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 وقذوة

 ، ًعلى آلى ًصخبى أمجعني، ًبعد..احلند هلل، ًالصالة ًالسالو على رسٌل اهلل 

حصلتوا من  اإلسالو ابن تَنَة رمحى اهللارتضَتوا على املنظٌمة لشَخ لطَفة فوذي تعلَقات 

 كتب أهل العله، ًاجتنبت فَوا التطٌٍل خشَة اخلزًج عن مقصٌد املنظٌمة، ًلَسول فونوا.

 ًاهلل أسأل أن ٍتقبلى عندي، ًسائز أعنالنا.

 ًكتب 

 خالد بن حمنٌد اجلوين

 هـ82/28/2141
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 تشمجة ووجزة لمىصٍف

 :مْلدِّ ىطبُ

اِِن.هق   َتِؼّل افّديـ َأُبق اْفَعبَّاس أْْحَد بـ ظبد احلؾقؿ ْبـ ظبد افسالم اْبـ َتْقِؿقة احْلَرَّ

ْثـَْغِ َظاذوفد بحرَّ    .هـ  666ربقع إول شـة  ان َيْقم اْْلِ

 شْٔخُ:

 .شوصققخف افَّذيـ شؿع ِمـُْفؿ َأـثر مـ ِماَئتل صقخ»ؿال ابـ ظبد اهلادي: 

 ّمً أشَز شْٔخُ:
 بـ ظساـر افدمشؼل.ا .6

 ادرداوي. .2

 تالمٔرِ:

 مً أشَز تالمٔذِ:
 احلاؾظ ادزي. .6

 ابـ ظبد اهلادي ادؼدد. .2

 صؿس افديـ افذهبل. .3

 ابـ افؼقؿ اجلقزية. .4

 ابـ مػؾح. .5

 احلاؾظ ابـ ـثر. .6

 مؤلفاتُ:

مجعت مصـػات صقخ آشالم َتِؼّل افّديـ أيب اْفَعبَّاس »ؿال اْلمام افذهبل: 

َرِِض اهلل َظـُف َؾَقَجدتف أفػ ُمَصـػ ثؿَّ َرَأْيت َفُف أبضا مصـػات  َأْْحد بـ َتْقِؿقة

 .شُأَخر

                                 
 (.68اكظر: افعؼقد افدرية مـ مـاؿب صقخ اْلشالم أْحد بـ تقؿقة، ٓبـ ظبد اهلادي صـ )( 6)

 (.69اكظر: افسابؼ، صـ )( 2)

 (. 35( اكظر: افرد افقاؾر، ٓبـ كاس افديـ، صـ )3)
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 ّمً أشَز مؤلفاتُ:
 درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ. .6

 افرشافة احلؿقية. .2

 افرشافة افتدمرية. .3

 افػرؿان بغ أوفقاء اهلل وأوفقاء افشقطان. .4

 ثياٛ العلناٛ علُٔ:

َأن ُيـَبف مثع ظذ كعقتف َؾَؾق َحَؾػت َبغ ُهَق أـز مـ : »قال عيُ احلافظ الذٍيب

َٓ َواهلل َما رأى ُهَق مثؾ َكػسف ِِف  ـ َواْدَؼام حلؾػت َأكك َما َرَأْيت بعقـل مثؾف َو ـْ افرُّ

 .شاْفعؾؿ

َّٓ َجاِهؾ َأو َصاحب هقى : »قال عيُ الضبلٕ الشافعٕ َما يبغض اْبـ َتْقِؿقة إِ

َٓ يْدِري َما َيُؼقل   .شَوَصاحب اهْلقى يصده َهَقاُه َظـ احْلؼ بعد َمْعرَؾتف بِفِ ؾاجلاهؾ 

 ّفاتُ:

 .هـ بؼؾعة دمشؼ 728ِِف َفْقَؾة اْفعْؼيـ مـ ِذي اْفؼعَدة شـة  تقِف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.634( افسابؼ، صـ )6)

 (.24صـ )( افرد افقاؾر، 2)

 (.29-28( اكظر: افعؼقد افدرية، صـ )3)
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 ليص كن سؤاه يكوُ سببا لمّذاية

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ــا شــائع ظـــ مــذهب ــدي لي  وظؼق

 

 ســلُل مـــ اهلدايــة يَ  هلــدىا زقرُ  

 سحـالش 

 :كقظانافسمال أي شمال تعؾؿ، و «:ضاٜلٕ ٓا»قْلُ: 

وهق ادؼصقد  (ے ے ۓ)تعاػ: ومـف ؿقفف  :للتعلهأحدٍنا: 

 هـا.

 (   وئ وئ ۇئ )ؿقفف تعاػ:  فومـ: ّالجاىٕ: للتعيت

صقخ ، وـان بف هلل تعاػافذي أظتؼده، وأديـ  أي ظـ معتؼدي :«عً مرٍيب» قْلُ: 

 ة حـبؾقا، ثؿ صارا جمتفدا مطؾؼا.تقؿقاْلشالم ابـ 

هل حؽؿ افذهـ ادطابؼ ، واصطالحا: افعؼقدة فغة: افربط وافشد «:تّٕعقٔد»قْلُ: 

ابـ  ِف ـقن ظقسك  ؾنن خافػت افقاؿع صارت ظؼقدة ؾاشدة، ـعؼقدة افـصارىفؾقاؿع، 

 .، تعاػ اهلل ظـ ذفؽاهلل

 : كقظانوافرزق ، ـتػع بفهق ما يُ وافرزق ، ِف حقاتفاكتػع أي  «:ُزِشَق»قْلُ: 

، ؽر ظاؿؾفؿبرهؿ وؾاجرهؿ، وظاؿؾفؿ ووهق ظام بؽؾ ادخؾقؿات  أحدٍنا: رسق عاو:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ومـف ؿقفف تعاػ: 

 (ٺ ٿ ٿ

وافعؾؿ، ومـف ؿقفف تعاػ: ، ـاهلداية إػ اْلشالم، وهق خاص بادممـغ ّالجاىٕ: رسق خاص:

(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 

 : كقظانواهلداية هذا رزق خاص، «: اهلدٚ»قْلُ: 

هداية تقؾقؼ وإهلام، وهل خاصة باهلل تعاػ، ومـف ؿقفف وهل  ة:خاصحدٍنا: ٍدآة أ

(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) تعاػ:

 

ومـف ؿقفف وهل هداية إرصاد وبقان، وهل ظامة فؾدظاة وافعؾامء ّالجاىٕ: ٍدآة عامة:
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 ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) تعاػ:

ُٓطأُل»قْلُ:  رزؿف اهلل  فؾدٓفة ظذ احلؼمسسصد أي مـ يسلل شمال«:َمً للَدآ٘ 

 .اهلداية 

 اهلدى وافعؾؿ افـاؾعب شتـتػع أديـ بف هللافذي  معتؼدييا مـ تسلفـل ظـ  معيٙ البٔت:

فؾفداية، وإكام  فقس ـؾ شمال يؽقن شبباو ،تسلل شمال مسسصد ومستدل ظذ احلؼ تما دم

 .افسمال افذي يؽقن مؼصد اْلكسان بف معرؾة احلؼ وافتؿسؽ بف
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 الكالً يف عقيذة الشمف ال يتبذه وال يتغري

 :رمحه اهلل تعاىل املصٍفقاه 

ـــٍؼ  ـــالَم  ؼ ـــؿْع ـ ـــفِ  اش  ِف ؿقف

 

ُل   ـــــدَّ ـــــف وٓ يتب ـــــْل ظـ  ٓ يـثـ

 سحـالش 

 :كقظانشؿع إدراك، وافسؿع  اشتؿعأي  «:امسع»قْلُ: 

 (   ھ ے ے)إدراك، ومـف ؿقفف تعاػ:  شؿع أحدٍنا:

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )شؿع ؽػؾة، ومـف ؿقفف تعاػ:  الجاىٕ:

  ( ڻ

 ِف ـؾ ما يؼقفف. متبع دذهب افسؾػ يأ «:يف قْلُ كالو حمقق»قْلُ: 

 أي ٓ يتؽرر. «:ال ٓيجين»قْلُ: 

 أي ٓ يتغر. «:ّال ٓتبدل»قْلُ: 

، وهذا افؽالم ٓ متبع دذهب افسؾػ وؿقل اشؿع أهيا ادخاضب ـالم معيٙ البٔت:

 .: ٕكف ـالم مـ ـتاب اهلل وشـة رشقفف يتبدل وٓ يتغر
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 وجوب حب الصحابة وآه البيت 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

 فــْؿ م مــذهٌب ُحــبُّ افصــحابة ـؾ  

 

ـــُؾ   ـــا أتقش ـــك س ة افؼرب ـــقدَّ  وم

 سحـالش 

 احلب كؼقض افؽره. «:حب»قْلُ: 

ومات ظذ  مممـا بف مـ فؼل افـبل هقافصحايب ، ومجع صحايب «:الصخاب٘» قْلُ:

 .ذفؽ

، وخيافػقن ما ظذ افشقعة افرواؾض افذيـ يطعـقن ِف افصحابة ؾقف رد «:كلَه»قْلُ: 

