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 ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿

، وكًتغػره، وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػًـو إنَّ احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف

ـْ شقئوت أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال ُمِضؾَّ فف، وَمـ ُيضؾؾ ؾال هودي فف،  وِم

وأصفد أنَّ حمؿدًا ظٌده ورشقفف ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف، وأصفد أن 

 . 

و بعد  :أمَّ

ًَ اللُتِب، ّالِبسُّ بأصخابَا: ِٗ ِم ُ٘ االستفاد  * ِىعن
َؼف فالشتػودِة ِمـ ـُتِى أهؾ  ٌِْدِه ادُمِمـ أن ُيقؾِّ ؾننَّ ِمـ كعؿِي اهلل تعوػ ظذ ظ

ـَ افػقائد افعؾؿ ادػقدة، ؿرا ءًة، وحػظًو، ودراشًي، وتدريًًو، وهذا مع مو ؾقف ِم

ًا بلصحوهبو.  ُيعتَز ِخْدَمًي فُؽُتِى افعؾامء، وبِرَّ

ـَ ادُطَّ   ادػقدُ  وافتعؾقُؼ  فو افتقوقُح ظؾقؾِِعَغ إووؾًي إػ ذفَِؽ إذا َحَصؾ ِم

هلو، وإخراجفو فؾـَّوس بصقرٍة حًـٍي، ؾننَّ هذا ِمـ  وافتـؼقُح  ظؾقفو، وافتَّحؼقُؼ 

 أظظؿ افِزِّ واخِلدَمِي ٕصحوهِبو.
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ـَ اخِلدمِي وافِزِّ   فقـتػمو يًتحؼ أن يُ  إؾرادُ  :ـام أنَّ ِم
ٍ
ع افـوس ػرد مـفو ذم جزء

ذفَِؽ افعومل مٌثقثًو بطريؼٍي وُأخرى ِمـ مـظقر ذفَِؽ افؽتوب ادػقد بف، ؾقصر ظؾُؿ 

 افذي أفَّػف.

ُتػرد ادًوئؾ ادتعؾؼي بوفتعريػوت وادًوئؾ ادتعؾؼي بوفتؼًقامت،  نْ لَ ـَ 

وادًوئؾ ادجؿع ظؾقفو، وافسجقحوت افتل َخَرَج هبو، وافػقائد افـودرة، 

راف، وكحق ذفَِؽ ِِمَّو ي
عقد ظذ ادمفِّػ بـؼ ِظؾِؿِف، وظذ افؼورئ وافـُّؽً افظِ

 بوٓشتػودة.

ي حيتوجفو افؼورئ ُثؿَّ إكَّف ؿد ُيؽثِ  ـَ افؽالم ادػقد ذم مًوئؾ مفؿَّ ُر افعومل ِم

 مًتؼٍؾ.
ٍ
 خصقصًو ضالب افعؾؿ إػ َحدِّ يصؾح أن ُيػرَد ذم جزء

 * اجَلنُع ِمً مقاصد التألٔف:
فقػ: وهق أن خيتك ـتوبًو ٕحِد افعؾامء وهذا ُيعتز مؼصدًا ِمـ مؼوصد افتل

بام حتصؾ مـف افػوئدة، وُيعقد ؾقف افـػع أـثر، أو يًتخرج مو حُيتوج إفقف ذم بوبف، 

: ـلن يًتخرج اإلْجوظوت افتل يـصُّ ظؾقفو افعومل ذم 
ٍ
ؾقجؿعف وجيعؾف ذم جزء

ر ظوملٍ ُيؽثَ إذا ـوكً ِمـ  -أظـل–فؾطوفى، ٓ شقام ـتوبف، فتؽقَن افػوئدة ؿريٌي 

َـّ يـصُّ ظذ اإلْجوظوت ـثرًا ويًتـِ   .افـوس إػ ـالمفد ظـف افـؼؾ، أو ـون ِِم

  وفقس ادؼصقد ْجع يشء ـقػ ـون، : ؿول اإلموم ابـ اجلقزي

ؼف فؽشػفو، ظؾقفو مـ صوء مـ ظٌوده، ويقؾِّ  ظزَّ وجؾَّ  اهللُ عُ ؾِ طْ يُ  وإكام هل أهار
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 هذا هق افتصـقػ ادػقد شتت، أو يرشح ما أمهل،فقجؿع ما فرق، أو يرتب ما 

 . (8) ا.هـ

  مل بام صـقػافتَّ  مـ اظتـوؤه يؽقن أن يـٌغل: وؿول اإلموم افـقوي 

 مجقع يف ػهمصـ   عني غـيُ  فمصـ   كهـا يؽون ٓ أن هبذا وادراد .أكثر إلقه يسبق

، هبا حيتػل زيادات يزيد ما جـسه من فصـ  فؾقُ  :بعضفو ظـ أؽـك ننؾ: أسالقبه

 .(2)ا.هـ  سالقبإ من فاته ما ضم   مع

  إكام فؾؿجتفديـ ذم تصوكقػفؿ أمران:وؿول اإلموم افًققضل : 

ٌٍ أو ؿرآن. ـْ حدي  اشتـٌوط مًلفٍي مل ُيًٌؼقا إػ اشتـٌوضفو ِم

ٌٍ ظذ مًلفي شوبؼي ؿد يطؾؼفو افـؽران ا.هـ   . (4)واشتدٓل بآيٍي أو حدي

  ـُ خؾدون إن افـوس حكوا مؼوصد افتلفقػ : وؿول افعالمي اب

 :افتل يـٌغل اظتامدهو وإفغوء مو شقاهو، ؾعدوهو شٌعي

وتتٌع مًوئؾف، أو ، وتؼًقؿ أبقابف وؾصقفف ،ظفقاشتـٌوط افعؾؿ بؿقو :أوهلو

اشتـٌوط مًوئؾ ومٌوحٌ تعرض فؾعومل ادحؼؼ وحيرص ظذ إيصوفف بغره، 

ؾققدع ذفؽ بوفؽتوب ذم ادصحػ، فعؾ ادتلخر يظفر ظذ تؾؽ فتعؿ ادـػعي بف 

ؿ افشوؾعل أوًٓ ذم إدفي افؼظقي افػوئدة، ـام وؿع ذم إصقل ذم افػؼف. تؽؾَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.288-282)ص: "صقد اخلوضر"اكظر:  (8)

 (.8/42) "ادجؿقع رشح ادفذب"اكظر:  (2)

 (.38)ص: "افػورق بغ ادصـػ وافًورق"اكظر:  (4)
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صفو، ثؿ جوء احلـػقي ؾوشتـٌطقا مًوئؾ افؼقوس واشتقظٌقهو، افؾػظقي وخلَّ 

 واكتػع بذفؽ مـ بعدهؿ إػ أن.

ظذ إؾفوم  وفغ وتآفقػفؿ ؾقجدهو مًتغؾؼيً وثوكقفو: أن يؼػ ظذ ـالم إ

ويػتح اهلل فف ذم ؾفؿفو ؾقحرص ظذ إبوكي ذفؽ فغره ِمـ ظًوه يًتغؾؼ ظؾقف، 

فتصؾ افػوئدة دًتحؼفو. وهذه ضريؼي افٌقون فؽتى ادعؼقل وادـؼقل، وهق 

 ؾصؾ رشيػ.

صتفر ذم ـالم ادتؼدمغ ِمـ ا لٍ خط وأوثوفثفو: أن يعثر ادتلخر ظذ ؽؾط 

ؾضؾف وبعد ذم اإلؾودة صقتف، ويًتقثؼ ذم ذفؽ بوفزهون افقاوح افذي ٓ 

مدخؾ فؾشؽ ؾقف، ؾقحرص ظذ إيصول ذفؽ دـ بعده، إذ ؿد تعذر حمقه وكزظف 

بوكتشور افتلفقػ ذم أؾوق وإظصور، وصفرة ادمفػ ووثقق افـوس بؿعورؾف، 

 ؾققدع ذفؽ افؽتوب فقؼػ ظذ بقون ذفؽ.

يؽقن افػـ افقاحد ؿد كؼصً مـف مًوئؾ أو ؾصقل بحًى ورابعفو: أن 

اكؼًوم مقوقظف ؾقؼصد ادطؾع ظذ ذفؽ أن يتؿؿ مو كؼص مـ تؾؽ ادًوئؾ 

 فقؽؿؾ افػـ بؽامل مًوئؾف وؾصقفف، وٓ يٌؼك فؾـؼص ؾقف جمول.

وخومًفو: أن يؽقن مًوئؾ افعؾؿ ؿد وؿعً ؽر مرتٌي ذم أبقاهبو وٓ 

ذفؽ أن يرتٌفو وهيذهبو، وجيعؾ ـؾ مًلفي ذم بوهبو،  مـتظؿي، ؾقؼصد ادطؾع ظذ

مـ  "افعتٌقي"مـ روايي شحـقن ظـ ابـ افؼوشؿ، وذم  "اددوكي"ـام وؿع ذم 

روايي افعتٌل ظـ أصحوب موفؽ ، ؾنن مًوئؾ ـثرة مـ أبقاب افػؼف مـفو ؿد 

ؽر مفذبي.  "افعتٌقي"وبؼقً  "اددوكي"وؿعً ذم ؽر بوهبو ؾفذب ابـ أيب زيد 
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ؾـجد ذم ـؾ بوب مًوئؾ مـ ؽره. واشتغـقا بوددوكي ومو ؾعؾف ابـ أيب زيد ؾقفو 

 وافزادظل مـ بعده.

وشودشفو: أن تؽقن مًوئؾ افعؾؿ مػرؿي ذم أبقاهبو مـ ظؾقم أخرى ؾقتـٌف 

بعض افػضالء إػ مقوقع ذفؽ افػـ وْجقع مًوئؾف، ؾقػعؾ ذفؽ، ويظفر بف 

ؾقم افتل يـتحؾفو افٌؼ بلؾؽورهؿ، ـام وؿع ذم ظؾؿ افٌقون. ؾـ يـظؿف ذم ْجؾي افع

ؾنن ظٌد افؼوهر اجلرجوين وأبو يقشػ افًؽوـل وجدا مًوئؾف مًتؼريي ذم ـتى 

ف ٌمًوئؾ ـثرة، تـ "افٌقون وافتٌقغ"افـحق وؿد ْجع مـفو اجلوحظ ذم ـتوب 

ذفؽ  افـوس ؾقفو دقوقع ذفؽ افعؾؿ واكػراده ظـ شوئر افعؾقم، ؾؽتًٌ ذم

تآفقػفؿ ادشفقرة، وصورت أصقًٓ فػـ افٌقون، وفؼـفو ادتلخرون ؾلربقا ؾقفو 

 ظذ ـؾ متؼدم.

وشوبعفو: أن يؽقن افقء مـ افتآفقػ افتل هل أمفوت فؾػـقن مطقًٓ 

مًفًٌو ؾقؼصد بوفتلفقػ تؾخقص ذفؽ، بوٓختصور واإلجيوز وحذف ادتؽرر، 

 خيؾ بؿؼصد ادمفػ إول.إن وؿع، مع احلذر مـ حذف افيوري فئال 

ؾفذه ْجوع ادؼوصد افتل يـٌغل اظتامدهو بوفتلفقػ ومراظوهتو. ومو شقى ذفؽ 

ؾػعؾ ؽر حمتوج إفقف وخطل ظـ اجلودة افتل يتعغ شؾقـفو ذم كظر افعؼالء، مثؾ 

، مـ تٌديؾ اكتحول مو تؼدم فغره مـ افتآفقػ أن يـًٌف إػ كػًف بٌعض تؾٌقسٍ 

تلخر وظؽًف، أو حيذف مو حيتوج إفقف ذم افػـ أو يل ي بام ٓ إفػوظ وتؼديؿ اد
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حيتوج إفقف، أو يٌدل افصقاب بوخلطل، أو يل ي بام ٓ ؾوئدة ؾقف. ؾفذا صلن اجلفؾ 

 .(8)ا.هـ  وافؼحي

 واشتخؾص مو ُذـَِر افعالمُي حوجل خؾقػي : ًُ  بؼقفف: ؿؾ

 : وهل: ؾقفو إٓ ظوؿؾ  ظوملٌ  ػيمفِّ  ٓ، أؿًوم شٌعي ظذ افتلفقػ إنَّ  ثؿ

 .ؾقخسظف إفقف يًٌؼ مل يشء إمو

 .يتؿؿف كوؿص يشء: أو

 .يؼحف مغؾؼ يشء: أو

 .معوكقف مـ بقء خيؾ أن دون خيتكه ضقيؾ يشء: أو

 .جيؿعف متػرق يشء: أو

 .يرتٌف خمتؾط يشء: أو

 .(2)ا.هـ  ؾقصؾحف مصـػف ؾقف أخطل يشء: أو

 وبعُد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.432)ص: "مؼدمي ابـ خؾدون"اكظر:  (8)

ٓبـ افقزير  "إيثور احلؼ ظذ اخلؾؼ"(، واكظر: 8/45) "ـشػ افظـقن"اكظر:  (2)

 (.27)ص:
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 * فضُل االعتياء بعله العقٔدٗ:
ؾننَّ أؾضَؾ مو ُيعتـك بف ِمـ ظؾقم افؽتوِب وافًـَّي هق ِظؾُؿ افتَّقحقد اخلوفص، 

قدة افصحقحي، ؾنكَّف أؾضُؾ ظؾٍؿ وأحًـُُف. ؾصور فف افؼف افؽٌر، وؿد وافعؼ

 ؿول افعؾامء: )رشُف افِعؾِؿ بؼِف ادعؾقم(.

 أي: بحًى مقوقظف ادتعؾِّؼ بف: وهذا افعؾؿ: مقوقظف: افعؾؿ بوهلل،

ه، وافعؾؿ  ومالئؽتف، وـتٌف، ورشؾف، وافققم أخر، وافؼضوء وافؼدر خره ورشِّ

ؾِّف؟!. ـُ  بوفعٌودة واإلخالص وادتوبعي، وأيُّ ظؾٍؿ أؾضؾ ِمـ هذا 

  ازي ؿول يـ افرَّ : رشُف افعالمي حمؿد بـ ظؿر ادؾؼى بػخر افدِّ

افعؾؿ بؼف ادعؾقِم، ؾؿفام ـون ادعؾقم أرشف ـون افعؾؿ احلوصؾ بف أرشف، 

ودَّو ـون أرشف ادعؾقم ذات افٌوري وصػوتف َوَجَى أن يؽقن معرؾُتُف وتقحقُدُه 

 .(8)أرشَف افعؾقم ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.85)ص: "ظجوئى افؼرآن"اكظر:  (8)

هٌل ؿول اإلموم تـٌقٌف:  باليو  وؿد بدت مـف ذم تقافقػفحوَل افػخر افرازي:  مٌقِّـوً افذَّ

وظظوئؿ وشحر واكحراؾوت ظـ افًـي، واهلل يعػق ظـف، ؾنكف تقذم ظذ ضريؼي محقدة، واهلل 

ًُ وؿد اظسف ذم آخر ظؿره حقٌ يؼقل: فؼد تلمَّ  ر ...يتقػ افنائ رق افؽالمقي افطُ  ؾ

ًُ وٓ تروي ؽؾقالً  ،افػؾًػقي ؾام رأيتفو تشػل ظؾقالً وادـوهٍ  أؿرب افطرق ضريؼي  ، ورأي

ې  ې  ى  ى  ﴿، ﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴿ثٌوت: ، أؿرأ ذم اإلافؼرآن

ٹ  ٹ   ٺ  ٿ   ٿ﴿وأؿرأ ذم افـػل: ، ﴾ائ  ائ  ەئ ٿ   ٿ     

 "شر أظالم افـٌالء"ا.هـ.  ب مثؾ دمربتل ظرف مثؾ معرؾتلجرَّ  ـومَ ، ﴾ٹ

(28/528.)  
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  فؼف  رشف افعؾؿ توبعٌ  نَّ إ: اجلقزيي وؿول اإلموم ابـ ؿقؿ

، معرؾتف وفشدة احلوجي إػ ،بلدفي وجقده وبراهقـفقثقق افـػس فِ  :معؾقمف

ـزه ؾفق اهلل افذي ٓ إفف أمعؾقم وأظظؿف و جؾَّ أ نَّ أوٓ ريى  ،وظظؿ افـػع هبو

 ،ادٌغ ،احلؼ ،ادؾؽ ،روغوؿققم افًؿقات وإ ،رب افعودغ ،إٓ هق

ذم  وظـ ـؾ متثقؾ وتشٌقف ،ه ظـ ـؾ ظقى وكؼصادـزَّ  ،فادقصقف بوفؽامل ـؾِّ 

، ؾضؾفوأافعؾقم و جؾُّ أؾعوفف أامئف وصػوتف وشلن افعؾؿ بف وبأوٓ ريى ، ـامفف

افعؾؿ بف  نَّ أوـام  ،وكًٌتف إػ شوئر افعؾقم ــًٌي معؾقمي إػ شوئر ادعؾقموت

 ...فوفو ـؾُّ صؾُ أرشؾفو ؾفق أافعؾقم و جؾُّ أ

افعٌد بًعودتف نَّ افعؾَؿ بوهلل أصُؾ ـؾِّ ظؾٍؿ، وهق أصُؾ ظؾِؿ وادؼصقد: أ

وـامفف ومصوفح دكقوه وآخرتف، واجلفؾ بف مًتؾزٌم فؾجفؾ بـػًف ومصوحلفو 

  . (8)ـ ا.ه  وـامهلو، ومو تزـق بف وُتػؾِح بف

ِمـ هذا افٌوب ؾؼد اظتـك إئؿُي وافعؾامُء ِمـ أهؾ افًـي واجلامظي  اكطالؿوً و

هبذا ادقوقع ظـويًي ؾوئؼًي بتقؾقؼ اهلل تعوػ وظقكف، ؾلفَّػقا ؾقف افؽتى ادًـدة، 

 وافؽتى ادـثقرة، وافؼصوئد وادـظقموت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)افقجف افًوبع وافًٌعقن مـ ؾضوئؾ افعؾؿ وافعؾامء(  "مػتوح دار افًعودة"اكظر:  (8)

(8/832-838).  
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ًَ اللتب املشيدٗ يف علِه العقٔدٗ )كتاب الظسٓع٘ لآلجسِّٖ(:  * ِم
ـَ افؽتو ى ادًـدة: ذفؽؿ افؽِتوب افعظقؿ افَّذي أفَّػف اإلموم احلوؾظ ِم

ي  َؾػل: أبق بؽر حمؿد بـ احلًغ أُجرِّ ًَّ ، وافذي هق بعـقان )ـَِتوُب اف

يعي(: ؾنكَّف ـَِتوٌب ظظقٌؿ ذم افعؼقدة، ُيعتز ِمـ أـز مراجع أهؾ افًـي  ِ افؼَّ

ـَ افؽُ واجلامظي ذم هذا ادقوقع، وؿد اْمتوز ظذ ـثٍر   تُِى ادًـدة بلمقٍر، مـفو:ِم

افستقى ذم إدفي، ؾقل ي بؤيوِت، ثؿَّ إحوديٌ، ثؿَّ أؿقال افصحوبي، ثؿَّ -

 أؿقال افتوبعغ.

