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سجال
جالهاخعتنكتاباللةرحمهءنياكبةبئأحمدالحباسأباألمام

ومنكتاتلىاآلهـإلبنييرالتالدينخيرللعالمةاألحمدينكتعاقالهيين

السالحدثإلمةللهابخلىكيةابنالدبخاتكاالئيختجةقىفىالجلىالقول

االئألحنبلىالمكطحمدبئفجأبوبمرالالحالمةكرهومماابخارياالحنقادينص
صانصهاالولمحتابافى

اسالهأبوالديئتتيماالحطفيخيداباالنامظاةوالماالشيخهو
بئاطضربئالقاسمأببنالمحةبيءبئملسعدبنالحايمعبدبئأحمد
فأجابكيةاسبمعنصسلجدهأنأربلختاروفياطنعلىاطرافىكيةبنعد
جارترأىتبوكزببلدةءحمافلماكانحامالألهاصوكانتخشتجدأن

جاريةوضعتقدأتهاصسوجدرجعفلماءخبامنخرجتتالوجهةت
ءابافسمىءبتيمارآهاالتيتشبهأخهااثيياتجيةياكيةقالاليهارفوها

وقدمئةوسماوشينياحدسنةاالولربيععاشراالصينيومصجرانولدوفد
وستينسبعسنةشقدالىالبالدكلالتتاراساإلدوباخويهوالدهبه

صيخمنهمكثيريئخلقعنخووالدهعناالصولالفقهفاخذوسحماثه

علىريةالهوقرأكرعسابئوالمجدالمنجابنيئالىزينوالشيخالديئسصس

وسعثبالحديوعنىوفهمهلهفتاسيبويهكتابأخذنمىالشعبدان
وأحكمزفيهفبرالكويمانالقوسيركلوأقبلاتوالمسندصةاالكتب
مالعلساشذلكويخروالمقالجةوابيابواطوافرائعققهالةأمول
رهموأمروساوودعلىأهلهعلىذلكفيوبرزوالفلسفةكلألم11فيونظر
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ستالعشريئدونولهوالتدريىللموىوتأهلالنضائلهذهفيومهر

ليفهوبةقيابئرفهالحدثكلانقالواحتىوحفاطديثعلمفيوتضلع
وافماالدراكوقوةاطفظعةوسالكتبكثرةتحالىاللةوأمدهبحدث
فيوالففينساهشيأيحفظيكنانهواحدغيرقالحقمافيانوإفى

ونلفقهالتفسيرفىالمفيدةالتصايخفوصنفمديدةأقأليفاتألوالأغلب
المتاويولهعةوالمبتدالضالةالفوقورواردودموالىصواطدثواالسول

المصضلةسائلاوحلالمفصلة

أرجوالنقلالعقلتعارضفتصفثالثمائةثغالقتصانحفهومن
عقيدةوشرحمجلداتأربمالنصارىمحلىردةالصحيحوابرابمجلدات

المعاداثاتوكتابمجلداتأردتصفةفدعلىاردوامجلدفهاقاال
اماتاشوالكرعقالونقالوالمحجزالنبواتثبرتوكتابسيناابئعلىدوالر

االئمةعنالمالم2روثتابقالروكتلبمجلدالصفاتاشاتوكتاب
كبيرينمجلديئفياطالطمياابئكلردااالمماميةكلالردوكقابالماال

فضالقوكتابليةواطلواالتحاديةكلدالىكابويةقدصاكلدالىوكاب

شرحوكتاببعةاالراالئمةتفضيلوكتابهماكيرالمحئشهماعلىرةوممربمرأبي

وكتابكيةابنفتاويقةالمفعهألدرةوكتابمجلداتأرنفقةفيالعمدة
وكتابولفاوسهنعلىالمسلولوالصارمالصنريوىالىكرالمناسك

التحفةوكتابالبغداديةسالةوالىاالفالخلقفيوكتابالطالقني

التقديىتأسيىعلىدالرقوكتابوالرعيةراىالادإلحوكمابالرافية
فرفانوكشابالمنعاقعلىدالرفيإب3ومجاداتعفيازىالهـ

ذلكيروغمجدديئفياالستقامةوكتابويةالفنةالمنهاجوكتاب



فيوترتجهخلدخمماتةتبغاالنالىتصايخنهأنأبحدكاوماالذهيال
اهصوفريدأاالسالموشيخشيخناقولهمنهاصاولجةبزجمةوخهثمعجم

روفبالىاقوأمصءالمألحاوأصوكرمايااوتريراءوذكاجاعةوثوسرفةعلما

ونظروخرجكتاتهيابىمنصهةكثروأاطديثصعحنكراعناون
وغاصاقراناتفسيرفىوبرعغيريحعحلهمالمصاوامابقاتواجمالالىق

واستنبطمياللاالشخمواوقادالىوخاطرفالبطبع4بئقدظئ
منمايحفظهيحفظمنفقلوحفظهاطدنيوبرحايهايخبقءأشيامنه

الفقهمعرفةفىالناسوفاقالدايلوثلهاستحضارشصدةمعاطدث
أصوالوفروعايةامراواتقئوالتابمهنحابةوقاوىالمذابواخالف

وحذرخطحغمعلىونبههوردعايهمينالمتكلهإناللفوعيقلياتأافىونظر

تعالىاللةذاتفيوأوذىبراهينهروأحجغبأوضحنةاوأمكرنهم
وجمعمنارتحافاللةأعلىحتيالمحفوظةالنةكأنصفىةواثإفينالخامن

ثحرةجاالربهوهديأعداوكبتلهعاوالدبتكلتقويأهالبوب

وعلىغالبالهاالنقيادوواواالعىالملوكبقلىوجلوالنحلالملمأهلمن
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فيالتأخذهذاوخوعوديلحسدوآتإعهبيعسابئفيبمالمهوكذك
هنهمانالواكثروأبمروهاليهيصلواوعادابمنالولمالئملومةاللة

مايشينعليهلهمؤجهولمبالناموالالبمحربحثفييضقطعأأنهعاطبعى
ضوفهمحبهأسبابجملةومنقيلءأكاسيأنىءبالحابوهواخذوهوانما
ءالألصلحسنواذلثهمنطريقاكليهاعداوفلقىاالمارةويطلبربمايدانه

المسالكتلكلسدحبسه

جالبالىناتةخبرلهوكانوراهصرهوقدطتاريخهفيطردوالابنوفال

الذىلمتوتحفظمعالحدثبفنونومرفةوطبقاتهممياوايىوجرحمم
قالممتيهمنهالمججواصتخراجاستحضارهفىجبوصبهانفرد
حديثكلالأنعليهيصدؤيثوالمسندالستةالكتبالىوهعى

يعترفغيهانهغيرالىإددةاالحاطةولكنبحدثنليسكبةابئاليرت

وكاناليهفسلمتفسيروأماالسواقيمنيفهـرفوناالثمةمنوعربحرمن
الردمنأواالصلينمنأوفقهمنأوالتفسيرمنوالميلةاليومفىيكتب

املوماكثيرمنفيالعظيعةالتاتيفولهىكراريأربحةننحواإفالسفةاعلى

مذاهبمعرفةفىيلطو11الياعولهمجلدخمائةتبلنيتآليفهأنببدوما
االربةامذئهااويذكراالمسألةفىيتكلمانقلوالتابحينالدصابة

والسنةلهابالكمتابحهاواضجوصمنفموفةمسائلفياالربعةضالفوت

السلفيةةوالطرالمحضةالسنةنصرولقدعندهالدليلفامبمايفتيسنينوبق

وأذكاأورادلهالجاشثابتالتوىشةاالستحانةكثيرالاالدائموكان
والتجارءاواالصوالعحلحاءالطاعندمحبوبايحابىوالأليداهنايد

لبععقوشاميةمصريةوفعاتمعاصريهبعضوبينبينهروطكراوالى
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غازانعودبالساطانعواصاثرعيةاالدلةعفدقانتبمااةأفتىالهـ

فرفعيديهالدعاهمنهوطلبجمهبهولمخثحنمبكلممهوتكلالمغتالالسفاك
واطالملعخعااشصدعائهعلىبؤمنوغازانعليهاكزهصنصفدعاودعا

ؤتجهني

مئلوقدالعيدقدقيبنالديئتقيالشيخعنالشذراتنيونقل

العلوآهـساربرأبقاالرأةجمفبهاجكاعهبحدكهبنالشيخعن

النهفالالتتناظرانفلملهفقيلءهاشاويتركمحهاماشايأخذعينيهبين
كوتوأحبكالميحب

اطافملالىالسبمالديئتقيالحالمةكتبطبقاتهفيمفلحابنوقال

قدرهتحققفالمملوكنصهماكيةبئالديئتقىالشيخأصنيالذهي
انهلىذكائمواجتهادوفرطقلميةوالعيةرالثلمومالىفيسعتهوتوبحرهوزضارة

وفدردائماذلكولوالمملوكالوصمفتحاوزالذىالمبدغكلذللثفيبلغ
والورحالزهادةمنلهتحاليةاجممهماخوأجلذللثمناكبرنفعيق

السلفصنعلىوجريهصوالنرضالفيهوالمامالحقونصرةوالديانة
15ازمانفيبلالزمانمذافىمثلهوكرابةاالوفىبالمأخذذلكمنوأخذه

وأشوامفصلةبتراجموغيرهملهالمعاصرونالمذاهبعالترجمتهوقد
الطاعاشوالعباداتكلومواظبةاهالتكديدةكرلهواكروذاطسنءبالثاعليه

يتزوجلموانهالحئماالسلفوطربقللسناساعوشدةالبدععنوتجنبا
ماتحنى

شحمياالىشعرالمبقليلواللحيةأسالىأسوداللونأبيضوكان
الصوتجهورقيمابيالمنكبينبحيدجالالىمنربعةناطقانلسانانعيناأديخه
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وضائةسبسنةالمتولىرصابئالعلزمةاختإراتهمغنجذةكرذوقد

عديهوالشناهالهوأصميرتهأيضاوفصللهطبقافىوتحين

عاشرذياالشننسحرليلةوعشريئوثمانئةممبطسنةتوفيوقد

يويمنفعليهافصلىدمشقجاخاليفاخرجأسجنافىالحرامالتعدة
غسلهءبماشديدآوتبركوابالناسوصلهدئثقفييهدأآمشهو
وحزرارصعليهصاأنبعدوفيةالعبمقابرودفغشهنهعلىآارحاواشتد

وختمتعشرألفابخمسةءالنساومناتأبماثطالرصالمنحفرنجازتهثء

والورديبئمحرالشيخقصيدةمنهابليغةصائدورثيكحيرةلتمات

التقاطههينثرصمنلهمسالطقوأضهعسفيعثا
تخاطبهالمعضالتخروقحبرأحمدكأيرالديئتقى

انباطالدنياالىلهوليسفريدمحبوسوهوتوفى

أحاطوابهالنعممالنكةأللفوافضىولوحضروممين
التماطءألةلنظروالقريئلهوايعىكباقضي
يناعلهالمشاكالتوحلفريداأضحعلعهفىقضى

وألطوافستوافرفةوفيرايا11يدعىالتتيالىوكان
إلياطهوللقلوببوعفلاهمنتفرقالجننو

البالطماغطىويالةلحدماقدضمفياللة
وشاطوافقدمكووامناقبهيخالوالمالمحسدوهم

نشاطلهمأذاهفىولماكنكاليهطرانواعفو
اغتباطالسجنفيالشيخوعنداالصداففؤفيالدروحبى

يواطواولمانمرنذاقوافقداقتداهلهالهاشعىبال



انهباعااادرلمالىصبهومفبانواكانواجميةجو

طيمطبهنالثركفشكحابسيهياندامةولكن
الخباعايعجبهداافاتفعثمبمااليهودفرحويا
اطآنيساالماسجنيرىرشيدرجلفيكميئألم
رباطوالعليهوففواليرجوتالواليةاماه

اخشالطبكملهبعهدومالكمسبفجاريوال

تراعااشأذبهلجزاأماوهوغظتسضتحوهقعيم
انحطاصامثلكماقدرففيهمثلىاليرضاالشيخوسجن

باصاالىكلىالافروخوفسرىماللوواللةأما
عااصتعااماحسنلمااباهلولثنطماعندأولوكنت

راعااصفىلهوافىوكليدعونصافاللىالمأخدؤا

حراطاااذانصبكمونفبياصابيهصدكمهـجظ

اواشاأنأردتمهافعاعاواوامترحتيعنكمماتهوفيا
ابصاصااذاكنويواعلميكمردغيرمنواعقدواوحلوا
عاشرفىئالىاللةرحمهولدنصهمانسبهكرذدالثاقالكتابوق

لواصتوناظرافقهواالقرانأوشةوستماوشعنطاحصنةاالولربغ
وصفالعثرينشكوولهوأفتهودرسأتفسيرفيوبرحالبلوخدونوهو

التيالىكبارالمصنفاتلهوخهثحياةفالحلماكابراصناروصالصحايف

كراتآالتأربعتكونالوثاصفىتصايخفلولهكبانالىبهاسارت

الحديثنءوسحءتوزررذكاوكانمدقسنينتمالىإللةكتابرواكز
وحفظالمتاحهاايرصفباوخرفتهمحثخمصانكفراوشيوخهكرها

تجهقى3
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محااومذاهبالفقهنقلهوأمايخهيلقفاوسقه4وصضورجالهيثالحد
بالمنلمعرفتهوأمانظيرفيهلهفليساالربعةالمذاهبعنفضالنوالتابه

هليوعيالريةانمةمنصماطةجملةويدرىانظالمهالهأعلمفالوالنحل
شيخممنملخصاءامجيبجىفهوالتاريخباتفسيررفمهجدآواماوية

الديئناصرابئالكبيراطافملعنهنقلهفيماالذهبىاللةعبدأجماالسالم
الشافيالدمشتي

تئالثيئانثي14الغفتياللةجبىالقضاةفاضىنقالشأيضاوفيه
آكالن4عليهاطلعناوماعاثروهالذيئمئالينامانقلعلىنةقيبئالديئ

منمقالمحتياعالمااآلفاقنيتصايفهسارتالذياورزيةقيمافيتلميذ
عارفامسنةوحافظاالحصومكلأالدلةإفامةمنيهناعهارظالدشاص
فياالستنباطفىقادراالفقهوأصولالديئأصوللينياالصعارفابطرقهاا

واطلويةالمجمةالبدعأصكلالئمةلواللةنيالتأخدهالمعانيتفريم
اليلفكيفاالوصعافمتصفابهذنؤنفالوغيرمواووافضلةوالمعتز

سألتىق8العلمابعضظيهقامإنماقالمنهأريدمعنىبأياالسالمبثيخ
منليستاكورتاناذمشهودقوالمسألتاعليهفاممنوقضيةوالطالقيارةاك

فيهاءالخلىأنكلءالعالأجمعالتىالشريعةفروعمنهماوانمااإليانأصمرل
ماقالآخوالىيفسئوالاليكفريثابمجتهدا

رحمهكيةابئكلالمنكرونثيوماهماطنقالعينىاسالمالشيخوفال
بانبئوهيانهةفلهبئصلمعةمنهموالمكفرسلقعبلفعصلقعاآلاللة
اتاللبئوضلاللضلبئوضلبيبئوى

ميةبئالديئتتيإلهةالهأالعااالمامالميخأنالمستفيعىالشاخومن
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المةاالميهروكذاكاالمةهذهءأولياوصنعةواةاكاهلواكامننا

رابماالثيحلكوفىاطديثيماالفتاوتعلىحاشيتهنىالشافيملطالشبرا
مةإطاأجادولقدالشافيالمدنيلىدالكرانسوالشيحفىالمدفىرااكو
تضىعدصالسيدالحالمةتميذنابلسترلياطننيالبخارىالديئصنى

أجادولضدكأاطنبلىكبماابئترجمةفيالجلىالقولكتابهنيدىالى
أثىوفدفيهقالعليهتقريظهفيبالقدساورمهفتيءالتافالنيممدالحالمة

ثقاتوهمناصريهخيراهـوكاعنهأخرةمفىوجمهورمعاحريهجمهورعليه
بعضفيفوعظبمبعيدونهالنقدنىعريفهمحفاظصيارفة

منالمجوالتىالمحاصزالجلأونضهاظأنصاعهاأموربإبماصريه

نتجاوزنالفيهمهـمةبعدمممنظلفتدسهفىكلبئمناالسمها

صالمةأيفاعليهظوقىواطلىالخعزيرتموبعظاثمورماهاطدفيه
ولسناشايخناشيحوىاكزبايراكالدمحثامثافمىاالرحمنعبدالثعيح

