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<JL * انينضةعلى اند نر

مطالبشكل على عناوين من الرسالة هذه ى ما أثبت أن حريصا كن وقد هدا 
القيمةوكيلك الأرجح، وهو الناسخ نبويان من أو التأليف أصل من كانت سواء 

•ه رموله على وصلى فيها الله حمد التي القصيرة 

والداي.الخير نبه لما يوشا أن القدير العلي الله وأّال هدا 

هه ه 





الهمإفضةعلى اند ز حسالي ٨

بالخلافةالوصية 4اهللب 

جم,لأزل الله وإن الواعظتزرأ،: روضة كابه j قال  ٢١٣ابن شدهم إن 
اللهإن محمد يا : فمال الوداع حجة ز الطريق ي المدينة إلى توجهه بعد . المي على 

فقالخلافته، على أمتك ونبه للامامة عليا انمب ; لك ويقول اللام يقرئلن، تعالى 
علىيجتمعوا أن منهم أحاف إني لعلى أصحابي بغض الله إن -مريل أخي يا ت ه الني 

تعالىالله فأزله تعالى الله على جوابه وعرض جمريل فصعد ربي لي ذاّتعفرم إصراري 
 Vالنبيأولأفاضى ^طاتال المبى وقال خرى أ

Iبقوله عاليه مشددا له معاتتا نزوله بتكرير الله فأمره هؤ النبي جواب فكرر جبريل صعد 
فجمعاكمه في،«ئنت مآ سق لتِ ؤإن رش عن إتلك> أنزل مآ ج أفيوق أي كؤ 

يكونأن لأحد ليس العالم^ن رب وخليفة الومنين أمير علثا إن الناس أيها يا ت وقال أصحابه 
منوعاد والاه من وال اللهم مولاه فعلي، مولاه كنت من ّواهر؛،، بعدى خليفة 
انتهى.. ا(عاداه 

ألفافلمركاكة اختلاقه علتح، يدل الذي الكذبة هؤلاء حديث الومن،إلى أيها يا فانفلر 
هذاصحة متهم اعتقد ومجن، ، ءل، مولاه كن قن ٠ إلا مجته يصح ولا أغراضه وبمللأن 

Iأكثر: تال الشيعة رتاصة إليه ا؛تهت المعلم بابن ويعرف محمد ين محمد المضل ; يقصد ; مقيدهم )١( 
الأعلام;٣، ٠ / ٤ : الاعتدال مجيزان اتفلر ٠ الدولة عضد دولة م صولة له وكات السلف على الطعن من 
Moلأ! 

٠٠٠٨ت ٠ اكال ين بحمد : هو اعاب ^^لف انظر: )٢( 

 )٣( j فاتقي : الأمل■
سواء.الأصل: )؛(ي 

.٠١كن الأمل: ى )ْ( 



عرالهمبمةاند ز ئاص 

نقص،وهو ابتداء ربه أمر امتثال يعد اخالفة من قطها المعصوم اتهام فيه إذ هللئ، فقد 
يغصمن لصحته اختار تعالى الله وأن ، كفر واللام الصلاة عليهم الأنبياء ونقص 

وأصحابه٢ رمواهل به الله مدح لما ومخالفة باليي ازدراء ذلك وز بنته، أهل أجل 
يحآثُاوةدار عق آثدآث تث7 مح؛كتي أف محو •' تحالى الله نال المدح أجل ٌنلآ، 
أرمذ وجيبمير ف هم سه وهودأ أف مذ ص تعوق نجدا دقا ئنيم ثبيم 

صظثاررم نئثم أنج َكزغ ألإنجل 4 رتثقئت آلورُنع 4 دلمك ألقمي 
ؤبمملوأءآمنإ أرن أثه ؤبمد اتقار عإ ِلعئ ألقغع بمجب سؤنهء هك ترئ ظسّ

والحديثالله كتاب يخالف من واعتقاد ، عظي1اه<روثبمإ معفؤ؟ منيم ألمنلمحب 
ةبملي ٠ : تعالى الله قال وقد انس إضرار خاف ٠ التواتركفر،وأنه 

وعدهغيما ربه على توكله عدم واعتقاد بديهة، معلوم هو كما ذلك نل أقا؛تد،هراا 
َكذثاهأف >، أنتن مش آه ؤثثذ تعالى الله على كذبا نه وأن كفر ونقصه نقص 

فقدذللث يستحل ومن كفر، فمد ذللث امتحل ومن ه الله رسول على وكدبا 
نصاكان ولو متصلة خلانه على النص أن مولاه(( كنت من ا ت قوله ى وليس تفسق، 
ودعوىصرورة، باطل ا ادعالهال ودعوى بالمراد، أعلم لأنه عنه الله رصي علي لادعاها 

يهلل.أن من أبطل تقية ادعاثها وترك خلافته على نصا يكون علمه 
أشجعمن أنه مع الدين ز والصعق والخور بالجن إمامهم يرمجون نوم ملة أمح ما 
•وأقواهم الاس 

أصحابهورسوله به ت الأمل م )١( 
يا.زائدة I س ٠ كلمة; )٢( 

.٢٩: الفتح سررة )٣( 
7ا•.الأىوة:)؛(

وادعاها.الأصل: م )ْ( 





علىدسالخزاند 

رواه. (( ، UPالله رصي بكر أبا خيرنا علينا فولى خيرا فينا الله فعلم ت عنه الله رصي 
•عنه الله رصي علي ٢ موالأةل يدعي من على حجة أقوى وهذا ، الدارقaليل١؛ 

إليه،ترجع أن فامرها ، ه الغي إلى امرأة أتت را ت قال مطعم بن محير وعن 
،فاتار تحييني لم إن ٠ • قال ، الموت مول كأنها ، أجدك ولم جثت إن ت فقالت 

.لمر؛ا ومالخاري رواه . ١( بكر أبا 

،شيئا ناله الله رسول إر امرأد جاءت I قال عنه الله رصي عباس ابن وعن 
باحلوت،يعرض أجدك، فلم عددُ-، إن الله، رسول يا : فقالت ٠ ا( محولين را ت فقال 
.اكررُاءابن رواه . بعدي(( الخليلة فإنه بكر أبا فاني تحييني فلم جئت إن رر : فقال 

خلفييكون را • يقول الله رمول سمعت 9 قال عنهما الله رصي عمر ابن وعن 
.حسزرآ، بمد الغوي رواه . ٠( قليلا إلا يليث لا بكر أبو خليفة؛ عشر اثنا 

بعدي؛بالذين اقتدوا 9 : . الله رسول قال ت قال عنه الله رصي حذيفة وعن 
محاجهاب,ن وحسنه والترمذي أحمد رواه . عنهما(( عته الله رضي وعمر، بكر، أبي 

وعنعودرم مابن عن والحاكم الدرداء أبي عن الهلراني ورواه وصححه والحاكم 
فيكمبقائي محير ما أدري لا إني 9 : س الله رسول قال : قال عنهما الله رصي حديقة 

وماعمار بهدي وتمسكوا عنهما، الله رضي وعمر بكر أبي بعدى من بالدين فاقتدوا 

. ٤٧: انحرق؛ المرائي )١( 

.خلامحتمحهي ؤإلأ المساق حب الكلمة هده اصتعمل الشيخ لعاي  ٢٢ؤ
. IIذ\و ٠ : الأصل )٣( 
. ١٨٠٧- أ/ا-ْحا : وسلم ؟^ u/t: المخاري صحح )٤( 
.٢ . : انحرمحت المرايق )ه( 

.ا/ْ"آآ : المفوه صفوة ، ١٥٠:العمال كر )٦( 

.٣٧٠! ; ستدرك الم٦، . ٩ ه/ : الترمذي ، ٣٧/ ا ماجه; ابن ى )٧( 



اارأذضةطى الهمد ي ;سالة 

٠آ وغيرور أحمد رواه ٠ فصدقوه مسعود ابن *حدثكم 
وعمبم أبي بمدى س باللدين اقتدوا را ؛ . الله رسول قال : قال أض وعن 

•عدلأ، ابن رواه ٠ مسعود ابن بعهد وتمسكوا عمار بهدي واهتدوا عنهما الله رضي 
Iفقال يعدك صدقانتا ندغ من إلى أساله أن الله رسول إر المصطلق بنو بمش وعنه 