ـَ افتـصقص ظذ اإلْج- ـَ ادًوئؾ افعؼاإلـثور ِم ديي، بام ؿد وظوت ذم ـثٍر ِم

 ٓ كجد ذفؽ ظـد ؽره إٓ ؿؾقاًل.

ػقدة افتل يل ي هبو، شقاء ـوكً ؿٌؾ ذـر إدفي أو ادافعؾؿقي افتعؾقؼوت -

ـَ اإلؿـوعبعدهو، أو ذم أثـوئفو  .، بام ؾقفو ِم

ٌَِف افقاردة ظذ بعِض ـْ ذِ - ديي، وتػـقدهو بؽالٍم ادًوئؾ افعؼُر بعِض افشُّ

ـُ  ، وإشؾقُب افؼقيُّ  افطرُح واوٍح رصيٍح َجِزٍل، يصحٌف  اًل ظؾقف دَ ، مُ احلًَ فِّ

ـَ ا  فؼرآن وافًـي وأؿقال افًؾػ وإئؿي.بلدفٍي ِم

 اإلتؼون ذم افتٌقيى، وافستقى ؾقف.-

حَّ - ـَ إحوديٌ وأثور، وافضعقػ مـفو ؿؾقؾ.افصِّ ـِ فؽثٍر ِم ًْ  ُي واحلُ

ـَ إمقر افتل مقَّزت هذا افؽتوب ادٌورك ظذ ـثٍر ِمـ افؽتى  وؽر ذفَِؽ ِم

 ادًـدة ذم هذا ادقوقع.
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وضالُب افعؾؿ هبذا افؽتوب ظـويي ـٌرًة، ؿراءًة،  وادشويُخ  وفؼد اظتـك افعؾامءُ 

 وتدريًًو، وحتؼقؼًو، وتعؾقؼًو، ورشحًو، واختصوراً.

دراشي هذا افؽَِتوب ظذ  -وفف افػضؾ وحده–هذا: وفؼد ينَّ اهلل تعوػ يل 

اهلل أن بدموج( أظودهو اهلل إفقـو، وينَّ –َيِد أحِد مشوخيـو إـورم ذم )دار احلديٌ 

ْش  يل ادطوفعي اهلل ـو بعَضف بعَض إخقاكِـو افػضالء ِمـ ضالب افعؾؿ، ـام ينَّ درَّ

فف ـثرًا، وآشتػودة مـف، ِمـ ِخاَلل ـتوبتـو ذم افعؼقدة، ؾنكَّف ُيعتز مرجعوً ظظقاًم 

فِِف إػ آخره، وـوكً آخر ؿراءةٍ  ذم بوبف، ثؿَّ وؾَّؼ اهلل تعوػ أنْ  فف  ؿرأتف مرارًا ِمـ أوَّ

وٍم، ابتداًء ِمـ يقم إحد ادقاؾؼ  / فعوم: /مـ صفر ذي افؼعدة28ذم مخًِي أيَّ

بػضِؾ اهلل تعوػ افشفر كػًف، /ِمـ 25، واكتفوًء يقَم اخلؿقس هـ8348

 وتقؾقؼف، فقس بحقٍل ِمـَّو وٓ ؿقة.

ٌَف ُيؽثر ِمـ كؼؾ اإلْجوع ظذ ـثٍر ِمـ  وِمـ خالل ؿراء ي فف وجدتُّ صوح

ًُ أْن أشتخرج كؾ افعؼقدة، بام ؿد ٓ مًوئ ـَ افؽُتِى، ؾرأي جد بعضف ذم ؽره ِم

، فقًفؾ ظذ افؼورئ افٌوحٌ افعثقر 
ٍ
و، ظؾقفهذه اإلْجوظوت، وأؾردهو ذم جزء

قُتُف: ) ؾقؾَّؼ اهلل الـُُّؼوَُٓت الَبِديَعة تعوػ فِذفَِؽ، وفف افػضؾ وْحده، وَشؿَّ

ي يعة"يِف كِتَابِِه  إِلمْجَاَعاِت اإِلَماِم أُجر  ِ  (. "الرش 

ٍََرٕ َنِلَع*   ا الِلَتاِب:ِفٕ 
 ؾقف مو يع: وـون ظَؿِع 

 اشتخراج اإلْجوظوت ادـصقص ظؾقفو ذم افؽتوب. -8



يَعي(         ِ ي ذِم ـِتَوبِِف )افؼَّ  اإِلَموِم أُجرِّ
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ىا -2 ًْ مو شور ظؾقف افعؾامء ذم بوب افعؼقدة،  فستقى ذم ذـر اإلْجوع ظذ َح

ٌف ادُصـِّػ .  وهلذا ؾؼد دمده خمتؾَِػًو ظذ مو رتَّ

ى ذـر افؽتى وإبقاب ِمـِّل أكو، وفقًً -4 ًْ ـَ ادصـِّػ، وذفَِؽ ظذ ح  ِم

 مو يـوشى مضؿقن اإلْجوع، وجعؾً إبقاب حتً افُؽُتِى.

بؼقفف: )هذا ؿقل افصحوبي، ادصـِّػ يذـرهو اإلْجوظوت  أؽؾُى  -3

حوفف ٓ يـؽر هذا إٓ مـ ٓ حيؿد أو )وافتوبعغ، وإئؿي( أو )هذا ؿقل افعؾامء( 

، ( أو )هذه شـَُّي رشقل اهلل ؾفذا ضريؼ أهؾ افعؾؿأو )، (ظـد أهؾ احلؼ

وؿد يؽقن  ، وكحقهو،ادًؾؿغ( ، وشـي افتوبعغ، وأئؿي وشـي أصحوبف

 )اإلْجوع، وٓ خالف ؾقف( وكحق ذفَِؽ. :بؾػظ مـصقصوً بعُضفو 

ػ ؾقف(، وإنَّ هـوك أفػوطًو ذـرهتو وؿـ اإلْجوع: ـؼقفف: )فعؾَّف ٓ خُيتؾ

ـَ إفػوظ ذم َم ِم ظَرؾـَو ،  هذا افٌوب: ٕكَّف جمؿٌع ظؾقفوذـرهُتو، وذـرُت مو تؼدَّ

ـَ ادًوئؾ  ذفَِؽ ِمـ ِخالِل افؼراءة وادطوفعي فؽُتِى إئؿي، ؾام ِمـ مًلفٍي ِم

ادذـقرة ذم هذا افؽتوب إَّٓ وؿد كصَّ افعؾامء ظذ اإلْجوع ؾقفو بصقٍغ رصحيٍي، 

 .احلؿدوهلل 

د ًـِ ـالم َمـ يُ  ظذـالِم ادصـِّػ ؾؼط، ٓ  ذم كؼؾ اإلْجوع ظذ ظتؿدُت ا -5

 ـ يـصُّ ظذ اإلْجوع.ِِمَّ إفقف ِمـ إئؿي 

بؾػٍظ ظوٍم: ظذ إْجوع افصحوبي، ؾنذا كصَّ ظـ افصحوبِي  ظتؿدُت ا -6

ظؿقمًو إَّٓ وهل ؾنكَّف إْجوٌع، ومو ِمـ مًلفي كصَّ ؾقفو ظذ ؿقل افصحوبي 
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ـْ ـُتِى افعؼقدِة، ؾام ذـرُتُف ـؾُّف جمؿٌع ظؾقف، جمؿٌع ظؾقفو ، ـام دمد ذفَِؽ ذم ـثٍر ِم

  وهلل احلؿد.

ر ذـر إْجوع افصحوبِي  -7 ات، ؿد يتؽرَّ َة مرَّ ذم مًلفي واحدٍة ظدَّ

 مـصـِّػ ؾلؿتك ظذ كؼؾغ أو ثالثي، خصقصًو ذم بوب افَؼَدِر، ؾؼد أـثر ؾقف اد

 كؼؾ اإلْجوع ظـفؿ.

اإلْجوظوت ادـؼقفي هل ذم أمٍر رشظلٍّ ؾؼط، ؾؾؿ أكؼؾ مو ـون خورجًو  -8

 ظـ هذا ادقوقع، إن ُوِجَد مو هق خورٌج ظـف.

 .ًي خمتكًة فؾؿصـِّػ ُت ترْجذـر -9

–ظذ ضٌعي مدار افقضـ فؾـؼ ذم )ـتوب افؼيعي( اظتؿدتُّ  –82

افريوض. بدراشي وحتؼقؼ: ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ شؾقامن افدمقجل. ذم ثالث 

 جمؾدات وخؿي.

ًُ بـؼؾِ  ، ُيؼرأ اإلْجوظوت دوَن افتَّعؾقؼ ظؾقفو هذا: وؿد اـتػق ـِ ، ؾصور ـودت

 ًٍ س، وأكو ظوزٌم ظذ افؼح واإلبوكي ذم أؿرِب وؿ ، أشلل اهلل إن صوء اهلل وُيدرَّ

 رك فـو ذم أوؿوتـو، وأظامركو، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل افععِّ افعظقؿ.تعوػ أن يٌو

 

 وـتى

 أبق ظٌد افرمحـ معوذ بـ أمحد بـ ؾماد افزظقؿ

 مرـز اإلموم افقادظل بـ)موتر(–إب –افقؿـ                       

* * * * * 
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 * اسؿه وكسبه وكـقُتُه:

ُد بـ احلًغ بـ ظٌد  ؾػل: أبق بؽٍر حمؿَّ ًَّ ُث افػؼقف اف هق اإلموم احلوؾُظ ادحدِّ

ي افٌغدادي  . اهلل أُجرِّ

ي:  اء ادفؿؾي-وإُجرِّ ، وهل كًًٌي إػ َدْرِب آُجر -بضؿِّ اجلقؿ وتشديد افرَّ

بوجلوكى افغريب، شؽـفو ؽُر واحٍد ِمـ  حمؾي ـوكً بٌغداد ِمـ حمول هنر ضوبؼ،

أهؾ افعؾؿ وهل أن خراٌب، ُيـًى إفقفو هذا اإلموم ـام ذـر ذفؽ يوؿقت 

 احلؿقي.

ِة، وهل بؾغِي أهؾ مك: افطقُب  وأُجر: ذم إصؾ: اشُؿ جـٍس فمُجرَّ

 إمحر، وبؾغِي أهؾ افشوم: افؼرمقد.

 : * مولده

 ؿقفغ:اختؾػقا ذم توريخ وٓدتف ظذ 

 هـ263شـي: ُوفَِد هـ. وافثوين: 282شـي: ُوفِد إول:

  :* كشلُتهُ 
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كشَل ذم بالده دْرب آجر بغداد، ؾلصؾ بالده: بغداد، ثؿَّ َرَحَؾ بعد ذفَِؽ إػ 

َي، وموت ؾقفو.  مؽَّ

 لؾعؾم: * صؾبه 

ي و ـوكً   اـتػك اإلموُم أجرِّ بطؾى افعؾؿ ذم بالده بغداد، وذفَِؽ: ٕهنَّ

مـ: ـون  حمّط كزول افعؾامء، ؾؽون افعؾامء يرحؾقن إفقفو، ٓ مـفو، ؾػل ذفَِؽ افزَّ

كقو، ـام ؿول احلوؾظ ابـ ـثٍر   .ظؾامء بغداد إذ ذاك هُؿ افدُّ

ي  ف اإلموم أُجرِّ ٌِ وافػؼف أـثر. وؿد ـون تقجُّ  إػ ظؾِؿ احلدي

 :* مشاخيه 

ُثرمشوخُيُف   ، مـفؿ: اإلموم أبق بؽر جعػر بـ حمؿد افػريويب، وأبق بؽر ظٌد ـُ

اهلل بـ اإلموم أيب داود شؾقامن بـ إصعٌ افًجًتوين، واإلموم أبق بؽر ظٌد اهلل 

أبق مًؾؿ إبراهقؿ بـ ظٌد اهلل بـ بـ حمؿد بـ ظٌد احلؿقد افقاشطل، واإلموم 

ل، زي، واإلموم أبق ظٌد واإلموم  مًؾؿ افؽجِّ أبق إشحوق إبراهقؿ بـ مقشك افتَّقَّ

اهلل أمحد بـ احلًـ بـ ظٌد اجلٌور افصقذم، واإلموم أبق بؽر ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ 

زاإلموم زيود افـقًوبقري، و ، أبق بؽر ؿوشؿ بـ زـريو بـ حيقك افٌغدادي ادطرِّ

   هؿ.واإلموم أبق حمؿد حيقك بـ حمؿد بـ صوظد بـ ـوتى، وؽر

 :تالمقذه * 

ُثر، ؾؼد تتؾؿذ ظذ يديف  ـُ ـَ تالمقذه  ثغ، مـفؿ:  ْجٌع ـٌٌر ِم افعؾامء وادحدِّ

ث اإلموم احلوؾظ  افؽٌر أبق كعقؿ إصٌفوين أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد، ادُحدِّ

ار، واإلموم أبق افؼوشؿ خؾػ بـ افؼوشؿ افدبوغ واإلموم أ محد بـ حمؿد ادؽل افٌزَّ
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ث أبق حمؿد ظٌد افرمحـ بـ ظؿر  إكدفيس افؼرضٌل، واإلمومإزدي  ادحدِّ

ري إمقي،  ؽَّ ًُّ افـحوس، واإلموم أبق افؼوشؿ ظٌد ادؾؽ بـ حمؿد بـ ظٌد اهلل اف

ث ظٌقد اهلل بـ حمؿد بـ بطَّي افُعؽَزي، واإلموم أبق  واإلموم احلوؾظ ادحدِّ

َؼطل، واإلموم  ًَّ أبق احلًـ ظع بـ أمحد بـ ظؿر افؼوشؿ ظٌقد اهلل بـ حمؿد اف

مل افٌغدادي، وؽرهؿ.  ادؼرئ احلامَّ

 :* مملػاته

فف ممفػوٌت ـثرٌة، مـفو: )ـتوب افؼيعي(، وهق أوشع وأصفر وأؿقى 

ـَ  ممفػوتف، و)أخالق محؾي افؼرآن( و)أخالق افعؾامء( و)صػي افغربوء ِم

افرؤيي أو افتصديؼ ادممـغ(، و)حتريؿ افـرد وافشطركٍ وادالهل( و)ـتوب 

)إربعقن بوفـظر إػ اهلل تعوػ ذم أخرة(، و)أخٌور ظؿر بـ ظٌد افعزيز( و

 حديثًو(، وؽرهو.

 : ثـاء إئؿة والعؾامء عؾقه* 

أثـك إئؿي وافعؾامء ظذ هذا اإلموم: ظذ ظؾؿف، وحػظف، وديوكتف، وأموكتف، 

ؾوع ظـ افًـي قياإلشالموظٌودتف، وظذ جفقده ادٌورـي ذم ككة افؼيعي  ، وافدِّ

 ، مـ ذفِؽ:افـٌقيي، وظـ ادـفٍ افًؾػل

ٌَّود.: افػؼقف، أافعالمي ابـ افـديؿ ؾقف ؿول   حد افصوحلغ افُع

ـوً.وؿول اإلموم اخلطقى افٌغدادي   : ـون ثؼًي صدوؿًو َديِّ

ـًو ظودًِو مصـِّػًو.وؿول اإلموم ابـ اجلقزي   : ـون ثؼًي ديِّ
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ًا وؿول اإلموم ابـ افٌـو  : ـون إمومًو كوصحًو، وورظوً صوحلًو، وـالمف كرِّ

 واوحوً.

ث، افثِّؼي، افؼدوة، صقخ احلرم وؿول اإلموم افذهٌل  : اإلموم، ادحدِّ

ًا، ظوبدًا، صوحى شـٍَّي،  ٌوٍع.افؼيػ، ... ـون صودؿًو، خرِّ  واتِّ

ـوً، وفف مصـَّػوت ـثرة : ـون ثؼًي، صودؿًو، وؿول احلوؾظ ابـ ـثر  ديِّ

 مػقدة.

وبط، صوحُى افتصوكقػ  وؿول افعالمي ابـ افعامد ث، افثِّؼي، افضَّ : ادحدِّ

 وافًـَِّي.