 .جاء ِف ؾضؾفؿ

 الصحابة علينا: فائدة: من حقوق 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ؿال تعاػ: افسِض ظؾقفؿ و بتفؿ،  .6

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ـِ عـ ؾضؾفؿ، ؾظدافتفؿ اظتؼاد  .2 : َظـُْفاَم، َؿاَل: َؿاَل افـَّبِلُّ  اهللُُحَصْغٍ َرِِضَ  ِظْؿَراَن ْب

ـَ َيُؾقََنُؿْ » ِذي ـَ َيُؾقََنُْؿ، ُثؿَّ افَّ ِذي ْؿ َؿْرِِن، ُثؿَّ افَّ ـُ  .شَخْرُ

ـْ َأيِب َشِعقٍد اخلُْدِري  ، ؾافؽػ ظام صجر بقـفؿ .3 َٓ َتُسبُّقا : »، َؿاَل: َؿاَل افـَّبِلُّ َع

ْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَؾَغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوَٓ َكِصقَػفُ  ـُ  .شَأْصَحايِب، َؾَؾْق َأنَّ َأَحَد

 ، ومـف ؿقفف تعاػ:، مـ افقد، وهق مـ مراتب ادحبة افعؼةأي  بة «:ّمْدٗ»قْلُ: 

 أي يتؿـك.(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 .بـق هاصؿ وبـق ادطؾبأزواجف و، وهؿ افـبل  آل بقتأي  «:القسبٙ»قْلُ: 

ملخقذ مـ افقشقؾة،  فغة: افتقشـؾ،إػ اهلل تعاػ سا أتؼرب أي «:بَا أتْضل»قْلُ: 

                                 
قر افديـ ظس، مطبعة كاكظر: كزهة افـظر ِف تقضقح كخبة افػؽر ِف مصطؾح أهؾ إثر ٓبـ حجر افعسؼالِن ، حتؼقؼ  (6)

 (.666افصباح دمشؼ صـ )

 (.2533(، ومسؾؿ )2656( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )2)

 (.2546(، ومسؾؿ )3673)( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري 3)
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يراد بف افتقصؾ إػ رضقان اهلل واجلـة:  ، وذظا:قصؾ إػ ادراد وافسعل ِف حتؼقؼفهق افتو

 ظـف. كبػعؾ ما ذظف وترك ما َن

 :قشىاُ التوسن فائذة:

وهق هق افتقشؾ إػ اهلل بافقشقؾة افصحقحـة ادؼوظة،  :: تْضل مشسّعالقطه األّل

 ثالثة أكقاع:

ِف  ، ـلن يؼقل ادسؾؿأو صػة مـ صػاتف، ؾ إػ اهلل تعاػ باشؿ مـ أشامئفافتقش األّل:

 افرْحـ افرحقؿ أن وترْحـل، وكحق ذفؽ. اشؿؽدظائف: افؾفؿ إِن أشلفؽ ب

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)ؿقفف تعاػ:  تفودفقؾ مؼوظق

: افؾفؿ بنيامِن بؽ، و بتل ادسؾؿ ، ـلن يؼقلصافحافعؿؾ افافتقشؾ إػ اهلل تعاػ ب الجاىٕ:

 فؽ، اؽػر م، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ )ؿقفف تعاػ: ودفقؾ مؼوظقتف 

 (   ڀ ڀ ڀ

يرى ؾقف ، ـلن يذهب ادسؾؿ إػ رجؾ قشؾ إػ اهلل بدظاء افرجؾ افصافحافت الجالح:

 ، ؾقطؾب مـف أن يدظق فف ربف فقػرج ـربتف ويقرس أمره.افصالح وافتؼقى

ـِ ؾعـ  ، ــاكقا يسلفقن افـبل  أن افصحابة ودفقؾ مؼوظقتف  رِض اهلل  َظبَّاسٍ  اْب

ْهُط، »:  اهلل: َؿاَل َرُشقُل ظـفام وَن َمَعُفُؿ افرَّ ُظِرَضْت َظَعَّ إَُمُؿ، َؾَجَعَؾ افـَّبِلُّ َوافـَّبِقَّاِن َيُؿرُّ

تِل َهِذِه؟ ِؿقَؾ: َبْؾ  َهَذا َوافـَّبِلُّ َفْقَس َمَعُف َأَحٌد، َحتَّك ُرؾَِع ِم َشَقاٌد َظِظقٌؿ، ُؿْؾُت: َما َهَذا؟ ُأمَّ

ُهـَا ِِف  ُمقَشك َوَؿْقُمُف، ِؿقَؾ: اْكُظْر إَِػ إُُؾِؼ، َؾنَِذا َشَقاٌد َيْؿََلُ إُُؾَؼ، ُثؿَّ ِؿقَؾ ِم: اْكُظْر َها ُهـَا َوَها

ـْ َهُمَٓ  ُتَؽ، َوَيْدُخُؾ اجلَـََّة ِم ، َؾنَِذا َشَقاٌد َؿْد َمََلَ إُُؾَؼ، ِؿقَؾ: َهِذِه ُأمَّ
ِ
اَمء  َشبْ آَؾاِق افسَّ

ِ
ُعقَن َأْفًػا ء

ـَ آَمـَّا بِا ،شبَِغْرِ ِحَساٍب  ِذي ـُ افَّ ْ هَلُْؿ، َؾَلَؾاَض افَؼْقُم، َوَؿاُفقا: َكْح ْ ُيَبغ  َبْعـَا  هللُثؿَّ َدَخَؾ َوََل َواتَّ

ـَ ُوفُِدوا ِِف اِْلْشاَلِم، َؾنِكَّا ُوفِْدَكا ِِف  ِذي ـُ ُهْؿ، َأْو َأْوَُٓدَكا افَّ   اجلَاِهؾِقَِّة، َؾَبَؾَغ افـَّبِلَّ َرُشقَفُف، َؾـَْح

ُؾقنَ »َؾَخَرَج، َؾَؼاَل:  َـّ ِْؿ َيَتَق وَن، َوَٓ َيْؽَتُقوَن، َوَظَذ َرس  ُ ُؿقَن، َوَٓ َيَتَطرَّ ـَ َٓ َيْسَسْ ِذي َؾَؼاَل ش ُهُؿ افَّ

: َأِمـُْفْؿ َأَكا َيا َرُشقَل  ـٍ ـُ ِ َْص َؼاَم آَخُر َؾَؼاَل: َأِمـُْفْؿ َأَكا؟ َؿاَل: ؾَ ش َكَعؿْ »؟ َؿاَل: اهللُِظَؽاَصُة ْب
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اَصةُ »  .شَشَبَؼَؽ ِسَا ُظؽَّ

هق افتقشؾ إػ اهلل تعاػ بام َل يثبت ِف افؼيعة أكف  التْضل املنيْع: القطه الجاىٕ:

 ومـف:وشقؾة، 

افتقشؾ إػ اهلل تعاػ بدظاء ادقتك وافغـائبغ وآشـتغاثة سـؿ وشماهلؿ ؿضاء احلاجات  .6

 وتػريج افؽربات وكحق ذفؽ، ؾفذا مــ افشـرك إـز افـاؿؾ مـ ادؾة.

افتقشؾ إػ اهلل بػعؾ افعبادات ظـد افؼبقر وإرضحة بدظـاء اهلل ظـدها، وافبـاء ظؾقفا،  .2

كحق ذفؽ، وهذا مـ افشـرك إصغر ادـاِف فؽامل افتقحقد، ووضع افؼـاديؾ وافستقر و

 وهق ذريعة مػضقة إػ افؼك إـز.

افتقشؾ إػ اهلل بجاه إكبقاء وافصـاحلغ ومؽاكتفؿ ومــزفتفؿ ظـد اهلل، وهذا  رم، بؾ هق  .3

 مـ افبدع ادحدثة: ٕكف تقشؾ َل يشـرظف اهلل وَل يلذن بف. 