قال: نالت صها الله رصي عاسة وعن ، 'أ، وصححهل"الحاكم رواه بكر« أبي لى إ٠ 
كناءأكتب حى وأخاك أباك لي »ادعي نيه: مات الذي مرضه ز ه الله رسول 

بكر«أبا إلا والوعتون الله وبابي أولى أنا : قائل وقول هتمنر؛آ ببمى أن أخاف فإني 
عنالومنين. عن الصديق خلافة يابى من يخرج الحديث وهذا ؛ وأحمدرملم رواه 
اللهفأبى ئلاقأ قدمك أن الله سألت ٠ :ه الله رصول نال : نال صه الله رصي على 

رواه(( ا-اثلفاء خام وأنت الأنساء خام ولكني ء ت زيادة رواية وي بكرا( أبي قدم إلا 
هالله رسول بمي لما ء قال: سمنة وعن ، ؛ اكرلعوابن والحطب الدارقطى 

قالثم حجرى جانب إلى حجرك ضع بكر: لأبي وتال الماءحجرا ز وضع المجد 
رواهبعدي(( الخلفاء هؤلاء : قال ثم بكر أبي حجر جب إلى حجرك ضع : لعمر 

•واا؛ءهقيلم وصححه والحاكم ~ به باس لا نوى إسغادْ أبوزرعة: تال - حمان ابن 
أبيبخلافه الإحمار ، أرقءعءب<رسن إق ألبق أسل ؤنادآ •' تحالى قوله تفسير ى روي 

.٠ V حدثكم  Uji:اومه T"Ao/o: أسد ند م، UI-Vo/r: التدرك )١( 
.oU/xانمض: ابامع )٢( 
 )T( :٧٧فتدرك/r.

•)أ(فيالأصزتني 
١.•٦/٦ندأحد:،،٧/٤ْ١٨لم: مصحح )٠( 
.......I تقدم الأ ص ذر ٠ وعدم ٢ ١ /٣ ١ ١ : جداد تاريخ ، ٣ ٥ ٨ / ١ الخراُع: جع )٦( 
.١٨؛/_: الطالب ، ١٧٦م/آ/آْا،/جمعهملأد: : الخال كز )٧( 

٣•ص■■ )٨( 



١٣رّالخفيالهخماي 

:تعالى نوله صه الله رصي الصديق خلافة يشرإلى : قيل  ٢١١١٠٣الله رصي وعمر بكر 
ؤآعكلهن نثلث هأوأتش محقاخ وهو مثغ دينوء عن يذم' ن يرثي ؤو*ى 

جاهدالذي هو لأنه ا •>^لأررئثاهر يإك هنر الناي لنكب و\وؤاتأ وآلاختأ هتا ألو 
ثديبأمن مي إك سندعنزا ألممإ)_ا ين كثء1فابم جٌ • تحالى وقوله الرئة أهل 

سأثدكانوا حيفة ض هوالالي لأنه  ٢٧١ثأثرثه ز أص 
ألشلنم،وعثثاؤإ يدثث ءامؤأ أئن آس تعالى؛ ونوله ارتدوا حنن الناس 

ألك~>يتم محز ونثكنن ملهم ين آؤمك< آسثنك محقثا لأتيتن آذ 
لوجودحض ٢ حليغتينر فكانا وعمر بكر بابي الإسلام مكن وند ٢ ١^^١ اميمى 
بعضوي  ٢٦١((ثلاثون بمدى الخلافة )١ I . قوله س صح وما ت*الى الله وعد صدق 

يبكر أبا ه أمره من صح وما البوةر٧ا خلافة بعضها وز رحمة، خلافة ااروايات 
وبهالماسيق خلافة حقيقة أمارات أقوى مجن اكقديم وهدا الاسرخ، بامحامة موته مرض 

ومافهذه أحمعئن عنهم الله رصي وعلي عيدة وأي كعمر الصحابة أجلأء استدل 
محه.الله رصي الصديق خلافة المنكرين والفئة الرافضة وجوه تسود ثاكلهاراّ، 

٠٠.

مجمع)١( 

.٢١٧اونرة: )آ(

.١٦:النتع )٣( 

ْْ.)ئ(همر:

•)ْ(فيالأءلحدغ؛ن 
>،.• ٢ (/ : الترمذي ّان ، ٢٢• ؛</ : أحد ند م، ٧١"t/ : المتدرك )٦( 
>،.١ ه ٢/ : داود أي صن ه، • ْ/ : أحد محي )٧( 
الترمذي:سن )٨( 

.)ا'(نيالأمل:وا;غاما



<JL > اار1ذضة•على اند ي

عنهمالله رضي الصحابة ارتداد دعواهم سمللب 

زوأوثقهم الرجال بحال اعرنهم عندهم وهو منهم ، الكئيرروى أنه ت ومنها 
ماتلما )) ; نال أنه ذلك من وحاشاه عنه الله رصي المات•؛، ج*غر الإمام عن وغثرْ رجاله 
اللهرصي ذر وأبو وسلمان وحذيفة اكداد أربعة إلا كلهم الصحابة ارتد I .ق الض 
العمومهذا ٠ رجع ثم حيمة حاص ت قال ياسر بن عمار حال كيف ت له فقياى عنهم 

الدينلأساس هدم وهدا بدلك يقولون لا وهم المن وأهل على ارتداد بمضي ايوكد 
الالدين الفر إلا ه المي س أخد س ارتداد فرض فإذا والخا،يت القرآن أماسه لأن 

هدميوجِا اعتقاد من بالله نعوذ والأحاديث القرآن ز الشك وقع التواتر حبرهم يبلغ 
;تعالى الله يقول كتف ت فقالوا لهم حجة الرافضة هؤلاء كلام ا،للاحدة انخذ وقد الدين 

متةأو حمة نحو إلا نبيهم وفاة بعد ارتدوا وقد إلناسه أ*>رحت أمة حهر أؤ*كنم 
•به الموصى وهر علي على بكر أبي تمدثم مءث لامتناعهم منهم أنفس 

الدينعلى ضررا أصد نهولأء الرافضة كلام من فتجده الملحد هذا كلام إلى فانظر 
الدينإبهiال توجب  ١٠^؛وجوه: من ال الفالهفوة هده ول، والنصارى اليهود مءن 

فولهوتخالف القرآن. تغيير ونجوز القرأن. به عورض ما كتمان وتحوز فيه. والشك 

ورئوأعي أس ض ت تحالى وقوله أمحخيمل٢ا، عن أس ■' تمالى 
زوقوله ، ا.كئهل؛، أممه نثد وبعده: الفتح قل منآس ز قوله و، 

١٨٣، ب الكنى:رحال )١( 
\،راشع:)أ(

اونت:ط)آ(

١..الحيي; )؛(



افبمةعلى الي ز مسألة 

نتوؤأزلفك آلمثدملهل١،، تإ >ؤأولتك : والأنصار ١^١حرين حق 
ءي؛ بمفوثإ عا 'ومحأ يكبجو ه ُمل: أه4محة؛ا<>'ء، 

الاياتمن ذلك وغم ممقاّلهُ؛، أنيث أثو تثر •' ونول ا، ؛لقايىهُ 
يخالفعا اعتقذ ومن الدين، على واستقامتهم الصحابة أفضلية على الناصة والأحاديث 

منارتداد ؛عتمدون قوم مذهب أشنع ما ، كفر ففد الله رسول وسنة الله كتاب 
٠ديته ونصرة رسوله لمّحية الله اختاره 

صي ءم 

ح.الخشر:)ا(

•٩ الثم: )٢( 

.١٦٣الغرة:)٣( 

(Ji(i  ١١.: عمران.



|ارزذضةعلى المد ؤ وّالخ 

القرآننقص دعواهم مطلب 

مننقص عنه الله رصي عثمان أن والكلامية الخدشة كتبهم ي ذكروه من ؛ وهنها
وعلثا٠ لك ؤؤورئيا ت تعالى نوله بمد ا نثرح ألم  ١١سورة ى كان ُ،ذه القرآن 

صورةمقدار الأحزاب صورة وكانت ت قالوا ، الصهريه اشتراك بحد خامقطها و صهرك 

هدهز أكلهروا قيل! ا، القربىل ذوى فضل ز كان ما منها عثمان فاممط الأنعام 
جزءمقدار سورة كل عثمان أخفاه الذي القرآن من أنهما يزعمون سورتتن الأزمنة 

