








uU  بالإقارةالإعلام غ؛أنتقاوم عن الإسلام بهت4أادعوة ارممارادنبج جوازالإغارةءاى

واثسيواتجهاد كتاب 

ه'َ ء .ءم 

^^^0ضاساصجمدمةالإظم

عون،ابن عن بنأحفر، حدسانثم اشيؤي، هص بن حدساعش - ١  ٠٧٣
و،ئاو:صإو:ةلكوذواكل

وهمالصطلق بني عل وثلم عليه اطه صل افه ونول اعار هد الإسلام، أول 
 ،^lj^• يومئدوأصاب نتهم، ونبي ئماتلتهم، ممتل الماء، عل سمى وأدعامهم

هداوحدسي ا-اثارثا، ابنه التئة—! هال —أو حويريه، مال—! أحسته عرت —هال 
أ.ابيثزل داك ل وكاف عمن، بن اممه عد ا-قديث، 

هدالدعوة كانت إذا لكن يغير، ثم يدعوأولا، أن الإ٠امت عل الواجمب، [ ١ ] 
لازاالإسلام يردون كانوا لو لأمم دعوتم؛ إل حاجة لا فانه القوم بمن 

دعوة.بدون معزون للئدة، تهلويل إلا هي ما دعوتم فتكون وأسلموا، 

.رسولا؟ أو له رسا إليهم ينسل أن يكفي وهل 
صارواآبوا فإذا الإسلام، ق بالدخول يامرهم موف لأنه يكفي؛ الخواب; 

أنيامرْ أوتريه جيش عل أمرأميرا إذا والثلأم الصلاة عليه النبي وكان معاندين، 
.اكالُ أو ايره بدل أو الإسلام سن القوم قؤ 

٣(.٢، ا/ ٧٣١رقم)الموث، الأمراءعل الإمام باباممّ الخهاد، ئاب ملم: أحرحه )١( 



والسيراتجهاد ضتاب 

-يداعون، ابن عن عدى، م ابن حدينا المثى، بن محمد وحدس؛ ~ ١  ٧٣*
نب:ثكلأا.١^، ■مي:ة.ت :  Jiijه، الإنئاد 

شك.بدون اله هوالصحح هدا ت١[ 







اممزووء؛إوهاباداب اياهم ووسص اسوه الآ،>اءعلى الإمام ه،|؛إو باب 
٩==^^^===^!د^======^====^=دد 

نواههواجتناب أوامره، يفعل عذابه اتثاء هي اشت تقوى  ١١اطه رربتقوى وقوله• 
تعملأن ت بقوله بعضهم وحدها التقوى، ق نل ما أمم هذا وبصيرة، علم عل 

افه،من نور عل افه، تهمر ما تترك وأن افه، ترجوثواب افه، من نور عل افه، 
فيهاتبعضهم وقال النه، عقاب نحشى 

ىالتقداك ا ويرهصغيرها الدئوب< حل 
برىما عئدر الشوك ض أر لوي ياش داغنل 

الحمىمن الحتاو إو صغيره ثنقزف لا 

هوالأحع.أولا ذكرناه ما لكن 
حيرايفعل أن يعنى! حيرا، أوصاه أي!  ١١حيوالمين الممن معه راومن وةولهت 

وأحنالمعاملة، وأحسن الطوق، أحسن باختيار وذللث، المسلمثن، من معه بمن 
ثا.كان ق الإقامة 

لأنوذلك بملاكه، أن الأمر عل الواجب فان حترا كان U كل أف الهم: 
يتهيهفإ ه، تنحيير نحز ه لتففالتصرف، لنفسه، ، كالتصرفليس لعيره المتصرف، 

ذللثج،عليه ومحب، مملحة، محيير فيحز لغيره المتصرف وأما مباحا، كان إذا يفعله 
شاأ(اااا،وملإذى لفه: الرجلينل ق والثلأم ١^ عاله \وي فال ولهذا 
الثنة.به جاءمحنت، ما عل يزيد فلا إماما كان إذا وأما 

ؤإحجامه،ؤإقدامه، وئزوله، مسيره، ق الأمور حير يفعل أي! ررح؛رااا معنى إدل: 
والرحل.الغزو بشزون يتعلق ما وكل 

بابالصلاة، كاب وملم: ٧(، • رقم)٣ كسه...، صل إذا باب الأذان، كاب اJخارىت أحرجه '( 
١(. ٨٣؛/  ٦٧رنم)الصلاة، تمحقن، الأئمة أمر 





اثغزاووسرهاباداب إيام ووهيته اسوث ض ١^٠ الإمام ئ«؛إن باب 

نقتله،أن قبل لا العدو، نمثل محوزأن لا واثه العموم، ت ا•لحديث، ظاهر نقول،! 
هدا؟.بنا فعلوا إذا ذللئ، نفعل أن محوز هل ولكن نقتله، أن بعد ولا 

ةغتاJوأعوؤم اغثدئ ؤء الزيز• كتابه ق قال تعال الله لأن تحم؛ الجواب• 
بما؛يئثلون وم اسل ع ممن 

عللأولواهذا ذللث، حم لولرنفعل ولأننا والدل،، والأنيزام الانخدال يعي هذا لأن 
أنلنا فال هدا بنا يقحلون كانوا فإذا بنا، يقحلون بإ نقاbلهم أن نستهلح لا صعقاء أثنا 

معل:أم•

أووالكمثة، النؤع ي بنا يفعلونه لتا مساويا ذللث، يكون أن يشرط هل ولكن 
لوأعم بمعى' شئنا؟ ب،ا أجسامهم ينتهك أن فلتا أيتامنا انتهكوا داموا ما نقول! 
اليمنى؟نقء؛ني فهل الثنزى اليد ولوقطعوا أصأعين، متهم نقأني فهل أصبعا منا قْلعوا 

أبداخمينتهلث، فإننا قتلانا أبدان انتهكوا داموا ما نقول! أن نحتمل تردد، محل عندي هدا 
عومحأآعتدئ ؤؤٌتي فقال• باؤل، هذا قيد تحال افه إن نقول• أن ومحتمل شئنا، بعا 

مايمثؤ، ءامتاJتايوإ ؤتإة وقال؛ ا، ١ لالقرهت؛بم ه عؤم اغتدئ ما ةغتدوأصفيي 
المسانمنإذلال هو القصود أن عندي: التردد ووجه تالحل:ا"'آا[، دءه عوتثر 

أومعيأووصما، أوقليلا، كمرا التمثيل يكون أن فيه؛؛ن فرق لا وهذا بالتمثيل، 
نعتبمرولا الخنس، نعت؛ر فإننا الذل أجل من هدا دام فا الذل، به نحصل لأنه أكمل؛ 
به.مثلوا ما عل يزيد ألا ث،لثإ! بلا الأحوط ذللث، ْع لكن الوصف، ولا النؤع، 

وأسافي؟.نلأته بالملمتن نثل الذي الكافر هذا ذب، ما قائل: قال فإذا 
ؤإلأكالماشر، والنذة واحدا، قتالا ثقاتلون واحدة ظائفه كانوا لأمم قالخا: 

نقول!ولكن يغره، يمثل قد بل بنا، مثل بمن ممثل لا حم مثلنا إذا اثنا المعلوم فمن 











ءاتسساأصاد كناس 
==ًًً=^ء===^==^ًطت=ثق ١٦

قل-، الحاجة؛ عل ثريد أن يمكن فلا وثمقات، وعتاد رجال إل تحتاج البعوث هذه 
•وأموالهم بالملمين الإصرار من دلل 

القائديوصي أن ثعثا بعث إذا الأقل" عل —أويس الإمام عل نحب أنه — ٤ 
اللهطاعة ثتس لا وجل، عز افه اس فيقولت نفسه، خاصة ق وجل عر النه بقوى 
لتامنه؛ هوقريب ص حاشيته ق كان من الأمير مع ويشرك ذلك، أشه وما تعال، 

ؤو*ذأتعال؛ الله قال اتكروْ، وزوال الهللوب، حصول من وحل عر اممه موتما 3، 
•أي ه قمك دم' بجعل آممه يمح، ؤوس وقال؛ [، ]الطلاق:؛ ه آععؤ يى يث آثت.بجعل، يمح، 
]الءللأق:آ-"؛[.ه بمسب لأ ؤوبمئ،تيج1ا الئيؤ، من 

حجريثمل وهذا خرا، السالمين من معه بمن يوصيه أن عاليه نحب أنه — ٥ 
النازللهم ونحتار النكر، عن ؤينهاهم بالعروف،، يأمرهم بحيث والأحره، الدنيا 

نحممسلا هنا الحر أن فالهم ذللث،، أشبه وما للهجوم، الناسب والوقت، اللائقة، 
أوالخيش عل الأمجر الأمر وئ فيامر والأحرة، الدنيا بخر بل فقتل، الأحرة خر 

بالوصية.عليه ذللث، ويزكي خرا، يفعل؛المساإمان أن المية 
ولأبسإوالغزو، البعوث بحث عند وجل عز افه يامم التداءة ينبغي أنه — ٦ 

لأناف،ا؛ باسم رراعروا وملم؛ آله وعل عليه افه صل لقوله الصزب، إرادة عند 
أوالعني!اممه، باسم أبعثكم أق العني! وهل وامتحانه، بزكة تحال اه باسم البداءة 

خر.وكله وهذا، هذا نحتمل الحواب! وجل؟ عز اممه متموا الهجوم أردتم كلمإ 
وهذاادنه،ا، سيل ق  ١١وسلم! عليه اممه صل لقوله الإ-خلاصى؛ عل التنبيه ٧— 

التوكيدباب من هذا لكن عنهم، اممه رصي الصحابة قلوب ق الذي هو كان ؤإن 
والتذكر.



إياهمبأدابامميوويرئبابدا«ءنالإ<|امالأ*>اءضاسوهووسنه 
١٧

به؛والإغراء العين، طلب، ي الاجتهاد إل تدعو ام الأوصاف ذكر ٨- 
اكاتلة،لوجوب كالتنلل وهذا باق،'، كثر من ارداتاإوا وملم؛ عليه افه صل لقوله 
كمره•أجل مذ ناف؛ كثر ض ماتلوا ١^ 

ولامرذلك،؛ولأا-قوئة، لأالعصبثة، هوالخفر، الكافرين قتال متب أن ٩" 
قوتعال تبارك اش أمرنا وقد باق،؛، كثر من ارماتلوا وسلم! عليه اش صل لقوله 

مدنن ايمثهم يكوا نإن ؤ فقال؛ أئمتهم، يقاتل أن العهد يقضوا إذا المعاهدين 
القتالاجعلوا أل=كمرهلاضة:آا[أى؛ هثناو١لمه ديتهطم ل ؤهلمتوأ عهده-؛إ 

عمدهم.وامزط الئوصى، فيهم حصل؛؛، قتلوا إذا أئمتهم لأن أئمتهم؛ عل مركرا 
ديتهعن ارتد من فال وهوكيلك؛ الدم، يبيح وجل عر بالاه الكمر أن " ١٠

أوالعهد.الحزية إل نازل إذا إلا وماله دمه بجاح والكافر وماله، دمه أبيح 
أوأوللممصيل، للإفهام، إما إليه؛ الحاجة دعمتن، باف5رارإذا الأمر تاكيد " ١١

ولائعدروا،ولاملوا، رراعزوا، لقوله؛ الأول؛ الأحكام غمّ عليه أحكامأحرى لبناء 
ثلأممةووا،<.

الئلاثة.الأئور بئن لإإْ أن الحين لقل إذا الإنسان عل محب، أنه " ١٢

 U" أنمحب، هل ولكن والكث، القبول وجب الإسلام إل أجابوا إذا أمم " ١
ب"ؤإن الإسلام عل يدل، بكلام ثكلموا أوإذا ارأسلمنا®، فيقولوا؛ صزاحه، يقبلوا 

•الكثعنهم؟ وجب، يكنبلففله" 
الوليدبن حالي عل وملم عاليه اف صل النبي عتب ولهدا اكال، الجواب• 

الإسلام.يريدون أمم مع ٠ صتأنارار راصثأنا، قالوا؛ الدين قاتل حنن عنه افه رصي 
(.٤٣٣٩رقم)الوليد...، ابد<ثاشهمحلدين الغازى، ياب، الخاري: أحرجه )١( 



4ادس4،اثصاد كناس 
ئٍتًثٍثثً ١٨

أوماأوجهاد، تثر، ق يكونون القوم أو عل الإمرة إبان " ١٤
أوجيش عل أميرا أمر إذا وسلم عليه اض صل افه رمحول رركان لقوله! ذلك،؛ أشبه 

يؤمرواأن ثلاثه كانوا إذا السافرين وسلم عليه اف، صل اليي أمر وقد تريه®، 
قالوقد الأمور، تمام وعدم والاختلاف، والاصطراب النزلع يقع لئلا أحدهم؛ 

الئاعررم
................................لأ:مالأازهنضلأماةم 

وغيرهاإذاالعليوروالغزلأن فتجد أمير، لها يكون لابدأن الحيوانايتط وهاهي 
الأرمحى.ق أو الحو، ق قائد لها يكون وكثثره مجتمعه كانت 

وهويغلوا،؛، ولا ءاعروا، وسلم! عليه اممه صل لقوله الملول؛ تحريم " ١٥
يلحرام، فانه أوغيرذلك، ممير،حتيلوكانملأ،أوممالم؛ر، 

•الدنوب كبائر من 

اضبل إذا  'ملدى ازظف العامل أف أي: الءل، هدوا الئلول: ؤمن 
افهصل النيكب بعث لع ولهدا عامل، أنه أجل إلامن اثدية هذه لريعط لأيه عل؛ فقد 

ررطْقال! بالإبل، ودد.م اللتبية، بن افه عيد له! يقال الصدقة، عل رجلا وملم عليه 
ررهلأوقال: وأنكرذلك، وسلم، عليه اممه صل البي فحطب أهدىإؤٌ، وهدا لكم، 

عليهاممه صل اش رسول وصدق ا، ،؛ر لا؟ أم و4 أثبمدى هبمز: وأمه، أبيه بيت، ق جلس 
الدولة،عمل لكل وهوشامل ثيء، إليه أهدى ما عامل أنه لولا وملم، اله وعل 

(١١ ١ / الفريل.)١ المل- (، ٢٧• حبان)ص؛ لابن العقلاء، روصة ينثلرت الأودي. للأم؛ ص ، ١١
تلم وم(، ٦٩٧٩)رقم له، لثهوى العاهل احتيال ياب، الخيل، كتاب البخارىت أ-محه )٢( 

اقهرصي الساعدي حميل. أيب حديثج من (، ١  ٨٣٢رقم)المال، هدايا تحريم باب الإمارة، كتاب 



هماءضاّهووسسصابمداباصوضوى
١٩—ٍ=———ء=ٍ——==—ٍ_=ءءً 

راهدايا ijliوسئم عليه اش صل الني أن افه~ أحمد~رحم4 الإمام منني وقدوردق 
مقال.فيه لكنه عئول«راُ، المال 

أوما—كمديرشركة، الخاص العامل أما فقط، الدولة عند بالال.ى خاص وهدا 
ذلالث،-فلأ.أشبه 

محزموالغل.ر ارولأوئدروا«، ت وملم عليه اممه صل لقوله العير؛ تحريم " ١٦
إداأش مهد وأؤبجأ ؤ وتعال• نارك افّ قال كافر، ل أو لم مق كان سواء 

هَكلأ عااته^كم ألثذ جعكر رمر ملءؤيدها بمد آمحنن ئقضإ  ٦٧عنهدئ،ر 
]اكا،:خه[.م4ا4 إك أص مزأوأ آن أم ه،' تعال: وقال لالحل:اه[، 

كلق وهوعام ارولائلوارا، وملم: عليه اممه صل لقوله التمثيل؛ تحريم — ١ ٧ 
تمثيل،سم،أوالأف،أوالأذن،أوابلد 

والدليل:مم، ذللث، نفعل أن لنا يجوز فإثه ينا، يفعلونه كان ماإذا ذللث،: من ويشى 
وقوله;[، ١٩٤:٠]١^ه عم •تاأغتدئ يسؤ، ةغتدوأعكه عومحم بئةأغتدئ تعال: قوله 

مءهلاكحلأأ؟ا[.تممتر ما بمثل عافنرفمانؤإ 

الصغثرلأن وذللت، يمثل، أن يجوز فلا الصغيرِ، أي: الوليد، قتل تحريم " ١٨
انرىيكونون الصغار هؤلاء إن إذ السلمين؛ عل صرر ثلهم ولأن له، ينب، لا 

ذللث،:ومثل فيئابعد، افه— شاء ماسيدكر~إن الإمام فيهم أويفعل ملكالالمنلمين، 
أنإلا ثقال، أن منه كثثى لا الذي القاف الئخ وكدللث، قلها، محوز فلا المرأة، 
ولاجراك، فيهم ليس "الذين المجار السيوخ بعض لأن الحرب؛ ل رأي له يكون 
عن^ic فإذا القاتلة، من أعغلم هو ما الرأي من عندهم يكون يقاتلوا" أن ينكن 

 Iالإمام حرجه أYi/،5)_i.)؛



واثسيواتجهاد كتاب 

بنينئي قتل كا يمل، فائه الناس يوجه وأنه وتداي ذورأي أنه الكبثر الشيخ هذا 
.قومه ق رأي ذا 'كان لأثه 

معارصتهموعدم لاستلامهم، ولكن لكقرهم، لس الكمار قتال أن " ١٩
منعدوك لمش ررؤإدا وسلم؛ اله وعل عليه اممه صل لقوله الإسلام؛ لدين 

اكرىن«.

المحر؟.هو المحار قتال سبب إن قلما: ألما قائل: قال فان 
ياكزمواب فإذا مراحل، له إثاهم قتالما لكن الأصل، هو هذا بل، فالخواب،: 

القتال.فالنهايه بالمراحل 

عليهوطم:افه صل لقوله مطلما؛ الممكإذاأتألم عن الكم( محب، أنه - ٠٢ 
بنا،لحق منهم واحا٠ا أن لو ررمطلما(( وقول؛ وكم'عنهمءأ، راماملمتهم، 

منهعلمتا إذا عنه يكم، أن علينا محب فائه قوميٌ من بريء وأنا لم، مارأنا وقال؛ 
جاسوسا.ليس وأنه النية، حس 

أدركهفلثا المئرك، لحى حينإ عنهإ اش رصي زيد بن أسامة قمة فذات ويدل 
فانكرالقتل، من تحإذا قالها أنه ظن أنامة لأن فكله؛ اش«، إلا إله ررلأ امحرك: قال 

إلااشُاا«لاإله داَل: بمدظ له: وقال أسامة، عل ومحم عليه ١^ صل ١^ 
بعدرم.لمت، أّنرأكن أو تمقت إق قال: حش 

فقائلكتاب ت لم وم(، ٤٣٢٣رقم)أوطاس، غزوة باب الغازي، كتاب البخاري• صحيح ينظر؛ )١( 
ممرلأبن والنهاية البداية ؤينفلرت (، ١٦٥آ/ ٤  ٩٨رمم)مومحى، أيير فقائل من باب الصحابة، 
.(n/U)

لكبت لم وم(، ٤٢٦٩رقم)الض.أسامة، بعثا باب، الغازي، لكب البخاري• أخرجه )٢( 
١(.٥ ٩ / ٩٦رقم)..، نول،تبعد الكافر نتل تحريم باب الإ؛ءان، 



اممزووضرمابآداب إياهم ووسص اسوف الآ«راءهلي الإيام ناعم باب 
٢١_^=^ص^_^ص_=سٍٍ=^= 

سفإكتجم:إثاأنطتراإل
مالهم كان الهاجرين ديار إل تحولوا فان ديارهم، ل يقوا أن ؤإما المهاجرين، دار 

ليسالمسلمين، كأعراب صاروا موا ؤإن المهاجرين، عل ما وعليهم للمهاجرين، 
تجاهدوا.أن إلا ثيء والفيء الغنيمة ق لهم وليس للمهاجرين، ما لهم 

أوالمال، بلل ق الزكاة تكون أن محب، هل I الخلاف، عل يبي فهذا الزكاة وأما 
٠.ر معروف، خلاف وفيها لا؟، 

تزدحملثلأ ^كنهم؛ ل  -ّأهل يقي أن الاط،؛ رأى إذا قاءز: قال فإذا 
الخيء؟.من سلمون فهل الدن، 

أنفعأماكنهم ق ماءهم أن رأى فإذا عموما، المسامين لمصالح الفيء فابوابا• 
قشارك من إلا يعطى فلا الغنيمة أما الفيء، من يعطون فإنيم امين وللملهم 

•الحهاد 

امحس؟خمس ، ومصرفالفيء، جوف j؛j( الفرق ما قاوت قال إذا فايدأت وهنا 
منهدا؛\عإ — —عندالفقهاء خمساائْسثبعلقالفيء،فالفيء فالخوار_،ت 

والجرم.الخانا المحاتثرم والأموال المجهولة، والأموال الخمس، خمس فيه يدخل لأنه 
ررإداوسلم! عليه اممه صل لقوله الكتائن؛ غثر من الخزية أخد جواز — ٢ ٢ 

الخزيرة،لأهل بنن، ما —غالثا— والخيوثى الثرايا وهاوْ المئركار(اا، مى عدوك لقبتا 
أحل.وسلم آله وعل عليه اممه صل النثي ولأن الكتاي—،، أهل من ليسوا مشركون وهم 

الكتائب،.أهل من ليسوا مئركون والمجوس ، هجر محوس من الخزية 

(.٢١اك.رحانمضزاد^)n/• )ا(ئر:
(.٣١٥٧رنم)والحرب، اس أهل والوادئ.ع الحريق باب الحزية، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 



والسيراتجهاد كتاب 

الشركيإن قال؛ من فمنهم اممه، رحمهم الاا1إء خلاف فيها المسألة وهده 
القتال.أو الإسلام ؤإنا الخزية، منهم محل لا 

محل.اما والصحح: 
ولاأس لاروم«ورى ثنوا١^^- ؤ قدقال؛ تعال اش أليس هائل؛ ئال فإن 

أودوأهك ين أدحي د.؛ذا ديوى ولا ■^٢^ ما ولا آمحز 
أحديكون أن الأية تقتفى أفلا ]اكوُة:همآ[؟ ه يد عن أيزث بمهلوأ حئ آلخككب 

الخزيةمنأهلالخابسل؟؛

^ممنلأهماهمنلأ_وون
هيهذه كانت ؤإذا العثة، هي فهده ه، انؤ دين ددمؤيى ولا دوءرق* حثرمآاةء ما 

دي.كرمييد إنه أونقول؛ وصفح الكتاب أهل من بكومم فالوصف، العثه 
حآقمل داخلا الحصص هذا كان إذا التخصيص يقتضى لا وهدا العام، أفراد 

ل~وءو هجر محوص من الحزية وسئم عليه افه صل النثي احذ وأيئا العموم، 
منيوحد لأنبما هجر؛ محوس من أحدها إنإ فانه ذك؛ عل يدل، البخاري— صحح 

لكفر•كل 

ؤإذاكانا الشبهة؟ أين نقول؛ لأما صعيف؛ قول كتاب شبهة لهم باق والقول 
منالباذل ي؛كون أن الخزية لقول يشرط قلنا؛ لأيناإذا منهم؛ لانقبل فإئتا ئبهة لهم 

الشرط.فيهم يتحمق إ فيهم، مثأكوك فهؤلاء الكتاب أهل 
كلمن بل والنصارى، واليهود المشركن من الحرية أحد جواز فالصواب: 

أبىفان الخزية، منه طلنا فأبى الإسلام دعزناهإل فإذا بثيء، يدين لا نن كافرحر 
قاتلناه.



ضاسمهووسمم|سبمدابالأوومحها
٢٣=ًٍٍٍٍ_ٍ__سءدًٍء=ددٍ 

امحمصار الحزية مثوا إذا لأمم ويرب الكاب أهل ق ظاهرة والعلة 
الحزيةوأحد صاغرون، وهم يد عن الحرية يعطون أذلة، لأمم للمسدين؛ الأعل 

الإسلام.عل يعينه محفوظا معصوما بيننا وحوله ولأن للكافر، إذلالا فيه أل نحفى لا 
حمايةعن عوصا يوحذ الذي العوض هي قلتات الحرية؟ هي ما قائل؛ قال فإن 

لكنالمسالمين، عل ما وعليهم للمسالم؛ن، ما لهم وأف قتالهم، عدم وعن الذمة، أهل 
افه.رحمهم العلم أهل عند المعروفة بالشروط 
.الإمام؟ يراه ما أوبحب شرعا، مثيرة هي وهل ئائلت قال فإن 

أنفله به يكمهم جزية ايه الإمام يرى ما بل شرعا، مثيرة غير أما فالحوابرت 
الإمام.اجتهاد إل راجعة -إدذ- فهي محتاره، 

اشصل لقوله الفحل؛ إرادة عند باش سمن أن الإنسان عل محب، أنه " ٢٣
قوة،من معه ما عل يعتمد فلا وداتلهماا، ئاش، رريانتعي المث وء>آله وعل عليه 
التارخق هذا وثواهد حذ.ل، ذلك عل اعتمد إن لأنه عدد؛ من معه ما عل ولا 

ثنئاعلالئنكة- المعارك هذه -لابثاو غثئ، فاجعل الحاصروالماضيممرة، 
افعردجJ،•عون 

عليهاف محل لقوله قتالهم؛ وجب عليهم عرض ما المشركون أبى إذا أنه - ٢ ٤ 
اكاكة.المرتبة هي وهذه وقاتلهم®، قانتمذثاف، أتوا راقإو ت وملم 

المسرين،قتال ق وجل عر باش مسثأينا يكون أن عليه محب، الإنسان أن — ٢ ٥ 
قادرايكن لر فإن هؤلاء، ملاقاة عل قادرا يكون أن القتال؛ لوجوب، شرط ولكن 

القدرةعدم مع قتالهم لأن أول؛ لكان بالتحريم قيل لو بل القتال، محيذ لا فإنه 
آخرين،إل ويسيرون قاتلوهم، الذين هؤلاء عل يمضون قنبا إصرار؛المسلمان، 



والسرد الهط كناس 
=_ٍٍ=_ًس_ٍ_^=ضننضنث ٢٤

لكنتإذا بل أقوى، هواتنا تكون أن يشرط ولا قتالهم، عل القدرة ثرط من فلابد 
كلأتلنحمفإلقثالهممنص،ولمضبم

سوكة،لهم وصار دولة، لهم صار ح؛ن إلا بالقتال الملمون يؤمر لر ولهذا الشريعة، 
قوة.وعندهم 

7اايشي الهم، القلاع عن عبارة والحصون• الحصون، محاصرة جواز " ٢٦
ونمتعهموالشرامح،، الهلعام عنها ويمح الحواتب، كل من محصر أن فتجوز الأعداء، 

عليهم.أحد ودخول الخروج، من 
آلهوعل عليه اض صل المي أليس لهم؟ تعازيّ، ذللث، ى هل قائل: قال فإن 

مذثدغهائأفل ونم ئيأئطعئها، ربطتها، هئة النارلب امرأ، *دحلمت قال! وملم 
الحواب؟.محاشالأزض«را؛؟ما

فالحوابسوحه؛ثت

وأموالهمدظءَهم لأف لهم؛ خزنة لا الحارين الئار هزلاع أن : ٥١
حلألن.

امتلموافإذا بالامتلأم، الحصار هذا من يتخلصوا أن يإمكاتيم أة الثازا! 
الهزة.بخلافح الحصار من المكاك لهم حصل 

ذلاائ،،ينطون لا مم فا سه وعهد اممه عهد لهم محعل أن طلوا إذا أمم " ٢٧

اللام،كتاب ت لم وم(، ٥٢٣٦ ) رقم الاء، محقي يضل باب الساياة، كتاب الخارىت أحرجه '( 
محه،ا.اف رمحي عمر ابن عن ١( ٥ ١ / ٤Y٢ )٢ رقم الهرة، ثل تحريم باب 

قلم وم(، ١٣٣ )٨ رقم يواز، الوواب من خمس باب الخلق، ء بل• كتاب الخارىت وأحرجه 
رقمالهرة، تعن.ي_، تحريم باب والمالة، الجر كتاب وق (، ١ ٥ ٢ ؟/ ٢  ٤٣)رقم السابق، الوضع 

عنه.اطه رضي هميرة }o عن ( ١٣٥/٢٦١٩)



اممرووضوماباداب إياهم ووسص اسوه على الإمام تا*؛) باب 
٢٥ٍ___ٍ_^=^^^=ص^ٍ 

عليهاش صل النبي لأن أصحابه؛ وعهد المحاصر الخيش هائي عهد يعطون ولكن 
دبنح،ا.ذمه ولا اش ذمه لهم عبمل ®محلا ذلك، عن مى وسلم 

منالعلة ُيرنإ لأنه وأحكامه؛ تعاليمه ق وملم عليه اف، صل التي حكمة " ٢٨
مصنابدلك فنكون للعهد، مقس محصل ربإ بأنه نبثه وذمة اممه ذمة نعطيهم لا كوننا 
وعهداممه عهد مض من أهون أصحابنا وعهد عهدنا ومص ورسوله، الله عهد 

ذممكمئئفروا— إذ ~أوت محروا أذ ررهإيكم قالت ولهدا وسلم، عليه افه صل رسوله 
ا<.أخوذ.. أص1حالأك؛إ وذمم 

الطرفينق ليس فيإ التفضيل ؛؛؛ ®١٣استعإل العرئة اللغة ق محوز أنه — ٢ ٩ 
اسمق المعروف فان ررأخوزا؛، وسلم! عليه اتله صل لقوله نادر؛ وهذا قيء، منه 

الممصللايشرك هنا أنه ومعلوم الصفة، ق علميه والمثصل المعمل استراك التفضيل 
أفومعلوم الهون، هي• التفضيل فيها الي هنا الصمة لأن الصمة؛ ق علميه والثمل 

وأصحابه~القائد أوذمة رسوله، وذمة افه ذمة ق ذلك كان "سواء الدمم إحثار 
يحضهالثز أن المعلوم من لكن التافقين؛ صفات من والغدر عير، لأته -تى؛ ليس 

أهون.

ألحوقزتذؤأ ءؤوهوأفى دحالت اش قول ل يقول الناس بحض تنبيه؛ وهنا 
نقول؛لكن ررهقءا، بمعنى؛ ؤأهوين_^ه إن ]الروم:ب؛[ث علوه أهؤيتح ؤهو دعيدْء 

ولكنهااهيرن؛اا، بمعنى؛ ررأهونءا فليت للمعنى، تحريف هدا لأن عفليم؛ غلمهل هدا 
هق،عليه كله ثعم لأسف،، إعادته من أسد الثيء فابتداء العقل، باعتبار أهون 
أهون٥^١ لكن [، ٨٢]ص; ه له'َقن بمؤل، أن قيثا آمحإد إدآ امه7 ويمآ 

العقل.باعتبار 



ءاثسساثصاد كناس 
^ً=ًً—=^^ً===^^^نً=== ٢٦

جيإي،ص صل بش أغلم ئد رئش ؤ[}؛ تعال؛ قوله ل بعضهم قول ظثر وهذا 
عفليم،غلط وهذا ®عاوم«، بمعنىI ؤحلإه قالوات ٧[، ،: ]؛JUوقوأعلم 
فضرأعالم، قاف عالم أحدا أن فرصنا فلو بالأءالم1ة، اف وصف من ونقص 
طريقمن وهوثزعة مواصعه، عن ^٠٢ ٤١١تحريف وهومن غلط، دراعالم® ®أعلم® 

التكا٠ان.

وهواسمأهون®، ٠٠قوله؛ يوحدمن أشد، فبعضها تفاصل، الشرور أن — ٠٣ 
~فيأمر وهذا تفاصل، الخثرات أن كإ تفاصل الشرور أن عل فيدل تفضيل، 

واضح.لأنه استدلال؛ إل نحتاج لا الحقيقة- 
تعالاف حكم عل المحصورون الحصن أهل ينرل أن يجوز لا أنه " ١٣ 
هلاتزلهماف حكم غل تزلهم أق ءاهأرادوك ت لقوله وملم؛ عليه اش صل ورسوله 

لأ؟«،أم ء اف م أنمت، تدري لأ ررهإك فقال: عم، ئأ اف«، خكم غل 
محطئ،أن ؤإما يصيب، أن إما وهوميجتهد: والحيش، القائد حكم عل ينزلهم ؤإما 
مغفور.والخهلما واحد، أحر أحهلآفله ؤإن أحران، فله أصاب فان 

لأنهاش«؛ شنع »هدا به: ثقتي فيإ يقول أن كش ينغي لا أنه " ٣٢
اءالميتةيقول: كان بم، واضح قيء ل إلا اللهم لا؟ أم اف، همع ايصيب يدري• لا 

الاجتهاديةالمماو لكن إشكال، فيه ليس صرح هدا لأن اش®؛ حكم هلم>ا حرام، 
ايصثبيدرى لا لأنه كدا؛ الث/ع حكم كدا، الإسلام حكم يقول: أن يتغي لا 

بمسه.لا أم \ذثوع، حكم 
له:وقل فأرشده، كدا؟ ق الثرع حكم ما فقال: ماو، إليلث، وجه فإذا وعليه• 

أأصسبشيئا: هلت إذا أدري فلا وأصب، أخطئ بشر لأف الكلام؛ هذا مل لا 
أصيبه؟.لا أم ١^٤، 



وغ؛؛وئالغزو 1واه|اباداب ووسص اسوث و1واه«؛؛نالإ«ام 

حكمك؛عل ررفأثرلهم وملم؛ عليه اطه صل لقوله الاجتهاد؛ جواز " ٣٣
فايإحكملا؟ أم ايصيب لايدري؛ إذاكان أنه ومعلوم أئصيب...،ا، لائدري! هإك 

ولاينكنأنثعارصجائز، الإملاميه الشريعة ق الاجتهاد أن ولاماك اجتهاد، عن 
الشيحياة ق اجتهاد فيها واقعة ائل موهناك الأحوال، من حال بأي أبدا النص به 

الخنايةأصابته عنهإ الله رصي يامر بن قمار وبعدم، وسئم آله وعل عليه الله صل 
ؤلهارةعل قياسا الدابة ثمؤغ كعا المعيد ق فتمئغ ماء، معه وليس مرية، ل وهو 
فاجتهد،كالماء، التراب أن فغلى البدن، خمع تعم الحنابة من الماء ؤلهارة فإن الماء؛ 
عليهاطه صل الشي عل هدم فلثا الاجتهاد، إلا له ليس امان ذلك ق أنه المعلوم ومن 
فهل، كميه ق يتيمم أن يكفيه واثه صحح، غثر هدا بان أحبمره وملم آله وعل 

يمكن.لا الخواب! المص؟ عل مقدم هنا القياس إن نقول؛ 
آلهوعل عليه الله صل الثي أن حدث لثا عّهءا الله رصي عمر بن الله وعيد 

رأىلأنه لنمنار.هى،،؛ ا١والله يلأل؛ ابنه قال ^١١ ٥١مثاجد افه إماء االأ؛نعوا قال؛ وملم 
ثهفعبدالله، أبوه عليه فاقبل البيوت، من الخروج من معه النساء ممثع أن أمرايقتضي 

اجتهادلكنه اجتهاد، عن كان ؤإن الحديث عارض لأنه قهل؛ مثاله لرسه مديدا مثا 
وملم؛عليه اطه صل الله رسول قال للث،• ررأقول له؛ وقال وساع، لائق غير 
مدةيكلمه ألا أنم ثم لنننعهل،اا واممه وتقول؛ ارده<ا، مناجي. افه إماء كنعوا )رلأ 

الأّلوبب-٠ازا الص عارصى لأنه ّسااأ'؛ 1ّا فنه حياته، 

بابالحيض، كتاب ومسلم: (، ٣٤٧رنم)صربة، التيمم باب الشمم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
التمم،رقم)ا/ا"م/'؛ا(.

إلالساء حروج باب الصلاة، كتاب لم: وم٩(، ٠ ٠ ر رنم الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
ابنه-مع منهما اممه رصي عمر ابن بقصة مسلم وتفرد (، ١٣٦، ١٣٥إ/ ٤٢رنم)ائاجد، 

لأبنه.كلامه عن عنهإ اممه رصي عمر ابن امتناع ( أخمد)Y/٦٣الإمام وأحرج 



واثسيراتجهاد كتاب 
٢٨==_—

النصيعازض أن يمكن لا ولكن وبئطئ، يصيب قد الجتهد نقول! إدو(ت 
الزوال،قبل الحمرامته رمي منها• ممرة، أمثلة له وهدا كان، من كائنا أحد« باجتهاد 

هذالكن عشر، الثاف اليوم ل الزوال قبل يرموا أن لهم وأفتى الناس، يعفى اجتهد 
قال:وملم وعلآله عليه اممه صل النبي فان للقنة؛ محالف، لأنه ولايستقيم؛ غلعل، 

الزوال،قبل ينمل أن لأحد ولميحص الزوال، قبل ٢، ةنايخفلماار ءرلتآحدوا 
فيه.لاثالئ، لأخ النص وجود مع والاجتهاد 

صمليدرءنالخالمضاالاس

الُم؟•
والئلأم!الصلاة عاليه النبي يقل ول؛ يدري، فاض يدر ل؛ الرسول كان إذا قلتا: 

الزحام.عند الزوال قبل ارموا 

وسالم:عليه اف صل لقوله عاليه؛ إثم فلا فأخطأ اجتهد إذا الإنسان أن - ٤٣ 
، ٠٠لا؟ أم محهم، اش حكم اتصيس، : لا؛نري ررهإيلئ، قوله: مع  ٠٠حكملث، عل رامأئزلهم 

ذنيءفلا وأخطأ الحق، تحري ق ومحتافته جهده وبدل الإنسان اجتهد فإذا وهوكدللثج، 
عاليه؛ثيء فلا النص، بمفمحى بطلانها ْع صلاننه بصحة شخصا لوأفتى حص عليه، 

بجد.لأنه 

اجتهاده؟.ق وأخطأ أوولاية، بوكالة لزار0 تصؤفs من ذللئ، مثل وهل 

بيعق شخصا وكل فإذا مجد، لكنه آدس، حى هدا أف مع نعم، الجواب• 
ألتبق ثم اخرسوم، عند وباعه الثمن، لكثرة متحريا محتهدا السوق ق وباعه ثيء، 

كمرة،هزا ل والأمثلة ثيء، عليه فليس يد>ر، ل؛ وهو الئلعة هذه قيمة 
(.٠٣١ / ١ ٢ )^١٩ رنم العيد...، يوم العقبة حمرة رمي اسماب، و\ب الحج، كتاب، لم• مأحرجه ، ١١





والسراتجهاد كتاب 
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اممصيالآزواش1يومك في بإب 

محالا:.ب لإواثأدوكنتب، شخ، م وو;ن خدي - ١٧٣٢
كادهاو: موتى، م عن بردة، م عن اض، عد بن بزيد عن أناته، آبو حدسا 
رربشروامحال: أمره يعفى ِق أصحابه من أحدا بعث، إدا وتلم عليه افه صل افه رمول 

}ولأسموا،ويئزواولأمئؤوا<<ا 

مبن نعيد عن سعيه، عن وكح، حدثنا ميبه، أي؛ بن بكر أبو حدسا — ١  ٧٣٣
ممال:الإمن، ومعادا ينمه عليه اممه صل الؤي أف خدم؛ عن أيه، عن بريم، 

تياثلأثمنا،ثظاوعاؤلأمحلأل

فيدلاولانتمر، نيئر أن وهي: الإمحلامية، الشريعة قواعد من قاعدة هده [ ١ ] 
ماعل القوس مبل حتى الرغسج،؛ نصوصي نذكر الاوم_إ نصوصي نذكر أن من 

نيبمرالسرع ل حاء ما بكل ونلرمهم التامن عل ندد أن من ويدلا وتقبله، ندعوإليه 
للقبولأدض هدا لأن لهم؛ 

وملمعليه اف مجل الني عليهاكال يروا يأن الدعاة لكل يّبغي قاعدة وهدم 
أنالتتفثروالمديدؤإرادة أما امكن®، ما ررالتسثروالتسهيل وهي• بعهم، هوالذي 

اللهصل الني هذى من ليس فهذا وصحاها عشية محنريق؛؛ن أقوم عل الناس يكون 
الكون.ق تعال ايله ثنة س ولا وملم، آله وعل عليه 

بعصا،بعضكم حق أي: ولاقؤت؛ا رايطاوعا، وملم: عاليه افه مجل قوله آ ٢ ] 
عودمبن عيداش قال كإ شر، الاحتلام، لأن يكون؛ ما أهم من وهدا نحلفوا، ولا 



ارسهالأ«رباصيإووضك خمؤ باب 

عليوافقه أن أحيه من يريد منا واحل كل أن معناه! ليس واكهلاوع ٠، ءنهر الله رضي 
دامما يممقا حتى محده مما يعص منهإ واحد كل لكن ممكن، غر هدا لأن يقول؛ ما 

الئنن،بعض نرك أن هذا من لولزم حتى مث<اغ، له الاماق دام وما سعة، فيه الأمر 
نراها.لا التي الئنن بعض نفعل أوأن 

البسملةأن يرون لأمم ٌق؛ بالجملة اُبمهر أن يرون الناس بعض ذلك،! مثال 
يقول!أحدا رأينا فلو بالبسملة، الحهر س بالفاتحة الحهر ئى فمتى لفاتحة، اس 

بجإعته؟.من1 واحد كل يصل فهل ببما، الحهر سس ولا الفاتحة، س ليست، البسملة 

للاحر!وفيل أمر، يبر ص كان فإن صاحبه، حلف، يصل ولكن لا، الخواب؛ 
الثيء،هذا تحمل لكاف! وقلنا احهر، له؛ قلنا يجهر ص كان ؤإن التيء، هذا تحمل 

الفجرفإنهصلاة ق يقنت، بمن الإنسان ائتم إذا اف،~ت —رحمه أحمد الإمام قال ولذللئ، 
أحلس لخن الفجر، صلاة ل الفومحنج يرى لا أنه مع دعائه، عل ؤيومن يتايعه، 

يصلواحد وكل اكفرق وأما تيأ•( فيه الأمر دام ما محر كله اكوافق لأن الوافق؛ 
غلط.يهدا ؛جإعة 

يرونحيث، رمضان؛ ق الراؤيح صلاة ق الشبابح بعض يفعله ما ذللثح! ومن 
والوجوبالوجوب، بعضهم يرى وربا عشرة، إحدى عل الاقتصار الئنة أن 

نجدهوالثنة هذا بأن القول عل من به، قال أحدا أعلم ولا شاد، قول أنه لأنك، 
قرمضان قيام ل الراؤيح صلاة ق بالسنة اكمقلث، عل الحريمى الثبابح بعفى 

يجرج،من فمنهم الإمام، يتابعوا ولر تومفوا، ركحايتف عشر صلوا إذا الحرام المسجد 
وتحدهالملمان، حماعق عن شادا الخير، س محروما يمي من ومنهم بيته، ي يوتر وربا 

إ١  ٩٦رقم)٠ ض، ق الصلاة باب اياسك، كاب داود: أبو أحرجه 





بصهوضكاص؛؛ن

القنت؟.يكرهون الذين مع الداعية يصغ كيف ت الأول مسائلت وهنا 
اممه٠لاعة مثل! عليها، التفق بالأصول يبدأ أنه هذا مثل ل أرى الخواب؛ 

له،قلوحم تلن حتى الأحر؛ واليوم والنار الحنة وذكر المطيع، وثواب ورسوله، 
العلم.من عنده ما ؤيعرمحوا 

ورسولهاف طاعة —مثلا-: قال فإذا الأمر، تعال افه سهل المالحة الية ومع 
الكلام،من ذللث، أشبه وما والأحره، الJنيا ق الفوز فيها ورسوله افه وطاعة واجبة، 
إذاثم مئة، عل وأبم لمون، مأمم يئ''ءون لأمم ويواذقوذه• ينازعونه، لا ؛إمم 
الكلأم•نهل قلموحم ْن وممكن العلم من عندْ ما وعرفوا ألموْ 

ذنب،علميهم فليس الحقيقة إل يملوا ول؛ متاولن، داموا ما التتإ>ءة وهؤلاء 
بابؤيفتحعليهم أحر، فله أحطأ ؤإن أجران، فله أصابا إن الأمة هذ0 من والمجتهد 
الرجاء•

منه،يقبلوا لن فإمم حم يهنت، ولر الصبح، صلاة ق قوما أم إذا الثانية: ايألة 
يمتع؟.فإذا 

الفجر،ي القنويت، عن مي هناك ليس لأنه للتاليف،؛ ؤيقنت، يتقدم الخواب،: 
أنهعل يدل، لا الفعل وعدم الفعل، عدم فيه ؤإنإ ورسوله، اف عمى إنه نقول: حتى 

قلوحم■تتقبله أن ميء وأهم حرام، 
بحيث،حماعيا دعاء الصسلأة بعد يدعون لقوم الداعية أتى إذا الثالثة: المسألة 

إماما؟.كان إذا مثلهم يقحل فهل يؤمنون، وهم الإمام، يدعو 

الناس،عند ممولأ يكون أن لابد الإنسان لأن فيهم؛ يدعو ياق ما أول الحواب،: 



واثسيراتجهاد كتاب 
٣٤

هم.هوولا لا ينتفع لا فانه وحزام، بدمة، هدا ت يقول إماما يصر ما أول من أما 

الدعوة؟.لأجل اللحية؛ حلق مثل؛ الحرم فعل بجون وهل مائل• مال فإذا 
وهؤلاءالعامة، ائل المل سق ما لكن يعوم، هده وليست، لا، فالخواب،! 

أدعوهمأن أريد لكن أبتيع، أن أريد لا وأنا البدعة، من عليه هم بإ مجثمكون 
وجل•عز اض إل 

تفعللا لكن فيها، وقر لا الص نحالف لا ام الاجتهاد ائل موأيضا 
إماما،بنا وصل منها، يتوصأ ولا الإبل لحم يأكل ايا إنلووحدنا فمثلأت مثلهم، 

ياطلمة،قهى الصلاة هده صلينا نا بأنفنحن لوأثنا نعتقد كنا ؤإن حلفه يصل فإثنا 
صحيحة.أنها يعتقد لأيه ياحللة؛ إنها له! نقول لا لكن 

ةالتيناظرهم، الخهمئة من لقوم اش~ ~رحمه الإملأم شخ قال ما أحس وما 
عندي،ما إل وصلتم ما أنتم لكن كمار، إنكم ؛ ^٥١٠١عندي ما مثل عندكم أد لو 

بجهلكم•معذورون فأنتم 
إماتقول! للأملأم ثتتسيج الني الطوائف، كل لأن جدا؛ مهمة مسائل وهذْ 

كانت،فإذا والئق، الكتاب( وافق من إلا الأحر من بالحي أول أحدنا وليس حق، عل 
لوفة! سكر، فلا الوضوح، بذ.اك ليس فيها والحي للاجتهاد، مساغ فيها المسألة 
يدحنوقام حلأل~، أنه يرون أناس "وهناك حلال الدخان أن يرى أحدا وجدنا 
الإبل،لحم أكل وقد ومحوء بلا يصل باليي لأثنت، آثم لوكنت، آثم، لا فأنا عنلءي 

لكرأشمحه.
هوهدا أن وهويعتقد يدعن، عل ثر يعلم حناليا وجد إذا الرابعة• المسألة 

نختلف،؟.ولا معه، نتطاؤع فهل الحي، 



0ص؛؛نوضكاصه
٣٥====———!==دعص^—=—صد=^^==^^;د 

نأتيهولكن قومه، ق شرف ذا لكن إذا لأسيإ نمادمه لا ولكن لا، الخوامب،! 
واضحان،والثنة والكتاب مرا، را،لكالمة أو يالكاتبة، إما أحزت هي بالتي، 

إثاقوهمدوء سو ؤ، مرعم ؤؤ؛ن يقول! تعال افر فان النية صدمتن، فإذا ض، والحمد 
قولهق كإ حقيقة، إل نصل أن فلابد رددناه إذا أسا يمي وهذا ]الاء:أ،ه[، ه ؤأؤثول 

وهذالاكاء؛ه"آ[، ه دنأعا أف يوؤى إصالنحا ءؤانُريدا الزوج؛ن• ا"اةكميرابين ل تعال 
دينثة؟!.بمشكلة فكيف، زوجية شكلة مق 

وحدسا)ح( عمرو• عذ ئميان، حدسا عباد، بن محمد وحدسا — ١٧٣٣
اش،صمحي ١^١ إنخاقئإ;ناهفا، 

امحثعن جيم، عن أبيه، عن ٧؛، وف بن نعيد عن كلامحا محته؛ م بن ريي• 
ُنبمهتم بن زيد حدسث، ق وليس سعته، حديث، ثحو وسiلم، عليه اطه صل 

ؤلأعئتلمحاا<.ررويطاوعا، 

مض شذ، لحدثنا م، ^^١ ال،ثري، ئناذ ئن اممه محي لحدكأ -  ١٧٣٤
)ح(تعيد. بن اف محي عدسا ميبه، م بن آبوبكر وعدسا )ح( انس. عذ التياح، 
١^،أف عن شذ، عن كلأمحا خغثر، نن محقي لحدسا ١^، بن محئد ^؛!١ 

ولاااتئزوا وطأ'' عليه اش صل اف رسول محال ماللئ، بن ت ئاو 
تحئووا،وظواولأثظثوا«لأأ.

بئزتإذا التقوس لأن بافشر؛ أي' رأتكتواه وسلم! عليه افه صل قول t ١ ت 
•واساماقردا سكنت رعيه ى ٠٧١؛الميء 

٠٠٠



والسيراتجهاد كتاب 
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واو،ذمياأاممدو

)ح(أسامة. وآبو بئر، بن محئد حدسا شيبه، أف بن بكر أبو حدسا ~ ١  ٥٧٣
قالا!الثزحمئ—؛ آبا!^١٠٤ —يعنى! سعيد بن وعتيد!ض -ترب، بن رهن وحدش 

مماش.)ح(ؤخدشامحدينتياشينطكامح-ثص: 
قالقاو(أ عم، ابن عن داؤع، ص عبيد؛ض، حدسا م، حدسا له~؛ "واللقظ نمر 

يكليري القيامة يوم وا الأؤلى اف ررإدام وسلم! عليه اش صل اض رمول 
أ.فلأن؛ال بن فلأن عدرة هدم قؤيل• لواء، عاور 

^^١)ح( خدئثااثوب،. خدشا^، ١^؛،، ^!١محو١^ - ١٧٣٥
هئثينيني:ثتيمحاض

الخدين،.-ندا وطأ.( عثه افه صل البل عن عم، ابن عن نايع، 

الوعيد،ط؛ عليه توعد لأنه الن>نوبا؛ كبائر من الغدر أن عل! دليل هدا ق [ ١ ] 
العالم.القيامة؛؛ن يوم الغادر فضيحة وهي! 

لأنبأمهاتهم؛ القيامة يوم يدعون الناس إن يقول! من لقول رذ هدا وق 
فلانة.ابن يقال! ولا فلأن،؛، بن فلأن ظرة هدم رايثال! هذا! ق صريح الحديث، 

ولدم؟.اسم محئن أن ان للأنينبغير انه الخدين،! من يوحد وهل 
عبدافء،تعال! اممه إل الأسإء وأحث، أفضل، اثه لاقك، الأمم نحسين الحواب،! 
وعدالرحمزره.

٢(.T/  ١٣٢رقم)القاسم، بأي التكى عن الهي باب، الادابح، كتاب، لم: مصحح (ثطر: )١ 



وابثمي«ااسر
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جعمر،بن عذإنماعل حجر؛ وابن وقثف، أيوب، بى وخدثثاتش - ١  ٥٧٣ 
علتهاممه صل اف رممول محال ت يقول عمن بن اف عيد نسح انه دينار؛ بن افه عبد عذ 

عينةمحن(<.1لأهدْ ممال: المائة، لزاء:زم افُوه يم، الغادن ررإن زنئ؛: 
ابنعن يوص، أض ومؤ، ابن أ-محدا بج،، بن حزمة حدش -  ١٧٣٥

اممهرئوو نمت محال: عمن بن اممه عتد أف اممه؛ عد ابى ونا1ا حمزة عن ثهات، 
»دكلعادرلزاآآزمالماةة«.ءثلافُتيزيمهل: 

عدي•)ح(م ابن حدسا دالأ؛ وا؛نتشار؛ الثى، بن محثد وحدسا ~ ١  ٧٣٦
اينبم؛همحاضتج،صمم:ض:

عايرررلئل مال: وّثإ، علته ١^ صو ١^، عن اض، عد عن وائل، عزم نليإف، 
هلازاء.عيره هذه يمال،إ القيامة، يوم لواء 

لإاامينم)ح(زخدض
ولبملتيالإنناد، هدا عن حميعا الرحمن؛ عد حدثنا تعيد، بن اممه ءثد 

فلأن®.عدرة هده رايمال،: الرحمن• عبد حدث 

بنيريد عن آدم، بن مح، حدثنا ثق، أنج، بن بكر أبو وحدكا -  ١٧٣٦
عاثهافه صل اممه رمحول يال، يال،: افه، عبد عن لقيق، عن الأعمثن، عن عبدالعرير، 

•ملأن® عيره هد0 يثال،: ااماْةيعزذ،به، عايرلواءيوم ارلكل وتئأ.' 
حمدالثحمنخدثنا داَلأ: نعد، ئن ١^ زيد اقو، نن محني خدننا - ١  ٧٣٧

عانهاممه صل اممه رمول، يال، قال،؛ آني، عن ثايتؤ، عن شعبه، عى مهدى، ابن 
؛عادرلزاآزم^^^®.jksjزتئر: 

ئاشينس،دالأ:طكالإداوم،



واثسيواتجهاد كتاب 
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عشالله صل اللمي عن تعيد، م ص يصزْ، م عى حليد، عذ سنته، حدسا 
الماثة،،.ين؛ عندانته عايرا)تكو قال: زنل؛، 

حدساالوارث، عند بن الصمد عند حدسا حزين،، بن زهنر حدسا ~ ١  ٧٣٨
علنهاممه صل اممه رسول( قال قال: نعيد، عذم حدساأبودصزْ، الزيان، المنتمزبن 

عدزاآم عاين زلا 1لأ عدرْ، قدر ق ثزلإ ارماةة، لزاآين؛ عاير »J؛5J، دج 
ا.مر٠أمرعامة®ا 

أنهالناس يرتم، أن عيره أن أءلم~ ~واض يبدو عامه® أمر ررمى قوله: [ ]١ 
لأنعدرا؛ يعثر هدا فإن عليهم؛ كاذب، وهو كدا، ويفعل كدا يفعل وأنه مصي، 

يقوملا وهو وملم، عليه افر صل رسوله وسنة اممه، كتائب، عل بايعوه إثإ الماس 
•ذللئج أشبه وما يقول، فيإ عليهم ويكديب، بحقها، للزعيه 

العامةأمر غدر لأن بالإمام؛ الغدر عن الزعية مي الراد! يكون أن ومحتمل 
كشر.صرر عليه يريب 

والمقدير:تةا.ير، إل الأحثربماج هدا لأن الأول؛ هو؛ الحدب من المتبادر لكن 
إلمضاف، أنه والأصل مفعوله، إل مقاما الصدر ؤيكون عامة«، أمر غدر رامن 

الفاعل.

الغدر؟.ق داخل الماس ينز الوعود إحلأف، هل قائل: قال محاذا 

ررإداالنافق: آية ل الخدين، ول منلث،، وثق ءاهل،ك الذي لأن نعم؛ فالخواب،: 
وهوعام.عاهدعدز((راُ، 

بان(باب، الإو،اذ،، كتاب، لم; وم٣(، رقم)٤ ايافق، علامة باب، الإيإن، ياب، البخاري؛ أحرحه )١( 
١(.٠ ٦ )هء/ رنم النانق، حمال، 





واتسيراتجهاد كتاب 

لووفتلتي محدعني، أن يريد صاحي لأن ٠؛ حادك،«ر من ررلأنحن وسلم؛ آله وعل 
له.حصل 

١^محدث ص: ))!١'^ حديث:وأمآ 
٠،فقداحتلفالعاناءرحمهمافؤالكدُ-،زالخرم-،والكدبلمبمئقؤ؛انساار 

كانكإ الوول الكدب إنه يقول: وبعضهم الصريح، الكذب يقول: فعضهم فيه؛ 
أنهالغلاJ يظن فلا شرها، وزى غزوة أراد إذا وملم آله وعل عليه اممه صل الني 
لأنهمشكل؛ المرأة عل الكذب فإن ثيء، عندي يرجح ولر المكازرآ'، هذا إل يتجه 

ممر.ة ن، الفمن حصل صادمحا الخثر يكن ل؛ ثم عليها كدب إذا 

~إذاالملمون يقوم والكفار السامين بين الحروب بحص ق مسألة: وهنا 
ثمالكمار، يراهم لا بحسثا الخن، محلريق عن شديد هواء بإصدار — الحرب اشتديت، 

الحيلة؟.هذه حكم فإ يااحمونام، 

لايمكنإذ لمون؛ موهم هذاإلا يفعلون ما الحز هؤلاء لأن نحون؛ الحواب: 
لمون.موهم إلا الكمار عل الملمين يناصروا أن 

والترمذي٣(،  ٥٣٥ريم)يده، نحت، من حقه ياحذ الرحل ل باب ال؛وع، كتاب أبوداود: أحرجه )١( 
.١( ٢ ٦ ٤ ر رغم السؤع، اب بق 

١(. ٩٣٩رغم)١^، ذاُتح إصلاح ق حاء أما ب إ^ 
كتابومسلم: (، ٢٩٤٧رقم)بغرها، فورى غزوة أراد من باب الحهاد، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٥٤/ ٢٧٦٩رقم)مالك،، بن كب توبة باب التوبة، 



الأناءلقاءالدو تني تراية باب 

اتتءاسووالآنوbءث 

س،ئينيىلأ:خدكامهم
الأنيح،عن الزناد، عذأف الحزاص-؛ اوحمن عد ابذ -وهوت امحْ عن النمدي، 

يو%ل
جريج،ابن أ■نيدا الرواؤا، عد حيكا رابع، بن محمد وحدكي " ١٧٤٢

أصحابمن أن1لم من ت-ؤو كتاب عى النصر، م عى عمه، بى موتى 
بنعمت إل هآكب أرق، م بى الله عيد لة: ماو وتلم، عليه الله صلر البي 

وتلمعليه افه صل اممه رنول أف بئره الحريرية—؛ تارإل —ح؛ر، ءبيي'ارثا' 
وقال;فيهم، محام الشمس مالت إدا حش العدوينثظئ، فيها لقل الى أيامه بمض 

داءتجوا،هإذالثوهي اردبمَالنايه، زانأرا ١^^ اانازا لر:ا١^١ 
ودالتوسئ؛؛، عليه ،^ ١١صل اللمي ُام ثم السيوف،؛ر، ظلال محث، الحلة أف واءل٠وا 

واiصزJاالأحراب: وهازم الئحاب، ومحري الكتاب، منزل رراللهم 
ظبجلم'ا'ا.

لقاءلكن ولوبعدحن، تكون الشهادة لأن الشهادة؛ قي من لايمع هذا ا ١ ] 
لقاءيثنى ولا عافية، ق فليكن عافية ق الإنسان دام فإ الحاصر، ق العدويكون 

وملم.عليه افه صل الني أمر كا العدوفليصر، يلمى أن لابد كان فإذا العدو، 
قدام ما الإنسان لأن العدواا؛ لماء يتمنوا لا ١١وسالم؛ عليه اممه صل قوله ]٢ا 

وأنهيشه، الإنسان إعجاب عن يكون العدوقد لقاء ممل ولأن عافية، فهوق عافية 



واثسيواتجهاد كتاب 
٤٢

العدولقي إذا ولكن للخدلأن، سبب وهدا بعدوه، يمتك أن قادرعل وأنه >نجاع، 
فليصثر.

العدوقإل الناس يتجه أن الحرب، ي يبني لا أنه عل دليل ت الحدين، هذا ول 
الزواليحد للهجوم يكون ما وأحن متمه، ثئدث قد ذلك لأن الحر؛ استقبال حال 

ولكلوالأسلحة، والأزمان الأحوال باختلاف قمحتلف هدا ولكن ١^^، هثت، إذا 
يكونوقد أنفع، النهار وسط ق الهجوم الحاصر عصرنا ق يكون فقد حكمها، حال 

•آخره ق يكون وقد النهار، ول أل 

اشإل باكوثل فبدأ الكتالأ، مترو )راللهم الدعاء: هذا مشروعية وفيه: 
هدابه حاء الذي الدين إعزاز هو الحهاد ل الأصل لأن الكتاب؛ بتتزيل وحل عز 

فيهاوالثحاب القلوب، حياة فيه الكتاب لأن الثحاُساا،؛ ررومحري الحفليم، الكتاب 
هازمابكونه وحل عز اش إل توثل الأحراص،® رءوهازم والثات، الأرض حياة 

ذلك.يقتفي اكام لأن للأحزاب؛ 
النصريكون لا لأنه النصر؛ قبل ببزيمنهم وسلم اله وعل عليه اف صل وبدأ 

ثانتا.النصرلليسالمن ويكون أولا، الأحزاب فيهرم الهزيمة، إلابعد 
ه



اددولقاء عند الدعاءباصر اسباب باب 
٤٣ص^^_=ًً_س=__=^ٍ= 

الدهاءبالسرصدلفاءادندوباباانتئاب 
بنإننإعل ص ،، obiعد بن حالو حدسا منصور، بن تعيد حدثنا — ١ ٧ ٤ ٢ 

عقوت1لم صل  ٠١٥١زئوو دعا ،: Jliإيأوق، بن اممه عد عى الي، حم 
البجمالأخزان،، اخرم ابماب ثريغ الكثاص،، محَل ءالبجم قال: الأخزاك،، 

امئيلمهم«.
اءاح،وكح!ن حدثا قيأ، م بى أثوبي وحدثا -  ١٧٤٢

وت1ب.\عليه ، ujlصل اف، زثول، دعا يقول،؛ أوق أب؛؛( ابن تمنت، ثال: حالي، م ابن 
.^^١١٠٠٠هوله! ولم'يدكن وهازمالآحراُس<اا، مال: انه عتز حالي، بؤضحديث 

^^^ي،ثائشمحن،ياضمئ،ص
اثحامحسا<ا.ررمحري ووايه؛ 3، عم أبا ابن وراد الإساد، إنماعتل،:بمدا 
عىحماد، حدثنا الصمد، عيد حدثنا الشاعر، بن حجاج وحدش —  ١٧٤٣

إيالث،والبجم أحد: يوم يقوJ، ف وتد^١ عليه ، obiصل الله رسول أف أنى؛ عن يابي،، 
الأنض«اا'.لأممِفي إ0تشا 

 [ ١ C وإنوملم: عليه اف، صل فقوله وجل، عر الله بصفات التوقل من هدا
هووأصحابه ومعلم عليه افٌ صل للرسول ومره يعني: الأرصن" ق تعبد ثنألأ 

ولامتولالمسلمن، صر ما يغد ألا اف، ولوماء الأرض، ق تعال اف، لعباده صر 
الأرض.ق يعند ول؛ المسلمن، عل الكفار 

الماس؟.لحاثة الدطء ل الاشتراْل يجوز هل مال: ئال فان 

الكريم.القرTن ق حتى حائز الل«ءاء ق والامعآرامحل نحم، فالخواب: 



4اتسساثحماد كناي، 
طنتثث ٤٤

)ح(القث. أ-تونا محالا: رئح؛ بن ومحقي عش، بن عش -حدسا -  ٤١٧٤
قوجدت ١^٥ أف اممه؛ عد عذ ثاؤع، ص قئ، حدسا معيد، بن قتته وحدسا 

عليؤاممه صل القه رسول محائكز مقتوله، وسلم عليه اض صل اممه رسول مثاني بعفى 
والصثان.^١؛ ١١محتل وسثم 

محالا:أناته؛ وآبو يثر، بن محمد حدثنا ثنته، بئر ين بكر آبو حدثنا — ١ ٧ ٤ ٤ 
بعفىق مقتوله امزأة وحدت محال: عمن، ابن عن ءرإJاؤع، عمن، بن الله عسي حدسا 

نالئتانا١أ.ص قل ص زط؛ افهُنم \فثو ننول هش اiثازي، طف، 
لوجهازتناءوذلك 

المسيان.وكيلك الحرب، أهل من لس اء النأن الأول: الوجه 
بهينتفع مال فهم للمسلمان، أننى يكونون والصبيان النساء أن الثال: الوجه 

عنوسلم آله وعل عليه الله صل المني مى _؛U، المال، به؛ينت، أوينتفع لمون، الم
يقاتل.من يمثل ؤإنإ الحرب، ل والصبيان النساء قتل 

١مثل؟ فهل يقاتل، المرأة صارت إذا مائل: قال فإذا 

كانتؤإن قتلك، قلها ق المصلحة كانت فإذا للمصلحة، ينظر فالحواب: 
للمسلمن.غنيمة وصارت أمزت، رها ق المصلحة 

وحشثةمن والأولاد اء النني إن ال: فعمن نجيب ، كيفقيل: فإذا 
الإسلام؟.



ضي«اهلاسءواسبماننياضب
٤٥===—-ٍ=——==ءءء=^=ءع=ء^^^^= 

أن~ونعلم مماليك ويكونوا أمزى نأحدهم أن أر-حم! أيبإ ت نقول ءالخوابث 
أربعةالإعتاق ومائل جعل حتى باعتامه؛ ووصاية بالمملوك، عناية له الإسلام 
.يمثلوا؟ أوأن ءلرق~، 

لاباللففل،بالمعنى هدا مثل يفعلون —الأن— والكفار بلامك، الأول الخواب! 
وكدللث،عندهم، كا-اقدم أوأحدوهم الصبيان، قتلوا إسلامه بلادا احتلموا إذا قهم 

•التاء رعته^ثون 





صاءواسبمانهماساتضتجتس

شهيدا،يكون الحال هذه ق السامين من يمثل فالذي ، دالسالمين تدوعوا ولو 
سلاحبه يتقون ينعا المسلمين فيجعلون والمسالمين، الكفار يتلاعب أن يمكن ولا 

وراءهممن قتال هذاإل من وينفذ شهداء، فهم قتلوا إذا هؤلاء يقالت بل الماإم؛ن، 
اذكفار.من 

يعاملونفهل ونسائهم، السلم؛ن أبناء قتل الكفار قصد إذا ةائلت قال فان 
ام؟■

المملحةلحانب، مراعاة هناك أن مبق لأنه الصالحة؛ إل ينظر فالحوابرت 
سرين،إغاظة هذا ق كان فاذا للمصلحة، فثئظر هؤلاء، ضلك سالمن 

فهوحرام.ؤإلأ بأس، فلا لن.لهم وسسكا 
أنت منهم٠٠ارهم وملم؛ عليه اش محل الني قول من يفهم هل قائل: قال فان 

كفار؟.الكفار أولاد 

ءئن إلا الكفار، لحكم لحكئهم للدنيا بالمة الكفار أولاد فالحواب: 
يومله بمام يبلغ لر من أن فالصحيح: الأحرة ق وأما لم، مفهو الإسلام ل ولحل 
•المار دخل عصى ومن الحنة، لحل أطلمع فمن يه، أعلم تعال الله يكليما القيامة 

٠٠٠

:٥٣٧:؛(ذظر:صوعاكاوى)حآ/



واثسساتصال كناس 
===ٍٍٍْ_^ٍٍ=ٍٍٍ^ء^تٍءًت ٤٨

صاروومدةه1جوازهطو باب 

)ح(،، ٥١^ قالا: م؛ :ن ^ ى ن عض -  ٦١٧٤
افهصل افه زئوو أف الله؛ عد عى ^، 1jض لنئ، حدسا تعيد، بن نته وحدسا 
امحيرْااُ•وهذ اشترومملغ، نج، ثحو ■حرق طم وء 

أوؤتعنثهمؤ0بىؤ وجز؛ اشُعر مارل حديبجأ؛ رٌحِفي وابن ^؛؛٤ راد 
0[.آلثسقاز،هؤلثثزى ريقثمنهاهاويؤلهانائيآش 

اثازك،نااتى JJحادالأ: ١^^٠، وه1ادبن مصوو، حدساتعيدبن - ١ ٧ ٤ ٦ 
هتبعوت1لم عش الق صل اش رئوو أف عمر؛ ابن عن ياؤع، عى عمه، بن موتى عن 

حاف:دو ونجا ولإيى، شم اش 
منتطثربالبنيرة حربمئ لوي محي نراؤ عل دهاذ 

ؤيرلإ؛اه\لآواث.

ص، ٣١س ن محة ٣ ءن، نن تمحل ^؛؛١ - ١٧٤٦
وتلمعليه اف صل افه رمول، حرق مال،• عمر، بن اممه عبد عى داَع، ص ءبيجا'ثه، 

دًحوتج،امحثرلآل

حيالأحياء؛ سمي كا البويرة وينمى يحيلهم، فته مكان اسم البويرة؛ ناء 
كدا.الفلانثة والحارة فلأن، 

ذللثجكان سواء العدو، نخيل قفر جواز عل دليل الحديث،: هدا ق ت'آآ 
للعدو،كرس النخيل تكون "أحيانا- لأنه إليهم؛ للوصول، ذللئ، أوكان لإءاظ-هم، 





واثسيراتجهاد ضتاب 

ئنتر.ض اثازك، اتن خدي النلأء، ن محي أنوي زخدى -  ١٧٤٧
عىننم؛ أ->ووا الرواق، عبد حدسا لة~؛ —واللئظ رالإ ين محمد وحدسا )ح( 
هدكنونئأ.( عثه اش صل اش رثوو ص آبوهريرْ حدسا ما هدا قال؛ منبه، بن محام 

مماوالأذيةاء، مى ررعراض ورتلملمت عليه اممه صل الله ومول ومحال مئها• أحادث، 
ولأمبما^^٠، أذئ يهويرد اقزأة، محيثلك،بمع لأ.ت4نوولأ ٌ•' 

ْتظئوئؤ أوحلمات عي محي آحئ ولا تممها، يري ولما بمحايا بى محي 
مثالدلك، مى أوهريتا العصر صلاة ح؛ن للمريؤ هأش ارمحعزا، محال؛ ولائها،؛، 
حتىعأته مححستث عوثقا، احسئها اللهم مأمور، ؤأئا مأموره، أئت، للشثس: 

^محومحث،مثأنص،سال:
مماوتيدْ، بدرجل هلصمت، مايثو0، رجل، ئ؛لة ثل مى مكايني، علول، محئم 
تممال أوئلأية، بيدرجالإن ررهالهمت، ت قال متابمته؛؛، محلتيايعنبيرميلتلث،، الغلول، فيكم 
هالتيشب،؛؛، مذ مرة وأس مئل له ®يأحرجوا محال؛ عللتم؛؛، أنتم الغلول، فيكم 

منلأحد ^١^٠؛ ١١محل محلم هأثلته؛ ١^١^ هأهبيت، وهوبالصعيد، المال ق ®هوصعوْ 
هطثيخالا((لالصعمنآؤعجردا، رأى وتنال اداآت«ازك بأ0 دللث، يبيتا، 

منها؛عز، فيه الخدسث، هدا [ ١ 1 

إذالأبمم الثلاثة؛ الأصناف هؤلاء مغ حيث الني؛ هدا سياسة حس ~ ١ 
وراءهم؛بإ معلنة فقلوحم للجهاد حرجوا 



سالأ«تحاه|ةبابسلاسنم 

بماووئاسن«؛أذيى وهويرين امرأة، بمع مدملك رررجل الأول؛ الصنف 
يتعلقأن فلابد أونحوه— أمسؤع، بعد عليها —والدخول امرأة عل له عقد إذا لأنه 
مشغولا.ويبقى القتال، ق نحلص لا وحينئد -يا، قلبه 

أماقري—_،، المرأة عل يحوله أل يعني! يينٌ ررولمأ وملم• عليه الله صل وقوله 
ررلثإ((لأن ين«؛ )رولع قوله; هدا اشترامحل عل ويدل يوثر، لا فهدا سنة بعد لوكان 

فنيه.ْع الحكم انتفاء عل تدل 

يعدرالإنسان أن الله! رحمهم العلم أهل بعض ذكره ما هدات من ينحي وهل 
الزوجأن من سق فيإ المعروف عل بناء إليه متزف زوجته كانت، إذا الحإعة برك 
•رف؟ إله بالزوجة يوثى ثم الزوجة، بيت إل يدم، ولا بيته، و يتى 

محلءورفإنه لتاق المرأة ينتظر كان إذا افه! رحمهم العلمإء بعضر يقول الحوامح،! 
ذلك،،له نعم، ونقول• الغرب،، صلاة إل العشاء صلاة عفنع أن وله الحإعة، بزك 

الزوجةتاق لئلا العشاء؛ وفن، دخل إذا صل ثاء ؤإن تقديم، جع جع شاء فإن 
للأمة،يثر قد وتعال سبحانه والله المجد، ق بالصلاة مشتغل وهو وأهلها 
الله.رحمهم الفقهاء بعض به صرح كا جائز ا هن• ت فنقول لله، والحمد 

البنيان،بني أنه أى1 ئممها«، ونع سامحا _ هد ))^T^ اكازأ! الصتف، 
لأنالحهاد؛ عن يتاحر أن فله الئمفح، يرقع لر ولكنه والأعمدة، الحيران وأقام 

ثرالتيمن فكان صميره، ويتعب، القتال، ق ثمحلعى ولا حا، مشغولا سيكون قليه 

الغزو.عليه محب، ألا 

ؤصمنتظئولأدها«أي:حلمايث، عماأؤ هداقري ررؤلأآحئ اكالثؤ: الصنف، 
ولاشك،يغزو، ألا الحكمة: فمن -يا، مشغولا سإكون فثلثه ولادتيا، وهنؤ مد_، قد 



هاثسد>اتصال كناي 
ًٍ^ٍ====^ٍٍدً=خٍتثت ٥٢

قوجل عز قال كإ -يا، نمر القصة؛ هاو0 علنا قص وملم عليه الله صل المي أن 
[.١١١]يوسف:آلأثفه عتأ.لإتمل ثنيم كد'مارنثيى ؤ العزيز• كتابه 

ءئ_ه(ؤإلئتش ؤ تعال؛ قال كإ وجل، عر افه بإذن الشص سر أن س ٢ 
بس:ا/"آ[.له 

قاللأنه ا-محم؛ وبيان والع؛رة العظة لعصد الخإد؛ خطاب جواز ٣" 
الالنمس لأن اااسذلرى«؛ يمل: لر ولكن مأمور،ا، وأيا مامووه، ررأئث، للشمى: 

عليهيحسثستؤ الثمس، محيى أن وجل عز الله مال ولكنه بنمها، تنتفلر أن تتهليع 
•علته وحل عز الله فتح حتى 

والصوصىالأرض، عل تدور لا الثمن إن يقول؛ من لقول رد فيه؛ ~ ٤ 
منها؛الأرض، عل تدور الشمس أن ق جدا ظاهره 

ؤإداآل1مان دان ءر(َيؤةر ئزؤر طانمت، ١^١ آلقت1و تعال؛ اممه قول أ~ 
الفعلقإصافة فالأصل [، ١٧تالكهفته فمةٍتنه ؤا همهم ألثمال ذات مؤصمم عم،متا 
تتزاور،التي وهي غربت، التي وهي طف،، التي هي وأتيا منها، واقع أنه إلها 
منلقول ١< اممه حاطتنا الذي هر ١١٥١١هذا عن نخرج أن يمكن ولا مرض، التي وهي 

الأرض.دوران بسببح والهار اللل اختلاف ؤإف ثابتة، إقيا العلكي؛ن؛ من قال، 
ؤإلإأ-تتتوالثلأم؛ الصلاة عليه مليان قمة ق تحال اف، قال وكذلائج ب~ 

الثمن.يحني؛ [ ٣٢]ص: ه إيجامإ مايبما حئ رنا إؤ ألًتحع0 حب 
نيدهاآلشن تلئ حكآإداج ؤ تحال؛ قال المزيتن، ذي قصة ل وكذلك ح- 

ؤ-حئإذاتعال؛ قوله وكذللث، ]الكهف:'٩[، ه يأرا دؤبما نن لهر عئعل ؤ ق ؤ ظثإ 
]الكهف:آ"خ[.خمئق4 عثميح ؤ( مثن محبمها ؛بمآشيى مج 



■محامة iiuV؛الغنائمسل باب 
٥٣

وسلمآله وعل عليه اممه صل الّثي أن همّه افّ ذررصي أي حديث وكيلك د~ 
لهبى ثم اعلم، ورسوله اش  I،Jli،١ ثدهسر؟ أيى ررآتدري ت له قال الثمس غابن، ■صن 

ذك^.

بدونويظنون محيمون إنإ قوم لأقوال يدعها أن يمكن لا النصومحى فهذه 
يكونألا ذللث، من يلزم لا فإنه تدور الأرض أن مدق اثنا فرض لو حتى هطع، 

الأرض،دوران غير الشمس دوران لأن الشمس؛ سسا والنهار الليل احتلاف، 
يعيدةالنمس أن ومعلوم النرق، إل الأرنحس ودوران معاكسي، المس فدوران 

دوراما.ثزعة للناس يظهر فلا حدا، 
إليلتفت، ولا والئنة، القرآن ءلاهر يعتمد أن مسالم! كل عل فالواجس، 

فتقول!ثتأول، أن يمكن فحينئذ الشمس مثل قعلعيا ثبوئا ثنت إذا إلا سواهما من 
مازكن ذهبن،، وهكذاإذا العين، زاي ق غربت ؤإذا العئن، زاي ن، محللعت، إذا المراد! 

اوكتابؤفناهر عل البقاء الأصل فإن به ناحذ أن ظزم حئئا دليلا نجد م ليئنا 
والئق.

الأمور؟.هذه مثل يدرس الذي المدرس يمسع كيف قائل• قال فإذا 
ذللئ،،حلاف ظاهره القرآف ولكي زأييم، هذا يقول! أن مح—، فالخواب،! 

أككؤم،ؤ-ءلرآت وحل؛ عر اف قال كا الأرض، عل تطوى التي هى فالشمس 
والتكمحنرتتالزم؛هء، لآلإرآقهتارعلآنخ(ه عث،أفتار قؤرأؤل، إيغ د1مح، 

محروق،.هو كإ العإمة تدوير 

كتاب،ت لم وم٣(،  ١٩٩)رنم والقمر، الشمس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخارىت أحرجه )١( 
٢(.٥ • ا/  ٥٩)رقم الإي،ان، فيه لاشل ^ الزس بيان باب الإبان، 



والسراتجهاد كتاب 

أينرجح وقد ظنية، مسألة هدْ تدور لا أو تدور الأرض كون فائدْت وهنا 
[،١ لالحل:ه ه يبمطتر ثيد أن يتيه ا'لأنجا ؤ( ^^١ قال؛ تعال اف لأن تدور؛ 
كيد،أن حوما يعني؛ ه ند ؤأُا قوله! لأن الأعلم؛ وجود عل ، J>Ajالأخص ونفي 

ننكره!الذي الئيء لكن ه، يهعكم ند ^^!( يقول! أن احتاج ما حركه لها فلولاأل 
لأيلدينا؛ مقبول غير فهدا الأرض، حركة ب_، والنهارداللتل اختلاف إن يقال؛ أن 

علتدل المحسوسة العين روية وحتى الشمس، حركة نسبه أن والسنة الكتاب، ظاهر 
هدا.

^ابدعاء توهم، الشص فدوران وجل، عز اممه بأمر تتغؤ الأفلاك أن ~ ٥ 
حرمأنهثعؤ لاثمكر وسلم علميه اممه صل الني عهد ؤ، القمر انشقاق وكدللث، الني، 

لأنهصحح؛ غير لا الثلمكثة والأجرام الأفلاك ررإن الثلمكئن! وقول ساوي، 
ابتداء.حلقها فهوالذي افد عزها الن.ي كان إذا 

الضهذا ال ولهذا الليل، ق القتال من أحسن النهار ق القتال أن ٦- 
١يقاتلوا حتى الشمس محبس أن وجل عز افد وسلم علميه الله صل 

^^^نائم:صاضب>خذمنالأئار٧- 
علميهافتنزل يع ؤإنا الغنائم، محل لا السابقة الأمم ففي ته، ألحق وما بقتال 

لأنمحرمها؛ أن أنت، نزلت، لثا المار أن القصة: هذْ وق فتحرمها، الماء، من نار 
النارفإن محمل لر ؤإذا فمل، لر —إدف— فالغنيمة الغنيمة، من عل المقاتلين أحد 

لأتمرئها•
وجلعز اض ألهمه بث العجانس،؛ من المبل هألا انحذها الي الأية هذْ ولكن 

فمنالني، عل ويسلم ياق، عربما فيلة كل من طلب أنه وذللمثؤ الهلمريق، هدا 

بقتال



'محاهةممت، القنان«( صل باب 
٥٥

الرفاء،أحد يد فلصقت منآو1ته—، —وهدا قومه عند فالغلول النبي بيد يده لصمك 
همؤإذا الني، بيد منهم ثلاثة أيدي فلصمت، بالقبيلة، حاء ثم الغلول؛؛، ررفيكم فقال! 

أوغممصورا كونه عن النظر بقطع أوجرثا صوره، إما الثور؛ كرأس ذهبا علوا قد 
مصور.

 ~A الصحيحالحديث، ق جاء ولهدا الغنائم، لها أحل حيث، الأمة؛ هده فضيلة
كثيرهغنائم يشون السلمان أن ولأسلث، ، رمحياار ظل محت، ررقي ررجبل قال• أنه 

ممرمحر فيها فيحصل ، ممره كوما وتكون السجد، ق -يا يوش إنه حتى حدا، 
للأمة.

صعق،المراد! وليس مال، هناك فليس المائ، الصعم، أي! ررصنمناا، وقوله! 
القدرة.ضده! اروعجردا،ا وقوله! الإيإن، 

)\(أحرجهالإيمأحماو)\/-ه(.
(.٤٢١)رقم لسجد، ١ ق لقنو ١ وتعليق مة القياب ، الملأ٥ كتاب تعليقا البخاري أحرجه ( ٢ ) 



واثسيراتجهاد كتاب 

واو،الأساو

بنمصانسا عى يهاك، عى آبوعواثه، حديط نعيد، بن قتيبة وحدسإ — ١ ٧ ٤ ٨ 
وُنئم،عايه افه صل اللمي بؤ هاتى نيئا، امحن مى أق أحد محاو،ت أئيه، عى تعد، 
ثيألأسال ؤب آمح؛مافي عيب ءاؤدتثلو|دك وجل؛ عر اف' مآيرل، قابى، هدا، ل هب ممال(؛ 

بجثامحولإإنو،ق1لأ؛ظكامم
فاو(؛ثزوت،عنأيه، تند، بن مصاو_( عن حند_،، بن مناك عن حدثناسمه، حنمر، ابن 
أاف، زثوو يا ممات،: ذتج.' عش اف، صل السل يه هأش تأما، أصنث، آيات؛ وع أئ 

حنث،من »صنه وتلم؛عش اش صل البي له ممال مام، ئم صنه؛٠، ٠٠مماJ،؛ ملتيه، 
افه!رئول، يا سانا؛ سام، راصنة«، ت ممال الله! رثوو يا ملنه ممال،؛ ^، ثم أحددا،ا،، 

ضلاضُمثيم؛ئخط
؛•ش آلآ،مال، ؤب \يؤ>و\ذ' مث متزنئ،هدأ١^؛ أحدته؛،،^؛ 

أي;وللرسول،، فه عروحل اطه جعلها الغنائم، من يوحد ما هي الأنفال؛ [ ١ ] 
فكانثاء، ما والثلأم الصلاة عليه الرسول( فيها يفعل والرسول،، اطه إل حكمها أن 

وتعالتيارك اطه أنزل حتى يرتم(، حيث، مها أويقالغا_؛;؛،، يقمها؛؛ن أن ءوا؛؛ن، 
ولذك(ثلوول خمثئ ثأف,نئي شء تن عنمثم أسا ؤوأءل<وا قوله؛ j، ذللثج 3( اكفصيل 
شآلآذماث< ءؤ؛؟ فوله؛ لأن السورة؛ ترتسس، هومقتفى وهذا [، ٤١:]؛!؟jUjألمر؛ث(ه 
أثناءق ميءه تن شمتم أسا ؤوأءا-توا وقوله؛ الثورة، أول 3، ا ]الأمال،:١ وألئمؤله 

السموره*
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ماحب عل بينهم مسم للغانمن أحمامها أربعة وصار الغنائم، ورعت، فل، 
والساكينواليتامى القن؛ى ولدى والرسول فه الذي الخمس فان الئنة، به جاءت، 
أعهلىشاء إن وسلم، عليه اطه صل الرسول إل راجعا منه والرسول افه حى يكون 

منعه.ثاء ؤإن منه، 

طهالذي لأن والرسول؛ فص يكون الذي الفيء هو الخمس! خمس هائيه؛ 
ااسالمان.لمصالح فيه للأمام يع وهو هوالملء، والرسول 

الحدسث،!هذا فوائد ومن 

المكان؛ذللث، إل رده محب، فانه مكان من أحذه له محل لا شيئا أحذ من أن ~ ١ 
وليعتليه أن يكفي ولا أحدثه،ا، حسث، من صنه ١١وسئم! عليه اطه صل النثي لقول 

علميه.مكانه إل رده موونة بل —مثلا—، صاحته يغطيه أو الأمر، 

محاجهاالتي الأمور ل وسلم وعلآله علته اطه صل الني مراجعة جواز ٢" 
جنسمن وهن.ا ، ٠٠ضعه  ١١قوله! علميه كرر وّئم علميه اطه صل الرسول لأن الإنسان؛ 
حجةق وسلم اله وعل علميه اطه صل النبي عنهم اطه رصي الصحابة مراجحة 
اطه!رسول يا قالوا! حتى فراجحو٠ عمرة، مححلها أن الهدي يسق لر من أمر لع الودلع، 

إلأنخرج ا اطه رسول يا بعضهم! قال حتى عمرة؟! نجعله فكيفا الحج سمينا قد 
ونخرجوالحج، الحمرة بين نساءنا نجامع )يعني! منثا؟! يمهلر أحدنا ويكر منى 

أمرق يراجع أن الإنسان عل عرج فلا مراجعتهم، شدة من الحد هذا إل ٠، هآكذا(ر 
حاجة.فه له 

كتابومسلم! (، ١٦٥١)رمم كلها، المناملثف الخائض تقفى باب الهج، كتاب البخاري! حرجم أا 
رقمالإحرام، وجوه بيان باب الحج، 



والسيراتجهاد كتاب 
ً___^=^_ٍص^_^ص^ً= ٥٨

ْعوسلم عليه الله صل الني اسم فيها يمرن أن يجوز الأحكام مسائل أن  ٣٣
تباركالله ولقول ه، وأؤثول ش آلآذمال، ؤؤا تعال؛ لقوله بالواو؛ وجل عز اممه اسم 

المدرمحلا،ائل مأما [، ه ]اكوون:ا* ود؛ثولأ>ه ماءاثيءِأقء ؤبموأ وأولهتن ؤ وتعال؛ 
قيتمحزف أن يتهليع أحد لا لأنه ^١،؛ ١١من فلابد افه إل الرسول اسم أصيف فإذا 

ولهداالرسول، ؤإل اض إل يرجع فإما الشرعية الأحكام أما وجل، عز افه مع الكون 
تعال.اممه كحكم وسلم عليه اممه صل الرسول حكم كان 

عمر،ابن عن عذياؤع، مالك، ع]، مرأت يمح،، بن يمحى حدسا - ١ ٧ ٤ ٩ 
عقمواإبلأكشرة،جد، تل فيهم~ وآنا — مريه وسئم عليه ١فه صل البي بع—، مال؛ 

•بعثرا بتثرا وملوا بعثرا، عثر أوأحد بعثرا، عثر ام، ئهكاثم ههائتن، 
رمح،بن محمد وحدسا )ح( ليث،. حدسا سعيد، بن فتته وحدسا —  ٩١٧٤

سريهبعث، وسئم عليه اطه صل ١طه رسول أن عمر؛ ابن عن ياى، ص الفي—،، أحإرثا 
دللئ،سوى وملوا بعثدا، عقز ائي بلعت، نيامم وأف عمر، ابن ومنهم يجد، قثل 

وسئلم.عليه اطه صل اطه رسول يعيرنْ قلم ببثرا، 
ئىئ،طتائئص،زتياثمئ

اطهصل الأه بعث،زئول دال: عنز، ابن عن نابع، عن عنز، بن ، ٥١عثد عن 
١^سهت^سا هتلعث، وعي، إ؛لأ داص1نا ^^١، يحزجت، جد، مريهإل وسئم عليه 
بعثرا.بعثرا وسئم عليه الله صل اطه نمول وملثا بعيرا، عثر ام، بيثرا عقر 

-زئؤ:كش خدثثا محالا: الثنى؛ ومحثدبن حزين،، رهثربى وحددثا -  ٩١٧٤
الإنثاد.-؛ندا اطه، ؤ عن اشثان-؛ 
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)ح(ايوب. عذ حماد، حدثنا محالا! وآبوكامل؛ آبوالئ؛ع، وحديناه — ١ ٧ ٤ ٩
لإئإلنانيأنالةضدال: عون، ١^٠ عن عدي، أف ابن حدثنا اقى، ١^؛ ؤحد؛نا 

الرراؤ،،عبم■ حدثنا واك، ؛بن رح، ٌّرغ• ل ۶^^١)!، ابن أف ثكئ1اإئأ ال1فلي، 
ابنحدثنا الأيلئ، تعيد ن هاروف وحدثنا )ح( مونى• أح؛رفي جرج، ابن أح؛رثا 
ثحوحديثهم.الإسناد، ننيا ئاك، عى كلهم ريي؛ بن أسامة أحري وهب، 

محالا:_؛ زالثفظ ١^، زءو ثوم، ئن ئزج زحو؛ثا -  ٠١٧٥
ملنامال،ت أيه، عن نالم، عن الزهري، عن يوص، عن رجاة، بن اف عد خدثنا 
سارق،محاصابني الخمس، من ثمسنا سوى ملأ وسل؛؛ عليه افة صل الله رسول 

الكبير.المجس ،؛ والثارف

ينوحدثني-ترظ )ح( اقازك. ابن حد؛نا الزي، بن هناد وحاو؛نا - ١  ٠٧٥
ابنعن بلمي يال؛ شهايب،، ابن عن يوم، عن كلامحا وهب؛ ابن أنوئا عض، 
رجاء.ابن حد.يثإ نحؤ سريه، وسلم عليه اممه صل اممه رسول مل مال• عمر، 

محال:حدي، ص انجر، حدثني الللمب، بن سعني، الملاكابن عبد وحدثنا — ١ ٧ ٥ ٠ 
اشرثوو أف اش؛ عد عن -^l^، عن ش-هانم،، ابن عن حالي، بن عمل حدثني 

موىحاصه ض.كالملسىمنسثينامايالأشسهلم صل 
'٠^ واحب دلاك< وامحزِفي ا-اثش، عامة مم 

بلذلك، أشبه ما أو غى، أو قرببج، محاباة أحل من ليس التتفيل هذا ]١[ 
مل.الذي المقاتل هذا من تحصل التي المنفعة أي: العناء، سنه يكون 



واثسيراتجهاد كتاب 

اثصيلسلب القاتل اضفاة باب 

محمحامحء،صمحينسص
مالمال: قادة، م يلنا زكاذ 

ا-لثدينؤ.وامتص أبوءتاد0، 

صمحر، عذعمربن سمحي، بن عذيش ليث، حدسا نعيد، بن قمحه وحدسا 
الخديث.وساى هال؛ قاده آبا أف قادة؛ ابى مول مد حمش 

هال:وهب، بن اممه عد أندرثا ثه—؛ —واللمظ مله وحن الطاهر آبو وحدسا 
عن^، ٥١ممرئن نن عنن عن تعيد، ئن عش حدثني مول: أنس بن ناللئ، تؤنث، 

علمنهاممه صل اممه رسول نع حزحنا هال: قتادة، أي عى قادة، أي مول محمد اي 
هال:هن1ثزبجينهمئلجسينمَلأ، هو .< ،٢۶زتت؛ 

حنوعق هصزسئ وزانه، من أسته حش إلنه هانتدزت المنلمان، من زجلا •^٠ هد 
الزت،أذزكة م انوت، ريح منها وجدت صئه هفثني عق، وأمل عاتقه، 

الأJه.أم قلمت: للناس؟ ظ ممال: ١^، ئن محن هست هأزتثي، 
ررمنمحتلممال،: وتلم، علمنه صلاممه اممه ويلززئول الناسزيعوا، ثمإف 

شبجدل؟لإشث،،لإقال
١^،ذك قال لإ يمنت، لإ ق؟ بجد  ٠٢مملغ: ممنثؤ، ممال: ذك، مثل 

علمنهممتثمت  ١١ياآباقادة؟ ررمالك وتلم: علمنه افه صل اممه نمول ممات، مممت،، 
هازصهعنيتم،، الميل دللثج تلب اف؛ زئول، يا صدق الموم: من زحل ممال القصه، 

يماذل^ ٥١أند من، أتي إل يعمي لا ^١ اش لاها الصديق: أبوتكر ودال حمه، من، 



باباتق1ةاثتلماصل

ررصدى،ت وسلم عليه اف صل اممه رمول ممال تلبه، ميعطيك رسوؤه وعى اممه عن 
لأولقإثه تينة، بني محزماِق به محايتعت الدنغ، ئنت مال! ^، liapuإياها<، هآعطه 

أتياوبمغ مزيش، مذ أصح لايعطيه كلأ، ابوبكرت ممال ت الفيث، حديث وِفي 

نال%ة4ُااأ.ق: وورث، 
ثيابح،من معه ما ،; jJLllIررمحله وملم! عليه اف صل الض قول [ ١ ل 

إنهقلتان إن أوتنظيم؟ تشرع، هدا وهل ذللث،، أشبه وما ودابة، ودرؤع، وملاح، 
تقليمإنه مما: ؤإن مله، لر أم القائد قاله سواء القتيل، نلن، قاتل وكل بن، تشرع 

يقولأن المصلحة من الخيش قائد رأى إذا إلا الغنائم، مع يكون القتيل تاو_، فإن 
ذللث،فلئله.

ولكنهلا، أم له ثرط سواء للقاتل ثابتا فليس تشريعا، ليس أنه والظاهر: 
ذلك■يفعل أن للقائد يجوز أنه بمعنى: تشرع 

أنهلأسلئ، هدا لأن الخير؛ عل التنشيط ق المال بدل استعإل عل دليل وفيه: 
والؤدمحللانثة يبدل ما أف منه: فيوحد الثLJ_ا، يؤمل كان إذا المجاهد ينئتل 

ورعايتورعون لمن خلايا فيه، شبهه ولا جائز المال ييت، من والدارسين والمعلمين 
هدافيمال: ديني، عوض مقابلة ق مال أحد لأنه بجائز؛ ليس إيه ؤيقولون: مفللمها، 

التشجع.بابج من 

المتم:حروف، من أن عل دليل افه،،: ارلاها عنه: الله رصي بكر أي قول ول 



واثسيراتجهاد كتاب 

أنمحوز أو الزكية، لاا، وار مسبوقة ستعمل وهل الامتعإل، قليلة لكنها ااها،ا، 
أعلم.واف عنا.ي، الأمرين محتمل هذا؟ غيرِ ل حز تسثعمل 

يكون.ما أنب وهذا الأسد، مقابلة ق المغير بالصع شبهه ااأصنيع،ا وةولهت 
ه؟.بقالتغرير ت القتيل لنلب، القاتل استحقاق ق يشرمحل وهل 

إنهقلنات لكزاذا العموم، الحديث،! وظاهر بشرط، ليس أنه الصواب، الخواب! 
يرىما ب، حعل شروطا الإمام أو القائد يزيد أن بأس فلا التقليم اب بص 

فيها.الملحة 

ضائا;>ئون، ئ أخرَنا.;حئ ، ٢١قض بج،:ن ^^١ - ١٧٥٢
ينهلإمينمف،صل،صتوضينمفمح

 Jعلامتنبئ أنا ^١ وشهأل، يم؛ني ض يظرت بدر يوم الصم، ي واقف، أدا ؛ دا
ئعبجا،شزبيمممحا،مماو;

ئاَل:ائزأض؟ خا-طكإَتي:دا م، ئلأ،: قاَل: جمل؟ يا 
رأيهليذ بيده مني والذي وسلم، عليه اش صئ؛ ١^ زئول ينث، أنه أحثريئ، 

لدللئ،،فتعجب، ثاوت منا، الأعجل يموث، حر سواده سوادي يثارى لا 
مثلها.مماو الآحئ، 

محاض،قوئ،:1لأؤ:ان؟سا
ادصزدام قتلأ0، حر سنمه، ءمزباْ دابتدرا0، قالت عنه، سألأن الن.ي 

واحد.كل ممال قله؟،< ررأت5يا سالت ءاحمتا0، وسثم، عليه ١^ صل افه رسول إل 
ممال;م. ق مم لا، قالا: طني؟« سه »هل مماو: قلت، أنا بجا: 



بمباتة،ةاهامماصل
٦٣_^^د=^=_^__=ٍ_^ 

بنمعاد الجموح، بن عمرو بن لمعاذ سلبه وصى محت1هاا، اركلأكإ 
•^١^١'.١^؛ ومناد ا-لثئوح، عنروبن 

متها!فوائد، فيه الحديث، هدا [ ١ ] 

صغار،أمإ عل يدل، والتعبير؛الغلأمين الغلأم؛ن، هدين شجاعة بيان ~ ١ 
غ.JUاإلا القتال، ق يدخل أن ينكن لا لأنه ينا؛ قد بكوا أن لأي لكن 

فلاهدا وعل ظنه، خلاف عل يكون ولكنه الثيء، محقر قد الإنسان أن ٢" 
منكم أمره، للث، يتبق حتى أحدا محقزل ولا الأمر، للث، يتبق حتى الثيء عل تحكم 
ق)الوئط(!.تلميد من أستاذ بدرجة الذي الأستاذ يعرفها مسألة 

موائمسوادي يفارق، لا أنه أمم ، كيففانفلر الغلأمين، هدين بلاغة ٣" 
أويهتيي•أقتله حتى ت ؛عني، منا، الأغجل يموت حتى 

النبييب كان أنه هتله عل خملهإ الذي لأن الغلأمين؛ هدين عترة بيان ~ ٤ 
ردةأنه لأسلئ، وسلم عليه اش صل الرسول، وست، وسلم، آله وعل عليه الثه صل 
الرسول،مسئ، من توبة مل هل الاوه; رحمهم العلم أهل واختلف الإسلام، عن محرج 
بلاثلثج.أعغلم اطة وملم، تمل؟ لا أو وسلم آله وعل عليه افه محل 

وسلمعاليه اف محل رسوله أو تحال، الله ب ض إن دال،ت من العل،اء فمن 
عاليه،يصل ولا يعثل، فلا ^^١، محتله محب، بل حاله، حنت، ولو توبته تمل لر 

المسالمين.مع يدهن ولا 

3،وتعال تارك اف قول لعموم حال؛ بكل توبته مبل بل قال؛ من ومنهم 
عليه.اممه تايثج تائب، من كل أن الكثيرة! الآيارءتإ 



ءاثسساثحماد ا كناي
نم11ٍٍثًتٍ= ٦٤=

هتله؛سقط تعال اممه ب كان فان القتل وأما فتقبل، التوبة أما ةالت من ومنهم 
بمن وأما تاب، من عل يتوب أنه وحل عز اممه أحبر ومحي اطه، إل تاب لأنه 

يتوب،أن يعد مسل، يفتل ولكنه يمثل، فانه وملم آله وعل عليه الله صل الرسول 
هوالرامح.القول وهذا 

عليه،اض تاب ذب، من تاب من كل أف العامة! القاعلءة أن رجحانه! ووجه 
آثم]ن أث؛ تنؤ من ُمنهلوإ لا أُذسهثم عق أسمهئ آممي، ت^عثادكا تحال! اممه قال 

ؤث*إل؛هاءاحل أش ح لايذضى ؤوأؤ.ئ تعال! وقال تالزمت"اه[، ه ■ؤيثا يئيرآلدمب 
يمبمئأثاؤأ ينيآثام١ يمعنيوث ومن ,رقنكث ^٠ أممهءلألألم، حمم الةنسآني ثثثلؤن 

]الفرق1ن:\اا"-«ي[.ئاب4 س إلا . وآمحأتذهءبجاها محثتزمآك1ه 
صارتاب فإذا توبتهم، اض وقبل ورسوله، اض يبؤن كانوا الشركن ولأن 

عليهالله صل الرسول حق ق لآكن القتل، عنه يزلع تحال الله حق ففي الدم، محموم 
يحفووسلم عليه الله صل الرسول نعلم! ولا الرسول، لحى سبه الذي هذا يمثل وملم 

اممهلرسول بالثار ناحذ فنحن مات،، قد وسلم عليه اممه صل ال؛ي، لأن لا؟ أو عله، 
اسمه!صخم غدلد كتاب الله رحمه الإسلام ولشخ وسلم، اله وعل عليه الله صل 

الرسول(.شاتم عل المسلول )الصارم 

طلّسأوسلم آله وعل عليه الله صل المي أن ذللث،! وجه بالقرينة، العمل ~ ٥ 
قأو منها، واحد سف، ق هو هل الدم! ينغلر أن أجل من نيمها؛ محقرا أن 

هتله«.)١^^ فقال! حميانا؟ نقيها 

لهإن حبثؤ من الأحر؛ لملبخ يطيبا ذللث، قال أنه الله رحمه النووي وذكر 
—وهوالثال؛ا استحقاق به يتعلق الذي الشرعي فالقتل ؤإلأ قتله، ل مشاركه 



سافاتتاتل اسممقاة باب 
٦٥

فلهذاالخموح، عمروبن بن معاذ من وجد إنإ محنا- كونه عن ؤإحراجه الإثخان، 
محىله؛اصُآ؛.

ا؛،قله راكلأكإ قال! وسلم عليه افر صل الرسول أن ق آخر معنى أيئا ويظهر 
والخريصمحتله، عل حريصا منهإكان كلأ لأن الأخرة؛ ثواب، باعتار هذا أن وهو• 

اللهصل الني قول بدليل أذوكه؛ من حكم له يكون ين*وكه ب إذا الثيء فعل عل 
قالوا:النار«، ز والمتول محالثانل بشمبجا المنيان الض ررإدا وملم؛ وعلآله عليه 

محتلعل حريصا ^١^ ®ؤه محال: المقتول؟! بال فإ القاتل، هذا افرا رسول يا 
القتلوأما الخموح، عمروبن من \ذثذب به يتحق الذي المثل فيكون ، صاحسه'ا 

للجمح.فهو والأجر الثواب فيه الذي 
يوسف، JUحكم الذي فان مبق؛ فيإ حتى مشروعا كان بالقرائن والعمل 

منوم إنثوك محم من مو ئيصئء ونَكامح محال: العزيز امرأة وبئن الئلأم عليه 
[،٢ ٢—٧ ٦ ت يوش ل ه آلصنديجا ؤهوين ئ^ذمته در ثن محذ فيصه> ؤإزكأن ارلآ^أُ بج، الكب 

أقوىالقراتن تكون وربا لهاأثرها، القرائن أن وهو• الإنسان، وهذاأمرمفعلورعليه 
بيدوهي منها، لواحل- إلا تصلح لا آلة ل رحلان لوتنانع فيا الغلاهرْ البينة من 

آلةق وحداد نجار فلوتنانع له، تصلح من قول فالقول له، تصلح لا الذي الأخر 
للنجار.أما عل تدل فالقرينة الحداد بيد نجارة 

الزوجةفادعت البيت، آنية ق وزوجها المرأة لواختلمت، العال،اء: محال وكذلك 
ولوللزوج، أنه عل ل تل• فالقرينة هول، بل الزوج■ وقال لها، أنه للرجل• يصلح ما 

)ا(شرحالووي)آل/آ،■(.
كتابوملم: (، )١٣رمم الثوبجتا4، ثس مإنكائناي ءؤ باب الإي،ان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.١٤/ YAAAرمم)بيمهإ، ال،ان المإذاتواجه باب الفتن، 



والسيراتجهاد كتاب 
س ٦٦

للمرأة.أنه عل تدل القرية فإن العادة ق للمرأة يكون ما الزوج ادعى 

فانالصدق؛ ْع القلوب تطييب ق وملم عليه القه محل المي حلق حنن ~ ٦ 
قلبينكسر ولئلا وصدق، حى وهدا الآحرة، ثواب ق أي! هتاله٠، راكلأكإ قوله! 

وعلعليه اف صل الغي فطيب أجرل، فلا الثثب حزمتي لثا إنه ت فيقول الأحر، 
قاتل.آلهوّئ؛ده،1نه 

اضصل الشي إل به وأتى حزرأسه، هوالذي عنه اممه رصي عود مابن إن ثم 
أنت،؟من قالت عود، مابى جهل أبو أل فالحياة، من رمق ل وكان وملم، عليه 
لمنالخم، رويعي يا صعبا مرتقي ارثميتج لقد قال! عود، مبن اممه عبد أنا قال؛ 

عمهعثإإل فزاده ورمحوله، فه قال؛ المومحتغ" سياق وهول ~~يال اليوم؟ الدائرة 
ص.

بناطه عند أح؛تدا نرح، بن عمرو بن أحمد الطاهر ابو وحييتي " ١٧٥٣
يئم،صتيمينو،فيل،صمف،ين

الوليد،بن حالي ممقتة سننه، محاراد العدو، مى رحلا حميو مذ رجل قل مال،ت ماللتؤ، 
يأحتره،مالكر، بن عوف وتلم علنه افه صل افه رسول ثاني علنهم، واليا وكاف 
؛راذئنهمال: اطه، ننول اسكثنمحيا محال: نثاثه؟؛، ينطيه أن منمك ررما ؤالدت قال، 

مذsilU  I؛; sij،jأجزت هل مال،: م بردائه، ئم يعوق، حالي ئص 
ماّتعم،،وتلم، عليه افه صل افه رسول، مسمعه وسلم؟ عليه اممه صل، الله رسول 

(.٨٤)T/ صض النوة ودلائل (، ٢٤٤٢نعيم)؛،/ لاذ الصحابة سرنة (ثنظر: )١ 



القتيل_،u القاتل اتقاة باب 
٦٧

محفيأمهم؟ةسا
خزصبسلإمحغا،ظمحثئ 

ع1تهلم،ااوكدوه ٣، هصموه مكدره، وؤمخذ> صفوه، ثشريث، فيه، مثزصث، 
ٍثيائ;نحو؛ث ئنيم، ئن الزبيد خدثنا ي، ئن زمئ زخدض - ١ ٧  ٥٣

الأفجعي،مالك بن عوف ص أمحه، ص مم، بن جبم بن الرحمن عبد عن عمرو، 
مننددي وناشي ثنته، عزؤة ِفي حارثه بن ريي نع حثج نن نع حرجت محال؛ 

الخديث،!هالِق عترأيه _>^؛، وسلم عليه افه صل البي عن الخديف وماى اليمن، 
ممىوت>1لم عثه ١^ صل الله زئوو أف علنث( أنا يا ممالت،: زف.' قال 

١^^.ؤَلكني نو، ال: قض 

منيده تحت، عمن يداؤع آن الأمر ول عل محسا أنه عل دليل هدات ق آ ]١ 
أنمحس، فانه مدرسة، عل مديرا يكون الذي الإنسان أيصا وكذللث، والولاة، الأمراء 

وكيلكيلحقه، يلحقهم الذي والعار وئ، لأنه ؤللأتيا؛ وعن أساتذتها عن يداير 
والراعي،المسؤولا هو لأنه بثيء؛ أحد اتهمهم إذا تلاميذه عن يدائ المعلم أيصا 

ولمحه•تلحقه وثمحهم تلحقهم التي والتهمة 



واثسيراتجهاد كتاب 
٦٨

حوي١^٠، ئنئينثوس حوي خزن، زمث;ن حوي -  ١٧٥ ٤

مععزوثا هاو: الأكؤع، بن سلمه أف حييتي سلمه، بن إياس حديي مار، ابن 
اضصل الله نمول ْع ممحى يحن هسنا هوازف، وسئم عليه افه صل افه وسول 

يههمد حمبه، من طلما ائتنغ م هاناحة، أحمت، حمر عل نجز جاء إذ عثه 
وبعئناالفم، صعثة وفينا وجعلبمظر، الثوم، مع بمثدى يقدم ثم اجمل، 

بههافتد هاثاوه علئه، وهعد مآنا-حه هيدْ، داءiليى حمله، قاني يفتد، حرج مثاه،إي 
وركعند يكنت، أفتي، وزجت سلمة: هال وزهاء، ثاهة عل رحل هابته امحل، 
خطامأحييت حض ثثدمتخ م ا-إقمل، ورك عئد كنت، حى يهدستث، ئم الناهة، 
الرجلرأس مفريت سيفي، احرطت، الأرض ق ركبته وصع يلنا هانخة، ابمل 
اشصل ١؛،؛،، رثوف ^مش حه، ومملا رحثه عش أقويم وا-إقمل -حنننؤ مم هندر، 

لرلأجئالأمع،هال:
ألإ«لاا.

يعدو،جعل هدا فان عنهم؛ الله رصي الصحابة س عفليمة شجاعة هدْ [ ١ ] 
ؤإنإالأمام، س وأتاه الأول، الحمل ولحق الأول، للجمل اللاحق الحمل ولحمح، 
العدو,س لأته قتله؛ 

هءإت- -؛؛؛- 



والآس1رىوفداءاستي اثتتقيل باب 

اس؛يىوالآضض

أمنهبكر، آبو وعي قرازة عروثا ءال• أبا، حديثي سلمه، بن إياس حييتي 
آبوبجّثائمحنا ام وئ ^١ كاف قو قها، ننم اضُظي ضل اش 

منعنق إل وأئظز وننى، عثه قتو س _J، الماء، نورد الثازة، ثى لإ ئعرننا، 
وصمحنهم بمهم ئرث ا-بمل، إل بميموق أف ثحثبت، الدراري، فيهم الناس 
عليهافزازْ ثىمحي انرأْ ومحهم ئجئئ،تتمأنولهم، الثهموئموا، رأوا ني الخبل، 

حضنثنتئز المد_،، أحنن مذ لها ابنه معها اشم— القئع ~قاوت أدم مذ قنع 
قيمنيل-ها؛^^١، كثمئ، وما الدينه نمدمنا ابنتها، أبوب؛5ر قنملني بكر، آ؛ا حم آست، 

قنت.اؤأةاا، ل هب >ثاومةا ررتا نمال! الثوق، وسلإِق عليه اممه صل اممه رمول 
اممهصل افه رمول لمني ثم ثوبا، لها كسمت، وما اعجسى لثد وافه إ اطه رمول يا 

قمئت!أبوك؛؛، ف  ٠٧١ل هب نانهة! اريا ل1 نمال الئوق، العدِل مذ ونلإ عليه 
عانهاطه صل اطه رصول نيا نتعن ثوبا، لها كتمت ما نوافه اطه، رسول يا لك هل 

بيوادها١'.مح-تاناتامئانمنكانوا 

منحتى المسالمين لمصالحة كان إذا السؤال جواز عل دليل هدات ق [ ١ ت 
ذلكومع وسلم، آله وعل عليه اطه صل اطه رصول س أمرق فلا القوم، ائزاف 

أنأجل س ولكن له، صفيه تكون أن أجل ص لا المرأة، هذه امتيهاب ق وألح كرر 
مكة.ق امزوا كانوا المسلم؛ن س أناما -ها يفدي 

للتعجس،.العرية اللثة ق تطلق كلمة هي ا؛وك،ا ررفه وسلم! عليه اطه صل وقوله 



واتسيراتجهاد كتاب 

الهإءحىا| باب 

الرراؤا،عبد حدسا مالأت زالإ؛ بن ومحمد حقل، بن احمد حدسا — ١٧٥٦
اشصل؛ الله رئوو ض حدساآبوئريره ما هدا مال؛ مجه، بن جمام ض منم، أحإرثا 

أي١١ونللم1 عليه الله صل ^ ٥١زئول مال ومالت ملها؛ مدكرأحادسث،، وتلمم، عليه 
فحمتها هإن ورسوله افن عصت وأيفيها، هثهئكم فيها وأمنتم أضوها مرية 

ديرسم،ممحهااا•
ئ،م م;ن زأثو باد، زمحقد;ن تعيد، ئن قئ خدثثا -  ١٧٥٧
الاحروف؛ومال احندا، مالإسحاو،؛ شيبه، لأبن؛ي واللمظ إبراهيم؛ ؤإنحاى؛ن، 

صئامح،ينمحس،،ضمح%مال:كانم
زلااكنئولعم، ظه اشُةوزئوكمإابثويخ، اشربءأئاة أماو:سي 

تنة،ثممه أهاله عؤ، يفق حاصة، وتلم عثه ^ ١١صل َلبي، يأكاس—، ركائب،، 
اطه.تبل ق عدْ والسلاح ١^١٤ 3، يبمته بقي وما 

^،،قال:أنيئامحانئي،ضمح،ض
الإنتاداالالزمي،ها

تمتم،فاقبما الغنيمة وأما الم؛ن، الملصالح يكون الفيء هوأن الشاهد؛ [ ١ ت 
يكونحمسه أمهم، حمسة عل أيما يقتم الأسهم أحد ثم أسهم، خمسة علي وتكون 

آثثزقؤنإjك، اط4ءزوحو،؛ يكرهم لثن تكون الأخماس والأربعة ورسوله، فه فتئا 
[.٤١)،:١٥١١١١]آلشيله وآنيح ؤأتثئؤألمساكمن 



واّء؛دماوفء
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عليهاممه صل الرسول لأن العام؛ هي السنة I منة٠١ نفقة أهله عل ررينفق وقوله! 
أممه.وقد إلا الئنة تأق لا رثإ لكن لسنة، أهله قوت يدحر وسلم 

عذ->وفوأ.أ حدثنا الصتعئ، أنهإء بن محمد بن اممه عد وحدسي — ١  ٧٥٧
اطاُّ،،ص;ن إو أزتز داَل: ه، أنس ;ن ناللث، أف الزنري؛ ض نالك، 
رماله،إل مقضتا مرير، عل حالنا يته لب هوحدثه هال! النهار، ثعال حيرأ( قجئته 

وهدy؛li،، من أسات٠ أهل دف ئد إنه نال! يا ب،! هماو أدم، مذ وشاية عر 
^!عزي، :^■١ ^^١-؛، ينئ،! ئال: هاهسنةسهلم، هحاو.ْ بنصح، أمنمحت، 

وعدالثخمنعثإف -ياأم؛رالؤمنثر،-لب هزللئ، ممال! هجاءيزها، هاو! حاو.ْيامالا 
هلممال! حاء، هدحلوا، لهم، هأذف محتم، عثؤ! ممال ومني؟ والزبم عوف، ابن 
محبامض المومحذإ أبثر يا عباس؛ ممال ليا، ماذف ثنم، مادت وعئ؟ عباس ِفي للئ، 

هايضالمؤمن١ث! أمثر يا أحل المومت ممال اّقاين، الثائر ١لآيم الأكاذُبج هدا وي؛ذ 
دقال،،، ^jlujكانوا ج;نم!ول؛3أمثن. 

