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قَالَ املُصنِف :$
ِ
ِ
قـ ِطـْادَ اهلل ِ؛ إِ َّماا َكِِ اقااو َوإِ َّماا َولِ اقااو َوإِ َّماا َم َ ِئِؽَاً،و َأ ْو
قـ َيدْ ُط َ
َاساا ُم َؼ َّاريِ َ
َواألَ ْم ُر ال َّثاينَ :أ َّن األَ َّول َ
قن َم َع اهلل ُأك ً
ِ
ِ
قن َأحجارا و َأ ْشجارا مطِقعا ً ،هلل ِ ََعاا َلك َلقسا ْ يِع ِ
اـ َأ ْ َس ِاؼ
اصا َق ٍ،و َو َأ ْْ ُاؾ ز ََماكِـَاا َيادْ ُط َ
َاساا م ْ
َ
َ
َيدْ ُط َ ْ َ ً َ َ ً ُ َ
قن َم َاع اهلل ُأك ً
َْ
ِ
ِ
ُقن طـْفؿ ال ُػج ِ
ِ
ِ
الـ ِ
الص ِة َو َغ ْقرِ َذلِ َ
ؽ.
السرِ َقَ ،و ََ ْرك َّ
يـ َيدْ ُطقك َُف ْؿ ُْ ُؿ ا َّلذ َ
َّاسو َوا َّلذ َ
قر م َـ ال ِّزكَا َو َّ
يـ َي ْحؽ َ َ ُ ُ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الصاالِِِ َوا َّلاذي َ َي ْعاا ِصل ِ -م ْث ِ
اقؿ ْـ
الح َجارِ -؛ َأ ْْ َاق ُن م َّؿ ْ
اؾ الخَ ََا ِ َو َ
َوا َّلذي َي ْعتَؼادُ ال َّ
اـ َي ْعتَؼادُ َ
ي ََ ِ
اْدُ ِ ْس ُؼ ُف و َ َسا ُد ُه َو َي َْ َفدُ يِ ِف.
ُ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
يؼقلَ ( :واألَ ْم ُر ال َّثاين) ،ذكر األمر األول هـا ،وقاال :قاال( :عااعؾؿ شن ارو األولاقـ شخاػ ماـ ارو
شهؾ زماكـا بلمريـ:
األول :شن األولقـ ال ُيشركقن وال يدعقن الؿالئؽة واألولقاء واألوثان مع اهلل إال يف الرخااء ،وشماا يف
ٍ
رو شعظؿ ماـ
الشدة ع ُقخؾصقن هلل الدعاء ،بعؽس همالء الذيـ يـتسبقن إلك اإلسالم يف زماكـا وهؿ عؾك
رو األولقـ.
الؿعاصريـ مؿـ يدَّ عقن اإلسالم ش د مـ ارو األولاقـ الاذيـ
وشما األمر الثاين الذي يؽقن بف رو ُ
ٍ
كاساا ُمؼاربقـ عـاد اهلل
هؿ كاكقا عؾك عداء مع الرسقل عؾقف الصالة والسالم هق شن األولقـ يدعقن مع اهلل ُش ً
شصال ،يعـل كؿا ععؾ كقح ما عبدوا ود وسقاع ويغقث ويعاق وكسارا ،وهاذه كؾفاا كؿاا قاال اباـ عبااس:
ً
« ُشكاااس صااالحقـ» وكااذلؽ الااذيـ عباادوا الا َّاالت والااذيـ عباادوا األكبقاااء كعقسااك وعزياار ،والااذيـ عباادوا
خؾؼ صالحقن.
الؿالئؽة ،والؿالئؽة كؾفؿ ٌ
كاساا)
قالَ ( :أ ْو َيدْ ُط َ
كاساا ُمؼاربقـ عـاد اهللُ ( ،ش ً
اارا) ،يعـال يؼاقل :إن األولاقـ يادعقن ماع اهلل ُش ً
قن َأ ْح َج ً
بؿعـك خؾ ًؼا ،قال :إما شكبقاء ،وإما شولقاء ،وغقر ذلؽ ،الؿالئؽة لقساقا ماـ جاـس الـااس ،وإكؿاا الاذيـ ماـ
شيضا ماـ جاـس الـااس مثاؾ :الخؿساة الاذيـ عبادهؿ
جـس الـاس هؿ األكبقاء كعقسك والعزير ،واألولقاء ً
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ققم كقح ومثؾ :الالت وغقرها.
اج ًارا) هال يف األصاؾُ ( :مطِق َعا ً ،هلل ِ ََ َعاا َلك) لقسات عاصاقة ،ألن الخؾاؼ
قالَ ( :أ ْو َيدْ ُط َ
اارا َو َأ ْش َ
قن َأ ْح َج ً
كؾفااؿ مطقعااقن كؿااا قاااال اهلل ﴿ :۵وإِ ْن مِااـ َ اال ٍء إِ َّال يساابَ بِحؿا ِ
ااد ِه َو َلؽِاا ْـ ال َت ْػ َؼ ُف َ
قح ُف ْؿ
ااقن َت ْسااابِ َ
َ
َُ حُ َ ْ
ْ ْ
[اإلساراء ،]44:وماا عصااك اهلل  ۵إال اإلكاس والجاـ هااؿ الاذيـ عصااقا ،ولاذلؽ إكؿاا ُجعؾاات الجـاة والـااار
لفاتقـ الطاائػتقـ :اإلكاس والجاـ عؼاط ،الاذي ساقدخؾ الـاار شحاد ،والاذي ساقدخؾ الجـاة شو الـاار شحادٌ
غقرهؿ ،لقس يدخؾ الجـة والـار شحدٌ غقرهؿ ،ال األحجار وال األ جار وال الحققاكات.
ِ
َاسا ِم ْـ َأ ْ َس ِؼ الـ ِ
َّاس) ،شهؾ زماكـا يؼصاد ماؿ الاذيـ يـتسابقن إلاك
قالَ ( :و َأ ْْ ُؾ ز ََماكِـَا َيدْ ُط َ
قن َم َع اهلل ُأك ً
ٍ
رو شعظؿ مـ رو األولقـ ،ألن الـاس الاذيـ ش اركقهؿ ماع اهلل هاؿ يف شكػسافؿ
اإلسالم ،ولؽـفؿ عؾك
مثال :كلحؿد البدوي الؿعروف يف مصر ،هذا كان كؿا قال صاحب شعظاؿ مقساقعة صاقعقة ،وهاق
عسا ً ،
صقيف الشعراين لف كتاب اسؿف "طبؼات الصقعقة" وهاق ماـفؿ ،وقاد كتبفاا ماـ بااب التؾؿاقَ ،عقؼاقل عاـ
شحؿد البدوي :شكف لؿا ِ
قدم مصر هق لقس مـ مصر ،ققؾ :إكف مـ الؿغرب وجلء بف إلك بغداد ،ثاؿ ُهقال لاف
الجق يف صعقد مصر ،وذهب إلقفؿ قال :علول ما عؿؾف هق شن رقك الؿـرب ثؿ بال عؾك الـااس ،وتؾؼاقا بقلاف
عؾك شكف بركة.