مدحاعنهتلقهميكنيثيرالنه3وابئيفىوازاليوالبرالذهبىمضلآكرنز
ألعندالمبتداخبره3تجابفيفالحيثالوردىابنالسثيخفأنعولقد

تجيةابنمجالوحفرتيةواطمصابةكتوقىدمقالىرحاذكر

هوونجمقطبههرفلكزمانهاعااطريدةوأولاقيدةابيتهوفاذا
إينيومابحمتقعلروروالبحرالبدرعلىثصزيادةعليهميدفيهقلب

فقلتوكناتىعينىفقبلالمعنيفاصبتيدبه

ثحمدياعهسوثصأحمدديئأحييتأوحدلموهالهفىكأيةابئان

ل115مجرىجرتالىةالطااقصيدةبارثاوتاريخهفىلهجمقىوبئ
تاكنحطقرأتنصهماللونياتنواتفيكرإبئإلمةالىفال
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ثمةاالعنآالمرنعكضابملىنىازملاابنيعئأيضاالدفيكال
اهدالعابدالزالمجتهداالوحداطافملمةامالاإالعااالمامالشيختأليفثاعالماال

الجتهديئآخراالنبياوارثالعلمةاالمةفدوةاالئمةامامتدوةا
قامحالمتكينبرهاناالسالمحجةاالسالمبركةالديئعالحدأو

أعداثهعلىبهوقامتالمضةعليناللةبهعظمتومنالسنةمحيىنالمبتدصك
عبدبئأحمدالمباسأيالديئتتىالمحجةيهوهلىبركتهبواستبانتاطجة

نهأرالديئمنبهوشيدمنارهاللهأعلىكيةبنأصالمعبدبناطيم
اطصرعنجلتفاتهوصلهفونالواصماذايقول

الدهيأجموبةيخاعوطةفاهيللةصةو

الفجرعلىأربتأنوارهاةظاهياطلقفىهوآية
علىتقريعفييىالهعودالحانظالحالمةأيضاذلكالىأفاروتد

آبليغبعدصنصهاالجلىالقرلقكرهوذرأيتهأيضافيهوقالالوافردالى
ازخعلىيدلميطءشىفيهاوايساآلفاقالىتصايفهسارتوقد
عناالوالطالقالزيارةمسألىفيعنهدرفمابحثهيكنووالقاق
مماءيخةقاوأيب01ءوورماضناالحافىوالمجتهدباالتفاقسااجتهاد

رزالث3وتاريخهفىجمتهقىفىالعينماالحانظهذاأطالوبئ015خابأويالم
ورثاعرالهنأعيافيالنعربعنوان5المسىتاريخهفيالصفدممطالمالمة

امطلمهبقصيدة

الفضارامماباهلضاقتجكألمطتشانجهان
فىترجمتهفىأطالأممريااللهففكبئأحمدبالغةاهامالمالمةاوكذال

بقحيدةورثاعةباربحباراتاالمعمارممالكفياالبصارمسالكتاربخه



ة9ث

صطلحهاةظ

المعلريذهبحىالنوهويحشالقحريحجىبالديابرأهكمذا

الماثةأهلفيممصنهاالدررنيسقالنيالهجرابئإلمةالىوكذا
منهلثاا

معظونولهالمميحهذامحبةكلمتفقونكلهمالحنالجةئقوايعم
لىثماالشيحالمقواأواذاوالمتأخرونمخهمالمتقدمونسونيدبذاكلةوهم
خطبتهفياألقناحااصبصقالحتىيحتنوناخياراتهوبنقليحمونفاياه

وهذاءايميةبئأحمدلمومالهبكراالسالمثبالشيحادىوصنصهما
غفرالمثرفةبمةالحنابلةمفتيشرقيحميدبئكدالعفاالمحابآخر
مناقبفىكثيرآبخطهصيأكتبقدنازلهعليهالىازاوالولهلناالد

تيتمتفلقدأالمراذلكفىهاناجاسالمجلهبانورسماالمامالمكيحهذا
قديماذلكفياطنالجةألفتوقدبفوتهاالدبنعوفقئتتهاطنالجة

احبصعبدالهادىابئاطافظالماالشيحالمولفثنتلميذوحدبثا
ساصيصاصيحواصااكرعثرنحونحةفيالدريةدالعشلهالمحرر

باختداءاالىكبالىكوالهوأدليلالغاية
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يئمؤآلئؤأ
اللةبينونجاواسطةمنلناالبدأحدهمافقالتاظرارجإلنفىصئلة

ذلكبشيراليهنصلأنالنقدرفانا

ناتكلىوامنالبدانهبذإإثأرادانينااللماربقهداطالجواب
ومابهأعسوماويرضاهاللة4مايحبونلىاالق141فانحقفهذااللةأمس

والذابهمنهأعدابهومحدومانكرامتهائهتالوهأوماعنهقىنم
جزالعقولالتىالعلياوصحفاتهاطنيحمائهامنلىتجاالدةيستحقهمافوناش

هعباالىاللةسلهمأشالذيئصلبالىاألذلكمالوامصرفنهاعن
زافيلديهبهميقزالذينألمهتدونهملهمالمتبونبالرصلفالمؤمنون

واآلخرةالدضافيويهرمهمدوجاصهيرقعو
محجوبونضالونوبهمعنوهمملمونونهمفاالمرسلالخالفونوأما
افئفنإتياعليكموقمصيممرسليأتينكمإتايافيآدمتعالىقال
واواضثرضتاتاكذبواوالذيننونكزوالهمعايهمففلالضوأصاح

ونخالدفهاهمالنارأمحابأولئكعنها
يثئواليضلفالهداياتبعفنصيفييأتإبهمفاتاالإكفال

أالقيامةيومونحثرهضحنمحيمةلهفاني3ذعنضأعىوصن

فنسيتهاآياشاأتككذإاثبصيرآفالوقدكنتأسحثرشلمربقال
ثهتنحهوماتاوثذلك



لىصل

ندير
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حوالىالتذووافالصوانعاالامثلبكلكةاللةلهاأقىرالتىالسوو
االضآواليوسلهورباللةألديئكاالبماالصولمتضمنةفليىكووطألو

ونعرأهايههموكيفسلالىابوكتالكمفارالذيئقعمصاللةقصوقد
امضواوالذيئرصله

وانورونالمنعلهماغمالمرسلينامبادناكلتناسبقتولقدابتعافال
ثهلبوناتلهمجندأ

االشهاديقومويومياالداطيوةفىامنواوالذيئرسلنالننصرانالوظ

منأرصلناوماتمالىكافالبهاويقتدىوطبعتطاعالوسائطفهذ
إللةباذنليطاعاآلرمول

كنتمانقلتحالمطوقالاللةفقدأطاعالرصوليطعمنتعاليوقال
المحةبحببكمفاتبهوقاللةتحبون

معهأترلأفورالذىواتبواوونصرروعئوواافالذيئوفال

ونالمفلمأولئك

اللةيرصكاقلمنحسنةأصوةاللهلرصفىلكممنلقدتاليوقال
كثيرآاللةوذكراآلخرواليوم

المضارمثلودفعالمنافعجلبقواصطةمنالبدانهاصعآلبالوأرادوان
اليهويرجونذلكيسألونهوهداهمونصرهمالعبادرزقفيواسطةيدكونأن
دونمناتخذواحيثالمثرفيبهالمحةكفرالذيالثركأععاممنفهذافيه

لمنالشفاعةلكنإلمضاروعتنبونالمنابهميجتلبونوشفعاأوليافالةا
ستةافىومابإبخواالرضالسمواتخاقالذىاللةقالحتىالهاطةيأذن

شذكرونأفالشفيعوالولمامندونهمنمالكمالرشكلستوىاثمئياه
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منأنمليىربهماليوايحشرأنيخافونالذيئوأنذرالمطفىوةال
والشفيعولطدونه

الفرعبمكثفيملكونفالدونهمنزعممالذبئاادعيلةوقال
جونويرأقربهمارجهرالوسيلةالينيبتشنيدعيالذيئأوئكيالمخووال

محذوراكانربكعذابانعذابهويخافونرحمته

ئذرةمثقالاليملكوناللةدونصنزعمالذيئادمواقلوتال

والظييرمنمنهملهوماشركمغفيهاومالهماالرضفىوالإسمواتا

أذنلمناآلعندالشفاعةتنفع
نزوالمالثكةيرقوالهخاهـعرنيدأقعامكانالساتصنطائفةوفالت
موالتحووالعنهمسالضثحفاليملكونءماواألنالمالئكةأناللقدم

عذابهويخافونرحتهنويرصاللةالربقربون

ثمةوالنبشواطكمالكتابالمحةبؤيهأنلبشرنماتعاليوفال
تعلونكنتمبماربانيينكونواولكئاقهدونمنعبادآكونوالناسيقول

أربائأوالنببينالمالئكةانحذوأنكمياصوالتدرسونكنخوبكاالىكتاب
مسلمونتمأاذبعدبالكفرائإضم
الئكةاجعلؤنكفرأربائأنيهنواالمالئكةاتخاذأنسبحانهنفب

المضارمثلودفعالمنافعجلبويسأهمعايموتركلهميدعووساثطءواألنبيا
الفاقاتوسدالكروبوتفريمالقلوبوهدايةالذنبئرانيسألهمأن

نلممالىباجماعفهوكافر

بقونهاليمونكرعبادبلنهاولدآصبححمناتخذالرالوماتعالىقالوقد

لمنإآليععونوالخلضموماأيديهمبين01يحملونيعمبأعصوممبالقول
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فذلكدونهمن4اانيمنهميقلومنمحثعفقونخثيتهمنوهمارتضي

الظالمهننجزيثكذجهخمنجزيه
بونالمقرالمالمجوالعبدآللةيهونأنالمسيحيستنكلنألتعاليوفال

جمعأاليهفسيحثمرهمويعتكبرعبادتهعنتنكفيومن
السمواتدتإداشيأجئتمولدآلقدالرحمناتخذوقالوالتحاليوقال
وماينبنيولدآللرحمنادصأنهظالجبالوتخراالرضوتذصقمنهإقطرن

عبدآحمنالىآتياآلواالرضالسصواتفيمنكلإنولدآتحذأنحمنللى

فزداالقيامةيومتيهاوكلهمقاوعدهمأحصاهملقد
ويقولونقعهمواليضزهمماالاللةدونمنونبيوالىبوفال

االرضىفيوالالسحواتفىاليعمبمااللةألنبونقلاللةعندصفماونا2هؤال
حهونعايئوتحاليسبحانه

بداآلمنشيأصهمءشفاالتننىاسمواتأفىمالثمنكتعالىوفال
ويرضىيشالمناللةيأذقأن

باذنهاآلعندهيشفعالذىذامنلتحاليوفال
كيروإنهواألالفانالكبفعراللةيمسسكوإضاالمإوتاله

هاففلهرادلألةكير

يمسكوهالهاممسكفالرحمةمنللناساللةمايفتحتماليوقال
بعدمنلهطنالمص

بضرهلاللةأرادنيةادونمندعونماأنرأيختلألتاليوتال
اللةحسيقلرخهتممهنهلبرحمةأرادنيأوضرهكاشفاتهن
منئااالسوىومنالقرآنفيكحيرهذاوشليهوناكترحلىعلبه



ة

موخإنرخهماوإوامتهولالىنبوسائحأئبحهمنوالدبنلىااصايخ
ذلكفىفقداضاببهمويقدونودرنهم

أواشازوانضلإللةعاىونبهالاآلءقاصاةآمفاجماابهرأاذاءوهؤا
بلوواألعالمألفومسأيسماحدلوااثلوالرصيماللهاىردوهشىفى

3وااللةصلىاطةرسولاالتركرءطيمامهمنبوخذضاسمنأحدكل
ايورثولماالنبيافاناألنبياورئةءطمااوسدمعليهاللةصلىافياقاالوقد

افرنط5أختفقدأخنهؤنمااورثراإنمطدرهماوالديخارا
ورعيماالملكبينالذىخلقهكاحجابوبيناللةبينوسائطاثتموان

ويرزقممعبادهجمهدىانماسفاللةخلقهفىاصاللةالىيرفونهمونونيهبحيث
الملركعندالوسائطاناللةيثلونوهميحئلوحممفاطالقبؤسطهم
اننهمأديألوخهماسواكمنملقرحهماسالائجافىلموكةيمألون
المالثمنطلمبهممنمانفعطالوساهمامنصلمالنآوالمناثسؤالواياض

هذاووئطوطاثإحهمافنئجللصبىالعاامنالمالثافأفزبمموخهم
ونصعبموهوالقتلواالتابفانيسشتاانيجبثركفهوكافرجهالو

انداداللةوجلواياطالقالمحوقسبهوالمة

لوسائطفانالفتوىهذهلهثعأماهؤالكلدالىمنالقرآنوق
إثةئوجوهأحدكليكونونالناسوبينالملوكبينالتى

اليعالماللةانقالومنرمرنهاالطاالناسالاصمنالخبابرهمإما

نهوكانرخيرهماوءاالنبياأوالمالبهةبعضشالثرهحتىعبادالاص

8الحمافىوالاألرضافىخافية4محاصالوأخقالرلم9انههوبل
بصيرسحجوهز
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فلالثءاطاجاتتفننكلتاالتإفباخااواتاالدخضدع

الملحينباطاحيترموالاصا11تنلطهوالسمععنسصع
األااعدائهودحاخهتءفىببرتدعأعاجزاالمالثيكوثانافاالالوجه

ليىسبحانهواللةومجزهلذلهواعوانأنصارمئلهبدفالونهاةباعوان

اللةدونمنزممتمالذينادعواقللصاليقالالذلمنولىوالرعالى
كضمئيخياومااالرضوالقالسمواتفىذرةمثقالكوناليا

ظههرمنضهملهوما

المداثفىشريكلهيكنوأولداتحذاالذىللةأطدلوبالإىاوقال

تكبحراهشوالذلمنولىلىجمنوأ
عنئالضوفميمهءوربهاقهوصامةاباالمندالوصافىوكل

وهمرائهمضاالىلتاجهناالملموكفنا4اتافقيرماسواهوكلاصواهء

الهالبلالمداثفيشريكلهديستاليواللةالمالثفيوهمثرقيقةافي
فديرءثىيوهوعلداطولهالمالثلهلهيكالشروحدهالدةاال

واالحسانرلمجتهخيدآكصليسالماليمونانالشالثوالوجه

يخصحهمتالملكخاطبفاذاضارجمنصيهركهعركباألاورحممحما
الملكارادةتحركتويخافههيرصيهونرثكليهيدلمنأوويعظعه

المشيراعظالوالناصححآمنصزلمبهقإمالماحعلرعيتهاثجصقضافىوهمته
ربهوتالىواللةعابالمدلآكلالنهبةالىأوغبةالىمنيحمالماوإما

انمااالشإوكابولدهاالوالدةمنبادهأرحموهوومليكةءثىكل
العبادنفعأجرياذاوهويكنلميشأأوماكانشاهؤطبكيئةتكون
ذكومحونيخويثلهويدعوهذاافىلمجسنهذالفيبعفيةكلسضم



اشافعاالداالمحتنلمماقلىفيخلقالذفوهوكليهذلكخلقالذىمو
والشفاعةءوالدعااالحسانارادةمن

4أوادهصصخالفعلىيكرههمنالوجودفييهونانيجوزوال

وسم4إاللةصلىالنيقالولهذاويخاتالربيرجوهمنأويعميكنلمما
أليجزولثنسثتانارحمالمحمصئمتاناغفرلمالماأحدكميقولئال

لهالمكرفاتالمسثلى

ذن5كاقالباذنهاالاليشفمونعندهيشفعونالذيئءوالشفحا

كاباذنهاالضدهفحثالذى
يئاكعراادزلخالىتالوتدارتفيلمزااليشفرنوالدخاليوتال

لهمومااالرضفىوالالموأتفىةذسامثقاالطلالكوناللةدونءزكم
لهاذنلمناالندهالفاشنفعواليرناةنهومالهشركمنفحهما
والالمالثفىشركواللماثلهأيردونهندممىمىوأنفبهبن

لهأااللمنشغالحهمشفاهروأنضاهو
وقديهونمالثلهيكونقدعندهمالثايرفانكالمليفبئوهذا

ءوهؤاللكهمعلىلهممحاونالهمامظاصيكونوبئالثافيلهمثر
تارةهمشفاعليكلوالملطوغيرممهمالملوكاذنبغيرالملوكعنديشفوق

عليههمشاوألفاحهمواليهماحسااهزوتارتطوشمغموتارةاببهمبحاجته
حتيالولدوالىالروجةإليعتافانهلذلكوزوجتهولدشفاعةيقبلانهحتى

