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الرحيم الرحمن الله مسب

ال )1()29(ص يخ ق لما ش الم السإ اني : الع ديق ؛ الرب اني والص دد ؛ الث مج
: الشلليخ ؛ الزهللاد وأورع لمللاء،علا أوحللد ؛ الحنيفللة والملللة السإلمية، الدعوة
بغيللر الجنللة وأسإللكنه ؛ والثللواب الجللر هللل الللله أجزل ؛ الوهاب عبد بن محمد

: عقيدته عن صيمقلا لهأ سإأله لما حساب،
 الرحيم الرحمن الله بسم

اعتقللدته مللا أعتقللد : أنللي وأشللهدكم الملئاكللة، مللن حضرني ومن الله شهدأأأ
وكتبلله، وملئاكتلله، بللالله، اليمللان مللن اعللة،مجلوا السنة أهل الناجية، الفرقة

بللالله اليمان ومن ؛ وشره خيره بالقدر واليمان ،وتالم بعد والبعث ورسإله،
عليلله الللله صلللى رسإللوله لسللان علللى كتابه في نفسه به وصف بما : اليمان

: ليللس وتعللالى سإللبحانه الللله أن أعتقد بل تعطيل، ول حريفت غير من وسإلم
أحللرف ول نفسه، به وصف ما عنه أنفي فل البصير، لسميعا هوو شيء كمثله
ّيللف، ول وآيللاته، أسإللمائاه في أألحد ول اضعه،مو عن الكلم صللفاته أمثللل ول أك
يقللاس لو للله، ند ول له، كفؤ ول له، سإمي ل تعالى لنه ؛ خلقه بصفات تعالى

بخلقه.
ًا، حسنأو قيلً، وأصدق وبغيره، بنفسه أعلم سإبحانه فإنه) 30(ص فنّزه حديث

عنلله نفللاه وعما ؛ التمثيلو التكييف، أهل من المخالفون، به وصفه عما نفسه
عمللا العللزة رب ربللك : (سإللبحان فقال والتعطيل، حريفتلا لهأ من النافون،
-180 العالمين) (الصللافات رب هلل والحمد المرسإلين، على وسإلما يصفون،

182 (
وهللم ؛ والجبريللة القدريللة بين تعالى، هلاعأف باب في : وسإط الناجية فرقةوال

بلاب فللي وسإلط، وهلم ؛ والوعيديلة لمرجئلةا بيلن اللله، وعيد باب في وسإط
وهلم ؛ والجهمللي المرجئللة وبيللن ؛ والمعتزلللة الحروريللة بيللن والدين، اليمان
الروافللض، بيللن وسإلللم عليلله الللله صلى الله لورسإ أصحاب باب : في وسإط

والخوارج.

الكتاب. لصفحات  مطابق )1(
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وأنلله ؛ يعللود وإليلله بللدأ منلله مخلوق، غير منزل الله، كلما نآالقر : أن تقدوأع
بينلله وسإللفيره وحيلله، على وأمينه ورسإوله، عبده علي وأنزله يقًة،حق به تكلم
امللل فعللال الللله : بللأن وأومللن وسإلللم عليلله الله صلى محمد نبينا عباده، وبين
يءشلل وليللس مشلليئته، عللن شلليء يخرج ول بإرادته، إل شيء يكون ول يريد،

عللن دلحلل محيللد ول تللدبيره، عللن إل يصللدر ول تقللديره، عن يخرج العالم يف
. المسطور اللوح في له خط ما يتجاوز ول المحدود، القدر

 بعد يكون مما وسإلم عليه الله صلى النبي به أخبر ما بكل اليمان تقدوأع
،داسللالج إلللى الرواح وبإعللادة ونعيمه، القبر بفتنة فأومن الموت،)لل 31(ص

أتنصللبو الشللمس، منهللم تدنو غرلً، عراة حفاة العالمين، لرب الناس فيقوما
أتللوزن المللوازين، هللم فأولئللك مللوازينه ثقلللت ( فمللن العبللاد أعمللال بهللا و
هنللمج فللي أنفسللهم خسللروا الللذين فأولئللك مللوازينه خفللت ومن المفلحون،

وآخذ ،هنبيمي كتابه فآخذ الدواوين، نشرواتو) 103-102 ؤمنون(الم)  خالدون
. بشماله كتابه

أشللد مللاؤه القيامة، بعرصة لموسإ عليه الله صلى محمد نبينا : بحوض منوأو
ًا منلله شللرب من السماء، نجوما عدد آنيته العسل، من وأحلى اللبن، من بياض
ًا بعدها يظمأ لم شربة جهنللم، شللفير علللى منصللوب الصراط بأن وأومن ؛ أبد

أعمالهم. قدر علي الناس به يمر
ّفع وأول شافع، أول وأنه وسإلم عليه الله صلى النبي بشفاعة نوأوم لو ؛ مش
ل ولكنهللا ؛ والضلللل دعبلللا لهللأ إل وسإلللم عليه الله صلى النبي شفاعة ينكر

لملن إل يشلفعون : ( ول تعلالى قلال كملا والرضلى، الذأن بعلد ملن إل تكون
،28 ) (النبياء ارتضى ) بللإذأنه إل عنللده عفيشلل الذي ذأا : ( من تعالى وقال ) 
شللفاعتهم تغني ل واتسمال في ملك من : ( وكم تعالى ) وقال255 (البقرة

ًا يرضللى : ل  وهللو26 ) النجم ويرضى يشاء لمن الله يأذأن أن بعد من إل شيئ
الشللفاعة مللن لهللم : فليللس شللركونملا اوأملل لهللله إل يأذأن ول ؛ التوحيد إل

) .48 ) (المدثر الشافعين شفاعة مهعفتن : ( فما تعالى قال كما ؛ نصيب
ل وأنهما موجودتان، اليوما وأنهما مخلوقتان، روالنا الجنة بأن وأومن) 32(ص

القمللر يللرون كمللا القيامللة، يللوما بأبصارهم ربهم يرون المؤمنين وأن ؛ يفنيان
. رؤيته في يضامون ال البدر، ليلة
ًا نبينا بأن منوأو ول والمرسإلللين، لنللبيينا مخللات وسإلللم عليه الله صلى محمد

بكللر أبللو أمته أفضل وأن ؛ وتهنبب ويشهد برسإالته، يؤمن حتى عبد إيمان يصح
ثللم المرتضللى، علللي ثللم ؛ النللورين ذأو عثمللان ثم الفاروق، عمر ثم ؛ الصديق

سإللائار ثللم ؛ الرضللوان ةعلليب لهأ جرةشلا لهأ ثم ؛ ردب لهأ ثم ؛ العشرة بقية
وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب ىلوأتو ؛ عنهم الله رضي الصحابة
مسللاويهم، عللن وأكللف لهللم، وأسإللتغفر ،عنهللم وأترضللى محاسإللنهم، وأذأكللر

ً فضلللهم، وأعتقللد ؛ بينهللم شللجر عما وأسإكت : ( والللذين تعللالى بقللوله عمل
ول باليمللان سإللبقونا الللذين ولخواننللا لنللا رفللاغ ربنا يقولون بعدهم من جاؤوا
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ً قلوبنللا فللي تجعللل )10 ) (الحشللر رحيللم رؤوف إنللك ربنللا آمنللوا ذينلللل غل
بكرامللات وأقللر سإللوء، كللل مللن المطهللرات نالمللؤمني أمهللات عللن وأترضى
تعللالى الللله حللق مللن يسللتحقون ل أنهللم إل المكاشفات، من لهم وما الولياء

ًا، المسلللمين مللن لحللد أشهد ول الله، إل عليه يقدر ل ما منهم يطلب ول شيئ
أرجللو لكنللي وسإلللم، عليلله الللله صلى الله رسإول له شهد نم لإ نار، ول بجنة

ًا أأكفللر ول المسلليء، علي فوأخا للمحسن، ول بللذنب، المسلللمين مللن أحللد
ًا الجهاد وأرى ؛ السإلما دائارة من أخرجه ًا إماما كل مع ماضي  أو كان، : بر

الللله بعللث منذ ماض والجهاد جائازة، خلفهم الجماعة وصلة فاجرا،)لل 33(ص
لللهيبط ل الللدجال، المللة هذه آخر يقاتل أن إلى وسإلم عليه الله صلى ًادمحم
. عادل عدل ول جائار، جور
يأمروا لم ما وفاجرهم، برهم المسلمين : لئامة والطاعة السمع وجوب ىوأر

وغلبهللم بلله، ورضللوا النللاس، عليلله اجتمللعو الخلفللة، ولي ومن الله، بمعصية
لهللأ هجللر وأرى ؛ عليه الخروج وحرما ؛ طاعته وجبت خليفة صار حتى بسيفه

أل بالظاهر، عليهم حكموأ يتوبوا، حتى ومباينتهم دع،بلا ِك أأ اللله إلى سإرائارهم و
بدعة. الدين في محدثه كل : أن وأعتقد ؛

يزيللد بالجنللان، واعتقللاد بالركللان، وعمللل باللسان، : قول اليمان أن تقدوأع
ل أن شللهادة أعلهللا شللعبة، نوعوسإب : بضع وهو بالمعصية، وينقص بالطاعة،

أله بللالمعروف، المر وجوب وارى الطريق، عن ىالذأ إماطة وأدناها الله، ّ إل إ
. الطاهرة المحمدية الشريعة توجبه ما على المنكر، عن والنهى

ّلعوا البال، مشتغل وأنا حررتها وجيزة، عقيدة هفهذ والللله عندي، ما على ِلتط
. وكيل نقول ما علي

وصلللت قللد سإللحيم، بللن سإللليمان رسإللالة أن بلغنللي : وأنه عليكم يخفى ال ثم
أن يعلللم والللله جهتكللم، فللي للعلللم المنتمين بعض وصدقها قبلها وأنه م،إليك

ًا علّي افترى الرجل . بالي على أكثرها يأت ولم أقلها، لم أمور
: أن أقللول وإنللي ؛ الربعللة المذاهب كتب مبطل : إني قوله فمنها،)لل 34(ص

خللارج وإنللي الجتهللاد أدعللي وإني ؛ شيء على ليسوا سإنة سإتمائاة من سانلا
توسإللل مللن أكفللر وإنللي ؛ نقمللة العلمللاء اختلف إن أقللول وإنللي التقليد، عن

: لللو قللولأ وإنللي ؛ الخلللق أكرما : يا لقوله البوصيري، أكفر وإني ؛ بالصالحين
علللى أقدر ولو لهدمتها؛ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبة هدما علي أقدر

ًا لها وجعلت ميزابها، لخذت الكعبة قللبر زيللارة أأحللرما يوإن ؛ خشب من ميزاب
وإنللي ؛ وغيرهمللا الوالللدين قللبر زيللارة أنكر وإني وسإلم عليه الله صلى النبي
أحللرق وإنللي ؛ عربللي وابن فارض،لا ابن أكفر وإني ؛ الله بغير خلف من أكفر
. الشياطين روض وأسإميه الرياحين، وروض الخيرات، دلئال

مللن وقبللله ؛ يللمعظ بهتللان هذا : سإبحانك أقول أن المسائال، هذه عن بيجوا
ًا بهت ويسللب مريللم، بللن عيسللى يسللب أنلله وسإلللم عليلله الللله صلللى محمللد

: ( إنما تعالى الق ؛ الزور وقول الكذب، بافتراء قلوبهم فتشابهت الصالحين،
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وسإلللم عليلله الللله ىلص ] بهتوه105 ) [النحل يؤمنون ل الذين الكذب بفتري
ًا وعيسى، الملئاكة، : إن يقول بأنه : ذألللك فللي الللله فللأنزل ؛ ارلنللا في وعزير

) .101 ) (النبياء مبعدون عنها أولئك الحسنى منا لهم سإبقت الذين ( إن
يعللرف حللتى النسلان إسإلللما يتللم ل قللولأ : أنلي وهللى ، الخر المسائال اوأم

أله ل معنى  من فرعأ وأني الله، ّ إل إ
الللله، لغيللر ربتقللال بنللذره دارأ اذأإ النللاذأر أكفر وأني بمعناها، يأتني)لل 35(ص
فهللذه ؛ حللراما والذبيحللة كفللر، الللله لغيللر الذبللح وأن ذألللك، لجللل النللذر وأخذ

رسإللوله، وكلما الللله كلما نملل دلئاللل عليهللا ولللي بها، قائال وأنا حق، المسائال
: بسللطت تعللالى الله سإهل وإذأا ،ةعالرب كالئامة المتبعين، العلماء أقول ومن

.  تعالى الله ءشا إن مستقلة، رسإالة في عليها الجواب
بنبللأ فاسإللق جللاءكم إن أمنللوا الللذين أيهللا ايلل: ( تعالى قوله وتدبروا اعلموا ثم

ًا تصيبوا أن فتبينوا ) 6 اترحجلا) (بجهالة قوم
ّدس ايضا، وله :  نصه ما ضريحه، ونور روحه، الله ق

 الرحيم رحمنلا الله بسم
الله حفظة لطيف،ال عبد بن محمد بن الله عبد إلى الوهاب عبد بن محمد من

.  تعالى
مكللاتيب، نللاحيتكم مللن إلينا وصل : فقد بعد أما وبركاته، ورحمة عليكم ماسإل
بعللض الخللاطر فللي وقللع معهللم، كنت : إنك قيل ولما علّي، وتغلظ إنكار فيها

عبللاده قلللوب في وأنزل الجميل، الذكر نم كل نشر سإبحانه الله لن الشيء،
ملن مخالفللة مللن عنللك يللذكر لما الناس، من ايركث يؤتيه لم ما المحبة من لك

. السوء حكاما من قبلك
 وحسن ورسإوله، الله محبة من منك اعلم : لما ضاوأي

بللك اجتمعللت لنللي أئامتكم كبار فيه خالفك ولو الحق، اعبوات الفهم،)لل 36(ص
ٍءء في أنا ذاكرتتو عشرين، نحو من لللي وأخرجللت الحديث، التفسير من شي

فللي وقلللت الشللروح، من هوامشها على ونقلت كتبتها ي،البخار من كراريس
أديللن الذي الحق هو : هذا الصحيح أول في البخاري ركذأ يتلا اليمان، مسألة

. المتكلمين أئامتكم مذهب خلف لنه الكلما، هذا أعجبنيف به، الله
أت المسائال، بعض في اضيأ كرتنيوذأا الللله مللن مللا منى يتعلم لمن أحكي فكن
أظللن لللم هللذا فلجللل ؛ الخللرة والدار الله ومحبة الفهم، حسن نم عليك، به

تقللدير، كل على مخطئون فيه قاموا الذين لن المر، هذا في المسارعة فيك
للللداعي : فينبغللي معهللم كللان وإن ؛ فواضللح خصمهم مع كان : إن الحق نأل

الللله أمللر وقللد منهللم، ظلمللوا الللذين إل أحسللن هللي بالتي يدعو أن الله، إلى
ً لفرعون يقول : أن وهارون موسإى وليه،رسإ . يخشى أو يتذكر لعله لينا قول
يتأدب : أن لمنصبا بهذا الله ابتله مال – بطاعته الله عزهأ – للقاضي بغيوين

فيلله، اختلفللوا مللا للنللاس نيبليلل أنزل، الذي كتابه في الله ذأكرها التي بالداب
ول والمنللافقين، الفسللاق اتسإللعاي عنللد ويتثبت ؛ يوقنون لقوما ورحمة وهدى
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النفللاق شللعب وذأكللر بأوصللافهم، كتللابه في المنافقين الله وصف وقد يعجل،
ًا أهلها ويجتنب لتجتنب، اللسللان، وحسللن والبيللان، الفصاحة،ب فوصفهم ؛ أيض

 بل
امهم تعجبلك رأيتهلم ذأاإو ( : قلوله فلي الصلورة وحسلن)لل 37(ص وإن أجس

والسإللتهزاء والكللذب بللالمكر وصفهم) و4 ) (المنافقون لقولهم تسمع يقولوا
بالللدخول ووصلفهم الللوجهين، ذأي بكلما ووصللفهم البقرة، أول في بالمؤمنين

أيهلا : ( يلا قلوله فلي ورسإلوله اللله يحلب ال بملا الناس بين المخاصمات في
) ووصللفهم41 ) (المائاللدة الكفللر فللي نارعويسلل الللذين يحزنللك ل الرسإللول
وبللراءة، البقللرة، في هذا بغير ووصفهم م،لهبأفعا والرضا المؤمنين باسإتحقار

. بها تلبس ومن الوصاف ليتجنبوا لعباده نصيحًة ذألك وغير القتال، وسإورة
يقبللل أن مثلللك مللن يجللوز فكيف موضع، غير في طاعتهم عن نبيه الله يونه
وتزورهللم لللم،علا لهأ من أنهم تعتقد : أن ذألك من مظعأ؟! و هؤلء مثل من
نصلليحة، ولكللن بعينلله، واحللد فللي هللذا أقللول ل وأنللا ،هللموتعظم بيللوتهم، في

نبللذه قللد الناس أكثر لن والدنيا، الدين سإياسإة من الله كتاب في بما وتعريف
. هرظه وراء
والمنللة دمللحلا للللهو – أقللول بل بجهالة، آته لم فإني عني، لكم ذأكر : ما اوأم
ًا مستقيم صراط إلى ربي هداني ننيإ – القوة وبه ًا دين ًا إبراهيم لةم قيم حنيف
أو صللوفي، مللذهب إلى دعوأ – الحمد للهو – ولست المشركين، من كان وما

والللذهبي، القيم، ابن مثل أعظمهم، الذين الئامة من إماما أو متكلم، أو فقيه،
سإلنة إللى وأدعلو لله، شلريك ل وحده الله إلى أدعو بل غيرهم، أو كثير، وابن

وأرجللو وآخرهللم، أمتلله أول بهللا ىصوأ يلتا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّنى  اذأإ الحق أرد ل أ
نم كلمة منكم أتانا : إن خلقه وجميع وملئاكته الله أأشهد بل أتاني،) 38(ص

ّنها الحق أقوال نم اخالفه ما بكل الجدار ولضربن ؛ والعين الرأس علي لقبل
. الحق لإ يقول ل فإنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حاشا أئامتي،

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليه درج ما عليكم خاف : غير المر أةوصف
مملن وأمثالهملا أحملدو كالشلافعي، والئاملة وأبتلاعهم، والتلابعون وأصحابه،

الللله مللن للله سإللبقت نم هعلي درج ما وكذلك ؛ هدايتهم على قحلا لهأ أجمع
. أتباعهم من الحسنى

فللي خللالفوا وما الحوادث، من دينهم في لناسا أحدث : ما عليكم خاف أروغي
ّدل، غيّر قد أكثرهم المتأخرين ووجدت سإلفهم، طريق وأئامتهللم وسإللادتهم وبلل

والحللافظ الللذهبي، والحللافظ القيم، : ابن مثل زهدهم،أو وأعبدهم، وأعلمهم
هم،رصلع لهلأ عللى نكيرهلم أشتد وقد رجب، ابن الحافظو ،كثير ابن العماد
أر هم الذين عليهللم دلتسإللا اذأإفلل بالجمللاع، القناع، وصاحب حجر، بنا من خي

الدلللة أكللبر مللن : هللذا قللالوا طريقتهللم، على والطباق بكثرتهم نهمامز لهأ
أمتلله : أن أخللبر قللد وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإول لن باطل، هأن على
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حجللر دخلللوا لللو ( حللتى بالقللذة القللذة حذوا والنصارى اليهود، لكاسم تسلك
). موهلتلدخ ضب
ًا وكانوا دينهم فرقوا : إنهم كتابه في الله ذأكر وقد  شيع
تركللوا وأنهللم الللله عنللد مللن هذا وقالوا بأيديهم، الكتاب كتبوا وأنهم)لل 39(ص

أنلله وأخللبر ،بتللالك مللن أسإلفهم أحدثه ما على وأقبلوا به، والعمل الله كتاب
جلاءهم ما بعد من افواختل بل الدين لخفاء يختلفوا لم وأنهم بالجتماع وصاهم

ًا العلم ًا بينهم أمرهم ( فتقطعوا بينهم، بغي ) فرحيللن لللديهم بما حزب كل زبر
] : الكتب ) [والزبر35 (المؤمنون

" قبلكللم كللان مللن سإللنن " لتتبعللن المصدوق الصادق قول المؤمن، فهم افإذأ
ْبلة هلعوج ت وأشلباهها، اليلات هلذه أن لله أتلبين قلبله، ِق ظلن ملا عللى ليس

رضللي عمللر عللن ورد مللا يفهم بل فبانوا، كانوا قوما في كانت : أنها اهلونلجا
.  مغيرك به يعنى وما القوما : مضى ياتآلا هذه في قال أنه عنه الله
اطرصلللا إلللى الهدايللة يسللألوه : أن صلللة كل في عباده على الله فرض وقد

لو عليهللم، الغضللوب غيللر هللم الللذين عليهللم أنعللم الللذين، صراط المستقيم
عللرف للله، التغييللر من فيه الناس وقع وما السإلما، دين عرف فمن الضالين،

. فيه الله وحكمة الدعاء، هذا مقدار
ما علم يطلب أن مسلم كل على الواجب هل المسألة، صورة : أن حاصلوال

يتبللع أن عليلله يجللب أما ؟ البتة تركه، في أحد أيعذر الو رسإوله، على الله أنزل
هللذا أنكللروا : قللد القيللم كابن منهم، وسإادتهم المتأخرين لماعف ؟ مثل التحفة

 غاية
وصفه، يطول بما ذألك على واسإتدلوا ؛ الله لدين تغيير وأنه ؛ النكار) 40(ص
لللبين،ا موسإللل عليلله الللله صلللى الله رسإول كلما ومن الواضح، الله كتاب من

ٍءهب أيدلون يوجبونه، أو ذألك، يجيزون والذين قلبه، الله أنور لمن لكللن واهية، شب
يقللدر ول عليلله، نقللدر ول ،كلللذأ لهللأ من لسنا : إنا الطلق على شبههم أكبر
. مقتدون آثارهم على وإنا أمة، ىلع آباءنا وجدنا وإنا ؛ المجتهد إل عليه

ًا، يحتمل ام الشبهة هذه إبطال في العلم هلول الللله قللول أوضحه ومن مجلد
ًا همانورهب أحبارهم : ( اتخذوا تعالى ) وقللد31 ) (التوبللة الللله دون مللن أربابلل

عليه أنتم الذي بهذا عدي حديث في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فسرها
بللل خردل، حبة مثقال عليكم يزيدون أعلمهم ل والفروع، ،الصول في اليوما،

المفسرون، فسرها وكذلك " الخ، بالقذوة القذوة : " حذو لهقو قمصدا أيبين
ًا، نهمبي أعلم ل يعبللدوهم، لم إنهم أما العالية، أبو قاله : ما أحسنه ومن اختلف

نسللبق : ل اوفقللال الللله، كتاب وجدوا ولكنهم أطاعوهم، ما بذلك أمروهم ولو
ينا.انته عنه نهونا وما ائاتمرنا، به أمرونا ما بشيء، علماءنا

ًا ول الدليل، إقامة تحتمل : ل رسإالة هوهذ لكلن المخللالف، هبلل أيدلي عما جواب
بعلللم علللى الللرد أردتللم فإن للحق، والنقياد النصاف نفسي من عليه أعرض
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مشللرفة في فيروز ابن ندع القيم لبن الموقعين، أعلما كتاب فعندكم وعدل،
.

ًاسب لصل هذا على فيه الكلما أبسط فقد)لل 41(ص ًا ط أشللبه مللن وسإللرد كثير
بالللدليل لهللا واسإللتدل عنهللا، بجللاوأ آبللاؤكم، ول أنتللم تعرفللون ل مللا أئامتكم

رسإللول وأن بعينه، هذا أمركم عن ورسإوله الله : أمر منها القاطعة، الواضحة
النللاس وحللذروا يقللع، أن قبل من وصفوه ابهحوأص وسإلم عليه الله صلى الله
يصللير السإلما وأن الواحد، بعد الواحد إل الدين على يسير ل أنه وأخبروا منه،
ًا . بدأ كما غريب
عبسللة بللن عمرو سإأله لما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أن علمتم وقد
بكللر، أبللا " يعنللى وعبللد : " حللر قللال ؟ هللذا على معك : من السإلما أول في

النللاس، كللثرةب لاسإللتد مللن أجهللل فما بدأ، كما يعود السإلما ناك اذأإف  وبللً،
الللله، عند حقيرة ا،أهله عند عظيمة هي التي الشبهة، هذه وأشباه وأطباقهم،

) الولللون قال ما مثل قالوا : ( بل تعالى قال كما خلقه، من العلم أولي وعند
: كتلابه فللي اللله ذأكر وقد إل بها، ونجتحت حجة لكم أعلم ] فل81[المؤمنون:

وطاعلة النلاس، أطبلاق مثلل الرسإلل، بتكلذي عللى بهلا اسإلتدلوا الكفلار أن
. ذألك وغير الكبراء،

لى الله رسإول إليه دعا الذي السإلما، دين بمعرفة عليه لهال مّن فمن ه ص الل
: مزعمت فإن إليها، الناس وحاجة والحجج، اليات، هذه قدر عرف وسإلم عليه

لسإللودا ىعللل بوجوبه صرحوا فقد أهله من كان لمن لهذا الئامة هؤلء ذأكر أن
 قال من ولق وأن الضلل، إل الحق بعد ما وأنه والنثى، والذكر والحمر،

الصراط سإلوك عن الناس بها كاد الشيطان، من مكيدة صعب ذألك) 42(ص
لللي فللبينوا طئللون،خم أنهللم لكللم بللان وإن ؛ إبراهيم ملة الحنيفية المستقيم،

الللله، إلللى ودعللوة له،لا من معذرة هذا لكم كتبت وإنما إليه، أرجع حتى الحق
مللن عنللدكم وأنه تقبلونه، ل منكأ أظن أنا وإل ه،للا ىلإ الداعين ثواب لحصل

الللله رسإللول يعيللب مللن مثللل عندكم، هذا يعيب الذي أن من المنكرات، أنكر
. وأصحابه وسإلم عليه الله صلى
ىلللإ الللله يهللديك أن أبعللد ل الله، طاعة من فيك أظن ما سإبب من أنت، لكن

افل قلبللك أنكللره : فللإن تللهأرق اذأإف للسإلما قلبك ويشرح المستقيم، راطصلا
الصغاء، بعض قلبك إليه أصغى فإن تجنى كيف تجنى ممن العجب فإن عجب
ًا يديه، بين والنطراح الله، إلى التضرع بكثرة فعليك الجابللة، تأوقللا خصوص
. الذأان وبعد الصلة، وأدبار الليل، كآخر
ًا المأثورة، ةيبالدع لكوكذ عليلله الله صلى أنه الصحيح، في ورد الذي خصوص

فللاطر وإسإللرافيل، وميكائايللل، جبرائايللل، رب : " اللهللم قللولي كللان وسإلللم
كللانوا فيمللا عبللادك بيللن تحكم أنت والشهادة الغيب عالم والرض، السموات

إللى تشلاء من تهدي إنك بإذأنك، الحق من فيه اختلف لما اهدني فونليخت فيه
المضللطر يجيللب مللن يدي بين الدعاء، بهذا باللحاح " فعليك ستقيمم اطصر
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إبراهيلم معللم : يلا وقل كلهم، الناس لمخالفة إبراهيم هدى وبالذي ه،اعد اذأإ
. علمني

: ( ثللم الىعللت الللله قول في ففكر الناس، مخالفة عليك صعب وإن)لل 43(ص
لن إنهم يعلمون، ل نيالذ أهواء تتبع ول فاتبعها المر من شريعة على جعلناك

ًا الله من عنك يغنوا (19-18: ) [الجاثية شيئ الرض فللي مللن أكثر تطع نوإ] 
: " بللدأ الصللحيح فللي قللوله ]وتأمللل116: ) [النعللاما الللله سإللبيل عن يضلوك
ًا، السإلما ًا وسإيعود غريب : " إن وسإلللم عليلله الللله صلللى وقللوله" بدأ كما غريب

الخلفللاء وسإللنة بسللنتي، :" عليكللم لهوقللو آخللره " إلللى العلللم يقبللض ل الللله
كللل فللان المللور، ومحللدثات :"وإيللاكمله" وقو بعدي من المهديين الراشدين

. بالتصنيف أفردت كثيرة ذألك في والحاديث " واليات ضللة بدعة
أن كللاتيبملا هذهلل قبللل مللن واتمنى صلتى، في لك دعوتك وقد أحبك، يفإن

وتسلللك لتقبللل، أنك ظني إل مكاتبتك من ينعيمن ول القيم، لدينه الله يهديك
ومللا أعطاه، شيئأ يتعاظم ل والله الله، أعطى مال مانع ل ولكن الكثر، مسلك

عنللة الللله رضللى كعمر الله لدين فاروقا الزمان هذا آخر في تكون لو أحسنك
. علينا أغلظ ممن لنتصفنا معنا تكون لو كنفا أوله، في

هلذا سإللك مللن أن النلاس، بله اصلطاد : الللذي يناالشليط الخيلال اذه امأو 
وزخرفلله العلللم، بأهللل القتللداء وتللرك اد،تهللللج نفسلله نسللب فقد المسلك،

" تعللالى قللال كمللا وزخارفه، الشيطان من بكثير هذا فليس الزخارف، بأنواع
 الذي ] فإن112" [النعاما: غرورا القول رفخز بعض إلى بعضهم يوحي
فإنهم العلم، بأهل القتداء الحقيقة في هو إليه، مكووأدع عليه، أنا ) 44( ص

: قللال الشافعي إمامكم ذألك، في كلما أشهرهم ومن ك،ذلب الناس وصوا قد
قللد أنللى فأشللهدكم خللالفه، مللا فكللل الحللديث، يخللالف ما عنى تجدوا أن لبد

. عنه رجعت
عيفاشو أنا لفتتخا اذأإف وحدي أخالفه لم العالم هذا مخالفتى في :أن ضاواي

ً يللن،نيالعر حللديث يخللالف بنجاسإللته القللول وقلت الحم مأكول أبوال في مثل
الغنم مرابض في صلى وسإلم عليه الله صلى النبي : أن أنس حديث ويخالف

لللم : أنللا تلللق ؟ الشللافعي من بالحديث أعلم الظالم: أنت الجاهل هذا فقال
أعلللم أو افعي،الشلل مثل هو من اتبعت بل اتبعته، إماما غير من الشافع أخالف

. بالحاديث واسإتدل خالفه، قد منه
فقللد وأحمللد، ؟ مالللك مللن أعلم : أنت قلت الشافعي من مأعل أنت قال افإذأ

الللله قللول واتبعللت المعارض من الدليل وسإلم به، عارضنى ما بمثل عارضته
]59" [النسللاء: والرسإللول الللله فللردوه شلليء فللي تنللازعتم ن: " فللا تعللالى

بللالقرآن، اسإتدل لم لمعلا لهأ من سألةملا هذه في لدليلا عاتب من "واتبعت
فمعلللوما، وإل التنللزل، علللى وهذا قيل، ما على يتوجه حتى ي،حدو الحديث أو
أو رسإللول، مللن خللالفه بمللن تعبللؤون ول الحقيقللة، فللي حجر لبن اتباعكم إن

 نص فلاخ اذأإ   بكلمه تعبؤون ول نفسه الشافعي حتى تابع، أو ،صاحب
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. للئامة ل المتأخرين لبعض اتباعهم : إنما غيركم وكذلك حجر، نبا) 45(ص
مخللالف والمنتهللى، القنللاع، وأكللثر ؛ بدعللة النللاس أقللل : من الحنابلة لءفهؤ

لهللأ : أن وبينكم بيني خلف ول ؛ عرفه من ذألك يعرف ؛ ونصه أحمد لمذهب
أن علللى يجللب لهلل ،لفواتخا اذأإ الشأن وإنما ؛ اتباعهم وجب عوامجأ اذأإ لمعلا

ًا ل،والرسإو هللا ىلإ المسألة وأرد به، جاء ممن الحق أقبل العلللم بأهل مقتدي
علللي فللأنتم ؟ قوله في الصواب أن وأزعم ؟ حجة غير من بعضهم انتحل أو ؟

ًا،رش وسإماه الله، ذأمه الذي وهو الثاني، هذا ًا؟ العلمللاء اتخاذأ وهو ك وأنللا أربابلل
وقبلنللاه إليلله، رجعنا حق عندكم كان فإن عليه، رظوأنا إليه، أدعو الول، علي
. منكم
في أعلما الموقعين، فعليك بالمناظرة فللي أثنللائاه، عقللدهار  أردت النظوإن

بين مقلد وصاحب حجة، وإن ألقى فللي ذأهنللك : أن ابللن القيللم مبتللدع، وأن
ه واسإأله أن يهديكللى ال إي اسإتدل بها ليس هذا معناها ؛ فاضرعتاليات ال

ًا، واطلب كلماخا لما ًا، ومناظر لللمعلل اهلل أتلفوا فيه من الحق، وتجرد ناظر
ي زمانه، مثل الحافظ اللذهبي، وابللن كللثير، وابلن رجللب، وغيرهللم، وممللاف

ينسب للذهبي رحمه الله : 
ليللس بةاالصللح لاقلل

فيللللللللله خللللللللللف
قللال الللله قللال علللمال

وبيللن الرسإللول نيللب رسإللللللللللللللللللللللوله
فقيلللللللللللللللللله يأر

للخلف نصبك العلم ما 
  سإلللللللللللللللللللللفاهة

في البيهقي فظكالحا قبلهم، الئامة كلما فانظر لهؤلء، تتبع لم فإن) 46(ص 
قبلهللم، ومللن ؛ وأمثللالهم والخطللابي، الللبر، عبللد ابن والحافظ المدخل، كتاب

كلما في المرجع إليهم هؤلءف ؛ عبيد وأبى قتيبة، وابن جرير، وابن كالشافعي،
عللن للكلللم المحرفيللن وتفاسإللير كاوإيلل ؛ السلللف وكلما رسإللوله، وكلما الله،

. دينه وعن ه،الل عن القاطعة فإنها وشروحهم، مواضعه،
وهل ؛ شرحه في لمعلا لهأ قال وما للبخاري، العتصاما كتاب في : ما ملوتأ

سإللتفترق أمتلله أن وسإلللم عليه الله صلى عنه صح مما صرح بما شيء يتصور
وصللف ثللم واحللدة، إل رانللال فللي كلهم أنهم أخبر فرقة، سإبعين من أكثر علي
وسإلللم عليلله الللله صلللى لالرسإللو عليلله كللان مللا ىلع يتلا  أنها الواحدة تلك

ول عليهللا، نقدر ما وتقولون طريقتهم، غير على أنكم مقرون وأنتم وأصحابه،
إل رسإللوله وكلما الللله، بكلما ينتفللع ل ه: أنلل فجزمتللم المجتهللد، إل عليها يقدر

وكلما الللله كلما مللن الهللدى يطلللب أن غيره ىلع : يحرما وتقولون ؛ المجتهد
معترفين طريقتهم، غير على : أنكم وشهدتم ممتفجز ؛ أصحابه وكلما رسإوله
. ذألك عن بالعجز

ل ،رسإللوله وسإللنة الله، كتاب اتباع الولين علي الواجب : أن مقرين كنتم اوإذأ
زمللن يفلل تحللدث لو منها، خير والتي الكتب، هذه وأن ذألك، عن العدول يجوز
شافعيال زمن في تحدث ولو الفعل، أشد وبأهلها بها، لفعل الخطاب بن عمر
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الللواجب، هللذا الللله حللرما : مللتى شللعري فليللت لذلك، نكيرهم لشتد وأحمد،
؟! المحرما هذا وأوجب

أحمد، الماما زمن في عليه أنتم ما يشبه ل هذا، من قليل حدث ولما) 47(ص
مسللائال عنلله يللروي : أنله أصللحابه علضب نعلل بلغله ولملا ؛ لذلك إنكاره اشتد

يكتلب بعضللهم رأى ولملا ذأللك، علن ترجع قد أني : أشهدكم قال بخراسإان،
ًا : تكتب وقال ؛ عليه : أنكر كلمه ًا، عنه أرجع لعلي رأي مثللل العلللم اطلللب غد

؛ بدعللة فهللو ابتللدع، كتللاب : كل قال ثور؟ أبى تابك عن سإئل . ولما طلبنا ما
ينهللى وكلان عليله يثنللي أحملد وكان ؛ لمعلا لهأ كبار نم ورث أبا : أن ومعلوما
ويعظمهم. عليهم يثني الذين لمعلا لهأ كتب يف النظر عن الناس

: إن إليلله وكتللب أحمللد، هجللره حنيفللة، أبى كتب الحديث أئامة بعض أخذ اولم
بعللض للله ذأكللر ولمللا المبللارك، ابن كتب تسمعنا أتيناك ةفحني أبى كتب تركت

: إن قللال ؛ والسللنة الكتللاب يعرف ل لمن فائادة فيها لكتبا ههذ : إن أصحابه
. فيها النظر لك يحل لم تعرفه لم وإن إليها، تحتج لم ثالحدي عرفت

والللله سإللفيان، ىأر ىلللإ يللذهبون وصحته، السإناد عرفوا لقوما : عجبت لوقا
عللذاب يصلليبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر( :  يقول

: أن ومعلللوما الشللرك، : الفتنللة الفتنللة مللا : أتللدرى ] قللال63لنللور:ا) [ مأليلل
فلي أحمللد كلما هذا ناك اذأإف ؛ المؤمنين أمير يسميه وكان غاية، عنده وريلثا

أنهللم همسللأنف علللى أهلهللا أقللر قللد بكتللب فكيللف نراها، أن ن إل نتمنى كتب
، بذلك عليهم ؟! وشهد لمعلا لهأ من ليسوا

بلله الله بعث الذي السإلما، دين ما يعرف ل وهو اتم مبعضه ولعل)لل 48(ص
؟!  وسإلم يهعل الله صلى رسإوله

الللله، كلما فهللم علللى تقللدرون ل : أنكللم قلللوبكم فللي يللتقلأ يتلا هتكموشب
: قللال وسإلم عليه الله صلى النبي : أن قدمنا وقد الصالح، والسلف ورسإوله،
هللذه فتأمللل ؛ آخللره ىلللإ"  بالقللذة القللذة حذو قبلكم كان من سإنن " لتتبعن
في اليهود، عن الله حكى ما ملوتأ ؛ ذألك على نقدر : ل قولكم أعنى الشبهة،

: ] وقللوله88) [البقللرة: بكفرهللم الللله لعنهللم بل غلف قلوبنا : ( وقالوا قوله
] (إنللا99) [البقللرة: الفاسإللقون إل بها يكفر وما تابين آيات إليك أنزلنا ( ولقد

ًاعر قرآنللا جعلنللاه يسللرنا : ( ولقللد ]وقللوله3) [الزخللرف: تعقلللون لعلكللم بيلل
] .17) [القمر: مدكر نم فهل للذكر القرآن

؛ فيله نزللت ملن واعلرف ؛ للمعلا لهلأ كتلب من اليات هذه تفاسإير لبواط
ًا تناك يتلا والفعال، القوال وأعرف اعرضللها ثللم اليللات، هللذه لنللزول سإبب

: " لتتبعللن قوله مصداق تجد لسنة،او القرآن، فهم على نقدر : ل قولهم على
قصللة فلتكللن الكللثيرة، الحللاديث نملل معنللاه فللي " وما قبلكم كان من سإنن

. بال على منكم الفارسإي سإلمان إسإلما
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آخرهللم إن حللتى الواحللد، بعللد الواحد إل الرسإل دين على يكن لم : أنه هاففي
ًا الرض وجه أعلم : ل موته عند قال أظللل قللد لكللنو ،عليلله نحن ما على أحد

، نبي زمان
قبلكللم مللن القرون من كان ل: ( فلو تعالى الله قول هذا مع واذأكر)لل 49(ص
) [هلود: منهلم أنجينلا مملن قليل إل الرض فلي الفسلاد عن ينهون بقية أولوا
116.[
بلله الللله وصللف مللا يتأمللل : أن الخرة ذابع وخاف نفسه، نصح لمن يقفحق

ًا كتابه، في اليهود الحللق، كتمللان من ورهبانهم علماءهم، به فصو ما خصوص
: علماءهم، أي الله، وصفهم وما الله، سإبيل عن والصد بالباطل، الحق ولبس

: هللؤلء كفللروا للللذين وقللولهم ؛ والطللاغوت بللالجبت، واليمللان الشرك، من
هللذه تفعللله أن لبللد فعلللوا مللا كل أن عرف لنه سإبيلً، اوآمن الذين من أهدى
. لتفع دوق ، المة
: بقلبللك رفأحضلل الكلما، هذا ذأهنك يقبل أولم الكبر، مخالفة عليك صعب وإن
ًا وأعظمهلا الكتلب، أحسن الله كتاب أن وأعظمهلا الجهلل، للداء وشلفاء بيانل

ًا قبل واختلفهم اده،بع تفرق عرف قد سإبحانه والله والباطل، الحق بين فرق
الللذي لهللم لتللبين إل لكتللابا كعلي أنزلنا ( وما كتابه في ذأكر وقد يخلقهم، أن

ومللا الصللول هللذه قلبللك ضللر]وأح64) [النحللل: ورحمللة وهللدى فيلله اختلفوا
اء إن فلإنه قلبلك، على واعرضها ذأهنك، في يشابهها ه ش عللى بهلا يلؤمن الل

. الجمال سإبيل
عليلله وجللدنا مللا نتبع بل قالوا الله أنزل ما اتبعوا لهم قيل : ( وإذأا قوله ملفتأ

: قللوله وكللذلك كللثيرة، مواضللع فللي الصللل هذا ] وتكرير21: نامق) [ل آباءنا
 أسإماء في ني( أتجادلون

]71) [العراف: سإلطان من بها الله نزل ما وآباؤكم أنتم سإميتموها) 50(ص
مواضللع فللي وبعضللها القللرآن، فللي مبسللوطة تجللدها بها، تحتجون حجة فكل

. كثيرة
ًا الجهل، من ءافش كتابه أنزل الذي الحكيم : أن بقلبك ضرفأح الحق بين فارق

المسلمين حاجة عدما مع ويكررها، ،ججالح هذه يقرر أن منه يليق ل والباطل،
حاشللا ؛ يفللترقون عبللاده أن ويعلللم إليهللا، يحتللاجون التي الحجج ويترك إليها،
. ذألك من الحاكمين أحكم
النللاس أعللم ملن كلان وإن الحللق، مخللالف مللن مخالفلة عليللك يهللون اومملل
ًا، وأعظمهم ،مهوأذأكا مللن المللة هللذه في وقع : ما الناس أكثر اتبعه ولو جاه

؛ المعرفللة يللدعى من وغالب تعالى؛ الله وصفات الدين، أصول في راقهمفتا
ملوسإلل عليلله الللله صلللى الللله رسإول طريقة وتسميتهم المتكلمون، عليه وما

ًا، ًا، حشو ًا، وتشبيه عم – ماالكال كتب من كتاب في عتلاط اذأإ أنك مع وتجسيم
مللن ابكتللال جللدت – الللدين أصللل وهو أحد، كل على واجب هذا أن يزعم كونه
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عللن حللديث ول الله، كتاب من بآية منه مسألة على يستدل ل آخره، إلى أوله
. مواضعه عن ليحرفه يذكره أن إل اللهم الله، رسإول

؛ عقللولهم مللن بللل الللوحي، مللن أصللولهم يأخللذوا لللم : أنهللم معللترفون وهم
في الباري، فتح في ذأكر ما مثل ذألك، في للسلف مخالفون : أنهم ونفرتومع
 قول على اليمان، ةألمس
السلللف إجمللاع فللذكر ؛ وينقللص ويزيللد وعمل، قول : وهو البخاري)لل 51(ص
أن ذأكللر وكللذلك ذألللك، لللىع الجماع نقل : أنه الشافعي عن وذأكر ذألك، على

. يرده ولم ،نالمتأخري كلما حكى ذألك بعد ثم نقله، البخاري
وقللرأت راجم،لتا تلك : فتأمل الصحيح آخر في التوحيد كتاب في نظرت فإن
الجمللاع ونقلهللم الخلللف، مللن أتباعهم ومن السلف، من لمعلا لهأ كتب في

ًا جحللد من وأن ؛ لوبالقب وتلقيها تعالى، الله بصفات اليمان وجوب على شلليئ
ًا تأول أو منها، لهللأ إجمللاع وخللالف الللله، ىلع افترى فقد النصوص، من شيئ

بللن عمللر أبو قال حتى وضللة، عةبد الكلما علم : أن الجماع ونقلهم ؛ لمعلا
لهللأ لماكلا لهللأ أن والمصللار، العصار جميع في لمعلا لهأ : أجمع البر عبد

هللذا فللي والكلما ؛ العلمللاء طبقللات مللن الجميع عند يعدون ل وضللت، ،عدب
. يطول

عليلله وأجمللع بللل كلهللم، المسلللمون أجمع شيء إلى وادمع : أنهم حاصلوال
وسإلللم عليه الله صلى النبي فيهم بعث الذين الوثان، ةبدع بالله الخلق أجهل

ًا هؤلء فابتدع ًا، العقللول بلله كللابروا أنفسهم، عند من كلم ل إنكللم حللتى أيضلل
هللذا مللع ثللم عليهللا، الله فطرهم التي فطرتهم، عن عوامكم تغيرون تقدرون

الللله مللن لهللم سإبقت من إل المر، هذا علم في يتكلم من جمهور تابعهم كله
، السإود الثور جلد في البيضاء : كالشعرة وهم ؛ لحسنىا

. بالتجسيم ويرمونهم الناس، يبغضونهم) 52(ص
مللن لهللم إن حللتى وأفطنهللم، النللاس، أحذق من واتباعهم، الكلما : وأهل هذا

أنهللم : مقللرون وأتبللاعهم وهللم للللبيب،ا ريحيلل مللا والفهللم، والحفللظ الللذكاء
فللي الفلسإللفة علللى ردوا لمللا لميللن،تكالم أئامللة إن حللتى للسللف، مخالفون

؛ أسإرارنا : كتمان بالصياما المراد قولهم، مثل والنهي، المر آيات في تأويلهم
ذألللك وغيللر ؛ الفعال : العقل بجبريل والمراد ؛ مشائاخنا ةر: زيا بالحج والمراد

المعللروف خلف التفسللير هللذا : بللأن الجللواب عليهللم وارد ؛ إفكهللم مللن
على الله علوا جحدتم : أنتم الفلسإفة لهم فقال ؛ إسإلماال دين من بالضرورة

الرسإللل، ألسللنة على الكتب، في مذكور أنه مع عرشه، على واسإتواءه خلقه،
تأويلنا يكون فكيف لل،ملا لهأ من وغيرهم كلهم، المسلمون عليه عمأج وقد
ًا ؟! وتأويلكم ًافيرتح عللن يجيللب أن المتكلميللن مللن أحد يقدر ؟! فلم صحيح
. اليراد ذاه

ًا كونه مع مذهبهم : أن مرادوال ًا نفسه، في فاسإد ًا وهللو للعقللول، مخالف أيضلل
فللي ويللذكرون كلهللم، وللسلللف والرسإللول، والكتللاب السإلللما، لدين مخالف
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العللالم علللى مهتبللدع : راجللت هللذا مللع ثللم للسلللف، مخللالفون أنهللم كتبهللم
. ومغاربها الرض مشارق طبقت حتى والجاهل،

كلمهم، كثر قد السلف : أن وذألك سألة،ملا  هذه في التفكير لىإ أدعوك اوأن
 وإبطال الدين، أصول في وتصانيفهم

: الشافعية متأخري من هذا ذأكر ممنو وتفكيرهم، المتكلمين، كلما) 53(ص
امللأو ؛ الللذهبي كالحللافظ بعدهم، ومن ،يميالت وإسإماعيل والبغوي، البيهقي،

المللر، هللذا علللى فكلهللم وغيرهمللا، طنللي،ق والدار سإريج، : كابن دموهمقتم
ً منهللم : أن واحللدة بكلمة أتيتني فإن ؛ هؤلء كتب في ففتش ًا رجل لللم واحللد

ًا منى تقبل فل يكفرهم، لمو المتكلمين، على ينكر ًا شيئ كللله، هللذا ومللع ؛ أبللد
؛ المتكلمون هم نةسلا لهأ أن ادعيتم حتى عليكم راج هور،ظلا غاية وظهوره

. عانستالم والله
بقللول والثاني ؛ إماما بقول الرجل يفتى من بلدكم في يوجد : أنه العجب ومن
أيعد ؛ القولين بخلف والثالث ؛ آخر ًا فضيلة، و يفللتي : هللذا ويقال وذأكاء، وعلم
والريللاء، العلللو هذا، في مراده نأ : الناس عند ومعلوما ؛ أكثر أو مذهبين، في

أو منلله، أعلللم هللو لمللن عللالم قول فتلاخ اذأإف ؛ بالباطل الناس أموال وأكل
الكلما بهللذا تكلمتللم نفسي، عند من بشيء آت ولم الدليل، معه ناك اذأإ مثله

لللم،علا لهللأ إجمللاع مللن فيلله خرجت بشيء أفتيت أني سإمعتم فإن الشديد،
. القول علي توجه
إنكلار هلذا أن تزعمون كنتم فإن وقعدتم، قمتم المر هذا في نكمأ يبلغن وقد
: السإلللما أصلللي تضللاد بلللدكم فللي عظللائام في كان قيامكم ليت فيا ،كرللمن

أله ل أن شهادة ًا وأن الله، ّ إل إ . الله رسإول محمد
 بشر، من عندكم، الصناما بادةع – مهاظأع هوو – امنه
الللدعوات إجابللة يطلللب وهللذا ؛ للله ينللذر اذهو له، يذبح هذا ؛ وحجر)لل 54(ص

مللن أن يزعمون وهذا ؛ والبحر البر في مضطرال يدعوه وهذا ؛ اللهفان وإغاثة
!  الله عصى لوو – والخرة الدنيا في ينفعه إليه التجأ
فللي المللذكورة والوثان، الصناما، عبادة هو ليس هذا : أن تزعمون كنتم فإن

ًا أعلم ل ينفإ ؛ العجب من فهذا القرآن، ذألللك، في يختلف لمعلا لهأ من أحد
ّ اللهللم بللالجبت إيمللانهم مللن اليهللود، فيلله وقللع فيمللا قللعو أحللد يكللون أن إل

علللى تقللدروا لللم فللإن ذألللك، علللى تقدرون ل : أنكم ادعيتم وإن ؛ والطاغوت
وادعللوا المللر، هللذا علللى أنكللروا الذين وبعد كيف ؛ لبعضا على قدرتم الكل،
يسللمعون ولللو إليلله، ويللدعون الكللبر، بالشرك ملتبسون لم،علا لهأ من انهم

ًا رضللى مللن بللالله نعللوذأ ولكللن ؛ والفسوق بالكفر لرموه لتوحيد،ا يجرد إنسان
. الله بسخط الناس

والكهللان، والسللحرة المنجميللن أتبللاع إبليللس، أتباع من كثير يفعله : ما هاومن
يتلا  الخوارق هذه نم العلم إلى ينتسب ممن وكثير الفقر، إلى ينتسب ممن

ومرادهللم الوليللاء، راماتوك النبياء، بمعجزات ويشبهون الناس، بها مونهوي
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أنواعهللا بعللض إن حللتى الللله، سإللبيل عللن والصد ؛ بالباطل الناس أموال أكل
علللم مللن النبيللاء، عللن المللوروث لللمعال مللن : أنه العلم يدعى من فيه يعتقد

عليلله الله صلى قوله مصداق هذا نكلو والطاغوت، الجبت من وهو السإماء،
" . قبلكم كان من سإنن : " لتتبعن وسإلم

أشد أو السبت، أصحاب حلية لثم يتلا الربوية، يلةحلا هذه : ومنها) 55(ص
سإللنة ىلللإ امللأو الللله، كتللاب إلللى إمللا ؛ أربللع أحد إلى خالفني من ادعوا وأنا ؛

: دعللوته عانللد ؛فللإن معللا لهأ إجماع ىلإ امأو وسإلم عليه الله صلى رسإوله
دعللا وكمللا الفرائاللض، ئالسام بعض في عباس نبا هايلإ دعا كما المباهلة، إلى

؛ لللمعلا لهللأ مللن وغيرهمللا اليللدين، رفللع مسألة في والوزاعي، انيفسإ هايلإ
. وسإلم وآله محمد ىعل الله وصلى العالمين، رب لله والحمد

: عبللد والمللاما ب،اهللوال عبللد ابن محمد : الشيخ أرسإل  هل،1184 سإنة وفى
الحصللين، العزيللز بللد ع: الشلليخ مكللة، والللي إلى سإعود ابن محمد ابن العزيز
:  نصها هذا رسإالة، المذكور، الوالي إلى وكتابا
 الرحيم الرحمن الله بسم

ابللن أحمللد الشللريف حضللرة عليللك، نعملله أفضللل الله أداما لديك، عروضالم
. الثقلين سإيد جده، دين هب وأعز الدارين، في الله أعزه سإعيد، الشريف

يلديه رفلع الحسلن، الكلما من هفي ما وتأمل الخادما، إلى وصل لما الكتاب إن
المحمديللة، الشللريعة نصللر قصللده كللان لمللا الشريف، لتأييد الله إلى بالدعاء

ولملا الملور، ولة عللى اللواجب هلو وهلذا عنها، خرج من وعداوة تبعها ومن
 إليكم، واصل وهو المر، ثالناتما علم طالب ناحيتنا من طلبتم

فلإن مكلة، وعلملاء هلو للله،ا أعلزه ، الشريف مجلس في ويجلس)لل 56(ص
وكتللب كتبهللم الشلليخ : أحضللر اختلفللوا وان ذألللك، على لله : فالحمد اجتمعوا
. الحنابلة

كما رسإوله ونصر الله، وجه بعلمه يقصد : أنه نكممو منا، الكل على واجبوال
جاءكم ثم وحكمة كتاب من آتيتكم لما النبيين ميثاق الله ذخأ " وإذأ تعالى قال

ناكلل اذأإفلل ]81عمللران: " [آل ولتنصللرنه به لتؤمنن معكم الم مصدق رسإول
ًا أدركوا إن النبياء على الميثاق أخذ قد سإبحانه وسإلللم عليلله الله صلى محمد

مللن دبللاول بله، اليمللان من فلبد ؟ أمته يا بنا فكيف ونصرته، به، اليمان على
يت،بلا لهأ به وأولهم بذلك الناس وأحق ، الخر عن أحدهما يكفى ل نصرته،

مللن بللذلك يتبلا لهأ وأحق رض،ألا لهأ على وشرفهم منهم، الله بعثه الذي
. والسلما وسإلم عليه الله صلى ذأريته من كان
يطلب الله، رحمه العزيز عبد الماما إلى : غالب أرسإل  هلل،1204 ةسإن وفى

ً إليه يرسإل نأ همن المشللرفة، مكللة علمللاء مللع يبحللث لللم،علا لهللأ مللن رجل
: الرسإالة هذه الله رحمه الشيخ وكتب إليه، لفأرسإ

 الرحيم الرحمن الله مبس 
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الله نصر حراما،لا الله بلد في العلما لماءعلا ىلإ : الوهاب عبد بن محمد من
. العلما الئامة عيباتو والسلما، الصلة أفضل عليه ؛ الناما سإيد دين بهم
مللا الفتنة، من علينا رى: ج وبعد ؛ وبركاته الله ورحمة عليكم سإلما)لل 57(ص

ومللع ؛ الصللالحين قبللور على أرضنا في بناء : هدما وسإببه غيركم، وبلغ بلغكم،
أظهرنللا فلمللا لله، الدعاء بإخلص مرناهمأو الصالحين، دعوة عن نهيناهم هذا
العامللة، علللى كللبر القبللور، علللى البنللاء هللدما نملل ذأكرنا ما مع المسألة، هذه

أعظمهللا مثلكللم، علللى تخفللى مللا لسإللباب م،العل يدعى من بعض وعاضدهم
. أخر أسإباب مع الهوى، اتباع
المللر واعللورف العلماء، جادة غير على وأنا الصالحين، نسب : أنا عنا اعوافأش
وأنللا ا،هللركذأ مللن العاقللل يسللتحي أشياء عنا وذأكروا والمغرب، المشرق إلى

لكللم تللبينلي الكللذب، عليلله يللروج مللا مثلكم أن بسبب عليه، نحن بما أخبركم
.  الحقيقة وتعلموا المر،

حنبل، بن أحمد الماما مذهب على مبتدعون، ل تبعونم – الحمد للهو – نفنح
بالعمللل يتللبين لللو البلللدان، مللن كثير في المطاع نأ  –الله عزكمأ – وتعلمون

ضللد علللى وآبللاؤهم هللم درجوا الذين العامة، عند تكبر أنها ،نالمسألتي بهاتين
إليكللم وصللل سإعيد، بن أحمد ولية في نأ – الله عزكمأ – لمونتع وأنتم ذألك،

كتللب أحضللروا بعللدما عندنا، ما على وأشرفتم الله، عبد بن العزيز عبد الشيخ
منللا لللبط مافل الشافعية، عند والنهاية وكالتحفة، عمدة، عندنا التي الحنابلة،
إرسإللال وهللو ه،طلبلل وأجبنا أمره، متثلناا – ونصره الله عزهأ – غالب الشريف

 حتى الحراما، الله بيت علماء مع ليبحث والعلم، قلعلا لهأ من رجل
. عليه نحن وما عندنا، ام – الله عزهأ – له يتبين) 58(ص
ًا، المسللألة كللانت : إن الللله وفقكللم اعلمللوا ثللم نتاكلل وإن نللزاع، فل إجماعلل

ملللع فمللن الجتهللاد، يسلللك مللن فللي إنكار ل أنه فمعلومكم اجتهاد، مسائال
أني وأشهدكم وملئاكته، الله أشهد وأنا ؛ عليه ينكر ل وليته، محل في بمذهبه

؛والسلما. لهم خالفم غير العلم، لهل متبع وإني ورسإوله، الله دين على
ًا وله . دينةملا لهأ نم لعالم جاوبةم – تعالى الله حمهر – أيض

 الرحيم الرحمن الله بسم
الوليللن إللله ؛ الللدين يللوما مالللك الرحيللم، نحمللالر العللالمين، رب لللله مدالح

وفللي إللله، السللماء فللي الللذي وهللو والرضللين، السللموات وقيللوما والخرين،
محللروس زال .. ل جنللاب إلللى ينتهللي ثللم عليللم،لا الحكيللم وهللو إللله، الرض

رضللوانه إلللى الللله أوصلللك وصل : الخط وبعد ؛ باالوه الملك بعين الجناب،
تتللم بحمللده الذي لله فالحمد عنا سإألت فإن مبكبطي أخبر حيث الخاطر وسإر

. الصالحات
فللي اختلفنللا فمللا ؟ الناس وبين بيننا هو الذي الختلف، سإبب عن سإألت وإن

فللي ول ؛ ذألك وغير وحج، وصوما، وزكاة، صلة، من السإلما، شرائاع نم شيء
 ؛ زين الناس عند هو زين، عندنا الذي الشيء المحرمات، من ءيش

15



ونغصللب بللالزين، نعمللل أنللا إل شللين، عندنا هو شين عندهم يلذوا)لل 59(ص
. عليه الناس ونؤدب الشين، عن وننهى عليه، يدنا الذي

عليلله الللله صلللى آدما ولللد سإلليد علللى قلبهللم : الللذي اعلين الناس قلب ذيوال
كللذبوه) رسإللولها أمللة جللاء : ( كلمللا قلبلله مللن لسإللالر علللى وقلبهللم وسإلللم

جاء ما والله وسإلم عليه الله صلى للنبي ورقة الق ما ] ومثل44: [المؤمنون
الللدين : إخلص وأسإاسإلله عندنا، المر فرأس ؛ عودي إل به جئت ما بمثل أحد
ول لللله، إل القربللان يذبللح ول الللله، إل ينللذر ول الللله، إل يدعى : ما نقول لله،

ًا هذا من جعل فمن الله، من إل الله خوف يخاف : هللذا ولفنق الله، لغير شيئ
) اليللة بلله يشللرك أن يغفللر ل الللله : ( إن فيلله الللله قللال الذي بالله، الشرك

واسإللتحل وسإلللم عليلله هلللال صلللى النللبي قللاتلهم الذين ] والكفار48[النساء:
المللدبر الضللار، النللافع له، شريك ل وحده الخالق هو الله أن : يقرون دماءهم
مللن : ( قللل وسإللم عليلله للللها صلللى لنللبيه سإبحانه قوله واقرأ المور، لجميع

] (31نس:وي[ يةآلا ) والبصار السمع يملك أمن والرض السماء من يرزقكم
تعلمللون، كنتللم إن عليلله يجللار ول ريلليج وهللو شلليء كللل ملكوت ببده من قل

: أنهللم الكفللار عللن الللله خللبرأو]لل 89-88مؤمنللون:لا[ آيللةلا  ) لله سإيقولون
فللي وابللكر اذأإفلل : ( سإللبحانه قللوله كراذأو الشدائاد، أوقات الدين لله يخلصون

: الخللرى ] واليللة65عنكبللوت:لا[ يللةآلا ) الللدين له مخلصين الله دعوا الفلك
: مللانقل[ يللةآلا ) الللدين للله مخلصللين الللله دعللوا للللظكال موج غشيهم (وإذأا
 ر،افكال غاية الله ]وبين32

تللراه الزمللر، سإللورة أول واقللرأ الشللفع يطلبللون أنهللم ومطلبهللم،)لل 60(ص
مللن هللذا فللي اليللات ومطلبهللم، الكفللار ديللن وبين السإلما، دين بين بحانهسإ

.  تعد ول تحصى : ما القرآن
: مللا الصللحابة بعض قال فلما وسإلم عليه الله صلى عنه الثابتة الحاديث اوأم

ًا لله لتنيعجأ: "  قال وشئت، الله، شاء " وفللي وحللده الللله شللاء مللا قل ؟ ند
صلللى الللله برسإللول نسللتغيث بنللا : قوموا الصحابة ضبع قال الثاني، الحديث

يسللتغاث وإنمللا بللي، يسللتغاث ل : " إنه قال المنافق هذا من وسإلم عليه الله
للله ذأكللرت عنهللا، الللله رضي سإلمة أما : أن الثالث الحديث وفي"  وحده بالله

فيهم تام اذأإ : " أولئك قال الصور، من فيها وما الحبشة، أرضب هارأت كنيسة
ًا، قللبره على نواب – الصالح العبد وأ – لصالحا الرجل تلللك فيلله وصللورا مسللجد
" . القيامة يوما الله عند الخلق شرار أولئك الصور،

ًا بعث لما بع،االر حديثوال ًا تأتي : "إنك له قال اليمن، إلى معاذأ لهأ من قوم
أللله ل أن شللهادة إليلله تدعوهم ما أول فليكن ،باكتلا كبوأجللا فللإن الللله، ّ إل إ

فللإن وليلة، يوما كل في صلوات خمس عليهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك،
أغنيللائاهم مللن تؤخذ صدقة، عليهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك، أجابوك هم

" فقرائاهم على فترد
فيدر : كنت قال معاذأ، عن الخامس، حديثوال
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ريتللدأ معللاذأ : " يا لي فقال حمار على وسإلم عليه الله صلى النبي)لل 61(ص
أعلللم ورسإللوله الللله قلت "؟ الله على العباد حق وما العباد، على الله حق ما

ًا، هب يشركوا ول يعبدوه أن العباد على الله : " حق قال علللى العبللاد وحق شيئ
ًا بلله يشللرك ل من يعذب ل أن الله مللا هللذا فللي والحللاديث ؛ ثي" الحللد شلليئ

. تحصى
عليلله الللله صلللى فقال بعده، يتغير ينهد بأن وسإلم عليه الله صلى تنويهه اوأم

عضللوا بعللدي، من المهديين الراشدين الخلفاء وسإنة بسنتي : " عليكم وسإلم
بدعللة وكللل بدعللة، محدثللة كللل فإن المور، ومحدثات مكوإيا ؛ بالنواجذ عليها
عليلله ليس عمل عمل :" من وسإلم عليه الله صلى هنع الحديث " وفى ضللة
اليهللود افللترقت قبلكللم، المللم : " افترقت قال حديثال " وفي رد فهو أمرنا
فرقللة، وسإللبعين اثنللتين علللى افللترقت والنصارى ؛ فرقة وسإبعين إحدى على

مللن قللالوا واحللدة، إل النللار في كلها فرقة، وسإبعين ثلث لىع أمتي وتفرقت
" وأصللحابي عليلله أنللا مللا مثللل على كان : " من قال ؟ الله ولرسإ اي الواحدة

حللذو قبلكللم كان من سإنن :" لتتبعن وسإلم عليه الله صلى قال يثالحد وفي
؟ والنصللارى اليهللود " قالوا لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى بالقذة، القذة
"؟. : " فمن قال
ًا عندك ونويك أولهلم مللن رسإللللا ودعللوة ورأسإله، المر، أسإاس : أن معلوم
سإواه، من عبادة عن هيوالن له، شريك ل وحده الله بعبادة المر آخرهم، إلى
أنللا إل إللله ل أنلله إليه نوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا : ( وما تعالى قال

رسإول أمة كل في بعثنا ( ولقد لىاتع ]وقال25فاعبدون) [النبياء:
) اليتين المدثر أيها : ( يا تعالى القو ]36) [النحل: الله اعبدوا أن) 62(ص

.
ًا عندك ونويك : الللله فأفعللال أفعللالً، وللعبيللد أفعللالً، تعللالى لللهل : أن معلوم

اول كللافر، ل فيلله، ينللازع ما أمر وهذا والتدبير، والضر، والنفع، والرزق، الخلق
يذبح ول لله، الإ ينذر ول الله، إل يدعو ما : كونه العبادة العبد، وأفعال ؛ مسلم

الللله وحد من فالمسلم هليع إل يتوكل ول منه إل السر خوف يخاف ول له، إل
سإللبحانه، بأفعاله الله يوحد : الذي والمشرك ؛ بنفسه وأفعاله سإبحانه بأفعاله

. بنفسه بأفعاله ويشرك
عليلله الللله صلللى الصللفا ) صعد فأنذر : ( قم عليه الله أنزل لما الحديث وفي
لفقا قال، : ما لهم قال قريش، إليه اجتمع " فلما : " واصباحاه نادىف موسإل
ًا عمه ) وتللب لهب أبي يدا : ( تبت فيه الله وأنزل ؛ لهذا إل جمعتنا ما لك، : تب
عمللة صلفية ويللا ه،للال رسإلول علم عبلاس :" يلا وسإللم عليه الله صلى وقال

ًا،شللي الللله مللن عنكم أغنى ل أنفسكم اشتروا الله، رسإول بنللت فاطمللة ويللا ئ
ًا" أيللنش الله من عنك أغني ل شئت، ما مالي من : سإليني محمد مللن هللذا يئ
: البردة صاحب قول
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الحادث حلول عند اكوسإ به ألوذأ من مالي الخلق أكرما يا
 العمم

:  لهوقو
منتقم باسإم تجلى ريمكلا اذأإ بي جاهك الله رسإول يضيق ولن

.
يقنللت قللاما عليلله، وسإلللمه الللله صلوات هنأ : السيرة صاحب وذأكر)لل 63(ص
ًا ويخصص قريش، على الللله فللأنزل وأصللحابه، حمللزة، مقتل يف منهم، أناسإ
قال ما مثل ] ولكن128: عمران لآ[ يةآلا شيء) المر من لك : ( ليس عليه
ًا السإلما بدأ" :  وسإلم عليه الله صلى ًا وسإيعود غريب " بدأ كما غريب
؛ عظيلم بهتلان هذا : سإبحانك فنقول بالعموما فرونكي : إنهم قائالهم قال فإن

الله غير دعوة وأن رسإوله، ودين الله، دين التوحيد أن هديش الذي نكفر، الذي
لهللأ مللع ويتللبين ؛ الخللوارج ويسللميهم وحيللد،تلا لهللأ يكفر هذا بعد ثم باطلة

أن العظيللم العللرش رب الكريللم، الللله نسأل ولكن ؛ وحيدتلا لهأ على بقبلا
ًا، الحق انيري ً الباطل يرينا وأن اتباعه، ويرزقنا حق ول ه،اباجتنلل ويرزقنللا بللاطل

ًا يجعله لآ[ يللةآلا ) فللاتبعوني الللله تحبللون كنتللم إن ( قللل فنضل علينا ملتبس
] .31: عمران

ًا عندك ونويك الللتي إليلله، الللدعوة الللله عند وأجلها بتالمرا أعظم أن معلوم
ً أحسن : ( ومن الله قال ] وفللي33لت:صللف[ يللةآلا  ) الله إلى دعا نمم قول

ً بك هللا يهدي لن : " والله الحديث ًا، رجل ". النعم حمر من لك خير واحد
: يزعمون ؛ عنه الناس ينفرون الذين السإلما عدوان : أن لنا يذكر هذا بعد ثم
بهتللان هللذا : سإللبحانك فنقول وسإلم عليه الله صلى الرسإول شفاعة ركنن أننا

المشللفع، الشللافع وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإول أن نشهد لب ؛ عظيم
نسأل. ؛ المحمود ماالمقا صاحب

يحشلرنا وأن فينلا، يشلفعه : أن العظيلم العلرش رب الكريلم الله)لل 64( ص
. لوائاه تحت
والنصار، المهاجرين من الصالح، السلف عليه مشى الذي وهذا اعتقادنا، هذا

أحللب وهللم أجمعين عنهم الله رضي الربعة أئامةلاو التابعين، وتابع والتابعين،
قللبره عنللد يللأتون كللانوا فللإن وشللرعه، اتبللاعه يفلل وأعظمهللم لنبيهم، الناس

بعللد الشللفاعة يطلللب : إنلله والقائاللل حجلله، اجتماعهم فإن الشفاعة يطلبونه
إجمللاع مللن أو الله، رسإول سإنة من أو الله كتاب من الدليل اعلين يورد ؛ موته
. يتبع أن أحق لحقوا ، المة
:  ضريحه ونور روحه، الله : قدس أيضا وله

 الرحيم رحمنال الله بسم
عليكللم : سإلللما المسلللمين من إليه يصل من إلى الوهاب، عبد بن محمد من

الذي وديني قيدتي،ع – الحمد للهو – أني : أخبركم وبعد ؛ وبركاته الله ورحمة
مثللل ؛ المسلللمين أئامة عليه ذيلا والجماعة، نةسلا لهأ مذهب به، الله أدين
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الللدين : إخلص للناس بينت لكني ؛ يامةلقا يوما إلى وأتباعهم، الربعة، الئامة
وعللن وغيرهللم، الصللالحين، مللن والمللوات، النبيللاء دعللوة عللن ونهيتهللم لله،

ذألك وغير والسجود، والتوكل، والنذر، الذبح، من به لهلا يعبد ما في إشراكهم
 وهو ؛ مرسإل نبي ول مقرب، ملك فيه يشركه ل لذيا ه،الل حق هو مما

)لل 65( ص عليلله الللذي وهللو ؛ آخرهم إلى أولهم من الرسإل، ليهإ دعت الذي 
. والجماعة نةسلا لهأ

لكللونه اءسإللالرؤ بعد هذا فأنكر الكلمة مسموع قريتي في منصب صاحب اوأن
ًا ؛ عليها نشؤوا عادة خالف وإيتللاء لةصلللا بإقللاما يدي تحت من : ألزمت وأيض

المسللكر، بشللرو الربللا، عللن ونهيتهللم ؛ الللله فرائاللض مللن ذألك وغير الزكاة،
لكللونه وعيبلله، هللذا فللي القللدح الرؤسإللاء يمكللن فلللم ؛ المنكللرات من وأنواع

ًا التوحيللد، مللن بلله آمللر فيما وعداوتهم قدحهم، فجعلوا العواما، عند مستحسن
عليله ملا خلف ذاهل أن:  العلواما عللى ولبسلوا الشلرك، ملن عنه نهيتهم وما

ًا الفتنلله وكبرت الناس ورجللله. فنقللول: ن،طاالشللي بخيللل علينللا وأجلبللوا جللد
والتللدبير بللالخلق متفللرد سإبحانه الله أن وهو الربوبية، توحيد ؛ نوعان التوحيد

فللي لرجل يدخل ل لكن ؛ منه لبد حق وهذا ؛ وغيرهم والنبياء، ؛ الملئاكة عن
مللن يرزقكم من :( قل تعالى الله قال به، رونمق سالنا : أكفر بل ؛ السإلما
الميللت مللن الحللي يخللرج ومللن والبصللار السللمع كيمللل أمن والرض السماء
تتقللون) أفل فقللل الللله فسلليقولون المللر يللدبر ومن الحي من الميت ويخرج

].31نس:وي[ يةآلا
ل هللا إل يعبلد إل وهو اللهية : توحيد هو السإلما، في الرجل يدخل الذي وأن
ًا ًا، ملك بعللث، وسإلللم يللهعل الللله صلللى النللبي : أن وذألللك مرسإلً، نبيا ول مقرب

 أشياء يعبدون والجاهلية
من ومنهم عيسى، يدعو من ومنهم الصناما، يعبد من فمنهم الله مع) 66(ص
يللدعى ول ليوحللد، أرسإللله الله : أن وأخبرهم هذا، عن فنهاهم ؛ الملئاكة يدعو
أله ل أن يشهد الذي فهو الله ووحد تبعه، فمن النبياء، لو ،الملئاكة ل أحد، إل إ

فهللو إليهللم ،والتجللأ واسإتنصللرهم والملئاكة، عيسى، ودعا عصاه، ومن ؛ للها ّ
أله ل جحد الذي وهللذه ؛ الللله إل يللرزق اول يخلللق، ل : أنه إقراره مع الله، ّ إل إ
. العلماء بين عليه عمجم هذا : أن الحاصل ولكن ؛ طويل بسط : لها جملة

: قللال حيللث وسإلم عليه الله لىص نبيها به أخبر ما ، المة هذه في جرى افلم
ضللب جحللر دخلللوا لللو حللتى بالقذة، القذة حذو قبلكم، كان من سإنن "لتتبعن

ورهبللانهم أحبارهم : ( اتخذوا عنهم الله ذأكر كما قبلهم من " وكان لدخلتموه
ًا : يللدعون الضللالين مللن نللاس ] وصللار31توبللة:لا[ يللةآلا ) الله دون من أرباب
ًا وأحمد ؛ الجيلني القادر : عبد مثل ؛ والرخاء ةشدال في الصالحين، من أناسإ

: عليهللم صللاح والصلللح، بادةعلا لهأ من وأمثالهم مسافر، بن وعدي البدوي
الللذين الحون،صلا امأو ؛ الداعي : على أعني الطوائاف، جميع من ،لمعلا لهأ

.  فحاشاهم ك،لذأ يكرهون
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سإللبحانه الله فإن ؛ ناماأصال عبادة الكبر، الشرك هو هذا : أن لمعلا لهأ نوبي
؛ آخللر إللله معلله يللدعى ول وحللده، ليعبللد الكتللب، وأنزل الرسإل، أرسإل : إنما

 والصالحين والقمر الشمس لثم أخرى، آلهة الله مع يدعون والذين
تنللزل أنهللا يعتقللدون وانللوكي لللم صللورهم، على المصورة والتماثيل)لل 67(ص

: ويقولللون والصللالحين، ملئاكللة،ال يعبدون كانوا وإنما النبات، تنبت أو المطر،
يللدعى أن عن تنهى الكتب وأنزل الرسإل، الله فبعث الله، عند شفعاؤنا هؤلء

.  السإتغاثة دعاء ول ،ةعباد لدعاء دونه، من أحد
صلللى النللبي زمللن في لكفارا ىعل زادوا : قد زماننا في المشركين أن لموأع
ويريللدون ؛ والصللالحين ليللاء،أووال الملئاكللة، يللدعون بللأنهم وسإلللم عليلله الله

إل يللدعونها ل فهللم لللله، المر بأن مقرون فهم وإل إليهم والتقرب شفاعتهم،
مسللكم : ( وإذأا تعللالى الللله قللال لله، أخلصوا ئاداالشد تءاج اذأإف الرخاء في

ّياه إل نوعدت من ضل البحر في الضر يللةآلا ) أعرضللتم الللبر إلى نّجاكم فلّما إ
 ] .67إسإراء:لا[

الللذي الرسإللل ديللن وهللو بالعبللادة، سإللبحانه الله : إفراد هو التوحيد أن لمواع
لما قومه إلى الله أرسإله السلما، عليه نوح فأولهم عباده إلى به الله أرسإلهم

ّد، الصالحين في غلوا محمللد الرسإللل وآخللر رسون ويعوق ويغوث، وسإواع، : و
إلللى الللله أرسإله ين،لحالصا هؤلء صور كّسر الذي وهو وسإلم عليه الله صلى
ًا، الللله ويذكرون ويتصدقون، ويحجون، يتعبدون، أناس يجعلللون ولكنهللم كللثير
التقللرب منهللم نريللد يقولون عالى،ت الله وبين بينهم وسإائاط المخلوقات بعض
وأناس ومريم، وعيسى، الملئاكة، لمث ،عنده شفاعتهم ونريد تعالى، الله إلى

. الصالحين من غيرهم
ًا للها فبعث)لل 68( ص إبراهيللم، ديللن لهللم يجللدد وسإلم عليه الله صلى محمد

شيء منه يصلح ل تعالى، الله حق : محض والعتقاد التقرب هذا أن ويخبرهم
ً مرسإل، نبي ول مقرب، لملك ال : المشللركون فهللؤلء وإل غيرهمللا عن فضل
هللو، اإل يللرزق ول يخلق، ل وأنه له شريك ل وحده الخالق هو الله أن دونهشي

السللبع، السموات جميع وان ؛ هو إل المر يدبر ول هو، إل يميت ول يحيى، ول
. وقهره تصرفه وتحت ،هعبيد كلهم فيهن ومن السبع والرضين فيهن، ومن
صلللى الله رسإول قاتلهم نيذال المشركين، هؤلء أن : على الدليل أردت افإذأ
أقللل ىالتعلل قللوله فللاقرأ بهللذا، يشللهدون وسإلم عليه الله مللن يرزقكللم مللن ( 

الميللت مللن الحللي يخللرج ومللن والبصللار السللمع يمللك أمن والرض السماء
) تتقللون أفل فقللل الللله ونلفسلليقو المللر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج

تعلمللون، كنتم إن فيها ومن ضرأال لمن :( قل تعالى ] وقوله31نس:وي[ يةآلا
العللرش ورب السللبع سللمواتال رب مللن قللل تذكرون، أفل قل لله سإيقولون
وهللو شلليء كللل ملكللوت بيللده من قل تتقون، أفل قل لله سإيقولون العظيم،

أى قل لله ولونقسإي تعلمون، كنتم إن عليه يجار ول يجير يلةآلا ) تسلحرون فأن
يقولللون أنهم تحقق على الدالت اتيآلا : من ذألك ] وغير89-84مؤمنون:لا[

20



الللله صلى الله رسإول إليه دعاهم الذي يدوحالت في يدخلهم لم وأنه كله، بهذا
. وسإلم عليه
، العبادة توحيد هو جحدوه، الذي التوحيد : أن فتوعر
الللله يللدعون كانوا كما العتقاد، زماننا في ونكالمشر يسميه الذي)لل 69(ص

ً وتعالى، سإبحانه ًا،هنو ليل ًا ار ًا، خوف لجللل الملئاكللة يللدعو من منهم ثم وطمع
ً ويللدعو لهم، ليشفعوا وجل، عز الله من موقربه صلحهم، ًا، رجل مثللل صللالح

ًا أو اللت، . عيسى مثل نبي
ودعللاهم ذألللك، علللى لهم،تقللا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أن فتوعر

تللدعوا فل لللله المساجد نأو( :  تعالى قال كما وحده، لله العبادة اصلخإ ىلإ
ًا الله مع ّق دعوة ه ( ل: تعالى ] وقال18) [الجن: أحد مللن يللدعون الللذين الح

ٍءء لهم يستجيبون ل دونه هللو ومللا فللاه ليبلللغ المللاء إلللى كفيلله كباسإط إل بشي
] .14رعد:لا[ يةآلا ) ضلل في إل نالكافري دعاء وما ببالغه
لللله، كله الدين ليكون قاتلهم، وسإلم هيلع الله صلى الله رسإول : أّن فتوعر

العبللادة أنلواع وجميلع بللالله، كلهلا والسإلتغاثة ه،لل كله والنذر لله، كله والذبح
وأن السإلللما، في يدخلهم لم الربوبية بتوحيد إقرارهم : أن وعرفت ؛ لله كلها

لللهال إلللى والتقللرب شفاعتهم، : يريدون والولياء والنبياء، الملئاكة، قصدهم
دعت يالتوحيد: الذ حينئذ عرفت وأموالهم، دماءهم أحّل الذي هو بهم، عالىت

. المشركون به القرار عن وأبى الرسإل، إليه
أله : ل قولك : معنى هو التوحيد اوهذ الللذي هللو عنللدهم، الللله فللإن الله، ّ إل إ

ًا، كان سإواء المور، هذه لجل يقصد ًا، أو ملك ًا، أو نبي ًا، وأ شجرة، أو ولي أو قبر
ًا  أن يريدوا لم ؛ جني
وحللده، لللله ذألك أن يقرون فإنهم ؛ مدبرال الرازق، الخالق، هو الله)لل 70(ص
. لك قدمت كما
فأتلاهم ؛ : السليد بلفلظ زماننلا، فلي المشركون يعنى : ما بالله يعنون ماوإن

أله : ل وهي التوحيد، كلمة إلى يدعوهم وسإلم عليه الله صلى نبيلا ؛ الله ّ إل إ
: يعلمللون جهللالال والكفار ؛ لفظها مجرد ل : معناها، الكلمة هذه من والمراد

بللالتعلق، الللله إفللراد هللو الكلمللة، بهللذه وسإلللم عليه الله صلى النبي مراد أن
الله إل إله ل : قولوا لهم قال لما إنهف منه، والبراءة دونه، من يعبد بما والكفر

ًاإل اللهة : أجعل قالوا ؛ ًا ه . عجاب لشيء هذا إن واحد
السإلللما، يللدعي ممللن فللالعجب ،ذألللك يعرفون الكفار جهال : أن عرفت افإذأ
ذألللك أن يظن بل الكفار، جهال عرفه ما الكلمة، هذه تفسير من يعرف ل وهو
والحللاذأق ؛ المعللاني مللن بشلليء القلللب، ادقاعت غير من بحروفها، التلفظ هو

المر يدبر ول يميت، ول يحيي، ول يرزق، لو ،يخلق ل معناها : أن يظن منهم،
أله ل بمعنى منه أعلم الكفار : جهال رجل يف خير فل الله، إل . الله ّ إل إ

قللال الللذي، بللالله : الشللرك وعرفت ؛ قلب معرفة لك، قلت : ما عرفت افإذأ
ةيللآل) ا يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله : ( إن فيه هالل

21



رهم،آخ إلى أولهم من الرسإل، به بعث الذي الله : دين ] وعرفت48[النساء:
ًا أحد من الله يقبل ل الذي مللن فيه، الناس غالب أصبح ما وعرفت ؛ سإواه دين

 بفضل : الفرح الولى فائادتين، أفادك بهذا، الجهل
)لل 71(ص أقل تعالى الله قال وبرحمته، الله  كلذفبلل وبرحمتلله الله بفضل : ( 

ًا ] وأفادك58) [يونس: يجمعون مما خير هو فليفرحوا يم،عظال : الخوف أيض
يقولهلا، وقلد لسلانه، ملن يخرجهلا بكلمة يكفر، النسان : أن تفرع اذأإ فإنك
؛ الللله إلللى ربللهقت أنهللا يظللن وهللو يقولهللا وقللد بالجهللل يعللذر فل جاهللل وهو

ًا وعلمهللم، ،مصلللحه مللع موسإللى، قللوما عن قص ما الله ألهمك : إن خصوص
ًا لنا ( اجعل قائالين أتوه أنهم ] فحينئللذ138أعراف:لا[ يةآلا ) آلهة لهم كما إله

. وأمثاله هذا، من يخلصك، ما على وحرصك خوفك، : يعظم
ًا يبعللث لللم حكمته من سإبحانه الله : أن لمواع للله جعللل إل توحيللدلا بهللذا نبيلل

والجللن النللس ياطينش ًعدوا نبي لكل جعلنا : ( وكذلك تعالى قال كما أعداء
ًا القللول زخللرف بعض إلى بعضهم يوحي يكللون ] وقللد112:اما) [النعلل غللرور
ا وحجلج وكتلب كلثيرة علوما التوحيد لعداء جلاءتهم : ( فلملا تعلالى قلال كم

] .83فر:اغ[ يةآلا ) العلم من عندهم بما فرحوا بالبينات رسإلهم
قاعللدين أعللداء مللن هللل بد ل له،لا إلى الطريق :أن وعرفت ذألك، رفتع فإذأا

ٍءط بكللل تقعللدوا ل و: ( تعالى قال كما وحجج، وعلم، حة،اصف لهأ عليه، صللرا
] .86[العراف: ) الية الله سإبيل عن وتصدون توعدون

 لك يصير ما الله، دين من تعلم : أن عليك واجبفال
)لل 72(ص ًا،  ومقللدمهم، إمللامهم، قال الذين الشياطين، هؤلء به تقابل سإلح
أيللديهم بين من لتينهم ثم المستقيم، صراطك لهم : ( لقعدن وجل زع كلرب

يللةآلا ) شللاكرين أكللثرهم تجللد ول شللمائالهم وعللن أيمللانهم وعن خلفهم منو
] .17-16أعراف:لا[

ول تخللف، فل وبينللاته، لللهلا حجللج إلللى وأصللغيت الله، على لتبقأ اذأإ : نولك
ًا كان الشيطان كيد إن تحزن، ًا : يغلب الموحدين نم يوالعام ؛ ضعيف من ألف
) اليللة الغللالبون لهللم جنللدنا إن: (و تعللالى قللال كما المشركين، هؤلء علماء

أنهللم كمللا ؛ واللسللان بالحجللة، الغللالبون : هللم الللله ] فجنللد173[الصللافات:
الطريق، يسلك الذي الموحد، على الخوف وإنما ؛ والسنان بالسيف الغالبون

. سإلح معه وليس
ًا جعلله اللذي بكتلابه، علينلا لهلا مّن وقد ورحملة وهلدى شليء لكلل : ( تبيانل

وفللي إل بحجة، باطل صاحب يأتي ] فل89نحل:لا[ يةآلا ) لمسلمينل وبشرى
جئناك إل مثلب يأتونك : ( ول تعالي قال كما بطلنها، ويبين ينقصها، ما القرآن
ًا وأحسن بالحق اليللة هذهلل:  المفسللرين بعللض ] قللال33) [الفرقان: تفسير
.  القيامة يوما إلى اطل،بلا لهأ بها يأتي حجة، كل في عامة

التوحيللد، إلللى النللاس دعللوة غيللر الشللياء، من عنا ذأكر ما كل : أن حاصلوال
. البهتان من فكله الشرك، عن يوالنه
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 لما : أنى المخالفين لرؤسإاءا من جرى ما أعجب ومن
ّينت) 73(ص : ( أولئك تعالى قوله في فسيرتلا هلأ ذأكر وما الله، كلما لهم ب

]وقولة57) الية[السإراء: أقرب أيهم ةيلالوسإ ربهم إلى يبتغون يدعون الذين
إل نعبدهم ( ما ] وقولة18نس: وي[ يةآلا ) الله عند شفعاؤنا هؤلء ( ويقولون

فللي الكفللار إقللرار من الله ذأكر ] وما3[الزمر: ) الية زلفى الله إلى ليقربونا
يةآلا ) والبصار السمع يملك أّمن والرض السماء من يرزقكم من لأق(  قوله

. ذألك ] وغير31نس:وي[
بكلما ول ؛ الرسإول بكلما ول مثالنا، . ول لنا به العمل يجوز ل : القرآن لواقا 

المتأخرين. ذأكره ما الإ نطيع ول ؛ المتقدمين
والمللالكى، الحنفيللة، نملل المتللأخرين بكلما الحنفللي، أخاصللم : أنللا لهللم قلت

الللذين علمللائاهم، مللن ينالمتللأخر بكتللب : أخاصمه كل والحنبلي، والشافعي،
لهللله، مللذهب كللل مللن العلمللاء كلما نقلللت ذألللك، أبوا فلما عليهم، يعتمدون
فعرفللوا لهللا، والنللذر القبللور، ندع الدعوة صرحت بعدما قالوا، ما كل وذأكرت

ًا إل يزدهم فلم وتحققوه ذألك، . نفور
ىنهللو سإللبه، عرفه ما بعد ثم الرسإول، دين عرف من أكفر : فأنا التكفير اوأم

الحمللد ولللله المللة وأكللثر أكفر، الذي : هو فهذا فعله، من وعادى عنه، الناس
ًا نقاتللل : فلللم تللالقلا امللأو ؛ كللذلك ليسللوا النفللس دون إل ما،واليلل إلللى أحللد

: قد ولكن كنا،مم أبقوا ول ؛ ديارنا في أتونا : الذين وهم والحرمة،
؛ مثلهللا يئةسإلل سإلليئة وجللزاء المقابلللة، سإللبيل علللى بعضللهم، نقاتلللص) 74(

هللذا : أن لكللم نللبين فإنا عرف، بعدما الرسإول، دين بسب جاهر . من وكذلك
وتعليملله النللاس، فللي ه: إشللاعت الللواجب وأن فيلله، ريللب ل الللذي الحللق، هو

واقللر الللله، إلللى تللابو ،عليلله الواجب أدى : من الله فرحم والرجال النساء،
يهللدينا، : أن الللله ونسأل ه،ل ذأنب ل كمن الذنب، من التائاب فإن ؛ نفسه على

.  ويرضاه يحبه لما وإياكم،
ًا وله : ضريحه ونور روحه، الله : قدس أيض

 الرحيم الرحمن الله بسم
ًا المتبعين الخوان، من عليه وقف من لمعي يالذ وسإلم عليه الله صلى محمد
؛ الجللواب أكتللب : أن منللى فطلللب ؟ إلللى ينسللب عما : سإألني صياح نبا أن

:  فكتبته
عللن أنهى أني : على المشركون ذأكره : فما بعد أما ؛ العالمين رّب لله مدالح

ًا، لي أن : لو أقول أني أو النبي، على الصلة الللله صلللى النبي قبة متده أمر
كللذب هللذا فكل محبتهم، نع أنهى أو الصالحين، في أتكلم أني أو وسإلم عليه

النللاس أمللوال يللأكلوا أن يريللدون الللذين الشللياطين، علللى افللتراه وبهتللان،
ينللذرون النللاس يللأمرون الللذين إدريللس، وأولد شمسان، أولد مثل بالباطل،

إلللى ينتسللبون : الللذين الشلليطان ءفقللرا وكللذلك ويندبونهم، وينخونهم، لهم،
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من طالب أبي بن على كبراءة يء،بر ممنه وهو الله، رحمه القادر عبد الشيخ
. الرافضة

وسإلللم عليلله الله صلى نبيهم به أمرهم بما ناسال : آمر رأوني فلما)لل 75(ص
منلله القللادر وعبللد ؛ كللافر فهللو القللادر، عبللد دعا من وأن الله، إل يعبدوا ل أن

نللذر أو لهللم، سإللجد أو نللدبهم، أو النبيللاء، أو الصالحين، نخا من وكذلك بريء،
وكللل العبيد، على الله حق هي التي العبادة، أنواع من بشيء قصدهم أو ،مله
. ويعرفه به، يقر بل المر، هذا ينكر : ل ورسإوله الله أمر يعرف نسان،إ

واسإللتغاثتهم، ين،حالصال دعوة : إن قال إن أمرين، بين فهو ينكره، الذي اوأم
ًايللقف نسللانإلا    وصلليرورة لهللم، والنللذر الللله ذأكللر ولللو ؛ نحسلل أمللر لهللم، ر

كفللره فللي خفللاء اول ورسإللوله، الللله بتكللذيب مصللر فهللو ؛ كفر : إنه ورسإوله
.  كلما معه لنا فليس

الللله أحللب مللا ويحللب ، الخللر واليللوما بللالله يللؤمن رجللل، : مللع كلمنللا مللاوإن
عليلله لبسللت قللد جاهللل، لكنلله ورسإللوله، للللها أبغللض مللا ويبغللض ورسإللوله،
كفللر، أنه يدرى ولو ؛ حق الصالحين، في ادقتعال : أن ويظن ؛ دينه الشياطين

فنقللول المر، له يوضح ما لهذا : نبين ونحن ؛ لهفع ما النار، في صاحبه يدخل
والللله عنلله، ويسللأل ورسإللوله، الللله أمللر يتبللع أن المسلللم، على يجب : الذي

وأكمللل ديننا، فيه لنا وبين وببغضه، يحبه، ما فيه وذأكر القرآن، لز: أن سإبحانه
الرض وجلله علللى فليس النبياء، أفضل وسإلم عليه الله صلى محمد كوكذل ؛

 وأولدهم، أنفسهم، على يحبونه وهم ؛ منه أصحابه إلى حبأ أحد
ًا ويعرفون قدره، ويعرفون ) 76(ص . واليمان : الشرك، أيض
أو دعاه، قد وسإلم عليه الله صلى النبي زمن في المسلمين نم أحد كان فإن
أو يندبه، أو يسأله، موته بعد قبره عند جاء أصحابه من أحد أو ه،بدن أو له، نذر

ول حسلن، صلحيح أمللر هللذا : أن فللاعرف القللبر، عنللد له لللتجاء عليه لدخي
غيري. ول تطعني،

فللي اعتقللد ممللن تللبرأ وسإلللم عليه الله : صلى أنه وجدت تلأسإ اذأإ كان وإن
وحكللم أمللوالهم، وأخللذ ،مهللوأولد وسإللباهم، وقتلهللم، والصللالحين، النبيللاء،
يلأمر ول الحلق إل يقول ل موسإل عليه الله صلى النبي : أن فاعرف ؛ بكفرهم

. به جاء فيما : اتباعه مؤمن كل على والواجب ؛ بالحق إل
كنت فإن ؛ لغيره يجوز ل مما لله،ا غير يف عتقادالا : أنكره : فالذي لجملةوبا

كذلك به، فارما عمل، عليه ليس لقيته، باكت من أو ؛ به فارما عندي، من قلته
ورسإللوله، الللله أمللر عللن قلتلله، كنت وإن به، مافار بي،هذم لهأ عن نقلته أو ؛

واليللوما بللالله يللؤمن لرجل ينبغي فل مذهب، كل في العلماء عليه أجمع وعما
فللي النللاس أكللثر وأّن ه،دلللب لهللأ أو نه،امز لهأ لجل نه،ع يعرض : أن الخر
. هنع أعرضوا زمانه

: أنللا كللنل كللثيرة، رسإللوله، وكلما الللله، كلما مللن هذا، على الدلة : أن لمواع
الللذين ادعللوا : ( قللل تعللالى الله قال غيره، على ينبهك واحد، بدليل لك أمثل
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الللذين أولئللك تحللويلً، ول عنكللم الضللّر كشللف يملكللون فل دونلله مللن زعمتم
يدعون

)لل 77(ص ّيهم الوسإيلة ربهم إلى يبتغون  ]،57-56إسإللراء:لا[ يللةآلا ) برقللأ أ
عليلله عيسللى، فللي يعتقللدون انوكا جماعة : أن تفسيرها في المفسرون ذأكر

ويرجلون عبيلدي، أنتلم كملا عبيلدي، : هلؤلء تعلالى فقلال ؛ وعزيلر السللما،
. عذابي تخافون كما ذابي،ع ويخافون ؛ رحمتي ترجون كما رحمتي،

الكفللار، عن ذأكر ناك اذأإ وتعالى، كرتبا ربكم، كلما في : تفكروا الله عباد فيا
بلله، كفرهللم الللذي دينهم : أن وسإلم يهعل الله صلى الله رسإول قاتلهم الذين

ويحجللون ويرجللونه، الله، : يخافون فالكفار وإل ؛ الصالحين يف عتقادالا : هو
: إنمللا يقولللون وهللم ؛ الصللالحين فللي بالعتقللاد كفللروا ولكنهللم ويتصللدقون،

: ( والذين تعالى قال كما لنا، ويشفعوا زلفى، الله إلى ناوبرليق فيهم، اعتقدنا
زمللر:لا[ يللةآلا ) زلفللى الللله إلى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا

ويقولللون مهللينفع ول يضللرهم ل مللا اللله دون من : ( ويعبدون تعالى ]وقال3
] .18نس:وي[ يةآلا ) الله عند شفعاؤنا هؤلء

يفلل عتقللادالا : هللو الكفللار، دين أن كتابه، في ذأكر الله ناك اذأإ : هالل عباد فيا
يقربونهم أنهم لجل وندبوهم، ودعوهم، فيهم، اعتقدوا أنهم وذأكر ؛ حينالالص
ابللن عيسى في دقاعت من ناك اذأإف ؟ بيان البيان، هذا بعد هل زلفى، الله إلى

. فقد ونخاه وندبه النبياء، من نبي أنه مع مريم،
)لل 78(ص حديللدة، : أبللي كالكلب الشياطين، في يعتقدون بمن فكيف ؛ رفك 

سإللائار فللي وغيرهللم الخللرج، فللي الخللر والكلب الللوادي، فللي الذي ،وعثمان
؟!  الله سإبيل عن ويصدون بالباطل، الناس أموال يأكلون الذين البلدان،

ءادأعلل هللؤلء بللل الصللالحين، يحبون هؤلء أن تظن : ل الله هداه من يا توأن
ًا أحللب : مللن لن الصللالحين تحب الذي والله وأنت الصالحين م،أطللاعه قوملل

عصلاهم نملل امللأو اللله، فلي إل يعتقلد للم وأطلاعهم، ؛ الصالحين أحب فمن
ويزعمللون عيسى، يدعون الذين النصارى، مثل فهو يحبهم، أنه يزعم ودعاهم
طللالب، يبللأ بللن علي يدعون : الذين الرافضة ومثل منهم، بريء وهو محبته،

. منهم بريء وهو
ول لتطيعللوني، الله، عباد ا: ي أقول أن وهي واحدة، كلمة الكتاب، هذا تمونخ

وأنللا ؛ ورسإلوله اللله قلال عملا ملذهب، كللل مللن لمعلا لهأ واسإألوا ؛ تفكروا
هللو بللل والسللرقة، الزنللا، مثل الصالحين، يف ادقعتالا أن تظنوا : ل أنصحكم

يللا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول منه وتبرأ ،رفك فعله من للصناما، عبادة
. والسلما ؛ وتذكروا ،: تفكروا الله عباد
)لل 79(ص ًا وله  السللويدي، ابللن إلللى أرسإلللها رسإالة تعالى، الله : رحمه أيض
:  فأجابه فيه، اسنال يقول عما سإأله راق،علا لهأ من عالم
 الرحيم الرحمن الله بسم
. الله عبد بن الرحمن، : عبد الله في الخأ ىلإ الوهاب، عبد بن محمد من
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وسإللر كتابللك، إلللى وصللل : فقللد بعللد أمللا بركللاته،و الللله ورحمة عليكم ماسإل
؛ المرسإلللين سإيد دين إلى الدعاة ومن المتقين، أئامة من الله جعلك الخاطر،
أديللن الللذي وديني عقيدتي، ؛ بمبتدع لست تبع،م – الحمد للهو–  أنى وأخبرك

مثللل المسلللمين، أئامللة عليلله الذي والجماعه، نةسلا لهأ ذهبم:  وه به الله
.  القيامة يوما إلى وأتباعهم، ربعة،لا الئامة

والموات، الحياء، دعوة عن ونهيتهم لله، الدين : إخلص للناس بينت ننيولك
والنللذر، الذبللح، مللن به، الله يعبد فيما إشراكهم وعن وغيرهم، الصالحين من

ل أحللد، فيلله يشللركه ل الللذي الله، حق هو مما ذألك وغير د،وجسوال والتوكل،
إلللى أولهللم مللن الرسإل، إليه دعت : الذي وهو ؛ مرسإل نبي لو مقرب، ملك

: الللذي وهللو ؛ آخرهللم إلللى أولهم من الرسإل، إليه دعت : الذي وهو ؛ آخرهم
. والجماعة نةسلا لهأ يهلع

)لل 80(ص ّينللت  هللم ، المللة هللذه يفلل الشللرك أدخللل مللن أول : أن لهللم وب
ًا يدعون الذين الرافضة، وتفريللج الحاجللات، ءضللاق منهم ويطلبون وغيره، علي
بعللض هللذا فللأنكر الكلمللة مسللموع قريتي، في منصب صاحب وأنا ؛ الكربات
. عليها نشؤوا عادات خالف لكونه الرؤسإاء

مللن ذألللك وغيللر الزكللاة، وإيتللاء الصلللة، بإقاما يدي، تحت من : ألزمت ًاوأيض
نيمك فلم المنكرات، وأنواع المسكر، وشرب الربا، عن ونهيتهم الله، ضئاارف

ًا لكونه وعيبه، هذا، في القدح الرؤسإاء قللدحهم فجعلوا ؛ العواما عند مستحسن
علللى ولبسللوا ،الشللرك مللن عنلله وأنهللي التوحيد، من به آمر فيما وعداوتهم،

المفتريللات، واعأنلل اإلينلل ونسللبوا النللاس، أكللثر عليه ما خلف هذا : أن العواما
. ورجله الشيطان، بخيل علينا وأجلبوا الفتنة، فكبرت

ً يحكيلله، أن العاقللل يستحي بما البهتان، : إشاعة هافمن يفللتريه أن عللن فضللل
أن أزعللم وأنللي ،اتبعنللي مللن إل النللاس، جميللع أكفللر : أنللي ذأكرتم : ما ومنها

ًا فيا صحيحة، غير أنكحتهم يقللول ؟! وهل لقعا عقل في هذا يدخل كيف عجب
مختللل عللن إل دريصلل مللا الللذي القللول، هللذا مللن الله إلى أبرأ إني مسلم هذا

إنللي قللولهم، وكللذلك الباطلة غراضإلا لهأ الله فقاتل ؛ الدراك فاقد العقل،
. لهدمتها وسإلم عليه هلال صلى النبي قبة هدما على أقدر : لو أقول

 فله ،احرقته : أني عني قيل وما الخيرات، دلئال اوأم
ال : أن إخواني من نصيحتي قبل من على أشرت أني وذألك سإبب، ) 81(ص

قللراءة من أفضل فيه القراءة أن يظن ول ؛ الله كتاب من أجل قلبه في يصير
وسإلللم عليلله الله لىص النبي على الصلة عن والنهي راقها،حإ:  امأو القرآن،

. والبهتان الزور من إلّى هذا فنسبة كان، لفظ بأي
التوحيللد، إلللى النللاس دعللوة غيللر السإللباب، مللن عنللي ذأكر ما : أن حاصلوال
يخفللى فل غيركللم، على حفي لو وهذا ؛ البهتان من فكله الشرك، عن لنهيوا

ً أن ولو حضرتكم، على الناس، لىإ الخلق أحب كان ولو كم،دلب لهأ من رجل
وحسللاد، داءعأ وله بور،قلا لهأ دعوة من ويمنعهم الخلص، الناس يلزما قاما
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ًا، وأكثر رياسإة، منه أشد ويوهمللون لكللاذأيب،ا هللذه بمثل يرمونه وقاموا اتباع
الحين، تنقلص هلذا : أن الناس واحلترامهم، إجللهلم، ملن دعلوتهم وأن بالص
. عليه يجري كيف لعلمتم

الصلللة عليلله الرسإللول، بلله جللاء بمللا اليمللان مللن : فلبللد وأضعافه هذا، ومع
: تعللالى قللوله في وأممهم، قبله، النبياء على الله أخذ امك ونصرته، والسلما،

ّيين ميثاق للها أخذ ( وإذأ رسإللول جللاءكم ثللم وحكمللة كتللاب من آتيتكم لما النب
ّدق ّنه بلله لتؤمنّن معكم لما مص هلللال فللرض ] فلمللا81عمللران: ) [آل ولتنصللر

تركه يجز لم اليمان،
 ذألكو ،ونبيه دينه، بنصر يكرمك، الله أن : أرجو اوأن

للها صلى قال وقد والدعاء، بالقلب، ولو السإتطاعة، حسب على ) 82(ص
عللرض رأيللت " فللإن اسإللتطعتم مللا منه فأتوا بأمر تكمرمأ اذأإ : " وسإلم عليه

مللن أجللر يضلليع ل هالللل فللإن إخواننا، من يقبله أنه ظننت من على هذا كلمي
ً أحسن . عمل

معنللى لهم بينت لما : أني نيفلالمخا الرؤسإاء بعض من جرى، ما أعجب ومن
الللذين : ( أولئلك تعلالى قلوله فللي ،فسليرتلا لهلأ ذأكره وما تعالى، الله كلما

ّيهم الوسإيلة ربهم إلى يبتغون يدعون : ( تعالى ] وقوله57) [السإراء: أقرب أ
إل نعبللدهم : ( مللا ]وقللوله81) [يللونس: الللله عنللد انشللفعاؤ هللؤلء ويقولللون

فللي الكفار إقرار من الله، ذأكره ] وما3[الزمر: ليةا)  ىزلف الله إلى ليقربوا
] وغير31نس:وي[ يةآلا ) والرض السماء من يرزقكم من ل ( ق: تعالى قوله
ول،ولسإللالر بكلما ول ؛ مثلنلا ول لنلا، بله العملل يجلوز ل : القرآن ،قالوا ذألك

 المتأخرون ذأكره ما إل نقبل ول المتقدمين، بكلما
والمللالكي، الحنيفللة، مللن المتللأخرين بكلما الحنفللي اصللمخأ : أنللا تفقللل

الللذين مذهبه، علماء من المتأخرين، بكتب أخاصمه كل لي،نبوالح والشافعي،
وذأكللرت مذهب، كل من العلماء كلما لهم نقلت ذألك، أبوا فلما ؛ عليهم يعتمد

ه،حققللووت ذألللك، فعرفوا لها والنذر القبور، عند الدعوة حدثت بعدما قالوا، ما
ًا إل يزدهم ولم . نفور
 بعدما ثم سإول،لرا دين عرف من أكفر : فأنا التكفير اوأم
)لل 83(ص الللذي هللو فهللذا فعللله، من وعادى عنه، الناس ونهى سإبه، عرف، 

. كذلك يسوال – الحمد للهو – المة وأكثر أكفره،
ًا نقاتللل : فلللم القتال اوأم ىلللع نقاتللل فإنللا ؛ والحرمللة النفللس، دون إل أحللد

ّئة ( وجزاء المقابلة سإبيل ّئة سإي جللاهر مللن.  ] وكذلك40)[الشورى: مثلها سإي
. والسلما عرفه، بعدما الرسإول، دين بسبب

ًا وله هللذا غللرب،ملا لهللأ إلللى رسإللالة ضللريحه، ونور روحه، الله : قدس أيض
: نصها
 الرحيم الرحمن الله بسم
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شللرور مللن بللالله ذأوعللنو إليلله، ونتللوب ونستغفره ونستعينه نحمده لله مدالح
هادى فل يضلل ومن ه،ل مضل فل الله يهده من أعمالنا، سإيئات ومن أنفسنا،

أله ل : أن وأشهد ؛ له ًا : أن وأشللهد ؛ له شريك ل وحده الله ّ إل إ عبللده محمللد
فقللد ورسإللوله، الللله يعللص ومن ؛ رشد فقد له،وورسإ الله يطع من ؛ ورسإوله

ًا الله ريض نول نفسه، إل يضر ولن ؛ غوى وآلله محمللد علللى الللله وصلللى شيئ
ًا وسإلم وصحبه ًا تسليم . كثير

بصلليرة عللى اللله إلى أدعوا سإبيلي هذه : ( قل تعالى الله قال : فقد بعد أما
ّتبعني ومن أنا ] وقللال180سإللف:وي[  ) المشللركين من أنا وما الله وسإبحان ا

) ذأنللوبكم لكللم ويغفر هلال يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن : ( قل تعالى
] 31عمران: [آل
) فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسإول كمآتا : ( وما تعالى وقال ) 84(ص

نعمللتي عليكللم وأتممللت دينكم لكم أكملت : ( اليوما تعالى ] وقال7[الحشر:
ًا) السإلما لكم ورضيت وأتملله الللدين، أكمل أنه سإبحانه ]فأخبر3مائادة:لا[ دين

. وسإلم عليه الله لىص هرسإول لسان على
فقللال والختلف، والتفرق، بدع،ال وترك ربنا، من إلينا أنزل ما : بلزوما رناوأم

ً ؛ أوليللاء دونلله مللن تتبعوا ول ربكم من إليكم أنزل ما : ( اتبعوا تعالى مللا قليل
ً ؛ : ( أولياء تعالى ] وقال3ف:اتذكرون) [العر تعالى ) وقال تذكرون ما قليل

ًا صراطي اذه : ( وأن عللن بكللم فتفللرق السللبل تتبعللوا ول فللاتبعوه مسللتقيم
عليه الله صلى ]والرسإول153تتقون) [النعاما: لعلكم به وصاكم كمذأل سإبيله
ًا قبلهللا، القللرون مأخللذ تأخذ " أمته : بأن أخبر قد وسإلم ًاذأو بشللبر، شللبر راعلل

: " قللال أنه وسإلم عليه الله صلى عنه ،وغيرهما الصحيحين في بذراع" وثبت
ضللب رجحلل دخلللوا لللو حللتى بالقللذة، القللذة حذو قبلكم، كان من سإنن لتتبعن

"  لدخلتموه
الحديث في وأخبر " ؟ : " فمن قال ؟ والنصارى اليهود الله، رسإول : يا واقال

واحللدة إل النللار فللي كلهللا فرقة، عينبوسإ ثلث على سإتفترق أمته : أن الخر
اليللوما عليلله أنللا ما مثل على كان من"  ؟ قال ؟ الله رسإول يا هي : من قالوا

".  وأصحابي
الللتي المللور، حللوادث مللن البلللوى، بلله عمللت قد : ما مالوفمع هذا، عرف إذأا

 إلى والتوجه بالله، الشراك أعظمها
)ل 85(ص وتفريلج الحاجلات، وقضلاء ،العلداء على النصر وسإؤالهم الموتى 

إليهم التقرب وكذلك ؛ مواتسلاو الرض رب إل عليها يقدر ال يتلا ، الكربات
الفوائاللد، وجلللب الشللدائاد، كشللف يفلل بهم والسإتغاثة القربان، وذأبح بالنذور،

 لله إل تصلح التي العبادة أنواع من ذألك غير إلى
أغنى سإبحانه لنه يعها،مج : كصرف الله لغير العبادة أنواع من شيء فوصر

: تعللالى قللال كما خالصا، ناك ما إل العمل من يقبل ول الشرك، عن الشركاء
ًا الله ( فاعبد دونلله مللن اتخللذوا والذين الخالص ينلدا لله إل الدين، له مخلص
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فيلله هللم فيمللا بينهم يحكم الله إن زلفى الله إلى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء
]3-2)[الزمر: كفار كاذأب هو من يهدى ل الله إن يختلفون

ًا كان ما إل لدينا نم يرضى ل : أنه سإبحانه برفأخ : أن وأخللبر ؛ لللوجهه خالص
زلفللى، الللله إلللى ليقربوهم والصالحين، والنبياء ،كةالملئا يدعون المشركين

هللذه فللي فكللذبهم ؛ كفار كاذأب هو من يهدي ل أنه وأخبر عنده، لهم ويشفعوا
تعللالى ) وقال كفار كاذأب هو من يهدي ل الله : ( إن فقال وكفرهم، ،الدعوى

شللفعاؤنا هللؤلء ويقولللون ينفعهللم ول يضرهم ل ما الله دون من عبدونيو( : 
سإللبحانه الرض فللي ول السللموات فللي يعلللم ل بمللا الله أتنبئون قل الله دعن

] 18) [يونس: يشركون عما وتعالى
عبللدهم، فقللد الشللفاعة، يسألهم وسإائاط، الله ينبو بينه جعل من : أن برفاخ

 : أن وذألك بهم، وأشرك
ًا الشللفاعة لللله : ( قللل تعللالى قللال كما لله، كلها شفاعةل ) ا86(ص ) جميعلل

] 44زمر:ال[
إل عنلده يشلفع اللذي ذأا ( ملن تعلالى قلال كملا بإذأنه، إل أحد عنده يشفع فل

للله أذأن مللن إل الشللفاعة تنفللع ال : ( يومئذ تعالى ] وقال255) [البقرة: بإذأنه
كمللا التوحيللد، إل يرضللى ل هناحسإللب ] وهو109قولً) [طه: له ورضى الرحمن

: ( قللل تعللالى ] وقال28لنبياء:) [ا ارتضى لمن إل يشفعون ( ول تعالى قال
فللي ول السموات في ذأرة مثقال يملكون ل الله دون من زعمتم الذين ادعوا

الشلفاعة تنفللع ول ظهيللر، مللن منهللم لله وما شرك نم فيهما لهم وما الرض
دار فللي تطلللب ول : حللق، ] فالشللفاعة23-22أ:بسإلل [) للله أذأن لمن إل عنده
الللله مع تدعوا فل لله المساجد ( وأن تعالى قال كما ى،تعال الله من إل الدنيا
ًا نفللإ يضرك ول ينفعك ل ما الله دون من تدع : ( ول ] وقال18) [الجن: أحد

الللله صلللى الرسإللول ناك اذأإف ]106) [يونس: الظالمين نم اذأإ فإنك فعلت
دونلله فمللن وآدما المحمللود، المقللاما وصللاحب الشفعاء، سإيد وهو وسإلم هيلع

ًا فيخللر :" يللأتي بللل ابتللداء، يشفع ل الله، بإذأن إل يشفع ل ائاه،لو تحت سإللاجد
تعللط، وسإللل ع،ميس وقل رأسإك، : ارفع يقال ثم إياها، يعلمه بمحامد فيحمده
ًا لله يحد ثم تشفع، واشفع النبيللاء، ملن بغيللره " فكيللف الجنلة فيلدخلهم حللد

؟!  والولياء
عليه أجمع قد بل المسلمين، ماءعل من أحد فيه يخالف : ل ذأكرناه الذي اوهذ

 الصحابة من الصالح، السلف
على ودرج سإبيلهم سإلك ممن وغيرهم الربعة، والئامة والتابعين، ) 87(ص

. منهجهم
وتعظيللم ،مهتمللو بعللد الشللفاعة والوليللاء، النبيللاء، سإؤال من صدر : ما اوأم

ًا، هااذأواتخ عندها، والصلة والسرج، عليها القباب ببناء قبورهم، وجعللل أعيللاد
النللبي بوقوعها ربخأ يتلا المور، حوادث : من ذألك فكل لها، والنذور السدنة،

وسإلللم عليه الله صلى عنه الحديث في اكم منها، وحذر وسإلم عليه الله صلى
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تعبللد وحللتى بالمشركين، أمتي من حي قحيل حتى الساعة، تقوما " ل قال أنه
" .  الوثان أمتي من فئاما
لم عليله الله لىص وهو كلل وسإلد حمايلة، أعظلم التوحيلد، جنلاب حملى وسإ

ثبت كما عليه، يبنى وأن القبر، يجصص : أن فنهى الشرك، إلى يوصل طريق
ًا فيه وثبت جابر، حديث من مسلم، صحيح في أبللي بللن علللي بعللث : أنلله أيض

ًا يدع ل : أن وأمره عنه، الله يضر طالب ًا قبر ً ول سإللواه، إل مشرف لإ تمثللال
علللى المبنيللة القبللب هللدما : يجللب العلمللاء من واحد غير قال ولهذا ؛ طمسه
 موسإل عليه الله صلى الرسإول معصية على أسإست لنها القبور،

أن لللىإ ،المر بهم آل حتى الناس، وبين بيننا الختلف، أوجب الذي : هو افهذ
وظفرنللا عليهللم، لهال نصرنا حتى وأموالنا، دماءنا، واسإتحلوا وقاتلونا، كفرونا،

الحجللة، عليهللم نقيللم بعللدما عليه، ونقاتلهم إليه، الناس ندعوا الذي وهو بهم،
 فلالس ،وإجماع رسإوله وسإنة الله كتاب من
مهول: ( وقللات وتعللالى سإللبحانه لقوله ممتثلين ، الئامة من ، الصالح)لل 88(ص
الللدعوة بيج لم ] فمن39) [النفال: لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى

لنا : ( لقلد تعلالى قلال كملا والسلنان، بالسليف قاتلنلاه والبيان، بالحجة أرسإ
وأنزلنللا بالقسللط النللاس قومايل والميزان الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسإلنا
بللالغيب ورسإللله ينصللره من الله وليعلم للناس ومنافع شديد بأس فيه الحديد

].25) [الحديد: عزيز قوي الله إن
وإيتاء المشروع، الوجه على الجماعات، في الصلة إقاما : إلى اسلنا عواوند

ننهللىو بللالمعروف ونأمر الحراما، الله بيت وحج رمضان، شهر وصياما الزكاة،
ّنللاهم إن : ( الللذين تعللالى قال كما المنكر عن لةصلللا أقللاموا الرض فللي مك

) [الحللج: رمللوال عاقبللة ولله المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكاة وآتوا
41[
للله المسلم، أخونا فهو بذلك، عمل فمن به، الله وندين نعتقد، الذي : هو افهذ
. علينا ما وعليه لنا، ما

تجتملع ل لسلنته، المتبعيلن وسإلم عليه الله صلى محمد أمة : أن ًاأيض تقدونع
من يضرهم ل منصورة، الحق على أمته من طائافة تزال : ل وأنه ،ةلاضل على
عللى اللله وصلى ذألك، على وهم الله، أمر يأتي حتى خالفهم، من ول ،همخذل

. محمد
ًا وله) 89(ص الشاما بادية رئايس : فاضل إلى رسإالة تعالى، الله : رحمه أيض

.
 الرحيم الرحمن الله بسم
مللن الللله زاده مزيللد، آل : فاضللل الشلليخ ىلللإ الوهللاب، عبللد بللن محمللد من

. طانشيال نزعات من وأعاذأه اليمان،
ًا عنللك لنلا ذأكللر عربلان، بللن راشللد : أن المكاتبلة في : فالسبب بعد أما كلملل

ًا، يجيئللك مللا بسللبب بللة،تالمكا مني طالب : أنك عنك وذأكر الخاطر، سإر حسن
30



ل أنلله مثلللك، من اجبولا:  هو وهذا، ؛ والبهتان الكذب، من العدوان كلما من
ًا يقبل . قهقحت اذأإ إل كلم

لمللن أذأكلر : أنللي الول ؛ الللدين صللفة لك أذأكر أن قبل رين،أم:  لك أذأكر اوأن
وسإلم عليه الله صلى النبي به وصى ما اتباع الناس على الواجب أن خالفني،

؛ ًائشللي كلمللي مللن تأخذوا ول فيها، انظروا عندكم، : الكتب لهم وأقول أمته،
م،كتبكلل فللي الللذي وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإول كلما تمفرع اذأإ لكن

. الناس أكثر خالفه ولو فاتبعوه،
وأبغضللوني، علللي، أنكللروا الللذي المللر، هللذا : أن الثللاني والمللر)لل 90(ص

غيرهللم، أو واليمللن، الشللاما، فللي عللالم كل عنه والأسإ اذأإ أجله، من وعادوني
فلي أظهلره أقلدر ملا ولكلن ؛ ورسإلوله اللله نيلد وهلو الحق، هو : هذا يقول

الحللاكم لن أظهللره، الوهللاب عبد وابن ؛ ضونير ما الدولة : أن لجل مكاني،
وصلللك وأظنلله العلماء، كلما هذا اتبعه، الحق عرف لما بل أنكره، ما بلده في

. كلمهم
أمللر إل تطيعللوا ول تطيعللوني، : ل قللولي وهللو الول، المللر في : تفكر تفأن
: نيالثللا المر في وتفكر ؛ كتبكم في الذي وسإلم، عليه الله صلى الله ولسإر

الللله، عنللد ينجيك ما لنفسك فقدما يظهره، يقدر ما لكن به، مقر عاقل كل أن
زائالللة، والدنيا وسإلم ليهع الله صلى الله رسإول اتباع إل ينجيك ما : أنه واعلم

. ينساهما أن للعاقل ينبغي ما والجنة،والنار،
مللاك للله، شللريك ل وحللده الله إل يدعى : ما أقول أني الصحيح، المر رةوصو
ًا الله مع تدعوا : ( فل كتابه في تعالى قال حللق فللي ] وقللال18)[الجللن: أحد

ًاض لكم أملك ل إنّي : ( قل وسإلم عليه الله صلى النبي ًا ول ّر )[الجللن: رشللد
ووصانا وسإلم عليه الله ىلص الله رسإول لنا ذأكره والذي الله، كلما ] فهذا21
فللي الللتي المقامللات، هذه : إن همل ذأكرت فلماذأا يدعونه، ل الناس ونهي به،

دعللوة وأن ورسإللوله، الللله أمللر خلف علللى أنهللا ؛ وغيرها والحرمين، الشاما،
 الشرك:  هو عليهم والتعليق الصالحين،

عليه الله مّارح فقد بالله يشرك من : ( إنه فيه الله قال الذي بالله ) 91(ص
؛ عليهللم وكللبر روهنكلل: أ هللذا أظهللرت ] فلما72)[المائادة: النار ومأواه الحنة
ًا؛ : ليس وهذا مشركين؟ : أجعلتنا وقالوا كلمللي، وهللذا : كلمهللم، هذا إشراك
غيللر شلليء ذأكر فإن ؛ وبينكم بيني، لذيا : هو وهذا ؛ ورسإوله الله عن أسإنده

يظهللره، يقدر ما العالم : إن هذا لميك دقيص والذي وبهتان، كذب، فهو هذا،
مللن إل يظهللره ل ولكللن الحللق، هللو ذا: هلل يقللول مللن الشللاما علماء من حتى

يهللدينا أن اللله نسللأل اللله، إل تخلاف املل – الحمد للهو – وأنت الدولة يحارب
. أعلم والله ورسإوله، لهلا دين إلى وإياكم

ًا الله وله) 92(ص :  روحه الله : قدس أيض
 الرحيم الرحمن للها مبس
. المسلمين من كتابال هذا إليه يصل من : إلى الوهاب عبد بن محمد من
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بعث الله أن الله، رحمكم : فاعلموا وبعد وبركاته، الله ورحمة عليكم لماالس
ًا ًا لنللاسا إلى وسإلم عليه الله صلى محمد ًا، بشللير ًا ونللذير اتبعلله لمللن مبشللر
ًا بالجنة، معرفللة، للله مللن كل : إقرار علمتم وقد النار نع يتبعه ل لمن ومنذر

مطوع كل إن حتى رسإله، به الله أرسإل الذي هو اس،لنل بينا الذي التوحيد إن
فللي العتقللادات مللن النللاس، غللالب عليلله الللذي وإن بللذلك، يشللهد معانللد،

يشللرك مللن : ( إنلله فيلله الله قال الذي : الشرك هو يرهم،غ وفى الصالحين،
هذا، قتمقحت اذأإف ]72) [المائادة: النار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد بالله

عللى كلانوا والقتلال، التكفير ارض،علا لهأ يتركون : لو يقولون نهمأ وعرفتم
بهللذا ننصللحكم لكن والقتال، التكفير، في جئناكم ما ونحن ؛ ورسإوله الله دين

أتبلاع ملن تلمنك إن بله، وتعملوا تعلنوه أن ورسإوله الله دين إنه قطعتم، الذي
ًا محمد ًا باطن . وظاهر

وسإلللم عليلله الللله صلى النبي : أن القبلة ةبمسأل هذا لكم أبين وأنا)لل 93(ص
: وأمتلله وسإلللم عليلله الللله صلللى قبلته لكن يصلون، والنصارى يصلون، وأمته
اختلفنللا ولكللن يصلللي، منللا فالكل الشمس : مطلع نصارىلا وقبله ؛ الله بيت
ًجر أن فلو ؛ القبلة في ولكلن بهذا، يقر وسإلم عليه الله صلى محمد أمه من ل

هذا : أن أتظنون الشمس مطلع يستقبل من ويحب القبلة، ليستقب من يكره
بالتوحيللد، الللله بعثلله وسإلم عليه الله صلى فالنبي فيه، نحن ما وهذا ؟ مسلم

عيسللى : يللدعون، والنصللارى ؛ غيللره ول نللبي، ل أحللد الللله مللع يللدعى ل نأو
لنللا : ليشللفعوا يقولللون الصللالحين، : يدعون والمشركون ؛ وأمه الله، سإولر
 الله ندع

ًا مطوع كل كان افإذأ القبلللة، مثللل التوحيللد فاجعلوا ؛ والشرك بالتوحيد : مقر
وأنللا ؛ القبلللة من أعظم اذه أن ومع ؛ المشرق اسإتقبال مثل الشرك واجعلوا
عللى النصللارى ديللن حبللواتو اللله، من حظكم تضيعوا ل وأنخاكم لله أنصحكم

التوحيللد أن عرف أنه قلبه نم يعلم وهو الله، واجه بمن ظنكم فما نبيكم دين
وهللو غيللره دعوة أن ويعرف اتبعه، من ويبغض يبغضه وهو رسإوله ودين دينه،

؟! والنصلليحة لهللذا يغفللر الللله أن أتظنللون ؛ اتبعلله من وبحب ويحبه، الشرك،
والسلللما فيه، حيلة فل ذألك، من الخالي بقللا امأو الخرة، عذاب خاف لمن

.
:  اليمن صاحب يبلالبك إلى رسإالة وله) 94(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم
من ووفق اللباب، لولي تذكرة وجعله الكتاب، في الحق نزل الذي لله مدالح
على وبارك وسإلم، الله، وصلى الجواب، لعنوان للصواب، عباده من عليه مّن

وجميللع وشلليعته، آللله، وعلللى محمللد، خلقلله، مللن وخيرتلله ،هلورسإللو نللبيه،
. سإحاب من وابل وانهّل وغاب، م،نج طلع ما الصحاب،

: الوهاب عبد بن ومحمد سإعود، بن محمد بن العزيز عبد من
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جميللع مللن الللله سإلللمه البكبلللي يلالعللدي محمللد بن : أحمد الله في الخأ إلى
وضاعف البليات، جميع من ظهفحو الصالحات، بالباقيات واسإتعمله الوقات،

. وبركاته الله ورحمة ميكعل سإلما السيئات، عنه ومحا الحسنات، له
 فيه، ذأكرتم بما الخاطر وسإر كتابكم، : لفانا بعد أما

نحن عما وسإؤالكم م،كأخبار من البعد، على بلغنا وما سإؤالكم، من) 95( ص
بالتفصلليل، شللبهةلا عنكللم نكشللف أن فأردنللا إليلله، النللاس دعونللا ومللا عليه،

بنا يسلك : أن وتعالى هسإبحان الله ونسأل بالدليل، الراجح القول لكم ونوضح
. وسإبيل منهج أحسن وبكم،

: ( ومللن فيه الله قال الذي السإلما دين فعلى ؟ الدين من عليه نحن : ما أما
ًا السإلما غير يبتغ ) [آل الخاسإللرين نملل خللرةآلا فللي وهللو منلله يقبللل فلن دين
].85:ناعمر
ًا فيه للها قال الذي التوحيد، إلى فندعوهم ؟ إليه الناس دعونا : ما اوأم خطاب

أنللا بصلليرة علللى الله إلى أدعوا سإبيلي هذه ( قل وسإلم عليه الله صلى لنبيه
ّتبعني ومن ] وقللوله108) [يوسإللف: المشللركين مللن أنللا ومللا الللله وسإبحان ا

ًا هلال مع تدعوا فل لله المساجد : ( وأن تعالى ].18) ؟[الجن: أحد
: ( إنلله فيلله الللله قال الذي ،ركالش عن فنهيناهم ؟ عنه الناس نهينا : ما اوأم
]وقللوله72) [المائاللدة: النار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد بالله يشرك من

هللو منللزه، فهللو وإل التغليللظ، سإللبيل علللى وسإلللم يهلع الله صلى لنبيه تعالى
أشللركت لئللن قبلللك مللن الللذين وإلى إليك وحيأ د( ولق الشرك عن وإخوانه
) الشللاكرين مللن وكللن فاعبد الله بل اسإرين،لخا من ولتكونن عملك ليحبطّن
. اليات من ذألك ] وغير66-65[الزمر:

 ال حتى : ( وقاتلوهم تعالى قال كما عليه، اتلهمونق
هل]وقللو39) [النفللال: لله كله الدين ( ويكون شرك ) أي فتنة تكونص) 96(

واقعللدوا واحصللروهم وخللذوهم وجدتموهم حيث المشركين : ( فاقتلوا تعالى
) [التوبللة: سإبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن مرصد كل همل

ل أن يشهدوا حتى ساالن أقاتل أن : " أمرت وسإلم عليه الله صلى ] وقوله5
ًا وأن الله إل إله والللعف اذأإفلل الزكللاة يؤتللواو اةالصل ويقيموا الله رسإول محمد

" . وجل عز الله على حسابهمو بحقها إل وأموالهم دماءهم مني عصموا ذألك
أللله ل أنلله : ( فللاعلم تعللالى لهوقو سإللبحانه ] وسإللماها19) [محمللد: الللله ّ إل إ

قال من ؛ الفجور : كلمة الطواغيت وسإموها ؛ تقوىلا وكلمة الوثقى، بالعروة
أله ل بأصول وكفر الخمسة، السإلما أركان هدما ولو وماله دمه مصع الله ّ إل إ

. ةالست اليمان
وإل ؛ بللالجوارح وعمل باللسان، وإقرار بالقلب تصديق : أنها اعتقادنا يقةوحق

: بل ؛ الله إل إله : ل لونويق أنهم مع النار من السإفل الدرك في فالمنافقون
مع وهم ويجاهدون، ويحجون، ،نومويصو بل الزكاة، ويؤتون الصلة ويقيمون

اللله قلّص مللا وكلذلك ؛ لنللارا مللن السإللفل اللدرك في فرعون، آل تحت ذألك
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ً له وضرب بلعاما، عن سإبحانه ً العلللم، من معه ما مع بالكلب، مثل عللن فضللل
 العظم السإم

الوثن عباد قبل من ذبعميعملن لم مهلبع وعالم) 97(ص
وصللالح والسللنة الكتللاب مقلللدون فنحن ادهتجال حقيقة : من ذأكرتم ام امأو 

النعمللان حنيفللة : أبى الربعة الئامة أقوال نم العتماد، عليه وما المة سإلف
الللله رحمهللم حنبللل، بن وأحمد إدريس، بن ومحمد أنس، بن ومالك ثابت، بن

. تعالى
بالعمللال يزيللد وأنله التصللديق، فهو ؟ اليمان حقيقة : من عنه سإألتم ام اوأم

) إيمانللا آمنللوا الللذين ( ويللزداد تعللالى الللله قللال بضللدها، وينقللص لحة،اصلللا
) يستبشللرون وهللم إيمانللا فزادتهللم آمنوا الذين : ( فأما ولهقو}31: مدثرلا{

قلللوبهم وجلت الله ركذأ اذأإ الذين المؤمنون ( إنما تعالى ] وقوله124[التوبة:
قللال اليللات، مللن ذألللك ريللغ]و2إيمانا) [النفال: زادتهم آياته عليهم تليت وإذأا

: الله رحمه الشيباني،
 بالردا وينقص بالتقوى ويزداد يةون وفعل قول يمانناوإ 

ل : قللول أعلها شعبة، وسإبعون بضع : " اليمان وسإلم عليه الله صلى لهوقو
" وسإلللم عليه الله صلى " وقوله الطريق عن الذأى إماطة وأدناها الله إل إله

فيلله يللرد ( ومللن تعللالى " وقوله اليمان أضعف وذألك ،هبلفبق يستطع لم فإن
تشللرك ل أن البيت مكان لبراهيم بوأنا وإذأ أليم، عذاب من هنذق بظلم بإلحاد

ًا بي . شيئ
] .26-25ج:ح) [ال السجود والركع والقائامين الطائافين بيتي وطهّر) 98(ص
ًا انهمبهرو أحبارهم : ( اتخذوا فيهم الله قال : الذي الطواغيت لفقا من أرباب

تضللاعف السلليئات أن ع! م الجنة حشو مكة فساق ]إن31) [التوبة: الله دون
إلللى المللر آل حللتى بللالعكس، القضللية فللانقلبت الحسنات، تضاعف كما فيها

ًا أتوني والمصريات، بالزنا، المعروفات الهتيميات، كللل الكبر، الحج يوما وفود
ًاجهلل منهللن بغيتلله : معروفللة الشللراف مللن الشللرك وأهللل اللللواط وأن ،ار

دعللا مللن وأن فيها، آمنين ولهرسإو الله أعداء من الطوائاف وجميع والرافضة،
بالكعبة اسإتجار ولو دخولها من ممنوع وعظمه، الله وّحد ومن آمن، طالب أبا
هللذا ( سإللبحانك بهللم اسإتجار من : يجيرون تيمياتهوال طالب وأبو أجارته، ما

(لل 16) [النور: عظيم بهتان ولكللن المتقللون إل أوليللاؤه إن أولياءه كانوا امو] 
] .34لنفال:) [ا يعلمون ل أكثرهم

ل ملا : يقوللون ولكنهلم ؛ العقلل ينكلره ول النقلل، يخلالف بشليء جئنلا وملا
) تفعلللون مللال تقولللوا أن للللها عنللد مقتللا ( كللبر ونفعللل نقول ونحن يفعلون،
ونقللاتلهم وسإلم عليه الله صلى مهلتقا كما الوثان، : عباد ] نقاتل31[الصف:

أبللو مللةألا هذهلل صللديق مانعهللا، قاتل ماك الزكاة منع وعلى الصلة، ترك على
. بن ورقة قال كما إل هو ما ولكن عنه الله رضي الصديق بكر
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وما وأخرج، وأوذأي، عودي، إل به، أتيت ام بمثل أحد أتى : ما نوفل) 99( ص
. وبركاته الله ورحمة عليكم، السلماو ،وألهى كثر مما خير وكفى، قّل،
: اليمن صاحب إليه سإلوأر

 الرحيم الرحمن لهال بسم
: الوهاب عبد بن : محمد الله وفقه من إلى الجراعي، إسإماعيل من
عنللك، النللاس ألسللن علللى نلليغ: بل بعد أما وبركاته، الله ورحمة عليكم ماسإل

ومللادح، قللادح، بيللن م،كيف اقتسموا والناس أصدق، ل وما علمه، أصدق ممن
غربللة وفللي الزمللان، ذاهلل آخر في الشريعة على : القامة عنك سإرني فالذي

فيلله نحن ما مع غيره، إله ل الذي فوالله أركانه، وتقوما به، تدعو أنك السإلما،
. بالدعوة الحق،والعلن بيان من عليه، تقدر ما على نقدر ما قومنا، عند
تعملل ول الصلالحين، تبغلي ول بلالعموما، كفلرت ك: أنل أصدق ل من قول اوأم

النللاس تللدعو ومللا عليه، أنت بما واصدقني خبرني، أ: فأنت المتأخرين، بكتب
. ؟ ومحبتك خبرك عندنا ليستقر إليه،
 الرحيم الرحمن الله بسم) 100(ص
ورحمللة عليكللم : سإلللما الجراعي : إسإماعيل إلى الوهاب، بدع بن محمد من
رب ول غيللره، إللله ل الللذي الله فنحمد عنه، تسأل : فما بعد امأ وبركاته، الله
املل امللأو أجمعين، والسلما الصلة عليهم : الرسإل، وهم أسإوة، فلنا ،اهسإو لنا

تبعهللما لمن وأسإوة قدوة فهم معهم، لقومهم جرى وما قومهم، مع لهم جري
.

