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 لكتاب:ابالتعريف العام 

و ي )كتــاب لالطريقــة احملمديــة والســري  -929ة األمحديــةل مــن  مــفر مؤلمــاا ارمــام الربى كــى
املسـلم مـن العقا ـد وال هـد والعبـادة والسـلوك واألحكـام  مـا يفـم   مجع فيه كلَّ  فا،و جل   (هـ981

ٍ  مـن ااوانـٍ يراـد ا لـى   ذكـر  ألي    عنـدى واملسا ل المقفية، وكان   ف و لّـَ  .فيـه ل احلااـلجانـ
ــاب  ــ هـــاا الكتـ ــة مـــاهٍ  هـــل نيليبـ ــنة وااماعـ ــا يف  السـ ــاأل هـ ــطيَّ  ،اب و بـ ــته بـــني ارووسـ راط فـ

ال الصــبابة والتــابعني ذكــر ات ا واألحاديــمل واملــن ور مــن  قــو ومنفجــه يف ذلــ :  والتمــري ،
علـى  ارجابة  ، و رص على دفع ما يوهم التعارضى ، مع احلو قوال متصوفة الرعيل األول  والعلماء

 شكل.ما يُ 
ــه  َل  ن  ــن التنبيـ ــاعرة يف املســـا ل  املؤلـــفى وحيسـ ــاانا األمـ ــة و حيـ ــة املاحريديـ ــى اريقـ ــار علـ سـ

ق احملقـــ     هــــل الســــنة  ق حممــــد رمحـــة هللا النــــدوي يف التعقيــــٍ عليـــه بتبيــــني اعتقـــاد  العقديـــة، وُوفــــ 
 وهاا من حماسن حتقيقه. بعض املسا ل، وااماعة يف

لتتكــو ن للقــار  مــن ررمــاد واراــ  ، اف الكتــاب علــى  نــه يف الــوعظ و وميكــن  ن يصــنَّ 
 ة مشرقة لرو  الشريعة والدين.خ ل الكتاب اورة حقيقي  

اجتفد فنجاد يف خدمة هـاا  رمحة هللا حافظ حممد انظم الندويحممد  وحمقق ها  الطبعة  
 الكتاب من مر  واختصار وحتشية وختريج وففرسة وما مابه.

 



 أبرز مميزات الكتاب: 
املؤلف ابلكتاب والسنة يف حبيني الوسطية يف كـل ابب ويف  ة اعتناء يظفر للقار  مد    -1

 كل فصل.
يعتــرب الكتــاب مــن  هــم مــا  لــف يف اراــ   واررمــاد والــدعوة للتمســ  ابلكتــاب  -2

ــراض والعلـــل ــه ل مـ ــنةك لك ـــرة فوا ـــد  وحســـن عرلـ ــوحيني  ،والسـ ــاد علـــى الـ ــا ابمعتمـ ومعااتفـ
  ن ما ذهبت  ليه المرق الضالة.واملنفج القومي للسلف الصاحل، وحلسن حقرير بط

حبـــا  نـــا مـــن  معااـــة الكتـــاب للم المـــاا الـــ  انتشـــرا ومـــا نالـــت موجـــودة  َل نمان -3
و هنــم  ،بتســلي  الضــوء  َل مــا كــان عليــه مشــاي  الصــوفية مــن الرعيــل األول ك اــباب الطــرق

ا كــانوا يــدعون  َل امعتصــام ابلكتــاب والســنة واحبــا  ســنن ســيد املرســلني  اــلى هللا عليــه مجيعــا
 بصلة ملنفج السلف. وسلم والصبابة الكرام رلوان هللا عليفم، و ن حبديل ا لف م ميت  

العــوام  هنــا مــن العبــاداا ومــن التقــو  وهــي  بعــض املظــاهر الــ  يعتقــد ح نيــفى يولــ    -4
 .ابط هنيبني  و  ،ليست منفا يف ميء البتة
 حمتوايت الكتاب: 

  بواب ر يسة وهي:جاء الكتاب يف    ة 
 حبا  والوسطية.األول: امالباب 

 الباب ال اين: يف األمور املفمة يف الشريعة احملمدية.
 الباب ال المل: يف  مور يظن  هنا من التقو  والور .

