاحب، ودهسه الشاؤع، إل 

الحال 3، السيارة، أمام أمه ئلقيه أن إلا اللهم يهف،، أن الصبي رأى إذا عليه وكان 
الحكم؛إليها يسند أن يمكن ولا باطلة، المباشرة نةولت فهنا التنصرفج، السائق يمللث، 
علفالضإن السبب،، عل مبنية المثاشرة كانت، إذا أما ،، الممزقمن اكمغن لعدم 

الميط.عل uلضإن الماشر، عل الضإن إحالة يخن لا أوكان المتيح، 

ثمفقتل، القتل يوجتح ما فعل بأنه شخص عل حماعة لوشهد الأول؛ مثال 
كانت،المباشرة هذْ لأن الشهود؛ عل فالقان هتله؛ تعمدنا إنا وقالوا؛ رجعوا 

الشهود.شهادة عل مبنية 



وايرئامالر بيان باب 
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الأمد،نأكله الأمد، يدي بين مخصا ألمي الإنسان أن لو الئازت مثال 
محاالضإن فيكون عليه، الضإن إحالة يمكن لا لأنه الأمد؛ عل ليس فالضإن 

الأسد.يدي بين الرحل ألقى الذي الرحل عل 
هدْل أصل الخدين، وهذا السسس،، ْع البائرة ل القواعد هي فهذه 

أبيهمسا ق تئس، من ومسلم اله وعل عليه الله صل النبي جعل حيث، السألة، 
أبيه.سب، ق مر لمبا كا فهو 



انالإيماب كت

يميم\ضووو\ذهباب 

حثثإِنناملم:ئ ش ئ زمحد اقو، نن ئ ^ - ٩١
بنأناف ص سب، أ-محدا م-؛ بى محي حدش اقك،ت ابن -قال حماد بن حط عن 

بناف عد عن علمنه، عن افحص، إبرامحم عذ المحي، محل ص لي، 
قلمؤز كان من الحنة يدحز رالأ قال: وملم، عليه اممه صل اقل عن منعود، 

زنظ^!١ ٧ بجوف أذ تحي اويل !ة زيل: ي، من ذئ؛ 
الأاس<اااا.وعط الحق بمي الكو >لآاشَطتح4اياو، ط؟اثاو:

افحمال الحإلرا تحب حمل افه ارإن وملم؛ آله وعل عليه اف صل قوله [ ١ ] 
نتصوره،أن يمكن لا هوأمر بل المخلوق، حمال مثل يكون أن يمكن لا وجل عر 
الذيالوجه عل حمل هو لكن وعلا، جل صفائه بقثة نتصور أن يمكن لا أننا كا 

بالحإل.أول الحمل ومعطي وجلاله، يحفلمته يليق 

يه:الراد فهل الحهال؛'، ارمحب وملم: آله وعل عليه الله صل قوله وأما 
الصورة؟أوحمال التجمل 

ثوبهيكون أن محب الرجل إن الرجل• قال لما لأنه الأول؛ هو دابواب• 
أي: ١٠الخإل تحب خميل الله ؛؛إن وملم: عليه الله صل غال حنة، ونعله حنا، 

انللأنليس الصورة حمال لأن الصورة؛ حمال بذللث، الراد وليس التجمل، بمب 
للجملولا حملا، ه نفيجعل أن الصورة ئيح ان للأنيمكن ولا مدرة، أي فيه 
علالله محثة رئب إنإ وملم آله وعل عليه الله صل والسي محا، ه نفيجعل أف 

الذينعل رد هذا وق وجل، عز ايله محبة لينال يدركه أن للإنسان يمكن أمر 



ذميمباب 
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افإل و£وتب بالتقشف؛ يأخد الناس بعض فإن بالتقشف، تعال اض إل Jتةئبون 
تحملهق منلئ، تعال اممه إل أحب تحمل الذي هذا إن الرحل! لهذا فنقول بذلك، 

تقشفت.كونك من 

التجمل؟أم التقشف تعال! اممه إل أحب أبمإ نسأل! وهنا 
مقفولعملت الذي العمل هذا ونقول! أحن،، التجمل أن والخراب! 

ؤيقول!قفرة— بيئة ق كان —إذا الإنسان يتواضع أن إلا اللهم وحل، عر اش عند 
الفاصلثرك إن يقال! قد فهذا لهؤلاء، منامة ثيابا فلبس يلو-يم، اكسر أن أخشى 

مستؤين،الناس كان إذا أما اوق، المصالح من المقفول عل يترب، ما حل أس 
الثياب.بحن عليه وحل عر الله نعمة يظهر أن للإنسان فينبغي 

-مثلأ-حميل كثا.؛!، الفتنة، إل يودي التجئل أن لوفرصنا -أيضا- كذللث، 
لماتتجمل؛ ألا الأول نقول! الخال هذه ففي يه، الناس لأفتتن بالثياب، نحمل لو 
ذكرهه.أنت، أمر ق — الفتنة هذْ حراء —من تصاب وربإ الفتنة، من للث، ذق 

أوأو بالقميص، أي! بالثوب؛ التجمل يكون هل ئائل! قال فإذا 
هوعام.فالخواب! أوالسروال؟ أوبالإزار بالنعل، 

التجمل؟.باب س اللحية تسيية يسمى ما هل ئائل! قال فإن 

الثيء،بحص عليه فيجور لتتماوى الخلويل؛ يقص ربإ لأنه لا؛ فالخواب! 
إالطو؛لإ قص إل وبمتاج عليه، فيجور القصر، قص إل نحتاج وحينئذ 

عىكلامحا تعيد؛ بن وسويد القميؤي، الخارمث، بن منجاب، حدسا - ٩١
عذعذإبواييم، الأعمش، عن منهر~؛ ابن أح؛رنا منجاب! -قال منهر بن عئ 



انالإيهاب كت ٢٩٢

النازيدحل ارلأ ونتئم: عله افه صل اف رئوو قاو محال: اش، عد ض عكنه، 
خق1ثاو منه و أخد ١^٤ ولا:يخز من خد مئقاُل محله أخدِفي 
كمياء«.مذ حردو 

بنآبال عذ ءاJدنا داود، ا؛و ^^١ بشار، بن محمد وعدسا " ٩١
افُعلهصل ١^، عن ،، tilعد عذ عشة، عذ ضأإن\ي؛< مصي، عن مملن،، 
أ.مذ؛،^٠٠١ دية مئثاو ينه ئ0ِفي مذ الحثة ررلايدحل محال؛ ومثم 

ومطلقمطلق، يحول نوعان: الدخول الخدين،: هدا مثل ق يقال ]اء 
يالنبةبعدايسؤ يسبق إ الذي يعني: الطلق، الدخول هو هنا، فالنفي دخول، 
المار.لدخول بالمبة بنعيم يسبق ولر الخنة، لدخول 

يدخلهالا يعني: ^^٠؛ خد مثقال محله ق أخد النار يدخل ®لا فقوله: 
محوله:ق يقال وكدللث، منها؛ تفرج ثم ذنبه، بقدر يدخلها لكن فيها، تنلد دخولا 

صشإقالم-مذمح«أي:لأدظهادخولأمطلقا،ررلابدخل 
الحنة.يدخل ثم كبر، من معه ما عل ءدابv، يعد إلا يدخلها لا أنه بمعنى: 

أنهعل ال.الة اتممرة للأدلة ظاهره؛ خلام، عل الحديث، هذا حملنا ؤإنإ 
الكافرإلا الحنة دخول من ئمخ لا وكيلان، انض، الكافر إلا ازر ق نحلي لا 

ذكرناؤما عل نجمل أن فتعيرأ، المحص، 
حزدلحثة مثقال محلبه ق من تنرج أنه الشفاعة: حديث، ذلك، عل والدليل 

مزإيإزمزالمار.

ينغزلا أقن إن ؤ تعال: بقوله ~أيقا~ يقيد الحديث، عليه يدل الذي هذا نم 
يغفر.لا الكإر إن يقال: أن إلا ]الاء:خأ[؛ ه ياء لش دؤث، يئن ما ثيم آن 



uU  النارثو؛؛الحل مات وعن است قينالحل باه لإيشره •ز4ات

uU  ض Lu• اسةدض سل  ٥٥٧لإ
الثاروخإماذفركايحل 

الأعنس،عن ووكح؛ أيٍر، حدسا نمر، ئن ، ٥١عد ئن محقي حدتنا - ٩٢
رقالوملم، عله اممه صل اممه وسول، محال وكع! —محال اطه عند عى شقيق، عى 
باقيشرك ق\رن رامن مولت وملم—؛ عنه اف صل الله ومول ممعن، شر! ابن 

ا-بمثة.يحل شيئا يئركيافه لا مات وش آنا؛ ونك النار"، يحل نيئا 
ثنائ،أثو خدننا مالأ: ثنو_،؛ زأثو ثنه، م ن م أبو ^^١ -  ٩٣

وملمعله اممه صل الس أش ؛ محاو جابر، عن ئثاف، أنج( عن الأعمش، عن 
ثقاباق يرك لا  oU _» :Jقثاالو;ءقان؟ نا ،! ٥١ننول ثا محثال: نخل، 
النار،،.نقايحل بافه يشرك مامحت، وض الخثة، يحل 

عر؛1^1 تن وحجاج ،، ٥١عثد ئ ل نلح العيلأئ ابوأيوب وحدينج، " ٩٣
بنجابر حدسا ١^^، أي عن مرة، حدسا عمرو، بن الملكا عبد حدسا دالأت 

لايخركافه لقل راض مول: وملم عله ١^ صل رشول!ش تمم، محال: عنداش، 
الزتم:آبو محال ايوب،: آبو محال النار،،. يحل به يخرك لقيص وض الخثة ذحل ثقا به 

محال:هثام—؛ ابن ~وهو؛ معاد أحمتJا منصور، بن وحدشإنّحائ، - ٩٣
بوثيه•قال؛ وتلمم عله افه صل، النه أفيئ جابر؛ عن الربم، أي، عن أف، حدينح، 

ئمحي محئكا \1و: ا;ز، ئال :؛1,_؛ ثائ ١^، ئ محي زلجد5ثا - ٩٤
ممتمحال؛ ئويد، بن العزور عن الآحداسا، واصل ص مننه، حدسا جنمر، 



ان،الإيماب كت
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الثلأ؛،عي جزيز ر)كف ئال: أنه زطآ؛ اشُهم ضل الئت ض محدث، أنام 
ؤإلوئى ؤإل محلت! الخنة،ا. يحل ثقا ياض بئرك لأ أمتك مذ مات مذ انه 

رءوإذرنىوإذثزيى«.محال: ثزيى؟ا 

د1لأ:خاوتثاعثاثد:ذمحمحينجم،نمحينحناش؛ 
نذى أف ١;^ ض ، ٣١محيت م محال: م، ك الذارجح، ثد 

١^محث، محال: ه، م أنا أف خدنة؛ الدلئ ١^٠٣ أتا أف خدئت؛ :نم 
أثثثم يجأ، ئؤ ^١ أئثة م أنص، يؤب، عانه وهويجأ وملم عله اض صل 

ذِلك،عل س افُثلم ^٠ ١٩هاَل:^همد مذ  u» :،Jمما
هلت،:نزيى،ا؛ ؤإذ زنى ر>وإو : هاJ نزى؟ وإف ونى ؤرف ملت،؛ الخثة،ا؛ يحو إلا 

الثاُعة-:-ق هاJ م -ثلاثا-؛ ثزيىا< وإذ رش راوإذ محال؛ سزيى؟أ ثإل رش ثإل 
أبي(أم، رغم ثإل موو،ت وهو در ابو لمج يال• در"؛ با أب رعم ُعل 
؛.١١١٠^

وأنهالشرك، من والإاءْ الإخلاص، فضيلة عل تدل، الأحاديث، هده ]١[ 
زمناالعابد يعط لر ما التام بإخلاصه يعتلى محي الإنسان وأن الحنة، لدمحول سثب 

ءلويلأ،ذامرلخ

راويين،اختلاف عته—: افه رصي عود مابن —حديث، الأول الحديث، فقي 
الله:رحمه نمير ابن وقال وملم، عاليه الله صل الله رسول قال اممه• رحمه وكيع قال 

التصريحفيه اكاق أن بينهإ• والفرق وملم، عليه الله صل اف رسول سممتإ 
وعدمه.السءإع محتمل بالمغل الرواية فيه والأول بالسءإع، 



V ض باب  uU  است قينالحل  ٥٧؛؛٠^٥uU jtj  لحو ثرىLUI ر

للسإعالحتملة رواتهم تعم عنهم افه رصي الصحابة أن المعلوم ومن 
شيخهعن قال إذا فإنه غيرهم ق المدلس بخلاف عندهم، تدليز لا لأنه سإعا؛ 

متصلا.الحدث يكون محلا بالتحدسثا، يصئح ولر محلان، محال ت عنه— روى لذي ا— 

ماليس ولكن متصل، فهو )قال(، قالت إذا فإنه بالتيليس، يعرف ل؛ من أما 
الراؤيان.احتلف ولهدا ملع، بالفيه صرح كالذي بامحاله حكم 

يحلثسا يافه يشرك لا مات ®من وسلم! أنه وعل علميه اطه صل وقوله 
التوحيد؛لكال المتضمن الثزك نفى وشتا وعلامات، شروط له فالتوحيد الحنة،،؛ 

وحل.عز افه صفات إثبايتن، ل القاعدة هي كا الضد، كال به يراد قد القي لأن 
توحيدعنده ومن حالصا، توحيدا عنده أن معناها! يشرك،، ®لا فقول! 

يمكنلا يحني؛ أبدا، الإسلام فرائص ييغ أن يمكن لا شرك— فيه —ليس خالص 
ولهذاوالحج؛ والصوم، الزكاة، ينع أن يمكن ولا بل —مثلا—؛ الصلاة ييع أن 

الحق،،؛يحل شقا ُاش لأ قاث )رثن واللام: الصلاة عليه الرسول قال 
محال؛اكاف اللمففل ق تأمل ولهذا والوحيد؛ الإخلاص كال يعي الشرك نفل لأن 

الئاراا،قاك،ألالحته،ؤثنئنيزيدخل ررثنمضَلأمكلأفئادخل 
ؤإناالحنة، دخل شيئا بالله يثرك لا مات ومن عنه-: الله رصي عود مابن -أي 
وسلم؛آله وعل عليه الله صل قوله وهو بالفهوم، أخذا مسحود ابن ذلك، قال 

الثار،،.يحل ثقا دالل4 يشرك مايثح ®من 
عليهالله صل المي أن عنه؛ الله رضي جابر حدينر الله رحمه المؤلف ذكر ئم 

يشركلمه ومن الحثة، يحل شقا به لا افه لهن ررمن يقول؛ وسلم آله وعل 
تماما.عنه الله رضي عود مابن فهوكحاوسث، النار،،؛ لحل له 



اذ،الأو«اس كن
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رغممض• در'* با أف رعم ررعل عنه؛ اش رصي ذر أي حديث ل وقوله 
لأنهان؛ الإنذل أي: الدل، عن وهوكناية وهوالتراب، بالعام، ممزغ أي: أنفه، 

يذل.إلا التراب عل أنفه يتمئغ لا 
اللهرصي ذر أبا لكن السابقين، الخديثن مثل عنه الله رصي ذر أبي( وحديث 

ررؤإلقال: نتزد،اا، محإو رثى ارثإف قوله: ل واللام الصلاة عليه الشي راجع عنه 
دو-بمباولا الذنوب، كبائر من والرقة الزئا لأف وذللئ، »>^J،؛؛*، نإل ودي 

الخنة.إل مآله فيكون النار، ل الخلود 

الإيإنمع تضر لا إنه قالوا: الذين ارجتة، وأمثاله الحديث، تهدا ءسلث، وقد 
أوبالحق، إلا تعال افه حرم التي النفس قتل أو أومرق، الإنسان، فلووري معصية، 

النارإلدخول مستوجتا يه يكون ولا إي،انه، ينقص ولا يفر، لا هذا كل الخمر، مرب 

الوعيد.نصوصي وتركوا الوعد، بنصوصي الإرجاء أهل فتمسلث، 

وتركواالوعيد، بنصوص تمثكوا والمعتزلة، الخوارج عكسهم وعل 
الوعد.نصوص 

أحاديث،إن فقالوا: وفضله—؛ الله —بحمد والحإعة التسة أهل وتوشط 
العامة.القواعي، عل ينزل منها وكل ثابتة، الوعل. وأحاديث، نابتة، الوعيد 

إلايستحئه لا نيئا، يقتفي لا الوعيد كان إذا ما يتفلر الوعيد؛ فأحاديث، 
استحقاقباب ومن التهديد، باب من أنه معنى عل محمل فإنه المحض، الكافر 

الكإل.وجه عل لا لكن الوعيد، هذا 

يعدبالكبائر من بكبيرة العاصي إن فيها: يقال الوعد، أحاديثه وكذللثؤ 
له.وجل عز الله يغفر أن إلا ذنوبه، بحسستإ 



النارلحل ثركا مات و«تى است قينالحل باس لإيشرك مات عن باب 

الفوائد؛من عنه— اف رصي ذر أبا حديث — الحديث هدا وق 
والرقةالأعراض، عل اعتداء الزنا لأن والرقة؛ الزنا قح عل دليل أنه - ١ 
ثزيى«.نإو زئى، ررؤإن وملم: عاليه افه صل قال ولهدا الأموال، عل اعتداء 

أنيعدل، أن منه وأراد أحد، جادله إذا للمفتي يجوز أنه عل دليل فيه ٢— 
عنه،اممه رصي ذر أبا وملم آله وعل عليه اممه صل السي قابل ما بمثل يقابله 

جائزة،فقال؛ حرام؟ أو جائزة هده قال؛— مسالة حكم عن سأله ~إذا مثلا فيقول 
جائزة،فيقول؛ جائزة؟ السائل؛ فيقول جائزة، فيقول؛ أجائزه؟ التفتي؛ فيقول 

أنيماول الماس بعمى لأن أنفلث،؛ رغم ؤإن جائزة، فيقول؛ ثلاثا، كررها فإذا 
واسعا.افه جعله ما يضيق 

هدا؟عنه اممه رصي در أبا حديث بمثل العوام بمدث هل مسألة؛ 
أنيجثى فانه ؤإلأ بأس، فلا لهم، يي، أن يريد المحدث كان إن الحوابر؛ 

وشعتنتسعة قتل الذي الرحل قصة عن العامة نحديث، أيقا ذللئ، ومثل يمتتتوا، 
امتحظمتوبة؛ لك ليس العابد؛ فقال توبة؟ من له هل فقال؛ عابدا؛ مأل نم نمتا، 
منله هل فقال؛ عالما، سأل ثم المئة؛ به وأكمل العابد فقتل نقنا، وتسعين تسعة 
ظالمون،أهلها بلد ق أنت، ولكن الموبة؟! وبين بينلث، يجول ومن نعم، قال؛ توبة؟ 
الموتجاءه أن فحصل فخرج، توبتلئ،، لصي يعتي• العلانية؛ القرية \ل احرج 

تحالاممه وأنزل الحدانم،، وملائكة الرحمة ملائكة فيه ونحاصم الهلريق، ثناء أق 
هداالرحمة؛ ملائكه فقبضته اوحمق، ننلائكة الخاصم وكان بينهم، فحكم مالكا 

الماس.به يمدث أن ينبغى لا أيما الحدين، 
مننحثى كان إذا الأحوال؛ ثراعي أن له ينبغي الإنسان أن فالحاصل؛ 

فليتجته.به بمدث أن إل ضرورة هناك وليس فتنه، حويثه 



_س^^ٍ___محمم_

وملم؟عليه الله صل الله رسول عنه الله ونحى أبودر يراُح لماذا مسألة؛ 
واحتإلللتأكد ومراجعة للمعارصة، مراجعة نوعان! الراجعة فيقال! 

للتآكد.المراجعة هي؛ ذر أي من حصلت واش الأحوال، أسوء 
اشزكريا! له فقال بالولد، اللام عليه زكريا بئر تعال الله أن ةلااث٠! ونفلتر 

مايفعل اممه كدللث، له! تعال اممه فقال عاقر، وامرأي الض بلغني وقد ولد ل يكون 
تكالمألا آيتلث، فال! ويهلمتن، ليتأكد يعني! آية، ل اجعل رب يا رد؛ ثم يشاء، 
قدكان الذي اليأس عنه يدم، حتى يتأكد أن فهويريد رمزا؛ إلا أيام ثلاثة الناس 

مل•من ه نفعل استول 

-بما،بأس لا وهذه والهلمأنينة، للتاكد مراجعة نوعان! الراجحة إذن! 
واللام.الصلاة عليه الشي يعارض أن بجون فلا للمعارصة، ومراجعه 

يهيثرك لا افه لقي من وسلم؛ عليه الله محل قوله ؛؛ن التوفيق، ما مسألة؛ 
ئمحزاوممتمندا ا مؤمثيضل وش ؤ تعال! وقوله الحنة، يحل نيئا 

لاس:*اا،[؟ه ٠^١ ي لحهثن 

والصحح؛بالأول، أخذوا والمرجئة بالثاق، أخذوا الخوارج الجواب؛ 
استحقه،ما هازا جهنم، فجزاؤه حق بغثر نفا قتل من أن فيقال! بينهإ، الحمع 

ذكرقد تعال الله فيكون والإيإن، التوحيد وهو الخلود من يمغ ماع هناك لكن 
القرابةلوقلنا. كإ يهب، الينفد فلا رم!عه ما له محوجلم قد السب ولكن بهب، ال

يكونقد الموانع، س ماع فيه يكون قد يرث، قريم—، كل فليس للميراذإ، سبب 
ذللئ،.أشبه أوما أوقاتلا، رقيئا أويكون الدين، j، لاينه نحالف ولكنه هوالأب 



بضمهواه1هرساندال!لإإمم1لأاض
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صهمس1وم1و:لإإمم1لإاس

ضئن محثد )ح( بث. حدثثا تمحي، ن ءئ حد؛ثا - ٩٥
القي،لإيد بن قطاع ض شهايت،، ابن عن القق، احندا مقاربح—؛ —واللمظ 

مال:أية أإم0، ١^ الأسود بن المقداد عن الخياو، ثن عدي بن اش عبيد عذ 
يديإحدى صزب مماو؛وني، الكماو مى وحلا لمت إف أرأيث اش؛ وسول يا 

اشأزثوو  Ijافاءتلث ض؛ أنشئ ممال: ثجزة، مر لأل م ممطعها، بالثنف_، 
مملث،:3ال: متأل4،،. لا ١١وسئم: عله ، ٥١صق ، ٥١زئوو ئاو ماوها؟أ أف بند 

،٥١رسول دال أفأهتلمه؟ قطعها، أف بند دللئ، قال م يدي، ^ ٥٥قد إله ^ ٥١رسول يا 
ؤإJااثثمتله آذ مز بة1زكالئ، قإنه محلته قإن و1ذظثآ ررلأ وتلم: عله ، ٥١صل 

دال(اااا.ام ممثه مول مزآذ بشزكه 

تعوداها قالالرحل هدا بأن العلم مع الكلام؛ هدا تأمل اممه، سبحان [ ١ ] 
"محايظهر-•

آذمز بئتزلته ؤإنك متيه آذ مز بئثزكك قإنه محلته ررقإئ قوله: ومعنى 
مذهبلأن الكفر؛ وليس العياب، استحقاق يعني النزلة: دالاا اكب ثلمته يقول 
الكفر.يوجب لا القتل أن والخاعة الثق أهل 

يقتصأن عنه  ٠٥١رصي للمقداد شل الواقع: ق لسسّثإ مقروصة مسألة وهنا 
يده؟قي كإ يده تقي بأن م3؛لال_ا الكافر، هدا من 

ضرمضمون،الخرب حال وأموالهم الكافر؛المسالمين فحل لأن لا؛ الخراب: 
أملم.ما عل أملم أسلم، فإذا بمضمون، ليس معهم فنلنا أل كإ 



انالإيبماب كت

اوزاق،ه أنينا قالا: حمد؛ نحمد;ن إ;تري، ئن إنخاق ه - ٩٥
بنالوليد حدسا الأئصاري، موسى بن إنحاى وحدسا )ح( منم. أحنثا قال: 

"^٠^١ءص جريج، وابن الأوراعي أما الإسناد؛ الرنري،:يدا عن حمنا جريج؛ 
\ٍن1قو خدنه: قفى ضن زأثا خدثه؛ ق الثث قال ي فه. انشق ثاو: 

لأدأهُقال:لأبمَبجاه/
عنأنحرفييوس، يال وف، ابن أ-محدا يش، بن حرمة وحدمحي " ٩٥

بناف محي أف اهدعي؛ ئم اللتى يزيد بن عطاء حييتي قال؛ شهاب، ابن 
خلنا-وكاف الكندي ١^ ئن قنرو نن افداذ أف ^؛ الخثار ثن ثدي 
قال:انه ونئم—؛ عليه اممه صل الئه رسول ْع بدرا سهد تن وكاف زهره، لسي 

اللنث.حديث بمثل يكز ثإ الخمار؛ مى رحلا لست، إف أرأث اممه رسول يا 
وحدسا)ح( الأحمر• حالي أبو حدسا سيبه، أي( بن بكر أبو حدسا — ٩٦

عنالأنس، عن كلامحا ئناوثه؛ أي عن بن ؤإنخائ( كزي،، أبو 
اممهزرأسول بعثتا ئاز،أ ثنته— أي ان حديث —وهدا رئي ن أنامه عن ظتنال، أي 

ممال:زحلأ ئأدزكئ حهننه، من ا-اءتقات قصثءحنا مرية ق وسلم ■ءل؛ه اش صل 
عليهاممه صل للبل قدكزية ^، من محنى ق موبع قطعنته؛ ،، ٧٥١إلا إله لا 

قال:الأو4ُوقتلثهأأ«. لأإلهإلأ »أقاو: زنئم: ئيه ضل ، ٥١زئوو ممال وشم؛ 
محائاو:محسصيني

Mض: ٍثاأوءنىقئأقأنشن:زئد، 
؛ljثاَل: أناته-؛ -ض: ال؛طي ذو خر:ثةوهُ شو أمحل لا زاه، زأنا تند: 



سمهنلاعاضساىهل؛لأ|مم|لإس

يتقه'ألدبذ ويظويآ ق؛ؤىط لأ حئ ويننأرمحر ؤ ١^ يم ألم رجزت 
ألتريدول وأصحابك وأثت فتنة، يكوف لا حش ماثلنا مد سندت مثال نهده؟ 

مائواينىيرلئاال١ل
ظسال،ابو حدثنا •حمن، أحإتثا هشن؛؛، حدسا ^؛، Jjjjlيعقوب حدثنا —  ٩٦

عليهافه صل اممه ومحول، بعثنا داو(1 محدُثا؛ حارئه ين ريي بى اصامه سمعت، مال،! 
منورجز أثا ولحمئ مهرمائم الموم هصبمنا جهينه، من الحرمة إل وملم 

الأنصاريعنة مكفث الله؛ إلا إله لا ماو! عتنناه ملنا منهم، رجلا الأنصار 
وسثم؛عليه افه صق البي دبك بالإ مدمنا مالنا مالا؛ قتلته؛ حش يرمحي وطعنته 

ثازئوjاشإواملت: ماو: ^^^طنممحبمةاداو;لأإلأإلأاهل مماJلي: 
دنازال،ثكئثَثاثاو: ه(. إلا راأقكهبمJظداJلأبم مثاو: مال،: ! ^١١كال 

ممحأص،ملذَلكاو؟ل
اممه،إلا إله لا مالوا: ولو نقاتلهم لا لماذا يقول،: الخوارج، من هذا ]١[ 

ماتلناإننا هال،: العجسب،، الحواب بيدا عنه الله رصي ّعد فأحايه مدنين؟ ماداموا 
حتىفتقاتلون الأن أنتم أما فتنة، تكون لا حتى والسلام الصلاة عليه الرسول، مع 

الواسر.هو وهدا فتنة، تكون 

تعال:لقوله تقدم؛ ما له عفر أسلم، إذا الكافر لأن ذللث،؛ تمش ؤإن،ا ]٢[ 
__£،ممد ثودإ ؤون ثت، هد ثا لهر ثمن ثفهوأ إن يكهموأ لمحيى ل ثؤ 

يسلمحتى قبل، من أسلم يكون ألا تمي فلهذا ]الأنفالتخّا[، ه آمحييرى> سقت، 
سبق.ما له فيغفر 



انالإيهاب كت

حيىعاصم، بن عمزو حدسا حراش، بن اختن بن أحمد حدسا — ٩٧
حدث،محرز بن صفوال احي ابى الأثثج حاليا ال محدث؛ م تم،ت داو،ت معتمر، 

بنعنعس إل يعن، انحل اممه عد بى حندب أف حديث،؛ انه محرز بن تنولأ1 عى 
•احديهم حم إحواك ثى ثثرا ل اجح مماوت الرم؛ ان قه رش ملأنه 

ثاو:أضو؛ يس زء يئدب، ؛ Ifقو\:نخع\ ^^٠ بم، 
المثنسحسر إليه ا■يدين، دار ثلنأ ا-قدسثه دار حس يه، محديوف كنتم نأ محديوا 

افرسول، إل بعألأ ص ا-نيكلم أف أريد ولا اتقكم إي قات،؛ رأسه؛ عذ 
القواتام الئرؤئذ، ئ موم إل اأسبيال( ئ بمثا بمف وملم عليه اممه صل 
قتله،له يصد اثنلمئ ئ زحل إل يفصد أذ ساء ^١ اثئرىر^ ئ زحل ئقا0 

يلتازيد~؛ بن أمانة انه يحدث وكنا —قال: عملته قصد النلمل ئ رحلا تإف 
اهُئيهصل ١^، صأل محاءَ قثلهُ ١^؛ قاو: ١^،:، م زقغ 

قال!سأله ئدعاه صغ، كبمت، الرحل ثم أحترم حس ماحترْ؛ سألة وملم 
لهزنش - زثلأ؛ا ئلأنا زيل انمن ل اشَأزجغ ننول :ا قئته؟«؛ ))لم 

افزئول اشُ؛ ١^ ١^ لا الئي نأى ^١ و، ظث، ؤإو ^;١-؛ 
افهإلا إله بلا ثشغ »ةكم1، قال؛ ٣؛ ئال؛ >اأةتلته؟«، زنئم عنه اف صل 

نئج»ؤص قال؛ل؛ انثغفز اش زئول قال؛:\ الماثة؟!((، يزم جاءث إذا 
راص؛ بموو أذ م ثرية لا سو ثال؛ الماةة«، يزم جاءت إذا اشُ إلا تلا؛نه 

المائة«لا؛.يزم إلاافُإذاجاةُت، تفحئلأإله 

الصلاةعليه الرسول وأن الفعل، هدا عظم عل دليل هدا أكرا اض ]١[ 
وحعلإ اض؛؛؟ إلا إله لا يال( ما بند ررأقتلته عليه؛ يكرر وجعل منه، تأثر واللام 



واد،سمهلصسأذهل؛لأإممالأس

يومجاءت إدا اممه إلا إل4 بلا ئصع رركمن يقول! القيامة، يوم عياب من محوفه 
الماةة«.

قأما القلوب، ق عثا ننقب، ولا الدنيا، ق يالظاهر يوحد أنه عل دليل وهدا 
اشلقول، الذلاهر؛ ق بإ يوحد ولا القلوب، ق بإ يوحد بالعكس، فالأمر الأحرة، 

تحال•ولقوله لااطارقت،م~ه[، بتأيويوه يوم لثادوأجأ محج؛وء ء وتعال! تيارك 
.؛1 -'١ لالعاديات:ه يألقدوره ما ۵^٦وحصل آلنبؤر ؤ( ما بعز إدا يعلم ثلا أؤ 

فيهلباس البرنس• رأسهرُ ص البرنس خثر إليه الحديث دار ررمحلنا قوله! 
فيه.متصل للرأس، ■غط\ء 

كإبالأمر، اهتإمه لهم ليب؛ن إليه~ الحديث وصل ~عندما البرنس حر وق 
إلوصل لما عنه الله رمحي بكرة أي حديث ق وسئم عليه الله صل النبي فعل 

فجلس.متكئا كان الزور، شهادة 

أنهللناس يبين، أن ان الأنأراد إذا هدا، وقتنا حتى ممرا، محصل هذا ومثل 
يفعلأنه المهم! ركبتيه، عل قام أو مشلحه، ننع أو غرته، وضع بالأمر، مهتم 
أراد.بإ الاهتإم عل يدل فعلا 

الفوائد!س عنه الله رمحي البجل عيدالله بن جندب حديث، وق 

إلالناس يدعو أن المهمة— الأمور —ق ان للأنينبغي أنه عل دليل — ١ 
لهم•ويمح، ليحييهم، الاحتاع، 
الحديث،،أؤلرافج الناس يتبادل أن المجالس! آداب س أن —أيصا— وفيه ٢— 

قجلس إذا الناس بحض يفعله لما حلاقا واحد، رجل يالحديث، محتص لا وأن 



انالأيماب كت

بلالخلمساء، هع الأدب حلاف وهذا له، الكلمة وجعل المجالس، تصدر المجلس 
عنده.بإ محالرّثإ وكل الخديث،، أمحلراف الناس يتجاذب أن ينبغي الذي 

الذينالخوارج أولئالث، عل الرد ءنه~ افر ~رصى عبدافر بن جندب وأراد 
اشر،إلا إله لا يقولون! السطمين أن مع دماءهم ويستبيحون المساإمين، يقتلون 

ضزض:أنظضهمةلكم،ويذال:لأبمألأاه.



«I-U_a؛،طينا١^٤ بابمواص،ه؛،انيجمو 
٣٠٥—— =—ت

سه:»ضخقثااضحشوثه

.همح-بج:ق1لأ:نئاو:ئاقنى؛ ^-محمحين>ب، 
^-٠٠تحر؛ وابن !بوأساته، حدساثثه، \ئا بى بكر أبو وحدسأ )ح( القطان—. 

)ح(وتئم. عله افث صل السل عن عنز، ابن عن ناؤع، عن اش، عثد عن 
اْينعن ثاؤع، ص مالك، عل مرات مالت له~؛ -واللمظ عض بن عض وحدسا 

منارا.قيش ^٨٤ ٠١١علثا حمل ررس ؛ داJ وسلم عيه ^ ٥١صل، ١^٠ أو عمن؛ 
-نئن:محني خذي M■ ؤو;-ي شة، خدكاأئومينم - ٩٩

اللميعن أمحه، ص تلته، بن إياس عذ عثاو، بى 'ءكرمه حدسا المقدام-؛ ابن 
منااا.هلميس الس؛س علتنا تل رامن مال! وسئم عل؛ه اش صر 

١٠ الأشعري،ثزاد نن اله نعتد ثسه، م بن بكر أبو حدثتا - ٠
عنموتى، أنج( عن بنية، أي عن بزيد، عن أبوأتائه، حدسا دالوات كزس-،؛ وأبو 
٠١١مناملتس السلاح علتنا خمل ®من مال؛ وتلم عليه افه صل البي 



انالإيماب كت ٢٦

طو،فزواضأه:)رضظظشىث((.
\ؤسيد ئ -نئن: بمقوب خدي نعيد، ن قظ خدي - ١٠١

كلامحاحازم؛ ابنأبي( لحدثنا عياف، بن محمد وعدساآبوالأخوص )ح( الثاوي—. 
عليهاشُ صل آض ننول أف م عن أبيه، ض صا!ح، م ئن نهم عن 

ي،ثا،ؤتيثاممنا((ااا.وئ؛ 

المن!•يدين الأمة هدْ ق اللحول( نفي فيه هدا [ ١ ] 
الغش.الثان: وال—، السلاح، حمل الأول: الس، 

ليسفانه ثخص، عل السلاح محمل الذي أن ثلث، فلا السلاح، حمل أما 
اممهصل الّثي قال ولهذا العدوان؛ من يكون ما أعظم هذا لأن صالة؛ وبينه بينه 

قالوا:النارء j زاقتول ئالماتل مةا ٌن الض »إذا وئز: آله وعل عليه 
معل خريقا كان ر)لأة َقال: اكزل؟ بال فا القاتل، هذا اممه! ومول يا 

<ارا'.صاحبه 

والعداوةمنا، فليس به، ليمتلنا أو به، ليماتلتا علينا السلاح مل فمن 
فهومنا.لما السلاح حمل ومن محتاهرة، 

الخاJلأيحة،بمعنى والغش هنا،ا ملتس عشنا نس ١١وسلم: عليه افه صل قوله 
لحد؛يحته كاست، مواء متهم، ليس فانه السلمين، من أحدا حيع إنسان فأتما 

ّغيرها ق أو النكاح، أوق الإحارة، أوق الشراء، أوق البيع، 

(،)١٣رقم اثث؛واه، ألتوملأ يس كقنص باب؛ الإي،ان، كتاب الخارتم،: أحرجه 
(.٢٨٨٨)رقم بسيميهإ، اللجان نواحه إذا ياب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ومسامت 



■^^و.أ»انيئاطسسث« 
٣٠٧—ًضً—=ًءًٍء^^_ًد^^ 

اللهرخمه سيدره الذي الحديث ق سأق ما الحديث هدا وسب 
فأدخلطعام، صاص، عل مر وملم اله وعل عاليه الله صل الض أن هذا~ يعد 
أصابتهقالت  ٠١االطعام؟ صاحت، يا هدا ررما فقالت بلل، أممله ق فإذا فيه، يده 

ررسثم الناس®، يرا0 حس يوق، جعلته ررئهلأ قال! الل4إ رسول يا الممإء 
غشفمحِز«م.

قالغش بين فرق لا أنه الحديثج وظاهر الخديعة، بمعنى الغش أن يتيس وبه 
عس®.ارمن ت الحديث، لعموم والكثير؛ القليل 

وقالمسألة، هذه ق الإسلام من خروجه هذا يستلزم وهل قائل؛ قال فإذا 
السلاح؟حمل مسألة 

معالسالمان دماء استباحة معتقدا حمله فإن السلاح، همل أما تملنا! 
والإحميع،بالنص حرم ما استحل لأنه كافتا؛ ويكون منهم، ليس فإنه إسلامهم، 
الإسلام.دين من والضرورة 

متأولأ.الم؛ن الاعل سلاحه مل من بذللئإ ليخؤج إسلامهم(، )ْع وقولنا؛ 
لأنهللمسالمين؛ النصح من بجرج لكنه الإسلام، من بجرج فلا الغس، وأما 

هناالنفي فيكون غشهم، ما ~ حقيقة متهم ه نف~واءتار حقيقة منهم كان لو 
لمتبعيه.فيه والإخلاصى فيه، للتصح بل الإسلام؛ لأصل نفتا ليس 

كبائرمن الغس أن عل يدل هذا نقول! الكبائر، لبيان السابقة القواعد وعل 
الذنويت،.

(.١٠٢)رنم مناء، فليس غشنا ررمن الّكا.ت قول باب الإي،ان' كتاب لم! محرجه أا 



انالإيماب كت

بنعذإنماعل حمنا وابذحجر؛ ودئ، بذأيوب، تش وحدش " ١٠٢
أيه،عى العلاء، أ-جمرق  I،jiiإننايل—؛ حدثنا ايونرت ابن ~دال جعفر 

هأذحلؤثعام، صتتة ■ئل مث ونئم عليه الله صل الله رئول أل صيرْ؛ با أص 
أصابتهعاون . ١١االطعام؟ صاحن، يا كدا  ١٠١١مماو،أ بللا؛ أصايعه ثاJئا فيها يده 

عسمذ الناس؛ يزاه م الطعام محوي جعلته ررأفلأ دال،ت افص؛ رسول، يا الثناء 
ئكش؛ر.ا'ا.

السابق.الخدين، ق هدا عل الكلام سبق آ ١ ] 
٠٠*



^مضuاسودوققاسuواسمءسمىاسي
٣٠٩

اتجاهيهواممماءيدهوى اتجيوب العدولوثق ضرب تمياا| باب 

بنبكر م وحدثنا )ح( ثناؤيه. أبو أحرنا عض، بى عش خدثنا - ١  ٠٣
عنحميعا أبِا؛ حدسا نمر، ابن وحدسا رح، وو؛ع• آبومعاونه، حدسا يبه، شم 

افهزموو محاو هاو؛ اممه، عد ص منزوق، عذ صء، بن الله عد عن الأعئس، 

دعاأو الحثوب، ثى أو الخدود، صرب مذ منا ررلتس وسلم؛ عليه اممه صل 
ءوسمثالا؛ بكر؛ وأبو يمر، ابن وأما عش؛ حديث هدا الخاهلثة®. Jدصى 

ودعا«شرأوم،ااا.

بنإنحاى وحدسا )ح( حرير• حدسا شيبه، ابير بن ظئ* وحدسا — ١ ٠ ٣ 
:نداعنحمنا يوص؛ بذ عيني حيكا محالا؛ حئزم؛ بذ وعلا إبرامم، 
وثعا«اأ'.»وثئ ثقالأ؛، ٩١

همزة.بدون الرواية هد>ْ j، أن)أو( يريد؛دلك، [ ١ ل 

ذكرهق يض حدا، عجيب الأساسي صياغة ق اف رخمه مساللم الإمام ]٢[ 
إذاأو له، اللفظ ي0خذأ.' أحدهم، للقفل اختياره ثم واحد، سياق ق التابعات 

ند.الووصل حدثنا، ت قال( إليه وصل 

انج،الأ>اوصياغة التابعات، معرفة ق عقلتا نفعا الحلم طالب، ينفع وهدا 
يمغلا البخارتم( الإمام لأن افه؛ رحمه البخاري الإمام يفوق شك لا حذا وهو 
أنهمع وفلان، فلأن تابعه قال؛ الحديمنر من انتهى إذا عنده ما أكثر الصنع، هدا 

عجيب'فصنيعه لم مأما الضمير، أر-سمر من إل سح( ولا تابحه، يقول(؛ "أحيانا~ 



انالإيماب كت ٣١

أنمعلوم الخدودا؛ صرب من ما ررثس ت وملم آله وعل عليه اف صل قوله 
صربمن أو له، تالينا ولده خد صرب من الراد هل ت يتفهم موف الإنسان 

ارأوقوله! والقرية يالقراثن، معناه ياس السياق إن فنقول! ماذا؟ أما دابته، خد 
الحزن——عند الحاهلية ق أنه وذللث، الخاهللح،،، يدعوى دعا أو الحيوب،، مؤ 

اكيبة.من جرعا خده الواحد فيلطم حدودهم، عل يضربون 

الفيديوصور ق رأيناهم أمد! هو ما يفعلون عاشوراء أيام ق والرافضة 
العافية،الله نال بدنه، كل عل الدم ؤيسيل عفليم، بخنجر رأسه الإنسان يضرب 

الصلاةعليه الرسول براءة ق وصاروا به، الله يكلفهم لم ء بثي أنفسه»ا عذبوا فقد 
حاصزاليس ميء عل الحفليم الضرب هدا يضربون أيما وهم منهم، واللام 

لاوقرة:أ"اا[،ماك؛تدمه وثم »اماَتدق له-ءاتث< ئد أمه قق تعال! قال الآن، 
حثنأه^؛٠١٥ حمله.، نؤء لث ؤن أمن ؤ تعال؛ قال الشيطان؛ تزيئن من هدا لكن 

٨[.]فاطرت 

الحزن.عند تسحهلا يعني! الخدودء صرص، من مما رالتس وقوله• 

الحزن،شدة من فيشقه حيته الإنسان لث، يميعني! اُبميوب® رُوشد، وقوله• 
حزنق أنه إل مشرا الحيب، غثر مؤ لو ما بم الحيوب، بشق خاصا وليس 
الخاهليه.بدعوى أودعا شدد، 

وافور،بالويل دعون أمم وهي الحام، يغوى ®دعا الئال•• اللففد وفٍ، 
فهواذللث،، أشبه وما ظهزاه، وانقطاع واؤيلاه، واثبوراْ، منهم—! —الواحد يقول 

الحاهلية.دعوى من 

الصيبة؟عند الإنسان به يقابل الذي ما إدذ! 



اسسأبدعوى اس|بواسعاء وثق بابهمو«(ضوباموود 
==ً—ً===ءًً^—==—===^١١٣

والثبور،الويل الدعاء فليقابل الصابرين، من كان إن أنه والخوابجت 
رااللهمت السنة به جاءت، وبإ ١[. ]البقر؛;آه زحم0ه لثث ؤإدا تعال• اش بقول 

٠■منهاءار ^١ ي وأحلم تحسي، أجنيِفي 
والتحمل؛والطمأنينة النفس بضعل الخدود وصرب، الخيوب ص ؤيقاثل 

إماالصيبةت عند إنالث، اش! رحمهم لف البعض قال ولهذا الحزن؛ عنه يزول حتى 
سلومحلوالبهائم.أن ؤإما الكرام، صر تصبر أن 

اللهنعمة من وهيرا اجلصبة، ومحتتشى وتحثب، تصر ان إما صحيح• وهدا 
يسلومحلوالبهائم؟وكيف لومحلوالبهائم، تأن ؤإما وحل، عر 

إللكن عليه وتصيح تهلليه، قامتا ولدها، فقدت، إذا البهيمة أن وا•لخوابات 
المصيبة.عند الأتان وهكن..ا يثيء، تصستا ب كأبا تسكحا محم حلويل، رمن 

٠.ولتحثس1،<ار ئلتفم لأئنخ\ واللام; الصلاة عليه الرسول قال ولهلا 
إذاالصائس، لأن الثواب؛ تنال أن لأحل الاحتساب؛ من لأبد أنه ولاحقي 

هعصر ؤإن لذنوبه، كفارة صارت، الأحر اب احتدون بالصر الإنسان قابلها 
وثوابا.أحرا الذنوب~ تكفر إل صارت،"بالإضافة الأحر احتساب 

عليه،يثاب محوفج الصر هنأا أن ه نقق يعتقد أن الاحتساب; ومعنى 
يه.ظنه ما وحل عر افه فتعطيه باقة، الظن فيحز 

٠٠٠

(.٩١رنم)٨ المصيبة، عند يقال، ما باب، الخنائر، كتاب، لم؛ مأخرجه )١( 
رنمك...ه، آدعؤأ ؤ؛ل وتعال،• تثارك اله قول باب الترحيل•، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

(.٩٢٣رنم)اليم،، عل البكاء باب الجائز، كتاب لم: وم(، ٧٣٧٧)



انابالإي4كت
^=^\\=^ص===^=صد=====^===^ص=د

محينمة،صه ١^>^<، ئونى تن المم خذنا - ١ ٠ ٤ 
بريمابو حدش مال؛ حديه، محيره بن المامحم أف جابر؛ بن يزيد بن عبدالرحمن 

من١^!؛ حير ورأئةِفي ئنه شي وحنا موتى أبو وجع ت قاو موتى، إي ابن 
أناظ: ءاثثا،واأئايى أذ:زأ بمئ ئلي أنله مذ ١>^ نحاخت أنبه، 
عليهاممه صل اممه رسول قإل وسلم، عليه افه صل الله رمول منه برئ بمثأ بريء 
ؤالشادةل١؛.الئالخة من ثرئ وّلإ 

تبرأوملم آله وعل عليه الله صل الني أف الماصي" الحديث، ~في سبق ]١[ 
مقامأن _! AJوهزا الخاهلية، بدعوى ودعا الخدود، ولطم الحيوب، ثق ممن 

والاحتساب.الصر مقامه بل هؤلاء؛ كمقام ليس اجلومن 

عليهغثي •من ءنه~ الله ~رصي موسى أي حديثا النه رحمه ا،لؤلما ذكر ثم 
منهبرئ مما بريء أنا فقال؛ سكائها، تصيح بامرأة يإذا أفاق فلمإ مريض، وهو 

منبرئ وملم عليه اممه صل الله رسول فإن وملم، عليه الله صل الله رسول 
والشامة.الصالقة،والخلقة، 

تعال!قوله ومنه السالقة، ؤيقال؛ الصيبة، عند صوتها ترغ الى الصالقة! 
حداد؟بألسنة عليكم صاحوا أي؛ [، ١ لالأحزاب:\' ه جدلإ ؤسل،فيطمأفيق 

فربإيأتهم، من هدا كان وقد اجلصيية، عتل مهعرها نحلق الى هي الحالقة؛ 
ونتف،.حلق، طريقتازت لهم فيكون فتنتفه، رأسها يشعر تآخي نتما، تنتفه 

المصيبة.عنلّ غبره أو جيبها، ثياب يشق التيخ هي الشاقة؛ 



اسه،يةوالدعاءبدعوى اسوب اثغدودوقق ضرب ذميا( باب 

نخو أ.تينا ق1لأ: نصور، ئن ؤإنخاى محي، ;ن يد ذى - ١ ٠ ٤ 
يزيد،بن الرحمن عبد ص يذكر صحرة ابا سمعت، ماوت عمنس، ابو أحإرثا عون، 

افهعبد أم امرأية وأملت موتى أبط عل، أعمح، ثالأ• موتى؛ أبط بن بريم وأبط 
اممهصل اف رنولط أف محييها" ~ولكل ألمْدشي ماو! أذايى، ثم محالات بزثة؛ ثصيح 

وحزي،٠.وتلو حلق ؛ن بريء ررآنا دالات وملم علته 
عياضعى حصم، عى هثمم، حدثتا مطيع، بن اش عبد حيكا " ١٠٤
وملم-عليه اممه صل، اللمي عن موتى، أبط عذ موتى، أبط امرأة عن الأفعري، 

حدكاأبط، حديي يال،• الصمد، عبد حدقا الساعر، بن حجاج وحدكه رح( 
موتى،أبط عن محرز، بن صمواف عن عاصم، حدقا هند-؛ أبط ابن ~يني،؛ ذاوي 
حدقااّقلوابي، عئ بن الختن وحدينح، رح، وسلم• عليه الله صل، البن، عن 

أبطعن حراثن، بن ربمح، عن عمثر، بن المللث، عبد عن منبه، أنوئا عبدالصند، 
عياصنحديث ق أق عيم الحديث؛ بندا وسئم عليه اإفّ صل الثني عن موسى، 

يقل!ولم اا3يسمنااأ• ثال! الأفعرى 



انالإيماب كت ٣١٤

ضسبدمابه

اللهص؛اشينهين1نةاأ ه،ا-ثمحينيئووغ، 
صوائل، ؛ئا 'ضالأحدب، واصل حدسا ميمون-؛ ابن ~وهوت مهدي حدثنا قالا؛ 

اشصل اض زئوو سمعت، حديثه؛ ممال الخديثا؛ يم رحلا أف ؛1*4؛ ١؛^ حديفه 
نيام،؛,الحنة لألأيدخل يقول؛ وملم عليه 

;_1^؛الثندي، خلحر نن عئ خدشا ١- ٠ ٥ 
زيلكاف قال؛ الخارج،، بن مثام عذ أبنامم، عذ نئئوو، عذ جرير، ١■محدا 

ثقلِص ةأا ١^؛؛ ثثاو الثجد، يلوثاِفي ^١ ١٤٥^، ي ي ثقل 
افهرسول س-ونتا حديثه؛ ممال إلينا، حلس حم هجاء هال؛ الأمم؛ إل الحديث 

محات®.الحثة ررلأثدحل يقول؛ وملم عليه اش صل 
عنووكيع؛ معاويه، آبو حدسا سيبه، م بن بكر آبو حدسا — ١ ٠ ٥ 

ابنأ-ئموا لة-؛ -واللنظ الئميمثر الحارث بن منجاب وحدثنا )ح( الأعمش. 
ئغجلوئا كنا هال،؛ الحارث، بن مثام ض إبراهيم، ص الأعنس، عن ننهر، 
إلهدا إف لحديثه؛ مميل إلينا، حلس حش وجل ئجاء المنجد، ِفي حديثه 

اهصل اممه رسول، سماست، ينمعه—؛ أف —إرادْ حديفه ممال أمثاء؛ الثأطان 
ممات«لاأ.الحنت ررلأيدحل يموو؛ وسثم عليه 

واحد,معناهما والنإم القتات [ ١ ] 

بأنهاش رحمهم العلياء وقمره ينقله، أي؛ الحديث،، ينم الذي هو والئام• 
اللهقال وقد بينهم، الإفساد لقصد بعض ل بعضهم الناس حديث ينقل الذي 



ضو«ااسة

لالتام;*ا-اا[؛مقل ءقرِ مهين وحلاف ولاض ؤ وتعال• بحانه 
نظران:فازالأن 

افهصل الني لأن الذنوب؛ كيائر من الثم إن ت فنقول النثام، ق الأول؛ النظر 
الدخولبفي واراد خاصة، عقوبة ففيه الخة، دخوله نفى وملم آله وعل عليه 
اس.الدخول نفي ها: 

يهليعه؛وألا هدا، يقبل ألا فيسغي الحديث،، إليه ثإ لن بالنية الئاف؛ التفلر 
نمإليلث، نم من ولأن سميمّه؛ مثلء ءؤمحاز بقوله؛ ذللث، إل أرثي مال اممه لأن 

فيه.خثز فلا النثام، فاحذر غثرك، إل منلث، 

قصدإذا الإنسان أن عل يدل الإماد، محبيل عل الله؛ رحمهم العل،اء وقول 
مماحباشخصا يرى أن مثل؛ بنميمة، ليس ذللثج فان والمصسحة، الخثر، بل.لك 
يس،سمعه أو الناس، ب؛ن ؤينشره ويفشيه الكلام منه ياخذ هذا والأخر لأخر، 

يردل؛ هذا فإن منه، محذر أن أحل من بحاله، محرم أن فأراد له، الصاحب هال.ا 
مصاحباحاء الذي الرجل 7يل"ا الإنسان يغر لئلا الصيحة؛ أراد ؤإنإ الإفساد، 

ولكنهناصح، الرجل أن وتظن كلاما، يقول ئم إليلث،، يأق الماس بعض فإن له، 
الوا؛عينم•و،

صالح،الرجل هذا أن تظن المؤولة، الحهات، ص جهه بمبا يأتيك وربا 
شقال؛ فإذا صحيح، هذا شيئا؛ قال كلما وتقول معه، فترمل ،، 1pعنده وأن 

فيقول؛صحيح، فتقول؛ غلهل! هل.ا فيقول؛ صحيح، فتقول؛ هاوا؟أ عل يصر 
ناصحانقلنه وأستا ويتدرج يمل هو ولكن صحيح؛ فتقول؛ إنكاره! محبا هذا 

المثام.س الحذر فيجبا 



ْتاباسمث
=ء=^ًٍ=ًٍ^ًٍ=^^ًٍ_ٍٍض ٣١٦==

إليهلإ لن بالمة الثاف: والطر لؤام، الأول: الثلر نفلران: لط ضار 
محترس,بأن الحديث 

؟١^٠٢ أم ١^١^، أشد ى ألة: م
ا:الشاعرر يقول الحواب: 

ثو4شوضطفيحأةفثن:ج 
ئنملمؤ سى نن'تمانظقى:ئول 

ممهالواقع، الكلام يقل المام لأن أشر؛ اعدابج يكون الشاعر قول فعل 
يكونلا وقد نثاما يكون وقد عنده، من بكلام فتأق الكدايبج وأما ثلث،، لا منسي 
حدا.سيئ الثإم أثر أن الغالب ق لكن نإما، 

٠٠٠

أبيربن لحمود ومل: الفقه، إسإعل بن لصور ونلت القاصي، لأبن؛ريعة المتان سب )١( 
التطرف(، ٤٧٨)م/الكبرى النافعة طٍقارت، )أ/؟ام(، بغداد تاريخ ينظر: الحنود• 

(U/T.)؛



..b__. اسة وتتقيق الإزاروالذباسلية إسبال ذ،اءريم غلظ بيان لأب 
 =—٣١٧

اسةداض،وممق الإداروالدياسميؤ إنباو يميم قلقل بيان باب 
يوم

ولهمءذاب1ليذ(

١ قالواIبشار؛ وابن المس، بن ومحمد شيبه، أبِا بن بكر آبو حثسا " ٠٦
تج،صيينهمك،صمززئ،ص>ثأين

Jl ،^- صق الس عن در، أنجر ض i4؛l وثئم عيه :Jيوملردلأد4 قا
اممهرئوو ممزأثا قال: ألم؛،، عداب يرثيهم ولأ إثهم ينظر ولأ السامة 

افه؟رسول يا هز من وحسروا حابوا آبودر؛ قال ثراو• ثلاث وملم عله افه صل 
الكاذب((.بالخلف بنقه والئممق ثالثنان، رراسل، قال: 

اكطال-؛-وم: عض حدسا الباهلمث، حلاد ن أبو؟كر وحدش - ١ ٠ ٦ 
ال_حئ،بن حزصه عى مشهر، بن سثنال ص الأءمش، سثإن حدسا سمان، حدسا 

المائة؛ين؛ ص لأ؛ههلم ثاJ: زنئم اشُظوه ضاتي،ٍنل ذث، صرم 
•إرارْ؛؛ والمستل الماجر، بالخيب ملعته والمنمؤ ، ٤٠إلا نتنا ينطى لا الذي ا>دادا 

عنجنمر-؛ انن -يش: محثد خدننا حالي، بن بئز وحدمحه -  ١٠٦
افُولأيفلثلأه4ء را؛لأئ ، ٩١قؤاف،.^١ تمنق شنة، 

!نبجبن'لأثزيئمظتبا'و

واحد.المعنى لكن بلفظتن،، رواه عنه الله رصي ذر أف حديثا [ ١ ] 

المائةيوم افه يكلمهم لأ وسلم: آله وعل عليه اممه صل الني قال 



الإيماناب كت
^٣١٨

١^:اليب أّمن مذ! أوء(<، غوب ولهب ثزمحهب ولا إلبجب بمي ولا 
إلالسامع يشتاق أن أجل من وذلك مفصلا، به يأق ثم محملا، و1لثىء ياق أن 

ادءنلالخي1مإك.هذا 
مثلهم،غرهم يكون وقد كثلاثة، الحصر، بطريق يأق — —أيقا وكاJلالئ، 

فيذكرثلاثة، داما يتذكر فالإنسان أصبعل، الحصر لأن الحصر؛ بطريق ياق ولن 
الثيء،بعض يني ربعا هكذا، مرسلا الكلام ذكر لو لكن الثالث،، ويغسب، اثنن، 

فائاوتانأففيه يدركه، ولا 

المجمل.هذا إل التقإف الأول: 
والضبْل.الإدراك تمام والثانية: 

رخوان،تكليم أي! اللها، يكلمهم >الأ وسلم: آله وعل عليه افه صل قوله 
هوب؛*قكمون فها ؤأثسول قال: اكار— ق —وهب المار أهل يكلم تعال اممه فان ؤإلأ 

.١١٩٤^سبيل عل لا ولكن لهم، حaلاب وهدا ١[، ]الؤمون:خ* 

أمارحمة، نطز أي: خاصا، نفلنا إليهم يفلر لا أي: »ؤلأهوإلثهب« وقوله: 
ثيء.كل إل ينفلر تعال افه فان العام، المفلر 

العكسعل بل حثرا، عليهم ويش يطهرهم، لا أي؛ يرؤيهمءا رردلأ وةولهت 
مزذللث،.

مو-ج،لم، مؤ أي* الرابحة، العموبة وهي أل؛مُا، عياب، ررولهم وقوله: 
العافية.اطه نال 

وبيانها.إليها المشويق لزيادة مرار؛ ثلاث، وسلم عليه اممه صل وقرأها 



٣١٩=^=———^^—^=^=^^=^

مذالخذلان، وهي! بالخية، 1^؛; وخروا! خابوا ت عته اف رصي أبوذر مال 
بالخلم،سلعته والتمق والنان، ررالنسل، وسلم؛ عليه افه صل قال اضإ رسول يا هم 

الكاذب.
أوإزار•قميص، من ثوبه مبل يض ت السبل 
عنهإاف رصي عمر ابن حديث ق القيل عل عئمل لكنه مهللق، الحديث، وهذا 

أسبلفيإ والعقوبة هنا، العقوبة لأن يذللث،؛ قلنا وإن،ا ، خيلاء أسبل من أنه وهو• 
قاعدة.س المد، عل محمل المهللق فان واحدا الحكم كان ؤإذا واحدة، خيلاء 

المقثدعل العللق محمل فإنه والحكم، السبب اتفق إذا إنه نقول؛ ولهذا 
،اختلفلو وكاJللiج به، يقيد لا فانه الحكم واختلف، سب، الاتفق ؤإن وجوبا، 
أول.يابؤ من به يقيد لا فإنه والحكم، السب، 

أحوال;أربعة له أن والقيد، الهللق مسألة ل اليحح، وخلاصة 

قومثاله بالقيد، الهللق تقييد وجسا والحكم السب، اتفق إذا الأول؛ الأل 
ولايزكيهم ولا إليهم ينظر لا اممه أن والحكم؛ الأمثال، هو فالسبب الإسبال؛ 
خيلاء(؛يعني; )المجل فنقول; بالقيد؛ الهللق يقيد نقول; أن محب، فهنا يكلمهم، 

واحد.بجإ والواحد الحكم لأن 
تعال;قوله ومثاله; به؛ يقياد فلا والحكم المسج، اختلف إن الثانية! الحال 

الرفق؛ن(؛)إل نقول; فلا الأووْ:هّآ[، ] ه أبرئهما ^يهلعوا ؤالثارعة ألكاؤي، وؤ 
الحدرث،.سببه وهذا المرقة سببه ^^•١ محلف،، السبب، لأن 

رنمحاليلأ®، متخدا رالوكت البي.ت قول ثاب الصحابة، فقائل كتاب البخارىت أحرجه )١( 
٢(. ٠٨٥خيلاء،)الثوب جئ تحريم باب والزينة، الياس كتاب ومسلم! (، ٣٦٦٥)



إنالإيماب كت ٢٢

لأنيقيد؛ لا أنه ت فالصواب الحكم؛ واختلف جب الاتفق إن ت الثالثة الحال 
الأيديفمثلأت الحكم، وصف ق اختلايا يكون أن محب الحكم أصل ق الاختلاف 

الحدث،وهو واحد والسب التيمم، ل حا تقيد ولر الوصوء ق يالمرافق قيدت 
تعلهرالش الأعضاء هي لست، التيمم ق تهلهر التي الأعضاء لأن محتلف؛ والحكم 

يقيدلا ولهدا الوضوء؛ بخلاف العلهارتان تستوفيه التيمم ولأن لوضوء؛ اق 
ق؛١،^> ]الأتدة:اُ[، ه منه ؛ؤةمتثtحوأ تعال! بقوله ا،لهللق 

]الائاوْ:آ■[.ه ١^١٥^٠ إل وآد جوتؤإ -وءؤةءسلوإ تعال! قوله 
قوردت الرقبة عتق مثل الحكم، وايفق السس،، اختلف إذا الرابعة! الحال 

خنن}حْلثا موينا هئل ءؤوس تعال! اممه فقال القتل؛ كفارة ق ووردت الفلهار، 
قولهالفلهار كفارة ق وحاء ؟[، Y:_i]ه آتييء إق سقة ودبه نويكؤ رمؤ 
مثاثاهأن قل نن ء همز 3اؤأ 0مدونلتا م متيم ين يلهرأ4 ^^^■!!-٠ ت تعال 

تسممنعشرة وتلمام وتعال! سبحانه قوله اليمين كفارة ق حاء وكدللئ، 
هذايقيد فهل ]الأثدة؛هه[، ه رمة أو أوكسوسمن أفثكم ظعموف تا أوسط يى 

أولا؟٠^١ 

أتىحينإ عنه افه رصي الحكم بن معاوية حديث، لكن نثلر، محل هدا 
قال!السإء، ق قالت،! اله؟ا،، ®أيى وسئم! عليه اممه صل النبي ومالها بالحارية، 

لأفواضح؛ وهذا المؤمن، غبمر عتق يثئ لا أنه إل يشتر ، مؤمنه١١ هإئبما ®أعتقها 
الكفار،من أحد فلونبي منهم، منبيأ كان إذا لاميا بالكفار، يلحق قد المؤمن غير 

منلكن ما وسح الصلاة ق الكلام تحريم باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب مسالم؛ حرجه أا 
(.٥٣٧)إباحته،رنم 



—— —٣٢١ —

أهله،إل يدهب أن فيوشك أعتقناه إذا فهذا كفره، عل وبقي الملمون، وامحآريه 
إسلامه.إل ذلك ينزدي فربا -وهومملوك- عندنا كان إذا لكن كفره، عل فيبقى 

حصالت،فكلما به، وبمن أعقلي، با يدل الذي هو المان! ااوالناناا وئوله1 
يميالناس بعض إن حتى وكذا، كذا يعللم، أو فيك، محعلث، قاوت الماسة، 
وكلماعلميك؟ ملت وحدتلث، كلما وأنا منكر؟ جزائي هذا هل باللام، 
ولاإليهم، يتفلر ولا القيامة يوم تعال افه يكلمهم لا الذين من فهذا سلمت،؟ 
•أليم ءذ«ابا ولهم يزكيهم، 

تعال!لقوله بالصدقة؛ المن عل بجمل لا هذا، وعل معللمق، هنا والخديث، 
^٠١فيقال! وألآذئه يالمير صدءنيم؛ يوأ لا ءا،نوإ اك؛ن ؤدنأ؛ها 

الوعيد.هذا فاعلمه يستحى عقناء، بكل 

الزائد،أي المفق؛ اكالث،، هذا الكاذي-،® بالخلم، ينتنه راؤالئنميى وةوله1 
ا!علميه—ر —ولانوافقه الشاعر قول ومنه الزيادة، يعني! والفاق، 

افقافالمم_ايىلأشايىهن...... ......................

الثمنزيادة يعللمب، الذي يعني؛ ررالأمو،اأ، فنقول! يريل0، كل قبول، له يحني! 
لروهو بمئة، اشفيتها لقد واممه الئلمعة-: عرض عند -مثلا فيقول ؛الحالف،، 

كذللث،؟ليست، وهي العلي—،، النؤع من هذْ والله يقول! أو إلا؛تسعين، يشرها 

اللهينفلر لا الذين من فهذا ملعته، ق يزيد أن أجل من محلفا أنه المهم! 
ألثم•عذاب ولهم يزكيهم، ولا إليهم، 

ابمق،ِم:مخإرل)ص:أ؛ميإم,



الإيمان،اب كت
=ء==^^ٍ==^=^=ًٍ=^==ًٍٍ_ ٣٢٢

عنئناؤيه؛ وابر وكح، حدتنا شثه، ج بن ؟كر ابو وحدثنا - ١٠٧
وسلم!عليه اف صل اف رمول هال هال! هزيزْ أيى عن حازم، أيى عن الأعنثن، 

لإوتنالأ:ولأ:ظإي-،الماةة،وَلأثزي افُ:زم ^^سَلأصا
منمحم،اا}وعائل كداب، وملك ران، ثخ ألتم؛ عداب ولهم 

وهوالصفات، -يده ، اصفمن عل الشديد الوعيد فيه ~أيصا~ هدا [ ١ ت 
نحلأء.ثوثه حؤ من كوعيد 

حمويوعائل ثياب، وملك ران، ررثخ وملم! عليه افه صل قوله 
•آحرون وهناك 

قويةشهوة هناك ليس لأنه طبعه؛ لماد كان زناه أف عل يدل الزاق فالشيخ 
دواعيه،قثت، إذا يعظم لكنه فاحشة، كله والزنا الشاب؛ خلاف يزف، أن عل تحرم 
—وهوأحد عليه يطلع لا محل ق وحمال، منصب ذات امرأة دعته من كان ولهدا 

ظثه.إلا طل لا يوم ظله، ق افه يفللهم الذين من يكون فإنه فامتغ، شاب— 
منوقوعه لكن حرام، وكله ميئ، كله الكذب ثياب؛؛ ^ ٠١١وقوله! 