يلزم، الولأءأ سورة وأحرى النورين سورة إحداهما سموا المصحف، باحر وألحقوهما 
الفاسدش قبلها كالتي فهي بدللث رضوا حيث علي حتى الصحابة تكفير هدا من 

حكيمذ لمكذم ء حلبه يى ولأ يدئو يمن ين آلظز يفيه ^لأ • تعالى قوله وتكذيب 
صحةعدم اعتقد ومن لم وإنا ألدؤ رن نحى >اؤإقا وقوله•" 

الوثوقرقع هدا من ويلزم ، كفر فقد منه أنه مجته ليس ما واعتقد الإسقاط من حففله 
بتلاوتهوالتعبد به الاستدلال عدم ويلزمهم الدين هدم إلى يؤد'ى وهو كله بالقرآن 

عباسابن قال أنه البخاري روى دينهم، يهدم نوم قول أخبثا ما التبدل، لاحتمال 
•،  ١٠الدفين لإن  ١٥إلا س الله رسول ترك  ٠١٠ ت الحفية ابن ومحمد 

؛أي!؛- ؛ه 

ومختمر، ١٢الربمة;الخطوط ، ٦ • ٥ ، ٦ • ■١ م ه الحرينتم،; عن الدرجات، بماتر ، ١٨•: الخطاب نمل ( ١ر 

.٢١■؛،ئريت: الأتي التحفة 

.٣١٨الأنة تذكرة ، ١ ٨ . : الأرباب رب كتاب تحريف إنات ز الختناب نمل )٢( 
,٤٢;ضلت صررة )٣( 

٩.الحجر: )٤( 

١٠ ٦ ٥ م/ ; البخاري صحيح )٥( 





انإفضةعلى اند ي يّالأن ١ ٨

وؤئو1و: تعالى ونال واصطبماه، مولاه عنه رصي س يب وكيفا ^، ١^٠^^١١
أفنن ئثة ةذو0 نجدا رقا رُيلم يمم ث؛مم ^J٤ئار و أه •ته7 وآك؛0 أق دبمو4 

ربه،ممدجه من ب يجوز كيف ، ألقمدهلأئر نن وغؤبمير ذ سجثاهم ئيبمودأّ 
تندرية ٣ أنهك وقنل ألمج مؤ، ث>، قنأ *0 يع دسزى ^لأ • تحالى وقال 
كيفاية سيده وعده ومجن ، كئهل .أأق ؤبمد ؤيد رئتلوأ بمد ين أسؤإ أل؛ل 

؛٣؛ومح؛هن د.مهم ( Jtثممحإ ٌ • تحالى وقال يسب، 
:الأنهبمار ز وقال ، تز أؤلتقر رو؛مله7 أق نيتئموث رد؛نوثا أق نن ثة 

محهمالله رصي الصحابة مدح مجن مشحون والقرآن ، آلثململ؟ا<ل، ئإ 
أوكلهم مهم السوء اعتقد ومن إكرامهم مجن الله أمجر ها حالفا نقد مجهم فمن 

نالكافر ومكذبه وفضائلهم كمالهم من أحر فتما تعالى الله كدبا فقد جمهورهم 
وأناتوعد U الماء أتى النجوم ذمت فإذا الماء أمنة النجوم  ١٠ت ه الله رمجول 

ذهبفإذا لأم أمتة وأصحابي يوعدون ما أصحابي أتى ذمت فإذا لأصحابي أمتة 
•مجسلمله رواه يوعدون« ما أم أتى أصحابي 
أمضوخر الثالث ثم الثاني ثم قرني أمض خر الله رمجول عن صح وقد 

أنس محه صح وقد ، واإترمذيل٧، الخاكم رواه الكدر« وسهلها وش وآخرها أولها 

خا.)ا(اكح:
آ7.)آ(اكح:

١..الحديد: )٢( 

٨.)٤(الحشر: 

٩.الحشر: )٥( 

أ/اا-آدصحح: )٦( 
٦.٥٠- .)؟(س:  أ/ا'ا".النتعالكٍم: ، ١



انبمانعلى اند ل بالة 

نبوالا ٠ ت الله رسول قال سعيد أُى وعن الصحابة، ببركأ الناس على بمنح الله 
أوأحدهم مد أدرك ما ذما أحد مثل أنمق أحدكم لوأن يده نفسي فوالذي أصحابي 
أصحابتسبوا لا ا : يقول عنه الله رصي عمر وعن وغيره،  ٢١رواه ضيمه« 
،ماجهأ'آ، ابن روا0 عمره(( أجدكم عمل من خير ماعة أحدهم فلممام ه محمد 

قدضم ما اعمالوا فمال بدر أهل على احللع الله لخل رر : قال أنه ه محه صح وقد 
الماريدخل لا رر : قال أنه ه خمته صح بق١ لكم غمرت قد أو الختة لكم ومت 

رجالبعضها إسناد بملرق محه زوي وقد ، ، ٤١٠تعالى الله خاء إن الخديية حضر من 
((لْاأصحابي ب من الله نمن أصحابي تسبوا لا را ت قال وهوثقة واحد غير الصحيح 

علىوعدم ه الض عند كن : قال هماس ابن عن حسن بعضها بأسانيد روى وقد 
أهلحج، ينتحلون قوم أمتي ش ميكون علي »يا هتالض فقال عنه الله رصي 
هالني عن تواتر وقد ا<ره مشركون قاتلوهم؛إلهم الرافضة يسمون بز لهم الين 

زذكر عا ئن الراشدين الخلفاء خصوصا عنهم الله رصي الصحابة كمال على يدل ما 
الكدبعلى توامحلوهم ستحيل أقوام ذللث قلة لأن متواتر بل مشهور واحد كل مدح 

.الخلفاء وفضل الصحابة بكمال اليقيني العلم أحارهم مجموع وبمثد 
ناصةبمجموعيا المتواترة والأحاديث فضنهم ى تكاثرت القرآن آيات أن عرفت فإذا 

ْ.٧/١)٢(س:

■Y.l/rالخارى: )٣( 

٤/: سلم صحح ومحر ٦ ه/٩ْ همِذى؛ سن ٠ الشجرة نحت باء ثمن أحد النار يدخل لا ٠ ت الحديث )٤( 
.أحد( الشجرة أصحاب من الله فاء إن النار يدخل لا ا  ١٩٤٢

٢..ا/١ ازواتد: مجمع )>،( 

٥.. . : اخرت الصواعق ، oAAم^Aْ/ : الملول الصارم ٢، ٢ ا/ • : الزواند مجع )٦( 



افبمانعلى اند ز حبالة 

عنمعظمهم وارتداد وارتدادهم مجموعهم نسق أو تهم فاعتمد فمن كالهم على 
كفرفقد حلته أو مجهم حمية اعتماد مع سهم أو ؤإباحته سهم حمية اعتمد أو الدين 

يوجبعما لرائتهم المتزمة وكالاتهم نضاثلهم من أحبر فيما ورسوله تعالى بالله 
فمدعنهما صدوره قطعا ثبت فيما كذبهما ومن إباحته أو السب وحمية والارتداد الفسق 
•فيدغير معتبر دليل غر من وصرفه وتأويله بعذر لتس القاطع بالنوار والخهل كمر، 
لووكدا كافرا يصير الخهل بهذا فانه لفرصيتها جهلا الخمس الصلوات قرصية أنكر كمن 
القرآننصوص من الحاصل الحلم لأن كمر فقد نعرفه الذي المحنى غير على أولها 

تواترممن كان فان بالسب بعضهم خص ومن قضي، فضلهم على الدالة والأحاديث 
ثبتما لتكذيه كفر فقد أوإباحته سبه حقية اعتقد فان كالخلفاء وكاله فضله ز النمل 
نقدأوإباحته محبه حقية اعتقاد غير مجن محبه ؤإن ، كافر ومكذبه هؤ الله رسول عن قطعا 

مجهللقابالكفر اإشيخ\ن سب فيمن بعقس حكم وقد ، فوق الملم سباب لأن تفق 
فاّقإلأأنسابه فالفنايرأن وكماله فضله في لآواترلا؛القل لم ممن كان ؤإن أعلم، والله 
الذينالرقصة هؤلاء وغالب كفر ذللث ^ن الله لرسول صحبته حيث مجن يسبه 