 ثالثة فصول: ألول فتكلم عن الوسطية وضرورة االتباع يف أما يف الباب ا
امعتصـام ابلكتـاب والسـنة، و ن امعتصـام يكـون  ـاين  بـني  وجـوبى  الفصل األولفمـي  

 .على وجوب امعتصام  ما األالني فق ، و ورد األدلةى 
احباعفمــا  ابألاــلني ابلــ  دة عليفمــا ومنافــاة مــا ينــايف امعتصــامى  الفصللل النللايمث  ورد يف 

َل  ا  يف ديــن هللا حعــاَل، كمــا حطــرق رة مــن امبتــدوهــو البدعــة، فــنورد األحاديــمل النبويــة احملــا   
م  نــه بدعــة وهــو لــيأب كــال ك رن بــني  المــرق بــني مــا يُتــوهَّ  وهــو  مــكال قــد يطــر  علــى النــا 



و ن لــه معــو  يــدخل فيــه العــاداا والعبــاداا، ى البدعــة معــو ل ــو ً و ن ملســم   ،العــادة والعبــادة
وهو املعو الـاي يـدخل فيـه العبـاداا وم يـدخل  ،وهو الاي جاء الشر  ابلتباير منه  امرعيً 

 فيه العاداا.
رة، وبعضــفا لــيأب البدعــة يف امعتقــاد و ن بعضــفا مكمــ    كمــا بــني  يف هــاا المصــل خطــورةى 

ة  م  هنــــا منكــــر خطــــور  ها  م الكمــــر، و ن البدعــــة يف العبــــاداا العمليــــة و ن كانــــت  قــــلَّ بعــــدى 
 ول ل.

وبدعــة فهكــه منم، و مــا حــرك  د يف مــيء بــني كونــه ســنةا لمصــل  نــه  ذا حـُـرد   وبــني  يف نمــأب ا
فـاكر  ن فيـه امـتباهاا، حيـمل اـرحوا فـيمن  مـن فعـل البدعـة  م العكـأب  الواجٍ هل هو  مد  

 .واجباا  نه يمعلهو حردد يف ميء بني كونه بدعة 
ــرعية ابرلـــافة  َل وردً  ــة الشـ ــن األدلـ ــا  مـ ــا  والقيـ ــو  ن ارمجـ ــرد وهـ ــد يـ ــكال قـ ــى  مـ ا علـ

ظفران للبكم م م بتان  هنما مُ بنيَّ   -ارمجا  والقيا   : ي-ان بدعة  الكتاب والسنة وم يعدَّ 
 و نه م بد هلما من سند من الكتاب والسنة  و من  حدمها.، له

ــنى  ــبق مـ ــى مـــا سـ ــاءا علـ ــني  بنـ ــر  ملـــا يدَّ  مث بـ ــربة يف الشـ ــو   املقـــرراا  ن م عـ ــه املتصـ فة مـــن عيـ
ــيان املكــــرو  واحملــــرم، و ن كــــل هــــا   امنكشــــافاا والكرامــــاا ورييــــة األنبيــــاء يف حربيــــرهم ل شــ

 امدعاءاا  حلاد ول ل.
  كفة العصـر رقـوال سـادة املتصـوفة مـن الرعيـل األولمتصـو    نه من ل ل  قوال  وعضد ما بيَّ 

النـــون املصـــري وبشـــر احلـــايف  و يب ســـليمان الـــداراين وذيري والبســـطامي كنم ـــال اانيـــد والســـ  
ويبنون علومفم الباانة على السـرية احملمديـة وامللـة  ،وكيف  هنم كلفم يعظمون الشريعةى   ،وا ران

 لكتاب والسنة.احلنيمية وهي ا
ا فصلللللاًل وعقــــد  ــطية وامحبـــــا  اثلنلللللً ، وســـــرد ات ا بــــني  فيــــه امقتصــــاد يف العمــــلو  ،للوســ

علـى امقتصـاد  و ن الشـر  حيـمل   ،على رفع املشقة واحلرج عن ها  األمة  واألحاديمل ال  حدل  
 يف العمل وحرك التشدد والتعسري على النمأب.

و جــاب عمــا قــد يــرد علــى  ذهــان الــبعض مــن حعــارض بــني الــوحي وبــني مــا نقــل  لينــا مــن 
 مدة اجتفاد السلف يف العباداا مبا يلي:



 املعتمد هو ما  بت يف الكتاب والسنة. ن  -1
ن  غلبفـــا بـــدون ك  ذ  وحمتـــي  مـــا نُقـــل  لينـــا مـــن  خبـــار الســـلف حيتـــاج  َل  ـــمل ن  -2
 سند.
 ن املنع عـن التشـديد حُيمـل علـى مـا كـان فيـه  هـ ك للـنمأب، وحضـييع حلقـوق ال ـري،   -3

 وحرك العبادة  و حرك املداومة عليفا.
 :الباب الناي: يف األمور املهمة يف الشريعة احملمدية