افزئول أJنلمولأف والأزص! الٍء محموم بإدنه ١^^، باف4 أسدي ١^١، عمن! 
علأمل م ئئز.( هالوا! صدهها<؟ ركنا ما دورُث،، ارلأ دال! ومئم عثه اش صل 

افأيننإل والأرض! الثناء محموم بإديي الإي يافُ أسدمحا ممال،! وعئ، التباس 
ممالثتم، مالأ! صدمة٠٠؟ ماتركناه ررلأنوريثا، هال،! وملم عليه افه صل اش رمول، 
تتاثثتنص لمْ بحاصة وملة؛ عليه اطه صل رسوله حص كاف وعر حل اطه إف عمر• 
أذرى!ما لالحثر:ي[، ولو1تيه ممي يى ر٣إمحء■ هل آس أظء ة هال،!ؤ عتره، أحدا 

ذتلإو اشُ ٍتل اض ممتن؛ قال! لا؟ أم مiلها او ١^ قزأ ئز 



4اءس>اثصاد كناس 
==ً=^=ٍ===^ءً==ٍث_== ٧٢

ا1او،ص؛!١ ض دوتكب  uUiزلأ انتأرمحآ، نا فزاف \ذوو.ا أنزالض 
ائال،أنوه مابش عبمل م تنه، ثممه يأحزمنه ؤنئ؛j عليه الله صل ايثه نمول ةكأل 

^^^ضإمووذِك؟ئ1را:م،
يوقملنا قال! ثعم، ءالأت دلك؟ آتنل؛ان المومث يه ثني ٠^، زعلثابمثل عثاتا سد يم 

ملم،ؤ عليه الن4 صل اينه رسول زؤ آنا آبوبكرث مال زملم عليه ايله صل ادنه نمول 
ممالأبيها، من انرأته مثراث هدا زيهلل-، ا؛ن من ٠^١؛^، يطيب، دجس،ا 

مزأيتعاْ، ٠٠ماتركثاصدمة رامانورث، وسئمت عليه اهئه صل ايثه رسول هال بكر' آبو 
بكرا؛و ئوق م للحى، Jاع رامد يار لصادي إيه بملم ؤال؛نه حا.ئنا، عادرا ^١ كاذبا 

غادناخاذاّ،^ني،دتأتحكاذتا١^١ 
حمجؤأنت؛ا ؤه1ا أك حقي م قؤليتها، نانمق، تايع زامد بار لصاديى إي ؤالثه 

أةعق إوكنا ددغتها جقلإ إل مملت،: إلت1ا، اذدنها مملم١ث ؤاحد، ؤأنئكنا 
ماحيمماهازتئز، عليه اف، صل اش زئول بمل  jlS"ُالذي فيها تعنلأ أف اهو4 عهد 

أضلا ؤافه زلا ^:؟^١، حتمحاي ئأ : Jliم، هالأ; أكدللخ،؟ مال: 1لك،، 
هزداها!^١؛.عنها عجزتمآ لإل ١^١عه، موم حش دلف، شر 

ابندال خد، بن نعد زاؤع، بن زمحمد بنإبزاهين؛، إنحايى - ١  ٧٥٧
عنالرنري، عن تنثر، أحترثا الرراق؛ عبد احآروا~ الآ•حزالت ~ؤدال حدثتا راى؛ 

يناظاك،،ممال;إتمُهدمأغو
وربيامنه؛ منه أهله عل ينفق ثكال فيه• أف عير تابليُ، حدث بتحؤ مزملثإ، من أبيات 

زجل.عز الأو4 مال محتل منه بش ما بجنل يم نته، منه اهله قويت، تجس معمرت مال 

قمتدأالمحيالوسط.ارتقع،يعني: ررح؛زثعالالمهارا،أي: ئولهت ت١[ 
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التيالخبال وهي السرير، رمال أي؛ رمالهاا اءإل بجنبه أي؛ ارممضتاءا وقوله! 
عليه•محلس حتى :؛ا؛ يربط 

جلود.من أي: منأدم« وسادة ررعل وقوله: 
الداء،عند الأمم آخر حيف وهو: رردر-خءااا، يسمونه هدا مالءا رريا وقوله: 

إعرابان:فيه وللئ، مالائ،اا، رايا وأصله: التعظيم، من وهو 
أصلهلأن مال((؛ ررا فتقول: عليه، كان ما عل محه أن الأول: الإعراب 

ررئالك((.

ارماللئ،<ا،أصله فتتناالداء، أجل من الصم؛ عل أنثتته الئاف؛ الإعراب 
.٣١عل وبنيه 

الحاجةوهي دامحة، أصابتهم أي: قومائ،(ا من أبياُت، أهل دف راقل. وقوله: 
والفاقة.

اللل.بيت من ثيء لهم يقسم أن • الرصغ ينصح٠٠ فيهم أمرت، ررومحي وقوله: 
م

وكانهثواب،عنه، افه رصي الخهلاب بن لعمر غلام هو  ٠٠١^^ررفجاء وقوله: 
والربثر،عوف، بن وعبدالرحمن عثإن، الأربعة• هؤلاء استاذن بانه عمر ثئر فجاء 

عنهم.اممه رصي وسد 

الأئمالكاذب هدا وبين بيني اقض المومنتزإ أمتر يا عباس• ارفقال وقوله: 
يفقدالمخاصمة عند لكن ينتعزب، الكلام وهدا وعئ، العباس أي^ الخائن؛، الغادر 

يملفمهل، دئيا أمر هوإلأ ما فيه تشاجروا الذي ء والني عمله، -أحيانا- الإنسان 
وقالالخزة، مزاج ق حكم لع والثلأم الصلاة عليه للنبي الأنصاري اوجل 



واثسيراتجهاد كتاب 

عقكابن لكن أذ الرجل: له قال خارك« إل \مِ آزبمل ئأ زلإُ، يا »انق للزثتر; 
لأنهله، حكت أنك أي: لعئ، العباس قال مما أعظم كلمة وهالْ اض؟!رن رمول يا 

عنونحرج يغضب، الخصومة عند الإنسان لكن الخى، هو هذا لأن لا عمتلثا، ابن 
إلحاجة فلا معلوم— فطري —وهوأمر ^-^١ قلنا ؤإذا يليق، لا بكلام ويتكلم طورْ، 

هذامثل يقع أن جدا ياسف والإنسان الواقع، ق مكلفة هي التي الطويلة الأجوبة 
•عنها اف رصي طالب ش بن لعل كالعباس رجل من الكلام 

هذاكاف وأوخهم® سهم مامض ياأمثرالموبيتذإ اجل الموم• *ممال وقوله• 
بينهماقفس قالوا: ولهذا الناس، بين مشهور وعل العباس والنزلع؛؛ن الخلاف 

إلثم الأول، ل عنه اممه رمحي بكر أب إل أتيا لأنيا الفناهر؛ هو وهذا وأرخهم، 
بينهاعمر قضاء الخاضرون يهلال_، وأن الناس، بين يشتهر أن لأبد هذا ومثل عمر، 

حتىبمربما•

عنه.اممه رضي وسيتكلم انتظرا، أي؛ وهوالانتظار، الأتماد، س ®اسداء وقوله: 
معاشرأن يعني• صدئةا؛ ركنا ما نورمثه، ررلأ وسلم: عليه اف صل وقوله 

تباركقوله وأما صدقة، فهو تركوه فا يورثون، لا والثلأم الصلاة عليهم الأنبياء 
ومبم؛ىمنج، ج؛ ولكا قنلك> ين والئلأم: الصلاة زكرياعليه عن وتعال 

الأنبياء.ورثة العناء فإن العالم؛ إرمحث، بذلك: فاراد لمريم:ه-ا■[ تعموبه ءال 
يكروعمرأيا محبون الذين الرافضة أولها ماتركثاصاو.قةا، ررلأنورُثذ، وقوله: 

هوهذا لولكن نكن محوزث، لا محركها التي الصدقة أن المعنى: بأن عنها اطه رضي 

بابالمقاتل، كتاب لم؛ وم(، ٢٣٥٩رقم)مكرالأمار، باب الساياة، كتاب الخ١رىت أحرجه )١( 
رفمرَاهم؟/بمآ؛(.انايه.، وجوب 
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بلتوزث، لا قاما موته بعد صدقه يترك ان إنكل لأن مزية؛ للأنبياء يكن لر انمى 
بمعنى!ذارما® صدقةا(، ركنا راما قال! ئم الكلام، انقهير ثم نورث؛،، لا ١١انمي! 
فهوثزكه ثيء أي أي• ثرمحليه، تكون أن ومحتمل صدقة، نتركه الذي أي• الذي، 

صدقة.

افهرسول( أن أتعلمون الأرصى! السإء تقوم بإذنه الذي باممه أنشدكم  ١١وقوله؛ 
علأقبل نم نحم، قالوا! صدقة؛١؟ ركنا ما نورمثؤ، ررلأ قال(! وملم عليه اش صل 

أنأتعانإن والأرض! السإء تقوم بإذنه الذي بافه أنثالكإ فقال(! وعل، العباس 
نعم،اقالا! صدئة١،؟ ركنا ما نورث، ررلأ قال(! وسلم عليه اممه صل اممه رصول 

خاصااستشهادا استشهد ثم وثقة، أمانه حم وياهيلث، أولا؛الحاصرين، استشهد 
م

؛ا،لتخاصنان.

اوواي.هذا يقون لأ؟« أم قها، اش ١^ ^١نل »ناأذري: وقوله: 
حا.انفرد أي! دونكم؛٠ ررولأأحذها زاد أي• علتكم® استاير ما ررفواف وقوله! 
لأنهعنه؛ الله رصي عليا يمنى! أبيها* س امرأته مثراث هذا ارؤيهللب وقوله! 

بالميراثاول فالخم عمه، وحوي ْع وملم عليه اممه صل للرسول( عاصبا يكون لا 
أبيها.س زوجته ميراث يهللب جاء عنه الله رصي عليا لكي انمم، بن اس 

وهوالحي،صحح، هذا للحى،؛ ناح بارراشد لصادي( إنه يعلم اروالله وقوله! 
يكر،أبي( ووئ وملم عليه افه صل، اممه رمول، وئ وأنا بكر، أبو تول ؛^ ١١وقوله! 

هذا!ق ا، للحن، تابع، رامي بار لصادق، إق يحلم وافه حائنا، غادرا آمحإ كاذبا فرأيتإق 
ذائعثم محه، اطه رصي بكر أبي، عن فهوداثع بالحق، الغثر وعن القس عن الدفاع 

للحى.مثع راشد بار صادق( —وافه— وهو ه، نفعن 
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ادفعهاإلمتاءافقالتإت واحد، وأمركإ حميع، وأنتا وهذا، أنت، جئتني ارثم وقولهت 
الىامتحمه ما لهإ يدير أن عنه اف رضي عمر من يطلبان هغم؛ن الأول، ق كانا 

النييعمل كإ فيه يعملان أمإ عل الضر بني أموال، من وملم عليه اممه صل 
قلكنهإ عليه، محتمعان وهما واحد، وأمرهما يسالأن وحاءا وملم، عليه الله صل 

كاملا.نصيبه يريد منهإ واحد فكل تنازعا، النهاية 



٧٧االأذورهمادرك،االإوسهت« باسملاسي%: 

نحهئضئانيؤنسهةا<<

صشهاّب، ابن عن مالك، عل قرأت قال؛ تش، بى عش حدسا - ١  ٧٥٨
يولحنن وسلم عليه اض صل اللمي أرواغ إف ثالغ• أما عائشه عذ عروة، 
جنلأبكر، أنج( إل  jUpنن ■ئزا0 يبمس أن أزيف وسلم عليه افه صو اش رثوو 

اضرنوو ماJ مد أليس لهى؛ عانته مالنا وملمم، عثه  ٠٥١صل اللمي مى مثرايهى 
^»َلأززث،ظونىصضدة«؟اأو

ويلمها،وورعها عنها اش رصي عائشة فضل عل دليل الحديث،؛ هذا ق [ ١ ] 
دكرتولذا وسلم، عليه اممه صل النبي زوجايت، عند ليس ما العلم من عندها فكان 

عروجلافه حكمة ومن ُالمتيارثا، المطالبة عن يمتنعن أن أحل من الحديث، هذا لهن 
لأممهمالغنائم من كمر ثيء هناك وصار ورثوا، لو لأمم يورثون؛ لا الأنبياء أن 

ألاالحكمة فصارت وورثتهم، ^٢ ٥٧لأنفهم عئمعون إثإ هؤلاء وقالوا! الماس، 
العلم.يوزنون ولكنهم المال، يورثوا لا أي؛ والئلأم، الصلاة علميهم الأنياء يورث 

عنعميل، عذ ليث،، حدثنا ■بؤام أ-ئونا زاؤع، بن محمد حديي -  ١٧٥٩
افننول بت داًكه أن أتونئ، ١^١ ثائثة ص الزؤ، ثن ئززة ص شهاُت،، ا;ن 

اضرسول من مترايها ئسالة ١^^^٠؛، بكر م إل أرتلن وسلم عليه اش صل 
ممالحيبأ، حمس مى بقل وما ومدك بالمديثه عليه اض أماء مثا وسلم، عليه اممه صل 

صدمه٠١،إدإيزكنا ما ئوزث، ماJ:وتثلم ^-^ ٥١صر اض ننول إة أثوثكر: 
صدقةمن ئسا ^ ٤١لا -واف- ؤإل ١^، هدا ق ونل؛إ عأثه اش محثدصئ، ( jTjS'l؛
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افهزئرو عهد ِفي علنها كايث الى حالها ض وسلم عليه الله صل اممه رثوو 
تأنىون1لم، عثه افه صل افه ندو ه عؤل بإ فيها ولأغنلن وم عثه اممه صل 

ئاوتدلك، ل هوجديتج ثسا، ماطثه آبوبكرآذ 
'،أسهرا ستة وسلم عليه الله صل الله وسول بمد وعاسش يومئ،، حش ئهثمة ظإ 

ؤإنإرأى، إل امتد ما عنه اض رصي كر أبا فإن ؤإلأ عها، اعفح \ذؤإ [ ١ ل 
نورث<،لا ١١والثلأم! الصلاة عليه الني قول تقبل أن عليها وكان نص، إل استند 

أويقول ما به يدرك عقل ان للأنيبقى لا المخاصمة عند ولكن ، ٠١صدئة تركثا ما 
اللهرسول حليفه هجرما عن عنها يعفو أن الله فنال فيه، يتصرف، أوما يفعل ما 

وسلم.آله وعل عليه الله صل 
افهصل الني وقول عنها، الله رصي فاطمة فعل J؛j، الحمع ما هائل؛ قال فإذا 

؛؟.١١٠٠نمأنبجأخاةميى؛لأج، 
به،باس لا ~ولوطال~ لب الهجر أن عنها الله رصي ترى لعلها فالخوا'بهت 

وملمعليه الله صل الني أن حدثه لثأ أبتائه أحد عتهإ الله عمررصي ابن هجر كا 
بنالله عبد عليه فاقبل لنشهن، وافه قال: افه،؛، اجد مافه إماء نموا لا  ١١قال: 

الهجرأن ينون فكأمم ٠، ر حسن ما أكئملثج لا وقال: سديدا، ستا وسبه عمر، 
ئأبلم: وم(، ٦٠٦٥رقم)والتداير، التحاسد عن ينهى ما باب الأدب، كتاب اJخارىث أحرجه )١( 

هه.افه رصي أنس عن ( ٢٣أ/ ٥ ٥ رقم)٩ والتاغص، التحاد تحريم باب والصلة، الر 
بابوالملة، الر كتاب ومسالم؛ (، ٦٠رقم)٧٧ الهجرة، باب الأدب، كتاب الخاري؛ وأحرجه 

عنه.اش رمحي أيوب ش عن ٢( ٥ آ/  ٥٦يمم)٠ ثلايثا، فوق الهجر تحريم 
(٢٦/٢٥٦١(،وساJمفيانياّ،رتم)٦٠٧٥اuض،رثم>

اشءنه،ا•لصي عمر بن اص 
(.٢٧نحرمحه)ص:)؟(تقدم 



IIفهو تركنا ما *الأنورث ه! النبي تؤو باب 
د= ٧٩=ٍٍٍ=ك=ًء=ء—==^==^==^^==== 

بأس.فلا السب قيام مع وأما سب، يكى لر إذا أيام ثلاثة فوق الممنؤع 
إرث.بدون لكن الصدقة، أي• المال® هذا ل محمد آل يأكل ررإنإ وقوله• 

لألنبغي َلأ الئدهه ااإن قال: وئر عاله اض محل الني أليس قيل: فإذا 
؟٠١١((محئد 

شيخاحتار ولهذا الوقف، مثل فهي جعلها، الذي هو هنا لكن فالخواب؛ 
النيقول وأن ، الهاشمي زكاة من يأخذ أن للهاشمي محوز أته اطة رحمه الإسلام 

يعنيالساس؛؛ أوسلخ ررإي،اهئ ت عنه افه رصي للعباس وسلم اله وعل عاليه افه صل 
أخن.لهم محوز البيت، آل أن يرى الله رحمه فهو البيت،، آل غبمر من الذين الناس به! 

سآلالبمبالزكاة 

هه

علتهاوصل بكر، خاأبا يوذف ولمْ لتلا، طالب أي بن عئ روجها دثها يومئ، ملث1 
الناس،وجوم انتتكر۶^ يومت، محالتأ ماطمه، حلماه وجهه الناس مى لعل وكاف عل، 

بكرأنم إل مارتل الأئهز، ننك بايع ولمْيت5ر، وملمايعته، \يتغ مصا-قه مالثس 
بكرتلأف عمر قثال اقثاب—، بن عمز محمر ~كزاهلمه أحال. معلئ، ياتنا ولا اسا، 
—واله — إي بير، يهعلوا عناََأو وما بكر! ١^ _lJ وحدك، علميهم ثدحل لا وافه 

^^ف،لإقاو:إنانيثا:امح
ولكنك،إللملثإ، اطه سامحه ^؛^١ عليلئ، ثتمس ولم° اطه، أع2لاك وما هضيلتلخ، بلمقر 

عثهاش صل اطه رسول مى لمرابتثا حما لثا ثرى يحن وكثا بالأمر، علينا انتدذته 

(•١  ٦٧/ ١ ٠  ٧٢) رنم العينة، عل ه النك، آل، اّتمال، نرك باب ازكاة، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
الأمحاراث،)ص؛ها(.)أ(تظر:



واثسيراتجهاد كتاب 
^صءء==^^^^=_==^^ً===^= ٨٠== 

مبج،دءه؛وبجثاو:
منأصل أف إو احب وسلم عليه اممه صل اممه ومول لمرابة سدْ مسي والدي 

ومالحي، عن فيها لمْآل لإو الأموال هذْ مذ وظم شجزم الذي وأما يرامحي، 
عئمماو صثنته، إلا فيها بمنعة ون1لم عك ؛ ٧٥١صق اف زئول رأث ^١ أرك 
امحر،ء رثذ القهر صلاة أبوبمر ضل ظء لكنة، المحه ر: مبم 

انئم،م ك، اعثلز دالدي وعذره اليئعة، عن وئثة عل، شأو ويكز فتشهد، 
َِشَلإاَ؛أا.ر أ؛-أآ َأ؟ُآِْ» ِِئ f ِث آَ-أِ  ١١١..ُأ َثآ؟.َ:أةْ

اممهرمحي بكر أبي( بيعة 3، عنهم الله رضي الصحابة يشئ أن يمكن لا [ ت١ 
عنهالله رمحي عل رآه ما لأن وأتم(؛ فيإ عنه الله رضي ءلال-، أي بن عل وتصوب عنه، 

وغيره؛عنه الله رضي بكر أف من أحي أنه وهو السمة، به حاءين، ما محالف، 
لوجوه!وذلك، وملم، عليه الله صل الله رسول من لقرابته 

ق،لرصه امتخلف، حنن وسلم آله وعل، عليه الله صل الني أن الأول• الوجه 
علمحس، ولهذا صعزى، إمامة الملأة ؤإمامة ٠، عته؛ اممه رضي بكر أبا حلفج صلاته 

الإمام.يهلع أن الؤعثة عل محس، كإ الإمام يتابعوا أن الآمومين 

كتابت لم وم(، ٦٦٤)رقم يشهدالحعاعة، أن حدالريفي باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
محها.اممه رصي عانشة عن ٩( • ؛/  ١٨)رقم الإمام..، استخلاف باب الصلاة، 
قلم وم(، ٦٧٨)رقم بالإمامة، أحق والفضل العالم أهل باب الأذان، كتاب البخارىت وأحرجه 

•عنه الثه دمى موس أتجا عن ١( * ١ ٤/ ٢ )٠ رمم السابهم،، الوصع 



وابمواصهاالأمرثئضىءوذ«

الثنةق الحجيج قيادة ق حلفه وسلم عليه اف صل الني أن الثاف• الوجه 
والثلأمالصلاة عليه الرسول خلافة ق منه أول غره كان ولو '، التامعةُ 

عنه.اممه رصي بكر أبا يتخلف ولر لأستخلفه، 
الماسارإوأس مرصه! ق قال وسئم آله وعل عليه افة صل أنه الثالث؛ الوجه 

فمحإلأئئبجثابشم«رى،
المجدإل يدخل الذي هوالخليفة سيكون عنه الله رصي بكر أبا أن إل إثارة وهدا 

ييتنه.اب بص 

العامفوعدها وسلم، آله وعل عليه الله صل الني امرأْآتت أن الراع• الوجه 
وهذاثكر«رم'؛، آنا ئأف نجديي لب ر>إن قال: أحدك؟ م إن أرأيت فقالت: الممل، 
بعده.الخلافة له أل ق واضح 

بكر؛؛إلاأنا والمؤمنول افه رريأبى قال: أنه الخاص: الوجه 
تداولواأن بعد بيعته عل عنهم الله رصي الصحابة إحملع السادس: الوجه 

بيعةعل أحمعوا النهاية وق ساعية، بني سقيفة ق الثيء بعض وتنازعوا الأمر، 

الحج،كتاب لم: وم(، ١٦٢٢ر٠م)عريان، يالبت يطوف لا باب الحج، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
بابلأمحجبالب_ت،ثرك،رفم)يثم\/هّآأ(.

كتابلم; وم(، ٤٦٦)رقم الجد، ل والمر الخوخة باب الصلاة، كتاب البخاري; أخرجه )٢( 
الخيريصعيد أب عن رذم)آم'آ؟/أ( عنه، اف رصي بكر أي فقائل من باب الصحابة، فقائل 

اف.ئه.رصي 
■محهإ.اممه رصي عباس ابن عن ( ٤٦٧رنم)السابق، الوضع j، الخاري وأخرجه 

فضائلكتاب وملم; (، ٣٦٥٩)رقم ه، اض أصحاب فقائل كتاب البخاري; أخرجه )٣( 
١(.٠ / ٢٣٨٦رقم)عنه، اض رنحى بكر أي فضائل من باب الصحابة، 

(.١١/ YY'a)^\رنم عنه، افه رضي بكر أي فقاتل من باب الصحابة، فقاتل كتاب لم• مأخرجه )٤( 



واتسيواتجهاد كتاب 
٨٢ =__=^_^=_^=ٍ=^_

أباأو ظن لأنه هذا، من ئيء محه اممه رصي عل وص ولكن محه، اف بكررصي \لي 
هذالكن وهورأي، والثلأم، الصلاة عاليه الرسول قرابة دون من بالأمر امتاثر يكر 

منالص ذك قبل ؤمن عنهم، اممه رصي الصحابة رأي عل بميم أن لايمكن الرأي 
وسلم.عليه الله صل الرمول 

ف،اعنيكأ، اض رصي وفاطمة عل عل صدره ق محي الناس بعض ئائلت قال فإن 
ذك؟.حكم 

بشر.ان والإنمنهم، اجتهّاد هذا لأن محوز؛ لا هذا فالخوابج! 
بكر؟.أبي( مع عمر يآق أن يكرهون جعلهم الذي ما قائل؛ قال فإذا 

ما~م؛لأ— وانظر فيهابونه، قويا، شديدا لكن عنه اممه عمورصي لأن فالحواب؛ 
عمرهو عنقه أصرتح، دعني يقول• من أول فإن غيرّهم أو المنافقين بعض عن يرد 

مسألةق عنمأأش النه رصي هماس ابن إن حتى الحق ق شديدا ولكن همه، افه رصي 
عمرإن قال! ذك، ق له فقيل موته، يعد بخلافه أفتى ثم عمر، عهد ل لفرائض اق 

الأثر.بصحة أعلم وافه عنه، نقلوا هاكذا آ، فهيهر مهتتا، لكن 

;ا(أخرجهالمهش)ا-/"اه!أ(.



االإذورهم|توىههوهدقت«
٨٣=ًٍٍٍتًٍٍٍ=ءًٍدءص^=^=ً 

١^؛ياو حمد؛ يى وعد رابع، بن ومحمال إبرامم، بن إنحاى حدسا - ١ ٧ ٥ ٩
عنالزهري، عن معم، أ-توثا الرراق، عبد أحيرتدا~ الآحزانت ~وهاو، حدسا وس•' 

اشومحول مذ مثزايهإ يلتثان بكر آبا آتيا والعباس هاطْه اف عائثه؛ عذ ءنوأ,< 
ممال،ا، حيإرا من وتهمه مدك من أرصه يطلبان جثي ومحا وتلم، عليه افه صل 
بمثلالندث وتاى وتلم؛ عليه اممه صل الله رمحول تمعن، إق بكر• أبو له، 
م،أف حمح، من مطم علا، مام ئأ ماَل،ت أنث عي الزهري، عن عمل خيبن، نش 
ممالوا:عل، إل الناس مامبل قايعه، بكر أنج( نقى!ل ثم وتأيمته، ثضيلته ويكز 

الموف.الأمز مارب جن عل إل، مريبا الناس ثكاف واحثنتا، أصث 

أمابالتعصس،، والعثاس بالمرض، م؛راثها تطال_، عنها اممه رصي فامحلمة [ ١ ] 
ولرهدا، أغستزكن والظاهر: محبق، زعظتهزكإ عنها اممه رمحي عائشة فان الزوجات 

ئطاش•

)ح(أي. حدسا إبزاهس؛ا، بن يعقوب حدسا نمر، ابن وحدسا —  ١٧٥٩
ابن~وهوت بمموب حيكا مالأت اُقلوائ؛ عل بن والحس حنُب، بن رهق وحدسا 

عاينهأف الرم؛ بن عروة أحجذء< بهاب، ابن عن صالح، عن أي، حدسا إبراهيم-؛ 
عليهاممه صل اف رسول بث ماطمه أد أحترئه؛ وتلم عليه اض صل التح، روج 

ميراثهالها بميم أف وتلم عليه اممه صل اممه رسول وماة ابابمربمد تال-، وتلم 
إفابوبم• لها ممالا عليه، اطه أماء مثا وتلم عليه افه صل اممه رسول يرك مثا 

يمدوعاثت، قال،: ه، مايزكناصدقه رالأذوزثا، قال(! وتلم عليه اممه صل افه رسول، 
مثابكرثميبها آبا سال قاطمه وكاست، أنهر، محمئة وتلم عليه اممه صل افه رسول 



4اد،ماكنايااثحماد 

ابوبكرئايى و\ليوأؤ، وصدقته وقدك حيم من وتلم عليه افه صل افه رسول يرك 
يهينمل وتلم عليه الله صل الله رنول كال ثنئا وارك1 آشئ وقال؛ دبك، عليها 

ُالدينةصدقته قاما أزيع، أف أمرة من ئيقا يركن، إل أحشى إل يه، عملتا إلا 
عنز،ئامنكه، وقدك حنم وأي عئ، عثها نثثه وعثاس، عئ إل عمئ ئدنعها 

وثواسه،مروه اشر -هوقه كاسا وتئن؛، عليه اممه صل اممه رسول صدئة محا وثال،ت 
ضثواني،ثال:بجاةلذ;كإلم.

ض١^، مناِلك،،صى قزأث : ؛lJخثكاءش;ذءض، -  ٠١٧٦
ورثتيمتسم ^١ 1١١\و(,' وتلن؛ عليه افه صل الله رمول أف ميرْ؛ فا عى الأعرج، 

ا.ا ئهوصدقة(( عاملي نثاض ممة ثني ما دينارا، 

محاُ،طكاضان،صواؤناد،
الإنناد^نننها

يةينتيي،ٍناايناثازك،
ضاتيءثلافُم^، و ص الأ>ج، ض >>؛،، ض وم، ثص 

.صدئة(( ركنا ما نورمثج، لا  ١١؛الت وتلن؛، 

العاملوموونة زوجاته نمقة أف ءنهت افه رصي هريرة ش حدث ظاهر [ ١ ت 
وملمعليه اف صل الني زوجات لأف وملم؛ عليه الله صل المي حلمه مما يوحد 

ينطىعامل فلأيه العامل وأما القمة، إل فاحتجى بعدم، يتزوجن أف لهى محل لا 
لمإلته.

٠٠٠



ساص«مبتياسضن

^4ةبيناساتمديى

محن؛همحم(بج(،
بن، ٥١عد عن حدسا عنز؛ ئن ، ٥١عثد عن أحصن، بن !حزنا.ثحأ كش: قال 

نهتم،للمرس النقل j نم ونلم عثه اممه صل ، ٥١ونول أف عتل؛ 
نء•

ولمْمثله، الإسناد، -ندا اشه، عبيد حدسا حدسام، _J، ابن حدسا0 — ١  ٢٧٦
:نم:تيالما".

>تةنينوللفارس! واحدا، نهتا للثاحل يبمل الغنم،ة قمة عند [ ١ ] 
الراحل،يدرى، لا العدوما من يدرك الفارس لأن وذلك؛ للفارس، وسهتا للمزس، 

عفليمة،فائدة حصل؛،، ويفر يكر أن تفتفى المصلحة أف مدر إذا الفارس ولأف 
اواجل.بخلاف 

ه- ٠٠



4ادس>اتصال ، كناي
نمٍشنٍثث ٨٦

اضائمفي الإنداديافلاممي باب 
مار،ئن عكرنة ض اثازك، ائ خدي ي، نن ثناد خدي -  ١٧٦٣

^^نم:ضُل:ظممحنض،قاَل:
^^سوُ-؛طكامحينمح

~محيماكامح~؛حدهم،عبماشؤةءا}ئلإ م، ثن ^٠٤حيكا امحق، 
افزئوو يظن يدر يوم لكف  3١٥اوت ا-ئامحّح، بن عم لحدسي محاوث عثاس، ابن 

عثزؤتنعه مئة ثلاث وأصحابه ألم،، وهم الئيكير؛ا، إل وسلم عليه افه صل 
يني:بجف يء دنه، ند م الملة، افُظهثطا ضل اض ض ئانتمل ذلجؤ، 
منالعصابه هده ، ^liإ0 اللهم ^^s؛؛،، ما آت اللهم وعيش، ما ألحرل رراللهم 

كرالملة منظبل يديه مادا ينبه ؛^٥، زاو ما الأرضاا، ق ي لا الإنلأم أهل 
مىالتزمه م منكتته، عل يألماه رداءه، هأحد آبوبكر، قاتاه منكتيه، عى رداوْ نمط 

اضقآئزو وعدك، ما ٧!، شنحز قإثه ربك،؛ مناسددك، كداك ا اض ض يا ت وقال ورائه، 
آتككؤتن ُاف ثبدمحر آؤ يظم »أنتءات، رقت؛لإ تمرق ؤإد وجل• عر 
باللائكة.اف قائده ه، ^٠ ٥٥٥^،

قض؛نتمحدظ نجزمن  ١٥٠ظ: عثاس، قاوأثوزمنل:قخدش 
يقوو(تالمارس وصنت، قوقه، يالئوط صزبه نمع إي انانه الئريى من رجل أثر 

حطمأنفة،هومد مإدا منظرأل؛ه، منظما، ئم الثركأم١نه، دظرإل حيروم، أمي■؛ 
vllJjbيحدث، الأضاري، قجاء أجع، دلف، هاحصئ الئوط، كمزبة وجهه وس 

ممتئوااكاكه<،، مذمددالئياء دللث، ارصدقث،، قثاو(ت وتلم، عليه اممه صل اممه رنوو 
نمحن•وأتروا سمحن، يومح• 



اممن1ف«اءزوةبدرو|باءة لمؤ باللانكة الإ،داد باب 

قزىئاوتمحو\شضواص
هن؛اممهإ ض يا ابوبكر• يثاو الأتارى؟'ا هؤلاء ق رو0 راما وعمر• بكر لأبي( وملم 

اذاممه هعثى الكمار، عل قوة لنا ءكون فديه، متهم اذ5احل ارى والعشؤة، بنوالعم 
الخهواد_،؟((ابن ^١ رءماثنى وتذب؟ عليه اممه صل افه رثول ممال للإسلام، 

خنبرب^٤^١ أل ك ذذكئ أبوبكر، وأي الدي أوى ما اش، رئوت، يا لا؛^١١^ ٥^؛ 
نعنز--نسيت، ^A؛*j من وت1ى عنمة، يمرب، عقيو من عا1ا فتهئن أعناههلم، 
عليهافه صل اممه رمول وصناديدها، الكمر أئمة هؤلاء قإف عنمه؛ هاصرب، 

افهرسول هإدا جئت،، العد مى كاف ملنا د1وتا، ما ثيو و1أ آبوتكر، قال ما وسئم 
أيبى اّجمرق اش؛ رصول يا ت للت، يكيان، قاعدين بكر وابو وملم عليه افه صل 
كنتانيا بكاء أجي• ١ ؤإل بكنت،، بكاء وجد.ءت، حنك،؟ أئت، سكي ميء 

ررم،شىمضوأشمابم،من،علنهون1لمت صر١٥٧قماJ،زئولالنه لثكاذكإ، 
اممصمذدبي هرسه شجنْ الشجزةاا مذهي.ه أدثى عوعئ-ا-يم عرض لقد الفد<اء، هم أحل. 
حئأمئ ل7ٌ يءل أن ِلبى تا'مارك• ؤ وجل! عز اممه وانرل، وملم، عليه اممه صل 

يئلمهئه،ةألكاميما'ا.

منها:فوائد، فيه الحديث، هذا [ ١ ] 

نور،هن وتعال سارلث• اف حلمهم عيبي، عال( وااللأئكةت بالملائكة، الإما-اد - ١ 
له،مهليعون وجل، عز افه لأمر مئاعون هم بل المخالمة، شهوة فيهم ينكت، ولر 

الملائكةق وتعال سارلث■ اممه قال كإ اكميلم•، ومحوة الانقياد تمام تعال اممه أءعلاهم 
هيٌثون ما ؤرسأJن الانقياد، تمام وهن.ا ه أنتهم تآ آثة ثئوف ^لأ بالنارت الموكلن 

للممعاندة،يكون وقد للحجز، يكون قد الخلاف، لأن المميد؛ قوة وهدا ]اكميم:ا■[ 



والسراتجهاد كتاب 
AA =—دد^ص^=^^^=^د=

هؤلاء.ولا هؤلاء من ليسوا والثلأم الصلاة عليهم والملائكة 

افإلا نحصيهم لا عدد وهم ممره، أنولغ ووظائفهم أعالهم جهة من وهم 
أماوحهم،لهاأنث؛طااأي• الثماء، ررأئث، وسلم! علميه اض صل التي قال وجل، عر 

يقرصر،فتجل.ه ثقيل، ثيء علميه ثل اليرإذا رحل وهوصرير بالأطيط، جلءيرة 
وعظمها،سعتها ْع ٠ ساجداار مالكر علته إلا أصاخ أرخ موصع فيها 'رما قال! نم 

الملائكةَكثرة عل يدل وهدا 
سبعونيوم كل يدخله السابعة السماء ق المعمور البيت أن أيصا! لهدا ويدل، 

أ.الةيامةر يوم إل إليه يعودون لا ملك، ألف، 
أفعالهم،ل أقوياء وهم أحد، عل صرر فيهم ليس رحمة، ملائكة الملائكة وهؤلاء 

الضررفيهم كان ولدللث، الار، من محلموقون لآكنهم عنى، عالي ءاإس الجن، بخلاف 
الثلأم:عليه لي،ان لالخن من عمرين، قال لثا منهم، أقوى الملاذكة ولكن أكثر، 
أئأ»ايكعندء>ءز؛ينآعش، ?جآث١لأفي، يى لمؤى كه نإل مثامك ين مؤم أن ثل؛ بهء ■*خف< 

بهفاتن، الرجل، هدا بدعاء الملائكة فحملته ٤[، لالمل:هّأ-• ققأه >زياوإثك، أن ئل يدء 
يثيرهاالتي ليت ءؤمنّتق؛له وقوله! عثْ,ه، مثثإ رءاْ ^٠^١ قال! بلحفلمة، 

أنؤيمنعون ءستقثا، البيت،اا! ق نيد كان ١١مثل! ق يها"رون التحويبن فإن النحويون؛ 
العام،ئ،مناكيفيالآيةليسالأستمرار يكون بللأأن المتعلق، ^٥^١ 

تماما.ومنتمث زمن مند مثبت، كانه وجيم يعنى! خاص، هواستمرار بل 

رنمرلوتعلمون..٠، الُك،هوت قول مح، باب الزهد، كتاب والرمن-يت (،  ١٧٣ره/احد أحرجه ( )١ 
٤(.١ ٩ رنم)٠ وايكاء، الخزن باب الزهد، محاب ماجه: وابن (، ٢٣ ١٢)

^كراللأىكت،رقم)¥'آم(،وطم:ممابالإبجان،بابرأ(أحرحهالخارى:ئابدء 
عنه.اممه رصي صعصعة بن ماللث، عن ( ٢٦٤/١٦٤رقم)ه، اطه برمول الإمراء 

عنه.اف رضي ماللث، بن أنس رفم)لإأ"ا/\'هأ(ءن السابق، الموضع ل لم موأحرجه 



اممنال«اباحة الإ،داد باب 
٨٩^==ء=ءءء=ء=ءءءءٍ 

يشربون،ولا يأكلون، لا عيبي، عالم والسلام الصلاة عليهم الملائكة أن المهم؛ 
.٠١اشررحمهم الئلف قاله كإ أخزاف، لهم ليس لأتجم ذك؛ إل محاجون ولا 

مئةثلاث قليالزت وأصحابه وسلم عليه الله صل السي كان بدو غزوة وق 
هذاوق ألم،، إل مئة تسع ين ما كانوا وقريش نحوذك، أو رحلا عثر وتعه 

كإوكانوا وحديدهم، بحدهم أتوا قريشا أن ومعلوم ألما، كانوا أمم الحديث،؛ 
أثلهسهل عن وبمدوث آثاتي ورذت بمدثإ ديترهم ين ؤح>جوأ عنهم؛ افه قال، 

لهمبالنية والمسلمون وأشرافهم، وحديدهم وحدهم يقومم وذك ]الأمال:؟؛[، 
بينهمجع تعال الله ولكن للعثر، حرجوا إنإ لقتال، نحرجوا لر لأمم أذلة؛ قليلون 

رثه،يائي وملم آله وعل عليه اممه صل النبي فجعل ميعاد، غر عل عدوهم وبن 
منها؛الوسائل، بانولع ويتوثلإليه 

كانت،إذا إلا الدعاء، إجابة أسباب من وهو الدعام، عند القبلة استقبال أ- 
ؤإنإالقبلة، يلممت،إل لا فإنه الحمعة؛ حهلثة ق الخطسيؤ كدعاء القبلةأللمى، استدبار 

القبلة.استقبال مصلحة ثربوعل هذا مصلحة لأن الناس؛ إل وجهه يكون 

استحطاف،عل تدل تحال الله إل التدين ومد وجل، عز الله إل يديه مد أنه ب— 
قجاء كإ الدعاء إجابة أسباب وهوس وجل، عر لحي إل فقثر يد مد وأنه الداعي، 
يردهماأن إليه يديه رهمع إذا عبمْ من بمتمح، كريم، حي ربمم ررإف الحديث،؛ 

أعز،أمعح،، الثمر، يهليل الرجل وسلم عليه اممه صل النبي ذكر وكا ا، صمزاءار 

كتابوالترمذي• (، ١  ٤٨٨)رقم الدعاء، باب الوتر، كتاب داويت وأبو (، ٤  ٨٣ره/ أحمد أحرجه )٢( 
ريرباب الدعاء، كتاب ت ماجه وابن (، ٥٣٥ )٦ رقم ,.C التوبة فضل ق جاء ما باب الدعوات، 

اودينفيالدعاء،رنم)ه1مم(.



والسيراتجهاد كتاب 
ء-ٍء^^=،٩ 

ا.ربا،ر يا رب، رريا السإءت إل يديه يمد 

دعاء؟.كل ل يديه يند هل وم 

تمثل الرغ، سنية ق إشكال فلا فيه، اليدين رير ورد ما أولأت ابواب• 
وعلالصفا، وعل ، ٠٢اعرفةرالوقوف، عند اليدين ورفع الخهلبةرأآُ، ق الاستقاء 

ممرة.وأشياء اروة، 

،jljيدعو العبمل فان الصلاة؛ ق كالدعاء الرفع، عدم فيه ست، ما ئانيات 
قيديه يرفع إنإ يديه، يرغ ولا أيصا، الفاتحة وق الاستفتاح، وق جدتين، ال

مجدتين،البين وهوجالس يديه رفع لمن فنقول فمهل، القنويت، ق حاصه الصلاة 
عنه.وينهى بدعة، هذا نقول! وهويتلوالتنهد، يديه أورير 

الاستقاءوهو النص، به ورد ما غثر ق الخعلبة حال ق اليدين رفع كدلائ، 
عنهمالله رصي الصحابة أنكر كعا عليه، أنكرنا يديه الخهليٌ_، قلوري والامتصحاء، 

ونقول!، النعس به ورد ما غم ق الخعلبة ق يديه رفع حين أمثة بني امراء أحد عل 
الدينءابممحما•رفع 

آدابمن ذللخ، لأن الرفع؛ هو الأصل إن نقول! فهل ذللث،، عدا ما ثالثا! 
أماالدعاء، وهوشدة والإلحاح، الابتهال مقام ق إلا يرير لا إنه أونقول• الدعاء، 
الأيدي؟.فيه رقع لا فإنه العادي الدعاء 

(.٦٥/١٠١٥)رقم الطمِإ، الكِإ من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب ت لم مأ-محه ( )١ 
صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٣٢)رقم الخطة، ق اليدين رفع باب الجمعة، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

)¥بمخ/ا/(.رقم الأسماء، الدياءق باب الامتقاء، 
بابرلحابمينفيالدءاءبمرفة،رقم)إا«ملاياسالخ،، )م(أحرجبمأحمد)ه/آ>\(،والمار:ىاب 

(.٥٣/ AVi)رقم والخطة، الصلاة نحفيم، باب الجمعة، كتاب ت لم مأحرجه )٤( 



اممنانمالإمداد باب 

فيهالذي الدعاء ق إلا زغ لا إنه و)فذ(.' أن فيحتمل احتإل، محل هذا الحواب! 
أوولك، ل اممه عثر أقول! أن  ijju—العادي الدعاء أما ؤإلخاح، تعال اممه إل ابتهال 

وأمثلةسنه، اللهم له، اغفر اللهم ويقول• الدفن، يعد الميت قم عند الإنسان ، يقف
فهاهناثرقع، فلا الدعاء ق وشدة ابتهال فيه ليس دام ما وأفذ(.' فاتنا ممرة~ هذا 

احالأن:

ومنالدعاء، منآداب، وأنه الرفع، الدعاء ل الأصل أن الأول; الاحتإل 
الإجابة.أساب، 

والابتهال.الإلحاح عند يكون إثإ الرفع أن الثاف• الاحتإل 
بنفسكان سواء بافsرار، الدعاء ق الإلحاح الحديث،; هذا فوائد من ٢— 

١^^وعدتي، ما أئحرلي »الاوهلم وسلم; علميه اممه صل لقوله أوبئرادفه؛ اللمفظء، 
مترادفان.ولرأحز« ذررآج،(( وعدتي«، ثا آب، 

يقولوملم علميه افه صل الغبي كان فقد اللمففلمه، يتقى د،5رر أن أيقا ومحوز 
اللمففل.وت5ئربنفس آ، اعفزفي«ر زب، اعفنJي، ررزب الجدبن; بن 

علميهافه صل لقوله العهلف—،؛ تقتفي التي الحال ذكز الوسائل من أف ٣— 
^ملأمموالأنض((،فانهذا

والرحمة.، العهلفتقتفي التي بالحال نوقل 
بأمور:يكون الدعاء ل التوسل أن الله رخمهم العلم أهل ذكر وقد 

اغفرغفور; يا رراللمهم تقول; كان ياسإئه، تعال اممه إل التوثل الأول; الأمر 

رقمومجوده، ركوعه ل الرحل يقول ما باب الصلاة، مماب وأبوداود; (، ٣٩٨ه/ أحاو) أحرجه )١( 
 ٤(AV ،)(.١١ ٤٥رقم)الجدس، بين الدعاء باب التهلبيق، مماب اش: والن



4ااسدر ١٥٧٥^كناس 
_ً__^ٍ=ٍٍ=^^^ًًٍن__ً ٩٢

لالأءراف:*خا[،بماه »ادءوه للثتئ آلاءء قؤ تعال؛ اف قول لهذا ويدل ل®، 
فإنكالغمرة أل تأن تريد كنت فإذا للحاجة، مطاما به المتوثل الأمم ويكون 
تريدكنت ؤإذا رحيم®، ®يا تقول؛ الرحمة أل تتريدأن كنت، ؤإذا غفور®، ،ايا تقول؛ 

ذلك،.أشيه وما رراق®، ءايا تقول؛ الرزق، تأل أن 

اممهصل قوله مثل؛ بالأمم، وليس بصفاته، تعال اممه إل التوسل الثاف' الأمر 
الخئاةعلنث ما أحيني الخلق؛ عل ومحدرتال2ا العئثر، يعالملث، رراللهم وملم؛ عليه 
العلم.وهى بالصفة، توئل فهدا ٢ ليءر حوا الوقاة علنت، إدا ويوهي لي، حوا 

آخره.إل ® بعنملثإ... أنتخثرك إي رااللهم الامتخارة؛ دعاء ومنه؛ 
فقثررراللهمإي تقول! أن مثل العطل، بحال تحال اممه إل التوسل الثالث،؛ الأمر 

سوهخر مى ِ؛اد أرلت لثآ ^١^، جي الئلأم: عليه موسى قول ومنه؛ محاج®، 
لالنمص:أأ[.

وسئموعلآله عليه الله صل الني علمه اليتم، الدعاء j، الثلاثة اجتمعت، وقد 
الدنون،يغفئ ولا يرا، ظنيا مم، ظلنت، إي ررالئهم قوله؛ 3، عنه افه رمحي بكر أبا 

^^^قاشلإجماا(ر''،فالتوثل
والتوثلإلىئا«، سظلإا ظلنت، ق قوله؛ ن، الداعي بحال تعال اش إل 
قوله؛ق بالأمم والتوسل انت،®، إلا الدنوثه يثمر ؛؛ولأ قوله؛ ق بصفته تعال افه 

الثحيم((ٍالعمور أُتا ^٠١ ٠١

(.١٣• رثم)٧ الأم، بعد الدياء باب الهو، محاب والنسائي: ٢(، ٦ ٤ أخمد)؛/ أخرجه )١( 
الدكركاب وسلم: (، ٨٣٤)رقم اللام، قل الدعاء باب الأذان، كاب المخارتم،: أخرجه )٢( 

(.٤٨/ ٠TV )٥ رقم والتعوذ، الدءوارتط باب والا،عاء، 



المان«اءززتبإورو|واحة م الإ«دادباللانكات باب 
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رأسهاوعل الأعإل، يصالح وتعال بارك الله إل التوثل الراح• الأمر 
الألباب:أول عن تعال قوله ذلك: ودليل الحوارح، أعإل ثم الإيان، 

يميناهت، مز' رنا محءاثنأ اَقمحأ ءايئوا أنا للابمي يثادى تائك سمننا إما 
بالإيإن.توثل فهذا لما، اغفن إيإسا فبستا أي: [، ١٩٣^:زآل 

دخلواالدين الثلاثة الغار أصحاب توثل فمثل: الصالح بالعمل التوثل وأما 
مالحواحدمنهم كل فتوثل يتطيعوازحزحتها، ب صخرة عليهم فانهلبقت غارا، 
بالأمانةوالثالث، التامة، بالعمة والثاق التام، يالر توثل فاحدهم ؤإحلاصه، عمله 

ماعنا فاهرج منأحللث، ذللث، فعلت، كنن، رراللهمإن يقول: منهم واحد وكل التامة، 
'.١١١١فيهنحن 

أولابذاته الصالح، الرجل وتعال؛دعاء بارك الله إل التوثل الأمرالخاص: 
كإيدعولم، أن وملم عليه اممه صل النثي يمالون الذين أكثر فإ كثثر، وهدا جاهه، 

الدعاءوملم آله وعل عليه الله صل الني من يهللب لحل الذي الرجل صة قل 
٠.يالأسمححاءر الثانية الخمعة وق بالاستسقاء، 

عانة.لمصلحة كان إذا إلا الدظء منه لايي الصالح الزجل أن ولبملم 
الشرك،وهومن بجون، لا فإنه وملم عليه افه صل الرسول بجاه التوصل أما 

الرسولبجاْ تؤمل من أف ذللثه: ووجه أصغر، هو ل أكر، شركا ليس لكنه 
الإنسانثبعله ثيء روكل وسيلة، أنه يثب—، ل؛ بثيء فقدتوسل وملم عليه افه صل 

لم؛وم(، ٢٢١٥رقم)إذنه، بغر لغرم سيئا اشرى إذا باب اليؤع، كتاب البخاري■ أخرجه آ )١ 
١(.٠ • ; ٢٧ ٤٣رقم)الغار، أصحاب نمة باب والدظء، الدم نحاب 

صلاةمحاب ومسلم؛ (، ٩٣٣رقم)الخطبة، ق الاستسقاء باب الخمعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
٨(.سإ رقم الاستسقاء، j الدعاء باب الاستسقاء، 



4اثسساثءمماد ءئتاى 
س===^^ً=====^===ش_== ٩٤

يعلقالتي التائم فثلأت الشرك(، من فهونؤع سبب، أنه الش/ع ق يبت ول( مجبأ، 
أم،اوملم عليه اطه صل النبي عن يرد لم لأنه مرعيا؛ مثبا ليمت العتن من حوفا 
فعلهاالذي هذا أن الشرك؛ من كوما ووجه الشرك، من كانت، ولهذا رعي، شب 
مستا.لتكون لها؛ حالي فكأنه علم، بدون معا فيها فجعل نافعة، أتبما يعتقد 

عملك،من ليس لأنه ينفعك؛ لا والئلأم الصلاة عليه الرسول جاه كذللئ، 
أنيرد لآ ولهذا وملم، اله وعل عليه افه صل النبي يّني يإنا كنبلث،، من ولا 

وملم.عليه النه صل النبي بجاْ يتوسلون كانوا عنهم افه رصي الصحابة 
حسي،قتال وهو ا،لسالمان، ْع الملائكة قتال الخدين،؛ هذا فوائد من ٤" 

اراقدميقول؛ صوما وسمع يشتد، المشركن من رحلا رأى الذي الرجل قصة بدليل 
قلهالذي ولآكن يزأحدا، ولر ؤلهره، عل مضل حتى وجهه عند من فقتله حتزوماا، 

٠أوكرامه؟ رسول آيه هذا يعد فهل الملائكة، من 

آيةفهو والثلأم الصلاة عاليه الرسول فيه عزو ل ذللثج كان إذا الخوامحج؛ 
بالملائكة.ونمز والثلأم، الصلاة عليه الرسول هو القائد لأن بلاشك؛ 

نعلمأن محبإ ولكن الغزوفهوكرامة، مع يكن وإ عهدْ أول بعده، كان ؤإن 
علالوئ هذا أن افه من شهادة لأما اسعه(؛ لئن آية فإما لؤلي كرامة ركل أن• 

حق•

.يصدق؟ هل الكرامات بعض من المعارك بعض ل يدكر ما فائدة؛ وهنا 

Uلكن القيامة، يو،ا إل باقيه تزال لا إ Luفالكراثقه الناقل كان إذا الخواب: 
القمحي.من ميء هى إيإ كرامة، ليست يبدوأما الكرامات من أشياء 

وعمربكر لأيير وملم آله وعل عليه الله صل المي صحبة خصوصية - ٥ 



ub  اممنانمم؛ باللانكة الإ،داد

الأمرهذا ق يماورهما الذي الرمحيد الرأي دوي بمنزلة عنده وأنهإ عنهإ، اتله رصي 
اضصل قوله ق وذلك للمشورة، أهل ممرون اناس الصحابة ففي ؤإلأ العغلمم، 

.٠٠الأنارى؟ هؤلاء ل رو0 ررما وعمر• بكر لأي وملم عليه 
محتهدقد وسئم آله وعل عليه افه صل المبي أن وهي• العظيمة، الفائدة ٦" 

استشاروسلم عليه اض صل المي فإن حلاقها؛ ل الصواب وكون اجتهادات، 
أشياءتثلاثة ق حجته ويكر لثنا، كان عنه اهه رصي فأبويكر أصحابه، 

قرص.من كلهم لأنبمم والعشرة؛ العم بنو وأمم قرابتهم، الأول؛ 
هؤلاء،من فياحذونه الكفار، عل يه يقوون يوحذ اكي الفداء أن الثار٠! 

يقايلوrمبه•ورثا 
وأحلاقهمالإسلام، وأهل وسإحته، الإسلام، ورأوا أمروا، إذا أنبم اائالث،؛ 

أيرأي مزححات فهذ0 الثلاثة، هذه من واحد يكن لر هتلوا إذا أما سلمون، فرثا 
عنه.الله رصي بكر 

لهمالقاتل يكون وأن يمثلوا، أن ورأى شديدا، فكان عنه افه رصي عمر وأما 
وينأكنعنقه، فيضرب أحوْ- -وهو عقيل من علثا ؤممؤ إلهم، الماس أقرب، 
عتقه.فيضرب منه— قريتا أي؛ له، نسيتا —وكان فلأن س عْنر 

أنعنه؛ اممه رصي عمر رأي وجهة لكن جدا، متباعد الوجهتتن بين والفرق 
مينهموأن ذل، أقوى لهم نل• أن محب، وأمم قريش، وأشراف الكفر صناديد هؤلاء 
معنويا؟عزا لنا ليكون بالقتل؛ إهانة أقوى 

افهرصي بكر أي وحلق عمر حلق بين العظيم الفرق عل دليل القصة؛ هذه وق 
بالعكر.بكر وأبو شديدا، كان يحتر عنهإ، 





عسوحوانا1ذ، الأسيوحسه ربط باب 

عسوجوازالى دد\ج؛ابؤذ؛ٌب باب 

نجعانه معيد؛ أل ين تعيد عذ ليث، حدسا نعيد، ين قتتة حدسا — ١ ٧ ٦ ٤ 
برجلمجاءت يجي، يل حيلا وتلم عليه اممه صل افه رمحول بعش ت يقول هريرة آبا 

سواريبى بساريث دردطوْ اليئامة، أهل سيد اثال ن محامه له؛ بمال حفمه بنح، بذ 
تمامه؟«يا عندك ررماذا مماو; وتدك عش اممه صل افه زئول إليه محرج النجد، 

دم،ئِئىاىاةلمح،تي:اممخنث،إنمحلشلذا 
كانحش وتلم عليه اطه صل افه رسول مركه محنتؤ، ما منه تعط يتل المال تريد 

مءمْ ٠ َ َ م مء َ َ ء  و نإلساكر، عق سعم شم إف • لك ملئ، ياتمامه؟"هالتما ررماعندك ت ممال العد، بند 
اللهرم،ول هركه ثئئ،، ما منه تعط قشل اأال تريد كنث، وإل دم، ^١ دْتل مل 
ماعندي تمامه؟ااممالت ماداعندك؛١  ١٠مماوث ١^>، من ونثنأزكال عثه ١^ صل 

قتلا1ال تريد كنث، نون ذم، ئِنشلمموذَا ئلئ،للئ،:إنىايمقلشام، 
.١١٤٠^ااأءإلقوا وتلم؛ عليه اش صل اش رسول ممال شئن،، ما منه تعط 

اسهدقلمذ.' اثسجد، يحز يم دا■ءثنل، اآنجد، مى مريب ينل ثاُطلو،إل 
الأرضعل كاف ما واف محثدإ ^١ ورثوله، عده محمدا وأشهدأة ،، ١٧٥١^٠ إله لا أف 

ijis^ما واف كلها الوجوه أحن، وجهلئ، أصح ممد وحهائ<، مذ فذ أبعص وجه 
بتي•كاف؛_ ما واف ئثإة، الدين ؤيّكأحب ماصح يمحك، مذ 1ة ديزأئثص مذ 

واناأحدتح، حبمئخ ؤإف إو، ^4؛ البلأد أحب بلدك قاصح بلدك، مذ إل أبعص 
يعتمز.أف وأمزْ وتنم، عليه اف صل اف رّولا مبئرْ ثرى؟ ^١ العمزة، أييد 

اشزثوي تع أشن، زلكر لا، سال: أطنزمثؤ؟ قائل: ثئ ماJ ذقه قدم ثو 



واثسساتصال كناي 
طثضتً ٩٨

^!٠٥يأدو حض حنطة حبه الي،امة مى ياتئم لا واف ولا ونئم، عليه اف صل 
ون1لمااأ.الإهع1إه هل اف وئول 

بنا-اثميد عيد حدسي ا-ئهئ، آبوبكر اقى، بن محمد — ١  ٤٧٦
افرمول بعث يقول! ٥^^٥ آبا سؤع انه المثري؛ نعد بزأيب تعيد ■حييني جعفر، 

أثاوبن يأمه وة1 يماو بزجل ئجاءت جد، يحوأرصي لة حيلا وتلم عليه اف صل 
ررإومحصإلأمحلاو:

ئلذادم«.

منها:فوائد، فيه الحديث هذا [ ١ ] 

حينذلك يستحمون لأمم والخام؛ الئزف وأهل الأنرللكبار جواز بيان ١" 
كفانا.كانوا 

المشركنجاسة لأن وذلك؛ كافنا، ولوكان المسجد ق الأسثر جوازربهل ٢" 
قالنجسة الحرثومة هذ.ه تبقى أن يمآكن كيف نقوزت حتى حمية نجاسة ليسمت 

قبدنه من ثيء لوأصا؛الث، ولهدا معنوية، نجاسة المشرك نجاسة ولكن المجل.؟ا 
نجه.ليت فانما رطوية 

المجد؟.الكافر يدخل أن يجوز هل قائل: قال فان 

يحولمن ثحه لا فائنا منه نخاف كنا فإذا تفصيل، ذلك ق فالحواب! 
الكهربائي،—مثل! المسجد لحاجة كان فان ويحل، نخاف لا كنا ؤإذا المسجد، 

إشكالولا جائز فهذا المجد~ لمملحة يدخل ذلك أشبه وما والحداد، والنجار، 
ّية•وجه عل الثيء بمنع لا حتى رمب عليه يكون أن يجب لكن قيه، 



باواربا|لالآموصظهصازامئيع
٩٩

ليشربالمسجد إل يدخل أن مثل• منه، أمثا هووقي■ لحاجته كان إذا وكذلك 
ذلك.نحو أو بنايته، من 

الشيمج.د وسواري سوار، له وسلم عليه الله صل الُثي، مجد أن ٣" 
]eu'jijيوهمه، النخل ثع أن أي! النخل، من كاست، وملم آله وعل عليه اش صل 
دااالمtنثش٠.عندنا سمى ما مثل؛ فوق،، من السقم، عليه 

تمامه؟ا<.ءثد.كوا ا>مادا قال! -صن وسلم عليه افه صل الني ملاطفة حنن ~ ٤ 
آلهوعل عليه افة صل اللي وأقرْ د،اْة، به أجاب الذي الحواب هذا ~ ٥ 
عو'يم\.'ق الناس بعض قول من أحن وهو ، ٠١حم ااعندي قوله! وهو وملم، 

حير_اا،عندي ٠١يقول! ولكن خبمر، كل عنده يكون أحد لا لأنه خيرا؛؛ كل عندي ١١
•خرا؛كل ا)ءندي تقول! أن من بدلا ويقال! الناس، السن من الكلمة هذه هلتعدل 

ظاهر.بينهإ والفرق ■جمرا؛، ررعندي قل! 

تقتلأي! دمء ذا يفل يمتل 'رإن قال• لأنه عنه؛ اممه رمى تميرّدءامة حنن ~ ٦ 
وتركتنيعل أنعمت، إن أي! ماكرا، عل سعم تئعم ررؤإن للقتل، منتحما رجلا 

أنالمعلوم ومن ، ١٠مشت، ما منه تعط فنل المال تريد كنت، راؤإن هذا، بشآقر أقوم ف
بالمال.الأمير فداء محوز كان ؤإن المال، منه يريد لا وملم عليه اممه صل الض 

منهيهلاو_ا ولم يقتله، ولر بإطلاقه، عليه وملم عليه الله صل س ذللث، بحد ثم 
وملم.آله وعل عليه ايثه صل الني س كيري منة وهذه مالأ، 

قيكز الذي وهو ذللثج، المملحة اقتضت، إذا الأسير إطلاق جواز ٧- 
سياق.كإ منه الشكر وجد وفعلا الترجة، 

الإسلام،عند الاغتسال وجوب يرى من به يستدل قد الفاغتل،< قوله! ٨- 



واثسيراتجهاد كتاب 

مدهبوهوالشهورمن كافنا، كان الذي الرجل هذا عرفه حص ممرر أمر هذا وكال 
أنهوملم وعلآله عليه الله صل الني عن حديث وقدورد ، ٠١اللهررحمه أحمد الإمام 

ولكنهبواجب، ليس للإسلام الاغتسال أن إل العالم أهل من ممر وذهب 
ولروسلم، وعلآله عليه افه صل النتي عهد ل سلمون الذين بكثرة واستدلوا سثه، 
فهوبشخص الحكم ثبت إذا لأنه نفلر؛ فيه الاستدلال وهدا يأمرهم، كان أنه يقل 
ولواقدنابه، عمل الصحابة من واحد كل أن نعلم أن نحاج ولا للجمح، حكم 

الصحابةإن يقول؛ أن لايتهليع الإنسان لأن الشراغ؛ ممرمن لتعطلت، منهجا هدا 
الصحابةأن الئنةت يه ورديت، فيإ والأصل الثق، به ورديت، أنه يكفينا بل حدا، عملوا 
به.يعملون عنهم اممه رصي 

فلأنهالصراحة أما وحل، عز اض بنعمة وتحدثه عنه الله رصي ثإمة صراحة ~ ٩ 
عليهالله صل النثي وجه من إليه أبغض وجه الأرض وجه عل كان ما بأنه صرح 
الحالهده من مله الله أن فهو وجل عز الله بنعمة التحدمثؤ وأما وملم، اله وعل 

منإليه أحب الأرض وجه عل وجه يوجد لا أصبح وأنه وصدها، عكسها إل 
وملم.آله وعل عليه اللص صل الله رمول 

المعاصيبعض الداعي يذكر أن افه بنعمة التحديث، من وهل قائل• قال فإذا 
منها؟.تاب، ثم عليها، كان التي 

(.٦٧والإقاع)١; (، ٢٢رنم)ا/ الإرادات،، متض (ثظر: )١ 
٣(،٥ )٥ رنم بالغل، نؤمر ينلمم الرجل باب، الطهارة، كتاب، وأبوداويت (، ٦١)م/أحد أحرجه )٢( 

والشارت(، ٦٠٥)رقم الرجل، ينلم عندما الأءت~.ال، ق يكز ما باب الجمعة، كتاب والرمدى؛ 
(.١٨٨)رقم أسلم، إذا ال؛كافر غسل باب الطهارة، كتاب 



عليهوجوازام الآسيوحيسه ربط 

مناساهذا رأى فإذا الله، ينعهة التحدث باب ْن هدا نعم، فالحوابت 
اللهرصي العاص لعمروبن مثله جرى عنه افه رصي يإمة ذكره الذي وهذا باس، فلا 
وأنلمثله، وملم عليه القه صل الرسول س لوتماكن اثه أحبر حنث أسلم؛ حينا عنه 

التحدث.باب ص وهذا ٠، إليهر الوجوه أبغض وجهه 
حمايةعند رخيصا ثيء كل صار القلوب سامته دخلت إذا الإيان أن س ١ ٠ 

افصل الني أذن إذا إلا عة لأهل حطة حية اق لا أ;ه أقم ظلرحل الإسلام، 
مكةأهل لأن ثاحر؛ ق حنيفة بني اقتصاد يكون وبذلك وسلم، آله وعل عليه 

اقتصادأهليتأحر أن عنه اش رصي رصي ذللثح وْع بكثرة، الخنهلة منهم يتوردون 
وسلم.عليه اممه صل الرسول إذن يعد إلا اليامة 

لدخوله أول ق عنه اممه رمحي ثامة إيان قوة ي السب، ما مائل؛ مال فإذا 
الإسلام؟.

وهورغبة، عن الإسلام ل دخل وقد يشاء، من يؤتيه الله فمل هذا فالخواب! 
ثاكر.عل أئعم ألتم إن بأنه وٌئم آله وعل عليه الله صل الني وعد قد أيما 

ترى؟اا،فاذا العمرة، أريد ،اوأنا عنه! اممه رضي ثامة قول ق مائل؛ قال فإن 
عليهواجب، العمرة إتمامه إن ^١^ ألا يعتمر، بأن له وسلم عليه اطة صل الني وأمر 

سنل؟■
ينتع.لر لكنه العمرة، يريد هو فالخواب؛ 

٠٠•

:١  ٩٢ا/ ٢ رقم)١ مافله، ت,وم الإّلأم كون باب الإي،ان، كتاب لم: مأحرجه ١



والسيراتجهاد كتاب 

اههنازإجلاءاثيهودض باب 

أبيه،عن أبيرتعيد، نعيدبن عن ليث، حدسا تعيد، بن قتيبة حدسا " ١٧٦٥
عثهاممه صل افه زئوو إي حزغ إل ائنجد ق ثحن ي محاو: انه ^٥؛ ؛_( أض 

اممهصل افه رمول ممام حقاهم، حى يحرحنامعه ررائشتواإل؛يودرا، ممال؛ وتلم، 
ياآباهديلئث، ممالوا؛ س1لموا<،، منئرهد!  Ij"ممال؛ دن١داهلم، وتئا.! عليه 

س|لموااا،أنلموا أريد، رردلكر وتلم؛ عليه اممه صل افه رسول لهم ممال الثامم، 
رردلالئ>او)تذأ.' علته < ٧٥١صل < ٧٥١رنوف لهم ممال مم، ١^١ آ؛ا يا بلنتا هد ٥^١^١؛ 
أريدوآل ورمؤله، ف الأرصن أتما رراعالموا ممال؛ ١^١^، لهم ممال أريداا، 

أنهاغلئوا ثإلأ هيه، ثقا خاله قئم زجي ثئن الأنصن، هدْ ِس لهم أن 
أ.٠ضؤزثوله((ا ١^^٠

ثاغتهملم أنه وملم؛ آله وعل عليه < ٧٥١مل الض سياسة حس من [ ١ ت 
بلأندرهم.يالإحلأء، 

طلتحلثا وملم اله وعل عليه ا٥٧< صل اليي لأن عتواليهود؛ أيفا؛ وفيه 
راقدقالوا؛ حيت، تيئا؛ ردهم كان تلموا أنلموا إذا أمم لهم وبيرأ، الإسلام، متهم 

لانوافق.ولكنتا يلغت،، أنلث، __؛ بلغتج؛ا، 

أوءو



دابإجلأءا1ي4ؤدساسز

حدسا،Jانيت ابن يال، منصوو؛ بن ؤإنحاى رافر، بن محثد وحدسي — ١  ٦٧٦
ياؤع،ص عمه، بن موض ض جريج، ابن أحترثا الرراق، عبد أحتريا وئ\وأونخ\ؤ: 

وملم،عليه اممه صل اممه رسول حاربوا وقريظه الضر ثأودثني أف عمر؛ ابن عن 
حرعلتهم، ومن يريظه وأمر الشد، بتي وسلم علته اف صل افه رسول ئاجل 

بتنوأموال-هم وأولاذئب اءهلم س-ومنم ؛؛، 4jرجاممتل دلا1،، بند هزيظه حاربئا 
وأنلئوا،فامنهم ونثث؛، عاثه اممه صل اممه بزمول لحموا بنصهم أو إلا اكلمن، 

قزم-وهلم بى كلهم؛ ١^•^ تثود وسلم علته افه صل افه رسول وآجل 
'•بالميينبل كاف هوط وكل حارثه، بتي وكود نلأم-؛ بن ^١^ 

بنحمص أحتزؤٍر وم_ا، بن الله عند حدسا اإطاهّر، آبو وحدسى —  ١٧٦٦
وآتم.أكؤ جريج ابن وحدث الحدث، هدا الإسناد -بدا موسى؛ عذ مننزه، 

الأغل—-،،ق يعني؛ كلهم١١ المدينة ق الدين ألحل ®انه الحديث،! هدا ق قوله آ ١ ] 
ودرعهوسلم آله وعل عليه الله صل الني ثوؤ فقد أناس، منهم بقي فقد ؤإلأ 

لأهلهاثارا0 طعام ق ييودي عند مرهونة 

ا.ومدك؟ حنتر ق التي الأراضي وعنده رهنه كيف قائل؛ قال فإن 
يورعها•أملاكه من نحصل التي اكإر أن فالحواب،؛ 

٢(.٩ ١ رقم)٦ اض.، ليع ل قل ما باب سم، والالخهاد كتاب الخاريت أحرجه !١( 



واثسيواتجهاد كتاب 

^^٥١^،;،بن اليهودواضايى إحراج باب 

جريج•ابن عن ءم، ن الصحاك حدسا حزب، بن ومو وحدش - ١  ٧٦٧
جريج،ابن أحإرثا الرراق، عبد حدسا لة~؛ ~واللذظ راى بن محثد وحدش رح( 

أو4ا-ئاُس،؛ نن عمر \-لم/ى يقووت اش عبد بن جابر ّّبع أيه الربثر؛ ابو أحثرفي 
جريرةمن اليهودوالنصارى لأحرجن ر' ت يمول وسلم عثؤ اف صل اش رسول سمع 

يخJلأأSغإلأص١ل
نمائأخؤا يادة، نن زنخ خزي، نن زمن وخدش - ١٧٦٧

—وهو!معقل حدسا بن١■^؛،، اُلثس حدسا سبيي، بن سلمة وحدش رح( الثوري• 
مثلة.الإنناد، غدا الرم، بط عن كلامحا اض-؛ عبيد ابن 

احتالفواالخواب،; العرب؟ جزيرة حدود ما ١^٠^؛ المسالة مساكل! هنا [ ]١ 
لأتمينلهرل؛ ل؛ وتحديدها فيها، الخلاف، الباب هدا ل افة رحمهم الفقهاء ويكر فيها، 

أعرفه.لا حددوهابإ 

والتماري؟اليهود من الكتاب أهل من المال، امتقدام كبوز هل الئ١نيةت المسالة 
جريرةق ممنؤع فهدا مواطت؛ن، ؤيكوتوا يسكنوا أن يجوز لا لكن ذلك، يجوز • الجوابح 
فلابأس.دائنا غيرمقيمتن أوعمل لتجارة دخلوا إذا لكن كلها، العرب 

الإسلام؟عليه أنمصل عليه بحب، فهل كافر، بعامل أتى نن الثالثة: المسألة 
إليه.ويدعوه الإسلام، عليه يحرض أن محبإ تحم، اُبمواب• 

فا-أ،امنهإتقاJا، لتاأقل وملووحدناعاملاكتابيامتقنالعمله، الرابعة: المسألة 
[.٢٢]اوقرة:اه وؤأغث؛تثم مثمك -٠^^، مؤين رإتبد ؤ ابواب• مدم؟ 



سماهل عدل حاكم حكم على اسس اعل اسهدوجوازانزال نقض ض جوازهتاو باب 

ابتيازقف1وتيسىاممف(إا
هء ه ٠ َ  ٠ضثاحاىا(سو|نلساا

ظهموألما ساو؛ ٧^١ ١^،، بن ومحثد ثته، م بن أبوبكر وحدسآ - ١  ٧٦٨
بنمحمد حدسا الآ■حزان؛ زئاو سعته، عذ عندر، حدس! بكر: ١^ محال مقاربه، 
حنتببن ٌّّهل بن آباأمامه سمى ؛ قاو إبرامم، بن تعد ص سعته، حدسا حعمر، 

معاذ،بن تعد حكم عق مزيظه أفز نزل، ماJت ا-قدري نعيد أتا تمنت ثاو: 
منثر!١ دJا ئأ، ^، عل ئاتا٥ تند، إل ذتج علته ، ٧٥١صق اف زنوو قارتل 
أو:-- تئدثم إل )١^^١ بلايصار: ذتؤ علته افه صل اممه رثوو ثاو النّجد 

وئنبيمئاتلتهم، ثمتل ثاJ: ح\قملأجاا، عق يزلوا رءإل ثاJ: م حإر'كماا، 
ثاو:وربإ امم4ا<، بحكم ررقصيتح ت وتلم علته الله صق ^، ١١مماو قال: يريهم، 

ررمح،يماس،<ااالقاو:
ئب،ض نيدي، تن الئر ه ^^١ ي، ئ زهي - ١  ٧٦٨

حآكنث^ ١٠وتلم: علته اممه صل اممه رسول، ئمال، حديثه: ق وثال، الإنثاد، -ندا 
. ١٠اقاك بحكم حكئش لمد " •' مره وثال ، ١٠الله يحكم يهم 

وليساستقبلوه، أي؛ ه كب ته إل ®قوموا وسلم: عليه افه صل قوله [ ١ ] 
أقسام:ثلاثة إل القيام اممه رحمهم العلياء قثم ولهدا متكامم، ق وهم له القيام الراد: 

عنه•متهي وهذا الرجل، عل قيام الأول،: المم 
وملمعليه اممه صل الني أن ثبت وقد به، باس لا وهدا له، قيام الثاف'• القسم 



والسيراتجهاد كتاب 

٠.هر عLJمدموا لثا هوازن لوفد قام 
حشله، أهلا كان لثن محنه وهدا مقاJالته، وهو إليه، هتام الثالث• الشم 

—إماممسية ينقمن القيام عدم كان إذا أنه ت العلم أهل بعض ذكر للرجل القيام 
له؛ثببمربالقيام أن فلابأسى ثيء— قليه ق يكون القادم أوأف بالكم، الخالس وصف، 
تكرمحا•

أحبلأمن ت حديث، ل يدخل الخالي له يقوم أن أحب ش هل قائل• قال، فإن 
محأضةمحامح«رى؟•أ0:طلقاوجاوناى 

رأسه.عل يقفون أي• ®ينئل® ومعنى لا، فالخواد-خت 

عنكلامحا ^؛ jL^iiالعلاء بن ومحمد شيبه، أبط بن آبوبكر وحدينا — ١  ٩٧٦
قاJتا!عائثه، ض ض!بيه، هثّام، حدثنا نمر، ١^ حدJنا العلأء! آبن ئاJ __، ابن 

قرما٥ العرقة، ١^ له! يمالا قريثب مذ رجل رماه الخليق، يوم تعد أصبس، 
منيعودة السجد حبمهِفي وتلم عليه اف صل افه ينول عليه قمرب، الأكلخل، 

الئلاخ،وضع الخليق مذ وسئ؛إ عليه اممه صل افه ومحول وئ ئلنا قريتح، 
ماواش الئلاح؟ وصنته ممال1 الغتار، من رأته وهوينفض جزيل ثاتاه ئاعثنل، 
بنيقاقازإل راقآين؟'ا وتلم! عليه ^ ٥١صل اض ممال،زئوو اتمجإله، وصغن١ث، 

من(، ٢٣• ٩ ، ٢٣ ٠٨)رقم حاز، أوشفيع رص شيئا وهب إذا باب، محاب الخاوي: أحرجه )١( 
•اللهعنه،ا رضي بنمْة وابمور اُمحا بن مردان حل*بثإ 

(،٥٢٢٩رقم)للرحل، يقوم الرحل باب، الأدب،، كتاب، داود: وأبو (، ٩٣)أ/أحن، أحرجه )٢( 
(.٢٧٥رقم)٥ للرجل، الرجل قيام كراهية ل جاء ما باب الأدب، كتاب والرمن•ى؛ 



ub  جوازهتاو j* سمااهل مرحاةأاعدو على اسس اهل اّدوجواذانرال نقض

اممهصل اض رمول حك، عل محنرلوا وتلمم، عليه الله صل الله رصول مماثلمهم قزيظه، 
هإؤ؛(ياوت تند، إل فيهم امحم وتلم علميه اينه صل اينه رثوو مند وتلمم، عثه 

أموال-هم.ومثم واشاء، الدؤثة تسبى وأف المماJله، مثن أف فيهم أحتكم 
ا؛ي(تهال مال؛ هشام، حدسا ابن حدسا كزس_ا، ابو وحدسا — ١  ٧٦٩

اللهبحكم يهم حأكمش ^ ٠١م١لت وتلم علميه الره صل الله زئول او إ\-لمو°ت 
عردجو"•

عىاى، أحمتبي هشام! عى نمر، ابن حدسا كنب، أبو حدسا — ١٧٦٩
احدليس أف ثن1لم ، |jiiاااللهم ،؛ ^lJللإء— كلمة -وتحجز دال ثنيا |j عائشه، 
وأحرحوه،وتلم عليه ، ٥١صل رسؤللث، ^^١ موم مذ فيك، أحاهد أف إو أحب 
أظنقإو ١^^ فيلث،، أحاهدهلم محابقني شمآإ حرب مذ بقي لكف لإف اللهم 
ئهبا>ب;؟؛١ زنحنث كنن لإذ زقي'، ا>ب:^١ زنحنن قذ أنك 

منةالنجد -ؤِفي ملي لته، مذ مانثجزث، فيهارا، نزق زاجنل مامجزها، 
يأنيثاالدي ماهدا إقمةا ا-ياأهل صالوا؛ غمار-إلاؤاللميسيلإملم، حأنهمذش 

طيزبمخدثتا،مادثمنقالآل

ألايتوماْقريش ْع حرب بقي إن بانه وحل عر اف، مناشدة الدعاء هدا ز [ ١ ت 
اللهصل الني إن إذ حرب؛ يكن إ فيره~ "والحمد الخندق بعد ولكن فيها، يشارك حتى 
يقاتل•أن له أبيح قد كان ؤإن قتال، بدون مكة فتح وملم آله وعل عليه 

اكحلهق جرح لأنه الإصبع؛ عل يعود الفمثر فيهارا مؤق ررواجنل وقوله• 
الحرب.عل يعود ولا عنه، اف، رضي 





uU .ال،ادرةواممووWJ_J الأمينالتمارضق|اض

ub  »اقارسذالأنيين أنم وقديم ائهادرةوامموو

أس،ء،نن جويريه حدسا الصتعئ، أسإء بن محمد بن افه عند وحدJني — ١  ٠٧٧
انحرفيوم وسئم علنه اممه صل اممه وسول فنا ثادى قال! انثه، عند عى ياير، عذ 
قوتداس فتحوي، هزيظه؛؛، بني ق إلا الفلهز أحد يص1؛و( ررلأ أذت الأحزار--ا عن 

اممهرسول أتزئا حنن، إلا نحل لا آحروذت ومحال محريظه، بتي يوف تحلوا الوكت،، 
المريمحأ١ا•مى واحدا عتمن ما ^ ١٥الومحئ، داتا ؤإل وسئم عأنه ال؛ه صلر 

يصلئررلأ ت أنه أول؛ اش~ ~رحمه البخاري رواية ترجيح ررالظهز(( قوله; [ ١ ت 
الصر((رُأحد 

٩(.٤ )٦ رقم والطلوب، الطالب صلاة باب الخوف، صلاة كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ّ 



واثسيراتجهاد كتاب 

اضرواسرالأسارثنذإمkfj رد١٤^^^إلى باب 
ح؛يىاسنابجاواش

أحيرتذ_(وه—،، ابن مزع قالات و-حنمأوه؛ الطاهر، آبو وحييني — ١٧٧١
٧١ت1ه من الهاحئول قدم لع ثاو: مالك، بن عذأتس شهاُب، ابن عن يونس، 
الأصاروالعمار، الأرض الأيصارأهل وكاف ثيء، بادي وثض محدموا 

والوويه•العمل ويظوم عام، كل أموالهم ثإر أماف أعطوهم أذ عل 

رسو

طلحه

ءدائاوقا،ء

ريي•

وتئمعليه اممه صل اطه رسول، أف مالكر؛ بن آنس يهاب• ابن مال 
الأمارمثائحهمإل المهاحروف رد المي-ينه ، iiواصزف حيإر، أهل قتال مذ همغ لثا 

مذبجارهم•محوهم كاثوا انح، 
افزئوو وأغش عدامحها، أمي  Jiوتلم عثه ١^ صر اف زئول مند قال،ت 

حائطه•مذ مكاثس أبمذ أم رطم افُعليه صل، 
وصيثهكاست، أمتا ريي بن أنامة أم أيمن أم شأن من وكال شهاُت،؛ ا؛ن ثال، 

افصل اممه رسوله آمنة ولدت قاع ا-لإشة، من وكايت، المطلب،، عند بن اممه لعبد 
اشصل اف رسول كثر حر محضنه أيمذ أم ئقاك آبوْ، توق ما بمد وتلم عليه 
افءرسول، يوق ما بمد ئوفيش ثم -^1^، بن ريي أو،كحها م داعممها، وتولم.أ علته 



بالقتؤحاستغنواما،! الفجرواضوحي ض الأسار«ناّأ إلى ئداإهاجريز، باب 

أ.أقهرا بحمتة وتئم عليه ^ ٥١صل 
بنومحمد التكزاوي، عمر بن وحامد شيبه، أبي( بن أبوبكر حدسا ~  ١١٧٧

تننشئ ^ ي ي لأتن ناسل التم، قن ثم المحي؛ لأم ات 
أوالأغل; ء1د ^١^٠ حامد ~وداو رجلا أف آنس؛ عى أبيه، عى افمي،، نلتاف 

حشقتحشعلنهاشعلنهونئمالنحلأتمذأرصه، صل، لكفيبمل،^^، اأرجو،~ 
اعطاه.كاف ما علنه يزد دلك بند مجنل والنضر، مريظه 

هان1لهُتاكالم اهُعوه ضل ١^، ثألأهلأهممحٍاألآق داَلأس: 
يمثنأظاةأأأين،دامم

عنقي،ل اكرب يجعلت، دجاءرن،أمأيمذ، ماعطانتهى، وتلمم، اممهعلنه صئ، اللمي، 
أم>ايا و>تئلم•' علنه افه صؤ، اف ض مماو< ومحيأعطاسهئ، ينطيكهن لا وافه وداوث،أ 

^١ص،محمثوو زالديزموو;ئ• ارك؛هثو،لث،ثدا^١(<، آيمذا 
ا.أمثالها عئرة من أوقرينا أمثاله، عنزه أعطاها حى 

محيكانوا إذا إلا الوجوب، سيل عل ليس هزا أن أعلم- -وافه يظهر [ ١ ] 
وأثهلهم، ملك أما فالأصل ؤإلأ يرد، النائح هدم أف عل الأول j( معهم امفوا 

أنيردوها.يلزمهم لا 
حاجته،حال ق الهتات هذه مثل يمثل والثلأم الصلاة عليه النبي كان ]٢[ 

عليهم.ذلك رد بالأمة- رحمته -من اطه أغناه ولثإ 



ءالسااثحماد طتاس 
ً=======^^ً_ًث_== ١١٢

ضماض4ةضداراسرب

حاوون1؛ ااعيرة— ابى ~يعنيت حهثآ حدسا قزوح، بن ثيبان حاوسا ~  ١٧٧٢
داJ!حمن، ين؛ قخم مى •حناثا أص4أ، مال؛ معمل، بن اممه عبد عى هلال، بن محي 

ننول!فماذا ص ١٥قال: ^؛١،  liمئ؛^١ الثزم ض لا قلمت: ^^، ١٥
ذواضُشزيمي

شذ،خدننا أند، ;ن نؤ خدننا اص بئاد بن محقي خدكا -  ١٧٧٢
فيهجناب ومئإننا مول: معمل يى اف عند تممى قال: هلال، بن حميد لحدسي 

علنؤافه صل اض ونول لإدا قالتت، قال: لآحد0، قوثيت حمن، يوم وثحم طعام 
ُْبأْمَْهُ ََأَ  منه.هاستحييت وسيم، 

١^،محدثناشب،.;!١محيئن١^،خدنامحوئاثد، -وت1  ١٧٧٢
ولمْيدكر:ثحم، مذ •جناب قال: آنة عن 

بهامتدل —كإ الغلول من يعد لا الطعام أن الفوائد: من الحديث، هدا ل [ ١ ت 
طعامثؤكل،الخيمة j كان فلو إب، الإنسان احتاج لابيآإذا اف-، رحمه المترجم 
لثاولدللث، الحاجة، عند لأسيإ الخلول فلايعدمن وأكله، اكنم^ن، بعض وأحده 

لأأعطهوافه ومال: لياحده، عنه افه رصي المعمل بن عبداممه وتب، الجراب، 7أذا رمح، 
وملمعليه اف صل الرسول من وهداإقرار وملم، عليه النه صل ال؛ي، فتبثم أحدا، 

بملباشبر،ئل•
فالهلعامأننسأل، بماج لا وأنه اليهود، يبحه ما أكل جواز عل دليل هدا• ول 

منوالزال عنه، نسأل أن لما تحل لا الكاب أوتوا الدين طعام من لما احل الدي 



ضسماصئتيداراضب

Iثقل ولا فلنأكله، الثحم من المحارى أو اليهود من ورد شيئا وجدنا فإذا التنطع، 
هذالأن لا؟؛ أو افَ، عليه تئوا هل ولا: أولا؟ الإسلامية، الطريقة عل ذيح هل 
واكنضر.التكلم، من 

إناممه! رسول يا وقالوا: وسلم، عليه اممه صل اف رسول إل أناسي حاء ولهدا 
،٣١عيه اانثوا قال: لا؟ أم عله، اف اسم أذكروا ندري لا باللحم: يا/نا قوتا 

العهدكمرحدث أن والغالي، ، كمر عهد حديثى وكانوا عائثة: قالت، وكالوْ،،، 
كيم،الإنسان يسال أن التكلف،: فمن وعليه الأحكام، لخمح توعتا ميكون لا 

لا؟.أو الدJيحة، ءل اض نمي وهل يبح؟ 
نأللا فإننا له أهل فاعله فعل من صدر ما أن وسره: اممه نعم ومن 

^لبيءلأكلريقةالإسلأميةأولأ؟وهلمحه، 
أوملكمغصوبة الدُيءحة وهل أوكافر؟ لم مالذابح وهل لا؟ أو عليه افه سمئي 

منقلتا: بالشراء، قيل: فإذا جاءت؟ أين من قلنا: لصاحبها قيل: فإذا لصاحبها؟ 
ملكهانعم، قيل: فإذا باعها؟ حين له مللث، هي هل قلنا: البائع، من قيل: فإذا أين؟ 

علجارية الأمور أن الأصل لكن مشكلة، وهذه فلأن؟ ملكها أين من قلنا: فلأن، 
تسأل.فلا عليه، هى ما 

وجل.واأتيم يدعون لأنهم إشكال؛ أوثلاث نتين مقبل الناس عند صار وقد 
حرامايكون عنقه يمشر ل؛ وجدمموه الذي فنقول: أعناقها، شي لر الدجاج يعفى 

كلوه.عنقه قي قد والذي فاجتنبوه، 

راذبحعليه: مكتوب سمك، فيه كرتونا الناس— كلام ص، —عل ووجدوا 

؛٥٥•رنم)٧ الأعراب، ذبيحة باب الصيد، كتاب البخاري! حرحه أا 



واثسيراتجهاد كناب 

بعضهاممرة، كراتين هناك تكون فقد يقع، ربإ وهذا ، ١١االإصلامية! الطريقة عل 
الدحاج.كرتون ق وعبأ يعبئها، الذي فعلط لاادحاج، وبعضها ملئح، لل

طعامحل هو• والأصل واردة، غر فالمواع أصل لدينا دام ما أته والمحولت 
مايقولوزت التبوعة الذاميج أهل من الحلم أهل بعفس إل حتى الكتاب، أوتوا الذين 

أضافاممه لأن حنما؛ حنقوه ؤإن حلال فهو طعاما النصارى أو اليهود اعتقده 
فهوطعاما اعتقدوْ فإ ]ااائدة:0[، ه أؤب رؤ\ اقن ؤوءلع\م قال؛ إليهم، الطعام 
ذلك،حلاف انراحح! القول لكن لنا، فهوحلال طعاما، يحتقل.ونه لأمم حلال؛ 

منالكتاب أوتوا الذين فذبيحة محل لر حنثا لويبحها المسالم ذبيحة كانت، إذا وأته 
الله.رحمهم الحلياء حمهور عليه هوالذي هذا أول، باب 

سمون،ولا أويذبحونه محنقونه، أمم وعلم المصع، زار إذا قائل• قال فإذا 
الأصل؟.هذا بمي فهل 

—ولامتإالإمحلامثة للبلاد محليوته الذي لأن المصنع؛ زار ولو نقول؛ 
أولرتدك، ل؛ بعينها ~ْثلأ~ الدحاحة هذْ أن علمنا إذا لكن فته، يتحرون السعودية" 

حراما.صاريت، عليها النه اسم يذكر 

٠٠.



١٥بابهابصه|شهممبممج|شالإس 

الإسلامإثى هرقل،،^٠ إلى اليبي. مماب باب 

رابع،بن رمحئد عنت، أبي( وابن ا"قطإأ، إبراهيم ين، إنحاى حدثنا ~ ١  ٧٧٣
~ودال،حدسا عمرت ؛0 واين، رابع ابن مال، رابع~؛ لأبن -واللمظ محي بن وعد 

ضت،ضبي،ضضاضينتياش
١^٥ق ايطنمتح د1و،1 فيه، إل فيه من أحن0 ئماو أت1 أف عثاس، ١^ عن عقه، ١^ 

جيءثثاأناوالش1مإذ :  Jliون1لماا'، عثه  Ajjlصو زئووافه وص لكننني ١^؛، 
قال:الؤوم(اأُ عظ-لم )سني: هتدل إل ونئث؛ عليه افه صل اض رئول( من بكتائب، 

مل.هت إل بصزى عظيم مدمعه بصزى، عظيم إل هدمحعه ئه، جاء الكليئ دحية وكاف 

صلح7اا• يض وملم عليه الله صل الرسول وبتن بينهم التي المدة ]١[ 
المشركون(ولا المثرين، فيها يقاتل لا صلحا، صارت المدة هده لأن لتديية، ا-

الغدر.منهم حصل حتى المسلمين يقاتلون 

اّمصننلروم،مأنرلكنرى((
عليه.علم هذا إن وقيل: المزس، _، 

وهذاكإراالعغليم«، —مثلا—: لاثمل لكن صحح، هذا الرومار ررعفليم وقوله: 
لالأنياء:'اا"[،دت=قأارملمساه 5ملئ, بل هال ؤ والثلأم: الصلاة عليه إبراهيم قال 
فلأن<ا.ااّندآل ئل: بل الكفار، من قوم لئد ااال1دا( -مثلا-: مل ولا 

أمز4لهش:جكآتيا ناوأ فاذاقالقائل:ماتقولونفيقولاف-مال:ؤ 
مأكانك.ق يعني: ه آلمه ؤكأت؛تا فقوله: النداء، خصه أيه،،;I فالخواب: 



ؤإثسيواتجهاد كتاب 
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قالوا:ثى؟ أيه يزعم الدي الرجو هدا قوم مذ أحد هنا ها هل هرفوت ققال 
قثاو:يديه، ثئ قاجلثنا عل قدحلنا قزيش، من م ق قدعيت قال: ثعم، 
،Ijfقلت: أئوئفال: قمال _؟ أنة يزعم الذي الزجل ^١ من س11 أرب أيآكم 

لهم:قل له: قثال Jرجانه، دعا م حلفي، أصحاؤ_ر وأج^ئوا يديه، قاجألنوفيثتذ 
مماوقال: كدثى قإو _، أنة الدي الئحل عن هدا ائل ت>إي 

وممله:ذكائه عل يدل مما الرحل هذا صن الأ>از هذا إل انقلر [ ت١ 
بك،الناس اعلم هو إليلث، الناس أقرب لأن نتنا؛ أقرحم عن مال أنه أولا: 

الأصل.هو هدا 
أويمينه عل لوكانوا مما هيبه أعظم ذلك ليكون يديه؛ أجلسهم؛٠٢٧ أنه ثانيا: 

أبالغ.فهو مواجهه، لأنهيصاوحهمبالئيء شّإله؛ 
كدبإن سفيان—: أي أصحاب —يعني: لهؤلاء قل للرحمان: قال أنه ثالثا: 

فكدبوه.
الكزبأن عل دليل لكالبت<ا اتكذ.ب عل ثزتر أن نحافة ررلولأ قوله: وق 

منجعله وسلم عليه الله صل والني به، يحؤ صاحبه وأن الخاهلية، ق حم ممقوت 
الكذبقإل والكذب؛ >اإياؤم قال: حتى بالعا ينا نحن. منه وحدر ُ، القاقر علامات 

وبمحرىيكدب الرجل يرال وما النار، إل ;بدى الميور يإل المجير إل ءى 
كداتا«ر'آا.، ٧٥١عند يكتب حص الكذ.ب 

بابالإيان، محاب وسلم: )٣٣(، رقم انافق، علامة باب الإبان، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
١(.* ٧ رقم)٩ْ/ النافق، حمّال 

معوفيوأ ائت المتثث>»اتوأ ؤكأئأا تعال: اممه قول باب الأدب، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
١(.٠ ٥ آ/ ٦ ٠ رقم)٧ الكاوب، قبح باب والملة، الر كتاب لم: وم(، ٦٠٩٤رقم)4، أكتدبمى 



بابةتإباسهإشهمقلبمس|شالإسلأم
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قاو:دوحب، ف؛نا م ئالش: قاو: يخر؟ حب ين طة ةو':يج\ قاو م
مايقول، أف مل لكذدس، ثتهموثه؛1 كنتم ثهل تلأ،داو،ت قلث، ملأ،؟ ابائه من كال ثهل 

^j ؤك ص،شاؤئب؟ أم الناس أئزاف ية نثن قاَل: لا، ثلث،: ،؟
يزثدهل محال: يزJدول، بز لا، محلتج: محات،: Jئةمول؟ أم آيزbJوJi مال،: وهم، 

تئو٥؟iJمحامحهل محال: ملت،:لا، : دال ثة؟ نحتله فيه يدحل أف بعد دينه عى منهب أحد 
نثهُقت( ا>ب فوذ ينثخ: محاو: إثاُْ؟ كان محين ^j: م، ملث،: 

المدة 3، منه ويحن لا، ملث،: يندر؟ محهل محال: منه، ونصسسؤ منا، امس_، يجالا، 
١'،هد؛ فيهاشنئاقي اذخل مذكلمة ماأمكننح، مواف دال،ت مها، ماهوصاع يدرمح، 

لا.قلتح: محاو: وتئ؟ أخد الثوو ثدا قاو بجل قال: 

حش_ا،دو يطإ أنة يزعنث، حثبه، عذ تألتك، إق له: محو لرخمانه: ثآو 
مح1ُامحنلأ،؟مسؤ

قذ، iffujضذاه بملك 4J-3 ثلت: نبم، بذآثائه مكال ئلثح: لا، أف 
\إإأثرا.(أدباع وهم صآتماؤهم، بل محملت،: أفزامحهلم؟ أم أصعثاؤهلم أُتا-ءه: 

ممدلا، أف هزعنث، ؟ داJ ما يموو أذ مو بال٤ددح سهئوثه "5^ هل ونالتلئ،: 
هلونالتلثؤ: افه، عق ثكدنم، يدهن، م الناس، عل ال،كدن، تيغ لمْ؟كذ انه عزمن، 

هزسإأللأ،ؤمحلأ،الإظلإذابمأل:ذخلثطءلةَلئ؟ 
يزيدوذ،أنئم هزعمت، أوينقصوف؟ يريدول هل وناللأ،: القلويسح، بشاشه حالط 

والئلأم؛الصلاة عليه الرسول يصغ ماذا يعلم عنه اممه رصي أبوسفيان ا ١ ] 
محإوملم، عليه الله صل التي ؤا المدح من نوعا جعلها لكنه سيفي وأنه 

وجدإلأهل0.
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ياتكوة،ئد ٣ مس ئ1ظهمة؟ ثل ؤ.اثك: يمأ، ض الإيإذ زكديك 
ثُ،ؤكدكاؤنولإولإ

ثكدِلكهزسمحلأبجث، قل:ندئ؟ زالأك: ١^، ةكوئJهأ 
قداماو لن مملغ: لا، 3زتننأذ ملة؟ المزلأحد قدا ئ1و قل ونألتك: تعدر، 
 Jملة.قيل بموو اسم زجل يلتات ثأه أحد اكن

ا،والصiةوالعمافل والزلكة الصلاة  Ij_Ijئلث،ت داو(ت ئم دال(ت 
ذأأو°ئ&ثقنمحث،أمعُخارغ، ثاو:إنتكذناضومهظوئ،، 

صعئدثَضئ، زثزمحئؤ لقاءَة، لأتي، أخالصإَتي أف أم أق ِثىإ، 
قدس.ثنت، ما ملغة ونظعى قدميه، 

lJالهارثنم فيه: ^١ قثزأْ، وم، اللآعأثه صل اش رنوو دعاكتار_، م : ؛
امحغمن عل تلام الروم، عظم هرم إل اش رئول محق ثى الرجم، الرحمن 
افُأخنكثأتتم؛ه طآ، ٣١^^، يع3ة أذعوك مإو بمد ك الهدى، 
محمطبتؤ ؛؛^، ٠١و٠ؤيأأذل الأبميتن، ^م ثإذئوفي—٠ مريم، 

دوننن ١رداب١ يتخدبميساتثا ءكبماوك له فكك وت" مجدإلاأس بينغاوبيمحألآ 
ارمانتاالكتامحت، قراءة من قنغ نل، ، ٠١ه أكامنليرث> أخثووأ ئقولوأ ؤن أقإُ 

حينلأصح.ابي قملت، قال،! قأحرجنا، تا، وأمز اللعهل، وكثر عندْ، الأصوايت، 
ئاَل:زازلئ،وممئئنمشالأثثرل٢ا، خنبما:كدأيرأئث 

الإنلأم.عو اف أيحل حش ذسذلهئ انه وتلم عليه اممه صل اش رئوو بائر موبما 

االعقل إل فانغلر مايأمر، إل يتهلي فالأن رسول، أنه هرقل عند تقرر إد0• ناء 
لامف:ا٧[سثاإعاه عقت تحال! قوله عفلم،ومنهت راأمرراأي! قوله! ]٢[ 



إلالإسلامبابكت1بصه|شسبمءوه 

له،يعيرِونه كانوا وسلم آله وعل عليه افه صل النبي هو• كية أي وابن عقلتها، أي■ 
الزوم.وهم الأصفر، بتي مللئج خافه بانه أمره عفلم كوثه وعلل 

أنهعل يدل كثا ،، ^١٥٢٧قدس نحت، ما تيمثبلد ءرإثه قال! هرمل أن والعجب، 
الروموأن الروم، إل تمل حتى رسالته مساحة تتسع محوف، النبي هذا أف يعلم 

آلهوعل عاليه اممه صل للنبي المللئ، يكون حى ملكهم يسلثون موف، أنفسهم 
الخلفاء،عهد ق وقع لكن وملم، عليه افه صل الرسول عهد ل يفر لر وهذا وملم، 

يدعل وملم عليه افه صل النبي بدعوة هرقل لدمي تحت، التي الأرصن يملمختج 
الراشدين.خلفائه 

ينبغيأنه عل دليل اللها؛ رسول محمد ررمن وسلم• عليه اطه صل قوله وق 
إذالأنه يعرفه؛ لا من حاطب إذا لأسثإ القبول، يقتفى بإ ه نف، يصفأن للإنسان 

ولأماحاله،فهاواض«>هو مر• بووى لا والمخاط، فلأن، ئ* فلأن أنا —ت "مثلا قال 

'بملكننمخ:>تض•. 
الرسائل.قبل البسملة ت،5ثبإ أن الثنة من أن الخدايؤثجت هدا وق 

.المملة؟ كتابة عن الأحة خهلبة تؤي هل قائل• قال فإن 
ونستتعينهاا،نحماوْ لله ررالحمد قوله! وهو فيها، الذي الثناء يكفي فالخواص،؛ 

يور.عل، لتور البمله كب ؤإن 

تفقل غثره دون كافزا نحاطب، كنت، إذا الأى،ا امح من علر ررنلأم وقوله! 
سدأهفلا ؤإلأ بالسلام، ثدأه أن احتجت، إن وهذا الهدىا<، اثعر من عل ارملأم 

علواللام يقول! فانه الكثرة زعيم إل ان الأنكتب، إذا ا،لكاتبة ق لكن بالسلام، 
منلم.يسلم أن له ترغيبا هذا ق لأ0 يتركها؛ ولا الهديء، اد؛ع من 
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.عليكم،١ ®اللام فقل! وكفار لمون مفيه محلى عل دخلت إذا وأما 
.عليهم؟ للرد البيع وأهل والنصارى اليهود كتب قراءة حكم ما مسألة! وهنا 

—ومناعة قوة— —أي! منعة الإنسان عند يكون أن بشرط! حائز، هذا الحواب• 
وتحديقرأ، فلا والمنامة المتعة ذاك عنده ليس من وأما ه-، نفعل نحشى لا أن؛، أي! 

يمكنولا كلامهم، من البيع أهل عل يردون إنا الأمة هذْ من الأئمة العناء 
أنبعد عليهم يرد أن لابد بل عندهم، ما يدري لا وهو بيع أهل عل يرد أن للإنسان 

■لعلم 

-زم!^^ئ،ؤهينمم؛قالأ!خدكاطوب 
وزادالإسناد، خدا سهالب؛ ابن عن صالح، ض م، حدئنا نعد-؛ بن إبراهيم ابن 

إيلتاءإل حمص مى مشى مارس حنود عنه اف كشث لثا ممر وكاف الحديث• محا 
®إموقالر! وزئولها<، اله عني. محمد ®من الحي.ث! ق ومحال اممة، أبلاه ل، ا مكن 

الإسلأم<ا.®بياعته ومحال! امسئنا،، 



مووجلاض إلى المماريدعوس إل٠ س امميى كتاب باب 
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تي؛تيه|شضك|فذار
يدءوهم|شاسءووجل

عننعد، عن الأعل، عد حدثنا المني، حماد بى ^وثف حييني ~ ١  ٤٧٧
ؤإلمحمر، ثإل كنزى، إل كثب وتلم علمه اشُ صل اف ض أئ م؛ عن قادة، 

علميهصل الدي بائجاثي وليس ثنال، اممه إل يدعوهم جبار كل ثإل النجاثي، 
النيضلاشُمزطإ.

عنعطاء، ئن الؤهاد_، عد حدسا اف\زأذ؛أ.> عد بن محمد وحدثناه - ١  ٤٧٧
ولمْيمثلمؤ، وتلم علميه افه صل البمح، عن تايلمتج، بن انس حديئا قتاده؛ عن تعد، 

وتلم•علمنه ١^ صل ١^، علمه صو الذ-ى باشائ وليس بموت 
ينس،بن حالي حديي ١•^؛^،^، ا-لثمحق، عل صربن وحدسه - ١  ٤٧٧

علميهافه صل البث علميه صل الذ-ى باشائ وليس ولمْيل-كرت عنأنس، قتاله، عن 
وتلم

المجتمعل قيمته له تعال الله إل داعية ان إنكل عل محس، هكذا [ ١ ] 
يدرىفلا الإسلام، إل يدعوهم الكافرة الدول ملوك إل يكتب أن الإسلامي 

النيقال ولهذا عفلميم، نفع هذا ل صار أوكلث، سادة اهتدى ؤإذا تهديم، النص لعل 
لأنم؛ الأريئزا' إئم علميك هإو ررإ0دوثتج لهرمل؛ وملم آله وعل علميه الل4 صل 

يدخلوا.ل؛ يدخل لمر ؤإن فيه، دخلوا الإسلام ل دخل إن سعونه، صوف 

كتاب،ت لم وم)٧(، رقم الوحي؟، بدء لكن تمم، يابإ الوحي، بدء تمامح البخاري! أحرحه ( )١ 
(.٧٤ا/  ٧٧٣)رنم هرقل، ^إل الني كاب باب الحهاد، 



4اوس>اتحعاد كتايا 
==ٍ=ًًٍٍ=ًٍٍٍ^^ط_ًً ١٢٢

حسن

وف،ابن أ->مدا ترح، بن عمرو بن أحمد الطاهر ابو وحديي ~ ١  ٧٧٥
محالدالت المطل«ب،، عد بن عثاس ممربن حدثي قاوت ثهاُب، ابن عن يوص، أحثرق 
ممافوابو انا هلزمت، حش، يوم وسلم عليه افه صل اف رمول غ ئهديت، عباس• 

اضورسول نمارقه، ملم وسلم، عليه القه صل اش رسول، الطلس، عي• بن الخارُثج ابن 
ا-إثلامل.ماثه بن مو0 ثه أهاJاها ؛، Ljiljله بعلة عق ونئ؛ا عأثه اف صق 

 Jهمين،ممقزئولافذلافُئواال٤ىانائو
اممهرسول بعلة بلجام آخاز وانا عباس• قال الكمار، تل بعلته يركفن وملم عليه 
١^،زثول ^، 15آخد^■ئماف ؤ1دو تزغ، لا أف إنادة أممها ذتخ- م اشُ ئز 
دادأصأحاب،راأيعثاسا ذتؤ•' ع1؛ه ١^ صل اممه ننول مماو ونئم، علته آفه صل 

أصحابأين صوق; بأعل مملث، صيتا—ت رجلا ""وكاف عباس ممال 
أولادها،عل الثر عطمه صوق سمعوا حن لكاو مواممه مال; الثمزة؟ 

ممالوا::اص،;اَوك.

:االأشارأ ننز :ا موثوق: ١^ ل نالJمة زالئازا١'، مامحلوا ثال: 
بنييا ممالوا: الخزرج، بن الخارث بني عل الدعوة قصزت ثإ مال: الأJصارأ معتز 

•إ الخزرج بن الحارث بي يا اءررجإ بن الحارث 

العثة.واو هي! الواو هذه ]١[ 
الحديسة.غزوة ق الشحرة تحت يايعوا الدين هم! السمرة وأصحاب 



١٢٣^غلأح؛ؤ 

إل■عثها لكفطاوو تعك عل وم ونئب عك اممه صو اض زنوو كظز 
أحدثم ت قال الوطيس®، حمل ررهداحنن وتلمم؛ عك افه صل افه رئوو قثال قتالهم، 
^^١®١٣قاوت يم الئاو، وحوة قزمي حقئتات، وملم عك الله صل اممه وئوو 
صنا ماف قاJ: أزى، ٥^١ مثه عو ١^ محإذا أنظئ، مدمت ثاو: محئد«، ززب 
^١.زأنزئب كيلا م زلت،أزى مأ زظفلميخت1امح \بأو 

بمينزالج،زهيني،بجنا
دروْمال• انه عي الإنثادئحوه، يدا الرنري، عن معمر، ١^١^،،أحلإد١ بد عض 
ونائلالكنه؛؛، وزب، امرموا الكعبه، وزب،  ١٠٣^'١١٣وقاوتا-إثدامئ، ثعامه ابن 

يركصونئم عك اف صل البل أئظرإل وكأي، قال؛ اممه، هرمهم حس امح>يث،ت 
مقو:شا'ل

لزينأبومالوا• ما، وأعجوا هم، بانفمخروا أنم امزامهم أساب، من [ ١ ] 
عشراثنا ينلب، ررلن أنه وملم عليه اممه صل الني عن صح ~وقد قثة من اليوم 

هلتفومللث< لا الإنسان وأن أمرْ، الأمر أن وحل عز اممه فاراهم ا—؛ قثةاار من ألما 
افه.بإذن إلا صنا ولا نقنا 

رثموالرمماء، الخيوثى من تحب يف،ا باب الخهاد، كتاب وأبوداود; ٢(، ٩ ٤ / )١ أحمد أحرجه '( 
ماسابن حدينا روم)ههها(،من السرايا، ق جاء  ١٠باب المر، كتاب والترمذي; (، ٢٦١١)

ضا.الله رصي 
الدينحى ماللتا بن أنى ينا حد من ( ٢٨٢١رمم)^السرايا، باب الخهاد، كتاب ماجه; ابن ورواه 

عنه.



واتسساتصال 4 كتاو
===^ً_=^=_ً_ً==ث=== ١٢٤

ثاو:الزهري، عن عثه، بى ئمتال حدس، عتت، م ١^؛ وحدساه - ١  ٧٧٥
يوموسلم عليه افه صل السل مع كنث، ثاو: بيه، عذ العثاس، بن ممر أحتتفي 
وام.منه أكثر معتر وحديث، يوص حديقؤ أف عير اهدينؤ، ومامحا حثن، 

صمأنخايى،خثئة، أنو أ-ئونا كش، ين عض خدنا -  ١٧٧٦
اشصل اممه زئوو ول ما واف، لا قال: حنم؟ يوم أئرويم أ ماوْ أبا يا • ^^١؛ رجل 
أنيلاح 'هالتهم لين،حثزا، وأحماوهم أصحابه منان حرج وثكئه وملم، علنه 
نصر،وبى هوازف جع مهم: لهم ينمط يكاد لا رماه قوما قلموا يلاح، ممر 

عانيهاف صل اف نموو إل هناك ئاقتلوا ععطوول، يكادوو ما زمما، هزمفوهلم 
الخاريب،بن وأبومنياف البنصاء، بناته عل وملم علنه اف صل اف ونمول وملم، 

وقال:قامتتصز، قنرل، بمودخ، المطلس، عيد ابن 
هاائنمداسالثث،لأيي، اررؤ

ئءِآُْااأ
•صمهم لم 

مننها:فوائد، فيه الأ>سثح هدا [ ١ ] 

قال:ّأله لع لأنه إليه؛ الحاجة دعته إذا امتقسام بدون الإمام جواز ~ ١ 
واف((.ررلأ محه: اق رصي قال فررتم؟ هل 

قزأنه المراد وليس القوم، لحمح الفرار والمراد• الفرار، ئٌى أنه فيه• ٢" 
اممن وّلم أله وعل علميه اق صل التي مع سق ولر أكثرهم، قز قد لأنه بعضهم؛ 

ف.والحمد كن، إ التام الفرار ولكن رجل، نحومئة إلا ألما عشر 





واثسساثصاد كناس 
طشضقثٍ ١٢٦

جوفيئثلئ رالأل المت ور>عليه افه صل التي قول ل بالسم المراد هائية! 
^شرالوىفولهالاس،أوذولهسميالإقسأن:صفئنا((رأاص: 

أنإل ه آلئارُن ؤوألئ>وتلإ وحل! عز اض هال كإ الشعراء غالب لأن هو؛ 
الشعراءو فالأصل [، TTU-Y؛؛]\ب: ه ألمنظكت نبميلؤأ ا|تيتانؤأ ^إلأ هال! 

غالبهمأن شرة~ أو او ببيت ملأ يأق الذي وليس العراء، هم ~الذين 
قتدخل فلا العلمية الأشعار وأما أحياثا، والثناء أحيايا، بالهجاء الغاوون يتبعهم 

مالك.ابن ألفية مثل! هدا، 

نحوبغلته يركض كان حين، وملم؛ آله وعل علميه اف صل الّ؛ي شجاعة ه~ 
مول؛وبمن العدو، 

قومهق بالئيادة عرف ص الخد كان إذا الأب دون الخد الأنتإءإل جواز ٦- 
جدهإل المقام هدا ق اشس، وملم اله وعل عليه افه صل الثي لأن فيهم؛ والشرق 

ذلكيقتفي المقام فإذاكان قومه، لدى والشرق بالئيادة معروف لأنه الطلب،؛ عبد 
سالأشابإلغرالأب؛لأنالأأب،يقالافتحال!

عارمحىانتاب هلا يم لالخج؛مم؛[، ه ينتل آدسدإتي مومنكم إبرء؛ي-هم أ؛ثكم 
إليه.الأجة دعت، انتساب ا وهوأيحبممستمرا، وليس 

(،٥٦١ رءم)ه اضر، الإشان ض الغالب، يكون أن مايكرم أااب، الأدب،، مماب، الخاري: أحرجه )١( 
هه.اف رصي هريرة أيٍر عن رءم)يهآأ/م\( اثر، محابح لم: وم

محهإ.الله رمحي عمر رقم)إه>ا'(عناين السابق، الوضع ل الخاري وأ-محرجه 
اللهرضي معيد وأي سعد عن رفم)مه\'آ/ه(،)هه'آ'آ/ه( السابق، الموضع ل لم موأحرجه 

عنبما•



̂ ١٢٧خمحقيق 

ُعبدالهئب؟.التسمية وملم عاليه افه صل الني أقر كيف قائل• قال فإن 
وجهتن•بأحد ذلك عن اطه رحمهم العلياء أجاب ئلتا! 

النيأن يؤيده! وقد اممه، لغثر التعبيد تحريم من منتش هذا أن الأول! الوجه 
بنرمحعة بن ررعبدالطلب مثل! الصحابة، بعض يعوأمياء لر وملم عليه افه صل 

الحارث«.

