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محفوظةالطبعحقوق

الأولىالطبعط

1 4 1 9@



وجوب
لسعةسوالكتاباملك@مطا

.

من@@لم

جملىرمولهوسنةوجلعزأل@هبكتل@اثمتما"جوب9

مايغالغ@ممايروالتت
(1)

علىوالسلامةوالصا،للمخقير،قبةوالعاالعالمين،ر@دتهالحمد

م@وصفوتهوحيه،علىوأميهورسولهعبده
ماوإماسبساحلقه،

محمدسوسيدنا
ومنأصحالهوعلىالله،عد

واهتدىسيله،سلك

يومإلىبهداه
لدي@.ا

كماالحق،وديرلهدىلا@ليهبعتوحلعراللهن!@لعد:أما

لأفد@رسول!أزسلاند@هولآوالص@ةالتودسورتيفيسبحانهقال

ا@9(،أ@هو@@أنعثركى*كرهولؤعلىألحلى@صحلطهرهئ@قوديئ

آلحقوديرلاتهدىرسول!أزسلات@)فوالفخح.سورةفيوقال

المتحأ@@لأدتعثيحا@كىك@الدينعلى@يظهرلم
28)

رحمهمالتمسيرعلماءقال
هوالهدى:ال@ه:

@ليهلهاللهلعتما

هوالحق.وديندقة،لصاالأحاروافعة،الناالعلومم@
بهاللهبعتهما

من
لعادلة.الأحكامواالصالحة،يماعمالا

موعةومئالاتتاور@امحموعم@مرثةالرسالة@مده
الأرلالحرء@ا

ص
2 3،1

وهي
الختا@3الموا@تيعوالثيحسماحةألاقاكحاكلمة

الإأ@ي@لعا6لم@رالطة
عاملحح

1 4 0 محاء@لتالمكرسةحى@كة6



وجو@
لسنةلكتبواباثكلتصاما

ىلا@منجم@لالبيهبهبعثبماالإيمانأنلسحالهاللهبننوقد

علبهسارمنالذيالمستقيماطالصرهوسذلك،والعملالحق،وثين

والكرأمة،الجةدوفازالسلامة،طىءشاإلىوصلعليه،واستقام

ومن
عهحاد

المصير.وسوءالخاسرة،لالصفقةلاءهوأهواتع

اللهأمروقد
حميعوجلعر

ونهاهمالمستقيمالصرا@باتحالعاد

الجحي@لصراطإلىبهمتفصيالتيالسبلاتبحعن
@جلوعزفقال

الشبلتبعوأولافاتبعىممتقيماصزطىهذاوأن@لألعام.اسورة

لأاتئقون؟؟لمت@تمبمىوصئكمدالكغسيلةعنلكغفحنر@

1لأنعام:ا1 53)

يتلوهأد@لىنبيهأمرأنسبقمابلىهذأ@وأنم@بقوله:وأشار

@مبحانه:قولهفيوذلكوا،ويتدكرليعقلوالهم،وسمهالناس،على

ماأتلتمالؤأقل@)
شكئأب@تترك@ألأعينتم(رثبتمحرم

نررف@تمتخنإتئقئتأؤلد-تفنلواولاإخشالدتنوبأتو

أتمنهنلوولابطىو@متهاظهرمااتعوحت@تقرلوأولاوإناهتم

ةطمفكؤئغقلونبهدلكؤوصئكمبالحقإلآاللهانتىحرتمأفقى
لاوص

انحيلوأؤدؤأأشذهيلغحتىلخسىهىلالتىإلاأيخنبرماللقربرأ

لقساسك@لالاققتلىوأقميزار
لؤوفاغدلىاقننووإذارشمهاإفي

لعفكؤبهءوضئكمذ@صلحمأوفوأأدلهوبمقدقئقدأ@ان

5تذئحوت

1الألعام:1@/ 5،11 52).

3
الآية@فاتبحؤ..متتقيماصرفىهذاوآندسبحا،.لظ



وجوب
ةلس@لكتبوالاثكتصاما

1الأنعامأ 5 الأوامرهذهامتثالأنبهذا:رجلعرفيى0،،3

هوهي،لنواوا
أ@لذياالمستقيماطلصرا

عه.باتبار

الأمة،علىتحريمهوليانالركم@بالتحذيرلسحالهوبدأها

حيدالتووهوضدهولأنالجرائم،وأشهر@لد@اأعطملألهوذلك

اعدةو@الملة،أساسموودلكجبات،لوااوأهمائصال@رأعظمهو

لهاللهلعثالديوهوالمستقم،الصراط

لهوألرلل،الر@حميع

جميع

منوحلقالكتب،
ظقتوما@@سبحانه:قالكماالثقلير،أحله

.(56رياتالداأب@ليغدود،إلال@سلآفيئتت

أدلهأعمددأأتزسولاأئمللى@بعنناولمذ@تعالى.وقال

منأزسفما)ومآتعالى.وقال6(،3ةالنحلألىألظعو@@ثختنبما

لأبزأدأ@آ@رورصإلأإلهلآأدل!إلةلوحىإلارسوليمىقتلف

(25لأنياء:ا1

أهوقد
@

ةكتيرصواصع@الدلكعبادهالله
لسادوعلىك@ابه،م@

ظقكنمالل@رفبهمآغبدداألاستأيهاغتعالى:قالكيهت،محمدرسوله

دحتكمقبدكنممنوآلذي
ةسبحالهو@ال1،،2القرةأ@ه@@

عزوقال3(،2الإلمراء:أ@إياهالأتعدوأألارتكوقصئ@)

.(5ة:لب@احمد@1ألشيىلهتحلحح@آلئهلغ@درأإلاآم@واومآ@الوةوجل

سبحانهدلهبذلكيقرواأنالفاتحةسورةفيعباثهوأرشد

*@ألرحيص*أكخمنانفلميهت*ربدله)انحمدفقال.



وجر@6
هلس@بوالك@لاككلتصاما

@وإئاكنغبدإياكإ*ألد@ت*يومصمدلك

ة.كثيرالمعنىهذافيلآياتواه(،2الفاتحةأ

رضيعباسابنعنالصحيحينوفي
النبيأنعنهما:الله

علىالعبادحقوماالعباد،علىاللهحقماأ@رري@@@ىا@:@@ماال

@ا:@فقالأعلم.ورسولهاللهقلت.معاد:قال@االله؟
على@لتهحق

@ا@ه:وقالالحديث.@اب@ئيئا...كوايشرولايعبدوهأنالعباد
من

صحيحه،فيالخاريحرجهالنار@ا.دخلنذاللهيدعووهومات

ةكثيرالمعىهدأفيوالأحاديث

الله،إلاحقمعبودلامعناحما:@إنال@ه،إلاإلهلامعنىهووهذا

كماوحده،دئهبحقوتتبتهاالله،عيرعنالعبادةأنولحميعتنفي@هي

ومنمايىعون@@الحقهوأدئهبأن)ذلك@مبحاله:اللهقال
@ال@طله

(30ألقماد:

وعد@إليهماالإحسانوهوالوالديى،حقطسبحانهدكرتم

عقوقهما.