بلأفاذامملوكهشفاعةويقبلىبذلكضررلتوزوجتهولدهعةضأميلو

بعضهمماداوسفاعةضررهنينيانأواليطيعهانيخافشفاعته
بةلراالأحدشفاعةأحدبلنالالجنسهذامنكلهابعغعند

واسطة2
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الضنيهوبلررأالىتاجوالبواليخافهداأءيرصألآمالىوالمحةهبةأو
الذينبتبعومااالرضنيومنسمواتفيمنللةانأالتعالىقال
قالوادقولهالىهيخرضوإالهموانالظةااليتبعونانءشركاالمحةمنيدعون
والمثركوناالرضفيواشوماافيمالهئالةصسبحانهولدآاللةاتخذ

منثدونوالتالىقالثماعةامنيحهدونهماجنىمنشفحاتحذون

أطبؤنقلعندأدثهشفاوناءهؤالويقولونوالينهمهميضالمااللهدون
يشركوتمماوتعالىسبحانهاالرضفىوالالسمواتفىلماالبمااللة

وذلكعهماضلوبلاممةباناقىاللةوندوامناتخذالذيئهمنصرالفلوتعالىوقال
يفتروناابههيوماكانو
زلنىاللةالينابولقراالنعبدهمماالوقااخهجمنالمثرعنواخهر

لمأيأعيأرباباوالنبيينالمالبمةتخذوااتكميأصوالتعالىوقال
ثهمسدونأنخماذبعداكفربا

رااكشفونيماالدونهمنزكمالذينادعواقلشاليوتال

أفزبأيهمالوسيلةرجمهمالىنيبتضيدعرنالذيئأولئلهلتحووالعنم
محذورآكانربلثعذابانعذابهويخافرنرحمتهنويرص

يرجونوانهمعولجهوالضركشفيملكالدونهمنيديماانفاخبر

المالئكةبينماننيفدبحانهمنحواليهلونويقرعذابهويخافونرحمته
اقىءدعاانربوالءالدعاوالشفاعةباذنهالشفاعةمناالءواالنبيا

بذأاصاأعصبئواللةناخابعضنضهم
ذلكفىلهاطةباذناالخثوييدعوانلهديىالثاغالداياكن

بالمنفرةلهمءعاوالدالعثركينإلشفاعةعهاشسفاعةثصفعيفأل
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ولوكيئلدسروابىاناصنواوالذيئأليماكانتصالمظ

غفاراسنومااطمعيمأصياباخهيلهمنهاتبهبسدمنتربيأولهكانوا

تبرأمنهللةعدوأنهلهتجينفلمااياوعدهادةموعئاالاليهاصماس
لهمإتستغفرأملهمأصتضفرتعاحهمءممواالمنافمينصفيتاليوقال

ثهلهماللةيغفرك

والمنافقيناصشركيناالستمارنبيمكننهىاللةانالصحيفيثبتوقد

مروبهيشركانرالةاللهانئئلهفىلهميخفرالانهوأخبر
علىنقموالأبداهاتمدصأعلىتصلوالوئئلهءثايلمنذداثمادون
فاسقونوهمومازاورسولهباللةكفرواانهمقبره

عاالدثافىالمعتديئيحبالانهوخفيةتضرغأربمادعواتعالىقالوقد
يألهانمثللهليالربيكنمالمبدالهيسألإنالدإفياالعتداومن

معصيةمافيهألهيذألوحووماصثركينالمضفرةأومنهموليىءاالنبيامنازل
والعصيانوالفسوقالكفرعلىعانةللة

فيهايسالذيمما8الدعافيشماجفاعةاافىلهاللةاذنالذىفاففيع

انمحصومونمفاضهـعليهاليقرلهيصلحالءدعاأحدهمسألودوعدوان
وآنتاطقوعدكوانآهليمنابنىاننوحقالذلمثكليقروا

احاغيرلانهأهالثمنأيىانهيانوحلتعالىقاليمالحاأحيم
افيربقالالجاهلمينمنكوناناعظكانيعمبهالثايرمالسأانفال

لمايئاطاسمنثنأحمنيوقىتغفرلىواالعلمبهلىماليمىأسألكأنبكأعوذ
شفاعتهدعاوهفاليمونوشفحونالىسبحانهاقهدعا2شادلوكل
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الشفاعةويقبلءالدعايجبالذتوهوومثيثتهدرهوتالدةءضااال

قدرهأالتمااالسبابلجةمنءوالدعاوالمسببالسببخلقىالفهو
وتعالىسبحانهالمحة

االسبابومحرحيدالتوفيثركاالشابالىلتفاتالفاثكذواذاكان

قدحيةبالىاالصبابعنواالعرافىقلقنقصأسماباتكونان
الةااليورغبتهلهوسومودعاوهكلهتويكونانبالهبلالرعفي

ءكالوالدءشاماوغيرهماطلئدعامناالمبابلصنيقدرواللةوتماليسبحانه

االعلىواالدفىاالدقااالووعويدانوحمثر

بالنييستشضونالمسدونكاناالنبياهمنوالدعاهالشفاعةفطب

ءالدعامنهلونويءاالستسقافىوسلمعاللةصلي
صطلبونواالسعهبالحباسونوالمسلهممراستستيدهاثوكذابل

ءالشفعاسيدوهووصمعالمةصلىوعداالنبياهمنالقيامةيوأالشفات
اللةصلىالنبىعنالصحيحينفىهفقدهذاوحجهايختصشفاعاتوله

منفانهسلى7صلواثميقولماشلفقرلواالموذنسحخاذاقالأنهوسمعليه
الجنةفيدرجةفانهاالوسيلةلياللةسلواعثرآئمعليهاللةصلىةصلىصلى

لىاللةسألفنالحيدذلكأكونأنوأرجواللةعبادمنبدأاالالتبط

القيامةيومشفاعىعليهحلتالوصيلة

دممائكمناليننيأشياوودعهيعترأنأرادلمارفالوؤد

ليسوايهنلهيدعواانتهأمنصالبقدوصم4عااللةصلىفالنبى
الىالطاعاتبعافىلهمهلهمكاصصبذللثهأصسبلؤالهمبابمنذاث
نهماايحملوفىورهمأرلهوسمعليهاللةانهعايهاخونشا
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ضلاالجرمنلهنهدياليدعامنقالأنهنحصحقدفانه

كانناللةالىدعاومنشيأأجوليمنيقصأنغيرمناتجعهمنأجورا
وهوشيأأوزارمنيخقصاذيخرصناشبهمنأوزأرمثلزرالومنعليها

فيهاضرهماكلفىرهمأصمثلفلههديكلالمطاالمةداي
أجورهممثلعشرآولهأحدهمعلىيصلىاللةفانعليهلواصاذاوكذللث

وصمارعليهأجرهماللةاعطاهمقدالدعافذللثلهدعاغممنمايستجيبهمعا
علاللةمننعمةعانامنبهلهماحصل

بظيرالفبالخيهدعورجلهامنقالانهالصحيحفيعنهثبتوبئ

امينبهالموكلالملكقالبدعرةالخيهدعاكالللبهاللةوكلاآلبدعوة
ذالثمثلوالثأا

ينمفعلفهرءفالدعالغاثغاثةدسالدعاأسرحآخرونيدث
ئالخيهالمؤمنفدعالهالمدصدونالداىنوانلهوالمدصالدايأ
لهإدعوواالدابها

وأخوههوكافبذلكجميعاإضفاعطصحدولىاعلنيرهقالؤن

نصهمامماعليهوأشارامسوليسهفهووالتقوقالبركلمتعاونيز
المأمورصابفيوتقوييرغهياعصمئثزلةاةمالهفلفىوالى

االدعيةومنالسمااليهدعالكونهثوابهمثلشابأيضاواآلمصفعلهكل

هفأعسوالمؤمناتؤنيئوالثهلذنواستغفرتعالىفالالبدابمابومى

واستحفراذتغفروافاجاوكأنفهمظدواانواذولوقالثمارباالصتنن
رخيماتؤابااللهتجدوالوالرسوللهم

بهاللةأعيمماذاكاذلهمالرصولواستنفاراستغفارهمسبحانهفذكر
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صناتواشصنينتنفرلدفىيقهأصيحيثارصول

أعسمابلبهالخاوقاللةيخعصشيألمنحلوتايسألنحلوقائناللهيفعوأ
اطةاليوفربةوطاعةللةعبادةهوقمعلهاستجابأوايجابأصيالعبداللة

فيهوحسنةلفاعلهالحو

أنمنممةأجلبلعليهواتامهاليهاللةاحسانأعظمنذلكفلواذا
االيمانهداهمأنعبادهكلبهااللة

ناتواإطاعةباجائزوصلىقرلوااليكطن

المذكوراطقيتناماالذهوهذاايمانهازدادالخعرممالامبداازدادكلما

نأوائكسولوالىاللةيطعومنتولهوفيعلهمأنعمتالذينصراطألنولهفى
لعااللةأنمالذيئمع

مشهورانقوالنيخهاألأأتمهمهتهلالدفيبدونالدشانبمبل
نعمةكنلمانوجهمنمةااقوالتحفوغرهمامحانجامنءللعليا
وجهمنتامة

ومستحبجبوامنبهاللةأصمافهوصالمبهكالذىبالدفينعاماالوأما
اذالسنةأهلعنداطقيقيةالنحمةوهوينالمسباتفاقطلبهيخبنيالذىفهواطير
احيربفعلأنمالذىهواللةانعندهم

فقطللضدينالصاطةعليهاقدرةباأنمانماعندوالقدرية
مصاتنمااالنحلوقايسألأنقانحلوياعيااللةأنهناوالمقصود

االذلكالحبدمناليطلبفانصبحانهمستحبأوواجبإطالخاوقلذالث

يسألأنالحبدكلحرمفدبلذلككيرمنهيطبأنغهريامسفيمف
الضروراالعندمالهمتد
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شابفمذالمأمورومصلحةمملحتهأوالمأمورمصلحةقصدهكانوان

المأمورالضفلمنهمخمدغيرمنبهمطلىحصولقصمدهنوانذلكعلى
اقىنضهمنفهذا

سؤالهذااذ4ءنهياقدبلسطبهاللهالياصلاسؤااهذانلو
لمصاحتهواللنفهءصمديرغمنفامخلمحض

إدهءالىنحسنانناوياصاليهونرغببدهنهأننايامصوالله

موهوودعااللةافبهةالريقصمدشموالهذاالهذاصطلمومذا

اليأثمالحبدقدكانأواناككاةهوالذياطافالىاالحسانضدوالالعممالة
فيهلهيزذنوماالعبدبهوصمامابانفرقكنلالسؤالهذابمثا

بغيرحسابالجنةيدخلونالذينالفاالسبعينحديعثفىقالانهألالترى

غيرنيبسطناهدوهذااصاشءاالسترقاكانواناليعمزقوناخهم
الموضعهذا

التىكالوسائطخلقهوبيناللةبينوسائطأثبتمنأنهناوالمقصود

االوثانعبآدالمشركينديئهذابلمثركفهووالرعةالملوكبينمجون

اللهالىبهاقربوقوسائلوانهاوالصاطينءاالنبيائماثيلانهايقولونكانوا

أحبارهموااصكظىقالحيثالنصاريعلىاللهأنكرهالذيالشركمنوهو

الهاليعبدوااالواأعىومايمصابنوالميحاللةدونءبئباأرباورهبانهم
يثركونماصحانههواالالهاالواحد

اذاالماممطةدعوأجيبيبمزفانيعنىعبادىسألمثواذاتماليوقال

دعوتهماذاليفليستجيبواأىيرشدونلحلموليؤسنوانجبلىفليستببراندط
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حاخنوابالمسئلةلىهمءدعاأجيبأنبيويونواوالنصباالص
فارغبربكوالىفانحبغتفرفاذاالاليتوقال

اياهاالترعونمنضلأبحرافيالفركمممواذاتالىوقال

ءخلفاوعلكمالسوكفودىاهاذاالمفطرباقتحاليوقال
الاالرض

شأنفىهوأيويضواالرواتالسهفىمنألهيتعالىوقال
حىبهاكساالموادوصحمخابههنداخواصذااللةبينوقد

عليهااليؤكلوالسواوأليرجااللةغيرأحدفافال
ااثاقيدرثمناياقباتشزواوالخثعونوالناستخشوافالتعالىوقال

انضافونوتخافوهمفالهأوالؤمكمأىءلياأوففيشيطانذلىك

نشمؤتج

الصلوةوأقيحواأيديكمدوالههقيلالذفياليترألمالشاليوقال
اقهممثيةاناسيخشونسهمفربقاذاالقتالعلميهمكضبفالالزكوةتواوا
خشيةدأتأو

لوةوأفاماآلخروايومباللةتتنمناللةيعمرمساجدانماتعالىوتال
اللةاالوأبخثىكوةالىوإق

ونفافئهمفاودئكقهوياللةويخشورسولهاللةيطعومنتالىوظل
ورصولهللةالطاعةأنقبين

ورسولهافهاتاهمرضواماأخهمولودتعافىوفالوحدهفطةاطثهوأما
ورسولهفضلهمناللةسيوتيااللةحسبناوقالوا

همفاخشوكماجموقدمىالناانالناسلهمقالالذيئتالفولهونظيره
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كيلالوونماللةناصطوقاراايماناهمفزا

هماعويحسممتهالتوحيدهذايحققوصمعليهافهصليالنبىإنوبئ
القلربتالهههوالذيااللهفاناقهاالالهالقولناتحقيقهذااذالثركمواد

لهمقالحتىواطوفجماوالىواالكرامواالباللاتعظيموالمحبةاكمال

عدءشاثماللةهاشاولواولكنعدوشاهاللةءشاهالاللقولوا
وحدهءماشاقلنداللةاجعلتنىفقالوشئتاللةماشارجللهوفال

اقهبغيرحلفمنوقالليصعتأوباللةفيحلفحالفاكانمنوفال

كاشدفة

جفباللةفاستحناستعنتواذاالةفاسئلسأاتاذاعباسالبنوقال

يهبهءبثىاألشتمعكلمشنصكئنكلاطليقةجهدتفلوالقانتيماالقم
عليكاللةكتبهءبمثىاالتصركلمتفركأنجهدتولولكاللة

أناعبدوانمايمعىبئعيىالنصارىكاأطرتالتطروفىأيضاوقال
ورسولهاللةعبدفقولوا

صدفىوثناتجريكلىالالماوقال

تمعايحيثسلثماصالتمفانلىوصلواعيدايتشذوائنالوفال
مساجدحبمياأقبوراتخذوااليهودوالنمارىاللةنلهفصفيوقال

2ماعنعوايحذر

مسجداتحذأنكرولكنالبرزشذلكولوالعاثشةقالت

الضكرفانهلىيههوثىكلرباللةاننءالمؤعلموخواصعبابوهذا
النباتالضاتصبباالمطرلكااالصبابمناللةهاخلقه

واصطةلمه3
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بحداالرضبهفأحىماابنالىمناللةلأقىوماتعالىاقهممال

بهمايخلقهلماسإاروالالشمىجعلودابةكلمناوبثموتها

جنازةعلىصالقالمسدينمثلبذالثعضيهلمامباءاوالدالثفاعةجلو

عليهالمصلينهاعلويثيمبااللةيرحمهايياالسبابمنذلكفانالميت

أمورالثةباباالفييرفأنكطلمحبه

أسبابمنمعهالبدليبالممالوباليسعتلالممينالسبانأحدها

يحصللمالموانعويدفعاالسباباللةلايمفانواخافلهذاونأخر
االاليهوناناساساهومااالسيثألمواننءهاثاصعحانهوهوالمقصود

اللةءيشاأن

صجأأثلصؤتبعماالبسطءشأنيحتدأننيصالأناالني
صبقالنذرأنيننمنثيمبمالكاناثرعيخالفأوعمصببابال
4خعااوحمولأبالادفع

النذرعنهيىانهوسلمايهءاللةصلطالنيعنحهنمصاقثبتوقد
لالبصمنبهلمجضخرحداوابفيرإأقيالانهوقال

ونجأناالسببا8شىناصكدئنزصاليآالدالاالسأناثااك

باللةمركيأنلالفانرززالالتوةبوومبناهاالحباداتةاتوعةث
دالولذللشااكراضهبعضحصرلفيصببذالثأنظنوإنرهغيدعوفي