أنوالممنؤع الإنشاء، باب من وليس الخر، باب من هذا أن الثاق! الوجه 
أو!ءثدالهلل_،اا بن عبداف بن ارمحمد —فتقول! نحر أن أما عبدا،لهللب، اسم تنشئ 
هووالحثم إنشاء، ليس الإخبار لأن باس؛ فلا هذا~ أشبه ما أو نس®، راعثد 

وأرجح.أصح القول وهذا الإنشاء، 
٠٠٠

زكرياء،عن يونى، بن ُعيّى حدينا اهلقثيبى، جثاب بن أحمد حدينا  ١٧٧٦
محارم؟ياما محن يوم ولثم أكنتم محماوث الواخ، إل رجل جاء قال؛ عىأبيإنحايى، 

الناسْى اJطلراأحماء ولكنه وق، ما وسلم عثه الأ)ه صل، ^ ٥١عو،ض، أشهد ممال! 
رجلكأبجا محل مذ برفمح، محرموهم رماْ، موم وهم هوازف، مذ امً، هدا إل وحثئ 

بنوأبوثنيال وسلم، عليه افه صل انله رسول اامومإل ماقبل ئائكسفوا، جراد، مذ 
وهويقول!واستنصر، ودعا، هنزل، ،، ^j*.dيقود الخارث 

كاننسامم،الو_ئلأبلم، اررك
اللهلمنزلنثزك«.

محاذيلليي مثا السجاغ وإل به، البأسققي احمر إدا ~واف~ كنا الواء! قال 



واثممساتصال كناس 
=___^^^^=نم=== ١٢٨

^١٣^علته افه صل ايي لأ،مح،• 
خديلأنن١^،،قالا: ٧^٠ئار، ^٥محنيننام، -  ١٧٧٦

منرحل —وسأله ١^١٤ سمت قال! بلأإ>ئناؤ، عى سمة، حدثنا جعفر، بن محمد 
ولكن: ١^١٤ممال حى؟- يوم وتلمم عثه افه صل اض رثوو ض أفرريم ت محس 

عاتهلمحمالنا لثا وإJا رما0، يومثد هوازن وكاثت ريمر، وتلم عليه اممه صل افه رسول 
عثهالله صل؛ ونمدراستارسول؛JJ<، ظ؛لوواباثهام، المائم، ■عق داكببنا ار٤ثموا، 

وهويقولتآخذثلجامها، الحارث، ئى سماف ابا نإف الإماء، عل وتلم 
اننمدس(<لأأآئااائ_ئلأفإ، »و

الكإل،خصال حمع ق الناس أكمل وسئم عليه اممه صل الني أن لأشك t ١ ت 
وأسجعهم.للإحسان، حتا وأسدهم وأصبمرهم، الناس، فهوأكرم 
عدوا،يكون خافواأن وفزعوا المدينة، ق وهم صيحه تمعوا الئال س يلة لل 

راجعاعنه اممه رصي طلحة لأبير عري فرس عل وملم عليه النه صل الّكا فلقيهم 
نجاعتهكإل عل يدل وهدا ، تراعوا؛؛ لن تراعوا، رُلل لهم• يقول الموت، من 

الخير.إل إقداما الناس أشد فانه للإيثار، محقته وكال وملم، عليه افه صل 
اممهرسول عن أفررتم فال؛ لثا فإنه الخواب؛ حنن الحديث؛ هذا ق ]٢[ 

نعم،يقل؛ ولر لريفز؛؛، الله رسول ®ولكن الثراء؛ قال حنتن؟ يوم وسلم عليه اممه صل 
لكنمحروق، أمر وهذا م، قد غجره أن فمفهومهأ يفر لر الرسول كان إذا لأنه يررنا* 

الأولالئياق ل أيه كا إليهم، الفرار يضف ل( أيه الأسلوب،؛ ل الأداء حنن من هذا 

٦(.• رقم)٣٣ والخاء، الخلق حن باب الأدب، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ١١



١٢٩بابنيغذوة-ئص 

علهافه صل الرسول هع بقوا الذين الحنش بعض الراين ولكن الفرار محمى 
•رجل مئة نحو وهم وسلم، 

قالواتولإوبكرينظث؛ ومحمدنالمس، حرب، وحديصرمربن - ١  ٧٧٦
مإنخايى،ضاوبقال:ق1ووُ

لحديثا.آم وهؤلاء لحديثهم، من وهوأقل الخديث،، قدكز •مارْإ آبا يا رجلت 
عكرمةعيثنا الحثفئ، يوص بن عمن لحدسا عزد_،، رهيربن ومحيينا — ١  ٧٧٧

عثهاممه صل اف رسول مع عروثا قال؛ م، لحديي سلمه، بن إياس محدثي مار، ابن 
العدو،مى رجل ئاسمحلتي ثتة، قاعلو ثثدنت، العدو واخهنا قلنا حنينا، وسلم 
طلئواقد هن؛ لإدا القوم، إل وثظزت صغ، ما دريت قنا عي، فتوارى سهم، نأرميه 

البلصحابة قول وسلم، عليه اش صل الس وصحابه هم ةالتثوا أحرى، ثنية من 
بالأحرى،منثد«يا بإلحدامحا، ورا برذثان وعل مئهرما وأرجع وسلم، عليه افه صل 

وسلمعثه افه صل اممه رسول عل ومررت حميعا، نجممهنا إراري، نانتطلل 
اشضلاممزيم:ررممنأىاين

مصم التنلة، عن رو وسلم عثه ١^١، صل ، ٥١زئوو عشوا نآثا هرءا«، الأكؤع 
ماالوجوْ،ر، ررشاهت، : ئقاJ وحوههلم، به انتمل م الأزءس، من راد_، من قمة 
،٥١مدرين، ^١ طك تزانا ■عقه نلأ؛ إلا إئثاتا يقز اممه خالق 

ألمسدارأ•بثن عثائمهم وسلم عليه اف، صل الله رسول وقسم ولحل، عر 

قوله;ق التاء من حال فهي عنه، اف، رصي ثقته يعني ررمنهزما؛؛ قوله; [ ١ ] 
والئلأم.الصلاة عليه الرسول المراد; وليس ررصرتاا، 



واثسيواتجهاد كتاب 

بابصوويادإواس

ينمينمحئجم،محنيبماص
الشاعرالعثاس م ض عمرو، عذ عيية، بى ئمثاف حدسا رمرت قال نفاق، 

أهلوسلم عليه افه صل اض رسول حاصل وال1 عمرو، بن اش عبد عى الأعمى، 
ولمُثرجع قالأصحادةت اممهءا، إذثاء قافلوو ررإثا ممال؛ ذيئا، منهم ينل قلم القثاف، 
يعدواالقثال«، عل ا١اعدوا وسئم؛ عليه اممه صل افه رثول لهم ممال وشحة؟ا 

،١٠عداقافلول ررإثا وتئأ.' عليه اممه صل افه رسول لهم ممال جناح، قاصاعم عليه، 
وسللمل١ا.علنه اممه صل، اش رسول قفحك، ديك، قاعجهلم قال(ث 

وهذامباشرة، الضرر فهم يم أن والثلأم الصلاة عليه حكمته من، هدا [ ١ ] 
عليهالمي ببم فواصل يواصلوا، أن إلا آبوا الوصال ءزا ماهم لثا أنه جض من 

شوال،هلال ؤتحر حتى، وواصلوا فواصلوا يواصلون، وتركهم والثلأم، الصلاة 
ينالإنسان يمطر ألا والوصال! ٠، ر لهم كالةكر، لزدو،تمم،ا الهلال يأحر ارآو ممال؛ 

اليومان.

كتابومسلم؛ (، ٧٢٩٩)رقم التعمق، من يكره ما باب الاعتصام، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٥٧/ ١  ٠٣)رقم الوصال، عن الهي باب الصيام، 



١٢١يمحقبمل 

باسه>وةبمر

عنتنثه، حمادئن حدثنا حدساعمال، رشثه، حدساأثوبكرئن - ١  ٩٧٧
نمال،أى بلثةإثاو شاززحئ وملمم عليه الله صل اش زئوو ال عذآنس؛ داُت، 

 :،^i عتادْ،ئن تعد م مما عنه، ءاعتصس عنؤ ؛^؛٤^٢ عنه، ئاعرص قكل؛إأثوم
البحرثخيمها أن أمرسا لو ديدْ يمي والدي اممه، رسونا يا تريد إياثا ممال،؛ 

أمحادثاإل:زكالإادَص
بدوا،حسدزلوا داJط^قوا الناس، وشئأ عليه  ٠٥١صل افه وسول ثيب دال،ت 

لقالمأحدوه، لثجاج، ا-ني أنوي علام وفيهم y_، روايا عليهم ووردت 
قموو،توأصحائه، ئثال أيير عن لوثه تنأ وتلم عانه اممه صل اممه رسول اصحاب 

داJقإدا حأم،، ثن وأنثه وسبه وعقه أبوجهل ٥^٠١ ولكن ، ثمياJ يأف علم ل ما 
مماز،:ناوشال،لإذايكوةدألوة، ذلان،مثوة، 

محإدااثس، ■حلفِو، بن وأميه وشيبه وعتبه أبوجهل هدا ولكن علم، نمال >إوا في 
 ،jدلك،رأى ثلنا يمحل، مائم وتلم عليه اش صل اف، ورئول صربوْ، أيما هدا ^؛

يال،:ومحؤوْإدا'كدتكم«، ضذم.( محربو٥لأا يده ا١واJدىشي ]،; ١٥اصزي،، 
عليده ويصع ](! ١٥هلأنء، مصتغ راهدا وتل؛.' عثه افه صل افه زسوو< مما]، 

عليهاممه صل اطه وّوو( يد موصع عى أحد^ ماط قإ دا]،إ هنا، وها هنا ها الأرض 
عمومِِآِاا[

أنسببها• وكان الهجرة، من الثانية الثنة ؤ، رمضان ؤ، كاست، بدر غزوة [ ١ ] 
وماالهلعام عليها الإبل- من حماعة -أي: له مم مكة إل الشام من قدم سفيان أبا 



واثسيراتجهاد كتاب 
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إلأصحابه فندب وملم، آله وعل عاليه الله صل الئ؛ي 7ءم فعلم مكة، أهل محناحه 
يةبالنحربيون مكة أهل أن منيان• أبي( جوازأحدمال ووجه لأبنامفيان، الخروج 

•للمسدّذر، حلال فأموالهم وملم، عليه الله صل للرسول 
الساحل،طريق وأحد المعروف، الطريق عن جب دكيا، رحلا أبومنيان وكان 

بكيانهمفاجتمعوا الخاهلمية، حمية قريشا فاحدُت، يستنجدهم، قريش إل وأرمل 
زعمهم،هكذا عليه، للقضاء وملم؛ عليه الله صل الض، إل ليخرجوا وشرفائهم؛ 

وبمدوثآلثابج، ورمحلأ بمثئا دبنرهم ين قوله: ل الله وصمهم ك،ا وهم 
فتهامحم بدرا، حك،تلغ نرجع لا وافه قائلهم: قال حتى هلآقدهتالأمال:لأ؛[، تص 

يزالونفلا الحرب، بتا وتسمع المان، علينا وتعزف الخمور، قي ونالخرور، ثتحر 
وجه•كل من قال ما حلاف عل صار الأمر أن فه والحمد أبدا، يهابوننا 

يوسلم عليه افه صل، السي، ْع والقوا —والعياذ؛اطه~، بعلطهم حرجوا نم 
الخبمرفيه ما وحل؛ عر افه أراد هؤلاء لكن عثرْ، مع فنجا أبوسفيان أما المكان، هدا 
هؤلاءلإل، أن النتيجة فكانت، ميعاد، غثر علي عدوهم وب؛ن بينهم فجمع لم،ن(، للم

طه.والحمد والشرفاء، الزعإء 

يريدمحلنواأنه حث عنهم؛ الله رصي الصحابة من عجيبة فهي الغلام قضية أما 
الفانه صادق؛ وهو أدري، لا ويقول: سفيان أب عن يسألونه فهم عليهم، يأوس أن 

يكدبأنه ظئوا لأمم منه؛ يقبلون لا ولكنهم قريش، أعيان لهم يدأكر يم عنه، يدرى 
الغلامهدا بأن أخرهم وملم عاليه الله صل، النبي، إن حتى يضربونه فكانوا عليهم، 

ء

حقا.يقول 



افت«ءءة)او
١٣٣ف===^^ً==^^==د===ء===^= 

باو،فث،أ«ئلآاا

^؛،١٢١ثايت ائغيتة، بن ئؤان حديثا ؤثما.1 بن سيبان حديثا — ١  ٠٧٨
قوذلك معاويه، إل ومحوي ومحدث محاو؛ هريرة، أف عذ رياح، بن اممه ثد عص 

يدعوناإلمثايكثزأل محكالآبوهريرة الطعام، يىكالبمعسبمتاونض رمصال، 
لقيتم ينع، طعام رحل؟ إل محادعوهم طعاما أضع ألا ممالت! رحله، 

يعم،محلت،ت سقفي؟ ،! _lJعندي ١^^٥ _Jl،! العثى، مى هريرة آبا 
لمالأئصار، منثز حدسكلميا من يحدسث، صئثأ ألا هنيز0; آبو مماو 

قثعث،ت5ه، قدم حس وسلم عليه اممه صل الله رسول أقبل مثال• مثكه، مخ يكر 
علعبيدة آبا وبمث، الأحرى، الجنة عل حاليا وبعث، المجشثم، إحدى الربثرعل 

ئّظرمالت و'ثئمتيشه، عليه الثه صل اف ورمول الوادي، بطي محاحدوا أ، ا-أتثرل 
ارلأثآت؛نيإلأانصاري((،صال(ت اممه، رسول، يا دلت،تررآبوهريرة؟'؛ هماو(ت قرآنج،، 

^س،فيامحار«لألمماَل; زادمُشياو: 

انتهاءقبل أما أي! الثامنة، الثتة ق وكانت، رمضان، ق كانت، الفتح غزوة [ ١ ت 
سنواُتإ،عثر المدة وكانت، والمشركن، وسلم عليه افه صل الني يثن التي، المعاهدة مدة 

وسلم،عليه الله صل الني حلفاء حلفاءهاعل ماعدنيا ق العهد قريس يثضن، ولكن 
لله.والحمد مكة، عليه الله وفح رمضان، ق وسلم عليه الله صل الني، فغزاهم 

لهم•ذركع لا الدين هم والحئرت الخيش، حاب، عل التي هي الجناص ]٢[ 
تكلملكا بدر 3، ّبو، ك،ا هن'ا وملم آله وعل عليه افه صل الني فعل إد،ا ]٣[ 

لأنءنهءا، وسلم وعلآله عليه افه صل الني أعرض محهما الله رصي وعمر أبوبكر 



ءاثمساثصاد كناس 
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فأرادالمدينة، ق عنه الدظع عل والثلأم الصلاة عله الرمول بايعوا إنإ الأمار 
فأرادبدر، ق قبل ومن ماكة، ق الأن لأتبمم منهم؛ يتوثق أن وملم عله اطه صل 
أوفياء.عنهم اض رصي فكانوا عندهم، ما ينفلر أن والثلأم الصلاة عاليه 

**

قإلهؤلاء، مدم ممالواث واساعا، ل-ها أوباسا قزيش ووبثمت، داطافوايه، داز،ت 
افُضل اف زنوو مماو ، ^١ilI^^، ؟^!؟1 ١صيثوا ؤإذ م ٧■^ كاف٣ 

علإحدامحا سديه مال م ؤأساعهلم«، هزص إل ررئروو وتلم؛ عثه 
أفمنا احد ما؛٠١؛ دادطاله.نا، مال! بالصما،ا. ^١^^؛ ررحى دال؛ ثم الأحرى، 

يامماJ! شمال، ١^ مجاء ماJ! ثساا إلثا يوجه منهم آحد وما ٥^، إلا أحدا 
مردار يحز ارس ؛ هاJ يم بعد؛ليوم، يرئس لا مريشر، حصزآء أبيخلم، ينول 
 Jزعتهِوهأذزكتة أما لبمسر؛ بنصهم ١^^١و مماك يهوآمناا'آ'، ث٠يا

ه.نفعن يداغ لا الواحو إل حتى دارإه~، "والعياذ الل.ل هن.ا ا ١ ] 

لخددارمثلمحآة،؛
دارْعلته أعلق راوس آحر؛ حديث وق رعيمهم، الوقت، ذللث، ق كان سفيان أبا لأن 

بأفعنه اممه رصي سفيان م هلب، فهلثب، ههوآس(اارا'، المنحد يحل وس لهوآس، 
شل.ه لفإلا ملادا بيته يكون لا فانه سفيان م غثر أما للناس، ملادا بيته جعل 

وسلم.عليه اممه مجل اممص رسول، يالؤجلت والمراد مكة، يقرينه! الراد ]٠١[ 

٣(. ٠٢٢)رثم مكة، خر ق حاء ما ؛، jIjالخراج، كتاب، أبوداويت أخرجه ( ١ , 



•قة ٥٥٧٧
١٣٥ن=ٍد^_^=^_=_^ء=^^ً= 

خاةلإدا هو، محقي لا \فِخمأ خاة إذا ؤك1و ، ٣١ؤخ1أ م ماو 
الوحي،ينمفي حش وتلم عليه اممه صل افه ونول إل قه طن يرقع أحد نليس 

قالوا: ١٠الأئصارا منثز #يا ذتج.' عانه اممه صل اممه ونول قال، الوحي امصى نلنا 
كاوقد ؛١^١: قزثته؟« و زب قأذزمحه >■>}، أثا »دلتم: اشإ زثوو إيخ:\ 

محام،واتجا وإلبجا، اف إل وزثوله، اف ب إو #ثلأ؛ قال: ذاك، 
الئن/ه^١^ ٦^ ^١ نا ثموتوو:ؤاض إثهبمكول، ناملوا ممآها<ا، نالاُت، 

يصدقايكمورسوله افه ررإة وتلم: عليه اممه صل الله رمحول ئمالا وبرسوله، 
نمثابما«ا'ا.

يكونلن أي؛ #"قلا،، هال؛ فأقروا، والثلأم الصلاة عاليه اسممززهم لثا [ ١ ] 
أي؛اللها، هاجزدتفإل وزئهمله، عبدافه ررإن قومكب، وإل قريتي إل أرجع أن أبدا، هدا 
يمنعوهأن عل عنهم الله رصي بايعوه لأمم رروإل؛كمُُ؛ وجل عر الله بأمر المدينة إل 

اءهم•ونأبناءهم يعممون كعا ويعصموْ 

سأحيىأل أي؛ وايامت، #انصامحاثم، وسلم؛ عليه افه صل وقوله 
•ذللث، كان وقد فيكم، وأموت فيكم، 

لإ«صبكرالئاد،لأمامنض،أي؛
الكلام،هدا فقلنا معنا، وملم عليه اممه صل اممه رصول يكون أن نشفق اثنا إلا 

ظاهره.نرد لر اثنا يقولون؛ وكأمم 
هؤلاءقئادنا مثل رأينا #ما النافقين؛ قول و؛يزا هدا قولهم ب؛ن الفرق، وانفلر 

اممهصل الله رسول يحنون؛ اللقاءا، عند أجبن ولا الئنا، أكدب، ولا بعلوئا، أرغب، 
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الكلامهذا قالوا إنإ وهؤلاء ؤستهزون، يخرون النافقين لأن ؛ وملم عليه 
مكة.ق يبقى أن وملم عليه الله صل افه رسول عل شنقه العغليمة~ حطورته ~ْع 

القولهدا لأن بظواهرها؛ لا بمعانيها محر الألفافل أن عل دليل هذا: ففي 
اممهصل الني لكن لثا ولكن النافقين، قول مثل لكان بظاهره أخذنا لو قالوه الذي 
اللهصل افه برمول هوالئح ذلك عل حملهم إد،ا وأنه صدقهم، يعلم وملم عليه 
وعيرهم.صدقهم وملم آله وعل عليه 

ولايعرفونلايريدونمعناها، ولكنهم العامة، قكلإتبمللقها ينفحك وهن.ا 
ويأحن.هذا، ق العامة يعاتب من الناس فمن ظاهرها، عليه يدل، الذي المعنى 
منيفهمون ما عل الناس اترك يقول؛ من الماس ومن مراد، غر أنه مع اللففل 

الماس.نطق ق حقيقه ~مثلأ~ الحملة هذه وتكون كلياتيم، 

ماعل يركون العوام وهوأن اممه، رحمه عقيل لابن جيدا هذاكلاما ق ورأيت 
وهومنتغرب،الثيء وغ إذا الماس بعض قول فمثلا: ألفاظهم، معاق من يعرفون 

أفظننت، ما عندهم: ومعناه هكن.ااا، يكون أن افه عل صدقت ررما الإنسان: ولايقلنه 
الحملةهاز٥ تكون فتقول: اممه، صدقت ما أثي المعنى• أن يعرفون ولا يقع، هذا 

العنفثة.الحقيقة إل اللغوية الحقيقة من منتقلة 
يكات إذا القذف ل صرمحه الشرع ق تمم التي الألفاظ قائل: قال فإذا 

مذدا؟.فهلئعثر محنىآخر، ق المف 
فالحواب:لأمحرقذئا؛

منصوبة.جاءت ولهلءا لأجله، مفعول هي ؛،؛ ٣۵١١٠وقولم: 

)اا/مآ؛هءراالتفسثرأا ق الطبمري أخرجه 
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 :Jذءقال: 1يايلم، ١^ ثأغ1ق ئث1ل، م ذار إل الناز قام ئا
مالثت،طاف م ؛، ئانتاJثةلا-لثجر، إل أم حش وثلم عانه اممه صل اض ثوو 

.ئَُأ .د . َء َ َ• ت.؛■ َُ ,َُُْ ك.م .,ِْ ًَ .؛• ََ َ< ب .آ 

'م-'( J-iاص ص وص( ب  ٠١ص س رّودا 

اممهصل افه رئول يد ؤل قال: يعبدوثه، كانوا البيت جب صثمإق عل هاتى قال؛ 
عنه،ق يطعنه جعل الصنم عل آتى قلنا الموس، سنة وهوآخذ قوس، وثلم عليه 

حشعليه نعلا الصثا، آتى طوافه مذ مغ قلنا الباطل؛؛، ووهى الخى ررجاء ويقول: 
ا.يدعول ويدعويناثاءأف اممه، محي ئجعل يديه، ورخ البيت، ثظزإل 

-إداالميوة، بن ئاجان حدثنا ثم، حدثنا هاشم، بن اممه عند وحدثنيه — ١  ٠٧٨
لأ\-ةئ1و>أوأالأحنى: عل ^١^:! يديه ثال م ا-إئديثا: ِفي وزاد الإنتاد، 
كلأررقاتيأإ0؟ قال: اض، رئول يا قناذاك قالوا: الحديث؛ ل وقال خفيا؛؛، 

ورسوله((.الله عند إل 

 ١[ t :يده.نتحه أي: ررانتلمه؛؛ قوله
بعمرة،يأت، لر لأته وسلم؛ آله وعل عليه اطه صل ينع لر أنه الظاهر: ]٢[ 

ويعلمونه؛الصفا عل يصعدون شيئا يعلنوا أن أرادوا إذا أمم عادمم جرئت، ولكن 
مرتفع.والصفا قريبه، كانت البيوت لأف 

■سمك؟ غر ق العمفا صعود يشنع وهل قائل: هال فإذا 
فنعم.شيئا يعلن أن يريد ان كانثب، لإلا يقنع لا فالحواصج: 

حثال،نن عش حد؛نا الدارمئ،، عد بن اللة عند حدثني -  ١٧٨٠
يقال؛وئدثاإلمماةينم

قكاست،لأصحائه، يوما طعاما يصع منا رجل كل قهاف هريرة، ابو وفيثا ئفياف 





اصبة•زحول الأ٠دام ازاثة باب 

واللمظعمن، م وابن الناهد، و زعمت ننبه، م بن ابوتكر خئ — ١  ١٧٨
معذ جاهي، عى ئجح، أبٍ( ابن عن عينه، بى ثمياف حدسا قالوات تته؛ م لإبن 

ثلاثالكمة وحول، مآكه، وسلم عليه افه صل البي لحل مال• الله، عبي عى معمر، 
أكطLلجإنؤرهى آلص  ٠٦٠^-ت ويقول( بيده، كاف بعود يطعنها مجعل يصبا، ومسوف مئه 

يزمعمت: م ابى زاد يده، وما آتنطق ثدئ ^^١ آلي ؤ،؛ ه، رهؤها أأثطلكث 

صكلأمحا محي؛ لا زيث يئ!_، خنن:ن زص - ١٧٨١'ثَ 
ؤلمْه، ه، الإن1ادإل عناينرنمح؛^!١ ١^؛،، ع؛دالئزاق،أ-ثونا 

ضءاراافا«: او١^، يكر 
ؤيتخدوماآلهه،الأصنام، هده يعبدول ممن وغثرهم قريش جهل من هدا [ ١ ت 

الفتحبعد ولكن ثابجا، ووقعة لاحترامها ايحترم؛ ا،لكاو( هذا ق جعلوها ولهذا 
كالحيث وملم عليه الله صل النبي كسرها ممه—، —والحمد الأصنام هذه كئرتر 
لأنهوالثلأم؛ الصلاة عليه النعي ايات من وهذا فتهوى، بيده، كان( بعود طعنها 

ولكنيتهاوى، أف بعود طعنت، إذا التمنة المحكمة الأصنام هذه أن العادة من ليس 
آلحم، ٠١٠تشهدبالأية:^•يوكان، وسلم، وعلآله عليه اض صل الجي هل"امنآيات 

^^١مبمايده٥١ثدكا وما آآم< تالإماء؛ل٨[ ه أكلاإةآث^طلكان ثمدهي( 
٩٤^[.]



واثسيواتجهاد كتاب 

يتولاهالتكبر هذا ولكن والأصنام، الأويان تكبر وحويب عل دليل وفيه! 
عفليمة،ممدة ذللش ق لحصل الناس عامة تولاه لو لأنه والئالهلان؛ الأمر له من 

الأم.له نن يتولأئ إنإ العانة الأمور كل وهكذا 

ه؛ينفالعامة الأمور يعفى يتول لكن أنه الله رحمه الإسلام ثيخ عن ذكر وما 
هنا.أيصا يه يقتدي ولا بها، نحكم أن نقدر لا أعيان، قضايا هذه ت فنقول، 

باطليأق أن لأبمكن أي: نافية، ؤما4 آتظزؤمائيده ثيكا ^^١ ث وقوله 
باطلإءادة.ولا ابتداة، 



قرشسراسام ٠٢٥١٢٧٧

طبلإئلقرئسواساممئ،أ
صوي ص، ئ ئ ه ثخ، ر ئ و م ه -  ١٧٨٢

السئإتمعن قال! أيه، ص مطيع، بن( الله عبد أح؛ربي قاJا؛ الشاص، عن وكرياء، 
اذيوماليوم صرابعدهدا قرثى ُرلابمثل • مآكه ثم يوم بموو وتلم عثه افه صل 

ح

تهاو ^١^ الإن1اد، -؛!^١ حدسازكريأء، حدسام، ^؛نمر، ٠١حدسأ — ١  ٧٨٢
اممهزموو هنئاه العاصي، اسقه كاذ مطيع، عي هزيش عصاة مذ ولم°ت5ذأنLJآإأحد 

مطيعا.وتلم عليه افه صل 

بمثللا العني: ليس صيا« يرثي ررلأبمقل وسلم؛ عليه اطه صل قوله ]١[ 
ي:لأبمثلشركواكرعقدمم

هدا،بمع أن يمكن لا فإنه قدرا بمثل لا لوكان ما بخلاف يمتثاله، ولا الناس بعض 
شرعا.بمثل لا الراد: فيكون حاصل، أيه والواغ 

•بمزيس حاص وهدا وبمطعون، محسون أنم أي: ررصترا(( وقوله: 
يرتدولا كلهم، ينلمون قريئا بأن الإعلام معناه أن افه رحمه النووي وذكر 

،لكنصبرا وقتل حووب م، وملم عليه افه صل بعدم غثرهم ارتد كا منهم أحد 
ال ١١صبرا ١١فكلمة وأيقا قزيش؟ من أحد يرتد لر أنه صحيح هل نتع: إل محتاج هذا 

رده.بمنل لا العنى: أن عل نيئ، 

شرحالووى)لإا'/؛مل



4اثسساثءمماد كنايا 
^^ٍٍ=^ص^=^ٍٍ==دٍطط==ً_ ١٤٢

ءاسسضاسسة

أيعى قب، حديثا أيير، معاذ بن اممه عبيد حديثي ~ ١  ٧٨٣
بصالصلح طالت، أي، بن عئ كتب يقول؛ عازب بن ١^١٤ نمعن قاو؛ إنحاق،، 

علنهكاب ما ررهدا يكتب: المثركثزيوم وبتن وتلم علنه اممه صل الئل 
افهلمْما;لك،لأتيررزئولاش«،دلنمجئ،تضو محئدننولاض«،ممالوا: 

البئرثمحاه أمحاه، ُالدي انا ما ت ممال، راامحه،ا، لعئ؛ وتلم علنه اممه صل البي مثال 
دلأئا،مم٠واتتا مكه ياو-؛طووا اسرطواأف ٥؛^ وكال مال،! وتثلميم0، علنه اش صل، 

همإشماد،:زناظالمحح؟داو،:
 ^١Uj لأن

يستحقه؛ما بعفمر عن، تنزل وملم عليه اممه صل الّ؛ي، أن عل، دليل فيه همدا ناء 
محاكأف وملم عليه افه صل علم لثأ ناقته لأن العامة؛ المصالحة ، ۶٢١من 

افهفيهاحرمات يع3لموبي لايالونيرحطة بيدْ شي اروالذي ممال؛ وراءذللئ،، شيئا 
إلأأغءلإهموئ((راا.

اطه؛'رثول محمد عليه كائب ما ررهدا قال! لثا أنه حصل، ما حملة من، فكان 
،،((،٥٤١))لز،ت ممال نقاتلمك، لر اممه رسول ايك، فلونعلم الله"، رررمول تكتب لا ءالوا1 
لرلكنه معميه، عنه اممه رصي، عل، إباء لكان هذا يفلاهر ولوأحدنا أبى، علميا ولكن 

قريش،>، هذا ويزصن وسلم، عله افه صل الني سلم أراد ث ذللث،، رد 
والأعإل؛الكات.

(.٢٧٣١)رنم الخهاد، ق الشروط باب الشروط، كتاب الخاريت أحرجه 



بصاسسهماسسة

لرالله رسول أنك نعلم لو المشركن: قول وين لالأنعام:ص، ه محثدون أيؤ ُءاك 
نقاطك؟.

جاحدا،نعاوم<ا رالو فهويقول: ه، ءؤمححثون قال: وجل عز الله أل فالخواب: 
البشز،مثلها عل يؤمن آيات معه لأن رسول؛ أنه يعرف ه نفمرارة ل فهو ؤإلأ 
[•١٤ه أشمم ؤآسيقنثها ما ؤوحدأملوا ٠ فرعون ال ق تحال قوله مل وهذا 

أوءو أ؛ي 

جعمر،بن محمد ■حدسا محالأ: بشار؛ وابن المس، بن محمد حدسا — ١  ٧٨٣

صالحلثا يقول: عازب بى التراء سمعت قال: إنحاى، م عى قنتة، حدثنا 
ثكئ1ا:محاو: عئ^١^١ كث1، ا-قدييقة، وت1لمأهو عش ارله صل؛ ١^، زئول 
ماراهدا الخديث: لمْيدمِفي أيه عتز معاذ، حديث بنحؤ يكر ثم اردمجاا، رسول ررمحمد 

كاو1،عثه«.

حميعاالصيمي؛ جنانم، بن وأحمد ا-قئظر؛، إبزاهيلم بن حدساإسحاى - ١  ٧٨٣
ركرياء،أح؛رنا يوص، بن عيثي أ-جمتنا لإنحاى-؛ -زالثمظ يوص بن عيثي عن 
١^:،عند ذتدَ ارلهُظوه ضل ١^٠ أخصز ع لَقال: ١^١؛، ض إنخاق، م ص 

الئلاح:بجلثان إلا حلها يل ولا ئلأدا، خا ميمم أف عق م،5ه أهل صا-قه 
كالخز ما يم،كئا أحدا يمع ولا أهلها، من معه ياحد يمج ولا وؤرابي، السيف 
اظبماوضاثم،طاظصشمحثدمي م

اكتس،:ولكن دابعناك، ؛،، ١١رسول، أيك، ثعلم ثو الئركول: ثه ممال، اردها،، رثول 
اللهرسول ممالا لأأمحاها، والله لا عئ: سال، يمحاها، أف علثا يأمز الدمج، عد بن محقد 



4اأسدياثصاد 9كتاس 
:ًتضت^ ١٤٤

الله؛،،عد ابن  ١١وكتب ُ، دمحاهاا مكاما، هأراه مكاثإ((، ررأرف ت وسلم عش الله صل 
ثزطبن ي آحئ ؛!١ دلإ: ثالوا الثالث ثن؛ لكف أف ئو ام، د1نلاثه خا هأئ1م 

يحتج.راداتماا، لمال! ُدلاكا، حبن، ئثحرج، دأمزْ صاحبك، 
Jlij  ابماك«لآ'.اا:اياك«: نكاف رزا0َ ذ ياص، انن<

عىنلمه، ين حماد حدسا عمان، ^؛!١ ئتبه، أف ين ابوبكر حدسا —  ١٧٨٤
عمرو،بن نه؛ل فيهم وسلم عليه  ٠١٥١صل الئئر صالحوا مريشا أف أنى؛ عى ثابت، 
 Jنهين؛مال ، ٠٠الرجم اوض ^ ١١رراكثن،:بنم لثل: وّت1؛إ عش الله صل ١^٠ دما

رريانملثجيون.' ما اكث1إ ومح، الؤحيم؟ الرحمن افه يسم ما مثاندرى الله بانم أما 
،ailزئوو أثلو علئنا لن قالوا: اف،«، رثوو محمد مذ ررا'كث1،: مماو: اللهماا، 

ررامح،:تيضلاممنط؛:
ِمنمحثدينهاف((.

ومذ■؛LJ؛\J؛، لمْدردْ ينت5م مذ-^،٤ أف نسلم عش اش صل البي عل ئاسرطوا 
ثنإة ا)ننلم، ثاJ: سا؟ مح، اف،أ ننول ثا قمالوا: ^١، زدذقوة خاءَكلم؛؟١ 

أ.وةتجاا<ا مرجا له اممه تثبمتل منهم جاءيا ومذ افه، مأيعدْ |لأهم مئا يهب 
أرق١١مال،؛ لأنه لايقرأ؛ وملم عاليه اف، صل الرسول، أن عل هذادليل 3، -ا ١ ت 

والثلأم.الصلاة عل،، يكتب، ولا يقرأ لا ^c، بكتابتها، لعرفها يقرأ ولولكن مكاما®، 
ؤإلأفلاثالئ،أتهوالعهد، وسلمبالشرؤل عاليه اث، صل المني وفاء من هدا t٢ت

أيام.ثلاثة إلا مآكة ق يقيم ألا بينهم الذي العهد لكن قريش، من بالكعبة أص 
عليهاممه صل المي راُح ولهذا المسالمان، عل عصاصة فيه، هذا أف ْع ]٣[ 

قسيأق كإ عنه، اث، رصي بكر أبا وراِثع عنه، اممه رصي الخْلاب ين عمر وسلم 
الآق٠المياقا



٤واو،صاسياهماسسة 

ئ،ههاهيننم.)ح(ؤه
jjق —وماربا ثمر ؛ ؛J_iJI — حبيبحدسا سنام، العزيزبن عند حدس، حدساأى، ؛

أنجاممالت صمتذ، يوم حنتف بى نهل ثام مال،ت وائل، أف ض دابت، أف ١^؛ 
ا-قديتة،يوم ونئم عش افه صل اض زئوو مع كنا ئئد أم1تكلم، انجموا الناس! 

عشالله صل افه رموو بئ كال الدي الصلح ق وديك لما ةثالأ ثنى ونو 
علنهاله صل اش رسول يآتى أ-إقطادا، بن عمر دجاء المئيك؛ر(، ود؛ن وتلم 

ئاJ:اربل«، ئاو: باطل؟ عل ^ حو عق ألن1ا الها ونول يا محمال: وتلم، 
الدسهِفينملي مميم قال؛ اابق'ا، قال؛ النار؟ ؤقتلا٥^٠ِفي ا-اثنه، قئلأئاِفي ألنمو 

ر)لوشأإونئووض،^يم؟أقال:
أتدا«.النه ولن 

لم،ظال:ثامحم!كاير
قال:١^؟ ث؛ئلأمفي \ه ِفي قئلأنا يش ل11\د: ;ؤ، 1\ذ: 

قئالأوسنهلم؟ا الu، ولثا؛^٠؛ ويرجع دمحثا، الديهِو، يعطي قعلأم قال؛ بل، 
افهوسوي عل القرآن فنزل قال؛ أ، اش^تال ولذيصثعة اف، رنول إد4 ا-ظاد_،! ابن يا 

افاننول :ا ممالث ءاiنأةوة، نمن، ئاوتذة افُةشثطام، ضل 
والضتقالشدة مقام ل عنه اف رصي بكر أبا أن عل دليل هذا: ل [ ت١ 
يكونأن أراد عمر لأن عنه؛ افه رصي عمر من أقرب الصواب إل يكون والصناك 

وجل؛عر قال كا ْكة، ق إلا القتال يكون لن إنه بل الحرم، حدود عل وهم القتال، 
بمدأذأطمر؛لإعثءلح4ئ ٠؛^ تلن صلإوأ؛دكلإعنتم أدبهم ؤزئزآقىكئ« 

لاكح:؛آ[.



ل4اثسا-اثحمحأد ا كناي
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الهوعل عليه الله صل الرسول موت عند عنه اممه رصي أبوبكر كان وكذلك 
وأنكرحهلبه، فيهم فخهلبا المجد، ق والماس عنه الله رصي عثر جاء حينإ وسلم، 

ؤيمظعسيبعثه، اممه إن وقال! مات، قد وسلم آله وعل عليه اممه صل الني يكون أن 
مصييهأشل وهوبلأسلئ، بتان، عنه اف رصي أبوبكر جاء لم وأرجلهم، رجال أيدي 

الناسوحهل_، الشر، وصعد وسلم، عليه الله صل الله برسول عنه الله رصي عمر من 
كانومن مات، قد محمدا فان محمدا يعبد كان اامن فيهات التي الملينة الشهيرة حطبته 

مجبتهولم *ين الأية! هذه تلا ثم يموت،١، لا حئ اممه فان افه يعبد 
عظيم.سان وهذا ، رجلاي نقلتي ما حتى فعقرت عمر• قال لالزٌر■"ّا-ا، 

النيكان حسث، أبيه؛ وعن عنه الله رصي زيد بن أسامة جيش تنفيذ ق وكذللئط 
اشصل المي تول فلثأ المدينة، حارج ل وبات لواءه، عمد قد وسلم عليه الله صل 
الالخيش هذا أن الصحابة من وغيره عنه الله رصي عمر اىرح وملم آله وعل عليه 

عمدهاراية أحل لا وافه فقال! المناففن، من حولها حويا؛_ المدينة ق ويبقى ينفذ، 
قالت،حيث عزيز؛ نصر هذا ل فكان وأمصاهم، وسلم، عليه الله صل افه رسول 

الشام،أطراف إل البعويث، بعثوا ما قوه القوم هؤلاء عند أف لولا العرب،• 
)٢(

•بوهم قها 

قيكون والتيسير اليسر محث، كونه مع عنه افه رصي بكر أبا أن فالحاصل! 
هتاجوابه نحد ولذللث، عنه، اطه رصي عمر من الصواب إل أقرب الصنلث، مواير 

ف.بهت حنيا وملم عليه افه صل المي كجواب 

وكتاب(، ٣٦٦٨، ٣٦٦٧)رنم ه، الني أصحاب فقائل كتاب الخاري: صحح بجز: )١( 
رءم)إه؛؛(.ووفاته، ه الني مرض باب الغازي، 

(.٤٢١البداةوالهابة)آ/ )آ(ئظر: 



^^=^====ص==^^^^\

أ.ل ورجع منه، ئطابغ لآئنبٌ محاوت هو؟ أوقح 

قاصيه؟.شروطا فيه أن ْع فتحا، الصلح هذا كان كيف ةٍل! فان [ ١ ] 
وصارتببعض، بعضهم واندمج واطمالوا، امنوا، الناس لأن فالخوابت 

الاختلاطهذا أن ومعلوم مكة، إل يذهبون المدينة وأهل المدينة، إل يأتون قريس 
العهد،قريش فنمضت، فمهل، سمن إلا الصلح هذا بقي ما إنه ثم نتيجة، إل سيؤدي 

له.مقدمه الفتح هذا يعثر الذي الأعظم القح وصار 
٠٠٠

دالأ!ممر؛ بن الله عد بن ومحمد العلأء، ين محمي، أبوكزم، حدس١ — ١  ٥٧٨ 
I داشقيق، عن الأآعمش، عن أبومعاويه، حدسا   J يقووحنم، بن سهل سمنتؤ

أقوثن جندو، أي يوم رأيتني لقد وامح رأتكم، ايموا النازإ أنجا ت بصمح( 
سيومناوصننا ما وافه لزددئه، وسلم علميه افه صل اممه وسول أمر أرد أتن، أمتطع 

ممفهُ،إلأأنزيثتا.لإ:ماين
قط.أمر إل تمم! 

)ح(جرير• عذ حمعا ؤإسحاى؛ شيبه، أي( بن عنين وحديناْ " ١٧٨٥
وقالإسناد، -ندا الأعمش، عن كلامحا وكيع؛ حدثنا الأقج، معيد أبو وحدثني 
بمظعنا.أمر إل حدبجاث 

بنماللث، عى ابوأمامه، حدثنا ا-اثوهري، معيد بن وحدثنيإبرايم ~ ١  ٧٨٥
يمول:ملأ حنيف، بن مهل ممنت، قال؛ وائل، انج، عن حصتن، أي عن معول، 

اض^ل،،زلنصأنأثثأئززنوو،



4اثسد>اثصاد كناس 
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ُ.خص-لما منة عي ١^^ إلا حصم ق مئة فتحنا ما وملمم، عليه اض صل 
حدساا-قاوث، بن حالل حدسا ا-إثهضث، عئ بن ثصر وحلسا ~  ١٧٨٦

ؤإثأهثثا iJlJjjلئا ثاو؛ خوتحز، مالك بى آنس أف ثثادْ؛ ص عروبه، أي، بن نعيد 
منمزحعة -0[ ١ ]١^: ه عظيثا ^^^١ قوله• إل ه آس لك لعغر ه ينا هثا ثك 

أيزلئءكد ! _ljاثديُاائديك، وقدثحز زالكابه، إقزن ا-لإ\}2لئز وهم ا-لمحديبت، 
أ.حميئا«ل الدتا من إؤ أحب عئآلأهي 
أى،تمنت محال! منثمت، حدس؛ ١^٠^٠، الأم بن هابز وحدسا ~ ١  ٧٨٦

ودق،خدكا ؛il ،Jائن نحينا )ح( ن أم ثث ثاو: ٥^١^، خدنثإ 
تحمينمم،طكالإائ؛حمئا

صقادة،صمتجساينمووبم

قمحي الإنسان كان ؤإن حتى ينمي أن ينبغي الصلح وأن الصلح، يشرإل [ ١ ] 
علالعصاصة تكون لأبلأن التخاصدان بين الصلح أن المعلوم ومن عصاصة، ه نف

منهإواحد كل بقي ولو نضمه، ي عثأ يتنازل موف، منها واحد كل لأن ١^^٧؛ 
واحدكل أن لأبد الناس، بين واغ صلح كل ق وهدا صلح، كان ما ه نفق ما عل 

اممافيمه،وإلألمكنصلح.سمر

ضاثق، ؤإتاقثا تعال؛ محوله منها؛ القرآن، ق مواصع عدة ق الفتح ذكر [ ٢] 
وكو،هآلثثج مؤ، برأ، صذ س ذو دسويما ه ^١^ وقوله لاكحت١[، ه ينا 

الأولانأما ]الصر:ا[، ه والفتح آش مر حثاء ؤإدا تعالت وقوله ]الحديد:'١؛؛، 
مكة.فتح فهو؛ الأمحر وأما الحديبية، صلح فهما؛ 



ال،ف1ءطسواوا
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وابادوف1ءواضد

١  ٧٨٧ ~ L؛jخمح،بن الولد عن أنامه، آبو حدسأ ثيته، م ين آبوثكر وحد
أفإلا بدوا أفهد أذ منمي ٠^ مال؛ اليإن، بن حديئه حدس، الطمل، أبو حدس1 

هملنا؛محمدا، درJدوJ، امخأ مالوا؛ قريش، هاحدداكمار هالI حسسل، وأ؛؛، آنا حرجت 
ولاالي"يؤ، إل لثنحرمن ومتقامه؛ اض عهد ما قاحدوا ا1دينه، إلا نريد مآ نريد0، ما 

ررائصرها،ممال; ا-قن، ه1حمثواه ونئلم، عانه ، ٧٥١صل ، ٥١رئول، مآسا معة، دماتل 
ا•^نجذالآمحم'ال 

أشتهد وأؤمؤإ ءؤ تعال؛ اض مال الوفاء، عل مني الإسلامي الدين هكذا [ ١ ] 
عك،ءظلم،لأهأش جعيتئ وق مء=ىيها تد ألأيس ممضإ  ٠٤^قهدقر ^١ 

عنوملم آله وعل عليه الله صل المي صرفها ١^-؟^!، هدين ومل [، ٩١]النحل:
وعلآلض اف، صل الني فأم الدية، إلا ألاثريدا قرثا ثاثدا لأما الخهاد، 
الناعلتهم،ا.وينتع؛ن بعهدهم، لهم ررمي ومال؛ بالعهد، يفيا أن وسلم 

؛شرتلنزاح،، يطلقوا أن أرادوا ثم أسمرا، الأعداء أمر إذا قائل؛ قال فان 
ألأ4ار:مم،ضض؛اكرط؟.

الشرط-هدا إن نقول؛ أن ويمكن بالشرط، يفي نقول; أن يمكن فالخواب،; 
بالشرط.الوفاء يلزم أنه عنه; اش رصي حديقة حديث، ظاهر ولكن عل،، مكنه 

هوالمعاهدة؟المم فهل المشم، هي المعاهدة آن يظن الناس بعض مسألة; وهنا 
العاهدة.هي والمعاهدة آحئ، هوقيء الخواب،; 



4ادس>اثحماد كناس 
ء^^=د^=_=ًٍ=تت=ت ١٥٠

~مالجرير ض حمنا و1'نحايىينمحابا؛ حرب، بى رمر حدثنا - ١  ٧٨٨
عندئ محاو: أيه، عن افص، إبرامم ض الأعمش، عن جرير~؛ حدثنا رمث؛ 

مصظنةؤ1يئ،
lJ_ ، !وسلمعأيه افه صلر < ١٥١رسول مع رأيتثا كد ؛ دلان،؟ معل كنت، أئث، حديثة

وسلنا!عليه اف صل اممه رسول قمال، ا، وقرا سديدة وأحدثاريح الأحزايت،، ليله 
أحد،منا محنة هلم مكئنا، الم1مةا<، يوم معي افه جعله القوم، بحم يأي؛ثا ررألأرجل 

نجتههلم يثكتنا، الصامة((، يوم معي اممه جعله القوم، بأتيثابحم ررألأرجل قال؛ يم 
هثكتا،المامة((، يوم معي اض جعله يأتينابحرالقوم، ألارجل ر؛ هال! نم مناأحد، 

دعانج؛!ذ ؛ Ijbأجدملم ^٣٠٠، ١١مأسابحم ياحديثة، ررئم _،J،! أحد، من؛ يجنه هلم 
مىهلثاؤثمئ، ٤^٠؛، ثدعرئم ^٥٠ بحتر١^٣، هأتني ررادم1،،، هاو(1 أموم، أف بانمي 

دالنار،ظهزْ بمثل سماف ادا مرأيت آيتهم، حز حمام ق أمئي كاي جعلتا عندْ 
!فصل؛الله رسول هول هدكنُت، أنمته، أف مأزذت الصس، كد نهتاق هزصنتؤ 

ممو أنثى زك هن-س، لأًتثة، زئية ه ءؤ«، مم>ىإ ا>ولأ م ظه 
اممهصل افه زسول، هألبمني هررُتج، ومع>تا الثوم بم أيته هل، ا-لإام، 

يأ،أصت٠صتا، حش J،؛، أرل ٣ ^L، بمل عله كانت، عتاءة هفر مى وتئ»أ عثه 
رلدم:طننظنا(ل؟أ.هال:أنبمثؤ 

أي:٧.»م« قوله: ]١[ 

عزوجل.اممه آيات، من وهذا الآري، أصابني أي؛ ٠ ت رو  ١١افهءنه: رصي قوله ]٢[ 



uI^I،_uLj
١٥١

عنهاطه رصي قام لثا ولذا شر، كل من الوقاية فيها ورسوله افه ءلاعة أن وفيه• 
معحرس ق ت —أي حمام ق كايه قام باسمه دكز0 وسلم عليه اطه صل النثي إن حيث 

عاليهاممه صل ورسوله تعال الله طاعة ق ولكن بارئة، وسرقية سديدة الرج أن 
وملمعليه افه صل الني إل ورجع عرصه انتهى ولع ثر، كل من الوقاية وسلم 
اود.أى:الئئ، أصابه 

قلوممل التي النيْ وأن عنهم، الله رصي الصحابة عمل كإل، عل دليل وفيهت 
أهلمن كان ولو وسلم، آله وعل عليه اممه صل الني أمر محالفة عل محملهم لا 

الجهادولكن برعة، منه يتمقن لأنه لمثله؛ — دووعترة أتبمم يرعون ~الذين الطيس 
عليهاطه صل ورسوله تعال الله طاعة عل ويصبرها يسه الإنسان محاهد أن هو 

مماقديكون موصع ق ؤيتقدم ينفعل الإنسان وأن هوالتهور، الجهاد وليس وسلم، 
ئئاننامن كثير ق هدا مثل وقع لو أنه أعلم- -والله خش وق فيه، التقدم عن ينهى 
اطةصل الني طاعة أن يعلمون عنهم الله رصي الصحابة ل؛ن ناول، ثم لمثله، اليوم 
كله.الخير هي وسلم عليه 

حسنومن النوم، كثير الئومازت ياثومازار 'رقم وسلم•عليه الله صل وقوله 
حما.إلا يمول ولا يْرح أنه والسلام الصلاة عليه الرسول( حلق 

٠٠٠



واثسيراتجهاد كتاب 
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محوافضلافُمزيمرد:زم
عقيردهم ررس قادإ رهموه و قريش، مى ورجلتن الانحار مى سبمة ِفي أحد 
ثملإو، حز قام الأنصار، من رحل هممدم اك، هورمحقيِفي ~ ~أنت الحق وله 

فتميم1-^<،، نقيقيِفي هو —أوت— الحنة وله صا ررس ممال! أيقا، رهقوه 
قالالئط، فم ض كديث قي:زل قم، لحض قآم ١^^١^، من زيل 

انصمتاأصحاسا«لاُ.ررما لصاحثه: وتل؛ عليه اممه صل افه رسول 

يكونأنه ارادت أن محتمل ا، الحق ق ريقي ررض وملم• عليه اف صل قوله [ ١ ت 
وصاحىهورفقي المراد: أوأن هوعلميها، التي منزلته ق يكون ثم ما، وقتا تزلته مق 

لأنمنزله؛ ق يكن ل؛ ؤإن والصاحبة الؤهقة مطلق الراد: أن أو الحنة، يحول عند 
أحد.ينالها لا الحنة ق واللام الصلاة علميهم الأنبياء منزلة 

الحنةأهل ررإب وملم: عليه اممه صل الني قول ل تهولون ما قائلت قال فإن 
قالواتالأفق"، العابر3، الد-ري ازكوكن، يراءون ثإ موئهم من العرف أهل يراءذو 

ب؛يْإثنى والدي رإثاا قال* غيرهم، يبلغها لا الأنبياء منازل تلمك افه! رسول يا 
؛؟•المرٌني؛را"روصدقوا باش، آمنوا رحال، 

منازلبل الأنبياء، منازل ليست، لكنها عالية، العزف، هدم أن يعنى هدا قلمنا: 

كتابت لم وم(، ٣٢ ٥٦رقم)الخنة، صفة ق حاء ما باب الخلق، بدء كتاب اJخارىت أحرحه ( ١] 
١(.١ ; ٢٨٣رقم)١ الغر؛،، أهل الخة أهل ترائي باب الخة، 



■،^iS^uU
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وأتم.أعل واللام الصلاة عليهم الأنبياء 
عؤمإناِأقم أسم قأ مع تعال؛ الله قول ق تقولون ما يائل؛ قال فإن 

آشثنهلاس:ا<أ[؟.

واحدة،معية ل المسالمينكلهم أف كا المنزل، ق المصاحبة لاتقتفي العثة قلمنات 
عفليإ.احلائا عفلفون لكنهم الإسلام، معثة وهي 

يتزالننعنهم اض رضي الثنحة الأنصار كان لثا أصأحاسا<ا أئصمنا ااما وملهت 
يقولفكأنه يتقدما، لر والقزشثان وملم، علميه اممه صل الني عن للمدبج لقتال؛ اق 

الأنصار.تقدم كإ يتقدم أحد المزثئن من يكون أن يجغي والثلأمت الصلاة علميه 

عذحازآ، م بن العزيتّ عبد حيكا امحيي، ؤتم، بن تمح، حدكا " ١٧٩٠
يوموملم علميه اممه صل اممه نمول جرح عذ ينال نعد بى نهل تؤع انه أبيه؛ 

وهشنتؤزباعثته، وكسزمتج وتللم، عفه اممه صل اممه نمول وجه جرح ممال،؛ أحي.، 
الدم،يعسل وتللم علميه اممه صل اممه نمول بئتؤ محاطمة ة5اد.ت، زأمه، عل النصة 

واتأشساوا1األأفيدالأم
وا-إثزح،ألصمته م زمادا، صان حش قاحزمته حير، قطعه أحييت، كثز، إلا 

ئانثسالأ؛ااا.

منها؛مسائل، عل دليل هدا ق [ ١ ] 

عليهاوصأر المصائب، هذه مثل من وسلم عليه النه صل النيئ به ابتل ما ~ ١ 
ذلك.سوى شديدا إيذاء أوذي وقد الكرام، صبر والثلأم الصلاة عليه 



واثسيراتجهاد كتاب 
١٥٤

جراحهم،وصمد الحرحى، تغسيل ق الخرب ق بالماء الاستعانة جواز ~ ٢
ذلك.أشبه وما 

الميجرح تغل كانت عنها اممه رمحي فامحلمة لأن نجس؛ الأدمي دم أن ٣— 
فيهدلالة لا ولكن العلم، أهل يعص استدل هكذا وملم، اله وعل عليه افه صل 
لأمور:إليه؛ ذهبوا ما عل 

^^عللأيدلءلاسب،بلاترجوبمحتاجإلر،
أمر.هناك وليس 

النبيوجه ي اك، يبقى أن اللائق من ليس لأنه هدا؛ معل أماإيإ الثاف؛ الأمر 
ؤإذاالمملهبمر، باب من وليس المفليف، باب من فعنله متلويا، وملمم عليه الله صل 

الأصللأن لاّتنظيم،؛ أنه فالأصل للتنفليف أو للتعليجِر إما يكون: أن ي؛ن الأمر دار 
للتهلهبمر.هنا عنله وأل نجس، انمم أن حتىالعلهارة 

أمعمنه فلوممؤع ءلاهرة، الأدمي من المفصلة الأجزاء حميع أن اكاك: الأمر 
انممبال فإ طاهرة، الأدهى ميتة لأن وذلك أوعفوفهوطاهر، طاهر، الأصبع فهدا 

طاهر.هو الخم من ينفصل ؛ثا كغثره فالدم نجتا؟أ يكون 
كانتكا يطهر، أن يجب نجس فهو كونية، رائحة له ثنن الحيض دم نعم، 

آلهوعل عليه اممه صل المي بأمر ذللث، يمعلى عنهن الله رضي الصحابة اء ن
يدن.
الميلأن طاهر؛ هو يقول: اممه رحمهم العلم أهل فبعفى الامتحاضة دم أما 

بابالطهارة، كتاب ت وملم (، ٢٢٧رقم)الدم، غل باب الوضوء، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١١٠/٢٩١نجاّةالدم،رiم)



طّء،4ةاحدا
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ويعضهمطاهر، الموق ودم ؛، عرد،ا'ُ دلك ررإي،ا قاد•' وملم آله وعل عاليه اممه صل 
وكلالمسيلين، من الخارج حكم فله السيلين، من حارج لأنه طاهر؛ ليس إنه يقول،ث 

كالمىطهارته عل الدليل دو ما إلا فهونجس فاعدمم— -عل المييلين من حرج ما 
الحيض.كدم الأستحاصة دم تْلهثر وجوب، الاحتياط أن ولأملث، والريح، 
محلعل جعلت، عنها الله لأنبمارضي الحادية؛ الأدوية امتعإل ةوائد٥ت من — ٤ 

الءميى.الحصير هذا الدم ثع 
فيإيفعلونه الناس كان وقل الدم، إيقاف ق ناير الcميى الحصير هذا أن — ٥ 

قهلحةيستعملون ؤإثإ الحصير، يستعملون لا أمم إلا هذا، يفعلون وأدركناهم سق، 
أنمع فيقمح، الدم، ثع محل عل رمادها يذرون ثم كئرقوما، حنقة(، )أي! الثياب، 

،.يتوقففانه بالإصع تعه محل عل وصغتلتج حرارته، ق أدركته إذا الدم 
*

الؤحمنعد ائن -ثنى: يعموب، حدسا نعيد، بى متنه حدسا - ٠١٧٩
اممهزئوو جرح عن سال، وهو نني■ بى تهل تجع انه حازم؛ أف عى الثاوي-؛ 

اممهرموو جرح يعيل كاف مذ لأعرف إف وافه أم (: _lJوتللم، علميه اطه صل 
ثحويكز جزحة، دووي ^^١ الماء، سكته كال ومذ عانه اط4 صر 

كيزيتؤ.ارهنشتاء: مكاف وقال وجهه، وجرح راد! انه عير العزيز، عبد حدسث، 

^أثو:كر;ذمئنة،ززثيزئذلحزُتج،ؤإن،ئاق:ذ- ١٧٩٠
النامري،تزاد عنزوبذ وخدسا )ح( عثه. انن عن حميئا عنز؛ وانذإي إبناهي؛ا، 

بابالحمل، كتاب ت لم وم(، ٢٢٨)رقم الدم، غل باب الوصوء، كتاب البخاري* أحرجه )١، 
(.٦٢/ TTT)رنم وغسالها، المتحاضة 



واثسيراتجهاد كتاب 
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)ح(هلأو. ى بن نعيد عى الخاوث، عئزوبن منيا وهب، بن افه عبد أحترئا 
انخثثظمحد-هم: ^، Jyم

اشُصل الي عن الخديث، تندا تند، ثن نهل عن حازم، م ص كلهم ئوف-؛ 
جرحمطرب،• ابن حي"يج، وِفي وجهه، أصيب هلال؛ ابنأي، وتلم-ِفي علته 

م>ْ َ 

وجهه•

عنتلمه، بن د ء حدسا قنب، بن منلمه بن ، ujIعند حدسا — ١ ٧ ٩ ١ 
أحد،يوم وباعثه كسزت وتلم عليه افه صل الق" رمول، أف آسن؛ عن يات، 
سيهم،نجوا قوم يمك ارمكيما ويقولI عنه، الدم ، iJl1>jئجعل رأيه، ل وشج 

للئكم0آلآميلمل ؤ وجل؛ عز ١^ قأئزل !« ؟ ٠١٥١^ ٣٥٠۶٤وهو^•رباعيته، وكنروا 
•~ ب 

الأغنش،صخدكاطثثئدينتيالهينم،طكاؤئ، 
منسا عئكي وتللم عليه اممه صل افه رسول أئفلرإل كآف قال،ت افه، عند« عن نمين،، 

اعفزمحمي،قإمرانب ثم:شحالأمضثني،ث:قول:الأَلإاءمثةمئهُ، 
لابمئئوزُ

عنبئر، بن، ومحمد وكح، حدثنا ننبه، م بن بآكر آبو حدينا " ١٧٩٢
جبينه.عن الدم بمضح قهن ثآو: ، ٧١عتز الإن1اد، ^١ الأعئس، 

طلهاثلأةواصم:ؤتومحبجم
وماعزوحل، الله فئثوهمإل الفعل هدا منهم حصل إذا فهم ءمران:حأ١ء، هسء 

وتعال.تبارك اممه من النصر وتنمملر  jwajأن إلا عليلثف 



واو|غزعةاحد
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تغيثونيوالثلأم الصلاة عليه الرسول إل يأتون الذين القوم أولئلث، بال فإ 
بالأشياءتعال اممه يدعون ربإ الأحوال، أصعب عند إلا يسالونه ولا ا ويدعونه؟ به، 

فكيفوسلم، اله وعل عليه اممه صل الرسول فيدعون الصعبة الأشياء وأما الهثتة، 
أيبن عل يدعون لكلدين إ والثلأم؟ الصلاة عليه الرسول دون من يدعون بتن 

لهم؛قيل ولو الأيإن، تغاليفل عند يه ومحلفون الشدائد، عند عنه افه رصي طالب 
الهامةالأشياء عند به محلفون إثإ حلفوا، ما بحن احلفوا ولوقيل! لخلفوا، بافه احلفوا 

الحظمةأإ

يزلانر [، ١  YA:j_^]آو ه ألأم  u-dlلمل ؤ تعال: قوله قائل: قال فان 
؟.يلعنهم المثركن من قوم عل وملم عليه افه صل الني قنت، حن 

حميعا.للأمرين تنزل أن يمكن فالخواب؛ 

رةم)*م\•؛(.ه، وسلأكييأمحمش» ؤ باب الغازي، كتاب الخاري• أحرجه 



والسيراتجهاد كتاب 
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uLj  اض.رسوو نزفممن قلى عشااض افتداد

بنجثام عذ معتث، حدسا الرراق، عبد حدسا رافر، بن محثد حدسا ~ ١  ٧٩٣
يدكنعليه اممه صل اممه رئول عى ميرْ آبو حدسا ما هذا مال؛ منيه، 

مومعل اف عصب رءاسثد ونلم؛ عليه افر صل اممه رسول ومال مئها؛ أحاديث، 
ومالرباعثه، إل يشر حيسد وهو وتلم® علته افه صل اممه برسول هدا مثلوا 

تميلاله،في رسول يفله رجل عل افه ارائتدعصسج، وأاناولم! عليه افه صل اممه رسول 
الهمثخو«.



بابئقاسهنيأذىاهمىناوالأ1ص
١٥٩==^=ك==========ًد=ء= 

القويذواضهق؛يىأدى ص الئيي. لقي نط باب 

عدحدسا ا-لثنفئر، أنال بن محمد بن عمن بن ، ٧٥١عد وحدسا - ١ ٧ ٩ ٤ 
الأندى،محمون عمروبن عن إنحاى، أبي( عن ركرياء، عن ئثإف-؛ ابن -يمي؛ 

وأبوالثت، عد يمل وسلم عليه افث صل اف رئوو بينإ محاوت منعود، ابن عن 
$ؤإ.ةوأجهل،ت قادأبو بالأنن(، جرور جزت ومد وأصحابمحظوس، جهل 

ائمىئائبعثح تجد؟ محمدإدا كتمي ل ثصعه ثاحدْ، فلأن، بى حزور تلا إل 
داو(تكتمه، ب؛ن وصته وتلم عليه اش صل البي تجد قل، قاحدْ، الثوم، 

منعةل لوكاثش أJذiئ، هائم وانا بعض، عل يميل بعضهم وجعل هانتمححغوا، 
تا->؛دوتلم عليه الاإه صل والبي وسلم، عليه اممه صل افه رسول ظهر عن طزحتة 

مطرحتهحويرية، ويي هجاءُت، هاطمه، هأحتت إJنان، ايطلى حى رأته، يري ما 
زثعصلاثة وتللم عنيه اف، صل ١^؛ ممى هإثا عليهم أه؛لث، مم عنه، 

رلالأ؛ماللأثا،لإفاو:ي،لإدقاص،ؤكالإذادثا 
وحافواالصحك، عنهم دهي، صوثه تمحوا هل، مراُتح، يلاث عقنJشاا ع1لتالثإ 

ينذام،وييننيخ،ثتينبم،
ولمْأحمذلة،]مع ودكن معتط،ا، أييز بن وعقبه حلمه، بن وأميه عمه، بن والوJد 
يومصزعى تمي الذين رأيت لمد إما باُوسلم عليؤ الله صل محمدا بعث، هوالذي 

بدر*قلب الملمإ إل مححيوا نم يدر، 

ا"قديث<اا'.هدا j( علط عمته بن ١^^ هاJأبوإنحادات 

آحر.ثخص واثه علهل، ميته نأف يعنني! [ ١ ] 



واثسيراتجهاد كتاب 
،١٦ ^=^^=_=====__==_=__

قالا:ام م زمحتد;نقار، ٌ نن محني خدي -  ١٧٩٤
عمروبنض محدث إمحاى أنا تمس قاو: سب، حدسا جنفر، بن محمد كدسا 

ؤعنوةناّزناجي، زم عثؤ صق ، ١٥١زئرو ني مال: 1_،، عد عن ننمون، 
اممهرسول ظهر عل مميله خزور، بسلا معيط أبي( بن عقبه خاء إي هريش، من 

زدعتظهره، عن ياحدئة داطثi، دجاءاث^ زأنة، ثزئخ ظز ونلمم، عثه افه صل 
ئسمحض:محاملأذام،ؤلإةين

ح1م،ااأوبى ~أو؛~ حلم، بى وأب ربنبته، بن ونيته معيط، أب؛، بن وعب ربيعه، 
ير،م1مومزتيألك-أز:-كا

البتر.ق _ Jijملم أوصاثة، هضئنغ 
سمان،أ•ئمدا عون، بن خعمر خدينا شيبه، أبٍ( بن ابوبي وعدسا — ١  ٤٧٩

ضلأتا،:صل:راامطك،
الزين;ننذثنُهأ: اءلمءثشبجي؛لأا، اتيأءثكين;ض، بج;ش، 

ولمْيشائح.حلم،، بى وأب عب، 
داوأئوإنخاد،:زئ،اثاع.

٤Vرهتئ،خدسا اعئ، بن امحس عدسا سبسسؤ، بن سلمه وخدش — ١  ٩
اممهزئول انتمل ئاوت اف، عد عن متمون، بن عنيو عن إنحاي،، أبو عيثنا 

بنوأب م، ه 'ضميعا اي، وسلم افُعوه صئ، 
ماهسلميافثمدراسهلمبزأبىممط، وعب رسنه، بن وشيبه ربيته، بن وعتبه حلمج، 
كاثا٠ثزتا اضز،وحأ ند در، ل ثص 



وائ،اغقض>؛؛{، ٥١اذى ه»_ اثنبى *ام باب 

تنح،،بن وحرمة نزح، ض عمرو بن أخمد الطاهر أبو وحدنجي، -  ١٧٩٥
أ-ئمفيداو،ت وم_،، ابن حيى مالواI مقاربه، وألماظهم العامري؛ سواد وعمروبن 

علتهافث صل، الي؛، ووج عائثه أف الربثر؛ بن عروه حدش يهاب،، ابن عن، يوص(، 
أشض ! ٠۵١ض :\ زنق؛: ظه ١^ ضل ١^ يئوو< مالت أبجا خدنة، ذح 
ماأند وكال '، دومكا من لمئ ررلمد مماJت أحد؟ يوم من، أند كاف يوم ^٤، 
تجشم عتد ئن عديايو ابن عق إي ١^، يزم منه؛إ لمئ 

اقابي،،مزن إلا أنمق م زخهي، عل ثيئوم زك قائطالفئ أزذت، U إل 
صاو:قاداز٠، مإدافتهاجتييل، كفلزت، قدأظلتي، قإداأئابنحابؤ رأبى، قرئنئ 

ملك*إلتك بنق وقد عليك، ردوا وما نك، ؛ؤملث، ئوو شخ قد وجل، عر اللت إف 
ماَل:نم عق، وطم ا.لتاو،، ، lii)اكاداف؛ض: ^((، شئث ثإ ؤآهزة اهاب، 

 l: !زك قزمك،لك، قزو الهَقدشخ إن محثدJujU  ،^نىث،إلثاكزقدتتئي ١
اهرئوو ئه هقاJ الأختي«، عؤهء ألق أن ثئش [ذ ثئذ؟ ي قرك أ^ 

وحدة،ال؛وه ثني من أصلأ-إن من ، ١٥١تجرغ أذ أرجو »بل وتئم؛ عليه افه صل 
لأنيكبهنقا«اأا.

محدوف.مالفعول، شديدا، أدى لقيت أي: [ ١ ] 

وحلمه.والسلام الصلاة عليه Jظر٠ بند من هدا ]٢[ 

بافهالقلي فيسيء الصر، أساب، يشاهد لا الإنسان أن الخهلآ من تشيه: وهتا 
الرجل:هذا لسلو لحكمة؛ الصر يوحر قد تعال اممه لأن يجوز؛ لا وهدا وجل، عز 
صابر؟٠غر أو صابر، صادق، هو هل 



4اثس4>اتصال كناس 
=ٍٍ=^ًً^=_=^=^ئ__ت ١٦٢

بأسلا أصلح هو ما إل زوالها يرجى التي المفاسد أن هذات من ويستفاد 
ماعل يبقون أمم وجهه• أصلح، إل الأمر يؤوله أن يؤمل الإنسان دام ما بارتكاحا، 

ذريتهم.س أي. أصلأ؟رم، من يكون لنل انتذلارا يعاقيون ولا الكفر، من عليه هم 
الأحش؛نإمحلباق ق وملم عليه اممه صل الني استأذن الحبال، مللئؤ إشكال،ت وهنا 

الطائف؟.أهل هم هذا ق آدوه الذين أن مع مكة، أهل عل 
الطائفإل عة من خنج وئ؛ وعلآله عليه اه صل الني لأن فالحواب 

أنيستأذنه الحبال ملك فجاءه الهنائف، إل السفر إل وألحووه مكة، أهل آذاه أن بعد 
أهلرد ثم القنائفج، إل خروجه ق السب، هم لأمم مكة؛ أهل عل الأ•حئمأن يطبق 

المح.اود هذا عليه العنائف، 

يلبقأن الحبال نلك وسم عليه افه صل الني يأمر ب ها هائل: هال فان 
علالحزور تلا رصعوا الذين عل دعا السابق الحدين، ل بيما الأحسثين، عيهم 
الفرق؟.فعل ؤلهره، 

يؤذب من مكة أهل ق يكون وقد عام، وهذا خاص، الشاق لأن هالحواب،: 
والثلأم.الصلاة عليه الرسول 

نيئسلكلآمحصمقنمحىوُْ يََْي َ 0َ كُ 
دمنئال: نمال، بن جندنم، عى مس، ن الأنود عن عوائه، أبو أحإردا ءش: 
ممال!الشاهد، تللثح بعض ق وتلم علة افه صل افه رسول إصح 

<اا كيتؤ ما افه تبل يل دمست، إصح إلا آئب ررثل 



والناهضالقرهص اذى ض ه النبي لقي U باب 
١٦٣———=======^—==—ء====ًء 

ابنعن حمتا إبرامحم؛ بن ؤإسحاى شنه، م بن بكر أبو وحدساه - ١  ٧٩٦
ونثمعثؤ اممه صل اض رئوو كاف ت وقاو الإنناد، -ندا مس، بن الأسود عن عيسه، 

}إصعها همحث ، jl^ق 

منها!فوائد، عل دليل الحديث هدا ل [ ١ ] 

يعدولا ا،لوزوف، المفلوم الكلام يقول قد وملم عاليه افه صل النبي أن ~ ١ 
بابمن ؤيكون الناس، من كم لسان عل يجرى هدا بل شعرا، هدا يعد ولا شاعرا، 
الشعر.باب من وليس اشح، 

 ~Y الذيأتت( للنائه؛ الإنسان يقول أن مثل• الأعضاء، محاطة جواز
حاطبوسلم آله وعل عليه اممه صل النبي لأن ذللث،؛ أشبه أوما المهاللث،، أورديتي 
إصبعه.

افهسبيل ل أصابه الذي كان إذا ويعرتبما ويليها ثمنه يوطن الإنسان أن — ٣ 
فاحتسبيأي• ، ٠١لمت( ما افه نبيل ررؤؤ، وملم• عليه الله صل قال حيث وحل، عر 

حصل.ما عل واصبري الأحر، 

إالماظم قال لغات(، عشر فيها يجوز والإءع،ا 

ب*أصبوعٌوالجم ررأصع،؛، ز الئنع ة ودالنثك( لرأئماوة،ا ر ومح
للغات تسع ذكر حسن( حمعها، عل الماظم هذ.ا أقوى وما لغات، عشر فهذه 

١الإصبع! ق والعاشرة أنملة٠٠، ١١ل لغات وتسع ررإصع؛،، 

٤~ذمل(•١ م/ العروس)١ تاج ق والست، الهنطلأن، العز هوت 



واثسيراتجهاد كتاب 
====ءًصدًٍ=ً===== ١٦٤

—وهيثالثها ق واجعل الهمزة، افتح أي؛ يالث، ررمتز فقوله! 
حركات،ثلاث، ثالثها ق واجعل الهمزة وصم ^>I؛،، فهذه حركات، ثلامث، الم— 
هكذاؤيقال تسع، فهذْ حركات، ثلامث، الثالث، ق واجعل واكسرالهمزة ث، فهذه 

رراصبؤع((.الإصع! ق والعاشرة لإصع، اي 

ٌثئ،ضامحدينم؛ه
المئركول!ممان، وسل؛؛، عليه افه صل اف وسول عل حتيل أنطا جندتايقول! سؤع 

هتهمإذاعهتانئطئ،ئنتااضُعز عأنزو محتد، ثدغ مد 
1اأ

شاملا،ساطنيا النور فيه يكون النهار، أول هو ؤمحألم-حمه تعال؛ قوله ناء 
يثيبنتحال افه قائم النور، هذا فيعتر أظلم، أي! س،أئه إدا وقوله• 

الليل.وسواد النهار، بياض متقابليرن،ث 
نحتك،هوعروجل بل هلاك، وما ماتركلن، أي! ؤماره ك ماويعق، ؤ وقوله! 

الأسابج.من لسبب الوحي تأحر ؤإثإ 
آلهوعل عليه اف صل افه لرسول المثركن أذية من أنه الحديث،! هذا ووجه 

والثلأمالصلاة عليه انه لأسلئ، وتركلث،؛؛ ملأك مد ربلثج ءرإن قولهم* فإل وملم؛ 
بثر.الإنسان لكن باض، نمته مع به تائي 



باواماد،اصهنياذىاممواداهمتا
١٦٥——= —=.ك_ءً_ئ—

هاوراؤع، لإبن والثمظ راؤع؛ بن ومحمد بن إنحاى حديط - ١ ٧  ٩٧
بنعن ومر، حيكا آدم، بن تش حدق! راؤع: ١^؛ ومحاو أتوي!، انحاى: 

وسلم،عليه الله صل افه رموو ، jSw؛؛تيموو بن جندب نمالى هاو! مس، 
ت5ولأف لأرجو إن محمد! يا دماJئ١ت ١^٥، دجاءJة JلأJا، او ثلتم ية_لم هأم 

وجل؛عز الله دآُزل ثال! او ثلش مند يربك أرْ لمً ركك، مد ث1طاوك 
ومايإك يدعك ما ^،O ؤدأمح0ةمإدا 

يالوا؛بئاو؛ وابن اقى، بن ومحمد ثته، م بن أبوبكر وحدكا - ١  ٧٩٧
اللائي،بزإبراهثم،أإمدا إسحاى وحدتا )ح( عنمنته. بنجعفر، محمد حدقا 
•يحوحد؛ثهنأ الإسناد خدا مسن، بن الأموي عن كلامحا مفان؛ حدتا 



واتسي،اتجهاد كتاب 
=^=س^=س^^ً—= ١٦٦

اض^^١؛^ ۶١٥٥في باب 
ائثافقئأدى وسوءعنى 

م،ثمحثدينتافي،ؤسيني،
ع1دالثرافي،موع— \لآلحتا0.' —وئال حدسا واتجر! ابن عال واتجر، لأبن واللمظ 
افُصل البي أف أنوم؛ زيد بن اتامه أف عروْ؛ عن الرنري، عن معمر، أنوئا 

وهوأسامه، وراءه وأردف هدكثة، مطيقه محته إكاف، عليه خمارا ريب وسلم عليه 
مرحس بدر، وقعة مو وداك الخزرج، بن الحارث ب؛ي، عباذِْفي بن سند ينول 

بنافه عد فيهم واليهود، الأويان عبلة والقرين النلمس من أحلاط فيه بمجلس 
رواحه•بن اض عبد الجبس وِفي أنا، 

عال:نأ أشه أة ;ن ، ٥١ه و نئاخه الج4ز عت مو 
1وخ\ئزمزل، وعف، م وتلمم، عليه  ٠٥١صر ^٠ ١١علتهم نسلم ^١، دثمثوا لا 
!ن_!، مذ َلأأختن \يا ي أئ: ين ، ٥١خد بجأ.ثثهءاكنأل، ،، ٥١إل 

ماهصصمنا حاءك ممن ،، ^^ilوارجمرإل محالسنا، ق علائودثا حما، مول ما كاف 
مانث1،هال: ^Ui،، نحث، هإد١ محالمنا، ق اعشنا زواحهت بن ، ٥١عيد ممال ^، 

خؤهاشُ ضل ١^ م:زو أف:^١^٠١، محوآ خو ^١^ ومق0 اأثلئول 
وسلملإُئ4م•

ماألمْسثغإل شنيا ءأي ه٠ال: ع؛اده، نعدبن عق يحل حس دابته ركن، يم 
،٥١ننول عنه:١ دال;ه١ز^١وكدا؛١، ،بذأي- ٥١~يريدعيد ع١لأبوخادسا؟ 

أفالبمحئ هذه أهل اصطلح ولمي أعءثالث، الذي اممه أ-يثاك لمد موافه واصمح، 



اى،اهتياذى وسرءض إلاه دعاءالنيئ. ي باب 
١٦٧————— =ءشم-^-ء—

ثرىأعطأكة اثدي يالخى دلك الله زد ملتا بألعصاثة، معصبوه يتوجوه، 
وت1لملا'.عثه صق ١^٠ عنه مثما زأيغ، ما به معل مدلك 

ه\قو-لأ ١;^ :ض: ممن زالج، محثد;ئ خدم -  ١٧٩٨
مل، ^jiiززاز: ث، الإنأأد ئدا ِفي ١;^ض ممم، ص بث، 

LJالله.ة

صإي °ش١^، ١^؛،، ١^ ه ن محني -  ١٧٩٩
تهال، ؛و؛ليإ افه عبد لوآتث وتئأ.' عليه امم4 صل بمبي محل مال• مالك، بن آس 

النياتا٥ هلتا سبحه، أوض وهى السلمول، واوط1ى خماوا، وركب، ^، ١١مايطلى 
نجزمماو هاو: حمارك، نئن كدآدابي( هزالله عى، إبث ئاو: علنه ^ ٥١صل 

هال:منك، ر؛ئا اطيب وتئم عليه اممه صل اممه رتول لختار وافه الأيصار: من 
هكالهال: منهناأصحاثة، واحي• وكل، معضب مال• مومه، مذ رجل الله يمح" معقب 

ؤؤنكقاصملثناأماثرلشفيهم: هال: ياخريدويالأيدي،وُالنعال، بينهمصزب 
لالحجرات:ا'[.آقتلوأ3مءمايبثاه ألثوأم\ون من 

رائحةهذه إن يهول،: كأنه أنفه، عل رداءه ووصع استهجنه أنه ْع ]١[ 
ولكندارك، ؤ، إليك أتى مع ؤيإليك، يأق أن يريد أحد كان إذا هال،: ثم كر-رة، 

القرآن.عليهم وقرأ صر، وسلم عليه افه صل الني 
هالإذا إلا بحضرته، ولوكان إليه أ'ثواء عمن يداير الإنسان أن منه: ويؤحل٠ 

له.الحق لأن دعه؛ أو: اسكت،، —مثلا—: 

الخثر؟.لأهل الناس بعفن كراهية حكم ما ألة: موهنا 



واثسيراتجهاد كتاب 
١٦٨ =^^==^=^^==_=^

أنيمكن فلا الداعي كرهوا ؤإن منافقون، كمار فهم الحق "كرهوا إذااُبمواب• 
منيقبله ولا شخص، من الحق يقبل قد الناس بعض لأن منافقون؛ بأمم نحكم 
هزوا،الناس يتخذه إ ماقه، نمق، إل ثوبه رير ير ب*الم ~م-لأ~ فلوربنا آحر، 
رحللودعا وكدللئح نحملوه، ولا منه، هذا قبلوا ما ذللثح وفعل صغير لوحاء لكن 

دعالو مما قبولا أشد تكون دعوته فان الناس ين معروف وهو وجل عر اف إل 
فيه،لاثاك منافق فهذا الحي كره من نقولت فلهذا العلم، طالب ابتداء ق شخص 

هذامن الحق يكرم قد لأنه النفاق؛ إل نوصله أن يمكن لا فهذا به الناطق كرْ دمن 
الحق.زكراهة لا الشخص 



١٦٩و1بهلابءجهل 

بابقو(وىجهل

ءلة~؛ابن ~ينيت الثندي،أثوتاإنماعتو حجر بن عئ حدثنا - ١ ٨ ٠  ٠
عثهافه صو ١^ رئوو  Jli: Jliنالك، ئن أص حدثنا اشئر، ثاثإو حاJسا 

اثنائدصربه هوحدْ عود، من ابن قايطلى ،١ أبوجهل؟ ماصغ ينظرلنا ررمن وتلمم؛ 
رحلى من رهل يمال،؛ آبوجهل؟ انت، ءماو(ت بلحته، هاحد ماو؛ برك، حى عفراء 

ألكري م أنو-بجو: M محو: أنو ن^اJu  : J؛؟ iyقتة :- jli-أن قنئنوة 
م"'■

يسمنت، يال،! معثمئ؛ حدسا التكراري، عنز بن حامد حدثنا - ١ ٨ ٠ ٠ 
يعز ١٠ل »منثعلم وسثلم: عثه صو الله رثوو ماو ماو: أس، حدسا موو: 

إنكامحل،•يكرم كثا جنن، م وقول علته ابن حدث يخ( ؛ ٠٠أبوج4ل؟ 
أبوله قاله جهل، أي عل تكلم لثا عنه اممه رمحي عود مابن أن سق [ ١ ] 
ياصعنا مرمى ارتقست، لقد له؛ هال، ثم ورسوله، فه قال(ت اليوم؟ الدائرة لمن جهل؛ 
يعن،الذي فه الحمد ت ونقول( الغنم، يرعى كان عود مابن لأن محقرْ؛ ٢، العثمُ رنيع 

كله.الدين عل ليثلهرْ الحق ودين بالهدى رسوله 

٠٠٠

نحرثبم)ص:ا"ا■(.:أ(تةدم 



4اأسد>اتصال ا كتام
'١٧

اليهودطاموت الأفوق بن قنب قثل باب 

،زبوافينممينتيلإمم ١
صئماذ، حدثنا ت للزهري واا1مظ عنة، ابن عن كلأمحا الرهري؛ النوو ابن 

بنلكنس، راش وسئم! عليه اممه صل افه رئول مال يقول• جابرا سمعت عمرو، 
ممينس:داننولاشأأمح4أو

ر>ئو«.:  Jliئلأم، ، i_ :،Jli>تم«، :  Jliأثلث؟ 
وقدعناثا،قدأزادصدقه، الثجل ^١ إو ت وقاو سه،، ٠;! ويكز له، دمال ^، 

حىثدعة أو وئكزه ١^'^(، اد؛عناْ ئد إثا ،; ؛lJلتملنه، وافه وأيصا مال؛ سمعه ئل، 
رمح،؟ما مال: ومدأنذث،أذمحظا، مال: تي:مخمُْ، 

،أ؛IJساءثا؟ انزهنالث، العزُتح، أحمل ألت، قال؛ نثاءكم، قال! تريد، ما ئان،؛ 
وثال:ثلأِفيزمِضهم،ؤمح

عبسوبط بالخاريث، يأته أف وواعدْ قنعم، قال: الئلاح"؛ ~يعنيث اللامه يزهنلئ، 
عمئال، نم1لت قال فنزل لنلأ، ئدعوْ نجاووا قال؛ ، وعباد؛^٠٨جأر ابن 

ئمحمد هدا إمحإ ئالأ دم، صومت، كانه صزJا لأنمع إي امز١تهت له ثالث، عموت 
ا،قاومحمدتجاباا ■آلم ثننه ا,ذ لوديي ١^■؛^ ءف وأبويائله، ورصعه مسلمه 

ثزلئإ، : ئاj^ J^، منه انتئكنث، قإدا رأسه، يل-ى!ل أمد منومث ■^١٤ إدا إي 
اعطزهل فلاثة نحى لعم، قال! الطسس،، ييح مئلئ، يجد ئثالوات وهومتوئح، يزل 

قال!م ئئم، فتناول نشم، يعم، مال: منه؟ أمم أف ل فتأدن ئالت العزنمv، نساء 

 [ ١ t ،الفأل.هى هدم صارت



kjU  اليهود*لاغوت بذ١٢١^٥ ئس هو
١٧١_=^__ء_^=صص=^=^= 

ا.ممتلولأ هال! دوئ\كلم، ت ثاو م نأيه، مذ د1نثئكذ ،! Jliأعود؟ أف ل آتأذن 

 [ ١ t منه،هؤلاء ؤيمكن دم، صوت هذا ت وتقول زوجته، نحذره ا هذاأبله واف
البصراعس المدر جاء إذا لكن السيمء، ومعهم 

لولاكلاما يتكلم أن ان للأنيجوز أنه وهي هائية: عل دليل الحادبث، هذا ول 
قدلكنه وملم، عليه اف صل بالني منح كلامه لأف رده؛ لكان منه امتوثق اثه 

فعلجنس من وهذا له، فاذن يقول ما يقول أن وسلم عليه اش صل التي ْن استأذن 
وسلمعليه اف صل البي ل تكلم إنه حيث وقريش، اليهود ْع عود مبن محم 
المشهورةرُالقصة ق كإ وهؤلاء، هزلأء من اوهن حصل حتى 

وسلم؟.عليه اف صل الني له أذف بنن خاص هذا هل هائل؛ هال فإذا 
عليهالرسول به ياذن لر كان ؤإن حتى بأس لا هذا أن الظاهر: هالخواب: 

عدموالأصل للمصالحة، أذذبه إيإ وسلم عليه اف صل التي لأن والئلأم؛ الصلاة 
الخصوصية.

التعريض؟.حكم وما هائل: قال فإذا 

أحوال:له التحريض فالخوابر: 

لؤيقول: بمحق، ثخص عليه يدعي أن مثل: فهوحرام، كان إن الأول: 
الذي،وينوى؛ءرما®: ريال، ألف للثخ ذمتي ؤا ما واف فيقول: ريال، ألفج ل ذمتلثج 

محوز.لا فهذا ريال، ألف، للثط ذمتي ق الذي أي• 
واجب.فهذا هلكة، س معصوم لإنقاذ التعريض يكون أن الثانية: 

اوواةوالهاةسهم)آ/هه(.)ا(ثظر: 



4ادسأ>اثصأد كناس 
س=^ء====_==ت=ث_ ١٧٢

مثل!والحاجة، الصالحة حسب جائز فهذا وحاجة، لمصالحة يكون أن اكاكةت 
اللهصل الني يتح ل( أنه عل ويطنئنه الرجل، قتل من يتمكن أن لأجل يفعله أن 

إليه•يطمس وجه عل وملم عله 

ذلك،؟.إل حاجة كعب قتل ل وهل ت قائل قال فإن 

حتى؛المخادعة ياتوْ أن قيحتاجون قومه، أشراف، من لأنه نعم؛ فالحوابج؛ 
•مه سم>ك^وا 



١٧٣يفلأيبج 

حنبو^٠ ٥٧٧

عنعثه-؛ انن -ينئي: حدساإنءعيز حنُب، بن رهم وحدش - ١ ٣ ٦ ٥ 
3او:عز! وتج عك اف4 صو ، ١٥١رئول عنأس؛أل عد 

وركبوسلم، عك اف صل افه ض محزكنر بعلس، الثداة صلاة عدها هصلثا 
رهايل وسلم عك الله صل افه ض هاجرى طلحه، ري وديف وانا طلحه، ابو 

ئخذالإرارعن وانمر وتلم، عك افه صل افه ض ثخد لتمز رمحي ؤإف حيم، 
وتلمم،عك اممه صل افه قخدثى بياض لأرى ؤإل وسلم، عك اممه صل اممه ثبي 
صثاحقثاء قوم بثاحة إدا؛رثا إما حنبث، حربش أمحدإ اراممه قال،؛ المزيه ذحل إي 

محثدقثاثوا: أيالهب، إل ص خزج زقي قال: ثلاث  til؛الثرين«، 
ظولأوأص1ناها ثاJ: وا-قمسز؛ بنئنأصحاسا!— وقال العزيز: عد 

تلنة،ثن هاد ك ظائ، ^؛11 شك، م نل م أثو -  ١٣٦٥
قدمممس وقدمي حيم، يوم طلحه م ردف كنت، قال: انس، عن ، vi-^Ijحديثا 
احرجواوقد الثمز، بزعتر حم قاتثناهم قال: وسلز، عك اض صل اممه رنول 

قال:محمدوا-لثميز، قثالوا: ومكاتلهموثثووي-لم، بفؤوسهم وحرجوا موابيهم، 
قثاءقوم بئاحة يرثا إثاإدا حتم، حرست، ١١وثلم: عك اممه صل افه زئول وقال 

وحل•عر اممه ئهرمهم قال: النيرين®، صباح 

منها:فوائد، فيه الخدين، هدا [ ١ ت 

علموى بأن مشمة يلحقها ألا بشرط؛ ولكن الدابة، عل الإرداف حواز — ١ 
بحوز•لا فإنه مشمة لجمها فإن ورديفه، الرجل 



4اتسد>اتحماد كتايا 
ئٍٍتٍشت ١٧٤

أشدوهو كسفه، وملم عليه الله صل الّ؛ي لأن بعورة؛ ليس الفخذ أن ~ ٢ 
العلمأهل بين حلاف فيها المسالة وهن0 يكنفه، لر عورة كان ولو حياء، الناس 
مطالئا،عورة إنه ةالت من ومنهم مهللما، بعورة ليس إنه ت قال( من فمنهم اض، رحمهم 
وليسالصلاة، ق عورة أنه والصحيح! وغيرها، الصلاة ق أي! #مهللئاا<! ومعنى 

الصلاةق اللباس س الإنسان يتخذه ما أدنى لأن وذللث،؛ الصلاة، حارج 3، عورة 
بمومنروبميإلأ' ثذوأ ءادم ؤن؛غا تعال؛ اف ءالا وقد والركبة، الثرة بين ما يز أن 

نتمده]الأءراف:ا^.

فالرجلالحال(، باختلاف الحكم عنتلم، ولكن بعورة، فليس الصلاة حارج أما 
ينظرإليه؛أن لأحد نحون ولا دخدْ، يكشما أن له نحون لا أنه ثلئ، لا الوسيم الشاب، 

الطينليخوض العمل أجل من ثوبه رفع الذي الكادح والعامل فتنه، ذللث، ي لأف 
الركبة•من دنا فيا لاميا إليه، النغلر نحرم ولا بعورة، ليس مخذْ فهذا ذللث، أشبه وما 

ارحريت،وسالم! عليه اش صل قال( حين النسبي الأرابا إءللأد( ٣" 
باعتبارخربت، أبا الراد! لكن البلاد، لا الإسلامي القح أن اسوم ص فان 

ؤإلأعليها، يصالحون أو منها يهرجون سوف لأمم عليهم؛ حربت أي• أهلها، 
كاهوبماءومحارة، هودين، بل خزاب، دين ليس الإسلامي الدين( أن المطوم فمن 

التاؤخ■به جرتما تحا معروف 
زلناإدا ا>إوا وملم! عليه اممه صل لقوله شه؛ الإنسان افتخار جواز ~ ٤ 
عليهم.الثوء وسيكون سنهزمهم، فإننا يعي! الثرين«، صباح مناء قوم بمناحة 

مقصودهله حصل إذا الإنسان لأن وذلاائا؛ المقمود، حصول عند التكبير ~ ٥ 
الكثؤياء،هذا يرد أن أجل من أكر؛ا؛ اراينه فيقول! ويستكثر، ه نفق يتعاظم فقد 

أكثر.تعال اممه بان ه نفؤيعلم 



١٧٥ٍقي 

1نينااليق1َلأ:^يي،نإسميىينضر، 
،٧٥١رثوو اتى لع ثاو؛ مالك، بن أنس عى قتادة، عى شنته، أ-ءووا نمل، ابن 

الثرين،ا.صباح مساء قوم بثاحة رئثأ ءاياإدا قال؛ حييمت، وتلم عليه اممه صل 
قالا؛صاد، لالن زمحقد;ن تعيد، نن ئئ خدثئا - ١٨٠٢

ينلتيمحلشهينالآني،ص
شضلافُمنطاإلني،نخنا

ثامنزكاJ ئثهاتاك، من 1لأنممثثا 1^؛ نن ص ااقنم تيلِمن ققاَو ثي، 
،؛J^j ،^^Ijؤئدو ئنزل ثاءتا، رجلأ 

ئثاثلأئهثاولأصالأهألزلأآثةااسنا 
l_iفداء'قاعفن  l^،2u  ،لأمناإذ دام الأقوش

_اآش-اإدساإداص—خبنا ع1ثنكيته وٌهي 
^^١^١ذباضاح 

قال؛عامئ، قالوا؛ الثائيى؟« ^١ رامن وت1لم؛ عثه الله صو اش رثول قثاو 
ئاتتناقال؛ ه، امتنتنا نولا اض، رثول يا وحبش الثوم؛ من رجل نثال، اف®، رريرحمه 
قال؛فتحهاعأمحماا، افن ^ ١٠ثالث م ثديية، أصاسامحمصة حش قحصزداهلم حيتر، 

اممهرسول قثال كثيرة، ن؛نادا قدوا أن عليهم هتحث، ١^^، اليوم مساء الثاس امتني ثلنا 
عللإنيلأون؟(<فقارا؛قوثم،ثال؛

ءأئريقوها،وتئلمث عليه اممه صل افه رسولر قثال، الإئيق، حر ■ثم قالوا؛ لخم؟اا ^ ۶١٠١
®أوداكاا.قثال؛ ويعسااوها؟ أوثأريقوها رحلت ققال واكسروهاا<، 



iHUittiاثحماد ا كناي
======ًٍٍٍٍء^ًًءءك==تطً ١٧٦

٠^^^؛ناي ئه فتناول قصر، فيه عامر سيف كال الثوم يصاف—، يل، قال! 
مالمثلوا ملتا هال! منه، هإيتؤ عامر، رمحه ماصان، سيفه، ذباب ريرجع ليصربه، 

مال!ساكتا وسلهي عليه  ٠١٥١صل افه رسول وآلي( ناي مال،• ~وهوآحال>بيد.ى~ سنتة 
١١ه1له؟ ارس هال! عمله، حبط عابرا أف رعموا وامي،، أنج، قداك له• ملث،  ٠١ئك؟!ااما 

لهإف ماله، مذ ^^، ٠٠لمال،! الأشاري، حصز بن وأنني وملاق، هلال، هنئ،! 
.بما^١١ مشى عزبة هل لخاهدمحاهد، إنه إصتته-، ئ لأجرين-وجع 
تكينهرروألق عباد• ابن رواية وؤ، حرمتن، ق ا-اثد«سث، ق محمدا منيبه وحالم، 

.٢١١١علنا

منها!فوائد، قيه الخدسث، هدا [ ١ ل 

ولهداالمر، عل نشطت، بما خدي إذا لأ؟ا الإبل، حداء و الزيز جواز - ١ 
رارفمايقول! بالإبل عييون أحدوا إذا وملم عليه اطه صل النبي مع الحلءاة كان 

شددا.ضا تمثى لأما الإبل؛ عل اللاق بالماء أي! '، ^١^١^^٠١١١
طنا«زلا تذثهنا زلا * اس:نا نا لزلأأن >االل؛لم الأيات؛ 3، يقوله 

ِلمتدك،ءؤوماَة تعال! وهوكقوله اهتدوا، ماعروجل ملولاالله عنه، افه رصي صدق 
]الأعراف:■؛؛[.ٌ هيشا أن ؤلأ 

لربهمنه يمد.ي وأنه الغفره، يطالك، اهممين١اا ما للث، فداء ررفاغفز وقوله! 
أجله.ص مثل بأن تعال اف إل و؛فتب وحل، عز 

لم:وم(، ٠٦٢ رنم)٩ الكدب،، عن ميووحة العاريض ياب، الأدب، كتاب البخاري: حرجه أا 
•٧(.رحمةالميهساء،رفم)مأمأ/ كتابالففالل،باب 



ضرباب 
^m ======د^=^ص=====^^==== 

نفث.لا حش لاهيا« ررإن الحهاد ي أي: الأقدام،( ا>وثت وهوله: 
الطمأنينةوهي: السكينة، يلقي أن تحال اض صال عليتاا، سكينه رروألقئ وقوله: 
قالبقرة صورة 3، قال ولهذا ولايفؤ، الأعداء، أمام الإنسان يجت حش والاستقرار؛ 

وءالموّهمنج ءال ثنلن نثا وصه رنفم من مهكبمنه ؤذسد التابوت: نزول 
هثدروف4لابم:خ؛؛[.

نالإثنا ؤيقول: عنه، اطه رصي بشجاعته يتمدح أتيناا، بنا صح إذا ؛'!،I وقوله: 
للقتال.دعوا إذا تجيبون لا الدين من ولا ينهزمون، الذين من 

وحصلبالصياح، اكتفوا بنا صاحوا إذا أي: عليتا(( عولوا ُاوبالصياح وقوله: 
العدو.إل النفور من المقصود 

ههياف(( يرحمه ٠> قال: لثا وسلم علميه افه صل النبي لأن بالقرينة؛ العمل ~ ٢ 
به.أمتعتنا لولا قالوا: ولهذا قريبا، يموت موف الرجل أن ذللث، من الصحابة 

هدافه ارإل قال: حيث، بالفتح، المقاتلين وسلم علميه اممه صل النتي تبشير ٣" 
صهاعلبجا((.

الأولل وكانت، خيبر، ل كان ذللث، وأن الأهاتة، الخئر لحوم تحريم ٤- 
ؤلماهرةالنهار أول ق البهيمة هذه كانت، حيث وجل عر اممه حكمة فانظر حلالا، 
يالنسبةأما مع وجل عز اممه أمر الأمر لأن محرمه! نجسه النهار آخر ول مباحه، 

وتعال.تبارك افه حكم غزها لكن تتغؤ، ل؛ لعينها 

ماحالءللسامنه ثم أمربكسرالمدورأولا، وسلم علميه افه صل الّبي، أن ~ ٥ 
بتكسيرها؟الأمر وجه قعا والثلأم، الصلاة عليه فسمح العنل، عل والاقتصار 



والسيراتجهاد كتاب 
ً=^ٍ_دٍ^_=^^__^ء ١٧٨

هذهتبقى حتى الحمر؛ أكل ق يتاهلوا أو الناس يتوانى لئلا فالحواب! 
ينونيا.لا نقومهم ل الصورة 

لمنيكون إذ<ا الممزير إذ له؛ وجه لا لكن التعزير، باب من هذا إن يقل؛ 
وهوالأصل، عل بنوا لأمم متعمدين؛ يفعلوها لر وهؤلاء متعئدا، العصية فعل 

هدانثى ألا أحل من أمرحذا والئلأم الصلاة عليه الرمحول، أن الذلاهرت لكن الحل، 
الحديث،.

قيوقس إذا وأنه وتيسجره، ومحثم آله وعل عليه اممه صل النبي سهولة ~ ٦ 
بئنحم ما والث-لأمت الصلاة عليه عادته هي كإ إما، يكن لر ما الأيسر إل رجع ثيء 

إمارا؛.لريكن ما أيسرهما اختار إلا شثن 
 ~U افه!رحمهم الفقهاء لقول حلائا كمارة، عليه فليي خهئا ثمنه محتل من أف

صعيف،.القول هدا فان الكمارة، فعليه خطأ يمنه محل من إن 
فالميم،منه، وفتل الزئد، فعمز وأخهلآ، سلاح، معه إنايا لوأن ذلاان،ت مثال 

صاممالأ ئف، لر ؤإن وأعتمت،، رقية به اقري مالأ خلف، فان اتكمارةاآُ، علميه أو 
عنهفضل الصيام، من لريتمكن لأنه ولته؛ محه لايصوم إنه وقيل! ثاء، إن ولته عنه 

محيء.عليه فليس خطأ منه قتل إذا أنه الصحيح! لكن الصيام، 
آلهوعل عليه اممه صل الني لأن صواب؛ غير كان إذا الحكم تكدسي، ٨" 

أحهلا؟.رركن.بحاات معنى هل ولكن قاله((، من رركدبه فقال! كدحم، وسلم 

الفضائل،كتابر لم؛ وم(، ٣٥٦)٠ رقم ه، النك، صفة باب التام،، كتاب، الخادتم(• أحرجه )١( 
(.٧٧/ rrrvرثم)^L،، ماعدته. باب، 

(.١٩٤/٤(،والإقاع)٢٧٩/٢بج:صالإرادات،)



١٧٩ٍقثقت 

الرسولقول ومنه! راكذتا،،، الخطأ يتمون الحجاز أهل إن قيل• الجواب• 
الإحاراتكدب لأن أحطأ؛ أي؛ ٠ الثنا»لا،ر أبو رركدب وملم: عليه افه صل 

الحجازيئن،عند إلا كذبا فليس عمد عن يكن لر إذا وأما عمد، عن الواغ بخلاف 
كذب.الخطأ أن يرون فهم 

الجهاد،الأول؛ الأجر مرتتن• الأجر له عنه النه رمحي الأكؤع بن عامر أن ~ ٩ 
إليهفرحع قصير، سمه لأن ه؛ ينفأصيب أنه الثازإ؛ والأجر العدو، قتل أراد وأنه 

عنه.افه رمحي 

مهللماالعمل حبومحل يريدون أظنهم فلا عمله،، راحبقل المحاه؛ قول وأما 
هذا.جهاده ق عمله حبهل الراد؛ لكن الشرك، لوازم من يكون الذي 

وسلمعليه اممه صل الني لأن مو؛نه؛ بعد اكناء يستحى من عل الثناء — ١ ٠ 
قال؛تن مقابل ل وممه مثدأ، ناة ليس الثاء هذا لكن الأكوع، بن عامر عل أثنى 

ه،نفقتل إنه قالوا؛ حيثا الميم؛؛،؛ لهذا حصل دائم دواء عن فهوعبارة أحره، بطل إنه 
ا١إدهقوله؛ ق هذا يمحو أن وسلم آله وعل عليه الله صل النثي فأراد أجرم، فبطل 

تعال.الله لأعداء أي؛ محاهدا، ه~ نةق —أي؛ لجاهد 

حكمهذأا؟.فإ أثنواعلبه، لالناس؛ وقال حيرا، الإنسان فحل إذا مسألة؛ وهتا 
عنبه يدغ أن أويريد العمل، بجهل هل لكن• غلهل، هذا أن لاسك الجواب؛ 

يفعل.أن ينبغى لا كان مهإ لكنه النية، إل ير-؛ع هذا نقول؛ يه؟ وصف لوما ه نف
راقللقوله؛ الحرب؛ ق والشجاعة والخيرة الحنآكة أهل هم العرب أن — ١ ١ 

أنهلهذا؛ ويدل بتيآدم، أصناف أفضل فالحرب وهوكذلك، متله،،، ت؛نا مشى عريق 
أحماو)ا/م\أأ(.)١(أحرحهالإمام 



ْاثاس>اأصاد كناس 
ً=_=_=ً=ٍ===^^=شتثث ١٨٠

ولروسلم، عليه الله صل الرسول وص ادم، بتي من افه عند الخلق أشرف فيهم بعث 
عليهاممه صل الني قال ولهدا الأجناس، أفضل ق إلا يبعثه أن افه حكمة من يكن 

صإنكايل ص بى واصطمى 1تة\يو، إبراهيم ولي من اصطمى افه رءإن ت وملم 
ينمشنيئم،ثاظالينكنانه، 

؛.شئشم«ر
الخلوقات؟أقفل وملم عليه اش صل الني هل مسألة: وهنا 

عليهالله صل محمدا أن العبارات هذه إمحللاق العالياء من كشر عند المشهور 
وّالمأكلسيقالالافلم:

اصض نمل نيا، عل س وأنحل 
ادم،ولد سيد وملم عليه الله صل محمد نقول أن والأملم الأحوط لكن 

إلولرأعلم النص، يه •جاء لما اتباعا ذلك أشبه أوما الأنبياء، وأفضل البشر، وأفضل 
مطلعا.الخلق أفضل وسلم عليه الله صل ايبي أن جاء أنه هذْ ساعتي 

ابنعن يوص، وف، ابن الطاهر، أبو وحدش - ١ ٨ ٠ ٢ 
بنكعب بن الله عبد ابن قمال،؛ وم،، ابن عتر ~وسنه الرحمن عبد موتا بهاب، 
معسل.يدا قثالأ أحي قائل حيأر يوم كاف لثا قال،ت الأكؤع بن مامه أف ماللي،~؛ 

افهزئول أصحان( مماو ممتثة، تنفه علمنه هازJل وص1لم، علمنه  ٥١صل، الJه زئول 
يعفىوسكوال، ملاحه! ؤ، مات رحل فيه: ومنكوا دللئ،، ق وسلم علمنه افه صل 

(،١ ٠ ٧ / وأحمد)؛ (، ١ y/  ٢٧٦رقم)اُنبي.، ب فضل باب الفضائل، كتاب مسلم؛ أحرجه ( ١ر 
رقم)ه،1م.ئاباداف،بابضلاش. والترمذي 



راب
١٨١ ==

اه؛ونول يا مملت! حيبت، من وثلم عليه الله صل اممه ومول مممل نلمة؛ مال أمرْ، 
بنعنئ مماو عثه افه صل، ^ ٥١ونول له يأذو ثك، أزجر أف ل ١^^٠ 

سالئ1اعأولممامول، ا-ئاُس«!
ولأسولأهااسنا وافلنلأافُن

صدمت،١ ١٠وثلم؛ عليه افه صل اممه رمول ممال 
ووتاهامإنلأسا

مدبغواعلتناواكرثول 

هدا؟ا<ماو من  ٠٠وتل؛.' علنه الله صل ارله ننول هال رجزى يقيئ هأ، مال؛ 
ممنت:قاو: اهء<( ءيزحمه وثلم؛ ^علنه ٥١صل ، ٥١ننول مماو أحي، قاله يللم،؛ 

ممالسلاحه، مات رجل بمولوف• علثؤ، الصلاة ليهابول ثانا إف ،؛ ٥١رمول يا 
مح١هارااا.جاهدا ارمات وثلم؛ علنه الله صل النه رسول 

دلك،ذل ابيه عذ محيلني الأكوع، بن لثامه ١^١ نالث ثم شهاا-_،! ابن مال 
علنهاممه صل اممص رسول ممال علنه، الصلاة ثبمابوف ئانا إف قلت! حين مال؛ انه عم 

ا.بإصبتنها واثار مرد؛ن*ا، أجره يته محاهدا، جاهدا مات ®ّكدبوا، وثلم؛ 

والشهداءالثؤهداء، من لأنه له؛ الدعاء يعني؛ عليه® ®الصلاة قوله؛ [ ١ ] 
الدعاء~يعنيت عليه الصلاة بدلك يريد لكن معروف، هو ما عل عليهم يصل لا 

عمله.وحبقل بطل، أجرم أل الفاسد وهمهم عل بناء له— 
إوإو إو 



واثسيراتجهاد كتاب 
١٨٢

بابمرو3الإحواو،«وهياسى

خدننائالأ: اقو، لأنن زالكل آقز، محنينن خدننا -  ١٨ ٠٣
كاد،داو(ت ^١؛ ١١سمعت ئال! إنحاى، م عى _kl؛4، لجدسا خعئر، بن محثد 

الرابوارى ولمي الراب، معنا مل الأخزانم، يوم وملم عليه افه صل اممه رثول 
موو:وهن ياصبطنه، 

ثلأش_دداثلأئنااسوا نا ئلأو1 إ٠ 
إنالآلدنبياعاكا«

حا((-إذاأنادواسهمحا«
ْتُإا[ِ َا 'مََُْ 
٠صوله :4 ويرقع 

 ،_i^ ،ااإنالآلددبمناجا<<.ئال:ث١^١؛

حبهوعل وملم، عليه اض صل الني تواصع عل دليل ت الحديث، هذا ق [ ١ ] 
أصحابهمع يقل والئلأم الصلاة عليه فكان اف، سبيل ق الحهاد ل للمشاركة 

عليهافه صل بطنه إن حتى تعك،، إل محتاج والخندق الخندق، محقرون وهم التراب 
يهلته.بياض فوارى التراب، به علق وملم 

بمويهذلك لأل العمل؛ عل يرتجز أن له يجوز الإنسان أن عل دليل وفيه؛ 
يجدهالإبل عل يمني ~مملأ~ كان فإذا قددنا، هدا يفعلون الناص وكان وينشهله، 

أحرى.جهة من الإبل ؤينئط ه، نفلينشهل ويريجز؛ أناشيد، ينشد 



وابف>«ةالأحزاب.«،د،اسة
١٨٣__=ت_^^^ء^=ً_^= 

إذاوكيلك يرتحزون، نحيهم البيت أعل إل اللبنات ينقلون وهم المال كذلك 
ااالتنعيلاا،عندنات وينمى الماء؛ منه كم لئلا طينا الئطح عل يكوا أن أرادوا 

علللتقوى فالنشيد يتقووا، أن أحل من بعيد؛ من يسمع نشيدا ينشدون فتجدهم 
عنه.الله رصي عامر هول ينشد وسلم عليه الله صل النثي فهاهو به، بأس لا اليمل 

-يذا،يرنحز كان وملم عليه اممه صل التي أن الحديث هذا ق قائل؛ قال فإذا 
قالارمن سأل! وسلم عليه افه صل التي أن السابق عنه افُ رصي سلمة حديث وق 

الحديثن؟.بن الحمع ف،ا هذا؟،ا 

غزوةأن فلأنك ؤإلأ العقول، أو الأفكار تطابق من هدا لعل فالحواب! 
غزوةق وأعادها قبل، س قالها قد عنه افه رصي ءا>را أف أو حيثر، قبل الأحزاب 

جمر•

الأسلاب؟.بالأناشيد يثى ما حكم ما ألة: م

بأسلا الناس عل ظهرت ما أول كانت الإسلامية بالأناشيد ينمى ما الخواب! 
الأغاقثرنيم إل حولت، وأتبما تغؤت، أتيا بلغي لكن شيئا، فيها ثنتنكر لا -بما، 

فلوؤإلأ للفتنة، سببا هذا بجعل مما صوئا؛ الشباب أحن لها احتبمر وأيقا الهابطة، 
لأنفائدة؛ فيها حصل وقتها ق وهى فائدة، فيها لحصل أولا عليه هى ما عل بقيت 

وقتها•ل ونفعت السافلة، الأغال عن بما انموا الناس 



والمراتجهاد كتاب 
١٨٤

حازم،\ئا بن العزيز عبد حدثنا المعلمئ، منلمه بن اش عند حدثنا — ١ ٨ ٠ ٤
وثحنوسئم علنه الله صل افه زئوو حاءJا ت قاJ سعد، بن تهل عى سه، أص 

اللهُظوهثطا:ضل افه زنوو ممال ةلأكثافثا، ١^ نثقل ا-ئديى، نخفئ 
مِمحاجرينثاهار((لأا.

اللفظ،ق المهاجرة عل الأنصار فيندم والمهاجزه،؛، للأنصار ١١لنقل! وق [ ١ ] 
الفلم.أ>اف تتساوى أن أحل من اوتبة؛ ق لا 

نقلق ثعبوا إذا أمم عنهم الله رمحي للمحاة تشجح ت الحديث هذا وق 
عليهافه صل البي وكان الاحرة، عيش وهو هدا، من حيرا عيسا هناك فإن التراب 

وهدمالآخزة((را؛، همش المش إن ^،! ١١قال: الدنيا من سه ما وسدإذارأى 
أوأوقصور مثاران من الدنيا من يعحبه ما رأى إذا يقولها أن للإنسان ينبغي فائدة 

ررلثيلث،ااوقوله! تعال، اممه عن فيحرص إليه يلتفت ربإ الإنسان لأن ذلك؛ غبمر 
اللهعل فيمبل أعجبه، الذي بيذا التعلق عن ه نفلنكبح وجل؛ عز اممه محستا 

العيشهل.ا أن أي• الأخرْاا، همش التيس ^ ١١فيقول؛ ه، نفينل ثم وجل، عر 
ءؤغُالقول، هذا عل نفك فمرن الأحرة، عيش هو الحقيقي والعيش زائل، عيش 
.[  ١٣زطه;١ ه يمم أتحجا ٠قثا ما •ثككإق سدة 

اوهفى)لأ/ا/إ(.:؛(أخرجه 



وهيا}صةباو،ءزوةالأماب• 
١٨٥====-=دد=^==^^دد=^^======== 

اضُصل ١^؛، عن نالك، نن محس عن ي، نن ئثاويه عذ ثب، حدثنا جعمر، ابى 
:Jliiilوطن؛ عثه 

اءفزِلأضارواهابمااو
ثنمحثد خدكأ \dJ: ا;ن  Jli^؛ liزئ:ٌ ثن محثئ :^؛11 - ١ ٨ ٠ ٥ 
علثهاش صل الله ومول أف مالك؛ بن آنس حدسا قتادة، عذ سب، أج؛ا جغثر، 
كانيمول''وتلم 

••••••••••••••••••••••••••••••الآخ-رْ عيش المس إل رراللهم 
اتيمَلأنيييرالآختة-،لأل:

ئيمامحانثاهاجزة(<لاا............................... 
~ودالأ-محدا ٌ مال مرؤخ؛ بى ومحاق عض، ن تض وحدثنا - ١ ٨ ٠ ٥ 
كائواياوت ماللث،، بن آنس حدثنا الثاح، زي عى الواويث،، عطو حدثنا— ميان! 

