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وأتممت دينكم لكم أكملت تعالى: {اليوما الله وقول
تعسسالى: وقسسوله دينسسا}، السإسسلما لكم ورضيت نعمتي عليكم
أعبسسد فل دينسسي مسسن شسسك فسسي كنتم إن الناس أيها يا {قل

السسذي اللسسه أعبسسد ولكسسن اللسسه دون مسسن تعبسسدون السسذين
اتقسسوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقوله يتوفاكم... الية}،

لكسسم ويجعسسل رحمتسسه من كفلين يؤتكم برسإوله وآمنوا الله
ًا رحيم}. غفور والله لكم وغفر به تمشون نور

الله صلى الله رسإول أن عمر ابن عن الصحيح وفي
رجسسل كمثسسل الكتابين أهل ومثل قال: ((مثلكم وسإلم عليه

ًا اسإتأجر نصسسف إلسسي غسسدوة مسسن لي يعمل فقال: من أجير
من يعمل قال: من ثم اليهود، فعملت قيراط؟ على النهار

فعملسست قيسسراط؟ علسسى العصسسر صسسلة إلسسى النهسسار نصسسف
أن إلسسى العصسسر صسسلة مسسن يعمسسل قسسال: مسسن ثم النصارى،

اليهسسود فغضسسبت هم، فأنتم قيراطين؟ على الشمس تغيب
قسسال: هسسل أجسسرا؟ وأقل عمل أكثر وقالوا: مالنا والنصارى،

ًا؟ حقكم من نقصتكم أوتيسسه فضلي قال: ذلك قلوا: ل، شيئ
أشاء)). من

قسسال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبي عن أيضا وفيه
عسسن اللسسه وسإسسلم: ((أضسسل عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسإسسول
وللنصارى السبت، يوما لليهود فكان قبلنا، كان من الجمعة

هسسم وكسسذلك الجمعسسة، ليوما فهدانا بنا الله فجاء الحد، يوما
والولسسون السسدنيا أهسسل من آخرون القيامة: نحن يوما لنا تبع
القيامة)). يوما

قال: أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن تعليقا وفيه
السمحة)). الحنيفية الله إلى اليمان ((أحب

قسسال: ((عليكسسم عنسسه اللسسه رضسسي كعسسب بن أبي وعن
ذكر وسإنة سإبيل على عبد من ليس فإنه والسنة، بالسبيل

من وليس النار، فتمسه الله خشية من عيناه ففاضت الله
مخالفسسة من جلده فاقشعر الرحمن وسإنة سإبيل على عبد
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ذنسسوبه عنه تحاتت إل ورقها يبس شجرة كمثل كان إل الله
سإسسنة فسسي اقتصاد وإن ورقها، الشجرة هذه عن تحات كما
وسإنة)). سإبيل خلفا في اجتهاد من خير

نسسوما حبذا قال: ((يا عنه الله رضي الدرداء أبي وعن
وصومهم؟ الحمقى سإهر يعيبون كيف وإفطارهم، الكياس

وأرجسسح وأفضسسل أعظم ويقين، تقوى مع بر من ذرة مثفال
المغترين)). عبادة من

السإلما     وجوب     باب

فلسسن دينسسا السإسسلما غيسسر يبتغ تعالى: {ومن اله وقول
تعسسالى: وقسسوله الخاسإرين}، من الخرة في وهو منه يقبل
السسسبل تتبعسسوا ول فسساتبعوه مسسستقيما صسسراطي هسسذا {وأن

مجاهسسد: ((السسسبل: البسسدع قسسال سإسسبيله)، عسسن بكسسم فتفرق
والشبهات)).