كلاالنعاثتعينقدالثاطبنفانذالثظنوانثريةالخالفةأباخباالمحة
أثركاذامقاصدبعض

لفاالنعاناضأفرتصيانوالوالفسوقاممفربايحعحلوقد
جولاهـااذبهلةاطاحةالمصهمنظمءأبذااثاطاصلةالمصمةاذذالثلهبل
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فاالمفاسدوتقليياوتعطيلوتكيلهاالمصا4تجصيلبعثسلمعليساللة
لهاالجلوهذراجحةففدتهعنهيومااجحةعحلمحتهبهادةامى

أعمواللةالورقةهذهالتحتلهبعط
تلماوسملهواعدشدناعلىالذوصليوحدهللةدواط

الوكيلونماللةوحسبنا





أحميثصمههحى
امالمرض

مااألأاألئحاىأكما
الدينؤماالصلافي

مامالا

اخدالعباسأب

ةتيابئ

هجرية87صنةفىالمتوال

89سنةبمصراآلداببمطبعةطبع



مؤإكئوأي
االوحدلمألمةالهملالاطبراملأاالالقدوةاالماماثيخاقال

اصلومواااللهىالؤرقابهقالمقذوفاباالىرصالوامابدااهدالىاطافظ

اآلرامالمزلةعكصالنابحةالشربازمةاآلخذةدةاوالفنونالرفيصة

إمصرامجتهدالفرقمقتدىالوعلماالسلفثارالالمقتنيالمفحلةءاواالص

كبةبئملاعبدقاطيمعبدبئأحمدباسالىأبوالدفيتقيالدهسأوحد
4هودرلءةواالضالديانيورفعبركتهاللةاما

آرضهفىلهشريلثألوحدهالهاالإلهالأنوأخهداآللةكلللةاطد

اكهوعلىهاللةصانبياثوخاتمولهورعبدعداأنوأثهدويمائم
نساحماوسمئهلطيومالىدائمةالةابهوا

مواالةورسولهاللةمواالةبحدينالمسعلىنيصوبعد

جعلهمالذيئءاالنجياورثةهمالذيئاهالعاخصوضأالقرآنبهكانطقالمؤمنين
كلونالمسلهأجمعوقدوالبععرالظلماتفىحهيدممالجالنعرألةبمنزاهة

فعالوهاوسلمعليهاللةلىممدمبحثفبلآلااذوررايحهمهدايتهم
والمجونأمةفيالرسولخلفافانهمخيارهمهمحلمافانالملميناالارهاثر
وبهكتاب11نصأفوصهمقامواوبهتحابآقاحممستمنماتلما

يتصمدعايمفبوالاالمةعندالمقبوايئاالئمةنأحدايرانهوايحمنطقوا
جليلوالفيقسنتهمنثىفيوسلمعليهاللةاقهرصولنحاالفة
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الناسمندأانكلوعلىلحمىالرافيحوبوإعلىألتتيةاتفافافقونتفانهم
وجداذاكنو3وعليهاللةصلىاللةرسولاالوإكركقوا4منبؤخذ

وجميعكهقىرفيذمنلهبدفالبخالفهححديثءجابئقولملواحدص

قالهوسمعليهاللهصليالنياناعتقادهعدمأحدهاأصنافيهرئةاالعذار
ذلكانادهاعتةاثالثاالقولبذلكالمسئلةتدكارادةاعتمادهعدماكاوا

منوخمحماط
أناالولاصسبامتعددةأسبابالىتتفرحالثهاكاالصنافوهذه
اعالميهونأنيمفلماطدثصهأيبكومنصهبلتبئاطدثاليكون
إلةظاميبموجبشةالقضتنكفىقالوقدبكبئيكفلمواذابكلوجبه

يثاطدذلكيوافققداسضصحابجبموأواسقيجحبأويثآخردأو
افاساأفؤالمنمايوجدأكثرعلىبالغاهرببااوهذاأخرىافهويخا
وسمعليهاللهصلىاللةرسولبحدثاالحاطةفاناالحادثلبحضىنحالفا

أوأويفقمايحدثوسمعليهاللةصلىالنيوبئكاناالمةمنالحدتلم
أوأوشكحاضرآويبافهيمونمنيراهأو4فيالثىليةأويقضي
مابةامناإ11مناللهشامناليذالثعلفيدنهيبهلضإنبعفهم
ليأوأويقضىبفتيأوردثبئاخرمجاسفيثمسدهمومننواقابح
كحفيهونألمنويلرنهالمجلىذلكشغابمنمنبمثنىدهويشمشيأ

وانماءهزالعندأيىماوعندمزالهءالفى5عندماليىادلممنهؤالعند
جمردلهأومابكزةبدهمومنحابةامنءلماالا

اليمكنفهذاوععليهاللةعلىاللهرسولثحدخصواحلىةطاطوا
الةرسولبأموراألمةأعمالذينيئالراشالخلفاباعتبرذلكواثطادعاوه
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يكنآألذىجةاللةرضىصديئ11وصمافالهوأصوسنيبماوسمعإيهاللةصلى
رعندهيامانهحتياالوفاتغالبفى4مهيكونكانبلاسفروالاحضيقارقه

اللةصلىفانهعنهاطةرضاططاببئممروكذلكالملينأمورنيبااليل

وأبوبهرآالجتوخررررووأبوأنادخاتيقولكيرآمالىوسعايه
ماالثفالالجدةراثمعنعنهالئهمارضبمرأبوسئللماذلكخثموممر
وممعليهاللةصلىاللةرسولصنةفىتعلهوماشىمناللةكتابق
مسدآلفشهداوعدبنسعبةبئيرةالمضفقامفسألهمالناسأصأاولكنءثىمن
نرانفةالىهذبلغوقداسمساأعطاهاوسمظيهاللهصلىالنبىان

قداختصواثماطلفامنأبىبهروغيرهمثللألثةاكءمزالوليىأأيفحععين
اططاببئممروكذلكحماملاكلاالمةأتفتتبئالتيالسنةهذهبعم

واستشهدأبرمويىجمهاأخبرهحتىاالستئذانسنةيمميمنلمعنهاللةرضى
المرأةانيحمأيضاعريمنولمةالبهذهحدثهفيأعلموممرباالنصار

بئالضحاكاليهكتبحتىلمعاقلةالديةانيرىبلازوجديةمنثقى

فبرهالبواديبعفىكلوسمعليهاللةصاللةسولطلىكراوسسفيا

ديةمتالضبابئأشيمأةاصيورتوسمعليهاللهصلىاللةرسولان
يمنولمبخالفهلقضينابهذانسمعالووقاللذالثرأيهتركفزوجها

عناللةرضىفصبنالرحمنعبدأخبرهحتىالجزيةفىسالمصحكملما
اكتاباأهلسنةبهماسنوقالوسمعليهاللةاللقصلىرسولان

الذيئاالوليناستشارالمهاجريئبالشامعونالطاالتبالهوخاقدملىر

قدماحىيخبرمأحدبنةوأرأيبماعليهفاشارفقحمسدةاالنصارثمثممحه
الطاعرنفى3وعليهاللةصلىاللةرسولنةبفأخبرهعوفبئحمنالىعبد
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بارضبهسمعغواذانرارآمنهجوازفالبهاوأنتمبارضوغاذال6وانه
بقهفديكنفلمصمالتهفىالذديثكأصخباسوابئهيوتداكرعليهوافالتقد
صطرحانهوسمعليهاللهضلىالنيعنعوفبئارحمنعبدقالحتىذللثقالصثة
يحدثأمنلىيقولفيريم3اكأالسفزفىفىعسوكاتاصتيقنووسويىالشك

ركتهاحتىراحلتىلحثثتالناسأخرياتفيوأنافبلغنىيرةهيأبوقالالريمعن
الرجهبوبعندوسلمعيهاللةصليالنيبهاصيبمالحدتة

لمأخزومواتحلمهشليىمناياهابلغهحتييعلممهايمنلممواضعفهذ
ديةفىساقضيثلذااثبغيرمهاأفتيأوجمافقضىنةالمنمافهايلفه

دونهوهاعباسوابئمرسأفانيءنوبئامنافعبحسبأنهامختافةاالصاج
االبهامفيصواذوههذهأقاوسمعليهاللةصلىالنيبانعلمالعمبمثيرفي
يجدوأجمهافقضىامارتهفى4جاقهرضىلمماويةالسنةهذهفبلنتواطنصر

يلفلمجثعنهاللةرضىعرعيباقيكنوأاتذقاتببدامنونالمسله

بهةالىأالفاضةأوقلاالحرالفىطيبعنالمحرميصكانوكذلثاطديث
فضللأهمنيرهماوعنهاللةرضياللةعبدوابهوقبةجمرةريبعد
وسمعليهاقهصلىاللةرسولصابعنهااقهرضىعثةعاحدثيلغهمولم

سانالحفالبعىياعصوكانيطوفانقللمهوطيحرمانقبلطرمه
تبافيمولمالسلفنءطائفةذإاثعلىواتبمهتوقيتعرمنيخلهانالىعليه

ذااثروىوقدلمالىفيممثلمأيرمنضخندصشالتىالتوقيتأحادث
رضيعخانالثكةصييحةرردةوونلموعابهاصلىيعئ

حدثتهصىموتالتتدقتهصازونهاالمتوزبان3عدهيمنلم4ءاللة
واتزوجهاتوفىلمااثمبةإرررىادسهأبىأكأمالكبنتفر

كارفم54
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فاخذأجلهكتابايبغديتالحتىفىكأإملهاقالوسلمعليهاطةحيلىالني
علىأخبرهحتىنجاكافهئملهالصدفدسيدكانةصلهواهدىانحبه

رضىكلوكذلكلهاهدىطاردوسلمعايهاللةصلىانبىاانبئءاللةرضى
لفعىحدوسلمعلميهاللهصلىأاللةرسولطنصمحتاذاكشتقالعنهالمحة
مسدقتهلمحاففاذااستحافتهيخرهحدثيواذانهيفنىانءشاااللة

وراكأتوبةاةصثحدكروذربأبروصدقكربلوأوحدكأ

أبعدتضدحااذاكانتعهاوف11بانهمايخرجإسوابنهروأفتي

االصمديةسبيعةقوسلمعايهاللةطاللةرسولسنةمئمبلضقديهنوثاالج
وابئوزيدهووأفتيطاوضعضدتهابانوسلمعلميهأللةصلىالنيتاهااحيث
سمةحهمبلضممنولهاكرءفألزوجهـاحهاءت5إذاالمفرضةبانوعرممر

قولاكيبغواسعبابوهذاواصئبنتبروعفيوسلمعيهالمحةصلىرسول

المنقولثيرآجدآوأما3عددآوسلمعليهاللهصلىاللةرمولأصمابعنمنه
اوافقهاالمةلماكانواءفهوالالوفصانهبهاالصاصاةفلريمنغهرهعنمنه

ابجتاجفااثأوضايهالسنةضىبءظفاانقصبمدهمئنوفعنطهاواتاقاط
معينااماماأوةاالن4واحدقدكتعىحديثكلاناعتقدفنيان
شاقبيحاأفاخحاءنحطيفهـو

بحبهذهواطالظفاوهاوجمصتدونتقداالحادثقائليقوأنوال

بوعهنااالثةاضانقربدجمحتانماادشفىهورةاالدواوفيهذهالن

نيوسمعايهاللةصلىاطةرسولحدبثصارىايديانبهرزفلألهذومع

فليعوسلمعليهاللةصلياللةرسولحدثانكصاررضلوثمينةدواوبن
قديهوذعندالرجلبلالحدلمجصلذلكداآوالاماانلممهامحتباماقكل
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الدواويئهذهجمعراطانوالذيئنيفيهاابالوهوالىكثرةالدواوفي

االتؤدمدهجوحححمبافميايراالنأرهاالمتآخريئمنبادنةاعلم
صدورهمحهمدواوتذظبالثيةنايأوالطعزباسنادأومجولعناال

والالقعلممئفيهاليثكأصوهذاالدواويئمافأضعأفصكولىالئ
قاضقرطانمجهدآالنهحنلمكاكااالحادثفامنئلظيقولن

مءباالتلمقمافاووسمعيهاللةصلىيااماقالهخبهعددصاب
القيثحوكظذاإثموربميعأنالمالهغايةاوانححهداالمفيفليس

اتفصيلامنالقليلذلكافيخاقدانهئمالتفصيلمنقلميل11االظيه
اكهلذئا

أومحدثهعندهيبتهنهلمغهقددث14يمونأنإنياببا

أطفظيهـأوتهبمأوعدهمجهـولاالمشادرجالمنغيرهأومحدثهمحدث
اطدثذالثانمعاطديثلفظأوإايفبطمنقطحامسندابليبلغهلمالنهوإما

كتةأةاعدهالمجهولمنلمارهغيمونبانباسنادعتحليرهلضالثقاترواهقد
آلاصهرءنلآلكلاقدأومحندهروصهنابكأوكهررواهقدأويمون

منوايةالىخلكأواطفاظدثنافىضسثاطدماظالبطضوقدةالمنقطه

وناسيهمناتابافىوهوادتشيرضااأوهذاصتهامايبيناتوالمتاالشواهد
القممنكةيرأواالولهصعرامنأكثربعدهممنالمهوريئاالئمةالى

كمهراتبهلغنتاممنوأصتهرتانتثرتبئكانتاالحادحيثفاناألول
تاثمخهريحةصصطرقمنغيرهمبالنتوقديفةطرقمناالعامن

الوجههذامنأفهاخامنتلماصهاصرالوجههذاامنصةكونقالطرق

صكلايىوجبءاقرلاإيئأاالئمةمندغيروامفيدوذاو
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ولمأمحيحاموكانفيهاحدثبهذافانروىوقدكذاالمسئلةدولمحفيفيقول

قطعمعفيضكيرهخالفهقدباتجهاداطدثضفاعتقادالثالتالسب
منعندحطأويخرهأوعسهالصوابنءصوأاخرطربقعنالنظر
يعتقديثباطدالمحدثيهونأنمنهاأسبابولذلكمصيبمجنهدكليقول

قديهوتثمواسععلمبالالىرفةوةاآلخريعتقدهوضعيفااأحده
معالصوابكونيوقدجارحصببعلىالطالعهضعفهتقدمنالمصب
أوالنهجارحغهـيرجنسهالناماجأرحكيرالسببذكانلمرفتهاآلخر

نيالهموأصجالبالىءولدلمماواسعبابوهذاالجرحيمنععذرفيهلهكان
ممعلوفىلمالأطءسائىثصانيرهممامثلواالختالفلاالبممنذلك
انهيعتقدوكيرعنهحدثكنالحدثسمعالمحدثاليعتمدأنومنها
حالاألنحاالمحدثيهونأنومنهامعروفةذلكتوجبالسيابسه

حالفيبهحدثؤطكتبهأوتحرقيختلطأنمثلاضطرابوحالاستقامة

ذلكيدريفالضعيفاألضمطرابحالفيبهحدثومالمجحاالستقامة

االستقامةحالفيبهحدثمماانهغيره3وبئالنوعنأىمناطدث
أنأوأنكربعدفيمايذكرهفلماطديثذلكنسيقدالمحدثأنيهونونها
يصحمماهذاانىيرهويرياطدثكقىتوصهذاعلةئنهحتقداحدنهيكون

اليحتجأنيرونييناطجازكثيرآمنانومنهاوفةسروالمسئكبهاالستدالل
أحادثاتردوفائدهمقالحينبالحجازأصللهيكنأانشاىأوافيكلييثبحد
وقيلتكمذبوهموالالتصدؤهمالكتابأهلأحاديثبمزلةالراقأهل

لماقالحجةائهعبدعنعلقمةعنراهماعنمنعورعنسفيانخرال

انمالسنةضحبملرااطجازأهلانالعتقادهموهذافالبالمجازنصللهيكن
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سطواكجىأوابطراضاحوقعنراقيأاأحادثوانشىمهاهمثذي
كصراشاأكانوانالثاصينسجدفيالأنيرينالراةوبعضىةيها
نءسواحجةاطدثجيداكاناالصنادنحهذاؤئالتضعيفكقىعلي

آبوداودالسجالىصنفوقدذلكأوغيرشامتأأوعرافيآأوصازتالحدث
رأهلبهاختعىماينالسنمناالمدكارأهلمفاريدفىكتابا

ممةوالمدينةمملغيرهمعندمسندةالتوجدالتىالسنمناالمصارمئ
هذهغيرأخرأسبابالىوغيرهاوالبصرةكوفةاواوحصودمشقوالطائف

هافيخالنهوطاثراطاففلىدلالواحداخبرفياضتراطهالراجالسب
واشتراطوالسنةالكتابعلىالحدثعرضبعضهماشتراطممليخره

سمواصتراعااالصرلقياسالفاذايهافةالمحدثيكونأنبعضما
مروفهرمماذلكعرالىىالبلوبهتمفماناذاوطهورهالحدثانتشار