 مذهب أهؾ افسـة واجلامظة ِف صحابة افـبل رْحف اهلل ادصـػ يؼرر  معيٙ البٔت:

إػ اهلل تعاػ  قنيتؼربدون اشتثـاء خالؾا فؾرواؾض وافـقاصب، و مجقع افصحابة  قنحيبؾفؿ 

 وهؿ أزواجف وبـق هاصؿ وبـق ادطؾب. بؿحبة آل بقت افـبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.266(، ومسؾؿ )7515( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)
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 فضائن الصحابة

 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ـــدٌر ظـــال وؾضـــائُؾ   وفُِؽؾ فـــؿ ؿ

 

ــــفؿ أؾضـــؾ   فؽــــام افصـــديؼ م

 سحـالش 

 .فؽؾ أصحاب رشقل اهلل أي  «:ّلللَه »قْلُ: 

افؼدر هق مؼقاس افقء وضابطف، يؼال: هذا فف ؿدر أي: فف أي مـزفة، و «:قدز »قْلُ:  

 .مؼقاس وضابط

 .ظُظؿأي  «:عال» قْلُ: 

ئؾ ا، وؿد تؼدم ذـر بعض ؾضفرذيؾةضد ا ، وافػضقؾةمجع ؾضقؾة «:ّفضاٜل» قْلُ: 

 .افصحابة 

 فؽـ حرف اشتدراك. «:للينا»قْلُ: 

، هق أبق بؽر افصديؼ  أي أؾضؾ افصحابة  «:الصدٓق ميَه أفضل »قْلُ: 

ٴۇ  )ومـف ؿقفف تعاػ: ضد افؽذب،  صقغة مبافغة مـ افصدق، وافصدق ؼيافصدو

 أي: مبافغة ِف افصدق.(   ۋ

بعد حادثة اْلرساء وادعراج، ؿقؾ فف: أما شؿعت ما  أن، صديؼا وؿقؾ: إن شبب تسؿقتف

ؿال صاحبؽ؟ ؿال: وما ؿال؟ ؿافقا: إكف يدظل أكف صعد إػ افسامء وذهب إػ بقت ادؼدس 

مـ ذفؽ،  بعدورجع ِف فقؾتف، ؿال: فئـ ـان ؿد ؿال ذفؽ ؾؼد صدق، أما إِن أصدؿف ِف أ

 أصدؿف ِف خز افسامء.

 كجريٗ ميَا: أٌ أفضل الصخاب٘ أبْ بلس ّاألدل٘ علٙ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)ؿقفف تعاػ: 

(6)كزفت ِف أيب بؽر  (  ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
.

ـِ و ـِ ُظَؿَر َرِِضَ اهلل َظـُْفاَم، َؿاَل: َظ ـِ افـَّبِل  »اْب ـَّا ِِف َزَم َٓ َكْعِدُل بَِليِب َبْؽٍر َأَحًدا، ُثؿَّ  ـُ

                                 
 (.24/479( اكظر: تػسر افطزي )6)
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ُك َأْصَحاَب افـَّبِل     .ش، َٓ ُكَػاِضُؾ َبْقـَُفؿْ ُظَؿَر، ُثؿَّ ُظْثاَمَن، ُثؿَّ َكْسُ

ـِ َظبَّاسٍ و ـِ اْب ـَ افـَّاِس : »ؿال رشقل اهلل َرِِضَ اهلل َظـُْفاَم، َؿاَل: َظ ـُْت ُمتَِّخًذا ِم ـُ َوَفْق 

َْذُت َأَبا َبْؽٍر َخؾِقاًل َخؾِقاًل   .شََّٓتَّ

ـِ وظـ  اَلِشِؾ، َؾَلَتْقُتُف َؾُؼْؾُت: ، َأنَّ افـَّبِلَّ افَعاِص  َظْؿرو ْب ، َبَعَثُف َظَذ َجْقِش َذاِت افسُّ

َجاِل؟ َؾَؼاَل: شَظاِئَشةُ »َأيُّ افـَّاِس َأَحبُّ إَِفْقَؽ؟ َؿاَل: » ـَ افر  ؟ ، شَأُبقَها»، َؾُؼْؾُت: ِم ـْ ُؿْؾُت: ُثؿَّ َم

ـُ اخلَطَّاِب » َؿاَل:  .شُثؿَّ ُظَؿُر ْب

، ؾفؿ  افصحابة ِفأهؾ افسـة واجلامظة  مذهب يؼرر ادصـػ رْحف اهلل  معيٙ البٔت:

 .ـؾفؿ هلؿ ؾضائؾ ظظقؿة، ومـازل رؾقعة، وأؾضؾفؿ أبق بؽر  يعتؼدون أن

 :فائذة: حكي وَ سب الصحابة 

إن ؿصد افطعـ ِف  ومـ شب واحدا مـفؿ، ؾػقف تػصقؾ: ـػر،شب افصحابة مجؾة مـ 

ذات افصحايب، ـلن يؼقل: يريد شؾطة، وكحقه، ؾؼد أتك بؽبرة مـ افؽبائر، وٓ يؽػر، وإن 

 افطعـ ِف افؼع ـػر.ؿصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3697( صحقح: رواه افبخاري )6)

 (.532(، ومسؾؿ )467( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )2)

 (.2384(، ومسؾؿ )2662( متػؼ: رواه افبخاري )3)
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 القوه يف القشآُ الكشيي

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ــفِ  ــا جــاءْت ب ــرآن م ــقُل ِف افؼ  وأؿ

 

ــــَزُل   ــــُف ؾفــــق افؽــــريُؿ ادُـ  آيات

 

 سحـالش

 .أي أظتؼد «:ّأقْل»قْلُ: 

، ومـ ؿقفؽ: تؿرأت إذا تؾق :مـ ؿقفؽ مصدرافؼرآن فغة:  «:يف القسآٌ»قْلُ: 

بقاشطف جزيؾ  ادـزل ظذ رشقفف  ؽر خمؾقق هق ـالم اهلل: وذظا: عتفؿرأت افقء إذا مج

 .بؾػظف افعريب ادتعبد بتالوتف ادؽتقب ِف ادصاحػ 

 أي آيات افؼرآن، وأيات كقظان: «:ما جاٛت بُ آٓاتُ»قْلُ: 

 ذظقة، وهل آيات افؼرآن افؽريؿ.آيات  أحدٍنا:

 : ـافشؿس وافؼؿر وافساموات وكحق ذفؽ.آيات ـقكقة ّالجاىٕ:

افؽريؿ هق افذي ؾاق أؿراكف ِف صػات افؽامل، ؾافؽريؿ مـ  «:فَْ اللسٓه»قْلُ: 

ِف صػات افؽامل، وافؽريؿ مـ افؽتب ما ؾاق أؿراكف مـ مـ افرجال افرجال مـ ؾاق أؿراكف 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ)، ومـف ؿقفف تعاػ: افؽتب ِف صػات افؽامل، وهؽذا

افؼرآن افذي كزل ظذ  ؿد فؽتاب أي إن هذا »ِف تػسر أية:  قال احلافظ ابً كجري

 .شظظقؿ

ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)ؿال تعاػ: ، ظذ افرشقل  مـ اهلل أي  «:امليَصُل»قْلُ: 

 (   ں ں ڻ ڻ ڻ

هق ما جاءت  ِف افؼرآنومعتؼد أهؾ افسـة واجلامظة أن معتؼدي وإؿراري  معيٙ البٔت:

 .، ؾفق افؽريؿ افعظقؿ ادـزل ظذ رشقل اهلل بف آياتف

 

 

                                 
 (.7/544( اكظر: تػسر ابـ ـثر )6)
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 األمساء والصفات توقيفية

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ـــفُ   وأؿـــقل: ؿـــال اهلل جـــؾ جالُف

 

ـــلوُل   ـــادي وٓ أت  وادصـــطػك اهل

 

 سحـالش

 أي ظُظؿ جالفف شبحاكف. «:جل جاللُ»قْلُ: 

چ )، ؿال تعاػ: أي ادجتبك وادختار ظذ شائر رشقل اهلل تعاػ «:ّاملصطفٙ»قْلُ: 

 (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ـِـَاَكَة، »:  ؿال رشقل اهلل و ـْ  ـْ َوَفِد إِْشاَمِظقَؾ، َواْصَطَػك ُؿَرْيًشا ِم ـَاَكَة ِم
ـِ إِنَّ اهللَ اْصَطَػك 

ـْ ُؿَرْيٍش َبـِل َهاِصٍؿ، َواْصَطَػاِِن  ـْ َبـِل َهاِصؿٍ َواْصَطَػك ِم  .شِم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) وبقان، ؿال تعاػ:أي هداية إرصاد  «:اهلادٖ»قْلُ: 

 ( ڦ

 أي ٓ اسف فػظفا مـ آحتامل افراجح إػ آحتامل ادرجقح. «:ّال أتأّل»قْلُ: 

 .افتلويؾ هق سُف افؾػظ مـ آحتامل افراجح إػ آحتامل ادرجقح فدفقؾ يؼسن بفو

 لفظ التأّٓل الْارد يف اللتاب ّالضية ّعيد الضلف الصاحل ٓطلق على إطالقني: فائذة: 
 .: بؿعـك افتػسر ؾقؼقل افؼائؾ : تلويؾ أية ـذا ، أي تػسرها ـذا أحدمها

: بؿعـك احلؼقؼة افتل يمول إفقفا افقء ، ؾتلويؾ صػات اهلل أي حؼقؼة صػات اهلل ، الثاين

گ گ گ  ) أكف ؿال :وتلويؾ افرؤيا أي حؼقؼة افرؤيا ، ـام أخز اهلل تعاػ ظـ يقشػ 

(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

هق سُف افؾػظ مـ آحتامل و ،اؾساق إمةحدث بعد ـاك معـك ثافث فؾتلويؾ وه

 ٌ:حاال هذا ففو، آحتامل ادرجقح فدفقؾ يؼسن بفافراجح إػ 

، وافصارف ظـ ادعـك افراجح إػ ادعـك أن يؽقن افدفقؾ صحقحا األّىل: احلال

 ، ؾػل هذه احلافة يؽقن هذا افتلويؾ صحقحا.صحقحا ادرجقح

                                 
 رِض اهلل ظـف. ، مـ حديث واثؾة بـ إشؼع(2276( صحقح: رواه مسؾؿ )6)
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فؾدفقؾ ، وهذا هق  دفقؾ ، بؾ أحقاكًا يؽقن خمافػا أن يؽقن افتلويؾ بغرالجاىٔ٘:  احلال

 افتلويؾ افباضؾ.