ٍ
صقحات مػزعة ،وكاان يؼاتحؿ عؾاك الـااس يف
وشيضا كان يصعد عؾك األسطَ ويصقَ بلعؾك صقتف
ً
بققهتؿ اكتفاكًا لؾؿحارم ،ويػعؾ ويػعؾ ،وكان رجؾ سقء ،وعامة همالء الاذيـ ُيعبادون ماـ دون اهلل كااكقا
ال يعبدون اهلل مثؾ التقجاين وغقارهؿ ،كااكقا يؼقلاقن :شباؿ بؾغاقا مـزلاة ال يعبادونُ ،رعاع عاـفؿ التؽؾقاػ،
ويحتجقن بؼقل اهلل َ ﴿ :۵وا ْع ُبدْ َر َّب َؽ َحتَّك َي ْلتِ َق َ
اؽ ا ْل َق ِؼاق ُـ [الحجار ،]99:ويؼقلاقن :شباؿ جااءهؿ القؼاقـ،
قدح يف الـبل ﷺ ،ألن الـبل ﷺ ما ترو عبادة ربف حتك وهق يف لحظات الؿقت ،عفاؾ هاذا يعـال
وهذا عقف ٌ
ٍ
الؿتاقؼـ الاذي ال ُيخطال شحادٌ يف
شن الـبل ﷺ كان يف ؽ؟ كال ،ولؽـ القؼقـ هـا معـااه :الؿاقت ،األمار ُ
ِِ
شمر ُمتقؼـ وواقع وحؼقؼة ،ولؽـ همالء الؼقم حؿؾقا اآلياة ماا ال
كقكف يؼقـًا ومتقؼـًا حتك الؽػار يعؾؿقن شكف ٌ
تحتؿؾ ،وقالقا :بلن معـاها :اعبد ربؽ حتك يزول الشؽ عـ قؾبؽ ،عجعؾقا الـبل ﷺ يف ٍ
ؽ حتك ماات،
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وجعؾقا شولقاءهؿ يف يؼاقـ ماـ بداياة شعؿاارهؿ ،وهاذا عاقـ الضاالل وعاقـ الؽػار والزكدقاة ،ولفاذا قاال:
ِ
ِ
قر) مثؾ الشعراين ذكار مصاائب عاـ جؿاعتاف الصاقعقة يف
يـ َي ْحؽ َ
يـ َيدْ ُطقك َُف ْؿ ُْ ُؿ ا َّلذ َ
( َوا َّلذ َ
ُقن َطـ ُْف ُؿ ال ُػ ُج َ
مثال يذكر شن شحدهؿ مر عؾك دابة عجامعفا ،وكاكقا يؾقطقن ا تُفر عـ الصقعقة ُحب الؿاردان
كتبفؿ يعـل ً
مـ القلدان ..وغقر ذلؽ ،وكذلؽ مـ السرقة وترو الصالة و ُ رب الخؿقر وغقرها والرقص وغقر ذلؽ.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اقؿ ْـ
الصالِِ َوا َّلذي َ َي ْعاصل  -م ْث ِؾ الخَ ََ ِ َو َ
قالَ ( :وا َّلذي َي ْعتَؼدُ ل َّ
الح َجرِ -؛ َأ ْْ َق ُن م َّؿ ْـ َي ْعتَؼدُ َ
ي ََ ِ
اْدُ ِ ْس ُؼ ُف و َ َسا ُد ُه َو َي َْ َفدُ يِ ِف) هق بعقـف يرى ،ولؽـ شسؾؿقا عؼقلفؿ لؾشقطان ولؾفقى والغبااء ،عجعؾاقا
ُ
يؼقلقن :بلن هذا القلل إكؿا ععؾ هذا ،ألكف ُشذن لف شو ُسؿَ لف شو ُشمر بف ،شو شراد ْ
شن يـػع هاذا الاذي ععاؾ باف
هؽذا.
يؼقل( :إِ َذا ََح َّؼ ْؼ َ َأن ا َّل ِاذيـ َقاا ََ َؾفؿ رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
عفاؿ
َّ
اـ َْا ُم َ ء)ُ .
اقل اهلل ﷺ َأ َصاِ ُط ُؼاق ً و َو َأ َفاػ ش ْارمًا م ْ
َ
َ
ُ ْ َ ُ
ً
عؼقال:
شصَ
أو ً  :عفؿقا خطاب الـبل ﷺ لؿا كاداهؿ باإللفقة ،عامتـعقا ،وعفؿقا خطابف.
وشقروا بلبا هلل.
وثاك ًقا :وعفؿقا خطابف لؿا كاداهؿ بالربقبقة عاعرتعقا َّ
وهؿ ( َأ َصِ ُط ُؼق ً )؛ ألبؿ ما عبدوا شسقش مـ عقفؿ ،بؾ عبادوا صاالحقـ ،وإن كاان هاذا ارو ،لؽاـ
عؾك األقؾ شبؿ ما جاءوا إلك الػاسديـ عرععقهؿ إلك مؼام اإللفقة وعبدوهؿ مـ دون اهلل.
ِ
ِ
ِ
الرخاااء ،وإذا جاااءت الشاادة
قااالَ ( :و َأ َفااػ شا ْارمًا ما ْ
اـ َْ ا ُم َ ءو) ألن شولئااؽ كاااكقا ُيشااركقن عؼااط يف َّ
شخؾصقا هلل.
ْم ء يف الرفاء والَدة ُيَرمقن ياهلل.
قال َ ( :ا ْط َؾ ْؿ َأ َّن لِا َف ُم َ ِء ُش ِْ َف ًُ ،ي ِ
زورا عؾاك
قر ُدوكَفا َط َؾك َما َذم َْركَا) يعـل همالء الؿـتسبقـ إلك اإلسالم ً
ٍ
رو شعظؿ مـ رو قريش يلتقن بشبفة عؾك الؽالم الذي تؼدمَ ( ،و ِْ َل ِم ْـ َأ ْط َظ ِؿ ُش َِ ِف ِف ْؿو َ َل ْص ِغ َس ْاؿ َع َ
ؽ
لِ َجقايِ َفا) ،يؼقل :شكا سلققل لؽ ما هل الشبفة ،وسلعطقؽ الجقاب عاكتبف!