مواضعهفى

وهذاسيهلكنوثلخكندفدبنهالحدثيمونأناطاهسالسبب

انحلكهاللةرضىعرعنالمثهورالحدثمنلوالسنةالكتابفييرد

فقالالماهيجدحتىاليصلفقالالمافاليجداسمرافييجنبالرحلعن

أناأماهـنألخافااالبلفيوأنتأناكنتاذتذكرأهانالمومنأمهريامماوله

اطتيهسلىالخبىذلكفذكرتتصلفمأنتوأماابةإلىاتمرخفتمرغت
وكفيهوجههجهماسحاالرضبيديهوضربهكذايكميثأاغافقالوسم

ذالثمنكإتنوبلفمالبهدتألمشثتانفقاليامماراللةاتقعرلهاللف

يذكرارفبموذكرهالفهاأفتىحيشيهاثمممرشهدهاضةفهذماتوليث
اناساخطبانههذامئوأباخبهيحدثأنهأعسبلمارايكذبءوو
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االرددئهوبنانهوسامعليهاللهصلىإياأزواجصداقكلرنييزيدالفقال
أوآتدغفرأتثماياهالمحةأعطاناشامناأضالمؤمنينأميرياأةاصفقالت

نسهاولكنلآليةحافظأوقدكانلهاقىالىممرلمأفرخفضطارآإحداهن
صلىاللةرسولايهاادهشيأالجليومييرالىذكرعلياانماروىوكذلك

واطالفاسافافىيرة3وهذاإقتالاعنانحرفحتيفذكرهوصمعإاللة
الذىالنظاكونتارةالحدثبداللةمعزبئعدمادسالىالسب

اخابذةواوالمالسةوانحابرةوالمحافلةصةزااأأفظلشعندهغويااطديثفى

تصعرهافيءمال11رتاهـداقأربةالهتص11منذلكمخهرادرروالت

األغالقوارشقدمفااظرقفىوالعتاقالطلرتالمرفوعوكاطديت
فهوص4أفىسناهأيهونونارةاقضهرهذانرفالأمهؤومناهكرباال

نجافتهفىهايفوواوهريكوسلعااللةصاىالنيأفةفيمحناهغير

فخلنوهافبيذقالرخصةائاراقبعضهمسمعالمأةبقااالصلانكل
عتديأنقباءالمااتحايةمايابذهووانماهملغالنهالمسكرأنوللبض
اممتابافىالحرافظواوسمهمحجةكثيرةأحادثفىمفراءصافاثه

وانالعةنيكذلمثانهىءبناخاصةالمثتدالعفبعصيرفاعتقدووالسنة

شرابلكلاسمرالحةاذشبنحةثصعثأحااالحادثمنجابئكان
ومجازفيلحقيمةبينمتردداأوالأومحثمزافظالكونونارةمساكر

فياصحابةامنجماعةخلاآلخرهوالمرادنوانعندهاالقربوو

لهقىخروناممهواطبلكلاالسودطوابيضإالالجطاالصأول

منالداللةلكونوتارةاالبطاالىاليدعوازريكمجوهكمبوفامحوا
كهاادرانىاناسجداصتماوتمتسعةالاالكلدالالتاتجفانخفيةالنص
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الرجلرفابئثمومواهبهسبحانهاقىشبحسبالىكلرمهوصوفهم

قدمالعاماثذفيخالداالمحىهذاامحرنيتفطنوالومالحهحيثمن
اللةاالبهاليحيطجداءوابابوهذذلكبمدينساهثمتارةلهشفطن
سولالىثكأريتالمهتحفماالصهلألم11منمفيذلالىالطءوبئ
حهـاوص4كاثاللةصد

نوبهذابينوالفرقادثاقداللةالاناعتقادهالساخبالى
كناللةالىجهـةفعصافىواالداللةجهةرفلماالولانلمه9الذى

ءصوالةدالىيردالالثماولاالمننهكوتبانحةصصلةدالأيستاااعتقد

بحجةأيسالخعوصاالمانيعتتدانثيطأصأواباصراالصانفىفىكانت
انأوسببهوركلقصسببكلألواردومااوانبكجةصأالمفهوموان

ممومالالمرمباالمعرفانافررأواطيقتاوالبصالبيقتضىالالمجرداالمس
الممرمصىالمصأنأواأحكاعبمالصهاذوالىالالمضفيةادالاانأوله

فيهالقولتمماذللهيخرالىوالمصاقراتالمضفىمومالىىفاله

واتقماهذافينهاطلالفلسالتدالفقهأصولشثارفان
افرادفيهلوتدحمالالخالداالالتمتصصكطأالمجردةولاألكانت
االفظهذاأنقديهانمثلالأمالجنىذداثمنهلالدالالتاجناس
ثذعرآومحنييهأحدثنداللةتركاالمتيالكونبانلالمحهن

ايستاخهاعلىادلاعاربئالداللةلماثةاناعتقادهاثاحناسبب

يقبطإطالقااالصأوبكلقيدالملمفأوكاصصامصارضةلادةص
وامعبابوصالمصارضاتاعأنوطالىالمجازعلىيدلبمطاطقيقةأوبالوص

خفمكرضكلضهاجيحوقىالاالفودالالترضولفانآأ



ه

لبيش

4فه5

كلنأذالثخالفيقتضىء5
ه

ءايذأص



بهيعمالالنهاالجماعافيخاعندهفانهذالثعفخرحوماوعينإا
يحالفحدثالىيصيراناليمكنهفهذاخالفهصعهيقرعأومازاقادال

االجملولالجماعغالفانهالعتقادهأولالجملخالفاهذايكونانهذاطرفه

مذوروبحضميركونهمماكعيرفيالناسمنكثيرعذرذااطجغأعظم
نكثيروكذلكجمدوراطقيقةفيوايفيهمعذوروبعضممحقيقةفيه

وبدهتجلهاالباب

مماتأولجهأوخأوضحفهعلىيدلبماممارضحتهاالشرالسب
راجحارضاااطقيقةفىيكوناللومارضجنسهأورهغيمصقدهال

انواتحقادهمالقرتنبظاهيحغااثاطالثوفيينمنكثيركمارضة

ايسيعتقدقدثميثاطعهنصعلىمقدموعوهومالهمنالقرانظاهي
حديثردواولهذاادكئيرةجودالومنالقولدالالتفىاهيآلمانابظاهس

ماطمايمنحإقرآناظاهىفىايىانببلمغيرهموانكانجنواالثاهد
نيوللثافىعندهمانالقرالمفرةفالنةذالثهفينولوويمينبثاهد

منكلدالىفيورهالمثرصالتهفيهاحمدوالسروفمالقاعدةهذه

وسمعليهاللةصلىاطةولرسنةتفسيرعنالقرآنبظاهيأالستتبزعبم
دخذللثنوكرهذعنالموصغهذايعنيقماالدالئلمنفيهااوردوفد

عذيهزيادةفيهأولمطاقهأوتقيبدالىكتابوملهتخميصفيهالذياطبر
واذتحنعيصأسخالمحالفكتقببدالنصعلىيادةالىانفالثيقولمنواعتقاد

المديخةأهللالصحيحاطدثالمديينصنطائفةوكعارضةشخأالما
الحبركلمقدمةجةاجماعمواتراافةغاعلىهونانهمعلىءبإ
قدسار13كانوانلاالمذاعلىءبناالىاخيارثأحادفاخى

ه
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خيرازرمموضااجصرالوواخمافئاةكأفىواادالمدشهنانونيذ

اساقيباأالحاديثبعضابادفيامنوموثعارضةاطبرفىاطجةنتا
منذلكغىالىالجرهذابكلثلألتنقضالكليةالقواعدانفىءبخاالجلى

نحطئأأومصيباالمعارضكادسواالممارضاتأنول
يكونانوزاالحادثمنكيروفىةاهيضاشرالهاالسبابفهذه

واسحةلمالىمدأركفانهاعلنحننطلعلمباطديتعلااكقىفيحجةامالمإ
اليدحهاوقدجتهيدىبئااوااللمابواطنمافيعبمعلىمخننطلعو

وقداحتجاجهموضحندركفقدبافتناواذاتبكالوقدتبلننافقدابداهاواذا

زناصوانكنكنالأماالمسنضقصراةاكااتءسواندركهال
منطائفةوافقهيحبحدثحجتهرتضاقولعنفدلأنلنامجرزهذافال

اطجةهذهبهمايالفعمهيهونانزصصعاقالاخرقولاليحلمالىأهل
الثرعيةاالدلةالىتطرقهمناكثرايعلماءاراالياططأتطرقاذأعلمكانوان
الثرىوالدايلأالعارأكطبنهلرفجإدهجميعملىاللةجةعيةالراالدلةفان
كانولوثذلكليسأاالورأىاخردليلإرعفهاذاخطأيمونانيمتنع
فهامثلمجرزالتياالدلةمنءثيايدينافيبتيلمالاحافئالتعويزبهذاالمل
سذوروننولهكهقىمعذورآفيبهونقدنفسهقانهالرضكنهذا

كسبتمالهاخكقدأمةتالثسبعانهقالوقدالتركلهذاتركنافى

وليىوالرسولاللةالىفردوءشىفيضمازئمفانلحاتصوقالاآلية
إساامنأبقولوسلمعليهاللةصئىالنبىعناطديثارضالحدان
بحدثحهافاجابهمسألةعنلهطجللىهماءاللةرضىعباسابئقال

حجاألعليكمتنزلانيوشكعباسافيفقالوممربكرأبرقاللهفقال



5يم

أببىلكرومرفاوتقواونوصلم4محكااللهصلىالةارسولفالأقولءحما11منا
لكانيهـتكعدبثجماأفااالصابهذهفيهيكونالنركتواذاأ

وصمناالذبنءااااصنلهاالركانيتقدانبهوزةكمأوكريمأوا
بشيرمحعأوالل14حرمأواطرامحللكونهإتبكمشأصسباب

أوفبءأوأهنةممففعلكلوعداطديثفىنانوكذلىالمحةلأقىما

فحلهأوهذاإحأالذكياالذانيقالانمجوزفالذكونحوابول

عنبكلاالصيأخالنايهمة1اكناالنحممماوهذاالويمدهافىداخل
ديئاليمنءالخحلىانازمموانهمابهوأضرالمريىلخدادمصتزلةسعض

إلتحريمبطوطمثرلمحرمافعللمنعيدالوقفىالنوهذاخطثعلىقب11

إلمباألدحديثكانأواديةنشأمناناخحريمباإمالهمنتجالكضهأو
فييستندلموانلمجدويأثمتجريمهاعايرخت01لمحرمنشيئاوفعل

الىحةاالبافىواسشدرمافىثهـاطياخهأفنثرىدللالىاسصحالله
لعودآألرآأصاذكانإأوورآذيكونانأولمىنرممطلدلي

سليماناختصثااوعاوله11وصماحانوداودالسبحانهاللةقالاتجهاده

لواحباطعالحهماواهفيإفهبا

اللةصلىالنياعنهاللةرضهاصاابنروعناصحيحيناوفى

أجرخأفلهفاداواذااجرانفالابفاكماطاحهدااذاقال3وعليه
لهتورأهلرخحاادهاتجشالصلىوذداثأجرلهخطئهحمهدخابانشبهن
الياقاوبئتعرءأومتعذر141ماالحااعيانجميعفيالصوابدركالن

يريالألجروالابهمااللةيربدتاصااطوقاكاحرجمنالديئفىعاجمهماجحلىل

كالمألصمقالانهموبيهاقهليالنبىعنحيحهنالصهلماوفياابك



ثم

فيعرالهصحالهفادركتهميظةقىيفياالاعرالهأحدساينالالخدق
هذامنايردلمبعفهموقالقريظةبنينياالنصلىالبعضهمفتالالطرإق

بعومتمسكوافاألولونالطائفتينمنواحدةبنلماحاريقافينععاوا
للالدمنمعهمونكانواآلخرالونياخلةداتانرارةصوالوالحاب

وإقوماالمطقصردالمبادرةافانرمالهعنالصررةهذوجخريوجبها

اهلىومعإلقياسصوميخصهلوراثمءاختالفاالفقاهحهاةاختلفمسئلة
نالصاعباعلماعنهالمحةرضيلباوكذأكأصوبيئكانواالطرفياصلوفالذيئ

الربامناكلحكمذااثوويرتبولمبردهوععليهاللةعلىالنبىهاصصاعلبا

حانمبنعدىوكذلثاخربمبانهعاأمسدموالتفليظواالهنالتصيئ
مناإليضىاطيعلكمنتجحىإلياقولهأندواءالماالصابةمنوجماعة
أضعقالينيجعلأحدنفوالسودابيضااطبالمحناهاالسوددأاطيط

انلعدىوسلمكلليهاللةالنماصلىاآلخرفقالهنااحدهكنياحتيويأأصود
كألمهفقهعدمفاصمارالىالليلحهاروسواد11ياضهوخااصىامراذاوسادك

أعظممنكانوإنرمضانفيأفطرمنفمالفعلهذاعلىيرتومالكل
فانهفاتفاغتمعلسلالتببوصدالبرفىعوجالمشأفتواالذيئبخالفالكبافى

ءالسفانالسؤالئاليثمفااغاديلواأاذاسالواهلىاللةبتهم3قتلوهفال

نأسامةملىيوأركذلكماأهلمنيكونوااذاجتهاتيراخطاوا
اطرقاتةشفهاللةاالالهالقالطالذشللمادالكفارةديةوالردازيد
حنلهأنمعبعحيحليىاالسالمهذاانعلىءبناقتلهازمعتقداصكانفانه
دمامننيالباستباحمأهلهاأنفىأفقهااوجمهورالسلفبذكومملحرام
زتليهوقنالهمكاقوانةكفاروالوالديةبقوديضمنساخيلتأوالحدلأهل



فىكريذأناليحتاجعيدالوطوقفيناهذكرالذكطالمثحرطوهذامحرما

صباحمثروطملاكلالوعدكاانالقلوبنيبهلمالهالستقرارخطاب

فيهيثحدكلإللذكرقالثرطهذاانثمبالردهالعلحبوطوبمدمقهالعمل

قفىوموانعلماختحلفكنهاطكمفانللوعيدالموصقيامربئحيثوعدثم
للسيئالدالماحيةاطناتومنهااالستضفارونهاالتوبةمنهامشددةالوعيد

فاذاالراحمينرحمقأرحمومنهامطاحشفاعقشصغومنهااإومصاالدنياءونهابال
وروشردوغردعتىمنصفىاالإدمولناالصبابممهاهذهمتع

يانالوعيدحقيقةأنوذالثبهالوعيديلضفهنالكأهلعلىيرالبعثراداللة

وقبحهالفعلتحريمذلكمنفيستفاداصذاباهذانيسببالحملهذاأن

مذاباطلبهالمببذاوحويجبالسببقالتبهفامضخصكلأنأما
12الموجمغوزوالالثرصادوصعلالمجبذلكاتوقطعا

اماأئامثالثةمنيخلوفدبحدثالسلتركمنأنهذااحو
صرفيوالإنهةلممنقفياكرككااسمينباتفاقاؤاتريهونأن

كيرهماشدبئالىاطلغاذكرناهكناطكمأوالفتياالىحاجتهمعاطلبا
يكونأنواماءثىالزكرةمناليلحقهحبهطأنممأليثكفذا
تدىالكنتعالىالمحةءشاإناالثمةمنيصدرالكادذاجائئغرقىكا

فيقولالمسئلةتلكدركقاصرافالرجليكونئنالعلماهيعضعلىيخات

االستداللفيرأوهادواجنظرفيهالهكانواناقولاأصبابعدممع
عادةعليهلمبأوةمتمكونهحصحماجهالنظريلغأنرلفيقوا
لموإتكانماعندهيارضفمالينظرالنظرءاستيفامنيمنعهضفيأو
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قداالجتهادايهاينتصآنيجبالذىاطدفانواالصتداللباالجتهاداال

لمجهدالينضبط

برالمعتتهاداالاليكوقانآلثختهذاشليخافونءالاانااذو

الذنبعقربةطرقاكئتوبفيذهالخصرعةالمسئلةتالثوجدقفد

عةوالشفاءبوواالحاناالستغفاريمحوهاوفدلبلمتناللمنانمابصاحبه

انهمايسلميضرحتيويصرعهالهوقيينلبهمنهذافييالخلوأوالرحمة
ذلكبدالئلنهمعرفةغيرمنخطئهأوئزلبحواابمجزممنأوباطل