ؾقتلول [، 5ضف:] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :إػ ؿقل اهلل  ؾادمول يلي مثال

ػ، وهذا باضؾ، وافصقاب ، ؾقؼقل : اشتقى بؿعـك اشتقافظاهر إػ معـًك آخر بعقد جدا افـص

 .يؾقؼ بجالفف وظظؿتف ، ٓ كموفف، وٓ كشبفف : اشتقاء حؼقؼلأن يؼقل

إثبات مذهب أهؾ افسـة واجلامظة ِف  يؼرر ادصـػ رْحف اهلل ِف هذا افبقت معيٙ البٔت:

، فؼقفف تعاػ: ؾقفام ػات تقؿقػقة ٓ جمال فؾعؼؾص، حقث إن إشامء وافاتإشامء وافصػ

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) وؿال تعاػ:

 (   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 ّإلثبات األمساء ّالصفات هلل تعاىل طزٓقاٌ ال ثالح هلنا:
 افؽتاب. الطسٓق األّل:

 .افسـة افـبقية افصحقحة الطسٓق الجاىٕ:
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 الصفاتاملٍّج يف إثبات 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

هــا  ومجقــُع آيــات افصــػات ُأِمرُّ

 

ـــراز إوُل   ـــؾ افط ـــام كؼ ـــا ـ  حؼًّ

اهِلــــــــا   وَأُردُّ ظفــــــــدقا إػ ُكؼَّ

 

ــُؾ   ــا ُيَتخقَّ ــؾ م ـــ ـ ــقَنا ظ  وأص

 الشسح 

 مـ أفػاظ افعؿقم. «:ّمجٔع» قْلُ:

، وافصػة هل ادعـك أي أيات افقاردة ِف صػات اهلل تعاػ «:آٓات الصفات»قْلُ: 

 .افؼائؿ باهلل تعاػ مما وصػ اهلل بف كػسف، أو وصػف بف رشقفف 

مـ ؽر أجقزها ظذ طاهرها ظذ ادعـك افذي يؾقؼ باهلل تعاػ أي  «:أمسٍا حقا»قْلُ: 

 .حتريػ وٓ تعطقؾ ومـ ؽر تؽؾقػ وٓ متثقؾ

، شقاء ـان ذفؽ افـؼؾ ِف ـتاب، أو دفت ظؾقف كصقص ىروأي  «:كنا ىقل»قْلُ: 

 . افسـة، أو ؾفؿفا افصحابة 

 افطراز هق اجلقد مـ ـؾ رء.أي افسؾػ افصافح،  «:األّل الطساش» :قْلُ

آيات افصػات وأحاديثفا افقاردة ِف كصقص افؽتاب  أرد أي «:ّأزد عَدتَا»ْلُ: ق

 .وؾفؿقها وإكام أظقد ما دفت ظؾقف إػ مـ كؼؾقهافست أكا افذي جئت سا، ووافسـة إػ كؼاهلا، 

 .أي أْحقفا «:ّأصْىَا»قْلُ: 

ادعطؾة وادشبفة َل  بخالفظـ ـؾ ما َّتقؾ، أي  «:عً كل ما ٓتدٔل»قْلُ: 

 .ال أَّتقؾ بعؼع أي صػة وردت هلل تعاػؾ ،يصقكقا كصقص افصػات ظـ افتخقؾ

مـفج أهؾ افسـة واجلامظة ِف ؿرر ادصـػ رْحف اهلل ِف هذيـ افبقتغ  معيٙ البٔتني:

 :ثالثة اصقلحقث يؼقم ظذ إثبات افصػات، 

أَنؿ يثبتقن هلل تعاػ ـؾ ما وصػ بف كػسف ِف ـتابف، أو  :، ومعـاهاْلثبات األصل األّل:

 .وصػ بف رشقفف 

 مشاسة ادخؾقؿغ.أَنؿ يـزهقن اهلل تعاػ ظـ ـؾ افـؼائص و :ومعـاه ،افتـزيف األصل الجاىٕ:

 ؿطع افطؿع ظـ إدراك حؼقؼة صػات اهلل تعاػ. األصل الجالح:

 فائذة:
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 ، أو معـك ، وهق ؿسامن:هق تغقر افـص فػظا التخسٓف:

حتريػ فػظل: وذفؽ بافزيادة ِف افؽؾؿة أو افـؼص أو تغقر حرـة ِف افؽؾؿة ـتحريػ  .6

إػ  (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ـؾؿة اشتقى ِف ؿقفـف تعـاػ: 

إػ افػتح ، ِف ؿقفف تعاػ :  شاهلل» اشتقػ ، و ـتحريػ حرـة افضؿ ِف فػظ اجلالفة

 (   ڃ چ چ چ چ)

 شافقد»حتريػ معـقي: وذفؽ بتػسر افؾػظ ظذ ؽر مراد اهلل ورشقفف مــف ـؿـ ؾرس  .2

 ؾنن هذا تػسر باضؾ ٓ يـدل ظؾقف افؼع وٓ افؾغة. ،هلل تعاػ بافؼقة أو افـعؿة

 هق كػل صػات اهلل تعاػ ـؿـ زظؿ أن اهلل تعاػ ٓ يتصـػ بصػة. :ّالتعطٔل

افتحريػ كػل ادعـك افصحقح افذي دفت ظؾقف  بغ افتحريػ وافتعطقؾ هق أن وافػرق

افـصقص واشتبدافف بؿعـك آخر ؽر صحقح أما افتعطقؾ ؾفق كػـل ادعـك افصحقح مـ ؽر 

 اشتبدال فف بؿعـك آخر.

تعقغ ـقػقة افصػة واهلقئة افتل تؽقن ظؾقفا ـػعـؾ بعـض ادـحرؾغ ِف  :ّالتلٔٔف

ن ـقػقة يده: ــذا وـذا، وـقػقة اشتقائف ظذ هقئة هذا افباب افذيـ يؽقػقن صػات اهلل ؾقؼقفق

ؾنن هذا باضؾ إذ ٓ يعؾؿ ـقػقة صػات اهلل إٓ هق وحده وأما ادخؾقؿقن ؾنَنؿ  ،ـذا وـذا

 جيفؾقن ذفؽ ويعجزون ظــ إدراـف.

، هق افتشبقف ـؿـ يؼقل هلل شؿع ـسؿعـا ووجف ـقجقهـا تعـاػ اهلل ظـ ذفؽ :ّالتنجٔل

افتشبقف و يرى أن افتؿثقؾ أظؿ ، ؾافتؿثقؾ يؼتيض ادشاسة ِف ـؾ افقجقه ،و مـ افعؾامء مـ 

 يؼتيض ادشاسة مـ بعض افقجقه .
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 الشأيوجوب التىشك بالكتاب والشٍة وٌبز 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ـــَران وراءه ـــذ افُؼ ــــ كب ـــا د  ُؿْبح

 

 وإذا اشتدل يؼـقل: ؿـال إْخَطـُؾ  

 

 الشسح

ڑ ک ک ک )، ؿال تعاػ: ، وافؼبح ضد احلسـؿبح اهلل أي«:قبخا»قْلُ: 

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ّاألدل٘ علٙ ّجْب التنطم باللتاب ّالطي٘ كجريٗ ميَا:

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ؿقفف تعاػ: 

 

( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)وؿقفف تعاػ: 

 

ـْ َتِضؾُّقا َبْعَدُه إِِن اْظَتَصْؿُتْؿ بِِف، » ؿال: ، أن رشقل اهلل وظـ جابر  ُت ؾِقُؽْؿ َما َف ـْ َتَر

 .شـَِتاُب اهللِ 

هُلاَُم ـَِتاُب اهللِ ؾِقِف »ؿال:  ، أن رشقل اهلل وظـ زيد بـ أرؿؿ  : َأوَّ َوَأَكا َتاِرٌك ؾِقُؽْؿ َثَؼَؾْغِ

 .شبِؽَِتاِب اهلِل، َواْشَتْؿِسُؽقا بِفِ اهْلَُدى َوافـُّقُر َؾُخُذوا 

، وأصؾ افـبذ وآشتدٓل بفافؼرآن وترك  آظتامد ظذ تركأي  «:ملً ىبر»قْلُ: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )، ومـف ؿقفف تعاػ: افطرح

 (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 أي ضؾب افدفقؾ، وافدفقؾ هق ما يقصؾ إػ ادطؾقب. «:ّإذا اضتدل»قْلُ: 

، ظاش ِف افعك إمقي، واخلطؾ ؾساد ِف افؽالم صاظر ككاِن «:األخطل»قْلُ: 

 :ادـسقب إفقف مـ صعره

                                 
 (.6268( صحقح: رواه مسؾؿ )6)