صسسلى اللسسه رسإسسول أن عنهسسا الله رضي عائشة وعن
مسسا هسسذا أمرنسسا فسسي أحسسدث قسسال: ((مسسن وسإسسلم عليسسه الله

عليسسه ليسسس عمل عمسسل ((من لفظ وفي رد)، فهو ليسمنه
رد)). فهو أمرنا

قسسال: قسسال عنسسه الله رضي هريرة أبي عن وللبخاري
يسسدخلون أمسستي وسإسسلم: ((كسسل عليسسه الله صلى الله رسإول
أطاعني قال: ((من يأبى؟ قيل: ومن أبى!))، من إل الجنة
أبى)). فقد عصاني ومن الجنة، دخل

أن عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن الصحيح وفي
النسساس قسسال: ((أبغسسض وسإسسلم عليسسه الله صلى الله رسإول

سإسسنة السإسسلما فسسي ومبتغ الحرما، في ثلثة: ملحد الله إلى
ليهريسسق حسسق بغيسسر مسسسلم امسسرئ دما ومطلسسب الجاهليسسة،

فسسي أي مقيسسدة، أو مطلقة جاهلية كل فيها ويندرج دمه))،
كسل مسن غيرهمسا أو وثنيسة، أو كتابية، شخص، دون شخص
المرسإلون. به جاء لما مخالف

قسسال: ((يسسا عنسسه اللسسه رضي حذيفة عن الصحيح وفي
فسسإن بعيسسدا، سإسسبقا سإسسبقتم فقسسد القسسراء: اسإسستقيموا معشر
بعيدا)). ضلل ضللتم فقد وشمال يمينا أخذتم

فيقسسف المسسسجد يسسدخل كسسان وضسسح، بسسن محمد وعن
عسسن عيينسسة، ابسسن وقال: ((أنبأنا تذكرة، فيقول الحلق، على
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- يعنسسي اللسسه عبسسد قسسال مسسسروق، عن الشعبي، عن مجالد
تقسسول ل منسسه، أشسسر بعد والذي إل عاما مسعود-: ليس ابن
ذهسساب لكسسن أميسسر، مسسن خير أمير عاما،ول من أخصب عاما

المسسور يقيسسسون أقسسواما يحسسدث ثسسم وخيسساركم، علمسسائكم
وينثلم)). السإلما فيهدما بآرائهم

السإلما     تفسير     باب

وجهي أسإلمت فقل حاّجوك تعالى: {فإن الله وقول
ّتبعن... الية}. ومن لله ا

أن عنهمسسا اللسسه رضسسي عمسسر ابسسن عسسن الصسسحيح وفي
أن قسال: ((السإسسلما وسإسسلم عليسسه اللسه صسسلى اللسه رسإسول

ًا وأن اللسسه، إل إله ل أن تشهد وتقيسسم اللسسه، رسإسسول محمسسد
إن السسبيت وتحسسج رمضسسان، وتصسوما الزكسساة، وتؤتي الصلة،

سإبيل)). إليه اسإتطعت

مرفوعسسا: عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن وفيسسه
ويده)). لسانه من المسلمون سإلم من ((المسلم

سإسسأل أنسسه جسسده، عسسن أبيسسه عسسن حكيسسم بسسن بهز وعن
فقسال: السإسلما؟ عسن وسإسلم عليسه اللسه صلى الله رسإول

وأن اللسسه، إلسسى وجهسسك تسسولي وأن للسسه، قلبسسك تسسسلم ((أن
المفروضسسة)) رواه الزكسساة وتسسؤتي المكتوبة، الصلة تصلي
أحمد.

مسسن رجسسل عسسن عبسسسة بن عمرو عن قلبة أبي وعن
عليسسه اللسسه صلى الله رسإول سإأل أنه أبيه، عن الشاما أهل

ويسسسلم للسسه، قلبسسك ُتسسسلم قسسال: ((أن السإلما؟ ما وسإلم،
أفضسسل؟ السإسسلما ويدك)) قسسال: أي لسانك من المسلمون

بالله تؤمن قال: ((أن اليمان؟ قال: وما قال: ((اليمان))،
الموت)). بعد والبعث ورسإله وكتبه وملئكته

غير     يبتغ     تعالى: {ومن     الله     قول     باب   
ًا     السإلما منه}     يقبل     فلن     دين

رسإسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي هريرة أبي وعن
القيامسسة يسسوما العمسسال وسإلم: ((تجيء عليه الله صلى الله

على فيقول: إنك الصلة، أنا رب فتقول: يا الصلة فتجيء
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تجيسسء ثسسم خيسسر، علسسى فيقول: إنسسك الصياما يجيء ثم خير،
يجيسسء ثسسم خيسسر، علسسى فيقسسول: إنسسك ذلسسك، علسسى العمسسال
فيقسول: السإسلما وأنسا السسلما إنك رب فيقول: يا السإلما،