والملكله، منفعة لخلب أو عنه، شر لدخ يكذب قد الإنسان لأن غريب؛ الللث، 
بمكنالرعية بن فالواحد نحشى؟ نن يكذب؟ لماذا غالتا؛ ذلك إل بحاحة ليس 

كذبكان ولهذا نحشى؟ فمن محامبه، من له ليي المللث، لكن فيكذب، نحشى أن 
غراسكذب من الماكأكثر 

عندفإذا كن، عنده الذي وهوالفقثر اكالث،، وهدا ئت5ثر<ا ارعائل وقولهت 
يزكيه،ولا القيامة، يوم إليه تعال اطه ينظر لا فهذا الناس؟ عل يتكثر حتى الفقثر 



..باسق.اسة وتتفيق باسيق الإزاروالى ذ،ه>يءاإسبال غالل بيان باب 
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عليدل مما السيئة، الخصلة لهازْ السب، وجود لعدم أليم؛ عياب وله يكلمه، ولا 
حييثة.نفس ذو الرجل أف 

هذاالعفيف،، الآب صده الرال، فاليح أمحصل، سك لا هؤلاء وصد 
١،^،صده الكذاب، الملك، —أيصا— وكذللث، العفيف،، غر الشاب من أقفل 

المتواضع.الغني صده المتكثر، العائل والثالث،! الصدوق، 

معاويه،آبو ■خدئ محالا! كزس_ح؛ وأبو شيبه، أتجٍ، بن تكر أبو وحدينا " ١٠٨
محالمحال! ثكر~، م حدين، "وهذا هزيزْ أي ص ضاي( أي عى الأعمش، عن 

ؤَلأةؤألإؤبالمائة افُينم محئؤلأ؛ظهم افُثويهوطم! صل اض زثول 
الثبل،ابن من بمنئه بالثلأة ماء محل عل وجل ألم؛ عياب ولهم برمحهم ولا 

محصدمحهوثدا بكيا لأحدها باق و4 محلم، العصر ثني بسلعة رجلا باح ورجل 
ثإفدو ثنها أغطاه هإن لدمحا إلا ياينه لا إماما بايع ورجل ديك، عم عل يقو 

ل؛انممفثمس«ا'ل
اممه،،،يكلمهم لا اردلأُث، فقوله! النحو، جهة من إشكال الحاJيث، هذا ق [ ١ ] 
ففيهافءا، يعلمهم ب رريلأيث، أما قهلعا، الصواب هي وهذه راJلأدةا( نسخة! وعندي 

أفناوأته أنفس، ثلاثؤ الراد لقلنا! كله، السياق ق الضمثر انث، لو لأنه حطأ؛ 
منوالذكر مذكزا، يكون أن يقتضى وهذا يجلمهماا، ررلأ محال! لكن القس، باعتبار 

أثارما والصواب حطأ، أنه أعلم" "واش فالفلاهر المعدود، عنالمح تسع إل ثلاُث، 
ررثلاثة((.قوله! من ٠— ءندير التي النسخة "ق إليها 

العامرة.ط. ( )]/٢٧لم محيح صا 



_سميث—اذ؛ ٣٢٤_ _

راش~—والعياذ فهدا اوثم؛لا، ابن من يئنعه بالملأة ماء محل عل ®رحل وقوله! 
والمار.والكلأ، ائء، ثلاث: ل شركاء ازز لأف الوعيد؛ هدا عليه 

صارومنعه، مض3؛لثا كان إذا لكن مضهلر، غر السبيل ابن كان إذا وهذا 
أشد.ذلك، 

قيعني• صاحبه، حوزة ل الفاصل الماء هذا كان إذا قائل؛ ئا)، فإن 
ابنمنعه إذا الوعيد هذا يلحقه فهل —مثلا— الحديدي انإء حران )التانكي( 

بيل؟.ال

أمايبذله، أن محب الحال هذ0 ق لأنه يلحقه؛ أته فالذلاهر الضرورة، عند أما 
يلحقه.لا أنه فالذلاهر الضرورة، ر غق 

بكيالأحدها ئاف له يحتم، العصر بند بسلعه رحلا بايع ررورجل وقوله! 
الكاذب،لحلق، يا سلحته منفق —أيصا— هال،ا دلالث،ا، عز عل وهو هصدهه وكدا 
مىؤعندثوتيتا تعال: لموله العصر؛ وهووقت، مغلظة، فيه الي٠ين وقت ل لكنه 

اشتراها)أي:أنه فحلم، الحصر، صلاة بحد من أي: ١[، ]الاتد٠ت٦■ألمبماووه بند 
ذللث،.غر وهوعل المشتري، قه محل وكذا، بكذا المشتري( عل المحروصة 

أنله محل لا أنه الهم• فيها، نائم أو بقتمتها أ"حن«ها سواء إياْ، وتصديقه 
العمربعد فيإ لكنه غره، ل ولا العصر ق لا وهوكاذب، بكذا أخذها أنه محلفا 
أشد.

يإذلموئى مئها أعطاه يإل إمامالأتاينهإلالدسا يايع ررورجل وقوله• 
إليه،ينفلر ولا القيامة، يوم افه يكلمه لا —أيصا— وهذا يم،؛؛ لم منها ينطه 

أليم.عذاب وله يزكيه، ولا 



.ممقاسابمسف.
٥٢٣^=====^====^======^^=====

بو1ن رمحي، أعطاه إن لدنيا إماما باع إذا —أنه واصح هدا قائل! قال فإن 
بالتيعت.متلأع_ا أنه واضح يف— لر يعطه 

الكتابعل المائع هدا مشى فإن والثنة، الكتاب عل بايعه كان إذا لكن 
حائز؟هذا فهل نقض، حالف، ؤإن وو، والثنة 

هذاإن لقلنا! الأئمة، عل الخرمحج بمغ جاءيت، الموص أن لولا الخواب! 
عليهالله صل رمحوله ومنة الله كتاب عل العقد هدا عل معه اتفق لأنه حائز؛ 
رأيناإذا إلا الأئمة، عل الخروج بتحريم النصوص جاءت ولكن وملم، آله وعل 
برهان.اممه من فيه عندنا بواحا كفرا 

خرْأن يلزمه هل السلعة، معر عن الباغ السآرى مال إذا قائل؛ فال فإن 
بذلك؟

بكمقال! ؤإذا بالصدق، محرم أن يلزم اشريتها؟ بكم قال• إذا فالحواب• 
يعرف؛لا عريرا الثارى كان إذا لكن الثمن، من ماء ما يقدر أن فله تبيعها؟ 
بينالمعروف السعر عن يزيده أن محوز لا فانه يعرف، لا الذي والصبي كالمرأة 
الأس.

السبيل؟ابن عن الماء ميع ل واللم الكافر فرق؛،ن هناك هل مألأ! 
مغإن لآكن فأعطه؛ ذما كان ؤإن تعمحله، فلا حرثا اوكافر كان إن الخراب! 

الوعيد؟فهلبمحقه الدص 

الدسلأن هذا؛ يشمل السبيل( )ابن عموم! لأن الذلاهر؛ هو هذا الخواب! 
معصومون.كلهم والمسنامن والمعاهد 

*إو 



انالإيماب كت
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بنسمحي وحدسا )ح( جرير• حدسا حرب، بن رثت وحدش " ١٠٨
قأف عي مثنه؛ -،]١ عن كلأمحا عتم؛ أتوثا عمروالأفعى، 

بسلعة«.رجلا تاوم راوزجو جريرت حديث 
صالح،أ؛_ر عن عمرو، عن تماف، حاJسا الناقد، عمرو وحديي — ١ * ٨ 

^افُثَلأ:ظث راثلأئَلأ؛ههء ئزقو.ثا-؛ أناة ي م ض 
منلممال عل العصر صلاة بند _j( عل حلم، رجل أيم؛ •^١^ ولهم 

الأعمثن.حديث، ثحو حديثه وباقي ماهتطنك؛؛، 
**



..اسر.ق بع ، بفيء_l>Jنصاه ينل »_ وان سه الإسان ذ؛ميااتتل قس باب 
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الثارفي له يسإءعذب شعه فم وأرمحن J_ الإسان ذم فميم غلظ باب 

وكح،حيى قالأت الأثج؛ تعيد وآبو مسه، \ي بن بكر آيو حدسا — ١ ٠ ٩ 
عليهاممه صل اممه ومول مال، مال،؛ هريره أف عن أف عن الأعمثن، عن 

جهنمثار ق بطنه ز بما بموجأ يده دحديددهِفي بحبندة منة قز ررس وملم؛ 
حالياجهنم ثار مهويتحثاِْفي ثقته مقتل نثا ثرب ومن أبدا، مها خلدا حاليا 
^١جهنم م يمحدىِفي مهز تسه ممتن جم من ردى ومن آبدا، مها محليا 
أتدا«.٥^١ ^١ 

بننعيد وحدثنا رح( جرير• حدسا حزب، بن رهم وحدينح، " ١٠٩
حاليحدسا ا-قارثث، جتتب بن ؤتح، دحدينح، رح، عبم• حدسا عمروالأنعص، 

منبه،رواية ؤؤ، مثله؛ الإمناد، -ندا كلهم منبه؛ حدى الحارث"؛ ابى ~يعتي؛ 
.دكؤاJ نمعث، مال(؛ ل نلح عن 

مى ثن ب  ٧٠ي ^؛١ لحل، ئ عض ه - ١١٠
أحمتْ؛١^^١ك بن ثابثا ال أح؛ره؛ يلابه ابا أن كثم؛ م بن عض عن الدمثقل، 

اضصل افه رسول، وأف اشجزة، محت، وملم عليه اممه صل اممه رسول، بايع انه 
ومنيال،، مهومكإ الإسلام'كاذبا عم بملة بم؛ز، عل حلم ارمن هال،؛ وسلم عليه 
يئلإكة«الأُ ثيء ثدرِفي زجو عل ولبمن القيامة، يوم له عدب، بثيء نمته قز 

بحديدهثمثه قز رامن الأول؛ الخدسثؤ ق وسلم عليه افه صل يقول [ ت١ 
؛الحديث، هدا من يوحد إلخ، ا؛ • • بما• يتوجأ يده ؤ، هحديدته 



الإبماناب كت
ٍدد====^=^^ٍ==^=^===د ٢٢٨== 

منحال بأي ه نفيقتل أن أبدا محوز لا الإنسان وأن الانتحار، تحريم ~ ١ 
ذك.بيان وسيأق اض، سيل ل الحهاد مقام ق إلا الأحوال، 
-بذاتوعد0 ولهذا ه، نفمن ُالإنسان أرحم تعال اممه أن منه ويؤخذ ٢" 

كانإذا بذك: يمي الخهاد، ل إلا وiاJنا: ه، نفيقتل لئلا ه؛ نفقتل إن الوعيد 
شرهم؛١^٠^ ازاد! وليس المسالمين، به افه شر ه، نفقتل ق ثب تالإنسان 

قالالذي الغلام بقصة استدلالا يجوز، الحال هذه ففي إسلامهم، حمل بل 
ربباسم قز•' ثم كنانتي من مهنا فحن. تقتلني، أن تريد كنث، ءإن لل٠الاكح؛ 
وأخذالناس المللث، فجمعر الناس؛ يجمع أن منه وطلب تمتلني، فاك الغلام، 

فقالفعات، فقتله، هم، بالفضربه الغلام، رب باسم وءالت كنانته من سهنا 
هذهأن ريس، ولا ، الغلام!® برب آمنا الغلام! برب آمنا —كلهم—ت الناس 
عغليمة.منفعة 

ينتفعونلا الناس لأن يجوز؛ لا انتحار فهو اليوم، الفدائيون يفعله ما وأما 
فائدة.ولا مئة، بدلهم ؤيقتل عشرة، يقتل أن هناس، ما غاية تبن.ا، 

جهنمنار ل محلي خالد فهو نفسه، قتل من أن عل دليل الحديث ول ٣" 
قاتلمن أشد نفه قاتل فهل متعمدا، مؤمسا قتل فيمن *أبدا* كالمة ترد ولر أبدا، 
لوحهانتغثره فتل ممن أشد نفسه قاتل ا نعم فنقول' ماذا؟ أم غيره 

وهويقتلمات ما لأنه للتوبة؛ مسحة معه ضره، قتل من أن الأول! الوجه 
الصلاةعليه الني قال وقد نفسه، قتل حنن مات فقد نفسه قتل من وأما غارْ، 

والراهبوالساحر الأحدود أصحاب نمة باب والرقائق، الزهد كتاب لم: مأحرجه ( ١١
(.٣٠ ٠٥رنم)والغلام، 



..النار. fiبدنفسدبفيءعلب قتل عى نضدوان الإنسان ، ٢٥ذضا( غ،ظ باب 
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قتله،حينر فهو بالقاتل؟ فكيف، ٠، وهومؤمر،ا؛ر يزف ج؟، الراف ارلايزق واللام! 
الكفر.عل فإن باض— —والعياذ قلبه من الإيإن انسلخ قد 

وبين،بينه عداوة القتل عل له الخامل يكون قد غثره قاتل أن الثاف• الوجه 
هنفقتل أنه إما لأنه وجل؛ عز ربه و؛ين، بينه فالعداوة ه نفقاتل وأما العثر، ذلك 

آدم،بتي من أصابه مما جرعا يكون أن ؤإما وجل، عر اش قدر من، أصابه مما جرعا 
بالتاييدالتاكيد جاء فلهيا بالقتل، منه يتخلص لا آدم بني من أصابه ما حتى لكن، 

فيمنقتلنفسه.

بحديده،نفته يقتل من لأن العمل؛ جني من الخزاء أن عل دليل وفيه — ٤ 
فكدللئجءاساهوإ، من ه؛١^^^، نفيقتل والدي القيامة، يوم يحديد٠ نفسه فيقتل 

الأمثلةبغير نفته قتل ؤإن بالثم، نفته يقتل الذي وكدللثا النار، ق القيامة يوم 
ؤ،سيأق —كإ كذللئ، فالخكم وملم آله وعل عليه اف صل النبي، بيا مثل التي، 

الأقالجدين، 

ؤ،ثقلي الكب،رة فاعل أن عل الحديث 7أذا والمعتزلة الخوارج استدل وقد 
الكبائروبقية الكبائر، أفراد من معين، فرد هدا لأن نغلر؛ فيه استدلالهم لكن، النار، 
ئثاءلعؤ، د'إلق دوئ ما نسر يدء يئمق ينفرآن لا أقن إن ؤ تعال؛ قوله ي داخلة 

]اواء:،مأ[.

وبقي،وعولج، أدرك ه، نفقتل الذي هذا أن قدر إذا قائل: قال فان 
الحكم؟فإ وتاب، 

(،٢٤٧٥)رقم صاحبه، إذن شر النهب باب والغصب، كتاب البخاريت أحرجه 
(.٥٧)رقم التلس، عن ونفيه بالمعاصي الإبان نقصان بيان باب الإبان، كتاب ومسلم، 



انالإيماب كت
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اهءتاب إلا العبد منه يتوب ذنب من ما لأنه عليه؛ تعال الله يتوب فالحواب! 
إنآث؛ تتق بن منْلؤأ لا أمسهتم عق أنتمفؤأ الأي، بجابكا ؤء تعال• قال عليه؛ 

لالزمرتٌآه[.ه جيعأ يئمرآلدميب أثت 

فيهتالذي عنه~ اش رصي الضحاك بن ثابت ~حديث الخال الحديث أما 
هنااليمين؟ هدا كيف داو« ثإ قهو كاذبا الإسلام عتر يملؤ يمين عل حلم ااس 

يمين،والحلف به، ومحلوف عليه، محلوف فعندنا به، المحلوف لا عليه، المحلوف 

•هنا الراد هو وهذا عليه المم ت عليه والمحلوف به، الممم به! والمحلوف 
 Iفعلإن هوتهودي فال! بان الإسلام١١ عم بمله يمن عل ح1م من ١١وقوله

علأقئ لأنه قال؛ كا فهو كاذ؛ا، كان فان كذا، يفعل لر إن تهودي هو أو: كذا، 
يتوب.أن فعليه بالله— —والعياذ ه نف

وعلعليه الله صل الرسول لأن إسلامه؛ محدد أن عليه أن الحدين، وظاهر 
أنهونت كذا، يقحل لر إن تهودي هو قال: فإذا محاو،،، كإ ررههو قال: وملم آله 

أنعل يدل( الحديث هذا إن يقال: قد ولكن يتوب، أن فحليه تهوديا، صار فعله، 
محصا.تعليما تكون ولا يمينا، تكون الصيغة هذه مثل 

أوالممديق، أراد سواء التأكيع.، قالها من مراد فيكون يميئا، كانت، ؤإن 
تآكي،و.فهذا أوالمع، أوالحن،، الكذفس،، 

يمنا،نمى الصغه هذه مل ان عل ، الحد<يبهذا ستين، ان ويمكن 
التعليقأن من اممص رحمه تنمية ابن الإسلام شيخ إليه ذهب، ما عل دليل فيه فيكون 

للمجمهور.حلائا يكونيمينا، قد ؛الهللاق( 
لصاحبه:قال أو طالق، فأنعت، كذا فعلّت، إن لزوجته: ان إنقال إذا مثال: 

•طالق( فامرأل اليوم زريلث، إن 



.. jLUlيبفيءعذببمه قتلنس وانtj الإساننس ذ؛ميا(قتل ^بغلفل 

فالرأةفعل، إن اممه— رحمهم الأربعة الأئمة —ومنهم! العلياء فجمهور 
بذلكنوى فان نيته، حب عل أنه الله• رحمه الإسلام شخ واختار ءلالق، 

وهولهتهللق، لا فالمرأة التوكيد بذلك نوى ؤإن تهللمق، فالمرأة الحض التعليق 
أهربإلالصواب.

الإنسانوصار الأمر، هدا ق سايعوا الأن الناس أن ،— الأسف—مع لكن 
صسج،.أدنى عل بالهللاق محلف، 

طالق،امرأتلث، وقلنا! عليهم، لأمضيناْ العمرية، السياسة سلكنا أننا ولو 
الأولول هدا، ي ماونوا والحاضر- -اuدى الأن اكس لأن ذللث،؛ نفعل ولخا 

البائيةق صاريته الأن زكن قليلة، الحاصرة ق وهي البادية، إلا يفعلها يكن لر 
الانتهيت، الأخر! الشخص وقول الشاي، فنجان صمئ، أحل أمن والحاصرة، 

عليالعللاق أنحلف، شاي، فنجان تشرين، إلا الهللاق عل المضيمؤ! يقول أريد، 
غليل!٥^١ ا يشربه؟ أن 

فاناش، اتقوا ؤيقولوا! هدا، عن الناس ينهوا أن الحلم لهللبة ينبغي ولهدا 
فأنتهالثلاث،، الطلاق هو هدا كان فإذا طلاق، هذا أن يرون العلم أئمة حمهور 

هداس الناس تخوفوا أن فينبغي زنا، حملع أجنبية؛ أنها عل زوجتلئؤ تخاْع الأن 
التلاعب،.

هذالكان طالق، المرأة إن وقلنا! العمرية، بالسياسة وأخل.نا نحامرنا ولو 
عنيثحث، لذهب، ما، لرحل القول هذا قلت، لو أنلث، الأن المشكلة لكن جيدا، 

هذاأن فيفتيه العناء، من الخاء يعرف لا علم طالب، إل ياق ثم يفتيه، آخر شخص 
السياسةعل مرنا لو ؤإلأ تتو0؟ لر أم العللاق نويت، هل يسأله! لا إنه حتى يم؛ز،، 

الاس.لارثيع العمرية 



انالإيبماب كت
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تشملعامة، كالمة هانْ القيامة١١ يوم به عدب ثثيء مسه قل راومن وقوله' 
القيامة.يوم يه يعدب فإنه و4، نمنه قتل ثيء كل 

ممهقالت رجل ذللث،ت مثال ينل،كةاا لا ميء ز ثدر رجل عل رروليس وقولهت 
الذر،هذا يصح فلا يملكه، لا الحوابت ي«.الكه؟ هل فلأن، عبد أعتق أن نذر عل 

اكن.معشرة إطعام يمتزت كفارة يفعل~ لر ~إذا عليه ولكن 

لكلمة~وانسه اليوم درهم بألف أتصدق أن ندر عل ي؛ة قال• لو وكذلك 
شيئا.يمللئ، لا هذا فنقول؛ واحد، درهم ولا عنده ليس والرجل اليوم~ 

فلاأيصا— — ثيء عنده وليس أذبحه، ببعثر اليوم لأتصدقى وافه قال؛ أو 
يمئن*كفارة يلزمه لكن الثذر، ينعقد 

ظرعل طه قال! أن مثل المستحيل، ر نل. ق افه رحمهم العلمإء ا وا-حتلف
لا؟أم الذر ينعقد فهل الهليارة، ق لا بيدي، والأرض السإء ب؛ن اليوم لأطثرف 

ينعقدقال؛ من ومنهم لغو، كلام هل'ا لأن الذر؛ ينعقد لا يقول• بعضهم 
يْين•كفارة عليه ولكن 

الحنانة؟صلاة نفثه قتل من عل يصل هل مسألة؛ 
قتلمن أن وسلم آله وعل عليه اطه صل الني عن هنا ستا قد الحواب؛ 

العافية—؛اطه —نسال أبدا فيها محئرا حاليا جهنم نار ل به يحدب فانه ء بثي ه نف
العام—الأمر ~وهوول الإمام رأى إذا إلا ملم لأنه عليه؛ يصل ذللث، مع ولكنه 

لغّبمره؛نكالا بنفسه هو عليه يصل لا أن المجتمع ق قيمة له الذي المسجد إمام أو 
لأنهاالسلملإين ْع ويدقن عليه؛ صلوا ويقول؛ عليه، الصلاة بمغ أن بأس لا فإنه 

•مسالإ 



..النار.بدمؤ بهمؤءعذب نفسه تتل ض نضدران الإنسان تتل ذ؛ميا( غلفل اب 

محال؛— هشام ابن —وهو؛ معاد حدسأ المنتى، عثاف ابو حدسي — ١ ١ ٠ 
افحاك،بن ثان عذ قلابه، أبو حدش مال؛ كثر أف بن عش ص أف، حدثي 

وآنئبمث، لا y م زيو ء ءيز ،: Jliضائضواشُتيذطا 
ادعىدمن المائة، يوم به عيب الديا ِو بئيء منه ثل وش ^4، اأومن 
.ماجزةا١ صز يمن عل حلس وض ئئ4، إلا امم؛ يزذة ب بما ل؛ثكم 'كاذثه يغوى 

بنالوارث وعبد تتصور، بن ؤإنحاى إبزاه_لم، بن إنحاى حدينا — ١ ١ ٠ 
أثوبر،ض محنته، ض ١^١^١.^،، عد بن \]أئني عد عن ئمب الصمد؛ عد 
رابع،بن محمد وحدثتا )ح( الأُصاري. المحاك بن ثابت عن قلابه، م عذ 
بنثابب عذ قلابه؛ م عى اذاة، حالي عذ اكزوي، عن اوواق، عد عى 

الإنلأمسوى بملة حلص راض وسئم! عليه افه صل الأى يال، ءال،ت المحاك 
هداجهنما<. ثار ق يه ^ ١١عدبة يثيء ثمنه ينز وض هال، "كإ ههو متعمدا ثاذبا 

ارمزهال! وننلم عليه افه صل اش رمحول أف هحديثه؛ شعتة وأما قماف؛ حديث 
يومبؤ دج بثيء نمته دح وش هال، ثإ ههو "كاذبا الإسلام سوى بملة حلف 

الماةة«لا؛.

سبقثمللث،ا< لا يتيإ ندر زحل عق ارلننل وسلم؛ عليه افه صل قوله [ ١ ] 
الأكلأمءاليه.

هدل كالقتل، باللعن عليه الدعاء ص: الزمن راولعى وقوله؛ 
الخلردهو باض- -والعياذ واللحن الروح، إزهاق القتل لأن وذللث، أشد، يكون 

أوأشد.القتل، مثل اللعن فيكون اممه، رحمة من والإبعاد 



انالإيماب طن
^٣٣٤

محرمالقتل محزم ي ت يعني التحريم، ل التشبيه مطلق المراد إن يقاوت وقد 
الحياةق الرحل إهلاك القتل إن قلنات فإذا الخاوي، ذللئ، من يلزم ولا اللعن، 
الشبيهفان ذلك؛ نقل لر ؤإذا واصح، فاكثبيه ١^٢->^؛؛ ل إهلاكه واللعن الدنيا، 
الحريم.أصل ق يكون 

أنهوالمعنى: ئله،ا إلا افه يزذة لب -؛ا ليثكم كاذبه دعوى ادعى ررومن وقولهت 
إلاحا يزيده لا اممه فإن ماله، يزداد.f[ أن أحل من كاذبة دعوى الإنسان ادعى إذا 

لهفلأن ذمة ق أن مثلا: ادعى إذا العدد يكثر قد بل العدد؛ قلة الراد وليس قلة، 
ولكنيكثر أنه شك لا فالعدل وهوكاذب، الدعوى، هده عل وحصل ألف، مئة 

هداعليه يدخل فلا ماله، محن البركة تننع أما بمي• المعنوية، القلة ^٠^،؛ المراد 
المازإلانحئا.

يم؛نعل حلف من مثاله! هاجزةاا صز يمن عل حلم ررومى وقوله؛ 
اممهصل الني عن ورد قد بل قلة؛ إلا يزداد لا فإنه ما، ليستكثر كاذبة؛ فاجرة، 

ُ.غضبازر وهوعليه تعال افه يلهى أنه وسلم آله وعل عليه 
الثهي.يعنى: الصز صبر٠١ ٠١وقوله: 

كتابلم: وم(، ٢٣٠٧رقم)التر، ق الخصومة باب المساغاة، كتاب الخاوي؛ أحرجه 
(.١٣٨رقم)فاجرة...، يمين لم محق اقتطع من وعيد باب الإبجان، 



..النار.i( به ء بض نفسه ينل  jitوان نس الإذ،،طن ؛تل _ ^٠؛، 
٣٣٥==^=^=^^=======^=د==^=:س^^^=^^ 

-3اواوراق عد عى حمتعا حمد؛ بن وعد واؤع، بن محمد وحدسا - ١ ١ ١
عنالمش، ابن عن الزهري، عن منمئ، أنونا الثواق-؛ عد حدسا واؤع؛ ابن 
؛_لرحل ممال حنينا؛ وسلم عليه اممه صل اممه رسول غ مهدئا مالت ابر 

^١^١٠^ هاثل القثال ءضزنا قو الثار((؛ ١^، من ^١ ١١بالإنلأم: دش 
من)راثه هلت الدي الرجل افه رسول يا مميل؛ حزاحه؛ قأصابته سديدا 

ظيهاممه صل ١^؛، ممال ناث؛ زهد ثددا ثالأ !وم هاتل هاِنئ الأار((، أغل 
هل: iiذلك م ني مي أذ,زي اكلمين دكادبمص ١^١,،!«، #إل وسئر: 

الخزاحعل بمو لي الليل من كاف قلنا سديدا، حزاحا به ولكن يمن، لم إيه 
آقأمهد أك>وا فه ١٠١ل،! ١٥٥^١^، وسلم علته افه صل البي ئانو مسه، ممثل 
صإلا الحق لا:يخز  ٩٠٠الأاسث ِفي هنادى بلالا أنز نر ززئوله((، اطه عد 

الماجر((.إ\لثبرا الدين هدا يؤثد اطه وإنى منلمه، 
الماري؛الرحمن عبد ابن ~وهو• يخموب حديثا معيد، بن قتيته ١—حديثا ١ ٢ 

اشوسول أف الئاعدي؛ تند بن تهل عن حازم، أف عن العزب"، من حي 
هاءثلوا.والمئركول هو وسلم ، uJLpاممه صل 

إلالاحزوف ومال عنكره إل وسلم عليه اطه صل اطه رسول مال قي 
سادهلهي ييغ لا رحل وملم علميه اطه صل اطه رسول أصحا٠--، وق علمكرهي، 

ممالهلأن؛ أجزأ ي احد اتوم منا أجزأ ما ممالوا سسفه؛ يقرئا اييمها إلا 
اناالموم؛ من رجل ممال، ١^١^٠٠؛ أهل من إله ااأما وسلم؛ علميه اطه مجل الأه رسول، 

معهأتنغ أتنغ ؤإدا معه، ومم، وقف كثإ معه يحزج هال! آبدا، صاحبه 
تمهيصل ئوصع المويثا، قاشقعجل سديدا، جرحا الرجل ئجرح ~هال!~ 



انالإيماب كت
^٣٣٦

إلالرجل ئمخ منة، ممثل نتفه عل محامل ثم ثديه، بتذ ودباثئ يالامزض 
داك؟(ا,))وما 3الت ،؛ U)lرسول انك أسهد ممالث وسلم عاله اممه صل افه رسول 

Jli : يقلت: ذك، الناز 3اظإ النار م من ك آما ذكزث الذي او-4و\
محوصعالوت مانتعجل ثدييا، جرحا جرح حر طابه ل ئحرجت يه، لخم 
اشرسول ممال ثمنه؛ ممتل عليه محامل ثم ثدييه، ( JUوذبابه بالأرض نتفه مل 
يدو-فإ الحؤ أهل عتل لبممل الرجل ااأو دلك: عند وسلم عليه افه محل 

طJو-y الأار م محو لبمو \ظ وأأ الأار، أخل من للئاس- 
ا.ئ((ااا.أهل من وهو - للناس 

وعلعليه اممه صل الشي قال الذي عنه اض رصي هريرة أي حديث، ل [ ١ ] 
للعدوإلاولاقادة نادة لاييع وكان النار،،؛ أهل ررهدامى الرجل• عن وملم آله 

الرحلهذا قتل الهاية وق أحدهم، فلزمه الصحابة، عل ذلك، فعغلم عليها، قفى 
أهلبعمل لبممل الرجل ُُإ0 وملم؛ آله وعل عليه اممص محل الني ممال ه، نف

النار،،.أخل وهومن يدوللناس- -فظ الحك 
اضرمحي مسعود بن عبدافه حديث، الله رحمهم العلإ■ء به مد الخدين، وهذا 

ؤوها!لاالخقخرثا:فون:ثه أم تم لبمل ألخدثم ررإن الشهور: محه 
فينثزآخدم و]أ لإ.خيا، النار أم بمم ضل ١^١^، فه هبمتق ذذج 
ضلامحثاب فه فبمبئ ذئ إلا وقها ؟كون:ف ثا خر اش أم بنم 
ُ.ملحلهااار الجؤ أص بعم 

القدر،كاب وسالم: (، ٣٢ ٠٨)رقم اللأتكة، ذم باب الخلق، بدء كاب الخاري: أخرجه )١( 
(.٢٦٤٣)رقم أ0...، بش j الادمحي حلق كب باب 



uU  النار.بدض ءملب بض ذفسه قم م نصدوان الإسطن قتل همي،( غله..

هذا،عل يشكل ولكنه يدولالناسا،، رري،ا وسلم• عليه الله صل قال وهنا 
ؤرإعٌ'إلا وبنتها بيه يكون ما ررحص عنه؛ افه رمحي مسعود ابن حديث، ق قال أنه 

المرادتوليس موته، وب؛ن العمل هذا اعتناقه ب؛ن المسافة بالللئ،ت المراد لعل ٥^١^ 
للناس~و يل• ~في،ا الجنة أهل بعمل يعمل اللءى لأن الجة؛ إل بعمله يدنو أنه 
رياء.لأنه حابطا؛ يعتر هذا عمله إن إذ الحنة، من يهمر_، لا 

السابقق الناس وكان الأصابع، رووس إل الرفق ب؛ز، ما الن>راع فائدة؛ 
ثمالحديد، الذراع اتخذوا الناس تهلور أن بعد ثم وبالقدم، ؛الذراع يقيسون 
ذللئ،.أشبه وما نتيمتر، والالمتر واتحووا العالية المقاييس جاءت 

واغترارها،وغرورها، ه، نفس التام الحذر الإنسان حدر الحديث،؛ هذا وق 
سوداءحثة هناك يكون قد لأنه أترك؛ أنا أفعل، أنا وأصوم؛ أصل، أنا يقول؛ لا 
محاهد،مقدام، ؛؛؛^؛٤، الرجل هد*ا لأن يالله~؛ ~والعياذ عليه تقفي لقلب، اق 

الحاتمة.حن اممه أل نالسيئة، النهاية هذ0 نبايته كانت، ذلاJث، وْع 

ئن، ٥١صد محثد:ن -زص \لأ:وئ ^٥١ ^١^، ئ محثد م - ١  ١٣
'كالممن زجلا ررإل يقول؛ الحس سمعّتإ قال؛ ثأ؛ان، حدثنا الزبير—، 

واشإي ممال،؛ المن-جد• إل يدم مد ثم الحثةا<؛ علميه حثمت، مد ربتكم؛ داث، ^٠؛ ١٠٠
هداونلممي عليه افه صل افه رمحول عى جندب،، ١^^، حييني«إدا هنذ 

المتّحد.



انالإيماب كت
^=ٍ====^ٍ==^=^^=ٍ=شٍ__ ١٢١٢٨^

حدساجرير، بن وهب حدسا اكومئ، بكر أيي( بن محمد وحدسا — ١  ١١٠
هداق التجلئر اممه عد بن حندب حدسا يقول! الخنس، سممتؤ مالت م، 

عليهاض صل الله رمول عل كدب حندب يكوف أن يخثى وما نسينا، محإ المسجد 
قتالكمكال فيمي برجل رُحرج وسلم• عليه اممه صل افه ونول مال مال• وملم؛ 

خنج...«؛ننوشمةا"ا.

الفوائد!من فيه كالأول، الحدسن، هدا [ ١ ] 

معالأذية ازدادمت، كلمإ وأنه المؤلمة، تعال افه أقدار عل الصبر وجوب ~ ١ 
النبيفإن المتج، ولينتفلر ليثاته، وتكضزا وثوابا، أحزا، إلا يزيد لا فانه الأيام 
آ.ال،كزاسها،ر ْغ المنج وأل  ٠١قال! وملم آله وعل عليه افه صل 

الإنسانأن عل دليل الأول~! السياق —ق اطه رحمه الحسن ديث، حق 
يث،،بالحد حدث الخنس لأن فيه؛ شيحه يذكر أن قبل محدث؛الحديث، أن له يجوز 

أن~مثلأ~ فيجوز عبداطه، بن جندب يدللثخ حييتي وقال! المجد، إل أشار نم 
حرجولا ذللئإ، بعد ند التذكر ثم كذا، وملم عليه اطه صل السي مال تقول! 

والحديث،معلمئا، الحديح، لكان تذكره لر لو لأنلث، الثني؛ تذكر أن المهم لأف فيه؛ 
الضعيف،.قم من المعلق 

أحمد)ا/م\«ّآ(.'(أ-محه 



إلاال>«نيناسة لادحل وانه اسوو ذ؛امو«| غافل باب 
٣٣٩

ئ^ ه \ي ;ن ٣ خدي خزي، ؤسمو°أ 
َُِْءث ت.آ.؛-ِْ, .تأُ 

بنعكرمه حدسا الماسم، بن هاشم حدسا -؛^١—،، بن رهن حدسي — ١ ١ ٤ 
ئاَل:ماس ئن ١^ مد خدني ئاَل: أثو3مل  *ممتألأ خدتيي ثاو: مار 

ائضخاثة من م أمو خي :زم كاف ل؛ا مال: اظاب نن صئ خيض 
رحل؛عل مروا حى ثهيد؛ فلأن شهيد، فلأن ممالوا: وسلم؛ عليه افه صل 

١^١^ق رأيته إن ! ١٨٤"١١وسثم: عأيه اش صئ؛ اض رمول ممال شهيد؛ فأين سااوا: 
الخطاي-،!ابن رريا وملم: عليه اممه صل اش زئول قال م آوماءة«، علها ز؛JS؛ 
ثادت:نزلجئ مال: الؤمح«. إلا ١^٤ هذئذ لا !نه الناص: ل قاد اف 

اأؤمنول«ااا.اائ٤إلأ يحل رر1لأإنةلا 

وهداالغبية، من شيئا كتم من هو الخال: افه: رحمهم الخلياء قال ]١[ 
الصلاةعليه الشي قال فقد هذا؛ من أوسع معز للغلول ولكن الخهاد، ل يكون 

قولهق اش: رحمه اللعاء بعض وقال أومع، وهدا غلول؛، المال ررهدايا والسلام: 
اشأوحى مما شيئا ؟كتم أذ أي: [ ١٦١]آو ه بمؤ أن ِذيى ماث دما ؤ أيقا: تعال 
لكنوكتمه، العلم غلول يعني• وأومع، أوسع الخلول هتا فيكون إليه، تعال 
الخيمة.من الخول به: المراد الباب هدا ل الذي 

منها:فوائد، الحديث هذا ول 

ئيءعل أحل من المار ل يعدب ان الأتوأن الخول، عفلم عل دليل - ١ 
ويبر•سهل 



انالإيماب كت

وملمآله وعل عليه اممه صل المبي لأن التبليغ؛ ق التوكيل جواز وفيه ٢- 
عنه.يبلغ أن عنه الله رصي الخطاب بن عمر أمر 

أداة»األأ« قوله: لأن المض؛ ل فو كلمة ا11غ يزيد أن 1س لا أنه ٣- 
التنبيه.تقيد استفتاح، 

الكاملالومن لأف هذا؛ ل شك ولا عل، من إيان مص عل، دليل فه ~ ٤ 
قصدما وأنه الخهاد، و شه فاد عن ينبئ علوله لأن يغل؛ أن يمكن لا الإيان 

لأنباناطل؛ للمال أكل أيصا وغزله الأم، وول للقائد حيانه وغلوله الدنيا، إلا 
اLجاهدين.حمع حق تبا يتعلق الغنيمة 

عذأش، بن ماللاج عذ ومي،، ابن ذزوي يال الطاهر، ابو خدش - ١ ١ ٥ 
)ح(هزيزة. م عن ئطيع، ائن تول الغث م ناي عن الدوئ، ريي بن ثور 

محمد~؛ابى —يعنى: العزيز عبد -ةدم؛آ حي.يثه~؛—وهدا تعيد بن قتيبه وحدينا 
وسلمعله اضُ صل الش تع حرجنا مال؛ هريرْ أف عن العيث، أف عن ثور، عن 
ثافاب،،ؤالئنام \ق' غقا وآه زلا ثواةولمقإذم1 ،' ٥١سح ه، أو 
رجلله —ومه له عند وسلم عليه الله صل افه رمحول وثغ الوادي، ائطلمثاإل ثم 
عنددام ازادي نزلنا محو الحني- يي من ريي، بن رثاعه يدعى جدام من 

مملمنا:حتفه؛ فيه ئق1و بتهم مرئي رحلة لخل وسلم عليه اممه صل اممه زئول 
والأيراكلا! وملم: عليه الأو4 صن؛ الله ننول قال اممه! ننول يا الشهاده له ثنيئا 
حيزيوم العنائم مذ أحد.ها ثارا عليه كلتهث، الثنله إل ثيدْ، محمي. ثنن 

ممال:^١■^، أن ^١^ زلخل تجاة النازإ قفنخ قال: القاسم«. نصبجا لب 



^^ااممااولواضلأسحلاسإلأالفض
٣٤١=========^=^===ء=^^^^ 

مىااشزاك ت وملم عليه افه صل افه ومول محمال حيمت؛ يوم أصت افه رسول يا 
'كانمذداراالالمأدشرا

الوعيدلذا فزعوا عنهم اممه رمي والصحابة مديد، وعند هذا ]١[ 
واحدة،مملة عل قندمه، وملم اله وعل عليه افه صل الله لرسول عبد الشديد، 

عظمعل واضحة دلالة يدل أْر وهذا أ المار؟ ق عليه تلتهب كانت، ذللث، ومع 
الوعيد.هذا من فيه لما الذنوب؛ كبائر من وأنه الغلول، 

الشرق هذا هل ثارا؛؛ عليه لتلثهم، الئنله ررإق وملم؛ عليه افه صل وقوله 
القيامة؟يوم أم 

الأن.من أنه الخدين، ؤلماهر الخواب! 
٠٠٠



انالإيماب كت
٣٤٢

بمباممتيلض|بيق1تلصلإطفر

ئؤافص يث إ;راملم؛ ;ن أاا-حوثثاموينىي 
حجاجعذ ويد، بن حماد حدسا بن ئاتتأن حدسا بقرت ابو ~داو 

ا،صل اللمي أش ١^^ عمرو بن المحو أف جابر؛ عن الرم، ي عن الثواف،، 
حصن~مالت ومنعة حصم( حصن ق لك هل l_،؛ رسول يا يمال! وسلم عليه 
اهُذم لدى لِوي يه ^ ٥١صز 1^، ذبك هأتى ا-إثاهؤ-؛ ِفي لدوس كاف 

ثنالطمل إي الدق؛1-^; ه وشر ه اض صل ١^؛؛، ثا-ثز 3و محار، 
قاحدثجنغ يمرصن المدية" -ماجتووا هومه مذ رجل معه وهالإ عمرو، 

قعمرو بن اللمل ءراْ مات؛ حض يداه شصت، برايمه نيا ممهي له مشاقص 
عمنثالأ ربك،؟ يك صح ما له؛ ممال يديه؛ معطيا وراه حثك ومتنه ماْ منامه 

قيلiالت يديك،؟ معطيا أراك ق ما سالت وسثم؛ عليه اطه صل سيه إل ل"ئجنق 
عليهاش صل اف رمور الطمل"عق ممصها امّدتا؛ ما منك ننئ لذ ل؛ 

داعفن«اا'.ؤبثديه  ٢٥٧١®وملم؛ عليه ،، ٤١١صل ^ ٥١زثول مماJ وملم؛ 

بلادإل الكفر بلاد س الهجرة أن عل دليل وفيها عجمة، قصية هده ا ١ ت 
العفليم.الأمر هدا تكفر وأنها عفليم، ثان لها الإسلام 

العافية—الله أل —نالحنة عليه الله حرم أنه جرحه من جنع الدي أن محبق وقل 
لنله! قيل فانه يديه، س حصل ما إلا المار، لحوله س مانعا الهجرة فكانت، هدا أما 

>رالالهلمفقال: له دعا وملم آله وعل عليه اممه صل المي ولكن أفدت، ما نملح 
تتجزأ.العقوبة أن كإ تتجزأ، المغفرة أن عل دليل هدا وق ماعفرا'، ؤليديه 



ub  ءي،اذلأصصلإموالدليل
٣٤٣===^======ًء===ص=^ً==^ 

توسلم آله وعل عليه اممه صل قوله ل كإ تتجزأ، العقوبة أن البخاري وق 
تتجزأ.الغمرة صاريت، وهنا ٠، النار«ُ من لأعماُسا ررويل 

لأنإشكال؛ الإعراب حسثج من ماعفز١٠— ؤللديه —اراللهم الحمالة هذه وق 
لكنفاغفر؛ وليديه له، غفريت، اللهم يعني! معلوم، عل معهلوفة تكون قل• الواو 
وكانالفاء، فجاءت _اااءفزاا يمتعلقة ارولةن.نها، قوله! لأن لسن، الفاء 

قالفاء إن قالوا: لكنهم نلها، فيا بعدها ما عمل تمنع الفاء أن القاعدة مقتفى 
مثلق ممرا تزاد والفاء اغفر، وليديه اللهم التقدير! وأن زائدة، الركسب، هدا مثل 
هؤوأأيآ تعال• قوله ذللث، ومن اللففل، لتحسين العبارات هدْ 

ارهبون.ؤإياي والتقدير• آ، ٤ ]القرة؛' 

علنحمل هل جابر؛ عن ءنعن~ وقد مدلس ~وهو الزبثر أبا رواية مسألة: 
الاتصال؟

اللهرحمه الزبثر أبا أل لم مصحح ق أحاديث( عدة ق تقدم الحرات: 
جابرعن الزبير أي حديث، أن الله رحمهم الحناء ذكر وقل. باكحديث،، يصئح 
يعتثرالصحيحين ق عنه— الله رمحي أنس عن الله رحمه —وقتادة عنه الله رقى 

فهوالله، رحمها لم ومالبخاري الإمامين شرط من ذللث، علموا وقل" موصولا؛ 
موصول.فهو ورد؛العنعنة ؤإن 

بالتحديثج.مصزحا آحر طريق من زد فقد فيه؛ فيفلر الصحيحين حارج أما 

كتابت وملم (، )٠٦رنم بالعلم، صوته ربع من باب العلم، كتاب البخاري* أحرجه '١، 
٢(.٤ ٠ ) رقم غسل وجوب باب الهلهارة، 



او،الإو4اب كت
^=^^ًء^^_^ًٍ=^_=_= ٣٤٤

نيتمحنجيض؛ضالإسان

ز1دومحم، ;ن ١^ بد حو؛ث الئيُ،، بدة ه;ن خدي - ١١٧
ف،ص نياف، ض؛ن بد ض ئ1م، تإئ\0;ن عدثنا قالا: ١^٤؛ ظسه 
مىربجا يبعث الله ررإف وّلم: عليه افه صل الله رمول قال قال؛ هريرْ عذأيا 

وقالحبه، مئثال علممه: آبو —قال قلبه ق أخدا ثيع قلا الحرير مس ألئ اليثن 
أ.ل مصته(( إلا إيإن مذ درة- مثمال العزيز! بد 

الماعةلأن الساعة؛ قيام إلا وض بن الدنيا ض ق وسوكون [ ١ ت 
الريح.هذ.ه حصلت الزمن، ذاك قرب، فإذا الخلق، شرار عل تقوم 

فيها؟نحن ام للأبواب الحديث هدا ما،ناسة هائل: هال لو لكن 
خ1همئمال قلبه ل ١٠وسلم: عليه الله صل قوله هو المنامة أن خالخواب،: 

ويقص.يزيد الإيإن أن عل يدل إنه حيث، إخازا؛، مذ درْ~ مئمال، ~أو: 



سضابمادرةبحصالدلصاس
٣٤٥==^^=^ءًٍ======^ءءًٍ==== 

^سرةبحثمدلمم1ضض

مبجناضسينئ زي خاا-خئثنيمحينمحب، 
معى أبيه، ص الغلاء، أنمذ؛ا إنةاعيل~؛ حيكا ايوب؛ ابن ~محاو، جم 
الضيطع فثا ))^١ئالأءو قاو:زطم اشُش ضل اض زئول أة _؛؛ 

محمحئاصكافئا،تيؤة
بنرض؛ىاكرااال

افرسول عنها قال الش الفتن، هذْ من التخويف فيه حديث هذا [ ١ ت 
الفتن،هاو0 اسبقوا وٌني.' ذتتا،ا يالأعهإل رربادروا وملمم! آله وعل عليه اممه صل 

منيكون ما غاية وهذا ا،لفللم، الليل بقطع واللام الصلاة عليه الني، وثبهها 
معللتاه١^، نن قثلثا ؤمنهن اعشيغ جأثآ وتعال! سبحانه افه قال كإ التنبيه، 

.[YU:_yJ

نبادرأن واللام الصلاة عاليه الرسول أمر فقد يكون؛ ما أظلم الفتن ولأن 
لوحهح،!وذلك، الفتن، هذه ؛الأعإل 

الفتن؛من ان للأنحماية تكون الصالحة، بالأعإل المبادرة أن الأول؛ الوجه 
وعنده.عليه أقبل من بحب لا وتعال سبحانه الله لأن 

الصالح،والعمل الإنسان ب؛ز، تحول قاما الفتن،، حلت، إذا أما الئاف! الوجه 
ولاالإنسان، يتاثر قد الفتن، بحلول لكن، صاعا، عملا وعمل بائر، قد كان ؤإن 

ءاكثا( Jy،jمن أنام، ؤين ؤ تعال! كقوله وهذا الصالح، العمل يحمل أن يستملح 
تحال!وكقوله ١[، لال<نكبوت:' ه أش ألنامر،َةدا>ّ، شه -بمعز أش ؤ، أؤغى لإدا أش 



انالإيبماب كت
٣٤٦ ====^==^====^^=_=

م؛آميب فتة أمامه ؤلئ بهء أئمأن •حيد أمابهء ؛u حري هك أثث بمد ثزاآلّاثداُن وؤ 
[.١١]١^:رآلآ-خرهه -ضرآلت.تا ؤبمهؤء 

يكونقد الإنسان فان الشهوات، وفتنة الشبهات، فتنة ت تشمل الفتنة وهذه 
بعضوكدللث، صل؛ ءمِف رحل أصابه فإذا صحيحة، وعقيدته مليم، انحاه عنده 

هالكا.للفتن تعرض فإذا والتزام، عفة عنده يكون الناس، 

الفتنهذأه نبادر بان أمرنا والسلام الصلاة عليه الني أن فالحاصل؛ 
كورين.الهو للو^؟٧ الصالحة بالأعإل 

للتنويع،هذ>ه ررأوا< يئسى،،؛ أو كافرا، ويمسى مؤمئا الرجل رريصبح وقوله• 
ؤيصبحمؤمنا يم؛ى او كافرا، و مؤمنا يصبم قد انه ١ >عتى للملس،، ه ول

كافنا.

لقولهعزص؛ فهو الدنيا ق ما فكل الدسا،، من بعرض دينه لأينع وقوله؛ 
لالأنمال:ماا■[.ألدتاه •مص تعال؛ 

إمازائل؛ الدنيا ي ما فكل كان- ويزول-مهإ يعرض لأنه عرصا؛ وسمي 
فكيفعنه، تزول أن قبل عنك يزول أن ؤإما ،، ^LJJيزول أن قبل أنت، تزول أن 

كمر.هدا ا اللأنيا؟ من بعزض — والاحر؛ الدنيا ق معادتلث، به —الذي الدين يع 
التفصيل؟فيه أو الكفر؟ معللق أو اشللق؟ الكفر هو هدا هل نسال: ومحا 

يكونوقد الملة، من محرجا كفرا يكون فقن- تفصيلا؛ فيه أن وهو الثالث،، الحوابج؛ 
دينه.الإنسان به يبح الذي العرض حسسب، كفر، دون كفرا 



uU  الوض رخافةji  صلهسط

ub  أنسطمخالوض ام1فه

ه^ئضض،طكاءدين
>ئأعاؤه: سْ نزَث ع لَقاو: أنث ظِلك؛ صمحس;ن التاج، ف ض تشه، 

محسبن ثابت جلس ١^؛، آخر إل ه أليي صوت مق \ثز؛ذؤ' مئتوأ لا ءامؤإ أك؛ن 
محتالوملم عليه الله صل السل عن النار! أهو من ومحاو:أJا سه، ِفي 

يابت،ثأن ما عمروا آبا )ريا محمال! معاذ بى مند وملم عليه افه صل البي 
محدكزثةتند، ءاتا٠ محال! علمت،لأبمكوىا وما إيه-قاري تند! محال أسككى«؛ 

علمتموكد الأنة، هده ألإلخا ثاسى! محمال( وملم، عليه الJه صل اش رسول محول 
النار؛م من هtنا وسئم، عليه اد؛ه صر اض رئول عق صوتا مذ أق 

وسلم!عليه اممه صل الله رمول ممال وسلم، عليه اه صل ؤلبي، تّتد ذللئ، محدكر 
•اف" أهل هومذ اربل 

نذ،، خدنا؛lLئؤان، يم;ن خدثثا نمر، ئن ظن ؤحJكا - ١ ١ ٩ 
،_jLملتا الأJصار، حطين، سثاس بن محيس بن دادتا كال ت مال مالك بن آنس 
معاذ.بن تند ذكر حديثه ق وليس حماد، حد>يث، شحو الأنة؛ هد؛ 

حدثناحبان،، حدثنا الدارمق، صحر بن تعيد بن أحمد وحدثنيه — ١ ١ ٩ 
مئ(أثزدم رثوأ ه يزلن،: لثا داو: أنس عن عن؛اتا، المغ؛ر؛، بذ '^١١!، 

امح.يثا.معاذي بذ تند يدكن ولم ألييه، صؤيي، 
ئأجاد،:ن ١^; ^٥١ ١^٤، ١^ مد قزنأ:ن ^؛؛١ - ١١٩

زاص؛؛ ٨١س نزنم، لإ قال: أنى ص _، ص دو أف تؤنث، قال: 



انالأيماب كت ٢٤٨

مننجز أظهرئا يع، ينئي راْ محنا وراذت معاذ، بن سعد يدكر ولم الثديث، 
١^^١؛.

ولا\لتح صنت مى مبممأ ُؤلأ قوله وهي الأية، هدْ ]١؛! 
تحبطأن ثقافة يعني! قتل 1ن تنير إلمويتر.عهج' ين عيهثيأ 

فوقصوته يرغ أن للأنسان محوز فلا ه ضِإنإا لا ؤوأم> أعالكم 
صوتكان إذا بل الخاطبة؛ عد وملم آله وعل عليه اطه صل النبي صوت 

كانؤإن دونه، صوتك فاجعل رفيعا، وملم آله وعل عليه اش صل الرسول 
أحفى.صوتك فاجعل حفيا 

آلموز،َةحهر١^> ٥^٢٤١ ولأ ُالنح ٌمح مث أصودكم مبموأ ه تعال؛ قوله 
صاحبه،أحدكم نائي إذا كا تصرحوا فلا ناديتموه إذا أي! لبمر،ه، بمانيهكم 

آلهوعل عليه اممه صل الرسول ْع الأدب، أماء ومن الأدب،، نوء من هدا فان 
يشحر.لا وهو عمله محبط أن فحري وملم؛ 

رفعق ياللئه فإ المملق— صفة هو —الال.ي الصوت رغ ق هذا كان ؤإذا 
أقواليقدمون كالذين وملم؟ اله وعل عليه الله صل افه رسول قول عل القول 
علوالقمة الكفرة أقوال مون شو بل هاJا؛ عل يقتصرون ولا أقواله؛ عل الناس 

صوتهرقع £وا الحمل، حبوط إل بكثثر أقرب هؤلاء 7أؤلأء؟إ باللث، ما إ أقواله؟ 
شلث،.بلا اكلق بصفة 

الفوائد!من الحديث، هدا وق 

قيسبن ثابت، فإن وحذرهم، عنهم الله رصي الصحابة حوف، مدة ~ ١ 
حطيبوهو وملم، آله وعل عليه الله صل الله رسول حهلباء من عنه الله رصي 



باب«غ1سائؤنياىسطس
٣٤٩^====^^=ً===^دء==== 

وهوعمله حبط يكون أن حاف الأية هدْ نزلت  ١٢٧قوى، وصوته جيد، مصؤع 
مالكبن كعب فعل كا الناس، يقابل أن يمتهي ل؛ يكي، بيته ق فجلس يشعر لا 

واللام.الصلاة عاليه المي ففقده محه، افه رصي 

أنهلأصحابه معاملته حن ص وسئم آله وعل عليه اممه صل الني وكان 
تفقدهمأن يرى واللام الصلاة عليه لأنه فلأن؟ أين فلأن؟ أين يتفقدهم، 

—لسعدواللام الصلاة عاليه فقال ففقده إليه، الحضور عل محرصوا أن يستلزم 
أأثتكى؟يعني؛ أسكى،ا؛ ثابتر ثأن ما عمروا آبا ررتا ؛ عنه— ايلة رصي معاذ ابن 
كقولهالاستفهام، عند سقطت، ومجل همزة الهمزة كانت، لما لكن أصلها، هذا 

ااصaلفى؟وأصلها؛ ١[، لالصاغات:مه ه ؤأئيآ ^^١٥١^ ؤ تعال؛ 
أمحرءسمن ءا.لهة آنرآمحدؤأ ؤ تعال؛ قوله مثل الاستفهام، همزة تمهل وقد 

ينثرون.أهم والتقدير؛ ٢[، ١ زالأنياء؛ بمش/ينه هم 
كزوسلم عليه اف مجل الرسول لأن المخاطب،؛ كناية الحديث، وق ٢— 

اف.رحهم لف، الدأُبج كان وهكذا ، ٠٠عمروا آبا رريا فقال؛ محاذ، بن سعد 
—كإالكنية ؤيمتعلون الأصل، الاسم ييجرون أمم ذلل، معنى ليس ولكن 

بالكنية،إلا عنه يتحدُث، ولا أخاه، نحاطب، لا الشباب،— بحص س الأن يوجد 
؛حيث،التخاطب،، هولغة هلءا نجعل لا ولكن السنة، ق أصلا له أن ثالث، لا وهدا 

فهدااسمه وانمحى بالكنية، الإنسان اشتهر إذا إلا اللهم باسمه، نناديه لا 
ذللث،.أسبه وما عنه، اض رصي وأبويكر عنه، الله رمجى هريرة أف مثل؛ بأس، لا 

عزاش س حاف من كل أنه المنلكثة! الفوائد من الحال،يثج هدا وق ٣— 
اللهمن الخوف هذا خاف لما عنه الق رصي ثابتا أن ذلل؛،! وجه منه، أمنا ازداد وجل 



انالإيماب كت
 ===٢٠٠

ارهومنفقانات الحنة، وملم عاليه الله صل الني بئره بأن الأمن جاءْ وجل، عر 
ُ،الحته<ار ويدحل شهيدا، ومثل حميدا، رريمحس قال• آحر حديث، وي الحتم٠ا، أهل 

الذيوهدا الحنة، ؤيدحل شهيدا، ويمثل حميدا، يعيش أشياءت بثلاثة فبئزه 
أنهالعظيم بافه نشهد فتحن الحنة، لحول وأما اليإمة، ق شهيدا قتل فانه حصل؛ 

له.وملم آله وعل عليه الله صل الني لنهاية الحنة؛ أهل من 
عليهافه صل الني له شهد ش إلا يالحنة يشهدون لا الئنة أهل أن واعلم 

وملم،آله وعل عليه اممه صل الني له شهد لمن إلا بالنار ولا وملم، آله وعل 
نوعين;عل ذللئ، عل والنهاية 

يشخصه.لص تكون أن الأول! التؤع 
بوصفه.لمص تكون أن الثال! النؤع 

قيس،بن وثابت، وعل، وعثان، وعمر، بكر، لأي ننهي نحن فسلا؛ 
اللهصل الرسول لم شهد ثمن وغرهم عنهم- الله -رصي محصن بن وع،كاثة 

ّالحنة ق أنه بعينه له نشهد بعينه، وملم آله وعل عليه 
أنمحوز فانه عليه، الثناء عل الأمة ايفمت، من قال: اممه رحمه الإسلام وشيخ 

هألكايى عد إ!،=كو)فإ وسهيا تعال؛ بقوله واستدل بعينه، له يشهل• 
عليهاممه صل الني، له شهد لن، إلا الئعيتن عل"م عل الجمهور لكن ١■؛، لالقره؛"؛أ 

وسئم.آله وعل 
الحنة،ق أنه متق ولكل الحنة، ق أنه مؤمن لكل فتشهد بوصفه، الص، أما 

الصلاة،عل محافظ شخصا رأينا إذا يشهد فلا العموم، سبيل عل هدا لكن 

٢(.٦ ٠ )T/ المتدرك ق الحاكم وصححه ٧(، ١  ٦٧مان)ابن )ا(أنمحه 



بابمالأالفنيانسلس
— =^—٣٥١ —

لسينثمحوز، لا الحنة، أهل من هدا فنقول! 

خاتمته.ما ندري لا أننا ثانتا! يامحلته. ما ندري لا لأننا أولا؛ 

نثنيمستقيمة، حال عل وهو مالت، إذا الحنة أهل من يكون أن نرجو لكننا 
حثاكان ح؛ن رجائنا من أكثر الحنة أهل من يكون أن رجاؤنا ويكون خثرا، عليه 

فإنماُتح، بنن فلسنس منتنا كان ُمن قال؛ عنه اممه رضي عود مابن لأن سويا؛ 
وإ؛اكم.يثبما أن اممه أل نالفتنة«را'، عليه لا الخل 

وهويشعر، لا حيمثا من عمله بحط أن الإنسان خوف يعني• وهذا ٤" 
منخائفة لالؤمون:'آ'؛ا، همة4 ومحثم ^٠١٧ بجبجن ؤةل؛ان تعال؛ كقوله 

لأنمنهم؛ يقبل لا أن عنافون ت نجلاه ومحم ءامإ *آ يمحبجن ؤ منهم، يقبل لا أن 
يشعر،لا وهو العبادة هذه واجب، من بثيء أخل يكون ند إ يدري لا الإنسان 

تعجمت،لا فلهيا يشعر؛ لا وهو كالرياء، الشرك؛ من ثيء قلبه ل يكون وقد 
الابتداء.عند الإخلاص اممه واسأل الانتهاء، عنله المبول امم، اسأل بعنللث،، 

؛٥مم 

اليهقيى٠حرجه أا 



تثتتظ ٢٥٢

بضدفاخذ0ضلاسسة

وائل،م عى مئصوو، عى جرير، حدسا ئيبه، أنج( بن محال حدسا " ١٢٠
انواحدافه رئول يا ت وملم علمه افه صل اطه لرنوو أناس مال مال،ت اش عبد عن 

ثسبما، ملأإ)\-وو الإنلأم ز ^ أخنن ثذ ا>أنا مال: اجاهية؟ ذ نيلنا بجا 
.والإنلأم١١الخاهله ز بعمله أحد أناء 

ؤخاJكا)ح( ززكع. م، خدتأ م، ن اش قو ن محي ^^١ - ١ ٢ ٠ 
عذوائل(، م عن الآعنثن، عن وكع؛ حدسا لة~؛ -والمحظ نته أبو؟كربنأنج( 

زأحس راس مال: اجاهث؟ ق يلنا بجا انواحد اممه زئون، يا ملنا: مال: اش عد 
بالأووأحد الإنلأم j أناء ومن الحاuق، ِل يل بجا بواحد لم الإنلأم 

والآخر«.

عنص، بن علا أح؛ردا اشيؤئ، الخارث بن ثئجاب حدكا " ١٢٠
الإنتاد،ظاا.الأض،ها

سفيوهو الحديث، هدا يعارض آخر حديثا اش رحمه المؤلم، سيوري t ت١ 
إنهكهموأ مل ؤ تعال: قوله وهي الكريمة، الأية يعارض ءلاهرْ~ 

لالأمال:ح"ا[.ثوت،ه لهرتامن يتهواممن 

قوأحن أملم إذا الإنسان أن معنا— —الذي الحديث، هذا ففلاهر 
لم—~وهومالإسلام ق أمحاء ؤإن الحاهلمية، ل عمل يواحد؛عا لا فإنه الإسلام؛ 

إذاالإنسان أن الكريمة الأية خناهر أن مع الإسلام، ول الحاهلمية ل عمل بجا أخذ 



طسهو،د4اخ،تئء4إلاسست
٣٥٣ًن=ثًء^=كشمء==ء===ً==^ 

الراديقال؛ أن بينهإ الحمع ولكن السوء؛ من الكفر ل عمله ما كل عنه خمآ أملم 
العمل.■من ل الإساءة بذلك 

الراد؛؟بما يتضح أمثلة ثلاثة ذلك عل ولنضرب 
بقيتولكن إسلامه، وحن فاسلم يتهلؤ، الحاهلية ل ان إنالأول؛ الئال 

لاذا؟الكفر، ق كانت التي الهلرة له يغفر لا فهنا إسلامه، بعد ه نفق القوة 
تركهاالتي الأحرى الأعال بقية لكن عليهأ، استمر بل حقيقه؛ منها يسب، لر لأنه 
عنه.ئكمر إسلامه بعد 

الحديث.هن.ا ومدلول الأية، مدلول ؛؛ن اختلاف محصل لا العني وببمدا 
أنهإلا فاسلم وينأ، الماس يغتاب الكفر حال ي كان إنسان الئاف: الثال 

كانالتي والمميمة الغيبة له تغفر لا إنه هنا• فنقول والمميمة، الغيبة عل بقي 
له.يغفر به كارا كان الذي كفره لكن منها، يتب لر لأنه الحاهلية؛ ق يعملها 

الكفرله يغفر الزنا وترك وأسلم، الحاهلمة، و يزف كان إنسان الماك: الثال 
ولاالكفر، له يغفر فإنه الزنا، عل بقي لكن الآكفر وترك أسلم فإن الزنا، له ؤيغفر 

وببمداحرا، وهلم منه، يتب، إ حقيقة لأنه الإسلام؛ ق يعمل الذي الزنا له يغفر 
الحل.ين،.هذا و؛ين الكريمة الأية ين اختلاف محصل ولا الأدلة، تتفق 



ا(*،الأيماس كن
س=^==^دص=^صص===ك==

ننؤإنحاى منن زابو ١^^(، اثنى بن محئد حيى - ١ ٢ ١ 
أناثض: !_، خويأم: لأن -وه ثاصم م ض كم تمحور؛ 

ابنعن حبتب، ى ن يزيد حييتي ض■' ئريح بن حيوْ أح؛ردا مادت عاصم~؛ 
مشالموت، مسالة وهول( العاص بن عمرو حصزثا هالت الهري، شناته 
اممهصل اش رمول بنزك أنا آيثاْ يا يمول.' ابنه يجعل الخيار، إل وجهه وحول 

هأدuلهال! ب^sداا وتلم عديه  ٠٥١صل الله رسول بشنك أنا د١كداا وسلم عليه 
اش؛رمول محمدا وأن اش، إلا إله لا أذ ئهادة! نعد ما أممل إف ممال! يوجهه، 

اممهصل اممه لرمول بعصا امد أحد وما رأيتني لمد يلأيث،، أطباق عل كنت هد إي 
علمئ هلن _i^، منه اسئكنت، هد أكوو أذ إل أحب ولا مر، وتلم علمته 

^ةمِفيميمحغاتيتلاشُ
يدي،هممت ~دال،!~ يمسه هبتط هلاباينك، يمينك، ابسط دةلت،ت وتلم، علميه 
بإدا؟اا.سرط ١١دال! أمرط، اذ أزدُت، هلئ،ت هال! عنئو،<. يا ، iuااما ^! 

مدم١^٥٩^٥ و1نى هاته، ثال مدم،jI الإنلأم أ0 علئث  ١٠١١١هال؛ يعثنل. أف هلئ! 
اضنمول مى إو أحب أحد كال وما هتلمهءا، ثان ما مدم ا^ وأف مبمها، ما"كاف 

منهغص أف أطى كنئ وما بنئ، قص j أجر ولا وتئم غنه ١ف' صر 
صلأقللممألأوث'نيط

حالما أدرى ما أمساء وليثا لم الخن؛ أهل من أكوف أف لرجوت الخال تلمك عل 
الؤ؛اباقل ذور\ دهنتئوي ^١ Jار، ولا Jائحه يفحنني ! ٨٥مت أنا ^١ فيها!! 

ُ,



بابمذاالإسلأميهدمئصبما
٥٥٣================^^=====

٩^١،أنتأنش حس قمها؛ - ويمث-لم جزور سم ما قدر مري حول أمحموا يم شي، 
)؛,٧٣ونل ئه أراجع مادا وأئفلر 

ثلاث!باطاق ص أنه عته اممه عمرورصي أحبر [ ١ ]

الصلاةعليه للرسول الشديد والتغضن والتكفر، الحاهلية، الأول: الطبق 
ميءوهدا فيقتله، الرسول من يتمكن أن إليه ّىء أحب إنه حتى واللام، 

عفليم.

الصلاةعليه النبي وأخثره ذلكؤ، بعد بالإسلام عليه افه من لما الئال: الطبق 
ماتيدم والحج قبلها، كان ما مدم والهجرة قبله، كان ما بميم الإسلام أن واللام 

ثيء،كل من إليه أحّت، وسلم اله وعل عليه افه صل الله رسول فكان قبله، كان 
هداعل مايت، ولو له، وتعقلي، له، إجلالا منه عينيه يملأ أن يْليق لا كان حتى 

الختة.أهل من أكوف أن لرجوت يقول: الهلبق، 

أساء،لعله فيها، حاله ما يدري ما أشياء ول بأنه عنه أخثر الثالث،: الْلبق 
صلحاعتلا حانلؤأ دذذوٍآلم \ع/،\° ؤوءا-حريبى تعال: قال أحد، عل تعدى ولعله 

عنه.الله رصي منه خاف، الذي هوالهلبق وهدا ١[، وءا•>رستئ١٩ 

الحلياءبحقن أن مع ؤ1ألاا ُكال ما بميم رروأذاُن^ وسلم• عليه افه صل قوله 
الصالحالعمل إن قال! وبعضهم بالتوبة، إلا تكفر لا الكبائر يقول: اممه رحمهم 

المسالة؟هذه ق المختار الرأي فإ الصغائر، يكفر 

فالأحاديثحمقيدة؛ أحاديث، وهناك عامة، أحاديث، هناك أن فالخوابه: 
العنزة"كمارهإل ءالعمزة وسلم: آله وعل عليه اممه صل الرسول قول مثل العامة 



انالإيهاب كت
سً==_د=======^==ء=^ء ٣٥٦== 

افئبمان ئاو ررثن وقال: الخةااا١'، خزاءٌإلأ ق يز اووث ٣ ةاتثي، رِ
وأشياءآ؛ وبدايحرارمثل ثاثئ ؤإو حطاياه، حطغ مثة مة توم ل، وبحمده 

النؤع.هذا من كنبمرة 

إلوالخمعة الخنس، ارالصلوات قوله: مثل مقيدة، أحادسثج وجاءيت، 
لفظ:وق ال٤ةائزا؛، اجتست، ما بثهى ما مكئزات رهصاؤر؛ إل وزمصاذ الخئعة، 

الك؛ائز«رآلاثت ^١ 
مهلتق؛حدين، كل يقيد الحدين، هذا إن يقول: من الثه وخمهم العالياء ممن 

إلوالخمعة الخس، الصالوا>ت، العظيمة: الكبثرة الشعائر هذه كاوأ، إذا لأنه 
مندوما فإ الكائر، اجتناب بشرط إلا ذكفر لا رمضان، إل ورمضان الخمعة، 

أول.باب 

علواكدة إمحللاقها، عل ا،لهللقة الأحاديث، نجعل قال؛ من ومنهم 
منهوكثرُتؤ الكبائر، عل أصر إذا ما عل التقييد فيها التي، الأيات ونحمل تقييدها، 
١^^٠إلا ؤآلموجش ألإدءّ َاقءر اك;و( ؤ وتعال: ّسءحانه لقوله الكبائر؛ 

إماوقيل- منقهلعا؛ امتثناء يكون هذا وعل الصغائر، إما ميل• فاللمم؛ 
الرادؤيكون متصل، فالأستثناء هذا وعل لماما، إلا هذا يفعلون لا يعنى: القليلة، 
علميها.يتمر لا أنه أي: أومرتن، مرة، الإنسان يفعلها التي ١^^^٥: بالكبائر 

كتايبحومسالم؛ (،  ١٧٧٣رنم)وفضلها، العمرة وجوب باب العمرة، كاب الخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٣٤رقم)٩ والعمرة، الحج فضل ل باب الخج، 

(.٠٦٤ رنم)٥ التسبيح، قفل ^،، I_^jjiمحاب اJخارى٠; أحرجه )٢( 
١(.٦ / ٢٣٣رقم)اس..، إل والخمحة الخمس الملواتؤ باب الطهارة، مماب لم: مأحرجه )٣( 



 ===^^=============^=٣٥٧ ̂

عليها،الإصرار اجتنايح ت تعنى الكبائر، باجتناب، المقيدة الأحاديث، وتكون 
،.احتلافأو اصهلراب، الأحاديث، ق يكون لا هذا وعل 

تأوجه ثلاثة فتحصل 

مطلما.المقيد عل المطلق محمل أن الأول; الوجه 

إطلاقه.عل والمهللمق تقييده، عل القيد يبقى أن الئاف؛ الوجه 

فإمااللممم؛ الكبائر فاك يض: الإكثار، عل المقيد محمل أن الئالث،: الوجه 
واسع.افه وفضل ا-لحنارتإ، -أذ0 تغفر 

فواضح،النائحة أما دار،ا ولا ثائحة ثصحبتي رالأ عنه! اف رصي وقوله 
أنالعروفإ نائحة؟ امرأة أم المائحة، نفس المراد فهل مويثخ، )ردائحه(ا وهوله! 
النائحةوملم آله وعل علميه اممه صل الرسول لعن فقد اء، للمنيكون النوح 

٢.والستمعةر 

إلابالنار، الحنانة تصحسج أن يكنه اممه! رحمهم العلمإء قال ثار،، رءولأ وقوله! 
كهرباء،فيه وليس سديل.ة، ظلمة هناك يكون أن مثل ذللت،، إل الحاجة دعت، إذا 

غره.ولا 

لعنوسلم آله وعل عليه اممه صل الّ؛يا لأن عنه؛ الله رصي ذللث، كره ؤإنعل 
علالرج امحاذ من نوعا هذا يكون أن فخاف، القبور، عل الرج المتخذين 

المقابرعل كالمتخا.ين وصار السراج، هذا وصعوا المقبرة وصل إذا القبور، 
المرج-

٣(.١  ٢٨)رقم الوح، ل باب الخنائزا كتاب داود؛ أبو حرجه أا 



_س^ٍ_ٍ___تثثقئٍ
يعني!عزبُُ ررسئوْ أو ثناءا، الراب عئ ررمحشنوا ت عته افه رضي وقوله 

فيهنتوي يمسنإ، بل مستئحا، تحعالوه لا ^^٥، يعني! لكلثنام، اشر اجعلوا 
وأثله.أعلاه 

حش-قئها؛ ؤمثم جروو سحر ما قدر حول أنجموا ررئم وقوله؛ 
حك،؛مرفؤع هذا إن نقول هل ري® رسل به أراجع مادا وأيفلر بكم، أسثأنس 

هذاوعل عته، اممه رصي اجتهاده من إنه أونقول• فيه؟ للاجتهاد جال لا حتر لأنه 
لا؟أو تعارصه الثنة هل فينظر! صحاب، قول فيكون 

ايت،،دفن إذا كان وسلم، آله وعل عليه اممه صل النبي لأن الثاي؛ الظاهر 
بمأل«رالأو هإثه الةبيث،؛ له وانألوا لأحي،كلم، لرانتغمؤوا وقال! عليه، وقم، 

تتحرما قدر اشر عل يمام أن وسلم آله وعل عليه اض صل النثي يذكر ول؛ 
لحمها.ؤيمنم الحزور 

حلالفينحرها ان إنيأب الحرور اشر؟ عل نقيمه الذي المد.ر هو ما ث*ا 
ماعة،نصم، فهذه —مثلا— اعة ّربع ق لحمها م ويق—مثلا— ماعة ربع 

ثلايث،فتصر! امحتين، ّإل اللحم وتميم ساعة، إل النحر ق نحتاج احر ؤإنان 
ساعات.