 وجعل احلديمل عن هاا الباب يف    ة فصول:
 طبيقه ملاهٍ  هل السنة وااماعة.وح ،حصبيح امعتقاديف  الفصل األول:

حكلم يف هاا المصل عن  هم املولوعاا يف معتقد  هل السنة وااماعة كااا هللا حعاَل 
و نــه متصــف بصــماا الكمــال، ومنــ   عــن اــماا الــنقم، و ن القــر ن كــ م هللا غــري  لــوق، 

عبـاد واختيـارهم، وعـن عـدل هللا يف ال ـواب م عن ريية هللا حعاَل يف اتخـرة، وعـن  فعـال الوحكلَّ 
والعقــاب، وعــن األجــل والــرنق وحيــاة الــربني و حــدا  القيامــة، وعــن ارســراء واملعــراج و مــراط 

 الساعة، وعن كبا ر الانوب وا ا رها.
ــيفم ــة الصـــــبابة رلـــــوان هللا علـــ ــا   ،مث بـــــني  يف نمـــــأب المصـــــل مكانـــ ــلم ا ـــ وموقـــــف املســـ

 َل غريهـا  ة والطفـارة...جملتمع املسلم، وبعض  حكام الصـ قيام اارمامة ل  خ فاهتم، ولرورةى 
 مــن مــا حصــل فيفــا د النــا ، فتطــرق لكــل  عاا املفمــة الــ  حتتــاج  َل حصــبيح عنــو مــن املولــ

بتــدا  و المـــة ملـــنفج  هــل الســـنة وااماعـــة، وحــمل علـــى حتصـــيل اليقــني مبـــاهٍ  هـــل الســـنة ا
التضــر   َل هللا حــت م حــ ل القــدم  لــ ل مضــل  و وااماعــة وارذعــان بــه، والتــيقظ والتنبــه و 

 بتشكي  مشك .
 يف العلوم املقصودة ل ريها. اي:الفصل الن

 وذكر يف هاا المصل  ن العلوم ال  يتعلمفا النا     ة  نوا : 
كالصــ ة   كعلــم احلــال :اــنمان: فــروض العيــان وعــر   رهنــاعلــوم مــنمور  ــا، وهــي  -1

مـــا  :خل، وفــروض الكمايــة وعــر   رهنــا.  ..والصــوم وال كــاة واحلــج والبيــع واملعــام ا واحلــر 



 خل.  التمسري واحلديمل واأُلُاولىني...كالمقه وعلم   كحعلق  ال غري 
علــوم منفــي عنفــا، وعرففــا رهنــا مــا ناد عــن احلاجــة مــن علــم الكــ م وعلــم النجــوم،  -2

 النفي عنفا، وحكلم عن حرمة ارهلياا والطبيعياا ما خالف منفمـا و ورد ك م  هل العلم يف
 الشر ، وعن حرمة علم السبر، وبني موقمه من احليلة يف املناظرة املؤدية للعنت.

ونوافلفــــا وســــننفا ومكروهاهتــــا،   ليفــــا، وهــــي معرفــــة فضــــا ل األعمــــال علــــوم منــــدوب  -3
ــد القـــا م  ـــا،  ــة فيمـــا وجـ ــة فـــروض الكمايـ ــني والكمايـــة ومعرفـ ــروض العـ ــل يف فـ ــق والتوغـ والتعمـ

 فما.هووجو 
وخــتم المصــل  يــراد ات ا واألحاديــمل و قــوال المقفــاء الدالــة علــى فضــل العلــم واحلــمل 

له، وبــني  املقصــود مــن اــبة النيــة و هنــا مــا  ُريــد بــه وجــه هللا والــدار اتخــرة، وبــني  يصــحتعلــى 
 بعض حرهاا اافلة املتصوفة.

 التقو . يف الث:الفصل الن
 وحكلم عن التقو  من    ة جوانٍ: 

ــن  -1 ــا مـ ــه مـ ــل التقـــو ، و نـ ــى فضـ ــة علـ ــو : و ورد ات ا واألحاديـــمل الدالـ ــيلة التقـ فضـ
 .بني   ن العقل دل على فضلفاكما خصلة  ك ر ذكراا يف القر ن من التقو ،  

الصيانة، و ما مرعاا بني   هنا يف الل ة منخوذة من الوقاية وهو فرط يف حمسري التقو :    -2
ة وامجتنــاب عــن كــل مضــر يف الصــيان، فنمــا العــام ففــو: او خــر خااًــ  افبــني   ن هلــا معــو عامًــ 