تعالى: الله - قال أعطي وبك آخذ اليوما بك خير، على إنك
ًا السإلما غير يبتغ {ومن الخرة في وهو منه يقبل فلن دين

أحمد. الخاسإرين-)) رواه من

رسإسسول أن عنها الله رضي عائشة عن الصحيح وفي
ً عمسسل قسال: ((مسن وسإسسلم عليه الله صلى الله ليسس عمل
أحمد. رد)) رواه فهو أمرنا عليه

صلى     بمتابعته     السإتغناء     وجوب     باب
   سإواه     ما     كل     عن     وسإلم     عليه     الله

ًا الكتسساب عليسسك تعالى: {ونزلنا الله وقول لكسسل تبيانسس
شيء}.

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن وغيسسره النسسسائي روى
عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بن عمر يد في رأي وسإلم: أنه

ِوكون التوراة من ورقة الخطاب؟! لقد ابن يا فقال: ((أمته
َا موسإسسى كسان لسو نقيسة، بيضساء بهسا جئتكسم واتبعتمسسوه حيسس

ًا موسإى كان رواية: ((لو ضللتم)) وفي وتركتموني مسسا حيسس
ًا بسسالله عمسسر: ((رضسسيُت فقسسال اتبسساعي))، إل وسإسسعه ربسس

ًا وبالسإلما نبيا)). وبمحمد دين

دعوى     عن     الخروج     في     جاء     ما     باب
   السإلما

وفسسي قبل من المسلمين سإماكم تعالى: {هو وقوله
هذا}.

النسسبي عسسن عنسسه اللسسه رضسسي الشسسعري الحسسارث عن
اللسسه بخمسسس، قسسال: ((آمركسسم أنسسه وسإسسلم عليسسه الله صلى

والهجسسسرة، والجهسسساد، والطاعسسسة، السسسسمع، بهسسسن، أمرنسسسي
ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة فارق من فإنه والجماعة،

الجاهليسسة بدعوى دعا ومن يراجع، أن إل عنقه من السإلما
صلى وإن الله رسإول رجل: يا جهنم)) فقال جثي من فإنه

اللسسه بسسدعوى فسسادعوا وصسساما، صسسلى وصسساما؟! قسسال: ((وإن
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أحمسسد الله)) رواه عباد والمؤمنين المسلمين سإماكم الذي
صحيح. وقال: حسن والترمذي

ًا الجماعسسة فسسارق الصحيح: ((مسسن وفي فميتتسسه شسسبر
أظهركسسم))، بيسسن وأنسسا الجاهليسسة وفيه: ((أبدعوى جاهلية))،

السإسسلما دعسسوى عسسن يخسسرج مسسا العبسساس: ((كسسل أبسسو قسسال
طريقسسة أو مسسذهب أو جنسسس أو بلسسد أو نسسسب من والقرآن

وأنصسساري مهسساجري اختصم لما بل الجاهلية، عزاء من فهو
النصسساري: يسسا للمهسساجرين! وقسسال المهسساجري: يسسا فقسسال

الجاهليسة وسإسلم: ((أبسدعوى عليسه الله صلى للنصار! قال
ًا لذلك أظهركم؟!)) وغضب بين وأنا شديدا)). انتهسسى غضب

كلمه.

كله     السإلما     في     الدخول     وجوب     باب   
   سإواه     ما     وترك

فسسي ادخلسسوا آمنسسوا السسذين أيهسسا تعالى: {يا الله وقول
يزعمسون السذين إلسى تسسر تعالى: {ألم كافة} وقوله السلم

قبلسسك... اليسسة} مسسن ُأنسسزل ومسسا إليسسك ُأنسسزل بما آمنوا أنهم
ابسسن قسسال وجوه}، وتسود وجوه تبيض تعالى: {يوما وقوله

السسسنة أهسسل وجسسوه عنسسه: ((تسسبيض اللسسه رضسسي عبسساس
والختلفا)). البدع أهل وجوه وتسود والئتلفا،

قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي عمسسر بسسن اللسسه عبد عن
مسسا أمسستي على وسإلم: ((ليأتين عليه الله صلى الله رسإول