ألهوأحبرالفقر،وهوملاقمال!اأجلمنلأولاداقتلعنثم

لدالوار@يرلذيان@ولسحا
منوكانلأولاد.واين

ثةعا
أهلبعص

فيهلماذلك.فعلعنعباورفنهىالفقر،حشيةأولا@مقتلالحاهلية

وجل.عزبالئهالطنوسوءوالعدوادالظلممن

المعاعيوهيوباطنها،ظاهرهاالفواحشقربانعنكىسم



وجوب
لسنةلكتا@والاكلتصاما@

م@خصثمكلها،
الحريمة،هذهلعظمحقبغيرالنضقتلدلك

هاغيرمنأكثروسوع@اقشها
من

لثركادونل@يالمعاصيا

يبلعحىأحسن،هيلالتيإلااليتيممالقرلادع@خهىثم
ويريبلعحيىودلكأشده،

شد.

بخسفيلماةالعدلوهوبالقسطوالميزانسالكيلبالو@اءأمرثم

منوالميرانالمكيال
طل.لباباالمالوأكللعدواد،والطلما

لمحقالالفعل،@الالعدلأمرلعدمالىإلقولسالعدلأمرثم

1لألعام:ا1@قرفناانولؤ@ثآغدلوأقتتو)وإذاسبحاله. 5.،2

والبعيد،القريبمعوالألمحعالالأقوالحمغ@العدلأدوالمعى.

هووضده:لحكمه،وتميذسبحانه،دنهطاعةوالغيص،والحبيب

والعملالقوللىالظلم

@إليهمعهدالذيبعهدهبالوفاءلسحالهعبالمحهأسرثم
كتاله

الصلاةأفضلردهمنعليهالأمينرسولهلسانوعلىالمبين،

جميعيشملودلكوالتسليم،
ما

شرعه
لعماده

لأحكامواائضالفرمن

همنهاومالأعمال،والأقوالوا
أئمةذلكعلىلصكماسبحانه،عه

فاتبعؤممتتقيماصزطىهدا)وأنذلك:صعدوحلعرقال

1الأنعام:أ@وسيلهعنبكغففرقالسبلولاتحبعوا 53).

صرأدةبهذافعلم
عنوألانتهاءبأوامره،العملسبحان@واطه

العلوممنمج@وورسولهبهجاءما@كلوالإيماننواهه،
الا@عة،



وجووو
لسنةلكتاسوالاسكلتصاما

لأهلخلافاطئا،وبااظاهرلأحكامواأئعوالترالصادقة،لأحباروا

الهدايةيسألوهأنإلىتحة،لمااسورةفيعبا@هلسحالهأرشد

لتدةاطالصرهداإلى
ذلك،إلىورتهمصر

يقطرهوأنهسبحالهوبي@

واكس@ألثهيطع)ومنةتعالىقولهفيالمدكورينعليهم،المنم

والمثهداوألقحذيقينالتبمرمنعلتهمالدهأنغمائذينمع@أؤليهك

.(69لنساء:اأبز@هورفيقا،كأول@وحسنلمنلحينوا

رصيالصحابةعنوالاثلىالمرفوعةالأحاديثدلتوقد
الله

خهىالتيالسبلأنعلىلإحسان،لهموالتالعيرعحهم،
اتباعهاعنالله

والنحلوالمذاهم@المحرمة،والشهواتوالثمبهاتالدعهي

دةالمحر
طلة.البالأديانائروساالحق،ص

وم@
اللهبمدعنصحيح،بإسنادوالسائيأحمدلإمامارواهمادلك

رصيمسعودالن
قال:ثمبيدهخطا!يهكا@رسولحط@@قال:عنهالله

قال:ثموشمالهيميهخطوطاصوحطمستقيما@ا.اللهسبيللاهذا

@ا.إليهيدعوشيطانعليهإلاسبيلمنهالي@السبل@اهذه
قرأ:لم

عنلكغفئمر@التبلولات@بعمافآتموهمنستقيماصزطىهدأ)وأن

1الأنعامأ@اسيلة@ 5.،3

منلىالأولايةاختامفيثكروجلعزألهعليه:التنبيهيحسنومما

@ولغقلونلعتكؤبمحوضحئكم)ذصلكؤآلما:المدكورةلثلاثالآياتا

1الأدعامأ توفي"5،1
دهءوصنكم)ظصلحمةالثانيةالايةم



وجحب
لسنةلتاسوالاثكلتصاما

فيدذكروتلعتكؤ
1الأنعام.ألمص الثالئة:الايةوالاحتام2(،5

1ةالألعامجم@1اتخقود؟بهءلحفسغوضن@)دالكغ 53).

منأنأعلم-واللهذلك-فاالحكمةالخمسير.علماءسعفرقال

للأوامرالتعقللهحصلتلاوتهم@وأكثروحل،عراللهك@ابتدبر

م@عليهتشخمللتدكر@اواوالوامي،
والعواقبلعظيمة،الحالمصا

فعلوهيالتقوى:إلىينتقلولذلكوالاحرة،الدليا@االحميدة

مغفرته@ورغبةوعقاله،اللهلعص@اتقاءالواطي،وتركالأوامر

وورحمته،
مهاسكرلفورا

يأتيمالاالدياللهكتابأسرارمنوذلكعطيم،معىوهذا

م@ولايديهبيرم@الباطل
لاحميد،حكيمتنريلاصلكولهحلمه،

وهوشيء،يحجرهولاحافية،عليهتخعى
عبادهبأحوالأالعا

ه،إلهلاومصالحهم،

@

سور@ولا
اه

لهتحصلروحهوسي@ماإلىبهاللهأوحىماأدسبحالهأحروقد

رسوأدأحركماوالهداية،المصيرةلهتحصلونورالطية،الحياة
له

الثلاثالايات@ماأوضحهالذيالمسخثتيم،صراطهإلىيهديالكريم

كذلك@الورى.سورة@ماوجلعرقولهفيودلكانما،ناذكرالتي

ححتئهولبهنلإيمناولاأنكتماكمتشذرىماأفرلأمنروصاإلكأؤحينآ

همستقيو@صرروإكلتهل@وإنكعمادنأتثدسمنبمعلور)خسه

@

تصيرالمحهإلىألاألآزضقفىوماأل@تمؤتفىمالبماأندى@تهصرور(

3،.5،25ةالئورىأألافورأ؟*؟كلو



وجى
لسدةلكتدوالاثكلتصلما

الكتا@منع@نبيهإلماأوحاهالديالوحيأدسمحاله@أوصح

تحصلونورالحميدة،لسعيدةالطيجة،االحياةبهتحصلروحوالسة،

كنأومن@لأنعام:اسورةفيوجلعرقالكماة،والصيرالهدايةبه

فىقثل!كصالتاسفي@يضثمىللإلؤراوجمتمافاخيينهميتا

1الأنعام:أالآية@نحاربمليسألظلئت فأخبر2،،2

لاالظلمات،فيممعمسميتالكافرأنمحبحانه
خروج

إلاإذامنهاله

الا@ع.والعلمملإسا@بااللهأحياه
ألتتجيبماافماأتذلن.جائهاال@ةالأنمالسورةفيوحلعروقال

4(،2الأنفال:أالآية@يحييحم...لمادعاكتمإداوصللرسوللله

امنوأدالحياة،هيوللرسولدتهالامشجاسةأنسبحانهفأضر

معميتلما@هووللرسودتهيستحب
اتلأموا

د@و@ؤقنصخلحاعمل@)النحلسورة@اوحلعزوقال
مالاخسى@خرهمول@حريئيطتةجحةفلخييثلىمؤم@وهوثىأد