، ورجـح  نـه حسـتبق بـه العقوبـة مـن فعـل  و حـرك ايانة النمأب عمااتخرة، و ما ا اص ففو:  
ــ ا ر والكبـــا ر والشـــبفاا، و ن هـــاا م يكـــون متَّ  ا  م  ذا اجتنـــٍ الصـ ــا يـــقيـــا دل عليـــه املعـــو مـ

  يف الشرعي.من فرط الصيانة، و ن املعو الل وي مرعي   الل وي
، م ابجتنـــاب املنكـــراا واملنفـــي عنـــهيف جماريفـــا: بـــني   ن التقـــو  م ميكـــن حتصـــيلفا   -3

 .وارحيان ابملعروفاا واملنمور به
ــون  صواـــا  ــر  مـــا  ن يكـ ــني  ن املنكـ ــٍ  اوبـ ــني  و م، فـــاألول يف ال الـ ــو معـ مثانيـــة: بعضـ

بـــد مـــن حمـــظ كـــل هـــا   قلـــٍ، و ذن، وعـــني، ولســـان، ويـــد، وبطـــن، وفـــرج، ورجـــل، و نـــه م



 األعضاء لين رط يف سل  املتقني.
 وحناول ابحلديمل عن التقو  كل عضو من األعضاء:

وهــو العضــو األهــم يف ارنســان، و اــ حه بت ليتــه مــن الصــماا املامومــة  ،: القللل أواًل 
 وحتليته ابلصماا املمدوحة، وقسم حدي ه عن  ا حه  َل قسمني:

واريقــــة  نالــــة األول ، ق وبيــــان منشــــمه وحقســــيمه  َل مــــاموم و ــــدو لُــــ يف حمســــري ا ُ  -1
 . يضاا وحقويته  مجاما ، وحتصيل ال اين و بقا ه، وحمظ ابته وع جه  مجاما 

ر عنفــا األفعــال النمســانية بســفولة مــن غــري رييــة، وميكــن لا لــقل و نــه ملكــة حصــدُ فبــنيَّ 
 ح يري ، ومنشؤ  قو  النمأب ال   : 

ق-النطـــــق: وهـــــو قـــــوة  دراك، فاعتدالـــــه احلكمـــــة، و فرااـــــه: ااربـــــ ة  (   ٍ  ا ـــــ   وهـــــي ُخلـــــُ
 ، وحمريطه: الب دة.-ا بيمل
ا للمنـــافر، واعتدالـــه: الشـــجاعة، و فرااـــه: التفـــو   (ب  ر، ال ضـــٍ: وهـــو حركـــة للـــنمأب دفعـــا

 وحمريطه: اانب.
ا للم الشـــــ (ج رى  ة، و فراافـــــا: الشـــــَّ فاعتـــــداهلا: العمـــــَّ م،  ـــــ  فوة: وهـــــي حركـــــة للـــــنمأب البـــــا

 والمجور، وحمريطفا: ا مود.
والشفوة ابلشجاعة،  هو ذملال    قو  حيصل بقفر ال ضٍ  يف ها  امعتدالى   وبني   نَّ 

 منشن الرذا ل واألخ ق املامومة. -الشجاعة والعمة-ابلعمة، و ن ما عدامها 
عــ ج األخــ ق املامومــة، مث ســرد األدلــة مــن الكتــاب والســنة علــى ذم ســوء  مث بــني اــرقى 

وحتليتـه ابلمضـا ل هـو حقيقـة  وبـني   ن ختليـة القلـٍ عـن الرذا ـلا لق، ومناقٍ حسـن ا لـق، 
 التصو .

 :فا حمصي ا األخ ق الاميمة وحمسريها وغوا لفا وع ج -2
ا، و وردهـا كل  فوجـدها  ،ع األخ ق الاميمـةوبني   نه قام بتتب   فـا حمسـرياا بل ـت السـتني ُخلقـا

هــا  األخــ ق الاميمــة مــن  ل، وكــل  ق بشــكل ممصــَّ خلُــ  وحبيينــاا حلقيقتفــا، وواــف عــ ج كــل  
كمر، بدعة، ر ء، كـرب، عجـٍ،   :، وهياتفاا  مجاما  ، مث ذكر مجيعى فاو مرالالقلوب  فاا  



لىمة، للقضاء، ج  ،  من، أي ، حٍ الظَّ   كمران النعمة، س   حسد، خبل،  سرا ، جفل،
ٍ  بُ ــض الصــاحلني، حعليــق القلــٍ رســباب   ، حــٍ املــد ، احبــا  اهلــو ، ااــا ، خــو  ذم    ، حــ