كسسان إذا حسستى بالنعسسل، النعسسل حسسذو إسإرائيل بني على أتى
ذلسسك، يصسسنع مسسن أمسستي في كان علنسية أمه أتى من منهم
ملسسة))، وسإسسبعين اثنسستين علسسى افسسترقت إسإسسرائيل بني وأن

ثلث علسسى المسسة هسسذه قسسوله: ((وتفسسترق الحسسديث وتمسساما
واحسسدة)) قسسالوا: مسسن ملة إل النار في كلهم فرقة وسإبعين

لهسسا وأصحابي)) - يا عليه أنا قال: ((ما الله؟ رسإول يا هي
الترمسسذي، - رواه حيسساة القلسسوب مسسن وافقسست لسسو موعظسسة

ًا ورواه وفيسسه: داود وأبسسي أحمد عند معاوية حديث من أيض
كمسسا الهسسواء تلك بهم تتجارى قوما أمتي من سإيخرج ((إنه

ْفصسسل ول ِعسسْرق منه يبقى فل بصاحبه، الكلب يتجارى إل ِم
الجاهلية)). سإنة السإلما في قوله: ((ومبتغ وتقدما دخله))،

ّد     البدعة     أن     جاء     ما     باب الكبائر     من     أش
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بسسه ُيشسسرك أن يغفسسر ل اللسسه وجسسل: {إن عسسّز لقسسوله
تعسسالى: {ليحملسسوا يشسساء} وقسسوله لمن ذلك دون ما ويغفر

ُيضسسلونهم السسذين أوزار ومسسن القيامسسة يسسوما كاملسسة أوزارهم
يزرون}. ما سإاء أل علم بغير

فسسي قسسال وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى أنه الصحيح وفي
فاقتلوهم)). لقيتموهم الخوارج: ((أينما

صلوا. ما الجور أمراء قتل عن نهى أنه وفيه

ً أن اللسسه عبد عن جرير عن ثسسم بصسسدقة تصسسدق رجل
وسإسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسإسسول فقسسال الناس، تتابع

مسسن وأجسسر أجرهسسا فلسسه حسنة سإنة السإلما في سإّن ((من
شسسيء، أجسسورهم مسسن ينقص أن غير من بعده من بها عمل
ووزر وزرهسسا عليسسه كسسان سإسسيئة سإنة السإلما في سإن ومن
شسسيء)) رواه أوزارهم من ينقص أن غير من بها عمل من

مسلم.

إلسسى دعسسا ولفظسسه: ((مسسن هريرة، أبي حديث من وله
ضللة)). إلى دعا من: (قال ثم ...)،هدى

عن     التوبة     احتجر     الله     أن     جاء     ما     باب
البدعة     صاحب

الحسسسن، مراسإسسيل مسسن أنسسس حسسديث من مروي هذا
يسسرى رجسسل عنسسدنا قسسال: ((كسسان أيوب عن وضاح ابن وذكر
ًا أن فقلسست: أشسسعرت سإسسيرين ابن محمد فأتيت فتركه، رأي
ًا الحسسديث آخسسر مسساذا؟! إن إلى رأيه؟! قال: أنظر ترك فلن
يعسسودون ل ثم السإلما، من - يمرقون أوله من عليهم أشد
فقسسال: ((ل ذلك، معنى عن حنبل بن أحمد وسإئل -))، إليه

للتوبة)).  يوفق

الكتاب     أهل     تعالى: {يا     الله     قول     باب
إبراهيم}     في     تحاجون     لم

فسسي تحسساّجون لسسم الكتسساب أهسسل تعالى: {يا الله قول
وقسسوله: المشسسركين}، مسسن كسسان - وما قوله - إلى إبراهيم
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ولقسسد نفسسسه سإسسفه مسسن إل إبراهيسسم ملة عن يرغب {ومن
الصالحين}. لمن الخرة في وإنه الدنيا في اصطفيناه

عليه الله صلى أنه وفيه وتقدما الخوارج، حديث وفيه
أوليسسائي إنمسسا بأوليسساء لي ليسوا فلن أبي قال: ((آل وسإلم

المتقون)).