قضاةومممعليهاللةصليالنيلظالنارفيهذيئفانوائإتانفياالقول
فقمىاقىعلمفرجلالجنةفيالذىفاهاالجنةفىوقاضىاراكفىفاضيانثالثة
وؤضياعلملورلجهـعلىالناسقضىفرجلالنارفياللذانوأمابه

مواغلهايضاالمصينللثخصالوعيدورقلكنكذلكوالمفتونبخالفه
المحموديئاهاامناالعيانبعفمنهذابفىوفوعفرضفلوكابينا

ولواالسبابأحدهذاحدهمهدملموافعكيراوبعيدهذاانمعاالمةعند
زفيبلالحصتالتومنىتمدالذفانااالطالقعلىهمامافىيقدحلموغ

منبهاللةاختصهملمالالدرجاتأعلىذلكمعلهموونرالذنوبعليهم
باعلىاوليسونبذعلىمصريئاويكونواخهمالمالعنيةالواالصالصالحةاالممال

منفيهاجتهدوافماكذلكهمفوالقولعهماللةرضىالصحابةمندرجة

التاركبانهلممعانهمثموغيرذلكينهمكانتالىءوالدهاوالقضاياالفتاوي
لمالنهالتىالصحيحةاالحادتنتبعاناكأالرمأجوبلمعذورالموصوف

تبلينهابووصاالمةعلىجهاالععلبربونعتقدوانايددمعارضالها

فيهءالعلمااليختافمماوهذا
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وصوالمقالسندقطىيكونبانقطحيةداللتههاالىمنقهثم

الصورةتلكارادبهانهصقناوقالهوسمعليهاللهصلىاللةرسولانماسقنا
وممالعالموجهاعتقادفيجبالولافاماقطعيةغيرظاهرةماداللتهوالى

االخبارضبهفىيختلفونبئوانماالجملةنيءااالدين4تةلألفالاماتءو

بقعلىليسأوالداللةقطىهووهلبقعليليىأوسندفطيهوهل
الذىأووالتحديقتمبولبااالمةتلقتهالذىالواحدخبرفىاختالفهممثل

وذهبالبمميدانهالمتكعينكرواالفقهاعامةفندبهالسلعلىاتفقت
جهاتعدةمنالمرويالجروكذلكيفيدهالاتالىالمتكلمينمنطواف

عالماكقلمنايقيىلمالهتفيدقدوصيننححأناسمنبعفابعضهايصدق
ممنوانبرباتحتفوضطئماقوبقرالخبريئاولئكوبحاللجهاتابتاك
ذلكفىيثركهلملمنكعلالالجربذلث

يحعحلبئفتهمصقالمتبحرونفيهالجهابذةثاطديءعالولهذاكان

فضالصداتايظنالقدالملماهمنغيرهمنوانباخبارالتاماليقينلهم

المحنبرينكثرةنيفيدددلمالمفيداطبرانعيياملىبماوابصدالعمعن
نضىومنأخريبهاالخبارنفسومنأخرىالخبريئصمفاتومنتارة

خبرهمأفادتليلعددفربأخريالخهراالصومنأخريلهالخعرادراك

خطأهمأومكذبصحهيؤمىالذيواطفظالديانةمنعايهلمامملمال
الولبالذياطقهوهذالمالهيفيدالقدغيرهممئدالعدذلكوأخحعاف

كنالمتكلمنوصرافوالمحدثينإفقهااورولوهوفيه

المأنادعددكلاناليالفتياهوبضالمتكلعينمنصاوائثتوذهب
فمالياطلوهذاقضيةفيلمالهالعددذلكمثلهخلافادبقضيةخبرهم



04

عفةاطارالقراقكرتافاماذالثجانموضحهذاايرمحن

دتتيلوالعلمتفيدقدالقراقتلكالننذكرهفمبأضاماافىبريناك
االصالفعلىخرتابعةلتجهأالممتفيدقدبمسهانتواذااطبرعن
أخرىإظناوالىتارةمااليقطرةنهماطبللهاانابرابئبهعلكالم
أحدهمامنلمااموجباجماعأومحهمابهممايوجبابناتفئوان

أخباربصدقيقطعقدأعلمباالخبارنمنواآلخرمنالظنوموجب
الختالفمقديةالداللةكونفىيختدفونوتارةمثلهديسمنثابصدطعال

مايقفيهفهااظاهسكانواذاظاهيأونصصهلاطدتفالثانفى

لمماامىقوميقطعفقدءوابابأيضاوهذاأوالالمرصحاألحنمال
ذلألإالاليحتصلاطدثبانملعاإماغيرهمبهااليقطعأحاديثبداللة
منذالثأنهرأوتهليهدثافىحملطنعاآلخرالمعنىبانملماأوالمصكأ
القطعالموحجةاالدلة

امرعيةابماالحفيبهاسلاكبفهذااظاهراوهوالئانيالقموأما
فقدوهوالوعيدمثلظميااكقدتفعننفانأالمحتبريئءكااباتفاق

يخهااختافو

وعيدآفىتضمناذاالدلخبرالواحدانافىءفمهامنطوافذهب

طوناناألعيدالوفىبهيعملوالالفكلذالثتحريمفىبهالحمليجبفانهفعل
عائشةقولاهذاحملووعظاهرةالداللةكمناطياالمتننلوأوكذلكفطعيا

االوسمالمحخليهصلىالمحةولرجهادخابطلبئانهزيدآأبلنيعنهااللةرنحى
فيبخبرهانعملونحنبهعالمةكانىالنهاالوعيدكرتذشةفعاقالواتزبان

واحدوحجةيابخإلانماثلنديثالحدعيدالنالوبهذانقولكناالانويمالت
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فانوأيضالماابمايفيداالتثبتفاللمميةالهاالمورمنالوعيدانءهزال
خسالصقولفعلىالولمجدفاعليدقلمحكهفيمجتهداكاناذالاا

تكوناناالالوعيدبهاواليثبتمطلقااالفحالتحريمفيالوعيدباحادث
الصحابةبعفىعنمحتالتىاآتبالقرااكثراالاحتجاجمثلفطحيةالداللة
وعلمامحالتضعنتفاخهاعنهاللةرضىنظمصحففياليعتكوخهامع

النهاقرآناوهايثإولملهألىاثاتحهاقفاحتعوايحواخدخبرو
نيقاالصبتالالتىاليةااالمورمن

هذءانالىافاعامةولوهوالفقهامنكسفروناالوذهب

صلىاللةولرسأمحابفانالوعبمنتضمتهماجمغفىحجةاالحاديث
متونطالوعيدالحاديثاحمذهيثبتونلوامازبحدهمينوالتابحوسمعليهالمحه
منآضوهذاالجلةفىلفاعلنحهاالذىالوعيدرقبلرنويصمرمملحها

اكأامحةاضاماالحلمةبميدسالوالنوذالثونتاويهماديحهأفيعنهم
ايقهنايوبت11يسفانهأخرييةطالةاالدلةوتارةةالظاهيباالدلةثبضت

ابفااظنوأايقينافييدخلالذياالعتقادالمطلوببلبالوعيدتام

االنسانمادءايئبفرقوالليةالهماالحفيالمطاوبمومذاان

ءحرالدةاتمادهءواالمجلةوبةالبالهفاواومحداصحرماقهأن
فكالمحةعنإخبارمنهعاصانحيثمنثينةبحقوبةعليهوأوعده

لوبلبالثاشعنهاالنجارذالثفالدللكطافباالولعشهاالخبارجماز

فىلونيصلواولهذاكاثاصىكدكانأوحمدالوجفىبهاصلالهفاثلافا

ماالأحادثيدأسافىلمجهلمونماالهيبإشواغيبشاأحادثنيأط
نحقادتءالوذالثكلنفانتركاعلىوسأخةابرلالوعيدقادءاالن

رفع6
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ذلكمفأخفالفلوبةهـبلحقاالوعيدأبهنواننجادراالنسان

قوبةالهةزيااعتقادهفىخطأهالنلذككقىاذااالنسانايفرلمعيدالو
تالثفييعتقدلمانوكذكأيضاءيفقدبخطقوبةاقصاعتقدانالنه

فيهخعندهالفعلهيهونقدءاططافهذاطىحكفقدإثجاتاوالنغياالزيادة

فاذنذلثاصتمعقاقسبببهيقومأو4ئاانكانتائدةاةابةامقواقفيست
ءسواعدمهوتقديردءالوماداجتقديروينالقدفىاالعتقادفياططأ

أوليالتقديرهذافيكونأقربالوعيدمادءاوتقدعلىالذابمنوالنجاة

وصلكالمبيحالدليلكلاطاظرالدليلالعلماعامةرجحالدليلوبهذا

وأمامذاعلىءبناماالحمنكثيرفىاالحتياططريقةءافقهاامنكئير
فهضفاذاكانالجملهفىءقالاببنصمهعلىخبشائلافىاالحتياط

بققاداالعهذاعدماططأقمنطرفهمقابالالوعيداعتقاداططابتىمن
المارضعنسالمينأياينداعتقادهفيطاصلةاجاةواكشهالعتقاالموجبالدليل

عدمهكلدليلالوعيدكلالقطيالدليلعدميقرلانلقائاويى

الدليلعدمالنالمصحففيماعلىائدةالزاتالقرااقواقىاطبركعدم

دبملهيةاالمورالعامنءثيبتيقطحومنعليهالمدلولعدمعلياليدل
عفطنحلىفهوايممينامنلفةطاهوطريقةوجودهاالقاطعالدليل
الدايلهدهخاوعلالدليلددوصمستدزمءالثيادوصئنخاعلهاذالكننا

انعلمناوفدالملزومعدمعلىدليلبألزمعدمالنالمستلزمءالثيبعدأعلعنا
يحتاجمانكاالمةكلبجوزالفانهوديخهاللةكتابنقلعلىوفرةءالدواي

عدناسووقأخرىوالسادسةصالةعامانقالبقالمفدماعامةحجةنقلهالى

لىوعيديججفيالفانهالباهدامنليدالووبابذلثعدمنايف
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االحادانثبتلااذلكحكمؤذالثحبالااقىمتونقاليملانشل

فا11ذالثفااعلانتتابامقتضاهافيبهالايجبالوعدالمتهنة

موولهشروطعلىهـمتوبهالوعيدقفىلكنالوعيدبذدكمتوعد

وعليهاقهصلىالنيعنصمحقدانهمهابأمثلةتظهرالقاعدةوهذه
ويرغمنعنهوصحوكافيوثاهديهوموكلهباالىآاللةمنلقالأنه
اآلهاورباابرباابراقالباالىنصأوهيداييمابصبئءصاباحلمنفالأنه

اطديثفيأالذورباالفضلرباالربانويدخولبيووهذااطديث

فامصتالشيصةفىبااانمالموعايهاللةصالنيقولبلضمالذيئان
اصهاأيوأمحابهعنهلمحةرضىعباسابئمثليديداصحاعبااعينالصبيع

لذيرايىكياأعيانمنوغيرهموعكرمةجبيربنوسحيدوطاوسءوعطا

أوه4بعتمنمأحداانقدأنلميلماليحلالوعلاالمةرةمن
يرتأوتاواذالثفعلوالخهمباالىولانةاأتباخلمجدهكوزتةثتستلده

لمةاسائاق

المحالقناتامنالمديبنءفضالتفةطاعننقلماوكذااث

سدقأةاصأتيسقالأنهو4عااللةصلىياكعنداودأبومارواه

ناوفلفالنااتيقولانلمحلبأفيدءعلىلأفىبكالفوكافر
لعنانهوسبملجهاللةصلىعنهقدفوكذلكعدلأقىبماكافريئ
فاللهاهوصمنعنهوئبتوشارحمساومحتصرهاراطعاصرعثرةاطر

ةعةاللةرضىصروخعبنهرمسكروقالخمرفيوأسكرثراب

اهأأماخاعساصرواالنصاراجريئالمهبهنفقالوسامعايهاللةصلىمنبره

وإيآةالمدفيونهيشركانوااماقىصببوكانالخرمحريماللهوأترل

على

وانر

وصل

ااو

ئمث
يوا

ءمثات

ءايئ

من

يالاو

خ

هاهـ

ناا

فىن

كلط

على

اقلى

يكن
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منرجالكانبئبىءشىإبءاالخرامنمأيمنأافضيخااالاشرام

ثأءامناالالخمرأنصدونتةفىبنوفيصع11منلروسعاكااالمةأفاضل

ويشربونمابسكرمقداراالنلبذهمنيحرمالوانمرالعنبماسوىوان
جمدلماكانالوتحتدرجونتءهواالاناليةأنبهوزنرلمهقدونةيهما

الثرابانيقالأنزصفالأخرلمواخأوبهتاولواالذفصذر11منما
أنالبدامالهالقولسببفانشاركاونالمراطمنيشربوهالذى
وسمعليةاللةصلىالنيانئمالعنبخرمنةبالمدنيولمفيهداخاليمودت

اللةفائلممرفقالبلغحتىنهراالصحابةبشباعوقدرالفالباقلنبئ

حرمتهودااللةنلهتاللوعاليهاطةصلياللةرسولانيعلمألمنالنا
عرتوأمحرمبيحهاانلميمنوأثاكطأوأكلواهارإصالثعومعايهم
نحهليآإهاهووغرالذنبهذاءجزانيأنعامهبعدمعلهجةاللةرضى
للرجليجوزونءافقهاامنوكتيرامتصرواالعاصرنلهوقدبهلمالبلوخبمد
لعنفدانعفىخرآهذتأن4نامئانعلموانعفيرهسأن
الواصلةلعنوكذالثلماخعنهاطمنحافالمحذوربأنامامعسءاا

صماحأحادثعدةفيصولةوالمو

ألذىانوسمعليهاللةصلىالنبىوقالفقطيكوههمنالفقهاهمنثم
منيمرههالفقهاومنجغناربطنهفىيجرجرانماالفضةفيآيةيعثرب

زيههةاكر

فالقاتلبسيفيطاتالمسلالتتياذاوسمعديهاللةصليقولهوكذداث
نعلماناثمبغيرصالمومنهنقتالمخريمفيبهلابصالنارفيوالمقتول

وحسناتالقتالفيوتأوعذراالهافارالنفىليواهنوصلابأهلان
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ءثالالصحيحاطديثنيوسلمممليهاللةصلىوفالمملهيعلأنالمقتضيمنمت
عاىرجلألمذابءمموكيهمفيوالالقيامةبوممااظريوالالحةكمالجم

ملغفضلمنعتفضليأمنمكاليوملهاللةفيقولالسبيلابننعهيمءمافضل
صخططهاةوانأعطامرضيانلدنيااالاليايهامامابايمورجليداكتعل
وعيدفهذاأعطيكالأكثربهاأعطىلتدالممركاذبابدةسلهكلحلفورجل

فضلخأنللرجلزونصءالعالمنطائفةانخمائهفضلمغلمنعظيم
يكلنحناوالباطدثمحتجينهذاكريمنمتقدأناطالفهذايمنعنافلزمائه
الوجمدهذااليلحقهلثذفيمعنورالمتأولاننعصمدأناطدثءمجي

محيححديثوهولهوالمحللالمحللاللهلعنوسلمعليهاللةلياوقا
حنععواالعلمامنطائفةانحأمحابهوعنعروجهمنعنهروىقد

أبمذارمروفةذلكفيويمالعقدفييمعثترطأاذامححهمنومنهممطلقاللالمح
الةبطلبكابالثروصااليطلحناناالولنيءاالصولاسقيفان

ترنمقشرطالمجردقتالحقودانالثاتيعندالصرل11ورإسالرفينأحد
الظاهرهوهذاقولهدافالمناطدثهذايبلغواقودااآحطيرال
مبدأوعنهمجيبينبمأولذكروهآخذيئبفهمولوضضشهلمالمتقدمةكتهمةان

4هؤالمحلاننعمفنمايعارضهعندهمنأونسخهاعقدواأووتأولوه
يمشناوالالوجههذافىحلهمعتقداتعليلالدلانهلوالوعيدهذااليصيبه

االشخاصدعضخهفيتخلفوانالوعيدلذاسببالتحليلاننمأنذلك
انعدووصسرطافوا

فراشكلالمولودأزيادفيعنهالمحةرضىمعاويةاستلحاقوكذااث

اللةصلأنهحهنطفمئانهيقولكانصفيانأنجبلكونكلدةبئالحارث
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حرامخآعليهفابئأيهغهأنهيموهوأيهغيرالىاديمنقالفدوسمعليه
وانناصوالمالبماللهلعنةفعليهمواليهيخرتوليأوأيهغيرالىاديمنوقال