الله ولسإر وقال ؛ لله فالفضل ؟ السإلما على السإتقامة من عنه، تسأل فما
ًا السإلما :" بدأ وسإلم عليه الله صلى ًا وسإيعود غريب ". بدأ اكم غريب

بلله يصللدون الللذين العللداء، بهتللان من فذلك ؟ بالعموما نكفر : أنا القول اوأم
] .16) [النور: ظيمع بهتان هذا : ( سإبحانك ونقول ؛ الدين هذا عن
لهم : ليس نقول نكلو عنهم، الله رضي صلحهم على فهم ؟ الصالحون اوأم

ًا الللله مللع دعواتلل فل لللله المساجد : ( وأن الله قال الدعوة، من شيء ) أحللد
]18[الجن:

ومللا منها، النص وافق بما فنعمل عندنا، فكتبهم الله، رحمهم المتأخرون اوأم
. به ملعن ل النص، يوافق ل

فللرادإ:  هإليلل الناس وندعوا به، ندين الذي : أن الله رحمك فاعلم)لل 101(ص
ل إسإللرائايل بنللي قميثا أخذنا : ( وإذأ الله قال الرسإل، دين وهي بالدعوة، الله

عبللادة مللن الناس أحدث ما الله، رحمك ] فانظر83) [البقرة: الله إل تعبدون
علللى الللله إلللى يللدعو ممللن وإيللاك الللله جعلنللي الكتب، في فتجده الله، غير

سإللبيلي هللذه : ( قللل وسإلللم ليهع لهال صلى محمد لنبيه الله قال كما بصيرة،
مللن أنللا ومللا الللله وسإللبحان نللياتبع ومللن أنللا بصلليرة علللى الللله إلللى أدعللوا

. محمد على الله ] وصلى108) [يوسإف: المشركين

35



يقاتل عما ،ىتعال الله رحمة الوهاب، عبد بن : محمد الشيخ وسإئل) 102(ص
: فأجاب ؟ به الرجل يكفر وعما ؟ عليه
اذأإ : فالربعللة ؛ الربعللة الركللان ثم الشهادتان، أولها ،ةسالخم السإلما انأرك

ًا، ركهللاوت بهللا، رقأ ؛ بتركهللا نكفللره فل فعلهللا، علللى قاتلنللاه وإن فنحللن تهاونلل
ً لها التارك كفر في : اختلفوا والعلماء مللا إل نكفللر ول ؛ جحللود غيللر من كسل

. الشهادتان وهو كلهم، العلماء عليه أجمع
ًاوأي أنللواع على معنا : أعداؤنا فنقول وأنكر، فرع اذأإ التعريف دعب : نكفره ض

.
؛ للنللاس أظهرناه الذي ورسإوله، الله دين التوحيد أن عرف : من لولا وعالن

ًا وأقر ديللن هللو الللذي والبشر، والشجر، الحجر، في العتقادات هذه : أن أيض
وسإلللم عليه هلال صلى رسإوله الله بعث الذي بالله، الشرك : أنه الناس غالب
إلللى يلتفللت م لل: ذألللك ومللع للله، كلله الللدين ليكللون أهله، ويقاتل عنه، ينهي

بكفللره، نقللاتله كللافر، فهللو الشرك، ترك ول فيه، دخل ول تعلمه، ول التوحيد،
ل أنله مللع يللتركه، فلللم لشللرك،ا وعللرف يتبعلله، فلم الرسإول، دين عرف لنه

. للناس يزينه ول الشرك، مدحي ول فيه، دخل من ول الرسإول، دين يبغض
الرسإللول، دين سإب في تبين هولكن ذألك، عرف : من الثاني النوع)لل 103(ص
عبللد ومللن والشقر، يوسإف، عبد من مدح، في وتبين به، عامل أنه ادعائاه مع
وتللرك الللله، وحللد مللن علللى وفضلللهم ويت،كلللا لهللأ مللن والخضر، علي، أبا

عرفلوا ملا جلاءهم : ( فلملا لىاعلت قوله وفيه الول، من أعظم فهذا الشرك،
: فيلله الللله قللال ممللن ] وهو89بقرة:ال) [ الكافرين على الله فلعنة به كفروا
الكفللر أئامللة فقللاتلوا دينكللم فللي وطعنللوا عهدهم بعد من أيمانهم نكثوا ( وإن
] .12) [التوبة: ينتهون مهلعل لهم أيمان ل إنهم

وتركلله، الشللرك، وعللرف ،هعللبوات وأحبلله، التوحيللد، عللرف : من الثالث وعالن
ًا فهذا الشرك، لىع بقي من ويحب التوحيد، في دخل من : يكره ولكن : أيض
) أعملالهم فلأحبط اللله أنلزل ملا كرهللوا بأنهم : ( ذألك تعالى قوله فيه كافر،

].9[محمد:
لهللأ بعللداوة : يصللرحون هدلب لهأ ولكن كله، هذا من لمسإ : من الرابع وعالن
وطنلله تللرك : أن ويتعللذر قتللالهم، فللي وسإللاعين رك،شلللا هلأ واتباع وحيدتلا

فهللذا ونفسلله، بمللاله، ويجاهللد ه،دلللب لهأ مع وحيدتلا لهأ فيقاتل عليه، يشق
ًا إل الصللياما يمكنلله ول رمضللان، صللوما بللترك يللأمرونه لللو فإنهم ؛ : كافر أيض
بفراقهللم، إل ذألللك يمكنلله ول أبيلله، امللرأة بتزوج يأمرونه ولو ؛ فعل هم،قبفرا

 معهم الجهاد على وموافقتهم ؛ لعف
: أكبر ورسإوله الله دين قطع بذلك، ونيريد أنهم مع وماله، بنفسهص) 104(

ًا فهللذا ؛ كللثير بكللثير، ذألللك مللن : فيهللم الللله قللال ممللن وهللو : كللافر، أيضلل
ًاسإلل – هلوقلل ىلللإ – قومهم ويأمنوا يأمنوكم نأ يريدون آخرين ( سإتجدون لطان

ًا . نقول الذي اذه] ف91) [النساء: مبين
36



إلينللا الهجللرة ونللوجب ،بللالعموما نكفر : إنا قولهم فمثل والبهتان، الكذب اوأم
ومثللل يقاتللل، لللم ومن يكفر، لم من نكفر وإنا دينه، إظهار على قدر من على
النللاس به يصدون الذي والبهتان، الكذب من هذا فكل ؛ أضعافه وأضعاف هذا
. ورسإوله الله دين عن
علللى الللذي والصللنم ؛ القادر عبد على الذي الصنم، عبد من فركن : ل كنا اوإذأ
ملن نكفر فكيف ينبههم، من وعدما جهلهم، لجل وأمثالهما، لبدوي،ا أحمد قبر
بهتلان هلذا ك( سإبحان ويقاتل يكفر لم أو إلينا، يهاجر مل اذأإ ؟! بالله يشرك لم

] 16) [النور: عظيم
ًا الللله فرحللم ورسإللوله، لله همتدامح لجل الربعة، النواع تلك نكفر بل امللرء

علللى الللله وصلى ؛ والنار الجنة، عنده يلذا الله، ملق أنه وعرف نفسه، نظر
. وسإلم وصحبه، وآله، محمد

ًا وله) 105(ص : ووالى بره، شآبيب من عليه وصب تعالى، الله رحمه أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم
يحبلله لمللا الللله وفقلله عبللاد، نبلل د: محملل الخأ إلى الوهاب، عبد بن محمد من

. ويرضاه
فيهللا التوحيللد، فللي أوراق : وصلللنا وبعللد ته،كللاوبر الله، ورحمة عليكم، ماسإل
نبين ودك : أن فيه وتذكر للصواب، الله وفقك الكلما، أحسن من حسن، كلما
 ؟ غاترك شيء اهفي كان إن لك،
علللى واجللب لوأ:  : قولك الولى غلط، مسائال فيها : أن الله أرشدك لمفاع
وهللذا التوحيد، علم ثم العقيدة، معرفة ثم الوجود، في : النظر وأنثى ذأكر كل

بلله أتت الذي وإنما ؛ ذأمه على السلف أجمع : الذي الكلما علم من وهو خطأ،
العقيدة، معرفة ول الوجود، في النظر ليس : التوحيد، هو واجب، أول الرسإل

لكللم مللا الله : " اعبدوا لقومه يقول نبي كل : أن الوراق في أنت ذأكرته كما
" . غيره إلّه من
 وكتبه، وملئاكته، بالله، اليمان في ولك: ق ثانيةوال

فليللس الرسإللول، بلله أتللى بما الجازما . التصديق هو واليمان الخ،)لل 106(ص
؛ أبناءهم يعرفون كما يعرفونه والذين بصدقه، جازما : عمه بطال وأبو كذلك،
نكيللر اشتد وقد الجهمية، هم الجازما، : التصديق هو اليمان،:  نويقول والذين
. المسألة هذه في ليهم،ع السلف

وتعللالى تبللارك الللله أن عللل الدليل : ما ونحوه للعامي ليق اذأإ : قولك الثةالث
علللى الللدليل وذأكللرت بالله، العبادة اختصاص على الدليل ما ذأكرت ثم ؟ ربك

فللي كمللا ويفترقان، : يجتمعان، واللوهية وبية،برلا أن فاعلم لوهية،ألا توحيد
العالمين، رب يقال ) وكما الناس إله الناس، ملك اس،لنا برب : ( أعوذأ قوله
؟ ربك : من القائال قول في كما : يجتمعان، الفراد وعند ؛ المرسإلين وإلّه
للفقللراء الصللدقات : ( إنمللا قللوله فللي نوعللان والمسللكين، : الفقيللر لهمثللا
صللدقة، عليهللم : " افللترض قللوله فللي واحللد ] ونوع60) [التوبة: ينكاسوالم
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للرجلل الملكيلن فقلول هلذا، تبث اذأإ " فقرائاهم إلى فترد أغنيائاهم، نم تؤخذ
ّلهك من معناه ؟ ربك : من القبر في المشللركون، اهب رقأ يتلا الربوبية لن ؛ إ
إل حللق غيللرب مديللاره مللن أخرجللوا : ( الللذين قوله وكذلك بها، أحد يمتحن ما

ًا غلليأب الللله أغير : ( قل قولهو }40 حجلا{)  الله ربنا يقولوا ) [النعللاما: ربلل
-30) [فصلللت: اسإللتقاموا ثللم الللله ربنللا قللالوا الللذين : ( إّن ]وقللوله164

] .13الحقاف:
تكللون كمللا لهللا، قسيمة ليست لوهية،ألا : هي هذا، في فالربوبية)لل 107(ص

المسألة. لهذه : التقطن غيبنيف ؛ القتران عند لها قسيمة
وسإلللم عليلله الللله صلللى محمللد ةبللون إثبللات على الدليل، في : قولك ابعةالر

لن المسللألة، يفهللم لللم من كلما اليات، ذأكرت ثم ؛ والسنة : الكتاب، ودليله
: كيف يقول والسنة، بالكتاب عليه دللتتسإا اذأإ ها،يف الشاك أو للنبوة المنكر
؟!  هو إل به ىتأ ما علّى بشيء تستدل

القللرآن، من سإورة صربأق بالتحدي، عليه تستدل : أن المسألة في صوابوال
يعلملله أن آيللة لهللم يكللن : ( أولللم قوله في كما تاب،كلا لهأ علماء شهادة أو

كمللا يخللرج، أن قبللل يعرفللونه ونهمك]ول197) [الشعراء: إسإرائايل بني علماء
]89: [البقرة كفروا) الية لذينا ىعل يستفتحون قبل من : ( وكانوا قول في
. الخصم وتقطع لحصر،ا ديفت يتلا اليات، من ذألك غير إلى
ًا، علمت ل أخي يا اعلم : قولك، امسةالخ تضللاد كلمة هذه : أن فاعلم مكروه

: هي والجاهلية، الجاهلية، عرف من إل يعرفه ل التوحيد، : أن وذألك ؛ التوحيد
ل : اعلم الكلمة هذه فمعنى الحق، يعلم لم وه،ركمال يعلم لم فمن المكروه،

ًا، علمت وبالجملللة، ؛ المحبللوب يعلللم لللم ليجتنبه، المكروه علمي لم ومن خير
 ول جاهلية، عامية، : كلمة فهي
. لبالجها يقتدوا أن العلم، لهل ينبغي) 108(ص
ولللو العلللم، : اطلبللوا قال وسإلم عليه الله صلى النبي بأن : جزمك ادسإةالس
لى اللله رسإلول ىلع نسلانإلا يجزما أن ينبغي فل ؛ الصين من ه ص هليلع الل

ذأكللر أو وروى، قلللت، أنللك فلللو علللم، بل القول وهو صحته، يعلم ل بما وسإلم
ًا هذا لكان الفلني، الكتاب في ذأكر أو فلن، بالحللاديث زماجلللا امللأو ؛ مناسإللب
. فيها يقع من ثركأ فما المسألة، لهذه فتفطن يجوز، فل تصح، لم التي
علمناه فالذي وكذا كذا،و قبلتي، والكعبة الملكين، سإؤال في : قولك ابعةالس
التوحيللد، : عللن ثلث عللن يسألن أنهما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من

عنللدك هللذا فللي كللان فللإن ؛ وسإلللم هيللعل الللله صلى محمد وعن الدين، وعن
ورسإوله. الله، قال ام ىعل الزيادة يجوز ول ؛ فأفيدونا رابعة،

كللبير، ول صللغير، يكون ل بأن انيم: ال إنه بالقدر، اليمان في : قولك امنةالث
غلللط، وهللذا المنهيللات، وتللرك المأمورات، يفعل وأن وإرداته، الله بمشيئة إل

؛ والدين الشرع، وله ؛ والرادة والمشيئة، والمر، لخلق،ا له سإبحانه، الله لن
 المنهيات، وترك المأمورات، فعلف ،هذا تبث اذأإ
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اليمللان حللد فللي يللذكر ول ؛ والدين الشرع،ب اليمان وهو بالمر، اليمان:  هو
. بالقدر

 بالقدر، الحتجاج يف يتلا اليات : قولك، اسإعةالت
دونه من عبدنا ما الله شاء لو أشركوا الذين لاتعالى: ( وق كقوله) 109(ص
فلي بالمشلركين، والفتلداء : فإيلاك قللت مثل]35: حلنلا يةآلا ) [ شيء من

فللي ذأكرنللاه، فالللذي ؛ بلله : اليمللان القللدر مللن بكوحسلل الله، على الحتجاج
اتضللح فإن بقلبك، وتأمله فراجعه، أردت، الذي معنى غير اليات، هذه تفسير

طويل. كلما لنه فيه، اجعنيرف وإل لك،
ًا وسإئل) 110(ص عن تعالى، الله رحمه اب،هولا عبد بن محمد : الشيخ أيض

: البيات هذه معنى
 باسإتيقان الله فةرعم نسانإلا على واجب أول
. معناه فهم على يعين الكلما، : تماما ابفأج
باسإتيقان الله رفةعم نسانإلا على واجب أول
قدرا ممن اليمان حةصلاعتبرا بالشهادتين نطقوال
 إكمال وذأا صقن ذأا ونكيوبالعمال القلب صدق إن

الللتي عقائاللد،ال مسائال من مسائال، من مسائال، : خمس الكلما هذا في رفذك
. الدين أصول يسمونها

؛ النظللر إلللى : القصللد وقيللل ؛ : النظر فقيل واجب، أول في : اختلف ولىال
. : المعرفة وقيل

نملل بد ل أو ؟ الظن غلبة أو ؟ بالتقليد الصول مسائال في يكتفي : هل انيةالث
. : اليقين هو الله، معرفة في الواجب : أن فذكر ؟ اليقين

ًا يصللير أو ؟ بالشلهادتين النطلق الللواجب، فلي يشلترط ل: هلل الثلةالث مسللم
ًا يصير ل : أنه فذكر ؟ بالمعرفة في الفخوالم عليه، للقادر بالنطق ّ إل مسلم

 أفتى وقد ؛ تبعه ومن جهم، ذألك
ًا يصير : إنه قال من بكفر لف،سلا من وغيره أحمد، الماما) 111(ص مسلم

مللع فللأبي، الصلللة إلللى دعللي : من منها ؛ مسائال هذه على وتفرع بالمعرفة،
ًا يقتل هل بوجوبها، القرار ًا أو ؟ كفر ًا، : يقتللل قال ومن ؟ حد : رأى مللن حللد

 سألةمال أصل هذا أن
غيللر مللن ن،اسلبال قول اليمان، : إن يقولون وأتباعه، كراما، ابن : أن ابعةالر

: ل أنلله فذكر ار،لنا في مخلد أنه نة،سلا لهأ يوافقون أنهم مع القلب، عقيدة
. القلب بتصديق النطق مع بد

؟ بها وينقص ويزيد ؟ اليمان من العمال هل المشهورة، : المسألة امسةالخ
الللذين تبعلله، ومللن حنيفللة، : أبللو ذألللك في والمخالف ؟ اليمان من ليست أما

مللن العمللال : أن السلللف مللذهب النللاظم، فرجللح الفقهللاء، ةئجرم يسمون
. بالمعصية وينقص بالطاعة، يزيد هوأن اليمان،

39



عنهللا، المسؤول الولى، المسألة إل واضحة، المسائال هذه فكل هذا، ثبت إذأا
ّله، : معرفة وهي : وهللي ؛ الدين أصل فإنها لهذه، التفظن فينبغي ؟ هي ام ال

ذأكللر عن يعش : ( ومن تعالى قوله هذا وأصل ؛ والكافر ،ملسالم بين الفارقة
ًا له نقيض الرحمن : هللو الرحمن، ] وذأكر36) [الزخرف: قرين له فهو شيطان
الشلليطان، لهللم وقيللض الللله، أضلللهم غيللره، من الهداية طلبوا فلما ؛ القرآن

 أصل عن دهمصف
ليللس هنللأ:  ذألك .وبيان مهتدون أنهم : يحسبون هذا ومع الصول،)لل 112(ص

ّله، معرفة المراد ًا، للله نأ النسللان، : معرفللة يعنللى الجمالية، ال فإنهللا خالقلل
يشللركه ل ؟ بالله مختص الوصف، هذا : هل الله معرفة بل ؛ فطرية ضرورية

؟! فأمللا منلله قسللط غيللرهل جعللل أما ؟ مرسإللل نللبي ول مقللرب، ملللك فيلله
: ( ومللا تعللالى قال كما ختص،م أنه على فإجماعهم النبياء، أتباع المسلمون،

أله ال أنه إليه نوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا ّ إ ) [النبياء: فاعبدون أنا إل
25 . [
؛ عنللده تشفع أخرى آلهة معه ولكن الكبر، الله هو : أنه يزعمون كافرونوال

عن ،فذكر الله معرفة عن الله أضلهم لكن السإلما، يدعى ممن ونموالمتكل
،بلذلك رنلارقأ اذأإف القدرة، هي اللوهية وأن القادر، : أنه تبعه ومن ،ىالشعر

أله : ل قوله معني فهي أن فظنللوا الشلليطان، عليهللم اسإللتحوذأ ثللم ؟ الللله إل إ
ًا بتهاثأ من وسإموا فنفوها، الصفات، بنفي إل يتأتى ل التوحيد . مجسم

الصفات بإثبات إل تمي ال التوحيد : أن منها كثيرة، بأدلة نةسلا لهأ عليهم ورد
ًا سإللبحانه وه ناك اذأإف ؛ المعبود : هو الله معنى وأن ؛ جميللع عللن بلله، متفللرد

ًا هذا وكان المخلوقات، ًا، وصف علللى يللدل فهللذا به، الواصف يكذب لم صحيح
: الصللفتان وهاتللان ؛ العظيمللة والقللدرة ،مالعظيلل العلللم على فيدل الصفات،

 الذي للها: (  ىتعال قال كما الصفات، جميع أصل
لتعلمللوا نهللنبي المر يتنزل مثلهن الرض ومن سإموات سإبع خلق)لل 113(ص
ًا شلليء بكللل أحاط قد الله وأن قدير شيء كل على الله أن ) [الطلق: عليملل
12.[
ًا لعباده كيمل ل من عبادة، أنكر قد الله كان افإذأ ًا، ول نفعلل : أن فمعلللوما ضللر
قضللاء علللى : القللدرة ويسللتلزما ؛ بهيمهللاو ،ناطقهللا العباد بحاجة يستلزما هذا

مللن ذألللك وغيللر الكامللل، واللطللف لللة،امالك الرحمللة ويسللتلزما ؛ حللوائاجهم
؛ المشللرك مللن : شللر والمعطللل ؛ معطل فهو الصفات، أنكر فمن ؛ الصفات

التوحيللد، : كتللب الصللفات إثبللات فللي يف،نالتصا يسمون السلف، كان ولهذا
ًا الصفات ذأكر ثم ؛ التوحيد ب كتا: قال بذلك، صحيحه البخاري وختم . باب

ّ يتللم ل : التوحيللد ولللونيق المتكلمين : أن المسألة تةفنك ؛ الصللفات إنكللار إل
ّ التوحيد يتم : ل نةسلا لهأ فقال  وتوحيدكم، الصفات بإثبات إل
تبارك الرب إنكار إلى لبعضهم القول هذا آل ولهذا ؛ : التعطيل هو) 114(ص

ل النلاس، ملن وفئلاما الفلارض، وابللن عربلي، ابللن بهذملل هللو كملا وتعلالى،
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فللبين ؟ الفعللال أو ؟ الصللفات مللراده هللل لقولك بيان اهذف الله ّ إل يحصيهم
ّ تكللون فل المخلوقللات جميللع عللن لللله كلهللا تناك اذأإ العبادة : أن السلف إل

لكن لوهية،ألا بحقيقة منكر الصفات، منكر إن فتبين والفعال الصفات اتببإث
ّله ل أن شهد من : أن لك وبين يدري، ال ًا الله، ّ إل إ أن بللد ل ،قلبلله مللن صللدق

أن الكللبير، إمللامهم : ظللن العجللاب العجللب ولكللن والفعللال، الصفات، يثبت
أللله : ل قولللك معنللى وأن القللدرة هللي اللوهية، علللى يقللدر أي: ل ؛ الللله ّ إل إ

! الله ّ إل الخلق
الللذكاء، مللع شللاء مللن إضلللل على الله، قدرة مظع لك : تبين هذا فهمت إذأا

وثملود، وعلاد، نلوح، قلوما قصلة ول إبليلس، قصلة ايفهمو لم كأنهم والفطنة،
أتللوا ومللا الزكللاة، : أتللوا الحمويللة آخللر في السإلما، شيخ قال كما جرا، وهلم
ًا، اوأتو زكاء، ًا، أتوا وما علوم ًا، وأتوا فهوم ًا، سإمع ىأغنلل ( فمللا وأفئللدة وأبصار

لهال بآيات يجحدون واناك اذأإ ءيش من أفئدتهم ول أبصارهم ول سإمعهم همعن
. أعلم ] والله26) [الحقاف: يستهزئاون به كانوا ما بهم وحاق
:  نصه ما الله، رحمه وله) 115(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم
الللدين : ( إن تعللالى الللله :قللال وبعد ؛ ،وبركاته الله ورحمة، السلما، مكيوعل

ًا ماالسإللل غير يبتغ ( ومن تعالى ] وقال19عمران: ) [آل السإلما الله دنع دينلل
لكللم أكملللت ( اليللوما تعللالى  ] وقللال85عمللران: ) الية: [ آل منه يقبل فلن

ًا السإلما لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم : ] قيللل3المائاللدة:) [ دينلل
لجبريلل السإلللما، سإللمو يللهعل اللله صلى الله نبي وفسر ؛ نزلت آيه آخر إنها

ًا وبناه السلما، عليه ًا، ركللن كل منتضو أركان خمسة : على أيض وعملً، علملل
ًا، يعلم حتى شيء، على يقدما لحد ينبغي : ل لقوله وأنثى، ذأكر كل على فرض

النفللي، مللن تضمنتا، وما الشهادتان، وأولها، مها،هأ : أن فاعلم فيه، الله حكم
لللك بان فإن ، المة على الرسإالة حق ومن عبيده ىعل هالل حق من والثبات،

والغفلللة الجهللل، مللن فيلله النللاس : مللا وعرفللت ت،تعللار مللا ذألك، من شيء
ومللا الجاهليللة، ديللن مللن عليلله، هللم : مللا وعرفت ؛ له خلقوا عما والعراض،

وأفعللال ألفللاظ، علللى دينهللم، بنللوا : أنهللم وعرفللت النبللوى، الدين من معهم
 الكبير عليها وهرما الصغير عليها نشأ همسإلفأ عليها أدركوا

وعلمللوه أهلله له غسلوا سإنين، عشر غلب اذأإ دولال : أن ذألك ويؤيد)لل 116(ص
هللل حللاله، هللذه كانت من أتظن عليه، ومات ذألك، على وحيي الصلة، ألفاظ

فللي عضللو اذأإ به ظنك فما ؟ رائاحة الرسإول، عن الموروث السإلما لدين شم
هللاه، ؟ يجيللب بما ؟ الدين من عليه عاش عما وسإأله ن،اكلالم ؟! وأتاه قبره
ًا يقولون الناس معتسإ أدري، ل هاه، بيللن فقللو اذأإ : ظنللك ومللا ؛ فقلته شيئ
اذأامللب ؟ المرسإلللين أجبتم وبماذأا ؟ تعبدون كنتم : ماذأا وسإأله تعالى، الله يدي

ًا وإياك رزقنا ؟ يجيب ًا، علم ً نبوي ًا وعمل . آمين قاهلن ويوما الدنيا، في خالص
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ودانوا آبائاهم، عن همدين أخذوا الزمان، اذه لهأ وحال حالك، رجل، : يا ظرفان
؛ فل ل، ومللا بلله، دانللوا والمكللان، مان،زلا لهأ عند جاز وما والعادة، بالعرف،

فللالتفت بللالهلك، لها ترضى ول عزيزة، يكلع نفسك كانت وإن ؛ وذأاك فأنت،
ًا والعمللل، علللم،لا من السإلما، أركان تضمنت لما مللن : الشللهادتان، خصوصلل

. رسإوله وكلما الله، كلما من ت: ثاب وذألك والثبات، النفي،
فأنللذر قم المدثر، أيها ) : ( يا ( اقرأ بعد تعالى، قوله نزلت، آية أول : إن قيل

أضللاع مللا لللك ويتللبين العجيللب، العجللب تللرى قللف، ثم ،فق ثم عندها، ) قف
أمللة كللل فللي بعثنللا : ( ولقللد تعللالى قللوله كذلكو ؛ الصول أصل من الناس،
ً ]. 36:حلنلا:  يةآلا ) [ رسإول

أهلله اتخللذ مللن : ( أفرأيللت تعللالى قللوله وكللذلك)لل 117(ص ) [اليللة: هللواه إل
ًا بانهمهور أحبارهم : ( اتخذوا تعالى قوله ] وكذلك23الجاثية: دون مللن أربابلل

التوحيللد، حقيقللة علللى لةادلا النصوص، من ذألك ]وغير31[التوبة: ) الية الله
ثلثللة لكللم : قللرر محمللد خالشي أن رسإالتك، في ذأكرت، ما مضمون هو الذي

ديللن حقيقة هو وهذا والبراء، والولء لوهية،ألا وتوحيد الربوبية، توحيد أصول،
. السإلما

ول ؛ والعمللل العللم، : مللن تضللمنت مللا واطللب للفاظ،ا هذه عند قف نولك
تجللد الطللاغوت، مثللل منهمللا مسللمى كل على تقف نكأ ا: إل العلم في يمكن

عنللد قللف كذلك ؛ رئايسهم والشيطان ذأراع، وأبا ،عروعري والمويس، سإليمان،
ًا والعبللاد، العلمللاء، تجدهم منهم، الرباب بمخالفللة أفتللوك إن كللان، مللن كائانلل
. فأطعتهم منهم جهل ولو الدين،

ًا لهلا دون من يتخذ من الناس : ( ومن تعالى قوله ككذل كحب يحبونهم أنداد
وأبنللاؤكم آبللاؤكم كللان إن ل( قلل:  تعللالى قللوله ] يفسرها165) [البقرة: الله

أه اتخللذ مللن : ( أفرأيللت تعالى قوله ] كذلك24: التوبة: ) [الية وإخوانكم إلهلل
ًا وأكثرها وأضرها، قبلها، مما : أعم ه] وهذ23) [الجاثية: هواه ولكللن ؛ وقوعلل

هبللل، إل المعبللودة، اللهللة مللن يعللرف : مللا مللانزلا لهللأ مللن وكللثير أظنك،
 : أن عرف فهمه، جاد فإن ؛ ومناة والعزى، واللت، ً،ونسرا ويعوق، ويغوث،

؛ ونحوهللا والحجر، والشجر، البشر من اليوما، المعبودة المقامات)لل 118(ص
 منها ونحوهم حديدة، وأبو وإدريس، شمسان، مثل
ومع ؛ ورسإوله الله دين تعلم عن والعراض ،ةلوالغف الجهل، به أثمر : ما هذا
التوحيد، يعرفون وعيالهم، تحرمه، بنيا : إن يسموال شيطانكم لكم يقول هذا

ً . رجالهم عن فضل
ًاوأي أله ل معنى : تعلم ض ّ إ فأحضللر منللي، ذألللك اسإللتغربت فللإن بدعللة، الله إل

عنلله برونعللي تراهم هل القبر، في عنه يسألون : عما واسإألهم جماعة، عندك
ًا ًا لفظ فللإن ؛ لللك أقللول مللا هللذا ؟ والعمل بالعلم بوالوط اذأإ ؟! فكيف وتعبير
ديللن فللي والعمل العلم من فاتك ما على صدق، روعة : ارتعت شيء لك بان

؛ جماعتللك تجهيلنللا مللن ،رسإللالتك فللي ذأكللرت التي روعتك من أكبر السإلما،
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الللله رسإول به جاء امع أعرض من جزاء : أي حق قوله حاشية حق هذا ولكن
سإللنة أربعين من ريبق له بمن فكيف السإلما، دين من وسإلم عليه الله صلى
ّد ويبغضه ورسإوله الله دين يسب ؟!  أمكن مهما عنه ويص

وجللادل ينللك،د عللن : أحللب للله وقيللل الباطللل، دينه في التمرد عن عجز افلم
الللله ديللن وهلل ،الوهاب عبد ابن عليه الذي هذا أن أقر حجته، وانقطعت دونه،

 : فالذي له قيل ؛ ورسإوله
: هللذا يجتمللع كيف ؛ ورسإوله الله دين و: ه قال ؟ ةمرح لهأ عليه)لل 119(ص

مللن الطللائافتين بيللن عديللدة، بجماعللات ؟! فكيللف واحد رجل قلب في وهذا،
ً إن ؟! حللتى معروف هو ام عديدة، سإنين الختلف السلليف : شللهر منهللم كل

ويطعللن دينلله، صحة يدعى منهم وكل طويلة، ةدم الحرب واسإتمر دينه، دون
يللننيد لهللأ القلللوب، ومللوت الفهللم، سإللوء مللن بللالله ! نعللوذأ الخللر دين في

: يتصللوران هللذا ومع دينه، صحة على منهم كل يقتتلون، وطائافتان مختلفين،
فكيللف عظيللم، بهتللان هذا سإبحانك الجنة، به دان من يدخل صحيح، دين الكل

؟! بصير والناقد
ًا عليك، الله فرض لما سإمعك ألق:  لجر فيا تضمنتاه وما الشهادتان، خصوص
مللانزلا لهللأ عليلله كللان ومللا والفطللرة، بللاللفظ تغتر ول والثبات، نفيال من

الللله أن : معرفللة العباد على الله فرض ما أهم : أن فاعلم ؛ فتهلك والمكان،
ملن حق ما:  رظفان هذا تفرع اذأإف ؛ بإرادته ومدبره، ؛ ومليكه شيء كل رب
والرجللاء، والخللوف، ،والتعظيم والجلل، بالمحبة بالعبودية، عليك صفاته هذه

الصلللة فللرض قبللل وذألللك ونهيلله، لمره والخضوع، : للذل المتضمن والتأله،
ألهيتلله، معرفة إلى بها ليرتقوا ربوبيته، بتقرير عباده، : يعرف ولذلك والزكاة، آ

ًا ده،مرا على عبادته مجموع هي التي ًا، نفي ًا وإثبات ً علم ً جملة وعمل . وتفصيل
ًا وقال) 120(ص :  الله رحمه الوهاب، عبد بن محمد لشيخ: ا أيض
ًا أرسإللل لما الله : أن الولى مسائال، خمس تعرف : أن عليك اجبالو محمللد

قوله بها، الله أرسإله كلمة أول : أن الحق ودين بالهدى ملوسإ عليه الله صلى
) : ( فأنللذر قللوله ) ومعنللى فكللبر وربللك فأنللذر، قللم المدثر، هايأ : ( يا تعالى
ًا، يجعلونه وكانوا بالله، الشرك نع النذار مللع تعللالى، الله إلى به يتقربون دين

. معصية هأن ويعلمون يحصى، ل ما والفواحش، الظلم، من يفعلون أنهم
ًا فهم فمن ًا فهم إلللى بلله قربللونتي الذي دينهم عن بالنذار أمره الله : أن جيد

الللذي الشللرك وعللرف ،والخللوات المهللات نكاح أو الزنا، عن النذار قبل لله
ًا العجللاب، العجب رأى يفعلونه، شللرك دون شللركهم أن عللرف : إن خصوصلل

ًا ربلله دعللا رضلل نسانإلا  مس : (وإذأا تعالى لقوله اليوما، الناس من كثير منيبلل
ًا لللله وجعللل قبل من إليه اويدع كان ما نسي منه نعمة لهّوخ اذأإ ثم إليه أنللداد

ً بكفرك تمتع قل سإبيله عن ليضل ] .8النار) [الزمر: أصحاب من نكإ قليل
الدين : إخلص هو الذي بالتوحيد، أمرهم الشرك، عن أنذرهم لما : أنه انيةالث
وليللس بالخلص، : عظمه ) يعني فكبر : ( وربك تعالى هلقو معنى وهو ؛ لله
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نسللانإلا فرع اذأإف المدينة، ّفي إل يشرع لم فإنه وغيره، ناذأأال تكبير المراد
، الخلص ثوب سبل اذأإ إل ينفع ل الشرك كتر نأ: 

ًا الخلص وفهم)لل 121(ص ًا، فهم مللن النللاس، مللن كللثير عليه ما وعرف جيد
: إن النصللارى قال كما لهم : نقص الصالحين دعوة تركو الخلص، أن ظنهم

ًا . تعالى الله مع يعبد ليس ورسإوله، الله عبد أنه ذأكر امل عيسى، يشتم محمد
ًا السإللما، غربلة رف: علل هذا فهم فمن فعلل ملا بقلبله، أحضلر : إن خصوصلل

مللن وتكفيرهللم المسألة، هذه لهأ معاداة من العلماء، من أنهم يدعون الذين
؛ اهللوأمثال الكللواز، وقبة ؛ وأمثالها طالب، أبي قبة عباد مع وجاهدهم، بها، دان

: إنهللم ونويقوللل ؛ عليلله هللم مللا لتركنللا وأموالنللا، دمائانا، : بحل لهم وفتواهم
علمت ما ذأهنك، في بإحضارك إل قبلها، والتي هذه، تعرف فل دينكم، ينكرون

: تعللرف فحينئللذ ؛ المشللركين مع فعلوا وما المسألة، هذه لهأ مع فعلوا أنهم
يعرفللونه، وفرعللون، ،سيلللإب فللإن المعرفللة، بمجللرد ليللس السإلللما، دين أن

بلذلك : العمل هو السإلما، انموإ أبناءهم، يعرفون كما يعرفونه اليهود، وكذلك
. هذا في والبناء الباء، مولة وترك والبغض، . والحب

ليصللدق إل الرسإللول، يرسإللل لللم سإللبحانه، الله : أن بقلبك تحضر : أن الثةالث
مللن أنلله يللدعي مللن إقللرار:  تملأتلل اذأإف ؛ ويعصى ليكذب، يرسإله ولم ويتبع،

الخوارج، من فهو فيه، دخل من نلك ورسإوله، الله دين وأنه بالتوحيد، العلماء
 عنه الناس وصد وسإبه، أبغضه، ومن دماؤهم، تحل الذين
: ليللس وقللولهم شللرك،لبا إقراهللم وكللذلك الحق، على الذي فهو)لل 122(ص

مللن وأن بللاب،قلا لهللأ مللع المعللروف، : الجهاد جهادهم بل نعبدها، قبة عندنا
. ودمه ماله حل فارقهم،

فللي اجتمللع : أنلله وعللرف ينبغي، كما الثالثة ألةمسال هذه نسانإلا عرف افإذأ
ًا ولو قلبه ًا، يوم ورسإللوله، الللله ديللن التوحيللد : أن كلمهللم قبللل قلبه أن واحد

ولكنهللم الشرك، هو باب،قلا لهأ عليه ما وأن وعداوته، بغضه، من بدال ولكن
هللذه فاجتمللاع يفعلون، : إنهم يقول ول الحق، على وهم العظم، ادوسلا هم
الللله قللدرة أعظللم : مللن فهللي الجنللون، مللن أبلغ أنها مع القلب، في دادأضال

نفسلله، عللرف فمللن ؛ وبنفسللك بللالله، يعرفللك مللا أعظللم : مللن وهي تعالى،
قلللب فللي اجتمعللا الضللدين هللذين أن تملللع اذأإ فكيف أمره، تم ربه، وعرف
. سإنة عشرين من أكثر وأمثالهما ؟ وحيوان ؟ صالح

(ولقللد وسإلللم عليلله الللله صلللى رسإللوله على أنزل لهال أن تعلم : أنك ابعةالر
مللن ولتكللونن عملللك ليحبطللن أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي

واحدة، مرة فعل أو كلمة، قول على راوده، أنهم مع] 65الخاسإرين) [الزمر:
أعظللم : أن تفللرع اذأإ بل ترى، فقد السإلما، إلى همدوقي ذألك : أن ووعدوه

لهللا، كراهيتلله مللع الشللرك، كلمللة يقللول لللو حسنات، همثروأك خلص،إلا لهأ
. الخاسإرين من وصار عمله، : حبط السإلما إلى بها غيره ليقود
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أو تجللارة، لجللل كلمللة، بمللائاه وتكلللم منهم، أنه أظهر بمن فكيف)لل 123(ص
عليلله الللله صلللى النبي منعوا كما الحج، من لموحدونا عمن لما يحج، أنه لجل

ًا هللذا فهللم فمللن مكللة، الللله فتح ىحت وأصحابه، وسإلم ًا، فهملل للله انفتللح جيللد
هللذه عرفللت إن ولكلن ؛ الشللرك وقدر عزجل، الله عند التوحيد : قدر معرفة

ًا سإنين أربع بعد مللن الفطللرة : أن تعرف كما التامة، المعرفة أعني لك، فنعم
 اختياره بغير ولو ت،جرخ اذأإ الكامل، الوضوء قضتن لالبو
ل كله، به جاء بما اليمان فرض وسإلم عليه الله صلى ولالرسإ : أن امسةالخ

ًا، كافر فهو ببعض، وكفر ببعض، آمن فمن فيه، تفريق اليمللان من لبد بل حق
ًا ويترك ويصوما، يصلي من الناس من : أن تفرع اذأإف كله، الكتابب مللن كثير
،عهاتبللا ينبغللي الذي هو ذألك أن ويزعمون المرأة، يورثون ل لكن محرمات،لا

علدة ينكللر أو ذأللك، قلللوبهم أنكرت عادتهم، ويخلف عندهم، أحد يورثها لو بل
بيللوتهن من تخرجوهن : ( ل تعالى الله بقول علمه مع زوجها، بيت في المرأة

بيت في تركها أن زعميو] 1) [الطلق: مبينة بفاحشة يأتين أن إل يخرجن ول
: التحيللة وأنكللر ؛ فعلله غللينبي : الللذي هللو عنلله، إخراجها وأن يصلح، ل زوجها

ًا شرعه، الله أن معرفة مع بالسلما، يكفللر، فهللذا ألفها، لما الجاهلية لتحية حب
مثللل الفرض، ترك أو المعصية، عمل من بخلف ،ضببع وكفر ببعض آمن لنه

/ هللو الللله، أمللر وأن مخطيللء، أنلله اعترافه مع ،لدينالوا بر وترك الزنا، فعل
. الصواب

النللاس عنللد فإن عليها، لتحذو الثلث، بهذه لك مثلت أني.  مواعل)لل 124(ص
: مللا عنللدهم المعللروف وصلار القللرآن، فللي اللله حد ما يخالف كثير، هذا من

،هعليلل لنكللروا العللادة، ويللترك الللله، ذأكر ما أحد يفعل ولو أهليهم، عند وهفأل
ذأكللر ابملل وإيمانه بالخطأ، اعترافه مع يترك، أو يفعل من بخلف واسإتسفهوه،

.  الله
ًا الناس على ما أشد من الخامسة، المسألة هذه : أن لمواع وقتنللا، في خطر

. أعلم والله السإلما، غربة بسبب
ًا لاوق)لل 125(ص ّدس الوهللاب، عبللد بللن محمللد : الشيخ أيض روحلله، الللله قلل

نللبيه، ومعرفللة الللله، : معرفللة وهو ؛ : العلم الولى سائال،م عأرب علينا ويجب
؛ إليلله : الللدعوة الثالثللة ؛ بلله : العمللل الثانيللة ؛ بالدلللة السإلللما نديلل ومعرفة
:  تعالى قوله والدليل فيه، الذأى على : الصبر الرابعة

 الرحيم الرحمن لهلا بسم
وتواصللوا الصالحات اولموع آمنوا الذين إل خسر، يفل نسانإلا إن لعصر،( وا

الللله أنللزل مللا لللو تعللالى، هالل رحمه الشافعي، ) قال بالصبر وتواصوا بالحق
: تعللالى الللله رحملله البخاري، وقال ؛ لكفتهم السورة هذه إل خلقه على حجة
أللله ل أنلله : ( فللاعلم تعالى قوله والدليل والعمل، القول قبل : العلم باب ّ إ إل
. والعمل القول قبل بالعلم، ] فبدأ19مد:حم) [ لذنبك واسإتغفر الله
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المسللائال، هللذه تعلللم ومسلللمة، مسلللم كل على بيج : أنه الله رحمك ماعل
. بهن والعمل

فمللن رسإللولً، إلينللا أرسإللل بل هملً، يتركنا ولم ورزقنا، خلقنا الله : أن ولىال
رسإلللناأ ا: ( إنلل تعالى قوله والدليل النار، دخل عصاه ومن الجنة، دخل أطاعه
ً إليكم ًا رسإول فرعللون صللىفع رسإللولً، فرعللون إلى أرسإلنا كما عليكم شاهد

ًا فأخذناه الرسإول  أخذ
ً) 126(ص ].16-15) [المزمل: وبيل

ول قللرب،م ملللك ل عبللادته، في أحد معه يشرك أن يرضي ل الله : أن انيةالث
ً مرسإل، نبي فل لللله جداسمال : ( وأن تعالى قوله والدليل ؛ غيرهما عن فضل

ًا الله مع تدعوا ].18) [الجن: أحد
الللله حللاد مللن مللوالة لله تجللوز ل اللله، ووّحد الرسإول، عأطا من : أن الثةالث

ًا تجد : ( ل تعالى قوله والدليل قريب، أقرب كان ولو ورسإوله، يؤمنللون قوملل
أو مهءاأبنلل أو آباءهم كانوا ولو ورسإوله الله حاد من يوادون الخر واليوما للهاب

نللهم بلروح وأيلدهم اليملان قللوبهم فلي كتللب أولئلك عشليرتهم أو إخللوانهم
ورضللوا عنهللم الللله رضي فيها خالدين النهار تحتها من تجري جنات ويدخلهم

] .22مجادلة:ل) [ا المفلحون هم الله حزب إن أل الله حزب أولئك عنه
ًا الللله دبعت أن إبراهيم، ملة الحنيفية :أن لطاعته الله أرشدك ماعل للله مخلصلل

خلقللت : (ومللا تعالى الق كما لها وخلقهم الناس جميع الله أمر وبذلك الدين،
ّ والنس الجن وأعظللم : يوحدون يعبدون ]ومعنى56: ليعبدون) [الذاربات إل

الشللرك عنلله نهللى مللا وأعظم بالعبادة، الله دإفرا وهو التوحيد، به الله أمر ما
بلله تشللركوا ول الللله : (واعبللدوا تعللالى قوله ليلوالد ؛ معه غيره : دعوة وهو

ًا) [ النساء   ]26:  شيئ
معرفتهللا النسان على يجب التي الثلثة، الصول لك: ما ليق اذأإف )127(ص

ًا ،ونبيه ودينه ربه، العبد : معرفة فقل ؟  وسإلم عليه الله صلى محمد
لعللالمينا عجميلل ورب ربلاني، اللذي اللله ربلي : فقلل ربك : من لك قيل افإذأ

لله الحمد: (  ىتعال قوله والدليل سإواه، معبود لي ليس معبودي، وهو بنعمه،
. العالم ذألك من واحد . وأن عالم الله سإوى ما ) وكل العالمين رب
: آيللاته ومللن ؛ ومخلوقاته هبآيات : أعرفه فقل ؟ ربك عرفت : بم لك قيل اوإذأ

ومللن السللبع، : السللماوات هتامخلوق ومن والقمر، والشمس، والنهار، الليل،
: (ومللن تعللالى قللوله والدليل ؛ بينهما وما فيهن ومن السبع والرضون فيهن،

واسإللجدوا للقمللر ول للشمس تسجدوا ل والقمر والشمس والنهار الليل آياته
الللذي الللله ربكللم : (إن تعللالى تعبللدون) وقللوله هإيا كنتم إن خلقهن الذي لله

الليللل يغشللي العللرش علللى اسإتوى ثم ياماأ تةسإ في والرض السموات خلق
ًا يطلبه والنهار الخلللق للله أل بأمره مسخرات والنجوما قمرالو والشمس حثيث
] 54:  العالمين) . [ العراف رب الله تبارك والمر
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الللذي ربكم اعبدوا الناس أيها : ( يا تعالى قوله والدليل : المعبود، هو رب،وال
الللله تجعلللوا : ( فل تعللالى قوله ) إلى تتقون مكلعل قبلكم من والذين خلقكم
ًا  الله رحمه كثير ابن ) قال22-21 لبقرة) (ا تعلمون وأنتم أنداد
. للعبادة المستحق هو الشياء، لهذه : الخالق تعالى) 128(ص
ومنلله الحسللان واليمللان : السإلللما، مثللل بهللا، الللله أمللر التي العبادة واعوأن

والخشللية، والخشللوع، والرهبللة، والرغبللة، التوكللل،و ءوالرجا والخوف الدعاء
مللن ذألللك وغيللر والنذر، والذبح، والسإتغاثة، والسإتعاذأة،، ة،والسإتعان والنابة،

فل لللله المسللاجد : ( وأن تعالى قوله والدليل بها، الله أمر التي العبادة أنواع
ًا الله مع تدعوا ] 18 ) [الجن أحد
ًا ذألك من صرف فمن : تعالى قوله والدليل ؛ كافر مشرك فهو له،لا لغير شيئ

يفلللح ل إنلله ربلله عنللد حسابه فإنما به له برهان ل آخر ًإلها الله مع يدع ( ومن
] 117:  ). [ المؤمنون الكافرون

ربكللم : ( وقللال تعللالى قللوله يلل" والللد العبللادة مخ : " الدعاء الحديث وفي
جهنللم سإلليدخلون دتيابللع عللن يسللتكبرون الللذين إن لكللم اسإللتجب ادعللوني

الشلليطان ذألكلم نمللا ( إ: تعلالى قلوله الخوف  ] ودليل60:  داخرين) [ غافر
]175:  عمللران ) [ آل مللؤمنين كنتم إن وخافون تخافون فل أولياءه يخوف  
ً فليعمللل ربلله لقاء يرجوا كان : ( فمن تعالى قوله الرجاء ودليل ًا عمل صللالح

ًا ربله بعبادة يشرك ول : تعلالى قلوله التوكللل  ] ودليلل110 فالكهلل) [  أحلد
: ( ومللن تعالى ] وقوله23:  )[ المائادة نينؤمم كنتم إن فتوكلوا الله ( وعلى
والرهبللة، الرغبللة  ] ودليللل3:  ) [ الطلق حسللبه فهللو الللله علللى يتوكللل

ًا ويدعوننا الخيرات في يسارعون كانوا : ( إنهم ىلتعا قوله والخشوع،  رغب
ًا) 129(ص ] 90:  ) [ النبياء خاشعين لنا نوااكو ورهب
] ودليل150 )[ البقرة واخشوني تخشوهم افل: (  تعالى قوله الخشية يلودل

] ودليللل54 )[ الزمللر للله وأسإلللموا ربكللم إلللى : ( وأنيبللوا تعللالى قوله النابة
اذأإ :" الحللديث ) وفللي نسللتعين وإيللاك نعبللد : ( إيللاك تعللالى هقللول السإتعانة

الفلللق بللرب أعوذأ ( قل تعالى قوله السإتعاذأة " ودليل اللهب نفاسإتع عنتتسإا
تسللتغيثون : ( إذأ تعللالى قللوله السإللتغاثة ( ودليل )، الناس برب ذأعوأ ( قل )،

 ] 9 ) .[ النفال لكم فاسإتجاب ربكم
رب لللله وممللاتي ومحيللاي ونسكي صلتي إن قل : ( تعالى قوله الذبح يلودل

عليه الله صلى قوله السنة ] ومن163-162 مااعن)[ ال له شريك ل العالمين،
ه لغير حذأب من الله : " لعن وسإلم : ( يوفلون تعلالى قلوله النلذر " ودليلل الل
ًا ويخافون بالنذر  ] 7 نسانإلا ) .[ مستطيرا شره كان يوم

بالتوحيللد، لللله السإتسلللما وهللو بالدلللة، السإلللما يللند : معرفة الثاني صلال
: السإلما، مراتب ثلث وهو وأهله، الشرك من والبراءة ،ةعبالطا له والنقياد

والدليل : خمسة السإلما فأركان أركان، لها مرتبة وكل ؛ إحسانالو واليمان،
ىصللل الللله رسإللول : قللال قال عنهما، الله رضي عمر ابن : حديث السنة من
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ألله ل أن شللهادة خمللس، على السإلما : " بني وسإلم عليه الله وأن لللله،ا ّ إل إ
ًا بيللت حللجو رمضللان، وصللوما الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقاما الله، رسإول محمد

 اسإتطاع من الحراما، الله
ًا السإلما غير يبتغ : ( ومن تعالى قوله والدليل سإبيلً، إليه) 130(ص فلن دين
 ]85 عمران ) [ آل الخاسإرين نم خرةآلا في وهو منه يقبل
أللله ل أنلله الللله ده: ( شلل تعالي قوله الشهادة يلودل وأولللوا والملئاكللة هللو إل إ

ًا العلم : ] ومعناهللا18 عمران ) [ آل الحكيم العزيز ّهو إل ألهإ ل بالقسط قائام
أله : ل الثبات من النفي وحد ؛ الله ّ إل بحق معبود ل ًا إ مللن يعبللد ما جميع نافي

ًا الله إل الله، دون ل أنلله كمللا عبللادته، فللي له شريك ل وحده، لله العبادة مثبت
. ملكه في له شريك

إننللي وقللومه لبيلله إبراهيللم قللال : ( وإذأ الىتع قوله يوضحها الذي سيرهاوتف
: ( قللل تعالى ] وقوله27-26 ) [ الزخرف فطرني الذي إل تعبدون، مما براء

نشلرك ول اللله إل نعبد ل أن وبينكم بيننا سإواء كلمة إلى تعالوا باتكلا لهأ يا
ًاش هب  ] 64 عمران ).[ آل يئ

ًا : أن شهادة يلودل مللن رسإول جاءكم : ( لقد عالىت قوله الله، رسإول محمد
)[ التوبللة رحيللم رؤوف بللالمؤمنين عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم

ًا أن شهادة  ] ومعنى128 وتصللديقه أمللر، فيمللا : طللاعته الللله سإللولر محمد
. شرع بما إل الله يعبد ل وأن ،رجزو نهى عنه ما واجتناب أخبر، فيما
ليعبللدوا إل أمروا : ( وما تعالى قوله توحيد،ال وتفسير والزكاة، الصلة، يلودل
 ويقيموا حنفاء الدين له مخلصين الله
]،5:  ) [ البينللة ةمللالقي ديللن وذألك الزكاة ويؤتوا الصلة)لل 131(ص ودليللل  

علللى كتللب كمللا الصياما عليكم تبك اآمنو الذين أيها : ( يا تعالى قوله الصياما
: تعللالى قللوله الحللج ودليللل]لل 183 ة)[ البقللر تتقللون لعلكم قبلكم من الذين
ً إليه اسإتطاع من البيت حج الناس على ( ولله غنللي الللله فإن كفر ومن سإبيل

] 97 ناعمر ). [ آل العالمين عن
الللله، ّ إل ألللهإ ال قول أعلها شعبة وسإبعون بضع وهو : اليمان، الثانية رتبةالم

: سإللتة، وأركللانه إيمان،ال من شعبة والحياء الطريق، عن الذأى إماطة وأدناها
وشللره خيللره والقللدر ، الخر واليوما ورسإله، وكتبه، وملئاكته، بالله، تؤمن أن

. الله من كله
والمغللرب المشللرق قبللل وجوهكم تولوا أن البر : ( ليس الىعت قوله دليلوال

) [ البقللرة والنللبيين والكتللاب والملئاكة الخر واليوما بالله نمآ من البر ولكن
] 49 [القمر )، بقدر خلقناه شيء كل : ( إنا تعالى قوله القدر للي]ود177

لللم فللإن تراه، كأنك الله تعبد : أن وهو واحد، ركن : الحسان، الثالثة رتبةالم
والللذين اتقللوا لللذينا عم الله : ( إن تعالى قوله والدليل يراك، فإنه تراه، تكن
وهو الله إلى وجهه مسلي : ( ومن تعالى ] وقوله128 )[ النحل محسنون هم

] 22 ) [ لقمان الوثقى بالعروة اسإتمسك فقد محسن
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) اجدينسللال فللي وتقلبللك تقوما، حين يراك : ( الذي تعالى وقوله)لل 132(ص
منلله اولللتت ومللا شأن في تكون : ( وما تعالى  ] وقوله219-لل 218 [ الشعراء

ًا عليكللم كنللا إل عمللل مللن تعملللون ول قللرآن من ) . يللهف تفيضللون إذأ شللهود
] 61 [ يونس

الله رضي عمر عن السلما، عليه المشهور جبريل : حديث السنة من دليلوال
دخللل إذأ وسإلم عليه الله صلى لهلا رسإول عند جلوس نحن : " بينما قال عنه،
السللفر، أثللر عليلله يري ل لشعر،ا دسإوا شديد الثياب، بياض شديد رجل، علينا

ركبلتيه فأسإلند وسإلم عليه الله صلى بيالن عند جلس حتى أحد، منا يعرفه ول
؟ السإلللما عللن : أخبرني محمد يا فقال فخذيه، على كفيه ووضع ركبتيه، إلى
ًا وأن الللله، ّ إل ألللهإ ل أن تشهد : أن قال الصلللة، وتقيللم الللله، رسإللول محمللد

ً إليه اسإتطعت إن الحراما، البيت وتحج رمضان، وماوتص الزكاة، وتؤتي ؛ سإبيل
. ويصدقه : يسأله، له عجبنا ف" صدقت قال
ورسإللله، وكتبلله وملئاكته، بالله، تؤمن : أن قال ؟ اليمان عن : " أخبرني قال

الحسان عن أخبرني قال ؛ : صدقت قال ؛ وشره خيره والقدر ، الخر واليوما
: صللدقت قللال ؛ يراك فإنه تراه، تكن لم فإن تراه، نكأك الله تعبد : أن قال ؟

: قللال ؛ السائال من بأعلم عنها المسؤول : ما قال ؟ ساعةال عن أخبرني قال
،العللراة الحفللاة، تللرى وأن ربهللا، المللة تلللد : أن قللال ؟ أماراتهللا عن أخبرني
 الشاء، رعاء العالة،

الللله صلللى النبي فقال ،ًاملي فلبثنا " فمضى البنيان في يتطاولون)لل 133(ص
: قللال ؟ أعلللم ورسإللوله الله ناقل ؟ السائال من : أتدرون عمر " يا وسإلم عليه
" . دينكم أمر يعلمكم أتاكم جبريل هذا
بللن حمللدم:  وهللو وسإلللم، عليه الله صلى محمد نبيكم : معرفة الثالث صلال

مللن وقريللش قريللش، مللن وهاشللم هاشللم، بللن المطلللب، عبللد بللن الله عبد
وعليلله نبينللا علللى الخليللل، إبراهيللم بللن إسإللماعيل ذأريللة من والعرب ،برعال

قبللل أربعللون منهللا سإللنة، وسإتون ثلث العمر من وله والسلما، الصلة لأفض
ًا وعشرون وثلث النبوة، مكللة وبلللده بالمللدثر، وأرسإللل بإقرأ نبيء رسإولً، نبي
. المدينة إلى وهاجر

: (يللا تعللالى قللوله والدليل التوحيد، ىلإ ويدعو الشرك، عن بالنذارة الله هبعث
تمنلن ول فلاهجر، والرجلز فطهلر، وثيابلك ر،كبف وربك فأنذر، قم المدثر، أيها

عللن ) ينللذر فأنللذر : ( قللم  ] ومعنللى7-1 فاصللبر) [المللدثر ولربللك تسللتكثر،
( وثيابللك بالتوحيللد : عظملله ) أي فكللبر ( وربللك توحيللدلا إلى ويدعو الشرك،

الصللناما، ) الرجللز فللاهجر ( والرجللز الشللرك عللن الللكأعم طهللر ) أي فطهر
. وأهلها نهام والبراءة تركها، وهجرها

إلللى بلله عللرج العشللر وبعللد التوحيللد، إلللى يللدعو سإللنين، عشللر هذا على أخذ
سإللنين، لثث مكللة فللي وصللى الخمللس، الصلللوات عليلله وفرضللت السللماء،

 إلى بالهجرة أمر وبعدها
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وهي السإلما، بلد إلى الشرك بلد من لا: النتق والهجرة المدينة،) 134(ص
توفللاهم الللذين : (إن تعللالى قللوله دليلالللو السللاعة، تقللوما أن إلللى : باقيللة
الرض فللي مستضللعفين كنللا قللالوا كنتللم فيللم قالوا أنفسهم ظالمي الملئاكة

وسإللاءت جهنللم مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسإعة هالل أرض تكن ألم قالوا
ول حيلة يستطيعون ل والولدان والنساء الرجال نم ينالمستضعف إل مصيرا،
ًا الللله وكللان عنهللم يعفللو أن الللله عسللى لئكأوف سإبيلً، يهتدون غفللورا) عفللو

]99 - 97 [ النساء
) فاعبللدون يافإيلل واسإللعة أرضللي إن آمنللوا الللذين عبللادي : ( يا تعالى لهوقو

فللي ليللةا ههللذ نللزول : سإللبب تعالى الله رحمة البغوي ] قال56 [ العنكبوت
علللى والدليل ؛ نماالي باسإم الله ناداهم يهاجروا، لم بمكة، الذين المسلمين،

تنقطللع حللتى الهجللرة " لنقطللع وسإلم عليه الله صلى قوله السنة من الهجرة
" . مغربها نم الشمس تطلع حتى التوبة تنقطع ول التوبة

والحج، والصوما، ،ةاكالز مثل السإلما، شرائاع ببقية : أمر بالمدينة اسإتقر افلم
شرائاع من ذألك وغير نكر،لما عن والنهي بالمعروف، والمر والجهاد، والذأان،
باق، ودينه وسإلم عليه الله صلى وتوفي ؛ سإنين عشر هذا على أخذ ؛ السإلما

دل الللذي والخيللر منلله، ّحللذرها إل شر ول عليه، ةالم دل إل خير ل دينه، وهذا
: الشللرك عنه حذر الذي والشر ؛ ويرضاه الله يحبه ما عوجمي : التوحيد، عليه
. ويأباه الله رههيك ما وجيمع بالله،

 جميع على طاعته الله وافترض كافة، الناس إلى الله هبعث
النللاس أيهللا يللا : ( قل تعالى قوله والدليل والنس، الجن الثقلين،)لل 135(ص
ًا) [ العللراف إليكللم الللله رسإللول إنللي الللدين، بلله الللله لملل ] وأك158 جميعلل

: تعالى قوله والدليل
ًا السإلما لكم ورضيت نعمتي عليكم متتموأ دينكم لكم أكملت يوما( ال  ) دين

: ( إنللك تعللالى قللوله وسإلللم عليه الله صلى موته على  ] والدليل3 [ المائادة
] 30 ) .[ الزمر ميتون وإنهم ميت

نعيللدكم وفيهللا خلقناكم هانم : ( تعالى قوله والدليل يبعثون، واتام اذأإ ناسوال
ًا الرض من أنبتكم الله: ( و  ] وقوله55 )[ طه أخرى تارة نخرجكم ومنها نبات

ًا ويخرجكم فيها يعيدكم ثم ٍء]18-17 )[ نوح إخراج محاسإللبون، البعللث وبعد  
ًا إن بأعمالهم، ومجزيون ًا وإن فخير، خير : تعللالى قللوله والللدليل فشللر، شللر
)[ النجلم بالحسللنى أحسللنوا الللذين ويجللزي عملوا بما أسإاءوا الذين ( ليجزي

لن أن كفروا الذين : ( زعم تعالى قوله والدليل ر،كف بالبعث كذب  ] ومن31
) يسللير الللله علللى وذألللك عملتللم بمللا لتنببللؤن ثم لتبعثن وربي بلى قل يبعثوا

 ] 7 تغابنل[ ا
ًر: (  ىتعال قوله والدليل ومنذرين، : مبشرين الرسإل جميع الله سإلوأر سإللل

165 لنساء)[ ا الرسإل بعد حجة الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين
خللاتم وهللو وسإلللم عليلله الللله صلى محمد وآخرهم السلما عليه نوح ] وأولهم
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رجالكم من أحد أبا محمد كان ما ( : تعالى قوله والدليل بعده، نبي ل النبيين،
 ] .40 حزابالنبيين) [ ال وخاتم الله رسإول ولكن
: ( إنللا لىتعللا قللوله السللما، عليله نلوح أولهلم أن : على والدليل)لل 136(ص

أمللة  ] وكل163 ) [ النساء بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا
عللن وينللاهم الللله، بعبادة يأمرهم مد،حم إلى نوح من لً،وسإر هايلإ الله : بعث
ً أمللة كللل فللي بعثنللا قدلو: (  تعالى قوله والدليل الطاغوت، عبادة أن رسإللول
 ] .36 لنحل[ ا)  الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا

ابللن قللال بللالله، واليمللان بالطاغوت، : الكفر العباد جميع على الله ترضواف
مللن حللده، العبللد بلله تجللاوز : مللا تالطللاغو معنللى تعللالى، الله : رحمه القيم

. مطاع أو متبوع، أو معبود،
راض، وهللو عبده ومن الله، لعنه إبليس خمسة، ورؤسإهم، ،ةريكث طواغيتوال

حكم ومن نفسه، عبادة إلى الناس دعا ومن الغيب، علم من ًاشيئ ادعى ومن
الرشللد نيتللب قد الدين في إكراه : ( ل تعالى قوله والدليل ؛ الله أنزل ما بغير
) وثقىاللل بللالعروة اسإتمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن الغي من

أللله ل : معنللى  ] وهذا256 [ البقرة المللر أس" ر:  الحللديث وفللي الللله، ّ إل إ
أعلللم، " والللله الللله سإبيل في الجهاد سإنامه وذأروة الصلة، وعموده السإلما،

 وصحبه آله وعلى محمد، على الله وصلى
ًا وقال)لل 137(ص : تعللالى الللله رحملله الوهللاب، عبللد بللن : محمد الشيخ أيض
بالطللاغوت، الكفللر عبده على تعالى الله أوجب ما أول : أن للها كرحم اعلم
مللن الرشد تبين قد الدين في إكراه : ( ل تعالى قوله والدليل ؛ بالله انواليم
ل الللوثقى ةبللالعرو اسإتمسللك فقللد بللالله ويللؤمن بالطاغوت يكفر فمن الغي

لنا والمتبين يرةكث والطواغيت  ]،256 )[ البقرة عليم سإميع والله لها انفصاما
عبللد ومللن ة،الرشللو وآكللل الجللور، وحللاكم الشلليطان، : أولهللم خمسة منهم

. علم بغير والعامل فرضي،
وأنللزل لجللله، الخلللق الللله خلللق الللذي هللو العبللادة، فللي التوحيد : أن لمواع

لحللد يسللتقيم ل الللذي الدين، أصل وهو لجله، الرسإل وأرسإل لجله، الكتاب
: ( إن تعللالى قللال كمللا غيللره بللالله وأشرك تركه، لمن رفغي ول به، إل إسإلما

 ] .48 ) [ النساء يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به يشرك نأ يغفر ل الله
فهللو ،ةالربوبيلل توحيللد أمللا لوهية،ألا وتوحيد الربوبية، : توحيد نوعان توحيدوال

لخللالقا هالللل بللأن القللرار وهو مسلمين، به يكونوا ولم به، الكفار أقرت الذي
: ( قللل الىتعلل قللوله والللدليل المور، لجميع المدبر المميت، المحيي الرزاق،

الحللي يخرج ومن والبصار السمع يملك أمن والرض السماء من يرزقكم من
أفل فقللل الللله فسيقولون المر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج الميت من

 ] .31 ) ] يونس تتقون
 بأنواعها كلها العبادة إخلص وه: ف لوهيةألا توحيد اوأم
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ّ يدعى فل لله،)لل 138(ص ّ يرجللى اول الله، إل ول بلله، ّ إل يسللتغاث ول هللو، إل
ّ ينللذر ول الكريمات : اليات عليه والدليل عليه، إل يتوكل ذأبللح يذبللح ول للله إل

ّ باترالق : وهللذا ؛ الكريمات اليات ذألك على والدليل له شريك ل وحده له إل
أله ل معنى وه إلهه الله جعل نفم ؛ والمعبود المألوه، هو له، إل فإن الله، ّ إل إ

. المهتدى فهو المخلوقين، من سإواه من دون وعبده وحده،
ًا للله وجعللل وعبللده بغيللره، قاسإيه ومن العبللادة، عاأنللو مللن تقللدما، ممللا شلليئ

آلهللة الله مع اتخذ دقف والنابة، والسإتغاثة، والتوكل، والنذر، والذبح، كالدعاء،
ألها الله مع وأشرك أخرى، فيهللم الله قال الذين ن،كيالمشر من فصار غيره، إ
]48 )[ النسللاء يشلاء لم ذألك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله : ( إن  
ومللأواه الجنللة عليلله الللله حرما فقد بالله يشرك نم : ( إنه الخرى الية وفى
 ]72 ) [ المائادة النار

 (: تعالى قوله والدليل للعبادة فقل ؟ له مخلوق أنت شيء : أي لك قيل ناو
ّ والنس الجن خلقت ماو رزق مللن منهم أريد ( ما : يوحدون ) أي ليعبدون إل

58-56 )[ الذاريات متينلا القوة ذأو الرزاق هو الله إن يطمعون، أن أريد وما
) إحسللانا وبالوالللدين اهإيلل ّ إل تعبللدوا ل أن ربللك : ( وقضللى تعللالى ] وقللوله
] .23 [ السإراء

. قوله والدليل الله، بي ر: فقل ؟ ربك من لك قيل وإن
) مسللتقيم صللراط هللذا فاعبللدوه وربكللم ربللى الله : ( وإن تعالى)لل 139(ص

إلللى فحكمه شيء من فيه اختلفتم وما( :  تعالى قوله آخر ]ودليل26 [ مريم
] .10 )[ الشورى نيبأ هوإلي توكلت عليه ربي الله ذألكم الله
ه تعرفله : بم لك قيل افإذأ : فقلل ؟ سإلواه ملن وند ملن ومعبلودك، ربلك، أن

والقمللر، والشللمس والنهللار والليللل والرض، كالسللماوات وآياته، بمخلوقاته،
ّبكم : ( إّن تعالى قوله يهلع والدليل جسدي، وتصويره لي، وخلقه الذي الله ر

الليللل يغشللي العللرش على اسإتوى مث ماأيا سإتة في والرض السماوات خلق
ًا يطلبه النهار الخلللق للله أل بللأمره مسللخرات لنجوماوا والقمر والشمس حثيث
].54 ) [ العراف العالمين رب الله تبارك والمر

: السإتسلللما هللو والسإلللما ،ماالسإللل : دينللي فقللل ؟ دينللك : مللا لك قيل وإن
) السإلللما الله عند الدين إن: (  ىلتعا قوله عليه، والدليل وحده، لله والنقياد

ًا السإللما غيلر يبتلغ ( وملن ىالتع قوله آخر  ] ودليل19 عمران [آل فللن دينل
قللوله آخللر ] ودليللل85 عمران )[ آل الخاسإرين من الخرة في وهو منه يقبل

السإلللما لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم تأكمل ( اليوما تعالى
ًا  ].31 ) [ المائادة دين
أله ل أن شهادة أولها أركان خمسة عل : مبنى وهو  إ
ًا وأن له،ال ّ إل)لل 140(ص وتقيللم ورسإللوله، عبده وسإلم عليه الله صلى محمد

إليلله اسإللتطعت إن الللبيت وتحج رمضان، شهر وتصوما الزكاة، وتؤتي الصلة،
ً. سإبيل
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والملئاكللة وهلل إل إللله ل أنه الله : ( شهد تعالى قوله الشهادة، : على دليلوال
ًا العلم وأولوا ]8 عمللران )[ آل يللمالحك العزيللز هللو إل إللله ل بالقسللط قائام  

نللزل الللذي : ( تبللارك وتعللالى قللوله ورسإوله، عبده محمدا أن : على والدليل
قللوله آخللر ] ودليللل1 )[ الفرقللان ًارنللذي للعللالمين ليكون عبده على الفرقان

المسللجد إلللى الحللراما المسللجد نم ًاليل بعبده أسإرى الذي : ( سإبحان تعالى
 ]1 إسإراءال[  ) . الية حوله باركنا الذي القصى

للله مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا : ( وما تعالى قوله والزكاة، الصلة، يل،ودل
]5) [ البينة:  القيمة دين وذألك الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا حنفاء الدين

والللدليل : نعللم؟ فقللل ؟ مسلللم كل ىلع عين فرض الصلة : إن لك قيل وإذأ
ًا المؤمنين ىعل كانت الصلة : ( إن تعالى قوله ًا كتاب ]،103 ) [النساء موقوت

: ( خللذ تعللالى قوله فيه، تجب ما ملك من : على عين فرض الزكاة أن ودليل
لهللم سإللكن صلللتك إن عليهللم وصل بها وتزكيهم تطهرهم قةدص أموالهم من

أيهللا : ( يللا تعللالى قللوله : الصللوما، ] . ودليللل103 وبة الت)[ عليم سإميع والله
) تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصياما عليكم بكت آمنوا الذين

]183 [ البقرة
( شلهر لىاتعل قلوله رمضلان، شهر في الصوما أن : على والدليل)ل 141(ص

فمن ناقرالف أو الهدى من وبينات للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي رمضان
]،185) [ البقرة فليصمه الشهر منكم شهد فلي وماالصل أن عللى واللدليل  

مللن البيللض الخيللط لكللم يتللبين حللتى واشللربوا : ( وكلللوا تعالى قوله النهار،
].187البقرة [ الليل) إلى الصياما أتموا ثم الفجر من السإود الخيط

سإللبيل ليللهإ عاسإللتطا مللن الللبيت حللج الناس على : ( ولله : قوله الحج يلودل
تحصللل، تطاعةاسإ ] وال97 عمران )[آل العالمين عن غني الله فإن كفر ًومن
. والراحلة الزاد، ووجود الطريق، وأمن البدن، : صحة شروط بثلثة

وكتبلله وملئاكتلله، الله،بلل تللؤمن أن : هللو فقللل ؟ اليمللان : ومللا لللك قيللل اوإذأ
: تعللالى قللوله ليلدلللاو وشللره، خيللره بالقللدر وتللؤمن الخللر، واليوما ورسإله،

وكتبه وملئاكته بالله منآ كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل بما الرسإول ( آمن
) .285 ( البقرة الية آخر ) إلى ورسإله

تكللن لللم فإن ه،اتر كأنك الله تعبد أن : هو فقل ؟ الحسان : وما لك قيل اوإذأ
هللم والللذين تقللواا نالللذي مللع الللله : ( إن قوله عليه والدليل يراك، فإنه تراه،

].128 ) [ النحل محسنون
. بن وسإلم عليه الله صلى محمد : نبي قلف ؟ نبيك : من لك قيل اوإذأ

وقريش قريش، من وهاشم هاشم، بن المطلب، عبد بن الله، عبد) 142(ص
إبراهيللم، بللن إسإللماعيل ذأريللة مللن والعللرب العللرب، مللن وكنانللة كنانللة، مللن

السلللما الصلة عليهم نوح، ذأرية : من يمهاروإب إبراهيم، نسل من وإسإماعيل
.
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سإللنة، وأربعيللن النبللوة قبللل فيهللا أقللاما مكة، دهبل سإنة، وسإتون : ثلث هعمر
اجر سإلنه، عشلرة ثلث النبلوة، بعلد مكلة فلي وأقلاما : نلبى، وبعدها إللى وه

المدينللة، فللي : تللوفي وبعللدها سإللنين، عشللر الهجللرة بعد فيها ماوأقا المدينة،
ّيهللا : ( يا بالمدثر وأرسإل باقرأ، نبىء ؛ عليه وسإلمه للها تصلوا فيها، ودفن أ
ّدث ّبك فأنذر، قم ر،الم  ] .3-1 )[ المدثر فكبر ور

ًا أن على الدليل : ما لك قيل اوإذأ ؟ وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول محمد
فلللم مثللله، من بسورة يأتوا أن الخلئاق جميع عجزت الذي القرآن، : هذا قيل

اتبعلله، ولمللن للله، وعللداوتهم حللذاقتهم، وشدة فصاحتهم، مع ،كلذأ يستطيعوا
بسللورة فللأتوا عبللدنا علللى نزلنا مما ريب في كنتم : ( وإن قوله هعلي والدليل

]23 )[ البقللرة صللادقين كنتللم إن الللله دون مللن شهداءكم وادعوا مثله من  
أن علللى والجللن النللس اجتمعللت لئللن : ( قل تعالى قوله الخرى، الية وفى

ًا لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتون ل القرآن هذا بمثل وايأت سإراء:ل)[ا ظهير
88. [
خلللت قللد رسإول إل محمد : ( وما تعالى قوله الله، رسإول أنه : على دليلوال
 انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسإل قبله من
ًا الللله يضللر فلللن عقللبيه علللى ينقلللب ومللن أعقللابكم علللى)لل 143(ص شلليئ

: ( محمد تعالى قوله آخر ] ودليل144 عمران )[آل لشاكرينا هالل وسإيجزي
ًا تراهم بينهم رحماء الكفار على أشداء معه الذينو الله رسإول ًا ركع ) [ سإجد
 ] .29 الفتح

ولكللن رجالكم من أحد أبا مدحم كان : ( ما تعالى قوله النبوة، : على دليلوال
نبي أنه على : تدل اليات هذهو] : 40: )[ الحزاب النبيين وخاتم الله رسإول

أنللا إنمللا : ( قللل تعللالى قوله البشر، من هأن : على والدليل النبياء، خاتم وأنه
فليعمللل ربلله لقاء يرجوا كان فمن واحد إله إلهكم امنأ ىلإ يوحى مثلكم بشر
ً ًا عمل ًا ربه بعبادة يشرك لو صالح ] .110 )[ الكهف أحد

ومللا وسإلللم، عليلله الله صلى : محمد ضلهمفأو وآخرهم، : نوح، الرسإل لوأو
ً فيها هللا وبعث : إل المم من أمة من عللن وينهللاهم بالتوحيللد، يأمرهم رسإول

ً أمللة كللل فللي بعثنللا : ( ولقللد تعالى قال كما الشرك، الللله اعبللدوا أن رسإللول
فيهللا خل إل أمللة مللن : ( وإن تعللالى  ] وقللال36 )[ النحل لطاغوتا واجتنبوا

ً نبعللث حللتى معللذبين كنللا : ( ومللا تعللالى ]وقللال24طر:افلل [) نللذير ) رسإللول
للله، شللريك ل وحده بعبادته، الله : توحيد به أمروا ما وأعظم ]،15 [ السإراء
. العبادة في : الشرك عنه نهوا ما وأعظم ؛ له العبادة وإخلص

ًا وقال)لل 144(ص مللا تعللالى، الللله رحمه الوهاب، عبد بن محمد : الشيخ أيض
ًا به الله عثب يالذ عللابه الللذي ومللا ؟ الللدين من وسإلم عليه الله صلى محمد
فأمللا ؟ يعرفللونه أما ؟ اللله ينكلرون وهللل ؟ وأنكللروه عمله، وبني قومه، ىعل

الللله مللع خللذواتي ل وأن للله، شللريك ل وحده الله : عبادة فهو به، أمرهم الذي
ًا والصللالحين، بيللاء،النو الملئاكة، من المخلوقين، عبادة عن ونهاهم ؛ آخر إله
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إل رسإللول من قبلك من ناأرسإل : ( وما تعالي الله قال كما والشجر، والحجر،
بعثنا ( ولقد تعالى  ] وقوله25 ) [ النبياء فاعبدون أنا ّ إل إله ل أنه إليه نوحي

ً أمه كل في  ] وقللوله36 ) [ النحللل الطللاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن رسإول
آلهة الرحمن دون من أجعلنا رسإلنا من قبلك من أرسإلنا نم ئل: ( واسإ تعالى

ليعبدون إل والنس الجن خلقت : ( وما تعالى ] وقوله45 فخر)[الز يعبدون
] .56 )[ الذريات

الرسإللل وأرسإللل ؛ ويوحدوه ليعبدوه، إل الخلق خلق ما الله : أن بذلك علمفلي
. بذلك يأمرونهم عباده، إلى
أن مثللل بللالله، : الشللرك هللو فإنمللا بلله، وكفرنللاهم هم،يلع أنكرناه الذي اوأم

ًا تدعو ًا أو بياء،أنال من نبي تعتكللف أو للله، تنللذر أو له تنحر أو الملئاكة، من ملك
أو ات،جللالحا قضللاء منلله تطلللب أو له، والسجود بالخضوع تركع أو قبره، عند

للللها صلللى الللله رسإللول بلله كفرهم الذي قريش، شرك فهذا الكربات، تفريج
 من أحد يقل لم وإل ؛ هذا عند وقاتلهم وسإلم، عليه
ًا ن أ: الكفار)لل 145(ص ًا، يدبر أو يرزق، أو يخلق، أحد : يقللرون كلهللم بل أمر
ًا تعالى الله قال بذلك، الله يعرفون وهم الله، هو لذلك الفاعل أن عنهللم حاكي

نلملل : ( قللل ] وقللال31 )[ يللونس والرض السللماء مللن يرزقكم من : ( قل
تالسموا خلق من سإألتهم : ( ولئن ] وقال89-84)اليات[  فيها ومن لرضا

 ] .61 والقمر) [العنكبوت الشمس وسإخر والرض
؛ وتكفيرهللم قتللالهم، عللن الكف أوجب ول السإلما، يدخلهم : لم القرار اوهذ
والنبيللاء، الملئاكللة، يعبللدون كللانوا وإنمللا ذأكرنا، فيما اعتقدوا بما رهمفك إنما

همنعبللد : ( ما ويقولون قبورهم، على المصورة والتماثيل والكواكب، لجن،او
) الله عند شفعاؤنا : هؤلء  ] ( ويقولون3 )[ الزمر زلفى الله إلى ليقربونا إل

 ] .18 [يونس
دعللاء ول عبللادة، دعللاء ل دونه، من أحد عىدي أن عن تنهى الرسإل الله ثفبع

كشللف يملكللون فل دونه من زعمتم الذين واعدا : ( قل تعالى وقال اسإتغاثة،
كللان ربللك عللذاب : ( إن قللوله إلللى عبيللدي نتللمأ ) كما تحويل ول عنكم الضر

ًا يللدعون أقللواما : كللان السلللف مللن طائافللة ]قللال57-56) [السإراء: محذور
ًا، المسيح، عبيللدي أنتللم ،كمللا عبيللدي : هؤلء لهم الله فقال لملئاكة،او وعزير
. تخافونه كما عذابي، ويخافون ترجونها، كما رحمتي، يرجون

الللله صلللى الله رسإول قاتلهم الذين ؤلءه : أن المؤمن فرع اذأإ )146(ص
هللؤلء دعللوا وإنمللا ويرجللونه، ويخللافونه، الللله، يعرفون وكفرهم، وسإلم عليه

ًا هذا وصار والشفاعة، للقرب إن فيعللم ذأكرنللا، بمللا معرفتهللم مللع بالله، كفر
ًا كان هللذا، من : التبري عليه الواجب أن وسإلم، عليه الله صلى لوسإللر متبع

والبغللض فعللله، مللن على والنكار عمله، وبمن به والكفر لله، نالدي وإخلص
لكللم تكللان : ( قللد قال كما لله، كله الدين يصير حتى ومجاهدته له، والعداوة
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مللاوم ممنكلل بللرءاء إنللا لقللومهم قالوا إذأ معه والذين إبراهيم في حسنة أسإوة
].4[الممتحنة: ) الية الله دون من تعبدون

" وفي الله في والبغض الله، في : الحب اليمان ىعر : " أوثق الحديث وفي
فللي تصللدق " ول يخالل من أحدكم فلينظر خليله، دين على :" المرء الحديث

أن قبل شيء، عنه كغلب اذأإ وانصحه يكذب، ل من نقله أو سإمعت، ّبما الإ أحد
ًا عليه، ركتن ًا منه، تعرف ممن خصوص ًا للدين، حب ًا عليلله، موافق ،فيلله مجاهللد

. العالمين رب لله والحمد الهادي، والله
أن الللله، رحملله الشلليخ مللن مسعود، بن محمد بن العزيز : عبد المير بوطل

إلللى العزيللز عبللد وأرسإلها هذه، فكتب الدين، أصول في ةزموج رسإالة يكتب
. يتعلموها أن لناسا روأم النواحي، جميع
 الرحيم الرحمن الله بسم) 147(ص
وإمللاما المرسإلللين، سإلليد علللى والسلللما والصلللة المين،لعللا رب لللله مللدالح

الللله وفقكللم : فللاعلموا بعللد . أمللا أجمعيللن وصحبه وآله محمد نبينا المتقين،
: ومسلللمة مسلم كل على الواجب من أن معاصيه، طريق وجنبكم ضيه،المر

. بهن والعمل أصول، ةثاثل معرفة
؟ ربللك مللن المسلللم أيهللا:  كل ليق اذأإف ربه، العبد معرفة : في الول صلال

قوله والدليل وجود، إلى عدما من وخلقني بنعمته، رباني الذي الله فقل. ربي
ّبكم ربي الله : ( وإن تعالى ] أو36) [مريللم: مستقيم صراط هذا فاعبدوه ور

اللدليل فأملا ؛ ومخلوقلاته : بآيلاته فقل ؟ كبر عرفت شيء : بأي لك ليق اذأإ
ل والقمللر والشللمس والنهللار الليللل آياته : ( ومن لىتعا قوله فهو آياته، على

) تعبللدون إياه كنتم إن خلقهن الذي لله واسإجدوا للقمر ول للشمس تسجدوا
الللله ربكللم : ( إن تعللالى قللوله فهو مخلوقاته على ليلدلا امأو ]37:[فصلت

] .54أعراف:لا[ يةآلا ) أياما سإتة في والرض السموات قلخ الذي
واتبللاع وطللاعته، لعبللادته : خلقني فقل ؟ الله خلقك شيء يل:  لك قيل اوإذأ

إنللسلوا الجللن خلقت : ( وما تعالى قوله العبادة، فدليل نهيه، واجتناب أمره،
آمنللوا ذينلا أيها : ( يا تعالى قوله الطاعة، ]ودليل56) [الذاريات: ليعبدون إل

 متنازعت فإن منكم المر وأولي الرسإول وأطيعوا الله أطيعوا
كتللاب ] يعنللي59) [النسللاء: والرسإللول هللا ىلإ فردوه شيء في)لل 148(ص
. نبيه وسإنة الله،
: أمرنللي فقللل ؟ عنه نهاك شيء وأي ؟ به الله أمرك شيء : أي لك قيل اوإذأ

بالعدل يأمر الله : ( إن تعالى هلوق المر ودليل الشرك، عن ونهاني بالتوحيد،
أن يغفر ل الله : (إن تعالى قوله النهي، ل] ودلي90) [الية: النحل: والحسان

بللالله يشرك من ] ( إنه48) [النساء: يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به يشرك
) [المائاللدة: أنصللار مللن للظللالمين ومللا النار ومأواه الجنة عليه هالل حرما فقد
72. [

. السإلما دين معرفة : في الثاني لالص
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والذأعللان، : السإتسلللما، وهللو ؛ السإلما ني: دي فقل ؟ دينك : ما لك قيل افإذأ
قللوله والللدليل وسإلم، عليه الله صلى ورسإوله تعالى الله طاعة إلى والنقياد

غيللر يتبللع ] ( ومللن19عمللران: ) [آل السإلللما الللله عنللد الللدين ن: ( إ تعللالى
عمللران: ) [آل الخاسإللرين نملل خللرةآلا فللي وهللو منلله يقبل لنف ًدينا السإلما

85. [
أله ل أن : شهادة الول ؛ أركان خمسة على ني: مب وهو ًا وأن ّالله، ال إ محمللد

: صللوما . الرابللع ةاالزكلل : إيتللاء . الثللالث الصلللة : إقللاما . الثللاني الله رسإول
ًسإ هإلي اسإتطاع لمن الحراما الله بيت : حج . الخامس رمضان : والسبيل ؛ بيل

, والراحلة الزاد
هللو إل إللله ل أنلله الللله : ( شللهد لىعللات قللوله الشللهادة، فللدليل،)لل 149(ص

ًا العلم وأولوا والملئاكة عمللران: ) [آل الحكيللم العزيز هو إله ل بالقسط قائام
ًا : أن ]ودليل18 مللن أحللد أبا محمد كان : ( ما تعالى قوله الله، رسإول محمد

قللوله الصلة، ] ودليل40) [الحزاب: النبيين وخاتم الله سإولر نولك رجالكم
ًا المللؤمنين علللى كللانت الصلللة ن ( إ: تعللالى ًا كتابلل ]103) [النسللاء: موقوتلل
بهللا يهللمكوتز تطهرهم صدقة أموالهم من : ( خذ تعالى قوله : الزكاة، ودليل
] .103) [التوبة: لهم سإكن صلتك إن عليهم وصل

كمللا الصللياما عليكللم كتللب آمنللوا الذين أيها : ( يا تعالى هلوق : الصوما، يلودل
؟ شللهر : الصللياما لللك قيللل ] وإذأا183) [البقللرة: قبلكم من ينالذ على كتب
) القللرآن فيلله أنللزل الللذي رمضللان ( شللهر تعالى قوله والدليل، ؛ : نعم فقل

رلنهاا : في فقل ؟ النهار في أو الليل، في الصياما لك قيل ] وإذأا185البقرة:[
مللن ضالبيلل الخيللط لكللم يتللبين حللتى واشللربوا : ( وكلوا تعالى قوله والدليل
] .187) [البقرة: الليل إلى الصياما أتموا ثم الفجر من السإود الخيط

إليلله اسإللتطاع نملل الللبيت حللج النللاس علللى : ( ولله تعالى قوله الحج، يلودل
ً ) . سإبيل

ورسإللله، وكتبه، وملئاكته، اللهب نتؤم أن : هو فقل ؟ اليمان : ما لك قيل اوإذأ
خيره بالقدر وتؤمن الخر، واليوما

أنللزل بمللا الرسإللول ( آمن تعالى قوله والدليل الله، من كله شره) و150(ص
) [البقللرة: ورسإللله وكتبلله وملئاكتلله بللالله آمللن كللل والمؤمنللون ربه من إليه

] .49:رمق) [ال بقدر ناهقلخ ءيش كل : ( إنا تعالى قوله القدر، ]ودليل285
تكللن لللم إنفلل تللراه، كأنللك الللله تعبد أن : هو فقل ؟ الحسان ما لك قيل اوإذأ

هللم والللذين اتقللوا الللذين مع الله : ( إن تعالى قوله والدليل يراك، فإنه، تراه
].128) [النحل: محسنون

: (زعللم تعللالى قللوله والدليل، ؛ : نعم فقل ؟ كافر البعث منكر:  لك قيل اوإذأ
وذألللك عملتللم بمللا لتنبللؤن ثللم لتبعثن وربي بلى قل يبعثوا لن نأ كفروا الذين
] .7ير) [التغابن:يس الله على
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لللك ليللق اذأإفلل : وسإلللم عليه الله صلى محمد نبينا معرفة : في الثالث صلال
المطلللب، عبللد بن الله، عبد ابن وسإلم هيعل الله صلى محمد فقل ؟ نبيك من
والعرب العرب، من وكنانة ة،نانك من وقريش قريش، من وهاشم هاشم، بن
. والسلما الصلة أفضل وعليه ا،نبين على إبراهيم، بن إسإماعيل، ذأرية من
: محمد وأفضلهم وآخرهم نوح، : أولهم فقل ؟ الرسإل أول : من لك قيل اوإذأ

إلللى أوحينللا كمللا إليللك أوحينا : (إنا تعالى قوله الدليلو وسإلم عليه الله صلى
]. 163النساء:) [ هدبع من والنبيين نوح
( تعالى قوله الدليلو ؛ : نعم فقل ؟ رسإل بينهم : هل لك قيل وإذأا) 151(ص
ً أمة كل في بعثنا ولقد ]36) [النحل: الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن رسإول
أنللا إنمللا (قللل تعالى قوله والدليل ؛ : نعم فقل ؟ شرب محمد نبينا لك قيل وإذأا
] .110كهف:لا[ يةآلا  إلي) يوحى مثلكم بشر
النبللوة، قبل أربعون:  امنه سإنة، وسإتون ثلث فقل ؟ عمره : كم لك قيل اوإذأ

ًا وعشرون وثلث النللاس، على وخرج بالمدثر، وأرسإل بإقرأ، نبىء رسإولً، نبي
ًا إليكم الله رسإول إني الناس أيها : يا فقال وطللردوه وآذأوه، فكللذبوه، ؛ جميع

عللى نزلنلا مما ريب في كنتم : ( وإن عليه الله لزفأن كذاب، : سإاحر، وقالوا
) صادقين كنتم إن الله دون من شهداءكم وادعوا ثلهم من بسورة فأتوا عبدنا

]. 23[البقرة:
وبقللي جسللمه، نفللود تللوفي، وبها المدينة، إلى وهاجر فيها، وولد مكة، دهوبل

اع، بلل يكلذب، ل ورسإلول يعبلد، ل نلبي وهلو علمه، ه تاصللو ويتبلع، يط الل
. العالمين رب لله والحمد عليه وسإلمه

ًا وله : الىتع الله : رحمه أيض
؟ الللرب معنللى : ايللش لللك ليللق اذأإف الله : ربي فقل ؟ ربك : من لك قيل إذأا

 المتصرف المالك، : المعبود، فقل
: السماوات فقل ؟ مخلوقاته من ترى ما أكبر : ايش لك قيل فإذأا) 152(ص

 ومخلوقاته بآياته، : أعرفه : فقل به تعرفه ايش كل:  ليق اذأإف والرض،
والللدليل والنهللار : الليللل، فقللل ؟ آياته من ترى ما أعظم يش: ا لك قيل اوإذأ

ّبكللم : ( إّن تعالى قوله ذألك، على يفلل والرض السللموات خلللق الللذي الللله ر
ًا يطلبلله النهار الليل يغشي العرش على اسإتوى ثم أياما سإتة والشللمس حثيثلل

نالعللالمي رب الله تبارك والمر الخلق له أل بأمره مسخرات والنجوما رمقلوا
] .54العراف:) [
علللى والعبوديللة اللوهيللة، : ذأو معناهللا فقللل ؟ الله معنى : ايش لك قيل افإذأ

اذأإفلل . : لعبللادته فقللل ؟ خلقللك الله شيء يأ: ل لك ليق اذأإف . أجمعين خلقه
الللدليل ايللش لللك ليق اذأإف . وطاعته ،هدي: توح فقل ؟ عبادته : ايش لك ليق

) ليعبللدون إل والنللس الجللن خلقللت اوملل: (  تعللالى قللوله فقللل، ؟ ذألك على
] .56[الذاريات:
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وإيمللان بالطللاغوت، كفللر فقل ؟ عليك الله فرض ما اول : ايش لك قيل افإذأ
الغللى من الرشد تبين قد الدين في إكراه : ( ل قوله ذألك على والدليل ؛ بالله

انفصللاما ل الللوثقى بللالعروة اسإتمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر نمف
]. 256) [البقرة: عليم سإميع والله اله

 الله إل إله : ل فقل ؟ الوثقى العروة : ايش لك قيل افإذأ
نللاف أنت ايش لك ليق اذأإف . : إثبات الله وإل ي: نف إله ل ومعنى)لل 153(ص

العبللادة ومثبللت الللله، دون من يعبد ما جميع فا: ن فقل ؟ مثبت أنت وايش ؟
قللوله فقللل، ؟ ذألللك علللى الللدليل : ايش لك ليق اإذأف . له شريك ل وحده لله

دليللل ) هللذا تعبللدون ممللا بللراء إننللي وقللومه لبيلله إبراهيم قال : ( وإذأ تعالى
].27-26: )[الزخرف فطرني الذي إل الثبات ودليل النفي

: فقللل ؟ اللهيللة وتوحيللد الربوبيللة، توحيللد نيللب:  الفللرق : ايللش لك قيل افإذأ
،وإنللزال والماتللة والحيللاء، والللرزق، الخلللق، مثل بلرا فعل الربوبية، توحيد

ثلللم العبللد، : فعللل اللهيللة وتوحيللد ؛ المللور وتللدبير النباتات، وإنبات المطر،
ر،والنللذ والرهبللة، والرغبللة، والنابللة، والتوكللل، ،والرجللاء، الخللوف الللدعاء،

.  العبادة أنواع من ذألك وغير السإتغاثة،و
؛ : أمللران وقاعللدته وأصللله، السإلما، : ديني قلف ؟ دينك : ايش لك قيل افإذأ

والمللوالة ذألللك، علللى والتحريض له، شريك ل وحده الله بعبادة : المر الول
ذألك، في والتغليظ الله، عبادة في الشرك عن والنذار تركه، من وتكفير ه،يف
هألإ ل أن : شهادة أركان خمسة على بنّي وهو فعله من وتكفير فيه عاداةملاو

رمضللان، وصوما الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقاما الله، رسإول محمد وأن الله، ّ إل
.  السإتطاعة مع البيت وحج
 هو إل إله ل أنه الله : ( شهد تعالى ولهق الشهادة، يلودل

ًااق العلم وألوا والملئاكة)لل 154(ص ) الحكيللم العزيللز هو إل إله ل بالقسط ئام
ًا ن: أ ]ودليل18عمران: [آل محمللد كللان : ( ما تعالى قوله الله رسإول محمد
] .40) [الحزاب: النبيين وخاتم الله رسإول ولكن رجالكم من أحد أبا
إل أمروا : ( وما تعالى قوله والزكاة، والصلة، العبادة، إخلص على:  دليلوال
يللند وذألك الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا حنفاء الدين له مخلصين الله اودبليع

ّيمة ].5) [البينة: الق
كتللب كمللا الصياما عليكم كتب آمنوا الذين أيها : ( يا تعالى قوله الصوما يلودل

]. 183) [البقرة: تتقون كمللع قبلكم من الذين على
إليلله اسإللتطاع مللن بيتلللا حللج النللاس علللى : ( ولله تعالى قوله الحج، يلودل

ً ]. 97مران:ع ) [آل العالمين عن غني الله فإن كفر ومن سإبيل
، الخر وباليوما ورسإله، وكتبه وملئاكته، بالله، تؤمن أن : سإتة اليمان ولوأص

.  وشره خيره وبالقدر
. يراك فإنه تراه، تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد : أن إحسانوال
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بللن المطلللب عبللد بللن الللله، عبللد بللن : محمد فقل ؟ كيبن : من لك قيل افإذأ
إسإللماعيل ذأريللة مللن والعرب العرب من وقريش ،قريش من وهاشم هاشم،

 الخليل، إبراهيم بن
إلللى هللاجرو مكللة، بلده والسلما، الصلة أفضل وعليه نبينا، على)لل 155( ص

وثلث النبللوة، قبللل أربعللون منهللا سإللنة، وسإللتون : ثلث وعمللره ؛ المدينللة
ًا شرونعو .  بالمدثر وأرسإل بإقرأ، نبيء رسإولً، نبي

: تعللالى قللوله : والللدليل، نعللم فقل ؟ يبعثون واتام اذأإ اسلن: وا لك قيل افإذأ
] والللذي55) [طلله: أخللرى تللارة نخرجكم ومنها نعيدكم وفيها خلقناكم ( منها
واثللعبي لللن أن كفللروا الللذين : ( زعم تعالى قوله والدليل ؛ : كافر البعث ينكر
]7تغابن:ال) [ يسير الله على وذألك عملتم بما لتنبؤن ثم لتبعثن وربي بلى قل

.
أوامللره، بامتثال : طاعته قلت ؟ وحده الله لعبادة الجامع فما قيل، فان لوقا

: قلللت ؟ لللله إل تصلللح ل التي العبادة، أنواع : فما قيل فإن ؛ نواهيه واجتناب
والخللوف، والنللذر القربللان، وذأبح والسإتغاثة، ،ةوالسإتعان الدعاء، أنواعها، من

والتللأله، والرهبللة، والرغبللة والخشللية، والمحبللة ة،ابللوالن والتوكللل، والرجاء،
خصللائاص مللن هللو الللذي والتعظيللم والتللذلل، والخشوع، والسجود، والركوع،

.  يةهاللو
ًا الله تدعوا فل لله المساجد : ( وأن تعالى قوله الدعاء، ليلود  : جنلا) [ أحد

18 . [
ل نللهدو مللن يللدعون والللذين الحللق دعللوة : (للله تعللالى وقللوله)لل 156(ص

ضلل) [الرعد: في إل الكافرين دعاء ( وما قوله ) إلى بشيء لهم يستجيبون
ّبكللم تسللتغيثون : ( إذأ تعللالى لهوقلل السإللتغاثة، ودليللل السإتعانة ] ودليل14 ر

] .9) [النفال: لكم فاسإتجاب
رب لللله وممللاتي ومحياي ونسكي صلتي إن : ( قل تعالى هلوق الذبح، يللدو

(إيلاك تعللالى ) قللوله المسللمين أول وأنا أمرت وبذلك له كريش ل العالمين،
يوفللون: (  تعالى قوله النذر، ]ودليل163-162: نستعين) [النعاما وإياك نعبد

ًا ويخافون بالنذر هقللول الخللوف، ] ودليل7مستطيرا) [النسان: شره كان يوم
نتللمك إن وخللافون تخللافوهم فل أوليللاءه يخوف الشيطان ذألكم : ( إنما تعالى

يرجللو كللان : ( فمللن تعللالى قللوله الرجاء، ]ودليل175عمران: ) [آل مؤمنين
ً فليعمل ربه لقاء ًا عمل ًا ربلله بعبللادة يشللرك ول صللالح ]110)[الكهللف: أحللد

) [المائادة: مؤمنين مكنت إن فتوكلوا الله : ( وعلى تعالى قوله التوكل، ودليل
ّبكم ىإل : ( وأنيبوا تعالى قوله النابة، ] ودليل23 ]54) [الزمر: له وأسإلموا ر

ه دون ملن يتخلذ ملن النلاس : ( وملن تعلالى قلوله المحبة، ودليل ًا الل أنلداد
ًا أشللد آمنللوا والللذين الللله كحللب يحبللونهم ] . ودليللل165) [البقللرة: لللله حبلل
].44)[المائادة: واخشون الناس تخشوا فل: (  تعالى قوله الخشية،
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فللي يسللارعون كللانوا : ( إنهم تعالى لهقو والرهبة، الرغبة، ودليل)لل 157ص(
ًا ويدعوننا الخيرات ًا رغب التأله، ] ودليل90) [النبياء: خاشعين لنا وكانوا ورهب

]163)[البقللرة: الرحيللم الرحمللن هللو إللله ل واحللد إللله : (وإلهكم تعالى ولهق
واسإللجدوا اركعللوا آمنوا الذين أيها : ( يا تعالى قوله والسجود، كوع،رلا ودليل

قوله الخشوع، ] ودليل77)[الحج: تفلحون لعلكم الخير وافعلوا ربكم عبدواوا
إليهم أنزل وما إليكم أنزل وما بالله يؤمن لمن تابكلا لهأ من : ( وإن تعالى

ًا الله بآيات يشترون ل لله خاشعين ً ثمن ]ونحوها199عمران: [آل آيةلا ) قليل
ًا صرف فمن ؛ . غيره بالله أشرك فقد ه،الل لغير النواع هذه من شيئ

ٍءر أجّل : فما قيل فإن ؛ بيانه تقدما وقد بالعبادة، : توحيده قيل ؟ به الله أمر أم
أو غيللره، الللله مللع يللدعو : أن وهللو بلله، الشللرك عنلله، الللله ىهن نهي وأعظم
ًا صرف فمن ؛ العبادة عاونأ من ذألك، بغير يقصده لغيلر العبلادة أنواع من شيئ

ًا،ر اتخذه : فقد الله ًا، ّب مللن ذألللك، بغيللر يقصللده أو غيره، الله مع وأشرك وإله
الللذي الشللرك، وه هذا أن على يدل : ما اليات من تقدما، . وقد العبادة أنواع
أن يغفللر ل هالل : ( إن تعالى قال وقد المشركين، على وأنكره عنه، الله نهى

 لمن ذألك دون ما ويغفر به يشرك
ً ضللل فقللد هبللالل يشرك ومن يشاء)لل 158(ص ًا ضلللل ]116) [النسللاء: بعيللد

وما النار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد بالله يشرك من : ( إنه تعالى وقال
. محمد على الله ] وصلي72) [المائادة: أنصار من لميناللظ

الللذي الصلليل، الصل هذا في الجليل، الماما اذه قرره ما تستطل : ول قلت
عللن الللله فجللزاه أجللله، مللن السيوف وجردت ب،كتال وأنزلت الرسإل، بعثت

ًا والمسلمين السإلما الصللالح، السلللف معتقللد ووضح وأفاد، أجاد، فلقد ؛ خير
بعللد نجد، من الشرك قلع حتى وأعاد، فأبدى، يراعه، عنان وأرخى باد، نأ بعد
الللله، شللاء إن بك وسإيمر والباد، الحاضر به فاسإتضاء السإلما، وأطد شاد، أن
الجاهليللة دين يمازجه ل الذي الدين، وصريح الحق، محض من الصدر، جيثل ما
.

:  تعالى الله رحمه لوقا
لجللل الكتللب وأنللزل الرسإللل أرسإللل إنمللا حانهبسإلل الله : أن الله رحمك ماعل

ً أمة لك يف بعثنا : ( ولقد تعالى قال التوحيد، واجتنبللوا الللله اعبدوا أن رسإول
خلقللت : ( ومللا تعالى قال والنس، الجن قخل:  ] وله36) [النخل: الطاغوت

: تعللالى قللوله دليله ؛ : يوّحدون ] أي56)[الذاريات: ليعبدون إل والنس الجن
أعبد) [الكافرون ما عابدون أنتم ول ماتعبدون، أعبد ل الكافرون، أيها يا لق( 
1-3[

نملل كللان ولللو كللافر فهو الشرك، ويجتنب النسان، يفعله مل اذأإف )159(ص
: ( ولللو النبيللاء فللي تعالى الله قال النهار، ويصوما الليل يقوما المة هذه أعبد

كمللن كلهللا عبادته  ]وتصير88 نعاماأ)[ ال يعملون كانوا ما عنهم لحبط أشركوا
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فللي يزنللي وهللو لحر،ا:  ةشد في يصوما كمن أو الجنابة من يغتسل ولم صلى
. الصوما أياما
كلهللا، العبللادات معرفللة قبللل التوحيللد، ةمعرف عليك ما : فأهم هذا عرفت إذأا

اذأإ ؛ المحرمللات مللن وغيللره الزنللا معرفة قبل الشرك، ومعرفة الصلة، حتى
لهللأ إيللاه : تعليمك اللزمة الفرائاض ومن ؛ لذلك إل يخلقك مل الله أن تملع
. وخادما وبنت، امرأة، من ،كيد تحت ومن ك،تيب

النللاس ويسللمونه الرض، أمل الللذي هللو الشللرك، : أن الللله أرشللدك لم،فللاع
يظنللون : أنهللم كلمللات،الولللى بللأربع هللذا لك ويتبين الصالحين، يف عتقادالا

الللله قللول تملللع اذأإف ؛ والرزق والخلق، والضر، بالنفع، الله : توحيد التوحيد
]31 ) [يللونس والرض السللماء مللن زقكللمري من : ( قل الكفار في وجل عز

. العالمين رب بتوحيد وجهالتهم مشركين،ال بدين الله أعداء جهالة لك تبين
ه قول فاعلم شفاعتهم، لجل إل ندعوهم ما يقولون : أنهم انيةالث : تعلالى الل
للك : تبين هذا تفرع ذأاإف  ) ينفعهم ول يضرهم ل ما الله دون من يعبدونو( 

. الله عداءأ ةجهال
ونحللن ،امابالصللن يستشللفع فيمللن هللذا، يقولللون : أنهللم الثالثللة)لل 160(ص

إلى يبتغون يدعون الذين : ( أولئك تعالى قوله ! فاعرف بالصالحين نستشفع
ّبهم الللله، أعللداء جهالللة نفهم ] لعلك57 ءا[السإر أقرب) الية أيهم الوسإيلة ر
. الله رسإول بدين

إل تللدعون مللن ضلل البحر في الضر مّسكم وإذأا: (  ىلتعا الله : قول ابعةالر
 ] وقوله67 را) [السإراءوفك نسانإلا وكان أعرضتم لبرا إلى نجاكم فلما إياه
اذأإ الللبر ىلإ نجاهم فلما الدين له مخلصين الله دعوا الفلك في وابكر اذأإف : (
: سالنللا أكللثر عليه ما وعلمت هذا، تملع اذأإ ]65 )[العنكبوت يشركون مه
ًا أعظم أنهم لمتع ًا كفر الللله رسإللول قللاتلهم الللذين المشللركين، من وشرك
. وسإلم عليه الله لىص

جللاء مللن وسإؤالهم المر، هذا تكذيب على حرصهم لك : تبين هذا تدبرت افإذأ
: أن مقريللن رجعللوا ثم المدة، وطول السنين، رةثك مع البعيدة، البلدان لهل
. الباطل هو الشرك، في انلوقو الحق، هو التوحيد، في قولنا

رسإللول بلله خرج الذي هو لناس،ا على به خرجنا الذي التوحيد : أن أقروا افإذأ
حللذر الللذي الشللرك هللو عنلله، نهينللاهم الذي وهذا وسإلم، عليه الله صلى الله
عنه، الناس وصد عاداه، ثم الرسإول، بدين أقر من أن إل النكار يبق ولم عنه،

المشركين، دين وعرف
العظللم، السللواد لنهم يتيهون، ل أهله وأن فيه، ورغب مدحه، مث)لل 161(ص
. أعلم والله قلبه، الله يعم لم لمن اضح،و فهو
ًا لوقا : الكفللر آدما ابللن علللى الللله فللرض ما أول أن الله، رحمك : اعلم أيض

أمللة كللل فللي بعثنللا : ( ولقللد تعللالى قللوله والدليل ؛ بالله واليمان ت،والطاغ
ً ] .36 )[ النحل الطاغوت واجتنبوا الله بدواعا أن رسإول
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وتتركهللا، الللله، غيللر عبللادة بطلن تعتقللد فللأن:  تبالطللاغو الكفللر صفة افأم
الله نأ تعتقد، : فأن بالله اليمان ىنعم امأو وتعاديهم، أهلها، وتكفر وتبغضها،

أله هو ،هلللل كلهللا العبادة أنواع جميع وتخلص سإواه، من دون وحده، المعبود ال
عن فيهاتنو لله، كلها العبادة أنواع جميع وتخلص سإواه، معبود كل عن وتنفيها

رك،شلللا لهللأ وتبغللض وتللواليهم، خلص،إلا لهللأ وتحللب سإللواه، معبللود كللل
: هللي وهللذه ؛ عنها رغب نم نفسه سإفه التي إبراهيم : ملة وهذه ؛ وتعاديهم

إبراهيم في حسنة ةوسإأ لكم كانت : ( قد قوله في بها الله أخبر التي السإوة
كفرنللا الللله دون من بدونتع ومما منكم برءاء إنا لقومهم قالوا إذأ معه والذين

ًا والبغضللاء العللداوة وبينكللم بيننللا وبللدا بكللم ) وحللده بللالله تؤمنللوا حللتى أبللد
] .4[ الممتحنة: 

الللله، دون مللن عبللد مللا فكللل الله، دون من عبد ما كل في : عاما وتغطاوال
ورسإللوله، اللله طاعلة غير في مطاع أو متبوع، أو معبود، نم بالعبادة، ورضي

. خمسة ورؤوسإهم كثيرة، طواغيتالو ؛ طاغوت فهو
تعالى قوله والدليل الله، غير دةابع ىلإ الداعي : الشيطان، الول) 162(ص

)[ يس مبين عدو لكم إنه الشيطان تعبدوا ل أن آدما بني يا ليكمإ أعهد : ( ألم
60. [
لللم: ( أ تعالى قوله والدليل تعالى، الله لحكاما المغير الجائار، حاكملا:  انيالث
أن يريدون قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر

ً يضلللهم أن الشلليطان به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا ضلللل
ًا ] .60 )[ النساء بعيد

يحكللم لم : ( ومن تعالى قوله والدليل الله، أنزل ام بغير يحكم : الذي الثالث
فأولئللك الله أنزل بما يحكم لم تعالى: ( ومن قوله والدليل ،الله أنزل ما بغير
].44 ) [ المائادة الكافرون هم
: ( عللالم تعللالى قللوله والللدليل الله، دون نم الغيب علم يدعي : الذي ابعالر

ًا، غيبه على يظهر فل الغيب بين من يسلك فإنه رسإول من ارتضى نم اإل أحد
الغيب مفاتح : ( وعنده تعالى وقال  ]،27-26 رصدا) [الجن خلفه ومن يديه

ول يعلمهللا إل ورقلله مللن تسللقط وما والبحر البر في ما ويعلم ّهو إل يعلمها ل
]50 )[ النعاما مبين كتاب في ّ إل يابس ول رطب ول الرض ظلمات في حية

.
والللدليل بالعبللادة راض وهللو الللله، دون مللن يعبللد : الذي خامسل) ا163(ص
كللذلك جهنللم نجزيلله فللذلك دونلله مللن إلّه إني منهم يقل ومن: (  ىتعال قوله

 ] .29 )[ النبياء الظالمين نجزى
ًا يصير ام نسانإلا : أن لمواع ّ بالله، مؤمن قوله والدليل بالطاغوت، بالكفر إل

ل الللوثقى بالعروة اسإتمسك فقد بالله ويؤمن طاغوتلاب يكفر : ( فمن تعالى
: والغللي ؛ محمللد : ديللن ] الرشد256 )[ البقرة ليمع سإميع والله لها انفصاما

أللله ل أن : شللهادة الللوثقى والعروة ؛ جهل أبي دين نةممتضلل وهللي الللله، ّ إل إ
63



عجميل وتثبلت تعلالى، اللله غيلر عن العبادة أنواع جميع . تنفي والثبات للنفي
. له شريك ل وحده لله كلها العبادة أنواع

الللله ومللراد الرسإل، إرسإال تعرف أن عليك جبوا: ال تعالى الله رحمه لوقا
نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا : ( إنا وجل عز قوله في مذكور وهو ذألك، في

) الرسإل بعد حجة الله على للناس يكون : ( لئل قوله ) إلى بعده من لنبييناو
] .165-163 نساءلا[ 
الللله صلللى حمدم وأفضلهم خاتمهم، منهم حقنا : أن فاعرف ذألك، عرفت إذأا

ً إليكم أرسإلنا : ( إنا قوله في مذكور وذألك وسإلم عليه ًا رسإول عليكللم شللاهد
ً فرعون إلى أرسإلنا كما الذي فالعلم هذا، تفرع اذأإف ]15 المزمل )[ رسإول

 به الله أرسإله
عليللك، الللله فرضلله مللا أول تعللرف : أن وأوجبه لك،ذأ موأه إليك،)لل 164(ص

فكبر وربك فأنذر، قم المدثر، أيها ( يا رسإوله لىع الله أنزل ما أول في وذألك
ينللذر أن نللبيه، علللى فللرض مللا وأول عليك الله فرض ما ] فأول3-1 )[المدثر

. بالله : الشراك نهع
)، فللاهجر لرجللزاو ( : قللوله ففي الشراك فأما توحيده، عليك فرض ما لوأو

أول رأس ذاهلل أن تفللرع اذأإ ) فكللبر : ( وربللك قللوله ففللي وحيللدتلا امللأو
اللله فللرض مللا أعظلم تللؤدى لعللك التوحيد، معرفة على : فاحرص الفرائاض

الللله حرما ما أعظم تعرف أن لعلك بالله الشراك معرفة على واحرص عليك
ذألللك دون مللا ويغفر به كرشي أن يغفر ل الله : ( إن فيه الله قال الذي عليك،

الجنللة عليلله الللله حللرما قدف بالله يشرك من ( إنه ] و48 )[ النساء يشاء لمن
. أعلم والله  ] فتجتنبه،72 )[ المائادة النار ومأواه

ًا وله) 165(ص : تعالى الله : رحمه أيض
ه الذي الرسإول، هذا : أعني الولى لةأسالم ه جعل ة النلبيين، خلاتم الل ورحم

رضألا لهللأ : عللن العبللادات جميع مع لله، الدعوة بإخلص أمر هل ،نيلللعام
ويتعلقللون لهللم، وينللذرون الصللالحين، يللدعون أمتلله وأوصللى ؟ ءماالس وأهل
بغيللره، الللداعي بتكفير وأمر لله، الدعوة بإخلص أمر : أنه ؟! ومعلوما عليهم
. لمخالفاو الموافق، العلماء، جميع : إقرار منها كثيرة، وأدلتها ؛ وقتاله

كفلليي هللل المشللركين، طريق من النبي، طريق وعرف هذا، حص اذأإ : انيةالث
لبد، كان فإن ؛ المشركون كره ولو اتباعه، من بد ل ؟! أما ومحبته به، القرار

. قريب أقرب ولو ورسإوله، لهلا حاد من تواد ل : أنك التباع فمن
الللله أطيعللوا آمنللوا الللذين أيهللا ايلل: (  قوله في طاعته اتباعه، من : أن الثةالث

] .59 اء)[ النس منكم المر وأولي الرسإول وأطيعوا
ليحكللم ورسإللوله الللله إلللى دعوا : ( وإذأا قوله في طاعته اتباعه : من ابعةالر

أفللي مللذعنين، إليلله يللأتوا الحق همل يكن وإن معرضون، منهم قيرف اذأإ بينهم
 أما ارتابوا أما مرض قلوبهم
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الظللالمون، هللم أولئللك بللل ورسإوله عليهم الله يحيف نأ نيخافو)لل 166(ص
يقولللوا أن بينهللم ليحكللم ورسإللوله الللله إلللى اوعد اذأإ المؤمنين قول كان إنما

 أعلم ] والله51-48 )[ النور المفلحون هم وأولئك وأطعنا سإمعنا
: ًاأيض وله
ًا : أن الولى سألةالم يناتبلاب ربنا عند من جاءنا وسإلم عليه الله صلى محمد

ًا النور، إلى الظلمات من الناس ليخرج والهدى، ًا، بشير أنللزل مللا فأول ونذير
النللذار قبللل الشللرك، عللن النذار ) أراد فأنذر قم المدثر، أيها : ( يا عليه الله
لهلأ أكلثر عليله ما وعرف بهذا، أقر فمن ،المهات ونكاح والسرقة، الزنا عن

فهملله غيللر المسللألة وفهللم عجللبلا رأى المغللرب، إلى المشرق من رض،ألا
. الول

إلللى الظلمللات مللن الناس أخرج عنه أنذرو هذا، هدما لما : أنه الثانية سألةالم
بللالخلص، عظملله ) أي فكللبر : ( وربك فيه الله قال الذي التوحيد النور،وهو

. الية نزول عند يشرع لم فإنه والصلة، الذأان، : تكبير ادرالم وليس
عليلله مللا وعللرف بهللا، وبشر بها، أتى ما أعظم المسألة ذهه ن: أ عرف فمن
: وهلي بالضلرورة، المعروفلة الثالثلة، : المسألة قدر رفع رض،ألا لهأ أكثر
. ويعصى يكذب، ل ويتبع، ليصدق، بعثه الله أن
 في اتبعه من أن صرح ثم بالمسألتين، أقر من افأم
إنللذاره، في صدقه منو ؛ وماله دمه وحل دينه، من خرج التوحيد،)لل 167(ص

ملن أبلللغ كلونه ع: ملل فهلذا ودملله، مللاله وحل دينه، من خرج وانتذر، وأطاعه،
كيللف للقلوب، تقليبه على قدرته، وعجائاب الله، آيات أعظم من فهو الجنون،

أن ويشللهد ويعللاديه، الللله، ديللن هللو حيللدوالت أن يشللهد رجل، قلب في يجتمع
. والمال والسنان، باللسان، لهأه نع ويذب ويواليه، الكفر، : هو الشرك

ًا ًاومي قلبه في اجتمع هذا : أن العبد عرف فإن ؟! سإللنين عشللر فكيللف واحللد
تللم نفسلله وعللرف ربه، عرف فإن وبنفسه، بالله، يعرفه ما أعظم : من فهذا
. أمره

ًا أن : معرفة ةالرابع سألةالم أن الله، عن أخبرنا وسإلم عليه الله صلى محمد
: أنه اعتقاد غير من الشرك منه يجري لو والنبياء، لملئاكةا نم الخلق أفضل
؟! فهللذه والملئاكة النبياء بغير فكيف ؛ الجنة عليه وحرمت ه،عمل حبط ممن

ًا سإللنين أربللع فللي عرفتهللا إن الرابعة، المسألة : أن عللرفت لكللن ؛ لللك فنعملل
لكنو قصد غير من الذباب رأس مثل بول، بقطرة وضوءه ينتقض المتوضىء

. يعرفها من قل
ًا : أن : وهللي الخامسللة سألةالم ًا برأخلل وسإلللم عليلله الللله صلللى محمللد خللبر

ًا ًا، محقق وكفللر ببعضلله، آمللن فمللن كللله، بالكتللاب اليمللان مللن بد ل أنه قطع
. أعلم والله كافر، فهو ببعضه،

ًا وله) 168(ص : أيض
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أرسإللل بللل ًا،لمه تركنللا مللا خلقنا لما الله نأ نسانإلا : يعرف الولى سألةالم
خللاتمهم، هللممن وحقنا السلما، عليهم محمد وآخرهم نوح، أولهم الرسإل، إلينا

مللن بكتللاب وجاءنللا المللم، آخر ونحن وسإلم، عليه الله صلى محمد وأفضلهم
. الله عند
المنكللر، عللن وينهللى بللالمعروف، يللأمر الكتاب يف الذي : أن الثانية سألةالم

إن لفعلللك : اسإللم : التوحيد وهو الله، رضف ام أول وأوجبه، المعروف، وأكبر
فللأنت للمخلللوق، شللرك فيهللا كللان فللإن ،موحللد فأنت لله كلها أعمالك كانت

. مشرك
اتبع فالذي ونار، وجنة بعث، الموت هذا عقب أن تعرف : أنك الثالثة سألةالم
ًا رفع ما أو أطاعه ما والذي الجنة، له الدين هذا في الرسإول يهلع ما لمللا رأسإ
قبره، يف نسانإلا عنها يسأل التي : هي المسائال وهذه النار، في فهو به ءاج
ىنم لهأ عليها يجتمع لو حديد، من بمرزبة الملئاكة ضربته عرفها ما كان إنف

والللله ؛ الجنللة ويرجللو النللار، يخللاف نأ:  نسللانإلا علللى فللالواجب أقلوها، ما
. المستعان

الرسإللالة، معرفللة عليللك ما أهم نأ هالل رحمك : اعلم تعالى الله رحمه لوقا
: ( قلنللا تعللالى قوله فتأمل ؛ دتهاعوق العلم أصل فإنها إليك، الله أرسإل التي

ًا منها اهبطوا ول عليهللم خوف فل هداي تبع فمن هدى مني يأتينكم فإما جميع
]381 البقرة) [  يحزنون هم

مللن والنللبيين حونلل إلللى أوحينا كما إليك أوحينا : ( إنا تعالى وقوله)لل 169(ص
عيسللىو السإللباط ويعقللوب وإسإللحاق وإسإللماعيل إبراهيللم إلى وأوحينا بعده

ًا، داود وآتينللا وسإللليمان وهللارون ويونس وأيوب ً زبللور قصصللناهم قللد ورسإللل
ً قبل من عليك ًا، موسإللى اللله وكلللم عليللك نقصصللهم لم ورسإل ً تكليملل رسإللل

الللله وكللان لالرسإلل بعللد حجللة الللله علللى للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين
ًا ًا عزيز ] .165-163 )[ النساء حكيم

ً إليكللم أرسإلللنا : ( إنا قوله ففي ل،رسإال من حقنا معرفة اوأم ًا رسإللول شللاهد
ًا فأخذناه الرسإول فرعون فعصى رسإولً، فرعون إلى أرسإلنا كما عليكم أخللذ
ً ًا هللذا فهمللت ] فإن16-15 )[ المزمل وبيل ًا فهملل معرفللة عليللك : هللان جيللد

عللرف مللن إل جيدة معرفة يعرفه ل ولكن دينك، معرفة يعرفه ل ولكن ،كدين
العظيللم، المللر هللذا عللن يسللألوا ولم زمانهم لهل تبع أنهم الناس، ثرأك حال
]68-67 )[ ص نمعرضللو عنلله أنتم عظيم، نبأ هو : ( قل فيه الله قال الذي  

-1 ) [ النبأ نتلفومخ فيه هم الذي العظيم، النبأ عن يتساءلون، : ( عم وقوله
2.[ 

: مسائال الله رحمه روذأك
قللال كملا وأنللثى، ذأكلر كللل عللى فريضللة، معللال طلب أن تعرف : أن ولىال

: ] الثانيللة127-123 )[ طلله هداي اتبع فمن هدى مني يأتينكم : ( فإما تعالى
 بالسإهل تبتدي أنك عنده، من جاء الله هدى عن البحث تدرأ اذأإ أنك
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علينا الله قص التي : القصص وأهمه يكون، ما أسإهلو ؛ فالسإهل) 170(ص
الله، قص التي القصص من به تبتدي ما أول : أن ثالثةال.  وأممهم النبياء عن

هببلذن اعلترف لمللا آدما وكلون عنهللم، اللله ذأكللر وملا وإبليس، آدما، أبيك قصة
. عليه الله تاب وتاب،

بللذنبه أقللر بمللن تهزؤنسيو مذلة، بالذنب العتراف : أن يطنون الناس ثروأك
بللذنبه يعترف ولم قدر،الب احتج لما الله لعنه إبليس وكون منه، وتاب واعترف

إبليس، فعل : أن يظن الناس أكثر وكون ؛ رحمته من وآيسه طرده، الله : أن
.  الفهم سإوء من بالله نعوذأ آدما، فعل من على ريدويز الله، يرضاه الذي هو
ًا، حقلا ترينا أن كلأسإ انإ همالل بللاطلً، الباطللل ترينللا وأن اتبللاعه، وترزقنا حق

ًا تجعله ول ،اجتنابه ترزقنا وأن مللن يللا الراحميللن، أرحم يا فنضل علينا، ملتبس
 ]60 )[ غافر لكم اسإتجب : ( ادعوني يقول من ويا ه،اعد اذأإ المضطر يجيب

. أعلم والله وترضى، تحب لما تهدينا وأن منا تقبل أن
:  تعالى الله رحمه الوهاب، عبد بن محمد شيخلا:  أيضا لوقا
القللرآن، يقرأ ممن كان فإن فهمه، قدر على نسانلا يعلم : أن للمعلم غيينب
عليلله ويقللرأ وأدلتلله، والشللرك وأدلتلله، الللدين، أصل فيعلم ذأكي، أنه عرف أو
 ويجتهد رآن،قال

ً كان وإن قلب، فهم القرآن يفهم أنه)لل 171(ص ًا رجل بعللض له رك،ذأ متوسإط
علللى الللله بحللق للله فيصللرح الفهللم، ضللعيف الناس غالب مثل كان وإن هذا،

الخلق حقوق له ويصف لمعاذأ وسإلم عليه الله صلى النبي ذأكر ما مثل لعبيد،ا
مللن وأعظللم الللدين،وال وحللق الرحاما، وحق المسلم، على المسلم حق مثل
الللله، لهرسإللو أنلله للله شللهادتك وأفرضه وسإلم عليه الله صلى النبي حق ذألك
ًا ترفع لو أنك وتعلم النبيين النبوة، خاتم وأنه منزلللة فللي بةالصللحا مللن واحللد

ًا، صرت النبوة اذأإفلل وأعظللم، أعظللم عليك الله : حق فقل هذا مهف اذأإف كافر
. البدوي مثل تصير ول ،تعبده أنك له : فاذأكر الله حق عن لأسإ
ًاوأي أتخلص ض للله يذبللح أو غيللره، ويدعو ،هيدعو من مثل تكون ل العبادة، له : 

مللن : أن وتعرفلله ؛ كللذلك تالعبادا . وكل غيره وعلى عليه يتوكل أو ولغيره،
اذأإفلل يشللرك، مللا : أنلله قللدرنا ولو ؛ النار ومأواه الجنة، عليه حرمت بهذا أحل

ملا ولللو الجنلة، دخللل مللا فيله، وأبغلض أحللب ول بله، عمل ول التوحيد، فرع
عليلله تنبهلله مللا أعظللم ومللن التوحيد، صحيحت ،الشرك ترك فائادة لن أشرك،
والللله ،ىلص اذأإ الفاتحة دعاء في القلب اروإحض والنصيحة، الله، عند التضرع

. أعلم
ًا وقال) 172(ص : تعالى الله رحمه الوهاب، عبد بن : محمد الشيخ أيض
: سإللتة الغلب الملللك قللدرة علللى الللدالت اليات وأكبر العجائاب، جبعأ من

ًا تعالى الله اهنبي أصول، ًا بيان بعللد ثللم ؛ الظللانون يظنلله ما فوق للعواما، واضح
. القليل أقل إل آدما بني وعقلء العالم، أذأكياء من كثير فيها لطغ هذا
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هللو الللذي ضللده وبيللان للله، شللريك ل وحللده لللله الدين : إخلص الول صلال
بكلما ،ىتشلل وجللوه مللن الصل هذا بيان في القرآن أكثر وكون بالله، الشرك
: الشيطان مله أظهر صار، ما المة أكثر على صار لما ثم ؛ العامة أبلد يفهمه

لهللم وأظهللر حقهللم، فللي والتقصللير الصللالحين، تنقللص صللورة فللي الخلص
. وأتباعهم الصالحين محبة صورة في بالله الشرك

هللللا فللبين فيه، التفرق عن ونهى الدين، في بالجماع الله : أمر الثاني صلال
ًا بيانا هذا ًا، شافي قبلنللا اتفرقللو كالللذين نكللون أن ونهانللا ؛ العللواما تفهملله كافي

التفلرق علن ونهلاهم اللدين، فلي بالجتماع المرسإلين أمر أنه واذأكر ؛ فهلكوا
ًا ويزيده ؛ فيه ثللم ؛ ذألللك فللي العجللاب العجللب نملل السنة به وردت ما وضوح

فللي والفقلله العلللم هللو ،روعهوف الدين أصول في الفتراق أن إلى المر صار
! مجنون أو زنديق لإ يقوله ل الدين في بالجتماع المر وصار الدين،

تللأمر لمللن والطاعة السمع الجتماع، تماما من : أن الثالث الصل)لل 173(ص
ًا كان ولو علينا، ًا عبد ًا هذا الله فبين ؛ حبشي ًا بيان ًا، شافي أنللواع من بوجوه كافي
ًا البيان العلللم، يللدعي مللن أكللثر عند يعرف ل الصل هذا صار ثم ،ًوقدرا شرع
؟!  به العمل فكيف

بهللم، تشللبه مللن وبيللان ؛ والفقهاء والفقه والعلماء، العلم : بيان الرابع صلال
ّين وقد ؛ منهم وليس : (يللا قللوله مللن البقللرة ورةسإ أول في الصل هذا الله ب

قبللل قللوله ] إلى40 بقرةلا )[ عليكم أنعمت التي نعمتي اذأكروا إسإرائايل بني
ويزيده ؛ الولى كالية] 122 ة)[ البقر اذأكروا إسإرائايل بني : ( يا إبراهيم ذأكر

ًا للعامي الواضح البين الكثير الكلما من هذا في السنة به صرحت : ما وضوح
والضللللت، البدع هو والفقه العلم ! وصار الشياء أغرب هذا صار ثم ؟ البليد
علللى الللله فرضلله الللذي العلللم الباطل! وصللار الحق لبس:  دهمعن ما وخيار

ّد وعاداه أنكره من ! وصار مجنون أو زنديق إل به وهيتف ل ومدحه الخلق، وجلل
!! العالم الفقيه هو عنه، والنهي عنه، التحذير في
المتشللبهين وبيللن بينهللم وتفريقه للولياء، سإبحانه الله بيان : الخامس صلال

: عمللران [آل آيللة هللذا فللي ويكفللي ؛ والفجللار منللافقينلا أعللدائاه مللن بهللم
) الللله يحببكللم فللاتبعوني الللله تحبللون كنتللم إن ل قلل: ( تعالى قوله ]وهى31

يرتللد من آمنوا الذين أيها : ( يا تعالى قوله ]وهي54[المائادة:  في التي والية
 ، ) الية دينه عن منكم
ل الله أولياء إن إل: (  ىلتعا قوله  وهي62 يونس سإورة في وآية) 174(ص

) . يتقون اوكانو آمنوا الذين يحزنون، هم ول عليهم خوف
ّدعي مللن أكللثر عنللد المر صار ثم وحفللاظ الخلللق، هللداة مللن وأنلله العلللم، يلل

فليللس اتبعلله ومن الرسإول، اتباع كرت من فيهم : لبد الولياء أن إلى الشرع،
اليمان، ترك من !ولبد منهم سيلف جاهد فمن الجهاد، ترك من ! ولبد منهم

العفللو نسللألك ربنللا ! يللا منهللم يللسفل والتقوى، باليمان تقيد ! فمن والتقوى
. الدعاء سإميع انك والعافية،
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والسللنة، ،القرآن ترك في الشيطان، هاعضو يتلا الشبه : رد السادس صلال
يعرفهللا ل ةنسللوال القللرآن أن وهى ؛ المختلفة المتفرقة والهواء الراء واتباع

ل لعلهللا ًاافأوصلل وكللذا، بكللذا : الموصوف هو والمجتهد ؛ المطلق المجتهد إل
عنهمللا فليعللرض كللذلك، النسان يكن لم ! فان وعمر بكر أبى في تامة توجد
ًا ًا فرض زنللديق، إمللا فهللو منهما الهدى طلب نوم ؛ فيه إشكال ول لشك حتم

م وبحملده لللها ن!!فسلبحا فهمهملا صعوبة لجل ون،نجم امإو اللله بيلن : ك
ًا خلقا وقدرا، شرعا سإبحانه ة هةشلبال هلذه رد فلي وأملر وجلوه ملن الملعون
) يعلمللون ل النللاس أكللثر ( ولكللن العامللة الضللروريات حللد إلللى بلغت شتى،

في جعلنا إنا يؤمنون، ل فهم أكثرهم على القول حق  ] ( لقد187 [ العراف
( فبشللره تعللالى قللوله ) إلللى مقمحللون مفه نالذأقا إلى فهي أغلل أعناقهم
] .11-7 ) [ يس كريم وأجر بمغفرة