9الخحلألم@ص"*يغملون@اف@أ الآيةهذهفيسبحالهفأبان7

بالتهمؤمنوهووالإناثالذكورصالحاصعملمنأنالكريمة

القل@،راحةديهاالتيالحياةوهيطية،حياةاللهأحياهورسوله

معوالضمير،
علىصاحبهالاستقامةوالاجلة،العاجلةالسعادة

لسحاله،لاهموشرع
أخبرثموجل،عزيلقاهأنبلماذلكعلىوسيره

فجمعيعملون.كانوامابأحسنهمأحرلآحرةاويهميجرأنهسبحانه

ة،الاضفيالكاملةوالسعادةالدليا،فيالطيجةالحاةلينلسحالهلهم



وجوب
لس@ةلكتاسوالاثكقصاما

منيؤتيهاللهدضلوذلك
أنهومعلومالحطيم.الفضل@وواللهلاء،

سمةووحل،عزاللهبكتاباعتصملمنإلاالعطيمالحيرهذايحصللا

عزربهيلقىحىدلكعلىواسشمروعقيدة،وعيلأقولأ@رسوله

اائقوامنوالديئ.ا)يايهاان:عمرآلسورةفيلسحاسهقالكماجل،.

حميعاأدتهبحبلوأغتصمحأص:شمتلمونوإشم)،ولاتموقتمالهءحقآدله

عمرآلأتمزكأ@ولا
1را 0،21 03).

لسحالهاللهأمر
اللهيتقوابأدلإيماداأهللآيتيناهاتين@

جمثيع@

لححله،لاعضاملاوأمرهمدلك،علىيموتواجاتهم،
هوو

ادبالقرالتمسكوهوالإسلاموهوع@،لب@هلهبعثالدىلمحينه

ا@التنهرقعنوخهىوال@ة،
لماذلك.

ضياعم@التفرقإليهيفصي

وسوءالحق،
القلوب.واختلا@العاقة،

ت@مربما)@اضدعك@:نيهطصيخاالححرسورة@سبحالهوقال

لسحاله:قالأدإلى4(،9الححر:أ@واتمشركيعى،غرض

يانيكحتئرتكوأغبذنج*ألتخد@4قنكىرتكبحمدفستح

يملغأنسبحالهفأمره9،،9،89الحجر:أ@صاتجقين

ويصدعرسالاته،
عصويعرضلذلك،

أنأمرهثمخالمه،
يسح

لهالساجدينم@يكونوأنبحمده،
حتىربهيعبدوأدوحل،عر

الموت.وحواليقين،يأتيه

جميععلىالواج@أدلذلكفعلم
على@مرعيستقيمواأنالعماد

ذلك،فييسخمرواوأنغ@ه،نيهوسنةسكتابهيعتصمواوأدالله،



وجى
لسنةلكتدوالاا

الويالاوموهويلز
لمر

م@تزللمه؟حا
لهم.آجا

ةكثيرموأصيعفيطسب@،أمرو@د
من

أحاديثوفيالعريز،كتاله

مماكثيرة
بهوالاعتصامالكريم،كتابهلاتاع@ك@احيماللهرسولصصح

لمهما.حامماوالحدروتعطبمها،لسنةاواتباع

ذلكفمى
"

أرلمآتتعوأ@ةالأعرافسورة@تعالى.قوله

@فادولمت(ؤلا@يلام@ولاتنمحأزلكؤمنالتكم

كئمثوضذا@لألعام.اسورة@ماسبحانهوقال3(،لأعراف:اأ

1الألعام1ثو@ةترخى@لحنكغواتق@ألأتبعؤمماركأنىتئه 5 5،)0

لثنزوأفرملنتى@يهدى@ناتقر@هداإن@اء.الإمرسعورة@اوقال

اء09(،لإسرا1@@خراأسالغألفنلحتيغملودأتدسانفؤشمين

وي@تدكرع@ن@تذق@ممنرنرإلكأرتنهكنثقيص.رةص@لط
كثيره.المعنىهدافيلآياتوا9(،2ةأصمهو"زرلئ@آلأأأؤ@

تذث@الميرات.تفصيلدكرلماالخساءسورةا@@سحالهوقال

منتخرهجئحتىيذخلهور@ممولل!أدتهيطعوحمتأدئهحدود

ئماتحطيوالفؤرلفودأص@حلدبالاتهرقختها

فيهاخبهللأانارايذخ@4ودهحمدويتحدورسول!أدلهيغصوحمى

فيهاوقال.(1،314الساء:أأ@يصصهبعداهولل!

فارزمبملاضاوأولارسرلطيمماو(ال@هأطيحماامنوآالذين.يلأيها@@ةأيصا

ذلكالأخروالوولالئهتؤمنونكنغبنوازسطاللهإلىفىئوهشئء@نمزغنم

.(59النساء:أصلملأ؟تاويلأوأخس@خير



وحوب
لإعتمطا

1لسعةلكتبوابام

جمح@كارسولهوطاعةبطاعته،العظيمةالآيةهذاوسبحانهفأمر

@إليهردلالتنارعاعدوأمرلأمر،اوأولي
رص@لىىاط

جم@@ء

كتالهإلىالردهو.سبحالهإليهالردأدالعلمأملليروقد

سنتهوإلىحياته،فيإليهالردةهولآص@الرسولإلىالردوأنالكريم،

وفاته.بعدك@

حيرالردهداأدوجلعروأحر
وأحراهم،@لياهمفيللعماد

عاقبةأيةتأويلاوأحس@

ايحخصموأدالإسلامأهلجميععلىالواح@أديعلموبهدا

فيهتنازعوامادوايروأدأمورهم،كل@ارسوله+ولسةاللهبكتاب

دلكوأنإليهما،
لآجلواالعاجل@قبةعاوأحسىلهمحير

بدلكصحصكماو@،الصرفيواجةالآمر@هيأوليطاعةأما

ال@ة
فيها@يدالحيالمواصعم@الموصعومداه،فياللهرسولعن

حي@سماالكتا@مطلق
ا@

السة
عنه،المبلعمولأنه.تختيالرسولص

الحل:سورة@اوجلعرقالكمالسحاسه،لآمرهشريعتهعلىلدالوا

ولعفهخإليهخئرلمالفاسلنبيىألد@رإلكوأرنا@
اترتاومائ@سبحاله:@يهاوقال4(،4النحل:أث@يخمكرولى*زر

لمؤلمورتهةوهذىآخلفوأ@يةانن@الولتمبئإ،أنكتتعليك

الساءسورة@@مبحالهوقال4،،6الحل:أ@ص،يؤمحوت

علتهخأزسفئكفصآتوكومناللهأطاعفقدالرسوليطعتنلأأيضا:



وحووو
لس@ةلكتدوالاسكلتصاما

الساء0081ألأحمينهاص؟

وبير
لسحاله

عرلا"اسورة@
فى،المفلحومموأتباعهألصارهأناف

لىب)@اسبحالهدقال@،بأتباعهمعلقةلهدايةاأفىوحلعزوبير

همأؤلبهكمع@أزلاتذىالوروأتبعوأولصحروروعرص@بهامما0

أدنهرسولإنئلاساقلى@أتها@أنمقلحو@
ال@بهيحاتمإل@

لىورسودالله@اسوأويميتيحعإلاهوإلهلا@آلأزص@النمنؤتمفثل!