ًا وفيه عليسسه اللسسه صلى الله رسإول أن أنس عن أيض
آكسسل فل أنسسا قسسال: أمسسا الصسسحابة بعسسض أن لسسه ُذكر وسإلم،

أنا آخر: أما أناما! وقال ول فأقوما أنا آخر: أما اللحم! وقال
أفطسسر! ول فأصسسوما أنسسا آخسسر: أمسا النساء! وقسسال أتزوج فل

وأصسسوما وأنسساما أقسسوما وسإلم: ((لكنني عليه الله صلى فقال
سإسسنتي عسسن رغب فمن اللحم، وآكل النساء وأتزوج وأفطر
التبتسسل أراد الصسسحابة بعسسض كسسان إذا فتأمسسل مني))، فليس
ًا فعله وسإمي الغليظ الكلما هذا فيه قيل للعبادة عن رغوب
بغيسسر ظنسسك ومسسا البسسدع، مسسن هسسذا بغيسسر ظنسسك فمسسا السسسنة

الصحابة؟. 

وجهك     تعالى: {فأقم     الله     قول     باب
ًا}     للدين حنيف

ًا للدين وجهك تعالى: {فأقم الله قول فطسسرت حنيفسس
السسدين ذلك الله لخلق تبديل ل عليها الناس فطر التي الله

تعسسالى: وقسسوله يعلمسسون}، ل النسساس أكسسثر ولكسسن القيسسم
اصسسطفى الله إن بني يا ويعقوب بنيه إبراهيم بها {ووصى

وقسسوله: {ثسسم مسسسلمون}، وأنتسسم إل تمسسوتن فل الدين لكم
ًا إبراهيسسم ملسسة اتبسسع أن إليسسك أوحينسسا مسسن كسسان ومسسا حنيفسس

المشركين}.

اللسسه رسإسسول أن عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن وعن
مسسن ولة نسسبي لكسسل قسسال: ((إن وسإسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى
قسسرأ: ثم ربي))، وخليل إبراهيم أبي منهم وليي وأنا النبيين

والسسذين النبي وهذا أتبعوه للذين بإبراهيم الناس أولى {إن
الترمذي. المؤمنين} رواه ولي والله آمنوا

رسإسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي هريرة أبي وعن
إلسسى ينظسسر ل اللسسه وسإسسلم: ((إن عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه

قلسسوبكم إلسسى ينظسسر ولكسسن أمسسوالكم إلسسى ول أجسسسامكم
وأعمالكم)).
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صسسلى اللسسه رسإسسول قال: قال مسعود ابن عن ولهما
إلّي وليرفعّن الحوض، على فرطكم وسإلم: ((أنا عليه الله

دونسسي، احتجبسسوا لنسساولهم أهسسويت إذا حتى أمتي من رجال
أحسسدثوا مسسا تسسدري ل إنسسك فيقسسال أصسسحابي رّب فأقول: أي

بعدك)).

اللسسه رسإول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن ولهما
إخواننسسا))، رأينا قد أنا قال: ((وددت وسإلم عليه الله صلى

اللسسه؟! قسسال: ((أنتسسم رسإسسول يسسا إخوانسسك قسسالوا: أولسسسنا
قسسالوا: فكيسسف بعد))، يأتوا لم الذين هم وإخواني أصحابي،

أن لسو أمتسسك؟! قسال: ((أرأيتسسم مسن بعد يأت لم من تعرفا
ً أل بهسسم ُدهسسم خيسسل ظهسسري بيسسن ُمحجلسسُة غسسّر خيل له رجل

ًا يسسأتون قسسال: ((فسسإنهم قسسالوا: بلسسى، خيلسسه؟))، يعسسرفُا غسسر
أل الحسسوض، علسسى فرطهسسم وأنسسا الوضسسوء، مسسن ُمحجليسسن

البعيسسر يسسذاد كمسسا حوضسسي عسسن القيامسسة يسسوما رجال ليذادن
بعسسدك، بسسدلوا قسسد فيقسسال: إنهسسم َهلسسّم، أل أنسساديهم الضسسال،

ًا سإحقا)). فأقول: سإحق

إذا حسستى زمسسرة، إذا قسسائم أنسسا وللبخسساري: ((بينمسسا
فقلسست: فقسسال: هلسسّم، وبينهسسم بيني من رجل خرج عرفتهم