  :* وفاته 

م، 462شـي شتغ وثالثامئي فؾفجرة افـٌقيي ) تقذم  ِل صفر حمرَّ هـ(، ذم أوَّ

وه ذم جـٍَّي ظروفو  مي، ؾرمحف اهلل رمحًي واشعًي، وْجعـو وإيَّ وذفؽ بؿؽي ادؽرَّ

 .(8) افًاموات وإرض، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل افععِّ افعظقؿ

* * * * * 

     

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي ظٌد اهلل بـ ظؿر افدمقجل،  (8) ؼ )ـتوب افؼيعي(-هذه افسْجي اؿتٌوٌس ِمـ ُمؼدِّ  -حُمؼِّ

(، ؾؼد ترجؿ فؾؿصـِّػ بسْجي واشعٍي كػقًي، مع ذـر ادصودر 854-97و8/77-94)

 ذم احلوصقي، ؾؾُرجع إفقفو.
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)ٌِ َِٓنا ُُّجِْب اإِل  )َباُب 
 ؿول أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ  : 
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اإليامن  أنَّ الذي عؾقه عؾامء ادسؾؿني  أن   :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-قا ؾؿاظ

 .(8)ا.هـ  ظذ ْجقع اخلؾؼ واجٌى 

ٌُ َُٓلْ ٌِ،  )َباٌب: اَل  َّاإِلِقَساُز ِباللَِّشا ُِ التَِّصِدُٓق ِبالَقِلِب،  الَعِبُد ُمِؤِمَيّا ِإالَّ ِإَذا اِجَتَنَع ِفٔ
َْاِزِح(  َّالَعَنُل ِباجَل

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

الذي عؾقه عؾامء ادسؾؿني أن اإليامن  أن   :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-قا ؾؿاظ

وهق تصديؼ بوفؼؾى، وإؿرار بوفؾًون، وظؿؾ  ؛اخلؾق عذ مجقع واجب  

ف ٓ دمزئ ادعرؾي بوفؼؾى وافتصديؼ إٓ أن يؽقن معف بوجلقارح، ثؿ اظؾؿقا أكَّ 

معرؾي بوفؼؾى وكطؼ بوفؾًون حتك يؽقن ظؿؾ  ئ، وٓ دمزاإليامن بوفؾًون كطؼوً 

ظذ ذفؽ  دلَّ  ـؿؾً ؾقف هذه افثالث اخلصول: ـون مممـوً  بوجلقارح، ؾنذا

 .(2)ا.هـ  وقول عؾامء ادسؾؿنيافؼرآن، وافًـي، 

  وؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوجلقارح، ٓ  )بوب: افؼقل بلنَّ اإليامن تصديٌؼ بوفؼؾى، وإؿراٌر بوفؾًون، وظؿٌؾ  (8)

 (.8/688يؽقن مممـًو إٓ بلن دمتؿع ؾقف هذه اخِلصوُل افثالث( )

)بوب: افؼقل بلنَّ اإليامن تصديٌؼ بوفؼؾى، وإؿراٌر بوفؾًون، وظؿٌؾ بوجلقارح، ٓ  (2)

 (.8/688يؽقن مممـًو إٓ بلن دمتؿع ؾقف هذه اخِلصوُل افثالث( )
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وما عؾقه َمـ ؿول: اإليامُن ؿقٌل دوَن افعؿؾ: ُيؼول فف: َرَدْدتَّ افؼرآن وافًـي، 

ًَ مجقُع العؾامء  .(8)، وـػرَت بوهلل افعظقؿ ا.هـ ِمن قوِل ادسؾؿني، وَخَرْج

  وؿول : 

سؾؿني الذين وعؾامء اد يقاؾؼ افؽتوب وافًـي، ؿقًٓ  -واحلؿد هلل-بؾ كؼقل 

اإليامن معرؾي بوفؼؾى  : إنَّ -وؿد تؼدم ذـركو هلؿ-، ٓ يستوحش من ذكرهم

إٓ هبذه  ، وؿقل بوفؾًون، وظؿؾ بوجلقارح، وٓ يؽقن مممـوً يؼقـوً  تصديؼوً 

 .  (2)ا.هـ  افثالثي، ٓ جيزئ بعضفو ظـ بعض، واحلؿد هلل ظذ ذفؽ

َّالَقِْل  )َباُب ِإِىَزاِل   ٌِ ُِٓقَبُل ِإالَّ ِباإِلمَيا َّ التَِّْحَٔد اَل  ََّأ ِِْحِٔد،  ِ٘ التَّ الَفَساِئِض َبِعَد َكِلَن
 َّالَعَنِل َزدَّّا َعَلٙ امُلِسِجَئ٘(

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول:  

 ٍَّ مـ ؿول: ٓ إفف إٓ اهلل دخؾ »يٌ افتل رويً : دحوحمتٍ بوٕ ؾنن احت

وهذا  ؿقؾ فف: هذه ـوكً ؿٌؾ كزول افػرائض، ظذ مو تؼدم ذـركو فف، :«اجلـي

ـ كػعفؿ اهلل تعوػ بوفعؾؿ، وـوكقا أئؿي يؼتدى هبؿ، شقى ، ِمَّ قول عؾامء ادسؾؿني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.8/683))بوب: ذم ادرجئي وشقء مذاهٌفؿ ظـد افعؾامء(  (8)

  (.8/686)بوب: ذم ادرجئي وشقء مذاهٌفؿ ظـد افعؾامء( ) (2)
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، وقول مجؾة ما عؾقه الصحابة، والتابعون هلم بنحسانادرجئي افذيـ خرجقا ظـ 

 .(8)  د ا.هـبؾإئؿة الذين ٓ يستوحش من ذكرهم يف كل 

ِِّمَٔلاِئَٔل(  ٌِ ِجِبِسَٓل  ُُ َكِإمَيا ٌَّ ِإمَياَى  )َباُب اإِلِىَلاِز َعَلٙ َمً َقاَل ِإ
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

وبام يـؽره  احلؼ، ، وأتك بضدِّ تعوػؾؼد أظظؿ افػريي ظذ اهلل َمـ ؿول هذا 

ٕن ؿوئؾ هذه ادؼوفي يزظؿ أن مـ ؿول: ٓ إفف إٓ اهلل: مل تيه مجقع العؾامء؛ 

ؼل افذي ٓ افتَّ  افٌورَّ  ظـده أنَّ  افؽٌوئر أن يعؿؾفو، وٓ افػقاحش أن يرتؽٌفو، وأنَّ 

 .(2)ا.هـ  هذا مـؽر :وافػوجر يؽقكون شقاء، يٌورش مـ ذفؽ صقئوً 

 ًٌ ٍَِل َأِىَت ُمِؤِم  :ُِ ًَ ِبَقِْل َِٓشَأُل امُلؤِم  ًِ ِٗ َم ََّذوِّ َمَياَظَس  ؟()َباُب الَقِْل ِفٕ االِسِتِجَياِء 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ًُ  أهل العؾم من أهل احلق بوهلل ومالئؽتف  إذا شئؾقا: أمممـ أكً؟ ؿول: آمـ

وـتٌف ورشؾف وافققم أخر واجلـي وافـور، وأصٌوه هذا، وافـوضؼ هبذا، وادصدق 

ـٌ  ، وإكام آشتثـوء ذم اإليامن ٓ يدري: أهق ِمـ يًتقجى مو كعً بف بؼؾٌف ممم

وصريق الصحابة  ،اهلل ظز وجؾ بف ادممـغ مـ حؼقؼي اإليامن أم ٓ؟ هذا

ٓ يؽقن ذم افؼقل  ن آشتثـوء ذم إظاملـدهؿ أظ، والتابعني هلم بنحسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ( ) (8)  (.555-8/553)بوب: تػريع معرؾي اإليامن واإلشالم ورشائع افدِّ

 (.8/688)بوب: ذم ادرجئي وشقء مذاهٌفؿ ظـد افعؾامء( ) (2)
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وافـوس  ،اإليامنوافتصديؼ بوفؼؾى، وإكام آشتثـوء ذم إظامل ادقجٌي حلؼقؼي 

ظـدهؿ ظذ افظوهر مممـقن، بف يتقارثقن، وبف يتـوـحقن، وبف دمري أحؽوم مؾي 

. مـ ؿٌؾـوشتثـوء مـفؿ ظذ حًى مو بقـوه فؽ، وبقـف افعؾامء ، وفؽـ آاإلشالم

ـٌ    .(8) ا.هـ ظذ مو ؿؾـو تدلُّ  ، وآثورٌ ةٌ ـثر روي ذم هذا شـ

  وؿول:  
ـٌ إذا ؿول فؽ رجٌؾ  ًُ : أكً ممم بوهلل ومالئؽتف وـتٌف ورشؾف  ؟ ؾؼؾ: آمـ

وإن أحًٌٌ أن ٓ  ،وافققم أخر وادقت وافٌعٌ مـ بعد ادقت واجلـي وافـور

ًَ أجقٌؽ، وإن أجٌتَ ي بدظي، ؾال ودمقٌف تؼقل فف: شمافؽ إيَّ  : أكو مممـ إن ف، ؾؼؾ

فنن هذا  :عً افذي ذـركوه ؾال بلس بف، واحذر مـوطرة مثؾ هذاصوء اهلل ظذ افـَّ

 .(2)ـ ا.هع مـ مه مـ أئؿي ادًؾؿغ تًؾؿ إن صوء اهلل ٌِ ، واتَّ د العؾامء مذمومعـ

َّالَقَدِز َخرِيِ   ٌِ ِبالَقَضاِء  ُُّجِْب اإِلمَيا  ََّطسِِّ()َباُب 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ومو مل  ،ؿضوء وؿدر، ومو ؿدر يؽـ ،بؾ اإليامن بوفؼدر: خره ورشه واجٌى 

ؾقشؽره  ،فف مـفأهنو بتقؾقؼ  ؿَ ؾِ ، ظَ تعوػيؼدر مل يؽـ، ؾنذا ظؿؾ افعٌد بطوظي اهلل 

و بؿؼدور جرى ظؾقف، أهنَّ  ؿَ ؾِ كدم ظذ ذفؽ، وظَ  يٍ بؿعصق َؾ ؿِ ظَ  ذاوإ فؽ،ظذ ذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ اإليامن ِمـ ؽر صؽٍّ ؾقف)بوب:  (8)  (.8/656( )ذـر آشتثـوء ِم

ِرهَ  (2) ـَ ؟ هذا ظـدهؿ  )بوب: ؾقؿـ  ـٌ ًَ ممم ـَ افعؾامء أن يًلل ؽَره ؾقؼقل فف: أك ِم

( )
ٍ
 (.8/667مٌتدٌع، رجؾ شقء
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وفقس ٕحد ظذ اهلل ظز  ،هذا مذهب ادسؾؿني، تعوػواشتغػر اهلل  ،كػًف ؾذمَّ 

 .(8)ا.هـ  ، بؾ هلل احلجي ظذ خؾؼفوجؾ حجي

  وؿول:  

 ... هذا مذهٌـو ذم افؼدر افذي شلل ظـف افًوئؾ.

؟ ًَ ُي ؾقام ؿؾ  ؾنن ؿول ؿوئٌؾ: مو احلجَّ

، وسـ ُة أصحابه ، ؿقؾ فف: ـتوب اهلل تعوػ، وشـَُّي رشقفف 

 .(2)ا.هـ  والتابعني هلم بنحسان، وقول أئؿة ادسؾؿني

  وؿول:  

بوفعؾؿ، أو  وهُؾ اجل -يعـل إدفي مـ افؼرآن وافًـي ذم افؼدر–كظر ؾقفو  اوإذ

وسـن ، مـ ؿد شؿع مـ ؿدري جوهؾ بؽتوب اهلل، وشــ رشقفف  بعُض 

ـون  ، ؾنن أراد اهلل بف خراً ومن تبعفم بنحسان وسائر عؾامء ادسؾؿني، أصحابه

 ا.هـ فرجقظف ظـ بوضؾف، وإن تؽـ إخرى ؾلبعده اهلل وأشحؼف شامظف هلو شٌٌوً 

(4). 

  وؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/699)بوب: افرد ظذ افؼدريي( ) (8)

 (.8/722)بوب: افرد ظذ افؼدريي( ) (2)

 (.8/729وؿٌؾف: ) (748-8/747، واكظر ؿٌؾف: )(8/732) (4)
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ِي، ـتوب اهلل تعوػ، وشـَُّي رشقفف  ُتـو ظذ افؼدريَّ وسـ ة ، هذه ُحجَّ

، مع ترــو فؾجدل، وادِراء، بنحساٍن، وقول أئؿة ادسؾؿنيأصحابه والتابعني هلم 

ـِ افؼدر ا.هـ  ٌِ ظ  .(8)وافٌح

  وؿول : 

ـَ اهلل بؿؼدورٍ  ه، واؿعٌ : اإليامن بوفؼدر خره ورشِّ ففذا صريق أهل العؾم  ِم

ػعؾ وهؿ ُيًلفقن ا.هـ جرى، يضؾ َمـ يشوء وهيدي َمـ يشوء، ٓ ُيًلل ظامَّ يَ 

(2). 

ِ٘ ِبَتِقِدِٓس اهلِل َتَعاَلٙ()َباُب   َّالضَّاَلَل  ِ٘ َٓ  اهِلَدا
  ذم شقوق ذـره حلديٌ خطٌي - ؿول أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ

  :-احلوجي )َمـ هيده اهلل ؾال مضؾَّ فف ...(

ٓ يشك يف ، ويؼقـوً  وتصديؼوً  إيامكوً  ،يؼقفقن ذم خطٌفؿوكذا كان الصحابة 

 .(4)ـ ا.ه ذلك أهل اإليامن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/943)ذم أهؾ افؼدر(  )بوب شرة ظؿر بـ ظٌد افعزيز  (8)

)بوب ترك افٌحٌ وافتـؼر ظـ افـظر ذم أمر افؼدر: ـقػ؟ ومِلَ؟ بؾ اإليامن بف  (2)

 .(8/938)وافتًؾقؿ( 

 .(8/825))بوب اإليامن أنَّ ـؾَّ مقفقد يقفد ظذ افػطرة(  (4)



ٌَِديَعي إِلْْجَوَظوِت                   افـُُّؼقُٓت اف

    

28 

 

ََا( ٌِ ِب َِٓنا َّاإِل  )َباُب َقُبِْل َأَحاِدِٓح الَقَدِز 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

، واجتـوب فأداء ؾرائض ـْ عوػ ظؾقفؿ، مِ تاهلل تف مو ؾروف ٕمَّ   ؾؼد بغَّ 

 هلؿ رشائع ديـفؿ، ؾؽون ِمو بقـف بغَّ  ؾرمف، ومل يدظفؿ شدى ٓ يعؾؿقن، بحمو

ـٌ  ظذ كحقٍ  رِ دَ افؼَ  هلؿ: إثٌوُت   ،ـثرة شـذـرهو أبقابوً  ِمو تؼدم ذـركو فف، وهل شـ

بؾ إذا كظر ؾقفو افعومل إن ، ، وٓ يـؽرها عاملوٓ حديثاا  قدياما  ٓ ختػى عـد العؾامء

، أو بعض مـ ؿد ، وإذ كظر ؾقفو جوهؾ بوفعؾؿوتصديؼوً  صوء اهلل تعوػ زادتف إيامكوً 

، وسـن ــ رشقفف شبؽتوب اهلل ظز وجؾ و جوهؾٍ  يٍّ رِ دَ شؿع مـ ؿَ 

 .(8)ا.هـ سائر عؾامء ادسؾؿني و ،ومن تبعفم بنحسان ،أصحابه

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) (8/732.) 
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 ُُ ُُ ِبُ َزُسُْل ََّصَف َِّبَنا   ،ُُ ُِ َىِفَش ََّصَف ِب َِّصِف اهلِل َتَعاَلٙ ِبَنا  ُُ )َباُب  ََّصَف َِّبَنا   ،
 ُِ ُِ٘ب  (الصََّخاَب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 احلؼِّ  أهَؾ  أنَّ  :-وؾؼـو اهلل وإيوـؿ فؾرصود مـ افؼقل وافعؿؾ-اظؾؿقا 

، يصػقن اهلل ظز وجؾ بام وصػ بف كػًف ظز وجؾ، وبام وصػف بف رشقفف 

وٓ مذهب العؾامء ممن اتبع ومل يبتدع، وهذا  ،وبام وصػف بف افصحوبي 

اهلل ظز وجؾ يضحؽ، ـذا  أنَّ  :ؾقف: ـقػ؟ بؾ افتًؾقؿ فف، واإليامن بفيؼول 

وٓ يـؽر هذا إٓ من ٓ حيؿد حاله عـد  .، وظـ صحوبتفروي ظـ افـٌل 

 .(8)ا.هـ  أهل احلق

ًِ)َباُب َقُبِْل اأَلَحاِدِٓح ِفٕ الصَِّف ٍَا ِمنَّا َثَبَت َع ِِٔس ََّغ ِّٕ  اِت   (اليَِّب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/8258)بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ يضحؽ( ) (8)
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فو كممـ هبو، وٓ كؼقل ؾقفو: ـقػ؟ وافذيـ كؼؾقا هذه هذه افًــ ـؾُّ 

وافزـوة، وافصقوم،  ،افًــ: هؿ افذيـ كؼؾقا إفقـو افًــ ذم افطفورة، وذم افصالة

 فؼبؾفا العؾامء مـفم احلٍ، واجلفود، وشوئر إحؽوم مـ احلالل واحلرام،و

هذه افًــ إٓ مـ يذهى مذهى ادعتزفي، ؾؿـ ظورض ، وٓ يرد أحسن قبول

 .(8) ا.هـ ؿقه واحذروهؾقفو أو ردهو، أو ؿول: ـقػ؟ ؾوهتَّ 

ًِ اهلِل  ِ٘ اليَّقِص َع ِِ( )َباُب َىِفٕ ِصَف ِِٔس ٍَا، َكاليَِّْو َّغ َِّإِثَباِت َكَناِل ِضدِّ  َتَعاَلٙ 
  ذم شقوق ذـره كػل صػي افـؼص –أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول

 : -ـوفـقم وؽره

كعقذ بوهلل ِمـ ٓ يممـ بجؿقع مو ذـركو، وإكام ٓ يممـ بام ذـركوه اجلفؿقي 

، وخالػوا أئؿة ادسؾؿني ،وافًـي، وشـي افصحوبي ، افذيـ خوفػقا افؽتوب

ـِ  َؾ ؼَ ظَ  ؾقـٌغل فؽؾ مًؾؿٍ   .(2) ا.هـ اهلل ظز وجؾ أن حيذرهؿ ظذ ديـف ظ

َْاِء ُِ ِعِلَنّا( )َباُب اِسِت ُِ ِبَدِلِق َِّإَحاَطِت  ،ُِ  اهلِل َتَعاَلٙ َعَلٙ َعِسِط
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8269-8/8268))بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ يضحؽ(  (8)

  .(2/8889( ))بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظز وجؾ ٓ يـوم (2)
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اهلل ظز وجؾ شٌحوكف ظذ ظرصف ؾقق  : أنَّ والذي يذهب إلقه أهل العؾم

  بؽؾِّ  شامواتف، وظؾؿف حمقطٌ 
ٍ
، ؿد أحوط ظؾؿف بجؿقع مو خؾؼ ذم افًاموات يشء

َّ ، وبجؿقع مو ذم شٌع أروغ ومو بقـفام ومو حتً افثرى، يعؾؿ افذافعُ   نِّ

وأخػك، ويعؾؿ خوئـي إظغ ومو ختػل افصدور، ويعؾؿ اخلطرة واهلؿي، ويعؾؿ 

يًؿع ويرى، وٓ يعزب ظـ اهلل ظز وجؾ مثؼول ذرة  .مو تقشقس بف افـػقس

َـّ  ؾفق ظذ ظرصف  ،بف فُ ، إٓ وؿد أحوط ظؾؿُ ذم افًاموات وإروغ ومو بقـف

هبو مـ ادالئؽي افذيـ  رؾع إفقف أظامل افعٌود، وهق أظؾؿُ تُ  ،شٌحوكف افعع إظذ

 .يرؾعقهنو بوفؾقؾ وافـفور

مو يؽقن مـ كجقى ثالثي إٓ هق رابعفؿ )يش معـك ؿقفف: لؾنن ؿول ؿوئؾ: ؾ

 أيي افتل هبو حيتجقن؟  (وٓ مخًي إٓ هق شودشفؿ

واهلل ظذ ظرصف، وظؾؿف حمقط هبؿ وبؽؾ يشء مـ  ،ؿقؾ فف: ظؾؿف ظز وجؾ

 .ف افعؾؿهو ظذ أكَّ و وآخرُ هلُ أوَّ  وأيي يدلُّ  ،ه أهل العؾمكذا فّس  خؾؼف، 

 ؾنن ؿول ؿوئؾ: ـقػ؟ 

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴿ؿقؾ: ؿول اهلل ظز وجؾ : 

ڃ  ڃ     ڃ        ﴿ؿقفف: إػ آخر أيي   ﴾ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ

وبتدأ اهلل ظز وجؾ أيي ؾ، [7]ادجودفي: ﴾چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ  چ  چ



ٌَِديَعي إِلْْجَوَظوِت                   افـُُّؼقُٓت اف

    

42 

 

 بجؿقع خؾؼف، وهق ظذ ظرصف، ظز وجؾ حمقطٌ  فُ ؿُ ؾْ بوفعؾؿ، وختؿفو بوفعؾؿ، ؾعِ 

 .(8) ا.هـ وهذا قول ادسؾؿني

  وؿول: 

ڃ  ڃ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿وعـد أهل العؾم من أهل احلق 

: ِمو جوءت ففو كام قال أهل العؾم  ،[4إكعوم:] ﴾چ  چ  ڇ  ڇ چ 

اهلل ظز وجؾ ظذ ظرصف، وظؾؿف حمقط بجؿقع خؾؼف، يعؾؿ مو  بف افًــ: إنَّ 

 .عؾـقن، يعؾؿ اجلفر مـ افؼقل ويعؾؿ مو تؽتؿقنتنون ومو ت

 :[83افزخرف:] ﴾ے ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ﴿وؿقفف ظز وجؾ: 

ذـره إفف مـ ذم افًاموات، وإفف مـ ذم إرض، إفف يعٌد ذم  ؾؿعـوه: أكف جؾَّ 

 .(2) ا.هـ ه العؾامءهؽذا فّس  افًاموات، وإفف يعٌد ذم إرض، 

 )ِ٘ َّٔ ٍَِب احُلُلِْل ٌِ َمِر  )َباُب ُبِطاَل
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

افذيـ فعى هبؿ افشقطون  ر إخقاين ادممـغ مذهى احلؾقفقيؾنين أحذِّ 

 .صريق أهل العؾم ؾخرجقا بًقء مذهٌفؿ ظـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/8275)بوب: افتحذير مـ مذاهى احلؾقفقي( ) (8)

 (.2/8823)بوب: افتحذير مـ مذاهى احلؾقفقي( ) (2)
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اهلل ظز وجؾ  مذاهٌفؿ ؿٌقحي، ٓ يؽقن إٓ ذم ـؾ مػتقن هوفؽ، زظؿقا أنَّ 

ذم ـؾ يشء، حتك أخرجفؿ شقء مذهٌفؿ إػ أن تؽؾؿقا ذم اهلل ظز وجؾ  حوٌل 

 ،الصحابة ٓ قوُل و ،وٓ شـيٌ  ،، ٓ يقاؾؼ ؿقهلؿ ـتوٌب بام يـؽره العؾامء العؼالء

ل ـِّمِ  ، وإين ٕشتقحش أن أذـر ؿٌقح أؾعوهلؿ تـزهيوً وٓ قول أئؿة ادسؾؿني

 .(8)ا.هـ  جلالل اهلل ظز وجؾ وظظؿتف

ٍ٘ ُىُزّاّل   َِٔل َٔا ُكلَّ َل َِٓيِزُل ِإَلٙ الشََّناِء الدُِّى ََّجلَّ  َّ اهلَل َعزَّ  َّالتَِّصِدِٓق َبَأ  ٌِ )َباُب اإِلمَيا
ُِ(َِٓلُٔق   ِبَجاَلِل

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 وٓ يردّ  !هبذا واجى، وٓ يًع ادًؾؿ افعوؿؾ أن يؼقل: ـقػ يـزل؟ اإليامنُ 

 ٕنَّ  :بال ـقػ ؾقؼقفقن: اإليامن بف واجٌى وأما أهل احلق  .هذا إٓ ادعتزلة

يـزل إػ افًامء افدكقو  أن اهلل ظز وجؾ: »ً ظـ رشقل اهلل إخٌور ؿد صحَّ 

إفقـو إحؽوم مـ وافذيـ كؼؾقا إفقـو هذه إخٌور هؿ افذيـ كؼؾقا  ،«ـؾ فقؾي

 َل فؽام قبِ ، احلالل واحلرام، وظؾؿ افصالة، وافزـوة، وافصقوم، واحلٍ، واجلفود

 هو ؾفق ووٌل : مـ ردَّ قا، وؿوفالعؾامء عـفم ذلك كذلك قبؾوا مـفم هذه السـن

 ٌٌ  .(2)ا.هـ  رون مـفروكف وحيذِّ ، حيذِّ خٌق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/8273)بوب: افتحذير مـ مذاهى احلؾقفقي( ) (8)

-2/8823ـؾَّ فقؾٍي( ))بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ يـزل إػ افًامء افدكقو  (2)

8826.)  
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َِٔد هلِل َتَعاَلٙ(  ِ٘ ال  )َباُب ِإِثَباِت ِصَف
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

َػْرَت بوفؼرآن، ورَدْدتَّ  ـَ ُيؼوُل فؾجفؿلِّ افَّذي يـؽر أنَّ اهللَ َخَؾَؼ آدَم بقِدِه: 

ـََّي،  ًُّ ةَ اف  .(8)ا.هـ  وخاَلػَت إم 

  ٌِ َّ اهلَل َتَعاَلٙ َكلََّه ُمَْسٙ َتِلِلَٔنّا()َباُب اإِلمَيا  َّالتَِّصِدِٓق ِبأ
 أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ  ؿول : 

اهلل ظز وجؾ مل يؽؾؿ مقشك ؾؼد ـػر،  ثؿ زظؿ أنَّ  ،ف مًؾؿٌ ظك أكَّ ف مـ ادَّ ؾنكَّ 

 .ًتتوب ؾنن توب وإٓ ؿتؾيُ 

 ؾنن ؿول ؿوئؾ: مل؟ 

، وخالف مجقع عؾامء ادسؾؿنيافًـي،  وردَّ  ،افؼرآن وجحده ف ردَّ ؿقؾ: ٕكَّ 

 .(2)ا.هـ  وزاغ ظـ احلؼ

َِٓضَخُم(  ََّجلَّ  َّ اهلَل َعزَّ  ٌِ ِبَأ  )َباُب اإِلمَيا
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/8878)بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظز وجؾ خؾؼ آدم بقده ...( ) (8)

)ـتوب اإليامن وافتصديؼ بلنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ـؾَّؿ مقَشك ظؾقف افًالم(  (2)

(2/8827.)  
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 احلؼِّ  أهَؾ  أنَّ  :-وؾؼـو اهلل وإيوـؿ فؾرصود مـ افؼقل وافعؿؾ-اظؾؿقا 

، يصػقن اهلل ظز وجؾ بام وصػ بف كػًف ظز وجؾ، وبام وصػف بف رشقفف 

وٓ مذهب العؾامء ممن اتبع ومل يبتدع، وهذا  ،وبام وصػف بف افصحوبي 

اهلل ظز وجؾ يضحؽ، ـذا  أنَّ  :يؼول ؾقف: ـقػ؟ بؾ افتًؾقؿ فف، واإليامن بف

وٓ يـؽر هذا إٓ من ٓ حيؿد حاله عـد  .، وظـ صحوبتفروي ظـ افـٌل 

 .(8)ا.هـ  أهل احلق

* * * * * 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(8/8258( ))بوب: اإليامن بلنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ يضحؽ (8)
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ىمِ اآلخِرِ )
ا
 الي

ُ
اب

ا
 (كِت

 

َِّيا   ِِْض َىِب  ()َباُب ِإِثَباِت َح

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ـ يشؽ ذم احلقض إذ ى ِمَّ يتعجَّ  -رمحف اهلل-أٓ ترون إػ أكس بـ موفؽ 

العجائز يسللن اهلل عز  ى إن  به اخلاصة والعامة حت   نُ احلوض مما يممِ  أنـون ظـده 

ـ ٓ يممـ بوحلقض، ويؽذب بوهلل ِمَّ  ؾـعقذُ وجل أن يسؼقفن من حوضه 

 ـو حمؿداً بف، وؾقام ذـركوه مـ افتصديؼ بوحلقض افذي أظطوه اهلل ظز وجؾ كٌقَّ 

 .(8) ا.هـ ـػويي ظـ اإلـثور

ِ٘()َباُب ِإِثَباِت    الظََّفاَع
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ر فؾشػوظي يزظؿ أن مـ دخؾ افـور ؾؾقس ادـؽِ  أنَّ  :-رمحؽؿ اهلل-اظؾؿقا 

بخورج مـفو، وهذا مذهى ادعتزفي يؽذبقن هبو، وبلصقوء شـذـرهو إن صوء اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/8268( )افـٌلُّ )ـتوب اإليامن بوحلقض افذي ُأظطَل  (8)
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وسـن  ،تعوػ، ِمو هلو أصؾ ذم ـتوب اهلل ظز وجؾ، وشــ رشقل اهلل 

ؾودعتزفي خيوفػقن  ؛وقول فؼفاء ادسؾؿني ،ومن تبعفم بنحسان الصحابة 

، ، وٓ إػ شــ أصحوبف ف، ٓ يؾتػتقن إػ شــ رشقل اهلل هذا ـؾَّ 

ولقس هذا صريق  إكام يعوروقن بؿتشوبف افؼرآن، وبام أراهؿ افعؼؾ ظـدهؿ،و

وؿد فعى بف افشقطون،  ،وإكام هذا ضريؼ مـ ؿد زاغ ظـ ضريؼ احلؼ ،ادسؾؿني

حذركاهم و، وحذركوهؿ افـٌل  ،وؿد حذركو اهلل ظز وجؾ ِمـ هذه صػتف

 .(8) ا.هـ وحديثاا  أئؿة ادسؾؿني قدياما 

  وؿول : 

خرج بف ظـ افؽتوب  ؾوحشوً  بوفشػوظي أخطل ذم تلويؾف خطلً  َب ادؽذِّ  إنَّ 

افؽػر، أخز اهلل ظز ف ظؿد إػ آيوت مـ افؼرآن كزفً ذم أهؾ وذفؽ أكَّ  ،وافًـي

بوفشػوظي ذم  ُب ؿ إذا دخؾقا افـور أهنؿ ؽر خورجغ مـفو، ؾجعؾفو ادؽذِّ وجؾ أهنَّ 

هل  و إكامذم إثٌوت افشػوظي أهنَّ ادقحديـ، ومل يؾتػً إػ أخٌور رشقل اهلل 

عن مجؾة ما عؾقه أهل  وافؼرآن يدل ظذ هذا، ؾخرج بؼقفف افًقء ،ٕهؾ افؽٌوئر

 .(2)ا.هـ  بع غر سبقؾفم، واتإيامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/8898)بوب: وجقب اإليامن بوفشػوظي( ) (8)

 (.2/8225)بوب: وجقب اإليامن بوفشػوظي( ) (2)
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َِّيا ُمَخنٍَّد    ()َباُب ِإِثَباِت امَلَقاِو امَلِخُنِْد ِلَيِب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

، مـ افؼف اهلل ظز وجؾ أظطك كٌقـو  أنَّ  :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

ؿٌؾف ِمو ؿد تؼدم ذـركو فف، وأظطوه ادؼوم  اجلزيؾ مو مل يعطف كٌقوً  واحلظِّ  ،افعظقؿ

مـ افشػوظي  ْجقؾٍ  حظٍّ  فف ؾقف ـؾَّ  افؽريؿُ  ، ْجع اهللُوؾضالً  ادحؿقد يزيده رشؾوً 

فف بف ظقـف  ، وأؿرَّ ـو بف كٌقَّ  افؽريؿُ  اهللُ فؾخؾؼ واجلؾقس ظذ افعرش، خصَّ 

اهلل افؽريؿ بف ادممـغ ِمو خص بف كٌقفؿ مـ  يغٌطف بف إوفقن وأخرون هَّ 

ؾوحلؿد هلل  ،تؾؼاها العؾامء بلحسن الؼبول ،وافػضقؾي اجلؿقؾي، افؽرامي افعظقؿي

 .(8) ا.هـ ظذ ذفؽ

 )ِ٘ َٔاَم ََْٓو الِق َُِه  ِ٘ امُلؤِمِينَي َزبَّ َٓ  )َباُب ُزِؤ
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ،افؼقومي؟ ؿقؾ فف: كعؿ : واحلؿد هلل تعوػ ظذ ذفؽادممـقن يرون اهلل يقم 

ؾنن ؿول: ومو  .بوهلل افعظقؿ : أكو ٓ أؤمـ هبذا. ؿقؾ فف: ـػرَت ؾنن ؿول اجلفؿلُّ 

، وقول عؾامء وقول الصحابة افؼرآن وافًـي  تَّ ؽ رددْ احلجي. ؿقؾ: ٕكَّ 

ڦ   ڦ  ﴿: ، وــً ِمـ ؿول اهلل تعوػادسؾؿني، واتبعت غر سبقل ادممـني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ ادؼوِم ادحؿقد يقَم افؼقومي(  )بوب: ذـر مو خصَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ بف افـٌلَّ  (8) ِم

(2/8623.) 
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ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

 .(8) ا.هـ. [885]افـًوء: ﴾ڇ ڇ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ

ََا( َِٓقَبِل ََّلِه   ِ٘ َٓ ًِ َزدَّ َأَحاِدَٓح السُِّؤ  )باُب ُكِفِس َم
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿: ؿول اهلل تعوػ فـٌقف 

ف ، وـون ِمو بقـف ٕمتف ذم هذه أيوت: أكَّ [33]افـحؾ:  ﴾ڤ  ڦ   ڦ

مـ صحوبتف  روى ظـف ْجوظيٌ  ،«إكؽؿ ترون ربؽؿ تعوػ: »ٌأظؾؿفؿ ذم ؽر حدي

، ـام ؿٌؾقا ظـفؿ ظؾؿ افطفورة عـفم أحسن الؼبول ا العؾامءُ فَ ؾَ بِ وقَ  ،

ؿٌؾقا وافصالة وافزـوة وافصقوم واحلٍ واجلفود، وظؾؿ احلالل واحلرام، ـذا 

 ن رد  : مَ ثم قالواقن ذم ذفؽ، ادممـغ يرون اهلل تعوػ ٓ يشؽُّ  مـفؿ إخٌور: أنَّ 

 . (2) ا.هـ هذه إخبار فؼد كػر

 (د301راألىعاو: ﴾ٿ  ٹ   ٹ﴿َمِعَيٙ َقِْل اهلِل َتَعاَلٙ: َباُب ) 

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ( )  . (982-8/979)ـتوب افتصديؼ بوفـظر إػ اهلل ظزَّ وجؾَّ

( ))ـتوب  (2)  .(982-8/988افتصديؼ بوفـظر إػ اهلل ظزَّ وجؾَّ
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، وهؿ وجؾَّ  أي: ٓ حتقط بف إبصور، وٓ حتقيف ظزَّ  :معـاها عـد أهل العؾم

