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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  نبذة خمتصرة عن ابن قدامة
  :امسه ونسبه

هو موفق الدين أبو حممد، عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، مث الدمشقي، ولد يف 
، وهذا من حيث النسب إىل نشأته وسكناه )دمشق(، مث انتقل إىل )فلَسطني(بالد بيت املقدس 

ن حيث النسب إىل قبيلته فهو يرجع قرشيا عدويا، ومن حيثُ النسب إىل فم فيما بعد، وإالَّ
مذهبِه فهو حنبلي، وله مصنفات يف املذهب احلنبلي، بل إليه املرجع يف عصرِه يف فقه اإلمام 
أمحد؛ فهو ابن قُدامة املقدسي الدمشقي القرشي العدوي احلنبلي، كان صاحب ورعٍ وزهد، 

  .ار، استفرغ وقته يف العلْم والعملوهيبة ووق
  :مولده

، وكانت والدته يف شهر )نابلس(، قرب )جماعيل(يف بلدة تسمى ) فلَسطني(تقدم أنه ولد يف 
جبل (هـ يف دمشق، ودفن يف مقْربة مشهورة بـ ٦٢٠هـ، وتوفِّي سنة  ٥٤١شعبان سنة 

  ).قاسيون
  :رحالته

، وعمر )فلَسطني(؛ حينما استولَى الصليبيون على )دمشق(إىل ) سطنيفلَ(ارحتل ابن قُدامة من 
، وارحتل "خمتصر اخلرقي"ابن قدامة حينئذ عشر سنوات، فقدم هو وأهله فقرأ القرآن، وحفظ 

ومسع  ،هـ ٥٦١؛ عبدالغين املقدسي سنة "عمدة األحكام"صاحب  - إىل بغداد هو وابن خالته 
 بغداد، ومكث ابن قدامة يف بغداد أربع سنوات؛ طلبا للعلم، فربع يف من مشايخ كثريين يف

الفقْه واحلديث، والنحو واللغة، واحلساب والنجوم السيارة، وغريها من العلوم، مث ارحتل إىل 
؛ )دمشق(، وهناك ذاع صيته، وصار يقيم حلقات العلم هناك باجلامع املظفري بـ)دمشق(

  . لي، ويؤم الناس فيه بالصالةلنشر املذهب احلنب
  :شيوخه وتالميذه

وأبو زرعة طاهر املقْدسي، وناصح اإلسالم أبو  ،والده أمحد: منهم ،البن قدامة مشايخ كُثُر
  .الفتح نصر بن فتيان، وغريهم

سيف الدين أمحد : منهم ؛وله تالميذ كُثُر أيضا؛ لكثْرة من يأتيه ويسمع منه يف اجلامع املظفري
وهو ابن  - يسى املقدسي، ومشس الدين عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي بن ع

الشرح الكبري يف شرح "ولشمس الدين الكتاب املعروف بـ -أخ صاحب الترمجة ابن قدامة 
  .؛ للموفق ابن قدامة"املغين"وهو مطبوع مع كتاب  ،"املقنع
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  :تصانيفه
  :نذْكُر منها ، من العلماءله كثري من التصانيف اليت القت قبوالً

  ."العمدة"، و"الكايف"، و"املغين" :يف الفقه
  ."إثبات صفة العلُو"، و"القدر"، و"ذم التأويل"، و"لُمعة االعتقاد" :ويف العقيدة

  . "روضةُ الناظر وجنة املناظر" :ويف أصول الفقه
  ."التوابني"كتاب : ويف الرقائق والزهد

  ."علل احلديث للخالَّل خمتصر" :ويف احلديث
  .وله مصنفات أخرى

  :عصر املُصنف من حيث االعتقاد
  :عصر املُصنف هو النصف الثاين من القرن السادس، ويتميز من حيث االعتقاد بأمرين

فهي العقيدة السائدة بني الناس يف ذلك الوقت بل الدولة، كان  ؛ظُهور عقيدة األشاعرة - ١
الدولة األيوبية؛ ولذا من تأمل تصانيف ابن قدامة يف العقيدة وجدها تدور وهي  ،هذا منهجهم

  . على توحيد األمساء والصفات؛ ألنه يف هذا النوع من التوحيد خالَف األشاعرة
٢ - ودولتهم العبيدية  ،وإمنا يف مصر ،)دمشق(ولكن ليس يف  ،فوجود الرافضة يف عصر املصن

واستيالؤهم  ،يضاف إليه وجود الصليبيني يف فلَسطني ،األيويب اليت قضى عليها صالح الدين
 . يف سن العاشرة) فلَسطني(عليها؛ ولذا خرج املصنف من 
  ":لُمعة االعتقاد"عالقة االعتقاد السابق برسالة 

األشاعرة : ومها ،لَما وجد يف عصر املصنف فرقتان خالفتا مذْهب أهل السنة واجلماعة
يف بيان املذهب الصحيح فيما خالفت فيه الطائفتان؛ " لُمعة االعتقاد"ضة؛ جاءت رسالة والراف

  : ينيف مجلتها تناولت أمر "ملعة االعتقاد"رسالة  ولذا فإنَّ
  . مذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلَى، وفيه رد على األشاعرة -أ

 -وزوجاته  -صلى اهللا عليه وسلم  - يف صحابة رسول اهللا  مذهب أهل السنة واجلماعة -ب
 على الرافضة -رضي اهللا عنهن وفيه رد .  
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  "ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد"
البياض والصفاء، : واللُّمعة هي ،البلغة من العيش: تطلَق يف اللغة على معان عدة؛ منها :اللمعة

وإذا كانت هذه العقيدة  ،وصحته املستمدة من الكتاب والسنة ،ته وصفاؤهبلْغ :"ملعة االعتقاد"و
 ،اد يف الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحةشفال شك أا طريقة للر ،مستمدها الكتاب والسنة

ن مات على اد يف اآلخرة؛ فمشواهلوى وأهله، وهي طريقة للر ،والبعد عن البدع والضالل
  . ات اخلُلْدإىل جن -بفَضلِ من اهللا  -أوصلته عقيدته  ،لصحيحالتوحيد ا