لأنهموجوبه بل إباحته أو محبهم حفية يعتقدون الحلفاء لاسيما ٢اإصحابة بوزر ي
أصلمجا ، ٣١٣^،نقل كا دينهم أمحور أجل من ذللد ويرون تعالى الله إلى بذللد يتقربون 

الحافظ.والله الدين حسران لهم يوجب بما تعالى الله إلى يتمربون نوم عقول 
بلكافرا عنده كان من إسلام لمار؛؛ولأ جمالله عند كان من كفر أعتقد لا وإ؛ي هذا 

يدار•الأمل؛ ذ )١( 
• ١٣-)٢(زالأمل؛

.١٨١الخمال: كاب )٣( 

.مياالئاب الكية تكون ص مالما لما مالأمل: ى )٤( 



اار1ذضةعلى ;>، 11ق حثالة 

الملةأهل يكفر لا أنه عن العلماء عن صح وما ، كافرا اكانرا ءند\ كان من أعتقد 
كانتمن تكفير على كلمتهم اتفقت لأنهم مكفرة بدعته يكن لم من على فمحمول 

يوالخهل كفر نْلعا عنه ثن فيما الله رمرل تكذيب أن ثلث ولا مكفرة بدعته 
•أعلم والله بعدر ليس ذللي مثل 

ءأيو- ء ه

.الحانية م مزيدة عتده ت كلمة 



والخفيااُدءواي ٢٢

التقية،طلب 

وديندبمي الشة )١ : ، UPالله رصي الصادق عن ورووا التقية إيجابهم : ومنها
أفعد 1د=قنقو ؤأ0 ت' تعالى نوله بعضهم ومر ذلك، عن حاشاه ، ، ءأآبائي 

القرآنفمر من رر : ه نال وقد الاسلآ، س خوفا وأفدكم تقية أكثركم أصةأ4 
رصيالصادق جض إن 8 ت نال أنه ثقاتهم أحد عن علماؤهم اونقل ((أ كفر فقد برأيه 

فقامتشيئ نشك لم عن إلا عنده يكن ولم الخاصة خلوته ز عندنا ليلة نام عنه اللهّ 
فكنايديه عاقدا اللي على ماجدا وصلى رجليه غاسلا ألتيه مامحا فترصا للتهجد 

يملهماقدميه على بنفسه ألقى رجلا فرأينا صيحة ممعنا حتى ذلك الحق لعل • نقول 
كنوأنا فيلث يشكون دولته وأركان الخليفة كان ت فقال حاله عن مثل ويعتذر ومحكي 

محيمديدة مدة الفرصة انتهزت وقد مذهبك عن بالفحص فتعهدت جملتهم من 

أذهبالذي لله فالحمد أحد عنير يهللع ولم واختفيت الدار دخلت بان الليلة هذه ظفرت 
قال، ظني سوء على يفني ولم ه الله رسول بتت ابن يا اعتقادي وحسن عني ذلك 

منهتقية كانت هذه أن وعلمنا شيقا ا،لعصوم عن يخفي لا الله أن فعلمتا I الشيح 

أوارتكاباللازم أوترك الحق كتمان عندهم التقية معنى أن كلامهم من والمفهوم 
التقيةهذه على وبتوا الكذبة هؤلاء جهل إلى فانفلر أعلم والله الناس من خوفا المنهي 

عدا.كالخاري صدهم الكاب وهذا ٢ ١ ت/؟ : للكينى الكاز )١( 
اكب.باب ابويم; لأبن ٠ الأءتةادات ر انفر )٢( 

مصائر.من يدي بئن ما م الحديث، هذا ص أجد لم )٣( 
،٢٦١: مثلا انظر ١ المقالات كتاهءأواثل م لأنمهم والخسة اكمة عن كيرة أنيا، الممدة ثيخبمم ذكر )٤( 

 ،٨٤، ٢٠٦•٨.



٢٣رهفياردخمازس 

فاطمةحق تخليصه وعدم اكلاثة الخلفاء ومبايعه حلاقته نمى علي كتم المشئومة 
فاطمةمن بمته اغتصب حين لعمر الترض وعدم وعمهم على إرثها من عنها اله رصي 
كثيرةنمبموص وردت وفد الله نحهم تقية ذللث فعل ؛ قالواذللث، وغير عنها الله رصي 

مذيبهملترويح الرانضة عليهم انراها ؤانما عنها برائتهم على دالة محته وأهل علي عن 
أوقالوها أنهم لاحتمال وأفعالهم الست أهل أثمة بافوال الوثوق عدم تهتضي، وهذا الباطل 
تبلخعدم عليه جوزوا فقد بعدم ومن .٠ الني وليلآبائي بقوله أرادوا ؤإن تقية فعلوها 

منويلزم منهم خوفا وأفعاله أقواله ي الله أمجر ومخالفة الناس، من خوفا محليغه الله أمجرم مجا 
ونقصممبمه، فقد ذللث عليه جوز ومن ، ذللك مجن حاشاه ، بتبوته الوثوق عدم هدا 

ذللث.عن ايرثتن أئمتهم نقص مجته يلزم قوم نول أشنع مجا كفر، السلام عليهم الأنبياء 



ارإذض1على اند ؤ حّالة ٢ ٤

ال4ارأةعنها الله رض عائقة سبهم مطلب 

نرشاع وند  ٢١الفاحشةرإلى مها يمولون عما المرأه الملة الصديمة سهم ؛ ومنها 
نتؤثنته اغض ئآ1و 1كن >ؤإى ؛ ت*الى قال عنهم، قل كما ذلك محنهم الأزمنة هذه 

ركؤى أوزلبأ ثن أكتل نا تنثم ١^ لغل وؤ و م ل دلإ ثثا ءنسوْ لا 
يادأس؟لم رالثؤيشق اٍو0 ظن سمغمْ إل ولا . ٣ عياب لم ينإم كثرم 

هأتيكيأنؤإ P ؤ)؛ شيدؤ أرتن عني حآءر ولا بتن. إنك هذآ رئالؤإ 
تآي ذنو؛ؤ' دإلآي؛رم آليتا ف ؤقيثم ءلإؤن أثي محل وإويُ . آوكذبون هغ آثو عث 

عوبهء لكم بمس ما يأمإهكِ ؤينؤلؤث يألسنهث قعق إذ عظم عداب فه أمحنر 
نهلإأن لا ؟ؤن نا ظثر شنثيث إي وؤ^ . عظم أثو عث نهئ هسا نقن1رئنا 

مؤمهنَقم إن آbلا لمثيوء ثودمحأ أن أس سل؛ؤم . عظير يس ،^؛١ هنئا 
آلقؤشةشخ آن محزن أون إ;ش . هر عير نأس ألأبب ثكإ أس نى ز. 

وفمن لا نأقِ ثاث نأفُ نامحإ أذو 4 أيأ ^١٠؛، كم ك>ك،َامإ ا4 
ال^لذبم؛امئأ كآها قبمو. د؛<ثئ أس نأن ووتثم ءيمحقم أثؤ محل ؤلولأ 

محلوزلأ إك،ءثفي إر التنء1ني ثنوت ق ؤبن خْلوتي تشمأ 
سمحنأس ينآأ من ئزؤ أس ردهئ أُدا ند من مم رق ما وجمتم عوؤت أس 

4ييإ آءش آلثف آلثنثكت وزى أون >ؤإن : تعالى وقال يث4لآا، 
َ؛مأت، ؤأتثثهم وإبد;آم ألتثئهم عبم ليث وم . عظم عداب ؤثم وآلآ؛ذرق آليتا 

ألفيّث. ألبتن آلص هر أٌّ أد ؤتمث ألص دبمهم آس يتيم محم . بمتؤف 

محهاج.٧ه، - ٥٥: الكئي رجال )١( 
اا-\ر)آ(مر;









الُبمةعر الهمج ي متالأن  ٢٨

عن>ارب 4ن تهكمحر 4طلب 

والزبيروطلحة عاتشة بذلك مرادهم عته الله رصي عليا حارب مجن تكفير ت ومنها 
وكون*ولاء لءان على يدل ما . منه تواتر وند وأصحابه، ومعاوية وأصحابهم 

التكذيببهذا كمرة يصيروا لم فان لذلك تكذيب تكفيرهم وز بالخنة، مبشرا بعضهم 
•نجارتهم ى حارتهم ز يكفي وذللث قسمة يصيرون أنهم ثلث فلا 