أول،الثثة واتباع عنه، اش رصي عمرو اجتهاد من هذا أن يظهر فالذي 
علنقم، وسلم! آله وعل عليه افه صل الله رسول به أمرنا ما نفعل أن وهو 

ندعوثبته، اللهم له، اغفر اللهم له، اغفر اللهم له، اغفر اللهم ونقول؛ القار، 
ّثلائا دعا دعا، إذا كان وسلم آله وعل عليه اممص صل الرسول لأن ثلائا؛ 

(.٣٢٢رقم)١ للمن، الشر محي الاستغفار باب الخائن، كاب أ;وداود: أحرجه 



اسمةواصوئاتيه و|بمنالإسلأمهمم| 
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وقداف؛ رح4 النووي ئال لخمها،ا ؤيقتم جرور تنحر ما امحدر وقوله! 
وقكالعتب؛ الرطة الأشياء من ونحوم المشترك اللحم همة لخواز به يستدل 

حقتمييز القمة أن القولن بأحد قلمنا إن قالوا! معروف لأصحابنا حلاف هذا 
حالق بتإثلمه للمجهل محوز؛ لا أصحهإ! فوجهان، بح قلتا ؤإن جاز، ببح لتت 
بجونلا نلنا• فإذا الخال، ق لتساوتها يجوز والثاق• الربا، إل قيودي الكال 

أحدمن نصيبه صاحلمه أحدهما يبح ثم قسمين، وشبهه اللحم يجعل أن ذهلريئها 
بدلل،لصاحبه الأحر القم من نصيه الأحر بع لم ملأ، يدرهم مين الق 

هداغبمر محنرق ولها بكإله، م ثمنهإ واحد لكل فيحصل عليه، له الذي الدرهم 
اه. ٠١٣واش ها، بما الإْنالة إل حاجة لا 

لستوةالت ذاك وامتغ بدرهم عليه بلمع إذا صحيحة؛ غير حيلة وهدم 
الخوامب،!يهليعه؟ فهل بباغ! ولق اللحم من نصيثلئ، جاءنا ض الحمد لك، ببائع 

بريالل تبيع أنك فائدة أي عليلث،، وأبح عل ع عندهم! معروف، لأنه يطيعه؛ لا 
وأقول!بريال، نصيبه للئ، يبح نم ريال، للث، ذمتي 3، ؤشت الريال، أعهليلئ، ولا 

حيلة!عندي الذي بالريال ثل عندك الذي الريال 

فهذهالخبار قمة إلا مْللقا سح ولن، إبراز اكمه أن • اكتجحمح يكن 
فهلاكمر، تقاسمنا إذا مثلا! يعني ~ مة القباب ي اش شاء إن سياق ~كإ بع 

نصيثلث،؟ل و؛عت، نصيبي لك يعت أنني ويينلث،؛ بيني المشترك التمر همة محنى 

أنويجوز إبراز، فهي نصييلثا، من نصيي مزت معناه: بل لا، الخواب؛ 
•سا عل نقتسم 

)ا(شرحالووي)آأ/ا،'؟ا(.



انالإيماب كت

وأنتمفأنا ؟ لا أو يجوز قرعة وصربنا أكثر، أحدهما أن عل ائتمنا ولو 
فلاالقرعت، عاليه نضرب وةالنات وثالثا، ئلث؛ن فجعالنا0 أنصاما، التمر هدا ق شركاء 
غارما.سيكون ئهلعا والثاق غانتا، أحونا يكون قد ميسر، لأنه يجوز؛ 

؟توحد أين فمن ا،لست،، مملع استتيط اف رحمه النووي أن عليتا بقي 
يسمعهملر إذا لأنه ؛ ٠١كم أنتانس راحض ت عنه الله رضي قوله من يوحد لعله 

لءلثس ؤإلأ السءإع، إلا حم للأستئناس طريق يبقى فلا قعلعا، يراهم لن فانه 
إذانعالهم مع تمع دفنه عند الإنسان أن شالث، ولا ذلك،، عل يدل ما الحديث، 
عنه.انصرفوا 

لشره؟لو تلقنهم يسمع وهل 

ويقال!دفن، إذا يلمن أنه المشهور عنه الثه رصي أمامة أبي( حديث، فيه نقول! 
وأناممه الأ اله لا أن شهادة الدنيا؛ من عليه حزخت، ما اذكر فلأنه! بن فلأن يا 

الحديث،.ثثوين، لعدم أدءة هدا أن الصحيح! ولكن الله، رسول محمدا 
الحال؟هدم ضر ل الئت، تسمع وهل 

ومنهميسمع، قال! من منهم الله؛ رحمهم العلهاء ، حلاففيه الحوامحب،! 
لايمع.قال! من 

وصعقوايمكن، لا فقالوا! ال،اغ؛ ق اممه رحمهم ^^١۶ ١١بعض كير واشتد 
كتاب،ؤ، القيم ابن وأقرْ الر عبد ابن وصححه داود أبو أحرجه الذي الحديث، 
اللهرد إلا الالنيا ؤ، يعرفه وهو الشر ؤ، أحيه عل يلم إنسان من ما أنه الروح! 

لن.لاوثج.كرهم فاشتد السلام. عليه فزد روحه، عليه تعال 



 ——^=^=———٣٦١

الممه لكلثلأم، إليه الخءلاب ث-تمه إذا بممع أنه يثلهر: الذي ولكن 
الأموات،يدعون من عل الختل ثقطع ونبذا ستجس-،، أن ومحال يستصسا؛ 

فإنه١^ ورعم ا مدعا ومن فجمب، يوانه لمع ا المإن ٠ ؤبمولون 
أبدا.يتجيب أن يمكن لا ١^^، لأن الملة؛ عن محرجا أكر شركا مشرك 

أتبمالمراد: وليس للجنس، هنا الحمع ربط'ا ®رنل عنه؛ افه رصي وقوله 
الخمعأثل بأن قالنا فإن ملكان، يأتيه أنه ذللث،: ق الواردة الأحايين، لأن حماعة؛ 

الخض.ظلراد ثلاثة، إنه قلنا: ؤإذا إشكال، فلا ايان 

يعممتآلمدق يسععون ^!؛:i يننجب إنا ؤ وحل: عز افه قول قائل: قال فإن 
يستجيبون؟فلا يسمعون لا الموتى أن عل هذا يدل ألا [،  ٣٦ه أش 

للرسالةيستجسس، فإنإ استتنافية، قوله: ق والواو لا، الجواب• 
بقولهدلون يلكن تجثون، يفلا معون يلا الذين واما معون، يالذين 

آلثؤرهق من إعسيع أنت، رتا ؤ وبقوله• لاان»ل؛'٨^، ه ألمنن ميع لا إيث، ؤ تعال؛ 

م

~والقظدينار بن يإبراهم مبمون، بن حاتم بذ محمد حدش - ١٢٢
أح؛ربي(مال؛ جريج ابن عن محي-؛ ابن -وهو؛ حجاج حدتنا ثالأ: لإبزاهيلم-؛ 

أنلمذ أفئانا عباس؛ ابن عن محديث،، حثثر بذ نعيد نجع أنه منلم؛ بذ ينل 
ممالوا:وئ؛، الأوهُئيه صر محيا أتوا م دأكووا، زنوا فاكووا، ٥^^١ الئزك 

ؤوأل؛نثنزل: كمار0 عؤالنا لنا أن قءأJدا ولو لخنن، وثدعو ثقول الذي إف 
ؤلأ,ضيكئثالؤ ٥^ -نرم الممسآني ووكئؤق ءاحئ إلنها أثه مع لابدمحكث> 



انالإيماب كت
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ينع؛ثلإ لا أشهم هق آنممحأ أيبم، ؤبجتادئ وروت ه، ^ ٧١يلذ د:هث سق وش 
درا[

رجمي

تعال!قوله وهو منها، الشاهد وترك بعضها، عل اقتصر الأول الأية [ ١ ] 
ه->غثعتي تثاتهم أش نحملأصبمتلحاثأؤكلك•.يدل ؤبميذ وءامى ئاب س لا إؤ 

وتعالّسحانه اض أن ٠عناهت هل نات؟ ح سيئامم تديل معنى وما •٧[، ]الغرثان: 
عمةعثلمه والزنا توحيد، الشرك عنلف أن مثل سبق؛ تمحوما حنات إل يوفقهم 

تمحوصالثا عملا التوبة تكون منها تابوا التي السيئات هده أن أو ذللئ،؟ أشبه وما 
مق؟ما 

منيتوبون أنم ت بمعنى حنات، سيثاتم يبدل تعال اش أن الثاق، الظاهر 
حنامته*السظ'ت هده فتكون حنة، توبة اتيم س

نتؤين منهلؤأ لا أمسهتم عق آسمفؤأ اكيق ثعتادئ ^٥)، اكانية! الآية وأما 
اهرحمة من يقنهل ولا التأس، أشد القنومحل اممه! رحمهم العالإء قال لالزمر;ماه[، آش؟بم 

وجوده,وكرمه، وحل، عر اممه رحمه يعرف لا الذي الضال، إلا 

هميعا يعيرآلدمجا ألئت وإث وقال؛ رحمته، من نقنتل أن وجل عر اش ونس 
تعال!اممه لقول يغمر؛ لا فالشرك التوبة، عدم مع أما التوبة، »ع وهدا ]الزمر؛مآه[، 

أجعولهدا لالاء;خأ[؛ ه يثاء لمن دللالث دوة ما يشر وء لثمك أن بمفر لا أللت وإن 
التائبين.ق نزلت الأية هده أن — يعلم —فيإ اه رحمهم المسرون 

الماس؟وحقوق المظالم فيه بإ قبلها ما نحسر الموبة هل مسالة! 

عاليهالرسول لأن إليهم؛ يوصل أن من فلابد العباد حى أما لا، الخواب! 



اسمةواصبابمjالإطمي٠إJمUصومما
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متاع؛ولا عنده درهم لا من قالوات الفلس؟،، تعدون ررمن قال! والسلام الصلاة 
وثتمهذا، ظلم ولد فيأق ايبال، مثل بحثتات القيامة يوم يأق من ''الفلس قال؛ 
آخره؛إل ٠ ،ار . حنائه.. من وهدا حناته، من هذا هثأحد هذا، مال وأحذ هذا، 

أنوحل عز افه فلعل نصوحا، توبة تاب إذا لكن منها، لأبد العباد فحموق 
فإنؤإلأ استحلاله، ثمكه لا ك1ن إذا لاميا ظالمه، الذي العبد حق محه يتحمل 

الدنيا.ل أهلها إل الحقوق إيصال الواجتج 
-؛!؛-ه ه 

عنه.اش رنحى هريرة أي( عن ( ٢٥٨١)رقم الظلم، تحريم باب والصلة، الر كتاب ت لم مأحرجه ( أ 



انالإيماب كت ٣٦٤

٠م َ ِْ  بعدء lll_iاماهرإذا حكم بيان باب 

عنيوص، أ"جمرفي مال؛ وهب ابن أثويا عش، بن حرمله حدش ~ ١  ٢٣
ثاوانه أحوه؛ حزام نن -هيؤ أف الزبتر؛ بن عروة ءي مال• بهاب، ابن 

لهل اياهلية ل :بما أمحنث كنت أمورا أرأيث ونثم؛ عله الله صل اممه لرئول 
أنلهتما عل >اأن1وئث ونئم: عله اف صل اف زئرو لة ممال ثيء؟ من محها 

ائو.مذخنج«.نس:
-ؤئاَلخدئثا س: ثال ي؛ ن ئ ا.ظنائ، خنن ^؛!١ - ١  ٢٣

عنصالح، عن حدثناأف، ثني-؛ بن إبراهيم ابن "وهو؛ ينموب حددني~ عبدت 
ئالأيه أتوه؛ حزام بن حكيم أف الربتر؛ بن عروة أنوي مال• بمهابج ابن 

و-^١ أمحئ \كئئ 'jy\>أزأئث افا زئول أي وثلم: علته ادإه صل اممه لرئول 
اممهصل اض زئوو ممال أحن؟ أفيها رحم؛ صله أو عثاقة أو صدقة من اجاهله 

•جمر" بى أنلمت، ما عل وسلم؛ عليه 
صد١^١١ فالا: محي؛ ثن نصد إ;راملم، نن إنخاؤ خدننا - ١٢٣

ننإنخايى ^٥١ )ح( الإنئاد. -^١ ١^>؛،، ض تنو، أاجنا ١^١^،، 
جرام؛بن مم عن أمحؤ، عن عروْ، بن هشام حدكا ئناؤيه، أبو أثويا إبرامم، 

ألإثض هشام: -فال الخاهؤ أفنمحاِفي محت، أثناة افه! ذءذ :ا ئلت،: قال: 
منقلذ آنأنت عق؛:I ونثم: عله اف صل اممه رسول صال تتا— 

مئلث.الإنلأم j ئنلت ئِفي شقا أدع لا م ئلث،: الخم'،• 
ننهشام ض نم، نن صد كدثنا شته، م نن وم د5خدئنا - ١  ٢٣



ub  بمدهأ،طأأ ارك1فر1ذا ء«ل م بيان

دم،مائة عل وحمو وثة مئه ا-اثاهؤ أغتيىِفي حرام ن حكتم أف أمحه؛ عذ عنوْ، 
علمه^ ١١هل ١^٠ أش م ثم، مئة عو وحمو زمة  ٤٠الإنلأم ِفي عتق أم 

ا.وطم؛ضمحوضهلما 

العكسعل ساقاته يجمح هذا، عنه الله رصي جزام بن حكيم حديث [ ١ ت 
لا؟أم تمحى منها الإنسان تاب إذا هل الخاهلية؛ ق معل اش الذنوب ق محبي مما 

تمحى•أنما ومحن 
هلالحاهلة، ل الإنسان فعالها ام الصالحة الأعإل العكس، عل ي: 

تمحىفاوسيئارتا غضبه، محبقت اممه رحمة لأن تبقى؛ الحواب! تبقى؟ أم تمحى 
ان.للأتوتكتب تبقى والحنان بالإمحملأم، 

منأؤيإهةٍاء ئجعكد عمل مى عملؤأ ما ءال )؛^٥ ؤ ت تعال قوله وأما 
دينوءعن يم' ينئيد ؤو*ى لقوله! الكفر؛ عل ماتوا إذا فيإ هذا ]الفرقان:"؛■؛[، 

مافان الموا، أّإذا أما ؛[، لاوقرة:ب؛ ه أتمحر نكث ْكاإ؛أزيش نو ثثغ 
لهم.يكتبا الحير من عملوه 

الصفةهذه آثار ومن غضبه، الله رحمة تبق آثار من الحقيقة ق وهذا 
علؤيثاب أملم، إذا كفره ق السيتاتر من عمل بإ يواحذ لا الإنسان أن العفليمة 

أمحلم.إذا كفره ق الحسنات من فعل ما 
إسلامه،دمجثد نقى الحاهلية ل ازكافر عملها الش الحنان هل ئيل: فإن 

إسلامه؟.يحل. الحنان هن.ه ق يتم أن يشارءل١ أم 
٠يرط ى لفالخواكب. 



ا,•،الألماس كت
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يركلا إنه ت يقول كونه ه، نفعند من فهذا عنه اممه رمحي حكيم التزام أما 
واللامالصلاة عاليه والرسول ه، نفعند من فهذا الخاهلية، ق يعمله كان عملا 
عملقد الكافر كان إذا أل: نوها خم(،، مذ أنشث، ظ عل ررأشث، قال: 

له؟.تكتب، فهل الله، وجه ببما يقصد لا جاهليته ق حنالت، 

قال:وسالم اله وعل عليه افه صل الرسول لأن نكتي،؛ فالخوابح: 
متعد.نفعه فحله، الذي والحر الختر،،، مذ للثإ أنالمث، ما عل ا'أنالمت، 

كالتمثيل،منروعة؛ غر بهلرق أموالا يكسس_، كان لمن الخلاص وكيف، 
هذا؟.عن تاب، ثم وغره والغناء، 

معهلهما؛٠٠ ُاؤئن تعال* الله قال ذقال حرام، بانه يعلم لا كان إن فالحوابا؛ 
إذاأما له، فالأموال وعليه لاوقرة;هيأآا، أقره إل ؤأصء' ساف ما ءزر ظننحا ء ينع نن 

منها.محلصا  ١٢-يتصدق أن عليه فالواحس، يعلم؛ كان 



يإحلأسالإبمان مدة باب 
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وابصاوقالإهانوإخس

وآبومناوئه،إدوص، بن اممه عد حدينا سه، م بن بكر آبو حدسا — ١ ٢ ٤ 
تنزلت  ١٢محاوت اش عد ص علمنه، عى إبزامم، عذ الأعنش، عن وركع؛ 

صلافه رنوو أصحامت، عل دللئج ثى فنه إيثثهر يئوأ وأذ ءائوأ ؤأل!ث 
توسئم عليه اف صل اض ونول ممال، إ أ مسه يظلم لا اث ومالوا• وسلم، عليه الأنه 

ألبمكإئ ام لامحق ^؛؛٥ لأع محاذ ئاو ء إءم محائظمن م ص 

jالقرآن ظاهر فإن ؤإلأ القرآن، وملم عليه افه صل المي فثر هوكدا [ ١ ] 
وصغائرها؛الإثم كبائر يثمل أنه [؛ ٨٢لالأنعامته ُذاني إيمثهر تتبثوأ ^وإل ت قوله 
بهالمراد بان فرها وملم عليه اممه صل الني ولكن ظلتا، نمى: كلها لأما 

■وملم عليه اممه صل ايقه رسول ير نعدونفأن علينا وليس الرل، 
سبحانهأراد بإ أعلم رموله ٥^١^ الفللم، أطلق تعال ايثه إن قائل؛ قال فلو 

الشرك.، iUJijأراد وأنه وتعال، 

وقالقران، عل بالقران وملم آله وعل عليه افه صل الرسول استدل نم 
أنالماس— عنو موثوئا كان —ؤإن ان للأنيبُيا أنه عل دليل• الخديث، هن«ا 

الخاطجؤ.طمأنينة ق أبلر ذللئج لأن متنيه؛ يذكر 
لكفى،الشرك، هو قالت لو واللام، الصلاة عليه بالرسول يتعلق فيإ وأما 

الشركإن لأبنه! لقإن قول ق عنهم اممه رصي الصحابة يطمئن أن أراد ولكنه 
لفللمءفليم.



انالإيماب كت
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أوغثرأوتعجنا، استنكارا، منه رأى إذا السائل يطمئن أن للإنسان فيبني 
اقتناع.عن ا،قكم يأخد حتى ذللث،، 

نياويستدل العموم، نفين. التفي سياق ل النكرة أن عل بالأية يستدل وهل 
فهمواأمم عنهم اض رمحي الصحابة صنع من الظاهر لأن للعموم؟ ليمت، أنبما 

العموم؟هدا رد أنه أي• العموم، يرد لر والسلام الصلاة عليه واليي العموم، 
منه.وهدا الخاص، به يراد الذي بالعام يعرف ما الفقه أصول ق أن والحواب• 

ءو؛ابءاب

عينيأ-جمتنا مالأ: حئزم؛ بن وعث إبزامم، بن إنحاى حدسا - ١ ٢ ٤ 
ابنأنوئا امحيثي، الخارث بن بجاب وخدننا )ح( يوص-• ابن -وهو؛ 
خداالأءنش، عن كلهم إذرص؛ ابن أئمنا وب أبو وحدسا )ح( منهر• 

بنأباج عن أف، -أولا- حدمحه إذريس؛ ابن محال كريب؛ أبو محال الإغ؛ 
^ل،متجتههنهلاأ.

بالإسنادعنه رواْ ثخص 1ق لئلا تدا؛ قال الاحتراز؟ هدا ئاذا ]١[ 
أنؤإما الأسانيد، متصل ق المزيل• باب من يكون أن إما أمرين؛ أحد فيظن الأول، 
١،^^^،.احترازامحت، من وهدم منقطعا؛ يكون 

ويتنبينه الأول ل وكان مباشرة، الأعمش عن رواه العلريق هذا ففي 
بالإسناديوق ثم الأول، بالإساد سمعه يكون أحدا أن فخاف، أبوْ، الأعمش 

ظلأولثقة، س الثاف الإسناد كان إذا فيقال: الإسناد، هذا 1ق تم الأول، 
الثقة؛هو زاد الذي الأول كان ؤإن الأسانيد، متصل ق الزيل• ويسمونه: زائد، 
معينا.هذا عل ناد الإسفيكون مشلعا، الثاف صار 



آوأئساطن يآ ما بووأ ؤإن ؤ هعاتى؛ نوته باب 
٣٦٩=ً=^==^ًًًً=ً=ًذء^=^ً=^^—ءً 

هأويغموه أئساطم ؤآ ما تدوأ وآن ؤ واو1إو،؟ فإلع د1ب 
—واللمظاكئ بنطام بن وأنثه العبمريؤ، منهاو بن محمد حدش — ١ ٢ ٥ 
عنالمابم-، ابى وهوت - زؤح حدسا وريع، بى يزيد حدسا قالا؛ لأتيه-؛ 
علهاض صر اش زئوو عل ثزلغ لثا قاوت هنيزْ م ض أسه، ض العلاء، 
يغموهأو أئي؛اطم ؤآ ما ثدوأ ؤإن آلأوي ق وما ؤ، ما قؤ وملم 

ه،ندؤ سءِ حكؤ عين ثآقة هقاءُ ش وبمدب دثا-ث نش ئتئغث أتلا يم ثحاس[ثم 
اشرصول هاتوا وسلم، عليه افه صل الله رمول أصحاين، عل دلك، مافثد هال؛ 
منكقنا اف4ا زئوو أي ممالوا: اوف؛ م ;ركوا ئأ وسد ئيه امم4ُ صز 

الأيةهدم عأليك، أيزلث ويد والصدية، وا-بهاد والصتام الصلاة ئطيى ما الأعنال 
يال،"قها مولوا أل ءاتريدول وسلم! عليه اممه صل افه رموو هاو< إ يطيقها؟ ولا 

نثاص ^١^١، ثجتا هولوا: ومحياا:ل تجثا ملاكم: من الأكثا:مح أفز 
اهوأفاإي المصثئ، ، MUذي غفرانك زأطتا نمتا قالوا: اضئ«. ؤإيالث، 
رنهءبن اؤنيذأإء يثآ الثبمود إدرهاءؤءاس ق ١^ هأيزو أليستهم، تنا يلن، الثوم 

رنيمءنن أحد بةكت> يرى لا ورثلي، ُمحهء وملإك؛وء أم ئاس  'ؤدالثويثون 
اق،ذلك،ثثحها قعلوا هلتا ألنيره، رثواغنراثك وأطعنا ___1 ويثالوأ 

ماوعثتا ماَكثش ^١ وسعها إلا سنا أثم ء؛ؤلأوجل: عز اش هأيزل ثعال 
اثنمل٠ م، هاو: أوصآأه؛ متآ لا ثثتا أكست 

النا و؟ ه م، قاJ: ثلثاه، بمن ثلوث كثلاهء ئثج"إنثإ^١ 
عقةئتأريا أشك ؤأينا وهن'ه عنا ؤو\-ةف ثعم، هال: ثنايدءه؛ هلائم 

ثعم.هال: ه؛ آموِآلخكتنيرى> 



انالإيبمكتاب 
 ====٣٧٠ ^=====^====^^=^^======

—إبراهيم بن ؤإنحاى كزب، وآبو ئيثه، م بن بكر آبو حدسا " ١٢٦
صوكع، •حدسا الأحزان ومحال أثوثا، إمحاق! محال بكر—؛ لأي( والئنظ 
عنمحدث، حبم بى سعيد سمعت محال! حالي مول سليإف بن آدم عى سماف، 

آوقنعوُآثسةطلم ؤآ ما كتدوأ ؤنإ0 ^! ١١هدْ ثزلئ، ل-ثا محاوت عباس ابن 
محمالثيء من ٥^؛^؛ يدحل ثيءلم مبجا محلويم يحل ت مال ه، ، ٥٢د يحاسآم 

اضُالإ؛ةالمحألمى قال: نص. ذك نسا ررهولوا زطم: اشُني ضل ١^، 
زهؤآثاَص تآ زنبجأ ؤلأقهاشُقاللأ ١^^: فانزل محلوى ِفي 
وث٠ُ^^^١ محمنت، محي محال! لء»ثثاظه، \و مجنا إن يؤاخذنا لا تمآ آكسثتث ما 

محيمعك،ت ^ مداه، ال؛َنثاين عق حثوثهُ عق_نآإنثإ^١ ثحمل 
كثنلأاه،فاَل:نممحلث،لبر

ؤوإ0تعال؛ الد أنزل لما وحرفهم عنهم افه رصي الصحابة محهم فيه ]١[ 
[.٢٨٤ه آفلا يع ثحاستكم تخض. أو أنثسهكم ؤآ ما تبدوأ 

محدثأحاديث يكون إرادات؛ ويكون أحاديث،، يكون القس؛ ق وما 
الإنسان،ؤإراداتثراها إليه، ولاثزكن الإززلأيهلئزيه، ولكن حا، القس 
لالخج:هآ[.ألبوه عداي، مى ؤائه ثثلد مهإإل^صتاد بمن تعالت كقوله 

الإنسانوأن النوعين، عل تدل الأية أن فهموا عنهم اض رصي فالصحابة 
النيإل فجاءوا القس، ق تكون التي الإرادة وعل القس، حديث، عل بماسب 

فيهما علمهم واللام الصلاة عليه الرسول ولكن يشكون، وسلم عليه افه محل 
الحرج،ورفع الفرج، لهم الله وستجعل وأءلحنا، سمعنا يقولوا! أن وهو الأدبا، 
تعال.اش نسخها وقبلوها، نفوسهم، بها استقرت فلعا وأؤلحنا، سمعنا فقالوا؛ 



ئغعوء4أو آننهظن يآ ما سدوأ وإن 4 نعال؛ باب٤٠^ 
٢٧١===ء==ًٍ=^==ض=====^^== 

ءندهم~؛تعريفه محاق —كإ المتأخرين عند الشهور النسخ ليس هنا، والنسخ 
الإنسان،يهليقه أن يمكن فيإ الحكم هذا خصمي فانه التخصيتس، به؛ الراد بل 

فيه.عاليه حرج فلا يهليقه لا ما وأما 
وحه؛زتمن نميته ووجه )نحا(؛ التخصيتس! يسمون الله رحمهم واللفإ 

العموم.نسخ أنه ن الأول، الوجه 

نحاذلالئ، قمار الحكم، من العام أفراد بعض أحرج أنه الثاف• والوجه 
المخرج.هذا باعتتيار 

الحكمغ )و النسخت أن يرون فامم الأصّوليين، من المتاخرين عند أما 
ضعفأفهلإ ألي وعلم ئكأ حمم>آثث آلثى جؤ تعال؛ قوله مثل مائيا(؛ رفعا أصلا، 

ألئانه0دل؛وأ أنت ندم ق؛في ثإن ماتئؤن يثيوأ صبر؟ نا'دع نتا=ظم ئتش ؛ن 

تعالافه لأن والحؤلآ؛ بالنسيان يؤاخذ لا تعال اطه أف عل دليل هن.ا وق 
فعلت،.قد قال: 

الرجل~ق والسلام الصلاة عليه الرسول قول عن الحواب ما ت قاتل قال فإن 
يحيدأن فامرْ هذا، غثر أحسن لا وقال؛ صلاته— ق يطمئن ولر صل، الذي 

إياها.وعلمه الصلاة، 

بواجبإحلال، أي• بواجب' إحلال هو منه حمل ما أن الحواب؛ قلتا! 
أنوسلم عليه افه صل الك، أمره ولهذا المرضى، الوحه عل بفعله تداركه يمكن 
حاهل.لأنه الماصبمية؛ الملواُت، باعادة يأمره وب الحاصرة، الصلاة يمحل 



انالإبماب كت ٢٧٢

الأيةهذه تطبيق عل والأدلة فالشواهد محرم؛ ثيء ق الخهل لكن إذا أما 
قبلأفطر ومن الصوم، ق ناس وهو أكل أو شرب من منهات حدا، كثيرة الكريمة 
معنىق منه حطأ الفجر طلؤع بعد أكل ومن غربتا، أما ظط الشمس غروب 

عنه.اممه رصي الحكم بن كمعاوية جاهلا الصلاة ق تكلم ومن الأية، 
جاهلا؟.بنجاسة صل من -ءن.ا يلحق هل قيل: فان 

العلياءقال ولهان،ا جاهلا؛ بنجاسة صل من به يلحق نعم، فالحواب؛ 
الإنسانيعله إذا فالمحفلور الآمور؛ ورك الحفلور، فعل يفرق؛؛ن رحمهم 

المحظور؛ذلك عل يترتب فيئا احتلفوا لكن ثيء، علته فليس جاهلا، أو ناسيا 
لا؟أم تلزمه هل والكفارة، —مثلا— لكلفدية 

دؤاخع.فالا تحالت قال الواحدة، نفي لعموم تلزمه؛ لا أما والصواب؛ 
لاكرة:1حآ[.1غقأظه 1و ميثآ إن 

فاتهالمأمور- تدائك -أي: تداركه أكن إذا إنه فقالوا: المأمور، فنل وأما 
فيه.يتفريهله الإثم عنه ويسقهل الإنسان، يتداركه أن نجب، 

بأنه نبخن ثم فصل، يحل، قد العبملأة وقت، أن إنسان ظن ذللث،: مثال 
لا.الحواب: صلاته؟ أجزأته نقول هل يدخل، 

وقته؟يحول قبل الفرض أدى إنه حين، أثم، إنه نقولت وهل 
الوقننؤ.بعد به فيأق تداركه، يمكن هدا لكن الإثم، عنه مقهل إدف لا، الجواب• 

اشرحمهم الحلكاء أجع أمر ق يزكي لا سوالتا عليه مضى رحل مثالآحر؛ 
يمكنلأنه فيقضيها؛ أولا؟ الزكاة يقضي هل يعلم لر لكنه فيه، الزلكة وجوب عل 

بالتأحيرّيأثم لا لكن فيقضيها، صبن وقت لها ليس لأما الزلكة؛ تدارك 



آوئغموءهآنبطلم نايآ قدوأ ؤإن ؤ ث لعاش توله باب 

يرونلا يلد ق لكن إذا ولاسإ فيه، افه رحمهم العلياء اخلف ما أما 
عدةحليها تزك لر امرأة —مثلا—1 امآ كزكاة عليه؛ ثيء فلا هذا، ق الوجوب 

الأنه الالهب1 من المشهور ق عندهم معروها كان ما عل بناء ماصية، سنوات 
مازكاة تعيد فهل واجب، أنه لها نبئن ثم والعارية، للامتعإل العد الحل ي زكاة 

أصل.عل بانية لأما تعيد؛ لا الحوابت مضى؟ 

الإرادةهذه ]الخج:هآ[، ثلزه يالعتاد مه يمي ورش تعال؛ قوله وق 
النفس؟.حدقن، هيثعد هل 

يم،النفس حدو.ثا بعد أي• النفس، حديث، عل زائدة هده لا، الخواب! 
لكنكدا، أردت ها، ينفتتعدى والإرادة بالحاد، فيه يرد ومن بالباء، جاءت ولهدا 
عزيمة.صارت حتى تهلورت، إرادة هده 

-؛؛؛-؛؛؛- أ؛ت- 



يثثئن ٣٧٤

وسدقرلم والخواطر؛اهاإدا الئفس حديث عن ذعاوزاءله باب 

العميهمد بن رمحثد تعيد، بن وقتظ منصوو، بن تعيد حدثنا - ١  ٢٧
أيعى أوو، بن رراوة ض ثادة، ض عوانه، أبو حدتنا ثالوا؛ بممحد-؛ -واللمظ 

بؤحدس ما لأش قبادو افه 'رأف ت وسئم عله اطه صل اش وسول محال قال• هريره 
^صااىثم:ظواأؤ:ظواُؤا(.

تنإنثاط خدثنا ثالأ: خن^؛ نن ززمث ١^، صآو خدننا - ١٢٧
ننزهمدة ئنهر، نن علأ خدثنا شح، أي ئن م أنو ^؛!١ )ح( إبزامم• 

كلهم^"^،؛ أبا ابن حيكا ثالأ؛ بشار؛ وابن المس، ان وحدكا سليإف•)ح( 
اضرسول قال ت قال ميرْ اي عى رزارْ، عن قتادْ، عى عروبه، أبا بن نعتد عن 

نؤما أمنها بؤ حدثش عثا محي محاور وجل عر النه رُإل وسلم• عله اش صل 
ئمأزظاُي«.

)ح(وهشام. منم، حدكا حدثناوكح، حرد_،، وحدثنيزهمبن —  ١٢٧
ينعانتاف؛ عن رائدة، عن عئ، بن امحئ أ-محدا منصور، بن انخاى وحدش 

الإثاد،هأأ.قادةرها

أمنها٠١.٠١وتأمنها،٠، ١١وجهان! فيها محوز ]١[ 
ةائل:لاذالمثبمعهؤلأءْعالأشن؟]أ[لوقال 

ثفرجأن يعد الثه رحمه للممحش نحدث التي ا،لتابعات باب من همذا قلنات 
ق؛التابعات.قيأ الأول، الوجه عل الخدين، 



ر«اتستقرإذا اسسوامواطربمص حديث عن ذعاوزاس باب 
 =^========^=======^=٨٥

منها:فوائد فيه الحديث وهدا 

إنأنمسها؛ به حدثت ما الأمة هذه عن نحاوز ~وفضاله~ تعال افه أن ~ ١ 
تعمل.لر ما بقول، نفسه حدثته أو بفعل، ه نفحدئته 

الشيطانلأن تصغ؟ فإذا بالعقيدة، نحل باثياء القس حدست، إذا ولكن 
ويشككه؟إيإنه، عليه يمد أن لأحل الإيإن؛ الصريح المؤمن عل يتسلط 

آلهوعل علميه الله صل الني بيتها كلممح، ق الدواء أن هدا؛ عن فالحواب 
وسيم؛

نفسكوتصئر فامتعد، الرحيم، الشيطان من باض الاستعاذة أولاهما؛ 
بلباللسان؛ باق، أعوذ تقول؛ أن محرد وليس وئ، إل لاجئ عدو، من فار كأنلث، 

وهداالعدو، هدا من ومحميك يتولأك، ول إل عدو من فار أنك نفثك تصور 

إمحابأ•دواء 
ياللئ،،عل يهلرأ لا هدا، عن وأعرض اسه، مذي~ دواء —وهى والثانية؛ 

اشتغل؛؛،إذا لأك، فافعل؛ الأرض وتحزن تأحد)المنحاة( لو حتى بغثره، اشتغل 
الإنسانأن ثلث، ولا الوساوس، هذه من قلبك ق عا تلهو أن ، ٧١أوجب، بعمل 

فأيلرولسهاا، قال؛ ولهذا أعرض، فانمن، الأحر، ني ء بثي هر إذا وهمام، حاريث، 
فاعمل.محه، وتحرض هذا عن تنتهي أن يوجب ثيء 

علاجان؛فهدان 

الاستعاذة.وهو إمحاب، دواء الأول؛ 

هذا.عن أعرض أي؛ رروليسهُا، قوله؛ ق سلبي، دواء والئاى؛ 



انالإبماب كت
^٣٧٦ ========^^====^^=====^^

النحن يقولون* اليهود إن عنهم• اف رصي الصحابة لأحد وقيل ٢" 
كلمةفقال الصلاة! ق توسوسون لمون المأييا وأنتم صلاتنا؟ ق نوسوس 

الشيهلانيأتيه لا الخراب فالقالب حراب! بقلب الشيهلان يصغ وما قال! عجيبة، 
اضفتسأل يدمنه، حتى السليم، العامر القلب نحرب إنإ حرب، فد لأنه ليخربه؛ 

الرحيم.الشيطان من ؤإياكم يعيدنا أن 
٠٠٠



ئذاصاس؛تنمصس
٣٧٧ً==========ٍ===ص==^^ٍٍٍ= 

سث1يفامم،اا'

إبرامحمبن و1نحايى حزب، بن ووهم ثثبه، أي، بن بكر ؤ حدسا - ١ ٢ ٨ 
ابنحديثا الاحران! ومال ثمان، أحمتو1 إنحايىت قال بكر—؛ لأي؛ —واللمظ 

افهصو الله رقول iاJ ؛ iاJ هريره بط ض الأعرج، عن الرياؤ، أبا عن عينة، 
عملها( Jpعثته، يكسوها قلا يثسه عبدى هم إدا وجو؛ عر افث ررمحال وّلمت عله 

قاكتثوظعوأها لإن ختنه، قاكتثوئ قالإ:شء١ بخنته ٤^ ^١ شكه، ئاكتثوها 
عشرا«.

يعلقما ذكر الأول ق فانه حثي، الأحاديث، لهذه المؤلف، ترتسب، ]١[ 
ئدثحاسبمي أوقغموء أثسا؛طم ؤآ ،؛١ بدوأ ؤو\0 تعال؛ قوله عل بالكلام 

اشأن ذكر ثم ذلك،، عليهم ثى عنهم اش رصي الصحابة وأن [، ٢٨٤آق؛"ه
ذكرنم تتكلم، أو تعمل، لر ما أنفسها، به حدثت، ما الأمة هد0 عن عفا تعال 

؛1الاءلمرقال ولهذا الله، رحمه منه طب ترسبا وهذا بالسيئة، والهم بالحنالت،، 

أيدضم_دم؟ل_ديصاو__وا:ومنلم البمارى دنمِو ئشاجر 
مننمحنن j( ئاى ي صحه الحارى كدضئ قملث،; 

أنشاكر لا الإستاد، صناجة حن ق رأيت،— —كإ اممه رحمه لم موالإمام 
انيد.الأسجع ق عفليتأ فرئا البخاري و؛ين بينه 

ااتقدم)ص:ا'



*،iLoVIاس كن
==__^ٍ=ٍ=ءٍ=_==_ثء_ ٢٧٨^

أنة1علحدثتا قالوات حجر؛ وابن وقتتبه أيوب، بن تش حديثا - ١  ٢٨
افُءنل اف زئوو عن _؛، م عذ بيه، عذ •؛، ٥١عن حنفر-، ائن -وص 

لهكسنها بمملها ولم ثحثنه عبدي هم إدا وجزت عر اممه ®ماو ماوث وملم عله 
ولمسسه هم وإدا بنف، مئة ملع إل حثنايت، عئز كسنها عملها لإل حثنه، 
ؤاحد0«.نسه كسنها عملها ؛ذ عليه، أكئبها لم يعملها 

ننمم1م عن معنئ، ا-توثا الرراق، عبد حدثتا راؤع، بن محمد وحدتنا — ١ ٢ ٩ 
يدكنوملم عليه اممه صل اممه رسول محمد عى آبوهزيزه، حدثنا ما هدا دالت منيه 

إداوجز؛ عر ١،،^ راقال ونئم: عيه ١^ صل اف رنوو قال، ^؛ منها أحاديث، 
فكبة\ ج\\ يمز، لب ى خط ق ٌ فق خط يمم إن همدي محدث 
بطها،لب ظ له ]ه قك ثكه يمل أن محدق، ثإِذا أئئاJها، بثشر أكبها 

لإذابهاقكأيالآيخا«.
داكنبه افلاظ: »ئالت، ضُشنطم: ضل اف ؤثال، -  ١٢٩

عملهاقاكتبوهالهلإل انة؛وْ، صالإ ~وُوأبصربؤ~؛ نسه يريدأذبممل عبدك 
•جرآمح،ُ' ثذ يدكها إي حسنه؛ له قاكتتوها ثركها ؤإذ بمئلها، 

أظتمإسأخثن ررإذا .؛: Ljاشُئو؛ه ضل اش ذثوذ نقال - ١٢٩
يعملهامسة وكل صغف،  ٤٠تبع إل أمثالها لعشر ئقست، ينملها ختنه قكل 

^^ث،بمثلهاحإطمىالآ<<.
اننعن هشام، عن الأحمر، حالي ابو حدثنا كريم—،، ابو وحدثثا - ١٣٠

حنكهم »من وتلم: عليه اطه ضل اش رئول قاو قاو: هريرة ب_( عن متيين، 



سيندنمه؛ب
^٩٧٣=========—===^===—ً=ً—

مئةنع إل عئزا له محت يعملها بحتك خأ ومن حتنه، له محث يعملها قلم 
محترا،.عملها ؤإي، يكتب، لم يعملها ٣ يتسة هم وس صنم،، 
عثنال،الجعدم عن الواوث، عد حاولنا قزوح، بن فييان حدسا — ١ ٣ ١ 

وتلم،عليه اممه صل الله رمول عى عباس، ابن عن العطاردي، رجاء آبو حيكا 
ثاوثقات،ئأعناكنات »؛>؟ ثاو:زتنال تاتك ق ض محاثزوى 

معملهات؛ا خأ قإو كامله، حننه عنده اممه كثها يمثلها م بحتنة ٤^ مثن دلك، 
يإذآمحتتؤ، أصماف، إل صعم، مئة نح إل حئنات عثر عنده وجل عر الله مجها 

ال،وهمجها قعماهأ تتا هم ؤإذ فامله، حئة عنده افه مجها يعملها بنسة هم 
تسهؤاحده،<.

أفالجند عن ئؤاف، بى جنو حدكا يش، بن قش وحدقا - ١٣١
،iuولا؛؟افه ا>ؤمحاها ^١؛: اjؤارث، عد حديث، بثنئى الإن1اد، هدا ق عثإل؛ 

علاف4إلأئلك«لال

بالحنانفالهم والسيئات، بالحنان الهم بيان ق الأحاديث، هدم ]١[ 
أمفعل مواء الخير، يريد أنه عل يدل -بما ممه محرد لأن يعملها؛ ز أو عمالها حشة؛ 

لمبمُل•
بعثروالحسنة كامله، حشة تعال افه كتبها يحملها ولر تبما، هم إذا ولهدا 

اممهكتبها وعملها، -بما ب ؤإن كثيرة؛ أصعاف إل صعق، مئة مع إل أمثالها، 
كثيرة.، أصُافإل صعق،، مئة مع إل حنان، عثر تعال 

ولكنيحملها، أن عادته من كان إذا ينظرث يحملها، ول؛ -بما، هإ إذا ولكن 



انالإيماب كت
٣٨٠ =^=^—===^===!==—^==^==

آلهوعل عليه اض صل الني لقول كاملا؛ أحرها له يكتب فانه عجزا، تركها 
٠.ْمةاااُ صحيحا بمثل كاو ما له نيب، أوتايز، مرض، ااس وملم! 

يعمله،كان الذي عمله له يجري الإنسان أن وحل، عر الله نعمة من وهذه 
وعملها،-بما، هر فان السيئة، أما الضيق— حال ق عنه عجز ~إذا السعة ال حل 

واحدة.سيئة تعال الله كتبها 

قسواء واحدة، سيئة ااواحدةا، قال! والسيئة اا'ق1ملةاا، قال! الحنة، وتأمل 
الحل•أول الحرمئن 

تضاعفلكنها كمية، مضاعفة مكة ق السيئة تفاعنط فلا هذا وعل 
عثزهثن إئثسد خء ^٠٢، وتحالث تأا"رك ارلة قول ذلك ودليل كيفية، مضاعفة 

وهذه[، ١٦•لالأ؛عام: بملثثونه لإ وظز يثثها إي ءركآ ثآد ألثتكؤ إآء وش أ'ثا.لها 
مهبإ ^وش تعال! ولقوله مكثة، كلمها الأنعام محورة لأن مكة؛ ق نزلت، الأية 

قمضاعفة فهي مولر، أي: ]الخج:هأ)ا، زلموه علف يذ بمر يإمحاد 
لأفيثها.كيفيتها، 

إلحرج أنه عنها، اش رمحي عاس ابن عن يروى ما بطلان لعرف وحذا 
عنيصح لا فهذا سواء، وسيئاته حناته بلدا مكة، أمحكن لا وقال! الهلمائف، 

الكلام.هذا مثل يقول أن من وهوأفقه عنها، الله رمحي عباس بن، عبلءاطه 
أمام!ذللث، أن عل تدل فالأدلة يعملها، ولر بالسيثة هم فإن 

يكتيؤفهذا منها، عليه قدر ما فعل مع عنها، عجرا يتركها أن الأول•' الشم 

رقمالإقامة، ق يعمل كان ما مثل للمسافر يكتس، باب الخهاد، كتاب الخارتم،• أحرجه ، ١١
(٢٩٩٦.)



هتبل|| بسينت  ١٠٥ؤإذا ممن بمسنت انمي ( ٠٥إذا باب 
٣٨١==ً=ء=ً==ً==ءءد==سً 

وسلم:آله وعل عاليه افه صل المي قول ودليله فاعلها، كإثم كاملا، إثمها عليه 
بالفإ القاتل، هذا قالوا: النار<ا، ز ثاكتول يالثاتل الص ارإذا 

ر)لأنهكانخربماعلمص«رُقال: اكول؟ 
مايفعل أن ودون الأمباي،، يفعل أن دون عجزا، يتركها أن الثان؛؛: الشم 

عليهفهذا فتركها، حوثه، الناس رأى ولكنه برقة، هإ كرجل منها، عاليه قدر 
عليهلكن شيقا، يفعل لر هذا لأن منها؛ عليه قدر ما فعل كالذي ليس لكنه وررها، 
شك.بلا النية، وهوورر الوزر، 

حنةله تكتمي، فهد>ا تعال، فه يتركها ثم بالسيئة، حم أن الثالث،: المم 
سأي: ُدإتماثوكهامذبوشه، القالمحيت الحدين، ق وتعال بارك لقوله كاملة، 
كاملة.حنة له فتكنم_ؤ أجل، 

تهلرألر كرجل الأصل، س الميثة تلك، باله عل يعلرأ لا أن الراح؛ المم 
عليهوليس أجر، له ليس فهذا الخمر، شربا ولا الزنا، عليه يهلرأ ولر الرقة، عليه 
عليهايلن، أربعة، أقسام فهذه لتركها، ولا السيئة، لفعل لا نية، له ليس لأنه وزر؛ 

النصوص.

منها:فوائد، ألفانلها— ، واحتلافسيائاما، بجمح — الأحايين، هان٥ وق 
سمتن،رحمته وأن وتعال، محبحانه اطه كرم سعة عل دليلا فيها أن — ١ 
العقوبة.س إليه أحبا اللعناء وأن غضثه، 

افهيأمرهم ولهذا اطه، بأمر يكتبون ما يكتبون الملائكة أن عل دليل وفيها ٢" 

تلم وم٣(، رقم)١ أمنثأوأه، ألتوإ،نوا يى ءااُثثاي< نين ؤ باب الإي،ان، كتاب البخاري• أحرجه !١( 
(.٢٨٨٨رقم)سفٍهإ، المسليان إذانواحه باب ،■؛،<، ١١وأشراط الفتن كتاب 



_^ً__ص__^.ثثثث

بكلوكل قد وتعال سحاته واف وهوكذلك، دكتبوهارا لأ . . رءاكتبوها. ؤينهاهم، 
عيرإذ ؤ تعال؛ قال السيئات، ؤيكتبان الخنان، يكتبان ملك؛ن ان إن

[.١ ]U:،3 ه عنت يفئ إلاهويد بجرمي وثايكفل مت وءفي،أبماؤ، آين 
عنهموول فإنك؛ مجل بشريهل كلاما مجالت، لو حتى نمكر فاحفظ 

سيعرضهذا وأل بالشريهل، قولك، ينهلع ما مثل تك؛نما وأعإللث، عقب، وما 
أوتوبة.تمحو، يحنات تاق أن إلا القيامة، يوم عليكه 

أختنررإدا وسل^٢ت عليه اش صل قال الأحثر، ايدين، ألفاظ بعض ل ٣" 
التيالحنة ق إسلامه أحن إذا ا؛لراد! هل إلخ؛  ٠٠• • حسمة• يكل إنلامه أحي■كم 

معلها؟أوضسيلالإًللأق؟.

كانؤإن الحنان، ق الثواب هازا عل نحصل ولر ؛sUa ،lفقد الثاف كان إن 
حزءسكل عل يطلق الإسلام أن أخدمحاإنلأط«-بمعنى: ألحثن -»إذا الأول 

أنهذا، هو ل فالظاهر وجل، عر اف س نمة هو بل أهون؛ فالأمر أجزائه، 
علإسلامه محن الذي فئن ؤإلأ عمل، فيا إسلامه أحدكم أحسن، إذا المراد؛ 

سيلالإًللأق؟

سيلعل إسلامه أحن إذا إلا أمثالها بعثرة الحنة تكتس، لا قلنا: لو 
وقإلا إنسان س ما لأنه الاس؛ ص كشر ل الثواب هذا لاحتل الإًللاق، 

ؤإساءة.نقص إسلامه 

أحنإذا المراد: أن الواقع—: هو يكون أن تعال اش "وأرجوس ل فالظاهر 
موافقاتعال، ف نحلصا كان بأن عمله، الذي العمل ق يعني؛ به، عمل فنا إسلامه 
تعال.اف لشريعة 



بميةكتبهؤإذاه«اس،ةا«انكتبالمد ١٠٥إذاباب 
٣٨٣^========^=======—==

إنهنقول! هل لها، افه بتحريم لعالمه يئايتخ الفعل عليه يطرأ ل؛ من قيل• فإن 
عليها.يؤجر ولا له، تكتب لا 

مننؤع هدا لأن فيثاب،؛ لها، تعال اض لتحريم تركها كان إن فالخواب،! 
\ذ0]\ءة.



انالإيماب كت

ثن«وناهزاذميىوجدذا

طكاجم،صصصبمصمآّآا-محمحينجم، 
يجدلبإيا مسالو٥ وملم عليه اممه صل اللمي أصحاين، من ياس جاء ت مال هريرْ 
ijiiثعم• قالوا؛ وجديره؟ااا، ®ومد ماوت ثه؛ سكلم أف أحدثا وةت\طآ ما أمس1ا 

الإيإزاء.صرح ررداك 

)ح(تب. ص م y خدي بمار، ن محي زعدى - ١٣٢
قالأ:عثثثاظينتيتي،ؤأبومئأنخاق 

أباض صائح، م ض الأعمش، عن كلامحا وويق؛ بن عثاو ض الجواي،، أبو 
•الخدسسا حدا وسلم؛ عليه الله صل الئى عن هريرة، 

ثنيص ، ^١٠٢ئ;ن خيض ١^، ثوثث;ن:نقوب حوئثأ -  ١٣٣
البينئو قال؛ اش عبد عذ علمنه، ض إبراهيم، ض ممحرْ، ص الخنس، ابن 

الإيإنءا.محص >رت1ائ، ماو: \لنوثنت1.، عن وسثم عليه ، ٥١صل 
-ثاهظة!اد ئن ذص ننثوف،، نن ثازوق خدكا - ١٣٤

،٥١زئرل هاو هاو: هزيزه أف ض أبيه، ض هشام، عن تقاو، حدسا هالا: 
انحلي، ٥١حلى هدا مال، حص ثتثاءلول الناس يرال ءرلأ وملم: عليه اش، صل 
<ا.ا ٠٥ثاآمنت، هنمل: نسا دللث، مى وجد ثنى افه؛ حلق، دةس 

المؤدب،،معيد أبو حدسا ابوالنصر، حيننا ع1لأل، بن محمود وحيننا — ١ ٣ ٤ 
رريأقهاJ: وتئم ^عليه ٥١صل ، ٥١وئون، أف غدا عزوة، بن ئام هض 



بي1ذاسطشالإهطن<وئيةود4نيوجائ
—٣٨٥ —

ماف...<ا، ممووت الأرض؟ حلى مى الثهاء حلى مى ئمووت أحدثم الثثثاو 
ررورملؤ((٠ورادت دكزيؤثله، 

مالبمموب؛ عذ حمنا حمد؛ بن وعبد حرب، بن ومر حدش -  ١٣٤
مال؛عمه عذ ثهاُب، ابن أحي ابن حدسا إبراهيم، بى ينموب، حدسا رمو؛ 

رنلمعليه اش صل اش رسول قال محال؛ هريرة آبا أف الربتر؛ بن عروة أحإرن-، 
حلىثى وه) مول حس ؤ'كدا؛ كدا حلى مى قمولت أحدثم الئتطا0 رايأق 

.وكنه٠١يافه هكشل ديك بغ قإدا ا ربك؟ 
صأف، خدش قاَل: الثث، ;ن محب بن الثلك مد خدر - ١٣٤

بنءروْ احثرؤ؛، سهالتات ١^؛؛ قال قال؛ حالد، بن عميل حدش مال• حدي، 
المدالشنطاijijW Jوملم: عله < ٥١صل اطه زئوو قال : ؛lJ^^٥ أبا أف الزبر؛ 
يهاب•ابن أنم، ابن ثثل وئ-ااا، ^•١ لحلى مذ ممول،ت 

حدي،عذ ايى، حدJني قال: الصمد، عبد بن الواريث، عبد حدئيي " ١٣٥
مال،توملم افثعلته صل، امحي عن هريره، عذإي سرين، بن محمي• عذ ايوب،، عذ 
افبمَ؟!ا(.غلق منذ اط4ُغأوثا هدا ش:موأوا; الملم ررلأ 

وهداائنان سألض قد ورسوله، اممه صدى قثال: رحل؛ سد آحد وهو ثال،• 
 ،١^١^٠٠١ :،J١^.١١وهدا واحد سأنير أوثا^

^٥١إنهاعيلقالا: الدوني؛ وينموب ءنُت،، ئن رهم وخديه -  ١٣٥
يرالررلأ أثو قال ثاو: محثد هن أثوب، هن ئو-؛ انن -ح: 

عليهاممه صل النبي يدكر لم انه عم الواريئ،؛ عبي• حي'سث، بيتل الثاس•••'؛؛ 
ورسوله.اممه صدى الخي.سث،ت آخر ق ثال، قد ولكذ الإسناد، وسلمِق 



الإيهاناب كت ٣٨٦

•ككرمهحدسا محقي، بن النصئ حيى الرؤبئ، بن اف عبد وحديي " ١٣٥
لقال مال؛ ميرْ انج( عذ نشه، آبو حدسا عض، حدسا مار"؛ ابن ~وهوت 
مولواتحى هنئز0ا آبا يا سالويك يرالون رالأ وملم؛ عليه اف صل اف رسول 

الأماد_ا؛من حاءبيدا<ز اشحداذ ق آنا منا يال،: الآ؟أ<،. حلق منن اممه، هدا 
ممحزما٠^، كمه حصى يأحد هال(؛ النه؛ حلق محمى اض هدا هريرْإ أبا يا ممالوات 

حلل!.صدق محوموا! محوموا! هال(! 

بزمحاق،بن حعمر حدى هشام، بن ممو حدى حاتم، بن محمد حيض —  ١٣٥
عليهاض صل افه رسول يال، يمول• هريرْ آبا نمعن مال،ت الأصم؛ بن يزيل• حدى 

حلمه*•ئثى ثيء ؤل حلؤ اف، ثىء،حىمولوا; ثل ض الناس ررلسأقكم وتلم؛ 
يصنو،بن محمد حدسا امحزمثر، رراز٥ بن عابر بن اض عبد حدسا " ١٣٦

محال:وئلم عليه اض صل اض رسول ض مالك، ثن انس عى ململ، ثن محار ص، 
يمولوا؛حص كن-ا؛ ما ^١ ما مولووت يرالوو لا أمتلث، إ0 وجل؛ عر اف ررمال، 

ا<.ا ، ٥١١حلؤ شذ الحلق حلق اف ا هي■ 

تح(يكر أبو وحدسا رح( جرير• أحمايا ثن!ثرامم، 1نحايى حدساه  ١٣٦
عنمحس، عن الئخثار، عن كلأمحا زائدة؛ عن عل، ثن ضئ خدننا شثه، أي 

افُ؛ء داJ؛ غ؛تألإنخاقللمدكز الخد.ث؛ ^١ وتلم، اضُظه ضل الئت 
إنىأثتك،«اا'.

هليواخدالقي، حدسث، وهي الوسوسة، بابج ؤ( الأحادسث، هده ]١[ 
آلهوعل عليه افه صل المي مالوا محهم اش رصي الصحابة لا؟ أم حا ان الأن



وجدها»ن ومايقوله الإيمان، ش الوسوسة بيان باب 
=^^===^======^====^===٣٨٧^

وقدصرج ررداك قال! ؛ ٢٠؛*-قالوا؛ ارأوجد،تموْ؟،ا فقال؛ ذلك عن وملم؛ 
اراد:ان ررأوغنةوة؟« قوله: الحاشةر٢؛- ق كإ - اه رحمه ١^١؛ اول 

الوسوسة؟.أوجدتم لا ذلك؟ استعظام أوجدتم 
الثانغ!اللفغلُ ق هاوا عل والدليل الحديث، معنى هدا وليس تحريف، وهذا 

محضارتلكا فقال؛ الوسوسة؟ عن مثل وسلم آله وعل عليه اطة صل الني أن 
ءرداكقوله؛ معنى العالياء لبعض _j، ل؛ لما ولكن الوسوسة، يعني؛ تللئ،، الإذ،انُُ، 

هذاولكن الوسوسة، هذْ استعظام هو الإيإن صرح جعلوا الإي،ازاء، صرح 
أي؛نفوسكم؟ ق ذلك أوجدتم أي؛ ررأوجدمموه؟،، محنى؛ أن والصواب تحريم،، 

نيا.يتكلم ان مهلع ولا تها، يكلهآ ان احدكم حفلم يالى اترّوسة، هذه 
خالصقلب عل ثري لآ الومومة هذه أن الإيإن؛ صربح ذللث، كون ووجه 

حصل؛؛،فإذا الوسوسة، من حال عل يطرأ طارئ ثيء الوسوسة لأن منها؛ حال 
أنصح ما ذللئط لولا لأنه مؤمن؛ وأنه ّليا، القللإ_إ أف عل ذللث، دل، الوسوسة، هذه 

منقلبه عل يرد بإ يتكلم أن الإنسان يتعاظم ولهذا عاليه، رد الوسوسة إن نقول؛ 
حالئسالإيإن، صرح الإنسان أن عل تدل، الوسوسة هذه لكن الوسوسة، هذه 

معه.الذي الإيإن محلخل لحله الوسوسة تيذه السيهلان هاحمه ولهذا الإيإن، 

الإنا فقالوا؛ المسالمين، عل افتخروا اليهود أن — سبق —فيإ ذكرنا وقد 
صدقوا،فقال؛ ذللث،، عن سئل عنها اطة رصي عباس ابن وأن صلاتنا، ق نوسوس 

للقلب،لا ليخربه، العامر للقلب، يأق الشيطان إ حراب؟ بقلب، الشيطان يفعل وما 
الخراب!

١(.٥ ٤ / )y الووتم، شرح ينظر؛ )١( 
اسصة.(ط.٨٣/١)٢(صمحيم)



انالإيماب كت
^__^^^=ً^^^=_==ثً^٨٨٣ 

هذاأن فاعلم الوسوسة؛ هذه مثل قلبك ق حدث إذا فتقول؛ هذا وعل 
لكنالوسوسة، عاليه وردت ما ذللث، ولولا خالص، إيإنلثا وأن الإيإن، صرح 

يدل)ميكروبايتج(، من جده ق يكون بإ يتاثر الذي فالإنسان الدواء؛ استعمل 
أنهفمعناه يناير، لر إذا لأنه صحتها؛ عل بل عدمها؟ عل أو الخد، صحة عل 
سليم،لأنه إلا الوسوسة ب|ده يتأثر ز القلب، هذا كدللث، مرصى؛ وهذا الناعق، فمد 

هذا.نداوي أن الأن فحلينا 
فقال!ذللن،؟ نداوي كيف، وسلم اله وعل عاليه افه صل الشي علمتا وقد 
امستت،ورسله، باق ارامست، نقول؛ أن ذللث، إل ؤيضاف، وليسهاا؛ بافه، ررهلينثمد 

الصمد،اممه أحد، رراممه الممتن؛ ق ورد ما —أيصا— ذلك إل ويضاف، ، ١١ورمله بافه 
ثولو،وتجمحقمحاكاام.

قليه،ق الشطان ألقاها التي الوسومة يداوي كيف يعرف العاقل هالإنسان 
ررداكوسئمت اله وعل عليه الله صل الرسول قال حيث للمؤمن، بثرى وهم، 

صريحالإمحان،ا•
النيأن وذللئ، الأنار، ق لا المريرين ق ل لالتمتع الأحاديث،؛ هذه وق 

الوسوسة؛يلمي أوحنّا الثيهلان يقول ~حينا أمر وملم آله وعل عليه اممه صل 
التسلل.، لوقفؤيتتهي تعال، يافه الإنسان تثعيد يأن اش؟~ خلق من 

المؤثرين؛ق التسلسل يمكن لا أنه عل والمتكالمون الفلاسفة اتفق ولهذا 
تنتهي؟.ؤإلأم أين؟ فإل لة لمتنجيلها أن لوأردمت، لأنلث، 

الدعوات،كتاب والرمدي؛ (، ٤٧٢٢)رقم الخهمية، ق بات الة، كتان داويت أبو أحرحه )١( 
الاكر،ئل الاJءاء باب الهو، كتاب ائي؛ والن(، ٣٤٧٥)رمم ااا.عوات...، ق حاء ما باب 

رفم)ل'ما(.



وجدهاض وها الإبماد، م اثوسوست بيان باب 
٣٨٩====^=—ًًً==^=^==د^^= 

أنوجل~ عز الخالق إل وصاك —إذا وشرعا عقلا ممنوعات كان ولهذا 
أين؟فال تتمر أن لوأردت لأنك التسلسل؛ ق تتمر 

علدليل الأعراب— حصب —حن عنه اممه رصي هريرة أب حديث وق 
هدالتي الأمور، هالْ مثل ق يتكلم لا أن بجب الإنسان وأن وجل، عز ض العثرة 

عقيدته.د تف

أبوهريرةسلكها التي التلريق من أسلم ؤلريما هناك إن ت نقول، هل ولكن 
افءت؛<؟.رصي 

وملم،آله وعل عليه اف صل الرسول، بقول، حدثهم لو تحم• نمول،• 
علالساعة— تلك ق — حملته العثرة لكن أحسن، لكان وائتهواءا؛ باق، ررقانسعيدوا 

معل•ما يفعل أن 



انالإيبماب كت

فاجرةضق نثم م نزاقثطع نس باب 

نئ;ةمنجثاضثئينس، 
ئال:حنمر-؛ بن أنةاعتو حدكا أيوب: ابن -ثاو جنمر بن إتماعل 

عنالثم، م بن ت عن اوقة-، ءئ اوحمن عد ابن وم؛ - اص 
تقال وسلم عليه اف صل افه رسول أف امامه؛ أي عن كم،، بن اممه عد أحيه 
الجنة<،،علته وحرم النار آه اممه أوجب ممد بيمينه منلم امرئ 'م، اقممخ "من 

 lJ_ زين: نةJis-Jp  اش؟ا نقول شقا:سةا:اJli :ررثإنقض1امنآناك(د
بنوهاروف إبراهم، بن ؤاسحاى ستبه، م بن بكر أبو وحيتاه -  ١٣٧

نبغأنة ىو_،ا؛ بن محثد عن ممر، بن الولد عن أنامه، م عن حمعا افه؛ عد 
اطهرمول نئ أنه حيله؛ ا-فاربي أمامه آبا أف محدث؛ ئب بن افّ عبد أحاْ 
بمثله.وملم، عليه افه صل 

نم.إر،ابن وحدثنا )ح( وكح• حدكا مييه، م بن آبوبكر وحيكا —  ١٣٨
،— له —واللمظ الخنمأ إبزاهيغ بن إنحاى وحدقا )ح( ووكيع. ابومعاؤيه، حدتنا 
اطهصر اطه ننول عى اممه، عد عن وائل، أف عن الأعمش، حدقا وكح، أ-حزيا 

هوفيهامنلم؛ امرئ مال، نيا يمسني صز عل؛٠^، حلمر رامن قال،* وسلم عليه 
تامماJ; مس؛ ;ن الأشنث ٣ قال: عضان(ا. عيه زص اط4َ م ئاجث 

نزلت،الئمِو قد و دأ-ندق قاو: ^١؛ ^١ قالوا: الئحمن؟ أثو-مي. هدم' 
صاوتوسلم؛ عله اممه صل ام ثحاصنتثإل باليمن أرمحن رجل ومح، بنح، كاف 

الأهزنول ممال، عئلم،ا إلف ينئ،: ررقثمينه!«. قال: لا. مملث،: سه؟«؛ ارهل 



^سنياصعءقصمجفاجمةبمكار
ً= ٣٩١===ًً========^=ء—==—=== 

امرئمال نيا صز _j، عل حئم، ررس دلك! عند ومحئم عليه الله صل 
تهديثردن ^؛، ١٤^,!هنزلت: عصتان،ا؛ وهوعلته اممه كئ قاجئ هوفيها منلم؛ 

آش

مص مئئوو، ض جريث، أ-ئونا إبراهيم، بن إنحاق حدكأ - ١٣٨
اس^^د،خامالأضبجائجرم،اض همد عن وائل، 
وبئذمحي لكلنا قال؛ أيه عثر الأعمش؛ ■حدين، ثخو يكر يم عصباف؛ عليه وهو 
مماو(أوملم عليه افه صل الله رسول إل هاحمحمنا بئر، 3، خصومه رجل 

»شاهداكأويوينهاو

راشد،\ئا بن جائع عن ئثاف، حدينا ١^^٠، عمن م ابن وحدينا -  ١٣٨
هفذ.'متعود، ابى سممت، يقول؛ سلمه بن سقين سمعا أعئ؛ بن المللئ، وعبي 

مسلمامرئ مال عل حلص ررمن يقول؛ وملم عليه اممه صل الله رٌول سمعت، 
صلاف زئول علتنا هزأ م اف4! عتد  Jliعصتا0«، وهوعلته  ٠١٥١كل حمه بعم 

يتثاآش تهد نئردن ١^؛؛، ^.!٤ اممه؛ كثاُبؤ من مصداهة وملم عليه افه 

،٢١تن زه شثة، \و ئن م زأثو نعد، تن محه خدتثأ - ١٣٩
عىسأك، ص آبوالأحوص، حدثنا محاثوا؛ لمتيبه—؛ -واللمظ امحل وآبوعاصم 

البلإل كندة من وزحل خصزتزت من زيل ياة مال: بيه عن زائل، نن علمنه 
أرضعل علتي مد هدا إل اش رسول يا الخصرؤي؛ هثال وملم؛ عليه الله صل 

حو؛محها له ليس أررعها ِفي أرجى يي امح"ي؛ قثال لأبي،؛ ائن، كل 
مال!لا. مال بثته؟اا. ^، ١١١١^^_؛ JlJوسثم عليه الله صل ^ ٥١رسول ممال 



انالإيبماب كت
^ص=ء=^ًٍء==د^ص^==دً^ءص ٣٩٢^

عثه،حلث ما عق تال لا ياجئ، الؤ-جل ,jj اد؛ه وئول يا ^ ١٥ثمسةا،. ررقلمك 
قماوتحلم،؛ محايطلى دواك،ا،، إلا منه ( iJUرريس مماو؛ ئيء؛ مذ بموثغ وليس 
ظٌتأئه م عق خلم، كن ررق أو: لع وسلم ظه اشُ صق  ٠٥١ذثوذ 

وئالهَومصهمض((.