ل، حقــد، تاحــة، عــداوة، جــنب، هتــور، غــدر، خيانــة، ُخلــف حقليــد، اــول األمــل، امــع، حــال  
عجلــة، حســويف  ه، بطالــة،الوعـد، ســوء الظــن، الطـرية، حــٍ املــال، حـٍ الــدنيا، حــرص، سـم

خـو  فيـه، غـ ، فتنـة، مداهنـة،  نـأب مب لـوق،   ،، وقاحـة، حـ ن يف  مـر الـدنياةعمل، فظاظ
 ارار على املعااي.نماق، جرب ة، غباوة، مر ، مخود،  خمة، عناد، مترد، الف، 

من ا لق احلميد، مث  حبعفا جبملة من األخ ق الـ     وعند ذكر كل خلق ذميم ذكر لدَّ 
 وهي: خلقاا، عدد األخ ق احلميدة مثانية وسبعنيعاا حت وال حدخل لمناا وحب

ــان، ا ــة،  خـــ ص،  عت ميـ ــنة وااماعـ ــل السـ ــاد  هـ ــيبة، قـ ــة، نصـ ــر منـ ــع، ذكـ ــان، حوالـ حسـ
ة، حكمــة، مــكر، رلــاء، وَّ تُـــ حصــو ، غــرية، غبطــة يف عمــل اتخــرة، ســ اء،  ي ــار، مــروءة، فُـ 

هللا، حـٍ يف هللا، حوكـل، حـٍ مخـول، ارب، خو  من هللا حعاَل، ح ن لـه، رجـاء، ب ـض يف 
اســتواء ذم ومــد ، جماهــدة، حتقيــق، قصــر  مــل، ذكــر املــوا، حمــويض، حســليم، متلــق يف الــٍ 
العلــم، ســ مة الصــدر عــن حقــد، مــجاعة، حلــم، رفــق،  انة، وفــاء عفــد،   ــان وعــد، حســن 

اـ بة يف ظن، نهد، قناعة، رمد، سعي،  انبـة، مبـادرة يف عمـل اتخـرة، رقـة، مـمق، حيـاء، 
 مر الدين،  نأب ابهلل، موق  ليه، حمبة هللا، وقار، ذكاء، عمة، استقامة،  دب، فراسة، حمكر، 
ادق، مرابطة، مشاراة، مراقبة، حماسبة، معاحبة، معاقبـة، كظـم غـيظ، عمـو، نيـة،  رادة اـول 

 احلياة للعبادة، حوبة، خشو ، يقني، عبودية، حرية،  رادة.
لمضــــا ل وبــــني   هنــــا  ربعــــة،    ــــة منفــــا ممــــردة وهــــي: احلكمــــة يف  اــــول ا مث  ورد فصــــ ا 

ــنيَّ  ،والشـــجاعة ــة، وبـ ــي: العدالـ ــة وهـ ــا  ال   ـ ــن هـ ــة مـ ــة مركبـ ــة، والرابعـ ــا  والعمـ ــل هـ ــعٍ كـ  مـ
 األاول األربعة.

ا: اللنللا  والــ  هلــا ع قــة ابللســان،  بــد  ابلصــنف ال ــاين مــن املــنموراا واجملتنبــاا ف ،اثنيللً
 وقسم احلديمل عنه  َل قسمني:

 : فنورد األدلة على ذل  من الكتاب والسنة.يف وجوب حمظه وعظم جرمه  مجاما  -1
 : وبني  ن  فاحه  ما يف السكوا  و يف الك م.يف  فاا اللسان حمصي ا  -2



 وحكلم عن  فاا الك م يف ستة مباحمل:
ا مــع بيــان حكــم كــل نياألاــل فيــه احلظــر، وعــدها ســت الــاي املببــمل األول: الكــ م  نوعــا

 نو .
املببمل ال اين: فيما األاـل فيـه ارذن مـن العـاداا الـ  م يتعلـق  ـا نظـام املعـا ، وبـني  
ــعر، والســـــجع  ، هنــــا ســــتة  نــــوا ، و ورد األدلــــة علــــى كـــــل نــــو ، وهــــي: املــــ ا ، واملــــد ، والشــ

 لك م.فضول او الك م فيما م يعين، و والمصاحة، 
ــي  ــام، وهــ ــا النظــ ــاداا الــــ  يتعلــــق  ــ ــن العــ ــه ارذن مــ ــا األاــــل فيــ املببــــمل ال الــــمل: فيمــ
املعام ا كالبيع وارجارة واملضاربة والـرهن وووهـا، وبـني   هنـا مباحـاا  م  ن الشـر  لـبطفا 