رأيً افًامء وهق  :قن ذم رؤيتف، ـام يؼقل افرجؾيروكف مـ ؽر إدراك وٓ يشؽُّ 

وـام يؼقل افرجؾ: رأيً  ،صودق، ومل حيط بكه بؽؾ افًامء، ومل يدرـفو

ه هؽذا فّس ، ومل حيط بٌكه،افٌحرِ  ومل يدرك بكه ـؾَّ  ،افٌحر، وهق صودق

 .(8) ا.هـ تعؼؾ ًَ إن ــْ العؾامء

َّاليَّ   ِ٘ ُُّجِْد اجَليَّ ٌِ)َباُب ِإِثَباِت  ََُنا َمِدُلَْقَتا ََّأىَّ ٌِ( اِز  َّاَل َتِبَٔدا ٌِ َأَبَدّا  َٔا  اَل َتِفَي
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ي خؾؼ اجلـَّ وجؾَّ  اهلل ظزَّ  أنَّ  افؼرآن صوهدٌ  أنَّ  :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

، ، وفؾـور أهالً ور ؿٌؾ أن خيؾؼ آدم ظؾقف افصالة وافًالم، وخؾؼ فؾجـي أهالً وافـَّ

وذاق حالوة ، ٓ خيتؾف يف هذا من شؿؾه اإلسالم ؿٌؾ أن خيرجفؿ إػ افدكقو،

 .(2)ا.هـ  هبذا ُب ؽذِّ ظذ ذفؽ افؼرآن وافًـي، ؾـعقذ بوهلل ِمـ يُ  ، دلَّ صعم اإليامن

* * * * * 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ( )   (.8/8238)ـتوب افتصديؼ بوفـظر إػ اهلل ظزَّ وجؾَّ

)ـتوب اإليامن وافتصديؼ بلنَّ اجلـَّي وافـور خمؾقؿتون، وأنَّ كعقَؿ اجلـَِّي ٓ يـؼطع ظـ  (2)

ور أبدًا(  (.2/8434) أهؾفو أبدًا، وأنَّ ظذاَب افـَّوِر ٓ يـؼطع ظـ أهؾفو افؽػَّ
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ائِلِ )
ا
ض

ا
 الف

ُ
اب

ا
 (كِت

 

َُّعَنَس  ًِ َأِبٕ َبِلٍس  ِّ )َباُب ِإِثَباِت َدِف  (ِبَجاِىِب َقِبِس اليَِّب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

أن أبو بؽر ، وأذاقه اهلل الؽريم صعم اإليامن اإلسالم مل خيتؾف مجقع من شؿؾه

هذا ِمو حيتوج ؾقف فقس ، ذم بقً ظوئشي  ـو مع افـٌل ؾِ دُ وظؿر 

إمر العام ادشفور  نَ بل هذا مِ  إػ إخٌور وإشوكقد ادرويي: ؾالن ظـ ؾالن،

  بشفرة دؾـفام مع افـٌلِّ  كبؾ يًتغـبالعؾم،  وٓ جاهل   الذي ٓ يـؽره عامل  

 .(8)ا.هـ   ظـ كؼؾ إخٌور

  وؿول:  

مـ إمر ادشفقر  مع رشقل اهلل  ؾصور دؾـ أيب بؽر وظؿر 

م ، وكذلك هو مشفور عـد مجقع عوآ خالف فقه بني عؾامء ادسؾؿني الذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/2468( )مع افـٌلِّ )بوب: ذـر دؾـ أيب بؽر وظؿر  (8)
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، ٓ يتـوـروكف ومعرؾيً  وتصديؼوً  أخذوه كؼالً ، ادسؾؿني ممن لقس من أهل العؾم

 .(8) ا.هـ بقـفؿ ذم ـؾ بؾد مـ بؾدان ادًؾؿغ

َُّعَنس   ِّ( )َباُب ِإِثَباِت الشَّاَلِو َعَلٙ َأِبٕ َبِلٍس  ِْ  ِلَزاِئِس امَلِشِجِد اليََّب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

كسبه إلقه من  لـػسه كتاباا  مَ َس ن رَ مم   وٓ حديثاا  عؾم قدياما ن أهل المِ  ما أحد  

ـ ؿدم ادديـي ِمـ مَ  ؾرشؿ ـتوب ادـوشؽ، إٓ وهق يلمر ـؾَّ فؼفاء ادسؾؿني، 

  ، وأراد زيورة ؿز افـٌلِّ وٓ ظؿرةً  أو ٓ يريد حجوً  أو ظؿرةً  وً يريد حجَّ 

ؿقه وظؾَّ  ،ؿد أمروه ورشؿقه ذم ـتٌفؿالعؾامء  وكلُّ  إٓ  وادؼوم بودديـي فػضؾفو 

 عؾامءُ ؿ ظذ أيب بؽر وظؿر وـقػ يًؾِّ  ،ـقػ يًؾؿ ظذ افـٌل 

أهل الشام  ، وعؾامءُ وحديثاا  أهل العراق قدياما  ، وعؾامءُ وحديثاا  احلجاز قدياما 

، وحديثاا  خراسان قدياما  ، وعؾامءُ وحديثاا  أهل مرص قدياما  ، وعؾامءُ قديام وحديثاا 

 .(2)ا.هـ  ؾؾؾف احلؿد ظذ ذفؽ، وحديثاا  أهل القؿن قدياما  وعؾامءُ 

َٔاِو ُعَنس)  ُِ   َباُب ِإِثَباِت ِق ََّزُسِْل ِ٘ اهلِل  َّٔ َِّص ُِ ِبِخِفِغ  ِ٘ َزُسِْل  ََّخِلَٔف
)ُِ َِّٔت َِّفٕ َزِع  ُِ  ِفٕ َىِفِش

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2469-4/2468( )مع افـٌلِّ )بوب: ذـر دؾـ أيب بؽر وظؿر  (8)

 (.4/2468( )مع افـٌلِّ )بوب: ذـر دؾـ أيب بؽر وظؿر  (2)
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، ووصقي اهلل ووصقي رشقفف  وصقيَ  فؼد حػظ ظؿر بـ اخلطوب 

حتك خرج مـ افدكقو  ،رَ مِ خؾقػي رشقل اهلل ذم كػًف وذم رظقتف بوحلؼ افذي أُ 

ٓ يشك يف هذا مممن  ،ٓئؿ ذم أخرة، مل تلخذه ذم اهلل فقميُ  وراؽٌوً  ،ؾقفو زاهداً 

 .(8)ا.هـ  ذاق حالوة اإليامن

ًِ َعفَّاٌ   ٌَ ب  ()َباُب اإِلىَلاِز َعَلٙ َمً َقَتَل ُعِجَنا

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

رًا صديدًا، وبؽقا ظؾقف، ؿتَؾ ظثامن إكؽو  أصحاب رسوِل اهللوفؼد أكؽر 

ؿ ظعُّ بـ أيب ضوفى ا.هـ هلُ وَّ ورثقه، أ
(2). 

َُّعجَناٌ   َُّعنَس  ًِ َأِبٕ َطاِلٍب ِلَأِبٕ َبِلٍس  ِّٕ ب ِ٘ َعِل  ()َباُب ِإِثَباِت َمَخبَّ

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ٓ أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  أنَّ  :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

إٓ حيػظ عـه الصحابة ومن تبعفم من التابعني ومن بعدهم من أئؿة ادسؾؿني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظـ ْجقع افصحوبي( ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب )بوب:  (8)

(2/8732.) 

وظـ ْجقع افصحوبي( ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظثامن بـ ظػون )بوب:  (2)

(2/8752.) 
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ا.هـ  ذم حقوهتؿ وذم خالؾتفؿ وبعد وؾوهتؿحمٌي أيب بؽر وظؿر وظثامن 

(8). 

ِ٘ ِلَفاِطَن٘ ِبِيِت َزسِْل اهلِل   ( َّ  )َباُب ِإِثَباِت الَفِضَٔل

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ـريؿي ظذ اهلل ظز وجؾ،  ؾوضؿي  أنَّ : -رمحـو اهلل وإيوـؿ–اظؾؿقا 

رشؾفو ظظقؿ، وؾضؾفو جزيؾ، افـٌل ، وعـد مجقع ادممـني، وظذ رشقفف 

بعؾفو، واحلًـ واحلًغ شقدا صٌوب أهؾ اجلـي  أبقهو، وظع  

جفي،  وفداهو، وخدجيي افؽزى أمفو، ؿد ْجع اهلل افؽريؿ هلو افؼف مـ ـؾِّ 

، وظـ فو، وظـ بعؾظقـف  ؾماده ، وؿرةُ  ، وثؿرةُ رشقل اهلل  مفجيُ 

 يَّ رِّ ذُ 
 .(2)ا.هـ  فو افطقٌي ادٌورـيتِ

ِ٘ الِلَساِو   َّاالتَِّباِع ِللصََّخاَب  ِ٘ َّامَلَخبَّ َّالتََّسحُِّه   ()َباُب اأَلِمِس ِباالِسِتِػَفاِز 

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم أيب بؽر وظؿر وظثامن )ـتوب مذهى أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  (8)

 (.4/2488أْجعغ( )

 (.4/2884( ))ـتوب ؾضوئؾ ؾوضؿي  (2)
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ظذ  وآتٌوع هلؿ، دلَّ  ،وادحٌي هلؿ، ظؾقفؿ ؿِ حُّ وافسَّ  ،كو بوٓشتغػور هلؿرْ مِ أُ 

 .(8)ا.هـ  وقول أئؿة ادسؾؿني ذفؽ افؽتوب وافًـي

* * * * * 
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 (.4/2386) (مع افـٌلِّ )بوب: ذـر دؾـ أيب بؽر وظؿر  (8)
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 اخلاِلافتِ )
ُ
اب

ا
 (كِت

 

  ِ٘ ِ٘ اأَلِزَبع ِ٘ اأَلِئنَّ  ()َباُب ِإِثَباِت َخاَلَف

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

خالؾي أيب بؽر، وظؿر، وظثامن، وظع  أنَّ  :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

من قول  وبقان   ،وذم شـي رشقل اهلل  ،بقوهنو ذم ـتوب اهلل ظز وجؾ

وٓ يـٌغل  ،من قول التابعني هلم بنحسان بقان  ، وأصحاب رسول اهلل 

 .(8)ـ ا.ه ذم هذا ظـ اهلل ظز وجؾ أن يشؽَّ  َؾ ؼَ دًؾؿ ظَ 

ِّاّل َأُبْ َبِلٍس  ِ٘: َأ ٌُ)َباُب ِإِثَباِت َتِسِتِٔب اخِلاَلف ٌّٕ ، ُثهَّ ُعَنُس، ُثهَّ ُعِجَنا  (، ُثهَّ َعِل

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌِّفؿ( )بوب: ذـر خالؾي أيب بؽر وظؿر وظثامن وظع  (8) وكػعـو بح

(2/8722.) 
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ٌُـو: أكَّو كؼقُل ذم اخلالؾِي وافتػضقؾ بليب بؽر وظؿر وظثامن وظع  وَمْذه

 .(8)ا.هـ  هذا صريُق أهِل العؾم. 

  وؿول : 

مو إذا كظر ؾقفو  ؾؼد أثًٌ مـ بقون خالؾي أيب بؽر وظؿر وظثامن وظع 

فؾجؿقع، وإذا كظر ؾقفو راؾيض خٌقٌ أو كوصٌل ذفقؾ  حمٌيً ه، وزاده ادممـ هَّ 

خرة : ٕهنام خوفػو افؽتوب  مفغ، أشخـ اهلل افؽريؿ بذفؽ أظقـفام ذم افدكقو ؤا

 .(2)ـ ا.هواتبعا غر سبقل ادممـني ، وما كان عؾقه الصحابة وافًـي ، 

ِ٘ َأِبٕ َبِلٍس الصِّدِّٓق   َِّيا ُمَخنٍَّد )َباُب ِإِثَباِت ِخاَلَف  (َبِعَد َىِب

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ه مل خيتؾف من شؿؾه اإلسالم وأذاقه اهلل أك   :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

، إٓ أبق بؽر ف مل يؽـ خؾقػي بعد رشقل اهلل أكَّ  :اإليامن الؽريم صعمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِِف افطقٌي( )بوب: : ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  (8) وظـ ذريَّ

(2/8767.) 

تِِف افطقٌي( )بوب: : ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  (2) وظـ ذريَّ

(2/8767-8768.) 
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ف اهلل هذا، وذفؽ فدٓئؾ خصَّ  ، ٓ جيقز دًؾؿ أن يؼقل ؽرَ افصديؼ 

 .(8)ا.هـ  ذم حقوتف، وأمر هبو بعد وؾوتف  ف هبو افـٌلُّ افؽريؿ هبو، وخصَّ 

   وؿول : 

ًِ إكصورُ  فبايَعه وْجقُع ادفوجريـ أنَّ احلؼَّ ؾقام ؾعؾف ظؿر،  ... َؾَعؾَِؿ

بن أيب صائعني غر مؽرهني، مل خيتؾػوا عؾقه، وجاء عيل  -يعـل أبو بؽر– اجلؿقع

 .(2)ا.هـ  صالب فبايعه، وجاء الزبر فبايعه، وجاء بـو هاشٍم فبايعوه

ًِ اخَلطَّاِب  ِ٘ ُعَنِس ب  (َبِعَد َأِبٕ َبِلٍس الصِّدِّٓق)َباُب ِإِثَباِت ِخاَلَف

   أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

مجقُع وريَض به ، ؾٌفذه إحقاِل افؼيػِي وؽرهو اشتخَؾَػُف أبق بؽٍر 

 .(4)إػ أن تؼقَم افًوظُي ا.هـ  ادممـني الصحابِة وَمن بعدهم ِمَن التابعنَي، ومجقعُ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بعد رشقل اهلل )بوب: ذـر بقون خالؾي أيب بؽر افصديؼ  (8)

(2/8782.) 

( بعد رشقل اهلل )بوب: ذـر بقون خالؾي أيب بؽر افصديؼ  (2)

(2/8742.) 

وظـ ْجقع افصحوبي( ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب )بوب:  (4)

(2/8748.) 
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 ٌِ ًِ َعفَّا ٌِ ب ِ٘ ُعِجَنا ًِ اخَلطَّاِب)َباُب ِإِثَباِت خاَلَف  (َبِعَد ُعَنِس ب

   أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

، وسائر فبايعه عيل بن أيب صالب  ،بعثامن بـ ظػون  افؼقمُ  ؾرَض 

فعؾؿفؿ بػضؾف، وؿديؿ إشالمف، وحمٌتف  ،مـفم ، مل خيتؾف عؾقه واحد  الصحابة

وفعظقؿ ؿدره ظـد رشقل  ،هلل وفرشقفف، وبذفف دوفف هلل وفرشقفف، وفػضؾ ظؾؿف

، ٓ يشؽ ذم ذفؽ مممـ ظوؿؾ، وإكام يشؽ ذم ذفؽ ، وإـرام افـٌل اهلل 

 بف ظـ شٌقؾ افرصود، وفعى بف افشقطون، وحرم افتقؾقؼ َل طِ ؿد ُخ  ،جوهؾ صؼل

 .(8)ـ ا.ه

ًِ َأِبٕ َطاِلٍب   ِّٕ ب ِ٘ َعِل ًِ َعفَّاٌ )َباُب ِإِثَباِت ِخاَلَف ٌِ ب  (َبِعَد ُعِجَنا

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

أحؼ بوخلالؾي  أحدٌ  أكف مل يؽـ بعد ظثامن  :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا 

افػضوئؾ افتل خصف اهلل افؽريؿ هبو،  ـَ و أـرمف اهلل ظز وجؾ بف مِ دَِ  مـ ظع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قع افصحوبي( وظـ ْجذـر خالؾي أمر ادممـغ ظثامن بـ ظػون )بوب:  (8)

(2/8736.) 
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ومو رشؾف اهلل ظز وجؾ بف مـ افًقابؼ افؼيػي، وظظقؿ افؼدر ظـد اهلل ظز وجؾ 

 .(8)ا.هـ  وعـد مجقع ادممـني، وعـد صحابته  ،وظـد رشقفف 

  أه اهلل مـ ؿتؾفوبرَّ بـ ظػون  ؾ ظثامنُ تِ ؾؾام ؿُ : وؿول، 

اخلالؾي بعدي : »إفقف ـام روى شػقـي وأبق بؽرة ظـ افـٌل  وأؾضً اخلالؾيُ 

اخلؾقػي   ـون ظعي ؾؾام مه أبق بؽر وظؿر وظثامن ، «ثالثقن شـي

بقعتل  ؾؼول: ؾننَّ  ،ؾلبك ظؾقفؿ، ؾؾؿ يسـقهفاجتؿع الـاس بادديـة إلقه،  افرابع،

ـ صوء أن يٌويعـل بويعـل، ؾخرج إػ ج إػ ادًجد ؾؿَ ، وفؽـ أخرٓ تؽقن هاً 

 .(2)ا.هـ  فبايعه الـاسادًجد 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِِف افطقٌي( )بوب: : ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  (8) وظـ ذريَّ

(2/8756.) 