ِ
يـ كَاز ََل ِ ِ
ون َأ َّ إِ َلا َف إِ َّ اهللُو َو َأ َّن ُم َح َّؿادً ا َر ُس ُ
اقل
اقف ُؿ ال ُؼ ْار ُن َ َي َْ َافدُ َ
قالَ ( :و ِْ َل َأك َُّف ْؿ َي ُؼق ُل َ
قن :إِ َّن ا َّلذ َ
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اهلل ِو ويؽ َِّذيقن رس َ ِ
ِ
ثو َو ُيؽ ِّ
رون ال َِ ْع َ
اح ًرا) هاذا كؾاف حاؼ هؽاذا
َاذ ُي َ
قل اهلل ﷺو َو ُيـْؽِ َ
قن ال ُؼ ْار َن َو َي ْج َع ُؾقكَا ُف س ْ
ُ ُ َ َ ُ
ععؾاات قااريش ،قااريش لااؿ يشاافدوا شن ال إلااف إال اهلل وكااذبقا الرسااقل ،وشكؽااروا البعااث ،وكااذبقا الؼاار ن،
عرا ،كؾ هذا ععؾتف قريش.
وجعؾقه
سحرا ،وجعؾقه ً
ً
يؼقلَ ( :وك َْح ُـ ك ََْ َفدُ َأ َّ إِ َل َف إِ َّ اهللُ) هؾ هذا حؼقؼة؟ هذا كذب ال يشفدون شن ال إلف إال اهلل ،يشافدون
بللسـتفؿ ،لؽـ بؼؾقمؿ وشعؿالفؿ ال يشفدون ،ألن معـك( :ال إلاف إال اهلل) شي ال معباقد ٍ
بحاؼ إال اهلل ،شكاتؿ
تعبدون ،وما الحؼ الذي تعبدون بف شولئؽ الؿعبقدات؟ إ ًذا شكاتؿ ال تشافدون شن ال إلاف إال اهلل وشن محؿادً ا
شيضاا ،وإال هاق جااء ماذه الرساالة ،لؿااذا غ َّقارتؿ بعاده؟
شيضا اعرتاء وكذب ،وهؿ كذبقه ً
رسقل اهلل ،وهذا ً
ألكؽؿ اعتؼادتؿ شن محؿادً ا ماا بؾاغ الرساالة كامؾاة ،عؾاذلؽ شكاتؿ جئاتؿ ماذه البادع وهاذه الطاقام لتؽؿؾاقا
الرسالة.
زعؿ شن محؿدً ا خاان الرساالة».
ولفذا قال اإلمام مالؽ« :مـ ابتدع يف اإلسالم بدع ًة يراها حسـة عؼد َ
إ ًذا هاامالء زعؿااقا شن محؿااد خااان الرسااالة ،ألبااؿ شتااقا لااقس ببدعااة ،بااؾ بباادع عظقؿااة ،ولقساات عؼااط يف
األعؿال يف العبادات ،وإكؿا يف شصؾ العبادات وشم العبادات و ُشس العبادات وهق التقحقد.
إلفاا خار،
قالَ ( :وك َُصدِّ ُق ال ُؼ ْر َن) وهذا ً
شيضا كذب ،عالذي ُيصد الؼر ن ال ُيؿؽاـ شن يادعق ماع اهلل ً
وهق يسؿع ققل اهلل ﴿ :۵و َش َّن ا ْلؿس ِ ِ ِ
اع اهللِ َش َحادً ا [الجاـ . ]81:عؽقاػ ُتصاد الؼار ن
اجدَ ل َّؾف َعال َتادْ ُعقا َم َ
َ
َ َ
وشن تدعق مع اهلل هذا القلل وهذا القلل.
قال( :وك ُْم ِمـ يِالِع ِ
شيضا مـ الؽذب الذي يممـ بالبعث يعؿاؾ لاف ،لاذلؽ لؿاا الرجاؾ سالل
ث) وهذا ً
ُ َْ
َ
الـبل ﷺ قال :يا رسقل اهلل ،متك الساعة؟ هذا هق البعث ،الساعة هل البعث ،علعرض عـاف ثاالث مارات،
ثؿ قال الـبل ﷺ لؾرجؾ« :ماذا شعددت لفا؟» الذي يممـ بالساعة ويممـ بالبعث ُيعد لفا ال ُعدة.
قالَ ( :وك َُص ِّؾل َوك َُصق ُم) كعؿ كاكقا ُيصؾقن ويصقمقن ،لؽـ هؾ كؾ مـ صؾك وصام ُقبؾ مـاف؟ ال اؽ
شن هذا غقر صحقَ ،عالؿـاعؼقـ كاكقا ُيصؾقن خؾاػ الـبال ﷺ ،وماع ذلاؽ لاؿ ُتؼباؾ صاالهتؿ ،ولاؿ تؼباؾ
شعؿالفؿ.
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ػ َ َْج َع ُؾق َكـَا ِم ْث َؾ ُأو َلئِ َ
قالَ َ ( :ؽ ْق َ
شيضا اعرتاء مـ قال :شكـا كجعؾؽاؿ ماثؾفؿ ،باؾ شكاتؿ شساقش
ؽ؟!) وهذا ً
مـفؿ ،شكتؿ شسقش وشخبث وشعظؿ ركًا مـفؿ.
ؿاء ُم ِّؾ ِفؿ َأن الرُ َؾ إِ َذا صدَّ َق رس َ ِ
ِ
ف يقـ الع َؾ ِ
ِ
ال ٍء َوم ََّذ َيا ُف
َ
ْ َّ َّ ُ
ابَ :أ َّك ُف َ ف َ َ َ ْ َ ُ
الج َق ُ
قالَ َ ( :
َ ُ
قل اهلل ﷺ ال َش ْ
يف َشل ٍء؛ َأ َّك ُف مَا ِ ٌر َل ْؿ يدْ ُف ْؾ يف ِ
اإل ْس َ ِم) ،عؽقػ بالاذي كاذب الرساقل ﷺ يف رشس األمار التقحقاد ،كذباف
َ
ْ
عقف وكذبف يف بدع كثقرة شتك ما هذا الدَّ عل.