لحل@غوائبعوهو@لمش@بأدلهيؤمفألدكىالأكأألتئ
1لأكرا@751،ا1@*@تهتدوه 58).

سوره@وقال
@رس@ل!اللهأطيححأاتذجمتءاموأ)جمآيهالأ@مالا

ئديرايأخها@ولسحاله:قالأدإلىئلألضتمعحن*وأسرعئهتوئوأولا

الآن.ل!عييحملمادعاكتمإذاوصلكسولدنهآشخح@حأءام@أ

دتهلالايسحابةالحياةأنعلىتدلالعطيمةالآيةححدهأدوسق

لتهيسخح@م@!وآد@ه@+،سولوللر
ورسو

وإدات،لأموافهوصله

حئاكاد
البهاثم.حياةالخاس@لير

اكس@ول@طيممااللهاطيح@قل@الور:سورة@وجلعروقال

نقتدوأوماتطيعوو@نختتوظوعتجمنهلماعل@هتوق@أ@إلما،ب

فيلسحانه@ألاد4(،5النور،أ@اقم@ىأنلغإلاأكلولعلى
طاع@ه،@الهدأيةأدالكريمةالآية@ده

واتح
أدولاشكبه،جاءما

دتهطاعة@لاطاعته
قالكماالعطيم،لكتابهواتبحوجل،عر

8اء:ال@ألآيةامهواللهآطاعفقذلرسولايطعقن@سحاله



وحى
لسعةسوالتالايكتصاما

أرمتآصلمودصيخاالديىلمحقخدرئمالخور.سورةآحر@وقال

رلنواأ@هوألضعداثيصحيبهخأؤدتنةنصحيجخ
و@دو@را3،،6

دحالم@شديد
ع@
أ

اههوواتحعى@مره

ألاشكرحعلىولاحرجالاغمىعلى)لنىالمتح:سورةفيوقال

تخخياتخرمم@يم@جتيذ@لهوسولهألتهيطحوم@حرحولاعلىأتمريصحرج

.(17المخحأ@الاعديعذنهيتولوصالآنهر

غنكثمومادحدو@الرشولحانبهم)ومآالحثر:سورةفيوقال
(7الحثرأ@صأتحقابشديلألتهإتاللةأأتف@عت@النهما@

اللهكتابوالحع@هرسولهوطاعةاللهسطاعةالأمرفىوالايات

ما@يهاللهلحمدمهادكرلاوقدحذا،ك@يرةسهوالاهتداءوجلعر

الحق.لقولودقلم@والمقنعالكفاية

دلكفيالأحاديتوأما
تيسر،مامخثاسذكرأيفما،كيرة@هي

وم@
رصيهريرةأبيع@الصجحين@تتماذلك:

عه،الله
عر

@اقال:ألهكق@البي

الله،أطاعفقدأطمكلنيمن
فقدعصابومن

عصى

الله،
عصىومنأطاعني،فقدلأميراأطاعومن

عصانيفقدلأميرا
@ا

طاعتهالأميربطاعةوالمراد
ودلكتتكماالمعرو@،@ا

يقيهدالسنةأدومعلومألتهرسولصالصحيحةالأحاديث

لالمقيد،فيهالمطلقيعرالعريزالكتابأدكمالمقيدها،مطلقها

ويمسر
ثكرعنددلكعلىالتهبقكما@السةلمقدأيصامطلقه

الآضوأنرلىأزسولوأطيموأا@هط@حوأاموآ(لذين.ايأيها@لاوجل:عزفوله



1
وجرب

لسنهلك@دواباثكتصاما

الساء95،.أالآيةدبهومننم..

هريرأبيع@الحال@صحيهحويا
ة

رضي
عنهالله

ألهلآ@ووالسيص

الله،رسولياقيل:أبىلماإلامنالحنةيدحلونأمتي@اكلقال.
م@و

@اقال:يألى؟

لاأبىفقدعصانيومنالجنةدخلأطاعيمن

@ال!وخرج

المقدا@عرصحيحبإلسادوالحاكمداودوألوأحمدام

الكتا@أوتتإنيألا@اقال.أنهعححاللهرلسولعنكرب،معدياس

بهذاعليكميقولأريكتهعلىشبعانرجليوشكألامعه،ومثله

فماالقران،
حر@ممنيخهوحدتمومافأحلوه،حلالمنفيهوجدتم

@ا.موهلمححر

لسدماجهوالنودداأبووخرج

أبيهعنرافعأيىابنصحئص

منالأمريأتيهأريكتهعلمامتكئاأحدكمألفينلا@اقالجمسمااليع@

ندري،لالمحيقول.عهنهبتأوبهأمرتمماأمري
كا@فيوجدناما

تمعنامااالله

رصيكر@معديب@المقدامسمعتقال.حالرسالحس@وعن
@لته

@ايوشكقال:ثمأشياءخيريوم@كل@اللهرسولحزميقولما.عه

وببنكمببننافيقول:بحديثيبحدثكىءومر@يكذبنيأنأحدكم

منفيهوجدناومااستحللناه،حلالمنفيهوجدنافماالله،كتاب

ماإدألاحرمناه،حرام
مامثلاللهرسولحرم

حرم
أحرحهالله

دلإسناماحهوابرمذيوال@هالحاكم

صحيح.

كاننهبخك@اللهرسولعنالأحاثيثشواترتوقد
يوحمب



وجى
لسنةلكتاسواباثكلتصاما

لهم.ويقولغائبهمشاهدهميحلغأرخطبتهفيأصحابه
د@

مبتعرب
منأوعى

سا
مع

لا

ومن
ححةفيالاسحط@لماى@ال@أدالصحيحي@ما@اذلك

الاهد@افليبلغلهم.قالالنحريوموفيعرفة،يوم@الودل

سمعهممنلهأوعىمبلغفردثالغائب،

منوعلىسمعهام@علىححةلستهأدفلولا
أنهاولولاللعته،

لالسةالححةأدلدلكفعلمبخبيغها،يأمرهمأالقيامة،يومإلىباقية

م@وعلىوالسلام،الصلاةعليهديهم@سمعهام@علىقائمة
@لت

الصحيحة.لأسانيدباإليه

وسائريوفقناأدالعلاوصفاتهالحنىلأسمائهلهسبحااللهوأسأل

والتحاكم@ما،والعمل@،رسولهوسنةممتاسه،للتمسكالمسلحين

ماوردإليهما،
تنلىع

المسلميرحكاميوفقوأنإليهما،السلمودفه

أنوالتحون،جميعحمما@اوالحكمص،نب@هوسخةكتاسهلاتباعوقادتهم

يحمع
أعدائهمعلىوينصرهمالحق،علىالمسلمينكلمة
أعداءه،ويحدلكلمته،ويعليديه،يخ@رأد@سحانهأسألهكما

الحق،علىكلقهمويجمعرضاه،فيهلمالسيله@المجاهدي@ويوفق

ليوإلهالإسلام،أعداءأعدائهمعلىهموين@رقلوبهم،بينويؤلف

عليه.ثووالقاذلك

دحساب!عهوأتباسه،وأصحاوعلىآلهمحمدلياار@لىوصلى

***



وجى
لسنةلكتابواباثكتصاما

هاأنكرمىوثفرمولل@ربنةالعملوجو-
(1)