مهن محنا 1^؛ ثانناى:ن >-، نن زج ^ - ١٣٩
سطكامصمح،ةذتيسين

١^صق ، lilوئوو عند كئئ، : ماJ حجر بن وائل عذ وائل، بن علمثه عذ عمر، 
علائتزى هذا إل أحدمتا! ممال أرصي؛ ِق ؤهتصتان رجلان محاتاه وملم عليه 

وحصئهالكندي عابس بذ المس ا>ثئت -وهوت الجاهلك ي اممه زئول يا أرصي 
ادلمال1 رريوينه،ا. عال! بينه؛ ل لسس محال! اربسالث،؟اا. هالث عدال— بن ربيعه 

صقاض زئوو _!، محام محو ئال: ذاك«؛ إلا ،، jJررليز -;١! يثن 
إنحاىمحاق عصنازرا. علته وهؤ افه أمل ظالما ؤذ\ اهتخ ررمن وملم: عليه اممه 
عدالل١؛.ئن زييته روايته: ِفي 

امرئمال ليمينه إب1وحح حلف من عل الوعيد ق الأحاديث هذه [ ١ ] 
متنوعة.والعقوبات الم، حم

كانؤإن حتى والكشر، القليل ين قرى لا أنه الأحاديث هذه وظاهر 
أراك.من ضنا 

علإلا محلف لر وهو الشديد، الوعيد هذا يستحق كيف قائلت قال فإذا 
؟— منواك ت —يعنى أراك من ضيب 



باممارفاجرة سإ«اسى حق الطع وعيدرس بإب 
=====دص=ص=====د==د=صي\

فيهاحصل ما بقدر ولكن المائي، حجمها بمدر ليس تعظم، الذنوب فيقال! 
اممهعظمة فانتهالث، وجل، عز باق حلف، الرجل هذا أن وذللئج المعنوي، الأمر من 

أحيه.مال حا وافتهير وتعال، مسحانه 
الوعيد،هل.ا يستحق لر أعظم، هو ما أو أرالث، من فقئتا غص_، لو ولهذا 

علالأمرين؛ محمؤع عل قالوعيد الفاحرة، الكاذبة اليمين بسسمثإ يستحقه لكن 
الفاجرة.باليمين وجل عز الله عظمة انتهاك وعل أحيه، ظلم 

عندكانمتط إذا لأسيإ حقوقهم، باحذ الماس ظلم من المحذير هذا وق 
وجهين!من الفللم فيها محصل الخاصمة لأن وذللمثج الخاصمة، 

حق.بغير المال أحذ الأول! الوجه 

قدأنه ْع عاليه، حكم الذي الرجل 7اذا الماس ظن ّوء الئاف• الوجه 
محردا.غصهتا غصسكط لو مما أعفلم ذلأث، فكان معه، الحق يكون 

منها!فوائد، كلها الأحاديث، هذه وق 

هيفإ المنة، عليه المدعي! وأن اليمتن، علميه علميه: المدعى أن عل دليل - ١ 
البية؟.

واحد،أورجل القرآن، بنص وهذا وامرأتان، أورجل رجلان، إما والسة: 
قفى؛ذ،للث،.وملم آله وعل علميه اش صل المح، أن لمت فقد الميم،، ويمتن، 

أصناف،!ثلاثة البينة فتاكون هذا وعل 

رجلان.الأول! الصنف، 

القؤآن.بنص وهذا وامرأتان، رجل الثاف: والصنف، 



ا,•،الألماس كن
^سص=^=دددسسدس=سدكتصت=

الئنة.ق ست وهذا الدعي، ؤيم؛ن رحل، الثالث،ت والصنم، 
لأنكاذبا؛ نحلف بكونه يتهم كان ؤإن المنكر، بيم؛ن الأقتناع نحب أنه ٢" 

عليهالمدعى هذا بأن المدعي اعتراض يقبل لز وسلم آله وعل علميه الله صل النبي 
لممادعى لو ولهذا الظاهر، إلا فيها ليس القضائية والأحكام يبال، ولا نحلف 

أنْع اليم؛ن، إلا الكافر هذا عل له فليس بيينة، الملم يأت ولر بال، كافر عل 
يبال.ولا نحلف الغالي،— —ق الكافر 

عنه!اممه رصي عبداممه قال بالقرآن، وملم عليه اممه صل النبي استدلال ٣" 
أقنإن ؤ افت كتاب من مصداقه وملم عليه اممه صل افه رسول علينا قرأ ثم 

مرْ~من -أكثر وتقدم [، UU__^:]آل  ٠١٤شلا نج ^^٢ آش تهد ثرون 
هولأنه به؛ واستدلاله بالقران، وسلم اله وعل عليه اممه صل البي استسهاد 

الشريعة.هذه ق الأول المما.ر 

غضبان.عليه وهو افه لقي لقوله! وجل؛ عز ممه الغض_ا إثثاُت، ~ ٤ 

وحلاله،اممه بعظمة يليق حقيص، وحل، عر اممه صفات من صفة والغضب، 
نحريف،باب من هذا فان قيل؛ذلالئج~ ~كا الانتقام إرادة أو الانتقام، معناه! وليس 
مواضعه.عن الكلم 

تعالاممه وأست، يغضب، أنه لريه وسلم عليه افة صل الرسول أست، فإذا 
وانتقامه،عقابه، بغضه! الراد وأن يغفب،، لا إنه نقول! فلماذا .؟،، يغفبمأنه ه لف

•وجهتن من النص عل جناية هذا هذا؟ نقول ئاذا ؤيعانبح، ينتقم، أن أوإرادة 
ظاهره.دلالة إبهلمال الأول! الوجه 

للفلماهر.، معرمحالفإثثالم، الئاف! والوجه 



فاجرةJالاLرسلم حق النطع وعيدض باب 
٣٩٥==ٍ=ٍك=^=ء===ًء^===ء=ً=ءء 

حميعا.الوجهين من هدا بمثل النموص عل الخناية فتكون 

الغضبلأن ةالوا1 تعال؟ ف الغضب اثبات من ، Jjjiئاذا لهم؛ فيقال 
وبحنرأوداجه، تتفح الغضبان ترى ولهذا الانتقام، لهللب القاو_، دم غليان 

،!يليق؛Ijuلا المعنى وهذا شعره، ؤينتفش وجهه، 

غضب،هذا كان فإذا هكذا؟ اممه غضب إن لكم قال من لهم؛ فنقول 
ؤليسَؤثإاهءيقول؛ تعال افه لأن قهلعا؛ يجالمه الخالق خضب فإن المخلوق، 

هوبل الغضب،، كهذا اممه خضب أن نتصور أن بحوز ولا ١[. لالثو;ىتا ه ّنيذء 
ش_حءه.ؤقتلَؤثإبجء لقوله؛ له؛ محالف، 

يشبهلا ذائا تحال ممه نسنتط أئنا كإ وجل، عر به يليق غضب هو إدذ؛ 
الصفات،.فكذللث، الذوات، 

ميلهي المخلوق- إرادة -أعني؛ والإرادة الإرادة، أثبتم لهم؛ نقول ئم 
الالمختار، الحائل الإنسان لأن ضررا؛ عنه يدفع أو نفعا، له يجلب ما إل الإنسان 

تناسب،المعنى— —مذا الإرادة وهذ0 عنه، ضرر دسر أو له، مصالحة فيه ما إلا يريد 
وجلعز لأنه الوجه؛ هذا عل إرادة ف نثسنن، ولا الخالق، تناسب، ولا الخلق، 

بالخالق،ثليق إرادة ت قلتم فإن الإرادة، أثبتم الأن وأنتم حلقه، حمح عن غن ت م
وهذا؟.هذا بين فرق أي بالخالق، يليق غضبا أثبتوا قلتات 

يمكنلا لأنه الغضب،؛ يستلزم والانتقام بالانتقام، فثرتموْ لهم؛ نقول ثم 
إذاالأن فانتم فعل، مما وكراهية عليه، عصبا بل له؛ محبة شخءس من أحد ينتقم أن 

ممنإلا ينتقم أن يمكن لا إذ باللازم، الغضب، أثبتم الانتقام هو الغضب، أن أثبتم 
منه.ا يغخ



الإيهاناب ْهت ٢٩٦

محاولتن كل وهكذا نومنه، و وقعوا ثيء، من لأو\ لكإ حال: كل وعل 
منه.م مما شل ق يغ بل تلم؛ لن فانه النصوص، محرف أن 

ولابه، يليق وتعال بحانه غضه وأن يغضب، تحال الله بأن نومن فنحن 
^^٠تحال؛ لقوله الأحوال؛ من حال بأي الإنسان، كغض_إ يكون أن يمكن 
[.١١تالنر;ى؛ ه شح■* َؤ؛محء 

أنتتلح نلا لأننا كيفها؛ ولا نمثالها، لا وحل عر الله صمايث، حمح وهكذا 
صادق،غير فا،لكمح وحل، عز اممه صفات، من صفة ق تقال كيفية أي لأف نكبمها؛ 

هعلم يدء لاث لإس ما ممر وإثُ ؤ تعال؛ قال وقد علم، به له ليس ما قاف، هو بل 
العبدفعل التمثيل، أهل هم مبتدعة طائفة ق يحلن، شيئا كنثلت، فإذا ]الإمراء:ا""ا[، 

عناض رحمه مالك، الإمام سئل لما ولهذا فلا، الكيفية أما المحنى، ؤشت، يلم أن 
غرالاستواء قال: استوي؟ كيف، ه[؛ ]طه: ه آنزئ ^،١^؛، ؛( ٢٥١^تعال؛ قوله 

بدعة.عنه والسؤال واجب،، به والإيإن معقول، غر والكيف، محهول، 

محزن؟تعال اض أن ستون هل قائل: قال فإذا 

لوجه؛ن•هذا، ست، لا لا، فالخواب،: 

بمفرلر بإ افه نصم، أن لما وليس لنفسه، زيثبته تعال الله أن الأول: الوجه 
ه.نفبه 

أصابهما دمع عن الحزين وعجز القص، عل دليل الحزن أن الئاف: والوجه 
^^.٥١عل ممتنع والقص فيحزن 

همنيز آثثتنا ث١سثوبا  J3^1ؤ تحال: اطة قول عليكم يرد إنسان: قال فإن 
الحزن؟؛والأسف لالزحرف:هه[، 



بالنارئاجوة سق  flimAم وصدعذالنطع باب 
^٧٩٣^==—===^=======^==—ً

وتعالتكقوله الحزن، بمعنىI ي1ق العربية اللغة ق الأثف قالنا! 
هأ>نتثا أإحدأث ب4نذا يؤهنؤأ لتّ ١؛، .؟ذربب ءق مسلى بنجع ق حؤ 

ليتعيرأ، فأنها أيدينا، ب؛ن اللغة قواميس وهده الغضّ؛،، بمعنى! —أيصا— ؤيأق 
تعال؟افه حق 

مص.والحزن كال،، لأنه الثانى؛ الحواب؛ 

همنين آثممنا ءاسنؤثا ثلما ؤ نمتها—! ~الي الكريمة الأية وق 
الانتقامجعل لأنه بالانتقام؛ الغضث، ضر يهللان عل واصح دليل 

له.مباين الثيء عل، والترب الغضّتح، عل مترتبا 

كالئ؟صفه الغضب، هل نائل! ئال، فإن 

الغاضثطقورة عل يا.،ل، لأنه كال(؛ صفة محله ل الغضثح نعم، فالحواب؛ 
لوحدتهم؛لث،، يقممى أن ستعلح ان إنعل اءتديثا لو ولهذا ينتقم، أن عل 

به.اعتدين، ما بمثل ؤيقا؛للث، غاصا، 

يفعل؟فاذا يقا؛للئج، أن ينتهلح لا صغثر، إنسان عل اعتدينخ لو لكن 
به.تعال الله اصف، ولهدا كعانا، صفة محله ق ٠الغضآإ يغضب، ولا يثكي، 

آلهوعل عليه افه صل واليي كالط، صفة إنه تقول(! كيف، نائل! ئال، فإن 
وغض1ّهاا،*لا قال(! أوصني اش! رسول( يا رحل! قال( حتن مرارا عنه تيى وسلم 

آ.ارلأوعضب((ر هال(! ورددمرارا، 
عليهنس لهذا سثثة، آثار عليه يترست، قد الإنسان ق الغضت، لأن فالخوارّ_،! 

(.٦١١٦)رقم الغضط، من الخدر واب< الأدب،، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 



انالإيماب كت ٣٩٨

منالغضب أن الواقع، هو وهدا وغض1ّ،اا، ررلأ فقال! عته، لام والالصلاة 
سكة.اثار عليه يرثب الإنسان 

وغضبماله؟! فخر وغضب امرأته؟! فهللق غضب إنسان من فكم 
واصّت،ااررلأ وسلم! آله وعل عليه افه صل الني، قال فلذلك ماله؟! فأحرق 
مزازا.زييها 

يكونأن الحاكم ان للأنيتيغي أنه الأحاديث،! هذه فوائد ومن ه~ 
أنلو ولهذا مميل، العاطفية تأخذه لا وأن الشرع، يقتضيه ما عل متمئيا قويا، 

يبالولا محلفا رجل أنه بدعوى أحذ وسلم اله وعل عليه الله صل الرسول 
أنالقاصى فعل يلزمه، لا ء بثي ولألزمه حمه، لضخ القائل—؛ ^ا عل —عتلما 

ورقىعضب، من عضي، الشريعة، تقتفيه ما عل حكمه ق يتمسى قويا، يكون 

مح،•رش 

بيتة،اللم عند وليس كافر، عليه والمدعى لم، مالمدعي قائل! قال فإن 
مهيطلب، فكيف له، دين لا هذا الملم! فقال الحلف، الكافر من القاصي ممللب 
محلفلا افه دون من يعبد الي، بآلهته الكافر حلف ؤإذا وهوكافر؟! باق، الحلف 

للحق؟استفلهارا ؛، JJJj، محلفنقول! فهل صاديا، إلا 

الدنيا،ق المدعي حى صاع إذا ثم وحل، عز باممه إلا حلم، لا لا، فالحواب،! 
فهذاُالهتلئ، احلف، ونقول! الشرك، عل دةثْ أن أما الأحرة، j( يضح فلن 

بجوز•لا 

٠عليه؟ هى ما عل تبقى أو الوعيد، أحاديث تئثر هل ت مسألة 

الرسولمن -محر هذا إن ت ويقول عليه، هي ما عل تبقى أن بجب الخواب• 



بالنارفاجرة ساا|اسن حق اهطع وعيدض باب 

عليه،الحنة تحريم أويتمر الغضب، هدا يتمر هل لكن واللام، الصلاة عليه 
الأحرى.الأدلة إل نرجع وإمحابالارله؟ 

فنزلت،Iالأعرابي1 قال الأول؛ الرواية ي وهوأنه إشكال، الحديث، هدا وق 
منمصداقه علينا قرأ ثم الثانية الرواية ثم إعهيآش...ه، يثرون ٢^٤٤ ن إؤ 

كتاباضافإالخْع؟.

نزلأو الأية، فنزلت، كذا حصل إذا يقولون! افه رحمهم العالياء الحواب؛ 
ليسلكن بٍتا، أنيا حلاهرها كان ؤإن المعنى، ق نزلت، المعنى! محتمل فيها، 

صرثكا.

صرمحة.أتيا واضح فهدا كانا الأية نزول ب_ا قال! إذا أما 
أوه أو 



انْكتابالأي«_٤

سوحقصو؛ قملأحذ*LJ نى 1ى عنى الدليل باب 
اممارفى 1ئبي قتل ؤإو حمه فى الفاصد4اأذراكم كان 

نالييؤن قتل من وأي 

هلي-،انن -ثض: حابي خئ؛؛( ١^٠؛، ن محقي كزو_، م حدش - ١ ٤ ٠ 
خاءَقاَل: ز\و أيه، ص ١^، ه ;ن ^ ٠١ض ^، ثن محقي غدكا 
رحلحاء إذ أرأيث، اممه! رسول يا ت ممال وسلم، عليه اض صل اممه رمول إل رحل 

ررءايله«،ئ1و:داو:أقاو:هنمىك،قاو:أتأتإذ 
النار«.أرأيث،إذمملته؟ هال: ثهيد«، »ءأوت، هاو: إذقتلي؟ أرأيت 

نمحثاُ;ذتمحور، ؤإنخاق;ئ \ا\-لأو\ض/نىولإس 
حدسا—الأحزان: —وهال أحتتJا إنحاق: هال، ممماربه—؛ —وألماظهم راغر 

توق5ابتا أذ الآحوJ(؛ ن نلح أنوي هال،: حزيج، ١^؛ أ-ئموا عبمالثراؤ،، 
مثن عينه ود؛رر عمرو ثن ، ٥١عند كاذثئ لع أنه أحتزْ؛ عبد ثن عمن 

محرو،ثن اش صد إل اكاص ثن خابي }/ب يلبمال تبمزوا كاذ؛ ظ ئماذ 
عليه^ ٥١صل ، ٧٥١زنوو أف علمث أما عئرو: ثذ ١^، عند هثال حابد؛ هوعثثه 
ههوثهيدا،.مابؤ دوذ قتل لأمن هال: وملم 

^^ثامحثدين:ي)ح(زطشامحين
.^١١، ٩١^١ يزج؛ ١^، ض كلأمحا أبوئاصم؛ ندكا الننهلآ، ئإذ 

مالهقصد من أذ عل دليل فيه اممه رحمه المترجم هال كا الحديث، هدا ]١[ 
مالااث،،<،ينطه ررلأ هال: وسلم آله وعل عليه اممه صل النبي لأن يقاتل؛ أن له فإن 



حض.ي الئاهد كأبي حق سوءبغي اخذمال ان«ذص مثى الدليل باب 

نهيي،ا؛قال! قتلتي؟ إن أرأيت قال! ررماتلة،ا، قال! قاتلتي؟ إن أرأت قال! 
الثار®.راهوِق قال! قتلته؟ أرأيشإن قال! حق، بغير مقتول لأنلث، 

هدر،دمه أن الدنيا ق فجزاؤه الاحرْ؛ ق وجزاءه الونيا، ق جزاءه وى 
الثار.ل أنه الآحرْ ل وجزاره 

قاتله!وقال مقتولا، ائا إنفوجدنا القصة، هذه ونمتن، إذا قائل! قال فان 
ّأونقمته؟ القائل هاوا نصدق فهل مال، أحذ يريد جاء ان إنإنه 

وهذاالنفس، حرمة الأصل لأن نضمته؛ أننا المذم، من الشهور قلتا! 
لرؤإن ، ١٦٢عمل ببينة أتى فان بينة، إل فيحتاج حرمته، زالت، المقتول أن ادعى 

لولأننا الظاهر؛ إلا يا فليس نحن أما اممص، عند الأجر له ويكون قتل، بجنة يأت؛ 
آخر،يقتل أن يريد شخص كل لكان الدعوى— هال0 مثل —ق ان إنكل قول( قبلنا 

الحقوق،فتضع يقتلني، أن أراح مال، ياحذ أن أراد عل، اعتدى ويقول! يقتله 
فوشم('الا'ما ؤبمح 

المعتدونفيكثر فوصى، —أيصا— المسالة أصحت، المدعي قتلتا إن قيل! ؤإذا 
علأو أعراضهم، عل أو أموالهم، عل يعتدون أو الناس، عل يسهلون الذين 

إث.كالاق —أيصا— ونغ دمائهم، 
وماالبيتة، فعانه ميع كل أن وهو ءلاهر عل نمنى نحن فيقال! 

رباالسع، عل،'ظاهم تمشيا إذا وربا اش، إل فأصْ اللوازم من، ذلك من، يلزم 
^١١.٤عل بتمئيتا الثؤ تحال افه يكم، 

نتفلرأن محب، قال! ؛ — الصواب، —هو قولا اممه رحمه الإسلام شح قال وقد 
بالثؤمعروئا المقتول كان فإذا بالقرائن، ويعمل المقتول، وحال القاتل، ال حق 



ازالإيعاب كت

بالشهود،محص لا والبينة بثتة، فهذه والصلاح، بالخير معرومحا والقاتل ال، والف
يثنة.فهو الحق يه بان ما وكل الحق، به بان ما كل هي؛ فالييتة 

وامرأةوالسلام الصلاة عليه يوسف، يثن حكم ~الالي الحاكم قال ولهذا 
يإن. ^ ٠١وهوبن هم ين هد سئهُ ونَكامح قال: ١^^-؛ 

رنيقل: ولر [، YU-YT:_,_jj]ألشدتيزه من زم ظتحنخ در من ئد ئيصن 'كان 
بالقرائن.حكم بل البينة، فعليه ملح، يوصف 

ص

الصبي،ق ارأتان تنازعت، .نا —أيصا— واللام الصلاة عليه مليإن وهذا 
الصغرى:فقالت، افعل، نعم الكب١رة: فقالت، يينهإ، لأقسمه ائتوف؛الئكين قال: 

أوذللئ،، عن امتناعها لأن ؛ للصغرى به فحكم ولدها، هو اش! رسول يا لا 
ولدها،الذئب، أكل فقد الأحرى أما لشفقتها، الأم أما عل يدل، الامتناع، ًللبإ 

الحق.به بان ما البينة أل فالمهم: أيصا؛ يذبح هذا فتقول: 
قاتلاوحدنا القضية: هذه مثل حملت، إذا افه: رحمه الإسلام شخ فيقول 

قتله،ق حى له ليس وأنه متعمد، القاتل أن المقتول أولياء وادعى ومقتولا، 
قننظر أن فالواحبط ه؛ نفعن دفاعا قاتله وأنه قتله، ق الحق له أن القاتل وادعى 

والصلاح،بالحر معروقا رحلا القاتل كان فإذا المقتول؛ وحال القاتل، حال 
الأمركان ؤإذا القاتل؛ قول فالقول والفساد، بالشر معروما رحلا والمقتول 
قولفالقول الأمران؛ تساوى ؤإذا شلثح؛ لا المقتول، أولياء قول فالقول بالعكس 

العصمة.الأصل لأن المقتول؛ أوبء 

يام،لم: وم(، ٦٧٦٩)رقم اث، الرأة ادعت، إذا باب الفرائص، كتاب البخاري: أخرجه 
(.١٧٢٠)رنم الجتهدين، اختلاف بيان ثاب الأقضيه، 



يسوم(ك1نالق1سمدارامممهممت

لأنحاووسجهمال:فالأمر 

بالعكس،والقتول والصلاح، بالخثر معروئا القاتل يكون أن الأول• الخال، 
القاتل.قول القول فهنا 

معروئاوالقاتل والصلاح، بالحر معروها القتول يكون أن الثانية؛ الحال 
أولياءقول فالقول عاليه، يعتدي القتول هذا أن جدا ويبعد اد، والمبالشر 

القتول.

لأنوذلك اكتول، أوبء قول ظلقول الاحتالأُت،، تترذد أن الثالثة: اذل 
زواليوحسا ما عل دليل يقوم حتى معصومة، القس هن.ه وأن العصمة، الأصل 

عممتها.

شهداءحكم له الشهيد هل.ا هل نهيي،ا ررياست، وملم؛ عليه اف صل وقوله 
ايركة؟؛

ونيةينال لا لكن شهيدا، يمي؛ أنه فالظاهر الأخر٥ ق أما والخوابج؛ 
ذلك؛ق الله رحمهم العبياء فاختلم، الدنيا، ق وأما الله، سبيل ق المجاهدين 

يكمن،ولا يغثل، فلا العركة، شهيد منزلة ينزل إنه قال؛ من فمنهم 
تغسيل.وبدون صلاة، يدون ثيابه، ق يدفن ؤإنا عليه، يصل ولا 

عليهالله صل الرسول ووصف عليه، ويمل ؤيكمن، يغثل، بل ت وقيل 
القولوهانا الشرعية، الأحكام ارتماع يقتفي لا بالشهيد إياه وملم آله وعل 

عليه،والصلاة وتكفينه، المسلم، المستن، تغسيل وحوبج الأصل لأن وذللمثج أصح؛ 
بالاحتإل.يربع أن يمكن لا الأصل وهذا 



انالإيماب كت

عليهموسلم اله وعل عليه اه صل الرسول أطلق أموايا هناك إل يم 
لهممحكم لا فإثيم هدا وح دلك، أشيه وما واليعلون، الهلعون، مثل! شهداء، 
القولفهدا عليهم، ؤيصل ؤيكمنون، يغثلون، بل العركة؛ شهداء ياحكام 
أرجح•

أنبمجرد وُني.' طالبه؟ بمجرد الهتالب هدا يقتل أن له هل احر؛ بحثا 
يقتله؟أن له فهل إياْ، أءهليلث، لا فيقولI ماللئ،! أعهلني يقول! 

مايجز ل؛ بالأمهل ائدسر فإن فالأسهل، بالأسهل يدائ بل لا، والخواب،; 
معيكون بأن يديه، بقطع يندفع كان فان فليقتله، بالقتل إلا يندفع لر ؤإن قويه، 

^٥٥لأن يقتله؛ أن محوز لا فإنه يديه، به يبر أن يسهلح ، سيفعليه المعتدى 
القتل•من أهون اليدين 

يقتله؟أن له فهل بالقتل، يبادره أن خاف فإن 

حائف،لأنه يقتله؛ أن فله قتله، لوداح؛الأسهل أنه خاف لو نعم، الجواب• 
ءلشسه.

أوؤو؛٠ 



^باساةامساسشارجاممار

اممأربنسب اشس اني؛ئ اشقاة باب 

عادهالأ ائس، عن الأفه_ا، ر حدسا مروح، بن ثيبان — ١ ٤ ٢ 
معقل!قال فيه، مات الدي مرنحه ل المنه يساو بن معقل زياد بن اض عبيد 

لأن علنئ، وتلمم،!و عليه الله صل اش زئول مذ سمعتة حدق محييك، إي 
عندمن ررما ت يقول ونملم عليه اش صل اش رمول سممت، إي حييتك،؛ ما حياه 

.٠، الجنة عليه افه حرم إلا لرعسه وهوعاش يموت يوم يموت نعيه الله يسرعيه 
محةينمح،صمحضاض

ممال!قنأله؛ وجع" ~وهو ينار بن معقل عق زياد بن الله عبيد لحل مال• 
دال!ونئم عليه اش صل اممه رمول إف حدمحكه؛ أكذ لم حديئا محدثك، إي 

عليهافه حرم إلا لها وهوعاش يموت جن يموت رميه عبدا الله لابمرعي  ١٠
أكذلب -أز: خدئئك، ئا قال: ١^٢، مق ة1ا م كنت، ألا قال: الجة«. 

لأحددك،ك

عذالخنغق"، ~يعنحات حسن حدثنا ركرياء، بن الئامم وحديي - ١٤٢
بناممه عسي قجاء يعوده، ينار بن معقل عند كئا الخنى• قال قال• هثام عذ زائدة، 

عليهالإه صل اه رئول من شمعته حل'يئا تأحديف، إي معقل! له ممال 
-ُ ء

حدمحهثا•بمعنى ذكر ثم وسلم؛ 

ئنثإنخاى الثو، ئن زمحثد اكي، عثاف أثو نحJئنا - ١٤٢
قاَل:هشام؛ ئن ئناذ الاخزان: -نهال أ-محونا إنخاى: قال ^>؛^(؛ 
ويثار بن معؤو عاد زياد بن اللص محي أف اليتح؛ ش عن قتادْ، عن أي، حد؛نح، 



انالإيماب طت ٤٦

ُهأم لب ١^ ِفي أف ثزلأ حدث محوتك إف ئنقل: ه لَتزصه؛ 
ايحلميل(أم يلى أمر من ررما يةولت وسلم عله اش صل الله رسول تبعت 

لإ'لأيخوو4أصألألهممج}

عادزياد، بن اض عبيد أن وذلك الوعيد، أحاديشا من -أيقا- هذا ]١[ 
قأمثرا فكان اف عبيد وأما الصحابة، وهومن عنه اش رصي الزق ار يبن معقل 

معقلفحدثه مريص—؛ ~وهو معقل عل فيحل عنه، اش رصي ،لعاوية البصرة 
رعيهافه يريه عبد من راما قال• وملم عليه افه مجل الني أن الخديثر، ثأن>ا 

ألفاظومحاق الجنة؛'، علته افه خرم إلا لرعقه عاش وهو بموت يوم بموت 
عئهدلا ئم أمز يلى أمم من ءما الأحاديث! آخر وق وؤنرقه، ايدينر 

موضحإلأثمبمحلظمالخة<ا.
يثملوهذا رعيه؛؛ افه ينرعيه عتد مى راما عامة! فهي الأول، الألفاظ قاما 

وسلم:آله وعل عليه افه مجل المثي قال وقد الخاصة، والرعاية العامة، الرعاية 
دمنوولأرذجها محت ي، راعأ والزآه يعقه، م، وتتول< أهله ®الرجل 

'•'مزعءهاأُ
محي،وأنه مماته، وبعد حياته ق أهله ق مؤولا الإنسان مجار تهدا، قلنا ؤإذا 

عليها.افه اسارءا0 الي لرعيته ينمح وأن ءدذ"ر أن 
الألأيتخمن اقتناؤه محوز لا ما لأهله حلف، من أف ذللث،: عل وينبني 
،^٠٢ق يستعملونه أمم يعرف وجه عل ذللث، أشبه وما والدش، كالتلفزيون، 

كتابت لم وم(، ٩٨٣رقم)واكن، القرى ق الخمعة باب الخمعة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
(.١٨٢٩رقم)الخائر...، وعقوبة العادل، الإمام فضيلة باب الإمارة، 



ائارامماش الوالي اسساق باب 

عليهمحرم النه فإن الحال، هده عل مامت، إذا وأنه الوعيد، هدا يلحقه موف فإنه 
بالله—.—والعياذ الحنة 

يليأمر مذ ®ما فيه• وملم عليه افه صل قال الذي الأحر الحديث وأما 
^^خلمانج<(،مداس

وبينينصح، ل؛ إذا فيإ الوعيد أست، وهن،ا عش، إذا فيإ الوعيد أست، الأول لأن 
فيه.نصح ولا فيه، غش لا بإ يعمل أن وهي• مرتبة، ا،لرآبتئر، 

يقول!أن يكفي ولا لهم، ونجهد ينصح أن عليه بجب مؤول، إلف، فالأمر 
يكفي.لا إنه نقول! بل فيهم، أغش لا أنا 

تمنازل ثلامحث، فهناك 

لهم.غش فيه شيئا يفعل أن وهو ت الغش منزلة الأول؛ 
النصح.مرتبة والثانية! 

منملبيا مومما يقفج يعني! نصح، ولا غش فيها ليس مرتبة والثالثة! 
الشربعن ينهى ولا بالحر، يأمر لا الرعية، 

باممه—.—والعياذ الحنة معهم يدخل لا أنه يمتفي الأحر، اللفغل وق 
عف!يدل وءلرةه— ألفاظه -بجمع الحديث، وهدا 

والكبار.الصغار الأمراء عل المسؤولية عظم ~ ١ 
لنغاش غر يكون أن لجبا وأنه أهله، مع الرجل عل المسؤولية عظم ٢— 

عليه.اش امترعاْ 

للمسلمحى وهي ارصى، عيادة عنهم الله رصي السلف عادة من أل ٣— 
إخوانه.عل 



انالإيهاب كت

محمطتيكفي من ب لوقام وأنه كفاية، فرض اريض عيادة أن واكحج: 
علممن أنم المسلمين من أحد يعوده لا بيته ق المريض بقي ؤإن اواق؛ن، عن 

يعوده.أن  aJLpوو-صا بحاله، 

الإنسانيذهب أن من لأبد أو الهاتف؟ طريق عن العيادة تكفي هل ولكن• 
ه؟بنم

والعيادةؤيعى، بقه الإنسان ياوم_ا أن العيادة كإل أن شك لا الخواب! 
ليتلكنها عليه، السرور ؤإدحال المريض، لةالّ_< تهلييب فيها الجاتم، طريق عن 
المريض.لعياله ه ينفالإنسان لوذهب كإ 

هذاعيادة يتذكر فتجده المريض، ينساه لا طعنا للمريض لعياله أن وليعلم 
التيالزيارة طعم من أكثر المريض قلب ي وبقاؤها وطعمها مرصه، ل له الرجل 

غرب.ثيء وهاJا لاإمجا٠الة، الإنسان بيا يقوم 

محل.وونعنهم افه رضوان الصحابة أن الخد.ي.ؤث،ت هن.ا فوائد ومن ٤~ 
عنهاغ رصي بمار بن معقل يمدث لر ولهذا تقتفيه، الحال كانت، حين، ؛الحدين، 

إلحاف، عنه اه رضي وكانه المصلحة، أجل من حياته آحر ل إلا زياد بن عبيداض 
ذلك،ق لأنه به؛ محدثه من ذللث، قبل ينتظر ولعله يأثم؛i،^،، أن به محينج لر 

عليقوم حديثه- عل -بناء أحد يقوم أن من وقفشي الفتن، من ثيء 3، الوثن، 
فتنة.هذا ق فيحصل ناصح، غثر أنت، غاس، أنت، فيقول! الرجل، هذا 

يتحزونعنهم اف رضي الصحابة أن عل دليلا القصة هذه ق أن فالهم؛ 
منذللئ، أخذوا ولحالهم أجارى، فيه الحدين، يكون الذي والمكان والزمن الحال 

الأحر،واليوم باش يؤمن ثال ررمن وملم؛ آله وعل علميه اش صل الرسول قول 



بمباتتاةاسماماهاشمجاسر

دنممحاأوس((رُ

قإلا الأمتر هذا به محدث لر أنه محه اش رصي يسار بن معقل أف يقتفي ولا 
أجيزواإلف مائل• يقول لا حتى أحدا، به محدث لر أنه موته عند أو حياته، آحر 
نقولتفنحن لا، مقولت مضئ_ه، ذلك ق ترون كنتم إذا العلم وكتم الحلءيثؤ، كتم 

إذامضوة به تكون لا وقد الناس، ص واحدا به حديتا إذا مضرة به تكون قد 

كتإنه.محوز ولا الحلم تنر من لابد لكن آحر، به حدثنا 
ثدحللم رءإلأ الثانيةت بالرواية الحنة— يحول —تحريم التحريم يمر وهل 

ةتهلمالحنه«؟.

ا،لكان،ق المقارنة الراد بل الزمان، و المقارنة ااثهإ« مض: ليس فيقال: 
واحد.والمعنى محتلما، فاللفظ الحنة، حرم معناه: الحنة، ق معهم يكن ب إذا يعني• 

(،٦٠ ١٨)رقم والنوم ;اخ، يؤمن لكن من باب الأدب، كتاب اJخاريت أخرجه 
(,٤٨)رقم وتحوها، القيامة باب اللقطة، كتاب ت لم وم



انالإيمحاب  ٤١

ءُم9َْ 

بابمالآسوالإمحطنجضاصب
ن,نزضانفمضاصب

وحاولنا)ح( ووكح• معاؤيه، حدساآبو شمه، أإٍر آبوثكربن حدسا — ١  ٤٣
ثاو:حديثه عن وم،، بن زيد عن الأغمثن، عن معاؤيه؛ أبو حيننا كرب، أبو 

الاحزأسظر وآنا احدمحا رايت قد حدقن وملم عليه افه صل اش رمول حدثنا 
المزآنمن ه٠تلئوا ائمزآو يرو م الزجاو، جدر الأثايه>ر1و حدسات 

قتمض١^ الزجر رر:ثا؛ قاو: ١^ نقع ض خدئنا تأ اوثق«. ْن وعلئوا 
P بمزها ممو قلبه من  JL  قيهمن ه قهض ١^ يثا؛

فيهويش ^١ ٥^١؛ قممط رخلك عل دخزجته تجنر الجل، مثل أيزها قفلل 
أحدلايكاذ يتياسونى الثامن قثصمح ؛ — رجله عل ئدحزجه حصى أحد ~دم ء مي 

أجلد0ا#;١ للرجل؛ ماو حس رجلاأمينا؛ ملأن بني ق إو ؛ ماو حس الأمايه يودي 
علأثى ولمد إيإن،،. من حردو من حق مثماو قله ومال، ا أعملك ما ما 

^^^^^ُية،هكانماخاأززناف 
ئلأبحها١لأمحبابجنا.

بنإنحا3( وحدسا )ح( ووكح• أي،، حدسا نم؛ر، ابن وحدسا ١—  ٤٣
مثله.الإن1اد، غدا الأعتش، عن حميتا يوص؛ بن عيثي حدسا إبزا٠يلم، 

٠٠٠



دأدذبءتااد،سدذدانه وسودغ>سا £>JU بدأ اذالإسلام بيان باب 

/'•ااأ jU ، الهمجديذبين  ٧٧و1ذع ياملهاوسيمدميط الإسلام ا'ن ن بط

مس-:ني:ئأىنين
٣ممال: عندعمن؛ كظ مال: حديثه ض وبص، عى طاوق، عذتندبن حثال-، 

تقال نمعناه، ثحن يوم قال، القس؛ يدكر وسلم عليه افه صل افه وصول تيع 
الصلاةذئثهو\ يلك قال• إ أجل قالوا؛ وحاؤه؟ أهله ل، الرجل فته ثعنوف إثظ؟ 

اليالقس يدكر وملم عله اه صل البي صيع آيئم ولكي والصدمة، والصمام 
دالأتوك! فه أتث،إ قاَل; ^١! قالأؤ: ١^ هآنكثه لخدمه: دال ١^، تنخ مج 

الهلوص،عل القس راتعرصى يقول: وملم عليه اممه صل افه رسول، تمعن، حديقة: 
محيهاي نأي تزدائ، محثه فيه نحث، أشرحا ي هأي ^١، عوذا :5الخصر 

مافتته هلالضؤ، الصما مثل أبيض عل ملب؛ن؛ ثصيرعل حم بتصاء، نحه يه محق 
ةنثوهالابمرف ^١^^؛١، تز;افا والأزش، ثواُت، اص 

Jاباوسنها بينلئ، أف وحدثته تحديثه: هال٠ . ^١٥٠١مى أئرمث،  ١٠إلا منsكنا، ينكر ولا 
ياي،كال لظ لح قلنأنه َلأ،ا أنا لا ^١! محئ: داJ نحم. أن ئوثلأ، ئغلقا 
يل^^١ بمولمج؛ أز يمل زلخل اك ذلك أو ذظ نحم. نل لا، فنث،: 

شدةفال: ئز;اذا؟ أءئ نا نال،لئ،! أنا :١ بمد: خالد: أثو ثاJ بالأغاJط. 
ذق5وتا.فال: محقا؟ ^ ٠١ء ئلث،: هال: تؤاد، و اكاض 

غريتابدأ الإسلام أن بيان باب هي ~النى الرجة تنقل أن ينبغي ]١[ 
حديثلأن سياق؛ ١^^، الحديث، إل ~ المجدين ين يارز وأنه غرينا، وسيعود 

غريبا.الإسلام بدأ فيه ليس الفتن، ق كله عنه افه رصي طيقّة 



الألما،/اس كن
^t\y =صص=^=^=^==^^==ت=ت

مابكم حدثنا المراوي، مروان حدسا عمن، أي ابن وحديي " ١٤٤
إومماو؛ دحدسا؛ جأس عمر عند مذ حديثه مدم لع هاو(ت وبثي عذ الأفجعئر، 

افهرئوو هوو عتثظ ايئم أصحابهI سأل إثيه حلتت لع أمس المومتيذ أمير 
ولمحابي، أي حديث بمثل فديث ا رناى الفتن؟؛ ق وسلم عليه افه صل 

مححتاه.... ١٥١®^؛لقولهI مالك يدكرمسيرأبط 

ثكزمئ زمحت ظ، نذ ثننو ١^، ثذ محي ^ - ١٤٤
قزش;زرث،ئدي،ئنم'قئدنى'و خدتثأ نارا: النس؛ 

ضإمحدتء-: JU-أن محومحآ تن ثال: ئتز أق حذمة عن حزاش، بن ;ص يض 
حديثه:دال ١^؟ ِفي ومثم عليه ^ ٥١صر ، ٥١١رسول ماو ٠^١ حديثه- ويهم 

هالافديث! ِفي ومال ربي. عذ مالك، أي حديث كثحؤ افدث وساى انا؛ 
اضصل اف رسول عذ انه يعنى: وهال؛ بالأعالط، لبمف حديثا حدئتة حديمه؛ 

^١٣^علتؤ 
عنحفنل وطرقه، بالفاظه عنه الله رصي حديقة عن الحديث هدا [ ]١ 
عليهاممه صل الني إليه أم الذي الم صاحب كان عنه اممه رصي لأنه حديقة؛ 

الم.صاحب فيقال: اللقب، -؛ذا يلمب وظ؛ الحديث؛ وسلم آله وعل 
رأىبحل.يثين، حدثهم وسلم عليه الله صل الني أن عنه الله رصي ذكر ومد 

الأحر.ينتظر وأنه أحوهما، 

القرآن،نزل ثم الرحال، قلوب جدر ق نزلت، الأمانة أن الأول: الحدث 
الئنة.من وعلموا القرآن، من فعلموا 



وأرذ0زاالجدينوسبمودضباوأزه بدا اذالإسلام بيان باب 
٣١٤^—=——^^——^=—

القرآنحاء ثم الفهلرة، عل ولو الإنسان أن أي! الأصل، يعني• ورا'بمرا 
هدا.عل الناس ومشى الفطرة، تلك فايدت والئنة 

وذلكالرحال قلوب، جان*ر ل كانت ~التي الأمانة صعفر عن حديث، ثم 
لتظلملبو مذ الأماثه فتمض النومه الرجل رربام فطرهم، عن الناس تغثر يعني 
علمشلت، -جمر س كتمهلة الأصل، للون محالفة مهلة وهو الوكترا؛، مثل أرها 
فسرهوقد الجلا،، مثل أرها دٍظل قلبه مذ الأماثه فتمض الرمه ينام ®ثم ورقة، 
 Iاحدم فيه؛يءار، وليس منترا ئراْ قفط رجلك، عل دحرجته *تجنر بقوله
لأنهالأول؛ س أشد تكون الثانية النومة أن يعني؛ رجله؛ عل يدحرجه حمى 

فيهليس منتقخ لكنه، ورم، الحسث،I الأثر هدا لها نلهر حتى الأمانة منه قبضت، 
لأماده،ا.١ أحديؤدى لأيكاد يتبايعوو الغاس ررقيصبح ثيء، 

يتعاملونوالمراد! كالمثال، هدا اايسايعويىاا ومنم! عليه افه صل وقوله 
إنيقال! حتى الأمانة، يودي أحد يكاد ولا وغرها، والرهن، والإجارة، باليع 

أأمينا رجلا فلأن ني بل 

قلةعل يدل وهدا أم؛ن، رجل كلها البلد ل يعني؛ هلأن® ينب *ق وهوله؛ 
انس.ل الأمانة 

قلبهق وما ا أعمله ما ما أجلد0ا ما للرجل؛ بمال راحى وقوله؛ 
تفكثر،عنده الرجل نحد يعني؛ العافية، اش نال 1يةان" ثذ حردل بذ حق مقال 
مثقالقلبه ل ليس ولكن أخلرفه! ما ا ماأعقله الناس! ؤيقول جيد، تصرف وعنده 

سفخال قاليه أما فقهل، ظالإ صلاح صلاحه ؤإنإ إيإن، من حردل ص حبة 
الإيإن.وس الأمانة، 



انالإيهاب كت

لكفكن أ بايعت آيئم ابال وما رمان علإ آتى ررولمد ت عنه اطه رصي وقوله 
الأول:أْا تاءيه« ِثو لإثن4ُ أن ما:ئا كاذ زكذ دشُ، ء ه وص 

أنيمكن ولا بالبيعة، سمي المسالم أن يعني: دينه، عئ لردته لتأ مكان إن 
ينقضها.

ا،لحاملة.بالييحة: والراد ماعيه، علإ يرده فوالصراق، اليهودي وأما 
الأمانة.يودي حتى وبينه، بيتي الواسهلة يعني' ناعيه® عن ®وذمه وقوله: 

والأuنة لقالة نهلأي«؛ ئلأنا إلا يخز لابايغ محئ، ي اتزم اانأئا وقوله: 
أماهدا، ثبي أنه عنه اض رصي حذيفة أنصر وقد ثتقرض، كايلت، حتى الجتمع، 

ذكره.قيأق اكاق 

أنأوشكنن، بل قلت،؛ الأمانة أن محه: اف رصي حديقة كلام وحاصل 
وفلانا.فلائا إلا أباح لا قال: حذيفة إن حتى تنقرض، 

عنه.اض رصي حذيفة نهدم الذي الأول هوالخدينر فهذا 

عندكنا عنه: افه رصي حذيفة عن الله، رحمه ريعلإ يقول اكال: الحديث، 
وسلماله وعل عليه الله صل الله رسول مْع أيكم فقال: عته، الله رصي عمر 
أهلهق الرحل فتنة تعنون لعلكم فقال: سمعناه، نحن القوم• فقال الفتن؟ يذكر 

يميالدين عن الصد لأن بواحبه؛ يقوم ألا أهله؟! ق فتنته أجل! قالوا: ودارْ، 
هجهم ب ١Jعاظهتِ ّوهمأ ز م قيأ ه وث تعال؛ قال فتنه، 

•تالروجت'ا؛ا 

)نعم(.ك جوابؤ، ، حرفهذا ارأجل!* وقولهم: 



اسي3،يألذبص وانع بدافميبماوسعودميط الإسلام ان بيإن باب 
 =====^=^=========ً========٤١٥

أيكملكن والصدقة، والصيام، الصلاة، تكفرها تلك، صه: اف، رصي قال 
قال،البحر؟ موج مج المح، يذكر وسئم آله وعل عليه افر صل الرمول( سمع 

ضأنت؛! قال،: أنا! فقالتؤ: سكتوا، أي! القوم، فأسكت، عنه: اممه رصي حذيفة 
ادرك لله قولهم: مثل وتعجمتا، مدح كلمة وهذه إ أبوك؟ 

يقول،:وسلم عليه افه صل الرسول، سمعت، صه: اممه رصي حذيفة هال، 
تدخلأعواد ،، معروفالخصبمر عوداه عودا، آكالخير: القلويج عل القس اءتعرصن 

عليه•تبلى حصيرا يكون حى العض بعضها ل وتثبلث، البعض، يعضها 

ياقوبعضها هنا، من ياق بعضها كالحصير، القاJوب، عل الفتن هذْ 
محت،أمرحا؛ إن فقال،: عودا، عودا تماما، كالخمر هنا؛ من ياق وبعضها هنا، 

فإنهالماء، علميه صببت، إذا كالخصير امتصها، يحنى: وأسرحا، سوداء، يتة يه 
م،

فه

ث
٠

نكتةفيه ثمت، أنكرها قل—، وأي سوداء، نكتة فيه ينكح، القلب، هذا يقول،: 
م

قلب؛ن:عل الفتن" ~أي تمر حتى بيضاء 

والأرض.الجوامت، مادامت، فتنة تضر0 فلا الصفاء، مثل أبيض عل 

متكراينكر ولا معروثا، يعرف، لا مححئا، كالكوز مربادا، أسود، والأخر 
هذاعل قلبه صار حتى وهبلها، الفتن تثزبح أنه معناه: وهاJا بالله" —والعياذ 
تحدهوالمنكر ، المعروفأن والمعنى: المنكر، ينكر ولا المعروف،، يحرفط لا الوصف،، 

العافية.افه ناله محده، محهول، كليهإ لأن سواء؛ 

للمعروف،،يهلمئن ولا يستقر لا وأنه المذكر، يتنكر لا أنه قلثلئ، من رأيت، فإذا 
تصلحه.أن فحاول، بلاء، قلثلئط ق أن فاعلم 



L)اس كت ajV،*)
===^^ٍٍ=ٍٍٍ=^=ًًٍٍ==ش== ٤١٦^=

ؤيبتعدالنكر ويكره إليه، ويرثي ؤشيله بالمعروف بمرح قلبك رأيت ؤإذا 
كذلك.ؤإياكم أن الله نسأل سليم، ئلب، أنه فاعلم عنه، 

يعرفلا بمي• هواهءا مى أقرب ما ررإلأ وسلم• علميه افه صل وقوله 
ثنكرْ.هوام كان صاْ،ولأيكرالنكرإلأإذا العروفإلأإذا 

أنيوشك مغلما، باتا وبينها بيتلئ، أن وحدثته عنه! افه رصي حذيفة قال 
فلولك؟ 1ا لا أكنزا عنه: افه رصي عمر قال وب، أي: ومعنى)يوشك( ئكنر، 

يكر.بل لا، هلت،؛ يعاد؟ كان لعله فح، أنه 
بينالل.ى — الباب هن.ا أن عنه الله رصي حذيفة أحارْ لما عنه الله رصي فعمر 

لك؟!ابا لا أكزا وقال: تاير يكر، أن يوشك — الفتتة وين عنه افه رصي عمر 
لكنذلك، غير ق تقال وقد ان، الإنعل ينكر ما مقدمة ق تقال الكلمة وه.ن.ه 
منه.وافمأر هد.ا، اهستتكر أنه عل يل"ل، السياق ^ا 

بلأبيه؛ بثمل علميه يدعو أنه المحنى: ليس لكا،ا آبا رالأ عنه: افه رصي وقوله 
أئك.مملك ^وكقولهم: 

وحدثتهيكر، بل لا قلت: يعاد؟ فلعله فح أنه فلو عنه: افه رصي قال ثم 
حديثهو بل بالأغاليعل؛ ليس حل.يثا يموت، أو يقتل، رحل الباب ذللت، أن 

وملم.آله وعل عليه الله صل الني عن صحح 

الفتنبدأت من؛حل.ه لأنه عنه؛ النص رصي عمر هو يكر، الن"ي والباب، 
الأمةتمزقت، حتى هذا، يومنا ؤإل باممه— والعياذ — رأسها وترفع تثتم،، 

ينلملر دؤيلأت واحدة— حلافة عون أن من ~يا«لأ ومارت الإسلامية، 
كإبعض، عل بعضها يقوم الواحدة الدولة بل الأحر؛ البعض شؤ من بعضها 



السجلينبم*دذبتي وسبمودمساوانه  Lu£>بدا الإسلام ان بيان باب 

يملحأن تعال افه فنسأل الراهن، الوقت، ق الإسلامية البلدان بعمى ق نرى 
الحق.عل محمعهم وأن السلمين، أحوال 

التمزق،فيها بدأ عنه— اقر رصي عمر —بعد الإّلامية الأمة أن فالهم؛ 
الحق.عل بجمعهم أن اممه أل نترون، ما إل أصحتا حتى 

مال:م;افا؟  ۶١نا نالالث،أ ي :ا بمد: »امماك : ٠٥١رحه خالد أثو قال 
سهوقد منكوئااا، محال؛ مححتا؟ الكون ما محلتنا؛ محال؛ تواد، ق اك1ض شدة 

شبهوصوابه؛ تمحيقح، الضر هد.ا أن عل الشارح— ذكر —ك،ا عياض القاصى 
لها؛يقال إنعا ربيه، يمي لا سواد، ق البياض شدة أن وذلالثات سواد، ق البياض 

بياضمن ثيء ص الثبدة ؤانعا المن، ق كان إذا وحور الحم، ل كان إذا بلق 
شبهفصوابه؛ ربداء، للنعامة؛ قيل ومنه النعام، أكثر كلون الئواد، بجالهل بمر 

٠.البياضر شدة لا البياض، 
)مريادا(كلمة لأن اللففل، من التثادر هو افه— —رحمه القاصى ذكره وما 

متمّرا،السواد ولصمار هكدا، صار ما سواد ل اصا بكان ولو للأسود، وصم، 
هوالصواب.هذا أن فالظاهر متميزا، والبياض 

والكونمحنكوسا، أي؛ محخيا، محخيا؛' ررّكالكوز وسالم؛ عاليه افه صل وقوله 
أشبهه.وما الكاس هو 

يكرالفتن وأن الفتن، عن حدثهم عنه الله رصي حديقة أن فالحاصل؛ 
يعود.فلن كر ؤإذا أمامها، الباب 

إذاإلا وحل عز افه بمفرها لا الأدسمن حقوق أن ذكرتم مائل؛ فال فان 

(.١٧٣)ا(طر:ثرحاضى)؟/



اسالأو4ا,*،كت
٨١٤^

عدمI أهاله ق الرجل فتنة أن ملتم والأن أصحابها، عنها عما أو لأصحابها، أديت، 
الصلاةتكفرها ؛، JLljيقول؛ عنه اف رصي عمر المومنتن وامير بواجباته' قيامه 

الحواب،؟فإ والصيام، 

وتصدقوصل، صام، إذا الأمان إن يقال؛ أن حوابه الإشكال هدا قلتا؛ 
آأفنiثكاءمنح ينمي آلككلوْ يقول• وتحال صبحانه اف فإن محلمى؛ بملس، 

كان—إن عليه وحب ما ويرد رثيه، إل يعود أن ولابد [، ٤٥]الستحوتتوإدنم_ه 
حقوجل عر افه يتحمل الصالح، العمل ل يكون وربا ثيء~ عليه وجب قد 

الغثر.

المزاريمنوال ض حميعا عمر؛ بط وابن عباد، بن محمد حدسا - ١ ٤ ٥ 
حازم،م عن كبماف-، ابن ~محت يزيد عن ^^١١؛-؛ حدكا عباد؛ ابن ~مال 

عريتا،الإنلأم رربدأ وملم؛ عليه اممه مجل اممه رسول يال، هال،ث ميز0 أي عى 
للمثاء«.هطوثى وشثئودثإثدأعريتا، 

حيكامحالا؛ الأعرج؛ نهل بن والمقل راؤع، بن محئد وحدش " ١٤٦
ابنعن أبيه، عن العنري-، محثي• ابن -وم؛ عاصم حدقا سوار، بن فبابه 
عريتاوتتعود بدأعريتا، الإسلام ررإو قال؛ وتثم عليه اممه صل البل عن عمن، 

جءحرها«.الخثهِو ثإثآرر اسدين، وهويارربإن بدأ، ثثأ 
؟,؛^1^،وأبو يمم، بن اممه عند حدJنا ثننه، أبي( بن بكر آبو حدJنا — ١  ٤٧

ض،، ٥١محن ^؛!١ م، ^؛!١ تحم، ا;ن )ح( ئثن. ;ن ، ٥١ي حمض 
افهرسول، أف ئريره؛ م عن( عاصم، بن حمصن عن الرحمن، عبي بن حبيب 



بمدذب؛زااسديذء>يباوانه بداءري؛اوسود الإسلام ان بيان باب 
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إلالحثه ئأرر ثإ المدينه، إل ثأور الإيهال ءرإو هال؛ وسلم عليه اش صل 
يمئ،،ار

وأمروير، أمر عن واللام الصلاة عليه الني من محر ~أيصا~ هدا [ ١ ت 
ٌّّتأع'

وهوبدأعريتا٠٠، الإنلأم ررإل الم! ومعليه افه صل قوله وغ، الذي فالأمر 
بعدومخي قلة، الملمون إذ غريبا، كان مكة، ل ظهر ما أول فالإملأم كذللث،، 

تكاثروا.ثم العثرة، عن يزيدون لا وهم مدة، ذلك 

القثةوهذه الملمون، يقل، يعنى! الزمان، آخر ق غريبا ~أيصا~ وسيعود 
لمينالملأن المسلمين؛ من ألوها يكونوا أن يير فلا النسبية، القثة بيا يراد قد 

قثة،كانوا واللام الصلاة عليه الئي عهد ق لكن أكثر، أو بمليار يقدرون الأن 
آخرق ستكون والغربة القثة إن نقول! فلا ألما، وأردعين مئة عن مايتج يحني! 

الوقا،او مامت يكويون محي الملمان، من عرين او عرة يكون بحت الرمان 

غرباء.للعموم بالنسبة هم لكن 

متقبل.ّىء عن خثر هذا عريتارا سيعود  ١١واللام! اكلأة طيه وقول 
مَِأُ أبباحديث ول المسحذيناا، بين بارر رروهو وسلم! عليه الله صل وقوله 

يحني!ححرها٠٠، إل الحيه ثأرن آك،ا المديث، إل بارز ١١عنه! افه رصي هريرة 
إليها.وينضب إليها، ياوي 

اللهرصي هريرة أي حديث وق ادثحدني،،، اربئ قال! حيث، إشكال، وهنا 
ؤإماهذا إما المجدين بين فيقال! بينهإ الحمع يمكن وهذا المد.يثهاا، ارإل عنه! 



انالإيماب كت

فلأنبين الأمر هذا ت تقول أن مثل المدينة، مئا قد الثاف اللفظ ويكون هدا، 
يأرزبأنه الثال اللففل ل وعثته هذا، ؤإما هذا إما يعني؛ الرجل؛ن، ب؛ن أو وفلان، 

المدينة.إل 

مأوىمتكون الزمان آخر ق وأتبما المدينة، فضيلة عل دليل هذا ول 
السلمونكون أن ~يعد المدينة من وجهائه بقوته انتشر الإسلام أن فكإ الإسلام، 

سك.لا مكة من بعلمه انتشر دولة~ 

وهيوسلم، آله وعل عليه اممه صل الرسول آيات، من آية الحديث،! هذا ول 
السابق—.حديثه ل —كإ المستقبلة الأمور عن إخاره 

كونية،يعضها متنوعة! وسلم اله وعل عليه افه صل النثي وأحاديث، 
وبعضهاالحاصر، ل وبعضها سإؤية، وبعضهها أرصثة، وبعضها شرعثة، وبعضها 

ءالحوابكتابه ل اممه— —رحمه تيمية ابن الإسلام شخ ساقها وقد لمستقبل، ال 
المؤرخينمن أحدا نحد تكاد لا غرينا سياقا ساقها السيحء دين بدل لن الصحح 

اممه.رحمه الإسلام سخ ساقها كإ مائها 



بابذهابالإهاناخرالو«|ان
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باب

ثابت،أحرثا حم1د، حاوس1 عمان، حدثنا ■>و°ب.أ بن وهيث حدثي — ١  ٤٨
ماj،لا حمر الثاعه يقوم ررلأ ياثا؛ وسلم عيه ال؛ه صل اممه ومول أف ض؛ آص 

الأوهأ<ا.اه والأرض: 

،عن؛IjCمعمئ، أحنJا الرواق، عبد أحوثا محي، بن عبد حدثنا — ١  ٤٨
أحدعل الئاعه ثقوم ءرلأ وملم: عليه افه صل اممه رسول، يال، مال• آس عذ 

الهُ!ا(لاا.اشُ! مول;

وأنالساعة، قيام قبل يقرض الإسلام أن عل دليل فيه الحدث هدا [ ١ ] 
قوليعارض لا وهذا اف،، اه، ويقول: تعال، باض يؤمن أحد عل تقوم لا الساعة 

الحث،،عل ظايربؤ، أهم، طايمه رال ررلأ وسئم؛ آله وعل عليه اممه صل، الك، 
الثاعه«راا.موم ررحص لمقل: وق افاا، أم يأئ حى حيلهم من لاحأي 

وذلاJئإقضاه، الذي وحل عر اض أم فاراد: اف® أم يأل( ررحى لمقل: أما 
ثقبفهم.التي بالريح الوممح، كل يموت بأن 

قيامها،يمزب حتى المعتى أن عل فيفر الثاعةاا ثقوم ررحص لففل: وأما 
الحديث،هذا فيكون أبدا، يتناقص لا ورسوله اش قول لأن الأدلة؛ تحتمع ويذللثا 

ولاتعال، اش يعرفون لا الذين الخلق، ثرار عل إلا الساعة تقوم لا أنبما عل دليلا 
اض.اف، يقولون: 

الإمارة،كتاب ومساومت (، )١٧رقم حبمزا، به اش يرد من ياب العالم، كتاب البخاري! أحرجه )١( 
(.١٩٢٠)رقم طائقة...ااا، تزال لا ء ه! قوك باب 



الأس/اي كن
٤٢٢

 .ُ.,.ُ. -امالنونية الذكر >يقة عل يدل ألا اف!« قوله: قيل: فإن 
شيئا؟يزيدون ولا — اممه اف يذكرون: 

وحل،عز افه يدعى لا يعني: اض، يا أي: اش، الله معنى: أن فالخواب: 
معنى.لها ليس اممه( و)الله تامة، حمية خملة والذكر 

ه-تاي«



جؤازالإثمارلأام1ثفباب 
٤٢٣———^س—ء^س^^ً 

uU جوازالإسسرارضس

ث1دوينم، ;ن ، ٥١ه ن بم؛ا'-خدكاأثووينممم 
عنثقيق، عذ الأعمش، عن معاؤيه، آبو حدسا هاثوا! كزب-؛ لأيب —واللمظ 

يلفظثم ير ءأحصوا مماو: وملم عليه افه صل اممه وئوو ذغ كنا ثاو؛ حديثه 
زنمصنائهلتا اشُظوهوئإأقاف صل اض ننول :ا قلنا: ئال; الإنلأم«. 

هبلنا«؛ أن ض ووو/ذ لا »إةكلم ئاو: بمة؟ إل بمة اف 
اللائصوإلأبرا ١^^ حرجء 

قالاستمرار يعني؛ للحائم،اا، الأنتنرار جواز ارباب اممه: رحمه قوله [ ١ ل 
ؤإقامته.فنله أوق إليه الدعوق ق سواء الدين، 

الوهذا ربه، وبين بينه الدين يجعل أن باس فلا حائما الإنسان كان فإذا 
الإنسانكان إذا لكن يمام، أن لأبد الدين لأن للخائمخ؛ الدين يترك أن بمي• 
ب؛نفرق وهناك نمه، عل حوما بيرْ أن بأس فلا أءلهرْ، إذا ه لمعل تجشى 

والأسرار.با.الْلاءة، ترك 

لقوله:السكان، تعداد عل الحديثر تهدا الله رحمهم العناء بعضن واستدل 
الحدي،إحماء عل دليل ففيه المسالمون؟ كم يحني: الإسلام؟ يلمظ كم ل أحصوا 

•الشرع ل أصلا له وأن 
عليههو بعا يحجب ولا ويجير، للمتن تعد يأن له ينبغي الإنسان أن وفيه: 

لنأنا ومال: ابتل، إنسان من وكم يبتل، مد الإنسان لأن القوة؛ أو لكثرة اس 
وماالكفر، بلاد إل سافرت أولو الناس، س حالت، س لوحالست، حتى أتأر 



الأما./اس كن
^__^ء=^ط_====٤٢٤ 

باف~.~والعياذ ديته ل يمش هذا يعد ثم ذلك، أشبه 
عنه١١رقلتنا بالدجال شمع ررمى واللام; الصلاة عليه النبي قال ولذا 

ثممؤمن، أنه وهويرى إليه، يأق الحديث" ق "كإ الإنسان فان عنه، يبعد بمي• 
لأيزالابم~بميتمحض~خمبج•

المنحرفةالكتب ولاميإ الفتن، من محرز أن الإنسان عل فالواجب 
فإذاءند0، ما أنفلئ ويقول; الكتاب، هذا يقرأ الناس بعض لأن حلقيا؛ أو فكريا 

الهاؤية.ل به يعصف يه 

أهلكتب أو البيع، أهل كتب، يقرأ أن المغثر العلم حنالب نحذر ولهذا 
هؤلاء.شبهات به يدغ ما العلم س عنده أن ؤيعرف يرءرع، حتى الضلال، 

إلاعنها، تتغنى أن وبإمكانلث، غيرها، ق موجود الكتب هذه ق الوجود والحق 
أنباس فلا الشبهات، به تدغ ما العالم س وحصلت، نمسائإ، م1كت، قد كست، إذا 

عرفتؤباطلهم.تقرأ،إذلأي٠كنأنرثضأهلاuطلإلأإذا 
الرذيلةكتب، الإنسان يهلاير أن س نحذر نحن للأخلاق، ؛النسمة وكذللئ، 

التليفزيون،ل المشاهدات أول باب س وكذلائإ ينزلق، لئلا وغيرها؛ لات حمس 
ينجرفج.ذلك، بعد ثم ه، نفص واثما يكون ربيا فالإنسان وغيرها، 

الحاسوسأن عل وأمثاله الحديث، حذا اش رحمهم الحلعاء بعض استدل وقل 
أمعلم سواء داما، مرائب، لأنه مطلئا؛ يصل لا فإنه الكفر- بلاد إل وصل ~إذا 

صحيح؟.الاستدلال هذا فهل ؛علم، 

(.٤٣١٩رنم)الدجال، حروج باب ا،للاحم، كتاب أبوداود؛ أحرجه .١( 



uU جوازالاضوارسانف
=—^^———^^——^٤٢٥=^

يكونأن له ينبغي الحامحوس لأن ذلك؛ عل دليل الحديث ق ليس فنقول! 
قما له يبدي يائه، ان إنأي' سْلحيا، يكون الناس يعص لأن وفطنا؛ حدرا، 

كانإذا ويامكانه حدرا، يكون أن الإنسان عل محسا حهلرة السائل وهده قلبه، 
مثلا.الملأص ( juبجمع أن افرا م

ه-ة-ه 



انالإيبماب ضن
tn ء==—ً==^ء====ً=ً====

ساذضإهاضذفع
^ضوالإنأن؛ذنيدكلدام

ث،نن ض ض ١^؛،، ض ص خذي محن، م \نأ خدكا - ١ ٥ ٠ 
اشأعطزثول يا ثلث: من،؛ وتلم عله اش صل اف ونول ننث؛ مال: عىأيه 

ثلاثا.أ3ووها ءأو ت وتلم عيه اض صل السل مماو مؤمن؛ هإثه دلأدا 
منهإئ أحث، ؤءإرْ الوملجذ لأعطي ارإل ت مآو مم ررأوئحيأق 5لأوات عن ؤيزددها 

النار<ا.افِفي يي أن قامه 
اْبأ•تاًً؛باَ. ْبا°َا، .ُ َا>'اَ!ث , بَْء«ءَْ ',؛؛؛.  ١٨، أحيان حد0 إيراملم، بن ينموب حدقا حزيب، بن وهبو حدقي - ١ ٥ ٠ 

أفتند؛ أسه عن وماص، أف تند؛ن بن عامئ ١■^^( مال؛ عمه عن شهاُبا، ابن 
محركتند! هال جالز —وتند رهطا اعش وسلم عليه افه صل اه ونول 
مملغ؛إئ؛ أعجبهم وهو ينطه لم من منهم وملم عله اممه صل اض ننول 

علهافه صل اف رسول ممال مومتا؛ لأراه إف محوافه فلأن؟ عى للئ، ما إ افه رسول يا 
اشارّول، يا مملث،ث منه؛ ماأعلم علتي ثم محللا، منكث، محال! ءآومنؤارا، وتئم! 