يقولوف!وهم معهم، وتلم عليه اف صل اف ورسول، يرتجروف، 
١^محت 

ررئاءفن،ا.رادارصز(<ت بدل شتتال حد.ي.ث، وق 

افهصل الني وهوأن مهل، بينها فالخمع محقرنله إذاكانت الألفاظ هده ا ١ ] 
تيقول ومره ®اغفرا؛، ت يقول ٥^٠ متنوعة، وحوم عل الأبيايتج هل،ه يكرر وملم عليه 

أكرم؛؛. ١١ت يقول ومرة ررارحم؛٠، 



4اوس>اثحماد كناي 
_ٍٍٍٍٍٍ_ٍصص^ص__ن1تت ١٨٦

طثامحينشة،طثا
ين؛يمولوو لكنوا ونئ؛ عش اف صق محمد أصحاب أف أس؛ ض داُئ، 

ا،لقئدق:

أندامينا ما الإنلأم عل دا محثايعوا بالذين حن 
مول:وتئ؛ عش اض صل واؤئ حماد"، شك الخهاد® ®عل ~أوماوت 

أداعفنولأثصاووا،اجه(ال الآحن0 حلإ الخي إو رراللهم 

الصلاةعليه الرسول بايعوا وأنم عنهم، اش رصي أكماء أقم لأشك ]١[ 
عليه.بايعوا بإ ووموا أبدا، بقوا ما الخهاد وعل الإسلام عل والسلام 



١٨٧دابصةذيمدس 

ص-؛ jcfplاثن -م: خاتأ ه _، ئ قئ ه -  ١٨٠ ٦
^0أذ مو ثريئ مموو: ١^ طه;ن تجف :  jiiك، م ;زد;ن 
ملمىهال! قرئ، بذي ثرعى وسلم عليه الله صل افه ومول لماح وكاثت بالأول، 

وسلم،عليه افه صل اممه رسول لماح أحدت ثال! عوف، بن الرحمن بمد علام 
صتاحا0«،اريا صزحات: ثلاث قصزحث : Jliعطمال، ،: Jliأحدها؟ من مملغ: 

قني،اذركتهمددى حش وجهي عل اددئعت م لاش بئ ما نأممم، قال! 
واقول؛راميا، وكنئ بنيل، أرميهم ئجعالن، اثاء، مى ينموف أحدوا وقد 

وادنم:دن؛>دع
وجاءئال،• برئه، منهم؛لأت؛ر، واسثثث، منهم، اللماح استثدت حش ئأرتجز 

وهماآاء الثوم حميت، ئد إل االهأ ض يا مملئ! والناس، ونثم عليه افه صل البي 
أ.قآسححااا ملآكث الأكؤع! ابن ١ليا مثال! الئاعه، !شر ، L_liعط1ش، 

حريحلنايائه عل علنه افه صل اف رسول وينددتي زحننا، م قال: 
الدينه.

انتصرتدمت ما الماء تمنعهم لر لنتك يقول! والثلأم الصلاة عليه لكنه [ ١ ل 
اللقاح.وأحيت لنفسك، 

موصع.اسم هو قزدءا رربدي وقوله• 
فيهتذهل الذي اليوم معناه! أن أحب كنت الزصعءا يوم اراليوم وقوله! 



واتسيراتجهاد كتاب 
١٨٨

النووييدكرْ ب لكن المقصود، عل والحصول القتال والمراد! أرصعت، ع، المرصعة 
وهماللئام، هلاك يوم اليوم معناه؛  ١١قال؛ حيث معناه ق الأراء اختلاف عل اض رحمه 

ثةيمص لأنه وقتل• أمه، بطن ل اللوم رصع أي• راصع، لشم قولهم• من الرصع 
لأنهوقيل؛ فيقصدوه، الحلاب صوت والصيفان السؤال سمع لئلا والناقة؛ الشاه 

اليوممعناه؛ وقيل؛ به، يتعلق ما ويمص أسنانه به نحلل الذي الخلال طرف ينصع 
منيعرف اليوم معناه؛ وقيل• فهجنته، لشمه أو فانجبته، كريمه رصع من يحرف 

غيره؛؛ويعنق وتدرب، صعر من الحرب أرصعته 

ولحدسإرح( الماسم• بن هاثم حدثنا شيبه، م بن ابوبكر حدسا ~ ١ ٨ * ما 
)ح(عثار• بن عكرمه عى كلامحا العثدي؛ عامر آبو أحتتثا إبراهيم، بن إسحاي، 
الحقيخمل أبو أنوثا حد>يثه~؛ ~وهدا الدارثي الرحمن عبي بن افه عبد وحدسا 
سالثة،بن إياس حدثني عثار-؛ ابى ~وهو؛ عئكرمه حدسا المجيد، عيد بى عتداممه 
عئزهأرع ويحن وسلم عليه اف صل افُ رسول نع الحدييه قدما يال،؛ م، خليتي 

علوسلم عليه افه صل اف رسول ممعد محال؛ ترويؤا، لا شاة حمسوف وعثها مئه، 
p\0مال؛ ثانكثا، سمثا، تجاشت، قاَل؛ فيها، ثإثاثتق د.ثا لإثا ١^، -^١ 

أولماينتئ مال؛ ١^^٥، أصل ِفي يكنة دعادا وملمم عليه ،^ ١١صل اف رسول 
مال؛سالثة،ا، يا راباح محال؛ الماس مى وسط ق كاف إدا عش وبايع بايع يم الماص، 

افهرسول ورآمح؛، مال• وأنقا،،،  ١١محال؛ الناس، أول ق اف رسول يا يايعتلئ، محي قلت،؛ 
افرسول ماعطاي مال؛ صلأح~؛ معه ليس ~يعتي• عرلأ وملم عليه اممه صل 

)ا(ثرحالووى)؛اا/إيا(.



رابءزوةذيتردزء؛رها

لر1لأئاو: الناس وم لكف ئأ;اعشإذا خسأن ذئلإ \ص ضل 
أوسطوق الناس أول الهِفي وئول يا مدثايعئك ت ملت ت مال نالمة؟اا، يا تيايعتي 
سكأنن ثئ؛ رر:ا ل: قال ئأ الثاكة، ماثخ : jliررو5شاا<، ياوت الناس، 
ةاِ>ض لمني ! ٠٥١زئوو :ا ئك: ٌ أغطقك؟« م ^ -أن:- 

'كاثدي، 2ijوقال:»|وتئلم، عأتؤ ال؛ه صل افه ونول ئصجك ئال: ئاpطثهإياهال١'، 
منييامأت1تمحهم،ُ•

قال:واصطنحنأ، بعض ق مشىبمصنا حش الصلح وانلوثا الئمِىرر دمإف 
طعامه،مذ وآكل وأحدثه، وأحقه، قزمه، أسقي اممه عبيد بن لطلحه ثبيحا وكنت، 

اصطلحناقلتا قال: وسللم، عليه افه صل ونموله اممه مهاجراإل ومال أهل وثركث، 
قاصطجعئ،شوكها، ث،5ثحث، ئكليمص1اشقسآستالجزه، نقه وائل ثحن 

افهيمعو0فيرسول ئجعلوا ئكه، مذأهل المئرك؛ذ مذ اربمة ماتاي قال: اصلها، ِق 
سلاحهم،وعلقوا أحرى، شجرة إل فتحولت، ئابمقتهم، وملم، عليه افه صل 

قتلللمهاحريذ! ®يا الوادي: أمثل مذ مناد إيئادى كدللئج هن قبيما واصطجعوا، 
رقود،وهم الأريمة أوكك، عق نددت م صنفي، ئاحرءلثs ثال: رنم*، ١^؛ 

يدي•ق صعثا ئجعلته سلاحهم، ئاحدت 

أنهالرواية هده وق أحوه، عامنا أن القيمة الروايات ق ئائل: قال فإن [ ١ ] 
الخمع؟.هو فها عنه، 

سأحوه أنه ومحتمل الإسلام، ق أحوْ ا،لراد: وأن عمه، أنه ^١هر ٠١١فالخوابط: 
الإسلام.س أخاه كونه س وهوأوضح الرضاعة، 



والسا1صاد كناس 
نمٍتتقثٍٍ^٠٩١ 

صزنتإلا وأنة منآكم احد يرلإ لا محثد وجه كرم والدي يلغ؛ يم قال؛ 
ؤن1لم،عثه ^ ١١صو اف رنول أئودهلمإل -^٠ حتث م ؛  Jii'، ١١٥عتافيه الدى 
اف4رئول إل يقوده مكزر~ له؛ —مال العتلات من بزجل عامر عمي وجاء محال؛ 
اممهونول محئظزإلثهلم المثيكرا، من نيعئن محمبِفي همس عل ونلم عثه افه صل 
عنهممحعما ؤثناهء، الفجور ثدء نهم يم رردعوهم ممال؛ ونلم، عليه اطه صل 

عنتمءنآخ لديهم ؤومأكءاكس ^؛ ٥١وأرو وتلم، عليه ، ٧٥١صل ، ٧٥١رئول 
كلها.الاته عثه؛ر4 لْلثتأةا أُا بمد ئ ٠؛؛^ لظن 

هنا!قوله من مأحوذ وجههءا اف كرم ارعل قولهم؛ هل قائل؛ قال فإن -ا ١ ا- 
محمدا؛؟.وجه كرم رأوالذي 

بعلمحتص لا ولكنه وجاهة، له فهدا ذك من أخذوها إن أما فالخواب،! 
علمن هوأقفل من وملم عليه الله صل الرسول أصحاب من لأن عنه؛ اممه رصي 
عنهم.اممه رضي 

اممهرصي الصحابة من وممر فيقال؛ لصنم يسجد لر أنه من أخن-وها إن وأما 
أنأجل من هكن.ا؛ يقولون الرافضة لكن الصغار، لاميإ لصنم، يمجد ب عنهم 

وجهه*،الله رركرم من؛ أبالخر ءنه،ا الله رارصي قولما؛ أن المعلوم ومن بخصيصّة، نحصوه 
تمحلألر فيقولون! تالونير*، ®تلموق، يقول! تعال اممه بمالهم الحنة ل إذاكان ولن.ك 

هوما عنده إل نول؛ نيهم، افه يعم يذكرون كذا؟ تفعل ألر كذا؟ تفعل أم كذا؟ 
سمحابمدةممااار١؛.

الخنةكتاب ت لم وم(، ٦٥٤٩)رغم والنار، الخنة صفة باب الرناق، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
٩(./ Y٨٢)٩ رقم الخة، أهل عل الرضوان إحلال باب نممها، وصفة 



دابءزوةذىتردوغ؛ره1
١٩١

ؤيريدشيص، وتط ي يكون قد فلأنه لها الله رحمهم العبياء يعص استعإل وأما 
الصحابة،من لأنه وجهه؛ كزم اممه فان حميمة، كلمة هذه فيقول! كتابه، يروج أن 

الشوكاق—أحيانا— ذلك يصغ كإ مؤلفاته، عل والإقبال التأليف، أحل من فيقولها 
الله.رحمه 

مْ َِ؟َ 

جبل،-لتأن بي وص سنا منزلا لنا فم ١^، إل راجعمط حرجنا يم قال؛ 
،١٥١^ ^١ زى كئ زنئ؛ اللهُثوه ضل ١^، ئانثنفززنول امحركوف، زئز 
اللتلهتاللئإ هزقستا سلمه! دال، وأصحايه، ونتلمم عليه ^' ١١صل بلبي طليته لكيه 

خيظهره وسللم عليه ، ٧٥١صل، ١^١' رمحول ثعث اiدينه، هدمنا ؛ؤ ^jI، أو مريم( 
طلحهيثزس معه وحزجت نعة، وآنا وسلم عليه اممه صل اممه زئول علام رباح 
اف،زثول، ظهر عق أعاز هد المزاري الثحمن عد إدا أصحن! هأ، ^، ٥١مع أنديه 
هداحد زباحا يا هقلتح! هال،! ناعته، وقتل أجع، هانتاهه وسلم، عليه اممه صل 

أفوسلم عليه افه صل اطه زسول، وأحم اطه، عبيد يى طلحه مابلعه المزس، 
هنادس!!االدينه، هاستمتلت، عقأكمة، قمت، ثم هال،! مزحه، عل محدأعاروا المئرلكي( 

أقول،!وأزتجز، يالنتل، \و»ي؛لم القوم ^ IjTحزجتاتي صتاحاه،<، )ايا JلأJا! 
داتنم:خم>ئعفا؛_ئامحنع 

أُ:كُْءْأءِءب  الثهمإلكتفه،يصل، حلم( حك( رحله نهئاِو( ئأصك منهم، زجلا مألخؤ( 
أرميهمزك ما هواطه هال! ، ١٠٥^يوم واليوم الأكؤع، ابن وآنا ^aI، هلت،! هال(! 

رميه،ثم أصلها، ِفي دجلسث ئجزة، آتيت، هارس إل زجع قإدا 7إم، وأعؤر 
أزيتهمهجعلت، ا-لأثل، علويتط ثصايقه ق هدحلوا ا-اثتل، ثصايق إدا حش يه هعمزُتإ 



واثسيراتجهاد كتاب 
سصٍ===ً=^^=^=^=^ء===^ء ١٩٢

اضظهرزسوو مى بم مذ اممه حلى ما حش كيلكأقعهم زك قإ محاو! ا، يالحجا^ 
أرمتهمابنتهم ثم وسئ، محي وحلوا ظهرى، وراء حلمته إلا وسلم علئه ال؛ه صل 
إلاثق! _)؛، زلا ظوف، زئ زثلامحن ثنية، ثلانتن من 1ئز ألخزا لحز 

وأصحابه،وسلم عليه اش صل الله رثول يعريها الحجاوة من آراما عليه جعلت، 
مجلئواالمزاري، بدر بن قلأن قد ؛ ٧٥قإذا ثنية، من متصايئا أتوا لحى 

قزن،قاوالفزاري:تاثدامحىني:سنن-،زخلنئمم 
^^^اظم،:زطالحنىاوغكلي

لآهاأزظوام،قاو:^^^تا،قاوثيإإيوهإئ، 
ئلئ،:: Jliزنذأث؟ لا، لإ\.■ ثلث: قاَل: الكلام من 

زجلأأطنث، لا وسلم عثه ، ٥١صل محمد وجه كث؛ والذ•ي الأكؤع، بن سلته آنا 
:Juثاَلأءئىإ:1اأظن، زلأ:طةنينخوِهإس، ِظإإلأمحئهُ، 

وسلمعليه اممه صل افه ومحول موارس رأيت حر ْكاذا برحت ما ٌرجموا 
١^^١^،الأمي،قلإثرهأئوقثاذة الأم؛ ومحآ ^١ ١^;، تظوف 

^^١: Jliالأم، مثان قاخدلم، قاو: الكندي، ش ن افداد إي زم 
علنهاممه صل اممه رسول ينحى حر يمتطعوك لا اخدرهن؛ أ-حرم! يا يلئ: مديرين، 

الحنةأف زثغلم الأخر، زاليوم بافه يؤمن كنت إذ ا سلمه يا قال: زأصحاية، نسلم 
الرحمن،نعبد هن ئالممى محلقه، : 1Jliلشهادة، نبتن بيني تحل هلا ؤ1لن1رحى، حؤ، 
Jli  هزمه،عل زتحوو ممثله، اوحمن عند نطعنه م_تة، اوحمن بعند سز ت

ممثله،قطت،، الرحمن، بعد نسئم عليه اممه صل الله وسول قارس قتادة أبو نلحق 

عفلسم.تب هد1 ففي ؤإلأ افه، وأعانه هومتدد [ ]١ 



=====د=^^=^دصدد^=^==^س

أرىما حس رجك عل أعدو لتبعئهم وملمم عليه اش صل محثد وجه كرم مواليي 
مليعدلوا حش مسا، جاوجإ ولا ومئم عليه اف صل محمد أصحانم، مى ورائي 

عطاس،ونز منه ينزثوا دزدااُ؛ دو له؛ بماو ^، فيه ثنح إل الثس خوم~ؤ 
 Jمنهدائوا هإ عنه-؛ صصأ -ثعني: عنة ثحل؛تهلم أ-غووذذ\ةنز.( إل :هنظئوا ما

فأئفئمي؛، زيلا فألخق فاممو ئاو: تخ، ل ص/)؛ ئاو: َةّ ًْ 
يال!الزصع، يوم واليوم الأكؤع، ابن وآنا حدها، قلت؛ دال،ت سهمتيسيىفه، 

وأردوا• مال بكرم، أكوعك أ عدومسه يا ئتز ت ملث ت ماJ محنة، أكوعه أمة يكثه يا 
وملم.عليه اممه صل اش رسول إل أسومهنا  let?مجئنح مال،• ثنية، عل مرسم 

فتوصات،ماء، فيها ومطيحة لبن، من ميمه فيها بنطيحة عامر ولحمى مال،ت 
الديطءلمة1ئ،ذلافُءنطإزممالاء 

مناسقدJه وكل ، ^jJهلك أحد مد وسلم عليه  ٠٧٥١صل ، ١٥١رسول، مإذا 
العوم،مى استقيت، الدي الإبل بى ثحزثامه بلال، ؤإذا ^S؛، رئح وكل المنركى، 

يامنئ،ت ماوت وسنامها، كبدها مئ وسلم علته ، ١٥١صل ، ١٥١لرسول يئزي ض ؤإدا 
محثرإلأمنهم يبمى هلا ١^؛، مانع رجل، بئه الثوم تى هاسخسا حلتي اها،إ رسول 

النار،صوء ق واجد0 بدمحت، حش وملم عليه اممه صل  ٥١٥١رمحول، يفحلئح هالت قتلته، 
الآJر»إئم هماJ: أكزش، ؤالدى م قلئ: هاعلأ؟« محت أراك ا نشه رر:ا ممال: 

^^١،و هلا ثم يحز ممال: ، عطثاJ مى زجل هجاء هال: ، ٤١١^٥١^ أرض ق لبمزو0 

معوالمجرور الحار ينوبا لا لأنه وجه؛ لها وليس ينيا؛، راذا نخة: وق [ ١ ] 
المفعول.وجود 



واتسيراتجهاد 3ئتاب 
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موأضبمطثخزيواثارُينااأ، ١^٢، قالوا:موظواجندثا^١ي1تا، 
وحيدرجاكثاقتاذة، م حيرهرسانثااليوم اركاو ونئلم: عليه اف صل افه رسول مال 

الثارس،سهم سهنمر؛ وتئأ عليه اممه صل اممه رمول أعطانجب ثم مال؛ سلمهء، 
وراءهوسلم عليه اممه صل اممه رسول أردئي يم حميعا، ل مجمعهنا الراجل، ونهم 

•الديك راجع؛ذإل العصاء عل 
ستقمما،هال!نيتل

سمعتمل، مال: دلك، يعيد مجعل منابق؟ من هل إل منايق ألا يقول: 
اممهرسول يآكوف أف إلا لا مآل: أ مريئا؟ تراب ولا كري،، ثكرم أما يل—،• كلامه 
١^-؛^،هلأ؛سابق درز؛إ وار باق ادن١'إ رمول يا ملئا؛ مال: وسيم، عليه الله صل 
داJ:سدزث،، ليثثزث،، لآتفرخو، اذم،إوك،، ملت،: ئال: شئت«، >اإن قال: 

أوئزما عله يزبطث، إدرْ، ق عدوت لم مثي، أنسقي مرش أو مرما عليه يربطث، 
سبقث،مد ملثؤ: مال: كتثيه، بئ ماصكة مال: أغثه، حش رمعتؤ إرب لم مزمم، 

ا1دينه.ل قطته قال: أظن، آنا مال: واف، 

انلهصل اممه رسول مع حنن إل حزينا حش ثال إلا^j؛، ليثنأ ما هواممه مال: 
بالقوم:عامزيزتجز عمي ئجعل قال؛ وسلم، عليه 

1ثاثهناولأضزلأوفالهلنلأافُئاس;ثا ت
االأقدامإنلأمتهثت،اثتا وتجثضىك،شا

ثمحزلنشثهظثا

]ا[همجآثاء.
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 Jعمن١١قاو: ^5^، أنا هاو: هدا؟« ررمن وتلمم: عليه الله صل؛ ، ٥١رئوو مما
إلاكيصة لإسان وتئم عليه ، ٥١صل  ٠٥١وئول استئهم ^٠^١ هال: رداكاا، نك 

 ،،١^١ :j^ نزلانا،! ٥١-ثصةوحملَلة-::ائ م محشن:نو
ذققاتاِما.

ويقول:بثيفه، قئطئ مزحب ملاكهم حرج ^١^: حيت هدمنا هال: 
■شاهم،ضح:ظيبقدسنيفيثزخي 

الخثوبأئكس^١ 
ممال:عنب عش ثه وبزر هآو: 

اشاشألآحطل،شاطثسآل حبمت علثت ئد 
عامرتسفر،ويهب عامر، ترس ق منح_، سيف هوي صزبتي، هاحتلمثا هال: 

هحزجتسلمة: قال ه، نففيها فت،  ١٤٥أكحله، مم3لإ ثفسه، عن، سيفه هزجع له، 
ثمنه،؛ J3عآمر، عمل دًإل : ونثم عليه ، ٥١صل البي أصحاص مرمى قإدا 

قللم،::دازنولافهإ:طلذل
هنئ،:ثا'مجر،من،هال: ،؟١٠، IjijI®٠٢؛،هال،،عليهوسئم: صل،١٥، !هال،رسول،١٥

وهوعئ إل، أرسلني، م مئدمرا<، أجزه له بل، ٥^،، هال، من ®'كدن، هال،: أصحاداك،، 
عال،:وزثوثه((، ، ٥١محب، 1و ورسويه ^ ١١محب رجلا ١^١؛؟ ®لأعطى سال،: أنمي، 

وسلم،عليه  ٠٥١صل، اممه رسول، به آتيت، حى وهوأرمد، أقوده به هحئت، عليا ياتست، 
ممال،:مزحي،، وحزج الرايه، وأعطاه هزأ، عينيه، j، قيني 

اممه.منآيات هدا ]١[ 



واثسيواتجهاد كتاب 
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الئلأح;طومحيبشاكي ئاو،صيثؤمزض 

الموبكظ44إذا 
قثاوئ:

اتمسمصةشثعابمخندزة أئي ثض ت-لذي اك 
الثناوزهب1لصاع'كتل، أوفيهم 

ا.يديهل عل المح كاف يم ممتلة، مرحب، رأس يصرب هاJات 
ض١^١^، يد ئ ص جئ ه قض، ئن محثد خدي قاَلإياءيءث 

بطوله.الخديث تندا عثار، ين يكرمه 
سهامينمح،ضبجئين

تندا.مار، 

 [ ١ t ١٠١٥٩^هو؛ ا-محدرة حيدره® أمي ررشتي قوله؛.

ينظرإليه.أن وكره هابه، رآه من، أن يعتي،؛ ا،لنظزها، كريه عابات رركلتب وقوله• 
الكيلأوق أق اليموم• سبيل عل معناه الثندره® كيل بالص-اع راأوفيهم وقوله! 

صاءينٌ•هغأ ررأعهليهم عنل.نا؛ الثل يقول كإ 



الأية4 عظ أيئس ؤزمأليىَقق •• ضالى اطه ص باب 
١٩٧

^بتُوامصمحٍمحتنسأنميمهاس

حمالينحدسايزيدبنهارول،أ-ئمو1 الناقد، محئد بن ■ضنود حدسي - ١ ٨ ٠ ٨ 
علهبطوا عج' أهل من وجلا د،اذ؛ر، أف مالكا؛ بن آسن عن دابي١، عن مشه، 
البتغرْ .ويذوة ئثمحق، التئمحم جبل مذ وسلم عليه الله صل اف رسول 

وجل:عز  4jijlهأيزو دانشصاهلم، -L^، إ\-ووئز وأصحاJه، وتلم عثه ، ٥١صل 
آ.قٌزها ^3^ أف بمد ثئ ظ بمش عمم نم ءؤزثن٢لكاكث، 

والثلأم.الصلاة عليه يقتلهم ولر أنرهم، أنه أي! نل،؛؛ ررأحدهم ت هوله [ ١ ] 
ءوأو؛و



واثسيراتجهاد كتاب 

باب

بنخماد أ-ئموا هارول، بن يزيد حدسا فته، انج( بن ا؛وبتكر حدسا - ١ ٨ ٠ ٩ 
مزآثامعها، يآكاف بمبز؛\.أ حكن يوم اةدلمأ نلتم ام اف عىآس؛ يابت،، عى سلمه، 

،ujlرسول( لها ممال( حنجئ، معها ملتم !م هذه اض! رسول، يا ساو،أ طنحه، آبو 
المشركينأحدمى مني ديا إف اقثدته يالت،؛ هداالخئأ؛م؟اا ®ما وسئم؛ عليه افه صل 

اف!ونول، يا دالتاأ صحك،، وسلم عليه ^ ٥١صر اممه رسول( نجعل بثه، به ^١-؛;، 
أم®يا نسلم؛ عليه اممه صل اممه رشوو ممال، بك، ائيرموا الطلماء؛ مى سبمديا ائتل 

وآحننااا١Jئر قد ؛< ٥١إئ نليم! 
أحيمتJاسلمه، بن حماد حدسا ثم، حدسا حاتم، بن محمد وحدسه - ١ ٨ ٠ ٩
البي(عن( شلتم، ام قمة مالك،ِو، بن، ش عى طلحه، أي بن( افه عبد ين( إنحاى 

يابتح.حد.سث، مئل وسلم، عليه اممه صل 
صص؛>>1،، نءن، ;ذءتح،أمحنايقثئ مح،خثكا - ٠١٨١

بخ:نزوأمطمزءةين
؟ا•اوم ويداو-ن الماءَ، ص غزا، ْتئإذا الأمار 

عليهالرسول( أل( ريي فهي، أمر، فعل هو ®اقتلءا عنها؛ افه رممح، قولها ناء 
امزموا.حث مافمن،، لكنن،م شئت، لأما والئلأميقتلهم، الئلأة 

باللمس؟.تكون( الحرب، ق للرحال( النساء مداواة هل هائل؛ قال إذا ]٢[ 

إليه.الحاجة تدعو ما حكا فالحوابؤ؛ 



Jءنوءاصااءععادرجاuبا
١٩٩==صٍكء===ءء——=ً^=ء======= 

هذالأن يه؛ باس لا رحل~ هناك يكن لر ~إذا للرجال المرأة تمريض أن واعلم 
امرأةوحوي لعدم المرأة الذي هو الرجل أن فلو كذلك، والعكس حاجة، 

غجرالمرأة تكون وأن حلوة، هناك يكون ألا من لأبد أنه نحلم أن بجب لكن بأس، فلا 
للفتنة.جالبه ولا متجرجة، 

عمرو-بى اممه عند حدسا ١^١^٠^١، الرحمن عند بى اف عند حدسا - ١ ٨ ١ ١ 
ابن—وهو! العزيز عند حدسا الواريث،، عند حدسا المقري—؛ معمر آبو وهو؛ 

امحقعن الثاس  Irtداسا اثآزم أحد يو؛ لكف لثا ذآذ•' ماللئج، بن عذأثس صهيب،-؛ 
علنهمحوب وسلم علنه اممه صل البي يدي بئ طلحه وآلو وسلم، علنه افه صل 

هوتّم(أوثلايا،وكثزيومئذ الننع، سديد رامتا رجلا وكالآ؛وطلحه مال! بحجفة، 
محل:تيثامس،فال:تنيفئ

أسث،باي الأةا ض يا آبوطيحه! قئول القوم، إل ينظئ وسلم علنه ١^١، صل ش اض 
ولمي^! نحرك، دون ثحري القوم، مهام مذ <تهلم يمناك، لا سرقن،، لا وأمي 
تقلانثوفهإ، خدم أزى ونشأنتان ؤإقح ثيم زأم م ى بم، طائشة ^;1، 

مرعانهبجتئان يم قملاننا، رنحعان م أ3نايؤلم.< ق تفرعانه ئإ متونبمإ، عل القزن، 
مذ5لأوا ؤإما إما طلحه م يدي مذ الئئم، وقع ولقد القزم، هواج أق 

 [ ١ t قالنعاس عنه اممه رصي يصيبه حنث الحغليمة؛ الطمانينة من هذا
ينههأقه آلقاس إد ؤ تعال! اممه قال الخوذح، الشديد ، ١^٥٥هذا 

]الأمال:؛ا[.



واثسيراتجهاد كتاب 

ؤإتهوالطمأنينة، والشات القوة عل دليل إنه يمولوزت الحرب ق والنعاس 
فهوهذا، من العكس عل العلم محالس ول الصلاة ل والنحاس وجل، عر افه من 
الصلاة.وعن تعال اف ذكر عن الإنسان يصد أن يريد الشيهلان، من 

اممهرصي عائثة نوق حدم عنه اف رصي أنس يرى كان كيف، قائل: قال فان 
عنها؟.

ء
أء ة.أوالخامالسادسة السنة ل والحجاب أحد، ل كان هذا فالخواب: 



العوباهل سيان قص عن والنهي ولايسهم لهن يوضح  uU^_lالساء باب 

َُْ ُمُةََُ َ ٠

ءاممارJاUبحضخصولإسهم

ابى—يعنى! ن نلح حديط محعنب، بن منلثه بن اممه هند حاوس1 — ١ ٨ ١ ٢ 
في1ينئزئز،أنتجنةىإلم

إَتي،ي عيانا أقر أف لزلأ لإاس: ان مقاو م.؛^j، ص ظ جس 
يعزووسثم عش الثه صل الله رثوو كال هل قا-نيفيت يعد، أما يجده! إثنه كثن( 

^لاشياف؟ونيابمّ(يئمضء؟زهوكالمبكنبمم؟ 
وعنامحسمحئو؟•المحم؟ 

زثوُلاشضلاضُشنطإ
وأماالمحمة، من ومحدين ا-لثزحى، ؤداوين :_، ينزو كاف وقد باشاء؟ ينزو 
قلااثتال، لم°تكرريمل وملمم عش الله صل الله زئوو ؤإف كن، عاميصرد1ا سهم 
نتثثالث•جل إل قآعمري الشم؟ ثم يقضي متى تنأنيأ وكتنت الصتال، متر 
ماصالح من شمه أحد هإدا منها، العطاء صعيم، شمه، الأحد لصعيف ؤاثه ■لإخ 

^يءمضاممحص؟ثإناكامحاصآضذم،ئهُايإ، 
داك.ئن^؛( فأتى لثا، هؤ نموو: 

عنكلامحا إنزاملم؛ نن ؤإنحاي( شنبه، م بن بكر أبو حدسا - ١ ٨ ١ ٢ 
مم،صل،ضفي1ينيئز،أنممةي،

حدبن،ق أف عتر بلال، بن ئايناف حديب ببض جلال عن يناله عثامن ابن إل 
الصثألشل هلا الصثال، يمز ^؟^;؛٠ وسلم عش الله صل الده وقول، ؤإل حاتمت 



4ادس>ا1،مماد ، كتا>
ٍ=^^_ٍ_^__^=ٍف_== ٢٠٢

ضحديثه ق إنحاى وواد قل، الدي الصبي من امحر علم ما يعلم أف إلا 
الموثى•وثدغ الكافن، قممتل المومى، ومحر حاتم؛ 

سعيدص أنتثه، بن عذإسإيل ،، حدسا_A؛ljعمن، م ١^؛ وحدسا— ١ ٨ ١ ٢ 
عباسابن إل اوووي عام بذ دجدْ ي قال؛ هرمر، بن يزيد عذ ١^؛<، 

ام:ئزضلممحا؟نضمامس،نض
نصضيامح:شئلم؟قاووت:محإد،

والندائزأْ عن ثنأش محت إتمئ اكب: إلته، محب ئا أخموقة ق يد نلولأأن 
^لآأصّي'بمأن'محن:ا،صةئزان 
ئلأوأنتا لم°يقتلهم، وسلم عليه ، ٥١صل ، ٥١رسول، وإل الؤلدان، قل عى سالني 
وكستاقله، الدي العلام من موسى صا-صا جب ٠^١ منهم يعلم أف إلا يقتلهم 

م؟ئنئلأ:ضظمامش
أن!زعنثا وإنا هم؟ س ١^٧ دوتم، ض سالي وي وشد، منة ويوص يتلغ 

ئلم،همزكو1مه.
١^؛،،خدشانماف،حوكاإن،ط-٢١٨١

١:^ل نخدة ى قاَل،: ئزئز، ص:زأ:ن _، م نن تمحي ص أب، انن 
يمثاله.الخديثر وسال، عباس، 

الخدJث-^١ ف سم! حدسا ثرت بن الثخمن عبد حدش أبوإمحاى! يال، 
ُطوله.

حازم،بن جرم بى وهب أنيثا إبنامم، بن إنحاق حيكا - ١٨١٢
ننمحقي وحدسي )ح( هزئز. بن يزيد عن محدث مبما تونث< يال؛ أنج،، حييتي، 



ijjsCااهل سيان ينل عن والنيى سهم ولا ممن يرضخ الغانيات النساء باب 
٢٠٣=^=_ص=^=^^=ٍ__ 

تند،بن مز حدثني حازم، بى جرير حدسا *ير، حدسا ثاو؛ لة، واللمفل حاتم، 
ابنيشهدن مال: ءباس، ابن إل عامر بن دجدْ كثت، يال؛ ئرمر، بن يزيد عن 

صأوده أو لولا وافه عثاست ابن  tJiijجوابه، كتب وح؛ن مرأكثابة، ج؛ر>ا عباس 
تهمعن تأك إثك إو؛هت ة5تت، ثاو! عم، ثننه ولا إليه، كتث، ٠^١ فيه يمع ثتن 
افهعألإهصل ، ٥١زئوو ثتابه أو ثنى وإثا"^١ افه: يكز ١^^، المربى ذي 

بمنة؟تقضى تش الشم؛ عن زتاك ثوما، عثثا دلف، ئأبى نحن، هز وتلم 
I وتأ بمنه، ام۵ى ممد مالة إل؛ؤ ودئ رئي ث وأؤنس  ٤١٥١بئ }^١ وإدئ  v£j هز
اف،رثول محإف ا،لنيكنأحدا؟ صثان من يقتل وتللم عليه اممه صل اف، رسول، كاف 

أفإلا أحدا منهم ثمتز ملأ وأست، أحدا، منهم يمل لمْيآكن ونئم عليه اش صل 
والميتالزأة عن وتالث، إ قتله حن العلام من امحر علم ما منهم ئنلم د٤ودا 

^محيلمومحل4لمتجطومبج
نحد:اينعنائ،الهزم.أذ 

ئاثإنحدينا زائدة، حدثنا أبوأتاته، حدس! أبوكزيسؤ، وحدثني — ١ ٨ ١ ٢ 
عباس،ابن إل كتلهثجدْ مال؛ هرمر، يريدبن عن صيفي، المحتاربن عن الأعنثن، 

خيلمئءثامسمذينحهيا"و
عباسابن فان اليتم؛ مسألة إلا واصح، معناها الأحاديث، هدْ كل ]١[ 

تلغحش بمنه يزول، لا أنه و؛يرن ماله، اليتيم إءهلاء عل التم حمل عنهإ الله رضي 
هآلق؛ح ■مآإدابموأ ءؤثأثلوإآثنس عزوحل؛ اطه ولهداقال الممزفح، حنن ويكون 
لاكاء:آ■[،بمكتوأه أن ودارا \إتمافا ولأ آمزثم ةدة<وأإقأم رئد١ يتيم ء١دنم 
المال.باعتبار وهدا 



والسيراتجهاد كتاب 

شعربإنبات أو منه، عشرة خمس ببلؤخ اليئم يزول فإنه الوصف باعتبار أما 
المامىعل وئف هذا أوقال: ليتتم، شخص فلوأوؤمى هذا وعل أوبالإنرال، العاية، 

القيد-؛ذا أراد عنهإ اض رصي عباس فابن عنه، اليئم زال لأنه لايتحمه؛ بح من فإل 
منهمثاس لابدأن أنه القرآن ق وهذانهس شرماله، أن اليتيم به يتحى الذي اليئم 

رشيدا.تصزها فيه ف يتمئ أن لائمكن لأنه ماله؛ يعطى فلا ؤإلأ رفدا، 

أنيريد ذلائجاا قومنا عالينا فأبى لنا، ررهو عنهإ: الله رصي عباس ابن وقول 
الخدس القرابة بل لا، قالوا: وأولئك هووبنوعمه، أي: ثيء، أدنى القرابة تكون 

الرابع•

كاالخوارج ~وهوس الحروري جدة عل عنها اممه رصي هماس ابن رد ول 
العواقب،يلاحظ أن محس، الإنسان أن عل دليل والفتنة: للنز دفعا محروق،— هو 

اللهفلعل يدريلث، وما الحي، أحل س يتثواصع وأن الأمور، بفلواهر يأخذ وألا 
حتىتيجره— أن أوترى ييبه، أن محرم ~الذي الإنسان هذا للب يملب وجل عر 

رقيم.إل يعود 

الم\ن،لالممصا صاروا أمروا الصبيازإذا لأن الصبيان؛ قل عن النهي وفته• 
-قالصبيان ولأن المسنمين، عل صرر قلمهم فمي الثى، بمجرد أرقاء ؤيكونون 
سامرأة أف فرض لو ولذللئ، للئقابمن، يكون إثا والقتل يقاتلون، لا الغالب،— 

مقاتلة.لأما متلمها؛ أن فلمنا امزئاها، تم معهم، العدوقاتلتن، 

ّمهم تقدير بدون لها الثص.خ فا-لذية: مهم، بدون يعطا أي: نحديا٠ وقوله:٠ 
الخصرعلم ما منهم تعلم أن ارإلأ أ؛يه~ت وعن همه الله ~رصى هماس ابن وقول 

لوالخارجي هذا فكأن ميء، بكل يتشبثون الخوارج لأن عفليم؛ ذكاء فيه لغلأماا اس 



ادموباهل سيان ٥!، عن والنهي ولابمهم ُمن يوضح اماءايانيات باب 
٢٠٥ءءص^^^^=ء=ءء==^^^^=—=—=^ء=^^=^^--= 

لكنبل، والخواب،! الغلام؟ قتل قد الخضر أليس ويقول! سيوري، الكلام له أطلق يْ
علمت،إن فيقول! وكمتا، طغيائا والديه لأرهق لوكر الغلام هذا ياف علم قد الخضر 

دفعاقاله لكنه متعدر، وهدا فاقتله، الخضر غلام مثل سيآكون لوكر أنه الصل من 
لوأورده.الخارجي هذا لإيراد 

هشام،عن ئالتإل، بن عد حدثنا ئثه، أي أبو؟كربن حدثنا - ١ ٨ ١ ٢ 
اممهرسول ح عزوت قالث! ^، ١٠٠^^١عطيه أم عذ سمين، بنت حمصه عن 

الطعام،٣ ماصع رحالهلم، ق عزوات،، نع وت1لم عأثه ١^ صو 
نأئاوىا-قنض،ثهم؛قواآنض.

حئاف،بن حدثناهشام هاروف، حدثنايريدبن وحدثناعمروالناقد، — ١ ٨ ١ ٢ 
نغزة.١^، ^!١

 ٠٠ ٠



واثسيواتجهاد كتاب 

بابسهرواتاضس

زاشللإيناهمئالأ:طكا
تقيخزغ ينَ:زيد اش ي إنخايى؛أل م ض شنه، حوئنا يم، نن محثد 

ليسوهاو،ت أزئم، بى ريي يوئثد هلقستا داو(ت اسثأثى، م وفتؤرأ.أ قصل بالناس، 
افرسول عرا كم لات قلت قال؛ رجو، ومحنه محي ~أوت~ رجو عثر ومحنه محي 
نع:  Jliمعه؟ أئث، عزوت فز مملئ،: عئزه، ينع :  Jliونئم؟ عليه الله صر 

العثزأوالعثز.<;;، ^١١دال،ت ■ءزاها؟ عروة أول هإ مملت،ت داو،ث عزوه، عئزة 
عىرمر، حيكا آدم، بن ثش حيكا قسه، م بن رحثقاأبوبكر — ١ ٢ ٥ ٤ 

ينععزا وتئأ عليه اممه صل الله رسول أف منه؛ تمعه أرهم بن ريي ص أي_(إنحايى، 
أ.الودإعا حجه عيرها! ثلج لم° حجة هاجر ما بعد وحج عروْ، عئرة 

أحترJاركرياء، حدقا عثادْ، بن روح حدقا حرين،، بن رمر حدقا " ١٨١٣
عليه، ٥١صل اممه رسول مع عروت ت يقول اممه عبد بى جابر سخ أيه الربثر؛ آبو 

قتلثل، أي؛؛(، مثعي أحدا، ولا بدرا لمْأسهد جابر؛ قال عروة، عئرْ ينع وسلم 
ثطعزوة ل ونلم عليه افه صل الله رسول عى لمْأئم—، أحد يوم عبداممه 

حجوملم عليه اممه صل الرسول أن النتن أهل روى ففد الهجرة قبل أما [ ١ ] 
عمر.أرع اعتمر لكنه مره، إلا ؤج فلم الهجرة بعد وأما ؛، مرتتزا

الخهاد.من ابنه، يمغ أن للأب، أن عل دليل فيه! ا، أي ررمنعتي ت قوله !٢[ 

٨(.١ رمم)٥ ه؟، الني حج كم جاء ما بابح الخج، كتاب، الرمدى؛ حرجه أا 



٢٧دابسءزداتاصه 

له؟.اذن أن أوالأفضل بمنعه، أن الأفضل فهل ذلك له إن مما: إذا وص 
للقتال(لأتفه الولد حال كاك فإذا الولد، حال إل يرمع هدا الخواب: 

فلا.ؤإلأ له، ياذن أن فالأفضل 
يمهلحينئذ فانه ماتا، يم ثيء، عن ولدهما أوالأم الأب مع إذا فائدْت وهنا 

تها•

وحدينا)ح( ا-لقانم،. بن ويد حدسا ثيه، م بن ا؛وبكر وحدسا — ١ ٨ ١ ٤ 
ضزاقد، نن محن خدثئا بجنا: قالأ محالة؛ محو ا>ِس، مم. ;ن تجد 

عئزةتنغ ومئ؛؛ علته الله صل افه ونول عزا دال،ت أسه، عن بزييه، بن عتي.ادل4 
غززة،فاتلوينه.

ع،زقالوس:مهافهئثزبمةبهفلمحو:كر: 
ممئمحل،لأتاءئعن،صمح،ض

عزوْ.عئزة يس—، وسلم علته الله صل الله ومول نع عرا ت هال، انه أبيه عن بريده، ابن 

افهصل اممه وسول مع عروت يقول،• سلمه سممن، هال،ت عتني.—؛ أؤٍر ابن ~وهوت 
علتثامرة عروات، نتع البعوث مى يبمث محا وحرجت، عروات، سع وسلم علته 

زنزةعواكطينز:د؛محوتكر، 
ِفيفال ؤنَ\جو ^١ ٣، تجد، تل ي ^٥١ -  ٥١٨١

كلتتهةا:تغمزانج.



والسيراتجهاد كتاب 
٢٠٨ =_=_

امم1ع^٥١٧ ٥٧٧

النلأءزمحثد;ن ١^٤، ئن ١^ ه >_ أثو ه - ١٨١٦
Jy^ dY}J\^ هالا: ض، م زالقظ اقندائ؛ 

عراة،ونثمِفي عليه افه صل افه رمحول مع هال: مونى، ابٍر عن بردة، 
ونهطث،هدماي، هنمت أىJامنا، ،: Jliثعتمه، بعثر بيننا م، بنة وثحن 

بإ!؟١I^(؛ ذات )عنزة مثض: الخزي، أرجلنا م نلف دكنأ أظفاري، 
لمالخدين،، خدا موسى آبو يحدمحن، آبو؛رئة: محال الخرق، مذ ارجلثا عل يعئب 

عيث^١^ أبوأسامه: قال أمشاه، عنله مى س؛ئا يكوف أف كره ^51^ دال: كره 
مح:ناهمحىلأ•

٠٠٠



uU  ار،موثفرش الإساطذة كراهة

ناك.ص ن اوم همد خدكا ي، زو;ن خوض - ١ ٨ ١ ٧ 
بنمالك ص ومت،، بن اش همد حدثني ثة—؛ —والثمظ الطاهر \ز وحدثنه )ح( 

الربثر،بن عذعروه الأنلؤي، ينمعاش،صعاشينتار المهل عن أنس، 
عانه، ujIصل الله زئوو حرج يالئ،؛ أما وملم عانه افه صل الس ووج عائئة عن 

اممهلرئوو هال، أدزكة محلتا رأنْ، حم، ونلم عليه ال؛ه صل افه رثوو أصحاب، محفرح 
عثهاممه صل افه وسوت، لة هال، معك،، وأصست، لأتبعلئ،، جئت، ت وسلم علة افه صل 

دالثإت، يئشرك،؛ أنثين يلن اردار-ى، دال،ت لا، ت هال، راتؤمنباطهوريله؟اا ت وتلمم 
ط،مماوَلألإاقاوأؤل،صة،ةاوَلأائ

ثمدال،ت بمشرك،،، أنشن هلن رردار-ى، دال،! منة، دالأولا وتألمكنا عثه اطه صل 
ثعم،مال،ت ،، ورمحؤله؟ باطه ررتومن مرة• أول ثال كنا له محقاJ( باتيداء، محادركه رجع، 

ر>دائطلىاالالوتأمت علة اطه صل الأه زئول له محمال 

نوعان:بالمك الاستعانة [ ١ ] 

بمدين:إلا بمشرك الإنسان يستعين محوزأن محلا بالقتال، استعانة الأول: النؤع 
محوز.فلا صرورة كن لر فإن الضرورة، هد الأول: القيد 

محوز•فلا منهم أس يكن إ فإن متهم، الأمن اكاو: القيد 
وكافرون،لمون مفيه واحد، بلد البلد أن علمنا إذا متهم الأص ونعلم 



واثسيواتجهاد كتاب 

عنيدافع لأنه الكافر؛ هذا من آمنون أثنا نعلم فهنا البلل، هذا عن يدافعون وكلهم 
علللحماخل اعدنا فيوبيننا، الكافر هذا بين مشركة مصلحة هناك أوكان بلده، 

موصعق ينهزم ثم القتال، ق يشارك رثإ لأنه فلا؛ نامن لا كثا إذا وأما مصلحته، 
المسلمين.عل صرر امزامه ي يكون 

اللهمحال، بكل به باس لا وهذا واللاح، بالأموال استعانة اكانيرت النؤع 
علسيوثرون بالعتاد أو بالمال أعانونا الذين الكفار هؤلاء أن يقينا علمنا لو إلا 

مبللا فهنا ذلك، أشيه وما لهم، ومحثتهم عليهم، الشعب ، iliajuL؛—مثلا— ثعبنا 
منهم•

وأقلبالقتال، الاستعانة س أهون والسلاح بالمال فالأستعانة حالت كل وعل 
حهلزا.

فالكراهةالروبالكافراا ق الاستعانة كراهة ررباب اض! رحمه الرجم قول وأما 
الءمم.عل —أحيانا— عندهم تطلق قد 

٠٠٠



ضميش،واهلأهنيمش

SjUVIب كن 

حدسامحالا: تيد؛ بن وقته محعنب، بن منلثه ئن ، ٥١عند حدسا -  ١٨ ١٨

مالأ:1^؛ ذء/ خزب، إن زثبث زخدكا )ح( الحزاص-. -بمتان: 
محاومحاو: _،، عنى ١'؟^، عن الزثاد، عنأي كلأمحا محك؛ بن نماJ حدسا 
علنهافه صل البي به يبمع وهز• حدث ~ول ونلم علنه افه صل افه ننول 

لمسلمهم،مسلمهم الشأن؛ هدا ق لمزيس تع ررالناس ! — وزايه عمزو؛ ومحال 
وثافثىالكافرهلم«.

محدكزوتلمم، علنه اممه صل افه ومول عى هزيزة ابو حدسا ما هدا محال: منبه، 
هداق لمريش تع ءالنأس وملمم: علنه افه صل اممه رمحول ومحال مئها: أحاديث،، 

هيالكثرى فالإمامة الصغرى، والإمارة الك؛رى، الإمارة تشمل الإمارة [ ١ ت 
هيوالصغرى عنه(، اف، رصي الخهلاب بن عمر الومنن )أمير نقول: كإ الخلافة 

وكانوامحافروا إذا الثمرة إمارة وهي أصغر، هو ما وهناك يحثه، بلد كل إمارة 
فوهمي*أمرهم يقع لئلا أحدهم؛ يؤمرون فإتبمم فاكثر، ثلاثه 

ولهداإمام، بدون يعيشوا أن للملمن يمكن ولا كفاية، فرض الإمام وثق 
الامح،يوم من وملم آله وعل عليه اممه صل الني ذقن عنهم الله رصي الصحابة أحر 



SjUVlكتاب  ٢١٢

أمثربدون الأمة تبقى لئلا عنه؛ اممه رصي كر لأبير الخلافة ثن حتى الأربعاء ليلة إل 
كفاية.فرض الخلافة أن عل الميون أجع ولهذا لها، 

إمليمكل ق خاصه إمارة وصارت زمان، من انقرصت العامة الخلافة لكن 
الورعةالمقطعة الإمارات هده أن ؤيرون هذا، عل الناس زال، وما متطقة، كل ول 

الأعظمالخليفة بمنزلة فهو مكانه ي أبر كل أن بمص: الخلافة، محر ا هلض 
زمان.من منقطعة مبق— —كإ وهذه المسالمن، حمح عل أميرا كون الذي 

أهمهإ:من شروط، لها والإمارة 

هغتعال؛ اطة قال وتل.؛يره، وعقاله دينه ق للامارة الأمثركمئا يكون أن — ١ 
عليهلليإن الخن من عفريت وقال لالقمص:ا"؛[، ادعينه ألمي ستحتق آي 

منفلابد لالمل!ه'آ[، ه يى أمؤئ نإلعثه مقامك ين تقؤم لن ثل بهء ءاياى ^^١ السلام. 
هزا.وغير وتد؛ثره وعقله دينه ق لذك أهلا الخليفة يكون أن 

نخرجلا فائنا يصبه، ابتداء عنن. وهذا قريش، من الخليفة يكون أن ومنها؛ — ٢ 
فلاللخلافة أهل فيهم ليس أنه هدر إذا أما للخلافة، أهل فيهم كان إذا قريش عن 
فيها.لهم حق 

أميرالهم ينصبوا أن يريدون السامان أن بمعنى؛ ايتدائيا، الأمر كان إذا وهذا 
ا-.تولالأمرعلالإنرةفانهلأتحوز^ش،أثاإذا

الأروجءاايهإلأ؛الأرطالذىولائمكن ^ذتهصأيفيالةكان؛لأئالأماسهم، 
بنها0«را؛،فيه افه من عندثم بواحا روا'قمرا ررأف وسلم؛ عليه الله صل الني ذكرْ 

٧(،• ٥ )٦ رنم سكروما«، أمورا بمدي ؛اسردن الني. قول باب الفتن، كتاب ١لخارىت أحرجه ، ١ ر 
(.٤ ٢ / ١ ٧ ٠ )٩ رقم معصية، غير ق الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ت لم وم



بارن1سسهميش>راهلأسقشش
٢١٣_^=—_ض^_==^^ًدً=== 

تأمرأحدا أف لو —حش اسهلاعة بدون وأما ا-اءتكم، عن ئزيله أن ونتطع يعني! 
ننابدْأن لتا محوز لا فإنه برهان~ اممه من فيه عندنا الشمس مثل يواحا كفرا فيه ورأينا 

ولكنوأعظم، أعظم هو ما ا،لفامد من هدا عل يترب لأنه نستهليع؛ لا دمنا ما 
عزلناه.دماء إراقة بدون تمت5نا إذا حتى أحن، هي بالي نداريه 

تيدلك يعني  ٠١الشأن هدا ق لقريش تع راالثاس وسلم■ عليه افه صل وقوله 
jb .الخلافة

>هالماس إلuكان نمر ^^(٠ 
كمار،وهم العرب عل الئيادة لقريش كان الخاهلية ق حتى فانه صاما، لخاهلية اق 

قريش.ق الخلافة تكون أن لأبد كيلك الإسلام وق 

الاختيارعل المسألة كانت، فإذا واصطرار؛ا، اختياري شيئا هنالمؤ أن ولبمام 
منأحد تآمر إذا وأما فيه، لاإشكال وهذا قريش، من إلا أحد يول أن يجوز لا فإنه 
كانلنن والءلاءة المع عل الدالة الأدلة لوجود طاعنه؛ فالواجب، قريش غر 

عتت،كمانتنمل وإن وأطيعوا ارانثعوا والثلأمت الصلاة علميه يو}ه حتى أمثرا، 
الأمرله واّتتب أحد الإمارة تول إذا أنه ق صريح ؛ رب؛أهُ'ر رأنه 'قأف حبثي عبد 
الأمير.فهو 

ناحية،أمبمرق كل وكان الإصلامثة، الأمة تمزقت، قد بعيد زمن منل• اثه ولأمك، 
تيدا.شاهد واكارخ حروب، بينهم وحصلتإ 

وسلم،عليه الله صل الله رسول ارقال نادت الإّل3لاوفظ من الحدأيث، هذا وق 
صح*ثلاث هذْ روايهُأ، عمرو■ وقال الني، به يبلغ زهير• حديث وق 

(.٧١٤٢رقم)معمية، تكن لر ما للأمام والطاعة مع الوااّ_، الأحكام، كتاب، البخاري; أخرجه )١( 



الإم__ارةكءب 

٠الأول• الصيغة  للرمولصريح وهذارع ، ٠٠وسلم عليه افه صل الله رمول  ٠١٧١١
والثلأم.الصلاة عليه 

تقوله لأن حك،؛ ذرفوعئ وهذه والرواية،ا،  ٠١به اريبلغ والثالثةت الثانية الصيغة 
وكذللث،وملم، عليه اف صل الني يبالخر الصحابي أف منه علم ثد  ٠٠٠ُيني؛

وسئم.آله وعل عليه افه صل المي عن فهويعني: رارواية،، قال،: إذا 

جرثج،اين( حدكأ روح، حدسا الخابج،، حبيب ين، ؤمح، وحدينج، " ١٨١٩
ومئم!عليه افه صل البي مال يقول• النه عيد بى جابر ٌَّّع انه الربتر؛ ابو حدينح، 

•محوحمحضِفيانيوم،ا 
ويد،بن محمد بن عاصم حدسا يوص، بن ، ٧٥١عد بن احمد وحدسا -  ٠١٨٢

الأمهدا ارلايزال وتئ؛إ: عثه ^ ٥١صل، ^ ١١زثوو يال، اله: عد  Jliثال: عذبيه، 
^^^،ُمح،ِسضاقاناالاأ.

^همماالأمو،فيش،ى;يرم،ض
زيشق الخلافة أف أي• شرعي،، أم عن حبر لكثه حمّ، أنه لائلثج هذا اسان،، 

القي.هدا نحالف الواقع لأن فلا؛ ^١ أثا ثرئا، 
٠٠٠



ضمدش،واسمسنيش،ش
٢١٥

تمنه،بن جابر ص حصم، عى جرير، حدثنا سعيد، بن قتيبة حدثنا — ١ ٨ ٢ ١
ائتثمبن رئاعه وحدثنا )ح( يقول• وسلم عليه اش صل القي سممت، قال؛ 

حصي،ص الطحال—؛ اض عند ابن —يعني؛ حالي حدثنا له—؛ —واللمفل الواسطئر 
صمعتهونئم، عليه افه صل البي عل أف مع ذحلئ، قال؛ تمزة، بن جابر عى 

لكلميم ثالث حلمه،ا، عثر ١^١ يهم بمجي حس بممفي لا ١^٠٠^ ا هن• ررإل يقول،؛ 
هميشٌ•مل رركلهم قالت -<؟ ٠١١٥؛؛ لأف• ، _؛jLئالث عؤ، حفي كلام 

جائرعن عمم، بن الملك، عني■ عن سماذ، حدسا عمن، أي ابن حد؛ثا - ١  ١٨٢
ماضثاررلأيرالأمرالناس يقول؛ وسلم علنه اممه صل البي سمعت، قال(ث ثمزة، ابن 
Uقو،خمئ الهُغلإهثطإبمة ضل البث ه؛ نز نبج«، عشز ك هم يز

هنئثن«.ال'إئهأإمن مماو؛ وتئلم؟ علته ^ ٥١صل ، ٥١زئول قاJ مادا ر؛ سألت، 
تمزة،بن جاي ص سناك، عن حدثناأبوعواثه، سعيد، بن قيه وحدثنا — ١  ١٨٢

ماصتاءر.أمرالناس ررلأيرال ولم°يلكر• الخيءيب، 7بماوسلم، علنه اممه صل البي عن 
بنيماك عى سلمه، بن حماد حدثنا الأردي، حالي• بن هد'اب حدثنا — ١  ١٨٢
وسلمعلنه اممه صل اش رسول، سمعت، يةولاث سمرة بن جابر سمعت، قال؛ حري—؛، 

%مقاويةلإأتيا،قنث،
1زثض«لا؛.من ررفهب ممالث sال؟ نا م؛ 

هؤبعد يضعم، الأمر أن إل إشارة الحديث، هذا ق هل قائل؛ قال إذا [ ١ ] 
الأثنىءشرسه؟

قبلها.ما بعدها ما نحالم، الغايه لأن نعم؛ فالحوام،؛ 



الةالإمكتاب 
=^٢١٦

عنداود، عن معاونه، ابو حدسا ثيبه، م بن بكر ابو حدسا — ١  ٨٢ ١
الآيررلأ:زاوضامحُمزط؛;

؟Jliنا ^٠٠: ممنئؤ لمْأتية، يمء تكل؛ ئأ يال،: ■خدثه«، عثز ام إل عزيزا 
ممال؛

انخنثثا:زثينزني،خثئثأ اآما-خثكانفزئم؛امحئ، 
اينشوَلة-؛ظثاأزؤ،لأقا

اللهصل اممه رثوو إل ائطنمت، مال: تنن0، ئن جابر عن اكاس، عن عون، 
امإل منيتا عزيزا الدين هدا يرال يقول•"لأ نسمعتة أي، ومعي وسلم عليه 
منار'قلهم ،؛ Jli؟ Jliما لأي؛ مملتؤ الناس، صثنيها كيته  Jiii•^_<،، عشز 

محنش«ااأ•

الزاءات،وكثرت العثامئن، زمن ق ولأسثإ الفتن ظهرت أنه لاثالث، [ ١ ] 
وأنهالأمر، انتهى قد أنه أعالم— تعال —وافه ل فالظاهر المسلحة، وغر الملحة 

ويكونمريش، من فانه المهدي، إلا هدا بعد قريش من حليفه يل أن يزمب لا 
عاما.حليفه 

خدثثا^: liشتة؛ ر لن ث1دو:كر تعيد، نن كه - ١٨٢٢
:Jliوماص، أي لن تند بن عامر عن منإو، امحاجربن عن اينإنةاعتو~؛ "وص 
افهرسول من تمعته احيرإفي اف ^—ت Ijغلامي —ْع تمنه بن جابر إل نجت 

ع،إو:: Jliلكالأهُذؤم،



هميشواتغلأفةق تهميش٠ تيع اتلأس باب 
٢١٧

الأنالمثررجم عشيه جعة يوم وتلمم عليه اممه صل النه رمحول محمت ءب 
ماممنيئه،محابموو: 

ِسونم«ا"■
كنزىسث الأبيض اكث متتحول النلمى من ررعصيه يقول سمعته و٠ 

-أو:ألكنزى-<<.

داحدؤوهلم((.الثاعه"كدايى يائي بئ ررء0 يقول• وسمنته  ١٠
سه«.يكدأبمهوأفل ^١ ررإذاأعشمول: *وتؤثه 

ررآناانمزطعلالحوض،،.٠وسمنتهيقول: 
ضذق، أنج( ابن حدسا يدك، أي ابن حدسا راى، ن محمد حدسا — ١ ٨ ٢ ٢ 
ماحدسا العدوى، نمرة ابن إل أرنل، انه تغي•؛ بن عامر عذ منكار، بن مهاجر 
عليهافر صل افه رسول، نمعت، ممال،: ونلم، عليه اممه صل النه رمحول من نمعت 

•جاثم جي"يب يحو محيكز يقول؛ وتلم 

عماتا عوكب يفون ر>أؤ ويم: عيه افر صل قوله مائل: محال إذا ]١[ 
السامة؟.تقوم محوف بعدم لأن المهدي،؛ بدك يريد نقول: أن يمكن ألا حل؛مهاأ 

أنؤيمكن ينتهوا، لر حليفه عشر الأم لأن هذ"ا؛ يقال أن يمكن فالحواب: 
ثقال:إو>اأو«ثاكمناواوي.



كءياالأ*ااة
========^^==^==ض== ٢١٨

اابالأسلأقوتيمم

بنهثام عى آبوأمامه، حدسا العلاء، بن محمد آبوقيمتح حدسا ~ ١  ٨٢٣
وقالوا!عليه، قأسوا أصيب، جنن أي حصرت؛ قال! عمر، ابن عن أبيه، ص عروه، 
ئا\؛ولأ\ٍم ممال! اظلف، ثالوا! ^١^!،، زاغي ممال! اشُحإتا، -^١^ 
انشح1ثممد أمتحف قإو ق، ولا عئ لا اقكثاف منها حفر أف لوددت إ ومقتا؟ 

مر!حي! م س تزكمح( ممد أرمحم ثإف م-، أنا ~مح ش حثر ئو مذ 
اشومول يكز ~ح؛ذ اثه ءعزن!!ا افه! عبد قال وملم، عليه اممه صل اممه نمول 

اشُتيزم-تيضبلاا.ضل 

وملم.آله وعر عليه ، ٧٥١صل ١^٠؛ ئنة عن ينيل أن يمكن لا لأنه [ ١ ] 
تكونتكاد إشارات أعهلى قد وملم عليه اممه صل النير أليس مائل• هال قإن 

عنه؟.اممه رصي أبوبكر الخليفة أف عل الشمس مثل 
أنعل تدل القرائن إنعا واصحا، نصا ذلك عل ينص ل؛ لكنه بل، فالخواب! 

،الصلاة ق حليفته جعله لأنه استخالفه؛ وملم اله وعل عليه الله صل الّثي 
إلاوالومنوف الله اريابى والسلام! الصلاة عليه وقال ٢، ر تسع عام الحج ق وخليفته 

كتابلم؛ وم(، ٦٦٤)رقم الخإعة، يشهد أن الربض حد باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
محها.اممه رصي عن ٩( ٠ ؛/  ١٨)رقم •■، الإمام ، استخلافباب الصلاة، 
قلم وم(، ٦٧٨)رقم بالإمامة، أحق والفضل العلم أهل باب الأذان، كتاب البخاري؛ وأحرجه 

عنه.افه رصي موسى أي عن 'اإ/ا*ا( رفم)'السابق، الوضع 
الخج،كتاب ومسالم؛ (، ١٦٢٢)رقم عريان، بالست لابملوف باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ٢) 

)¥ئ'؟\/همإلثرك،رفم لست ؛ابلأمحجبا 



uU ا؛أسغلأموترمم
٢١٩

وقالتمءاى، أف ;اب ي ئد ثاب!لا اشجي j ثمئ »الأ وقال: ثكر«ااأ، محا 
أتهق كالمرح يكون يكاد مما ذلك أشبه وما ، آبابكر؛، ياق لم°يديني ررإذ للمرأْ! 

ماهذا لوقال لأيه أبوبكر؛ بعدى الخليفة إن الةولت بصراحة يقل لر ولكنه استخلفه، 
وغثره.الثقيفة يوم ق النزيغ حصل 

الأدلةكنرة مع عنهم اممه رصي الصحابة بين الر!ع وقع كيف مائل• قال فإن 
عنه؟.افه رصي بكر أبو الخليفة أن عل 

اللهرضي بكر أبو الخليفة أن عل صريح نص فيها ليس هذْ لأن فالخواب! 
؛.أمبررومنكم أمير، مئا قالوات الأمار حتى احتلفوا فلذلك عنه، 

—حدينا الأحزان) ~ومال احيرثا وعبد) إنحاى مال مممارية"؛ ~وألماظهم حمد 
دحلئمال) عمن، ابن عن سالم، أحربي الرنري، عن معمر، أحآرثا ء1دالؤراق، 

U ماَل) ضيم،؟ مز محاك أف أهبمث، ممالت) نمة، خم  )،Lii  لبمو،كاف
ولمْأكلنة،عدوت حر سكت، دللئج، ل اكائمة أف _، J ( i>Jماماعل، إيه ماللم،) 

(.١١/ yXAVرقم)بكر، أبير فضائل من باب الصحابة، فقائل محاب لم: مأحرجه )١( 
كتابوملم؛ (، ٤٦٦)رقم الجد، ق والممر الخوحة باب الصلاة، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

الخيريسعيد أبير عن ٢( / ytayررقم عنه، اممه رمحي بكر أب فقائل من باب الصحابة، فقائل 
افءنه.رقى 

محهإ.اف رفي عاص ابن عن ٤( ينم)٧٦ السابق، الموصع 3، الخادتم، وأحرجه 
فقائلكتاب لم: وم(، ٣٦٥٩رنم)هت، الني أصحاب فضائل كتاب المخاري: أحرجه )٣( 

١(.٠ / ٢٣٨٦رقم)بكر، أب فضائل من باب الصحابة، 
(.٦٨٣رقم)٠ أحصنت،، إذا الزنى من الحل رجم باب الخدود، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 



ارةالإمكءب  ٢٢

حاوص عش، يدحك وجعت، حش ح؛لأ بثمض أخمل كأئإ ث5نث، قاو! 
وآناالناس 

ثك;أمحوقا أف فادت٠ مماله، يقوثول الناس نبعت إق لة! محلك ثم مال! 
نأعنم، ناعي أن زل ناءي للخ، كال ثز ثإنئ ئنئخيم،، عث أنك رصوا 

زأنةيوصع مول، ،، ^١٥٠ئاو: أشد؛ الناس محرعايه صح، مد أف رأين، وركها، 
هإلانتحلم، لا كى ؤإل دش، عمحثظ وجل عر افن إف مماو،ت إو، رمته يم ساعة، 
استحلفن،مد اJاتكر مإل أستحلم، ؤإل لمْسشحإفن، وسللم عليه افه صل افه رمول، 

 :Jاi٠الزئوو يكز أف ما، ^١٥٧a  ز°آنة محنينك وأتاتكر، وتلإ علته ١^ صق
ُ.م1شحإفا عيث واله أ-حدآ، وسلم عليه اممه صل افه يرنوو ليندل، تكن 

الحديث:هدا ل ]١[ 

عنهإاممه رصي عمر ابن فان وثوصحه؛ المعنى مرب التي الأمثال صرب ~ ١ 
لها.مقيتا يعثر فانه تركها، غنم راعي رجل المثل• هذا لأبنه صرب 

وصععنه اض رمحي عمر لأن يرد؛ أن قبل يتامل أن له ينبغي الإنسان أن ٢" 
الديالقياس لأن القياس؛ عل مقدم النص أن له تثى نم ؤيمكر، ينامل رأسه 

النص،رجح عنه افّ رصي عمر لكن واضح، قياس عنه اف رضي اش عبد به عارضن 
ي1تخالف،.ب وسلم اله وعل علميه اممه صل النثي وهوأن 

ة؛دم ،■؛ئ 
%٠٠%،ء  ٠٠٠



د1بالنمضسالإئرةواضمسا
٢٢١=ك==^=^=^_=دء^=ًٍٍٍٍ__ 

عليها»البالإ.\و»3مم هن النهي باب 

الحس، JL_1->حازم، جريربن حديثا مروغ، بن ميثاق حديثا — ١ ٦ ٥ ٢ 
همداوخمن!ارثا وت1؛ا: عاتؤ صق ، ٧٥١رموو لم، محال ماوت مئزة، بى الرحمن عبد 

ذض أغط؛ءا  'j\jإJبجا، أكالت، ثنألإ ض أغطتها إن مإنك س ط لا 
طةأذما«األ

د;ذهمداف،صمح)ح(ل>^؛؛١ آها-ا-بمتاءتحئمح، 
رحمد؛،)ح(ومصور يوص ض ئثيم، حدثثا الثعدي، حجر ن عث وحييني 

بنويوص عطو، بن سإك عن ثني، بن حماد حدئتا ايحدري، أبوكامل وخدثتا 
١^؛،عن نئزة، نن اوحمن همد عن الحن، عن كي خشاف؛ بن وهشام محي، 
جرير•دب بيض وملمم، علثؤ افث صل 

المجد؟إمامة طلب هدا ق يدخل وهل ئائل؛ هال، فإن t ١ ل 

وملم؛عليه اض صل للنى مال عنه الله رصي العاص أي بن ءث،اذ، فالخوا'--،؛ 
هدْلأن المجد، ق لهم إماتا فصار إئم«راا، ررأئت قال: قومي، اجعليإنام 

اللكن هذا، ل يدخل فلا الأخرين، عل ؤإئرة ثلطة فيها ي؛كون ولاية فيها ليس 
وهوأهلوالواح«_،، وقيام الإمامة لهده استعداد محدْ كان إذا إلا أحد الإمامه يأل 

الشروط.هده مراعاة من ولابد منه، اول هو من يزاحمه ولر لها، 

كتابت ائي والن(، ٥٣١رقم)التأذين، عل الأحر أحد باب الصلاة، كتاب داردت أبو حرجه أا 
٢(.١ رأ/ وأحمد (، ٦٧٣رقم)أ>ا، احد لا الازى المؤذن انحاذ باب الأذان، 



ارةالإمكتاب 
===^^=========^؛_=^^^=^٢٢٢ 

الإمامةعن له يتنازل أن منه وؤللب الإمام، إل ان إنأتى إذا مسألة! وهنا 
الحكم؟.فا مال، مقابل 

فإذاهذا، ق وترا-ح وثووما، اجد للمإدارة هناك يكون أن لابد الجواب• 
فليكن،افه إل ودعوته وعلمه قراءته ق الأول من محرا الإمامة ءلاوس، الذي هذا كان 
ويشرى.يأاع سلعه ليس الإمامة مقام لأن فلا؛ ؤإلأ 

آبوأنامه،حدثنا قالا! العلاء؛ ومحمدبن ثسه، أف ابوبكربن حدسا — ١  ٧٣٣
اضُصو ١^، عل يحك محال: ثونى، أف عن عن ١^، عد بن 

علافه! رثون يا \ثةد ممال عمي، بني مى ورجلان انا وملمم عليه 
عقلانول واف— — ررإJا ممال؛ دللث،، مثل الأحئ وقال عزوجل، اممه ولاك ما بعض 

ع1ته،ا.حزص أظ! ولا تأله، أحدا الممل هدا 

حاتم—؛لإبن -وال1مظ حاتم بن ومحمد معيد، بن اف عثد حدسا - ١  ٧٣٣
هلال،بن حمد حدسا حالي، بن قز0 حدسا المطان، معد بن عض حدثنا مالأ! 

ومعيوملم عليه افه صل البي، إل أقبلت أبوموتى• مال قال• أبوبريم، 'خذٌ 
تألئكلامحا ساري، عن والأحئ يميني، عن أحدمحا الأمعريئف، مى رحلان 
يا—أوت موتى آبا يا مول ررما مماو،1 ينتاك، وتلم عليه اممه صل والبي العمل، 

أننهةا،3، تا قل أطل٠نايى نآ بالحق ثالذيمم، ئلت،: قال: عدضينمب؟« 
ثلمست،،وقد مشه محث، مواكه وكأنأيظئ^ ئال: ١!؛^، يطل؛ان أمل معزين، وما 

ياأباموتىأنت، ادم، ومحن أرائه، عملنامى عل ستنمل لا— —أو: ررلن ثمال: 
^وام\جأيةمماذينجلي.



باباسضسالإمةواضمسا
٢٢٣=^=ًً=ًد=د=^صء=د=ص^ص^^^^ 

ماقال! موش، عنده رجل نإدا ومائة، له وألقى ايزل، قال! عليه قدم قل، 
قاَل:لأ1خلزةنم\منلإدش/يناص،صد، 

يمثل،حش أجلس لا قال؛ ينم، اجلس، ثقال! وزئوله، الله قمحاء يمثل، حر 
ثقالاللنل، مى الهيام ثداكزا ثم ثمتل، يه نأمر مرات، يلأيث، ورسوله اممه قصاء 

محومشتاأزمفىمشا'ل

لأن٧؛، بمب الدي الإنسان أن حمل دلل هذاالخديث: ق [ ١ ] 
ثمالأمر، لوتأحر لكن والكلمة، والإمرة الثلهلة يريد إنإ يهللها الذي أن الغالب، 

بأس.فلا فولأْ ص هدا الأمرأن وؤ رأى 
فانهالكفر إل الإسلام عن رجع إذا الإنسان وأن المرتد، قتل عل دليل وفيه• 

وسلم.علميه الله صل ورسوله تعال اممه قضاء هدا وأن يمثل، 
الله!رحمهم العلمإء فيها احتلفح المسالة وط٥ ينتتاب، لا أنه الخا.ي.ث،! وظاهر 

١يستتاب،؟ لا أو القتل، عنه رؤع نابح فان المرتد، يستتابط هل 
كلض لاستتاب قال! ش ومهم حال، كل 

فصل،من ومنهم '، ماهتلوهاار ليثه ااسثد.ل وسلم! علميه الله صل قوله لعموم حال؛ 
أوماأوالدين، ورسوله، اممه سن، مثل! يّتتاب،، لا فإنه عفليم بثيء ارتد إن فقال! 
ذلك.أشيه 

مصلمحهذللمثؤ ق رأى فان الإمام، نظر إل راجعة الاستتابة أن والصحيح! 
يقتلهبل فلاتنشئه، مصلحة ذللئ، ق يز لر ؤإن كاستت،، ردة أي ق الشخص استتاب، 

٣(.'  ١٧)رقم اش، ؛عن.ادِح يعيب، لا باب الخهاد، كتاب \ؤخ\وي.' حرجه أا 



ارةالإمكتاب 
 ==٢٢٤——

سيداإما محتمعه! ق قيمته له رحلا ارتد الذي يكون أن ْثلت واكلحة حال، بكل 
تقتفيرثإ فهنا جاهه، ق ثريئا مسدا أو علمه، ق مريئا مسدا أو ماله، ق مريئا 

يملفانه الماس وأثا ئل، الكفر عل أصن فان أيام، ثلاثة يهل أن اكالحة 
فرتدالماس، يتلاعب أن س وأصلح للأمة، أيكي هدا لأن نمت،؛ إذا الردة بمجرد 

مقال.مقام ولكل الإسلام، إل عاد بالقتل عليه حكم فإذا أحدهم، 
تعاليمهق قصرنا لكنتا الماس، عامة س أعجمئا الرند كان إذا قائل؛ قال فإن 

فهلبمثل؟•فارتد، 

ردتهعل أصر إن ثم له، نبي فاننا جهل عن ردته أن علمنا إذا فالحوايه؛ 
كانالرجل لأن علم؛ عن كانت، الرجل مع عنه اممه رصي معاذ قفية تكن قتلناه، 
يحرفونكإ والثلأم الصلاة عليه الرسول يعرفون واليهود ارتد، يم فاسلم تأوديا 

أبناءهم.

عليهاض صل الني ساب أن إلا كان، ذنب ياي مقبولة توبته فان كثر ض وكل 
محس،لكن لم، مبانه وعتكم توبته، يمل فانه تاب ثم بسبه كفر إذا وملم آله وعل 

اللهلرسول بالمار وأحدا وملم، وءلآله عليه اممه صل الني لعرض حمايه يمل؛ أن 
وتكمثه،نعئله، لم، مفهو التوبة بعد قتلناه ؤإذا وملم، آله وعل عليه افه صل 

ا.لسالمين.مع وندفنه عليه، ويصل 

يملا<،حتى أنزل ارلأ قال: لأنه عنه؛ اممه رضي معاذ قوة عل دليل هدا: ول 
معهلأن الماس؛ س أحد أمام ينهزم ألا الحق معه كان إذا ان للأنينبغي وهكذا 

إحقاقق حر ينتأ أن الحال تقتنفى قد ولكن بمغلوب، وليس غال_إ، والحي الحي، 
مقال.حادثة ولكل الحق، لمصلحة الحي 



ب1سضاسالإ4ارةدرسمرئ
٢٢٥ٍٍٍٍ=^ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ=^^^ءءٍءٍ=ًٍ^ 

uU  ^سرضورةالإنارة ؛^١

القث،حدسيأيسعيببن بن ئع1_، بن اللمك عبد حدسا — ١  ٥٨٢
عنائاوثبنعمرو، عذبي حدشيريدبذمحبيب، المحن،بذتند، حدمحي 

ااممه رثول يا هلث،ت هاو! در، أي ص الأكتر، حجإز0 ابن عن ١■^^؛^؛، يزيد ابن 
٢^١دامحاذئاإنك،س، 

علتهامحى وأدى بحمها، أحدها مذ إلا وئدامه، حرى القياْة يوم ؤإي أماثه، 
؛.١١((فيها 

يستحييولا به، ويصرح ااس، محي وسلم عليه الله صل النبي كان هكذا [ ١ ] 
فضربيستعمله، أن وملم عليه الله صل الني من طلب عنه اض رمحي فأبوذر منه، 
أبارريا قال! ثم انتبه، بمنكبه صرب إذا فاته أكثر، ينتبه أن أحل من منكبه؛ عل بيده 
الأمانة،أمرين! محن فيه ^iJ عمل كر لأن ١^٥؛ الرمل! شرط ومن صعمج® إئك در! 

]اكصص:آ"اا[،آلآميرن٠ه آليئ آسثقجنث من حر ؤإؤى تعال! اممه قال، ك،ا والقوة، 
أمانته،ق وملم آله وعل عليه الله صل النثي، يقدح وب أم؛ز،، عنه الاله رضي ذر فأبو 
أنلايستطع لكن أمينا كان ؤإن والضعيم، قويا، ثريدرحلا والإمارة ضعيف،، لكنه 
بالواجب■يقوم 

أنيمكن فلا أمانه كاسن، ؤإذا أثاثه؛؛، رءؤإئبمأ وسلم! عليه اممه صل قال، نم 
عملأي عل أحد يول ألا الأمانة! —وافه— وهكذا ضعيف، أنك أعلم وأنا أوليك 

من—وهناك ثيء عل أحدا يول الإنسان وكون والأمانة، القوة ق له أهل وهو إلا 
حيانة.يعثر الثيء— مذا القيام ل منه حير هو 



ا)0الإمكتاب 

ؤمايلالحق، يقول وأنه وسلم، آله وعل عليه الله صل التي صراحة هذا• ول 
يتأير.سوف عنه اممه رصي ذر أيا لأن مقابله؛ ولوناثر يه 

هدانقل ذر أبا لأن النقل؛ ق عنهم اممه رصي الصحابة أمانة عل دليل وهيهت 
عليهاممه صل الني أمانة من درنا أخذوها وقد كذلك، وهو ه، نفق الوصف 

عليهأنزل تعال اف إن حتى فيها، وأقواهم أمانه الماس أشد لأنه وسلم؛ أله وعل 
ؤأقممقعقه أثث أنمم لدوئ دمل نإذ ؤ تعال! اممه قال الأمانة، ق غاية هي آيايت، 
محآسآلناس وءن-يى نديي ماأثه سسلك> ؤا ؤقلغى أق، ؤأي لسك ءشه 

مماشيئا محمداكاتم لوأل عنهات الله رصي عائشة تقول ]الأحزاب؛م؛'؛[، ه عنشنه أي( لص 
وصدقت!.، ٠١الآيةرهذه لكتم عليه اممه أنزله 

قولهس وسلم عليه الله صل المبي حياة يرموا عنهم الله رصي فالصحابة 
عنهم.افه رصي أمنا القرون أعظم وهم أمناء، فكانوا وفعله، 

وثدامة،خري الؤيامة رأيوم الإمارة أي• اارإءأاار ت وملم عليه افه صل قال نم 
سسواها ما بالإمارة يلحق وهل فيها"، عليه الإي وأدى بحمها، أحدها مى إلا 

الولايات؟.

مزيفهشهادات الن،ينيقدمون أولمك عل فيخثى هذا وعل نعم، الظاهر• 
فإتهمالشهادات، هذه عل مبنثه ولايات يتولون يم ذلك، أشبه وما والرشوة يالغش 

الماسمحاور ما أكر ص وهزا وندامه، خزيا القيامة يوم وستكون حمها، بغ،ر أخزوها 
وغثرها.الاختيارات ق حش ء مي كل ل العز من 

(.٣٢• رقم)٧ الأحزاب، محورة باب القرآن، ضر كتاب الرمذي أحرجه 



٢٢٧و1بضاسابمدةبغيفمورة 

وبإ؛بمضمئ،قاو
يننيورب،صمماضينمبج

^٥١صل  ٠١٥١وئوو أف دو؛ \لي ض أسه، عى ا-كثابي، ؛ -^11أف نن ت\إ عن ١^-؛،، 
الت شي أحب  ١٠٠، 1Uأحب وإل صعيما، أراك إف در! أنا رريا ئاو: وسئم عثه 

يمءاثاو ولايوئن اس؛ن، عق ئأمرو 

أحبما  siuأحثر ؤإف ررإفأراكصيما، وطم: عليه اممه صل قوله ق [ ]١ 
صيما٠٠،أراك ررإق قوله؛ ل أمره ذتهوين منزلخه، ل رئعة ثم لأمره، موين شيُت 

افهرسول أن ونشهد نعلم ونحن لئمجي؛'، أحب ما لك ارأحب قوله! ق ورقعته 
أحدكمإص ارلا القائل• لأنه ه؛ لفمحبه ما مؤمن لكل بمب وملم عاله اف صل 
إيانا.اكس وهوأكمل ف«رُ تحي ى لأخيه تحي خر 

وسلم.آله وعل عليه اممه صل المي صراحة عل دليل هذان قفي 
وءلآلهعليه افه صل الرسول له قال حيث عنه؛ الله رصي ذر لأتجا منمة وفيه* 

الميقال كا الرجل، مناقب من هدم فاو لضي«، أحثؤ ما للث، أحب ررإق وسلم؛ 
مول:أذ صلاة دثر"كل ق لأتاو.عن لأحئك، !ف مناد! رريا لمعاذ: وسلم عليه الله صل 

إثاالزلع لأن إمرة؛ إل بماج فلا الواحد أما اس؛ناا عل يآمرف ررلأ وقوله! 
كتابت لم وع(،  ١٣)رقم لأخيه..، محب أن الإيإن من باب الإيإن، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

٧(.١ ة/ )٥ رقم الايان..، خصال من أن عل اس باب الإيإن، 
بابالهو، كتاب ت اني والن(، ١٥٢٢)رقم الاستغفار، ق باب الوتر، كتاب داويت أبو أخرجه )٢( 

٢(.٤ ٤ )ه/ وأحماJ (،  ٠١٣ )٤ رقم بمو الدياء 



اخالامكناس 
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قال!لدلك بينهإ، يثمل أمثر إل محاجان المتنازعان فهذان فاكثر، اثن؛ن ب؛ن يكون 
له.منانع فلا الواحد وأما امحزرا، عل ارلاثآمرل 

الصلاةعليه الرسول ماْ اليتامى مال حتى سم" مال دول؛ق ررولأ وقوله• 
اليتامىوأموال اليتيم، مال ق يمرط أن فيحشى صعيم،، لأنه يتولاها؛ أن والئلأم 

الخيانة.ق وعقوبة إمإ وأسدها احتراما، الأموال أسد من 

٠٠٠



٢٢٩. امهقبما>مج.اسمواسض ضن وابفسةالإئم 

اتجانووهمؤبؤ انمادو الإ^ هضطة باب 
هنيهزالنسمة عذإذحاو واس بالوهية الرهق ض وال،ءه 

ثالواتتحد؛ وابن حرُب، بن ورمد ثننه، م بن أبوتكر حيكا - ١  ٨٢٧
دثر-،صموينم،صاين خثكاثنينيصمو-هم:

ؤقوسلم، علنه ، ٧٥١صل البي به هيأو وأبوبكر* يمم ابن "مال عمرو بن عنداممه 
علافه عند اكسطيرئ ارإن ت وسلم علنه افه صل افه رسول محال دال~ت زمر حديث 

ورا'ال}وما وأخليهم 

علنور من منابر عل اأمسءلين أن الحكم! ق العدل ضل عل يدل، كثا [ ١ ] 
يميناشموخم.

مال!اليمين ونحالم، تغاير سإل هناك يكون أن يوهم اليمين ذكر كان ولع 
ومحوة•وبركة وحثر بمن أتم،ت بم؛ن®، يديه رروكلتا 

ولوا.وما وأهليهم حكمهم ق يعلءلون الدين بأمم بيتهم رراأمسهل؛ناا وقوله! 
قالحائر هو فالقامهل الخامحلئ، صدْ! والمحطئ القاسهل، صده! والممعل 

عمد،عل الخطأ _J^_، والخاؤلئ! العادل، أي! الحور، هومزيل والمسعل الحكم، 
معفوعنه،غير لخاطئ وا معفوعنه، فالمحطئ عمد، غير عن الخعلآ مرتكب والمخهلئ! 

مأرور.معام، والقامعل مأجور، مثاب عل والمق

أؤسنآ إن لا وتعال! تبارك اممه قال القرآن، ق وكلها 
[،VU^U-i]آهطمزه إلا ءؤلا تعال! وقال المحطئ، وهزا أنثثادأه 



اؤةالامكتاب 

بجبأقن ُؤإة تعال' وقال عمد، عن الخطأ ارتكب الذي الخاطئ وهذا 
[Jijlil :،٤٢ ] ١ لالخن:ْ •>ءلثاه لجهنم ^٠١ ١٥آلثمثلؤث ؤوأثا ت تعال وقال العادل، وهذا]

هوالخائر.وهذا 

حزملة،حديي وم،، ابن حدينأ الأيئ، تعيد بن هارون حديي —  ١٨٢٨
أثش؟خز ممالن: ثيء، عذ ئثأخ عائثة آيغ : ماJ ئة\ط نن الرحمن عبد عى 

هذه؟^١^؛ ق ٣ صا->بكلم كال ين ممالن: مفن، أهو مى رجل مملت،ت 
واإعدالبعثر، منطه البعثر منا للرجل ليموت، كاف إف ثنئا، منه مننا ما ممال: 

معلالذى ينثعتي لا إيه أما ٥^١للم،: النفمه، معطيه النقمة إل وعقاج ١^، كنطته 
وتلمعثه اممه صل افه رنول مى تمنت، ما أحثوك اف أحي ؟كر أف بن محمد ِق 

وثنعش، مائمJ عي شو شنئا أض أمر وومى مذ سا؛"١^٠٣ محي ل بمول، 
ا.مهءا مارني بمم شنئا أمرأمتي من وير 

حازم،بن جرير حدثنا مهدي، ابن حدثنا حاتم، بن محمد وحدش - ١  ٨٢٨
عذعائ،ضاتيصلالهُء

وتالم،دمثذه.

وعلآلهعليه اممه صل النبي عليه دعا فقد الأمور ندبيد ل عليهم شى فإذا [ ١ ت 
غثرق وهذا به، يرفق أن افه دعا ففد تيم رش ؤإذا عليه، تحال افه يشي بأن وملم 
شىؤإن هذا فإن والتعزير؛ التاديب ائل كموالزجر، الربع فيها يتحئم التي الأمور 
وماالأذى عن والكم، الخير ينقبها المشمة هذه لأن حم؛ رافق الحقيقة ق فإنه عليهم 

هذافليس له تأديبا صيق حبس ي وحبه غرما منتديا أحذ واليا فلوأن ذللث،، أشبه 



uU  سةUVI ،، اارققبا1رهية.على اسدروا؛،هث..
٢٣١===_=====__ق_=^^ٍٍ=د 

ولكلتأديبها، فأحسن الأمة أدب من باب من هذا بل الأمة، عل الثمة باب من 
مقال.مقام 

بالناسالك، فمهلا، ومحلريما وعرا طريما رأى الأمر وئ لوأن ذلك،ت مثال 
اففيشي لهذا، لاداعي لأنه عليهم؛ ثى إنه فهنا^١^ السهل، وترك الوعر، الطريق 

به.اف فثرفق حم، رافئا لكان الممهل الهلريق حم ملك ولوأنه عليه، 
التس،ر؟.صابهل ما قال فإن 

مالا الماس بعض لأن )الومط(؛ العتدلون ورا0 هوما الضابهل يلما! 
يكون.ما أرقق لوكان حتى مطلما، ال٠الهلان يعمله 

القليليشمل ش؛ئااا أمتي أمر من وج ررمن والئلأم! الصلاة عليه وقوله 
شيئاوئ س وكل أهله، ق والرحل مدرمته، ق الدرمة مدير حش والكمر، 

الباركةالدعوة هذه عل محمل حتى عليهم؛ اف ولأم يمن يرفق أن عليه فالواحبح 
به.تعال اض يزقق أن وهي؛ وملم، آله وعل عليه اض صل المبي من 

بالغه؟صعوبة الهللأب عل الأمثلة تمعيّ_، ذلك؛ ق يدخل هل قائل؛ فإذاقال 
كانإذا لكن هذا، ل يدخل قد بالغه صحوبه الأمثلة تصعسم.، فالخواب؛ 

فلاالمهمل عل إلا صُتا يكون لا وأنه واضحا، بياتا الأشياء هذه لهم بى قد الأستاذ 
يُِ 

بمر•

مماذلك وضر محه اممه رضي ءث،ان عل تاليبه فهي: ذكر أف بن محمد فتة وأما 
معلوم.هو 

العداوة؟.سب، صاحبه فضائل كتم من حكم ما مسألة! وهنا 
إخفاءلأن ؤإثم؛ عدوان فهذا فكتمه عنه مسل فإن تفصيل، فيه هذا الخواب؛ 



ا)ةالإ4كناب 
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منيعلم مالكن يسكت أن حرج فلا ينال أن بدون وأما الرذائل، كذكر الفضائل 
الرحل.هذا 

^^نصالحالأن؛ي،يتررأىسودوْ
يتهملا حتى الخثر يبين أن الخال هذ0 ق عليه فيجب خرا، منه يعلم وهو بسوء، 

عزافه قال كعا الجق، يقول أن الإنسان عل محب ولكن الإطلاق، وجه عل بالئوء 
ولأبمرشظمألمنط A وييزى حمرأ ^١^١ أؤ;زنت> ؤ وجز؛ 
لالأندة:ح[.ه لبتموئ هوأنرب أعدلوأ مدوا ألا يجة؛ بعضهم أي* ه م ثنثاذ 

رمح،بن محمد وحدسا )ح( لنثؤ. حدسا نعيد، بن قتيبه حدسا ~ ١  ٩٨٢
مال؛اثه وتلم عثه ، ٥١١صل اا1؛ل عن عمن، ١^ عن ثابع، عذ الليث،، حدسا 

حى اثس ء الدى ء ذق، ص ث1ؤول ذظ' ه م رر1لأ 
علرانه والناْ عنهم، وهومنوول سه أهل عل رغ والرجل وعقه، ص 'نؤول 

عنه،وهومنوول نيده مال عل رغ والعبد ْسؤولآعئهم، وهي وولي*ْ بنيها بنت، 
منلإ،ثمحأشلصنث.ا'ا

كاتواثل،مناأينءأيني؟.لاآ1ذائلئائل:إذا 
طبقات،؛الرعاية وأن ذلك، بهز وسلم آله وعل عليه اف، صل النثي إن فيقال؛ 

البلدوأمير لكها، الأمة عل رغ فالخليفة أحص، ورعاية خاصة، ورعاية عامة، رعاية 
فهيوولده، زوجها بيت، ل راعية والرأة أهله، ق رغ والرجل اللي، عل رغ 

الأعلوالراعي رعيته، عن ؤولا ومراعيا مما كل يكون أن فصح متتوعق، رعايات، 
الخليفة.هو؛ 



..بالوعية.١^ اتجانرواثذملي وعقيبق العائل الإمام فضيين باب 

ئ،هممينني.)ح(زهو
)ح(اثرث~. ابن —يعني! حابي حدسا اقى، ابن وحدسا )ح( أبط• حدسا تحر، 

ض، ٥١ض ض كي اكطان-؛ -بمي: قش _، ئن اف؛، محي زخدنما 
زخدضم؛قاَلأ:طكاؤائينز:د.)ح( مح)ح( 

راَع،بى محثد وحدش رح، أيوب• ص حمعا إنناعين؛ حدثا حرب، بن رهثر 
بنهاروف وحدسا )ح( •ءنيل ابن —نجي: الصحاك أثوثا يديك، ر ابن حدسا 
عمن،ابن عى ثاؤع، عن غذلاع كل أنامة؛ حديي وسم،، ابن حدسا الأيل، تعيد 

Jالإإ.عن الفيث،، حديث متل 
؛؛،،،١١عتيد عى نمر، بن الu، عبد حدسا بفر، بن الخنس وحدسا قالآيوإنحاى: 

يابع•عن الئب، ، ■؛^■؛J-5٦٢ عمر،:ندا ابن عن ثاؤع، عن 
نعتد،نن  USأزن،، نن قش، نن قش ^٥١ - ١٨٢٩

قال؛عمر، ابن عن دينار، بن افه عبي• عن جعم، بن عزإنناعتل هم حجر؛ وابن 
ابنأحوثا ثنى، بن حزمله وحييني )ح( وتلمم. عه ؛، JJ؛صل افه رثول قال 

ننمعئقال: عنأئيه؛ اف،، عند نالمبن عن شهايتح، ابن عن يوص، أ•ءمفي وف، 
وزادِقعتر- ابن عن ئاسر، حديث، وتُر يقول؛ ونئم علنه اممه صل افه رثول 
عنؤةنّؤول أبيه مال و زلع ررالرجل محال؛ ين• أيه وحتنغ قاو: الزهري: حديث 

1ءثته«.
سَََ ِ 

بناممه عبد عمي أحري، وف، بن الرحمن عبد بن أحمد ذخش - ١  ٩٨٢
حدثهسعتد، بن عزم بكم، عن افارث؛ وء-صوبن محام، رجل أحثري( وف،، 

المش•بيدا ونم، علنه اممه صل الئ عن عص، ن اق، عند عن 



اخالامكناس 

عادمحال! الخثن، عن الأئهط، آبو حاوس1 قروح، بن شتبان وحدسا " ١٤٢
إينعقل! ممال فيه، مات الدي مرصه ق الني يثار ن معقل زياد ن افه عبتد 

ماحتاة ل أف علمت، ثو وسلم، عليه افه صل اطه رمول من سمعته حدسا محلثلث، 
اطهعلدينرعيه من راما يقول! وسئم عليه افه صل افه ننول تمعت إي حدسك،! 

أ.الحنةاال عليه اطه حرم إلا لرعسه وهوعاش يموت يوم يموت وعي؟ 
يدكرهأن عنه اطه رصي معقل فاراد ولاية، له صار زياد ن افه عقد [ ١ ] 
قيءأوبكمان منه، أفضل غيره ميء بفحل الرعية يغس لئالأ وحل؛ عر بافه و'؛ثوفه 

الغش.أنولع من ذللث، غثر أو هوأفضل، 
الراعييثمل رعيه'' اطه برعيه عبد من ررما والسلام! الصلاة عليه وقوله 

بتته•أهل ل الرجل إل يصل حش دونه ومن لءلان~، ِوهوالالأعظم 
قالمعاصي أهل نحليد يرون الدن الخوارج مدهب، عل يدل هدا قائل! قال فان 

الخنه((؟.اطهُعايه >ر-مم لقوله! المار؛ 
المعصيةهدْ أن يقتفي ما وآياته الوعيد أحادي.ث، ق ياي أنه هدا! فالخوابهعن 

يمدأن يجب الصوص بعض من يفلهر الذي الظاهر هدا ولكي الخلود، توجب 
حبةأدنى أدنى أدنى قلمه و من المار من نحرج أنه عل الدالة الأحرى بالمموص 

حرمان.ومطلي مطلق، حرمان الحنة حرمان فنقول! هذا وعل ؛، إي،انرمن حردل 

فيه!تحال اطه قال الذي وحل عز بافه بالشرك إلا يكون لا الطلي فالحرماذ 
[.UY;oJijU.I]ه ألئار وماوينه عؤ أش حزم سد ائه ينرك من ؤإدهُ 

كابلم: وم٢(، رقم)٢ الأع،ال، ل الإي،ان أهل تفاصل باب الإبجان، كاب الخاوي: أخرجه 
٣(.٠ ٤ رقم)؛A؛/ الثفامة، إثبات باب الابجان، 



اسدلوءٌتاتجاضواسضاضوطمسب.

الكفر،معاصيهم تلغ لا الذين العاصي أهل عل يكون الحنمان ومطلي 
الحنة.إل مآلهم يكون ثم يثرا، ولوزمنا حزمان مطلق فيحزمون 

الحنةلحول فيحرم الحرمان، مطلق هو الذي الثاف القسم من الحديث وهذا 
الحنة.يدخل ثم وحل، عز اض يعلمه ونتا إل 

الغش؟.اسحل إذا الراعي حكم وئ قائل: قال فإذا 

عليهللرسول مكذب فهذا غاش أنه يعلم وهو الغض استحل إذا فالحواب؛ 
والشلأم.الصلاة عليه الرسول بتكذيبه فيكفر والثلأم، الصلاة 

الخم،عن يوص، عن رريع، بن يزيد أحأريا يش، بن عض وخدئناة - ١ ٤ ٢ 
وزاد:الأشهس،، م حديث، بمثل يثاووهووجع، بن ننقل عل زياد ابن يحل محال؛ 

؛.١١^^،لاْأكن أز: لحدتك، نا قاJ: ١^٢؟ قي، سا م ك ألا 
يهفنغثرْ حدثه أوأنه فنسوا، حدثه أنه محتمل، ا، حدثم، ءألأكنث قوله: آ ١ ] 

ثمرنحد ، كيفويقول: يوبخه، أن يريد لكن غيره، ولا هو لا محدثه ل؛ أنه أو إياه، ومحلنه 
عنه،اممه رصي ار يين ننقل المحاب نصدق وهتا ا حدثتني،؟ قد وأنت الأن 

أول،المحاي غير ق احتإله نجعل كوننا لكن هذا، ومن هذا من وارد والنسيان 
أوفيجنه، عليه سلط ربإ لأنه صحته؛ حال ق به لامحدثه أنه تقتضى، فالحال وأيصا 
هن.ا.أشبه أوما يقتله، 

مطلما،كتإنا كتإنه محوز لا زكن ه، نفعل حاف إذا العلم كتإن جواز ففيه: 
بهآخرين.محدث، م، فلاثنلنه، محيه 



ارةالأمكتاب 
ً_=^^^^^^^ٍ=ًٍ__ء=—^٦٣٢ 

ييىينإ;رابم؛ؤمحندينام،ىو
صقتادة، ص حيينيم، هشام! بن معاذ حدسا الأحزان! وقال أحمذثا، إسحاق! 

إفدٌالثئتجل• مرئي، ينبمارِفي مغقل عل لحل بذزياد اش محي أل ت الملح أف 
عثه١^ صو اف زتول تمم، به! لمًأحدثك اآزت ق أو Jزلأ يثدث محوثك 

^لأمحهدمضإلألمْ:نلإ،
ثيمه((لاا.

انهيإسحاى، بن يعقوب حدسا المس، مكرم بن طأ ١—وحدسا ٤ ٢ 
زيادبن افه محي قاتاه مرض، بمار ثى معقل أف م؛ حدش الأسود، م بن سواده 
معقل.عذ الختن، ثحوحديث، يعودْ، 

م

مايت،فيمن وهدا وهوغاس، ماُت، فيمن الأول، لأف الأول،؛ من أشد هدا [ ١ ] 
محس،نقول،! الخدين، هدا وعل والنصيحة، الغش ب؛ن منزلة وهناك لهم، ينصح ولر 

النصح•ل لهم يبجل أن لممتن المأمور من شيئا ول من كل عل 
النيئكان كإ الصلاة ق تيم يسثر أن عليه فيجب، المجد، إمام دللث! ومن 

والقعود،والجود، والركؤع، القيام، ق يصل! وسلم آله وعل عليه الله صل 
الخإعةق صل إذا لكنه يمصر، أو يهليل أن لن قم فهو لوحده صل إذا فالإنسان 

أمكن.ما السئة  ٢٠٦٢ثح أن محس، 
سورة؛سأقرأأي ! — —مثلا يقول، حينؤ الأئمة، من ممر عنها يغفل نقعلة وطْ 

الخمعةفجر ق فاقزأ ٢[، • ]الزعل: ١^١^^ ين بثز C ^٧ ١٠يقولات تعال الئه لأن 
زلزاتاهآلأزم، رلزك ؤإدا أئزأ! ا ١ : dUy]\ه أن وؤهل الجدة ؤ من بدلا 

بإتأل أن يريدون وراءك الدين لأن إليلث،؛ ليس هدا فنقول،! والحاديايت،، ]الزلزلة:١[ 



.._. yijعلى العانرواكث وعقؤية اسإدو الإمام كيلة باب 

ماعل ثري لا وقيل! مح، القنة به جاءت ما عل يزيد أن لوأراد أنه كإ الئنة، يوافق 
فاقشرك صل كنت إذا أما شث، ما فطول لفك صلست فإذا الثنة، به جاءت 

وملم.عليه النه صل الني منة تقتفيه ما عل -م سجر أن محب وأمين، وئ 
بعضفإن والإنسان بالجدة الحمعة فجر  ٢٠٢-صثيئ، إذا قائل؛ قال فإذا 

ذلك؟.الخإءةلأيليق 

جعلقد قافه اجلس، عليه! يثى الذي للأنمان يقال لكن يه، عإرْ لا نقول• 
قوهدا عليه، يوافق لا فهذا أجالكا من الئثة ثرك أن أما القيام، عن بديلا للئ، 

يعرف~لأته القراءة يهليل ألا الإمام ورأى محصورين، كانوا إذا لكن العامة، اجد الم
يه.باس لا فهذا أحوائ-»إ~ 

ثوأو أو 

ألائس؛ حدثنا حازم، بن جرير حدسا يروح، بن شيبان حدثنا ~ ١  ٠٨٣
علذحل ومئم~ عليه اطه صل النه رسول أصحانم، من ~وكال عمرو بى عائد 

يقول!ومئلم عليه اطه صل افه رمحول( سؤعتح إى بمي؟ أي ممال،ت زياد، بن عبيدافه 
هإJناأJتامنحالإاجلز؛ ممالثة؛ منهث؛، يعوق ٥^١^^ الخطئه«، ثر١^٤١۶ 

كاثتاإو؛ا دحاله؟!  ٢۴٧كاس وهل ممال؛ ؛، Isijعثه اطه صل محمي. أصحانمج 
النخاَكمحاوفينيبإلاا.

أنإياك قال؛ ولل.للث، هؤلاء، من بأنه يفرض ررالح2لمةاا قوله؛ الشاهد؛ [ ١ ] 
يسأل.ولا يبال ولا الماس، ءئط-،ا الذي الءلالم هو والخشة؛ منهحآ، تكون 



الةالإمكتاب 
==ءٍد==د=_==^ً^=^^=ٍ= ٢٣٨

وابسضااااص

حيال،عذم إبراهيم، بى خدثثاإنهاعتل زلا رمربن وحدش - ١  ١٨٣
يوم،داث ونئأ عليه اممه صل الله رسول فيثا قام قال؛ ميرْ، أتجٍ، عن زرعه، أبا عن 

ائمامؤثوم بجيء أحدكم ألفير؛ا ررلأ قال! يم أمْ، وعفئم ئنظمة، العلول قدكن 
هدشظ، لك أهلأ، لا ه11ول: أض، ،! ujlننول :ا مول: ئذ\ئ علئممهثلإئ)ه 

يمول:حمحمه، له قرمن زقسه عل القيامة يوم يجيء أحدمحم لا أنلثتلث،؛ 

ضاأض،هول:لأأقلأ،ف
^٠؛^،لها مش رقسه عل القيامة يوم يجيء ألف؛راأحدٌقم لا أبمئك؛ قد سسا، 

^بمالث،،لأمحسقإ
^ئولافاأض،ها/ل;لأأممك،

يائمول! صامت،، رئثه عل الماثة يجيءثوم لاملأأحدكم قدآيلثلأ؛ ثقا، للئ، 
هدأبمتك،«لال^1، أغثني، ذشمذ\ف\ 

المراثيمن الأموال أنولع الحديث، هذا ق وسلم عليه اض صل البي، يكر t ١ ت 
والأمتعة.والحيل 

القيامةيوم غله~ ~إذا الإنسان به يأق والفضة، هوالدهس، الدي والصامت 
آلهوعل عليه الله صل الني من فيطال بالله، والعياذ الماس، ، juبه ؤئزى رقبته، عل 

فقدالحكم بلعه ومن هدآبلثتاك،اا، ثقا، س، أهلك، ®لا له: فيقول يغيثه، أن وسلم 
الحجة.عالمه هامت، 



٢٢٩ذ،مي«ااموو غم باب 

له.الشفاعة هنا: Jالإغاثة اراد ررأغئنياا وئولهت 
الغنيمة؟من غل بمن خاص هدا هل هائل: قال فإذا 

ابناف عبد حديث ول ، غلول المال هدايا أن الحديث ل ورد فالحواب: 
أنفيحتمل ، إئ أهل.ي وط؛ لكم، هدا وقال: رمع، ثم عاملا، بعثه الذي الليية 

فهوغال.حق ادسالمين؛غثر مال من أحن. من كل العثول: ق يقال 
عقوبةله هل،ا لأن ٠^٧؛ شخص من شيئا عصب من ذلالئ، ق ياوحل ولا 

اشطوهه ظلها الأرض مى ثمرا اهتهغ ارس والثلأم: الصلاة عليه الشي قال خاصة، 
؛.أرني،؛رأاااشح مى القيامة يوم إياه 

مئتياليوم 7يذا أتص وكننت، يوما، العمل عن نحلفنت، إذا قائل• قال فإن 
منها؟.أنحلص فكيف ريال، 

لر~ولو الوا-صح هو فهذا الدولة حزينة إل تزد أن يمكن كان إن فالخواب: 
أحرىباعمال هدا أعوض أن أريد وقال: يمكن، لا كان ؤإن المؤول"، يعلم 

-ها.يتصدق أن س أحن وهو طسب،، فهدا تلزمنى لا 

٤(.٢ ٤ )ه/ أحل. الإمام أحرجه )١( 
الإمارة،كتاب لم: وم(، ٢٥ ٩٧رقم)لعلة، يقبل لر من باب الهبة، كتاب البخاري؛ أحرحه )٢( 

إ^٦(.s^Tyرقم)العإل، هدرا نحرم باب 
كتابومسلم؛ (، ٣١ ٩٨رنم)أرضن، محع ق جاء ما باب الخلق، كتاب؛دء البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٦١٣٧/١ ١ رقم)٠ الفللم، نحرم باب اياقاة، 



الةالإمكتاب 

أييرص ئ1عو(، بن اوحم عند ثننه،-خدئ \ئا بن آبوبكر وحدسا — ١  ١٨٣
بنومارْ حيال، م ص جرير، حيى حرُب، بن رمر وحيلي رح( حيال- 

■حيال•بط عى 1ماط، حديث بمش هميرْ، أي، ص ررعه، أيا ص حمعا المغماع؛ 
حرب،بن ناثإل حدثنا ^^٠، ١٨١١صحر بن معيد بن أحمد وحييني ~ ١  ١٨٣

ى-،صوب،صمحينسصمئينy خدشامح-ثني: 
الغلول،ذننذأ علة افه صل الله رسول( ذكر ت قال، هزيزه، أي عى جرير، بن عمرو 

بنحؤقحدسا محييه، دللئ، بعد عش سمهستإ يم حماد! قال ا-قدث؛ واهتص قعفثمه، 
■عاJتثاثئةأئوب.ن١

حدسامعمر، آبو حدسا حراش، بن الخسن بن أحمد وحييتي ~ ١  ١٨٣
أيعن نزعه، أي عن خثال، نن تعيد ئن عش عن أيوب،، خدئنا عندالزارُث<، 

•٢٠^•^-بم وتلم، علة الله صل الني عن منيرْ، 



J_lb_،u_ub
٢٤١ًتث=ث==ء=^^^====^ء^= 

ضااأهد،ا4اضأو

ئ،نصامح،ؤاينممح-ناشل
محيهذم ص ١^>؛،، ض محك، ئن ئفاف ه قالوا: _؛/-؛ 
بماللا:١^، من زي ننله؛ اللآ-ظه ضل 1_، زئوو انقنثو قال: الثاعدي، 

زثدائدا٣، ثآل: قدم قو الئدقة-؛ م غثن: \و ء/ذجأ -؛IJ ١^ الن 
وأثنىاممه ئحمد ا1ئآر، عل وتلم عليه اش صل اش رسول محمام قال: ل، أهدي ل؛ 

زهثد أقلا في؟أ أئدي وهدا م هدا ققئول: أبمثه، عامل لأل »u نقال: ظه، 
وشيششمحثدهْلأضأي-ضبجأهىأكأملأ؟ 

أوبمنهلارعاء، من عتقه عل ؤيمله المامة يوم منهاثقاإلاحاءبه أحدمنفم ينال 
هزررالئهث قال: ئث إبهثه، ب عفت رأينا حش يديه رقم ئئ أوثا0سم«، حوار، لها 

قغث؟«وتيااو

ءإد0الإنسان به يعاقب العامة الأموال من الغلول أن عل يدل هذا ]١[ 
شرحقالعامة المسلمين أموال من كإأحد لأنه مناسبة؛ الواير ق والعقوبة العقوبة، 

القيامة.يوم الناس ين به بمضح أن المناسب من صار 

كالذينياحدونحا، لريحملوا أعإل عل ياحدون الدين القوم أولئلث، هدا: ومن 
وماأشبهلريعملوا، وهم ميدانثة أعال عن لرينتإ،بوا،أوياحدون وهم الأنتدابات عن 

القيامة.يوم به سيأتون ياحدونه ما وأف غالون، أمم لاشك، فهؤلاء ذلك، 
يفابماْ اجتهد ثم رام، ثلاثة ل انتدا;ا الموقف أضلي إذا مائل: ئال فان 

ذلك؟.حكم فإ بيته، ق الئالث، اليوم ي حلس ثم يؤمن، 



الأ4_ااةكناس 
======^===ٍ=^^===ن==^= ٢٤٢^=

علصرر غر من الدة من بأقل وأماه لعمل، يدن، كان إذا فالحواب؛ 
منأقل أحدا لابملون إمم قيل: وقد باس، فلا العمل ل حلل غر ومن المراجض، 

الأخطارويتحمل افر ويبلده يغادر أن لأحد يمكن لا لأنه الانتداب،؛ ق أيام ثلاثة 
أقل،استغرنم، ؤإن أيام ثلاثة الأنتدابايت، أقل يعطون فهم فقعل، واحد يوم لأنتداب، 

'اسممأنإ.هكدا

المؤّسسادتإ؟.مندوتج؛( إل يدي ما ذلك مثل وهل مائل؛ قال فإذا 

وهوله أهدي ~إذا الشخص عل محبا ولهدا الثؤع، هدا من تحم، فالحواب؛ 
يئد0.أن - له فاهدوا قوم عل عامل 

الخمعثة؟.إل به يدهبؤ أن له هل قيل؛ فإن 

أحده،أنه فرض لو حتى حرام، هذا أل فج يم أن أحل من يرده؛ بل قلنا! 
^؛٥.أن فالأفضل بدله، يرد أن ؤيريد 

للمعبينءالطلاب، هدايا حكم وما قائل؛ قال فإذا 
منالهلالب، وانتهاء الاختيار انتهاء بعد كان إذا أنه فيها نرى الذي فالخواب؛ 

أثناءق كان إذا وأما الخيانة، س فيها أمن قد لأنه حرج؛ فلا —مثلا— المدرسة هذه 
بحوز•فلا المستقبل ق له يالتيرص يقوم أن أوينمل الاختبار، أثناء ق أو الدراسة 

للطعام؟.الدعوة ذللثف مثل وهل قائل: قال فإذا 

قاممه رحمهم ^١؛ ٠١١يكن لثا ولهذا هذا، ق تدخل لا للهلعام الدعوة فالخواب: 
كغثرهم.الد>ءوارثإ ق وهم قالوا: الرشوة، أخذ عليهم محرم أنه القضاة 

محابىلئلا هدية؛ له يدي أن يمكن لا فانه أم عل ول من كل فالقاعدة: إدؤر: 



وابقمي«أسا4اسو
 ً^^=^^=_^=_=^_=^^=٢٤٣

الذيالعمل ق محاير أن لأبد لأنه إليه؛ وكل الذي العمل ق إليه أهدى الذي هذا 
وحرتأقاربك، من كان إذا لكن العامة، الصالحة والمهود كان، مهإ إليه وكل 

آحر.أمر فهذا المسافر هدية له أهديت، ورجعت، سافرت، إذا أنلث، العادة 
إلمحتاج ثيء حمل فإذا العواوض، اخف عل دليل الحديث: هذا ول 

قأوقع هذا لأن الناس؛ ومحطب فيقوم اللي، هذا 3، الحكم له من فليفعل حثة 
آخر.وقح، إل تأمحرها من القوس 

ه.؛و 

ئينمم؛قالأ:أنيناسوزافي،
الس\ضتذ مال: عدي، ١^١ محي م ض ■ؤ°وذ ض الرهري، عن معم، حدسا 
إلمحديعه بالاJ(، ئجاء الصدقة، الأزدعل من رجلا اللجية ابى وملم عليه افه صل 
السلله ممال، أهدثح،ل؛ هل.يه وهده ، ٠^١٣^١ ممالاأ وملم، عليه ^ ٥١صل ١^٠ 

صلزفيىإص،أملأ؟أ«،
سمال.يكرلحوحديث، يم حطيبا، وملم علتي اش صل الجي مام ئم 

عىهتام، حدثنا أبوأسامه، حدثتا العلاء، بن محمد أبوكزيت، حدسا ~ ١  ٨٣٢
مىرحلا وسلم عليه الل صل افه رسول، استعمل دالات الساعدي، حميد أي؛؛( ص أبته، 

٠^١^^١،هدا قال،! حاثته، جاء ئلتا الأنة، ايى ت يدعى سائم، بتي صدقات عل الأرد 
وأمالث،أب؛لث، بيتر ي جلست، ررمهلأ ت وملم عليه افه صل افه رّول، ممال، هدية، وهذا 
ررأماقاو،ت م عليه، وأثنى ^ ٤١١قحمد حطثنا ثم  ٠٠ضاؤو\؟!إل'كئت، هد.يتائ، ثأثلثإ حس 
نو\ظب.أذو\ ثقول،: قاق، اممه، ولأن، مما المثل عل الرجلءبظب أمثنمل لإل( بمد، 
ؤافصادما، إذ'كاق هديته ثأتة حس وأمه أبيه بيته ل أفلاحلس ^؛(، أهدبت، هديه وهدا 



ارةالإمكتاب 

هلأغرمرالمامة، يوم عئملت تنال اطه إلالخل منهاثقاشرحمه  ٢٠٤٠٠لابأحدأحد
يدنؤم سم«، أوقا0 حوار، لها أوبمرْ رعاء، له يثرا اممه؛نبل كي  ٢٠٤أحدا؛^

رُاللهمهلبمئ؟"صني،ونجعأدنجراحىربيياص}ش،ئميال؛ 
)ح(معاويه. وابو ئمثر، وابن عبده، حدثنا كنب، آبو وحدثنا ~  ١٨٣٢

\يانن وحد؛نا )ح( ئ1وتناخ ئن الثحيم عند حدثنا ثسه، أبي( ين بكر ابو وحدثنا 
هلناتجب•' وابن، عبدْ حديب وق الإساد؛ بنداعذهشام، كلهج؛ حدثناسميان؛ عمن، 

بندهمسى والدي واف ررتنلئى نجف.' ابن حديث وق ابواسامه؛ هال، كإ -حا>سه، حاء 
اذناي،ونبع عنى بصز هاو؛ ئماف! حدث j، وزاد ققاه؛ منها ١^٤٠٢ لايأحد 
معي.حاصزا كاف قإثه يىثايت؛ ريي وتلوا 

عىالشننائ، عن حرير، أحمتدا إنزاهم، بن إنحاؤ( وحدساه — ١٨٣٢
افُصق اف زئول أف الزبثر؛ بن عزوة ض الرداد~؛ أبو "وهو؛ دكواف بن عنداف 

لكم،هدا يقول(ت مجعل كثثر، ثجاءبتواد الصدهؤ، عل رحلا انتنمل ونلم علنه 
منأنمنته الئاعدي،: حمند لأيٍ( مماك عزوْت ثاو هدكننجوه، اهديإة، ^١ 

أذف•إل يه من ممال• وتلم؟ علنه اف صل اف رمول 

بأدق.وسمعته بعيني، رأيته أبي، ت يعني [ ١ ] 
الأمانةق كانوا مها العال وأن الئال، محامية عل دليل الحديث: هدا وق 

ذللئ،ومع فيه»ا، الأصل هدا أمتاء، عئهم اف رًى والصحابة تجانبون، فإمم 
الرحلكان —ؤإن لأنه الحزم؛ من وهدا وملهآ، آله وعل عليه اف صل الّتي حاسبه 
اطرم.من همحاميته والغفلة، والنسيان السهو من نحلو لا أميثا— 





ارةالإمكتاب 

jIj ، ،اضيؤفي ؤيغوبؤها عيوشية، الأمراءفي طامؤ وجوب

^سئينتياض؛داَلأ:طىئاجين
آمحأأمحلمحأهم

اللهصل البئر الثّهمن،،ثعثه عدي بن، مسر ننر ^١^ - بن، الأو4 عد ]الماء:ا،ه[ِفي ه ذؤ 
مينص،صمحينم،ضاين 

عذىابراص، الرم عبي امحْين يش، بن مح، حدثنا - ١  ٨٣٥
ارسقال: وتلم، علئه افه صل الئذ عن _؛، م ض الأعرج، عن الرثاد، 

أطاعنير،صد الأمين ؤسر،خ افه، عصى ممد يعصنير وس افه، أطاغ ممد أطاعني 
ا.عصالءال ممد الأمير ينص ومن 

-نداالزJاد، أ؛_؛ ص عيسه، ابن، حدسا ->ردت،، بن، رهيث وحدثتيه " ١٨٣٥
.١١عصاق الأميرممد يعمى ومن  ٠٠ولمًيدكر• الإنثاد، 

والمراد!وملم، علميه اممه صل للمرمول طاعة الأمير طاعة تكون إدن؛ [ ١ ت 
علميهالرسول بعد فالأمراء أمير، كل لا وسلم، علميه افه صل الرسول أمره الذي 

يعني،1الأمير٠٠ هؤح ررس فقوله؛ ثمسه، الرسول من، لست، إمزتم والثلأم الصلاة 
ينيروس ءز؛ا، الولاية وله ووكيل، أمثري، لأنه أطاعيي،اا؛ راصد أمريت، الذي 

وجل.عز الله أطاع ممد وسلم علميه الله صل الرسول 
كيؤ قال! اممص لأن تعال؛ اممه أطلمع ممد هال.ا وقتتا ق الأمير يبيأ من، فتقول! 