الولدالفراشأنوقضىيغحديثوالعدالفاسءمنهاللةالصبلأجمين

هوالذىاالبغهراليسبانتمنأننلمننحنعليهاالمجمعآاالحكامنوهو
اليجوزآنهمعوسلمعليهاللةفىالرسولمفيداخلفهوالفراسصاص

الوعيدهذاانفيقالالصحابةعنفضالالصحابةدونأحديحينأن

اشالولدلفربانوسمظيهاللةصلىاللةرسولءقضماثميبلنلمأنهكانالبهالص
أملسميةبلافىهواباسفيانأنواعتقدواأمهأحبللمنالولدأنواعتقدوا

السنةانتثارقبلالشاالناسمنكثيركلصفداطكمهذافانزياد
المقتضىهذاالمانصةالموالىمنفلكأولغيرهكذاكانتالجامليةفىالعادةأنمع

حواوهذايابذلكوغيرالسيئاتثوحناتمنمملهالأنللوعيد
لماالئمةفىناذاصنةأوبكتابالمحرمةاألمورجميعفيهيدخفانه

رأواأخرىأدلةعندهماالدلةاثعارضأوهافامشحلىالتريملةاتجهم
اتحريمافانوعدثمعظيبحسبالترجيحذلكفيهديئمجعلميهارجحانها

انعومولهاشروطلكنذلككروؤوالفقربةوالهوالذمالتائممنمأحله
وجودماغأوشرطهالفواتمنتفيةمءاالوهذهثابتايماقحىيكونفقد

غيرهصنيتهفيمعالشخمىذلكصمنتفياقالتريمأويمون
ولأحدهماوهوقولينلمةاهـصفيللناسالنآادصرددناواضا

نحطىساخباجتهادخالفهمنوأنواحداللةحالكمأنءوالفقهاسلفاعامة
اعنحرامابيةالمتاوللالذىفلذدلثيمونهدانلىمأجورمدور

االوسحهانفسااليمففانهعنهاللةلفوعليهالتحريمأفىاليزقب
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كانوانلهالتحريملدباوخدآاراميرحقهفيانهوالشايا
واطلألتحراماأيستاثخمىأذلكحركهنقىبخونيرهصفياماص

فييقالأنيمكنالذىهوفهذاالعبارةياباالختالفيهسبوهوصتمارب

فياالحتجاجاعلىنجمبلماااذخالفمحلادفتصاذاالوعيدأحاديث

أكزمايحتاجونبلأوخالتوفاقمحلكانسواعليهالمتوعدالفعلتحريم
عيدالوعلىبهااالستداللافىختلفوالىكناطالفداموبهافياللاالستداليه

ماذكرناعلىقطعيةتكنأاذا

وانمااطالفمحلالتتناولالوعيدأحاديثانالفلغلقيلفان
علىحملعقابأوبغضبتوعدأوفاعلهنلهفعلوكلالوفاقمحلتتأول
اعتقدمافعلاذاالوعيدفيالمجئهديئبعضيدخللئالتحريمهفىاتفقفمل

بهاطقتبهونبالفعللهاالعصهواذالفاعلمنأبلغالممتقدبلتحليله
ابماالصتلزبطريقالغفبأواللمنوعيد

فىثاشايكوناناهاالتحرينفىأنأحدهاوصمنافيابفلنا

اليكونأنملىقطخالفمحلفىثابآأيهنفاناليهونأوخألفمحل
وهذاحالاليكونتحريمهفىاختلفمابههتحريمهعلىاخعمااالحراما
واناالسالمديئمنارباالضحلرمالبطالنمعلوموهواالمةالجماعنحالف
يلحقهثقاماالمجتهديئمنرمالىالفعلثلذافالمستحلصررةفيولوأبتاكاق
اليلحقهانهأوقيلبلحقهانهقيلفانأوالوعقوبتهفلهأوأطرامحللمنذم

الفاعمحلفىوللوعيدالثابتاتفاقاعيدالوحدثفىئابتاالتريمفكذلك
اطرامعللوعقربةالفاعلعلىءباانماالوعيدبلانتفصيلمنذكرناهماكل

اتحريميمونانجازفاذااعتقادغيرهنفاعلهعقوبةمنأعظماالصلق
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أاحراماالحاللذلثلةعقودابالمحلليلوالاطالفصررةثابخاق

ووأحرىأولىلافذلكبيءولإتالةياصالألنفيذورانهول

لمذاكوغيرقابوالهالذممنالتحريمهذاكمحمخصالمجحهدلدضببزم
وابعقابالذهمناالنوعايمدالوليىاذألوعيدمنحكمهتحتدضلجزم
كافأنواعهبعضعنابافىكانفالالجشهذاتحتلهدضجمازفان

قربةالدةشىأووكثرتهالذمبقلةالفرثيغنيوالاآلخرضالبعناباص
كعثيرهنىكالمحذورالمقامهذانيوالحقابالذمفليلفىالمحذورفانتهاوخة
االجرمنذاكضديدقهبلثميرهوالذأاثقليليلحقهالالمجتهدفان

وابءاوا

عفخارجةأمورفيهمختلفاأوعلكاالضلحكمادبهونافاتى
منءالالابعضضماصبحسباضافيةرائىوانماسوصفاتهالفحل

كليدأءدليلنصبمنبدفالاطاصبهأريداناالمواالفظلممالىعدم
نىموسعوإماإبياناتأخيرعوزالمنعنىباططابمقترذإماالتخصيم

دوويذاالخاطبنانوالشكالجهورعندالحاجةحبنالىأخيرهة

فلواططابحثرفةالىمحتاجيننواوسمعليهالمحةصلىاللةرصول
مخريمهعلىامجعهاصووالمحالالرباكلاأمنةفىآاالباللفظالموادكان

شخفىاالمةويمموسلمعليهاللةلىالنبىموتبعداالسمالوذلك
جميعفىاالمةجميعتمانالىممرمهبيانأخرفدنلالعامذلكاداش
اليخجوزرزاءوادهأش

ئهفتضآاطرالترفبهاالمةطبتانماضالكمالمهذااناثالثا
المرادةمورةكانتفلوبهاعهمقىفيويحتجوناليهاجتماعهمفىويستندون



تاأليصحفالاالجماحبالمرادموقوفاعلىالعبماممقعليمفتطأجمعواما
انيمونيجباالجماعمستندالنلالجماعمستندايكونفالاالجماعببل

االجماحأهلفانالباطلهالدووالييففيفانهنحهتأخرهفيمتنععليهصتقدما
والادةأنهاصوايعلهحتىصورةعلىباطدثاالستدالليمنهمالحينئذ
تجلهاالجماعكلموقوفااالستداللفصاريجتمعواحتىدانهاصونيمله

فيكونمستندهمهواطديثاذاكانقيلهاالستداللعلىوفاموواالجماع

اطالفعلفيآلوالبهونوجودهفيمتغنفعلىبوقوفاالثي
الوفاتعلفياطكمكلالداللةعنثإإحديتعطيلوهذايردالنه

فعلتفليظفيهاالتىافوسمنءثىيكونالانلزموذالثواطالت

قطصأباعالوهذاافلاذلكتحريمأفادنا
بعداالاالحاديثهذهمنبئىيحتجالانياضلزمهذاانالراج

يحتجواانبهوزالاالولاصدرافاذنورةالصتالثكلأجمصتةاالبانلماله
3وعليهاللةصلىاللةرسولفيمنايسمنبهايحتجانواليجوزبلبها
مملواقدءامالانرآكووجداطدثهدالسعماذاالرجلملىبهبو

مناالرضاتطارفىهلعنهحيهثحىبهيحملالانممارضلهيعمونمبه
واذنالتامالبحثبحداالباالجماعصلةفىقيتانلهكااليجوزيخالفه

واحدخالفبمجرد3وممديهالمحهصلطاللةرسولبحدثاالحتجاجيطل

سثليهالدةصليالدةولربملىكلمبصالمإحدالوقوليفيكونالمجتهديئمن
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يبتيفالبزوحيةاالجماحخالفوهواالجماعووموكأفةافصوصداللة

ملفانالتأثهـلرعديموالضساالجماعانماصالمحتبرانقداللةوسين

لةلدالبطدراالمةكواحدقودنجاطالفدوصيعامالاذبهضح
االسالمديئمنطراربااللموموبطالنهاالجملخالفصماأوهذاالنصى

يتحريماالمةتماعتقادشاططابولشفيثترطياناماانهاطامى
باحادتالتحريمعلىيستدلانيجزاألولكانفانءالحلماباعتقاديكتنىأو

فيوالداخانيالبحيدةبالبوادىالناششيزحتياألمشبمانلمتحتيالوب
بلصميقولهالوهذامحرم1هأاناعتقدواقدالقريبةالمدةمناالسالم

ءالعلماجميعباعتقاديكتفىفيلوانمتعذرالثرطحهداالعمفانعاقلوال
وانالمجتهديئلبصعقعيدالومثعليانمنحذراالعايااجماحاصترطتانمالهقيل

محذورفانامامةامنالتحريمدليلخيىلمفيحنجودموبعحظوهذامخطئاكان

ذأيقالاناماالكهذامنمجيواللهذامنةاالورشمولهلهذاالدنةشمول

هذامناقهماافرفاناالمةافاطرمنوهذاوفضالعالصديقينةبراالمن

أخطأاذاجتهدللهكفرسبحانهافتهفاناطكمهذافياكاليميراشترالوجه
العامةمنواحدبفعلتحصلالتىالمفسدةبلالتمموايمنهأخطأاذاللجاهلغفر
منثثأالىالمفسدةبكئيرمنأقلتحريمهمعرفةيمنهواتحريمهيملمامحر

ختهريمهريهنولمتحريمهيمأوهوالثارعمهحرقدلماةاالبعضاحالل
اللةرضىعباسابئقالعالمبزلتهإلزلاذافانهالعازلةاحذرواقيلىولهذا

اخاشةاالمفسدةظمفينهعوامذاكانفاذااالتجاعمنلملداوبلغهما
مصيفترقانماوليفلههفسدخفةاآلخرخعنيعئفألنفعلهمن

سنةءواحياالعمنشرمنولهباجتهادفقالهداجهذاانوهووبآخر



المجثهدفائابالوجههذابينهمااللةفرقوقدالمفسدةهذهفيهتنغموها

فهمامشهكانالجاهلإثذفيهيشركهأابانو4علهعلىاالعاوانابإدهاتجهـعلى

جليالمررخالمستحقيخرئيالمقوبةوحووالثوابفيممترقانالعغوفى

يشملبطربقاطديثمرءتالمهذاخراجمنفالبدحقيراأوكاق
نالقسص

لالفاطصحورةفهنصهوماالوعيدأصادثمنانالسادمى

اركنأفانهبراليأثمالهذاانبقولمنءالعلمامنفانلهالمحللةله
ؤنحمليلباكءالوفاوجوبمادهءاللعنيقالحتىبحالاالولامقداق

الثانيجردثمأفىتحلافاالثرطبطلوإنمحغاالولحنلناعتقد

اعتمادهعليأوالتحليللىملونابهوناناهافانهالمحالللثوكتبلمءاالعن
األولكانفانماجموعلىأوفقطبالعقدالمقرونبالثرطالوبوص
ءاصلدفالموجبهواالختقادفمفماالثافىكانوانالرضحصلالثالثأو

ليسثاطدافىالمذكورفيكونوحيذمذيحصللمأوتحليلهناكحصل

بوصالمتقدهذاثمباطلوهذالهيقرضلماللنةوسببايعنةصببهو
انعحالفعبالبانهعالماوانكاتينةأالةالءجاانكانالوفا

فيكونكافرآوسمعاياللةصلىللرسولاكاصيكوناناالبالوصيعتقد
هذابانكارلهاختعاصالكفروالىكفارضةلهالياطدثمفادفيص

ارسولبفىمناللةلنيقولمنزلةهذافانكيرهدونالجزليالحكمم

لفظيامموماعامآلىهذاثمباطلحالنقالقالطشرطبانحالكههفى

النادرةالصورفىحملهبهوزالومالهذاومثلمبتدأموموصومحنويا
مجحضمنأةاصايماقولهتأولمنكتأوبلوعالكنةنوداذالكالم
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شةالمحلىوليهايخراذن

بانالمالهوالمسلمالحدثقيدخلالالجاهلالمسمانندورهيانو
اناالبهءالوفامعتقأوجوبترطهالثبهءالوفااليجبالمرطهذا

وصدوومنافقايهوناناالالملعينحنالينكحفرفرآواليمون
مثلاتقيلولوالنادراندرمنالوجهذامثلعلىحافصذا

كرناذوقدعادفاالقائاأكانكلماكياليخطردالالصورةهذه

المحللبهعمداطدثهذاانووالمرضحعهذايخرقالكثيرةالدالئل
ذلكوغبروالنارأامنة1نءاطاصالوعيدوكذلكيشزطلموانالقاصمد

عباسابئحديثمعليخهااطالفدوصمعمواضعفىرصاندجاهبئ

القبورواراتاللةلنقالانهوسلميهعلاللةصلىالنيعنعنهاالمحةرضي
ءالنساوزيارةحسنحدثإترمذىاقالصجوالالمساجدعيهاوالمتخذيئ

رضيعامصبئعقبةوحديثكرسهاولملبضهموكرهابعضهمفحهارخص

محاشهنفىالنسايأتونالذيئاللةلنوصلمعليهاللةليالنبىعنعنهاللة
الجالبقالانهوسمعليهاللةصلىالنبىعنعنهاللةرضىانىوحدث

والاللة3طهالالذيئاثالثةحديثآتتدوبئلونوالخثرزوقص

نلهوقدمائهففلمنعمئموفيمعذابولهمواليزكيماليهميخظر
المتقدمينسضباعهاوبئاطربائع

اليهينظراللةلمخيالازارجرمنفالانوجهيخرمنعنهصهـحوقد

يزكيهموالالقيامةيوماليهمشظروالاللةاليممهمثالثةوفالالقيامةيوم

طائفةانمعذبالسلعتمباطلفوالمنفقوالمنانالمسبلألمعذابولهم
وكذالخقولهعرمغيرممروهللخيالواالصبالالجرانيقولونءالفقهامن
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وفىاالحادثأصحمنوهووالموصولةلةالواصاللهلعنوسلىعليهاللةصلى
الفضةآنيةثعربيالذىانلهقىكذلكمروفخالفالشعرلو

ذلكيحرملممنءااللوصنجفمناربطنهمجرجرقانمط

يكوناناليصلحالمذكوروالمعارضتائملدصومالموجبانالساج
دخوللمجتلزمفلواطالوفاقصورعلىحملهيقالانغايهالنامعار

االصلخالفعلىالتخصيصاذاكانفيقالفيهاللنمئاليمنبعض

لبهىمعذورامنكانالعمومهذامنىفيسقثناالصلخالفعلىفتكثيره

لصورضاملهوذورينالمهيرلتشاملالحمانمعتقليلدأؤاجتهادأو
أولىفيكوناقلالتخصيصهذافانالوفاق

اللنسببذكرتضمنقدهذاكانعلىالفظاحملناأذااناالثامه

وأوعدليسوعدمنانشكوأل2لمالعنهالحمتخلفتالمتثنىويق
انكالمبهونلمعارضحقهفىالوعيدأوالوعدتخلفمنطثىيانعلميه

أوكهتحرعلىالمجعفسلعلىاالمنجعلمنااذاأماالصوابمهاجعلىجاريا
نيمذكورغيرن11سببكانلالجماعالخالفاالعتقادهرناصبب

البدمنفاذاكانإعاالتخصيعسمنفيهمرآالبداذلكانمعاطدث
الماوبلموافقةأولىاالولعلىفالنرامهالتقديرينعلىاتخصيصثاا

االضمارعنهوخلى

قدمناوقدالمذوراللعنةتاولقيهوانماأمذاالموبانالتاسع
لتلثسببالفعلذلكأنيانحهاالمقصرداانالوعيدأحاديثانمضىا

اللنسببالفحلهذاالتقديرفيكونالمعنة

منهللزملكنشخحرخهفىاطمتحققمنهيلزمهذاقيلفلو
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الذمانطمفحمائزرناوبئفيهمحذوروألاطكميتبمهنماذاالسببقيام

هذاومعفاعلهمنطاأعظمالحراممحللاننقولاناحتيالمجتدالبلعق
روذرولمحذظ

هاولهأومقلدمجتهدامااطرامهذافاعلفانالماقعبؤنقيلفان
قوبةالهعنخارح

مقتضافعلاهذاأنيانالمقعمودانأحدهاوجودمنالجوابقلنا

هيختئادواآلالفاعلانهضفىفاذايوجدأولميفحلهوجدمنءسواللحقوبة

عرمانهلمنهبلمحرمافىكونههذاأيقدحيامايمنهبهقامقدئوالصقوبةشرط
وهذالهعذرقيامفلبكناللةرحمةمنوبهونتحريملهيتبينمنايجتنبه
جميعشأنوهذاالىكبافىباجتابمكفرةتقعوانكانتمةمحرالصفافىان