قسسال: إنهسسم شسسأنهم؟ والله. قلت: وما النار قال: إلى أين؟
- فسسذكر زمسسرة إذا ثم القهقرى، إدبارهم على بعدك ارتدوا
النعم)). َهَمل مثل إل منهم يخلص أراه - قال: فل مثله

عنهمسسا: اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن حسسديث مسسن ولهمسسا
ًا عليهم الصالح: {وكنت العبد قال كما ((فأقول مسسا شسسهيد

وأنسست عليهسسم الرقيسسب أنسست كنت توفيتني فلما فيهم دمت
شهيد}. شيء كل على

ًا: ((مسسا عنه ولهما علسسى إل يولسسد مولسسود مسسن مرفوعسس
تنتسسج كمسسا يمجسسسانه، أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة
حسستى جسسدعاء مسسن فيهسسا تحسسسون هل جمعاء بهيمة البهيمة
اللسسه هريسسرة: {فطسسرة أبسسو قرأ ثم تجدعونها))، أنتم تكونوا

عليه. عليها} متفق الناس فطر التي

يسألون الناس قال: كان عنه الله رضي حذيفة وعن
أسإسسأله وأنسسا الخيسسر، عسسن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

كنا الله: إنا رسإول يا فقلت يدركني، أن مخافة الشر، عن
هسسذا بعسسد فهسسل الخيسسر، بهسسذا اللسسه فجاءنسسا وشر جاهلية في

الشر ذلك بعد فقلت: وهل قال: ((نعم!))، شر؟ من الخير
دخنسسه؟ قلسست: ومسا دَخسسَن!))، وفيسسه قال: ((نعسسم، خير؟ من
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هسسديي، بغيسسر ويهسسدون سإسسنتي، بغيسسر يسسستنون قال: ((قسسوما
شسسر؟ من الخير ذلك بعد قلت: فهل وتنكر))، منهم تعرفا

مسسن جهنسسم، أبسسواب علسسى ودعسساة عميسساء، فتنسسة قال: ((نعم
لنا! صفهم الله رسإول قلت: يا فيها))، قذفوه إليها أجابهم

قلسست: يسسا بألسسسنتنا))، ويتكلمسسون جلسسدتنا مسسن قال: ((قسسوما
قسسال: ((تلسسزما ذلسسك؟ أدركسست إن تسسأمرني مسسا اللسسه رسإسسول
جماعسسة يكسسن لسسم قلت: وإن وإمامهم))، المسلمين جماعة

تعسض أن ولسو كلهسا، الفسسرق تلك قال: ((فاعتزل إماما؟ ول
ذلسسك)). علسسى وأنسست المسسوت يأتيك حتى شجرة أصل على

معسسه السسدجال قال: ((يخرج ماذا؟ مسلم: ثم وزاد أخرجاه،
ماذا؟ قلت: ثم أجره))، وجب ناره في وقع فمن ونار، نهر

الساعة)). قياما قال: ((هي

فل تعلمتمسسوه فإذا السإلما، العالية: ((تعلموا أبو قال
ول السإسسلما، فإنه المستقيم بالصراط وعليكم عنه، ترغبوا

ًا الصراط عن تتحركوا نبيكم بسنة وعليكم شمالً، ول يمين
الهواء)) انتهى. وهذه وإياكم

زمسسانه واعسسرفا أجلسسه، مسسا هذا العالية أبي كلما تأمل
ّذر الذي عسسن رغسسب فقد اتبعها من التي الهواء من فيه ُيح

أعلما علسسى وخسسوفه بالسسسنة، السإسسلما وتفسسسير السإسسلما،
يتسسبين والكتسساب، السنة عن الخروج من وعلمائهم التابعين

وقسسوله: أسإسسلم}، ربسسه لسسه قسسال تعالى: {إذ قوله معنى لك
اصسسطفى الله إن بني يا ويعقوب بنيه إبراهيم بها {ووصى

تعسسالى: وقسسوله مسسسلمون}، وأنتم إل تموتن فل الدين لكم
نفسسسه}، سإسسفه مسسن إل إبراهيسسم ملسسة عسسن يرغسسب {ومسسن
والناس الصول أصل هي التي الكبار الصول هذه وأشباه