ا، فيــنمث بشــروط و ركــان عــٍ رعايتفــا عنــد املبامــرة، و م يصــري اباــ ا  ا،  و مكروهــا ،  و فاســدا
  و يسيء فتكون  فة اللسان. ،احبها

املببــــمل الرابــــع: فيمــــا األاــــل فيــــه ارذن مــــن العبــــاداا املتعديــــة، م ــــل التعلــــيم والتــــاكري 
بــد مــن معرفتفــا ورعايتفــا  وارمامــة والتــنذين، وبــني   ن لصــبتفا واســتببا ا ووجو ــا مــرا   م

 ملبامرها.
 لقاارة، كالت وة والاكر والدعاء.املببمل ا امأب: فيما األال فيه ارذن من العباداا ا

املببــمل الســاد : يف  فــاا اللســان مــن حيــمل الســكوا، كــهك حعلــم القــر ن، والتشــفد، 
ند القدرة وعـدم والقنوا، وووها  ا عٍ  و يسن، وحرك األمر ابملعرو  والنفي عن املنكر ع

 لسان.وعد د اوراا  خر  من السكوا الاي يعد من  فاا ال ...الضرر وظن التن ر
ا: يف افللات األ   ألذن، وســرد جمموعــة مــن اــور الصــنف ال الــمل مــا لــه ع قــة اب، اثلنللً

 ألذن ردلتفا. فاا ا
بـني   ن فوهاا الصنف الرابع من اتفاا هو مـا لـه ع قـة ابلعـني، ، رابًعا: يف افات العني

وبــني   ن  عظــم غــض البصــر  ــا جــاء األمــر بــه يف الكتــاب والســنة، وســرد األدلــة علــى ذلــ ، 
ا، وذكر ما يست و من ذلـ ، وي بقـى عـدم النظـر  َل عـوراا  فاهتا النظر  َل عورة  نسان قصدا

. املست ننيى    دابا



مث ذكر األعاار التسعة ال  عون فيفا النظر و ن خا  الشفوة ولكن م يقصـدها، وهـا  
 األعاار هي:

 حتمل الشفادة كما يف ال ان. - 
 الشفادة. داء  -ب 
 حكم القالي. -ج
 الومدة للقابلة. -د
 البكارة يف العنة والرد يف العيٍ. -هـ
 ا تان وا مض. -و
 املداواة، ومنفا: امحتقان للمرض واهل ال، م ااما . -ن
  رادة النكا . - 
 دة الشراء.ا ر  -ط

وااـر  لنمسـه  و غـري  ، ومنفـا: القتـل اليـدعد د اوراا من  فـاا ،  خامًنا: يف افات اليد
ة ولـرب الوجـه لـى  ـ  مُ ، كما بني ما عون وما م عون قتله من احليـواانا، ومـن اـورها ال  ب  حق  

  خل. ..والضرب ب ري حق، واألخا ابلباال.
دخال احلـرام لعينـه  و ل ـري  :  م ل ، اوراا من  فاا البطننيَّ ب،  سادًسا: يف افات البطن

ميلكه ملكاا خبي ـاا ابلعقـد الماسـد، واألكـل فـوق الشـبع، ومـا يضـر البـدن، وما يقرب منه، وما  
 و كل ما فيه  أب  َل غريها من الصور.

وبني   نه ينب ي احلرص على اجتنـاب مـا يـاهٍ بصـبة ااسـم، ومـا يسـبٍ قسـوة القلـٍ 
مث  عم.مث  ورد عدداا من األحاديمل ال  حدل على ذم الشبع وك ـرة األكـل والتـن  وفتنة األعضاء.

 ذكر مجلة من  داب األكل والشرب.
بني   هنـا الـ و واللوااـة و حيـان البفيمـة واحلـا ض والنمسـاء، وبـني ،  سابًعا: يف افات الفرج

، وذكــر مجلـة مـن  داب قضــاء احلاجـة، ويـورد فيمــا سـبق األدلـة علــى  ن يف امسـتمناء حمصـي ا 



 حرمتفا.
 َل جمـالأب املعصـية  مـا لمعلفـا  و النظـر  ليفـا، بني   هنـا الـاهاب ، جلاثمًنا: يف افات الر   

 و مـا  ،كاملشـي علـى املقـابر  كمشي فيـه  حلـاق لـرر  و هـ ك  و ظلـم  و  سـاءة  و حلق  ا كل  
 كدخول احلا ض املسجد، وعد  اوراا  خر .  كفيه انتفاك للبرماا 