وتلم:عليه افه صل اش ننول ممال ثومنا؛ لأراه إف محواممه محلان؟ عن للئ، ما 
لكما اممه رسول يا صلت،: منه؛ علمت، ما علني م محليلأ، هتكت، محال! منلهاء، ®أو 
إنمنلنا؛ ولمم»أن عليه ^ ٧٥١صل افه رشول مماJ مؤمنا؛ لأراْ يراضإف محلان؟ عن 

•وجهه" النارعل تكبِو، أ0 حشيه منه إئ أحب ولإْ الرجل لأييب 
قالأ:خدكا:دنقوبحنتي;ذمحد؛ 

حدثنيهال: شهانم، ابن عن صالح، عن أي_(، حدسا تند-؛ بن إتزاهيلم ابن -وهو: 



^ضوسواسضامبملإهانضضودكلتاض

رهطاوسلم علته افه صل افه رسول اعتز  Itjiiأمحه سند؛ أيه عى سند، بن عامر 
إلممث وزاد: عئه؛ ض سهانمخ، ش أحي ابن حديث بمثل فتهم؛ جالس وأنا 

محلأنااُ.عى ثناثك مملت،: ماززJه وثئم عيه ١^ صق اض رنوو 
عىعىصالح، حدساأي، حدساينقوب، ا-كنا-قلوائ، وحدسا — ١ ٥ ٠ 

حديثه:ِفي ممال ^١؛ محدث سند بى محثد سؤهت ئال: محمد بن إسإعيل 
ار>أةتالأ؟ هال: م وكتفي، عنقي بئ بيده وملم عله اف صل اض وتول محفرب 

أيشظا؛ومحلإبجا'ل
للخوف.الصلاتين بين الخمع محوز أنه الحدسثج: هذا ق [ ١ ] 

منه.إئ أحث، وغثرْ يض: ت٢-ا 
ومحس—،الماس، يتألف أن الإمام وغبر للأمام أن عل دلل الخديثؤ: هذا وق 

هناكلأن منه؛ حثر هثر عمن إعراض ذللث، ق كان ؤإن والإسلام، الدين إليهم 
الفصول.الأمر وبتن الدواء بين فرما 

آحران ؤإنإيانه، عل حشينا نعتله لر إذا إنسان، وحد فإذا أهم، والدواء 
لعدمإيإنه ، يضعفأن يمنعه ما الإيإن قوة من عنده لأن إيإنه؛ عل نخشى لا 

إلينا~.وأ-صح منه، للأسلأم أنفع الماق كان ~وإن الأول فتعتلي إعطائه، 
عليهالله صل الرسول أعطى حين ■حنين، غنائم فم ق حرى ما ومعلوم 

فجمعهمثيء، منهم وحصل شيئا، الأنصار يعط ولر قلوحم، الموثقة وسلم 
٠٠محروفة-ا -والقصة فيهم وحتلب وملم، آله وعل عليه اض صل الرسول 

تلم وم٣(، ١ ٤ )٧ رقم يعطي، ه الكب كان ٌا باب الخص، فرض كتاب البخاري; ذكرها )١( 
١(.٠ ٥ رنم)٩ الإسلام، عل قلوبمم \.فك■ إعطاء باب الزكاة، محاب 



ا(*،الأيماي كن

سض الإيان وان والإسلام، الإيان بض امق ض دلل _؛ ول 
وسلماله وعل عليه افه صل الني من طلب عنه اش رصي سعدا لأن الإسلام؛ 

اجتمعإذا وهذا اةا؟،ا، مررأو فقال! منا، مؤ إلا أرام لا وقال! الرجل، يعهلي أن 
الإملأموالإي،ان.

لكأتعال؛ لقوله كله؛ الدين يثمل فالإسلام افرقا، إذا أما 
المؤمنون،يقالات ولهدا كله؛ الدين يشمل كدللث،، والإيإن تاااثدة؛ّآ[، ه دما آلإسثم 

والسلم.المؤمن يثمل المزمن فيكون المؤمتين، صد فالكافرون والكافرون، 

اممهقول( لهدا ؤيدل، أعل، فالإيإن فرق، فبينهإ الاجتعلع مع أما 
١!1.]الحجرات:٤ أثLتناه ^١ ولهفير تي-ثوأ ؛امجئلير ^٠١؟^،

وثش٥^١ ربمدُا يا و؟ مى ديا سمان ؤثلمبمئا تعال! قوله وكدللث، 
الإيإنإن يقول! من الأية تهدم استدل وقد ]الناردات:ه'آ-ا*"آ[، آلنداا0ه تن 

تحالاممه لأن ذللث،؛ خلاف، عل تدل التأمل عند ولكنها واحد، ثيء والإسلام 
قمعه امرأته وكانت، امراته، إلا باهله سري أن والسلام الصلاة عليه لوطا أمر 

ءثرثث>ؤ قال! تحال افه لأن الكفر؛ وباطنها معه، وأنها الإسلام، ظاهرها اJيت،، 
^١٥^١من عدمت محت دكاسا ؤط ؤأتنأث مج آتتكر قغ أنثم 

بالكفرأيعتي! [، ١ ٠ ]التحريم: ه ا فخانتاهصثلخت 

المومفن،أهله ! l^.^jيعني مىآلموآن\نه، م؛ا سَكان ُؤهلمبمثا تعال! فقوله 
القرية،ق النءي بيته يعني! آلنامااو<ه، تن ثث عير تيا مبمدثا ^^١ تحال! وقوله 
الكفر.تفلهر لا المرأة هذه لأن ْس.لمين؛ كلهم البيت، أهل وكان 

ألمفينلماين فها سَكان ؤهتمثئا بقوله! وجل عر اطه عر ، كيفييخن وتهذا 



د1طعء،يدريل *j بالإبمان الهطع عذ والنهى ممض ابمائه بمالميى *j تلب تالف باب 
m=========^^====^^===^^

الإطلاقعند الإيإن أن هوالصحح؛ وهدا ألمLميراه، تن ضدنتن ييا ر؛دعا ثا ؟  ٢٠١٢
بالأعإلالإسلام فمر الخْع محي أما كله، الدين يثمل الإسلام- -وكدا 

القلب.ق حل بإ والإيان الفuهرة، 

الخدبث،;هدا وق 

عليهافه صل الني إل قام حيث عنه الله رصي سعد أدب عل دليل — ١ 
فيهعانا قوله لأن ءاائ1؛ ذلك، يمل ولر فلأيا، أعهن قوله: ق ائ٥ فوسلم، آله وعل 
جهتتن•من وملم، آله وعل عليه اممه صل الله رسول مع الأدب سوء من ثيء 

يديه.يبن التقدم من لأنه)ؤع الأول؛ 
ولريعهليه أن محه اممه محي سعد طأوّ_، لليي بة يالنممسية فيه أن الثانية: 

قلبهق محمل صوف يعط لر الذي هذا إن حيث سيقا، وسلم عليه الله صل يعطه 
وملم.آله وعل عليه اممه صل الرسول عل سيئا 

الما لعل يكرر بل مرة، أول ل يياس لا الإنسان أن عل دليل وفيه: ٢- 
الثالثة،ق محمل الثانية ق محصل لا والذي الثانية، ق محمل مرة أول ق محمل 
يجلس،لشخص توسهل إذا الناس ويحمى ظاهرة؛ الخاويث، س الاللألة ووجه 

لتإلف يقول: سقاته، تقبل لر فان واحدة، مرة توسط مضرة، يدغ أو منفعة، 
تنجحالأول ق تنجح ا إذا فلعلك خرا، هال.ا مادام فنقول: الأمر؛ ؤييع بنلزم، 

قبلش.التكرار مع ثم مفاتحه، وردُتؤ مي، ان إنس وكم لثانية، اق 
محمدالبشر لأمرف وقع قد يرجع؛ حتى الثيء، ق يراجع الشخص وكون 

أدونه؟ بتن بالك، فإ وملم، آله وعل عليه اه صل 



انالإيماب كت

أنهالظاهر: تعد؟!« أي )رأيتألأ وسلم: آله وعل عليه اطه صل الني وقول 
إيا0.مراحعته عل لثني توبيخ 

صربهحتى بشدة، راُح أنه بمي' ررأق؛الأ؟؛أ وملم: عليه النه صل وقوله 
وعنقه.كتفه وملم؛؛ن آله وعل عليه افه صل ال؛ي 

قتالا؟.نمى الزلح أل الحدث من يستفاد وهل 

عليهقوله كمثل بالقتال، إياه مراجعته يشته كان لكن أقلن، لا اٌبمواب• 
ليس٠، دئثماتثه،ار آبى ررهإذ المصل: يدي يمر؛؛ن أن حاول فيمن واللام الصلاة 
بالقاتلة.ؤإلحاحه إياه، مراححته شثه ولكنه موته، إل يودي قتالا يقاتله أن بالمعنى 

يدي( juائار مع باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٥٠٩)رقم الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه 
٥(. ٠٥)رغم اكل، 



ub  اصاضائيتت نيادة

ساصا،ص1صالإدلأ

ٌاينبم،محمحضاين
الهريرة؛ ايٍا عن المسنب؛ ين وسعد الرحمن، عيد ين سلمه أن عن سهايب، 

عليهافه صل إيرامم من أ\ذئذإأ أحق رريحن هال! وسلم عله افه صل افه وسول 
ممعمنوقنكث نق ها3( موثن آونم هال ، ٤٣١٢ثص يكيم، آرق، ُؤرن، ت قال إل وملم 

قيفق ولو ثديي، ركن إل يأوي كاف لمن لوطا اممه ررويرحم قالت هإمح،ه®، 
زوك،مئف1،لأيئض«.

الصتعئ،أنتاء بن محمد بن اممه عند اش~ ثاء ~إل به وحديي " ١٥١
عثدوا؛ا الئنثس،، بن نعيد أف ١^٥^^؛؛ عن ماللئ،، عن حويريه، حدسا 

يوص،حديث، بمقل وملم؛ عليه الله صل الله رسول عن هريرة، م عن أحتراه؛ 
الأيههده مزأ ثم محال؛ علمحا4، مميث ؤ>نذتؤأ مالك،ت حديث، وق الزهري، عن 

خزخازثا•
اينإياباينق1و:محطون-م:اها-خدكاةمئ;ذمحد، 

هدهمحزأ م ومال،؛ ؤنناد0، مالك، كرواية الزهري؛ عن أوين، آبو حدثنا ، — نعد 
الآفءشأويزظ'و

يشمكأنه الأدلإ"، بثفتام القئب طمأنيث زيادة ر'باب اض؛ رخمه قوله [ ١ ل 
الإيعاز.زيادة إل اض~ —رحمه 

بالحوارح.وتكون باللسان، وتكون القلس،، ق تكون الإيعاز ونيادة 



انالإيماب كت
try ===

اضإل ١^ الأقوال فكثرة الااسان: ي وأما ٍلمأبمه، ففي \ذقب: ق أما 
يزيدالإيإن لأن ذلك اممه؛ إل المقربة الأفعال فبكثرة بالحوارحت وأما وحل، عز 

بالمعصية.وينقص بالطاعة، 

والمرجئة.الوعيدية، طائفتان! ونقصانه الإيإن زيادؤة أنكر ولقد 

لايتفاضل.والعلم القلب، محله الإيإن فقالوا; المرجئة، أما 
يوجدأن إما الإيإن إن فقالوا; والمعتزلة— الخوارج —وهم الوعيدية وأما 

والخوارجالمار، ق محلي الكبيرة فاعل أن يرون لأمم كله؛ يعدم أن ؤإما كله، 
الإيإنأن والصواب; النزلين، منزلة ق يقولون; والمعتزلة كافر، يقولون; 

والواقع.والئنة، الكتاب، ذلكر; عل دل ولمد ؤيممص؛ يزيد 
~بخم غثر أمحرك لو فاته وينقص، يزيد القلس، ق الن.ى الإيإن وكدلاك، 

؛دللث،ازددُت، الخير، بنفس وأمحرك آحر، ثقة فلوجاء الخير، هن.ا قبلت، وهوثقة— 
التواترإن افه; رحمهم الحلياء قال ولهدا أكثر، يقينا ازددمحت، ثالث،، جاءك فإذا يقينا، 

اليقيني.العلم يميد الأحبار من 
قال;والسلام الصلاة عليه إبراهيم أن وهي الأية، هذه —; —أيقا كدللث، 

٠^،^وقيما بق قاد وين آوأم ؛ال آلمدق م، ًكتئ< آوف ^>L؟، 
إذافالإنسان كالمحاسة، الخير ليس لأنه واستقرارا؛ طمأنينة ليزداد أي; [. ٢٦• ل\دقوأ: 
ذللثه.وجل عر افة فاراْ به، أحير إذا مما أول بنفسه، شيئا عاين 

بدليلاللام، عليه يشلث، ل؛ إبراهيم أن الأية; ق المفسرين بحص ذكر وقد 
يشك؛ب فهو حمح،، وهذا الكيفية، عن مال ؤإنا الموتى؟ نحي هل ت يقل لر أنه 

[.٢٦هلاJقرة:'وين أولم ؛اؤءال قال; ولهدا 



سضتةاصبملأهمالأعئأ

إذايعتي1 إبزامم،ا من بالشك أحي *ثحن والسلأمت الصلاة عليه محوله وأما 
شاكون،أتنا الحديثI معنى وليس أول، باب من فإبراهيم نشك، لا نحن كنا 

فنحنشاكا، إبراهيم كان لو ت العني بل منه؛ أحق؛الثلث، ونحن شاك، ؤإبراهيم 
أول.باب، من 

الإيإنولزيادة وينقص، يزيد الإيإن أن الرامح! القول، أن والحاصل! 
ثلاثة!ب أميا 

النذلرفيآياُت،اف4اتكونية.أولأ!
الشرعية.الفلرفيالآيات والثاق!

الءلاءاُت،.كثرة والثالث،! 

قبالتفلر الكون، ق اممه حلق بإ مالتأمل الكونية الآيات ي النفلر أما 
ثقالّ_ا،وكيف، الزرؤع ول ثمراُت،، من منها محمل وما الأشجار، ول تهلور0، 
المخلوهاُتح.محائر ق وكدللث، اكمرايتؤ، وق وحل، عز اممه ينميها وكيفؤ 

إليتهلور نم الصعق،، ومذا صغرا، يبدو ه كيفالخل، ثمر إل نفلرنا لو 
التلوين؟هذا يلون الذي من وأحمر، أصفر فكون يستوي يم أحصر، يكون أن 
ا؛تحعروجز■إنه 

عدةفيه الصغ،ر الهيوان هذا نحد ملونة، بقعا الحيوانايت، بعض ل ونحي 
وحل،عز اممه هذا؟ صح الذي من صغر، حم ل وبيانا موادا نحد ألوان، 
إياي.ازذذُت، الساؤية الأفاق إل نفلرت إذا وهكذا 

الآيارإهذْ ق فيتأمل الإيان، ق يزيد الشرعية الآان، ق التامل وكذللث، 
عائلة،أحكامها نافعة، محصصها صادمة، أحبارها وتعال سبحانه اممه جعل كيف 



الإيماناب كت

؟!ذا.إيإنك ثالث،—يزداد —بلا فاته تماما، للحكمة مطابقة 

صلكمن ليس ركعة، عشرين صل من أن فمعلوم الصالحة، الأعإل أما 
أكثر.فالأول عثرركعات،، 

منسيكون بالضرورة فانه المحح— —وهو الإيإن من الأعإل إن قلتا ؤإذا 
كانؤإن الحدي، حين، من هذا ركعات،، عشر صل ممن إيإثا أزيد ركعة عشرين صل 

ركعة.عشرين صل ممن أنيدإي،ايا الكيفية ل عثرركعات، صل من قديكون 

عليدل، [ ٢٦•]\ؤفوأ.' ه منى لظنين وودهق ت اللام عليه إبراهيم قول إذن: 
بالهلماسة.يزداد الإيممان أف 

^؛•^١٠■لإ ؤآجملأ قال. بالولد والسلام الصلاة عليه زكريا تعال اف بثر ولما 
 ،j^ آية؛له يجعل أن تعال اممه من طالسا لكن حذا، مؤمن شلثط لا وهو ٤[، ءمرانت١

رمزاهإلا أباءَ ممتثه الناس نحًكلمر آمح* ءايتلئ< وهاد تعال؛ قال أكثر؛ ليهلمئن 
•[ ٤١عمرازت ]آل 

ركنإل ثاوي كاو لمد لوطا اممه »ؤثنحم وسالم: عليه اف، صل وقوله 
ركإق، ءاوقآ أؤ مء إؤ ل أن قال: واللام الصلاة عليه هلوط ثديدار، 
فيقولإليها، آوي وقبيلة قوم أول أدافعكم، قوة ل لينتا يمني: ]هود:'٨[، ثدييه 

هوهذا الشديد والركن سديدا؛ ركن إل يأوي كال لألمي لام: والالصلاة عليه 
سء}وجإ<'

لكنالواضحة، الأمور بعص تفوته قد بثر، كان— ~مهءا الإنسان لكن 
حين،— الكسوفصلاة —ق البخاري أحرجه ما ذلالث، ومن ينساها، الهول لشدة 
تكونأن بمشي الراوي. قال فرعا، وسلم اله وعل عليه افه صل الني جرج 



بتظاهرالقس *_،؛ ulaنيادة باب 
٤٣٥=====^ًء^^ًً==ًً===—=ًصً 

لنالساعة أن يعلم وملم عليه اممه محل الرسول أن ومعلوم! ، ر محامت الساعة 
حثيالهول لشدة لكن بعد، ينته لر والزمن وعلامات، أشراطا لها لأن الأن؛ تكون 

المدهشات.وجود عند الحقائق ينسى محي بشر، والإنسان الساعة، تكون أن 

محيوسفالداعتي،ا لأجستج يوثم، ثث طول الئجن ز بنت ®ولو وقوله• 
حاءهفلمإ الملك، إليه وأرمل نين، ّبضع السجن ق لسن، والسلام الصلاة عليه 

مامثلا رح• إق ونخ وقال؛ أحرج، لا لام! والالصلاة عليه قال الرسول 
عثرهولوكان ليومفت*ها، ه علم بكدهن رق إن ئدتمن نئعن الئق آكثؤؤ بال 

تفلهرحتى بجرج لا أن أراد واللام الصلاة عليه لكنه مرعا، الجن من لخرج 
آميو\لإتنق نا ثقلا ويمك ه مأ قال: ضرْ، وعند الملك عند مماتا برات 
إوثملئوس إي ^^١ وقال: به، فأتى يبمأه، إهديى رمح، أدآأيىإ0 قنن 

القصة.احر إل لدوسف؛ا٥[؛ مسهع؟ه عن 

التواضع،بايبج من هن«ا هل الث'اعيُُ ٌلآج؛*تإ واللام: الصلاة عليه ومحوله 
الحقيقة؟.سيل أوهوعل 

اممهمحل النبي أثنى ولهدا التواضع، من؛اب؛ وهوأنه الأول، أنه ل؛ يفلهر الذي 
أنهشك لا أنه مع والسلام، الصلاة علميه مش بن يونس عل وملم آله وعل علميه 

التواضع،من؛انم، هدا ولكن والسلام، الصلاة عليه ذللث، يعلم وهو منه، أمضل 
وأنت،محلان، من أقل أنا محقلت،: أحد، مدحلث، فإن الكذب، من نسبة هدا ق وليس 
متع.أسلوب وهذا منه، أحن أنك تعرف 

ء-

كتابومساومت (، ١٠٥٩)رقم اهسوف، ق الدكر باب الخمعة، كتاب \رخ\دي\ أحرحه !١( 
(.٩١٢رقم)الكرف...، بصلاة الداء ذكر باب الأكوف، 



—؛؛؛ ٤٣٦

هلإساشهإبيمواثس
3وءاي1ولأا

ومنالأمة، ؤاحملع والثنة القرآن عليها دل اله ثلث، لا الرجة هذه ]١[ 
خاصةالمد_^ إل مرنل وسلم آله وعل عليه افه صل محمدا إف وةالت ذللثط أنكر 
بالاجاع.كام فانه الحزيرة أهل أوال 

طل4 آزر يتأي >>، وتحال: تارك اش ئال الكريم القرآن م، 
وينص ي لأس ص تك ثن ألك، يبثا إفيٍم آو 

.إلئي0ؤواوئلةإت< تعال؛ افه وقال آخره، إل [؛ ١٥٨]الأعراف: ه أش 
للعننثقؤى ع؛ي؛ء ؤ ألمقاى رو ألJك، ؤت1دف تعالت وقال ٩^١[، لالساء: رثوثُه 
ممرة.هذا ل والأياُتج امنان:ا[، ] دتجاه 

:اثني،هي تيأ تي؛ تثة أهض ل ثق الك، تعال: قوله وأما 
 ،]Y:_[ فهومنهم، أي: ا'لأمضه ل ؤ مض: لكن التخصيص، يض لا فهدا

العرب،.ومن ثلث،— —لا الأمي؛ن من 

 Uلبمحا )رأممتط وسالم: عاليه اش صل الرسول قال فكدلاثح؛ لثنة ا
حاصه،قنمه إل يبمث، ض ثل ،اثان الخمس: هذه ول مل«، ألخد بمأثن 

^^،إلوموأنؤد«،أى:إلالأسس.
خاصة؛العرب، إل رسول محمدا أن زعم وض هذا، عل جبمون والمسلمون 

مه.الرغمكدي، هدا فإن 



بمصاللل ونسخ امماس بميع أش سدبجت ستا بوسالق الإبمان وجوب باب 
^=^=—^=^————^=٤٣٧

بأنهتومنون هل قلنا؛ خاصة؛ للعرب رسول محمد مثلا؛ النصارى قال فلو 
هلفنقول! عامة؛ رمالته أف نومن لا لكن رمول، هو نعم، قالوا؛ إذا رسول؟ 
ؤإنرسول؛ أنه الأول؛ سهادتبمم أبهللوا فقد نعم؛ قالوا؛ إن يكذب؟ الرسول 

تندا.فنلز^م الناس حمح إل رسول إنه هاهويقول؛ قلنا؛ لأتلإب، قالوا؛ 
يملنه،الملل ويخس؛؛، الناس، حمح إل بعث واللام الصلاة عاليه والرسول 

كافر؛فإنه وملم آله وعل عليه الله محل الرسول بعث، بعد قائمه مله أف زعم فش 
بالرسوليبخع أونصرال تهودي كل عل واللام الصلاة عليه الني حاكم ولهدا 
كافر.لأنه النار؛ أصحاب ص أنه به؛ يؤمن لا ثم واللام الصلاة عليه 

وعترالإذاعات، عز الصارى ات يلبيوكثرة الزمن هذا ل يبني وما 
مثلالإنسان يهلالع أن ينشرونها التي الصحف وعز يرسلوما، التي الأشرؤلة 

المسح،ادين بدل لمن الصحيح ارالخواب الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ كتاب 
اممهرحمه القيم ابن تلميل.ه كتاب وكذلك الباب؛ هذا ق عظيمة ممرة فوائد ففيه 

وغثرذلك.الإازى<ا، ارهداية 

بهيليق ما الملاح من وقت، كل ل يستعمل أن الإنسان عل يشغي أنه المهم؛ 
ؤيناسبه.

ظلم



عىتعيد، أيير بن تعيد عى ليث،، حدسا تعيد، بن قتيبه حدسا — ١ ٥ ٢
يسالأسثاء يى ررما مال! وسئم ع1يه اممه صل اممه ومول أف هريرْ؛ أبا عى أبيه، 

هامح،ئمحثالهىلخدلإا
إة،هأنجوآن؟شسمهثا:زماكاةة«ا'أا'.آزض 

رحمهالبشر، يثلها عل يؤمن آيات، الأنياء وت*اإا سبحانه الله أعمر ]١[ 
للرسول.ونشيتا المرتلإليهم، ؛الخلمح، 

معهيكن ولر إليكم، الله رسول إف لتا؛ وقال رحل حاءنا لو أنه العلوم ومن 
آياتمن فلابد البينة، عليه المدعير لأن نصدقه؛ ولا دعوته رد أن الحق فلنا آيات، 
مالزمة.آيات أنبا يعّي• البشر، مثلها عل يؤمن 

لكان حر الإن فيقال! الحصر، تنامب أما وجل عر الله حكمة ؤمن 
ومبهلالةحر، المن أير آيته فجاءت متتشزا، واللام الصلاة عليه موسى عمر 

له.

واشتهرالقلب،، وقته ق انتشر واللام، الصلاة عليه مريم ابن وعيي 
الأكمه،ؤإراء الموتى، إحياء وهي، حلبهم، من أعفلم بآية فجاء الحداق،، الأطباء 

•يديه بئن من فطر فيه غنمح الطر كهيئة الطن، من ثيء وحلمح، والأ؛رءرا، 
يروما،البلاغة فيه ؛ااغّتإ زمن، ؤ، أرمل واللام الصلاة عليه ومحمد 

فكانآيه.عنه عجزوا بقرآن فاني والبلاغة، الفصاحة أمراء فيهم وصار 
منواللام الصلاة عليهم الأنبياء يه ياق ما أن عل دليل الحديث،! هذا وؤ، 

معجزات.يمي ولا آيات، يمي العادات، حوارق 



بمإصاس وفسخ الناس بميع إل سده سنا برسالة الإبمان وجوب باب 
m====^^===============

وذلكنمور، ففيه بالعجزات سميتها افه رحمهم من اشتهر وما 
معجزة،لأما الشياطين؛ وحوارق الثحرة، معجزامت، فيها يدخل العجزان لأن 

مواها،ما فيها يدخل ا بما، جاء من صدق عل علامة أي ايه، قلنا! لو لكن 
ببين!لبالمعجزايتج، التعبير محن خير دالآي1ت، فالتعبثر 

والثق.الكتاب و جاء الذي اللففل لأنه أولا: 

الشياطين.من أو الحرة من تكون التي الخوارق مثل عليه يرد لا أنه ثانيا؛ 

إئا<اممه أوحى وحيا أؤتيت الدي مكاف ررؤإتما واللام؛ الصلاة عليه وقوله 
القرآن.يدللث،! يعني 

كدللث،؟.والإنجيل التوراة أليت، هائل: هال فإذا 

تعالافه إن قيل: فقد التوراة أئ بالاتفاق، كالقرآن ليت، لكها هيا: 
قلدر ؤ تحال: الن4 هال كإ مكتوية، نزلت، بل حا؛ يتكلم ولر كتبها، 

قولهوأما لالأءراف;ه؛ا[، وي ومصيلأ موظه ثيء لظل من آلألواج 
ثراثه ًًفقم م1ئول إننضأ دنيى كاف ومذ لغ' بجيزأ أف تحال؛ 

الإنجيل.وكدللث، التوراة، وليست، القرآن، به: المراد لاوقرة:هي[، ه ينزءووئ> 

وأناف، كلام الإنجيل وأن اممه، كلام التوراة أن اللف عن العروق، لكن 
اممه.رحمهم السلف، عند الشهور هن،ا اممه، كلام الزبور وأن اش، كلام القران 

هناالحصر وحيا'ا أؤيتر الذي ُقاذ اروإتمأ واللام: الصلاة عليه وقوله 
لكنهالقرآن، غير الأيايتج من أوق وملم آله وعل عليه اممه صل النبي لأن إصال؛ 

أنرايأرحو قال: ولهدا وأبقاها، وأشملها، أعمها، لأنه بالقرآن؛ الأياتؤ حصر 



انالإيبماب ضن

محوالدكرإناثن > تعال: قال ص، القرآن لأن الما؛ة«؛ نابنا:زم 1كؤهلم آفون 
زالت.كلها الأحرى والأيات لالخجر:ار[، دت.قغذث<ناه نإ، 

يومرحل لحل أنه وملم آله وعل عليه افه محل الرسول آيات من فمثلا: 
يديه،فرغ يغيثه، أن افص ومال وملم، عليه افه صل الرسول عن أل فالخمعة، 
•؛ اكررمن ينزل أن قبل تعال افه وأغاثهم 

ومنالمثاهدة، محنريق عن لا الخن ؤلريق عن الأية هذه ومحلتنا الأن فنحن 
الإنسانلأن شك؛ لا سمعناها لو مما إيإئا أكنر لكنا شاهدناها؛ كنا أننا لو المعلوم 
وترعد،الياء، وتتوسهل الترمحى، ماثل السحابة هذه نحؤج لم صحوا، الياء يعاهد 

وعلعليه الله صل الرسول لحية من منحدر كأنه حتى بغزارة، المهلر ؤينزل وترق، 
أقوى.-بمدا إي،اننا لكان ذللث، شاهدنا ولوكنا اكر، من ينزل أن قبل وملم آله 

والسلام—الصلاة عليه الرسول عهد ق مضت ~الي الكونية الأيات كل 
ولرمحليمه فقاو.نا لكننا أياJينا، بين باق القرآن لكن الشاهدة، باعتبار عنا زالت، 
هآزتنت تعال: قال ما؛ ادل4ّ أراد الدى الوحه عل نقرأه لا لأنتا نذقه؛ 
ه]ص:اا[.زت؛ةنمحإ!ص >ثئأقاص قوق 

واللومتأملناْ، ما لأنا الكريم؛ القرآن هذا آيات من كثيزا شيئا فقدنا ولهذا 
أوالسوق، ق يمثى وهو الأية يتدبر أن يمكنه القرآن محففل الذي وعليكم، عل 
الكتبكل ق لوبحشت، عفليمة، معال فيها بذ الأية ق تف،5ن أحيايا سيارته، عل 

اهاتنلا حتى تقيدها وورقة، قلم معلث، فليكن مر؛لث،، إذا هذا مثل وحدتبما، ما 
يعد.فيئا تحتاجها فقد أنت،، 

(.٩٣٣رنم)الحمعة، يوم الخطبة ق الأسماء باب، الخمعة، كتاب البخارىت أحرجه .١( 



بملتعائلل ونسخ الناس بميع اثى ه سد نبينا ور|،اطأة الإبمان وجي،؛، باب 
١٤٤—^^———^^—^^^—

قدلأته برفعه؛ وتعال سبحانه اممه يأذن أن إل هوآية الكريم القرآن فهدا 
—واللهوهدا والصدور، الصاحف من اعت ايقيام عند يرفع بأنه أثار وردت 
معوية،ولا لفظية، تلاوة يتلونه لا كلئا، إعراصا عنه الناس أعرض إذا أعلم- 

ييتمونولا به، يبالون لا أناس بين يبقى أن س أكرم لأنه اض؛ فثرفعه عملية؛ ولا 
سحمها يعهلونيا ولا ينتهكونيا، أهلها لأن تيدم؛ الزمان آخر ق الكعبة أن كإ به، 

الحرمة.

ستمرةمالأية مادامت، لأنه واصح؛ ئابعا،؛ أكثرهم أكوJ^ أذ ®وأرجو ت وقوله 
والأتباع.الناس يكثر فوف، القيامة، يوم إل الأمة مع 

عتاالله وحزا0 وسلم، اله وعل عليه الله صل نبينا أن إل إثارة هدا ول 
تلقوله مؤيدا هدا فيكون القيامة، يوم الأمم أكثر نكون وأن نكثر، أن محس، حجرا، 

.٠ القثامهءر يوم مكاثريئم الودودالولودقإن ®ثروجوا 
القوم،أولئلث، آذان ق الحديث، -يدا نصرخ أن ينبغي أنه ! —أيصا— وفيه 

نقول!بأن ذللئ،، أشبه ما أو النسل، نظموا أو النسل، حددوا يقولون! الذين 
تشقنعم، نقول•' تربيتهم، تشق بأنه والتعلل الصواب،، هو هذا النسل، أكثروا 

اعتمدتلو لكن الحمى، الأمر عل أنتن، واعتمدت إليلث،، افه وكلهم إذا تربيتهم 
الموونة.اهثه لكفاك اممه، إل أمرهم ووكلت، تحال، اممه عل 

يقتلونالحاهلية ل كانوا جاهلية، كلمة الرزق، يضيق يقول،! من وكذللث، 
واللهالرزق يفيق كيم، له؛ فيقال، الرزق، يضيق ث قال( فمن الفقر، حشية أولادهم 

٢(، ٠٥٠)رنم التاء، من يلد لآ من تزؤج عن الهي ثاب الكاح، كتتاب داولت أبو أحرجه 
(.٣٢٢٧رقم)العشم، تزويج كرامة باب الذكاح، ياب والمائي; 



انالإي4اب ضن
=^٤٤٢

هتوأمهانحندلإا نتلثِ يزئها أقي عق 1^" آلأزهن ي دآثز من ؤنت\ يقول! عروجل 
لصد:آ■[.

بهومحوبون والمثلح، الثوب يأخذون تمن اليد، ذات قليل رجل وحدني 
علانفتح يقول! زواجه أمسؤع ول تزوج، إنه يمول• عليه، محرجون الأسواق، 

ماحين من واف فيقول! الأول، ولدم له ؤلد ثم أحتبه، كنت، ما رزق باب 
اف!فسيحان اخر، باب عل انفح أمه، وصعته 

مشكلتنالكن المقصود، حصل وجل عر اف قال بإ الإنسان آمن إذا وهذا 
اعتمدنالو ؤإلأ الفلاهرة، الحسية الأمور عل ونعتمد لنا، يوسوس الشيهلان أن 

المقصود.ولحصل لكفى، وجل عز اف وعد عل 

العمالية،محلريق عن إلا تلد لا وحسثا الأم، عل صررا هناك أن فرصنا لو 
هيكانت، أو الأيام، من يوم ق ينفجر وربإ بطنها، ق العلميات تللئ، فتكثر 

فيها.ؤينفلر مقال، مقام ولكل آخر، ثيء فهذا تتحمل، لا مريضة 

حبوباّستخدم من النساء نمغ أن فيجس، محلبيعية، الأمور كانت إذا أما 
وحل.عز باق منكن امرأة كل لتمتعي نقول! وأن الحمل، مخ 

الوسادةأحب، وصرت تعب،، أصابني الحمل حاء إذا يقول! النساء ويعفى 
التيأمالئ، فنقول! وتحدد، تحدد وتبدأ )وحم(، ؤئاق الأكل، أنتهي ولا داء، 

أش'لإهاجتكئ يقول! القرآن ق وتعال سثحانه واف ا هذا؟ يصبها ألر ولدتلث، 
محبمزههل مبمثا أنه' أخرى! آية ق وقال ]الأحقاف:ها[، روبمائهم،ئاه 

لكنوالتأذى، الوهن هذا من الكراهة من ولأيي الضعف،، من فلابد للق،ان:1ا[، 
مبا.ونحالمراه تصير 



بماصاس وسخ الناس بمس إش سده نيينا بوسالق الإبمان وجوب باب 
===—=====د^==سدد===س^=

الأول؛حلاف لكنه حراما، وليس حائز، أته فالصحح للعزل، بالنسبت وأما 
ينهولر الخضا<را*، الزأذ ^ ٠١١فقال: العزل عن سئل وسلم عليه اممه صل الشي لأن 

أقربج.للكراهة إنه يقال: ما أقرب لكن عنه، 

الزوجأراد فلو الأدمي، حق هذا لأن بإذنها، إلا محرم فإنه للزوجة وبالنسبة 
علثهبمرم فإنه الأولاد، تريد وهي يدعي،~ ~كا شاب عل المرأة لض يعزل أن 
فلهاعزل ؤإن يعزل، لا أن عليه وحب يعزل؛ لا أن وءلاJته عزل ؤإذا يعزل، أن 

الفخ.

قال:زمج انن أمحا مآالأغل، ئن ثوم ذش - ١٥٣
١^ونئم علته افه صر اف4 ننول عى همينْ، أف ض حدية، يوص أبا أف عمئو؛ 

ثصزافولا تهودي الأمة هذه مذ أحد ي ينئغ لأ يده محمد مس رروالدي ئال؛ 
الئار«اأ'.^محبميأزذلأ؛يكانمذأساس، 

الصدوق،الصادق وهو وسلم آله وعل عليه الله صل المبي أمم ]١[ 
لأنالدعوْ؛ أمة يحني: الأمة، هذه من أحد به سميع لا أنه مم؛ بدون البار 

إلابه أرسلت، بالذي يزمن ولر يمويت، ثم الإحابة، أمة من لسوا والصارى اليهود 
الملازمونهم النار أصحاب، لأن الكفر؛ عل ماتوا لأمم النار؛ أصحابه من كان 

لها،وهذالأيكونإلأفياتكفار.

وسلمعليه الله صل لأنه الحجة؛ يه تقوم الملع محرد أن الحدبمثإ: وظاهر 

رقمالعزل، وكراهة الرضع، وطء وص الغلة، جواز باب النكاح، كتاب ملم: أحرجه 
(١٤٤٢.)



ا^،اvدماس كن
٤٤٤==

تعال!لقوله الأمر؛ به يبين  ٤١٢؟الإمحللاق هذا مد ولكن بي(اا، يسةغ ®لا قال! 
هم ؤلتتغى ئاذا؟ لإبرا،وم:إ;ا، ممهءه د_ذثاتي إلا رنوو ين محسلنا ج وؤ 

بهتقوم بلاعا بلغناه إن لكن الحجة، به تقوم الذي البلاغ محصل أن ين فلابد 
نفهمكءالنا1 أفهم، لر قال<ت ؤإذا به؛ يعذر لا فهذا فهمت،، ما أنا قال،؛ لكنه الحجة، 

الخزية.أوي؛ذل، عهد، وبينه بيننا يكون أن إلا بالسيفج؛ 

كافالحجة مملع محرد أن يرى من به يستدل، قد الحديث، هذا أن فالحاصل! 
به،؛،آرسلت، بائيي يؤمن ررولم قال،! وسلم عليه اممه صل لأته عليه؛ قامتها إق 

المعنى،يعرف وجه عل تبلغه أن فلأيي بعصا، بعضها تقيد النصوص يقال،! ولكن 
الوقت،ذللث، ق الحزيرة ق كانوا الذين والنصارى اليهود ~مثلأ~! يقال، أو 

العربية.اللغة يحرفون عربا كانوا لأمم الملع؛ يفهمون؛مجثد 

بشريعةكاثة، للناس أرسل وهوأنه بوا؛ أرسلتؤ بائيي يؤمن ررولم وقوله• 
السابقة.الأديان لحمح ناسخة 

فهلمشئها، إلا الإسلام إليهم يصل ل؛ ممن وغرها أوروبا 3، الذين وأما 
يعل.رون؟

معنقيص طرف عل أنم ؤيرون بالكفر، يدينون الأن هم هؤلاء! ق فتقول، 
علالدعوة تبلغهم لر فإذا الفلاهر، 3، كفار بآمم عليهم نحكم فنحن الإسلام، 

بإالأن نُامجالهم نحن لكن القيامة، يوم افه إل فأمرهم الحجة، به تقوم وجه 
وكانالإسلام، غر أحرى ملة عل أمم يرون لأمم كفار؛ لأمم حالهم؛ تقتضه 

أنالإسلام هذا عن سمعوا إذا حم— تلحم، الثماطين أن ~لولأ عليهم الواجب 
افه.إل الإسلام وأنه الإسلام، يعرفون الكفار هؤلاء لأن يألوا؛ 



بمصاس ااناسرسخ بم«يع |1ى سده الإبماذبوسايأسا يجوب باب 
ء—^ً——====^=====ًءً=ه؛إً=

اناوآسهثن أم ؤ-*\ئو\ قالواI أتبمم الحواينون عن وتمال سبحانه قال فقد 
مموأاون ألس< يا التوراة: ول ءمان:آْ[، ]آو i محيثوض 

صبممإعثتا ؤا؛ئ يقولوزت السلام عليه موسى وقوم ■؛؛؛؛[، ]؛،UUهادوأه إفي؛وا 
وتعال،سحاته الله دين هو الإسلام أن يعرفون لالأءراف;ا'أا؛ا رمقا 

يحوالر فلعاذا دينه، الإسلام وكان واللام، الصلاة عليه الرسول هدا حاء فلمإ 
محه؟

كلعل مول1 ؤإنإ قرئ، كل عل عاما حكتا نحكم أن نستعلح لا ونحن 
جانب،ل أنه يعتقد بدين يؤمن الأن أنه ومادام يحث، أن القرآن سمع من 

بدينه.عليه يحكم بجهله لوعير حتى بدينه، عليه بحكم حاس_،، ق والإسلام 
ثوه ؛و 

اكدائ،ٌايو،صئالجينذالح 
عمرو!ابا يا ممالأ الشاJئ؛ نأل خزانال اهل من رجلا رأيت ت مال السمى عن 

روجهاثم أمتة أعتث، إدا الرجل ِفي يئولوف حراماف أهل مى قبما مذ 1ف 
الأئيه؛ عذ موتى، م بن برئه آبو حديي الئعبي: مثال يدسه؛ كالثاكس، مهو 

أهلمذ رجل مري؛ن؛ أجزهم ألأؤ°0 اريلأيه مال؛ وتلم عليه اممه صل اممه ننول 
ملهؤصث.هه وابنه به فامن وتلم عله افه صل اليآ وأدرك ثه، آمذ الكتامح، 
لهثانت، وزجل أجزان؛ مله منيم وحمح، ثعال افه حمح، أدى ئوك وعبد أجزان؛ 

منهودروجها أعتقها ئم ^•^1، مأحثى أد؛يا ثم غث.اءها، مأحتى معداها أمه 
الئجلكاف ممد ميء، بمثر افديش هدا حد للخزاتابيت الثنذ مال ثم أجزان'ا، 

•المد^5 إل هدا يوف محا يرحل 



AUjVtاب كت
^^ٍٍٍٍسدٍ^صدٍٍٍسٍشم ٤٤٦==

وحدسا)ح( ثاتإل. بن ء1ده حدسا ثيبه، أبي( بن بكر آبو وحدسا " ١٥٤
حدسار، حدسا معاذ، بن اممه عبيد وحدسا )ح( ثمان. حدسا عمت، م ابن 

يات ممال الناص؛ نأل( حتاأسال اهل من وجلا رررأيت اف• رحمه قوله [ ١ ] 
ثمامته أعتق إدا الرجل َفي يقولوف حراتاف أهل مى تلنا مذ إف عمروإ آبا 

كإبدئا، الدي يسمون هديه، يعني! رربدسه®، بدسه،،؛ كالثاكم_ا يهو روجها 
]الخج:ا"م[،حره ؤيا وؤ آثه قعتغر تن ظ •؛ةتلن^ها وألعونك< ؤ تعال؛ اه ءال، 
ممال،!®ار'كنهااا، له! فقال بعثرا، يسوق رجلا وملم عليه اممه صل الحم، رأى وكا 
بالثيء،محدق كالشخص بدسه، كالراكس، أنه يريدون هديا، يعني! ، بينة إما 
بالنكاح،حا انتفع ثم صدقة، تعال طه أعتقها الأمة، أعتق الدي وهدا به، انتفع ثم 

الزكور.الخدين( اممه- -رحمه اق ف

أحوال!له أمته، مع الرجل أن واعلم 
يردلا لأنه باؤلل؛ فالنكاح ملكه- ق -وهي يتزوجها أن الأول! الحال 

هدهله! ونقول بالنكاح، ملكها من أقوى باليم؛ن وملكها الأقوى، عل الأصعف 
أمتك.لأما نكاح؛ عقد بدون للث، نحل ا،لرأة 

الشيفحل كا جائز، فهدا صداقها، عتقها وبجعل يحتئها، أن الثانية! الحال 
عنها.اممص رصي حيي بنت، صمة ْع وملم آله وعل عليه الأه صل 

بابالخج، كتاب لم؛ وم(، ١  ٦٨٩)وُم الدن، ركوب باب الحج، كتاب الخاركا• أحرجه ا '١ 
١(. ٢٣٢ ) رقم إليها، احتاج لن الهداة البينة ركوب جواز 



بماصاس وسخ الناس ص اش سده سنا برسالت الإبمان وجوب باب 
^٧٤٤^^==^==^=^==========

يتزوجها،ذللث، يعد ثم ماث، تحررت أما عل يعتقها أن اكاكةت الخال 
منأحد أو اين~ لها كان ~إن ابنها أو موجودا" كان ~إن أباها وليها ويكون 
هووهدا النسب،، ولاية بعد تاق الولاء ولاية لأن أومنيها؛ العصبة، من أوليائها 
العتقأجر أجران؛ تزوجها ثم أعتقها ولن جائز، وهذا المذكور، الهدينؤ موضع 

ثابا.وكمها الفرج، تحصتن أجر نم أولا، 

أفأبته؛ ص موتك،، إي بى بريم أبو حدينح، المحي• *قال اف• رحمه يقيله 
الأجوبة!أحن من وهدا ، الحديث، اؤ، ّنم وسئم...؛،، علميه افه صل افه رسول، 

الخكم.يتضمن الذي بالدليل ا-اتكم عن الإنسان بجب أف 
بحضرةالةال_، مشغول وهو يصل أن ان للأتيجوز هل قائل؛ قال لو فمثلا؛ 

صلاةررلأ وملم؛ آله وعل عليه افه صل الني قال له؛ فأقول حاصر؟ محلحام 
إذالأنه حاصر؛ والهلعام تصل لا له؛ قل؛؛، لو مما أفضل هدا ٠، طعامااُ حصزة 

ئعلطعام® بحصزة صلاة ررلأ وملم؛ آله وعل علميه افه صل السي، قال له• قلت، 
أنهعل ذللث، فعل أمنة، لر ؤإذا واللام، الصلاة علميه للرسول متبع أنه عل ذللثح 
وعلعلميه اف صل اف لرسول اتباعا الثيء المسلم يقحل أن بجن وقرئ، ل، مقلمي 

العلمإء.من لعالمر أوتقليدا وسلم، آله 
كبيبواأن أمكنهم فمتى هدا، يلاحفلوا أن العلم بهللبة مجن ولذللث، 

يمكنلر ؤإذا عنه، يعدلوا فلا الخكم، منه يفهم يعنح،• السائل يفهمه الذي بالدليل 
عقولهم.تفهم ما حمثا للناس فيبينوا 

رنمالطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(٥٦٠.)



انالإيماب كت
==^_=د=^=ً==_ً==د=^^^^٨٤٤ 

هؤلاءإن أو واهمون، هؤلاء إن يقل! و!؛ الحديث ساق اف رحمه فاكعئ 
~يضأبته عن موسى، أي بن بردة أبو حيني ءقالت الحديث، ساق بل محطوون، 

وسلمآله وعل عليه الله صل الله رسول أن ءنه~؛ الله رصي الأشعري موسى أبا 
اليهود~؛عنىت الكتاص أهل مذ زجل مرم؛ أجرهم إؤ؛وذ ؛رئلأيه قال: 

بؤماش وملم~ عليه اممه صل محمدا ~يعني! الثذ وأدرك ثه، آش والمحارى" 
نبيهاناع اكار(ت والأجر الأول، نبيه اتاغ الأول؛ الأجر أجران" ماله وصدمه وايه 
فلهالثال الض ْع أو الأول، ال؛ي ٌع الحق يريد أنه عل يدل هذا فعله لأن اكاق؛ 

أجران.

قاملأنه أجران"؛ مله ّنيدْ وخؤ، د؛نال الله خمح، أدى منلدك ٌدعبد وموله• 
تعال.الله حق ق يقصر ولر سيده، يغهط فلم سيده، وحق الله، حق )\يؤن.' 

مضائا—مقرئا كان —ؤإن هنا افه بحق والمراد يمال" اف حى ارأدى وقولهت 
الحقوقمثل الحبال، يلزم لا ما اللص حقوق من لأن العبد؛ يلزم الذي يه• فالمراد 
أشبهها.وما الفتلمر، وصدقة كالزكاة، المالية 

والحمعة،والحج، كالحهاد، العبد يلزم لا ما الحقوق من ~أيصا~ كذلك 
فيتوجهسيدْ، له أذن إذا والحج والحإعة الحمحة إن إلا أول، باب من والحاعة 

مانعفلا أذن فإذا السيد، لحق كان الوجوب سقوط لأن علميه؛ وحوحا إل القول 
مزالوجوب•

يألحنسأد«؛ا مم غداءها، ءألحثن ^١٠١ أمه له ، ثاJLءورجل وقوله؛ 
أن~؛حد تزوجها إذا يقولون؛ وأوكلث، أجران"؛ مله ويردجها أعقها نم أدبيا، 

•أجران" 'اله يقول؛واللام الصلاة عليه والرسول بينته، فهوكالراكب، أعتقهاس 



سا«سه|شسادذاسضالألبم
٤٤٩=—=—=^ًً—=—==ء=^==^ً 

لكنفقد ثيء، بغير الحديث هدا خد للخرامازا؛ اش رحمه الشعبي قال ثم 
منبالحديث Jحدما يرحلون لكنوا بل الدينة، إل هدا دون فيإ يرحل الرجل 

رحلما مثل الأول، من يسمع أن يريد لكن ثقة، والمحدث الإسناد؛ علو أحل 
حدث:ق ، CPاض رصي أنس بن عبدافه إل محهإ افه رصي عبداف، بن جابر 

اللك،اك وبه: قذ بمثق محأ بمد تن بمنه بمنُت، واد"تثلم النادَ الهُ »ءئشز 
علولهللب واحد؛ حديث، أجل من شهرا رحل فقد الحديث،؛ ٠ الديان!...،،ر آنا 

واقالخارجي، قصة ق عنه اف، رصي عمر ابن هدا مثل وفعل شل، الإسناد 
اف،.ثاء إن علمها الكلام 

افهول، باب التوحيد، كتاب ت التمريض بصيغت البخاري وعلقه (، ٤٩٥)"t/أحد أحرجه ]١( 
ه.ءن،-ءت 'الئمعه نعع ؤ)؟' ت تعال 



الإيهاناب كت

uU  سنانحنيهئ؛4ايشمينة ميم ابى عيسى موو

ومح؛بن محمد وحدسا )ح( ثث. حدسا سعيد، بن 3؛؛!a حدسا — ١ ٥ ٥ 
هاويقول! هريرة آبا تجع أنه الئنئ_ا؛ ابن عن شهانم،، ابن عن الؤث،، أحزثا 
ابنفيكم ينزل أل ليوثكن إ بيده ميى رروالدي وتلم! عليه اتله صل اطه رسول 

ويصعالخنرين، ومتل الصليب، هيكجر مقسطا؛ حمجا وتلم عليه اممه صل مريم 
.أحد« لايمله حص الهاث، وميض ا-بريه، 

:ن^ ي نأثو:غرينر م، ئن امحل ظ ثخئئاة ١-  ٥٥
ابنأئوثا ءض، بن حرمله وحدسه )ح( عثه. بن نمال حدسا مالوا: حريس؛ 
ضمحي؛ ئن زبد ، ^٠١١٥محن ^؛؛١ )ح( ئوم. خدش ٌ زنن 

^١الزهري، عن ئفز صالح؛ عن J؛(، حدسا نني، بن إبراهيم بن ينموب 
ثوم!رزاثة ذو عدلأ«، زخم َفلا ارإuثا ب! از رزانة زق الاتئاد، 

ممسطاااارحآي صالح! حديث، ق ِوممسطااا، ءإماما يدكن! ولم عائلا؛،، ارحآي 
منحوا الثجدأالواحد؛ ثآكون رروحص الزيادة! من حديثه نق القئ؛ قال كإ 

إلاآلكنثب 1هفي تنر ؤوون ثئم! إذ امءوا هزيزه! آبو يقول م يها،،، وما الدسأ 
محسهتلمح<الأ.

عنتعيد، أى بن نعيد عن ليث، حدسا تعيد، بن قتيبة حدسا — ١ ٥ ٥ 
رروافوتلم! عليه افه صل اممه رسول ثال، يال،! أيه هريرة أيا عن ميثاء، بن عطاء 

زإبجنن١.^^، زثكنن اس،، فوبيزن ^^٠، خم مم ا:ذ يئزلن 
سُزافاعخلواس،



محاتحاطضلآساسنه
 =^=^====================^=^===٤٥١

أحت<ا.يمله ^ ١٨٥^^، إل وليدعوو 
ابنعن يوص، وف ابن أنوئا يش، بن حرمله حدمحي - ١ ٥ ٥ 
افهرنول قال قال! هريرْ آيا أف الأُصاري؛ قتادة أيٍإ مول مح أ'نيفي قالت شهايب 

م:ميموإىهابما«.
ان^^١ إ;راهن؛، بمئوب;ن خدثنا خايم، محثد;ن نخدم - ١٥٥

نجعانه الآُصاوي؛ قتاد٥ ب؟ مول ئافير أ-حتري قال! عمه عى شهاد_ا، ابن أحي 
قويمااين إداثرل، را'ك؛ماأئتم وملم! عله ، ٧٥١صل، امم< رسول قال يقول• آباميرْ 

ذبجاثآها«.
مابن حدسا منلم، بن الوليد حديتح، حرُب، بن رهن وحدسا — ١ ٥ ٥ 
صل،افه رثول أف هريرة؛ أف عن قتادة، بط مول ياؤع عذ ثهايت،، ابن، عن ذق، 

قلتمها«،  ٣٤٥٥ثزيم ابن فيئم نزو ^١ ١؛^ ررص : وّئإ؛اJ يه افُ 
محْتم عن ناي، عن ^،y؛،، عن حيكا الأوواعذ إف دب وف لأبن 

:ئاJ ٤^^٠؟ ئك: منغب؟ أم نا تدري ذق: م ابن ثاJ منئلم«؛ ارثإظها 
وئر.اضُظوه صز لإكب زئق نتنال تانك ^١^،قأقكي 

الشام؛بن وحجاج اف، عبد بن وهارون شجاع، ين الولد حدسا — ١ ٥ ٦ 
الربتر؛ابو أحنثا مال،• جريج ابن عن محمل•"، ابن، ~وهو• حجاج عدسا مالوا! 

يقول:وسلم عليه اف صل البي نين—، يقول• افه عبد بن جابر ٌَّّع انه 
-قال-:الماثة يوم إل، ظاهرين، انحؤ عل بماتلوف أمهم، من، طاتثه ررلأترال 

قتمول:ن؛ صل ثمال أم،<رهلم: محمول وتلم عليه افه صل مريم ابن، عيثك، هسرل، 



L؛ايا كن _V،*>
ٍ==ٍء^^ًٍٍٍ^^ً^ٍ^ًٍٍْندث_د^٢٥٤ 

'.الأمهءا هذ0 اممه يكرمه أمزاء؛ بنص عل بنشكم إ0 لا، 

واللام،الصلاة عاليه مريم ابن عيي نزول بيان ل الأحاديث هذه [ ١ ت 
الأحاديث!تهده تتعلق ائل معدة وهتا 

أوميتا؟حثا رغ لام والالصلاة عليه مريم ابن عيسى هل الأول؛ السألة 
افهر؛!رحمهم للعناء أثوال دا هي 

ميتا.رغ إنه قال: من ومنهم حثا، رغ إنه ئال: من نمهم 
الثيء،توق يقال؛ لأنه نائم؛ أنه نتشن لا لكننا حثا، رغ إنه بعضهم! وهال 

أنيلزم ولا قبضته، أي! فلأن، من حقي توفيت، هائل! يقول كا قبضه، بمعتى! 
ناما.يكون 

ئللإفيسبجء ^آلكثباِإلأ ٥١مذ ^٧>!< تعال• افه بقول الأولون امتدل وهد 
ابنبعيسى ليومن إلا الكتايح أهل من أحد من وما يعني! لالناء:هها[، ه موتي، 
الزمان.آحر ق نزوله إل إثارة وذللث، موته، هبل مريم 

ؤإةL،' وثيجرسه ومحاصانوه هئلوه ~أبما~بقولافهتحال؛ واستدلوا 
بلا؛وا يقنا هئلوْ وما أفلي لؤع ءبُ علي ثن يدء ثم ما يته قي ش .٥^ أقن 
الراحح.هو القول وطا حثا، رفعه أي• ء، ١ "٨٥ ١ ]الا»تماْ ه إني أق، رثعه 

هإل ورافعك ممبتك• إي يمحك أقع هاد إذ ؤ تحال؛ الله قول يضعفه ولا 
لقولهوفاة؛ مي يالوم فإن النوم، وفاة هنا• بالوفاة ا،لراد لأن [؛ ٥٥لآلاءمرانت

يوهميبممحًظم الئز حمتثر ما يبملم ه ي؛دمتآءغا أرك، ؤز تعال؛ 

٤(.٥ ٠ ~ ٤ ٤ )y/٩ اه رخمه العلامة الشيخ لفضيلة النساء سورة تفستر ينظر• آ ١ ■ 



نييناسدهبميّة ئة|ط ميا( ابى عيسى نزول 
٤٥٣=====ً==شم=ء=====^==^=^===^=^ 

وهدممويهتاه جلأ آلمدتحس لشل أصم ؤ تعال• ولقوله تالأنعامت*ا'[، 
قتمت ل؛ التي يتول ت يعني أآ؛[، لالزمر:منامهاه ل ئث دِ ^^^٠٠ الك؛رى الوفاة 

المغرى.الوفاة هى وهده منامها، 

الأمرنحفيف أجل من نا؛ءا تحال اش رفعه ؤإنإ الرامح، القول، هو وهذا 
محمدارغ اش فإن وملم، عليها الله صل ومحمد عيسى بين الفرق، يتبين وبه عليه، 

ولابصره، ولا سمعه، لا فيه ثفتلفح ولر وصر، ونحمل، قغلة، الموات، إل 
نائتا.فرغ عيسى أما عليه، وسلامه اممه صلوات، فتكره ولا عقله، 

واللام؟الصلاة عليه مريم ابن عيسى بمنل، متى الثانية: السألة 

حبيثط،رحل الدحال، فإن الدحال،، فتنه قوة تشتد حين بمرل أنه والجواب■ 
بمتعه،أن تعال اض شاء من ويتبعه الربوبية، يدعى ماكر، اسمه، عل لحال( وهو 

والثالث،كشهر، والثان نة، ك الأول اليوم يوما، أربع؛ز، الأرض 3، ؤيثقى 
كأيامنا.الأيام وبقية كامثؤع، 
وهيلد، بباب فيقتله لقتله، لام والالصلاة عليه مريم ابن عيي ينزل ثم 

أودمشق شرقي البيضاء المنارة عل ينزل أنه ورد وقد هلين، فالقرتم، من قرية 
نميقتلهراُّالدجال، فيتغ عندها، 

ثممعغر حديد واللام؛شئ الصلاة عليه عيسى محكم هل الثالثة؛ المسالة 
الرسول؟.أوينمع واللام، الصلاة عليه الرسول 

المىلأن واللام؛ الصلاة عليه الرسول سيحكم؛ثئ قهلعا الجوانح: 
بيا،سيحكم التي الأحكام عن وأخرنا نزوله، عن أخرنا وسلم علميه اف صل 

٢(. ١٣٧رقم)معه، وما وصفته الدجال( ذكر باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب لم؛ مأحرجه )١( 



الإيماناب طن
٤٥٤^

وسئماله وعل عاليه الله صل الرسول سنة لأن سنته؛ من فتكون لها، مقرر فهو 
بموةاق فلا مريم، ابن عيسى به سيحكم من قرر قد فهو وتقريره، وقود، فئ، 

الإسلام.مريعة من بأحكام بل •جديدة، بأحكام ولا حديلءة، 
أفضلليس عنه افه رمحي يكر أبا أن التحدضن بعض ادعى الرابعة• السألة 

عنه،الله رصي بكر أبي( من أفضل واللام الصلاة عليه عيسى وأن الأمة، هذه 
فيقال!واللام، الصلاة عاليه الرسول بشريعة محكم لأنه الأمة؛ هذه من وعيسى 

وبينه،بينه يفاصل حتى بكر، أي مرتبة أو مقام ق ليس عسى إن لرأيلئج! ثعاسه 
بلالرسالة، مقام ق بل النوة، مقام ق واللام الصلاة عاليه مريم ابن عنى فإن 

للمفاضلق.وجه ولا العرم، أول( قام مق 
اطهرصي يكر أي مدر من حطا القول هذا ق سيجد ا،لائل القلب أن سلث، ولا 

أفضل،عيسى بان هذا عل فيعرض الأمة، هذه أفضل إنه نقول! حينإ عنه 
وبئنالصديقين،، سيد وهو عنه الله رصي يكر أي بين، مقارنه لا أنه والصواب! 

المرملين،•من العزم أول من وهو مريم، ا؛ز، عيير 
لا؟أم الأرض ق محلويلة مده يبقى هل الخامسة! السألة 

وعلعاليه الله صل المبي عن صحيحة صرمحة منة هذا ق يات ب الخواب! 
.يموُتج؟ أين ولا مقداررمته، ق لا وسلم آله 

فاللهوملم، آله وعل عليه الله صل الني حنب إل يدفن أنه روي وما 
فإنناؤإلأ والرأس، العين، فعل، المعصوم عن ذللث، j( أحاديثر صحت فإن أعلم، 

ثيءأي لأن ورسوله؛ ادله لبيته عقيدتنا، من كان لو أمر هذا ونقول! نتوئفح، 
والسنة.الكتاب ق مبيئا يكون أن لأبد أوأعالهم عميدتمم، ل الناس، بمثاجه 



سنا^١٥ 
٤٥٥====؛=^========^^=^=؛==^^^^=^=== 

البحثإل حاجة ولا معلوم، أمر فهدا أولا، وبعثته بولادته يتعلق ما أما 
الزمان.آحر ل هونزوله تامنا والذي ، معروف، لأنه فيه؛ 

أحكام؛ا،لؤلف ساقها الي الأحايين، هده ول 
أل!نوهنا سينزل، أنه عل وسلم آله وعل عليه اه صل الني حلفا ~ ١ 

الحلففيقال: تنتلحلم،؟ وهولر وملم، آله وعل عليه افه صل الشي حلف لماذا 
التبعيةالأمور من الأمر كان فإذا إليه، الحاجة تدعو قد استحلاف،، دون 

أنللأمة— الصح —ومن القولثة البلاغة من فإف _«؛؛،—، إل تحتاج ~والنى 
أحمدكالإمام الكبار، العلعام بعض فتوى ق الحلف، نجد ولهدا فاحلق،، تحلفا، 
تثبيتاوالله؛ إي قالوا؛ متقنون، فيها هم مسالة عن مثل إذا الله، رحمهم وءيرِْ 
السائل._، 

حثايبقى كيف، عجمبخ، الأمر لأن واللام؛ الصلاة عليه الني أفم ولهدا 
وماالمإء؟ من الأرض إل ينزل وكيف، منتهاها؟ نحلم لا اش الطويلة المدة هدْ 

عزافه قدرة )عرف، لرإنسان قلب عل إلا يرد لا الحقيقة ق وهن.ه ذللئ،، أشبه 
قدير.ثيء كل عل قافه وحل، 

القدس،بيتا إل ذهّب، عليه، وسلامه الله صالواُت، افه رسول محمد وهدا 

—التيالأقلام صريم، فيه سح مكان إل ووصل السابعة، المإء إل يه وعرج 
ليلته،من ورجع شاء، بإ وتعال سبحانه الله وكلمه وجل— عز الله مقادير تكتب، 

قدير•مء كل عل واف 
رقع،بأنه آمنا دمنا ما له، داعي لا عنه فالسؤال المدة، هدْ ل بقاوْ وأما 

شأننا.من ليس بقي فإ وسينزل، 



انالإيماب كت
==سًء=ددءء==^===ء^ً==٦٥٤ 

مماالأمر لأن أثم؛ واللام الملام عليه الرمول فيكون هدا وعل 
•النامي قالوأب ق بت لتعرمحب؛ ي

أبله ليس من الناس ق وليس أمه، إل فينسب أب له ليس من أن ٢" 
أب،ولا أم له ليس وآدم أم، لها فليس حواء وأما مريم، ابن عيي إلا ~حئا~ 

أرع.فالأحوال وأب، أم س الناس وسائر 
إذالكن أمه، إل ينسب، فإنه الزنا، كولو شرعا أب له ليس الإنسان كان فإذا 

أنماإل به ننأن محسن أفلا به، يتأثر نفسيا أثرا له سيحال>ثا هدا إن قاتل؛ قال 
ابنفلأن يا قال؛ إذا لأنه المشكلة؛ يرغ لا ~أيصا~ هدا فيقال؛ أبيه، ابن ونقول؛ 

يصدقاسم أو وصفح، إل به فننالمشكلة، فتعود أبوه؟ من الناس؛ فيقول أبيه، 
أشبهوما عٍالالوهاب، عبدالعزيز، عبدالرحمن، عبداممه، مثل واحل، كل عل 

هJا.يضر ولا ذللث،، 

مقسطا،حكإ وأيصا الماس، بين محكم حك، ينزل الملام عليه عيسى أن ٣" 
تكونالأحكام أن الوقت،— ذللث، ق — بأنه يشعر قد وهدا حكمه، ق عائلا يعني؛ 

أعلم.قافه إليهم، الماس يتحاكم حكام هناك ليس فوصى، أوتكون حائرْ، 
صلب،الذي الصلبق مكان يعنى! والصليب، الصلبلم،؛؛ ررفيكسؤ وقوله! 

مريم،ابن عيسى قتلوا أئهم يدعون اليهود لأن ؛ — يزعمون —كإ عيسى عليه 
ولهداللبثرية؛ بنفسه مفتديا وصلبه قتل، أنه يدعون والمصارى وصلوه، 
الصلب؟،!يعفلمون 

وكرهالصلب،، هنءا فكر ينزل الآم، والالصّلاة عله مريم ابن فعي 
اثن؛ز،تأمرين يشمل 



ساسط،هيبميعة مح1 
٤٥٧==========ء؛=ء====ء======= 

عبادته.من بالغ وذلك العنوي، الكر الأولت 
الصلبان.نفس بكر وذلك الحسي، الكر والثانرت 
•لهم حلال أنه ويدعون النصارى، يأكله الذي الحئزيرار *ويقل وقوله• 
لفظق حاء "كإ يئتلها لا أنه رصعها• ومعنى ا-لريئاا ررويضع وقوله! 

الإسلام.إلا يقبل ولا ان إنأي من الحزية يقبل لا أنه آخر— حال.وث 
معهلوفةالال«— ويفيض —ر؛ الحمالة هذه أن الغلاهر الال<ا ويفيض 1 وقوله؛ 

بلعيسى—؛ نزول ~عند الوقت، ذللئ، ق يفيض لا ائال أن ليوثكن؛عني؛ عل 
،:^٠٩بجّج الرجل إن حتى أحد، شله لا حتى يكثر أنه ت يعني ذلك، قبل يفيض 

اممهذلك،؟ كيف، ولكن المال، ق عظيم فيضان وهذا يقبلها، من محي فلا صدقته أو 
•أعلم 

إلايقبل لا إنه حيث، عيسى، زمن ل جعلناه —إذا المال فيص يكون قاد 
علوتفيض الكفار، أموال فتعنم وجهاد، حروب هناك يكون الإسلام— 
مالأ.أحد من أحد يقبل ولا الناس، يشع حتى السالمان، 

أو"محرا بكلام تكلم إذا الإنسان عل أن الألفامحل؛ بقية من ويستفاد 
أبلقول فيه؛ يتردد لا ما إل محيله أن التردد، من سيئا الخاطب، مى ورأى إنشاء— 
بليَء لإفيس خةآلكثسا,إلا تن ؛ؤؤإن شئتم— —إن افرأوا عنه؛ الله رمحي هريرة 

١[ ١ ٥ ٩ الناءت ت ه موتو؛، 

من-أيما— هذا علبجا® بمص قلا القلاص كركن  ٠١الألفاخل؛ بعفن وق 
يسعىفلا ثرك الإبل، بالقلاص؛ والمراد لام، والالصلاة عليه الرسول آياتر 

عليها.



انالإيماب كت
٨٥٤^

الأنفالقلاص مطابق، أنه وحدنا الحاصر، وقتنا عل هذا طبقنا ؤإذا 
والحوي.والبحري، الري، المللث، عل والمر مهجورة، 

أخرمما —أيصا— هذا والتحاقي<، والساعض، الشحناء، راؤلتدهين وقوله! 
واحد،رجل قلب عل ميكونون الناس أن واللام، الصلاة عاليه اليي به 
\ذبيو0.ملامة عل يدل وهذا تحاثي، ولا تباغص، ولا بينهم، شحناء لا 

فيجدينزل، واللام الصلاة عليه عيسى أن الأحرى؛ الألفامحل وق 
فالأمبمرالأصل— هو —هذا الأمير هو الإمام إن والأصل لهم، إمام حلف ادلمين 

منفيهللم، عنهم، اف، رصي الراشدين الخلفاء عهد ق كا للناس إماما يكون 
ذكرهالذي اللففل ق كإ منكم، إمامكم ويقول! يتقدم، لا ولكنه يتقدم، أن عيسى 

رحمهاش.ا،لؤلف 



^بس1نامضاممىلأسلسالإهان
 ===^===============٤٥٩

^uب^نامصاتميلإسلشهالإنين

قالوا؛حجر؛ بن وعلا سمحد، بن وقئ أيوب، بن قض حدكا - ١٥٧
عنالرم~، عبي ابن ~وهو العلأة عن جعمر-، ابن -بمنوف؛ إنمامحل حدكا 

حصالثاعة رءلاثقوم  l(j\jوملم عليه اممه صل الله رسول أف ميرْ• أب؛ا عن أبيؤ، 
أحمئولؤيهم الناس؛ T_ مغرتثا بن طلمت قإدا مغرتها، من الشص ثهدغ 

ه<ا..٠^١ ؤآإيثنمتأأوكثت مل من منت ١٠ساإبمم١ز يممع ؤ؛!* قوميي; 

اينقالوا:خدثئ1نايننمثأثوفيس، بها'-طكاأثووينمي 
بنمحارم عن كلامحا حرين؛ حدتا حزك،، بن رهيث وحدمحي )ح( محل• 

)ح(وئم. ئيه افُ صل ائت ض ئزنزة، م ض رزئ، م ص السماع، 
بناال4 عد عن زاىو0، عن عئ، بن حستن حدتا ثئ، بط بن ؟كر أبو وحدقا 
ولم•عله اشُ صل المحن عن _؛، م عن الأعرج، النم محي عن دكواف، 

منه،بن مثام ص معتز، نا JJحاالرراق، محي حدسا زائ، بن محمد وحدسا )ح( 
عنأبتث، عن العلاع، حديث، بمثل ولم؛ عله افه صل المحذ عن ئريرْ، أي، عن 
وسلم.عليه افه صل المحي عن ُريرْ، أي، 

وكيع.حدسا قالا; حزين،؛ بن ورهتث سيبه، ى بن آيوبكر وحدسا — ١  ٥٨
عنحميعا الأزرق؛ يوثقن بن إنحاق حيكا حرك،، بن رهيز وحدكته )ح( 

خدنا-ثالقظوُ-، زخدكاأثوكزيؤمحقي;ناكلأء )ح( مر;ني. 
اممهصل اممه رسول قال قالت هريرة أف عن حازم، أنج، عن أبتي، عن تحل، ابن 

أومل من زمتثر محن لب إ؛ءامثا متا يي لا حرجن  ١٥}ارثلاث وسيم; عانيه 



الإيهاناب كت ٤٦

.الأرض١١ ودابة والدجال، معرتها، مى الشنس طلؤع حثرا؛ إبجابما ل يسئا 
عوابن عن محنا إبرامحم؛ بذ ؤإنحاو أيوب، بن عش حدئثا - ١ ٥ ٩ 

طكاتحمح،صإ;ريينفيأ١^yئو-، اين5دون،: -قاو 
^؛^1:يآو وملم ئيه ١،؛^ صل البئ أل دؤ؛ \لي عن أبيه، عن أ-ءأولم-، فيإ -نمعة 

هذهررإل مال! أعام؛ ورسوله  ٠uالمااواث الشنس؟ا،، هذْ يدمج، أنن ررآتاJرول 
حمثدلك يزال ولأ ناجد0، ضمحر العرثن محت، منتفرها إل يقهي حم قبرى 
ثممْنمها، من طالعه لتصبح قرجع جئت،، حث من ارجمح، انجمح، لها؛ بمال 

حص'كدللأ، دزاJ، ولا شاجد0، ضمحر النرثن محت، منمزها إل ينتهي حص قبرى 
ثممشيها، من طالعه فضح هرجغ جئت، حث من ارجيي اريفيي لها• بمال 

١^،محث قنوئ!١^ الئازمئهاشقاشهمإل بمقكث لأ نحري 
مثالمعرتنا،،؛ من طالعه فضح مغربالئ، من طالعه أصمحى ارثفعي لهان لمال، 

متاثمع ي ؤ جع،• داك داثم؟؛ مش ررآتدرون وملم عليه اممه صل اطه رثول، 
ه،،.خن؟ ؤآإشتا أؤَكثن£، مد من ^١^؛، قش إبم٣از 

ابنت "محي، حابي أحرثا الواسئ، سان بن امحيد عبد رحدينح، - ١ ٥ ٩ 
اه١ُ^،صل صرمذث؛أن ■ثزله، ١^،، عنيوص،اض-، عد 

حديث،معش بجتل الئئمل؟اا، هدْ يدم، أئن ارأداJرول يوما؛ مال، وملم عليه 

كزنت،—؛لأي —واللمظ كنب وأبو شيبه، أي بن بكر ابو وحدسا — ١ ٥ ٩ 
دؤأي عن بيه، عن اشل، إبراهم عن الأعمش، حديثا معاويه، أبو حدثثا مالأ؛ 
الشمسعاب٠ت، ملتا جالس، وملم عليه افه صل اممه ورسول المسجد دحنت، مال؛ 



اصالأىلأثلسالإهانسان باب 
 =====—========_=——=٤٦١

أم؛ذوي اشُ ملت: ماو: هذْ؟« تدهي أنن تدرى هز ذرا محا ا>يا ثال: 
لإصلها: نز مد وُكأي لها، مثودو الثجود ز كنتأذو تدهي ا>دإمثا هال: 
منتثث)وؤبلذ اض: عند قراءة درأِفي لم هال: مغربيا؛'؛ مذ تضض جنتخ حيث مذ 

محا(.