 (2418( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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ـــام ـــماد وإك ـــل افػ  إن افؽـــالم فػ

 

 جعــؾ افؾســان ظــذ افػــماد دفــقال 

 

 وأيضا يـسب إفقف ؿقفف: 

ــراق ــذ افع ـــر ظ ــتقى بش ــد اش  ؿ

 

ـــ   ــراقم ــقػ وٓ دم مف ــر ش  ؽ

 

وممـ اشتدل سذيـ افبقتغ إصاظرة وادعتزفة، واحلؼ أن هذيـ افبقتغ ؽر مقجقديـ ِف 

 .ديقان إخطؾ، ؾضال ظذ ضعػ آحتجاج سام

دظا ادصـػ رْحف اهلل تعاػ بافتؼبقح ظذ مـ ترك افتؿسؽ وآظتصام  معيٙ البٔت:

آظتامد ظؾقفام، وإذا ضؾب افدفقؾ ضؾبف ممـ حاربقا افديـ ، وترك بؽتاب اهلل وشـة رشقل 

 وظادوه مـ افـصارى وؽرهؿ ـإخطؾ افـكاِن.
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 اإلمياُ بالشؤية وصفة الٍزوه

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ـــا ر ـــرون حؼ ـــقن ي ـــوادممـ  ؿس

 

 وإػ افســـامء بغـــر ـقـــٍػ يــــزُل  

 

 الشسح

شامئف وصػاتف ومالئؽتف لافذيـ آمـقا باهلل تعاػ ربا وإهلا وآمـقا بأي  «:ّاملؤميٌْ»قْلُ: 

 وـتبف ورشؾف وؿضائف وؿدره.

اهلِل  َظْبدِ أما ِف افدكقا ؾال يرى أحد ربفأي ِف أخرة،  «:ٓسٌّ حقا زبَه»قْلُ: 

ـِ  ُف »َؿاَل:  رِض اهلل ظـفام، أن رشقل اهلل  ُظَؿرَ  ْب ـْ َيَرى َأَحٌد ِمـُْؽْؿ َربَّ  .شَحتَّك َيُؿقَت َف

 ،إن أئؿة افسـة واجلامظة متػؼقن ظذ أن اهلل ٓ يراه أحد بعقـف ِف افدكقا»: ّقال شٔخ اإلصالو

 .شوَل يتـازظقا إٓ ِف كبقـا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خاصة

 ، ّميَا:جْاسٍادلة على أما رؤٓة اهلل يف اآلخزة فقد تْاتز األ
ي بـ (   ڀ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ)ؿقفف تعاػ:  وافـظر إذا ُظد 

 وهذا بنمجاع أهؾ افؾغة. صار حؼقؼةش إػ»

ب ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وؿقفف تعاػ:  أي افؽػار، ؾؾام ُظذ 

 أن ادممـغ يرون رسؿ. افؽػار باحلجاب دل ظذ

ـْ َأيِب و ـَا َيْقَم افِؼَقاَمِة؟ َؿاَل:  َشِعقٍد اخلُْدِري  َظ َهْؾ »، َؿاَل: ُؿْؾـَا َيا َرُشقَل اهللَِّ َهْؾ َكَرى َربَّ

اَكْت َصْحًقا؟ ـَ ْؿِس َوافَؼَؿِر إَِذا  َؾنِكَُّؽْؿ َٓ ُتَضاُروَن ِِف »، ُؿْؾـَا: َٓ، َؿاَل: شُتَضاُروَن ِِف ُرْؤَيِة افشَّ

ُؽْؿ  اَم ُتَضاُروَن ِِف ُرْؤَيتِِفاَم ُرْؤَيِة َرب  ـَ  َّٓ  .شَيْقَمِئٍذ، إِ

ٓ يـزل إػ افسامء افدكقا ظذ ـقػقة أي  «:ّإىل الطناٛ بغري كٔف ٓيصل»قْلُ: 

 وؿد تقاترت إدفة ظذ إثبات صػة افـزول هلل تعاػ، ومـفا: ،اهللإٓ يعؾؿفا 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ْكَقا »: ؿال اهلل َأنَّ َرُشقَل  ،َظ  افدُّ
ِ
اَمء ؾَّ َفْقَؾٍة إَِػ افسَّ ـُ ـَا َتَباَرَك َوَتَعاَػ  َيـِْزُل َربُّ

                                 
 (.669( صحقح: رواه مسؾؿ )6)

 (.5/491) ( اكظر: جمؿقع افػتاوى2)

 (.683(، ومسؾؿ )7439( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )3)
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ـْ  َقُف، َم
ـْ َيْسَلُفـِل َؾُلْظطِ ـْ َيْدُظقِِن، َؾَلْشَتِجقَب َفُف َم ِحَغ َيْبَؼك ُثُؾُث افؾَّْقِؾ أِخُر َيُؼقُل: َم

 .شَيْسَتْغِػُرِِن َؾَلْؽِػَر َففُ 

، واتػؼ شؾػ إمة وأئؿتفا وأهؾ اشتػاضت بف افسـة ظـ افـبل » اإلصالو:قال شٔخ 

 .شافعؾؿ بافسـة واحلديث ظذ تصديؼ ذفؽ وتؾؼقف بافؼبقل

اظتؼاد أهؾ افسـة واجلامظة ِف  يؼرر ادصـػ رْحف اهلل تعاػ ِف هذا افبقت معيٙ البٔت:

، وافثاكقة: ، أما افؽػار ؾال يروكف يقم افؼقامةمسلفتغ: إحدامها: رؤية ادممـغ فرسؿ يقم افؼقامة حؼ

 ِف ثؾث افؾقؾ أخر ظذ افصػة افتل تؾقؼ بجالفف وظظؿتف. اْليامن بصػة كزول افرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.758(، ومسؾؿ )6645افبخاري )( متػؼ ظؾقف: رواه 6)

 (.5( اكظر: ذح حديث افـزول، فشقخ اْلشالم، صـ )2)
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 اإلمياُ بامليزاُ واحلوض

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ــذي ــقض اف ــادقزان واحل ــرُّ ب  وُأؿ

 

ـــُؾ   ـــا أَن ـــف ريَّ ـــلِن مـ ـــق ب  أرج

 

 الشسح

 .وأثبت، وأصؾ اْلؿرار ِف افؾغة اْلثبات أظسف وأذظـأي  «:ّأقس»قْلُ: 

 .ٓ جدال ؾقف وأظسف بف أثبتف ثبقتاأي  «:باملٔصاٌ»قْلُ: 

 ّمً األدلة على إثبات املٔشاٌ:
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ؿقفف تعاػ: 

 .( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وؿقفف تعاػ: 

 (ڇ ڇ ڍ چ ڇ ڇ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـِ افـَّبِل   َظ ؾَِؿَتاِن َخِػقَػَتاِن َظَذ افؾ َساِن، َثِؼقَؾَتاِن ِِف ادِقَزاِن، »َؿاَل:  ، َظ ـَ

: ُشْبَحاَن  ـِ ْْحَ  .شَوبَِحْؿِدهِ  اهللِافَعظِقِؿ، ُشْبَحاَن  اهللَِحبِقَبَتاِن إَِػ افرَّ

مـ إَراك، وـان دؿقؼ افساؿغ، ؾجعؾت  أكف ـان جيتـل شَقاـا ، ظـ ابـ مسعقدو

، ؿافقا: يا كبل اهلل، شِمؿَّ تضحؽقن؟: »، ؾضحؽ اَفؼقم مـف، ؾؼال رشقل اهلل افريح َتْؽَػُمة

 .شوافذي كػز بقده، هَلاَُم أثؼؾ ِف ادقزان مـ ُأُحدٍ »مـ دّؿة شاَؿْقف، ؾؼال: 

أمجع أهؾ افسـة ظذ اْليامن بادقزان وأن أظامل افعباد تقزن يقم  :ؿال أبق إشحاق افزجاج

هق  :وؿافقا ،وأكؽرت ادعتزفة ادقزان ،افؼقامة وأن ادقزان فف فسان وـػتان ويؿقؾ بإظامل

 .ظبارة ظـ افعدل ؾخافػقا افؽتاب وافسـة

 .احلقض هق افذي جيتؿع ؾقف اداء «:ّاحلْض»قْلُ: 

                                 
 (.2694ومسؾؿ ) ،(6416( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)

 (.7/99( صحقح: رواه أْحد )2)

 (.63/538( اكظر: ؾتح افباري )3)
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ِّالرٖ أزجْ ب»قْلُ:  أي أضؿع أن أذب وأتروى ، افري ضد افعطش «:اأىٕ ميُ ز

  مـف وأزيؾ ظطق بف.