السهابةبأسماء استهانتهم 4ْل1ب 

ماه عه تواتر وند العشرة صيعا ولا ااصحابةل٢آ بأسماء ا>سهاكهملا، ؛ ومنها 
سُواصع ز ذللث إلى تحالى الاه أرني وقد والكرامء-م تعظيمهم وجوب على يدل 

مجامنهم اعقد ومجن عدهم، لذلك استخفافهم إياهم مولأء إهاتة مجن ويلزم ، "يابه 
ومجنوتعفليمهم، إكرامهم وجوب مجن أخر فيما الله رمول كذب فقد إهانتهم يوجب 

.كفر فقد قهلعا عه ثت فيما كذبه 

فماالكلاب باسماء ويسمون الأصحاب بامجاء التسمية يجنبون أُهم عجب وس 
والعقاب.الضلال بامحل وأثبههم الصواب عن أبعدهم 

إص.الأصل: م )١( 
تمراشي:)٢( 





الُبمةعل اند ز يالة ٣ ٠

عنهالله رض علي الإمام فصل مطلب 

سناباُال عالئا أن على الأمامية اجتمعت و ; ، لالخالي ا،لطهر ابن قال أنه ؛ ومنها
زادوةفين من وأنا : تال خلاف عليهم تفضيله وى الرم أولي( غم الأساء من، أضل 

الصحابةأفضل وعلي )) ؛ نجرإدْلآ، ز الطومي وقال آله(( من الأثمة وكدللئ، ذللئ، 
ووجوبوالأخوة بالقرابة واختصاصه عنه افلعجزات وظهور ت قال أن إلى جهاده لكثرة 
من٠ ؛ قوله ويؤيده )١ ت ، الشارحلوقال ، انتهى(( الأنبياء ومساواة والنصرة الحة 
حلمؤإلىموسىؤإلىإبراهمش -مواء j نوح ؤإلى عله j يفرإدآدم أن أراد 
مساواتهأوجب فانه طالب« أبي بن علي إلى فلنظر همادته ز عتمى ؤإلى ته مذ 

المساواةيوجب لا صحته فرض وبعد طر هذا صحة وز . (( انتهى صفانهم ي الأنبياء 
غيرز اعتقد ومن هوبديهي، كما المساواة تقتضى لا الأوصاف بعض ز المشاركة لأن 

غيرالإجماع ذللث على نقل وقد كفر فقد لهم اويال؛ا وممنهم أنحل كونه الأيياء 
•كفرهم يوجب اعتقادهم قوم ز خير فأي العلماء من واحد 

ءإيو أه 

١; التحفت مختصر انظر ( ١ؤ  ٠ ٠.

.١٦٢ه: اكجرد: نرح )٢( 

.١٦٤ه: التجرد: نرح )٢( 

)؛(زالامحان•—اولهم•



٣١الُبمة على الي ز حبالة 

عنهالله رض الحسن ذرية نفي ْحللب 

نلهس محق لم وأنه انقرض عمه وأن يشب لم على بن الخسن إن ت قولهم ت ومنها 
قيل،كذا إثباته إلى يحتاج ولا عليه عجمعون وهم مهم ئاغ القول وهذا أحد الذكور 
أولادز الأزمة يحمروا أن إلى بذلك وتوصلوا كلهم مثلهم الخاج أن يدعى من ومنهم 

فضلهممع الحز منآل بالدعرة نام مجن إمامة يطلوا وأن عثر اثني ي ومنهم الحئن، 
علمهمووقور نسبهم وصحة لهم الناس ومامة الإمامة بشروط واتقانهم وجلالتهم 

هؤلاءإلى انفلر يؤفكون، أنى الله فقاتلهم ايللق الاجتهاد درجة بلغوا كلهم إلهم بحيث 
أنهنطلعا به نشت من نب بانكار وفامحلمة الله رسول المؤذين البيت لأل الأعداء 

بصيرة،ذي على يخفى لا متواتر ذربمه نسب ومحوت - عنه الله رضي " الحز ذرية مجن 
المهديأن على يدل ما ورد وقد الخاهلية، أفعال من الأنساب ى الطعن ه عد وند 
وغ؛رْلن.داود أبو رواه كما عنه الله رصي الحز ذرية مجن 

٠٠

0.. ٦ - ء . ٤^٥ ; داود أي م الهدي أحاديث 



الإسعلى اند ز ؤيالأن  ٣٢

النارمن غرهم خرؤج ق خلافهم مطلب 

عشريةالائتى غير ي الأئمة اختلف ا ت ، التجريدل نرح ز الحلي قال أنه ومنها 
بأحمعهم،نيها يخلدون أم الجنة ويدخلون المار عن يخرجون هل الإسلامجية الفرق همث 

يخرجون ٠١ت آ نودختل ابن وقال بالأول، نرذمجة ونال الثاني، على والأكثرون نال؛ 
مدهبهمأن على بي وهذا . 8 انتهى بالأعراف هم ل الجنة يدخلون ولا المار من 

وهداأبدا المار من يخرج لا الفاسق أن اعتمادهم مع فساقا أو كفارا الجة أهل اعتقادهم 
نضلى ورد وما المار مجن الموحدين عماة اخراج من ه عته صح ما تكدبب يستلزم 
أهلمذهب اكابعئن وأخيار الصحابة أن صح وقد المة أهل هم الذين الأعفلم السواد 

إلاآلجثه يحل >ؤلن ! قالواحث الكتاب أهل قول يشبه هدا وقولهم مذهبهم السنة 
مجنإلا الجنة يدخل لن بأفواههم يقولون هؤلاء وكدللد ، ٢ )عcمئهل أز خؤدا َ؛ا0 من 

•عنها حرمانهم تقتضي أفعالهم بل الكذب الله على يفترون كيف انظر . رافضئا كان 

.X.Uمخمر )١( 

٦.7اسة:مخمر )٢( 

.١١١الغرة; )■١( 



٣٣دس1لخفيالهضارس 

السنةاهل سالمتهم مطلب 

اللهرسول ما)عليه( على هم الذين والخماعة الستة أهل مخالفة جعلوا أنهم وهتها: 
نيئاتركوا تركوه نيئا السنة أهل فعل كلما فصاروا للنجاة أصلا أصحابه وه 
هذهبان وادعوا لهم وأملى لهم مول اإش؛هلان فان رأتا الدين عن بذللث فخرجوا فعلوه 

الأعظمالراد هي اياجة اكره ء : ه قال اواجٍةرامتد القرفة أنهم علامة انحالفة 
.وأصحابي ٠١٠أنا وها 

المرنةهي وأصحابه هؤ الهي وافقت فما وأعمالهم ومعممذاتهم الفرق فلينفلرإلى 
منصفعلى يخفى لا كما أصحابه وآثار . لاثاره التعون هم السنة وأهل الناحية 

فيهمالفلاهمةل٤، الجاة وآثار اياجية الفرقة يكونوا أن أحق فهم الحق بمتن ينفلر 
اللأيغالب ي وثكوتهم مذهبهم وظهور تحريف غير س الدين على لامتقامتهم 

الرافضةعن الولاية نزع وقد فيهم والصالخئن والأولياء واتحدثئن اخققتن العلماء ووجود 
•قط ولى محهم سع فما 

١يi\ت:٦إ^.٣.رمضان )١( 

:تثتت,س.„ّ
,اللأط م اختلاف .ع : اروص مجمع )٤( 



حسالخفياردضارس ٣٤

الرجعةمطلب 

الإممانبحث ي عمائده ى ٢ ل القي بابويه بن محمد أضلهم نال ما أته ومنها 
جميعذهب ؤاليه محا فليس برحجتا يؤس لم مجن : نالواالصلاة عليهم فانهم بالرجعة 

آخرى يحيون عثر الاثتى والأئمة عنه الله رضي وعليا ه الشي إن ؛ قالواعلمائهم 
الثلاثةالخالماء من كل ويحيا الدجال قيه وبعد المهدي خروج بمد وبمحشرون الزمان 
ويتدئونالفلالين ويصلون نصاصا والقتلة حدا الخلفاء هؤ اإّكا ُءُّتل الأئمة وثلة 

تللثنجف رمحلبة تكون تللث إن : يقول قائل نمن شجرة على وعمر بكر أي بصلب 
خللمناهمI ويقولون الحق، أهل من كثتر خلق بدللث فيصل عليها صلبا أن بعد الشجرة 