ربد@هالحمد
علسلاموالصلاةواللمتقين،قبةوالعالعالمين،ا

العبادعلىوححةللعالمين،رحمةالمرسلمحمدلب@اورسولهعده

كتا@احملولذيناوأصحابهآلهوعلىأبهعيى،
سنةوسبحانه،ربهم

التاموالحفطوالإتقان،الأمالةسغايةلعدهم،إلىصع@!ليهم

رصيوالألفاظاطمعاني
الله

أتباعهمم@وحعناوأرصاهم،عنهم

ةالمعتبرالأصولأنعلىوحديثاقديفاالعلماءأجمعفقدبعد:

يأتيهلاالديالعرير،أدتهكتابيوالحرامالحلالوليادلأحكام،اإثباتو

حلفه،ولاصيديهب@منالباطل
تم

والسلامالصلاةعليهاللهرسولشة

علماءإجماعثميوحى،وحيإلاهوإنالهوى،ع@يخطقلاالذي

أهلوجمهورلقياس،اأهمهاىأحرأصوللعلماء@اواحتلفلأمة.ا

هذدعاىوالأدلةالمعتبرة،شروطهاستوفىإداح@-أنهضالعلم

تذكر،أنمىوأشهرتحصر،أدمنآكثرلأصولا

@يل:@كايصلئما.
وجلعرربناكلامدلوقدالعرير،اللهكابهو

دامحموعم@مأحودةالرسالةهده
متوع@ومقالاتوىظ

الأولالحرء"

ص
2 @لصاصالخاصالعددالإسلامةالبحوثلمحلةلرتوقد1،1

عامالالةحماسبدمصم@
1 4 0 0

م@صغيرةلرةلاوصدرت@

4كامالعا@الرئاسه 0 @لس@بيةالطماعةهعثركةأ0
ى

دية



وجوب
لسن@@والكظلاسكلتصاما

م@مواضعو
والوقو@والتمسكء،الكتدهذااحوجوبعلىكاله

لصدومنولاتنبع@أزفيصإلتكمأتىلمأ)ئتبحوأتعالى:قالحدوثه،عند

كئثاوهد@تعالى:وقاللأعرا@3(.اأ@نجندكرود*فافيلأ@ؤلآ:

زحمودلحنكغفاتبعؤ@آتقمامبلىكأقىتئه
1لألعاما1@-@و 5 50)

@فو@تنبلؤراللهنفجالمجمتذتعالى@وقال
@

@

منويخرجهمالئئصس@لرضونهوائغمفأدنهبهيقدى

لمجألتور@ألنهلئت!
فيتقيي،ت@عر@اكويقديهزنن@

1المائدةأ دماتمضذهملقابالذكركمروأالر@إن9تعالى:و@ال6(،51

حمكمرق@نريلحمفم@مقولايدنهلبنمنأنجطليآيهلاآ@عريزلبهص

القز@نهناإلىوأرحى@نعالى.ونال2(،4،14ألمحصلت@حمبد

1الألعام1@للعومى@لاندكم ئل@اسبلغنا@)تعالى:وقال9

اإلرأ@ل@وليندردا
مم

@لاياتوا.(52
ة.كثيرلمعىاهذا

آمرةكرواللهرسولعنالصحاحديتالأصجاءتوقد

منأنعلىدالةله،والاع@صامبالقرآرلتمسك،
علىكانبهتمسك

وم@الصافىل،علىكانتركهومنالهدى،
أنهكووعنهثمتماذلك

:3الودحجةفيحطتهفيقال
@ا

فيكمتاركإني
إنتضلوالنما

صحيحه.فيمسلمرواهالحاا.كتاببه:اعتصسنم

رصيأرقملنريدعنأيضامسلمصحيحولى
في-الحيأدعهالله

@اقاد.

ر،والوالهدىفيهاللهكتابأولهماتقلين:فجكمكإني

ثمفيه،ورغبالله،ا@ك@علىحث@باا.اوتمسكوللهابكتابفخذوا



وجوب
لس@ةلكماسواثكلتصا@لاا

أهلفياللهأذكركمبيتي،أهلفياللهأذكركمبيتي،@اوأهلقال.

يتي
@ا

و@ا
الله،حبل@اهوالقرآدة@اقالل@مظ

من
علىككبهتمسد

ة.كتيرالمعىهذافيلأحاديثوا@االضلالعلىكا@تركهومنالهدى،

جو@وعلىبعدهموم@الصحابةم@والإيمادالعلمأهلإحماع@ا

معإليه،والتحاكملهوالحكماللهبكتما@المسك
ماطم،اللهرسولشة

@االواردةلأدلةادكرفيطالةال!ع@ميوي@يكيى
الأنحمدا

@هوعلي@ا:@لمجمعالتلاثهصثل@منه@لثانىأما@نصل.
ما

أهلمنلعدحممومنططهالبيوأصحا@@لإغاللهرسولعنصح

بهفىويحخحوالأصيل،الأصليؤمور@ذاوالإييار،العلم

دلكاوأوصحوة،لكتيراالمؤلفاتدلكا@ألمووقدلأمة،اويعلموله

لا@ذلكعلىلأدلةوالمصطلح،واالنقهأصولكتب@
ةكترصى

@
من

وطاعته،لاتاعهالأمرمنالعريراللهكتابوجاءمادلك

سدهمو@نعصرهأعلإلىموجهودلك
الحميع،إلىاللهرسوللألهة

ةالصا،عليهولأ،الساعة،تقوموطاعه،باتاعهمأمورودولأحمم

وبأدوالهفهأجمللماوالمينالله،لكا@الممسرهووالسلام
أفعاله

@الصلو@ركعاتعددالمسلمونير@أالسمةولولاوتقريره،

والزكافالميام،أحكامتمميليعرلواوأ@يها،يحصوماصماتهاث

عنلهيوالمعرو@لالأمرواد،لحهاوالحع،وا
تماصميليعر@واو!لمحكر،ا

وعقوبات.حدودمنلت@هااأوح@ومالمحرمات،واملا@لمعااأحكام

دلكنبوردومما
ان:عمرالسورةفيتعالىقولهالآيات.م@



وجرب
2لسنةلكتا@والايكلتصاما

عمرار.آلأ@نجزحصوتلعلحموارسولألئهوأطيعمالا

1 اللهأطيموأ@امنوأالذيئيأيها@النساء:سورةتعالى@وقوله2(،3

@وأزسحل!ا@تهإلىدرئوهشى/فىنتزعغفإنمبملامساو@ولياكسطوأطيفوأ

(59لساء:اأ@تأوليلا!وأحسنخئرذللكلالنعواتيؤوأ"لأخر@صمنطكنغ

وصأدئهآطاعفقدارسوليطعقن@أيضا:الساءسورةتعالى@وفال

دروطاعتهتمكنوكفالنساء018(.ألم@حفينها*لجضئزسفئكفمآتوك

لاسنتهكانتإفارسوله،ومشةاللهكتدإلىالاسفيهتمازعما
أوكا،يحتح

تيءإلىعاثهأحالقداللهيكونالقولهداوعلىمحموطة،غيركلهاكالت
لا

لهالظنوسوءلالته،الكفرأعظمومرالاطل،أبطلوهدله،رحود

مالثاسلنسيئالذ@رإلك)وأنىئآالنحلسورة@وحلعزوقال

4الحلأ@ي@مك@وتولعفهغإلهغنزل ومادلأأيصا:لمحيهاوقال4

ورخةوهدلىليةتضل@اف@لهولئبننإلاأنكت@عل@كأرنا

1الخحلأفيوهيؤص@ 6 مجكإ!إلىرسولهدسحانهاللهيكلفكي@4

ديهاحجةلاأولهاوجودلأوسئحهإليهم،المزلتبيين

النورسورةفىدعالىقرلهذلكوم@ل
"

أكسول@طيو!ألثهأطيعماقل@

علىلهندو)ومائطيعوه@و@@اتهفتووعل@ممانهلعنهتولأا@إلماثإه

ةالسورتعالى@وقال4،.5النور:أ@ة+اقمفأتببغإلاأزسول

لم@زخمورصلعطنمألرسولو@طيع@الريهؤةوعاتوأألصلؤةو)ئبموأ@@سها.