من الناس به ليحرج القرآن، أنزل أنه ذأكر الله : أن هذا يشبه مماو) 175(ص
. ذألك ضد الكثر فظن ؛ النور إلى الظلمات

ْكره انيةالث ِذأ . الثالثللة ذألك ضد الكثر فظن الدنيا، في للعلو سإبب اليمان أن : 
: إنزاللله . الرابعللة ذألللك ضللد الكللثر فظللن للعز سإبب واتباعه به اليمان نأ: 
ًا ّياربع الكتللب تعلللم علللى وأقبلللوا ذألللك، ضللد الكثر فظن يفهمونه، لعلهم بين

. وبتهعص من إليه يوصل ل وأنه سإهولتها، لظنهم العجمية
قللولهل ،ذألك ضد الكثر فظن الدنيا، لصلحت به عملوا لو أنهم : ذأكر امسةالخ

] .96 [ العراف ) الية واتقوا آمنوا رىقلا لهأ أن : ( ولو
السلنة ول هلو، يفلي ل أنله فاشلتهر شليء لكلل تفصليل أنزله : أنه سإةادالس

ليللدل الللبيت، كللانم إبراهيم بوأ أنه سإبحانه : ذأكره . السابعة المعشار بعشر
أن انهحبسإلل : أمللره . الثامنللة حسللنه علللى بلله فاسإللتدلوا الشللرك، نفللي على

ونه: كلل , التاسإللعة تللرى كمللا الواقع فصار يقربونه، فل المشركين من يطهره
فصللار يحتسللب، ل حيللث مللن ويرزقه مخرجا، له يجعل الله يتق من أن ذأكره
. ذألك بخلف المر أن الكثر ظن
بخلف الكللثر ظن فصار حسبه، فهو الله على يتوكل من أن ه: ذأكر اشرةالع

ًا، يجلب ل : أنه جلءألا بعض ذأكر بل ذألك، ًا يدفع ول خير : عشللر . الحادية شر
صلللة : أن عشللر . الثانية بضده الكثر ظن فصار لغناه، سإبب يرالفق تزوج أن

. خوفا فتركت ذألك، ضد الكثر فظن المال، لكثرة سإبب الرحم
الرسإللول بلله جللاء مللا على القتصار . أن عشر . الثالثة نقصه من)لل 176(ص

للجهللل سإبب غيره من العلم وطلب العلم لكثرة سإبب وسإلم هيلع الله صلى
.  رىج كما المر فصار

مللا ارضخي الله لسإماء قال أنه وسإلم عليه الله صلى عنه : صح عشر ابعالر
الكللثر عنللد هللو الللذي اءنللالغ سإللبب فذكر عليك، فيوعى توعي ول اسإتطعت،

: قللوله وكللذا لغناء،ا بسإب الكثر عند هو الذي الفقر سإبب وذأكر الفقر، سإبب
ًاعبلل الللله زاد مللا : قوله عشر . الخامسة صدقة مال نقص ما ًا، إل بعفللو د عللز
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.السادسإة العز وزوال الذل سإبب أنه الكثر يظن الذي العز زيادة سإبب فذكر
فقللر بللاب عليلله الللله فتللح إل مسألة باب نفسه على أحد فتح ما : قوله عشر
: عشلر السلابعة  الفقلر للزوال سإلبب ثرالكل عند هو الذي الفقر سإبب فذكر

صدقا فإن : قوله عشر ضده. الثامنة انوفظ رفعه إل لله أحد تواضع قوله: ما
هللو بكللثير الجهللل : أن عشللر التاسإللعة آخللره، إلى بيعهما في لهما بورك وبينا

. والموال النفس لبقاء سإبب الجهاد : أن العشرون بالعكس ضووالخ العلم
. الموال وذأهاب النفس لعذاب سإببا تركه : كون نعشرووال الحادية

والصل الدنيا، لحياة سإبب والمال الهل عن الهجرة ن: كو والعشرون انيةالث
يللا: (  ] وقللوله195 )[ البقللرة التهلكللة إلى بأيدكم تلقوا : ( ول قوله هذا في
آمنوا). الذين أيها

]24) [ النفلال يكلميحي لملا كماعلد اذأإ وللرسإول لله اسإتجيبوا)ل 177( ص  
بجملع وفسللرت ،هللال فلي عنله بالمقللاما والتهلكلة بالقتلال، الحيلاة فسرت
قومللا بحللأ اذأإ الللله : ( إن : قللوله والعشللرون . الثالثللة النفقللة وترك المال،
حللتى عقللوبته : أخللر ضللد في قوله والعشرون، . الرابعة ضد فظنوا ؛ ابتلهم
. القيامة يوما بذنبه يوافى

أله : ل لعشروناو امسةالخ . الفجللور كلمللة فجعلوهللا التقللوى، كلمة الله ّ إل إ
: والعشرون . السابعة لغيره فجعلوها للعبادة، : خلقهم والعشرون سإةالساد
والعشللرون . الثامنللة ذألللك لغيللر فجعللل بالقسط، الناس ليقوما الكتاب إنزاله

: والعشرون سإعاتل. ا ذألك لغير فجعل الواحد، إلهلا نأ ليعلم الرسإل، :إرسإال
. الثلثون ذألك دلض فجعل بالغيب، ورسإله ينصره من الله ليعلم الحديد إنزال

. ذألك لضد فجعلت الباطل، وإزالة والعدل الدين لقياما المارة : شرعت
تبسللط أن أخشللى ولكللن عليكم، أخشى قرفال : ( ما قوله والثلثون، اديةالح

. الثانيللة لللذريته الوالللد رجللوهيو يخللافه مللا ضللد آخللره، ) إلللى الللدنيا عليكللم
والثلثللون، " الثالثللة بضللعفائاكم لإ وترزقون تنصرون : " هل قوله والثلثون،

 ] الرابعللة16 )[ السإللراء مترفيهللا أمرنللا قريللة نهلللك أن أردنللا : ( وإذأا قللوله
والثلثون، ] الخامسة141 عمران )[ آل الكافرين : ( ويمحق ولهق والثلثون،

 في هم فإنما تولوا وإن: (  قوله
تولللوا إن ( فلل: ] وقللوله137 )[ البقللرة الللله فسلليكفيكهم شقاق)لل 178(ص

].49 ) [ المائادة ذأنوبهم ببعض يصيبهم أن الله يريد أنما فاعلم
ًا لهللم ليكون نوفرع آل : ( فالتقطه قوله والثلثون، ادسإةالس ًا عللدو ) وحزنلل

فتنلة الشليطان يلقلى املل ل: ( ليجعل قلوله والثلثلون، ] السابعة8 [ القصص
 ].54-53 الحج )[ اليتين مرض قلوبهم في للذين
ًا قال) و179(ص : الله رحمه أيض

وينزهللونه شلليء، كللل ويفعللل شيء، بكل يأمر أن الله على : يجوزون ولىال
عللن : وينهللون . الثانيللة بلله إل التوحيللد يتللم ول وصللفاته، أسإللمائاه حقائاق عن

العقللل يخللالف فيمللا طللواغيتهم ويقلللدون ،هبلل أخللبروا فيمللا الرسإللل تصللديق
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العقللود فللي العللامي كلما بحمل : يفتون ثة. الثال أعلم : هم ويقولون والنقل،
وكلما المحكللم، الللله كلما ويحرفللون ببللاله، تخطللر لم التي اللغة، شواذأ على

مللات مللن علللى الجواب، : ويحيلون . الرابعة مراده غير على ضحاالو رسإوله
. الرتياب في منهم أوغل وهو غاب، أو

منلله يفهمللون ل هللمأن ويصللرحون والحاطللة، العلم كمال : ويدعون امسةالخ
خللالفه، مللن يكفللرونو ،جمللاعإلا بصللحة : ويجزمللون . السادسإة واحدة كلمة

عليهلم المفلروض : والعللم لسلابعةا.  أحكلم وهلو بخلفلة : مذهبنا ويقولون
عنه السؤال عليهم حرما ما هاريخ فيها، بونأدي يتلا وعلومهم طلبه، يحرمون

وأمللره، خلقلله فللي وحكمته للها بعلم الحاطة يقتضي بما : ويتكلمون امنةالث
من اوأر اذأإف لمشيئة، بل لحكمه، يفعل : ل قالوا الحكمة، خلف أنه ظنوا وما

أصلوا ما خلف طواغيتهم
م، سإلموا القواعد من لهم)ل 180(ص مثل : . التاسإلعة أعللم : هلم وقلالوا له

. شاؤوا ما عليه ويولدون الباطل، بالتعليل شرعه في فيتكلمون يتناقضون،
الكلما ويوسإللعون العاقللل، يضحك بما النبياء عصمة في : ويتكلمون اشرةالع

هللوو – فيه العصمة على اعمالج انعقد الذي والنوع بالتصنيف، ويفردونه فيه،
كلمهللم صح ولو إليه، اتفتلال يحرمون بل إليه، يلتفتون ال – ونصيبهم حظهم

. بهم له تعلق فل الول في
تعلللم : الللتي هللي مخالفهللا، يكفللر الللتي : الصللول ونويقوللل عشللر، اديللةالح

،السللمعيات : إنكار الكفر فإن ؛ تناقض وهذا ؛ الشرعيات فهي ل وما بالعقل،
علقللوا الللذين الخللوارج، مللن شللر أنهم عرف هذا تدبر ومن ؛ بها إل يعرف ول

. غلطوا ولكن الكتاب، بمخالفة فركلا
قللول مللن شللر قللولهم أن علللى فالسللل : اتفللق بغيللره علقللوه الذين لءوهؤ

: عظائام أربع معه وارتكبوا الخوارج،
: جعللل . الثالثللة عقللا من وافقها ما : رد . الثانية النبياء نصوص : رد ولىال
ً خالفها ما مللن تخطئتهللم أو هم،قيسللتف أو : تكفيرهللم، . الرابعللة للدين أصول

ًا ناك اذأإ إل يكون لو القرآن، نتدبر أن أمرنا وقد ؛ النبياء واتبع خالفها . بين
ولهللذا يتدبر، أن يمكن لم المراد، يبين ولم معاني، احتمل إن فأما)لل 181(ص
فيلله بل الله، إل يعلمه ل ما على الباطل من كلمهم تملشا قد زعمه من تجد
منتهللى بللل العقليات، في الكذب من فيه ما نظير ات،يعمالس في الكذب من

منتهللى وهذا العقليات، في والسفسطة سمعيات،ال في القرمطة إلى أمرهم
ًا خللالف مبتللدع كل العمليللة، المسللائال فللي حللتى والسللنة، الكتللاب مللن شلليئ

. فقهيةلا والقضايا
،الجلل ونعللوت الكمللال، صللفات : إنكللار عنللدهم والتوحيللد عشللر، انيللةالث
ًا أكابرهم اتخاذأ ودينهم اثباتها، الشركو . الله دون من أرباب

بلله، يسللتخفون ثللم الللله، لجللل إل عظموهم ما أنهم ويزعمون:  رعش الثةالث
أن مللونع: ويز عشللر . الرابعللة البشللر مللن أحد إياه سإبها ما مسبة ويسبونه
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هللم،نورويكف يكللذبونهم، بللذلك وهم والصالحين، للنبياء وإجلل تعظيم فعلهم
العجللاب أعجللب : مللن قبله والذي وهذا، ؛ بهم وأمن صدقهم من ويستجهلون

 !!
اليمللان هللو الشللرعي، اليمان أن الله رحمك : اعلم تقاريره بعض في لوقا

واليمللان الللله، أنللزل التي كتبلبا اليمان بالله اليمان فمن ؛ الستة بالصول
فللي الللله مللراد عرفللةم:  مبهلل اليمللان ومللن الللله، أرسإلللهم الللذين بالرسإللل

النللبيين الللله ثبعللف واحللدة أمللة النللاس : ( كللان تعللالى قللال كمللا إرسإللالهم،
 مبشرين

.213 [ البقرة ومنذرين) الية)لل 182(ص فللذكرها الخللرى، كمللةحلا امأو ] 
ًا نللوح إلللى أوحينا كما إليك أوحينا : ( إنا تعالى قوله منها ؛ موضع غير في أيض

)[ الرسإللل بعد حجة الله على للناس يكون ( لئل قوله ىل) إ بعده من والنبيين
للنللاس يكللون ( لئل ) وقللوله ومنللذرين مبشللرين(  ه]فقللول165-162 النساء

حقيقة، كل ترجع وإليهما الخليقة، إيجاد في الله حكمة ) هما الرسإل بعد حجة
. عينيه نصب هذا معرفة يجعل : أن نفسه نصح من على فالواجب

الكتللب فجللاءت التوحيللد، فللي اختلفللوا الناس : أن لجملةا ههذ تفاصيل ومن
ً أمة كل في بعثنا : ( ولقد تعالى بقوله ةومالخص ففصلوا والرسإل، أن رسإول

لمسللاجدا : ( وأن تعالى  ] وقوله36 ) [ النحل الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا
ًا الله مع تدعوا فل لله النهي، أصلو المر، : أصل  ] فشملت18 )[ الجن أحد

أله ل أن شهادة معنى هو الذي . الله ّ إل إ
تللوجب : هللل اختلفللوا الشرك، من والبراءة بالتوحيد، قرواأ الذين : أن انيةالث

بقوله ينهمب الكتاب فحكم ؟ والزنا كالسرقة أنها أو ؟ والمقاطعة العداوة هذه
ًا تجد : ( ل ولللو ورسإللوله هللللا حاد من يوادون الخر واليوما بالله يؤمنون قوم
صلللى وقال]لل 22 ة)[ المجادل عشيرتهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو آباءهم كانوا
الللله وليللي إن بأوليللاء لللي ليسللوا فلن بنللي آل : " إن وسإلللم عليلله الللله

".  والمؤمنون
: هللل اختلفللوا الكبللائار، أكللبر الشللرك بأن أقروا ينذال : أن الثالثة)لل 183(ص

: ( وقللاتلوهم بقللوله الكتللاب فحكللم ؟ الللله ّ إل ألللهإ ال لاق اذأإ فعله من يقاتل
ه اللدين ونويكلل فتنة تكون ل حتى ه كل : ( فلاقتلوا ] وقلوله39 )[ النفلال لل

] .5)[ التوبة:  وجدتموهم حيث المشركين
: إلللى تبعهللم ومللن الصللحابة فذهب ؛ والفرقة ةالجماع في : اختلفوا ابعةالر

إل إسإلللما ل لنلله ؛ والسإلللما التوحيللد اماد ام الفرقة، وتحريم الجماعة وجوب
فحكللم ؛ الجماعللة وإنكللار الفرقة، : إلى لةتزوالمع الخوارج، وذأهب ؛ بجماعة
ًا الللله بحبللل : ( واعتصللموا بقللوله الكتللاب عمللران )[ آل تفرقللوا ول جميعلل

103. [ 
؟ العبللادة جنللس من كان ما منها يستحسن هل البدع، في : اختلفوا امسةالخ
صللراطي هللذا : ( وأن تعالى بقوله بينهم، الكتاب فحكم ؟ ضللة بدعة لك أما

72



]135 ) [ النعللاما سإللبيله عللن بكللم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه ًامستقيم
الراشللدين الخلفللاء وسإللنة بسللنتي " عليكللم وسإلللم عليلله الللله صلللى وقللوله

كلل إنفل ر،الملو ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي، من المهديين
حللدث مللا أن وسإلللم عليلله الللله صلللى " فذكر ضللة بدعة وكل بدعة، محدثه

. ضللة وأنه الدين، من فليس عدهب
؟ الخرين على واتباعه تعلمه، يجب هل الكتاب، في اختلفوا : أنهم ادسإةالس

باليللات بينهللم الكتللاب فحكللم ؟ لهللم به العمل يجوز ول ؟ يجب ل أما لمكانه،
 ؛ ىصتح ل التي
ًا، لدنا من آتيناك : ( وقد قوله منها) 184(ص لحمي فإنه عنه اعرض من ذأكر
ًا القيامة يوما له نقيض الرحمن ذأكر عن يعش : ( ومن ] وقوله99 )[ طه وزر

ًا ضللنكا معيشة له فإن كريذأ عن أعرض : ( ومن قرين) وقوله له فهو شيطان
].124 ) [ طه

تللابع لمللع اذأإ والعبللادة، العلللم في اماقملا رفيع العالم في : اختلفوا ابعةالس
ًا قلد من عم،: ن فقيل ل، أما يجوز هل بخلفة، النص ًا الللله لقللي عالملل ؛ سإللالم
دونلله مللن تتبعللوا ول ربكللم مللن إليكللم أنزل ما : ( اتبعوا بقوله الكتاب فحكم
ً أولياء ورهبللانهم أحبللارهم : ( اتخللذوا ] وقللوله3 )[ العراف تذكرون ما قليل

أبنللاءهم يعرفللون كمللا : ( يعرفللونه  ] وقوله31 ) [ التوبة الله دون من ًابأربا
ًا نوإ مللن تكللونن فل ربللك مللن الحق يعلمون، وهم الحق ليكتمون منهم كثير

) بلله كفللروا عرفوا ما جاءهم : ( فلما ] وقوله147-146 )[ البقرة الممترين
ًاظل مأنفسله واسإلتيقنتها بهلا : ( وجحلدوا ] وقلوله89:  [ البقلرة ًا مل ) وعللو
) الله يلسإب عن يضلوك الرض في من أكثر تطع : ( وإن ] وقوله14 [ النمل
]116:  [ النعاما

وسإلللم عليلله الللله صلى النبي فسرها كما المحكمات، اليات هذه عرفت افإذأ
 ؛ لهم عبادة الله، دون من والرهبان الحبار اعةط أن من حاتم، بن لعدي
كلما وتللأملت إليلله، يدعون وما به، يأمرون وما ،سالنا من كثير حال فتوعر
. الضلال من الهدى لك تبين الله،
والوعيد، الوعد، أحاديث : عن الوهاب عبد بن محمد الشيخ وسإئل) 185(ص

أله ل الجنة " مفتاح منبه بن وهب وقول " مللن أنس وحديث " " الخ، الله ّ إل إ
 ؟ " الخ صلتنا صلى
لللم ولللو به، اليمان يجب حق وسإلم عليه الله صلى لوالرسإ قال : ما ابفأج

وأشلكل ؛ كلذلك والوعيلد الوعد في آيات القرآن ىوف ؛ معناه النسان يعرف
فللي قيللل ما أحسن ومن ؛ بعدهم ومن السلف من الناس من كثير على الكل
تكلللم الناس وبعض بتفسير، لها تتعرضوا : ل معناه ؛ جاءت كما وهار: أم ذألك

ًار فيهللا ّلللدون أو بالللذنوب، يكفللرون الللذين والمعتزلللة، الخللوارج لكلما د يخ
كقللوله ؛ يتملله ل لكللونه النللاس، بعض عن اليمان ينفى أنه لنار،ا في أصحابها
وهو واسإمع، واهون، أصوب، الول " والجواب تصل لم فانك " صل للعرابي
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عنللد مللن كللل بلله آمنا يقولون العلم في : ( والراسإخين تعالى لقوله الموافق
 ]7 عمران ) [ آل ربنا
دخللول ظللن مللن علللى الللرد دهمللرا واضحة، الولى فالمسألة ذألك فهمت إذأا

بسيئات وأتى وبالعمال، به ىتأ اذأإ امأو العمال، بدون وحده، بالتوحيد الجنة
إثبللات، ول بنفللي لذلك وهب يتعرض فلم عمله، تحبط وأ حسناته، على ترجح

. يرده لم السائال لن
: كمللا ومعنللاه ؛ ظللاهره على فهو ) إلخ صلتنا صلى : ( من قوله) و186ص(

صللدق مللن أن فمعلللوما وإل وماله، دمه يحمى أظهر فما النفاق، نهم عرف لو
ًا أنكر أو البعث أنكر أو مسيلمة الللردة، أنللواع نملل ذألك وغير القرآن، من شيئ

. الحديث في يدخل لم
: " حللق معللاذأ حديث في وسإلم هيلع الله صلى النبي : قول معنى عن لوسإئ
أبشللر : " أفل قللوله ) إلللى ايئشلل بلله يشللركوا ول يعبللدوه أن العبللاد على الله

بعمللله الجنة منكم أحد يدخل : " ل " ومعنى فيتكلوا تبشرهم ل قال ؟ الناس
 ؟ الصواب " كيف

المور من وهو ظاهره، على السلف عند : فالمعنى معاذأ مسألة : أما ابفأج
يتعرضون ل والوعيد، الوعد، نصوص أعنى ؛ جاءت كما : أمروها لونوقي التي
مسللألة " فتلللك بعمللله الجنللة منكللم أحد يدخل : " ل هلوق امأو منه لشكللم

الجنللة، أحد يدخل لم عبده، من حقه يستوفي لو الله أن ظاهرها، على أخرى
] .35 زمرلا)[  عملوا الذي أسإوأ عنهم الله : ( ليكفر تعالى قال كما ولكن
الله. رحمه الوهاب، عبد : محمد الشيخ سإئل) 187(ص
وأن القلللب، محللله وأن وضللعفه، وقللوته اليمللان فللي : تفكللرت ئالالسا قال

. تضعف وبضعفه تقوى، فبقوته عليه، ومركبة ثمرته التقوى
محللله السلللف بإجمللاع فاليمللان ؛ القلللب محللله اليمللان إن قولللك : ابفأج

نوكلل امللأو وغيرهللا، النفال، سإورة في الله ذأكر كما جميعا، حروالجوا القلب،
معلللوما، شلليء فللذلك وينقللص، يزيللد الجللوارح، يفلل ذيلللاو القلب، في الذي

سإلللب أو النفاق، من اليمان ضعيف ناك اذأإ نسانإلا على : يخافون والسلف
. كله إيمانلا

ًا لوسإئ  ؟ ناعون أو ؟ واحد نوع هما هل والسإلما، اليمان، : عن أيض
: لهقللوك اليمللان، فيلله دخللل وحللده، ركذأ اذأإ السإلما أن العلماء : ذأكر ابفأج

كقللوله د،رفللأ اذأإ اليمان ] وكذلك20 عمران )[ آل اهتدوا فقد أسإلموا ( فإن
فيلله ] فيللدخل21 )[ الحديللد لهسإللور بللالله آمنللوا للللذين : ( أعللدت الجنة في

ًا ذأكللرا وإذأا السإلللما، والمللؤمنين والمسلللمات نيمالمسللل : ( إن كقللوله معلل
العملال واليملان ،رةالظلاه العملال ] فالسإللما35 )[ الحزاب والمؤمنات

" .  القلب في واليمان علنية، : " السإلما الحديث في كما الباطنة،
يوافق " الخ، قلبه في من النار من رجواخ: " أ الحديث في وقوله) 188(ص

إلللى اليمللان مللن النسللان فيخرج سإلما،إلا من أعلى اليمان فإن ذأكرناه، ما
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: ( وإن وفيهللا ؛ الحجللرات آيللة فللي كمللا ً،ناقصا كان وإن ينفعه، الذي السإلما
ًا أعمالكم من يلتكم ل ورسإوله الله تطيعوا  ] .14 ) [ الحجرات شيئ

ًا، السإلما يستلزما اليمان أن:  المر يقةوحق يستلزمه، فقد سإلماإلا امأو قطع
بللأن ففسللر آخللره، " إلللى حتى أحدكم يؤمن : " ل قوله أما ؛ مهزلتيس ل وقد

القلللب فللي ناكل  اذأإفل    ؛ العتقلاد بلذلك والعمل بالقلب، ذألك اداعتق المراد
وذأكللر ذأاك فهللو الممللدوح، المر بمقتضى والعمل الكلما وصار وكرهه، ضده،
ًا، الغايللة فأما ؛ ةليووسإ غاية، ههنا بالرسإل: أن واليمان بالله، اليمان في أيض
مثللل بللالله اليمللان ؛ بالرسإللل اليمللان فهللو سإيلةولا امأو بالله، اليمان : فهو
. والرشا الدلو : مثل بالرسإل واليمان الماء،

ًا خالف : عمن الله رحمه وسإئل)لل 189(ص مللاذأا ريعة،شللال واجبللات من شيئ
؟ فركلا من جزء في يقع وهل ؟ شرك به الله عصى ذأنب كل معنى وما ؟ يقع
أالئاه، أو ؟ بالله كفر أهو ؟ الكفر ذألك وما مللن لقللو معنللى ومللا ؟ صللغره مع ب
ًا نعملة أي ؟ نعملة : كفلر قللال من وقول ؟ كفر دون : كفر قال ومللاذأا ؟ أيضلل
 ؟ لك ذأكرت التي الرؤيا في ترى
ومللن ؛ آخللر نللوع والصللغائار آخللر نللوع والكبللائار نوع، والكفر كر: الش ابفأج

كللذا فعل : " وإن قوله بالتوحيد، الله لقي فيمن ذأر، أبي ثيحد فيه، ما أصرح
ًا جاء رأيت وما ؛ الكبائار فوق فهو ؟ كفر أو أشرك فقد وكذا، ذأكللرت ما مخالف
خطللأ ة،مللنع : كفر القائال وقول النمل، دبيب من أخفى الذي بمعنى فهو لك،
مللع ملللةال من يخرج ليس : أنه كفر دون كفر ومعنى وغيره، أحمد الماما رده

ن،ؤمالملل تسللر الرؤيللا لكن المذكورة، البشرى من أنها : أرجوا والرؤيا كبره،
. تضره ول

ًا وله) 190(ص : تعالى الله : رحمه أيض
ًا بعللث منذ الله : أن الله رحمك ماعل هزوأعلل وسإلللم عليلله الللله صلللى محمللد

م : مؤمنلون، قسلم ؛ أقسلاما ثلثلة النلاس صار ؛ والنصر بالهجرة، اللذين وه
ًا به اونمآ ًا ظاهر ؛ بلله الكفللر : أظهللروا الللذين وهللم ؛ : كفللار وقسللم ؛ وباطنلل

ًا به آمنوا الذين وهم : منافقون، سموق ًا، ل ظاهر سإورة الله افتتح ولهذا باطن
وثلث ؛ الكللافرين صللفة فللي نوآيللتي ؛ المللؤمنين صفة في آيات بأربع البقرة،
. المنافقين صفة في عشرة

عليلله دل كمللا وشللعب، دعللائام، للله والنفللاق، لكفر،او اليمان، من واحد وكل
فللي عنلله، اللله رضللي طللالب أبلي ابللن عللي هفسللر وكمللا ؛ والسنة الكتاب،
. عنه المأثور الحديث

عبد كنفاق ،النار من السإفل الدرك في صاحبه يكون أكبر، هو ما النفاق فمن
جللاء مللا ضعللب جحود أو ؛ الرسإول تكذيب يظهر أن مثل ؛ وغيره أبي، ابن الله
ه، أو به، أو ه،دينلل بانخفلاض المسلرة أو اتبلاعه، وجلوب اعتقلاد علدما أو بغض

ًا إل صاحبه يكون ل مما ذألك، ونحو دينه، بظهور المساءة ؛ ورسإللوله لللله عدو
أكثر بعده زال وما وسإلم عليه هالل صلى الرسإول زمن في موجود القدر وهذا
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قوتهللا مللع تناك اذأإف قوى،أ دهعه على اليمان موجبات لكون عهده على منه
 فيما فوجوده موجود، والنفاق

. بالله والعياذأ الكبر، النفاق ضرب وهذا به، ىولأ ذألك دون) 191(ص
،ثدحلل اذأإ يكللذب أن مثللل ونحوهللا، العمال، : نفاق فهو الصغر، النفاق اوأم

عنلله الصللحيحين فللي المشللهور للحللديث من،تئاا اذأإ يخون أو ،دعو اذأإ ويخلف
وعللد وإذأا كللذب، ثدح اذأإ ؛ : ثلث المنافق : " آية قال وسإلم عليه لهلا صلى
البللاب هذا " ومن مسلم أنه وزعم وصاما، صلى وإن ؛ خان ائاتمن وإذأا ،أخلف

عليلله الللله ىلصلل لقللوله المنللافقين، خصللال مللن فإنه الجهاد، عن : العراض
أز، ولم مات : " من وسإلم مللن ةبعشلل علللى مللات بالغزو، نفسه يحدث ولم يغ
. مسلم " رواه النفاق

المنللافقين، فضللحت لنهللا ،الفاضحة تسمى التي براءة، سإورة الله أنزل وقد
تنللزل، زالللت مللا الفاضللحة، : هللي قال عنهما، الله رضي عباس ابن قاله كما

قال السإود، ابن المقداد وعن ؛ فيها ذأكر إل أحد ىيبق ل أن ظنوا حتى ومنهم،
: هللي قتللادة وقللال ؛ المنللافقين سإللرائار عن بحثت اهلن البحوث، سإورة : هي

. لمنافقينا مخازي أثارت لنها المثيرة،
يللوما وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول مغازي آخر في : نزلت السورة هوهذ

أحللوال عللن فيهللا فكشللف ،هوأظهللر السإلللما الللله أعللز وقللد تبللوك، غللزوة
؛ الجهللاد تللرك فهللو:  نبللالج فأمللا ؛ والبخل بالجبن، فيها ووصفهم المنافقين،

يبخلون الذين يحسبن ل: ( و تعالى وقال الله، سإبيل في النفقة : عن والبخل
ًا هو فضله من الله آتاهم بما ] 180 عمران ) [ آل لهم شر هو بل لهم خير

ًا إل دبره يومئذ يولهم : ( ومن وقال)لل 192(ص ًا أو لقتال متحرف إلللى متحيللز
].16أنفاللا) [  الله من بغضب باء فقد فئة
إنهلم بلالله نفلو: ( ويحل تعلالى قلال فقد والفزع، بالجبن فيها : وصفهم افأم

مثل إليه، ) يلجؤون ملجأ يجدون لو يفرقون قوما ولكنهم منكم هم وما لمنكم
ً ( أو المللاء يغور كما فيها غوروني)  مغارات ( أو والحصون المعاقل، ) مللدخل

الجهللاد ) عللن إليلله ( لولللوا ومشللقة كلفللةب وول إليه، الدخول يتكلف الذي هو
ًا سللرعون: ي ] أي57-56 ) [التوبة يجمحون ( وهم شلليء، يردهللم ل إسإللراع

. اللجاما يرده لم لمح اذأإ الذي الجموح، كالفرس
يرتللابوا لللم ثللم ورسإللوله بللالله منللواآ الذين المؤمنون : ( إنما تعالى قال وقد

)[ الحجللرات الصادقون هم لئكوأ الله سإبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا
الللذين يسللتأذأنك : ( ل لىعللات وقال وجاهد، آمن فيمن المؤمنين  ] فحصر15

ٍء]فهذا45-44 التوبة ) [ اليتين الخر واليوما بالله يؤمنون : أن الللله من إخبار  
بلالله، يؤمنللون ل اللذين يسلتأذأن وإنملا الجهللاد، تلرك فللي أذأنتيس ل المؤمن
منعهللم : ( ومللا بالشللح وصفهم في ؟! فقال، اسإتئذان يرغ من بالتارك فكيف

)[ التوبللة كللارهون وهللم إل ينفقللون ( ول قللوله إلللى)  منفقاته منهم تقبل أن

76



بمللن فكيللف كاره، وهو أنفق لمن وتعالى تبارك الله مذمة هذا ناك اذأإف ]54
ًا النفقة ترك ؟! . رأسإ
يقولللون تللارة نللة،يدمال مللن قربللوا لمللا المنللافقين أن أخللبر وقللد)لل 193(ص

إلللى النللاس هموتدعلل الللذين فأنتم بشؤمكم، علينا جرى الذي : هذا للمؤمنين
أشللرتم الللذين : أنتللم يقولللون وتارة ؛ وخالفتموهم عليه، وقاتلتهم الدين، هذا

: أنتللم يقولللون وتللارة ؛ هذا أصابنا لما سإافرنا قد اكن لو وإل هنا، بالمقاما علينا
وتللارة ؛ دينكللم غربكللم وقللد العللدو، تكسللروا أن دونتري وضعفكم، قلتكم مع

وتهلكللوا أنفسللكم، تهلكللوا أن تريللدون لكللم، لعقلل ل مجللانين، : أنتم يقولون
ًا يقولون وتارة ؛ معكم الناس عنهللم الللله فللأخبر ؛ المللؤذأي الكلما من : أنواع

لللو يللودوا الحللزاب يللأت وإن يللذهبوا لم الحزاب : ( يحسبون وجل عز هبقول
ً إل قاتلوا ما فيكم كانوا ولو أنبائاكم عن يسألون العراب في ادونب أنهم قليل

]20 لحزاب[ ا) 
يحسللبون منهللم لفزعهللم : أنهللم الول أوصاف، بثلثة وتعالى تبارك فهمفوص

فللإن مللرض، قلبه في الذي الجبان، لاح وهذا البلد، عن ينصرفوا لم الحزاب
. المن خبر بيذكوت المخوف، الخبر تصديق إلى يبادر قلبه
فللي بللل بينكللم، ايكونللو ل أن تمنللوا وا،ؤاجلل اذأإ الحللزاب : أن الثللاني صفالو

وأي ؟ المدينللة خللبر شلليء ) أي أنبللائاكم عللن ( يسللئلون العللراب بين البادية
يقاتلوا لم فيكم وهم اوتأ اذأإ الحزاب : أن الثالث الوصف ؟ الناس حبر شيء

ً إل . الناس من كثير على بقةطنم الثلثة الوصاف وهذه قليل
ناصللر، بللن وحمللد ،الوهللاب عبللد بللن محمللد الشلليخ، : أبنللاء سإئل)لل 194(ص

؟ ل أما النار، في موحد يلبث ما : أنه عندكم هل تعالى، الله رحمهم
ًا، نعتقده : الذي ابوافأج ًا، المسلمين، لخواننا ونرضاه دين تبللارك الله أن مذهب

ًا يخلد : ل وتعالى مللن الدلللة، عليلله تظللاهرت كمللا وحيد،تلا لهأ نم فيها أحد
ابللن العبللاس أبللو الللدين، : تقللي الشلليخ قال ، المة وإجماع والسنة، الكتاب،

" وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول عن الحاديث : تواترت الله رحمه تيمية،
أله ل قال النار من خرجي بأنه " شللعيرة يزن ما اليمان من قلبه وفي الله، ّ إل إ

ا:ل قللال من : ط كقوله الثقال، بالقيود مقيدة جاءت " ذأرة" ولكنها لفظ يفو
أله ًا الله ّ إل إ ًا رواية " وفي قلبه من خالص . " انتهى قلبه من " صادق

عليلله الللله صلللى رسإول أصحاب من والجماعة، نةسلا لهأ مذهب : هو اوهذ
إل ذألللك فللي لفاخللي ول وأئامتها، المة سإلف من بإحسان، اتبعهم ومن وسإلم

: عللن . والجللواب ارالنلل فللي بائاركلا لهأ بتخليد القائالين والمعتزلة، الخوارج،
. طويل بسط إلى : تحتاج بها احتجوا التي اليات

ًا وسإئل)لل 195(ص ناصللر، بللن مللدحو الوهاب، عبد بن محمد الشيخ أبناء أيض
ومللاله ،هلعفللا ذأما الللذي الكللبر هللو مللا بللالله، الشرك عن تعالى، الله رحمهم

؟ الصغر هو وما ؟ عليه مات لمن يغفر ول السإلما، لهل حلل
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؛ وأصللغر ؛ أكبر نوعان، الشرك : أن الله رحمهم العلماء، ذأكرت : قد ابوافأج
ًا لله يجعل : أن فالكبر يخللاف كما ويخافه الله، يدعو كما يدعوه خلقه، من ند

. الله على يتوكل كما أمور،لا في عليه ويتوكل الله، يرجو كما ويرجوه الله،
فقللد ومعللاملته، بللادته،ع فللي خلقله وبيللن اللله بيللن سإوى من : أن حاصلوال

: تعللالى قللوله ذألللك علللى دل كمللا يغفره، ل الذي الكبر، الشرك بالله أشرك
ًا الله نود من يتخذ من الناس ( ومن : قللوله ) إلللى الللله كحب يحبونهم أنداد
لهللأ عللن تعللالى، ] وقللال167-1656 لبقللرةا)[  رالنا من بخارجين هم ( وما

)[ الشلعراء العلالمين بلرب نسويكم إذأ مبين، لضل لفي كنا إن : ( تالله ارنلا
والللرزق الخلللق فللي بالله سإاووهم ما : والله المفسرين بعض  ] قال97-98

: ( ثللم تعللالى وقللال والتعظيللم، والجلل المحبة في سإاووهم ولكن ،والتدبير
. العبادة في به : يعدلون  ] أي1 )[ النعاما يعدلون بربهم اوكفر الذين
اللله وبيلن بينله جعلل ملن أن علللى كلهلم، العلملاء تفللق: ا ولهذا)لل 196(ص

عابللدي كفللر هللذا لن كفللر، فقللد ويسألهم، عليهم، ويتوكل يدعوهم، وسإائاط،
نهللميب يحكللم الله إن زلفى الله إلى ليقربونا إل نعبدهم : ( ما قائالين الصناما،

ل لللهال : ( إن فقللال والكفللر، بالكللذب عليهم شهد ) ثم يختلفون فيه هم فيما
أوليللاء، الللله دون من اتخذ من حال ] فهذا3)[ الزمر كفار كاذأب هو من يهدى
ول يضللرهم ل ما الله دون من دونب: ( ويع وقال الله، إلى يقربونه أنهم يزعم

فللي الللله أنكللره  ] وقد18 نسيو )[ هالل عند شفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم
أذأن لمللن إل أحد عنده يشفع ل أنهو له، كلها الشفاعة أن وأخبر وأبطله، كتابه

يتخللذوا لللم الذين وحيد،تلا لهأ : وهم وعمله، قوله، ورضي فيه، يشفع أن له
يتخللذوا لللم حيللث لهللم، الشفاعة في يأذأن سإبحانه فإنه شفعاء، الله دون من
التوحيد، : صاحب الشفعاء بشفاعة الناس أسإعد فيكون ،ًاعشفي الله دون من

. الله ّ إل أهإل ل قول حقق الذي
لمن له، أذأن عمن الصادرة الشفاعة : هي ورسإوله الله تهابثأ يتلا شفاعةوال

المشللركون، يظنهللا الللتي : الشللركية هلللال نفاهللا الللتي والشللفاعة ؛ وحللده
عليلله الله صلى قوله فتأمل ؛ نودحالمو بها ويفوز قصدهم، بنقيض فيعاملون

؟ الللله رسإللول يللا بشللفاعتك اسالن أسإعد : من سإأله وقد هريرة، لبي وسإلم
أله ل قال : " من قال ًا الله ّ إل إ الللتي السإللباب أعظم " فجعل قلبه من خالص
الشللفاعة أن المشللركون، اعتقد ما عكس التوحيد، : تجريد ةالشفاع بها ينال
 تنال
النللبي فقلب الله، دون من وموالتهم وعبادتهم، شفعاء، مهذأاباتخ)لل 197(ص

: تجريللد الشللفاعة سإللبب أن وأخللبر الكللاذأب، زعمهللم مسإلللو عليه الله صلى
. فيه يشفع أن للشافع الله يأذأن فحينئذ التوحيد،

ًا الللله دون مللن اتخللذ إن : اعتقللاده المشللرك جهل ومن للله يشللفع أن شللفيع
يشللفع ل الللله أن يعلمللوا ولللم ؛ والولة كولمال خواص عند يكون كما وينفعه،

قال كما وعمله، قوله رضي لمن إل الشفاعة في يأذأن ول بإذأنه، إل أحد عنده
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]28 )[ النبيللاء ارتضللى لمللن إل يشللفعون : ( ول الثللاني الفصللل في تعالى  
واتبللاع التوحيللد، إل والعمللل القول من يرضى ما : أنه وهو ثالث، فصل وبقي
العاليللة أبو قال : كما والخرون الولون يسأل الكلمتين هاتين وعن ول،الرسإ
أجبتللم ومللاذأا ؟ تعبللدون كنتللم مللاذأا والخللرون الولللون عنهمللا يسللأل نكلمتا

عاهللاو مللن قلللب مللن الشللرك شللجرة تقطللع أصول، ثلثة فهذه ؟ المرسإلين
رضللي لمللن إل يللأذأن ل : أنلله والثاني بإذأنه، إل شفاعة ل : أنه فالول ؛ وعقلها

واتبلاع دهتوحيلل إل والعمللل القلول ملن يرضلى ل : أنله والثالث ؛ وعمله قوله
. رسإوله

ًا المشركون بها يتعلق التي السإباب سإبحانه قطع وقد تللأمله مللن يعلللم قطع
ًا، اللله دون مللن اتخلذ ملن : أن وعرفه ًا، أو وليلل العنكبللوت كمثلل فهللو شلفيع
ًا، اتخذت يملكللون ل الللله دون مللن زعمتم الذين اوعاد : ( قل تعالى فقال بيت
منهم له وما شرك من فيهما لهم ماو الرض في ول السموات في ذأرة مثقال

 ]23-22 )[سإبأ له أذأن لمن إل عنده الشفاعة تنفع ول ظهير، من) 198(ص
. النفع من به له يحصل لما معبوده تخذي إنما فالمشرك

عابللده يريللد لمللا مالللك : إما الربع هذه نم خصلة فيه لمن إل يكون ل نفعوال
ًا، يكن لم فإن ؛ منه ًا، يكن لم فإن ؛ للمالك ًايكشر كان مالك ًا كان شريك معينلل

ًا ًا يكن لم فإن ؛ وظهير ًا، ول معينلل ًا كللان ظهيللر سإللبحانه فنفللى ؛ عنللده شللفيع
ًا الربع، المراتب عالىتو ًا نفي ً مرتبلل فللىفن ؛ دونلله مللا إلللى العلللى مللن منتقل
وأثبللت المشللرك، يطلبهللا الللتي والشللفاعة والمظللاهرة، والشللرك، لملللك،ا

اليللة بهللذه فكفللى ؛ بللإذأنه : الشللفاعة وهللي لمشللرك، فيهللا صيبن ل شفاعة
ًا، ًا برهان ًا ونور ًا للتوحيد، وتجريد . عقلها لمن ،ومواده الشرك لصول وقطع

بللدخول رعشللي ل النللاس أكللثر ولكللن ونظائارهللا، أمثالها من : مملوء قرآنوال
ًا يعقبوا ولم قبل، من خلوا قد قوما في ويظنه تحته، الواقع : هللو وهللذا ؛ وارثلل
خلللوا، قللد أولئللك كلان : إن الللله ولعمر ؛ القرآن وفهم القلب بين يحول الذي
كتنللاوله لهللم القرآن وتناول دونهم، أو منهم، شر أو مثلهم، هو من ورثهم فقد

. لولئك
عللرى تنقللض : إنمللا عنلله الللله رضللي لخطللابا نبلل عمر قال كما المر نولك

وما والشرك، الجاهلية يعرف ل من اماسإلال في أشن اذأإ عروة، عروة السإلما
 فيه ووقع وذأمه، القرآن عابه
كللان الللذي أنلله:  يعللرف ل وهو وحسنه، وصوبه إليه، ودعا وأقره،)لل 199(ص
عللرى لكذبلل فتنتقللض دونلله، أو منلله، شللر أو نظيللره، أو اهليللة،جلا لهللأ عليه

ًا، المعروف ويعود السإلما، ًا، والمنكر منكر بدعة لسنةوا سإنة، والبدعة معروف
والبللدع وىهلا لهأ ومفارقة الرسإول، ومتابعة التوحيد، بتجريد الرجل ويبدع ؛
.

ًا، : يري حي وقلب بصيرة، له ومن هللذه فللي والكلما ؛ المسللتعان والللله عيانلل
ذألللك علللى نبهنللاك وإنمللا محللله، ذاه سلي طويل، بسط إلى : يحتاج المسألة
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ًا، إل الللله يغفللره ل الللذي الشللرك، قةقيح قلبه الله نور من كل به يعرف تنبيه
. فاعله على الجنة وحرما منه، بالتوبة

ًا وأكثره أنواعه، أعظم من نولك مللن الحوائاللج : طلب زمانأال هذه في وقوع
ذأكللره كمللا العللالم، ركش لأص وهذا ؛ إليهم والتوجه بهم، والسإتغاثة الموتى،

آلهتكللم تللذرن ل لواقللا: ( و نوح قوما عن حكاية تعالى، قوله عند المفسرون،
ًا تذرن ول أسإللماء هللذه  ] إن23 ونسرا)[ نللوح ويعوق يغوث ول سإواعا ول ود

عليهللم طال ثم قبورهم، على عكفوا ماتوا، مالف نوح، قوما في صالحين رجال
وكمللا نللوح، سإللورة تفسير في صحيحه، في اريالبخ ذأكر كما فعبدوهم، المد
. أعلم وتعالى هسإبحان والله لم،علا لهأ من غيره ذأكر
النللبي عللن ذأكللر كما الله، بغير والحلف الرياء، : فكيسير الصغر الشرك اوأم

 فقد الله بغير حلف من" :  قال أنه وسإلم عليه الله صلى
الله من وهذا ت،ئشو الله شاء : ما الرجل قول ذألك " ومن أشرك) 200(ص

ولللول وعليك، الله لىع متوكل وأنا وأنت، الله إل ومالي وبك، بالله وأنا ومنك
للله قللال أنلله وسإلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد ؛ وكذا كذا يكن لم أنت
ًا، لله : " أجعلتني فقال وشئت، الله شاء : ما رجل " وحده الله شاء ما قل ند
ًا هللذا يكللون وقللد ؛ اللفلاظ مللن رهلاغي نم : أخف اللفظة وهذه أكلبر، شللرك

– العلمللاء بيللن عليلله : متفللق ذأكرنللا الللذي ذاوه ؛ ومقصده قائاله حال بحسب
: عليلله متفللق قبللله الذي أن كما الصغر، الشرك من نهأ – تعالى الله حمهمر

. الكبر الشرك من أنه
التوبللة، تحصلل إذأا قطعللا، الللذنوب سإائار ومن منها، مقبولة التوبة : أن لمواع

: ل القلل تبعلله، ومن عنهما، الله رضى عباس ابن لكن ؟ شروطها واسإتكملت
فللي العلمللاء جمهور وخالفه أصحابه، عباس ابن ناظر وقد ؛ القاتل توبة تقبل
؛ وتقبللل منه، التوبة يمكن ذأنب فكل ،بذأن كل على تأتى : التوبة وقالوا ؛ ذألك

تقنطلوا ل أنفسللهم عللى أسإرفوا لذينا يعباد يا : ( قل تعالى بقوله واحتجوا
: الرحيللم) [ الزمللر الغفللور هو إنه ًايعجم الذنوب يغفر الله إن الله رحمة من
ًا وعمل وآمن تاب لمن لغفار : ( وإني تعالى ] وبقوله53 ) اهتللدى ثللم صللالح

ًا، وعمل وآمن، القاتل، هذا بات اذأإف ]82: [ طه غفار وجل عز الله فإن صالح
. له

: لصف) 201(ص
يقابل ،انومجاز وحقيقتان، مرتبتان، واليمان للتوحيد : هل السائال قول اوأم
الخللر دون بأحللدهما يتعلللق ؟ والكفللران الشللرك مراتب من واحدة واحد كل

قواعللد بعللض تللرك أو ،كالشللر قواعللد بعللض بفعل ويخرج والبطلن، النقص
 ؟ بالعكس أو اليمان، ةرئادا ل السإلما، دائارة ل السإلما، دائارة عن التوحيد،

المرتبللة ؛ مراتللب ثلث لللىع الللدين أن ذأكروا العلماء : أن الله رحمك لمفاع
مللا أول الكللافر فيهللا يدخل التي الولى، المرتبة وهي السإلما، : مرتبة الولى
. له وينقاد ويذعن، بالسإلما، يتكلم
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تعللالى الله لن ولى،ألا المرتبة من أعلى وهي اليمان، : مرتبة الثانية رتبةالم
: ( قللالت تعالى فقال ،السإلما لهم وأثبت وهلة، أول اليمان أدعى عمن نفى

قلوبكم في اليمان يدخل ولما أسإلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا العراب
ًا أعمالكم من يلتكم ل هورسإول الله تطيعوا وإن إنمللا رحيم، غفور الله إن شيئ

وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا يرتابوا لم ثم ورسإوله بالله نواآم الذين المؤمنون
] .15-14:  ) [ الحجرات الصادقون هم ئكأول الله سإبيل في
إذأ المرتبللة هلذه يبلغللوا للم أنهم وأخبر اليمان، ادعاءهم عليهم سإبحانه كرفأن

 حديث الصحيح، الحديث وفى ؛ ذأاك
فوالله ؟ فلن عن لكام وسإلم عليه الله صلى للنبي قال لما سإعد،) 202(ص
ًا، لراه ًا : أو فقال مؤمن . مسلم

حللديث تضللمن وقللد كلهللا، المراتللب أعلللى وهللي لحسللان،: ا الثالثللة رتبةالم
والحسللان، واليمللان، السإلللما، عللن سإللأله لمللا كلهللا، المراتللب هذه جبريل،
دينكم أمر يعلمكم جبريل : " هذا قال ثم بذلك، وسإلم عليه الله صلى فأخبره

اليمللان، عنلله وينفللي ؛ اليمللان فللي ويثبت الحسان، الرجل عن ينفى دقف" 
يزنللي حيللن الزاني يزني : " ل السلما عليه قوله في كما ؛ السإلما في تويثب
المخللرج والشللرك الله،بلل الكفر إل السإلما مرتبة عن يخرجه " ول مؤمن وهو
. الملة من
فل ذألللك، وأشللباه الخمر، وشرب ،ةوالسرق كالزنى، والكبائار، المعاصي، اوأم

ًا اعللة،جموال نةسلللا لهللأ عنللد السإلللما دائاللرة عللن يخرجلله للخللوارج، خلفلل
. النار في بتخليده ويحكمون بالذنوب، يكفرون الذين والمعتزلة،

والسللنة، الكتللاب مللن كللثيرة، بحجللج ذألللك علللى والجماعة نةسلا لهأ تجواح
المللروزي، نصللر بللن محمللد واهر ا: ملل ذألك فمن ؛ والتابعين الصحابة، وأقوال
حلازما، بلن جريلر بلن وهلب ناحدث إبراهيم، بن إسإحاق حدثنا المشهور، الماما
قللول عللن سإللئل أنلله علللي، بللن محمد جعفر أبي عن الفضيل، عن أبي، حدثنا
" فقللال مللؤمن وهو يزني حين الزاني يزني ا:" ل وسإلم عليه الله صلى النبي

 وهذا واسإعة، ائارةد ودور السإلما، : هذا جعفر أبو
ّور اليمان،) 203(ص سإرق أو ىنز اإذأف ؛ الكبيرة وسإط في صغيرة، دائارة ود

. انتهى بالله، الكفر إل السإلما من يخرج ول السإلما، إلى اليمان من : خرج
عليلله وأوجللب ؛ ومدحللة وتزكية، ثناء، اسإم مان،يال اسإم جعل الله : وإن قال

ًا، نينبالمؤم : ( وكان فقال الجنة، ) [ الحزاب سإلما يلقونه يوما تحيتهم رحيم
) [ يونس ربهم عند صدق قدما لهم أن آمنوا ينلذا : ( وبشر ] وقال43-44: 
أيللديهم بيللن نللورهم يسللعى والمؤمنللات المللؤمنين تللرى : ( يللوما ] وقللال2:

الصالحات وعملوا آمنوا الذين الله : ( وعد وقال ]،12: ) [ الحديد وبأيمانهم
الللله توعللد : وقللد ] قللالوا72:  [ التوبللة ) اليللة النهار تحتها من تجري جنات

؛ بكللبيرة ألللم عمللن زال اليمللان اسإم أن : على ذألك فدل بائار،كلا لهأ ربالنا
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السإلللما اسإللم : أن تبفث السإلما، باسإم الجنة أوجب تعالى نجده : ولم قالوا
. عنه زائال اليمان واسإم ؛ حاله على له ثابت
اليمللان، أصل ضد الكفر : إن فالجواب ؟ الكفر اليمان ضد يسلأ:  قيل فإن
ًا، أصلً، انلليم لن هللو الذي اليمان، أصل يزول حتى الكفر، يثبت فل وفروع
عنلله أزال وسإلم ليهع الله صلى النبي أن زعمتم : الذي قيل فإن ؛ الكفر ضد

ولللول ثللابت، أصللله نعللم، قيل ؟ شيء اليمان من معه بقى هل اليمان، اسإم
. لكفر ذألك
الفاسإللق، به تسموا نأ اليمان اسإم عن أمسكتم : كيف قيل فإن)لل 204(ص

: لن قلنا ؟ ورسإوله بالله التصديق، وهو معه، اليمان أصل أن تزعمون وأنتم
مللن عليهللا علمللت بمللا الشللياء يسللمون لمين،سللالم وجماهير ورسإوله، الله

ًا والقللاذأف ؛ ً: فاسإللقا الزاني فيسمون ؛ السإماء : الخمللر وشللارب ؛ : فاسإللق
ًا ًا يسموا ولم ؛ فاسإق ًا،ت هؤلء من واحد ًا ول قي : المسلللمون أجمللع وقد ؛ ورع

؛ بللالله يشللرك أو يكفللر، أن يتقللي أنلله وذألللك ؛ والللورع التقللوى أصللل فيه أن
؛ أملله يللأتي : أن ويتقي ؛ والصلة الجنابة، من الغسل يترك : أن ييتق وكذلك

. متق ذألك جميع في فهو
ًا ول ًا،قيت يسمى ل : أنه والمخالفين الموافقين من المسلمون أجمع وقد ورع

مللن بللاق يريد ؛ انتهى باق، والورع، التقوى أصل أن مع بالفجور، يأتي ناك اذأإ
ًا يسمونه ل ثم ؛ المحارما ناإتي عن كتورعه الصل، ادعائاه ًا ول متقيلل مللع ورعلل
ًا، نهومسي بل الكبائار ببعض إتيانه ًا، فاسإلق اتقلى قلد : أنله علمهللم مللع وفللاجر
اسإللم التقللى، اسإللم التقللى، اسإم : أن ذألك من مفمنعه ؛ والورع التقوى بعض
نسميه ل : فلذلك قالوا ؛ والجنة المغفرة عليه أوجب قد الله وأن وتزكيه، ثناء

ًام ًا، ونسميه ؤمن ًا، فاسإق لن ؛ اليمللان اسإللم أصللل قلبلله فللي كللان وإن وزانيلل
. الجنة لهم وأوجب به، وزكاهم المؤمنين، على به الله أثنى أصل مانالي

مللن أحللد كللان : ولللو قللالوا ؛ مللؤمن يقللل ولللم : مسلللم، قللال م) ثلل205(ص
أحللق ناكلل وإسإلما، إيمان قلبه في يكون ل أن يستحق الموحدين، المسلمين

ليللهع هالللل صلللى النبي عن صح لنه منها، يخرجون الذين ار،نلا لهأ به الناس
نملل ذأرة مثقللال قلبلله فللي كللان من النار من : " أخرجوا يقول الله أن وسإلم
. إيمان قلبه في المسلمين شر :أن " فثبت إيمان

م،هلليكفرون ول المسلللمين، الللله ألزمها التي بالحكاما تحكم المة وجدنا اولم
المسلللمين أحكاما عليهم تجري مسلمون، أنهم : ثبت بالجنة لهم يشهدون ول

الللتي للملللة، مثبللت السإلللما ناكلل اذأإ مؤمنين، يسموا أن يستحقون ل وأنهم ؛
أحكللاما للله ويثبللت الكفر، اسإم عنه ويزول الملل، جميع من المسلم بها جخري

. المسلمين
؛ السإلللما أولهلا مراتلب، ثلث لللدين أن مللن قللدمناه، ما : معرفة مقصودوال

إلللى وصللل فقللد العليا، إلى لصو ومن ؛ الحسان وأعلها ؛ اليمان وأوسإطها
أن يجللب : فل سلللمملا مللاأو مسلللم، والمؤمن مؤمن، فالمحسن قبلها، التي

82



ًا، يكون فللي وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي به أخبر الذي التفصيل وهذا مؤمن
فقللال ؛ الثلثة الوصاف هذه على المة فجعل ،القرآن به : جاء جبريل حديث
لنفسلله ظللالم فمنهللم عبادنللا مللن اصللطفينا ذينلا الكتاب أورثنا : ( ثم تعالى

]32: [ فللاطر ) اليللة الللله بللإذأن اتبللالخير سإللابق ومنهللم مقتصللد ومنهللم
 بواجب يقم لم الذي فالمسلم

لمطلللق،ا المللؤمن : هللو والمقتصللد لنفسلله، الظالم : هو اليمان)لل 206(ص
يذاللل المحسللن : هللو بللالخيرات والسابق ؛ المحرما وترك الواجب، أدى الذي
. يراه كأنه الله عبد
سإورة في القساما اثةثلال هذه إلى المعاد في الناس تقسيم سإبحانه ذأكر وقد

– الللله حمهر – الخطابي سإليمان أبو وقال ؛ أتى وهل والمطففين، : الواقعة،
الكلمة، : السإلما فقال الزهري فأما ؛ المسألة ذهه في الناس يغلط ما أكثرف

شيء واليمان، السإلما، أن : إلى غيره وذأهب ؛ ليةاب واحتج العمل، واليمان
فيهللا وجللدنا فمللا المؤمنين، من فيها كان من أخرجنا: ( ف بقوله واحتج ؛ واحد
] .36-35) [ الذاريات: المسلمين من بيت غير
: أن وذألللك ؛ يطلللق ول هللذا فللي الكلما يقيللد أن:  ذألللك مللن : والصللحيح قال

ًا يكون قد المسلم ًا يكون ول الحوال، ضعب في مؤمن الحوال بعض في مؤمن
مسلم، مؤمن فكل الحوال، جميع في لممس كل وليس مسلم، مؤمن فكل ؛

ًا مسلللم كل وليس تأويللل لللك اسإللتقاما هللذا، علللى المللر حملللت وإذأا ؛ مؤمنلل
. منها شييء يختلف ولم فيها، لوالق واتحد اليات،

بينهمللا، فللرق مللن قللول هللو ،يباالخط اختاره : والذي الدين تقي الشيخ قال
بللن أحمللد : قللول وهللو ،مهللدي بللن الرحمن وعبد زيد، بن وحماد جعفر، كأبي

ًا علمت وما ؛ وغيره حنبل،  نفس وجعل هؤلء، خالف المتقدمين من أحد
الذي هذا على نةسلا لهأ عامة كان ذاهول ؛ اليمان نفس السإلما) 207(ص
مسلم، شارح محمد، وابنه الصبهاني، يمالتي قاسإم أبو ذأكره كما هؤلء، قاله

والزانللى، السللارق، على يطلق ل وأنه ،نةسلا لهأ عند المختار : أن وغيرهما
. النص عليه دل كما مؤمن، اسإم
:  فصل

ً التوحيد، في فاضلونتي الناس : أن لك تبين القاعدة، هذه تمهدت إذأا تفاضللل
ًا، يللدخل : من ،فمنهم عضب نم أعلى بعضها درجات على فيه ويكونون عظيم

؛ الصللحيحة يحةصللرال النصللوص عليلله دلت كما عذاب، ول حساب بغير الجنة
يخرجللون ثم ذأنوبهم قدر على ويمكثون العصاة وهم النار، يدخل : من ومنهم

كمللا ؛ متفللاوتون ذألللك في وهم واليمان التوحيد من قلوبهم في ما لجل منها
النللار مللن " اخرجللوا وسإلللم عليه هالل صلى النبي لقول الصحيح، الحديث في
: " شعيرة لفظ " وفى برة يزن ما رخيال من قلبه وفي الله، إل إله ل قال من

تأمللل " ومللن إيمللان مللن خللردل : " حبللة لفللظ لفللظ: " ذأرة" وفللى " وفللى
ً واليمان، التوحيد في يتفاضلون ناسلا أن له : تبين النصوص ًا، تفاضل عظيم
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والخلص، الصادقة، والمعرفة بالله، اليمان من وبهمقل في ما بحسب وذألك
. اعلم والله واليقين،

الله صلى النبي تيب لهأ فصائال في ورد عما السؤال : وأما فصل) 208(ص
امللأو ؛ كللثيرة ثيأحللاد يتبلللا لهللأ فضائال في صح : قد فيقول ؟ وسإلم عليه

ل أكثرهللاف ،يتبلللا لهللأ فضللائال في صنف من هاوري يتلا الحاديث، من ريثك
.  كفاية ذألك في صح وفيما ؛ الحفاظ يصححه

يتبلللا لهللأ الرجللس عنكللم ليللذهب الللله يريللد نمللا ( إ: وتعللالى قللوله اوأملل
ًا ويطهركم ل أزليلله، الدارة : إن قللال مللن قولو {33:  لحزابا })  تطهير

ةيلال : أن لمعلا لهأ ذأكر قد فتقول، ؛ ذألك وغير " للحصر، : " إنما وأن دل،بت
يت،بلللا لهللأ أكللابر : أن ذألللك علللى يللدل الللذنوب، مللن عصمتهم على تدل ل

أحللد اسإتدل ول العصمة، لنفسهم يدعوا لم عباس وابن والحسين، ن،كالحس
. عصمتهم على الية بهذه منهم
وإرادة قدريللة، إرادة نوعين، على الله كتاب في دةاالر : أن العلماء ذأكر وقد

تغيلر : قلد الشلرعية والرادة تغيلر، ول تبلدل، ال:  ةالقدريل فلالرادة شرعية،
مترفيهللا أمرنللا قريللة نهلللك أن أردنللا : ( وإذأا وتعالى هقول الول فمن ؛ وتبدل

أراد ( وإذأا تعللالى ] وقللوله16:  ) [ السإللراء القللول عليها فحق فيها ففسقوا
ًا بقوما الله على ننم نأ ( ونريد تعالى ] وقوله11:  ) [الرعد له مرد فل سإوء

ن) اليللتي الللوارثين ونجعلهللم أئامللة ونجعلهللم الرض فللي اسإتضللعفوا الللذين
 ] .6-5:  القصص[

سإللنن ويهللديكم لكللم ليللبين الللله :( يريد تعالى قوله الثاني، ومن)لل 209( ص
) عليكم يتوب أن يريد والله حكيم، عليم والله عليكم ويتوب قبلكم من الذين

لهأ الرجس عنكم ليذهب الله يريد نماإ: (  ىتعال  ] فقوله27-26:  [ النساء
ولكللن حرج من عليكم ليجعل الله يريد ا: ( م ] كقوله33:  ) [الحزاب يتبلا

بكللم يريللد ول اليسللر بكللم الله : ( يريد ] وكقوله6: ) [المائادة ليطهركم يريد
سإللنن ويهللديكم لكللم ليللبين الللله : ( يريللد ] وكقللوله185:  ) [ البقرة سرعال

: الية هذه في الله إرادة ] فإن26) [ النساء: عليكم ويتوب قبلكم نم الذين
وأمرهللم للمؤمنين، شرعه وأنه به، ورضاه المراد، فذكر الله، لمحبة نةمتضم

. وقدره قضاؤه أنه ل المراد، هذا خلف ذألك في ليس به،
،يتيلب لهلأ : " اللهلم قلال اليلة هلذه نزول بعد النبي : أن ذألك على دليلوال
ًا وطهرهم الرجس، عنهم أذأهبف الرجللس : إذأهللاب الللله من " فطلب تطهير

الرجللس، عنهللم أذأهللب بللأنه الللله، أخبللار تقتضللي اليللة كللانت فلو ؛ روالتطهي
؛ أظهللر:  القدريللة قللول علللى وهللذا ؛ والدعاء الطلب إلى يحتج لم وطهرهم،

كلون،ي ل ملا يريلد قلد بلل ؛ الملراد وجلوب تتضلمن ل عندهم، الله إرادة فإن
ىعللل يللدل مللا قللدر ) إنلله : ( يريللد تعللالى قللوله في فليس يريد، ل ما ويكون
. وقوعه
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يت،بلللا لهللأ عصللمة علللى اليللة بهللذه يحتجللون الشلليعة : أن العجللب ومللن
 مذهب جنس من القدر في ومذهبهم

وجلله علللى مللن كللل إيمان أراد قد الله إن يقولون الذين ،ةالقدري)لل 210(ص
: ملا فهللو ؛ والتحقيللق نة،سللا لهللأ قلول ىللع امأو . هدمرا يقع فلم الرض،

دينيللة، شللرعية إرادة نوعللان، الللله كتللاب فللي رادةل: ا يقللال أن وهللو ؛ تقدما
فللالولى ؛ وتقللديره خلقه تتضمن قدرية، كونية وإرادة ؛ ورضاه محبته تتضمن

) عليكللم ويتوب قبلكم من الذين سإنن ويهديكم لكم ليبين الله : ( يريد قولهك
صللدره ويشللرح يهللديه أن الللله يريللد : (فمللن كقللوله ] والثانيللة26: نسللاءلا[ 

أن أردت إن نصللحي ينفعكللم : ( ول ] وقللوله125: [ النعللاما ) اليللة مالللسإلل
فللي كللثير ذألللك لثلل] وم34) [ هللود: يغللويكم أن يريللد الله كان إن لكم أنصح

. القرآن
مللن وفيلله ويطهرهللم، يننمؤالم على يتوب أن يريد : أنه أخبر قد تعالى لهفال

اليللة تناك اذأإف ؛ هرتطي لم من وفيه تطهر، من وفيه يتوب، لم من وفيه تاب،
يلللزما لم الرجس، وإذأهاب التطهير، من أراده ما وقوع على دللة فيها : ليس
. هؤلء ادعاه ما ثبوت الية بمجرد

ّين اومم قللوله ، ةيللآلا في مذكورات وسإلم عليه الله صلى النبي أزواج : أن يب
لعللذابا لهللا نضللاعف مبينللة بفاحشللة منكللن يأتي من النبي نساء : ( يا تعالى

ًا، الله على ذألك وكان ضعفين وتعمللل ورسإللوله لللله منكللن يقنللت ومللن يسير
ًا وأطعنللا الزكللاة وآتين الصلة ن: ( وأقم قوله ) إلى مرتين أجرها نؤتها صالح

تطهيرا ويطهركم يتبلا لهأ رجسال عنكم ليذهب الله يريد إنما ورسإوله الله
. كان الله إن مةوالحك الله آيات من بيوتكن في يتلى ما ويذكرن

ًا) 211(ص ًا لطيف ] .31-30 ) [ الحزاب خبير
والوعد والنهي المر وفيهن وسإلم عليه الله صلى النبي لزواج كله خطابفال

لهللأ مللن ،نهللغير ويعللم يعمهن : أنه سإبحانه ذأكره ما كان لما لكن والوعيد،
لهللأ جللسلرا عنكللم ليللذهب الله يريد : ( إنما فقال التزكية، لفظ جاء يت،بلا
ًا ويطهركم يتبلا الرجللس، إذأهللاب حصللول : مللن الللله ديللري ذيلللاو ) تطهير

يتنللاول هو بل ؛ بأزواجه ًامختص ليس وغيره، الخطاب فهذا ؛ التطهير وحصول
غيرهللم مللا : أخللص نيسللوالح والحسللن، وفاطمة، وعلي، ؛ كلهم البيت لهل
أن كمللا ولهللذا ؛همل بالدعاء وسإلم عليه الله صلى النبي خصهم وكذلك ؛ بذلك
] نللزل108: ) [ التوبللة يللوما أول مللن التقللوى علللى أسإللس : ( لمسجد قوله

وهللو بللذلك، منلله أحللق هو ما تناوليو يتناوله الحكم ولكن قباء، مسجد بسبب
. المدينة مسجد

أسإس الذي المسجد عن سإئل وسإلم عليه للها ىصل النبي : أن الصحيح وفى
قبللاء يللأتي كللان : أنه الصحيح " وفى ذاه مسجدي :" هو وقال ؟ التقوى على
ًا سإبت، كل ًا، راكب يللوما قباء ويأتي الجمعة يوما مسجده في يقوما وكان وماشي

وفاطمللة، وعلللى، أزواجلله، وهكللذا ؛ التقللوى علللى مؤسإس اهمالوك ؛ السبت
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والحسللن، وفاطمللة، وعلى، لكن يتبلا لهأ من همكلم، والحسين والحسن،
 بالدعاء خصهم فلهذا هأزواج من بذلك أخص والحسين،

:  فصل) 212( ص 
آل فللي العلمللاء تنللازع : قد فنقول ؟ الل اسإم عليه يطلق : ومن قولكم اوأم

مالللك، أصللحاب مللن طائافللة قللول وهللذا أمتلله، : هللم فقيل ؟ هم نم ؛ محمد
ًا ورووا ؛ أمتلله مللن المتقون:  ليوق ؛ وغيرهم وأحمد كللل محمللد : " آل حللديث

: أن والصللحيح للله أصل ل حديث وهو ؛ فوائاد في امهتمو الخلل، " رواه تقي
هللل لكللن وأحمللد، الشللافعي عللن المنقللول، هللو وهذا هتيب لهأ هم محمد، آل

أزواحلله : أن والصللحيح ؛ أحمللد عللن روايتان هما قولين، على آله، من أزواجه
أنلله وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي عللن الصحيحين في ثبت قد فإن ؛ هآل من

امللرأة " ولن وذأريته وأزواجه، محمد، على صلى " اللهم ليهع الصلة علمهم
المللذكورة، آيللةلوا ؛ بيته وأهل أله من لوط وامرأة بيته، وأهل آله من إبراهيم

. هتيب لهأ من أنهن على تدل
عليلله الله صلى عنه الصحيح في ثبت كما ؛ اءهيلوأ فهم أمته، من التقياء اوأم

صللالح الللله، وليللي إن بأوليللاء، لللي ليسللوا نلف بنللي آل : إن قللال أنلله وسإلم
؛ والتقللوى واليمللان، الللدين، قرابللة وبينهم بينه المتقون، فأولياؤه ؛ المؤمنين

.  البدان بين القرب من : أعظم والرواح القلوب بين القربو
ً كللان ومللن والفللاجر، والبر والكافر، المؤمن هميفف أقاربه اوأم منهللم، فاضللل

ملن فيهلم لمللا فتفضلليلهم عبللاس، وابلن والحسلين، حسلنالو وجعفر، كعلي
. أولياؤه وهم والتقوى، اليمان

درجة أعظم يكونون : قد فأولياؤه ؛ النسب مجرد ل العتبار، بهذا) 213(ص
مللن أفضللل يكونللوا أن ذألللك ضتللقي لللم تبعللا آللله علللى ىلص اذأإ وأنه آله، من

ًا، معلله الصلللة فللي يللدخلوا لللم وإن ه،تلليب لهللأ مللن أفضللل وهلم أوليائاه، تبعلل
ممللن وأزواجلله ؛ الفاضللل مللن أفضللل يكللون ول بللأمر، يختص قد فالمفضول

: كلهللم العلمللاء باتفللاق ثبت وقد ن،يالصحيح في ذألك ثبت كما عليهن، يصلى
. اعلم والله منهم، أفضل النبياء أن

:  فأجابوا ؟ عنهم الله رضى الصحابة، بين تعقو يتلا الحروب عن لواوسإئ
لهللأ : قللول فيهللا فالصللواب الصللحابة، بين تعقو يتلا روبحلا امأو : فصل

ًا نعتقده الذي وهو ؛ جماعةلاو نةسلا ًا ونرضاه دين عمللا : السكوت وهو ؛ مذهب
عليهللم للللها نرضللوا كلهللم، ومحبتهم وموالتهم عنهم، والترضي بينهم، شجر

ومللدحهم ،عنهللم رضللى قللد أنلله أخبر وتعالى، تبارك الله : أن وذألك ؛ أجمعين
بتأويللل، والقتللال الحللروب مللن فعلوه ما فعلوا وإنما ؛ القرآن من آية غير في

. لغيرهم ليس ما بوللذن الماحية العظيمة الحسنات من ولهم
ًا : أن تقدونع كمللا وأصللحابه، ةيللوامع من الحق إلى أقرب عنه، الله رضي علي
على مارقة قمر: " ت قال أنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن ذألك ثبت
 أقرب يقتلهم الناس، من فرقة حين
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الحروريلة، هلروان،نلا لهأ الخوارج، " فخرج الحق إلى الطائافتين)ل 214(ص
عنلله الللله رضللي علللي المللؤمنين أميللر فقتلهم ومعاوية، علي حرب قتو في

الللدما وسإللفكوا النللاس، علللى أغللاروا بعللدما الكوفللة، قرب ا،روربح وأصحابه،
الللله رضللي علي إليهم فأرسإل وأموالهم، المسلمين ماءد واسإتباحوا الحراما،

وخللرج منهللم كللثير فرجللع شللبهتهم وكشف وذأكرهم ووعظهم عباس ابن عنه
. آخرهم عن قتلهم حتى عنه الله رضي علي على بقيتهم

رسإللول نعتلله الللذي النعللت على فوجدوه ،سمفالت يلتمس، أن بالمخدج روأم
رضللي علللى فسللجد المللرأة، ثللدي ثلم يديه إحدى وسإلم عليه الله صلى الله
ًا عنه الله ًا أن : ثبت فبذلك لله، شكر ،ومللا معاويللة مللن الحللق إلى أقرب علي

يتلا الحروب عن سإئل لما عنه، الله رضي العزيز عبد نب عمر قال ما أحسن
لسللاني أطهر ،أفل منها يدي الله طهر دماء : تلك لاقف ؟ الصحابة بين تعقو

. ذألك نحو أو الكلما، من
نعلل – الللله حمهللمر – ناصللر بللن وحمد الشيخ، : أبناء أيضا وسإئل)لل 215(ص

 ؟ عنهم الله رضى الصحابة في مذهبهم
: أن وهللو ؛ والجماعللة نةسلللا لهللأ مللذهب هللو الصحابة، في اابوا: مذهبنفأج

بكر أبى بعد وأفضلهم ؛ بكر أبو وسإلم عليه الله صلى هلال رسإول بعد أفضلهم
الللله رضللى : علللى عثمللان بعد وأفضلهم ؛ : عثمان مرع بعد وأفضلهم : عمر
لهلأ بعلض نلازع وقلد ؛ الفضلل فلي كمنزلتهلم الخلفة، في ومنزلتهم عنهم،

؛ عثملان على علي بتفضيل قوما فجزما ؛ علي على عثمان أفضلية في ،نةسلا
الله رحمه الذهبي . قال : الول هو وأتباعهم، الربعة، الئامة هيلع الذي ولكن
؛ بكللر أبللو نبيهللا بعللد المللة هذه : خير قال أنه عنه الله رضي علي عن ر: توات

لهأ عند الفضلية، في عةبالر هؤلء بعد ثم ؛ انتهى عمر، بكر أبى بعد وخيرهم
بقيللة ثللم الرضللوان، ةعلليب لهللأ ثم ،ردب لهأ ثم العشرة، بقية : الستة، نةسلا

. عنهم الله رضي الصحابة،
:  فصل) 216(ص
 ؟ سإتقع أنها المعاصي في الله من كتاب سإبق هل:  مقولك اوأم
خلقلله مللا سإللبحانه وعلللم القلللم، بلله وجللرى الكتللاب، بذلك سإبق : قد ولفنق

الللله صلللى الللله رسإول عن الحاديث بذلك وتوترات ؛ يعلموه أن قبل عاملوه
كتلاب عليله ودل وغيرهلا، والمسلانيد والسلنن، الصلحيحين، في ،ملوسإ عليه
كللل ] ( وخلق49:  ) [ القمر بقدر ناهقلخ ءيش كل ( إنا عالىت الله قال الله،
ًا رهدقللف ءيشلل ئللات،يواله الللذوات، يعللم  ] وهللذا2:  ) [ الفرقللان تقللدير

. والعراض والجواهر،
صلللى الللله ولسإللر عللن حصللين، بن عمران حديث من الصحيحين، في توثب

علللى عرشلله نوكللا هلبق ءيش يكن ولم الله : " كان قال أنه وسإلم عليه الله
فللي شلليء" وثبللت كللل الللذكر فللي وأثبللت والرض، السللموات فخلللق الماء،

عليلله الللله صلللى لللهلا رسإللول أن عنلله، الله رضي هريرة أبى عن الصحيحين
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العاص بن عمرو نب الله عبد " وعن لق أنت بما القلم : " جف له قال وسإلم
قللدر الللله ن" إ: قللال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نأ – عنه الله ضير –

" . سإنه ألف بخمسين والرض السموات يخلق أن قبل الخلئاق مقادير
محمللدا سإللأل لما جبريل، ديثح يف يتلا الستة، الصول أحد هو الصل اوهذ

وكتبه، وملئاكته، بالله، نمؤت : " أن فقال ؟ اليمان عن وسإلم عليه الله صلى
 خيره وبالقدر ، الخر واليوما ورسإله،

فللي يخللالف ولم جماعة،لاو نةسلا لهأ عليه : أجمع " وهذا شره) و217(ص
العباد، أفعال قدر الله يكون أن فأنكروا ؛ القدرية مة،ألا هذه مجوس إل ذألك،

: أن وزعمللوا ؛ مسللأنف أي ؛ أنللف المللر : أن وزعموا ؛ منهم وقوعها شاء أو
وقللد ؛ ادعبللال إلللى ذألللك وإنمللا يشللاء، مللن ويضللل يشاء من يهدى يقدر ل الله

لمللا الخطاب بن عمر بن الله عبد منهم وتبرأ الصحابة؛ عهد أواخر في خرجوا
الصللحابة مللن غيللره كللذلك ؛ همتوعقيللد مللذهبهم، وأنكللر زمللانه، فللي خرجوا

: معبللد القللول هذا قال من وأول مسلم، صحيح في محرره ذألك في والقصة
. بالبصرة الجهني

ول يفعللل عمللا يسللأل ل يريللد، مللا كميحو يشاء ما يخلق وتعالى سإبحانه لهوال
الظلللم عللن تنللزه الللذي العللدل، الحكللم وهللو لقضللائاه راد ول لحكملله، معقب

ًا ربللك يظلم : ( ول الىعت قال كما والفحش، :  ] وقللال49:  ) [ الكهللف أحللد
: ( ومللا ارنلللا لهأ في تعالى  ] وقال46:  ) [ فصلت ديبعلل بظلما ربك ( وما

: ( ومللن تعللالى  ] وقللال76:  الظلمين) [الزخللرف مه كانوا ولكن ظلمناهم
ًا يخاف فل مؤمن وهو الصالحات من يعمل ًا ول ظلم ]112:  ) [ طلله هضللم  

الله صلى الله رسإول عن اللهى، عنه، الله رضي الغفاري ذأر أبى حديث ىوف
وجعلته نفسي على الظلم حرمت : " إني قال ربه عن يرويه مما لمسإو عليه

. صحيحه في مسلم خرجه بطوله " الحديث تظالموا فل ًمامحر بينكم
جابأف بعينها، المسألة هذه عن وسإلم عليه الله صلى الله : رسإول سإئل وقد
 بن عمران عن صحيحه في مسلم فروى ؛ وكفى شفى بما

ً أن عنه هلال رضي حصين) 218(ص رسإول يا قال مزينة، أو جهينة، من رجل
ومضللى عليهللم، قضللى أشلليء ؟ فيلله ويكللدحون سناال يعمل ما : أرأيت الله

وثبتللت نللبيهم، بلله آتللاهم ممللا بلله يسللتقبلون فيمللا أو ؟ سإبق قدر من عليهم،
ذألللك وتصللديق فيهللم، ومضللى عليهم ىضق ءيش : " بل قال ؟ معليه الحجة

) وتقواهللا فجورهللا فألهمهللا سإللواها، ومللا فللسنو: (  وجللل عز الله كتاب في
. أعلم والله الله، هداه لمن كفاية ارنذأك فيماو ] 8– 7:  [ الشمس

:  فصل
ًا العموما على والشر الخير في القدر : هل قولكم اوأم  ؟ ل أما الله، من جميع
رضللي علي عن ذأكره تقدما كما العموما، على والشر الخير في : القدر ولفتق

عليه الله صلى الله رسإول فأتى الغرقد، بقيع في جنازة في كنا قال عنه، هللا
ثم بمخصرته، ينكت فجعل فنكس، مخصرة، ومعه حوله، فقعدنا فقعد، لموسإ
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فللي مكانها الله بتك وقد إل منفوسإة، نفس من ما أحد، من منكم : " ما قال
نمكللث أفل رجللل، قللال: ف " قال سإعيدة أو شقيقة كتبت قد وإل والنار، الجنة
إلللى فسيصللير ةعادسلللا لهللأ من كان : ( من فقال ؟ العمل وندع كتابنا على
لهلأ عمللل إللى فسيصلير قاوةشللا لهللأ مللن كلان ومللن عادةسلا لهأ عمل

فسنيسللره بالحسللنى، وصللدق واتقللى، أعطللى مللن ( فأما قرأ " ثم قاوةشلا
. بخل نم امأو لليسرى،

10- 5:  ) [ الليل للعسرى سرهينسف بالحسنى، وكذب واسإتغنى،) 219(ص
لهأ لعمل فييسرون قاوةشلا هلأ أما ميسر، فكل : " اعملوا الحديث ] وفى

: ( فأمللا قللرأ " ثم عادةسلا لهأ لعمل فييسرون عادةسلا لهأ امأو قاوة،شلا
. أعلم والله ) اليتين، بالحسنى وصدق واتقى أعطى من

ًا لوسإئ فللي الشلليخ عقيللدة عللن الللله، دبللعو حسين، محمد، الشيخ : ابنا أيض
؟ العبادة في العمل

: عقيللدتنا، هي بها، الله يدين لتيا – تعالى الله هرحم – الشيخ : عقيدة ابافأج
الصللحابة، مللن وأئامتهللا، المللة سإلللف : عقيللدة وهو ؛ به الله ندين الذي وديننا

عللالى،ت هالللل كتاب من الدليل عليه دل ما : اتباع وهو ؛ بإحسان لهم والتابعين
ماف ؛ ذألك على العلماء أقوال وعرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإنة
علللى رددنللاه ذألللك خللالف وما به، وأفتينا قبلناه رسإوله وسإنة الله كتاب وافق
. قائاله
الللذين أيهللا : (يللا قللال حيللث كتللابه، في هب الله أوصانا الذي الصل : هو اوهذ

ءيشلل في تنازعتم فان منكم المر ولىأو الرسإول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا
: [ النساء الخر) الية واليوما بالله ننوتؤم كنتم إن والرسإول الله إلى وهدرف

إلى الرد وأن كتابه، إلى الرد هو الله إلى الرد أن على المفسرون  ] أجمع59
الصل هذا على والدلة وفاته، بعد سإنته وإلى حياته، في إليه الرد هو سإولرال
. بسطها موضوع هذا ليس والسنة الكتاب في يرةثك

ًا رأى ثللم الربعة، المذاهب من ذهبم في الرجل تفقه وإذأا)لل 220(ص حللديث
ًا بللل مسللتحبا، هذا كان مذهبه، وترك الدليل، فاتبع مذهبه، يخالف عليلله واجبلل

ًا يكللون ول الدليل، له نيبت اذأإ كلهللم الئامللة فللإن اتبعلله، الللذي لمللامه مخالفلل
اللله رضللي وأحمللد، والشلافعي، ومالك، حنيفة، أبو الصل، هذا على نوقمتف

. نعيأجم عنهم
اللله رسإلول إل ويلترك، قلوله من يؤخذ أحد : كل الله رحمه مالك الماما قال

حصلل اذأإ : أصللحابهل – الللله حمللهر – الشللافعي . وقللال وسإلللم عليه الله صلى
فهللو الحللديث حصلل اذأإ : لفللظ وفللي ؛ الحائاط بقولي فاضربوا عندكم الحديث
السإللناد عرفوا ومالق : عجبت الله رحمه حنبل بن أحمد الماما . وقال مذهبي

الللذين : ( فليحللذر يقللول تعللالى والللله سإللفيان، رأي إلللى يللذهبون وصللحته،
] أتللدري63)[النور: أليم عذاب يبهمصي أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون

شلليء قلبلله فللي يقللع أن قوله، بعض در ذأاإ لعله ؛ : الشرك الفتنة ؟ الفتنة ما
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ًا تقلللدوا ول تقلللدوني، ا: ل أصللحابه لبعللض . وقللال فيهلللك الزيغ من ول مالكلل
ًا كللثير هذا في الئامة . وكلما تعلمنا كما وتعلموا الشافعي، فللي مبسللوط جللد

. عالموض هذا غير
هعليلل نللص الذي القول يخالف المسألة، في دليل الرجل عند يكن مل اذأإ اوأم

رخيلل لنللا رأيهللم لنهللم ؛ به العمل يجوز أنه فنرجوا المذاهب، أصحاب لعلماء،ا
 ؛ بعدهم فمن الصحابة أقوال من الدلة أخذوا إنما وهم لنفسنا، رأينا من
عليه الله صلى ورسإوله هلال شرع هذا بأن الجزما ينبغي : ل ولكن) 221(ص

سإلللف عمللل وهذا ؛ ةلأسالم في له معارض ل الذي الدليل يتبين حتى وسإلم،
ًا وأئامتها، المة ًا قديم اتبللاع وتللرك للمللذهب، صبالتع هو ننكر، والذي ؛ وحديث

القللديم، فللي العلمللاء أنكللره و أنكرنللاه الللذي فهللذا هللذا، نيبتلل اذأإ ؛ الللدليل
. أعلم والله والحديث،

ًا ال) وق222( الوهللاب، عبللد بللن محمللد الشلليخ بللن الللله عبللد : الشلليخ أيضلل
: عالىت هالل رحمهما

 الرحيم الرحمن الله بسم
آللله وعلللى المين، محمد نبينا على ماوالسل والصلة العالمين، رب لله مدالح

لللهو – علينا الله مّن لما الموحدين، غزو معاشر : فإنا وبعد والتابعين، وصحبه
شللهر ثللامن فللي السللبت، يللوما النهللار، نصللف المشرفة مكة دخولب – الحمد
وكافللة وعلماؤهللا مكة، أشراف طلب أن بعد ل،ه 1218 ةسإن الحراما، محرما
الحجيج، أمراء مع تواطؤوا كانوا وقد ؛ " المان ودسإع"  الغزو أمير من العامة
افلملل ؛ الللبيت عللن ليصللدوه الحللراما، فللي القامللة أو قتللاله، علللى مكة وأمير

ملذر، شلذر فتفرقلوا قللوبهم، في الرعب الله ألقى ؛ الموحدين أجناد زحفت
؛ الشللريف بللالحرما لمن المان حينئذ المير وبذل غنيمة، الياب يعد حدوا لك

مللن خللائافين غيللر ومقصللرين، رؤوسإنا محلقين آمنين التلبية، وشعارنا ناخلود
الحللرما، الجنللد لخللد حين ومن ؛ الدين يوما مالك من بل المخلوقين، من أحد
ًا، بلله يعضللدوا لللم متأدبون، مضبوطون، كثرتهم على وهم ينفللروا ولللم شللجر

ًا يريقوا ولم صيدا، علللى نعللامالا بهيمللة مللن الللله أحللل ما أو الهدى، دما إل دم
. المشروع الوجه

– الميللر وعللرض الحللد، ضللحوة النللاس : جمعنا عمرتنا تمت ولماص) 223(
: إخلص وهللو ؛ عليلله ونقاتلهم الناس من نطلب ام العلماء لىع – الله حمهر

إل وقللع للله خلف وبينهللم بيننللا يكن لم أنه همفرعو ؛ وحده تعالى لله التوحيد
وأن العبلادة، أنلواع ومعرفلة تعلالى، لله توحيدال : إخلص أحدهما أمرين، في

محمللد نبينا عليه الناس قاتل الذي الشرك، معنى وتحقيق جملتها، من الدعاء
ذألللك إلللى النبللوة بعللد الزمان من برهة دعاؤه واسإتمر وسإلم، عليه الله ىلص
. والثللاني الربعة السإلما أركان عليه تفرض أن قبل الشراك، وترك ،وحيدالت
وانمحى اسإمه، إل عندهم يبق لم الذي المنكر، عن والنهي بالمعروف مرل: ا

. ورسإمه أثره
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علللى الميللر وبللايعوا وتفصلليلً، ةلللجم عليلله نحن ما اسإتحسان على فقونافوا
منهللم أحللد علللى يحصللل فلم ،ةفكا عنهم وعفى منهم، وقبل والسنة، الكتاب

لهللم ونقللرر ؛ العلمللاء ماسإللي ل الرفللق، غاية بهم يرفق يزل ولم مشقة، أدنى
منهللم ونطلللب عليلله نحللن مللا : أدلللة لللدنيا انفرادهللم وقللال اجتمللاعهم حللال

. قحال وبيان والمذاكرة، المناصحة،
وضللحوا مللا قللابلون بأنللا اجتمللاعهم، حللال الميللر لهللم صرح : بأن فناهموعر

الراشللدين، كالخلفللاء الصللالح، السلللف عن أثر أو سإنة، أو كتاب، من انه،هرب
وسإللنة بسللنتي " عليكللم وسإلللم عليلله الللله صلللى بقللوله باتباعهم، ورينأمالم

تلقللى ومللن ون،دالمجتهلل الربعللة الئامة عن " أو بعدي من الراشدين الخلفاء
" خيركللم وسإلللم عليلله الللله صلى لقوله ؛ الثالث القرن آخر إلى عنهم، العلم

 الذين ثم قرني،
". يلونهم الذين ثم يلونهم،) 224(ص
ول ؛ الواضح الجلي للدليل وتابعون دار، أينما الحق مع دايرون نا: أ فناهموعر

ًا، علينللا وامينق فلم قبلنا، من عليه سإلف ما بمخالفة حينئذ نبالي فألحينللا أمللر
شللبهة؟فلذكر مهيدبقيللل المللوات،إن ملن الحاجلات طللب مسللألة في عليهم

والسللنة، بتللاالك مللن القاطعللة، بالدليل فرددناها شبهتين، أو شبهة، بعضهم
عليلله، النللاس قاتلنا فيما ارتياب، ول شك منهم أحد عند يبق ولم أذأعنوا، حتى

. هيعل غبار ل الذي الجلي، الحق أنه
،صللدورهم انشراح على لهم، اسإتحلف دون من المغلظة، اليمان لنا فواوحل

صلى الله رسإول يا قال من أن في شك، لديهم يبق لم : أنه ضمائارهم جزماو
المخلللوقين، مللن غيرهللم أو القادر، عبد يا أو عباس، يابن أو وسإلم، عليه هالل

ًا مللن تعالى، الله إل عليه ريقد ل ما كل من خير، جلب أو شر، دفع بذلك طالب
: أنله ذألللك ونحللو ه،مكللروال مللن والحفظ العدو، على والنصر المريض، شفاء

ًا مشرك المللؤثر الفاعللل أن قللديعت كان ؛وإن ماله ويبيح دمه، يهدر أكبر، شرك
باللدعاء، المخللوقين قصلد لكنله وحلده، تعلالى اللله هلو الكون، تصريف في

ًا ًا بهم، متشفع للله وشللفاعتهم بسللرهم، الللله، من حاجته ىلتقض بهم، ومتقرب
. البرزخأ أياما فيها،
ًا الزمان، هذه في : صارت الصالحين قبور على ناءبلا من وضع ما وأن أصنام

 ويتضرع ،اتالحاج لطلب تقصد
الولى الجاهلية تفعله كانت كما الشدائاد، في بأهلها ويهتف عندها،) 225(ص

وحسللين ؛ القلعللي الملللك : عبللد الشلليخ الحنيفة، : مفتي جملتهم من وكان ؛
مللا جميع : أزلنا ذألك فبعد ؛ علويلا يحيي بن وعقيل ؛ المالكية مفتي المغربي

جميللع مللن بسللببه، والنصللر النفللع ىرجللوي فيه، والعتقاد بالتعظيم يعبد، كان
طللاغوت المطهللرة البقعللة تلللك فللي يبللق لم حتى وغيرها، القبور، على البناء
. ذألك لىع لله فالحمد يعبد،
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،بتحريملله ونللودي التنبللاك، آلت وكسللرت والرسإللوما، : المكللوس، رفعللت ثم
علللى بالمواضللبة ونللودي ؛ بالفجور والمشهورين الحشاشين، أماكن أحرقتو

صلللة كللل فللي يجتمعوا بأن ذألك، في التفرق وعدما الجماعات، في اتالصلو
الللله رضللوان للربعللة، المقلللدين أحد من الماما ذألك ويكون واحد، إماما على

سإللقطتو ة،اللفلل وحصلت وحده، الله وعبد حينئذ، الكلمة واجتمعت ؛ عليهم
اول عللرض، هتللك ول دما، سإللفك دون مللن المر واسإتتب عليهم، وأمر الكلفة،
. العالمين رب لله والحمد أحد، على مشقة

المتضللمنة التوحيللد فللي محمللد للشلليخ المؤلفللة الرسإللائال لهللم دفعللت ثللم
المتللواترة، والحللاديث المحكمللات باليللات ذألك على الدلة روتقري للبراهين،

فللي تنشللر للعللواما، مختصللرة رسإللالة ذألللك مللن اختصللرو ؛ الصللدر يثلللج ممللا
 مجالسهم

التوحيللد ليعرفوا معانيها، العلماء لهم ويبين فلهم،حام في وتدرس)لل 226(ص
يرةصب على وهم عنه، فينفروا الشرك، لهم فيتضح الوثيقة، بعروته فيتمسكوا

. آمنين
بللن دمحم بن : حسين صار ما غالب وشاهد مكة، علماء مع حضر فيمن نوكا

دعوبسلل ويجتمللع علينللا، يللتردد ولم الحياني، ثم الحضرمي، البريقي الحسين،
السلليف جللرد الللتي الشفاعة، مسألة عن ويسأل عرفة،ملا لهأ من وخاصته،
. له جرما سإابقة لعدما خجل، ول حياء دون من بسببها،

والجماعللة، نةسلللا لهللأ مللذهب الللدين، أصللول فللي مللذهبنا : بللأن برنللاهفأخ
والحكللم، والعلللم بللل السإلللم، الطريللق هي التي السلف، ريقةط اوطريقتن

ًا . أعلم الخلف طريق لقا لمن خلف
اعتقللاد مع معناها ونكل ظاهرها، على وأحاديثها الصفات، آيات نقر : أنا وهي

ًا فإن ؛ تعالى الله إلى حقائاقها سإللئل مال – السلف علماء أجل من هوو – مالك
]5: ) [ طلله اسإللتوى العللرش علللى : ( الرحمن ىلاتع قوله في السإتواء، عن
عنلله والسللؤال واجللب بلله واليمللان هللول،مج والكيف معلوما، : السإتواء قال

. بدعة
مللا إل ملكلله فللي يكللون ول تعالى، الله بمشيئة كله والشر، الخير : أن تقدونع

الثللواب عليلله رتللب كسللب، للله بللل أفعاله، خلق على يقدر ل العبد فإن ؛ رادأ
 والعقاب ،ًالفض
فللي ونمنللالمؤ يللراه وأنلله ؛ شلليء لعبده الله على يجب ول عدلً،)لل 227(ص

. إحاطة ول كيف بل الخرة،
ًا نونح علللى ننكللر ول حنبللل، بللن أحمد الماما مذهب على الفروع، : في أيض
الرافضللة، ؛ الغير مذاهب ضبط لعدما غيرهم، دون الربعة، الئامة أحد قلد من

ًا نقرهللم ول ؛ ونحوهم امية،مإلوا والزيدية، مللذاهبهم مللن شلليء علللى ظللاهر
. الربعة الئامة أحد تقليد على منجبره بل الفاسإدة،
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بعللض فللي أننللا إل يللدعيها، لللدينا أحللد ول المطلق، الجتهاد مرتبة نستحق ول
مخصللص، ول منسللوخأ، غير سإنة أو كتاب، من جلي، نص لنا حص اذأإ المسائال،

وتركنللا بلله، : أخللذنا الربعللة الئامللة أحللد بلله وقللال ،هنللم بللأقوى معللارض ول
ملذهب خلالف وإن بلالرث، الجلد نقلدما فإنلا خلوة،لوا الجلد كارث المذهب،
. الحنابلة

جلي، نص ىعل عنالطا اذأإ إل عليه، نعترض ول مذهبه، في أحد على نفتش ول
ًا ،رهاظلل شللعار بهللا يحصللل ممللا المسللألة وكللانت ، الئامة أحد لمذهب مخالف
ينللةأنالطم نحللو على بالمحافظة مثلً، والمالكي الحنفي، فنأمر الصلة، كإماما

جهللر بخلف ؛ ذألللك دليللل لوضللوح السللجدتين، بيللن والجلللوس العتدال، في
؛ المسللألتين بيللن مللا انتوشلل بالسإللرار، نأمره فل بالبسملة، الشافعي الماما

ًا يكللون وذألللك ،بهالمذ خالف وإن بالنص، : أرشدناهم الدليل يوق اذأإف نللادر
ًا،  ول جد
لعلدما مناقضة فل بعض، ندو المسائال بعض في الجتهاد من مانع)ل 228(ص

لهللم اختيللارات إلى الربعة، المذاهب أئامة من جمع سإبق وقد الجتهاد، دعوى
. صاحبه تقليد الملتزمين للمذهب، مخالفين المسائال، بعض في
أجلهللا ومن المعتبرة، المتداولة اسإيرفتلبا الله، كتاب فهم على نستعين إنا ثم

البغللوي، وكللذا الشللافعي، كللثير نابللل ومختصللره جريللر، ابللن : تفسللير لللدينا
الحللديث، فهللم . وعلللى وغيرهللم والجلليللن، والحللداد، والخازن، والبيضاوي،

والنووي البخاري، على والقسطلني، : كالعسقلني، ينزالمبر الئامة بشروح
. الصغير الجامع على والمناوي مسلم، على
ًا الحديث، كتب على رصونح ونعتنللي ؛ اوشللروحه السللت، : المهات خصوص

ًا، أصللولً، الفنللون، سإللائار في الكتب، بسائار ًا، وقواعللد، وفروعلل ًا، وسإللير ونحللو
ًا، . المة علوما وجميع وصرف

ّ أصلً، المؤلفات من شيء باتلف رنأم ول النللاس يوقللع ما على اشتمل ما إل
كعلللم العقائاللد، فللي خلللل بسللببه يحصللل أو الريللاحين، كللروض ،كرالشلل في

ذألللك، مثللل عللن نفحللص ل أنللا على العلماء، من جمع هرمح قد فإنه المنطق،
ّ وكالدلئال، ًا، صاحبه به تظاهر إن إل البدو، ضلبع اتفق وما ؛ عليه أتلف معاند

رهيللغو هو، زجر وقد لجهله، منه صدر إنما ائاف،طلا لهأ كتب بعض اتلف في
. ذألك مثل عن
نقاتللل ولللم ،لللهنفع ولللم العرب، سإبي نرى ل : أنا عليه نحن ومما)لل 229(ص

. والصبيان النساء قتل نرى ول غيرهم،
ًا علينا يكذب ما اوأم ًا للحق، : سإتر القللرآن نفسللر بأنللا الخلللق، علللى وتلبيسلل

لومعلل ول شللرح، مراجعللة دون من فهمنا، وافق ما الحديث من ونأخذ برأينا،
يالنللب بقولنللا، وسإلللم عليه الله صلى محمد نبينا رتبة من نضع وأنا شيخ، على
غيللر زيللارته وأن شللفاعة، للله وليللس منه، له أنفع أحدنا وعصا قبره، في رمة

أله ل معنى يعرف ل كان وأنه مندوبة، ل أنلله فللاعلم عليلله أنزل حتى ه،لال ّ إل إ
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أله ونتلللف العلمللاء، أقللوال علللى نعتمللد ل أنللاو مدنيللة، الية كون مع الله، ّ إل إ
نكفللر وأنللا مجسللمة، وأنللا الباطللل،و الحق فيها لكون ذاهب،ملا لهأ مؤلفات

نحللن مللا علللى هو من إل الستمائاة، بعد ومن ننا،امز لهأ الطلق على الناس
. عليه
ًا، كللان بللأنه عليلله التقرير بعد إل أحد بيعة نقبل ل : أنا ذألك عفرو ومن مشللرك
الللله صلى النبي على الصلة عن ننهى وإنا بالله، الشراك على ماتا ويهبأ وأن

ًا، المشللروعة القبور زيارة ونحرما وسإلم، هليع نحللن بمللا دان مللن وأن مطلقلل
ًا ىرن ل وأنا الديون، حتى التبعات، جميع عنه سإقطت عليه، – الللبيت لهل حق

بعللض نجبر وأنا هم،ل فءالك غير تزويج على نجبرهم أناو – عليهم الله ضوانر
ًا، لتنكح الشابة، زوجته فراق على الشيوخأ لذلك وجه فل إلينا، واافعرت اذأإ شاب

 كان أولً، ذأكر من عنها اسإتفهمنا لما وأشباهها الخرافات، هذه فجميع ؛
فملن ؛ عظيلم بهتلان هذا سإبحانك ذألك، من لةأمس كل في جوابنا)ل 230(ص
ًا عنا روى . وافترى علينا كذب فقد نا،يلإ نسبه أو ذألك، من شيئ
ًا علللم ،ناعنللد مللا وتحقللق مجالسنا وحضر حالنا، شاهد ومن جميللع : أن قطعلل
ًا الشياطين، وإخوان الدين، أعداء علينا، وافتراه وضعه، ذألك عن للناس تنفير

نللص الللذي الشللرك، أنواع وترك بالعبادة، تعالى لله حيدوالت بإخلص الذأعان،
]48: ) [ النسللاء يشللاء لمن ذألك دون ما ( ويغفر يغفره ال الله بأن عليه، الله
ًا فعل نم : أن نعتقد فإنا والزنللا، حللق، بغيللر المسلللم كقتل الكبائار، من أنواع

دائاللرة عللن ذألللك بفعللله يخللرج ل : أنلله ذألك منه وتكرر الخمر، وشرب والربا،
ًا تام اذأإ النتقاما، دار في يخلد ول السإلما، . ادةبعلا أنواع بجميع موحد

بمراتلل أعلللى وسإلللم عليلله الللله صلللى محمللد نبينللا رتبللة : أن نعتقده ذيوال
حيللاة مللن أبلللغ برزخيللة، حيللاة قللبره، في حي وأنه الطلق، على المخلوقين

يسللمع وأنه ريب، بل مهمن أفضل هو إذأ التنزيل، في عليها المنصوص الشهداء
المسللجد لزيللارة إل لحللرال يشللد ل أنه إل زيارته، وتسن عليه، المسلم سإلما

أوقللاته، نفيللس نفللقأ ومللن بللأس، فل الزيارة ذألك مع قصد وإذأا فيه، والصلة
فللاز فقللد عنلله، لللواردةا – والسلللما الصلللة ليللهع – عليلله بالصلللة بالشتغال

. عنه الحديث في جاء كما وغمه، همه وكفى الدارين، بسعادة
من هدى على وأنهم لحق،اب لهم ونعترف الولياء، كرامات ننكر ول) 231(ص

ل أنهللم إل المرعيللة، نوالقللواني الشللرعية، الطريقللة علللى سإاروا مهما ربهم،
ًا يستحقون يطللب بل الممات، بعد ول الحياة، حال ل العبادات، أنواع من شيئ

الحللديث، في جاء فقد ؛ مسلم كل ومن بل حياته، لاح في الدعاء أحدهم من
وسإلللم عليلله الللله صلى وأمر " الحديث أخيهل ابمستج المسلم المرء "دعاء
ًا، عمر، . " ففعل أويس"  نم السإتغفار بسؤال وعلي

مللا حسللب القيامللة، يللوما وسإلللم عليلله الله صلى محمد لنبينا الشفاعة بتونث
ورد ما حسب والطفال والولياء، والملئاكة، ،ءالنبيا لسائار نثبتها وكذلك ورد،
ًا الللذين الموحللدين، مللن يشاء لمن فيها والذأن ا،هل المالك من ونسألها ؛ أيض
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ًام – أحدنا يقول بأن د،ور كما بها، الناس أسإعد هم - : تعللالى الللله إلللى تضرع
ًا نبينا شفع اللهم مهلل: الل أو القيامللة، يللوما فينللا وسإلللم عليلله الله صلى محمد
ل الللله، مللن يطلللب مما ذألك، نحو أو ملئاكتك، أو الصالحين، عبادك فينا شفع
ا،رهللغي أو الشللفاعة، أسإللألك الللله، ولي يا أو الله، رسإول : يا يقال فل ؛ منهم

ل ممللا ذألللك، ونحللو عللدوي، علللى انصللرني أو اشفني، أو أغثني، أو كأدركني،
مللن كللان الللبرزخأ، أيللاما في ركذأ مما ذألك بلط اذأإف تعالى، الله إل عليه يقدر

السلللف مللن أثللر ول ،ةسإللن أو كتللاب مللن نص بذلك يرد لم إذأ الشرك، أقساما
شللرك ذألللك ن: أ السلللف وإجمللاع والسنة، الكتاب، ورد بل ؛ ذألك في الصالح

 عليه قاتل أكبر،
 وسإلم عليه الله صلى الله رسإولص) 232(

حللال إلى : ننظر قلت ؟ به والتوسإل الله بغير الحلف في نقول : ما قلت فإن
غلة لبعللض يقللع امللك أشللد، أو الللله كتعظيللم التعظيللم، به قصد إن المقسم،

فللي يعتمد ذيال : معبوده أي بشيخه، حلفتسإا اذأإ ننا،امز لهأ من المشركين
ًا ناكل اذأإ يحللف أن يرضي ل عليه، أموره جميع ًا، أو كاذأبل اسإلتحلف وإذأا شلاك
ًا، وأجهلهللم المشللركين، أقبللح من كافر فهو رضي، فقط بالله لللم وإن إجماعلل

عنلله فينهللى أكللبر، بشللرك ليللس اذفهلل إليلله، لسللانه سإبق بل التعظيم، يقصد
. الهفوة ذألك عن بالسإتغفار صاحبه ويؤمر ويزجر،

محمللد نبيللك بجاه إليك أتوسإل إني : اللهم القائال يقول أن وهو التوسإل، اوأم
عبللدك بحللق أو الصالحين، دكاعب بجاه أو نبيك، بحق أو وسإلم عليه الله صلى
الصللوت كرفللع نللص، كلذبلل يللرد ولللم المذمومة، البدع أقساما من فهذا فلن،

. الذأان عند وسإلم عليه الله صلى النبي على بالصلة
وعللن ذألللك، مثللل فللي الدرعيللة علمللاء على سإؤال ورد : فقد يتبلا لهأ اوأم

– يتبلا لهأ : نصه ما عليه الجواب وكان الفاطمي، غير الفاطمية نكاح جواز
كتللاب من يهف دور لما ومودتهم، حبهم طلب في شك ال – عليهم الله ضوانر

لحد فضل لف الخلق، بين سإاوى السإلما أن إل ومودتهم، حبهم فيجب وسإنة،
 والتكريم التوقير ذألك مع ولهم بالتقوى، إل

صللدور فللي كللالجلوس ذألللك، مثللل العلمللاء ولسللائار والجلل،)لل 233(ص
موضلع إللى الطريلق فلي والتقلديم التكريلم، فلي بهلم والبلداءة الس،جلالم

. والعلم السن في غيره مع أحدهم رباقت اذأإ ذألك، وحون التكريم،
أمثللل هللو مللن علللى وجاهلهم، صغيرهم، تقديم من دالبل بعض في اعتيد وما

أو ضللاربة، أو وصللارمة، عللاتبه، صللافحه كلمللا يللده يقبللل مل اذأإ إنه حتى منه،
إزالتلله تجللب منكللر بللل ؛ دليل عليه دل ول نص، به يرد لم مما فهذا ه،ةخاصم

أو أوقللات، بعللض في أو علم، لمشيخة أو سإفر، من لقدوما أحدهم يد لبق ولو
التقبيللل : أن الخللرى الجاهليللة فللي ألللف لما أنه إل ؛ به بأس لف غيبة، لطول

ًا صار نهينا غيرهم، من ينرالمتكب عادة أو أسإلفه، في أو فيه، يعتقد لمن علم
ًا، عنه ًا ذأكر، لمن سإيما ل مطلق . كنأم ام الشرك لذرائاع حسم

95



لبعللض ةالمنسوب الزوايا وبعض المولد، وقبة خديجة، السيدة بيت هدمنا ماوإن
ًا الولياء، ًا المللادة، لتلك حسم لعظللم أمكللن، مللا بللالله الشللراك عللن وتنفيللر

فللي كمللال الولللد إذأ تعللالى، لللله لدوال نسبة من أقبح وهو يغفر، ل فإنه شأنه،
: تعللالى لقللوله خلللوق،ملا حللق فللي حللتى فنقص ركشلا امأو المخلوق، حق

ً لكم ( ضرب فيمللا شللركاء مللن مأيمانك ملكت مما لكم هل أنفسكم من مثل
] .28[ الروما: ) الية رزقناكم

ًا، : فجائاز الفاطمي غير الفاطمية نكاح اوأم  بل إجماع
بهمللا وكفللى الخطاب، بن عمر علي زوج وقد ؛ ذألك يف كراهة ول)لل 234(ص

بللل فاطمي، فيهم ليس بأربعة علي، بن ينسحلا بنت سإكينة وتزوجت قدوة،
نجللبر ل أنللا إل إنكللار، دون مللن ذألك لىع السلف عمل يزل ولم ؛ هاشمي ول

ًا : والعللرب ؛ الكفء غير من وتمتنع هي، تطلب لم ما موليته، تزويج على أحد
وطلب التكبر، دليل المنع، من البلد بعض في اعتيد فما ؛ لبعض همضبع أكفاء

لغيللر النكللاح يجوز بل ورد، كما كبير، فساد ذألك بسبب يحصل وقد ؛ مالتعظي
قرشللية وهي المؤمنين، أما ينبز – الموالي من هوو – زيد تزوج قدو ؛ الكفء

. انتهى ذاهب،ملا لهأ عند معروفة والمسألة ؛
تقريركللم، مللن : يلللزما للله والذأعللان الحللق قبللول عللن منفللر قائاللل قللال فإن

مهللدر مشللرك : أنه الشفاعة أسإألك الله، سإولر اي قال من أن في وقطعكم
علمللائاهم لتصللريح المتللأخرين، سإلليما ول ، مللةال غللالب بكفللر يقال أن ؛ الدما

: ! قلللت ذألللك في خالف من على الغارة وشنوا مندوب، ذألك : أن المعتبرين
يلللزما : ل ذألللك ومثللل مقللرر، هو كما بمذهب، ليس المذهب لزما أنل يلزما، ل

. بذلك الحديث ورد كما العلو، بجهة قلنا وإن سمة،مج نكون أن
دعوتنللا بلغتلله مللن إل نكفللر ول ؛ خلللت قللد مللةأ : تلك مات فيمن نقول نونح

ًا وأصللر الحجللة، عليلله وقللامت المحجة، له ووضحت للحق، ًا، مسللتكبر معانللد
 فعل من ويمتنعون الشراك، ذألك على يصرون اليوما، نقاتلهم من كغالب

: الغالب وغير ؛ المحرمات الكبائار، بأفعال ويتظاهرون ،تالواجبا) 235(ص
ذأكللر، مللن سإللواد ولتكللثير بلله، ورضللاه حللاله، هللذه مللن هرتلمناصلل نقاتله إنما

: بللأنهم مضللى عمللن ونعتللذر قتللاله، فللي حكملله حينئللذ فللله معلله، والتللأليب
ممنللوع ذألللك فللي والجمللاع الخطللأ، مللن عصمتهم لعدما معذورون، نمخطئو

ًا خيللر هللو من غلط فقد يغلط، أن بدع ول ؛ غلط فقط ارةالغ شن ومن ؛ قطع
فللي رجللع المللرأة نبهتلله فلمللا عنلله، الللله رضللي ابخطال بن عمر كمثل منه،

وهللم الصللحابة غلللط بللل سإيرته، في ذألك يعرف ذألك غير وفي المهر، مسألة
اجعل فقالوا نوره، فيهم سإار أظهرهم، بين وسإلم عليه الله صلى نايونب جمع،

أنواط. ذأات كمالهم اطأنو ذأات لنا
؟ الدلللة حللرر فيمللن ولالقلل فمللا انبتلله، نبلله فلما ذأهل، فيمن : هذا قلت فإن

ًا واسإتمر ؟ القدوة الئامة كلما على واطلع : قلت ؟ مات حتى ذألك على مصر
مخطىللء، أنلله تقللدما لمللا ول كافر، : إنه نقول ول ذأكر، لمن نعتذر أن مانع ول
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بلسللان وقتلله، في المسألة هذه عن يناضل نم لعدما خطئه، على اسإتمر وإن
الغللالب بللل المحجللة، للله وضللحت ول ،بللةالمح عليه تقم فلم وسإنانه، وسإيفه

ذألك في السنة أئامة كلما هجر على : التواطؤ المذكورين المؤلفين زمن على
ًا يللزل ولللم ؛ قلبلله فللي يتمكللن أن قبللل عنلله، أعللرض عليلله لعطا ومن ؛ رأسإ

قلاهرة المللوك وصلولة ذأللك، فلي النظر مطلق عن مأصاغره تنهى أكابرهم
من اإل ذألك من شيء قلبه في وقر لمن

. منهم الله شاء ) 236( ص 
المللؤمنين أميللر عنهللم- منابللذة الللله ضللىر – وأصحابه معاوية رأى : وقد هذا

ذألللك فللي وهلم الحللرب، ومنللاجزته وقتللال، عنلله، للللها رضي طالب أبي علي
مللن أحللد عللن يشللتهر ولللم الخطللأ، ذألللك يفلل واسإللتمروا بالجماع، مخطئون

ًا، منهم أحد تكفير السلف الجتهللاد، أجللر لهللم أثبتوا بل سيقه،تف ول بل إجماع
. نةسلا لهأ عند مشهور ذألك أن كما مخطئين، كانوا وان
ورعلله وعلللم صلللحه، وشللهر ديللانته، حتصلل من بكفر نقول : ل كذلك نونح

العلللوما لتللدريس نفسلله ببذل ، ةمال نصحه من وبلغ سإيرته، وحسنت وزهده،
ًا كان وإن فيها، والتأليف النافعة حجللر كابن غيرها، أو سألةملا هذه في مخطئ

نعتنللي ولهذا علمه، سإمة ننك ول المنظم، الدر في كلمه نعرف فإنا الهيتمي،
مللن لنلله لقن اذأإ نقله على ونعتمد ؛ وغيرها والزواجر الربعين، كشرح بكتبه،
. لمينسملا علماء جملة

الخلل بالنصللاف، متصللف وهو وعلم، عقل له من مخاطبين عليه، نحن ما هذا
امللأو قللال، من إلى ل يقال، ما إلى ينظر والعتساف، التعصب إلى الميل عن

ًا، كان سإواء وعادته، مألوفه : لزوما شأنه نم قللال مللن فقلللد حللق، غير أو حق
)  مقتدون آثارهم ىلع وإنا أمة على آباءنا وجدنا : ( إنا فيهم الله
[لل 237(ص الرجللال ل البالرج الحق يعرف أن وجبلته ] عادته23الزخرف:) 

؛ معلوجه ويصلح أوده، يسلتقيم حلتى بالسليف، إل وأمثاله نخاطبه فل بالحق،
منشلورة والقبللال بالسلعد ورايلاتهم نصلورةم – اللله حمللدب – التوحيد وجنود

حللزب ] و(إن227شللعراء:لا) [  ينقلبللون منقلللب أي ظلموا الذين ( وسإيعلم
) الغللالبون لهللم جنللدنا إن (و: تعللالى ] وقللال56الغالبون) [ المائادة: هم الله

ًا ] ( وكان173[ الصافات: ] (والعاقبللة47) [ الللروما: المؤمنين نصر علينا حق
] .128:ف) [ العرا للمتقين

مذمومة ،ةثالثل القرون بعد حدثت : ما وهي البدعة، : أن عليه نحن ومما هذا
ًا، ًا مطلق إن لإ أقسلاما، خمسلة قسلمها ولمن ؛ وقبيحة حسنة، قال لمن خلف

: للواجبللة، شللاملة الصللالح، السلف عليه ما : الحسنة يقال بأن الجمع، أمكن
ًا ةعبد تسميتها ويكون ؛ والمباحة والمندوبة، ذألللك، عللدى مللا والقبيحة ؛ مجاز

. الجمع ابهذ بأس فل ؛ والمكروهة : للمحرمة، شاملة
بغيللر نذأاال مواضللع فللي الصللوت : رفع عنها يهنن يتلا المذمومة البدع فمن

غيللر ذأكر أو وسإلم عليه الله صلى النبي على صلة أو آيات، كان سإواء الذأان،
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بدعللة ذألللك فكللل العيللدين، أو رمضللان، أو الجمعة، ليلة في أو أذأان، بعد ذألك
. مذمومة

ًا كان ما أبطلنا وقد واعللترف ونحللوه، والللترحيم، التللذكير، مللن ،ةكللبم مألوفلل
 راءة: ق ومنها ؛ بدعة أنه المذاهب علماء

الجللامع شللارح صرح فقد خطبة، يدي بين هريرة أبى عن الحديث)لل 238(ص
يقللرأ مللن عللى صللوص،خم وقللت فلي : الجتمللاع ومنهلا ؛ بدعة :بأنه الصغير
ًا الشريف، المولد سإيرة السير، علم نود مطلوبة، مخصوصة قربة أنه اعتقاد

؛ باتخاذأهللا اهرتظللال عللن ننهللى فإنللا المسابح، : اتخاذأ . ومنها يرد لم ذألك فإن
الفواتللح، وقللراءة الصللوت، برفللع المشللايخ رواتللب علللى : الجتمللاع ومنهللا

قللد بل ونحوهما، الحداد وراتب ؛ نالسما كراتب المهمات، في بهم والتوسإل
ارشللدوا من سإلموا فإن لك،ذأ لىع فيقاتلون أكبر، شرك على ذأكر ما يشتمل

أبللوا، فللإن ؛ فللذاك عللة،بد بللل سإللنة، غيللر المألوفة الصورة هذه على أنه إلى
ًا يراه بما الحاكم عزرهم . رادع

قراءتهللا، مللن مللانع فل والسللنة، الكتللاب مللن المنتخبللة العلمللاء، أحزاب اوأم
ملسإللو عليلله الللله صلللى النللبي علللى والصلللة الذأكار، فإن عليها، والمواظبة

ًا مطلوب ذألك، ونحو القرآن، وتلوة والسإتغفار، مثللاب بلله والمعتنللى ؛ شللرع
ًا، أوفر كان العبد منه أكثر فكلما أجور،م مللن المشللروع، الوجه على لكن ثواب

ًا ربكم : (ادعوا ىلتعا قال وقد تحريف، ول تغبير، ول تنطع، دون وخفية تضرع
) بهللا فللادعوه الحسللنى سإللماءال : ( ولللله تعللالى ] وقللال55) [ العللراف:

الحريللص فعلللى ؛ ذأكارلا : كتاب جمعه في النووي در ] ولله180: [ العراف
. للموفق الكفاية ففيه به، ذألك على
 مولد قراءة من البلد، بعض في اعتيد : ما هاومن
عليله، بالصلة وتخلط بألحان، بقصائاد وسإلم عليه الله لىص النبي)ل 239(ص

مللن الهيئللة هذه على ويعتقدونه التراويح، صلة بعد ويكون ،ةوالقراء والذأكار
امللأو ؛ ذألللك عن فينهى المأثورة، السنن من ذألك أن لعامةا تتوهم بل القرب،

. عليها والمواظبة فيها، بالجماعة بأس ل فسنة، التراويح ةالص
جمعللة آخللر بعد الفروض، الخمسة صلة من البلد، بعض في اعتيد : ما هاومن
ًا، المنكللرة البللدع : من وهذه ؛ انضمر من أشللد ذألللك عللن فيزجللرون إجماعلل

بالمللاء القللبر رش عنللد أو الميللت حمل عند بالذكر الصوت رفع هاومن ؛ الزجر
يبلالمغر الطرطوشلي الشليخ أللف وقلد السللف، عن يرد لم مما ذألك وغير
ًا ًا كتاب علىف المقدسإي شامة أبو " واختصره والبدع : " الحوادث سإماه نفسي

. بتحصيله بدينه المعتني
ًا المتخلذة البللدع، عللن ننهللى ماوإن ًا يتخلذ الاملل امللأو ؛ وقربلة دينل وقربللة، دينلل

يخلللط لللم مللا عنلله، ننهللى فل الملللوك، ومدح الغزل، قصائاد وإنشاء كالقهوة،
علللى رد حسلان لن قربللة، أنلله ويعتقللد مسجد، في فااعتك أو ذأكر إما بغيره
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يللدي بيللن أنشدته : قد وقال عنه، الله رضي باالخط بن عمر المؤمنين أمير
. عمر فقبل منك، خير هو من

اللعب على الحبشة أقر وسإلم عليه الله صلى النبي لن مباح، لعب كل ويحل
فللي والحللداء زجللالر ويحللل وسإلم عليه الله صلى مسجده في العيد، يوما في
 يورث وما بأنواعه، الحرب على والتدريب العمارة، نحو
؛ محرمللة فإنهللا الملهي، آلت دون الحرب، كطبل فيه، حماسإةلا)لل 240(ص

: " وسإللم عليلله الللله صلللى قللال وقللد العللرس، دف بأس ول ؛ ظاهر والفرق
" . فسحة ديننا في أن يهود : " لتعلم " وقال السمحة بالحنيفية بعثت

وكتبهللم نة،سلللا لهللأ مللن حق : إماما وشيخه القيم ابن الماما أن وعندنا هذا
أحللد كللل فللإن مسللألة، كللل فللي لهم مقلدين غير أنا إل الكتب، أعز من نادنع

مخالفتنللا ومعلللوما وسإلللم عليه الله صلى محمد نبينا إل ويترك قوله نم يؤخذ
نقول، فإنا مجلس، في واحد بلفظ الثلث : طلق منها مسائال، عدة في لهما

ًا به ًا، الوقف ونرى للئامة، تبع ًا، والنذر صحيح غيللر فللي بلله الوفللاء ويجب جايز
. المعصية

الخمللس، الصلللوات بعللد ائاخمشلللل الفواتللح : قللراءة عنهللا المنهي البدع ومن
البلد، مللن كللثير فللي المعتللاد الوجه على بهم والتوسإل مدحهم، في والطراء

إلللى جللر ربمللا وهو القرب، أكمل من ذألك أن معتقدين العبادات، مجامع وبعد
دون مللن الشرك منه يحصل النسان فإن ،ناسالن يشعر ل حيث من الشرك
أعللوذأ إنللي : " اللهللم بقوله منه النبي عاذأسإتا لما ذألك ولول لخفائاه، به، شعور

ًا بك أشرك أن بك علما أنللت إنللك أعلللم، ل لمللا واسإللتغفرك أعلللم، وأنللا شلليئ
. " الغيوب

فللإن ؛ أمكللن مللا الشللرك عللن والتحرز الكلمات، هذه على المحافظة بغيوين
 عرى تنقض : إنما قال الخطاب نب عمر
الجاهلية، يعرف ل من سإلمالا في لخد اذأإ : عروة عروة السإلما) 241(ص

مللن بللالله نعللوذأ قربللة، أنلله ويعتقللد الشللرك، يفعللل لنلله . وذألللك قللال كما أو
. ناليما وزوال الخذلن،

نحي كل يطالبني وهو تردده، مدة المذكور، مع المراجعة حال حضرني ما هذا
وأنللا كتاب، مراجعة دون من هذا له : نقلت علي ألح فلما وتحريره، ذألك نقلب
عليلله، نحن ما تحقيق أراد فمن ؛ الغزو أمر من أهم هو بما الشتغال غاية يف

في الدروس من ناظره، قريو خاطره، يسر ما فسيرى الدرعية، علينا فليقدما
ًا العلم، فنون وعللونه، الللله بحمللد رهيبه ما ويري ؛ والحديث التفسير، خصوص

. ساكينلموا والوفود بالضعفاء والرفق الدين، شعائار إقامة من
المتعلقللة المعاصللي، رذأايللل مللن الباطن وتنزيه الصوفية، : الطريقة ننكر ول

والمنهللج الشللرعي، القللانون لللىع صللاحبها اسإللتقاما مهمللا والجوارح، بالقلب
ول أفعللاله، فللي ول كلملله، يفلل تللأويلت للله نتكلللف ل أنا إل المرعي، القويم
فهللو تعالى، الله على إل ناورأم جميع في ونتوكل ونستنصر، ونستعين، نعول،
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وآللله محمللد علللى الللله وصلى النصير، ونعم المولى نعم الوكيل، ونعم حسبنا
. وسإلم وصحبه

ًا وسإئل) 242(ص : تعالى الله رحمه فقال ويعتقدونه، به، يدينون : عما أيض
الرحيم لرحمنا هالل بسم
آللله وعلللى اما،أنللال سإلليد محمد سإيدنا على التاما، والسلما والصلة لله، مدالح

الللله وفقلله الصللنعاني، الللله عبللد بللن الللله عبللد إلى ؛ الكراما البررة وأصحابه
وبركاته الله ورحمة السلما وعليكم حماه،و والبدعة، الشراك، وجنبه وهداه،

.
؟ الللدين مللن عليلله نحللن عمللا فيلله الؤسلللا وتضللمن الخط، : فوصل بعد أما

للله، شللريك ل وحللده الللله عبللادة بلله هالللل ندين الذي التوفيق، : وبالله فنقول
مللن وصللفيه الللله، حللبيب المللي، النبي الرسإول ومتابعة غيره، بعبادة والكفر
خلقللت : ( ومللا فقللال الللله، عبللادة فأما ؛ وسإلم عليه الله صلى محمد خلقه،
فللي بعثنللا : ( ولقللد تعللالى ] وقال56: ) [ الذاريات دونليعب إل والنس الجن

ً أمة كل ] .36: ) [ النحل الطاغوت واجتنبوا الله بدوااع أن رسإول
بيللالقر بلله ينللادى لنلله النللداء، بيللاء الطلب وهو : الدعاء، العبادة أنواع فمن

نإفلل النللداء، حللروف من أخواتها بأحد أو السإتغاثة، في يستعمل وقد والبعيد،
غيللره، معلله يللدعوا ول يللدعوه : أن عبللاده تعللالى فللأمر جنس، : اسإم العبادة

 لقاف
يسللتكبرون الللذين إن لكللم أسإتجب ادعوني ربكم : ( وقال تعالى)لل 243(ص
: ( وأن النهللي فللي ] وقللال60) [ غافر: داخرين جهنم سإيدخلون عبادتي عن

ًا الله مع تدعوا فل لله المساجد علللى تصدق كلمة:  ًا] وأحد18) [ الجن: أحد
الللله صلى النبي ن: أ أنس عن الترمذي روى وقد ؛ تعالى الله مع دعي ما كل

قللال قللال بشللير بللن النعمللان " وعللن العبللادة مخ : " الدعاء قال وسإلم عليه
: ( وقللال قللرأ " ثللم العبللادة هللو الدعاء : " وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
. والترمذي داود، أبوو د،أحم ) رواه لكم أسإتجب ادعوني ربكم
شيخنا قال العبادة، مخ الدعاء حديث الصغير الجامع شرح : في العلقمي قال

: أنلله أحللدهما لمرين، مخها كان وإنما خالصه، الشيء : مخ النهاية في : قال
العبللادة، مللخ ) فهو لكم أسإتجب : ( ادعوني قال حيث تعالى الله لمر امتثال

سإللواه، عمللا أمله قطع الله من المور نجاح ىأر اذأإ هنأ:  الثاني ؛ خالصها وهو
وهللو عليهللا، : الثللواب هللو العبللادة : مللن الغللرض نلو وحللده، لحاجته ودعاه

: الطيبللبي قللال شلليخنا، قللال العبللادة، هو : الدعاء وقوله ؛ بالدعاء المطلوب
،الللدعاء غير ليست العبادة وأن الحصر، على ليدل باللما، المعرف بالخير أتى

.  العلقمي كلما نتهىا
لللم وسإلللم عليلله للللها صلللى النللبي : أن بالضللرورة نعلللم فنحن هذا، تقرر إذأا

ًا يدعوا أن لمته يشرع ؛ غيرهللم ول الصالحين، ول النبياء ل الموات، من أحد
 المور هذه عن نهى : أنه نعلم بل
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قللال ،هلوورسإ الله حرمه الذي الكبر، الشرك من ذألك وأن كلها،)لل 244( ص
مايللو إلللى للله يسللتجيب ل مللن الللله دون من يدعوا ممن أضل : ( ومن تعالى

وكللانوا أعللداء لهللم كللانوا النللاس أحشر وإذأا غافلون، دعائاهم عن وهم القيامة
إلهللا الللله مللع تللدع : ( فل ىلتعللا  ] وقال6-5:  ) [ الحقاف كافرين بعبادتهم

الله دون من تدع : ( ول وقال] 213:  ) [ الشعراء المعذبين من فتكون آخر
 ] .108-106:  [ يونس ) اليات يضرك ول ينفعك ل ما

أله ل معنى من اوهذ جميلع فنفلى للجنللس، النافيللة " هلذه " ل فللإن الله، ّ إل إ
و" وجللل، عز الله على العبادة جميع حصر يفيد اسإتثناء، " حرف " وإل اللهة،

وهللو بحللق، المعبود على غلب ثم طل،اب أو بحق معبود لكل صفة " اسإم الله
اللهيللة يسللتحق الللذي وهو المور، برويد ويرزق، يخلق الذي وهو تعالى، الله

الرحمللن هلو إل واحللد إلله : ( وإلهكللم تعالى الله قال : التعبد، والتأله ؛ وحده
قوله ) إلى والرض السموات خلق في : ( إن فقال الدليل، ذأكر ثم)  الرحيم

ًا الله دون من يتخذ من اسالن : ( ومن :163:  [ البقللرة ) اليللة أنللداد  164،
165. [ 
فللي : متللابعته أمتلله علللى فواجب وسإلم عليه الله صلى الرسإول متابعة اوأم

الللله تحبللون كنتللم إن : ( قللل تعللالى قللال ؛ والفعللال والقللوال، العتقادات،
] .31:  عمران ) [ آل الله يحببكم فاتبعوني

ليس ما هذا أمرنا في أحدث : " من وسإلم عليه الله صلى القو ) 245( ص
ً عمللل : " مللن لمسلللم رواية وفي ومسلم، البخاري، هوا" ر رد فهو منه عمل

وافللق فما ،وأفعاله بأقواله والفعال القوال " فتوزن رد فهو أمرنا عليه ليس
ًا فاعله على رد خالف وما قبل، منها ًامح نأ شللهادة فللإن كللان، مللن كائانلل مللد

مللرأ مللا كللل في ومتابعته وطاعته، به أخبر فيما تصديقه : تتضمن الله رسإول
.  به

عليلله الللله صلللى الللله رسإللول أن هريللرة، أبللي حللديث من البخاري روى وقد
: من قال ؟ يأبى ومن قيل ى،بأ من إل الجنة يدخلون أمتي : ( كل قال وسإلم

عليلله كللان ما الله حمكر ل" فتأم أبى فقد عصاني ومن الجنة، دخل أطاعني
إلللى بإحسللان لهم ونبعوالتا بعده وأصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

كللأبي والفقهللاء، ديث،حلللا لهللأ من بهم، المقتدى الئامة عليه وما الدين، يوما
لكللي أجمعيللن، عنهللم اللله رضللي حنبل، بن وأحمد والشافعي، ومالك، حنيفة

. آثارهم تتبع
علللى ننكللر ول نة،سلللا لهأ إماما حنبل، بن أحمد الماما به: فمذ مذهبنا اوأم

ول ، المللة إجماع ول والسنة، الكتاب نص يخالف مل اذأإ ةالربع ذاهبملا لهأ
الللله ةدعبللا وأنلله الللدين، مللن عليلله نحن ما : بيان والمقصود ؛ جمهورها قول

جميع علنخ فيها، الرسإول ومتابعة الشرك، جميع بخلع فيها، له شريك ل وحده
وجمللع واحللد، كتللاب فللي المصحف كجمع الشرع، في أصل لها بدعة إل البدع

. الصحابة عنه الله رضي مرع
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القصللص علللى أصللحابه مسعود ابن وجمع جماعة، التراويح على)لل 246( ص
 أعلم والله ،حسن فهذا ذألك، ونحو خميس، كل

ًا لوسإئ الله صلى هللا رسإول هل الله، رحمه محمد، بن الله عبد : الشيخ أيض
بللن علي ربواحاي : أن العباس وبنى أمية، وبني ويزيد معاوية، أمر وسإلم عليه
ويلللوا ويحبسللوهم، ويقتلللوهم، السلما، عليهم والحسين والحسن طالب، أبي

معصللية، ؟! أو ورسإوله لله طاعة مهمن ذألك ؟! وهل وينقلوهم الخلفة عليهم
مللن : " اللهللم خللم غللدير وماي الق ورسإوله ؟ يغضبه أما الله يرضي ذألك وهل
" و" بابهللا وعلي العلم، ينةمد : " أنا وقال " الحديث، موله فعلى موله كنت
يتيللب لهللأ : " وقللال بعدي نبي ل أنه غير موسإى من هارون بمنزلة مني علي

!  " ؟ نوح كسفينة
ك فلي وجوابنا مسترشد، ل متعنت، سإؤال : هذا ابفأج : ( تللك نقلول أن ذأل
) يعلمللون كللانوا عمللا تسللئلون ول كسبتم ما ولكم كسبت ما لها لتخ دق أمة

إلللى ليللس وتعللالى، تبللارك الله إلى ذألك في القضاء فصل] و134:  [ البقرة
ىلللأو عنلله الللله رضللي طللالب أبللي بللن علللي أن نعتقللد ونحن خلقه، من أحد

ً معاوية من بالخلفة والحسللين، والحسللن العبللاس، وبني أمية، بنى عن فضل
: " أنهمللا عليلله وسإلللمه الللله صلوات جدهما عن صح نةجلا لهأ شباب اسإيد
وبنللي أميللة، وبنللي بالخلفلة، يزيللد مللن أوللى " وهللم نلةجلا لهأ بباش سإيدا

. الخلفة تولوا الذين العباس
)لل 247(ص الحسللن في قال أنه وسإلم عليه الله ىصل الله رسإول عن وصح 
الللله ولعللل سإيد هذا ابني إن: "  ريصغ ذأاك إذأ وهو عنهما، الله رضى علي بن
بالصلللح فعللله على فمدحه ،ينالمسلم من عظيمتين فئتين بين به يصلح أن

. لمعاوية الخلفة وترك المسلمين بين
والزلللل، الخطللأ مللن عصللمته يزعمللون والزيدية، الرافضة، : أن العجب ومن
ٍءن الناس، وجوه ومعه إكراه، بل بنفسه، تركها الذي وهو مللن أكللثر ،مهوشللجعا

ًا،قد ثلثين ًا ،لكذأ مع لمعاوية الخلفة فترك الموت، على بايعوه ألف لدماء حقن
ًا للمؤمنين، الله أعد فيما ورغبة المسلمين، فأخبرونللا الفانية، الدنيا في وزهد

هللو قلللت فللإن ؟ مخطىللء أما ؟ ذألللك فللي بمصللي عنلله الللله رضللي هو : هل
الللله يريللد :" إنما الشريفة يةبال واسإتدللكم بالعصمة قولكم بطل مخطىء،

: لن العصللمة، ] علللى33ب:زا[الحلل "اليللة يتبلا لهأ الرجس عنكم ليذهب
. بالجماع ساء،كلا لهأ من الحسن،

فعله، يماف مصيب :هو نقول نحن وكذلك ؛ أصبتم فقد مصيب، : هو قلتم وإن
عنه لهلا رضي قال كما الملك، على القتال من ورسإوله، الله إلى أحب وفعله
 ؛ المؤمنين مذل يا عليك، : السلما له قالوا لما الشيعة، لبعض

الملك، على أفتنكم أن كرهت ولكن المؤمنين، بمذل : لست قال) 248(ص
وهو ؛ واريختلا لهأ كذأل ذأكر كما النار، على العار : اخترت قال أنه رواية وفى
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ًا : بطلن ذأكرنللا بما تبثف ؛ ولعنه وسإبه، معاوية، كفر في قولكم : مبطل أيض
. والمنة الحمد ولله الشيعة قول
ًا بللأن تصللريح فيلله وليللس صللحيح، حديث " فهو مخ : " غدير حديث اوأم عليلل

مللن هتيب لهأ ول على، ذألك فهم ول وسإلم عليه الله صلى الرسإول بعد خليفة
مللن جماعللة عللن الصللحيحة، بالسإللانيد عنلله الله رضي عنه ثبت لنه لحديث،ا

أخللبركم أل المنللبر علللى وهللو خلفتلله فللي للناس قال أنه بيته، أهلو هأصحاب
بخيللر أخللبركم أل بكللر، أبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعد ،اسالن بخير
ًا عنلله وثبللت ؛ : عمللر بكر أبى بعد المة هذه مللن عهللد عنللدي كللان : لللو أيضلل

؛ ديعلل نلليب وأخللا تيللم، بنللي أخللا تركللت ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
العلم، ينةمد : " أنا هلوق امأو . عنه الله رضي قال كما أو بسيفين، ولقاتلتهما

لهللأ عنللد هللو بللل المعتمللدة، العلللم دواويللن في ذألك نعرف " فل بابها وعلى
: " هلوق امأو ؛ وسإلم عليه الله ىصل الله رسإول على مكذوب بالحديث لمعلا

مسلللم أخرجلله صللحيح، ثيحللد " فهللو موسإللى مللن هللارون بمنزلة مني علي
مللن المللؤمنين ميللرأ فهمه ول موته، بعد خليفة بأنه تصريح فيه وليس وغيره،

مثللل يتيللب لهللأ : هلوقلل امللأو ؛ والزيديللة الرافضللة جهللال فهمه كما الحديث،
ًا فهذا نوح، سإفينة وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول على مكذوب حديث أيض

ًا ديثحلا لهأ له يعرف ول إسإناد
ًا) صح249(ص . أعلم والله عنهم، بلغنا فيما يح
ًا لوسإئ للله تللبين مللا بعللد مللن الرسإول يشاقق نوم: (  تعالى قوله : عن أيض

المؤمنللون هللم  ] من115:  [ النساء ) الية المؤمنين سإبيل غير ويتبع الهدى
الللله صلللى الللله رسإول أصحاب هم قلتم سإبيلهم؟: فإن باتباع للها أمر الذين
طللالب، أبللي بللن علللي كللان : هللل فنسللألكم سإلليرتهم، ارسإ نوم وسإلم عليه

الحسللن، بللن وحسن الزكية، والنفس والباقر، ،والصادق والحسين، والحسن
أنكللر الذين المؤمنين من هم عنهم الله رضي وفاطمة علي ذأرية من وأمثالها

 ؟ ل أما ؟ سإبيلهم خالف من ىلع الله
مللن عنهللم، الللله يضللر والحسللين والحسللن، طللالب، أبللي بن : علي ابفأج

،ردبلل لهللأ من امعهم ومن عنهما، الله رضي والزبير طلحة، وكذلك سإاداتهم،
رسإللول أصحاب من اما،شلا لهأ من معه ومن سإفيان، أبي بن معاوية وكذلك

ونكللف الجميع، فنتولى ؛ أجمعين عنهم الله ورضي وسإلم عليه الله صلى الله
: ( والللذين بقوله بذلك الله نارمأ كما بالمغفرة، لهم وندعوا بينهم، شجر عما

) باليمللان سإللبقونا الللذين واننللاإخول لنللا اغفللر ربنللا يقولللون بعدهم من جاؤوا
: العلماء بعض قال كما ] ونقول10[ الحشر:

ًا كان إن  ناصبي نيأ الثقلن يشهدلف محمد صحب حب نصب
بعللض هلاقلل مللا منهللم، والتبري وبغضهم، يت،بلا لهأ بمعاداة أمر لمن ولونق

: العلماء
ًا كان إن) 250(ص  ضيافر أني الثقلن يشهدلف محمد آل حب رفض
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الزيللدي، ومذهب ومذاهبهم، وأقوالهم، يت،بلا لهأ علم ننكر : إنا قولكم اوأم
علللم علللى عنهم، الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسين، بن علي بن زيد

مللن عنللدنا، علللي بللن ديللز بللل علينللا، وبهتللان كذب فهذا عنه، الله رضي جده
ذألللك خالف وما لناه،قب والسنة الكتاب أقوال من وافق فما ، المة هذه علماء

عنلله النقللل حصلل اذأإ هللذا ، الئامللة مللن غيللره أقوال مع ذألك نفعل كما رددناه،
أعللداء يكللذب كما عليه، وباطل كذب عنه، يروىو إليه، ينسب ما وأكثر بذلك،

ً عنهللم ويللروون بيتلله، وأهللل نلله،ع هالللل رضللي علي على الرافضة الله أقللوال
وسإلللم، عليلله الللله صلللى الللله لرسإللو وسإللنة الشللريعة، مخالفللة وأحللاديث،

الثقللات بنقل عنهم الثابتة الصحيحة، أقوالهم من العلماء عن ثبت ما ومخالفة
.