نسأل  ،وإمنا هي بلْغة يف االعتقاد ،إنه لَم يرد بذلك تفصيلٌ: ؛ أي"ملعة االعتقاد": واملصنف قال
  .اهللا أن يثَبتنا على الكتاب والسنة والعقيدة اخلالصة

  
* * * * * * * * *  
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  :-هللا رمحه ا -قال املصنف  - ١
احملمود بِكُلِّ لسان، املعبود يف كُلِّ زمان، الَّذي ال يخلُو  ،احلَمد ِهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم"

 ةباحنِ الصع هزنداد، وتواألن نِ األشباهلُه شان عن شان، جلَّ عكان، وال يشغم هلْمع نم
اد، ال تمثِّلُه العقولُ بالتفكري، وال تتوهمه القلوب واألوالد، ونفذ حكمه يف مجيعِ العب

 ، له األمساُء احلسنى، والصفات العلَى،١}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري{ ؛بالتصوير
وما بينهما وما تحت لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ * الرحمن علَى الْعرشِ استوى {

، وقهر كلَّ ٣}أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما{، ٢}وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى* الثَّرى 
فَهم والَ يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْ{خملوقٍ عزةً وحكْما، ووسع كلَّ شيٍء رمحةً وعلما، 

  .٤}يحيطُونَ بِه علْما
  

  الشرح
  :تضمنت مقدمة املؤلِّف عدة أُمور

  :البداءة بالبسملة -
وذلك ؛"بسم اهللا الرمحن الرحيم"بـف رسالته بدأ املصن:  

  .العظيم -عز وجلَّ  -اقتداًء بكتاب اهللا  - ١
إِنه من {: قال تعاىل ؛إىل بلقيس وقومها -عليه السالم  - اقتداًء بكتاب نيب اهللا سليمان  - ٢

 .٥}سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
٣ - اتا لسنمن  ،"صحيح البخاري"فقد ثبت يف  - صلى اهللا عليه وسلم  -ة رسول اهللا باع

كتب كتابا إىل هرقل  -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب  أنَّ :- رضي اهللا عنه  -حديث أيب سفيان 
  :فالبداءة بالبسملة سنةٌ، ومعناها ،)بسم اهللا الرمحن الرحيم(ابتدأه بـ

مستعينا ومتبركًا  - "لُمعة االعتقاد"أبدأ بتوضيح  :وهنا - أفعل الشيء : ؛ أي)بسم اهللا( -أ
  .بكلِّ اسم من أمساء اهللا تعاىل

                                                
  ].١١: الشورى[ ١
  ].٧ - ٥: طه[ ٢
  ].١٢: الطالق[ ٣
  ].١١٠: طه[ ٤
  .]٣٠: النمل[ ٥
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  .املألوه حبا وتعظيما: ؛ ومعناهاء اهللا اخلاصة بهاسم من أمس :)اهللا(ولفظ 
  .ذو الرمحة الواسعة: اسم من أمساء اهللا تعاىل اخلاصة به؛ ومعناه :)الرمحن(
ن يشاء من خلقه، وهو ليس املُوصل رمحته إىل م: اسم من أمساء اهللا تعاىل؛ ومعناه :)الرحيم(

لَقَد {: - اهللا عليه وسلم  صلى -عن رسوله  -تعاىل  - فقد قال  - عز وجلَّ  - خاصا باهللا 
ر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر اَءكُمؤجيمحر ٦}وف.  

 -سبحانه وتعاىل  -أنَّ الرمحن يفيد بأن الرمحة وصف له  ):الرحيم(و) الرمحن(والفرق بني 
  .ة فعلٌ له يوصلها من يشاء من خلقهوالرحيم يفيد بأن الرمح

  :الثناء على اهللا باحلمد -
أيضا يف خطبِه؛ حلديث جابر  - صلى اهللا عليه وسلم  -البداءة باحلَمدلة والثناء عليه سنة النيب 

 ،وأثىن عليه ،ا خطب حمد اَهللاذإ -صلى اهللا عليه وسلم  - كان النيب : بن مسرة عند مسلم، قال
ال خيطب خطبة إال افتتحها حبمد  - النيب صلى اهللا عليه وسلم : أي -وكان : "القيمقال ابن 

فهو  -حبمد هللا : ويف رواية -كلُّ أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هللا : ((، وأما حديث٧"اهللا
، فهو حديث ضعيف؛ رواه أبو ))فهو أجذم: ((، ويف رواية))فهو أبتر: ((، ويف رواية))أقطع
والصواب أنه  ،وضعفه األلباين؛ فال يصح مرفوعا ،والدارقطين ،وابن حبان ،ابن ماجهو ،داود

، )بسم اهللا الرمحن الرحيم(كلُّ أمرٍ ال يبدأ فيه بـ: ((وكذلك اللفظ اآلخر ،مرسل عن الزهري
  .٨"ضعيف جدا: "؛ قال عنه األلباين))فهو أبتر

مع حمبته : (مع حمبته وتعظيمه، وقولنا ،لكمالللمحمود بصفات ا االعتراف: )احلمد هللا(معىن 
فيه ذكْر صفات املمدوح لكن ال يستلزم احملبة : قيد يفرق بني احلمد واملدح، فاملدح): وتعظيمه
  . والتعظيم

إما أن  ،اإلخبار عن حماسن الغري: فالصواب يف الفرق بني احلمد واملدح أن يقال: "قال ابن القيم
رجا موإرادته، فإن كان األول فهو املدح، وإن يكون إخبار ا حببوإرادة، أو مقرون ا من حبد

  . ٩"كان الثاين فهو احلمد

                                                
  .]١٢٨: التوبة[ ٦
  .١/ ١٨٦": زاد املعاد: "انظر ٧
  .٣٠ - ٢٩/ ١ -رمحه اهللا  -؛ لأللباين "إرواء الغليل: "انظر ؛لمزيد من التفصيل يف احلكم على هذَين احلديثني ٨
  .٥٣٦/ ٢ ،"بدائع الفوائد: "انظر ٩
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 ،والعدل ،واحللم ،كالعلم: الثناء بالصفات اليت يتخلَّق ا: أن احلمد: وهناك فرق آخر وهو
 ،والطول ،ه فيها؛ كاجلمالوال صنع ل ،فهو الثناء بالصفات اليت جبِل عليها: وحنوها، وأما املدح