(56لور:ا1



وجو@2
لمسةبوالكتالاسثتصاما

أفهرسولقأللمىإيهايفاتلل@الأعرا@:سورةلىوقال

بف@هوإلاإلةلاوآيأزضقألشنؤتملثل@ألن@بهبحاإدلمجم

ر@لنت@بأدلهيؤمفالن@الأكأالثىورسولهلالئهقامنحأويم@ت

1ةلأعرافاأل@تتحوتتملحل@لائبعوه 58).

انباعهفيوالرحمةالهدايةأنعلىالواضحةالدلالةالآياتهذهوفي

ذلكيمكنوك@والسلام،الصلاةعليه
القولأولسنت@العملعدممع

@لورسورةلىوجلعزوقالعليها،يعخمدلاأولها،صحةلابأله
"

نصيهم@أ@ىء@عنيحالثورأنديى)لمحفخلر
@عد@@ى.لصبهم@ننة

@كمولحائبهموما@الحر:سورة@وقال.(63الحورأك@*،ألؤ

.(7الجر:أفائه@ا@عئهوما@ئكغفحذوه

@لآياتوا
وجوبعلىتدلوكلهاة،كثيرالمعىهدا

عليهعهط

اتبعوجوبعلىالأدلةسبقتكمابه،جاءماواتبحوالسلام،الصلاة
أصلألوهماونواهيه،أوامرهوطاعةدهوالحمسكالله،كتا@

منمتلارمان،
دلكوبمماوكذبالاحرجحدفقدمنهماواحداححد

والإيمان.العلمأهلجماعب!لإسلاماةداثرع@وحروحوصلال،كمر

وجوبفيجم@القرسولصالأحاديثتواترتوقد
طاعته،

واسبح
عمرهفيكانمنحقفيوذلكمعصيته،وتحريمبه،جاءما

ليو"

ومنالقيامة،يومإلىلعدهيأتيمنحق
المحيحين@عنهثبتمافلك

رصيمريرةأبيحديتمن
دهلمجالنبيأنعنه.الله

ا

أطافي@امنقال:



وحو@
2لسص-سوالكتالاثكلتصاما

الله،أطاعفقد
فقدعصايىومن

اللهعصى

صحيحوفي
المط

ري
عنه

رصي
@اكلقال:@طالنبيأدعهالله

الله،رسولياةقيلأبى@امنإلا@بةيدخلونأمتي
يأ@؟ومن

@@ةفال

أبى@ا.فقدعصانيومنالجنة،دخلأطاعنيمن

وخزج
لرالمقدأمع@صحيحلإسنادوالحاكمداودوأبوأحمد

ومتلهالكتا@أوتيتإنيإلا@اقال:ألهب@ها@رسول@ع@كرب،معدي

لمحماالقرانبهداعليكميقول.أريكتهعلىشعانرجليوشكألامعص

مو@نمحرحراممنيهوجدتمومالأحلوه،حلالنيصنوجدتم
اا

لسندماحهواللماداودألووخرح
أليهع@را@عأيىاسعنصحيح

لأ@يأتيماأريكتهعلىمتكاأحدكمألفيئلا@اقالقي@عالي
أمريمنر

ندري،لايقولعنهنهبتأوبهأمرتمما
@ااتبعناها@كتابفيوجدناما

رضيكرل@معديل@الممدامسمعتفال.حالرسالحس@وعن
الله

ظلااللهرسول@احرمي@ول.عنه

شكقاد@ايوتمأشياء،جبريوم

وبينكمبيننافيقرل:لحديتييحدثميهىءوهويكذبنيأنأحدكم

منفيهوجدناومااستحللناه،حلالمنيهوجدلانمماالله،كاب

ماإنألاحرماه،حرام
مامثلاللهرسولحرم

حرم
أحرجهالله

د@ساب!ماحهاسومديوالزالحاكم

صحيح

كاد@،نهاللهرسولصخيتالأصتواترتوقد
يوصي

لهم.ويقولعاثهم،شامدمميلعأدخطتهفيأصحاله
متتغرلت@ا

@ا.سامعمنأوعى
ومن

السيأنالصحيحيئ:فيمادلك
حطصلماول



2
وجي

لسمةسوالكتالاثكلتصاما

يالناس
لافليبلغلهم:قالالنحريوموفيعر@ةيوما@الودلححة

سمعط.ممنلهأوعىيبفغهمنفربالغائب،الثاهد

بلىباقيةأنهاولولابلغته،منوعلىسمعهامنعلىممنتحجةأنفلولا

مرعليقائمةبالسنةالحجةأنبدلكفعلملتبهليعها،يأمرهمأالقيامق@يوم

الصحيحة.ليدلأساباليه@لت!منوعلىلسلا@والصلاةالي@ليهم@سمعها

السلامالصلاة.عا--ستتهك@ماللهرسولص@أصحاحفظوقد

دالتابعوبلغهاسمالتالعير،م@لعدهممنوللغوهاوالفحلية،القولية

لعدوقرلاجيل،سعدحيلأالتقاتالحلماءنقلهاوهكدابحدهم،م@

سقيمها،مرصحيحهاوأوصحواكتهم،فىوجمعوهاقرن،

@يعلملينثم،معلومةابطوضوقواليندلكلةلمعرووصعوا
ا

صحيح

السنة
السنةكتبالعلمأهلتداولوقدضحيمها،من

الصجحبنمن

منالعزيركتالهاللهحمطكمافا،تاحمظاوحفظوهاهما،وغير
عث

لهقوعليهدللماتحقيقاالمبطلين،لفوتحرالملحدير،وإلحادالعاشير

1لهولجفالوروإتاالذكرلزنمانحىإتا@لسحانه:

.19الححر:أ@ص

كمااللهحفظها@قدمنزل،وحيمج@هااللهرسوللسةأنولاشك

المطلبن،تحريصعخهايفودلقادأ،علماءلهااللهوقيصكتاله،حفط

فىوالكذالوالحاهلونكاألصقهماكلعنهارويدلوهلير،ابوتأويل

لماوبيالاالكريم،لكتابهاتفسيرحعلهاكسحانهاللهلأد"والملحدود

عليهاينصأأحرى،أحكاصاوصمنهاالأحكام،صفيهأحمل

المو@ريت،أحكاموبعضالرضاع،أحكامكح@مصيهليز،العزالكتاب



وجرب
لسنةلكتدوالاكلتصاما@

بيرالجمعبموقي
دلكعيرإلىوحالتها،أةالمرولينوعمتها،لمرأةا

من

@جاء@لتياالأحكام
يزلعرااللهكابفيتدكروألصحيحةالسةاا

أهلمنبعدهمومنوالتابعينالصحابةعنوردمابعضذكركأ

السنة،نعظيمفىلم@ل@
بهاالعملووجوب

رصيهريرةأي@ع@الصحيحيى@
!جماللهرسولتو@لماقالعهالله

م@ارتدم@وارتد
رصيالصديقلكرأ@قاللعر@،ا

واللهعه:الله

له@قالوالركاة،الصلاةبس@رقم@لأناتلى
رصيعمر

عهالله

حتىالناسأقاتلأنأمرت@@:@البيقالو@دتقاتلهم،كيف

إلاوأموالهمدماعصممنيعصمواقالوهافإذاالله،إلاإلهلايقولوا.