ا، ك ــرية جــدً وبــني   ن اــورها  ، اتسللًعا: يف افللات بللد  ةللع وتصللة بعذللو معللني ممللا    للر
و ورد مــا جــاء عــن الســلف يف ذم الــرقم، و حبعفــا بــام مــا يمعلــه الصــوفية مــن  ،ومنفــا الــرقم

ــاجد. ــرقم يف املسـ ــكن امل صـــوب،  الـ ــرم، والســـكو يف السـ ــبأب احملـ ــورة، ولـ ــا: كشـــف العـ ومنفـ
 وسرد األدلة على حترميفا عند كل  فة.  خل. ...وعقوق الوالدين

ى  ختمفـا ةم املمصـل يف المصـول ال   ـالكـ  بعـد  ن انتفـى مـن خالصللة القللول: علــى  ه   ـ     
ل وم ها  ال    وهي: حصبيح امعتقاد، وعلم احلال، والتقو ، و ن فيفا النجاة من عااب 

 هللا حعاَل.
 مث ختم هاا الباب  يراد بعض ما جاء عن السلف يف اهتمامفم  قوق العباد والبفا م.

 :أهنا من التقوى والورع  ن  ظ  أمور ي  الباب النالث واألخع: يف 
ومعـدودة مـن الوسوسـة  ، ت بعـد الصـدر األولوهـي  عظـم بـد  حـدى  ،ويضم    ة فصول

 والور  البارد.
 .يف الدقة يف  مر الطفارة والنجاسة الفصل األول:

ٍ   بــني   املــاء، وجمــاونة احلــد يف عــدد ال ســل والعصــر يف   ن مــراد  ابلدقــة هنــا هــو: ك ــرة اــ
ا، وامحـهان عـن  افارة األحدا  واألخبا ، وغسل األمياء الطـاهرة، وعـد  املـاء الطـاهر  سـا
استعماله و اابته مبجرد الـوهم، وحـرك بعـض املفمـاا الدينيـة بسـبٍ اممـت ال  ـا، كـالت وة، 

كتـنخري الصـ ة  َل   ك، وفعل بعض املكروهاا والاكر، والمكر، والتاكريك بل ااماعة والص ة
وقــت املكــرو ، وحعيــني  انء للولــوء م يتولــن مــن  انء غــري  وم غــري  منــه، وســجادة م يصــلي 
علــى غريهــا، وم غــري  عليفــا، والســؤال عــن افــارة املــاء وارانء واملكــان والبســاط واللبــا  بــ  

  مارة ظاهرة على  استفا، ووو ذل .



 يف كل ما سبق  َل  ربعة  قسام:وقس م ك مه 
القســم األول: يف كــون الدقــة يف  مــر الطفــارة والتمتــي  والتعمــق فيــه بدعــة، واســتدل علــى 

 بدعيتفا بصنمني من األدلة:
الصـــنف األول: مـــا ورد عـــن النـــ  اـــلى هللا عليـــه وســـلم وخـــري القـــرون، و ورد األحاديـــمل 

 و قوال خري القرون الدالة على منعفا.
الصنف ال اين: ما ورد عن   مة احلنمية رمحفم هللا، فنقل عنفم مـا يـدل علـى بدعيـة الدقـة 

 يف  مر الطفارة والتمتي  والتعمق فيه.
 .القسم ال اين: يف ذم الوسوسة و فاهتا

 ورد يف هــاا القســم األحاديـــمل واتلر الدالــة علـــى ذم الوسوســة، وذكــر مجلـــة مــن  فـــاا 
 ا فضــايهو وســ ريته منــه، وحــرك األمــر، وارســرا  يف املــاء،  الوسوســة وهــي: لــب  الشــيطان

 َل ارخــ ل رمــر الصــ ة، و ديتفــا  َل  مــور حمد ــة مكروهــة، وســوء الظــن ابملســلمني بعــدم 
 التوقي عن النجاساا، والتكرب على النا  وارعجاب بنمسه.