  .وحنو ذلك ،واخللق
الْحمد للَّه رب {ولَما كان احلمد يقتضي احملبة والتعظيم؛ افتتحت أعظم سورة بـ

نيالَمالْع{نا حبمد اهللا؛ قال تعاىل ،١٠روأُم :}لَّهل دموجلَّ  - ، واهللا ١١}قُلِ الْح على  - عز دحمي
  .وكل شيء يستحق احلمد عليه ،وخلقه ،ره ويهوأم ،كماله وإنعامه

فال يستحق احلمد  -عز وجلَّ  - إنَّ مجيع احملامد هللا : ؛ أيلالستغراق: )احلمد هللا(يف ) أل(و
يفيد االختصاص، فيخص اهللا باحلمد ) اهللا(يف ) الالم(وحرف اجلر  - عز وجلَّ  -املطلق إال اهللا 

  .املطلق
  :لذِّكر ينقَِسم إىل قسميناحلمد من حيث ا -
: عند ابتداء اخلطبة، وابتداء الدعاء، وختام الس: يقال يف مواطن وردت ا السنة: مقيد -أ

، ويف الركوع ))أستغفرك وأتوب إليك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،سبحانك اللهم وحبمدك((
ع من الركوع، وأدبار الصلوات، وعند ، وبعد الرف))سبحانك اللهم ربنا وحبمدك: ((والسجود

، وبعد الفراغ من ))وإليه النشور ،احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا: ((االستيقاظ من النوم
  .الطعام، وغريها من املواطن الواردة يف السنة

 وهو أن حيمد العبد ربه على كل حال، وهو يحمد على كل سراء وضراء، فقد :مطلَق - ب
 - إسناده جيد، عن عائشة : ووافقه الذهيب، وقال النووي ،واحلاكم وصححه ،روى ابن ماجه
 :إذا أصابته السراء قال -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : "قالت - رضي اهللا عنها 

احلمد هللا على كل : ((وإن أصابته الضراء قال ،))احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات((
  ))".الح
  : حممود بكل لسان -عز وجلَّ  -اهللا  -
  :حممود بكل لسان يشمل أمرين -
عز  -بل رمبا ينسب النعم لغري اهللا  ،فإنه وإن كفر بعضهم، فال حيمد اهللا مبقاله :لسان احلال -أ

 وأن الفضل له - عز وجلَّ  -بقوله، ولكن لسان حاهلم أم معترفون حباجتهم هللا  -وجلَّ 
  .سبحانه؛ فهو أهلٌ أن يحمد، ولو أنكرت ذلك أقواهلم

                                                
 .]٢: الفاحتة[ ١٠
  .]٥٩: النمل[ ١١
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 .وإن اختلفت اللُّغات ،فهو حممود على مجيع األلْسنة :لسان املقال - ب
: قوله تعاىل: مجيع املخلوقات، فكلها حتمده وتسبحه؛ ودليل ذلك يشمل :حممود بكل لسان -
}هدمبِح حبسٍء إِلَّا ييش نإِنْ م١٢}و.  

 ولَكن الَ{: ال تدركه عقولنا؛ ولذا قال تعاىل ،بيح املخلوقات حبمد اهللا تسبيح حقيقيوتس
مهبِيحسونَ تفْقَهح حبمد  ،١٣}تهذه املخلوقات حيوانات أو مجادات، فكلُّها تسب وسواء كانت

  .وحبمدهفسبحان اهللا  ،اهللا تسبيحا ال نفقهه
  :كل زمان معبود يف -عز وجلَّ  -اهللا  -
اسم جامع لكلِّ ما يحبه اهللا ويرضاه من : ويف الشرع ،هي الذلُّ واخلضوع: العبادة يف اللغة -

  . األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، والرباءة مما ينايف ذلك ويضاده
  :على قسمين -عز وجلَّ  -ومن خالل تعريف العبادة لغةً وشرعا، يتبين لنا أنَّ عبودية اهللا  -

 -فهم مقْهورون خاضعون هللا  ،وهي أن كلَّ اخللْق حتت قهره :عبودية عامة: القسم األول
وهذا النوع من العبودية يشمل مجيع  ،وحيكم ما يريد ،يفعل فيهم ما يشاء -سبحانه وتعاىل 

  :ويدل على هذه العبودية ،اخللْق، وال خيرج منه أحد
 .١٤}من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا إِنْ كُلُّ{ :قوله تعاىل - ١
  .١٥}وهو الْقَاهر فَوق عباده وهو الْحكيم الْخبِري{: قوله تعاىل - ٢

 ،وهي اليت يتميز ا املسلمون عن الكفار ،وهي عبودية الطاعة :عبوديةٌٌ خاصة: القسم الثاين
  : يهاويدل عل

  .١٦}وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا{: قوله تعاىل - ١
 .١٧}واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني{: قوله تعاىل - ٢
معبود يف كلِّ زمان، وهذا ظاهر يف العبودية  - عز وجلَّ  -فاهللا  ،ومن خالل قسمي العبودية -

  .سبحانه - فكل شيء يف هذا الكون إىل قيام الساعة حتت قهره العامة؛ 

                                                
  .]٤٤: اإلسراء[ ١٢
  .]٤٤: اإلسراء[ ١٣
  .]٩٣: مرمي[ ١٤
  .]١٨: األنعام[ ١٥
  .]٦٣: الفرقان[ ١٦
  .]٩٩: احلجر[ ١٧
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  :وأما العبودية اخلاصة؛ فداللة ذلك من وجهين
ومن تبعهم من أقوامهم، وأما  - عز وجلَّ  -ما نقل إلينا من أخبار الرسل وعبوديتهم هللا  - ١

 -صلى اهللا عليه وسلم  -آدم فقد أُهبِط إىل األرض وهو على التوحيد، وأما خامت النبيني حممد 
 ،وال من خالفهم ،ال تزال طائفةٌ من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم: ((فقد قال

رواه مسلم من حديث ثَوبان، وبِنحوه عن معاوية يف  ،))تبارك وتعاىل -حىت يأيت أمر اهللا 
 .الصحيحين