أ-ختتناهاوانخاى: ثأنخايى.ثذإص؛ الأشغ، سمي ■ثدتنامحو - ١  ٥٩
أسه،عذ افص، إوتا؛ولم هذ الأعمش، حاJسا وكع، حدسا~ الأثج: ~وهال 

ثعال:اض مذل عذ وملم عليه اف صل اف رسول مالت هال: در م عذ 
المش«ااا.محق، ررةنثقئu هاَل: م، ألئش ثؤ 

فإنالتوبة، ولا الإيإن فيه يقبل لا الل.ى الزمن بيان ل الأحاديث هن.ه [ ١ ] 
الأمرصار فإذا الغمسؤ، بأمور إلا يكون لا والإيان حد، لها والتوبة حل•، له الإيان 

الغاست،الثيء الإنسان ورأى الأجل، حمر إذا ولذللئ، الإيإن، ينفع لر مشاهدة 
الشن؛وشاهد الغرق، أدركه لما فرعون هو فها إيانه، ينفعه لا فإنه فآمن، يمينا 
مأدء ، L>c\كئ إلا لآإكث آث ^١^-، محه-: وتعال سبحانه اف ذكر -فيإ هال 

تؤمن؟أ-الأن -يعني: له: فقيل •٩[، ]يونس: ثأنأ إتؤءيد 
للمثؤ،إيإن ولا يعني: [، ٩١]يونس؛آلمعسدينه ثن ولى مل عمنته 

قبول.ولا 

حالما،الكون لهذا أن الناس أيقن مغربيا، من الشمس محللعتا إذا كدللمثج 
نفسيضر لا ومذ المذنب، ويتوب، كلهم، فيؤمنون مشاهدا، الغيب، الأمر وصار 
الثنة.ؤ، ذللث، حاء كإ ~أيصا— توبتها ولا ئلر، من آمنت، تكن ب ما إياما 



الإيبم—اناب كت
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الثنةبنص تنمع لا والتوبة القرآن، بنص ينمع لا الوقت ذللث، ق فالإيإن 
مىالشص "مج حس الثوبه ئشئ ولا التوبه، يقلإ حص الهجر؛ يثئ رُلأ 

ي\}
العنإءبعض قال حإرا*ا إبجابما ل 'كثبش ارأو واللام! الصلاة عليه وقوله 

حثرا؛إياما ي وكبت، امتت تكن ب أي■ الواو، بمعنى هنا )أو( إن الله! رحمهم 
وأننومن، أن فلابد خثرا، يكب لا قد ولكن القلب، ق يكون قد الإيإن لأن 

حثرا•ءياما ل تكسب، 

أوتعمل، ب ؤإن قل، من آمنننا تكن م والمعنى! للمتنويع، هي ل وقتل؛ 
محوا.إيإنيا ق وكسحت آمنت 

خرا-يعمل ل؛ ؤإن بلحفلة، طلوعها قبل —ولو آمن من أف الأية فتفيد 
أول.باب من —أيما— فهو خثرا وعمل آمن فان مقبول، فايإنه 

أباحدينإ وكدللثؤ ألفاظه—؛ —بجمح عنه الله رصي هريرة أي حديث، وق 
علتدور أما بمعنى! الأرض، عل ثر تالشمس أن عل دليل عته! الله رصي ذر 

وأنهددم،؟<، أين ارآتدري وسلم! آله وعل عليه افه صل لقوله الأرض؛ 
اممهكلام ظاهر لأنه نعتقدْ؛ هوالذي وهدا والهار، الليل اخلأف كون ؛الورانءا 

—مقرراكتابه ق تحال الله قال وقد الخالق، هو وتعال سبحانه والله وحل، عز 
أعلمفالخالق آ، ١ ٤ ]اللك: آام؛ره اشئ، نمن .غو س يم آلا ؤ بمخلوقاته— علمه 

يقيئ،أمر يرد لر ما الاعتقاد، واجب، والثنة القرآن وظاهر غيره، من بمخلوقاته 
ظاهره.عن الفلاهر ؤإخراج الثلاهر، محالفة ق تحال الله مال حجة كا يكون 

٢(. ٤٧٩)رقم انقطعت، هل الهجرة ق باب الخهاد، كتاب أبوداودت أحرجه )١( 



ub  سالإهانسانJثyالزنياممي
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الثمنباحتلأف هو إنإ والنهار الليل اختلاف أن نعتمد الأن إل فنحن 
وحزتعر الله يقول الكريم القرآن ففي وتغرب، تْللع إذ الأرض، عل ^دوراrا 

د١تقزطد عِ،ت ^١ آيان دان "ئؤلهؤن فيوإّ طيت إدا آلئ»نف ؤو/ي 
قوالأصل الشمس، إل كلها أسندت أفعال أربعة فهدم لالكهف:يا[، ه آلثمال 
إليه.أسند لما وصفإ أنه المسند الفعل 

دلإيحب ؤإوأحيّت واللام! الصلاة عليه مليان قصة ق تعال افه وقال 
أي!اش! رحمهم المفئرون قال ]ص:'آم[، ه أ.لثاد_، مائيت، حئ يه دؤ عن 

عنها.المتوارين نحن نا ولالمتوارية، فهي بالحجاب، تغتلتا الثمس 

هوكا اللهاد_، هدا وصم، ق صريح عنه اطه رمحي ذر أي حدين، وهدا 
مد.ءرآلعردز، ^١٤لسنمزلاكاج مي ر؛لقنش ؤ تعال! قال القرآن؛ ق ِأيصا— 

ولانحرى، لا الشمس فنقول! تحال، افه يقابل أن لنا عدر فأي [، VA]_:ه ادابميِ 
لونحم! عذر، لما ليس أ مرض؟ ولا ثزاور، ولا تشرق، ولا تطلع، ولا تذهب،، 

دورانالأرض؛سسبا عل يتعاقبان والنهار الليل أن الثمى، مثل ثبويا هذا لت 
وتمرضوتزاور، وتغرب، تعللع، أما إل الأيات ءلاُر يؤول أن لأمكن الأرض 
عقولهم.تاوركه با الناس عذاطج< تعال وافه العين، رأي ياعتار 



انالإيهاب كت
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اثني.رسوو إلى بدءالوحي باب 

نزح،بن عنرو بن اش عد بن عنرو نن أحمد الطأهر أثو حديي - ١ ٦ ٠ 
بىعروْ حدش قال؛ شهاُب اثن عن يوص، أ"جمرمحا يال؛ ومب اثن ائوئا 

Uلكف ماثت: ويمأ-تيتة؛أي اشُ.ثفي صل ١^، نزج ثابمة ١^؛أف 
حايأالنوم، ق الصادهه الزوثا الوحي من وسلم عليه افه صل افه وسول يه بدئ 

بعارظو قهاف الحلأء حبب!ته ثم الصنح، هلق مثل جاءت إلا ؤؤيا يزى لا 
أنلهإل يرجع أف مثل العدد أولأت القائ التعد~ ~وهو فيه يتحنث حراء 

عاروئوِفي الخف لجئت حس ضها؛ قيتزوذ حدمحه إل يرجع ثم لدلك، نيتزود 
حىقعئب يأحدن —هال!— بمارئ ررماآنا ثاو؛ اهزأ! ممال! الملاJث،، يجاءه جراء 
-فال:-بقارئ قا U ت: 11-ئال:- \ؤ\ب محقال: أزنش، ئأ الجيد ر مج 

آناما هملت! 1^1! هثال: أرسلي، ثم مر بغ حر ١^١^ يعطي هأحدق 
آّيّسال! أرسلي، ثم الجهد مر بح حر ١^١^٤ هعئي؛ مأحدف بقارئ 

ءألقز0 % \ض 0 ٦^؛ ق؛ك أو 0 م ين الإينن قق 0 طئ ١^ َربم 
حربوادره ثرجم، وسلم عليه اممه صل افه رسول تينا هر-؛ع تره٠٠، ز ما ألإيس 
ثمالرنع، عنه دم، حر فرملوْ رملورأااا، رررملويىأ مقال! حدبجه، عل لحل 

علحشيت، ررلقد مال: الحم وأحمها ، ١١ل؟! ما حدثبة! ؛رأى ؤدثبه: مال 
لتصّلإيلثا واش ! ١٧اش عئزيك، لا محواش أبشر، كلأ حدبجة• له يالث، . مسي٠٠

الصمح،ومري المعدوم، وثكمب ^؛، ٤١١ومحمل الخدين،، ويصدق ١^->^، 
ثنوثل لن ورقه ,بؤ أئش حر حديجه به دانطلمئv ،، ٢١ثوائب، عل وتحن 



|1ىرسولاضهبدءالوحي باب 
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ِفيينقر امرأ ولكف أيها، أحي حدتبه عم ابن وص العرى عبد بن أند 
اممهثاء ما و\لونوك الإيجيل مى ويكتب \فتيم \لؤناج يكتب وكاف الجاهلثة، 

ابنمن اسثع ٣! أي حدثبه! ثه عمئ؛ هد ^؛^١ ؛_^1 يكتب، ، ١١
عليه، ٥١صق ، ٥١رثوو هأح؛ره يرى؟ ^١ أحي ابن يا يؤمل؛ بن ورمه مال احيلئ،؛ 
،٥١صل موتى عل أيزو ١^>^، الئاموس هدا ورمه• لة دثال را٥ ما حتر ونلم 

هال iJiiyج ئا أكوف َم :l -تدئا، فيها ؤي ;١ زطم ئيه 
ثانلب واتز\ ورهةت هال ا،،؛ هم؟ ُُأد'ًذرجي وتلم• عاليه الله صل افه رمول 
ا.^^١٠٠١ ا ثقن أصزك ثومك يدركني و1ل ^^،، إلا بؤ جئش ب،ا مط رجل 

للأحاديثترحم هنا ..؛،، الطاهر. أبو راحديني اف،ت رحمه الولف قال [ ١ ] 
وسلم.آله وعل عليه ، ٥١صل الله رسول إل الوحي بدء ياب 

متعددة!معان له والوحي 

يؤ؛ثتتاو من آمحيى أيب أفؤ، يأنق ؤ تعالت قوله مثل الإلهام، منهات 
[.٦٨لالحلتبمرثو0ه ؤيثا ألثم لين 

حيى،أي• فلأن، إل أوحيت تقول! أن مثل يخفيه، الإعلام جرد ومنها• 
>ا•

الصلاةعليهم للرسل يكون الذي الوحي وص بالثممع، الإعلام ومنها• 
واللام.

الأول،ربح ق الوحي به ابتدئ وسلم اله وعل عليه اطه صل الله ورسول 
نزلثم الصبح، هلق مثل فتاق النوم، ي الرؤيا يرى لكن أنه به بدئ ما أول وكان 



الإيماناب كت
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وستةأشهر، منة القرآن ونزول الوحي أول بين فكان رمضان، ق الوحي عاليه 
النوة،من حزء وأربعين ستة من واحدا حزآا تعني! سنة وعشرين ثلاثة من أشهر 
وأربعينستة مذ حرء الصالح الرجل مذ الحسنه ^^ ١٠ت الحديث، ق حاء ولهذا 

جرءامنافوة«رُ
اممهصل افه رسول عل الوحي بدء عن نحدمث، عنها اض رصي عائشة وهاهي 

•وسلم آله وعل عليه 
تدركلر قطانا لأنبما مقطثا؟ أو متصلا حديثها نمر هل قائل: قال فإذا 

الوقت؟ذللخ، 

فقدوملم، اله وعل عليه الله صل الني زوج لأنبما متصل؛ أنه فالحواب: 
؛المعلوم.اكتمن، قاما الرسول" إل ترفعه لر ~وإن وهم، بذلك، حدثها 

مذوسلم عليه الله صل الله رسول به بدئ ما *أول عنها• الله رمى لقولها 
الئحء،ملق مثل ذئ إلا ^:١١ لا:رى يكاف ام، ل الئادة الئؤ:ا الذخي 

بى.واصح الصبح فلؤ، أن كإ بته، واصحه تأق يعتي: 
عنوالبعد الخلوة يعني: اأحلأء،ا، إليه حتي، ®م عتهات الله رصي وهولها 

الحاهلية،أمور من ذللث، وغبر الأوثان، عبادة من الناس علميه ما كره لأنه الناس؛ 
جراء•بموبغار فكان 

النازلقرن تل من مكة إل الداخل يمين، عل يكون الذي هو حواء وغار 
الشاب،الأنان صعده ؤإذا مشمة، صعوده وق جدا، رفح حبل وهو والشرائع، 

الرؤيا،كتاب ت لم وم(، ٦٩٨٣رنم)اكالخين، رؤيا باب النمير، كتاب الخارتم،• أحرجه ( ١١
(.YYno،YYni،YYir>رنم 



بدءباب 
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هعأكثر، أو دقيقة، وأردعين خمتا حوال الخبل وقمة الأرض ب؛ن ما استوعب 
واللام.الصلاة عاليه الناس عن يتعد أن أحل س ذلك وكل الصعود، صعوبة 

سهذا وضر التعبد، التحن»ثات الممتد_،، ~وهو فيه رربمصث، وئولهات 

يتحنح،محنى فيكون الإثم، الخنث،! أصل لأن ؛،؛ JL5j،jفسره ؤإنإ اف، رخمه الزهري 
التعتد.وهو ذلك، صد اراد بل ،؛ ^١٧وليس يتايم، ~لوأخذنا؛فلاهرها~ت 

ماذا؟أم بإلهام؟ أم أبشريعة؟ يتحنثؤ؟ بإذا عنها افه رصي عائثة نير1، ولر 
الصلاةعليه اللي عن يثبت ل؛ أنه مادام ونقول،ت نتويف،، أن علينا مح>-ح ولهذا 

اشس بإلهام يكون فقد التكون، فواحبنا معس، بثيء يتحنث، كان أنه واللام 
•ذلك أشبه ما أو ومليل، بيح تبمجرد أو تعال، 

زمان،ظرف ارالليالاا، اأعدداا؛ أولأيت، ؛راللتائ عنهاث ان رصي وقولها 
ذلك،ق وأهاله أهله، إل يرحع نم لنمه، ؤيتزود ليال، عدة ويبقى يذهب، يعني! 

عنها.اض رصي حدمحة الونت، 

الخومجئه حش فلها؛ ثتزوذ حدلخه إل يرجع يم يدلك، *ويئرود وقولها؛ 
الموكللأنه واللام؛ الصلاة علميه جثريل وهو الملك،®، مجاءه حراء عار ل وهو 

محجأة.حاءه أي اادءحئهاا1 ومعنى بالوحي، 
القراءة،ؤ يحرفممن لمست، والمعنى! بمارئ،؛ آنا ررما محال! اهزأ! ®مماJ(! وقوله! 

القراءة.يحرف ممن لت، أنّي معناها! بل العصيان؛ المعنى وليس 
غطه،المجهدرا مر بح حر مثطتي هاح1.يى — —قال! بثارئ آنا ارما وقوله! 

علميهالبي طاقة هو حد إل بح أي! الخهد، منه بلغ حتى شديدا، صثا صمه يعي• 
واللام؟الصلاة 



انالإيماب ضت ٤٦٨

-و\و:-قارئ ك U ملت: -ماو:- \ؤ\؛ ممال: 1ننش، م وقوله: 
^نا؛،1 صنق: ١^١! سال: أرتلني، ثم الجهد مش بغ حر ١^١^٤ معطى مأحدق 
آنيؤ\و\ : مماJ م ال-جهد مز بنغ حر الثاكه معطى هاحدف بمارئ 

إليه،سيلقى لما تام استعداد عل يكون أن أحل من ذللث، يه معل ؤإنا •••^١٠ رق 
بعدله والسلام الصلاة عليه ح؛ريل إرسال أن كإ الحياة، هو عليه نزل أن، ويعرق، 

والحياةالحدية الحياة بين يربط أن لأجل حياة؛ ابتداء يعتبر الشديد الغط هدا 
أتمئاهتن _، xjإقاى آيثآ وكئ؛لك ؤ تعال؛ اممه قال كإ روح القرآن لأن الخلية؛ 

[•٥١ل١لشورىت

■جألأمحأ هتك أو ")و م ين أزينن اق جآ -نق أوى ه بمب ؤآز\ فقال؛ 
.[ ٥ - ١ ]العلق: نازثربه ألإنمس عؤ ^٥ ٥١٠عؤ أفى 

تحال:كقوله الخلق يكر ثم بالخراءة، فبدأ ه ره انع ؤآز\ تعال: قوله 
منأوف ؛امع انماية لأن ؛4؛ ألإث< طئَ ج ألمح١ن ء ج ص 

مماأكثر وروحه؛ وقلبه بإي،اذه يعتني أن الإنسان عل محب ولهدا بالخلق، العناية 
منبالأجساد العناية جعل وملم عليه اممه صل الرسول إن بل بجسيم؛ يعتني 

ذللثج،بعد قوم محيء يكر نم المفضلة، الخرون ذكر فقد المقفولة؛ القرون صفات 
بأيدامم.نمايتهم وذللثط الثمن،ا، فيهم رريفلهر أنمم صفامم: من ويكر 

أنعل دليل وهو البسملة، يدكر ولر خليره أرى زق آني ^١٧ وقوله: 
السور.من غيرها ق ولا الفاتحة، ق ولا اقرأ، ق لا السورة، من ليستن، الثملة 

الذكرفيثمل الخض، بالإنسان: الراد بذ ألإينذ ؤء وقوله: 
فبقيطينا جعل تراُب من حلق فقد آدم أما بنوآدم، ~أيصا~ به والمراد والأش، 

خمأ.صار حتى مدة، 



uU  هؤاض رسول اش بدءالوص
^ ٩٦٤——

عزاممه كرم من القراءة هدم أن إل إثارة هدا ق الأؤ؛اه ؤدك ^ ١۶وقوله! 
الكشر.الحر عل تشتمل وأما وجل، 

ا،لقروءأن وهو جدا، واضح بالقلم القراءة ربمل أتنِه عز ^١^ وقوله! 
بالأقلام.المعلور ل ومحفظ الصدور، ل محفظ 

يكونيعلم، لا مما للامان التعاليم هدا تره ز نا آلإغس ؤء وقوله! 
بالتجارب.ويكون والتمئ، بالوحي 

كتب،ق محها يقرأ أن دون الآلأُت،، من آلة صناعة ق أحيايا الإنسان فيبدأ 
أحنمن صناعة تنرج به فإذا الأم، المواد ويئلتا مرة، بعد مرة محاول ثم 

للبت، أنواعها باختلاف الأن نشاU.ها الي المناعات هدم لأن الصناعات، 
أواف، الإنتعال اض يلهمه بإ وجل عر افُ بعلم هي ؤإنا الئقإ ل ولا القرآن 
بالتجارب.عاليه محصل 

التعليميكون أن بشرط وليس يعلم، لر ما الإنسان علم هوالذي تعال فاه 
المازوصل ما إل الإنسان ثصل محي التجارب ؤلريق أوعن الإلهام، محلريق عن 
١^•إله 

يرجف،وسلم عليه اش صل اف رٌول ما أع رادز-عنها! اف رصي وقولها 
عليهلأنه فزعا؛ متز أنبما والمعنى والكتم،، العنق ين ما هى البوادر• بوادر٥اا 
مفاجأة.جاءه بل بال، عل له يكن لر أمر جاءه والسلام الصلاة 

غهلوف،يعني! رملوز،إرا، ُررملوفا ممال،! حل.محه، عل يحل ارحش وقولها! 
*أيلحدمحه! محال م اوؤغ، عنه يهب حص روعه، يكن أن لأجل فزملوه؛ 
القريب.ما ينادى نداء، ، حرفهنا! )أي( لي؟أا<، ما حد.ثتها 



انالإيماب كت

ثمل؟ حصل الذي ما يسأل يعني؛  ١٠أل؟ ررما ورامت عليه اف صل وقوله 
الحر.عليها قص 

الموت،وملم عليه اف صل نفسه عل حثي مني" عل حشث اركد وقوله؛ 
ذلك.أشيه وما عقله، يذهب، حتى أوالمنع 

منعقاله ذهاب حثي أنه ومحتمل العتل، شدة من الموت حثي أنه فيحتمل 
الخال.المكان هذا وق قبل، من يعرفه يكن ب ما أتاه حنث المنع، شدة 

فقولها:أبنز®، كلأ عنها؛ اف رصي حدثئه له اريالن، عنها: افه رصي لقولها 
لهفجمعت، يأمله، ما لحصول وأبشر، منه، محافظ ما لفي وهذا قمج، لا أي: كلأ، 

والإثباتكلأ، قولها! من المستفاد القي بتن والإئات، الم، ب؛ن عنها افه رصي 
أبدا.افه محزنلث، لا الألفاؤل؛ بحفي وق آبدا! اممه محزيلئ، لا محواممه أبثر، قولها: من 

منوهذا محزيه، لا افه أن عنها افه رمحي فأقمت، الأسباب؛ ذكرت يم 
وحل.عز اممه محزيه لا حلقه، هذا رحلا لأن فراّتها؛ 

منوهم القرابة، هم الرحم الرجم"• لمحل إيلئ، رروالله عنها الله رصي قالت 
القرابة.هم هزلأم الراح، الخد ق محتمعون؛لن، 

الاسأعظم من وكان لرحمه، وصولا كان واللام الصلاة عليه والرسول 
صالة.

عليهمحزب لر لأنه بصدق؛ إلا محوت لا أي: الخدين،٠ وصدق، ١٠وقولها: 
.وسلمآله وعل عليه افه صل 

لضعفهعليه؛ ه نفمحمل ما محو لا الذي يعي: الكل الكل" ''ومحمل لقولها: 
إليه.احتاج من عل إحساثا الماص أشد من واللام الصلاة عليه الني وكان وفقره، 



أهاس رسول |رى بدءالوحي باب 
— ٤٧١====ً======ء=ً^^===== 

حتىباجتهادك العدوم تحصل أنك اومعالوم،ا *ويكسب وقولهات 
•إله وتحن محرك، إل توصله 

ماوالقرى! بقزى، أكرمته صيف بك نزل فإذا الصيف® اوثمرى وقولها• 
النزل.ؤيمى؛ للضيف، يقدم 

ماوهي نائبة، جع ونوائبت عامة، هذه الحق® يوائس، عل رروتعين وقولها! 
نوائبعل ءود1 الناس أكثر واللام الملأ٥ عليه النبي وكان ان، للأنيعرض 

ولامنه، الناس أبعد وسلم عليه الله صل فالرسول بامحلل، من يتوب ما أما الحق، 
يفعله.ولا عاليه، يعن 

آلهوعل عليه الله صل الك، 7،ا اتصف صفائنا ت ذللث، من تحصل وقد 
عملمن استنتاج وهذا نحزيه، لا تحال الله فإن صفته، هذه كاست!، ومن وسلم، 

التقبل.ق ثمراته الإنسان محني سابق 

وعكسهالخير، إل سيوفقه الله أن فاعلم الحال؛ هذا عل إنايا وحدت، فإذا 
اممه.يثاء أن إلا بالعكس 

عدبن أسد بن ثومل بى وريه به آنتا لحى حدبجة يه ارمحايطلمئا وقولها! 
للحم.بيان عهلفح أبيها، أحي قولها! أييها® أحي -حدمحه قإ ابى وهو العزى 

لأنهالنصارى؛ دين اعتنق أي• الجاهلئ®، ِفي ينصز امزأ *وكاف وهولها! 
الأديانآحر فتحثى بدين، ليس الحاهلية أهل عليه ما أن عرفح عاقل، ذكي رحل 
واللام؛الصلاة عليه مريم ابن عيسى دين أى! الصرانية، دين وهو به، فداذ 
الأديان،آحر فهو نبي، وسلم آله وعل عليه اممه صل البي وين ينه ليس لأنه 

له.حاو فا 



الإيهاناب كت
 ==٤٧٢

ا\لتزوغااالإئجيل من ؤثكتب اإم؛أ، الكتاب يكتب وكال ١١وقوفا! 
يكتب،وصار الثمافة، تعلم لكنه يكتبون، لا الوقت، ذللث، ق العرب وغالس، 
يكتب،.أن اممه شاء ما الإنجيل من ؤيكتنم، 

وقعم!؛، أي حدثبة! له ممالت، عمئ؛ قد كثرا شيحا رروكال وهولها! 
واحتراما؛إكراما، وعمها حقيقة، عمها ابن لأنه عم® ابن ارأي الأحرى؛ الألفاظ- 

مناالأكثر يكنون أو يلقبون، أمم العرب عادة من وكان منا، منها أكثر لأنه 
بالعم.

ابنليس واللام الصلاة عليه والرسول أحيالث،اا ابن من ارانتغ وهولها! 
وهوالعروبة.العام، المسبا حيث، من لحاله ولكن اكسبا، حيث من لورقة أخ 

عنها!اممه رصي حدمحة لقول شرحه ق اش رحمه حجر ابن الحاففل ذكره وما 

يالم! مق ووغ حقيقته، عل النداء ^ا عم، ابن يا قولها■ قال* عمُ، ابن ُيا 
تتحدد،إ القصة لكن التوقثر، فمراده صحيحا كان ؤإن لأنه وهم؛ وهو عم، 

علالحمل مرتع،، ذللث، ءالتا أما عل ذللثؤ محمل فلا متحد، ومحرجها 
الراويكلام من لأنه والعثراف؛ المراق، ق مفى فيا ذللثح جوزنا ؤإنا الحقيقة، 

حميعق يهلرد الحكم وهدا الحداد، فامكن المخارج، واحتلفتح ورقة، صفا وق 
الحائلكلام انتهى '. ١^٠١١ما 

الرواةلكن واحدة، القصة بان عنه محاب لكن جند، اش رحمه وكلامه 
أوعؤ، يا قالت(! أما محتملة والقصة عأ، ابن قال! وبعضهم عؤ، قال! بعضهم 

لأناللففلين؛ أحد قالخح لكن شال؛ح، لا مرتجز ذللثح تقل لر عم، ابن يا قالح! أما 

•)ا(ذحالارى)ا/ْآ( 



هاس رسول إلى الوص بدء باب 
٣٧٤==^=^====^====—

لأنالأحرى؛ ق بالشذوذ وحكم عم( )ابن رجح■ لكنه ءال~ ~كءا واحدة القحة 
الحقيقةعل حمله فكان للتوقر، إلا يقال لا ورعم( للحقيقة، الهنابق هو عم( رابن 
التوقر.عل حمله من أول 

اشرسول ءأحآت0 ثنى؟ ماذا أحي ايى يا دوملأ بن ورمة ررمال وقولها! 
عل^ji ١^•^، الئاموس هدا ورمه• له مثال را٥، ما حن وملم عليه اه صل 

الرسولومراده. الر، صاحب أى التاموسى! ومعتى ا، وملم عليه القه صل موصى 
بممح،إّرائتل•ْنكب قرأه مما ذلك علم وقد موسى، عل بالوحي يتول الذي 

صغوا،يعتي! حنخ، الأن أنه يتمتى حدعاا،< فيها لثني رريا فقال! تمتى ثم 
فيهالبمي يا يقول* أن ١^٠^ إذ حيع، نصب وهو نحوي، إشكال المارة وق 

نحرمحان!لها ولكن جلخ، 

لتم،يا يعم• رفيها(، والمجرور الجار ليت، حن يكون أن الأول: التخريج 
متعلقهو الذي كائن 3، المستر الضمن من حالا حدعا، وكون فيها، كائن 
•بحبمر 

لخييا والممديرت المحذوفة، لكان محرا جذعا تكون أن الثان! والتخريج 
ليتربخن يأق أن يمكن لا العربا اللسان لأن ذللث،؛ قلنا ؤإنإ حذعا، كنت، فيها 

منصوبا.

منهذا اش! سبحان ؤئإذاا.< حين حئا أكون لثني رريا وقوله؛ 
آلهوعل عليه الله صل الله رسول فقال المتقبل، عل بالماضي واستدلاله فراسته، 
ليسلأنه محرحونه؛ قومه أن واستنكر استغرب، فقد ؛ ١١اهم؟ لرأوئءرجل وملم! 

الصلاةعليه محمدا إلا قومهم من أحدا محرحوا أن وكرمهم العرب، شيمة من 



الإساناب كت
 ==٤٧٤ ====^^=============

ثبينهم فيا فتامروا إخراجه، عليهم نهو وعادوه، الحق جاءهم لما والسلام، 
بمريقهلالأنفال:>م[.أز ثثأوق آز 

قطرحل يأت راو_لم قال! سيخرحوك؛ يعني! J»^!،،، ورثة؛ ارقال وقولها! 
قال!لها؛ تيديل لا تعال اممه ومنة قومه، يعاديه والدي ، ٠٠عودي إلا به جنتؤ يا 

-اليوم هذا أدرك حتى أبقى إن يعني! موروارر، ثمحرا أيصزك يومك، يدوكي ررؤإل 
الونيرلأن وقوه؛ قدرة، فيه نصنا أي! مؤزرا، نصرا أنصرك فاق فيه~ نحرج الذي 
يعتبمرورقة إن يقال! أل! نوحينئذ الوحي، قصة فهدم المساعد، المعاون معناه 

به؟آمن من أول 
حث،يكون أن وتمنى آمن، الرجل لأن به؛ آمن من أول هو نحم، الحراب؛ 

قلمات لأنه ذلك، يدرك لر لكنه مؤزرا، نصنا أنصرك يومك يدركني إن وقال! 
إلاالرسالة، زمن يدرك فلم رسولا، وملم آله وعل عليه افه صل محمد يكون أن 
اجتمعمن الصحاي! فان عاليه، ينهلبق الصحبة حد لأل صحابثا، يعتبر أنه 

منأول لكن ذلك،، عل ومات به، مؤمنا وملم آله وعل علميه اممه صل بالرسول 
عنهالرصى فيجوز وعليه عنه، الله رصي أبوبكر الرحال من الرسالة بحد به آمن 
صحابير.لأنه 

واللام،الصلاة عاليه الرسول قل موجودة النصرانية كانت إذا قز! فان 
عليهاطه صل الرسول يعتنق لر لماذا فيه، وموئوقا نوفل، بن ورقة الشيخ فيها وكان 
الإسلام؟.قبل المسيحية وملم آله وعل 

مكة،من خرج ما وسلم آله وعل عليه الله صل الرسول أن خالحواب! 
يريدكان أن يحد عمه فأرسله عمه، به رجع فقد صحناس ~إن بجثرا قصة ولهذا 

الشام.إل به يدم_، أن 



uU  هاض رسول بدءالوص!ض
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محاومحالI معمئ أنوئا اوواق، عند حدسا زايع، بن محمد وحدسي — ١ ٦ ٠ 
١^،صل الله وسول به بدئ  Ijaأوف ه1وش! أمتا عائشة عى ءنو0، الرئري• 

قوافهمالت أنة عي يوص؛ حديث بمئل افدث وماى الوحي؛ من وسلم عليه 
ابنأحيك.من ان-تغ قإ! ابن أي حدقمحه: iاJئا وهال؛ \د4وبول محزيك لا 

عذم، حدش مال: الليث بن مشتا بن اللك، عند وحدسي — ١ ٦ ٠ 
الربتربن عنوْ تممئ شهاب: ابن قال حالي، بن عميل حدش قال: حدى 
يرجفحدثمحه إل مرجع وسلم: عليه افه صل البي ووج عائثه ثالث، يقول: 
بن■^•؛^1 أول يدكر ولم وتنمر، يوص حديث، بمثل افديث،، واص موائم؛ 
الصادقه.اوزيا الوحي مى وسلم عليه افه صل اممه نمول يه بدئ ما أول ؤ}؛.' 
ابنررأي حي'تبه• ل ثن ويكر آبداءا، اممه يئزيلثا لا قوالله  ١١قوله: عل يونس وثابع 

أ:تحلئ،ررابن من اسمع عم 
قالقال: يوش حدسي مال: وهس، ابن أحلإئا الطاهر، أبو وحدسي - ١ ٦ ١ 

الأصاريااله عند بن جابر أف الرحمن؛ عند بن ملمة أبو أحتربي( مهاُسا: ابن 
مالقال: محدُث، كان وسلم- عليه اممه محل اممه نمول أصحاين، من -وكاف 
ارقبقتاحدييؤ: ثالاِفي الوحي؛ قرْ عئ وهومحدث، وملم عليه اممه محل اممه رسول 

بجراثجاءف ال4ي -ثللث، القإدا رأمحي قرئنت، الثكاء من صزثا ممنث، أمنى آنا 
وسلم:عليه اممه صل اممه رسول قال والأرضُ'، الثمأء محن ؤربى عل جالثا 

١^^١^فأنزل ^، زظؤف! زطؤف! فقئث: ب.ىئث ^؛1، مئة ءفجفق 
لإاكممن©اوامحمحهاا،

•الوخيُ؛ ئمثثاع ٠٠قال: الأوئاف، وهي: 



انالإيماب كت
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عنم، خلى قال• الأيث بن سنينا بن الملك عبد وحديثي " ١٦١
بنتلمه آبا تّمت قاوت شهايب، ابن عن حالي، بن عميل حييتي قال• جدي 

عليهاض صل اممه رسول سبع ايه الله؛ عبي• بن جابر أحنفي يمول• عبي"الرُهمن 
حديثمثل يكز م آمئي...،،؛ آنا سنا هتيْ عش الوحل همت ؛ائم يهول1 وسثم 

أبووقال قال! الآرصر٠اا• إل هوبم، حر قزها منه لأبجثت قال؛ انه عي يونس، 
زتثائ.الزخئ:ند حل P قال: الارثاف، نح-إإ: نشه: 

عنمعمز، موع الرراق، عبد حدثنا راسر، بن محمد وحديي " ١٦١
>تأةاونال: اشُكانك فأنزل وقال: رص، خد.ث نغن الإنثاد، يدا الزخري، 

-وقال:الأوئاف ~وهل الصلاة؛ مزص أف قثل قوبؤ؛ إل ألثزوه 
عمن.ثال كإ منه،؛ لأنبجنئ 

\لأثذلإخدثثا ثم، ئ الزيد خدثثا خزب، زثت;ن زخدثثا " ١٦١
>كأعقال: مل؟ أنزو ١^ أي تشه: ة تك يمول: ى تمنت ئال: 

مل؟أنزل ١^ أي اش: يد ئن خابز تألت هثال: ١^!؟ أو قاك: ٠. 
اشزئوو ^؛؛١ ئا أحJتؤلم ■تال: قال اهزأ؟ أو مملت: أئق4. ^^،؛١ قال؛ 
ثزلتجواوي ئصين، نلتا سهرا، بجناة ررجاوري-، قال: وملم عنه اممه صل 

شتالوعى يميي وعى وحلمي أناص كظزلم، قرديئ الوادي، بطي ثانتبمت، 
هولإدا رأبى قزقمت، نوديت، ثم أحدا، أز ٣ مظزت نوديت، مم أحدا، أز هلم 
ثديية،زحءه قأحدتتي الثلأم-؛ عنه جييل ~مح،؛ الهواة ِفي الترس عل 

وحل:عز افه ئأيزل ماء، عئ هصنوا قدروي ا يروي مملث،: حدثثه، ياست، 



هاس إشرسوو الوص بدء باب 
======^====—=^^=====^==٤٧٧ ==

ئنئ ي لن، ن ءن ه س محيئ ه - ١٦١
ؤئ\و:جلإخووغوغنتيصز/رلي\وي\جم 

دالأنض'؛اا'•^!٠^■؛ 

إنيوله! إلا إشكال فيه وليس الوحي— مسالة —ق الأول الخدين، ق [ ١ ] 
تعال•قوله وملم آله وعل عليه اممه صل النه رسول عل نزل ُّا أول 

فه—؛—والحمد نهل عنها اطه رصي عائثة حديث، وين بينه الخمع ولكن ألتد.بثه، 
أنزلما أول أي• الوحي، لأنقطاع بالنسبة أي• نسبية، أولية هذه ^١^ أن وهو 
•*ؤوه 'ؤؤ،أ؛أاأأئدمحلإؤ تعال• قوله الوحي! انقهلاع بعد عاليه 

—)اقرأ(؛نبئ وملم عليه اطه صل اطه رسول إن العلم! أهل قال ولهدا 
يالمدثر،وأرسل الوحي، عليه نزل لأنه ي)اةرأ(؛ نبيا صار حسن، وأرسل؛)المدثر(، 

ؤالقره ممر ثئاك ه ه ررثق، ه ثأدر ؤ ه ١^ ؤكأ؛ثا له! قيل أي! 
li ،^^_ فيه.إشكال لا الحاليث< وبقية

إننقول هل الخلاء، له حبمتا إنه عنها! افه رصي قولها من يؤخذ وهل 
الةيمتحلق له هنءا أن فالخواب،! لحاله؟ ويتعبد ؤيتركهم الماس يعتزل الإنسان 

خثراالناس ْع وجوده كان من أما نقول! للأنسان؟ أفضل وأبما والعزلة، الخلهلة 
وجل•عر افّ يئدعوإل ؤبمثر، محقى أن فالأفضل وللناس، له 

يعتزلأن فله دينه، ل ه نفعل كمحشى أنه أي ذللثؤ، دون كان س وأما 
مالحيمُ لإكو0 أن اريوشلئ، وسلم! آله وعل عليه اطة صل المبي قال ولهدا الماس، 
٠•الؤسُ'ر ثى يفر المطر؛ ومواؤع ا-لجال، شص بما يتح عي الثجل 

(.١ )٩ رقم الفتن، من الفرار الدين من باب الإيإن، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 



الإماناب ظن
_=^ٍٍ^__^_^ً^ْضْْْن ٤٧٨

uU  اسواتوفرض السهوات الإّماءدوسوو

\يجي خدي شه، ن م عدى ووغ، ;ن  oCSخده - ١  ٦٢
وهوبالواق، ررأتيت ئال؛ وملم عله اممه صل اش ومول أف ماللث،؛ بن آنس عى 
--هال: ؤ منتهى عند خافزة يصغ الثغل؛ ودوو الخ؛ار موى طول، أنمى دابه 

انيءُبه ان'إ او بالغلقؤ وح -هال:- الئدس ت محت خر }/ج 
علتهجتيل مجاءف حرجت، ئم ركتثن، محؤ هصليت، المسحد دحنت، يم — —هال: 
علهافه محل جيل ممال اللص؛ داحرت ثن، من وإناء حمر مى بإم ١^٨٠؛ 
آث؟ثى يقل؛ جنز؛ هانممح الماء بماإق عؤج ثم الفطرة؛ احرت وتلم: 

هدثعئ،هال: إثه؟ بعئ ويد مو: محمد؛ هاو: ممك،؟ ؤس مو: ،؛ ؟^iJمال،؛ 
^^كمحإدمصبمودعافيئخي•

أنتؤ؟ثن سل: الثلأم، عله جزل هانمخ اف الياء إل ثا مج نم 
 :JهاiJ^نمث وهد قل: محقي؛ هاو: قنف،؟ وثن ئو: ؛ -؟ :Jنمث،هد ها
اممه^١^، ^؛١٤ ل وعض ٣ ائن عيثي الحاله؛ بام أنا مإدا ثا قح إل؛ه؛ 

حي.ل ^١ هزحثا علبجا، 

بجل؛هو:تنآث؟ئل:تيل؛
هدهاJ: نمث، وهد يو: وملم؛ عنه ١^ صل محمد دال: معك،؟ ومذ نل؛ 
شطنأغطيَ، هد هؤ ^١ وتئم عله افث صل يثوئم، أئا مإدا لنا ممقح إنه؛ نمن، 

اضيش،وئعافييخي.
هدا؟ثن شل: الثلأ؛، عله يجذ هانصع ١^ المحاء إل بما عئ نم 



اسواتوفرضاسواتالندهإش الإسراءبرسوو باب 

بعثهد هاو! بعذ!ثه؟ ومد محمد؛ ماوت معك؟ وس محل• جزيل؛ همال■ 
>ثنمةم اه هاو حم؛ ل وذعا وص %ريش أنا لإ! ثا قح إي؛ 

هاو:هدا؟ ثن مل: جييل؛ هانممثح الخامنة الياء إل بثا مج ئأ ثكاناط؛ا4، 
،^؛^؛yLهال: ؤئوله1أ}ك؟ مو: محقد؛ هال: قثك؟ ^ مز: جزيز؛ 

حم.ل ودعا هزحب وسلم عليه افه صل بماروف آنا لإدا لنا همج 
هدا؟مل:ثن ئ؛؛ المحاءاصء بثاإل ^۶٤ 

بعثهد هاو: ^؟ بعذ وهد محل• محمد؛ هاو<ت معك؟ وس محل• جزيل؛ قال• 
حم.ل ودعا هزحب وملم عليه اش صل بموسى آنا هإدا لتا يفتح إي؛ 

هال:^ا؟ ثن هيل: هانصخ الثابنه المحاء إل بتا عئ ثم 
إي؟بعث وهد محل؛ وسلم؛ عليه افه صل محقي هال: معك؟ ومي محل• جزيل؛ 

 :j^ ظيزةإلهمحدا و-ئإ الآع^يص صل بإ؛زاهيم ك ^١ لثا هئخ ق؛ هدثعث
ثمإي، بمودوف لا ملك ألفن مبعوو يوم ثل يدحله هو ؤإدا اينمور، البيت 
كالقلألي ثإذا المله، 'كاذان نزهها ثإذا ائئنش، الئدزة إل ي ذهث 

أوثنتطح اف حلق مى أحد يا يغزت عقي ما افه أمر مذ عشيها هلثا ~هال؛~ 
ضها،فأؤضاهإةَماأؤض

أمتك؟عق ربك هرض ما همال؛ وملم 'عليه ١^ صل موسى إل هتزنق ؤل؛له، 
يطيموذلا أمتك هإل التح٠يمن، ربكسأله إل ارُئ مال• صلاه• حمسثذ ملئ: 
ربيا ت هملت رئ،؛ إل مرجنف هال؛ وحم!يا• إنرامحل بجف مدبموت يإل( دلك، 
حمسا؛عش حط هقلت: موسى؛ إل هرجمت حمنا، عر محط أمص؛ عل حمق 

٣-هاَل:- اشءفيفن هانأله زثك إل دانجغ ذيك، يطيئون أئ إن هال: 



الإيهاناب كت ٤٨

محمدايا ت ماو حص الثلأم؛ علته مونى ؤب؛وا ومال بارك رئ، د؛ذ أرُى أرل 
ومنصلاه؛ حمئون لدلك عشئ صلاة لئل ولطة، يوم ؤز صلوات حمس إئس 
سسههم ومن عث|ئا، له محغ عملها لإل حثئه، له محن يممئها يلم بحسنه هم 
حىكرلت -ياوت- واحده نسه محن عملها يإو نسا، يقثب لم بمملها قلم 

قانألهذعذ إل ازجغ مماو: ٥^ وطم ث الهُ ضل ئونى إل ابجت 
حىزق إل رحنئ قد قمنن: وتئم: عنه افه صز اف رئول قماو اشحفيفن؛ 

انشم4ثمئه<(لال

الثنواتإل ونلم عليه اف صل اممه برسول الإسراء ُ؛اب ت قوله ]١[ 
ليلا،به مار يعني• به، وأنرى ليلا، المر هو الإسراء؛ الصلوايث،؛،؛ وقرصن 

وهوالصعود.العروج، من والمعراج 

عنالإمراءفيالأرض،واشراجفيابء.
٢^ؤّثنض قوله؛ ففي الإسراء أما كتابه؛ ق إليهإ تعال اممه أشار ولقد 

أ.١ لالإمراء: ه ألأشا آلمننجد ألصاود تحي ثلأ سجدْء أمئ 

ومامكاثابمتؤ ماثل ه إداموئ وه النجم• صورة ففي المعراج وأما 
ندآلمحةهص:ما[.ؤآئِمذ:ك توله؛ وئاتطق ©ا 

وسئمآله وعل عليه اش صل الني بجسد وكائن ثابمتإ، والمعراج والإمراء 
وقال؛لالإما»:ا[، قلاه سدءء أثثئ ١^؛-؛ ؤنبم0 تال؛ تعال افه لأن وروحه؛ 
]اوجم:'اا[.آل؛ثثن؛تامحه ^تاج وقال؛ ١[، ]النجم:• اوزه ج تدوء ه ^٥^۶؛؛ 

واللام.الصلاة عليه وروحه بجسده به أسري أنه عل يل.ل هن>ا وكل 



اسواتوفوض اسوات إجأ|1ى اض الإسراءبرسوو ب1ب 
 =====^=======^=^^==^^===٤٨١

آلهوعل عليه اض صل الني أن العقلية" الناحية "من ذلك عل يدل ومما 
إمحراءكان ولو الإنكار، أشد ذللئ، وأنكروا كدبوْ، يه قريئا حدث لما وملم 

المنامان.تنكر لا قريشا لأن ذللثخ؛ كدبوا ما المنام" "بمنزلة بالروح 
لأمته،ومزق وملم، آله وعل عليه افه صل للنبي مزق الإمراء وهدا 

محمداإن حيث وتعال، تيارك قدرته كال عل الدالة العظيمة، اممه آيات، من وآية 
إلالمقدس بت ومن المقدس، بيتا إل مكة من صار عليه وسلامه الله صلوات، 

الصبح.بمكة وصل مكة، إل ليلته من ر"ثع ثم الشر، إليه يمل مكان أعل 
ررأتست،قال! والمعراج، الإسراء حديث، ق ألفاظ عدة اطه رحمه الولم، ذكر 

منتهىعند حافزة يصغ اتئل؛ ودو0 الخار هوى طويل، أبيض وهودابه بامحا3،، 
طرفه،منتهى عند حافره يفبمع كان إذا لأنه طترايا؛ يهلر أنه عل يدل وهدا طرفه" 

فهوالقوة، حازه تكون التي الدابة هدا مثل لأسيا بعيدا، سيكون محنرفه فمنتهى 

واحدة.ليلة ق ورجع القدس، بيتا إل وصل ولدللث، ؤلران، قفز يقفز 

أنينبغي لا الراق وهدا حق، وهدا رر3زكتته،ا ت وملم عليه الله صف وقوله 
وماالأرض؟ من أوحرج الماء؟ من نزل وهل نزل؟ أين ومن من؟ عند بحث 

لأنفيه؛ نبحث، أن ؛بوز لا هدا كل الفكر، ؤيتكثفه الل.هن، يفرصه مما ذللثؤ أميه 
الرسوليواجهون سبقنا من ولأن عنه، يبحثوا ولر مل؛إس "بلا منا حير سبقنا من 

أمناذللئخ كان فلو الأمور، هدْ بمثل الماس أعلم وهو واللام، الصلاة علميه 
أنإل عنهم الل رمى الصحابة هؤلاء الله لهدى اعا؛ متأمرا أو مشروعا، 

أنالماءس فهوأقريب، سألوه، إذا لأتهم وملم؛ اله وعل عليه ارله مجل المبي يألوا 
هن،هل مثلهم فنحن وعمرو؛ ونيد أنا يألوق أن أما بدللث،، علم له يكون 



انالإي4اب كت
٢٨٤==

وعندولد؟ أين ومن جاء؟ أين من السؤال: ينغي فلا محة، أمور كلها الأمور، 
وصدقنا.ورسوله، ياش امنا نقول! بل ذلك،، أشبه وما يكون؟ من 

ئأالأيائ، ُه م:زبط م اقدص، ررخنىمحت،لإت، وقوله: 
يقفلة.ذلك، وكان ركعت؛نءا؛ فه هصلتث، ائنحد دحانئ، 

بدمح،،حمريإم بإناءثى الثلأم جزيلعلته مجاءف حرجث ارم وقوله؛ 
1؛1_لأن الفهلزه<ا؛ احرُث، وسلم؛ عله الن صل جزيل ممال اللص؛ قاحرت 

ولهل|اوشراب،، غذاء اللبن لأن غذاء؛ يكون ما وأحن للبدن، يكون ما م—، أن
أمه.بهلن من نحرج حين من هواللبن، الإنسان يهلعمه ؤلعام أول كان 

فيفوُتؤالإسكار، فيه يكون وربإ مصنؤع، شرابؤ تعلمون فكإ الخمر، أما 
وتحريممكة، ق كان هذا لأن الخمر؛ تحريم قبل كان هذا أف ومعلوم اجلقصود، 

المدية.ق كان الخمر 

عرجناأي؛ معه، ونحن عرج يعني؛ بنا، عرج الث؛اءا، إل بنا ارعرج وقوله؛ 
علالدالة ب)نا( أتى ولكنه بى، عرج المعنى وليس الغلاهر، هو هذا حميعا، 

العظمة.

الماء•إل صعد يعني؛ نعرج(، ومعي 

ثثك،؟وثن ثمل: جتييل؛ مال،؛ أنث،؟ ثذ مميل؛ جزيل؛ ارمانممح وقوله؛ 
وحل:عز اش قال كإ محفوظ، سقم، الياء ^٥ افة! سبحان محمد،ا، هال،: 

يمكنلا وجه، كل من محفوظ لالأنساءت'؛'آ[، محنمهثاه ممغا آلتماء ؤؤ-بمعلتا 
ولهذاإذنه، وجه علم قد الأذن هذا يكون أن ولابد بإذن، إلا يدخله أن لأحد 

؛عث،وهئ. قيل؛ محمد؛ مال،: ثعلثؤ؟ وس ثمل؛ جزل؛ مال،؛ ١٠هذا؟ من سألوا: 



إشاسواتوفرضاسواتاالإسراءبرسولاضه باب 

لر(؛ Jliلو أنه بمعنى مفهوم؟ لها هل الأسئلة، هدم إله"، بعث مد مال،• إله؟ 
منزلةؤيعرفوا يتحققوا، أن أوأرادوا يفتحون؟ لا أو يفتحون سوف إليه يبعث 

هواالتعإن.العاق معه؟ الذي هدا 

قال؛أنه وميأق بحم،ا ؤر ودعا بى هزحنا لأدم آنا مإدا لنا، ُردفج وموله• 
وقاو:١^٢، قني عألته مئم عأثته،  1٣٥دم أبوك ^١ له: قاو جميل ^ ٠٠

فإالأرض، ق آدم الإنسان؛ يقول ربإ وانيثر الصاى، بالابن مرحبا 
متنطعر،موال وهدا التكئم،، الموال من هدا نقول؛ المإء؟ إل أوصاله الذي 

ورسوله.باش آمنت، قل؛ 

حد0؟!صفة عل متمثلة روحه آدم وجد مائل؛ مال فإن 
اممهرصوان الصحابة من العلم عل ~واه~ أحرص لم؛، ولها؟ للث، ما فيقال؛ 

الخدين،.ق حاء كإ — وحدآدم نقول؛ عليهم، 

غرهإيراد ومن نفسه، عل الأمور هن«ْ مثل إيراد من الإنسان يمح و7ااذا 
فإللئ،به؛ ورحمت، عليه، وملم آدم، وحد نتجاوز؛ لا نتعا.ى، لا فنقول؛ عليه، 

ا.بجسيم؟ ممثلة روحه ؤلقول؛ 

الأول:ل مال ٣ وقال دانتفج« الثانته المحاء إل يما عنخ »م وقوله؛
ءقه؛ا،اف ضلزاث زمثاءَ ئن ذش ٣ ائن عيش بام ك «لإا 

بالأخارثز-ما وقالا؛ الأحرى، الألفاظ ل ساق يا بحم،، ل ^١ ب-يا 
١٠٠الصالح واللمي الصالح 

>اقإداقال؛ أن إل  ٠٠جنيل...قانتقثح الثالثة المحاء إل ي عنخ »م وقوله؛
يودعا يزحن، الخض شطن أعطل هوقد ^١ وتلم عده ، ٧٥١صل بثوثم، ^١ 



انالإيماب كت
٤٨٤==

سورةقصته ق اطه أنزل ولقد اللام، ءليه،ا يعقوب ابن هوت يوسما بحترءا 
أيرته،النوة رأته ولذلك،٧ وحمالا، وجها الناس أحسن من وهو كاملة، 

ؤآمرأُتاالنوة! هؤلاء قاك ئا لهن، العزيز امرأة كيد من وهذا أيد-رن، وقهلعن 
٣[؛• يوسف: ل ه ين ضئل ؤ، لتتها .إئا ثا سعمها ث ء مسه عن ف؛ها ؤود آمر 
أزتنقيذين سمت عليه؛ يهللعن أن الكلام هذا من يردن أنس فهمت، كأنبما 
[؛٣١]يوصف: ه آلجغ مبمالي ستكثا ننثن وجدة رءاثغ'لأ، *هآ لس ؤآعتدث إليى 

نمها؛عن حتى ذهلت، دالسكين، يدها تقهلمر واحدة كل بدأت رأينه فلعا فحرج، 
[؛٣١]يوسف:ملكَؤد،ره إلا هندا إن يثمل هتذا ما ش محس ؤبملن ؤدتهن ؤيئتن 

ا-لئسن.سطر أعش ولهذا 
من—وغيره مالك بن أنس قول وب؛ن هذا ب؛ن الخمع كيف مائل• قال فإن 
أحنكان وسلم آله وعل عليه افه صل الّثي ُرإن عنهم—ت الله رمحي الصحابة 

وجهارا؟الماس 

الناسأحن قوله! إن يقالت بان وذلك سهل، هذا ق الحمع الخوان! 
آدم•بك، كل المراد ولثس رمانه، ف وجها 

إلهانممح... ١^١^ الياء إل ثل عئ ررلإ وةولهصلالهصهوطم!
نوح،قل جعله من وأحْلا إّرامحل، بني من ؤإدرص بإدلئس،، أئا مإدا قالت أن 
علهادم إل واللام الصلاة عله الني ني، لل تسجرة ق يوحد كعإ 

اللهقول كذبه ووجه كذب، أنه شلئ، لا وهذا نوح، فوق إدريس أن وفيها اللام، 
]الاء:ما'ا[،من ؤأفتؤ مج إق أوحسآ ئ آو-ننآآثق، ودا تعال! 

[.٥٦]مريم: ه يا صدبمآ تعال! قال ني، وإدريس 
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يقول؛تعال اه إن ثم نوح؟ آياء من يكون فكيف نوح، بعد الأنياء وكل 
]الخدد:ا"آ[؛آلئتوه ذرقهعا ق و؛ثلثا دلة!وبم همي أرقتا لقد وؤ 

واللام،الصلاة عليهإ نوح فوق إدريس ولوكان ه، ذيقيعا ؤق قوله؛ فتأمل 
نوح،فوق ليس إدريس أن فيه ثلث، لا الذي فالصواب، الأية، لهده منافتا لكان 
إّرامحل•بك، ف يذكر لأنه إمرامحل؛ بك، من وأنه 

هداأن الفياهر: w_[0U ،]؛:عياه، ذكانأ ؤننه،تث دجل؛ ءيال وةولهن 
يعده.أوممن عنه، افه رمحي أنس من إما مدرج، القول 

ههاِذا قال: أن إل محانمخ... الحاسة الياء إل بنا عئ ررنأ وقوله: 
واللامالصلاة عليه هارون بحم،، ير ودعا مح>ن، وسلم عليه افه صل تبمارول 

لقوله:أمه من أحوه أنه الناس بعض فلن كإ وليس وأمه، أبيه من موسى أحو هو 
ولكنهوأمه، أبيه من أحوه هو بل [؛ ٩٤نطه; لأيبي،ه تلفي.هلمّقا لا يبغؤم أل ءؤ 

الأب.من حنايا أشد الأم لأن والتحنن؛ .ا التالهلفباب من ؤي-تنويمه قال: 
أنالإذا قا قح قال: أن إل الئادثة... المحاء إل بنا مج »ئإ وقوله: 

الحاوي.ثا.وذكر •،، • بحم• ل ودعا وسلم عليه افه صل بمونى 
هإذاثا قح قال: أن إل ئانممح... الثابته المحاء إل ^١ ١٤۶)^ وقوله: 

الأنبياءوهوفوق المعمور،، البيت، إل ظهره مخيا وسلم عليه افه صل بإبراهيم أنا 
اس.الهاء ق لكلهم 

ألسزرهؤوآل1تت، بقوله: تعال اممه يكره الذي هو الممور،، ارالس٠تؤ وقوله: 
منذإليه، يعودون لا ماللث،، ألم، سبحون يوم كل يدحله البيت، هذا لالطور;أ[، 

^١١وهلم آخرون، ملائكة يحدهم ؤيأق الدنيا، تعال اطه حلق 



انالإيهاب كت ٤٨٦

اللائكةوهل نظر، ذلك j ولكن الأرض، j الكعبه محاذي إنه قيل: وقد 
يهلوفونفلعلهم وبزا، -بمدا الألفاظ جاءت فيه؟ يدخلون أم به يعلوفون 

محنها•تنال، ولا ؤيدحلون 

الخديثر:وق واللام، الملأة عليهم الملائكة كثرة عل يدذ مما وهذا 
ضغيوثلقصش؛أز

أوسعوالثالثة الدنيا، من أومع والثانية عفليمة، سعتها والسإء أوثاجد،ا، را؛ع 
السقف،.اسع المسافة بعدت ما وكل الثانية، من 

ست،الست، هن.ا أن عل ، Jjbآلم تبعول يوم كل "يدحلمه وقوله: 
يعني:ومحرجون، يدخلون كانوا إن فأما واحدة، حملة يدخلون كانوا إذا ^ا ير، 

ذللئ،،أشيه وما الثانية، الساعة ق وبعضهم الأول، الساعة ق بعضهم كان إن 
ير.أنه عل واضح دليل فيه فليس 

لأنهبذللثه؛ سميت، المنتهى مدرة  ١١المنتهى السل.رة إل دهن،يلأ رريم وقوله: 
وعلعلميه اطة صل النبي أن أحرى: ألفاظ وق الماء، إل يصعد ما إليها ينتهي 

شانق يوم كل لأنه المدر؛ -يا ي،كت,_إ التي الأقلام، صرِيفا يلممع جعل وملم آله 
شاء.ما ويمحو يشاء، ما كتب وجل~ ~عز 

محروقة،الفيلة آذان  ١١ثالقلأو ي ؤإذا الملة، كاذان وزهها ررؤإذا وقوله: 
أوراقها.صّغره ق المحروقة الئق وشجر يرْ، ضخمة، 

ثلة،حع والخلال البق، سثونه: الئدر ثز كالقلأل،ا خ\ *موقوله: 
الخقهاءقال ولهذا تقرينا، وشيئا سع )الزير(، ءنل.نا: تسمى جرة ومي 

فآب•حمس سع إنبما الألت؛ن: تقدير ق اش رحمهم 



اسواتوفرض اسوات إش ه اس برسوو الإسراء باب 
٧٨٤^===============—=—=

أوصافها،تغيرِت ت يعني دغؤت،ا عثي ما اطه أمر من عشيها ررملتإ وقوله! 
•أعيانيا حتى تغإت أنيا ومحمل 

هوقولهوهذا حننهاا< من بمنتها أ0 بمسطح اف حنمح، ثى أحث ررقثا وقوله• 
اهس.من ]اكبمم:ا'ا[؛أي: تا ودبمزأليدرء تعال: 

^^^هئأنضنحنضوسممِفيهمزمثوت«
كلب؛ن كان إذا لاميإ ، — مدر —هكذا الوقت، نصم، —تمرسا— تستوعس، وص 

الزمن.من كثيرا وقتا تستغرق فسوف ممتد، وقت، وأحرى صلاة 

علوباك قرض ما قمال؛ ومئم عله اممه صل مونى إل رركزلت، وقوله! 
أمتك؛٠قإل اشحفيم١، ق١نأله ربك، إل ارّى قال• صلاة• خنسممأ محلت! أمتلئ،؟ 

أمتلئ،تتهلح ولن ت يعني إنرامحل بجي، بتوت قد لإق ديك، بجموف 
اللهلأمر امتثالا أقرب، الأمة هذه لأو الفارق؛ مع قياس القياس هل،ا ولكن هذا، 
والحيل،المكر من إمرائيل بمي عند ما عندهم يكن، إ ولهدا إّرائثل؛ بنح، من تعال 
ورماحهم،أيد-هم تناله يالصيد تعال اممه ابتلاهم لقد بل هومعروف؛ مما ذللئ، وغير 
تعالالئه ابتلاهم إسرائيل وبنو واحدا؛ صيدا صاد منهم أحد وما محرمون، وهم 

هومعروف.كإ الشباك، ووضعوا وتحايلوا، الصير، عن فعجزوا يالحيتان، 

الصلاةعليه موسى تحال افه بمر أن وحل عز اممه نعمة من أل والحاصل! 
وملم.آله وعل عليه الله صل للشي القول هدا فقال واللام 

حمتا،عى قحط أمص؛ عل لحمق رب، يا ئملت،! رف؛ إل( ررئرحنت، وقوله! 
،،^J،j2يطمون لأ أمتك، إو ^! حمنآ؛ عص حط قمنتؤ! موتى؛ إل ئزحنت، 

وبأر،ويعان، نارك رئا بع، أرئ أرل قتم التحفيس، ئانأله ربلث، إل ئارجغ 



انالإيماب كت
^=ٍ=ٍ^د=^ًٍ^صً_د======٨٨٤ 

لآمولإؤ، يوم ثو صلوات حس إيس محثدإ يا يال؛ حى ^٨^٢؛ ٠١١علته موتى 
صلاةوكل صلوات، خمس أ الحمد لك اللهم صلأه«، حمئوو يدلك عشر صلاة 

لأننات؛ ح عثر صلاة لكل صلاة، خمسين الحمح فيكون صلوات، عشر عن 
أنالتضعيف وليس ممرة، أصعامحج إل صعفح، مئة مع إل أمثالها؛ بعشر الحنة 
لأمثالها؛ يعشر حنة كل I المعروف، التضعيف، هو وليس بعشر، الواحدة تكون 

وتعال!سبحانه قال ولذللمثج بالفعل، صلاة خمسين صل الإنسان كأن يعتمِ هذا 
قال(تصلأْا<؛ حنوو لدلك عثر صلاة لآكل ولتله، يوم "كل '^؛^١^، ررحمس 

•صلأى يواب )خمسون ٠ وليس صلاة(، رخمون 

لهمحت، عملها دإ0 ختنه، له محش بمملها ملم بخسنه هم راومى وقوله؛ 
واحد0<اننسه محت، عملها مإف ثسا، محكث1، لم يعملها هلم بسسة هم وس عئرا، 

بيهول،؛ فهنا يعملها، لر فان بواحدة، والسيئة حسنات، بحشر ئكتب فالحسنة 
وهوالتعليل، فيه مبق ما لكن كاملة، حنة تكست، أما مبق وقل سيئا، تكتمط 
أنو؛ينا ذللث،، و الممصيل مبق وهد أحل، من أي: ■>وزوااا مذ ركها ررأد،ا قوله؛ 
أحوالرُله السيئة تارك 

عليهاض صل موسى إل اسهيت، حص ررهرلت، وملم! عليه اض صل قال ثم 
افهصل افه ومول يمال، التحقيق؛ هانأله ريلئ، إل اوّى همال،• هأحمته وملم 

مته<ا.انتحيت، حر زق ر نحنث، هد هملث،; وننثم: عليه 
خمة!كثيرة فوائد عل دليل الحديث، وهدا 

وحلءم اش قدرة ييان منها• ~ ١ 

)\(اظر:)ص:مآس.
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وملم.آله وعل عليه الله صل محمد لبيه تعال الله إكرام ومنها• ٢" 
سبحانهاش فان قالبه، وقوة واللام، الصلاة عاليه الرصول، حاش قوة ٣" 

ماالقواد كدب، ما ذللث، وْع العفليمة، الآيا1ُ، وأراه به، وعرج به، أسرى وتعال 
حتىالأدب،، ك،الا وعل اكاُت،، كإل، عل فكان طغى، وما البصر زلغ وما رأى، 
Iسمارا ولا يمتا ينفلر لا يصره 

لكنوسمارا، Jمينا ينفلر يتلصت،، تغربا مسمما حاء إدا انه الر من والعادة 
ومابصره، زلغ فإ الأدب،، كإل عل كان وسئم آله وعل عليه اممه صل الرسول 

يراه.أن له اذل ما تعدى وما ئمإلأ، ولا يمينا ذهب، ما طغى، 

له،قيح إذا إلا أحد يدحل ولا سمح، أبواي، له سقم، السإء أن بيان ~ ٤ 
ة-ث}و0ولا ألأءءؤ ضث ثم ققع ءرلأ وتعال! تبارك اممه قال كإ به، مقهلؤغ أمر وهد.ا 
الساءسمى وجل عر وافّ تالأءراف؛'؛ء، أإئا?4ه سؤ ف، اِمحل، يخ حق آلبمه 
محفوظا.سقما 

مسافةومإء مإء كل بين وأن سبع، موالت، الأن —أيصا~؛ وفيه ه~ 
عام.مئة خمس تليها والى سإء كل بين أن عل تدل أحاديث، وودت وقد طويلة، 

تحالافه لأن مسمؤع؛ )صوت يتكلم وأنه وحل، عز ارل4 كلام إثبات، ٦" 
يراجعه.وكان ربه، محاور وهو وسلم آله وعل عليه الله صل الثي كلام سجع 

القائمالمحتى هو الكلام إن يقولون! الدين الأساعرة، عل الرد وفيه ٧" 
تعرحلقت،، أصوات، هو إنإ واللام الصلاة علمه النبي سمعه ما وأن بالفس! 

أصاف،وملم عليه افه صل الرسول أن الدلالة! ووحه ا وجل! عز افه كلام عن 
بغيره.لا به هائنا الصوت، صار قائله، إل القول أصيفط ؤإذا تحال، اممه إل القول 



انالإيماب كت

محبتالكن حيث الأمة، هازْ عل فضلا واللام الصلاة عليه لومي أن ٨— 
٠، صلوامخمى إل صملاه خمسمان من عنهم لخفما ال 

العمور.البيت إثبامت، ~ ٩ 

♦ا-إئات،اللأئكة.