منغفير جم به ويهتدي الصلب بعد نخضر يابسة تكون الشجرة يقول قائل ومن 
أهليراها حتى تهلول وأنها نخلة الشجرة تلك أن كتبهم ي ذكروا •' قيل محمها، 

ألفوعشرين مائة [ ونيل متة ألف حمسن ذلك يعد تبقى الدنيا وأن والغرب الشرق 
لهنان المهدي إلا ت بعضهم وقال سة، ألف عشر اثني عثر الاثنى س إٌام لكل سنة 

إلىينتهي أن إلى الأيياء بقية ثم نوح ثم إدريس ثم ثيث ثم آدم يرجع ثم سنة ألف ثمانئن 
أعلم.والله عنه نقل كدا • آتية غير الأخرة وأن فانية غير الدنيا وأن الهدي 

العقلبديهة يرده ما يختلقون الأغساء هؤلاء رأي مخافة إلى المؤمن أيها فانفلر 
مجنثالأحاديث، الايات ي قهلعا ثت ما تكذيب مستلزم هدا وقولهم النقل، وصراحة 

لماعقل لهم كان لو الوقت، تضيع الخمر هؤلاء مع فانحادلة الدنيا إلى المونتى رجوع عدم 
لكنالإيقان أهل أسماع كلامهم ويمح للصبيان مسخرة يجعلهم )ثىء(لأ، أي تكلموا 

لهم.مبقت لشقاوة أوليائه حلص فى؛ الوقيعة، ز وخيلهم عقولهم سلب الله 

٢.. ١ ٢- . . اكحنة: مخمر ي مجملا ورد ذكره لكن ام؛؛، ابن عماني م الص مدا أجد م )١( 
الص.عر مزية )٢( 





ًالخفياردعاوازس ٣٦

العصهةهطلما 

سالرمان إخلاء عدم الله على ؤإيجابهم معصوما الأمام كون اثتراءلهم رمحها: 
واشتمالهونتاقصه هدا وبمللأن ، عشرلاثني ي اإلعصو»ين ، وحصر١لإمام١ معصوم إمام 
الصلاةي الخماعة اياطل القول بهذا وأبطلوا يذم أن من أظهر الله مع الأدب سوء على 
الكرامةهذ0 فحرموا مجتها تصيب لهم ليس لكنهم الإسلام سعاثر أعلى من يي التي 

.العلية 

٠٠٠

الأنة.وحمر والمعح؛ الأصل م مكيا )١( 
.١٩٣)\(.تهاحالكرا.ة: 



٣٧محسالخفياضوضارس 

الئعةمطف 

جوزلهموند دامما نكاحا سمن من خترا يجعلونها بل اكة نكاح إباحتهم ت ومنها 
واذاواحدة بامرأة واحدة ليلة ى نمشا عشر اثني بممع أن العالي بن علي الغالي ثيخهم 

أنكحتعثل هدا قلت: له، الولد كان ثرمحه خرجت فن أقرعوا منهم بولد جاثت 
.\بااقي كا الخرع أبمللها التي الخاسن 

رواهاشة نكاح عن نهى . الله رمول ٢ قاول أنه عنه الله رض علي وعن 
.٢ ال وغيرهلم ومالخارى 

رواهحرمها ثم اشة نكاح أباح و. أنه عنه الله رصي الأكوع بن سلمة وعن 
الخيخازرأ،.

.ذالثلْ، نحو سرة عن صحيحه ى ملم وروى 

بامنادالْلراني رواه « ه الله رسول " التعة يعني - عغها نهانا » ت عمر ١^ وءن 
مي'م

عنهارم.رجوعه ءأاس ابن عن نقل وقد 

)\(.'r^^اr:يJ\رخ\

الله.ر-رل أن :لمك )٢( 
١.. TU/rسالم: ، Ttn/T"الغاري: ١، ا"/'ا• اد-اتيت ، ١٤•آ/ : )٣( 
يائيةولا I اسم بمدر الأصل م هاصا ذلك بمد أن I الهامش دش ، ٢٤٦"ا/ايخاري؛، ١ ٠ ٢ ٣ ■ا/ ٠—ام؛ )٤( 

ترى.كا ذلك من 

0أ.\.أ/لأ.ل سالم: صحح )>،( 

.٢٦٠ارواىر:م مجمع )٦( 

. ٤١٢م/• الترمذي: سن )٧( 



٣٨ <IL > الُإفضةعلى اند ي

والعدةوالطلاق الكاح اكة هدم ء : -صه الله رضي هريرة أبى عن الطبراني وروى 
٠حمن ؤإصنادة (( ث١لرا٠ث 

هدمنزلت حتى الإسلام أول ى المتعة كانت را ت قال عنه الله رصي عباس ابن وعن 
مثكتتا أر عق ^إلأ القرآن من وتصدمها ءلنا=كمه ءؤ-ممئ ت الأية 

•ا الْلراني رواْ ا، حرام نهو هذا سوى وما و أثلإلمه< 
نمدفعلها فمن مؤبدا نحربما وحرمت نسخت ثم حلالا كانت المتعة أن ; والحاصل 

الزنا.باب ة نغعلى نتح 

؛؛؛-؛- ء٠ 

.٤٢٦٤/ : الزواند مجمع )١( 
.٤٣٠*ا/اكرذي: س )٢( 





ازإسعلى اند ي حيالأن 

اٍن.ا.بمراكارلدي>ا،.
أرهاثيب منهن ارأة فجعلت ركتا الطريق جمعت ٠ : قال خالد بن عكرمة وعن 

الشاسيرواه وايكح(( اكاكح فجلد عمر ذللث ملغ فأنكحها ولي غير رجل يد 
والدارتطي>أ؛.

مأقد ه التحي أصحاب س أحد كان محا I : تال الثمي عن الدارتطي وروى 
ندواادارقطني١٣أ رواه فيه«. يضرب كان ءل١اب أبي بن علي من الكاح 

. ٢٤١(عدل وقاهدي بولي إلا نكاح لا ء : مرقوعاخيثمة ابن روى 
ووليخاف بأربعة إلا نكاح »لأ : وموقوثامرفوعا مريرة أبي وعن 

وقاهدين«رْ،.

الذيأربعة الكاح ي يكون عا ءأدنى تال: صه الله رصي حماس ابن وعن 
ورواْامحهقي وصححه نيبة أُي ابن رواه ٠ وفاهدان يزوج والدي يتزوج 

.الدارقطيل٦، 
عنهالله رصي حماس ابن عن الترمذي وروى نحوذلك، عئها الله رصي عائشة وعن 

•محنة«لم بمر ألمسهن ينكحن اللاتي الغايا ء : قال ه الني »أن 
:قال وامرأة رجل إلا عليه يشهد لم بمكاح عمرأثي الزبيرأن أبي عن ماللث وروى 

ا/ْ•(".ص: ابن ، r٦٦٧/الواريلم: ّن )١( 
ْ.٣٩/٢،ص:٢٢o)٢(ّأنانمارظي:٣/

.٠٤•أ/\ا؟ْ- : الض ، r٢٢٩/ : الوارقطي طن )٣( 
.٢٨٦الأاو:آ/،جمع )٤( 

.٢٨٦م ارلأد: )،،(مجمع 
,روثاسس يجروج والذي ١لذي؛زوج ٠ وءدء ١ ٣ ١ 1/ : المنف )٦( 
١.٤ ■آ/١ اكرمذي: طن )٧( 



ازإذض<على اند ق حثالة 

((را،.فٍه!رجمته تقدمت ولوكن أجيزه ولا المر نكاح هذا )١ 
والحاكمأحمد رواه ٠( الكاح أعاكوا را ; قال ه الني أن الزبير بن الله عبد وعن 
الأحاديثمن عليالئ، مردنا ما سمعك طرق ؤإذا ؛ ادةل"'أ، البعض نال ا، ر وصححه 

أعلم.والله شهود ولا ولى بغر المكاح نجويزهم ز مذهبهم بمللأن لك فلهِ فقد 
ءو-ه ءك 

.٠١٢٥آ/الوطأ: )ا(
أ/ْ.الند: ١،  t٨٣/المدرك: )٢( 

.٤٦٤-iU/yالشعة: وسائل )٣( 



انبمةعلى اند ق حسالة 

بالإباحةالخارية وطء 4طلب 

لاغيرالأمة إباحة يجوز ت الحلي قال • بالإباحة للض الجارية وط■؛ نجويزهمم ومنها؛ 
أبيحتمن إلى بالمسة محباحة الأمة وكون اكصرف جاثز لرقته مالكا اليح كون بشرط 
لخ>ا<.