يدظق ربف أن جيعؾ أول ما رْحف اهلل  دصـػافـفؾ هق أول افؼب، ـلن ا «:أىَل»قْلُ: 

 .يؼبف هق مـ ماء هذا احلقض 

 :احلْضّمً األدلة على إثبات 
ـْ َظْبِد  ـِ افـَّبِل  اهلل بـ مسعقد َظ  .شَأَكا َؾَرُضُؽْؿ َظَذ احلَْقضِ » :، َظ

وا َحتَّك َتْؾَؼْقِِن »، َؿاَل:  أن افرشقل ، ظـ أكس و ْوَن َبْعِدي َأَثَرًة، َؾاْصِزُ ُؽْؿ َشَسَ َؾنِكَّ

 .شَظَذ احَلْقضِ 

ـْ َأَكسٍ و ـِ افـَّبِل   َظ ـْ َأْصَحايِب احلَْقَض، َحتَّك َظَرْؾُتُفْؿ »َؿاَل:  ، َظ َدنَّ َظَعَّ َكاٌس ِم
َفَرِ

 .شاْخُتؾُِجقا ُدوِِن، َؾَلُؿقُل: َأْصَحايِب، َؾَقُؼقُل: َٓ َتْدِري َما َأْحَدُثقا َبْعَدَك 

ـْ َأيِب َذر  و ٍد بَِقِدِه َوافَّ »، َؿاَل: ُؿْؾُت: َيا َرُشقَل اهللِ َما آكَِقُة احْلَْقِض َؿاَل:  َظ ِذي َكْػُس ُ َؿَّ

ْقَؾِة ادُْْظؾَِؿِة ادُْْصِحَقِة، آكَِقةُ  َٓ ِِف افؾَّ َقاـِبَِفا، َأ ـَ  َو
ِ
اَمء ـْ َظَدِد ُكُجقِم افسَّ َثُر ِم ـْ كَِقُتُف َأ َب َٔ ـْ َذِ  اجْلَـَِّة َم

ـَ  ْ َيْظَؿْل آِخَر َما َظَؾْقِف، َيْشَخُب ؾِقِف ِمقَزاَباِن ِم ْ َيْظَؿْل، َظْرُضُف ِمْثُؾ ِمـَْفا ََل َب ِمـُْف ََل
ـْ َذِ اجْلَـَِّة، َم

ـَ اْفَعَسؾِ  ، َوَأْحَذ ِم ـِ َب ـَ افؾَّ َن إَِػ َأْيَؾَة، َماُؤُه َأَصدُّ َبَقاًضا ِم  .شُضقفِِف، َما َبْغَ َظامَّ

ِـ  َظْبدِ ظـ و ـِ اْفَعاصِ  اهلِل ْب َحْقِِض َمِسَرُة : »َؿاَل َرُشقُل اهلِل رِض اهلل ظـفام،  َظْؿِرو ْب

ـُُجقِم  ـَ ـَ ادِْْسِؽ، َوـِقَزاُكُف  ـَ اْفَقِرِق، َوِرحُيُف َأْضَقُب ِم َصْفٍر، َوَزَواَياُه َشَقاٌء، َوَماُؤُه َأْبَقُض ِم

َب ِمـُْف َؾاَل َيْظَؿُل َبْعَدُه َأَبًدا ـْ َذِ ، َؾَؿ
ِ
اَمء  .شافسَّ

ػ رْحف اهلل ِف بقان معتؼد أهؾ افسـة واجلامظة ِف افققم أخر، ذع ادصـ معيٙ البٔت:

، وهق مقزان اْليامن بادقزانِف يقم افؼقامة: أن مـ مجؾة ما يممـ بف أهؾ افسـة واجلامظة  ؾذـر

تان، تقزن ؾقف أظامل افعبادلحؼقؼ ـِػَّ ، ومـفؿ مـ يقزن صخصف وظؿؾف، ومـفؿ مـ ، فف فسان و

                                 
 (.2289(، ومسؾؿ )6575( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)

 (.6166(، ومسؾؿ )3663افبخاري ) ( متػؼ ظؾقف: رواه2)

 (.2314(، ومسؾؿ )6582( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )3)

 (.2311( صحقح: رواه مسؾؿ )4)

 (.2292صحقح: رواه مسؾؿ )( 5)
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 .تقزن صحائػف

ِف ادحؼ:  باحلقض، وهق حقض ظظقؿ يعطاه افـبل  افسـة واجلامظة يممـقنوأهؾ  

 فقسؼل مـف أمتف، ومـ ذب مـف ذبة ؾؾـ يظؿل بعدها أبدا.
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 اإلمياُ بالصشاط

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

 راط ُيَؿـدُّ ؾـقَق جفــَّؿٍ ـِوـذا افّصـ

 

وآخــــُر هُيَؿــــُؾ َؾُؿَســـؾٌَّؿ كــــاٍج    

 

 الشسح

 أي وـذا أثبت وأؿر. «:ّكرا»قْلُ: 

يؿر ظؾقف : جرس ممدود ظذ متـ جفـؿ افكاط فغة: افطريؼ، وذظا «:الصساط»قْلُ:  

 .ادممـقن إػ جـات افـعقؿ، وادجرمقن إػ جفـؿ

 أي يقضع ممدودا، ـافؼـطرة. «:ميدُّ»قْلُ: 

 .افـارجفـؿ اشؿ مـ أشامء «:فْق جَيه»قْلُ: 

 .وأما ادؼك ؾنكف ٓ يـج ،شؾؿقحد كاج»ِف بعض افـسخ:  «:ىاج  َفُنطلٌَّه»قْلُ: 

 .ؽر ادسؾؿأي  «:ّآخس»قْلُ: 

ؾال يعان ظذ جقازه، ؾقؽب ظذ وجفف  أي، شهيؿؾ»ِف بعض افـسخ:  «:َٓنل»قْلُ:  

 .ِف افـار

 :لصزاطّمً األدلة على إثبات ا
إطفر و»، ؿال ابـ أيب افعز احلـػل:  (   ک ک گ گ)ؿقفف تعاػ: 

 .(6)شطكف ادرور ظذ افكاأوإؿقى 

ـْ َأيِب َشِعقٍد اخلُْدِري   َعُؾ َبْغَ ُثؿَّ ُيْمَتك بِاجْلَرْسِ َؾُقجْ .. »..، ؿال: أن رشقل اهلل  ، َظ

؟ َؿاَل: شَطْفَرْي َجَفـَّؿَ  ٌة، َظَؾْقِف َخَطاِضقُػ »، ُؿْؾـَا: َيا َرُشقَل اهللَِّ، َوَما اجلَرْسُ َمْدَحَضٌة َمِزفَّ

ـُ ظَ  ْعَداُن، ادُْمِم ٌة ُظَؼْقَػاُء، َتُؽقُن بِـَْجٍد، ُيَؼاُل هَلَا: افسَّ ـَ اَلفِقُب، َوَحَسَؽٌة ُمَػْؾَطَحٌة هَلَا َصْق ـَ َؾْقَفا َو

ِق  اْفَزْ ـَ افطَّْرِف َو اِب، َؾـَاٍج ُمَسؾٌَّؿ، َوَكاٍج خَمُْدوٌش،  ـَ ـَ َلَجاِويِد اخلَْقِؾ َوافر  ـَ يِح، َو افر  ـَ َو

 .شَوَمْؽُدوٌس ِِف َكاِر َجَفـََّؿ، َحتَّك َيُؿرَّ آِخُرُهْؿ ُيْسَحُب َشْحًبا

                                 
 (.2/634( اكظر: ذح افعؼقدة افطحاوية، ٓبـ أيب افعز احلـػل )6)

 (.7439( صحقح: رواه افبخاري )2)
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ْعَرِة، »:  َؿاَل َأُبق َشِعقدٍ  ـَ افشَّ رْسَ َأَدقُّ ِم
ْقِػ َبَؾَغـِل َأنَّ اجْلِ ـَ افسَّ  .شَوَأَحدُّ ِم

اتػؼت افؽؾؿة ظذ إثبات افكاط ِف اجلؿؾة، فؽـ أهؾ احلؼ يثبتقكف ظذ »ؿال افسػاريـل: 

طاهره مـ ـقكف جرسا ممدودا ظذ متـ جفـؿ أحد مـ افسقػ وأدق مـ افشعر، وأكؽر هذا 

يؿؽـ ظبقره، وإن أمؽـ  افظاهر افؼاِض ظبد اجلبار ادعتزم، وـثر مـ أتباظف زظام مـفؿ أكف ٓ

 .شادممـغ وافصؾحاء يقم افؼقامة ؾػقف تعذيب، وٓ ظذاب ظذ

شقرضب ساضا ظذ متـ  بلن اهلل  أن أهؾ افسـة واجلامظة يممـقنمعيٙ البٔت: 

افـاس، ؾؿـفؿ ادسؾؿ افـاج مـ افقؿقع ِف افـار ومـ افؽالفقب، ومـفؿ : فقؿر ظؾقف جفـؿ

  جفـؿ وافعقاذ باهلل.ساؿط ادفؿؾ ِف كار اف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.683( صحقح: رواه مسؾؿ )6)

 (.2/692( اكظر: فقامع إكقار، فؾسػاريـل )2)
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 جلٍة والٍاساإلمياُ با

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ــةٍ  ــؼلُّ بحؽؿ ــاُر يصــالها افش  وافـ

 

ــان شــقَ   ــلُّ إػ اجلـ  دُخُؾ وـــذا افتؼ

 