 .القسم ال المل: يف ع ج الوسوسة
خيا  عليه منفا ابمسـتعداد الطبيعـي،  و مبقارنـة  اـباب نفا ملن موبني  ن ارق التوقي  

ا وحقــو ، و ن ع جفــا ابلعلــم ألفاهتــا والعمــل ابألقــوال الــ  فيفــا  الوسوســة وحومهفــا خــرياا وورعــا
 رخصة وسعة يف الطفارة و ن كانت مرجوحة  َل  ن ح ول الوسوسة.
القــول الصــبيح والقاعــدة القسـم الرابــع: يف اخــت   العلمــاء يف  مــر الطفـارة والنجاســة، و 

 .الكلية فيه عند احلنمية
بعـد  ن  ورد مــااهٍ العلمــاء يف املــاء والــرو  والبــول مــن حيــمل الطفــارة والنجاســة، بــدءاا 

مث بــني القاعــدة الكليــة يف هــا  املســنلة وهــي:  ن ، املالكيــة مث الشــافعية مث احلنميــةابلظاهريــة مث 
ما  ورد يف هاا الباب من  بني   نول ابلش  والظن، ، واليقني م ي  األال يف األمياء الطفارة

 كلفا مبنية على هاا األال.مسا ل  
يف التور  والتوقي من اعام  هل الوظـا ف مـن األوقـا   و بيـت املـال مـع   الفصل الناي:



  .اخت ط اافلة والعوام و كل اعامفم
 ذا -جــارة وووهــا ن الكســٍ ابلبيــع واروبــني   ن هــاا انمــجل مــن اافــل والــر ء، فكمــا  

ح ل ايٍ، كال  الوقف  ذا اح وروعيـت فيـه مـرا   الواقـف   -روعي فيفا مرا   الشر 
 ذا  ا بيــت املــال ملــن كــان مصــر  فاا لــهك  ذ الصــبابة وقمــوا و كلــوا منــه، وكــافــ  مــبفة فيــه  اــ ا 
  خا  بقدر الكماية.

ال مـان م ميكـن األخـا بـه، بـل وم وبني   ن الور  من الشبفاا يف احلـ ل واحلـرام يف هـاا 
ابألحــوط يف التقــو ، و ن هــاا هــو اختيــار المقيــه  بــو الليــمل رمحــه هللا، وبــني  ســبٍ كــون هــاا 

 التور  غري  كن يف هاا ال من يف  ربعة  مور:
األول: غلبة اافل على التجار والصنا  واألجراء والشركاء يف األاـل وال لـة، فـ  يراعـون 

 معام هتم، فتبطل  و حمسد، فيكون مكسو م حراماا  و خبي اا. مرا   الشر  يف
 ال اين: غلبة الظلم من ال صٍ والسرقة وا يانة والت وير وووها.

ــا  ـــا خيـــرج مـــن  ــام املعـــا  ابلنقـــود واحلبـــوب ووومهـ ال الـــمل والرابـــع:  ن قـــوام البـــدن وانتظـ
وقــد اــ روها حــت م يبلــ   ربعــة األرض، وال الــٍ املســتعمل يف العقــود واملعــام ا الــدراهم، 

 منفا ونن درهم واحد مرعي.
اك  ذ  اـــبا ا يتصــرفون فيفـــا حصـــر  كمــا ذكـــر  ن  مــر األرالـــي يف نمانــه مشـــو  جــدً 

 امل ك.
وختم المصل بتنكيد  علـى  نـه  ـا م مـ  فيـه  ن مـا م يـدرك كلـه م يـهك كلـهك فـاألوَل 

 مــارة ظـــاهرة للبرمــة، و ـــن لــه مـــفرة  مـــة واألحــوط امحـــهان عــن بعـــض الشــبفاا  ـــا فيفـــا 
  و ووها. ابلظلم  و ال صٍ  و السرقة  و ا يانة  و الت وير

 .يف  مور مبتدعة ابالة  كٍ النا  عليفا على ظن  هنا قربة مقصودة الفصل النالث:
 وهي:  ،ا، واقتصر على ذكر  عظمفا ن ها  األمور املبتدعة ك رية جدً وبني  

ي نوافـل،  و ألن لقـراءة القـر ن الكـرمي،  و ألن يصـل    -سـيما النقـود  م-  وقف األوقا   -
ويعطي  وا ا لـرو  الواقـف  و  ،ل،  و يصلي على الن  الى هللا عليه وسلمح  و ألن يفل  يسب  



 لرو  من  راد .
الواـية ابختـاذ الطعــام والضـيافة يــوم موحـه  و بعـد ،  و  عطــاء دراهـم معــدودة ملـن يتلــو  -

ل لــه،  و رن يبيــت عنــد قــرب  رجــل  ربعــني ليلــة  و  ك ــر  و القــر ن لروحــه  و يســبح لــه  و يفلــ  
 قل،  و رن يبين على قرب  بناءا، وكل ها  بد  ومنكراا، والوقف والواية ابا ن، واملنخوذ 

 منفما حرام لآلخا، وهو عاص ابلت وة والاكر ألجل الدنيا.
 وعلى  له واببه  مجعني. والى هللا وسلم على نبينا حممد،