َّقح ِ
ض ال ُؼر ِن وُحدَ يع َضف) كذلؽ كاعر ،قاال( :مَؿاـ َأ َقار يِالت ِ
قالَ ( :و َم َذ لِ َ
قاد َو َُ َحادَ
ؽ إِ َذا َم َـ يِ َِ ْع ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الص ْاقمِو
قب َّ
قب ال َّزمَاةو َأ ْو َأ َق َّر يِ َاف َذا ُم ِّؾف َو َُ َحدَ ُو ُُ َ
الص َ ة َو َُ َحدَ ُو ُُ َ
الص َ ةَ ،أ ْو َأ َق َّر يِالت َّْقحقد َو َّ
قب َّ
ُو ُُ َ
ِ
الح ِّج).
قب َ
َأ ْو َأ َق َّر يف َذا ُم ِّؾف َو َُ َحدَ ُو ُُ َ
كاعرا ،والذي جحد جؿقع ذلؽ كقػ يؽقن؟
الذي ععؾ هذا يؽقن ً
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك يف حؼفؿ) يعـل لؿا شمر الـبال ﷺ
َاس عل َز َم ِـ الـَّبِ حل ﷺ ل َ
قالَ ( :و َل َّاؿا َل ْؿ َيـْ َؼدْ ُشك ٌ
ؾح حج؛ َشك َْز َل ُ

َّاس ِحج ا ْلبق ِ
ِ ِ
ت َم ِ
اع
اسا َت َط َ
الـاس بالحج ما اكؼادوا بعض الـاس لؿ يـؼادوا ،علكزل اهلل َ ﴿ :۵ول َّؾف َع َؾك الـ ِ ُّ َ ْ
اـ ْ
اهلل َغـ ِ ٌّل َع ِـ ا ْل َعا َل ِؿق َـ [ ل عؿران].
إِ َل ْق ِف َسبِ ً
قال َو َم ْـ َك َػ َر َعنِ َّن َ

ِ
ث؛ َم َػ َر يِ ِ
اإل ُْ َؿا ِع َو َح َّؾ َد ُم ُف َو َما ُل ُف؛ م ََؿاا َق َ
أقر يف َذا ُم ِّؾ ِف َو َُ َحدَ ال َِ ْع َ
يـ
اال ََ َعاا َلك :إِ َّن ا َّلاذ َ
قالَ ( :و َم ْـ َّ

ِ
ِ
ض َو َك ْؽ ُػ ُار يِا َِ ْع ٍ
قن ك ُْم ِم ُـ يِا َِ ْع ٍ
ون َأ ْن
ض َو ُيرِيادُ َ
ون َأ ْن ُي َػ ِّر ُققا َي ْق َـ اهلل َو ُر ُس ِؾ ِف َو َي ُؼق ُل َ
ون يِاهلل َو ُر ُس ِؾ ِف َو ُيرِيدُ َ
َي ْؽ ُػ ُر َ
يت ِ
ؽ َسِِق ً * ُأ ْو َلئِ َ
َّخ ُذوا َي ْق َـ َذلِ َ
َان اهللُ ََ َعا َلك َقادْ َص َّار َ يف
ون َح اؼا﴾ [الـِّساء]450-401:و َ نِ َذا م َ
ؽ ُْ ُؿ ا ْلؽَا ِ ُر َ
َ
ض َو َم َػ َر يِا َِ ْع ٍ
مِتَايِ ِفَ :أ َّن َم ْـ َم َـ يِ َِ ْع ٍ
ض َ ُف َاق مَاا ِ ٌر َح اؼاا = زَا َلا ْ َْا ِذ ِه الَا ِْ َف ُ ،)،لؿااذا؟ ألباؿ هاؿ يممـاقن
ببعض الؽتاب ويؽػرون بؿعظؿف بلهؿ ما عقف وهق التقحقد.
اؾ األَحس ِ
ِِ ِ
ال ا َّلتِال َذم ََر َْاا َي ْع ُ
ااء) (األحسااء) الؿـطؼاة الؿعروعاة ار الؿؿؾؽاة
اض َأ ْْ ِ ْ َ
قالَ ( :و َْاذه ْ َ
العربقة السعقدية الققم ر الجزيرة.
قالِ ( :ل مِتَايِ ِف ا َّل ِذي َأ ْر َس َؾ إِ َل ْقـَا) كاان ُحؽاام األحسااء هاؿ لقساقا ماـ الشاقعة ،ولؽاـ كاان يساتحقذ
عؾاقفؿ الصاقعقة ،وكاااكقا مالؽقاة الؿاذهب يف تؾااؽ ال ُبؼعاة ،وال زال بعضافؿ إلااك اآلن يتؿساؽ بالؿااذهب
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الؿالؽل ،لؽـ يف الغالب رجعقا إلك السـة وإلك الؿذهب الحـبؾل الذي هق شقرب الؿذاهب إلك السـة.
قالِ ( :ل مِتَايِ ِف) شي يف رسالتف التل شرسؾتفا محؿاد باـ عباد القهااب يستػسار عاـ هاذه األماقر ،عاـ
ُحؽؿفا.
ثؿ قال:
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قَالَ املُصنِف :$
ٍ
ِ
ِ
الر ُس َ
َو ُي ُ
الص َ ِة؛ َ ُف َق مَا ِ ٌر َح َ ُل
قب َّ
قل ﷺ ل م ُِّؾ َش ْلءو َو َُ َحدَ ُو ُُ َ
ؼال :إِ َذا ُمـْ َ َُؼر َأ َّن َم ْـ َصدَّ َق َّ
الدَّ ِم َوالؿ ِ
ال ِ
ؽ إِ َذا َأ َق َّر يِؽ ُِّؾ َش ْل ٍء إِ َّ ال َِ ْع َ
ثو َومَا َذ لِ َ
ياإل ُْ َؿا ِع؛ َو َم َذ لِ َ
اان
اقب َص ْاق ِم َر َم َض َ
اؽ َل ْاق َُ َحادَ ُو ُُ َ
َ
اْ ِ ِ
ِ
وصدَّ َق يِ َذ لِ َ
ؽ ُم ِّؾ ِفو َ ُي ْج َحدُ َْ َذاو َو َ ََخْ ت َِؾ ُ
قفو َو َقدْ َك َط َؼ يِ ِف ال ُؼ ْر ُن م ََؿا َقدَّ ْمـَا.