 الشسح

سا مـ خافػ ذظف وديـف مـ افؽػار  افتل تقظد اهلل هل افدار افـار «:ّالياز»قْلُ: 

 .ومـ ظصاة ادممـغ وادؼـغ،

ژ ڑ ڑ ک ) ومـف ؿقفف تعاػ:أصاله افـار أي أدخؾف إياها، «:ٍآصال»قْلُ: 

 أن افؽػار أوػ مـ يدخؾ هذه افـار. أي (   ک

ملخقذ مـ افشؼاء وافشؼاوة، وهق بافػتح ضد افسعادة، وافشؼل  فغة: «:الشقٕ»قْلُ: 

 .هق ادتؾبس بافشؼاء وافشؼاوة، ويؼصد سا ِف شقء حافف وذه

، ووضع افقء ِف مقضعفهل معرؾة أؾضؾ إصقاء،  احلؽؿة «:حبلن٘»قْلُ: 

ۇئ  ەئ ەئ وئ وئ): إطفار ظدل اهلل تعاػ، ؿال  واحلؽؿة مـ دخقل افشؼل افـار

 .(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 :أٌ اليار صٔدخلَا األشقٔاءّمً األدلة على 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )ؿقفف تعاػ: 

 (   ﮺ ﮻

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وؿقفف تعاػ: 

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ِت اجلَـَُّة َوافـَّاُر، َؾَؼاَفِت افـَّاُر: ُأوثِْرُت : »، َؿاَل: َؿاَل افـَّبِلُّ َظ اجَّ حَتَ

َّٓ ُضَعَػاُء افـَّاِس َوَشَؼُطُفْؿ،  ، َوَؿاَفِت اجلَـَُّة: َما ِم َٓ َيْدُخُؾـِل إِ ـَ ي ِ ـَ َوادَُتَجز  ي
ِ
اهلل َؿاَل بِادَُْتَؽز 

اَم َأْكِت َظَذايِب َتَباَرَك َوَتَعاَػ فِْؾَجـَِّة: َأْكِت َرْْحَتِل َأْرَح  ـْ ِظَباِدي، َوَؿاَل فِؾـَّاِر: إِكَّ ـْ َأَصاُء ِم ُؿ بِِؽ َم

ا افـَّاُر: َؾاَل مَتَْتؾُِئ َحتَّ  ـْ ِظَباِدي، َوفُِؽؾ  َواِحَدٍة ِمـُْفاَم ِمْؾُمَها، َؾَلمَّ ـْ َأَصاُء ِم ُب بِِؽ َم ك َيَضَع ُأَظذ 

ـْ َخْؾِؼِف   اهللمَتَْتؾُِئ َوُيْزَوى َبْعُضَفا إَِػ َبْعٍض، َوَٓ َيْظؾُِؿ  ِرْجَؾُف َؾَتُؼقُل: َؿْط َؿْط، َؾُفـَافَِؽ  ِم
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ا اجلَـَُّة: َؾنِنَّ   .شُيـِْشُئ هَلَا َخْؾًؼا  اهللَأَحًدا، َوَأمَّ

وهق مـ جعؾ بقـف وبغ ظذاب اهلل افتؼل ملخقذ مـ افتؼقى،  «:ّكرا التقٕ»قْلُ: 

 َنقف.وؿاية بامتثال أمره واجتـاب 

آشتتار، مـ  واجلـة ملخقذةاجلـان مػرد جـة، «:ضٔدخلإىل اجلياٌ »قْلُ: 

ؾقفا ما ٓ ظغ وهل دار افـعقؿ افتل أظدها اهلل ٕوفقائف، ، وشؿقت اجلـة جـة، ٕجؾ اشتتارها

، وافدفقؾ ظذ أَنا جـان، وفقست جـة واحدة رأت وٓ أذن شؿعت وٓ خطر ظذ ؿؾب بؼ

اَؿَة َأَتِت افـَّبِلَّ  ُأمَّ  أن حديث ـِ رُسَ اَن اهللِ ، َؾَؼاَفْت: َيا َكبِلَّ َحاِرَثَة ْب ـَ ـْ َحاِرَثَة، َو ُثـِل َظ د  ، َأَٓ حُتَ

اَن َؽْرَ َذفَِؽ، اْجَتَفْدُت ظَ  ـَ ُت، َوإِْن  اَن ِِف اجلَـَِّة َصَزْ ـَ َؾْقِف ُؿتَِؾ َيْقَم َبْدٍر َأَصاَبُف َشْفٌؿ َؽْرٌب، َؾنِْن 

، َؿاَل: ِِف 
ِ
َا ِجـَاٌن ِِف اجَلـَِّة، َوإِنَّ اْبـَِؽ َأَصاَب افِػْرَدْوَس إَْظَذ »افُبَؽاء  .شَيا ُأمَّ َحاِرَثَة إَِنَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  )، ؿال تعاػ: افدخقل ضد اخلروج «:ضٔدخل»قْلُ: 

ڻ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 

 :أٌ اجلية صٔدخلَا األتقٔاءّمً األدلة على 
(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) ؿقفف تعاػ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وؿقفف تعاػ:

 (   ڀ

دارا فؾثقاب وهل اجلـة، ويدخؾفا  أكف جعؾأن مـ حؽؿة اهلل تعاػ  معيٙ البٔت:

إتؼقاء افذيـ اتؼقا ما حرم اهلل تعاػ، ودارا فؾعؼاب، وهل افـار، ويدخؾفا إصؼقاء مـ 

 .، وهذا ـؾف صادر ظـ حؽؿة اهلل افؽػار وادـاؾغ افـػاق آظتؼادي ومـ صاء مـ ظباده

 اإلمياُ باجلٍة والٍاس بجالثة أووس:يتحقق فائذة : 

                                 
 (.2846(، ومسؾؿ )4851( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)

 (.6567صحقح: رواه افبخاري )( 2)
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 االعتقاد اجلاسو بأىَنا حق ّأٌ اجلية دار املتقـني ّاليـار دار اللافزًٓ ّامليافقني.: األّل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )ؿال تعاػ:  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 

 : اعتقاد ّجْدٍنا اآلٌ. الجاىٕ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :ؿال تعاػ ِف اجلــة

 (   ڀ ڀ ڀ

(   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  )تعاػ ِف افـار: وؿال 

 

َؾْعُت ِِف اجْلَـَِّة َؾَرَأْيُت »أكف ؿال:   ظؿران بـ حصغ ظـ افـبل ظـو َثَر َأْهؾَِفا اضَّ ـْ َأ

َؾْعُت ِِف افـَّاِر َؾَرَأْيُت اْفُػَؼَراءَ  َثَر َأْهِؾَفا افـ َساءَ ، َواضَّ ـْ  .(6)شَأ

 : اعتقاد دّامَنا ّبقائَنا ّأىَنا ال تفئاٌ ّال ٓفيى مً فٔـَنا. الجالح
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )ؿال تعاػ ِف اجلـة: 

 (   چ

(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ )تعاػ ظـ افـار: وؿال 

 

، َأْهَؾ اجْلَـَِّة اجْلَـَّةَ  اهللُ ُيْدِخُؾ »ؿال:   أن رشـقل اهلل ،ظبد اهلل بـ ظؿر رِض اهلل ظـفام ظـو

ٌن َبْقـَُفْؿ َؾَقُؼقُل  ، َوُيْدِخُؾ َأْهَؾ افـَّاِر افـَّارَ  َوَيا َأْهَؾ افـَّاِر َٓ ، َيا َأْهَؾ اجْلَـَِّة َٓ َمْقَت  :ُثؿَّ َيُؼقُم ُمَمذ 

ؾٌّ َخافٌِد ؾِقاَم ُهَق ؾِقفِ َمْقَت   .شـُ

 

 

                                 
 .   (2738مسؾؿ )و، (3169افبخاري )متػؼ ظؾقف: رواه  (6) 

 .  (2851مسؾؿ )و، (6678متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )(2) 
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 بعزاب القرب وٌعيىْاإلمياُ 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

 وفِؽـــؾ  حـــل  ظاؿـــٍؾ ِف ؿـــزهِ 

 

ـــلُل   ـــاك وُيْس ـــف هـ ـــٌؾ يؼارك  ظؿ

 

 الشسح

 احلل ضد ادقت «:ّللل حٕ»قْلُ: 

ظؼؾت افبعر، اجلامع ٕمره ورأيف، ملخقذ مـ  هقأي مؽؾػ، وافعاؿؾ  «:عاقل»قْلُ: 

 .إذا مجعت ؿقائؿف بحقث ٓ يـطؾؼ

 (   ڻ ۀ ۀ ہ)ؿال تعاػ: افؼز مدؾـ اْلكسان،  «:يف قربِ»قْلُ: 

 .أي: جعؾ فف ؿزا

 فتيتُ:ّ عذاب القربّمً األدلة على 
ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ؿقفف تعاػ: 

(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 

(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )ؿقفف تعاػ: و

 