كلهمثلاثة فهؤلاء تالاء:هه[، مكثه أ/دم وٌ ألنسؤل ؤآطعإ أق، أبجعؤإ ءامنوأ ألإ-؛بما 
ل؛تعال الله ولكن، وأولوالأمر، وسلم، علميه الله صل والرسول وجل، عر الله يطاعون! 



سة،وسرهه1فياسة
٢٤٧=ً====^شم=^=^^ض====د=== 

أثث ٢٣^^؛ت سبق ما عل معطوفه جعلها بل )أطعوا(، بالعامل الأمر أول طاعة يذكر 
اضولولاأن تايعة، بل مستقله، ليت الأمور ولاة طاعة لأن وأؤإاأ'لآتلخه؛ وآطيمأأوول 

ذلك.فرض تعال اف لأن ئهليعهم؛ لكن أطعناهم، ما طاعتهم علينا مزض وجل عز 
هيبل متقثه، ليت إطاعتهم أن عل دليل العامل)أطيعوا(: إعادة عدم ول 

تابعة.

الJىالأمثر طاعة من وطاعته طاعته، وجبت، الناس عل أحدا الوال أمر ؤإذا 
السفر،بمصالح يتعلق فيإ طاعته لزمت، منهم واحدا الثمر ق ثلاثة أمر إذا بل أمره، 
فإنههذا من أوتثرب تأكل أن لابد وقال: أمر، إذا أما عاصا، يعثر فإنه حالف ؤإذا 

لألزمه.

ام:أمثلاثة إل م تنقالأمور ولاة أوامر أن واعلم 
الحإعة،بصلاة يأمروا كان به، وجل عز النه أمر بإ يامروا أن الأول• المم 

وجهن:من وجل عز لله طاعه طاعتهم فهنا ذلك،، أشجه وما وبالصيام، وبالزكاة، 
ولاةأمربaلاءة أنه الثان: والوجه استقلالا، أمريذلك، وجل عز ايله أن الأول: الوجه 

فيه.الأمور 

هملأمم لهم؛ طاعه لا فهنا عنه، تعال الله مى بإ يأمروا أن الثاف• المم 
فإذاطاعته، عن محرجوا أن محوز فلا لفه عبيدا كانوا ؤإذا لفه، عبيد ونحن عبيدلفه، 
~مثلأ~:فلوقالوا تع' لهم لأنّا طاعتهم؛ عن نخرج أن لنا ٌاغ طاعته عن حرجوا 

كذلك،محلمها، أن محوز لا فهنا فاحلمها(؛ لحيتك، حلمت، إذا إلا ثعمل أن يمكن )لا 
معصيةل لخلوق طاعة لا لأنه نطيعهم؛ لا فإننا الكم،( إل الثوب )أنخ قالوا: إذا 

الخالق.



الةالإمكتاب 
٢٤٨—

طاعتهمفهنا لداته، نبي ولا أمر به يتبملق لر بثيء امروا أن الثالث،؛ المم 
هيظ' ألأم ، i^_Jافيؤث وآيمأ أقآ أطيمأ ^١ ١٠١٠^؛؛ ؛ؤكأت؛تا تعال؛ اطه لقول واجبة؛ 

ؤإذافنقول؛ نظام، هذا لأن بواجبة؛ ليستن، إنيا يقول؛ من بقول عترة ولا لالاء;بمه[، 
انإنكل وصار الفلام، لاختل ولونابذناهم بطاعتهم، أمرنا فقد ما ١^١١ هذا كان 

لرؤإن حى ذللثح ق الطاعة فتجأّ_ا والإمارة، الخلافة من إدن قائده فلا برأيه، يعمل 
للأميكن ل؛ م القهذا ق نجب ْلا'ءتهم أن ولولا بذاته، به الأم عل متصوصا يكن 

نفعله.بأن مأمورون نحن به تعال اممه أمر ما لأن فائدة؛ ؛هلاءتهم 
الت.ع\نفان للخوارج، واشحين للثالفح، اذ.حين بين الخلاف، هوء،لثح وهذا 

الحاكميكمرون ربإ حتى نقبل، ولا نغلام هذا لأن لم؛ طاعة لا يهولون! للخوارج 
اقثيعآأنزل ممدكم لم ؤوس افه؛ هذالرتمحكمبإأنزل ويقولون؛ له، وا،لطيع 

ه،بجنلكن به افه حكم قد هذا الله! سبحان فنقول؛ ه الكمين هم 
المعصية.إلا طاعته محب الأم ول به امر ما فكل 

لأنطاعته؛ فتجب، حراما، ليس لكنه الننة، من المأمور يراه لا بثيء أمر فان 
وهوهل،ا الخلاف، يرفع القاصي— ~أي؛ الحاكم حكم يقولون؛ الله رحمهم الفقهاء 

إ.الأمر؟ ول بأمر فكيف قاض، حكم 
فهوخطآيهللمع لا فإنه فيه مصلحه لا بإ أمر إذا الإمام إن قال؛ من قول وأما 

عليدل مالكااا وأحث. ظهزك صزط، لأؤإذ قوله؛ عموم لأن لمصلحته؛ به ولوأمر 
فاس؛طاءةاسلانإلأإذاأنرJالغاله،، 

لمعصمه.

؛0X/\AiU)رقم ايلمن، خماعة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب ت ملم أخرجه 



الصيةش وسرهى سيق، الآ4واءيء؛؛و ط1عق بإبوجوب 
٢٤٩

الأم؟.رلأ 1همس إذا زوج أننهق الرجل ;لزم رض نائل: قال فإن 
يقعلا فإنه لكنت جهة أي من زوجته طلاق عل الإنسان أكره إذا فالحواب; 

ليسأنه كإ زوجته، يطلق بأن الرجل يأمر أن الأمور ولاة من لأحد وليس العللاق، 
اقتصادي،فساد هناك لكن إذا إلا اللهم الطعام، من معينا شيقا يأكل بأن يأمره أن له 

الأطعمة.بعض يوقروا أن ويريدون 
مثلتبالقول، يكون قد الأمر إن ثم الأمور، ولاة نحوأمر الأقسام هده إدن؛ 

يقوم.أن فطرمه ررقم؛؛، ت للشخص الأمر ول يقول أن 
اممهصل الني لثاأثار ولهذا يقوم، أن فيلزمه يشرإليه، بأن بالفعل، وقديكون 

ولثا، جلسوا وهوقاعن؛ قياما صلوا الدين للقوم الصلاة ق وملم اله وعل عليه 
الذبحيعني• بيديه، قال قريش للأنمارأوباش وذكر مكة فتح 

ومنالهي، عل وعلامة الأمر، عل علامة يضع بأن بالإشارة، يكون وقد 
ولافقم،، الأحمؤ النور باق إذا الأمر! ول قال علامات، فهي الرور، إشارات ذلك! 

قاص،الأخضر أشار ؤإذا أحد، فيه ليس العلريق أن لوقرض حتى تتجاوز، محوزأن 
الفنام.يقتضيه ما حسب عل فترمحق الأصفر لكن ؤإذا 

الخلريقدام ما ؤيقول! لايمتثل، من منهم مسلمون— —وهم قومنا أن والعجس، 
هلوقلنا: المرور؛ ل السوولن سألل ونحن غلعل، وهذا إ فلماذاأقف؟ أحد فيه ليس 

م،قلنا:ترلكنسمم،ولكنالطر_سضفيه
يجوز،لا قالوا! نتجاوز؟ أن يجوز فهل مرعا، يأق أحد انتذلار بمدد نا ولأحد، 

كتابت لم وم(، ٦٨٨)رمم به، ليوتم الإمام جعل إنءأ باب الأذان، كتاب أحرجه )١( 
(.٨٢؛/ ١ رقم)٢ بالإمام، الآموم اثتإم باب الصلاة، 
(.٨٤/ ١٧٨رقم)•مكة، فتح باب والمر، الخهاد كتاب ْسالمت )٢(أحرجه 



ارةالإمكتاب  ٢٥

 Iحولهليس أنه يقلى إنان كل لأن مفسدة؛ فيه لصار تنفليم هذا إن لوقالنات والحقيقة
فيتجاوز.أحد، 

فهلأرى، وأنا مالكا ألحرق ت فقال مالك،، بإحراق الأمر وئ أمر لو كيلك، 
ئْلاعأولأ؟.

أناستحى الآمور هذا أن —بمعنىI تعزيزا هذا كان فإذا تفصيل، فيه ا-لحواب،ت 
كانؤإن الأمر، لوئ هذامحاع لأن يهليع؛ أن فتلزمه مثلأ~ كالغاJ( ماله بإحراق يعزر 

نحريهأن إما لوقال! لكن حرام، الال إضاعة لأن نحون؛ فلا تعزيزا وليس لإفساده، 
ه.نفعن دفعا ثمحرقه فهتا  1.0يضث مما ذلك، أشبه أوما أوحسنك، قثلتلث، ؤإلأ 

الفوصى،من والأمة الأمن نحفظ الأمورهوالذي ولاة أوامر امتثال أن فالمهم؛ 
جاهليه،ميته مايت، بيعة رقبته ق وليس مات، من لأن أمثرا؛ له أل الإنسان ؤيعتقد 

والموافقة.الطاعة تقتضى واليعة إسلاميه، ميته وليست، 

.للأمر؟ مطما ه هونفيكون أن الأمر وئ لطاعن ط يشم وهل 

صا،إلأإذاكانساكبميزةتجةممي
واضح.ثيء فهذا تخصيصه 

ّعاصتا؟ يكون ألا الأمر ول لهناية يشرط وهل 

فنالماوكان بالأغاف، مثل وكان حمانا، كان لو حتى بشرط، لا الحواب،: 
يامرألا المخالفة! جواز ثرط لأن واجبة؛ طاعنته فإن —مثلا— الأموال أحلم. ق للناس 

بمعصية.

ألاذلك، ثزط أو الخوارج- من رائحة فيهم "الذين السفهاء بعض وظن 
ليسيوجدمن أين ا افه سبحان فنقول! له، طاعة ءاصيافلا كان فإن عاصيا، يكون 
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يعرفونوهم ا،وملمين أئمة يطيعهم الخلفاء وكان زمان، من يوجد لا هذا أ عاصتا؟ 
هذامن هوأشل ما عل بل والثكر، كالأغال المعاصي عل ؤإصرارهم معصيتهم 

ليحضونيم، ولا يهليحومم، ذللث، ومع لف، العقيدة عن والخروج العقيدة، عل 
منثب.والأمن المومنن، أمجر يمخاطة ونحاطبومم لم، افه يدعون 

الأمةق عي المن به، تعال اممه أمر بإ يقوم أن الأمر ول عل ذللث،، ْع لكن 
تنزيلهأوق محرم، فعل ي أو واجب،، إسقاط ق أحدا تجاف وألا مصلحتها، فيه بإ 

علينافنحن بواجبه الأمر وئ أحل لو لكن الواجب،، هو هذا يستحثها، لا منزله 
وجل.عز اممه إل عليهم والذي لما، الذي اممه ونسال بواجنا، فنقوم واجبؤ، 

الكافرة؟.الدول ل المحار الأمراء هلثطاع قار: قال فإذا 
الله.محمية ق إلا يهلماعون فالخوابإت 

الأيام؟.هذه ق للأمام الرعية مبايعة صورة هي ما الأولت ائل؛ موهنا 
وأءياما~اللأي وجهاء هم ~الأين والعمد الخل أهل أن صورته الخوابه؛ 

وقأكنه، وما أحب، فيإ والطاعة مع العل رربايعتلثإ يقولون! باليد، يبايعونه 
هويايع الذي يكون الأحرى اللأي  jjومكرهي"، منشهلي وق ؤينري، عنري 

فيبايحون.الماس، أعيان فهم الماس، من منتحب، الرلمان هذا لأن البمرلمان؛ 
١الماس؟ حميع يايع أن البيعة 3، يشرط هل الثانية؛ المسألة 

بايعوالثا عنهم اش رصي الصحابة ذهبا وهل أحد، يقوله لا هذا الخوابا؛ 
هذالكن ا والمساء؟ والصبيان العجائز عل الأبواب، يقرعون عنه اممه رصي بكر أبا 

أوأورئاسة ملكية ~سواء ومللثؤ تسلهل أحدا لوأن لكن والعهد، الخل لأهل يرجع 
هذالأن فوصى؛ المسألة تكون ألا هو الحكمة لأن طاعته، تحب، فإنه — ذللئ، غر 



اخالامكناس 
ٍٍٍ^ٍٍٍٍٍٍسٍٍس^^^ٍ^^نمٍث^ ٢٥٢ٍس 

الأموال،فيسرق شاء، ما يفعل أنه معناه بالسحة يحترف لر أو يباع لر الذي الرجل 
قول.عليه لأحد ليس لأنه ويزف؛ وينكر، الناس، ويقتل 

الزبماُت،؟.وصل والخاء، المدح ص الأص ول طاعة هل الئالئة: المسألة 
فهذهالاهاْ مسالة أما فتخالف، يأمر أن هي المخالفة لكن لا، الحواب٠ت 

أيصا،ووقت، مال إصاعة وهي أصل، لها وليس الأسف،—، —مع الناص اعتادها 
اليهوديوقصة الكثرياء، من وثيء ارتفاع فيها يكون والنفوس دلع، لها وليس 

إلالشام ق المال _!، احتاج أنه عنه اممه رمحي معاؤية عن ذكروها التي المشهورة 
قال!يبيعه، أن معاؤية منه فهلالّ_ا اليهودي، تمريبيت، الزيادة هذه أن وصادف زيادة، 

هومه،ثم القيمة، له وصاعمؤ فقوم، يثومه، من فأمر لا، قالت لكن علمه، فكرر لا، 
لعنه الله رصي عمر إل اليهودي فركب المال، لبيتا توسعه المال؛ بين، ل وأدحله 
نائتارحلا ووحد المسجاو، فأتى المجد، ق لعلمه قالواث عنه، يسأل فجعل المدينة، 

أل،فعليه، فأشكل ثيء، ولا حارس حوله وليس مرقعة، ثيابج له الحصباء، عل 
—وأناالقصة عليه قص استيقظ فلثإ الومن؛ن، هذاأمير قالوا• أمثرا،لؤمنين؟ أين قال• 

كنزىارليس فيه! وكب العفنام، س عظتإ أحذ إنه — ل! قيل لكن كتاب،، ل رأيته ما 
هذامعاؤية وأعش الشام، إل اليهودي فمشى اليهودي، وأءهلاه منا*، اعدل 

هوأوأحن،كإ بيتلث، لك، ينتنا شتتا إن وقال؛ رأسه، عل معاوية فوصعه العفلم، 
اممه،إلا إله لا أن وأشهد لكم، بيتي بل قالت كان، ما عل فالأمر شئت، ؤإن 
الشامق عنه افه رصي معاوية أن الشاهين العدل، عرف لأنه اتله؛ رسول محمدا وأل 

هيبتهلتبقى هه؛ الله رصي هذا فاتخذ وحنود، حراس وحوله الولاة، لديميسون بق 
توسدقل المجد، ق عنه اممص رصي وعمر الممهل، هل.ا عل اعتادوا الذين هؤلاء عند 

الحماء.



٢٥٣ً==صء=^===ءًءًك===عءءء==^ء 

إذاخائ الكافرة الدول ز المن المدخول حكم U الرابعة: المألة 
الكفار؟.أذى س بمشون لا كانوا 

أذيةمن يسالموا لن  ٢٠٦٠فإالرلمان ق يدخلوا لآ الالم؛نإذا إن قلنا: إذا الخواب: 
اممهبيات يتعلق وما العقيدة عن الرلان يتكثه؛ لا وقد وليشاركوا، فاليدخالوا الكفار 

. ٢٠٢باصوا؛لمون المفليدل واقتصادية سياسية أشياء ق يبحث إنإ وحل، عز 
منه،فثنتفاد الملحدين، عل أولآ أن اّتطاع وفقها علتا تعال اض أءهلا٥ ومن 

شانمن يرغ أن أو ا'اسطاع، ما الإصلاح محاول أنه بنية يدخل أن لابد لكن 
فلا.والحاه المنصسب لعرصن يدخل ان اما ، ٢٠٢٠حرل الا.مان 

أنبئرمحل لكن خثرا، اممه وحرام الرلمان ق يدخل أن القادر عل يتعى أنه فنرى 
بهي،.ليس أوالحوخاليا المكان بقاء لأن الحق؛ وبيان للجدال أهلا يكون 

^^تحااينبم،أمحفيئوس،ضاين
افهرممول عى أن عن الرحمن، عبد بن ابوسلمه حدسا ثال،: ألحم؛0، شهاب 

^،٥١عصى مماو عصاف وس ١^، ممدأطاغ أطاعى ررس ت ئاو ومئ؛اأيه علمنه صل 
عصازا«ااا.ممد أمثري عمى ؤس أطاعني، ممد أمثري أطاغ ومي 

النيأهراء فإن الموكل، مقام قان.؛ الوكيل أن الفوائد: من الحديث هدا ل [ ١ ت 
معميهمعمنههر كانت فإذا أمته، ق عنه وكلاء وسل.ا آله وعل علميه اممه صل 

أرملفإذا الموكل، مقام قائم الوكيل أن عل ذللث، دل وملم علميه افه صل للرسول 
الشخصهدا معصية فإن أبيلمثح، بامر كدا افعل لك: وقال شخصا، أبوك إليلث، 

لأسلث،.محصية 



اخالامكناي 
 ==٢٥٤

جريح،ان حيكا بىإبرامحم، في حدتا حابم، بى محمد وحدينح، ~ ١  ٨٣٥
هريرهآبا نجع أنه أحباْ؛ الرحمن عبد بن ثلمه أبا أف ثهاب؛ ابن عن زياث، عن 

سواء.يمثله وتلم، عليه اف صل الأنه رسول محال يقول• 

عطاء،بن ينل عن آبو۶^١نه، حدسا الخحدري، ابوكامل وحييني — ١  ٨٣٥
اممهرسول نمعن عال،! ُ، ؤآا إل فيه مى ابوهريرة حدتي مال• علممه، م عى 

وحدسأ)ح( م. حوسا معاذ، بن اف عبيد وحدتي )ح( وتلم. عليه افه صل 
تجعم، نن ص:نل شب، ^^٠: سر، ن محثد خJكا ين:ئار، محي 

تحوحد"يثهم•وتلم، عليه افه صل البي عن هميرْ، أبا تجع علمنه، آبا 
بنعذ^١٠٢ ■حدسامعم، حدساعبدالرراق،، زاؤع، محيبن وحدسا ~ ١  ٨٣٥

بجشوتلم، عليه افه صل البن عن هريرة، با عن مم، 
موليوص أبا أف حيوة؛ عن وهمت،، ابن أنوما آبوالطاهر، وحدتي ~ ١  ٥٨٣

ونئأعليه ، ١٥١ئذ اش زئول عن يمول هريرة أبا تمنت، ت مال حدمه، هريرة بط 
عنجثام، حد.سث، 3، وكدللث، وريمزن الأمتررا، أطاغ ؛رمن ومال؛ بدلك، 

ممحة•

كاأدف® إل فيه ررمن يمال؛ أل انومع كاف قط® إل يه ثن ٠٠اف؛ رحمه قوله ء ١ ا- 
٠.سقفيكلآحرر

الفمفيها يكون المواجهة لأن مواحهه؛ به حدثه أنه مراده نقول! أن والحواب 
الفم•إل 

٢(.٩ / ١  ٨٣٢ريم)المال، هدايا تحريم باب الإمارة، نحاب لم: مأحرجه )١( 



سة،وض^اشاسة
٢٥٥ٍ===^^ً=^^====ٍ=ًٍ=د=^=ًًٍ 

—قاليعقوب عى كلامحا نعد؛ بن وقته منصوو، بن نعيد وحدينا — ١  ٦٨٣ 
عنالئثان، صائح م عن خازم، ر عن اوحمن-؛ عد ن حدثا.تثئوت نعيد؛ 

قوالطاعه ١^^ ررعأثتك عليه افه صل اممه رثوو قال قاوت ^؛^٥، \ئا 
}ع1تاائ،«ل وأثرة ومكزهك، ومشطك وينرك، عنرك 

قظاهرة »ءل(< ؤالطاعه(االشئع راعلتاك وسلم: عليه افه صل قوله [ ]١ 
]الأناوة:"اآ[.ثتوهوا؟١< آس تعال: اممه الوجوب،كاقال 

عليكسواءكان يعني: العسرواليسر، ق والهلاءة مع العليك محبا والعنى؛ 
صرفيذللئ،أولأ؟.

الكنل.هو واثكرْ هوالنشاط، الشط وةةزهالئ،اا >اومشطالث، وقوله: 

أوأوأراض أموال من بثيء الأمر وئ لواستاثر أي: علتان،اا رروأئرة وقوله؛ 
كفايتك،من أقل المال بيتا من للئ، لوقرض حتى والهلاءة، المع فعلميلثا غرها 
مثلتعقليني لا لماذا فلاثقل: بلاثك، استئثار فهذا ثاء، ما المال ست، من خذ وهويا 

ءاJيالث،.الأثرة ولووجدث، والهلاءة المسمع ءالياثc نقول: بل نأخذ؟ ما 
ؤينشل،يقبل هذا الأمة لويقي>تا لأنه الأمة؛ يضبط الذي هو الحقيقة ق وهذا 

والفساد.الشر وصار الموصى، صاريت، ويعاند يمل لا وهذا 

بمعصئة.يأمروا لمر ما حال كل عل والهلاءة المع فالواجسث،: 
٠٠٠



ارةالأم، كناي
^٢٥٦

ئافينوادالأي،ث1بري
عنالصامت،، بن الله عد عن عنزال، م عن شب، عن ايزإدوص، حدسا مالوا: 

الأ>اذ،لا'.محثغ محيا ؤإذكاذ زأطيغ إو قاَل: و، \و 
هئدينبج.)ح(ؤخدتاإشمايى،سما-ؤحوكاممينئار، 

ثدالأِفي، ٠٩١^١ عئتا0، م ص شب، ص حمنا ثم؛ ثن القز 
الآياذ،.محثغ -محتنثا محيا الخديث؛ 

عىرعمزال،ئب، حدسا ايغ، حدسا معاذ، بن افه عسي ~وحدساه ١  ٨٣٧
الأ>اف.محدغ ^!١ ا;نإذرسى: ماَل، ي ، ٩١^١ 

ئثشة.أ>افه أي: الأماءح« ررمحدع الول أي: كان« ررؤإن قوله: [ ١ ] 
خليلارأوصاق هريرة: أن حديث، ق وكذللث، خليلا، ®إن هنا: وقوله 

®وووكئتجتحداخأضرى؛لأملالميط،افهم4ولمإ: سلاُث،* 
أحداسخي لر وسلم عليه افه صل الني أن هو: الخمع مقال: ، ٠١٢١أنا؟كر؛'لانحدت 

خليلا.غثره يتخدْ أن يمتع ولا ممتع، مهدا خليلا، 

كتاب،ومسلم; (، ١ ١ رقم)٨٧ الخضر، ق الضحى صلاة ^، Ijالتهجد، كتاب، الخاري; أحرجه )١( 
(.٨٥/ UYرمم)١ الضحى، صلاة امتصابؤ باب، السامرين، صلاة 

كنابحلم; وم(، ٤٦٦)رقم الجد، ق والممر الخوخة بابح الصلاة، كتاب، البخاري; أحرجه )٢( 
عنه.افه رصي معيد أبير عن ٢( / ٢٣٨٢رقم)يكر، \لي فضائل من باب، الصحابة، فضائل 

عنهإ.اف رخي عباس ابن عن ٤(  ٦٧رقم)السابق، الوضع ذ الخاري وأحرجه 
كتاب،ول محه، اف رضي عود مابن عن ٣( ^! XhXرقم)السابق، الوضع ل، لم موأخرجه 
اشعبد بن جدب، عن ( Yr/oVYرقم)القبور، عل اجد المبماء عن النهي باب، الساجد، 

عنه.اش رضي 



اسةي وذ؛موهه1 الأ«راءنيغ؛إوسية. طاعة وجوب باب 

هممينبجطكانمة،ضى
وسلمعليه اطه صل اللمي نمعت أي نحدث؛ جدق سمعت ت هال حصين، ابن 

افررزلواشلمحاهمد:ضدمبم زصئوُل: ١^، نحه و تجلب 
داشثنواقثسا(آ١؛.

خممأ-ثخدشاةاين:ئار،
حسثاا،.ارعأدا ت ومال الإسناد، •يدا سعيه، عذ 

-؛^١شعبه، عى ا-ثؤاح، بن وكيع حدلنا سيبه، ر بن آبوبكر وحدينا ~ ١  ٨٣٨
محد.ءا((ءحيشى ررعأدا وقال! \لإش؛آج,( 

رالواستعمل ijlولهدا؛الأول، الأمير دون الدين الأمراء ق الخدين، هذا [ ١ ] 
اهجعلناه لو لأينا وجل؛ عز اه ت وليس ان، الإنالفاءلث أن والظاهر علت،5ما<، 

علناجعل الحاثة الإئزة له الذي الأمير أف لو هنا لكن الأئل، الأ٠ثر : ١^١۵لكان 
نهليحه.أن علينا نحب فانه الحديث، هذا ق ، وصفكإ أميرا 

قانتاالله كنابؤ نحالم، بإ لوأمرنا أنه منه! فهم افه® بكتاب 'ريقودكم وقوله' 
وجل.عز اممه محصية ق لمخلوق طاعة لا لأنه يهليحه؛ لا 

إمرةواليا العبد يكون أن نحون أنه I الحديث، هل.ا من يوحد هل قائل؛ قال فإن 
عامه؟.

درةخمثان ينعل فص ؤ مثل؛ للمبالخة، هذا يقال! وقد نعم، فالحوابه؛ 
إنإوالخلافة لالزلزاة;لأ-\،[، بنم,ه دروشنا يتمثاد يمثل وش متآ ينتم. حتإ 

أنعلينا محس، فإنه الأمر له واستثثؤ وتأمر نلهل أحدا أن لو لكن قريش، ق تكون 
ونطح.ع م ن



الأ4__ااةكناس 
__^_ص^د^_ص^=ٍك==^^٨٥٢ 

١  ٨٣٨ - Li؛^j الإنأاد،شب،.^١ ه تأ، خدئنا بثر، اوم;ن همد
^^^ل،اشضواممزمبمأز

صمعقل، حدظ أع؛و،، بى الخس حدظ اسس_،، بى نلمة وحييني ~ ١  ٨٣٨
^ىو:بيضل:

اللهنسول ممال يالتا1 الودلع، حجه وتم عليه الله صل اممه وسول مع حججتا 
محدغهمد ؛ jOpم ط ئول: تمثP ُ4 ■^١، قزلأ ۴ ء اشُ ضل 

وأطيعوا®.له مانمعوا افه وكتامحس، يقودؤم أنوي— مالتا! —حسنتها 
١^عن ئايع، ص افه، همند عى لنئ، حدينا تعيد، بن قته حدينا — ١  ٩٨٣

هيإواJطاعه ١^٠٤ اثنلم ١^۶ لأعل داJ: ون1لمأيه عننه ١^ صو ١^، عن عئز، 
طائ®.ولا ثمع هلا يئعصته أمز ( Jpبمعصنة، يزمر أو إلا ومْ أحب 

جم،ثئديناهمقالأ:طدامح-ثص:
الإتثاد،ثلة.بمصضاف،ها

بج-ثامحللإينمح-؛هالأ:طثا
ك،صت;نممة،صوهاوخن،ةن

^١،محأويد زجلا، نأمرعلنهم جبما، يتف وتلم علنه اممه صل الثه نمول أف عل؛ 
مدكنمنها، قزرثا هد إما الآحئول1 وهال، يدحلوها، أذ ثاس هاراد ادحلوها، ودال،! 
نرنويدحلوها! أذ أرادوا لثديي ممال( وثلم، علنه افه صل اممه لرمول دلك 

وللآمينملأذا،زهال،:ررلأس
الموذ،«.ل الهثاعه ة افه، محه ثل 



ضلسة،وسوص1شاسة
٢٥٩======^=د==كددصع=س=دص^=دد^;= 

نعيدوابو ^j-،، بن وزهبمر تنف•! بن اش عد بن محمد و-حدسا — ١ ٨ ٤ ٠
بنتعد عى الأعمش، حدسا وكح! حدسا هالوات اللمظ—؛ ~وماربواِفي الأئج 
جء افُ ضل اغ ذئ مث قال: عو، ص اوم، ي م ص محدة، 
ويطيعوا،ثة سمعوا أذ ^٥^١ ٠٧الأنصار، مى رجلا علتهم وانتعمل تريه، 

ئاوهدوا،أرمدواثارا، ثاو! م محجمعواثه، حطبا، ل اخمعوا مما1(1 م،؛، ل ياعفبوْ 
ئاJوا:نتطينوا؟ ل شثوا أذ نتبَ م اشُ ضل ١^ زئوو داJ: ئأ 

اطهرسول إل يررثا إيإ ممالوا! بعض، إل يعفهم كفلن قال! ئادحلوها، ءالت بل، 
ملنا١^١;^، وطش، عصته، وتكن ،، iljl^ثكاJوا ١^١^، من ذتحب علته الأو4 صل 

منها،حزجوا ما ررلويحثوها مماو: علته اممه صل ينبئ ديالثح يكنوا رجعوا 
الطاعهلافثوذح<ااالإرا

جعلتربة فهدم الخالق، محصية ق يحلوق طاعة لا أنه عل يدل مما هدا [ ١ ] 

لفاغضوه يطيعوه، أن وأتنهم رجلا، عليها وسلم آله وعل عليه اممه صل الّ؛ي 
ثممعميه—، ليس الحطب، —وجع فجمعوا حطتا، ل اجعوا وهال؛ فغضبإ، ثيء، 
ألمواiالت ثم معميه-، ليس أيما -وهدا المار فيه فأصزموا المار، فيه أصرموا هال: 

ونحنالمار ندخل كيم، وقالوا! فتناؤلروا، يدحلوها، أن أمرهم أي! فيها، أنفكم 
يدخلوها.أن فابوا للصواب، القياسمومما هدا فكان المار؟! من خوما أسلمنا إنيا 

لوأمم أخثر وأخبروه وملم آله وعل عليه اف مجل الني إل رجعوا فلثا 
عمله،عل كل القيامة ويحد القيامة، يوم إل ما لعدبوا أي! منها، خرجوا ما دخلوها 

عليهليس أو المأمور، عل صررها كان —سواء بمعصية الأمر ول اتر فإذا هذا! وعل 
امتثاله.يجوز لا فإنه منها— صرر 



ارةالأمكتاب 

الأعمشعن وآبومعاونه، وكح حدسا ننبه، أي وحدساأبوتقربى - ١ ٨ ٤ ٠ 
الإنثاد،ومة.ها

هباشينإمحصمح،ين
دال؛عذجدة، عذأمحه، محادة، الولدبن بن محادة عن عنز، بن اش ومحي تمد، 

مؤاطاقةِفيمؤم،زض
ؤئا،أبجا باقي، يقول أف وعل الأصأهله، سانغ لا علبما، أثرة وعق وا,لفن0•! 

محافِفيافهونئلأمإلال
ابنحدسا إدريس"؛ ايى ~يعنيت افه عند حدسإ نمر، ابن وحدساه —  ١٧٠٩

الإن1اد،^١ الزود،ِفي ئن ؛ p؛lSض تعد؛ بن وعمى عمن، بن اممه ومحي عجلأف، 
فنه.

عنالدواورؤي~؛ ~يمي• العزيز عبد حدسا عمن، اي ابن وحدسا — ١ ٧ ٠ ٩ 
يناصينيدةيناثت،صم،مح

إدريس.ابن حد>يئ، بفل وتلم، عليه الله صل افُ رسول بابما قال• أي، 

وسلم،اله وعل عليه افه صل الله رسول عليها بايعوا عفليمة أمور هدْ آ ١ ] 
الغر>رفي الأحوال: و،كل فم رروالهلاءة« الأمر، ولاة من أي: الع« راعل فقوله: 

القوس.تحلق محل هي وهذه •ءالينا<<، أنره وعل واثئزه، والتشهل والسر، 
من~مثلأ~ الأمر له من أو الأمثر عنل• يكون بحسثج الأستتثار هي: والأيرة 

وماونهلع، مع نأن فعلينا الناس، عل يه يتاثر ما ذلك وغثر والسيارات القصور 
يشربكان ولو ونطع مع نأن علينا أن كا ه، نففعل استئثار من منه حصل 



^ة،وسريجشاسة

معصوماالأمثر يكون أن ت الطاعة وجوب شرط من ليس لأيه ويرف؛ ويسرق الخمر 
الميقال ولهذا والهلا•ءة، المع وعلينا ه، نفعل معصثته بل المعاصي، من 

ملفمأحطؤوا واو /، iivJUأصاثوا هإو أآثن، وسئم:وعرآنه علميه الثه صر 
ؤمحء«رُ
أومعمية،هوطاعة هل فيه: العالإء احتلمف بأمر الإمام أمر إذا مسالة: وهتا 

نحمل؟.فإذا 

خكملأن أصْ؛ ق الإمام ثئح فانه اجتهادثه مسأله المسألة كانت إذا الخراب: 
الشلئ،،يوم بصوم أمر الإمام أن محير لو —مثلا—: ذللث، من الخلاف، يرقع الحاكم 

هلهو؟ ما الشك، يوم ق اختلفوا اممه رحمهم العالإء لكن حرام، صومه التلث، ؤيوم 
الشكيوم أوأن أومنيْ؟ غائمه شعبان من الثلأثين ليلة فيه تكون الذي هواليوم 

الثاقالرأي يرى كان فإذا خلاف، فيه الهلال؟ يزى ولا صاحيه الليلة تكون هوأن 
الإمامعن رواية ق كان ولهذا الإفهل-ار، يعلى ألا يمض• الأقل، عل ظاهرا ينع فإنه 

أفطرؤإن صاموا، صام فان للأمام، تبع الناس أن المسألة: ٥^٠٥ ق الله رحمه أحمل 
أفطروار٢؛.

فيهمتئزط ننن هم أهله فهل أه1ه«، الأم ننانع )روألأ قال: كذلك 
وكذا؟كذا يكون وأن قادرا، يكون وأن قريش، من يكون بان الابتدائية: الشروط 
ققشرط التي الشروط فيه ثم ز ولو اثصسس،، لهذا تأهل من بالأهل: أوالراد 

الاتداء؟.

(.٦٩٤)رقم حلفه، من وأتم الإمام يتم م إذا باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
الفروع)ث/«اإ(.)آ(تظر: 





فيسست،ضساشاس4
 ===^^—٢٦٣

الإمامإل الدور وصل لع لكن التعذيب، أو الحس أو القتل من خوئا متأولتن؛ 
يقولماذا ينتظرون فالناس الحق، مات لوناول لأنه يتاول؛ أن ير لر اممه رحمه أحمد 
علوعيب نحلوق، غير منزل وأنه افه، كلام القرآن يأل بالقول فصئح الإمام؟ هذا 

مشهور.هو كا ذللئ،، 

والغلامالشرك، إل يدعو كان الذي الفلالم ائللخ، محي الغلام قصة وانفلرإل 
اضينجيه ولكن الحبال، فوق ومن البحر، ق ورماه األاJث،، فضايق التوحيد، يدعوإل 

سهتإوخذ الماس، فاجع تقتلني أن تريد كنت، إن الغلام! له فقال ؤيرجع، وحل عز 
يتخلصأن يريد لأنه اللك؛ ففعل الغلام®، رن، راباسم وقل! به، وارم نانتي، كس 
ميل•بأي منه 

الغلام®،رث، اربامحم وقال! به، ورمى كنانته، س مهنا وأحد الماس، فجمع 
هذالأن الغلام؛ ربؤ الرب، يقولون• كلهم، الناس فضج ومات، الهم فأصابه 

فقالوا!قتله، الغلام هدا برت ٌثى ولثا يقتله، أن وقوته محه؛ساإهلانه عجز اآللئ٠ 
الاسرأ'.فاطم لطان، الله هوالذي الغلام، لرث الأمر إذو 

اضرحمه أحمد الإمام وكذللث، ؤإثباته، الحق لإظهار ه؛ نفيقتل اختارأن فهدا 
قالواالحي— يضيع أن غيرهم تأول كعا تأولوا إذا خافوا —الذين العلياء من وغيره 
وأوذوا.كدبوا ما عل وصيروا بالحق، 

٥٠ ٠٥

٠)رنم الأحدرد، أصحاب نمة باب اازهد، كتاب لم: مأحرجه ١( ل (.٧٣م/  ٠٥



ارةالأ4كناب 

،٥١عد ئي حدسا مني،، نن وف نن الرحمن عبد نن أحمد حدسا - ١ ٧ ٠ ٩ 
بنجناية ص سمحد، ص(مبن بكم، حدش عنئوينافاJث، حدسا وف، ابن 
اف،اصلحك حدسأ صنا; مريض، وهن الصامت، بن عناية عل يحلنا داو،ت امة، أي( 

افدعاثارمول، ممالت ونثم، عثه افه صل اف رسول من تممته ^^، ٥١يني 
jزالطاءة ١^^ عق أذثاثتنا ^!١: فينآأحد  ٧١٥ثاينناه، وتألم، عثه  ٠٥١صر 

ث٠Jهااهلة، الأمن سازغ لا وال علتنا، وأثرة ؤينرثا، وعنريا و٠ةرهنا، منئطن١ 
افذهثزهان((ااأمن عدم 'كفناثزاخا  ١٧أن )ري 

فهد0؛'، بزهاو فه اف، مى عندثم نواحا "كئرا روا أذ ررإلأ زيادة؛ فيه هدا ]١[ 
منهاتلأبد الشرومحل 

أهلهالأمن نتانع أن يجوز فلا العلم، بمعى والرؤية ثروارا، ارأن الأول؛ الشرط 
كمر.أنه الشن علم نعلم أن لأبد بل كمر، أنه يظن با 

فننظر!التكفثر، شروط ق تدقيق إل بمتاج وهدا ا٠كمنا®، الئاني! الشرط 

وهذالا؟ أو كفر الفعل هدا أو الإمام هذا قاله الذي القول هذا هل أولا: 
والئنة.الكتاب، من الأدلة ق تحرير إل يمتاج 

ثقإذا كفنا،ولكن4 ^^قاصرءلوئالأمر؟لأنهثىيكون 
بعفنأن -مثلأ-ث ذلك ومن تاؤيل، أو شبهة لوحود به؛ كافرا يكن ر هذا عل 

إلترُثع ؤإما شء، ل العبادة من ليست، الدنيا أمور إن قالوا؛ التأحرين العلعاء 
حاءما لأن والئنة؛ الكتاب، يه حاء ما يمالف، شيئا يمننوا أن لهم ؤإن الناس، اجتهاد 

والأماكنوالأزمان والأمور الحكم، هذا ينامبهم لقوم هوأمر إثإ والسنة لكتاب، ال 



الصة)ق سة، غ؛ءو م الآ«راء طامة وجوب باب 
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قيهيتصزف أن يمكن لا الذي الخاص اش حى من هذا وليس محلف، والأمم 
دسوية.أمور من هذا بل ان، الإن

فوحدالمدينة، يدم وملم آله وعل عليه اممه صل النبي بان ت لذللئ، يستدلون ثم 
الفحل،طي يوحل —بحيث المحل بطلع الأنثى يلمحون النخل، يلمحون الناس 

اممهبإذن الثمر فيصلح النخلة، قنوان ق وتوصع أوثلاثة، اثنان سإريخ منه ؤيوحذ 
رآهملثا وملم عليه اممه صل الني فقال، التمر—، محتد هدا لريفعلوا ؤإذا عزوحل، 
هذا،ا،تركتم ائكم ءرلو قال(ت ينزلون، ثم النخلمه ثم ينزلون، ثم الفحل يصعدون 

النبيإل فجاووا ينتلغ، لا شيصا وصار الثنة تلك ق النخل فحرب فركوا، 
مأظإُامدواتم«را؛.

للأوامرعلاقة لا الدنيا أمور أة الكلمة1 هذه من المتاحرين بعض فاحذ 
الامتتعاري،الربا حلوا فا مصلحة، أنه يرون كإ يتصرفون فصاروا فيها، والنواهي 

أمواوالأغنياء استغلال فيه الذي الامتغلأئ الربا هو المخإم الربا إن وقالوا: 
لأنهبه؛ يأس فلا اويا منه والمأحود الزبير به ينتفع استث،اريا الريا كان فإذا الفقراء، 

عثرةأععلني ت ؤيقول الينك، إل ؤياق مصنعا، يومس ازان للأنفمالوا! مصلحة، 
مرالويتفيد خمة، الينك فيتقيد ملميوئا، عثر يخمة منن عثر لمدة ملأuن 

اممهصل النبي كان فإذا مصالح، وهذه والناس، هو منها يتقيد مصاغ مينشئ أنه 
مصالحنا.س هذا أن نرى فنحن يأمردوا'كلم<،، أعلم )اس قال: وملم آله وعل عليه 

لأظلمونأني.لاءكم رءوس هدوكم ثبمتم ؤو\0 •' يقول تعال اف إن أيصا: وقالوا 
والمنتثمر،المري ياحتيار وقع بل فللم، فيه ليس وهذا ]اوقره;وم\'آ[، ه ئْشوث\ وي 

١٤ / YT'IY)'رقم شرعا، قاله ها امتثال وجوب باب الفضائل، كتاب لم: مأحرجه ( ١ل 
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حلال.فهو إذزت فيه، م فلا 
كونلا فإنه التحليل هذا عل بناء الربا وامتحل الأمر، لول هذا صوروا فإذا 

الفقه.ي شيئا يفهمون لا الثامن أو اح انالقرن بعد الخلفاء غالب لأن كاما، 
القرآننص حالف، لأنه كافر؛ الربا يتحل الذي أن نعتقد نحن نقولت وهنا 

الالإمام هان.ا عل تنزيله لكن ، t٢٧٥لاJمةتاتيواه ثمم ألثيع اث، ؤولتلأ الكريم* 
غئ.فد لأنه يستقم؛ 

المعاملات،وق العبادات، ق الوجوه! حمح من كامل الث/ع فتقولت نحن أما 
فهوبالمعاملات، تتعلق الكريم القرآن ق آية وأمحلول ثيء، كل وق الأخلاق، وق 

أوالأزمان أو الأحوال ، باحتلأفوحل عز اطه أحكام نعؤ أن يمكن ولا كاف-،، 
والرباالشرعي، الحكم عله لأب الذي اختلفيهالشرًل ماإلا الأuكنأوالأمم، 

اصتغلالثا٠أوكان اسثإريا كان مواء محرم 
بتمروملم آله وعل عليه الله صل المي إل جيء لثا أنه هذا: عل والدلل 

؛الماء؛ن،هذامن نأخذ كنا قالوا؛ هدا؟،ا أنى رامن وفال! منه، تحج-، حيد 
فليس^٤، ۵١١قيمة هي الص.اء،ن قيمة لأن ؤللم؛ فيه ليس وهن.ا بالثلاثة، والماعين 

واضحدليل وهذا ٠، بردْر أمر ثم اترياء، ^؛j( أوه! ٠١فقال! استغلال، ولا ظلم فيه 
يكن.لر أم ظلم فيه كان مواء ذل كل عل محزم الربا أن عل 

أقنؤإذ يمآ ةتكُ لتّ ءؤوس تعال؛ اممه قول ذللث، مثل وهل مائل• مال فإن 
[؟.٤٤٧، ٥ ٤، ]الاناJة:٤ ه ؤألثسيرث ه ؤآلهالثلمهم0 ه ألكفثوث  j^Jbلأؤنجش 

محابلم: وم(، ١٢٣ رقم)٢ ظّدا، شى الوكيل باع إذا باب الوكالة، محاب المخاري: أخرجه 
بريم.بالأمر لم موتمرد (،  ٩٧، ٩٦/١٥٩٤رنم)بمثل، مثلا الهلعام بع باب اثاة، الم
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ممك،والآاتاكلأثخلأفضام
علموصوفن لعدة أوصاف أو واحد، لوصوف أوصاف هى هل معروف! فيها 

قهي ؤإنإ أصلا، الأمة هده ق لستر أوأما افه، أنزل، ما بغجر الحاكم حال حن_، 
أهلالكاب،.

متحملالإمام هدا وأف فنق، أته وعالمنا فما، رأينا إذا أما ®^^١١٠ وقوله! 
الوهدا اللواٍل، أو الزئ، أو الخمر، شزب أو الأغاف، ثمحكا يكون -كان الفسق 
كمرا.نرى أن لأبد لأنه عليه؛ نخرج أن ثبوز فلا — الكفر حد إل يمل 

^^لأأنتزنا«ءلاوؤيةاكرثة؟فإذا 
فإذامسموعا، يكون فقد البصرية، يالرؤية منوطا يكون لا قد لأنه فالحوابر! 

•بالسمع علم وما بالبصر علم ما سمل بالعلم فسرناه 

وصوحواصح أنه بمعنى! الواسع، الثيء والتو!ح! ررنواحا؛؛، الثالث،! الشرط 
الخمريستعمل الإمام هدا رأينا إذا فمثلا! الخص، الكفر من وليس النهار، ؤ، الثمس 

به،ابتل لكنه يستحله، لا أنه ومحتمل له، مدمن لأنه يستحله؛ أنه محتمل فإنه — —مثلا 
يستحلمن بين وفر3ا أولا؟ يستحله هل ندري! لا لائتا بواحا؛ كمرا هذا يكون فلا 

كافنا.يكون فلا معصية، ايه ؤيعتمد يشربه ومن كافرا، فيكون الخمر 

فهلعليها، وأصر المعاصي من معصية عل شخص أقدم إذا مسألة! وهنا 
إلايفلهر لا ملبئ، عمل الاستحلال أوأن استحثها، بانه عليه ؤثكم إصراره بمجرد 

الإنسان؟.به يتكلم أن 

ويعتقدونالمحاصى، عل يصزون الناس من كئثرا لأف هوالخؤ(؛ الثاف ابواب• 
اممهيستغفر العصية فعل إذا ونحيه منها، متلثظ أن عجزنا يقولون! لكن حرام، أما 
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يعجز،ولكنه العصية، هذه يفعل ألا معلظا ندوا ينذر الناس بعض إف بل منها، 
الخدين،ررهذا I القائل لوقال بل قامحلعا، الدليل يكون أن فيه! يشرط لا والاستحلال 

فانهحلال،ا أنه أرى لكن حرام، بأنه وصثح والثلأم، الصلاة عاليه الرسول قاله 
وملمعليه اممه صل الرسول أف يعتقد دام ما الاحاد أحبار من كان ؤإن حش يكفر 
قاله.

دلالهداله الأدلة تكون أن يعنى: بنهال<ا، فيه اطه من الراعت الشرط 
الراجحكان —ؤإن التاؤيل تحتمل كانت، فان ثقيل، شرط وهذا كمر، أنه عل قاطعه 

القاطع.الدليل هو الرهان لأن عليه؛ الخروج محوز فلا كمرس أنه 
نقومأن يمكن فلا التغيثر، عل القدرة مهم—: ~وهوشرط الخامس الشرط 

.رة،قا.معنا ليس ونحن برهان، اممه من فيه عناو>نا يواحا كفنا الكافر الرحل هذا عل 
المتلخ،وس5ين الحإر عصا معه منا والواحد وقنابل، وأملحه دبابايت، معه كان فإذا 
والحق.للثحق نا أنفءثصنا اثنا ذللث، محنى لأل ننابل.ه؛ أن يمكن لا فإنه 

ّالمد.رة؟ سمرط فهل الساومين، لبك، محلا الحاكم كان فإذا قائل: قال فإذا 

فيهالابد الواحثايتح كل لكن أمرائنا، من ليسوا المستعمرون هؤلاء فالخواب: 
لاكغاين:ا"اتا.ما يجظبقث" تعال: اممه لقول القدرة؛ من 

إذالأنه اممه؛ رحمه أحمد الإمام موقف، مثل هذا إن نقول: لا لماذا قائل: قال فإذا 
الالمين؟ّحق فسيذهب مقاومة هناك تكن ل؛ 

فإذابدنية، هي بل أومحتويه، فكريه لسمت، هتا المقاومة أن المشكلة فالخوابؤ: 
الوقتونتحرى الدوائر، بهم نريص نحم، أبادونا، تحنكنا لو فإينا منا أقوى كانوا 
يناسب.الذي 
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الأمرلوترك لأته الفوضى؛ تحصل لا حتى شديدة؛ بقيود مقيدة فالمسألة إدذت 
هدهفكل مباشرة، محام كمر هدا أن يعتقد ان إنكل لكان النائي الإنسان يراه وما 

التسنح.وعدم الأمن، حفظ أحل: من التروظ 
محوزفهل العصية، عل الرعثة يآكره الحاكم كان إذا الأول: ائل: موهنا 

عليه؟.الخروج 

الكان إذا أما باس، فلا معصية باما علمه ْع يستحلها كان إذا الحوابرت 
عليهاش صل النبي لأن 'عليه؛ الخروج بجون فلا معصية، أما وهويعلم ينحلها 

بشرط:برهان، اممه س فيه عندنا صرتحا، كفرا كافنا إذاكان أجاز إنإ ومحثم آله وعل 
إزالته.عل القدرة 

علعل حرجت عنها الله رصي عائشة الناس: بعضي هال، الثانية: المسألة 
إنكارابالعلن نتكلم ح؛ن علينا تنكرون فلمإذا متاولة، إما وتقولون: عنه، افه رضي 

•تأويلا؟ لنا بجلعون ولا أوبالثيانات، الحقام، عل 
وعاسةعقمتها، فقد انتقدتما فإذا أمالئ،، عنها اممه رضي عائشة الحواب: 

اللهرضي والصحابة تأؤيلها، عل وافقوها الصحابة س ناس معها عنها الله رضي 
فعلناه.مميتا فعلوا إذا نقول. حتى كمنرلتهم منرلتنا ليست، عنهم 

لنزجرتم، فيا يتكلموا ألا الأمة عل الله رحمهم العلم أهل أوجب ثم و؛ن 
اكاظم:قال كا أصلا، الصحابة 
بج—ردااجتهادا كاو سنهم جزى قائدي الصحاثة حرب ض وسكئ 

أةسلث، ولا والشلأم، الصلاة عليه الرسول أحادث وعندنا به، نحتج ولا 
عنها،الله رضي عائثة هع حرج مش الصواب إل أقرب معه ومن عنه الله رضي عليا 



ا)ةالإمطتاب 
^٢٧٠

بلعنهم، النه رصي الصحابة من واحد أي فعل ولا عائشة فعل الرجع ليس ولكن 
الفارق.مع قياس لأنه القياس؛ يصح لا وأبما والثنة، الكتاب ا،لرحع 

الخوارج؟.ق الواردة الأحاديث عليها تطق هل قائل• قال فإن 
دلوما حرى، عثا نسكت يقولوزت والأئمة العاناء جعل هوالذي هدا قلنا! 

٠ونقول ،، ك.نأن علينا محب لكن فهوحارجى، خارجي أنه عل والسة الكتاب 
هذه.ضر أحرى مائل ق ناولت كإ وأخطأن عنها اض رصي ناولت 

ومعاض، رحمهم واللف عنهم اف رصي الصحابة بحص حرج قائل• قال فإذا 
يعدر؟.المتاول فهل بعصا، بعضهم يبيع ولر بحصا، بعضها يعتم، ز ذللثه 

رسولهوسنة اممه كتاب فبيننا فلأن أو فلأن حرج لو حتى يجوز، لا فالخواب! 
وملم.عليه الله صل 

الثيثة؟.حكما،لظاهرات،ما ايألةالئالثة: 
معروفهتكن ولر مؤ، كلها ائت،  jALlailلأن أبدا؛ االذلاهراات، أرى لا أنا الخواب: 

علا،لتذلاهرون يتستمل وربإ الاس، ؤافزلع مضايقامحت، نيا وبمصل لفح، لال 
ورباإءللأها، نراها فلا مؤكث^ر، فيحصل والنشوة، الفرح مع والسيارات، الدكاين 

الدولةترفع ولن البلاد، هل.ْ ق مغمورون والمسلمون كافرة، بلاد ق لوكنا يقال! 
ثيءيمدمحث، ألا بنرمحل به، باس لا ذلك، إن يقال! ئد فهنا إلا؛المظاهرة، رأسا -يم 
م•



بمسمى ورانه عن بماتل جنة الإمام باب 
٢٧١==^ً=ءً===دٍ==^ٍس=_^ٍص^= 

ؤيتقى؛؛ودانه عن يقاتل جنة الإمام باب 

قناة،خدي خزب، نن زثتث م ثنيم، ص ا؛وي خدننا - ١  ١٨٤
افُعوهضل اق عن _؛، أف عى الأمج، عن الزناد، أف عف ورماء، حدتني 
يجئعر اف بمموى أم يإذ به، ويم ورايؤ مذ جةبما؛و الإمام ر'ة قال؛ وملم، 
}مئها<ا علته كاو  j*J^0يأمن آخئ، بدلك له 'كاف وعدل 

الإثممن أي؛ منه® علته "كاد ب؛زنيْ بأمر "وإذ وسلم؛ عليه افه صل قوله ء ١ ت 
أمريه.الذي 

٠٠٠



ارةالأمكتاب 
٢٧٢ ==^_^_=^=^^=^=^==

^^ئءساس1ءالأولف1ش

ممينبجظكانمه،صي0
الثيعن محدث مثمنته محتن، خمس هريرة آبا هاعادت هال! حازم، ال عذ المزاز، 

ض_، ق ١^، >أس:وأء\ط3ثوم هاو: افُوزطَ، ضل 
رامحواهال! هإ هالوا! هتكئزا( حالماء وسكوو بندي، ض لأ وإله ثي، حأقة 
انتيءاىا«ااا.م نائي اه لإن م وأغطوم هالأَئل، الأزل بتبمة 

مي،زساغينيادالأي،قالأ!طكا
مثلة.الإنثاد، خدا أسه، ض ما'ي،، بن ائس عن إدريس، بن افه عبد 

اصيالتي هوالسياسة الرمل به جاءت ما أن عل دليل الخدين،! هدا ق [ ١ ت 
سواا'كاسث، وملم! عليه اش صل لقوله إليها؛ ويوجهون ثووتبمم، ويدبر الخلق( :با 

هسيلم١^^ أن زعم ومن _«، حآمه ص هأك، ؤؤ\ الأس؛اء، إنزاس،لئثوئهم 
الرملمياسة وهي السياسة، هي حقيقة الشريعة بل وصل، أحهلآ فقد السياسة 
السياساتخثر وهي تعال، اش عند من حا جاووا التي لام" والالصلاة —عليهم 
بلأملث،.

^^ض،كفيأيسي،أى!منكاث
فهوكافر،وملم عليه اش صل الني بعل ني أنه ادعى ومن أوعامه، خاصة نبوته 
التق.وصريح القرآن لمرح تكاوي.س، لأنه فهوكافر؛ نبوته ل صدقه ومن 

وهوولأالحدود، إقامة له من لايمتلهإلا ولكن هئله، وجس، النبوة ادعى ومن 
الأم.



بابالوداءسةاسمءامحووئلإمحل
٢٧٣

إذا—وعتي1 تأمرنا؟ فإ اش! رمول يا قالوا! هككثئ،ا حلماء رروشكون وقوله؛ 
بالأول.نأحل> فإننا تعددوا إذا يعني! ئالأول،،، الأول بببمة ررفوا مال• كثروا"، 

البيعةوطلب ما، مكان نشآآحرق يم المسالمان، عل ان إنامتول ذلك! مثال 
يرين.قام الذي هدا معه وماتل الأول، ببيعة ونأخد هذا، من ومت5نه لا فإننا لشه، 

هل.اولكن أمكن، إذا ؤيمتل يماثل فإنه الأول من أقفل كان لو حتى الخلافة، 
أعراضوتأتالئ، دماء تراق وإنإ قدرة، يكن ر فإن القدرة، لدينا كان إذا بإ مثرومحل 

الصبمر.محب فإنه 

الأمر؟.له واث كاهما، الأول كان فإن قائل: مال فإن 

بهيرثص ؤإثإ استتس،، لو حتى أصلا السلمن عل ولاية له ليس الكافر ملنا! 
المدرة.حسسب، عليه يقصى حتى الدوائر 

امم؟.فإ الشريعة، بغر اوعثة الأج ناش إذا قائل! قال فإن 
تقدم.كإ شرومحل من ولابد كافر، فإنه الشريحة من حرج إن فالخواب! 

)ح(نؤك؛إ. الأخنص، أنو لخدشأ ثثة، م نن م و دألخدننا - ١  ٨٤٣
محالا!وابننمر؛ آبوكتي-؛ا، ولحيينا رح( وكح• لخدسا الأثج، ابونعيد ولحديتي 

أحإريامالأ• حلرم؛ بن وعئ إبراييم، بن إسلخامحا وعدينا رح، ابومعاؤيه• لحدينا 
لة-؛-زالئمظ ثته أنجر هاونن ؤعدسا رح( الأعنس. عن ئمأ نزثونش؛ عيثي 
اللهرسول محال محال! اممه، عني. عن وهس،، بن ريي ص الآءمش، عن لحرير، عدJنا 

^^سممئوما((،دالوا!ثاننولافها



اخالامكناس 
^ً_^=^^^=^ٍ_^^ٍ=غ_= ٢٧٤

اشَوتنارن اJدي ١.^، ررتؤئُون قاَل: عك؟ ث أذنك نذ ءائئ محق 
الذى؛ئيا'ا.

الأمورولاة من سكرها التي الأمور رأينا إذا ا السلم التوجيه هذا إل انفلر [ ١ ] 
إذاإلا نهليعكم لا إننا ت نقول ولا حمنا، اممه ونسأل لهم، علينا يجب ما نودي فإننا 

لنابمبح ؤللمهم ليس ولكن ظلموا، فقد الحي متعونا إذا لأمم حمنا؛ أععليتمونا 
عفليمة.فثن لحصل كيلك، كان لو لأنه حمهم؛ يعطيهم ألا 

خدئنازمزننلحزك،،نإنلحاىينإيراهيلم؛دالإنخايى:أخزنا-  ١٨٤٤
بنالرحمن عبي عذ وهب، بن يند عى الأعمش، عن جرير، حدينا" رهثر؛ "وقال 

لحالترقالعاص عنروئن بن اممه عد لإدا المنجد، ذحلئ هال: الكعثة، ذيث عد 
ممخ،إَتي،ممال:كنالإزنولاش

ينتقل،من ؤمنا يصلح مذ همنا منزلا، هتزلنا تمر، ونل؛اتي عليه اش صل 
ررالصلاهوتلم: عليه افه صل اش رسول منادي ئادى إي حشره، هوي من وما 

لمْةكذضهيلإلأررإثه ممال: وتلز، عليه اممه صل افه رسول إل هاختمعنا لحامعه،،، 
تشيممى:علتيا،وإِن

وييءمنكزوما، وأمور بلاء ونشث،آخزها أئلها، 'ءامحثهاِفي جيل،هده أم-آكم 
س،كشما،ئم مهذكتي، هده ١^٠^٠: همول، اكتنه ولمي،ء ينقا، بمصها ^^، فتنه 

الحنةالناروبدح)، عن أذيرحرخ أحب هممذ هي؛، هي"ة بول، الفته ويي،ء 
يؤمح،إليؤ،أف محب ش الئاس ول؛أمج،إل الأحر، واليوم بافه وهويؤبي، مسه ملتأتؤ 



بابامف1ءسةاسمءالآولف1لآول
٢٧٥

Apjl_^Tجاءهإل انتهJاغ، قلبه ودمْ يده صممه قآعطاْ إماما بايع وش 
منهدا تبنت إثت ال؛ه أسدك ثه: ممنئ منة، وو؛ز>1أ الآحر«، عنق ئاصربوا 

أذنايتمعئه وقال: يديه، وقلبه أذنيه إل مأهوى وتلمم؟ عثه اممه صل اممه رئول 
بالتاطل،ستا أمزاثنا ثاكل أف معاويه عئك ١^؛، هدا ثه: ممك قلبي، ^^١٥ 

أءمحا:شذ؛تآًفوأ ك مح:اثيأ ناشُ:شوُل:وكأةا ثكل!_1، 
إمألقَكان أنفثكإ^ مثأوأ ولا هذآلإ عن}]fo غمترء اف إلا 

قواعصه اممه، طاعة ق أطعه قال! ثم ماعه، ىثتف£إ قال: اء!وآ[، لالنه رحيما 
اشل١ا.منصتة 

قالوا:الأمج؛ معيد وأبو نمثر، وابن شيبه، أبا بن أبويكر وحدثنا " ١٨٤٤
•يداالأعمش عن كلأمما مناوئه؛ أبو حدسا أبوكزيمس،، وحدسا وكع•)ح( حددتا 

الإنثادثخزة.

حدساعمن، بن المئدوإننإعيل أبو حدسا واؤع، بن محقي وحد؛ني " ١٨٤٤
عدعذ عامر، ص ١^٥^، أف بن اض عبد حدسا ائمداي، إسحايى أي بن يوش 

نحؤقدكز الكعتة، عند حماعه زأث قال: الصائدي، الكع؛ة وب عد بن الرحمن 
الأعمش.حدين، 

منها:فوائد، فيه الحديث هذا [ ١ ل 

صلاة،يكن نر ؤإن جامعة® ®الصلاة ينادى: فانه مهم أمر حدث إذا أنه ~ ١ 
عليهاه صل المي مد عل كمن، الشمس لأن الكسوف، لصلاة الأصل ق وهي 

افرصي إبراهيم ابنه مامحت، يوم العامرة الثنة ق شوال من وعشرين تسع ق وملم 



اخالامكناي 
_===^د^=^==^س=ضصطء ٢٧٦

قيعتقدون لكيوأ ما حسب عل إبراهيم لمورت!ا الشمسن كسفمت فقال عنه، 
جامعة((رآ؛.ررالملأة وملم: عله افه صل الني منادى فنائي الخاهاJةر١؛، 

الوجهفعل حامعها،، ءالصلأة ومحوز: حامعه،ا، ررالصلاه محوز! اللنة: أهل قال 
حالاوررحامعة(( )راحفرواا،، تقديره: محذوف لفعل مفعولا ررالصلأة(( تكون الأول: 

إلمحاج لا لأنه الثاف؛ والأول وحثرا، مبتدأ تكون اكاف؛ الوجه وعل الصلاة، من 
تقدير؛إل محاج الذي الإعراب من لإل فهو تقدير إل محاج لا إعراب وكل تقدير، 

بالتقدير،إلا تحصل لا بلاغثة دكثة هناك يكون أن إلا الحذف، عدم الأصل لأن 
بالتقدير.فثزخذ 

الأحرىالصلوات وأما الكوق، صلاة ق جامحةاا والصلاة أصل أن الهم• 
لمنخلايا الاستسقاء، ومجلاة العيدين صلاة حش حامعة« والصلاة فيهات تقال فلا 

اش.رحمهم الفقهاء من ذللث، استحل، 
الهوعل عليه الله صل الله رسول إل الناس اجتمع جامحةاا والصلاة قال: لثا 

محمحاهئ:ئلمحغلضثاه
بنالغ؛رة عن ( ١٠٤٣رقم)الشمس، كسوف ق الصلاة باب الكسوف، كتاب الحاريت أحرجه C ١ ؤ 

عنه.الله رضي شعبة 
ا(عنجابررضيالله٠ ! ٩٠رقم)؛ ١^.، عل عرص ما باب الكسوف، كتاب سلم: وأحرجه 

عنه.اممه رضي مسعود أب عن ( ٢٣ا،/ ١ ١ ر رقم الكسوف، بصلاة النداء ذكر باب وق عنه، 
كتابت وملم (، ١٠٤٥رثم)جامعة®، وءالصلأة النداء باب الكسوف، كتاب اليخاريت أحرجه )٢( 

افهرضي عمرو بن اش همد عن ٢( ٠ ؟/ ١ )٠ رنم الكسوف، بصلاة الداء ذكر باب الكسوف، 
عنها.

رقمالكسوف، ق Jالقراءة الخهر باب الكسوف، كتاب الخزم—ت بصبية —معلما البخاري وأحرجه 
(١ اطهرضي عائشة عن ٤( و/ ٠ رقم)١ الكسوف، صلاة باب الكسوف، كتاب ومسلم؛ (، ٠٦٦

عنها.



بابامداءسماسم«املف1لأول

النيعل حتى الرسل كل عل حؤ الحي وهذا لهم؛٠، مابملئه سر وبمذرئم لهم، 
عليهمفيجب العلم، أهل الرسل ورثة عل وهوحو وسلم، آله وعل عليه اف صل 

وكذلكويريدونه، الناس ثيوى ما عل لا لهم، يعلموه ما حير عل الناس يدلوا أن 
النبيأن مبق وفد الأنبياء، ورثة العلياء لأن فم؛ يعلمونه ما مر بمدرومم أيقا 
كانوا،أينيا بالحي يقولوا أن عل عنهم الله رصي الصحابة باع وسلم عليه الله صل 

ولانحافواواف

فيهم،الأمة عافية ، iJij-؛؛،الأمة هذه ملف أن الحديث،! وائد فس 
هذهأول، بحد والسرور الفتن حدمت، يم الشرور، ومن الفتن من سلموا أمم أي■ 

الأثة.

عليهاتله صل الشي صدق، سكزومثارا وأمور بلاء آحرها رروسيصسث، وقوله؛ 
يموجكيا المسلمان مموج؛؛ن عنه؛دأيت، الله رصي عثإن قتل مند الفتن فإل وملم؛ 

الهائح.البحر 

ويرأمحربامر ■بثا وسلم؛ عليه الله الّكاعذ آياُت، من آية • فوائدْ من 
الموع!هذا س الأياته أكثر وما شت،آحنهابمثأضث«، قوله: ل أمحر كيا 

أحير.كيا وتقع أمورمستقبلة عن وملم آله وعل عليه افه صل الن؛ي، من،■حبار أي• 
لأنالهيئة، الفتن هتا: المرادبالفتنة ر)زلميءقهمتشبمئهاتجا« وقوله: 

الثالثة،مم الأحرتم،، نم الفتتة، نحيء التعدد، عل يدل، رريرمقبعضهابنصار؛ قوله: 
أشدالثانية لأن هينه؛ رقيقه الأول محعل الثانية أف أي: بعصا« بعضقا يزهق  ١١وقوله: 

الأول•مز،

)ا(مملمفي)ص:'ا-لإ(.



ا١ةالأم، كناي
ء=^ٍٍ==^==ء=ً==ذء=_ ٢٧٨^

وهلاكالدين، فتة ا،لراد: هذْمهلآش« ا.لؤمن: مموو الفتئه رروييء وقوله؛ 
إلأو ه، نفإل الهلاك تتسس، وسواء الهلمكة، هي هده I ويقول الفتنة، فتآق الدين، 
الأمة.مهلكة هده فيقول! الأمة، 

٤١١٥^هده ا*لؤمن؛ ارميقول اكاكة، أي؛ الفئته'ا وييء س،كشف،، ررثم وقوله! 
سابقتها.من أقوى لأنها المؤية؛ الشدياو،ه هده أي! التعفليم، باب من وهدا 

قال!الفتن، هده من الخلاص إل وملم آله وعل عليه افه صل النم؛، أرثد ثم 
وهومسه قلتأته الحنة ررويدحل عنها، يبمد أي! النار« عن يرحؤح أن أحث، رائثى 
أي■ iJjiأ0 محب الإي الثام، إف دليأُي ١'؛'^، دام باق بجةس 

كاه، نفيصّلح ان الإنفان الفتن عفلمتؤ إذا أنه الخدين،! هدا فوائد من ٤" 
موئرة،ودسا مسعا، وهوى مهناعا، سحا رأيث، ارإدا مقال! فيه حديث، 3، حاء 

الحل.سث.،فهدا ا، العواماار وثع مساك،، بخاصة ؛aO^، برأيه رأي ذي كل ؤإعجابا 
الأخير.الحديث، هدا عليه دل، ما عل يدل، 

هدهإذاظؤزت أمرالناس عن ينعزل أن الحديث،! هذا معنى هل قائل! قال فإذا 
الأمور؟.

لأمرين!لا؛ فالحواب! 

صعقه.اممة رحمهم العلياء بعض فان مقالا؛ الحديث، هدا ق أن الأول! 
بعضلأن هدايتهم؛ ق لئ، نفتعس، لا معناه! نقول! صحته تقدير عل اكاني(! 

تفسثركتاب والآرْذىت (، ٤٣٤)١ رقم والنهي، الأمر باب الملاحم، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
كلإاأك؛نؤ تعالت قوله باب القس، كتاب ماجهت وابن ٣(، ٠  ٥٨)رقم المائدة، محورة باب القرآن، 

(.٤٠١٤رقم)ه، 



وابالوفاءسةاسمءالآوفيف1لأوو
 ً=ً^==__^=^^^___٢٧٩

ماذايمكر! صلاته ق نحده ه، نفوينمى الناس، هداية محاولة ق ه نفيتعب الناس 

الوهذا نفعل؟ وماذا اليوم؟ نقول 

لرإيانه عل ثابت أي؛ الأحر؛؛ واليوم بالله وهويومي مؤنه ارهلتأته وقوله: 
نزمغهالض.

مفعول)ايأُت،«،رااودى« اثدينح1،أنىيؤشإي«ث الناس إل راويان وقوله: 
الناس؟.أوعموم الإيإن، أهل ا،راد: هل الناس® ارإل وقوله! 

لهمناق لا قاسا وبيتهم-موب،، بيننا من ذلك: س ؤبمتثتى العموم، الخواب: 
ذمة.ولا  ٠١٣وبينهم بيننا ليس حربيون لأمم يوثىإلينا؛ أن يجب ما 

وملم:آله وعل عليه افه صل كقوله هذا إليه® يوش أن تحب ارالذي وقوله: 
صشو!،ضظمحثقهرا*.

لأنيد.ه®؛ صممه إماماهأعطاه بايع ررش وسلم: آله وعل عليه افه صل قال ثم 
فيهيكون وهوالذي يريد، هوالذي القلب لأن هلبه®؛ ارويمزه تكون؛الياس، المبايحة 

علالحث، بائح س وهذا انظغ® والمحثة، والولاية والبغضاء العداوة 
سهذا فيحكون الأم، وئ طاعة عن يحجز لا الغالب،— —ق ان إنكل لأن هتاعته؛ 

طامحه.عل الحث، بابح 

^لشباعإماتاأنيليعه،ولكنلوقال٥- 
ولاتْيالهم، لاثزثه الذين الماس عاثة س لأنه الرجلل؛ثبايع؛ هذا كان إذا قائل: 

إليهم؟ولائئظر بمنهم، 

محرمحه)ص:م\آاآ(ّ)؛(تقدم 



ارةالأمكتاب 

لالج»ح.البيعة هو فهذا البلد ق والعمد الحل أهل بايع إذا أنه فالحواب؛ 
وقوله!منه، يأحدها أن يريد الإمامة أي! سازءه<ا آحر جاء ررهإل وقوله! 

عله.المصاء ق البالغة عل دليل اشر هذا ق الآحراا عنق >اداصربوا 

حمحلأن نعم؛ فالحواب،! امتْنما؟ با ثمد هل الأم هدا قائل! قال فإن 
والأستهلامخممدة الأوامر 

هداملبي؛، ووعاه أذناي سمعته ومحال! بتديه، ومحلبه أذنيه إل راياهوى وقوله• 
سمعهبأنه الحر هدا يؤكد أن أراد لكنه نعم، يقول• أن يكفي، ؤإلأ التأكياد، باب من 

فحفظه.قليه، ووعاه بأدنه، 

زمتلياتاطل، تنثا أمالنا نام أذ  Ujkةتاوة ئئك الن ررثدا وقوله! 
خلافه،عنه اممه رصي لعل يرون لا معه حرج ومن عنه الله رصي معاوية أنمنا٠؛ 

المعلوممن لكن عنه، افه رمحي عئإن ثلة ثمتل حتى نبايعلث، أن يمكن لا ؤيقولون! 
كلواالناس! أيبما يا ومحال! بالباطل، الناس أموال بأكل أمر ما عنه اممه رخي معاوية أن 

التيالحرب ولكن بحمبما، بحضنا يمتل أن أيما أمر ولا بالباطل، بينكم أموالكم 
علأنه وظن اجتهاد، عن وقعت عنه الله رصي طالب، أب بن عل ْع منه ولملم، 

اجتهدإذا الأمة هده أل إلا بلاثالث،، منه الصواب إل أقرب عليا ولكن صواب، 
ذكرماثم ولهاوانكمث،، واحد؛ أجر فله أخهلا ؤإن فلهأجران، قاصاب منها المجتهد 

أمركإذا أنه أي! اممه؛، معصة واءصهِفي اممه، طاعة ااأطعهِفي وقال! هدا، عل يرئب.، 
تطعه.فلا بمعصة، أمرا ذللث، يكون أن إلا فأطعه بثيء 



سظ1ماملأةواسث1رصا

واسساردالولاة ظم الأمريالترض باب 

خنمر،نن محثد خدي ئالأ: زمحثد اثر، نن محقي خدتنأ - ١  ٥٨٤
أوحصز؛ بن أسيد ص ماللئ،، بن آنس ص محدث دثاد0 سمني ه1وت سعتة، حدسا 
كأذنة)يلإش ١^٠ ت ممال وتئ؛؛، عليه افه صل اممه برئول حلا الأنصار من رجلا 

عقظموف خر داصثJوا أمْ، ثنيي نظمول ررإكئم ت مماو دلأدا؟ انتننك، 
الخنصل«.

الخارث"؛ابن ~ثنىت حالي حدثا الخاذ، لجيب بن ءش وحدتص - ١ ٨ ٤ ٥ 
بنأسد عن محدث  l_lتمنت قاJات ^١^، عن ا-فجاج، بن سنته لحدسا 

يثه.وسلم، عليه افه صل الله برسول حلا الأدصار من رجلا أف 
ولمْالإسناد، >يدا لحدساسنبه، لحدساأبر، معاذ، بن اض عتتد وعدسيه — ١ ٨ ٤ ٥ 

وتلمم.عليه اف صل افه برمول حلا يقل• 
٠٠٠



الأ4—١١٥، كناي
ص=^^^=^ءٍٍ===ٍسصت=_ ٢٨٢

ينئار؛ئالأ:ئةائئينبمم:
: Juأبيه، عن امحزمئ، وائل بن علمنه عن حند_،، بن صناك ص سعته، حدسأ 
أرأساف! ض يا مماj،! وتل؛.( عليه اممه صل افه رسول الخنفئ يزيد بن سلثة نأل 

ثمعنه، قا■مص قإثامريا؟ ->منا، ا ويننعوو1ل حمهم، علين! يائن، إل 
:مس، بن ئجدبه؛لأنمئ اكاكة، أوق الثأتة ق ^١١! م عنة، ياعزص نأله 

ذمثاحمكا«.ىعلبجبثاحمتوا، وأطبموا، رراننئوا 
سهاك،عى حديناثعتة، ستابة، حدثنا رسيبه، وحدئناأبوبكربن — ١ ٨ ٤ ٦ 

عنتهاف٠ صل اش زئول ممال مس، بن ١لأشعث، مجيبه ت وماJ مثله، الإشناد -^١ 
حمكإ«.ظ ذم' حملوا، ى عي هإيا وآطثوا، زي: 

ناصببدون الرير نون حذف وهو نحوى، إشكال الحديث، هدا ق [ ]١ 
بدونالخمسة الأفعال نون محدق أن محوز أنه المحو عالعإء ذكر وقد حازم، ولا 

الحنةJسىه٥لأئدحلوا )رواثدي لذللثه؛حديث،! ومثلوا نحفيما، حازم ولا ناصت، 
ولأ ١١قوله!وكيلك، ، تؤمنوا؛، حتى الحنة ندحلون ررلا والأصل! ، تؤمنوا١؛ حمر 

خنىتاقوا«م.

الاستئذان،كتاب، والرمدي؛ (، ٥١ ٩٣)رمم اللام، إفثاء بابه الأدب، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
(،٦٨)رقم الإي،ان، ق باب الهدمة، ق ماجه وابن (، ٢٦٨٨)رقم اللام، إفشاء ق جاء ما باب 

رقم، j_^3ilإلا ابنة يدحل، لا أنه يان باب الإب،ان، محاب لم: مل وأصله (، ٤٧٧وأحمد)آ/ 
الأصر،.الخة«ءز،ررلأممحاوون )إ0/مآ(؛الفغل;



س4ادابف،طاء1تالآ«>اءوإن 
٢٨٣

قاعدتان:هاها أ1و: 

جازم.ولا ناصب بدون نحفيثا الخمسة الأفعال نون حيف محوز الأيل• القاءدة 
لكنوالخازم، الناصب ْع الخمسة الأفعال نون حيف محب الثانية؛ القاعدة 

نثلثلمإدمثأ لليم1ا ؤ0 ؤ وت*ُال• تيارك الأنه قول وهو• إشكال، القاعدة هاj١٥ يردعل 
يقتفيوالنهي النهي، ح النون ييتت فهنا ا، ٥٩لالذارJاتتد|1نعجلونه ٥^ أكمحثمم ذميب 

نونوليت مكسورة، وهى للوقاية، النون هدْ أل هدا: عن والخوابإ الون، حيف 
الإعراب.

م٠



اخالامكت1و، 
س==ٍ___ٍ__ً==ض=_ ٢٨٤

ضاثشراموبيمنم«
صجضاثمجوثرماتيف

ىم،خدىهومين
الخولأئإذرص أبا تجع أيه امحرمئ؛ افه عبد بن بمر حيلتي جابر، بن يزيد 

عليهالله صل اممه رسول سالول الناس كاف يقول! اليإن بن حديثه سمعت يقول! 
إنا،! ٥١رثوو مملت!:i ثدريي، أذ قاة الم ض أنه زكئت ا-محر، ض ض 

قال!ثر؟ ا-محر هدا بمد مهل افر، -ندا اممه مجاءئا رقر، جاهلية ل كثا 
مال!يحنه؟ وما داوت<! يحن'؛ وفيه راثمم، مال! حتر؟ ثن الم دبك بمد هل ثلئ• 

بمدهل همك! ومحنا؛ منهم مرق هدنج،، شر وتيدوف ثش، بغم لأإوأ4ئةرو( 
فيها؛؛مدهوه اي أجايم من جهنم، أبواب عل دعاه رريتم، مال،! مذثؤ؟ الخم دبك 

وت5ثمونىلأبيساا،جلدتنا، من قوم لأو>وب,< قال! لنا، صفهم افه! رمول يا همالت،! 
رممخمائانمنثإظهإا(^ل!

أنزلن :^١، ١^ بم، رلهاغثزل ^ال! إنام؟ زلا خمائ لهب لمْثكذ قاِو قنتخ! 
أ.دلااث،اال عق ذل الوت هذوهلذ حى ثجنة أصل عق ثعص 

الذينالمنافقان أمحإء ق الئز هوصاحب عنهإ اممه رصي اليإن بن حديقة [ ١ ] 
اممهرسول ينألوف الناس ااكال يقول! له، وسلم وءلآله عليه اممه صل الك، سثاهم 

يسألهعنه الله هورصي لكن به، ؤيقوموا يفعلوه حش الخم،، عن وسلم عش الله صل 
يعرف،لا أنه المشكل لكن ويفعله، منه علم فعنده الخثر وأما فته، يقع لئلا الثر؛ عن 

بالخزمأموربالعلم انه فكإ إذن! الثز، الحرواجتناب مأموربفعل والإنسان الثؤ، 



.. حال. ظهورالفسوافيةل عند ايمين! جعامة بابوحوب«لأز«ة 
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فيه.يقع لئلا يالثئ؛ ، JLJLمامور فائه 

-بمداافه قجاءثا وثر، جاهلثه كناق إيا اض! رئوو ااي1 ت عنه اممه رصي فقال 
أوالأخلاق، أو بالمادة، يتعلق فيإ سواء كله، حر فإنه الإسلام، وهو افم® 

المعاملة.

قال؛ثم ررثعم*، وسلم؛ عليه اف صل فقال  ١١مز؟ الخم هذا بعد قال! ئم 
فإنالأول، كالخم فلس دخن١١ وفيه ررنم، قاو: خز؟،ا مذ الئز دلك بمد ررض 
يعدهيأق ئم ثز، ذللث، يعد ياق ثم محض، حبر كله الثلاثة القرون ق الل.ى الخير 
النيذكرها التي المراتب هذا أن وجدت، التارخ تتمتإ ؤإذا لحن، فيه لكن محير، 
ما.وس قد وءلآلهوأام علميه ف اط 

هدنجر،بغز و؛بمودا بغز"قي، بتئون ®قوم قال؛  ١١يحنه؟ رروما قال؛ ثم 
الشديدالتعصب القرون يحض ق كان فقد وير، وهالاأيما ئعرفمنهموتنكرا،، 

إلالأحيان لن 3، ؤيصل ا، يخ-
ياحل-يلودون المتعصبين هؤلاء ونحي افه، رحمهم العلم أهل ذكره كإ الصزتحح حد 

صاحباذكر وقد لذهبهم، الهيمنة وتكون مارمم، ينالوا أن أحل من الخلفاء؛ 
ينابذيعضهم إو حتى الآكامل، التعصب، وهو أشياء، ذللئ، من اممه رحمه )الفرؤع( 

النايخة.ق ويمارحه يحقا، 

منالعلمإء من مر، أو غيم هناك كان إذا ثعبان من الثلاثين ليلة ق نلالث،؛ مثال 
والمر،بالغيم اختفى قد الهلال يكون أن لاحتإل الثلاثين؛ يوم يصام أن محب، قال؛ 

الأثريالدليل إل رجعنا ؤإذا شعبان، يقاء الأصل لأن نصوم؛ لا يقول؛ من ومنهم 
العد.0مآكملوا علت،3لم ئأ يقول؛»إنى وملم آله وعل علميه افه صل الني أن وحدنا 



اخالامكناس 

ثيءومعه الأسواق ق يمثي العتاد غير عل بعضهم فكان تصوم، فلا ا؛ ثلاثي 
لأماالعداوة؛ يوجس، هذا مثل أن المعلوم ومن الأحرين، يراؤم أن أجل من يأكله؛ 

يعريهتدون انهم الدخن• هو فهذا لم، العند ميء اكر والدين دين، ق مراعمة 
بعثرلوثهم ويل• التايس ويهدون لذ<اهبهم، تعصيا وسلم عليه الله صل الرسول( هدي 
•وسلم اله وعل عليه الله صل الرسول هدى 

دعاهرريمم، مال،! ثر؟ من دحن~ فيه ~وهوخثر افم دلك بمد ررهل قال؛ ثم 
كلإل ينفلرون فهم ثؤ، وهدا فهاء، مدهوة إليها أجابمم س جهم، أبواب عل 

قأو الأخلاق، ق أو العميل•؛، ل سواء للناس، فيفتحونه النار، إل يوصل طريق 
قسمينتإل مون ينقالدعاة وهؤلاء الشريعة، 

ولكنهمالحي، يخلمون معانلءون، أخر وقم بالبامحلل، الحق عليهم التبس قم 
الحقعليه اشتبه الذي لأن جهنم؛ أبوانم، عل دعاة هؤلاء فكل خلافه، عل يصزون 

•واضح أمره محانال والأحر يتم،، حتى بمحث أن يجب 
وسكثئور(جلد.سا، مذ هوم ااد،تم، مال! لنا، صمهلم اف،ا رسول ءريا هال! ثم 

•جهنم دعاة من هم ذللئ، ومع اللسان، ق وعزيتؤ اللون، ق عنُءأ، فهم ثالسسسارا، 

انمنخماعه رءم قال! ذك؟ تنىإد،محهم خ اش! زئوو ررثا ال! هم 
وهيحماعه، هناك وأل خوارج، أو بغاة القوم هؤلاء أن إل إشارة وهلءا وإمامهماا، 

وبنحو0(، ١٩٠٧)رقم ، ٠١رأيتم••.ءاذا ه! الني قول، باب الصوم، كتاب الخارتم،• حرجه أ ا
عمرابن عن ا/؛(  ٠٨٠)رقم ائلأل،، لرؤية رمقا)!، صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت لم م

افهه،ا.رضي 
(١٧وقم السابق، ا،لوضع ؤ، لم وم(، ١ ٩ ٠ )٩ رقم السابق، الوضع ق البخاري وأحرجه 

اللهرضي ءر؛رء أي عن 



..سقسوصرام(وشمح،و.
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ؤإمامهمءالمسلهّين حماعه الإنسان لزم فللمن، للمالأم 
ارماغثزوششتييىمحا«ئاو:>اهاِذلمًتمح٣حمائثلأإنام؟ قال: ثم 

حشثجرة م عل رردلوأذئن اعتزل، ل هؤلاء، مع ولا هؤلاء مع ؛٤;؛< فلا 
الإمام،عدم الأول؛ شيين1 يشمل الإمام ومي دللئ،اا، عل وأيث الموت يدركلث 
دري:لا الإنسان لأن إمام؛ لا أذ فالخمقة ئتكافئان، إمامان لهم يكون أن والثاف: 

يطيع؟•من 

ولاءعه ُمحلهم لم ُءإذ هنا* قوله بتن الجمع هو ما قائل• قال فإن 
ميتهمات سعة زعقه وليس مات ارمن والثلأم: الصلاة عليه قوله وين إمام؟«، 
؟.٠١١^((

ميتهيموت فلا إمام، هناك ليس عنه الله رصي حديقة حديث ق فالحوابا؛ 
أنأمره وسلم آله وعل عليه الله صل الني لأل شرعيه؛ بيته يموت بل جاهليه، 

شجرة.باصل يعص ولوأن الفرق تللث، يعتزل 

،؛٠ ولاإمام؟ حماعة لهم لأد؛5ن قإل  ١١هنا:قوله ُين نجمع كيف قائل؛ قال ؤإن 
٠؟الخو(ا'ر أمتي مذ طايمه رالائرال وملم؛ عليه اليه صل النك، قول وبض 

نتكونفقد إمام، لهم يكون أن الحق عل حناهرين كومم من يلزم لا فالجواب؛ 
بالحق.قائمه وتكون ما، مكان ق منحازة ءلائفة 

الإمامبه الراد بمم؟« زلا حمائ لهب ^٠ لب ررهاِل قوله؛ قائل؛ قال فان 
كافر؟.حاكم لمن المعل تقل لو لكن الشرعي، 

,(.oA/\Ao)\رقم ادسالمين..، •بماعة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب ت لم مأخرجه )١( 
)•؟بما/'م\ا(.رقم ؛ا، رالاتزال.. ئوله.ت باب الإمارة، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 



الأم—ا١٠كتا»_، 
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ك\3تلولولكن فهومطيأ والقوه والا1هلة الناس عل تول من أن محبق قلنا؛ 
قدالإسلامية البلاد بعض ق فمثلاث يزال، حتى الدوائر ُه يرمى أن محس، لكن 
أمرهمإلاإذا طاعته عن عرج أن يمكن فلا أوبالأنتخاياُت،، لكفربالقوة عليهم يتول 

ويهليعوا.يسمعوا أن لزمهم البيعة قت إذا لأنه بالعصية، 
المة؟.أين قائل: قال فإن 

البيعة.هي وهذه والعقد، الخل أهل إليه ينضم فسوف تسلط إذا قلنا: 

افهقول وبين الفتنة، نحب عل نيئ التي، الأحاديث نجمع؛ير1، كيف فائدة: 
لالخجرات:ه[؟.ه رآء ■_نجاءإق أمح،محبجا يجهيؤأ وتمال• بحانه 

صلكنت، إنإ والفتنة الثلطان، مع لكنوا إذا بحق يقاتلون هؤلاء الخواب: 
ه.أمراؤ قئءءالآ يجئ قال: ولهدا الحق، يرجعواإل حش نقاتلهم فلابدأن البغاة، 

الفوائد:من الحديث، هذا وق 

المحاورةلهده اسع حيث وملم؛ أله وعل عليه الله صل النيئ صدر سعة ~ ١ 
عنه.الله رصي اليإن بن حديقة ْع 

طابقأخثربإ حيث وملم؛ آله وعل عليه افه صل للرسول البينة الأية  ٣٢
غانا.الواقع 

الحلنانيين؟.عل الحديث، هذا خمل يصح هل قائل: قال فإن 

النؤع.هذا س والمعتزلة الخهميه حش ولغثرهم، لهم عام اله نرى الذي فالحواب: 
فيه،يقع لئلا الثز؛ عن مال حسث، وعقله؛ عنه اممه رصي حاويفة ذلكء - ٣ 

ررماقلت،: ؤإذا الخير، عن ّؤال فهذا الصلاة؟(( أرلكن ص >لما قلت،: فإذا هذا: وعل 



..سنسوصراماوشمءاو.
٢٨٩

والأركانالعيادة، مد الطلأتح لأن الثز؛ عن موال فهدا الصلاة؟(( مملات 
سحها،ضض.

مسألتان:ومحا 

عليهم؟•حروجا يجر أوالولاة الأمراء ظلم من الهروب هل الأول؛ 
عنهمالثيء لوأحفى أما افروج، من نوعا يعثر منايدمم لكن لا، الجواب؛ 

عنالظلم يدفع أن يريد لأنه باس؛ فلا يميكوه لا حتى أحر طريق ْع ذهب أو 
ه.نم

الولاة،بعض به يعمل ولر البلاد، يديربه فانوتا الإمام وصع إذا الثانية؛ السالة 
حينئذ؟.الرعية يفعل فإذا الفللم، منهم فحصل 

هن.اأن عرف إذا فوقه ومن منابيه، يردوه ولا فوقه، من إل يرفعونه الخراب: 
اللازم.عليه بجري فوف حالفح قد الأمير 

٠٠٠

•حثاف بن يختي حدسا عنكراش؛ير، بن سهل محمدبن وحييني - ١ ٨ ٤ ٧
حثار،—؛ابن ~وهو: يخص احزتا الئارثي، الرّهمن عبد بن افر عبد وحدسا رح( 

مالمال: ملام، ش عذ ملام، بن ئند حدثثا تلام—؛ ابى —و>وتي,' معاوية حدسا 
منمهل فيه، بحترثحن اممه مجاء بئز، كنا إثا اممه! رسول يا ^،: JLsاليإن: بن حديثة 

»تنلم((،قال: نحث؟ الشن ذلك، و3اة لهل ملت: ر>م((، مال: ثل؟ انحر لهدا ززاء 
بعدىأئثهاات5وو مال: كنمج؟ يلت،: ررئمم((، مال: ا-لمثل؟ يهل^١؛دلك، ملث،: 

الشتاطمقلوب ئلوثم رجال يهم وتيقوم بسقي، ينترن ولأ تيداي، لاث؛تدونى 



ارةالإمكءب  ٢٩

راسّئغثاو: ^Ui،؟ افإل1ذزكق زيل 1بعثا كش قك: محاو: مانإش«، جو 
ا.و1ؤ<،ل هاشئغ مالك، وأحد ظهرك صرب وإذ للأمير ويطيع 

-؛تدونلا وهم أئمة يكونون كيف قائل؛ قال لو رريكونبمدي قوله• t ١ ت 
سّتته؟ءيستثون ولا وملم، اله وعل عليه القه صل الرسول غدي 

ؤيمتاؤ وتعال• تبارك الثه قال كإ شر، أو حير ق الّبوع هو الإمام قلنا' 
وهؤلاء٢[، ]اوسجدةت٤ ه ؤحكامأ ص؛/لأ لنا يآيا تهدؤرك أبتة ينهم 
الآلسثسؤ ثينإ لأك؛و إئ مثديكتح نمنه ء؛ؤوجعأنثهلم تعالت وقال الخير، أئمة 

بهامحدى وهو إمام، جع فالأئمة! الشر، أئمة وهؤلاء ٤[، ]القصص:١ ه بممئئبمنك 
عليه،هم ما عل يتبعونم أتباع لهم ت يعني أئمة فهؤلاء الشز، ق أو الخير ق المتبؤع 
•نته تتئون يولا والسلام، الصلاة عليه الرسول تيدى يهتدون لا لكنهم 

فهمنم، شأ هكذا الخواؤج لأن الخوارج؛ إل يشير والسلام الصلاة عليه ولعله 
ولايستتونوسلم، اله وعل عليه اممه صل الرسول ؟؛دي يهتدون لا ولكثهم أئمة، 

أعفلمتبيحون يوهم الذنوب، بأقل الناس عل يثورون يوار هم ؤإثإ بثئه، 
الأبرار،يقاتلون إتم وصفهم! ق الله رحمهم العلياء بعض قال ولهذا لترمادتإ، ا-

الوزكنهم دمائهم، س حمر سيوفهم المسلمين، يقاتلون لأتم الكمار؛ ويادنون 
الإسلام.أعداء يقاتلون 

الفلهرصرب ؤإن للأمام والطاعة المع وجوب عل دليل الحديث،! هذا وق 
أنله بحق، فهو بحي كان ؤإن القيامة، يوم فالحساب ظاأ١ كان ؤإذا المال، وأخذ 

بمعنى!اشزير؛المال، يجوز أنه الراجح القول كان ولهذا المال، ؤيأخذ الظهر يقرب 



حاو...م ظهورااسراوافي ضد استي *لانبمت;هماعة وجوب باب 

وق٢، الغاور وحل تحريق ق ذلك حاء كا معصقه، عل مالأ العاصي نصمن أن 
الالبأحد يتادب قد الماس بعض لأن وذلك ؛، ر الضالة لكتم عل القيمة إصعاف 

بالموبخقديؤدب الماس وبعض بالعكس، الماس وبعفى بالضريح، ينادي، أكثر؛ثا 
بهمحصل ثيء أي بل التأديب، من ممح، بنوع نحتص لا التعزير ولهذا الخاص، أمام 

فهومشروع•والردع الأدب 
الإثارة.كقهير الخالقات بعض عل الغرامات الال،ت بأحد التعرير ق ويدخل 

حدسا؛ — حازم ابى ت —يعني جرير حدسا هزوح، بن شتان حدسا — ١٨٤٨
عثه١^ صل الن؛ل عن _؛، عن؛ي j^، بن مس ش عن حرير، بن عنلأل 
ومنجاهلة، ميته ماثر يإُت، الخاعه ومارمحي العداعق مى لحنج ارس مال• انه ونلم 

هقتلهمميل عصته أوينمل عصته أويدعوإل لتصثه يشج عمثه راية محت ئاثل 
محنها،مذ بماش دلا دماجزها، برقا بمرب، أض عل لحثخ ومذ جاهؤ، 

أ.منة<ال ووث-1< مر، هلنتل عهدة، عهد ندي مي ولأ 

ولكنأصل، لها لمى أي• عمية" راية ررمحث وملم! عليه افه صل قوله [ ١ ل 
والحاهليةلهاأصل، ليس عصثة عئثة قاما القبائل، بحفي كايوجدق فقط، عصبثة 

الإسلام.غير عل أي! 

الخدود،كتاب وااارمذيت (، ٢٧ ١٣)رقم الخال، عفوية ق ياب الخهادط كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
(.١٤٦١)رنم يه، يصع ما الخال ل جاء ما باب 

(.١٧١)٨ رقم باللقطة، التعريف، باب ، ilaAUiكتاب داويت أبو أحرجه )٢( 



كتابالإ4_ادة
ً_=__ً_^^^^=ن_== ٢٩٢== 

ورثاالشيوعية، الأحكام ببعض البلدان بعض ل المسالمين بعض يغر ت مسألة 
.هؤلاء؟ حكم فإ معهم، يقاتلون 

منهم،فإنه يتولهم ومن اممه، أعداء تولوا هؤلاء لأن خْلر؛ عل هؤلاء نقول• 
فهدهكمار عل كان إذا أما السالمن، قتال عل هزلاع يتولون كانوا إذا حعلر عل فهم 

جاهلية.عصبية 

ايوب،حدثنا ؤيي•، حمادبن حدننا عمرالمواريري، بن افه عثد وحدش "" ١٨٤٨
،١٥١ونول ثاو ثاو: _،، أف عن المثي، يياح بن نياد عن جرير، بن ع؛لأف عن 

.مؤمنها١؛ من ررلاثئحاثى وقال؛ برير، - حديث يتحؤ ونلم، عليه افه صل 
حدسامهدي، نن الرحمن عبد حدسا حندسا، بن رهثر وحدش — ١ ٨ ٤ ٨ 
مالمال؛ ئريرْ، إي ض رياح، زيادبن عن جرير، بن عيلأف عن محئون، بن مهدي 
ماتمات ثم الخهاعه وقاري الطاعة من حتج رامن و>سللم: عليه اممه صل اش رسول 

منقلتش للعصته، ويقاتل للعصته، يغصب عئثة ثذراية قتل ومن جاهلثه، ميته 
موثخها،من لابماثن وناجزها، ^٤١ يقرب أض عل أش من حزغ ومن أم، 

عهدها،مبنىش•دَلأم،بدي 
يقر،محتد;ن خدننا ثالأ: ذ\ن؛:1\ولأ نن محثد زخدثنا - ١٨٤٨

أئااينمحةلأإ:ماتيضاضُ
علتهافه صل اممه رسول ثال، رواسه: ق نمال، بشار ابن واما افديثر، ق وتلم عليه 

بموسلم، 



صنسصرالهسوشمح1ر..
=======د=دد===د=^==يلإ

عنء)؛.( الخعدأنج( عن ويد، ■حدسا الربع، بن حمن حدسا - ١ ٨ ٤ ٩ 
رأىررمن وتلم؛ عليه اممه صل اش زئوو ماو ت ئاو يرويه؛ عباس ابن عن وجاة، أتجا 
جاءلثه«.يمينه فإن ثؤ! الخإعه ^ ١٥من هإثه متصم؛ يتكزهه آموثقا من 

حدساا-إقند، حدسا الوارث، عيد حدسا محزوح، بن قسان وحدسا — ١ ٨ ٤ ٩ 
»منثال: وتلم، علنه اممه صل زئوواممه عن عثاس، ابن عن ائعطاردي، أبوزجاء 

الئلطان؛-^١حزخ؛_ الناس أحدمى ليس لإله عليه؛ نيئامليفم أمْ مى مْ 
جاهلثه،<.ميته مايت، إلا علته مإت 

محدث،أنجر نمنئ، : داJ النثمئ، حدسا الأعل، عند بن حدسا - ١ ٨ ٥ ٠ 
علنهافه صل اش رمول هال هال؛ البحل، افه عبد بن حندين، عن جلز، أبي( عى 

^ؤ:شزيكلهجاح.
—وهو؛عاص-لم حدسا حدساأي(، اكوي، معاذ بن اممه عبند ١—حدسا  ١٨٥

بجينمح،صهم،فاو:خاأهاه:ذمحإلهاه
لأفاطرحوا هثاو(ث معاويه، بن يزيد زمن كاف ما الحنة امر من كاف حنن مطيع ابن 

ثمعتحدسا  vijijلأحدآتنتك، لأحيز، آتث لمً إل ،! _lJوناد٥، عإدالؤخمن 
يقول؛وتلم عثه افه صل اطه رسوت، تمعن، يقوله؛ وتلم علنه اطه صل اطه رسول، 

بنمهعنقه وليزه مامت، ومن له، لاحجه القيامة يوم اطه كي( طاعة من يدا حلع رام، 
ماُت،ميتهجاظثه<اا

 [ ١ ] )j :وليسمات تن وأف حال، كل عل للأمام البيعة وجوب علي دليل هدا
يحملوهو سلط أو محاصن،، ذا الإمام لوكان حتء_( جاهلية، ذوبسه بيعة عنقه 3، 



S)Lالأم— ، كناي
==^^ٍ====ٍ=^ً^==ًًٍٍتءء= ٢٩٤===

لمئلولرتفعل لأنك له؛ سعة عنقلثح ق يكون أن الواجب فإن والكبار، الفواحش 
عصرنا؟.ق الإمام ثن ولكن جاهلة، منته 

قدآمثر عليها الأرض من قهلعة فكل هذا وعل عام، إمام هناك ليس الخواب،ت 
ييعةأعناقهم ق السعودية غر من الذين فمثلأ1 فهوإمام، القتلمة هذه ل له بويع 

افهولاه لمن والهناعق المع وعليهم البلل، هال.ا أهل من لأمم بلدهم؛ لأئمة 
الأم.

بمتها؟.و هوالراجح ما ازكفر بلاد j الملمة الأقلثاُت، قائل: قال فان 
لهم لمن التطاع بقدر والهناعق الث«ع يلزمهم أمم الراُثح فالخوامب،ت 

بلائهم.

عىلنث،، حدثنا كم، بن اممه عبد بن §ئى حدثنا ننم، ابن وحدثنا — ١ ٨ ٥ ١ 
بج،صمينتيافينالإ،صس،ضشمحق

دخوْ•وتلم اشُعوه صل الئ عن قدكن ئطح، ابن أش 
بنمحمد وحد؛نا )ح( مهد.ي. ابن حد؛نا عل، بن عمئو حدثنا — ١  ١٨٥
بنزيي. عن نني.، بن هشام حدسا حميعات هالا عمر؛ بن بئر حدسا جثله، بن عمرو 
ثابح،حديث بمش( وتلم، علته اممه صل( البن( عن عمر، اتح( عن( أبته، عن( أنلم، 

عمر•ابن عن، 



بمبمانيضةضاستيومس«ع
٢٩٥

ءُ ءَءََهَ َ 0ُ 

ماستيوسمسا؛ع

حدساعندر،دافر1 ابن ئال ؛ بشاو ومحثدبن ئافر، ابوبكربن حدسي — ١ ٨ ٥ ٢ 
 Jثاو؛علاقه، بن زياد عن محنته، حدس! جعمر! بن محثد حدس! بشار! !بن وقا

نكونراإد4 يقول! ونئا عليه اممه صل افه رسول محمعت قال! سمعت 
بالثيم،قاصربوْ — خمح —وهوَر الأمة هده أمز يثرى أذ أراد يمن وهنامت،، هنايث، 

'كاذاثنكان«ااا.

 [ ١ t علنحرحون الدين الغاة عل النلهلان إعانة وحوب عل يدل هذا

لأول باب من والخوارج قتالهم، ق الإمام ساعدوا أن الرعية عل فيجب الإمام، 
لوحى الأمة، تفريق يريدون لأمم قتالهم؛ ل الإمام تاعدوا أن الرعية عل محب أنه 

١^١^.ق منسيون هم فإثإ الإصلاح، نريد إسا قالوا! 
ماينألوا! أن يعد لكن الإمام، مع البغاة يقاتل أن اوعية عل محب، إدل؛ 

فيهيرى من الإمام ينتخب أن ؤإما مجابون، معتنا شخصا يهللبوا بان إما عندكم؟ 
أنعلمتا إذا إلا طلبوه، من ينمل أن تعهن معثنا طلبوا إذا لكن فيرلم>اه، الكفاية 
حجة،قوة ءندْ ليس الرجل هدا أل يعرفون لأ"ءم وحنانة؛ خدلع إياْ طلبهم 

يقولأو لكم، أرمله لن يقول! هل يمع؟ كيف ولكن يمنع، أن له فحيتئد فيطلبونه، 
أقول!أن أحل من امتنع؛ ولكن طلبوك، هم ملأن! يا قتلهم! من ١^٧ الرحل لهذا 

اسع؟..انالحا امتع؟•نالرجإ(
حجة.لهم يبقى ألا لأحل أحسن؛ الثاق الخراب: 



ارةالأمكتاب 

أحد\ذفوو0ياوألكن كلاهمايريدالحكم، فرشن، د؛ن القتال إذاويرألة؛ موهنأ 
الإنسان؟.يفعل فإذا الأخر، ن مم 

الأن.الحخم بيده من يساعد أن الواجب نقول؛ 
ولرمباشره، آخر حزب عليه ينقلب ثم لانتخابات،، با حزب يفوز رثإ قيلر؛ فإن 

.يريد؟ ما عل مهإ كل محمل 

ليسأنه ق عنه اض رصي حديقة حديث، عل يكون هذا أن أرى فالحوابؤ! 
أحد.مهر يقاتل ولا كثها، الفرق فتعتزل حماعة، لهم وليس إمام لهم 

يفعل؟.فإذا أوهزلأء، هزلأء ثقاتل أن عل ئكزئا كان إذا قائل: فال فان 

نقتللئجأو قنرج أن إثا قالوا؛ فإذا أحرج، لا ؤيقول؛ بتته، ق يبقى قلتا؛ 
الصلاةعليه الني عنه مثل الذي فهومثل ظلموْ، وهم صر قد فيكون فليقتلوه، 
ينطهررفلأ قال؛ مال؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت، رجل؛ له قال حن والثلأم، 
 ،_u افانت،قال؛ ءض؟ إن أرأت قال؛ ررماش«، قال: قام؟ إن أرأت قال؛<
النار،،ءهوق قال؛ قتلته؟ إن أرأت، قال؛ شيد،؛، 

)ا(ماوم)ص:؛ا/آآ(.
رقمءمِْ..، •،I)، أخذ نمد من أن عل الدلل باب، الإي،ان، كتائب ت لم مأحرجه ( ٢١



ئبط|رضضتسماستاومسء
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)ح(عوائه. آبو ينا حل حثان، حثس^ حراش، بن أخمد وحلسا " ١٨٥٢
وحدسا)ح( ثنال. عذ موتى، بن  4Jj1عبيد وكرjI؛، بن القاسم وحدسي 

)ح(إءائل. خدئنا امحق، ا1قدام ;ن اكJبم أخآتنا ^١^٢، إنخاى;ن 
بناف عند حدسا ريي، بن خماد حدثنا المقل، بن عارم حدسا حجاج، وحديي 

ينهقة،صه،ضاتيلكاشُش
٠راهاهتلو0اا خميعات حدسهم ق اف عتر ونلم، 

خمعارسآتا'قم يقوون وثلم عايه اممه صل الله رثول، نممت، ماو؛ 'زغهذ 
داهتلوه<ا,خماعثsiلم أوهزئ عصاثم يشي أ0 يريد واحد زجر عق 

٠٠٠



الأه__ااة، طنائ
=ًٍ=ًًً=_ًد_د==ٍٍث=_ٍ ٢٩٨

ضصينإذانؤيع باب 

ض،، ٥١ثد خالو;ن خدكا ١^١^،، نن وخن وخدش - ١٨٥٣
عشاف، صل اف، رسول مال مال،• اُقدري، نعيد عذأيٍر ثفره، أي( عذ الحريري، 

ا.الآحزمئهةا«ا ياقتلوا لخلمئم، بوح رءإدا وتلم؛ 

وصارل، الخلافة اسقثُتح للأول بوح لثا فاته خارجا، يعتثر الثاي لأن ]١[ 
عش،.يفبمزبج خارج، فإنه ليباح الئاف جاء فإذا ءيمر،بامه، السلهلان هو 

٠٠٠



ونعوذلكصلوا ووركهتاله«اU السرع بمالف س الآ«>ا« الإديارعلى وجوب باب 

السرعساض الأمواءشما الإلكارعلى وجوب باب 
ووركقثابمماه،أناونمذمم

طكاوا؛ينهم،هقأدة،
ونلمعانه اممه صل الله رمول أل سلمه؛ ام عذ محصن، بن صبه عى افنن، عن 

سممحمحيم،دمحسمءممفدمحدن،صعرفيرئ، ئال■ 
صئنا«لأا.ى »لأ، داَل: ص قالوا: ثتاع«، زصى 

أمام:ثلاثة إل الئع؛ة وي طيه اض صل اض مم [ ]١ 
ينلم،أن محتمل ولكن المنكر، من صه هم مما فهدا^ وف، نن الأيل؛ 

سلم.أب ومحتمو 
فهوسال؛■أنكر، من الثاف: 

بثلمهم-فإنه وتابع، رجي ض اكالث،: 

شل؟.العاثة عل محب هل القلب، ي الأنئة عل الإنكار قائل: ئال فإذا 
قيقول تعال اممه لأن يستهليعون؛ لا كانوا إذا والعامة ١^١•، عل بل قلنا: 

محبأنه شك لا زكن ]القرة:آ'مأ[، ه وسعها إلا ك ؤ ١^^: القرآن 
والعامةالولاة، إل الوصول يتهليحون الحالعام لأن العامة؛ عل محس، لا ما العلمإء عل 

الحق.من عليه يمدر ما عليه محس، فكل يستْليحون، لا 

ثيءفلا يقدروا لر ؤإن يألمون، فإمم الإنكار عل قادرين العلمإء كان فإذا 



كتابالإ4_ادة

فهذاأن الإمام— عل الإنكار أرادوا —إذا العناء عل ليس اله اعلم ثم 
للأماموقلتا كذا، للأمام قلتا يقولوا؛ أن لهم يجوز لا إنه نقول؛ ئد بل عليهم، بجب لا 

مإ،ألا وإث1 وعؤ، لهم اماذ الإمام يكون أن فاثا الكلام هذا قالوا إذا لأتم كذا؛ 
للأمامقلت، يقول! أن ان للأنيجوز فلا الإمام، عل العامة قلوب، ممتلئ وحينئذ 

ابتغاءالإمام يرشد إد،ا والإنسان له الإمام بل يطعه، لر أو أطاعه سواء كذا 
الذينالناس خواص عند إلا اللهم للملأ، هذا يعلن أن إل حاجة فلا اممه، وجه 

آخر,حكم له فهذا الولاة، احرام ل مثله أنم يحرف، 
دامواما أي؛ صلوا® ما ررلأ، وسلم؛ عليه اف صل قال نقاتلهم؟ هل مالوْ؛ ثم 
فلاوالأئمة المودن؛ن ويلاحقون اجد الميعلقون لوكانوا حى تقاتلوهم، فلا يملون 

ننابذهم.أن يجوز 
بواحاا>إلأأنروامحت! وسلم؛ عليه افه صل قوله إل الحديث، هذا حمع-تت، ؤإذا 

عليهاغ صل الني لأن كافر، الصلاة تارك أن للثح ض ثزهان«اا؛ يه افه من عندم 
لريصلواإذا أتم ذللثج؛ من فعلم يصلون، داموا ما الظلمة هؤلاء مقاتلة من مع وملم 

فيهعندنا بواحا كفرا نرى أن إلا نقاتلهم لا ادّا الأحر• الحديث، من وعلم يقايلون، 
هوكإ الصلاة تارك يكمر يقول من قول أدلة إل الحديث، هذا فيمافه بزهان، اض من 

ذلاثإُى.عل محهم اه رضي الصحابة ؤإحماع والثنة، اممتاب، لدلالة الحق؛ 
ماأي؛ ملأتم، مدة والقدير؛ ظرفثة، ممحدئة ءاما،، صلواه؛ ارما وقوله؛ 

المعاصي.من يقحلون ما فحلوا ؤإن حتى تقاتلوهم فلا يصلون داموا 

)؛(تقدم
ناش عد قول من (، ٢٦٢٢)رقم الصلاة، ترك j حاء U باب الإبجان، محاب ١^^،؛ أحرحه )٢( 

افه.رخمه العميل شميق 



ون،مذلأهصالوا هن1ثه«اU وترك الشيع بمالف لما ^١٠ ١٢١الإهارعلى وجوب باب 
 =—=====_====_=======٣٠١

—واللمظمعاذ ■حمعاعى يئار؛ بن ومحمد التنمر، ابوعناق وحدينير — ١  ٤٨٥ 
قادة!عن أؤب، حدثنير الدنتوائر—؛ هشام ابن "وهو! معاد حدسا عئاذ—؛ لأف 

علتهالأو(ء صل اش، زوج نلثه أم عن العنري، محصن بن صبه ض الحس، حدسا 
قنريوفأمناء، ررإثتبمئمل دال: انه اللآعأوتهوطي صل، ١^٠ عن 
هاأوا:ثاولكر؛،سربجوتائاا، ؟ثكزهمدم، ومن، دتز،مةسدثرئ، وتئكزوو، 

بجا<وأي:شيش،ثأهمشلأل
حدسازد"؛ ابن —يعنير! ^١^ حدسا العكئر، الربح ابر وحدش " ١٨٥٤

ثاومالغ؛ تشه، آم ض محض، بن صه عذ الحس، عن وهشام؛ زياد، بن اس 
ومن،برئ، همد ١^ ؛، ٢٠٥®دال؛ ١^ عثر دلكر، ثحؤ وتلمم عليه ١^١، صل افه وو رم 

مةصيم،،ل^
عنهشام، عن البارك، ابن حدكا ايئ، الربح بن حتى وحدكاْ - ١ ٨ ٥ ٤ 
عليهافه صل افه رسول مال هالث،! سلمه، ام عن، محصن، ين، صه عن، الخسنر، 
لمْدكزة,وتاع« رصي مئ، رروليئ، موله؛ إلا مله يدكر وتلم، 

بلنظر، ففيه يقلمه١، وايآكر ١١قوله! وأما فهوواصح، بقلبه® كره من، ١١قوله! أما [ ١ ] 
كرهمن، ١١قلنا! إذا لأننا يالقالبح؛ أئكر نقول! أن صح يسمملمر لر فإذا يلسانه، ينكر أن لابد 
آنكرالمعز،1 إف قالنا! إذا لأننا فرق؛ والثاف الأول المعي ب؛ن يكن لر بقلبه® وآنكر بملبه 

أنتعير إذا نعم، ممدبرئ®، مْ ررشن وملم• عليه الله صل قوله هومعي فهدا بقلبه، 
يالمل،.الإنكار وهي،أ الأحثرة، المرحلة إل انتقلنا وحاف بلنانه ينكز 

الأول.والصواب! انقلاب، فيه هذا ]٢١[ 



ارةالإمكءب  ٣٢

uU  وفرارهمم،رالأئ،نة

حدسايوص، بن عيثي الخئظئ،أو؛تث\ بنإون\يلم حدساإمحاى — ١  ٥٨٥
عنوق نن ئنب، ض ، -؛llj نن ص ^، نن يزيد بن يزيد عذ ألأووأت 

الدينأئمتئم ررحيار ماوت وتلم، عثه الله صل اممه رنوو عى مالك، بن عوف 
الد؛نأئمتآكم وثرار علبجم، ويصلوذ ^٠١ ٠٤٤ييصلوذ دتيويفم، محأوم 

ةا.ئئلمأئلأ اها زئول محو::دا و:أنينئإ«، وهوجإ ^_^^، تبجفوم 
ثساو\كنهووهولاتكم من ؤإدارأيتم الصلاة، ماأهاموافيآكم ^٠، ١٠ت ممال دالثأم،؟ 
ئاو4،ثلأمما:ئاينمح<(اال^١ 

راؤيصئولوملم! عليه اممه صل قوله لكن السابقة، الأحاديث، بمعتى هدا [ ١ ل 
متمإذا أيكم المعنىت وليس الدعاء، بمعنى هنا الصلاة عالتهم^ وتصلوذ عثكم 

عليهم.صليتم ماتوا ؤإذا علتكم، صلوا 

هومنمن ومنهم الخيار، هومن من الأئمة من أف عل دليل ت الحديث هدا ول 
والثلأم!الصلاة عليه يقول بالسيف؟ سابيهم هل الشرار! من الدين ولكن الشنار، 

رالأء.