هسسذا فسسي الحسساديث معنسسى يتبين وبمعرفته غفلة، في عنها
وهسسو وأشسسباهها يقرأهسسا السسذي النسان وأما وأمثالها، الباب

{أفسسأمنوا فبادوا كانوا قوما في ويظنها تناله ل أنها مطمئن
الخاسإرون}. القوما إل الله مكر يأمن فل الله مكر

لنسسا قسسال: خسسط عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن وعسسن
ًا وسإسسلم عليسسه الله صلى الله رسإول قسسال: ((هسسذا ثسسم خطسس
ًا خط ثم الله))، سإبيل ثسسم شسسماله وعسسن يمينه عن خطوط

يسسدعو شسسيطان منهسسا سإسسبيل كسسل علسسى سإسسبل، قال: ((هذه
ًا صسسراطي هسسذا وقسسرأ: {وأن إليسسه))، ول فسساتبعوه مسسستقيم
أحمسسد سإسسبيله})) رواه عسسن بكسسم فتفسسرق السسسبل تتبعسسوا

والنسائي.
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وفضل     السإلما     غربة     في     جاء     ما     باب
الغرباء

قبلكم من القرون من كان تعالى: {فلول الله وقول
ً إل الرض فسسي الفسسساد عسسن ينهسسون بقيسسة أولسسو ممسسن قليل
منهم... الية}. أنجينا

ًا: ((بسسدأ هريسسرة أبسسي وعسسن ًا السإسسلما مرفوعسس غريبسس
ًا وسإيعود مسسسلم، رواه للغربسساء))، فطسسوبى بسسدأ كمسسا غريبسس

الغربسساء؟! وفيه: ومسسن مسعود ابن حديث من أحمد ورواه
ُنسسّزاع ُلحون والسسذين القبائسسل مسسن قسسال: ((ال فسسسد إذا يْصسس

أبيسسه عسسن الله عبد بن كثير حديث من وللترمذي الناس))،
الناُس أفسد ما ُيْصلحون الذين للغرباء ((فطوبى جده عن
سإنتي)). من

فسسي تقسسول كيف ثعلبة أبا قال: سإألت أمية أبي وعن
يضسسركم ل أنفسسسكم عليكسسم آمنسسوا الذين أيها {يا الية هذه
عنهسسا سإسسألت لقسسد واللسسه قسسال: أمسا اهتسسديتم}، إذا ضل من

ًا، فقسسال: وسإسسلم، عليسسه اللسسه صلى الله رسإول سإألت خبير
رأيتسسم إذا حتى المنكر عن وتناهوا بالمعروفا ائتمروا ((بل
ًا ًا شّح ًا، وهوى مطاع ًا متبع ذي كسسل وإعجسساب مسسؤثرة، ودني
مسسن فسسإن العسسواما، عنسسك ودع بنفسسسك، فعليسسك برأيسسه، رأي

ًا، ورائكسسم الجمسسر، علسسى القسسابض مثسسل فيهسسن الصسسابر أيامسس
ً خمسسسين أجسسر فيهن للعامل عملكسسم)) مثسسل يعملسسون رجل

داود أبسسو منكسسم)) رواه قسسال: ((بسسل منهسسم؟ أما قلنسسا: منسسا
والترمذي.

ولفظسسه: عمر ابن حديث من معناه وّضاح ابن وروى
ًا بعدكم من ((إن مسسا مثل بدينه المتمسك فيها للصابر أيام
قسسال: أنبأنسسا ثسسم منكسسم))، خمسين أجُر له اليوما، عليه أنتم

عسسن عيينسسة، بسسن سإسسفيان قسسال أسإد، أنبأنا سإعيد، بن محمد
اليوما قال: ((إنكم يرفعه الحسن أخي سإعيد عن البصري،

المنكر عن وتنهون بالمعروفا تأمرون ربكم، من بينة على
السسسكرتان، فيكسسم يظهسسر ولسسم اللسسه، سإبيل في وتجاهدون

ذلسسك، عن وسإتحولون العيش، ُحّب وسإكرة الجهل، سإكرة
ٍذ فالمتمسك ِة بالكتاب يومئ قيل: خمسين))، أجُر له والسن

منكم)). قال: ((بل منهم؟
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اللسسه رسإسسول قسسال: قسسال المعسسافري عسسن بإسإسسناد وله
يتمسسسكون السسذين للغرباء، وسإلم: ((طوبى عليه الله صلى