اللائكة.كثرة -إثبات، ١١

هذاإل ظهره مسندا لكن حيث واللام، الصلاة عليه إبراهيم فصل — ١ ٢ 
وتعال.سبحانه الله يهلاعة ا،لعمور الست( 

عليه.الكلام مبق وقد والحنة، بالسيئة الهم وفيه•  ٠١٣

التكرار،كثرة من يستحيي الإنسان وأن الحياء، إئبايت، 1 —أيصا— وفيه — ١ ٤ 
يتحمله.ولا الإنسان، منه يمتحى التكرار لكن أواوتان، الرة، عليه مون فمد 

يدلموات( الق لام— والالصلاة —عليهم الأنبياء ترتيّس( إن نقول؛ وهل 
الأفضلية؟ل الترس عل 

السإءق واللام الصلاة عليه عيسى لأن التفضيل؛ عل يدل لا أنه الحواب،؛ 
والسلام.الصلاة عليها ؤإبراهيم موسى إلا فوقه ممن وهوأفضل الثانية، 

ءإثه ثو 

حدساأمد، بن ؛يز حدسا العيي، هاشم بن اممه عبد حدثني — ١٦٢
ال؛هصل افه رئول قال قال! ماللئ، بن آس عى حدثنا؛ائت،، المغا؛رة، بن مثان 

رمرم،بجاء عجل م صدرى، عن همخ رئرم، باإل هاطلموا ررأتبمت، ن وملم عله 
تمأنوك.
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الثنائ،ثالت حدسا سأمه، بن حماد حدسا ^^٤، بن ستان حدس! — ١ ٦ ٢
عنهافه صل حنيل آتاه وسلم عليه اممه صل اممه ومول أف ماك؛ بن نس اص 

المنبهاستحتج منه، ص مس مصرعه مأحده، الغلنان ْع ينعم_ا وهو وملم 
دمت،من طنت، عثلهِفي نإ منف،؛ الث1طان حظ هدا ممال: علمه؛ منه مانتحنغ 

—يعني:امه إل ينعوف وحاء مكانه، ق أعاده م لأمه م رمرم، بإء 
ومدأنس: مال اللون. منتي وهو ماسممثلوه قتل؛ مد محمدا إف ممالوا: ظئزه—؛ 

صديم.ل الخط اثردلف، ارى كنت، 
أحترفيمال: ومت، ابن حدسا الأيلئ، نعتد بن هارون حدسا — ١٦٢

سمعنث،مال: ممر م بن اممه عد بن سريلث، حدش هال: بلال— ابن —وهو: سليإن 
ننجدمن وثر ثليه اشُ صل ، ٥١يزئول وله ض محدكا ه ثن محل 

وناىالخزام؛ اأنجي٠ ق وهو؛١^ إنه، يوحى اذ مبل مر ثلاثه حاءه انه الكمه؛ 
ومصوراد وأحر، شيئا فيه وميم ، ١^١٥يابتإ ثحوحديب بقصته الخدث 

ينظرفانه اف،، رحمهإ ثابتا سريلث، فيه حالف مجا نقول: هدا وعل ]١[ 
بالزيادة.يوحذ فانه محالفة؛ بدون عليه زاد وما يه، فيوحن، الأرجح 

منبه أسري وملم آله وعل عليه الله صل الرسول أن ي صريح وهذا 
الكعبة.مجد 

خاصهو بل الخرم، حمح يمإ لا الكعبة مسجد أن ق —أيصا— وصرح 
بمئةالصلاة تمهعيمؤ بان —سابقا— قلناه ما نتدكر وهتا الكعبة، فيه الذي بالمسجد 

هالأنه ملم،ا؛ ارصحيح ق ذللث، حاء كإ الكعبة، مجد ق بالصلاة خاص ألف، 
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منسواه فنإ صلاة أنف من أهصل هدا منحدى ق ررصلأْ واللام! الصلاة عاليه 
بى.واصح نص وهذا ؛، الكنهءارمنحي إلا الناجي 

منبه أمري وملم آله وعل عليه افه صل الرسول إن نقول! هدا فعل 
قكإ — الكعبة مجد هو هنا، الحرام والمسجد القرآن—؛ ق —كإ الحرام المجد 

الحديث—.هذا 

لوكل.لائ، ، عنها الله رصي هانئ أم بيت من به أمري أنه من ورد ما أما 
أنهُينهإ-؛ الحمع —ق حجر ابن فقال الست،، سقم، عن شق أنه ثايت،! حديث، 

اللك،—جاءه أن —بعد ونام فقام، امتيقفلء ثم هانئ، أم بست، ق الأول ق ناؤا كان 
هناكرمن به أمري ثم الكعبة، مجد ق لحجر اق 

كقوله!وجهه، ق الشخص مدح جواز عل الحديث، يدل هل قيل! فان 
الصالج...إاخ؟.باض مرجا 

فقدالصالح، الني ق أما تحية، لكنها مدحا، فلست، )مرحثا( أما فالحواب،! 
المراديكون وقد واللام، الصلاة عليه له أهل وهو الدح' ؛ذلل—، الراد يكون 
لومن فمنهم نحتلفون، المدح باب، ق والاس ، ^t_iليزداد له الشهادة ؛ن،للئإ 

وبعضانتمحا الصالحين، الله عباد ومن صالح، رجل أستإ الله! ماء ما له! قيل 
الكلام،بهمه لا يه، متمما ليس وهو شيئا، له هلت، فلو نفسه، قدر ، يعرفالماس 
فيثلر.

(.١٣٩٤رقم)والدية، مكة بمجدي الصلاة فضل باب الخج، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
(. Y٤٣٢/ )٤ الكر، أالعجم ق واممراف (، ٨٣/ والثاف•)١ »الآحاد ق وعاصم ابن أحرجه )٢( 

)آ(»فحالارك،«)ِا/بىأ(.



ub  اسلواتوفرض اسوات إش ه اض الإسراءبرسول
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قاوتوف ابن أنونا افجيبئ، ءش بن حزمله وحدمحي - ١  ٦٣
افوئوو أف محدث دو ابر كاف ماو: ماك نن انس عن شهاُت،، ش عن يوص، 

افصل جميل فنرل بمكه~ ~وآنا بجي نمق ررمج محال• وسلم علته اش صل 
ممتلئيهب من بطنت جاء ثم رمرم، ما■؛ من عسله نم صدرى، ممج وٌئئم علتؤ 

ق١ٍ^١■؛، إل بى قمج بثدي أحد م أطم4، م صدرى ى هأهزعها ؤإيإيا جأفط 
ثنداَل: امحخ. الدنثا: الياء لخازن الثلأ؛ ه جييل داَل اادئث1، المحا؛ جمحا 
علي4افه صل محمد معي لعم، محاوت أحد؟ مناك هل ت محال جريل. هدا هال! هدا؟ 

محإذاالديا ١^١٤ ج ٥^١ :- -ilJممخ تم، داَل; ري، ى مال: وئآ، 
صحك،يمينؤ مل نفي هإدا -مال:- أنوده يثارْ وعن أنودء يمينه ض زحل 

الفالحزالإئن الفالح ثالى قزمحا محال -قال:- ثم شهاله مل نثب ز؛ذا 
llJ- -: :١؟ ثن ى.؟زين! منق^ :Jوقذوئم، عنه افُ صز أد؛ هدا قا

زالأنوذةامالأنودةعننمهوصيلىاش،هامنيمامح، 
'•ءبجمحس'نإناظنبجمحامح:ش•■

•الثيء بعفى السابق الخدين، عن سياقه ق عنتلم، الحديث هذا ء ١ ] 

وعنأموية، الرجل هلءا يمين عن وحد الدنيا الياء لما أنه هدا: فقي 
ونفوسهم.أرواحهم يعني: بنيه، سم هي الأموية وهدم أموية، شياله 

عنالي الأموية إل نفلر ؤإذا صحلث،، يمينه عن التي الأموية إل نظر إذا 
المار.أهل هم والأحرون الحنة، أهل هم يمينه، عن الي الأموية لأن بكى؛ ثياله 

قالحنة أهل لأل واحدة؛ منزلة ق الأموية هذه تكون أن هأزا من يلزم ولا 
نمل•وهي المار، ي المار وأهل عليا، وهي الحنة، 



انالإيماب كت

شال،عن أمقل ينظر وأن يم؛ن، عن فوق إل ينظر الإنسان أن يمتع ولا 
النار،ق الذين رفع تعال اطه أن محوز أنه عل يالحز، مدرك محسوس، أمر هذا 

^.٠٧١تاللئ، ق الأرواح يعني! الحنة، ق الذين وأنزل 
الشال،من أمقل ؤإل اليمين، من فوق إل ينفلر آدم لكون قللث، اتسع فان 

رفعت،،المار أهل أموية تكون أن يمكن فانه يتسع إ ؤإن الفلاهر، هو فهذا 
واحد.مستوى ق شال وعن يمين، عن صارت، حتى أنزلت، الحنة أهل وأمودة 

وحزنهالحنة، أهل من كانوا إذا يبنيه واللام الصلاة عليه آدم مرور وفيه؛ 
الحنة.أهل من ؤإياكم محعلما أن اممه نسأل المار، أهل من كانوا إذا 

——قال؛ اقح لخازمحبما! ممال الثانيه؛ الثهاء آتى حى جزيل يئ مج نم ~دال؛~ 
يدكنمالالئإ، بن آنس يمال، ممع®؛ الدسا الثهاء حازن مال ما مئل حازيبمأ ل سال، 

اش-صلوات وإبراهيم وموشى وعيثي وإدريس ادم الثموات ِق وجد انه 
علتهآدم وجد قد انه يكز انه عتر منازل_هأا، كتف يسئ، ولم أجيى—، عليهم 
؛.١١..الثادنة. الياء ق ثإيرامم الدمحا، المحاء و الثلأم 

الحديث،وسياق وهم، المادّة الماء ق إبراهيم ذكره أن شلئ، ولا [ ١ ت 
منازلهم.يذكر لر ولهذا يضبهل، لر الراوي أن عل يدل 

قفانه إبراهيم أما موسى، هو المادمة ل الذي أن فيه: شلث، لا والذي 
المعمور.المٌت، إل ظهرْ أسند قل. أنه السابق، الحديث، ق تقدم وقد المائعة، 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠١٠



اضهإشالسهواتوفرضاسواتالإسراءبرموو باب 
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ظكاف صلوات بإذوص ونئم عليه اف صل اف ورثول جتيل م يل، محاوت 
هماو!هدا؟ من هملث: م، ئم —هاوث- الصالح وامحح مرحبابانيا١^٠١^ قال• 
\ذ3ث\ؤحبالبي ترحبا ممال؛ الثلأم؛ عليه بئوتى مزوت ثم ~دالت~ إدويس هدا 

ترونئم —هال!— موتى هدا يال؛ هدا؟ مى هنئ! —هال!— الصائ وادح 
عيثيهاق! هدا؟ ثن هنئ! الئاِلح؛ زالاح الئابح لأشما ثز-ما هماَل! بمحثى؛ 

زا[َََْ ء اً 
•مريم ابن 

مرورهذكر يعد بعيسى مررت ثم المتن، ق الشذوذ هدا كل غريب [ ١ ] 
الثانية.السإء ق أنه الصحيح! السياق أن وسبق وموسىا 

ترتسب،هدا إن لقلنا! السياق، هدا لصحة ونتمحل نصحح أن أردنا لو لكن 
ترتيبهعل الرتيب— عل —الدالة رثم( بعد ما يكون أن يلزم لا أنه لمعنى ذكري، 

٠!الشاعر٠ مول ذلك عل وأنشدوا ذكرى، ترتيب هذا بل اللفظي، 

جدهنادمذبنددلك، يم نادآبوه ناديم لليي مل 
الأب،سيادة قبل الخد وسيادة الابن، سيادة قبل الأب، سيادة أن ومعلوم 

ذكري.ترتيب له! يقال هذا لكن 

زالائنالفالح لأشما قز-ما هماَل! الئلأم؛ عي إراهم ص ئأ -هال!- 
ابنوأح؛ربي ثهايتؤ! ابن هال إيراهيما<. هدا هال هدا مذ هنئ —هال!— الصالح 

افصئ؛ ، ٧٥١ننول هال يمولان! كايا الأدصاري حثه وآ؛ا عباس ابذ حرم؛َأل 
٥٠ / ١ ) للزجاج النسوب القرآن® معاق  ١٠( ١ , 



الألما.'،اس كت
==ص=====^^===^^^^^^د==ن===

قاوالأيلأم®. صرف فيه أنتغ لنتوى هأت حص يٍ( عنج ررثم ت سلم و عليه 
علاممه ارهمزض وسلم! عليه اممه صل اممه وسول قال مالكات بن وأنس حرم ابن 

علتهموتى ممال بموسى أم حص بدلك ~قال~ صلاة خمسثن أمم 
^٨١٤.همين عي وص َ-قال:-ئئت: محك؟ عو زئك وص ^١ 

-قال:-ذلك،أ تطيق لا أقثك قإن زك واجع الثلأم: قاَلفيمثىه 
الثلأم،علته موتى إل مج،نت، —قال؛— سهوها قوصع ري واجنت( 

هلقمالت زبير؛ —قال:— دلال2،ا يطيؤ لأ أمتك ئإل ربلث، را"ى قال• 
زا-ىممال: مونى؛ إل وجنت( -قال،;— لدي! القول سدل لا حمئهمل وهل حمس 
سيرةيأئ حى جميل ؛؛، ادطلو، م ت~ ~ئاو ذي مى انتجث قد صلتات ربك؛ 

فيهائإذا انجة، أذحلث، تم قال:- - هل قا أذري لا ألزان قغشتها النتش 
ا4الث«.jإذاراث^ا ١^، ^١! 

قتاد0،عن تعيد، عن عدي، أف ابى حJسا المش، بن محمد حدسا - ١ ٦ ٤ 
قال:قومه— مى ~رجل صعصعه بن مالك عذ - قال: —لعله مالك بن نس أص 
 Jالتيل١ن ١^٠٠٢ لإن ١^، عند ك ررسنا ويم: ئيه اهُ صز ، ٥١ثبئ ئاjإذ

؛طتسث،هأتيت، ف، قاثطلز قأتيت< اوجلي، ( JUالثلأيه أحد مول: قائلا سمعنت( 
للييممنث، قتاذْ: قال وثدا<ا. كدا إل صدري قش/خ رمرم ما؛ مذ فيها يهب مذ 

أعيدم رئزم، بجاء شز قلم رردانتأحرغ طه؛ أنم إل : ؛lJ تابمي؟ نعي: 
الجارقوق، الراق، له• أسص؛'يقال ب،ت*ابه أين م وحكذ إبجايا حثي ثم ، ٥١٤٠
أتتناحم ائطلقنا م علته، قحميت( طرفه، أهضى عنت• حطوه يخ اكئل ودوذ 
جزيل.قال،: هدا؟ مذ ققيل: وسلم؛ عليه افه صل جزيل قانممح الدسا السماء 



اسواتوفرض اسوات إض ه اس الإسراءبرسول باب 
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د1َل;ميبث؛ي؟ زقي قل: محثدصلافُشولج، داَل; وسةتك؟ يو: 
آدمعل هأسا —ماو:- جاء المحيء ولمنم به، مرحتا وماو: لنا، ممثح ~هاوت- 

الئاتةالثناء ِفي لقل أيه ويكر بقصته؛ افدث وتاى و>تئأاا. عليه افه صل 
ولإذؤص، الرابعة وِفي يوثقن، الثالتة وِو الثلأم، عثهنا وقش عيس 

الثهاءائتهيناإل حص ايطلئنا ررئم :  Jliوتلم؛ علتهم الله صل هاروف الحامثة 
الأخثزحما مماو: عيه؛ مشت الثلأم عمحه ئوتى عل هت الئادتة، 

هدازب داَل: ممك؟! U مودي: ثش؛ ^ هيا الفالح، والئ الفالح 
م:- -ilJأش من يدحو مئا أكم ١^٤ أمته مى يدحل بمدى مكه علام 

افدث:ل  Jlijإيراهم«. عل يامحئ، الشامة المحاء إل ابجنا خش انطلقنا 
منانأصلها من ثمج أمثار أريمه رأى انه وتلم عليه اممه صل النه ثبي وحدث 

النهزانأما قال: الأمتار؟! هذه ما جتيل! يا ءسنئ: باطنان؛ ومران ظاهران، 
اكتو ^ م و\ص يالثز ثأثا الجة، 0يِفي اكاطنان 
تبموليوم م يدحله النمور، اكق هدا قال: هدا؟ ما يا قئلت،ت النمور 

أحدمحابإداءين أست، يم آجرئاعليهم، يحودوامحي لم إداحرجوامئه مللئ،، ألفث 
أمتك،بك،ا اف أصات، أصنت، مميل: القي، ثاحرت عل قئرصا خمروالأحرثن؛ 

آجر( iiقئتها يكر ثم صلأْاا؛ خمئوو يوم "كل عل محرصتخ ثم الفطرة، عل 
الخدين(.

عىأف، حديي قال: هثام بن معاد حديثا \دثثز,( بن محمد حدش — ١ ٦ ٤ 
علهاممه صل اممه رثول أف صنصعه؛ بن ماللث، ص ماللي،، ين آنس حديثا قتادة، 
وإييائا،حكمه كتلئ دمج، مى يطنن، ررقآتيث، فه: وراد قدكزثحوه، ؛ Jliوسيم 



الإيهاناب ضن

١؛.ئا«ا حكته تمئ م زئزم بإء شز ائثض، ثزاى ائحرإف مذ هئؤ 

الأربعة.الأمار مسألة إلا سبق ما عل زايو ثيء فيه ليس ~أيصا~ هذا [ ١ ] 
~فيالأول الحلءث وق السإء، ق والخمر باللبن أق أنه ت ~أيما— وفيه 

—معنا —الذي الحديث ^ا يكون أن فإما الأقمى، السجد عند حإ أق أنه سماقه— 
أعلم.وافه مرتن، ياولك أوق يكون أن ؤإما نلا~؛ —ك،ا الوكري الرتيب فيه 

ئالئلالظاهنان وآثا ائجى، ق ٥^;^ اكاطثان ١^١١؛، ءآثا وقوله: 
التشبيهعل معناه إن فقيل؛ هل.ا، محنى ق اش رحمهم الحالياء احتلف والماتاا 

والفراتالنيل هما ليس وأمإ والفرات، النيل يشبهان مران أمإ يض* البليغ، 
الأرض.ق اللذين 

نزلا.ثم هناك، الوقت ذلك ق كانا بل وقيل: 

منزمن، منذ موجودان المهرين هذين لأن المعقول؛ إل أقرب الأول ولكن 
واللام.الصلاة عليه الرسول بعثة قبل ومن المعراج، فثل 

أنهأعلم— —واش فالأقرب وسئم آله وعل عليه اش صل صدره نق وأما 
ليتحملالمعراج؛ عند ومرة الرسالة، أعباء ليتحمل صغر؛ وهو مرة مرتين! كان 

وجل.عز اش آيات من به سيمز ما 

عليهاش صل الّبي عليه مر ~اا واللام الصلاة عليه إبراهيم قول ول 
المالح؛الأخ قالت واللام الصلاة عليه ؤإدؤيس المالح، الابن قال: وسلم— 

إدريسإن ثم وملم؛ عليه اش صل المي أجداد من ليس إدريس أن عل دليل 
إسرائيل.بني من واللام الصلاة عليه 
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أوصل-،٧ جميل قول ْنهات مشتهرة، ألفاظ الإسراء حديث ل وقع وقد 
وسلم،عليه الله صل المي -بمريل فيها ترك منزلة إل وسلم عليه اش صل النبي 

هدموملم! عليه افد صل للنبي جمّل قال وسلم، عليه اطه صل التي ونجاوز 
احرقت،.أنا نحاوزتبما ؤإن اخرقت،، نحاوزما إذا منزلة 

أحاديث،فيه العراج وحاليثا الضعيفة، الروايات من هذا أن فالظاهر 
فيهعنهإ اف رضي عباس ابن إل سبإ الذي المعراج حال«ي.ث، وفيه كثيرة، ضعيفة 

~وافذللث، وسب، عفليتإ، اختلاقا محتلفة الصحيحين ألفاظ حتى ودبه، هس، ما 
العنايةس كبير حانسؤ عل ليسوا ذاك إذ الماس وكان مآ5ة، ق كان أنه أءلم~ 

أوينقص.فيزيد الإنسان، ينسى ربإ حوان، الخففل أن تعلمون وكإ والكتابة، 

فليسبعدي، بحثته غلام هو هذ.ا واللام! الصلاة عليه موسى قول وأما 
ونشاطه،لقوته للقوة، بالمسبة غلام لكنه الصغير، الغلام أنه ؛، JLlJijقصده 

المييأن العلوم ومن صغير، لموسى بالبة لأنه الصغر؛ مهللق به أراد غلام أو 
سنة.أربعون وله أرسل وملم آله وعل عليه اممه صل 

قالكإ الغبعلة، قصد ؤإنإ الخني.، قصد ولا أبدا، الميل يقصد لر وهو 
الحديث،.اسأن ل إلا حشن. ررلأ وملم! آله وعل عليه اممه صل الرسول 

كتاب،وملم: )٣٧(، رقم والحكمة، العالم ل الأنماط باب اللم، محاب البخاري: أحرجه 
٨(.١ رقم)٦ ويعلمه، بالقرآن يقوم من فضل باب ونمرها، السافرين صلاة 



انالإيماب كت

م1لايناكنى:همحوينثاين:ئار؛ ها"ا'-خدشئاوينّ 
عمابن حييني تقول.' العايه آبا تمعت محال! ءتاد0 عى ثنيه، حدثنا حعمر، 
اضصل الله رمول يكز مال! عثاس~ ابى — وملم عليه اض صل بكم 
ثنوء،؛؛.رحال من ّكانه طوال آدم ررموتى ت ممال له؛ أميي حنن وملم عله 

الدحال.ويكر جهثم، حانق مالكا ولكز مزبوع،ا. جند ارعيسى نمال• 
ننشتاذ ^؛!١ محثد، ;ن ثوم أ.تينا خد، ثن مد زخدكا -  ١٦٥

ومئمعآيه اه4 صو لإكم عم انى حدسا العالية، م ض قتادة، عذ عبد"الرحمن، 
علبيأ أنري وله ُمنرُ-ح وملم؛ عليه افه صل اممه رمول مال مالات عباس ابن 

سنوءة،رجال من كانه جند طوال، ادم زجل الثلأم علته عنزاف بن موتى 
يم الثأس«؛ تجن ض ش- أق الغلق ^٢٤ م اتن محش ننأ؛ئ 

ننمر،نن مح، ثكن إياه؛ افص أناص ايايت، 3، والدجال؛ النار حازو مالكا 
موتىلقل هد ومئم عله ١^ صل؛ ، ٥١ض أف يثئزها ةتادة كال هاو،ت سدءه؛ 

ظوهالثلأ؛ااا.

يءق ثكن ملأ •ّدّمح(آلخءكب ءابنا ثلمي ؤ تعال؛ نوله يريد؛ل>لك ]١[ 
وليسوالسلام، الصلاة عليه موسى لقاء من يعني• زالجدة؛"؛؟[، بن 

الأية•ل الأهوال وهوأحد ببعيد، 



اسواتوفوض اسوات |اى ه اه الإسراءبرسول باب 

مح؛ئَلأ:همم؛،منا-حJكامحينم ١٦٦
عنهاممه صو اش وئوو أف عثاس؛ ابن عن العالية، م ض هند، م بى داود 

قال:الأزرق، وادي هدا ممالوا؛ هدا؟®؛ واد ررأي ممال: الأزرق بوادي مر وملم 
ئأافلأمحة®، ب}ثأ,و ولث اك، من هاثا الثلأم ء أءإل 

ررثأوآظزقال: هزش، ثظ ^١: ررأيثنجةذه؟«، ممال: ثزثى، بج قل أش 
حطامصوف مى جثه علته جندة، حمراء ياقة عل الثلأم عليه مص بن يوص إل 

؛•ينتييمالهشيم؛ قال حبلِفي،^■^، ابى ثال، وهويم؛؛، ياقتؤحبه، 

 [ ١ t البيتحج كلاهما واللام، الصلاة عليهإ ؤيونس موصى فهذا إدن
رعهو والخوار راجوار®، ةولهأ لأن بالتلبية؛ صوته يرغ وكلاهما المعمور، 
الصوت.

عنمحلف ا؛ةان الحج أن عل يدل، ما صوف،® مذ جثة ررعلته ت قوله ول 
لايدري.معذورا، يكون وقد هر، ١١٥١١هو هذا حجنا، 

التمتئن؟.قبل النسخ عل دليل الحديث وهل 
جعلتعال اممه لأن للأجر؛ سحا وليس للفحل، سخ النسخ هذا الخوان،! 

قبلالنسخ وأما خمسة، وجعلها عنا، حمم، ؤإنإ بالفعل، الخمين أجر لنا 
وجائز.ممكن أنه شلئ، فلا التمآكن 

هق ثص 



انالإيهاب كت ٥٢

معذ ذاوي، عذ ج م ابذ حدكا الس، ن محمد وحدمحي " ١٦٦
م\5هيئ وملم عليه اممه صل اممه ومول نع برئا يال؛ عباس ابن عن القالية، 
ثاو:الأززق؛ زادي قالوا: هدا؟،<؛ واد »أي ثاو: صنا ؤامح-ينه 

عئثفلةلز مسا وثعرْ لونه مى ثدكز وملم...،، عليه الله صل موتى إل أئظر 
Pمال: اونادى«، بمدا  ٥٧بالي افه إل جواث له أمحه و إصبمئؤ »واصئا داود 
قال:يمت، أو هرثى دالوا: ةذه؟اا؛ سه ءرأي قال: ثق؛ عل آسا حر سريا 

ماراحلته لفت ئاهته حطام صوي، ج؛ة عليه حمراء ئايؤ عل يوص إل أئظز رركاف 
قدا

محضا:نصن،صطثئا -محمحثئ:ذ١لئش، ١٦٦
ظال:إنثظوب،سلإ؛الأيال، قال:كاعئلاينلإاسظكثواهس 

إلداiظئوا إبراهيم "أما مال؛ولكثه داك مال أنمعه؛ لم عباست ابن مثال محال؛ 
طءلمأمئومش،بجأءإف

امحِفيمحادىم*لاُ•إدا 
.مْ  اللهصل الشي يعني• صاحبكمار إق ررفاطروا وسلم: عليه اممه صل موله ا ١ ت 

شبيهوملم آله وعل عليه اممه صل محمدا أن والمعنى: وسلم، آله وعل علميه 
والسلام.الصلاة علميه بإبراهيم 

ءأ؛-هءو



jU ، اسواتوفرض اسوات إش هؤ اس الإضءبرسوو
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١  ٦٧ ~^-l_J  رمح؛بن محمد وحدينا )ح( ليث• حدسا معيد، بن قتيبة
ئاو؛وملم عيه اممه صل؛ ، ٥١رئوو أف جابر؛ عى الرم، أف ض الليئ١، أح؛ردا 

ورأيتسوءة، رجاو من 'كأئه الرجاو من صرب موتى مادا الأساء عث ررعرصن 
منعود،نن عزوة سها به رأبت، من أقرب هإدا ١^٢ عش مزيم ١^٠ عيثي 

-ينتيصاحمحم ثبها له رأبت من أقرب مإدا عش افه صلوات إئزاهم ورأبت، 
محلأسهاس«-وفيووونفثة- 

حلمهااا١Jئن رردحمه زنح: ائن 

وأماعليها، حلق الش صورته غر عل اللام عليه حبحيل رأى هنا [ ١ ]
الأفق٠مد قد حناح مئة مخا فله عليها حلق التي صورته عل 

الالذي العريب الرجل بصورة أتى كا رجل، بصورة ~أحيادا~ يأق لكنه 
مرةوأتى عنهم؛ اممه رصي الصحابة من أحد يعرفه ولا الفر، أثر عليه يزى 

جعلحبنا وحل، عز اف، آيات من وهذا عنه، اض رصي الكلى لحية بصورة 
الرجال.بصورة يتمثلون الملائكة هؤلاء 

مالالثمظ-؛ ق -ومازنا محي بن وعد رابح، بن محمد وحدJني - ١  ٦٨
الرهريعن معمز، أحمتدا الثراق، عبد أح؛تدا— عدت —ومال حدثنا زابعت ابن 
Jii : ثن نعيد ش ،،_^J^ ٤ ى ص;:^ :Jئيهاشُ صل ١^٠ دال ما

عليه، ٥١صل البي كعثه السلأماا، عليه موتى لقيتؤ أنري؛٠( ءاحى وسلم 
ثنوءةرجال من 'كانه الرأمن رجل _s^^، هالأ- —حسنته رجل ارمإدا وسلم! 



انالإيماب كت ٥٤

'قانإأخمئ ربعة *هإدا وملم! عليه اف صل الئى ثنته ينىاا.< ولمت، ~ءال1— 
أفتهوأئا علته اف صلوات إنزامم ررورأث ؛ ماو حماما، ش■' ديءأساا؛ مذ حرج 

هالأتمخمث؛شوفي:خذمح
إثكأما الفطنة— أصتث —أوت الفطنة هدث يمال! هشرئته، اللبذ قآحدت شئث، 

لنأخدثمحغنثمح«اال

أمور!والمعراج الإمراء ل مبق ما وحلاصة [ ١ ] 
واحدة.ليلة ق أنبمإ أولا؛ 

الهجرة.قيل كانا أنيإ ثانتا؛ 

مإء.الإل العروج ثم المقدس، بيت إل مكة من أمإ ئالئات 
الكعبة.مسجد الحرام، المجد نفس من أنه رابعا؛ 

النييينمن لاقاه من عل ملم اثه من الموات ق حصل ما ثم حامتا؛ 
وعلعاليه افه صل الرسول عليه يسلم كلهم واللام، الصلاة عليهم والمرملتن 

اللام؛رد ومدأ يقول ثم أحر، أحايين، مياقات ق كإ الملام ؤيردون وملم، آله 
الصلاةعليها ؤإبراهيم آدم من كان ما إلا الصالح، والني المالح، بالأخ مرحيا 

المالح.بالابن مرحتا فقالا؛ واللام، 
وجوه؛من فملها عل يدل وهدا الصلوات، فرض سادتا؛ 

واسطة.بلا وسلم عليه اممه صل المي عل فرصها تعال اش أن الأول؛ 
وهيوملم، عليه اض صل للرسول ليلة أشرف، ل فرصها تعال أنه الثال؛ 

المعراج.ليلة 
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البشر.وصله مكان أعل ق فرصها تعال أنه الثالث؛ 

لاثتنالتعال اممه محبة عل يدل مما صلاة، خمسين فرصها تعال أنه الراح؛ 
صالوارتجبخس ذاالث، حمق حتى ثرْ، ثعسقت رحمته أن لولا ، ١٦٠الناس 

صلاة.حمون الزان ق ولكنها بالفعل، 

يوحدلر إذ الإملأم، أركان س كغثرها لست، الصلاة أن عل يدل هذا فكل 
كافر،فهو تركها من بال احتص1، ولهدا البئر، هذا بلغر الإسلام أركان س ثيء 

أصحابكان المشهورين؛ التا؛عان س وهو الله رحمه شميق بن عبداض قال كإ 
الصلاة.إلا كفر تركه الأعإل من شيئا يرون لا وملم عليه اممه صل الرسول 

منأفضل المقدس محت أن عل دلل هناك من المعراج وقوع هل قط؛ فإن 
الكمة؟.

لذلك،هناك، الأنبياء غالب لأن المقدس، محت إل به أمرى إنا لا، فالخواب: 
الواقع،هوق كا واللام، الصلاة عليه  ٢٠؟؛-يصل أن أجل من هناك إل به أمري 

البوي.السجد ودون الحرام، المجد دون أنه بالإجاع الأثمى والمجد 



انالإيماب كت

uU  والنسأاثدجاوميم ابن ذكران4سي،أ فى

بناش عبد عى ناؤع، عن مالك، عل قرأت قال؛ محي بن ءش حدقا - ١ ٦ ٩ 
زجلاهزأيئ اذض عند لياله لأأو}وأ قال؛ ونئم علته الله صو آفه رثول أف عئز؛ 

مداللمم، من راء اسق ما كأحثن يمه له الرجال، أدم من راء أنث، ما 'كأخس ادم 
باقي،،يطول، رجمح~؛ عواتق "أوعل رجلم ءل ^١ ماء، مطر مهل رجلها 

أعورمطط جعد برجل آنا إدا يم مريم، ابن اثثّتح هدا لقيل• هدا؟ من مسألتت 
الديال«.اكسح شل:طا كدا؟ ثن المن 

م-؛و اص،طكابمع-:ش: ا،أا-يدثثائاوينإنخايى 
،٥١زئول يكز عتز; بن ، ٥١عد مال مال: عن عمه-، ١^؛ -زهو: موسى عن 

ساركافه ®إل ممال! الدجال؛ ائسح الناس ظهزال يوماثئ وسلم عليه افه صل 
عشهعثة -كأن من أمث الئياَل اكسح أذ 1لأ 1صز، شز وممال 

عندسثنام الق الثتله ررأراف وسلم! عليه اممه صل الله رسول وقال قالت طامهءا؛ 
منكثته،بس لمته ثفرب الئج١J أدم من يزى مآ ُكآحنن 1دم رجل مإدا اثكع؛ه 
يطوفبثهإ وهو رجل؛ن مممل عل يديه واصنا ماء، رأئه بمطر الشعر رجل 

جعدارجلا وراءه ورأيت مريم، ابن المسح ممالوا! هدا؟ من مقلت! ياكت، 
علزاصثا:دئه قطن، اتن الثاس من ر5ث ثن ُكاى القش عم آغزز سا 

الديالء.الشيع هدا قالوا: هدا؟ ثن قئلت: ياكت،، طوف زجلي، قممل 
عمن؛ابن عن _L^، عن حنظله، حدسا م، حدثنا منط ابن حدسا — ١ ٦ ٩ 

الئأسنط ادم رجلا الكنبه عند ١ارأيت قال! وسلم عليه اممه صل الله رمول أف 



اسحابجمواسةاممجالو1بد،ذض 
ءً ٥٠٧ً==س==ً=^^=^=ً=ًًًٍ==^^=^ً= 

هدا؟مذ مثألئ،! رأئه—؛ بمطر ~أوت رأئه ينقب رجلم. عل يديه وانيعا 
هال-؛دلك أي يدري لا مريم؛ ائذ اشج -أو؛ مريم انى عيني مثالوا: 
اكنىكئةذزكلأا;ذثناءَة ثنأ:خ 
الدياو«لاأ.اوئسح دم1لوا: ثذ_l؟ ماك: ئن؛ 

ؤإقمابه تعال اش لمه المسيح، يمي السلام عليه مريم ابن عيي [ ١ ت 
المح■مى يالأعور والدجال اءتايا[، لالأه اض ؤسول همر،يم ابن ثبمى ألمسيح 

كإالمسيح، والصواب; بصواب، ليس هدا ولكن المسح، يقول؛ الناس وبعض 
الدحال.المسيح فتنة ومن والمإت، المحيا فتة ومن الصلاة، ق منه بالله ستعيد أن أمرنا 

يمحلأنه كيلك؛ سمي الدجال فالمسيح وهدا، هدا فرق؛؛ن هناك ولكن 
والسلامالصلاة عله مريم ابن همي المه^ بنإ كالر)ح، فمها ويبر الارصن، 

برئ.إلا عاهة ذا يمح لا لأنه بذلك سممي 
الرسولرآه والسلام الصلاة عليه عيسى أن الأحاديث،؛ هذه ق وتقدم 

إشكال،وهنا الدجال، المسيح وراءه ورأى يهلوف،، وسئم آله وعل عليه الله صل 
الأنبياءورؤيا المدينة، ولا مكة يدخل لا الدجال المسح أن ثبتر قد أنه وهو؛ 

مريم؟ابن عيي حلما الدجال المح يرى فكيم، وحي، 

وجه؛ن؛أحد من ذلك عل دالحواب 
و؛عمث،،أرسل إذا المدينة ولا مكة يدخل لا الدجال السح أن الأول; الوجه 

يكون.فقد ذللئ، قمل أما 

لكنهاالأنبياء— ص كانت، إذا حما كانتا —ؤإن الرؤيا يقال؛ أن الثاف؛ الوجه 
المام،ق ربه رأى وسلم اله وعل عليه اطه صل الّثي أن بدليل كاليقفلة، ليست 



انالإيماب 9هت

وش قال: اكلة؟ ي رآْ هل سل: تا ولهدا ي!_، يرام أن بمض ولا 
كواغفليس اليقظة، واغ باعتبار اليقظة، وبين الرؤيا ب؛ر، فيفرق أرام"، 

الشيووصف الونت،، ذلك من موجودا ليس الدجال أل العلوم ومن 
؛الحثامة حديث ل شكا الإنسان يريد مما الوصف، حدا وملم عليه اف صل 
تحنالخامة وحديث، الوصم،، هدا يaلالق لا الخثامة حديث، ق وصفه لأن 

.شتر؟ لا أو يثبت هل اف، عند والعلم منه، لث، ثق 
مقةرأس عل ث؛مى ررلأ أنه وملم آله وعل عليه اطة محل النبي أخثر ولقد 

الآنضكمحصمحاامحما'ُآروجه وعل نته 
واللأم~الصلاة عليه الرمول حديث، ~حين الأرمحى وجه عل الذين فكل 

منة.مئة رأس عل يبقوا لر 
أنبه بمب؛ن فرمحا يكر ومئم آله وعل عليه افه صل الرسول أن الحديث، ول 

اليمنى.العين أعور وهوأنه بإله، ليس الدجال 

بعدحادُثح وأنه بثر، أنه منها: هدا، س أعظم فروق هناك قائل• قال فإذا 
ذللث،.أشبه وما للفناء، قابل يكن، لر أن 

وجهئن؛من ذلك عل ابواب فتقول؛ 

يتمكنولر الإنسان، أذهثست، حدنت،— ~إذا العظام الأمور أن الأول؛ الوجه 
واصح،حمى دليل وهو حي والعور به، الاستدلال ل العقل ستعإل اس 

(.٢٩٤٢رقم)الجا،ة، نمة باب الفتن، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رنموامنا، رآها ومن والعتمة العشاء ذكر باب الملام، مواقت كتاب البخ١رىت أحرجه )٢( 

(.٢٥٣٧رنم)مئة...«، »لأاق قوله.: باب الصحابة، نماثل كتاب لم: وم(، ٥٦٤)



tyUوالسيحاسج1لالسيحابن)

هدهإل وملم آله وعل عليه افه صل الرسول أحاله ولهذا تامل، إل محاج لا 
الُلأملأيلأمحاجإلشأولل'خم•

بإله.ليس أنه عل أدل كان نقصا، كان ؤإذا وقءس، العور أن الثازإت الوجه 
عينانله وعلا حل الرب أف عل الحديث، -بمدا الئنة أهل استدل ولقد 

لبينهاثنين، من أكثر له كان لو لأنه قالوات ذللث،، من أكثر له وليس فقْل، اثنتان 
وسلم.آله وعل عليه الله صل المي 

***

عنالز،ُري، عن عمل، عن ثئ، حدثنا تعين.، بن قتثه حدس، - ١ ٧ ٠ 
عليه^ ٥١صل الل4 رئوو أف افه؛ عد بن حائر عن اوحمن، عد بن لته تم 

الشسثث افُل س انخر ل نمئ، مح:ثل ظ:ش ر)َلئا ال: قظ 
إلثه<ا.أئظئ وأئا آيايؤ عن قطفمق 

بنيوص مال• وهب ابن حيكا بجط، بن حرمة حدتح، -  ١٧١
قال:أيه عن الخثاص، ئن عتن ئن اممه عد بن ناب عن شهايب، ابن عن يزيد، 

أطوفرأيتني ثائم آنا ررببجا يمول،ت وملم عليه اممه صل اممه رسول سمعت، 
رأسهتtراد، ~أنت ماء رأئه يطمر رجلم بتن الئنر تمط ادم رجل ئإدا بامحنبة، 

جيمأحمر رجل قإدا ألممئ دمث، ثم مريم، ابن هدا ^١: ١٥هدا؟ من ملت: ماء— 
الديال،هدا؟ ثن ينئ،: طافأ، ظ همك _-كأن لئأس اط 

'٠ئتي<<ا ؛ش الناسخ أهزب، 

جيجمُُ،ارأحمر وهوقوله: الدجال، وصم، فيمن نحدْ أن قل وصم، هدا [ ١ ] 
ذللثؤ.أشبه وما العين، أعور وأنه للط.، رجل بأنه يوصف هورجل ؤإنإ 



انالإيبماب كت

حدساالْشى، بن حجير؛ا حدسا حند_،، بن رهثر زحدش "" ١٧٢
بنتلمه أنج( عن القفل، بن ، ٥١عند عذ تلمه—، م ابن —وهوت العزيز عبد 
رأيتنيرركد وتلم! عليه افه صل افه رسول قال قال؛ أيبغ عن الرُمن،، عبي 

لماكدس بمن بى أئياء م( سأكنير منراي، عن، سالي ديريم( ابجر ِفي 
الهلإآخإيظطوز،صقال:هنس محمتمحبمظهم;ث،هقط؛ 

ضتىةائءبجل،لإاِوجائمحامحلإا ثيء1لأمحمحالأ، 
قائمالثلأم علته مريم ابن، عيثي ؤإدا ثنوء0، رجال من، آكانه جعد صرب رجل 

الثلأمعلته إبزاهيم ؤإدا الممض، منعود بن عروه سبها له الئاص، أقرب يصل، 
قلهاقأ،تهم الصلأ0 قحاست، متة- ~يني، صاجبجم بؤ الثاس أثب يصل، مايم 

عي،٣ الأار ضا-م، ^١ محقي يا قائل: قال الفلاة؛ من قنعت 
,دم((لاأ.ظثفتإيبمأوا

 [ ١ t )الفوائد!من الحديث، هذا ؤ

للشيالمقدس يستإ تعال اممه رفع حيث وجل،، عر الله آيات، من آية أنه — ١ 
إليه.وهوينفلر ؤيصفه إليه، ينفلر وجعل وملم، آله وعل، عليه الله صل، 

القز،ئغ القئز أن ااواءLJم وملم! عليه اممه صل، لقوله شاهد وفيه ٢" 
وحلعز باممه تعلقلث، واشتد ١^١^، اشتدت فما الكزد_،،اراا، مغ المرج وأف 

فلأن،إل كدا، إل ا أذم،؟ أين تفتكر، وجعلتر ازكزبة، اشتدت إذا وأما هرجت،، 
فرمح.الفرج أو فاطم تحت،ءوعإلاف،، إذا ظإليه،أما 

نحرمح،)ص:خ"؛'؛(.-تقادم 



السيحامحس«(وامحاسج1لوابد،ذ$ر 
٥١١=ذ^=========^==ً=ً== 

فيذهبأذهب؟ أين قال• الكرب، بيم امحمتدت إذا اليوم النامحى من وكشّر 
ذللئح،أشبه وما فيه، يعالج الغلاف المتثني إل أويذم، يستجديه، لفلان مثلأ~ 

يعنيولا الأمر، له تعال اممه يثر إليه؛ الأمر ورفع وحل، عز باممه أنزلها لو لكن 
يزيلالن>ى هو السسس، ذللئح أن يرى لا ولكن يفعلها، بل الأسباب فحل عدم هذا 

حصل.ما وحل عز اض ييسره لر إذا أنه يعتقد بل كربته، 
هل.هوملم عليه اممه صل الض لحقت كإ الأنبياء، تلحق الكزبج أن ٣" 

كذبوه،لأنيم القلءس؛ ستا عن ؤيسالونه يتحدونه، جعلوا حخن العظيمة، الغربة 
ليسهذا ليلتلئ،، ق ثح ف )م الياء، إل يم الممد>_، بيتا إل تلءه—■، كيف، وقالوا! 

علميهافه صل المني يتحدمثا المي الواقعة هذه من وانحذوا ا ينب وهذا بصحيح! 
الكلامبيذا يتحدث، محمل• هلمءا وقالوا؛ إياه، لتكذيبهم سلتا عنها، وسلم اله وعل 

إنوقالوا! عنه، افه رصي بكر أيير إل وذهبوا محنون! ؤإما كاذب، إما فهو 
ذللثؤومن صادق، فهو بذللث، يتحدث كان إن قال! وكذا، بكذا يتحدث صاحبك 

عنه.اممه رصي الصلءيق سمى اليوم 

منوأنه المشاهد، يالخاصر الغائس، تشبيه عل دليل ~أيصا~! وفيه ٤" 
فإنالموكيل•، هو أعلم— —واف ذللث، من الغرض إن ثم العربية، اللغة أسالسس، 
الذينهؤلاء يرى كعا مؤكدا، هؤلاء رأى وسلم آله وعل عليه اف صل الرسول 

معأو معه، المطلوب به محصل معلوما سببا الإنسان يتد —أحياثا— ولهذا 
هذهبان تعتقل، أن ولابد الشرعية، بالأسباب تحمل أن فلأين، محصل، لا نم غره، 

مادمتاف، عل إذن فالاعتياد وحل، عز اف بتقدير أسبانا كانت، إن،ا الأسباب 
•اف عل اءتمل٠محت، فقن• محبنا، يكن لر تحال اف لولا المس—، هن>ا أن أعرفج 



انالإيماب كت
 ==٥١٢

الصلاةعل، إبراهم أم وجنا شك، لا للإحراق ب هي الار؟ا أرأيتم 
تعالا، ااiJقال وملاما، برئا صارُت، الوكيل، ونعم الله حبنا وقال؛ فيها، واللام 

اف،ترخمهم العلياء قال وملأتا، بردا فكاست، لالأساء;ها'[، ؤسأنماه يندا َؤؤا ؤ لهات 
ؤَؤذاقاوت تعال اف لكن مالكه،  ١٧لكانم،وجل؛ عز اض يقل لر لو 
أعظم.بل رمكم،(، عند كأي، ر  ١٠۵٥أندآ 

لكنغلط، ^ا المئب،- نسيان -مع الأسباب، عل الاعتياد أن والحاصل: 
قادروجل عز اف، وأن اممه، هو سنا جعلها الذي أن عل الأمبابح عل الاعتياد 

اف،صل الرمول كان لهذا به، بأس لا هذا تنني، لا وأن منا، تكون لا أن عل 
والأسباب،الواقعية، الأسباب، يفعل وكان المتوكلن، سيد وسلم اله وعل عليه 

الثيء.وجود أوقبل الثيء، وجود بعد ّبب يحنى: الدافعة، 
٠٠٠



اا،درتالنتهىذم ي باب 
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uU ذكرب،رةاسدض،|^؛

ج;نخدي أتانه، أثو خدننا شثة، ر نن تكر و وت -  ١٧٣
تحرنن اض عد عى حميثا حرب؛ بى ورمر تحر، ابن وحدسا رح( تنول• 

عنمعول، بن ماJاك عيثنا أير، عدئنا نمرت ابن مال، مقاربه—؛ —وألماظهم 
الاثهبزئول انري لع يال،؛ افه عد ض مثْ، ض طلحه، عى عدي، بن الربثر 
إليهاالثادنة، الثعء ومح،ِفي الْثهمح،، بدرْ إل به اسهي، وملم عنه اطه صل 

موبجابى بؤ تبمل ما ينجب يإمحا ببجا، يمحقن الأرض ئ به يغرج ما بجب 
هأغطئهال، دم،؛ من مزاش : هاJ بمش ود هالا: منها؛ ممص 
-نو\ج؛وأعءتي الحمض، ١^^١^، أعطن ثلاثا؛ وملم عليه افه صل النه رمول 
اأئنيإت،امسا أمته مى ياش لم لمى وعفر المرة، نورة 

الراوي،من وهم هدا أن الفلاهر الثادتة« الئعء ل اروهل هوله: ]١[ 
السابعة.الماء ق أنها والصوار_،ت 

اعتليما أفضل من لأتيا الثلأُث،؛ هده وملم عليه اممه صل وأعهلي 
خمسينأععليها الخمس، الحالوات وهي: وملم، آله وعل عليه افه صل الرمول 

ايزان.ق خمسون وهي بالفعل، خس إل حففت تم صلاة، 

ماأس يثؤث لا ؤ تعال؛ قوله إل ويشر البقرة، سورة خواتم وأعتلي 
1وصأآقهتآ  01وذنآ ب ناآكتظ ^٤^١ ثاَص، ي ص ي 

ألن١ ي< 3؟ زقآ ثدأ من وض فئ كظثهء "^١ شق % وء 
أصثل س تزن ك س ة نآغنن ؛؟١ ص يبأ ئ ثلائآ 



انالإيماب كت٤

دعوناما ض، والحمد أعطيناها، كلها حمل عشر لاوقرة؛ا"مأا[، ه آلءكتهم!رك>. 
البقره.سورة خواتيم أعطي قاوت ولهذا إياها، أعطينا إلا منها بواحدة 

منعل حملت، الخي الاصار من أي: ه تقتدي وشل تحال: وقوله 
واللامالصلاة عليه موسى قوم قصة ل التوبة مروحل من أن ذللث، ومن قبلنا، 

صاحبه،ؤيمتل سكينا، ياحذ واحد كل أن بمعنى أشهم، يقتلوا أن خاصة: 
ألقىتعال اض أن اكرين: بعض قال ولهذا قصد، عن وليستنج عفوية، فوصى 
محنةأما ملث، لا وهذه أمامه، من ؤيقتل ينهللق، أن واحد كل وأمر ظلمه، عليهم 
وسديدة.عفليمة 

يام،عل ذنبه كتب وقد يصبح اذن_، إذا متهم الواحد أن ذكروا: وكذللثؤ 
عليها.الله مر فه— —والحمد الأمة وهذ0 فضيحة، —أيصا— وهذه بيته، 

تعال:قال، لهم؛ احلتإ طثبامحت، عليهم اطص حرم بفللمهم، —أيصا— كذلك 
ءثؤم-رمثا وآلمي أتمر ومحنت> ثلمي ذتم، ًكل حرمثا ماددأ عل وؤ 

سريعتناق طه— —والحمد هذا ١[، ؟؛٠ -حلئ ماإلا ا سمومه
؛__،قدرا علينا محرم قد لكن مرعا، ذنوبنا سك، ثيء علينا بمرم لر ممتغ، 

من—وهما والتمر اللحم أكل نحني، له: وقيل شخص، مرض لو كإ الذنومحبح، 
هذاله قدر اطه أن يعني: قدرا، منه ممنوعا صار أكل؛ إذا يضر0 كان فإذا الءليثا>ت،- 

يضرم.ما ، سرعا؛تجنسمأمورا كان ؤإن ذللثإ، من ليمتع المرض، 
ءحنادتؤااالliمقا مذأمته باطه يئرك لم لنذ *وعفر الحديثإ~: هذا ~في الثالثة 

يثرك.ز كان إذا النار، ق ثم الإثم، ل الإنسان تقحم التي الذنوُب، يعني: 

التوحيال.وتحقيق الثرك، باجتناب لها يغمر أما الأمة: هذْ خصائص من ولهن.ا 



^،Lm،jjuذم،،ي، باب 
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اضتوحيد الثلاثةI و1نواعه التوحيد تحقيق فضيلة عل دليل هذا ول 
وصفاته.وأمإئه والوهته، ربوبيته، ق وحل عز 

مدرةروية بين الخْع من الله رخمه النووي ذكرْ ما أن عل تنبه أن ونول 
قأصلها أن من السابعة، ق أما من حاء وما السائمة، السإء ق المنتهى 

السابعة،ق أما هاJا من الأصح الحديمثج السابعة ق وفرعها السائمة، 
هومن الراوي حالف إذا أته المصهللح— —ق اش رحمهم الحناء عند ومعروف، 

فروايتهمادة.منه، أرجح 

الخوام"؛ابن ~محت عباد حدثا الرهرامحث، الربح أبو وحدثم، - ١٧٤
فص وج: م ، ٥١١قزو ض ممن أن زث الث قاَل:  tch\لأتا 
رأىوملم عليه اق، صل البي أف مسعود؛ ابن أحثرفي قال• ؤ موسمحر 

■جّاح َئؤ بّش له ■جنييل 
الش1؛ابي،عن غ؛ااث،، بن حمص ^؛^١ صيبه، أن بن آبوبكر حدينا — ١ ٧ ٤ 

١^٨٠؛عاثه حتيل وأي مال،: ه رأئ ما الواد ؤتاكJب ما3،! ، ٥١١ؤتل عن زر، عن 
•جناح بلؤ مثا له 

عىمعثه، حدثنا ابئ، حدس، ١^^^، معاذ بن ، ٥١١عثد حدسا — ١٧٤
لد؛اثن  otوأٌ مال، ، ٥١١عد عن ممن، بن زر تجع الشتابي، ئثماف 
جناحمته مت، له صوتته، ح؛ريلل، رأتم، قال؛ ه آلمحكتآ 

إداؤرأكني ت تحال ، ٥١١هال — الجم سورة ق —التي الأية إل يشر هالا [ ١ ] 
هوى؛إذا بالنجم تعال ، ٥١١أقم "٢[؛ ١ ه علكا وما صاجهؤ ثل ما  ١٥?يؤك، 



انالإي4كتاب 
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فتحترقالشهب، منه تطلق إنه إذ النياط؛ن، احترقت هوى إذا الجم لأن 
.[ '١ تاكافات: ه هياب؛اذٍا ؤهأن؛عهأ تعال! قوله ق كإ الشياطين 

عوىوما جهلا، صل ما أي• ^ ■مئ وما صاحأف ثل ما ؤ وموله 
اللهصلوالت برمحي، ويعمل علم، عن يتكلم والسلام الصلاة عليه فهو محمفها، 

العيلأن الرشد؛ من عنده لما غوى وما العلم، من ءندْ لما صل فإ ءاليه؛ وسلامه 
صدفالضلال ]اوةرْ:ا'ه؛[، ه آلي بى أزقي محغن وف تعال! قال الرشد، صد 

الخهل.هو والضلال العلم، 

أنهالتوبخ! ووجه لقريش، توبخ فيه ه ■مكا وما تايقهت ثل وما وةولهت 
فكيفوأحواله، به، ونأصله، ؤيعرفون صدقه، يعرفون الذي صاحبهم 

يضللونه؟.

عنيتكلم ؤإبا هوى، عن يتكلم لا أي؛ ه لص ض وومايطى تعال؛ ومحوله 
وتمذا•حدا يتكلم النارس من وع٩ر٥ الخر، قصد 

وليسالراجح، القول عل القرآن به يراد محم إلا ئو ول؛، وقوله؛ 
الرادبهالثق٠

~تماومحلم علميه اتله مجل به يتملق ما أي؛ لءأئه جم، 1لأ هو وات وموله؛ 
وحءٌ،يوحى•إليه" يوحى 

قالكإ واللام، الصلاة علميه جبمريل وهو آلمقؤكاه تديد وعقتهء ومل؛ 
٢[.• ]التكوير: مكر،ه ذك،آلمبم، عند م، وذتم، تعال؛ 

علا.أي؛ فاستوي، حسنه؛ هيئه أي دومرة؛ ه وذومثوذامحتوكت< وضلهت 



سيرةالنتهىدذكر باب 
̂ ٥١٧ً—ًس=^^=^=^==^=^ًًٍ===^ 

الأفق•ل صار حش ارتفع ؤو*وإلآؤآ'لآءه 
للعالإءقولان فيها دنا، ه آوأدن مسم، ئاب أج؟ ئثدك دثا ثم ؤ وةولهت 

ْنومنهم وجز، عر الرب، عل يعود الضمتر إن من.طود' منهم اف؛ رحمهم 
بمييل.- عل يعود الضمتر إن يقويات 

واللام.الصلاة عليه حبمريل عل يعود أته اكمن! والصحح 
قربه.إل إشارة هذا ه أوأدن مص؛ن عاب ج^'قؤادا ثدك دئا م ؤ ت وقوله 

أوأف يأئة إك لأرسلقه ت تعال قوله ل م؛لها ه أدن وؤ ت سحاته وقوله 
هوأدنى.بل يعني• ١؛، تاكاغات؛ما؛ مزدربك>ه 

أي:عبده، إل فاوحى ١[، ]الجم:• تآ تدوء اق اوى ؤ وقوله؛ 
أوحى.ما اطه عبد إل أي: _، إل جتؤيل أوحى 

رن؛■ ١٧ؤإت و؟ تئ ما ْلا قتنأة؛ ه رأئ مآ ١^١؛' ؤتاكنب وقوله؛ 
ثانية،مرة أي: أحرى، نزلة رآه اش- رأى أنه: معناه -وليس جمّيل رأى ه ثق 

الحال.الكان ذلك ي أي التتهى، مدرة عند فوف( من نازلا رآه 
منيغطها ما يغطها ه بمش ما آلندر، يض إل غص أثأؤة حثه بمدها ؤ وقوله: 

العجيبة.والأمور والبهاء، ا-دن 

صالةمن شيئا سفي لر ما آلندؤ؟ بمثى ؤإد تعال: قوله قائل• قال فإذا 
الثانية؟!هي)يغشى( الأول، ريغشى( لأن ا،لوصول؛ 

مزألةؤإنمبلجم تحال؛ كقوله والتفخيم، التعغليم به يراد الاتهام هالا فنقول: 

٣(.١ ٤ )صن اهٌ رحمه العلامة شيخنا لفضيلة الصافات سورة نفسخر ينفلرت ( ١ ) 



انالإيماب طن
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عظيم.ثيء أي• تط*؛خما[، ه ماغثيمم 
آلهوعل عليه اش صل الرسول بمر أن ت أي ه 'لئ آل؛تزوما ؤع ما ؤ وهوله! 

لهيؤدن لر ما إل ينظر فلم اعتدى، أي: طغى(، زل،)وما ما أي: زلخ(، رما وملم 
والسلام.الصلاة عليه أديه كإل من وهادا فلره، نق 

بهمفعول إما قيل؛ الك؛رى، ه آلكخث همؤ ءاينت يى ف، كد ؤ تعال؛ قال ثم 
الكثرى.الآ؛اُت، من رأى أى: ورايات(، صفة أما والصحح: وررأى(، 

لقدالمعنى: صار ثان، مفعول الك؛رى إن قلنا: إذا أننا القولين، بين والفرق 
رأىمعناها: صار لايات، صفة الكيرى إن قلنا: ؤإذا ريه، آيات من الكيرى رأى 
ثيء*كل أير هي ليت ولكن الكثرى، الاياتر من 

هوواللام الصلاة ءاليه النيئ رآه الدي وأن فتدل، دنا الذي أل والحاصل: 
العلمإ•؛بعض كان ؤإن اكق، الراجح هوالقول هذا واللام، الصلاة عليه جميل 
عليهاض صل الرسول من وقرب، ونيل دنا، الذي هو تعال اش أن يرى الله رحمهم 
ولاالسياق، يسعفه لا صعيفج قول راه، الرسول وأن وملم، اله وعل 

عنلم مصحح ففي واللام، الصلاة عليه اللي عن الثابتة الأحاديث تعفه 
رأيتهل وملم؛ آله وعل عليه اممه صل النبي سأل أنه عنه اش رمحي ذر أي 

وجلعز افة لأن ٠؛ أراْا،ر انى ارنور قال: لفغل وق نورا؛؛، اارأيت، فقال: ربلثخ؟ 
سبحانهفهو عظيمة، الأنوار من إ رحج_محتجبا وتحال~ سبحانه نور أنه ~مع 

ربإالمنام ق لكن اليقظة، ق أيدا الدنيا ق ينام أن أحد يتمكن ولا يرى، لا وتعال 
وسلم.آله وعل عليه اش صل البى رآه ك،ا يراه، 

١(.يرمم)٨٧ الحديث شرح ساق )١( 



ئذئو،،درءالتتهىباب 
̂ ٥١٩=ًضًء^ً—^=ء=^=^ً====^ً 

ٌأيبملأ خهؤ' ؤ"جا؛في قال• تعال اف لأن جناح؛'* بلؤ مش ءله و3ولهت 
يصعدونولذا جدا، عظيمة بسرعة -ها يشرون الأجنحة هد0 ]غ1طر:ا[، أحتحؤه 

كان—إذا وجل عر القّ إل تصل حتى السابعة، السإء إل المد بروح السإء إل 
الإنسانيدفن أن قبل ترجع ثم منهم، ؤإياكم بجعلي أن اف، وأمال مؤمنا- 
عظيمة.قرعتهم ببل>نا،، وتتصل 

ابنس العفريت أل الخن" ثن أمع "وأعم الملائكة نرعة عل ويل-لك، 
ثتيمجأمف أن مل ثمثها ؛١؛^، ^١^^٢ قال! لما واللام الصلاة عليه لليإن قال 

علميهوكان [، ٣٩]اlن٠لتممايلث،ه ين تمم أن مل بهء ءايك أئأ ليي تن عنيت ثال 
الساعةق ويأق الفلأنية، الساعة ق يقوم أوقاته• قرر قد واللام الصلاة 

ألخىهاو ؤأ بين لي، قه ُؤوإؤا قال! مقامه، من يقوم متى عرف وقد الفلأنية، 
الهلرف،ير-أع أن قيل أي• شقاه أُا؛نيئ,إنك ثل، *ا,يك.ببء أئأ ؛؛ر<ألك؛ني عذّ عندءر 
مسشثلر؛أاه ؤ٠لما تحال قال الشام؛ إل اليمن من نقل عرش فهدا عنده، هو فإذا 
Xe ,، ٤[.• هقليه]اكل: نداين قال

والمجرور—الخار متعلق — المتعلق أبرز كيف يقولون! النحويون، اءل يتوهنا 
إبرازه،يجوز فلا عاما متعلقه كان إذا والمجرور الخار أن ومعروفا عام، أنه مع 

الذيليس العام، الاستقرار ليس حامحى، امتقرار هنا الاستقرار نقول! ولكن 
عادةلأن حاصى؛ استقرار هذا بل البيت،؛ ق متقر أي• الثيت، ل زيد فيه• يقال 

ماحين من هذا لكن لتستقر، مدة إل تحتاج ت، أنزلثم ببما، أق إذا الثقيلة الأشياء 
الحال.ق مس.تةئا وجيم الطرف، إليه ارتد 

العرش؟^ا جاء الذي من الحظيما الله وسبحان عفليمة، الآيا١ت، وهذْ 



انالإيماب كت
=٥٢٠ ^==^^=^^^======___

الرجلهزا لأن الملائكة؛ به جاءت بل كلأ، به؟ آتيلئ، d قال: الدي الرجل أص 
فحمكأجاب~ به دعي إذا ~الذى الأعظم اض اسم يعرف كان إنه يقال: 

اللحفلة.ه هلل ق به وجاءت الملائكة، 

مئةت له وج؛ريل أولوأجنحة، رسل والسلام الصلاة عليهم ماللائكة 
أكثريض: الألف، أخماس ثلاثة للألف؟ بالنمية هي كم -بماح مئة وت -بماح؛ 

عنمء ذك، ؤ ت وقال شدألنوءاه، ؤءثتهأ قال: ولذا لخ؛ريل، جناح ألف نصف، من 
اممهآيات من وهذه الأفق، كل الأفق، تبما ّد الأجنحة هذه ثم تكزه، المبم، ذك، 

عروجل•

العجب،يتعجب، محلوقانه وق وجل، عز افه آيات ق ذكر إذا والإنسان 
والسلام"الصلاة علميهم للملائكة ية —بالنالكبثرة الأجسام فهذه العظيم، 

فتمثيبمشمة، إلا العاز^ تدركها لا صغثرة، أجسام إل وانظر ثانية، مرة ارجع 
•يمشها ما إل ومنيي 

صغيرة،نقطة كأنيا صغيرة، حشرة فيه وجدت الكتاُب،، فتحعت، إذا أحيائا 
باقإيإثا الإنسان به يزداد هذا وكل الكتب،، هذه محليات ق أتاها قد ورزقها تمثى، 

عزوجل•
لونياهذه بحص، جشبإ إل بحضهإ نخلتان الخل، تلوين وقتإ ق انثلر نم 

لا،صبغها؛)التوية(؟ أحد هل صغت،؟ صبغة بأي أحرا لونيا وتللث، أصمر، 
ثمنحضر، ثم بيضاء، القنو من نحرج واحدة، أصلها وجل، عز اممه بأمر بل أبداإ 

صفراءتتفرق -يا فإذا المنتهى، هذا إل تصل حتى واحد، نمل عل اخضرارا تزداد 
وحمراء.



الئتهىسيرة ذثر ي باب 
 =^===========^^=^====٥٢١ —

الكونمدبر وأن قدير، ثيء كل عل وتعال سبحاه اض بان نعلم وبذلك 

وئلء_ليىؤاجنرههفيفوثتىءو1آده 

١(.راديوانه؛،)ص:آ٢ يطر: الخامة، لأي المت، )١( 



انالإيماب كت
^==ً=^=^ًًٍٍ=^=^^^ً=د=^ً ٥٢٢

يمُزلثب1بمحقنواضموض:ؤيخ 
الإ،،يراء؟ليله ربع امميإ. رأى ونو 

الملاك،عد عى منهر، بن عئ حاوسا شنه، م بن بكر أبو حدسا - ١ ٧ ٥ 
•حيل وأي محاو: ^<^ -١عذم عطاء، عن 

عىالملك، عد عى حمص، حدسا شيبه، م بن بكر ابو حيكا " ١٧٦
ملبه.زأه داJ; عثاس ابن عن عطاء، 

وكععى حميعا الأقج؛ معد وأبو شيبه، أف بن بكر آبو حيكا " ١٧٦
حهمه،أي؛؛ ا-ثصني بن نياد عى الأعمش، حدقا وكح—؛ حدكا الأسج؛ "محال 

ئزأميءاء ، ه رأئ ما ١^١^ ءاؤماكJب دال! عباس ابن عن العالية، بي( أض 
ؤنا,ءمخبقوائم راْ هال؛ ه قمئ 

الأعمس،عن غ؛اث، بن حمص حدقا شيبه، أنجر بن بكر آبو حدقا " ١٧٦
١^.^!١ حJكاأنوبجه، 

بمط:ئإ:راب،صداثد،ض"^•^^>^، ١٧٧
؛لاثعاسه! ^١ ^١ قالت،: عائثة، عد ثقب كنث، :  Jliمنزون، صر الشامنر، 

رع؛أتنر !١؛^،: هن؟ ؛:1 هلثؤ: ^؛؛؛ ٠١اف عل أعظ؛ر قد منهن ^١■>،^؛ يكلم _، 
وكنت،داJ: ١^^؛ اش عل أعطني قد ربة رأى وسئم ^i؛A ١^ صل محمدا أف 

اهُبمو ألإ تسني زلا ١^ ١؟!]^ أم :١ ثنت،: ممث،، ةق5ئا 
هذ0اوJ أنا قالثإ: ئمئ؟<؛ زيد  ٥١٧ؤأمد ؤ أشيه، ا'لأتي  ٥١٧دجل عر 

*؟^؛؛3،ص ارإيإ قال: وتلمم؛ عأيه ؛ ٧٥١صل ، ٧٥١رئول دلك، عنر تّألا ١^ 



^ضرأىاسهرJمسةاسماء؟تآاُْزت بابسىقوواصعزوجل: 
٥٢٣==—س^^^^=—=ض——^ً 

نتاداالثهاء مى منهبطا رأيته هاد؛ن عم عليها حلى اكي صونته عل أرم 
مول:اضَ أف ثننخ ب لوممالت: الأنض«. إل الءء ثنن ظ حلقه عفلم 
اشَاهذ4أثلمْمال الآتضبجأس همٍقثآصثمدي ولا 

رثإلأبم؛ل أؤ ؤاس محة؛، محن أو ؤء لثُ أثث أى دثر يقول• 
افهرثوو أف زعم ومن يالت؛ ■حبمكيره. ص إدم» كثأء ما ئيؤجأ 

مول:، ٧١الله عق أغظ؛ ممد افه من'كتاي، ثسا كم وملم عليه ١^ صق 
محالتا:يساكمُه. بنئث ثآ سق لتِ ر1ن ره بن أنزقإثلك •آ ج ألرسول 

اليقول: وافه الفزثه، اممه عل أعفلم ممل عد ِفي يكون ينا محم ايه رعم ومن 
ه.أس ^١^٠ وأمح؛ءواأؤب آلثمزت ؤ، من يتلر 

-^!١حدسا؛١^، اإوهاب، عند حدس، المثنى، بن محمد وحدسا — ١٧٧
وسلمعليه ، ٥١صق محمد كال وثن داثثا: وراد: عليه، ١^ حي«يث ثحو الإن1اد 

آسه أشُ أم ٧ تزل لاذ ؤ ١^؟: ثذْ  ٧٧مثاأنزل شقا كاتا 
ألتاسؤتحش مندد أش محا ئقسلك^ ق ؤمحى أس ؤآق رةتْك ؛^، ١٠أثساق، علته 

ةهأ;فىأننحثةه.

عىالشاض، عن إسناعيل، حدس١ م، حدسا محب، ابن حدسا — ١٧٧
ََُصِء َْ ََ َ.ء؛ُ  محمالت:ربة؟ الم وسعليه اطه صل محقد رأى هل عايئة: نالت قال: مسزوق 

آتمداود وحديث مصته؛ الخديث وماى محلث؛ لنا سعري يم، لمد افه! سحاف 
زأطزل.