مجتهدايايفحمنيعذرقدكانانحراماحماتينفانفيهاالختلفالمحرهات
تحريمهاشقدنهأناليشعناذالثفانمقلداأو

قابالىطرقمنفةالمطبهةالفوالكسباطعمانانالثاني
ناالمبحسبزوالهالمطاوببلبقاعهودالمقصليىباالعتقادلالحذراطاصفان

لهمخيراجهالهمكلالناستركنصوالعلميانوجبلماهذاولوال
ايامنخيراالمثتبهةالمسائلدالئلكقىنول

ولوالاجتنابهعلىالمجتباثباتسبوالوعيد13يانانالثالث
حماالعملرالطذلك

ؤكاواالازالتهعنايعجزمعاآلعذراوناليمامذراهذااناجالى
معذورانيأفيهارفقاطقمعرفةاالنسانأمكن

والييحهاجتهاداجمتهديريفلمنالناسفىفديهونانهاطاص
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المانعهذاغيرمنالوعيدسبفيهقامقدالضربذالجبحهتقليداصمتلدا
ؤبقأوحسناتمناخرمانعفيهيقوأأناأليدقهوالوعيدفيرضاطاص
أوتقليداجتهادهانإالنانيحسببئمضحلربمذائمذغيرأوماحية
تحريمتىلكمنأخرىونحطئاتارةثذفيهصيباويكونيفعلئنلهمييح
وصعهااآلنفسااقهيمفنالالهوىاشلنحهيصدوأاقى

لدخولمسملزمامقتضياشهاثاالحاديهذابقاكانانانهاالسر

لدخولمستلزممقتضياتهااخراجهاعندفكذلكعهالرتحتاتجهدينبحض
سالماالحديثبقالتقديرينعلىالزماواذاممنعيدالوعتلجنهديئلعفى

بهلافييالمحارضعن

فيهاانمتلفالصورةفاعلبأناصرصاالثمةمنكثيرااقذالثيان

ولمليحلهاتزوجهاممنسئلفانهعنهمااللةرضىممربئاللةجمدمنهمونمله

والمحللالمحللاللةلنحبنوأيرسفاحهذازوجيافقالوالالمرأةبذلكتم
فانهحنبلبئأحمدآاالهامنهميخرهوعنوجهيخرمنعنهمحفوظوهذاله
االثمةمنعاتبماعننقولءوهذالمعونوهوصعلهونملمرلاالأراداذاقال

المعنةافانكانتيرهاوغباوالىاطعرفىاطالفورصمنوركثيرةفي

ءهوالفيكونفاقالواآلمحليذاوللمءجاالذيالوعيدمنوغيرهاالثرعية
حديثغيرفىءجاالذىالوعيدمنفيتحقونلعنهاليجوزمنلعنوابئ

فيماوسمعليهاللةصليوقولهكقلهالمملنوسمعليهاللةعلىقولهمثل
عيهماستفقكفروقتالهفسوقالمسلمسبابعنهاللةرضىمسردابئرواه
ولوسمعليهاللةصلىاللةرسولسمعانهعنهاللةرضيءالدرداأبوعن
هريرأبىوعنءوالصهداشفحاالقيامةيوماليمونونوالالنينالطحانينان
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يكونأنلصدبقالينبغىقالوسلمايهءاللهالئصليرصولأنعنهالذرضى
المحةلرسفالقالعثهاللةرضىدسصبئاللةعبدوعنمسمرواهمالهانا

البذيوالالفأحثوالبالممانوالبالطعاننالمويوسبرعليةافهصلى
لهايىشيأنيلهرجلمامنأشآخروفىصنحديثوقالايرمذىروا

انفيلحتىاللننيءجاقدالذىالويمدفهذاعايهاالمنةحارتاالباهل

عننحرجوأنهفسوقالنهذاوكنالماصهونبأهلليمننلهمن
فاعليالكنلمفاذابأهلىأننلمنبتنااولاشهادةوامثفاعةوعديقية

الومحدإذااوالتنفيكأهاليكننعىفىالدافهتاهـالمض

نومىاطديثفياطالفلءدخولرأواالذيئونالمجتهدأوئكنيهون

لهوتقاديربقااطالفعاءاخرلتقديرعلىثاساالمحذورنفاذاالوعيدلهذأ

ليىالمحذوروانكانباطديثاالستداللمنماغوالبمحذورلعىانهعم
التالزمثبتاذاانهوذلثألبتةمحذوريزمفألاتقديرينامنواحدعلىثاتا
فالثاتالعدمتقديرعلىخرامملىمسنلزمالوجودتقديركلأممدضانوعبم
الالزمسدأأوجميعااممدضوهوزموالملزوموجوداهايناالعصأحد

عدمواذاالالزهجدالملزووجداذاالنهجميعادضيمعدموهووالملزوأ

وآالملزآعداالزما

عدمافعالواننعتقهطالذلىممنالفىايصالابافيإقدركافاوهذا
الوعيدمشروطتحتالدخولانوذلكتقررماعلىالنقديريئعلىلهمدض
غدالوعيدبحالوالييتناولهفالشرعياعذراالمذوروامالالفيمذربعدم

سواماعتقدداخاليكونفالحقهفيلالدخىشرطينتنيمأجورمعذورل
العيدمفحمامإكوهذافيهيعذرخالفافلكأوظاهىعلىاطدثبقا
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الجئهديئءاللمامنانأملمأنااثل11يقولئقوهوواحدوجهالياالعنه
داطالفصررعلىعدويوالوعيدنصوصفطاطالفمورددخولببئقدمن

فىنحطىهولكنافعلهذلكلفمنمعالنفيلهاالعتقادهذاكلءبنا

بخيرصلعنمنوعيدفييدخلفويؤبرئهخعأليعذراالعتقادهذا

نامحرماددنفنباالتفاقعرآنلهكلعولعندىالوعيدسذلكالن
موارداالختالفمنالدنكانواذاوراللعنرالمذكوعيدللوترضىباالتفاق

أليدخلفاعلهولعنحلهقالختلفالفحلكاانعيداسأحاديثفىيدخللم
بهعلأخراالولالوعيدمناطالفمحلجتأضفكاالوعيدأحاديثفي

تعثمللمأطرفينكلفيالوعيدأحاديثانواعتقدالثانيعيدالومناطالف
ازالفلاعتقدصءسوافاعلهخةلهصازفيوالفعلجوازالقاطالفمحل

لعن4لضذأصوالفاعلاهنةوزأالديرفيتووفانيجوازهأوعدم
ووأكلفلوالوعيدحدثفىداخدالالعنوالالفاكلاعتقدوالفاعله

عندىفيهالختلففعللمنلحنهبلللوعيدمتعرضايراهمئاكالظالالعن

المبغخطأءقدأعنةذلكنيخطأأعتقدوأنااالجخهادمسائلبهلةمن
باقحريمالقولوافانيازيالجوالقولهااحدنالثةاطالفمحلفيالمتاالتفان

الشدبدعيدالوهذامناطالىيالتربمالقولوالثالثالوعيدقوفى

مخريموعلىلالفهتحريمكلالدليللقيامالعالثالقولاختارهذاقدوانا
عدوتوالفاعلتوعدنيالواوداطديثاناعتقادمعفيهالختلففاعللحنة

لعنتتكونأنجوزتانللساثليخقالالعررتنهاتينيشمللمالالعن
فانهالمنصوصبالظاهرعليهايستدلأنجازاالجتهادمعائلمنالفاعلهذا

والمقتفثالوادتهالوعيدحديثمنلمرفاطارادتجلمنأمانالحيئسذ

رفع58
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نهناداالمساثلمنيكونيجوذأنأوانبملالهفيصفائم
ياقطهتحريمامحرمالعنامجتهدالعنمنانريبوالقطعياتحريمامحرما
سملفابعضلمننبتأوالنوانلالعنالواردالوعيدفيداخالكان

أوفيهالختاففاعللحنةتجريمطعتءسواالزمورالىانفثبىالصا4
االستداللاليدقعذكرتهالذىاإلعتقادوذثمااألختالفيسوغت
مقعودناايسأيعمالهويقالبينوهذاالتقديريئكلالوعيدنجصوص

االستداللالمقصودتحقيئوانمااطالفبمحلعيدالوتناولقتحفالوجهجهذا

وماوالوعيدالتحريمحكمينأفادواطديثاطالفمحلولالوعيدبحديث
هوبيانانماهناوالمقصردفقعلالوعيدعلىداللتهلنفىرضةانماذكرته

لعنااللتناوللالعنللموعدةالحاديث01انالزتفاذاالتريمعلىداللته

اشمنفيهنحنوماتحريمهعليدليلفيهالختلفاللعنفييبئلمفيهمختلفا
دليليقملمفاذاأوجمالاجافئحراماكانكنيلمفاذاتقدمفيهالمحتلف
الالعنةاالحادثوهيفائملجوازهوالمقتضىتحريمهاعتقاديجزأتحريمهعلى

علىلحنئهتحريمعلىدليلوالجوازلعنتهفيءالعالاختلفوقدهذافللمن
ارضىاعنالسالملعنتهلجوازالمقتضيإببالىالعهلفيببالتقدبرهذا

جاهوانماأخرىجهةمنالسائلعلىاالمسدارفقدالسؤالطلوهذا

لمفانللوعيدمتضمنةللعنالمحرمةالنصوصعامةالناآلخروالىهذا

بهااالستداللبزلماطالفمحلعلىالوعيدبنصوضاالستداللبهز
كاهـقدهفيهنحتلفلنعل

منعقداالجماعلهفيلباالجماعاللعنةهذتحريمعلىاستدلانافالولو

اطالففتالموصونجفقدعيلمنةأماالفضلأهلمنمينلعنةتحريمور
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االفرادهمنواحدلىاصابةئستلزمألالموصوفلةاقآتقوفدفي
أيضالهالوكذلكاالصالموانعوليسوارئفعتالشروطتوجاذا

دقىالوفاقمحلعلىاالحاديثهذهحملمنعهلىالدالةاالدلةمنتقدمماكل
مفهذاوليسؤال11أصملبطلتاهنااسوالاهذاتطلوسخا

النطوبلمعهذاالشحياخردديلمقدماتمغمقدمةالدليلجعلباب

الزمظنوصوالذىإلمحذوراننجينانائهالمقصوداذواحددليلهوانما
محلاراثةعدلتدواحدديلنيكونمحذورايكوننالالتقديريئعلى

يكونانستنكروليىذالثعذورقالانهوعلىنصوصامناطالف

المطلوباننواتآضدطلوبدليلقمقدمةمطاوبعلىليلالى
متالذمين

بءالوباحاديثالعملوجوبعلىمتفقونالعلماانعثراطادي

الوعيدنيتآحادهاالسلىفىبعضهمخالففاغاتحريممنضتهاقتفيما
العححابةمنءالعلمازالومامعتدمحتسبخالففيهفليمىالتحريمنيخاصقفاما

يحتجونوكتابهمهمخطافىأجمعينعهماللهرضىبعدهمافقهاواوالتانين
فىأبكذكوعيدكانالحديثنيناذابلوغيرهاطالفمواردبهاق
فولرجحاقعليالتنبيماأيضاقدموقدالقلوبترفهمافالتمريماقتفما
يضلفالهذالىوالجهورقولوانهالوعيدواعتقاداطكممفيبهايملمن
اطاعةنالفالسو

والقولكشيرقجداالكتاسوالسنةمنالوعيدنصوصانعممرالماني

منشخصةانرغمنواالطالقاموموجهعلىواجببموجحها
نادبمماالللنارصستحقاوعليهنضوبوملعوناهلىفيقالاالثعخماص
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فىالصظعيهميجوزنليااالسويمنفانوحسناتفضائلالشخسلذلك
لمااطاصهـأوثهدآأوشاعدمىضاثذطيهوانامكلنمعاكبافىوا

ماجةحممناتأوماراتأوضوبةصهءتحلفالذبموجبأنتقدم
قولهبموجبقلناذاظورحتهمثثتهلمحضأوشفاعةأوكفرةمصائبأو
ويصلوننارابطونهمفيكلوناكاعالماالتايوالاكلوقأالذينانهتحا

خالدانارايدخألحدودورسورلثريتعدالذيعصومنتعالىولهوسعيرا

االاذباالبينكماغمأموأكلراتاالفى9ولهوبنعذابولهحهاة
رحمابكمكانافهانأنفسكمثقتلواوالمامناضقىعنتجارةتكونان

يسيرااقهلجاذلكوكاننارانصليهنسوفوظلماعدواناذلكيفعلومن

لنوسلمعليهاللةميطقولهبكوجبقلناأوالوعداتاتمنذلكىيرالى
السارقالمحةنلىأواالرضمنارغيرمنأووالديهأوعقاطزشربهناللة
الصدزآلالوىالةانلهأووكاصهوشاهدهوموبههالربااللةآنلهأو

اللةلعنةفليهمحدئاأويأوحدثاالمديخةنيأحدثمفأوفيهاضدىوا

أوالقيامةيوماليهاقهينظرلمبطواجواؤإرهمنأوأجمميناسواكةشوا
أومنافليىفثناومنكبرمنذرةمثقالفلبهنيمنكاناجنةاليدخل

حدفىمنأوحرامعديهفالجنةمواليهىيرتولىأويهائرالاديمن
منأوكضبانعليهوهواللةلقىمسمأعصمالحهاليقتطحذبةبمينكل

الجنةوحرآعليهالنارلهاللةأوجبفقدذبةبنبممبمءاعصمالاستحل
ذينانبهزلمالوعيدأحاديثمنذلكغيرالطهماطعالجنةاليدخلأو

مذاابهاصقدالمعينهفاونقولالاالفههذهبمقنعلثمخعحاممن

هذانقولانيجزولمالعقوبةمسقطاتمئوغيرهاالتوبةالمكقالوعيد
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الصديقيننلىأووملمعليهاللةعليممدأهةولنالمسلمينلعنيستلزم
االفالهذهبعفىمنهصدرتمتىمعا4والعدبقيقالالنهالصاطينأو
ممناالمورهذهففعلسببهقياممعبهالوعيدقفىبمنعماغمنبدفال

أنولمننوعايكرنانيتهظذلكأوضأوتقليدباجتهادمباحةاايحسب

دتوبةبهالوعيدطوقامتنع2لمابهمالوعيدقفىامينعالذيئالصديقين
ذالثيرأوةماأوحسنات

خبيثانطريقاناهاماصفانسلوكهايجبالتىالسبيلهذهأنواعلم
هذاانىدسبعينهاالفرادمندةلكلالوعيدبلوقالقولأحدها

بالذزباكفريئاطوارجقولمنأقبحوهذابثوحممالنصوصممل

صذايخرقمعلومةوأدلتهرارباالعنممعلىوفعادهلرهموغايزلةوا
عليهاطةسلىاللةرسولأحاديثبوجبوالعملالقولكقىالثانيالموضح
الىيجرتركالوهذافالفهاحماالطعنهستلزآبوجهاالقولأنظناوسم

منأرباورهبانهمأحبارهماتخذواالذبنالكتابينبأهلوالمحوقالضالل
ولكنيبدولمقال3وعليهاللةعليالنبىفانيمصبئوالمسيحاللةدون
طاعةالمعاويفصىفاتجعوهماطاللعليهموحرموافانجوهمالحراملهمأحلوا
مفالمفهومتأويلوسوالحافبةقبحالىويففىاطالقمعصيةفيالخلوق

شازعتمفانمنماالميوأولىسولالىالئوأطيوااأطيراتالطولهىلحو
االخرواليوهبالمحةتؤمنونكننماتوالرسولالمحةالىفردوهءشيفي
يالتأووأحنخيرذلك

نحالفخالفهتنليظفيهخبركلكاقأنبهيرايختلفونانعلماانثم
هنهذامنملىمطلقابهلالىكاوشلضليمنفيهبماالقولترك



لموانالدبنمنوالمروقظفرمنيوصمفن

كتاببالنؤمنأنبدفالدونهلميهنقبلهالذيمن
ببعضونكفرالىكابيعضنؤمنواليعهبما

العاداتبحببعضهاةثرلعنوتنفرالنة

أعايهـالمغضوبصراطالىالمستقمراط11عنبم

قيحيرفيلصه

سيدللةيرصملى

صيئلطاهيطيمين
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