 -يف كل زمان، ومن ذلك املالئكة؛ قال اهللا  - عز وجلَّ -بقية املخلوقات اليت تعبد اهللا  - ٢
صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيب  ،١٨}يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال يفْترونَ{: عنهم -عز وجلَّ 

أطَّت السماء وحق هلا أن تئط؛ ما فيها  ،وأمسع ما ال تسمعون ،إين أرى ما ال ترون: ((عنهم -
 - رواه الترمذي من حديث أيب هريرة  ،))ع إال وملك واضع جبهته هللا ساجدموضع أربع أصاب

  .رضي اهللا عنه
  :ال خيلو من علمه مكان -عز وجلَّ  -اهللا  -

ولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو أَهو الْ{: يعلم كلَّ شيء؛ قال عن نفسه -عز وجلَّ  - فاهللا 
يملٍء عي{ :وقال، ١٩}بِكُلِّ شيملٍء عيبِكُلِّ ش ٢٠}إِنَّ اللَّه.  

  :ال يشغله شانٌ عن شان -عز وجلَّ  -اهللا  -
بل يدعوه مئات األلوف  ،لكمال صفاته؛ ال ينشغل بسماع هذا عن هذا - سبحانه  -فهو 

 - ال خيتلف عليه شيء يف شيء  ،ويعرف حاجام ،ويسمع دعاَءهم ،وأكثر يف حلظة واحدة
وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في {: خيفَى عليه شي من أمرِهم؛ قال تعاىلوال  -ه سبحان

  .٢١}الْأَرضِ ولَا في السماِء وال أَصغر من ذَلك وال أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِني
  :جلَّ عن األشباه واألنداد -عز وجلَّ  -اهللا  -

ولَم يكُن لَه كُفُوا {: الكُفء، وجلَّ اهللا عن ذلك؛ قال تعاىل: وهو )شبيه(مجع  :األشباه
د٢٢}أَح. 

                                                
  .]٢٠: األنبياء[ ١٨
  .]٣: احلديد[ ١٩
  .]٧٥: األنفال[ ٢٠
  .]٦١: يونس[ ٢١
  .]٤: اإلخالص[ ٢٢
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تجعلُوا للَّه أَندادا  فَالَ{ :املثيل، وجلَّ اهللا وتعاىل عن ذلك؛ قال تعاىل: وهو ،)نِد(مجع  :األنداد
  .٢٣}وأَنتم تعلَمونَ

ما جاء يف الصحيحينِ من حديث ابن : هللا ندا؛ ويدلُّ على ذلك وأعظم ذنب أنْ جيعلَ اإلنسان
أن جتعل هللا ندا : ((أي الذنب أعظم؟ فقال: سألت رسولَ اهللا: قال -رضي اهللا عنه  -مسعود 

  )).وهو خلقك
 :منزه عن الصاحبة والولد -عز وجلَّ  -اهللا  -
 - نزه عن اتخاذ زوجة أو ولد؛ وذلك لكماله م -عز وجلَّ  -  الزوجة، واهللا :الصاحبة -

وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ {: وغناه، وإمنا يتخذ ذلك املخلوق لضعفه؛ قال تعاىل -سبحانه 
 :اىلوقال تع ،٢٥}أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ{: وقال تعاىل ،٢٤}صاحبةً وال ولَدا

}الْقَه داحالْو اللَّه وه هانحباُء سشا يم لُقخا يمطَفَى ما لَاصلَدذَ وختأَنْ ي اللَّه ادأَر ٢٦}ارلَو، 
يكُن لَه وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم {: وقال تعاىل

  .٢٧}ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِريا
وزعمت اليهود أنَّ  ،وزعم قوم أنَّ هللا ولدا وصاحبةً؛ فزعمت النصارى أن املسيح ابن اهللا -

ارى الْمِسيح وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النص{ :-عز وجلَّ  -عزيرا ابن اهللا؛ قال اهللا 
اللَّه نل اجلاهلية أنَّ املالئكة بنات اهللا؛ فقال اهللا  ،٢٨}ابوجلَّ  - وزعم املشركون من أه عز-: 

تعاىل اهللا عما يقولون علُوا كبريا، وما  ،٢٩}ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ{
وقَالُوا اتخذَ الرحمن {: ه املخلوقات العظيمة، وتنشق وتخر؛ قال تعاىليقوله هؤالء تتفَطَّر ل

؛ ٣٠}تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا *لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا  *ولَدا 
هذه األشياء هللا يستلزم أنه حباجة إىل املساند واملُساعد  وذلك لعظَم شناعة ما قالوه؛ ألنَّ إثبات

                                                
  .]٢٢: البقرة[ ٢٣
  .]٣: اجلن[ ٢٤
  .]١٠١: األنعام[ ٢٥
  .]٤: الزمر[ ٢٦
  .]١١١: اإلسراء[ ٢٧
  .]٣٠: التوبة[ ٢٨
  .]٥٧: النحل[ ٢٩
  .]٩٠ - ٨٨: ميمر[ ٣٠
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من الولد أو الصاحبة يعينه عند عجزه، ويساعده عند حاجته، تعاىل اهللا عما يقولون علُوا كبريا؛ 
  .فله الكمال املطلَق

يف  -املُعني : أي -ونفي الشريك والظهري  ،وقبله نفي الكُفء والند ،ونفي الصاحبة والولد
 -كل هذا يقتضي إثبات صفات الوحدانية والتفَرد هللا  ،٣١}وما لَه منهم من ظَهِريٍ{: قوله تعاىل
وال حيتاج صاحبةً وال ولدا  ،فهو الواحد األحد، الذي يصمد إليه عند احلاجات -جل شأنه 

 ،٣٢}ال إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد {: يعينه؛ فله الكمال املطلق؛ قال تعاىل
 ،٣٣}ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد *لَم يلد ولَم يولَد  *اللَّه الصمد  *قُلْ هو اللَّه أَحد {: وقال تعاىل

ت كل هذا يقتضي ويتضمن إثبا ،والشريك والند ،والكُفء والظهري ،فنفي الصاحبة والولد
أنَّ : إله إال هو، الواحد األحد الصمد، وسيأيت يف قواعد الصفاتفال  ،الوحدانية والتفَرد