ًا لوسإئ مللا منلله، الصللحيح الزيللدي : مذهب فأجاب الزيدي، مذهب : عن أيض
مللن غيللره ول الزيدي، مذهب ل باطل، فهو خالفه امو ؛ والسنة الكتاب وافق

. المذاهب
ًا لوسإئ عليلله الللله صلللى قللوله عللن محمللد، الشلليخ بن الله عبد شيخال:  أيض

بللالموت ىيؤت النار، في النار وأهل الجنة، في نةجلا لهأ قرتسإا اذأإ : " وسإلم
فللي دوخللل نللةجلا لهللأ : يللا فيقللال والنار، الجنة بين فيذبح كبش، صورة على

أن وماعللل" وم انتهللاء بل الجحيللم فللي : خلللود ارنلللا لهأ ويا انقضاء، بل النعيم
 فإن منوى، شيء وهذا الجسد، حركة اهب يتلا الروح عدما الموت

ناكلل اذأإفلل الرواح، ذأات الجسمانية العيان في إل يحصل ل الذبح)لل 251( ص
؟ قبللل نملل هصللورت كللان كيللف الشارع، ذأكره كما كبش، صورة على به يؤتى
 ذألك عند روح له تحدث وهل
كللل فللي وسإلم عليه الله صلى لسإوالر تصديق للمؤمن ينبغي : الذي ابفأج
سإللبحانه مللدح كمللا ذألللك، كيفيللة يعلللم لللم وإن الغائابللة، المور من به أخبر ما

وممللا الصلة ويقيمون بالغيب يؤمنون : ( الذين تعالى بقوله بذلك، المؤمنين
وبللالخرة قبلللك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون ينذلاو ينفقون، رزقناهم

]5-3) [ البقرة: المفلحون هم وأولئك ربهم من هدى لىع أولئك يوقنون، هم
.

كللل بلله ( آمنللا المتشللابه في يقولون : بأنهم لمعلا لهأ سإبحانه الله مدح وقد
لى اللله رسإول أن الحديث ] وفي7عمران: ) [ آل ربنا عند من ه ص هيللعل الل

" عللالمه إلللى فكلللوه منه جهلتم وما به فاعملوا منه علمتم : " ما قال وسإلم
أعلللم الللله أقللوالً، فيلله ذأكللروا الحللديث، شللراح أن : فللاعلم ذألللك تملللع اذأإ

لهللأ راصلل اذأإ : " قوله ،العسقلني حجر لبن الباري، فتح : في قال ؛ بصحتها
:" يللؤتى روايللة يفللو"  بللالموت جيللء النللار إلللى النار وأهل نةجلا ىلإ نةجلا

". أملح كبش كهيئة بالموت
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المللوت خلق : ( الذي تعالى قوله في سيرهما،تف : في والكلبي مقاتل، روذأك
إل أحللد على يمر ل كبش، صورة في الموت : خلق ] قال2) [الملك: والحياة

 ؛ حيي إل أحد على تمر ل فرس، صورة في الحياة وخلق ؛ مات
إلللى الشللارة ؛ هكللذا بللالموت التيان في لحكمةا:  يالقرطب قال)لل 252(ص
إشللارة الملح وفي ؛ بالكبش إبراهيم ولد فدى ماك به، الفداء لهم حصل أنهم
. وسإواد بياض فيه ما الملح لن والنار، نة،جلا لهأ صفتي إلى
الحللديث، هللذا : اسإتشكل العربي ابن بكر أبو القاضي : قال حجر ناب قال ثم

ذأبللح ول تمثيللل، : هللذا قفالوا طائافة، وتأولته ؛ ودفعته ئافة،اط صحته فأنكرت
المللوت، متللولي والمللذبوح حقيقته، على الذبح بل طائافة التوق حقيقة هناك

. أرواحهم قبض تولى الذي لنه يعرفه، وكلهم
ّكل الذي الموت : هو قوله وحمل المتأخرين، بعض هذا : وارتضى قلت بنللا، و
له واسإتشهد الدنيا، في بهم وكل الذي هو لنه لموت،ا كمل به المراد أن على
ًا اسإتمر لو الموت لكم : بأن المعني حيث من نللة،جلا لهللأ عيللش لنغلص حيلل

ًا نةجلا لهأ : " فيزداد الباب حديث في بقوله وأيده ويللزداد فرحهم، إلى فرح
ًا ارنلا لهأ اليمللان اللللبيب المللؤمن : ويكفللي قلللت " انتهى، حزنهم إلى حزن
إشللكال ل بيللن الحللديث وظللاهر معناه، حقيقة له يتبين ل فيما ورسإوله، لهلاب
. بالسإلما صدره وشرح باليمان، قلبه الله نور من عند ،يهف

ًا وسإئل)لل 253(ص :" لمسإللو عليه الله صلى قوله عن تعالى الله : رحمه أيض
: لللىع دمنعق " والجماع زكريا بن يحيي إل بمعصية أوهم عصى من إل منا ما
بال افم معصومون، إنهم قيل وإذأا والصغائار الكبائار من معصومون النبياء أن

: ( تعالى الله قال حين آدما وحال أنبياء، أنهم بالضرورة ومعلوما يعقوب، أولد
: " السلللما عليلله قللوله مللع داود ك] وكللذل121) [طه: فغوى ربه آدما وعصى

. وجوه من الجواب " فذكر خطاؤون كلنا
ه يلقلى أحد من " ما ذألك في المروي الحديث لفظ : أن الول هالوج يلوما الل

أنبأنا مصنفه، في الرزاق عبد زكريا" أخرجه بن يحيى إل أذأنب وقد إل ةالقيام
ًا يكن : " ولم قوله في قتاده عن معمر ًا جبار : كللان ] قال14مريم:) [  عصي

مرسإللل، وهذا ذكره،ف ل،قا وسإلم عليه الله صلى النبي أن يذكر المسيب ابن
؛لكللن يبالمسلل بللن سإللعيد : مرسإللل ديثحلللا لهللأ عند المراسإيل أصح لكن

ًا عباس ابن عن مسنده، في أحمد أخرج عليلله الللله صلللى النللبي إلللى مرفوع
بللن يحيللي ليللس بخطيئللة، مهأو أخطأ وقد إل آدما ولد من أحد من " ما وسإلم
". متى نب يونس من خير : أنا يقول أن لحد ينبغي وما زكريا،

والشافعية، ،الحنابلة من العلماء، من المحققون عليه الذي : أن الثاني جهالو
:  والحنيفة والمالكية،

منهلم، تقلع فقلد غائارصللا املأو الكبائار، من معصومون النبياء أن)ل 254(ص
ممللا أعظللم منهللا بالتوبللة لهم ويحصل منها، يتوبون بل عليها، نيقرو ل لكنهم

معصللومون أنهم على : متفقون والجماعة نة،سلا لهأ ميعجو ؛ ذألك قبل كان
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باتفللاق خطللأ الشللريعة مللن شلليء في يستقر أن يجوز اول الرسإالة، تبليغ في
. المسلمين

كتللاب فللي تعللالى، الللله رحملله العبللاس، أبللو الللدين تقي السإلما، : شيخ قال
نوملالمسلل : واتفللق والقدريللة الشلليعة كلما نقللض فللي النبوية، السنة منهاج
مللن الللله عللن يبلغللون مللا فكل الرسإالة، تبليغ في معصومون النبياء أن على

عنلله، ونهللوا بلله أمروا وما المسلمين، باتفاق فيه مطاعون فهم والنهي، لمرا
: أن الخللوارج مللن ئافللةاط عنللد إل المللة فللرق جميللع عند فيه، مطاعون فهم

: ضلل وهؤلء ؛ عنه هيوين به يأمر فيما ل ؛ الله عن يبلغه فيما معصوما النبي
عليهللم يجللوزون ل منهللم يركللث أو النللاس، وأكثر والجماعة، نةسلا لهأ باتفاق
بللل عليهللا، يقللرون ل : إنهللم يقولللون الصللغاير، : يجوزون والجمهور ؛ الكبائار
. كلمه انتهى ذألك، قبل كان مما أعظم المنزلة، من منها بالتوبة لهم يحصل

أنهللم علللى ، الجمللاع نقللل فللي وخطللؤه السللائال، أمْللوه ذأكرنللا، : بمللا ينفتللب
غائار الكبلائار ملن معصومون ه ،والص المتلأخرين، بعلض : كلما غلره قلد ولعل

يحققللون ل الللذين الكلما، أئامللة من يقوله من يقلدون أو بذلك، يقولون الذين
 مذهب

الصللحيحة، القللوال بيللن يميللزون ول والجماعللة، نةسلللا لهللأ )255(ص
الللذنوب وقللوع على الدلئال، من محشو والقرآن كيف ؛ طلةابلوا والضعيفية،

عللن ] وقللوله121) [طلله: فغللوى ربلله آدما وعصللى: ( ىتعللال منهم؟! كقللوله
] .16) [القصص: لي فاغفر نفسي ظلمت إني : ( رب السلما عليه موسإى

) الظللالمين مللن كنللت إنللي سإللبحانك أنت إله : ( ل السلما ليهع يونس لوقو
مللن أكللن وترحمنللي لللي تغفللر : ( وإل السلللما عليه نوح لوقو]لل 87[النبياء:

) أنفسللنا ظلمنللا : ( ربنا السلما عليه آدما عن قوله] و47: ) [ هود الخاسإرين
لللي غفري أن أطمع : (والذي السلما عليه إبراهيم ] وقول23[ العراف: الية

فراسإللتغ( ف السلما عليه داود عن ] وقوله82) [الشعراء: الدين يوما خطيئتي
ولخللي لللي اغفللر : ( رب السلللما عليلله موسإللى ] وقللل24: [ص ) اليللة ربه
عللن  ] وقللوله151:  ) [ العللراف الراحميللن أرحم وأنت رحمتك في ناخلوأد
: [ محمللد آيللةل) ا وللمللؤمنين لللذنبك ( فاسإللتغفر وسإلللم عليلله الله صلى نبيه
 ]2:  [ الفتح ية ال) تأخر وما ذأنبك من تقدما ما الله لك : ( ليغفر  ] وقوله19

عليلله الللله لىصلل الللله رسإللول : أن الصللحيحة الحللاديث في ثبت ما . وكذلك
وآخره، وأوله، وجله دقه، ، كله ذأنبي لي اغفر : " رب يقول يدعو، كان وسإلم
ومللا أمللري، فللي وإسإللرافي جهلي لي غفرا : " اللهم " وقوله وعلنيته وسإره

ذألللك وكللل وعمللدي، وخطئي ي،وهزل جدي لي اغفر اللهم مني، به أعلم أنت
. أعلم والله كثير، ذألك " وأشباه عندي
ًا ئل) وسإ256(ص جبريللل، حللديث عللن محمللد، الشلليخ، بللن الللله : عبللد أيضلل

. والحسان واليمان، السإلما، عن وسإلم عليه الله صلى النبي وسإؤاله
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؛ الظللاهرة : بالعمللال السإلللما وسإللم عليله اللله صللى النبي : فسر ابفأج
أله ل أن تشهد أن:  يهو ًا وأن الله، ّ إل إ ة،الصللل وتقيللم ورسإوله، عبده محمد

ً إليه اسإتطعت إن البيت وتحج رمضان، وتصوما الزكاة، وتؤتي . سإبيل
بالله، تؤمن : أن قالف القلب، أعمال وهي الباطنة، : بالعمال اليمان روفس

: فهللذه ؛ وشللره خيره ،ردقبال وتؤمن ، الخر واليوما ورسإله، وكتبه، وملئاكته،
. بمقتضاها عملالو فهمها، يرزقنا أن الله نسأل ؛ اليمان أصول سإتة
فللإنه تللراه تكللن لللم فللإن تللراه، كأنك الله تعبد : " أن بقوله الحسان، روفس
يراك، فهو تشاهده، تكن لم فإن تشاهده، نكأك الله، تعبد بأن " ففسره يراك

: أعلللى والحسللان ؛ نفسللك بلله سوسإللوت مللا حللتى شيء منك عليه يخفي ل
فللي وبعللده بللالله، : اليمللان لةوالفضللي المرتبللة فللي وبعللده العالية، المراتب
وإذأا الطلق، مع ، الخر يتضمن منهما واحد وكل : السإلما، والفضيلة المرتبة

. ذأكرنا بما لمعلا لهأ فسره حديث، أو آية، يف بينهما قرن
فعل عن تعالى، الله رحمه معمر، بن رصان بن : حمد الشيخ سإئل) 257(ص

. الفقراء
وسإلللم، عليلله الللله صلللى الله رسإول به يأمر لم لعم لنه بدعة، : هو ابفأج
أحللاديث فللي ذألللك عللن النهللي ورد قللد بللل ؛ التابعون ول الصحابة، يفعله ولم

قللالت، عنهللا، الللله رضللي عائاشللة، عللن الصللحيح فللي : مللا ذألك فمن ؛ كثيرة
هللذا أمرنللا في أحدث : " من يقول وسإلم عليه الله لىص هالل رسإول سإمعت

ً عمل من لفظ ىوف"  رد فهو منه ليس ما " . رد فهو أمرنا عليه ليس عمل
: " عليكللم قللال وسإلللم عليه الله صلى : أنه سإارية بن العرباض، حديث وفي
بالنواجللذ، عليهللا عضللوا بعدي، من المهديين الراشدين الخلفاء وسإنة تي،نبس
فللي محللدث، الفقللراء " فعمللل ضللة بدعة كل فإن المور، ومحدثات مكوإيا
. ضللة بدعة فهو أمره، عليه ليس وسإلم عليه الله ىصل النبي أمر
ًاوأي . نالدي في المحدثات جميع عن النهي أعني ؛ لمعلا لهأ قول : فهو ض

: تعالى الله رحمهما سإعود، بن محمد بن العزيز : عبد الماما وقال) 258(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم
أمللا ؛ والللروما العجللم اندلللب لهأ من يراه من : إلى سإعود بن العزيز عبد من
: أن ونسلأله أهلل، للحملد وهلو هلو، إل إله ل الذي الله إليكم نحمد : فإنا بعد

بريتلله، مللن وخيرتلله عبيللده، مللن وخليله خلقه، من يبهبح على ويسلم يصلي،
مللن إخللوانه وعلللى التحيللات، وأزكللى صلللةلا أفضللل الللله مللن عليلله محمللد

ًاوسإلل صلللة وأصللحابه، آللله وعلى المرسإلين، الللله يللرث أن إلللى دائاميللن، لم
. الوارثين خير وهو عليها، ومن الرض

ًا : أن نخبركم ثم مللدة عنللدنا وأقللاما الحاج، عم علينا ألفى النواب، خلفا محمد
ومللا النللاس، إليلله اوعنللد ومللا الللدين، مللن عليه نحن ما على وأشرف طويلة،
بلله : يخللبركم عندنا ام وحقائاق عنه، ننهاهم وما به، نأمرهم وما عليه، نقاتلهم

. الجمال سإبيل على ذألك، لكم : نذكر ونحن ؛ الرأس من محمد أخونا
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حق العبادة أن نعتقد : أنا خالفنا من إليه اوندع الذي وهو عليه، نحن الذي أما
 بيدهع نم لحد وليس عبيده، على لله

ن أ: لحد يجوز فل ؛ مرسإل نبي ول مقرب، ملك ل شيء، ذألك في) 259(ص
ًا كان وإن ضر، دفع أو نفع، لجلب الله، غير يدعو ًا، أو رسإولً، أو نبي ًا أو ملك ولي

فل لللله المساجد : ( وأن العزيز كتابه في لويق وتعالى، تبارك الله أن وذألك ؛
ًا الله مع تدعوا وسإلم عليه الله صلى نبيه لسان على القو] 18:) [الجن أحد

ًا لكم أملك ل إني : ( قل ًا، اول ضر ولللن أحد الله من يجيرني لن إني قل رشد
ًا دونه من أجد ] .22-21) [الجن: ملتحد
للله يسللتجب ل من الله دون من واعيد ممن أضل : ( ومن قائال من عز لوقا
أعللداء لهللم كللانوا الناس حشر اذأإو غافلون، دعائاهم عن وهم القيامة يوما إلى

أرسإلللنا : ( ومللا قائال من عز لقا] و6-5: ) [الحقاف كافرين بعبادتهم وكانوا
]25فاعبلدون) [النبيللاء: أنللا إل إلله ل أنله إليله نوحي إل رسإول من قبلك من

دونلله من يدعون والذين الحق دعوة : ( له أسإماؤه وتقدسإت ،ثناؤه جل وقال
وما ببالغه هو وما فاه ليبلغ الماء إلى كفيه كباسإط إل ءبشي لهم يستجيبون ل

ًا الله مع يدع : ( ومن ] وقال14)[الرعد: ضلل في لإ الكافرين دعاء آخر إله
) [المؤمنللون: الكللافرون يفللح ل إنله ربله عنللد حسلابه فإنملا بله له برهان ل

117. [
الللله، لغيللر ينللذر ول ه،للللا بغير يستعيذ ول الله، غير على يتوكل لحد يجوز ول

ًا ) وانحللر لربللك : ( فصللل عللالىت قللال كما الله، لغير يذبح ول بذلك، إليه تقرب
] 2[ الكوثر:

رب لللله وممللاتي ومحيللاي ونسللكي صلللتي إن : ( قللل وقللال)لل 260(ص
-162: ) [ النعللاما المسلللمين أول وأنللا أمللرت وبللذلك هل شريك ل العالمين،

] .51) [ التوبة: المؤمنون فليتوكل الله ىلع: ( و وجل عز ] وقال163
وقللد ؛ الللله عند شفاعتهم أريد وأدعوهم، ،ينبالصالح / أتوسإل قائال قال فإن

إليله وابتغللوا اللله اتقللوا آمنلوا اللذين أيهللا : ( يلا تعللالى بقوله ذألك على يحتج
ه  ] قيلل35:  ) [ المائادة وسإيلةلا : العملال هلي بهلا، الملأمور : الوسإليلة ل
أو ؛ بعللدهم فمللن الصللحابة مللن المفسللرين، جميللع فسرها وبذلك ؛ لحةاصلا

: ( ربنللا المللؤمنين عن إخبار وجل عز قال كما الصالح، بعمله للها إلى يتوسإل
]لل 16:  عمران ) [ آل النار عذاب وقنا ذأنوبنا لنا فاغفر آمنا فللي عنهللم وقال 
ًا سإمعنا إننا : ( ربنا الصورة آخر ربنللا فأمنا بربكم آمنوا أن نلليما ينادي منادي

ّفر ذأنوبنا لنا فاغفر ]193:  عمللران ) [ آل لبللرارا مللع وتوفنللا سإيئاتنا عنا وك  
إلللى فتوسإلللوا الغللار، فللي الصخرة عليهم انطبقت الذين الثلث، حديث وكما
. عنهم الله ففرج أعمالهم، بصالح الله
أو الشللدائاد، شللفكل بهللم، والسإللتغاثة إليهللم، واللتجللاء الللله، غير دعوة اوأم

الذي وهو منه، التوبةب إل الله يغفره ل الذي الكبر، الشرك فهو الفوائاد، جلب
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: إنمللا الللله غيللر الللداعي كللان وإن ؛ عنه بالنهى كتبه وأنزل رسإله الله أرسإل
 العرب، مشركي الكفار، لن وذألك ؛ الله عند شفاعتهم يريد
دون ملن : ( ويعبلدون تعلالى لاقل كما ذألك، أرادوا إنما وغيرهم،)ل 261( ص
18:  ) [ يونس الله عند عاؤناشف هؤلء ويقولون يضرهم ول ينفعهم ل ما الله
. [

إل نعبللدهم مللا أوليللاء دونله مللن اتخللذوا : ( واللذين الخلرى اليلة فلي لوقللا
ل الللله إن يختلفللون فيلله هللم فيما بينهم يحكم الله إن زلفى الله إلى ليقربونا

وتللرزق، تخلللق، : إنهللا يقولللوا  ] ولللم3:  ) [ الزمللر كفار اذأبك وه من يهدي
إلللى ليقربللوهم تماثيلهم، ويعبدون آلهتهم، يعبدون كانوا وإنما ،وتميت وتحيي،

أحللد يللدعي أن ينهللى كتبلله وأنزل رسإله، الله فبعث ؛ عنده لهم ويشفعوا الله
اسإتغاثة. دعاء ول عبادة، لدعاء دونه، من ول غيره،

؛ غيللره فللي شرائاعهم اختلفت كما فيه يختلفوا لم الرسإل، جميع يند وه اوهذ
ًا به وصى ما الدين من لكم : ( شرع الىتع الله قال إليللك أوحينللا والللذي نوح
كللبر فيلله فرقللواتت ول الدين أقيموا أن وعيسى وموسإى إبراهيم به وصينا وما

الللله، إل هإللل ال معنى ] وهو13:  ) [الشورى إليه تدعوهم ما المشركين على
للله، ريكشلل ل وحللده الللله عبللد فمللن ؛ باطللل أو بحللق، المعبللود هو الله فان

وأخلللص الذبللح، وأخلللص الللله، على التوكل وأخلص لله، كلها الدعوة وأخلص
. سإواه ما دون إلهه للها وجعل بالعبادة، الله وّحد فقد لله، النذر
ًا الله مع أشرك ومن أو التوكل، في أو تغاثة،سإالا في أو الدعوة، في غيره إله
ًا الله مع اتخذ ،فقد النذر في الللذنوب، أعظللم وهللو غيللره، عهم وعبد آخر، إله
الللله رضللي مسللعود بللن الللله عبد عن الصحيحين، في ثبت كما الله، عند إثما
ًا لللله تجعللل : " أن قللال ؟ أعظم الذنب يأ الله، رسإول يا قلت عنه، وهللو نللد

دون مللا ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله ن: ( إ لىتعا . وقال " الحديث خلقك
الللله حللرما فقللد بالله يشرك من ( إنه قال ] و48 : ) [ النساء يشاء لمن ذألك
].72) [المائادة: النار ومأواه الجنة عليه
وحللده، لله العبادة أخلصنا لما إيانا، غضهمبو لنا، الناس عداوة سإبب :هو اوهذ

المغوية ،والمنكرات المضلة البدع من هامزاولو الله، غير دعوة عن ونهينا
السلللطين عنلد ونقلونللا وحاربونللا، م،بالعظلائا رمونلا ذأللك فلجل)لل 262(ص

،وأورثنللا عليهللم الللله فنصللرنا ورجللله، الشيطان بخيل علينا وأجلبوا والحكاما،
وأتبللاعهم المرسإلللين، مللع وعللادته الله سإنة وذألك وأموالهم، وديارهم أرضهم

 ةالقيام يوما إلى
مايقللو ويللوما الللدنيا الحيللاة فللي آمنللوا والللذين رسإلللنا لننصر : ( إنا تعالى قال

: ) [ الصافات الغالبون لهم جندنا : ( وإن تعالى ] وقال51: ) [ غافر الشهاد
: ( اسإلتعينوا لقلومه قلال أنه عليه وسإلمه الله صلة موسإى عن ] وقال173
) للمتقيللن والعاقبللة عبللاده نملل يشللاء من يورثها لله الرض إن واصبروا بالله
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ًا كللذلك آمنللوا الللذينو رسإلللنا ننجللي : ( ثم تعالى ] وقال128[ العراف: حقلل
 ] وقال103: ) [ يونس المؤمنين ننج علينا
ًا : ( وكان تعالى) 263(ص ] .47روما:ل) [ ا المؤمنين نصر علينا حق
فللي ةالصللال وإقللاما رسإللوله، وسإللنة الللله، كتللاب : باتبللاع رعايانللا جميع مرونأ

ت،بياللل وحللج رمضللان، شللهر وصوما الزكاة، وإيتاء عليها، والمحافظة أوقاتها،
ً إليه اسإتطاع من العللدل، مللن ورسإللوله بلله الللله أمللر مللا بجميع ونأمر ؛ سإبيل

الللله حللدود وإقامللة وازين،موال المكاييل ووفاء القوي، من الضعيف وإنصاف
. والوضيع الشريف، على

مثللل ؛ والمنكللرات البللدع مللن ورسإللوله، الللله هنللع نهى ما جميع : عن هىونن
اليللتيم، مللال وأكللل الربللا، وأكل بالباطل، سناال أموال وأكل والسرقة، الزنا،
ًا بعضهم الناس وظلم عليهللا أجمعللت التي الله فرائاض : لقبول ونقاتل ؛ بعض
يعرفنللا لللم وإن المسلللم، أخونللا فهللو عليلله الللله فللرض مللا فعل فمن ؛ المة

 ونعرفه
عنللدكم ويرموننللا عنللدكم، علينللا يكللذبون لنللا، أعللداء يللأتيكم : أنه نعلم حنون

ويكفللرون وسإلللم عليلله الللله صلى النبي يسبون : إنهم يقولوا حتى ئام،ظابالع
علللى ليسللوا ةنسإلل سإللتمائاة نحللو مللن النللاس : إن نقول وإنا ؛ بالعموما الناس
ذألللك افأضللع وأضللعاف ؛ كافر فهو إلينا يهاجر لم من وإن كفار، وأنهم شيء،

. والبهتان والعدوان، الظلم، من أنه العاقل يعلم الذي الزور، من
وأملله، عيسللى يشللتم :إنه قالوا أعداءه فإن أسإوة، الله رسإول في : لنا نولك

 ؛ والمجنون والساحر، بالصابئي، وسإموه
الخوارج، دين وسإماه وسإبه، التوحيد عرف من إل نكفر : ل نحون) 264(ص

بعللدما عليلله النللاس وحللض إليلله، ودعللى أهللله، وأحب ،هبحوأ الشرك وعرف
التوسإللل وسإللماه الشللرك، فعللل أو الشرك، فعلي لم وإن الحجة، عليه قامت

قللال كمللا الله، أنزل ما بعض كره أو حرمه، الله : أن عرف بعدما بالصالحين،
] أو9) [محمللد: أعملالهم فلأحبط اللله أنلزل ملا كرهللوا بلأنهم ذألك: (  تعالى

كنتللم ورسإللوله وآيلاته أبللالله : ( قل تعالى قال كما القرآن، أو ين،بالد اسإتهزأ
العلمللاء ] قللال66-65) [التوبللة: إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ل ونتستهزؤ

بالرسإللول السإللتهزاءو بالجمللاع، مستقل كفر بالله : السإتهزاء الية هذه في
. بالجماع مستقل كفر
مللن كلهللم، العلمللاء أجمللع : قللد فعلهللا من رفكن أننا ذأكرنا التي النواع، هوهذ

لهللأ مللن لللم،علا لهللأ كتللب وهذه ؛ هاعلف من كفر على ذاهب،ملا لهأ جميع
نبينا على الله وصلى ؛ والمنة الحمد ولله موجودة وغيرهم، الربعة، ذاهبملا

. وسإلم وصحبه محمد،
ًا وله) 265(ص : تعالى الله : رحمه أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم
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وفقنللا ؛ السليماني خلفملا لهأ من يراه من : إلى سإعود بن العزيز عبد من
والغوايللة، الشللرك طريللق وإياهم وجنبنا والهداية الحق سإبيل إلى وإياهم هللا

. نايةعلا لهأ آثار اقتفاء إلى وإياهم وأرشدنا
مللا فللرأى علينللا، قللدما أحمللد، الشريف أن الرسإالة، لهذه : فالموجب بعد أما

يللزول مللا نكتب أن منا : التمس ذألك فبعد لديه، ذألك صحة وتحقق ه،يلع نحن
ًا أحد من الله يقبل ل الذي السإلما، دين لتعرفوا ه،باالشت به . سإواه دين

ًا أرسإللل الله : أن تعالى الله رحمكم لموافاع وسإلللم عليلله للللها صلللى محمللد
لتللاما،ا عوالشللر الكامللل، الللدين إلللى بلله الللله فهللدى الرسإللل، من فترة على

عللن هلليوالن للله، شللريك ل لله العبادة : إخلص وزبدته وأكبره، ذألك، وأعظم
كمللا فضله، على الكتاب ودل لجله، الخلق الله خلق الذي وذألك: هو الشرك،

ت : ( وما تعالى قال ] وقلال56 بلدون) [اللذارياتعلي إل والنلس الجلن خلق
ًا إل أمروا : (وما تعالى ًا إله بعثنلا : ( ولقلد تعلالى قلال ] و31 بلة) [التو واحد

 أمة كل في
ً) 266(ص ] .36:  ) [النحل الطاغوت واجتنبوا هالل اعبدوا أن رسإول
؛ للله شريك ل وحده تعالى لله العبادة أنواع جميع : صرف هو الدين، لصوإخ

يخشللى، ول لله، إل يذبح ول بالله، إل يستغاث ول الله، إل يدعى ل ن: بأ وذألك
جميللع فللي يتوكللل ول لللديه، فيمللا إل يرغللب ول يرهللب، ول سإللواه، يرجى الو

مقللرب، لملك شيء منه يصلح ل تعالى، لله هنالك ما كل وأن عليه، إل ورالم
أسإللس الللذي اللوهيللة، توحيللد بعينلله : هللو وهذا ؛ غيرهما ول مرسإل، نبي ول

أله ل أن هادة: ش نىمع وهو ؛ الكافر عن المسلم به وانفرد عليه، السإلما ّ إل إ
. الله
ودعونللا : اتبعنللاه الرسإللل ديللن نللهأ وعرفنللا ذألللك، بمعرفة علينا الله من افلم

الشللرك مللن والنللاس، غللالب عليلله مللا على ذألك قبل فنحن وإل ؛ إليه الناس
لهللم، بالذبللح الللله إلللى والتقرب بهم، والسإتغاثة بور،قلا لهأ عبادة من بالله،

والمنكللرات، الفواحش فعل من ذألك إلى ينضم ما مع ،مهمن الحاجات وطلب
حللتى السإلللما، شللعائار وتللرك الصلللوات، وتللرك ت،المحرمللا المور وارتكاب

شليخ يلد عللى عفلائاه، بعلد أثلره وأحيلى خفلائاه، بعلد الحلق تعالى الله أظهر
. الناما من شاء من به تعالى الله هدىف السإلما،

فللأبرز المللآب، آخرتلله في له الله نسحأ الوهاب، عبد بن : محمد الشيخ وهو
مللن الباطل يأتيه : ( ل الذي لمجيد،ا الله كتاب من والصواب، الحق هو ما لنا

 خلفه من ول يديه بين
] .42: ) [ فصلت حميد حكيم من تنزيل) 267(ص
فللي العتقللادات مللن النللاس، غللالب ديللن وهللو عليه، نحن الذي : أن لنا نفبي

والسإللتغاثة لهللم، والنللذر لهم، بالذبح والتقرب وتهم،عدو وغيرهم، الصالحين،
الللله نهللى الللذي الكبر، الشرك : أنه منهم الحاجات بوطل الشدائاد، في بهم

. منه توبةلبا إل يغفره ل أنه كتابه في وأخبر عليه، الشديد بالوعيد وتهدد عنه،
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يشللاء لمن كلذأ دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله : ( إن تعالى الله قال
الجنللة عليلله لهال حرما فقد بالله يشرك من : ( إنه تعالى ] وقال48) [النساء:

: ( إن تعللالى ] وقللال72) [المائاللدة: أنصللار مللن للظللالمين ومللا النار ومأواه
القيامللة ويللوما لكللم اسإللتجابوا مللا سإللمعوا ولللو دعللاءكم يسللمعوا ل تللدعوهم
غير دعوة أن في ليات] وا14: ر) [فاط خبير مثل ينبئك ول بشرككم يكفرون

. ةيرشه واضحة، : كثيرة، الكبر الشرك تعالى الله
بالنصللوص والكفر الشرك، من عليه نحن ما وعرفنا ؛ المر لنا : كشف نفحي

عليلله الللله صلللى رسإللوله ةنوسإلل الللله، كتللاب من الساطعة، والدلة القاطعة،
ما : أن عرفنا ؛ درايتهم ىلع المة أجمعت الذين ، العلما الئامة وكلما وسإلم
ً به ندين كنا وما عليه، نحن وحذر عنه، الله نهى الذي أكبر،ال الشرك : أنه أول

: تعللالى قللال كمللا وذألللك للله، شللريك ل وحللده ندعوه أن أمرنا إنما الله وأن ؛
ًا الله مع تدعوا فل لهل المساجد ( وأن : ( للله تعللالى ] وقللال18) [الجن: أحد
]14:  رعدلا [) الحق دعوة
ل مللن الللله دون مللن يللدعوا ممللن أضللل : ( ومللن تعللالى وقللال)لل 268(ص
كانوا الناس حشر وإذأا غافلون، دعائاهم عن وهم القيامة يوما إلى له تجيبيس
) .6-5) [الحقاف: كافرين بعبادتهم وكانوا أعداء لهم
: وهلل بلله، الللله نللدين الللذي : أن تعللالى الللله رحمكللم فاعلموا هذا، عرفتم إذأا

وغيللر الجماعللة، فللي الصلللة وإقللاما الشرك، ونفي وحده، لله العبادة خلصإ
يخفللى ول ؛ المنكللر عللن والنهللي بللالمعروف، والمللر السإلما، أركان من لكذأ

اللذي اللدين، هلو هذا : أن الناما من والمتدبرين والفهاما، البصائار، ذأوي على
غيللر يبتللغ ن: ( وملل هجلللل جللل قللال وسإلللم عليلله الله صلى الرسإول به جاءنا

ًا السإلما أكملللت ليللوما: ( ا تعللالى ] وقال85عمران: ) [آل منه يقبل فلن دين
ًا السإلما لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم ] .3) [المائادة: دين
ديللن الحللظ ونعلم والخللرة، الللدنيا، فللي ظلهح فهو به، العمل ولزما قبل فمن

وسإللناه، نللوره للله تللبين لمللا الللله ىده يقبل فلم واسإتكبر، أبى ومن السإلما،
فتنللة تكللون ل حللتى : ( وقللاتلوهم لىتعللا الللله قللال وقاتلناه، ذألك، عن نهيناه

: إليكللم النصلليحة هللذه بإرسإللال ] وقصدنا39) [النفال: لله كله الدين ويكون
على الله إلى أدعوا سإبيلي هذه : ( قل تعالى الله قال الدعوة، ببواج القياما
]108) [يوسإللف: المشللركين مللن أنا وما الله وسإبحان اتبعني ومن أنا بصيرة
. مدمح على الله وصلى

ًا وله) 269(ص : أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم
مللال الله، هداه القاسإمي، علي بن أحمد جناب : إلى سإعود بن العزيز عبد من

. ويرضاه يحبه
مللن ذأكرت وما ،كخطاب من تضمنه ما وفهمنا كتابك، إلينا وصل : فقد بعد أما
متمسللك هللو مللن على ينقمون صاروا أصحابنا، من جماعة : أن بلغكم قد أنه
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لهللأ مللذهب مذهبه ممن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإنة الله، بكتاب
ًا لديك فليكن ؛ الشريف يتبلا رسإللوله وسإللنة الله بكتاب المتمسك أن معلوم

ول الللدنيا في يضل ل وهف الشريف يتبلا لهأ عليه وما وسإلم عليه الله صلى
: المللة وهذه ؛ العملب الدعوى تحقيق : في الشأن كنلو.  خرةآلا في يشقى

يللا هللي : مللن قيل واحدة، إل النار في كلها فرقة، وسإبعين ثلث على افترقت
" وجميللع وأصحابي اليوما عليه أنا ما مثل على كان ن: " م قال ؟ الله رسإول

تزعللم طائافللة كللل الللدعوى، هللذه : يدعون أمةلا هذه من والضلل دعبلا لهأ
. الناجية هي أنها
وكللذلك بالنللار، طللالب أبللي بللن علللي حرقهللم الللذين افضللة،لروا خوارج،فللال

 من فرقة كل وأضرابهم، والقدرية، الجهمية،
بكتللاب المتمسللكون وأنهللم الناحيللة، هللي أنها ي: تدع الفرق هذه)لل 270(ص
صلللى لقللوله تصللديق هذا في فصار ملسإو عليه الله صلى رسإوله وسإنة الله،
إل النللار في كلها فرقة، سإبعينو ثلث على أمتي : "سإتفترق وسإلم عليه الله

". واحدة
بالتبللاع، وأولهللا المللذاهب، أقللوى يتبلللا لهأ مذهب أن : من ذأكرت ما اوأم

أبي بن علي عن صح كما والسنة، الكتاب، اتباع إل مذهب، البيت لهل فليس
عليلله الللله صلللى الللله رسإللول خصكم : هل له قيل أنه عنه، للها يرض طالب
الللله يؤتيه فهم إل النسمة، وبرأ الحبة، فلق والذي ؛ : ل الفق ؟ بشيء وسإلم
ًا الصللحيحين في جمخر وهو ؛ .. الحديث الصحيفة هذه في وما كتابه، في عبد

.
لللم مللا مهلليإل ونسللبت الرافضة، عليهم : كذبت عنهم الله رضي البيت، لوأه

أن اكفإيلل منهللم، بللراء يتبلللا لهأ إليهم، ينتسبون الروافض فصارت يقولوه،
وسإلللم، عليه الله صلى الله رسإول دين أصل فإن منهم، وأصحابك أنت تكون

هللو إل يللدعى ل العبادة، أنواع يعمبج الله : توحيد هو السلما، عليهم ه،تيب لهأ
إل يتوكللل ول منه، منه إل السراء خوف فايخ ول له إل يذبح ول له إل ينذر ول

. زيزلعا الكتاب ذألك على دل كما ؛ عليه
ًا الله مع تدعوا فل لله المساجد : ( وأن تعالى لفقا ] وقللال18) [ الجن: أحد

 ونعيد والذين الحق دعوة : ( له تعالى
: تعللالى ] وقللال14) [ الرعللد: بشلليء لهم يستجيبون ل دونه من)لل 271(ص
ً أمة كل في بعثنا دق( ول )[النحللل: الطللاغوت واجتنبللوا الللله اعبدوا أن رسإول
إللله ل أنلله إليه نوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا : ( وما تعالى لقا] و36
] .25) [النبياء: فاعبدون أنا إل

بلله، يللأت لللم نملل – السلللما ليهمع – يتبلا لهأ دين : أصل هو التوحيد، افهذ
تعللالى: ( وأذأان الللله قللال منه، : براء بيته وأهل وسإلم هيلع الله صلى فالنبي

المشللركين مللن بريللء الللله أن الكللبر الحج يوما الناس لىإ ورسإوله الله من
] .3: ) [التوبة ورسإوله
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والحللج والصياما، والزكاة، اة،لكالص الفرائاض، : إقامة يتبلا لهأ مذهب ومن
وإزالللة المنكللر، عللن يهللوالن بللالمعروف، : المللر يتبلللا لهللأ مللذهب ومن ؛

المهاجرين من ن،ليالو السابقين : محبة يتبلا لهأ مذهب ومن ؛ المحرمات
: الخلفللاء الوليللن السللابقين وأفضللل ؛ بإحسللان لهللم والتللابعين والنصللار،
وغيللره الحنيفللة، بللن محمللد ابنه رواية نم علي عن ذألك ثبت كما الراشدون،

: والدلللة ؛ عمللر ثم بكر، : أبو نبيها دعب المة هذه : خير قال أنه الصحابة، من
. تحصر أن من أكثر ن،ديالراش الخلفاء فضيلة على الدالة

بمللا متمسكون أنكم تدعون وأنتم إليه، أشرنا : ما يتبلا لهأ مذهب كان افإذأ
لهللل مخللالفون أنتللم بل ؛ عليه هم ما خلف على نكموك مع يت،بلا لهأ عليه

 وأهل البيت،
ّتبللاع يللدعي فكيللف ؛ عليه أنتم مما راءب تالبي)لل 272(ص : مللن يتبلللا لهللأ ا
؟! والشللرك كرباته وتفريج حاجاته، قضاء في بهم ستغيثوي؟!  الموتى يدعو
لشللركاو الللله، مع ويدعونهم الموات، على القباب فيبنون بلدهم، في ظاهر
المحرمللات، وفعلل الفرائاللض، تلرك ملن ذألك يتبع ما مع دينهم، أصل هو بالله

وسإلللم عليلله الللله صلللى رسإللوله لسللان وعلللى كتابه، في عنها الله نهى يتلا
. الصحابة من وغيرهما وعمر، بكر، : أبو الصحابة ضلأفا وسإب

ًا : إن قولك اوأم المختللار النللبي تعظيللم فللي عليكم ينقمون أصحابنا من أناسإ
! وسإلم عليه الله صلى

عليلله الللله صلللى يبنللال محبللة النللاس علللى افترض سإبحانه الله : بل ولفنق
والنللاس ،وأولدهللم أنفسللهم، مللن إليهللم أحللب يكللون وأن وتللوقيره، وسإلللم،
وسإلللم عليه الله : صلى هو بل ؛ وإطرائاه فيه، بالغلو يأمرنا لم لكن ؛ أجمعين

أطللرت كمللا تطروني : " ل قال أنه ح،يالصح في عنه ثبت فيما ذألك، عن نهى
". لهورسإو الله عبد أنا إنما مريم، ابن النصارى

وديهللال علللى الللله : " لعنللة السللياق فللي وهللو قللال، : أنه الخر الحديث وفي
رضي عائاشة " قالت صنعوا ما يحذر مساجد، أنبيائاهم قبور اتخذوا والنصارى،

ًا يتخللذ أن خشللي ولكللن قللبره، بللرز ل ذألللك : ولللول عنهللا الله وفللي ؛ مسللجد
ًا، قللبري تتخللذوا ال" :  قللال أنلله وسإلم عليه الله صلى عنه الخر الحديث عيللد
: أنه الحسين بن يعل عن " وثبت كنتم حيث تبلغني صلتكم فإن علي وصلوا

عليلله الللله صلللى النللبي قللبر عند كانت ة،جرف ىلإ يأتي رجل رأى)لل 273(ص
. بالحديث عليه تجحوا ذألك، عن فنهاه فيدعو، وسإلم

ًا قبري تتخذوا : " ل بقوله المراد : إن قولك اوأم المللرة الزيارة، راركت"  عيد
فقللط، مرتيللن العيللد، مثل ونتك ل الزيارة وأن الفينة، بعد والفينة المرة، بعد
. هذا غير منكم العتقاد يكون فل ومكررة، متتابعة، تكون بل

ورسإللوله تعللالى الللله شرعه وبما يت،بلا لهأ بمذهب جهلك على : دليل افهذ
: اعتيللاد المللراد بللأن الحديث، وارّسف يت،بلا لهأ فإن وسإلم، عليه الله صلى
الحسلين بلن عللى العابلدين، يلنز علن ذأللك تقلدما كما عنده، والدعاء إتيانه،
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فإنهم البيت، وأهل السلف، عمل عليه اسإتمر الذي : هو وهذا عنه، الله رضي
ّلموا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد والخد اذأإ كانوا وعلللى عليلله، سإ

ولللم هنللاك، الدعاء لجل وسإلم عليه الله صلى النبي دنع يقفوا ولم ؛ صاحبيه
واسإللتقل القللبر، عللن : انصللرف هنللاك الدعاء أحدهم دارأ اذأإ بل به، يتمسحوا

. ودعا القبلة،
. الصلة في آله وعلى عليه، الصلة : وأوجب قولك اوأم
آلله وعللى وسإللم عليله اللله صلى عليه الصلة : أن العلماء أكثر عليه ذيفال
أيهلا : ( يلا تعلالى بقلوله مسلتدل العلملاء، بعلض وأوجبها تجب، ل صلةلا في
ًا وسإلموا عليه صلوا آمنوا ينالذ اليللة فللي  ] وليللس56:  ) [ الحزاب تسليم

علللى لةصلللا امللأو ؛ بدونها الصلة تصح ل فرض، عليه الصلة أن : على دليل
. : فلم آله

علللى الصلللة تللرك مللن . إن لاقللو أوجبها، العلماء من أحد نعلم)لل 274( ص
.  أكثرهم أو لم،علا هلأ عليه ما خلف هذا بل صلته، تصلح ل الل،
ٍءد من العتراض يحسن : ول قولك اوأم مجتهللد وكللل مللذهبه، في أحد على أح

. لالقوا من الصح على مصيب،
والقدريللة، والجهميللة، الخللوارج، فللان ؛ الصللول فللي ل الفللروع، : فللي افهللذ

ّدعون الضللة فرق من م،هريوغ وغيرهللم المشللركون بللل ؛ مصيبون أنهم : ي
ّدعون والنصارى، داليهو من الشللياطين اتخذوا : ( إنهم تعالى الله قال ذألك، ي

: تعللالى ] وقال30:  ف) [ العرا مهتدون أنهم ويحسبون الله دون من أولياء
وهللم الللدنيا حياةال يف سإعيهم ضل الذين أعمالً، بالخسرين ننبئكم هل ( قل

ًا يحسنون أنهم يحسبون  ] .104– 103:  ) [ الكهف صنع
ول بكلثرة النلاس نقاتلل : فلسلنا وأملوالكم جنلودكم كثرة من ذأكرت ما اموأ

النصللر بلله قللاما مللن ووعد ه،ب الله أكرمنا الذي الدين، بهذا نقاتلهم وإنما قوة،
عزيللز لقللوى الللله نإ هينصر من الله ( ولينصرن تعالى فقال عاداه، من على

بللالمعروف أمللرواو الزكللاة وآتللوا الصلللة أقاموا الرض في مكناهم إن الذين
: ( ولقللد تعللالى  ] وقال41-40 ) [ الحج المور عاقبة ولله المنكر عن ونهوا

الغلالبون لهم جندنا وإن المنصورون لهم إنهم ينلالمرسإ لعبادنا كلمتنا سإبقت
. وصحبه وآله محمد على الله ] وصلى173-171) [الصافات:

ًا وله) 275(ص . عنه الله : عفى أيض
 الرحيم منرحال الله بسم
الللذين ثللم والنللور، الظلمات وجعل والرض السموات خلق الذي لله حمد( ال

ً قضى ثم طين من خلقكم الذي هو يعدلون، بربهم كفروا أل أجل مسللّمى وأجلل
سإللركم يعلللم الرض فلليو تالسللماوا فللي الللله وهللو تمللترون، أنتم ثم عنده

] 3-1[ النعاما: ) الية وجهركم
واسإللتعمله الفللات، من الله سإلمه ياقوت، الخأ إلى د،عوسإ بن العزيز عبد من

روسإلل رضللوانه، إلللى الللله وصللك وصللل، : الخللط وبعد ؛ الصالحات بالباقيات
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وتوكللل اعللزما فلأنت ذأللك، عللى المحملود والله حالك، من ذأكرت ما الخاطر
قال بالله، واسإتعن بإقبالها خذ فأنت وإدبار، إقبال لها النفوس فإن ؛ هالل على
ًا الرض في يجد الله سإبيل في يهاجر : ( ومن الهجل جل ًا مراغم وسإلعة كللثير

] .100) [ النساء:
الللدين، لهللذا متللوجه صللنعا، إمللاما عبللاس، الشللريف بللن أحمد : أن لنا كرويذ

وشهدوا التوحيد، عرفوا العلم، ةبلط من ناس : يذكر وكذلك ؛ ومحبه وعارفه
الللله، إلللى وتدعوهم للناس، لطفت فيك فالمأمول ؛ بالله الشرك وأنكروا به،

ً أحسن : ( ومن سإبحانه قوله وتذكر ًا وعمللل الللله إلى دعى ممن قول صللالح
 ] 36 – 33: [ فصلت ) اليات لمينسالم من إنني وقال
أنلا بصليرة عللى اللله إللى اوعأد سإبيلي هذه : ( قل تعالى وقوله)ل 276(ص
] .108) [ يوسإف: اتبعني ومن
ًا أعطى حين وسإلم عليه الله صلى المصدوق دقصاال عن الحديث، وفي عليلل

تنللزل حللتى رسإلللك علللى : " انفللذ قللال خبير، فتح يوما الراية، عنه الله رضي
الللله حللق مللن عليهللم يجللب بمللا وأخللبرهم السإلما، إلى ادعهم ثم بساحتهم،

ً بك الله يهدي : لن فوالله ،هفي تعالى ًا رجل أر واحد " . النعم حمر من لك خي
: وإل العبللد، : فعللل والعبللادة ؛ بالعبللادة الللله : توحيد ورأسإه السإلما ساوأسإ

أل تعالى، أفعاله والتللدبير والماتة، والحياء، ،قوالرز الخلق، بها، له معترف ك
يخلصللون وسإلللم عليلله الله ىلص الله رسإول قاتلهم الذين الكفار : إن حتى ؛

فللي وابللكر اذأإفلل : ( تعالىو سإبحانه قال ما مثل، الشدائاد، حال في الدين لله
) يشللركون مهلل اذأإ الللبر إلللى نجللاهم فلما الدين له مخلصين الله دعوا الفلك

] .65:  [ العنكبوت
ّلب اليوما شركوال لغيللر والنللذر والذبح، الدعوة، وصار الناس، غالب على : تغ
أصرف والرجاء والخوف، والتوكل، العبادات، من ذألك وغير ،هلال ؛ الللله لغير : 
ّدعوه، لشللركا – عنلله الله فاع – الشيخ عليهم أنكر المف ورمللوه وخرجللوه، بلل

ذأنللب للله : وليللس ينالصللنعا إسإللماعيل بللن : محمللد قال كما وهو ؛ بالعظائام
].   والعقد الحل في الله قول بتحكيم أتى أنه سإوى
كل امو     مقابل بالقبول قول كل : وما الخر البيت ىفو) 277( ص
 الردو الطرد واجد قول

عن ذأا يا جل قول لكذف        ورسإوله ربنا عن أتى ما ىوسإ   
 الرد

الدلة حسب على وردت        فإنها الرجال أقاويل ماأو   
 النقد في
ًا عندكم ونفيك اختلفنللا مللا المحرمللات، عيللمجو الفرائاللض، جميللع : أن معلوم

حللق : عنللد النللاس بيللنو بيننا وقع الختلف ؛ ذألك من شيء في والناس نحن
عليلله الللله صلى الرسإول وحق ؛ له شريك ل وحده له العبادة كون تعالى، لله

. عنه ينهى ما وجميع به، يأمر ما جميع يف والطاعة، التصديق وسإلم
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يوحى مثلكم بشر أنا إنما : ( قل هفكلا سإورة آخر في الله ذأكر : ما فيكويك
ً فليعمللل ربلله لقللاء اجللوير كان فمن واحد إله إلهكم امنأ ىلإ ًا عمل ول صللالح

ًا ربه بعبادة يشرك الللله صلللى كتب التي الية ] وكذلك110:  ) [ الكهف أحد
لم بعد :" أما قال ؛حيث : هرقل الروما لعظيم ملوسإ عليه يؤتلك تسللم، : أسإ
تللابكلا لهللأ ( يللا و الريسللين إثللم عليك فإنما توليت فإن ن،يترم أجرك الله

ًا به نشرك ول الله إل نعبد ل أن وبينكم بيننا سإواء ةكلم إلى تعالوا ) إلللى شلليئ
مللا : مثللل ] ولكللن64: عمللران ) [ آل مسلللمون بأنا اشهدوا : ( فقولوا قوله
وسإلم عليه هللا صلى الرسإول مدح في أبياتا ينشد سإمع جنى (هو الجني قال

السير): في مشهورة وقصته
ضحوة في صديقهاتف غائاب مقالة يوما في قال وإن) 278(ص

 غد أو اليوما
بالقللذة، القذة حذو قبلكم، كان من سإنن :" لتتبعن وسإلم عليه الله صلى قال
: قللال ؟ الللله رسإول يا والنصارى، اليهود قالوا لدخلتموه، ضب دخلوا لو حتى

لى : أخلبر الثلاني ديثحللا ؟" وفي " فمن ه ص اليهلود " أن وسإللم عليله الل
وسإللبعين ثنللتين علللى افترقت والنصارى ؛ فرقة ينوسإبع إحدى على افترقت

" واحللدة إل النار في كلها فرقة، وسإبعين ثلث على المة هذه وتفترق فرقة،
ن إل عليلله أنا ما مثل على كان : " من قال ؟ الواحدة من الله، رسإول يا قيل

تقللوما :" ل وسإلللم عليلله الللله صلللى قللال ، الخللر الحللديث " وفللي أصحابيو
أمللتي مللن حللي يلحللق وحللتى الوثللان، أمللتي مللن فئللاما تعبللد ىحللت السللاعة

". بالمشركين
ًا، الشين تقلب : ملكة، عادةوال من : أعظم قط بشيء لسإالر تعادى ولم زين

علللى وإنللا أمللة على ناءابآ وجدنا : ( إنا المشركين عن تعالى الله قال العادة،
مقتللدون آثارهم على نا: ( وإ الخرى ] والية22) [ الزخرف: مهتدون آثارهم

) [ الصللافات: يهرعللون آثللارهم على : ( فهم تعالى ] وقوله23: ) [ الزخرف
70. [
هذا عليهم وتقرأ اء،عنص لهأ لعلماء تتلطف أن عليك، ماوألز عليك، أعزما اوأن

. الكتاب
: تعالى الله : رحمة ًاضيأ وله) 279(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم

الصلللة : أفضللل الللله مللن عليه محمد الناما، سإيد لىإ أيهدى والكراما، حيةالت
. الصالحين عباده به أكرما بما الله أكرمه جناب إلى ينتهي ثم والسلما،

السللمت، حسللن مللن عنللك لنللا وحكللى ثنيللان، بللن سإعيد علينا : فألفا بعد أما
أئامللة مللن وإيللاك يجعلنللا : أن العظيللم الله ونسأل ؛ الخاطر سإر ما ،ةريوالس

فنخللبرك ؟ عليلله نحللن ومللا حالنللا، معرفة على حريص : أنك ويذكر ؛ المتقين
ونللدعوا للللها نللدعوا واحللد، ديللن علللى مضى، فيما والناس : أنا الحال بصورة
علللى ونتوكل ليهع ونتوكل لغيره، ونذبح له ونذبح لغيره، وننذر له وننذر غيره،
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وصوما، ،اةوزك صلة، من بالشرائاع، ونقر غيره، من ونخاف منه ونخاف غيره،
أنللواع من بالمحرمات، ونقر القرار، مع القليل، عندنا بهذا يعمل والذي وحج،
ينكرهللا ول المحرمللات، أنللواع مللن هللذا بهشي وما الخمر، وشرب والزنا الربا،
!!  عاما على خاص

وقمنللا الوهللاب، عبللد ابن يدي على الزمان، هذا آخر في يدحوتال لنا الله ّنوبي
 بالعدوان اسلنا علينا وقاما معه،
قللال مللا مثل الناس، وقال والجداد، الباء دين خالف لما والنكار،)لل 280(ص

: ] وقالوا74:  ) [ الشعراء يفعلون كذلك آباءنا وجدنا : ( بل قبلهم من الذين
] .23: ) [ الزخرف مقتدون آثارهم على وإنا ةّأم على آباءنا وجدنا ( إنا
، المللة سإلللف صللالح وإجمللاع والسللنة، كتابال من : بالدلة الناس على ماوقا

الخلفللاء وسإللنة بسللنتى، :" عليكللم عليلله وسإلللمه الللله صلة فيهم قال الذين
المور، ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عّضوا بعدى، من المهديين الراشدين

صلللى : قللال الثللاني الحللديث " وفللى ضللة بدعة وكل بدعة، ثةدحم كل فإن
عنهللا يزيللغ ل كنهارها، ليلها البيضاء، المحجة على ركتكم: ( ت وسإلم عليه الله
" رد هللوف أمرنللا عليلله ليللس مللا : " كللل الثللالث الحللديث " وفللى هالللك إل

. بيهالتن سإبيل على هذا نذكر ولكن حصرها، يمكن ما النوع هذا في والحاديث
جللل لللهال وقال ؛ حرما ما الحراما وسإلم عليه الله صلى حلل ما الحلل ولفنق

لكللم ورضلليت نعمللتي عليكللم وأتممللت دينكللم لكللم أكملللت : ( اليللوما جلللله
وسإلللم عليلله الللله صلللى سإولرال إليه دعا ما ] فأول3) [المائادة: دينا السإلما
أله ل أن شهادة ًا وأن الله، ّ إل إ أله ل ومعنى ،هلال رسإول محمد : نفللى الله ّ إل إ
فعل واللهية له، شريك ل وحده له هاوإثبات جلله، جل الحق سإوى عما اللهية
. العبد
لاقلل المسلللم، عنللد ول الكللافر، عنللد نزاع فيها وقع فل جلله، جل أفعاله اوأم
 السماء من يرزقكم من : ( قل لنبيه الله
الميللت مللن الحللي يخرج ومن أبصارلاو السمع يملك أمن والرض)لل 281(ص

) تتقللون أفل فقللل الللله نلوفسلليقو المللر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج
: ( ويعبللدون الخرى الية وفي ؛ للكفار السؤال : أن ] وبالجماع31[ يونس:

) الللله عنللد شللفعاؤنا هللؤلء ويقولللون ينفعهللم ول يضللرهم ال ما الله دون من
] .18[يونس:

فللي الكفلار ديلن ملن السإلللما ديلن فيهلا ّيلنب – نزيلت – : الزمر لوأ فيكويك
العزيللز الللله مللن الكتللاب تنزيللل الرحيللم، الرحمللن الللله سللم: ( ب قال آيتين،

ًا الله فاعبد بالحق الكتاب إليك أنزلنا إنا الحكيم، الدين لله إل الدين، له مخلص
ًا، الرسإل إليه دعت الذي السإلما، دين ] هذا3-1) [ الزمر: الخالص من جميع

. عليه وسإلمه الله صلوات محمد آخرهم إلى نوح، أولهم
الللله إلللى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا : ( والذين تعالى لوقا

كللاذأب هو من يهدي ل الله إن تلفونخي فيه هم فيما بينهم يحكم الله إن زلفى
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القربللة، ومطلبهللم الكفللار، ةيللاغ : أن اليللة ] فصللّرحت3) [ الزمللر: كفللار
الدعاء. بهذا والشفاعة

أخللبر وسإلللم عليلله الللله صلى نبيك فإن الناس، أكثرب تغتر : ما فيك مأمولفال
،لإسإللرائاي بنللو فعللل كما أمته وتفعل سإيتغير، دينه : أن الصحاح الحاديث في

 المم، من قبلها من افترق كما سإتفترق وأنها
قبلهللا، المللم مأخللذ أمتي : " لتأخذن عليه هموسإل الله صلة قال)لل 282(ص

ًا ًا بشبر، شبر بالقللذة القذة حذو قبلكم كان من سإنن تتبعن ل" "، بذراع وذأراع
والنصللارى؟ اليهللود الللله رسإول يا قالوا "، لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى
المللم أخذت بما أمتي : " لتأخذ وسإلم عليه الله صلى وقال " ؟ فمن: "  قال
ًاش هاقبل ًا بشبر بر لكللان علنيللة، أملله أتللى من منهم أن لو حتى بذراع، وذأراع
وسإللبعين واحللدة عن اليهود : " افترقت " وقال علنية أمه يأتي من تيأم من

وسإللبعين ثلث نعلل أمتي وسإتفرق فرقة، وسإبعين ثنتين عن والنصارى فرقة،
كللان من قال ؟ لهال رسإول يا هي : ومن قالوا واحدة، إل النار في كلها فرقة،
ولكللن ى،حصللت مللا هذا في " والحاديث وأصحابي اليوما عليه أنا ما مثل على

. : التنبيه الغرض
عللن يضلللوك الرض فللي مللن أكللثر تطع : ( وإن جلله جل فقال اليات، اوأم

) عهللد مللن لكللثرهم وجللدنا : ( ومللا ] وقللال116:ما) [ النعللا الللله سإللبيل
عبللادي مللن ] ( وقليللل24) [ ص: هللم مللا لي: ( وقل ] وقال102: [ العراف

. واحد اللف من الجنة ثبع : أن الحديث ] وفي13) [ سإبأ:  الشكور
الكتللاب، عليهللم وتعللرض وتللؤمنهم، صللنعا، علمللاء : تجمللع فيللك مللأمولفال

الورقللة، فللي ذأكرنللا مللا جميللع عن محمد، على الفرقان أنزل بالذي وتسألهم
ّين الحق أن وأرجو : تللوجه عنللدك جللاز : إن الثللاني لوجهاو.  الباطل من لك ب

 فل عندكم، العتماد عليهم لذينا العلم، طلبة من ثلثة أو اثنين إلينا
إن إليللك وتوصلليلهم وإكرامهللم، وقللارهم، عندي فلك منك، نعافها)لل 283(ص
. الله شاء
فللإن والشللر، الخيلر ملن الملوت بعلد والللذي الله، أذأكرك ولدي، : يا يلع ويا

مللن فيهللا مللا وباق باقية، والخرة والشر الخير من فيها ما وزائال ،ةلئازا الدنيا
؛ والخرة الدنيا خير يهف – عليه وسإلمه الله لةص – جدك ودين ؛ شرالو الخير
ثللواب وحسللن الللدنيا بثللوا الللله : ( فآتللاهم تهعاطلل لهأ في جلله، جل قال

] .148: عمران لآ) [  خرةآلا
ًا لللك أصف اوأن النللاس، حللادقينه : رجللل المللر مبتللدأ فللإن ،لاالحلل مللن شلليئ

وكللل فللارس، آلف وعشرة مبندق ألف نع تقصر ما دولته واليوما ؛ ومعادينه
أأرى دولته، وأزال الله، كسره بعداوة، الحق هذا على تبين من العجللائاب فيه و

.
ًا عندك ونويك فيها الناس وبين بيننا وقع ما والمحرمات، الشرائاع : أن معلوم
ّنللا إل شللين، عنللدهم شين عندنا والذي زين، عندهم زين عندنا الذي ،فااختل أ
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الحللدود، وتقللويم الشللين وتللرك عليلله، الرعايا وغصب الزين، بفعل مفضلناه
ول ينكللر، مللا لذيا الزين يفعلون : ما عدواننا وغالب فعله، من على والتأديب
. ينكر الذي الشين ينكرون

 فنقول والشرك، يد،حوت: ال فيه اختلفنا الذي أصلفال
الللله مللع تللدعوا افل لللله المساجد : ( وأن جلله جل قال ما مثل)لل 284(ص 

ًا ] وفللي14[ الرعللد: ) الية الحق دعوة : ( له تعالى ] وقال18) [ الجن: أحد
ذأرة مثقللال يملكللون ل الللله دون من زعمتم لذينا ادعوا : ( قل الخرى الية
ظهير من منهم له وما شرك من فيهما همل اوم الرض في ول السماوات في
] .23-22) [سإبأ: هل أذأن لمن إل عنده الشفاعة تنفع ول

مللن إل تكللون مللا الشفاعة : أن الكرسإي آية صرحت ما مثل ، الية حتفصر
؟ بشللفاعتك النللاس أسإللعد : مللن الله رسإول اي قيل الحديث، وفي الذأن، بعد
أله ل قال : " من قال ًااخ الله ّ إل إ الخلص لهللل الشفاعة فتلك قبله، من لص

."
تللدعون الللذين إن للله فاسإللتمعوا مثل ضرب ناسال أيها : ( يا حلله جل لوقا
ًا يخلقوا لن الله دون من ًا الللذباب يسلللبهم وإن للله اجتمعللوا ولللو ذأبابلل ل شلليئ

قال ؛ بالناس تغتر ] فل73) [ الحج: والمطلوب الطالب ضعف منه تنقذوهسي
ًا إن آمنوا الذين أيها : ( يا هلالج جل أمللوال ليأكلون والرهبان الحبار من كثير

العلمللاء حللال ] فهللذه34: ) [ التوبللة الللله سإبيل عن ويصدون بالباطل لناسا
 ؟ غيرهم في ظنك فما والعباد،

) مسللتقيم صللراط إلللى يشللاء مللن ( يهللدي والللله : الجللواب، فيك مأمولوال
. وسإلم وصحبه آله مدحم على الله ] وصلى25: [ يونس

إلى تعالى الله حمهار العزيز، : عبد الماما بن : سإعود الماما وكتب) 285(ص
: انرجن لهأ

 الرحيم الرحمن الله بسم
،ةوحمللز دهشللا، وحسللن ناصللر، بللن : حسللن الشللراف جناب إلى سإعود من

الللله، عبللد بللن وصلالح ؛ محمللد بللن ومقبللل أحمد، وحسين حسن، بن ومحمد
مللن الله سإلمهم مسلي، حسين وصالح شما، بن على أحمد و ،ضوعم وأحمد

عبللد بللن مقبللل علينللا : ألفللى وبعللد الصالحات، الباقياتب واسإتعملهم الفات،
؛ عنلله نهىن وما به، نأمر وما إليه، ندعوا وما عليه، نحن ما على وأشرف الله،

. الله شاء إن القرطاس، في مما أكثر الرأس من لكم ويصف
رسإللوله ونتبع له، شريك ل وحده الله نعبد مبتدعون، ل متبعون نانأ:  بركمونخ

مللن ونجللبر الفرائاللض، ونقيللم عنه، وينهى به، يأمر فيما وسإلم عليه لهال صلى
البللدع، عللن وننهللى بللالله، الشللرك عللن وننهللى بهللا، العمللل علللى يللدنا تحللت

نللأمرو المنكللر، عللن وننهللى بللالمعروف، ونللأمر الحللدود، ونقيللم والمحرمات،
حللاماأرال وصلة الوالدين، وبر والموازين، والمكاييل، بالعهود، والوفاء بالعدل،

 فمن ؛ إليه الناس ندعوا وما عليه، نحن ما صفة هذا
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والدما لاالم حراما المسلم، : أخونا فهو ذأكرناه، بما وعمل أجاب،) 286(ص
. ذأكرناه بما يدين حتى : قاتلناه، أبى ومن ؛

أكللبر عليكللم والحللق ؛ وسإلللم عليلله الله صلى محمد عاببات الناس أخص تموأن
: تعللالى الللله قللال كمللا وشللرفكم، : عزكللم، وهلل ، والسإلما غيركم، على منه

ًا إليكم أنزلنا ( لقد : الىعللت ] وقال10: ) [ النبياء تعقلون أفل ذأكركم فيه كتاب
] .44) [ الزخرف: تسألون وسإوف ولقومك لك لذكر ( وإنه

صلى اتبعه من سإبيل الدعوة لن ؛ الله إلى والدعوة قياما،لا:  فيكم مأمولفال
علللى الللله إلللى أدعللوا سإللبيلي هللذه : ( قللل تعللالى قال كما م،وسإل عليه الله

]108ف:سإلل) [ يو المشركين من أنا وما الله وسإبحان اتبعني، ومن أنا بصيرة
ً أحسن : ( ومن تعالى وقال ًا وعمل الله إلى دعا ممن قول نلليإن لوقا صالح

الللداعين مللن وإيللاكم يجعلنللا : أن الله ] ونسأل33) [ فصلت: المسلمين من
اللله وصللى الظلاهر، ودينله العليلا، كلمته لتكون سإبيله، في المجاهدين يه،إل

. وسإلم وصحبه، وآله محمد، نبينا على
ًا، رسإالة هذه)لل 287(ص سإللعود بللن محمللد بللن العزيز بن : سإعود للماما أيض

: نصها وهذا ،ىتعال الله رحمهم
 الرحيم الرحمن الله بسم
الظللالمين، علللى إل عللدوان ول تقيللن،لمل والعاقبللة العللالمين، رب لله مدالح

. أجمعين وصحبه آله وعلى المين، النبي محمد على الله وصلى
كتابكم، إلينا وصل : فقد بعد أما ؛ باشا سإليمان إلى العزيز، عبد بن سإعود من

إلللى المرسإللل كتابنللا : أن مللن ذأكرتللم ومللا ابكم،طللخ مللن تضللمنه ما وفهمنا
للمسلللمين، الخطللاب مللن بلله،ورسإللوله لللهال أمللر مللا غيللر باشا،على يوسإف

ا الجلاهلين، وأسإوة الضالين، حال هذا وأن ؛ والمشركين الكفار، بمخاطبة كم
) الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما ( : تعالى قال
] .7ن:عمرا [ آل
دةبللاوع رسإللوله، بلله الللله أمللر مللا متبعون : بأننا ذألك عن الجواب في ولفنق

 ربك سإبيل إلى : ( ادع تعالى بقوله المؤمنين،
) [النحللل: أحسن هي بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة)لل 288(ص
ومللن أنللا بصلليرة على الله إلى أدعوا سإبيلي هذه : ( قل تعالى وقوله]لل 125

محمد أمة لجميع النصح علينا أوجب الله : أن ] وذألك108: سإفوي) [  اتبعني
. وسإلم يهعل الله صلى
وجهللاد جللاهلهم، وتعليللم عللالمهم، بتللذكير لهللم، الحق : بيان لهم النصح ومن

ً مبطلهم، ًا والبيان، بالحجة اول الللله دين يلتزموا حتى والسنان، بالسيف وثاني
الجحيلم، أصلحاب مشلابهة علن يبعدواو ،المستقيم صراطه ويسلكوا القويم،

الميللن، الصللادق عللن ذألللك ورد ا" كملل منهم فهو بقوما تشبه " من : أن وذألك
: المبين كتابه في تعالى، قال وقد ؛ أجمعين وصحبه آله وعلى عليه الله صلى
لهللم وأولئللك البينللات جللاءهم مللا بعد من واختلفوا تفرقوا لذيناك تكونوا ( ول
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إليلله : ( منيللبين المللة لهللذه تعللالى، ] وقال105عمران:  آل) [ عظيم عذاب
دينهللم فرقللوا الللذين مللن المشللركين، مللن تكونللوا ول اةالصل وأقيموا واتقوه
ًا وكانوا ] .32-31) [ الروما: فرحون لديهم بما حزب كل شيع
بلله الللله ذأما ما أن يظن : أن حسيس جاهل لكل ومكيدته بليس،إ تلبيس ومن

: ويقللول ، المللة هذه من شابههم من يتناول ل مشركين،لاو والنصارى اليهود
فللي : نزلللت اليللات هذه النبوية، والحاديث القرآنية، اتآيبال عليه دلتسإا اذأإ

مللن ذاهللو ؛ منهللم ولسللنا ؛ النصللارى في نزلت اليهود، في نزلت المشركين،
 بهذه فتن فأنه ؛ وتلبيسه مكائاده، أعظم

ًا الشبهة)لل 289(ص – السلللف بعللض قللال وقللد ؛ والجاهلين ياءبغأال من كثير
: إن العلمللاء بعض وقال ؛ غيركم به نىيع وما القوما ضىم – ذألك له قال منل

والنصارى اليهود به الله ذأما ما أن يظن أن القرآن وفهم المرء، بين يحول مما
. فبانوا كانوا قوما في هو وإنما غيرهم يتناول ل كينروالمش

نملل – التللابعين أتبللاع مللن هللوو – عيينة بن : سإفيان ظفاحال ، الماما قال وقد
مللن شبه ففيه عبادنا، من فسد ومن ؛ اليهود من هشب ففيه علمائانا، من فسد

الصللحيحين، فللي وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي عللن ثبللت وقللد ؛ النصللارى
كلان مللن سإللنن : " لتتبعللن قللال أنله الخدري، سإعيد أبي حديث من ،وغيرهما
ًا قبلكم، ًا ،بشبر شبر " لسلللكتموه ضللب، جحللر سإلللكوا لو حتى بذراع، وذأراع

؛ البخللاري لفظ وهذا " ؟ : " فمن قال ؟ والنصارى هود،ليا الله، رسإول يا قلنا
. كثيرة المعنى، هذا في والثار والحاديث،

قبلكللم مللن : ( كالذين تعالى قوله في عنهما، الله ضير عباس، ابن قال وقد
ً رثكوأ قوة منكم أشد كانوا ًا أموال [ التوبللة: ) الية بخلقهم فاسإتمتعوا وأولد
إسإرائايل، بنو ) هؤلء قبلكم من : ( كالذين بالبارحة الليلة هأشب : ما ] قال69

بيللده، نفسللي :" والللذي قللال وسإلم عليه الله صلى أنه إل أعلم ل بهم، شبهنا
ممللن يظللن " فكيف لدخلتموه ضب جحر منهم الرجل دخل لو حتى لتتبعنهم،

هللذه أن القاطعة، والبراهين الواضحة، الدلة هذه بعد بالعلم، تمسك أدنى له
 اليهود تشابه ل المة
ه اللله توعلد ملا يتناولهم ول فعلهم، تفعل ول والنصارى،)ل 290(ص اليهلود ب

هللذه فللي والكفللر الشرك، وقوع أنكر ومن ؛ فعلهم مثل والعف اذأإ والنصارى،
. والبتداع الغي، طريق وسإلك ، اعمجإال خرق فقد ، المة
السللنة أئامللة عليلله ما نخالف ول نزيل،لتا من المتشابه : نتبع الله بحمد ناولس
هللي وقتللاله المشللرك، كفللر على بها، اسإتدللنا التي اليات، فإن ؛ التأويل من
المسلللمين أئامة واختلف المتشابهات، من ل بابها، في المحكمات، اتيال من
يعللذر ل الللتي اليللات : مللن هللي بل وتفسيرها، بظاهرها، والحكم ،اهتأويل في
به يشرك أن يغفر ل الله : ( إن تعالى قوله مثل وذألك معناها، ةمعرف من أحد

بللالله يشرك من نهإ: (  ] وقوله48: ) [ النساء يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر
: ( فللاقتلوا له وقللو]72) [ المائاللدة: النللار ومللأواه الجنللة عليلله الله حرما فقد
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ل حللتى لوهمات: ( وقلل ] وقللوله5[ التوبللة: ) الية وجدتموهم حيث المشركين
] .39: ) [ النفال لله كله الدين ويكون فتنة تكون

الصحيحة، والعتقادات ،به السإلما الفطرة على الحمد، لله : فإنا قولكم اوأم
: تعللالى قللال كمللا ،تونملل وعليهللا نحيللا، عليهللا عليهللا، تعالى بحمده نزل ولم

] فظاهرنللا،27م:هيلل[ إبرا ) اليللة الثللابت بللالقول آمنللوا الللذين الللله ( يثبللت
قللال كتللابه، محكللم فللي بيللن كمللا وصفاته، ذأاته، في تعالى، بتوحيده وباطننا،

ًا به ركواشت ول الله : ( واعبدوا تعالى ) شيئ
[لل 291(ص اتلللقأ أن :" أمللرت وسإلللم عليلله الللله صلى ] وقال36النساء:) 

" بنللي وسإلللم عليلله الللله صلللى " وقللال الللله إل إللله أل يشللهدوا حللتى الناس
: فتقول ؛ " الخ خمس على لسإلماا

 والعمل القول بين الخلف افةسموانفرجت الجور وفاض الوفاء غاض
وصللدقته القلللوب، فللي وقللر : مللا ولكللن بالتمني، ول ،بالتحلي اليمان سولي

نةسلللا لهللأ مللن أنللا مسلللم، أنللا مللؤمن، انللأ:  الرجللل لاقلل اذأإفلل ؛ العمللال
يصللر لللم وفعللله، بقللوله، لهم منابذ هله،وأ السإلما، أعداء من وهو والجماعة،

ًا، بذلك ًا، ول مؤمن مثللل كفللره، ويكللون ؛ والجماعللة نةسلللا لهأ من ول مسلم
. أبناءهم يعرفون كما الحق يعرفون فإنهم ،اليهود

ًا وأن الله، لإ هإل أل : شهادة السإلما أصل فإن ومضلمون اللله، رسإول محمد
إل يسللتغاث ول هللو، إل يدعى فل وحده، الله إل بديع : إل الله إل إله أل شهادة

: تعللالى قللال كمللا ؛ هللو إل يرجى ول منه، إل يخاف ول عليه، إل يتوكل ول به،
ًا فليعمللل ربلله لقللاء يرجللوا كان ( فمن ًاأحلل هربلل بعبللادة يشللرك ول صللالح ) د

) ًاحللدأ الللله مللع تللدعوا فل لله المساجد : ( وأن تعالى ] وقال110[ الكهف:
: ) [ المائادة مؤمنين كنتم إن فتوكلوا الله : ( وعلى تعالى ] وقال18[ الجن:

وأقللاما الخللر واليوما بالله آمن من الله مساجد يعمر : ( إنما تعالى ] وقال23
) المهتللدين من يكونوا أن أولئك فعسى للها إل يخش ولم الزكاة وآتى الصلة

] .18: [ التوبة
ًا،مخ دعا من فكل) 292(ص ًا فيه جعل أو به، اسإتغاث أو لوق اللهية، من نوع
للي شلفعا أو ديني، اقض أو انصرني، أو أغثني، فلن سإيدي : يا يقول أن مثل
يفل مشلرك فهلو وعليلك، الله على متوكل أنا أو حاجتي، قضاء في الله، عند

أللله : ل بلسللانه قللال وإن غيره، الله عبادة ّفللرك وقللد ؛ مسلللم وأنللا الللله، ّ إل إ
وسإللبوا أمللوالهم، وغنموا وقاتلوهم، الزكاة، : مانعي عنهم الله رضي الصحابة
مللن السإلما، أركان : لن وذألك ؛ ماالسإل شرائاع بسائار إقرارهم مع نساءهم،

أله ل حقوق علللى عنلله، الللله رضللي الصللديق بكر وأب هب اسإتدل كما ؛ الله ّ إل إ
؟ الناس تقاتل : كيف له قال نحي الزكاة، مانعي قتال عليه أشكل حين عمر،
حللتى النللاس أقاتللل أن :" أمللرت وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول قال وقد

أله ل يقولوا بحقهللا، إل وأمللوالهم دمللاءهم، مني عصموا وها،لاق اذأإف الله، ّ إل إ
" . لهلا على وحسابهم
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إلللى ونهؤديلل كللانوا عقللالً، منعللوني لللو والله حقها، من : الزكاة بكر أبو لفقا
إل هللو مللا : فوالله عمر قال عليه، لقاتلتهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فللي أخرجاه ؛ الحق أنه فعرفت للقتال، بكر أبي صدر شرح قد الله، رأيت أن
أله ل بمعنى كفر بمن فيكف ؛ السإلما كتب من وغيرهما الصحيحين، الللله ّ إل إ

أنكللر ومللن ؛ بلده في المشهور وهو ،نهدي هو الله غير وعبادة الشرك وصار ؟
ًا فعله، هذا من يكون فكيف ؛ وقاتلوه وبدعوه، كفروه، عليهم، ذألك من مسلم

رسإللوله بلله الله بعث الذي السإلما، لدين منابذته ؟! مع والجماعة نةسلا لهأ
، الله توحيد من وسإلم، هيلع الله صلى
غيلر إللى ؛ الزكاة يتاءوإ الصلة، وإقاما له، شريك ل وحده وعبادته)ل 293(ص
ًا الله محارما واسإتحلل والمعاصي، بالكفر، المجاهرة : من ذألك . ظاهر
القبللاب : بنللاء مثللل عنللدكم، الظللاهرة هللي به، كروالش بالله، الكفر ائارفشع
م بملا وزيارتهلا عليهلا، السلتور وتعليلق ،اهلعلي السلرج وايقلاد القبور، على ل

وتفريج الحاجات، قضاء أصحابها وسإؤال ا،عيد واتخاذأها ورسإوله، الله يشرعه
باقامتهللا، الله أمر التي الله، فرائاض : تضييع مع هذا اللهفات، واغاثة الكربات

لللم تركها، ومن وحده، صلى الصلة، أراد فمن وغيرها، الخمس الصلوات نم
كللثير فللي السإماع، ومل وذأاع شاع، قد أمر، وهذا ؛ الزكاة وكذلك ؛ هعلي ينكر
. البلدان من ذألك وغير ومصر، والعراق، الشاما، ادبل من
مللن مصللنفاتهم، فللي العلمللاء ذألللك ذأكر ،كما البلدان هذا في ذألك، حدث وقد

بللن الوفللاء، أبللو ذأكللر مللا ذألك، فمن والحنابلة، والشافعية، والمالكية حنفية،لا
علن عللدلوا والطغاما، الجهال على التكاليف، صعبت : لما قال الحنبلي، ليقع

لللم إذأا عليهللم، فسهلت لنفسهم، وضعوها أوضاع تعظيم إلى الشرع، عأوضا
تعظيم مثل أوضاع،لا بهذه كفار، عندي وهم قال ؛ غيرهم أمر تحت بها يدخلوا
وتخليقهللا، قبيلهللاوت ،النيللران إيقللاد من الشرع، عنه نهى بما وإكرامها القبور،

وكللذا كللذا، بللي لفعللأ مولي : يا فيها الرقاع، وكتب بالحوايج الموتى وخطاب
. ،وأخذ
ًا، تربتها،)لل 294(ص إليهللا، الرحللال وشللد القبللور، علللى الطيللب وإفاضة تبرك

.  والعزى اللت، عبد بمن اقتداء الشجر، على الخرق وإلقاء
مسللجد بللآحرة يتمسللح ملللو الكللف، مشللهد يقبللل لللم : لمللن عنللدهم ويلوال

أو الصديق، بكر أبو:  ةجنازت على الحاملون يقل ولم الربعاء، يوما الملموسإة،
ًا، أبيلله قبر على يعقد لم أو علي، أو محمد، يخللرق ولللم والجللر، بللالجص أزجلل

. انتهى القبر على الورد ماء قري ولم الذيل، إلى ثيابه
عنللد واشللتهاره ؟ وقته في كرشال حدوث ذأكر كيف ، الماما هذا : إلى ظرفان

تلمللذة من الخامس، رنقلا لهأ من وهو ؛ بذلك لهم وتكفيره الجهال، العامة
الحنابلللة، أئامللة من واحد غير هذا، كلمه ونقل ؛ الحنبلي يعلى، أبي : القاضي

. إبليس : تلبيس كتاب في وزي،جال ابن الفرج كأبي
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الليثي، واقد أبي حديث ذأكر امل المالكي، الطرطوشي، بكر : أبو الماما لوقا
ونحللن حنيللن، قبللل وسإلم يهعل الله صلى الله رسإول مع خرجنا : قال ولفظه
أسإلحتهم، بها وينوطون حولها، يعكفون سإدرة وللمشركين بكفر، عهد حديثوا

ذأات لنللا : اجعللل الللله رسإللول يللا فقلنا بسدرة، ررنامف أنواط، : ذأات لها يقال
ه وسإللم عليه الله صلى النبي قالف ط،أنوا ذأات لهم كما أنواط، أكلبر، : " الل

 إسإرائايل بنو قالت كما بيده، سينف والذي قلتم السنن، إنها
ًا لنا . اجعل لموسإى)لل 295(ص تجهلللون، قللوما إنكللم قللال آلهلة، لهللم كما إله

". قبلكم كان من سإنن لتركبن
شللجرة أو سإللدرة، وجللدتم أينمللا اللله، رحمكلم : فللانظروا الطرطوشللي قال

بهللا ويضللربون قبلها، من والشفاء البرء ويرجون ويعظمونها، الناس، دهاصقي
. انتهى فاقطعوها، أنواط، : ذأات فهي والخرق، ير،امالمس

آلهللة:  اتخللاذأ حولهللا، والعكوف السإلحة، لتعليق الشجرة، هذه اتخاذأ كان افإذأ
؟ برقلللا حللول بللالعكوف ظنللك فما يسألونها، ول يعبدونها، ل أنهم مع الله، مع

بللالقبر، ةالفتن إلى بشجرة، بالفتنة نسبة فأي عنده، الدعاء ودعائاه به والدعاء
؟!  يعلمون والبدع رك،شلا لهأ كان لو

شللامة، بأبي المعروف، إسإماعيل، بن الرحمن عبد محمد، : أبو الحافظ لوقا
. والحوادث البدع إنكار في : الباعث كتابه في لشافعي،ا

للعاملة، الشلليطان تزييللن مللن البتلء، بله علم قد ما ،ًاض: أي القسم هذا ومن
لهللم يحكللي بلللد، كللل من مخصوصة مواضع وسإرج د،والعم الحيطان، تخليق

ًا، بها منامه في رأي : أنه حاك فيفعلللون والوليللة، بالصلللح، شللهر ممللن أحللد
: أنهللم ويظنللون ؛ وسإللننه الللله فرائاللض تضللييعهم مللع عليه، ويحافظون ،ذألك

قلوبهم، في الماكن تلك وقع يعظم أن إلى هذا، يتجاوزون ثم ذلك،ب متقربون
 جونيرو فيعظمونها،

. لها بالنذر حوائاجهم، وقضاء لمرضاهم، الشفاء) 296(ص
ذألللك مللن : دمشللق، مدينة وفي وحجر، وحائاط، وشجر، : عيون، بين ما وهي

داخللل المخلللق، والعمللود تومللا، بللاب خللارج الحمللى، كعوينة متعددة، مواضع
قارعة نفس في النصر، باب خارج اليابسة، الملعونة والشجرة الصغير، بابلا
أنللواط، بللذات أشللبهها فمللا أصلللها، مللن واجتثاثها قطعها، الله سإهل يق،طرال

: أنلله ذأكللر ثللم ؛ متقدمالا الليثي، واقد : أبي حديث سإاق ثم الحديث، في التي
: عيللن تسللمى عيللن هبنجللا إلللى كللان أنه افريقية، ببلد لم،علا لهأ بعض بلغه

نكللاح عليلله، تعذر فمن ؛ قالفا من يأتونها بها، افتتنوا قد العامة كان ؛ العافية
السلحر، فلي فخلرج الفتنلة، فيهلا فتعلرف العافيلة إلى بي امضوا قال ولد أو

ًا لها ترفع فل لك، هدمتها إني : اللهم قال ثم ،اعليه الصبح وأذأن فهدمها، رأسإ
. الن لىإ س،رأ رفع : فما قال ؛

فللي ن،يجيللزو السللابلة، الطريللق على إقدامهم وأمر، ذألك، من : وأدهى قال
نللبي زمللن فللي : الجللن، بنللاء من هي التي العادية القديمة الثلثة البواب أحد
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بنللاء مللن أو القرنيللن، : ذأي بنللاء مللن أو السلما، عليهما داود، بن سإليمان الله
البللاب وهو دمشق، : تاريخ كتاب في ،هانقلن ما على بالتقدما، يؤذأن مما غيره،

وثلثيللن سإللت سإللنة شللهور فللي ه،بلل يوثللق ل : مللن بعض لهم ذأكر ؛ الشمالي
ًا، رأى أنه وسإتمائاة،  : أن يقتضي منام

: أنه ثقة عنه نيرأخب وقد ؛ يتبلا لهأ بعض فيه دفن المكان، ذألك) 297(ص
بكمللاله لبللابا اوجعلللو فيلله، المارة طريق فقطعوا ذألك، افتعل أنه له اعترف
ًا ًا، مسجد الحللرجو الضيق فتضاعف بسالكيه، يضيق الطريق كان وقد مغصوب

وأجللزل بنللائاه، فللي تسللبب من نكال الله ضاعف خرج، ومن دخل، من على ؛
الللله صلللى الللله رسإول لسنه ًاتباعا اعتدائاه وإزالة هدمه على أعان من ثواب
. لمهك انتهى الضرار، مسجد الضرار هدما في وسإلم عليه

دقلل وأنلله الشللرك، مللن زمانهم في حدث وما ، الئامة هؤلء كلما : إلى ظرفان
؛ منلله شر بعده والذي إل زمان، يأتي ل أنه ومعلوما ؛ وقتهم في به البتلء عم

والوثللان، الشللرك، مللن فيهللا ثدح بما : دمشق، تخصيصه في كلمه، وتأمل
. ومستوطنه بلده، وهي ذألك، إزالة وتمنيه

– مكائاده أعظم ومن ؛ اللهفان : إغاثة كتابه في الله، رحمه القيم نبا:  لوقا
أوحللاه املل – فتنتلله الللله يللرد لللم مللن إل منها نجا وما الناس، أكثر بها كاد يلتا

ًا ًا قديم إلللى فيهللا المللر آل حتى بالقبور، ةالفتن من وأوليائاه، حزبه إلى وحديث
ًاأجسلل الصور تلك جعلت ثم أربابها، عبد أن ًا، جعلللت ثللم ؛ ظللل لهللا ،اد أصللنام

الكلما وأطللال نللوح، قللوما فللي ،العظيللم الداء هذا أول وكان ؛ الله مع وعبدت
: قال أن لىإ – ذألك في
يللد علللى كسللرها، سإللبحانه الللله فيسللر النصاب، هذه من كثير بدمشق نوكا
 ؛ الموحدين الله وحزب السإلما، خيش

عنللد النارنللج، مسللجدب نكللا الللذي والنصللب المخلللق، كللالعمود)لل 298(ص
مقللابر عنده لذيا الطاحون، تحته كان الذي والنصب الجهال، يعبده المصلى،
ّلللوط نهللر فللي صنم صورة وكان للتبرك، الناس ينتابه النصارى، ينللذرون : الق

عنده، يسرج الرحبة، عند الذي المسجد، بحانهسإ الله وقطع به، ويتبركون له،
ًاعم وكان المشركون، به ويتبرك وعنللد كلالكرة، حجللر، رأسإلله على طويلً، ود
المشللركون، يعبللده صللغير سللجدم عليلله، بني قد : نصب الحجر درب مسجد

. كسره الله يسر
؛ كللانت مللا كانت ولو الله، دون من الوثان اتخاذأ إلى رك،شلا لهأ أسإرع فما

تقبللل أي النللذر، تقبللل العين، وهذه الشجرة، وهذه الحجر، هذا : إن ويقولون
المنلذور إللى النلاذأر بها يتقرب وقربة، عبادة، النذر فإن الله، دون من دةابعال
. ويستلمونه النصب، بذلك ويتمسحون ،له

مصلللى، يتخللذ أن الللله أمللر الللذي المقاما، بحجر التمسح السلف : أنكر ذاوله
مللن : ( واتخذوا تعالى قوله في قتادة، عن مكة، كتاب في لزرقيا ذأكره كما

ولللم عنللده، يصلوا أن أمروا : إنما ] قال125) [ البقرة: صلىم مإبراهي مقاما
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ًا المة هذه تكلفت لقدو بمسحه، يؤمروا : مللن لنللا ذأكللر المم، تكلفته ما شيئ
. انتهى اخلولق، حتى تمسحه المة هذه زالت فما وأصابعه، أثره، رأى
: بزاد المشهور كتابه في الله، رحمه القيم ابن لوقا

وقللدوما الطللائاف، غللزوة ذأكللر لمللا ؛ العبللاد خيللر هللدي في ،دالمعا)لل 299(ص
فيما وكان أشياء، سإألوه وأنهم وسإلم عليه الله ىصل الله رسإول على وفدهم
ممرادهلل : أن واعتللذروا ؛ يهللدمها ل سإللنين، ثلث اللت لهللم يللدع : أن سإألوه
الللله صلللى الللله رسإول عليهم فأبى ؛ وسإفاءهم نساءهم، يروعوا ل أن بذلك،

ًا سإألوه حتى عليهم، ويأبى سإنة، يسألونه برحوا فما وسإلم، ليهع ًا شهر واحللد
ًا يدعها أن عليهم فأبى ومهمقد بعد . مسمى شيئ

الشللرك، مواضللع إبقللاء يجللوز ل : أنلله ومنهللا القصللة، فوائاللد ذأكللر : لمللا قللال
ًا وإبطالها هدمها، على القدرة بعد ت،يوالطواغ ًا، يوم الكفللر شعائار فإنها واحد

؛ البتلة القلدرة ملع عليهلا : القرار يجوز فل المنكرات، أعظم وهي ،كروالش
ًا، اتخذت التي القبور، على بنيت التي المشاهد، محك وهكذا وطللواغيت، أوثانل

والتقبيللل، والنللذر، برك،توال للتعظيم، تقصد التي والحجار الله، دون من تعبد
منهللا وكثير ؛ إزالته ىعل ةالقدر مع الرض، وجه على منها شيء إبقاء يجوز ل

ًا ظللمأعو الخللرى، الثالثة ومناة والعزى، : اللت، بمنزلة وبهللا، عنللدها، شللرك
. المستعان والله
أو تللرزق، أو تخلللق، : أنهللا يعتقللد الطللواغيت، هللذه أربللاب مللن أحد يكن ولم

مللن إخللوانهم يفعللله : مللا وبهللا عنللدها، يفعلللون كللانوا وإنمللا تميللت،و تحيللي،
وسإلللكوا قبلهللم، كللان من سإنن هؤلء فاتبع طواغيتهم، عند ،ماويال المشركين

ًا مأخذهم، وأخذوا بالقذة، ةالقذ حذو سإبيلهم،  بشبر، شبر
ًا)لل 300(ص لجهللل، لظهللور النفللوس، أكثر على الشرك وغلب ؛ بذراع وذأراع

ًا، المعروف وصار العلم، وخفاء ًا، والمنكر منكر والبدعللة بدعة والسنة معروف
واشللتدت ، العلما وطمست الكبير، عليه وهرما الصغير، كلذأ في ونشأ سإنة،
البللأس واشللتد المللر وتفللاقم السللفهاء وغلبللت لعلماء،ا وقلت السإلما، غربة

ئافة،اط تزال : ل ولكن الناس، أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد وظهر
إلللى مجاهدين، والبدع، الشرك، ولهل قائامين، بالحق المحمدية العصابة من
. الوارثين خير وهو عليها، ومن الرض الله يرث أن
المشللاهد، هللذه إلللى تصللير الللتي المللوال، اماالملل صللرف : جللواز هللاومن

عليلله يجللب بللل للمللاما، فيجوز ؛ المسلمين ومصالح الجهاد، في والطواغيت،
و الجنللد، علللى ويصللرفها إليهللا، تسللاق الللتي الطللواغيت، هذه موالأ يأخذ أن

أمللوال وسإلللم عليلله الللله صلللى النبي أخذ كما ؛ المسلمين حلاومص المقاتلة،
وكذا ؛ والسإود عروة، دين منها وقضى بها يتألفه سإفيان يلب وأعطاها اللت،
ًا اتخللذت الللتي القبور، على بنيت التي المشاهد هذه هدما عليه : يجب ؛ أوثانلل

المسلمين صالحم على بأثمانها ويستعين يبيعها، أو للمقاتلة، يقطعها : أن وله
.
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مللال وهللو ؛ : باطللل عليهللا والوقللف وقفهللا، فللإن ؛ أوقافها في : الحكم اوكذ
قربللة، فللي إل يصللح : ل الوقللف فللإن ؛ المسلمين مصالح في فيصرف ضائاع،

عليلله، يسللرج قللبر ول شلهد،م : علللى الوقللف يصللح فل ؛ ورسإوله لله وطاعة
ًا ذختوي الله دون من ويعبد إليه ويحج له وينذر ويعظم، ل وهللذا دونلله مللن إلهلل
.  أحد فيه يخالف

. سإبيلهم بعات ومن السإلما أئامة من) 301(ص
: الذي النذر الحنفية، أئامة من وهو البحار درر شرح في القاسإم، الشيخ لوقا
رد إن فلن سإلليدي قائالًيللا الصلللحاء بعللض رقللب إلللى يأتي العواما أكثر من يقع

أو الطعللاما أو الللذهب مللن كلللف حللاجتي قضلليت أو مريضللي عللوفي أو غائاب
ذألللك أن ومنهللا يجللوز ل وقللمخل النذر أن منها لوجه إجماع باطل كذا الشمع

البلدوي أحملد موللد فلي لسإليما بلذلك النلاس ابتللى قدو – قال أن إلى كفر
 كلمه انتهى

امأو الشافعية أئامة من وهو المنهاج شرح المحتاج، : قوت في يالذأعر لوقا
مللن حلهللا مللن اسإللم علللى أو شيخ أو ولي قبر على تينب يتلا للمشاهد ذرنلا

– بللذلك الناذأر قصد فإن والصالحين النبياء من البقعة كتل في تردد أو الولياء
أو الزاويللةو والمشللهد البقعة تعظيم العامة مقصود من الواقع أو الغالب هوو

النللذر اذهف اسإمه على بنيت أو إليه نسبت أو ذأكرنا ممن بها دفن من التعظيم
 منعقد غير باطل
بهللا يدفع مما أنها ويرون ابأنفسه خصوصيتها الماكن لهذه : أن معتقدهم فإن

. النعماء به ويستجلب البلء
لحجار،ا لبعض ينذرون إنهم حتى الدواء، من لها بالنذر ويستشفى) 302(ص
القبللور ضعللب: ل وينذرون ؛ صالح دبع هايلإ اسإتند أو إليها، جلس : إنه قيل لما

يقبللل ي،انالفل والمكان الفلني، : القبر ويقولون والزيت، والشموع، السرج،
مريللض، شللفاء مللن المللأمول، الغرض له بالنذر يحصل أنه بذلك يعنون النذر،

. المجازاة : نذر أنواع من ذألك وغير مال، سإلمة أو غائاب، وقدوما
والشللمع، الزيللت، رذنلل بللل فيلله، لشللك باطللل، الللوجه، هللذا على النذر، افهذ

ًا، باطل ،للقبور، ونحوهما العظيمللة، رةثيالكلل الشللموع، : نللذر ذألللك من مطلق
فللإن ؛ والوليللاء النبيللاء، مللن غيللره ولقبر وسإلم، عليه الله صلى الخليل لقبر

ًا القبر، على ليقادا إل بذلك، يقصد : ل الناذأر ًا، تبركلل ًا وتعظيملل ذألللك : أن ظانلل
الشللمع مللن كذا علي لله فيقول بمقصوده، يصرح ،ذألك ينذر من وأكثر قربه،
فهللذا ؛ فلن الشيخ قبر أو الفلني، القبر على أو ،الخليل رأس عند يوقد مثلً،
هنللاك، منتفللع به انتفع سإواء محرما، المذكور، واليقاد انه،لطب يف ريب ل مما
أشللرنا املل وغرضلله قصللده، بللل بباله، مّر ول ذألك، يقصد لم الناذأر، لن ؛ ل أما

مضللاهاة هللاوفي ؛ البلوى بها تّمع يتلا الفاحشة البدع : من الفعل فهذا ؛ إليه
علللى ذألك، تعاطيهم على الصحيح، الحديث في لعنوا الذين والنصارى، لليهود
. انتهى السلما، عليهم أنبيائاهم، قبور

128



. العمال هذه بأن الئامة، هؤلء تصريح : إلى ظرفان
الشاما، بلد من كثير في وشاعت البلوى، بها متع دق الشركية،) 303( ص 

ًا، المعروف صار حتى غربته، تدتاش : قد السإلما وأن وغيرها، والمنكر منكر
ًا وكللثر كللثرت، قللد القبللور، ىلللع يتلللا والبنيللة، المشللاهد هللذه وأن ؛ معروف

ةالثالث ومناة والعزى، اللت، بمنزلة منها، كثير صار حتى وبها، عندها، شركلا
ًا أعظللم بل لخرى،ا علللى إنكللم قللولكم يبطللل ممللا وهللذا وبهللا عنللدها شللرك

فللارق قللد أكللثركم، : ؟أن ويللبين ؛ الصللحيحة والعتقادات سإلمية،لا الفطرة
والسإللتغاثة موات،أال ودعاء بالله، الشرك دينه وصار ظهره، وراء ونبذه ذألك،
. المحدثات عالبدب والتمسك الكربات، وتفريج الحاجات، قضاء وسإؤالهم بهم،
ًا، مسلمون : فنحن قولكم اوأم لمللذاهبا أئاملة أئامتنللا ذأللك عللى وأجمللع حقلل

. المحمدية والملة الدين، ومجتهدوا الربعة،
مللا الربعللة، الئامللة أتبللاع وكلما رسإللوله، وكلما الله، كلما من بينا : قد ولفنق

ىادعلل مللن : كلل وليلس الباطللة، دعللواكم ويبطللل الواهيلة، حجتكلم يدحض
احللترق ومللا دينللار، : ألللف بقللوله فقيللر، اسإللتغنى فمللا ؛ بفعله صدقها عوى،د

قللالوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أعداء اليهود فإن ؛ : نار بقوله ،لسان
تريللد كنللت إن إل مسلمون ن: نح قالوا السإلما، إلى دعاهم لما الله، لرسإول

: وكذلك ؛ ذألك مثل صارى: الن وقالت المسيح النصارى عبدت كما نعبدك، أن
:  لقومه قال فرعون،

 ]29:  ) [ غافر الرشاد سإبيل إل أهديكم ماو أرى ما إل أريكم ما) ( 304(ص
: وسإلللطينكم أئامتكللم، حللال وحللالكم، ذألللك، قللوله فللي وافترى : كذب، وقد

الشللريفة، الحجللرة فتحنللا : لما رأينا وقد ؛ ذألك في وافترائاكم كم،ببكذ تشهد
لسلطانكم رسإالة وعشرين، : اثنين عاما والسلما، الصلة فضلأ اسإاكنه على

بلله، يستغيث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى عمه، بنا أرسإلها : سإليم،
: مللن اوفيهلل ؛ وغيرهللم النصللارى، مللن العللداء، على النصر ويسأله ويدعوه،

. بكذبكم يشهد ما والخشوع، والعبادة، والخضوع، الذل،
الضلر، نالنلا قلد اللله، رسإلول : يلا وبعلد سإليم، السلطان كديبع : من لهاوأو

علللى الصلللبان، عبللاد واسإللتولى دفعلله، على نقدر مال ،وهالمكر من بنا ونزل
وذأكر عنا، تكسرهم وأن عليهم، والعون عليهم، : النصر نسألك الرحمن، عباد

ًا ًا، : كلم . وحاصله معناه، هذا كثير
سإللأله فمللا العليللم، الواحللد بللالله الكفللرو ،العظيللم الشللرك هذا : إلى ظرفان

الشللدائاد، بهللم تلللزن اذأإ : فللإنهم ،واللت العللزى، آلهتهللم، مللن المشللركون
. البريات لخالق أخلصوا

جنللس مللن رأينللا وقللد عللامتكم، بفعللل الظن فما خاصتكم، حال هذا كان افإذأ
ًا سإلطانكم، كلما لاسإللؤ مللن فيهللا والخاصللة، للعامة، الحجرة، في كثيرة، كتب

الحللديث، فللي ورد وقللد ضللبطه، علللى نقللدر ل ما الكربات، وتفريج الحاجات،
 الذي
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لم عليله اللله صللى النبي : أن وغيره داود، أبو رواه)ل 305(ص أن أخلبر وسإ
: مللن قيللل واحللدة، إل ر،االن في كلها فرقة، وسإبعين ثلث على سإتفترق أمته
". وأصحابي اليوما هيلع أنا ما مثل على كان :" من قال ؟ الله رسإول يا هي
كللل فللي وسإلم، يهعل الله صلى الله رسإول أتباع : هم والجماعة السنة لفأه

والربعة، والئامة، والتابعين، كالصحابة، الناحية، : الفرقة وهم ؛ ومكان زمان،
بتوحيللده، رسإللله جميللع الللله بعللث وقد ؛ القيامة يوما إلى بإحسان تبعهم ومن
: مللا والضلل الشرك أعظم ومن ؛ آثاره وحمو الشرك، وطمس مناره، ورفع
المللور، بقضللاء أصحابها ومخاطبة القبور، ىعل البناء من ، المة هذه في وقع

وسإلللم عليلله اللله صللى النبي فهذا ؛ والنذور العبادات، من لها : كثير وصرف
: بللل ؟ نللبي أو ؟ شهيد أو ؟ ولي أو ؟ صالح قبر على بناء عصره، في دجت هل
. وغيره مسلم صحيح في ثبت كما القبور، على بناءال نع نهى
الرض، أقطللار وغللالب والعللراق، الشللاما، تحللواف بعللده، من : أصحابه لكوكذ
ًا : تجدون فهل ؟ للله نذر أو ؟ به اسإتغاث أو ؟ دعاه أو قبر على بنى منهم أحد

ًا عليه وقف أو ؟ له ذأبح أو الللله صلللى عنلله : ثبللت بللل ؟ عليه أسإرج أو ؟ وقف
أنلله عنلله ثبللت كما فعله، من ولعن فيه، والتغليظ ذألك، عن النهي وسإلم هيلع

ً يدع ل : أن عنه الله رضي طالب أبي بن ليع بعث ًا ول طمسه، إل ثمثال قبر
ًا  لم وكذلك مسلم، رواه سإواه، إل مشرف

تلللزن اذأإ – يقللول بإحسللان، لهللم والتابعين الصحابة، من أحد كن) ي306(ص
أو حسللبك، فللي أنللا : فلن، سإلليدي يللا ميللت،ل – حاجة له تضرع أو ترة، بهم

المللونى، مللن يدعونهم، لمن المشركين، هؤلء عضب يقوله كما حاجتي، اقض
دبعلل وسإلللم عليلله الله صلى بالنبي : اسإتغاث الصحابة من أحد ول ؛ والغائابين

اونكللا ول عنهللا، وادعللب اذأإ ول قبللورهم، عنللد ل النبيللاء مللن بغيللره ول مللوته،
. عندها الصلة ول النبياء، قبور عند الدعاء يقصدون

بالعبللاس، اسإتسللقى الخطللاب، بللن عمللر زمللان فللي ،اسالنلل قحللط لما:  بل
نا،يفتسللق بنبينللا، بنادجللأ اذأإ إليللك، نتوسإل كنا إنا : اللهم وقال بدعائاه، وتوسإل

لىص يالنب بدعاء : توسإل فهذا ؛ فيسقون فاسإقنا، نبينا، بعم إليك نتوسإل وإنا
س،العبللا بللدعاء وفللاته بعد توسإلوا ولهذا حياته في وشفاعته وسإلم عليه الله

مللن وسإلللم عليلله الللله صلللى الله ورسإول به الله بعث لما : تحقيق كله وهذا
أللله : ل معنللى حقيقللة هو يالذ ، وحده، لله أنواعها بجميع العبادة، إخلص  إل إ

معلله يللدعى ول وحده، ليعبد تب،الك وأنزل الرسإل، أرسإل إنما الله فإن ؛ الله
ل تللابكلا لهللأ : ( يللا تعالى قال دوق مسألة، دعاء ول عبادة، دعاء ل آخر، إله

ورهبللانهم أحبللارهم : ( اتخذوا تعالى ] وقال171: ) [ النساء دينكم في تغلوا
ًا ًا، إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح الله دون من أرباب إللله ل واحللد

ًا،اب: أرب والرهبان الحبار، ] فاتخاذأ31: ) [ التوبة يشركون عما سإبحانه هو الإ
. والنصارى اليهود، فعل من هو
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: والشلرك الكفلر، أسإلباب ملن : إن العلملاء ملن واحد غير وقال)ل 307(ص
طللالب أبي بن علي في : الغلو بل ؛ وأمثاله القادر، كعبد ،نالصالحي في الغلو
أو نللبي، فللي غل فمن ؛ وغيره كالمسيح، النبياء، في لغلوا لب عنه، الله رضي
ًان فيه جعل أو ولي، أو أغثنلي، فلن، سإليدي : يلا يقول أن مثل اللهية، من وع

فللإنه ه،بصللاح يسللتتاب وضلل، : شرك، هذا فكل حسبك، في أنا أو انصرني،
. قتل وإل تاب
: طلللب الشللرك نللواعأ نوم : المنازل، شرح في الله، رحمه القيم : ابن قال

شللرك : أصللل ذاوهلل إليهللم، والتللوجه بهللم، والسإللتغاثة المللوتى، من الحوائاج
جللرد مللن إل الكللبر الشللرك هللذا شللرك مللن نجللا مللاو – قال أن لىإ – العالم

: ومللا / قللال الللله إلللى بمقتهللم تقربو الله، في المشركين وعاد لله التوحيد
. أنكره من عادىي ل من أعز : ما بل ؛ هذا من تخلص من أعز
: أول فليسللت ،وبالللذن مللن بلله ابتلينللا ومللا اعترينللا، املل امللأو : قولكم، اوأم

زعمللت كمللا السإلللما، دائاللرة مللن يخرجنللا / ول السإلللما فللي كسرت قارورة
نةسلللا لهللأ عقيللدة خلف على دتهم،يعق الذين الضالة، الفرق من الخوارج،
. والجماعة

ًا رفنك ل الله، بحمد : نحن ولفتق لهللم، نكفللر وإنما بذنب، بلةقلا لهأ من أحد
. وأجمع ورسإوله، الله، نص بما

: أنه المة في صدق لسان هم الذين المحمدية، المة علماء عليه) 308(ص
الللدين وكبغلض وذأبللح، رونللذ دعلاء ملن غيلره، اللله عبادة في كالشرك ؛ كفر

النفللس، قتلللو ،والسللرقة كللالزنى، ذنوب،لللا: امللأو بلله، والسإللتهزاء وأهللله،
بللالله نللامؤم ناكلل اذأإ فعللله، مللن نكفللر فل ذألك، ونحو والظلم الخمر، وشرب

ً فعله إن إل ؛ ورسإوله أقمنللاه شللرعي، حللد فيه ذألك من كان فما له، مستحل
. المحرمات ارتكاب عن وأمثاله دعهري بما الفاعل عزرنا وإل فعله، من على
وسإلللم عليلله الللله صلى الله لوسإر زمن في والكبائار، المعاصى، : جرت وقد

عللى والجماعللة، نةسللا هلللأ بله رد : ممللا وهللذا بهلا، يكفللروا ولم وأصحابه،
ّفرون الذين الخوارج، بتخليللده يحكمللون الللذين المعللتزله، وعلى بالذنوب، يك

ًا، يسموه لم وإن النار، في فل المنللتزلين، بيللن منزلللة، : ننزللله ويقولون كافر
ًا، نسميه ًا بل ،ًانمؤم ول كافر الله صلى الله رسإول : شفاعة وينكرون ؛ فاسإق

ول بشفاعة، دخلها، أحد النار من يخرج : ل ويقولون ة،القيام يوما وسإلم عليه
. غيرها

؛ والمعتزلللة ج،رالخللوا مللذهب المللذهبين، هذين من ،برءاء الله : نحمد نونح
،ءايللالنب مللن وغيللره وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول شللفاعة ونثبللت

للله،ال بللإذأن إل تكللون ول خاصللة، التوحيللد لهل إل تكون ل ولكنها والصالحين،
:  ] وقلال28:  ) [ النبيللاء ارتضللى لملن إل يشللفعون : ( ول تعلالى قلال كما

. يشفع الذي ذأا ( من
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شللرطين، الشللفاعة فللي ] فللذكر255:  ) [ البقللرة ذأنهإب إل عنده)لل 309(ص
المشللركون، يظنلله كما ل للشافع، الله من الذأن دعب إل تكون ل : أنها أحدهما

. الدنيا في ه،للا غير من يسألونها الذين
ذأرة مثقللال يملكللون ل الللله دون من زعمتهم الذين ادعوا : ( قل تعالى لوقا
ظهير، من منهم له وما شرك من فيهما لهم وما الرض في ول السموات في
القيللم، ابللن  ] قللال23-22:  ) [ سإللبأ هللل أذأن لمللن إل عنللد الشفاعة ينفع ول

السإللباب، سإبحانه الله قطع : وقد يةلا هذه على الكلما في تعلى، الله رحمه
مللن : أن وعرفلله تللأمله، مللن يعلم قطعا، جميعها، المشركون بها لقعتي يتلا

ًا، أو وليا، الله ندو من اتخذ ه شلفيع وأن بيتلا اتخلذ العنكبلوت : ( كمثلل فمثل
 ] 41: ) [ العنكبوت العنكبوت بيتل تالبي أوهن

إل يكللون ل والنفللع النفللع، من به هل يحصل لما معبوده، يتخذ : إنما مشركفال
لللم فللإن منلله، عابللده يريللده لما : مالك : إما الربع هذه من خصلة، فيه ممن
ًا كان ً،امالك يكن ًا، يكن لم فان للمالك، شريك ًا كان شريك ًا، أو معين فإن ظهير
ًا نكي لم ًا ول معين ًا ،كان ظهير الربللع، : المراتللب سإللبحانه فنفى عنده، شفيع
ًا، ًيللانف ً مرتبلل والشللركة، الملللك، فنفللى دونلله، مللا إلللى العلللى مللن منتقل

نصلليب ل شللفاعة، : وأثبللت ؛ المشللرك بهللالطي يتلا والشفاعة، والمظاهرة،
. بإذأنه : الشفاعة وهى لمشرك، فيها

ًا،:  ةيال بهذه فكفى) 310( ص ًا، نور ًا ونجاة، وبرهان ًا للتوحيد، وتجريد وقطع
أمثالهللا، مللن : مملللوء والقللرآن ؛ علقهللا لمللن ه،ادومللو الشللرك، : لصللول
نللوع، فللي ويظنلله تحتلله، الواقللع بدخول يشعر ل الناس، أكثر ولكن ونظائارها،

ًا يعقبوا ولم قبل، من خلوا قد قوماو ،القلللب بيللن يحول الذي : هو وهذا ؛ وارث
هلو ملن ورثهللم فقللد خللوا، قد أولئك كان : إن الله ولعمر ؛ القرآن فهم ينوب
. لولئك كتناوله لهم، القرآن وتناول ؛ ودونهم منهم، وشر م،لهمث

عللرى تنقللض نمللاإ عنه، الله رضي الخطاب، بن : عمر قال كما : المر، نولك
اذأإ : لنه أي ،ةالجاهلي يعرف ل من السإلما في أشن اذأإ عروة، عروة السإلما،

ودعللا وأقللره، ،فيلله وقع وذأمه، القرآن، عابه وما والشرك، الجاهلية يعرف مل
أو الجاهليللة، عليلله كللان الللذي هللو : أنلله يعللرف ل وهو وحسنه، وصوبه، إليه،

المعللروف ويعللود السإلللما، عللرى بللذلك فتنقللص دونه، أو منه، شر أو نظيره،
ًا، ًا، والمنكر منكر بمحللض الرجللل ويكفللر بدعللة، لسنةاو سإنة، والبدعة معروف

لى الرسإلول بعلةتام : بتجريلد ويبلدع التوحيلد، وتجريد اليمان، ه ص عليله الل
ًا ذألك يرى حي، وقلب بصيرة، له ومن ؛ والبدع الهواء، ومفارقة وسإلم، عيانلل

. انتهى ،التوفيق وبالله ؛
: قللد ه،تللبروغ السإلما، تغير من العلم، أئامة عن واحد، غير ذأكره : الذي اوهذ
 صلوات المصدق، الصادق به أخبر
: " بدأ قال أنه مسلم، صحيح في عنه تثب كما عليه، وسإلمه الله) 311(ص

ًا، السإلما ًا وسإيعود غريب صللحيح فللي الللذي ثوبللان، حديث " وفي بدأ كما غريب
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" وفللي الوثللان أمللتي مللن فئللاما يعبللد حتى الساعة، تقوما " ول هروغي مسلم
يعللش مللن : " إنلله قال وسإلم عليه الله صلى أنه سإارية، نب العرباض، حديث
ًا، ًاختلفللا فسلليرى منكللم، الراشللدين، الخلفللاء وسإللنة بسللنتي، فعليكللم كللثير

تومحللدثا وإيللاكم بالنواجللذ، عليهللا وعضوا بها، تمسكوا بعدي، من المهديين،
يالبخار صحيح وفي وغيره، داود، :أبو " أخرجه ضللة محدثه كل فإن المور،

أليللات تضللطرب حللتى الساعة تقوما : " ل قال أنه وسإلم عليه الله صلى هعن
".  الخلصة ذأي حول س،دو نساء
مللن وغيره، الشرك، حدوث من لم،علا لهأ كلما من ذأكره، تقدما : الذي اوهذ

عليلله الللله صلللى النللبي بلله أخبر ما : مصداق هو ه،توكثر المة هذه في البدع
. اهريوغ ، الحاديث هذه في وسإلم

،ينالمسلللم بتكفيللر الفتنللة، إيقاظ على بالغفلة، التجري : فكيف قولكم اوأم
أمللوالهم، واسإللتباحة ، الخللر واليوما بالله، يؤمنون قوما، ومقاتلة القبلة، وأهل

؟ .. الخ الشاما نواحي من ،أقواتهم وحرق مواشيهم، وعقر وأعراضهم،
بلالله، أشلرك ملن ونكفر تل،اقن وإنما بالذنوب، نكفر ل أننا قدمنا : قد ولفنق

ًا، لله وجعل كمللا للله، وينللذر لللله، يذبح كما ،له ويذبح الله، يدعو كما يدعوه ند
 ويخافه، لله، ينذر
لتللويقا الفوائاد، وجلب الشدائاد، عند به ويستغيث الله، يخاف كما)لل 312(ص
ًا اتخللذت التي القبور، على المبنية والقباب الوثان، دون نود مللن تعبللد أوثانلل
ومتابعللة السإللما، مللة عللى : أنكلم دعللواكم فلي صلادقين كنتللم فلإن ؛ الله
بللالرض، وسإللووها كلها، الوثان تلك فاهدموا وسإلم، عليه الله صلى لسإوالر

أللله : ل لوقلل وحققللوا ، والبللدع الشللرك جميللع من الله، إلى وتوبوا الللله، ّ إل إ
. الله رسإول محمد
فانهوه والموات، الحياء، من الله، لغير ًائيش العبادة، أنواع : من صرف ومن
عبللاد لللدين ومشللابهة السإلللما، لللدين قضمنللا هللذا : أن وعرفللوه ذألللك، عللن

الللدين يجعللل حللتى قتللاله، وجللب بالمقاتلة، إل ذألك، عن ينته لم فإن الصناما،
إقللاما مللن وأركللانه، السإلللما شللعائار : بللالتزاما رعاياكم على وقوموا ؛ لله كله

الللتي : الزكللاة وكللذلك ؛ فأدبوه أحد، تخلف فإن المساجد، في ماعةج الصلة
. إليهم بصرفها الله أمر الذين أهلها، على وترد الغنياء، من ذتؤخ الله، فرض

دمللاؤكم، يحللرما علينللا، مللا وعليكم مالنا، لكم إخواننا، : فأنتم ذألك فعلتم افإذأ
أنتم الذي الشرك، نم تتوبوا ولم هذه، حالكم على دمتم نإ:  امأو وأموالكم،

والبللدع، الشللرك، كواتروت رسإوله، به الله بعث الذي الله، دين وتلتزموا عليه،
صراطه وتسلكوا القويم، الله دين تراجعوا حتى نقاتلكم، نزل لم والمحدثات،
 بذلك، الله أمرنا كما المستقيم،

) هلل كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى : ( وقاتلوهم يقول حيث) 313(ص
موخللذوه وجللدتموهم حيث المشركين : ( فاقتلوا تعالى ] وقال39: [ النفال
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الزكللاة وآتللووا الصلللة وأقللاموا تابوا فإن مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهم
] .5: ) [ التوبة سإبيلهم فخلوا
إلللى وسإلللم عليه الله صلى محمد أمة وسإائار يهدينا، : أن ظيمعال الله ألونس
علللى الللله وصلللى والضللالين، عليهم، : المغضوب طريق نابنجوي القويم، دينه

مللن عشللر، الرابللع : اليللوما في حرر أجمعين، صحبهو آله وعلى محمد، سإيدنا
] . الهجرة من وألف [ ومائاتين وعشرين خمس سإنة القعدة ذأي شهر

: العالمين رب لله الحمد) 314(ص 
نأ – الرقيللم هذا يف وأختامنا خطوطنا، الواضعون مكة، علماء نحنو – دنشه
تعللالى، الللله مللهرح الوهللاب، عبللد بللن : محمد الشيخ به قاما الذي الدين، هذا

ونفللى الللله، توحيللد مللن العزيللز، عبللد بللن : سإللعود المسلمين إماما إليه ودعا
؛ ريب ول فيه، شك ل الذي الحق، هو نهأ الكتاب، هذا في ذأكره الذي الشرك،

البلد، مللن وغيرهما، والشاما، ومصر، ًاسإابق والمدينة، مكة، في وقع : ما وأن
المبيلح : الكفلر، أنله الكتلاب، هذا في ةورالمذك الشرك، أنواع من ن، إل إلى

الللدين، هللذا فللي يللدخل لللم ومللن ؛ النللار في للخلود والموجب والمال، للدما،
، الخللر واليوما بالله، كافر عندنا فهو أعداءه، ويعادي أهله، ويوالي ،به ويعمل

الله إلى يتوب حتى وقتاله، جهاده والمسلمين، المسلمين، إماما لىع جبووا
. الدين بهذا ويعمل ه،ليع هو مما
القلعي، المنعم، عبد بن الملك : عبد تعالى الله إلى الفقير وكتبه بذلك، دأشه

له. وغفر عنه، عفى المكرمة، ةكم مفتي والحنفي،
دمحم:  سإبحانه الله إلى الفقير وأنا بذلك، دأشه
. عليه الله تاب بمكة، الشافعية مفتي إبراهيم، بن صالح) 315(ص
البنللاتي، عربللي، محمللد بللن : محمللد تعللالى الللله إلى الفقير وأنا ،لكبذ دأشه

. شأنه وأصلح عنه الله عفا المشرفة، بمكة المالكية، مفتي
. هعن الله عفا المالكي، أحمد، بن : محمد الله إلى الفقير وأنا بذلك، دأشه
الحنابلللة، مفللتي يحيللي، بللن : محمللد تعللالى اللله إلى الفقير وأنا بذلك، دأشه

. آمين عنه الله عفى المكرمة، مكةب
عفا العجيمي، درويش، بن الحفيظ، : عبد تعالى إليه الفقير : وأنا بذلك دأشه
. هنع الله
. البيتي محمد بن علي بذلك شهد ؛ الليل جمل العابدين : زين بذلك دأشه
. عنه الله عفا جمال، الرحمن : عبد تعالى الله إلى الفقير وأنا بذلك، دأشه
. عنه الله عفا الشافعي هاشم بن : بشر تعالى الله إلى الفقير بذلك، دأشه
بن : محمد الشيخ به قاما الذي الدين، هذا : أن أشهد العالمين، رب لله مدالح
توحيللد مللن العزيللز، عبللد بن دوع: سإ المسلمين إماما إليه ودعانا الوهاب، عبد
الله صلى النبي به جاء ذيال الحق، الدين هو له، الشريك ونفي وجل، عز الله
 وسإلم، عليه
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ًا، والمدينة، مكة، في وقع ما وأن) 316(ص من وغيرها ،ومصر، والشاما سإابق
المبيللح : الكفللر، أنلله الكتللاب، هللذا فللي المذكورة الشرك، أنواع من ،نالبلدا
ذأكللر كملا بمقتضللاه، ويعمللل الدين، هذا في يدخل لم من وكل ؛ لاملوا للدما،

بللن غللالب : الشللريف وكتبلله ؛ الخللر واليللوما بالله، كافر فهو ،الكتاب هذا في
. : غالب الشريف ؛ آمين له الله غفر مساعد،

 الرحيم الرحمن الله بسم
لةدألا من فيه وما الخطاب، وفصل النطق، بديع من الجواب، هذا في حرر ما

؛ المرسإلللين سإلليد وسإللنة المبين، الكتاب من المستنبطة الصريحة، الصحيحة
ونسللأله به الله وندين المنورة، المدينة : علماء ونحن ونعتقده، : بذلك، دشهن

. عليه الموت تعالى
: محمللد الشلليخ بلله قاما الذي هذا بأن نشهد عالمين،لا رب لله : الحمد ولونق
عبللد بللن : سإللعود المسلللمين إمللاما إليلله دعانللاو ،الللله رحمه الوهاب، عبد بن

شللك ل الللذي الحق، الدين هو الشرك، فيون وجل، عز الله توحيد من العزيز،
ًا، والمدينللة : مكللة فللي وقللع مللا وأن ؛ ريللب ول فيه، ومصللر، والشللاما، سإللابق

الكتللاب، هللذا في المذكورة، الشرك أنواع من الن، إلى البلدان، نم وغيرها،
ويعمللل الللدين، هذا في يدخل لم : من وكل والمال، للدما، المبيح كفر: ال أنها
 فهو الكتاب، هذا في الماما ذأكر كما ،ويعتقده به،

وكافة المسلمين، : إماما على والواجب ؛ الخر واليوما بالله، كافر) 317(ص
. والعناد ركشلا لهأ : وقتال الجهاد، بفرض القياما ،نالمسلمي

وكللل والعللراق، والشللاما، ،رصم لهأ من الكتاب، اذه في ما خالف : من وكل
ويمكنلله مللوقعه، مللن  مشللرك كافر فهو ن، اإل عليه هم الذي دينهم، كان من
خافقللة، بالنصر رايته ويجعل وأن والبدع، الشرك من عليه ما وإزالة ذألك، في
. وصحبه وآله محمد على الله وصلى مجيب، ميعسإ إنه

. الشريفة بالروضة نيسح بن  الفقير وأنا بذلك، دأشه
: محمللد وكتبلله ك،ذلب شهد رضوان، صالح : محمد شأنه عز إليه الفقير بهوكت
. ختمهم وعليه : حسن شأنه عز الله إلى الفقير كتبه إسإماعيل، بن

الللله رحمهللم محمللد بن الله، عبد الشيخ بن : سإليمان الشيخ قال)لل 318(ص
ًا تعالى، شرح على تعالى، الله رحمه ،ماغنا بن : حسين الشيخ قول على منبه
: " قللال : " وكتبلله يلبرلج وسإلم عليه الله صلى النبي قول في عمر، حديث

المنللزه بللذاته، القللائام كلمه وأنها عنده، من منزلة : أنها أي المذكور، الشارح
: كلملله، وأنهللا قللوله تعللالى، الله رحمه : الشيخ قال ؛ والصوت الحروف عن

مللذهب علللى : جللرى الكلما هللذا والصوت، الحروف نع زهالمن بذاته، القائام
بالللذات، القللائام : المعنللى هللو الكلما، أن رية،شللعال من تبعهم ومن الكلبية،
الللله كلما عين هو ليس عندهم يكون هذا فعلى ؛ والصوت الحرف عن المنزه

فللي بللذلك صرحوا قد كما الله كلما عن عبارة هو وإنما وأصوات، حروف لنه
. كتبهم
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تعللالى الللله : أن والجماع والسنة، الكتاب، عليه دل : ما هو ذألك، في حقوال
ًا يزل مل القللرآن، ذألللك علللى دل كما وصوت، بحرف ءاش اذأإ شاء كيف متكلم

البخللاري صللحيح ففللي ، يثدأحالا:  امأو ؛ فواضح : القرآن، فأما ؛ والحاديث
نحللو وفيه نص، وهذا"  توبص القيامة يوما آدما ينادي تعالى الله : " أن وغيره
ًا عشلر أربعة ك فلي فيكفلي ، إجملاعلا:  املأو ؛ حلديث علن يعلرف : ل هأنل ذأل

هللذه العلمللاء : أفللرد وقللد ؛ ذألللك يخللالف واحللد حللرف تللابعي، ول صللحابي،
. أعلم والله بالتصنيف، المسألة،

سإالةر – تعالى الله حمهر – حسن بن الرحمن : عبد الشيخ وكتب) 319(ص
مسللاجد بعللض فللي نصب مبارك بن اللطيف عبد الشيخ أن بلغه، امل أرسإلها،

:  ونصها وهذا .، الماما إذأن غير سإمن الشاعرة، هبمذب يتهم الحساء،من
 الرحيم الرحمن الله بسم
وعبد الله، عبد بن : محمد مينرالمك الخوين إلى حسن، بن الرحمن عبد من
نصللب : عللن ذأكرتمللا ومللا ،هتوبركللا الللله ورحمللة عليكم سإلما سإالم، بن الله

المللاما فيلله يراجللع هللذا لمثلل : أن فالعباد ؛ الثلثة لهؤلء اللطيف، عبد الشيخ
فيمللا ظللرنلا امللأو الناس، بين القضايا فصل وهو خاص، أمر في له نصبه /لن