تِِف افطقٌي( )بوب: : ذـر خالؾي أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى  (2) وظـ ذريَّ

(2/8759.) 
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ًِ َعفَّاٌ   ٌِ ب  ِللنِصَخِف()َباُب َجِنِع ُعِجَنا

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

والصحابة وَمن  أمجعِت عؾقه إمةافذي  مصحػ ظثامن بـ ظػون 

 .(8)ا.هـ  بعدهم ِمَن التابعني، وأئؿة ادسؾؿني يف كل  بؾدٍ 

 ؿول و : 

أصح افدٓئؾ وأووح احلجٍ ظذ ـؾ راؾيض خموفػ فعع بـ أيب  ـْ ومِ 

، ومل ـرم اهلل وجفف مل يزل يؼرأ بام ذم مصحػ ظثامن  أن ظؾقوً  ضوفى 

وٓ أخر، وٓ زاد ؾقف وٓ  ظذ حرٍف  م حرؾوً ، وٓ ؿدَّ واحداً  يغر مـف حرؾوً 

يل أن أؾعؾ ؽره، مو حيػظ  ظثامن ؾعؾ ذم هذا ادصحػ صقئوً  كؼص، وٓ ؿول: إنَّ 

، مل يزافقا يؼرءون بام ذم مصحػ ، وهؽذا وفده مـ هذا  ظـف يشءٌ 

مل يزافقا يؼرئقن  حتك ؾورؿقا افدكقو، وهؽذا أصحوب ظع  ظثامن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.8/376)بوب: ذـر افـفل ظـ ادراء ذم افؼرآن( ) (8)
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، ٓ جيقز فؼوئؾ أن يؼقل ؽر هذا، مـ ؿول امن ادًؾؿغ بام ذم مصحػ ظث

 .(8) ا.هـ وأتى بخالف ما عؾقه أهل اإلسالم ؽر هذا ؾؼد ـذب،

ٌِ َكاَلُو اهلِل َتَعاَلٙ َغرُي َمِدُلٍْق(   )َباُب الُقِسآ
  ؿني الذين مل يزغ أن قول ادسؾ :-رمحـو اهلل وإيوـؿ-اظؾؿقا : ؿول

افؼرآن ـالم اهلل تعوػ فقس  أنَّ  :وحديثاا  قدياما  ، ووفؼوا لؾرشادقؾوهبم عن احلق

، تعوػ اهلل ظـ افؼرآن مـ ظؾؿ اهلل، وظؾؿ اهلل ٓ يؽقن خمؾقؿوً  بؿخؾقق: ٕنَّ 

، وقول أئؿة ادسؾؿني وقول الصحابة ظذ ذفؽ افؼرآن وافًـي،  دلَّ  ،ذفؽ

 .(2)ا.هـ  عـد العؾامء كافر، واجلفؿي ؽر هذا إٓ جفؿي خبقثٓ يـ

ٌِ َمِدُلٌْق(  ِ٘ َقِْل: َلِفِعٕ ِبالُقِسآ َّٔ  )َباُب ِبِدِع
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

، فػظف بوفؼرآن خمؾقٌق  همٓء افذيـ يؼقفقن: إنَّ  -رمحؽؿ اهلل-احذروا 

، ، وؿوئؾ هذا مٌتدعٌ ظظقؿٌ  ـ ـون ظذ ضريؼتف مـؽرٌ وهذا ظـد أمحد بـ حـٌؾ، ومَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم خالؾتف فًــ أيب بؽر وظؿر وظثامن )بوب: ذـر اتٌوع ظع بـ أيب ضوفى  (8)

 (.2/8779وكػعـو بحىِّ اجلؿقع( )

)بوب: ذـر اإليامن بلنَّ افؼرآن ـالم اهلل تعوػ، وأنَّ ـالَمف فقس بؿخؾقٍق، وَمـ  (2)

 (.8/389زظؿ أنَّ افؼرآن خمؾقٌق ؾؼد ـػر( )
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 ٌٌ ٓ يعرف العؾامء غر ما تؼدم  ر مـف افـوس،ذَّ جيوفس، وحُي وٓ يؽؾؿ، وٓ  خٌق

 .(8)ا.هـ  ذكركا له

 (ٌِ ُُ( َباُب الُقِسآ ّ٘ َعِي َٓ ََّلَٔص ِحَلا  َكاَلُو اهلِل 
 أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ  ؿول : 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ﴿: ؿول تعوػ

وٓ  ،يًتؿعقن حؽويي افؼرآن :ومل يؼؾ  [2-8اجلـ:] ﴾ٿ ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ

و شؿعـو حؽويي افؼرآن، ـام ؿول مـ ابتدع بدظي والفي، وأتك ؿوفً اجلـ: إكَّ 

 .(2)ا.هـ  وبخالف قول ادممـنيبخالف افؽتوب وافًـي 

* * * * * 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ زظؿ أن هذا افؼرآن حؽويي فؾؼرآن افذي ذم افؾقح ذـر افؾػظقي، ومَ  :بوب) (8)

  (.545-8/543( )ـذبقا-ادحػقظ 

)بوب: ذـر افؾػظقي، وَمـ زظؿ أنَّ هذا افؼرآن حؽويي فؾؼرآن افذي ذم افؾقح  (2)

  (.8/546ـذبقا( )-ادحػقظ 
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ِّٕ َباُب َجِنِٔع ) ًِ اليَِّب ََا ِإالَّ ِبُشَي ُٓعَلُه احُللُه ِفٔ ُِ اَل  ََا ِفٕ ِكَتاِب َفَساِئِض اهلِل الَِّتٕ َفَسَض
) 

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ؿول اهلل تعوػ:  !:: يو جوهؾوؿقؾ هلذا ادعورض فًــ رشقل اهلل 

أيـ دمد ذم ـتوب اهلل تعوػ أن افػجر  ،[34افٌؼرة:] ﴾ڱ  ڱ  ڱ   ں﴿

رـعتون، وأن افظفر أربع، وافعك أربع، وادغرب ثالث، وأن افعشوء أخرة 

إٓ مـ شــ : أربع؟ أيـ دمد أحؽوم افصالة ومقاؿقتفو، ومو يصؾحفو ومو يٌطؾفو

؟ ومثؾف افزـوة، أيـ دمد ذم ـتوب اهلل تعوػ مـ موئتل درهؿ مخًي افـٌل 

كصػ ديـور، ومـ أربعغ صوة صوة، ومـ مخس مـ  ـ ظؼيـ ديـوراً دراهؿ، وم

وكذلك  اإلبؾ صوة، ومـ ْجقع أحؽوم افزـوة، أيـ دمد هذا ذم ـتوب اهلل تعوػ؟

مجقع فرائض اهلل، التي فرضفا اهلل يف كتابه، ٓ يعؾم احلؽم فقفا إٓ بسـن رسول 

 .اهلل 
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ظـ مؾي اإلشالم، ودخؾ  مـ ؿول ؽر هذا خرجهذا قول عؾامء ادسؾؿني، 

 .(8) ا.هـ ذم مؾي ادؾحديـ، كعقذ بوهلل مـ افضالفي بعد اهلدى

ِْت( ُِٓسَجُه َحتَّٙ امَل َِّب الزَّاِىٕ  ٌَّ الجَّ ًِ َأ ِ٘ ِم ٌِ ِبَنا َجاَء ِفٕ الشُّيَّ  )َباُب اإِلمَيا
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

جؿُ  و افرَّ ، أكَّف ٓ خيتؾف أهل العؾم يف ذلك، رشقُل اهلل ؾؼد َرَجَؿ  :ؾلمَّ

كو، وؿد رجؿ رشقُل اهللِ امرأًة  ـَ موفؽ حَغ اظسف ظـده بوفزِّ رجؿ موظز ب

 ؽومديي اظسؾً ظـده بوفزكو ؾرْجفو...

أنَّ ظذ افثَّقِِّى افزاين إذا صفد ظؾقف أو  فؼفاء ادسؾؿني ٓ خيتؾػونوهذا ظـد 

جؿ، رجاًل ـون أو امرأًة، وظذ افٌِْؽِر: اجلؾُد،  ٓ خيتؾف يف هذا اظسف بوفزكو: افرَّ

 .(2)، ؾوظؾؿقا ذفَِؽ ا.هـ العؾامء

* * * * * 
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ة  )بوب: افتحذير ِمـ ضقائػ تعورض شــ افـٌلِّ  (8) بؽتوب اهلل تعوػ، وصدَّ

 (.382-8/388اإلكؽور ظذ هذه افطٌؼي( )

بقن بؼائع ِمَّو جيى ظذ ادًؾؿغ افتَّصديؼ  (2) )بوب: افتحذير مـ مذاهى أؿقام ُيؽذِّ

 (.8897-2/8896هبو( )



ٌَِديَعي إِلْْجَوَظوِت                   افـُُّؼقُٓت اف

    

56 

 

 

تِ )
ا
ق
ْ
ر
ُ
يِ الف

ا
ادِ ا

ا
البتِع

ا
تِ و

ا
اا

ا
و

ا
ومِ اجل

ُ
ز
ُ
 ل

ُ
اب

ا
 (كِت

 

ِ٘()َباُب اأَلِمِس   ًِ الُفِسَق ِٕ َع َّاليََّ   ِ٘  ِبُلُزِّو اجَلَناَع
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغؿول  : 

ؿي، وـذفؽ حذركو افـٌل رْ وجؾ بؾزوم اجلامظي، وهنوكو ظـ افػُ  بؾ أمركو ظزَّ 

ن سؾف من عؾامء ركا أئؿتـا مم  وكذلك حذ  ؿي وأمركو بوجلامظي، رْ مـ افػُ  

 .(8) ا.هـ اجلامعة، ويـفون عن الػرقة فم يلمرون بؾزومكؾُّ ، ادسؾؿني

َُِه( ََاُد َمَع َّاجِل َُِه،  ُٗ َخِلَف َّالصَّال ِٗ ُأُمِْز امُلِشِلِننَي،  َّاَل  )َباُب َتِخِسِٓه اخُلُسِّج َعَلٙ 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ا أهُل السـ ةِ  ؿ ٓ يرون افًقػ ظذ أحٍد، وهؿ يروَن افصالة  وأم  ؾنهنَّ

 .(2)واجلفود مع إئؿي تومي ؿوئؿي ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوب: ذـر إمر بؾزوم  اجلامظي، وافـفل ظـ افػرؿي، بؾ آتٌوع وترك آبتداع( ) (8)

(8/276.) 

 (.4/2532هجرة أهؾ افٌدع وإهقاء( ) )بوب: ذـر (2)
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َْفُِّس الظُُّسِّط   ِّ ُكِفَسّا َأِكَبَس، َمَع َت ًِ ِطِسَكّا َأ َُٓل )َباُب َتِخِسِٓه َتِلِفرِي امُلِشِلِه ِبَرىٍب، َما َلِه 
َْاِىِع(  َّاِىِتَفاِء امَل

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ا أهُل السـ ةِ  ؿ ...  وأم  رون أحدًا بذكٍى، وٓ يشفدوَن ظؾقف ٓؾنهنَّ  ُيؽػِّ

قا أكػًفؿ. ٓ يؽقن ظؿٌؾ  ُـّ بؼٍك، ويؼقفقن: اإليامُن: ؿقٌل وظؿٌؾ، خموؾَي أن يز

 .(8)إٓ بنيامٍن، وٓ إيامٌن إٓ بعؿٍؾ ا.هـ 

َُّسِْء َُِه َقُْو ُسٍْء( )َباُب َذوِّ اخَلْاِزِج  َّأىَّ َِِه  ٍِب  َمَرا
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

هلل تعاىل  عصاة   ،سوءٍ  مُ اخلوارج قو أن   وحديثاا  مل خيتؾف العؾامء قدياما 

وإن صؾقا وصومقا، واجتفدوا ذم افعٌودة، ؾؾقس ذفؽ بـوؾع ، ولرسوله 

هلؿ، ويظفرون إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر، وفقس ذفؽ بـوؾع هلؿ: ٕهنؿ 

هقن ظذ ادًؾؿغ، وؿد حذركو اهلل فقن افؼرآن ظذ مو هيقون، ويؿقِّ ؿقم يتلوَّ 

وحذركاهم اخلؾػاء الراشدون بعده، ، تعوػ مـفؿ، وحذركو افـٌل 

 .(2)ا.هـ  ومن تبعفم بنحسان وحذركاهم الصحابة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/2554)بوب: ذـر هجرة أهؾ افٌدع وإهقاء( ) (8)

)بوب: ذم اخلقارج، وشقء مذاهٌفؿ، وإبوحي ؿتوهلؿ، وثقاب َمـ ؿَتَؾفؿ أو ؿَتُؾقه(  (2)

(8/425.) 
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ًَ اأَلِعَناِل   ٌَ ِم َُِسّ ُِٓع َِّبَنا  َِه  ًِ االِغِتَساِز ِب ِٕ َع َِ َّاليَّ َْاِزِج  )َباُب اأَلَحاِدِٓح ِفٕ َذوِّ اخَل
 الصَّاِلَخ٘(

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ـون اإلموم أو  ظدًٓ  رأى اجتفود خورجل ؿد خرج ظذ إمومٍ ؾال يـٌغل دـ 

ادًؾؿغ، ؾال يـٌغل فف  ؿتوَل  ف، واشتحؾَّ شقػَ  ، ؾخرج وْجع ْجوظي وشؾَّ جوئراً 

أن يغس بؼراءتف فؾؼرآن، وٓ بطقل ؿقومف ذم افصالة، وٓ بدوام صقومف، وٓ 

وقد روي عن رسول  بحًـ أفػوطف ذم افعؾؿ إذا ـون مذهٌف مذهى اخلقارج ،

يف  ه ٓ خيتؾُف من عؾامء ادسؾؿني، بل لعؾ   فقام قؾته أخبار ٓ يدفعفا كثر   اهلل 

 .(8) ا.هـ هبا مجقع أئؿة ادسؾؿني العؾمِ 

* * * * * 
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يعـل ذم ذم اخلقارج وشقء مذاهٌفؿ وترك –)بوب: ذـر افًــ وأثور ؾقام ذـركو(  (8)

 (.436-8/435) -آؽسار هبؿ
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َْاِء( ٍِ َّاأَل ٍِِل الِبَدِع  ٍَِجِس َأ  )َباُب 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

أن : ـ متًؽ بام رشؿـوه ذم ـتوبـو هذا وهق ـتوب افؼيعيمَ  يـٌغل فؽؾِّ 

، وـؾ مـ قارج وافؼدريي وادرجئي واجلفؿقيأهؾ إهقاء مـ اخل هيجر ْجقعَ 

أئؿة  وكل من كسبهيـًى إػ ادعتزفي، وْجقع افرواؾض، وْجقع افـقاصى، 

ظـف ذفؽ، ؾال يـٌغل أن يؽؾؿ وٓ يًؾؿ  وصحَّ ، أكه مبتدع بدعة ضاللة ادسؾؿني

وٓ يتزوج إفقف مـ ظرؾف، وٓ  ،جوٓ يصذ خؾػف، وٓ يزوَّ  ،ظؾقف، وٓ جيوفس

ف بوهلقان فف، وإذا فؼقتف ذم يشورـف وٓ يعومؾف وٓ يـوطره وٓ جيودفف، بؾ يذفُّ 

 أخذت ذم ؽرهو إن أمؽـؽ. ضريٍؼ 

 ظؾقف ؿقفف؟.  ٓ أكوطره وأجودفف وأردّ  ؾنن ؿول: ؾؾؿ

 ،يػًد ظؾقؽ ؿؾٌؽ ممـ ظؾقؽ أن تـوطره وتًؿع مـف ـالموً ؿقؾ فف: ٓ يُ 

وخيدظؽ بٌوضؾف افذي زيـ فف افشقطون ؾتفؾؽ أكً: إٓ أن يضطرك إمر إػ 

، ن أو مو أصٌفف إلثٌوت احلجي ظؾقفمـوطرتف وإثٌوت احلجي ظؾقف بحية شؾطو
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وهذا الذي ذكرته لك فؼول من تؼدم من أئؿة ادسؾؿني ،  .ؾالؾلمو فغر ذفؽ 

 .(8) .هـافًـي رشقل اهلل  ومقاؾٌؼ 

َّ)َباُب    ِ٘ َّٓ َِٕذوِّ الَقَدِز َِ َِِه  اليَّ ًِ ُمَجاَلَشِت َِِه(َع  َُّمَياَظَسِت
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

رشدوا ظـ ضريؼ احلؼ،  لٍ الَّ ُو  دو بؾغفؿ ظـ ؿقمٍ الصحابة  وفقٓ أن

وكذلك التابعون هلم  ،، وشٌقهؿ وـػروهؿؾردوا ظؾقفؿ ؿقهلؿ بقا بوفؼدر،وـذَّ 

ٌُّ بنحسان   وهنقا ظـ جموفًتفؿ، ،وفعـقهؿ ،ب بفقا مـ تؽؾؿ بوفؼدر وـذَّ ش

يـفقن ظـ جموفًي افؼدريي، وظـ مـوطرهتؿ، وبقَّـقا  وكذلَِك أئؿُة ادسؾؿني

 .(2)فؾؿًؾؿغ ؿٌقَح مذاهٌفؿ ا.هـ 

  وؿول : 

ظذ افؼدريي،  دِّ وؿد ذـركو ظـ ْجوظي مـ افصحوبي مو حيكو ذـره مـ افرَّ 

عن  ظذ مو يقاؾؼ افؽتوب وافًـي، اشتغـقـو بام ذـركوه ظـ افؽالم وشـذـر

مو ِمو تلدى إفقـو مـ ردهؿ ظذ افؼدريي ظذ التابعني والعؾامء من أئؿة ادسؾؿني 

، ِمو إذا شؿعف افؼدري، ؾنن ـون وقول الصحابة ، يقاؾؼ افؽتوب وافًـي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/2532)بوب: ذـر هجرة أهؾ افٌدع وإهقاء( ) (8)

 (.8/698)بوب: افرد ظذ افؼدريي( ) (2)
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 ِمـ أريد بف اخلر راجع ديـف، وتوب إػ اهلل تعوػ وأكوب، وإن يؽ ؽر ذفؽ

 .(8) ا.هـ ؾلبعده اهلل وأؿصوه

ِ٘)َباُب   َْاِقَف َّال  ِ٘ َّٔ َِِن ِ٘ َذوِّ اجَل َّٔ َُه( ّاللَِّفِع  َّالُبِعِد َعِي
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ؾقـٌغل فؾؿًؾؿغ أن يتؼقا اهلل تعوػ، ويتعؾؿقا افؼرآن، ويتعؾؿقا أحؽومف، 

قا حالفف وحيرمقا حرامف، ويعؿؾقا بؿحؽؿف، ويممـقا بؿتشوهبف، وٓ ؾقحؾُّ 

ويعؾؿقا أكف ـالم اهلل تعوػ، ؽر خمؾقق، ؾنن ظوروفؿ إكًون جفؿل يامروا ؾقف، 

، فػظل بوفؼرآن خمؾقٌق  :، أو ؿول: افؼرآن ـالم اهلل ووؿػ، أو ؿولؾؼول: خمؾقٌق 

ؿ، ؽؾَّ جر وٓ يُ دو ذم افؾقح ادحػقظ ؾحؽؿف أن هُي  أو ؿول: هذا افؼرآن حؽوييً 

، بوفًــ ظـ رشقل اهلل  ر مـف، وظؾقؽؿ بعد ذفؽ خؾػف، وحيذَّ صذَّ وٓ يُ 

 .(2) ا.هـ  ، وقول أئؿة ادسؾؿني، وقول التابعنيوسـن أصحابه 

)َّ٘ٔ َِِن  )َباُب َتِلِفرِي اجَل
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذـر مو تلدى إفقـو ظـ أيب بؽر وظؿر ِمـ ردِّمهو ظذ افؼدريي وإكؽورمهو )بوب:  (8)

 (.8/878( )ظؾقفؿ

: ذـر افؾػظقي وَمـ زظؿ أنَّ هذا افؼرآن حؽويي فؾؼرآن افذي ذم افؾقح )بوب (2)

 (.8/549( )ـذبقا-ادحػقظ 
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 .(8)ا.هـ  عـد العؾامء كافر   واجلفؿيُّ ... 