لوواللهأحقها؟م@الركاةألشتالصديقسكرأبوفقاللحقها@ا؟

منعوني
قال@ممعها.علىلتهاتلحهمللهارسولإلىوحمايؤدانوكاقاعنا

عمررعيى
قداللهأدعر@تأدإلاهولمحماعهالله

لنقتالبكرأ@صدرشرح

الصحاولتالعهوقدالحق.أنهثعرفت
رصيى

الله
افقاتلودلك،علىعهم

اوفتلوسلام،ل!اإلىوححمردلر@قشاأثثل
رعلىأصئرمر

دته

العملووحو@السه،تعطيمعلىدليلأوصحالقصةهدهوو

@
رصيالصديقاإلىالحدةوحاءتا،

فقالاتها،ع@تسألهعنهالله

@لكلي@ةلها
اللهكا@

لكق@ىمج@اللهرسولأدأعلمولاشيء،

تمالناسوسأسألتنيء،
رضيسأل

عدهلمحسهدال@ححالة.عهالله

بدلك.لهالمحقضىالسدس،الحدةأعطىجمجيدهالبيبأنلعصهم

رصيعمروكان
عهالله

يوصي
الاسيريقصواأنعماله



لسنةلكتاسواباسكلتصامالا-@3

@القضيةيحدواافإنالله،لحخاب
كلظ،اللهرسولفبسةالله،كتا@

متانجياإسقاطهاوهوالمرأفإملاصحكمعليههأشكلولما
بسبب

رصيالصحابةسألعليها-أحدتعدي
الله

فشهدذلك،عنعنهم

محمدعده
ل@

ةوالمغيرمسلمة
ب@

شعة
رصي

كح@!البيعنهما:،@الله

@صى@ا
ذلك

لر
رصيبدلكفقضىأوأمةعدة

عنه.الله

رضيعتمانعلىأشكلولما
بعدبيتهافيالمرأةاع@دأدعحكمالله

مالكبنت@ريعةوأحرتهزوحها،وفاة
سعيدأبيأختسنادبر

رصي
بيتهفيتمكتأدروجهااةو@لعدأمرهاكتياليأدعنهما:الله

دذلكقصىأجله،الكاديلع
رصي

عه.الله

علناللعولماعاقمفالوليدسعلىالر@حدإفامةوبالسةقضىوهكدا

ر@ي
عنهاللهعتمادر@يأدعهالله

عنيهى
ر@يعلي@ل@الحح،متعه

كلط@

أحدلتول@م@لئهرسول@سةأحلاوقالحميعا،والعمرةلالحح
@لن.من

رضيعباساب@علىالناسلعصاحخجولما
متعةفيعهماالله

رضيوعمرلكرأوبقودالحج
ابىقالالحج،@رادتحيذ!فيعنهماالله

منحجارةعليكمترلأديوشكعباس:
لظةأقولالسماء!!

وعمرلكرألوقالوتقولودبه@باللهرسول

م@كان@إدا
العقوبة،عليهتخشىوعمربكرأيىلقولالسةحالف

منلحالفكم@
منلقوللههاحا

ح@ها@ه!.وارأيهلمجردأووضهما،@



وجوب
2ةلس@سوالكتالكلتصا@باا

اللهعبدالناسبعضنازعولما
رضيعمربن

بعضفيعنهماالله

ا@ة؟أوبارواع@رباتيعمأموروننحنهلةاللهعبدلهقالالسنة

رضيحصينبنلحمرانرجلقالولما
حدثناعنهما:الله

عن

رضيغضبالسنة-عنيحدثهموهوالله-كتاب
إنوقال:عنه،الله

السنة
أربع،الظهرأدلعرفأال@ةولولاالله.كتا@تفسيرهي
أ@كام@وصيلوأ@ر@ركعحا@،والمجرثلاث،والمغرب

السنةلهجاءتممالكعير@إلم@الركاة...،
الأحكام.تمصيلص

رصىالصحابةوالائارص
الله

السمةتعطيم@عهم
ووجوب

كتيرةمحالفحهام@والتحذيركاالعمل

ومر
اللهعدأنأيضاذلك

رضيعمرب@
حدثماعهماالله

بعصقال@االلهمساجداللهإماءتمنعوا@الاك@هبقوله
واللهألائه:

قالأقول.وقال.ا،شديدسباوسبهاللهعبدعليهفعص@لممعهن،

لمنعهنواللهوتقول.الله،رسول
أ

اللهعبدرآىولما
رصيالمرنيالمغفلس

أصحا@وهوصعه-الله

اللهرسول
صكاهيحد@،أقارسهبعمر

الخميإنلهوقالذلك،

لكنهوعدؤا،ينكأولاصجذايصيدلاإلهوقال:الخذ@،عن@ىمج@ه

كلمكلاواللهفمال.يحد@دلكلعدرآهثمالعيى،ويفقألسىابكسر

عنيهىضم@اللهرسولأنأخبركأبدا،
الحد@

د.تعوتم

إذأقال.ألهالجلمل،التابعيالسخيانيأيوبع@البيهقيوأخرح



2
وجر@

لسحةلكتدوالاثكلتصماما

دعافقاللسةالرحلحدثت
ملى

@القران،عنوأنحئناهدا،

صال.أنهاعلم

ماتمحدأيالكتا@،علىقاضيةال@ةالله.رحمهالأورأعيوقال

نجي@ت@إلسحانه.اللهقولكما@االكحأ@،تدكر@ألأحكامأوأطلقه،

@@ة(ةيمكروتول@فهتمإفئنزلماللناسفبينآلدنحرإلكوافىناوألردر

معماومئلهلكناباأوتيتإنيألا@ا@ل!.لهتوو@سق(44لنحلاأ

لبعصقالأدهاللهرحمهالشعبيعامرع@أليهقيوأحرح

هلك@إلما@@الاس.
يحنيالآلار@امترك@حنن@ام

الأحادبتلذلك

قالألهالله.رحمهالأورايرأيضاصالحيهقيوأحرحالصحجحة.