الؿ َذ ُ
َ
ػ َ
ِ
ِ
يض ٍُ ،اء يِفا الـَِِّل ﷺو وْق َأط َظ ِ
ِ
الص ْاقمِو
َ َؿ ْع ُؾق ٌم َأ َّن الت َّْقحقدَ ُْ َق َأ ْط َظ ُؿ َ رِ َ َ َ َ
الصا َ ةو َوال َّزمَااةو َو َّ
اـ َّ
اؿ م َ
َ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
الح ِّجو َ َؽ ْقػ إِ َذا َُ َحدَ ِ
ان َش ْقئًا ِم ْـ َْ ِذ ِه األُ ُم ِ
الر ُس ُ
اقل ﷺ؟و َوإِ َذا
اإلك َْس ُ
َو َ
قر َم َػ َر؛ َو َل ْق َطؿ َؾ يِؽ ُِّؾ ماا َُاا َء يِاف َّ
ِ
ِ
ِ
يـ الر ُس ِؾ ُم ِّؾ ِف ْؿ َ َ -ي ْؽ ُػ ُر؟
َُ َحدَ الت َّْقحقدَ  -ا َّلذي ُْق د ُ
ِ
الج ْف َؾ!
ُس ِْ َح َ
ان اهلل!و َما َأ ْط َج َ َْ َذا َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
يؼقل :هق شكا ُشصد بالرسقل وقريش كذبت الرسقل ،طقب الاذي ُيصاد الرساقل ثاؿ يجحاد اق ًئا
كاعرا؟ يؼقل :بؾك كاعر ،لق جحد وجقب الصالة كااعر ،لاق جحاد وجاقب الصاقام كااعر ،لاق
واحدً ا شلقس ً
جحد البعث كاعر ،لق وجقب الحج كاعر.
اْ ِ ِ
ِ
وصدَّ َق يِ َذ لِ َ
ؽ ُم ِّؾ ِفو َ ُي ْج َحدُ َْا َذاو َو َ ََخْ ت َِؾ ُ
قاف) ماذاهب الؿتؿساؽقـ بالساـة،
الؿ َاذ ُ
قالَ ( :
اػ َ
ولاقس الؿؼصاقد بالؿاذاهب كاؾ الؿاذاهب ،وإكؿاا الؿاذاهب ماذاهب شهاؾ الساـة األربعاة وغقار األربعاة
الؿتبعة مثؾ :مذهب الؾقث بـ سعد يف مصر ،وماذهب األوزاعال يف الشاام ،وماذهب الساػقاكان وغقارهؿ
كؾفؿ كان لف مذهب ،لؽـفؿ يف مسائؾ الػؼف وعروعف.
قال :هذا مـ شعجب العجب إذا جحد ق ًئا مـ هذه األمقر يؽػر ،وإذا جحاد التقحقاد ال يؽػار ،هاذا
ل ٌء عجقب.
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قَالَ املُصنِف :$
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ُي َؼ ُ
اؿ
اح ُ
اال َأ ْي ًضاا لااا َف ُم َ ءَ :أ ْص َ
اب َر ُساقل اهلل ﷺ َقااا ََ ُؾقا َيـال َحـقػا ََ ،و َقادْ َأ ْسا َؾ ُؿقا َما َاع الـَِِّال ﷺو َو ُْا ْ
ُقن.
قن َو ُي َم ِّذك َ
ون َأ َّ إِ َل َف إِ َّ اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َط ِْدُ ُه َو َر ُسق ُل ُفو َو ُي َصؾ َ
َي َْ َفدُ َ
ون َأ َّن ُم َس ْق ِؾ َؿ ََ ،كِِ ٌّل.
َ نِ ْن َق َال :إِك َُّف ْؿ َي َْ َفدُ َ
ِ
ِ ِ
اؿ ََـْ َػ ْعا ُف
قب؛ إِ َذا م َ
الؿ ْط ُؾ ُ
ال ﷺ َم َػ َار َو َح َّاؾ َما ُلا ُف َو َد ُما ُفو َو َل ْ
ُق ْؾـَاَ َْ :ذا ُْ َق َ
َان َم ْـ َر َ َع َر ُُ ً ال ُر َْ َِا ،الـَِّ ِّ
الَ َفا َدَ ِ
اؿ ِال َم ْر ََ َِ ِاِ َِّ َُ ،
قس َ
الص َ ُة = َ َؽ ْق َ
َّ
اار
ػ يِ َؿ ْـ َر َ َع َش ْؿ َس َ
َان َو َ َّ
ػ َأ ْو َص َحايِ اقا َأ ْو َكِِ اقاا َأ ْو َغ َقر ُْا ْ
ان َأ ْو ُي ُ
السؿ ِ
قات َواألَ ْر ِ
اؿ َش ْال َك ُف!و ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ﴾
ض؟!و ُس ِْ َحاكَفو َماا أ ْط َظ َ
َّ َ
[الروم].
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ِ
ِ
اب رس ِ
قل اهلل ِ ﷺ َقاا ََ ُؾقا َيـِال
و ُيؼال ً
الرد عؾقفؿ رد الشبفة يؼقلَ ( :و ُي َؼ ُال َأ ْي ًضا لا َف ُم َ ءَ :أ ْص َح ُ َ ُ
شيضا يف َّ
َحـِقػ َ )،مع شن بـل حـقػة شسؾؿقا يف حقاة الرسقل ﷺ ،بـل حـقػة جاؤوا إلك الـبال ﷺ وباايعقه وشساؾؿقا،
لؽـ بعد وعاة الـبل ﷺ حصؾ مـفؿ لء ،ع ُؼقتؾقا ،بؾ حتك يف حقاة الـبل ﷺ ألن ُمسقؾؿة ُققتاؾ يف حقااة
الـبل ﷺ وهق ُمسقؾؿة بـ حبقب القؿامل الؽذاب لعـف اهلل وشخزاه ،ا َّدعك الـبقة سـة عشر يعـل قباؾ ماقت
الـبل ﷺ بل فر ،وقد هؾؽ عؾك يد وحشل بـ حرب الذي قتؾ حؿزة باـ عباد الؿطؾاب ثاؿ شساؾؿ وقاال:
رجال يغػر اهلل لل بف ،شو كاالم كحاقه ،عؾؿاا كاان ياقم قتاال مساقؾؿة اساتلذن الـبال ﷺ يف شن
ألقتؾـ بحؿزة ً
ٍ
بحربة ،علكػذها كؿا ُتعؼر اإلبؾ ،رماه بالحربة حتك كػذت مـ الجفاة
يذهب ويؼتؾف ،عؽان هق مـ قتؾ رماه
األخرى ،وضربف شبق دجاكة عؾك رشسف بالسقػ عػؾؼف ،وذلؽ بعؼر داره يف الحديثة مـطؼة ُيؼال لفا الحديثة
يف كجد التل ُيؼال لفا :حديثة الؿقت ،وكاكت وقعت القؿامة يف سـة إحادى عشار عؾاك ماا قالاف اباـ جريار
وغقره ،يعـل بعد وعاة الـبل ﷺ.