ًِ َسَبِأ)َباُب اإِلِىَلا  ُِ( ِز َعَلٙ َعِبِد اهلِل ب ٍَِب ََّمِر َُِْدٖ  َٔ  ال
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

... ؾفذه ِمـ بعِض ؿصص ظٌد اهللِ بـ شٌل وأصحوبف فعـف اهلل، أؽروا بغ 

ُيـؽرون ظذ ابـ  ومجقُع ادسؾؿنيادًؾؿغ مـذ وؿً افصحوبي إػ وؿتـو هذا، 

ٌَف ا.هـ  شٌلٍ مذه
(2) . 

ٍِه()َباُب َذوِّ ُزُؤِّض   ََّغرِي ًِ ُعَبٍٔد(  ََّعِنِسّ ب ََِيٕ،  ِ٘: َكـ)َمِعَبِد اجُل َّٓ  الَقَدِز
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ة والتابعون ما قد تؼدم ذكركا عؾقه الصحاب وقد رد   :معٌد اجلفـل بوفٌكة

 .(4) ا.هـ هرووهجروه وـػَّ  العؾامء فقد ومو ذمَّ ٌوظؿرو بـ ظ... ، له

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)بوب: ذـر اإليامن بلنَّ افؼرآن ـالم اهلل تعوػ، وأنَّ ـالَمف فقس بؿخؾقٍق، وَمـ  (8)

  (.8/389زظؿ أنَّ افؼرآن خمؾقٌق ؾؼد ـػر( )

)بوب: ذـر ؿصي ابـ شٌل ادؾعقن، وؿصي اجلقش افذي شور إػ ظثامن  (2)

 (.2/8983ؾؼتؾقه( )

فـظر ذم أمر افؼدر ـقػ؟ ومل؟ بؾ اإليامن بف )بوب: ترك افٌحٌ وافتـؼر ظـ ا (4)

 (.8/958وافتًؾقؿ( )
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َْاِء()َباُب  ٍِ ٍِِل اأَل َّاأَلِمرِي ِلَأ ِ٘ اإِلَماِو   ُعُقَْب
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ؾِّ زموٍن يًرون ذم أهؾ إهقاء، إذا صحَّ  ـُ ومل يزِل إَُمَراُء بعدهؿ ذم 

ِى مو يرون،  ًْ  .(8)ا.هـ  ٓ تـؽره العؾامءظـدهؿ ذفَِؽ ظوؿٌقه ظذ ح

* * * * * 
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 (.4/2555)بوب: ظؼقبي اإلموم إمر ٕهؾ إهقاء( ) (8)
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ُِ()َباُب ِإِسَساِء اليَّيبِّ   ََّعِقِل  ِِ  ِبَجَشِد

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

م ذـري فف ُظؾَِؿ أنَّ ِمـ  بجًده   اهلل ظز وجؾ أهى بؿحؿدٍ بَغ مو تؼدَّ

 :اإلكًون فق ؿول وهق بودؼق وذفؽ أنَّ  ،اإلهاء ـون مـوموً  إِنَّ وظؼؾف، ٓ 

 ًُ  :وإذا ؿول. ومل يعورض ،مل يرد ظؾقف ؿقفف ،افٌورحي ذم افـقم ـلين بودغرب رأي

 ًُ ل بعظقؿ إذا ـون مثؾ ذفؽ ، وـون ؿد تؼقَّ فقؾتل بودغرب، فؽون ؿقفف ـذبوً  ــ

 .(8)ا.هـ  ٓ خالف يف هذا ،إفقف ذم فقؾتف افٌؾد ؽر واصؾٍ 

ِِّٓذ()َباُب ِإِثَباِت  ِٗ التََّسا  َصاَل
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

َـّ  ؿقوم صفر رمضون، وْجع افـوس ظؾقف، ظؿر بـ اخلطوب  وـذا دو ش

وصالهو ، ها الصحابة يف مجقع البؾدانفصال   ،أحقو بذفؽ شـي رشقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/8549أكَّف أهى بف إفقف( ))بوب: ذـر مو خصَّ اهللُ ظزَّ وجؾَّ بف افـٌلَّ  (8)
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 ...هو وأمر بوفصالة، ؾؾام أؾضً اخلالؾي إفقف، صالَّ  ،ظع بـ أيب ضوفى 

عذ عؿر وعثامن وعيل  خالفاا  ،وذ افراؾضي افذيـ ٓ يرون صالهتظ وهذا ردي 

 .(8) ا.هـ وعذ مجقع ادسؾؿني 

ِ٘ ٍَ ََا(الُعَلَناِء ِلِعَض )َباُب َكَسا ٍِِه َل ََّزدِّ  ِل امَلَشاِئِل 
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول : 

ويردوهنو ، ويلمرون يؽرهقن ظضؾ ادًوئؾ  وحديثاا  وقد كان العؾامء قدياما 

 .(2)ا.هـ  ل افذي هنقا ظـفااجلدومـ ادراء  بوفًمال ظام يعـل خقؾوً 

)ِ٘ ٌُ ِإالَّ ِللُنَػاَلَب َُٓلْ َّاَل  ُِٓجِنُس  ِ٘ الُعَلَناِء ِللِجَداِل الَِّرٖ الَ   ٍَ  )َباُب َكَسا
  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول: 

مل يامروا ئؿة ادسؾؿني بعدهم من أا سؿع هذا أهل العؾم من التابعني ومن د  

، وأمروهؿ بوٕخذ يـ، ومل جيودفقا، وحذروا ادًؾؿغ ادراء واجلدالذم افدِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم خالؾتف فًــ أيب بؽر وظؿر )بوب: : ذـر اتٌوع ظع بـ أيب ضوفى  (8)

 (.2/8786وكػعـو بحىِّ اجلؿقع( )وظثامن 

أمتف افذيـ جيودفقن بؿتشوبف افؼرآن وظؼقبي اإلموم دـ )بوب: حتذير افـٌل  (2)

 (.8/386جيودل ؾقف( )
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وهذا صريق أهل احلق ممن وفؼه اهلل  ،ـون ظؾقف افصحوبي  ، وبامبوفًــ

 . (8)ا.هـ  تعاىل

  وؿول  : 

ٓ مـوطرة،  ،مًلفي مًسصد إػ ضريؼ احلؼِّ  ،إن ـون افذي يًلفؽ مًلفتف

طػ مو يؽقن مـ افٌقون بوفعؾؿ مـ افؽتوب وافًـي، وؿقل افصحوبي، ؾلرصده بلفْ 

ففذا الذي كره  وإن ـون يريد مـوطرتؽ وجمودفتؽ، وؿقل أئؿي ادًؾؿغ 

، ـام ؿول مـ تؼدم مـ أئؿي ادًؾؿغ ؾال تـوطره، واحذره ظذ ديـؽلك العؾامء، 

 .(2) ا.هـ إن ــً هلؿ متٌعوً 

َّالسَِّقِص    ،ٌِ َّالتََّلُرِذ ِباليََّعِس ِإَلٙ امُلِسَدا ٍَا  ِِٔس ََّغ  ِ٘ َّٔ )َباُب َذوِّ االِسِتَناِع ِلأَلَغاِىٕ الصُِّْف
 الصُِّْفٕ(

  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول: 

 ـتُ وبقَّ  فُ ؾقام ذـرتُ 
يداخؾ ؿؾقهبؿ مـ  ظؾقفؿ، فئالَّ  إصػوؿوً  احلؼِّ  ٕهؾِ  عٌ ف مؼـِ

ؾامن تؾٌقس أهؾ افٌوضؾ ِمـ يؿقؾ بؼٌقح مذهٌف افًقء إػ اشتامع افغـوء مـ افغِ 

ذ بوفـظر إفقفؿ، وٓ حيى آشتامع مـ افرجؾ افؽٌر، ويرؿص ويزؾـ، د يتؾذَّ رْ ادُ 

وٓ  ٓ يرجع ذم ؾعؾف إػ ـتوٍب  ،فؾحؼِّ  ؾفق يؾعى بف خموفػوً  بف افشقطونُ  رَ ػِ ؿد طَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ)بوب:  (8)  (.8/343( )ذّم اجلدال واخلصقموت ذم افدِّ

يـ)بوب:  (2)  .(8/362واكظر: ) (8/358( )ذّم اجلدال واخلصقموت ذم افدِّ
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، وٓ قول إمام من أئؿة قول الصحابة، وٓ من تبعفم بنحسان ، وٓ إػيٍ ـَّإػ ُش 

ظقن أن هذا ديـ قن مـ افٌالء ِمو ٓ حيًـ ذـره أؿٌح، ويدَّ ، ومو خيػُ ادسؾؿني

إكف  ،صوديديـقن بف، كعقذ بوهلل مـ ؿٌقح مو هؿ ظؾقف، وكًلفف افتقؾقؼ إػ شٌقؾ افرَّ 

 .(8)ا.هـ  شؿقع ؿريى

* * * * * 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ( ًُّ ــ افتل دفً افعؼالء ظذ أنَّ اهلل ظز وجؾ ظذ ظرصف، ؾقق بوب: ذـر اف

شامواتف، وظؾؿف بؽؾ يشء، ٓ خيػك ظؾقف يشء ذم إرض وٓ ذم افًامء( 

(2/8825.) 
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  أبق بؽٍر حمؿد بـ احلًغ ؿول: 

أْمَذ ظؾقـو أبق بؽر بـ أيب داود ذم مًجد افرصوؾي ذم يقم اجلؿعي خلؿٍس 

 بؼغ ِمـ صعٌون شـي تًٍع وثالثامئي، ؾؼول:

ـــؽ بحٌـــؾ اهلل  ًَّ  واتٌَّـــع اهلـــدىمت

ـِ افتــــل ـــــَ ًُّ  وِدْن بِِؽتَــــوب اهلل واف
 

ـــُح   ـــؽ ُتػِؾ ـــدظقًو فعؾَّ ـــُؽ ب  وٓ ت

ًْ ظــ رشـقِل اهلل تـجـق وتـربُح   أَتـ
 

 

ـــو ـــالم مؾقؽـ ـــقٍق ـ ـــر خمؾ ـــؾ ؽ  وؿ

 وٓ تؼـــؾ ذم افؼـــرآن بـــوفقؿػ ؿـــوئالً 
 

ـــحقا  ـــوُء وأؾص ـــذفؽ دان إتؼق  ب

ــجحقا ــٍؿ وأش ــوٌع جلف ــول أتٌ ــام ؿ   ـ
 

 ل

ــــفوٓ تؼــــؾ افؼــــرآن   خؾــــؼ ؿراءت

 وؿــــؾ يــــتجذَّ اهلل فؾخؾــــِؼ جفــــرةً 
 

ـــوفؾػِظ يقوـــُح   ـــالَم اهللِ ب ـــننَّ ـ  ؾ

ــؽ أووــُح   ـــام افٌــدر ٓ خيػــك وربُّ
 

 

ــــقس  ــــقٍد وف ــــقس بؿقف ــــداقبوف  ف

 وؿـــد يـؽـــر اجلفؿـــل هـــذا وظــــدكو
 

 وفـــقس فـــف صـــٌٌف تعـــوػ ادًُـــٌَُّح  

ــُح  ٌٌ مكَّ   بؿصــداق مــو ؿؾـــو حــدي
 

 ل

ــــدٍ  ــــول حمؿَّ ـــــ مؼ ــــٌر ظ  رواه جري

ـــف ـــد يـؽـــر اجلفؿـــل أيضـــًو يؿقـ  وؿ
 

 ؾؼؾ مثَؾ مو ؿـد ؿـوفقا ذم ذاك تــجُح  

ـــف بوفػقاوـــؾ تـضـــُح  ـــو يدي  وـؾت
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ـــيٍ  ـــؾِّ فقؾ ـــور ذم ـ ـــزل اجلٌ ـــؾ يـ  وؿ

ــــؾف ُـّ بػض ــــ ــــدكقو يؿ ــــؼ اف  إػ ضٌ
 

ُح   ــدِّ ــُد ادتؿ ــؾَّ افقاح ــٍػ ج ــال ـق  ب

ـــتُح  ـــامُء وُتػ ـــقاُب افً ـــرُج أب   ؾتُػ
 

 ل

 يؼــــقل أٓ مًــــتغػٌر يؾــــَؼ ؽــــوؾراً 

ــــديثُفؿروى  ــــردُّ ح ــــقٌم ٓ ُي  ذاك ؿ
 

 ومًــتؿـٌَح خـــرًا وِرزَؿـــًو ؾقُؿــــُح  

ــقا ُبقهؿ وُؿٌِّح ــذَّ ــقٌم ـ ــوَب ؿ  أٓ خ
 

 

ـــدٍ  ـــوِس بعـــَد حمؿَّ  وؿـــؾ إِنَّ خـــَر افـَّ

ــــدهؿ ــــي بع ــــؿ خــــُر افزي  ورابعف
 

ــُح   ــثامن إرج ــؿَّ ظ ــْدَمًو ث ــراه ُؿ  وزي

ـــَجُح  ــوخلر ُم ــُػ اخلــر ب ــعي حؾق   ظ
 

 ل

ــــؿ وافــــرهط ٓ   ريــــَى ؾــــقفؿُ وإهنَّ

ــيٌ  ــقٍف وضؾح ـُ ظ ــ ــعٌد واب ــعقٌد وش  ش
 

 ظذ ُكُجِى افػردوس ذم اخلُؾِد تَنـُح  

ُح  ـــدَّ ـــزبر ادَُؿ ـــٍر واف ـــومُر ؾف  وظ
 

 

ــؿ ؾِّف ـُ ــحوبِي  ــقٍل ذم افصَّ ــَر ؿ ــْؾ خ  وُؿ

 ؾؼــد كطــؼ افــقحل ادٌــُغ بػضــؾفؿ
 

ـــَرُح   ـــُى ودَم ـــًو َتعق وك ـــُؽ ضعَّ  وٓ ت

  وذم افػــتح آٌي ذم افصــحوبِي متــدُح 
 

 ل

ــــفوب ـــــ ؾنكَّ ــــدور أيؼ ــــدر ادؼ  وفؼ

ـــراً  ـــرًا ومـؽ ـــالً كؽ ـــرن جف  وٓ تـؽ
 

يـ و  ــدِّ ــد اف ــُي َظؼ ــادظوم ــقُح دِّ ف  يـ أؾ

ــؽ تـصــُح  ــزان إكَّ  وٓ احلــقض وادق
 

 

 وؿـــؾ خيـــرج اهلل افعظـــقؿ بػضـــؾف 

ــو بامئــف ــردوس حتق ــر ذم افػ ــذ افـف  ظ
 

ـَ افػحـؿ ُتطـرُح   ـَ افـور أجًودًا ِمـ  ِم

 محقـؾ افًـقؾ إذ جـوء يطػـُح  ـَحىِّ 
 

 ل

 وإنَّ رشـــــقَل اهللِ فؾخؾـــــِؼ صـــــوؾِعٌ 

ــقا ــَؾ افصــالِة وإِْن ظَص ــرن أه  وٓ تؽػ
 

ـُح    وؿؾ ذم ظـذاِب افؼـز حـؼي مَقوَّ

 ؾؽؾفُؿ يعيصـ وذو افعـرش يصـػُح 
 

 

ـــــف ـــــد رأَي اخلـــــقارج إكَّ ــُح   وٓ تعتؼ ــردي ويػض ــقاه ُي ـــ هي ــوٌل دَِ  مؼ
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ــــف ــــًو بديـ ــــًو فعقب ــــُؽ مرجق  وٓ ت
 

ـــَرُح  أٓ يـ يْؿ ـــدِّ ـــام ادرجـــل بوف   إكَّ
 

 ل

ــــيٌ  ــــام اإليــــامن ؿــــقٌل وكقَّ  وؿــــؾ إكَّ

ـــورةً  ـــو  وت ـــقرًا بودع ــــؼص ض  وي
 

ــ  ــلِّ مكَّ ــقِل افـٌ ــذ ؿ ــٌؾ ظ  ُح وؾع

ــرجُح  ــقزن ي ــل وذم اف ــف يـؿ  بطوظت
 

 

ــــقهلؿ ــــؽ آراء افرجــــول وؿ  ودع ظـ

ـــُؽ وٓ   ـــديـفؿت ــــ ؿـــقٍم تؾفـــق ب  ِم
 

 ؾؼـــقُل رشـــقِل اهلل أزــــك وأرشُح  

ــ ــدُح  تَْطعـَؾ ــديٌ وتؼ ــؾ احل   ذم أه
 

 ل

هر يــو صــوح هــذه  إذا مــو اظتؼــدتَّ افــدَّ
 

ــٌُح   ًُ وتص ــ ــٍر تٌق ــذ خ ًَ ظ ــ  ؾلك
 

 