جيب إثبات ضدها على الوجه األكمل؛ ألن  -عز وجلَّ  - الصفات السلبية اليت تنفَى عن اهللا 
  .النفي ال يكون كماالً حىت يتضمن ثبوتا

  :يع العبادنافذٌ حكمه يف مج -عز وجلَّ  -اهللا  -
عز  - أن اهللا : وهذه صفةٌ ثبوتيةٌ، واملصنف بعدما ذكر صفات سلبية، ذكر صفة ثُبوتية، وهي

  .٣٤}إِن الْحكْم إِلَّا للَّه{: نافذٌ حكمه وأمره يف مجيع العباد؛ قال تعاىل -وجلَّ 
وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما {: ىلكن فيكون؛ قال تعا: فال يرد حكمه أحد إذا أراد شيئًا قال له -

  .٣٥}يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
واللَّه يحكُم ال معقِّب {: ال يؤخره مؤخر إذا قضاه؛ قال تعاىل -سبحانه  -وأمره  -

هكْمحر: ؛ ال معقب؛ أي٣٦}لؤخال م.  
ون له أمر وحكم على غريه ولكن قد وأما املخلوق فقد يأمر وليس له حكم أو أمر، وقد يك -

ويعتريه النقْص؛ يكون يف  ،فال ينفذ بسرعة ،يرد حكمه، وقد ال يرد حكمه وأمره ولكنه يؤخر

                                                
  .]٢٢: سبأ[ ٣١
  .]١٦٣: البقرة[ ٣٢
  .]٤ - ١: اإلخالص[ ٣٣
  .]٤٠: يوسف[ ٣٤
  .]١١٧: البقرة[ ٣٥
  .]٤١: الرعد[ ٣٦
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وأما احلكم واألمر املطلق الذي ال يلحقه نقص هللا  ،ويف موطن آخر مأمورا ،موطن آمرا لغريه
  .٣٧}هالْحكْم إِلَّا للَّإِن {: الواحد القهار

  :وال تتومهه القلوب بالتصوير ،ال متثله العقول بالتفكري -عز وجلَّ  -اهللا  -
وذلك لعجز  - سبحانه  -وهذه من الصفات السلبية، وهي نفْي تصور العقول والقلوب لذاته 

  .٣٨}وال يحيطُونَ بِه علْما{: قال تعاىل -سبحانه  - املخلوقات عن اإلحاطة به 
  .٣٩}س كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصريلَي{: وقال

مع كمال عظمته لَم يأمرنا يف التفكُّر بذاته؛ لعجز عقولنا وقلوبنا عن  - عز وجلَّ  -اهللا  -
إِنَّ في خلْقِ السموات والْأَرضِ {: وأَمرنا بالتفكُّر يف خملوقاته وآياته؛ فقال تعاىل ،تصور ذلك

  .واآليات كثريةٌ يف هذا الباب ،٤٠}ختلَاف اللَّيلِ والنهارِ آليات لأُولي الْأَلْبابِوا
بل إنَّ عقولنا وقلوبنا تعجز عن تصور ما يف اجلنة، فكيف تتصور ذات اهللا تعاىل؛ فعن أيب  -

: قال اهللا تعاىل: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -هريرة 
لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت أعددت، معتر، واقرؤوا  ،وال أذن سوال خطر على قلب بش

  .٤١))}ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَفَال تعلَم نفْس {: إن شئتم
  :لصفات العلَىله األمساء احلسىن، وا -عز وجلَّ  -اهللا  -

وألن  ،، يندرج حتتهما قواعد يحسن باملسلم معرفتهاوأمساُء اهللا احلسىن وصفاته العلى موضوعان
فيه نصيب كبري من الكالم على صفات اهللا تعاىل؛ فمن األفضل  -لُمعة االعتقاد  -هذا املنت 

  .معرفة أهم هذه القواعد، قبل الوصول إىل آيات الصفات
  :أمساء اهللا: أوالً

  : فمن القواعد يف أمساء اهللا تعاىل ما يلي
   :أمساء اهللا كلها حسىن: القاعدة األوىل

                                                
  .]٤٠: يوسف[ ٣٧
  .]١١٠: طه[ ٣٨
  .]١١: الشورى[ ٣٩
  .]١٩٠: آل عمران[ ٤٠
  .، متفق عليه]١٧: السجدة[ ٤١
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أا بالغة يف : ، واملعىن٤٢}وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها{: ويدل على ذلك قوله تعاىل
نة لصفات كاملة ال نقص فيها بومضتا مه من الوجوهاحلُسن غايته؛ ألج.  

فهو متضمن للعلْم الكامل الذي  ؛ا االسم بلَغ يف احلسن غايتهذ، ه)العليم(اسم اهللا  :لكذمثال 
ولكن علمه  ،لَم يسبق جبهل، وال يلحقه نسيان، بِخالف اخللْق فقد جتد من الناس من عنده علْم

منزه عن ذلك؛ ألن أمساَءه  -عز وجلَّ  - ويسبقه جهل، ويلحقه نقْص، واهللا ،يعتريه النقْص
وجه حسىن، تتضمن صفات كاملة ال نقص فيها بأي.  

  :أمساء اهللا تعاىل أعالم وأوصاف: القاعدة الثانية
؛ دليل على معان تضمنتها وهي أوصاف تدلُّ -سبحانه وتعاىل  - فهي أعالم تدلُّ على ذاته 

نبئْ عبادي أَني {: به نفسه؛ فقال تعاىل - وجلَّ  عز - مسى اهللا ): الرحيم(اسم اهللا : ذلك ومثاله
يمحالر فُورا الْغن اهللا ٤٣}أَنوجلَّ  - ، وبي يف آية أخرى ما يدلُّ على أن الرحيم هو  -عز

  .٤٤}وربك الْغفُور ذُو الرحمة{: املتصف بالرمحة؛ فقال تعاىل
وهو {: اسم من أمساء اهللا تعاىل، سمى به نفسه؛ فقال تعاىلهو ): العظيم(اسم اهللا  :مثال آخر

يمظالْع يلفة العظَمة٤٥}الْعن لصتضمم موهذا االس ،.  
  :وحتت هذه القاعدة قاعدتان -