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اقب) يعـال شولئاؽ صاحقَ شساؾؿقا عؾاك عفاد الـبال ﷺ ،لؽا ْـ صاادققا
الؿ ْط ُؾ ُ
قاالُ ( :ق ْؾـَااَ َْ :اذا ُْ َاق َ
مسقؾؿة شكف كبل ،وكاكقا يؼقلقن :هق كبل ،هذا كالم صحقَ ،لؽا ْـ هاذا حجاة عؾاقؽؿ ولاقس لؽاؿ ،لؿااذا؟
رجاال إلاك مرتباة الـبال ﷺ يؽػار،
ً
قب) يعـل الؿطؾقب شكؽ تعرتف شن مـ رعع
الؿ ْط ُؾ ُ
قالُ ( :ق ْؾـَاَ َْ :ذا ُْ َق َ
رجال إلك مرتبة اهلل؟!
عؽقػ بالذي يرععف إلك مرتبة اهلل؟ كقػ بالذي رعع ً
الَ َافا َدَ ِ
َان َم ْـ َر َ َع َر ُُ ً ِل ُر َْ َِ ِ ،الـَِِّ ِّل ﷺ َم َػ َر َو َح َّؾ َما ُل ُف َو َد ُم ُفو َو َل ْؿ ََـْ َػ ْع ُف َّ
الصا َ ُة
قال( :إِ َذا م َ
َان َو َ َّ
قس َ
= َ َؽ ْق َ
ػ) ؿسان شو يقسػ همالء كاكقا مـ الذيـ اتخذوا لف ًة مـ دون اهلل،
ػ يِ َؿ ْـ َر َ َع َش ْؿ َس َ
ان َأ ْو ُي ُ
يقسػ و ؿسان وتاج والبادوي والدساققل والؿتاقلل يف مصار واباـ عربال يف دمشاؼ ،كؿاا قاال ُمحاب
اار الساؿ ِ
ِ
قات َواألَ ْر ِ
ض؟!) اهلل
الديـ الخطقب قالَ ( :أ ْو َص َحايِ اقا َأ ْو َكِِ اقاا) يعـال رعاع هامالء إلاك ( َم ْر ََ َِاَ َّ ِ َِّ َُ ،
رجال إلك مرتباة
رجال إلك مرتبة كبل يؽػر؟ وشما الذي يرعع ً
جؾ يف عاله ،كقػ هذا ما يؽػر؟ والذي يرعع ً
اإللف ال يؽػر ،هذا لء مـ شعجب ال ُعجاب قالُ ( :س ِْ َحاكَفو َما أ ْط َظ َؿ َش ْل َك ُف!) يعـل لن هاذا االعارتاء هاذا
ِ
اهلل َع َؾك ُق ُؾ ِ
قب ا ْل َؽاعِ ِري َـ﴾ [الروم]).
الؽذب ،وشورد هذه اآلية مـ سقرة الروم ( :ك ََذل َؽ َي ْط َب ُع ُ
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قَالَ املُصنِف :$
اإلسا َ مو وْ ِ
ِ
ِ
يـ َأيِل َصالِ ٍ رضل اهلل طـف يِالـ ِ
اـ
اؿ َيادَّ ُط َ
اؿ م ْ
يـ َح َّر َق ُف ْؿ َطؾل ُ
َو ُي َؼ ُال َأ ْي ًضا :ا َّلذ َ
قن ِ ْ َ َ ُ ْ
َّاار مُؾ ُف ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َأصح ِ ِ
الص َحا َي ِ،و ولؽـ ا ْط َت َؼدُ وا ِل َطؾل ِم َ
قس َ
ػ
اب َطؾل رضل اهلل طـفو َو ََ َع َّؾ ُؿقا الع ْؾ َؿ م َـ َّ
ْ َ
ثؾ ا ْطت َؼاد ل ُي ُ
َ
ان َو َأ ْم َثالِ ِف َؿاو َ َؽ ْق َ
الص َحا َي َُ ،ط َؾك َقت ِْؾ ِف ْؿ َو ُم ْػرِ ِْ ْؿ؟!
وش ْؿ َس َ
أُ َؿ َع َّ
ػ ْ
ِِ
قن َأ َّن ا ْطتِ َؼا َد ِال ََااٍٍ َو َأ ْم َثالِ ِاف َ َي ُضارو َوا ْطتِ َؼاا َد
قـ؟! َأ ْم ََ ُظـ َ
الص َحاي َُ ،ي َؽ ِّػ َ
َأ ََ ُظـ َ
الاؿ ْسؾؿ َ
قن َأ َّن َّ
رون ُ
ِل َط ِؾ ِّل ِ
يـ َأيِل َصالِ ٍ ُي َؽ ِّػ ُر؟!
│
قال الشارح وفقه اهلل:
حارقفؿ
هذه طريؼفؿ شبؿ يؼقلقن :شولئؽ كاكقا يعتؼدون كذا ويعتؼدون كذا ،عفذا جقاب جقد الذيـ َّ
عؾل شلؿ يؽقكقا مسؾؿقـ؟ كاكقا مسؾؿقـ يصؾقن ويصقمقن ،بؾ عبادهتؿ كثقرة.
ِ
ِ
ِ
قن ِ
يـ َأيِل َصالِ ٍ رضل اهلل طـف يِالـ ِ
اح ِ
اب
َّار مُؾ ُف ْؿ َيدَّ ُط َ
اإل ْس َ َمو َو ُْ ْؿ م ْـ َأ ْص َ
يـ َح َّر َق ُف ْؿ َطؾل ُ
قال( :ا َّلذ َ
َط ِؾل رضل اهلل طـف) وتع َّؾؿقا العؾؿ مـ الصحابة ،ألبؿ شدركقا الصحابة تاابعقـ ،لؽاـفؿ ساؼطت عادالتفؿ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اػ َ
قسا َ
اان) يقسااػ
وش ْؿ َسا َ
عااال ُيؼااال عااـفؿ :تااابعقـ ،قااال( :ولؽااـ ا ْط َت َؼاادُ وا ال َطؾاال مثا َاؾ ا ْطت َؼاااد ال ُي ُ
و ؿسان شصحامؿ اعتؼدوا عقفؿ شبؿ لفة ،وهمالء اعتؼدوا يف عؾل شكف إلف الخقارج شصحاب عبد اهلل باـ
سبل القفقدي ،اعتؼدوا يف عؾل شكف إلف.