فيلله لنللا يجعللل المللاما أن وربمللا ، الماما إلى فيرد س،يوالتدر للمامة، يصلح
ونصللب ،وعقائاللدهم، حللالهم يخفانللا مللا النللاس مللن ًاكثير لن الشورى، بعض
. كذلك بنجد القضاة الماما

ذيلللاو ؛ للله ينسللب مللا ومثلهللم، الكابر، يسامى مشرف، بن : أحمد يخشلوا
أكللثر جهللله الللذي ،والمرسإلللين النبيللاء توحيللد فللي المعتقد : صحة عنه ملعن

بلله صفو ام تعالى الرب صفات من يثبت سإلفي، رجل : هو كذلك الطوائاف،
هال بجلل يليلق ملا عللى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به ووصفه نفسه ل

. وعظمته
 ؛ : أشاعرة فهم وغيرهم، السابق، في كمدلب لهأ اوأم
: تأويللل منهللا الللدين، أصللول مللن ثلث فللي : أخطللأوا والشاعرة)لل 320(ص

بلسإلل:  تللأويلهم وحاصللل بللالله قيلت يتلا حقيقتها، عن صرفها وهو الصفات،
. الجلل ذأي عن الكمال صفات

ورد وتقللدس، تعللالى الللرب كلما يفلل كلب، بللن الله عبد ببدعة : أخذوا ًاأيض
وأصللحابه، والشللافعي، أحمللد، : المللاما مثللل شللهير، ذألللك في عليهم العلماء
وأبللو والللكللائاي، خزيمللة، بللن : محمللد الئامة وإماما ةنالس كتاب في والخلل
السلف،كمحمللد أتباع من وغيرهم البر، عبد وابن ،يعالشاف الصابوني عثمان

. النصاري اماالسإل وشيخ الطبري، جرير بن
المعللالي، أبللي ،شلليخ كالشهرسإتانى الخائاضين، المتكلمين من كثير رجع وقد

البانلة كتللاب فللي قبلهللم الشللعري والغزالللي،وكللذلك المعلالي، أبللو وكللذلك
مللن لنللاس ،المقلدين تأخرينملا في هذا ،وغيره،فبقي هذا ،ومع ،والمقالت
العلماء.  من يعدون واانالعلماء،وك كلما على اطلع لهم ،ليس المتأخرين
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ًا: في خطأواوأ  أن إل الللله، إل إللله ل تفسللير مللن يعرفللوا ،ولللم التوحيللد أيض
أله ل ودللة الختراع على القادر معناها لن الللتزاما، دلللله هللذا، على الله ّ إل إ

تعللالى: قللال ،كما العرب ومشركوا المم، به أقر الذي الربوبية يدحوت من هذا
) تذكرون أفل قل لله سإيقولون تعلمون، كنتم إن فيها ومن أرضال لمن ( قل

 ] وهي89-84[ المؤمنون:  اليات
ملن أنكللروه مللا عللى بذلك، عليهم تعالى يحتج ،القرآن في كثيرة)لل 321(ص

أله ال معنى هو ،الذي اللهية توحيد .  وتضمنا مطابقة، الله، ّ إل إ
عمللران، آل سإللورة وفللى البقللرة، رةسإو أول في الناس، إليه دعا : الذيوهو

 ] وهللو2)[هللود:  الللله إل تعبللدوا ( أل الرسإللل إليلله ،ودعللت وغيرها والنساء،
،ودعللا نجللران نصللارى وفللد وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول هإلي دعا :الذي

،قللال، يقللول عمللا سإللأله ،لمللا ،لهرقل سإفيان أبو قال امك، قبلهم العرب إليه
ًا به تشركوا لو الله : ( اعبدوا يقول المكيللة السور  ] وكل26: ) [النساء شيئ
أله ل معنى تقرير :في . وبيانه الله، ّ إل إ
مللن يعرفللون ،ما المصار من كثير ،في وقبله هذا، وقتنا يف العلماء كان افإذأ

شلليخ عصللر فللي قبلهللم كللان ،كمللن الربوبيللة توحيللد إل ه،للللا إل إللله ل معنى
مللن العلمللاء، بعللض بقللول اغتروا رجب، وابن القيم، ن،واب تيمية ابن السإلما

أله ل معنى : إن المتكلمين يقللول، م،وبعضلله الخللتراع علللى القللادر الله، ّ إل إ
عللادوا املل:  الحساء وعلماء عداه، ما إليه المفتقر سإواه، عمن :الغنى معناها
يوسإف، ةعباد : أن ظنوا أنهم أجل من ،إل دعوته مبدأ في الله، رحمه شيخنا،

. الخلص كلمة من بطلنها يستفاد ل وأمثالهما، والعيدروس،
،قللال القللرآن مللن كثيرة مواضع في الكلمة، هذه معنى لنا :بين سإبحانه لهوال

: ( وإذأ السلما عليه خليله ،عن تعالى
فطرنللي الذي إل تعبدون، مما براء إنني وقومه لبيه اهيمربإ قال)لل 322( ص
26:  ) [الزخللرف يرجعللون لعلهم عقبه في باقية كلمة الهوجع سإيهدين، فإنه

صرهاقو العبادة، في الشرك : نفي وهو بمعناها، الكلمة هذه عن عبرف ]28–
. وحده الله على
16:  ) [ الكهللف الله الإ يعبدون وما اعتزلتموهم : (وإذأ هفكلا لهأ عن لوقا

أكلابر عللى خفلي قلد ،العبلاد على الله حق هو الذي التوحيد، هذا ناك اذأإف ]
ًا ؟ المور أهم بيانه يكون ل فكيف سإلفت، أزمنة في العلماء، ناكل اذأإ خصوص
،ومحبتلله، ،وقبوله التوحيد هذا بمعرفة إل إيمان ول إسإلما، له يصح ل النسان
ًا، واسإتحضارها دلته،أ بوتطل إليه، والدعوة ًا، وقولً، ذأهن : . فهذه ورغبة وطلب
: أن فينبغي المعرفة، وقلة الدين، ةبرغ هايلإ دعاني ان،نسإ لكل مني نصيحة
خيللر فإنهللا ،رللخيلل الللله وفقه من ،يقبلها لمعلا لهأ محاضر في وتذاع، تشاع،

.. وسإلم وآله محمد على الله وصلى أضعاف، بأضعاف فيه، كتبتم مما
: ضريحه ونور روحه، الله : قدس أيضا وله) 323(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم
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: الشلليخ حسللاءألا لهأ من والعيان، الخوان إلى حسن، بن الرحمن عبد من
ه عبد وأولد وابنيه، مبارك، بن اللطيف عبد عبلد بلن اللله وعبلد لوهيلبى،ا الل

وفقنللا والمساجد، دارس،ملا لهأ : من واخوانهم عمير، بن الله وعبد القادر،
ّهلنا لتوحيده، وإياهم الله عليكللم السلما وتأييده، بته،محو لمعرفته، وأياهم، وأ

.  وبركاته الله ورحمه
همللرح الوهللاب عبللد بللن محمللد السإلما شيخ أن لديكم، المعلوما : فمن دوبع
ّين عنه، وعفى تعالى، الله ال وحللده لللله العبللادة إخلص إلللى الناس، بدعوة تب

: ( أنللا تعللالى قال كما سإواه، لحد شيء العبادة من يصرف ل وأن له، شريك
ًا الله فاعبد بالحق الكتاب إليك زلناأن ) الخللالص الدين لله إل الدين، له مخلص

السورة هذه أول في تعالى، أنكرهو المشركين، دين ذأكر  ] ثم3-2:  [ الزمر
مللن شللئتم مللا فاعبللدوا ديني له ًخلصام أعبد الله : ( قل تعالى فقال وغيرها،

بله تعلالى الرب وإفراد عبادة،ال إخلص في  ] واليات15-14:  )[ الزمر دونه
 تدبرها، لمن الحصر تفيد كثير، القرآن في

ّين الملل الللله، رحملله شلليخنا : أن يخفللاكم ول)لل 324( ص الللدعوة بهللذه تللب
الشللرك، مللن لتوحيدا نيعرفو ل وغيرها، الحساء في العلماء وجد السإلمية،

ًا، العبللادة فللي الشللرك اتخللذوا قد بل بالتوحيللد، هللمهللج دعللوته فللأنكروا دينلل
وغيره وهذا الختراع، على : القادر هو الله، : أن فظنوا الله، إل إله ل ومعنى

وهللى اللهيللة توحيللد بللدون السإلما في يدخل ل لكنه ،حق الربوبية توحيد من
ولقللد الجللاهلون، أيهللا أعبد تأمروني الله أفغير ل: ( ق لىتعا قال كما العبادة،

مللن ولتكللونن عملللك ليحبطللن أشركت لئن قبلك نم الذين وإلى إليك أوحي
 ] واللذي66-64:  ) [ الزملر الشللاكرين ملن وكللن فاعبد الله بل الخاسإرين،

أربللاب : كلون الشللرك هذا عرفوا ول التوحيد عرفوا ما العلماء : أن كمل يبين
ملن عللالم ول ،/ هلايلإ والرهبللات الرغبلات، وتصرف تعبد، الموات من بورالق

وحللدة، لللله العبللادة : لخلص إنكللارهم صار قد بل هذا، أنكر ساء،أحال علماء
ّفروه، الخلص إلى دعا ومن ّدعوه، : ك ًا نعلم ول وب الحسللاء علمللاء مللن أحللد
أرفه، الدين، بهذا صدع السللف، بعلض لاقلل كما الرسإل، دعوة وهو وعّرفه وع

أجبتللم ااذأوملل ؟ تعبللدون كنتللم : مللاذأا والخللرون الولللون عنهم يسأل كلمتان
مللن يعرفلله ذألللك، يقرر كله والقرآن الكلمتين، هاتين في فالدين ؟ المرسإلين

. تدبر
الحللق هللو وأنلله الدين، هذا الله، رحمه غناما، بن حسين للشيخ برق : أنه افلم

 هرتقري في صنف فيه، ريب ل الذي
:  نظمه بعض في وقال المصنفات،) 325( ص
 حنينها لدين يلفى ل الغي ىلإ       ركونها القليل إل الورى سنفو

 يقينها باد السمحاء على نتأف    موحد أي التثبيت ربك فسل
 يدينها القبور إل له يسلو سإائار الضللة بيد في ركوغي
. القبور لرباب دين هو ،رالقبو عند فعلهم : أن الله رحمه ففعر
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الللله لقللىأ – وتللوله اهوهللد الله فقهو – تركي بن فيصل الماما أن مقصودوال
فيلله والرغبللة الللدين، هللذا عللن وغيركم منكم الفترة، من حصل ما نفسه في

فتللح الللله لن تللدرس، أن مخللافت الدعوة، ههذ تجديد على فعزما والترغيب،
تحصلل بهلا لن : هلك، فيهلا والتنلافس ،اوكثرتهلل الدنيا، الناس من كثير على

والبغض لها، المحبة وتكون رسإلين،لما دين عن والعتراض الدين، عن الغفلة
يميز ول دنياه، لمصلحة وأمثاله، الرافضي يقرب الناس، بعض إن حتى عليها،

فأعمللاه قلبلله علللى طبللع الللذي هللواه، مللن أشللرب لما والطيب، ثالخبي بين
. وأصماه

أصللول عللن العامللة وسإللؤال الدين، هذا في : قياما وأمثالكم مكنم حصل فإن
عليكللم، حجللة وهادجللو يتلا التوحيد، كتب في وتدريس م،منك وقراءة الدين،

الكتللاب أوتللوا الللذين ميثللاق الله اخذ : ( وإذأ تعالى قال كما الواجب، هو فهذا
ًا به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه تكتمونه ول للناس لتبيننه ًيلق ثمن  ل
: ما حاله هذه ذيلاو  ]187:  عمران ) [ آل يشترون ما فبئس) 326( ص

فللي نفسلله أوقللع لنلله وقفهمللا، يأكللل ومسجد، مدرسإة في يصير أن حقستي
. وأفرضها العلوما أوجب عن وغفل الشديد، الوعيد

ًا لكم لوافجع ًا قصد حللولكم من بإثم فتبوءوا دينكم تضيعوا ول ربكم، مع حسن
وسإلم عليه الله صلى النبي كتاب في كما دينكم، تعلم كتمرت  اذأإ ،لاالجه من

كلمة إلى تعالوا تابكلا لهأ (يا الريسيين، إثم عليك فإن توليت إن: ف لهرقل
ًايشلل بلله نشللرك ول الللله إل نعبد إل وبينكم بيننا سإواء ًا بعضللنا يتخللذ ول ئ بعضلل
ًا : عمللران ) [ آل مسلللمون انللأب اشللهدوا فقولوا تولوا فإن الله دون من أرباب

أن وبيللان فيهللا، الشللرك يونفلل العبادة، في التوحيد بيان الية هذه ] ففي64
. والسلما ونذارة، بشارة فيه لكم الخط وهذا السإلما، هو هذا

ًا وله) 327( ص الله رحمه أيض
 الرحيم الرحمن للها بسم
عليكللم لماسإلل ،مقللرن بللن : محمد الشيخ الخأ إلى حسن بن الرحمن عبد من

السللؤال، قيطللاب ل لكنلله وصل، الثلثة، الشياخأ وجواب وبركاته، الله ورحمة
أصللول مللن الهم في النظر إلى الرشاد إل السؤال بذلك أرد لم : أنى واعلم
ًا، لينشروه الدين، ًا، تقرير إلللى أدعللى ليكون السؤال، مخرج فأخرجته وتحرير

عللن هللو : إنمللا : والسللؤال لسللؤالا بقيطللا جواب يحصل فلم إليه، اللتفات
وما السلما، عليهم المرسإلين، ةدعو عليه اتفقت الذي والعمل العتقاد توحيد
 والرادة المراد، توحيد وهو قبله، شيء إلى دعوا

وأوضللحه شيء أبين فإنه دليله ويذكروا جامع، بتعريف يعرفوا :أن مطلوبفال
مللن وأتبللاعهم والئامللة الول، فلسللال قاله وما المحكمات، اليات تدبر ،لمن

المتكلميللن، عضللاأو فللي النظللر عللن هممهللم، علللت الللذين نة،سلللا لهللأ
من على يخفى ل كما والخطأ والضطراب، التخليط، من فيها لما والمتصوفة

وأهللل السلللف، أتبللاع مللن ففيهللم:  الربعللة مللن بهذملل لهللأ وكللل اهتللدى،
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الهللدى، طلللب : إلللى متللهه تعللل فمللن الحديث أئامة وقبلهم كثير، التحقيق،
 وأتباعهم وبالسلف

. الهدى وأصاب الله ءشا إن المنى، نال اقتدى، ) 328(ص
الللذكاء، مللن عهللمم – البصلليرة بنللور الله يدهمأ – ذأكرت كما الثلثة، أشياخأوال

مللا إللى الهملة صلرفوا فلللو الملور، أهلم إلللى فوهريص أن يجب ما والفطنة،
. تعالى الله بتوفيق والخرة، ايندال خير به نالوا إليه، أشرت

هللو من عندهم فإن أعم، لغرضا لكون إل الشأن هذا في مكاتبتهم تركت وما
حصللل فللإن قلتلله، مللا تفرع اذأإ شيوخنا، من اليسير سإمعوا وقد منهم، أسإن

الللله، تعريللف مللن فلبللد أنللواعه، ثللالث هو الذي التوحيد، لذلك جامع تعريف
هذه مضمون وبيان فيها، للمستثنى المثبتة لوهيةألاو الخلص، بكلمة المنفي
ًا، ،قةمطاب عليه، دلت وما الكلمة ًا ولبد وتضمن كمللا العبللادة تعريف : من أيض
فالتعريلل ويكون التوحيد لذلك المنافي الشرك، تعريف ثم المحققون، عرفها
ًا . جامع

لللة،مجلا فللي الللله بغيللر كالحلف ، الصغر : الشرك فهو الخفي، الشرك وأن
ول ،الكبللائار مللن : أكللبر فللإنه ذألك، ونحو وشئت، الله شاء : ما وقول والرياء،

. الله وجه به يبتغى ل وعمل، قول، من بالله ونعوذأ الملة من يخرج
مسللمى في غلط من العلماء من : أن المور بهذه الهتماما : إلى يرشد اومم

: أحمللد السإلللما شلليخ لاق كما الملة، وأسإاس الدين، أصل هو الذي التوحيد،
غلط وقد تيمية، بن

)لل 329(ص بللادة،علا لهأ ومن ظر،نلا لهأ من طوائاف التوحيد، مسمى في 
ظنللت وطائافللة الصفات، نفى التوحيد : أن ظنت وطائافة حقيقته، طلبوا حتى

. الربوبية دبتوحي : القرار أنه
اللوهية نأو الوحدانية، قرر بذلك أنه وظن هذا، تقرير في أطال : من همومن

بعلرال مشللركي : أن يعللم وللم ذأللك، ونحللو الخللتراع، علللى القللدرة : نفي
) والرض السللماء من يرزقكم من : ( قل كقوله الدله، وسإاق بذلك، مقرون

 ]31: [ يونس الية
أعجللب مللن الللله : رحملله الوهللاب عبللد بن محمد: السإلما شيخ شيخنا لوقا

الله بينها أصول، : سإتة الغالب الملك قدرة ىلع الدالة اليات وأكبر العجائاب،
ًا تعالى ًا بيان فيهللا : غلللط ذألللك بعللد ثللم الظانون، يظن ما وق،ف للعواما واضح
 القليل أقل إل آدما بنى وعقلء العالم، أذأكياء

: هللو الللذي ضللده، وبيللان للله شللريك ل وحده لهل الدين : إخلص الول صلال
،بكلما شللتى وجللوه مللن الصل، هذا بيان يف القرآن أكثر وكون بالله الشرك
الشلليطان لهللم : أظهر صار ما المة ركثأ على صار لما ثم العامة، أبلد يفهمه

لهللم وأظهللر حقهللم فللي والتقصللير الصللالحين، تنقللص صللورة فللي الخلص،
الللله رحمه كلمه انتهى واتباعهم، الصالحين، : محبة ةرصو في بالله، الشرك

.
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رحملله محمد الشيخ بن حسن بن الرحمن عبد لشيخا:  ًأيضا وقال)لل 330(ص
: الله
عمللر حللديث عليلله دل : فيما الول مقامات، في لماما،وا السإلما، في لماالك

ملوسإلل عليلله الللله صلى للنبي السلما، عليه جبريل سإؤال في عنه، الله رضي
أللله ل أن تشللهد أن : السإلللما فقال ؟ السإلما عن بقوله: ( أخبرني لللله،ا ّ إل إ

ًا وأن )  الله رسإول محمد
وكتبلله وملئاكتلله، بالله، تؤمن أن:  قال ؟ اليمان عن : أخبرني " قال ديثالح

"  وشره خيره ،وبالقدر الخر وباليوما ،ورسإله،
الباطنللة، بالعمللال يفسللر واليمان، الظاهرة، العمال هو السإلما، أن برفأخ

مللن كللثير فللي كمللا اليمللان، فللردأ افإذأ القتران، عند منهما كل يفسر وبذلك
مللن كللثير ذألللك عل دل كما ةطنوالبا الظاهرة العمال فيه دخل القرآن، آيات

ورسإللوله بللالله آمنللوا آمنللوا الللذين أيها : ( يا تعالى كقوله والحاديث، اليات،
: ) [ النسلاء قبللل مللن أنلزل اللذي والكتللاب رسإلوله على زلن الذي والكتاب

مسللمى في لدخولها والظاهرة، الباطنة العمال ميع: ج يةال  ] فتناولت136
. اليمان

علللى السإلللما يحصللل ول اليمللان، مسمى فهي: جزء لخمسة،ا الركان اوأم
 الركان بهذه بالعمل إل الحقيقة

اليمللان وأصللول الحللديث، في المذكورة ةتالس بالصول واليمان)لل 331(ص
: يقتضلي بلالله اليملان فلإن اهرةظللاو الباطنلة العملال تتضمن، المذكورة

اليمللان وكللذلك نهيه، وترك رهأم بامتثال وطاعته وتعظيمه، وخشيته، محبته،
هللذه فللي كللله هللذا فللدخل والنهللي، المللر من فيها بما العمل يقتضي بالكتب
0 الستة الصول

وجلللت الللله ذأكر إذأا الذين المؤمنون : ( إنما تعالى قوله ذألك، على يدل ومما
ًا زادتهللم آيللاته عليهللم تليللت وإذأا مهبوقللل هللم : ( أولئللك قللوله ) إلللى إيمانلل

ًا نالمؤمنللو العمللال أن علللى اليللات هللذه  ] فللدلت4-2:  ) [النفللال حقلل
المؤمنون إنما : ( تعالى كقوله اليمان، مسمى في داخلة والباطنة، الظاهرة

سإبيل في نفسهموأ مبأمواله وجاهدوا يرتابوا لم ثم ورسإوله بالله آمنوا الذين
مللن ريللبالو الشللك  ] فانتفللاء15:  ) [ الحجللرات الصللادقون هم أولئك الله

.. إيمان الكل أن على فدل الظاهرة، العمال من والجهاد الباطنة، العمال
ليضلليع الللله كللان : ( ومللا تعالى قوله ،اليمان من العمال أن على يدل اومم

القبلة تحويل قبل المقدس، بيت إلى مكصلت  ] أي143:  ) [ البقرة إيمانكم
عليه الله صلى كقوله كثيرة، السنةو الكتاب في الية هذه ونظائار الكعبة إلى

مللا أتللدرون وحللده، بللالله باليمان " آمركم القيس عبد وفد حديث في وسإلم
أللله ل أن شللهادة ؟ وحده هبالل اليمان وتقيمللوا الللله، رسإللول وأنللى الللله، ّ إل إ
 اليمان " ففسر غنمتم ما خمس وتؤدوا الزكاة، تواوتؤ الصلة،

. تقدما كما مسماه، جزء لنها ة،الظاهر بالعمال) 332(ص
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ً : أن عرفللت إذأا اليمللان مسللمى مللن والباطنللة، الظللاهرة العمللال مللن كل
ًا، فهللو السإلللما، مللن نقصللها يخللرج ل الللتي العمللال، نم نقص ما فكل شرع
يزنللي : " ل هريللرة أبللي حللديث فللي كمللا ؛ بجاالللو اليمللان كمال في نقص

ول مللؤمن، وهللو يشربها حين الخمر بيشر ول مؤمن، وهو يزني حين الزاني
" وقللوله مللؤمن وهللو ينتهبهللا حين أبصارهم، فيها إليه الناس يرفع نهبة ينتهب
" للله عهللد ل لمللن ديللن ول له، أمانة ل لمن إيمان : " ل وسإلم يهلع الله صلى
. بوائاقه جاره يأمن ل عمن انليما ونفى

علللى اليمللان يطلق فل ؛ جبواال اليمان : كمال الحاديث هذه في منفيفال
ًا إل العمللال هللذه أهللل مثل : مللؤمن فيقللال بالفسللوق، أو بالمعصللية، مقيللد

العمللال مللن معلله مللا بقللدر اليمللان، من معه فيكون ،هبكبيرت فاسإق بإيمانه
أهللل إطلق سإللبيل علللى اليمللان، أهللل جملللة يف لفيدخ والظاهرة، الباطنة
] .92:  ) [ النساء مؤمنة قبةر : ( فتحرير تعالى كقوله اليمان،

ذألك ونحو بفسوق، ول بمعصية، يتقيد ل الذي المطلق، اليمان : المؤمن اوأم
المحرمللات، لجميللع تركلله مللع الواجبللات، من يستطيعه بما أتى يذ: ال : فهو
بيللن الفللرق : هللو فهذا ؛ تقييد غير من اليمان اسإم عليه قلطي الذي هو فهذا

 صاحبه يصر ل الذي هو والثاني المطلق، مانإيوال اليمان، مطلق
. الذنوب بعض على المصر هو والول ذأنب على) 333(ص
بيلن الفلرق فلي والجماعلة، السلنة أهلل عليه الذي هو هنا، ذأكرته الذي اوهذ

فمطلللق المطلللق واليمان اليمان، مطلق بين قرفلا وهو ؛ واليمان السإلما
إل إسإلللمه يتللم ل الللذي اليمللان، أصل عهم الذي المسلم : وصف هو اليمان

ًا كان إذأا الدين، مراتب أدنى في فهذا ؛ به إل يصح ل بل به، ذأنللب، علللى مصر
ًا وأ . عليه القدرة مع عليه، وجب لما تارك

كمللل الذين المطلق، اليمان أهل : مرتبة نيدلا مراتب : من الثانية مرتبةوال
ه حرمله ملا وتركهلم عليهم، جبو بما بإتيانهم وإيمانهم، إسإلمهم عليهلم، الل

أهلهللا الللله وعد التي الثانية، المرتبة هي فهذه ؛ الذنوب على إصرارهم وعدما
مللن مغفللرة إلللى : ( سإللابقوا تعللالى كقللوله ؛ النار من والنجاة الجنة، لوبدخ

) ورسإللله بللالله آمنوا للذين أعدت والرض السماء كعرض عرضها ةوجن ربكم
ففعلللوا والباطنة، الظاهرة العمال لهم : اجتمعت ] فهؤلء21:يد[ الحد الية

الجنللة، أهللل سللعداءلا وهللم عليهم، الله حرما ما وتركوا ؛ عليهم الله أوجبه ما
. أعلم سإبحانه والله
ًا وسإئل) 334(ص . واليمان السإلما، بين الفرق عن ،ىلاتع الله : رحمه أيض
حللديث فللي واليمللان السإلللما لموسإلل عليه الله صلى النبي فسر : قد ابفأج

: " فقللال ؛ الصحيح في وكلهما عمر، ابن حديث في السإلما وفسر جبرائايل،
أله ل أن تشهد أن السإلما ًا وأن الله، ّ إل إ وتللؤتي الصلة، وتقيم رسإول، محمد
ً إليلله اسإللتطعت إن الللبيت وتحللج رمضللان، ماوصتو الزكاة، : " " وقللال سإللبيل
بالقدر وتؤمن ، الخر وباليوما ورسإله، وكتبه، وملئاكته، له،الب تؤمن أن اليمان
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: شهادة سمخ على السإلما : " بني عمر ابن حديث في " وقال وشره خيره
ًا وأن الله، إله ل أن وصللوما كللاة،الز وإيتللاء الصلللة، وإقللاما الله، رسإول محمد

". رمضان وصوما : والحج، رواية " وفي البيت وحج رمضان،
عليلله الللله صلللى النبي - جعل تعالى الله - رحمه تيمية ابن إسإلماال شيخ قال

السإلللما، ويليه ان،مالي وأوسإطها الحسان، أعلها درجات، ثلث الدين وسإلم
كللل ول ،ًمحسللنا مللؤمن كللل وليس ؛ مسلم مؤمن وكل ؛ مؤمن محسن فكل

ًا مسلم . كلمه انتهى ؛ الحاديث عليه دلت كما ؛ مؤمن
 بين جبرائايل، حديث في وسإلم عليه الله صلى النبي فرق د: ق قيل فإن
: أن الحللديث وأئامللة السلللف، عللن والمشللهور واليمللان، السإلما)لل 335(ص

اليمللان، مسللمي فللي داخلللة كلهللا العمللال وأن ؛ ونية وعمل، قول، اليمان،
ممللن بعللدهم ومللن والتللابعين الصللحابة إجمللاع ذألللك علللى الشللافعي ىكللحو

؟ أدركهم
: الكتاب اليمان في العمال دخول على دل وقد ؛ كذلك المر أن:  بجوافال

الللله ذأكللر ذأا إ الللذين نوالمؤمنلل : ( إنمللا تعللالى فكقوله الكتاب، أما ؛ والسنة
أبللي حللديث فللي ولهقللكف الحللديث، ] وأمللا2: [ النفللال ) الية قلوبهم وجلت

أللله ل ولقلل أعلهللا شللعبة، وسإبعون بضع : " اليمان عليه المتفق هريرة، ّ إل إ
ذألك " وغير اليمان من شعبة والحياء الطريق، عن الذأى إماطة وأدناها الله،

خللالف فقللد ؛ مجللاز الظللاهرة العمللال علللى إيمانلا إطلق : أن زعم فمن ؛
. ةوالئام والتابعين، الصحابة،

في داخلة السإلما أعمال : بأن الحاديث بين يجمع أنه فاعلم ذألك، عرفت إذأا
ً اليمان، سمىم اليمللان، مسللمى جللزء وهي ، بالسإلما ففسرت ؛ لها شامل

ً اليمان لكون أفللرد فللإذأا ؛ والظللاهرة اطنللةبال العمللال من ولغيرها، لها مثال
السإلللما فسللر بينهمللا قللرن اذأإو ؛ السإلما فيه دخل حديث، أو آية في اليمان

القلللب،لنهللا بأعمال اناليم وفسر جبريل، حديث في كما الخمسة، بالركان
هذه من القلب، في ما عنقوة : ناشىء وضعفه وقوته ومعظمه، اليمان أصل

. ضعفها أو العمال
يكون حتى الستة، بالصول اليمان من القلب، في ما يضعف وقد) 336(ص
قلبلله فللي كللان مللن النللار من : " أخرجوا الصحيح الحديث يف كما ذأرة، وزن

العمللال تكللون اليمللان، مللن القلللب فللي مللا بقللدر ف" إيمللان من ذأرة مثقال
ًا، وتسللمى مسللماه، فللي داخلللة هي التي الظاهرة، ًا، إسإلللم فللي كمللا وإيمانلل

" آمركللم وسإلم عليه الله صلى النبي لهم قال حين القيس، عبد : وفد حديث
أعلم، ورسإوله الله قالوا ؟ وحده بالله اليمان ما أتدرون وحده، اللهب انباليم
أللله ل أن هادة: " ش قال ًا وأن الللله، ّ إل إ الصلللة، وإقللاما الللله، رسإللول محمللد

اليمان، في : داخلة العمال : فهذه غنمتم ما خمس تؤدوا وأن الزكاة، وإيتاء
تللرك فمللن والباطنة، لظاهرةا الالعم لجميع اسإم اليمان لن السإلما، وهي
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ًا ًا فعل أو الواجبات، من شيئ ؛ ذألللك بحسللب إيمانه صنق المحرمات، من شيئ
. القلب إيمان وهو اليمان، أصل نقصان على دليل وهو
السإلللما، علللى الكلما فللي ،ىتعللال الللله رحملله تيميللة ابللن السإلما، شيخ قال

: الحسللان أمللا الخصللوص،و ماالعمو من الثلثة بين وما والحسان، واليمان،
: أعم واليمان ؛ اناليم من أصحابه جهة من وأخص نفسه، جهة من أعم فهو
فيلله : يدخل فالحسان ؛ السإلما من أصحابه جهة من وأخص نفسه، جهة من

؛ المللؤمنين مللن : أخللص والمحسللنون ؛ إسإلللمالا فيه يدخل واليمان اليمان،
. قررنا ما يبين وهذا ؛ نتهىا المسلمين، من : أخص والمؤمنون

دخللول عليلله يسللتحق بهصاح الذي الكامل، اليمان : يتبين فحينئذ)لل 337(ص
: الللذي وهللو ؛ المحرمللات وتللرك الواجبات، فعل هو النار، من والنجاة الجنة،
: العلمللاء يسللميه : الللذي اليمللان وهللو ؛ يللدق بل كللذلك كللان مللن على يطلق

أو الواجبللات بعللض فللي فللرط بللل كللذلك، نكي لم من وأما ؛ المطلق اليمان
: مللؤمن فيقللال ؛ بقيللد إل انيمللال عليلله يطلللق ل فإنه المحرمات بعض فعل

بعللض تللرك لكللونه اليمللان، نللاقص : مللؤمن يقللال أو بكبيرته؛ فاسإق بإيمانه،
الزانللي يزنللي " ل عنه، الله رضي هريرة أبي حديث في اكم اليمان، واجبات

ًا : ليس يأ"  مؤمن وهو يزني حين يسللتحق الللذي الللواجب، باليمان موصوف
: إن المشلليئة تحللت هو بل ؛ النار من والنجاة ةوالمغفر بالجنة، الوعد صاحبه

وارتكللابه اليمللان، مللن عليلله وجللب ما ترك على عذبه شاء وإن له، غفر شاء
. يرةبالك
ًا يسللمى ول اليمللان، دون بالسإلللما يوصف : هذا لوقي ذاهللو بقيللد، إل مؤمنلل

لوعملل الخمسللة، بالركللان أتى : أنه أي ؛ اليمان مطلق العلماء يسميه الذي
ًا بها ًا، باطن :مللذهب هلو واليملان، السإللما معنللى مللن قلنا الذي وهذا وظاهر

السللنة أهللل من طائافة ذأهبو ؛ والمحققين السلف من وطائافة أحمد، الماما
ًا ًا، فيسللمى دين،اللل ووهلل واحللد، شيء واليمان السإلما، أن : إلى أيض إسإلللم

ًا، شلليخ نصللره ذياللل وهللو أصللح، والول ؛ واحللد لمسللمى اسإمان فهما وإيمان
 هذين يخالف ما إلى تلتفت فل كتبه، في تعالى الله رحمه تيمية ابن السإلما

. أعلم والله القولين،) 338(ص
ًا وله : تعالى الله : رحمه أيض

 الرحيم الرحمن الله بسم
بللن الللله : عبللد الفغللان بلد مللن القللادما الخأ إلى حسن، نب الرحمن عبد من

الللله، ورحمللة عليكللم، سإلللما واليمللان، السإلللما، ةيقلللحق الللله وفقلله محمد،
الللله فلعل وقصده، أراده لمن الخير محبة علينا، يجب : فالذي وبعد ؛ وبركاته

ًا يجعله أن :  شيئين في مثلك مع نبحث لكن غيره، على للحق مؤثر
العلماء، بعض وأجازه المحققين، من كثير حرمه قد المنطق، علم نأ:  لوال

المحمديللة، الشللريعة علللوما من ليس : أنه منها لمور، تحريمه، ابالصو لكن
فلي وأملا ،دالرشلي بلن الملأمون أحلدثه ملن وأول ؛ اليونلان علوما من هو بل

144



يعرف لف يةأم بني خلفاء وقبلهم العباس، بني من أسإلفه من قبله من خلفة
. عصرهم في
ل والمحللدثين، ،ينوالمفسللر الفقهللاء مللن التللابعين، أئامللة : أن الثللاني مللرال

والعلللوما أظهللر، وقتهللم فللي والسإلللما ؛ العلللم نقلللة وهم العلم، هذا يعرفون
أخللذ مللن وكلذلك ؛ العلم نقل على دواعيهم ترتواف وقد أكثر، عندهم النافعة

، المحدثين من قتهمبط في ومن الربعة، الئامة من عنهم
عنهلم أخلذ نمل ول كتبهلم، في تجد فل والمفسرين، الفقهاء ومن)ل 339(ص
ًا . العلم هذا من شيئ

الللله أسإللماء فللي ألحللدوا لما الجهمية، أحدثه إنما العلم هذا : أن الثالث مرال
فتنللة فعظمللت اليونللان، كتللب تعريللب علللى المللأمون، واسإللتمالوا وصللفاته،
. وذأكللر نفعلله مللن أكثر ضرره فصار ذألك، أجل من تهمعدب وظهرت الجهمية،

تركلله فيتعين الفقه، أصول كتب في موجود فهو حصحي من فيه ما أن العلماء
؛ يهلإ اللتفات عليه وما والسنة الكتاب هو إنما والمعول ؛ إليه اللتفات وعدما

مكتبهلل وهللذه والئامة، السلف عليه وما والسنة الكتاب على هو إنما والمعول
الذي فهذا أصلً، شيء المنطق أهل شبهات من فيها ليس الله بحمد موجودة

. به الله ندين
فللإن ؟ منلله نللوع كللل وحقيقللة ؟ وأنواعه التوحيد عن : السؤال الثاني حثالب

لن وتعليملله، ذألللك إلللى إرشللاده فيجب اوإل تحقيق، ذألك من القادما عند كان
تسللعى : أن القللادما الرجللل أيهللا يللكلع فيجللب لهللا، رابع ل ثلثة أقساما العلم

علينللا، بلله الللله من الذي هذا، امنعل يقبل والذي بدليله، الحق بمعرفة لنفسك
اهتللدى، مللن هدايلة علللى للله والحمد أخونا، فهو الباطل، من الحق تمييز من

محمللد علللى الللله وصلللى والسلما، ؛ له بإخوان نحن فل لك،ذأ غير يرى والذي
. وسإلم وآله
مللذهب : أن : اعلللم الللله رحملله حسللن، بن الرحمن عبد : الشيخ ًاضيأ لوقا
 تبارك الله أن اعة،جموال السنة أهل
هللذا القللديم، كلملله : وأنهللا السللائال وقول شاء، إذأا يتكلم وتعالى)لل 340(ص
إلللى أوحاه وحيه، : إنها يقولون بل هذا، يقولون ل السنة وأهل الكرامية، قول

كمللا بيللده، التوراة تعالى وكتب رسإله، وبلغه الىعت الرب كلما وسإمع جبريل،
وصللف مللا وجميللع ؛ والئامللة السلف قول وهذا ،بجلله يليق ما على ذألك صح
ًا ذأللك، يثبتلون وسإلم عليه الله صلى رسإوله به ووصفه نفسه، به الله بل إثباتلل

ًا ويل،أت . نفاه ما يثبتون ول أثبته ما ينفون فل تعطيل، بل وتنزيه
وقفنللا : الللذي فأجللاب "؟ بابهللا وعلللي العلللم، مدينة : " أنا حديث نع لوسإئ

ابللن أن السللنة، مناهللج فللي السإلللما شلليخ : ذأكللر العلللم أهللل مالك من عليه،
ًا أن علمت وما ؛ الموضوعات في : ذأكره الجوزي ابللن الفخ العلماء من أحد
يثالحللد لهللذا وذأكللره ؛ المستدرك في ذأكره الحاكم أن إل ؛ ذألك في الجوزي

. عليه عيب مما
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صلللى الله لسإور عن صدرت التي السنن تكون : أن عليه يلزما الحديث اوهذ
والواقلع ؛ الصلحابة إللى عللي ومن ؛ علي إلى منه تصدر أنها وسإلم عليه الله

عليه الله صلى النبي أحاديث عنهم للها رضي الصحابة تلقى فقد ذألك، خلف
مللن عنلله الللله رضللي علللي ليللسو ؛ ومستكثر فمقل علي، واسإطة بل وسإلم

رسإللول خصللكم هللل:  هل فقيل عنه، الله رضي علي سإئل وقد عنه، المكثرين
العقللل وفيها الصحيفة، هذه إل : ل، فقال ؟ بشيء وسإلم عليه الله صلى الله

 يبين مما وهذا ؛
. بالوضع الحديث على وحكمه الجوزي، ابن قول ةوق) 341(ص
العلللم مدينللة : " أنا حديث المشتهرة، لحاديثا يف المنتثرة، الدرر في لوقا

ًا، البخاري هكروأن ؛ منكر وقال آخره، " إلى مستدركه، في الحاكم وذأكره أيض
أبللو وقللال ؛ موضللوع : بل الذهبي قال ؛ : صحيح وقال عباس، ابن حديث من

قللال وكللذا ؛ للله أصل : ل معين بن يحيى وقال فيه؛ افتضحوا خلق كم:  زرعة
دقيللق ابللن وقللال ثللابت، : غيللر قطنللي الدار قال ؛ سإعيد بن ويحيى اتم،ح أبو

. أعلم والله ؛ الحفاظ كلما من عليه وقفنا ما هذا ؛ هتويثب لم العيد
ًا، وله) 342(ص : تعالى الله رحمه أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم

والللدليل ؛ ومعبودي ومالكي، خالقي، ربي، : الله فقل ؟ ربك : من لك قيل إذأ
ثلم أيلاما سإلتة فلي والرض السموات خلق الذي الله ربكم : ( إن تعالى لهوق

ًا يطلبلله النهللار الليللل يغشللي العللرش لللىع اسإللتوى والقمللر والشللمس حثيثلل
) لميناالعلل رب الللله تبللارك والمللر الخلللق الللله بللأمره مسللخرات والنجللوما

] .54: [ العراف
ل وحللده لعبللده قنلليلخ : فقللل ؟ لجللله الللله خلقللك الللذي : ما لك قيل افإذأ

) ليعبللدون إل سوالنلل الجللن خلقللت : ( ومللا تعللالى قللوله والدليل له، شريك
ونهللاك بلله، أمللرك بما تعالى، الله بطاعة تعمل : أن ] والعبادة56: [الذاريات

ًا عنه،  ملعوال العبادة له مخلص
هلل واللذل للله، الخضلوع وهلو السإللما، دينلي فقل، ؟ دينك : ما لك قيل اوإذأ

صلللى رسإللوله لسان على كتابه في شرعه، بما بالعمل له والنقياد بالخلص،
) [ آل السإلللما الللله عنللد الللدين : ( إن تعللالى قوله والدليل وسإلم، عليه لهال

ًايد السإلما غير يبتغ : ( ومن ] وقوله19: عمران فللي وهللو منلله يقبللل فلللن نلل
 يسلم : ( ومن عالىت ] وقوله85: عمران ) [ آل الخاسإرين من الخرة

) الللوثقى بللالعروة اسإتمسللك فقللد محسللن وهللو الللله إلللى وجهه)لل 343(ص
: هللو والحسللان : الخلص، هللو الللوجه، وإسإلللما ؛ الله إل إله ] ل22قمان:[ل

. المتابعة
أله ل نىومع : (وقضللى تعللالى قللوله والدليل ؛ الله إل بحق معبود : ل الله ّ إل إ
ل معنى ) فيه تعبدوا ل : ( أن  ] فقوله23:  ) [ السإراء هايإ إل تعبدوا أل ربك
الكتاب أهل يا : ( قل تعالى وقوله ؛ الله إل معنى ) فيه إياه ل ( إ: وقوله ؛ إله
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]64:  عمللران ) [ آل الللله الإ نعبللد ل أن وبينكللم بيننللا سإللواء كلمة إلى تعالوا
ًا المستثنى ) هو الله ل: ( إ لهوقو إله ل معنى ) فيه نعبد ل : ( أن فقوله لفظلل

.  القرآن في كثيرة ةيمالعظ الكلمة هذه معنى في واليات ومعنى،
بللن المطلب عبد بن الله، عبد بن محمد : نبيي فقل ؟ نبيك : من لك قيل اوإذأ

الخليللل إبراهيللم، بن إسإماعيل، ذأرية من وقريش قريش، من وهاشم هاشم،
مللا إلللى يللدعوهم والنللس، الجللن الثقلين ميعج ىإل الله بعثه السلما، عليهما
أله : ل معنى من له خلقوا عليه وسإلمه الله صلوات رسإله به وختم ؛ الله ّ إل إ

ملن قبلله ملن عللى المنزللة الكتلب أفضلل هلو اللذي القلرآن، عليه وأنزل ؛
ًا بالحق الكتاب إليك : ( وأنزلنا تعالى قال كما ين،لالمرسإ يديه بين لما مصدق

ًا لكتابا من أبا محمد كان : ( ما تعالى  ] وقوله48:  ) [ المائادة عليه ومهيمن
] 40:  ) [ الحزاب النبيين وخاتم الله رسإول ولكن رجالكم من حدأ

علللى ويحاسإبهم ؟ الموت بعد الخلق الله يبعث : هل لك قيل وإذأا)لل 344(ص
بلله شللركأو بلله كفر ومن ؟ الجنة أطاعه من ويدخل ؟ وشرها خيرها أعمالهم

كفللروا نالللذي : ( زعللم تعالى قوله والدليل ؛ : نعم فقل ؟ النار في فهو غيره
يسللير الله على وذألك عملتم بما لتنبئون ثم لتبعثن وربي بلى قل يبعثوا لن أن

أخرى تارة نخرجكم ومنها نعيدكم وفيها كماخلقن : ( منها ] وقوله7: )[التغابن
. يحصى ل ما هذا لىع لةالد من القرآن ] وفي55) [ طه:

الصلللوات فضلللها: أ فقللل ؟ الشللهادتين بعللد العمال أفضل : ما لك قيل اوإذأ
والعقل، السإلما، شروطها فأعظم ؛ وواجبات وأركان شروط، ولها ؛ الخمس

القبلللة، واسإللتقبال العللورة، وسإللتر نجاسإللةلا وإزالللة الحللدث، ورفللع والتمييز،
والنية. الوقت، ودخول

الفاتحللة، وقللراءة الحراما، وتكبيرة القدرة، مع القياما ؛ عشر ةعبر: أ كانهاوأر
منلله، والعتللدال العضللاء، سإللبعة علللى والسللجود منلله، فللعلروا والركللوع،
شلهدتوال والللترتيب، الركلان، هللذه فللي والطمأنينة السجدتين، بين والجلسة

. يموالتسل وسإلم، عليه الله صلي النبي على والصلة له، والجلوس الخير،
يللمالعظ ربللي سإبحان الحراما، تكبيرة غير التكبيرات جميع : ثمانية، جباتهاووا
 للماما حمده، لمن الله سإمع الركوع، في
السجود، في العلى ربي سإبحان للكل، الحمد ولك ربنا والمنفرد،) 345(ص
هللذا عللدى ومللا ؛ للله والجلللوس الول، والتشهد السجدتين، بين لي اغفر رب

وسإلللم وصللحبه آللله وعلللى محمللد علللى الللله وصلللى ؛ عللالفأو أقوال فسنن
ًا ًا تسليم . كثير

: تعالى الله رحمهم محمد الشيخ بن حسين، الشيخ بن حسن:  خالشي قال
صللاحب ،حللرب حكللاه كما إجماعهم، نحكي : ونحن الله رحمه القيم ابن قال

،العلللم أهللل مللذهب : هللذا المشللهورة مسائاله في قال بلفظه، أحمد، الماما
لللدن مللن فيهللا، بهللم المقتللدى بهللا، المتمسللكين السنة وأهل الثر، أصحابو

أدركت من وأدركت هذا، يومنا إلى وسإلم عليه الله صلى الله ولرسإ أصحاب
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ًا خللالف فمللن عليهللا، وغيرهللم والشللاما، الحجللاز، علمللاء مللن هللذه مللن شلليئ
عللن خللارج مبتللدع، مخللالف فهللو قائالهللا، عللاب أو فيهللا، طعللن أو المللذاهب،

. الحق وسإبيل السنة أهل مذهب عن زائال ماعة،الج
الللله وعبللد مخلللد، بن الله وعبد إبراهيم بن وإسإحاق أحمد، مذهب : وهو قال
عنهلم وأخلذنا جالسلنا، ممللن وغيرهم منصور، بن وسإعيد الحميدي، الزبير بن

بالكتللاب وتمسللك ونيللة، وعمللل قللول اليمللان : إن قللولهم مللن كللانف العلم،
ًا، يكللون ل أن غير اليمان في ويستثنى وينقص، : يزيد ناموالي ؛ والسنة شللك

 سإئل وإذأا ؛ العلماء عند يةماض سإنة هي إنما
أو الللله، شللاء إن مللؤمن : أنللا يقللول فللإنه ؟ أنللت . أمؤمن الرجل)لل 346(ص

: أن زعللم ومللن ورسإللله وكتبلله وملئاكتلله بللالله ت: آمنلل ويقللول أرجو، مؤمن
القللول، هللو اليمللان : أن زعللم ومللن ؛ ءىللمرج فهللو عمللل، بل قللول اليمان

فقللد ينقللص، ول يزيد، اليمان ن أ: زعم ومن ؛ مرجىء فهو شرائاع، والعمال
زعم ومن ؛ مرجىء فهو اليمان في السإتثناء ير لم ومن ؛ المرجئة بقول قال
المعرفللة : أن زعللم ومللن ؛ مرجىء فهو والملئاكة، جبريل كإيمان إيمانه : أن
. مرجىء فهو بها يتكلم لم إنو ب،القل في تقع
ومللره، وحلللوه اطنه،وبلل وظللاهره وكللثيره، وقليللله وشللره، : خيللره قللدروال

قضللاء وجللل، عللز الللله مللن وآخللره وأوللله وسإيئه، وحسنه ومكروه، ومحبوبه
ًا عباده، على قضاه ول الللله، مشلليئة منهللم واحللد يعللدو ل م،هللعلي قدره وقدر

؛ عليهم قدر فيما واقعون له، خلقهم ام إلى صائارون كلهم بل قضاؤه، يجاوزه
. شأنه وعز ثناؤه جل منه عدل وهو

الحللراما، المللال وأكللل النفللس، وقتللل الخمللر، وشللرب والسللرقة، ا،والزنلل
لحللد يكون نأ غير من الله، من وقدر الله بقضاء : كلها والمعاصي والشرك،

عمللا ألسلي ( ل خلقلله علللى البالغلة الحجلة لله بل حجة، الله على الخلق من
].23) [ النبياء: يسألون وهم يفعل
 - من علم قد ؛ همن بمشيئة خلقه في ماض الله موعل
تقللوما أن إلى وتعالى تبارك الله عصى لدن من غيره، ومن إبليس)لل 347(ص

لها، وخلقهم الطاعة، أهل من الطاعة وعلم ؛ لها وخلقهم - المعصية، الساعة
الللله قدر منهم أحد يعدو ل عليه، قضي ام إلى وسإائار له، خلق لما يعمل فكل

. يريد لما الفعال والله ومشيئته،
الخيللر وتكللبروا، عصللوه، الللذين لعبللاده، شللاء سإللبحانه الللله : أن زعللم ومللن

مشيئتهم، على عملواف والمعصية، الشر لنفسهم شاؤوا العباد وأن والطاعة،
الللله على افتراء يأو ؛ تعالى الله مشيئة من أغلب العباد مشيئة أن زعم فقد
؟ هذا من أكبر
الزنللا، مللن حملللت المرأة، هذه يتأرأ له قيل بقدره، ليس الزنا أن زعم ومن

؟ علمه سإابق في مضي وهل ؟ الولد هذا يخلق أن الله شاء هل بولد، وجاءت
ًا الله مع : أن زعم دقف ؛ : ل قال فإن ًا الشرك وهذا ؛ خالق . صراح
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ول بقضاء، ليس الحراما، المال وأكل الخمر، برشو السرقة، : أن زعم ومن
صللريح وهللذا غيللره، رزق يأكل أن على قادر نساالن هذا : أن زعم فقد ؛ قدر
. أكله الذي الوجه من يأكله أن الله قضى الذي رزقه أكل بل المجوسإية، قول
: أن زعللم فقللد وجللل، عللز الللله مللن بقللدر ليللس النفس قتل : أن زعم ومن

عللز الللله بقضللاء ذألك ؟! بل هذا من أوضح كفر وأي أجله، يرغب مات المقتول
 يف منه عدل وذألك وجل،
العللدل وهللو فيهللم، علملله سإابق من جرى وما فيه، وتدبيره خلقه)لل 348(ص

والمشلليئة بالقللدر إقللرارلا لزملله بللالعلم، أقللر ومن يريد، ما يفعل الذي الحق
. والقمأة الصغر على

ه، للذنب النلار، فلي : أنله ةللبالق أهل من أحد على نشهد ول لكلبيرة ول عمل
ول الشللهادة بنللص ول حللديث، في جاء ماك حديث، ذألك في يكون أن إل أتاها،
ذألللك فللي يكللون أن إل أتللاه، بخيللر ول عمللله بصللالح الجنة في أنه لحد نشهد

. الشهادة بنص ول روي ما على جاء امك حديث،
أن النللاس مللن لحللد وليللس ان،نللثا النللاس مللن بقي ما قريش، في خلفةوال

والجهللاد الساعة، قياما إلى هاب لغيرهم نقر ول عليهم، يخرج ول فيها، ينازعهم
؛ عللادل عللدل ول جللائار، جور يبطله ول فجروا، أو بروا ، الئامة مع قائام، ماض

ً بررة يكونوا لم وإن السلطين، من والحج عيدان،لوا والجمعة، أتقيللاء، عللدول
أو فيهللا، عللدلوا إليهم والغنائام، والفيء، والعشار، والخراج، ،دقاتالص ودفع
ًا تنللزع ل أمركللم، وجل عز الله وله لمن نقيادلوا ؛ جاروا ول طللاعته، مللن يللد
ًا لللك الللله يجعللل حللتى بسلليف، عليلله تخرج ًا فرجلل علللى تخللرج الو ؛ ومخرجلل

مخللالف تدعمب فهو ذألك فعل فمن بيعته، تنكث ول وتطيع، وتسمع ؛ السلطان
أن لللك فليللس معصللية، لللله فيلله بللأمر السلللطان أمرك وإن للجماعة مفارق

: الفتنللة في والمساك حقه، تمنعه ول عليه، تخرج أن لك وليس البتة، هيعتط
 فإن ؛ لزومها واجب ماضية، سإنة
لسان، ول بيد الفتنة على تعن ول دينك، دون نفسك فقدما ابتليت،) 349(ص

فل القبلة، أهل عن . والكف المعين والله وهواك، نكاسلو يدك، اكفف ولكن
ًا تكفر حللديث، ذألللك في يكون أن إل بعمل، السإلما من خرجهت ول منهم، أحد
مللن كفللر نحللو روي : كمللا أنلله ونعلللم ونقبللله، فنصللدقه روي ومللا ؛ جللاء كما

بدعللة، يبتللدع أو ذألللك، أشللبه ومللا الخمللر، وشللرب الصلة، ترك نحو ستحل،ي
. تجاوزه ول ذألك فاتبع ؛ السإلما من والخروج الكفر، إلى هاصاحب ينسب

الكللاذأبين أكللذب وهللو ؛ ارتيللاب ول ذألللك، فللي لشللك : خارج الالدج أعوروال
النللار، نوعلل الجنللة، وعن ربه، وعن دينه، عن العبد يسئل حق، القبر، وعذاب
. الثبات الله نسأل القبر، فتانا وهما ؛ حق ونكير، ومنكر

نجللوما علدد وآنيتلله أمته ترده حوض حق، وسإلم عليه الله صلى دمحم ضوحو
ويمللر جهنللم، سإللواء علللى يوضللع حللق، والصراط، ؛ منه هاب يشربون السماء،
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الحسللنات بلله تللوزن حللق، والميللزان، ؛ ذألللك وراء مللن والجنللة عليلله، النللاس
. توزن أن الله شاء كما يئات،سوال
أخللرى فيلله ينفللخ ثللم ،قالخللل فيمللوت إسإللرافيل، فيلله ينفللخ حللق، صللور،وال

والجنللة اب،عقوال والثواب القضاء، وفصل للحساب العالمين، لرب فيقومون
. والنار

 سإبق كما العباد، أعمال منه : يستنسخ المحفوظ لوحوال
كللل مقللادير به الله كتب حق، والقلم، ؛ والقضاء المقادير من فيه)لل 350(ص

. الذكر في وأحصاه شيء،
النللار، إلللى يصلليرون فل قللوما، فللي قللوما يشللفع ق،ح ،القيامة يوما شفاعةوال

مللن يخرجهللم ثللم الللله، شللاء ما فيها ولبثوا وادخل بعدما النار من قوما ويخرج
ًا، فيها يخلدون وقوما النار، والكفللر والجحللود، والتكذيب الشرك، أهل وهم أبد
. وجل عز بالله
فيهللا، امللو الجنللة خلقللت وقللد والنللار، الجنللة بيللن القيامللة يللوما الموت بحويذ

ول نيللان،تف ل لهما، الخلق وخلق وجل، عز الله خلقهما فيها، وما النار وخلقت
ًا فيهما ما يفنى . أبد
) [ وجهه إل هالك شيء : ( كل وجل عز الله بقول زنديق أو مبتدع، احتج فإن

القرآن؟ متشابه من هذا ونحو] 88القصص:
الللله خلقهمللا والنار، والجنة ،كالواله الفناء عليه الله كتب شيء : كل له قيل

: ل العيللن والحللور ؛ الللدنيا من ل ة،خرال من وهما للهلك، ول للفناء، ل للبقاء
ًا، ول النفخلة، عنلد ول السلاعة، قياما عند يمتن ه لن أبلد ل للبقلاء خلقهلن الل

عللن ضللال مبتللدع فهللو ذألك، خلف قال فمن الموت، عليهن يكتب ول فناء،لل
. يلالسب سإواء

ملن أسإلفل بعضلها أرضلين وسإلبع بعلض، فلوق بعضلها سإماوات، سإبع قوخل
 الدنيا، والسماء العليا، الرض نوبي بعض،

مسلليرة سإللماء إلللى سإللماء كللل وبيللن عللاما، خمسللمائاة مسلليرة)لل 351(ص
فللوق الرحمللن وعللرش العليللا، السللابعة ماءسللال فوق والماء عاما، خمسمائاة

. قدميه موضع سإيركلوا العرش، على وجل عز والله الماء،
الللثرى، تحللت ماو بينهما، وما الرضين، في وما السماوات، في : ما يعلم وهو
نبللات، وكللل زرع، وكللل وشللجرة، شللعرة، كللل ومنبللت البحللر، مقللر فللي وما

ومثاقيل ؛ والتراب والحصا، ،لالرم وعدد كلمة، كل وعدد ورقة، كل ومسقط
ول شلليء، كللل ويعلللم ؛ فاسإهمنأو وكلمهم، وآثارهم، العباد، وأعمال الجبال،
ودونلله السللابعة، اءسمال فوق العرش، على وهو ؛ ذألك من شيء عليه يخفى
. به أعلم هو وما وظلمة، نور، من وحجب نار، من حجب

حبللل مللن إليلله أقللرب ونحللن : ( تعالى الله بقول مخالف أو مبتدع، احتج فإن
ول رابعهللم هللو إل ةثللثل نجللوى مللن يكللون : ( مللا ] وبقللوله16) [ ق: الوريللد
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[ المجادلة ) الية واكان أينما معهم : ( وهو قوله ) إلى سإادسإهم هو إل خمسة
.  ؟ القرآن متشابه من هذا ] ونحو7: 

السللماء وقفلل العللرش، علللى وجللل عز الله لن العلم، بذلك يعني : إنما فقل
ولللله كللان،م هعلم من يخلوا ل خلقه، من بائان وهو ذألك، يعلم العليا، السابعة

،عرشلله على مستو وجل عز والله ؛ يحملونه حملة وللعرش عرش، وجل عز
. حد له وليس
يجهل، ل عليم، ؛ يرتاب ل بصير، يشك، ل : سإميع، وجل عز والله) 352( ص
.  يغفل ل قريب، ؛ يسهو ول ينسى، ل يظ،فح يجعل ل حليم، يبخل، ل جواد

ويرضللى ويبغللض، ويكللره، ويحللب، رح،فلليو ويضحك، ويبسط، وينظر، لم،يتك
ليلللة، كللل وينللزل ويمنللع، ،ويعطي ويغفر، ويعفو، ويرحم، ويسخط، ويغضب،

) البصللير السللميع وهللو شلليء كمثللله ( ليللس شللاء كيللف الللدنيا السللماء إلى
كيف يقلبها الرحمن، أصابع من أصبعين بين:  العباد ] وقلوب11:  [ الشورى

والرض، والسللماوات، ؛ صللورته علللى بيللده آدما وخلق ؛ أراد ما ويوعيها شاء،
ًا ويخرج ؛ فتنزوي ؛ لنارا في قدمه ويضع ؛ كفه في القيامة يوما النللار من قوم
وتعللرض لهللم، ويتجلللى فيكرمهللم، يرونه، الجنة، أهل وجهه إلى وينظر ؛ بيده
وجللل عز غيره، ذألك يلي ول بنفسه، حسابهم ويتولى القيامة، يوما بادعال عليه

.
القللرآن أن زعللم فمللن بمخلللوق، ليللس بلله، تكلللم الللذي الللله : كلما نآرقوال

يقل فلم ووقف، الله، كلما القرآن : أن زعم ومن ؛ كافر ،ميجه فهو مخلوق،
وتلوتنللا ؛ ألفاظنللا : أن زعم ومن ؛ الول القول من أخبث فهو بمخلوق، ليس

. جهمي فهو الله، كلما والقرآن مخلوقة،
، إليه ] منه164:  ) [ النساء ًاميلتك موسإى الله لم( وك
ًا وجل عز الله يزل ولم ،يده إلى يده، من التوراة، وناوله) 353(ص . متكلم
ًا، ليس ما منامه في صاحبها رأى إذأا حق وهى الله، من رؤياوال فقصللها أضغاث

يحللرف، ولللم الصحيح، تأويلها أصل على العالم فأولها فيها، قدوص عالم على
ًا، النبيللاء من الرؤيا وكانت ؛ حق حينئذ اهتأويل فالرؤيا أجهللل جاهللل فللأي وحيلل

هللذا قللال مللن : أن وبلغني ؛ بشيء ليست أنها ،ويزعم ؤيالرا في يطعن ممن
عليلله هالللل صلللى النللبي عللن روى وقللد الحتلما، من الغتسال يرى ل القول،
الللله من االرؤي : " أن وقال عبده، الرب به يكلم كلما، المؤمن رؤيا أن وسإلم

. "
عللن والكللف كلهللم، وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب محاسإن روذأك

عليلله الللله صلللى النبي أصحاب سإب فمن بينهم شجرت التي مساويهم، كرذأ
عللاب أو بغيبتهللم، عللرض أو عليهللم، طعن أو تنقصه، أو منهم، واحدا أو وسإلم
ًا بللل عللدل، ول افرصلل منلله الله يقبل ل خبيث، رافضى، مبتدع، فهو منهم، أحد

. فضيلة آثارهمب والخذ وسإيلة، بهم والقتداء قربة، لهم والدعاء سإنة، حبهم
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؛ بكللر أبللي بعللد وعمر ؛ بكر أبو وسإلم عليه الله صلى النبي بعد المة ضلوأف
خلفللاء وهللم ؛ عثمللان علللى قللوما ووقف مان،ثع بعد وعلي عمر، بعد وعثمان

. مهتدون راشدون،
ل الناس، خير الربعة، هؤلء بعد وسإلم عليه الله صلى هلال رسإول أصحاب ثم

ًاشي يذكر أن لحد يجوز  يطعن ول مساويهم، من ئ
علللى وجللب فقللد ذألك، فعل فمن نقص، ول بعيب، منهم أحد على)لل 354(ص

قبللل تللاب فللإن ويسللتتيبه، يعاقبه بل عنه، يعفو نأ له وليس تأديبه، السلطان
. يرجع أو يتوب، حتى الحبس في وخلده قوبةعلا عليه أعاد يتب لم وإن منه،
الللله صلللى الله رسإول لحديث ونحبهم هاوفضل وسإابقتها حقها للعرب رفونع

"  نفاق اليمان،وبغضهم من العرب "حب وسإلم عليه
يقللرون ول العرب، يحبون ل الذين موالي،لا وأراذأل الشعوبية، بقول نقول ول

المال وطلب والتجارات، المكاسإب، مارح ومن بدعة، قولهم فان بفضل، لهم
عز الله أحلها قد حلل وههاوج من المكاسإب بل وأخطأ، جهل فقد وجهه، من

مللن يبتغللي وعياله، نفسه، على يسعى : أن له ينبغي فالرجل ورسإوله، وجل،
ه عللى كللذأ تلرك فإن ربه، فضل ب ذأللك يلرى ل أن خلالف فقلد حللً، الكس

. والسنة الكتاب،
علن صللحاح وروايلات وسإللنن، وآثلار، وجلل، عللز اللله كتلاب هو مانإ : دينوال

ًا، بعضها ويصدق المعروفة، القوية صحيحةال والخبار الثقات؛ ينتهي حتى بعض
ه رسإلول إللى ذألك لم عليله اللله صللى الل ه رضلي وأصلحابه، وسإ عنهلم الل

المعروفيللن، الئامللة مللن بعللدهم ومللن التللابعين، وتللابعي والتللابعين، أجمعين،
ول ببدعللة، يعرفللون ول بالثار، والمتعلقين بالسنة، المتمسكين بهم، دىلمقتا

الللتي القاويللل، : فهللذه قللال أن - إلللى بخلف يرمللون ول بكللذب، ونعنلليط
 السنة أهل مذاهب وصفت،

الللذين العلللم وحملللة الروايللات، ابحوأصلل والثللر، والجماعللة)لل 355( ص
معروفيللن أئاملله وكانوا السنن، مهنم وتعلمنا الحديث، عنهم وأخذنا أدركناهم،

بللدع، أصللحاب يكونوا ولم ،همعن ويؤخذ بهم، يقتدى وأمانة، صدق أهل ثقات،
قبلهللم كللانوا الللذين وعلمللائاهم، أئامتهللم، قللول وهللذا ؛ تخليللط ،ول خلف ول

. وعلموه ،هوتعلمو بذلك، فتمسكوا
ليلة،ج لمسائا عنهما وله وإسإحاق، أحمد، الماما صاحب هو هذا، : حرب قلت
قللدو الطبقة، وهذه الحميدى، الزبير بن الله وعبد منصور، بن سإعيد عن وأخذ
هللؤلء، عللن النقللول تأمللل ومللن عليهللا، واتفللاقهم عنهم، المذاهب هذه حكى

ًا وجده والحديث، السنة، أئامة من أضعافهم وأضعاف حللرب، نقللله لما مطابق
ًا، الكتاب هذا بقدر لكان تتبعناه ولو الرب علو مسألة في منه عناجم وقد مرار

ًا وحللدها، عرشلله، علللى واسإللتوائاه خلقلله، على تعالى فهللذا ً، وسإللطامت سإللفر
ً البشرى لهذه المستحقين مذهب ً قول ًا، وعمل انتهللى التوفيق وبالله واعتقاد
. الله " رحمه الفراح بلد ىإل الرواح " حادي من كلمه
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عليلله الللله وأشهد به، للها نوأدي أعتقده، : الذي حسين بن حسن الشيخ قال
السلللف عليلله درج لذيا الصحيح، المذهب وهو هذا عليه، والواقف وملئاكته،

أله ول سإواه، مما الله إلى وأبرأ التابعون، والخلف الصالحون، عللدة الللله، ّ إل إ
. أجمعين عنهم ورضي وصحبه، محمد، سإيدنا على هالل وصلى للقاه،
علن تعلالى، اللله رحمله بطيلن أبلا لرحملنا دعبلل بلن اللله : عبد الشيخ سإئل

 ؟ ومذهبهم ؟ والخوارج ؟ همهبومذ ؟ والمعتزلة ؟ ومذهبهم ؟ القدرية
: تعالى الله رحمه فأجاب) 356( ص
الظللالمين، علللى إل عللدوان ول نسللتعين، وبلله الرحيللم، الرحمللن الللله بسللم

حديث يف اليمان وسإلم عليه الله صلى النبي فسر والمشركين، كالمبتدعة،
ه،تبللوك وملئاكتلله، بللالله، تللؤمن : " أن فقللال البللاطن، : بالعتقللاد جبرايئللل
إثبلات فلي " والحلاديث وشلره خيلره بالقلدر وتلؤمن ، الخر واليوما ورسإله،

ًا كثيرة القدر :  درجتين على ،هب اليمان يجب الذي والقدر جد
خيللر مللن لعبللاد،ا هيعلملل ما علمه في سإبق تعالى بالله اليمان الولى رجةالد

الجنللة، لأهلل من منهم هو ومن وإيجادهم، خلقهم قبل ومعصية، وطاعة وشر،
قبللل لعمالهم، جزاء والعقاب، الثواب لهم وأعد النار، أهل من منهم هو ومن

تجللري العبللاد أعمللال وأن ؛ وأحصللاه ،عنللده ذألك كتب وأنه ؛ وتكوينهم خلقهم
. وكتابه علمه في سإبق ما على

واليمللان الكفر، من كلها، العباد أفعال خلق الله بأن : اليمان نيةاثلا درجةوال
السللنة أهللل : يثبتهللا الدرجللة فهللذه منهللم، وشللاءها ؛ والعصلليان ةاعلل،والط

العبللاد، أفعللال لللقخي لم الله : إن : يقولون القدرية جميع وينكرها والجماعة،
 ول

وشر، خير من م،هسفأن أفعال يخلقون الذين هم بل منهم، شاءها) 357( ص
الجهنللي، دعبللكم ؛ القدريللة غلة : نفاهللا الولللى والدرجللة ؛ ومعصللية وطاعللة
. هؤلء كفر : على والشافعي أحمد، ونص عبيد، بن وعمرو

إقرارهللم مللع منهللم، أهاشي ولم العباد، أفعال يخلق لم الله : إن قال من اوأم
فللرض الللذي القدر، ةقيفحق ؛ العلماء بين مشهور نزاع تكفيرهم ففي بالعلم،

أن قبللل عللاملون، ادعبللال مللا عالم سإبحانه الله أن نعتقد : أن به اليمان علينا
لللله، مخلوقة وشرها، خيرها العباد أعمال وأن عنده، ذألك كتب وأنه يوجدهم،

: ( كللذلك تعللالى الللله قال يكن، لم يشأ لم وما ناك شاء فما بمشيئته، واقعة
شللاء : ( ولللو تعللالى ]وقال31) [المدثر: شاءي من ويهدى يشاء من الله يضل
]253) [ البقللرة:  اقتتلوا ما الله شاء لو] ( و137:  ) [ النعاما فعلوه ما الله

يحةر: صلل ونحوهللا اليات، ] فهذه107:  ) [ النعاما أشركوا ما الله شاء ( ولو
عن ر: صاد ذألك كل واهتدائاهم، وضللهم وشرها، خيرها العباد، أعمال أن في

. مشيئته
-7: مس) [ الشلل وتقواهللا فجورهللا فألهمها سإواها وما : ( ونفس تعالى لوقا
ًا، خلق النسان : ( إن تعالى وقال ]،8 ًا، الشر مسه إذأا هلوع مسه وإذأا جزوع
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ًا الخير الذي : هو سإبحانه الله أن على ذألك لد] ف21-19:  ) [ المعارج منوع
ًا، ناسنال خلق وأنه تقية، أو فاجرة، جعلها ًا خلقه هلوع : ( وقال بالهلع، متصف

 ومنكم كافر فمنكم خلقكم الذي هو
خلللق تعللالى الللله أن : بيان الية هذه ] ففي2: ) [ التغابن مؤمن)لل 358( ص

- تعللالى الللله - رحملله البخللاري صللنف وقللد وكفره، ،والكافر وإيمانه المؤمن
وفللي ؛ ذألللك علللى اهضللعب أو اليللات، بهللذه واسإللتدل العباد، أفعال خلق كتاب

"  وصنعته صانع كل خلق الله : " أن الحديث
وكتابة إيجادها، قبل الكائانات بجميع سإبحانه، الله علم تقدما لى ع: الدلة اوأم
أن قبللل النللار أهلللو الجنللة، أهللل وبيللان ؛ والشللقاوة : السعادة، ومنها ؛ ذألك

ًا، فكثيرة يوجدهم، ول الرض فللي ةبمصللي من أصاب : ( ما سإبحانه كقوله جد
) يريسلل الللله علللى ذألللك إن نبرأهللا أن قبللل مللن كتللاب فللي إل أنفسللكم فللي

مقللادير كتللب الللله : " إن وسإلللم عليلله الللله صلى النبي ] وقال22: [ الحديد
عرشلله وكان سإنة، ألف ينسبخم والرض، السماوات يخلق أن قبل الخلئاق،

اكتللب، للله فقللال قلللمال هالل خلق ما أول : " إن آخر حديث " وفي الماء على
ًا كللثيرة هللذا يفلل " والحللاديث القيامة يوما إلى كائان هو بما القلم فجرى جللد
: منهم شاءها ول العباد، أفعال يخلق لم الله : بأن قولهم وصفنا الذين فهؤلء

فلي غللوا أخلرى، طائافلة وقابلتهم ؛ المة هذه جوسم هم الذين القدرية، هم
مقهللور مجبللور العبللد : إن فقالوا ؛ : الجبرية نيسمو الذين وهم القدر، إثبات
الللذي الشللجرة، كغصللن هو بل ؛ اختيار ول فيه، هل قدرة ل منه، يصدر ما على

دالعبللا أفعللال بللأن : اليمللان والجماعة السنة أهل عليه والذي ؛ الريح تحركه
 عن صادرة لله، مخلوقة

ترتللب فلللذا ،مهرباختيللا لهللم وكسللب لهللم، أفعال : وهي مشيئته)لل 359(ص
. والعقاب الثواب، عليها

الخلل ترجللم ولهللذا القللدر، فللي هملخوض قدرية، الجبرية : يسمون سلفوال
العبللاد جللبر الللله إن وقللولهم القدريللة، على : الرد " فقال " السنة كتاب في

الجبر عن والوزاعي الزبيدي، : سإألت قال بقية، عن روى مث المعاصي، على
؛ يعضللل أو يجللبر، أن مللن أعظللم وقللدرته أعظللم الللله رمأ:  الزبيدي فقال ؟

: مللا الوزاعللي وقال أوجب، ما على عبده جبلوي ويخلق ويقدر، يقضي ولكن
ً للجبر أعرف القضللاء ولكن ذألك أقول أن فأهاب السنة، ول القرآن، من أصل

. والحديث القرآن من يعرف فهذا والخلق والجبلة لقدراو
ذأكرهمللا اللللذان الجوابللان، : فهللذان اللله رحملله مية،يت ابن السإلما شيخ قال

الزبيللدي، أمللا الجوبللة، أحسللن : مللن التللابعين عابت عصر في المامان، هذان
اكملل رضللاه، بغيللر النسللان إلللزاما اللغة في الجبر لن وذألك ؛ تقدما : ما فقال
ذأامللا الللولي عضلللها وإذأا ؟ ل أما النكللاح علللى المللرأة تجبر هل الفقهاء، يقول

يجعل أن على قادر الله لن يعضل، أو يحبر أن من أعظم : الله فقال ؟ صنعت

154



ًا، بدلعا ًا مختار ًا يفعله، لما راضي ًا مبغض أفعللاله علللى جللبر فل يللتركه، لما تارك
إرادته. عدما أو ،لكراهية يتركه عما عضل ول الختيارية،

 : أراد هنظوأ عنه، الراوي وقال ؛ العباد جبل الثوري سإفيان عن يورو
اهمعلي جبلت : " بل القيس عبد لشج وسإلم عليه الله صلى قوله) 360(ص

: الحلللم، يعنللي ؛ الللله يحبهمللا خلقيللن، علللى جبلنى الذي لله : الحمد " فقال
فقللال العباد، جبر الله : إن يقول ًارجل إن أحمد للماما المروذأي وقال والناة،

) يشللاء مللن ويهللدى يشللاء مللن الله لضي: (  وقال هذا وأنكر هكذا، نقول : ل
] 31:  [ المدثر

: أن يعنللون ؛ المنزلللتين بيللن بللالمنزلتين يقولللون نالللذي : فهم المعتزلة اوأم
اول بمسلللم، هللو فليس ، والسإلما الكفر بين منزلة في يصير الكبيرة مرتكب

،ةبشللفاع منهللا يخللرج لم النار دخل ومن النار، في يخلد : أنه ويقولون ؛ كافر
. غيرها ول
ونلسلل: يج وأصللحابه هللو وكللان عبيللد، بللن : عمرو ذألك عنه أشتهر من لوأو

بالبصرة كانوا وهم المعتزلة : أولئك وغيره قتادة، فيقول ؛ الجماعة معتزلون
ثللم ؛ بالقللدر : التكللذيب ذألللك ىلللإ المعتزلة وضم البصري، الحسن موت بعد

بل : عليم فيقولون ؛ لصفةا ندو السإم فيثبتون الصفات، نفي ذألك إلى ضموا
قدريللة، فهللم ؛ الصللفات رسإللائا وهكللذا بصللر، بل بصللير ؛ سإمع بل سإميع ؛ علم

. النار في الموحدين عصاة وخلود المنزلتين، بين : بالمنزلة وامتازوا جهمية،
قتلوا ذألك، وقبل ؛ عنه الله رضي علي على خرجوا الذين : فهم الخوارج اوأم

ّفللروا ؛ عنه الله رضي عثمان ًا، عثمللان، وك ،ومعاويللة، والزبيللر وطلحللة، وعليلل
. دماءهم تحلوااسإو ومعاوية، علي وطائافتي

الللله صلللى النبي عنه وحذر عنه، نهي الذي : الغلو مذهبهم وأصل)لل 361(ص
ًا وكفللروا ؛ بالصغائار يكفر وبعضهم كبيرة، ارتكب من فكفروا وسإلم عليه عليلل

وأبللي العللاص، بللن : عمللرو حكميللنلا بتحكيللم فكفروهم ذأنب، بغير وأصحابه
. لله إل حكم ل وقالوا ؛ الشعري موسإى
كقوله وذألك ؛ فيها أخطأوا بعمومات بالذنوب : بالتكفير قولهم على لواواسإتد

ًا فيهللا خالللدين مجهنلل نللار للله فللإن ورسإللوله الله يعص : ( ومن سإبحانه ) أبللد
ًا هلخدي حدوده ويتعد ورسإوله الله يعص ] ( ومن23:  [ الجن ًا نار ) فيها خالد

ًا يقتل : ( ومن  ] وقوله14:  [ النساء ًا جهنم فجزاؤه ًمتعمدا مؤمن فيهللا خالد
. اليات من ذألك  ] وغير93:  [ النساء ) الية

ماتوا إذأا النار في يخلدون ل رالكبائا أصحاب : أن والجماعة السنة أهل معوأج
بللذلك تللواترت كمللا منهللا، يخرج هببذن منهم النار دخل من وأن ؛ التوحيد على

.  وسإلم عليه الله صلي النبي عن الحاديث
ًا ونحوهم والسارق، والقاذأف، الخمر وشارب الزاني، كان : فلو ًوأيضا : كفار

؛ المرتللدين فللي الللله مكللح هللو الذي القتل، الدنيا في حكمهم لكان مرتدين،
وعلللى القطع،بلل قالسللار وعلللى الجلللد، البكللر الزانللي علللى الللله حكللم فلما
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بهللذه رواكفللي لللم : أنهللم بللذلك فيهم الله حكم دلنا بالجلد، والقاذأف الشارب
. الخوارج تزعمه كما الذنوب،

أصللحاب وكّفللروا بالللذنوب التكفيللر أصله أن مذهبهم، عرفت فإذأا)لل 362(ص
! الللله إلى بذلك متقربين قتلهم، واسإتحلوا وسإلم، عليه الله يلص الله رسإول

: زعمهللم فللي الزمنللة، هذه أهل من كثير : ضلل لك تبين لك،ذأ كل تبين فإذأا
ومللذهبهم خللوارج، - وأتبللاعه الللله - رحملله الوهللاب عبللد نب محمد الشيخ أن

هلللال صلى الله رسإول أصحاب جميع يوالون لنههم ؛ الخوارج لمذهب مخالف
ويللدعون إتبللاعهم، ويوجبللون بعدهم، من على فضلهم ويعتقدون وسإلم، عليه

ًا تنقص أو فيهم، قدح من يضللونو م،له ّفللرون ول منهللم أحد ول بالللذنوب، يك
ّفلرون ،إنمللا السإللما مللن صلحابهاأ يخرجللون حّسلن أو بللالله، أشللرك مللن يك

هللؤلء علللجي فكيللف ،والجمللاع، والسنة بالكتاب، : كافر والمشرك ؛ الشرك
؟! . أولئك مثل
بمللذهب : جاهللل ذألللك يقول وأ ؛ للعامة التنفير يقصد : معاند ذألك يقول ماوإن

ًا ويقول الخوارج، ًا : أن قدرنا ولو ؛ تقليد علللى وجسرة جراءة، منه قعي إنسان
ينسب وإنما الطائافة، جميع إلى ينسب : أن يجوز فل ؛ منه جهل الكفر، إطلق
وأمللا للمنصللف ظللاهر أمللر وهللذا بعللده، وعلمللاؤهم يخهم،شلل يقللوله ما إليهم

.  فيه حيلة فل المتعصب، المعاند
ارالمصلل أهللل أكللثر : أن فللاعلم عنهللا، المسللؤول : الفرق مذاهب عرفت إذأا

لبعللض : موافللق وتعللالى سإبحانه الرب صفات في ومذهبهم : أشعرية، اليوما
 ؛ الجهمية المعتزلة عليه ما

والعلللم، الحياة، فيثبتون بعض، دون الصفات، بعض نو: يثبت فيهم)لل 363(ص
الصللفات، هللذه سإللوى ما وينفون والكلما والبصر، ،عموالس والرادة والقدرة،
. الباطل بالتأويل

: الحقيقللة فللي فهللم السللنة، لهللل موافقللة الكلما، صفة أثبتوا إن و: أنهم مع
القللرآن : حللروف نويقولو فقط، : المعنى هو عندهم، الكلما لن ؛ لها نافون

نفس هو ذاه:  ةالجهمي لهم فقالت ؛ صوت ول بحرف، الله يتكلم لم مخلوقة،
ومللذهب ؛ ىالمعنلل ل : الحللروف، المللراد لن ؛ مخلللوق الللله كلما : إن قولنللا

ومعللانيه، حروفه بالقرآن تكلم وأنه مخلوق، غير الله كلما : أن قاطبة السلف
. اءش من يسمعه بصوت يتكلم سإبحانه وأنه
عرشلله، علللى واسإللتوائاه سإللماواته، فللوق الللرب علللو يثبتللون : ل أشللعريةوال
ًا، العرش على والسإتواء العلو، صفقة أثبت : من عونمسيو ًا : مجسم مشللبه
السإللتواء العلو صفة يثبون فانهم والجماعة السنة، أهل عليه ما افخل وهذا ؛

وسإلللم عليلله للللها صلى رسإوله به ووصفه نفسه، عن بذلك سإبحانه أخبر كما
صللفة تيثبلل لللم مللن بكفر السلف من كثير وصّرح تعطيل، ول تكيف، غير من

يللةالجهم لكللن الصللفة هللذه فللي الجهميللة وافقوا والشاعرة والسإتواء، العلو
 سإبحانه : إنه يقولون
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مللا علللى فهللو مكان، ول : كان يقولون والشعرية، والحلولية، ؛ مكان كل في
 المكان يخلق أن قبل كان،
فللي ربهللم المللؤمنين رؤية في السنة، أهل : يوافقون والشعرية)لل 364( ص

قلللب فللي الللله، يخلقلله علللم زيللادة هو : إنما الرؤية معنى يقولون، ثم ة،نجلا
ًا حقيقة بالبصر، رؤية ل ببصره، رالناظ الللتي للرؤية، : نافون بذلك فهم ؛ عيان

. وسإلم عليه الله . صلى بينال عن الحاديث بها وتواترت القرآن، عليها دل
أعمللال فيلله يللدخلون الو التصللديق، مجللرد اليمللان : أن الشللاعرة هبومللذ

ل المجللاز، عللىف إيمانلا الحلاديث فلي العمال سإميت : وإن قالوا ؛ الجوارح
. الحقيقة

باللسللان، وقللول بللالقلب، تصديق اليمان : إن والجماعة السنة أهل هبومذ
. اليمان عن العمل أخرج : من العلماء من جماعة كفر وقد بالجوارح، وعمل

سإبحانه، الرب صفات نفي من الشاعرة، مذهب نم ،ذأكرنا : ما تحققت افإذأ
وإن صللوت، ول بحللرف يتكلللم لللم الللله إن:  نويقولللو ذأكرنا، التي السبع غير

وأن واحللد، معنللى سإبحانه الرب كلما : أن ويزعمون مخلوقة، القرآن حروف
فهلو بالعربيلة، عنله علبر : إن لكلن ؛ والنجيل التوراة نفس هو ،نالقرآ نفس
فهللو بالسللريانية، عنلله عللبر وإن تللوراة، فهللو بالعبرانيللة، عنلله عللبر وان قرآن

: عرفللت ذألللك عرفللت . إذأا بأبصارهم ربهم الجنة أهل رؤية ونيثبت ول إنجيل،
بعلض فللي السللفاريني ذأكللره كمللا السللنة، أهللل مللن الشعرية جعل من خطأ

 أن ويمكن كلمه،
النللاس، كللثرأ مااليللو لنهلم لهلم، : مداراة السنة أهل في أدخلهم)لل 365( ص

هللم املل بعللض فللي الحنابلللة، من المتأخرين بعض دخل قد أنه مع لهم، والمر
. عليه
ًا لوسإئ حللي وسإلللم عليه الله صلى النبي هل بطين، أبا الله عبد : الشيخ أيض
؟ قبره في
أعلللى النبيللاء أن شللك ول الشللهداء، بحياة أخبر تعالىو سإبحانه : الله ابفأج

: نلرى ونحلن ؛ قبلورهم فلي أحيلاء وأنهلم ؛ بهلذا قحللوأ الشلهداء، ملن رتبلة
ًا، الشهداء ربهللم عنللد : ( أحيللاء هللم ذألللك ومللع ؛ لسللباعا أكلتهللم وربمللا رميم
بهللم يلحقللوا لم بالذين ويستبشرون فضله من الله آتاهم بما فرحين يرزقون،

أعلللم الللله برزخيللة، حيللاة ] فحيللاتهم170-169: عمللران ) [آل هللمفخل مللن
. بحقيقتها

فللي شللك ومللن والسللنة، القللرآن بنص مات قد وسإلم عليه الله صلى يبلنوا
ًا الناس من وكثير ،كافر فهو موته صلللى أنلله يللدعون الزمنة هذه في خصوص
غلللط ذاهو أصحابه، بين الرض وجه على كان لما كحياته حي وسإلم عليه الله

. ميت بأنه أخبر سإبحانه الله فإن عظيم،
قللاما وقللد ؟ مللوته قبل كان كما ؟ قبره في لنا هثعاب : أنه صحيح أثر جاء وهل

: ( لمن وتعالى سإبحانه الله يقول حين حي، أحد ىيبق ل : أنه القاطع البرهان
157



فللي بعثه ،ثم مات قد وسإلم عليه الله صلى ] فيكون16) [غافر: اليوما الملك
 بكر أبو قال وقد ؛ موتتان موتات! ولغيره ثلث له فيكون مات، ثم قبره،

عليللك كتبت التي الموتة أما موته، بعد جاءه . لما عنه الله رضي)لل 366(ص 
: ( ل الجنللة أهللل عللن سإللبحانه وقال ؛ موتتين عليك الله يجمع ولن ،هامت فقد

فللي كانت : التي يعني ]56: الولى) [الدخان الموتة إل الموت فيها يذوقون
الموتللة بعد ثانية، موته مات قد وسإلم عليه الله صلى الرسإول أفيكون الدنيا،
؟ الولى

ًاوأي ًا، قبره في كان : لو ض أصللحابه لسللأله الرض، ظهللر ىعللل حيللاته مثل حي
رسإللول سإللألت أني وددت : ثلث عنه الله رضي عمر قال ؛ عليهم أشكل عما
جللاء فهل ؛ الربللا من وأبواب والكللة، الجد، عنهن، وسإلم عليه الله صلى الله
. به يستسقي قبره إلى يجيء ولم باس،علاب واسإتسقى ؟ قبره إلى
وللم العظيللم، الختلف مللن لموسإلل عليله اللله صللى بعلده صار : ما لوماومع

وفللي ؛ فيلله اختلفللوا عمللا يسللأله وسإلللم عليلله الله صلى قبره إلى أحد يجيء
حللتى روحللي علللي الللله رد إل علي يسلم مسلم من ام: "  المشهور الحديث

ليسللت وسإلللم عليلله الللله صلللى روحه أن على لدي:  " فهذا السلما عليه أرد
ًا ليس ه،زائار الميت ومعرفة ؛ قبره في دائامة وسإلم عليه الله صلى به مختص

.
كتللاب فللي يقللرؤون مللوته، قبللل كحيللاته قبره، في حياته : أن يظنون ذينوال

ًا، الماما : أن عندهم المشهورة الحكاية ره،يوغ الشفاء، للمنصللور، قللال مالك
فلي صلوتك ترفلع : ل وسإللم عليله الله صلى النبي مسجد في هتوص رفع لما

ًا، حرمته فإن وسإلم عليه للها صلى الله رسإول مسجد ًا كحرمته ميت وقللد ؛ حي
ً النونية - في الله - رحمه القيم ابن عقد دعوى،لللا هللذه ادعى من على فصل

. الله رحمه وأجاد
؛ أصللل للله " ليللس هللاباب وعلي العلم مدينة : " أنا الذي والحديث)لل 367(ص
" فهللو موسإى نم هارون بمنزلة مني : " أنت عنه الله رضي لعلي قوله وأما

لغللزوة تجهللز لمللا وسإلللم عليلله الللله صلى النبي : أن وسإببه ؛ صحيح : حديث
رسإللول يللا علللي فقللال أهللله، على لفهخواسإت الغزو، في لعلي يأذأن لم تبوك،

:" أمللا وسإلللم عليلله الللله صلللى قللالف ؟ والصللبيان النساء، مع : تخلفني الله
إلللى : يشللير العلماء لقا " ؟ موسإى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى

]142) [ العللراف: قللومي فللي اخلفنللي هللارون لخيلله موسإللى ( وقال قوله
ًا وسإلم هعلي الله صلى : اسإتخلفه فالمراد . غزوه سإفر في أهله على علي

القيامللة، يوما للمشركين يشفع وسإلم هيعل الله صلى النبي : إن قال من اوأم
هريللرة أبللو سإللأله لمللا وسإلللم، يللهعل الللله صلى النبي : قول يرده كذب، فهذا

ل قال : " من قال ؟ الله رسإول يا بشفاعتك الناس أحق : من عنه الله رضي
أله لهللل وسإلللم عليلله الللله صلللى " فشللفاعته الله وجه بذلك يبتغي الله، ّ إل إ

دعللوتي اختبللأت : " إنللي وسإلم عليه الله صلى وقال ؛ ينمشركلل ل التوحيد،
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ل مللات مللن تعللالى، الللله شللاء إن نائالللة فهللي أمتي، نم الكبائار لهل شفاعة
ًا بالله يشرك " . شيئ

ًا لوسإئ وللم الفلترات، زملن يفل ملات ملن حكلم ما تعالى، الله : رحمه أيض
؟ الدعوة تبلغه
الللله رسإللول دعللوة تبلغه ولم ،تاالفتر زمن في مات من حكم : وأما ابفأج

 مواسإ به، أعلم سإبحانه فالله وسإلم عليه الله صلى
: خطبللة في أحمد الماما قال كما أمة، دون بأمة يختص ل الفترة،)لل 368(ص
مللن فللترة زمللان كللل في جعل الذي لله الحمد ؛ والجهمية الزنادقة على الرد

؛ عنلله الللله رضللي عمر نع:  اللفظ هذا ويروى ؛ العلم أهل من بقايا الرسإل،
: المسللألة فللي فوالخل ؛ بلله مكلفيللن : لسللنا الفللترة أهللل حكم في والكلما
. معروف

منهللم بلللغ مللن وكللذا المشللركين، أطفللال حكم على الفروع، في تكلم ماول 
ه للم ملن:  مثلهلا : ويتلوجه قال مجنونا، وفلى ؛ شليخنا وقلاله ؛ اللدعوة تبلغ
ًا، : يعلاقب حامللد ابن عن وذأكر ؛ بيعاق : ل أصحابنا : عن الفنون إلللى مطلقلل

حللتى معللذبين كنللا : ( ومللا تعللالى قوله يف يعلى، أبو القاضي : وقال قال أن
تجللب ل الللله معرفللة : أن على دليل هذا  ] في15:  ) [ السإراء رسإول نبعث
ذألللك، قبللل النسللان مات لو وأنه الرسإل، بعثة وهو بالشرع، تجب نماإو عقلً،

. انتهى بالنار، هعلي يقطع لم
: عشللر الرابعللة ةالطبقلل ؛ المكلفيللن طبقات : في الله رحمه القيم ابن لوقا

؛ أصللناف : وهللؤلء قللال إيمللان، ول كفللر، ول معصللية، ول لهللم، طاعة ل قوما
الللذي : المجنون ومنهم ؛ بخبر لها سإمع ول ل،ابح الدعوة تبلغه لم : من منهم

ًا شلليئا يسللمع ل لللذيا م: الصلل ومنهللم شلليئا؛ يعقللل ل أطفللال ومنهللم أبللد
هللذه حكللم فللي المللة فللاختلفت يئاش يميزوا أن قبل ماتوا الذين المشركين،

ًا الطبقة  وذأكر كثيرا، اختلف
واحتج القيامة يوما يكلفون : أنهم شيخه اختاره ما واختار القوال،) 369( ص

: " قلال ا،عللوفمر سإلريع، بلن السإلود علن مسنده، في أحمد الماما رواه بما
ما،هللر ورجللل أحمللق، ورجللل يسمع، ل أصم رجل القيامة، يوما يحتجون أربعة
مللا وأنللا السإلللما، جللاء لقللد : رب فيقللول الصم، أما ؛ الفترة في مات ورجل
يرملونني والصلبيان السإللما، ءاج لقد : رب فيقول الحمق، وأما شيئا، أسإمع
مللات الللذي وأما ؛ أعقل وما امالسإلا جاء لقد : رب فيقول الهرما وأما ؛ بالبعر

ليطيعنلله، مللواثيقهم خللذيأف ؛ رسإللول مللن أتللاني مللا : رب فيقول الفترة، في
ً إليهم فيرسإل لكانت دخلوها لو بيده، نفسي فوالذي النار، ادخلوا : أن رسإول
ًا عليهم : " آخللره في وزاد بمثله، هريرة أبى حديث من رواه " ثم ًوسإلما برد
 " انتهى يهاإل در يدخلها لم ومن
ً بعثن حتى معذبين كنا : ( وما تعالى قوله تفسير عند كثير ابن روذأك ) رسإللول

الولللدان، مسللألة وهللي فيها، الئامة اختلف مسألة : وهذه ] قال15[السإراء:
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والخللرف، والصم، : المجنون، وكذلك ؛ فارك وآباؤهم صغار، وهم ماتوا الذين
أذأكرهلا : أنلا أحلاديث شلأنهم فلي روى دقو ؛ الفترة في مات ومن والحمق،

بالحللديث افتتحهللا أحاديث، شرة: ع المسألة في ذأكر ثم ؛ وتوفيقه الله بعون
. الخلف إلى أشار ثم ؛ ذأكرناه الذي
القيامللة، يوما متحنوني:  أنهم إلى ذأهب من العلماء : ومن قال ثم)لل 370(ص
النللار، لخللد عصللى ومللن فيلله، الللله علللم وانكشللف الجنللة، دخللل أطاع فمن

هبلل صللّرحت وقللد ؛ الدلللة بيللن : يجمللع القللول وهللذا ؛ فيه الله علم وانكشف
: حكلاه القلول وهلذا ؛ لبعلض بعضها الشاهد المتعاضدة، المتقدمة، الحاديث

ّد ثم السنة، أهل عن الشعري، ليسللت الخللرة : بللأن ذألللك عارض من قول ر
دلئال إلى يحتاج مسألة،ال ههذ في الكلما كان : ولما قال أن إلى تكليف، بدار

فيها الكلما العلماء من ةجماع : كره عنده علم ل من فيها يتكلم وقد صحيحة،
. وغيرهم محمد، بن والقاسإم الحنفية، وابن عباس، ابن عن ذألك روى ؛

فأمللا ؛ المشللركين بللأولد مخصللوص الولللدان، يف الخلف : أن : وليعلم قال
يعلللى أبو القاضي حكاه العلماء، بين لفخ افل والمؤمنين، المسلمين، ولدان

فأمللا الجنة، أهل من أنهم فيهم يختلف ا: ل قال أنه أحمد، الماما عن الحنبلي،
تحللت كلهللم الولللدان وأن ذألللك، فللي توقفللوا : أنهللم الللبر عبللد ابللن ذأكللره ما

غريللب فهللذا القدر، أبواب في موطئه، في مالك رسإم ما يشبه وهو المشيئة،
ًا . : نحوه التذكرة في رطبيالق وذأكر ؛ جد
ًا لوقا معصلليًة، فعللل مللن علللى ر،كفللال إطلق فيها التي الحاديث : وأما أيض

" كفر المؤمن :" قتال وسإلم عليه الله صلى كقوله
عند : محمول فهذا ذألك، " ونحو نسبه من تبرأ من : " كفر وقوله) 371(ص

ل الللذنوب، هللذه نحللو نأ : على السنة، أهل إجماع مع ؛ التغليظ على العلماء
والفسللق، ظلللم،ال لفللظ وكللذلك ؛ كفللر دون : كفر ويقال ؛ السإلما من تخرج
علللى الجنة تحريم فيها التي والحاديث ؛ فسق دون وفسق ظلم، دون وظلم
السللنة أهللل لجمللاع والتغليللظ، دالتشللدي علللى فهللذا الكبللائار، بعللض فاعللل

ذألللك علللى دلللت كمللا لتوحيللد،ا هلللأ من أحد النار في يبقى ل : أنه والجماعة
. موسإل عليه الله صلى النبي عن المتواترة، الحاديث

أسإ ًا ئلو : أمللا الحمويللة مؤلللف قللول معنى ما بطين، أبا الله عبد : الشيخ أيض
وافقللوه الللذين أو لظللواهر،ا إقامللة عللن وعجللزوا ببللواطنهم، وافقللوه الللذين

ًا وهقللفاو الللذين أو البللواطن، تحقيللق عن وعجزوا بظواهرهم، ًا ظللاهر وباطنلل
ًا همفي يعتقدوا أن سإنته، عن للمنحرفين فلبد المكان، بحسب يللذمونهم نقص

: مللن الرافضللي كقللول صللدقها، اعتقدوا وإن مكذوبة، بأسإماء ويسمونهم به،
ًاع أبغض فقد وعمر، بكر أبا يبغض لم . لي

ّنة، : أن ذألك قبل ذأكر : لما ابفأج صلللى هلللال رسإللول عليه كان : ما هي الس
ًا، وسإلم عليه الله ًا، اعتقاد ً وقولً، واقتصاد علللى للله ينالتللابع ذأكللر ثم ؛ وعمل

ًا والممات، المحيا في به، الناس : أولى هم الذين بصيرة، ًا باطن ثللم ؛ وظللاهر
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الذين فهم الظواهر إقامة عن وعجزوا هم،نببواط وافقوه : الذين الفريق ذأكر
ًا وافقوه  كالدعوة والعمل، قول،ال ةإقام عن وعجزوا اعتقاد

عللن وعجللزوا ر،الظللواه فللي وافقللوه وطائافللة، سإبحانه، الله إلى)لل 372(ص
بقلللوبهم، والباطللل الحللق بيللن الفرق من عليه، هي ما على البواطن، تحقيق
ًا وافقوه وفريق ؛ الوجه هذا من نقص ففيهم ًا، ظاهر المكللان، بحسللب وباطن
ًا ة،ريصب على له التابعين الولين، دون لكنهم ًا، اعتقاد ً واقتصللاد ً قللول ؛ وعمل
. أعلم والله
أسإ النللاس يحشللر الحاشللر : " وأنا وسإلم عليه الله لىص قوله معنى، عن ئلو

 " ؟ عقبي : " على لفظ وفي " ؟ قدمي على
الحاشللر، منهللا وذأكللر أسإماء، خمسة لي وسإلم عليه الله صلى : قوله ابفأج

علللى اليللاء، : بتخفيف " روي ميدق " : قوله قدمي، على الناس يحشر الذي
أثللري : علللى عقبي" أي : " على يةروا وفي ؛ التثنية على وتشديدها الفراد،
أو خلفلله، وهم : يقدمهم معناه وقيل ؛ بعده نبي ل إذأ ورسإالتي، نبوتي، وزمان

: " هللو و" العللاقب الرض عنلله تنشللق مللن أول لنلله المحشر، يف أثره على
: معناه وقيل لولده، الرجل : عقب ومنه الخير، في لهقب نكا من يخلف الذي
. : آخرهم أي النبياء، عقب فهو ، الخر هو العقب نل نبي بعده ليس لنه

نعلل تعللالى، الله رحمه حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف : عبد الشيخ سإئل
والثللواب، الجللر للله الللله أجللزل الوهاب، عبد بن : محمد السإلما شيخ عقيدة

؟ إليه يدعو ما يقةقحو
: نصه : بما فأجاب) 373(ص
 الرحيم الرحمن الله بسم

شللرور مللن بللالله ونعوذأ إليه، ونتوب ونستغفره، ونستعينه، نحمده، لله دمحال
. له هادي فل يضلل ومن ،له مضل فل الله يهد من أعمالنا، وسإيئات أنفسنا،

ألله ل : أن هدوأشل ه ّ إل إ ه شلريك ل وحلده الل ًا : أن وأشلهد ؛ ل عبلده محملد
ًا الساعة، يدي بين أرسإله ورسإوله، ًا بشير . ونذير

أت : فقد بعد أما ًة، نبللذة إليللك أأرسإل أن الله، أرشدك سإأل عللن كاشللفة مفيللد
السإلللما، ديللن مللن انللدرس امل المجدد القدوة، العالم، ، : الماما الشيخ حال

الللله أحسن الوهاب، عبد نب : محمد الشيخ ؛ الناما سإيد شريعة بنصرة القائام
. الحساب له ويسر الثواب، له وضاعف المآب، له

أك أتروذأك : الطلبللة مللن عندكم وأن ؛ ذألك فيها يوجد ل جهتكم : أن الله أرشد
وسإللودت الرسإالة، هذه إليك فكتبت والمسالك، المناهج، تلك إلى يتشوق من

دعللا مللا حقيقة ب،غارال ويتحقق الطالب، ليعلم والعجالة، الكراسإة هذه إليك
للنللاظر ويسللتبين ،اماالتلل والفهللم العتقللاد، من عليه كان وما ، الماما هذا إليه

 من العداء به يبهت ما فيها،
ةجللالمح عللن النلاس، تنفير بها يرومون التي ؛ والفتراء الكاذأيب،)لل 374(ص

. والدليل البرهان، وكتمان والسبيل،
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فربمللا ونقلللوه، قللالوه فيمللا بينهللم تهبلا وفشى ومنازعوه، أعداؤه، كثر وقد
والطريللق، المنهج واضح عليه بسوالت والتحقيق، النصاف طالب على اشتبه

أن علرف المرضلية، القلوانين عللى وجرى الشرعية، الصول اسإتصحب فإن
ًا، نعمة لكل ًا، قح ولكل حاسإد إل والحكللاما، القللوال نقللل في يقبل ول جاحد

. الناما نم ينالضابط الثقات، العدول
لتفللتي ولللم ويسمع، إليه أينقل فيما البحث عن : اسإتراح هذا اسإتصحب ومن
أختلق ما أكثر إلى . ومشرع واضح منهاج على أمره من وكان ويصنع، ي

:  فصل
عبللد بلن محمللد البللارع، والقللدوة العلالم، : الماما فهو الشيخ، هذا نسب افأم

بللن بريللد، بللن راشللد، بن مد،حأ بن محمد، بن علي، بن سإليمان، بن الوهاب،
. مشرف بن بريد، بن محمد،

في النبوية، الهجرة من واللف المائاة بعد عشرة سخم : سإنة الله رحمه ولد
 ونشأ نجد أرض من ؛ العينية بلد

وكان العشر، بلوغه قبل وأتقنه، فظهح حتى بها، القرآن وقرأ بها) 375( ص
.  وذأكائاه فطنته، من أهله بجيتع والحفظ، الدراك سإريع الفهم، حاد
رب، إل بعللض أدركو الطلللب، فللي وجللد بللالعلم، : اشتغل القرآن حفظ دوبع

فللي الكراسإللة كتللب ربمللا الكتابللة، سإللريع وكللان العلللم، لطلللب رحلتلله قبللل
. المجلس

مللع منه، بالسإتفادة ويعترف فهمه من يتعجب دهلوا : كان سإليمان أخوه قال
وآثللاره، النجديللة، البلد مفتى وجده البلد، كلت : مفتى هو . ووالده سإنه صغر

الفقلله فللي المرجللع : إليه جده وكان وفقه، هلمع على تدل وفتواه، وتصنيفه،
ًا وكان والفتوى، المللذهب، خللادما الحنبلللي، البهوتي، منصور : الشيخ، معاصر

. بمكة به عماجت
ًهأ ورآه الصلللة، في والده قدمه الحتلما، : سإن الشيخ بلوغ دوبع لئاتمللان، ل
والمللراما، صدالمق ذألك إلى والده فأجاب الحراما، الله بيت إلى الحج طلب ثم

المدينة قصد ثم التماما، على المناسإك وأداء السإلما، فريضة قضاء إلى وبادر
ثللم شهرين، من قريبا بها وأقاما والسلما، ةالصل أفضل سإاكنها على المنورة،

: الماما مذهب على الفقه، في القراءةب غلواشت العين، قرير وطنه إلى رجع
التحصليل حلوة وذأاق العللم، بطللي : رحللل ذأللك بعللد ثلم اللله، رحمه أحمد

 والحجاز البصرة، إلى ورحل الكبار، العلماء وزاحم والفهم،
ًا،)لل 376( ص وإلللى الحبللار، والمشللايخ العلمللاء، من يها،ف بمن واجنمع مرار

وبحللث، ونللاظر، فسللمع، والعلمللاء، خئااشللبالم آهلللة ذأاك إذأ وهللي الحسللاء،
.  والمداد قفيبالتو الربانية القدار وسإاعدته واسإتفاد،

المللديني، ثللم النجللدي، إبراهيللم بللن الللله عبد الشيخ منهم جماعة، عن ىورو
فللي بالوليللة، المسلسللل : الحللديث هنللم سإمع ما وأول طريقين، من وأجازه

الللله رضللي العللاص بللن عمرو نب هالل عبد إلى المتصل بالسند السماع، كتب
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يرحمهللم لراحمللون: " ا وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول : قال قال ، عنه،
منلله " وسإللمع السللماء فللي مللن يرحمكللم الرض فللي مللن ارحمللوا الرحمن،
: قللال قللال عنلله، الللله رضللي مالللك بن أنس إلى بسنده : الحنابلة، مسلسل

قللالوا اسإللتعمله، خيلرا بعبللده اللله أراد وسإلم" إذأا عليه الله صلى الله رسإول
مللن الحللديث وهللذا"  همللوت قبللل صللالح لعمللل : يللوفقه قال ؟ يستعمله كيف

. الله رحمه أحمد ثلثيات
والفقلله، الحللديث، من كثير بها وقرأ بالبصرة، ورحلته الشيخ، : إقامة لتوطا

الوقللات، تلللك فللي الللله شللا مللا واللغة، والفقه، الحديث من وكتب والعربية،
ويسللتدل ويجالسلله، يخللالطه، ممللن لكللثير ويظهللره التوحيد، إلى يدعو ناكو

.  لديه وما العلم، من عنده ما رويظه عليه،
وربمللا سإللواه إلللى منهللا شيء صرف يجوز ل لله، كلها الدعوة : إن يقول كان

 أو الطواغيت، ارةشإ بمجلسه ذأكروا
يسللتغيثونو ،يللدعونهم كلانوا الللذين الصللالحين، كرامات من شيئا)لل 377(ص
دلللةلا ويللورد ويزجللر، ذألللك عن ينهى فكان المهمات في إليهم ويلجأون بهم،
: هللي انمللا والصللالحين، الوليللاء، محبة أن ويخبر ويحذر، والسنة، الكتاب من

علللى بمتللابعتهم أجورهم وتكثير دينلوا الهدى من عليه كانوا ما في متابعتهم
فللي المخالفللة مللع والمللودة حبللةالم : دعوى وأما ؛ المرسإلين سإيد به جاء ما

والحقيقلة النظللر أهللل دعنلل مسلمة غير مردودة دعوى فهي والطريقة السنة
. الله رحمة ذألك على يزل ولم
فيهللا، معلله فاسإللتقر حريمل بلدة إلى انتقل قد والده فوجد وطنه إلى رجع ثم

عفللر حتى ويفشيها عنها خرج من ويناصح ويبديها المحمدية،  السنة إلى يدعو
أهللل مللن ذأووه بالفضللل للله وشللهد القبللول للله ووضللع ذأكللره ورفع شأنه الله

. المنقولو المعقول
العزيللز صللراط إلللى بالللدعوة وأعلللن : التوحيللد، فللي المشللهور كتابه فوصن

أقرىء الحميد، طللالب مللن لللديه ممللن كثير سإمعهو المفيد الكتاب هذا عليه و
وفللاز والنجللاد لغللورا يفلل ذأكرهللا وطللار البلد فللي نسللخه وشاعت ومستفيد،

وكللثر فسللادالو والبغللي الشللر مللن وسإلللم القصد، جّرد من واسإتفاد بصحبته
ّبوه الله بحمد السللمت وأهللل الرجللال فحول من عصابة معه وصار وجنده مح

 معه يسلكون والكمال الحسن
 وزنديق فاسإق كل ويجاهدون يق،رالط) 378( ص
:  فصل
بينهللم، السإلللما غربللة اشللتدت دقلل ،الزمان تلك في ومصره عصره أهل كان

الكثربن على ،وغلب لحنيفيةا الملة قواعد وانهدمت لديهم، الدين آثار وعفت
وغلللب الزمللان ذألك في الشريعة أعلما وانطمست الجاهلية أهل عليه كان ما

من يعرف ل وهو الصغير وشّب والقرآن السنة عن والعراض والتقليد الجهل
البللاء عللن تلقللاه مللا علللى الكللبير وهللرما البلللدان، هلأ يهعل كان ما إل الدين
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فيمللا السللنة وأصللول التنزيللل ونصللوص طموسإللةم الشريعة وأعلما والجداد
الكهللان وأحللاديث العلما مرفوعللة والسإلللف البللاء وطريللق مدروسإة بينهم

والدين التوحيد ربقة خلعوا حتى مدفوعة، ول مرودة غير مقبولة ،والطواغيت
الصللالحين، الوليللاء من الله، غير على والتعلق السإتغاثة في واجتهدوا وجدوا

. والشياطين أصناماالو والوثان
وبلله شللاربون الجللاج بحللره ومللن مقبللول ذألللك علللى ورؤسإاؤهم، ماؤهموعل

وحبسللتهم والمألوفللات العوائاد شتهمعأ قد داعون الزمان مدى واليه راضون
المحكمللات، النصوص من هدى،لا طلب إلى الرتفاع عن والرادات الشهوات

 والحكايات وعات،وضالم الثار من رأوه بما يحتجون البينات واليات
؛ الفللترات وغيللر الجاهليللة أهللل يفعللله كمللا والمنامللات، المختلقةص) 379(

أر بالثللار ويتللبركون والجمللادات، والحجللار ر،ضللوال النفللع : يعتقللد منهللم وكثي
هللم أولئللك أنفسللهم فأنسللاهم الللله او( نسلل الوقللات جميللع فللي والقبللور،

]،19:  ) [ الحشر الفاسإقون والرض السللموات خلللق ذياللل لللله ( الحمللد  
 ] ( قللل1:  ) [ النعللاما يعدلون بربهم كفروا الذين ثم والنور الظلمات وجعل

وأن الحللق بغير والبغي والثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرما إنما
ًا بله نلزلي لم ما بالله تشركوا لطان ) تعلملون ل ملا اللله عللى تقوللوا وأن سإ

] 33:  [ العراف
بن زيد : قبر ينتابون وكانوا وجد كيدهم في الشيطان بالغ : فقد نجد ادبل افأم

ًا ويدعونه الخطاب ًا رغب لهللم يقضللي أنلله ونمللويزع الخطللاب، بفصلليح ورهبلل
قللبر أنلله عمللونزي قللبر عند وكذلك والولئاج الوسإائال أكبر من ويرونه الحوائاج

. مزور وبهتان ظاهر كذب وذألك الزور بن ضرار
أقبلح عنلده ويفعللون والرجلال النسلاء - ينتلابه - فحال لنخ:  عندهم لكوكذ

إليلله ذهبتلل الزواج فيهللا ترغللب ولللم الللزواج عنهللا تأخر : إذأا والمرأة الفعال
قبللل ًاجللوز أريد الفحول فحل : يا وتقول وابتهال برجاء وتدعوه بيدها فتضمه
إليهللم وأوحللى بها الشيطان أغراهم : الطرفية تسمى عندهم وشجرة الحول

يسلللم الولللد لعل الخرق عليها ويعلقون البركة منها ترجى وإنها عليها لتعليقا
 السوء من

أنهللا يزعمللون الجبللل فللي : مغللارة ةالدرعيلل : بلللدة أسإللفل وفى)لل 380( ص
يظلمهللا أن النللاس بعللض دارأ الميللر بنللت تسللمى لمللرأة الجبل من انفلقت
هللذا إلللى يرسإلللون واانكل اقتللدار عليهللا للله يكللن ولللم الغار لها فانفلق ويضير
. الشيطان جند به يقتات ما والخبز اللحم من المكان

منلله ويرجللون بلله يتللبركون : تللاج يسللمى الوليللة، يللدعي : رجل بلدتهم وفى
بزعمهلم الملدد نملل هعنلد فيملا ويرغبلون إليله يأتون وكانوا والفراج، العون
ًا للله أن ويزعمللون والظلمة الحكاما، فتخافه ولديه عصللاه بمللن ًوفتكللا تصللرف

علللى تللدل الللتي الشللنبعة القبيحللة الحكايللات عنلله يحكللون أنهللم مع وملحمة

164



مللن وصللفنا مللا علللى نجد بلد ئاراسإ وهكذا والشريعة الملة أحكاما عن انحلله
. الردو عةالشري لحكاما والجحد الله، دين عن الغراض

جائارةالو والعوائاد الضالة والمذاهب الباطلة، العتقادات هذه أن العجب ومن
الحرميللن بلد حتى وطمت وعمت وظهرت فشت، : قد والخاسإرة والطرائاق
قبره فيأتون طالب أبي ةوقب محجوب قبر عند يفعل : ما ذألك فمن الشريفين

وكللانوا النواكب لولحو المصائاب، نزول عند للسإتغاثة والعلمات بالشماعات
غاصب أو سإارق، لدخ فلو الكريم البيت عند يجب ما ول التعظيم غاية في له
التعظيللم وجللوب مللن للله يللرون لمللا أحللد للله يتعرض لم أحدهما قبر ظالم أو

. والمكارما والحتراما
الللله رضللي المللؤمنين أما : ميمونللة، قبر عند يفعل : ما لكذأ ومن)لل 381(ص
ما قبرها، عند يفعل عنها، الله رضي : خديجة قبر دنع وكذلك سإرف في عنها

ً الخللرة والدار الله يرجوا سلمم من عليه السكوت يسوغ ل كللونه عللن فضللل
وفعللل بالرجللال النسللاء اختلط مللن وفيلله الفللاخرة الدينيللة المكاسإللب مللن

وكذلك والكمال اليمان أهل يقره ل ما الفعال، وسإوء والمنكرات ،شالفواح
. المشرفة : مكة الحراما الله بلد في المشرفة، المعظمة ورالقب سإائار
المللور مللن عنللده يفعللل عنهمللا الللله رضللي عبللاس نابلل قللبر الطللائاف وفللى

الللله عبللاد قلللوب وتنكرهللا الموحللدين، نفللوس منهللا تشللمئز الللتي الشللركية،
المرسإلين سإيد عن النصوص من ثبت وما القرآنية، اليات وتردها ن،يالمخلص

ًا، القللبر عنللد السللائال فوقلل: و منهللا ًا، متضللرع إلللى الفاقللة وإبللداء مسللتغيث
ًا ًامستكين معبودهم، العبوديللة، محبة هي التي المحبة، خالص وصرف مستعين

. والبنية المشهد ذأاك تحت لمن والذبح والنذر
ابللن يللا وعليللك الللله علللى : اليوما بالسإواق يلهجون تهمموعا سإوقتهم، ثروأك

: محمللد وذأكللر ؛ والبللأس الضر وكشف والغوث قزرلا منه فيستمدون عباس
ً : أن للها رحمه الزبيدي، النعمي، الحسن بن الطللائاف أهل يفعل ما رأى رجل
إنملا اللله، يعرفلون ل الطلائاف : أهلل فقلال والوظايف الشركية الشعب من

 له فقال عباس نبا يعرفون
يعللرف هنللأل كافية عباس لبن : معرفتهم للعلم يترشح من بعض)لل 382( ص
. الله
المسللتقيم، طللصرا المجانب الذميم، والغلو الوخيم، الشرك هذا إلى ظرفان

دعللوة أجيللب قريللب فللإني عنللي عبللادي سإألك : ( وإذأا قوله وبين بينه ووازن
]لل 186:  [ البقرة ) الية دعان إذأا الداع المسللاجد : ( وأن ذأكللره جل وقوله 

]لل 18:  ) [ الجن أحدا الله مع تدعوا فل لله الللله صلللى الله رسإول لعن دقو 
فيهللا الللله يعبللد مساجد، أنبيائاهم رقبو باتخاذأهم والنصارى، اليهود وسإلم عليه

علللى تخفى ل ذألك في والنصوص الله مع ،ودعاهم الصالحين عبد بمن فكيف
. العلم أهل
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هللو والسلللما، الصلة افضل سإاكنها على المشرفة، : بالمدينة يفعل ما كذلك
بلللغ قد : ما جدة بندر وفى والسبيل الشريعة مناهج عن بالبعد لقبيلا اهذ من
بعللض لهللم وضللعه : حواء قبر أنه يزعمون الذي : القبر وهو حده الالضل من

والخللداما السللدنة للله وجعلللوا المللبين الفللك شللأن فللي وأكللثرهم الشياطين،
نهللىال نملل والسلللما، الصلة أفضل عليه محمد به جاء ما مخالفة في وبالغوا

. والكراما الصالحين، من فيها بمن والفتنة القبور تعظيم عن
وقللد ورجللائاه، وخللوفه، وتللوفيره تعظيملله فللي بالغوا لعلوي،: ا مشهد لكوكذ

فللي لللكذأو وغيرهللم الهنللد، لهللل عظيم بمال انكسر : أنه التجار لبعض جرى
 : عشر سإنة
ًا، العللوي مشلهد إلى فهرب وألف، وماتين،)لل 383( ص ًالو مسلتجير ه، ائالذ ب

ًا، عللل اما،حكللوال الرؤسإللاء من أحد يتجاسإر ولم الموال، أرباب فتركه مستغيث
عللى واتفقللوا المعروفيللن مللن طائافلة واجتملع والمقلاما، المشلهد ذأاك هتللك

. والشياطين الفجرة تلعب من بالله فنعوذأ سإنين مدة في تنجيمه
لمللورا نملل جمعللت فقللد وأعمالهللا، وفيومهللا، وصللعيدها : مصللر بلد اوأملل

ول ب،كتللا للله يتسللع مللال الفرعونيللة، والدعاوى الوثنية، والعبادات الشركية،
المعتقللدين مللن وامثللاله، البللدوى، : أحمللد مشهد عند سإيما ل خطاب له يدنو

: يللرى وجمهللورهم ؛ للهتهم اهلية،جال ادعته : ما بهم جاوزوا فقد المعبودين،
لللم مللا العامللة، والقللدرة مشلليئة،بال الكون في والتصريف الربوبية، تدبير من

. والنماردة الفراعنة، من أحد عن مثله ينقل
وبعضهم ؛ : أربعة يقول وبعضهم ؛ سإبعة الكون، في : يتصرف يقول ضهموبع

ًا إليلله، يرجعللون : قطللب يقول عللدد بيللن شللورى، رمللال : يللرى منهللم وكللثير
ًا الظللالمون يقللول عما الله فتعالى ؛ إليه ينتسبون كلمللة ( كللبرت ًاريكللب علللو

 ] 5:  ) [ الكهف كذبا إل يقولون إن أفواههم من تخرج
ل مللا والمفاسإللد، والفللواحش المنكرات من المشاهد، تلك عند تباحوااسإ وقد

كايللات،حال مللن ذألللك، فللي واعتمللدوا وصللفه، يسللتطاع ول حصللره، يمكللن
 والخرافات،

)لل 384(ص مللن ،طخلل أو مسللكة أدنللى للله عمللن يصللدر ل مللا والجهللالت، 
ً المعقولت، . الشرعيات النصوص عن فضل

: ففللي ؛ والسللنن الطريللق، تلللك علللى جار ن،: اليم بلدان في يفعل ما ككذل
ذأكللره، عللن العاقللل يتنللزه مللا البلد، تلللك مللن وغيرهللا والمخللا، وبرع صنعاء،

: اسإللتخفهم بقللوما ناهيللك وكشللفه، غللايته، علللى الوقللوف يمكن الو ووصفه،
فسللبحان والشلليطان، القبللور عبادة إلى الرحمن بادهع نع وعدلوا الشيطان

. والمظالم الحقوق، يهمل ول لجرائاما على بالعقوبة يجعل، ل من
المسلامع، ذأكلره علن تسلتك ملا ويلافع، وعلدن، والشحر، : حضرموت، وفى
! النفوس محي يا لله شيء عيدروس يا لله قائالهم: شيء يقول
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يخفللى ل مللا اليمللان، ربقللة وخلللع ،ناالشيط تلعب من : نجران، أرض وفى
ملن أتلوا لقلد : بالسليد سلمىلما رئايسهم، كذلك الشأن بهذا العلم أهل على

مفارقللة إلللى بهم أفضى بما فيه والغلو وتصديره وتقديمه، وتعظيمه، طاعته،
أحبللارهم ( اتخللذوا والصللناما الوثللان عبللادة إلللى لنحيللازاو ، والسإلللما الملة

ًا ورهبانهم إلهللا ليعبللدوا إل أمللروا ومللا مريللم ابللن والمسيح الله دون من أرباب
حلللب ] وكللذلك،31:  ) [ التوبللة يشللركون عمللا سإللبحان وهلل إل إللله ل واحللد

 من فيها الشاما، بلد وسإائار ودمشق،
اليمللان، أهل عليه يجامع ل ،ما علماأوال والنصب، المشاهد، تلك)لل 385( ص

الكفريللات مللن ذأكرنللا، مللا تقللارب:  يهللو النللاما، سإلليد أتبللاع مللن ، والسإلما
. كيةشرال الوثنية الحوال بتلك والتلطخ المصرية،

والفجللور، الشللرك، أصللناف مللن فيهللا ظهللر الكراد، وبلد : الموصل، لكوكذ
وعنللدهم الخلجللان، بسللائار طالمحيلل بحللره ذألللك : من العراق وفي ؛ والفساد
ًا، الرافضة اتخذه قد ؛ الحسيني المشهد، ًا، ابللر بللل وثن ًا مللدبر ًا، وخالقلل ميسللر
أهللل عليلله كللان ومللا زى،لعللوا اللت، معاهد به وأحيوا المجوسإية، به وأعادوا

الجاهلية.
ومعللروف حنيفللة، : أبللي ومشللهد ومشللهد: علللي ؛ العبللاس : مشهد، لكوكذ

رافضللتهم، المشللاهد، بهللذه أفتتنللوا قللد فللإنهم ؛ قادرلا عبد والشيخ الكرخي،
وجللب مللا يعرفللوا ولللم ؛ والمقاصللد المطللالب، ىنأسإلل عن وعدلوا ؛ وسإنيتهم

. واحدال الصمد، الفرد، الله حق من عليهم،
ًا وأعظمهللم المصللار، تلك شر : فهم لجملةوبا ًا، الحللق، عللن نفللور واسإللتكبار

تلللك فللي لمللن ويسللجدون ،نويركعللو المشللاهد، لتلللك : يصلللون والرافضللة
مللا والقبللور، لجداثا كتل لسكان والنذور، الموال، من صرفوا وقد المعاهد،

. الغفور العلي للملك معشارة عشر يصرف ل
 سإبعين من أفضل وأمثاله، لعلي زيارتهم ن: أ عمونويز
التعظيم، من وللهتهم ؛ وجلله مجده في وتقدس، تعالى لله حجة) 386(ص

وتلوقيره، اللله، تعظيللم ملن معلله ليللس مللا والحللتراما، والخشللية، والتللوقير،
العلما. والملك الحق، للله ءيش وخوفه، وخشيته

الحلللول : يرى بعضهم أن عم الولد، دعوى سإوى النصارى، عليه مما يبق ولم
: ) [ الصللافات يصللفون عمللا العللزة رب ربك ( سإبحان البرية بعض لشخاص

وفللي الجهللل، مللن غايللة علللى والمجللرة، ؛ الشللط قللرى جميع ] وكذلك180
والمقامللات المجوسإللية، لحللداثاو الرافضللية، البدع من والبحرين، القطيف،

.  ةالحنيفي الملة أصول ويصادما، يضاد ما الوثنية،
مللن فيهمللا وما ، والسإلما باليمان عارف وهو الفاعيل، هذه على اطلع فمن

عللن وخرجللوا السبيل، سإواء عن اوضل قد القوما أن : تيقن والتأصيل التفريغ،
ومللا الكهللان، وأحللوال ،ناطالشي بزخارف وتمسكوا والدليل، القرآن مقتضى

وجد ويقينه، إيمانه هدتبمشاه وقوي دينه، في بصيرة فازداد القبيل، هذا شابه
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إلللى وبللادر ذأكللره، وإدامللة إليلله، النابة في واجتهد وشكره، موله، طاعة في
الشلليطان، طغيللان من إيمانه، على الخوف أشد افخو أمره، بوظائاف القياما

نجللا، كيللف نجللا ممن العجب إنما هلك، كيف هلك ممن العجب فليس وكفره،
وقتلله، أهللل عللن أبداه فيما لمير،ا إسإماعيل، بن : محمد العلمة أحسن ولقد
. والتغيير التبديل من
: فصل) 387(ص
أنكرها قد المزبورة، بدعلوا المشهورة، والكفريات المذكورة، الحوادث هوهذ
ربقللة بخلللع فاعلهللا، ىلللع حكمللوا حللتى نكيرهم، واشتد واليمان، العلم، أهل

عللرى انتقضللت غللاما،لطوا للجهللال، الغلبة كانت لما ولكن ؛ واليمان السإلما،
قلل من ذألك على وسإاعدهم ، العلما منه وانطمست أركانه، وانثلمت الدين،
معرفللة إلللى الجهللال، مللن والمنتسبين اما،كوالح الرؤسإاء، من ونصيبه، حظه

هللم بمللا يشللعروا ولم الناما، من جمهوروال العامة، فاتبعهم والحراما، الحلل،
وأوليللائاه، لخاصللته، اصللطفاه الللذي له،ال لدين والمباينة، المخالفة، من عليه،

. الكراما وصفوته،
وحللةدمن ل والفهللم، الللله، آيللات فللي النظللر عللن والعللراض العلم، عدما ومع

ادة،علاو المألوف عن النتقال يمكن ول والسادة، الرؤسإاء، تقليد عن للعامة،
ةوالعللاد الداحضللة، الحجللة، هللذه علللى التنللبيه، وتعللالى سإللبحانه : كرر ولهذا

ّطردة، بللل قللالوا الله أنزل ما اتبعوا لهم قيل : ( وإذأا تعالى قال الفاضحة، الم
قبلللك من أرسإلنا ما : (وكذلك وقوله]لل 21آباءنا) [ لقمان: عليه وجدنا ما نتبع
القللرآن، فللي المعنللى هذا قرر دقو]لل 23[ الزخرف: ) الية نذير من قرية في

. بأهله الغترار وعدما منه، روالحذ معرفته، إلى وضرورتهم العباد، لحاجة
: الله رحمه المبارك، بن الله عبد قال، ما أحسن وما
] ورهبانها ، سإوء وأحبار  ، لملوكا إل  ، الدين  : [ أفسد وهل) 388(ص
لله بلل الشليخ، هللذا خصائاص من ،ثالحواد هذه إنكار : فليس هذا عرفت إذأا

ضللل مللن علللى والللرد ،يربللالتنك قللاموا والهللدى، العلم أئامة من صالح، سإلف
مللن لللك وسإنسرد ؛ الثرى أطباق تحت من إلى العبادة خالص وصرف وغوى،

الجهللال، أحللدثه مللا معه ويتلشى الصدور، هب وتثلج العيون، تقربه ما كلمهم،
. والزور والشراك، البدع، من

:" الحللوادث سإللماه الللذي المشلهور، كتللابه فلي الطرطوشلي، بكر أبو:  لاق
". والبدع

الللله صلللى الللله رسإللول مع : خرجنا قال الليثي، واقد أبي عن البخاري، روى
يعكفللون سإللدرة ينكوللمشللر بكفللر، عهد حدثاء ونحن حنين، قبل وسإلم عليه

يا فقلنا بسدرة، انفمرر أنواط، : ذأات لها يقال أسإلحتهم، بها وينوطون عندها،
الللله رسإللول الفقلل ؟ أنللواط ذأات لهم كما أنواط، ذأات لنا : اجعل الله رسإول
كمللا بيللده، نفسللي والللذي قلتللم السللنن، إنها أكبر، الله وسإلم عليه الله صلى
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ًا لنا : ( اجعل لموسإى إسإرائايل بنو قالت قللوما إنكللم قللال آلهللة لهللم كمللا إلهلل
" . قبلكم كان نم ننسإ ] لتركبن138: ) [ العراف تجهلون

لنللاس،ا يقصللدها شللجرة، أو سإللدرة، وجللدتم : أينمللا الللله رحمكللم ظروافللان
بهللا وينوطللون قبلهللا، مللن والشللفاء الللبرء ويرجللون شللأنها، مللن ويعظمللون
. الله رحمه كلمه انتهى ؛ فاقطعوها أنواط، : ذأات فهي ؛ والخرق المسامير،

ه رحملك فانظر)ل 389(ص شلجرة كلل بلأن:  مااالملل هلذا تصلريح : إللى الل
: ذأات فهللي ،قبلهللا من والعافية الشفاء ويرجون ويعظمونها، الناس، يقصدها
منلله، طلبلوا : لما لصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال التي أنواط،

بنللي كقللول هللذا أكللبر، : " الللله القللف ؟ أنللواط كللذات شللجرة لهم يجعل أن
ًا لنا اجعل إسإرائايل، العكوف في مشابهتهم، مجرد إل وايطلب لم أنهم " مع إله

. للتبرك السإلحة وتعليق عندها،
ًا جعل من : أن بهذا كل ينفتب ًا أو شجرة، أو قبر ًا شيئ ًا أو حي ًا ميت للله، مقصود

ًا اتخذه قدف قبره، على وعكف له، وتبرك به، واسإتغاث ودعاه، . الله مع إله
منه، طلبهم مجرد عليهم ركن- أ عليه وسإلمه الله - صلوات الرسإول كان افإذأ

: بمللا ظنللك فمللا ك،برللت السإلحة، وتعليق العكوف، في المشركين، مشابهة
وأخبر ورسإوله، الله، حرمه الذي الكبر، ؟! الشرك وأطم ذألك، من أعظم هو
الللله فصلللوات ؛ الظللالمين مللن وصار عمله، طبلح يفعله لو الخلق، أصلح أن

ّلللغ فقللد ؛ عليلله وسإلمه الصللراط لنللا وأوضللح بللالله، وعّرفنللا بين،الملل البلغ ب
بمللا يغللتر ل أن ، الخر واليوما الله،ب وآمن نفسه نصح بمن فحقيق المستقيم،

المة. هذه من القبور، عبادة من الشرك، أهل عليه
بللن إسإللماعيل، بللن الرحمن : عبد الشاما دثحم ، الماما ذأكره : ما ذألك ومن

 :بأبي المعروف ؛ إبراهيم
: سإللماه الللذي كتللابه فللي وقللدمائاهم، الشافعية، فقهاء من ؛ ةما) ش390(ص

. المستقبحة : البدع فصل في ؛ والحوادث لبدعا إنكار على الباعث
والخاصلة، العاملة، تعرفه قسم قسمين، إلى تنقسم المستقبحة، : البدع قال

الللله، عصللمه مللن إل معظمهللم : يظنه وقسم ؛ مكروهة أو محرمة، بدعة هنأ
ًا وطاعات، قربات،و ،عبادات ّول : فل الول القسم فأما ؛ وسإنن إذأ بللذكره، نط

هللذا من نبين لكن ؛ الدين من ليس أنه فاعله لعتراف عنه، الكلما ةؤنم كفينا
السإلللما، لشللريعة بذيناالن العواما، جهال من جماعة، فيه وقع قد : ما القسم

مللن طوائاللف يفعللله املل:  وهللو الفقهللاء، مللن الللدين، بأئامللة للقتللداء التاركين
النسلاء واخلاتم ملن اليملان، ملن : الفتقار حقيقته الذي للفقر، المنتسبين

يللأكلون مضلللين، ضللالين لهللم، مشائاخ في واعتقادهم بهن، والخلوة الجانب،
غيللر النجاسإللات، ويخامرون الصلة، نوويترك عذر، غير من رمضان، نهار في

لهللم شرعوا شركاء لهم : ( أما ىتعال قوله تحت داخلون فهم ؛ بذلك مكترثين
] .21: ) [ الشورى الله به يأذأن لم ما الدين من
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الصللناما، عبللادة مللن الكفللر، ظهللور مبللادىء : كللان وأمثالهللا الطللرق، ذهوبه
ًا القسم، هذا ومن ؛ وغيرها الشلليطان تزييللن مللن بلله، بتلءاال عم قد : ما أيض
يحكي بلد، كل في وصةصخم مواضع وسإرج والعمد، الحيطان، تخليق للعامة،

ًا، بها منامه في : أنه حاك لهم بالصلح، شهر ممن أحد
الله فرائاض تضييعهم مع عليه، ويحافظون ذألك، فيفعلون والولية،) 391(ص

يعظللم أن إلللى هذا اوزونجيت ثم بذلك، متقربون أنهم ويظنون وسإننه، تعالى،
ْقع وقضاء لمرضاهم، فاءشلا ويرجون فيعظمونها، قلوبهم، في الماكن تلك أو

. وحجر ط،وحائا ؛ وشجر : عيون، بين ما وهي لهم، بالنذر حوائاجهم،
الحمللى، كعوينللة متعددة، - مواضع ذألك من الله - صانها : دمشق مدينة وفي
الملعونللة والشللجرة الصللغير، بللابلا داخللل المخلق والعمود توما، باب خارج

الللله سإللهل ريللق،طلا قارعللة نفللس فللي النصللر، : بللاب خللارج اليابسللة،
الحللديث، فللي ةالللوارد أنللواط، بذات أشبهها فما ؛ أصلها من قطعها،واجتثاثها

بللن سإللنان عللن الزهري، عن عيينة، بن وسإفيان إسإحاق، بن محمد رواه الذي
الللله رسإللول مللع : خرجنا قال عنه، الله رضي الليثي واقد أبي عن سإنان، أبي

يأتونها عظيمة خضراء جرةش يشلقر وكانت حنين إلى وسإلم عليه الله صلى
. لها بحونيذو عندها، ويعكفون سإلحهم، عليها فيعلقون سإنة، كل