عز  -تدل على مسمى واحد، وهو اهللا  ،أعالم مترادفة - عز وجلَّ  - أنَّ أمساء اهللا  :األوىل
: كل وصف يدلُّ على معىن خاص تضمنه ذلك االسم؛ مثال ذلك ،وصافوهي أ - وجلَّ 

)... العليم، الرمحن، الرحيم، احلي، القدير، العزيز، احلكيم، السميع، البصري: (أمساء اهللا تعاىل
لكن املعىن  -سبحانه وتعاىل  -كلُّها أمساء لمسمى واحد وهو اهللا  ،وغريها من األمساء الثابتة

وهكذا)... البصري(غري معىن ) الرمحن(، ومعىن )الرمحن(غري معىن ) العليم(نه الذي تضم.  
  .أنَّ هناك من أمساء اهللا تعاىل ما يتضمن وصفًا متعديا ال بد من اإلميان به أيضا: الثانية

  :، ال بد حني اإلميان به)الرمحن(اسم اهللا : مثال ذلك
قال  - كما تقدم بيان هذا  - يدل على ذاته تعاىل  -عز وجلَّ  - أن نؤمن بإثباته امسا هللا - ١

  .٤٦}علَّم الْقُرآنَ *الرحمن {: تعاىل
                                                

  .]١٨٠: األعراف[ ٤٢
  .]٤٩: احلجر[ ٤٣
  .]٥٨: الكهف[ ٤٤
  .]٢٥٥: رةالبق[ ٤٥



14 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .وهي الرمحة، وتقدم بيان هذا: أن نؤمن مبا تضمنه هذا االسم من معىن أو صفة - ٢
إىل من  -ز وجلَّ ع -أن نؤمن بأنه يرحم من يشاء؛ ألن هذا وصف متعد، يوصله اهللا  - ٣

  .٤٧}يعذِّب من يشاُء ويرحم من يشاُء وإِلَيه تقْلَبونَ{: يشاء من عباده؛ قال تعاىل
  :، حني اإلميان به فإننا)السميع(اسم اهللا : مثال آخر

سمع واللَّه ي{: يدل على ذاته تعاىل؛ قال تعاىل - عز وجلَّ  -نؤمن بإثباته امسا هللا  - ١
ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوح٤٨}ت.  

  .نؤمن مبا تضمنه هذا االسم من معىن، وهو إثبات صفة السمع هللا تعاىل - ٢
إِنَّ اللَّه {: نؤمن بِمقْتضى ذلك، وهو أنه يسمع ما يشاء؛ فيسمع السر والنجوى؛ قال تعاىل - ٣

ريصب يعممثال على اس ،٤٩}سدعتعليه)العظيم: (مٍ هللا غري م م الكالموقد تقد ، .  
  :أمساء اهللا تعاىل غري حمصورة بعدد معني: القاعدة الثالثة

أسألك بكل ((: -صلى اهللا عليه وسلم  - وفيه قال النيب  ،ويدلُّ على ذلك حديث ابن مسعود
أو استأثرت به  ،ه أحدا من خلقكأو علَّمت ،أو أنزلته يف كتابك ،مسيت به نفسك ،اسم هو لك

  . ٥٠...))يف علْم الغيب عندك
   .وال إحاطته ،ال يمكن حصره ،أن ما استأثر اهللا به يف علْم الغيب عنده كثري: ووجه الداللة

إنَّ هللا تسعةً : ((كيف جنمع بني هذه القاعدة، وبني حديث أيب هريرة مرفوعا: إشكالٌ
  ؟٥١))دخل اجلنة من أحصاها ،وتسعني امسا

ليس يف حديث أيب هريرة ما يدل على حصر أمساء اهللا تعاىل يف تسعة : اجلمع بينهما أن يقَال
وإمنا يدل على أنَّ من أحصى هللا تسعة وتسعني امسا من أمسائه دخل اجلنة؛ كمن  ،وتسعني امسا

ولكن ما أعده  ،من ذلكفال مينع أن يكون عنده أكثر  ،يقول عندي مائة درهم أعددا للصدقة
يف تعداد التسعة وتسعني امسا بعد  ،وابن ماجه ،للصدقة هو مائة فقط، وأما ما رواه الترمذي

كما قال  ،باتفاق أهل املعرفة -صلى اهللا عليه وسلم  -فليست من قول النيب  ،احلديث السابق
                                                                                                                                       

  .]٢ - ١ :الرمحن[ ٤٦
  .]٢١: العنكبوت[ ٤٧
  .]١: اادلة[ ٤٨
  .]١: اادلة[ ٤٩
 ص" شفاء العليل: "وتلميذه ابن القيم يف ،وصححه ابن تيمية ،واحلاكم ،وابن حبان ،احلديث رواه أمحد ٥٠

 .).١٩٩" (الصحيحة"واأللباين يف  ،)٣٧٢١" (املسند"وأمحد شاكر يف تعليقه على  ،)٢٧٤(
  .احلديث متفق عليه ٥١
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ضعيف ابن "ذا قال األلباين يف وهل ؛)٣٨٢/ ٦" (جمموع الفتاوى"شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
   .٥٢"صحيح دون عد األمساء: "عن تعداد األمساء" ماجه

  :أمساء اهللا تعاىل توقيفية، ال جمال للعقْل فيها: القاعدة الرابعة
إمنا نثبت ما جاء به  ،فال يزاد وال ينقَص ،فال نثبت من أمسائه إال ما جاء يف الكتاب والسنة

وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد {: ى ذلك قوله تعاىلالنص؛ ويدل عل
سم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئا {: ، وقوله تعاىل٥٣}والًؤما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن

 يغالْبو الْإِثْمو طَنا ال بم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ
   .٥٤}تعلَمونَ

  : اجتناب اِإللْحاد يف أمساء اهللا تعاىل: القاعدة اخلامسة
  :هو املَيل ا عما جيب فيها، وهو على أنواع: واإلحلاد فيها