تقولأنفإياكحديث،اللهرسولع@طعكإذاأصحالهلعص

لعيره
ملغاكادالله-صصرصولفإدة

ع@
تعالى.الله

ص@الحيههقيوأخرج
ألهاللهرحمهالحوريسعيدسسفيانالحليهللإماما

رإلاما@اطاللهرحمهمالكوقاللانار@ا،لالعلماكلد،العلمإلما@اقال
اد

كلأ-.اللهرسولتبرإلىوأشارالقر@اامداحصك@إلاعليهومردود

كماللهرسولصالحديتجاءإدا@االلهرحمهحخجثةألووقال

لعي@ى@اواأسالرعلى@

@اةاللهرحمهالمتمادعيوقال

يثا@جمدهاللهرسولعنرويتمتى

@ا.فعبقدعقليأنأشهدكم@له،آحدفلمصححا

@أكلا@رسولعنالحديتوجاءقولأقلتإذ@@اللهرحمهأيضاوقال

داخلافه
@ا.الحائطبقوليبواصر



2لسعةلكتابوابايكتصاموجوروا

أحمدالإماموقال
تقلدنيلاداأصحابه:لبعضاللهرحمهحنبلبن

أخذلا@ا.حيثمنوحذالتا@عي،ولامالكاولاتقلد

عنوصحتهالإسنادعركوالقومعجبتالله.رصأيضاوقال

قلخدرطريقولسبحانهواللهسفيان،رأيإلىيدهمود!@اللهرسول

يصيهمأؤفتنةتصيهئم@@@نصعناتذينسيالف@ن
النور.أ@أليزعذاث

قولهبعضردإدالعلهالوك،الفتة:الفتنة؟ماأتدرى@اقالثم.(63

لايقعأدوالسلام،الصلاةعليه
قلمه

@افيهلكالريغصشيء

عنالحيهميوأخرج
محاهد

الحليلالتالعيحرلن
فيقالأسه@

اء095(.ال@أ@رازسولالهالىفرئوهولثرشرعئمفإن@لسحانه.قوله

لسنةاإلىدلراسول:لراإلىدلرواله،اك@إلىدلراالله:إلىدلراقال:

مرمصىمنكانقال:أولاللهرحمهالرهريعناليهقيوأخرج

لجاة.لسنةلالاعتصامايقولود:علماثنا

لنالدينموفقوقال
ليانفيالاظر@ا@اروضةكتالهفياللهرحمهقدأمة

صالنانيلأصلوا@اما@مهيماحكاماأصول
جملا،اللهرسوللسةلأدلة:ا

اللهولأمرصدقه،علىالمعجرةلدلالةثححة@بناللهرسولوقول

منوتحديرهبطاعته،
دالمقصوانتهىلماأمرهمحالفة

أئدي)دنجدولعالى:تولهلفسيرواللهرحمهك@يراسالحالظوتال

(63لنور:اأ@إ*أليؤ@عداثيصيبهتم@ؤدتحةتصحيبهخ@أنح@ء@عنلفونيخا

وسشه،وطريقخه،وممهاجهدسيلهوهوكا@ه،اللهرسولأمرعنأي:

ذلكوافقفماوأعماله،بأقوالهلأعمالوالأقوالافتورنوشريعته،



@-جوب
لسمةبوالكظلاثكلتصاما

كاثئاوفاعلهئلهقاعلىدودمرفهولفهخاوماقل،
كان.من

@امنقال:ألهالله-@هرسولعنوعرهماالصحيحي@وثتكما

م@وليحدردليخمتىأي:ارلمحافهوأمرناعليهليرعملاعمل
خالف

قلوبهمفيأي:@،@تنةتصيجغ)أنا:هزوطاطنالالرسولايعةصسر

يصحيجهم)أؤلدعةأونماقأوكفرمن
فيأي:@و؟إ-ألؤ*عذاث

لحوأوأوحب@حدأولقتلالدليا
دلك.

حدثاالرراقعدحدثاأحمد.الإمامروىكما
ابنهمامعنمعمر

قالمنه،
"

@@خ@:اللهرسولقالقال:هريرةألوحدتنامامدا

ومثلكممثلي

@الدو@وهذهلفراشاجعلحولهاماأضاع@فلمازانااستوقدرجلكمثل

فيها،فيقتحمنويغلبنهيحجزهنوجعلفيها،يقعنالنارفييقعناللائي

@لار،عنهلنمالار،عنبحجزكمأنا@خذومتلكم،مئليفذلكقال:

اق.زلراعبدحديثمنجاهأحرفيها@اوتقتحمونفيفتنلبو

فيالجنة)مفتاحالمسماةرسالتهفياللهرحمهالسيوطيوقال

حديثكونأنأنكرمنأناللهرحمكماعلموا@انصه:مالالسنة(لاحتجاجا

كفرححة،لأصول-افيالمعروفطهثرفعلاأوكادقولأ-@لنبيا

منمعأووالضارى،اليهودمعوحثرالإسلام،دائرةعنوخرح

المقصود.انتهىالكفرقا(.فرقاللصنشاء

فيالعلمأهلمنلعدهمومنوالتابعينالصحابةوالآلارص

النة،تعطيم
ةكثيرنحالفتهامنوالتحذيربها،العملووحو@

والاثاروالأحاديثالآياتمنذكرنافيمايكودأنوأرحوجدا،



وجوب
لسنةلكتا@واباثكلتصاما

لااللهونسألالح@،لطالبومقنعكفاية
لماالتوفيقالمسلميرولحميع

صربهيغايهديناوأنغضبه،أسبابم@والسلامةيرضيه،
اطه

قرب.سميعإنهالمستميم

وأصحالهوعلىآلهمحمدنحياورسولهعدهعلىوسلماللهوصلى

حسانعص!وأتا

***



3
وحى

لسنةسوالكظثكلتصا@باا

الف@ريى

االموضوع

وجو@
لمجرسولهوسةوجلعرألتهبكتا@لاعخصاما

لاإله!لامعنى.

@لمجلااللهرسولبسمةالعملوحوب
أنكرم@وكفر

المحمعلأصولا
الأصلا

لأصلا

لعص
ما

السخةتعطيمورد@
بها....العملووجوب

ا

***



 



ر@لأب@@منتلن@من@@فى-@صر@أفى@

ر-لمحكلرتالرم@عدمحسمهةحمعمعالح@ع@حلاتعر@هل
ته

@الططعلىايعيق.
@الإس@ى.نصحلسمحاعرةه.

د@ص
بلابدلا

أسصليى.ال@را-لم.ال@صالله.
صر

مئالأرلالركىالله.

والصمالركاةثامحرشاددرساكالحجحة.الش@سر.ا،اركلى

المزمنأحنا@.تلطالتالمروصالصلاة.سنلر@تحث.

سسلرطشنرالكر.عيوالهىلرر@اداكمروالمزمفممرحر@

كيةالعلم.طا@مرلة.@ابر@مى@لح@حرال@ح.مىابحع@ر

الرءحر@@لأحار.:محتالتصوس.حكمالثدسطالحر@الى.صلاه

اللهإلى

الر(2)لسعرا

سرحر@رالةليه@طالاعصامرحر@.
ترجدرل@ها@سةلحلا

ر@الرسلى
هرابءرصحاصط.الإصحح@الرسعهالكمر.صملاصا

صدسلهل@اللهدس
سص@ع@الممهالأحرءابحصه.الأححض.@@

مهتوى@الحاسى.الحهاد:دطنمله.رئحر@لعلمالحد.سني

مىلكراح@ا@لحع@:لحلآد.ط@ل@مههف:@سالس@.نعلى

لعرهرا@لحعمانل

علانوالاييللمو،ال@رب@مصسسهمقبي4تو
1رلجصا 1 4 31-

145@ص

2طلاه@رسلص 2وللاكر24 6ح@ة-34 5 4 9 3 2 1

1لمحلاالمم. 3القصيمط@-6 6 @طهلي@3961ا-3لمحثلا6
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