حللديثوا ونحللن حنين، قبل وسإلم عليه الله صلى النبي مع : خرجنا رواية وفي
يقللال أسإلللحتهم، بها وينوطون عليها، يعكفون سإدرة، وللمشركين بكفر، عهد
إلللى نسللير ونحن الطريق، جنبتي نم افتنادين بسدرة، فمررنا أنواط، ذأات لها

النللبي فقللال أنللواط، ذأات لهم اكم أنواط، ذأات لنا اجعل الله رسإول : يا حنين
ًا لنللا اجعللل موسإللى قوما قال كما هذا أكبر، : " الله وسإلم عليه الله صلى إلهلل

 كان من سإنن لتركبن تجهلون قوما إنكم الق آلهة لهم كما
: هللذا وقللال واحد، والمعنى آخر، ظفلب الترمذي، " أخرجه قبلكم)لل 392(ص

. صحيح حسن حديث
رحمكللم فللانظروا ذأكره المتقدما كتابه في طوشي،طرال بكر : أبو الماما قال
شللأنها، مللن ويعظمللون النللاس، يقصللدها شللجرة أو سإدرة، وجدتم أينما الله،

: فهللي والخللرق، المسللامير، بهللا وينوطون قبلها، من والشفاء البرء نويرجو
. اقطعوهاف طأنوا ذأات
تعالى، لهال رحمه الجبيناني، إسإحاق، أبو الشيخ، فعله ما أعجبني : ولقد قلت
بن محمد الله، عبد أبو الصالح، صاحبه عنه حكى أفريقية، ببلد الصالحين أحد
كللانت ؛ العافيللة : عين تسمى عين، جانبه لىإ كان : أنه المؤدب العباس، أبي

: قللالت ولللد، أو نكاح، عليها تعذر من الفاق، نم ايأتونه بها، افتتنوا قد العامة
أر فللي : فأنللا الله عبد أبو قال الفتنة، بها ففتعر العافية إلى بي امضوا الّسللح

هللدمها، قللد فوجللدته فخرجللت نحوهللا، إسإحاق أبي أذأان سإمعت إذأ ليلة، ذأات
ًا لها ترفع فل لك، هدمتها إني : اللهم قال ثم عليها، الصبح أذأنو : قللال ؛ رأسإلل

. الن إلى رأس لها رفع فما
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يجيللزون السللابلة، طريللقال قطللع على إقدامهم وأمر، ذألك من : وأدهى قلت
نبي زمن في الجن، بناء من هي التي العادية، القديمة الثلثة البواب أحد في
غيللر فيهللا وقيللل القرنيللن، ذأي بناء من أو السلما، عليه د،ودا بن سإليمان الله
، ذألك
: دمشق، مدينة تاريخ، كتاب في نقلناه ما على بالتقدما، ذأنؤي مما) 393(ص

فللي بلله، يوثق ل من بعض لهم ذأكر الشمالي، : الباب ،وهو ىتعال الله حرسإها
ًا رأى : أنه وسإتمائاة وثلثين سإت سإنة شهور المكللان، ذألللك : أن يقتضي منام
. البيت أهل بعض فيه دفن
المللارة طريقللة فقطعوا ذألك، فتعلا هأن له، اعترف : أنه ثقة عنه أخبرني وقد
يضلليق الطريللق كللان وقللد ب،مغصو مسجد : أصل بكماله الباب وجعلوا فيه،

الللله ضللاعف خللرج، ومن دخل من على والحرج، الضيق، فتضاعف بسالكيه،
وإزاللة هلدمه، علللى أعللان مللن وابثلل وأجللزل بنلائاه، فللي تسللبب ملن عذاب

ًا اعتدائاه، الضللرار، مسللجد هللدما فللي سإلللمو يهعل الله صلى النبي لسنة اتباع
ًا، نهكو إلى الشارع ينظر فلم الكفار، من لعدائاه المرصد لمللا وهللدمه مسجد

فيه تقم ( ل وسإلم عليه الله صلى لنبيه تعالى وقال ؛ والردى السوء، به قصد
ًا رضللاه، يخللالف مللا كل من : معافاتنا الكريم الله نسأل]لل 108) [ التوبة: أبد
كبللار مللن شامة، : أبو الشيخ وهذا هواه، إلهه فاتخذ له،أض نمم يجعلنا ل وأن
. السابع القرن ائالأو في الشافعية، أئامة
صللعبت - لمللا الللله - رحملله الحنبلللي عقيللل، ابللن الوفللاء، : أبللو المللاما لوقا

أوضللاع إلللى الشللرع، أوضللاع عللن عللدلوا والطغللاما، الجهلللة علللى التكللاليف،
. غيرهم أمر تحت بها دخلواي مل إذأ عليهم، فسهلت لنفسهم، وضعوها

القبللور، تعظيللم لمثلل الوضللاع، بهللذه كفللار، عنللدي : وهللم قللال)لل 394(ص
وتخليقها، وتقبيلها، السرج، إيقاد من الشارع، عنه نهى لما وإلزامها وإكرامها،
وكللذا، كذا، بي : افعل مولي يا فيها، الرقاع وكتب بالحوائاج، الموتى وخطاب

ًا بتربتها وأخذ وإلقللاء إليها، الرحال وشد القبور، على الطيب وإفاضة ،اهب تبرك
ًءتداق الشجر، على الخرق لللم لمللن عنللدهم والويل والعزى، اللت، عبد بمن ا

ولللم الربعللاء، يللوما الملموسإللة مسللجد بآجّرة يتمسح ولم الكف، مشهد يقبل
يعقلد للم أو وعللي، محملد أو بكلر، أبلو : الصديق جنازته على الحمالون يقل

ًا أبيه برق لىع مللاء يللرق ولللم الذيل، إلى ثيابه يخرق ولم والجر، بالجص أزج
. انتهى القبر، على دالور
الحنابلللة، أئامللة أجللل هو الذي ، الماما هذا ذأكره : ما تعالى الله رحمك ملفتأ
مللن الخللواص، يفعلهللا الللتي المور، من كشف وما ما،االسإل أئامة أجل من بل

ً الناما، القللرون، سإللادس فللي كللونه مع ؛ والعواما لغوغاء،او النساء، عن فضل
يشللهدون، لللذلك والنقللدة العلماء، وجهابذة ن،يفعلو ذأكره لما ذأاك إذأ والناس
زخرفلله مللا فساد لك يتضح قائامون، بها فهم ثانية، : مرتبة النهي من وحظهم

ّوه لون،طالمب . والملحدون المتعصبون، به وم
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ًا والغائاب، لميت،ا لسإؤا وأما الدين، : تقي الشيخ لوقا فهللو غيره، أو كان نبي
 المنكرة، المحرمات من
فعله ول رسإوله، ول به، تعالى الله يأمر لم المسلمين، أئامة قفابات) 395(ص
أئامللة مللن أحللد اسإللتحبه ول بإحسللان، لهللم التللابعين ول الصللحابة، مللن أحللد

مللا منهللم ًاأحللد فللإن السإلللما، دين من بالضطرار يعلم مما وهذا المسلمين،
أنللا ن،لف يللا سإيدي، يا لميت، حاجة، له عرضت أو ترة، به نزلت إذأا يقول كان
يدعونهم لمن المشركين، هؤلء بعض يقوله كما حاجتي، اقض أو حسبك، في
عليلله الللله صلللى بللالنبي اسإتغاث ةالصحاب من أحد ول والغائابين، الموتى، من

ول عنهللا بعللدوا إذأا ول قبللورهم عنللد ل النبيللاء مللن بغيره ول موته، بعد وسإلم
. عندها الصلة اول النبياء، قبور عند الدعاء يقصدون كانوا
اسإتسللقى عنلله، الللله رضللي الخطللاب بللن عمللر زمللن في الناس، قحط اولم

أجللدبنا إذأا بنبيللك إليللك نتوسإللل كنللا اإنلل اللهللم وقال بدعائاه، وتوسإل بالعباس،
البخاري صحيح في ذألك ثبت كما قنا،سإاف نبينا، بعم إليك نتوسإل فإنا فتسقينا،

بللن بيزيللد : توسإل الشاما بأهل قىاسإتس لما عنه، الله رضي معاوية وكذلك ؛
بللدعاء منلله، توسإللل عنلله، الللله رضللي عمر ذأكره الذي فهذا الجرشي، السإود
بللدعاء بعللده توسإلللوا ولهللذا حيللاته، في وشفاعته وسإلم هعلي الله صلى النبي

كتللاب فللي الفقهللاء، ذأكللره الللذي هللو وهللذا السإود، ابن يزيد وبدعاء العباس،
أقللارب مللن كانوا وإذأا بالصالحين، يستسقى نأ : يستحب فقالوا السإتسقاء،

. فأفضل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 عند الرجل ماويق أن وغيره، كمالك، العلماء، كره وقد
مللن ذاهلل نأ وذأكروا لنفسه، يدعو وسإلم عليه الله صلى النبي قبر)لل 396(ص

يدنو دالمسج دخل إذأا : إنه مالك أصحاب قال ؛ السلف يفعلها لم التي البدع،
القبلللة، مسللتقبل ويللدعو وسإلللم عليه الله صلى النبي على فيسلم القبر، من

فأمللا اسإللتدباره، من فيه لما تلفواخا وإنما ظهره، يوليه ل وقيل ؛ ظهره يوليه
الللذي هللذا ولعللل خلف، بل حللذورالم زال فقللد يسللاره، عن الحجرة جعل إذأا

فيلله النهللي ثبللت قد كان ذأافإ القبر، إلى الصلة كراهة من أخذوه الئامة ذأكره
ًا، القللبر يتخللذ أن نهللى فلمللا وسإلم عليه الله صلى النبي عن قبلللة، أو مسللجد

: المبسللوط فللي مالك قال إليه، يصلى ل كما إليه، لدعاءا يتحرى ل بأن أمروا
يسلللم ولكللن يللدعو، وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي رقللب دعن يقف أن أرى ل

. ويصلي
حائاطهللا يجعللل فلللم ؛ بنيللت لمللا وثلثت، الحجرة، رفت- ح أعلم - والله ذاوله

ًا، جعل ول القبلة، سإمت على الشمالي، هنلل: أ وغيللره ، المللاما وذأكللر مسطح
،هتللتحي : بعد وذألك ؛ يستدبره لئل يساره، عن الحجرة ويجعل القبلة، يستقبل
وصلللى، حيللاه، إذأا : أنلله وذأكللروا ؛ لنفسلله يللدعو ثللم ؛ عليلله والسلما والصلة

: جعللل الللدعاء أراد فللإذأا وسإلللم عليه الله - صلى وأمي - بأبي وجهه قبلستي
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يفعللل أن منهللم، راعللاةم وهللذا، ؛ ودعللا القبلة، واسإتقبل يساره، عن الحجرة
لقبر.ا ندع الدعاء تحرى ِمن عنه، نهى ما الزائار، أو الداعي،

خللد كلملا المدينلة، أهلل ملن - وغيلره، تعلالى الله - رحمه مالك : كره وقد
 فيسلم يجيء، أن المسجد، أحدهم

ذألك يكون : وإنما قال ؛ وصاحبيه وسإلم عليه الله صلى النبي على) 397(ص
ًا، أراد أو سإللفر، مللن قدما إذأا لحدهم فللي بعضللهم ورخللص ذألللك، ونحللو سإللفر
ًا قصللده وأمللا ؛ ونحوها لة،صلل دخل إذأا عليه، السلما والسلللما للصلللة دائاملل
ًا علمت فما عليه، ًا اتخاذأه من نوع ذألك لن ذألك، يف رخص أحد . عيد

ًاوأي وعمللر، بكللر، أبللي عهللد فللي والنصللار، والمهاجرون، بدعة، ذألك : فإن ض
دخلللوا كلمللا قللبره، يقصللدون يكونللوا لللم عنهللم، الللله رضللي وعلللى وعثمان،
يكرهلله وسإلللم عليلله الللله صلى النبي كان بما لعلمهم ه،يلع للسلما المسجد،

المسللجد، دخللول حيللن عليه يسلمون كانوا أنهم ول ؛ عنه نهاهم وما ذألك، من
. حياته في عليه يسلمون كانوا كما منه، والخروج

عبللد : حدثنا سإننه في سإعيد، أبو قال ؛ ذألك على يدل:  عمر ابن عن مأثوروال
أتللى سإللفر مللن قللدما إذأا كان : أنه عمر ابن عن بي،أ يحدثن يزيد، بن الرحمن

يللا عليك : السلما وقال ؛ عليه وسإلم فصلى، لموسإ عليه الله صلى النبي قبر
لكللن يضللعف، كللان وإن يزيد، بن الرحمن وعبد ؛ أبتاه يا عليك السلما بكر، أبا

ًا ذألك يفعل كان ما عمر، ابن أن : على يدل نافع، عن الصحيح، الحديث ،دائاملل
ًا اول . غالب

أصلللح مللا لإ المللة هللذه آخر أيصلح - لن الله - رحمه مالك قال ما أحسن وما
أعف : كلمللا ولكللن ؛ أولها إيمللانهم، ونقللص أنبيللائاهم، بعهللود المللم أتمّسللك أضلل

 بما ذألك، عن عوضوا
اسإللتلما الئامة : كرهت ولهذا ؛ وغيره والشرك، البدع، من أحدثوه)لل 398(ص

. إليه يصلوا أن الناس منعوا بناء وهنبو ،وتقبيله، القبر
وملن نجلا، ركبهلا ملن نوح، : سإفينة لقي كما وأنها الشريعة، حكمة يبين اومم

الشلليطان لهللم : زيللن المشللروع عللن خرجللوا الللذين أن غللرق، عنهللا تخلللف
الميلت، إللى يصللون هلؤلء ملن فطائافلة الشرك، لىإ خرجوا حتى أعمالهم،

. لقبره ويسجد ؛ ذألك ونحو وارحمني، ،يل : اغفر فيقول أحدهم، ويدعو
قبلللة : القبر ويقول ؛ الكعبة مستدبر ،إليه ويصلي القبر، يستقبل : من همومن

عبللادة، النللاس أكللثر هللو : مللن يقللوله وهذا، ؛ العامة : قبلة والكعبة ؛ الخاصة
وآخللر ؛ شلليخه في يقوله شيخه، اتباع : أمثل ولعله ؛ متبوع شيخ وهو ؛ ًوزهدا

والزهللد العبادة، في والجتهاد الصدق، أصحاب المتبوعين، الشيوخأ نايعأ من
عكللوف عليه، ويعكف الشيخ، قبر إلى يذهب ،أن يتوب، ما أول ريد،لما : يأمر

. عليها التماثيل أهل
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والخشللوع الرقة من القبور عبادة يجدون : بالقبور المشركين هؤلء هوروجم
أن الللله : ( أذأن التي الله مساجد يف مأحده يجده ل ما القلب وحضور والذل
. القبور يحجون آخرون و]36:  ) [ النور اسإمه فيها ويذكر ترفع
: الللله عبد أبو صنف كما المشاهد حج : مناسإك وسإموها كتبا : صنفوا ئافةوطا

. بالمفيد بقالمل النعمان، بن محمد
ًا الماميللة، شلليوخأ أحللد)لل 399(ص تايللالحكا مللن فيلله وذأكللر ذألللك فللي كتابلل

؛ بالنقللل معرفللة للله مللن علللى كذبللة يخفللى ل مللا الللبيت أهل على المكذوبة
م وإن المشلايخ، قبور إلى يسافرون:  نوآخرو ًا، ذأللك يسلموا ل وحجلا، نسلك

. : واحد فالمعنى
عليلله الللله صلللى النللبي قللبر دصللق الحللج من قصده : معظم هؤلء من يروكث

صنف والصلح والزهد ،نيدبال المشهورين الشيوخأ، وبعض البيت حج ل وسإلم
؛ والمنللاما اليقظللة فللي موسإللل عليه الله صلى بالنبي : السإتغاثة : سإماه كتابا
عليله اللله صلى النبي قبر وكان مرة حج : أنه الشيخ هذا مناقب في ذأكر وقد

منللاقبه، مللن هللذا وجعللل الكعبة إلى يذهب ولم عجر ثم ؛ قصده منتهى وسإلم
ًا، كان فان المدينللة يجعل أن حج إذأا البيت، حج عليه بيج نلم فينبغي مستحب

الفضللل تللرك مللع ومشقة كلفة، زيادة هإنف مكة، إلى يذهب ول قصده منتهى
. عاقل يفعله ل وهذا
ممللن النللاس عنللد الشلليوخأ أكللابر بعلض صللار الشللريعة، عن الخروج ببوبس

هعنلل قيل سإبعين : ابن طريقة على والعامة والعلماء والقضاء الملوك يقصده
الذي والبيت المقدس والبيت ومكة ثلث المحجوجة : البيوت يقول كان نهأ: 
النصللارى وديللن حق اليهود دين أن يعتقد كان لنه وهذا ؛ الهند في ركينمشلل

أن أريللد للله فقللال تللهقحقي يعللرف أن قبللل العارفين إخواننا بعض وجاءه حق
: فقللال لمسلللمينا أو النصارى أو اليهود دين : على فقال ؟ يديك على أسإلك

؟!  كفارا ليسوا والنصارى واليهود
. أفضل السإلما لكن عليهم، شددت : ل الشيخ فقال) 400(ص
وقللت إليهللا يسللافرون عرفللات بمنزلللة الشلليخ، مقبرة يجعل من الناس ومن

المشرق هذا يفعل كما بعرفات المسلمون يعرف كما بها فيعرفون الموسإم،
إلللى خطللوة : كللل قللال أنلله الميللت، الشيخ نع يحكى : من ومنهم والمغرب

للله فتمثل ذألك، الناس بعض فأنكر ؛ ةحجب أبيع ل القيامة ويوما ؛ كحجة قبري،
. ذألك إنكار عن وزجره الشيخ، بصورة الشيطان

ملللة علللى فليسللوا العالمين رب الله رلغي ونسكهم : صلتهم أمثالهم لء،وهؤ
يعمللر ( إنمللا فيهللم الله قال الذين هللا مساجد أعّمار من وليسوا الحنفاء إماما

يخللش ولللم الزكاة وآتى الصلة أقاماو الخر واليوما بالله آمن من الله مساجد
 ] .18:  ) [ التوبة الله إل
أع طائافللة إن حللتى الله، غير ،ويرجون الله غير : يخشون المقابر مشاهد ّمارو

رأى وإذأا قبائاللحلا مللن يفعلللونه، فيمللا يتحاشللون ل الللذين الكبللائار أربللاب مللن
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الفللواحش لفع من خشي القبة رأس على الذي الهلل أو الميت، قبة أحدهم
تحللت المللدفون فيخشللون القبللة هلل ؟! هذا : ويحك لصاحبه أحدهم ويقول
مللواقيت السماء أهلة وجعل والرض السموات خلق الذي يخشون ول الهلل
!  والحج للناس

أرهم،ظاأأمن خوفوا نوظروا، : إذأا لءوهؤ  صنع كما ِ
قللومه اجهوحلل: (  تعالى قال السلما، عليه إبراهيم مع المشركون)لل 401(ص
ربللي يشللاء أن إل بلله تشركون ما أخاف ول هدان وقد الله في أتحاجوني قال
ًا ًا شلليء كل ربي وسإع شيئ ول أشلركتم ملا أخلاف وكيللف كرونذتتلل أفل علملل

ًا مكيلع به ينزل لم ما بالله أشركتم أنكم تخافون أحللق الفريقيللن فأي سإلطان
لهللم أولئللك بظلللم إيمللانهم وايلبسلل ولللم آمنوا الذين تعلمون، كنتم إن بالمن
 ] .82- 80:  ) [ النعاما مهتدون وهم المن

ّق الحى، والشيخ ؛ الله بمنزلة الميت، جعلوا : قد رونوآخ ؛ كللالنبي به المتعل
مللا : فللالحلل الحللي ماأو الكربات وكشف الحاجات قضاء تطلب الميت فمن
يتخللذوه أن عللن للللها عزلوا قد أنفسهم، في وكأنهم ؛ حرمه ما والحراما حلله
ًا وعزلوا إلها ً يتخذوه أن وسإلم عليه الله صلى محمد . رسإول
غيللره أو بهم، الظن المحسن لهم ابعتوال ، بالسإلما العهد الحديث يجيء، وقد

ذألللك، غيللر أو يظلمله، أن ريللدي ،مللك ظلللم دفع أما الميت، الشيخ من يطلب
والنللبي للنللبي يقللول خوالشللي للشلليخ، قلللت : قد فيقول السادن ذألك فيدخل

ً بعث قد والله لله، يقول ديللن محللض إل هللذا فهللل فلن السلطان إلى رسإول
كللل يسللتجيزه ل مللا والجهللل الكللذب مللن:  ؟! وفيلله ؟والنصللارى المشركين

. عليه يروج ول نصراني أو مشرك
 إلى به يؤتى ما والمنذور النذور من نولويأك
ًا : ( إن تعللالى قللوله نللىمع في به يدخلون ما قبورهم،)لل 402(ص مللن كللثير

] يعرضللون34:  )[ التوبللة بالباطللل النللاس أمللوال ليللأكلون والرهبان الحبار
ودينلله الللله، سإللبيل هللو هذا أن يعتقد لهم التابع إذأ غيرهم، نوويمنع بأنفسهم،

وأنزل رسإله به الله بعث الذي الحق، دين في الدخول من كلذأ بسبب فيتمنع
. كتبه به
خاصلة وأنهلا المسلاجد، ذأكلر بلل المشاهد، كتابه في يذكر : لم هانسإبح لهوال

]29:  ) [ العللراف مسللجد كل عند وجوهكم : ( وأقيموا تعالى قال لوجهه،  
) [ التوبللة رخللآلا واليللوما بالله آمن من الله مساجد يعمر : ( إنما تعالى وقال

: ) [ النور هسإما فيها ويذكر ترفع أن الله أذأن بيوت : ( في تعالى  ] وقال18
ّدمت ببعض بعضهم الناس الله دفع : ( ولول تعالى  ] وقال36 أع له أع صوام وبي

 ] .40:  ) [ الحج الله مسإا فيها يذكر ومساجد وصلوات
الصللوامع، لن مشللاهد،لاو والصللناما النيللران، كبيوت الشرك بيوت يذكر ولم

والتبللديل، النسللخ لقبلل مبنيللا كان : ما ذألك من فالممدوح الكتاب لهل والبيع
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: والتبللديل النسخ قبل كانوا الذين والصابئين، والنصارى اليهود على أثنى كما
. الصالحات ويعملون لخرا واليوما بالله يؤمنون

شيئا يمدح : لم المقابر تويوب الكواكب وبيوت النيران وبيوت الوثان، وتفبي
. إل يذكر ولم منها
: ( قال تعالى قال وسإلم عليه الله صلى بيالن لعنهم من قصة في) 403(ص

ًا عليهللم لنتخللذن أمرهللم على غلبوا الذين  ] فهللؤلء21:  ) [ الكهللف مسللجد
لعنهللم الللذين النصللارى مللن كللانوا الكهللف، أهللل علللى مسللاجد خذواتا الذين

والنصللارى، اليهللود الللله : " لعللن قال حيث وسإلم عليه هللا صلى الله رسإول
" . " وصالحيهم رواية " وفى ساجدم أنبيائاهم قبور اتخذوا

شلليوخأ بعللض أقللدما وقللد ذألللك إلللى الوسإللائال أعظللم : مللن المقبللورين اءودع
ّنت هذا يف معي فتكلم المشرق، النبي قال قد : أليس فقال هذا فساد له فبي

: فقلللت ؟ القبللور بأصللحاب فعليكم المور أعنيكم اذأإ : وسإلم عليه الله صلى
أحللد وسإلللم عليه الله صلى النبي عن يروه لم ،لمالع أهل باتفاق مكذوب هذا
الللله صلللى النللبي قول مصداق : ظهر وأمثاله هذا وبسبب الحديث علماء من

دخلللوا لللو حللتى بالقذة القذة، حذو قبلكم، كان من سإنن " لتتبعن وسإلم عليه
"  : فمن قال ؟ والنصارى اليهود الله رسإول : يا قالوا دخلتموه،ل ب،ض جحر
افر، من ولو مطلبه لحدهم حصل إذأا المشركون، غلةال:  لءوهؤ م ك أيقبلل ل
مللن إلى يذهب : فتارة ؛ أتقضى أنها حيث من حاجته يطلب بل الرسإول، على
أو كللافر نللها ميعل وتارة منافق أو كافر، قبر فيه ويكون صالح، رجل قبر يظنه

أنهللا اليقلل مواضللع إلللى أو الكنيسللة، إلى قوما ذأهب كما إليه، فيذهب منافق،
. خاصتهم فيه فيقع الول، وأما  عامتهم فيه يقع فهذا النذور، تقبل
ًا : أن والمقصود)لل 404(ص البللاطن في يكون من قبر مأيعظ الناس، من كثر

: أن لعتقللاده حللداو جنللس مللن والرسإللول عنده هذا ويكون منافقا أو كافرا،
مللن جنللس نملل عنللده، هللذين وكل صالحا، رجل كان إذأا حاجته، يقضى الميت

. به يستغيث
يقللال بل كذب، وهو صالح، رجل قبر ويظنونه الناس، :يعظمه مشهد من وكم
؛ نللوح قللبر : إنله يقللال الذي لبنان، جبل بسفح ذيلا كالمشهد كافر، قبر : انه
مشللهد وكللذلك ؛ العمالقللة بعللض قللبر : إنلله ونلللوقي كانوا المعرفة، أهل فان

أنهللا علللى العلمللاء اتفق بدمشق، الذي ّي،أب:  وقبر ؛ بالقاهرة الذي الحسين،
ّين قبرا : هما، قال من ومنهم كذب، . نصراني

مللن بسللببها تضللل شللياطين، وعنللدها يها،ف الناس : تنازع المشاهد من يروكث
ذألللك ويكللون المقبللور، انلله نظللي شخصللا، المناما في يرى : من ومنهم تضل،

وكالشللياطين أصللناما،الب يكونللون الللذين كالشللياطين بصورته، تصور شيطانا،
 والغائابين ،والموتى بالصناما يستغيث لمن يتمثلون الذين
الللتي التماثيللل، بعللض صللدونر: ي أقللواما مثللل وغيللره زماننللا فللي كللثير اوهذ

يتطهللرون ل مللدة مثللالتلا يرصللدون وغيرهللا باخميم، : مصر، بديار بالبرابى،
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الشلليطان يتعلق ىحت يقرأون ول المسلمين صلة يصلون ول المسلمين طهر
 فيرى غيرها، أو شمعة، فيها فيضع تتحرك، فيراها الصورة، تلك

)لل 405( ص بعللض يقضي حتى شيطان،لا لذلك فيسجد له، خرج قد شيطانا 
. ائاجهوح بعض يقضي حتى به، الفاحشة فعل من يمكنه ،وقد حوائاجه

: وهللو البوشللت، يسللمونه والكفللار، : الللترك شلليوخأ فللي كللثير هللؤلء لومثلل
للله ونصللبوا ينكحلله، من إليه أرسإلوا المور هذه بعض منه طلبوا إذأا ؛ خنثلما

يناسإللبه، غنللاء وغنللوا وميتللة، خللبزا له وقربوا مظلمة، ليلة في عالية، حركات
. الله ذأكر من فيه ءيش هناك ول الله، يذكر من عندهم يكون ل أن بشرط

الهللواء، فللي يللريط الدف ويرون الهواء، في به المفعول الشيخ ذألك يصعد ثم
يسللمعون، وهللم اللهللو، بللآلت الشيطان ويضرب الخبز إلى يديه من ويضرب

الطعاما ذألك يغيب قد ثم ؛ الكفار آباؤهم اتغنيه كانت التي الغاني، لهم ويغني
يحرقونهللا ميتللة للله ويقربللون يغيللب ل دق ،: البوشت بيت إلى نقل قد فيرونه

يجللرى فالللذي ؛ للمشركين جدا يركث هذا، ومثل حوائاجهم بعض فيقضي بالنار
. الصناما عند يجرى ما جنس من المشاهد، عند
وغيللر وقللبر، صللنم، الللله نود مللن بلله يشرك ما : أن متعددة بطرق ثبت وقد

: ل شلياطينلا تللك وأن بله، أشلرك ملن تضلل شلياطين، عنلده يكلون ذألك،
مللن ملهلل حصل إذأا أغراضهم، بعض يقضون وإنما أغراضهم، بعض إل يقضون
. الشيطان يحبه ما والمعاصى، الشرك،

يللأمره : مللن ومنهللم ؛ للله يسللجد أن الللداعي يللأمر مللن فمنهللم)لل 406( ص
التوحيللد، مللن بلله، أمللره عمللا ينهللاه وقللد الشلليطان، فعلهللاي وقد بالفواحش،
. ذألك ونحو القرآن، وقراءة مس،خلا والصلوات والخلص،

: اليمللان ضعيف كان فإن ،نهم تطمع ما بحسب النسان، : تغوى شياطينوال
ّين، بالكفر أمرته : العلم قليل كان وإن معصية، أو فسق، هو بما أمرته وإل الب
: كللثير النوع هذا في وقع وقد والسنة، للكتاب، مخالف أنه يعرفه ال بما أمرته

لعللدما ولكللن والعبللادة والزهللد الللدين من وافر نصيب لهم الذين ،خأالشيو من
طمعت وسإلم، عليه الله صلى رسإول به الله بعث الذي نديال بحقيقة علمهم

. والسنة الكتاب يخالف فيما أوقعوهم حتى الشياطين، فيهم
أصللحابه، بعلض بأحللدهم، يستغيث المشائاخ، أصحابنا من واحد غيرل جرى وقد

شللياطين هللي وإنمللا المطلللوب، ذألللك أقضللى حللتى يقظة،لا في الشيخ فيرى
فالكللافر النللس، بحسللب والجللن ؛ الللله يللرغ يللدعون الذين للمشركين تتمثل

. للجاهل والجاهل للفاجر، والفاجر للكافر،
الله أمر فيما يتبعونهم النس كأتباع لهم نجال فأتباع واليمان، العلم أهل اوأم
: يقللول كان الفتيا إلى وينتسب التدريس رشايب جنسه من . وآخر ورسإوله به

عليه، الله يقدر ما على ويقدر الله، علمهي ما يعلم وسإلم عليه الله صلى النبي
 هذا وأن
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خيالش إلى الحسن ذأرية في انتقل ثم الحسن، بعده انتقل السر،) 407( ص
. الجامع الفرد الغوث، القطب مقاما : هذا وقالوا ؛ الشاذألي الحسن أبي

المهللدى : أنه ويقول ؛ المنزلة هذه يدعي أتباعه، عند : معظم آخر شيخ انكو
نواصي وإن ابنته، عيسى يزوج وإنه وسإلم عليه الله صلى النبي به شرب الذي

الرب وإن يشاء من زلعوي يشاء من يولى بيده والولياء بيده الملوك الشرك
تعزيللزا عزرتلله وقللد بحللرال وحيتللان العرش، حملة يمد الذي وإنه دائاما يناجيه
لجمعللةا يللوما الجللامع، المسللجد أهللل مللن حضللرة فللي مشهود يوما في بليغا،

. الدجاجلة من أشباهه بسببه وانكسر الناس فعرفه بالقاهرة،
ًا أرسإلللناك : ( إنللا تعللالى سإللبحانه الللله قللول يقللول : مللن هللؤلء ومن شللاهد

ًا بكللرة حوهبسللتو وتللوقروه وتعللزروه ورسإللوله بللالله لتؤمنللوا ونذيرا، ومبشر
. وأصيل بكرة يسبح الذي هم الرسإول  ] إن9-8:  ) [ الفتح وأصيل

صلللى النبي قال التي الخمس الغيب مفاتيح يعلم : الرسإول يقول من همومن
السللاعة علم عنده الله إن(  الله إل يعلمهن ل : " خمس فيها وسإلم عليه الله

تدرى وما غدا تكسب اذأام سنف تدرى وما الرحاما في ما ويعلم الغيث وينزل
ل أنلله أخللبر عللدماب علمهللا : إنلله ] وقال34: ) [ لقمان تموت أرض بأي نفس

. الله إل يعلمها
(لل 408(ص شللئت ما الرسإول في وقل الربوبية، : اسإقط يقول من ومنهم) 

الميللت، قللبر إلللى يللأتي مللن ومنهللم ؛ ورسإللوله الللله نعبد : نحن يقول ومنهم
المللور، هللذه أمثللال إلللى زلللة، علللى توقفني ول ينمحوار لي، : اغفر فيقول

!. اإله المخلوق فيها يتخذ التي
وضللللة مهجللورة، غيللر والللله مسلللوكة وطريقللة مللأثورة، سإللنة : هللذه لأقو

منشورة، مرفوعة هاموأعل منكورة، غير مشهودة، وبدعة ومشهورة، واضحة
ودلئالها ؛ محصورة الو محدودة غير وبراهينها مكسورة، غير منصوبة، وراياتها

ّين بردة،ال في ذألك قال ؛ مذكورة ،والمناظيم، المصنفات من كثير في في وب
: قصده ذألك
ًا شئت بما كمحاو    نبيهم في النصارى ادعته ما دع مدح
 واحتكم فيه
اللوح علم علومك نمو     وضرتها الدنيا جودك من فان

 والقلم
فللي اليراع، قلم عنان فلنكف أسإفارا من رنارحل الخبار، هذه بذكر نطيل ولو
ضللياء مللن أجلللى بللل ؛ عيللان ذأي علللى ىخفللي ل والللله فللالحكم الميدان، هذا

سإللئل إذأا أحدهم تجد عامتهم، نفوس في هذا اسإتقر فلما البيان في الشمس
في اسإتقر لما الله إل ثم ما عنده : فلن ؟! فيقول هذا يقول ما ينهاهم، عمن

. بمصر ونحن وقع وأمثاله، كله، وهذا آخر، إلها الله مع علوايج ن: أ نفوسإهم
ّفون ونالضال لءوهؤ  دعاء ويعظمون الله بتوحيد : مستخ
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: الشللرك عللن ونهللوا بالتوحيللد أمروا فإذأا الموات : من الله غير)لل 409( ص
ّف رأوك : ( وإذأا تعالى بقوله المشركين عن تعالى الله أخبر كما بالله، اواسإتخ

الللله صلى بالرسإول  ]فاسإتهزؤوا41:  [ الفرقان ) الية هزوا إل خذونكتي إن
كللانوا : ( إنهم المشركين عن تعالى وقال الشرك، عن نهاهم لما سإلمو عليه

أللله ل لهللم قيل إذأا لشللاعر آلهتنللا لتللاركوا نللائاأ ويقولللون يسللتكبرون الللله ّ إل إ
تعالى القو ] 37-35:  المرسإلين) [ الصافات وصدق بالحق جاء بل مجنون،

أر جاءهم أن ( وعجبوا أر هذا الكافرون وقال منهم منذ اللهللة أجعل ذابك سإاح
: يسفهون المشركون زال  ] وما5-4: ) [ ص عجاب لشيء هذا إن واحد إلها

لنللوح نللوح، قللوما قللال كمللا والسللفاهة، لضللاو بالجنون، ويصفونهم النبياء،
يعبللد كللان مللا ونللذر وحللده الله لنعبد جئتناأ وا( قال السلما عليهما وهود، وعاد
. : التوحيد هو وأنكروه، لجله سإفهوه ما ] فأعظم70:  ) [ العراف آباؤنا
إلللى يدعو من رأى إذأا الوجوه، بعض من هؤلء، من شبه فيه من : تجد ذاوهك

: هعلي إل يتوكل ول الله، إل النسان يعبد ل وأن ، له الدين وإخلص للها توحيد
المسللاجد يخربللون هللؤلء مللن وكللثير الشللرك مللن عنللده لمللا بللذلك، سإتهزأا

معطلً، الخملس، للصللوات بنلي اللذي المسلجد فتجلد مشلاهد؛ال ويعمللرون
ًا، الللذي هدشوالم الخانات، من خان وكأنه الناس، من إل كسوة له ليس مخرب

. على يبنى
: والنذور لرخامااو والفضة، الذهب، ورؤية الستور، : فعليه الميت) 410( ص
؟! ورسإللوله ه،اتوآيلل ؟ بللالله اسإللتخفاهم مللن إل هللذا، فهللل وتروح، إليه تغدوا

للله أبنللى الللذي للميللت دعللاءهم : أن يعتقللدون ؟! فللإنهم، للشرك وتعظيمهم
الذي البيت في به، والسإتغاثة الله، عاءد من لهم أنفع به، والسإتغاثة المشهد

الذي البيت على المخلوق لدعاء بنى الذي بيت: ال ! ففضلوا وجل عز لله أبنى
الشللرك : وقللف كللان وقللف، ولهذا وقف، الهذ كامن ! وإذأا الخالق لدعاء بنى

قللوله فللي حللالهم الللله ذأكللر الللذين العللرب، لمشركي مضاهاة عندهم أعظم
ًا والنعللاما الحللرث مللن ذأرأ مما هلل : ( وجعلوا تعالى : [ النعللاما ) اليللة نصلليب

36  [ 
ًا له علونجي:  نواكا  ًا وللهتهم وماشية زرع نصيب أصيب فإذأا وماشية، : زرع

فقيللرة، وآلهتنللا غنى، : الله وقالوا فيه، فوضعوه الله نصيب من واخذأ آلهتهم
الوقللوف أهللل : حللال وهكذا لله، يجعل ما على الله، لغير يجعل ما فيفضلون
للمسللاجد، دهمعنلل يبللذل ممللا : أعظللم للمشللاهد عنللدهم تبذل التي والنذور،
. الله سإبيل في والجهاد المساجد، ولعمار

ويللدعو وخضللع، عنللده بكللى يعظملله، الللذي لقللبرا أحللدهم قصللد : إذأا لءوهللؤ
ل : ملا القللب وحضلور والعبوديلة، والتواضلع الرقلة من له ويحصل ويتضرع،

القللرآن وقراءة الليل، وقياما والجمعة الخمس، الصلوات في مثله، له يحصل
المخلصللين، الموحللدين ل ؟ المبتللدعين المشللركين حللال إل رمللأال هللذا فهللل

. وسإلم عليه الله صلى رسإوله وسإنة ه،الل لكتاب المتبعين
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الخضللوع مللن للله يحصللل البيللات أحدهم سإمع إذأا : انه هذا ومثل)لل 411(ص
عنللد فيخشللع الله، آيات سإماع عند ن مثله له يحصل ل ما ءوالبكا ،والخشوع،

بللل ؛ المخلصللين المتقيللن سإماع عند يخشع ول ركينشملا المبتدعين سإماع،
أعظللم لهم فيحصل بها، واسإتهزأوا وكرهوها، ها،لواسإتثق الله آيات سإمعوا إذأا

. ] ؟65: ) [ التوبة تستهزؤن كنتم ورسإوله وآياته : ( أبالله قوله من نصيب
؛ عمللى صللم كللأنهم لغيللة، وألسللن لهية بقلوب : سإمعوه القرآن سإمعوا إذأا
حركللاتهم، وسإللكنت ألسللنتهم، وسإللكتت قلللوبهم، حضرت البيات سإمعوا اذأوإ

. ماء منهم طشانلعا يشرب ل حتى
شلليء فللي : نحللن قالوا المؤذأن فإذأا سإماعهم، في كانوا إذأا : من هؤلء ومن

الصلللة إلى قمنا فإذأا الحضرة، في كنا يقول نم ومنهم إليه، دعانا مما أفضل
الضلل الشيوخأ هؤلء من ذألك قال عمن مهضعب سإألني وقد الباب، إلى صرنا

البللدع فللان الللله، بللاب على صارف الشيطان، حضرة في كان : صدق فقلت ؟
. الموضوع هذا غير في أفّصل قد ،ما الشيطان حضور من فيها والضلل

دعللاء من : افضل والشيوخأ والئامة النبياء، من لموتى،ا : دعاء جعلوا ذينوال
مللن أنواعللا يحكللى : مللن ومنهللم ؛ تقللدما : مللن نهللمم ،متعللددة أنللواع الللله،

: كحكاية الحكايات،
ًا رحل نأ)لل 412( ص بعللض ودعا يخرجه فلم الله، دعا العدو، بلد في محبوسإ

بعللض أن:  وحكايللة السإلللما، بلد إلللى فللأخرجه فجللاءه المللوتى، المشللايخ
: لاقلل وآخللر ؛ قللبري إلللى فتعللال حاجللة، لللك كللان : إذأا لمريده قال الشيوخأ،
. المجرب الترباق ،هو فلن : قبر قال آخر بي فتوسإل

المخلصللين أدعيللة علللى الشللركية الدعيللة هذه جحونير:  وأشباههم لء،فهؤ
اللذي شليخه، صلورة منهلم، لكلثير تتمثلل وهلؤلء ؛ للمشلركين مضاهاة لله،
. أغواه : شيطان هو وإنما ؛ صورته على ملكا أو إياه، فيظنه ه،ويدع

لهللج قد اسإمه إل يذكر ول شيخه إل يدعو ل شدة، به نزل إذأا نم:  هؤلء ومن
الله قال وقد ؛ فلن : يا فيقول أحدهم، فيتعسر أمه بذكر الصبي جلهي كما به،

ذأكللرا أشد أو آباءكم مكذكرك الله فاذأكروا مناسإككم قضيتم : (فإذأا للموحدين
] .200:  ) [ البقرة

ّدق، وإمامه، بشيخه، ويخلف ،ّبويكذ بالله يحلف :من هؤلء ومن فيكون فيص
النبيلاء مثلل المللوتى، دعلاء كلان ذأافإ الله، من صدره في أعظم عنده شيخه

أحللق الفريقيللن فأي ورسإوله، وآياته بالله، السإتهزاء هذا يتضمن والصالحين،
بهللم، والسإتغاثة الموتى، بدعاء يأمر كان من ؟ ورسإوله الله بآيات بالسإتهزاء

يللأمر كان من أو ؟ ورسإوله وآياته بالله، السإتهزاء من ذألك على بيترت ما مع
 هالل بدعاء
الرسإللول، طاعللة ويللوجب ؟ رسإله أمرت كما له، شريك ل وحده)لل 413( ص

 ؟ به جاء ما كل في ومتابعته،
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الرسإللول جللانب لرعاية إيجابا الناس أعظم من الموحدين، هؤلء : فان ضاوأي
واعتنللاء أملر، فيملا لله وطاعللة أخلبر، فيملا لله اقتصدي وسإلم عليه الله صلى

والضللعيف، الصللحيح، مللن عنلله أروى مللا يللنب والتمييللز بلله، أبعللث مللا بمعرفللة
ً خالفه، ما دون ذألك، واتباع والكذب، والصدق، أنللزل مللا : ( اتبعوا بقوله عمل

] .3:  ) [ العراف تذكرون ما قليل أولياء دونه من تتبعوا ول ربكم من إليكم
أحللاديث : إمللا فعمللدتهم والنصللارى المشللركين، أشباه ؛ : الضلل هؤلء اوأم

ًا تكللون أن إمللا ، بقللولهم يحتللج ل عمن منقولت أو موضوعة، أو ،ضعيفة كللذب
ًا تكللون أن وإمللا عليه، غيللر قائاللل نعلل مصللدق، غيللر نقللل هللي إذأ منلله، غلطلل

نعلل الكلللم : حرفللوا الرسإللول عللن ثبللت ممللا بشلليء اعتصموا وإن معصوما،
. النصارى فعل كما محكمه وتركوا بمتشابه، وتمسكوا اضعه،مو

النللاس بعللض كلما في موجود لكنه العلماء من أحد عن قلين علمته : ما اوهذ
أة شعره ففى ؛ الصرصري : يحيى الشيخ مثل نبلل محمللد والشلليخ ؛ منلله قطع

ةاليقظلل في وسإلم عليه الله صلى بالنبي المستغيثين : كتاب له كان النعمان،
العللالمين العلللم، أهللل مللن ليسللوا لكللن وديللن، صلح، : لهم وهؤلء ؛ المناماو

 كاربمد
الحلل ومعرفللة السإلللما شللرائاع فللي بقولهم يؤخذ الذين الحكاما)لل 414(ص

جللروا عللادة بللل ضلليرم عللالم عللن نقل ول شرعي دليل لهم وليس والحراما
شللدائادلا فللي بشلليخه يسللتغيث بللأنه النللاس مللن كللثير عللادة جرت كما عليها

رأملل بلله نللزل إذأا وزهد صلح ولهم أعرفهم الذين الشيوخأ بعض وكان ويدعوه
يفعللله وهللذا بلله واسإللتغاث معللدودة خطوات القادر عبد الشيخ جهة إلى خطا
كللانوا إنمللا وعلمللوا بهللوانت فضلللئاهم من نبه من نبه لما ولهذا الناس من كثير
. الصناما ةعبادل مشابهة هو بل شيء في السإلما دين من ليس عليه
لللم لموسإلل عليلله الللله صلللى النبي أن السإلما دين من بالضطرار نعلم نونح

ًا يدعوا أن لمته يشرع السإتغاثة بلفظ ل غيرهم ول النبياء ل الموات من أحد
نعلللم بللل ذألللك ونحللو ميت إلى ول لميت سجودلا يشرع لم أنه كما بغيرها ول
ه حرمله اللذي الشلرك من كلذأ وأن المور هذه كل عن نهى أنه ورسإلوله الل

يمكلن للم المتللأخرين من كثير في ةالرسإال بآثار العلم وقلة الجهل لغلبة لكن
ممللا وسإلللم عليلله الللله صلى الرسإول به جاء ما لهم يبين حتى بذلك تكفيرهم

. يخالفه
هللذا وقللال لهللذا تفطللن إل السإلما دين يعرف لمن قط المسألة بينت ما اولذ
يقللول أصللحابنا مللن العللارفين الشيوخأ أكابر بعض وكان لسإلماا ندي أصل هو
 هذا

في وأمثاله هذا وكان الدين أصل هذا بأن لعلمه لنا بينه ما مأعظ) 415( ص
إليهللم، ونعويتضللر بهم، ويستجيرون ويسألونهم الموات يدعون أخرى ناحية
. أعظم بالموات يفعلونه ما كان وربما
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المضللطر، دعللاء يللدعونه بهللم نزلت ضرورة وفى ،تالمي يقصدون إنما هملن
بخلف ؛ قللبره عنللد الللدعاء أو بلله، ءعاوالللد بللدعائاه حاجللاتهم، قضللاء راجيللن
العللادة وجلله على الوقات من كثير في يفعلونه فإنه إياه ودعاهم لله عبادتهم
خرجللوا دمشللق قللدما لمللا السإلما شريعة عن الخارج العدو إن حتى والتكلف

بعللض قللال ؛ ضرهم كشف عندها يرجون التي القبور، عند موتىبال يستغيثون
: الشعراء

 عمر أبي بقبر لوذأوا      التتر نم خائافين يا
:  قال أو

 الضرر من ينجيكم     عمر أبي بقبر واعوذأ
كمللا لنهزموا، القتال، في معكم كانوا لو بهم، يستغيثون : الذين لهؤلء تفقل

العسللكر أن قضللى قللد كلان ،فللإنه أحللد ماويلل المسللمين من انهزما من انهزما
. ذألك في لهل كانت ولحكمة ذألك، اقتضت لسإباب ينكسر،

لعللدما المرة، تلك في يقاتلوا لم والمكاشفة، بالدين، المعرفة أهل :كان ذاوله
 به الله أمر الذي الشرعي، القتال

ك بعلد كان فلما ورسإوله،)ل 416(ص للله، اللدين بلإخلص نلأمره : جعلنلا ذأل
نللبي ول مقللرب، بملك يستغيثون ل إياه، إل يستغيثون ل وأنهم به، تغاثةسإالوا
. لرسإم

علللى الللله : نصرهم بربهم السإتغاثة في وصدقوا أمورهم، الناس أصلح افلم
ًا، ً نصرا عدوهم، مللن صللح لمللا أصلً، الهزيمة، هذه لمث التتار يهزما ولم عزيز
: ينصللر الللله فللإن ؛ ذألللك قبللل نكللي لم ما رسإوله، وطاعة الله، توحيد تحقيق
في تعالى قال كما ؛ الشهاد ومايق ويوما الدنيا، الحياة في آمنوا والذين رسإله،

] .9: ) [ النفال لكم فاسإتجاب ربكم تستغيثون : ( إذأ بدر يوما
قيللوما، يا حي : " يا يوما كل يقول كان وسإلم عليه الله صلى النبي : أن يورو

نفسللي إلللى تكلني ول كله، شأني لي لحصأ: "  لفظ " وفي أسإتغيث برحمتك
."  خلقك من أحد إلى ول عين، طرفة

أسإللتجير، بك ؛ أسإتغيث : بك أحدهم فيقول والغائاب، الميت، : يدعون لءوهؤ
لللي، : اغفللر للميللت يقول من مومنه ؛ ذأنوبي تعلم : أنت ويقول أجرنا، أغثنا،

: يقللول فإنه عقلئاهم، نم اهذ يقل لم ومن ؛ ذألك ونحو ؛ علي وتب وارحمني،
وظهللور الللولة، رجللو إليللك وأشللكو عللدوي، إليللك وأشللكو ذأنوبي، إليك أشكو
الللدين، فللي ضللرر من حصل ما إليه فيشكو ذألك، وغير الزمان، وجدب البدع،
. والدنيا

 ذألك فيزيل يشكيه، : أن الشكوى في صودهومق
وأنت ؛ الضرر نم بنا نزل ما تعلم : أنت ذألك مع يقول وقد الضرر،ص) 417(

أه ما تعلم ْلت ًاعا والغللائاب، والحللي، الميللت، فيجعل الذنوب، من فع بللذنوب لملل
. ميت أو حي، بشر، يعلمها أن يمتنع التي جرياتهم، وما العباد،
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إذأا أنهم ويظنون ؛ لنا ويشفع نا،ل الله يسأل أن : مقصودنا، يقولون لؤهموعق
يسللأل، كللان كمللا ويشللفع، يسللأل، هنفللإ لهم، الله يسأل أنه موته، بعد سإألوه

إذأا القيامللة يللوما يشللفع اكمللو ؛ وغيللره السإتسقاء الصحابة سإأله لما ويشفع،
. الشفاعة سإئل

أحلد يفعلله وللم البتلة، مشلروع غير والغائاب، الميت، سإؤال : أن يعلمون ول
غيللره، سإللؤال إلللى منلله، الللدعاء وطلللب سإللؤاله، عن عدلوا بل ابة،حالص من

النبيللاء، وسإللائار وسإلللم، عليلله الللله صلللى الرسإللول وأن ؛ هنللم الدعاء وطلب
يطلب كان ما المور من موته، بعد أحدهم من طلبي ل وغيرهم، والصالحين،

ًا الله رحمه الشيخ . كلما انتهى حياته، في منه . ملخص
الللذي الكللبر، الشللرك أنواع من ، الماما هذا ذأكره ما : إلى هالل رحمك ظرفان
لكللن والقضاء، للفتيا وينتصب والمعرفة، العلم يدعي ممن ،هنزما في وقع قد
الكللبر، الشللرك من هذا : أن لهم وبين ذألك، على الله هحمر الشيخ نبههم لما

كان ما أن وعرف الله إلى وتاب منهم، تنبه من تنبه ورسإوله، الله حرمه الذي
. للحق وانقاد وضلل، شرك عليه
مللن كللثير عنللد الللوقت، ذألللك في سإلماإلا غربة لك يبين مما وهذا)لل 418(ص

الللله صلللى الللله رسإللول عللن يثادالحلل به تواترت ما مصداق هذا وأن الناما،
: " بللدأ وقللوله ؛ " الحللديث قبلكم كان من سإنن : لتتبعن قال أنه وسإلم عليه

ًا، السإلما ًا يعودسإو غريب : عنللدك ويتضللح لللك، ينكشللف " وبهللذا بللدأ كما غريب
؛ والحللدثان والبللدع، الشللرك، أنللواع من الزمان، أهل من ركثي عليه ما بطلن

. عليه هم بما تغتر فل
بالبللاء : الغترار وهي الذميمة، القبيحة والخصلة العظيمة، البلية : هي هوهذ

انتحلهللا التي الحجة وتلك البلد، لهأ من كثير عمل عليه اسإتمر وما والجداد،
محكللم فللي عنهللم ذألللك تعللالى هللللا حكللى كمللا والعناد، والكفر الشرك، أهل

القللائالين، أصللدق وهللو ،لىتعللا الللله قال حيث تأويل، ول شك غير من التنزيل
: ( فمللا الكريميللن هارون، وأخيه لموسإى، قال أنه اللعين، فرعون عن حكاية

كتللاب فللي ربي عند : ( علمها بقوله السلما عليه ) فأجابه الولى القرون بال
 ] .52 - 51:هط) [  ينسى ول ربي يضل ل

اء، الصلدق كاهلل امتطى فمن فلاء،لجوا والعنلاد التعصلب ملن وسإللم والوف
ونهجلله، طريقه، ذألك كان بالحجة، الحق قبول في وقنع المحجة، في وتوسإط
وكان والوصول، المعرفة، تبزي فيه وأوقد القبول، مصباح صدره في وأشرق

. حصول على التوحيد، ضوء من
عليلله الله صلى قال الغاثة، : في تعالى الله رحمه ميالق ابن قال)لل 419(ص

ًا يقبر تتخذوا : " ل وسإلم يعبللد، وثنللا قللبري تجعللل ل : " اللهللم " وقللال عيد
ًا،يللع اتخاذأهللا " وفي مساجد أنبيائاهم قبور اتخذوا قوما على الله غضب اشتد د

؛ دالتوحيلل علللى وغيللره لللله، وقار قلبه في من لجله يغضب ما المفاسإد، من
. إيلما بميت لجرح : ما ولكن
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ترابهللا، علللى الخللدود وتعفيللر ا،واسإللتلمه بهللا، والطللواف إليها، : الصلة امنه
وتفريللج الللديون وقضللاء والعافية، والرزق، النصر، وسإؤالهم أصحابها، وعبادة

رائاحللة أدنللى شم من وكل ؛ أوثانهم يسألونها الوثان عباد ناك التي الكربات،
عليه الله صلى وأنه ذألك، إلى الذريعة سإد المور أهم من نأ م: يعل العلم من

القبللور اتخللذ مللن لعللن وإذأا إليلله، يللؤل وأنلله عنلله، نهى ما ةبعاقب أعلم وسإلم
 ؟ اوعبادته قصدها، واعتياد بملزمتها، فكيف فيها، الله يعبد مساجد

،هبلل أمر وما القبور، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإنة بين جمع ومن
أحللدهما رأى اليللوما، النللاس أكللثر عليلله ما وبين أصحابه، عليه وما عنه، ونهى

ًاضام ونهللى المساجد، عليها يبنون وهؤلء مساجد، اتخاذأها عن فنهى للخر، د
. عليها القناديل إيقاد ىلع الوقوف، عليها : يوقوفون وهؤلء تسريجها، عن
ًا، تتخذ أن عن ىونه وأمللر تشللريفها، عللن ونهللى ؛ ًاأعيللاد يتخذونها وهؤلء عيد

 علي عن مسلم، صحيح في كما بتسويتها
ونهى ؛ القباب عليها ويجعلون : يرفعونها، وهؤلء ؛ عنه لهال رضي) 420(ص
عللن ونهللى جللابر، عن مسلم صحيح في كما عليه، والبناء القبر، تجصيص عن

عليهللا دايللز أن ونهللى ؛ جابر عن صحيحه في الترمذي رواه كما عليها، الكتابة
ا ترابهلا، غير واح،أللال عليهلا : يتخلذون وهلؤلء ؛ جلابر علن داود أبلو رواه كم

.  ,الحجار والجر، بالجص، ترابها على ويزيدون القرآن، عليها ويكتبون
ووضعوا حجا، للقبور شرعوا أن لىإ:  المشركين الضلل بهؤلء المر آل وقد
ًا ذألك في بعضهم صنف حتى مناسإك، لها المشللاهد حج : مناسإك سإماهو ،كتاب

. الصناما عبادة دين يف ودخول السإلما، لدين : مفارقة هذا أن شك ول ؛
وسإللم عليلله اللله صللى الرسإللول شرعه ما بين العظيم، التباين : إلى ظرفان

القبللور، بزيارة أمر وسإلم عليه الله صلى والنبي ،هؤلء شرعه ما وبين لمته،
ًا يقللول أن ونهاه القبور، لهل يدعو : أن زائارلا وأمر الخرة، تذكر لنها ؛ هجللر

وعلمهللم لمته، فيها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نأذأ التي الزيارة فهذه
ًا فيها تجد هل إياها، دهاجللت أما ؟ والبللدع الشللرك أهللل عليلله يعتمللد ممللا شلليئ

. وجه كل من عليه هم لما مضادة
مللا إل المللة هللذه آخللر أيصلللح لن:  هلال رحمه مالك الماما قال ما أحسن وما

ذألك عن عوضوا أنبيائاهم، بعهود مالم تمسك ضعف : كلما ولكن ؛ أولها أصلح
. والشرك البدع من أحدثوا بما

كللان تىحلل جللانبه، وحمللوا : التوحيللد، الصللالح السلللف جللرد ولقد)لل 421(ص
رههللظ جعل الدعاء، أراد ثم وسإلم عليه الله صلى النبي على سإلم إذأا أحدهم

ةبلللالق يسللتقبل : أنلله الربعللة الئامللة ذألك على نص وقد ؛ دعا ثم القبر، جدار
. عبادة الدعاء فإن القبر، عند يدعو ل حتى للدعاء،

ولهللذا ،هللل يللدعو مللن إلى محتاج فهو عمله، انقطع قد الميت : فإن لجملةوبا
اةلصلللا ومقصللود ؛ للحي مثله يشرع لم ما الدعاء، من عليه الصلة في شرع
: الللدعاء مقصللودها الزيللارة، وكلذلك ؛ لله والللدعاء : السإلتغفار، الميت على
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ً والشللرك البدع، أهل فبدل الخرة، وتذكير إليه، والحسان لميت،ل غيللر قللول
. لهم قيل الذي
الللتي والزيللارة بلله، بالسإتشللفاع له والشفاعة نفسه، بدعائاه له الدعاء لوافبد

ًا شرعت علللى بلله والقسللاما الميللت، بسللؤال الزائار ىلوإ الميت، إلى إحسان
القللب، وحضلور العبلادة، محض هو يلذا بالدعاء، البقعة تلك وتخصيص الله،

!  المساجد في منه أعظم وخشوعه، عندها،
السإلحة، لتعليق الشجرة، خاذأتا كان : فإذأا قال ثم أنواط، ذأات حديث ذأكر ثم

الظللن فمللا يسللألونها، ول ونها،دبللعي ل وهللم الله، مع إله : اتخاذأ لها والعكوف
: نسللبة وأي ؟ بلله والللدعاء ؟ عنللده والللدعاء ؟ ودعائاه ؟ القبر حول بالعكوف

؟ يعلمون والبدع الشرك أهل كان لو ؟ بالقبر الفتنة إلى بشجرة، للفتنة
وبمللا وسإلم، عليه الله صلى رسإوله به الله بعث ماب خبرة له ومن)لل 422(ص
بيللن مللا : أن علللم وغيللره، البللاب، هللذا فللي وما،يلا والبدع الشرك، أهل عليه

ممللا أعظللم والللله والمللر ؛ والمغرب شرقلما بين مما أبعد وبينهم، السلف،
: أن بلغلله ولمللا عنه، الله رضي عمر بأمر : دانيال، قبر الصحابة، وعّما ذأكرنا،

تحتهللا، وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول بويع التي الشجرة، ينتابون ناسلا
عللوف، ابللن حديث من عندنا : هو يونس بن عيسى قال وقطعها، ليهاإ سإلأر

وبللايع القللرآن، فللي الللله ذأكر التي الشجرة، في فعله هذا كان ذأافإ ؛ نافع عن
حكملله فمللا موسإل عليه الله صلى الله رسإول عنهم الله رضي الصحابة تحتها
؟ عداها فيما
؛ الضللرار مسللجد مادهلل وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول : أن ذألك من لغوأب

ًا أعظللم الللتي المسللاجد، هللدما علللى : دليل ففيه علللى نيللةمبكال منلله، فسللاد
صلللى الللله رسإللول لعللن ما هدما إلى : المبادرة فتجب ؛ قبابها وكذلك القبور،

وكللان ؛ عنلله ويللذب ينصللره، مللن لللدينه يقيللم والللله فللاعله، وسإلللم عليه الله
: شلليخ يللد على كسرها، نهسإبحا الله فيسر النصاب، هذه من : كثير بدمشق
يقبللل إنلله منهللا للشيء نيقولو العامة وكان ؛ الموحدين الله وحزب السإلما،

إلللى النللاذأر، بهللا يتقرب عبادة، النذر فإن الله، دون من العبادة يقبل أي النذر
. له المنذور

مصلى، منه يتخذ أن الله أمر الذي المقاما، بحجر : التمسح السلف أنكر دولق
ولقللد ؛ بمسلحه يللؤمروا وللم عنده، يصلوا أن أمروا : إنما الية في دةاتق قال

 المة ههذ تكلفت
ًا،) 423(ص زالت فما أصابعه، أثر رأى من لنا ذأكر قبلها، المم تكلفته ما شيئ
: فتنللة ؛ النصللاب بهللذه الفتنللة من وأعظم ؛ اخلولق حتى تمسحه، المة هذه

سإللورة فللي الللله ذأكللر كمللا الصللناما، ةدابع فتنة : أصل وهي ؛ القبور أصحاب
ًا تللذرن ول هتكللمآل تللذرن ل : ( وقللالوا تعالى قوله في نوح، ًا ول ود ول سإللواع

ًا ويعوق يغوث هللؤلء : أن تفسلليرها في السلف ] ذأكر23[ نوح: ) الية ونسر
ثلم قبلورهم، عللى عكفلوا ملاتوا فلملا نلوح، قلوما فلي صالحين لرجا أسإماء
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هو : إنما الصالحين وتعظيم ؛ فعبدوهم المد عليهم الط ثم تماثيلهم، صوروا
ًا قبورهم اتخاذأ دون ،إليه دعوا ما باتباع ًا، أعياد المشروع، عن فأعرضوا وأوثان

. بالبدع واشتغلوا
فل عنلله، بعللد ومن ؛ والراء لبدع،ا عن : أغناه وتفهمه كلمه، إلى أصغى ومن

والتوكل وخشيته، الله بمحبة قلبه رمع من أن كما ينفعه، ل بما يتعوض أن بد
: التوحيد عن فالمعرض ؛ عليه كلتووال وخشيته، غيره، محبة عن أغناه عليه،

والمعللرض ؛ أبى أما شاء : مبتدع، السنة عن والمعرض ؛ أبى أما شاء مشرك،
. أبى أما شاء الصور، ابدع الله، محبة عن
يسللأل : أن الشللرع عللن اهدأبعلل أنللواع، القبللور، عنللد : المبتدعة المور هوهذ

يتمثللل ولهللذا ناما،أصللال عبللاد جنس من وهؤلء كثير، يفعله كما حاجته، الميت
السللجود وكللذلك الصللناما، لعبللاد يتمثللل كمللا الميت صورة في الشيطان لهم

 للقبر،
يفعله وهذا به، الله يسأل : أن الثاني . النوع به حوالتمس وتقبيله،) 424(ص
ًا بدعة:  وهو المتأخرين، من كثير الللدعاء أن يظللن : أن الثللالث . النوع إجماع
فهذا لذلك، القبر فيقصد المسجد، في الدعاء من لأفض وأنه مستجاب، عنده
ًا ًا المنكرات : من أيض ًا فيه علمت وما ؛ إجماع كان وإن الدين، أئامة بين نزاع
. يفعله المتأخرين من كثير
إل منهللم يتخلللص ولم الصناما، دةابعب مفتونون الرض، أهل : فأكثر لجملةوبا

وهياكلهللا، ؛ نللوح قبللل مللن الرض، يفلل وعبادتهللا ؛ إبراهيم ملة أتباع الحنفاء،
؛ الرض : طبلق عبادتهلا فللي المصلنفة والكتلب وحجابها، وسإدنتها، ووقوفها،

إنهللن رب الصللناما، نعبللد أن وبنللي : ( واجنبني السلما عليه ءاالحنف إماما قال
ًا أضللن أكفللر أنهللم معرفللة فللي ] وكفى36-35: ) [ إبراهيم الناس من كثير

كللل مللن النللار، بعث أن وسإلم عليه الله صلى لنبيا عن صح : ما الرض أهل
أة : تسعمائاه، ألف اإل النلاس أكللثر : ( فللأبى تعلالى قلال وقد ؛ وتسعون وتسع

ًا يضلللوك الرض في من أكثر تطع : ( وإن تعالى ] وقال50) [الفرقان: كفور
] .116) [النعاما: الله سإبيل عن
نفوسإللهم، ببللذل عبادهللا أقدما الم عظيمة، الصناما، بعبادة الفتنة، تكن لم ولو

ول بهللم، حللل ومللا إخوانهم، مصارع يشاهدون وهم دونها، وأبنائاهم وأموالهم،
ًاح إل ذألك يزيدهم ًا، ب ًا بعضللهم ويوصي وتعظيم . انتهللى ؛ عليهللا بالصللبر بعضلل

ًا الله، همرح الشيخ، كلما . ملخص
حللديث كللرذأ لمللا السنية، : الرسإالة في الدين، تقي : الشيخ وقال)لل 425(ص

: قللال بقتللالهم، وسإلللم عليلله الله صلى وأمره الدين، من ومروقهم الخوارج،
إلللى انتسللب مللن وخلفللائاه، وسإلللم، عليلله الله صلى النبي عهد على كان فإذأا

المنتسللب : أن فليعلللم يمللة،ظعلا عبادته مع منه، مرق وقد والسنة، السإلما،
ًا يمرق قد الزمان، هذه في السإلما إلى ؛ : بأسإللباب وذألللك ؛ إسإلماال من أيض
فللي تغلوا ل الكتاب أهل : ( يا قال حيث كتابه، في الله ذأمه الذي : الغلو منها
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؛171: [ النساء ة) الي دينكم حللرق عنلله، الله رضي طالب، أبي بن وعلي ] 
فيهللا، فقللذفهم كندة، باب عند لهم، خدت بأخاديد وأمر ؛ افضةالر من الغالين
: أن مللذهبه عنهمللا، الللله رضي عباس ابن لكن قتلهم، ى: عل الصحابة واتفق
نللدع معروفللة وقصصللهم ؛ العلمللاء أكثر قول وهو ؛ تحريق بل بالسيف، يقتلوا

،طللالب أبللي بللن علي في الغلو بل المشائاخ، بعض في الغلو وكذلك ؛ العلماء
. ونحوه المسيح، في الغلو بل

أن مثللل اللهيللة، مللن ًانوعلل فيلله وجعللل صالح، رجل أو نبي، في غل من فكل
فللي أنللا أو أجللبرني، أو ارزقنللي، أو أغثني، أو انصرني، فلن، سإيدي : يا يقول

فللإن صللاحبه، يسللتتاب ؛ وضلللل شللرك هذا فكل ل،االقو هذه ونحو حسبك،
أيعبللد الكتللب، وأنللزل الرسإللل، سإلللرأ إنمللا الله فإن ؛ قتل وإل تاب ل وحللده، ل

ًا معه يجعل : المسلليح، مثللل أخللرى، آلهلة الللله مللع نيللدعو والللذين آخللر، إله
 لم والصناما، والملئاكة،

أتنبللت أو ر،طللالم أتنللزل أو الخلئاللق، تخلللق أنهللا يعتقللدون يكونللوا)لل 426(ص
: ( مللا ولللونقي صللورهم، أو قبورهم، يعبدون أو يعبدونهم، كانوا وإنما النبات،
شللفعاؤنا لءهللؤ ] ( ويقولللون3: ) [ الزمللر زلفى الله إلى ليقربونا إل نعبدهم

ل دونلله، مللن أحد أيدعى أن : ينهى رسإوله الله ] فبعث18) [ يونس: الله عند
. اسإتغاثة دعاء ول عبادة، دعاء
الضللر كشللف يملكللون فل دونلله مللن زعمتللم الذين ادعوا : ( قل تعالى لوقا

أقللرب أيهللم الوسإلليلة ربهللم إلى يبتغون يدعون الذين أولئك تحويلً، الو عنكم
] .57-56[ السإراء: ) الية عذابه ويخافون متهرح ويرجون

ًا المسيح، يدعون أقواما : كان السلف من طائافة قال - قللال أن - إلللى وعزيز
لوأنللز الرسإل، به الله بعث الذي التوحيد وهي الدين، : أصل هي الله وعبادة

ً أمة كل في بعثنا : ( ولقد تعالى قال الكتب، هب انللوواجت الله اعبدوا أن رسإول
نلوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا : ( وما ] وقال36: ) [ النحل الطاغوت

] .25: اءي) [ النب فاعبدون أنا إل إله ل أنه إليه
ّلمه التوحيد، يحقق وسإلم عليه الله صلى النبي نوكا لمللا إنلله ىتحلل أمتلله، ويع
ًا لللله : " أجعلتني قال وشئت، الله شاء : ما رجل له قال شللاء مللا ؟! قللل نللد
فقللد الللله بغيللر حلللف " مللن وقللال الللله، بغيللر الحلف عن " ونهى وحده الله

: موته مرض في " وقال أشرك
ما " يحذر مساجد أنبيائاهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود الله لعن) " 427(ص

ًا قبري تجعل ل لهملا " : وقال ؛ فعلوا السإلللما، أئامللة اتفللق " ولهللذا يعبللد وثن
: لن وذألللك ؛ عنللدها الصلللة ول القبللور، على المساجد بناء رعيش ل أنه على
: علللى العلماء فقتا ولهذا ؛ القبور تعظيم كان الوثان، عبادة أسإباب أكبر من
لم من أن لى النلبي عللى سإ ه ص يتمسلح ل هأنل قلبره، عنلد وسإللم عليله الل

فل الللله، تبيلل لركللان يكللون إنما والسإتلما، التقبيل، لن يقبلها، ول بحجرته،
. الخالق ببيت المخلوق، بيت يشبه

187



الللله يقبللل ل الللذي ورأسإلله الللدين، أصللل هو الذي التوحيد، : لتحقيق هذا كل
ًمع ل هلللال : ( إن تعالى قال كما ؛ تركه لمن يغفر ول لصاحبه، ويغفر به، إل ل

بللالله يشرك : ( ومن ) وقال يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر
ًا افترى قدف ًا إثم أفضللل التوحيللد، كلمللة : كانت ] ولهذا48: ) [ النساء عظيم

القيوما) الحي هو إل إله ل الله(  الكرسإي : آية القرآن في آية وأعظم ؛ الكلما
الللدنيا من كلمه آخر كان : " من وسإلم عليه الله صلى ] وقال255: [ البقرة

أللله ل للله، عبللادة القلللوب، تللألهه : الللذي وهلل " والللله، الجنللة دخللل الللله ّ إل إ
. تعللالى الللله رحملله كلملله انتهللى وإجللً، وخشللية، للله، ورجللاء به، واسإتعانة

ًا دعللا : فيمللن كلملله وتأمل ؛ وآخره كلمه، ولأ:  فتأمل ًا، أو نبيلل أن مثللل وليلل
ًا تجده ؛ قتل وإل تاب فإن يستتاب، أنه ونحوه، أغثني، سإيدي اي:  يقول صريح

 من وأن عليهم، الحجة وإقامة السإتتابة، بعد وقتلهم الشرك، أهل يرتكف في
ًا فيه وجعل صالح، رجل أو نبي في غل) 428( ص اتخذه فقد اللهية، من نوع
بالعبللادة : يقصده أي ؛ لبقلا يألهه الذي : المألوه، هو إلله، لن الله، مع إلها

الشللفاعة إل يريلد ل نله: أ زعلم وإن ؛ والتعظيللم والجلل والخشية والدعوة،
ّين لنه الله عند والتقرب فاسإللتدل ، الولين المشركين مطلوب هو هذا : إن ب

. اعلم والله ؛ القاطعات والصريحات باليات ذألك، على
) الله لغير به أهّل : ( وما تعالى لهوق على الكلما في تعالى، الله رحمه لوقا

يلفللظ، لللم أو بلله لفللظ سإواء الله، لغير حذأب ما : أن  ] ظاهره173:  [ البقرة
المسلليح، باسإللم فيلله وقللال للحللم، ذأبحلله مللا تحريللم مللن : أظهر هذا وتحريم
ذأبحنللاه ممللا أزكللى كللان تعللالى الله إلى به متقربين ذأبحناه ما أن كما ونحوه،
مللن ،أعظللم للله والنسللك بالصلة الله عبادة فإن الله، بسم عليه وقلنا للحم،

ًا : أعظللم الللله لغير والعبادة المور تحفوا في السإتعانة، السإللتغاثة مللن كفللر
ًا الله، لغير ذأبح فلو الله بغير كمللا الللله، : بسم هفي قال وإن لحرما إليه، متقرب

بحللال، ذأبلائاحهم تبلاح ل هللؤلء كلان وإن ، المة هذه منافقي من طائافة يفعله
من وغيرها، ة،مكب يفعل : ما هذا ومن ؛ : مانعان الذبيحة هذه في يجتمع لكن

. الله رحمه الشيخ كلما انتهى للجن، الذبح
مللن الللله، لغيللر ذأبح من : بأن فيه وتصريحه الكلما، - هذا الله - رحمك ملفتأ

 تباح ل مرتد، : كافر فهو ، المة هذه
ّد، ذأبيحلة : أنهلا الول مانعان، فيه يجتمع هنل ذأبيحته،)ل 429(ص وذأبيحلة مرتل

ه حلرما وقلد الله، لغير أهل مما : أنها . الثاني اعجمبال تباح ل المرتد ذأللك الل
ًارحم ىلللإ أوحللى فيمللا أجد ل : ( قل قوله في أن إل هيطمعلل طللاعم علللى ملل

ًا أو ميتة يكون ًا دم ًا أو رجس فإنه خنزير لحم أو مسفوح الللله ريللغل أهل فسق
الذبح من وغيرها، بمكة، يفعل ما هذا : ومن قوله ] وتأمل145) [ النعاما: به

. أعلم والله للجن،
: فصل
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وأمللا التوبللة، : بللاب فللي المنللازل، شللرح - فللي الللله - رحمه القيم ابن لوقا
وهللو: بالتوبللة، إل الللله يغفره : ل فالكبر ؛ وأصغر : أكبر، عانون فهو الشرك،

ًا، الله دون نم يتخذ أن آلهتهللم، يحبللون : أكللثرهم بللل ؛ الله يحب كما يحبه ند
العللالمين رب أحد انتقص إذأا يغضبون ول لها، ويغضبون الله، بةمح من أعظم

إلهلله، ذأكر اتخذ : قد أحدهم وترى جهرة، منهم وغيرنا نحن، شاهدناهذا، وقد ؛
مللرض، وإن عثر، وإن قعد، وإن قاما، إن لسانه، على الله، دون من ومعبوده،

الللله، ىإللل حللاجته بللاب أنلله ويزعللم ذأاك، إل يللذكر : ل وهللو ؛ اسإللتوحش وإن
. سإواء الصناما، عباد كان وهكذا ؛ عنده وشفيعه

ْدر، اوهذ أق آلهتهللم، سللبحب المشللركون، وتللوارثه بقلللوبهم، قللاما : الذي هو ال
: ىلتعللا قللال البشللر، مللن اتخللذها وغيرهللم الحجللر، من آلهتهم كانت فأولئك

ًا  عن حاكي
إل همبللدنع مللا أوليللاء دونلله مللن اتخللذوا : ( والللذين هؤلء أسإلف)لل 430(ص

ًا، الله دون اتخذ من حال ] فهذه3: [ الزمر ) الية زلفى الله إلى ليقربونا وليلل
يعادي ل من أعز ما بل هذا، من تخلص من أعز ماو ؛ الله إلى يقربه أنه يزعم

تشللفع آلهتهللم : أن وسإلللفهم المشللركين اءلؤه بقلوب قاما والذي أنكره، من
. الشرك عين وهذا ؛ الله عند لهم
قللال لله، كلها الشفاعة أن وأخبر وأبطله، كتابه، في عليهم ذألك الله أنكر دوق

فللي ذأرة مثقللال يملكللون ل هلللال دون مللن زعمتللم الللذين ادعوا : ( قل تعالى
ول ظهيللر، من منهم هل وما شرك من فيهما لهم وما الرض في ول السموات

] .23-22: ) [سإبأ له أذأن لمن إل عنده الشفاعة تنفع
بللدخول يشللعر ل النللاس أكللثر ولكللن ، اليللة هللذه أمثال من : مملوء رآنقلوا

ًا،و يعقبوا ولم خلوا، قد قوما في ويظنه تحته، الواقع بيللن يحللول الذي وهذا ارث
: إنمللا عنلله الللله يضللر الخطللاب بللن عمللر قال كما القرآن، فهم وبين المرء
. جاهليةال يعرف ل من السإلما في نشأ إذأا عروة، السإلما عرى تنقض

وأقللره، فيلله، وقللع وذأملله، القرآن، عابه وما الشرك، يعرف لم من : لن اوهذ
ويعللود السإلما، عرى بذلك فتنقض اهلية،جال أهل عليه الذي أنه يعرف ل وهو

ًا، المعروف ًا، والمنكر منكر ّفر بدعة، والسنة سإنة، دعةبلاو معروف  ويك
ّدع ؛ يللدالتوح وتجريده اليمان، بمحض الرجل)لل 431(ص متابعللة بتجريللد ويبلل

ذألللك يللرى حللي، وقلللب بصلليرة، للله ومللن ؛ والبدع الهواء ومفارقة الرسإول،
ًا . ناالمستع والله ؛ عيان
اذهو إليهم، والتوجه بهم، والسإتغاثة الموتى، من الحوائاج : طلب أنواعه ومن
ًا، لنفسلله يملك ل وهو عمله، انقطع قد الميت لن العالم، شرك أصل اول نفعلل
ًا، ً ضر جهللله مللن وهللذا ؛ الللله إلللى له يشفع أن وسإأله به، اسإتغاث لمن فضل

بللإذأنه، إل عنللده أحللد يشللفع : ل تعللالى اللله فللإن ؛ عنده والمشفوع بالشافع،
ًا غيره سإؤال يجعل لم والله ؛ التوحيللد : كمللال لذأنلله ببالس وإنما لذأنه، سإبب
. الذأن يمنع بسبب المشرك، هذا فجاء
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إذأا وسإلللم عليلله الللله صلى النبي أوصانا كما له، يدعو من إلى جتامح ميتوال
؛ والمغفللرة افيللة،عال لهللم ونسللأل عليهللم، نللترحم : أن المسلللمين قبور زرنا

ًاثوأ قبورهم وجعلوا العبادة، زيارة وزاروهم المشركون، هذا فعكس ؛ تعبللد ان
ونسللبتهم د،التوحيلل أهللل ومعادات دينه، وتغيير بالمعبود، الشرك بين فجمعوا

بللذمهم، الموحللدين، وأوليللاءه الخللالق تنقصللوا قد وهم ؛ الموات تنقيص إلى
منهللم راضللون أنهم ظنوا إذأ التنقص، غاية به أشركوا من وتنقصوا ومعاداتهم،

. به أمروهم وأنهم بهذا،
لهللم، المسللتجيبين أكللثر ومللا ؛ ومكللان زمللان كل في الرسإل، ءا: أعد لءوهؤ
:  قال حيث يم،اهإبر خليله أدّر ولله
ًا أضللن إنهن رب الصناما، نعبد أن وبني واجنبني) ( 432(ص الناس من كثير

توحيللده جللرد مللن إل الكللبر، الشللرك هذا شرك جان ] وما36-35 ) [ إبراهيم
. تعالى الله رحمه كلمه انتهى ؛ ىلتعا الله إلى بمقتهم وتقرب لله،
وتللوجه الموتى، دعا من : بأن يحهصروت ، الماما هذا : كلما الله رحمك ملفتأ

بعث الذي الكبر، الشرك فعل فقد الله، عند له ليشفعوا بهم واسإتغاث إليهم،
ًام الله وقتللاله منلله، يتللب لللم مللن وتكفير بإنكاره، وسإلم عليه الله صلى حمد

الللله صلللى الرسإللول ديللن غيللروا وأنهم زمانه، في وقع قد هذا نأو ومعاداته،
ل وحللده لله العبادة بإخلص يأمرونهم الذين التوحيد، هلأ وعادوا وسإلم عليه

. له شريك
ًا، : قوله ملوتأ مللن يعللادي ل مللن أعز ما بل هذا، من تخلص من أعز وما أيض

: قللوله الللله، أرشدك ملأت : ولكن ؛ تعالى الله شاء إن المر لك يتبين أنكره،
آخللره .. إلللى كينشللرالم عللادى من إل الكبر، الشرك هذا شرك من نجا وما

لللم فللإن ؛ الشللرك هللذا أهللل بمعللاداة إل يسللتقيم ل السإلللما : أن لللك يتللبين
. أعلم والله ؛ يفعله لم وإن منهم، فهو يعادهم،

علللى الكلما في ؛ داالعب خير هدي في المعاد : زاد كتاب في الله، رحمه لوقا
مواضللع بقللاءإ يجللوز ل : إنلله فيهللا قللال الفقلله، مللن فيهللا ومللا الطائاف، غزوة

 بعد والطواغيت، الشرك،
ًا وإبطالها هدمها، على القدرة)لل 433(ص ًا، يوم الكفللر شللعائار من فإنها واحد

البتللة، القللدرة، مللع عليهللا، القرار يجوز فل المنكرات، أعظم وهي ك،روالش
ًا، اتخذت التي القبور، على بنيت التي مشاهد،لا حكم وهكذا وطللواغيت، أوثانل

يجللوز ل والتقبيللل، وللتبرك للتعظيم، تقصد التي والحجار ؛ لهال دون من تعبد
: منهللا وكللثير ؛ هتللإزال علللى القللدرة مللع الرض، وجلله علللى منهللا شيء إبقاء

ًاشلل أعظم أو الخرى، الثالثة ومناة والعزى، : اللت، بمنزلة وبهللا، عنللدها، رك
.  المستعان والله
وتحيللي، وتللرزق، تخلللق، أنهللا دتق: يع الطواغيت هذه أرباب من أحد يكن ولم

المشللركين مللن إخللوانهم يفعللله مللا وبها، عندها، يفعلون كانوا وإنما ؛ وتميت
بالقللذة، القللذة حللذو قبلهللم، كان من سإنن هؤلء فاتبع ؛ واغيتهمط عند اليوما،
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ًا بشللبر، ًاربشلل مأخللذهم، وأخللذوا أكللثر علللى الشللرك وغلللب بللذراع، وذأراعلل
ًا، المعلروف وصلار العللم، ءوخفللا الجهللل، لظهلور ؛ النفللوس والمنكلر منكلر
ًا، الكبير، عليه وهرما الصغير، ذألك في نشأ سإنة، والبدعة بدعة والسنة معروف

السللفهاء، وغلبللت العلمللاء وقللل السإلللما، غربللة واشتدت ، العلما أطمستو
أيللدي كسللبت بمللا والبحر البر في الفساد وظهر البأس، واشتد ،لمرا وتفاقم
الشللرك ولهللل قللائامين، المحمديللة المللة مللن طائافللة تزال ال ولكن ؛ الناس
. وارثينلا خير وهو عليها، ومن الرض الله يرث أن إلى مجاهدين، والبدع

تمسللكهم مللع التتللار، قتال عن أسإئل : لما الدين تقي الشيخ وقال)لل 434(ص
علن ممتنعلة، طائافلة : كلل السإللما أصلل اتبلاع من زعموا ولما لشهادتين،اب

فللإنه وغيرهللم، القللوما، هللؤلء مللن المتواترة، الظاهرة، السإلما رائاعش التزاما
بالشللهادتين، نللاطقين لللكذأ مللع كانوا وإن شرائاعه، يلتزموا حتى قتالهم، يجب

: مانعي عنهم هالل رضي والصحابة بكر، أبو قاتل ،كما شرائاعه بعض ملتزمين
لبللي عمللر ةظر: منللا سإللابقة بعللد بعدهم، الفقهاء : اتفق ذألك وعلى ؛ الزكاة

. عنهما الله رضي بكر
ًا، عنهم الله رضي الصحابة فقوات السإلللما، حقللوق علللى القتللال علللى جميعلل

ً مللن وسإللم عليلله الللله صلللى النللبي عللن ثبللت وكللذلك والسنة، ابتبالك عمل
الخللق شلر أنهلم وأخلبر بقتالهم، والمر خوارج،لا عن : الحديث أوجه عشرة

" صلليامهم مللع وصيامكم صلتهم، مع صلتكم ن: " تحقرو قوله مع والخليقة،
أمسللقط ليللس شرائاعه، التزاما عدما مع ، بالسإلما العتصاما مجرد : أن فعلم ب

فمللتى ؛ فتنة تكون ل وحتى لله، كله الدين يكون حتى : واجب فالقتال قتاللل
. واجب فالقتال الله، لغير ينالد كان
أو الحج، أو الصياما، أو ت،ضاالمفرو الصلوات بعض عن امتنعت، طائافة مافأي
 أو الدماء، تحريم التزاما عن
أو المحارما، ذأوات حنكا أو الميسر، أو الزنا، أو الخمر، أو الموال،) 435(ص
مللن ذألللك ريللوغ الكتللاب، أهللل علللى الجزية ضرب أو الكفار، جهاد التزاما عن

هلا،ركت أو جحودهلا، فللي لحلد علذر ل اللتي ومحرماته، الدين، واجبات التزاما
كلانت وإن عليهلا، : تقاتلل الممتنعة الطائافة فإن بجحودها، الواحد يكفر الذي
ًا فيه أعلم ل : مما وهذا بها، مقرة . العلماء بين خلف

بعلض تللرك ىلللع أصللرت إذأا الممتنعللة، الطائافلة : فللي الفقهللاء اختلف ماوإن
ونحللو هللا،وببوج يقللول ل من عند القامة أو الذأان، أو الفجر، كركعتي السنن،

فأملا ؟ ل أما تركهلا عللى الممتنعلة الطائافلة تقاتلل فهلل الشلعائار، ملن ذأللك
.  عليها القتال في خلف فل ونحوها، المذكورة، والمحرمات الواجبات،

علللى الخللارجين البغللاة، لللةزنمب : ليسللوا العلمللاء مللن المحققين عند لءوهؤ
أبللي بن علي المؤمنين رميأ مع الشاما كأهل طاعته، عن الخارجين أو ، الماما
خللارجون أو معين، إماما طاعة عن خارجون أولئك فإن عنه، الله رضي طالب
بمنزلللة السإلللما، عللن خللارجون : فهللم المللذكورون وأمللا ؛ وليته لزالة عليه
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: ولهللذا ؛ عنه الله رضي على قاتلهم الذين رج،لخواا بمنزلة أو الزكاة، مانعي
؛ : الشللاما وأهللل ؛ : البصلليرة لهللل قتاله يف عنه، الله رضي سإيرته افترقت

؛ : النهللروان لهللل قتللاله وفللي ؛ : الشللاما وأهللل ؛ : البصللرة لهل قتاله وفي
 ومع ؛ أخيه مع الخأ : سإيرة والشاميين البصريين، مع سإيرته فكانت

عليلله الله صلى النبي عن النصوص وثبتت ؛ ذألك بخلف ج،راوالخ)لل 436(ص
الزكللاة، لمللانعي الصللديق قتللال مللن الصللحابة، جماعإ عليه اسإتقر بما وسإلم
. تعالى الله رحمه كلمه انتهى ؛ للخوارج علي وقتال

مللن امتنللع مللن بللأن الفتوى، هذه في ، الماما هذا : تصريح هلال رحمك ملفتأ
؛ الحج أو الزكاة، أو الخمس، كالصلوات الظاهرة، ماالالسإ شرائاع من شريعة

أو الخمللر، شللرب أو المللوال، أو الدماء، تحريم أو ،كالزنا المحرمات، ترك أو
يكللون ىتح ذألك، عن الممتنعة الطائافة قتال : يجب أنه ذألك، وغير المنكرات،

نللاطقين ذألللك مللع كللانوا وإن السإلللما، شللرائاع ويلللتزموا لللله، كللله الللدين
الفقهللاء عليلله اتفق مم ذألك وأن ؛ السإلما شرائاع بعض ملتزمين دتين،لشهابا

والسللنة بالكتاب عمل ذألك وأن بعدهم، فمن الصحابة من لطوائافا سإائار من
.

ك ينفتب ليلس شلرائاعه، امازاللت علدما ملع ، بالسإللما العتصلاما مجلرد : أن ل
صللرح امللك السإلللما، عن وخروج كفر، : قتال يقاتلون وأنهم ؛ للقتال بمسقط

زلللةمنب ليسللوا العلمللاء، من المحققين عند : وهؤلء بقوله الفتوى آخر في به
عللن خللارجون بللل طللاعته، عللن الخللارجين أو ، المللاما على الخارجين البغاة،

. أعلم اللهو انتهى، ؛ الزكاة مانعي بمنزلة السإلما،
 تعتمد التي الحنابلة، كتب من : القناع، في لوقا

فمللن المرتللد، قتللل وجللوب : علللى وأجمعللوا ؛ الفتوى يف عندهم)لل 437(ص
يشرك أن يغفر ل الله : ( إن تعالى لقوله امه،سإلإ بعد كفر تعالى بالله أشرك

وحدانيته، أو ربوبيته، جحد ] أو48) [ النساء: يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به
نكللا و: أ الشلليخ قللال قللال، أن إلى تعالى، بالله مشرك ذألك جاحد لن ؛ كفر

ًا ًا، به جاء ما أو لرسإوله، مبغض هم،عويللد وسإائاط، الله وبين بينه جعل أو اتفاق
ًا كفر ويسألهم، عليهم، ويتوكل قائالين الصناما، عابدي كفعل ذألك لن ؛ إجماع
] .3: ) [الزمر زلفى للها إلى ليقربونا إل نعبدهم : ( ما
: فصل

باب ؛ القرآن في المذكورة ،مارالمحا تبيين كتاب في فقال الحنفية، كلما اوأم
القللرآن فللي ذأكللر مللا ول: أ وهللو وإنكاره، الحق، وجحود الستر، وهو : الكفر،
عليهللم سإللواء كفللروا الللذين : ( إن تعللالى الللله قللال المعاصللي، مللن العظيم

كللبيرة فل الكبللائار، أكللبر ] وهو6: ) [ البقرة يؤمنون ل تنذرهم لم أما أأنذرتهم
: يتعلللق نللوع أنللواع، الكفللر بلله يلللزما : أنما واعلم-  قال أن - إلى الكفر فوق
: يتعلللق ونللوع ؛ المنزلللة الكتللب وسإائار بالقرآن، علقيت:  ونوع ؛ سإبحانه بالله
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: يتعلللق ونوع ؛ ءاوالعلم والملئاكة، النبياء، وسإائار وسإلم عليه الله صلى بنبينا
. بالحكاما

الللله شللبه بأن به، يليق ل امب سإبحانه الله وصف إذأا سإبحانه، به يتعلق ما افأم
أو التحللاد، أو بالحلول، الق أو صفاته، نفى أو المخلوقات، من بشيء سإبحانه

 أو غيره، قديم معه
أو محدث، أو جسم، سإبحانه أنه اعتقد أو غيره، مستقل مدبر معه) 438(ص
أمللر أو أسإللمائاه، مللن باسإللم سإللخر أو الجزئايات، يعلم ل أنه اعتقد أو حي، غير
الللله سإللب أو الللله، لغير سإجد أو أنكرهما، أو وعيده، أو وعده، أو مره،اوأ من

ًا، له أن ادعى أو ه،سإبحان أو عنلله، كللائان شيء منه متولد أنه أو صاحبة، أو ولد
ًا بعبادته أشرك الكللذب، وتعللالى سإللبحانه للللها علللى افترى أو خلقه، من شيئ
بلله يليللق ل ممللا لللك،ذأ بهأشلل - ومللا قللال أن - إلللى والرسإللالة اللهية، بادعائاه
ًا الظالمون يقول عما وتعالى سإبحانه ًا علو كلهللا، الوجللوه هللذهب يكفللر ؛ كللبير

ًا، فعله سإوء لجل ؛ بالجماع تاب فإن ؛ ذألك على أصر إن ويقتل هزلً، أو عمد
. بحروفه كلمه انتهى القتل، من ملوسإ عليه، الله تاب
بللأن العللواما، أكللثر من يقع يذلا : النذر الدرر شرح في : قاسإم، الشيخ لوقا

ً الصلحاء، بعض قبر إلى يأتي عللوفي أو غللائابي، رد إن ن،لف سإلليدي : يللا قائال
كللذا، الشللمع، أو الطعاما، من أو الذهب، من فلك حاجتي، قضيت أو مريضي،

ًا، باطل - كفللر ذألك : أن ومنها ؛ يجوز ل لمخلوق النذر منها: أن ،هلوجو إجماع
؛ البللدوي : أحمللد مولللد فللي سإلليما ول بللذلك، الناس ىابتل - وقد قال أن إلى

: . فصرح انتهى
وآله محمد، على الله وصلى المسلم، به يكفر ؛ كفر النذر هذا أنب) 439(ص

ًاست وسإلم الدين، يوما إلى بإحسان لهم والتابعين وصحبه، ًا ليم .  كثير
ًا لوقا لللهلا رحمهللم حسللن، بللن الرحمللن عبللد بللن اللطيف : عبد الشيخ أيض

: تعالى
 الرحيم الرحمن الله بسم
وعلللى محمد المرسإلين، سإيد على مالوالس والصلة العالمين، رب لله مدالح
جهللة من صدرت التي السإئلة، إلينا وصلت : فقد بعد أما أجمعين، وصحبه آله

. البواردي : سإعد الخأ يد على الشرقي، الساحل
بلله جللاء الللذي المللر : إن الللله نيد في المجادل الملحد : قول الول ؤالالس

للمة وغش خامس، مذهب ى،تعال الله رحمه الوهاب، عبد بن : محمد الشيخ
ًا، القائال هذا يكون فهل ؛ ًا أو سإني ؟ مبتدع

أجهل من أنه على هذه، مقالته لتد إنما القائال : هذا التوفيق وبالله جوابفال
شلليخ فللإن ؛ ضلللله هللمنيبوأ السإلللما، عللن وأبعللدهم الللله، دين في الله خلق

يعبللدوا أن إلللى اسلنللا دعللا إنما الله، رحمه الوهاب، عبد بن : محمد السإلما
ًا به يشركوا ول وحده، الله الللله ديللن أنلله مسلللم، فيلله يرتللاب : ل وهذا ؛ شيئ

. تعالى الله شاء إن سإنذكره كما كتبه، به وأنزل رسإله، به أرسإل الذي
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العلماء ول العلم، يعرف ل وأنه جهله، نيبي خامس، : مذهب وقوله) 440(ص
: ديللن، للله يقللال وإنمللا مللذهب، للله يقال ا ل: السإلما شيخ به قاما الذي فإن ؛

النبيللاء جميللع وديللن إبراهيللم، خليللله وملللة الللله، ديللن هو التوحيد فإن وملة،
وأجمللع وسإلم عليه الله صلى محمد به بعث الذي : السإلما وهو المرسإلين،و

ًا المة لماءع عليه ًا، سإلف قللال كما مشرك، هو من إل هذا في يخالف ول وخلف
ًا الله اعبد( ف:  تعالى ]3-2) [ الزمللر: الخللالص الدين لله إل الدين، له مخلص
ويقيمللوا حنفللاء الللدين للله لصللينخم الله ليعبدوا إل أمروا : ( وما تعالى وقال

فللي تعللالى الله فسماه]لل 5: ينة) [ الب القيمة دين وذألك الزكاة ويؤتوا الصلة
ًا، القرآن، آي من وغيرهما، اليتين، هاتين ًا يسمه لمو دين . مذهب

إليلله ذأهللب أو فلن، : مللذهب قللولهم مللن العلماء، ألسن على جرى : ما اوأم
ل وهللذا وفهمهللا، الدلللة، بلوغ بحسب لختلفهم ،الحكاما في يقع فإنما فلن،

فللي وبعللدهم قبلهللم، العلمللاء مللذاهب بل ،هللا رحمهم الربعة بالئامة يختص
فللصللديق عنهللم، الللله رضللي صللحابةال بين الخلف جرى فقد كثيرة، الحكاما

عبللاس، ابللن وكللذا كللذلك، مسللعود ولبللن بلله، انفللرد : مذهب عنه الله رضي
بعضللهم وخالف التابعين، من السبعة : الفقهاء وكذلك ؛ ةبالصحا من وغيرهم

ًا . كذلك التابعين نم هموغير مسائال، في بعض
أهل إماما سإعد بن ثواللي الشاما، أهل إماما كالوزاعي المصار، أئامة دهموبع

 والثوري، عيينة، بن وسإفيان مصر،
ٍءل العراق، أهل إماما) 441(ص في المصنفة، الكتب في معروف، مذهب فلك

اوفلوخا مجتهدون، أئامة بعدهم وجاء الربعة، : الئامة ومثلهم العلماء، اختلف
: تجللد ولللذلك الظللاهر، كأهل العلماء، عند معروفة مسائال في الربعة الئامة

وفللي : اتفقللوا، قللال الربعللة، الئامللة عنللى إذأا الخلف، مسائال في صنف نم
ًا، ًافسإل العلماء عليها أجمع التي ، الجماع مسائال . : أجمعوا يقول وخلف

بعللض فللإن عللدهم،ب نفملل الصللحابة من السنة بأهل يختص : ل المذهب روذأك
ًا لهم : صنفوا البدع أهل كالزيديللة، ،هللمأئامت علن يللذكرونه الحكلاما، في مذهب
مذهب لهم الرافضة، والمامية ؛ اليمن أهل بعض بها يفتي معروفة، كتب لهم

هللذا قللول : أن والمقصود ؛ والجماعة السنة لهأ منه كثير في خالفوا مدون،
ال لله، معنلى ل : فاسإلد، قول خامس، : مذهب الجاهل أهلل ملن أمثلاله كح
ًا زماننا، في والزيغ، الجدل، هللاتوا قيل وإن يعرفونها ول القوأ : يقولون شعر
 يحققوا لم حققوا

علللى لكاذأب،ا القيل هذا بنى الضال، : الجاهل فهذا ؛ المة : وغش قوله اوأم
ه،يلللإ ودعللا بلله، قللاما لمللن عللدو لنه ؛ السإلما دين عن وانصرافه فهمه، سإوء

لىإ الناس دعا من : أن البصائار وأهل العقلء، : عند المعلوما ومن ؛ به وعمل
ًا لهم الناصح أنه وطاعته، ربهم توحيد والبللدع، الشللرك حّسللن مللن وأمللا ؛ حق
الظللالم، فهللو وصللفاته، الللله أسإللماء فللي وألحللد بالباطللل، وجادل إليها، ودعا

 لنه الله، لعباد الغاش،
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الشللقاء، ودرك البلء، جهللد مللن بللالله نعللوذأ الة،لضلل إلى يدعوهم)لل 442(ص
. ءالعدا وشماتة القضاء، وسإوء

: قللد فللإنه تعالى، الله رحمه الوهاب، عبد بن : محمد الشيخ به قاما ما كرونذ
الشللرك، مللن فيهللم ووقللع الللدين، معللالم فيهللم اندرسإللت قد أأناس، في نشأ

يعلمهللم بالللدين، متمسللكين ايبقا إل البلد، من كثير في وطم، عم، ما والبدع،
ًا،م بينهللم المعللروف : فعاد الكثرون وأما ؛ تعالى الله ًا، والمنكللر نكللر معروفلل

. الكبير عليه وهرما الصغير، هذا على نشأ سإنة، والبدعة بدعة، والسنة
وأنبياءه، رسإله، به الله بعث الذي الله، بتوحيد السإلما، خشي بصيرة الله حففت

حرمه وما له، خلقهم الذي توحيده، أدلة من ربهم، باتك في ما الناس فعرف
قللال مللا لهم، فقال منه، بالتوبة إل الله يغفره ل يلذا الشرك من عليهم، الله

،61 ،50: هود ) [ غيره إله من مالكم الله : ( اعبدوا أن لممهم، المرسإلون
84. [

ًا بفحج مللن ليلله،ع اونشللأو اعتللادوه، مللا الللدعوة، هللذه قبول عن منهم كثير
: وهو ؛ وطاعته ربهم توحيد إلى دعاهم لمن العداوة فنصبوا ؛ والبدع الشرك،

الللله حجللج إلللى وأصللغى دعللوته، وقبللل للله، اسإتجاب ومن الله، رحمه شيخنا
ّناته، لكل جعلنا : ( وكذلك تعالى قال كما الرسإل، أعداء من خل من كحال وبي

ًا نبي ًا بربك وكفى المجرمين من عدو ًاونص هادي ] .31) [الفرقان: ير
الكتللاب، فللي توحيد،ال من الله رحمه الشيخ هذا إليه دعا ما وأدلة)لل 443(ص

. وأبينه شيء، : أظهر والسنة
وبيللان ،بلله والمللر التوحيللد بيللان : تجللد آخللره إلللى أولله مللن الله، كتاب أاقر

ًا عنه، ،والنهى الشرك يقرره القرآن، سإور من كثير وفى سإورة كل في مقرر
: ( الحمد الكتاب فاتحة ففي وتدبر، بصيرة له من ذألك يعلم منها، مواضع يف
: ( إيللاك وفى الربوبية وتوحيد اللهية، توحيد التوحيد، ) نوعا العالمين رب هلل

وجللل عللز الللله علللى والسإتعانة عبادةلا وقصر ) النوعان، نستعين وإياك نعبد
. بك إل نستعين ول غيرك، نعبد : ل أي
أيهللا : ( يللا تعللالى قوله والمستمع، السامع، سإمع يقرع القرآن، في أمر ولأو

: قوله ) إلى تتقون لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا سالنا
ًا لله تجعلوا ( فل بتوحيللد  ] فللأمرهم22-21:  ) [ البقللرة تعلمللون وأنتم أنداد

النللداد، بخلللع وأمرهللم به شركال عن ونهاهم بالربوبية، عليه واسإتدل اللهية
. الله دون من المشركين يعبدها التي
ًا نهسإبحا تتحواف هللو إل إله ل الله : ( آلم التوحيد بهذا القرآن، سإور من : كثير

والرض السموات خلق الذي هلل  ] ( الحمد2-1: عمران ) [ آل القيوما الحي
الله : ( وهو قوله ىلإ)  يعدلون بربهم كفروا الذين ثم والنور الظلمات وجعل

 هلو: المأ  ] أى3-1: ) [ النعاما الرض وفى السموات في
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هللذه وفللى الرض فللي المعبود والمألوه، السماوات في المعبود)لل 444( ص
عنلله، والنهي ؛ الشرك بيان من اهوفي ؛ يحصر ل ما التوحيد، أدلة من السورة،

. كذلك
ثللم آيللاته أحكمت كتاب : ( آلر عالىت لفقا التوحيد بهذا، : هود، سإورة تح،واف

) وبشللير نللذير منلله لكم إنني الله لإ تعبدوا ل أن خبير، حكيم لدن من فصلت
عن والنهى توحيد، ببيان فّصلها، ثم القرآن، آيات تعالى  ] فأحكم2-1:  [ هود

ه، شلراكإال ه تعلالى قلال طله، : سإلورة أول وفلي ب ه ل : ( الل ه هلو إل إل ل
 التوحيد بهذا سإورة: الصافات،  ] وافتتح،8:  ) [ طه نىالحس السإماء

ًا، الصافات: ( و فقال عليه، قسموأ  ًا، فالزاجرات صف ًا، فالتاليات زجر إن ذأكر
: ) [الصللافات قالمشار ورب بينهما وما والرض السموات رب لواحد، إلهكم

الحكيللم، زيزعال الله من الكتاب : ( تنزيل بقوله : الزمر، سإورة ] وافتتح،1-5
ًا الله فاعبد بالحق الكتاب إليك أنزلنا إنا الخالص الدين لهل إل الدين، له مخلص

وبيللان بلله، والمللر التوحيللد، بيللان : مللن السللورة هذه ] وفي3-1:  ) [ الزمر
بعللدها السللورة وفللي ؛ المللؤمن قلللب بلله تضلليءسي ما عنه، والنهي الشرك،

قوله في العبادة، في الشرك )نفى فرينالكا أيها يا : ( قل سإورة وفي كذلك،
) أحللد الللله هللو : ( قللل سإورة وفي ا،آخره ) إلى تعبدون ما أعبد : ( ل تعالى
لمللن ظللاهر وهللذا والصفات، السإماء وتوحيد الربوبية، وتوحيد اللهية، توحيد

. قلبه هلال نور
إللله النللاس، ملك الناس، برب أعوذأ : ( قل المصحف خاتمة وفي)لل 445(ص

بمشلليئته، فيهللم : المتصللرف هللو ورازقهللم، وخالقهم، ربهم، أن ) بين سانال
يعللز ؛ قبضللته فللي الخلللق وجميع الملوك، نواصي الذي ملكهم، هوو ؛ وإرادته

وهللو لحكملله بمعقلل ( ل يشللاء مللن ويضللل يشاء، من ويهدي هذا، ويذل هذا،
يعبللد أن يسللتحق ل الللذي : معبللودهم، ] وهللو41) [الرعللد: الحسللاب سإللريع

. القرآن في ما إلى إشارة فهذه ه،سإوا
حللديث فللي كقللوله حصللره، يمكللن ل ام التوحيد، أدلة من : ففيها السنة اوأم

ول يعبللدوه : أن العبللاد علللى الللله حللق : " فللإن الصللحيحين فللي الللذي معاذأ،
ل اللله لقللي : " مللن الصللحيح مسللعود، ابللن حللديث " وفللي ًاشلليئ به يشركوا
ًا به يشرك ًا به يشرك لقيه منو ،الجنة دخل شيئ " والحللديث النللار دخللل شيئ

وجل عز بالله يستغاث وإنما بي، يستغاث ل ه: " إن الطبراني معجم في الذي
ًا لله أجعلتني قال وشئت الله شاء : ما رجل له قال " ولما الللله شاء ما بل ند
،الكتللاب فللي التوحيللد، وأدلللة ؛ ذأكره تقدما كما يحصى، ل هذا " وأمثال وحده

وعقل ثاقب، فهم له لمن لكن الظهيرة، نحر في الشمس، من : أبين لسنةوا
ًا للقمر ول ضياء، للشمس بيصر فل العمى، وأما ؛ ناقد صروب كامل،  نور

والمحافظة الخمس، اتوالصل إلى الناس يدعو كان الله، رحمه شيخنا إن ثم
ذألك على دل ماك ،الدين ومعالم الهدى، سإنن من وهذا لها، ينادي حيث عليها،

 : الكتاب،
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ويأتيه، بالمعروف، يأمرو والحج، والصياما، بالزكاة، ويأمر والسنة،) 446(ص
النللاس ويللأمر ويللتركه، المنكر، عن وينهى ؛ به ويأمروا يأتوه، أن الناس ويأمر
. عنه يوالنه بتركه،

مهزج- فللاع وغيرهم زمانه، أهل - من الله رحمه مصنفاته، العلماء : تتبع وقد
أهللل عليلله أجمللع ممللا الللدين، أصللول : فللي وأقواله ؛ يعاب ما فيها يجدوا أن

ل المللذهب، : حنبلللي فهللو والحكللاما، الفللروع، : فللي وأمللا ؛ والجماعة نةلسا
أقللوال عللن خرج : ول بل ؛ الربعة الئامة إليه ذأهب لما مخالف، قول له يوجد
ًا يكن لم الحق أن على مذهبه، أئامة ؛ تقدما كما الربعة، بمذاهال في محصور
ًا الحق كان ولو وأقللوال الخلف، يفلل المصللنفين لذكر كان لما فيهم، محصور

. فائادة الربعة أقوال عن خرج مما بعدهم، ومن والتابعين الصحابة،
فقبللل أمللره، عليلله انعكس جهله، مع مجادل،لا المعترض، هذا : أن حاصلوال

ًا، كان ما قلبه قللوما زمللن مللن وأهله، الحق، فأعداء ،ًافمعرو كان ما ورد منكر
تعللالى الرب حكمة فمن ؛ يقتهمطرو حالهم، هذه الساعة، تقوما أن إلى نوح،
صلللى النللبي إليه دعا ما إلى الناس يدعون الذين المؤمنين، عبادة ابتلي : أنه
: أتباع له صنف وكل الناس، من أصناف بثلثة الدين، من وسإلم هيعل الله
ًا، فعاداه الحق، عرف نم:  الول نفالص  حسد
ًا،) 447(ص : تعالى قال كما مؤمنين،الو الرسإول، أعداء فإنهم كاليهود، وبغي

ًا اللله أنللزل بما يكفروا أن أنفسهم به اشتروا ( بئسما مللن اللله ينلزل أن بغيلل
عللذاب وللكللافرين غضللب على بغضب فباؤوا عباده من شاءي من على فضله
ًا نإو: (  ] وقال90) [ البقرة: مهين ) يعلمون وهم الحق ليكتمون منهم فريق

] .146:  [ البقرة
لملا وشلهواتهم، ديناهم، فتنتهم الذين الموال، أهل : الرؤسإاء، يانالث نفالص

الغللي، شللهوات مللن وألفللوه، أحبوه، مما كثير من يمنعهم الحق : أن يعلمون
. منه يقبلوا ولم الحق، بداعي يعبؤوا فلم
أنهللم يظنللون أسإلللفهم، عليه وجدوا باطل، في نشؤوا ذينلا : الثالث نفالص
 ،طلالبا على وهم حق، على
ًا يحسللنون أنهللم يحسبون ( وهم عليه نشؤوا ما إل يعرفوا : لم لءفهؤ ) صللنع

] .104: [ الكهف
أن إلللى نوح، زمن من الحق، : أعداء هم واتباعهم، لثة،ثال الصناف هذه وكل
وأملا ؛ فيهلم اللله قلال ملا عرفلت : فقلد الول فنصلال فأملا ؛ الساعة تقوما

أنمللا فللاعلم لللك يسللتجيبوا لللم : ( فللإن هللمفي الللله قللال : فقد الثاني الصنف
يهللدى ل الله إن الله من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل ومن أهواءهم يتبعون

وجللدنا : ( بللل الثللالث الصللنف عللن ] وقال50:  ) [ القصص الظالمين لقوماا
] 74: ) [ الشعراء يفعلون ذلكك آباءنا
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) [ الزخرف: مهتدون همارآث على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا) ( 448(ص
) يهرعللون آثللارهم علللى فهللم ضللالين، آبللاءهم ألفللوا : ( إنهللم ] وقللال22

] .70-69:  [ الصافات
) الوليللن أكللثر قبلهللم ضللل : ( ولقللد تعللالى قال كما : الكثرون، هم اء،وهؤل

: ( إن قصللة كللل عقب : الشعراء، سإورة في تعالى، وقال]لل 71: تا[ الصاف
) الرحيللم العزيللز لهللو ربللك وإن مللؤمنين، أكللثرهم نكللا ومللا ليللة ذألللك فللي

) نيبمؤمن حرصت ولو الناس أكثر : ( وما تعالى ] وقال104-103[الشعراء:
) قليللل إل معه آمن : ( وما السلما عليه نوح قصة في ] وقال103: [ يوسإف

سإللبيل عللن يضلللوك الرض في من أكثر تطع : ( وإن تعالى ] وقال40د:وه[ 
] .116: ) [ النعاما يخرصون إل هم وإن الظن إل ونبعيت إن الله
لئل الكثرين، لضل من كتابه، في تعالى الله ذأكر ما : تدبر نفسه نصح من فيا

ليسإللب هللو الللذي المسللتقيم، الصللراط عللن المنحرفيللن مللن بللالكثرة، تغللتر
الللله فعللل ومللا المرسإلللين، أعللداء أحللوال من الله ذأكر : ما وتدبر ؛ المؤمنين

تقبلهللم يغررك فل كفروا الذين إل الله آيات في يجادل : ( ما تعالى قال ،همب
أمللة كللل وهمللت بعللدهم مللن باوالحللز نللوح قللوما قبلهللم كللذبت البلد، فللي

كلان فكيللف همأخللذتف الحللق بله ليدحضوا بالباطل وجادلوا ليأخذوه برسإولهم
البينللاتب رسإللهم جللاءتهم : ( فلملا تعلالى ] وقلال5-4: [ غلافر ) الية عقاب
] .83) [ غافر: يستهزؤون به كانوا ما بهم وحاق العلم من عندهم بما فرحوا

: هللم الرسإل، أتباع الحق، أهل : أن تبين المعنى، هذا في واليات)لل 449(ص
ًا، القلون في : الكثرون هم الحق، أعداء وأن ؛ ًارقد الله عند العظمون عدد

ذألللك، إلى يرشد ما الصحيحة، حاديثلا وفي ؛ بالغة حكمة وزمان، مكان، كل
: يللا وسإلللم عليلله الللله صلللى للنبي قال نوفل، بن ورقة : أن الصحيح في كما

ًا، فيها تكن ليتني ًا، أكون ليتني جذع مخرجللي : " أو قال قومك، يخرجك إذأ حي
. عودي إل به، جئت ما بمثل قط، أحد يأت لم م،: نع ل؟! " قا هم
وفهللومهم، عقللولهم، قللوة مللع المرسإلللين، مع لق،لخا أكثر حال هذا كان افإذأ

عللداوة في مثلهم، هو ممن الوقات، هذه في جرى مما تعجب فل ؛ وعلومهم
مللن الزمللان، هللذه أهللل فللي مللا مللع الللله، سإللبيل عللن والصللد وأهله، لحق،ا

أسإلللفهم، عللن تعللالى، قال كما الموات، في الغلو وفرط لهجلوا الرعونات،
ًا يخلقلون ل اللله دون ملن يلدعون ن: ( والذي وأشباههم م شليئ يخلقلون، وه

يؤمنللون ل فالذين واحد إله إلهكم يبعثون، أيان يشعرون وما أحياء غير أموات
] .22-20) [ النحل: مستكبرون وهم منكرة قلوبهم بالخرة

( ل : أنهللم منهللا ؛ بللأمور غيللره، دعوتهم : بطلن على وتعالى، هنسإبحا تجفاح
ًا يخلقون مللن بشلليء، يقصللد أن يصلللح : ل ) فللالمخلوق يخلقللون هللمو شلليئ
" . العبادة مخ " الدعاء و غيره، ول دعاء، ل اللهية، خصائاص

)  أحياء غير ( أموات الله دون من يدعونهم الذين : كون انيالث
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ففيها ؛ يستجيب ول الداعي، يسمع فل شيء، على يقدر ال والميت) 450(ص
إن قطميللر، مللن يملكللون مللا دونله مللن تللدعون الذين و: ( تعالى قوله معنى

القيامللة ويللوما لكللم اسإللتجابوا مللا سإللمعوا ولللو دعللاءكم يسللمعوا ل تللدعوهم
تبطللل أمللور، : أربعللة اليللة هللذه ] وفللي14-13) [ فللاطر: بشرككم فرونكي

. فتدبرها الله، غير دعا من ضلل وتبين له،ال غير دعوة
ل ) ومللن يبعثللون أيللان يشعرون : ( وما لهقو ، الية هذه في : الثالث، أمروال

دعللاء ول عبللادة دعللاء ل الللله، دون مللن يللدعى أن يصلللح ل يبعث، متى يدري
هللو وأنلله للله، العبللادة إخلص مللن عباده، على أوجه ما تعالى بين ثم ؛ ألةسم

هللو ) وهللذا، واحللد إللله : ( إلهكللم فقللال سإواه، من كل دون لمعبود،ا هالمألو
أرسإلللنا : ( ومللا تعالى قال كما كتبه، به وأنزل رسإله، به الله ثبع الذي الدين

] .25: ) [ النبياء فاعبدون اأن إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسإول من قبلك من
عليلله، هللم ما وبطلن يهم،لع الحجة قياما مع الناس، أكثر : حال تعالى بين ثم

ل : ( فالللذين فقللال ،دهتوحيلل مللن عليهم، افترضه ما وبيان بالله، الشرك من
بينهم، حائالين، سإببين ) فذكر مستكبرون وهم منكرة قلوبهم بالخرة يؤمنون

، الخللر بللاليوما اليمللان : عللدما فللالول ؛ إليلله دعللوا ذيلللا الحللق، قبول وبين
بعللث الذين المم، حال من عرف قد كما الكثرين، حال وهو : التكبر، والثاني

 جرى وكيف ؛ وغيرهم صالح، وقوما هود، وقوما ،نوح كقوما رسإله إليهم الله
مللع وغيرهللم، والعللرب قريللش، كفللار وكحال بهم حل وما منهم،)لل 451( ص
والتنديد الشرك عن والنهي بالتوحيد الله بعثه لما وسإلم عليه الله ىلص النبي
الله صلى للنبي قال أنه عبسه، بن عمرو حديث من وغيره، لمسم روى ،فقد
" الللله : " أرسإلني قال ؟ نبي : وما " فقال نبي : " أنا له الق لما وسإلم عليه
الله يوحد وأن ثان،وال وكسر الرحاما، : " بصلة قال ؟ أرسإلك شيء بأي قال

ًا به يشرك ل " ومعلله دوعبلل : " حللر قللال ؟ هللذا علللى معك : فمن " قال شيئ
. وبلل بكر، : أبو يومئذ

لى النلبي عن ثبت وقد ه ص ًا، السإللما : "بلدأ قلال هأنل وسإللم عليله الل غريبل
ًا وسإيعود " النللاس فسللد إذأا يصلللحون الللذي للغربللاء، فطللوبى بللدأ، كما غريب

نزيعلله، إل القبيلة من الحق يقبل فل القبائال، من : النزاع بأنهم الغرباء وفسر
لقلللة الحللق، مللن تسللتوحش : ل السلللف بعللض قللال ولهللذا ان،نللثاوال الواحد

: ليللس قللال أنلله بعضللهم وعللن الهللالكين، لكثرة باطل،الب تغتر ول السالكين،
. نجا كيف نجا ممن العجب إنما هلك، كيف هلك ممن العجب

الحلق علن النلاكبين المنحرفيلن كلثرة ملن تعجبلوا فل كلذلك، المر كان افإذأ
آيللات في يجادلون : ( الذين تعالى قال كما الدين، أمر يف نالمجادلي المبين،

ه يطبلع كلذلك آمنلوا الذين وعند الله عند مقتا كبر همتاأ سإلطان بغير الله الل
 ] .35:  ) [ غافر جبار متكبر قلب كل على
 : العتصاما الحق معرفة الله رزقه من على الله منة ظمفأع
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والمجللادل المخللالف كثرة مع ،هعروش بتوحيده والتمسك بكتابه،)لل 452(ص
ًا لله تجللد للنف يضللل وملن المهتللد فهو الله يهد ( من بالباطل ًا وليل ) مرشللد
. وسإلم وصحبه واله محمد على الله  ] وصلى17:  [ الكهف

ًا وله : تعالى الله رحمه أيض
 الرحيم الرحمن للها بسم
الخللوان، نم بالكتا هذا إليه يصل من إلى الرحمن، عبد بن اللطيف عبد من

هللذا جبمللو: ف وبعللد وبركللاته، الله ورحمته عليكم سإلما ؛ تعالى الله سإلمهم
: تعللالى قللال وقللد حقكللم، مللن علينللا يجللب الللذي : النصللح هو عليه، الباعث
بلله الله مّن ما ] فاذأكروا55:  لذرياتا) [  المؤمنين تنفع الذكرى فإن ( وذأكر
النعللم أشللرف هللي التي لدين،ا مةنع من الزمان، هذا في به وخصكم عليكم،
. تحصى ول دتع ل التي المصالح، من ضمنها في حصل وما وأجلها،

النعم، هذه قومه ذأكر أنه السلما، عليه موسإى كليمه عن تعالى الله أخبر وقد
إذأ عليكللم الللله نعللم اذأكللروا قللوما يا لقومه موسإى لاق : ( وإذأ تعالى قال كما

ً ] فذكرهم20:  [ المائادة ليةا)  ًملوكا وجعلكم أنبياء فيكم جعل بالنعمللة أول
صلللحهم، فيلله مللا إلللى يرشللدونهم يللاء،نبأ فيهللم جعللل : أن وهللى العظمللى
. والخرة الدنيا في وسإعادتهم وفلحهم،

 بهذه تابه،ك في عباده على سإبحانه الله : امتن وقد
لللهلا مللن : ( لقد تعالى قال كما مواضع، في بها وذأكرهم النعمة،)لل 453( ص
ً فيهم بعث إذأ المؤمنين على ويزكيهللم آيللاته عليهللم يتلللوا أنفسللهم من رسإول

: عمللران ) [آل مبين ضلل لفي قبل من كانوا وإن والحكمة الكتاب يعلمهمو
ًورسإلل المييللن فللي بعث الذي : ( هو  ] وقال164 آيللات عيهللم يتلللوا منهللم ل

) مللبين ضلللل لفللي قبللل مللن كللانوا وإن والحكمللة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم
] .2:  [ الجمعة

ذأللك وأن الحلراما، بيتله إلى لةالقب : تحويل من شرعه، فيما مراده عن بروأخ
هلذه ذأللك عنلد وذأكرهم الهتداء، لهم وليحصل نعمة، إتماما وأراد به، قصد قد

: ( كمللا فقللال الرسإللول، بمبعللث قبللل عليهللم مللن كما ذألك، علف وأنه النعم،
ً فيكللم أرسإلللنا الكتللاب ويعلمكللم ويزكيكللم آياتنللا عيكللم يتلللوا مكللمن رسإللول

] .151:  ) [ البقرة لمونتع تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة
والعمللل النللافع، العلللم بلله حصللل الللذي وهللو الرسإللل، وإرسإال النبياء ثفبع

بآيللاته، والسإللتدلل جللللة، ونعللوت كمللاله بصللفات هلللال كمعرفللة الصللالح،
بما والعمل والتوحيد، العبادة من خلقة، على بجأو بما له والقياما ومخلوقاته

وفلحلله، وصلللحه، ونمللوه، العبد، زكاة حصل ت: بهذا فإن ويريد، الرب أيرضى
. والخرة الدنيا في وسإعادته

والمعارف، والعمال، علوما،لا تفاصيل من والحكمة الكتاب تعليم ضمن وفي
. وإعادته وفضله، ه،لدعو ورحمته، وقدرته وحدانيته، على الدالة والمثال،
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فللي أيللامه كللروذأ أعمللالهم، علللى ومجازاتهم إياهم، وبعثه لخلقة)لل 454( ص
النظيللر بإلحللاق وأخللبراه وأعدؤه بأعدائاهم، ويفعل فعل، وما وأوليائاه، أنبيائاه،

بللالله العلللم مللن للعبللد، يوجب : ما بالمثل والمثل بالشبيه، والشبيه بالنظير،
من ذألك وغير وخلقة، شرعه من ومراده اره،دقأ في وحكمته قدرته، ومعرفة
. اسإتقصاؤه ول حصره، نمكي ل ما والجزئاية الكلية الحكاما

ة دون وهي إل نعمه، من الرض أهل على الله أنعم فما الرسإلل، إرسإلال نعم
آدما، ولللد سإلليد وسإلللم عليلله الللله صلللى محمد رسإالة ًاصخصو النبيين، وبعث

حصللل قللد فللإنه المللورود، والحوض لمحمودا ماوالمقا المعقود، اللواء صاحب
والتزكية، والفلح، السعادة، ومن نميالعال لكافة الرحمة عموما من برسإالته،
غيللره ببعللث منلله، قريللب ول مثله، يحصل لم ما اتبعه، لمن والرشاد والهدى،

ونصلليب، حللظ، بلله واليمللان بلله، جللاء مللا قبول من له، كان فمن نبياء،أال من
ن بنعملله والثنللاء ذأكره وإدامة وطاعته، النعمة، هذه على لهال رشك من فعليه

. ذألك من ونصيبه حظه، لق من على ليس ما
الجهالت، فيه غلبت الذي الزمان، هذا في الله رحمكم عليكم، الله : مّن وقد

هللذا أملر لكللم يجلدد ملن الفللترات، بغيللر والتحق لضللت،ا أهله بين وفشت
 ؛ المستبين الواضح الهدى من المين الرسإول هب جاء ما إلى ويدعوا الدين
معللالم مللن انللدرس مللا ومجللدد مسلمين،الو السإلما، : شيخ وهو)لل 455(ص

ه اللله فبّصر تعالى، الله رحمه الوهاب عبد بن : محمد الشيخ والدين، الملة ب
من وعليه عليكم فتح بما وأغنى الضللة، من إليه دعى بما وهدى لعماية،ا من

ظهللرت حللتى العللادة، فللي أمثللالكم على يستبعد ما العلم من حصلو ،العالة
، وأئامتها المة هذه صدر عليها كان لتيا البيضاء، المحجة

بقللدره واليمللان جلللله، ونعللوت كمللاله صفات بإثبات الله، توحيد : باب في 
. ذألك قرر فإنه أفعاله، في كمه،حو

التحريف، سإبيل واتبع ليبسال هذا عن نكب من على :للرد الله رحمة دىوتص
ًا وطرقهللم، م،مقللالته وتشعب وبدعهم، نحلهم، اختلف على والتعطيل، متبعلل

درج وملا واليملان العللم أهلل ملن الصالح السلف عليه مضى ما الله، رحمه
عللدى مللا إلللى0 الللله رحملله يتفت ولم لحديث،ا بنص المفضله، القرون عليه
تأويل أو اتحادي، أو حلولي حادإل وأ جهمي، تعطيل أو فلسفي قياس من ذألك

عليلله سإللفت بعللدما ،لحالصللا السلللف معتقللد . فوضللح أشللعري أو معللتزلي،
إل والبوادي، القرى أهل من يعرفه، من وندر الذواري، عليه وذأرت السوافي،

الغربللة زملن فللي وللو يبقلى قلد فلإنه الفطللرة، صلللأ مللن العامة مع كان ما
ًا وتصدى ؛ والفترة : وهللو ويستلزمه، التوحيد، هذا يقتضيه ام لىإ للدعوة أيض
؛ واللهللة النللداد، مللن سإللواه مللا خلللعو للله، شريك ل وحده الله عبادة وجوب

. الله دون من عبد ما كل عبادة من والبراءة
؛ وغيرهم والصالحين، الولياء بعبادة ،البلوى زمنه في : عمت وقد) 456(ص

مللن مصللر كللل وفللى طة،يسللبال أهللل : جمهللور السإلللما تللرك علللى وأطبللق
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لللرب النلدادو اللهلة، ملن الجهلات، ملن وجهلة البللدان، ملن وبللد المصار،
؛ اعتقللادتهم وتبللاين معبللوداتهم، اختلف علللى الله، إل يحصيه ل ما العالمين،

ويللرى التبخيللرات، لهللا ويبخر بالحوائاج، ويخاطبها ،بالكواك يعبد : من فمنهم
البليللات عنهللم وتللدفع الحاجات، لهم وتقضى ،عالمال على أو عليه، تفيض أنها

: عبللادة فللي وقللع قللد لكنه منهم ويتبرأ ه،هلأ ويكفر ذألك، يرى ل : من ومنهم
مهللوأن والملمات الشدائاد في بهم، يستغاث : أنه فاعتقد والصالحين، النبياء،

وجهلله يصللرف فللتراه ؛ الكربللات وتفريللج الللدعوات، إجابللة في الواسإطة هم
والللدعاء والعتماد والتوكل والتعظيم الجد في الله وبين بينهم يسويو إليهم،

العللرب، جاهليللة : ديللن هللو وهللذا، العبللادات، أنواع من ذألك وغير ،والسإتغاثة
. الكنعانيين الصابئة : دين هو الول، أن كما الميين،

ًا الله بعث وقد ليظهللره الحللق، وديللن بالهللدى وسإلم، عليه الله صلى : محمد
: مبعثه وزمن وقته، في العرب، وكانت المشركون، كره ولو كله، يندلا على

إبراهيللم، ديللن مللن بقيللة علللى وكانوا والفعال، الربوبية، بتوحيد لهل معترفين
والرض السللماء مللن يرزقكللم مللن : ( قللل تعالى قال ؛ السلما عليه الخليل،

 من لميتا ويخرج الميت من الحي يخرج ومن والبصار السمع يملك أمن
) [ يللونس: تتقون أفل فقل الله فسيقولون المر يدبر ومن الحي)لل 457(ص
سإلليقولون تعلمللون، كنتللم إن فيهللا ومن الرض لمن : ( قل تعالى قال] و31
] .89-84:  المؤمنون [ ) تسحرون : ( فأنى قوله ) إلى تذكرون أفل لله

واللهيللة دة،ابللعال توحيللد فللي أشللركوا ولكنهللم كللثيرة، المعنللى في لياتوا 
علللوهموج وغيرهللم، والصللالحين، الملئاكللة، مللن والوسإائاط الشفعاء فاتخذوا
ًا والرادات، العبللادات، مللن عليهللم يسللتحقه فيمللا العللالمين، رب لللله أنللداد

أنللواع مللن ذألللك وغيللر والخشللية، ،والنابللة والتعظيللم، والخضللوع، كللالحب،
اعتقللاد ل شللفاعتهم، تمللاسوال الللله، عند جاههم لجل والطاعات، العبادات،

دون مللن يعبللدون: ( و تعللالى قللال الجاهلين، بعض ظنه كما والتأثير، التدبير،
[ يونس: ) الية الله عند شفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم ل ما الله
ًا يملكللون ل كانوا لو أو قل شفعاء الله دون من اتخذوا : ( أما ] وقال18 شلليئ
مللا أوليللاء دونه من اتخذوا : ( والذين تعالى ] وقال43: لزمر) [ ا يعقلون ول

] .3[ الزمر: ) الية زلفى الله إلى ناليقربو إل نعبدهم
ّفللر هللذا، عللن وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول ههمفنا ّهلهللم، أهللله، وك وج

أللله ل أن شللهادة إلى ودعاهم لمهم،حأ وسإفه مللدلولها، : أن وبيللن الللله، ّ إل إ
. هللو وهذا الله، دون من يعبد بما الكفر له شريك ل وحده الله عبادةب مااللتزا
 دار ومفتاح السإلما، كلمة الكلمة، هذه كانت ولهذا، ؛ وقاعدته لدين،ا : أصل

جللردت ولهللا ؛ النللاما مللن ،نوالمؤم الكافر بين والفارقة السلما،)لل 458(ص
الدماء، حقنت وبها ؛ دالعبا طيب من الخبيث، وامتاز ؛ الجهاد وشرع السيوف،
. الموال وعصمت

202



فاتبعه ظنه، إبليس عليهم وصدق ق،خلال أكثر من مراده، الشيطان : بلغ وقد
؛ لنفسلله ارتضللاه الللذي الللله، ديللن من الرسإل، به جاءت ما وتركوا الكثرون،

وعبادة الشرك، أدخل حتى والمكيدة والمكر، التحيل، في شيطان،لا وتلطف
محبة قالب في السإلما، دين إلى ينتسب ممن كثير على ،موغيره الصالحين،
ًا، لهلم وأن بهللم، لتشللفعوا والنبيللاء، الصالحين، مللن بهللا، ينتفللع ومنزلللة جاهلل

بالتللأثير، للله واعتقللد بالتللدبير، وحللده لللله أقللر من وأن ؛ بحماهم ولذأ دعاهم،
؛ بحماه لذأو بغيره، واسإتعاذأ الله، غير دعا ولو المسلم، فهو والرزق، والخلق،

أله ل : أن شهادة مجرد وأن علللم، ارنهللايق لللم وإن هللذا، مثل تكفي، الله، ّ إل إ
والتعظيللم، والحللب، والسإللتعانة، والسإللتغاثة، الدعاء، وأن ؛ به ينتفع عمل ول

هللذه ونحللو والركللوع، : السللجود، العبللادة مللانوإ بعبللادة، ليللس ذألللك، ونحللو
جاهليللة عللن حكللايته، تقللدمت ذي: اللل وهلل بعينلله، وهللذا ؛ والمكيدة الزخرفة،

. العرب
في الشرك، حدوث سإبب في العلم، لأه من التاريخ وأهل المفسرون، روذأك
ًا، فللإن المكيللدة، هللذه مثللل نوح، قوما ًا، ود ًا، ويعللوق، ويغللوث، وسإللواع ونسللر

 رجال أسإماء
قومهم، إلى الشيطان : أوحى هلكوا فلما نوح، قوما في صالحين،) 459(ص
وأنشط العبادة، إلى أشوق ذألك ليكون صورهم ويصوروا اثيلهم،مت بنصبوا أن
: أن بعللدهم مللن إلللى الشلليطان أوحى هذا، فعل من هلك مافل ؛ الطاعة في

. لذلك فعبدوهم المطر، يسقون وبهم يعبدونهم، كانوا أسإلفهم
فأتللاح ؛ ذألللك فللي والغلو يشرع، لم بما الصالحين، تعظيم : هو الشرك لفأص
وعلمللائاه السإلللما، أحبللار مللن العربية، والجهات النجدية، البلد يف ،بمنة الله

محللض إلللى ويللدعو ، المة وينصح الغمة، ويجلو الشبهة، يكشف ن م: العلما
المشللركين، جاهليللةلا ديللن يمازجه ول يخالطه، ل الذي الدين، وصريح الحق،
وسإلللم، عليلله للها صلى الله رسإول إليه دعا ما إلى ودعا الله، دين عن فنافح

نملل وعلم حل، ومما مبطل كل على للرد وانتصب والرسإائال، الكتب، وصنف
المجللادل المشللبه يقهللر شلليء وبللأي يطلللب، وأين العلم، يطلب : كيف لديه

عنلله، يأخللذون : طائافللة واليمللان السإلللما، عصللابة مللن للله واجتمللع ؛ ويغلب
إليلله، دعللا مللا تنار،واسإلل ظهللر حتى ؛ ورسإوله الله وينصرون بعلمه، وينتفعون
ىحللت الللله، كلمللة وعلللت لللديه، ومللا العلللم، مللن عنللده ما شموس وأشرقت

مجادل منافق : كل لها وذأل حل، ومما مبطل، : كل وضوءها إشراقها أعشى
.