المراد!بل عليه؛اللعنة، يدعى أن الراد! ليس راوثلعتوثم وقوله! 
الثم_،.

بقوله!ؤيتدلون الناير، عل الولأة سون اللين نردعل كيف، قائل! فإذاقال 
»ثصو:لأوتم(ا؟.



uU ءطرالآدتومارهاأ
٣٠٣=^^=====^==^^^^=======

هيالنابر عل الولاة ب أن الأول'. وحهيزت من عليهم )رد ءالخوابت 
هذا.محوز ولا إء\5ام، ا-عل الشعوب ؤإثارة المنابذة، 

الواقع،أراد والثلأم النلأة عليه الرمول إن مال: أن الثاف; الوجه 
الأمريبين قد وملم عليه اممه صل النبي فإف لاإوالح؛ بمجيز للواير بيانه وليس 

منقبلها كان من منن تقع الأمة هذه أف أحير كإ إقرارا، له بيانه وليس الواقع، 
•والصارى اليهود 

الشر،عل الرجل يمر حتى اعت انتقوم لا أنه وملم عليه اممه صل وأمحثر 
المولتاممني عن مى ففد ذلك وْع ، مكانه لبمي ويقول* عليه، ءتتّْرغ 

المرأةمفر من مع وقد ٠، كذار إل كن.ا من جر توحدها الفلعينة بأن أحجر وكإ 
بلأمحرمرْء.

توملم (، ٥٣٤ رقم)ا* إمرالل، بني عن يكز ما >_، ijالأنبياء، أحايين، كتاب \ؤخ\وي.' أحرجه )١( 
٦(./ Y )٩ا"ا' رقم والنصارى، اليهود سن ١^١٤ باب العلم، كتاب 

(،١٧١ )٥ رقم القبور، أهل يغيهل حتى الساعة تقوم لا بابؤ المتن، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٥٣ا/  ٥٧رقم)بمرالرجل..، حتى  ■_لاتقوم باب الفتن، كتاب ومسلم: 

الذكركتاب لم: وم(، ٥٦٧١رقم)ارن، ارض ممني باب الرضي، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(١١ ٠ Y/  ٦٨)٠ رقم به، نزل لفر الموت ممني كراهة باب واكءاء، 

(.٣٥٩٥رقم)الإسلام، ل النبوة علامات باب الناقب، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 
الحج،كتاب وملم: (، ١ ٠ رقم)٦٨ الصلاة؟، يقمر كم ل باب التمصر، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 

ء-هءا.اف رصي عمر ابن عن ٤(  ١٣/  ١٣٣٨رقم)محرم، *ع المرأة مفر ياُبح 
رنمالمقدس، بيتا مسجل. باب مكة...، مسجد ل الصلاة قفل كتاب البخاري; وأحرجه 

عنه.اممه رصي سعيد أبير عن ( ٤١٥/ ٨٢٧رقم)السابق، الموضع ق لم وم(، ١١ ٩٧)
عنه.اممه رصي ,^؛ ٢٠أي عن ( ٤١٩ا/  ٣٣٩رقم)السابق، الموضع ق لم موأحرجه 
الموضحل لم وم(، ١٨٦٢)رقم الساء، حج باب الصياو، جزاء كتاب البخاري: وأحرجه 

ال؛ق،رتم)ا؛ما/؛؟؛(ءناينءثاسرضيافضّ



ارةالإمكتاب 

للإنسانينبغي فائدة وهده حائزا، الواقع يكون أن لايقتفي بالواغ فالأخبار 
يعنيمسكون أنه وملم ءلي4 افه صل الرسول يه أمحر ما كل )ليس لهات ينتبه أن 

عليه(.إفرازه 

اسمعواولكن يفعل، هو الذي العمل اكرهوا أي؛ عثله" ارفاكرهوا وقوله؛ 
منسيئا أويفعل أويزف الخمر يثرب الخليفة هذا أن ~مثلأ~ وللهرض وأؤليعوا، 

قيخالفه لا وزكنتا الأحاديث،، ق مبق كإ به رصي ولا عمله دكزْ فإثتا الفواحش، 
الطاعة.

عليهاطه صل النبي قول وبين الحديث،، هدا من الخهع هو ما قائل؛ قال فإن 
ضعئدثانخاش((را<؟.

حائرسلهنان عند حق ُكلممة تكلم إذا الإنسان لأن بيتهإ؛ حلاف، لا فالخواب؛ 
هدهيقول؛ بان الحق كلمة لكن الانتقاد، المعنى؛ وليس الخهاد، أفضل من فهذا 

زان،أسنت، يقول؛ أن لا هذا، أسبه وما يفعلها، أن للإنسان يجوز ولا حرام، المحصية 
كذا.أنت، سارق، أنت، 

غيرمترل القرآن بان ينلن كان حيث الله رحمه أحمد للإمام حصل ما مثاله؛ 
نحلوق،إنه تقول؛ أنح، ويقول؛ فيه، ؤيقدح يذمه لا لكثه حائر، ملهيان عند نحلوق 
عليه.المثاق ئ يم 

ينفع.مما أكثر يضر هذا لأن انتقادهم؛ يجوز لا إد0■ 

بابالفتن، كتاب ت والترمذي (، ٤٣٤٤)رقم والهي، الأمر باب الملاحم، كتاب أبوداويت خرجه أا 
عنوالهي ؛الموذج الأمر باب الفتن، كتاب ماجه؛ وابن رفم)؛م؛ا'؛(، الحهاد، أغفل جاء ما 

'؛(،وأحمال)م/بم؛(.ا'رنم)االذكر، 



حطرالآل*ةوضارها(بإب 
٣٠٥ءًٍٍٍ^====_ءًً===ًٍ=^== 

خديئنيم-، ائن -بجي: \);ؤذ خدتثأ نن عدكا - ١٨٥٥
محلنيمازة-بج:ثمحينمحن-؛مح

ننعزف نمنق موو: الأنجص- نالك بن عوف ج -ابن دزظه بن حزب تجع 
ررخيارأئمتكمت مول وتلم عاتؤ اف، صل اف رسول تمت مول؛ الأسجعل نالك 

أملأاض! رسول يا يلنا؛ قالوا: ويلعئويئم؛'، ويلعنوثم ويتعفوك5م، سغضوثم 
الفلاة،فقم ظأيائوا لا، الفلاة، فقم أم1ةوا ظ )رلأ، قاَل: ذِللأ،؟ عند لآا1ئب 

اف،،منصتة مذ يأق ما قلتكزة اف منمحؤ مذ ستئا يآق هزاْ وال علته ول مذ ألا 
ؤلأكزعنيدامذمح«.

ابايا آطه اخديث(! -ندا حدثيي جئ لرويق— —بجي: مملت جابر• ابن قال 
يقول؛عومحا تمم!، يقول؛ محزظه بن منيم من هذا أوتمعن، هريا، ثديلئ، - المدام 

المله،وانتمل ركشه، عق '^١ ،؛ ^lJونئم؟ علته ١^ صق اف رئوو تمنئ، 
عزىتمنث، هزء1همول؛ ئن مننم مذ لنيتتئ لأأل4أيئن الذي واف إي همال؛ 

ا.وتأما علته اش صل اف رسول تمع-؛؛، يمول؛ نالك ابذ 
متلم،بن الوليد عدتا الأنصاري، موتى بن إسحاق ولحدكا — ١٨٥٥

هرارْ•بنح، مول وئظ وقال: الإسناد، جابر،:ندا ابن حدتا 
قرظه،بن ئتلم عذ يزيد، بن رينه عذ صائح، بذ مناوئه ونواة منلم: ثاو 

وتلمعلته افه صل البق عن قاللئ،، بن عزف، عذ 

هدامثل فسل الثيء يزكي أن الإنسان أراد إذا أنه عل دليل هدا؛ ل [ ١ ] 
له.وتوكيد٥ يه حزمه عل يدل مما يشبهه أوما الفعل 



الةالإمكتاب 

غلطوهدا افه، يعمي لكن لأيط1عإذا الإمام إن قالوا؛ من عل رد أيصا؛ وفيه 
هولكن ؤإن المعصثة غبمر ق يظع ولكنه اممه، معصية ق  ٤٧٩لا الإمام بل عظيم، 
قيلإذا ولهذا والطاعة، الثمع علنا نحب نحن زكن مسه، عل دسه لأف اطه؛ يعمي 

غلمهل،هذا فتقو]،؛ أمررثه، هوقدحالم، الأمرقالI وئ أمر نحالم، لا الناسI لبعض 
وحل.عز الله عل والحاب حملوا، ما علميهم وهم حملت،، ما ۶،^، بل 

الإمام؟.عل خروجا المعصية مد هل الأول؛ مسألتان؛ وهتا 
ذكرولأا خروجا، يعثر فيه القدح لكن خروجا، تحت،ر لا المعصية ءالخوامءc؛ 

الصلاةعلميه للرسول قالوا الذين هم الخارجين أول أل الله رحمهم العلمإء بعض 
هووفعلا عاليه، الخروج س نؤع الإمام ق فالمدح ا، مدلر لر فإنلمثؤ اعد.ل، والثلأم؛ 

الإمام،هن.ا ثكزْ أن الناس لقلوب ويو-صج لقيائحه، إظهار لأيه الواير؛ ق حروج 
يتومحدثم كلام، س ينشا الحرب أول أن ومعلوم تيذا، متصما الإمام لكن ؤإن حش 
واحتس،.اصبر نقول؛ ولكن بالثنفإ، الخروج يكون حتى 

الإلكم؟بمخالفة المعروفة الخإءاُت، مساجد و الإنسان هلينل الآلةالئانتة؛ 

وتغريراجهة، من، لهم تشجيعا معهم صلاته ي لأن معهم؛ يصل لا الخواب؛ 
بالحواممنجءةأحرى•

رممالسالمين، لنواتب الخمس أن عل الدليل ومن باب الخمس، فرض كتاب ال1ءاريت حرجه أا 
جابرصن (، ١ ٤ ٢ / ١ ٠  ٦٣رقم)وهنامم، الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب الم: وم٣(،  ١٣٨)

ينه.الله رضي 
قلم وم(، ١٣٦ )* رقم الإيلام، ل النبوة علاماتر باب المنام،، كتاب البخارىت وأحرجه 

عنه.افه رضي سعيد (ءنأبي ١٤٨/١•رذم)٤٦السابق، الموضع 



ستاالقعوةالرضوان سة لبيان القتال ارادة م العيش الإمام *بابمة استجاب باب 
١٢٠٧

1رادةانس1وث اسس الإمام *داي،هة ، jL_،،tباب 
م1هاتاالسنرةوضلإبينؤ 

محي;نؤخاوثنأ )ح( ث. ئن خديئ، نعد، ئ محأ خدننا -  ١٨٥٦
مثة،وأرح ألثا ا-فديت يوم ^١ عاون عذجابر، الربتي، ابا عذ الليئ؛ أح؛ردا رمح، 

ولمْألاثفر، عل ثايعناه ودالت تمزة، وهي الشجرة، محت، بيده آخذ وعمر ثاينثاْ 
نمُيروتااا.

نمر،١^ وءدJنا )ح( عدسا١^^٤. ثسه، أى ١—ولحدساآبوبكربن ٨ ٥ ٦ 
عئثثانماو،ضماؤؤ،صبج،

;ا:فاةياللأير.
ه،نفاألورت، عل سايعون أمم أي• ، الوي—، عل يايعوْ أمم ورد ت! ١ ] 

الوين،عل البيعة ومع بتن فقرى المويتؤ، من منوا ألا عل بايعوا أمم والصحيح: 
كانت~إذا ا،لومحت، عل السعة رواية ونحمل الوت، حتى الفرار عدم وعل ه، نف

لأنعليه؛ يباع لا الوت لأف نموت؛ حتى ثقن ألا عل العني! أف عل محفوظه— 
الفنار.عرم بخلاف حاحم وأن Jدالح، أن المجاهد عل الواحم، 

بابالإمارة، كتاب المت وْس(، ٢٩٦٠)رقم الخرب، ق البيعة باب الخهاد، كتاب البخاري! أحرجه ( ' 
٨(.٠ ["A]/ ٠ ) رقم الخيش..، الإمام مبايعة استحباب 



ايةالإمكتاب 

أ'ُمفجرتج• ابن عن حجاج، حدسا حاتم، بن محمد وحدسأ — ١٨٥٦
ْامح،ئزة أزيغ كنا قاو: ا-قدلإة؟ كانوا:زم كز يأل: خايزا تجع ١^، محو 

مسابن جد عتو مايعنا0 نمز0، وهئ الثجزة، محت بنده آخذ وعمر مايعناه 
م\رْ.طن امحا٤ت ى، 

مولالأغزر محمي بن حجاج حدثنا دينار، بن وحييتي؛^١، " ١٨٥٦
ثلانةنوعج١بتائأل: ا؛والزبتر؛ زأحمنفي جزيح: ١^؛ هاJ قال: محالد، بن ثلع0 

ضجا،زوتائث

البلدعا يمول: اممه عد بى جائز نجع انه وأحإرنج(محوالزبم؛ جزيج؛ ابن مال 
لأشزنiلمشنيالخدية.

بنؤإنحاى نعيد، بن وقزيد الأفعى، عمرو بن تعيد حدسا —  ١٨٥٦
—وقالاحآرثا ؤإنحاق: تعيد قال لنعيي—؛ —واللمفل عدة بن وأخمد إبراهيم، 

زأزيغامحلإةألفا كئاثزم قال: خائر، ض ■تمو، ص تقاو، لجدثئا- الأخزان: 
^^^ادنمتجمالأزض«،زثالخا,تر:

الشجنةامزصع الهر كنت، ثن 

هذهقفر أنه عنه اف رصي الخهلاد_، بن عمر الؤمنين أمثر حسنات من [ ١ ت 
ثهيرأنه الأمة: هذه عل قفله من وهذا إليها، يرددون الناس رأى لأنه الشجرة؛ 

مثهلاف ولكن اممه، دون من تمد أوكانت، لكادت الأن إل ولوبمن، الشرك، دابر 
فلايعلموعليه: وأحفىمكاما، فقهلحهاماسا، عنه، اممه رصي الخهلاب عليهاعمربن 

الشجرة.هن.ه مكان أين اليوم أحد 



اثعرقذمحت دةاحاووييانساتاضمان اتهاب باب 
٣٠٩=====ءدصص^=^ءءسءًء= 

يزيلأن للأتان فهل الناس، به ثيءيكرك أحد ملك وحدي إذا وهنامسألة! 
١^؟.هدا 

الأمرأوام-فلهأمدحلثه،ولأ
وىفتة، نحدث هدا لأن الحاكم، >يق عن إلا باليد الكر تغيثر عل لأحد ئلطة 

يملهوولأنسها.

لهقا هوفله مالكه ق أوالشر ا-إثهال ما ترك التي الشجرة هدْ كانت إذا أما 
الشجرة،هطع —مثلا— يتوروا أن ، حاففإذا مهللما، مالكه لحول س بمنعهم أن 

الشر.وأحمى 

بفر،محي ;دك، و\لأ:  ١ijik^،،ئن محني ثخئكأ - ١٨٥٦
اضعند جابربى >ثألتا قال،! الهند، م بن ناي عذ منة، عمروبن عى ثنيه، حدسا 

^١؛.زم أْلئا  iSلكفالأ، أش، مئة ك1 لن ثال! ١^٠، ٍنخاك، أض 
بناممه عند حدسا قالا! ننتر، وابن منبه \لي بن بكر آبو وحدسا — ١ ٨ ٥ ٦ 
يقول!كلامحا الطحاف—؛ —ينني! حابي حدسا اقنثم، بن رقاعه وحدسا )ح( إدرينل. 

لأل!يك!اةأم،َسالأ،ك!امضمح،ضنالمينماك،ضخاير، 

قوله!ق إنه نقول! أن مئة! وأرح ألم، أمم مبق ما وب؛ن هدا ب؛ن الخمع [ ١ ] 
ثيءوهدا الكنر، حز مئة،، وخمس ررألما قوله! وق الكنر، أهدر مئة،، وأربع ارألما 

أحيائا.ويكملونه أحيائا، الكنر يلمعون أمم أي! اليربج، به امح يث



اؤةالإمكتاب 

إنخاى:ئاو \اوي نن ئِنخايى شثة، م نن ءو زخدى - ١٨٥٦
قال!الخغد، سا1إُرنأبي؛ حييني الأعمش! عن جريئ، حدسا— عثإن! —نقال أثوثا 

مئة.زأزئ ألفا قاJ! ص؟ كثي كي ^! يلث، 
عمرو—يعنى!ص ئّعته، حدسا حدساأن(، معاذ، ين ال،ه عبيد حدسا — ١ ٨  ٥٧

مئة،وثلاث اشمةأشا كاJأصحابج قال،! أوق، أن بن افه عبد حدثني —؛ مْ ايى 
نئائثأنئءتيايمينا'ز

بنإبزامم،وحدساهإنحاق، )ح( ابوداود• حدثا المش، ابن وحدثا — ١  ٨٥٧
مثلة.الإنناد، -يدا سمه، عذ حمينا فمل؛ بن النصئ ا-نيدا 

الخمعن لخالي، عن رريع، بن يزيد أتحثرئا بج،، بن نح، وحدثنا - ١  ٨٨٥
والأىالشجرة يوم وأسي لخد قال: بمار، بن مغفل عى الأعرج، بن اف عبد ابن 

وثحنزأصه، ص أعصانآا مى عص1ا زاؤع الناس،َوآنا سايع وتلم عانه اممه صل 
^وت،،مح:ابماةمأللأممئ.

غدايوسن، عن اف، عبد بن لخالد أ-تيدا ُا، بن ح، وحدثناة -  ١٨٥٨
الإتناد.

القتادة أماهده مئة، وحمس وألم، مئة وأربع ألف، مابين أمم المحفوظ! [ ١ ] 
 ُ0َ

تعض.



٢١١بمييسمقصسبمث 

بنسعيد عذ طارق، ص ابوعوائه، حدسا عمن، بن حامد وحلسا٥ — ١ ٨ ٥ ٩
هاJ^!الشجزة، عند واثلم عليه النه صل اممه رمول باع تمن أبي( كال هاJ،! المسئ_،، 
أم.هأقي هآ نكث ^L، لإن تكابا، ظوا ذؤوِ خايين، م ق ئانط^ةتا 
بنمر عل، ومرانه مال،! أحمد، ابو -خدئ راسر، بن محمد وحدسه — ١  ٩٨٥

الي_،،بن تعيد عى الرحمن(، عبد بن طارق ض تهياف، حدسا أحمد، أنج( ض عل، 
ثئوثامال،! اشمة، عام وملم عليه اممه صل اممه رثوو< عند كاثوا أنم أبيه؛ عى 

ْنالخامالمل.
،؛^؟!٠٤^؛!١ ءالأ1 راؤع؛ بن ومحمد الثّاعر، بن حجاج وحييني —  ١٨٥٩

ثماشمْ، رأيت فئ مال،أ عذأئيه، اثيس،، بن نعيد عذ هتاد0، عذ سعته، حدسا 
أجاههإملجاا١أ.

عنإنءايل(~؛ ابن ~محي،ت حاتم حدسا سعيد، ين، قتظ وحدسا - ١  ٠٨٦
بايمي عقأي بمه: ملث، ءاَل،: الأم، ين،أيضةزلطةين :زأ 

الوت.عل هاJاث ا-ثديته؟ يوم عانه اطه صل ، ٥١رثول 
يزيد،حدسا منعدة، بن حماد حدسا إبزاهم، بن إنحاق وحدسا0 " ١٨٦٠

سله.تلمه عن 

عمرألت، من تقدم ما و؛يز( الخديتح، هذا هوالخعع؛؛j( ما مائل! قال، فإذا ا ١ ] 
الشجرة؟.هذه قطع عنه الله رصي 

إنماربمل• لأنه غثرهم؛ عرفها لكم!، ولريعرفوها، عليهم حفبم، هنا فالخواب؛ 
س٠مصول!،الناس صار ذللث، بعد ثم هؤلاء، عن وحل عز اممه أحفاها بل محطعت، 

يرتادوما.فكانوا الشجرة، هذه إما قالوا! حتى 





بابصأارصالهاجوانىاض0نرس

وضاستيطان الهاجوالي رجؤع فميم باب 

صخاتأ-م: ذكا تجد، :ن خذنائ - ١٨٦٢
مصفقاَل::ااينالأم!
نضواشضوافُمنطاأذ0

الدوالفيِفي 

مائل:الحديث ز ]١[ 

.الهجرة؟ حكم ما الأول: المسألة 
بشرط:واجبة، الإسلام بلاد إل الكفر بلاد من الهجرة أن الصحح الخواب: 

فلاأحرارا هناك الماس كان بأن دينه إظهار استطاع فان دينه، إظهار يتهلح ألا 
قمحاسنه ويبين الإسلام، إل يدعو خثر، بقائه ق كان إذا لأسثإ يتمى، أن حرج 

صلة.به له ومن أقاربه، 

اجيهم،مويعلق _^J_، القنة أهل س حماعة هناك كان إذا الثانية: المسألة 
•الهجرة؟ حكم فإ سديده، إهانه ومحدون دينهم، شعاتر يهيمون ولا 

ولاسافروا، أن عليهم محب، فإنه ديتهم إظهار يستطيعون لا إذاكانوا الحراب: 
ايهبنية هاجروا إذا إمم يقال: فقد البلاد تغريت، فإذا البلاد، تغيرِت إذا إلا يرجعون 

نحرجالذي أما حرج، ولا رجعوا البلاد إل والئلفث الإسلامي الحكم رجع إذا 
يرجع•فلا نية بدون مهاجرا 

«أء> ٠٠



ارةالأمكتاب  ٣١

ub  واتجهادوالأءنوالإسلام قى بندفقأ«ك4 اسسي
تيانشرالأدزءسام((

ijiiالث1وس، منعود بن محأثع حدش النهدي، p؛،J، أل( عى الأحوو، عاصم 
مضت،من ١^٠^٥ ®إن سال! الهجرة، عل أدايعه وسلم عليه اممه صل البي آتيت 

لآمحا،نمحنشاسنابمننيا'ا.
عنعاصم، عن ئنهر، ن عئ خدكا نعد، ئى نويد وحدش - ١  ٨٦٣

إلمعبد أف بأجي جئئا • دال السالمي، مسعود بن محاشع أح؛رفي داو،ت عث؛ال، أنج( 
١^^؛،عق بايعه ا < ٥١١رسول ي؛ ءةاوت،ت المح، بعد وتلمم عليه  ٠٥١صل، افه رنول 

 :Jأ ^١^؟ مبأي محك: أهلها<،، الهء؛مة مصت، ®محي داJالإنلأم®عل دا
محثاJ:^١^، بموو محاحندة معتد أبا محلقيثؤ \ثنحأ{ محال والخم'ا، وا"بمهاد 
صدى.

ئ،طكائدينم،ضثاصم،ها
معتد.ا؛ا وريدكن: محاثع؛ صدى ممال: أحاْ، ، ^lUدال: الإسناد، 

المىولكف المهاجرين، من ليكون الهجرة؛ عل ياينه أن طلي، إنا ناء 
مكة،فتح بعد هجرة محلا مضت،، الهجرة أن أحم وسلم آله وعل عليه اف صل 

عموما.والخم،؛ وايهاد الإنلأم عل ررومحف 



^طموا1ّدواسمردي1نضاالإصةساص*
٣١٥=^_ً_ٍ=ء=ً=ٍ=^=ء= 

سئلأ:أنينانيتض
علتهافه صل اممه رمحول مال  Iijl؛عباس، ابن عن طاوس، عذ محاهد، عى منصوو، 

'•دامروا؛'ل انتممرم ثإدا ومحذجهادؤيه، ررلاهجره، نكه؛ قح المح وتنأقز؛ 
عىوكح، حدثنا مالأ؛ زآبوكزب؛ ئيبه، م بن ابوبكر وحدثنا ~ ١  ٣٥٣
ئمقلحدثتا _^؛، عض ض زاؤع؛ وابن منصوو، ن وحدساإنحاى ئنتاف•)ح( 

هبمئمح،أنينامحداشئمح،ض
ه.٠^١ نئئور، ص كفي؛ إنزائل؛ 

ا،لواصعأحد هدا مامزوار،! استتفزنم ررؤإدا وسلم؛ عليه افه صل قوله [ ١ ] 
■من،فرض صار الناس الإمام امتنفر فإذا ■من، مرض الخهاد فيها يكون التي 

همتؤ تأ،ومحأأؤئل؛^،٦^؛ أق أطيمأ ءاثوأ أق؛ تعال؛ قوله نحت لدخوله 
]الماء:ا،ه[.

افلقول مث؛ ولا يبقى أن عليه محب فانه الصم،، حضر إذا الثاف؛ الوضع 
هتلميكثهمإ أق وأديتغزوأ ءآنثوأ مكثه شئن ^١٠^١٩ آكيى يتأغنا ؤ تعال؛ 

يتأتهاؤ تعال! اممه ولقول [؛ -٤٥٦٤]الأنفال:ه ويبمومحر أف وأطيعوأ دمي،مرسا 
بجتيزبجيذوش روغ أ'لأدبار أكهموأقنما٥^ ألكن كتم ^١ ^١ ١٠أقيف 
ومآوينهأق غثك بجك، ثثآء ممد فثن إل متحجرا أو كناؤ، إلأ دثربم 

•[ ١٦هلالأنفال؛ءا—وئر_ٍلأااصيرّ جهنم 
القتالهدا لأن يقاتل؛ أن عاليه فيجب، العدو، بالدم حصر إذا الثالث،! الوضع 

هوالسب، كان إذا فيإ -لايثإ النمس عن والمدافعة النمس، عن المدافعة اب بس 
واجبة.والكفار— المن المبان القتال 



ارةالإمكتاب 
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بشفهل م بلده إل يصل ور بلدْ أطراف العدو لحل إذا ،؛ ٠٢١٥قال فإن 
ءاJهالحهاد؟.

ع؛ن•بمرض وليس يلزمه، لا فالخواب: 

محاهد،أن عليه نؤ، غره يعرفه لا الحهاد ق عمل له كان إذا الراع! الوصع 
بهقام فإن كفاية فرض إذاكان لأنه كفاية؛،؛ فرض الخهاد ررإن قولنا! هومعنى وهدا 

مشثيء ق اختصاص له بعينه الرجل هذا كان ؤإذا الأخرين، عن ممط يكفي من 
تجاهد.أن عليه وحب غيره يعرفه لا السلاح من 

عينا,الخهاد فيها محب مواضع أربعة فهدم 
القرآنحائف هدا بل عينا، الحهاد محب، أن يمكن لا فإنه ذك عدا وما 

يمكنلا هدا يعني! ؟١٠ يئاثه ^^زينفتوأ ء؛ؤوماَكرى تعال؛ اض قال الكريم، 
آليينق اؤنتنممهوأ طائفة وقعدت، يحني: ه طؤمه ,تيثر خمنئئتينَلمو 

عللوأوجبنا٥ ولأننا [،  ١٢٢لاكو;ة:4 لعلهتِمحدتحى رحمأإلي-م ممهءَإدا ؤلثنذروأ 
وعليه؛أهلها، من اللأي حلت، ؛الواجب، قاموافإن الناس، جيع لأتم الناس حميع 

سبقت(.التي وهي معينة، حالأُتؤ ق ء؛نإلا فرض الحهاد يكون أن يمكن فلا 
أهلعل ء؛ز، فرض يكون فإنه المن، للمالعدوبلدا غزا إذا قائل؛ قال فإن 

الأمة؟.حمح عل كفاية فرض يكون هل لكن؛ البلد، هدا 
كلهاالأنة عل الكفاية عل ولا الخهاد أنثفزض لأيكن لأنه لا؛ فالخوابؤ: 

أنلابد بل ]التوبة:"؛■؛؛[، ؟؛؛ حقاثه لثنغثوأ آلمؤيننن ؤوم٤َ١رنثs يقول؛ واممه أبدا، 
الأخرى.الإسلام أعإل يقيمون والأوطان البلاد ق أناس سقى 



^خمواّادواسصانض*لإصقساص*
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يعلمأن عليه محب فهل ئعينا ملاحا محيي من هناك كان إذا ت قائل قال فان 
المجاهدين؟.بعض 

أنوجب هذا إل داعية الحاجة أن رأى أو ذلك، منه طلب إذا فالحوابت 

يعلمهم•

ليجهاد؟.الوالدئن إذئ ثئزط هل قائل: قال فان 
رصاْن فلأي كفاية فرض كان إذا ممن لاثئترط، فإنه فرصا كان إذا قلنا: 
منة.الأحر حق ق صار يكفي ض به قام إذا لأنه الوالدين؛ 

نه ى، لحدكا نمر، امم4;ن بد محي;ن - ١  ٤٨٦
عذعطاء، عذ حتم، م بن اوحمن ي ن افه عد عل ثابت، م بن حبيب، 

ممال:الهجزة، عن ذتلثأ عليه اممه صل اممه رسول ميل قالغ: عائشه، 
دامئوا«لاأ.انتئفزم ؤإدا قيه، جهاد ولكن الثئح، 

يرادالذي العام من هال.ا المثع،،: ثني ارلاهجزة ومالم: عليه الله صل قوله ا ١ ] 
إلإسلام لأد ستبقى م،5ه بان إمحاء هذا وق متكة، من هجزة لا أي• الخصوصي، به 

القيائ.يوم 

الهجزةرالاسقي وسلم: عليه الأو4 صل الني لقول باقية؛ فالهجرة مكة غثر أما 
ا.مغر>؛ااار من الئس حىتطغ التوبة ولاثكخ التوبة، سمهغ حر 

(.٢٤٧٩)رقم انقطعت؟، هل الهجرة ق باب الحهاد، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ّ 



SjUVlكتاب 
 ^٣١٨

حدسامنلم، بن الوليد حدسا اكاهئ، حلاد بن بكر ابو وحدسا —  ١٨٦ ٥
مذ،طفينمئؤم 

اشرسول مأل \ممن\1ع أف الخيري؛ سعيد آبو عوش دالت -يوقزلأ أنه الثتي يزيد 
مذمهللك ١^^٥لشديد، شأل إل ررونحك،! قال! ١^^٥، وسل؛اعن عليه اله صل 

وراءمذ ررقاعنل فال! يعم، مال! صدفتها؟(( تؤق أرمهل مالت يعم، مال،• ءبل؟ُُ 
ي:جكِسمج،فئا،،لال

فهداحاله، تقتضيه ما يحب نحاطب، الإنسان أن عل دليل هدا! ل [ ١ ] 
التيالبلاد إل ؤياق البائية، ؤيترك إبله، يرك فكونه شديدة، حمه ق الهجرة الأعرابيغ 

أنيدهبوالثلأمأمره الصلاة عليه ولكنه عليه، صعوبة فيه المهاجرون إليها هاجر 
البحار.وراء ولومن بواجبها يقوم دام ما لله إل 

منولو أي! البالغة، باب من وهذا ظاهره، عل البحار(( وراء ررمذ وقوله! 
القرية.وهي رابحرة((، بي يكون أن يصح ولا البحر، وراء 

بحسبالخهتاب يوجه وسلم اله وعل عليه الله صل الّثي كان وهكذا 
فقال!الخهاد، عن رجل ماله فقد المخاطب، بحب الأحكام ويثبت الخاطب، 

برْأف الرجل حال من رأى لأنه ٌ؛ فجاهاو.((ر ارفميهإ هال! نعم، قال! والداك؟(( ررأحي 
يسألوهكذا ذلك، أولغثر بدنه، لضعف إما الخهاد! إل يتقدم أن من له حثر بوالديه 

ذلك،، نحالفآحر حديث ياق ثم الأععال، أفضل فيدكر الأعإل، أفضل عن أحيانا 
بحاله.يليق بإ ان إنكل قفاطب وسلم عليه ايله صل الئي أن لسببه' 

الركتاب لم؛ وم٣(، ٠ • )٤ رنم الأبوين، بإذن الجهاد باب الجهاد، كتاب الخاري! أحرجه )١( 
o ٥ ٤ )٩ رنم ^٠، ١^١^١٢بر باب والصلة،  /Y.)



٩الصح، بمد >لأسرة واتج،ادوالغ؛؛نوييازاسى الإسلام على مت بمدهنح البابمت باب 

شؤا«،مذصلك افَلن:يك ررلأ دأو: غيك هُ؛ ^، ٩١.؛!١ ^>،، 1ض 
Jعلمائاو! وودها؟« يوم عئلثها ررقهل ياوت الخديب! ق وواد 

الحلببرد أثا الماء، حول الذين الناس ويعقلي وردها، يوم محلبها أي؛ ]١[ 
يكونونفالناس الورد يوم كان إذا لكن أوغيره، وردها يوم ق سواء مزية، فيه فليس 
الحليب.س شهليهم الماء، حول 

م



اؤةالإمكتاب 

تيهسةاضاء

وف،ابن أنوئا نزح، بن عمرو بن أحمد الطاهر أبو حدش -  ١٨٦٦
روجعائثه أف الرم؛ بن عنوْ أح؛رفي ثهايب؛ ابن مال مال،؛ يزيد، بن يوص ءى 

افًُثل اض زئوو ثاخزوإل \لخئتأ1\ لكنت ئالت: ذج اشُعفي ضل ١^، 
;آ؛لنآثزسمهءأن^٧^١ 

عاظ:محالن الأنة، آخر !ق [، ١ ه يِموزلايث قثا إش ينه إ* 
افُ.ثوؤؤط؛إذاضل اف زئوو ممدأمبابمنة، اiؤمنات من يثنأم:^١ 

ممد*اطلمن وتل؛.' عثه ، ٧٥١ضر اش رتوو ثن داJ قوين من بدلك أمررف 
أيهعي هط، امرأة يد ونئم عليه الأه صل اممه رثول يد مشث، ما وافه ولا ثايعت١كناا، 

قط؛ ١^١١عل ون1لم عش ^ ٥١ضل اف ماأحدزئوو واض عائثه: iالش 
ولكلمط، امرأة كم، وسلم عليه افه ضل ١^،، رثول كم، مشت، وما ثعال، ،، ١٥١أمز0 

))قدثا:شكن«محتا'ال:ثووثنإذَاأخدي: 

كلألأن ^٤؛ ١١من مأخوذة ايايعة أصل لأن باليد؛ الرحال هويباع بتنا ء ١ ت 
المييئس ل؛ النساء لكن ويبايعه، لمافحه الأخر؛ إل باعه يمد التبايعين من 

اطهصل الني كان ؤإذا بالكلام، بايعهن بل منهن، واحدة يد وسئم عليه افه صل 
بالكفإ امرأة، كم، يئس أن من محرز الناس~ ~وهوأطهر وملم آله وعل عليه 
أنب؛ن ولافرق المصافحة، مسألة ق والشابة العجوز المرأة ين ولافرق إ سواه؟ بمن 

لكنؤإذا البثرة، تمس البثرة فان حائل بغتر كان إن لأنه حائل؛ أوبغثر بحائل يكون 



بابئيإاس|إااىء
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بلاسك.فتنة وكفه الرحل أصابع ، juا،لرأة كف وقؤع محرد فإن بحائل 
—وكانذلك أشبه أوما حالها ابن أو عمها لابن يدها ا،لرأة مدت إذا ولكن 

بالدليل،ؤيمنعها بجائز، ليس هدا إن لهات يقول، بل ^^١^، فلا عادتبم— من ذللثح 
قال^^عاداتبامحللة، iLJالمخالفة والعادات العادات، عل الثرعحاكم إن ؤيقول! 

يهورد؛؛أمرنا عليه ثس عملا عمل ررمن وملم• عليه اف صل الك، 
كفه؟.بدل ليصافحها 0 محاعد يمد أن له وهل ةائلت محال فإن 

اللها: يقول بل أبدا، مثله ويبيح ثيء عن ينهى أن لايمكن الثاؤع فالخواب،: 
بحوز•لا أنه وعرس النساء، ب؛ن لأنتشر محوز؛ لا إنه لها: قال لو وهو يجوز، 

وهووضوء، عل إل ويقول: الإحراج من يتخلص بعضهم قائل؛ ئال فإن 
هدا؟.ق صادق 

عزفإذا لكن عادة، لأما إحراج هي نعم، العادة، هده نزيل أن محب، بل قلنا: 
وصوء((عل ررإق قال; إذا لأنه المهللوب، حصل العادة وغمدوا بحوز، لا أما الناس 
للممحارميجوزإلا لا هدا قال: إذا لكن وضوءا؛، عل ارإنه يقول: لا فقل الأحر وجاء 

فائدة.ذلك ق صار الأزواج أو 
اليدفحمل سلم، امرأة وجاءت صناعثة، يد له الإنسان لوكان قائل: قال فإن 
الحكم؟.ف،ا ليلهم، الأحرى باليد الصناعية 

كالمائة.ليس أنه إلا يفعل ألا أرى وكن مثثه، ما أما شالئ، لا U قالخا: 

بمعناهوأحرجه (، ١ ٨ / ١ ٧ ١ رقم)٨ البامحللة، الأحكام نمص باب الأفضية، كتاب ملم؛ أثمحرحه '( 
(.٢٦٩٧رنم)حور، عل اصمللمحوا إذا باب انملح، ئاب الخاري: 



ارةالإمكءب 
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الفعلوحرم والثلأم، الفلاة ض اض من فعل ود هدا قائل: قال فإذا 
•التحريم؟ عل يدل لا 

محارمهُاُ.من فيهاالوعيدبنزارأةإذالرذكن أحاديث محاك أولا: فالخواب: 

علدالا يكون لا حال كل ق ليس والثلأم الصلاة عليه الرسول فعل ثانيا؛ 
أوعلا"بمواز•التحريم 

المع،عل يدل المائعة— ق العادة هي أما —ْع ا،لرأة يد ص يزكه أن ثالثا: 
ثزك.ولكنه فعلا، ليس وهدا 

الخال؟.أوبماُت، العم بمات، مع الكلام حكم U قائل: قال فان 
علوسلم عليه الله صل الله رسول أحذ ما عنها؛ الله رمحي عائشة تقول قلنا: 

فيها،الناس نحتلم، والفتنة الحاجة، بقدر حاطبهن أنه يعني: الله، أمره بإ إلا النساء 
ثيء،قلبه ق يكون لا ولكن معها، ؤيسترسل ا،لرأة مع يتكلم رب،ا الناس فبعض 
لن،نفس ثحرُت، فإذا الفتنة، تكون منة أول من نحادثه ما بنجزد الناس وبحص 

فامسلئ،.موصوعه وحنن لرمته المرأة بكلام افتتنت، أيلث، 
يمئها؟.أن له فهل المرأة عالج إذا الءلسّ-ا مسألة: وهنا 

هناككان ؤإذا بأس، فلا الضرورة عند إلا مس، بلا عليها ؤ يكثفالخواب: 
صرورة.فلا ش\ت 

٠٠٠

٢(.١ ٢ Y/ )• الكبثر الطراز معجم ثنظر: ١



ئسىثاهىمهائس^ء
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الطاهر;آبو هال الطاهر؛ زر ؛، ٥١سعيد بن هاوون وحدثني ~  ١٨٦٦
عىمهاين،، ابن عن ماللث،، حدثني وم_ج، ابن — حدسا هارون; —وهال أحمتJا 
علنهافه صل اش رسول مس ما يالئ،; اشاء، ببمة عى احنده عائشه أن عزوه؛ 

رراذهيي،ممدهال;لأاخدءا،ظِذاممعاس زطهْ 
بضَ«لأل

لآكنيعني; مقطع، الاستثناء هدا تاحدا، أذ ررإلأ عنها; اممه رصي قولها [ ١ ] 
دآننتلث،،ا.ممد ءادهي، قال; أعطته فإذا سبق، كإ بالكلام عليها ياحد 



ارةالأمكتاب 

نقئ،ثاينم-ثائ
عداممهتبع أنة دينار؛ بن افه عد أح؛ثبي جنمر-؛ ابن -رئوت إنهاعيل قالوا:حJس١ 

يقولوالطاعة، الثمع عل وتئأ عليه افه صل افه رسول نباع كئا ت يقول عمن ابن 
اظث،((االر)فةاَه:

بعضنبحمل الأمر ول لوأمر كإ عنه، يشل فانه يسمملح لا وما يعي• ء ١ ت 
فانهوهولايستطع ذللث، أشيه أوما الأسواق، أوبتنظيف مكان، إل مكان من  ٤٣١

العجز.ْع واجب لا لأنه وذللث،؛ عليه، محب لا 
كأنهالءلاءة، لوجوب تاكيد ارسطنتإ،ا ارفيإ وسالم؛ عليه اف صل قوله وق 

استطعتؤ.مهإ يقول! 

ءإيه ه 



سذاسئبيان باب 
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باو،سانسىالب1ُغ

عىاممه، عبيد حديط ايى، حيى نمير، بن اف عبد بن محمد حدى " ١٨٦٨

اكتالق أحد يوم ونلم عليه الله صل افه ومول عرصى محال• عمر، ابن عن يافر، 
تنهعفنة حمس ابن وآنا ا"قتدق يوم ومصنى ثبزق، قلن تنه علمزه أربم ابن وآنا 

ص
^١ئحدتته حل؛ذه، وهويومئذ العزيز عبي بن عمر عل قثدمث ثابع: مال 
لثىيفرصوا أف عثإله إل ذئب والهبير، الصغر بئ -ثد هدا إن ممال! الخدث، 

العثال.ئاجعاوو0تي دللئ، يوف كال ومن تنه، عفزة حمس اين كال 
وعبدإدريس، بن الثه عبد حدى شيبه، أف بن أبوبكر وحدساه " ١٨٦٨

؛،-؛٥٥١:ش ^٤١^ ٠١جو خدثا \ق ئن محذ زحJتثا )ح( ئأعل. ا;ن 
تنهعفزة أنبع ان وأنا يهز: ِفي أف عي -؛1ا الJه، ع؛و عن حم؛عا 

نانمغزفا

دومامن، وأل منه، عشرة حمم، بتام محصل البلؤخ أن عل دليل هدا• ق [ ت١ 
صغثر•فهو 

منه.عثرة بثال محصل إنه الله• رحمهم العناء بعضر وقال 

يتعلقوفيا منه، عشرة ثاف الحد يكول بالمال يتعلق فيا فقال! بحفهم وفصل، 
منه.عشرة حممر يكون العيادات ق بالتكلميف 

منه.عشرة حمسرا بتام البلمؤخ يكون وأنه العموم، والصواب! 



اؤةالامكتاب 

الخندقيوم وعرصت سنه...، عشرة أرع ابن وأنا أحد يوم ررعرصت وقوله! 
الئنةق كانت احدا لأن الواع؛ نحالف ذلك ءلاهر سنه® عثرة خمس ابن وأنا 

الرابعةأول ق كان إنه فيقال! سهل، الخمع لكن ة، الخامالئثة ق والخندق الثالثة، 
عثرة.ة الخاماحر ق الخندق وق احد، ق عئزة 



بايدسا'رساسر1ذاحيفومء4 1ش ساهمطسف  jiاص باب 
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هَ مْ 

الكفارارض إلى وسافرطر«ه،ض ان النهى باب 
سمحنشدهمإدا 

ص:فيكمسصس،صهاشين
العير.أرض إل باممح سام أف وسلم عليه اممه صل اممه رسول تش هال؛ عمر، 

عذاللنق؛ رمح، ابن وحدسا ليث•)ح( حدسا قتيبه، وحدسا " ١٨٦٩
أنينهى كان أثه وسلم؛ عليه اش صل اممص رسول عذ عتر، بن اممه عبد عى داِع، 

ممإلأزضاممئممأذقامحاممئ.

ايوب،عذ حماد، حدئنا محالا! وابوكامل؛ ١^^،، ابوالربع وحدسا " ١٨٦٩
iتافئواررلأ وسلم؛ عثه اخ، صل افه رسول محال قال! عمر، ابن عن ياؤع، عن 

يكوناوُاممزثخانئومإاا.
اينلإة-.)ح(طكابمط-مح:مح;نمحص، -^ ١٨٦٩

زنؤخدكا )ح( أثوب. ص كى؛ ئالةفئ؛ ص حJكا م، م ١;^ ^؛؛١ 
ثاؤع،عن حميعا —؛ عؤاف ابى —يغني! المحاك أ->مدا يديلئ،، \ئا ابن حدسا رابع، 

رامحإوواكثفءً(ت عليه ابن حديث، ِفي وسلم، عليه اشُ صل البن عن عمر، ابن عن 
العاJو.يناله أذ قامحه عثنال! ين الصحاك سماJ حديث وق أحاف،«، 

تاءد؛لاسئلهعلوحوْت

القذ.رة،الأماكن ق ؤيضحوه ويدلوه فيهينوه المحق ينالوا أن الأول! الوجه 
بأرجلهم•يدوسونه الطريق ق مححلوْ أو ذلك، أشبه وما 



الةكتاسالأ4
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المسالمين،عل يعرصوها ثم التثا-رة، الايات من فيه ما يثوا أن ١^^٠(؛ الوجه 
بعصا.بعضه يناقض القرآن هدا ويقولوا! 

قولهمثل! التشا-ية، الأيات بعض ق عل به محتجوا أن الثالث! الوجه 
أثجلآنكبم1ى1كهءثنآئوئ تعال! 

قوله!ومثل لالأئ،وة:آخ[، ه إقا ئالرأ أثمكت> ءاننوأ نثذبف مودة أربهم 
ُثخنقوذو\يهئ نؤِيثؤتندظ• تيمحمقنوة؛فيهم 

العدو،ناله ءافقد عنه! اممه رصي ايوب قال ولهدا ذللئ،، أشبه وما لالمتحة:م[، 
به،.وحاصموكم 

الوجومهدْ وهل الكريم، للقرآن العدو سل حوف، ق وجوم ثلاثة فهدم 
فهلالكفار بلاد إل سافر إذا الإنسان أن بمحتى! موجودة؟ غير أو الأن، موجودة 

.الثلاثة؟ هذه من بواحد هؤلاء يناله 

أرادواؤإذا ويسجلمونه، منإذاعاتنا، القرآن سمعون الأن وهم لا، الجواب• 
سافرفإذا علته، مع يدور فالحكم هذا وعل يسمعون، مما قالوا سيئا يقولوا أن 

مناحلهي التي العثة لأن عليه؛ حرج فلا الكفار بلاد إل معه بالمصحفج الإنسان 
علتهْع يدور الحكم وحديئا! ثديا افه رحمهم العلم أهل قال وقد زالت،، قد الحكم 
فلاالعدوبسوء، يناله ولن العزيز، القرآن سيحففل الرجل هذا دام ما وعدما، وجودا 
به.افر يأن عليه حرج 

القرآن؟.قراءة من الكافر نمأكن أن محوز هل هذا! عل يريب موال وهنا 

مصلحة،فيه هذا لأن المصحف؛ ولر بحصزتنا ذللئ، كان نحمإذا الجوابر! 
فيه.مقرة ولا 



بأيديهموقومي حيف اهفواذا ارض اش ازاسطفربالسف اص باب 
٣٢٩

الحكممن فيه ما فينظر ليقرأه، به يذهب اكحم( إعهيائه من ثق وهل 
أما،، الصحفمن نماكنه أن محوز لا أنه ل! الظاهر محوز؟ لا أو الشرعثة، والأحكام 

لكنجلى نحن فتفصل، صادقا كنت، إذا أونقول! بأس، فلا المعنى ترحمة نعطيه أن 
بحضورنا.تقرأ مار أو ليل س معثتة اعة سق 

كانإذا ونقول: نادر، هذا ئلما: الحق؟. ثريد أنه علمنا فإن قائل; قال فإن 
ويقرؤ،،.لم المالصحف، صاحسم، عتل فلميتفصل الحق ؤللم، ق صادها 

قلتا!. ثاء؟ ما فيه ويحمل الصحف،، يشري أن الكافر يمكن قاثمل؛ قال فإذا 
سفهوكغ،ره البائع يعلم ل؛ إذا لكن كافر، عل الصحف، يباع أن محوز لا ولذلك 

الكافر.س يردم فإنه علم فإذا عنه، يعمى الحثمارتج 

فإالعربية، مر ؛اللغات، العاق( وترحمة القرآن فيها الصاحف، بحض مسألة! 
الحكم؟.

فإذاالسورة، س الأيات موقع ال الرحمة ق يثار ؤإنإ هذا، أرى لا الحوامحب،: 
إليها.يرجع الم وأسالله هداه 

وذكرالقرآن، محريف، الانرس(— —مر الكفار لبعض يمكن قائل: قال فإن 
نحمل؟ّفإذا الشبهات، بعضي 

منيذكرون ما نأخذ أن أو نمنعه أن بأيدينا كان فإذا يأتلينا، لبس هذا قلمنا: 
يستطيعونأمم أءلم~ —وافه أظى لا ولكنب واجّت،، فهذا عنها ونجسسج الشبهات 

نالأرآنمحفوظ،والأئةالإسلأإةكلها
بعضحرفه كا محرفونه فقد العني أما السلممتن، ثورة من نحشون فهم تشاهد، 

٠لم،ن ال
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َْه َ .ء 

محئو:فيكءهصهم،ض
مىأصمزت ئد اضر وا-لإل نابي ونللم عليه افه صل افه نسول أف عمر؛ ابن 

منجدإل افه من لمًدفمن اش الخيل بئذ ومابق الودلع، سه أندها ولكف اغماء، 
ا•نابل،:^١١ محمن عمر ابن ولكف رريق، بنح، 

والمصمرةالصثره، وغر الصمرة الخيل عل السابقة بيان هداالحديث! ق [ ١ ] 
يعدثم وتقوى، تمن حتى أولا يعلفوما ولكنوا البطن، صمر أي• الممر، من 

وحينئذفقتل، تموت أن يمنعها الذي القوت عل ؤيقتصرون قوما، يثللون ذلك 
وقدرة.قوة عن تضعف لكن تضعف،، 

عوضشر تحوز كوب أما عوض، وبغثر بعوض جارة الخل عل والسابقة 
ركوحا؛عل اكرن أحل من ذلك فان بعوض؛ تحوز كوما وأما قيه، إشكال فلا 

أكثربذلك تحصل التي فالملحة الخهاد، ق ركوحا عل قادرا الإنسان يكون حتى 
أقسام:ثلاثة الأشياء أن الشرعية: والقاعدة باليسر، تكون ام الفدة من 

حائزا.فيكون مفدته، عل مملحتته ترجممحت م ق ٠

ممنوعا.فيكون علمصالحته، مفسدته ترجحن قسم و ا

الملحة.ترجح حتى الحقلر جانبا يثلبا فهنايقال؛ الأمران، فيه اوي نقم و "
قعليها لdمؤن أجيزت، فلهذا اليسر، مفسدة عل الملحة ترجح وهنا 

الخهادفيّسيلاش.



ئب؛قاملوصاإوه1

نحتلففإما الزمن ل أما المكان، وق الزمن ق الخال بحسب تكون والمسافة 
الثهلمةالأراضي ين محتلف قاما المكان وأما والريع، والخريف والصيف الشتاء بين 

مابحيث الحال، تقتضيه ما حسب المسافة تقدير ويكون الصعبة، والأراضي 
السائقة.مقدار — المسافة حذْ —أي! 

•ببوض؟ علثه ابق يآحر ثيء هناك وهل 
لم،ومر، كر منها يم، ب ؤان الإبل لأن والئهام؛ الإبل وهوت نعم، ا-بموابإ 

تحوزفهده ملاح، أنه فمعروف، السهام وأما حمالة، فهي المجاهالين، أمتعة حمل فيها 
عوم،•وبغم بعوم، 

اؤياميكون ررال«حللا،، يثمى! ثالث، المتسابقين مع يكون أن يشرؤله وهل 
أحدأحدهما سق ؤإن حميعا، منها الثبق، أحد سمها فإن شيئا، تزج لا ولكن لها، 

صاحبه؟.محيى 

كليظهر ففعل، شخصين بين التسابق محوز وأنه بشرط، ليس أنه الصواب؛ 
فيهليس الإسلامي والدين صعيمؤ، المحلل واشتراط سبقه، لمن مئه منها واحد 
الواقع؟.ي فائدته ما المحلل هذا نقول: ثم اش، محارم عل حنل 

والقار،الميسر مشاحة عن المّابقة صورة تفلهر أن أحل من فائدته يقولون؛ 
المصلحةلأحل هنا؛ الميز أحاز إثا والشارع بمعانيها، الأشياء ق العثرة فيمال؛ 

المر.ا..ة مفعل تربو الى كبره ل١ 

والسبقالراهنة تحوز أثه اممه رحمه الإسلام شيخ فاحتار الثلاثة هذه غثر ق وأما 
والخهادبالعلم،علابالخهادبالسلاح، الإسلامي الدين إن وقال؛ ُ، العلمر ائل مق 

الاخيارات،(ثظر: 
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فأحازفيه، والبحث العلم، طاو_، عل التنشيعل من ذللئ، ق ولتإ جهاد، وكلاهما 
الصواب.من ببعيد ليس وقوله الشرعي، العلم ائل مي ا|لراهنة اممه رحمه 

وهوأواامكافأه،ا، ررحاره(( ينش! فهذا التساشن غير من العوض يقع وأما 
والسهام.والختل الإبل غم ي حتى حال، كل عل حائز 

امحن؟•من أكثر يتسابق أن يجوز هل قل؛ فإن 
حهة.من واثنان جهة، من اثنان أربعة! ينايق أن محوز فالخواب! 

هذا؟.وقتنا ق ام الأسلحة هذا عل بماس هل قائل! قال فإذا 
وكذللث،الئهام، ق داحلة وغيرها والثئّاثات فالصواريح نعم، الخواب! 

الختل.تشبه والطائرات الإبل، تثبه الئثابارّت، 

غرضله ليس والتجارة، عليها للسباق الخيل يرئا الناس بعض ألة؛ موهنا 
المسافةتحوز فهل هذا، إلا 

ررلأقال! وملم عليه ايثه صل الني إن فيقول؛ يالذلاهر، أحذ من أما الحراب؛ 
لأحلويربيها؛ ينئيها أن فيجوز يشرمحل، وب أوحافرءرا؛، أوحم صل إلال نتق 

المحق.

محصلما أحل من المحق إجازة لأن يجوز؛ لا يقول؛ فانه المعنى لاحغل من وأما 
تحوزهل عندي؛ محتملة والموصى العدو، قتال ق الخيل ركوبا عل لمرن اس 

ْاباب الخهاد، كتاب واحزمذي.' (، ٢٥٧٤)رثم بق، الق باب الخهاد، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١ر 
وابن(، ١٣٦ )٥ رقم بق، الباب الخيل، كتاب ت اني والن(،  ١٧٠رفم)ُ بق، والالرمان ل جاء 

وأحمد.(، ٢٨٧٨)رنم والرهان، بق الباب الخهاد، كتاب ت ماجه 



وص4يمااميل بم السابقة باب 

أرادلمن هذا ت نقول أو عليها، القتال يقصد ب ؤإن بعوض الخيل عل السابقة 
٢^محا مممفسيلفةولأثقاقل 

تنك>ما.التي الواثي من كحمرها وتكون بعوض، السابقة تحوز لا 

مح،زمم:ئني،ه:ئس،ضاك،
حمادحدسا دالوات كامل؛ ١^^،'^^ وآ؛و هشام، بن حلف وحدسا )ح( معد. ابن 

^(ؤظكابجئ>ب،ءثكاس،ص-ح: 
حدساشيبه، م ابوبكربن وحدسا رح، حدساأب؛،• نمثر، ابن وحدسا رح، ايوب* 

عضحدسا قالا! معيد؛ بن اض وعتيد المس، بن محمد وحدسا )ح( أسامه. آبو 
ضاش.)حآثمحئئم،زاظئبة،

ننمحتد وحدسي )ح، امه. بن إمثاعل عذ ئثاف، حدسا ثالوات عمن؛ أب؛؛( وان 
وحدسارح، عمه. بن مونى أ-نيبي( جريج، ابن أحإريا الرراق،، عبد حدسا واؤع، 

م،رثي~؛ ابن ~مح،ت أمامه ثلمون0 وهب، ابن حدكا الأيلأ، سمحي بن هاروف 
ايوب،حديث 3، وراد ثاؤع، عن مالك حد-ين، عمربمش ابن عن ثاؤع، عن هولا؛ 
اثنجد.المزس قطمم،ي_ر ماما، قحئت اممه! عند ئال، عو—! وابن حماد رواية "بن 
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اشانةدناسها\ذزغاو،وف في اميل باب 

مح،مالتهمأتعوس،ضهم،ضبيمحت
الماثة«ابرض الخم نواصيها و ررالختد قال: اشُءوط؛ ضل اغ زنوو أف 

ني؛ضاكينث.)ح(نط؛ثوو
يمم،١^؛؛ وحدسا )ح( بن اف، وعبد منهر، بن عئ حدسا شيبه، ري ابن 
وحدسا)ح( اف. عبيد عى كلهم عئيى؛ حدسا معيد، بن افه عبيد وحدسا )ح( ش. 

ابنعن ياؤع، ص كلهم أنامه؛ حدسي وهب،، ابن حيكا الأئ، سمحد بن هاروف 
عىثالإ.مابك، حديث بيض وسئم، عليؤ الله صل الّي عن عمر، 

روومها.مثدم أي؛ رريواصيهاء؛ وسلم! عليه اف صل قوله [ ١ ت 
نواصيهافمي القتال، ل تنتممل كانت، متى أي1 المامة؛؛ يوم إل ر'الخم ويوله• 

الحرية،الأمالسس، عندهم احتلمتا —الأن— الناس أن ومعلوم القيامة، يوم الخيرإل 
أنهمع القيامة، يوم إل الخم نواصيها ق لكان الخيل عل القتال إل الناس لوعاد لكن 

الخيل.ركوب طريق عن إلا يقاثلوا أن يمكن للعدولا مواصع -الأن— يوحد 
كل3، عاثة إنما يقال: لا حتى عليها، قوتل إذا الخم نواصيها 3، فالخيل إدذ: 

أحر.له فهي اممه مسيل ق للجهاد الإنسان أعدها إذا الحقيقة 3، أنما مع ثيء، 
آحرق والكفار المسالمان القتال؛؛ن أن هدا؛ س تماد يهل ئايل؛ قال فإن 

والأسنة؟.والرماح باليوف يكون ؤإنإ النارية، بالأسلحة يكون لا الرمان 
الخير.ففيها افه سبيل ق للقتال يركب، دامت، ما أنه يفيد لكن لا، قلنا؛ 



uباميليمامجإاصاشبمماماة
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القيامة؟.يوم إل لايزول باق الحهاد أن ت الحديث من يوحد هل ت قاتل قال فإن 

أحكاممن حكم الحهاد لأن القيامة؛ يوم إل باق الحهاد أن شك لا فالخواب! 
أنهعل يدل السابق عنه اض رصي بزيدة حديث فإف أوغ-< أن يمكن ولا الإسلام، 

الحهادبقاء يستفاد ؤإثإ الحهاد، يبقى أته الحديث من لائماي لكن الحهاد، من لأبد 
أحرى.أدلة من 

هثو 

حمناونداف؛ بن لحاتم ن وصالح ابمحق، عل ن صز ولحدثنا - ١  ٨٧٢
ينزتي،هئوس:نمم،صضين

اشننول زأث ئاو: افه، عد حريربن ض حرير، عنرونن بن رزعه ضأب_( نعد، 
معقودبمواصيهاالخيل ٠٠وهويقول! بإصبعه مس يائه وّّأممي علة اف صل 

ثاكة«.الأخئ، الماةة:\خن/\ذغآ 
إءطينإياملم.)ح(زطكا

الإنتاد،-ندا يوص، عن كلأمحا ئفثال؛ عن وكع، لحدثنا ثنته، أتج؛( ن بكر أبو 
مثلئ.

صزكرياء، ^؛!١ أبئر، خدسا ينتحر، اش عند ئن محني وعيثنا -  ١٨٧٣
مغمودقالخيل ١١ونئم؛ علة افة صل، اممه ننول ئال ،; Jliاكاري، عذ^^٥ عامر، 

ؤالئنم«.الألحز، المامة: يوم إل الخم ثواصيها 
صإذريس، وابن محل، ابن لحدثنا شنة، أف بن بكر أبو ولحدتنا - ١  ٨٧٣

وتلم-علة اش صل الله رثول قال قالت التارتحر، ءنوْ صر الث،ض، عن حصم(، 
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لآ\حوث1و: ممللئ;ثازئولاف!دمذاك؟ مال: >االخثثةفوصبجمحالخل«، 
المامة«.إل وانم 

خدامحين، ض :ثريت، أ-تيثا ا;راملم، بن إنخاى ثخاJئناة - ١٨٧٣
اك•نن ئزوة محال: محعُ الإنتاد؛ 

محتابىمفنبه؛ وير.تغ وحلنبىهثام، محل، حدئناعشبى - ١  ٨٧٣
عنكلامحا عنز؛ م وابن ^١٠^، بن إنحاى وحدثنا )ح( الأحوص•م ض 

عثهافُ صل اي عن اكارقذ، عروة عذ عرقية، بن محب عذ حمنا محاق؛ 
شخالبارقي، عزوْ تجع سماف: حديث، وق ^١^٢؛'، ررالأجت ولآيدكر: وثلم، 

وتلإ.عثه ال؛وه صل  ٠٧١١
ذ\ن؛، ٧١ابن زخدثا )ح( خرثنأم. _، بن ١^ محي ^؛!١ - ١  ٨٧٣

المزاربنرعن صأؤ_(إمحايى، فعبه، خر كلاخا حعمر؛ بني محمد حدثنا هالا: بشار؛ 
ررالأجروريدكر: وتلمم،:بدا؛ عثه اممه صل  ٠٧١عن الخند، بن عروه ص حريث، 

والغنم،،.
،٧١بن محي ^^١ ^^^^الإداضينمم،طثام.)ح( 

بنعذآنس الكاح، م ض شب، ص كلامحا تعيد؛ بن عشم، حدثنا قالا: بشار؛ 
الخم،١•نواهي j ®١^^؛ وطم: اشُعمح صل اض رئول قال قال؛ ماه، 

)ح(الخارُث،-. ابن -بج،: خدثثاخابي نم،، ين، ى -ؤخدكا  ١٨٧٤
ينبجلءالأ:طكامح،صواقاح،

بمتله.ونثم، عليه اممه صل البي عن بمدث آنتا تبع 
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حرب،بذ ووثير نسه، أف بذ بكر وم بج،، بن ض وحدى - ١٨٧٥
عذسمال، عذ وكع، حدسا~ الاحرول! ~ومال يزع ءمىأ ، Jiiكنس_،؛ وابو 
اممهصل اممه رسوو لكف هاو،ت أى؛^^٥، عى ررعه، ال ص الرحمن، عبد بن منم 

م:وُْائاوينالإل.
بنالرحمن عبد وحييني )ح( أف. حدين! نمر، بن محمد وحدساه — ١  ٨٧٥

حد.سثجق وزاد مظة، الإنتاد،  ١٨-؛ئصال، عن حمنا الثراق؛ عد حدسا بئر، 
اوالتنزى، يد.ه وق ساءس ١^٠^ رحله ق الموس أذوقو0 والئكاو،ت ع1دالثرا3اث 

وحدسا)ح( حعثر ابن —ينني! محمد خو؛؛؟ بشار، بن محمد حدسا — ١  ٥٨٧
ْين:زأت ي ض نمة، ص ^١ جرير، ئ زني ^^، اقثم،، ئن محي 

وتئأرطافُعش صل، البن عن ميرْ، _^jj^، شذ، 
ولمْينمالئحعي•بنيزبد؛ اف عبد عن وف؛ رواية وِفي وكع، 

لأي■ أوتنوع، الراوي من شك هدا أن محتمل اليمش٠٠ يده ررأوق قوله؛ [ ١ ت 
ررشكالأ؛؛نمي ولهدا أوبالعكس، بياض، فيها ليس واليرى بياض، اليمنى رحله 

والتشكيل.الشكل من 
النبيقال كإ نفسثة، كراهة لكنها تشرع، كراهة أظنها لا الكراهة وهذه 

ليس~يعني؛ ررلأ ءالت لا؟ هوأم أحلال ت مثل لثا الصي، ق وملم عليه اف صل 
٠.أعادها(ر فآجدف هرمي، بأرض ل؛؟كن ولكنه حراما-، 

(،٥٣٩رقم)١ له، يتمي حتى يأكل لا الخم،. ٌاكان باب الأطعمة، كتاب، الخارؤات أحرجه )١( 
(.٤٣ا/ ٩ ٤ رقم)٥ الض،، إباحة باب، المسد، كتاب، لم؛ وم
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يد«وائّبيسلاس

ان~وصت محاوْ عذ جرير، حيكا حرب، بن وهتر وحدكي - ١٨٧٦
ون1لم:عش ؛ ١٥١صل ، ١٥١زثوو 3او قاو: هزيزة، م عن رزعه، أب؛، ض اإساع-؛ 

ويندمايإياياه نبي( إلاجهاداِفي لا^رجه ذنبتله حرج *يقمن 
ثاتلأمنه حزخ الذي متكنه إل أرجعه أؤ الحك أذحله أذ صامن مهوعق برئثل، 

إلا ٠١٥١نبيل يكلمل، كلم مى ما بيدْإ محثد مس والذي أوعمحمة، أجر مى يال، ما 
محثدمس والإي منك، ورجه دم، يوف لويه ؤبم، ح؛ن كهيكه القيامة يوم جاء 

أندا،اف نبيل دغردِز< تريه حلاف معدن ما النلم؛ن عل بسؤر أ0 لولأ بيىْإ 
ظمحاأن:ظواني،وهي

أعزوئم أعزوهأمحو، ئم ^، ، ١٥١تبل أعزول أن لثدئُت، ثْا محي نص 
ي}

 [ ١ ] j :ألاشرمحل: ولكن وجل، عز اش منيل 3، القتل فضيلة عل دليل هذا
يهالعلحرج أمامن برمله، وتصديق باممه، وإي،ان اض، ميل جهاد3، إلا جرحه 

تكونأن لابد لأنه الؤد«ة؛ هده فلاينال، شهيدا، يكون أن لأجل أو الدنيا، من مال، أنه 
سال،لا لأنه الشهادْ، سال، أن ^ لا ، ٠١٥١سبيل 3، والحهاد باض الإيان ص النية 

فالشهادةوالسلام، الصلاة عليهم برمله وتصديها باق إيائا قاتل إذا إلا الشهادة 
أنلا أجله من حرج الذي يكون أن وهو• محايق، شرط لها لكن لاملث،، عالية مرتية 

بالرسل،والتصديق  ٠١٥ياالإيإن أجل من ولكن العمل، ثواب هي الي، الشهادة ينال، 
هل ٠١٥١كلمة لكون قائل ارمن الأحرت الحديث، 3، وملم عليه اتله صل قال وكإ 



بمبكلاتجه1د،وامحررجقسلاض
٣٣٩

أقام:الئأكا«را؛،فالاسبي 
قدلأما الدنيا؛ من ستريح أن أحل من للجهاد حرج من الأول؛ المم 

نقول:ربإ بل ممر، ولا قليل لا أحر له ليس فهدا يتخلص، أن ويريد عليه، صائن، 
بمتلأن من ميلا يمل، أن لأحل ذهب لأنه الثلأمة؛ إل مه أهرب، الإثم إل إنه 

الدنيأ.من ويستريح ليمل ذهب، مسه 

ليقتل؟قاتل ص يعد فهل ولاينع سلاح العدوبلا ل انغمس إذا قاتل: قال فإن 
ممرا.هدا وح ؤينجوكإ يقاتل قد لأنه لا؛ فالخواب،: 

ثواب؛ولا له أحر لا فهذا فقط، الخيمة أحل من يقاتل حرج من • الئاف المم 
يتزوجهاأوامرأة لدئيايصيبها هجرته ررومن'كايت، وملم: عليه الله صل النبي لقول 

مجإلىىجتلأا،رمرانم؟.
وتشجيعهم،المساامين، هع القتال وهو نفع، به حصل لأنه يأثم؛ لا إنه نقول؛ قد 

الصادقة.الئة س، له؛ أحر لا دكئ عددهم، وذممث 
ررمنوملم: عليه افه صل الني قول وبغ، هدا، ب؛ن نجمع كيف قائل• قال فإن 

آ؟.رحمهراُ فليصل أثره ز له وينشأ رزئه، ز له يبمط أن أحب 

بابالإمارة، كتاب ت ومنم (، ١  ٢٣رقم)وهوقائم، صال من باب العلم، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
منقاتللذكرنساف..،رقم)؛-ه؛/'ها(.

الم:كتابإنالأتماليابوس،رقم>؛0(،ومرأ(أحرجه 
١(. ٥٥؛/ ٩ • رقم)٧ الأعال؛اكة«، ااإن،ا ه: نوله باب الإuرة، 

لم!وم(، ٥  ٩٨٦)رنم الرحم، بصالة الرزق ق له بط من باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 
*الكبن أنس عن ٢( ١ آ/ ٥  ٥٧)رقم قطيمها، وتحريم الرحم، صالة باب والصالة، الر كتاب 
■محه.ااU"رمحي 
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عليه.محمل فاته خاص حديث فيه ورد دام فإ محصوصى، هذا قلنات 

تكونلن إنك فمهل، شهيدا ليكون يقاتل حرج من الئالثات المم 
يثابلكنه الأ۶يد، أم سال لا ا يايلث، شهيلاإلأإذا 

شه.حب عل 

برمله،وتمديما باينه العلياإيإثا هي اممه كلمة لتكون قاتل من الراع• المم 
أمورلاحتإل بعنته؛ شهيد أيه له نشهد لا ذك ومع شهيدا، يكون الذي هو فهذا 

•لأندرىعنها 

لهداونحكم فهوشهيد، النه سيل ل لإل من العموم؛ سل عل نقول، ولكن 
بقوله;المسألة هده عل اينه رحمه البخاري ترجم وقد شهيد، اثه بالواقع; لا ؛الفثاهر 

رءلأوملم; آله وعل عليه اممه صل النبي بقول استدل، ثم شهيل.اا، فلأن لايقال! راباب 
وجرحهالقيامة إلاجاءيوم زنبييه— بجلم بمس أعلم -وافه اطه نبتل  tjأحن يقلم 

أنعل يدل، أعلم١١ ررواطه فقوله; ؛، منالثإااررج والئج دم، لوذ اللوو يثعب، 
وليسكيلك.اممه، مسيل ق محاهدا للنامحي فيإيبدو يكون قد الإنمان 

شهيد؟أهو الفلأنية; المعركة ق قتل فلأن شخص; ك قال فإذا هدات وعل 
هدانعى أن أريد قال! فإذا فهوشهين.، افه سيل ق قتل من ت تقول أن حل ق قانت، 

ؤإنأعينه، ب أم عينتثه مواء فهوشهيد شهيدا اممه عند كان إن أعينه، لا فقل؛ الرجل، 
•شهادق تفنه ب شهيدا كن ير 

محه.اف رصي هريرة ش عن ٥(  ٩٨٥رقم)السابق، ا،لوصع ل الخارتم( ألجترجه و =
حديثوهو (، ٢٨٠٣رقم)اذلأُ، ميل ؤ، محرح من بابا الجهاد، كتابا البخاري• صحيح يّغلرُ ا ١ ر 

اواته*ا*
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يقاتلب فنمن يدخل فهل اف ميل ل الشهادة ونوى قاتل إذا قائل: قال فإن 
له؟.برموتصديما ب1ض إيإئا إلا 

لتكونبماتل أن ثريد أنه باله عل يطرأ لا الماس من ممزا لأن لا؛ فالخواب: 
إنهقال: إذا م فهوشهيد، المعركة هده ق محل إذا أنه عل إد،ا العليا، هي افه كالمة 
قشهيدا يكون الذي المم ق يدخل فهدا الإيإن، من معه ما عل بناء الشهادة أراد 

الله.سيل 

الملم؟.صالرايةاليمحا:لمحها 
العليا.هي افه لمكونكلمة تحتها يماثل المي الراية هي ءالحواب،ت 

وهملكرهون،فيخرجون الماس من طائمه الإمام يتنمر أحيانا ئانل• قال فإن 
•مشاركتهم؟ حكم فا 

يكزهونهم نعم حق، عل فهم الإمام لامتنفار إجابة خرجوا إذا فالخواد-،ت 
صحيحا.جهادهم فيكون فه، طاعة للإمام امتجابوا لكئهم القتال، 

أجرأوعنيثة؛،مى ثائلأماثال منه حنج الذي مسأكنؤ إل ررأوأرجته وقوله• 
والغنيمة،الأجر عل محمل قد أنه ت بمعنى جع، مانحة وليست، حلو، مانعة هذه ®أو® 

وحدها.أوالغنيمة وحده، أوالأجر 

فهذاوعنم، العليا هي اطه كلمة ككون يقاتل خرج إذا والغنيمةت الأجر مثال 
والغنيمة.الأجر له حصل 

يغنموالر ولكن العليا، هي افه كلمة ككون يقاتل أن غنيمةت بلا الأجر ومثال 
فهن.اذلك، لغجر ؤإما تبوك، غزوة ق حصل كا القتال لعدم إما الكمار؛ من شيئا 

أجر•عل راجع 
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تكونأن بمنه ولا فقط، للخيمة حرج يكون أن أجر• بلا الخيمة ومثال 
فقط.الخيمة له فهدا لا، أو العليا هى اممه كلمة 

شتل،ابن حدسا قالا! وأبوكنس_ا؛ ثييه، م ابوبكربن وحدثناه ~ ١  ٨٧٦
الإنناد.خدا أره، مض 

افه>رتكمل عاو: وتلم، ال؛هعلته صل السل عن هزيزْ، عراأ؛ي، الأعرج، عن الرياؤ، 
باقكبئيؤ ويفديى تسيله إلاجهادj بذبيه لاتزجه يه، جاهدو لمن 

أوعنيمة®.أجر من مال ما ئغ منه، حؤج الذي تسكنه إل أويرجعه الحنة يدحله 
منه،ئمائثن قالا: خزب؛ ززمزثن صنوالناقJ، خدنما -  ١٨٧٦

ارلأمال: وتلم، افُعوه صل ١^؛، عن _>؛، أف عن الأ-كزج، عن الزناد، عذأف 
يجرحهالؤيا؛ؤ يوم إلاجاء ّثبتيؤ" ل بمذبمكلم أعلم -واف اف ٌئبتل ل ألحد يقلم 

مناثا«.ييح والزج دم، لو0 اللوذ يثب، 
ثنعذمحام معتز، خدس١ الرراقا، عبد حدسا راؤع، بن محئد وحدسا ~ ١  ٦٨٧

قدكزوتثأ.أ عليه افه صل اممه رئول ص هريره ابو حدسا ما هدا قال؛ منبه، 
j ٣١محيقة ثلم )رثن ٣: ء الهُ ضل اش ننول نثاَل ِمبجا: أخادث، 

والنزفءهاإذاك،سثدثا،اتي0محئئم، 
يد.هاق محمي. مس رروالن>ى وتلم؛ عليه اممه صل اممه رمول وثال( المنلئ،؛،، عزف، 

أجدلا ومحن اش، تبيل ئغروق تريه حلم قعدت، ما الؤمش؛ن عل أمل أف لولا 
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.١١سدى«ليئندوا ؛آن i_4؟ولاثيب ثئنوف، سنه نجدوو ولا هآحملهم، معه 
لهأنغكاصسلحإذالكنمحأن

حسمن وهذا وملم، وعلآله عليه افه صل الني فعل كا به، يتأثى من عل سس 
ؤإلألقالالأحرين، راحة أحل من مانحب ؤينع ويتحمل، يصر ان الأنأن الرعاية 

يشيأن سغي ولا جهاد، عليهم فليس معذورون، وهؤلاء واحاهد، أذهب قائل: 
لومه.يلاحفل أنه وملم عليه اش صل الّى رعاية حس من ولكن ذلك، عليهم 

عليهالرسول عليه وآؤلب ما أن عل الحدث -يذا سندل هل قاتل؛ قال فان 
ماالؤمن؛ن عل أس أن اءلولأ قال: لأنه واجبا؛ يكون أبدا يتركه ولر والسلام الصلاة 

ست..«؟.

العاليةالقوس لأن افص، ل حتى تكون قد المشمة لأف لا، فالخواب: 
المست*م،.الثىء ثيع أن عليها يثى 

كانفإذا تنتسم، مزغثرأن الأقسام جواز عل دليل أيقا: الحديث، هذا ول 
يالمتم.يؤكده أن ان للأنينبغي فإنه هاما الأمر 

يدونأمحريه فيإ صادق وملم آله وعل عليه اممه صل اليي إن فاتل• فال، فإن 
شم؟.

ؤإنحى المهم الثيء يؤكد أن أنلوحا ق العرب، جرئت، ولكن حش، هذا قلنا؛ 
قتعال اش أقم حيث عزوحل، اممه كتاب ق هن.ا كإنحدون صادقا، يه ١^١^٠٠ كان 

وصدق.حى قوله أل ْع كثثرة مواصع ق العزيز الكتاب 
هه أو 
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ض١^•،، ض ١؟^، \و ■نى°ثل، ■تدق -3خدثنااينبيني ١٨٧٦
علأئى أ0 ررلولأ مول؛ وتلم عثه ^ ٥١صر اش زئوو تمت ئاوت هريره، أنج؛( 

يدهمسي رروالدي الإسنادI وهيدا حديثهم، يمثل ثرية؛؛، خلاف قعدت ما الؤمنى 
 Sهريره•أنج( عذ رزعه أي حديث بمثل آحش"، يم اف نبل هثو,و أ
)ح(الممفل-. -يعني: ال3هامحسا همد حدسا المش، بن محمد وحدسا - ١  ٨٧٦

حدساعمز، أيير ١^٠ وحدسا )ح( معاؤيه. آبو شيبه، م بن بكر أبو وحدسا 
مالمال،ت هريرْ، عنأي صاؤح، أي عن تعيي•، بن تش عن كلهم ثعاويه؛ مرواف!ن 

أنمحعلملآتي،1ذلأأهش
نريث'ا،حوحي-هأ•

محين>ك<،طكاجم،صم،صمح،صأي
تسيلهااق حؤج لمن افه ررمئن وتلم: علميه افه صل افه رسول قال، ئال،: هريره، 

ي>فشممموفيبلافهمالااا

أهلجهور إليه ذهب ما عل تدل، وهى ■محتلمفة، بألفاخل مياقات كلمها هده [ ١ ] 
عاليهاممه صل الض أف الفلماهر لأل بالمعنى؛ الخدين، نقل جواز من اف رخمهم العلم 
ينقلونالرواة ولكن وحه، عل مره كل مرات، عدة بهذا يتكلم ز وملم اله وعل 

واحد.والمعنى الألفامحل فتختلف، بالمعنى، الأحايين، 

مسألتان:وهنا 

إمام؟.راية محت، يكون أن للجهاد يئرمحل هل الأول• 
لكانتؤإلأ إمام، راية محت، يكون أن لأبد الخهادالواجب، الذلاهرأن الخوابج: 
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ثر^؟J؛I l تعال اطه بقول ينتدل ورثإ بينها، فيإ ومحلق حد، لها ليس عصابات 
ؤرمنتن ملخفا لتا آبمتف هأ ,لبذ ثارإ إي ثوّءث بمني ين إنمح؛إا بؤآ محن آتلإ إل 

نائل.إل محاج والآ؛ة ٢[، لالقرْتا"أ ائوه ستحيز 
هذاإن وقالوا: العانة، عل ولبوا الإمام، عل خرجبماة إذا الثانة: ايألأ 

عليبعثون فهل قتلوا، يم جهاد، أنه بنية الحاثة من أناس فاشارلث اف، سيل ق جهاد 
يابم؟•

أنهينه ليت والمسالة فثءلوا، يكونون قد لأمم هدا؛ ق أتومحف الحواب،: 
أموالواستحلال نفوس اسحلال فيها المسألة يل ويقاتل، الراية ياحد الإنسان 

وحينثلم■يفلهر، فيإ يعدرون لا المهولة حده نحرجون ف\5وخم فروج، واستحلال 
>؛وهالاء.يكونون لا 

أ؛يو أه 
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ه1دةضلجواضواواش

عىشعته، ص الأحمر، آبوحالي حدسأ شيبه، م آبوبكربن وحديثا "■ ١  ٨٧٧
صمن ررما قاو: ونلتر، عانه ، ujIصر ^، ١١عن مالك،، بن أنس عن ومحي؛ قتادْ، 
وثافيهاإلأالدك لها أن زلا ئزجغرق أي خوبجزها افه عند لها قوث، 

الئهادة«ااا.محل من لهايزى الدسا؛ j ممتو آن.لإئ ينش يإة ١^^، 
يم،محي;ن أ\لأ' ,^؛ ١١^١^٠ ١^، ئن محي زخئثثا -  ١٨٧٧

عأثه١^ صر ١^، عن محدُث، ماللئ، بى أس تمنق : داJ قت١دة، ض شمه، حدثثا 
الأوضؤأ0لهماعل ١^^١ تحبأ0ينجغإل الحنة أحديدحو مذ ١رما ؛ داJ وتلم، 

^،نيماج؛إةايرىبذمحاةؤا؛•

ثهروؤب ءؤوألقيثآءس عزوجل؛ كياهال غره، لايلقاه جزاء يرى اثه ْع [ ١ ] 
الله،ميل ي ليمثل الدنيا؛ إل يرجع أن ينمى ذلك ومع لالحديد:ا'ا[، ئمبمم 

أجره.فيزداد 
ألإ-و أه 

عذالواطئ، افه عد بن حالي حديثا منصور، بن تعيد حدثتا ~ ١  ٨٧٨
توملم عثه اممه صل للبذ محل قال؛ ئريرْ، أي، عذ بيؤ، عذ صالح، أي بن سهيل 

علنهماعادوا محال: سشليعودها<، ررلأ قال: وجل؟ عز اممه و،ًتآيل الحهاد يعدل، ما 
jالجاهد ررم الئاكة: زفالِفي لرلأممئونه«، ذلاكئول: كل ن؛لأئ، أم 
حسولاصلاة، لايئأرمذصيام اممه، الثايبلأيات القائم الصائم كمثل الله تبيل 



طب،ثلاثبمدتنيسيلاهصش

ُ.ثعال«ا اف نبل الجاهدِو يرخ 
بنزهيث وحييتي )ح( عواثه. ابو حدسا نعيد، بن قتيبة حدسا ~ ١  ٨٧٨

ي،طكاهمم:ث؛هإض
يحوه.الإسناد، -؛يا ئهنل، 

بنمعاويه حدسا ابوثوبه، حدسا افالواي، عئ بن حنن حدسي ~ ١  ٨٧٩
كنت،بشرئال! بن النمان حد_ يال،ت آباتلام تيع اته تلام؛ زيدبن ص تلام، 

بعدعملا لاأعمل ا؛افيأذ ٠^١ وجل؛ فال، وتلم، عليه اممه صل اطه ونول منثر عقن 
ضاللأأصJظبما٩مإلأ

فزجرهمقلتم، مثا أصل افه نبتل الهائل آحرت وئاو الخرام، المسجد أعنز أف 
وهويوموتلم، علميه اممه صل اممه منترومول عقل أصواثكم لاثرمعوا ومال،• عمر، 

اممهُئانزل فيه، اخلمقر ٥^١ ئانقي دخلث،، ١-^ طت ^١ نكن زص 
هألؤر وأتوم أش ءاس ا-لراءبَةن السّاحد وبمارْ سم١تدآxإج ؤل>عآم وحل! عز 

حئاف،بن عش حدسا الدارثي، الرحمن عبي• بن افه عبل• وحدييته ~ ١  ٨٧٩
يان،!بشر بن النمان محال! تلام ابا تخ انه نيد؛ أح^ربي معاوية، حدسا 
•يؤبه أبا حزيب بثنل وتلم، علمتؤ الله صل افه رمول منم جذ كنت، 

القاست،القائم الصائم يعدل( أنه اه! مسل ق الخهاد مضل أيصا! فيه هاوا [ ١ ] 
الجاهد.يرجع حر صلاة ولا صيام من يفر لا اض، بآيات 



ارةالإمكتاب 
٣٤٨

\ضخم1وب 

يابت،عى س1هه، حمادبن ح1وسا قنب، ئن منينه ئن الله عد حدسا - ١  ٠٨٨
افأنتبل رالعدؤِْفي وطأ'' عثؤ الله صل الله زنوو ثاو ئاJت ، ٠٣^بن أنس عى 

اJدلإازةايها((لاا.من حيث زؤخه 

عنأمحي، عن حازم، م بن العزيز عبد أ-؛مدا بج،، بن حط حيكا - ١  ١٨٨
>اوائذدوْقاJ: وتلإ•! عثه افه صل اممه زثوو ص الثاعدي، تند بن نهل 

يها؛ا.وما الدئيا مى حم افه تبل ل النبي يئدوها 
وكع،حدثنا قالا! حزين،؛ بن ورهم ثنته، أيٍر بن بكر أبو وحدسا — ١  ١٨٨

عش١^ صل ١^، عن الثاعدي، تند بن نهل ص حازم، إب عن نماف، عن 
فيها٠١.وما الدسا من حم افه تبل ق أوروحه ررعدوه ثاوت وتلم، 

الهار.آحر والزوحت: السمار، أول، الثدوة: [ ١ ] 

العدو؟.لقاء ولولرمحمل الثواب هدا عل الإنسان محصل هل مائل؛ ئال، فإن 

الخهاد.من نؤع العدة وميثه للجهاد استحيائه لأن نعم؛ فالخواب؛ 
العلم؟.سب الرحلة هدا ل دخل هل مائل: فال فان 

أنهلاقلث، العلم طالب لكن فمط، بالخهاد خاص هن.ا بل يدخل، لا فالخواب: 
لمنثيء يعدله لا الحلم الله• رحمه أحمد الإمام قال( كإ العلم طل-، وأن حم، عل 

وعنه نفعن الخهل رغ الحالم بهللب ينوي بان الية تصحح وفثر نسته، صحت، 
نقول،قل، ولكن علم، هو حنث من الخهاد من أفضل العلم طلس، مول،؛ ولهدا غمْ، 



ضلباب 
^ri^_^========^==^=======

أفضل.حمك ق العلم طلب وللأخر! أفضل، حمك ق الخهاد الناس؛ س لشخص 
نقولفهذا الحفظ، قلل الفهم قليل لكنه مقدام، شجاع قوى رجل ذلك! مئال 

قولكن4 للتعلم، قال ذكي حافظ العكس! عل ان ؤإنأقفل، حملث، ق الحهاد له! 
تساوىفان أفضل، حملثs ق العلم طلب له! نقول فهذا صعيفح، الحهاد أمور 

أفضل.العلم فطالب، الأمران 

تعيي.،بن عش عن مناوئه، بن مرواف حدسا عمن، م ابن حدسا - ١  ٨٨٢
وتلم!عليه افه صل الله رمحول هال، ياثا! ميرْ، أف عن صالح، فا بن دكوال عن 

أوعدوهاض نبيل ق ررولروحه • فته ومحال، الحدث، وناي، ؛ أش؛٠ رجالابن ررلولاأن 
وئيها«.محثمنالدتا 

^سمينإ:>ي،نمحينني
اقريحدسا— الآحنان! —وهال، أني؛وا هال،إ'سحايى! لأب_ابكروإنحايى—؛ —واللمظ 

مبخ،طقيمملئملأهص،ص
علتهافه صل اممه رنول، يال، يقول،• ايوب آبا تمعن، يال،! الحئ، الرحمن عبد أبي( 

ومبتج،<.الئص علته طلنتج مئا حم أوروحه اف نبيل أرعدوِْفي وتلم! 
اشعتي. عن ائس، بن عيأ حدسا ههزاد، بن اممه عتد بن محمد ~حدد؛ي ١  ٨٨٣

بمحا؛واجي كل مال فريح؛ بن وحيوْ أيوب، أبي، بن تمحي أ-نيدا اثارك، ابن 
الأم،ارياباأيوب، تبع انه الحئ؛ الرحمن عبد عنأبي( بن'ئريلث،، ئرحبثل حييتي 
تواء.ببئله وتلم، علته افه صل اممه رمول هال، يقول! 

٠-؛إن- -؛إي 



اؤةالإمكتاب 

ابوهائحديي ومتا، بن النه عبد حدسا متصور، ين تعيد حدسا ~ ١  ٤٨٨
افثصل اف زئوو أو ا-قدري؛ تعيد أف عى الخكآ، الرحمن عبد أف عن الخولأف، 

سثا،وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، بافه رصي مى تعيدا أبا "يا داو،ت وت1لم عليه 
ممعل،،! ٧٥١رثول يا عئ أعدها يثال! تعيد، أبو لها سحت، الحنة؛؛، ك رجثث، 

بئي درجتثن ؤو بتن ما الحؤ، درجؤِو مئه العد بما يرثغ رروأحرى محال؛ لم 
الحهادواشاارابجادفىشياىو،:الءء 

شلافإ«ااا.

الالالث،الخالق هو ١^>>؛،؛ ربا؛، ئاف رخي رامن ت وملم عليه اش صل قوله [ ١ ] 
فيكونالدبر وأنه المالالئ، وأنه الخالق هو أيه عل وحل عز باممه رصي فإذا المدبر، 

منتنلمالقدرية افه لأمور منتنلم فهو والقدرية، الكونثة افه بأحكام رصي قد 
اممهحكم ؤإذا راجعون®، إليه ؤإنا فه، ارإيا ،؛ Jlsمهبميبة أصابه إذا الشرعثة، اممه لأمور 

وطاء4ا(.ارتمعا ةالأ بثيء وحل عر 

ماحاءبهت والمرادبالإسلام دينا، بالإسلام رصي أي! دسا® ُروبالإنلأم ت وقوله 
٥^،:وصد يه، يدان عملا أي: اردينا® وقوله: وملم، آله وعل علميه اطه صل المي 

؛الإسلأممنا،لكنس،فهؤلأءلم:زيا
معروفة.بشروط إلا ممار إمم نقول،: لا 

الدين،ق زادوا منه ليس ما افه دين ؤ، ابتدعوا الذين المثتدعة هؤلاء لكن 
لأنيشحرون؛ لا وهم قولهم لازم أوكان بمذا صرحوا مواء ناقص، الدين أن ورأوا 



سشساسهماسةساسرجات

فإلوجل عر ، ٧٥١إل -jL فعلثه أو عمريه أو قوته بدعه ييتيع  tjUjlأي 
بالإسلاميرصى فهولر إ البدعة بيده كمل وأنه ناممى، الدين أن البدعة هده مضمون 

وملم.آله وعل عليه الله صل النبي به جاء ما عل زاد بل ديئا، 
وملمعليه اممه صل به يرض لر فإذا رسولا، سبا المراد! ثمياء ^^٠^٠^. ١١وقوله! 

الحنة.له نجب وهوأن الثواب، هن.ا يستحى لا فإنه بثا 

يثي؛ بإحداث يديه بين يتقدم ألا أورسولا! نبيا بمحمد الإنسان رصا ومن 
أوعنه صح حآر ق وملم آله وعل عليه الله صل النبي كدب ومن منه، ليس دينه 

نبيا!وسلم عليه افه صل الله برسول الرضا شرومحل لأن نبيا؛ به يرض ل؛ فإنه فيه سك 
بهيزص لر فإنه كدب أو تردد فإن ذللثج، ق يتردد وألا عنه، صح ما كل ل يصدقه أن 
ه

وسلمعليه افه صل الني لولكن الحج■ ف يقول الناس بعض تنبيه• وهتا 
الحكم؟.فإ الناس، عل لخممج الزحمة ^٥ وساهد موجودا، 

علم،بلا قول هن.ا بل ئ.ا؟! قال ض فيمال! ح، 
الإسلامية.الشريعة ق حل لمشكلتها الرحمات هذ.ه إن ثم إ أدراك؟ الذي وما 

.هه 



الةالإمطت،ب 
^=_^__=^ٍٍٍءًطً_قٍ ٣٥٢

٠,ءَ 

uU  مموناحطاياهإلا١^اممه سبيل في قتل ض

عداممهعذ نعيد، ري عذتعيدبن حدساثتث، تعيدن ين قتييه حدثنا ~ ١  ٥٨٨
انهوتلم! عثه اف صل النه رمول عن محدث تمعه انه قتادة أيير عن قتادة، أي ابن 
،^4j-_3والإيإلباضأصلالأنيل، اض نبيل و الخهاذ ^أو 41قدكنيهم، محام 

كممال حطاياي؟ عني ئكمر اف تسيل ق قتلت، إف ارأيث اش؛ رسول يا ممال! 
محثسبصابر وأنث اممه تبتل ل قتلث إذ ررثعم، وتلم؛ عليه افص صل افص رمول 

أزأيث،: Jliهلش؟<ا'كتفن ٠٠وتلم؛ عثه ال،ه صق ، ٧٥١رئول ثاو يم ^١٠، ٠٧عثرمقبل 
وتلنا؛عثه ١^ صز اش رنول ممال حطاياي؟ عى اله تبيل للئِفي إذ 

محلإننيلشاض؛قاوفي
ذلك«لا؛.

الكبائر؟.يثمل الحديث هدا هل مائل؛ مال إذا [ ]١ 

الكبائر.حتى ثيء كل له يعثر فالشهيد نعم، ملنا• 
النيولأكن إليه، يصل أن فلأيمن ^_، حق لأنه منقى؛ الدين ؤإناكان 

يريدأداءهاالماس أحدأموال ررمن قال؛ ايه عنه صح وملم آله وعل عليه اش صل 
الأداء،الماسثريد أموال وأخذ الحاجة، عد ان الإنامتياز فإذا ءنه«را'، افه أدى 
يوديتعال اممه فإذ ذللث، له لربمدر ؤإن المهللوبح، فهدا الدنيا ل يودي أن له مدر فإن 

محنين؛يشمل ظ القه ارأدى قوله؛ أذ عل عنه، 
فثوديه.الدين قضاء عل يعينه تعال اممه أن الأول؛ العض 

(.٢٣٨٧ريم)الاس..، أُوال أحذ س باب الاسقراض، كتاب الخاري: أخرجه )١( 



ub  حط1واه ممون اه سو ش ع ضVI الديذ
٣٥٣

عنهيمضيه تعال اممه فإن الدنيا ق ذلك له يتنمر لر أف مدر إذا إنه الئاف• العني 
صاحبه.إل الدين إيصال من ولابد لآحرة، ال 

علوالاعتداء أحالهم، عل كالاعتداء الآدميين، حقوق حمح بذلك، ويلحق 
شهيدا~قتل ~وإن فإنه الدنيا ق الإنسان منه يتخلص ل؛ إذا ذلك، أشيه وما حقوقهم، 

فبمتوق•المفللوم حى يبقى 
منه،النتش تمام قيل الإنسان ينؤْ لر ؤإن الاستثناء جواز عل دليل هدات وق 

النيذكر لثإ عنه افه رصي المهإاو_، عبد بن العناس حديث منها! أدلة، له وهدا 
الخهلبةوانتهت، حشيشها، محس ولا شوكها، يعصي لا مكة أن وسلم عليه اممه صل 
ررإلأالإذحر«را'،فقال: ومنهم، لبيومم فإنه إلاالإذمحر؛ اض! يارسول العثاس; قال 

ولاالاستثناء ذلك، باله عل يكن ر وملم آله وعل عليه اممه صل البي، أن ومعلوم 
وإلأ، ^١٥

امرأة،تسع؛ن عل يطوف أن حلف لثا السلام عليه مليإن حدين، ذلك،: ومن 
يقل:فلم اممه، ثاء إن قل: الملك(: له فقال اممه، مثيل ق يقاتل غلاما تلد واحد كل 
قالافه! ثعال إنسان، نمق، فقتل واحده إلا تلد ولر كلهن، عليهن وأتى اممه، ثاء إن 

علهدا فدل عشث،<ارأُ، نم افه ثاء ررلودالتإ0 وملم؛ آله وعل عليه الئة صل الني 
منه.النتش تمام قبل الاستثناء ينؤ لر ؤإن يستثنل أن للأتان يجوز أيه 

كتابومسلم! (، ١  ٤٨٣ ) رنم بمكة، القتال محل لا باب الصيد، حزاء كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
ءنه،ا.اف رضي عباس ابن عن ( ٤٤٥/ ١٣٥٣)رقم وصيدها، مكة تحريم باب الحج، 

قلم وم٢(،  ٤٣٤)رقم مكة، أهل لقطة تمنزفح كيف، باب اللمهلة، كتاب الخاري! وأحرجه 
٠عنه افه رصي هريرة أيير عن )ههآا/لأ؛؛( رقم السابق، الوصع 

(،وضلم!كتاب٦٧٢^ثاءفيالأطن،رقم)•
٢(.٥ ، ٢٣/ ١ ٦ ٥ ٤ ) رقم الاثاء، باب الأبجان، 



اخالام، كناي
ً=^سًً=^ً_=ً^_====ث=== ٣٥٤

غيرها،وق الحنايات الإقراروق وق الطلاق ق كثيرة ائل مهذا عل ويمع 
فقال!فلانة، إلا الحاصرين! أحد له فقال الأرع؛،، ائي ناءطثمتا رجل! قال فلو 
المنتشتمام بعد إلا ينوذللثج ب أنه ْع ثهللق ولا صحح، فالامتثناء فلانة®، ءرإلأ 
منه.

طالفإذا للمدة، تحديد فلا متصلا الكلام دام وما الاصال، من لأبد لكن 
يمحينه ق وتاJكر سه ثم الامتثناء نوى لو أما الاستثناء، يصح لا فإيه الفصل 
فلوهوصرح، ما يذكر ألا يشرط! يمله الاستثناء لونوى كذللث، باس، فلا استثنى 

اشارنوقال! لوصئح، لكن صح، ®إلافلانة® قلبه؛ ق ونوى طوالق" ررنسائي قال! 
®نائيقال! إذا او4 بينهإ! والفرق بالقلب، الأّتثتاء يمح فلا طوالق® الأربع 

®زوجاققال! إذا وأما الية، فيه توثر فلا الحمح، إرادة ق صرتئا ذللث، كان الأرع'ا 
سفيكون أفراده، يعص العام باللففل الإنسان ينوي أن ويجوز عام، فهذا طوالقا' 

الحموص.به اريد الذي العام بامحح 

نن:زيد ^^١ ؟! liآي نن زمحند شتة، أثو:كر;نني - ١٨٨٥
ض١^، تعيد م بن نعيد عن تعيد-؛ ابن -بجي: عش أ-محنا هاروف، 

وتلم،عليه اممه صل افه رسول إل رجل جاء مال• أبيه، عن قتاده، أنج( بن عبد>اش 
الثث.خدين، ينش اش؛ تبيل ءتلتِفي أرأيشإف ممال؛ 

عندينار، عمروبن عذ سماف، حدسا منصور، بن تعيد وحدسا — ١  ٨٨٥

افعد عن مس، بن محمد عى عجلأل، بن محمد وحدسا قال! )ح( محيى. بن محمي• 
أفصاحبه؛ عل أحدمحا يريد وتلم عله الله صل البي، عن أبيؤ، عن مثالة، لي ابن 



طبنيهلفيسلاضهمتمحلابمهإلأاص
٣٥٥

سش؛صزث إذ أرأس ^j: الم، وهوعل وسلم عثه ، ٧٥١صل ١^، أش ره 
اقزئ.حدث بتعنى 

اثن-بمي: اقفل حدكا اقري، صانجح بن ءلإى بذ وكرباء حدكا - ١  ٨٨٦
كائ-،صتيافينز1أبيتيلإخمنئئالئ-؛عذلإاشم؛ 

مال!وسلم عليه افه صل اممه ومحول أف العاءس؛ ين عمرو ين اض عه عذ اُفيي، 
بجائينَ«االم

حدسااقرئ، يزيد بن اممه عد حدثنا حند_،، بن رهر وحدثمي - ١  ٨٨٦
صتيصنيتيلإمامح،ص

افهنبيل ل ررالمئل هال؛ وسلم عليه اش صل البي أف العاص؛ عمروبن بن عبداه 
تمحونحءإلأامح«•

الدينلأن مقطع، هنا الأسشاء <ا الدين ررإلأ وملم: عاليه اف صل قوله ا ١ ] 
أولحاجته استدان إذا وأما قهومديب، المعصية ليعمل استدان من إلا يدتب ليس 

عندإلا يستدين ان ان للأنسعى لا أنه سق لكن يديب، لس فإنه صرورته 
الضرورة.

نطل*إلا المراد! ويكون منقطع، عثر الاستثناء نجعل لا لماذا قائل: قال فإن 
ذم،؟.لأنه الديناا؛ 

الدين«.نطل ررإلأ لقال! كان ولو يستقيم، لا فالحوابج: 



ارةالإمكتاب 
—ًًس=__^^=^ ٣٥٦

ائجئؤفي ايسهداf ألواح أى اة\ف في باب 

عنمحنا يوص؛ بن وعيس جرير، أنحريا إبراهم، بن 1نحايى وخدننا )ح( 
وأبوحدساأساط، ثة—؛ تحر—واللمغل بن عبدالله وحدسامحمدبن )ح( \لخمنتي. 

سألناياوت مزوق، عن مث0، بن اش عد عى الأعمس، حدسا دالأت معاويه؛ 
هدنبهن؛لتآء بو مآإ فيسيليآف محوأ الخين حمتؤ وثُ ؤ : هدماعن عبماها 
خوفق ارأزواجهم مماو؛ دلك، عن سألنا 3د إيا أما قاو؛ ]آلععران:ها"ا[ لإدم0ه 

إلناوي م شاءت، ختث الحق من سمح معلمه ثاديل لها حصر، طم 
أيثيءقالوا: شقا؟ هلصهوو محاو: 3اقغإلثهلمنمص، 

ثئاُت،،هوانآزاظضاسلذبم،ف؛س 
أخثادJاخىردأنؤاعناِو رييأو يار»ئ،ا دالوا; أ0بمألوا، لنمح'كوامى أئم 
رؤوا«ا٣ ثش أن نأى هي أ-مى، مثْ سب؛لك و متو 

صعود.ابن هو المخ؛ بعض ق ]١[ 

[١ ءمران:ا،ا■ ]آو ه أف ثمل ؤ محزأ آقه محسمت ولا ؤ تعال؛ قوله [ ٢] 
نوحيهيمح من لكل ؤإثا وملم، آله وعل عليه النه صل للتي إثا ا"يْلاب'• 
الإنسان.أ-بما لامحثثن أي: أعر، المعنى وهدا إله، الخطاب، 

ل»كش_،اا،أول هشُول ؤاك؛ن ه،  GyAآس ثمل ي محزأ ؤأؤ؛ث وةولهت 
لأنهمنسي؛ امر وهدا أحياء، بل أمواثا؛ ثظنهم لا أي؛ ثان، مفعول و؛ؤأموتغه 



يورقونربع واتهم؛حياءس اثجآة القهداءش ألواح ان بيان ق باب 
٣٥٧

أكلإل محاجون ولا الأرض، ق دفنوا وليلك الخندي، الموت باعتبار أموات 
فلا.الروحي الموت وأما أحد، لكل محمق جدي موت وهدا وثرب،، 

برريب•حياة إلا يورهم ل لا ه ربهم هت لتتآأ ؤل وقوله: 
يثاوون.ما وتعال تبارك اض رزق من يغطون أي؛ ^ ؤيردمن وقوله! 

٠،الخنةر رياض من روصة قره يكون مات إذا الصالح العبد قائل؛ قال فان 
الله؟سيل ي قتل الذي محص فبإذا أحياء، أمم عل يدل وهدا 

والعنديةالحياة، إليهم أصاف، ولهدا أعل، الشهداء فحياة محتلم،، الحياة قلتات 
[.١٦٩ممران; ]TJ تجدقونه رقهم وله؛ قق 

قدإثا »أما فقال: الأية، هذه عن عنه افه رصي عود مبن الله عبد ئثل وقد 
لأنهالفل1هر؛ هو كإ وملم آله وعل عاليه افه صل الني سألوا أي: ذلائ،« عن سالما 

العش:أن محتمل فاللفغل ؤإلأ وسلم، وعلآله عليه اممه صل المبي بقول إلا محتج لن 
:نألماأراد أنه الفلاهر لآكن محه،إ، ١^، رصي أوعتر كر كأي منا هوأعلم من سألما 

لأمرين:ذللث،؛ عن وسلم آله وعل عليه الله صل الله رسول 
قعنهم الله رصي الصحابة مرجم وسلم آله وعل عليه الله صل أنه الأول: 

العلم.

إليه.إلا يزحعون لا —عادة— عنهم افه رصي الصحابة أن والتاي: 
المعلمهئمحيء نور أي! هثاديل؛؛ لها حصر، طم جوب ق  ١٠٣١®^وقوله: 

المبيقال ولهذا المخلوقات؛ وهوأعل وعلا-، —جل الرحمن عرش أي! بالرشٌ 

(.٢٨٧وأحمد)؛/ (، ٤٧٥٣رقم)اضر، ق ايالة باب، الة، كتاب أبوداود: حرجه أا 



اوةالامكناس 
سٍٍ_^ٍٍٍ^ص^ٍٍ_ٍ^^نٍٍ_ٍ ٣٥٨^

وأغلالحق، أوسط هإو4 الفندوس، قاشألوْ اممه سألتم >اإدا وملم: عليه اف صل 
الحنةمن ترح الأرواح فهدم ٠، الحتما'ر أئآار مجر ثمنه الرخمن، عرش يوقه ابق، 
قناديللكنها الدنيا، ق الهليور كاماأوكار القناديل، تللئ، ثمثأويإل شاءت، حيث 

الأحياء.بمنزلة ~إذن~ قهم نور، من 
ماذايسأنم ساَل:هلصهونفئا؟« ص، زبجم وقوك: 

هآلاغيش ويلد ألأيص ينتهيي ما ^٥^١ الكريم؛ القرآن ل ، ^١١اف لأن تريدون؟ 
لهمفقال أا، سقا؟ حنث، الحة من ثنتج وئحن ثيءثئتمي أي ررقالوا؛ ٧[، ١ ]الزخرف: 

لنرأواأمم لع النهاية شتئافركوا،إلأأنهفي  1١٨؛ ولكنهم صات، ٠^٠^، ذللئ، 
ثانيه.مئ؛ اطه سبيل ل فيمثلوا الدنيا، إل يعادوا أن نألوا يسألوا أن ولابد يركوا 

قلرببمم الومنن رؤية عل اطلأعه<ا زبمم إليهم راقاطلع بقوله؛ يستدل وهل 
الخة؟

مقابلة.معه يكون أن لابد الامحللاع لأن نعم؛ الجواب■ 
بحرف،يتكلم تعال اممه وأن وجل، عر افه كلام عل دليل الحدبث،؛ هدا ول 

الله،رحمهم يعدهم من الهدى وأئمة الصالح السالم، عاليه هوما وهدا مؤع، موصوت، 
الصوتوأما بالمس، القائم المعنى هو كلامه ؤإن يتكلم، لا اش إن قال؛ من وأحهلمأ 

اه! نفليعرعثاق عزوجل؛ اممه حلقه محلوق فانه الئلأم عليه جبريل سمعه الذي 
الأشاعرة.قول وهذا 

كلامهلكن الض، ق والمعنى كلام، له ليس تعال افه إن المعتزلة؛ وقالت، 
والتكريم.التشريف، من؛اب، إليه ؤإصافته المخلوقات، كسائر محلوق 

(.٢٧٩)٠ رقم الجاهدين..، درحات بايج الخهاد، كتاب الخا;ىت أحرجه ( ١ر 



uU  يرزتونايءهندربه وانهم اسة القهداءق أرواح ان البيان
٣٥٩==============^^=د^===^========= 

أمرإليه محلوقاته بعمى افه إخافة لأن الأئاعرة؛ من اقعد الحهمية كانت ولذا 
هوالعالميكون يعدوأن لا فإنه ه بنمالقائم هوالمعنى الكلام إن قالنات ؤإذا موجود، 

تعال،افه كلام ليس عندهم فالممؤع ه، نفل عثا تعبر أصوائا حلق يم فقهل، 
المعتزلةوبين بيننا ليس إنه الأثاعر٥ت بعض هال، ولهذا افص؛ كلام عن عبارة ولكنه 

محلوق،والصدور المصاحف ق ما أن عل ايفقنا لأننا افه؛ كلام ل فرق، والحهمية 
فصارتاطه، كلام عن عبارة إنه يقولون! وهؤلاء اطه، هوكلام يقولون! المعتزلة لكن 

تحالاطه كلام وأن ضالين، كلهم كانوا ؤإن القواعد، حيث، من منهم أقرب المعتزلة 
هؤمّهافأؤصننأنييم قال،! فهوعروجل ،، بالحروفالزيت، المسمؤع هوالكلام 

مزسة.بحروفح •٣[ ؛; ]١١٣



اؤةالإعكتاب 

بنمحمد ص حمزة، بن عش حاوس1 مزا-حم، أي؛ بن منصور حدسا ~ ١  ٨٨٨
ا-قدري؛أفسعد عذأنج( اللتى، بن عطاء عن الرهري، عن ^ ٥١الولد 
بجاهي®رجل دماو<ت أيصل؟ ازس أى، مثال! وسل؛أ، عليه اممه صل اللمي آتى رجلا 

 )J اممهيعبد الئعاك،، من شعب ز ®ئومن مال؛ من؟ ثم مال؛ وميه'ا، بإله افه سبل
ثرْا'ااا•من الناس ديدغ ربه، 

عنالزهري؛، عن نننئ، أح؛نتدا عد١^١^،، خد،أ-ئونا عدبى حدثنا - ١  ٨٨٨
،؟Uilياريل الناسأصن، أتم( رجل،؛ مال مال؛ سعد، عنأي يزيدالأئ، بن عطا؛ 
معتزلزجل، ارئم مال(؛ _،؟ لم مال(؛ افه*؛، مسيل ؤ، وماله بجبه بجاهي ررموبن قال،؛ 

ثرْاا.مذ الساس، ويع ربه، بمد الئعايت،، من عب شق 
يوئم،،بن محقي أحننا الدارمئ، الرحمن، عبد بن اممه عبد وحدسا ~ ١  ٨٨٨

ولمْبملثشعب٠١، راوزجل،ِو ممال؛ الإسناد، نهايب،:،يا ابن عن الأنزاعي، عن 

هدافان فتة، هناك كان إذا ما عل محمل الحديث س الأحثرة الحملة [ ]١ 
أنقبل ممرة درحامت، فهناك فتة تكن لر إذا أما المجاهد، بعد الناس أقفل، يكون 
مزْ،س الناس ؤييع وحل عر اممة يعبد الئعاب، س شعب 3، الإنسان يكون 

منين ممره درحايت، هناك أن عل الدالة الأحرى النصوص الختل! لهدا والموجج، 
الشعاب.س نم، 3، تعان، الله يعبد ومن الله سيل، 3( بجاهي 

ءناكنابمد؛الحد،أوركالخوضفها؟.