ِة ويعملون ُيترك، حين بالكتاِب تطفأ)). حين بالسن

البدع     من     التحذير     باب

اللسسه رسإسسول قسسال: وعظنسسا سإسسارية، بن العرباض عن
اللسسه رسإسسول قلنا: يا بليغة، موعظة وسإلم، عليه الله صلى
اللسسه بتقسسوى قسسال: ((أوصسسيكم فأوصنا، مودع موعظُة كأنها

ُد، عليكم ّأّمر وإن والطاعة، والسمع وجّل، عّز من وإنه عب
ًا فسيرى منكم يعش ًا، اختلف وسإسسنة بسسسنتي فعليكسسم كسسثير

وإيسساكم بالنواجذ، عليها َعُضوا المهديين، الراشدين الخلفاء
الترمسذي: قسال ضسللة))، بدعسة كّل فإن المور، ومحدثات

صحيح. حسن حديث

أصسسحاب يتعبسسدها ل عبسسادة قسسال: ((كسسُل حسسذيفه وعن
ّبدوها، فل محمد فسساتقوا مقسسالً، للخسسر يدع لم الول فإن تع

قبلكسسم)) رواه كان من طريق وخذوا القراء، معشر يا الله
داود.  أبو

أنبأنسسا المبسسارك، بسسن الحكسسم السسدارمي: أخبرنسسا وقسسال
ّدث أبي قال: سإمعت يحيى، بن عمرو قسسال: أبيسسه، عسسن يح
صسسلة قبسسل مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد بسساب على نجلس ((كنا

أبسسو فجاءنسسا المسسسجد، إلسسى معسسه مشسسينا خرج فإذا الغداة،
قلنسسا: ل، الرحمسسن؟ عبد أبو فقال: أخرج الشعري، موسإى
رأيسست إني الرحمن عبد أبا قال: يا خرج فلما معنا، فجلس

ًا المسجد في ُتسسه، أمسسر ًا، إل للسسه والحمسسد أر ولسسم أنكر خيسسر
فسسي قسسال: رأيسست فستراه، عشت فقال: إن هو؟ قال: فما
ًا المسجد ًا قومسس ًا ِحلقسس كسسل فسسي الصسسلة، ينتظسسرون جلوسإسس

َلقسسة مائسسة، فيقسسول: كسسبروا حصسسى، أيسسديهم وفسسي رجسسل َح
فيقسسول: مائسسة، فيهللسسون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيكبروا
قسسال: لهسسم؟ قلت قال: فماذا مائة، فيسبحون مائة سإبحوا

ًا، لهسسم قلسست ما أن أمرتهسسم قسسال: أفل أمسسرك، أنتظسسر شسسيئ
حسسسناتهم مسسن يضسسيع ل أن لهسسم وضسسمنت سإسسيئاتهم، يعدوا

قسسالوا هسسذا!؟ فقال: مسسا حلقة، أتى حتى مضى شيء؟! ثم
قسسال: فعسسدوا والتسسسبيح، والتهليل التكبير به نعد له: حصى
شسسيء، حسسسناتكم مسسن يضسسيع ل أن ضسسامن فأنسسا سإسسيئاتكم،

صسسحابة هلكتكسسم! هسسؤلء أسإسسرع محمسسد! مسا أمسسة يا ويحكم
لسسم ثيسسابه وهسسذه متسسوافرون، وسإسسلم عليسسه الله صلى نبيكم
ملسسة لعلسسى إنكسسم بيده نفسي والذي تكسر، لم وآنيته تبل،
قسالوا: ضسللة، بساب مفتتحسسو أو محمسد ملسة من أهدى هي
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مسسن الخير! قسسال: وكسسم إل أردنا ما الرحمن عبد أبا يا والله
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسإسسول إن ُيصسسبه، لسسم للخيسسر مريد

ًا أن حدثنا وسإلم، تراقيهسسم، يجسساوز ل القسسرآن يقرءون قوم
رأينسسا سإسسلمة بن فقال: عمرو منكم، أكثرهم لعل الله وأيم
الخوارج)). مع النهروان يوما يطاعنوننا أولئك عامة
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