والللذين رسإلللنا لننصللر : ( إنا تعالى قال كما وجنده، لوليائاه وعده الله قوحق
)  الشهاد يقوما ويوما الدنيا الحياة في آمنوا
[لل 460(ص وعملللوا منكللم آمنللوا الللذين الللله : ( وعللد ] وقللوله51غللافر:) 

) اليللة قبلهللم مللن الللذين اسإللتخلف كمللا الرض فللي يستخلفنهمل الصالحات
والمشللاهد، القباب، من يليها، وما بنجد، كان، ما الله بحمد ] فزال55[ النور:
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وبعللث ؛ ةمللالعا بهللا يتللبرك الللتي الشللجار وقطللع ؛ والمغللارات والمللزارات،
. اتوالشركي والتعاليق، الوتار، من الجاهلية، البدع آثار لمحو السعاة

وسإللائار الللبيت، وحللج رمضللان، وصللياما الزكللاة، وإيتللاء الصلللة، بإقللاما زما،وأل
لمللا المتابعللة، تجريللد علللى تين،فوالم القضاة، من لديه من وحث ؛ الواجبات

السلللف الللدين، أئامللةب ،ذألللك فللي القتداء مع المرسإلين، سإيد عن وثبت صح،
بلله، يقتدى إماما يهإل يسبقهم لم قول، ابتداع : عن وينهاهم المهديين، الصالح

. به يهتدى علم أو
: الموالللد، تعظيللم مللن وغيرهللا البلد، تلللك فللي النللاس، عليلله كان ما كر،وأن
حجللة بلله يللرد ولللم سإلللطان، تعظيمهللا فللي ينللزل لللم الللتي الجاهلية عيادأوال

فلي الضللالين، النصلارى، مشلابهة : ملن فيلله ذأللك لن ؛ ناهللبر ول شللرعية،
. المرسإلين سإيد شرع في مردود، باطل، هو ما انية،مكوال الزمانية، أعيادهم،

ن،يالتللد مللن المبتدعللة، وضلللل المتصللوفة، جهلللة أحللدثه مللا : أنكللر لكوكللذ
سإللماع عللن الشلليطان، بهللا صدهم التي والغاني والتصدية، والمكاء، والتعبد،

 القرآن، تاآي
ّباد أشباه من بها وصاروا)لل 461(ص مللا: ( و فيهللم الللله قال الذين الوثان، ع
مللا عللرف : من ] وكل35: وتصدية) [ النفال مكاء إل البيت عند صلتهم كان
الفللرق، أضللل مللن هللؤلء : أن له تبين ،موسإل عليه الله صلى الرسإول به جاء

سإللماع وكراهللة : النفللاق، نهللمم ركللثي على والغالب ؛ وطريقة نحلة، وأخبثهم
. ورسإوله الله، كلما

والصللح، البركلة، اعتقلاد ملن والطغلاما، العواما، تهأحدث ما الله، رحمه كروأن
صللرفو بهم، العباد لتأله يترشحون الذين والطواغيت، الفجار، من أناس في

هللذا ونحللو ومقامللات، كرامات لهم وأن والصلح، الولية، باسإم إليهم قلوبهم
رحملله وأنكللر ؛ العامللة أديللان على الناس أضر : من هؤلء فإن الجهالت، نم

أحسللن ،الللذين وأشللباههم والمجللاذأيب، البللله، فللي العامللة، يعتقللده ا: م الله
. بالمجانين ويلحق القلم عنه يرفع : أن أحدهم أحوال

عليه الله صلى الله رسإول وسإنة الكتاب، عليه دل ما : إلى الله رحمة شدوأر
الدلللة ،وسإللاق الشلليطان وأوليللاء الرحمللن، أوليللاء بيللن الفرقان، ،من ملسإو

فللإن ؛ والتحقيللق اليمللان أهللل ،ويعتمللدها فريق كل بها يتميز لتيا الشرعية،
ل بحيللث ويعرفللون،، بلله يمتللازون بمللا ونعتهللم البللرار وصللف ذأكره، جل الله

مللن ان،لشلليطا : أولياء تعالي وصف وكذلك أمرهم، يلتبس ول حالهم، يخفي
مللن يعللل أمرهم يلتبس ول حالهم، معه يخفى ل بما ونعتهم ،والفجار، الكفار

. اليمان من ،وحفظ العلم في نظر أدني له
القللري، وأمللراء البللوادي، أجلف علللى بللالنكير :قللاما وكللذلك)لل 462( ص

الللدماء، وسإللفك السبيل، قطع من ويفعلونه عليه، يتجاسإرون فيما نواحي،لوا
واسإللتمر، الللدين وفشللا واسإللتقر، العدل ظهر حتى المعصومة، لاوالم ونهب

لللله والحمللد وغيرهللا النجديللة، البلد من الولية، عليه نتكا من : كل والتزمه
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،وذأكرهللم ؤمنينمللال علللى به الله امتن فيما : يدخل بهذا والتذكير ؛ ذألك على
. والرسإل النبياء بعث من به

؛ ،والتعظيللم همللا: الحللب عظيميلن، نيللنرك ،علللى والتوحيلد العبللادة، ارومللد
؛ عليلله بهللا أنعللم مللن اعللةلط القلللب ويخبت ذألك، :يحصل النعمة وبمشاهدة

ًا العبد ازداد وكلما طاعة، : ازداد ،ومقدارها النعمة لحقيقة ومعرفًة بذلك علم
ًا، ابلًة،نوإ ومحبًة الخاصللة بنعملله، عبللاده، تعللالى يللذكر ولللذلك وتللوكلً، وإخباتلل

وأن والتللذكر ذألللك فللي التفكر على ويحث والباطنة الظاهرة، ئاهوآل والعامة،
. حقه ويؤدى بشكره فيقوما هرب عن العبد يعقل

علللى بهللا والثنللاء وقللدرها، النعمللة : معرفللة أركللان ثلثللة على الشكر نىومب
هللذه للله كملللت فمللن ؛ ومعطيهللا موليهللا يحللب مللا في واسإتعمالها ؛ مسديها

إيمللانه فللي نقص فهو شيئا منها العبد نقص مالكو الشكر اسإتكمل فقد الثلثة
. عليه ويثاب به، عتدي ما الشكر من يبقى ل وقد وشكره

، الدينية المصالح من فيها الذكرى : أن مقصودوال
هللذه فللي وبللدأ وخيللر، فلح كللل : أصل هو ما اليمانية، والشعب)لل 463( ص
يخبرونهم فيهم، النبياء هل: جع وهو الطلق، على وأجلها النعم، بأعظم ، الية
وكللل ؛ العظمللى الجليلللة ةوالمن الكبرى، السعادة به لهم يحصل بما الله، عن
: هللم إذأ والنبيللاء، الرسإللل، عن مأخوذأ فأصله ذألك، من الرض في حصل خير

، المللة إلللى ذأللك ونقللل البلغ عليهلم العللم، وأهلل منلاءأال والدعاة، ، الئامة
. ونقله مالعل إبلغ في واسإطة فإنهم

ًا : ( وجعلكللم قللوله اوأم يللنتعوت شللكرها، يجللب جليلللة، نعمللة ) فهللذه ملوكلل
: شللكرت إن النعمللة، : قيللد والشللكر وأجلهللا النعللم، أفضل من فإنها رعايتها

وطاعللة النبيللاء، باتباع إل لنعمة،ا هذه تحصل ولم ؛ : فرت كفرت وإن ؛ قّرت
وقللومه، فرعللون بعللد رض،ألا ملللوك صللاروا إنمللا إسإللرائايل، بنى فإن الرسإل

: ( وأورثنللا تعالى الق ذألك، على والصبر ورسإوله، الله وطاعة موسإى، باتباع
وتمت فيها باركنا التي ومغاربها الرض مشارق يستضعفون كانوا الذين القوما
] .137:  ) [ العراف صبروا بما إسإرائايل بني ىعل الحسنى ربك كلمة
الميين العرب من به، آمن لمن وسإلم هيلع الله صلى محمد باتباع حصل وقد

لنللبي حصللل ما فوق الرض، يراثوم الملك من الدميين أجناس من وغيرهم
وحملت المشرق أقصى إلى المغرب أقصى من الدنيا، ملكوا فإنهم إسإرائايل

وبلد بلدهللم، وصللارت ؛ الللروما ملللك وقيصر الفرس ملك ىكسر كنوز إليهم
 ولية والمشرق المغرب

على ومكثوا خراجها إليهم ويجبى أحكامهم، فيها تنفذ ورعية، م،ه) ل464(ص
بنللي فللي وقللع مللا فيهم وقع حتى المم من سإواهم لما قاهرين نريظاه ذألك

أهللوائاهم في نهماكاوال سإياسإتهم وترك النبياء اتباع عن الخروج من إسإرائايل
صارتو مةالكل وتفرقت الناس وتشتت العدو، وسإلط الخلل فجاء وشهواتهم

: الملللوك رمللن كللثي وأوقللات البلد، من كثير في يسوسإها السإلمية، الدولة
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ومللا النبيللاء بسياسإللات يبالون ل والذين واللحاد والكفر والزندقة النفاق هلأ
وضللاعت بللذلك الملك فذهب معاكستهم اقصدو وربما الله، عند من به جاءوا

أخللذ و العللدو عليهم وسإلط همبين بأسإهم وصار والخيانة، الظلم وفشا المانة،
ًا فللي ًمنهم كثيرا أوقع حتى بهذا هلل عدوا إبليس منهم يقنع ولم البلد من كثير

بالعلم الناس عهد : بعد وكلما بالكلية السإلما محو في وسإعى الشرك البدعة
فللي مراده من الشيطان تمكن أنبيائاهم، بعهود تمسكهم ونقص سإالةرال وآثار

هللذه فللي جعللل : أن ومنتلله الله رحمة من ولكن تقاداتهمواع ونحلهم أديانهم
أمللر يللأتي حللتى خذلهم من يضرهم ل ظاهرين، لحقا على وطائافة بقية المة
بلللد أو جهللة فللي وسإلطان قوة الطائافة لهذه حصل وكلما ذألك على وهم الله

صلللى محمللد بلله جللاء بما تمسكهم بقدر لهم والظهور والعز الملك من حصل
 موسإل عليه الله
رحملله الوهللاب، عبد بن محمد السإلما شيخ لشيخنا : صار ولذلك)لل 465(ص
نصلليبهم بحسللب والنصللر، والظهللور، الملللك مللن أنصللاره مللن ولطائافة ،الله

فقهللروا ينهدبلل والتمسلك وسإلللم، عليلله اللله صللى نللبيهم متابعة من وحظهم
كللان وكلمللا اليمللن إلللى الحيللرة ومللن عمللان إلللى الشللاما من العرب جمهور

ًا أقوى وأنصارهم عهمابتأ العللدو منهللم نللال وربمللا وأظهللر أعللز كللانوا تمسللك
عللن والخللروج والمخالفللة الللذنوب تقتضلليه مللا المصللائاب مللن همعلي وحصل
. وأعظم أكثر ذألك من عنه الله يعفوا وما نبيهم، متابعة

الرسإول : متابعة بسب فهو حصل وسإرور وعز ونصر خير كل : أن صودقموال
عليكللم الللله مّن وقد والصول الفروع في أمره وتقديم ملسإو عليه الله صلى

النعللم مللن والجهللات البلد غللالب فللي سإللواكم يعطه لم بما الوقات هذه في
نعملله واشللكروا يللذكركم الللله فللاذأكروا الوطان في والمن والدنيوية الدينية
ًا وأهليكم أنفسكم ( قوا ؛ يزيدكم : حريللم)  [ الت  والحجارة الناس وقودها نار

مللا وتعظيللم الللدين أصللول وتعليم وتعظيمه وطاعته ومحبته الله  ] بمعرفة6
والمحافظللة والللتزامه والنهي المر من وسإلم عليه الله صلى الرسإول به اءج

الللله بيللت وحللج رمضللان صللياماو الزكللاة وإيتللاء الصلة وإقاما الله توحيد على
وتللرك نكللر،الم عللن والنهللى بللالمعروف والمللر سإللبيل فللي والجهللاد الحللراما

ضلليتفو المحللذور في توقع التي  الوسإائال وسإد والظاهرة الباطنة الفواحش
. ارتكاب إلى
 والشرور الثاما،)  466(ص
بللىرالق ذأي وإيتللاء والحسللان بالعللدل يأمر الله : (إن تعالى قوله ذألك معويج

 ]90:  تذكرون) [ النحل لعلكم يعظكم والبغي والمنكر الفحشاء عن وينهى
عرف ممن يجعلنا وأن سإبيله بسلوك وعليكم علينا، يمّن : أن المسؤول هلوال

 محمد على الله وصلى يلهدلب الهدى
ًا وله :  ضريحه ونور روحه الله : قدس : أيض

 الرحيم الرحمن الله بسم
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الخطيللب، العزيللز عبللد : إلللى حسللن بن الرحمن، عبد نب اللطيف، عبد:  من
رسإللالتك فقرأت وبعد ؛ الصالحين الله عباد ىلوع الهدى اتبع من على السلما

مللا أن قولللك فللي أسإللأت ولكللن ارتللذالع مللن قصللدته وما مضمونها وعرفت
ه ؛ إصابتكم واعتقاد الحق أهل تكفيركم من الوالد شيخنا، أنكره يصلدر للم أن
وأنهم شأننا في وينازعونك يجادلونك : النقيع أهل من إخوانك أن وتذكر منكم

ًا، هذا يذكرون : أنهم تعرف وأنت المور بعض عن كوتالس إلى ينسبوننا غالب
بللالتكفير يصرحوا لم وإن الطريقة في والطعن العقيدة يف القدح سإبيل على
 عن لغيا ومن الهدى بعد الضلل من بالله / فنعوذأ الحمى حول حاموا فقد
 والعمى الرشد، سإبيل)  467(ص
قلد بالحسلاء الملارقين اهكمبشلأ ملن / رجلين وسإتين أربع : سإنة رأيت وقد

من وجحتهم المسلمين من دالبل تلك في من وكفرا والجماعة الجمعة اعتزل
هللو، ويخللالطونه فيللروز : ابللن يجالسون الحساء أهل  يقولون حجتكم جنس

الشيخ دعوه رد الذي جده بتكفير يصرح ولم لطاغوتاب يكفر لم ممن وأمثاله
. وعاداها يقبلها ولم محمد

جالسلله ومللن بالطاغوت، يكفر لم بالله كافر فهو بكفره يصرح لم : ومن لاق
علللى يللترتب مللا الضللالتين الكللاذأبتين، المقدمتين هاتين على ورتبوا لهمث فهو

أمرهللم إلللى فللعرف السلللما رد تركللوا حللتى الحكللاما مللن الصللريحة الللردة
ً فزعمللوا القللول لهم وأغلظت وتهددتهم فأحضرتهم ةعقيللد علللى : أنهللم أول

وأدحضت شبهتهم فكشفت عندهم رسإائاله وأن الوهاب عبد بن محمد الشيخ،
. المجلس في حضرني بما ،همضللت

أجمللع بمللا إل يكفر ل وانه والمذهب المعتقد هذا من الشيخ، ببراءة برتهموأخ
أو ورسإللله الله بآيات والكفر الكبر الشرك من فاعله، تكفير ىعل المسلمون

الصللالحين عبللد مللن كتكفيللر المعتللبر وبلوغهللا الحجللة مااقيلل بعللد منهللا بشيء
ًاداأن وجعلهم الله، مع ودعاهم  على يستحقه فيما له د

العلللم أهللل عليلله : مجمللع وهللذا واللهيللة العبللادات ،مللن خلقلله)  468(ص
بباب المسألة، هذه يفردون المقلدة، المذاهب أهل نم طائافة وكل واليمان،

الشللرك علللى وينصللون ويقتضيها الردة بجوي وما حكمها فيه يذكرون عظيم
. السإلما بقواطع : العلما هماسإ بكتاب المسألة هذه حجر ابن أفرد وقد
لهمللا، ظهللر الحللق : أن وزعما والندما التوبة المذكوران الفارسإيان أظهر وقد
المسلمين، أئامة : تكفير عنهم وبلغنا المقالة تلك إلى وعادا لساحلاب لحقا ثم

اتبهم ملن خلالط : ملن كفلروا بل ؛ المصريين كولمال بمكاتبة مشلائاخ ملن ك
. الكور بعد والحور الهدى بعد الضلل من هبالل نعوذأ المسلمين،

فللي كللالكلما الباب هذا من مسائال في وخضتم هذا من نحو : عنكم بلغنا وقد
ذأللك ونحلو والهلدايا الملوال وبذل والمكاتبات والمصالحة والمعادة الموالة،

عنللد الللله انللزل مللا بغيللر والحكللم والضللللت بللالله، الشللرك أهللل ةلاقم من
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ومللن اللبللاب ذأوي مللن العلماء إل فيها يتكلم ل الجفاة، من موهونح البوادى،
. الخطاب وفصل الحكمة وأوتي الله عن الفهم رزق

كليللة، عامة، أصول ومعرفة قدمناه، ما معرفة على : يتوقف هذا في امالكوال
 وفى الباب هذا في ماالكال يجوز ل

الجمللال نفللإ تفاصلليلها وعللن عنهللا أعللرض و جهلهللا لمن غيره)  469(ص
مللن بلله يحصللل وتفاصلليله، الخطللاب، مواقع العلم،بمعرفة ،وعدما ،والطلق

الذأهللان، ويشللتت الديللان، يفسللد املل الللله، عن الفقه وعدما والخطأ، اللبس،
رحملله كللافيته، فللي القيم، نبا:  قال ؛ والقرآن السنة فهم وبين بينها، ويحول

: تعالى الله
بيان دون والجمال اقلطإفالل والتبيين بالتفصيلل ليكفعل
 زمان كل والراء انهذأأالل وخبطا الوجود هذا أفسدا قد
: فهللذا السإلللما أهل مكفرات من ظننتموها، يتال المور، بهذه : التكفير اوأم

أميللر طللالب، أبللي بللن علللي علللى نيالخللارج المللارقين، الحروريللة، مللذهب،
موسإللى أبللي تحكيللم ليلله،ع : أنكروا فإنهم الصحابة، من معه ومن المؤمنين،
وأهل معاوية، وبين بينه وقعت، التي الفتنة في  العاص، بن وعمرو الشعري،

قللراء مللن أصللحابه، مللن الصل في وهم ذألك، عليه وارجخال فأنكرت ؛ الشاما
ّك: وقالوا والبصرة، الكوفة، معاويللة، وواليللت الللله، ديللن فللي الرجللال مت ح
ًا، ]40لللله) [يوسإللف: إل الحكللم : ( إن الىتعلل الللله قال وقد وتوليتهما، وعمر

منللذ والمهادنللة، الموادعللة هللذه الللله قطللع وقللد وبينهم، بينك المدة وضربت
. براءة:  أنزلت

نملل اوقتلو المسلمين، سإرح على أغاروا حتى والخصاما، النزاع، بينهما لوطا
 فحينئذ علي، أصحاب من به ظفروا

العذار بعد النهروان، دون ملهوقت لقتالهم، عنه الله رضي شمر)  470(ص
رواه الللذي الصللحيح، الحللديث فللي : المنعللوت : " المخدج والتمس والنذار،
ًا لللله وسإللجد بللذلك، فسر علي، فوجده السنن، أهل نم وغيره مسلم، شللكر

محمللد لسللان علللى لهللم مللاذأا يقللاتلونهم، لللذيا ميعل : لو وقال توفيقه، على
عبللادة، النللاس أكللثر : وهللم هللذا ل،عمللال عللن لنكلللوا وسإلللم، عليه الله صلى

ًا وصلة، .  وصوم
المعاداة،و والموالة، والفجور، والفسوق، والمعصية، : الظلم، : ولفظ فصل

دقلل ،والسللنة الكتاب، في الواردة اللفاظ، من ذألك ونحو والشرك، والركون،
؛ الحقيقللة مطلللق بها يراد وقد المطلقة، وحقيقتها المطلق، مسماها بها يراد

بقرينلة إل عليله، الكلما يحمل : ل والثاني ؛ الصوليين عند الصل : هو والول
تعالى قال السنة، وتفسير النبوي، بالبيان كذأل يعرف وإنما معنوية، أو لفظية،
]4: [ إبراهيللم ) اليللة لهللم ليللبين مهقللو نبلسللا إل رسإول من أرسإلنا : ( وما

لنا : ( وملا تعالى وقال ك ملن أرسإ ً لإ قبل ألوا إليهلم نلوحي رجلال أهلل فاسإ
املل للنللاس لتللبين الذكر إليك وأنزلنا والزبر بالبينات تعلمون، ل كنتم إن الذكر
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المللؤمن، : اسإللم ] . وكللذلك44-43: ) [ النحللل يتفكللرون ولعلهللم إليهم نزل
مقللاما فللي المللراد، المعنللى غيللر والثناء، الطلق، عند بها يراد تقى،وال والبر،
 والشارب، والسارق، الزاني، : أن ترى أل ؛ لنهيوا المر،

إذأا آمنوا الذين أيها : ( يا تعالى قوله عموما في يدخلون ونحوهم،)  471(ص
ل آمنللوا نيذاللل أيهلا : ( يللا تعالى ] وقوله6: [ المائادة ) الية الصلة إلى قمتم

] وقللوله69: اب[ الحز ) الية قالوا مما الله فبرأه موسإى آذأوا كالذين تكونوا
فللي يللدخلون ] ول106: ) [ المائادة بينكم شهادة آمنوا الذين أيها : ( يا تعالى
) يرتللابوا لللم ثللم ورسإللوله بللالله آمنللوا الللذين منللونؤالم : ( إنمللا قللوله مثللل

) الية الصديقون هم أولئك ورسإله بالله واآمن (والذين ] وقوله15[الحجرات:
باسإللم الفاسإللق، تسمية ترك للسلف، أوجب يالذ : هو ] . وهذا19: [ الحديد
ول مللؤمن، وهللو يزنللي، حين الزاني يزني : " ل الحديث وفي ؛ والبر اليمان،

يرفللع نهبللة ينتهللب ول مللؤمن، وهللو مللؤمن، وهو يشربها، حين الخمر، ربشي
جللاره يللأمن ل من يؤمن، : " ل " وقوله مؤمن وهو فيها، ارهمأبص إليه الناس
اسإللم عليلله يطلللق بللل كفللره، علللى يللدل ل هنللا، اليمللان ىنفلل " لكن بوائاقه

سلللف،لا فهملله الللذي هللو وهللذا ورسإللله، بللالله كفللر كمللن يكون ول اليمان،
؛ الهللواء أهللل مللن ونحوهم، والمرجئة، الخوارج، على الرد، باب في وقرروه

. أقداما ومزلة أفهاما، مضلة فإنه هذا، همفاف
منلله يمنللع فقللد والكبللائار، الللذنوب، عللضب علللى المرتب، الوعيد : إلحاق اوأم

ورجحللان سإللبيله، فللي والجهللاد ورسإللوله، الللله كحللب المعيللن، حق في مانع،
المكفللرة، والمصللائاب المللؤمنين، وشللفاعة ورحمته، الله فرةغوم الحسنات،

                   الدور في
،ارنلل ول بجنللة القبلللة، أهل من لمعين يشهدون ل ولذلك، )  الثلثة،472(ص 

العللاما بيللن يفرقللون، فهللم والسللنة، القللرآن، أطلقلله كما الوعيد، أطلقوا وإن
إلللى بلله فأتى الخمر، يشرب حمار، الله عبد وكان ؛ المقيد والخاص المطلق،

إلللى بلله يللؤتى ما أكثر ام وقال رجل، فلعنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ل : ط وسإلللم يللهعل الللله صلللى النبي فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
وبائاعهللا، وشللاربها، الخمللر، لعللن : أنلله " مللع ورسإللوله الللله يحللب فإنه تلعنه،

. إليه والمحمولة ا،هوحامل ومعتصرها، وعاصرها،
الللله إلللى هاجر هنإف الفوائاد، من فيها وما بلتعه، أبي بن حاطب : قصة ملوتأ

صلللى لللهال رسإول بسر كتب : أنه منه حدث لكن سإبيله، في وجاهد ورسإوله،
اللله رسإللول بشلأن يخللبرهم مكللة، أهللل مللن المشركين إلى وسإلم عليه الله

ًا بذلك ذخليت لجهادهم، ومسيره وسإلم عليه الله صلى أهله، تحمي عندهم، يد
فللي جعلته : ظعينة، تابالك أعطى قد وكان بخبره، الوحي فنزل بمكة، وماله

ًا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأرسإل شعرها، طلللب فللي الزبيللر،و عليلل
وتهللدداها، ذألللك، فكللان : خللاخأ، روضللة فللي يجدانها أنهما وأخبرهما، الظعينة،
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وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به فأتي ها،رصفائا من الكتاب أخرجت حتى
.

إنللي الله، رسإول : يا فقال " ؟ هذا ام: "  هل فقال بلتعة، أبي بن حاطب افدع
 اهذ أفعل ولم إيماني، بعد أكفر لم

أحمللي يللد، القوما عند لي تكون أن أردت وإنما السإلما، عن )  رغبة473(ص
" سإللبيله خلللوا صللدقكم،: "  وسإلللم عليلله الللله صلللى فقال ومالي، أهلي، بها

: " وما قال فق،انمال هذا عنق أضرب : دعني فقال قتله، في عمر، واسإتأذأن
لكللم غفرت فقد ،شئتم ما : اعملوا فقال بدر، أهل على اطلع الله أن يدريك،

ل آمنللوا الللذين أيهللا : ( يا فقال الممتحنة، سإورة صدر ذألك، في الله " وأنزل
. ) اليات اءيأول وعدوكم عدوي تتخذوا
يالنهلل وتنللاوله بلله، ووصللفه اليمللان، باسإللم المخاطبللة، فللي حللاطب لفللدخ

الكريمللة، اليللة في أن معه إرادته، على الدال السبب، خصوص وله عمومه،ب
فاعللل وأن بللالمودة، إليهللم أبلللغ وأنلله موالة، نوع حاطب فعل : أن رشعي ما

فللي " ظللاهر سإبيله والخ : " صدقكم، قوله لكن السبيل، سإواء ضل قد ذألك،
ًا كان وإذأا بذلك، يكفر ل أنه وإنمللا ؛ مرتاب ول اك،ش غير ورسإوله، بالله مؤمن

. سإبيله : خلوا قال لما كفر، ولو دنيوي، لغرض ذألك، فعل
ه لعلل يدريك :" ما وسإلم عليه الله صلى قوله يقال، ول أهلل عللى اطللع الل

نقول لنا تكفيره، من المانع هو " لكم غفرت فقد شئتم، ما اعملوا فقال بدر،
الكفللر فإن ؛ وأحكامه لكفر،ا قلحا من يمنع ما حسناته، من بقي لما كفر : لو

) عمللله حبللط فقللد مللانإيبال يكفللر : ( ومللن تعللالى لقللوله قبللله، مللا : يهللدما
) [النعاما: يعملون كانوا ما عنهم لحبط أشركوا : ( ولو ] وقوله5: [ المائادة

(474(ص فل ؛ بالجمللاع واليمللان، للحسللنات محبط والكفر،]لل 88)لل 474) 
. هذا يظن
: ( ] وقوله51:  ) [ المائادة منهم فإنه منكم يتولهم نمو: (  تعالى قوله اوأم

ًا تجللد ل ) ورسإللوله الللله حللاد مللن يللوادون الخللر واليللوما بللالله ونمنلليؤ قوملل
دينكللم اتخللذوا لللذينا تتخذوا ل آمنوا الذين أيها : ( يا ] وقوله22:  [ المجادلة

ًا ًا هزو إن الللله واتقللوا ليللاءأو والكفللار قبلكللم من الكتاب أوتوا الذين من ولعب
بللالموالة خصتهو وقيدته السنة، فسرته  ] فقد57:  ) [ المائادة مؤمنين كنتم

. العامة المطلقة
متعددة : مراتب ذألك ودون والصداقة والنصرة، : الحب هو : الموالة، لوأص

الراسإخين السلف عند وهذا ؛ والذما الوعيد من وقسطه، : حظه ذأنب ولكل ؛
وإنمللا غيللره وفللى البللاب هللذا فللي معللروف والتابعين بةاحصال من العلم في

العجللم مللن خلللوف علللى الحكللاما والتبسللت ى،انالمع وخفيت المر، أشكال
السللنة بمعللاني لهللم مممارسإللة ول الشللأن بهذا لهم دراية ل الذين والمولدين

 لقرآناو
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ولعمللر العلء بللن عمللرو وقال أتوا العجمة من الله رضى الحسن : قال ذاوله
: عبيللد ابللن واحتللج النار في الكبائار أهل خلود مسألة في ناظرة لما عبيد، نب

علللى الوعيللد مللن القللرآن فللي ما إلى يشير وعده يخلف ل والله وعد هذا أن
 بنا له فقال والخلود بالنار والذنوب الكبائار بعض

:  الشاعر قول وأنشد وعد ل وعيد هذا ؛ أتيت العجمة : من العل)  475(ص 
 موعد ومنجز إيعادى لفخمل     وعدته أو أوعدته وإن نيوإن
العجمللي، سإللعادة مللن : إن غيللر أو البخللاري نقللل فيمللا ةئامللال : بعض لوقا

يمتحنللا ن: أ شللقاوتهما مللن وأن سإللنة لصللاحب يوفقا أن أسإلما، إذأا والعربي،
. وبدعة هوى لصاحب ويسرا

ً لك ربونض أحللدهما الللله كتللاب مللن تايللآ فللي تنازعللا رجليللن : أن ،هو مثل
مللن الللله تقبلللي : ( إنمللا قللوله : إن الخللارجي قللال مرجىللء والخللر خارجي
وبطلنهللا والفجللار العصللاة، أعمال حبوط على ] دليل2:  ) [ المائادة المتقين

الشللرك، فللي : هللي المرجىللء قللال ؛ المتقيللن الله دعبا من : انهم قائال ل إذأ
عشر فله الحسنه جاء (من تعالى ولهلق هعمل منه يقبل الشرك اتق من فكل

الللله يعللص : ( ومللن تعللالى قللوله:  يالخللارج ] قال160:  ) [ النعاما أمثالها
ًا فيها خالدين جهنم نار له فإن ورسإوله إليلله ذأهبت ما  ] يرد23:  ) [ الجن أبد

.
الله : ( إن لقوله معه النداد واتخاذأ بالله الشرك هنا المعصية المرجىء، قال

 ] قللال48:  ) [ النسللاء يشللاء لمللن ذألللك دون ما ويغفر به يشرك أن غفري ال
ًا كان ( أفمن قوله ،الخارجي ًا كان كمن مؤمن  ] دليل18:  ) [ السجدة فاسإق

المرجىللء، للله قللال:  فيها خالدين النار أهل من الفساق أن عل)  476(ص
) تكللذبون بلله متللكن الللذي النللار عذاب ذأوقوا لهم : ( وقيل الية آخر في قوله

فاسإللق،الو ورسإللوله، الللله كذب من المراد أن : على  ] دليل20:  [ السجدة
. اليمان كامل مؤمن القبلة، أهل من

الغايللة أنها ظن والعاجم، الطلبة جهال من المناظرة، هذه : على وقف ومن
يحكللم ول يرتضلى، ل القلولين كل أن ملع بالنواجللذ عليهلا وعللض المقصللودة،

هللذا خلف العلم في والراسإخين السلف عند وما والهدى، العلم هلأ هبإصابت
البللدع وأمللا واجللب، إليهللم نللزل مللا للناس المبينة السنة إلى عجوالر لن كله

. وأذأواقهم وأهوائاهم، بآرائاهم عنها فيستغنون والهواء
قللالوا بللأنهم : ( ذألللك محمللد سإللورة في تعالى قوله تأولتم، : أنكم بلغني وقد
 ] علللى26:  ) [ محمللد المللر بعللض في سإنطيعكم الله نزل ما رهواك نللذي

رؤسإللاء لبعض هدنة أو مصالحة أو مكاتبة من الوقت أمراء من يجرى ما بعض
اللذين إن ( : قللوله وهلى اليللة لول تنظللر وللم المشركين والملوك الضالين

فقهللوات للم ] و25:  ) [ محمد الهدى لهم تبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا
آيللةال هذه في المذكور المعروف المر من المراد ول الطاعة هذه من المراد

 واشترطوه المشركين طلب وما الحديبية، : صلح قصة وفي الكريمة
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رد فللي يكفللى مللا وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول إليه   وأجابهم)477(ص
. أباطيلكم ودحض مفهومكم

:  فصل
للحكللاما المبينللة هللي النبويللة، والحللاديث ةنسلللا : أن أحللدها أصللول، اوهنلل

معرفللة : بللاب فللي الللله كتللاب فللي واردةاللل النصوص، من يراد وما القرآنية،
والبر والفاجر والموحد والمشرك والكافر المؤمن كمعرفة الله انزل ما حدود

أنهللا كمللا الحللدود مللن ذألللك ونحللو والتولي بالموالة يراد وما والتقى المظوال
وأركانهللا عللددها فللي المللراد الللوجه علللى بالصلللة المللر من يراد الم ةالمبين

الموجبللة اليللات مللن المللراد يظهللر لم فإن الزكاة وكذلك هاجبووا وشروطها
ووقت والنقود راوالثم النعاما من فيها تجب التي والجناس النصاب، ومعرفة
لإ ه،وصللفت النصللاب في يجب ما ومقدار بعضها في الحول واشترط الوجوب

. وتفسيرها السنة بيان
وشللروطهما، ما،دهوحللدو بيانهمللا السللنة جللاءت والحللج، : الصللوما، لكوكللذ

الربللا : أبللواب وكللذلك السللنة، علللى بيانه توقف مما ذألك ونحو ومفسداتهما،
الشرعي، البيع وبين بينه، والفرق يجرى ل وما فيه، يجرى وما ونوعه، وجنسه

الثقللات براويللة وسإلللم عليلله الللله صلى هللا رسإول عن : أخذ البيان هذا وكل
 إلى ةالسن تنتهي أن إلى مثلهم، عن العدول،

فقد وأضاعه، هذا : أهمل فمن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول)  478(ص
. والقرآن : التنزيل معاني ةومعرف واليمان، العلم باب نفسه، على سإد
تسللمى منهللا عبةشلل لكلل متعللددة شللعب للله أصل، اليمان : أن الثاني صلال

ًا أله ل أن : شهادة فأعلها إيمان الطريللق، عللن الذأى طللةماإ وأدناهللا الله، ّ إل إ
ًا، بزواله اليمان يزول : ما فمنها يللزول ل : ما ومنها الشهادتين كشعبة إجماع
شللعب الشللعبين، هاتين وبين الطريق، عن الذأى إماطة كترك ً،اإجماع بزواله

يلحللق مللا ومنهللا أقللرب إليها ويكون الشهادة، بشعبة حقيل ا: م منها متفاوتة،
إماطللة بشللعبة يلحللق مللا ومنهللا أقللرب إليها يكونو الطريق عن الذأى إماطة
اهاجتماع في الشعب هذه بين والتسوية أقرب إليها ويكون الطريق عن الذأى

. وأئامتها المة سإلف عليه كان وما للنصوص مخالف
ًا، الكفر لكوكذ فشعب : إيمان اليمان شعب أن فكما وشعب ،لصأ ذأو : أيض

مللن كلهللا الطاعللات أن كمللا الكفللر، بشللع مللن كلها والمعاصي : كفر الكفر
تللرك مللن بيللن وفللرق والحكللاما، السإماء في بينهما يسوى ول اليمان شعب

مللن وبيللن ؛ بالمصحف اسإتهان أو بالله، أشرك أو الصياما أو زكاةلا أو الصلة،
لحللاطب جللرى كمللا مللوالة نوع منه صدر أو ينهب أو يشرب أو ويزني يسرق

شللعب بيللن سإللوى ،أو والحكللاما السإللماء يفلل اليمللان شعب بين سإوى فمن
 سإلف سإبيل عن خارج والسنة، للكتاب مخالف فهو ذألك، في الكفر
 والهواء البدع أهل عموما في لداخ المة)  479(ص
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قللول : قسللمان لوقلللوا وعمللل قللول مللن مركللب اليمان الثالث: أن صلال
والعمللل ؛ ماالسإللل بكلمللة المتكلللم وهللو اللسللان وقللوله اعتقاده وهو القلب،
وتصللديقه، ورضللاه ومحبتلله، واختللاره، : قصللده، وهللو القلب، : عمل قسمان
العمللال مللن ذألللك ونحللو والجهللاد والحللج والزكاة، كالصلة، الجوارح، وعمل

اليمللان زال وصللدقه، ه،لللل هومحبت ورضاه، القلب، تصديق زال فإذأا الظاهرة
تصللديق بقللاء مللع جهادالو والحج كالصلة، العمال من شيء زال وإذأا بالكلية
أحللد تللرك إذأا بالكليللة، اليمللان يللزول هللل خلف : محللل فهللذا وقبوله القلب

يكفللر وهللل ؟ يللزول ل أو والصللياما والزكللاة والحج اةلكالص السإلمية الركان
 يفرق ل أو وغيرها الصلة، بين يفرق:  وهل ؟ يكفر ل أو تاركه

: محبتلله، هللو الللذي القلللب ملللع مللن بللد ل أنه على : مجمعون السنة لفأه
ًا بلله ويكللون فقللط التصللديق، يكفللى تقللول والمرجئللة وانقيللاده ورضاه مؤمنلل

السللنة أهللل بيللن واقللع يكفللر ل أو يكفللر هللل ارحوالجلل أعمللال فللي والخلف
؛ السإلللما بكلمللة المتكلللم وهللو سللانللا وقوله تكفير السلف عند والمعروف

ورضللاه ومحبتلله، ختللاره،وا : قصللده، وهللو القلللب، : عمللل قسللمان والعمللل
مللن ذألللك ونحللو والجهللاد والحج والزكاة، كالصلة، الجوارح، وعمل وتصديقه،

زال وصللدقه، لللله، ومحبته ورضاه، القلب، تصديق زال افإذأ الظاهرة العمال
بقللاء مللع والجهللاد والحج كالصلة، العمال من شيء زال وإذأا بالكلية اليمان
تللرك إذأا بالكليللة، اليمللان يزول هل خلف حل: م فهذا وقبوله القلب تصديق

اة والحلج كالصللة السإللمية الركان أحد وهلل ؟ يلزول ل أو والصلياما والزك
 يفرق ل أو وغيرها الصلة، بين : يفرق وهل ؟ يكفر ل أو تاركه يكفر
: محبتلله، هللو الللذي القلللب عمللل مللن بللد ل أنه على : مجمعون ةنسال لفأه

مؤمنللا بلله ويكللون فقللط التصللديق، يكفللى تقللول مرجئللةالو وانقيللاده ورضاه
السللنة أهللل بيللن واقللع يكفللر ل أو يكفللر هللل الجللوارح أعمللال فللي والخلف

كالصلللة السإلللمية المبللاني أحللد تللرك مللن تكفيللر السلللف عنللد والمعللروف
. جحدها من إل يكفر ل : أنه الثاني والقول والحج صياماوال والزكاة

؛ معروفللة القللوال وهللذه وغيرهللا الصلللة بيللن قفر: ال والثالث)  480(ص
مللا : بيللن فيها فرقوا المحظورات، فعل هي التي والذنوب المعاصي، وكذلك
ًا الشارع سإماه ما وبين ذألك دون وما وينافيه السإلما أصل يصادما لم وما كفر

ه رسإلول بسنة المتمسكون الثر أهل عليه ما هذا هميس عليله اللله صللى الل
. أماكنها في مبسوطة:  ةوأدل وسإلم

يكفلر : أن هللو وعنلاد، جحلود وكفر عمل كفر نوعان الكفر : أن الرابع صلال
ًا الله عند من به جاء وسإلم عليه الله صلى لالرسإو أن علم، بما ًا جحود وعناد
وحللده وعبللادته توحيده أصلها التي وأحكامه أفعالهو هوصفات الرب أسإماء من

يضللاد مللا فمنلله العمللل كفر وأما وجه كل من انيملل مضاد وهذا له شريك ل
عليلله الللله صلللى النللبي وقتللل بالمصحف والسإتهانة للصنم كالسجود اليمان

ل عمللل كفللر فهللذا الصلللة وترك الله أنزل ما بغير : الحكم وأما وسإبه سإلمو
213



ًا، بعللدى ترجعللوا وسإلللم: " ل عليلله الللله صلللى قوله وكذلك اداعتق كفر كفللار
ًا أتى : " من " وقوله بعض ابرق بعضكم يضرب فللي امللرأة أو فصدقه، كاهن
الكفر : من اذ" فه وسإلم عليه الله صلى محمد على أنزل بما كفر فقد دبرها

هالللل صلللى النبي وقتل بالمصحف والسإتهانة للصنم كالسجود وليس العملي
. : الكفر عليه يطلق الكل كان وإن وسإبه وسإلم عليه
ًا ببعضلله، العمللل وتللرك كتابه ببعض عمل ن: م سإبحانه الله سإمى وقد مؤمنلل
ًا به عمل بما  به العمل ترك بما وكافر

تخرجون ول دماءكم تسفكون ل ميثاقكم ناذأخ : (وإذأ تعالى قال)  481(ص
) ببعللض وتكفرون الكتاب ببعض وننمؤ: ( أفت قوله دياركم) إلى من أنفسكم

بلله أمرهللم الللذي بميثللاقه، واقللرأ أنهللم تعللالى ] فللأخبر85-84 [ البقرة الية
فريللق وقتللل أمره عصوا : أنهم وأخبر ؛ به تصديقهم على يدل وهذا والتزموه

ًا منهم : أخللبر ثم عليهم أخذ بما كفر وهذا ديارهم من وأخرجوهم رينخآ فريق
فللي عليهللم أخللذ بمللا منهم إيمان وهذا الفريق، ذألك من رأسإ من يفدون أنهم

. منه تركوه بما كافرين الميثاق، من به عملوا ابم مؤمنين، وكانوا الكتاب
الكفلر : يضلاده العتقلادي واليملان العمللي الكفر : يضاده العملي إيمانفال

" كفللر وقتللاله فسللوق، المسللم " سإللباب الصللحيح الحللديث وفي العتقادي،
ه، يكفلر ل فسلوق، أحلدهما وجعلل وقتلاله سإبابه، نيب ففرق ًا والخلر ب كفلر

مللن يخرجلله ل الكفللر وهللذا العتقادى ل العملي الكفر أراد نماإ : أنه ومعلوما
والشللارب، والسللارق نللياالز يخللرج لم كما بالكلية والملة السإلمية، الدائارة

. اليمان اسإم عنه زال وإن الملة من
وبالسإلللما الللله، بكتللاب المة أعلم هم الذين لصحابة،ا لقو : التفصيل، اوهذ

يفهمللوا : لم والمتأخرون عنهم إل المسائال هذه تتلقى افل ولوازمهما، والكفر
علللى واضللوق بالكبللائار المللة مللن أخرجللوا فريق ؛ فريقين فانقسموا مرادهم

 مؤمنين : جعلوهم وفريق النار في بالخلود أصحابهم
السللنة أهللل الللله وهللدى جفوا هؤلء غلوا فأولئك ،نامالي  كاملي)لل 482(ص

الملللل فللي كالسإلما المذاهب في هو الذي طوسإال والقول المثلى، للطريقة
ظلللم، دون وظلللم شرك، دون وشرك نفاق دون ونفاق كفر دون كفر هنا فها

أنللزل بمللا يحكللم لللم : (ومللن تعالى قوله في عنه، الله رضي عباس نبا فعن
الللذي الكفللر هللو : ليللس ] قللال44:  ) [ المائاللدة كللافرونال مهلل فأولئك الله

ينقللل ل : كفللر أخللرى روايللة وفللي الرازق وعبد انفيسإ عن رواه إليه تذهبون
. فسق دون وفسق ظلم دون وظلم كفر دون كفر عطاء وعن الملة عن
مللا بغيللر الحللاكم سإللمى سإللبحانه الللله فإن تأمله لمن القرآن، في بين:  اوهذ
ًا، رسإللول علللى الللله أنللزل لمللا الجاحللد وسإللمى ًارفكا الله أنزل وليللس كللافر

هللم : ( والكللافرون قللوله وفى ظالما، الكافر مىوسإ سإواء حد على الكفران
والطلق النكللاح، فللي حللدوده يتعللد من ] وسإمى254:  ) [ البقرة الظالمون
ًا والخلع، والرجعة ) نفسلله ظلللم فقللد الللله حللدود يتعللد : ( ومللن وقللال ظالم
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) [ النبياء الظالمين من كنت : ( إنى السلما عليه يونس قال] و1: اق[ الطل
 ] وقلال23:  ) [ العللراف أنفسللنا ظلمنلا ( ربنا السلما عليه آدما ل] وقا87:

/ الظلللم هللذا  ] وليللس16:  ) [ القصللص نفسللي ظلمت إني : ( رب موسإى
سإللقينالفا إل به يضل : ( وما قوله في فاسإق، الكافر وسإم ؛ الظلم ذألك مثل

إل ابهلل يكفللر ومللا بينللات آيللات إليللك أنزلنللا : ( ولقد  ] وقوله26:  ) [ البقرة
  ] وسإمى99:  ) [ البقرة الفاسإقون

ًا، العاصي)  483(ص فاسإق جاءكم إن آمنوا الذين أيها : ( يا قوله في فاسإق
: ( وأولئللك المحصللنات يرمللون الذين في ] وقال6: ) [ الحجرات فتبينوا بنبأ
) الحج في جدال ول فسوق ول رفث : _ فل ] وقال4) [ النور: سإقونافلا هم

. كالفسوق الفسوق، وليس ] 197: ة[ البقر
؛ الكللبر الشللرك وهللو الملللة، عللن : ينقللل شللرك ؛ شركان : الشرك، لكوكذ

وقللال ؛ الريللاء كشللرك ، الصللغر الشللرك وهللو الملللة، عللن ينقللل : ل وشرك
الجنللة عليلله الللله حللرما فقد بالله يشرك من هنإ( :  الكبر الشرك في تعالى،
: ( ومللن تعللالى ] وقللال72: ) [ المائادة صارأن من للظالمين وما النار ومأواه
] وقللال31[ الحللج: ) الية الطير فتخطفه السماء من خر فكأنما بالله يشرك
ً فليعمللل ربه لقاء يرجو كان : ( فمن الرياء شرك في تعالى، ًا عمل ول صللالح

ًا ربه بعبادة شركي أخللاف مللا : " أخللوف الحديث ] وفي110: ) [ الكهف أحد
" أشللرك فقللد الللله، بغير حلف : " من الحديث " وفي الصغر ركالش عليكم

؛ الكفللار حكللم للله بيوج ول الملة، عن يخرجه ل الله بغير حلفه : أن ومعلوما
مللن أخفللى المللة هللذه فللي : " الشللرك وسإلم عليه الله صلى قوله هذا ومن
إلى والظلم، والفسوق، والكفر، الشرك، انقسم : كيف " فانظر النمل دبيب

. الملة عن ينقل ل ما وإلى الملة، عن ينقل كفر هو ام
: العتقللادي فاقنوال ؛ عملي ونفاق ؛ اعتقادي نفاق ؛ نفاقان : النفاق، لكوكذ

غير في القرآن، في مذكور
والنفللاق ؛ النار من السإفل دركلا:  به تعالى لهم أوجب موضع،)  484(ص

ًا كلان فيله كلن من ربع أ" وسإلم عليه الله صلى قوله في جاء العملي، منافقلل
ًا، ؛ يدعها حتى النفاق، من خصلة فيه كانت منهن، خصلة فيه كانت ومن خالص

" وكقللوله خللان أؤتمللن وإذأا فجللر، خاصم وإذأا غدر، عاهد وإذأا كذب، حدث إذأا
أخلللف، وعد وإذأا كذب، حدث " إذأا ثلث المنافق ية:" آ لموسإ عليه الله صلى
أصللل مللع يجتمللع قللد النفللاق : وهللذا الفاضللل ضبعلل " قللال خان أؤتمن وإذأا

إذأا ولكللن اليمللان، فللإن مسلللم أنلله وزعللم وصللاما صلللى وإن بالكلية السإلما
وصلاما صللى وإن بالكليلة السإلللما ملن صلاحبه ينسللخ فقلد وكمل، اسإتحكم

ولللم للعبللد، كملللت فللإذأا الخلل، هللذه عن ينهى اليمان فإن مسلم أنه وزعم
ًا إل يكون ل فهذا ها،من شيء عن ينهاه ما له يكن ًا، منافق . انتهى خالص

أن بالعبللد، اليمللان شللعب مللن شللعبة قيللاما من يلزما ل : أنه الخامس صلال
ًا، يسمى ًا، يسللمى أن الكفللر، شللعب مللن شعبة قياما من يلزما ول مؤمن كللافر
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مللن أو العلم، أجزاء من جزء قياما من يلزما ل أنه كما كفر، به قاما ما ناك وإن
ًا، يسمى أن الفقه، أجزاء من أو لطب،ا أجزاء ًا، أو عالم وأمللا ؛ فقيهللا أو طبيبلل

أمللتي فللي :" اثنتان الحديث يف كما الكفر اسإم عليها فيطلق نفسها، الشعبة
: " مللن " وحللديث لميللتا علللى والنياحللة النسللب، في الطعن كفر، بهم هما

. اقطلال على الكفر اسإم يستحق ل " ولكنه كفر فقد الله بغير حلف
 علومهم، وعمق السلف، فقه عرف : هذا، عرف فمن
ًا، كللان : مللن مسللعود ابللن قال ؛ تكلفهم وقلة)   485(ص أستللفلي متأسإللي

لى اللله رسإلول بأصحاب ه ص ًا، الملة هلذه أبلر فلإنهم وسإللم عليله الل قلوبل
ًا، اهقوأعم ًا وأقلها علم لهللم فللاعرفوا نللبيه، لصحبة الله : اختارهم قوما ؛ تكلف

آدما، بنللى الشلليطان كللاد وقللد ؛ المسللتقيم الهللدى علللى كللانوا إنهمفلل حقهم،
الحللد ومجللاوزة والغللل أحللدهما ظفللر بأبيهمللا يبللالي ل عظيمللتين، بمكيللدتين
. والتفريط والترك العراض، هو والثاني والفراط

ًا ذأكر : لما ميقال ابن قال أمر : ما السلف بعض قال الشيطان مكائاد من شيئ
إلللى وأمللا وتقصللير تفريط إلى إما نزغتان، فيه وللشيطان لإ بأمر تعالى الله

هللذين في القليل، لإ الناس أكثر اقتطع وقد ظفر بأبها يبالي ول وغلو مجاوزة
علللى الثللابت هللممن لوالقلي والتعدي المجاوزة ووادي التقصير وادي الواديين
دوعلل وأصللحابه وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإول عليه كان الذي الصراط

ًا الله رحمه : إيمللان قللالوا حللتى بقللوما وقصللر قال أن إلى النوع هذا من كثير
ً ئايللاوميك جبريل كإيمان وأظلمهم الناس أفسق وعملر بكلر أبلى علن فضلل
. احدةالو بالكبيرة السإلما من أخرجوا حتى بأخرين وتجاوز

علللى الرحمللن، عبللد بن الطيف عبد : الشيخ كتبها رسإالة، وهذه)  486(ص
: نصها هذا البحرين، أهل إلى الله رحمه : فيصل الماما انلس

 الرحيم الرحمن الله بسم
وهللداه، الللله سإلللمه عيسللى، بللن راشد خيالش الخأ، إلى تركي، بن فيصل من

: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
الرافضللة، بدعللة ؛ البحرين في : البدع ظهور من بلغنا ما لتحريره، موجبفال

الجهمللي، الرافضللي، دعبللوش، : حسللن تقللديم بسبب وذألك لجهمية،ا وبدعة
ًا ونصبه : خليفللة، لعيال ين،يوالتب النصح، يدخر : ما ومثلك البحرين، في قاضي

فلي ملحلد ة،ثلالث اللله إلى الناس " أبغض الصحيح الحديث وتعرف ؛ وغيرهم
،حللق بغيللر مسلم امرىء دما ومطلب جاهلية، سإنة السإلما في ومبتغ الحرما،
. عباس ابن " رواه دمه ليهريق

ًا نبيه أكرما الله : أن علمت وقد بصللحبة وخصلله وسإلم، عليه الله صلى محمد
كتللابه، فللي نللبيه أصللحاب علللى الللله : أثنللى وقللد بريتلله وخلصللة خلقلله، خير

منهللم، نللال أو عللابهم، مللن مللذهب إبطال على هرة،اظ حجة هو بما ومدحهم
أخرجللت أمللة خيللر : ( كنتللم تعللالى الوقلل الرافضللة، مذهب هو كما ؛ وسإبهم
 للناس
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]110: عملران [ آل المنكر)الية عن وتنهون بالمعروف تأمرون)  487(ص
]117: [ التوبة ) الية والنصار والمهاجرين النبي على الله تاب لقد: (  وقال

]18: الشجرة) [ الفتللح تحت يبايعونك إذأ المؤمنين عن الله رضي لقد: ( لاق
؛ وعمللر بكللر، : أبللو البيعللة هذه إلى وأسإبقهم أولهم وأربعمائاة، ألفا واكان وقد

فضللله، على يدل وهذا غيبته، مع وسإلم عليه الله صلى النبي له بايع وعثمان،
ذألللك، منلله علللم وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول وأن ويقينه، إيمانه وثبات

عللن : " هللذه الوق شماله، على بيمينه فضرب له، بايع ولذلك عنده، واسإتقر
والللذين والنصار المهاجرين من الولون : ( والسابقون تعالى " وقال عثمان

رضللي الللله : أن نص ] وهذا100: )[ التوبة همنع الله رضي بإحسان اتبعوهم
وعثمللان، وعمللر بكللر، وأبللو ؛ والنصار ،جرينالمها من الولين، السابقين عن

؛ ورسإللوله بللالله اليمان إلى لناسا أسإبق من وبلل، والزبير، وطلحة، وعلي،
]11-10: ) [ الواقعللة المقربللون أولئك السابقون، : (والسابقون تعالى وقال
بينهم رحماء الكفار على أشداء معه والذين الله رسإول : ( محمد الىعت وقال

مللن كفللر علللى العللم، أهل : بعض الية بهذه اسإتدل ] وقد29فتح:لا[  ) الية
. كالرافضة وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول أصحاب لىع وحنق، اغتاظ،

وسإلللم، هعلي الله صلى الله رسإول أصحاب إيمان على تعالى، الله : نص وقد
: انرمللع [آل ) الية ربكم يمدكم أن يكفيكم ألن للمؤمنين تقول : ( إذأ بقوله
: ( لقد تعالى ] وقوله124
ًرسإ فيهم بعث إذأ المؤمنين على الله مّن)  488(ص ) اليللة أنفسهم من ول
) [التوبة كافة لينفروا المؤمنون كان : ( وما تعالى ] وقال164: عمران [ آل

ففيلله وسإللم، عليله اللله صللى اللله رسإلول أصلحاب بله نلىع ] وإنملا122:
تعالى، الله كتاب في وإطلقه اليمان، اسإم نأل وفضلهم، وتزكيتهم، مدحهم،

في وذألك خطابهم، ) في آمنوا الذين أيها اي: (   تعالى وقال ؛ ذألك على يدل
. كتابه من مواضع

ًا، تحصللر، أن مللن أكللثر وسإللابقتهم، فضلللهم، علللى : الدالة أحاديثوال عموملل
ًا، لللي ركوااتلل أنتم " هل وسإلم عليه الله صلى عنه صح : فيما كقوله وخصوص

ًا، أحلد مثلل أحلدكم أنفلق لو بيده، نفسي فوالذي ؟ أصحابي دملل بللغ ملا ذأهبل
وسإلبعين إحلدى عللى إسإلرائايل، بنلو :" افلترقت " وقلوله نصيفه ول أحدهم،
واحدة إل النار، في كلها ،ةفرق وسإبعين ثلث على المة هذه وسإتفترق فرقة،
عليلله، أنللا مللا مثللل لللىع انكلل : " مللن قللال ؟ الله رسإول يا هم : من " قالوا

" النصار : بغض فاقلنا وآية ؛ النصار : حب اليمان : " آية " وقال وأصحابي
الللذين ثللم يلونهم، الذين ثم قرني، أمتي : " خير وسإلم عليه الله صلى وقوله
" خيلاركم فللإنهم أصلحابي، :" أكرملوا وسإللم عليه الله ىصل " وقوله يلونهم
: أفيكللم لهم فيقال الناس، من فئاما فيغزوا مان،ز اسالن على :" يأتي وقوله

؛ لهللم فيفتللح ؛ : نعم فيقولون ؟ وسإلم هليع الله صلى الله رسإول صحب من
مللن فيكللم : هللل فيقللال النللاس، مللن فئاما فيغزوا زمان، الناس على يأتي ثم
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؛ فيفتللح ؛ : نعللم فيقولون ؟ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حابصأ صحب
 من فئاما فيغزوا زمان، الناس على يأتي  حتى: بعضهم زاد

الله رسإول أصحاب أصحاب بصح من فيكم : هل فيقال الناس،)  489(ص
 ؟ وسإلم عليه الله صلى

ًا لوقا : أيض
علللي المللؤمنين، أميللر علللى خرجوا الذين ؛ : الخوارج فمنهم البدع، أهل اوأم
وأمللوالهم، ن،يملالمسلل دمللاء واسإللتباحوا ؛ وقاتلوه عنه، رضي طالب، أبي بن

نوب،لللذا مللن الشللرك دون بملا : تكفيرهم أقوالهم وأشهر ؛ ذألك في متأولين
بللن : علللي قاتلهم وقد ؛ المة هذه من والمذنبين الكبائار، أهل : يكفرون فهم
عليلله الله صلى الله رسإول أصحاب من معه ومن عنه، الله رضي طالب، أبي

. وسإلم
المللر وفيهللا أحللاديث، : عشللرة ملسللم منهللا روى ، الحللاديث فيهللم توصح

وأنهللم قتلللوه، مللن لقتلللىا وخير السماء، أديم تحت قتلى شر وأنهم بقتالهم،
أحللدكم : " يحقللر الحللديث وفللي ؛ الوثان أهل ويدعون السإلما، أهل يقاتلون

يمللرق كمللا السإلللما، مللن يمرقللون صلليامهم، مللع وصيامه صلتهم، مع صلته
ًا قتلهم في فإن فاقتلوهم، هميتمولق أينما الرمية، من السهم قتلهم لمن أجر

". الله عند
ّدعون ؛ وعمللر بكللر، أبللي مللن يتللبرؤون الللذين فضة،را: ال البدع أهل ومن ويلل

 أكذب وهم البيت، أهل موالة
ه وعبلاد اللبيت، أهلل ملوالة نع وأبعدهم وأضلهم، الخلق،)  490(ص  الل

ّبوا حللتى رفضللهم، في وزادوا ؛ الصالحين عنهللا الللله رضللي ؤمنين،ملللا أما سإلل
إل وسإلللم يللهعل الللله صلللى الللله رسإللول أصحاب : شتم واسإتباحوا ؛ وأكرمها

ًا ًا، نفر والئامة، المشائاخ، عبدوا الذين الغالية، : مذهب هذا إلى وأضافوا يسير
: مللن بلله، ويختللص سإللبحانه، يسللتحقه مللا لهللم رفواصو بعبادتهم، وعظموهم

والرهبللة، والرغبللة، والتوكللل، والرجللاء، وف،والخلل والنابللة، والتعظيم، التأله،
ًا أن : يرون هماتوغل ؛ العبادات أنواع من ذألك وغير ؛ الزمان آخر في ينزل علي

: بللاب فللي جهميللة وهللم ؛ لعلي النبوة وكانت المين، : غلط يقول من ومنهم
.  وشرعه أمره، : باب في منافقون زنادقة، ؛ الله فاتص

الكتللاب، أما فللي سإللبق وبمللا بالقدر، يكذبون الذين ،ةير: القد البدع أهل ومن
مجبللور، العبللد : إن يقولون الذين المجبرة، ريةقد: ال ومنهم ؛ القلم به وجرى

. اختيار ول له، فعل ل
وإنلله التصللديق، هللو اليمللان إن : يقولللون الللذين : المرجئللة، البدع أهل ومن

. يتفاضل ل واحد شيء
الللتي تعللالى، الله صفات ينكرون الذين جهمية،لا:  وأكفرهم البدع، أهل ومن
والمجيللء، والكلما كالسإللتواء، ذألللك، ونويؤوللل والسللنة القللرآن، بهللا جللاء

 من ذألك وغير والكراهة، والحب، ؛ والرضى والغضب، والنزول،
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. والفعلية الذاتية، الصفات،)  491(ص  
والقادريللة، يللة،عافكالر المحدثة، الطرائاق : أصحاب الضالين البدع أهل ومن

فلي هلال أصلل ل بدعلة، أحلدث ملن وكلل كالنقشلبندية، وأمثلالهم، والبومية،
. والسنة الكتاب،

ًا، وله : تعالى الله رحمه أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم
بلن : محمللد الشلليخ المكللرما، الخأ ىإلل الرحملن، عبلد بللن اللطيلف عبلد من

وأطلللع وتقللواه، بلله ليمللانل هالللل وفقلله البغللدادي، الكريللم، عبد آل سإليمان،
. وبركاته هالل ورحمه عليكم سإلما ؛ وهداه توفيقه بدر للطالبين

كل على وهو أهل، للحمد وهو هو، إل إله ل الذي الله، إليك أحمد : فإني دوبع
فللي ونظمللك برضللاه، الللله وصلك إلينا، : وصل ميالكر والكتاب ؛ قدير شيء
فللي نظللري وسإللرحت المسللرة، يللةاغ سإللرني وقللد ؛ وأوليللائاه خاصللته، سإلك

إليللك، وأهللداه عليللك، هبلل من ما على الله وحمدت المرة، بعد المرة، رياضه،
وأشللرف المللواهب، أسإللنى هللي الللتي الكللبرى، والموهبة العظمى، المنة من

الكللثرون، فيلله وقع مما والبراءة به، والعمل ،ماالسإل دين : معرفة المطالب
والغللائابين، الموتى، دعاء من البوح، كفروال الصراح، الشرك من الشرك، من

 ين،وبالمكر شدائاد كشف في بهم، والسإتغاثة
ً الراغللبين، رغبللات وتحصيل الطالبين، مطالب ونيل)  492(ص منهللم عللدل
. العالمين رب بالله
إللى البريللة، لللرب الخضللوع مللن يجلب ومللا العبوديللة، محبة : خالص فوصر

صللرفت الدينية، العبادات وسإائار بل شفعاء،لاو والوسإائال، والشركاء، النداد،
وانطللوت ألسللنتهم، بللذلك وصرحت ية،ركالش والمعابد الوثنية، المشاهد إلى

الشللرك، هذا شرك من ينج ولم ؛ جوارحهم بمقتضاه وعملت ضمائارهم، عليه
بلله أخللبر مللا مصللداق وذألللك ؛ البلد سإللائار في والغرباء الفراد،و الخواص، إل

ًا، السإلللما أدب: "  بقوله الصادق، ًا وسإلليعود غريبلل بعللض " قللال بللدأ كمللا غريبلل
أول فللي غربللة منلله أشللد وقتنللا، فللي : السإلما اولةتطم أزمان من الفاضل،

. ظهوره
ا لله، رونكوالمن الكافرون، يعرفه ظهوره، وقت أول في أنه : وذألك قلت كم
ًا تعالى، قال ًا اللهة : ( أجعل قالوا أنهم عنهم حاكي لشلليء هللذا إن ًادواحلل إله

تقللدون،يع الزمللان، هذه في السإلما، إلى المنتسبين ] وأكثر5) [ ص: عجاب
إليهللم، والتقللرب بهللم، والسإللتغاثة ودعللوتهم، الصللالحين، في العتقاد هو أنه

؛ الطاعللات أنللواع مللن ذألللك وغيللر والحلللف، ،والنذر كالذبح، العبادات، بأنواع
طبللاعهم، واعتللادته كللبيرهم، هعليلل وشللاب صللغيرهم، عليلله ولللد : لنه وذألك

غير يعرفون ل لنهم س،امخ مذهب : هذا يقولون التوحيد، تجريد عند فتراهم
 ل واعتادوه، عليه، نشؤوا ما
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؛ والدين علملا إلى ينتسب بمن : الغترار العادة سإاعد إذأا سإيما)  493(ص
هللم له،اثللموأ فهللذا، ؛ والمشللركين الجللاهلين، زمرة في معدود الله، عند وهو

من مافيه وما والسنة، الكتاب، نصوص وبين العواما، أكثر بين الكبر، الحجاب
. والهدى الدين

مللا مللع الربوبيللة، في الشرك بحار في وغرق القنطرة، تجاوز : قد أكثرهم ثم
فللي شللركة، والصللالحين، للوليللاء، : أن فللادعى يللةهالل فللي الشللرك فيه هو

إليهللم وأوحللى ؛ المقللادير بلله جللاءت مللا دبيرتلل يفلل وشركة ؛ والتأثير التدبير،
كراملة ملن هذا وأن الصالحين، في ادتقالع أحسن من هذا أن اللعين، إبليس
افللتراه عمللا وتقللدس الظللالمون، يقللول عما الله تعالى المقربين، الله أولياء
: ) [ النبيللاء يصللفون عمللا العللرش رب الللله (سإللبحان و المشركون، هأعداؤ

22. [
عليلله، هللم مللا لك وظهر ؛ الحق ودين : الهدى، بمعرفة عليك، لهلا من ثوحي
مللن وأكللثر ؛ بشللكرها وقللم الكللبرى، النعمة هذه فاعرف ،المبين الشرك من

ًا تكلون : أن واحرص ؛ عليه والثناء ربك، حمد تعلالى، هإليل الللدعوة فلي إمامل
وخواصه له،ال أولياء منازل : أرفع هذا فإن بدليله، الحق ومعرفة سإبيله، وإلى
ة،ديللالب السللعادة بهللا تربللح أن لعلللك حياتللك، مدة أخي، يا فاغتنم ؛ خلقه من

. هيلع جنات في والصالحين، والشهداء، والصديقين، النبيين، ومرافقة
رسإللائال مللن القصلليم، فللي الطلبللة من إخوانك، عند : ما وتأمل)  494(ص

الخللوان، ةركامللذ والللزما بصلليرة، علللى الللله إلللى الللداعين السإلللما، مشايخ
وعنلل خللواص مللن فإنهم العلوما، من غيره وفي الشأن، هذا في معهم والبحث

ّثللر الله، وفقهم الزمان، هذا في الكون، جواهر ومن النسان، قلللوبهم فللي وك
. اليمان

الللله فللي إخواننللا إلللى فنحن بنا، والجتماع ،ءاللقا إلى الشوق من ذأكرت وما
ه فعسلى وأحلرص، أشلوق العبلد ملن بيننلا ملا ويطلوى تلق،لابل يملن أن الل

. والفراق
ًا، وله : تعالى الله رحمه : أيض

 الرحيم الرحمن الله بسم
سإلمه نشاط، بن : منيف المكرما الخأ إلى الرحمن، عبد بن اللطيف، عبد من
التوحيللد، بللالتزاما عليلله ومللن وأنللاط، الللوثقى، بالعروة هحبل وشد تعالى، الله

 وبركاته الله ورحمة عليكم، سلمالا والغتباط، به، والفرح
كللل علللى وهللو أهللل للحمللد وهللو ،هللو إل إله ل الذي الله، إليك : فأحمد دوبع

إل بلله جللرت ممللا عسير، كل تيسير في وبكم بي اللطف وأسإاله قدير، شيء
وترادف والسلما الصحة من تعهد، ما على وأحوالنا ؛ والمقادير الربانية قضية
 النعم تلك شكر عن عراضإلا غلبة لول النعم
الظالمللة نفوسإللناو القاسإللية قلوبنللا الله إلى نشكوا ؛ والتقصير)   495(ص

، النصير ونعم المولى، ونعم المشتكى، فنعم
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فسللرنا نيللف،م الخأ عللن الصللادر اللطيللف النظللم مللع إلينللا، : وصللل ابللكوكت
دمللحفال ؛ وطللويتكم معتقدكم وحسن وسإلمتكم بصحبتكم وإعلمه بإفصاحه،

. العبيد على له يجب وما سإبحانه حقه ومعرفة والتسديد اللطف، على لله
فللي فإنللك وسإللبيله الللله، ديللن إلللى والللدعوة وتعليمه العلم طلب في دتهفاج

أقبض زمان : سإلليما ل السللنن توغيللر الللدين وبدل الجهل، وفشا العلم فيه : 
بصللفات هللللا معرفللة : بللاب فللي واليقيللن السإلما أهل وعمدة الدين، أصول
مللن الحللق عللن وأعللرض ألحللد، مللن هللذا في ألحد وقد جلله، ونعوت كماله،

وتعللرف نفسلله بهللا وصف التي تعالى، الله صفات عطلوا حتى وجحد ض،أعر
وتكليملله، لمللهكو عرشلله علللى واسإللتوائاه خلقلله، علللى كعلوه عباده، إلى بها

ذألللك لللىع يلالتأو فسلطوا ونزوله، ومجيئه وغضبه، ورضاه، وخلته، ومحبته،
وصللرفوها موضوعها، عن وحرفوها حقائاقها، عن الصفات عطلوا حتى ونحوه

علللى حقلله ومعرفللة وتوحيللده، عبللادته، : بللاب فللي الحال وكذلك للتها،د عن
 هذا في ضلوا السإلما، إلى والمنسبين الناس، فأكثر عبيده

والنصللاب، والقبللور، والصللالحين، للوليللاء، فصللرفوا البللاب،)  496(ص
والللدعاء، كلالحب، ؛ العلالمين رب حلق ومحللض العبلادة، خالص ياطين،شلاو

غلتهللم، بللل ؛ والخضللوع والللذل، والتعظيللم، والجلل، توكللل،الو والسإتغاثة،
الشللرك بين فجمعوا الله، مع لمعبوادتهم والتصريف التدبير، : بإثبات صّرحوا

يصللرحون بللل ،عنه يتحاشون ل المر وهذا الربوبية، في والشرك اللهية، في
وهللذا ،ونالكللاذأب هللم أنهللم إل السإلللما، أهل من أنهم ويدعون ويفتخرون، به،

أنللاس مللن تللرى، كمللا جرى وقد ؛ العرب جاهلية شرك إليه يصل لم الشرك،
بعللد الحللور مللن بالله فنعوذأ رسإول،لا اتباع من أنهم ويدعون القرآن، يقرؤون
. لرشادا عدب الغي ومن الهدى، بعد الضلل ومن الكور،

الصللول، فللي وسإلللم عليلله الللله صلللى الرسإللول متابعللة تجريد : باب لكوكذ
والمرجع، والعمدة، والدين، العلم يدعي من أكثر عن وسإد ترك، قد روع،لفوا

أد تكلللم ولللو ؛ لمللدعيناو المنتسللبين، مللن علمله، يعتقدون من أقوال إلى أحلل
ّد ذألك، بإنكار أع المتشللرعين، جمهور حوالأ ههذ والمجانين، البله من عندهم أل

بالجللد، فعليللك ينلللدوا الحللق غربة في غاية، هذا فوق ترى فهل ؛ والمتدينين
تنجللو أن لعلللك بلله، والتواصي وإيثاره، وقبوله، اليمان، معرفة في والجتهاد،

الخلللق، أكللثر بلله وهلك الرض، طبق الذي لتعطيل،او الشرك، هذا شرك من
ً . جيل بعد جيل
الحكم اسإتحل من بين الفرق، : من العراب عن ذأكرته، ام:  اوأم)  497(ص
وإليلله العمللل، عليلله الللذي هللو فهللذا ؟ يسللتحل لللم نوملل الللله، انللزل ما بغير

. والسلما العلم، أهل عند المرجع،
والهدى، السمت عن حسن بن الرحمن، دعب بن اللطيف، : عبد الشيخ لوسإئ

. ......الخ والتؤدة
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بمللا العلمللاء بعللض عليهللا تكلم قد معناها، عن سإألت يتلا : الحاديث ابفأج
واصللل ؛ وخلقلله مللذهبه فللي الرجللل، حالللة في والهدى السمت، : إن حاصله

فللي وطريقتلله الرجللل، لحالللة نقللل ثللم المنقاد، : الطريق اللغة في السمت،
؛ برفللق فيلله والللدخول المر في القصد سإلوك ؛ والقتصاد ؛ الخلقو المذهب

وتللرك والتمهللل، التللأنى، فهي : التؤدة، وأما ؛ عليه الدواما مكني سإبيل وعلى
. المور في للتلبس والروية ،كرالف وسإبق ؛ العجلة

قيل فقد النبوة، من جزءا وعشرين أربعة من جزءا الخصال، هذه : كون اوأم
الخصللال: المعللدودة ومللن السلما، عليهم النبياء شمائال من الخلل، هذه إن
عليها وتابعوهم فيها، بهم فاقتدوا فضائالهم، أجزاء من جزء اهوأن خصالهم، من

الخلل هللذه جمللع مللن أن ول تتجللزأ ؛ النبوة أن لحديث،ا معنى : وليس قالوا
ًا فيه كان وإنمللا بالسإباب، مجتلبة ول مكتسبة، غير النبوة فإن النبوة من جزء
( الللله بادهع من إكرامه، الله أراد لمن وخصوصية تعالى، الله من كرامة هي

 اعلم
لنبللوة،ا انقطعللت  ] وقللد124:  ) [ النعللاما رسإللالته يجعل حيث)  498(ص

. وسإلم عليه الله صلى محمد بموت
تودعلل النبللوة، به جاءت ما ههنا، النبوة معنى يكون : أن وهو ؛ آخر وجه هوفي
وعشللرين أربعللة مللن جزء، الخلل، هذه : أن يعنى السلما، عليهم النبياء إليه

ًازج عليهللم وسإلللمه الله صلوات النبياء، إليه ودعت النبوات، به جاءت مما ء
]90:  اقتللده) [ النعللاما : (فبهللداهم وجللل عللز قللوله في باتباعهم، مرناأ وقد

لقيلله الخصللال، هللذه لله معتتاج من : أن وهو ؛ آخر وجها يحتمل : وقد قالوا
أنبيللاءه، يلبسلله الللذي وى،التقلل لبللاس الللله وألبسه والتوقير بالتعظيم، الناس
. لحديثا بمعنى أليق هذا، قبل : وما قلت ؛ النبوة من جزء فكأنها

جزء وهو وتأكيده الرؤيا أمر : تحقيق معناه " فقيل حق : " الرؤيا حديث اوأم
رؤيا لن غيرهم دون عليهم، وسإلمه الله صلوات النبياء في النبوة أجزاء من

: رؤيللا عميللر بللن عبيللد عللن دينللار بللن عمرو لاق وحي، السلما عليهم النبياء
مللاذأا فللانظر أذأبحك أني المناما في أرى ني: (إ تعالى قوله وقرأ وحي، النبياء

] .102: تؤمر) [الصافات ما افعل أبت يا قال ترى
: العلللم أهللل بعض قال فقد الحديث، في المذكور دبالعد الجزاء، تحديد اوأم
تللوالى ثللم منللامه، فللي أشللهر سإتة بمكة لمسإو عليه الله صلى إليه أوحى إنه

 مدة وكانت ؛ وسإلم هعلي الله صلى توفي أن إلى يقظه، الوحي
ًا الوحي،)  499(ص يوحى المر، أول في سإنة نصف منها سإنة، وعشرين ثلث
وأربعين سإتة من جزء الوحي مدة لبقية الشهر، تةسال ونسبة منامه، في إليه

ًا : أن معنللاه قللال، الحللديث، هذا عن العلم هلأ ضبع وسإئل ؛ النبوة من جزء
: بعضللهم وقال ؛ النبوة باقي من جزء أنها ال النبوة، موافقة على تجيء الرؤيا

رسإول بعد باقية غير والنبوة باق، النبوة وعلم النبوة، علم أجزاء من جزء إنها
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ا: الرؤيلل وهللي المبشللرات، وبقيللت النبللوة، ذأهبت وسإلم، عليه الله صلى الله
. له أترى أو المسلم، يراها صالحة،ال

شللأن أو نبللأ، عن - عبارة النبياء ئاعبشرا الوحي هي - التي النبوة : أن ديوعن
أقسللاما مللن هللي - الللتي الصللالحة والرؤيللا ؛ اليقيللن وإفللادة القوة في عظيم
ًا، وأربعين سإتة من العلم، وإفادة القوة، باعتبار ءز- ج الوحي يقتضي ول جزء

لن الجللزء، هللذا علللى النبللوة اسإم إطلق ول مكتسبة، وأنها نبوة،لا تجزؤ هذا
هذا يقال أن ويمكن محذور، فل الجزاء، لجميع المستجمع ،كلال هو المسمى

جللزء لقتصللاد،او الحسللن، والسللمت الصالح، : " الهدى قوله من تقدما، فيما
ًا وعشرين خمسة من . مأعل والله لي، ظهر ما " هذا النبوة من جزء

: والمشائاين اللهيين، الفلسإفة بين الفرق : عن لوسإئ
شارح فذكر المشائاين، والفلسإفة اللهيين، لفلسإفةا بين الفرق : أما ابفأج

قال من أول وأنهم ؛ اتبعه ومن : أفلطون، المشائاين أن زيدون، ابن : رسإالة
 وتكلم بالطبائاع،

ما وتحليل الطبيعة، وةق ةلمعاون والمشي، بالرياضة، وأمر فيها،)  500(ص
مسللائال فللي رةاكالمللذ عنللد والرياضللة، بالمشللي، وأمر الخلط، من يضادها

. لهذا مشائاين فسموا الطبيعة،
يللة،والعل الفلك فللي والكلما النظللر، أهل من : قدماؤهم فهم اللهيون، اوأم

: اللغللة وفللي ؛ وتأثيرهللا إفاضللتها، مللن وينتحلللونه، يزعمللون، ومللا وحركاتهللا،
أت وقد ؛ المعبود على يطلق كما والمؤثر، المدبر على الله، لقطإ : أن عرفلل

ومللذهبهم شلليء، فللي الرسإللل بلله جللاءت مما : ليسوا وقدماءهم هم،ورجمه
. السبيل سإواء عن وأضلها وأبطلها المذاهب، أكفر
عبللد الشلليخ بللن اللطيللف، : عبللد الشلليخ أملهللا رسإللالة، وهللذه)  501(ص

الللتي بالمنللاظرة، أخللبره لمللا الغزي، الله عبيد بن دشار لسان على الرحمن،
ًا تكون : لعلها قال ؛ ارخي إبراهيم وبين بينه وقعت . الحق إلى لرجوعه سإبب
 الرحيم الرحمن الله بسم
لتباع وإياه الله وفقنا خيار، براهيمإ الشيخ إلى الغزي، الله عبيد بن راشد من

وبركللاته، الللله ورحمللة عليكللم، سلللمالا إبلغ وبعللد والخيللار، النبويللة، السللنة
بللن داود كلما، نقللض عللن اثنللوبح بالسلللمة، الريللاض، وصلللنا : أنللا نعرفكللم

مللن الدين، إلى المنتسبين من لواحد نسخة كل نسخ، ثلث فوجدنا جرجيس،
ًا وسإمعت دية،جالن البلد تلك أهل : قللد فوجللدتهم ونقضللهم، ردهللم مللن كثير

ذألللك يسللتطيع ول أحللد، يقللاومه ل مللا لللبراهين،وا ،والدلة الحجج، من أوردوا
بالعبللادة، وإفللراده لللله، الللدين لصإخ وجللوب علللى احتجللوا فللإنهم ؛ مجادل

الووأق النبوية، والحاديث القرآنية، باليات والسإتجارة، والسإتغاثة، والدعاء،
. الحديث بنص المفضلة، القرون عليه درج وما ، المة علماء
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لهللا، داود، وتشللطير، الللبردة، أبيللات حكللم فللي السبيل، ضحتاو الدليل، مافقا
من - وقوله: فإن - البيت سإواك به ألوذأ من لي ما قخلال أكرما : يا قوله وهي

 الدنيا جودك
مللن وتشللطيرها يللات،بال هللذه فللي مللا - وبينوا - البيت وصرتها)  502(ص

اللله ذأمله يذللا الغلللو، ملن هلذا : أن وقللرروا والجهالة، والشناعة، البشاعة،
. الوجوه بعض من النصارى، غلو يشبه وهو عنه، النهي وتكرر ؛ ورسإوله

الللدنيا، أوجد الذي وهو ؛ به ويستجار ويعاذأ، أيلذأ، أن يستحق الذي هو الله فإن
الغيللب، بجميللع العللالم وهللو سإللواه، أحد دوج من ل جوده، من وهما والخرة،

درجتلله، علللت - وإن لللوقخملا يكللون أن يصلللح ل شلليء، بكللل علملله أحللاط
ًا، والملئاكة كالنبياء ً - مساوي فعللل أو صفاته، من صفة في تعالى، لله ومماثل

الخيللر، لللك أحللب وأنللا يطللول، الكلما وبسط ذألك، عن الله تعالى أفعاله، من
ًا لك، كتبت فلذلك هلك، من مع تهلك ل وأن . وتأملك انصافك، في طمع
، المة سإلف بأقوال والخذ والسنة الكتاب، ميكح: ت القوما فعقيدة لجملة،وبا

لللله العبللادة إخلص : وجللوب بللاب فللي لهم،ثللاوأم الربعللة، كالئامللة وأئامتهللا،
كمللاله، بصللفات معرفتلله باب وفي ؛ وطاعته وتعظيمه، إليه، والنابة ومحبته،

ول تحريللف، غيللر مللن لنفسلله، تعللالى الللله أثبتلله ما له فيثبتون جلله، نعوتو
مالللك، قللاله، ومللا ؛ السلللف طريقلله على فهم ؛ تمثيل ول تشبيه، ول يل،تعط

. غيره وفي السإتواء، في عندهم، رييج الله، رحمه
بعللد تصللرفات المشللائاخ لرواح : بللأن قللال مللن ويكفرون، : ينكرون، لكوكذ

 سإبيل على لهم ذألك أنو الممات،
؛ أضلللهاو ،المكفللرة : القللوال أشللنع مللن هللذا فللإن الكرامللات،)  503(ص

: ينكللرون وكللذلك ؛ المحقق الشرك من فيه ولما المصدق، الكتاب لمصادمة
تركلله قللول أو فعللل كللل مللن رسإللوله ول الللله يشرعها لم التي بالبدع، لتعبدا

المللوجب المقتضى قياما مع ،هأصحاب وتركه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ًا كان لو له، . مشروع

القبور، على المساجد كبناء وذأرائاعه، ركشلا وسإائال عن النهي في ددونويش
لهللا، السللدنة واتخللاذأ لللديها، العكللوفو عليهللا، السللرج وإيقاد عندها، والصلة
ًا واتخاذأها فيلله هللذا فللإن ؛ مرسإللوما ووقت معلوما، يوما في وتقصد تزار، أعياد

. يخفى ل ما ووسإائاله، الشرك، ئاحارو من
الله، كتاب إلى ، المة فيه تعزتنا ما رد بوجوب يقولون : أنهم أصولهم ومن

ً يقبللون ول رسإلوله، وسإنه ًا قلول يعضلده، وبرهلان صلرهين دليلل علن مجلرد
هللدى خللالف : مللن سإلليما ل الرسإللول، غيللر متبوع أو شيخ، إلى نسبته بمجرد

ملن عللى يشلددون فلإنهم ، المة هذه أوائال عليه درج وما المفضلة، القرون
علللى والحللث تركهللا، علللى والتللأديب لما،السإ بأركان : أمرهم وأما ؛ خالفهم
أر فعلها، . الخصم ينكره ل مشهور، فأم
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معنللى : إن لللي وقلللت مللذاكرة، السإتواء مسألة في وبينك، : بيني جرى وقد
علللى بشللر اسإللتوى قللد:  الشللاعر قللول ذألللك في وأنشدتنا اسإتولى، اسإتوى،
 : هذا لاقو منه، فعجب مشائاخنا، بعض بكلمك فأخبرت .. البيت العراق

. كثيرة بوجوه مردود باطل قول)  504(ص
وخللروج، مغالبللة، ذألك سإبق إذأا إل السإتيلء، نىمعب اسإتوى، يقال ل : أنه امنه
: . ومنها به يحتج ل مولد، البيت هذا : أن . ومنها البيت في ،كما السإتيلء عن
الجللودي ىلع : ( واسإتوت تعالى قال كما هذا، يبطل اللغة، في المعروف أن

ن: أ يصلللح ] ول29: ) [ البقرة السماء إلى اسإتوى : (ثم ] وقال44: ) [ هود
نعمللة تللذكروا ثم ظهوره على : ( لتستووا تعالى وقال السإتيلء، باليتين يراد

بمعنللى يكللون : أن يصلللح ] ول13: رفخلل) [ الز عليلله اسإللتويتم إذأا ربكللم
ًا يبين وبعضه ورد، بما الله، كتاب فسر ما وخير السإتيلء، . بعض

: الشاعر بقول : معارض، بيتوال
 فاسإتوى اليماني النجم حلق دقو رةقف بفيفاء ماء ردتهمفأو
. يستولي ل النجم لن ؛ اسإتولى أحد، فيه يتأول أن يجوز : ل اوهذ
ًا، ثقة وكان شميل، بن نضرلا ذأكر وقد ً مأمونلل واللغللة، الديانللة علللم فللي جليل
وكللان العرابللي، ربيعللة أبا : أتيت قال بالخليل، وحسبك ليل،خلا حدثني، قال
: وقللال السلللما، فللرد عليه، فسلمنا سإطح، على هو إذأاف رأيت، من أعلم من

: إنلله جللانبه ىلللإ أعرابللي لنا فقال ؛ قال ما ندر ولم متحيرين، فبقينا اسإتووا،
 هو الخليل، فقال ترتفعوا، أن أمركم

: ) [ فصلت دخان وهي السماء إلى اسإتوى مث( :  الله قوله من)  505(ص
. لءتيالسإ هنا يصلح ول إليه، ] فصعدنا11

ه كلما صلرف ومن ض كلما لمجلرد وظلاهره، حقيقتله علن الل الموللدين، بع
أغ : إملا فهللو ن،اواليم العلم، وأهل الصحابة، تفاسإير وترك جاهلل، وأمللا ؛ زائالل

. الجهالة غاية في
هللذه مللن يراد ما للمة يبين لم وسإلم عليه للها ىصل الرسإول : أن زعم ومن

: هللذا بللل ؛ وأجهلهللم النللاس، أضللل مللن هوف ربهم، في يعتقدونه وما اليات،
ًا، محال ً شرع الصللول أصللل ويدع الخراءة حتى شيء، كل يبين كيف ؛ وعقل

العقيدة للمة ويبينون الخلف، بعض يجيء حتى أمته يعلمه ول يبينه ل ًاسملتب
؟ يللبينوه ولم ذألك، عن أعرضوا : قد وأصحابه الرسإولو ؟ ربهم في ةصحيحال
ًا لقولكم، لزما ذاهو . عنه محيد ل لزوم

ًا تحيلومس هللذا فللي بللالحق عللالمين غير وأصحابه، الرسإول، يكون : أن أيض
مللن وتللابعيهم، التللابعين، ومن الولين، السابقين من أعلم الخلف وأن الباب،

وأعلما الللدين، أئامللة من ضاهاهم ومن الربعة، كالئامة لمفضلة،ا نالقرو أهل
. الهدى
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لللم قولهم : أن يعترفون والمعتزلة، والكرامية، الشاعرة، : ومشائاخ الن واقال
أسإلللم، السلللف : طريقللة مجهاله يقول ولذلك عنهم، ينقل ولم السلف، يقله

 أعلم الخلف وطريقة
لللم الللذين المييللن، بمنزلللة السلللف نأ:  يظنون لنهم ؛ وأحكم)  506(ص

ربهللم فللي يعتقللدونه مللا ةيقللحق يعرفللوا ولللم اللهللي، العلللم لللدقيق يتفطنوا
      ذألك في السبق قصب : حازوا الخلف وأن ومعبودهم،

أهللل مللن طائافللة إلى أعلم، : الخلف مهقول في بالخلف، : والشارة لنا واقال
في الخوض من عليه هم ما وذأما ،ةريبالح أنفسهم على اعترفوا ،الذين الكلما

وهللو ؛ الجللويني المعالي ابو:أ مشائاخهم أشهر ومن قالوا والعراض، الجواهر
: إن والن وعلومهم، السإلما، أهل وتركت الخضم، البحر خضت : لقد القائال

علللى أمللوت أنللا : وهللا قللال ؛ الجويني لبن فالويل برحمته، هالل يتداركني لم
. أمي عقيدة

: خبير وأنت ؛ الكلما أصحاب الموت عند شكا الناس : أكثر السلف ضعب قال
أشللبه ذألك على يحمله إنما الخلف، بمذهب وأخذ السلف، هبمذ ترك من بأن
كتللاب من ليلدل السلف مذهب يترك ولم تقليدهم، أو وأقيستهم، الكلما أهل

. سإنة أو
أحمل : أن الكلما حق ومن المجللاز، به أريد هنأ المة تتفق حتى حقيقته، على ي

وإنمللا ذألللك على إل ى،الوتع سإبحانه ربنا من إلينا أأنزل ما اتباع إلى سإبيل ل إذأ
مللا ذألللك يمنللع لللم ما وجوهه من والظهر الشهر، على تعالى، الله كلما يوجه
)  الرض في : ( فسيحوا تعالى لقا التسليم، له يجب
[لل 507(ص علللى : ( الرحمللن لمالللك ليللوق الرض، : على  ] أي2:  التوبة) 

: لسلائاله اللله هحمر – مالك قال ؟ اسإتوى  ] كيف5:  ) [ طه اسإتوى العرش
سإللوء رجل وأراك بدعة، هذا عن وسإؤالك ؛ مجهولة وكيفيته معقول، اسإتواؤه

.
قللال : عل، ) أي اسإللتوى العللرش علللى الرحمللن : ( قوله في عبيدة، أبو قال

أت العرب وتقول المجللاز ادعلاء سإلاغ وللو ؛ الللبيت وفوق ،ةالداب فوق : اسإتوي
ّدع لكل تفهملله بمللا إل يخللاطب أن لللهال وجللل العبللادات مللن شلليء ثبت ما م

أت مللا وكل ؛ السامعين عند معناه يصح مما مخاطبتها معهود ،من العرب قللدم
اسإللتوى وأن السإللتواء، فللي بالمجللاز قللال مللن قللول لاإبطلل في واضح، دليل

أحللد يغللالبه ل سإبحانه وهو المغالبة، اللغة في يلءالسإت لن : اسإتولى، بمعنى
. والتمكن والرتفاع، : العلو ووه:  اللغة في معلوما والسإتواء

الشللافعي، البغللوي، مسللعود بللن الحسين محمد : أبو السنة محي الماما قال
) العللرش علللى اسإللتوى : ( ثللم تعللالى قللوله عنللد التنزيللل : معللالم صللاحب

،قلت : صعد عبيدة ابو وقال ؛ : اسإتقر ومقاتل بيلكلا  ] قال54:  [ العراف
معلللوما، : السإللتواء مالللك الماما قال كما أقول بل : اسإتقر، قوله يعجبني : ل

وأمللا ءابالسإللتيل السإتواء، المعتزلة : وأولت البغوي قال ثم ؛ مجهول والكيف
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بله مانالي يجب كيف بل لله صفة العرش، على السإتواء فيقولون السنة أهل
 الله إلى ودعوتك : مناصحتك، بهذا القصد أن واعلم

؛ به والعمل الحق، ومعرفة اليه، بالرجوع عليك ّمني أن الله لعل)  508(ص
فللي ممسللل أخرجلله الللذي السإللتفتاح بللدعاء والدعاء والتدبير بالتفكير وعليك

" . آخره إلى وإسإرافيل ومكائايل، جبريل رب : " اللهم صحيحه
ًا لوقا : الرحمن عبد بن اللطيف عبد شيخلا:  أيض
الللدين لصللول الحاديث معأج من الشأن، جليل عظيم، : حديث عبادة ثحدي

أللله ل أن شللهادة لن ؛ وقواعللده : الصللول وهللي ؛ اللهيللات فيهللا، الللله، ّ إل إ
وهللذه ؛ والصللفات السإللماء وتوحيللد الربوبيللة، وتوحيللد اللهيللة، توحيد الثلثة،

الكبللار، العظاما الصول وهي إليهم أنزل وما الرسإل أديان يهالع تدور الصول
ًا : " أن شهادة وفي ؛ والفطر : العقول، بها شهدتو عليها، دلت التي محمللد

اليمللان وكللذلك ماالتلز من بينهما لما الرسإل وبجميع به " اليمان الله رسإول
 الرسإل بها جاءت التي بالكتب،

ّد، هللللا عبد عيسى :" أن شهادة وفي مللذهبهم، وإبطللال النصللارى، علللى " ر
ّد، :" ورسإوله قوله وفي عيسللى إلللى نسللبوه بمللا وتكللذبيهم، ،وداليه على " ر
بالكلمة كان لنه كلمة، " فسماه مريم إلى ألقاها :" وكلمته قوله وأما ؛ وأمه
، أب يرغ من
ًا المرسإلين، دين هذا)   509(ص ،ةملالك نفس هو القائالين للنصارى، خلف
ً وأضعفهم الخلق أضل من وهم ؛ والمللر الخلللق، بين يفرقوا لم لنهم ؛ عقول

وأمره خلقه بين تعالى ] ففرق54والمر) [العراف: الخلق له (أل تعالى لقا
. مخلوق لقرآنا:"  قال من على والئامة السلف، رد ومنه ؛

وأنه يسى،ع ةبإلهي القائالين النصارى، شبهة " كشف منه : " وروح قوله وفي
،قللةالمخلو الرواح جملللة مللن روح أنلله الحللديث، هللذا فللي لن الله، ذأات من

ًا، منه فهو المحدثة، ًا، خلق ومثللله، ؛ النصارى قالت كما ذأاته، من وليس وإيجاد
ًا الرض فللي ومللا واتمالسلل فللي مللا لكللم : (وسإللخر تعالى قوله منلله) جميعلل

وهو واحد، بمعنى النساء، آية وفي الحديث، وفي ] فل"منه" هنا،13: [ الجاثية
. وإيجاده خلقه
والجللزاء الوعيلد، بالوعللد، " اليملان حق ارلنوا حق، الجنة : " وأن قوله وفي
وأن ،المللوت بعللد بالبعث : اليمان وفيه ؛ بالساعة : اليمان وفيه ؛ البعث بعد
ةباإث من العلى، وصفاته الحسنى، أسإمائاه مقتضى : ظهور وهي حكمة،ل    ذألك

جميللع واعتراف حمده، وظهور ؛ وإهانتهم أعدائاه، وعقاب ؛ وكرامتهم أوليائاه،
. به له، هلقخ

ًا وله)  510(ص : الله : رحمه أيض
 الرحيم الرحمن الله بسم
الللله، سإلللمه عثمللان، آل حصللال الخأ إلللى الرحمللن، عبللد بن اللطيف عبد من

: وبعللد ه،تاكللوبر الللله ورحمللة عليكللم سإلللما الشلليطان، طللائاف مللن وحفظه
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وإياك الله لناجع ، النعاما من أوله ما على هو، إل إله ل الذي الله إليك فأحمد
. الشاكرين الذاكرين أوليائاه، من
: " ما وسإلم عليه الله صلى قوله معنى في عنها، سإألت : التي المسألة اوأم
معنللاه، فللي قيللل مللا أحسللن " فمن الجنة رياض من روضة ومنبري بيتي بين

شللرح مللن المعانيللة، بللاب فللي تعللالى، الللله رحملله القيم، : ابن العلمة لوق
والنللوار الحقيقللة، نفللس إدراك مللن القوما، يزعمه ما على تكلم مال المنازل،

. وشواهد أمثلة وأنها يجدونها، التي
المطللابق العلمللي، المثللال علللى العاقلللة، القللوة وقللوع هي ،: وحقيقتها قال

: وقللد ؛ الخارجيللة للصللورة العبللد إدراك بمنزلللة له، هكإدرا فيكون للخارجي،
اسإتحضللاره ويقوى له، الحكم يصير بحيث طن،باال الدراك هذا سإلطان يقوى
حكللم علللى القلللب، حكللم ويغلب فيه، يستغرق بحيث لمدركها، العاقلة القوة

ويسلمع يلراه، بحيلث والبصلر، السلمع، عللى ويسلتولي والمشلاهدة، الحس
 في وأ ج،الخار في خطابه

وتمكللن السإتحضللار، وقوة الشهود، لغلبة لكن، والذهن، النفس)  511(ص
بللالذأن، مسموع بالعين، مرئاي كأنه : صار القوى على واسإتيلئاه لقلب،ا حكم

ً يقبل لو البتة، يرتاب ول ذألك، في المدرك يشك ل بحيث . عذل
أن - إلللى تقللدعملل تابعللة علميللة، وأمثلللة شواهد، كله ذألك : أن المر يقةوحق
: هللي الللتي ،ئاقوالرقا العلمية، والمثلة الشواهد، إل القوما مع - : وليس قال

واسإللتيلء وذأكللره محبتلله، في واسإتغراقه وانسه، الرب من القلب قرب ثمرة
مقللدس، : منللزه كللله ذألللك وراء وتعالى تبارك والرب ؛ عليه معرفته سإلطان

الللتي الشللواهد هللي وإنما ؛ صفاته أو هذأات وأنوار ذأاته، على البشر، اطلع عن
الللله أعللد ومللا والنللار والجنللة ةالخللر شللاهد بقلبه يقوما كما العبد بقلب تقوما
. لهلها

الجنلة، لريلح قلال: واهلا لما أحد يوما حراما بن الله عبد وجده الذي : هو اوهذ
مررتلم : " إذأا وسإللم عليله اللله صللى قللوله ومنله أحللد دون ريحها لجد ينإ

الجنللة ريللاض من روضة ومنبري بيتي بين :" ما " وقوله فارتعوا نةحلا برياض
حتى الجنة، شواهد من بقلوبهم يقوما لما واليمان العلم أهلل : روضة " فهي

حقلله فللي المكللان كذأللل يكن لم هناك المنافق قعد وإذأا ؛ عين رأي لههم كأنها
دشلاه حسلب وعللى الشلواهد عللى هللو إنما فالعمل الجنة رياض من روضة
ًا انتهى عمله يكون العبد . ملخص
 هذا اختصاص وان الحديث، معنى : يظهر وبه
مللن العبللد بقلب يقوما لما الجنة، رياض من روضة بكونه المكان)  512(ص

لللذته، مللن المللؤمن يجدو ثمرته، وتظهر هناك سإلطانه يقوى والشاهد المثال
تللذخر ول ؛ الموفللق لهلاو كفاية، القدر هذا وفي ؛    عين رأي كأنه حتى وروحه،
علللى أنزللله يلللذا العلللم، ونشللر إليلله، والللدعوة الللله، بذكر مجلسك، عمارة
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الللله وصلللى أعلللم، والله والحكمة، الكتاب، نم    وسإلم عليه الله صلى رسإوله
. محمد على
فللي : القللدر فأجللاب ؟ والقضللاء القللدر، بيللن الفللرق، عن:  الله رحمه لوسإئ

؛ والتللبيين : التفصلليل هللو الذي التقدير، في تعملسإا ثم ؛ قدر مصدر الصل،
ًا واسإتعمل وأمللا ؛ حللدوثها قبللل للكائانللات، الللله تقللدير فللي ،الغلبللة : بعد أيض

فللي كتللب ومللا القللدار، بجريللان الكللوني، الحكللم في اسإتعمل : فقد القضاء
. والتمييز : التفصيل هو الذي القدر على هذا، يطلق وقد ؛ الولى بتالك

ًا قدرلا لقويط المقللدرات بوقوع الكوني، الحكم هو الذي القضاء، : على أيض
ل : ( ثللم تعللالى الللله قللال ؛ الشللرعي الللديني الحكللم على ء،ضاالق ويطلق ؛

ًا أنفسهم في يجدوا علللى ء،االقضلل ] ويطلللق65) [النسللاء: قضلليت مما حرج
]10:) [ الجمعللة الصلللة قضلليت : ( فللإذأا تعللالى كقللوله ؛ والتمللاما الفللراغ،

]72) [ طلله: قللاض أنللت مللا : ( فللاقض تعالى قال الفعل، نفس على طلقيو
بنللي إلللى : ( وقضللينا تعللالى قللال بللالخبر، والتقللدما ، لعلما: ا علللى ويطلللق
) إسإرائايل

: أي فلن، : قضى لهموق ومنه الموت، على ] ويطلق4السإراء:) [ 513(ص
] ويطلللق77زخرف:لا) [ ربك علينا ليقض مالك يا : ( ونادوا تعالى قال مات،
علللى لللقيط] و44) [هللود: المللر : ( وقضللى تعللالى قال العذاب، وجود على

يقضللى أن قبللل مللن بالقرآن تعجل : ( ول كقوله وتمامه، الشيء من التمكن
بينهللم وقضللى كقللوله والحكللم، الفصل على ] ويطلق114) [طه: وحيه إليك

سإللبع : ( فقضللاهن عللالىت كقللوله الخلللق، علللى ] ويطلق75) [الزمر: بالحق
] .12: ) [ فصلت سإموات

ًا نكا: ( و تعالى كقوله الحتم، على لقويط ًا أمر ] ويطلللق21) [مريم: مقضي
]23: ) [السإراء إياه إل تعبدوا ل أن ربك : ( وقضى كقوله الديني، المر على

قضلليتم : ( فإذأا تعالى كقوله الداء، بمعنى ويطلق الحاجة، بلوغ على طلقيو
)  ككمسإانم

دل الوجللوب، المللر واقتضللى ؛ : مصللدر الكللل فللي ] والقضللاء200بقرة:[ ال
منلله أقضللي : ل وقللولهم ؛ الصلليغة نظللم بكيفيللة : العلم هو والقتضاء، ،يهعل

. ينقضي ول : يبقى الصمعي قال العجب،
ًا،يأ لوسإئ ؟ معناه ما عرشك، من العز بمعقد : أسإألك قوله عن الله رحمه ض
الناس اختلف ولذلك، ؛ المشروعة الدعية من ليس هذا أن يخفى ال : ابفأج
قللد لنه سإيف، أبو صاحبه وأجازها ؛ العز بمعقد المسألة يفةحن ابو فكره فيه،
 الكلمة بهذه يراد
محللل علللى يطلللق كمللذهب، وزمللانه، المعقد، محل أي المحل،)  514(ص

مصللدر، اسإم هنا يكونو ،كمركوب المفعول، بها أريد وربما ؛ وزمانه الذهاب،
ًا، يعقد : عقد من أبللو قللال هللذاول ؛ ذأات صللفة ويكللون ؛ : معقللد والسإللم عقد
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محتمللل اللفللظ، أن إلللى فنظللر حنيفللة، أبللو وأما ؛ الله هو العز : معقد سإيف
. المعنى يتبين وبهذا به، ةالمسأل كره فلذلك متعددة، لمعان

مللن : " إلللى مشللهورلا الللدعاء فللي وسإلللم عليه الله صلى قوله : عن لوسإئ
". يتجهمني بعيد إلى ؟ تكلني

قال ؛ الكريه بالوجه والسإتقبال والعبوس، ة،لظالغ التجهم، أن : اعلم ابفأج
وجهومللة، جهامللة ككللرما، وجهللم المجتمللع، الغليظ : الجهم اللغة علماء بعض

؛ آخللره مللن سإللواد بقية أو الليل، آخر والجهمة ؛ كتجهمه كريه، بوجه تقبلهسإا
بللوجه السإللتقبال، علللى يقللع التجهم أن : يظهر . وبه انتهى ؛ فيه دخل مهجأو

. أعلم والله ،وسعب مظلم
: تعالى الله رحمهم حسن، بن الرحمن، عبد بن : إسإحاق الشيخ لوقا

 الرحيم الرحمن الله بسم
عمللا يسئل ( ل الضالون ضل وبعدله المهتدون، اهتدى بنعمته الذي لله مدالح

عمللا ربلله نزه عبد، حمد سإبحانه، ] أحمده23:  ) [ النبياء لونئسي وهم يفعل
أله ل أن أشهدو الظالمون، يقول اللله وسإللبحان لله، شلريك ل وحلده الله ّ إل إ
ًا أن وأشهد يصفون، عما العرش رب  قالصاد ورسإوله عبده محمد
بهللديه هللم الللذين وأصحابه، آله وعلى عليه، الله صلى المأمون،)  515(ص

ًا وسإلم ؛ ونكسممت ًا تسليم . كثير
السإلللما شلليخ بعللداوة انالشلليط عليلله اسإتحوذأ من بعض ابتلى : فإنه بعد أما
ًا أذأكر أن فأردت صدور بها امتلت التي البدع من بن : محمد الشيخ من طرف
مصللنفاته وعللن عنلله النللاس وتحذير ومبسته، تعالى، هالل رحمه الوهاب، عبد

أخبللار مللن عليلله نشللؤوا ومللا القبللور، أهل في ولغلا من بقلوبهم قاما ما لجل
بحائاللد يغللتر ول الباطللل عليلله يروج فل رهأم حقيقة فيه الناظر ليعلم وأحواله

وقتلله في له عداوتهم اشتهرت الذين أعداؤه ينقله ما مستنده مائال الحق عن
ًا وتهمتلله عليلله والتللأليب مسبته في لغوااوب مقللداره، مللن يضللعون مللا وكللثير

ًا البلج، للحق منابذة ؛ مناره من الله رفع ام ونويفيض المنهج سإواء عن وزيغ
.

أنهم وذألك واعتسافهم جورهم وفرط إنصافهم : قلة العجب به ضىيق ذىوال
ًا عارها وجعلوا يهلإ نسبوها إل عثرة ول إليه المنتسبين من زلة يجدون ل راجع

جهللالهم مللن فرعلل وقللد وإمللامته قللدره وعظللم كرامتلله تماما من وهذا عليه
منكللر نع ونهى بمعروف وأمر أحد الله إلى دعا ما : أنه أعمالهم من واشتهر

ًا سإموه إل القطار من قطر أي في البلللدان إلللى الرسإللائال فيلله وكتبللوا وهابي
. هتانبوال الزور على يحتوى هائال، قول بكل
 في : نظر وخاف موله وخشي النصاف أراد ومن
فإنهللا أتبللاعه عنللد موجللودة الن هللي التي يخ،شلا هذا مصنفات)  516(ص

مللا بعللض لللك  وسإللأذأكر ظلللم علللى سرانب من وأبين علم على نار من أشهر
ًا كلمه من عليه وقف :  فأقول مهامه، في مسبته من تخوض أن خوف
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ومصللنفاته ومراسإلللته الشلليخ تقللارير مللن واسإللتفاض واشللتهر عللرف قللد
ودعوته أمره، من واشتهر وعرف هطبخ ثبت وما عليه، المقروءة المسموعة

السلللف عليه كان ما : على نهأ وتلمذته، أصحابه من النبلء الفضلء عليه وما
صللفات واثبللات الله، معرفة باب في والفتوى الفقه أهل الدين وأئامة الصالح،
النبويللة الخبللار بهللا وصحت العزيز الكتاب بها نطق التي للهج ونعوت كماله،
يثبتوهللا والتسللليم بللالقبول وسإلم عليه الله صلى الله سإولر ابأصح وتلقاها

تكييلف غير ومن تعطيل، ول تحريف غير من جاءت كما اويمرونه بها ويؤمنون
. تمثيل ول

مللن واليمللان، مالعللل أهللل مللن التللابعين مللن بعدهم : من هذا على درج وقد
وسإالم دمحم بن والقاسإم الزبير بن وعروة المسيب بن كسعيد ؛ المة سإلف

بلليأ بللن وعطاء جبر، بن وكمجاهد ؛ يسار بن وسإليمان وسإليمان الله عبد بن
بللن وعمر الحسين بن كعلي وأمثالهم، والشعبي، سإيرين، وابن والحسن رباح
كحماد ذأئاب أبي وابن أنس، بن ومالك الزهري، مسلم بن ومحمد العزيز، عبد
 حنيفة وأبي اركالمب وابن عياض، بن والفضيل زيد، بن وحماد سإلمة بن

ومسلم ،والبخاري وإسإحاق، وأحمد والشافعي، ثابت بن النعمان)  517(ص
يخللرج ولللم قالوه، ما الشيخ هذا يخالف لم ؛ والثر الفقه أهل من ونظرائاهم ؛

. واعتقدوه إليه دعوا عما
المنهللج فيلله ووضللح التحقيللق، غايللة حققلله فقللد واللهية، العبادة، توحيد اوأم

السإلما غاية هو جعلوه وما الزمان، أهل عليه ما حقيقة : إن قالو ؛ والطريق
ب نملل واليمان، وحلج المهملات، فلي وسإلؤالهم الملوات، ملن الحوائالج طل
مللن ى،لللالو الجاهليللة فعللل : بعينه هو ؛ والصلوات عندها، للعكوف قبورهم،

لللتي جللل: ر الحللاديث فللي ورد كمللا اللت، لن ؛ ومناة والعزى، اللت، دعاء
مجللاوريه، فللي شللفاعته يرجللون قللبره، علللى فعكفللوا فمات للحاج، السويق
أنلله ول ويللرزق، المللر يللدبر : إنلله يقولللوا لم زائاريه، في الله إلى به والتقرب

ارتياب ول فيه شك ل امم فكان الكتاب، بذلك نطق كما ويخلق، ويميت يحيي
.

السللمع يملللك أمللن ضرأوال السللماء مللن يرزقكم من : ( قل تعالى الله قال
المر بريد ومن الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج ومن والبصار

رحملله كللثير، ابللن العمللاد ] قال31) [يونس: تتقون أفل فقل الله فسيقولون
الشللفاعة إل يطلبللون ل لنهللم بللادة،عال فللي الشللرك تتقللون : أفل أي الللله،

ينفعهللم ول يضللرهم ل مللا الللله وند من : ( ويعبدون تعالى قال كما والقرب،
: ( والللذين تعللالى قللال] و18) [ يللونس: الللله عنللد شللفعاؤنا هللؤلء ويقولون

 نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا
] .3) [ الزمر: زلفى الله إلى ليقربونا إل)  518(ص
أن : شهادة وقاعدته السإلما أصل أن ذألك، - يوضح الله - رحمه الشيخ:  قال

وهذا اليمان، شعب أفضل وهي وحده، بالله اليمان أصل وهي الله، ّ إل هألإ ل
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: ومللدلوله ؛ المسلللمين بإجمللاع ؛ والقللرار والعمل العلم من فيه لبد ،صلال
ًا سإللواه، ما عبادة نم والبراءة له، شريك ل وحده الله عبادة وجوب مللن كائانلل

الرسإللل لهللا وأرسإلللت نس،وال الجن لها خلفت التي الحكمة : هو وهذا ؛ كان
الطاعللة مللالك وتتضللمن والحب، الذل كمال : تضمن وهي الكتب بها وأنزلت

ًا الله يقبل ل الذي السإلما، دين هو وهذا والتعظيم الولييللن مللن ل سإللواه، دين
. الخرين من ول

. والعمللل، : العلللم أي الخلص سإللورتي فللي ذألللك جمللع وقد الله همرح قال
التوحيللد غايللة وجعلللوه وحللده بللالقرار زماننللا أهل بعض كتفىا دوق والقرار،
أله : ل مدلول هي يالت العبادة وصرفوا باب من وجعلوها للمقبورين الله، ّ إل إ
يعرفللوا ولللم مهوعق وأبغضهم حقهم هضمهم قد تاركها وأنا للموات التعظيم

بجميع يعبد ل نوأ وحده له والخضوع وحده لله السإتسلما هو السإلما دين أن
. سإواه العبادة أنواع
ًا كللان رهولغيلل لله اسإتسلم من أن على القرآن دل وقد : تعللالى قللال مشللرك

فللي بعثنللا : (ولقللد تعالى ] وقال54) [ الزمر: له واسإلموا ربكم إلى ( وأنيبوا
ً أمة كل  أن رسإول

امو: (  تعالى ] وقال36) [النحل: الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا)  519(ص
: اءبي) [الن فاعبدون أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا

ممللا بللراء أننللي وقللومه لبيلله إبراهيم قال : ( إذأ الخليل عن تعالى ] وقال25
لعلهللم عقبللة فللي باقيللة كلمللة جعلهاو سإيهدين، فإنه فطرني الذي إل تعبدون

فللي حسللنة أسإللوة لكللم انتكلل : (قللد ] وقللال28-26) [ الزخللرف: يرجعللون
دون مللن بللدونتع وممللا منكللم بللرءاء إنا لقومهم قالوا إذأ معه والذين إبراهيم

ًا والبغضللاء العللداوة وبينكللم بيننللا وبللدأ بكم كفرنا الله بللالله تؤمنللوا حللتى أبللد
رسإلللنا من قبلك من أرسإلنا من : ( واسإأل تعالى ] وقال4: وحده) [الممتحنة

نللوح، رسإللله عللن ] ذأكللر45دون) [الزخللرف:يعب آلهة الرحمن دون من أجعلنا
إللله مللن لكللم مللا الللله عبللدوا( ا لقللومهم قالوا أنهم وغيرهم، وشعيب، وهود،
] .84-61-50) [ هود: غيره
شللرك هيللف يللدخل ونحوهللا اليللات هللذه في المراد : والشرك الله رحمه قال
اهليللةج كشللر هللو هللذا، فإن والصالحين، والملئاكة، النبياء وعباد القبور عباد

إنهمف    وسإلم عليه الله صلى محمد ورسإوله، الله، عبد فيهم بعث الذين العرب
وشللفاعتها بجاههللا التوسإللل وجه على ويسألونها إليها ويلتجئون يدعونها كانوا

 والزمر يونس، آيتي في ذألك على تعالى نبه كما الله إلى لتقربهم
والوليللاء النبيللاء نأ يزعمللوا لللم المشللركين أن ومعلللوما الللله رحملله قللال

 خلق في الله شاركوا والصالحين
واليجللاد والتأثير التدبير من بشيء سإتقلواوا والرض السموات)  520(ص
السللموات خلللق من سإألتهم : (ولئن تعالى قال الذرات من ذأرة خلق في ولو
هللل الللله أرادنللي إن الله دون من تدعون ما أفرأيتم قل الله ليقولن رضأوال
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الله حسبي قل رحمته ممسكات هن هل برحمة أرادني أو ضره اتفشاك هن
ينازعون ل به، مقرين بهذا، معترفون ] فهم38ن) الزمر:ليالمتوك يتوكل عليه
هللذه نملل بله أقللروا بمللا الحجلة وقللامت السإللتفهاما موقع : حسن ولذلك فيه

يفلل ما يخفى ول الرحمة يمسك ول الضر يكشف ل من عبادة وبطلت الجمل
رحملله، أو ضللر، من وأدناه شئ لقل المتناول والشمول العموما، من تنكير،ال

] ذأكر106) [يوسإف: مشركون وهم إل بالله أكثرهم يؤمن : ( وما ىالتع قال
وملكلله ربوبيته من به ااقرو بما هنا إيمانهم إن وغيره عباس كابن السلف فيه

 الله غير بعبادة المذكور شركهم وفسر
النبيللاء ندعوا ونحن الصناما من إل يطلبوا لم أنهم قلت إنف:  هالل رحمه قال
بالملئاكللة أشللرك من المشركين من أن موضع غير في قرآنال بين : قد قلت

مللن همنوم بالكواكب أشرك من ومنهم والصالحين بالنبياء أشرك من ومنهم
لىتعا قال كما أصنافهم كل وكفر جميعهم عليهم الله رد وقد بالصناما أشرك
ًا والنبيين الملئاكة تتخذوا أن يأمركم : ( ول أنتللم ذأإ بعللد بللالكفر أيأمركم أرباب

ًا ورهبللانهم أحبارهم : ( اتخذوا تعالى ] وقال80عمران: ) [آل مسلمون أربابلل
 من
( لللن ] وقلال31: [التوبللة ) اليلة مريلم ابللن والمسيح الله دون)  521(ص

ًا يكون أن المسيح يستنكف عن يستنكف ومن المقربون الملئاكة الو لله عبد
. كثير القرآن في لكذأ ] ونحو172[ النساء: ) الية ويستكبر عبادة
لهللا أنتللم جهنم حصب الله دون من تعبدون وما (إنكم النبياء سإورة في اوكم

والنبيللاء الملئاكللة نعبللد : نحللن الزبعللري ابللن وقول]لل 98: ) [النبياء واردون
: ( إن آخرها في بالسإتثناء عليهم الله ؟! فرد نمهج حصب في فكلنا وغيرهم

يعلللم ] وبلله101[النبيللاء: مبعدون عنها ولئكأ الحسنى من لهم سإبقت الذين
حيللث مللن الصللناما الكللواكب كعبللادة والصلالحين النبيللاء عبللادة أن المللؤمن

. الله غير بعبادة والكفر كرالش
أفعلال هلي للهتهلم ونكرشالم صلرفها اللتي العبادات وهذه الله رحمه قال

والسإللتعانة اءدعواللل والتوكللل النابللة والخضللوع كللالحب منلله الصللادرة العباد
ورجللاء رغبللة بللبيته والطللواف والتقللوى والنسك والرجاء والخوف والسإتغاثة

أشللرف النللواع فهللذه وكرملله وإحسللانه هدوم بفيضه والمال القلوب وتعلق
ّلها العبادة أنواع عمللل وكل وخلصتها السإلمية لعمالا ئارسإا لّب هي بل وأج
. صاحبها علي مرود خداج فهو منها يخلو

غيللر وتللأليهه بهللذا الللله غيللر بقصد المشركين من كفر من وكفر أشرك ماوإن
 يخلق : (أفمن تعالى قال بذلك الله
لهم : ( أما تعالى ] وقال17: ) [النحل تذكرون أفل يخلق ل كمن)  522(ص
) يصلحبون منلا هلم ول أنفسلهم نصلر يسلتطعيون ل ننلاود ملن تمنعهلم آلهة

ًا يخلقللون ل آلهللة دونلله مللن اتخذوا: ( و تعالى ] وقال43: [النبياء وهللم شلليئ
الللتي مللهته يقولون أنهم النار أهل عن ] وحكى3: [ الفرقان ) الية يخلقون
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)لمينالعللا بللرب نسللويكم إذأ مللبين، ضلللل لفللي كنا إن (تالله الله مع عبدوها
والتللدبير، الخلللق، فللي بلله، سإللاووهم مللا : أنهم ] ومعلوما98-97:  [الشعراء

ونحللو والدعاء والتعظيم، والخضوع، الحب، في التسوية، كانت وإنما ير،أثوالت
. العبادات من ذألك
الوليللاء، يعبللد ممللن وأمثللالهم، المشللركين، هللؤلء : فجنللس الللله رحمه قال

الحجللة عليهللم قللامت إذأا كفرهللم، رىنو مشركون : بأنهم نحكم والصالحين،
والمفسللدة، المرتبللة فللي ونللهد هي ،التي الذنوب من هذا عدا وما ؛ الرسإالية

. بها نكفر ول
والصللناما الثللاون لعبللاد بللاينوا الللذين القبلللة، أهللل مللن أحللد علللى نحكللم ول
الجهميللة وغلة ؛ اجللترحوه جللرما وعظيللم ارتكبللوه، ذأنللب بمجللرد لقبللور،او

أقللوال عن فيهم نخرج : ل السلف كفرهم ممن ونحوهم رافضة،لاو والقدرية
بله أتللت ممللا اللله إلللى ونللبرأ ؛ المللة هللذه سإللف مللن ،والفتللوى الهدى أئامة

. المسلمين من الذنوب أهل في وقالته الخوارج،
عمل ول بمعناها، علم غير من الشهادة، بلفظ التيان د: ومجر الله رحمه قال

 المكلف هب يكون : ل بمقتضاها
ًا)  523(ص ًا آدما، ابن على حجة هو بل ؛ مسلم انيمال : أن زعم لمن خلف

الللله أكللذب وقللد ؛ كالجهميللة التصللديق ومجللرد ؛ كالكراميللة القللرار، مجللرد
أنهللم مللع كللذبهم، على واسإجل ،الشهادة من وزعموه به أتوا فيما المنافقين،

المنللافقون جللاءك : ( إذأا الىعت قال التأكيدات، من بأنواع مؤكدة، بألفاظ أتوا
المنافقين إن يشهد والله لهلرسإو إنك يعلم والله الله لرسإول إنك نشهد قالوا

واللما، المؤكللدة، وإن الشللهادة، بلفللظ ] فأكللدوا1: ) [ المنللافقون لكللاذأبون
سإواء شهادتهم، به أكدوا ما بمثل تكذبيهم، وأكد فأكذبهم، ؛ السإمية وبالجملة

. الفظيع البشع والعلم الشنيع، باللقب ريحلتص وزاد ؛ بسواء
أن شهد ومن ؛ والعمل التصديق من فيه دابل اليمان، مسمى : أن تعلم ذاوبه

أله ل وأتللى وصللاما، وزكللى، صلللى، وإن للله، شللهادة فل غيللره، وعبد الله، ّ إل إ
ًا ورد الكتللاب ببعللض آمللن لمللن تعالى قال ؛ السإلما أعمال من يءشب : بعضلل

: تعللالى ] وقللال85[ البقرة: ) الية ببعض وتكفرون الكتاب ببعض نونم(أفتؤ
ويقولون ورسإله الله بين يفرقوا أن ويريدون ورسإله بالله فرونيك الذين ( إن

[النسللاء: ) اليللة ًاسإبيل ذألك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن
ًا الله مع يدع : ( ومن تعالى ] وقال150 حسللابه فإنمللا به له رهانب ل آخر إله
] .117: الكافرون) [المؤمنون يفلح ل إنه ربه عند
بلله جللاء مللا بجميللع : الكفللر هللو فللالمطلق، ؛ ومقيللد : مطلق، نوعان ركفوال

 جاء ما ببعض يكفر : أن والمقيد ؛ الرسإول
ًا أنكر من : كفر العلماء بعض إن حتى ؛ لرسإولا به)  524(ص ًا فرع مجمعلل

الصللالحين، يدعو بمن فكيف وصاما، صلى وإن الخت، أو ،دجال كتوريث عليه،
كتللب مللن المختصرات، في : مذكور وهذا ؟ بهاول العبادة خالص لهم ويصرف

234



بعللض ألسللن علللى تجللري التي اللفاظ، ببعض : كفروا بل ؛ الربعة المذاهب
. لسانه على جرت من وصاما صلى وإن ال،هالج
إقرارهللم مللع وقللاتلوهم، الزكللاة، عنللم مللن كفروا : والصحابة الله رحمه قال

: وأجمعللت الللله رحملله قللال ؛ حللجوال والصوما، بالصلة، والتيان بالشهادتين،
ويصلللون بالشللهادتين، يتكلمللون أنهللم مللع القللداح، عبيللد بني كفر على المة

صللنف الجللوزي، ابن : أن وذأكر ؛ وغيرها مصر، : قاهرة يف المساجد، ويبنون
ًا : وهللذا قللال ؛ مصللر علللى :النصللر سإللماه قتللالهم،و م،غزوه وجوب في كتاب

بللأنهم القبور، عباد فتشبيه والدين، علمال من بشيء إلماما أدنى له من يعرفه
وتللبيس، العلواما، عللى تعميلة مجلرد بلالبعث، ويؤمنلون ويصومون، يصلون،
ورسإللوله، ذألللك، الللله ويللأبى وإيمللانهم، بإسإلللمهم، ليقللال شللركهم، لينفللق

. والمؤمنون
مللن ذألللك، ونحللو والتشلليع، والمامللة، والرجاء، والجبر، : القدر، سائالم وأما

ًا فهو والنحل، ،المقالت وأئامللة الصالح، السلف عليه كان ما على فيها، : أيض
؛ المجللبرة والقدريللة النفللاة، القدرية قالته مما الله إلى ويبرأ ؛ والدين الهدى

 لشيعةا اةغل عليه وما ؛ والرافضة المرجئة، قالته وما
عليلله الللله صلللى الللله رسإول أصحاب : جميع ويوالي ؛ والناصبة)  525(ص
يصلدر عملا بلالعفو النللاس أحللق : أنهم ويرى ؛ بينهم شجر عما ويكف ،لموسإ

وسإللوابقهم، م،هلفضللائال وإحسللانه، الللله مغفللرة إلللى الخلللق وأقللرب منهللم،
البلد، فتللحو ،النللافع بالعلم القلوب فتح من أيديهم، على جرى وما وجهادهم،

ذألللك ونحو ب،والكواك والصناما، والنيران، الوثان، وعبادة الشرك، آثار ومحو
. الناما جهال عبده مما
أفضللل : أن ويللرى ؛ لئللاما سإللفهاء، وأنهللم الرافضللة، عليه مما : البراءة ىوير

أجمعيللن، عنهللم الللله رضللي فعلللي، فعثمللان، فعمللر، بكللر، أبو نبيها دبع المة
المرسإلللين، سإلليد قلب على المين، الروح به نزل - الذي قرآنلا : أن ويعتقد
رأى : مللن . ويللبرأ يعللود وإليه بدأ، منه مخلوق، غير الله، مال- ك النبيين وخاتم

أهللل السللف، جمهللور عللن تكفيرهم ويحكى القرآن، بخلق القائالين الجهمية،
. واليمان العلم

كلما : بأن القائالين كلب، بن عيدسإ نب الله عبد أتباع الكلبية، رأي : من رأويب
السلللما، عليلله جبريللل بلله نللزل املل وأن الباري، بنفس القائام المعنى هو الله،

وأول ؛ الجهميللة قللول من : هذا ويقول ؛ النفسي المعنى عن عبارة أو حكاية،
وغيللره، : الشللعري، عنلله وأخللذ كلب، : ابللن هللو تقسلليم،لا هللذا قسللم مللن

ول الللله، ديللن فللي وابتللدعوه قالوه، ما كل في ميةالجه ويخالف ؛ كالقلنسي
الللله رسإللول لهدي المخالفة والطرائاق، البدع، نم الصوفية، ابتدعه : ما يرى

، وسإلم عليه الله صلى
. للشرع المخالفة والذأكار، والخلوات، العبادات، في وسإنته،)  526(ص
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ذأللك خالف عالم، بهذوم فقيه، لرأي النبوية، والخبار السنن، : ترك يرى ول
أحللد، وللقلل تترك أن من عنده، وأعظم صدره في : أجل السنة بل باجتهاده،

ًا صلللى الللله رسإللول سإللنة مع لحد رأي : ل العزيز بن عمر قال ؛ كان من كائان
والخبار، بالسنن والمعرفة الهلية وعدما الضرورة، عند نعم وسإلم، عليه الله

ًا، ل التقليد، إلى ريصا والسإتظهار، السإتنباط، وقواعد يعسللر فيمللا بللل مطلق
ة، بله تقلوما بلدليل إل تهلد،مجال قلاله ملا : إيجاب يرى ويخفى. ول ملن الحج

ًا ؛ والسللنة الكتللاب، ويللرى الربعللة، : الئامللة . ويللوالي المقلللدين لغلة خلفلل
عنهللا يقصللر رتبللة، غاية في والفضائال، الفضل، في وأنهم وإمامتهم، ،فضلهم
. أكثر أحمد الماما أقوال إلى وميله ؛ لالمتطاو

والتفسللير، والفقلله، الحديث، أهل من وعلمائاهم، السإلما، أهل : كافة اليويو
السلللف مللن الللدين، أئامة عن النفراد من : المنع ويرى ؛ والعبادة الزهد أهل

أصللل له ليس ما الدين في يحدث فل ؛ مخترع قول أو مبتدع، برأي الماضين،
الكتللاب، بلله نطللق : بمللا ويللؤمن ؛ والثللر العلم أهل أقوال من سيل وما يتبع،

وأمللوالهم، المسلللمين، دماء تحريم من عليه، الوعيد جاءو الخبار، به وصحت
الللله صلى لوالرسإ وأهدره الشرع، أباحه ما إل ذألك من يبيح ول ؛ وأعراضهم

يللسل مللا وقللال وافترى، : كذب فقد ذألك، خلف إليه نسب ومن وسإلم، عليه
. المفترين من أمثاله به وعد ما الله وسإيجزيه علم، به له

على الفريدة، والبحاث المفيدة، التقارير من الله، مهرح وأبدى)  527(ص
أللله ل : أن شللهادة والتوحيللد، الخلص، كلمللة الكتللاب عليلله دل مللا الللله، ّ إل إ

واللهيللة ،ةدالعبللا اسإللتحقاق نفللي من المحقق، المستنير والجماع المصدق،
يللاتكلل المنللافي الكمللال، وجه على سإبحانه، لله ذألك وإثبات الله، سإوى عما

ًا، معناها، : هو هذا وأن وجزئاياته، الشرك، ًا ؛ ومطابقللة وضع زعللم لمللن خلفلل
أنلله أو الخللتراع، علللى بالقللدرة ذألللك، يفسللر كمللن المتكلمين، من ذألك، غير

الللله إذأ المعنللى، لزما هذا إنف ه،عدا من إليه مفتقر سإواه، عما غني سإبحانه
ًا، إل يكون ل الحق، ًا قادر المقصللود المعنى هو هذا، كون ماوأ ؛ سإواه عما غني

. كذلك فليس بالوضع،
هو القدرة،و الربوبية، توحيد تحقيق أن وظنوا هذا، عليهم : خفي متكلمونوال

هذا بل ذلك،ك رالم وليس ؛ التوحيد تحقيق هو فيه، والفناء المقصودة، الغاية
: إفراد ألهيةال توحيد به، واقترن إليه، أضيف إذأا إل السإلما، أصل في يكفي ل

والتوكللل، والنابللة، والتعظيللم، والخضللوع، والحللب، بالعبللادة، تعللالى الللله
؛ وقاعللدته السإلما، أصل هذا رسإوله، طاعةو الله، وطاعة والرجاء، والخوف،
والخلللق، والقللدرة الربوبيللة، : توحيللد هو ا،عنه به عبروا الذي الول، والتوحيد
الكللبر، دليللله وهللو والرادة، العمللل، يللدوح: ت عليلله يبنللي الذي وهو واليجاد،

. العظم وأصله
ًاوكث                                       العمل صرف من على سإبحانه، به يحتج ما ير
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الرحمللن هللو إل إللله ال واحللد إللله : ( وإلهكللم تعللالى قال لغيره،)  528(ص
دعللاه إذأا طرالمضلل يجيللب : ( أمللن وقللال ] اليللات،163) [ البقللرة: الرحيللم
[ النمل اليات، آخر ) إلى الله مع أإله الرض خلفاء ويجعلكم السوء ويكشف

فللي والرض السللموات خلللق الللذي الللله مكللرب : ( إن تعالى ] وقال62-64:
فللي نظللر ] ومللن54: أعللراف[ ال ة) اليلل العللرش علللى اسإللتوى ثم أياما سإتة

. هذا علم السلف، تفاسإير
ًا أن دةهاشلل علللى الللله، رحملله قللرر وقد مللا بيللان - فللي الللله رسإللول محمللد

والقيللاما المتابعلة، تجريلد ملن وتقتضليه، وتسلتدعيه، الشهادة، هذه تستلزمه
وتقللديم والطاعة، والمتابعة، والنصرة، والتوقير، الحب، من النبوية، قبالحقو
حيللث معهللا والوقللوف ؛ وقللول سإللنة كللل علللى وسإلللم عليلله الله ىلص سإنته

وظللاهره، بللاطنه، وفروعلله، الللدين، أصللول في تهت،ان حيث والنتهاء وقفت،
مللن وأن ونبللله، علملله، وتأكد فضله، به ظهر - ما وجزئايه كليه، وجليه، خفية،

. وعقله قصده، فسد فقد الضلل، دعاة من ذألك، ضد عنه نقل
؛ آيات وصاحب غايات، سإباق : أنه يعرف وتقريراته، فاته،نصم على واقفوال
ومنللازعيه، أعللداءه، وأن آثللاره، والفللادة البحللث في كدرت ول غباره، يشق ل

لأهلل بيللن السللائار، : المثللل عليهللم يصللدق وشللانئيه، الفضللل، في وخصومه،
: شعر والدفاتر، المحابر،

 وخصوما له ءاأعد قومالاف سإعيه ينالوا لم إذأ الفتى واحسد
ًا ًادسح لوجهها قلن الحسناء كضرائار)  529(ص  لدميم إنه وبغي

) مسللتقيم صللراط إلللى لتهللدي : ( وإنللك تعللالى قللوله على الله، رحمه لاوق
ًا هلللال جعللله وسإلللم، عليه الله صلى ] فالرسإول52:  [الشورى للنللاس، إماملل

وافق ما فكل له، ةنيمب له، موافقة السنة، عليه أنزل القرآن، عليه أنزل وكما
وقوله ؛ وخيم لوضل : بدعة، فهو خالفه، وما مستقيم، صراط فهو به، جاء ما

وتشللريف تشللريفه، وفيه الله، على الدال ] أي23) [الشورى: الله : (صراط
ًا قلولً، ابتلدع ملن لهأج فما الله، إلى بإضافته شرعه، : تعلالى لقلوله مخالفل

] .31عمران: ) [آل الله يحببكم عونيفاتب الله تحبون كنتم إن ( قل
طاعللة بينفيهللا صللنف، يلللذا التوحيللد، : كتللاب فللي ترجمللة الللله، رحملله وللله

في والمراء، العلماء، أطاع من : " باب قال ؛ وسإلم عليه الله صلى الرسإول
ًا اتخذهم فقد الله، أحل ما تحريم أو الله، حرما ما تحليل " الللله دون مللن أرباب

ًا أن شهادة تحقيق في بحوث وله ؛ يدع:  بحديث واسإتدل الله، رسإول محمد
. تاريخه في ناما،غ بن : حسن الشيخ بعضها بين
الفضللائال، أهللل عللى يخفلى ل مللا والملآثر، المنللاقب، مللن اللله، رحملله ولله

وخصللوما الللدين، أعللداء : تسلللط الكرامة من ،هب الله اختصه ومما ؛ والبصائار
الشللافعي قللال وغيبتلله، لبهتلله، لتعللرضاو مسللبته، علللى المؤمنين، الله عباد

عليلله الللله صلللى الللله رسإول بحاأص بشتم ابتلوا الناس أرى : ما الله رحمه
 إل وسإلم،
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ًا بذلك الله ليزيدهم)  530(ص بعد المة وأفضل ؛ أعمالهم انقطاع عند ثواب
ال بمللا ؛ وسإللفائاهم الجهالة، أهل طعن من : ابتلي، وقد ؛ وعمر بكر، : أبو هاينب
. خفىي