اتجهادواضuطكل باب 

منثب ق وينحاو أمكنه، إذا البلد من ونحرج كله، هذا عن يغرض قلتا; 
الزكاة.ويوق ؤيصل، افه، يعبد الشعاب، 

أفضل؟.الثزنة تكون متى قائل: قال فإذا 

كرجليعتزل أن الناس لبعض الأفضل فقديكون المصالح، سع هذه فالخواب! 
وقدشه، عل تنشى لأنه المجتمع؛ هن.ا ق يبقى أن تحثا ولا وخشية، عبادة صاحعب، 

ثر•عل الناس ولوكان يقي فهنا وجل، عر الله إل ودعوة علم عنده رجلا يكون 
هثو -نو 

صحازم، م بى العزيز عبد حدكا التحجي، ؛ن؛ثم، تشم، حدقا - ١  ٩٨٨
حمارمي ١^^: وتلم علنه افه صل اش ننول عن هزيزه، عذم بمجه، عذ أبته، 

تبغئإ متنه، عل بمفر اف تبل j قزسه عناد( تسك زجل ٣ الناس نعاس 
ثعثةرأس ق عنيثة و أوزجل ٠^١^، ؤالنث، المتل ستغي علته طاز أوهرعه هبمه 

ويعبدنبهالركام، ويؤق الصلأْ، ميم الأودية، هذ-ْ وادمن أوبطن الئعم، هذ>ْ من 
حني؛١•إلال الناس من يي، المن، يأتيه حتح، 

وينموبحازم م بن، العزيز عي عن( سعيد، بن( قتنثه وحدساه - ١  ٨٨٩
عىودال،ت الإنثادمثله، -ندا حازم، كلامحاعزم الماري"؛ الرحمن عي• ابن ~ينى،إ 

عضر•رواية حلاف الئعاصج،؛ هذه من شعبة رز ودال،ت بدر، بن افه عي. بن بعجه 
حدنامحالوا! وابوكزس_ج؛ ورهنثبنحزُت،، سنيه، وحدساهأبو - ١  ٨٨٩

اممهصل امح، عن ئريرْ، عذم ا"محءي،، اممه عي عث،بمجه.y يي■، بن، أسامه عن وكع، 
الئعارساا<.من ثنت، >افي وهاو،ت بعجه، عن حازم سميث،تي وتللمبمنى عليه 



ارةالإمكتاب 
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ض\\لأخميم°ض\بخ

ض١^^، أي ض ئثال، حدثنا \ذغأ•' عمت أي بن محمد حدسا - ١  ٠٨٩
إذظ يصحك ٠٠ئاو: ون1لم عثه صر افه رئوو أف مير0؛ أي عن الأعرج، 
ماوتاض؟ رثول يا كنث مماثوات ®، l-^4يدحل الآحنكلأمحا أحدمحا يقتل رحلم 
هماتلقبميم، القاتل، عو 1_، هثنشهد،مشب وجز، عر اف نبيل j ^١ "بماتل 

 jونشهد«االعزوجز، اف جل ن
مالواتوأبوكرب؛ حزّب، بى ووهي منبه، م بن ابوبكر وحدتنا - ١  ٠٨٩

ْثأة.الإن1اد، -^!١ ١^^، أي عن نماJ، عن وكع، حدسا 
ممامعن معم، أحنJا الرراق، عبد حدسا راسر، بن محمد حدسا " ١٨٩٠

يدكنJ_3؛j، عليه اه صل اممه رثول عن أبوهريرْ حدسا ما هدا قاوت منه، ابن 
يمثزوزج1؛ن اض رريصحك عانه اممه صل افه رنوو ويال، منها؛ أحاديث،، 

هدارربمتز ئاو: اض؟ ننول ;١ كبمل قاJوا: الخة«، يدحز كلأخا الاحز أ-ىوخا 
افنبيل 3، محاهد م الإسلام، إل مهديه الأحر عل افث يثوب م اية، ملمح 

وثنتشهدا(_

حالهإ،عجبامن يعني؛ اف'إرجلأنر؛ رريصحلث، وملمم! عليه افه صل قوله [ ١ ل 
التعتليلأهل يقوله كإ الثواب، به! المراد وليس حقيقي، صحلئ، هنا والصحلن، 
أبدا،شيئا ولانورد وثنتسلم، نصدق أن الأمور هذه ق علمينا الواجب، بل المزولون، 

الأدمي؟.كضحلمث، وحل عر اممه صحلئ، هل ولكن؛ 



اسةاحدهئ ساناضجاتيسنو باب 

ءؤلإ1زرَؤثلؤءعزوجل! اش يمول اممه، كتاب من قاعدْ لدينا لأن لا؛ الخواب! 
إثباتفيها أحاديث أو جاءتكآيات كلمإ [، ١ ١ ]الشورى: # آثنيز الثيخ نهز 

آلنيحأثمسره.نهو ثون\ء ؤه0'هغو، القاعدةت هذه فخذ تعال اممه صفات 
عليهالرسول به أحبمر فيإ الشك نوحب أشياء نفك عل نووي لا أيمحا كذلك 

يبقىحين الدنيا السإء إل ينزل تعال الئه إن متلأت يعضهم كقول والثلأم الصلاة 
يق الأحر الأيل ظث يكون فقد محلف، الأحر الأيل وثلث الأحر، الأيل نالث، 
عليتانالواجب بل هذا؟! يكون فكيف، الصحي، يكون أحرى جهة وق الأرض، من 
هذا؟يكون ، كيفأما وسلم، عليه اش صل اش ومحول صدق ونقول! سسلم، أن 

ررالأستواءقال! استوي؟ ، كيفسئل! لثا اف، رحمه مالك، الإمام قال كإ محرم فهذا 
علتورد ولا سشلم، أن فعليلث، بدعة((، عنه والنوال محهول، والكيف، معلوم، 
قالثلث، لك، حصل الأشياء هذه مثل نفسك، عل أوردت إن لأك الثالث،؛ ومسالث، 

ورسوله.اف حير 

الثواب،عن محارا وليس حقيقه، الصحك ض نثبت، أن علينا فالواجب، إذن! 
كضحكنا؟هو هل ولكن 

يضحك،اممه أن نثست، قال! أنه الخهال الماس بعض عن وبلعني لا، الخواب! 
لأنذلك،؛ له ليس أنه ونجزم ثنايا، ه ليس اش! قاتله نقول! لكن ثناياه؛ وثيرز 

ليسأنه نجزم أثنا كإ يطعم، ولا يطعم تحال والله للأكل، إليها محتاج إثعا الأسنان 
افهعل وهوممتنع الأكل، هذهآلأت لأنكل هذا؛ من محيء ولا معدة ولا أمعاء هناك 

هوالصمد! ق اه رحمهم الحناء بعض وقال وتعال، سبحانه وهوصملو وجل، عز 
،.جوفله ليس الذي 



اخالامكت1و، 
==— nt ==

علينامحب عنه أورسوله ه نفعن اممه ما محثر الي الأمور هذه مثل أن فالهم■ 
تمثيل.ولا تكييف غر من ولكن تاما، امتلأما لها ستلم أن 

ودشحزول(عجت )بل وحلت عز قال كإ يعجب، تعال اممه كدللث، 
ولكنوجل، عز ض العجب فشت، ثنثه، يعنى! ا، ر مسعثة قراءة ق لاكانات:آا[ 

يىأنلم اه رحمهم الثالما ارطريمه نقول! ولهدا المخلوق، كحجمي، ليس إنه نقول! 
وأحكلم،،.وأعلم الخلم، 'لريقة 

ما، ثيءحلافوقع إذا يقع العجب إن يقول! من نردعل كيف قائل• قال فإن 

وحوم!من الخواب قلنا! 

هدا.يمثل والسنة الكتاب يردوا أن عقولهم نقمى من أن الأول؛ الوجه 
يهللقفالعجب، الحربية، اللغة ق علومهم نقص من هدا أن الثاني(؛ الوجه 

منفيتعجب، الإنسان عل يرد الذي الغريبح الثيء وبمعنى؛ الامتحان، بمحئى؛ 
يعجبهوسلم عليه الله صل الني راكان عنها• الله رصي عائثة قول أرأيت، وروده، 
مثل؛للأستنكار، العجب، يكون وقد يستحسنه، أي؛ ؛! وترجله«رتنعله ق التيمن 

لالخافات:أا[وئنحزوي،( ■عجين، )بل الأية؛ ق قوله 

ؤإنعجم، أصلهم إذ الحربية، يعرفون لا أناس س التحريف، تحد ما أكثر ولهدا 
هؤلأء٠من يكون تحده لكن كثير، عرب فيهم كان 

تنكئْفكيف، لقسه، العجب، أئثت، تعال الله إن نقول؛ أن الئالث،؛ الوجه 

(.٢٢٣السح)٢; القراءات وحوم عن الكثف اش،ثظر: والكحمزة قراءة هي )١( 
(.١  ٦٨)رقم والغل، الوضوء ق التيمن باب الوضوء، كتاب البخاري أحرحه )٢( 



خريدخملاذاسة؛ flاحدصايقص بابابياذ<)>؟،،{، 

هلنفتعال الله أثبت ت فنقول لا، سيقول! شه؟! من يافه أعلم آنت إ أنت؟ 
هدانقول! يتوسه؟ لا ما الدهن عل وود إذا يكون إثإ العجب قال! فإذا العجس،، 

•باللغة جهلكم وعل العقول، ل سفهكم عل يدل وهذا بصحيح، ليس 

وجهالحثةا<! يذحل كلامحا الاحز أحدمحا »متل وسلم! عليه افه صل وقوله 
علأحوين فيكونان الحنة، يدخلان ثم له، عداوته لنية إلا قتله ما أنه الضحلثؤ! 

ومحبه،ولأيه العداوة هده فتكون غل، من قلوحم ل ما الله ؤيننع متقابلين، محزر 
يقول!وسلم عليه افه صل الرسول لأن الأخر؛ يقتل واحد كل أن المعنى! وليس 
الحنه«.يدحل كلامحا الأحز أخدمحا >ابمتل 



ارةالإ4كتاب 
٣٦٦

واب4ذتمفاهواومساا'

^^^،نمحو،نئئم؛سا:طقابمط
اشصل الله ونول أف ميرْ؛ م عى أسه، عذ العلاء، عن جعمر-؛ ابى -بموو! 

وداقواشأبما«.ررلأءبمغثافث د1و:
إ:زامأ^١^ ٠١وإنخاى ياخدشا ، ٣١نن اممه ه عدثنا - ١  ١٨٩

صبي،ضممحة^ئJ:ئJمحJافه
محكمحاالآخن''،قلتسهي

ثئدا،ائم كافرا، قتل ُ'مؤمن مال• افه؟ ومول يا 

•أملم يم • نسخة ق [ ١ ] 
فياصض:ىلأيخنأنيا

يمكنهل لكن كافر، واكول افه، مجيل ق جاهل لم مالقاتل لأن جتعا؛ لنار ال 
الحنة؟.ق محمعا أن 

الم.عل محل لأنه يمكن؛ لا الحواب،: 
الإمامأورده ولهدا قبله، الذي كالحدث أنه الأقرب، لكن منكل، والحديث 

يعده.الله رحمه لم م



هانيسلاضوصيذها

سلاضوضياتي

عنالأغنس، عن جريت، أحأرنا الخظث، بىإبرامم حدساإنحاى - ١  ٢٨٩
لأمح،ق1ل:خ1؛نيوت1لإص،مماو:

مئهسع القيامة تبمايوم رالك وتلممI عليه اطه صل اطه ونول ممال اطه؛ سبتل ل هذْ 
ناقؤ،ئهائوةة((ااا.

)ح(رانية• عذ انامه، آبو حدثنا ثيبه، ى بن بكر آبو حدثنا — ١  ٨٩٢
عنكلأمحا سمه، حد؛نا حعمر—؛ ابن : -^؛٠٠محقي حد؛نا حالي•، بن يئز وحدش 

الإن1اد.الأنش،ها

سبملأممخّليف، آملاثه،ر ينفقون جققثآ الكريم• القرآن ل كإ هن-ا ا ١ ] 
الخدين،هدا وهل ]اوهمه:اأ"ا[، تاقه شب،و 'لإ، 1، سنابل سح أشنت، حنة 

فانهإناء أو قد>را ولو اطه سيل ل يتفق ان إنكل الخواب: الرجل؟ :بمدا خاص 
صعم،.مثة شع بماعم، 

إبلا؟.الخنة ق أل عل الحديث، -بمدا هلثنتدل قائل: هال فإن 

أنولولا راكبا، ياق القيامة يوم أو الحنة، ق إما يمكن، نعم، فالجواب• 
أنأتمات نحلومهء كلها ثائة، مئة ررسح معتى إن لقال! التحريم، من ثنافح الإنسان 
مواضعه،عن الكلم يحرف، أن نتْليع لا لكن صعق-،، مئة تع إل بماعم، الثواب 

لأنههدا؛ عل نتجثأ ولا ونكتؤ، وسلم عليه اطه صل الرسول قال كإ نقول بل 
اللفظ.لغلاهر محالف، تحريم، 

هو- ءه 



ة١uالأ، كناي
ًً=ءً=ً=د=======ث=_ ٣٦٨

وهيومح«د4ومو، اي س؛يل في المائي إنايؤ قفل باب 
وملأفممفيأسسر

-والقظعم ى وابن ص وم ثية م بن م أبو وخدننا -  ١٨٩٣
الثسابي،عمرو أنج( عذ الأعمش، عن معاويه، آبو حدسا مالوات كزب~؛ لأي( 
مماو:إو(ون1لم، عثه افه صل البل إل رجل جاء ت ماJ الأيصارتم(، منعود ي أض 

نسعق أذئه آنا امم4ا زئول( Jا وجل؛ مماو عئدى®، ررما ت ممال ياحملتي، ي أبنغ 
أجرمثل هلك حم عل ( JSررمن وسلمت عليه افه صل، افه رنول ممال ؛نملة، 

ماعلها<ااا.

وخدثم(بذيوش)ح( عيثي أ-محدا بنإبراهيم، وحيكاإنحال - ١  ٨٩٣
رابع،محمد.ثذ وعدثنح، رح، فنبه• عن جنمر، بن محقي أنوئا حالي•، نأ بئر 

الإنثاد.-؛!١ الأعنس، عن ئمأ ئمان، أ-تموا الثراؤ(، عد حدسا 
ايداعله« أجر مثل هلك حم عل دل ارمن وملم: عليه اف صل قوله [ ١ ] 
قدالحر لم ؤيبينون الناس يعظون المساجد  ijيتكلموي، الذين حتى( كال، أّّلوب 

مئةأجر له صار حير عل ودلهم نفر، مئه المسجد j( أن قدرنا فإذا حير، عل، دلوا 
شافعاسواءكنت الحر، عل الدلالة عل حث، وهذافيه ه، هوبنممايعمله مع رجل 

فيه؟لأصل السجد؛ أين العلريق: 3، مأللشروأنت، أحدا لوأن حتى أوداعتاأودالا، 
خير.عل تدله فأنت، ودللته، 

هدا:عل واللليز، الثواص،، أصل ل الراد أن الظاهر رامثل،أحرئاعلمه® وقوله-■ 
الفقير:»لوألل(أخوه فقال يتمي3(، اليتم( 3، قال والثلأم الصلاة علميه الرسول أن 



بغيi_ خمؤ وحلاص وم؛و». بمدكوب اه سيل ي امماني إهانة كل باب 
٣٦٩

شكاولع فأ-مهمانناء«را*، ررفهوث، فلاز،اقال! عمل مثل فيه لعملت فلأن مال 
الصدقةمن الأغنياء يفعله ما وملم اله وعل عاليه اممه صل افه رسول إل الفقراء 
ثلائاصلاة كل دبر وكمِوا ومحمدوا بحوا يأن عل دلهم ذلك وغر والعتق 

افهصل الله رسول إل الفقراء فر-بع هدا، ففعلوا بازللئ،، الأغنياء فمع وثلانن، 
فحلنا،ما مثل فعلوا الأغنياء إحواننا إن اش! رسول يا يقولون! وسلم آله وعل عليه 
محملما فيكون سواء®، ®أنتم يقل! ولر ، يساء® من يؤته الله محل رادلك لهم• قال 

للمباشر.ماؤيا ليس بالعونة أو بالنية 

محاجإلبم.يمدا هل لكن 
الإنسان،يزها لر ؤإن ها أجئ يقع المتعدية الأعإل لأن مطالما؛ بل لا، الحوابه! 

منروفؤ آم مذ إلا ئجوذ4م نن صقثر ق تعال؛ اممه قول بدليل 
لماعظيماهؤِبه مiزئا أش ءِرءداتي< د'إكآتيماء يْعل وس ألثا؛؛دا بمي أدإمبمثج 

إذالكن أجر، له الأول أن عل يدل ه أثناء معل؛؛,لك ؤوس فقوله! [، ١ ١ اء:أ ]الن
أوط؛ر فأصابه غرما أوعنس زرعا زيع من أف أيما! لهذا ؤيدل أكثر، صار نوى 

لورأىل باله، طزأعل ولا لايريدهذا، عزمه حينإ أنه مع ٠، أجرْأ فله نحوذللئح 
يطزده.فزبإ العلير 

الزهد،كتاب ت ماجه وابن (، ٢٣٢رغم)٥ الدنيا..، مثل جاء ما باب الزهد، كتاب الترمذي; أحرجه )١( 
(.٢٣٠بابالمة،رةم)ارأأ؛(،وأحمد)ة/ 

(.١٤٢ه/  ٩٥رمم)الصلاة، بعد الناكر استحباب باب اجل.، ا1كتاب لم; مأحرجه )٢( 
كتابلم; وم(، ٠٢٣٢ ر رمم والغل، الزيخ قفل باب الزارعة، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

عنه.اطه رصي أنس عن رقم)مهها/أا( والزؤع، الغرس غفل باب اماة، الم
•عنه الد رصي جابر عن رمم)آههأ/ما( السابق، الوضع ل ملم وأحرجه 



ارةالإمكءب 

بنلسعد والثلأم الصلاة عليه الرمحمول قول عن هوالحواب ما قائل• قال فإن 
أجرتإلا الائه وجه ببما بغي تفقه سفق لن ررإيك عنه؛ تعال الله رصي وقاص أب 

عدها«ر^.

استمتاعهعن عوصا أو كماره بنمه الأمان يفعله فيإ هدا فالحوابت 
ذلك.أشبه ما أو بالزوجة، 

م

تشه،ئن ه ك ^، حوتنا شخ، ر تن ائوبجر ثحJئنا -  ١٨٩٤
حدينا—^١^٥^^—؛ بن!١^ جمر وحدسي؛و )ح( مالاك،. ن آنس عى •حددنادابت، 

يامالت منأن1م قى ال مالالئ،؛ بن عذآنس Jاستا، حدسا تتمه، حدساخم١دبن ثم، 
نحهر،ئد'كال دإد4 فلأثا، ؛^، ١١١يان،!أنحهز، ٠^١ نعى وثيس أريدالعزو، إي الده! رسول، 

ويهول(!الثلأم، يقرئك وتلم عليه افه صل افه رسول، إف ممال،ت ياتاه، يثرصىار، 
ثبتا،عنه ولانحسى به، تحهزت اليتم، إأعطيه يافلاثة ت هال، به، نجهرت ١^■^، اعطتي 
؛.١٧ثك ٥^١^ ، ١٧ت ميى لا ماش 

يهرئلئ،وتلم عليه اممه صل اممه رسول، رُإف فقالا أتاه، أنه الحديث،I هدا ق [ ١ ] 
أوسلامي، بلعه محال،! والثلأم الصلاة عليه الرسلإول، أن فيه ليس والياي، الئلأم؛،، 

الروايةسياق، 3، يذكر لر ولكن قاله، إنه نقولأ فهل ذللثه، أشبه ما أو عليه، ق، تلم 
وحسنالأدب ين أف يرى لكنه له، يقل لر إنه نقول،! أو اقتصارا، أو اختصارا 
أنيقول،مثلهدا؟ّالملاطفة 

كتابلم! وم(، ٥ )٦ رغم والخسة، باكة أن حاء ما باب الإيٍان، كتاب الخارك،ت حرجه أ٢ 
(.٥ / ١ ٦ ٢ )٨ رنم بالثلثي، الوصية باب الوصية، 





اؤةالإمكتاب 
ٍ=^ءء=ٍٍ===ءٍ=^ٍءط=== ٢٧٢^

جهرررمن ذتخأ•' عليه اض صل اطه ثل قال ت قال ا"بجيي، حابي بن ري ص نعيد، 
عرا«ااا.ممد أهله ز عازنا حلس وس عر!، ممد عازيا 

بنعئ عذ عليه، ابى إنكامحل حدكا حرب، بن رمد رحيقا - ١  ٨٩٦
نعيدم عذ اهمي، مول تعيد أبو حدش محي، م بذ بجط حدكا امحارلب، 

بمبماإلنيلإالئسم،ممال;
ونبجكمحا،والأخث:ها<<.

ابىت —يعني الصمد عند احمتJا متصور، بن إنحاق وحدسه — ١٨٩٦
ابوسععدحييني يئيى، عن ١اىسان، ح^سلا مح^>«دا، ابئ سمعت محال* ؛ عيدالواريا 

ونلأبمث،وعثاعثه ، ٥١صل ، ٥١رئول أف آبوتعيدا-أئلري؛ حدكي المهري، مول 
شتاة.

؛— موتى ابى —3نمتي\  ٥٥١عبيد أح؛رثا متصور، بن إنحاق وحييني — ١  ٨٩٦
مثلة.الإن1اد، -؛1ا عض، عن شتال، عن 

أهله.عل يالمحافغلة ءاونا؛، والثان باله، عاونه الأول ]١[ 

مثلفاللث، به أحاك دع؛ن صالح عمل ؛كل علم، طالب أعان هداإذا ل ؤيدحل 
العمليباشر من ؛؛ن قرئا هناك لأن مقداره؛ ز لا الأجر أصل ق مثله لكن أجرم، 

ومزلاياشر•



بماس م وحلأفته ومء> بمرثوب اللم سيل م الغاني اهانت كل باب 

عمزوبنأح؛ربي وف، بى افه عبد حدسا منصور، بن تعيد وحدسا - ١ ٨ ٩ ٦ 
صأبتؤ، عذ ١^^،، نول تمحي أتجا بن يزيد ص مثب، با بن ويد ص الخارج، 

ااكمجقتاف! - بني إل بعث وتلم عليه اممه صل الثم رمول أل اقدري؛ عيد تم 
كالبحم وماك أهله ق الخايخ حلم ررأمحم للثاعد■ مال يم ، رجل" رجلم، آكل بى 

أهإلبحبمائامحج'؛اال
أصلي أي؛ غرا" ررفقد السابزت الحديث ي موله فيكون هدا وعل ]١[ 

المباشر.كغبمر ليس للعمل المباشر أن بينهإت والمرق مقداره، ل لا الثواب، 

٠٠٠



الةالإمكءب 
=—ً—ٍءٍ=^^==ً=^ً====ض_ً= ٣٧٤

سءاسصبج،وإنيخحاتيإشؤنهَُ َ  ه

بنعلمثة عن نمال، عن وكيع، حدسا شنه، أتجٍ( حدساأنو؟كربن - ١  ٨٩٧
م\لأ ضل ، ٥١زثوُل داَل ثاَل: أسه، ص ئن;>_، عإو ص ?4، 

الماعدينمن زجو من  Ujأمهاتبمب، القاعدين عل يناءاتجاهدين راحزمه 
منمأحد الماثة، ثوم له وقس إلا فيهم قحويه أخله ز الجاهدين من رجلا نحلف 

صلهظشاأ،يقيىا؟ااو
ضمنم، ك م، ئن محل ^؛^١ زاؤع، ن محني نخدم -  ١٨٩٧

عثهالله صو السل -ثعني قاو قاو: أبيه، عن بزيدة، ابن عن مريد، بن علمنه 
•اذؤو$أ حديث وطم-؛بمنى 

بنعلمنه عن هنثب، عى حدساثمان، منصور، نعيدبن وحدساه — ١  ٨٩٧
١^٧،رسول إلسا دالممث، شئت،®، حfثناثه؛،I من ارثخد  I(jl_الإسناد، -يدا مريد، 
ررفإففىا؟أ«اا؛.اقعثه/م،مماو: ضل 

أهليهم،ق الجاهدين حان من عل والوعيد التنديد ت الخدين، هدا ق [ ١ ] 
النيقال ثاء، ما حناته من الجاهد فيأحد القيامة، يوم الخائن هدا يوهم، وأنه 
والتعفليم،لكج-_ا الاستفهام وهدا ظمحم؟ا® ررفإ وسلم! عليه افه صل 

سديدا.الأم سيكون 

٠٠٠



اسادملفرض سقوط ياب 
٢٧٥

jU ، نتوددى١^٥ فرض سقوطiعزا

ثر-زامحولإينامح-؛مالأ:
هيجمولِق نبع!)؛را؛ انه عذىإنحاى؛ سب، حدسا جعمر، بن محمد حدسا 

اللهيسول يأمر ه! آش سيز ؤ، وألجغاثوة آلثؤيثر( يى شووة أ ه
صزارثه،مكتوم ام ابن مثكاإنه يكتبها، بكتم، قجاء زيدا، رنئم عليه افه صل 

•ألقممه أول، جر آدءةيير-ا ين 'الثؤدوث هنري قنزلت،! 

سصم،صزدينفو،تجة
الإاء.حديث، يمثل ه؛ آلثيمص يى تمتم،'اثثؤدوث ه • الأية 

ينإمح،صبمصم،صمحين
يابمتا.

\ووإنحاى،حدثني نعرI م عى بئر، ابن حدسا وحدساآبوكزس_ا، — ١ ٨ ٩ ٨ 
مكتوم،ائنأم ثىآ'محس؛ثهكثثة 'الشدوة متبى ولا ئثإثزلن،: قال: ١^١:؛، عن 

مث:>ءتمح4أمحها"•

سواء،لسوا وأمم الأعإل، مراست، ق الناس ، احتلافعل دليل هذا: ق [ ١ ت 
التابعة.وق الإحلاص، وق العمل، ق مراسهم بلنحتلفونبحعبج 

أسابعل أحيايا ينزل، وأنه تعال، الله كلام القرآن أن عل دليل أيمبما: وفيه 
ه،آش ّءتإا فا دألجه-ة آدوةي؛ئ يى 'الشدوث ولا الأية: هد0 فنزلت، معثة، 
عليهاممه صل البي إل عنه اممه رمحي مكتوم أم بن اممه عبد فثأكا استثناء، فيها وليس 



ايةالإمكتاب 
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أول^■؛،،؛j الكلمة! هدم اض فأنزل محاهد، أن يستطع لا أعمى لأنه صزر0؛ وسئم 

المجاهد،ثواب أثيب لخاهد العير هدا لولا أنه تعال اممه عالم إذا أنه واعلم 
ماأقواما ئالمدينة رءإل تبوك! غزوة ق قال وسلم آله وعل علميه اممه صل الّثي، إن حتى 

الرادأن مبق لآكن ٠، الئالر<ار حبمهم معكم، إلاكائوا واديا يطعتم ولا ميرا مرئم 
اواة.فيأصلالية،لأفيالم

إبهله،ق أو فمه ق أو أنفه ق كثحر كر-رة رائحة فيه الذي الإنسان كذلالثإ 
بغيرهدا لأن كاملا؛ الأحر له يكثي، إنه نقول! ربإ فهدا الخإعة، صلاة من ويمع 

اختياره.

دمل.ئلذلكصالملو

لأمرين!لا؛ الخواب! 

صرورة.فيه وليس عنه، مندوحه له أل الأول! 

إزالته.ق الأن ه يعزقبإ هدا يزيل أن يمكن أنه الثاني! 

٠٠٠

عنحسه من ثواب باب الإمارة، كتاب ت لم وم(، ٤٤٢٣رقم)الغازى، كتاب اJخاريت أحرجه (
(.١٥٩/١٩١١رiم)آخر، عذو أو الغزومرض 



بابو؛وتاسم؛د
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JU^^_lu^ub

بنعيي—؛—واللهفل نعيد بن ومؤيد عمروالأئعى، بن تعيد حدسا — ١ ٨ ٩ ٩
إ0اممه رسول يا آنا أين ت رجل محال يةولأ جابرا تجع عمرو، ص سميان، أح؛روا 
^^^شياتلإِفيدْ،لإداتونيئل.هطت؟ 

أحد•ين؛ وتلمم عثه اممه صل للئن رجل قال ئويد؛ وِفي 
مص زكرياء، ص أتامه، آبو حدسا منة، م بن بكر آبو حدسا — ١ ٩ ٠ ٠ 

ين:نياي،إلتيضلاشُشؤم
صيوص"؛ ابل عيثي"محي،؛ حدكا اشي، جناُب بن أحمد وحدقا رح( 

منيل البت بتي من وجل جاء قال؛ الثرا؛، عن أنحايى، م عن ركرياء، 
حشمحماثل مدم، ثم ورسوله، عنده واثك اممه، إلا إله لا أف أفهد تقاز.' الأنصار، 

يرا،،.وأجر يسبرا، سا ررعمل وتلم• علته الله صل اللمي ئمال، قتل، 
بنومحمد اش، عند بن وهارون !^، ١١م بن ^؛^ ١١آبوبكربن ١—حدس١ ٩ ٠ ١ 

حدساالقاسم، بن هاشم حدسا محالوات مقاربه—؛ —وألماظهم حمني• بن وعنل رابع، 
اشزئول بمث محال: نالك، نن م ض ب ض امحة-؛ ائن -نئن ئأعئ 

امحبدما.ي ئجاء سمياف، عبرم صنعث، ما ينظر ■عنتا بتنثة وتلم علنه انله صل 
بنصانتش ما أدرى لا • —قال وتلم علنه اممه صل اتله رسول وعثر عثري أحد 

محئ5للم،وت1لم علنه اف صل اض رسول قحرج قال،؛ امح-سثا—؛ يحيف، ت قال نثائه، 
يئتأذيوثهرحال محجعل معنا٠١، ئل؛ومخإ؛ حاضزا ظهره طلبه، لنا ارإل محقال! 

افرسول محانطلى ، ١١حاصراظهره من'كاذ إلا لا،  ١١ت مقال علوالمل>ينة، 3، ظهرا؛يم 3، 



ارةالإمكءب 
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ممالالئركول، وحاء بدر، إل المئري؛ر سموا حش وأصحابه وسل؛ي عليه اممه صل 
دوده،<،حصأ'كونىآنا ررلأبمدسأظمتئمإلنيء وتل؛•' عش اله صر افه رثوو 

عرصهاجؤ إل رءقوموا وسئلم! عليه اممه صل افه رسول ممال، المنركوف، محييا 
جنةاطه! نمول، يا الأيصاري! الحإم بن عملر يمول، مال،ت والأرض،؛، الثموامت، 

اطهصل افه رسول، ممال، بح، بح ت محال، اروانلم<ا، محال،! والأرض؟! الثموات عزصها 
رجاء٥إلا افه، رسول، يا طه لا؛؛١ ت محال، ا< ؟ ج ح هؤلك،; عل ررما ت وسلم عليه 

يأكلمحجعل ^j؛، من ممرات يأحرغ أهلها®، مذ ررهإيالث، مال،ت أهلها، من أكوف أر< 
بثامرمي، مال؛ -محام هذْإن،ثا آم حر حييت لئذأئا مال؛ منهي،لم 

يشلوا".بنم،لإئا5م ئأن

بأعيانم؛يالحنة وملم عليه الله صل الثي، لهم مهد من إل يضافخ هذا [ ١ ] 
بالخنةلأحد نشهد لا الواسطثة! العقيدة ق محال افص رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ لأين 

ا،ثماس بن، متم، بن، وثابت، كالعشرة، وسلم عليه افه صل المي له شهد إلالنن 
لهمهد من عد ق كثب، افص رحمهم العلم أهل بعض وأظى الصحابة، من وغيرهم 

بععس،.ليس سهل حمره وهذا يعينه، وملم اله وعل عليه افه صل النمح، 
•الحنة؟ ق أنمم ياعيامم بدر وأهل الشجرة لأصحاب، يشهد هل مسألة؛ وهتا 

وأماماعدافنشهدله، بعينه وسلم عليه افه الني.صل له شهد من أما الحواب،! 
المارأحديدخل ®لا ت وملم عليه افه صل كقوله العموم مسيل عل لهم فنشهد ذللث، 

 ١( C عوف،بن الرحمن عبد مناقب باب التائب، كتاب فاخرجه عنهم الله رضي العشرة أما
(.٣٧٤٨رقم)

الإسلام،ق النبوة علامات باب المنادسا، كتاب اليحاريت فأخرجه عنه افه رضي قيس بن ثابت وأما 
(.١١٨٧; ١ رقم)٩ عمله، بحط أن الؤس محافة باب الإبجان، كتاب لم: وم(، ٣٦١٣رقم)



ببسوساءمنهمم^هد
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اعمثواثدوصاو: أهل عل اطغ اف، ررإف بدرت ؛ ؟٥۶ق وقوله الشءمةااراُ، نحث بايع 
ظشمحاصيننئها(،رم.

الأرض؟.ق بالتمرات عنه افه رمحي امام بن عنثر ألقى هل قائل؛ قال فإن 
هأحد؛لأفلأألأ4همحافيالأرضعلأنه

سلمهاأن عنه غاب كانه انفعاله شدة من أو وفقر، حاجة ق والناس يتركها، 
لأحد.

بمص"؛-والقظ نعيد بن وئ امحيمئ، عش بن عش حدثنا - ١ ٩ ٠ ٢ 
عنا-فوبي، ■؛٠^١^ م ص حزث\0آ بن جعمئ أ-جمثنا عرت ومحاو حدثنا؛ قتثه: ثال 
ثالعدويقول وهوبحمحترة أي سمعحنإ دالاأ أبيه، عن ليس، بن الله عبد بن بآكر أتجإ 

ممامالئثوذ،اا، ظلال محت، الختر أبواب ررءف ونثم• علة افٌ صل اش رمول مال 
وتل؛اعليه اممه صل اف نميثارمول اسق، اباموتى! يا مماو(ت افيئه، رث رجل 
كنزم ١^٨^٢، عأتإكلم أهزأ  Iijممايرجع مال• يتم، مال• ^١؟ يقول 
ا.هتلا حش به هصزبج العدو، إل ينتفه مثى ثم مالثاه، تيمه، جس 

لعالرجل فهدا ردد، بدون يعمل أن عل الإنسان محمل الإيإن أيرا اممه [ ١ ت 
حمنوكثر فودعهم، أصحابه، إل ذهس، افه سيل ق القتال ق المصل هدا سمع 

قباب المناقب، كتاب والارمذيت (، ٤٦ ٥٣)رقم الخلفاء، ق باب السنة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
عنها*اش رصي اش ماد بن جابر حديث من ( ٠٣٨٦ ) رقم الشجرة، محتا بايع من خضل 

فضائلكتاب ت وملم ٣(، ٠  ٠٧)رقم الخاسوس، باب والسثر، الخهاد كتاب اليخاري؛ أحرجه )٢( 
عنه.الله رنحى عل حديث من رفم)؛و؛مآ( عنهم، افه رمحى بدر أهل خضائل من باب الصحابة، 
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محتل.حتى قاتل ثم أحرى، مرة فته يعمدْ لئلا سيفه؛ 
الكفارمع القتال ق يمثل سوف أنه الإنسان ظى عل غلب إذا ألأت موهتا 

يدخل؟.أن له فهل 

يتمكنأن يتهلح قوي، اثه ه تفمن يعرف أن يشرط لكن لاباس، • الجواب 
ادكماريقفيس واحد أدنى نحيئه ما بمجثد الذي الضعيف الإنسان أما لنجاة، اس 

أيصا.ا-ائئد ؤيضر ه، نفبمر وإد،ا وحده، يفرم لا هذا لأنه يجوز؛ فلا عليه 

افهيسأل ثم أولا، الجراح النه أعداء ل يثخن أن الملم عل محب هل مسألة! 
الشهادة؟.

إلايقتله حتى لعدوه يديه يضم ثم ليجاهد، يذهب الناس من من الخواب! 
أنأما تمثل، حتى تقاتل أن الشهادة بل الشهادة، هي هذه وليست، أحمق؟! رجل 
وقدالواقع، ق للقس قتل وهذا شهادة، وليس غلهل، فهذا ا يقتله حتى لعدوه يقف، 

[.١ ]اوقرة:ها< تلئوأ\دبج وي تعال: اممه قال 

عذيايت،، احزئا حماد، حديثا عمان، حاتم، بن محمد حدينا " ٦٧٧
معنا١^.؛، أن ممالوا! ^>_i^، عثه اه صل الأي إل داس جاء مال،؛ ماللن،، بن اض 

ل_هلم!الأمأاريماوا مى رحلأ تبعين إليهم دبمثا والثنة، اأمزآJا يعلموJا رجالا 
وكائوايتعلئول، بالليل ويتدازئوف المنآر٠، يمززول حزام-؛ حال ~فيهم اأمثاء 

الطعامبه ويثروف ميعوثه، وعشلبول الثجد>، ق قمعويه يالماء، يجيثول بالثهار 
مفتنضوا محي، ١^٠ فبمهي ثِللفقناء، لأقل 

بتييثاقد^، ك نثنآ: عنا ررائهمئغ ممالوا: المكاو، ظئوا 
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حىهطعنةJرمح حلفه، من آنس حال >راما - زحل وآتى مال! عنا؛١، وزنييت عنك، 
ّومئ؛إعثه ، ٧٥١صر افه زئول ممال الكمة، ورب فرت ؛؛ Jl، ١۶_أميم، 

كناك،ئد  ١٠٩^؟١ ^١ ;ثغ ا)1هلم ^١; ١٥ؤإثم ءت؛ووا، ئد إ-ماها ررإن لأنخابه: 
عئا'،ورصيت، هزصيتاعنلث،، 

ص، s^iilبن ن نلح حدسا ثم، حدسا حاتم، بن محمد وحييني — ١ ٩ ٠ ٣ 
عليهاف صل  4jjlرسول نع آأيثّهل به سميت، الذي عمي انس• يال، مالا• يابتإ، 
وسلمعليه اممه صل اف رمول سهده مشهد أول قات،! عليه، مشى ئال،ث بدرا، وسلم 
اممهوُتئم علته افه صل الله ومول مع بعد فيإ مشهدا ايله ازاي نإل عنه، عييتا 

وسلمعليه اممه صل اممه رسول ْع مشهد مال! عترها، يقول أذ مهان، مال! ماأصسع، 
ومحم::دامحمو!أين؟مماَل:زائا

بضعحشده ق موحد يال،؛ قتل، حش مماثلهم مال،! أحد، يوف أجيم الخؤ، يريح 
مإ١^<^! بنت، الربيع عمى أحته ممالث، داJ،! ورمية، وؤنعله صربة بم مى ويإلوف 
منئنهم عث—ه آثه عنهدؤأ ما صدمأ الأية! هذ«ْ ويزلئ، بثانه، إلا أخي عريت، 

أياثزلن،مكانوايروق مال،! لالأحزاب:مأ[، ثزيننظزتمابمدلؤأندبلأه محثمم همن ثنى 
ميهوِفيأصحاهاآل

يعملونالنهار وق ويتعلمونه، القرآن يتدارسون الليل ق إ رحال هؤلاء ا ١ ] 
حياممآحر وكان وللفقراء، الصمة لأهل الطعام ؤإحضار الماء بإحضار بون ؤيك
الطثة.الخاتمة هدْ 

هدايقولون! الجاز أهل أحدا؛ يوف أجده الخؤ، لرج راواها قوله! ]٢[ 
ءلاهر٥،عل إنه نقول! ولكنتا حسا، يشمه كأثإ به متيقنا حذا مزمنأ كونه عن محاز 
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حشا-ائالق لبعض الثواب يكثف قد وتعال >اسءحانه واف تاويله، إل حاجة ولا 
أساروح تعال اف وأف ظاهره، عل اللفظ إبقاء فالأصل العمل، فعل عل يعينه 

الطعناتهذه ثم يقدم، أن عل له حافزا ذلك يكون حش الحنة بريح عنه اف رصي 
الصحابةعمل قارنت ؤإذا محتسب، يفئ ب صابر وهو وثانون، بضع والضربان 

الشاسع.العفليم الفرق لوجدت بعدهم من بحمل عنهم اف رصي 

قالبلاء ق مواء يحمله عمل أي به يريد لا أصغا،ت ما اف ررليواق وقوله• 
لكنهالقتال، ق بلائه مدة وجل عر اف يري أن بذلك يريد إثا غثرْ، أو القتال 

ماآلإ تن بنيلجم تعال؛ اش قول ق كإ التعفليم، يه يراد قد والإببمام أحمها، 
•وتعفلقا إحاما وجل عز يثئل وز [، ٧٨]^:ه محم 

مايد.رك لا قد لأنه التفصيلية؛ الأمور من أي؛ ها٠٠ عم يقول أف ارهاب، وقوله؛ 
عليصمم أن أو القتال كيفية يع؛ن أن ففرق؛؛ن يقاتل، أن عل عازم لكنه يثقل، 
القتال؛عل مصمم لكنه القتال، من معثا شيئا شن أن هو هابه فالن،ى القتال، 
أصعاا.ما ارلمالاف لقوله؛ 



^ذساسماساضفيسواض
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اضميل فهوفي 

،زاين:أار-ؤاشولإيناق
؛زُءِ تأ!' ُكث٠ َء َدءئ م مّعَأ ََْ ٠> ممكُ 

■حدساقالا! اثر—؛ لأبن وابننشار~واللمظ ١،^،، محمدبن حدسا — ١ ٩ ٠ ٤ 
ثاو!وائل، آبا سمعت قال! ؛رة، بن عمرو ص سنته، حدسا حغعر، بن محمد 

ممال!وأتذأ,{ عئيه ؛< ٥١صل الني وجلاأعرابياآتى أف الأشتري؛ آبوموسى حدسا 
ل؛وىبماتل والرجل ليدكر، بماتل والرجل للنعثم، بماتل الرجل اف؛ ننول يا 

لكولقائل ااس وسلم! عليه افه صل الله رسول ممال اممه؟ سبيل ق قمن مكانه، 
اف«لاا.تجل j قهؤ أغل اف 'كلثه 

هولأمعن سئل وسلم عليه اممه صل الني لأن البلاغة؛ من الحراب هدا [ ١ ] 
لكنهفلأن، ولا! محلان، يقل! ولر التعيين، عن فعدل اممه؟ سبيل ل الذي من الثلاثة 

محاتلومن افه، سيل ق فانه أعل اطه كلمة لتكون قاتل من أن وهي• عامه، كلمه قال 
افه.سبيل ل فليس ذلك نمر 

يريدفهو إسلأس، بلد بلده لأن بلده؛ عن دفاعا يقاتل رجل قائل• قال لو لكن 
افه؟.سبيل ق هذا فهل بلده، ق الإسلام يبقى أن 

منأقاتل لكن بلدي، أحل من لاأقاتل أنا شه؛ ل يقول لأيه نعم؛ فالحواب! 
ينبغيولهدا العيا، هي اف كلمة لتكون قاتل قد فيكون بلدي، ق الذي الإسلام أجل 

لأجليقاتلوا أن قل ثيء، كل قل النية إحلاصن إل الحهاي■ عمل ل الحنود يوجه أن 
فظبذلك ارادوا أم م ف ٥ الوطن أجل س ئاتلوا إذا م الوطن؛ 
عنئدافحون أيكم الومحلن عن الدفاع ق ايووا فنقول! وطنهم، ق الن.ي الإسلام 



الأم_الةكناي 
==س^==^^^^=^^^====شد==

الوطنثةأحل من الدفلع أما إسلامي، وطن لأنه وطنكم؛ أوعن وطنكم، ق الإملأم 
عصئة.فهذه فقط 

زمحثدئنوإنحايى^؛^^، ٧^؛نمر، أنجرشينه، حدثناير,تع,نى* - ١ ٩ ٠ ٤ 
الأعمش،عن معاويه، آبو — حيكا الآ■حئولت —ومال أ-تموا إنحاق! مال 

الرجلعن وتلم عليه اممه صل افه رثول ثئل ماوت موتى، إب ض قيق، شض 
اممهرسول ممال افه؟ نبيل ل دلك أي ، ^١٤ويماتل حميه، يتمايل نجاعه، يماتل 
اف،«لاُ.زتمل مهل ١^١ هل افه يقه قكوJ ماثل ر>من ون1لمث عثه صل 

حدقايوص، بن عيسى احآرثا إبراهيم، بن إمحاى وحدكاْ — ١ ٩ ٠ ٤ 
وتلم،عليه افه صل اطه رسول اتيثا مال،• موتى، م عذ ثقيق، عذ الأعمش، 

مثله.مازكن مجاعه؛ منا يماتل الرحل اف'إ رمول، يا مملنات 
بطعن منصور، عى جرير، أ-نينا بن إنحاى وحيكا - ١ ٩ ٠ ٤ 

عنوتلم عليه اممه صل اف رسول، تأل رحلا ال الأئعري؛ موتى م عذ وائل، 
مزخيال،؛ حميه، ؤيثاتل عصتا، يماتل الرجل دمال،ت وحل، عر اممه تبتل ف، الؤثال 

ارثنداتلممونسافصنأتةإته،زظزمغزأنةإوهإلأهكا0قاجا،ممال: 
الئئتادهؤوسماف«.

ثجاع،رجل أنه القتال عل محمله الل•ى أن،  I_J،Jا؛ شجاعه رائقاتل ت قوله t ١ ت 
يميد.أن محن، ذلاائ٠ أشمه وما والظتاء للهليور كالصثاد يقاتل، أن محي، واكجاع 

عصمثة.فقتاله قومه، عل يعنى! حمية® ررويقاتل وقوله" 



^^،ساسماساهمشسيلاس
٣٨٥=د=ص==^^^=======ٍ==ٍد 

وهيشج1ع، فلأن ليقولوا! يقتاله؛ الناس يراتح( يعني• رياء٠٠ ررؤيقاتل وقوله! 
مكانه((.ليرى اريقاتل الأول! الئياق ق قوله بمعنى 

زكنهاعامة، كلمة إل التعين عل الإجابة عن وملم عليه اه صل النبي فعدل 
اض((.تسيل ل قهؤ ائئلثا هل اش كلنه لةكول قاتل ارمن وهوأو! دقيق، ميزان 



اخالامكناس 
ًًً^===^^ًد^==^ًٍ_ضً— ٣٨٦

uU  اثراشص والسننة قام؛!^٧؛ ض
ابنحدسا افارث، بن حابي حدسا الخ1وبي، حبيب بن تش حيكا — ١ ٩ ٠ ٥ 
أنعن الناس مرق ض•' بماو، بن ف ثلج عى يوئذ، بن يوص حدكي جريج، 
اشرسول من سمنته حدسا ؛^! Jlأثبا الشام؛ أهل ثاتل له ممال ميرْ، 

®إليقول؛ وسلم عليه اممه صل افه رمول سمعت يعم، محال؛ وسلم، عليه افه صل 
مال؛مها، قم نعمه، قه هم به قي انشهد، رجل عليه القيامة يوم يممى الئاس أول، 

هاتلث،؛'قدنث،، هاو: انئشهJت، حص فيك قاتئت هاو: ه؛ها؟ عمك قإ 
يرجلالنار، ألمي، حى وجهه عل يم، به أم م ممدمحل، جريء، لأذبمال: 

٥^١؟عمك قإ هال،؛ ^^^١، نعمه يومخ ئه، ئأ؛، المآرا، وقرأ وعنمه العلم كتئم 
ئَل;ي،ومحمحمحالمق؛،
صيل،لإأملأنمعلثه

به،ئأئ ئه، اقال أصناف من ؛، lapljعلته افص وثع وزجل زالنار، ألض حى 
ظركتسضلمح4أن؛ءفيفاي

بمل:صماد،ممدةيل،ةمأملأهال:ئيج، ك، فيها أممت، 
النار(اأاا,أللإِفي م وجهه، عل ئمل 
ابنعن محي-؛ ابن الخجاج أحتريا حئرم، بن عئ وحدكاة - ١ ٩ ٠ ٥ 
أنجرعن النا-ز تثثخ هال: بنبمار، نمحاف ض يؤنث، بن يوص حدكي حرج، 
الخارُب•بن حاك حدث بيض الخدث، واقتص الشام؛ لهثاتل ممال هزيزه، 

القيامة،يوم كدب أته عبادته: ق تعال فه نيته محلصن ب من بيان ق هدا [ ١ ] 



طواضهولس،ءواوسةاتقاسر

غالإخلاص حناعل هدا ق فيكون العافية، اممه أل نالسيئة، العموبة حذْ ؤيعائس، 
عتهالناس يتحديث، سوف جيدة مواش، له ونحصل يقاتل الذي والإنسان عزوحل، 

الناسهومدح الهم يكون أن نوى إذا الخثر ه نفعئرم ولكنه فه، نيته ئمحلصا ولوكان 
محتاجولا ينثره، سوف وتعال سثحاته اطه فإن حالمة بنثة الخثر فعالخ، إذا وأنتا له، 
المالل أو العلم، ل أو الخهاد، ي ذللث، كان مواء اوديثة، الثة تنوى أن إل 

عملت،ما ينشر سوف اممه أن واعلم وحل، عز طه النية نحلص أن فعاليلث،ث والإنفاق، 
له.محلصا دمث، ما الناس ين 

نيةالطلب، بداية ق العلم طالب، س محصل فد الأحيان بعض ق هائل؛ قال فإن 
الحكم؟.ما النية، ثم صحيحة، غثر 

العناءبعض قال هذا معنى وق لايمنحه، ولكن هذا، رثيايكون فالحوام-جت 
يؤجر؟.هل م؛ فهر١'، إلا يكون أن فأبى افه، لضر العلم طثتا افه: رحمهم 

٠يسلم أن وعى فلايؤجر، ذللتج قبل وأما النية، صحح حين س يؤجر ت نقول 
؛ثاونحوذللث، الكز ببعض طلبه بداية ي الحلم طالم_، أحس إذا ت هائل قال فإن 

يفعل؟•فاذا الحديث ل ورد 

الشي3لانس باممه فليتعذ الطلب، حين بعلمه الإنسان أعحثؤ إذا فا-لحوارء_،1 
منؤإياكم بجعلنا أن تحال افه نال افه، رئعه فه تواضع ومن وليتواصع، الرجيم، 

تعالافه إن وثمل: ثتتح، ولا وجل، عز افه ، iJl__^jطه فتواصع فه، افلتواصعين 
بدأافه لأن [، ١ لالجادلت:١ أيلردنجتته أومأ محأكف ءامؤأيتحلإ أل!رنا أثه ءؤين؛ع يقول: 

تعالوافه حالمة، نثة هناك يكون أن س فلابد العلم، إيتاء قبل أولا بالايعان 

.٧( ٤ ٨ / ١ ) از س لأن وضال4 ط؛ 



ارةالإمكتاب 
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منهأقوى بأنه ه نفيشعر أن ان للأنالعدوسض مع الناخلرة مقام ق نعم، يرفعك، 
لرإن الخهاد ق ١^^١٤ ك1لثحل بالباطل، تجادل الذي خصمه عل قويا يكون حتى 

أنللإنسان ينبغي الحال! هذه قفي الحهاد، عل ألدم ما خصمه عل قادر بأنه يشعر 
يقحمه.حتى حصمه إفحام عل قادر وأنه قوي، بأنه مسه يشعر 

تعليمه؟.عن يمتع فهل فاسدة، شه الءلال_ا هالا أن المعلم علم إذا مساألة؛ 
اممهفلعل المكافأة، أجل من جاء إثإ أنه يحلم ولوكان يمنه أنه أرى الحواب،! 

صاحّ_،أنه الهلال_، هف.ا من ثر ائه لو نعم، شه، ؤيصحح به يضر أن وجل عر 
أنله فهنا والحيل الأخذ باب علميهم أويفتح الطلاب، يمسد ربإ وأنه مثاعباُؤتط، 

اممه.رحمهم للثّلم، ذللثح جرى كعا الحلقة؛ من يطرده 

يركنم يياء، هذا يقحل إو،ا اثه قلبه ق الشيطان يلقي الناس بعض مسألة! وهتا 
قالّ_،ق الشيطان ألقى فإذا الشيهلمان، منتجيط هذا بل لامحون، هذا فقول! العمل، 

بحدهإ.اثم سبيله، عل ولثمض الرجيم، الشيهلان من بافه فليسنعذ مزاء أنه ان الأن
هنفله قالت، كلمإ يبقى أن أما شيئا، الشيطان لإد.دث، لا ثم الشيهلان، أغاخل قد يكون 

وهولايدري،الإسلام من تمج رب،ا فهذا العمل ترك مراة أنه الشيْلان عليه أوأمل 
شرك.اوياء من خوقا العمل وترك ؤياء، للناس فالحمل 

ويعرفيقث حتى عليه الدئتوية نعمه تعال اه يكر أي! نعمه٠٠ ررمعرفه وقوله! 
لمنزله أنهثريه المراد! وليس الناس، ؤيرائي يدهبا حتى نمور فيه ثيرء يأته لر بأنه 

سابق.ثيء أنه عل يدل هعرفهاءا نعمه ررءئفه قوله! لأن عمله؛ ق لوأحن الحنة 
لإنسان.لمب، هوا الثام١، أهل ررئاتل وقوله! 



وابسانكرنيابنيماص(،وسنمس
٣٨٩^=_^ً^=_س^س=^ٍٍٍ 

يضرومحيلم فصم، واواسانقدرمحابسموا 

سينفيدمتيوم،طكا
همصمتيمامحصتياشينض،1ن

الثسمههٍصسوبي اف نسيل دغروِفي عازية من ررما محال! ونلم عليه اممه صل الله نمول 
سئنلإص؛واسممويلم

أجثهلم«.
ئنوأؤع أنج(تنبم، ابن حدثثا اشيص، سهل بى محثد حدش - ١ ٩ ٠ ٦ 

قال؛عنرو، نن عبداه ص امة، حدئنيووهاوم حدمحيأبوهانئ، يزيد، 
بمومماوظإ١لأ

نمويصاب!لا نحفى نريؤ أو عازيؤ مذ وما أجووهم، لم يعجلوا مد كايوا 
أمثئلم'ا'ا.

أصابواالذين هؤلاء فل: إذا إلا المتكلات س أنه لأشك الحديث هدا [ ١ ] 
أنامحىوأما بذلك، أجرهم فنقحس لها، ومحصد إليها ميل محلوبؤم ق صار الغنيمة 
ينقصفكيف المغانم هذه فجاءمم خالصة، بنية الله مثيل ق للجهاد خرجوا 

إذاأمم الراد: أن إل الحديث، يزول أن فيجب عفليم، إشكال هذا ق ا أجرهم؟ 
الغنيمة*هذه إل مل محلوحم ق صار غنموا 

 Uوليسالشارع إل فهذا الأقل أو الأكثر أو الثلثان أو الثلث، ينقص ونه ك
الثلث،؟!أو الئكن نقص يكون كيف أعلم فاممه إلينا، 





الأصال،ق شهيدحل وانه ، بالنيات، راضاالآء4او ه؛ توله باب 
٣٩١

ررإساصوبمسمبمهث
الأفاوانمووعيوءض فم وألديدحو 

ننثش عى ماؤك، حدسا هعنت،، بن منلمة بن ، ٧٥١•ثني حدسا — ١ ٩ ٠ ٧ 
ينزماص،ضصنينائادج،ماو:ءاو
^ح،هلإمئىوى،صىث

أولدمحأمحتها هجرئه ومذ'كائن ورثؤلؤ، الله مهجريئإل ودثؤله اف إل يجريه 
هاجرإلمح"ااأ•ما بجروجها امرأ؛ 

ؤإذااممه؛ رحمه العالم أهل قال الإسلام، ل عظيم أصل الحدبث، هدا ت١آ 
القهرصي عائشة روته فيإ وملم عليه اش صل البي قول إل الحديا هذا صممت، 

لأنلكله؛ اذثو؛أ اسفلمت، فقد ؛، ردءارفهو أمننا عليه لمس عملا عمل ررمن عنها؛ 
وحدسث،القالوُءح—؛ أعإل ~وهي البامحلمة للاعإل ميزان عنه افه رصي عمر حديثا 
خالصةنية من فيه لأبد عمل كل إذ الذلاهرة؛ للاعإل ميزان عنها اف رصمح، عائشة 

صحح.وهدا المتابعة، ق عائشة وحدسث، النية، ق عمر فحديثا ومتابعة، 
الأعإل،حمح ق يكون عنه الله رصي عمر حديث، هو الذي الحديث، وهذا 

منممر إليه يصل لر ما إل الصالحة بثه يصل قد الإنسان فإن الأخلاق؛ وجح 
إليهموينبسط الناس فيهلم عيادايتج، عاداته يجعل هوالذي ١^^، إن حتى الناس، 

ينوي؛ذللث،تالملعام وياكل اممه، ثواب، يرجوبذللئح 

لالأماف;ام[.ؤو>ْئونآ.سرأه قوله: ق تعال أمراض امتثال أولا: 

)ا(مملم
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فإنله؛ وتيسيره عليه، وجل عر الله بكرم واستشعاره اممه، بنعمة التبئط ثانثا؛ 
ثمالأرض، حريت مند عملته؟! يدا كم أتدرى يديلئ، يكون؛؛ن الذي الطعام هدا 

ثمعجن، ثم طحن، ثم جلب، ثم ست،، ثم حصدت، ثم أنمت،، ثم ررعت،، 
وليس^^،، الله فضل من هدا أن وتستشعر بدللئ، فتنوي كثيرة، أشياء وهده طبخ، 

قوتلثج.ولا ؛حوللث، 

ماموروالإنسان القس، وحففل البدن، إحياء والشرب الأكل حذا ينوي ثالئات 
إضاعتها.عن ومنهي النفس، بحفظ 

فسمشجؤيثرب يأكل لر إذا الإنسان لأن تعال؛ افه طاعة عل التقوى رابئا: 
ثلث،.بلا 

يغفلض الا-را ومن هماداُن،، عاداته فتكون يوهق، ض الناس من أن فالهم: 
الحادة،الفجرعل يصل ؤيدمج ويتوضأ نومه من يقوم عادايتج، عباداته تكون حتى 

إاعزوحل الله ت^ ٠١ءثادامن عبادة يودى أنه ؤيسنتشعر بقلبه ينوى أن وينسى 

الإنساناثرى فإذا العاملامحت،، ق يحوله العفليمة; لحديحج ا هدادلألأُتج ومن 
مشاركائه هي هده أن يحلم من وصار حراما، الثراء صار المسلم به ليقاتل ملاحا؛ 

#أنت؛قولهت وأراد طالق® *أنتج لزوجته! رجل قال إذا الطلاق ل كدللثج 
منالحديحج فهذا يقع، لا التللاق فإن ممدة غير أي! وثاق، س طالق أي! طالق® 

أءلمالأحاديحا.
لإقرئUثإتإ الأخاللألئ، ررإي وملم: عليه افه صل قوله أنثقال: بقي 

أونحتلفح؟.الأول، ص الثانية الحمالة هل نزى®: 
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وقوله!العمل، أصل هذا بالمهءا الأعهال رءإيإ فقوله! نحتلم،، أنبما الصواب،! 
وهوعملا يعمل عامل من ما أنه وذللئ، العمل، يمرة هذا دوى؛أ ما لامرئ رُوإد،أ 

محاتءائلإلأكانذلاك،ثة.

هذالأن سة؛ إلا الحمل يعمل أن لايمكن محتار عاقل ان إنكل إن قلنا؛ ؤإنا 
منلكان نية بلا عملا تعال اه لوكلفنا اممه! رحمهم العلم أهل بعض قال هوالواقع، 

ةىJف٠الأيلافىر١/

شيخ؛يا له! وقال الحابلة، عناء أكابر من اممه رحمه عقيل ابن إل رحل وحاء 
فانغمسالحنابة، وعل العراق-، ق المعروف، "النهر دجلة إل أذهب إنني 

لماذا؟!قال! أرىألائصل، الشيح! له فقال نويت،! ما وأقول! أحرج، ثم للاغتسال، 
حتىالنائم عن ثلاُث،! عن الملم رررى قال! وسلم عليه اض صل الهي لأن قال• 

؛،فاوت،وث،سمتا،حتيبمقل'ار الجنون دعن يقبم، حتى ايبيي دعن بمتيقظ، 
نحنولذللث، حقيقة، وهذا صلاة؛ عليه ليي والمجنون محنون، ولكنك ناما، ولت، 

كنرجثم الصنبور، نحت، كاملا وضوء يتوضأ الإنسان أن الونؤسين! لأولئلئ، ريي 
علفيجس، به، سليتا ولا به، ابتلاهم مما يعافيهم أن اممه نسأل توصأيننه، ما ويقول! 
الشكوك.هن.ه وعن الوماومحى هن.ه عن يبتعد أن الإنسان 

شنانوى ؤإن فله، حثرا نوى فإن الهة، ثمرة هذا دوى'أ ما ُردإتمالإمرئ لقوله• 
فعله.

لأينس؛ة)خا/أأآ(.)ا(تظر:سمعاكاوى 
الخدود،كتاب وال،رمذىت (، ٤ ٤ • ١ ) رنم يرق، الجنون ل باب الحدود، محاب أبوداود! أحرجه ( ٢ ) 

عنه.اممه رصي عل عن ( ١ ١ ٦ / ١ ) وأحمد (، ١٤٢٣)رقم الحل، محّاعليه لا فمن جاء ما باب 
ماجه؛وابن (، ٣٤٣٢)رنم الأزواج، من طلاقه لابجب من باب الطلاق، كتاب أبوداود؛ وأحرجه 

عتيل.اف رصي عاسة عن ( ١ • ٠ )ا*/ وأحمد ٢(، • ٤١)رقم العتو0، طلاق باب الطلاق، كتاب 



ارةالإ4كتاب 
=٣٩٤

مهاجرينالرجلان نحرج بالهجرة، مثلا وملم عليه اض صل الني صرب ثم 
محلفولكنه واحد، ظاهره ق فالعمل الآ-حرة، يريد واكاق الدنيا، يريد أحدهما 
مرادهحصل فقد ورمله" افه إل هجرته 'كائن، ارمثى النية، ق عظإنا احتلامحا 

يقل؛ولر ورثؤله®، اممه إل ارمهجزية ءقالا؛ أظهر، وهنا ورثؤله®، اممه إل رريهجريه 
قوقال، ورسوله، الله إل الهجرة  ١٦٠يراد الي النية هده ، ثرفلبيان نويا؛ ما فله 

،ماهاجرإلثها' إل يترئجها أوامزأة يصيثها لدسا هجزيه 'قاست، ررومن ١لثاق؛ 
المراد.لهدا تحموا يتزوجها أوامرأة يصيبها دنيا إل يقل: ولر 

العلم،أهل بعض من ثري التي الكلإاتs بعض من الموقف ما قاثل؛ قال فإن 
كدا؟.لفعلت، الدنيا لوأردت، قوله: مثل 

الحملأما بالنفس، إعجاب فيه هدا لأن هكذا؛ يقول، أن ينبغى لا فالحواب: 
الإعجابفيه بإ يتكلم أن للإنسان ينبغي لا لكن رياء، منه وليس انتهى، فقد 

•الجتهل.إذاأحْلآ يحفوعن وافه فيها، أحهلا التي اجتهاداته من هذا ؤيقال: بالنفي، 
عمر،إلا رواْ ما لأنه الأحاديث،؛ غراسي، من يعتثر .يثا الحاوهدا أن والغريي، 

نمإبراهيم، بن محمد إلا علممة عن ولا مة، علق إلا عنه افه رمحي عمر عن رواه ولا 
الأحاديث،،أصح من قديكون الغربمت، أن عل وهدايدل، بحدنحيى، انتشرممزامن 

لأنالأحاديث،؛ أصح من تكون قد لكن صحيفة، أما الخرائب، ق الأكثر كان ؤإن 
عليهاالنية أف ق والسنة القرآن من شواهد له لكن لفظه، ق هوغريتخ ١^٠يث، هن٠ا 

والثواب.العمل مدار 

أحبارمن أنه بحجة الخل.يثإ هلءا ق طعن نتن عل نرد كيف قائل: قال فإن 
الأحاد؟.



تاا،واضددحلساهذووضوءنيالأعمال
٣٩٥ء=ً^=^^==^=ءءص===^=^ءص 

وهداالتواتر، ْن أقوى صارت بالقبول الأثة نكها إذا الاحاد أحبار محاكا: 
ثيءعل محح الأمة وهل له، محرجون الحديث، علمإء فكل صحته، عل متفق 

يكنلر ؤإن —حتى بالقبول الحديث، الأمة ، i_1jؤإذا عليه، مردود فكلامه أ باطل؟ 
والزكاةالديات ق المشهور حزم بن عمرو حديث، مثل: مقبول، فانه متصلا— الثني 

الأحكامعليه وبثت، بالقبول، الأمة ثلمته ذلك، ومع منت«ل، هو ٠، وأشياء 
العظيمة.

ث؛ت-ه أ؛ي 

وحدسا)ح( الثث،• أحإريا الهاجر، بن رمح بن محمد حدسا " ١٩٠٧
^^١ق ئ محي ^^١ )ح( ئَز;د. تثادُ عاثثئا ١^؛،، ١^ أثو 

خالدأنإ;تري،سمنالإو إّوخايى ^؛:١ )ح( ١^-. -ض: ١^^١^، همد 
لحفصلحدثثا اهينمح، ًدينتي.ثخدكا )ح( نن شه)؛ الأم 

هًدينصءاكائ،ظكا
نعيد،بن محص ص كلهم سمياف؛ لحدسا عمن، م ابن وعدسا )ح( افازك. ابن 

المنرعل ا-ئاب، بى عمر سمحت مشاف: خديث، وق لحز.يثه؛ ومعش مالك، بإمناد 
يضاتيذلالآهنجا'ل

إلاهمه يئقله ولر المتثر، عل يعلنه همه الله رصي عمر أن العجائجف: من [ ١ ] 
بالثيء،محدث لا ولكنه محضر، ق. الناس بعض فان تستغرب،؛ لا لكن واحد، 
آحر.به التحديث، ويتول 

(.٤٨٥٧رنم)حزم، عمروبن حديّثط ذكر باب القامة، كتاب اش! النأحرجه ( ١] 



اوةالاما كتاي
\مد==د=ص^ص^==^==^ط=ط

ub  ذم1شاض سل السهادةش طنب اشفباب

صثامق، ه شه، ئن خدي ووغ، ئن ظ خدي - ١ ٩ ٠ ٨ 
صادهااكهاده طلب، رامن و>سللم! عليه اممه صل اش ومول هال هال! مالك،، بن آنس 

1غطبجاه1أئ(الال
هال،خزمله—؛ —والئمظ قش بن ولحزمله الطاهر، آبو خدسي — ١ ٩ ٠ ٩ 

أفمزيح؛ آبو لحديني وم_<، بن افه عد لحدسا عزملهت وهال، أح؛توا، القثاهرت آبو 
اضُصل ١^، أف خدْ؛ عن بيه، عن خدنه، حش، بن تهل بن أمامه اي، بن نهو 
علماُت، ؤإل الشهداء مثازل، اف بلعه ببد3، الئهادة الله تأل ررمن ت هال، وتلم عليه 

أ.رربيوق((ل عديثه؛ ق ولمْيدكزآبوالطاهر فزاشه،،. 

الشهادْبل الإنسان، يمل أن محزد لست، المطلوة؟ الشهادة هي ما عن [ ١ ] 
ليمل،هاتل ض لا النؤا، هي اممه كلمة لتكون مائل ض فيها قتل الي هي المْللوبة 

ومنفهوشهيد، فعتل العليا هي اممه كلمة لتكون قاتل فمن العفليمإ المرق لهذا فانتبه 
العليا.هي اممه كلمة لتكون قاتل ما لأنه شهيدا؛ كونه ق ثشك، فهدا ليمل هاثل 

Uائرئ زكل وق الكاُت،، الأغثال ررإتإ الية: ق مبق فيإ داخل هدا ]٢[ 
سلغهاممه فإن بصدق،، لكن بالشهادة، عليه يمن أن وجل عر افه سأل فإذا دوى،ا، 
الثهاJاء.منازل 



٢٩باممذو ص سف وث|| و؛*ابمز> مات ض ذم باب 

ئتوا4أدم«ونمسهصواسم

نمالأممئ،أتيناباهين
صابح،عذم شس، عذ اثكدو، بن بنمحثد صعئن الم، وس ص اثاوك، 
ولمْيغرولمْثئدثماُث، ررس وتلمم: عثه اممه صل اممه زئوو ماو قاو: ميت0، عذم 

.نماق® مذ شعبه عل مات صثه د4 

،٥١١زئوو عهد عو كال ، ^jniأف منزى اقازك: ئن اطه عند قاو شهم: ١^؛ قال 
ضلاهشزنق؛ااا.

لنصرةمنتعدا يكون أن الإنسان عل محب أنه عل يدل الحديث هذا [ ]١ 
قجهاد حصل متى بأنه ه نفمحدث أن وإما بقه، ذلك يباشر أن قاما الله، دين 

ررعلهال: يل مناهما، مات ولريقل: القاق، من شعبة عل مات ؤإلأ جاهد، اطه مسيل 
الإسلام.دين من اف الإنمحرج لا السعثة أن ومعلوم ثنيه®، 

عليهاممة صل المي عهد عل ذلك أن نرى افة: رحمه المارك بن اض عبد وهال 
قالناس حاجة شدة وهي الأحوال، من حال عل الحديث، فحمل وسلم، آله وعل 
اختارهما -عل الوعيد هذا فإف وقوي الإسلام انتثر هلمثا الغزو، إل الوقت، ذلك، 
التخصيص،عل دليل ولا عام، الحديثخ يقال: ولكن يتفق، المبارك-لا بن اممه عبد 

نفسهمحدث أو يغزو أن إلا ينكن لا الإيان حقيق مؤمن وكل لم مكل وتكن 
مقتضىذلك،.وجد بالغزوإذا 



ارةالإمكءب 
__^ً_^ء_س^__ء—ً ٣٩٨

تي؛؛ضاضمم؛وطنآم

مض ١^٠^، ض خريت، خدي نية، م ءن;ن خدي - ١١٩١
با1ديثه»إو مماو: عزاه، ونثآإِفي علة اممه صل الثل مع كنا ثاو: جابر، ض ئثاف، 

ضإ،جهأافيص«.
بذأبوبي وحدثنا أبوئناويه•)ح( عش،أنينا بن قش ولحدكا - ١ ٩ ١ ١ 

ثخدثناإشثايى.ثن/وص)ح( زكع. لحدكأ ئالأ: الأشغ؛ تمد ه نه، شم 
وكح•حديث عثرأفِفي الإسناد؛ يدا الأعمش، عن كلهم يوص؛ بن أنحرثاعيني 

>إلأمثومفيالآم<ا'ا.

الخهادعن نحلمج فإذا العمل، تبلغ بيه يبلغ الإنسان أن عل يدل ثنا هذا [ ١ ] 
قالغازى أجر له يكتب فإنه تعال~ اطه رحمه اثوب قال —كإ أوغارْ مرصن لعذر 
بالمالاحر غزو فهناك ببدنه الغزو من يمنعه عير له كان إذا ولكن• افه، سبيل 

الحاملأجر له يكثت، فإنه عليه يقدر ما فعل فإذا —مثلا—، البلد داخل والمعاونة 
والعثةمعاتمم،ا، كائوا ررإلأ وسلم: آله وعل عليه اممه صل الني قال ولهدا كاملا، 
والمقازنة.الصاحبة تقتفي 

٠٠٠



كلباب 
٣٩٩===ص=ض==د^ًءص^^=^ء=^==دص^= 

البنوفي انم! مقل باب 

ئو:يكمظك،ص1حينتياش
عليدحل لكل وتلمم عليه الله صل الله ونول أل لكلك؛ بن آس ص طلحه، م ابن 
عليهامحدحل الصامت، بن عثادة محث حرام أم وكاثن، فتطعمه، ملمحال ينت حزام أم 

^١؛رأته، مل جنتث ئإ قاطعمتة، يوما، وتلمم عليه اللبم صل افه رئّوو، 
مامملث،ت دالتت يمحك، وهز انت؛مظ ئإ ^، J_1عليه اض صل ، ٥١رنوو 

الله،.'ويجويأنبتل ق غراة عل عرضوا أميي مذ ارثاس I محال ؟ اممه رثول يا يصحكك 
شنيالآطة-(ا؛ظأجداَل،^^١ 

وصعرأته،يم 1^1، محدعا منهم؟ ثئعلتي ،أف ١٥١^؟ ،! ٥١رسول، يا .' ilAjHدا1ئ،! 
داو،تاطه؟ رسول، يا يمحآكك ما يهلمث! يالث،! يصحلث،، وهو استيقظ م منام، 

يامملتان مالتات الأول، ، j(Jمحاكإ ارله« نجل j( عراه عؤآ عرصوا أمص مذ ررثاس 
بنلم،حزام أم محزكيثا الأؤلذ،؛؛ مذ رراست، هاو؛ منهم، أف؛بملنح، افه ايغ اممه! رئوو 
.هظن البمر، مذ حرجت عذدائها قبونن معاؤيه، رمن ل البحز ملمحاف  [١١ :

اللهصل عهدالني j، واضح وهذا البحر، الغزوي فضيلة عل دليل هذا؛ j، آ ١ ]
الثمنإل إذ البحر؛ ركوب، حهلورة لشدة وذلك، قاري،، وما وسلم آل، وعل عليه 

ففيهاعليهاممرا، دؤدراj( العاصفة والرياح والأمواج يالشريع، الهواء عل شر كانت، 
فيهالريتهليع الغزوق لأل الر؛ الغزوق من أفضل لكنت، فلذللثؤ عظيمة، حعلورة 
وقتناعل ينطبق هذا فهل البحر، هو المشكل لكن ويمحرف،، و؟كر يفر أن الإنسان 
أمان؟.الحاصر الوقت، ق البحر إن أونقول: الحاصر، 



ارةالإمكتاب ٤

والأمواجوعواصفها الرياح من نأمن كنا ؤإن لأنه ينطبق؛ الجواب• 
هلكتالسفينة صنت إذا الى وهوالعواصات احر، ميء هناك لكن وارتفاعاما، 

معها.وثن هي 

سموالإ؛لأكأطر،كالثئنفيالماء؟.
الأعال؛ثواب ألة مق يتومف قو الإنسان كان ؤإن نعم، الظاهر: الجواب: 

القتال"~وهوحهلورة واحد السبب أن علمتا إذا لكن قياس، فيه ليس اكواب لأن 
هائيمحطئ لو حدا، حتلر الجو لأن الر؛ ي الغزو من أفضل الجو ل الغزو قلنا؛ 

الغروأحطر)كلهاكان قاعدة: هدا من نتخذ حال كل وعل هاللشر، حطإ باقل الطائرة 
عذل.حكم وتعال تبارك اممه لأن وفاقا(؛ حزاء أعظم هصله كان 

ست،حزام أم لأن الغزو؛ ق النساء مشاركة جواز عل دليل لحدسث،: ا هذا وق 
لرمنهم يجعلها أن وسلم عليه ال؛ة صل الّكا ْن طلبت لثا عنها افة رصي ملحال 

الحواز،ق فلاثلث، إليها اصعلز إذا وهذا لها، دعا بل الغزو، أهل من لست، إيلث، يقل: 
وسمأنالجرحى، يداؤين وسلم عليه افه صل اض مع ؛مرجى الماء كانت وقد 

محها:اف رمحي عائشة قالت، لع ولهذا القتال، أهل من فلنن القتال أما التطشر١؛، 
ا-لإ،فيه: قتال لا جهاد عليهى ارنعم، قال: جهاد؟ النساء عل هل اممه! رسول يا 

والنئزةا<ر

حدا؛كثثرا الأول ق القمل وكان ؤإتلافه، الثمل تتح معناه الرأس؛ ومل 
معوذ.بنت اربح عن ( ٢٨٨٣رثم)الخرحى، اء الترد باب الخهاد، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 

بنأنس عن رنم ارجال، ْع التاء غزوة باب الخهاد، كتاب، ت ملم وأحرجه 
ماللث،,

٢٩٠رقم)اء، التجهاد الحج ياب ، الناسك، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢(  ١ ،) J١٦٥رأ/ وأخما.)



سنهعشرون له من إن حتى قل، فه- -والحمد الأن لكن الناس، ق الأمراض لكثرة 
إمحللائا.يعرفه لا فاقل 

وأناجلرأة، بموحدْ أن وملم عليه اممه صل للّثي جاز كيف قائل• قال فإن 
رأسه؟.من 

كانتأما عل اش رخمهم العلياء امق أنه ٠ اقدر رحمه المؤوي ذكر فالخوابج؛ 
نحلوفيهاأحرى مواقف، والثلأم الصلاة عليه له لكن وسلم، عليه اطه صل له محرما 

والفاحشة،الفتة حوفح هي! الخلوة من الغ ق العلة لأن ذللئ١؛ حاز ؤإنيا ؛، بالماءر 
الرحلحلوة من والغ لالإصاء:آآمآ[، ألؤبمآه ولا ؤ تعال؛ قوله ق داخلة فهي 

نحلوأن له محوز ولذا وسلم؛ عليه اطه صل الرسول حق ل تماما مفقودة علته بالمرأة 
فلهبالهبة، يتزوجها أن ونحوز هذا، ل حرج ولا له، وجهها تكثف، أن ويجوز بالرأة، 

وملمآله وعل عليه اش صل عمته ك،ال نعلم لأسا يالماء؛ يتعلق فيعا حصائص 
الرأس.محل ق مامرة وفيها حلوة فيها القمة هذه أل ومعلوم ومحلها^١،، 
مع ٠٢التعةرق الماء يصافح لر وسلم عليه اطه صل الني إن قائل: ئال، فان 

نحلوبالمرأة؟.لهأن أن ذكرئ 

عليهالني وكون بينها، تلازم ولا يصافح، ولا بالمرأة قد؛نلو فالحوامحإ؛ 
أماالرحال، مصافحة عل تتجثأالماء ولملأ للباب، تسدا يصافح لر والثلأم الصلاة 
ذللثح.دون فهي الخلوة 

)؛(ثرحالووى)"؛ا/م\ه(.
(.٧٦/ YTYرقم)٦ الأس، س ه قربه باب الففائل، محاب لم: مصحح )آ(ثظر: 

 )Y"( وإداثأ؛ءةلمأذثؤكخه، اف: نول، باب الشبر، كتاب الخاري: أحرجه ،)لم•ومرنم)؛هخة
(.٨٨/ ١  ٨٦٦رقم)اس، بمن كمة باب الإمارة، محاب 



ارةالإمكءب 

إذاأنس ونحاف لينهى، التاء بعفن يعلم أن الرجل أراد إذا مائل؛ قال فإن 
.أمامه؟ وجوههن يكشف أن لهن فهل انصرفن، الشقة هذ0 رأين 

المغلقة،بالشاشات يثمونيا ما وهناك وبينهن، بينه ستارة مححل بل ءالخوا'«-ج؛ 
ولايراهى•الرجل، يرين 

وأسبابالأذى عنه يزيل أن للإنسان ينبغي أته القوائاد! من الخديأث، هذا وق 
ويعاليه اض صل اكي كان فقد أسابه وأثا اقل، فهوإزالة الأذى أثا الأذى، 
سنرله ثان ررمن الحديث،! ق وحاء ٠، ويلاحظه؛ ويدهنه، وينظفه، رأسه، يرجل 

ذللث،.أسبه وما والرحل يالئفليم، أي! ؛، هاككرمه،ار 
والعزالثنئ، فيه يقصد أن للإنسان ينبغي ولا الظافة، دين الإسلامي والدين 

به،بأس لا هدا فان قصد بغثر ذللث، حصل أنه لو لكن بالراب، رأسه يمئغ ؤيذهتس، 
افهعل لوأقم بالأبواب مدفؤع أئنث، رب،  ٠١والثلأم! الصلاة عليه الني قال كإ 

همدالدرهم،تعص همدالدينار، نعى  ٠٠وسلم! اله وعل عليه اش صل وقال ، ه لأبره 
إنانممثى، فلا سيلث، ؤإذا واسكى، مى الهنة"، الساب ~أى! الحميمة همد نمى 

أئنشاالله، سبيل ق هزمه بعنان آحد لعبد طوبى مخط، يعط لر ؤإن رؤى، أعطي 
قكان الئاقة ق كان ؤإن الحراسة، ق كان الحراسة ق كان إن هدماه، معبرة رأسه 

صرورة.لأنه وهذا؛ ٢، الئاهةاار 

(،٢ •  ٢٨رقم)العتكف، رأس ترحل الحائض باب الاعتكاف، كتاب البخاري; فاحرحه أماالرحل )١( 
٦(.Y/ رقم)٧٩ زوجها، رأس الحائض غل جواز باب الحيض، كتاب لم; وم

١X • ٨ / ٤YV )٤ رقم شيبه.، باب الفضائل، كتاب لم; مفآحرجه الادهان، وأما 
 )Y( (.٤١رقم)٠٣٦ الشعر، إصلاح ق باب الرجل، كتاب أبوداود; أحرجه
(.١٣٨/YnYYرنم)والخامين، الضعفاء قفل باب البروالصلة، كتاب لم; مأحرجه )٣( 
Y(. ٨٨٧رقم)افه، سل الغزوق ق الحراسة باب الخهاد، كتاب البخاري; أحرجه )٤( 



JاUكلاهزونياسر

م،هحمائينود،ضمحينس،ض
:cJliانس-، حاق -وص زب أم عن ثاللئ،، بن عذمحس حثاف، بن تش بن محئد 

ماممالتاأ وهويفحالث،، محانتمظ عندئا، ممال يوما، وسلم عايه اف صل البي آنايا 
ظهرير'قبول أمهمر مى لوما ®أرت ت قال وأمي؟ أق و\وا اض رسول، يا يصحكك 

منهلم«،^، ۶٠قاو: ش-< تبمني، أف اممه اذغ مملث؛ الأبرة"، عل البمر'كاللوك 
،٧٥١ايع ممالت،ت مثل ممال، قتالته، وهويمحك، أيصا دانتمظ ثإئإ؛ قالئ،ت 

بعد،الصامت بن عتاد0 فتزو-جها قال،ت الأول؛رااا؛ مى ®ألته قاو،ت منهم، أف 
قصزعتها،قزكبتها، _i؛، ل-ها قربت، ■^١؛^، أف قلنا معه، ئحملها اكحر، ِفي ^١ 

قاناو1نسها.

أنينا^ ؟اا،ا-بمتاةمحثاو:رئنييناض، 
حرامأم حالته عذ مالك، بن عذم ثاف، ابن عن سعيد، بن بج، ص المح؛،، 

ثإمني، يريبا يوما وسئم عليه افُ صل اش رسول يام قالت،• أثبما ملحاف؛ بب 
أمتيمى راداس قاو،ت أصحكك؟ ما اف'أ رئول، يا ممنث،! قاJث،! يمبحز.! انتمظ 
زد.نن حماد يكزثحوحديث، يم الآحصراا، البحر هدا ظهز يركبوذ عث، عرصوا 

بمنئ،ثا:ئم؛صا:ئكاس
أم،مالك بى ي سبغ اثه الرحمن؛ ع بن ايله عبي عذ جغمر~؛ ابن ~وهوت 
وساق،عندها، رأسه ئوصع أنس، حاثه ملحال ابنه وسلم عليه افه صل افه رسول 

حباف•بن ُ بن ومحقي ؤللحه، أبي( بن إنحاث، حديث بمعنى ديث، فا 
٠٠٠



ارةالإ4كتاب 

^٠١أنو خدي الدارمث، هزام ئن ١^ محي ئن ، Oilهمد عدى - ١ ٩  ١٣
عنذكحوو، عن ئوتى، بن عنأثوب نني-؛ اثن -يني،: ثئ حدسا الئالثي، 
يقول:وتلم عثه افه صل اف رسول سمعت محال: سلناو(، عذ الثمط، بن ثزحسل 

كال١^•^، صلا عليه جرى مات وإذ شهروقيامه، مذصبميام حم وليله يوم رررباط 
الفئان«لاا.وأتن رزئه، ه زري تطه، 

ئريح،بن الرم عي عذ وف، ابذ أ■محدا الطاهر، أبو حدش - ١ ٩  ١٣
عنالثمط، بن شزحبتل عن عمه، بن، •مدة م عن، الخارث، بن، الكريم عبد عذ 

ايوبعئ، القن،، حدسث، يمعتى وسللم، عليه اممه صل اض رسول عذ افثر، نلناف 
اينئوشم،•

أي؛الثعور، عل كالمرابطة افر، سيل ؤ، والك.ث، الرابطة الرباطيعني،• ]اء 
لبلادحراسة لأنه عفليم؛ مضل وفيه المحارJ١ز،، الكئار وبين بيننا التي، الخدود 

العفليم:الثواب هدا وفيه به، مأمور لكنه الهلاك، إل يالقس ؤإلقاء الإسلام، 
وصيامهالشهر قيام أن مع وقيامه، شهر محيام من، -جمر وليلة يوم رباط أل أولا؛ 

وبلادهم.للمسلبن، حماية دون— —وهي الشقة ْع فيه هدا لكن، القسم،، عل أسؤ، 
مات،.ولو يعمل، كان الذي عمله عليه يبري أنه يانيا؛ 

ا1ت،5يرن،سؤال من يامن، اممه؛ رحمهم العلم أهل، قال المنان، من، يامن، أيه ثالئا؛ 
وسه•ودينه ربه عن 



مزوجلاس فيسل امbط كل باب 

قدرعل ليت الأحر كثرة أن وهي؛ مهمة، فائدة عل دليل ؛ الخدين، هدا وق 
آثههو فمثلأت ممر، أحر فيه فليل عمل يكون فقد الأحر، العمل ْع العمل 

له،ثريلئ، لا وحده اممه إلا إله وررلأ ٠، القرآزر ؛، Jjتحيل لالإحلأص:اا ؟١< رثد -أ
بتيمن أمس أربعة عتى تعدل مديررا ثيء كل عل وهو الخئد، وله الماالث١، له 

اممهعد من لأنه قياس؛ فيه يكون أن يمكن لا الحقيقة ل فالثوايب، إس،اءيلُ'آ؛، 
العبد.يستحقه بإ وهوأعلم وحل، عر 

أيعن ( ٥٠١٤)رقم ه، 'ؤؤأ'ونأئث'أ-كو قفل باب القرآن، فضائل كتاب الخاريت أحرجه )١( 
سعيد.

(a٢٥٩/  ١١)رقم ه، ؤةلهوائمحأ-حثثد قراءة قفل باب المسافرين، صلاة كتاب ت لم موأحرجه 
عنه.افه رضي الدرداء أي عن 

عنه.افه رضي هريرة أي عن )أاه/اا'آ( رقم السابق، ا،لوضع ق لم موأحرجه 
الذكركاب ومسلم: (، ٠٦٤ )٤ رقم الهليل، قفل باب الدعوات، كاب الخاري: أحرجه )٢( 

٣(.٠ Y/ ٦ رقم)٣٩ والدعاع، والمح التهلل قفل باب والدعاء، 



ارةالإمكتاب  ٤٦

بابثنالسهداء

بمءبرك،صمحضمم،
وجدينئي رريمارجل • مال وسلم عليه اممه صل الله رمول أل عذأياهريرْ؛ 

ئ:ررالشهدائ زقاَل: له((، مغم افُوه، قشكن ،ي الزيق، عل ئزك تحن 
أ.الهدم،والئهيدقشيلافهعروجزإ الطتول،ؤاثطور(،وائعرى،ؤصاحئ،

النبيأن الأولت حديثينI بين عته الله رصي أبوهريرة فيه جع الحديث، هذا [ ١ ت 
شوكغصن فوجد بطريق، يمثي كان رجلا أحرأن وملم اله وعل عليه الله صل 

علالإنسان حث، الخبرت هدا من والقصود له، فغفر له، اممه فشكر فاحرم، لطريق، اق 

!jLiأنه وملم آله وعل عليه افه صل الكب عن ثت وقد الهلريق، عن الأذى إمامحلة 
صدقة((راا.الهلريق عن الأذى ومميهل صدقة، القبة 
أكثرإزالخه كانت، أذية أشد كان ما زكل محلم،، لكنه يؤذي، ما كل والأةيىت 

عنالأذى فإزالة صدقه الحمى الطريق عن الحؤ الأذى إزالة كائن، ؤإذا أ>ا، 
فهوذلك، أشبه ما أو معميه أوأنكر بدعه أنكر فمن أول، باب، من المعنوي الطريق، 
الحي•الطريق، عن الأذى أزال ص أجرا أعطم 

الحديث،:هدا ول 

الغصنهذا تاحبمر أن وذللئ، كثير، لخير سببا يكون قد القليل العمل أن ~ ١ 
جدا.كثير والثواب، قليل، عمل 

تومسالم ٢(،  ٩٨٩)رقم ونهحوه، لرلكب( أحدبا من باب الخهاد، كتاب البخاري؛ —يمعناه— أحرجه ( ١ ) 
*ا/آ'ه(.)ه*رقم المعروف، من نؤع كل عل يقع الصدقة امم أن بيان باب الزكاة، كتاب 



باببيانادههد،اء
٠٧

الشكر،يستحى من يشكر وحل عز أيه أي• وجل، عر فه السكر إثايتج ٢
١[.لاواء:بأ ه عليما كاًهرا أقه ءؤوكا0 وتعال• بارك الله قال وقد 

ررالئيءاء،! jLdبل عروجل، اطه محبيل ق قتل بمن نحتصى لا الهادة أن ٣" 
زائدصحح دليل أتى أنه فرصى لو لكن الخصر، يفيد التركيب هدا ومثل خمسةار، 

نفامهارق تمومحنح الرأة ت مثل حرج، فلا هؤلاء عل 
معد،فتاك وياء والهلاءون يالهلاءون، مايت، الذي أي؛ راالأعون،ا، الأول،؛ 

عليه،مدموا بارصنفلا به شمعتم ررإذا وقال؛ وسلم، عليه اطه صل الثي عنه ^^، 
ْتهاارفراوا نحرجوا فلا فيها وأنتم بأرض وقع ؤإذا 

قزرهما عل سابق الإسلام أن يبين أن أراد من بعفى الحديث، >؛ذا أحذ وقد 
منبلده ق الهلاءون وقع من مع إن وقال؛ الصحل(، )الخجر من اليوم الأمحلثاء 
لأنغالهل؛ لءكم ا-لهدا الحديث، -يذا الاستدلال ولكن الصحئ، الحجر هو الخروج 

منهانحرجوا ارلأ يقل؛ ولر منه؛،، فرارا منها ررلانحرجوا قال؛ وسئم عليه اطه صل الك، 
قولوكان حتى محمله لا ما الشرعثة انموص نحمل أن ينبغي ولا ،  ٠٠عتركم فتندوا 
عليهاطه صل رسوله أوعل اممه عل قالما تحتمله لا ما ٠^١٥١ إذا لأسا للأسلأم؛ الدعاية 
بصحيح.ليس هن-ا ؤيقول؛ العدو، ينقضه قد إنه ثم كلامه، عليه يدل لر ما وسئم 

كتابت ائي الن٣(،  ١١١رنم)يالطاعون، مات من قفل ق بات الجنائز، كتان أبوداويت أحرجه )١( 
مايرجىباب الجهاد، كتاب ماجهت وابن (، ٤١٨ )٧ رقم الستح، الكاءعل عن النهي باب الجنائز، 

عنهعا.اف رصي زيد بن أمامة عن .( y٩٦/ ٦١فم)ن و والطرة، 
السابق،الوضع ق ومسالم (،  ٥٧٦رقم)٩ الطاعون، ق يدكر ما الط_،ت كتاب اوخارىأ وأحرجه 
محه.اف رصي عوف بن الرحمن همد عن ( ٢٩٨مآ/ ١ رقم)٩ 



_ادةالإ4كتاب 

~مواءمنها بجّج لا بلدْ ل الطاعون وقع إذا الإنسان أن عل يدل والحديث 
فراوا.حرج كان إذا يصب~ ل؛ أم به أصيب 

فهليالطاعون، ^٠٥ ق الطاعون وقع الذي هذا أصيب إذا هائل• لوقال لكن 
•نحرج؟ أن له تأذن 

نأخذهؤإثإ الحديث، هذا من ناحذ.ه لر نحرج أن نمنعه إلنا قلنا؛ لو فالحواب! 
منفرارك ا،لجذوم من ررفر قال؛ وسلم عليه افه صل النبي أن ق العامة الأدلة من 

منبالطاعون أصسِ، من يمغ أن الأمر ول رأى إذا فهنا هذا، وأشباه الأسد® 
اش!رحمهم الفقهاء قال ولهذا مصالحه، ذلك ق رأى إذا بأس فلا أرصه س الخرؤج 

الناس،إل محرجوا وألا خاص، مكان ق به أصيبوا الذين ابيدام أهل محصر أن ررمحب 
العلبعلماة فيه الفقهاء وسبق الصحئ، هوالحجر وهدا إليهم®، الناس يدخل ولا 

العصر.ا ^ق 

نحرجأورام إنه قال! من ومنهم مند، فتاك عظيم وياء هو فالهلاءون إدل؛ 
معدوباء كل ق عام إنه قال! من ومنهم تعد.مه، حتى فيه وتنتشر لجلد، اق 

فثاك.

لهما أشبه بسرعة، ائهلك البعلن بداء أصيب الذي وهو ءالبْلون®، الثاف• 
شديدمعص أصابه الإنسان أصابت، إذا الزائدة فإن بالزائدة، يثمى ما أرى~ ~فيءا 

تعالاممه وعلم يرش، الحاصر الوقتر ق العل—، ولكن بسرعة، يموت ثم شديد، 
قبلعوجتح فإذا الحمد، ولله حدا، سهلا علاجها وصار يعلمون، يكونوا لر ما عباده 

انتهى.انفجريت، ؤإن عزوجل، اطه بإذن الإنسان ملم تنفجر أن 

)ا(أحرحهالإئمأحمد)آا/مآ؛؛(.



ىسىطو،اوثساء
̂ ٤٠٩_ثئن=^^=^=^=^=^=^=_ 

بالإسهالقديصاب الإنسان فإن الدائم؛ الإسهال البهلون من يقالت أن ويمكن 
منكل المملون نمولت وحينئذ الشهداء، من صار منه مات فإذا منه، ؤيموت الدائم، 

الثزعة.وجه عل بطنه ق بداء مات 

لأزهذاحدمث،الُرتىبنهرأوحرأووادأومذلأذإ؛ راالعرق<ا،أيت الثالثإت 
أفقهأي! الثواب، هذا بالغرق يموت الذي لهذا وتعال بحانه الله فجعل مرع، 

بالشهداء.

كانمواء مهلك،، السن، عليه ينهيم الذي أي! الهدمء، راصاحس، الراح؛ 
شهيدا.يكون فإنه بالزلازل، أم البيتؤ، بحثل أم الثسول، بكثرة الامدام 

لابدذكر~ ما كل ~بل الهدم عليه حصل الذي يكون أن لابد أنه المعلوم ومن 
الآكفاربلاد ئدمر التي فالزلازل بشهيد، فليس كافنا كان إذا أما لئا، ميكون أن 

منالآ-حرة ق لحم ليس كمار، لأمم شهداء؛ إمم عنهم! نقول لا أهلها وثمتل 

أهلهم؟.من مسعين ق هؤلاء يشنع هل هائل؛ قال فإن 
أظىولا شفاعة، لحم هزلاع أن أقلن ولا اف،، ّبيل ق المقتول ق هذا فالحواب؛ 

حصر.طر أحواف ق أراوحهم أن 
قدوكان الخفار، جهاد ق نو الذي وهو الأوه«، مسل ق )رالشهيد الخامس؛ 

الأحرة.وق الدنيا ق وهوشهيد العليا، هي اممه كلمة لتكون قاتل 
الأحترفالشهيد ولذللئ، الدنيا، ق لا الأجرة ق شهال.اء فهم مله الأربعة أما 

وجرحهالقيامة يوم ياق لأيه عليه؛ دمه محقي بل يغثل، لا الله سيل ق نز الذي 



اؤةالإمكتاب 

قيذقن بل أيصا، يكمن ولا آ، المت>كر ويح والريح الدم، لون اللون دما، سعب 
قتكفي افه سيل ل قل الذي وهذا شفاعة، الصلاة لأن عليه؛ يصل ولا ثيابه، 

وعلعليه الله صل النبي يمحل ز ولهذا عليه، الصلاة عن رأسه عل السيوف شفاعته 
فلايئألالمنان، يآْن أنه وهو• أحرى، نزيه له أن وسق أحد، شهداء عل وسلم آله 
منه.حصل ما يكفى لأنه ونبيه؛ ودينه ربه عن رْ قي 

كونفهل الحهاد، ق أصابته إصابة الإنسان؛_-، مات إذا قال؛ مال فإن 
شهيدا؟

وكمن،يمثل، أن محب فإنه موته ناحر إذا لكن شهيدا، يعثر نعم، قلنات 
•المعركة مكان ق يمت لر إذا عليه ويصل 

الشهداء؟من كون فهل المعركة حلأو نفسه الإنسان قتل إذا قار: قال فان 
الشهداء.من الله ثاء إن يكون نعم، قلنا؛ 

آلهوعل عليه افه صل الني لقول ظلتا؛ قتل من ت الله رحمهم العلم أهل وألخي، 
لئنيل ومن شهيد، فهو أهله دون يل ومن شهيد، فهو ماله دون يل ررمن وملم• 

الأربعة،بالشهداء يلحق هل كن شهيد، أنه ل صريح نص وهذا ، فهوشهيدا؛ دمه 
بالخامس؟.أو 

نحربمه)ص:«أمآ(.)؛(تقدم 
الديات،كتاب وااارْذيت (،  ٤٧٧٢رقم)اللموص، قتال ق باب السنة، كتاب أيوداودت أحرجه )٢( 

رقمأهاله، دون قاتل من باب المحاربة، كتاب ت اثي والن(، ١٤٢١رقم)ماله، دون قتل فنمن باب 
عث،.اممه رصي زيد بن ّعي،و عن ١( ٩ ٠ / وأحمد)١ (، ٤ •  ٩٩)

الإيإن،كتاب لم; وم(، ٢٤٨٠رقم)ماله، دون قاتل من باب ا.لفلالم، كتاب الخاري؛ وأحرجه 
اللهعمرورصي ين الله عبد رقم غره..، مال أحد فصد من أن عل الل-ليل باب 

ءنهإ،ءمحتمزا.



طسطلا1ضوا،
== ٤١١=ط=ك====^ٍ====ء==^== 

يلحقإنه قال; من فمنهم النه، رحمهم العلم أهل بين خلاف هدا ل الحوابت 
يصلولا يكمن، ولا يمثل، فلا اممه، سيل ق الشهداء حكم له فتكون بالخامس، 

شهيدشهيدا فليس الحي، هو وهدا الأربعة، 0ع شهيد إنه من ومنهم عليه، 
القتلإل تقدم المعركة فشهيد جدا، ظاهر المعركة شهيد وبين بينه والفرق معركة، 

ظلتاقتل الذي وهدا لدينه، ومزة اممه، لكلمة إعلاء القتل إل وتقدم باختياره، 
والأصليه، يلحق أن ينبغي فلا هدا، ممد لر نمه~ عن يداي كان ؤإن ~حتى 

الاحتيال.لمجرد ناركه فلا ميت، كل عل والصلاة والتكفين التغسيل وجونم، 

شهيدعل يقاس هل وحل عر افه إل الدعوْ ل مات من قائل؛ قال فإن 
الركة؟.

فيصرعليه، أواعتدي —مثلا— اعتيل إنيا يقاتل، ب لأنه يقاس، لا فالخوانم،! 
تي3تومفللوتا.

آشثنمن عثؤم أقم أنم ١^؛؛£ مع ت تعال اممه قول ق قائل؛ قال فإن 
الشهادة؟.أنولغ حمح يشمل هنا الشهداء هل ]الاء:وأ'[ ه ر(لثإدبي ؤألمدثن 

اممه.سبيل ق قتلوا ومن العلياء، هتا؛ الراد فالخوانم،! 

٠٠٠

ينني،خئكثجم،صصصبي،مح
الشهيدفخم؟٠٠ررماثمدوو وتلم؛ علته افه صل افه زئول ، Jiiماو(ث هزيزه، أف 

إد0أمتي شهداء ®إل هاو(ت ثهيد، يهو اممه ّنبيل ِفا ثقل من إ الله رمول، يا قالوا؛ 
وسمهوشهيد، افه ُئبتل ؤ، قيل ررس هال،• الله؟ رسول، يا هم قمى مالوا؛ لقل؛ل،ا، 



ارةالأمكءب  ٤١٢

الطنق مات وس مهونهيت، الطاعون ماتِفي وس مهونهتت، اف ّثبتل ماتِو، 
مال؛انه الخديث هدا ق أييك عل أفهد مقسم■ ابن مال، نهيدرا، مهو 

شهيد«ااا.

قالهأيصا وهلءا اف،،، نسل ق مات رروس وهى• مبق، ع، زيادة فيه هذا [ ١ ت 
شهيد،وفلان شهيد، فلأن تقولون؛ إنكم حن عنه اممه رصي الخطاب، بن عمر 

أوقتل من قولوات ولكن هلا~، تقولوا فلا أي! عل، قد "يعني• رحله قدأوقر ولعله 
فهوشهيداممه مجيل ل مات 

بدونالغزو— ق مات ~أي• الله سل ق مات الذي ونقوله؛ نسأل(، وحينئذ 
.أوالثان؛(؟ الأول،، القسم هومن هل قتال، 

الشهيد؛حكم له لكن كالعادة، ؤيكمن يعثل، أن بجب لأنه الأوله؛ الخواب؛ 
آمءث ئ؛تهء بمج ؤدس تعال؛ اممه وقدقاله افه، سيل ق يريدالقتال، حرج لأنه 

١[.• • ]اكا»: خثأئيه اجرأز وج أثوئممن يؤم ثم 

فهلآحر، يلد ق ول ثم للرزقا، طلتا بلد،، من الرحل حرج إذا مسألة؛ وهنا 
شهيدا؟يكون 

لايكونشهيدا.لا، الخراب: 

لأنوسيهه، ذهنه لشد ايائو؛ التعلم عل العالم إلقاء الحديث،: هذا ول 
السؤال،.هدا عليهم ألقى وملم عليه افه صل الني 

٠٠٠

٤(.٠ وأحمد)١/ (، ٣٣٤٩الأصدنة،رنم)و القط اب، كتابالكاح، )١(أ-؛مجهالماثي: 



ااو،سالاضاواء
== ٤١٣ٍنٍق_===ءء^ٍ==ًٍ=^^=^= 

ئهيل،عذ حالي، حدسا الوابطئ، سان بن الحيي عبد وحدسي - ١ ٩ ١ ٥ 
علأسهد ممم1 بن افه عند مال سه1ل1 مال حدسؤ! لب عترأف مثالة؛ الإسناد، -ندا 

مهوثهيد<ااالعرى راومن الخد؛ث: ^١ 3، زاد ١^ أيك 

نهي،خدنا 3_، خدشا ي، ^^١ ^٣، ن محي زعذم - ١ ٩ ١ ٥ 
تفيه وراد صالح؛ اي عى ممثم، ين الله عبيد أحملتذL يال،• حدسه• ول، الإساد؛ غدا 

رازاوغريىشهيد«.

ايى~يعنيت الواحد عند محدسا النكزاوي، عمن بن عامد لحدسا - ١ ٩ ١ ٦ 
مممالك،؛ بن انس ب، يال، ت مالت، يثرين، ستر عمصه عى عاصم، عدسا زياد—؛ 

ادلهرسول، مالا ممالات ماوت،ث يالطاءون، دلث،ت داJت،! عنزة؟ أيب بن قش ماث 
منلم<<.فو اثهادْ لرالطاعونى ذتج.' عاتنه امم4 صل 

ثدا■ءاصم،لب عن منهر، ين عئ لجدسا سجاع، بن الوئيد وعدسا٥ — ١ ٩ ١ ٦ 
الإنتاد،دمثله.

يريدإنإ سادة، وأما الزيادة، حده القدح حدا يريد لا )ازاد(< هنات قوله [ ]١ 
نمهكان إذا الراوي نيادة محرد لأن الكامحت،؛ نحالف ولا ثقة، اواوي لأن إثباما؛ 

منه.هوأرجح من يناورواية ألا بنرمحل مقبولة هي بل سدودا، يعد لا 



ارةالإمكتاب  ٤٤

شودمز؛سى؛س

بنعمرو وم،، ابن احإرثا شروق، ين هارون حدسا — ١ ٩  ١٧
اللهزئوو بثت عامريقوون بن عمته تجع انه قس؛ بن يإمه عئ ى عن الخاريث،، 

ه،محوؤ نن آنتكنثر ما لتم اإنيبمولت عل وم وتلم عليه اض صل 
^^محإ1لأإناكئةوم!ألألأاكئةلإمحا«ا"ا.

مؤكدةوهي الحصر، عل تدل والحملة يالمسة، الكريم للقرآن تقم هدا [ ١ ] 
وي٠اإل®.الامتفتاحمة، 

ارالث٠يااوةولصت الأية، هده ق القوْاريخي• ررألأإل وسلم• عليه افُ صل وقوله 
عهدق فالرمي ومكان، زمان لكل صالحة الحملة وهده وآلائه، الرمي تحلم المراد• 
والقنابلفزمنا؛الصواريخ عهدنا، ق غترالرمي وملم وعلآله عليه افه صل الني 

وملمعليه اممه صل الض من الكلام هن'ا تعم ولهذا قوة، وهده هذا، أشبه وما 
الكلممفاتح وسلم آله وعل عليه اممه صل ال؛ي أعطي وقد عام، لكثه خنصرا، 

نحنفهل الرمي هي القوة كانت ؤإذا ا، احتصارار الكلام له واحتمز وجوامعه، 
لا؟.أو الرمي، بإحادة مأمورون 

وزهنن آنقلنثر ما لهم ؤو١عنوأ قال! تعال افه لأن نحم؛ الحواب! 
وفيهالهم، اعده تتهلح ما كل أي؛ الأمر؛الأسته؛لاءة، تأكيد الأية! وق ٦[، * لالأنفالت 

محب.لا ينتهلاع لا ما أل وهو وجه، من تحقيق أيصا: 

ومسالم;٢(،  ٩٧٧رغم)لانصرت..٠، اليي قويا باب والستر، الجهاد كتاب البمخادتم،• اأحرجه ١ ل 
اداحال،رةم)ملإه/ه(.كتاب 



بابضلاممواسسوذمنيسداس

ئنص أني م، ائن خدي نن غ\و/0 - ١ ٩ ١ ٨ 
عثهافه صل اممه زئوو تؤنئ قال: عامر، بن عمه ض عل، \لي ض الخاوث، 

يلهو1نى هذم ينحز قلا اممه، ويكممحز أرصوذ، علبجم ررستمثح موو،ت وسلم 
اا.أنةمه«ا
،عىبكربنمحز،عئعمروjlJ^I-وحدسا0داودبنرشد،حدسا١ ٩  ١٨

i عئ م عن الخارث، ١^٠  ،^lJui>l Jاللهصل السل عن •^1^، بن عمه تمعن، : ا
بمثله.ونلم، عليه 

بنالخارث عن القغ، احمنثا الهاجر، بن ومح بن محمد حدسا — ١ ٩ ١ ٩ 
ءئ؛إفئمح،عامر؛ بن لعميه مال اللحمي ئمحا أف بن الرحمن عبد عن يعقوب، 

لإلأقمطُينوملاف
إنتذاك؟ ثنا ثءنة: لإئن قلت \مذ: لمْأةانه، اف4ُةيزط؛ ٍنز 

^^ئم1ا-أن:-ممض((لن.
اللهومن وهذا لهوا، ولو يرمي الإنسان أن الرمي؛ إحالة ومائل من t ١ ت 
فالعوض أحذ فيه جاز ولهذا عظيمة، مصلحة عليه يرب لأنه يه؛ المأمور بل المباح، 

افه.مسل ق الحهاد عل الإعانة من فيه )_، الئهان، 

لاشتغاللا تزكه أي: اورم علم ررمن وملم: عليه اممه صل هوله [ ٢] 
اممهأمر عظيمة مْ فقد لأنه آثم، فانه محه، ؤإعراصا يه زهدا تركه إثإ أط، هو بإ 

•٦[.ه]الأنفال: ننم، ماآنتظنثر لهم ؤوأعدوأ ققوله: تعال-٦١ 
معينة،لمدة بالخيثن الثعب؛الالتحاق يلرم البلدان بحقن ل مسألة: وهنا 



—ادةالإ4 كءب 
٤١٦

الحكم؟.فإ محه، رغبه الرمي ترك انتهى فإذا الرمي، هناك متعلم 

أنيجوز فلا بتعلمه عيه اممه ْس إذا عليه، واير والإثم غلهل، هدا الحواب! 
هوأهم.بإ يشتغل كان إذا إلا يتنامحاْ 

فهذائست4،ا، م علمه من راوذم الله! رحمه قوله وهو حطأ، فيها والرحمة 
يترك،الذي وبين( يني الذي بين، وفرق ^^،®، راثم الحدث! لأن الحديث؛ يهنابق لا 

به.فيواحذ الترك وأما العيد، به يواحذ لا فاكيان 

الماس،يفعله بالأحجار رمي أو واصح—، ~وهو بالسهام رمي إما والرمي، 
الهدف،نص يصيب فتارة عادية، بأحجار عليه يترامون ئم هدئا، يضعون حيث 
ومعين ما ينظر يصب لر ؤإن أصاب،، فقد أصاب فان حوله، يكون وتارة 

—قبلمبق فيإ الماس ؤيفعله هوالغالب،، فيكون الهل.ف؟ إل أقرب أتأءا I الحجرين 
العضلأرت؛ايفيد لكنه به، يتلهون للنزهة حرجوا إذا الرياصية~ الألعاب هذه تنتشر أن 

٠يدخل؟ لا أو هن.ا، ق يدخل فهل الهدف، إصابة أيصا ويفيد قوة، 
وأuاكلإياتهام، سو يجوز؛لأنهلأمعل فلا ^يه نقووأما 

يجوز؟فلا ايحذور حثي إذا أما ايحذور، يؤمن، أن بثرط•• بام،، فلا به 
واندمات.الرص،باوادفى و،الئر: ويدخل، 



لإمره«(نيخاهبما«ضظاسماضاّ 

ub؛.^
لإيثرهااضىلفهيم«

هالواتتعيد؛ بن وقسه ١!*؛^،، وآبوالربع منصور، بن تعيد ١—حدثنا ٩ ٢ ٠ 
مح،صوأهضي:ان،y خئت1نئاد-بج: 

الحمح،،عل ظاؤرين أش ئى طايمه ررلاثرال ت وتلم اشُعش صل اف< زئول ثاو قال: 
قتتث؛حدث j وليس كيلك®، وهم اف أم يأت حى لحولهب، من يفرهم لا 

رروهي:5دواك((لاا.

الخؤ®؛عل ^^ ٠١٤أش مى طائمه ررلأثراو وملم: عليه اف صل هوله [ ١ ] 
وعلعليه اه صل الئتي يمح، ب الهلادمة وهدم الاستمرار، عل يدل ارلأثزال® الفعل: 

أوالعراق، ق تكون وقد الحزيرة، ق —مثلا— تكون فقد أمحللق، بل ْنكانرا، وملم آله 
مكان.أي ق أو مصر، ق أو اليمن، ق أو لشام، اق 

ثابتةهي بل خيلهم، من يفنهم لا الخى عل ءiاهر٥ طائفة يوجد أته المهم: 
الطائفة:هده وعلامة منهم، ؤإياكم محعلني أن اممه أل نالخذلان، هذا يزعزعها لا 
وأصحابه.وسلم آله وعل عليه الله صل الني منهج عل يكونوا أن 

سحانهاممه أمر 'قدللت،،؛ وهلم افه أم يأئ راحص وملم: عليه افه صل وقوله 
ثرارالخلق،إلا الأرض ق لايقي حتى مؤمن كل ص مبقى ينح تثب أنه وتعال• 

الساعة.تقوم وعليهم 



الأم__ااةضا)، 
===٨١٤==^==—ءصء_ٍ_ًً=ن=_=

نمر،ابن وحدسا )ح( وكح• حدسا سبه، م بن بكر أبو وحدسا — ١ ٩ ٢ ١ 
عمرم ابن وحدسا )ح( حالي• أيي( بن إنهاعل عى كلامحا وعبلة؛ وكح، حدثنا 

عنص، عن إنهاعل، عذ المراري-؛ تزواذ حدثنا لة-؛ -واللفظ 
أمتيمن قوم يراث، ءرئن I بموو وتلم عليه افه صل اممه رثوو نمنتؤ ت قاو المعينة، 

خم:أهاماهوىامحوناو
عنإسقاعيل، حييتي آبوانامه، حدسا رابع، بن محمد وحدسيه " ١٩٢١

وتلمعاثه اش صل اض رسول تمم، يقولت شنه بن الغيرة تممت، قال،؛ قيس، 
تواء.مرواف حدسث، بمثل يقول؛ 

ينبمار؛قاَلأ:طكامحدينبج،
عثه١^ صل ١^٠ عن تئزة، بن جابر ض حنُت،، بن سناك عن شب، حدثنا 
ئقومحى \,1ثكوأ مى عصابه عليه مائل ئاجا الدين هدا ُال•"لنبجخ انه وتلم 

الئاظ.