ثؿَّ ؿول فـو أبق بؽر ابـ أيب داود: هذا ؿقيل، وؿقُل أيب، وؿقُل أمحد بـ حـٌؾ، 

 .(8)ا.هـ  وقول َمن أدركـا ِمن أهِل العؾِم، وَمن مل ُكدِرك مِم ن بؾغـا عـه

* * * * * 

 

هذا مو ينَّ اهلل تعوػ يل ْجعف وإظداده، وفعؾَّ ؽري ِِمَـّ ؾتح اهلل تعوػ 

ـَ اجلؿع واخلزة ذم ذفَِؽ ؿد جيُِد أـثَر ِمَّ  ـف اهلل ِم و ذـرُت، إَّٓ أنَّ هذا ظؾقف، ومؽَّ

ًُ بف اشتؼصوءَ  جفدُ  ـَ اإلْجوظوتمو ذم هذا  ْجقعِ  ادُِؼّؾ حووف ، ؾنن افؽتوب ِم

ؾلرجق اهلل تعوػ أن يعػق ظـِّل، ثؿَّ أرجق ِمـ إخقاين افؼورئغ  ـون ِمـ تؼصٍر:

ٌِّفقين  ِمـ ضالب افعؾؿ وؽرهؿ أن يؼقؾقا ظثر ي، وأن يػقدوين بام ؾوتـل، وُيـ

ـَ مرآة أخقف ادممـ، واهلل ذم ظقِن افعٌِد مو ـون افعٌُد ذم ظقِن  ظؾقف، ؾننَّ ادمم

َو حُيىُّ 
 ويرى، واحلؿُد هلل افذي بـعؿتف تتؿُّ افصوحلوت.أخقف، وؾَّؼ اهلل اجلؿقَع دِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/2565)بوب: ظؼقبي اإلموم إمر ٕهؾ إهقاء( ) (8)
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 شٌحوكؽ افؾفؿ وبحؿدك، ٓ إفف إٓ أكً، أشتغػرك وأتقب إفقؽ

 

 وـتى

ظقؿظٌد افرمحـ معوذ بـ أأبق   محد بـ ؾماد افزَّ

 مرـز اإلموم افقادظل بـ)موتر(–إب –افقؿـ 

 هـ8348/مـ صفر ذي افؼعدة/ فعوم: 25اخلؿقس 

* * * * * 
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َمةُ )  5 ....................................................................... (ادَُؼد 

 ............................................................................ 5 

ـَ  آشتػودةِ  كِعؿيُ *   5 .............................. :بلصحوهبو وافِزُّ  افؽتُِى، ِم

 6 ............................................... :افتلفقػ مؼوصد ِمـ اجلَؿعُ * 

 88............................................. :افعؼقدة بعؾؿ آظتـوء ؾضُؾ * 

ـَ *  ي افؼيعي ـتوب) افعؼقدة ظؾؿِ  ذم ادًـدة افؽتى ِم  84............ (:فمجرِّ

 83................................................... :افِؽتَوِب  َهَذا ذِم  َظَؿِع * 

ة   َتْرمَجَة  ) ي لإِِلَمامِ  ُُمْترََصَ  87........................................... ( أُجر 

 ...............................................................................28 

يَعة) كِتَابِهِ  يِف  يأُجر   اإِلَمامِ  إِلمْجَاَعاِت  البَِديَعة الـُُّؼوَُٓت  ِ  28................. (الرش 

 28................................................................ (اإِلْياَمنِ  كِتَاُب )

 28..................................................... (اإِلْياَمنِ  ُوُجقِب  َبوُب )

 َواإِلْؿَرارُ  بِوفَؼْؾِى، افتَّْصِديُؼ  ؾِقفِ  اْجتََؿعَ  إَِذا إَِّٓ  ُمْمِمـَوً  افَعٌْدُ  َيُؽقنُ  َٓ : َبوٌب )

وِن، ًَ  22............................................... (بِوجلََقاِرِح  َوافَعَؿُؾ  بِوفؾِّ
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ؾَِؿيِ  َبْعدَ  افَػَرائِضِ  إِْكَزالِ  َبوُب )  بِوإِلياَمنِ  إَِّٓ  ُيْؼٌَُؾ  َٓ  افتَّقِحقدَ  َوَأنَّ  افتَّْقِحقِد، ـَ

اً  َوافَعَؿؾِ  َوافَؼقلِ   24........................................... (ادُْرِجئَي َظَذ  َردَّ

نِياَمنِ  إِياَمَكفُ  إِنَّ  َؿوَل  َمـ َظَذ  اإِلْكَؽورِ  َبوُب ) يَؾ  ـَ  23................ (ِوِمقَؽوِئقَؾ  ِجْزِ

  ذِم  افَؼقلِ  َبوُب )
ِ
ـْ  َمـَوَطَرةِ  َوَذمِّ  آْشتِثْـَوء لَُل  َم ًْ ـَ  َي ًَ  َهْؾ : بَِؼقفِفِ  ادُمِم ؟ َأْك ـٌ (ُمْمِم

 ...........................................................................23 

  اإِلياَمنِ  ُوُجقِب  َبوُب )
ِ
ه َخِره َوافَؼَدرِ  بِوفَؼَضوء  25......................... (َورَشِّ

الََفيِ  اهِلَداَييِ  َبوُب )  27.................................... (َتَعوَػ  اهللِ بِتَْؼِديرِ  َوافضَّ

ٌِ  َؿٌُقلِ  َبوُب )  28.................................... (هِبَو َواإِلْياَمنِ  افَؼَدرِ  َأَحوِدي

َػاِت  كِتَاُب )  29............................................................. (الص 

ُف، بِفِ  َوَصَػ  باَِم  َتَعوَػ  اهللِ َوْصِػ  َبوُب ) ًَ  َوباَِم  ، َرُشقُففُ  بِف َوَصَػفُ  َوباَِم  َكْػ

َحوَبيُ  بِفِ  َوَصَػفُ   29................................................. (افصَّ

ٌِ  َؿٌُقلِ  َبوُب ) َػوِت  ذِم  إََحوِدي َهو افصِّ َّو َوَؽْرِ ًَ  ِِم ـِ  َثٌَ ِلِّ  َظ  29......... ( افـٌَّ

ـِ  افـَّؼصِ  ِصَػيِ  َكْػل َبوُب ) اَملِ  َوإِْثٌَوِت  َتَعوَػ  اهللِ  َظ َهو، ـَ وفـَّقمِ  ِودِّ هِ  ـَ  42....(وَؽْرِ

  َبوُب )
ِ
 42.................... (ِظْؾاَمً  بَِخْؾِؼفِ  َوإَِحوَضتِفِ  َظْرِصِف، َظَذ  َتَعوَػ  اهللِ  اْشتَِقاء

 42............................................. (احلُُؾقفِقَّيِ  َمْذَهِى  ُبطاْلَنِ  َبوُب )

  إَِػ  َيـِْزُل  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَ  َبَلنَّ  َوافتَّْصِديِؼ  اإِلياَمنِ  َبوُب )
ِ
اَمء ًَّ ْكقَو اف ؾَّ  افدُّ  ُكُزوًٓ  َفقَْؾيٍ  ـُ

 44.............................................................. (بَِجالَفِفِ  َيِؾقُؼ 

 43............................................ (َتَعوَػ  هللِ  افقَدِ  ِصَػيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )
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ؾَّؿَ  َتَعوَػ  اهللَ  بِلنَّ  َوافتَّْصِديِؼ  اإِلياَمنِ  َبوُب )  43.................... (َتْؽِؾقاَمً  ُمقَشك ـَ

 43.................................... (َيْضَحُؽ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَ  بِلَنَّ  اإِلياَمنِ  َبوُب )

 46........................................................... (أِخرِ  القَومِ  كِتَاُب )

َو َحْقضِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )  46............................................ ( َكٌِقِـّ

َػوَظيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )  46..................................................... (افشَّ

َو ادَْحُؿقدِ  ادََؼومِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) دٍ  فِـٌَِقِـّ  48................................ ( حُمَؿَّ

ُؿْ  ادُمِمـِغَ  ُرْؤَييِ  َبوُب )  48.......................................(افِؼقَوَميِ  َيقمَ  َرهبَّ

ْػرِ  بوُب ) ـْ  ـُ ٌَ  َردَّ  َم ْؤَييِ  َأَحوِدي ْ  افرُّ  49................................ (َيْؼٌَْؾَفو َومَل

 49........ ([824:إكعوم] ﴾ٹ   ٹ  ٿ﴿: َعوَػ تَ  اهللِ  َؿقلِ  َمْعـَك َبوُب )

اَُم  َوافـَّورِ  اجلَـَّيِ  ُوُجقدِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )  32.... (َتٌِقَدانِ  َوَٓ  أََبَداً  َتْػـَقَونِ  َٓ  خَمُْؾقَؿتَونِ  َوَأهنَّ

 38............................................................. (الَػَضائِلِ  كِتَاُب )

ـِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) ِلِّ  َؿْزِ  بَِجوكِِى  َوُظَؿرَ  َبْؽرٍ  َأيِب  َدْؾ  38.............. ( افـٌَّ

الَمِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) ًَّ ِجدِ  فَِزائِرِ   َوُظَؿر َبْؽرٍ  َأيِب  َظَذ  اف ًْ َِقيِّ  ادَ  32......... (افـٌَّ

 َرُشقفِفِ  َوَخِؾقَػيِ  َوَرُشقفِفِ  اهللِ َوِصقَّيِ  بِِحْػظِ   ُظَؿر ِؿقَومِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )

فِ  ذِم   ًِ  32................................................. (َرِظقَّتِفِ  َوذِم  َكْػ

ـِ  ُظثاَْمنَ  َؿتََؾ  َمـ َظَذ  اإِلكَؽورِ  َبوُب ) ون ب  34........................... ( َظػَّ

ـِ  َظِعِّ  حَمٌََّيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) يَِب  َضوفٍِى  أيَِب  ب  34.......... ( َوُظثاَمن َوُظؿرَ  َبْؽرٍ  ِٕ

ًِ  فَِػوضَِؿي افَػِضقَؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب )  33................. ( وَ   اهللِ  َرشقلِ  بِـْ
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ؿِ  بِوْٓشتِْغَػورِ  إَْمرِ  َبوُب ) َحُّ ٌَوعِ  َوادََحٌَّيِ  َوافسَّ َحوَبيِ  َوآتِّ  33. ( افِؽَرامِ  فِؾصَّ

 36............................................................... (اخِلالَفةِ  كِتَاُب )

يِ  َخالََؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) ؿَّ
 36.................................. ( إَْرَبعيِ  إَئِ

 36 ( َظِعي  ُثؿَّ  ُظثاَْمُن، ُثؿَّ  ُظَؿُر، ُثؿَّ  َبْؽٍر، َأُبق َأْوًٓ : اخِلالَؾيِ  َتْرتِقِى  إِْثٌَوِت  َبوُب )

يؼ َبْؽرٍ  َأيِب  ِخالََؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) دِّ َو َبْعدَ  افصِّ دٍ  َكٌِقِـّ  37............ ( حُمَؿَّ

ـِ  ُظَؿرِ  ِخالََؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) يؼ َبْؽرٍ  أيَِب  َبْعدَ  اخلَطَّوِب  ب دِّ  38.... (افصِّ

ـِ  ُظثاَْمنِ  خالََؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) ونِ  ب ـِ  ُظَؿرِ  َبْعدَ  َظػَّ  39...... (اخلَطَّوِب  ب

ـِ  َظِعِّ  ِخالََؾيِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) ـِ  ُظثاَْمنِ  َبْعدَ  َضوفٍِى  أيَِب  ب ون ب  39..... ( َظػَّ

 58........................................................ (الَؽِريمِ  الُؼْرآنِ  كِتَاُب )

ـِ  ُظثاَْمنِ  َْجْعِ  َبوُب ) ون ب  58............................... (فِؾؿْصَحِػ  َظػَّ

الَمُ  افُؼْرآنِ  َبوُب )  52.................................... (خَمُْؾقٍق  َؽرُ  َتَعوَػ  اهللِ  ـَ

 52................................... (خَمُْؾقٌق  بِوفُؼْرآنِ  َفْػظِل: َؿقلِ  بِْدِظقَّيِ  َبوُب )

الَمُ  افُؼْرآنِ  َبوُب )  54................................... (َظـْفُ  ِحَؽوَييً  َوَفقَس  اهللِ  ـَ

ـ ةِ  كِتَاُب ) ةِ  السُّ  53.......................................................... (الـ بَِوي 

تِل اهللِ  َؾَرائِضِ  َْجِقعِ  َبوُب ) ـِ  إَِّٓ  ؾِقَفو احلُؽؿُ  ُيعَؾؿُ  َٓ  ـِتَوبِفِ  ذِم  َؾَرَوَفو افَّ ـَ ًُ ِلِّ  بِ  افـٌَّ

) .....................................................................53 

ـَّيِ  ذِم  َجوءَ  باَِم  اإِلياَمنِ  َبوُب ) ًُّ ـْ  اف ايِن  افثَّقَِّى  َأنَّ  ِم  55........ (ادَْقت َحتَّك ُيْرَجؿُ  افزَّ

 56...................................... (الُػْرَقةِ  َعنِ  َوآبتَِعادِ  اجَلاَمَعةِ  لُُزومِ  كِتَاُب )
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ـِ  َوافـَّفِل   اجلاََمَظيِ  بُِؾُزومِ  إَْمرِ  َبوُب )  56.............................. (افُػْرَؿيِ  َظ

ِريؿِ  َبوُب ) ِؾِؿَغ، ُأُمقرِ  َوَٓةِ  َظَذ  اخلُُروِج  حَتْ ًْ الةُ  ادُ (َمَعُفؿْ  َواجِلَفودُ  ،َخْؾَػُفؿْ  َوافصَّ

 ...........................................................................56 

ِريؿِ  َبوُب ) ِؾؿِ  َتْؽِػرِ  حَتْ ًْ ْ  َمو بَِذكٍى، ادُ ـْ  مَل وً  َيُؽ ـَ ْػَراً  َأوْ  رِشْ ، ـُ َزَ ـْ
رِ  َمعَ  أَ وطِ  َتَقؾُّ ُ  افؼُّ

 
ِ
 57............................................................ (ادََقاكِعِ  َواْكتَِػوء

  اخلَقاِرِج  َذمِّ  َبوُب )
ِ
ُؿْ  َمَذاِهٌِفؿْ  َوُشقء   َؿقمُ  َوأهنَّ

ٍ
 57......................... (ُشقء

ٌِ  َبوُب ) ـِ  َوافـَّْفِل  اخلََقاِرِج  َذمِّ  ذِم  إََحوِدي ارِ  َظ ـَ  ُيْظِفُرونَ  َوباَِم  هِبِؿ آْؽِسَ  ِم

وحِلَي إَْظاَملِ   58.......................................................... (افصَّ

 59............................................. (َوَأْهؾَِفا البَِدعِ  ِمنَ  الت ْحِذيرِ  كِتَاُب )

  افٌَِدعِ  َأْهؾِ  َهْجرِ  َبوُب )
ِ
 59........................................... (َوإَْهَقاء

ـْ  َوافـَّْفِل  افَؼَدِريَّيِ  َذمِّ  َبوُب ) تِِفؿْ  َظ ًَ  62......................... (َوُمـَوَطَرهِتِؿْ  جُمَوَف

قَّيِ  َوافَقاِؿَػيِ  اجلَْفِؿقَّيِ  َذمِّ  َبوُب )
 68.......................... (َظـُْفؿ َوافٌُْعدِ  وافؾَّْػظِ

 68...................................................... (اجلَْفِؿقَّي َتْؽِػرِ  َبوُب )

ـِ  اهللِ  َظٌْدِ  َظَذ  اإِلْكَؽورِ  َبوُب )  62........................ (َوَمْذَهٌِفِ  افقَُفقِدي َشٌَلِ  ب

يِ  ُرُؤوسِ  َذمِّ  َبوُب ) ـ: افَؼَدِريَّ ـِ  َوَظْؿِرو اجلَُفـِل، َمْعٌَدِ )ـَ  62..... (َوَؽِرِهؿ( ُظٌَقدٍ  ب

َْهؾِ  َوإَِمرِ  اإِلَمومِ  ُظُؼقَبيِ  َبوُب ) ِٕ  
ِ
 64................................. (إَْهَقاء

َقاِت  كِتَاُب )  63............................................................. (ادُتََػر 

  َبوُب )
ِ
اء لِّ  إِْهَ ِدهِ  افـٌَّ ًَ  63.................................... (َوَظْؼِؾفِ  بَِج
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اِويِح  َصالَةِ  إِْثٌَوِت  َبوُب ) َ  63............................................... (افسَّ

َراَهيِ  َبوُب )   ـَ
ِ
وِئؾِ  فِِعَضؾِ  افُعَؾاَمء ًَ ِهؿْ  ادَ  65.............................. (هَلَو َوَردِّ

َراَهيِ  َبوُب )   ـَ
ِ
 65.......... (فِؾُؿَغوَفٌَيِ  إَِّٓ  َيُؽقنُ  َوَٓ  ُيثِْؿرُ  َ  ٓ افَِّذي فِؾِجَدالِ  افُعَؾاَمء

قَّيِ  فأِلََؽويِن  آْشتاَِمعِ  َذمِّ  َبوُب )
قؾِ َهو افصُّ ْؿصِ  ادُْرَداِن، إَِػ  بِوفـَّظَرِ  َوافتََّؾُذذِ  َوَؽْرِ  َوافرَّ

قذِم   66.................................................................. (افصُّ

ِحقَحةِ  الَعَؼائِد ِمنَ  الُعَؾاَمءُ  َعَؾقهِ  ات َػَق  َما ُُمَْؿلِ  كِتَاُب )  68....................... (الص 

 72.................................................................... (الِػْفَرُس )

* * * * * 