ًلمجم والجماعة، السنة هل عن المقالت، : أهل حكاه الشيخ، عن حكينا وما
ً وأهللل الحللديث أصللحاب عليلله مللا : جملللة الشعري الحسن أبو قال ومفصل

رواه وما الله عند من به جاءوا اوم ورسإله، وكتبه وملئاكته بالله القرار السنة
ًا ذألك من يردون ال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن الثقاب . شيئ

محمللدا وأن ولللد ول ةصللاحب يتخذ لم صمد فرد أحد واحد : إله تعالى الله وأن
وأن فيهللا ريللب ل آتية الساعة وأن حق النار وأن حق الجنة وأن ورسإوه عبده
: ( الرحمللن قللال كمللا عرشه على تعالى الله وأن ؛ القبور في من يبعث الله
]لل 5 : ) [ طه اسإتوى العرش على : ( لمللا قللال كمللا كيللف بل يللدين، له نأو 

: ) [ المائاللدة مبسللوطتان يللداه ل بلل( قللال  ] وكمللا75:  ) [ ص بيللدي خلقت
ًا، للله وأن كيللف بل عينيللن، للله  ] وان64 : تعللالى قللال كمللا ذأكللره، جللل وجهلل

الللله أسإللماء ] وأن27:  ) [ الرحمللن والكللراما الجلل ذأو كبللر وجلله ( ويبقى
. والخوارج المعتزلة، قالت كما الله غير إنها يقال ل تعالى،

ًا، لله : إن رواوأق ) . بعلمه نزله ( أ: قال كما علم
تضع ول أنثى من تحمل : ( وما تعالى قال ] وكما166:  النساء)   [ 531(ص

]لل 11:  ) [ فاطر بعلمه إل نفتلله كمللا ذألللك، ينفللوا ولم والبصر السمع وأثبتوا 
خلقهللم الذي الله أن يروا : ( أولم تعالى قال كما قوةلا لله واثبتوا ؛ المعتزلة

خيللر مللن الرض في يكون ل : انه ] وقالوا15:  تصل) [ ف قوة منهم اشد هو
) ومللا لاقلل كمللا تعالى، الله بمشيئة تكون الشياء وإن الله شاء ما إل شر ول

شلاء املل:  المسللمون قال  ] وكما30:  ) [ النسان الله يشاء أن إل تشاؤون
ًا : أن وقالوا يكن، لم يشأ لم وما كان الله قبللل ًئاشللي يفعل أن يستطيع ل أحد
ًا يفعللل وأن الله علم عن يخرج أن على يقدر أحد يكون أو الله يفعله أن شلليئ

. يفعله ل أنه الله علم
ل العبللاد وأن الللله، يخلقهللا العبللاد أعمللال وأن الللله، إل خللالق ل نللهأ:  رواوأق

ًا يخلقللوا أن نويقللدر وخللذل لطللاعته المللؤمنين وفللق تعللالى الللله وأن شلليئ
بالكافرين يلطف ولم وهداهم وأصلحهم بالمؤمنين لطفو بمعصيته الكافرين

مهتللدين الكانو هداهم ولو صالحين لكانوا أصلحهم ولو هداهم ول أصلحهم ول
منينمللؤ يكونللوا حللتى بهللم ويلطللف الكللافرين يصلللح أن يقدر تعالى الله وان

قلللوبهم علللى وطبللع وأضلللهم، وخذلهم علم كما كافرين يكونوا أن أراد ولكنه
. وقدره الله بقضاء والشر خيرال وأن
يملكون ل انهم ويؤمنون ومره حلوه وشره خير وقدره الله : بقضاء منونويؤ

 ما إل ضرا ول انفع لنفسهم
إللى الحاجة ونتبثوي الله، إلى أمرهم ويلجئون قال كما الله اءش)  532ص(

غيللر لللهال كلما : إن ويقولللون حللال كللل فللي الللله والفقللر وقت كل في الله،
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مبتللدع فهللو بللالوقوف أو بللاللفظ قال من واللفظ الوقف في والكلما مخلوق
الللله إن ويقولللون مخلللوق غير يقال ول مخلوق بالقرآن اللفظ يقال ل عندهم
ول المؤمنللون، يراه البدر ليلة رالقم يرى كما القيامة، يوما البصار يرى تعالى
ربهللم عللن إنهللم : ( كل عللالىت قللال محجوبللون الله عن لنهم الكافرون، يراه

سإللبحانه الللله : سإللأل موسإللى  ] وإن15:  ) [ المطففيللن لمحجوبللون يومئللذ
يللراه ل انلله بللذلك فاعلمه دكا فجعله للجبل، تجلى الله وإن الدنيا، في الرؤية

. الخرة في يراه بل الدنيا في
أشللبه اوملل والسللرقة الزنا كنحو يرتكبه بذنب القبلة أهل من أحدا يكفروا ولم
الكبللائار ارتكبللوا وان مؤمنللون اليمللان مللن معهللم بمللا وهللم الكبللائار من ذألك

وشللره، خيره وبالقدر ورسإله وكتبه هتوملئاك بالله اليمان هو عندهم واليمان
ليخطئهللم يكللن لللم أصابهم وما مهبليصي يكن لم أخطأهم ما وان ومره، حلوه

ألله ل أن يشهد أن هو والسإلما ه ّ إل إ ه جلاء املل عللى الل والسإللما الحلديث ب
. القلوب مقلب الله بان ويقرون اليمان غير عندهم

مللن الكبللائار لهللل وأنهللا وسإلم يهلع الله صلى الله رسإول : بشفاعة رونويق
 الله من ةبسإاوالمح حق، الحوض وأن القبر، وبعذاب أمته،
عملو قول اليمان بأن ويقرون الله يدي بين والوقوف حق للعباد)  533(ص
تعللالى الللله : أسإماء ويقولون مخلوق غير ول مخلوق يقولون ول وينقص يزيد
لحللد بالجنة يحكمون ول بالنار بائاركال أهل من أحد على يشهدون ول الله هي
الله إلى : أمرهم ويقولون شاء ثيح نزلهم هو الله يكون حتى الموحدين من
مللن قومللا يخللرج الللله ن: بللا ويؤمنللون لهللم غفللر شللاء وان عللذبهم شللاء إن

عليلله الللله صلللى الله رسإول عن الروايات جاءت ما على النار من الموحدين
. وسإلم

فيمللا والمنللاظرة القللدر فللي والخصومة الدين في مراءلوا : الجدل كرونوين
الصللحيحة للروايات بالتسليم دينهم من فيه ازعوننتيو الجدل أهل فيه يتناظر

ً الثقات هاوار التي الثار، به جاءت ولما إلللى ذألللك، ينتهي حتى عدل عن عدل
،ذألللك لن ؟ ولللم : ول ؟ : كيللف يقولون ول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ولم بالخير وأمر عنه، نهى بل بالشرك يأمر لم تعالى الله : إن ويقولون بدعة
ًا كان وإن بالشرك يرض . له مريد

وسإلللم عليه الله صلى نبيه ةحبلص الله اختارهم الذين السلف : حق رفونويع
ويقللدمون وكبيرهم، صغيرهم بينهم شجر عما ويمسكون بفضائالهم، ويأخذون

ًا ثللم عثمللان مثلل عمللر ثم ؛ بكر : أبا : انهللم . ويقللرون عنهللم الللله رضللي عليلل
: ويصللدقون نبيهم بعد كلهم الناس أفضل وأنهم نويالمهد الراشدون الخلفاء

 : " أن وسإلم عليه الله صلى لهال رسإول عن جاءت التي بالحاديث،
كمللا ......" ؟ مستغفر من هل فيقول الدنيا سإماء إلى ينزل الله)  534(ص
بالكتللاب ويأخللذون وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإول عن ثالحدي في جاء

) والرسإول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن ( : ىتعال قال كما والسنة،
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فللي يبتللدع ل وأن الللدين، أئامللة مللن سإلف من اعتب: أ  ] ويرون59:  [ النساء
قللال اكم القيامة، يوما يجيء تعالى الله : أن ويقرون الله به يأذأن لم ما الدين
ًا والملك ربك : ( وجاء تعالى ًا صف مللن أبأْقللري الله  ] وأن22:  ) [ الفجر صف
]16) [ق:  الوريللد حبل من إليه أقرب ( ونحن تعالى قال كما شاء كيف خلقه

ويثبتللون فللاجر، أو بللر، إمللاما، كللل خلللف والجماعللة، الجمعللة، العيللد، يرون،و
ّنة، الخفين على المسح . فرسوال الحضر، في ويرونه سإ

ملسإللو عليلله الله صلى نبيه الله بعث منذ للمشركين، الجهاد : فرض بتونويث
المسلللمين لئامللة الللدعاء : يللرون ذألللك وبعللد ؛ الدجال تقاتل عصابة آخر إلى

: ويصللدقون ؛ الفتنللة فللي يقللاتلون ول بالسلليف، عليهللم يخللرج ول ح،لبالصلل
؛ ونكيلر : بمنكلر، ويؤمنلون ؛ يقتلله مريلم ابلن عيسلى وأن اللدجال، بخلروج

والصللدقة ين،مسلللمال من للموتى الدعاء وأن ؛ المناما في والرؤيا والمعراج،
نوأ سإللحرة، الللدنيا فللي : بللأن ويصللدقون ؛ إليهللم تصللل مللوتهم، بعللد عنهللم

ٍءد من يعلمان : ( وما تعالى قال كما كافر، الساحر، نحللن إنمللا يقللول حللتى أحلل
أة . الدنيا في موجود كائان حر،سال ] وأن102: ) [البقرة تكفر فل فتن
مللؤمنهم، بلللة،قلا أهللل مللن مللات مللن كل على : الصلة ويرون)  535(ص

بللأجله، تما مات، من وأن ؛ مخلوقتان والنار، الجنة، : أن ويقرون وفاجرهم،
حللً، عبللاده، يرزقهللا الللله، قبل من الرزاق وأن بأجله، قتل قتل، من وكذلك
ًا أو كانت، ّطيه ويشككه، للنسان، : يوسإوس انطالشي وأن ؛ حرام وأن ؛ ويخ

تنسللخ ل السنة، وأن ؛ عليهم تظهر بآيات للها يخصهم أن يجوز قد الصالحين،
مللا بهللم فعللل شاء وإن عذبهم، شاء إن ،الله إلى أمرهم الطفال وأن اليات،

المللور وأن يكون، ذألك أن وكتب عاملون، العباد ما عالم تعالى الله وأن أراد،
. الله ديب

عنلله، للللها ىنه عما والنتهاء الله، بأمر والخذ الله، حكم على : الصبر ونوير
فللي تعللالى الللله بعبللادة ويللدينون للمسلللمين، والنصلليحة العمللل، وإخلص

الللزور وقللول والزنللا، الكبللائار، واجتناب المسلمين، لئامة والنصيحة ابدين،لعا
كللل : مجانبة ويرون والعجب، س،االن على والزراء والكبر والفخر والمعصية

ٍءة، إلى داع مللع الفقه، في والنظر الثار، تابةوك القرآن، بقراءة والتشاغل بدع
بلله، يللأمرون مللا جملللةو ؛ والمشللرب المأكللل، وحسللن والسإتكانة، التواضع،

. انتهى نذهب، وإليه : نقول، قولهم من ذأكرنا ما وبكل ؛ ويرونه ويستعملونه،
وأحببللت : التأسإلليس، فللي اللطيللف، : عبللد شلليخنا كللرهذأ البحث، هذا ضوبع

 حقيقة سانلل لينكشف مظانه، من إبرازه
الللوهم، عنهللم ويللزول الوهلاب، عبللد بللن محمللد الشلليخ عليه ما)  536(ص
المرسإلللين، أشللرف علللى  اللله وصلي الوكيل، ونعم الله وحسبنا ؛ الشكوال

. أجمعين وصحبه وأله محمد
:  لىاتع الله رحمه أيضا، وله

 الرحيم الرحمن الله بسم
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الللله وفقه أحمد بن الله دبع المكرما المحب إلى الرحمن عبد بن اسإحاق من
هللذه المللوجب ؛ كذأللل وغيللر وبركاته الله ورحمة عليكم سإلما الحمد للطريق
أوصلليك فالللذي ضللالتك الحق أن وأتيقن بك الظن وحسن : النصيحة المكاتبة

أيهللا : ( يا تعالى قال عليك أشكل فيما ذألك دماقوت ورسإوله الله تطيع : أن به
فللي تنللازعتم فإن منك أمرال يوأول الرسإول اطيعووأ الله أطيعوا آمنوا الذين
ّدوه شيء خيللر ذألللك الخللر واليللوما بالله تؤمنون تمكن إن ورسإوله الله إلى فر

إلللى الللرد هللو الله، إلى الرد المفسرين  ] قال59:  ) [ النساء تأويل أحسنو
. سإنته إلى الرد رسإول إلى والرد ابه،تك

فللي مللن أكثر تطع : ( وإن تعالى هللا قول في غيره، طاعة عن الله نهى وقد
) يخرصللون إل هللم وإن نالظلل إل يتبعللون إن الللله سإللبيل عللن يضلوك الرض

بهذا الظن فما الناس أكثر أتباع من نبيه يحذر الله كان  ] فإذأا116:  [ النعاما
ًا السإلما : " بدأ المصدوق الصادق قال وقد ؟ وأهله الزمن  غريب

أب " وأي بدأ امك غريبا وسإيعود)  537(ص . الغتراب هذا من أعظم اغترا
أط ؤمنونلمفا الله، رحمه : التحفة صاحب قال ورسإللله الللله أنبيللاء فللي : وسإ

أحبللارهم ( اتخللذوا فللل النصللارى، غلللت كمللا فيهللم يغلوا لم الصالحين وعباده
ًا ليعبللدوا إل أمللروا ومللا مريللم ابللن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم إلهلل

جفللت كما جفوا  ] ول31: ) [ التوبة يشركون عما سإبحانه هو إل إله ال ًواحدا
مللن بالقسط يأمرون الذين ويقتلون حق بغير النبيين : ( يقتلون انوافك اليهود
: وسإلللم عليلله الللله صلللى هالل برسإول آمنوا  ] بل21:  عمران ) [ آل الناس

 ] ولللم157:  رافالعلل) [  معلله انللزل الذي النور واتبعوا ونصروه ( وعزروه
الكتلاب اللله ؤتيهيل أن لبشلر كلان : ( ملا تعالى قال كما أربابا، النبياء يتخذوا

ًا كونوا للناس يقول ثم والنبوة والحكم كونللوا ولكللن الللله دون مللن لللي عبللاد
تتخللذوا أن يلأمركم ول تدرسإللون، كنتلم وبمللا الكتلاب تعلمون كنتم بما ربابين

: عمللران ) [ أل مسلللمون أنتم إذأ بعد بالكفر مركمأيا أربابا والنبيين الملئاكة
79- أن بله أمرتنلي ملا إل لهلم قللت : ( ملا اماسلال عليه عيسى  ] وقال80 

ًا عليهم وكنت وربكم ربي الله اعبدوا ) فيهلم دملت ملا فيهلم دملت ملا شهيد
 ] .117:  مائادةل[ ا

أنلله حتى متهأ هويعلم التوحيد، يحقق وسإلم عليه الله صلى النبي : وكان قال
الللله شللاء ل! بلل ندا لله : " أجعلتني وقال وشئت، الله، شاء : ما رجل له قال

شللاء : مللا قولللوا ولكللن محمللد، وشاء الله، شاء ما تقولوا :" ل " وقال وحده
محمد" شاء ثم الله،
ًا، كللان : " مللن وقال الله، بغير الحلف عن ىهون)  538(ص فليحلللف حالفلل

:" ل " وقللال أشللرك فقللد الللله، بغيللر حلللف : " من لاقو"  ليصمت أو بالله،
الللله، : عبللد فقولللوا عبللد، أنللا إنمللا مريللم، نابلل النصارى أطرت كما تطروني
بمخلللوق، يحلللف أن لحللد ليللس أنلله علللى العلمللاء، : اتفللق " ولهذا ورسإوله

. ونحوها بة،عكالك
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تهوملل مللرض فللي فقال مساجد، القبور اتخاذأ عن وسإلم عليه الله صلى ىونه
،وافعللل مللا " يحللذر مساجد أنبيائاهم قبور اتخذوا والنصارى، اليهود الله :" لعن
ًا يتخللذ أن حشللي ولكللن قبره، لبرز ذألك : ولول عائاشة قالت وقللال ؛ مسللجد
أل مسللاجد القبور يتخذون نوااك قبلكم، كان من : " إن بخمس يموت أن قبل
قللبرى تجعللل ل ( اللهم الوق ،ذألك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فل
ًا ًا، ) قبري تتخذوا ( ل ) وقال يعبد وثن " تبلغنللي صلتكم فإن علي، اوصلو عيد

تشللرع ول القبللور، علللى المسللاجد بناء يجوز ل أنه على العلماء، : اتفق ولهذا
. انتهى باطلة، عندها : الصلة ويقولون ؛ اهعند الصلة

أعظللم نفسك، في الغير قول يكون فل ،قالمصدو الصادق : كلما علمت فقد
أطريللت شلليء : لي الللله القلل إذأا القيامللة، يللوما حجتللك فمللا نبيك، كلما من

قللوله خلف الشللعار فللي سإللمعت أتقللول ؟ أنزلتلله مللا فوق ورفعته رسإولي،
ّد ؟ نبيك كلما يبلغني : لم تقول أما فاتبعتها ًا، للسؤال أع رضللي عمر قال جواب

 ومن الرسإول، عن تسألن: ل بهخط بعض في عنه، الله
يسأل : كلمتان آثارال بعض وفي ؛ قال قد وما به، جاء وما أرسإله،)  539(ص

".  المرسإلين أجبتم وماذأا ؟ تعبدون كنتم : " ماذأا والخرون الولون عنهما
وهللو الناس، من صدر وقول، فعل، كل في العادل، لسويا : الميزان فيكويك

ً عمل نم: "  وسإلم عليه الله صلى قوله رد" وهللذا فهو أمرنا عليه ليس عمل
أصلوله وتفهلم مطلاويه، فلي ملا تأمل منف الدين، أصول من : أصل الحديث
فللإذأا ؛ رسإللوله ول الللله، يشللرعها لم عبادات، من كثير من اسإتوحش ومبانيه،

صلاحبه، على مردود فهو وسإلم عليه الله صلى أمره عليه ليس ملع كل كان
أخللبر وقللد ؛ المبتللدعات هذه إنكار في أجازف لم : أني لك ينتب ،الله يقبله ل

يلللونهم الذين ثم قرني، القرون : " خير وسإلم عليه الله لىص بقوله تقع، أنها
" أفتظللن رونميللؤ ل ما بفعلون خلوف بعدهم من تخلف ثم يلونهم، الذين ثم

الصللادق كلما أن تظللن أما ؟ الزمللان هللذه منلله وسإلللمت فبللان كللان أنلله
للكتللاب وفللق مللن إل المحدثات من يسلم ول ؟ مصادقة يوجد ل صدوزق،الم

. وزان عنده حسن لما الميزان اهمجعل السنة
بهللم الظللن حسللّن ومللن بمعصومين، وليسوا الخطأ، عليهم : يجرى علماءوال
القبللور علللى السللرج ايقللاد إلى انظر ؛ هلك والسنة الكتاب في نظر دون من

وكتبوا العلماء بعض واسإتحسنه الوقاف، له صرفت دقو وطم، عم قد ؛ اليوما
 قد وسإلم عليه الله صلى والرسإول ور،قبال تجصيص وكذلك أوقافه، على
عليهللا والمتخللذين القبور، زائارات ولعن القبور، جصص من لعن)  540(ص

هذا ؟ به يعتد الجماع هذا أتظن بلعنهم : تنادي السنة هذه السرجو المساجد،
. الفترة زمن في القبور، عبادة على الناس عامكإج والله
قبلكللم كللان مللن سإللنن " لتتبعن وسإلم يهعل الله صلى : قوله قلنا لما هدويش
أملله يللأت مللن فيهللم كللان لللو : " حللتى طرقه بعض " وفى بالقذة القذة حذو

فللي وسإلللم عليلله الللله صلللى قللوله " وفللي ذألللك يفعل من فيكم نلكا علنية
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" إيمللاء مسللاجد القبللور يتخللذون كانوا قبلكم، كان نم " إن المتقدما الحديث
. المعنى هذا إلى
هللذه فللي العلم كتمان وسإيقع العلم كتموا إسإرائايل بني علماء ن أ: أخبر وقد

وأتباعه المأمون لكان ،ًدليل المور بعض في العلماء مساعدة كان ولو ، المة
صللنفوا لنهللم ينبيصللم لغيرهللم ليللس ما العلم من لهم الذين وقته علماء من
وقلئاللل أحمد اماالم إل الحق على يكن ولم إليها الناس ودعوا المصنفات فيها
العظللم السللواد أن أتظللن مسللتخفين خللائافين السللنة أهللل مللن النللاس مللن

نصللر بن ومحمد أحمد والماما والله، ،العظم : السواد بل ؟ ذألك في الكثيرة
. وافقهما ومن الخزاعي،

: " وسإلللم عليه الله صلى قوله ظاهر ،بعموما وقتهم في ،لمستد اسإتدل ولو
قال قلوا، وإن الحق، أهل العظم السواد لن لكله"  العظم بالسواد عليكم
 على أمتي من طائافة تزال :"ل وسإلم عليه الله صلى
يللوما إلللى خالفهم، من ول خذلهم، من يضرهم ل هرين،اظ الحق)  541(ص

لكللثرة بالباطللل تعللتز : ل الللله رحملله عيللاض، نبلل : الفضلليل " قللال القيامللة
. السالكين ةلقل الحق من تستوحش ول الهالكين،

الللله سإللؤال مسللألة فللي النللاس كلما الللله - سإلللمك عرفت فقد هذا تقرر إذأا
ل : إنللا نفتقللده الللذي بأن فيها، ذأكرتك قدو به الله على والقساما ، بالمخلوق

لف عنها نهى يعة،نش بدعة : هي نقول بل أحدا بها نكفر ماللك قلال وقلد الس
الللله صلللى وقوله أولها، أصلح ما اإل المة هذه آخر يصلح : لن عنه الله رضي
الشللرك من هذا يكن لم " وان يريبك ل ما إلى يريبك ل ما : " دع وسإلم عليه
. العتماد من شيء صاحبه بقلب يقوما أن لبد إليه، لهيوسإ فهو
ً فيها للمخالف حجة ل يتلا وهى مسألة، بقي نولك الخطاب إسإناد وهى أصل
او رغبللة علللى يشللتمل كللان إذأا النللداء بيللاء ورالم من شيء في الله غير إلى

الللله صلللى الللله رسإول قال شرك الله لغير صرفه الذي الدعاء هو فهذا رهبة
: ) [ الرعد الحق دعوة : ( له تعالى " وقال العبادة مخ : " الدعاء وسإلم يهلع

]لل 14 ) المعللذبين مللن فتكللون آخللر إلهللا الللله مللع تللدعو : ( فل تعالى القو 
]لل 213:  ء[ الشعرا إن لكللم اسإللتجب ادعللوني ربكللم : ( وقللال تعالى وقال 

)  60:  ) [ غافر داخرين جهنم سإيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين
 عين ذأكرنا، لما المتضمن النداء أن : على الدليل ومن
مسللني أنللي ربلله نادى إذأ : ( وأيوب تعالى قوله شك، بل ،ءالدعا)  542(ص

: ( [ النبيللاء ضللر مللن به ما وكشفنا له فاسإتجبنا ن،الراحمي أرحم وأنت الضر
: ( ذأكللر ل ] وقللا38:  عمران ) [ آل ربه ذأكريا دعا : ( هنالك  ] وقال83-84

ًء ربه نادى إذأ زكريا عبده ربك رحمة ًا ندا بللدعائاك ناك م: ( ول قوله ) إلى خفي
دعللاء اليللات هللذه فللي المتقللدما النللداء  ] فسللمى4-2:  [ مريللم شللقيا رب

الللله مللع يدع : ( ومن تعالى قال عنه، محيد ل وهذا عبادة لنه ممنوع دعاءالو
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) الكللافرين يفلللح ل إنلله ربلله دنللع حسللابه فإنمللا بلله للله برهللان ل آخللر إلهللا
] .117:  [المؤمنون

كلان وان النلزاع محلل هو فليس ورهبة، رغبة، من يلالخا المجرد النداء اوأم
الللله نللداء مثللل بلله زكريللا نللداء كللان وما به وبغالطون به يروجون الشبه أهل

ًا وقربناه اليمن الطور جانب من : ( وناديناه قوله في لموسإى ) [ مريللم نجي
رسإول : يا وقولي وسإلم عليه الله صلى الرسإول ندائاي : إن قال ومن] 52: 
فقللد : اخللرج، فلن يللا ،أو اقبللل فلن : يللا قللولي حكم حكمه مجرد ليخا هالل

والرغبلة، : الرهبللة، دعلاء لن اللدعاء، حقيقلة فهللو كللذلك كللني لم فإذأا كذب
تعالى الله قال مقطوع، عنه وبالنهي ممنوع،

) راغبللون الللله إلللى إنللا ورسإللوله فضله من الله سإيؤتينا الله حسبنا الوا( وق 
) اليللة ويتقلله الللله ويخشللى ورسإللوله الللله يطع ( ومن قال] و 59: [ التوبة
 وجعل والتقوى الخشية دون للرسإول، عةطاال ] فجعل52:  [ النور

العبللادة أنواع من لنهما الرسإول دون تعالى له والرغبة الحسب)  543(ص
: وقال عليه يقدر لنه الرسإول إلى اليتاء وجعل شرك سإبحانه لغير اموصرفه
فل بضللر الللله يمسسللك : ( وإن  ] وقللال8:  ) [ الشللرح فارغب كبر ( والى
 ] 107: ) [ يونس لفضله راد فل بخير يردك نوا هو إل له كاشف

نملل وهللذا بالسإللتثناء لنفسله وأثبتلله النافية بل أحد كل عن الضر كشف ىفنف
أله : ( ل قوله في كما النفي أعظم بهللا ىفن ] فإنه35:  ) [ الصافات الله ّ إل إ
جميللع خرجللت كمللا سإللواه مللن كللل دون للله اللوهيللة واثبللت اللهللة جميللع

الله صلى قوله بين الفرق عرفت كما الندائاين بين الفرق اعرفف المخلوقات
: ( فاسإللتغاثه قللولهو"  بللالله يسللتغاث وإنمللا بي يستغاث ل " انه وسإلم عليه
لللديه صلليرب ل  ] ومللن15:  ) [ القصص عدوه من الذي على شيعته من الذي
ندلسلبا اتصلت التي القرآن، تفاسإير تأمل ومن السنة يخالف القرآن أن يظن
الطللبري، جرير ابن وتفسير البغوي، وتفسير : الثعلبي، كتفسير الصحابة إلى

. القرآن مقاصد عرف
ًا المعنى يزيد اومم خللرج طلحلة أبي أن بسنده الدنيا أبي ابن رواه : ما إيضاح
فوجده أتاه مال من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لأسي أن يريد داره من

" فقللال الللله يعفلله يسللتعف ومن الله يغنيه غنيست " ومن يقول وهو يخطب
يسأله ولم " فرجع مني : " حتى قال ؟ الله رسإول يا منك حتى صوته، بأعلى

ًاش  من كنت أن لبثت، : فما طلحة أبو قال ؛ يئ
الللله صلللى للنبي المقدورة المور في هذا ًامال المدينة أهل اكثر)  544(ص
الذرائاع وسإد الدين، قواعد لتشييد ثبع وسإلم عليه الله صلى لنه وسإلم عليه

. العالمين رب إل عليه يقدر ل ما المخلوقين سإؤال إلى المفضية
ذأكللر عن أعرض ممن يجعلنا ل وأن للسإلما صدورنا يشرح أن:  المرجو لهوال
ًا أمره ناكو هواه واتبع ربه يريللك أن الجابللة أوقللات فللي ربللك فاسإللأل فرطلل
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ًا الحق ً الباطللل يللكيرو اتبللاعه ويرزقللك حق يجعللله ول اجتنللابه ويزقللك بللاطل
ًا وسإلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى والسلما فتضل عليك ملتبس

فللي الرسإول حياة كيفية عن حسن بن الرحمن عبد بن : إسإحاق شيخلا سإئل
. ؟فأجاب الله عند أعلى أما ؟ الشهداء اةيحك هي وهل ؟ قبره
القيللم، : ابلن اللدين شلمس الحجلة ،فظالحللا قللال التوفيق، : وبالله وابالج

قبره في حي وسإلم عليه الله صلى أنه صحح حديث يرد لم تعالى، الله رحمه
وسإلللم عليه الله صلى محمد وأفضلهم خاتمهم، سإيما ل النبياء نأ نقطع لكن

: انهللم الشللهداء عللن وبحمللده، سإللبحانه قللال وقللد لشللهداءا نم مرتبة أعلى
تحسللبن ( ول تعللالى قللال بللذلك، أولللى النبيللاء) ف يرزقللون ربهم عند ( أحياء
ًا الله سإبيل في قتلوا الذين : عمللران ) [ آل يرزقون ربهم عند أحياء بل أموات
مللوتال ذأائاقة نفس : ( كل تعال قوله في داخلون فالشهداء ذألك  ] ومع169

] 185:  عمران آل) [
للشهداء انهبحسإ ] فاثبت30:  ) [ الزمر ميتون وإنهم ميت إنك) ( 545(ص
ًا ًا عنهلم ونفلى المشلاهد الملوت وهلو كالنبياء العموما في بدخولهم موت موتل

الجسللد الروح فراق هو المثبت فالموت فى،نالم الموت غير المثبت فالموت
والبللدن الللروح مللن بالجملللة ةايللحال : زوال والمنفللى محسللوس مشاهد وهو

حيللاتهم أن علللى تنللبيه يلله) ف أحيللاء : ( بل سإبحانه قوله على البيضاوي وقال
يللدرك ل أمللر هللي وإنما الحيوانات من به يحس ما بجنس ول بالجسد، ليست
. هىتان بالوحي، بل بالعقل

علللى رده فللي الللله رحملله بطين أبو الرحمن عبد بن الله، : عبد الشيخ لوقا
وسإلللم عليه الله صلى النبي : أن ادعى من دعوى بطلن على ويدل عراقيلا

صلللى عنلله داود أبو رواه ما الرض، وجه على كان لما كحياته، ،رهقب في حي
أرد حللتى روحللي، علللي الله رد إل علي يسلم مسلم من " ما وسإلم عليه الله
هللي وإنمللا دنه،ب في ليست الشريفة، روحه أن على يدل " فهذا السلما عليه
لحللس،ا يللدركه ل بحقيقتلله، أعلم والله بالجسد، اتصال ولها عليين، أعلى في
. العقل ول
ًا ذألك سولي الللله صلللى أنه عنه، تقدما لحديث وسإلم، عليه الله صلى به خاص

الللدنيا، فللي يعرفلله كللان أخيلله، بقللبر يمللر مسلللم مللن : " ما قال وسإلم عليه
صللحيح " وفللي السلللما عليلله يللرد حللتى ،هحللور عليه الله رد إل عليه، فيسلم
 حواصل في شهداءال أرواح " إن وسإلم عليه الله صلى عنه مسلم

إلللى تللأوي ثم شاءت، حيث الجنة رياض في تسرح خضر، طير)   546(ص
فللي أنهللم سإللبحانه اللله أخللبر وقللد.  " الحللديث العللرش تحللت معلقة قناديل
الللتي الموتللة : أمللا الصللديق ركب أبو ) وقال يرزقون ربهم عند ( أحياء البرزخأ
: القللاطع الدليل قاما وقد ؛موتتين عليك الله يجمع ولن فقدمتها، عليك، كتبت

ًا، أحد يبقى ل الصور، في النفخة عند أنه لكان يزعمون، كما المر كان فلو حي
. موتتين عليه معجي قد الله
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فللإن الجمعللة، ماوي الصلة من علي : " أكثروا وسإلم عليه الله صلى قال اولم
- تليللب - يعني أرمت وقد عليك، تعرض : كيف " قالوا علي معروضة صلتكم

: أنللا لهللم يقللل " ولم النبياء أجساد تأكل أن الرض على حرما الله :" إن قال
رحملله كلملله انتهللى عليلله، وسإلمه للها صلوات الن، كحياتي قبري، في حي
. الله
ًا لوقا يقال أن يجوز أنه عنا، غيبوا أن إل سيل:  قال من قول : ومقتضى أيض
. انتهى عنا، بينغيم لكونهم أموات، إنهم الملئاكة، في
ًا القيم، ابن لوقا أن علللى يللدل فل وخطابهم، القبور، على السلما : وأما أيض

الللذي آدما، ولللد سإلليد فهذا القبور، أفنية على وأنها نة،جال في ليست أرواحهم
عليلله يسلللم وسإلم، عليه الله صلى العلى الرفيق عم عليين، أعلى في روحه

: أن عنلله الله رضي عمر ابن وافق وقد ؛ هليع المسلم سإلما ويرد قبره، عند
 أرواح
ىعللل يسلللم كما قبورهم، عند عليهم ويسلم الجنة، في الشهداء)  547(ص

الصللحابة كان وكما عليهم، نسلم أن وسإلم عليه الله صلى علمنا كما غيرهم،
فللي أرواحهللم : أن ثبللت وقللد ؛ أحللد شللهداء علللى يسلمون عنهم، للها يرض

في الرواح كون عن عطنك، يضيق ول ؛ تقدما كما اءت،ش حيث تسرح الجنة،
عنللد هللايعل المسلم سإلما وتسمع شاءت، حيث الجنة في تسرح العلى، المل

. دنالب شأن غير آخر، شأن وللروح السلما، عليه ترد حتى وتدنوا ؛ قبرها
جنللاح، سإللتمائاه وله وسإلم عليه الله صلى النبي رآه السلما، عليه جبريل اوهذ

صلللى النللبي مللن وكللان والمغرب، المشرق بين ما بهما سإد قد جناحان، انهم
: يتسللع أظنللك ومللا ؛ يهذفخلل علللى ويديه، ركبتيه، وضع حتى وسإلم، عليه الله

مسللتقره، هللو ثيللح السللماوات، فوق العلى، المل في حينئذ كان أنه عطنك
للله ا،هللذب التصللديق فللإن الللدنو، هللذا وسإلللم عليه الله صلى النبي من دنا وقد

أن أضلليق فهللو لهللذا، عطنلله يتسع لم ومن لمعرفته، وأهلت له، خلقت قلوب
سإللماواته فللوق وهو ليلة، كل الدنيا ءاسإم إلى اللهي، : بالنزول لليمان يتسع
. عنه وعفا الله، حمهر ن،الدي شمس الشيخ كلما انتهى ؛ عرشه على
حيللاة علللى كلماال : وأمللا اللله رحملله معمللر، بن ناصر بن : حمد الشيخ لوقا

وأئامتهللا، ، المة سإلف اعتقاد ذألك، في فاعتقادنا وسإلم، عليه الله صلى النبي
عنلله وزالللت ودفللن، قبللض وسإلللم عليلله الللله صلللى ه: أن وهي ؛ السإوة وهم

، عنه الله رضي لصديقا ربك أبو قال كما الدنيوية، الحياة
ًا : طبت قال قبله، حين)  548(ص ًا حي فهللو الللبرزخأ، حياة اوأم .. الخ، وميت
إليلله لرفعللوا دنيويللة، حياة حيا كان فلو الشهداء، وكذلك البرزخية، الحياة حي

التوسإللل إلللى عدلوا ولما أجمعين، عليهم الله رضوان هم،نبي جرى فيما المر،
. محمد على الله وصلى ؛ الجواب تم هبو ؛ انتهى العباس بدعاء
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ًا نحس بن الرحمن، عبد بن : إسإحاق الشيخ لوسإئ - عمللا الللله - رحمهم أيض
ورآه قللبره، في يصلي وهو موسإى، رأى وسإلم عليه الله صلى النبي : أن ورد

. النبياء وكذلك السماء، في ورآه بالبيت، يطوف
مجللال ل إذأ ؛ بهللا ويللؤمن اءت،جلل اكم تمر وأشباهها، ، الحاديث : هذه ابفأج

؛ هلللك مللن جملللة فللي كهل الباب، هذا نفسه على فتح ومن ذألك، في للعقل
: السإللتواء فقللال السإللتواء، عللن رجللل سإللأله لمللا أنس، بن مالك غضب وقد

سإلوء، رجلل إل أراك : وملا قلال ثلم كلمه، رآخ إلى مجهول، والكيف معلوما،
. السلف عادة هذه ؛ بإخراجه فأمر
وصللنف الزنادقللة، بعللض فيهللا : خللاض فيهللا البحث مر التي ، الحاديث هفهذ

ًا اللتي الحيلاة، هللذه حيللا كلان مللن أن فلي حلل وما وجادل، عليها، هبنا مصنف
الحيللاة بيللن لجاهل،ا هذا عند فرق ل إذأ ينادى، أن فينبغي القرآن، في أطلقت

ولللم الللرزق، هللذا أمرو الصلة، هذه أمر عليه اشتبه لنه والبرزخية، الحسية،
 البرزخأ، أهل أن في خلف، ل أنه يعلم
مللن ليللس هللو ممللا به، يلتذون ما الخرة، نعيم نم عليهم يجري)  549(ص

. التكليف عمل
رواه الللذي ،موسإللل عليلله الللله صلللى الله رسإول نص نعارض : أن الله اذأومع

؛ عللاما ثيدوالحلل " الللخ، ثلث مللن إل عمله انقطع آدما ابن مات : " إذأا مسلم
؛ همحللال فللي مقرر هو كما يعم، المفرد لن آدما، بني : جنس به المقصود لن
الللله صلى كان لو إذأ ؟ ثان حكم وله ثان، طور البرزخأ : أن المسكين يعلم ألم

بعللض زعللم كمللا والفاضللل، لوليللاء،ا يلقللي أنلله المثابللة، بهللذه وسإلللم عليه
عليهم الله رضوان الصحابة عتراجي ولم بعده، الجتهاد حكم لبطل المصنفين،

. هذا زمننا إلى نزاعهم فيها طال مسائال، بعده
قللدس تيميللة، ابللن كلما لللك أنقل أن فلبد وتأملتها، الشارة، هذه تحققت إذأا

. السؤال أحاديث في روحه، الله
منللاما، رؤيا كان فهذا الطواف، في موسإى رؤيا : أما الله رحمه يةمتي ابن قال
ًا، جاء كذلك معراج،لا ليلة يكن لم ًا، المسيح رأى كما مفسر الدجال ورأى أيض

آدما رأى لمللا السللماء، فللي المعللراج ليلة النبياء من غيره ؤيةور : رؤيته، ؛أما
فللي مصللورة، هللمحأروا : رأى ؛فهللذا وعيسللى يحيى، ورأى الدنيا السماء في

فونلةالمد الجسللاد نفلس : رأى لعلله النلاس، بعض قال وقد ؛ أبدانهم صورة
بروحلله السللماء إلللى صللعد عيسللى لكللن بشلليء، : ليللس وهللذا ؛ القبللور في

. إدريس لككذو وجسده،
ًا، السللماء في ورآه قبره، في يصلي موسإى رأى كونه وأما)  550(ص أيضلل

فللي الملئاكللة، امللر جنللس مللن الرواح، أمللر فللإن بينهمللا، منافللاة : ل فهذان
: بسلطت وقلد ؛ كالبلدن تسيل كالمللك، وتهبلط، : تصلعد، الواحدة اللحظة
ذألك، في والثار اديثأحال وذأكرت البدان، مفارقة بعد الرواح أمر في الكلما

. ملخصه هذا بما
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الجنللة أهللل يتنعللم كمللا بهللا، ويسللتمتع الميللت، بهللا يتنعللم : مما الصلة هوهذ
فهللذا الللدنيا، فللي النفللس النللاس يلهم كما التسبيح، يلهمون فإنهم ؛ تسبيحلبا

العمللل، هللذا نفس بل منفصل، ثواب به يطلب الذي التكليف، عمل نم ليس
. كلمه انتهى به، وتلتذ النفس، به تتنعم يالذ النعيم من هو
القبلور، فلي اللتي أبلدانهم، صلور فلي صلورت أرواحهم : أن كلمه من مفعل

. أعلم والله الشكال، وزال النصوص، فاجتمعت
. ... الخ البحر في رذي بأن أمر الذي عن الله : رحمه لوسإئ
ًا البحللر، فللي يذر بان أمر : الذي ابفأج ًا يكللن مللل الللله، مللن خوفلل فللي شللاك

شلأن مللن مللا الللذي المحللال، قبيللل مللن ذألك، بعد جمعه أن ظن إنما القدرة،
. أعلم والله واسإع، ب: با وهذا ؛ به تتعلق أن القدرة

أنللا القلل ن: ملل الفقهللاء قللول عللن عتيق، بن : حمد الشيخ سإئل)  551(ص
لللم المللآل، فللي بلله نوى وإن يكفر، الحال، في به نوى إن الله، شاء إن مؤمن
؟!  يكفر
الفقهللاء جميللع : أن ظللاهره فللإن ؛ السؤال يحسن ل من سإؤال : هذا ابفأج

عليهللم، مجازفللة هللذه أن تحقللق الفقهللاء، بأقوال خبرة له ومن ذألك، يقولون
قللال المللذاهب، أهللل بعلض نملل ،المتللأخرين : بعض كان فإن ؛ علم بل وقول
ك كلرأذأ وأنلا البلدع، أهلل أقلوال ملن محلدث، : قلول فهلو ؛ ذألك كلما ملن ل

؛ الللله شاء إن مؤمن : أنا الرجل قول وهو اليمان، في السإتثناء في العلماء،
. الباب هذا في بالحق الولى من ويعلم الصواب، من الخطأ ليتضح

اليمللان، فللي السإللتثناء : وأما تعالى هللا رحمه تيمية، ابن السإلما، شيخ قال
: منهللم ؛ أقللوال ثلثللة على فيه ناسالف الله، شاء إن مؤمن : أنا الرجل بقول

وهذا ؛ باعتبارين المرين، يجوز : من ومنهم ؛ يحرمه : من ومنهم ؛ يوجبه من
. القوال حأص
ًا ناميال يجعل ممن ونحوهم، والجهمية، : المرجئة، هم يحرمونه، ذينفال شيئ

ًا، ؛ هلبللق في مما ذألك ونحو بالرب، كالتصديق نفسه، من النسان يعلمه واحد
؛ الفاتحة قرأت أني أعلم كما مؤمن، أني أعلم : أنا أحدهم فيقول

. عندهم فيه شاك فهو إيمانه، في اسإتثنى فمن)   552(ص
مللا هو ان،ميإال : أن أحدهما ؛ مأخذان فيه فلهم السإتثناء، : أوجبوا الذين اوأم

ًا، الللله عللن يكللون إنمللا والنسللان النسان، عليه مات ًا، مؤمنلل عتبللاربا وكللافر
مللن كللثير : مأخللذ وهللو عليلله، يكللون أنلله الللله علللم فللي سإللبق وما الموافاة،

أهللل عليلله اسإتشللهد مللا ينصر أن ديير ممن وغيرهم الكلبية، من المتأخرين،
: أن ذألللك مللع ويريللد للله،ال ءشللا إن مللؤمن : أنا قولهم من والحديث، السنة،
ان يشلك ول يتفاضلل، ل اليمان فلي يشلك وإنملا ؛ منله الموجلود فلي النس

من الحديث، أصحاب من المتأخرين، من كثير به علل : وإن وهذا ؛ المستقبل
ًا علمت فما وغيرهم، ،يوالشافع ومالك، أحمد، أصحاب علل السلف من أحد

. السإتثناء به
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: وهللؤلء والمآل، الحال، في السإتثناء، يحرمون مية،هجلوا : فالمرجئة، قلت
. الحال في نهعوويمن المآل، في يبيحونه

اليمللان : أن السإللتثناء فللي الثللاني : والمأخللذ الللله رحملله السإلما، شيخ قال
قللال فللإذأا كلهللا، المحرمللات وتللرك كله، به الله رأم ما فعل يتضمن المطلق،

المتقيللن، البللرار مللن : أنلله لنفسه شهد فقد ،راالعتب بهذا مؤمن : أنا الرجل
أوليللاء مللن فيكللون عنلله، نهللوا ما كل تركو به، أمروا ما جميع بفعل القائامين

هذهلل كانت ولو يعلم، ل بما لها وشهادته لنفسه، النسان تزكية من وهذا ؛ الله
هلذه عللى ملات إن بالجنلة لنفسله يشلهد أن ينبغلي لكلان صحيحة، الشهادة
 عامة : مأخذ اوهذ الحال،

بمعنللى اءالسإللتثن ترك جوزوا وإن يستثنون، كانوا الذين السلف،)  553(ص
. آخر
ًا نجللد : ل يقللول الللله، عبد أبا : سإمعت قال طالب أبي عن الخلل، ىورو بللد
السإلتثناء فإنملا بلالقول، جلاءوا فقلد مللؤمن، لوااقل إذأا لنهللم السإلتثناء، مللن

: يقول الله، عبد أبا سإمعت قال إبراهيم، بن قاإسإح وعن ؛ بالقول ل بالعمل،
قللول اليمللان لن ؛ اليمللان فللي تثناءاسإللال في مسعود، ابن حديث إلى أذأهب

العمل، في فرطنا نكون أن ونخشى بالقول، جئنا فقد الفعل، والعمل وعمل،
: هذا ومثل ؛ الله شاء إن مؤمن : أنا فيقول اليمان، في يستثني أن ينفيعجب
. وأمثاله أحمد، كلما من ،كثير
بالواجبللات، مائا: القلل هللو المطلللق، المللؤمن أن مللن تقللدما، لمللا مطابق اوهذ

فعللل أو المللأمور، بللترك المفللرط وأن ؛ ذألللك علللى مات إذأا للجنة، المستحق
التقللي، الللبر هللو المطلللق، المللؤمن وأن ؛ مؤمن أنه عليه يطلق ل المحظور،

لللله ولللي تقللي، بللر، : أنللا كقللوله كللان ،ًاقطعلل مؤمن : أنا قال فإذأا ؛ الله ولي
ًا. قطع

: غيللره الرجللل سإللؤال يكرهللون، هذا، عم السلف، من وغيره أحمد، كان وقد
بهللا ليحتجوا المرجئة، أحدثها بدعة، هذا لن ؛ الجواب ويكرهون ؟ أنت أمؤمن
ًا قلبلله يجللد بللل بكافر، ليس : أنه نفسه من يعلم الرجل فإن ؛ ملقوله مصللدق

 علم فلما ؛ مؤمن : أنا فيقول ؛ لرسإولا هب جاء لما
. الجواب ويفصلون السؤال، نيكرهو صاروا مقصودهم، السلف)   554(ص
المقيللد، باليمللان يجيبللون فكانوا وتقييد، إطلق، فيه اليمان، لفظ : لن اوهذ

أن يجللوز : أنلله الصحيح كان ولهذا ؛ بالكمال لنفسه شاهد أنه ستلزماي ل الذي
بمللا كلملله، يقللرن أن ينبغللي لكللن ؛ ذألللك أراد إذأا اسإتثناء، بل ؤمنم ا: أن يقال
يجيللب أن يكللره أحمللد كللان ولهللذا الكامل، المطلق اليمان يرد لم:  أنه يبين
. اسإتثناء بل المطلق على
؛ مللؤمن : أنا قال إذأا : أنه وهو الصحيح، هو ذيلا الثالث، القول : فظهر قلت
تللرك للله جللاز للكمللال، يسللتلزما ل الللذي ،ديللقالم اليمللان بللذلك، أراد فللإن

؛ ذألك في يستثنى : أن فعليه لكمال،ل المستلزما المطلق، أراد وإن السإتثناء،
249



: سإللمعت داود أبللو قللال ؛ داود وأبو إسإماعيل، بن حرب : أخبرني الخلل قال
؟ أنللت أمللؤمن المؤمن، سإئل : إذأا يقول عيينة بن سإفيان سإمعت ال،ق أحمد

شللاء : إن وقللال ؛ إيمللاني فللي شك ول بدعة، إياي : سإؤالك يقولو ؛ يجبه لم
نشللك : ل قللال أنلله أحمللد عن أخبرني وقد ؛ الشك خليد ول يكره، ليس الله
إنمللا وهللو ؛ أبلللغ وهللذا المسللؤول، إيمان في يشك ل السائال وأن إيماننا، في

أق مقّر بأنه يجزما ّد . اجببالو قائام بأنه يجزما ل الرسإول، به جاء بما مص
 يجزمون، كانوا السلف، من وغيره، أحمد : أن مفعل
الحال هذه في اليمان، من القلب في ما د،جوو في يشكون ول)   555(ص

ًا السإتثناء، ويجعلون ؛ ؛ المللأمور فعللل المتضللمن المطلللق، اليمللان إلى عائاد
. اليمان : كتاب في كلمه، ملخص هذا
: مللن منهللم ؛ أقللوال ثلثللة سإللتثناءالا فللي لهم : والناس آخر موضع في لوقا

: مللن ومنهم ؛ شاّك فهو نىتثيس : من ويقولون الحنفية، من كطائافة يحرمه،
: وهللذا ؛ يسللتحبه أو يجللوزه، : مللن ومنهللم ؛ الحديث أهل من كطائافة يوجبه،
قللال فمن صحيح، وجه له وتركه صحيح، وجه له السإتثناء فإن ؛ القوال أعدل
الواجبللات، جميللع فعللل اليمللان، أن : يعتقللد وهللو للله،ال ءشللا إن مللؤمن : أنا

المطلللق، المللؤمن : أن اعتقللد ومن ؛ أحسن قدف بها، أتى يكون ل أن ويخاف
ومللن ؛ أصللاب فقللد الخاتمللة، سإللوء خللوف فاسإتثنى، الجنة، يستحق الذي هو

ًا، ىاسإتثن ًا أو مدحها، أو نفسه، تزكية من خوفا : أيض الللله بمشيئة للمر تعليق
السإللتثناء، تللرك فللي التصللديق من يعلمه، بما جزما ومن ؛ أحسن فقد ،عالىت

. مصيب فهو
معللروف غيلر قول اليراد هذا : أن قدمناه الذي الكلما، من ذأكرناه، بما ينفتب

ً بهم، المقتدى العلماء، عند وإذأا ؛ قللالوه قد كلهم الفقهاء، يكون أن عن فضل
بنللا حاجللة فل ؛ منلله الصواب هو ماو ،به يعتد من كلما وظهر كذلك، المر كان
. المبتدعة القوال معرفة إلى
الللله صلللى قللوله معنللى ما السائال، قول : وهي الثانية لةسأالم)  556(ص
في فهو الجنة، في : أنا قال ومن ؛ كافر فهو مؤمن، : أنا قال من وسإلم عليه
؟ النار
عمللر عللن أحمللد، ماامإال رواه كما عمر، كلما من هذا : أن عليه وقفت ذيفال
ومللن ؛ فركللا فهللو مللؤمن، أنللا قال : من قال أنه عنه، الله رضي الخطاب بن

: وأنللت ؛ النللار في فهو الجنة، في : هو قال ومن ؛ جاهل فهو عالم، : هو قال
ًا، له تذكر لم ينسللب أن لحللد يجللوز ل أنلله علم وقد أصل، لىإ نسبة ول إسإناد

وتفصلليل ؛ بياض في سإواد وجود بمجرد ًشيئا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى
. والحديث العلم، أهل كتب في معروف، ذألك
ًا مؤمن، أنا قال إذأا المراد، : إن الناس بعض قال فقد عمر، مراد اوأم من أمن

ًا الله، مكر بالطللاغوت، مؤمن : أنا قال من : أي بعضهم وقال الله، على وتألي
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ًا، الجنة يف : هو قال من وكذلك بالله، كافر فهو ًا قطع "العمال بحديث تكذيب
. الضعيفة لبعيدة،ا القوال من ذألك، غير " وقيل بالخواتيم

ًا، ذألللك فللي أعلللم ول الراشللد، الخليفللة بمراد أعلم : الله فأقول أنا اوأم شلليئ
أعلللم، : ل يقللول أن يعلللم، ل عمللا سإئل من يستحي ول ،النفوس إليه تطمئن

. أعلم فالله
بقول نفسه، يحدث أن للنسان يجوز هل : قوله، الرابعة سألةمل)  ا557(ص
؟ ل أما ؟ الدين في شك هذا وهل ؟ الكفر أخشى اأن ؟ منافق : أنا
مللن ثلثيللن : أدركت مليكة أبي ابن قال صحيحه، في البخاري، : قال وابالج

منهللم ما نفسه، على النفاق يخاف كلهم وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب
لقد : تالله القيم ابن وقال ؛ وميكائايل جبرائايل، كإيمان إيمانه، : إن قولي دأح
وتفاصلليله، وجللله، بدقة، لعلمهم الولين، السابقين قلوب النفاق، خوف طعق

جملللة مللن يكونللوا : أن خشللوا حللتى بنفوسإللهم، ظنللونهم سإللاءت ؛ وجمللله
. المنافقين

سإللماني هللل الللله، دتكشان:  حذيفة يا عنه، الله رضي الخطاب، بن عمر قال
بعللدك أزكي ول ،: ل فيقول ؟ القوما مع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لك

ًا، يللبريء لللم : أنه معناه ليس الناس، تزكية في الباب، هذا أفتح : ل يعني أحد
فللي شللكا الوليللن، السابقين صفات من هو ما يكون وكيف غيره، النفاق من

إل خللافه ول منللافق، إل أمنلله - ما النفاق يف-  البصري الحسن وعن ؟ الدين
. مؤمن

أن خللوفه يشللتد ومعرفته، العبد، إيمان : وبحسب لهال رحمه القيم، ابن لوقا
 خوف : اشتد ولهذا ؛ منهم يكون
. انتهى منهم، يكونوا أن أنفسهم، على وسإابقيها ، المة سإادة)  558(ص
اليمللان، ضللعف حسللب علللىو ،النفللاق مللن الخوف اشتد اليمان، زاد مافكل

ًا تعالى، هالل قول فيه، فيكفي الكفر، خوف وأما ؛ منه المن يكون عللن إخبللار
يللدل ] وهللو35: ) [إبراهيللم الصللناما نعبللد أن وبني : (واجنبني إبراهيم خليله
بللك أعللوذأ إنللي : " اللهم المأثور الدعاء وفي ؛ المر هذا من خوفه شدة على
ّد وأن لقبر،ا ابوعذ والفقر، الكفر، من ". العمر أرذأل إلى أر
عللن البحللث ويكثر والنفاق، ر،كفال من خوفه يشتد النسان، كون : أن لمواع

: فللذاك منافق : أنا يقول وكونه ؛ به التلفظ غير أمر هو ذألك، ونحو أسإبابهما،
. لون اذوه لون،
: عنه الله عفا عتيق، بن حمد الشيخ بن سإعد : الشيخ ابنه لوقا

 الرحيم الرحمن هللا بسم
رفأشلل محمللد، سإلليدنا علللى والسلللما والصلللة العللالمين، رب لللله مللدالح

. والتابعين وأصحابه آله، وعلى المرسإلين،
أبللي حللديث الصللحيحين، فللي الللذي الحللديث، فللي البحللث وقع : فقد بعد أما
: " ل وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول : قال قال عنه، الله رضي رةيهر
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" فصللرح بعصللاه النللاس يسللوق قحطان، من رجل يخرج حتى ،ةعاالس تقوما
 بأن الحاضرين، بعض
الللذي رشلليد، بن : محمد هو الحديث، هذا في المذكور لقحطاني)  ا559(ص
شللوكته، وعظمللت الهجللرة، مللن اللللف بعللد الثالثللة المائاللة أواخللر فللي خرج

لللدان،بلا مللن كللثير علللى واسإللتولى الرابعة، المائاة أوائال في دولته وانتشرت
أهللل مللن كللثير لمره اسإتسلم حتى البادية، أهل، من جماعات وقهر النجدية،

قاله بما القول يسوغ هل الخواص، بعض فسألني ؛ أكثرهم أو واليمامة، جد،ن
؟ ل أما ؟ به الجزما ينبغي وهل ؟ القائال هذا
علن نقل وأنه الهندي، حسن صديق إلى هذا نسب : أنه الخوان عن بلغني ثم

وليللس مسلم، الحديث، في المذكور القحطاني : أن يفيد الحديث أن ،قيصد
هللذا على العلم، أهل كلما من عليه وقفت ما بعض أذأكر أن لي أفعّن ؛ بمؤمن

أت وإن ؛ السائال بها يستفيد يسيرة، كلمات مع الحديث، ً لسللت كن لللذلك، أهل
. التحقيق أهل من منه، اسإتفيد من وجود وعدما العلم، لقلة

فكيللف الفحللول، الجهابللذة عنه يحجم مما الرسإول، أحاديث على الكلما أنلو
: - بأن منجاة - والصدق لمعترف وإني ؟ الباع قاصر البضاعة، ىمزج هو بمن

تلجيللء قللد ورةرالضلل ولكن الدهر، عجائاب من مثلي، هو ممن الفادة، طلب
: الجواب في فأقول ذألك، من أعظم إلى
 في المذكور لقحطانيا نإ القائال، قول : أن ماعل

المعصوما رادلم تعيين أنه لشك وصفنا، الذي الرجل هو الحديث،)  560(ص
: الول ؛ شيئين أحد إلى مفتقر وهذا لمقصوده، وتبيين وسإلم، عليه الله صلى
: العللدول، ونقللل ؛ الثقللات بروايللة وسإللم، عليلله هالللل صلى عنه الثابت النقل

الرجللل هللذا إنلله بكلملله، المقصود على ص،يصنبالت النقل أهل عند المعتبرين
. تةالب إليه سإبيل ل : مما وهذا ؛ بعينه

الله صلى بقوله المراد أن على الدالة الشواهد، وقياما القرائان، : وجود انيالث
بمدلول التامة المعرفة حصل من إل عليها عيطل ل ولكن ؛ هذا هو وسإلم عليه
المقصللود انلله يللدعى الذي هذا، رةيسإ في النظر ذألك إلى وضم الحديث لفظ

الفظ بمدلول العلم تخلف مع ينعيبالت الجزما وأما عليه، كان وما حاله واعتبار
حال اعتبار عدما أو بالمفهوما الجذما معها يتعذر التي الحتمالت بعض وجود أو

عللن بعللده يخفللى فل سإلليرته في التفتيش عن والعراض المراد، انه المدعى
. المعرفة أهل عند المفيد العلم

عن نايةك هو الحديث، معنى في العلم أهل بعض : قال فنقول هذا عرف اوإذأ
- يعنللى ذأكرهللا فللي أن إل قال عليه، واتفاقهم لهم وانقيادهم الناس اسإتقامة

أو حقيقللة هللو بعضللهم وقللال عليهللم تهنوخشللو لهم عسفه على -دليل العصا
غريللب شللرح فللي هنللدى،لا طللاهر : محمللد ونقللل والضرب، القهر، عن مجاز
0 انتهى ،عيالرا كسوق التسخير، عن عبارة أنه الصابيح، شرح عن الثار
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الناس على تسلط له يكون الحديث في المذكور : إن بهذا فظهر)  561(ص
أحد يتخلف ل بحيث غنمه على لراعيا كاسإتلء عليهم ويستولي يقهرهم حتى
عللن التخلللف من الناس من ريثك من وقع ما تأمل ومن طاعته عن رعيته من

العلماء قاله ما عرفو لمره والعصيان طاعته عن والخروج المير هذا متابعة
العلمللاء هللؤلء قللاله فيمللا : التوقللف ذألللك للله أوجللب الحللديث، معنللى فللي

0 هذا إل القحطاني شأن في ينقل لم لو ذاه عليه أقدموا عما والنكفاف
المللذكور : الجهجاه، هو القحطانى نوكي أن : يجوز القرطبي قال وقد ففكي
رسإللول : قللال قال هريرة يأب حديث إلى يشير مسلم رواه الذي الحديث في
يقللال رجللل، يملللك حتى والليالى، الياما تذهب " ل وسإلم عليه الله صلى الله
كمللا المهللدي بعللد القحطاني خروج : أن الخبار بعض في قلن" و الجهجاه له

0 بيانه سإيأتي
لللذلك، تعللرض الصحيحين حديث في فليس إيمانه، أو القحطاني، امالسإإ اوأم
قحطان، من رجل يخرج حتى الساعة، تقوما : " ل ولفظه ،الحديث تقدما وقد

أنه كما ه،نإيما ول إسإلمه، على يدل ما هذا في " وليس بعصاه الناس يسوق
عليلله للللها صلللى كإخبللاره مجللرد : خللبر هذا بل نفاقه، ول كفره، على يدل ل

اكملل وسإلم عليه الله صلى بها أخبر التي الغيب أنباء من وهذا بالجهجاه وسإلم
يللأجوج وخللروج الللدجال، وخللروج والدابللة، والللدخان، والملحم، بالفتن، أخبر

من الشمس وطلوع ومأجوج،
ممللا وسإلللم عليلله اللله صللى بلله أخللبره ممللا ذألك وغير مغربها،)  562(ص

وأنلله المهللدى، بعد يكون القحطاني خروج نأ:  أروى ما ثبت : إن نعم سإيكون
الللدعاة ومن واليمان السإلما أهل من أنه شك فل المهدى، سإيرة على يسير
: علللى تللدل أحللاديث وردت فقللد وسإلللم عليلله الللله صلللى محمد شريعة إلى

داود، أبللي سإللنن في وهى: مذكورة والعدل، بالقسط كمهحو المهدي، خروج
صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود ابن يث: حد امنه وغيرهما، ماجة وابن
ّوله يوما، إل الدنيا نم يبقى لم " لو قال وسإلم عليه الله يبعللث حللتى الللله لطلل
الرض يمل أبللي، اسإللم أبيه واسإم اسإمي اسإمه يوطء بيتي، أهل من رجل فيه

إل مهللدى : " ل فيلله حللديث، ورد وجللورا" وقللد ظلما ملئت كما وعدل طاسق
0"  يممر نب عيسى

يللونس رواه ضللعيف حديث هو تعالى الله رحمه تميمة :ابن السإلما شيخ قال
الللذهبي وقللال حجلله بإسإللناده يقوما ول اليمن أهل من شيخ عن الشافعي نع

عيينللة ابللن عن روى في،دالص موسإى أبو العلى، عبد ابن يونس الميزان في
وغيللره، حللاتم وبللأ:  وثقلله وخلللق، عللوانه، وأبللي خزيمة، ابن وعنه وهب وابن

مهللدي ا " ل: الحديث بذلك الشافعي عن تفرد انه إل والعقل بالحفظ، ونعتوه
ًا، منكر " فهو مريم ابن إل 0 انتهى جد

مهللديلا بعد يكون القحطانى حديث ذأكر بعد الباري عون - في : صديق لوقا
 أبو رواه سإيرته، على ويسير
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أحاديث مع يدل فهو هذا ثبت نإف انتهى، الفتن، في حماد بن نعيم)  563(ص
وأنلله المهللدى خللروج عدب إل يخرج ل وأنه القحطاني خروج تأخر على المهدي

حللديث أن البعللض، عللن نقللل كمللا ل مرضية، وحالته حسنة سإيرة على يكون
علللى يللدل ل الحللديث فإن بالمؤمن وليس لم،س: م أنه على يدل الصحيحين،

. فيه ما يخفى فل ذألك، قال صديق نكا نفإ بمفهومه، ول بمنطوقه، ل ذألك
فللي الللذكور القحطللاني نكللوي مللا :أقللرب قللال أنلله صديق عن النقل لكوكذ

جلزما هلذا فلي قلدمنا فقلد نظلر، عنله ثبوته في رشيد بن محمد أنه الحديث،
واسإللتدلله المهللدى خللروج بعللد يكللون القحطاني خروج بأن كتابه في صديق

عللدما فللي شللك ؟! ول وذأاك هللذا، فللقتي فكيللف نعيللم، أبو رواه بما ذألك على
0 هكلم وسإمع صديق عن اخذ عمن المقالة هذه ثبوت

: عللن نقللل الللذي صللاحبنا، عللن هللذا نقل فيمن ينظر أن ينبغي : أقول لكفلذ
أل فهللو هللذا ثبوت تقدير وعلى صديق، أد قللو لمللا ومنللاقض الللدليل، عللن مجللر
الللله غيللر عنللد نملل كللان ( ولللو قريبللا عرفنللاك كمللا عليه، واسإتدل هو قرره،

ًا فيه لوجدوا ًا اختلف  أعلم ] والله82: ) [ النساء كثير
عبللد الشلليخ بللن اللطيللف عبللد الشلليخ بللن محمللد الشلليخ قللال)  و564(ص

 تعالى الله وفقه الرحمن،
 الرحيم الرحمن الله بسم
وأشهد الظالمين على إل عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب هلل مدالح
عبده محمد أن وأشهد المبين الحق الملك له شريك ل وحده الله ّ إل هألإ ل أن

والتللابعين وأصللحابه آله وعلى عليه الله صلى المين الصادق ليلهوخ ورسإوله
ًا وسإلم الدين يوما إلى بإحسان تبعهم ومن . ًاركثي تسليم
يراه من إلى الشيخ، آل حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد من

وشللهران، وتهامللة، وعسللير، اليمللن، أهل من القبائال ورؤسإاء القرى أهل نم
هللدانا وغيرهللم، الحجللاز، أهللل وكافللة وزهران، وغامد، حطان،وق شهر، وبنى
سإلللما آميللن، النللاما، سإلليد اتبللاع مللن وإياهم وجعلنا السإلما لدين وإياهم الله

0 وبركاته الله ورحمة عليكم
وألللف وثلثمائاللة وثلثين تسع سإنة وهى لسنةا ههذ في كان لما : فإنه بعد أما
الملاما بعثنلا التحيلة وأشلرف الصللة لأفضل صاحبها على النبوية الهجرة من

 والرئايس المقدما
بللن العزيللز، عبللد والسياده، السعاده، صاحب المفخم، المفضل)  565(ص
للمسلللمين وأداما سإللعوده، الللله أعل سإللعود، أل فيصللل، بللن الرحمللن، عبللد

الذي السإلما دين ،من به وتعبدكم عيكم الله أوجبه ما تعليمكم جلأل وجوده،
بلله، والجهللل الجنللة، لللدخول سإللبب فيلله، والبصلليرة بلله، مللللع،وا معرفتلله

. النار لدخول سإبب له، والنقياد قبوله، وعدما عنه، والعراض
والهللوى، الشلليطان، بهللم جللال قللد أهلهللا، : رأينللا جهللادكم بعللض قدمنا افلم

أمرهللم، وفرقللوا والهللدى، النللور عللن والعراض والطغيان، الغي يف وتمادوا
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لللداعي واسإللتجابوا الشللهوات وإيثللار الجهللل، عليهللم بوغللل شلليعا، وكللانوا
السللعير، مللن حفللرة شللفا على فهم خطير، جهل وادي في فوقعوا الشبهات،

وتعظيللم والغيللران، والحجللار، القبللور، أهللل في العتقاد أكثرهم على لبغو
بعللث الللذي الولللى، الجاهليللة أهللل دين هو وهذا المقبورين، من حلصلا أهل

. المتقين وإماما ن،ليالمرسإ سإيد فيهم
وهللى والللبراهين، بالحجللج الللله، إلللى : الللدعوة علينللا وجللب ذألللك، رأينا افلم

سإلللك ومللن والتللابعين، الصللحابة، من اتبعه، من بيلسإو المين، النبي طريقة
الللله إلللى ادعللوا سإللبيلي هذه : ( قل تعالى لاق كما الدين، يوما إلى منهاجهم

: ) [ يوسإللف المشللركين من أنا وما لهال وسإبحان اتبعني ومن أنا بصيرة على
108. [ 
سلفية،لا والعقائاد النبوية، والحاديث القرآنية، اليات : من وكتبنا)  566(ص
لهللأ من يعرفها، من وقل السوافى، عليها سإفت بعدما والبلدان، القبائال إلى

. المؤمنين ولعبادة ولكتابه، ولرسإوله، لله نصحا والبوادى، القرى،
عليه، نحن ما حقيقة يعرف ول الوهابية، معاشر بنا : يسمع الناس ضبع روصا

علينلا، : يتقلول فبعضلهم اليله، نلدعوا ل ملا ديننلا إللى ويضليف الينا، وينسب
ًا والباطيل، السفاسإف، إلينا وينسب وصللدا الدين، هذا لوبق عن للناس تنفير

لمللا بيانللا ة،العجاللل هللذه : تسللويد لنللا فللأوجب العللالمين، رب توحيللد عن لهم
. عليه الناس ونجاهد إليه، وندعوا به، الله وندين نعتقده،

الللتزامه، علللى ونجاهللد إليلله انللدعو ومللا عليلله، نحللن مللا حقيقة - إن لموافاع
أصللله، الللذي وأحكامه ركانه،أ ماوالتزا السإلما، دين إلى ندعوا - إنا به والعمل

أله ل أن : شهادة وأسإاسإه وهللذه للله، شللريك ل وحللده دتهبابع والمر الله ّ إل إ
للله، والللذل الخضللوع، كمللال مع لله، الحب : كمال اصلين على مبنية العبادة،
العبللادة، أنللواع أجللل وهللو : الللدعاء، أنواعهللا فمللن كللثيرة، نللواعأ لها والعبادة
ربكللم : ( وقللال تعالى قال كما كتابه، من مواضع عدة في اده،عب الله وسإماه

جهنللم سإلليدخلون عبللادتي عللن يسللتكبرون ذيناللل إن لكللم اسإللتجب ادعللوني
: " الللدعاء الحللديث وفللى كثير، القرآن في هذا ]ونظائار60: ) [غافر داخرين

" . لعبادةا مخ
لفوائادا بوجل الشدائاد، في يستغاث ول الله، إل يدعى : ل فنقول)  567(ص

منلله إل ،السللر خللوف يخللاف ول الللله، ينللذر ول الله، القربان يذبح ول به، إل
مللن لحلد وليللس بله، إل يسلتعاذأ ول يسلتعان، ول عليلله، إل يتوكلل ول وحده،
ول الصللالحين، ول الوليللاء ول النبيللاء، ول الملئاكللة ل ذألللك، من شيء الخلق

العبلادة، أنلواع بجميلع : إفراده تعالى وحقه ،غيرهل يكون ل حق، فلله غيرهم،
ً محبة القلوب تأله فل ًا، ،وإجلل ًا، وتعظيم : . هللي فهذه الله، إل ورجاء، وخوف

.  البرية إيجاد في المقصود والمر الدينية، الشرعية، الحكمة
]56:  ) [ الللذاريات ليعبللدون إل والنس الجن خلقت تعالى: ( وما الله قال  
الرسإللل بين الخصومة لن : التوحيد، هي والعبادة يوحدون، : يعبدون، ىنعوم
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ً أمللة كللل فللي بعثنا : ( ولقد تعالى قال ه،في وأممهم، الللله اعبللدوا أن رسإللول
من قبلك من أرسإلنا وما( :  تعالى  ] وقال36:  ) [ النحل الطاغوت واجتنبوا

: تعللالى  ] وقللال25: أنبياءلا) [  فاعبدون أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسإول
غيللر دعللا  ] فمللن18:  لجللن ا) [ أحللدا الللله مع تدعوا فل لله المساجد ( وان
إل يقصللد لللم وإن كللافر، مشرك فهو به، اسإتغاث أو غائاب، أو ميت، من الله،

. عنده الشفاعة وطلب لله،ا إلى التقرب مجرد
سإللواه، مللن علللى قلللعوالت بللالله، الشللرك فللي المللة هذه من كثير دخل وقد

 وتغيير وتشفعا، توسإل، ذألك ويسمون
بللزوال حكملله ول الشيء، حقيقة تزول ول به، اراعتب ل السإماء،)  568(ص

. آخر باسإم الناس، عرف في وانتقاله اسإمه،
ًا، المشللركون يفعله ما تسمية من تنفر النفوس : أن الشيطان علم اولم تألهلل

وسإلم عليه الله صلى النبي عن جاء وقد سوفالن تقبله آخر، قالب في أخرجه
ًا :" ليشربن قال أنه من " وكذلك اسإمها بغير يسمونها ر،خمال أمتي من أناسإ

ملن وكلذا الحقلائاق، يزيلل ل السإلماء، فتغييلر : نكاحلا، فعله ما وسإمى زنى،
ك سإلمى وإن مشلرك، فهلو الشلركيه، الملور ملن يئا،شل ارتكلب توسإللً، ذأل
ًا  وتشفع

: تعللالى بقللوله والنصللارى، اليهللود، عللن كتللابه، فللي الله ذأكر ام:  ذألك حيوض
 ] . وروى31:  [التوبللة ) اليللة الله دون من أربابا ورهبانهم مأحباره ( اتخذوا

صلللى النللبي علللى ماقللد حللاتم، بن عدى :أن وغيرهما والترمزي أحمد، الماما
 وسإلم عليه الله
هللذه يقللرأ وسإلللم عليلله لللهلا صلللى النبي فسمع الجاهليه، في تنصر قد نوكا

رسإللول يللا قللال ، ) الية لهال دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم : ( اتخذوا الية
عليهم حرموا انهم : " بل وسإلم عليه الله صلى فقال يعبدوهم، لم : انهم الله

" . إياهم عبادتهم فذاك الحراما، لهم اووحلل الحلل
فيما اتبعوهم : انههم الية هذه يرسفت في اليمان، بن وحذيفة عباس بن لوقا

يسلموا للم اليلة، هلذه فلي منهللع اللله اخلبر اللذين فهلؤلء وحرملوا، حلللوا
معهللم هللذا فعلهللم : أن يظنللون كللانوا ول آلهللة، ول أربابا ورهبانهم، أحبارهم،

. عباده
تللابع الشلليء وحكللم يعبللدوهم، لم : انهم عدى قال ولهذا لهم،)   569(ص

فللي طللاعتهم أن يعتقدون كانوا فهؤلء فاعله، لعتقاد ول سإمه،ال ل لحقيقتة،
ول فعلهللم، لسإللم مللزيل ول لهللم، عللذرا ذألللك يكن فلم هم،ل بعباده ليس ذألك

. وحكمه لحقيقته
ملع خرجنلا قلال الليثى، واقد أبي عن وصححه، الترمذي روى : ما ذألك حيوض

بكفللر، عهللد ءاثدحلل ونحللن حنيللن، إلللى وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول
اتذأ لهللا يقللال أسإلللحتهم، بهللا وينوطللون عنللدها، يعكفون سإدرة وللمشركين

ذأات لهم ،كما أنواط ذأات لنا اجعل الله رسإول يا فقلنا بسدرة، فمررنا أنواط،
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السللنن، إنهللا اكللبر، : " الللله وسإلللم هعليلل الله صلى الله رسإول فقال أنواط،
إلهللا لنللا : ( اجعللل لموسإللى لرائايإسإلل بنى قالت كما بيده، نفسي والذي قلتم
مللن سإللنن تتبعللن] ل138 : ) [ العللراف تجهلللون قوما إنكم قال آلهه لهم كما
أللله ل تنفيلله ممللا طلبللوه الللذي أن يظنون، كانوا : ما " فهؤلء قبلكم كان ّ إل إ
. وحكمه المر، هذا لحقيقة مغيرا هلهمج يكن فلم الله،
من القبور عند أيفعل ما : أن علم ه،لوسإر به الله بعث بما معرفة له كان ومن
لهللم، والسللجود ضللرائاحهم، نللدع والعكللوف بهللم، والسإللتغاثة أصللحابها، دعاء

أربابللا ورهبللانهم أحبللارهم اتخللذوا الللذين فعللل مللن واكللبر اعظم لهم، والنذر
كمللا أنللواط، ذأات لنللا : اجعللل قالوا الذين قول من وأشنع ح،بوأق الله، مندون

. أنواط ذأات لهم
اتخلاذأ كلان : فللإذأا تعللالى الله رحمه المحققين، العلماء بعض ال)  ق570ص(

ل انهللم مللع إللله، اتخللاذأ عليهللا، والعكللوف السإلللحه، لتعليللق ة،الشللجر هللذه
ودعللائاه بلله دعاءلللوا القللبر حللول بللالعكوف الظن فما يسألونها، ول يعبدونها،
أهللل كللان لللو بللالقبر، الفتنلله إلللى بشللجرة للفتنلله نسبة فأي ؟ عنده والدعاء
. انتهى ؟ يعلمون والبدع، الشرك

الللتي الللذرائاع، وسإللد التوحيللد، جناب موسإل عليه الله صلى النبي حمى قدول 
 صح فيما فقال والتنديد، الشرك إلى تقضى

ًا قبري لعتج ل " اللهم وسإلم عليه الله صلى عنه الللله غضللب اشتد يعبد، وثن
فقللال عليهللا، السرج إيقاد عن ىهن" و مساجد أنبيائاهم قبور اتخذوا قوما على
المساجد، عليه والمتخذين ر،القبو زائارات الله : " لعن وسإلم عليه الله صلى

ًا، تتخذ : أن " ونهى والسرج بالرض بتسويتها وأمر عليها، البناء عن ونهى عيد
علللّي، لللي : قللال قللال السإللدي، الهيللاج أبى عن صحيحه في مسلم روى كما

عليلله الللله صلللى الللله رسإللول عليلله بعثنللي ما على بعثكأ ل: إ عنه الله رضي
ً تدع ل أن ؟ وسإلم ًا ول طمسته، اإل تمثال ًا قبر : عللن ونهللى سإويته، إل مشرف

. عليها الكتابة ،وعن القبور تجصيص
الللتي البنايللات، ونهللدما التعظيم، والطراء، قبورلا أهل في الغلو : ننكر نفنح

وسإللائال أعظللم هللو الللذي والتعظيللم، الغلللو نملل فيها لما الموات، قبور على
أس، : ابتدعها الله دون من ادتهاعب أوجبت التي المور وهذه بالله، الشرك أنللا
 من فجاء تشريفهم، وإظهار التعظيم، بها أرادوا

الململلات كشللف منهللم وقصللدوا الللله ندو من فعبدوهم بعدهم)  571(ص
هلذا واعتقلدوا اللهفلان، ةثلوإغا الكربلات، وتفريلج الحاجلات قضاء وسإألوهم

ًا قربًة الوخيم، الشرك ذألللك أنكللر مللن لللىع نكيرهللم، واشللتد بلله يدينون ودين
ومكللان، زمللان كل في دينه، ناصر والله والبهتان، بالزور ورموه عنه، وحذروا

. الفئتان كانت مذ ه،ببحر حزبه، : يمتحن لكنه
بعللد والبعللث ورسإله تبهكو وملئاكته بالله : اليمان به الله وندين نعتقده اومم

ه بأسإلماء ونلؤمن وشلره، خيره بالقدر، واليمان الموت وصلفاته، علالى،ت الل
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ل عمللا الللله وننللزه تمثيللل، بل إثباتا وعظمته، بجلله، يليق ما على ذألك ونثبت
ٍءو تعللالى سإللبحانه الللله أن ونعتقللد تعطيللل، بل تنزيهللا بجلله، يليق علللى مسللت

ٍءل عرشه، أن وهو السماوات، فوق هوعرش خلقه، على عا مخلوقاته، على : بائا
) [ طلله اسإتوى العرش على : ( الرحمن لىتعا قال علمه، من مكان يخلو ول
ّيف، ول السإتواء، حقيقة ونثبت باللفظ، ] فنؤمن5:  ميعللل ل لنلله نمثللل ول نك

. هو إل هو، كيف
سإللأله وقللد ،لوقللن - وبقللوله الللله رحمه انس، بن مالك الهجرة دار إماما قال
واجب هب واليمان مجهول والكيف معلوما - السإتواء فقال السإتواء، عن رجل

الكيفيللة، علللم ونفللى : السإللتواء الللله رحمه مالك فأثبت بدعه، عنه والسؤال
وإثبللات بللاللفظ، اليمان من وصفاته، ،بالر أسإماء جميع في اعتقادنا وكذلك

 ؟ الكيفية علم ونفى الحقيقة
ووصفه نفسه، وصف بما الله نصف أنا ذألك في الشامل لقولاو)  572(ص

الللله شللبه فمن والحديث، القرآن، نتجاوز ل وسإلم، يهعل الله صلى رسإوله به
تعللالى هلال قال كفر، فقد نفسه، به الله وصف ما جحد ومن كفر، فقد بخلقه،

ل مللن ] فسبحان11:  ) [ الشورى البصير السميع وهو شيء كمثله : ( ليس
من حديثا وأحسن قيل وأصدق وبغيره بنفسه، أعلم وهو له، كفو ول له، سإمى

. هخلق
يبقللى حيللن الللدنيا سإللماء إلى ليله كل ينزل تعالى الله أن من ورد، بما منونؤ
مسللتغفر مللن هل ؟ سإؤله فأعطيه لئاسإا من : " هل فيقول الخير الليل ثلث

" . عليه فأتوب تائاب من هل ؟ له فأغفر
الللله وأن يعللود وإليلله بللدأ منه مخلوق، غير منزل الله، كلما القرآن نأ دتقونع

الللله رسإللول على به ونزل سإبحانه الباري من جبريل وسإمعه يقة،حق به تكلم
. البدع أهل من غيرهم  ول الشاعرة، بقول نقول ول وسإلم عليه الله صلى

ّعال الله : أن منونؤ أء، يكون ل يريد، لما ف محيللد ول وقللدره، هئابقضللا إل شللي
. رطوالمس اللوح في أخّط ما يتجاوز ول المقدور، القدر عن لحد
ول وسإلم، عليه الله صلى النبي عن الثابته، والحاديث الوعيد، : بآيات منونؤ

الخللوارج، تقول كما النار في الكبائار أهل نم المسلمين من أحد بتخليد نقول
.  ثبت لما والمعتزلة،

يخرج أنه الصحيحة الحاديث في وسإلم عليه الله صلى لنبيا نع)  573(ص
نبينللا بشللفاعة النللار، مللن وإخراجهللم إيمان، من ذأرة لمثقا قلبه في كان من

اعةفوشلل أمتلله من الكبائار مناهل له، يشفع فمن وسإلم عليه الله صلى محمد
للللها أن:  نعلم بل المطلقة، الحكاما في نقف ول والنبياء، الملئاكة من غيره
عتمنلل لسإللباب يللدخلونها، : ل وآخللرون الكبائار أهل من يدخلها من النار يدخل

. ونحوها المكفرة، والمصائاب الماحية، كالحسنات دخولها من
: خللالق وتعللالى تبللارك وهللو وأسإللباب، لحكمللة يفعله ما يفعل الله أن تقدونع

ّين، لشخص نشهد ول ومسبباتها، السإباب ٍءة مع باطنللة، قيقةح نل نار، ول بجن
258



من اإل المسيء على ونخاف للمحسن، نرجوا لكن به نحيط ل عليه، مات وما
ّفللر ول وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول له شهد ًا نك السإلللما أهللل مللن أحللد
. كبيرة بارتكاب السإلما، دائارة عن نخرجه ول الشرك، دون بذنب

ونؤمن الموت، بعد يكون امب وسإلم عليه الله صلى النبي به أخبر : بما منونؤ
النللاس فيقللوما جسللادها،أ إلللى الرواح وبإعادة ونعيمه، وعذابه، القبر، : بفتنة

الشللمس، منهللم وتدنو غرل، عراه، حفاة، القيامة، موقف في العالمين، لرب
أتنص العرق، فليجمهم أتنشر الموازين، بو ٍءذ الدواوين، و وآخذ بيمينه، كتابه فآخ

. بشماله كتابه
 الصراط : بأن ونؤمن وسإلم، عليه الله صلى محمد نبينا بحوِض:  نونؤم
ْدر على الناس ويمر جهنم، أمتْن لىع أينصب)  574(ص : ونللؤمن أعمالهم أق

ينكرهللا ول ؛ مشفع وأول شافع أول وأنه وسإلم عليه الله صلى النبي بشفاعة
يشللفعون الو: (  تعللالى قال كما والرضا الذأن بعد تقع ل وأنها ضال، مبتدع إل
ألك من (وكم تعالى ] وقال28:  ) [ النبياء ارتضى لمن إل ل السللموات يف أم

: ) [ النجللم ويرضللي يشللاء لمن الله يأذأن أن بعد من إل شيئا شفاعتهم تغنى
رضي هريرة أبو قال لهله إل يأذأن ول التوحيد، إل يرضى ل سإبحانه  ] وهو26
رسإللول يللا بشللفاعتك النللاس أسإعد من وسإلم هعلي الله صلى للنبي عنه، الله
أله ل قال : " من قال ؟ الله لهللل الشللفاعة " فتلك قلبه من خالصا لله،ا ّ إل إ

تنفعهللم : ( فمللا تعللالى قللال بللالله أشللرك لمن تكون ول الله، بأذأن الخلص،
 ] 48:  ) [ المدثر الشافعين شفاعة

لمللن أعللدها الللله وأن الن جللودةوم وأنهللا الجنللة خلق تعالى الله : أن منونؤ
كفللر لمن أعدها الله وأن الن ةموجود وأنها النار خلق الله وأن واتقاه أطاعه

أيللرى كمللا الجنللة فللي بأبصللارهم ربهللم يللرون المللؤمنين أن ونؤمن وعصاه به
إلللى ناضرة يومئذ : ( وجوه تعالى قال رؤية، في يضامون ل ،رالبد ليلة القمر

الحسللنى أحسللنوا : ( للللذين تعللالى  ] وقللال23-22:  امللةالقي) [ ناظرة ربها
]لل 26:  ) [ يونس وزيادة : " قللال أنلله وسإلم عليه الله صلى النبي عن حوص 

" . تعالى وجهه إلى النظر والزيادة الجنة، الحسنى
ًام أن ونؤمن)  575(ص والمرسإلين النبيين خاتم وسإلم عليه الله صلى حمد
ثللم العشللرة، بقيللة ثللم علللى ثم عثمان ثم عمر مث ،بكر : أبو أمته أفضل وأن
أجمعيللن عنهللم الللله رضى الصحابة ئارسإا ثم الرضوان بيعة أهل الشجرة أهل

ونسلتغفر عنهللم نترضللى وسإللم عليلله اللله صلى الله رسإول أصحاب ونتولى
أمهللات عللن ونترضى بينهم شجر عما ونكف وفضائالهم نهمسإمحا ونذكر لهم،

ٍءء كل من رآتالمب المطهرات المؤمنين مللن ونللبرأ عائاشللة فضلللهن وأن سإللو
أهللل مللن وغيرهللم الزيديللة، قللول نم ونبرأ غلتهم كفر ونعتقد الرافضة قول
. البدع

ًا إماما كل مع الجهاد ىونر ًا أو كان أبّر الللله صلللى محمللد الللله بعللث منذ فاجر
السللمع : وجللوب ونللرى الللدجال المللة هللذه آخللر يقاتللل أن إلللى وسإلم عليه
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: ونللرى بمعصللية يللأمرون لللم مللا وفللاجرهم، برهم المسلمين ةمئاأل والطاعة
ٍءة كل أن ونرى متهومباين البدع أهل هجر . بدعة الدين في محدث
ب قلادر كلل عللى المنكلر علن والنهلى بالمعروف المر : وجوب ىونر بحس

الحللديث فللي كمللا فبقلبه تعذر فان فبلسانه تعذر فان بيده اعتهطواسإت قدرته
منكلرا منكللم رأى : " مللن قللال انله وسإلم عليه الله صلى يبالن عن الصحيح،
أضللعف وذألللك فبقلبلله، يستطيع لم فإن فبلسانه طعيست لم فإن بيده فليغيره
" . اليمان

 بالركان وعمل باللسان قول اليمان أن تقدونع
الحديث في كما بالمعصية، وينقص بالطاعة يزيد بالجنان، واعتقاد)  576(ص

أع، نام" الي الصحيح أللله ل أعلها شعبة، وسإبعون بضع أو وسإتون بض الللله ّ إل إ
" . اليمان من شعبة والحياء الطريق، عن لذأىا إماطة وأدناها

الرسإول دمحم ببعثه العالمين، على نعمته وأتم الدين، أكمل الله : أن تقدونع
لين النبياء خاتم المين، لوات والمرسإ ًا عليله وسإللما اللله ص ومايل ىإلل دائامل
ورضلليت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت : ( اليوما تعالى قال الدين

ًا السإلللما ملك ّلللغ الللدين، بلله الللله أكمللل  ] فلمللا3:  ) [ المائاللدة دينلل البلغ وب
. العلى الرفيق له رواختا وتوفاه، إليه، الله قبضه المبين،

الطلق، على ن،يقوالمخل رتب أعلى وسإلم عليه الله صلى رتبته : أن تقدونع
في عليها صصوالمن الشهداء، حياة من أبلغ برزخية، حياة قبره، في حي وأنه

وأمللا عليلله، المسلللم سإلللما يسللمع وأنلله ريب، بل منهم أفضل هو إذأ ؛ التنزيل
عنله منفيلة فهللي التللدبير، في والحركة صرف،توال العلم، تقتضي التي الحياة
. وسإلم عليه الله صلى

عقيللدة والسللنة، الكتللاب، فللي الثابتة الصفات، جميع في يدتناقعف:  لجملةوبا
أنمرها بها، نؤمن ة،والجماع السنة أهل ومللا حقائاقهللا، إثبللات مللع جاءت، كما و
. تأويل ول يل،دتب ول تعطيل، غير ومن تمثيل، ول تكييف، غير من عليه، دلت
في السنة، لهأ إماما حنبل، بن أحمد الماما فمذهب . مذهبنا وأما)  577(ص

ّدعي ول والحكاما، الفروع، رسإللول نعلل صحيحة، سإنة لنا بانت وإذأا الجتهاد، ن
ًا أحد، قول عليها نقدما ول بها، عملنا وسإلم عليه الله صلى الله كلان، ملن كائان
فللي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإنة لن ؛ موالتسلي بالقبول نتلقاها بل

نعتقللده، الللذي فهللذا ؛ أحللد قللول عليهللا قللدمان أن من وأعظم، : أجل صدورنا
فعليلله نقللل، لللم مللا علينللا تقول وأ ذألك، خلف عنا نسب فمن به، الله وندين
ًا، منلله الللله يقبللل ل أجمعيللن، والنللاس والملئاكللة الللله، لعنللة عللدلً، ول صللرف

مخبللآت لللديه وتظهر السرائار، عنده تنكشف الذي الله، عند حسابهو وحسابنا
]4السللبيل)[الحللزاب: يهللدي وهللو الحللق يقللول ( والللله مائاروالضلل الصللدور،

آللله وعلللى المللي، النللبي محمللد على الله صلىو الوكيل، ونعم الله، وحسبنا
. الدين يوما إلى بإحسان لهم والتابعين وصحبه،

ًا وله : ىلتعا الله وفقه أيض
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 الرحيم الرحمن الله بسم
واليمللن، الحجاز، كافةو ،عسير من يراه، من إلى اللطيف، عبد بن محمد من

بلله الللله ونللدين ده،تقللنع الللذي أن : فللاعلموا وبعد ؛ السإلما لدين الله هداهم
علللى الللله أوجبلله الللذي السإلما، دين هو عليه، ونجاهدهم إليه، الناس وندعوا
ول ليعبللدوه، خلقهللم اللله فللإن لجلله، خلقهللم الللذي ،معليه حقه وهو عباده،

ًا عبادته به يشركوا  من أحد
ً مرسإل، نبي ول مقرب، ملك ل المخلوقين،)  578(ص غيرهمللا، عللن فضل
ًا له وصرف الله، غير لىع تعلق فمن ًا اتخللذه فقللد العبادة، أنواع من شيئ إلهلل

معلله أشللرك من على الجنة ماحر : أنه وتعالى سإبحانه الله أخبر وقد ؛ الله مع
ًا يشللرك أن يغفر ل الله نإ: ( تعالى قال كما عليه، المغفرة وحرما غيره، أحد

بالله يشرك من نه( إ:  ] وقال48) [ النساء: يشاء لمن ذألك دون ما ويغفر به
الللله صلللى ] وقال72: [ المائادة ) الية النار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد
ًا، به يشرك ل الله لقي :" من وسإلم عليه يشللرك لقبلله ومللن الجنة، دخل شيئ

ًا، به ". رالنا دخل شيئ
نملل شللبر على القبر يزاد ول القبور، على أبني ما ونهدما القباب، : بهدما مرونأ

مللن ونللؤدب المسللاجد، فللي جماعللة الصلللة، : بإقللاما ونأمر ؛ وغيره التراب،
أنلللزما ؛ مسللجدلا في الحضور وترك حضورها، عن تكاسإل أو تخلف، : ببقيللة و
والنهللي بللالمعروف، رمللأوال للقادر، والحج والصوما، كالزكاة، السإلما، شرائاع

لبللس وعللن ؛ والتتللن الخمللر، وشللرب والزنللا، الربللا، عللن وننهى ؛ المنكر عن
. الرحاما قطيعة وعن الوالدين، عقوق عن وننهى للرجال، الحرير

عليلله الللله صلللى رسإللوله به وأمر كتابه، في الله أمر بما نأمر : فإنا لجملةوبا
الله، حرما ما إل نحرما ول له،وسإر عنه ونهى عنه، الله نهى عما وننهى وسإلم،

الحللق، قصللده كللان ومللن ليلله،إ نللدعوا الللذي فهللذا ؛ الله حلل ما إل نحلل ول
مللا للله فيكللون قررنا، بما وعمل ذأكرنا، ما التزما فيه، والدخول الخير، ومراده

، لنا
علللى الللله ونسللتعين ذألللك، يقبللل لم من ونجاهد علينا، ما وعليه)  579(ص

صلللى رسإللوله بلله وأمللر كتابه، في به، الله أمر ما يلتزما تىح ،ونقاتله جهاده،
. وسإلم عليه الله

صللى رسإللوله وسإللنة اللله، كتاب في عما نخرج - لم والمنة الحمد - ولله انفإ
والملئاكللة، الللله، لعنللة فعليلله ذألللك، خلف عنللا نسللب ومللن وسإلم، عليه الله

. ملسإو وصحبه، وآله، محمد، على الله وصلى ؛ أجمعين والناس
سإللياق بعد ضريحه، ونور روحه، الله قدس سإحمان، بن : سإليمان الشيخ قال
: الدعوة هذه أهل عقائاد من ةجمل
خالفنلا مملا العتقللاد، ملن عليلله، نحن ما تتضمن التي المنظومة، هذه أتذأكر
أن إل الللله ويأبى بأفواههم، الله نور يطفئوا أن يريدون الذين المشبهون، فيه
. الكافرون رهك ول نوره، يتم
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عليلله ونجاهللد ه،إليلل النللاس وندعوا به، الله وندين نعتقده، ما : فهذا لجملةوبا
: نصها وهذا وقوته، الله بحول ذألك، في خالفنا من

ٍءب مسؤول خير ويا لمجتللد مجي
.

سإلليد خيللر يللا اللهللم الحمللد كل
.

؟ تعللللدد بغيللللرً ء إل لكبفضلللل
.

وحبوتنللا أوليتنللا كللم الحمللد كل
.

محمد لدين عادى من كل على
.

نصللرتنا بل ويتناآ مك الحمد كل
.

ًا كللان وقللد كللل دىللل مرفوضلل
ملحللللللللللللللللللللللللللللللللللد

محمللد ديللن السإلللما فتنللارعو
.

مللللدد كلللل أديلللان بتنلللاوجن
.

ًا رتناصبو ًا الحق من نور واضح
.

)  580        (ص
وأعطللاه أولللى مللا كللل ىعللل

 سإلللللللللللللللللللللللللللللللليدي
والثنللا والشكر الحمد ربي لهفل

.

ًا سإلللماإلا لنللا نأبا لنهتللدي حقلل
.

جلللله جللل الللله : فللإن دعللبو
.

ِد وغللا كللل عنلله صللد وقد ومعتلل
.

الهللدى إلللى هدانا لما كرهشنو
.

الهللدى أصللل فللي الفقلله إلللى
والتجلللللللللللللللللللللللللللللللرد

الردى نومة من الله عباد وابهف
.

كللل مللن الغللي أهللل ئاللقطرا
ملحللللللللللللللللللللللللللللللللللد

ًا بالله تشركوا الو وجنبللوا شلليئ
.

خطلللب كلللل فلللي عوهمويلللد
ويجتلللللللللللللللللللللللللللللللدي

ًا للمقللابر يغللدو كان نمك زائاللر
.

متجللدد حللادث مللن بهللم يلللم
.

ًاوغ جللونريو الشللدائاد فللي ثلل
العظيللم العللرش ذأي الللله إلللىعنللللللللللللللللللللللللللللللللللدما

الممجلللللللللللللللللللللللللللللللد
وشللفاعة قربللة منهللم جونريو

.

التمرد أهل فعل كرب كل وفي
.

ململلة كل كشف منهم لبطيو
.

ومقصللد خطللب كللل من لهيؤم
.

ما كل المقابر أهل من لبطيو
.

ًا ًاإلهلل تفللرد ذأا ًاقللادر عظيملل
.

ًا سوننيو ًا رب كللرهذأ جللل واحللد
.

العللرش ذأي الللله بتقللوى كعلي
تهتللللللللللللللللللللللللللللللللللللد

دينلله سإلللمة الراجللي أيهللا ايللف
.

غللد في النار من تنجو أن كلعل
.

الهدايلللة فلللي فلللارغب اهيلللإو
موحللد أي التثللبيت ربللك وسإلللللهلللللللللللللللللللللللللللللللللدى

.

ً نكو ًا والجهللد للجد باذأل طالبلل
.

مؤبللد وخلللد بجنللات طللىوتخ
.

النللار مللن تنجللو أن رمللت نإو
ًا خللرد كللاليواقيت حسللان روحوسإلللللللللللللللللللللللللللللللللالم

.

حلللبرة وأرغلللد حلللانيرو حورو
.

ًا للللله واعهلللابأن وجلللرد قصلللد
.

ًا العبللادة لتوحيد ققحف مخلصلل
.

ووحللد إليلله والرغللبى لحبوبللا
.

والخلللوف بلللالتعظيم ردهفلللأو
تهتلللد بربلللك إل تسلللتغث ولوالرجلللللللللللللللللللللللللللللللللا

.

ناسإك أنت الذي والذبح لنذرابو
.

ًا له ًا بل خاشي بدالتع يف خاشع
.

وبحللللوله بلللله إل تسللللتعن الو
.

ًا وكن مقصللد كل في بالله لئاذ
.

بغيلللره ل بللله إل تسلللتعن الو
.

) 581(ص        
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العللرش ذأي بللالله وثللق هيلللع 
ِد أشلللللللللللللللللللللللللللللللللل أتْر

ًا يللللهإل ًا منيبلللل ً تائابلللل متللللوكل
.

ٍءو الللله لغيللر عفللدا ِد غللا ومعتلل
.

غيللره شلليء ل الللله إل تدع الو
.

دجاسإللو لربللك واركللع مللهتعظ
.

ًا نكو لمللن ل ربللك لللله خاضللع
.

ًا للللللكإلي بالتعبللد لللله وتسميع
.

مراءاة واحذر للللله للللللللصو
ٍءر ًا لللله نيرونلللللللللللللللللللللللللللللللللللاظ بمؤيللد فجللاؤوا حقلل

.

عند الناس يفعل قد لما نباجو
والنللف الللرأس نحللو مللونويوملللللللللللللللللللللللللللللللللللللن

باليلللللللللللللللللللللللللللللللللللد
ًا مونوقي نحللوه ويحنون تعظيم

.

معتللد لفعلل وذأا بتعظيللم هإليلل
.

بإشللارة وانحنللا سإللجود اذهللو
.

تسللعد فوحللده مختللص الله بها
.

يتال أنواعها كل من ذأا غير ىلإ
.

بمؤيللد تجيللء أن واحذر نبهفجا
.

الشللرك بعضها أو صرفها يفو
 محمللد والنللبي نوح عهد علىأتللللللللللللللللى قللللللللللللللللد

.

قللد الخصللومة فيلله الللذي اذهو
سإلليد أكمللل الللله بللأن ًامقللرجللللللللللللللللللللللللللللللللللرت

.

ذأكللره جللل أفعللاله فللي هدحوو
.

هلأسإللفا الللرازق المالللك هللو
واجتللللللللللللللللللللللللللللللللللد

المميللت المحيللي الخللالق وهلل
 ملحللد كللل بهللا يجحللد ولم أقرملللللللللللللللللللللللللللللللللللدبر

.

الللتي أفعاله كل من ذأا غير ىلإ
.

المفنللللد كللللرأي تتأولهللللا ول
.

وصللفاته أسإللمائاه فللي دهحللوو
.

سإللبع فللوق مللن عرشلله علللى
ممجلللللللللللللللللللللللللللللللللد

بلللذاته حلللق اللللله أن هدشلللنف
.

ًا الخلق عن موحللد كل قول حق
.

كيللف غيللر مللن اسإللتوى هيلللع
وقللول ومللن آي مللن لنللصا ابهوبللللللللللللللللللللللللللللللللللائان

أحمللللللللللللللللللللللللللللللللللد
أتللى كمللا حللق الله صفات نأو

.

ًا سلللتولي أهلللل قلللول مجلللاز
التملللللللللللللللللللللللللللللللللرد

حقيقلللة فحلللق معانيهلللا لكلللب
.

تهتللد لللله كفللو ل وقللل سإللمي
.

لللله ول شيء الله كمثل سيلف
.

)582ص(        
ًا ىوراللل هلللإ   تللردد بغيللر حقلل

.

أنللله شلللهادة معنلللى كلللله اوذأ
.

للموحللد اللقللا يللوما الرجا ملنع
.

ًا لها ققحف فإنهللا ومعنللى لفظلل
.

ًا بهللا الطريللق فللي مسللتقيم
 المحمللللللللللللللللللللللللللللدي

فكلللن اللللوثقى ةوالعلللر يهللل
ًا تنللدد أو بلله تشللرك ول لىتعللامتمسللللللللللللللللللللللللللللللك

.

ًا نكف ولواحللد واحللد فللي واحد
.

هتللدم كللل من العلما قاله كما
.

شللروطها بكللل يقيدها لم نمو
.

 ملللدد كللل آراء علللى نولكلل
.

الشلللريعة نهلللج عللللى سيللللف
ًا ليللس الجهللل إن الجهللل، مللنسإلللللللللللللللللللللللللللللللللالك

بمسللللللللللللللللللللللللللللللللعد
لضللده المنلافي : العلللم لهاوأف

.

ًا لولهابمد مرتللد فبالجهللل يوملل
.

ً كللثير علللم ذأا كللان ولف وجللاهل
.

ترشد القيد ذألك فافهم الرد هو
.

وضللده القبللول : وهللو هللانياثو
.

التمللرد فللي عتوا أن لما وهورد
.

يقبلللوا لللم حيللن قريللش لاحك
لتفللرداو توحيللده علللى تللدلالهلللللللللللللللللللللللللللللللللدى

.

وأنهللا المللراد منهللا علمللوا دقو
.

263



تهتللد ذأاك فللاعلمن ص رةبسللو
.

عنهللم اللله قللاله قد كما لوااقف
.

ًحل ًا ل موحلللد لكلللل وأغنامللل
.

ودمللائاهم أمللوالهم بلله رتاصف
.

كللل فللي بللالمعبود الشللرك هو
مقصلللللللللللللللللللللللللللللللللد

فلللللاعلم : الخلص، لثهلللللااثو
الممجللد الكتللاب تنزيل رةبسووضلللللللللللللللللللللللللللللللللده

.

نللبيه الكريللم الللله أمللر امللك
.

الهللدي من عليه دلت لما ًامحب
.

فلتكن بة،حملا : شرط بعهاارو
.

والدد المفند للشرك النفي كذا
.

كلهلللا العبلللادة أنلللواع لصخإو
.

محمللد ديللن لللدينا بحللب يتللم
.

إنمللا لمللوله حللب ذأا كللان نمو
.

)  583        (ص
مهتللد كللل من واله الذي لاوو

.

محمللد لللدين عللادى الذي ادفع
.

وأكملللل تقلللوىلاو اللللله إللللى
مرشلللللللللللللللللللللللللللللللللد

مللن أكمللل الللله رسإول ببحأو
كللل مللن والمللال الللورى عجميدعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

أتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللد
بللل والنفللس الولد مللن بحللأ

 فتفتللللدى والمهللللات اائانللللبآبوملللللللللللللللللللللللللللللللللللن
.

كليهملللا والواللللدين رفهاطلللو
.

التمللرد أهل الله لبعض غضوأب
.

كللان مللن الللله لحللب بللبحأو
ًا ومعتللد غللاو كل من البرا ككذامؤمنللللللللللللللللللللللللللللللللل

.

والبغللض الحللب إل الللدين امللو
فعللل أو للمللأمور الللترك هللووالللللللللللللللللللللللللللللللللللول

مفسلللللللللللللللللللللللللللللللللد
 وضللده : فالنقيللاد مسللهااخو

.

ًاحتملللل بللللالمفروض ملللللوتع
وتقتلللللللللللللللللللللللللللللللدى

ًا قادنتف  جميعهللا بللالحقوق حق
.

ًاومس ترشللد بللالقلب لله تسلم
.

ًا الللله حللرما قد ما ركتتو طائاعلل
.

ًا يك ولم ينقللد بللالجوارح طوعلل
.

بللالقلب لللله يكللن لللم نمللف
ًا ًا خال نإو مسلللللللللللللللللللللللللللللللم تعبد من أتى ما رشد

.

الشلللريعة نهلللج عللللى سيللللف
القللويم الللدين فللي الشك:  هوًاكلاسإللللللللللللللللللللللللللللللللل

محملللللللللللللللللللللللللللللديال
وضده اليقين، : وهو دسإهااسإو

ًا جللاء قد أن لمعيو بمؤيللد يوملل
.

رفللض علللى فليبكى شك نمو
أكمللل المعصللوما السلليد عللن دينلللللللللللللللللللللللللللللللللله

مرشلللللللللللللللللللللللللللللللللد
ًا قلبه اهب  ذأكللره جللاء مسللتيقن

.

ًا نكللي لم إذأا  تجللرد ذأا مسللتقين
.

الشللللهادة المللللرء تنفللللع الو
كللل إلللى الللداعي الكللذب مللنفلللللللللللللللللللللللللللللللاعلمن

دمفسللللللللللللللللللللللللللللللللل
المنللافي : الصللدق، بعهااسإللو

ً لهالضللللللللللللللللللللللللللللللللللده مهتللد فهو بالمقتضى عامل
.

ً كللان إذأا معناها رفاعو  قللابل
.

يتبلللد لللم الللدين واجبللات نعو
.

 للسللانه قلبلله فيهللا بقاطللو
.

ًا ئالهابقا  الهدى على فليس يوم
.

الشللروط هللذى تقللم لللم امللو
جميعهللللللللللللللللللللللللللللللللا )584(ص        

.

مرشللد لكمللأ المعصوما دمحم
.

سإيد المصطفى : أن نشهدو  
العظيلللم اللللله ملللن لرسإلللو اللللللللللللللللللللللللللللللللورى

الممجلللللللللللللللللللللللللللللللد
الللدين إلللى يللدعو مللن ضلفأو
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تللردد بغيللر يعصللى فل عيطللا
.

ًا الللله خلق كل ىلإ  وأنلله طللر
.

مفسد كل من المنهى تنبونج
.

نستطيعه ما المأمور من تيأنو
.

أحمد نص في الدين لهذا دعمو
.

فلللرض الخملللس الصللللة نأو
مهتد كل لدى مال ذأي كل على وأنهلللللللللللللللللللللللللللللللللا

.

فلللرض الملللال زكلللاة كاذكللل
سإلليد أكمللل المعصوما قاله كماوواجللللللللللللللللللللللللللللللللب

.

كللافر شك ل فهو يصلي ل نمو
.

الكتلللاب نلللص فلللي هلللو كملللا
الممجلللللللللللللللللللللللللللللللد

علللى الصللياما الللله فللرض دقو
تللزود ذأي قللادر مسللتطيع على اللللللللللللللللللللللللللللللللورى

.

وواجللب رضف البيت حج كلذك
المعلللدد فلللي أركلللانه نلللةمبي

.

ًا إسإلمالا هو اذهف أتللت كما حق
.

أمجللد كل من والرسإل لكهوأم
.

ًا العظيللم بللالله منؤنللو إلهنلل
.

ًا المقللدور لقللدروبا لنهتللد حقلل
.

آخللر هللو الللذي وبللاليوما بتللكو
.

فقيللد يكللون ل يقللدر لللم ومللا
.

يشللا كما كان الرحمن قدر امف
.

تللردد بغيللر ًرايتقللد الللله مللن
.

فكللله وشللر خيللر مللن كان امو
.

للمتفللرد الللدين هللذا لصبللإخ
.

ًا النللبي الللله بعللث دقللو محمللد
.

ومعتللد غللاو كللل مللن قتهمطري
.

 على ومن القبور عباد فيركتو
.

المؤبللد الجحيللم حللر من جولتن
.

ًا نكلف الحلق منهلج فلي سإلالك
كللل مللن والتحقيللق العلم ذأوي والهللللللللللللللللللللللللللللللدى

مهتلللللللللللللللللللللللللللللللللللد
قبلنلللا للئاملللة اعتقلللاد اذهلللو

.

سإلليد كللل من والنعمان لكوما
.

أحمللدو يالشللافع الماما لثمك
.

والتجللرد التقللى أهللل باعهموأت
.

وجهبللذ حللبر كل من حابهمصأو
.

)585ص(        
.

ًا نألوا ول رنسي  ونقتللدى اجتهاد
.

منهللاجهم علللى نحللنو   
ييبتللد بللالخير والللله فيقهوتللوواعتقلللللللللللللللللللللللللللادهم

.

 جلللله جللل العرش إله لوحب
.

ملللدد كل قول من ىداله لله
.

مخلالف ابتلداع كللل مللن رأبنلو
.

وملحللد كفللور جهمللي كل ومن
.

جميعهللم القبور عباد دين نمو
.

موحللد كللل بالللذنب فيرهللمبتك
.

غلللو إذأ الخللوارج دين من رأبنو
.

تشدد أي الدين في ديدهموتش
.

ًا وهنظو  ميهرأ سإفاهة من دين
.

محملد النلبي نهلج عللى سولي
.

الحللق خللالف ديللن كللل نمللو
ًايمجوالهللللللللللللللللللللللللللللللللدى المنضللد في قلته قد لما ع

.

طنوافتو اسإمعوا الناس أيها ايف
ِد كللل لدى معلوما، هو كما مهتلل

.

ًا كللان نإفلل ًا حقلل وعلللى واضللح
للموحلللد جهلللرة وتبلللدو حوللللتالهلللللللللللللللللللللللللللللللللدى

.

 دلئاللل المللبين الحق من هيلع
.

ملللللدد كللللل آراء بعللللواتت ول
.

وذأروا الهلدى ديلن إلللى ئللوايفف
قللول مللن اءحمسللال عللن غازو الهلللللللللللللللللللللللللللللللوى

أحمللللللللللللللللللللللللللللللللللد
ضللل من أقوال في الدين ىري
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خيللر المصللطفى ديللن ييللربتغ
مرشلللللللللللللللللللللللللللللللللد

اطملللأنت كيلللف عجبلللا ايلللو
ومشللهد نللاد كللل فللي به دىينا نفوسإللللللللللللللللللللللللللللكم

.

جهللرة المحرما بالشرك تونأتف
وباليللد باللسللان ًجهللرا كلللذل

.

ومفنللد منكللر مللن منكمللو امللو
.

أهللل فعللل اسإللتجزتم ففكيلل
التملللللللللللللللللللللللللللللللللرد

محمللد ديللن أهللل من كنتمو اذأإ
.

ومفنللد منكللر مللن منكمللو ومللا
.

العيللش مللن متيذاسإللتل فيللكو
ًا يللزدد بللالله الكفللر تللرون تمنأومطمعلللللللللللللللللللللللللللللللل

.

المنلللاما طلللاب لكلللم فيلللكو
للموحللد ترتضللى ل حالللة علللى وتهلللللللللللللللللللللللللللللدؤوا

.

وأنتمللو القللرار قللر لكللم فيكو
.

يومللا الللدين فللي مبصللر امف 
كأرملللللللللللللللللللللللللللللللللد

 وتفكلروا وانظلروا فأفيقوا الأ
.

كالمقلللد دينلله فللي آمللن الو 
.

عارفللا كمللن جهللل أخللو سيلو
.

 ونهتللد ونهللدى عشللنا ما هداجن
.

مللن أبنللا قللد مللا علللى نحللنو
تللردد يغيللر وأمللوال سإللاوفن    الهلللللللللللللللللللللللللللدى

.

محمللد ديللن رإظهللا فللي ذلبنو
 أتلللد كللل في المال جميع دابو

.

بأسإللرها النفوس منا تلفت ولو
.

ًا الللله ديللن هرويظ دتلللمه جهللر
.

الهدى إلى يفيئوا حتى رفهاطو
القلللويم اللللدين عللللى سيللللو

 المحمللللللللللللللللللللللللللللدي
للللديكم حقلللا يكلللن للللم نافللل

محمد النبي أصحاب قول ومن وواضلللللللللللللللللللللللللللللحا
.

 وسإللنة ٍءكتللاب مللن دليل توااهف
.

ومسلللدد حلللافظ إملللاما وكلللل
.

الهدى على والتابعين تباعهماو 
 احمد دين عن زاغ من به يجي

.

مسلللك ذأاك إلى ما وكل اشحو
ومعتللد غللاو السإلللما من ءبري

.

 تللائاه مهللامه فللي إل هللو امللو
.

أبلد وسإكان بدو من الحق ذأوى  محمد النبي دين على من ايو
.

ومهتللد هللاد كللل نملل قتهمطري
.

ومللن نجللد سإللكان بللذا نللىعاو
 محمللد لللدين أركانللا مللرونع عللللللللللللللللللللللللللللللللللى

.

الهدى من رياضا نحي بنا لوااعت
أحمد نيد على من إل يبق ملو قطللر كللل فللي وانمحللت تفع

 للموحلللد معلوملللة حةموضللل وملللللللللللللللللللللللللللللوطن
.

بقينهللا باد السمحاء على تمنأف
كللل فللي الللدين حمللاة تمفللان

دمشللللللللللللللللللللللللللللللللله
واصبروا بالنواجذ عليها واضعف

مرتللد بالجهللل شك ل ركمووغي
.

الحنفيللى الللدين علللى تللمنأو
 واليللد بالمللال الله دين رةلنص والهللللللللللللللللللللللللللللللدى

.

وشللمروا جدوا الخوان أيها ايف
.)  587ص(        

 مؤبللد نعيللم فللي خلللود كاذبلل
.

الللله رضللا فللي نفوسإللا يعللواوب
قريلللب علللن هلللاعن عنسإلللنظواطلبلللللللللللللللللللللللللللللللوا

 ونفتلللللللللللللللللللللللللللللللدى
 إقامللة بللدار الللدنيا هللذه امللف

.

وألحللد قبللور مللن مابعثنللا إذأا
.

 القامللللللللة دار نهللللللللاكلو
.

فلللتزود بهلللا فقلللر ذأا كفإنللل
.

كنللت فان الخرة في الدار يه
حازمللللللللللللللللللللللللللللللللللا
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 غللد فللي لتنجللو اعمل نيللكحنا
.

مؤمنللا لهلابلل كنت إن لها ددعاف
ددتللر بغيللر معلومللا كللان وقللد

.

 لللديكمو واسإللتبان هللذا تم اذأإ
.

قول من السإلما في الدين من
 أحمللللللللللللللللللللللللللللللللللد

كللثير حقللوق أيضللا زمكللميلف
والرضلللا منكلللم الكلللره عللللى

والتحملللللللللللللللللللللللللللللللد
إمامكم بعهدكم توفوا أن كلذأو

الكيللد النللص فللي جللاء كمللا
المؤيلللللللللللللللللللللللللللللللللد

سإللللمعا ذأاك فللللي طللللونهعتو
لكلل مللن الفحشللاء عللن هىوين وطاعللللللللللللللللللللللللللللللة

مفسلللللللللللللللللللللللللللللللللد
 به يأمركم بالمعروف كان اذأإ

.

 منكللد عنيللف وتنكيللل ببضللر
.

المللال مللن أخللذ فللي جللار ولللو
ًا دونتريلل واعتلللللللللللللللللللللللللللللدى باليللد للظلمللة كشللف

.

ًا تخرجللوا الف تعنتللا عليلله يوملل
.

بالتشللدد هللمنيد من مرقوا وقد
.

إذأ الخللوارج أعنللي فعلللت امللك
 والتجهللد منهمللو بللرأي نولكلل غلللللللللللللللللللللللللللللللللللوا

.

وسإنلللة كتللاب مللن دليللل ريللغب
.

تعبللد من اتوا ما عنهم يغن ولم
.

 معادنللا يوما النار كلب نوااكف
.

معتللد كللل من الله أمر لفوخا
.

ومللن الكللافرين جهللاد هللانمو
دتللمه كل لدى هذا في شك ول عصلللللللللللللللللللللللللللللللى

.

الللدين مللن معلومللا كللان دقللو
 موحللد لكللل حقللا بعضهم على واضلللللللللللللللللللللللللللللللحا

.

مينسلللللالم حقللللوق هللللانمو
بمؤبللد يومللا جللاء أوقللد رفوقا لبغضلللللللللللللللللللللللللللللهم

.

أتللى قد وبالذنب إل مسلم امف
ينقللد للخيللر كللان إذأ لمهوإسإلل

.

اللزملللات الحقلللوق طلللىعيف
مسللدد حللبر كللل هللذا قال كما للللللللللللللللللللللللللللللللللدينه

.

حقللوقه وترعى هذا على لىاوي
ليللزدد بالجميللل عليلله نللىويث

.

وجلله مللن ويحمللد)  588ص(
مهتللد كللل لللدى شللك بل بيثللا هتاحسلللللللللللن عللللللللللللى

.

 والتقللى للخير بالفعل أنه امك
.

مبعللد بغللض غيللر مللن اتللهوزل
.

 هفواته على وجه من غضبيو
.

مفسد كل عن الباقون زجروين وفعلها المعاصي تلك عن لعقيل
تشللللدد بغيللللر تنكيل قبيعللللا

.

 وفعلهللا بالسلليئات أنلله امللك
.

يسللير السإللني المنهللج علللى
 قتلللللللللللللللللللللللللللللللديوي

يكن لم ذأكرناه ما عاري لم نمف
ديللن الللدين فللي بعضللهم علللى

 محملللللللللللللللللللللللللللللللللد
المسللللمين حقلللوق عتاضلللو

قللول إلللى يومللا يهتللدوا ولللم لبعضلللللللللللللللللللللللللللللهم
مرشلللللللللللللللللللللللللللللللللد

غلوا إذأ الخوارج دين إلى راصو
 ليهتللدى إليلله منهاجا الخير من

.

 يللرد فمن كثير من قليل اذهو
.

بللدمؤال الجحيللم حر من جوالين
.

قرطلل علن العللم أهللل ألسيف
قللول إلللى يصللبوا بللل لللكفيه الهلللللللللللللللللللللللللللللللدى

ملحللللللللللللللللللللللللللللللللللد
 جاهللل كل عن العلم يتلق الو

.

:  تعالى الله رحمه سإحمان، بن : سإليمان الشيخ لوقا
: فقللد بعللد وأمللا الللله، هدنا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا، هدانا الذي لله مدالح

رحمه القيم، : ابن العلمة ذأكرها ،دهاشم سإتة على المنظومة، هذه اشتملت
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بذكر الشيخ ذأكره ما وختمت القلب، صحة علمة في اللهفان، إغاثة في الله،
:  نصها وهذا العتقاد من والجماعة، السنة أهل عليه ما

 الفعللال كللل فللي الللله روذأكلل
.

 لاالمقلل فللي نبللدأ الللله دمللحب
.

 تواللا على السليم القلب عن
.

 هللم كللل يجلللو لللهال ركذفلل
.

للكمللللال هنالللللك مللللاتعل
.

 تزكلللى إذأا السللليم قللللبللف
.

)589ص(        
.

الضلللل مداخلللة عللن مسإلللي
.

 قلللب كللل لصللحة امللاتعل
.

 لتلللال واضلللحة العلما علللن
.

نللللثر بكللللل ذأكللللر مللللاتالع
.

الفضللال في التنافس أرجوا به
.

 نظامللا لهللا نظمللت نللىكلو
.

 المقللال فللي للعقيللدة روذأكلل
.

 فيهللا بالتقصللير القللرار عملل
.

ذأي المقلللدس العلللرش يللللذ
 الجلل

 ذأكللره القلللب صللحة امللةعل
.

ملل أو هنالللللللك عجللللللز بل
.

 حللال كللل فللي ربنللا مللةدخو
.

 المعللال إلى يدل قد من سإوى
.

 طلللرا اللللله بغيلللر يلللأنس الو
.

 حللال كللل فللي ذأكللره منويللد
.

 وجهلللرا سإلللرا ربللله كرذيلللو
.

 لالشللتغ يومللا دوراللل تيفللو
.

 ملللا إذأا ثانيهلللا وهلللو هلللانمو
.

ملللن الحريلللص عللللى تيفلللو
 الفضللللللللللللللللللللللللللللللال

 مملللا أشلللد للفلللوات لمأيلللف
.

مللال يبللذل كالشللحيح عاضلليا
 ببللللللللللللللللللللللللللللللللللذل

 يمضللى بللالوقت شللحه هانمو
.

انتحللللال غيللللر واحللللد بهللللم
.

ًايأو  اهتمللاما علمتلله مللن ضلل
.

 المقللال مللن سإللواه مللا ركويت
.

ًارفصللل للللله همللله رفصللليف
.

 لالجل لللذي الصلة وقت دنى
.

ًايأو ملللا إذأا علمتللله ملللن ضللل
.

حللال كللل فللي خاضللع بمنيلل
.

ً رماحلللأو  بقللللب فيهلللا داخل
.

 زوال إلللللى تضللللمحل يابللللدن
.

 عنللله والغلللم همللله آىانلللت
.

بللللال ونعيللللم عينلللله ةوقللللر
.

قلللب وسإللرور راحللة فللىاوو
.

ًا غللبفير البتهللال فللي جاهللد
.

هلللامن عليللله الخلللروج قشللليو
.

والفعلللال المقاللللة حيحبتصللل
.

ًايأو  اهتمللاما علمتلله مللن ضلل
.

بالكمللال يحرص الخلص على
.

ونيللات لاملل  وأع)لل 590ص(
يبلللال ل ثملللت العملللال ملللنوقصلللللللللللللللللللللللللللللللللد

.

ًا دشلللللأ وأشلللللدهم تحرصللللل
.

لغلللللال وتشلللللديد راطوإفللللل
.

 فيهللا ثللم المقصللر ريللطفتب
.

ًا صلللفوها زجيملللا بحلللال يومللل
.

 غللش رغيلل النصلليحة حيحصتو
.

 الفعللال كللل فللي الحسان مع
.

ًا النللص اتباع في رصحيو جهللد
.

الرجلللللال بلللللآراء يعبلللللأ ول
.

ًا النللص لغيللر يصللغي الو طللر
.
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 العضللال الللداء عللن مللاتعل
.

منهللا للقلللب مشللاهد تسللف
.

الفضللال مللن عليلله أسإللدى بما
.

ًا الرحملللن منلللة هدشللليو يومللل
.

الخلل كلللل فلللي اللللله بحلللق
.

ًا نللهم هدشلليو ًا تقصللير وعجللز
.

قللال الخيللر لفعللل كللوسومن
.

سإللقيم يشللهدها ليللس بلللقف
.

ًانعي  زوال إلللللى يصللللير ل ملللل
.

 وترجللو غللدا النجاة رمت نإف
.

عللوال غللرف فللي الخلللد ربللدا
.

ًايعن يفنلللى وليلللس يبيلللد ل مللل
.

المثللال عللن جللل الللله فللإن
.

ًا قللط بربللك تشللرك الف شلليئ
.

الفعلللال حكلللم علللادل معليللل
.

 عظيللللم أحللللد واحللللد هلللللإ
.

 الضلللل متابعللة مللن بواوتللا
.

أنلللللابوا إذأا بالعبلللللاد ميلللللحر
.

يبللللال لو مالجحيلللل ليهويصلللل
.

 عصللاه بمللن النتقللاما ديدشلل
.

المللآل وفللي الحيللاة فللي ربخيلل
.

 لتحظللى يرضللى بالللذي درابف
.

وقلللال قيلللل إللللى تركلللن ول
.

 وقللت كللل فللي ذأكللره زماالو
.

لفللااغت فللي زمانللك يللذهب ول
.

وسإللائال جالسللهم العلللم لهللأو
.

المعللال رتللب فللي الخيللر لله
.

وارفللللق وانبسللللط سللللنحأو
لالجمللا ثللوب أهللله سللوويكونللللللللللللللللللللللللللللللللافس

.

 إليلله منللدوب لبشللر ناسللحف
.

)591ص(        
.

ًا غللللضواب ووال فيلللله جاهللللد
.

فيلله وعللاد الللله فللي حبللبوأ
.

الضلللل أهللل إلللى تركللن ول
.

فللارقو بللاينهم الشللرك لهللأو
.

المثلللال علللن جلللل اللللله بلللأن
.

ًا هدشللتو شللك غيللر مللن قاطعلل
.

غلللللال تأويلللللل ول كيلللللف بل
.

ًا العللرش فللوق بالذات الع حقلل
.

لاالكملل صللفة مللن لللله هللم
.

الللللذان والقهلللر القلللدر وللللع
.

وآل صللحب مللن المعصوما عن
.

نلللص كلللل فلللي جاءنلللا اذهلللب
.

العللوال السللماوات أدنللى إلللى
.

ليلللل كلللل فلللي ربنلللا زلنللليو
.

الليلللال ملللر عللللى كيلللف بل
.

 يبقللى حيللن ينللزل الليل ثلثل
.

؟ حللال كللل في تائاب من وهل
.

منيللب مللن : هللل خلقلله دىانللي
.

 ؟ السللؤال عنللد سإؤله طىفيع
.

بقلللب يللدعو سإللائال مللن لهللو
.

؟ المقللال سإوء أو العمال من
.

جنلللاه املللم مسلللتغفر لهلللو
.

اعتلل غيللللر مللللن الللللله ماكل
.

ًا القلللرآن نملللاأ هدشلللتو حقللل
.

الضللل أهلل علن القول قبخل
.

جهللللول مبتللللدع تمللللويه الو
.

الكمللال وجلله علللى جاءت كما
.

ًا تملللر الصلللفات اتيلللآو ملللر
.

ًاعيا الجلل ذأي القيامللة فللي نلل
.

 تعللالى لللله المللؤمنين يللاؤرو
.
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خيلللللال وهلللللم ول غيلللللم بل
.

صحوا كالشمس أو دربلاك ىري
.

لللزكللا المطهللر الحللوض مللع
.

ًا كللذاك الحسللاب زانيللمو حقلل
.

)592ص(        
.

جلللللال للشلللللك وارد بنلللللص
.

حق إليه الرسإول معراجو    
.

محللال بل السللعير متللن علللى
.

للبرايللا يبسللط الجسللر كاذكلل
.

صللللال للنللللار هالللللك ووهللللا
.

شلللر كلللل ملللن سإلللالم جانلللف
.

الفعللال كللل فللي لمقللدوروبا
.

ًا بالقضللا منؤتللو ًارشللو خيللر
.

الضلللل ذأوي الرسإللول داءلعلل
.

أعلللدت قلللد حلللق النلللار نأو
.

المللآل فللي الخلئاللق والبللأح
.

ً ربنلللا ملللةكحب ًا علللدل وعلمللل
.

المعللال أولللى للهللداة تأعللد
.

حلللق الفلللردوس الجنلللة نأو
.

ًاوتك الوصلللال بعلللد لهلللم ريمللل
.

ًا منلله لضللفب ًا إحسللان وجللود
.

للسللللؤال هنالللللك شللللك الب
.

 قىيل سإوف المقابر في لكو
.

وآل صللحب عللن النقللل نللاأتا
.

ًايلللكن ًا ر ًا منكلللر  بهلللذا حقللل
.

حلللال سإلللوء أو قلللارنت ربخيللل
.

ًعأو فإمللللللا تقللللللارنه مللللللال
.

الجلل ذأا بعللللللزك تنلللللليوثب
.

ًا ايلللف أجرنلللي ثلللان بل فلللرد
.

بللالحلل حرامللك عللن لكبفضلل
.

قلللبي اغللن و بعفللوك ملنياعو
.

الجللزال واضلللكف نملل نيورش
.

الخطايللا رند مللن القلللب قنو
.

ًاضللعي اتكللال ذأا جنابللك فللي ف
.

 والعنايللا باللطللائاف طللفالو
.

أبلللال ل بعفلللوك تمنلللن فلللإن
.

وعفلللللو بعافيلللللة لنللللليمجو
.

وظللال طلح من الغصان على
.

بأيللك غنللت مللا الللله ىلصللو
.

علللوال فنلللن عللللى ملللاتحما
.

ًا ديانلللت ً تلللدعو دائامللل هلللديل
.

وآل صللحب مللع الخلللق كىوأز
.

خلق كل أفضل وماعصالم ىلع
.

الله وفقه الفيصل، الرحمن، عبد بن العزيز، : عبد الماما قال)    593(ص
: تعالى
 الرحيم الرحمن الله بسم
المكرميللن، الخللوين، جنللاب إلى فيصل، آل الرحمن، عبد بن العزيز، عبد من

هالل سإلمهما الحجازي، الدين وناصر ؛ الدمشقي اليسار، : أبو الفاضل الشيخ
ه، إليكملا أحملد : فلإني بعلد أما ؛ وبركاته الله مةحرو عليكم سإلما تعالى، الل

ونشللكره السإلللما، ة: نعملل أجلهللا مللن الللتي نعملله، علللى هللو، إل إللله ل الذي
علللى يصلللي : أن ونسأله ؛ عنها الذابين وأنصارها، أهلها من جعلنا إذأ سإبحانه،

. وحزبه وصحبه، آله،و محمد، خلقه، من وخيرته وحبيبه، ورسإوله، عبده،
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ًا فرأينللاه السإللكندراني، القللادر، عبللد علللى ردكللم، علينا : ورد ذألك روغي : رد
ًا، ًا سإديد ًا، وجواب ًا صائاب ًا ،مفيد بلله مللّن مللا علللى الللله فحمدنا ؛ بالمقصود وافي
المسلللمين، مشللائاخ علللى وعرضناه فيه، والبصيرة الحق، معرفة من عليكم،

تللذب وعصابة، بقية لحقا لله جعل الذي لله دحمفال ؛ وأجازوه فاسإتحسنوه
المللارقين وشللبه الزائاغيللن، زيللغ عللن حمللاه وتحمللي المرسإلللين، ديللن عللن

 نحصى ل حمدلا فلربنا ؛ والملحدين
عليلله بلله يتثنى ما وفوق نفسه، على أثنى كما هو بل عليه، ثناء)   594(ص

. خلقه
الزمللان هللذه فللي لهال جعلكم حيث جسيمة، جليلة ومنحة عظيمة، منة هوهذ

والهللدى، النللور عللن والعللراض والهللوى، الجهللل أهلهللا أكثر على غلب تيلا،
الللديان الملللك حللق خللالص لها وافوصر والصناما، الوثان، عبادة واسإتحسنوا

ينهى من ل متطاولة أزمان من يوجد ولم به، يدينون ودين، قربه ذألك أن ورأوا
الشللر مسإللتحكوا السإلللما، غربللة دت: اشللت ذألللك فعنللد ؛ يغيللره أو ذألللك، عن

قللد خارجيللا عنلله، ويحللذر ذألك، ينكر من وصار الهدى أعلما وطمست والبلء،
إليلله وسإللكنت طبللاعهم، ألفتلله مللا إل يعرفللون ل لنهللم يعرف، ل بمذهب أتى

والبللدع والشللرك الكفللر مللن وآبللاءهم، أسإلللفهم عليلله وجللدوا ومللا قلللوبه
للله، والمغيللر طل،للبا المنكر له، لعارفوا بالحق فالعالم الفظيعة والمنكرات

. غريبا وحيد، بينهم يعد
حجللج ضودحلل وشللرعه، دينلله وإلى الله إلى : الدعوة الله : رحمكم تنموافاغ
تكللون وأن ؛ والهدى البينات من كتبه به ونزلت رسإله، به جاءت ما خالف من

الللله يمللّن ىحت ؛ والبيان بالحجة الحسنة والموعظة بالحكمة الله إلى الدعوة
أوجللب : مللن ذألللك فللي القيللاما فان ؛ هذا على يساعدكم بمن م،كيلع الكريم

الزمللان هللذا في سإيما ل الصالحات العمال وأفضل المهمات وأهم الواجبات
. قل الذي
إلى دعى : " من وسإلم عليه الله صلى قال شره وكثرة خيره)    595(ص
مهأجللور مللن ينقللص أن يللرغ مللن اتبعلله من أجور مثل الجر من له كان هدى
الللله يهللدى لن : " فللوالله عنه الله رضي طالب أبي ابن لعلى وقال "، شيء

أنصللاركم، مللن الللله شللاء إن " ونحللن النعللم حمر من لك خير واحدا رجل بك
. وأعوانكم

الحق، إلى دعاة الزمان هذا آخر في أقامكم : أن لكم الله توفيق حسن ومن
هللذا الللله أقللامه مللن نأ : مللواواعل ؛ ذألللك علللى هفاشكرو الخلق على وحجه
مللن سإلللف بمن فليقتد والمتحان، بالذأى العداء عليه يتسلط أن لبد المقاما
عن ذألك يثنيه ول المهديين، الئامة من طريقهم على ومن لمرسإلين،او النبياء
زمللان كل في للمتقين والعاقبة وممتحن منصور، الحق فان الله، إلى الدعوة

نحللن مللا وبيللان المسلللمين، علمللاء كلما من كمإلي نهديها هديه وهذه ،انومك
: لكللم نليبتللبي السلللفية، والعقيللدة المحمديللة، الطريقللة مللن عليه ومشائاخنا
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لنلا اللله ل نسلأ ؛ الماضلون وسإلفنا نحن اليه، ندعوا وما عليه، نحن ما حقيقة
.  والسلما وطريق منهج لقوما والهداية التوفيق ولكم

وسإلم هبحصو وأله محمد على للها ىلصو
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