قالَ َ ( :ؽ ْق َ
الص َحا َي َُ ،ط َؾك َقت ِْؾ ِف ْؿ َو ُم ْػرِ ِْ ْؿ؟!) كقػ شجؿاع الصاحابة عؾاك قتاؾ هامالء الاذيـ
أُ َؿ َع َّ
ػ ْ
حرقفؿ عؾل لؿا قالقا :إن عؾل هق اهلل ،وقال لفؿ كبقرهؿ عبد اهلل بـ سابل لؿاا رشى عؾال شوقاد الـاار :قاال:
َّ
شلؿ شقؾ لؽؿ إكف إلفؽؿ ،شما عؾؿتؿ شكف ال ُيحر بالـار إال رب الـار.
ٍ
عـدئذ لؿا قالقا هذه الؿؼالة ،وشمرهؿ عؾل شن يرجعقا عـفا شبقا ،عقؼقل الشاعر:
ـؽااارا
أمااارا ُم ً
ؾؿاااا رأيااا األمااار ً

ااارا
أُجاااا كاااااري ودطااااقت ُقـِا ً

(قـرب) مقاله قال :شمرتف شن ُيؾؼل مؿ يف الـار ،يؼاقل :عؽقاػ شجؿاع الصاحابة عؾاك قاتؾفؿ وكػارهؿ؟
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شتظـقن شن الصحابة ُيؽػرون الؿسؾؿقـ؟ هذه الؿسبة التل اعرتوا ما عؾاك الشاقم محؿاد باـ عباد القهااب
وطالبف ،يؼقلقن :إن همالء وإلك يقمـا هذا يؼقلقن :شن القهابقاة وهاؿ يريادون ماـ ُيـاادي بالتقحقاد ساقا ًء
وهاابل،
كان كجد ًيا شو يؿـ ًقا شو ام ًقا شو شعريؼ ًقا شو شمريؽ ًقا شو ش ًيا كان ،الاذي ُيـاادي بالتقحقاد يؼقلاقن عـافَّ :
ويؼقلقن :همالء ُيؽػرون الؿسؾؿقـ ،ويستحؾقن دماءهؿ وشمقالفؿ ،وال ؽ شن هذا عقف مغالطة:
ً
شوال :قاتؾقا همالء ،واستحؾقا دماءهؿ وشمقالفؿ ،ألبؿ خرجقا ماـ دائارة اإلساالم بؼاقلفؿ :إن عؾال
هق اإللاف ،وكاذلؽ الاذيـ قاالقا يف ؿساان ويقساػ وشمثالفؿاا كػاروهؿ الصاحابة ،عؿاا الاذي يؿـاع ماـ
تؽػقركؿ وشكتؿ عؾك ٍ
حال شسقش مـ حال شولئؽ يف االعتؼاد.
قن َأ َّن ا ْطتِ َؼا َد ِل ََاٍٍ َو َأ ْم َثالِ ِف َ َي ُضرو َوا ْطتِ َؼا َد ِل َط ِؾ ِّل ِ
يـ َأيِل َصالِ ٍ ُي َؽ ِّػ ُر؟!) هذا ماـ
قالَ ( :أ ََ ُظـ َ
ٍ
بساقػ يف
شعجب العجب ،عؾل بـ شبل طالب صحابل جؾقؾ شول مـ شسؾؿ مـ الغؾؿان ،وشول مـ ضرب
سبقؾ اهلل ،وبات يف عاراش رساقل اهلل يف حجرتاف ،وشحاد العشارة الؿبشاريـ بالجـاة ،وزوج ابـاة الـبال ﷺ
ووالد السبطقـ ،يعـل شمقر كثقرة مـاقبف هق ،ومع ذلؽ يؼقلقن :الذي يملفف يؽػر ،والذي يملف ش ًيا كاان ماـ
األولقاء ال يؽػر ،بؾ هق الؿقحد الحؼ عجقب ،ومـ شعجب العجب ،ولذلؽ قاال الشاقم حااعظ حؽؿال
رحؿف اهلل تعالك عـ همالء ،قال :وهؿ – شي الراعضة -ياتؽؾؿ عاـ الراعضاة الاذيـ يشاايعقن عؾ ًقاا ،وعؾال
غؾاقا وشساقشهؿ ً
قاقال
بريء ماـفؿ ،قاال( :وهاؿ شي الراعضاة -شقساام كثقارة ال كثارهؿ اهلل تعاالك شعظؿفاؿ ً
وشخبثفؿ اعتؼا ًدا ،بؾ شخبث مـ القفاقد والـصاارى هاؿ السابئقة شتبااع عباد اهلل باـ سابل القفاقدي قبحاف اهلل،
كاكقا يعتؼدون يف ٍ
عؾل رضل اهلل عـف اإللفقة ،كؿا يعتؼد الـصاارى يف عقساك باـ ماريؿ عؾال الساالم ،وهاؿ
الذيـ شحرقفؿ عؾل رضل اهلل عـف ،وشكؽر ذلؽ عؾقفؿ ابـ عباس ،وكؿاا جااء يف صاحقَ البخااري ومساـد
ٍ
ُ
بزكادقاة
عؾال رضال اهلل عـاف
شحؿد وشبل داود والرتمذي والـساائل عاـ عؽرماة رضال اهلل عـاف قاال« :شتاك ٌ
علحرقفؿ ،عبؾغ ذلؽ ابـ عباس رضل اهلل عـف عؼال :لاق كـات شكاا لاؿ شحارقفؿ ،لـفال رساقل اهلل ﷺ حاقـ
قااال« :ال تعااذبقا بعااذاب اهلل» ولؼتؾااتفؿ بؼااقل رسااقل اهلل ﷺ« :مااـ باادل ديـااف عاااقتؾقه» .كؿااا يف معااارج
الؼبقل.
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إ ًذا هق هذا يؽقن بدَّ ل الديـ لؿ يعد مـ الؿسؾؿقـ.