  .ار شيء مما دلَّت عليه وتضمنته األمساء من صفات وأحكام، كما فعل أهل التعطيلإنك - ١
  .جعل أمساء اهللا تعاىل متضمنة لصفات تشابه صفات املخلوقني، كما فعل أهل التشبيه - ٢
، وتسمية الفالسفة )األب: (إطالق اسم على اهللا لَم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له - ٣
  .سبحانه - وعدم ترتيه اهللا عما ال يليق به  ،فهذا إحلاد يف أمسائه ،)فاعلةالعلة ال: (له
كما فعل املشركون  -جل وعال  -اشتقاق أمساء لألصنام واملعبودات من دونه من أمسائه  - ٤

  ). اهللا(والالت من  ،)العزيز(يف اشتقاقهم العزى من 
وللَّه {:  الذي يلْحدون يف أمسائه؛ فقال تعاىلوأوعد اهللا ،محرم -جل وعال  -واإلحلاد بأمسائه 

 ،٥٥}الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  .حسب األدلة املقتضية له ،ومن هذا اإلحلاد ما يكون شركًا أو كُفرا

  :ت اهللا تعاىلصفا: ثانيا
   :صفات اهللا تعاىل كلُّها صفات كمال، ال نقص فيها بأي وجه من الوجوه: القاعدة األوىل

: واملثل األعلى ،٥٦}وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْعزِيز الْحكيم{: ويدل على هذه القاعدة قوله تعاىل
  .ال نقص فيها ألْبتة - سبحانه  -الئقة به  هو الوصف األعلى، فصفات اهللا تعاىل صفات كمال

                                                
  .٢٠ابن عثيمني صـ: ؛ لشيخنا"القواعد املثلى: "انظر ٥٢
  .]٣٦: اإلسراء[ ٥٣
  .]٣٣: األعراف[ ٥٤
  .]١٨٠: األعراف[ ٥٥
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  : وصفات النقْص على نوعين -
ال تثبت بأي وجه كان؛  ،صفات نقصٍ ال كمال فيها، فهذه ممتنعةٌ يف حق اهللا تعاىل - ١

: ىلوالنسيان؛ قال تعا واجلَهل ،٥٧}وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت{: كاملوت؛ قال تعاىل
  . وحنوها ،والصمم ،والعمى ،والعجز ،٥٨}ال يضلُّ ربي وال ينسى{
صفات نقْص فيها كمال، فهي صفات نقْص من وجه، وصفات كمال من وجه آخر،  - ٢

وإمنا تثْبت يف حال الكمال،  ،فهذه الصفات ال تثبت هللا إثباتا مطْلقًا، وال تنفَى عنه نفيا مطلقًا
لكنها  ،فهذه صفات نقصٍ ،والكيد، واخلداع ،صفة املكْر: ى يف حال النقص؛ مثال ذلكوتنفَ

وذلك إذا كانت يف مقابلة مثلها؛ ألا حينئذ تدل على أن فاعلها  ،صفات كمال من وجه آخر
عز  -ليس بعاجز عن مقابلة عدوه مبثل فعله، وتكون نقصا يف غري هذه احلال؛ ولذا أثبتها اهللا 

  .وهي حال املقابلة ،لذاته حال الكمال -جلَّ و
إِنهم {: ؛ قال تعاىل٥٩}ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين{: قال تعاىل :مثال ذلك

 ،٦١}خادعهم إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اللَّه وهو{: قال تعاىل ،٦٠}وأَكيد كَيدا *يكيدونَ كَيدا 
اللَّه يستهزِئ  *وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ {: قال تعاىل

  .٦٢}بِهِم
  :ليس كلُّ صفة تكون امسا هللا تعاىل؛ فباب الصفات أَوسع من باب األمساء: القاعدة الثانية

أنَّ كلَّ اسم يتضمن صفةً هللا تعاىل وال عكس يف  :لقاعدة الثانية من قواعد األمساءتقدم يف ا
فليس كل صفة تكون امسا؛ ألنَّ باب الصفات أوسع، فمن صفات اهللا ما يتعلَّق بأفعال  ،ذلك

اَء ربك وج{: ؛ قال تعاىل)ايء(صفة اهللا تعاىل : مثال ذلك ؛وأفعالُه ال منتهى هلا ،اهللا تعاىل
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ {: قال تعاىل ؛)اإلتيان(وصفة  ،٦٣}والْملَك صفا صفا

                                                                                                                                       
 .]٦٠: النحل[ ٥٦
  .]٥٨: الفرقان[ ٥٧
  .]٥٢: طه[ ٥٨
  .]٣٠: األنفال[ ٥٩
  .]١٦ - ١٥: الطارق[ ٦٠
  .]١٤٢: النساء[ ٦١
  .]١٥ - ١٤: البقرة[ ٦٢
  .]٢٢: الفجر[ ٦٣
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رالْأَم يقُضكَةُ ولَائالْمامِ ومالْغ نم{ذ(وصفة  ،٦٤؛ قال تعاىل)اَألخ :} وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهفَأَخ
اللَّهقَابِ والْع يددذَابٍ{: ؛ قال تعاىل)البطْش(وصفة  ،٦٥}شطَ عوس كبر هِملَيع ب٦٦}فَص، 

، ٦٧))نيانا إىل السماء الديرتل رب((: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  ؛)الرتول(وصفة 
  .وغريها من الصفات الواردة

اهذه الص نؤمن ه الوارد الالئق ،ىلونثبتها هللا تعا ،فاتجا على الو سميه  ،فنصفهولكن ال ن
والنازل، وإن  ،واآلخذ، والباطش ،واآليت ،اجلائي: إنَّ من أمساء اهللا تعاىل: ا، فال نقول مثالً

اكن من باب األمساء ،ا نصفه عسالصفات أو ؛فباب فكلُّ اسم يتضوليس كلُّ صفة  ،ن صفةًم
٦٨سبحانه -ا له نأخذ منها امس .  
  :وسلبية ،ثُبوتية: صفات اهللا تعاىل تنقسم إىل قسمني: القاعدة الثالثة

 ،كاحلياة - صلى اهللا عليه وسلم  -أو على لسان رسوله  ،ما أثبتها اهللا لنفسه يف كتابه: فالثُّبوتية
  . سبحانه -والقُدرة، فيجب إثباتها على الوجه الالئق به  ،والعلم

 - صلى اهللا عليه وسلم  -أو على لسان رسوله  ،ما نفاها اهللا عن نفِسه يف كتابه: لسلبيةوا
مع وجوب إثبات ضدها على الوجه  ،والنوم، فيجب نفيها عن اهللا تعاىل ،واملَوت ،كالظُّلْم
  :مثال ذلك ؛األكْمل