إلا© كنثلوة لئمحهم ئم ؤوائ:ذ ت تحالى نوله الآاًلل هذا رد ز ويكفي 
.كنلإلميمل٢، ئثكت نا أز عق 

قيماؤءلأ ت تعالى وقوله اليمتن بملك ولا بالنكاح ليس وؤنآها أن نطعا ومعلوم 
سلإءابملآ.

؛٦٤-iTf/Uالغج: واتل )١( 

-"ا.؟آ،)آا(سرج:

 :^)٣٣)٣■



٤٣بلخفيالردءلارس 

وعمتهاالمرأة بين البمع يطلب 

وردما هذا وعلى ، ، وخالتهال الرأة وبتن وعمتها الرأة بتن الخمع نجويزهم ت ومنها 
ولاعمتها على الرأة تنكح لا ٠ ت ه الله رسول قال ت قال عنه الله رصي علي عن 

محكحولا أختها بمن على والخالة خالتها على ا،لرأة ولا أخيها بمن على العمة 
هماسابن وعن • الزاررآ؛ رواه ٠ الكبرى؟ على الكرى ولا الكرى على المغرى 

رواهعلى حديث بمل عمتها« على المرأة تكح لا » : ه الض عن همه الله رصي 
ممتمصلتم إذا إُكم ا : عاس ابن عن وزاد حان وابن والترمذي داود وأبو أحمد 

عمرابن عن حبان ابن وروى نحوْلاا، سعيد أبي عن ماجه ابن وروى  ٠٢٣^أرحامكم 
ذللثل٦،نحو هريرة أبي عن والنسائي والترمذي داود أبو وروى ، نحوا، همه الله رصي 
ونقلرفوعن وكلها نحو جابر عن ائي والنوالترمذي والخارى أحمد وروى 

الاسأكثر الرافضةل؟آ أن -مرق وأ،ئاله وبهذا ذلك^ حرمة طى الإجماع الم حمد ابن 
رحمى موصوعة حبيثة نطفة عن نافى منهم كشرا وأن حرمه ،نا ثإت؛اتاالله أمر لما تركا 
•أصلة إلى يرجع ء نكب كل قيل وند وعملا اعتقادا الحث إلا متهم ترى لا ولذا حرام 

.١٨١©/ الدمشب;اس ١( 

.r٦٣^/بع١زJس:i٣iX^٣-١/٣^،ضم:
.٤٧٦ا/داود: أي س ٣( 

.xnr/rاروص: مجمع ٥( 
 )٦Jاتي ا : /n . ،٤٧٦ا/ داود: أي سن ٨ .
 )Vاتئ الن/n:المخاري ، ٨١ : /r ٢ ٤ ٥.
اللام:سل ٨( 

و(نيالأصل:ركم.







ازإسعل اند ل مسألة 

وا>اولهفل ق بالثلاث اكللاق مهللب 

وهذا ٢١نيءليفع لا واحد لفظ ى بالثلاث امرأته طلق من أن ت نولهم ؛ ومنها
الهللاقونوع على أجمعوا الإملأم أهل ؤإجماع المحٍحة للأحاديث مخالف 

:قال الثمي عن ماجه ابن روى ثلاث، أم واحدة أهي الهللاق عدد ل احتلالهم يإنما 
وهوخ\رجثلائا زوجي طلقني ة • قالت طلأنلث عن حدثيني مس بمن لفاطمة نلت 
فنمحه الله رصي على عن اليهقى وروى ءرآ؛ ه الله ومول ذلك فأجاز اليمن إلى 

ابنوروى غءرْ زوجا تنكح حى تحل لا  ١٠قال؛ بها يدخل أن قل ثلائا امرأته طلق 
لهتحل ولا محه ُاوت فقد واحد مجلس ى ثلاظ امرأته الرجل طلق إذا رر ت عنه عدي 
قلتت قال الأحسن جض بن مسلمة عن اليهقي وروى ا ءل ءةرْ زوجا تنكح حتى 

واحدةيجعلونها السنة إلى رد بجهالة ثلائا طلق مجن أن يزعمون قوما أن محمد بن لخعفر 
اقاول كما لهو ثلاثا طلق من قولنا من هدا يكون أن الله معاذ ت قال عنكم يروونها 
أهلمجدهب مجدهبهم وأن الست أهل على الكذبة الرافضة افتراء وأصرابه بهيا وتعرف 

الخمنعن وروي هدا يوافق ما المحابة مجن واحد غير عن وروي والخماعة، السنة 

لواقعون الملة عن ل السنة عن خارجون الإمجامية لهؤلاء ذللث، يؤيد ما عنه الله رصي 
يكونوابان أحفهم فما والدبر القبل ل الزنا أبوب أنفسهم على فتحوا مجا أكثر وما الزنا 

الشيهلان.حهلوات اتباع من الإخوان محعاثر ؤإياكم الله حمانا ~ الزنا أولاد 

.t٣٧١/المجاة وسلة )١( 
.٦٥٢ا/ص: ابن سن )٢( 

. ٣٣٤;U/افن )٣( 

.٣٤•)؟(ضصوو\ض: 

حشله نحل لم مبهمة ثلائا ^٠١ أو الإقرآء س ثلائا امرأته الرجل ْللق إذا ٠ • وعند،ْ ٧ ا/• ت الخوايع جمع )٥( 
.٠ غيره زوجا تنكح 





ارر|ذغةعلى اليد ل حيالة ٤ ٨

اليهودمشابهتهم مطالب 

اليهوديضاهون أنهم محها: متشابهات بهم ولهم باليهود تشابههم فائحهم ومن 
بالهتانالمرأة عائشة ه الله رسول زوجة محا بقل بالفاحشة الطاهرة مر؛م رموا الدين 

وهىحرجت يعقوب بمن دبما إن قولهم; ز ويشابهونهم الإممان ذلكر بسا وملوا 
وبلمسعنه، الله رصي علي بلتا اغتصبا عمر إن • بقولهم مشرك فاقترعيا عذراء 

اليهوددين هذا الشوارب أوإعفاء حلقها أو اللحى ويمص اليهود ة ألمن فانها التيجان 
لعضذلك وقع أنه نقل وند وخنازير قردة مسخوا اليهود أن ومنها الكفر، مجن ئإخوانهم 

،الموت، عند ووجوههم صورهم تمسخ إنهم قيل؛ فد بل وغيرها التورم المدينة ى الرامحة 
أعلم.والله 





الر|ذضةعلى اند ز مسالة 

٢١١٠المورين الله لخن ٠ : س الله رسول قال أ)ه وغيره الخاري ز الأرواح ذوات 
بمافخل٢اوليس صرره فيما الروح ينفخ أن القيامة يوم يكلف الصور إن رر : قال وأنه 
.روح(( ذات صورة فيه ينا الملائكة تدخل ولا 

اللهرصي وغيرهم وزيدا وحينا عليا خذلوا كما أئمتهم نمر عن تخلعهم ت ومنها 
تالوقد نمرهم عن وأ-جيمهم البيت أهل حب ز دعواهم أعظم ما الله قبحهم عنهم 
أن؛ ومنهاآ دنمدورنث>يمل هنهنا ي١ئا لقتلا وربك أنث ^^٥٠!، ت لموسى الهود 
وهؤلاءبالخدرل؛، الكذب؛اث ففي ومخ خسف كان إن ; روي وقد مسخوا اليهود 

اليهودأن : ومنهاالعجم، بلاد من عديدة مرات كثيرة بقرى خص وقد به، كذبون 
أحيواحتى الذلة عليهم ضربت هؤلاء وكذلك كانوا أينما والمكنة الذلة عليهم صربت 

•وذلهم حولهم ندة من التقية 

وكذلكالله عند من هذا I ويقولون بأيديهم الكتاب يكتبون اليهود أن ؛ ومنها
رسولهعلى الكذب ويمترون تعالى الله كلام من هذا ويقولون الكذب يكتبون هؤلاء 

•آ ا<ر عنهم الله رصي محته أهل و. 
ءكه يو 

بالإفراد.ا الصور ١ بلففل ٣ ٠ /٨ ٤ أحد ضل عآ ١ ؤ 
أ/-ا-آ.)آ(اوخارى:

.٢٤الأىوْ■; )■ا(

)^(بع١ؤJ١ث^:Vإ٣.^
.٣٣٧ا/آ"ا-ا-وكذلك:  To-\r\/الما: .نهاج انظر المممل من لمزيد )>،( 





محتالخفيال>>خمارس ٠٢

الجوسمشابهتهم 

خالقالله : يقولون وهؤلاء والظلمة النور بالهأن نالوا أنهم ت انحوس مشابهتهم وس 
الشيعةغلاة انحارم ينكحون اخوس أن ا ومنها • الشر خالق والشيْلان الخير 

نائحومن تتامخيون، غلاتهم ي وكيلك تنامخيون اخوس ت ومنها • ذلك يفعلون 
الزينةفيتركون ماتما صه الله رصي الحتن موت يوم يتخذون أنهم الرقصة هؤلاء 

صهالله رصي الحستن نور صورة ويصورون يكنن التوائح ويجمعون الحرن ويظهرون 
إمرائاذلك ز وسرنون من يا : ويقولون السكك ز بها ويظوفوزرا، ويزينونها 

كما. الله رسول حرمه الذي الإحداد فن الزينة ترك أما بدعة، ذلك وكل محرما 
مجاعلى ويترتب الجاهلية منكرات أعظم نمن النياحة وأما الصح؛حلآآ، ي ذلك ورد 

والراصيوفاعله ومنكر بدعة ذلك وكل يحصى لا كما واغرمات الكرات من يفعلون 
هؤلاءمنع مجومن كل على فاللازم اللعق ى مشاركون كلهم فيه والأجير عليه والمعتن به 

الثوابله يرجى تعالى لله مخلصا إبهلاله١ ى معي ومجن القبيحة الدعة هذه مجن ادثدعة 

أنيإياك الله وقفي اعلم  ١١ت اللهل٣، رحمه الخرانى الحنبلي تيمية ابن الشيخ نال الجزيل، 
اللهمجن كرامة كان إنما عامحوراء يوم ز الشهادة من عه الله رصي الحّثن به أصيب مجا 

بيتهأهل بدرجات له ؤإلحائا ربه عند درجة ورفع حظوة ومزيد بها أكرمه وجل عز 
بلاءأشد الاس أي صقل لما اإّأي قال لقد عليه واعتدى ظله مجن وليهينن الهل١هرين 

زكان فان دبمه(( حب الرجل يتلى فالأهئل الأهئل ثم المالخون ثم الأساء » : قال 
حتىبالمؤمن البلاء يزال ولا عنه حقق رقة ديته ز كان لأن بلاثه ز زيد صلابة ديته 

يطفرنالأصل: م )١( 
'ا/أملاا.)أ(محٍح.الم:

اا/آهوسا: ابن كاوي انظر )٣( 





ازإسعلى اند ق يسالأن ْ ٤

الأطعمةوطخ النفقات وتوزيع والأكتحال الثياب من الحديد ولبس كالخضاب الزينة 
منذلل؛، أن ويزعمون الأعياد ى يفعل مجا نيه ويفعلون العادات عن الخارجة والجوب 

صحيحأثر ولا عليه يعتمد ثيء ذلك ي يرح لم ^)4 كله ذلك ترك والسنة وانماد السنة 
كموسممجوسنا عانوراء يوم يتخذون لجهلهم هؤلاء نصار  ١١ت نال أن إلى إليه يرجع 

وكلأوالأتراح الأحزان فيه يقيمون مجامما يتخذون وأولئك والأفراح الأعياد 
.(( انتهى والجاح للحرام متعرضة الستة عن خارجة مجخهلثة 

فمنعاثوراء يوم والممليب والأيمان الأكتحال أحاديث، وأما 8 : ، ل الميم ابن وقال 
خارجتانمبتدعتان والهiارفتان وحزن تالم يوم فاتخذوه الأخرون وقابلهم الكذابتن وضع 

عاشوراءيوم ااأكوإة الجوانات دم نحرتم مجن الرافضة عن يحكى ما وأمجا الستة، عن 
الوالأضحوكات الجهالأت فمن عته الله رصي الحمتن مصرع كتاب ، يقرأوال حتى 

،اختصار بنوع اكيخ كلام انتهى . الوكيل ونعم الله حبنا دليل إلى إبملاله١ ز يمتقر 
القدرهذا ري تشهر أن من أنهر وفضائحهم تذكر أن مجن أكثر الهلائفة هذه وناثح 
.الفاصد وقولهم الكاسد مذهبهم معرفة ز كفاية 

٠ه ه 

،آاا-آااداراديم:)ا(

بمررن•حتى الأصل ي )٢( 





اارإذض<على اند ي ؤسالأ 

خدودهمعلى دموعهم نجرى أندامهم وأطراف وركهم وأكفهم -ماههم مفترشون 
فحلماءنهارهم وأما للهم، هدا رقابهم فكاك ي إليه ويجأرون عفليئا بمازا ممجدون 

هموما خولهلوا وقد مرضى تحبهم كالقداح باريهم خوف براهم أتقياء بررة علمام 
عتهوذهلت قلوبهم له طاشت ما سلهلا؛ه ونية ربهم عقلة مجن خامرهم بل بدللث 

بالقليلله يرضون لا الزكية بالأعمال تعالى الله إلى بادروا ذلك مجن أشفقوا فإذا عقولهم 
قوةلأحدهم ترى مشفقون أعمالهم ومن عتهمون لأنفسهم فهم الجزيل له يستكثرون ولا 
حلمز وعلنا فقه ز وفهما علم على وحرصا يقتن و ولممانا لنز في وحزمحا دين في 

حمادةز وخشوعا شدة ي وصبرا فاقة ي وتجملا غناء ى وقصدا قصد ى وكبتا 
هدوءى ونشاهيا حلال ز وطكا كب في ورفقا حق ي ؤإعطاء لجهود ورحمة 

العملى ه نفيشملى عمله مجا إحصاء يدع ولا أحهله محا يغره لا شهوة ي واعتصامجا 
سنةحدزا يبت الشك وهمه وممي الذكر وشغله يصبح وجل على عمل صالح وهومجن 

وقديفي فيما ونهاية يفنى فيما ورحمته والرحمة الفضل من أصاب مما فرحا ويصبح الفل 
أحلهمتوتئا زلله قليلا أمله قريتا كله بعيدا نشاطه دائما بالعلم والحلم بالعمل العلم ترن 

أمرهسهلا لحرْ مجته آمنا غيفله كاظما دينه محرزا ه نفقانعة ربه ذاكرا قلبه خاشعا 
أولئكحياء يتركه ولا رياء الخير من شيئا يحمل لا ذكره كثيرا صبره بيتا كمْ معدوما 

فحركوهمغشياعليه قوقع صيحة همام فصاح ( شيماواحتناومتاومعناألاشوئااليهم 
قالآ ((ر معه ومن محه الله رصي ا،لومنئن أمير عليه وصلى فغسل الدنيا فارق قد هو فإذا 

صفةوهي إمامهم بها وصفهم التي ١^ المت أهل شيعة صفة فهذه ء :  ١٢٢^^
علامةتفلهر الصفات بتلك لأن والترهات ، ياكعصٍاتراشتغل س لا ا،لوعتين خواص 

.١ ٥ ه - ١ ٠ ٤ انحرت: انموايق )١( 

.١٠٠المدر: ص )٢( 

اكصات.الأصل: م )٣( 



٥٧انإفضة عل اند ي بالة 

تالهذا وعن وأخلاقه بآدابه والتأدب ومرضاته ، م«حابهل ؤإثار الحرب وهوطاعة الحة 
امحةالتحقيق لأن وعمرء بكر أبي وبغض حى يجتمع لا ٠ : عنه الله رصي علي 

رصيعلي هدي وس أجه س وحب بهديه والأخذ الحوب بخلق التخلق يستوجب 
منوجعلنا ذللث ؤإياكم الله محنحنا عنهم الله رصي وعثمان وعمر بكر أبي حب عنه الله 

•أمتن آمثن آمتن أجمعتن وأصحابه وأهله ه الله برسول الفائزين 
سةالحجة ذي نهر مجن الرابعة اليلة مجن الواحدة الساعة ز كتابتها من فرغت 

الفساد.من الله صانها سغداد  ١٣٢٥

محيته.ت لعلها ( ١ ] 