^ش،ثطاجينض،قالأ:طكائاج
يقول!اممه عد بن جابر شؤع انه أحيرتمح؛اآيوالرم؛ جريج• ابن يال، يال،• محمد، ابن 

علبمايلون أثنح، بن طائمة ررلايرال يقول• وتلم عليه اض صل الله رسول، سمعت، 
المامةا<اإا.يوم إل ظاهرين الخمح، 

ؤإمارة؟سلطه لم يفيدبأن هل ®يقاتلوزا، وسلم! عليه افه صل قوله [ ١ ت 
حمثا،وعد لكث، القوي، يقاتل قد الضعيف، لأن هدا؛ عل يدل لا فالخواد-حت 

وفاته,بعد ومنهجه لمبدئه الفلهور يكون وقد حياته، ل يفلهر قد ان والأت



خالفه«ااايضره«اV nj اسق، ظايثميذض ا«اني أءلائفة»ن  Jlpتولده؛ااآلآ باب 

زمن،كل وق وقت كل ق ستمر الخهاد أن رربماتلون® قوله: معنى وهل 
زمان؟كل ق الله سبيل ق نحاهد طائفة هناك يوجد أنه بمعنى 

منؤيفلهر ضلال، عل العصابات بعض أن الأن الواقع لأن لا؛ والجواب• 
لطائفةالوصف وهذا شل، وحنثها رأثبما ثتصر أن لأجل إلا تقاتل لا أنيا حالها 

علالتي الطائفة وهي وأصحابه، وسلم عليه الله صل النمب عليه كان ما عل تكون 
عليه.وهوالمدرة مهم؛ ثزط وله القيامة؛ يوم إل مانحي الجهاد أن ولبملم الحق، 

هه ء 

مئزام،طكاهمئمة،صتيلإض
يقولتالنس عق معاونه سمعتا قاوت حدثه؛ هانئ بى عمي أف جابر؛ بن يزيد ابن 

خم:اقمالهيممحدنيض«•
~جعمر حدثنا هشام، بن كشر أحآرئا منصور، بن إنحاى ١—وحدثني ٠  ٣٧

يكزسماف م بى معاويه سمعت، هال! الأصم، بن يزيد حدثنا ؛ — بزقاق ابن وهوت 
علتهاممه صل الني عن نوى أنتعه لمْ وتلم، عليه ١^ صل الئل عن زواة حديثا 
افصيرد ررمى ت وسلم عليه افه صل الله رّول قال ثالت عإرْ؛ حد>سا منمْ عل وسلم 

علظايرمح( الحث، عل بمالوذ سم؛ر، ثى عصابه ولاثرال الدين، i، بممهه ^١ به 
اكاةة((اا؛.سناوأهلمإلينم 

الأول؛ايملة وأما الحدسثح، هدا من الأ-محر اشلر عل التعليق سبق [ ١ ] 
وجل!عز اض قال كإ الفهم، معناه! فالفقه الديزا؛ ق يثمهه حيزا به اف يرد ارمز 



كتاب
 =_٤٢٠

الدين!ق بالفقه والراد تفهمونه، لا أي! ]الإّراء:؛؛[ ثمءحهلمب< ئممهؤث ب
اصهللاحهو كإ العملثة بالسائل ثنتص فلا وفروعا، أصولا افه بشريعة الفقه 

فمعنىالأكثر، الفقه هو والتوحيد العقائد علم إف بل عام، هو بل الأصولي؛ن، 
فإذاقيء، وكل العملثة والأمور والتوحيد العقائد علم ق أي• الدينُُ رريمئههِؤ، 

بكأراد تحال اليُ أف فثاءل، الدين ق وممهك عليلث، ْس قد وحل عر افه رأيث، 
حثرا•

قفقيها يكن، ل( علم با يصل ب م، لأن علم؛ با العمل الدين؛ و الفقه دمن 
يكونوأن العلم محرد أما ورسوله، به اممه أمر ل، التنفسي يستلزم الفقه إن إذ الواغ؛ 
اجلرادبل بالحديث، هواراد ليس لكنه خر، أنه لأسلئ، فهدا كتاب، كنسخة الإنسان 

العمل.ْع الفقه 

وحل.عز ض الإرادة إساُت، الخديسث،! هل.ا ول 

اممهدين ق ممه ازإذا الإنفإن وهوالفقه، الإرادة، علاماين، إسات، أيصا! وفيه 
خوا.به أراد تمال الله أل علننا 

اا1.ين«ق حتراممهه يه يرداش ااس وملم؛ عليه اض صل قوله قائل: قال فإن 
الدين؟.ق يفمهه لا خرا به الله يرد لم من أف مفهومه• هل 

المراديقال،! أو له، عموم لا المفهوم يقال،؛ أن إما لكن مرادا، ليس لا، قلمنا؛ 
كانإذا ~لأملثط~ خر ففيه الدين ل فقيها يكن ب من لأن اكللق،؛ الخثر همتا يالحثر 
مسلإا.

-؛وأوأو



٠خالفهم ض لإيضرهم العق, على ا،تني ض طاممت تزاو ه؛،الأ تولم باب 

;ن ٥١جث ئر ^jiL م، ;ن ١^ جد ئن أيث حوم - ١  ٤٩٢
اوحمنئنعد حدش جب، حدشيزيد.تذي افارث، عمروبن حدسا وف، 
العاصن؛بن عمرو بن اممه عبد وعنده محلي بن منلمة عند قال. المهري، سنامه 

الاياهؤ، م افلق، ث>او ي صأب لائوم اه: جد ممال 
ممال!ه^1^، بن عب أمو دلك عق >ئلم سيا ع1نهلم، زده إلا يدعوو 

ممثآنا وأما هوئننأ، ت عب ممال افه، عند يموو ما انمع أ عب منشه:ثا 
علمايلوو أمتي من عصابه ثزاو ررلأ مولI وتلم عليه افه صل اف رثول 

عقو>ولم الثاعه يأسهم حس حالثهم من بمرهم لا لعدوهم، ماهرين افه أمر 
الخرير،نز نقها ا4ك كريح افُرثئا تث P إ أخل اه: جد محقال ذلاك«، 

الثاس،شرار ينمى ثم همته، إلا ^^١^؛ من حنة مثمال ينه ق منا ورث]ئ هأد 
\ذث\ةأ}موم عنيهم 

أمرين:أحد عل الثاعة<ا يام 'رإل هوله: فثحنل هذا وعل [ ١ ] 
قيامته.قائى مات من لأن موته؛ الئاعهاا يراد؛١١قيام أن الأول: 
أنالعص: ويكون بالفعل، قيامها لا قزببا، اوشاعه« برريام ثراد أن الئاف: 

اظقشرار عل تقوم فلا الساعة وأما الخير، فيه يكون يوم آخر إل تمث ي امرهم 
ياممه.والعياذ بدين، يقنون ولا إقا، يعبدون لا الذين 



ارةالإمكتاب 
^^^=_^^ً_^=^=^ًت== ٤٢٢

يمحأ،صئاثئيننيشصم
لايراو١١وملم؛؛! عثه افه صل افه زئوو ئاو  ijiiوقاص، ش بن نعد ص عثأف، 

الثاعه«اموم حص الخؤ عق ظايريى الثرُب أهل 

أهلالشرق أهل لأن الشرق؛ لأهل بالمة أي: الغنم« ررأخل قوله: ]١[ 
فلوؤإلأ بي، نهتا والشرق فالغرب، ثعود، ؤإليهم الفتن، ندأ متهم والفتن، الثر 

هدهبالغري،أ الراد ولكن أمريكا، إل يصل أن إل لشينا الإمحللاق عل بالغربظ أحدنا 
افصل أحرالني الني، وغثرها كخراسان الشرق لأهل بالنسبة غري، لأما الحريرة؛ 

ا.ائiرقر تل من تاق الفتن أن وسلم عليه 

كتابت لم وم(، ٣٢٧٩رقم)وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخارتم،• أحرجه ، '١ 
0 ٩ • )٥ رقم المشرق، من الفتة باب الفتن،  /Y  )محهإ.اش رصي عمر ابن عن ٤

عنه.اش رصي عود مأي عن ( ٣٤ ٩٨)رقم النافح، باب المتانح، كتاب اJخارىت وأحرجه 



اسيقف، مذالت|ريس واص، السم ق الدواب •>اءاةسست باب 
٤٢٣__^=^_ن=^==ً_^^=^ٍ= 

اتطبيقفى اصبيس عؤ اثرواش في اسواب باب«واهاةثهة 

>ب،كجم،صصصسصش
يأعطواالخصب ت\ؤئأن ررإدا ونئ؛ا: عثه اف صل ، ١٥١زئوو محال د1لث ٥^^٥، 

مضامحاامح،وإذا>ثا
الهناأ;الض(اا".ئأنى قإي الزق؛ ئايقتوا.الم 

حتىثيء، لكل شاملة الإسلامية الشريعة أن عل دليل الحديث،؛ هذا ق [ ١ ] 
والغربوالنصارى اليهود -الأن- يمخر التي العجم الهائم حقوق تراعي إما 

فإذا١^١^؛، ق الإنسان لحقوق مضثعون وهم الإنسان، لحقوق حاففلون بأمم 
•امحوالهم وكدد>تا أما وجدمت، امحعالهم واملّتا 

ولحقوقبل الإنسان، لحقوق الحففل بغاية تكمل محي الإسلامي الدين نقول؛ نم 
الإنسان.غر 

ق~أي» الخصّب، ق سافروا إدا أمم ومنم عليه الله صل الثي أرمد فهنا 
ترعىومحعلوما يتاثون، ؛حيث، الأرض، من حظها الإبل يعملوا أن والعشء_ا~ الربح 

دهي،تممح(•
ءاثرثغدآ وأمد ءؤ تعال؛ الله محال كإ الحدب، —وهي؛ الثنة ق سافروا إذا وأما 

ثمبرعة، العلريق تقطع أن أحل من محلينرعوا؛ [—  ١٣• ه السيث محبمون 
للهائم.ية بالنهدا تشح، 

راؤإداوسلم؛ عليه اممه صل النبي يقول وحمايته، الإنسان لومحاية ية بالنكذلك، 
الشإل،اليم؛نوعن عن يكونوا الاس، طريق أي: الهزيل<ا ماجتيثوا 



اخالامكناس 
ً—__^^=^^_=ض===ً ٤٢٤== 

إلهاتأق الطريق فإن بالليلا'، الهوام ررمأوى بأنبما وسلم عليه القّ صل الض وعلل 
مىفالهذا الرزق، تلتمس فتأكل السائرين، من به مرميا شيئا نحد لأما بالليل؛ الهوام 
الهلريق•ل اليت عن وملم آله وعل عليه اف صل، الني 

يشعرولا أحد يمز فربيا الماس، يطرقه مه~ اّ~عل فالطريق وأيصا 
J«_.لما با 

الأنالطريق لأن إلحاحا؛ وأشد أشد الطريق نحب الحاصر عمرنا ول 
ابعدأيقاث نقول هنا بل يوقفها، أن ان للأنيمكن الي كالإبل وليتر ميارامتؤ، 

أربعليه ورب،انحرج الخهل، عن فيخرج قائدالسيارة، رب،اينعس لأنه الطريق؛ عن 
٠عنها هينحرف غثرها أو 

عنسعد أن الإنسان عل محب وأنه بالأمس، الشاؤع عناية عل دليل هذا• وق 
الأخطار.كل 

٠٠٠

.؟-َُْ َءثَ,يََُُِْ  صمحثي.-، \ت :ض: ١^ صد لحدتا نعيد، نن ي م - ١  ٩٢٦
ارإدانادزمئالت ونلم علة ، ١٥١صلر ، ١٥١رئوو أف أبائريره؛ ض أبيه، عى مهيل، 

نمها،-يا قادزوا الثنه تامحزمِق ؤإدا الأرض، من لحفلها الإئل الخضم، ِفي 
بالض'ااالالهوام الثواب،وثأوةا ءى هإبجا الزيئ؛ قاجسوا >نئم يإذا 

إذالأمم المح؛ يعني• يميهاُا ما رُثاؤروا وملم• عليه اينه صل قوله ]١[ 
دقستاإذا لكن إليها، المح وعاد الإبل، فامآراحت، برعة، البلد إل وصلوا أمرعوا 
يرولا•الخ من فيها ما فإن مرعى فيها ليس الأرض أن ْع ؛^^، ٠١ما 



^ابشاس«اصضاصريسشاصق
٤٢٥===دٍ==^==^==ش===ٍ== 

أنهوسلم عليه اممه صل الني عن الحديث ل ورد قائل• قال إذا وهنا 
ررفانالآ-محر؛ الحديث وق ٠، الدلحةاار من ومحيء والروحة االثن«وة ءاستعينوا محاوت 

الحإلحوادث وجود ْع هدم أيامنا يثمل هدا فهل أ، بالليل؛ار تطوى الأرض 
والسيارات؟.

منحصل وما السيارات، آلاف الخط هذا عل مشى نقولت أن فالحواب 
كله،الليل وليس الدلحة،ا، من ررومحيء فيه؛ فالحديث وأيصا نسبثا، فهوقليل حادث 

الليلآحر ق ينزل كان بل كثه، الليل سر وسلم ءاليه اممه صل الرسول كان وما 
محيتريح•

٠٠٠

(.رقم)٩٣بر، الدين باب الإيان، مماب البخاري: (أحرجه )١ 
(.٢٥٧رقم)١ الدلخة، ي باب الجهاد، محاب أبوداود: )٢(أحرجه 



ارةالأمكناس 
tn _ٍ=ء==^ءٍس==ء=^ء_^==ش

صة؛ذسمر 
بندقفنإءسفله1ض اننسافرالى 

أويس،م بن ؤإسإعل ينثن،، بن منلمه بن افه عد — ١  ٩٢٧
حدساداووا1 تعيد؛ بن وقتيبه ئزام، م ين ومنصور الزهري، مصم( رآبو 

لأل:ئث،وةاِلإ،:خدئلأ،
ءالثمقال؛ رنثم عثه  ١٥١صل اف زثول أة مينْ؛ أي عى >تل؛آ-< أي عى ئس، 

مذثبمته أحدثم قمى قإدا وثزابك، وطثامه ثومه أحدثم يذغ اوعدادسا، مذ ئفته 
٣٣قال: س«؟ يكتيزإل زخهه، 

الإسلامي.الدين j التفة الئ>ة من الحديث هدا [ ١ ]

ليسالتداد_ؤاا مذ قطته ااالثهم ت وملم آله وعل عاليه افه صل الض وقول 
فهوواقلم، والمج، النفس عذابح الراين لكن العقوبة، عداي، هنات المراد؛العياب، 

ومزبه.وأكله نومه الإناف يمتع العن>ابإ؛ من قهلحة 

يضولا أي؛ أهله® ملبمجلإل وجهه، مذ ئبمته أحدؤم قثى ءامإدا وقوله؛ 
الميوصفه الذي الوصف، هدا فهل غريتا، صار السفر ق بقي إذا لأنه لفر؛ اق 

هدا؟يومنا ق حتى أو بزمنه، حاصى وصفح وملم اله وعل عليه الله صل 
لكنونومه، وشربه أكله من يمنحه لا قد هدا يومنا ق لكن الثاف، اُبموابإ؛ 

منقهلحة فالسفر الأرض، ق تأس3ل حتى محلق فانه لوسافر حتى ثلما، يبقى 
،.العدامح



قضاءقاسبمد اهله الس1فرإاى تسيل اسرسةنياسابواتباب باب 
٤٢٧===^ً==ً==^^ء==ء==^=^ءٍ===ص 

االدْ؟.غثر ق المقيم يثمل الحديث هذا هل هائل؛ قال فإن 

فيرجع.حاجته قفى إذا آخر بلد ق المقيم حتى نعم، ةالحوابت 
وعندأهله ق دائنا يكون أن له ينبغي الإنسان أن عل دليل الحديث! هدا وز 

حواتجهم•ويقفي ؤيوجههم، ويريهم، حم، ويأنس به، يأنسون أهله، 
ؤيدعونسالون، ولا أهليهم عن افرون يأٌ،م ْن الناس يعفى يفعله ما وأما 

وشمالايمينا أويثتتومم وأهليهم أولادهم ويتركون اممه، سيل ل خارجون أثيم 
مراعاةلأن عفليم؛ خهلآ عل وأمم اممه، دين ل فقههم عدم عل يدل فهذا 

قيقال- -كعا نحرجوا أن من أول والأص الحوائج وقضاء بالتربية والأولاد الأهل 

افه،سيل ل هوالحهاد ليس أنه ت بجعتي حما، الله ميل ق ليس خروجهم أن عل 
وإرشادهم.الناس وتوجيه الخثر، إل الا-ءوة ق خثرا فيه أن لأمك لكن 

الأقارب،عند أولادهم ويثقون نحرجون أنبمم بعضهم عن مع ن إد،ا 
لفعلواجتا ترك هذا لأن عظيم؛ غلهل. وهدا فميعون، أهلها، عند والزوجة 

تح_،—.مأنه ملم —إذا تحسإ م
أنينبغي لاثك— الحق يريدون —لأمم هؤلاء إخواننا ننبه أن ينبغي فلهذا 

هذاتفرج أن لأجل أهله؛ الإنسان يضيع أن نحون ولا غلهل، هذا أن عل ننبههم 
سقتليكفي من به قام إذا كفاية، فرض الله إل الا.ءوة ق الخروج هذا أن هع الخروج، 

عنالاقين•

ءندْلكن زوجة، ولا أولاد عنده ليس الحلم ءلال-إ كان إذا قائل؛ فال فإن 
هذا؟.ق يدخل فهل للعلم، للسفر وذهب، ويرعاهم، يكفلمهم والداه، 



ارةالأمكتاب 
٨٢٤^

منبلده ق عنده وليس باللازم، يقوم من عندهم دام ما بل لا، ءالخوابت 
بأس.فلا العلم محللب ق رغبته يئبع 

فهلّءا، لغرض بل شرعي، غرض لغثر يسافرون الناس بعض مسألة: وهنا 
بالفخ؟.تطالب، أن للزوجة 

لرإذا بالمسخ تهنالب أن لها نقول؛ فقد تفصيل، إل تحتاج المسألة هدا الخوايج؛ 
عندهاكان إذا المشكلة لكن ثئمهإ، لا الغلهر، خفيفة وتكون منه، أولاد معها يكن 

وفسخت،بالفخ، لها قضت، الحكمة أن وقدر الفخ، طلست، إذا فهنا أولاد، 
هدهففي أولادها، ق يراعمها وحينئذ الزوج، عل جترا الفخ هذا صار الكاح، 

بلفقط، العلمية الفلرية الماحيق من المسالة إل الإنسان يتقلر أن ينغي لا ائل الم
الأمر.يكون وماذا لالعواق_إ، ينفلر 



طبمائاسرية-وماسملدلأ-موردنيسر
٤٢٩.ٍءٍكٍ_ءكء——ٍ———ٍ_^ً 

ليلأ--وموالدحوو الطؤوة اهوامؤ باب 
نموص ورد لني 

عنمث1م، ض هاروو، بن يزيد حدس! نته، م نن ثكر أنو حدثني - ١ ٩ ٢ ٨ 
علنهافه صل افه رسول اف مالك؛ بن آنس ص طلحه، بن اممه عني« بن إنحاى 

عثئه.أو عدوه يأمحهم وكال ؛؛٨^، !^ ٠١يطرى لا كال وملمم 
حدساعندالوارث، الصمدبن عند حدسا حزب، رهبزبن وحدسه — ١  ٨٩٢

افهصل اتير عن ماللئج، بن انس عى طذةأ.< ( jtبن اف عند بن إنّحايى حدسا محام، 
^يم،ث؛تيمحئال:كاللأ:ذخو.

وحدسا)ح( تثار. أثوثا هئن>لم، حدسا بن إسإعيل حدسي ٧- ١ ٥ 
نيٌ،صه،ضامح،صمحين

دهتناا1ل.سه ددمنا ئلمإ ، ^١٥ونلمِق علنه ^' ٥١صل اممه رسول ْع كثا محال• عنداإ؛ه، 
وتشدرا1ئهئوازنخله-أي: فقاَل: ^، 
اكه«.

نثار،عذ منبه، حدسا ١^^، عند حديي المنى، بن محمد حدسا ٧- ١ ٥ 
لتلاأحد'كم مدم ّإدا وسلم• علنه افه صل اممه رسول مال مالت جابر، عن عامر، عى 
وممتشطالمشبه، تشد حى طزوما؛ أقله ( jNjtjملأ 

حدساشمه، حلسا عثادْ، نن زوح حدسا حبست،، ئن عض زحدسيه - ٧ ١ ٥ 
الإنئاد،ه..بما^١;^، 



ارةالإمكتاب  ٤٢

اينبم؛هممطىمم-م:
عيافُ صل اف ونول ش قال؛ اض، عبد بن جابر عذ المحن، عن عاصم، عذ 

ظايأو:اقأهؤودا.
الإسناد.-ندا سنبث، حدسا روح، حدسا حيب، بن عش وحدسه ٧" ١ ٥ 
محارب،،عذ نمياف، ص وكح، حدسأ شيبه، ش بن آبوبكر وحدسا ٧" ١ ٥ 

لئلاأهله الؤحل يطزى أو ونئم علئه ١^ صل الله ننول نش هاو! جابر، عذ 
بمئياأن:كشص.

-^١شمان، ^^١ الرحمن، عبد حدسا اثى، بن محقي وحدينته ٧" ١ ٥ 
أنم: لا، أم اف0ث، ِفي نذ( أذري لا شمائ: قاJ اوم: صد ئاJ الإض؛ 
•بمحم، أن بجنوثم 

طكاممينبج.)ح(ثطكامماض
افصل ١^، عن جابر، عن محارُت،، عن ئعئه، ^^١ •^;*١: قالا حدثنابئر؛ ^١^، ١^ 

^بييمفئن::سنمأنمحميا'ل
أطالإذا -ولابق الإنسان مافر فإذا الشرعية، الر>ة من الحديث، هدا [ ١ ] 
ولرلزوجها سهنا ب ارأة تكون فقد يباغتهم، لأنه ليلا؛ أهله بميم لا فإنه العتبة" 
لهم.نحون فيه وهد.ا عانتها— تحلق لر ~أي• تستحي ولر ثعثة، هي بل ممتثط، 

وقبأس، فلا ليلا بميم أنه علموا إذا فإمم العلة؛ هي هلْ كانن، ؤإذا 
أوالكتاباتر،الهواتف،، بواستلة الغاسخ، بميم متى الاسين1م غالب، الحاصر وقتنا 



٤٣طبمالأاموة-وماسملكلأ-محوردضض 

معيدور فالحكم الفلأنية، الليلة ل سعدم أنه يعرف من أو صديقه محمل بأن أو 
عكه.

لأنهؤيهلرقومم؛ أهليهم، إل الليل ق ُالط1دراات، يأتون اليوم الناس نرى ولذا 
ينبغيلا أنه عل دليلا يعلته الخدث هدا فيكون يأتون، موف أمم بلغهم قد 

•ذللئ، يبلغهم حتى ينتفلر بل عليهم، القدوم ق أهله يثاغت، أنه ان للأت

بجرونبعوثا يرملون البلد قدموا إذا المسافرين أن السابق الرس ل وعهدنا 
ظنهمعل أويغلب يعلموا حتى البلد يفلاهر ينيخون وهم سمدمون، بأمم أهليهم 

عليهالله صل النبي من النبوي التوجيه هذا عل بناء وامتعدوا؛ تهيئوا قل. أهلهم أن 
وسلم.آله وعل 

ينهىفهل الغيبة وتتحد الئعثة تمتشقل أن هي العلة كانت إذا قائل: قال فإن 
عنإتيام-مماوا؟•

النيعهد ل خصوصا سرعة، تعد تأن يمكن النهار ل لأنه لا؛ فالخواب! 
فيشيمفللم، الليل وملم عليه اف صل الني عهد ل لأنه وملم؛ عليه اف صل 
*بسرعه ان علها 

يباهمءأن للأسان يتبغي لا وهوأنه هوأعم، ما الحديث هذا هن نأخذ ورثإ 
كاحتى عنه أويتعام فليتوقمح يكرهه ئيء عل رآهم إذا بل يكرهه، ثيء عل أهله 

والحبة.والألفة المودة يل.يم الن.ي هو هدا لأن يه؛ علم يإ 
يكونأن عئجلون فإمم يوبخهم لر ؤإن فإنه عثراتهم ق الفرصة انتهز إذا أما 

وقعءلءثرا:امب

نه



ارةالإمكتاب 
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قجاء ولهدا أهلك؛ عثرات عن الإمكان بقدر الطرف يغص أن فالمهم؛ 
وسلمعليه الله صل المب أن حن~ ~وإستاده عنه الله رصي عود مابن حديث 

وأناإليكم أحؤج أن أحب فإل شيئا؛ أحد عن أصحابي( من أحد لألابمني قالت 
تلماثنراارُ

وثوفيقهثعال افه حمد التامع المجلد يم 
ُِءُ العاشؤالمجلد وحل عر افه يمشيئة ويليه 

الصتدوالدبائحكتاب وأوله 

توالرمدى، (، ٤٨٦٠)رقم الجالس، من الحديث رفع ق باب الأدب، كتاب داويت أبو أخرجه 
(.٣٩٥وأحمد)ا/ (، ٣٨٩٦رقم)الني.، أزواج قفل باب، ايام،، ياب، 



^،١٣١،هرس 
٤٣٣

اثموائدفهريس 

واتسواتجهاد كتاب 

الهسةالفانية 

٥. بلغتهم قد الدعوة لكنت إن إلا الإغارة قبل الدعوة نحب 

٨واهمية الحس بع، الفرق 
٩التقوى تعرض ق قيل ما أ-م 

٠١ علثته عل ^j، بالوصف، الحكم تعليق 
٠١ وحكمه الغلول، تعريمؤ 

١٠معاهدة هناك كن لر إذا الكافرين خد١٤ بجون 
١* وحكمه العدو، متل التمثل تعريف، 

٠١ بعده........................... وما ا،لويتح قبل ما العدويثمل بمتل التمثل نجريم 
١١ذلك بما ضلوا إذا بالكفار التمثل يجوز 

١١...بتا؟ يفعلوته لكنوا لما اويا مذللث، يكون أن يشترط فهل بالكفار التمثل جاز إذا 
١١ ................ أمراؤْ؟ هم يالمسلمين يمثل الذي أن بالكافر«ع التمثيل جاز كيف 

١٢بيين لالكفار من المغثر الولين. يمثل لا 

٢.١ ٠ ٠ ؤ . ء.٠ ٠ ّ ّ..... ّ ّ ّ.. ء ء... أولادئ؟.... يمتالون لكنوا إذا الكفار أولاد قل يجوز هل 
١٢عدوك٠ا لميت، راؤإدا الني.ت قول( ق لهليفة فائدة 

إسلامهملطلب ؤإنإ وغنيمتهم، لقهرهم ليس الكفار قتال، 



ا1اكتابفهؤيس 
٤٣٤

٤١ والقيء الغيمة  Cjyالفرق.
١٤ا-لزية تعريفا 

١٤الأمإء عل الشرطة دخول)إن( 

١٥القدرة...........................يشرط لكن الكفار، بلاد إل الخيوش بعث يئ/ٍع 
١٥الحاجة................إل مرده السرايا أو الحيوش من الإمام يبعثه ما محير ل الدار 

١٦اممه....................................بتقوى الحيش أمثر الّكا أٌر ل السبب 

١٦الغزو عند اف باسم البدء ينبغي 

١٦.........التذكر..باب من الإخلاص عل عنهم الله رصي المحابه الّك،. نّبيه 
١١^الكفر هو الكفار قال سب، 

الذيذكراللففل أويكفي بدلك،، يصثح أن الإسلام قبل عمن الكف، ق ينرتل هل 
١٧علذللن،؟ يدل 

١٨أممعلاكلأئة تأمم الأم من الحكمة 

١٨........................الدولةلدى يعملون الذين العنال هدايا الغالولت صور من 

١الحرب........٩ ى له رأى لا الذي الكتم والشخ المرأة، القتل: تحريم ق الوليد مثل 
ليسوأنه الية، حن منه عالمنا إذا مطلما أملم إذا المشرك عن الكف، محب 

٢٠جارتا 

١٢ الفيء من ينطون فإنبمم أماكنهم ق ايادية أهل بماء للناس الأنفع أن الإمام رأى إذا 
١١٢ الحمى وخمس الثلء، مصرف، الفرق؛؛ن 

١١٢ الكتابيين غم من الحرية أخذ حكم 
٦٢ ١٢صعيف، قول كتاُت، شبهة الجوس لدى بان القول 



،،رساوغواذد|

الإسلام...................للكافرعل إعانة وفيها سفار، إذلال فيها الحزية 

٢٣الخزيةراجعإلاجهادالإuم مقدار 
٢٣فعل أي محي بربه الإنسان امتحانه أهمية 

قتالهم،الحمق فمن يقدروا لر فإذا قتالهم، عل القدرة الكفارت قتال لوجوب، يشرط 
٢٣ذك بمثل الشريحة ولاش 

٢٤..............................محهاوالشراب الهلعام ومغ الحصون، محاصرة تحوز 
..ء..؛لألألأا؛آذللئ،؟ جاز فكيف للكفار، تحالد_، القلاع محامحرة ق قال: عئن الحواب 

وهذاثيء، منه الهلرفين ق ليس فيإ التفضيل اسم امتحإل العربية اللغة ق يجوز 
٢٥^ر 

٦٢ ٠ّ ٠ّ ّ. .......... اممهحكم هن.ا اش، ثئ هذا به• يفي، فنا بمول أن للمفش ينبغي لا 
١٢٧ ١ ١ ١ ١ ّ...١ ّ... ّ ّ ٠ّ ّ .٠ ّ..٠ ّ. هل.ا عل وشواهد الإسلامية، التريمة ق الاجتهاد يجوز 

عثر.......................A^الثاف اليوم ل الزوال قبل الحمرايت، رٌي حول مناقشة 
٢٨الأوقاف....وئئار والأوصياء، الوكلاء، ذلاوث،ت ومن فاحء؛لأ، اجتهد إذا الإنسان ياثم لا 

ّ..؛؛؛..ّ..ّؤ............ّا،آالمسالم بمدب كان للأسرالكافرالذي المسلم قتل حكم 
٢٩٠...........................أمراهم؟ نقتل أن لما محوز فهل أمرائ، الكفار قتل إذا 
٣٠........... .٠ ١ ّ .... ٠٠٠٠٠٠٠ذللثح.وكيفية النضر، وترلث التبشير، الثريعةت قواعد من 

هديمن ليس قصر وقّتج ق حال أفضل عل النامن كون ؤإرادة والتييد التنفير 

٣٠الكونية تعال اض ئنة من ولا الك،.، 

ماالاتفاق لأجل محيه تما واحد كل يغص أن الّم، ثه أمر الذي التْلاوع معنى 
١٣ ......ّ. يقول............. ما عل يوافقه أن المراد وليس مسلغ، وله محة هازا ق دام 



الكتابفهييس 
=====ص=دص==^===^ص^ص ٤٣٦

ركعةعشرة إحدى عل والزيادة الفجر، وقنوت ملة، الحهربالبالتهلاوعت أمثلة من 
٣١رمضان يام قق 

فيهااحتلفوا الذين القوم وقصة هذا، ق والتثدد الصلاة، ق القيام ق اليدين وصع 
٠٣٢>،أفرشا 

٣٣الئنة؟ يكرهون الذين ْع الداعية يصغ كتف 
فلواكلأسإذالمسلذلخ،؟....„ب......آمالفجراذا هليقنتفيصلأة 

٣٣.. إليهم؟ حاء الذين الناس يقبل، لكي حماعي دعاء ق الصلاة بعد الداعية يدعو هل 

٣٤الدعوة أجل من المحرم فعل 
٣٤الاجتهاد ائل الإنكاروم

٣٤..................القنة؟ هي أما يقلن بدعة عل الذي العلم طالب مع نصنع كيف 
٣٦الذنوب كبائر من الغدر 

٣٦.................... بأمهامم القيامة يوم يدعون الناس إن يقول! س قول عل الرد 
ئلهجبملضن.ب.ب......خ؟قول 
٣٨الغدر؟ ص الوعود ، إخلافهل 

٣٩الحرب ق الخديع س صور 
المييج»لأمحمحلحاكض؟.ب...بببهآهلممرالخدحفيا>بوارداءلقول 

٠٤ ّ... ّ. ّ . ................٠ ١ . .١ ١ ١ ١ الكفار مع لمين المحرب ق الخن استخدام حكم 
٤١••••••••••••••••••العدو•••••••••• لقاء تمني عن الهي ٌع يتعارض لا الشهادة تمني 
١٤ ٠ ٠ّ. . ٠٠للخذلأن سب وهذا بنفسه، الإنسان إعجاب عن العل-وقل-يكون لقاء يني 

٤"١ ١ ١ ١ ؟. ٠ ..؟؟... . الحرب استقبال حال العل-وق إل الناس يتجه أن الحرب ق ينبغي لا 



الفوائدفهوس 
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٢٤ الكتاب............ رراليأ الحرب: بدء ق الني. قاله الذي الدعاء مناب 
٤٢بالنصر...................الدعاء عل العدو -يريمه الدعاع النبي تقديم مناسة 

٤٣الدعاء ي الاثتراْل 

٤٤ لسببان والصبيان النماء قتل عن ئيي 

٤٤تمثل؟ فهل تقاتل اراة كانت إذا 

٤٤...................والنساء الأولاد نبي الإملأم وحشية من إن قال: من عل الرد 
التيوالأحاديث والصبيان، النساء قتل عن الهي فيها الي الأحاديث ب؛ن الحمع 

٤٦ذلك جواز فيها 

٤٦٠١.١١١١.٠٠١المشركون.ب؛.ا.ا.....ؤ.ب.با...تمم تترّس إذا والصبيان المساء قل محور 

٤٦بالمسلمين..........ولوتدرعوا الكفار بمقاتلة باس لا اف~: ~رحمه تيمية ابن قال 

٤٧١٠وصبيامم؟.نسائهم قتل محوز فهل وأولادهم الملمين اء نقتل الكفار قصد إذا 
٤٧والأخرة الدنيا و الكفار أولاد حكم 
إليهمأوللوصول لإغاظتهم العا.و نخل إحراق محوز 

٤٩••■•■■■■■■•■■■■■■•بأس■•■■• فلا التبعية ميل عل بالمار الحيوان من ثيء احترق إذا 
٤٩•••••حشاش فيها بعدالحصادحائزولوكان الأرض حرق من الزارعين بحض مايفعله 

٤٩الأرض حرق قبل الملمون المزايع تنبيه 
٥١•••••••••••••إليه؟• زوجته زفا عند الجمع جواز أو ايإعة بترك الإنسان يعدر هل 

٥٢•••••••••••••••••••••••ذللث، عل والاسدلأل الشص، حركة ببها ّوالمهار الليل 

٥٣.••• ....••الأرض؟ حركة هو والنهار الليل سست، أن يدرس الدي الحلم يصنع ماذا 
٥٤تدور الأرض أن عل الدليل 



الكتابفهؤبمى 
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٥٤...................................لقول حلامحا اض بإذن الأفلاك تتغيرِ محي 

٥٤اللل ق القتال س أحن المهار ق القتال 

٥٤بالغنائم؟ تصنع السابقة الأمم كانّى كتف 
٥٦..حكمها ق التفصيل اممه أنزل ثم يشاء، ما فيها يفعل الغنائم ق محرا . الّمح، كان 
٧٥ ٠ ّ . ؟ ..٠ ١ ّ . ٠ ٠ ٠ ّ . ١ ١ . . .. ....٠ .٠ ٠ ّ ّ.٠ مكانه إل رد0 عليه وجب له تحل لا شيئا أحذ من 

الإنسانمحاجها التي الأمور ل ه الني مراجعة تحوز 
٥٨ّ .. ٠ ٠ ٠ . .٠ .٠ القل>ر ائل محو0 الأحكام ائل مق اممه بامحم الني اسم ُرن بجون 

٥٩والممع الغناء يحب يكون التنقل 
هذاعل يترتب وما تنفليم؟ أو ه النبي من تشريع للقال القتيل سلب كون هل 

الخلأفؤ.ؤؤ..ؤ.......لأ؛؛.......ت...............لألألألألأ.ءلألأ..ّ..ؤ...ّ...ّ..؛لأّّّ.ا1
المؤذنونيغطاها الي الأموال ق شبهة فلا وعليه الخير، عل للمتنشهل المال بذل يجوز 

٦١والاأارمون والمعلمون والأئمة 

١٦ الامتعإل قليلة وهي )ها(، الشم حروف من 
٢٦ . ؤ.٠ . ؟ ؤ ّ. .٠ ؟ ٠ ؟ . ؟ ؟ ١ ؟ ١ . ٠ شروط؟ القتيل لب لشروط القاو لاستحقاق يشرط هل 

٠٦٣.لأ.ؤ٠ّلإاّ..اّ.....اّ........ّ.٠ّّّ.ّبالغاكان نن إلا ^^^لفيالقتال 

٦٣......... ...١ ١ ١ ١ ّ...٠ . س الرسول ب من توبة قبول ق اممة رحمهم العلياء حلاف 

علوالاستدلال أدركه، من حكم له كان يدركه نر إذا الثيء فعل عل الحريص 
٦٥ذك 

٦٥السابقة الأمم ق حتى ثات بالقرائن الحمل 
٦٥الظاهرة البينة من أمحوي القرائن تكون قد 



^١^٥١فهرس 

مديروالدارسذلك ومثل الأمراء، من يدم تحت عمن يداغ أن الأم ول عل بجب 
٦٧والعلمون 

لمصاو>ةذلك كان إذا والإلحاح— الكرار —ولوْع القوم أشراف من الموال يجوز 
٦٩المسالمان 

٧٠قمتها......وكيفية ومة، مقفهي الغنيمة بخلافج الملمن، كالح يكون اشء 
٧ؤ.١ ..... ١ ١ ١ الثنة تمض أن فبل مى وربا سنة، قوينج لأهله يدحر ه افه رسول كان 

٧٣■ وجهان المرحم النائي إعراب ف يجوز 
سهدا وشاهد لائق، غمِ بكلام ؤيتكلم عمله، الإنسان يفقد قد المخاصمة عنل- 
٧٣عنهم اض رصي الصحابة يعص فعل 

نلثادرنلق من ل تعال؛ افه وقول االأئورُثإاا، الني.ت قول بئن الحمع 
٧٤ه بمئوب ءالب يذ وية ، iUه

٧٤..صدمةا؛ركنا ما نورمحث،، ®لا الّمح، لقول الرافضة ناوله الذي الفاسد الخأويل 
٧٧..١ ١ ؤ ؤ. ....... .......ذللمثج............٠ ووجه يوريون، لا الأنبياء أن اممه حكمة من 

٧٨ّ..........٠ ....٠ ٠ ّ عنها.......١ اف رصي باكر لأي هجرها ي فاحلمة عن الاعتذار 
يكرأبيأ مع فاطمة فعل و؛ين ثلايثا، فوق أحاْ الملم يبجر أن عن النهي بين ابمع 
٧٨•محيا اف رض 

٧٩الصدقة؟..من الأكل لهم يمل لا أنبم ْع ال؛ي. صدقة من محمد آل ياكل كيفج 
٨٠وجوم منة من عنه افه رصي بكر أف حلافة نوت 
٨٤تركه فيا الّك، زوجات نفقة ثبوت ميب 

٨٥..........واحداسها يعطى الراجل وأن أسهم، ثلاثة ينهر الفارس أن ق الحكمة 



ا1اك^تابفهرس 

٨٧ذلك...............ودليل التقيد، وقوة الانقياد، تمام اللأتتكه وعلا حل اممه أعطى 
٨٨أمران يوا ويدل ممر، عددهم اللاذكة 

٨٩^••••••••••••••قيء وذكر الوسائل، من بأنولع بدر ليلة ربه إل المي. ثوثل 
٠.٨٩ ٠ ّ ٠ ّ ّ ء.٠ ء ء ؤ ؤ أليق اسدبارئ كان إذا إلا ١^، اسشال الدعاء: إجابة أساب من 

٠٩ ..  ٠٠...٠...٠ ٠ .٠ ٠ ٠ أحوال.١..............٠ ثلاث له هدا دعاء؟ كل ق اليدان تمل هل 

١٩ ....ّ...٠ ............ ....٠ .٠ ٠ ........٠ ٠ ٠ بالوعاء الخومل بما يكون اض الأمور ذكر 
٩٣........١ .١ .؟ .....٠ ١ ّ ٠ العامة المالح ي إلا ييغي لا الصالح الرحل بدعاء التوسل 

٩٣أصغر شرك ه النم، بجاْ التوسل 
٩٣• • • • • الشرك من نؤع فهو سب، أنه المع ل يشت ولر مسا، محتل ثيء كل ت قاعدة 

٩..٤ ..٠ .....................٠ أوكرامة؟ لرسول آية المؤمنن مع الملائكة قتال يعد هل 
٩٤اشعه لوئفإ٣اآيةهمالخى كرامة كل 

٩.....٤ ..ءّ... . ء. ١ ّ . التكرامات....١ بعض حدوث من المعارك بعض ق يقل ما حكم 
قولها.ا.ا..ا............ؤ.ؤؤاُوبخلاف الحق أن يعتقد كان إذا الأفضل معارضة تحوز 

٩٨....١ .١ .١ .........١ المجد.......١ ق أمثرا ربهله جاز ولدا معنوية، الشرك نجاسة 

٩٨للمسجد الكافر لحول حكم 

٩٩سوار له ه الّك، مسجد كان 

علوالحن، حر(، كل )ءنل،ى يقول: ولا جمر(، )عندي الإنسان: يقول أن الأول 
٩٩الماص تعديلذلكفي٦م 

٩٩عندإسلامه ان الإناغتال حكم 



،هوساوفواذد|
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ثُغ بشرطمنها، نويته ثم العاصي، من عليه كان ما الإنسان ذكر الله ينعمة التحدث من 
٠مناستا هذا ذكر يكون أن 

١خالطتيشاشتهالقلوب أثرالإيازإذا 

منهمؤإلأفقدمي الأءد_إ، ق ذللث، إنإكان المدينة ق ;؛ودي لكل ه الّمح، إجلاء 
٣ثمة 

صممحلسمس---سبس--ب.........بب-.---.آ
٤........................... العرب. لحزيرة الكتاب أهل من المال استقدام حكم 
٠٤ ... ١ ؟ ١ . ١ ١ ١ ١ .... ّ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ٠ ٠ ّ الإسلام إل يدعوه أن كافنا عاملا استقدم من عل محب، 
٤..  ٠٠..؟؟؟. .١ ........  ٠٠٠٠٠.... لعمله أمن التكافر ولوكان الكافر عل لم الميقدم 
٥أقسام ثلاثة إل القيام اممه رحمهم العل،اء قثم 
٢..... ء ٠ . ٠ ........... ٠ لحاجة أكله إذا سا لا الئلول، من لابمد الغنيمة طعام أكل 

منعته والسؤال عنه، السؤال تحل لا الكتاب أهل طعام من يأتينا الذي الْلعام 
٢التنطع 
٣ؤ.. ..١ ١ ...........١ .٠ ء...؟ ؟  ٠٠٠عنه..نسال لا فاننا أهله من صدر فحل كل قاعدة: 

فهلالإسلامية، الطريقة عل يديحون لا أمم وعلم اللحوم، لإنتاج مصنعا زار إذا 
٤الأكل؟ تحريم هنا الأصل إن يقال: 

٥اروم؟ ملك من لكل اسم هل)هرقل( 
٥ّ ّ ّ )العثليم(... يقول: أن الممتؤع لكن الروم(، )عقلتم قول: من الإنسان يمغ لا 

٦■■•••• ■•••••••••••••••■■■• • ه• الني عن سال حينا فعلها التي هزقل احرازات 
٦يه يعؤ صاحبه وكان الحاهلية، ق ثمقوثا الكذب كان 



الكيابفهر|س 
٢٤٤^

١١٩............ذلك. عل والاستدلال القبول، منتفي يا ثمنه الإنسان وصم، أهمية 
١ ١٩........ بالبسملة......................ا..ا...........الرسائل تصدم لتته ا من 

١١٩٠٠...............الهدىاا؟ ائع من عل ررسلأم بقوإهت غره عل الرحل ينلم متى 
٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ .٠ .٠ .٠ ٠..٠..٠..٠ عليهم للري. والبيع الكتاب، أهل كتب قراءة حكم 
يدعوهمالكافرة الدول ملوك إل يكتب، أن المجتمع ق قيمته له داعية كل عل محب 

١٢١إلالإّلأم 

١ ٠٢١٠ ٠ . ... .٠ .٠ . . ٠ . -با وإءجا-إم هم، يانفافتثخارهم حين,' ق السلمين هزيمة سبت، 

يقايلالسلاح هدا يكون أن ولائي بسلاح، إلا القتال يدخل أن ان للأنينبغي لا 
١٢٥عدوه سلاح 

١٢٥سا-ما يعد لا الشعر يصادف ما أنشد من 

١٢٥الشعر؟ من يعد الرجز هل 

٢١ .٦ ٠ ...٠ ٠  ٠.٠٠..٠٠٠٠٠.٠.........الأب،من أكثر معرومحا كان إذا الحد إل الأنتاء محوز 
١٢١/يعبدالمهلك، التسمي حكم 

الضرريعرف يجعله أمره محالمة عل أصر من أ0 ^١^ ١١ق . اذي، حكمة من 
١٣٠ئباثرة 

١٣١بدر غزوة __._، 

١ ٣٣......... ٠٠.......فتحها قبل مكة فتح يوم حاصه للأنصار ه الّمح، طلب سبب 
بعضمع للتعامل نافحة قاعدة وذكر ؛غلاهرها، لا بمعانيها تعتبر إنعا الألفاخل 
١٣٦انماثة التيينمها الألفافل 

١٣٧لأبجJعصعودالصفاإلألمإ 



ضوساضاقو
٤٤٣

١٣٩مكة.......................... فتح يوم الأصنام نكير ق الني آيات ْن آية 
١٤٠.الأمرولاة بذلك يقوم لكن والأصنام، الأوثان تكثر بجب 
١٤٢...؟ ٠٠٠٠...........العامة ا>لمالحة أجل من ستحمه ما بعض عن التي تنرل 

١٤٤هم.كانلأ_>أ الدلل>أن 
عنه،الله رصي عمر من للحبمواب أقرب النّدة مقام ق يكون عنه الله رصي بكر أبو 

١٤٥هدا عل والشواهد 

١٤٧فيه؟.............اض القاسة ءتخاْعوجودالثروْل الحديبية ٍثالح كان كتف 
١٤٨....٠٠٠٠٠٠..............كليهإ الإن ٠۵اأتعل فيه تكون العصاصة فان صلح كل 

محّة:::;:
١٥١......ا..ا.ا.... ^اوشاهد شر، كل من الوقاية فيها ورسوله. تعال افه ؤناعق 

وبعضالني.، أمر محالفة عل العزة نحملهم لا منهم الله رصي الصحابة كان 
١٥١هذا ق حلاقهم يفعل الناس 

١٥٤١١١١.....ّّّّاّّ.ّ.٠٠٠٠٠٠٠..١١١الحرحى لداواة الخرب ق ء ا بالنالاستعانة نحون 

١٥٤....................والنجاسة...............العلهارة حيمثإ من الأدمي دم حكم 
٥١ ٥ • • ّ ...■ ٠ الدم خروج مكان عل ووصحه الحصير، حرق الدم إيقافح ق ينتعمل مما 

١ ٥٧ّ..ّ . ٠٠٠ّ.ّ ّ... ّ ّ ....٠. ١ الشدائد عند وحل عر اممه غر يدعون الذين عل التثنح 
١٦١.................تعال..اممه نمر ناحر إذا الفلز يسيئون الذين الناس بعض نؤهلآ 

١٦٢محزوالهاإلئهوأطح،والأسدلألءلس. 
الذينعل دعا سإ مكة، أهل عل الخبال ملك يهلق أن عل ه الني يوافق لر لماذا 

١٦٢ظهرْ؟ عل الحرور سلا وصعوا 



تابالك فهرس 
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١ ٦٣أعضاءه ثناطب أن للإنسان محوز 

١ ٦٣...... ...تعال اض سل ق ئيء أصابه إذا ؤسليها ه نفالإنسان يوؤلن أن ينبغى 
١٦٧.................................حاصزاولوكان إليه أميء عئن الإنسان ثدايع 
١ ٦٧ّ ء٠ ّ. . ء..........٠ ّ. ؤ ّ.......... .٠ .٠ ٠ .٠ الخثر..٠ لأهل الأس بعض كراهية حكم 

١٧١حكمالقاJحفيهم.سلحة 
١٧١التحريض ام أق

١ ٧٣ؤ. ؤ. . متمة ذلك ق يكون ألا بثرط داسه، عل غوه الإنسان أن بحوز 
١٧٤.ببب٠١..ب٠٠١١٠٠٠٠.....٠،٠٠٠٠٠١....عورة الفخذ كون ق اطه رحمهم العلياء حلاف 
١٧٤بنفسه الإنسان افخار حكم 

١٧٤المقصود حصول عتل. التكبمّير يسلع 

١ ٧٧..... ..... ّ.٠ ّ. ّ ٠ ّ ...٠ ٠ ٠ ...٠ الأهلية...٠ إثمر ا-لحوم تحريم ل وجل عز اطة حكمة 
١ ٧٧..٠ ٠ ٠ ٠ الأهاية...٠ المقر فيها يخت اض اضوور بض ولا ه النبي أم وجه 
١٧٨حطا ه نفقل ننن عل الكفارة حكم 

١٧٨الخaلأ؟ بمعنى ب الكلم. يأق هل 
١٧٩................١٠فعله.......؛ٍا محراعليه بمي أن غثرْ من الإنسان طلب حكم 

١٧٩............الحروب ق والشجاعة والمقرة الحنكة أهل هم العرب أن عل الا.ليل 
١٨٠هلال؛يسأضلالخالوىت؟ 

١٨٣الإسلأمة حكمطبمى؛الألمشيل.

١٨٤..................ّّ.ّ.ّ.. الخناJق يوم التراب نقل ق للصحابة الّما. تشجح 
١٨٤الدنيا من يحجبه ما رأى إذا الإنسان يقوله ما 



Jlj^lفهرس 
٤٤٥—تك—^=^^^-=^ء^ء=ء=======^ءء 

١٩٠■•••••••••••••••••••■•••••••••••••وجهه( اممه كرم )عئ الناس؛ بعض قول حكم 
١ ٩٨... ........................باللمس؟ تكون الحرب ل للرجال الماء مداواة هل 

١٩٩■■•■•••••■■•■■••••••••••••••••••■■■■■للمرأة والرجل للرجل، المرأة تمريض حكم 
العلمومحالن الصلاة ق والنعاس الهلمأنينة، وهودليل اممه، من الحرب ق المعاس 

٢٠سالثيْ!ان  ٠

افهرصي عائشة موق،( حدم يرى عنه افه رصي مالك بن أنس كان كيف إشكال؛ 
٢٠عنها؟ا  ٠

باعتبارزواله أما المال، ق اكصؤذ، وحن باللمؤغ يكون المال باعتبار اليتم زوال 
٢٠٣بالثالؤغ فيكون الوصف 

عليهمحب الإنسان أن عل يل.ل الحروري ءلثجدة عنهإ اممه رصي عباس ابن رد 
٢٠٤العواقب ملاحفلة 

ثمالعدو، من امرأة قاتلت لو ولل.لك للئقاتالمن، يكون إنإ الحروب ق القتل 
٠٢ ٤ قتلها جاز أبرت، 

٢٠٦الهجرة؟ قبل و. المبي حج هل 
٠٢ ٦ ... .ّّّا  ٠٠٠٠٠٠......٠ يمنعه؟ أن الأفضل هل لكن الحهاد، من ابنه يمنع أن للأب 

٠٢ ......٧ .٠ ٠ ..٠ .٠ .٠ ٠ منحها شل فمد ماتا ثم قيء عن ابنها منعا قل الواكان كان إذا 
٢٠٩نومن عل بالمشرك الاستعانة 

٢٠٩.....................منه.أمنا إذا الضرورة عند القتال ل بالمشرك الاستعانة تحوز 



الكتابفهرس 
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كءب

اثهضةاثفاندة 

٢١١كتابالإ>ْ 

٢١١.........................الني لل.فن عنهم افُ رصي الصحابة تامحر ق العلة 
٢١٢الإمارة شروتل من 

٢١٢.... ذلك؟ بخلاف الأمر وير إذا صغ وماذا قريش، من الخليفة يكون أن يجب متى 
٢١٥ا...................لأ..ب قريس من حليفه عثر ائتي يول بعد الإسلام أمر صعق 

٢١٦لأ٠لألألألأب١١١١١..ؤؤببّؤذلك؟ ازقهلاع بعد قريش من حليفة السالمان أمر سلي هل 
أنعل التي نص وهل حليفه، بكر أف تولية ق الصحابة احتتلأف سب 

٢١٨أبوبكر؟ بعدم الخيفة 
٢٢• يرد.........................ّاّ........ّّ أن قبل وث5ر يتأمل أن للإنسان ينبغي 

١٢٢ ...........؟.......ا...؟..؟؟ّ؟ المجد؟ إمامة ؤللب الإمارةت ءلاو_ا ق يدخل هل 

٢٢٣الإمةلأمإ، طلب من 
٢٢٣اظلرتد استتابة 

٢٢٤................... يقتل.الرسول. ساب أن إلا مقبولة، توبته فإن كفر من كل 
٢٢٤ ٠٠٠.......٠٠٠٠٠تهزم.......................ألا الحق معه كان إذا ان للإنيبني 
٢٢٥والأمانة القوة، العملت شرط 

يعنهم الله رصي الصحابة وأمانة الوحي، تبليغ ق .ؤ الّك، أمانة عل مثال 
٢٢٦الفل 



٤٤٧مرساهوادد 

خزياالقيامة يوم تكون كونبما ق الولايات من سواها ما ُالإمارة يلحق هل 
٢٢٦وندامة؟ 

٢٢٩..........القرآن ق ذكرت وكلها الخاؤلئ، ضد0 والخطئ القاسهل، صدم المسهل 

٢٣٠•••••••••••••■■والزجر الردع فته يتحتم فيا فيهم الرفق يثمل لا الرعية j الرفق 
٢٣١؛ ّ.٠ ّ ... ...٠ ٠ الرعية؟ عل الثمة من العللأب عل للأّتلة المعلم محب بمد هل 

١٢٣ .... ١ .١ ....١ ١ ١ ؤ..١ ؤ.. ٠ ؤ ٠ ٠ ...٠ ٠ ّ ... بينها العداوة ثب يالرجل فضائل كتم حكم 
٢٣٢... .٠ ٠ ؤ ٠....٠ الرعية؟! فاين الحديث، ل ورد كا رعاة الماس كل كان إذا إشكال: 

٤٢٣ ١ ّ ّ ّ . • المعاصي.• أهل بعض عل الحنة نجربم فيها اش الوعيد موص من الوقف 
٢٣٥.............٠٠٠٠٠٠٠٠٠...٠٠كافرص.vام.........فهو استحل من 

٢٣٥الماص............... بعض به محدث لكن ه، نفعل خاف إذا العلم كتان يجوز 

ذلك•ومن المصح، ق لهم يجتهد أن سيئا ؛^ ١^١٠أمر من ول من كل عل يجب 
٢٣٦الجد إمامة 

جدةبالالخمعة فجر بم يفرأ أن لايطيق اباعة بعض كان إذا الإمام يفعل كيف 
٢٣١٧والإنسان؟ 

٠.٢٣٩٠ء..ا..٠٠٠٠٠.ا.ّّ.ّ...٠٠٠ّا٠.٠٠٠ّالخيمة؟..^^ووضرتززمن 
١٢٣٩ ١ ١ ّ ١ .٠ ....ّ.............. يستحقها؟ لا المى الأموال من الوفلف يتخلص كيف 

٤٢ ١ .....٠٠...........؟ذللث،؟ كيف لحريمته، مناسبة عامة الأموال س غل من عقوبة 
٢٤١الانتداب؟..... هد.ة ولرثتته الأنتا.اب،، ق عمله س انتهى إذا يميح أن للموظف هل 
٢٤٢غلولأ؟ يعد ات الومق يدي ما هل 

٢٤٢للمعلخن الطلاب، هار.ايا حكم 



الكتابههرس 
__ٍٍ=ٍ^ًٍ_ص=^^___ ٤٤٨

٢٤٢.........................................للطعام؟ دعي إذا العال:  U.Uمن هل 

٢٤٢العال هدايا تحريم من العلة 

"T؛؟ذلك.................يؤخر ولا الماس، ق عنملب أن عليه ينته أمر وغ إذا يبني 
٢٤٤المال محاب أهمة 

آُ؛؟..........................ا.....للني.؟ طاعه عته محلل يعد الن.ي الأمثر هو من 
أولبطاعة الأمر فيها المي الأة ق الخامل ءدمإظدة من الي-سفاد الفائدة 
٢٤٧الأم 

٢٤٧أقام ثلاة إل تقم الأم أوامرولاة 
٢٤٨....................ذللث،ق للخوارج والمعن لف للمالمعن ين الخلاف محلئ، 

والإشارة...ّ..لأ.ّّا....ا..ؤؤ.ؤ.ابب.......ه؛لإوالفعل، بالقول، يكون الأمر ول أمر 

٢٤٩••••••••••••••••••••••••■أحد؟ الطرض ل يكن ب إذا المرور إشارة نجاوز يجوز هل 
٢٥٠....... ..........للأمر؟ مطما الأمر وئ يكون أن الأمر ول طاعة ق يشزط شل 
٥٢ ٠ ّ ّ ّ ء ء .. ء.......................عاطا؟... يكون ألا الأم ول لخاعة يثزط هل 

٢٥١هل_طاعالأمراءفيالبلأدالكافرة؟ 
اهأ............ّ....ّّّّ..........الإمام؟ الماس حمح يباع أن اليعة ل يشترط هل 
٥٢ ٢ ّ ٠ ٠ ٠ ء.٠ .٠ .........٠ .....٠ الزيات،؟ وعمل والخاء الدح تعي الأمر ول طاعة هل 

٢٥٣لاJرلاUت، المالمن دخول 

٢ ٥٣ؤ........ . ........٠ ؤّ ؤ ّ ّ. ؤ ؤ. للموكل. معمية نمميته الوكل، مقام يءيم الوكيل 

هالبمح، أن وبتن ه، الكب به يعنون زحلمتايب، الصحابة: بعض نول ين الخمع 
٢٥٦خليلا أمته من يتخذ لا 



ههرسالفراذد
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٢٥٧واليا؟ البال يكون أن بحوز هل 
٢٦١أوطاعة......................... هومعصية هل الإمام آمر ق اختلف إذا 

٢٦٢١....الحق..ا.......ؤ.....ؤ.ّ.ا....ّ...بيان الإنسان يوحر أن الخثر من يكون قد 
٢٦٢........٠٠.........٠٠٠........؛...؟ Jjbأن له فهل الحق عل الإنسان ئدب إذا 

٢٦٤خمسة الإمام عل الخروج شروط 
٢٦٤أٌرين يمتاج الشخص بتكفير الحكم 

٢ ٦٧...... ..........١ ١ ؛. ١ .١ ١ ١ ّ .٠...١ ..٠ ٠ ..٠ .٠ للمعصية؟ مستحلا الإنسان يعثر متى 

٢٦٩معصية....................فعل عل الرعية أكره إذا الأمر ول عل الخروج حكم 
اممهرصي عل عل خرجت لثا عنها اف رصي عائشة بفعل احتج عمن الحواب 

٢٦٩عنه؟ 

٠٢٧ لمية الا،لذلاهرات حكم 
٢٧٢وشوومم......ا..........ّ الحلق ببما تدار التي السياسة هي الرمل به حاءت ما 

٢٧٢فهوكافر•••■••■■■■•••••••••••••••• صدقه ومن محمتل، فهوكافر الشوة ادعى ض

ذلكعل يترتب أن نحش ولر به انفرد إن إلا الأمر، ول إلا يمله لا المبوة مدعي 
٢٧٢فتله فله _، 

٠٢٧٣ ؤ.٠ ؤ. ّ .......... مه؟ الماس موقف فا عليهم، وتملك لم، معل كافر خرج إذا 

٢٧٤.............منكرةأمورا الولاة من الماس رأى إذا ه اللي من السليم الوجيه 
٢٧٥ّ..ااّّّّّ.لألألأ....ّّ..ّ.....ا. ّ...اا حامحة( )الصلاة بقول! الهامة للأمور ينادى 

٢٧٦..١............................العربية اللغة ق وجهان جامحة( )الصلاة ق يجوز 

٢٧٧ذك وبيان الفتن، س ملموا الأمة هدْ د



الكتابفهريس 
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٢٧٨...................بميآم..............أن الإنسان فعل الفتن عقلت إذا 
٢٧٩٠١١يبايع........ولر الناس عامة من ولوكان طاعته عاليه وجب اماتا بايع من كل 

٢٨٠بالاسطاعة ئمد الإئ،؛ عل الخارج قتال 
وقتلبالباطل، بينهم أموالهم يأكل الناس يأمر عنه اممه رصي معاؤية كان هل 

٢٨٠هم؟ أنف
٢٨٢................. نحفيئا جازم ولا ناصب بدون الخمسة الأفعال نون حذف، محوز 

٢٨٥. ٠٠٠٠٠والأشخاص للمداهب الثديي التعم، الخم، ٌّق تغتر الاستنان من 
٢٨٦مسإن جهنم أبواب عل الدعاة 

٢٨٧صورتتن يثمل الإمام نفي 
٢ ٠٨٧ ٠ ّ ّ ّ ّ . ّّ . ّ. .٠ . . شرعية ميتة فميتته إمام وجود لعال.م بيعة عنقه ق وليس مات س

......^^فتياءءء«ردحلفيهاطانيون؟ 
ظلم،منهم قمار الولاة، بعض ما ولريعمل البلاد، لإدارة قوان؛ن الحاكم وصع إذا 

٠٢٨٩ ٠ ٠ ء . ٠ ..٠ ١ ّ.٠ . ٠ ّ ٠ ٠. ّ ّ ّ . ٠ ٠ بجئوهمّ ولا الحاكم، إل أمرهم يرفعوا أن الرعية فعل 
١٠ ١ ؤ.١ ؤ ؤ .....٠. ١ ....١ ١٠١ ٠ ٠ - ١  ١٠١ ّ ؤ ؤ عليهم خروجا يعد لا الأمراء ظلم مجن الهروب 

٠أوشز خثر ق كان سواء هوالتبؤع، الإمام 
٠...  ٠١الكفار.......وحادنون الأبرار، يقاتلون الخوارج؛أ-بم العلياء بحفي وصف 

٢.ّ..... ...٠..................... .٠ الشيوعين؟ صف، ي الملم فاتل إذا الحكم ما 

٤العصر؟ هازا ق والإمام هس 
٤..... الكافرةسحثالمعواكلاءة؟ طالواجب،ءلالأواتالإملأمةفياللأد 

٥........ الخوارج منهم واول البغاة، قتال عل الساوهلان يعينوا أن الرعية عل محبا 



الخوالدموس 
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٢٩٥...... يتاقثّهم من ييوا أن ولهم بماثلوا، أن ئل بجهم سبب عن البماة تسال أن بجب 
٢٩٩..٠٠...٠.ّ.......ا....ءء.....اؤببالنكر ْن الإمام يفعله y لمة يا الرعية أقسام 

٩٢ .٩ ٠ ؤ؛ ؤ .. ٠ شرْ....٠ الإنكار ينطح لا ننن كل يثمل القلب و الأنمة عل الإنكار 
٣٠٠الاط، عل إنكارهم أزبموا 

٣٠٠سة:صءنمحالالأنمةuدسمابجن..... 
٣٠٢١وينعنوككم<ا الني بقول ؤيستدل النابر، عل الولاة يسب من عل الرد 

٣٠٤٠٠٠٠٠.........................الحاكم...وانتقاد الحاكم محي الحق بيان ين الفرق 

٣٠٦اضّ........ا...ّّ.ا............. يعمى كان إذا الإئ، الردءلسئل:لأ؛طاع 
٠٣ ءليه٦ الخروج من يعد فه القد.ح لكن الإمام، عل خروجا ثعد لا الإمام أمر معمية 

٠٣ ٦ ّ.٠ .. ٠ ٠ ّ الإمام. بمخالفة العروفة الحإعات اجد مق يصل أن ان للإنينبغي لا 
الفرار،عدم عل ه الخم، بابموا المحابة أن عل تاّ.ل التي الروايات بع، الحمع 
٣٠٧الوُت، عل بايعوْ أمم عل تدل والتي 

النبيتحتها بايع التي الشجرة قطع أنه عنه النه رصي الخهلاب ين عمر حسنات من 
٣٠٨ويم عليه الله صل 

وأحياناثأمااوتاا، فأحيانا الأعداد ق تكون الي الكسور ق يتسامحون العرب 
٣٠٩بجرونما 
٣١٢المجرة أصحاب ميزات 

٣١٢١..........•••٠٠٠١............بدر؟.أصحاب أم الرضوان أهل؛يعة ت أفضل أحإ 
٣١٣تحب من وعل الهجرة، حكم 

٣١٥أربعة ابهاد فيها يتعع، التمح، الواضع 



ا1ذ^،ابفهرس 
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أنلايمكن وكيلك الأرُعة، ا1لواصع غير ق ع؛ن قرصن الخهاد يكون أن يمكن لا 
٣١٦مضكفايةعلمعالأئ يكون 

٣١٧الجهاد و الوالدين ادن اشتراط 

٣١٧القيامة...............................

٣١٨االخاط_ا...حال اختلاف سه اا|توافةة الأسئلة بعض عن ه الني جواب اختلاف 

٠٣٢ ّ ؤ..........٠ ................. ٠٠٠٠..٠.٠ء ٠ ٠ بالكلام كانت للماء الني. مامة 
منهدا وكان لتصافحه، يدها خاله أو عمه ابنة إليه مدت إذا الإنسان يفعل ماذا 

٣٢١عادتم؟ 

Jjuلا والفعل فعل، محر؛؛ بالكلام للماء . الّهم، مابمُة إن قال• عمن الجواب 
٣٢٢ءلاكم؛م 

٣٢٢العلاج؟ عند ازأة ينز أن سب هل 
٣٢٥

٣٢٧وجوم عل للقرآن العدو سل 

٣٢٨الوفت،.ّ..رّ......ء.....ا......هدا ل الكافرة الدول إل باكحف الفر حكم 

٣٢٨القرآن؟ قراءة من الكافر هلبم|ن 
٩٣٢ ...... ٠ العربية غير باللغات العاق وترحة القرآن فيها التي المصاحف، بعض حكم 

٠٣٣ عوض وبغم بعوض الختل عل المسابقة تحوز 

١٣٣ ر.٠ ء..... .. ......ونحوئ؟.....٠ الخيل عل المابقة ل المحلل وحوي تشترط هل 
٣٣١علممانلالعالم السابقة 

٣٣٢حال كل عل جائز اشن المتغر من العزض دمع 



الفوائد،هرس 
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٣٣٢فيها؟............ الئتق دفع له محوز هل عليها، والسابقة للتجارة الختل يرق من 
٤٣٣ ّ..عام.............. أم هدا أن لا عليها موئل إذا الخثر نواصيها j معقود الخيل 

ضالسالأيلمائمي،لأمس-ضع..ؤؤ.ؤبّ.......بآآ
٣٣٨برسله.. وتميما به ؤإبإئا اش سبيل ق جهادا خرج إذا اض سيل ق القتل فضيلة 
٣٣٩ام أنأربعة عل القتال ي الناس 

٣٣٩...............لمحل؟قاتل ص يند فهل سلاح بلا العيث ل ان الإنانغص إذا 
٣٤* شهيد أنه يعينه ان للأنيشهد لا 

١٣٤ ..٠ ٠٠ءاس.... ص اض ى ممون اش الراة ص اللم نحتها بماتل اض الراية 
٣٤١....ذلك ومثال أحدهما، عل محمل وقد والغنيمة، الأحر عل المجاهد محمل قد 

٣٤٣.............به يتأثى من عل يس أن حني إذا الصالح العمل يرك أن ان للأن
٣٤٤إمام؟ راية تحت، ابهاد يكون أن يشترط هل 
٣٤٥...... ا..ا......قتل ثم جهادا، يعد وأنه الإمام، عل الخروج ل ان بالإنيزر إذا 

٣٤٨.....للعدو؟ لقاء هناك يكون أن اممه سيل ق والروحة الغدوة كواب يشترط هل 

٤٣ ٨ . ....٠ ّ.اض؟ سيل ق والروحة الغدوة فضل ق الحلم طلب، ق الرحالة تدخل هل 
yiA..................نيته..................صحت لئن ثيء يحيله لا العلم طلب، 

أفضللشخص الخهاد يكون وقد الخهاد، من أفضل لشخص العلم طلب، يكون قل 
٣٤٨العلم من 

٣٥*ربا؟ يافه الإنسان يوصى كيف، 

٣٥٠دينا بالإسلام ل؛,رضوا الدع أهل 
٣٥١ذللث،...ق التردد وعدم عنه، صح فيإ تصديقه نبيا يمحمالءالرضا شروط من 



اثكتابضرس 
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لأخلفايع زحمة ورأى حيا، الني كان لو الناس! بعمى قول حول تنبيه 
٣٥١الأمر 

٣٥٢

٣٥٢...... اوي.....ب.ى.بىب............لابجر اض ط
٣٥٢.................ينمل أداءها يرد الناس أموال أحل عمن تعال افه أداء 

ونحووأحالهم حقوقهم عل الاعتداء ص الآدم؛ين حقوق حمح بالدين يلحق 
٣٥٣ذلك 

ولهداالاتصال، بشرط منه المتثني تمام تبل الإنسان ينو0 لر وإن الاستثناء يجوز 
٣٥٣أدلة 

٣٥٥...... الضرورة إلاعند الامتدانة ولاتنبغي لمعصية، ^٠١٥ ٠٠١١إلامن بدب ليس الدين 
٣٥٦أرواحا أحياء أحادا أموات الشهداء 

٣٥٧لأمرين•........................ النبي. به فالمراد مال من الصحابي( يعن نر إذا 
٣٥٧ذلك ودليل المخلوقات، أعل العرش 

٣٥٨....... واحا؛ء مرداهما القولن، كلأ وأن تعال، اممه كلام ق والمعتزلة الأثاعرة قول 
٣٦٠أفضل؟ الئزلة تكون متى 

٣٦٢حقيقي ئبمئ دجل عز افّ صجلث، 
بهأوآخر ه نفعن به تحال اض أحر فيإ الشك توجب أمورا شسلثؤ عل، تورد لا 

٣٦٣رّولههمحه 

٣٦٣... ٠ ...٠ ١ ........ . ٠٠٠٠صمد هو بل معدة، ولا أمعاء ولا أسنان وحل عز ض ليس 
٣٦٤تعال لئة العجب، صفة ينكر من، عل، الرد كيفية 



|إ،وسالخواك
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٣٦٠........الحنة يدخل كلاهما الأخر أحدهما يقتل رجلين من تعال اممه صحك وجه 
٠٣٦٧لJالخةإل؟ 

٣٦٨الحر عل الدلالة فضل 

٣٦٩..................نية؟........إل الحر عل الدلالة عل العئق الثواب محاج هل 
١٣٧ ١ ١ المال بيت من كان إن إلا به نحهر ما بدل يلزمه لر عير له فحصل للغزو نحهز من 
٣٧٢...... مقداره ق لا الثواب أصل ي أجرم مثل فله أخالث. فيه يعين صالح عمل كل 

٣٧٥ ٠٠والتابعة..........والإخلاص العمل بحب الأعإل مراتب ل الناس نحتلف 

قلا النية، أصل ق الراد لكن الجاهد، ثواب الحياد عن العير حثه من يثاب 
٣٧٦المساواة 

٣٧٦انمل؟ّ..ؤلأ..ّّ.....ّ.ّ.....أكل بب عنها محلف 

٣٧٨ّ ّ.٠ ... ١ ......٠ ٠ ١ الحنة؟ ق أتم باعياتم بدر وأهل الشجرة لأصحاب يشهد هل 
٩٣٧ . .٠ وفقر؟ حاجة ق الناس أن ْع عنه؛التمرات٠ اف رصي ا-لمام بن عمثر ألقى لماذا 
٣٨٠.......... الشهادة؟ يهللب أن قبل الحراح العدو ق يثخن أن لم المعل بجب هل 

٠.٣٨٢ ّّ.٠ ............٠ ٠ ......٠ العمل عل ليعينه عباده لبعض الثواب اف يكشف فد 

٣٨٣.•••••• عامة كلمة إل اض محبيل ق قتل من تعيقن عن عدل أنه . الحم، بلاغة من 

٠٣٨٣ ■■؟ ّ . .....٠ ّ.٠ ..... ٠ .٠ ٠ ّ افه... سبيل 3، فهو إسلامي بلد لأنه بلده؛ عن قاتل من 
٣٨٣.....ؤ.............ّ ّ ....... ٠ ّ ّ ّ ٠ القتال عند السليمة المية إل الحثود توجيه أهمية 

٣٨٦نيته نحلمى لر ننن عقوبة 

٠٣٨٧ ٠ ٠ ٠ ّ ..٠ ّ.٠ ّ ّ الناس بدن عمله ينشر سوفج افه فإن ف ئلمة نيته وكانت، قاتل ش





القوالدمرس 
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داخلوالإعانة ل يا آخر غزوا هناك فإن لعير ببدنه الغزو عن الإنسان مح إذا 
٣٩٨البلد 

٣٩٩.................هدا؟..................وقتنا ل بانية البحر ق الغزو فضيلة هل 

٤٠غزوالم., من ابوأفضل غزث.  ٠
٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ...٠ ٠ ٠ ّ...٠ ...... .....١ ٠ .٠ ٠ ٠ أعفلم فقاله كان الغزوأخهلر كان لكإ قاءدةت 

٤٠١رامه؟.............مل وأن ملحان، ينتح حرام نحلويام أن ه للني جاز كيف 
٠٤ ١ ....٠ له؟....٠ محرتا وع:ء المواضع يعص ل باس نحلو أن ه لانبي حاز ئاذا 

٤٠٢لأذى،ودليلذّ،؛نفعلهمه••• 
٤٠٤اكغور عل راتط من ثواب 

٠٤ .....٦ ............ؤ... ٠ ّ . ٠ ؛ .٠ ٠ ّ.٠ ... .٠ أ>اأكثر إزالته كانت، أذو أشد كان ما كل 
المعنويابرس عن الأذى فإزالة صدقة انمريق عن الحي الأذى إزالة كانحح إذا 
٤٠٦أول باب من 

الحجرعل دليلا يعد الهناعون فيه وسر الني البلد من الخروج عن الّهي 
٤٠٧الصحي 
٤ ٠٧تحتمله لا ما النصوصن تحميل خطورة 

٤٠٨•..••....لألألألأّّ..امنه؟.لخروج يا يلده ق الطاعون وغ الذي للثخص يؤدن هل 
٤٠٨الهناعون تعريفا 

٤٠٨لدللئح وصورتان البطون، صايعل 

٠٤ ٩ ...ب؛.ؤب....ّ.ا.ا ..................ملتايكون أن شهيدا الإنسان لكون يشرط 

٤١٠افه سبيل ل الشهيد عل الصلاة عادم ق العلة 





البموسالخواس
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٤ ٢٣...س والحيوان.................بب....الإنسان لحقوق الإّلأمة الشرمة حفظ 

بلالسابق، الزمن من أشد ليلا عرس ش ١^٥>!، هدا ق الطريق ق النزول نحب 
٤٢٤يتاكاوالبمدعنالطر_س 

٤٢٦اا1فربممنالاوابإ؟ لكن كيف، 

أويشملبزمنه، خاص هو هل يرجع بأن مفره من حاجته قفي تن الني. أمر 
٤٢٦هدا؟ زمنا 

علوالتنبيه حوائجهم، وقفاء  ٢٠٢-والأنس لتوجيهه»ا أهله ق الإنسان بقاء أهمية 
٤٢٧.............................وأولاده أهله ؤينتت، افه إل للدعوق نحرج من خطا 

٤ ٢٨ؤ ؤ ؤ ؤ ٠ ٠ ّ . .٠ .٠ بالفسخ؟ تطالب، أن للزوجة فهل مم، لغرض يسافر الزوج لكن إذا 
٤٣٠..لأ.لأّلأّّؤ.ّا..ؤؤ ...قدؤمسسفرّّّّّإذا ليلا أهل، 1ق أن الإلكن ني من العلة 

٠٤٣ ..... ............ؤ......ليلا؟ يهلرقهم أن له فهل سيقدم بأنه المسافر أهل علم إذا 
٤٣١وزلأتمم أهله ءثراُت، عن الإنسان تغافل أهمية 

ص-





اإرررسالوتىوءان
٤٦١

اتمؤضوعاتفهرس 

واتسنواتجهاد كتاب 

اسفحةالوضيع 

مح؛مئغنةاسينمالئار عل ١^٠ ■باب 
٥بالإعانة الإعلام مدم 

زئب\كلإو اش.ةلني زثوو أعان قد غثز(: نن اض )_ - ١  ٠٧٣
٥الماء عل سمى وأيتامهم عاوول، 

الغزوبآداب وم ونمش البموث عل ١^١٤ الإقام ف اب ب■ 
................ن.

ياتلوااف، نبل افّ،ِفي يامم رراعروا ه• اف رسول قال )بزييه( —  ١١٧٣
٧................................................ قةظئظ...اا

٣٠\ش...............ؤ................ 'و\بو\لأزأشوذلإج 
ولاوثزأوا تنمروا، ولا اا؛ثزوا اممه رسول قال رأبوموسى( ~ ١  ٧٣٢

٣٠تنموا« 

»بمناممال: الم، إل زتناذا ^;٧^ الض أف )أنوئونى(: - ١  ٧٣٣
٣٠................ محا،ذظازعاثلأمحلثا« 

دمش_ئوا،ولا ارش_ؤوا س: اش رسول ال ئمالك( بن )أنس — ١  ٤٧٣ 
٣٥ونمحواثلأتممثوا« 

٣٦^.^ ١١باب'نريم ا



اثذ^^ابهقهريس 
 ٢٦٤^=========^===^===^====

الأؤلناش خمغ ارإدا اش رمول ال قعنت( بمن النه )■مد - ١  ٥٧٣
٣٦هغاؤرِلثاء/..«................... 

يومعايرلواء ررضل افه.ت رسول قال منعود( بى افه )عد - ١  ٧٣٦
٣٧فلأن،......................... عدنه هذه م1لت يه، ينرف القيامة 

٣٧به«. بمزف الماثة يزم ررمحزعايرلزاآ اض رسول قال )أنز( - ١  ٧٣٧
يومانته عئد لواء عاير ررلكل اض رسول قال ~)آبوتعد( ١  ٧٣٨

٣٧الماةة(ا 

٣٩جزاز ■باب 

٣٩٠٠_.........ررالحزب اض رسول قال اض( همد ن )خابز -  ١٧٣٩
٣٩، خدعه« ااالحزب ١^رسول قال )أنو_>؛( - ١  ٧٤ ٠

٤١■بابواهةمِكاءظوناميمءئداسا.........ؤؤ.. 
ئإذاالخدن، ))لاشزوشاء ض.:ول -)أبوي:خة(قالرم١٧٤١

١٤ داصحثوا،ا لقيتموهم 

َلأالناّز! ر)ياأبما : ، ٥١ول قالرّاش )ه - ١٧٤٢
٤١تثةثنالقاءَالندئؤؤؤ« 

٤٣التدث........لأ...........ب لقاء باشرعند ص اساب ■باب 
اممثاُ_،،ثئزَل :))١^؛^ اف رّول قال أزو( ز نن اش )همد - ١ ٧ ٤ ٢

٤٣.......اممالألإاب، ترخالحثاب:
١٧٤٣ )JJ(-ئلأمموص«....؛م؛

٤٤؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠ؤامحانوالحزس............ؤ..



الوضوماتفهرس 
= ٤٦٣=_^^؛=^=^ٍ____^====ٍ 

افنمول مثاني ثعفى ي وجدت امزأة أن عمز(1 بن اض )عاد —  ١٧٤٤
٤٤زالئءن........... اشاء قم ه اض ننول قانكز / ijjkس

١٤٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠.عيظ. من الثات و اشاء م باب ■
مح:يومح.ضامحيِسممح،

٤٦••'•••••ررهمثنهم" إتاز•' سوفمصتثولمذبمابجمودواويم؟ 
٠٤٨ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ الكئاووعئرمها أئجار ق3في جواز باب '

النقمبني ينل حزي اممه. رٌول اف عمز(ت ين اف رعد — ١ ٧ ٤ ٦
٤٨ودطع،وهيالبويرْ 

٠٥٠ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ حاصه الأمة لهده العثائم عميل باب '
شاوالأياء، من ص ررع>ا ، ٥١رمموو )أنو_؛( - ١ ٧ ٤ ٧

 •••••••••••••••••••"•■•٥٠^^^^^^٤^٠
٥٦■اسالآم1ل 

٦٥ س.. الض به ماتى مسثا، ا-محس مى أف احد تني(.' بن )مصعب — ١ ٧ ٤ ٨
يجئ؛محل محهم~ ~وأدا ّزيه امحي. بث ت عمن( بذ اف )عد - ١ ٧ ٤ ٩ 

٥٨... ٠٠٠٠٠٠......بعثواامعنز سهكاتيم هكاثت إ؛لأممره، دثنموا 
مذيصيبنا سوى ثملا .ؤ اف، رمحول ملنا عمن(! بن  ٠٥!)ء1د. — ١  ٧٥ ٠

٥٩امحى 

٦٠المنيل تالب المائل امحسحماق باب *

ئئ ش ئ ظ قل ^ ١٠آغومحول ئل _( )أنو - ١  ٧٥ ١
٠٦ ناو!هء 



الك^تابفهرس 
_=_صٍ^ً__=^^ٍ== ٤٦٤=

نظ_نتثدر ثزم الصم، ق واقف آنا ينا ت عوف( بن الرحمن، )عبد - ١ ٧ ٥ ٢ 
حدثةالأنصار من علامم،  CjSأنا ئإدا وثمال، بمتنج، عن، 

٦٦العدو•••••••••••• من زجلا بجن  'صرجز قو ٌابل4،؛ ن رعوي -  ١٧٥٣
ثالوا:اأجو؟،< قز ارس اش رسول قال الأي( ئن )نشأ -  ١٧٥ ٤

٦٨شثةأئع«................................ ررله مال: الأكوع، ١^؛، 
٦٩......ب..ا.......ب........ا ئالأت،ازى النلمن، وفداء الممل باب '
اضرسول امزه ابوبكر، وعلينا فرارة عروثا ■ الأكؤع، بن، )نشه —  ١٧٥٥

 ٦٩^^^١

٧٠الهي،؛ حكم باب "
ذ4اوأسم امثئوظ م:ة ه M• اف رسول قال )أنومحةَ( - ١٧٥٦

٧٠سهئئلمئا...< 
اشُنل^L؛ مء ض كانت اظاك،(: ثن )صئ -  ١٧٥٧

٧٠النل.ثول............................. علته لمْيوحف مع رسوله 
٧٧............... قهوصان.قه،٠ ركنا ما لأئورمحث، ١٠انير.ت قول باب ا
٧٧ؤ... قهوصت.؛ةا،ؤ تركسا ما نورُثا، ^١ ١١اممه رسول قال )عائثة( " ١٧٥٨

رتكرإز إص ه اش زئول نت قاطنة أف )ثائثه(: - ١  ٩٧٥ 
٧٧ظلأابجا..ب..............ا.....ا................اا 

مادينارا، ورثتي يشم لا  ١١الله.I رمحول ال قهزيزة( )ابو — ١  ٧٦ ٠
٨٤... .١ ١ ..١ ....١ صدقة٠٠ ئهو عاملي ومؤودة يناتح، ممة بند تركت، 



،4راسالوثوع1ت
٤٦٥

٨٤صد.دةا،...... ثنى ما نووث، ؛؛لا اض.I رسول قال )ابوهزيزة( " ١٧٦١

٨٥الخاضريذ ثين الثنيمة قسمة 'قتفق باب *
لفتسلِ\ل1و اشهفإِفي زثول 1ل نمت(: ين )ند!ض - ١  ٧٦٢

٨٥مح،،ظلرجلطا 

٨٦لألألألأ......ااا.... وإباحة ثور عرؤة بالملأي؛كقِؤا الإئناب باب "
مالم، أئحر راال1ه-م ه: اض ول رمقال اطاب( ين )شث — ١  ٧٦١٢

٨٦.............................. ك٧وعيش..■٠ \ذؤأ وغوش( 
٩٧ؤ..... ؤ..٠ . ...١. ٠.......١ اوعلته وجواز وحبسه الأسير ربط باب ■
برجلمحجاءت قبلثجد، حيلا اض. رسول بعث هريرْآ• ~)ابو  ١٧٦٤

١٩٧ ١ ١ ......١ ١ ١ ٠ اليإمة أهل سيد أثال بن ثإمة له: يمال حنيفه بنجر مئ، 
'٠٢-ابإخلأءاشِسمالححاز 

!٠٢اراطلمواإلبجوئ« ممال:

اضزئول خازثوا \ذووظلآ هودكى أو ئم(: تن ، ٥١)قد -  ١٧٦٦
اشربيى ه اف رسول قاحل و. 

٠٤••••••••••••••••••العرب جزيرة مى داشارى البجود أحتاج اب ب■ 
اليهودررلأحرجى ه: اش ول رسال قااتطاد_ا( بن )عنز — ١  ٧٦٧

٠٤••"•••••••••••••••••••••••••••••••• العرب• جزيرة مذ والنحارى 
محلالحصن أهل وجوازإيرال العهد مصير مر قتال جواز باب ا

٠٥للحكم أهل، عن>ل حاكم حكم 





ضسا1رضومات
nU^^^^^=======_^—==—

١٢٩.........معا(االأكؤع ائن نأى ررثثد اش رسول قال )تلثه( - ١  ٧٩٧٧
١٣٠ذأ\كض °خ-باب 

٠١٣٠. «إناقافلوذإذثاءافُ« اضه: قالرّول ننض( )عياض - ١٧٧٨
١٣١ذ}.ظو 'خ■باب 

١٣١ّ ّ ّ ٠ .٠ ٠ سماف \ي إقبال بلثة حين ساور اض.ؤ رمول اف I ~)أئس( ١  ٩٧٧ 
١٣٣'ا[بقظ 

١ ٣٣»لأ:نىيآذاري«..........: اش رسول قال )أنوق( - ١  ٧٨ ٠
......................١٣٩.... ٠٠٠٠٠

ثلاثالكعتة ل وحن ت5ه، الثى. دجل مسعود(• ثن اه ~)عبد ١  ٧٨ ١
١٣٩خو/ضو0ي 

١٤١■بابلأثظصتجاتجض.....ؤ.............ؤؤ؛؛؛؛؛؛...ؤ 
١^قزثإ متن »لأ ج: اف رسول قال )نطح( -  ١٧٨٢

١٤١.................•.••.•..'......................؛.يَم< 
١٤٢■بابضلجانيواّ..ؤ..................ب.............. 
ئينشطاِفم:لأاوئس
١٤٢محهمئ;نماي.ّّب......ؤؤؤؤ........؛؛؛؛..ّ..ء..لأ... 

ماف قالمحسِص:»ص:بما
١٤٤الرحم" 

ابمواالئاسإ أثيا صم؛رر! يوم قال حنيف( نن )صهل —  ١٧٨٥
٤١ كاظثا.....٥ قثالأ ثنى نثن \ي اض.:زم ننول تع كثا كلم. 





مرسامف|وعاوا

ؤ'كانأذئئااكدكتسس اش رسول قال )ئاظ( -  ١٧٩٥
!٦١شت،هإثوماممت...ا 

تلكثنض ق اض. رثوو إصبع يمش نمال(ت بن )جندب - ١  ٧٩٦
!٦٢الشاهد 

ئد\1وف0: قال اض. غوزثوو جييل أطأ )محدب(; - ١  ٧٩٧
ءلاهمنءو:س0هلآابج0

!٦٤ثبماقره رئك ماودعك 
؛٦٦............الناشد أدى عل يصمم إلاف ه الني دعاء ابِو ؛ا 

١٦٦.............؛!، 15ء؛^١^١ زكت ه اي أئ زند(: نن )أشانة - ١  ٧٩٨
١٦٧......... ظِمحه:لنمحنمحي١>^^ 

؛٦٩'1بم\و:لإ 
آبوصغ ما لشا ينظر *من افه رسول نال مالك( بن )آني —  ١٨٠•

١٦٩جةل؟« 

١٧٠... .١ ١ .١ ..١  ١.٠٠٠٠٠اليهود.....طاغوت الأئزف بن مئل'قنب باب ٠
))خبمينالآمف؛ض(قالرّولاش.:

١٧٠....ّّّّب.؟................ا.......... آدىاسورئوه؟«١٧٠
I ٧٣حتم عرقة باب "

١٧٣جبت...®........... حرت »افُمحث! اف رسول قال )أنز( -  ١٣٦٥
١٧٤. ٠٠حنن........اف.إل رّرل نع حريحا الأفؤع(• بن )سثتة —  ١٨٠٢

١٨٢■بابعروةالأحراب،ؤضالأويى 





الوضومات،هرس 

يعزوس اش رسول لكث هل سالييI كثت عثاس(ت بن اينه )عند — ١ ٨ ١ ٢ 
١••••••••••••••••••• اإثرحى مبماJين ينرو:_، لكف ولد بالنثاء؟ 

٥عزوات............... تّبع ه اف رسول مع عزوت عطنه(! )أم — ١ ٨ ١ ٢ 
٦عددعريان اب ب" 

٦••• عنزة ينع قال! اممه.؟ رمحول عزا كم سثل! أردم(ت بن )ريي — ١ ٢ ٥ ٤ 
٦.. عزوة عنزة ينع ه اممه رمحول تع عزوت اش(ت عني. بن )جابر " ١٨١٣

٧............ ..... ٠٠.عزوة عئزة اممه.تسع رسول عزا )يزيد.ْ(؛ — ١ ٨ ١ ٤ 
٧. ٠٠٠..... .. ٠٠١عزوات... سع افه رسول مع عزوت )سنمة(أ — ١ ٨ ١ ٥ 

٨الرقلع ذات عريق اب با 
٠٨. م مته وثحن عراة، اض.ِفى رئول نع حزينا موسى(! )آبو — ١ ٨ ١ ٦ 

٩ب............................ الغزوكافر و الإتجانة 'كزاهة اب ب■ 
٠.٩....  ٠٠٠٠٠.٠ّ....ّ.. ّ ّ ّ ّ . بد.ر قنل اف. رسول حرج • )عايثة( " ١٨١٧



اثهشتابفهرس 

الإ4ادةكتاب 

اثهضةالوضؤخ 

٢١١كتاب 

٢١١-:اثامحئجِتي;ض، 
منيمهمالشأن؛ ئدا ق كزنش نح ااالناس هاو )ابوهزيزه( — ١ ٨ ١ ٨

٢١١.................................. نلم،وثافثىاِلكافرهلم«
٢١٤هزلإعكزموانيؤاكؤ«..ا 

امحوفيضنا:مح^لأ:زالقدا'؟ها-ئافينض( 
؛اآمنضش«...........ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ.ؤ............ّ..؛..........

الأمَلأ:محض))إنهدائاَله:اآحا-)خابثينتئزة( 
٢١٥اثانيئه«...................................هإ

الئاصمموم -ض هاج الدين ارَلأيزال قال نئزة( نن )-ناي -  ١٨٢٢
٢١٦هنيي،شاخفيض((..ّّ..........ا 

٢١٨■بابالإنتخلأفثئزى 

٢١٨............. ٠٠اصب......جم، أف حفزت ت عمن( بن اف )عد — ١  ٨٢٣

٢٢١شالإثانةؤالحزصبىمحا.......ب.............ب 
لائنأوا^خمن! مد رريا قال: تئزة( ئن النتحن )ب - ١ ٦ ٥ ٢

٢٢١الإنارة...« 



مرساإوتىوءات
m^====^=^==_

أظاضر -ؤاف-َلأمحفيشهدا ررإثا قاَل.: سا-)وئوض( 
٢٢٢نامحؤَلأكامضش(و 

٢٢٥صزون؛.................................. شر الإص واهة باب ■

تومؤإي أثائة، ؤإئبما ضعيف، إثك درإ آبا ُيا مال.ؤ' رابودر، ~  ١٨٢ ٥
عيهالذي وأدى بحمها، أحدها من إلا وكوامه، حرى القيامة 

٢٢٥فها« 

٢٢٧ارلأمنءلمح،ؤلأيئض'ب....... ^:أأخا'-)أتوذَئ( 
باوعك١^٥^، عل ؤالخ1، الخائر دعموبة النائل الإمام محلإ باب "

٢٢٩.....ببب......؛؛؛؛؛؛؛ؤؤ............. ثاشصأذغالئبيإ
منابزمنعل عنداف اكيطن إن ٠٠محال.ت عمرو( بن اض )عد —  ١٨٢٧

٢٢٩مصمحلإضءزولكااب"ب......ااّؤ...بب............. 
نقاأجي أنر دومذ مذ ®اللهم س؛ محال المومنتذ، أم )عاننه - ١  ٨٢٨

نئايرئق:بممأنرأمتي مذ دؤ ومذ علته، يائمق علبجم يثمح، 
٢٣٠ئانمحبه« 

اا1لأظيىاناع،ثئىإشلعذ.: Jliهآخا-ربوافينلن(
٢٣٢رعقه•••® 

افُنءثهامنمد:ءمح ررةثاو.:ايئ( أةا-)تجلين:ثار 
٢٣٤...... ا•بئةااعلته اش حرم إلا يرمحؤ عاش دض يْوُت، يوم بموُت، 

٢٣٧............... -)ئالتذنرو(ثال.ررإنشئاوهاءالخطةه«١٨٣٠
٢٣٨الئلوو.......................................... ^؛٢ غلظ باب ■



الك^تابههريس 
^tvt ًً^=^=^=^_=^=^^_

١Aإ: ٣١.Jلأ1ك؛؛ستمتجيئ:خمانمنل-)رمح؛(ق.
٢٣٨نمنمسثقثعاآ...« 

٢٤١-بابم؛مس1االءو 
هداو: مد أفه، ءط, ■juu»  Mئال، الئاعدة،( خد )ي -  ١٨٣٢

علمتفم انثنم1ناة »من محال اقدي( عوارْ ثى )عدي - ١  ٨٣٣
٢٤٥...... اكاةة« :زم ج علولأيأق ثان محناتينامحا عم، 

٤٢ ٦ ؤ.٠. المنبية ق وعئريمها منصتة، صو ز امحلمراء طاعة وجومح-، باب، ٠

٢٤٦. ٠٠١حدامحه................ئن افه عد هِفي وأؤإ،أمحم ألزسق 
٢٤٦اشَ.................. ممنأطاع أفاض ررثن محال ي;تة( )ر -  ١٨٣٥
ثبمرك،عنرك j دالئايه الثنع >رءوك قال _؛( )م - ١  ٨٣٦

al2^؛j٢٥٥....................٠٠٠،،زأرةعاوتاكاا<.......ومشطك

محيغعدا كاف ؤإل واطح أمئع أذ اوصاق حيل إل ت زابودر( ~ ١  ٨٣١^
٢٥٦الأواف 

عيدءدت،كم ®ولوانئنمل ئال.أ حمسم( بن عش )حدة - ١  ٨٣٨
٢٥٧.............ببببؤب..ّ.ؤ :قود:قلمبكثايافمحانذتواقزأطنوا*

فظدالطاعه الشنع اند اش ررعل محال محن( ئن  ٠٥١)ه - ١  ٨٣٩
شنعملأ بمنصتة أمز مإل يمنصتة، يومز أذ إلا وكرة أحب 

٢٥٨ؤلأطاعه« 





اءاك^تابفهرس 

آكلدق المتن ظهور عند السلميرا خماعة ملارمة وجوُب اب ب" 
٢٨٤اياعة................... ثةمان3ة ض عل  Ujilثهم؛م خاو، 

٢٨٤...... ارظزمخمائانمثثأظةيلم«ه قاو اكنَ( -)-محدثةنن ١٨٤٧
بياتايائ س الطائ من خئ »ش ثال م;رة( )ر - ١ ٨ ٤ ٨

٢٩١ماتميت4جالأ...،ا 
ثكقزههنظ أميرْ مى رأى ررمى ه؛ ثاو عثاس( بن اض )عند — ١ ٨ ٤ ٩

٢٩٣......... حاهلأ« لهتأ يات ^١ اياعه ثاف ثذ هان4 ٥^؛ 
عئثةنا:دة نحت ثمو »ثن قال ايقو( اغ همد نن )جندب - ١٨٥•

٢٩٣ببببب.ب.ؤؤ...ؤؤؤ....ّ ^بمصئسةحاه 
)رمحهئاينسبيافَيمثاو.:اش;نمح( اهخا-)همد 

ضِفيضسسط
٢٩٣جاه 

٢٩٥..٠٠٠٠محاسميىمامحبجي....ؤّ..........
أذغإونأراد ثنى وهنات، هنات رسكونى ®إثث ؛ل.ت — ١  ٢٨٥ 

٢٩٥أصهدةالأى-وهلخمع-ثاصرثوةالشم،ثائنامنكان«.....
٢٩٨لخلمتثن يييع إدا باب "

الآح_زداهتالوا لخلمثمر بويع ررإدا ه؛ ثال ا-أئلري( تعيد )ابو — ١  ٨٥٣
٢٩٨مءا« 

٢٩٩ومحو٥٧!، صلوا ما 



ضسائوثوئت
،^========^=^^===^=^_^=tUU =

فتنرنولأم_ناء ارش_ككونى او هالومنئن( أم نلمة )ام - ١ ٨ ٥ ٤ 
رصينص ولكص نلم، أم ومذ برئ، عرف ئثذ دتنكردذ، 

٢٩٩وتاع« 

٣٠٢محارالآثؤشثِاربمإ -باب 
محئوثمالذين «خ4اثكىإ ه: ال ئ_( بمن )ص - ١  ٥٨٥ 

٣٠٢وص-ا' 
زيانتنة^انقتاو ١٩ايشعندالإتام ممتة انيخاب باب ■

٣٠٧الثصزاننحتتيةب.ب.. 
الخدوألفاا"هخا-)خايرينةداف(:كا:زم 

صِ

٣٠٧الشجزة محت يده احد 

مئة،زؤلأ*ُث، أإف_ا \شمأ أئة\ت لكف أزو(: م ئن )بو!ض -  ١٨٥٧

بجائعوالبي. الثجرة يزم رأبجتح، لخد اأرتي،ت ينار بن رمنقل - ١ ٨ ٥ ٨ 
أربعرحن رأبه، عن أعمابجا من عمنا رائ وأئا الناس، 

٠٣١ عنزةمئه 

٣١١.الثجزةعند ه اض وسول بايع بمن كاف؛ي المنث—،(: بن )نعيد — ١  ٩٨٥ 
أيعل لتلمه: ملئ الأكنع(: بن تلمه مزق عثد \ئا بن )يزيئ. - ١  ٨٦ ٠

١٣ ١ ١^......... م : Jliالخديتة؟ اف.:زم ننول مء:ابمثي 
تندأخدا تخ- ال -عا,هدا عأ, أناين لا د(: ١ V, اطه )عد - ١  ١٨٦



اككتابههحيس 
—^=__ًٍصٍٍ_ص^ٍ ٤٧٨

٣١٣

اشزئوو زمحن لا، ماو: ;م;ث؟ا له: قل الأكئ( نن )نشه -  ١٨٦٢
٣١٣.أذنليِفيامح 

تنثىوسان وابهادوالخم غل نكه الثايتؤثنيقئح باب *
٣١٤»الآمخنةبموص« 

ثضت،ئد الهجزه ٢)؛ شال.؛ الثلس( منعود بن ~)محاثع ١  ٨٦٣
٣١٤ثابمِم<<...................... 

ؤإذاجهائزئأ، ذص »لأهبزة، دأله: ئس( نن افه )ئد -  ١٣٥٣
٣١٥انتممزتمقامحوا(ا 

جهادومحي الثئح، ثني هجره رالأ ه: مال المومنتن( أم )عانثه " ١٨٦٤
٣١٧انئممزولمد1محوا« ويق،ولذا 

الهج-رةنأل إل ^٤٥-،^،! ١١؛ لأعرابي( هال. الخدوتح،( نعيي. )م — ١  ٥٨٦ 
٣١٨وثدث...« 

٣٢٠

افه.ننول ئالخزذإل الم3منا0إذا كانت انزمن(: أم )قافه - ١  ٨٦٦
٣٢٠بمن 

٣٢٤محااظاغ....................... والطاعة ■باب 
،iSiLiUاائؤئع كايايعتئولاض.قل صن(: نن ، ٥١)قد -  ١٨٦٧

٣٢٤.ا.....ّ..............................ؤ ررنخااظنت« مولَة:

٣٢٥■بابثان-سالإلوغ 



ا؛ي|ىوىواموس 
٤٧٩___=_^=^ًد__^=^ 

واناالقتاو أحدِو( يوم ه اش ونول عرصى عمر(ت بن اف رعبي ~ ١  ٨٦٨
٣٢٥...................................بجري( قلم سة عئره أربع ابن 

وقوهمهخص إدا ادكمار أرض إل بالقحف بماقز أل النهى باب ■
٣٢٧ص

ش0\دئض^١٥; ١^ ننول ش صز(: y اض )ند -  ١٨٦٩
٣٢٧انمدئ 

٣٣٠ها زش الخل الناس;ئ باب ■
ئدالتي اش.نا:زدايل ذثوذ أو صن(: ين ١^ )بد -  ١٨٧ ٠

٣٣٠أضمتثملإنالخماء 
٣٣٤محإلثنماص......س.....ب...... 

يزمالخترإل ثواصيها ارالخ4لِفي ئال صن( بن افه )بد - ١  ٨٧ ١
٣٣٤الماثة« 

يومالخيرإل معمودسوابيهأ ءالختل قال اممه( بد بن )جريئ - ١  ٨٧٢
٣٣٥ّّّ...........اّ....................... الآخئ،زي« ص: 

يزمإل الخيو ئواصيها و تنموي *الخيل قال.ت اكارقل( ~)عزؤْ ١  ٨٧٣
٣٣٥الآخئ،ثاثئا« المائة: 

٣٣٦........ى.... »يوّاما< له: 
٣٣٧■؛ابuتمةذصماتاءل 

٣٣٧.... ٠٠٠٠ايل..ين اثكاَل ه:>كزة اض ننول كاف )أثو - ١  ٨٧٥

٣٣٨•••••••••••••••••••••••••■ اف -نيل ابهاد، قفل باب ■



الكتابفهرس 
===ء=^^ء^ءءءء=ءء===^==^==^ء====^=ء ٤٨٠=

اقلوددت يد؛! محمد مس •والذي • •  ٠٠مال.• ~)ابوهريرة( ١  ٨٧٦
٣٣٨مُوسماهمحممحثُمحممحثدمح•••••••-

٣٤٦............ ١ وعالب.....اا..ب....ا. اف نبل ِفي الشهادة محل باب ا
*Uنالك( )أس;ن - ١  ٨٧٧ Jli  ض ث ّ ُئ ض من^

بميهاإلأالئه1،أبمزحإلائيا،ثلأأنطاكتا 
٣٤٦بم:مىِسمائهادة«ب. 

اثاممحل -)1ميمة( ١٨٧٨
يرىحم صلاة، ولا بيام من لايمم اش، بآيات الثايب المايم 

٣٤٦.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.....٠٠٠٠٠٠٠٠٠.............دعالاااف نبيل اتجايدِق 
مارجل؛ ثثال اش.، رنول متؤ عند كنئ وشر(ت بن النمان ) ٠١٨٧٩

^يميألمحالخاخ...ء1زواضُ
كثأئم آينبمد ؤبمارآ سماتيآ-لؤخ عروجل• 

٣٤٧ثومشمه....؛لألأبب.؛.بؤ..............لإ..........ر او 
٤٣ ٨ .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ اف...................٠ نبيل داودحؤِفي الثن>وة محل باب "

منحتر أوروحه اف نبل ق االثدوْ مال.ت مالك، بن ِ)أنى ١  ٨٨*
٣٤٨اكثةافها« 

اكدِفيشووها لاؤاكو.وْ ئال.ت الثاعدي( تعد بن ~)نهل ١  ٨٨ ١
٣٤٨.............................. ٠٠الث'ساومامها٠٠ من حن الله نبيل 

منحيٌ أوفبوْ نبيل!ف j اادلروح-ه مال.ت رأبوئريره، - ١  ٨٨٢
٣٤٩مها(( زقا اك 



ضساأ4ض4عات
٤٨١ =

محبر أوروحة اف تميل ®عنوةِفي .I ئال ايرب( )آبو ~ ١  ٨٨٣
٣٤٩.................................. شتشضؤعزت« 

■ jأعدةافُنتاليجاسU٣٥٠............. اثبنياب
ربا،باق رصي مى نعيي■! آبا ^١ ١٠ه؛ محال الخيري( ~)آبونعيد ١  ٨٨٤

٣٥٠.ببّبؤ......ّ..لأ.ؤ الخة« ه ذبجن بثا، ثبسي دتا، زبالإنلأم 
j ثن باب ■ jj  ٣٥٢...... ٠٠٠الدنن........إلا خءاة وت اف تبل

ثكمراممه نبيل ءتأوت،في إذ أرأيث، اف! رسول يا قيل؛ قتادة( )ابر ~ ١  ٨٨٥
افنبيل ممتهِفي إذ *ثئم، اض.ت ننول و4 قال طاياي؟ حش 

٣٥٢.... ٠٠٠...............؛؛....زآثءنابئيئصثهم« 
دب،ؤذ للئهيد وثغإئ مال العاص( بن عمرو بى اف )عيد - ١  ٨٨٦

٣٥٥ّ.ّ...ب.1ب......ر............اا..ا................اؤ. إلأالدينا(
ربمميند أحناء وأئبمم الحشة الشهداءِو( أزواخ أف سان j باب "

٣٥٦ض
حصر-،ثتر جوفي، ز ®أرواحهم ه' قال( منعود( بن الله )عد - ١  ٨٨٧

٣٥٦...................لأ..ب........... .« وهاقادلهلأص..
٣٦٠■؛ابمحرابمزالئ:اط 

رررجلس: قاو أمحل؟ الناس أي قيل: اقدري( تعيد )أبو - ١  ٨٨٨
 j.٣٦٠ؤمسه« بجاله افه نبيل محاهئ

تيسكرجل نهم الناس معاس جمر ®مى . ^j، هريرة( )آبو - ١  ٩٨٨ 
٣٦١• • .......١....١ ٠٠..٠..٠.٠١يثاذهممحّثِو،تبلافيطثرعلمتنه•..





الوضوعاتموس 
ً٤٨٣

٣٧٤•••••••••■•■••• • مهى• حام مذ يإنم اتجاهدين، بماء حزمة باب ■
يحرنةالماع—دين عل المجا٠دين ساء حرمه ٠٠مال.؛ )بريدْ( ~ ١  ٨٩٧

٣٧٤محها؛ئلم« 
٣٧٥ابهادعنادئولس وض بابتموط ا

يى'الق5دول، مزى ءرلأ الآي_ةت هذه ق يقول _متاء( )اأ— ١  ٨٩٨

لأكتفمجاء ريدا، ه افه رسول قامر ه' آم ّءتإا قا 
مضىه مولئ: صزازده، مكتوم أم انس مثكا!ليه يكسها، 
٣٧٥ألمرره........................... غرأول يىآلثييثث أكعدوئ 

٣٧٧شد الخ، كوت باب ■
ئلت؟اضإل ننول ثا أننمحا ن-تل: مال اض(: بد -  ١٨٩٩

٣٧٧قال:»والخ،« 

٣٧٧... ٠٠.٠٠٠٠.......ررصلهئا:جا،ؤأجزىتا((^•؟ا-)اياة( ٠
خام>اعت1 ررإنثاطلأ،ئنكان وال.:ا«ها-)يرزينملك( 

٣٧٧دافيمح1،ئتنا« 
٣٧٩اثوفاا ظلال عئت الخ، واب ^ ٠٠ئال. مس( نن اض ).ثد - ١ ٩ ٠ ٢

مالوا؛ثإتم متلوا، مد إح_واث؛تملم ®!)ن مال مالك( نن )انس " ٦٧٧
٣٨٠ ٠٠....٤^١١٠ ورصث عنك، هزصيتآ لقيناك، هي. ثبتناأئا ^١ ءاغ الئهم 

٣٨١يدرا..... افه. رسول مع لمْينهي به سميت، الدي عمي )اض(" " ١٩٠٣
٣٨٣ ٠٠٠٠اف....؛.سل و م اثثا ص اف ثلمه قكون ماثل ثن باب ■





موسالوثوءاوا

٣٩٨آحؤ................ jlsأو■العرومرض عن حبته تن ئوايب اب ب" 
ئسةابزئب نا رجالا »إنباشيثة قال اض( همد نن )خار - ١ ٩ ١ ١

٣٩٨. ٠٠٠..٠٠٠٠٠....ثلأقطثإوادثا١لأثاماضإ،سإاؤص« 
٣٩٩م و م قفل ■باب 

هموع_زاِْوعرضوا أمتي مى راداس ه محال مالك( بن )انس - ١ ٩ ١ ٢
مقل~أوت الأبرة عل ملوكا البمر هدا ثج ير'تجول افّ، ّّّبل 

٣٩٩اأاووكءلالأبزةأ 
٤٠٤•••••••••••••••••••••••••••وجل عر اف نبتل الثباطِو محل باب ■

٤٠٤ثوةمحثينباممثص...« 
صسم.....ب....؛.....................................n•؛ثان ■باب 

واثطون،الطعون، ت خمسة ااالشهن.اء قال )أبومين0( — ١ ٩ ١ ٤ 
٤٠٦........ؤ■جلااعر اش نبيل ق دالئهيد افل"م، وصاحب والميى، 

٤١١قهونهيي. اف نبيل ق قتل ررس مال.• )ابوئريرْ، ~ ١ ٩ ١ ٥
١٤ ٣ سم«.......... ِةل شهادة ررالطاغون ه: قال ص( )أنزثن - ١ ٩ ١ ٦

٤١٤....... ٠٠٠٠ثمتت...م علمه من وذم علتؤ والحئ اوني محل اب ب" 
؛ا؛..................))ألأأناكثةوس!«بيقاله:

اف،وثكمآتمم أزصوو، غؤقب قال عاير( بى )عمه - ١ ٩ ١ ٨ 
٤١٥. ١.١١...٠٠٠٠.٠٠٠٠..٠....٠٠....ملأبمحزآحدكمأذيلهوئآمهمه٠٠

بنامنتس ترئ مم الرمي علم ارمن ه•' قال عاير( بن )عمه — ١ ٩ ١ ٩
٤ ١٥ه شف ئن> —اوت— 



اوك1تابفهرس 
—=؛===— ٤٨٦

عص،العل ظايريى أجي مس طاثئه ئواو لا  ٠١ملهاب ب■ 
٤١٧حالثهم* مذ بمرئم لا 

لألسبنمضيننلس
٤١٧..........مكدلاك« ؛ Ajاف أص يأئ حى لحالتز.( من أ2ثلإأحأأ لا 

^^لي/سأبيضينعلض
٤ ١٨............... ٠٠.............حىبأبجهمأمافوهمهلاهروذ® 

همءمائل الدين هدا»لن:لحخ M' قال بذشمة< )جابت - ١  ٩٢٢
٤١٨اا...ا.................... الساءاناا ثقوم حى النلمس مذ عصابة 

^لطا:سمذمحيماتز0غلقال.: آآها-)-تابئ;ن-مداغ( 
٤ ١٨الحيىظامينألينماكامة® 

الاف، ار بقاتثه أجي من طاقه »لأ;زاُل قال )ثناوأ( - ١ ٠  ٢٠٧
وهماش أئن يه حتى حالمهب- -أو: حيلهم مذ يفرهم 
٤١٩الناس« غل ظاهثو0 

مئضاأمذمثا:زنغلقال.: ؛آا،ا-)محةأئهم( 
ئأتثهمحتى مذحالميم لايشرهم قاهريذلعددهم، ض ام 

٤٢١الثاصثىاغلذِىك« 
^;•^أخلايفاهريذغل٠٠هأوا-)تناثينأبموهم(قال.: 

٤٢٢الخيىخنىمومالثاص« 
^^^ثِفيامواقيضاهمسل

٤٢٣الزيق 



مرسا،وضوعات
٤٨٧

حفلهاالإبل يآعطوا الخصب تاتوثلمِفي إدا ٠٠ه' مال هريرة، رابو " ١٩٢٦
٤٢٣!ذم■■' 

أهلهإل الثاؤر ئنحيل وانتحثاب النداب من ئطعه الثمر باب ■
٤٢٦شعله هصاء بند 

٤٢٦)االثمثسيناسف................... ^:لألإ\<]-)أأوئت:تةِ( 

٤٢٩نم...... بن ورد لمى ثلأ" ~وهوالدخول العلروق "قراهة باب ٠
٤٢٩ا'-)أنزينناك(:أننئولاف.كاللأ:>يىممُص....... خآا<

عناء-—اي; لتلا حىثدحل ااأمهلوا ثال.!اممه( عتيؤ بن )جابئ ٧— ١ ٥
٤٢٩

الفوائد:■نهرس 

٤٣٣ثر والكتابالخهاد 

٤٤٦الإمارة كتاب 

الموضوعات:فهرس ■

٤٦١كتابالخهادوالمر 

٤٧٢الإمارة كتاب 

٠٠٠