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قَالَ املُصنِف :$
ٍ
الؿ ْغرِ َب َو ِما ْص َر ِل ز ََم ِـ َيـل ال َع َِّ ِ
ون َأ َّ إِ َل َف
اس مُؾ ُف ْؿ َي َْ َفدُ َ
َو ُي َؼ ُال َأ ْي ًضاَ :يـُق ُط َِ ْقد ال َؼدَّ ا ِ ا َّل َ
ذيـ َم َؾؽُقا َ
قن ِ
إِ َّ اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُس ُ
فاروا ُمخَ ال َػا َ،
اإل ْس َ َمو َو ُي َصاؾ َ
ويدَّ ُط َ
الج ُؿ َعا ََ ،و َ
قن ُ
ؾؿاا َأ ْض ُ
الج َؿا َطاَ،و َ َّ
قل اهلل ﷺو َ
ون ما كَحـ ِ ِ
ِ ِ
قف؛ َأ ُْ َؿ َع ال ُع َؾؿا ُء َط َؾك ُم ْػرِ ِْ ْؿ َو ِقتَالِ ِف ْؿو َو َأ َّن يِ َ َد ُْ ْؿ يِ َ ُد َح ْر ٍ
َاْ ُؿ
بو َو َغز ُ
الا ََّرِي َع ،ل َأ ْش َقا َء ُد َ َ ْ ُ
ِِ
يفؿ ِم ْـ ُي ْؾدَ ِ
قن َحتَّك ا ْس َتـْ َؼ ُذوا َما يِ َل ْي ِد ِ
قـ.
الاؿ ْس ِؾ ُؿ َ
الاؿ ْسؾؿ َ
ان ُ
ُ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
شيضا :بـق عبقد الؼدَّ اح همالء اختؾػ الـاس عقفؿ ،وهؿ يـتسابقن إلاك شبال محؿاد عبقاد اهلل باـ
و ُيؼال ً
الؿؾؼب با(الؿفدي) شول خؾػااء الػااطؿققـ االدعقااء الؽاذابقـ ،ا َّدعاقا كاذ ًبا شباؿ ماـ شبـااء
مقؿقن الؼداح ُ
عاطؿة ،وشبـاء عاطؿة ال ُيؼال لفؿ :عااطؿققـ ،وإكؿاا ُيؼاال لفاؿ :ها اؿققن ،شو ُيؼاال لفاؿ :طاالبققن ،ألباؿ
شبـاء عؾل بـ شبل طالب ،وهذا ُسؿل بالؼاداح ألكاف كاان ً
حااال يؼادح العقاقن كؿاا جااء اباـ كثقار يف البداياة
والـفاية يعـل كان يؽحؾ العققن ..شو كذا.
ولاؿ شورد
والسققطل شطؾؼ يف كتاباف «تااريم الخؾػااء» اساؿ الدولاة الخبقثاة عؾاك الػااطؿققـ ،وقاالْ :
شحدً ا مـ الخؾػااء العبقاديقـ ،ألن إماامتفؿ غقار صاحقحة ،ولاذلؽ ماا شورد يف كتاباف يف تااريم الخؾػااء لاؿ
يعدهؿ مـفؿ؟ لؿاذا إمامتفؿ غقر صحقحة؟ قال :ألمقر:
مـفااا :شبااؿ غقاار الؼر ااققـ ،واإلمامااة كؿااا قااال الـباال ﷺ« :اإلمامااة يف قااريش» ،وإكؿااا سااؿقهؿ
بالػاطؿققـ الجفؾة مـ عقام الـاس ،وإال عجدهؿ مجقسل.
ومـفا :شن شكثرهؿ زكادقة خارجقن عـ اإلسالم.
ومـفا :شن مـ شظفر سب األكبقاء كػر ،وهمالء يسبقن األكبقاء.
وشن مـفؿ َمـ شباح الخؿر ..إلك غقر ذلؽ مـ األمقر التال ذكرهاا شهاؾ العؾاؿ يف الن هامالء ُ
الخبثااء
بـل العباس االدعقاء ،يؼقلقن :بـل العباس يقهؿقن الـاس شبؿ لفؿ صؾ ٌة بعؿ رسقل اهلل ﷺ.
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ون َأ َّ إِ َل َف إِ َّ اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُس ُ
قل اهلل ﷺ) يعـل بؾسابؿ.
قال( :مُؾ ُف ْؿ َي َْ َفدُ َ
قن ِ
ون َما ك َْح ُـ
فروا ُمخَ ال َػ َ ،الا ََّرِي َع ِِ ،ل َأ ْش َقا َء ُد َ
اإل ْس َ َمو َو ُي َصؾ َ
ويدَّ ُط َ
الج ُؿ َع ََ ،و َ
قن ُ
ؾؿا َأ ْض ُ
الج َؿا َطَ،و َ َّ
( َ
ِ ِ
قف) يعـل دون الخالف الذي بقــا وبقـؽؿ شيفا الصقعقة ،الخالف الذي بقــا وبقـؽؿ شكؽاؿ تارون شن سامال
غقر اهلل مـ األولقاء جائز ،وهذا خالف بقــا وبقـؽؿ.
همالء خاالػقا الشاريعة يف ش اقاء شقاؾ مؿاا شكاتؿ عؾقاف ،ماع ذلاؽ قاالَ ( :أ ُْ َؿ َاع ال ُع َؾؿاا ُء َط َؾاك ُم ْػارِ ِْ ْؿ
ِِ
قن حتَّك اس َتـْ َؼ ُذوا ما يِ َلي ِاد ِ ِ
ِ
اـ ُي ْؾادَ ِ
َو ِقتَالِ ِف ْؿَ ،و َأ َّن يِ َ َد ُْ ْؿ يِ َ ُد َح ْر ٍ
قـ)،
الااؿ ْسؾؿ َ
يفؿ م ْ
الاؿ ْسؾ ُؿ َ َ
بو َو َغز ُ
ان ُ
ْ
َاْ ُؿ ُ
َ ْ
يعـل الػاطؿققـ همالء العبقديقن قااتؾفؿ الؿساؾؿقن ،عانذا كاان هامالء قااتؾفؿ الؿساؾؿقن وهاؿ يصاؾقن،
خقار ماـفؿ ،وشباؿ كػاار وشكؽاؿ مساؾؿقن ،هاذا ماـ
علكتؿ تحتجقن بؿثؾ ما هؿ يػعؾاقن ،وتؼقلاقن :شكؽاؿ ٌ
الجفؾ القاضَ ،ومـ التطػقػ يف القزن ،كقػ تجعؾقن هامالء شحساـ ماـ هامالء عؾاك الارغؿ ماـ شباؿ
ععؾقا شععال شسقش مـ شولئؽ.
لعؾـا كؼػ هـا.
وكستؽؿؾ غدً ا بنذن اهلل.
وصؾك اهلل طؾك كِقـا محؿد وطؾك لف وصحِف أُؿعقـ