أسنغ،ابن عن ركرياء، حدسا آيوأسامه، حدسا _؛J، ابن وحدسا —  ١٧٧
؛،١٠ه0 ه هئدك دئا م ؤ محولة: محاين لعائثه محنلم، دال منزوق ص عامر، عى 



انالإيماب كت
^art صددد==^==^صس^==صكد^

شصو حتيل داك إتإ ،: 1iJliؤىه تآ عدءء إق هوك2 ه أولاك ؤء 
يياش صونته ِفي الرة هذه ِفي أداْ ؤإيه الرجال، صونه ل يأمحه لكف وملم 

ءثونتثسوأشاءءاال

رءاُؤإثد ءؤ وجل! عز بقوله اكصود ليس أنه ق صريح الحديث هذا ناء 
عليهاممه صل البي مالت عانثة ١^٠٠^؛( أم لأن وحل؛ عر الله يعتي1 ه مئ -أرلد 

واللام.الصلاة عليه جميل أنه فأحبرها ذلك، عن وملم اله وعل 
عنامم4، رحمه داود عن اف، رحمه مسالم الإمام ساقه الذي الحديث هذا ول 

منهاتفوائال، فيه اض، رحمه الثمي 

وعائثةعائشة، عند مذكئا كان مروها لأن النماء، عند الاذكاء جواز - ١ 
كونهمن يلزم فلا حجابا، الناس وب؛ن بينها ونحعل عنها، الله رصي المومتئن أم 

وتراه.يراها يكون أن حجرما، ق متكئا 

قذمنهي بواحدة يكلم س ءيلاث عنهات اممه رصي قولها أيقا وفيه ٢" 
عايه، ٧٥١صّل محثدا أف وؤأ من هالغ: هن؟ ما هنئ: الفزيه؛ افه عق ئضثب 
عباسابن حديث ذللئ، ينافص ولا \هتوإ؛اا.أ افه عل أعظم ممد ربه رأى وملم 
والرؤيةبقوائم، رآْ أنه ل صرح عباس ابن حديثا لأن السابق؛ عنها ال؛ه رصي 

بالمن.الرؤية غثر ؛الفؤاد 

ألتمه،ا'لأتي يءاه وجل عر اش يمل ®ألم الله: رحمه مروق قال ثم 
افزثول دلف، عى نأل ١^ هد؛ أول أنا ممالئؤ: ثمتمره؛ رق نءا؛■ 

مايعني: الخصر، بصورة حاءيتؤ ،، هوجميل..٠ ®إثا صال،: وملم؛ عليه الله صل 
رأبهالمريأن؛ هائم عي علبجا حلى انيب صونته عل أرْ ®لم جمنل، إلا هو 



آنيهوضرأىاسهربمسابحاء؟ن؛َا.'زلئ وقز ؤ تؤو سى باب 
— ٥٢٥=ءء=—==ً=^^==ءً=—ذًء==ً= 

أولمت قالت ثم الأوض® إل الثماء بتن ما حلقه عفلم شادا الثكاء مى منهبطا 
أشليسوئو ألآبم<نر ده وئو آ'لآبمنر ئدفييكن ي ؤ يقول• افن أف سمع 

الأية.بءذْ فه وسلم عليه اظه صل الّتي رؤية نفي عل فاستدلت ه؛ لنيو -آ
الذيؤإما الثؤاة، نفي فيها ليس الأية لأن نغلر؛ فيه الاستدلال هدا ولكن 

الأيةهدم إن ولهدا الرؤية، مهللق من أحص والإدراك الإدراك، نفي فيها 
أنينبغي لكان متما، الأعم لوكان لأنه انتفائها؛ عل لا الووية، ثبوت عل تدل 

له،الأبصار رؤية نفي الراد كان ولو تدركه، ولا الأبصار ترام قالت فكأنه ينفى، 
الأبصار.وهويرى الأبصار، ترام لا لقالت 

يكونمتى ولكن تعال، اطه روية سويتح عل دليل الحقيقة" "ق فالأية 
الصلاةعليه الني قال الدجال، حديث ق حاء ولهذا الموت، بعد يكون ذلك؟ 

عام.وهذا ؛، حىم;وا(اررككم روا أهكملذ ٠رواءلئوا واللام؛ 
لأنهنفلر؛ فيه الأية حازه محها اطه رصي عائثة استدلال نقول: هذا وعل 

١^١انتفاء عل تدل لا الأية 

أىذم ُؤوماَكا0 يقول• افه أن تسمع *أولر عنها؛ اطه رصي وقولها 
٤۶إيق بمآء ما ^^^٠ ييبج، رقة رسل أؤ حماي ه محن أؤ محبميا إي أثث 

.ثاءكئه«.

ليلةوملم آله وعل عليه افه محل اطه رسول كلم تعال اطه أن العلوم ومن 
ؤإذاحجاب، وراء من إلا كلمه أن يمكن ولا وفرضها، الصلوات ق المحراج 

يرام*لن فإنه حجاب، وراء من كان 

(.٤٠)٧٧ رقم مريم.,.، ابن عيسى وخروج اال-حال نتنة باب الفتن، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه ( ١ ) 



إنالإيبماب كت
٦٢٥==

ربهير لر وملم آله وعل عليه الله صل النبي أن وامحح، الاستدلال وهذا 
المعراج.ليلة يكلمه كان حن 

وعلعيه اش صل الرسول تمن عل نص قيها ليس الأية قائل: ئال فإذا 
تثره.تعال؛ لقوله وملم، آله 

افهورسول البشر، كل فتعم النفي، سياق ق نكرة )بثر( كلمة أن الخواب! 
بشرأنا إنإ يقول! أن أمز وقد البئر، من أنه ثالث، لا وملم آله وعل علميه اطه صل 

ه.بقث أيأ إدتآ ئق ؤ تعال! قوله ق ي مثلكم، 

كتموسلم علميه افه صل الله رسول أف رعم راومن عنها• الله رمي قالت ثم 
إنهيقال! كيف ولكن صدقت،، الفزيهاا افه عل أعفلم ممد اممه كتايت، من سيئا 

عليهافه صل الرسول عل الفرية أعفلم إنه يقال! ولا تعال، افه عل الفرية أعفلم 
وملم؟.آله وعل 

-ثنحفلزه،قث ألدوؤإيا ردا ثى إما ؤ قال؛ وجل عر الاله أن واُبمواب• 
ببيانه،وجل عر اممه فالتزم ت-ادثره عكتا إل شم ءر»انم>أأجآ أثع مأثع ٠^^١ تعال؛ وقال 
كتموملم اله وعل عليه اممه صل محمدا أل زعم فمن ّيء، منه يفح لا وأن 
الفرية.وحل عز افه عل أعهلم فقد افه أنزل مما شيئا 

لتيؤإن رغك ين إتلك ؤزل ما ج آلزسول تعال! بقوله ا'ستدلثا ثم 
]الاولْ؛لإ1[.رمالتدره ينت ما فل 

بؤإن أي؛ يساكد.ه، بمن ما سل لتِ ؤوإن تعال؛ قوله إن قائل؛ قال فإذا 
ماحاصل، تحصيل شبه هذا قائل؛ قال إذا رسالته، فإ؛لغت، إليلئ، أنزل ما تبغ 
نحتا.والأرض فوقا، الهاء القائل: كقول فهذا ا بلغتح؟ ما تفعل ل؛ فإن إليلث، أنزل 



الإسراء؟سة ربه ه اسي راى وهل 4 تمئ نآاءُنزلم ولتي ؤ مزوجل؛ ام تول سى باب 
٥٢٧

للعموم،هدْ ما( ذ) \ززله، ما وج تعال• قوله أن هذا؛ عل فالخواب 
البعض،;، lJcLبأن؛أنزل(، ما كل تلغ لم فإن ربك، من إلل-، انزل ما كل يعني؛ 
وذلالثجالحمح، يباغ أن لابد إذ مبلعا، ليس فاته البعض، باغ إذا لأنه تبع؛ لر فانلث، 

منه،يثيء كمر ومن، جيما، كتمه فقد منه؛ شيئا كتم فمن، يتبعض، لا الدين لأن 
ظةأ^٠^١ الخمح؛ تبع أي' سره، لتِ ؤرإدن< تحال• قال فلهذا بجميعه، كمر فمد 

البعض.بلغ إذا ما ذلك ق ويدخل رمتاكدره؛ 

أعظمممد عد يآكونِز، يئثرببا انه رعم ررومذ أيما• عنها اش رصمح، وقالت، 
أثثه«١^ انثن نألأزي التثزت ؤ، نن تؤ ث• ه مول: ثاشُ ، ٧١ش ام 

لالمل:'؛ا.

غرمن يحني؛ غي•، 3، يكون با بحر أنه زعم من، عنها؛دللث، اش رنحى وتريد 
غدق يكون بإ واللام الصلاة عاليه خر فانه إليه أوحي ما وأما إليه، يوحى ما 

ممرا.

يقول؛تحال اممه لأن ١^^؛ تحال اممه عل أعظم فقد إليه، يوح ام محا أما 
 ،j*^وملامهاممه صاإوادت^ كان فإذا ١؛^^، إلا آدب1ا وأمحرءس ألتثؤزت ق من بملث لا ؛
أول.يابإ من دونه فمن الغيم-،؛ يعلهم لا عليه 

لقولهمكيب لأنه كمر؛ فقد الغستح؛ يعلم الأولياء من أحدا أن رع*ا فمن، 
نألأزضآوثإلأؤ٠للأتاثشذأص تعال: 

كانت،فقد عنها، اممه رصي عاسة تعليم حن عل دليل السياق: هذا وق 
منالحالم فيه يري الذي الرباق، الحلم من وهذا بالدليل، مقرومحا ا-ائكم تال.كر 

والثنة.؛الكتايت، الاستدلال، باب، له يمتح أنه أي؛ يعلمه، 
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والننة،الكتاب من بالدليل مقرويا حكمه يكون أن للأنسان ينبغي ولهذا 
المححح.بالتعليل يعرف وهوما بصحته، الشريعة تشهد الذي المعنى أومن 

معشق، كاتا وّد اهُئيه صز محثد كان رره ،: lJUالثاف اJياق وق 
محأقممثءإ؛و أثث أثيم لق-ئ دمل، ناذ ؤ الشديدةت الآيها، هذه لكتم علميه أرل 
ألناسؤمحز ندد أث، ما مسلك ي ؤقغى آثة ؤأي خك عثش أثسك ءيه 

حارثةبن زيد به والمراد هذا، اذكر يعني• لالأحزاب؛ما"آ[، ةنسصه أي، لص يآش 
وسلامهافه صلوات الرمول وأنعم بالإملأم، عاليه تعال الله أنعم عنه، اممه رصي 
حلماتحال اممه ومن مباشرة، الرسول من العتق نعمة إن يمال! أو بالعتق، عليه 

متفقت؛ن.النعمتان وتكون وتمييزا، 

ئهئأتسائ، عكه ؤأنمثء عثه أث، أنمم لأوئ ، jyuؤإذ ؤ ت تعال وقوله 
قؤغنش أئه قق عنها، افه رصي جحش بنت نينب يذلل—،• يعني ه، مجك 

عفليمةهذه ■قنذنالأه خ لص ؤأثم آلئاس ؤمحز ندد أممه ما مساكت 
الث،،نفق أحفبت، مهإ يعني• وجل، عر افه ٌم؛بميه ما نفك ؤ، فتحقي جدا؛ 

الثاعرإقال هذا وعل تعاليذلهره، اممه فان 

١^^٢عل قمى حالها يإن حلمة مذ اقرئ بمد لمحامح، 
وحل،عز اض وصدق أير لق نآثه ألشاس تعال؛ قال 

محشى.أن أحق تعال افه إن 
الصلاةعليه للرسول ية بالنالقوية الحفليمة الكلمات هذه كانت، ؤإذا 
انحن؟ بتا باللئ، ما واللام، 

(.٣٢لثعلب)ص; زمر ديوان شرح يطرن معلمته؛ ل سلمى، أنى بن لزمر اليتؤ )١( 



مئ<ومحرامحصه؛ربمستاماء؟ن:اآردت دابسىمو 
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أنمحير إذا حتى القيامة، يوم نئصح لئلا السريرة؛ نعلهر أن عليتا بجب ولهذا 
يكونقد فإنه وعفوا، لهلما أو وامتحاثا، استدراحا الدنيا ق عليه اش مر الإنسان 

ذلكفيالآحرة.

نحالفوهو عليه، الناس أن تحب لا ما نفك ل تقمر أن إياك ولهذا 
لأماّ"ءروجل•

شيئايكتم أن أراد لو وملم آله وعل عليه اف محل الرمول، أن والقصودت 
للرمولعظيمة توبيخ كالإمحتi الأية هده ق لأن الأية؛ هده لكتم عليه، أنزل، مما 

ألي؛^،١^١ تعال؛ يال، منها؛ أقل لكنها ذذلائر، ولها وسلم، آله وعل علته اش محل 
غأعنلك> أث، راؤعم١ وقوله! [، ١ ل\ك>و؛م: محنبماق بي، لث لّلأس *آ لرعزم 

فإذالاكوة:مأ[، ه أوتكدةو< وثر صدفوأ آكآى لدئث> حئ ثهنر 
نحن؟بنا فكيف عنده، البشر لأشرف، تعال افه حهلاب، هذا كان 

*



الأماناب كت
'٥٣ =^======^=^=====_^=

رأيتنائؤرا«.)١ ج؛ وفي ٠ أراء« ئورأيى )١ اتسلأم؛ عض فوله في باب 

عذإبراهم، بن يزيد عذ وكح، حيكا كتبه، أي بن أبوبكر حدكا ~ ١ 
عليهاف صل الله رمحول سألت قال! در م عى سقيؤئ، بن اممه عبد عى قتاده، 

أراه«.انى نور ١١قال! رثك؟ رأث هل وسلم! 
)ح(أيٍإ. حدينا هشام، بن معاذ حدسإ يثار، بن محمد حدسا " ١٧٨

عىكلامحا محام؛ حدسا منلم، نن عمان حدسا الشاعر، بن حجاج وحدش 
lo:قاثقيق بن ، ١٥١عد ض ، ؛ui :،J ، )عليه، ٧٥١صل افه زئول لوزأث در: لأي

ت1تثل أنه: محت، ئاJ: ننه؟ا محت ثيء أي عن ممال: لناه؛ وثم 
)رزأتنوتا((ااا.مماو: ،؛ -^tjIقد ئالأثودئ: 3،£،؟ 

والمعنى:نورا؛؛، رأيت، ١١قال: وسلم عليه ، ١٥١صل لأنه أرم؛ ولر يعُي،• ا ت١ 
يبخل؛العلملا واللام الصلاة عليه لأنه رأيته؛ لقال: رآه كان لو لأنه رأيته؛ ما 

الأجسامتقوم أن من وأعظم الأبصار، ئدركه أن من أعفلم تعال واممه 
دكا،جعله وجل— عز ربه له تحل —لما الجل كان إذا لرؤيته، —أجامنا— الضعيفة 

أقال،،فلمإ تحمل، وما صعما، حز رأى ما واللام الصلاة عليه موسى رأى فلمإ 
أولوأنا إليلث،، نست، ا بحانك، قال: 

كان——مهإ القال-إ حتى يدرك، أن يمكن لا وجل عر الرب أف قالحاصل؛ 
سيئا.تباغ لن فانلث، تقدير من قدرمت، ومهإ شيقا، يدرك أن يمكن لا 



اسلأم؛,اءراشاراءء،ونييج:أارامضرو.

كنايةهي بالفؤاد فالرؤية بمواده،  o\jعنهإت افه رصي عباس ابن قول وأما 
ماكي،اكىلأصلاس،.

بالنور؟يمي تعال افر أن عل يدل نورا" رررأيت ةولهت وهل 
كالأنوارليس ولكنه نوو، وعلا جل وهو صفة، أنه الظاهر فالحوامحبخ! 

الخلوقة.
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ضمممساسمم:»إناسلإسامء
نن،ئواوجهه٢؛^^ لوكفمه الثور، ؟»٢٠^١٥٥ فوله وفي 

«طاصضسونح؛ممهيم

ثئاؤؤ،أنو حوتنا داَلأث زأتوكنب؛ شتة، م تن م 1ر -  ١٧٩
فثمام ماو؛ موتى م ض عثده، م ض صء، نن عمرو ض الأغمس، حدثنا 
ولالاينام، عروجل الاه ررإ0 ممالت كلمإت بحمى ونلم عليه اش صل ادإه رسول 
البجار،عتل مل اشل عقل إك ؛رمع لينس، اكنط محص بمام، أذ ه بض 
لزكثثهالناث-؛ ؟كر: م رواثة -زق الرث حجالإ اللتل؛ عتل مل النهار وعقل 

عن؟ز• أبا رواية وِفي حلمه؛؛• مى بصرْ إليه ائتهى ما وجهه نبمات لأخرمت 
حدثنا.ول_لممل: الأعمش؛ 

يداالأغم، ض جريت، ي أ;راملم، نن انخاى ^؛؛١ -  ١٧٩
يمثليكز م كلنات؛ بأربع وسلم عليه اض صل اش ننول فتثا مام مال؛ الإسناد، 

التحر'ُ•ررججابه ومال؛ حلمه؛،• ررمن يدكر: ولم معاؤيه، م حديث، 
يممحي;ن خدتثا قالا: ؛ jlL;زان ^، ٧١محي;ن - ١٧٩

٥^١ثام ئال: ثوتى م عن مدة، م عن وة، نن عنرو عن شب، خدنتي مال؛ 
يزلإينام، أ0 له ولابجني لأبمام افه ®إث بأربع• وسلم عايؤ الثه صل اّه رسول 

محماش.شنئوشبج.ا~ر

العفليمة.اش صفات من —أيصا- هذا [ ١ ] 



دابدتوممسادلأم:»1ناسلأسء.
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كلمإتبأربع أو لكإت بخص وملم آله وعل عليه اممه صل الني قام 
انتفاءأي؛ انتفاء، صفة هذْ  ٠٠٢١لا؛^وجل عر افن ررإة ةالت ذلالث،~ بحث ~وصياق 

•لبة الالصفامت سأمونها التي الصفامت من وهى عنه، النوم صفه 

اللب،لأن مدح؛ فيها ليس المحصة لبية الالصفات أن المعلوم ومن 
كإلأ.يكون أن فضلا بثيء، ليس المحص والعدم محص، عدم المحص 

ومعناهاتعال، اض عن المتمة الصفات أى1 السلبية؟ الصفات معنى ما إدو<ت 
ظلم،عدله ق ليس يعنى• يفللم، لا ءدل، فلأن ت تقول( مثلا! صدها؛ ك،الا ثبوُت، 
فهوعائل.^٠١ وما 

 Iفهوقيومثته، وك،ال( حياته، لك،ال( عته؛ النوم صفة انتفاء ينام" ررلأ فمعنى
فائدتينتان— —للأنالنوم 3، نرتم، ولذا ينام، لا حياته فلك،ال، قيوم، حى 

لمايستقبل.والتشامحل الامتجعام الثانية: والمائدة مفى، مما الراحة الأولت الفائدة 

المومثة،كامل وتعال سبحانه لأنه ذللئ،؛ إل محتاج لا وجل عر والرب 
النومولأن حياتم؛ لكمالء ينامون؛ لا الحنة أهل إن قالوا؛ ولدللث، الحياة، وكامل 
والأّتمتاعوالثربح بالأكل عنه يتلهون الحنة، ل الموجود الحيم عليهم يفوت 

فلاينامون.وغرذلك؛ بالحور، 

فمنوتعال سبحانه نام أنه ولو قثومثنه، لكمالء — —أيقا سبحانه ينام ولا 
•شوونمم؟ بمرق من، الخلؤ،؟ يدبر 

هلرب، يا قال،ت واللام الصلاة عليه موسى أن إسرائيل حبر ؤ، ؤيدكر 
فلياالنعاس، عليه ألقى ثم محروقة، والزجاجة زجاجتين، ياحد أن فأمره تتام؟ 

فتكسرت.الأحرى، إحداهما صربت، نعس، 
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حياتهلكإل وحل عز فالرب أمره، رعاية من يتمكن لر نام، إذا والإنسان 
ينام.لا قئومته وكإل، 

وقحياته، ق كإلأ تضمنت، —أوالسلبية— المنفية الصفة هاو0 أن والخلاصة; 
عبادْ.تصريف، ق قيوْسه 

ينبغي،لا ينام؛' أل له يثغي ررولأ الثانية—; —ق وسلم عليه افه صل وقوله 
ينام.أن مستحيل أنه يعني• 

الممتع،الثيء بمعنى; والثنة القرآن ق سغي( )لا كلمة; أن ولثعلمم 
المسحل.

نقحيق لؤتي سنج، وما ئ؛ وثَا دمإ وتعال؛ نارك افّ قال 
الاستحالة.غاية مستحيل أنه يعني; ]مريم!ا؟-أبم[، ؤلراه 

هدايعني; ٤[، • نيس: ه آلمن ئد.دإتم ش تا ينجه آلئنثرا لأ ؤ تعالت وقال 
عزوحل.الله أجراها التي العادة حسب، مستحيل، 
ألله سغي لأ افه ®إل واللام; الصلاة علميه النكه قال الحديث، هدا وق 

نقص.صفة النوم لأن مستحيل؛ يحني; ينام® 
محكمأنه يحني; العدل، القسهل; ؤيندع4® القنط الثالثة—; —ق قال 

هوالموزون لكن القسعل، هو والمستل آخرين؛ ومحفص أقواما، فرفع بالعدل، 
يرضر،ولا ينخفض، فلا العدل— ~وهو القتل وأما يرتقع، أو ينخفض الذي 
ويرفعه.الموزون نحمض وحل عز لكنه 

الخفضيستحق عملا عمل ومن رفعه؛ الرفع بمتحن، عملا عمل فمن 
حمصه.



بابشمسساسلأم؛»إناملأسه
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ئلثز البجار زئل البجار، م ثل اش ئل إك »ثزلإ وقوله: 
الليلينتهي فلا وجل، عر افّ يريد مما ثيء يفوته لا يعني• ^؛ ٥١بحان الليل® 

النهار،عمل إليه رفع وقد إلا النهار ينتهي ولا الليل، عمل إليه رفع وقد إلا 
وعلا.حل  AjUsLkلكإل وذلك أبدا؛ ثيء ذلك من يناحر ولا 

بعد0.ما إل الغد وعمل الغد، إل اليوم عمل تاحير منا فيقع نحن أما 

قالوقد حلقه، الذي هو لأنه إليه—؛ يرفع لر ~وإن هدا يعلم بحانه وهو 
ماللكن هدا، يعلم ]اس:أ؛[؛ آقوه زهمأشف طق ت تم وؤ تعال: 

احرصبل سوداء، ريلثؤ إل صحمتلقؤ ترغ أن فإياك الأععال، إليه ترغ سلطانه 
بيضاءإترفع أن عل 

حج—إوهي بالنور، الخلق عن محتج-، أنه يعني؛ الثورا؛ ؛احجابه وقوله؛ 
تحال.افه إلا قدرها يعلم لا النور، من عفليمة 

حلقه،،من بصزه إلإه ائتهى ما وجهه ثبحايت، لأحزمث، ر>لو*كشمه وقوله؛ 
العباد—وب؛ن بينه ~الدي النور هدا فلوكثف الخلق، كل يدرك بصرْ أل ومعلوم 
كلهم.العباد لأحرق 

نار،أنيا ؛؛،،، ٠٥۶١®/قوله؛ من محهم الراوي كأن النار،، ارحجابه رواية؛ ول 
الراويإل تتلرق فلعله النار،،، ررأو قوله؛ ق والشك، التحراا، ررحجابه والصوايج؛ 

النور،،.ررحجابه الرواية؛ وصواب، وجهه،،، ثبحامت، ارلأحزلت؛، قوله؛ من وهم 
مححلالذي هو وهذا لها، يقام لا التي والعظمة الهاء هي والثنحايتح؛ 

وجل.عر افة صفايتج من صفة كيفية يتصور أن أبدا يمكن لا الإنسان 
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والأرض؛لكلموات ليت حجب وهى —هذه العظيمة امحثب لكنت فإذا 

لأحرقتوجل عز اف كشفها لو والأرض- موات المن وأعظم أوسع بل 
عظيمة!عظمة ا العظيم الأو4 فسحان حلقه، من بصره إليه انتهى ما وجهه محات، 

ؤولَؤثدمحءوعلان جل قال ولذا تصويرا، ولا تفكثرا، لا الإنسان، يدركها لا 
تمريم؛ْا"[.سعياه ملرل4> ؛^٥!، وقالت [، ١١]الشورى؛ ه ممحل'ء 

وعدأربع، إنبما قال؛ الرواة بعض لكن حمى، الكلمإت أن ذللئ، من وتحصل 
قوله!جعل لأنه ينام،،؛ لا وجل عر اف رُإ0 قوله؛ مع بمام،، أذ له ررولأينبغي ^۵.' 

لانتفاءالأول الصفة لأن ئ؛ تاثا ولأ:ضيقأنوام،ا لأينا؛، افَمزجل #إن 
فحيوهاواحدة، بصفة تتعلق ولكلها النوم، لاستحالة الثانية والصفة النوم، 

واحدة.

النوم،عنه انتفى من كل ليس لأنه الصواب؛ إل أثرب ثنت؛ن عدها ولكن 
لكنننام، لا ؤإياكم أنا الحنة ل افه— ماء —إن فنحن النوم، استحالة عنه ينتفي 

أنأبدا يمكن لا وجل عز الرب لكن لينما، اممه لوماء النوم؟ علينا يتحيل هل 
يحضهاصم من أول صنجزط عدها ولهذا حمه، ق ممكنا يكون أن يمكن ولا ينام، 

بعم،•إل 



ىتلأامضشالأمةربمادذ4وصش
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وذو\و(نسائه ربهم الإخوة فى اننوسف إسايايقؤ باب 

بنؤإنحاى المتستهمر، عئاف وآبو ايهصمي، عئ بن ثمحر حدسا — ١ ٨ ٠ 
خدثناثال: عئاف؛ لأي -زالقظ الشد ه الخزيز;ن مد ص حمنا 

ؤي،يبن الله عيد ين يكر ايا عن الجوف، عمران ائو حدسا الصمد~؛ عيد ائو 

فمحا،دقا آنئمحا قصة من ررجقان قاو: وتلم عليه اضُ صل الئ عن أثيه، عن 
رداءإلا ريم إق ثظروا أذ دمحذ الثوم بئ وما محمحا، وما آنئمحا يهب مذ وجقان 
سن«لالط عل الكزياء 

سحاثهربمم الاحرْ ق ال—ئؤمءتث روية إثبات ررباب الله• رحمه قوله [ ]١ 
بعدوتكون القيائ، •عزصات ق تكون الآحرة ق تعال اش روية أن اعلم ودعالا،؛ 

١^٠^!لحول 

الخة~.أهل هم ~الدين فمهل للمؤمن تكون فإما الحنة لحول يعد أما 
ا،لوقمؤق وحل— عز افه لرؤية —بالنية فالماس القيامة، عزصاُت، ق وأما 

أقام:ثلاثة 
وبعدالعزصات، ل وحل عز رحم يرون وهولأم ايزمون، الأول: القسم 

الحنة.لحول 

وتعال•تارك الله لقول، النه؛ يرون لا وهؤلاء الكفار، الثاق: المم 
٢-٢ ]القياْة: ه »اذتث ئإ معر أن رقى و؟ ؛١;؛>؛؟ بجمذ نحمْ و؟ ثاظثآ ثها إل أ©؟ بجعز؛اؤمأ 

]الطففين:ه١[.لث>«ممقه بجند يمم عن إمم تعال•ولقوله [• ٢٥



انالإيماب كت
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محتجبثم وجل، عز اطه يرون فهؤلاء المنافقون، الناس! س الثاك والشم 
أمموذللث، البداية، من رويته لوحرموا مما عليهم حرة أشد ذلك فيكون عنهم، 

اممهرؤية من فيمقنون الإسلام وعلانيتهم ففلاهرهم بالإسلام، يتذلاهرون كانوا 
وتعال.سبحانه الله عن محجيون يم القيامة، عزصات ق وجل عر 

بالقرآنثابتة وهدم وجل، عز لله المؤمنين رؤية الخدسثا~ هدا ~في هتا والمراد 
افُرؤية أنكر من بكفر الله رحمهم العلم أهل بعفن صئح ولهدا المتواترة، والسنة 
لمامكدب؛ لأنه كافر فهو الأحرة؛ ق تعال افه رؤية أنكر من وقالوا! تعال، 

معنوياأو لففليأ، تواترا وسلم عله الله صل الله رسول عن الأحاديث، به تواترت، 
الوجوم.من بوجه الجاز محتمل لا بحسنا وأبينه، لمقل باصرح 

فمنوجل، عز اممه رزية ثبوت، عل تدل متعددة آيات، القرآن ق وكيلك، 
ذلك!

[،Yl;__jj]ه ورماده لنسئ أثنوأ ؤ,لةي( وتعال• نارك الله قول ١" 
عليهافه صل الني فثرها هكذا اممه، وجه إل النفلر والزيادة! الخة، الحسنى! 

وسئم.آله وعل 
بعضهالقرآن ير نف~بعد القرآن ير نفق درجة أعل أن العلوم ومن 

الناسأعلم لأنه وملم؛ آله وعل عليه الله صل الله رمول تفسير هو ؛بحص~ 
وتعال.تبارك الله بمراد 

ي.تهه ِيا ثآمن نا م وتعال! بحانه قوله ذلك! ومن ٢- 
افهوجه إل الفلر بأنه هنا، المزيد افه رحمهم العناء س ك؛ير فثر فقد لق:همآ[، 

—سقناها ~التي الأيانؤ ق الزيادة فثر وسلم عليه اممص صل الض لأن تحال؛ 



^أالفسهماتمةرببماساضوضاش
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لأنهومره؛ هذا تعر )ق( سورة ق الأية لكنت ؤإن تعال، اض وجه إل يالظر 
يتمنون.ما وفوق يشاءون، ما عل مزيد أي• منيله ؤةي-ا iالت وجل عر 

ناظتأهَؤا ال 0 ٧ محذ م وتحال: تارك اه قول اكاكة: الأية ٣- 
[TX;^_l ،]Yوقولهاهسن، وهي الضارة، من حسنة، ومعنى1 ؤداض/؛ه فقولهث -"؛

عديإذا الماصرة والوجوه إل(؛ ي) عديث ولذلك النظر، من )ناظرة( لمانية اق 
إلاالوجه ق يرى شيئا نعلم لا لأننا بالمتن• المظر يكون أن نيئا ئ)إل( نفلرها 
وجلعر اممه إل ناظرة تكون أن فتعتن المتن، 

مح،مم0ه؛دعر محم عن ؤؤ.أقأم وتعال• تثارك الله قول الراتعة• الأية ٤~ 
قحجب ؤإذا الله؛ رحمه الشافعي الإمام قال الفجار، بذلك؛ يريد [، ١٥]الطففينت

واصحة،دلالة وهذه الرصا، حال ق الأخرين محج—، لا لكن الغضب، حال 
باكهوم.دلالة وهي 

ا،لهلففينسورة أعني؛ السورة— نمس —ق تعال قوله الخامسة الأية ٥— 
كلفعم المحمول، محذوفة ؤإ؛ثلتو0ه قوله؛ فان ]الطففين:مآ[، يقثيذه و ؤ 
؛نظرونإلهمنالحيم.ما

قح*ممثهبجيد عن أمم وؤ السورة؛ أول ق بإ هذا قارثا ؤإذا 
وجل.عر الله • إليه ينظرون ما حملة من فنقول؛ ١[، ]الطففن:٥ 

ألكليموهو ألأبمبنر ديك وئو آلابمتر ثني>=كه ولا تعال؛ قوله ٦— 
الروية.ثبوت أصل عل دليل الإدراك نفي لأن ١[؛ ]الأنعام:"ا' ه لئابم -أ

ذلك.دون وبعضها صرح، بعضها القرآن ق آيات سست فهدم 



انالإيماب كت
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؛ilp.نقلها فقد وملم اله وعل عليه افه صل اض رسول عن الأحاديث أما 
يمريلا صرح، بالقفل متواترة التايعين، من وعالم عنهم، الله رصي الصحابة من 
إنسان.أي فيه 

ترونثإ ربكم روق شوق ررإثكم واللام! الصلاة عليه الض قال فقد 
أو:٠، رؤيتهاار ز مامون ررلأ أو: ؛، رزيته<ارَفي مصامون لا البدر، لبمه الممن 

اممهرحمه المؤلف وسيسوق كشرة، هدا ق والأحاديث ، رؤيؤ" ل ثصارويز ررلأ 
ماتيثرمنها.

به؟يعارض أن يمكن الذي فإ يرى، تعال اممه أن الأثري بالدليل بن، ؤإذا 

أيصا:الأثري وبالدليل النفلري، بالدليل يعارض أن يمكن قالوا: 

ُؤرتقال: وسلم آله وعل عليه ال؛ه صل موسى فان الأثري• الدليل أما 
تفيددعواهم— —ص، و)لن( لالأءراف؛ّآأا[، رُتيه ق هال إقلف ايهلر أيفآ 

لأنالأحرة؛ ق ولا الدنيا ق تراق لن يحني: مؤبدا، نفيا النفي هدا فيكون التأبيد، 
الأبدية.يقتفى التأبيد 

وهنأيمحت وئو آلأتمتنر لا ؤ قال: تحال اممه إن وقالوا: 
اشصل المي أن عل الأية -أاوْ عاسة المزمنتن أم امتدلت، وقد ه، مذ أسيئ، 

رقمآلئتسريه، طاؤغ ثل رش ؟محني ^٧٠^ قوله؛ باب القرآن، تفسير كتاب البحاريت أحرجه ( ١ ) 
(٤٨٥١.)

وسطم؛(، ٥٥٤)رقم العصر، صلاة فضّل باب الصلاة، مواقيت كاب البخارىت أحرجه )٢( 
(.٦٣٣)رقم والعصر، الصبح صلاق فضل باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب 

رقمرياه، ه ى؛ قاكمة بجئذ ؤر"مح؟ ^١٧ أفه قولط باب التوحيد، كتاب البحارىت أحرجه )٣( 
(.٢٩٦٨رقم)والرقائق، ازهد كتاب )بم؛ب(،وسالم: 



٥٤١====^^==^^===—^=ً===^ء 

أي؛الرؤية، ض هنا،;معنى؛ الإدراك نفي فتكون ربه، ين ب وملم آله وعل عله 
دللهمالأرى•فهذا يرى، لا 

أنلزم يرى؛ وتعال سحانه اش أن أثبتنا إذا إنا فقالواI الننلري! الدليل أما 
اممهأن ومعلوم للحوادث، مشبها حادثا يكون أن لزم حنا؛ كان ؤإذا جسنا، يكون 
[.١١]'\ذسموى.■ ه ألمبر آلثميغ همثو شج؛ ؤقسَؤثإنجء ةالت تعال 

ثيئان!يلزمه — والمتافنره الخيل —عتل الإنسان أن المنافترة باب ق والقاعدة 

وذللئ،حصمه، مدعى لغ الئال! والثيء ادعاه، ما شت، أن الأول؛ الثيء 
الخصم.عل التغاوّ_ا يتم لا ذللث، وبغبمر معارضة، دون من الثيء ليستن، 

الكتاب،بدلالة الأحرة ق يرى وتعال سبحانه اض بأن قلنا، ما أثبتتا نحن 
أتهمنهم واحد عن يرد لر حسنا عنهم اممه رضي الصحابة وإخماع المتواترة، والننة 

يرى•تحال اف أن نفى 

عليهلموسى تعال افه قول فان جدا؛ مسهلة الخصم مدعى عل الإجابة أما 
ذكعل والدليل أبدا، ثناه لن أنه يض؛اJك لا ى واللام: الصلاة 

١[،لالأءراف:مآأ ه مه _^ij، ماء=قانحر أسم أنمل؛ن أثلنإل قال؛ أنه 
رئيؤؤأ فقال! الأن، الرؤية ءلاوسإ لأنه الدنيا؛ ق المتمة الرؤية أة عل هدا فدل 
تحللما يستقر لم ولكنه ه، ميؤ، ئمؤفح »هءقامح> آننمز ؛ن الجبل آثلزإل ومر 

لنأنه واللام الصلاة عاليه موسى فعرف دكا، جعله بل للجبل، وجل عز ربه 
يرىأن من إطلاقا يتمكن، 

التا؛يل.!مقتضاه لأن مدلول)لن،(؛ مقتفى نحالف التقرير هدا قالوا: فإذا 



ا1*،الأو4ا ايطن
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إن'ةنقبؤ قال: تعال اض فان العربية، اللغة عل كاذبة دعوى هذه قلنا؛ 
ٍفتمأكزت،؛j، ئثءأ أض دُون تن غالط م محي ص الداز سء 

بولت فقال [، —٩٤٥٩لالبقر0ت ه أيرئهم ذلمث< بما أبدا يتمئوه ول صنيفبأي 
افهقال ذلك ومع ؤأبا-أه، بقوله• ذللث، وأكد له؛)لن(، تمنيهم فنفى أبدأه يتعنوة 

وهذا]الزحرف:يب[، ره،ه عقنأ لثمؤر يثعك ^^١٥^ ~ءموما~ت النار أهل عن تعال 
ُؤلعصقوله• ل الدعاء لأم اللام لأن عليهم؛ ليقض يدعون فإنبمم زيادة، وس 

نابييتفيد لكنها التابيد، تفيد لا )لن( أن • ؟٠^٠١ذت؛ير1ا • ه مإبجييك ُادإئكّ رغك ٤^١ 
كلئيءبحسبه.

ألأبمنرهديؤ وم آلأبمنؤ ثنؤ»ءكئ ولا تعال; بقوله امتدلالهم وأما 
هذهفنقولت عنها، اض رصي عائشة بقول الامتدلأل هدا عقدهم مم ا، ١ لالأنعامت"ا■ 

الرؤية،ثبوت أصل عل دليل الإدراك نفي لأن لكم؛ دليلا وليست، علكم، دليل الأية 
وجل.عز افه كتاب، محه ينزه لغوا الإدراك نفي لكان الرؤية؛ أصل تثبت، ولولر 

افهرصي عائشة نقول؛ فإننا عنها، اض رصي عاتشة بقول اعتدادكم وأما 
الصلاة،تقطع المرأة أن أنكرت فقد وتصبي،، نحتلئ الماس، من كغيرها عنها 

وسلم،اله وعل عليه اطه صل الرمول يدي ب؛ن معآرصة تّام باما وامتدلمتا 
وملمآله وعل علميه اف صل المبي لأن الدليل؛ ل علميها اشتباه أنه شلمثح لا وهاذا 

علالمرور يقاس أن يصح فلا هذا وعل بالمرور، الصلاة بهللأن أست، إنإ 
المصل.يدي بين أوالأعراض الأصهلجاع، 

بوؤ*بالأية• وامتدلت، أهله، ببكاء يعيب، البت، أن عنها اف رصي وأنكرت 
واستدلالهاوصحح، صريح الحديث، أن مع [، ١٦٤]الأزعامتزكاه "أولد محازرة تين 

أهلهببكاء أو علميه، نتح بإ فرْ ل المبتإ عذاب لأن بجيد؛ ليس استدلال بالأية 
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آلهوعل عله اض صل الني فهوكقول وار، اد عياب لكه عقوبة، عذاب ليس 
عقوا.ليس أته ،مع النداكارا مى قطعة ارالسمر وصلم! 

قوله!—وهى بالآية بالاصتدلأل وهمت، عنها اممه رصي عائثة أن فالقصود؛ 
الرؤية.انتفاء عل ثد.فيءكهآهتنؤه— لا ؤ 

لهذهأهدتها أحاديث، ْن لها وكم إ عنها؟ ار؛أة رصي إصابة من لها وكم 
الالمح، الأمور من تاركها- -ومن هي إلا يعلمها لا أفعال من لها وكم الأمة؟! 

فهيا وسئم؟ آله وعل عليه اض صل افة رسول من والواقعة الناس، عليها يطلع 
عليهالله صل الله رصول عن تحديثا أكثرهم ومن عنها، النه رمي الصحابة فقه أس 

سوه.صارم ولكل كبوة، جواد ولكل معايبه، يعد أن سلا المرء وكفى وملم، 
الذيالفلمري الدليل هذا فيقالت النغلري، استدلالهم عن الحوائج وأما 

العبياءلأن سلمثج؛ بلا باطل هودليل الصوص— به تحارصون —والدي عندكم 
فامدفهو النمس عارض إذا — الفقهي القياس —وهو القياس يقولون• الله رحمهم 

محب،فانه فيه؟ للمعقول محال لا الن>ي الغيى بالأمر فكيفج مطرح، الاعتبار، 
به.التسليم 

الخمهدا ما فنقول! حسثإ، تحال اممه يكون أن يلزم إنه قولكم' إن ثم 
تعال؟اش صفات، س والسنة الكتاب، ق حاء ما به لتهدموا به، تطنتعلنون الذي 

انفصاليمكن الى المحلويه، الاحعام يركبح مركسؤ حم انه ارديم إن 
علميه.نوافقكم لا فهدا منها، ثيء بففل• يفقد أن ؤيمكن بعض، عن بعضه الحم 

كتابت لم وم(، ١ ٨ ' )٤ رنم انمواب، من ههلعة السفر باب الحج، كتاب \ؤ>خ\وي\ أحرجه 
١(. ٩٢٧)رقم فر، التعجيل وامحتحباب العن.اب من غطعة السفر باب الإمارة، 



انابالإي4كت

ه،بنمقائم وهو قائمة، دان دو وجل عر الله أن يالحم أردتم ؤإن 
حق؛فهدا ويقبض، ؤياخد، ؤيتوي، ؤينزل، ؤيقول، يفعل، به، يليق بإ متصف 

يلزملا وهدا وملم، آله وعل عليه الله صل رسوله وسنة النه كتاب ق جاء لأنه 
صحؤإذا خلوقة، كلها أما مع متباينة فالأجسام للأجسام، مماثلا يكون أن منه 

ممتنعبل أول؛ باب من والمخلوق الحالق بين فالتياين المخلوقة، الأجسام تباين 
يجوزلن فانه تتإئل؛ أن المخلوقة الأجسام ق جاز إذا أنه والمعنى! الأمتناع، غاية 
والمخلوقالخالق بمائل أن أبدا 

باش~—والعياذ الله صفاين، إنكار عل الدليل حدا يدندنون هؤلاء أن والغرم، 
جسنا،يكون أن يقتفي هذا لأن قالوا• الصفات،، من سيئا ينكروا أن أرادوا كل،ا 

أنْع الحسم، بمعنى مرادهم عن السابق بالامتفصال الإيراد هدا عن فيجاب 
حادث،.)الخم( اللففل 

افهفنسأل القيامة، يوم يرى تعال اممه أن أنكر من ااد4ت رحمه العلياء بعض قال 
وكلامه.قوله ؛مقتفى عليه دعوة وهدم الروية، هدْ من مجرمه أن تعال 

واضحةدلالة عليها النصوص دلالة ~مع 7يدا نومن لا كنتا إذا يمول• 
هوء بثي عليه يدعى أن علمنا ؛دلك، وكفى وجهه، تعال الله أراك فلا — صريجة 
عزافه سرى له! قيل إذا يسر إنسان كل أف رسب>، ولا يحتقدْ، ولكنه يكرهه، 
الحافية.انثه نسأل حذا، يسرون لا ذللئ،، ينكرون الذين لكن وجل، 

بدللئ،ونشهد القيامة، يوم يرى تحال الله بأن ونومن نعتقد، أننا فالحاصل! 
وأنالقيامة، يوم يرى تحال الله أن والملائكة والحز، البشر، من الخالق، يدي بين 

وإحماعوملم، آله وعل عليه الل4 صل رسوله وكلام تعال، الله بكلام ثام، ذللئ، 
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تعالاف أن أنكروا أمم واحد حرف عنهم ينمل لر إذ عنهم اف رصي الصحابة 
^.١١ل يرى 

وأنمنهم، بجعلنا أن ؤإياكم اه أل نوالحإعة، الثنة أهل عقيدة فهدم 
الكتابعليه دل ما يعتقد حش ألة، المهده ق مل من حدي وأن عليها، يميتنا 

والثنة.

الرؤيةIإسامت، بوجوب القايالن أدلة عن المعرمن إحاية الأن وسندكر 

إلفالمرادت لالقياءة:آآأ-مآأا[، ئاظنآه ر؛ا بجمزثاكمآ ؤو"مآ ت تحال قوله أما 
رب•إل وليس ناظرْ، رب ثواب 

دعوىمقحمة، كلمة هناك أن ودعوى الأصل، حلاف هدا لهم■ فتقول 
يقولتحال واف، القيامة، يوم ربه يقابل أن للأنان يمكن وهل عليها، دليل لا 

يمكن.لا نافرة؟ رب ثواب إل هدا! يقول ثم ئاظنزه ؤ1 ود ارحوه! هد0 عن 
وحل،عز اض ثواب تتتفلر منتفلرة، أي! هنا، )نافرة( معنى إن وقالوات 

يتحدىفإنه الأنتفنار بمعنى كان إذا النفر لأن العربية؛ اللغة عل غلط هدا ذيمالت 
ماأي: ]الحل;■؟"؟[، اكي؛كهه هتإ أن بملثوذإلأ هق ؤ تحال: قوله مثل ه، ينف

الأبجن وثل تعال: قوله ومثل الملائكة، تأتيهم أن إلا هؤلاء ينتثر 
تالأءراف:*اه[.

ليسبأنه ]الطمفين;مأ[، يشينه ووأ'أدرأذك وتعال: تبارك قوله عن وأجابوا 
منلم تعال الله أعد ما ينظرون نقول: فنحن الله، إل ينفرون يامم التصرح فيها 

أولق لقوله اممه؛ وجه إل الغر فيها يدحل ما أول أن علمتم ولقد النعيم، 
[.١ ]الطفمين:ه لبنلجؤ0ه بجند بجم عن ؤَمآإمم السورة: 



انالإيياب كت

ؤوزثادْه،تعال؛ لقوله وملم؛ عله اف صل الني مثر عن دمحون 
وماوحل عز ض أوالانتظار افه، ثواب إل النظر أي؛ تعالت اطه وجه إل النفلر باتيا 

المحوص.ظاهر حلاف ترى- -ك،ا هذا وكل الثواب، من يعطيهم 

ررإثكموملم؛ اله وعل عاليه اش صل قوله عن فيجيبون الأحاديث، أما 
وليتاليق^ن، رؤية هدْ يقولون! ' وله المئز رول ثإ ربكم ٌنمتو0 

الحنة،يحول قبل الدنيا ق أولا ثابت ١^٥؛؟!( إن لم؛ فيقال *؛'!(، ١١؛الئعي؛ر، روية 
راْ،افن'قانالث، ثنثد أن ١١الإحسان—! —ق وملم آله وعل عاليه اطه صل الثير قال، 

الأحرة؟.ل نحدد الذي هوالشن فا ءإنولمُراةلإمميزاك«رآا، 
باطلا.تبطل ولا حما، محؤر لا بارئة، أجوبة لكنها أجوبة، لهم فإن حال؛ كل وعل 

ثنوم بد لحدض قال: يزة ن محن ثن ك مد خدثنا - ١٨١
فاواه،صتيالئمينمتل،صخدكا 

-الجنة انجؤ أهل يحل »إدا ثاو؛وملم علمه اطه صل الثل عن صه4_،، 
ممضألمً ثقولول! أنيئ.ثم؟ مسا ريدوذ ويمال؛ شارك اطه يقول، — قال،؛ 

فاالحجاب،، مكذ -قال؛- النار؟! من ^^١ انجة تدحالنا ألب وجوهنا؟! 
•وجل" عر ريم إل الئظر ثى إلبجم أحب ثها أعطوا 

بنحماؤ عن هاروف، بن يزيد حدسا مييه، م بن يكر أبو حدسا " ١٨١
وزثادهُهالنسئ نصوا ؤ,لؤين الأيه؛ هذه يلأ لم وراد؛ الإمساد، بندا سلمه، 

نحرمح)ص:«إه(.)ا(تةدم 
رقم)٨(.والإحسان، والإسلام الإي،ان بيان باب الإي،ان، كتاب لم؛ مأ"محه )٢( 



اييؤية*شق سرقة باب 
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ضهى، محينجم،طكابجبئإ:ناتج 
اممهلرئوو مالوا يانا أف أحتره؛ هريره آيا أف القي؛ يزيد بن عطاء عى شهاُب، ابن 

اممهزئول ممال المانة؟ يوم رسا ثرى هل ادإهإ رسول يا ونقم• علته اممه صل 
يالا محالوات الدر؟،،؛ ثنه الممر رذلأ ل تصاروف ُرهل ونئم• عليه القّ صل 

يالا مالوات تحاب؟،،؛ دويبما ليس الشمس ق يصارول ^!، ١٠مال! اممه! رسول 

منممول؛ القيامة يوم الناس افه محغ روثه'كيلك،  ٣۶١مال؛ اه! زموو 
اشش،تيعتيثان:جحفئاي،يتيكان:جاض 

فيهاالائه هذه وثمى الطواغيتؤ، الطواغيق تنثو كاو مى ويسع الثم، المم 
أئالمول: ينرهول، اكي صونيه عم صووة ودعالِفي شاوك الفث ميأتيهم منافموها 

رنناجاء مإدا رننا، يأنسا حص مكاسا هدا باق؛I،!،! تعوذ رةكم؛ 
وبما؛أئن ميموأولت وبخب•، أثا هيمولت ينريوف امح، صوؤيؤ ل مال افث ميأبجهم 

ولانجر مذ أول وأمي محا هآقوف جهم ظلاي محذ الصراط وبمرب محئوية 
جهنمول  ١٣ملم اللهم يوميي الرئل ودعوى الرئل، إلا يومه ؛^٠٢ 

^١١١نقول ;ا ثني ^^١: الثثوان؟ااا. زأئء هل ^^، شنك مثل كلألمت، 
كفطفالهُ، ٩ pشها ظ يم لا أة غي الثندان، ع مثن )۶^١ فال: 

حىبمجي، حش التجاري محمنهم بعمله، بقل المومذ همؤنهم ^٣، النام، 
النار؛أهل من أزاد من بزمحؤ نجج أو وأزاد انماد، بأن المصاء من افه يزغ إدا 

افُتنالأزاث -؛_  ١٧باله يمرك لا كان س ١^١^ س تجيوا أن اسئكه أنز 
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أنثزمح-تيمحو:لأبمبجاه؛
الiجهمد،أثن ثأم أن ١^^ عو افُ -م؛ ١^٥؛ أر إلا أدم انن من اثث يكز 

ثنتي منه دسسونى الخياة، ماء علبجم منصب امتحشوا ومد ا)ناو، من ثخزجول 
رجزممبلوه العباد، محذ المشاء مى تنال اممه يمع نم الثنل، حمل j ابغ 

اصرفزب! أي مموو: الجنة يحولا الجؤ أهل وهوآحئ النار، غل بوجهه 
افُشاة ثا الهَ تدعو ذكاؤها، ؤأ-مش ركئها، منهي مد مإنه النار، عن وجهي 

سأل،أذ يلث، دلك، هننت، إل عثنت، هز وئن١لت ^١^ ^ ٥١يمول، ثم يدعوْ، أد 
اه،شاء ظ _ عهود من زو زممي ي؛ أنه لا تئوو: غية؟ا 

أوافه ثاء ما تكث، وزآها الجؤ عل أمل مإدا النار عن وجهه اطه ميصرف 
مدأليس له! اض مهول، الجق؛ باُب إل( مدني ربإ أي يمول' ثم ينختج، 
ئآث؛ا ا:ن :ا ، iJLUjأغثئك، الدي غي ظب لا وقذصك عهودك أغطنث، 
دللث،أغطسك، إذ عنن!، مهز ٥: مول حم ويدعوالنه رمحث،ا أي ممول: أعدركا 

ومواثيقعهود مى اف ثاء ما رو معطي وعرتك،؛ لا مموو،ت عي0؟ا ثنأل أذ 
فيهاظ هزأى او؛ئ لئ اقهقث، الحق ثاص، غز مام ^٥١ اد؛ق، ، إل:١٢كثدقة 

أيحليزبرإ أي يمول،؛ ئم ينخث،، أذ اممه ناء ما منأكته والثرور، الحر مى 
سأل،لا أذ ومناثمكه عهودك أخطنث، هد ألبمو له: وثن١ل ؛؛:١^ ٥٥١مموو الجنة، 

بملأ؛سمونأئهىخكك،،
ادحلهال،: منه اف صحكؤ هإدا منه وثعال نيازك افه يصحكؤ حم يدعوافه يرال هلا 

^!١من قدوة الهَ إن ض زوزبمر تن1ل ممة! له: الهُ هال دخالها هإذا الحق؛ 
منها<.ؤمثئه ، 2U^٧!، الهئن١ل: هاو الأمان؛ امطنئ،خ حك،إدا ؤكدا 
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ثىعليه يرد لا هريرْ بط نع ا-قذوي نعد وأبو يزيدت بن ء عظ مال 
معه١٠؛راؤمثله الرحل' لدلك مال الله أف ميرْ• آبو حدث إدا حى سيئا؛ حديثه 

إلاحفغلش ما مير0ت أبو مال هزيزة! آبا يا معه٠٠ أمثاله وعثرة ٠١نعيدت آبو مال 
افهرسول من حففلت أي اسهد تعيدن ابو مال معهاا. ر١ومثاله لك! دلك هوله 
ودلك٠^^٥! آبو هال أمئالهاا. وعثرة لك دلك ١١هوله1 وسلم عأيه اش صل 

الئ-ؤو\يث\ص\سملأص
أحرJا١^١^، أبو أحردا الدار؛ي، الرحمن عبد بن افص عبد حدسا " ١٨٢

اوالئئ؛ يزيد بن وعطاء المنيا، بن نعيد احري مال؛ الزهري عن سنيب 
ثلافه زنوو :١ اشُظويهزطم: ضل مالوا الأاز أة انيمحا؛ ئزنزة أنا 

تنئ.بن إبزاب| حديث معش بينل الخدث وتاى القيامة؟ يوم وبما يرى 
بنمحام عذ معمئ، أحرئا الرراؤ،، عبد حدسا راير، بن محمل وحدسا ~ ١  ٨٢

ءدكزوتلم؛ عليه اش صل اطه رثول عى هزيزه، آبو حدسا ما هدا هال؛ منبه 
منممعدأخوؤب أش الإ0 وتلم؛ عليه اممه صل افص ننول وهال مئها، أحادث 

ينم؛هيقول؛ ئث؟ هل له• ميقول ويثمى، هيتثر ممن؛ له• يقول أن الجؤ 
٠^١؛.شنه ق:لإنكىمحبمه 

اشرمحول سأل عنهم الله رصي الصحابة بعض أن الحديث هذا سب t ١ ل 
القيامة؟.يوم ربنا نرى هل وملم• آله وعل عليه الله صل 

ميءعن مثل إذا أحيايا، وسلم اله وعل عليه افه صل الني كان ومد 
هلالبحر! ماء عن مرة سئل كإ إليه، بمتاج ان الأنأن يقلن مما غثرْ j، امتْلرد 



الإيماناب كت
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موال،عنها يقع لر اليتة أن مع ٠، ةسهاا' الخل ماؤْ، راهوالطهور فقال؛ به، يتوصأ 
فيإالعلم، زدادْ ق وملم آله وعل عليه اف صل وجوده فقاله من هذا ولكن 

إليه.بمناج السائل أن يقلن 
هلافه! رسول يا وملم! عليه اش صل افه لرسول قالوا ثانا ءاف وقوله؛ 

قتصارول لأهل وملم؛ عليه اممه صل افه رمول ممال المانتة؟ يوم رثنا نرى 
محةامد1هاكدر؟((.

محنها؛والفرق تصاروزا، لأهل لفظ؛ ول 

بمارتعال؛ لقوله يماركم؛ أحد هل يعني؛ نصاروزا؛ لأهل قوله؛ أن 
غيركم.تقارون هل أي؛ تصاروزا، لأهل ويجوز. لاوقرةت'اخأ[، ولاشهيده كاتب 

ليلةالقمر روية ق بعصا بعضكم يضر أي؛ لايصارون؛؛ لمقل؛ عل وأما 
ولمنزله، ل الدر ليلة ق القمر يرى الناس من واحل. كل لأن لا؛ قالوا؛ البدر، 

يح.قمكان أي 

"■وهومضاره غير من منزله ق كل البدر ليلة القمر يرون الناس كان ؤإذا 
وحل؟.عز افة برؤية فا؛اللثج الخلوقامحتح" أصغر من اطه، محالوقاُت، من محلوق 

رسوليا لا قالوا؛ ؛ ١٠محاب،؟ دومتا ثس الشمس ق نصاروق لأمل وقوله؛ 
مي،يالوملأ اليدر، ليلة بالقمر مثلا وملم عليه اقله صل ففربؤ ائJةأاا، 
لكنثيء، كمثله ليس تحال افه لأن المرئي؛المرئي؛ تمثيل ليس المثل، :أيا والمراد 

داولتوأبو (، )٦٩رنم طهور، أته البحر ماء ق حاء ما ياي، العلهارة، كتاب الرمذي! أحرحه ( ١ ل 
البحر،ماء باب الطهارة، باب ت اني والن)٣٨(، رقم البحر، ؛،١٠ الوضوء باب الهلهارة، كتاب 

(.٣٨٦)رنم البحر، ب،اء الوضوء باب وصنتها، الطهارة كتاب ماجه؛ وابن ٥(، )٩ رقم 



واب«مهاضقاضزوات
٥٥١ًً—=—ً=^===دً^ء^ء^ً=ً==ًًً 

فيه،إشكال لا حما هذا ترون ك،ا يعني• الرؤية، بتحمق الرؤية تحقق تمثيل ا،لرادت 
قيه.إشكال لا القيامة يوم حما افه ترون فإنكم 

اكس.ترون وكا القمر، ترون كإ أي؛ آكدللث،اا رويه راهإيكم وقوله■ 
هلهسنه،ثسا ينبد كاذ مذ ميقول! المامة يوم الناس افه ارعبتغ ت وقوله 

رادب^اا.مفعول! الثانية، مس الالتان،سأا السثص ينيه. كان من ليتح 
الطواغيثينثن• *كاذ مذ ويسع الممر، الممن ينثن- كاف مذ *رؤيبي وقوله؛ 
أوتانيم،يتبعون الخلص الكفار هم وهؤلاء أعم، وقوله• الطواءسث،ا؛، 

وجل•عر اممه دون من يمدونها المح، 
عالهالثه صل قال ولهنأا المنافقون، والمسلمون افلومتون، الملمون يبقى يم 

عمصورة ق ويمال نارك اممه هيأنهم منافقوها، فيها الأمه هذ0 رروس٠ى وملم! 
مكانناهث.ا منالئ،! باق■ ئعوذ هيقولوف! ربكم؛ آنا ليمول■ يعرفوف، اؤي صويته 

إتيائاوجل عر افه قناتيهم والأحبار، الامتحان من وهال.ا ربما'ا، يأنسا حش 
أنيمكن لا والأ؛رية والذاتية الفعلية تعال اف، صفامحت، لأن نكيمه؛ أن نستطع لا 

تكثف،.

ثيء،كمثله ليس أنه يعرفون! تحال؟ اف■ صورة يعرفون الناس كان وهل 
نظريتغير أن أو يتغير، أنه المعنى! هل أو الوصم،، هذا غير عل صورة عل فيأتيهم 
الثاق،الراد أن الفل١هر! صورته؟ غير بصورة أنه عل إليهم نحيل بمعنى! الناس، 

هذا.عل فيحمل يتغير لا تعال افه لأن لكن اللفظ؛ ظاهر حلاف، هاjا كان ؤإن 

الخىصورته عل ثم الأمر أول ل معية صورة عل يرونه أمم والخاصل: 
وجل(•عر عليه م، 
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يتريوواكي صونتؤ j مال افث مأتيهم ■مدناْ. وبما جاء *هإدا وقوله: 
ظهري^٠ الصزاط ويصزب يتبوثه ربما؛ آئش مقولول زمحم؛ أنا دمولت 

تأويلمحوز ولا يفتته، ل نخوض أن محوز ولا حى، أنه ذكرنا المجيء جهم؛٠، 
افرحمهم العلياء اختلاف ذلك ومن بدليل، إلا ظاهره عن وصرفه المجيء هذا 
قولن!عل ، هنوله((ا أئتته يمثى ررإدا حديث؛ ق الثنة أهل من 

منالماح فيا محيء، تعال اممه أن أثينا إذا وأننا حقيقته، عل أنه الأول؛ القول 
•الهرولة؟ وجه عل جنته يكون أن 

لأنقالوا؛ إليه، بالمجيء تعال اممه إمراع ت يدلك المراد أن الثان؛ القول 
بمكو0ما ررأقرب وسلم؛ علميه اش صل قوله مثل هرولة، ربه إل ياق لا ان الأن

القعلعية،الخال فقرينة فقالوا؛ ;هرول، لا والساحد آ، ماجد١١ر وهو ربه من العثد 
علجزاءه وأن عبده، عل وجل عر اممه إقبال سرعة ؛دللمثإ الراد أن عل تدل 

انملهممنانمل•
هروله،ربه إل ان الأنياق أن يمكن يقولون؛ الأول القول وأصحاب 

ليستالهرولة أن يضعفه التأؤيل هدا لكن وتهرول، يمثى المسجد إل ياق فمثلا؛ 
أنفالهم؛ يمثي، أتى لو مما أكثر عليها الإنسان يثاب حتى المهللوبة، الأمور من 
عليه.دالة القهلعية الحالية القرينة مادامت، تأويلا يعير لا هدا 

ؤبصز0ثه، بمءغ الذي منعه محق أحسته ®هإدا حديث،؛ —أيصا— وكذللثؤ 

٧(، ٤٠٥)رمم سئ،>ه، آق؛■ ت تعال اف قول باب التوحد، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ) 
(.٢٦٧٥)رنم تعال، اش ذكر عل الخث باب والتوبة، والدعام الذكر كتاب ت وملم 

(.٤٨٢رiمرسمة،باب>مالوارضعوابد، 
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ليسقطنا هلْ ؟، بما«ا ينئي اكن ووجلت تثا، يبلس اكي وبمْ به، يتصز الدى 
وجلعز اممه يكون أن يمكن ولا تكن، لر حادثه الإنسان يد لأف ءلاهرها؛ المراد 
بثر•من جرءا 

التأويلت فتقول الراد، ليتضح التاؤيل أنولع إل نشر أن المناسب من ولعل 
تسمين إل يشمم 

التاؤيلفهدا اللغة، ق له تيأ ولا إطلامحا، له وجه لا تأؤيل الأول؛ المم 
رؤيةتامحيل اف~ رحمهم العناء بعض رأى ~عل ومنه الإنكار، بمنزلة رجة دل 

فيهاالأدلة لأن لها، المكر بمنزلة فهدا اممه، روية أول من فقالوا: وجل، عز افه 
حقيقة.بالعين روية أنيا وواصحة صرمحة، 

يمللا فهدا مرجوح، لكنه العربية، اللغة ق وجهه له تاؤيل الثاف؛ المم 
الكفر.حد إل بصاحبه 

قسمين؛إل م ينقالصمات من التموصى علميه دلت ما إنكار نقول؛ ولهدا 
جحد.ؤإنكار تأويل، إنكار 

الرسولإن أقول؛ أنا قائل؛ قال إذا يحين، كفر، فهو جحد؛ إنكار كان فإن 
كافر.فهدا صحيحا، ليس لكنه كدا، قال 

كالإنكار،فتأؤيلمه يؤول، أن يمكن لا ما تفصيل؛ فقيه التاؤيل، إنكار وأما 
قلبه،ق الذي بحسسس، صاحبه ويكون كالإنكار، ليس فتأويله يوول أن يمكن وما 

الناس.محاسب، هوالذي تعال والله 

(.٦٥٠٢)رقم التواضع، .، jIjالرثاق، كتاب، البخاري! حرجه أا 



انالإيهاب كت ٥٥٤

-الذيالصراط أن يعني: جهنمءا ظهري بتن الصراط اروثصزب وقوله: 
إنهقيل: الصراط وهذا فوقها، أي: جهنم، عل يضرب، الحنة" إل عله الناس يعثر 

السيف،س وأحد النعرة س أدق إنه وقيل: واسع، طريق أنه أي: معتاد، صراط 
الصراطهذا يفع أن عل قادر فهو قدير، ثيء كل عل وتعال بحانه اطه وأن 
الناس.حمح عليه ويمر الحال، ثيذه 

يكلمولأ يجير من أول وأمض آنا واللام: الصلاة عليه وقوله 
ؤإذايجميميم«؛لأنالأرطر، ينةثذإلأ>شل، 

اش،عذاب س أمنا الناس أشد هم الذين دعاؤهم—، "أي؛ الرمل حال هذا كان 
•حهلرا أشد دومم فمن 

الثثوان؟ا«.نأ:قإ هل ١^، تزك مثل -كلأيي جفنم  JPوقوله: 
مدثظ يم عي٩٦^٠ ١^،^^، تزك مثر مال: اشإ رثول مالوات 

مثلاوملم عليه افه صل الني صرب ئأعةالهلم<ا، الناس ققا اطه، إلا عثلمها 
وهومعمف، شوك فيه معروف، شجر وهو الثعدان، بشوك الكلالسبا لنْ 

المموذ.قوي شوك 

هذهص الصراط عل الذي هال.ا وملم آله وعل عليه اممه صل الرسول فشبه 
قما فإن الأو4ُ«، إلا عفلمها مدث U يم لا  ١١قال: أنه إلا الشوك، حذا الكلألم، 

قيوافقه لا فانه الأمإء س الدنيا ق ما وافق أو الدنيا، ق ما شابه ؤإن الأجرة، 
الحقيقة.

يكونلا لكن ذلانا، أشبه وما ولحم؛ وفاكهة، ورمان، نخل، الحنة ق فمثلا: 
شل.الأمإء إلا الدنيا ق مما الحنة ق ليس إذ الدنيا، ل ما ْثل 



=== ٥٥٥=^==ء===^==ً=^=^==^==== 

محوله:ينجى؛؛، ص التجاري ؤمئهم الئؤمر(محتجله، لأدينهم ت وقوله 
ررمحمنهمقوله: أن شاك ولا إشكال، فيها العبارة هذه  ٠١بعمله بقي المزمن راهمنهم 

فانهذنوب؛ عليه يكن لر إذا بل النار، ل بعمله يبقى لا المؤمن لأن حهلآ؛ المزمن'؛ 
بذنوبه،وهالك، أهلك،، الذي يعني: الموبق، الصواب: لكن أصلا، النار يدخل لا 

المار•ل بمي، أي بمملمه بمي 
ررحضقوله: الهاد((، بئ الثصاء من افه مغ إدا حئى ينجى، ارحص وقوله: 

مشغولاليس تعال اش إن وقال: الله، رحمهم الخل،اء بعض استشكلها هؤغ" إذا 
فعلانتهى فإذا فشيئا، شيئا وتعالتأق سبحانه اش أفعال إن فيقال: يهيغ! حتى 
اضشاء فلو ثيء، عن ثيء يشعله وجل عز الله أن المعنى وليس آخر، فعل بعده جاء 

بمشيثته،الأفعال يقحل وعلا جل ولكنه واحدة، لحظة ق ثيء كل لفحل تعال 
الوجوه.من بوجه نقص ذللث، ق وليس الثاف، بالفعل أتى أرائه، فعل انتهى فإذا 

فكلالدنيا، أقطار كل ق الصلقن حمح نحاطب وجل عر ايله أن لدللث،: ويدل، 
سعالهفلا عبدى((، حمدل ١١تحال: اف، قال الخالين، رب لله الحمد قال: إذا واحد 

فيه.إشكال، لا أمئ وهدا مصلآخر، عن مصل محاورة 
الفعلأراد فعل من فنغ فإذا مرمة، أفعاله يقحل وتعال سبحانه لكنه 

الفعليفعل ؤإرادته حكمته وجل؛حمس.، عر لأنه نقصي؛ فيه ليس وهذا الأخر، 
بالليل،يأق أنه كإ الفحولأُت،، تترتب أن أحل من الثاف الفعل يقحل ثم أولا، 
يحدطورا الحنم، ومحلق، ججن، بحد جنيثا الأجنة محلق، وكذللثج بالهار، بحده ؤياق 
تتعلقأفعالا تحال لله أن عرف ومن واجدة، بالحظة لحلمه شاء ولو طور، 

الإشكال.هذا قليه عل نرثرد بمشيئته، 



انالإيماب كت
===^^=د=^===^==^==دصصص^=^٦٥٥ 

ألاللائكه أم الناو؛ أهل مذ أزاد مذ برخه تنج أف رروأراد وقوله• 
؛_- يزحمه أذ ثعال افه أزاد -كن ثسا باق يشرك لا ك1ل مذ النار مذ ءهرحوا 

ؤاليل،عمل إلا عندهم ليس ممر، عمل محيهم ليس هولاع الثجودا<، أثن إلا آدم 
يعذبونولكنهم النار، ق يلقون وهؤلاء والإخلاص— التوحيد —مع وهوالصلاة 

•محرجهم أن الملائكة قيام عزوجل، الله يرحمهم ثم ذنوحم، بمدر فيها 
أكلتهمقد هؤلاء فيبقى الثجود®، أئن ثأثل أذ النار عل افه ارحرم وقوله؛ 

اللهإل التو'اسلين بعض يقول، هذا وق ميعة، وهى السجود، مواصم إلا النار 

إوجذم
وأئتالواj^ محلك مذ ي—انبأئماءاشجودظته_ا 

iائذمحلافافضاداش

فهوالجميع، إل العتق نرى مدم من جرءا أعتق إذا الرجل أن والمعنى؛ 
تأكلهالا السجود أعضاء إن حيث، جهنم، نار يقيه بأن وجل عر الله إل يتوسل 

المار.

احترقوا.أي! امتحشوا،؛ وئي. النار مذ ١امحزجول وقوله! 

حميلق ائحثه دستا مكإ منه منسول الحتاة، ماء علميهم ُ'ئتمب وقوله؛ 
علبوجهؤ محل رجل ويمح، امحاؤ، محن اكفاء مذ تعال افه بمئ نم الم، 

عنوجهي اصرفن تبا أي قموو؛ الجنة يحولا ال-جتم أهل وهوآحر النار، 
نتح(، ١٧٤/إناءالعمر)ا ينثلرت افه، رحمهماحم ابن والدالحافظ محمل، بن لعل البيتان )١( 

انرى)اا/؟ْأ(.












































































































































































































































































































































































