ـْ َأَكٍس و ـِ افـَّبِل  َظ َ َوَذَهَب َأْصَحاُبُف َحتَّك »َؿاَل:  ، َظ ِه، َوُتُقم 
افَعْبُد إَِذا ُوِضَع ِِف َؿْزِ

ـَْت َتُؼقُل ِِف َهَذا افرَّ  ـُ ْؿ، َأَتاُه َمَؾَؽاِن، َؾَلْؿَعَداُه، َؾَقُؼقَِٓن َفُف: َما 
ُف َفَقْسَؿُع َؿْرَع كَِعاهِلِ ٍد إِكَّ ُجِؾ ُ َؿَّ

 ُف َظْبُد ـَ افـَّاِر َأْبَدَفَؽ  هللا؟ َؾَقُؼقُل: َأْصَفُد َأكَّ بِِف َمْؼَعًدا  اهللَوَرُشقُفُف، َؾُقَؼاُل: اْكُظْر إَِػ َمْؼَعِدَك ِم

ـَ اجلَـَِّة، َؿاَل افـَّبِلُّ  ا افَؽاؾُِر »: ِم ا مَجِقًعا، َوَأمَّ امُهَ ـُْت  -َأِو ادُـَاؾُِؼ  -َؾَرَ ـُ َؾَقُؼقُل: َٓ َأْدِري، 

َبًة َبْغَ َأُؿقُل َما َيُؼقُل افـَّاُس  ـْ َحِديٍد رَضْ ُب بِِؿْطَرَؿٍة ِم ، َؾُقَؼاُل: َٓ َدَرْيَت َوَٓ َتَؾْقَت، ُثؿَّ ُيرْضَ

َّٓ افثََّؼَؾْغِ  ـْ َيِؾقِف إِ  .شُأُذَكْقِف، َؾَقِصقُح َصْقَحًة َيْسَؿُعَفا َم

ـِ  َأَكسِ وظـ  اَن افـَّبِلُّ َمافٍِؽ  ْب ـَ ـَ افَعْجِز »َيُؼقُل:  ، َؿاَل:  افؾَُّفؿَّ إِِن  َأُظقُذ بَِؽ ِم

                                 
 (.2871(، ومسؾؿ )6338افبخاري )متػؼ ظؾقف: رواه ( 6)
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ـْ َظَذاِب افَؼْزِ  ـْ ؾِْتـَِة ادَْحَقا َواداََمِت، َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ـِ َواهلََرِم، َوَأُظقُذ بَِؽ ِم  .شَوافَؽَسِؾ، َواجُلْب

ـْ َأَكسٍ و َٓ َتَداَؾـُقا»، َؿاَل: ، َأنَّ افـَّبِلَّ  َظ َٓ َأْن  ـْ َظَذاِب  َفْق َفَدَظْقُت اهللَ َأْن ُيْسِؿَعُؽْؿ ِم

 .شاْفَؼْزِ 

 : القرب ّمً األدلة على ىعٔه
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )اهلل  فؿقف

 .ظـد افسمال ِف افؼز أي(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ـِ َظاِزٍب َرِِضَ و  ْب
ِ
اء ـِ افَزَ ـِ افـَّبِل   اهللَظ ، ُثؿَّ »َؿاَل:  َظـُْفاَم، َظ ِه ُأِيَ

ـُ ِِف َؿْزِ إَِذا ُأْؿِعَد ادُْمِم

 َّٓ ًدا َرُشقُل  اهللَصِفَد َأْن َٓ إَِفَف إِ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )، َؾَذفَِؽ َؿْقُفُف: اهللِ َوَأنَّ ُ َؿَّ

 .ش(ڄ

 .شقاء ـان ظؿال صاحلا، أو ؾاشدا أي يصحبف «:عنل ٓقازىُ»قْلُ:  

 ِف ؿزه.أي  «:ٍِاك»قولْ: 

، ، حلديث ظـ ظؿؾف افذي ظؿؾف ِف افدكقاسلل أي يُ  «:ُٓطأل»قْلُ:  َأيِب َبْرَزَة إَْشَؾِؿل 

ـْ : »اهلل َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل  ـْ ُظُؿِرِه ؾِقاَم َأْؾـَاُه، َوَظ َٓ َتُزوُل َؿَدَما َظْبٍد َيْقَم افِؼَقاَمِة َحتَّك ُيْسَلَل َظ

ـْ َمافِفِ  ـْ ِجْسِؿِف ؾِقَؿ َأْباَلهُ  ِظْؾِؿِف ؾِقَؿ َؾَعَؾ، َوَظ َتَسَبُف َوؾِقَؿ َأْكَػَؼُف، َوَظ ـْ ـَ ا ـْ َأْي  .شِم

أهؾ افسـة ِف افؼز، ؾذـر مـ يؼرر ادصـػ رْحف اهلل ِف هذا افبقت ظؼقدة  معيٙ البٔت:

 ِف ؿزه. ظؿؾ، هذا افعؿؾ يصحبف بعد مقتف ؿبؾ وؾاتفمؽؾػ فؽؾ حل  مجؾة اظتؼادهؿ أن

 

 

 

 

                                 
 (.2716(، ومسؾؿ )2823( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)

 (.2868( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.6369( صحقح: رواه افبخاري )3)

 ، وؿال: حسـ صحقح.(2467افسمذي )( صحقح: رواه 4)
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 األئىة األسبعةاعتقاد 

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

 ومافــٍؽ  هــذا اظتؼــاد افشــاؾعل  

 

ـــُؾ   ـــد ُيـؼ ـــؿ أْح ـــَة، ث  وأيب حـقػ

 

 الشسح

 ؾقام تؼدم. أي ما ذـره «:ٍرا اعتقاد»قْلُ: 

، وفد كسبة إػ صاؾع أحد أجدادههق  ؿد بـ إدريس افشاؾعل،  «:الشافعٕ»قْلُ: 

، مـ أجؾ صققخف اْلمام مافؽ بـ أكس رْحف بؿك هـ 214، وتقِف شـة بغزة هـ 651شـة 

 .ٕم، ومـ أصفر ـتبف ااهلل

هـ بادديـة،  93وفد شـة هق مافؽ بـ أكس بـ مافؽ إصبحل،  «:ّمالم»قْلُ: 

 ، ومـ أصفر ـتبف ادقضل. هـ 679شـة وتقِف 

 ، وتقِف شـةهـ بافؽقؾة 81هق افـعامن بـ ثابت، وفد شـة  :«ّأبٕ حئف٘»قْلُ: 

 .هـ ببغداد 651

تقِف هـ ببغداد، و 664، وفد شـة هق أْحد بـ  ؿد بـ حـبؾ افشقباِن «:أمحد»قْلُ: 

 ببغداد. هـ 246شـة 

 .أن هذه افعؼائد تـؼؾ ظـفؿأي «:ُٓيَقُل»قْلُ: 

ما تـؼؾ ظـ أيب  ةهذه افعؼائد افتل ذـرها ادصـػ رْحف اهلل مـ مجؾ أن معيٙ البٔت:

 حـقػة ومافؽ وافشاؾعل وأْحد رْحفؿ اهلل تعاػ.
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 رً االبتذاع

 :رمحه اهلل تعاىل قاه املصٍف

ـــٌؼ  ـــنْن اتبعـــت شـــبقؾفؿ ؾُؿقؾَّ  ؾ

 

ل  ــقَّ ــؽ مع ــام ظؾق ــدظَت ؾ  وإن ابت

 

 الشسح

 أي شؾؽت. «:اتبعت»قْلُ: 

 أي ضريؼفؿ ومـفجفؿ. «:ضبٔلَه»قْلُ: 

اتبعقا ما جاء ِف افؽتاب وافسـة بػفؿ  قؾؼ فؾحؼ: ٕجؾ أَنؿمأي  «:فنْفق»قْلُ: 

 .افصحابة 

 .ِف افديـ ظبادة أي اخسظت «:ابتدعت»قْلُ: 

َّل»قْلُ:  ـْ َظاِئَشَة َرِِضَ ، ؾأي ٓ اظتامد ظذ ما ؿؾت «:فنا علٔم مع َأنَّ َظـَْفا،  اهللُ َع

ـْ َظِؿَؾ َظَؿاًل َفْقَس َظَؾْقِف َأْمُرَكا َؾُفَق َردٌّ »َؿاَل:  َرُشقَل اهللِ   .شَم

ـْ َأْحَدَث ِِف َأْمِرَكا َهَذا َما َفْقَس ؾِقِف، َؾُفَق َردٌّ » وِف فػظ:  .شَم

ؾفق ادقؾؼ  ِف اجلؿؾة ربعة ِف معتؼدهؿمـ شار ظذ ما ـان ظؾقف إئؿة إ معيٙ البٔت:

، وٓ الؾال اظتامد ظذ ما ؿ، بلمٍر مبتدع  دث اءؼد افسابؼ وجسذا ادعتلخذ يَل مـ ، وفؾحؼ

 د.اؿبقل دا أر

 انتهى الشرح واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 

 

 

 

 

                                 
 (.6768(، ومسؾؿ )2697( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )6)

 (.6768)( صحقح: رواه مسؾؿ 2)
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