مع وجوب إثبات  ،ن اهللا تعاىلفيجب نفي الظلْم ع ،٦٩}ولَا يظْلم ربك أَحدا{: قال تعاىل -
  . العدل هللا على الوجه اَألكْمل

مع  ،املَوت عن اهللا تعاىل فيجب نفْي ،٧٠}وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت{: قال تعاىل -
  .وجوب إثبات احلياة هللا على الوجه األكمل

  : ةوفعلي ،ةذاتي: ينقسم صفات اهللا الثبوتية تنقسم إىل: لقاعدة الرابعةا
اتيةفات الذَّفالص :نفَهي اليت ال تعن املوصوف م كاهللا تعاىل لَم يزلْ وال  طلقًا، وهي يف حق

بل هي مالزمة  ،أنه ال يتصف ا يف وقت دون وقت :يعين ؛متصفًا ا -جلَّ وعال  -يزال اهللا 
                                                

  .]٢١٠: البقرة[ ٦٤
  .]١١: آل عمران[ ٦٥
  .]١٣: الفجر[ ٦٦
  .متفق عليه ٦٧
  .)١/١٦٢" (بدائع الفوائد: "انظر ٦٨
  .]٤٩: الكهف[ ٦٩
  .]٥٨: الفرقان[ ٧٠
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ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ {: جه؛ قال تعاىلصفة الو: مثال ذلك -سبحانه  -له 
وكذا السمع  ،٧٢}بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء{: قال تعاىل: صفة اليدين ،٧١}والْإِكْرامِ
  .مةظَوالعلُو والع ،والبصر

والصعنه، إن شاء فه -سبحانه  -هي اليت تتعلَّق مبشيئته : ةفات الفعلي قد تنفك ي صفات
نيا، كالرتول إىل السماء الد ؛لْها، قد يتصف ا يف حنيٍ دون حنيم يفعوإن شاء لَ ،اهلَعفَ

  . واالستواء على العرش، واملَجِيء
  :إثبات صفات اهللا تعاىل يلزم منه التخلِّي عن التمثيل والتكييف: القاعدة اخلامسة
ولو تشابهت أمساء  ،لة صفات املخلوقني بصفات اهللايل يكون بعدم مماثَالتخلِّي عن التمث

 ،ال تماثلُ صفاته صفات املخلوقني -عز وجلَّ  -فاهللا  ،وحنوها ،واليدين ،كالوجه ؛الصفات
  .تعاىل اهللا عن ذلك علُوا كبريا

أَفَمن {: وقوله تعاىل ،٧٣}السميع الْبصري لَيس كَمثْله شيٌء وهو{: على ذلك قوله تعاىل يدلُّ
  .٧٤}يخلُق كَمن ال يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ

هلا؛  ولو لَم يذكر مماثالً ،والتخلِّي عن التكييف يكون بعدم التعرض لكيفية صفات اهللا تعاىل
يطُ بكيفيتها أحدحوألنَّ ؛ألنه ال ي باهللا تعاىل أخنا عن كيفيتهانا عن رخربوألنَّ  ،صفاته ولَم ي

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يحيطُونَ بِه {: عقُولَنا قاصرة عن إدراك كيفيتها؛ قال تعاىل
  .٧٥}علْما

- ا ال بوأيضالتعطيل والتحريف د من احلذَر من:  
والواجب التخلِّي عن  ،إما كلها أو بعضها ،والصفات هو إنكار ما جيب هللا من األمساء: التعطيل

صلى  - أو على لسان رسوله  ،ه اهللا لنفْسهتفيجب إثبات ما أثْب ،والتعطيل ينافي اإلثبات ،هذا
وهو { ،لةثِّمرد على املُ ٧٦}لَيس كَمثْله شيٌء{: ويدل على ذلك قولُه تعاىل -اهللا عليه وسلم 

الْب يعمالسريطِّلة ٧٧}صعلى املُع رد.  
                                                

  .]٢٧: الرمحن[ ٧١
  .]٦٤: املائدة[ ٧٢
  .]١١: الشورى[ ٧٣
  .]١٧: النحل[ ٧٤
  .]١١٠: طه[ ٧٥
  .]١١: الشورى[ ٧٦
  .]١١: الشورى[ ٧٧
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: ر عنه بعضهم بـويعب ،أو تغيري يف املعىن ،هو التبديلُ والتغيري، تبديلٌ باللفظ: والتحريف
  .التأويل

والواجب إثبات ما أثْبه  ،ه اهللا لنفْسهتان رسولسمن غري  -صلى اهللا عليه وسلم  - أو على ل
  .طيل وال تحريفومن غري تع ،تمثيل وال تكْييف
  : ال مجال للعقْل فيها ،صفات اهللا تعاىل توقيفية: القاعدة السادسة

سبحانه  -كما أننا ال نثبت هللا تعاىل من أمسائه إالَّ ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، فكذلك صفاته 
د وال ينقص، فال يزا ،ال جمال للعقل فيها ،عليه الكتاب والسنة ما دلَّ ال نثبت إالَّ -وتعاىل 

  . ة القاعدة يف األمساءم من أدلَّدويستدل لذلك مبا تقَ
  :هعلى ثالثة أوج ة صفات اهللا تعاىل من الكتاب والسنةأدلَّ: فائدة -
والبطش؛  ،كالعزة، والقوة، والرمحة، والوجه، واليدين ؛إما أن يأيتَ الدليل مصرحا بالصفة - ١

  .٧٩}إِنَّ بطْش ربك لَشديد{: وقال ،٧٨}ربك ذُو الْجاللِ والْإِكْرام ويبقَى وجه{: قال تعاىل
٢ - َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّصا الصفة أن يأيتَ الدليل ما باالسم، واالسم متضمنحكما تقدم يف قواعد األمساء  -ر- 

نبئْ {: ؛ قال تعاىل)السميع(فة السمع تؤخذ من امسه وص ،)الغفُور(كاملغفرة تؤخذ من اسم 
  .٨١}وكَانَ اللَّه سميعا بصريا{: وقال ،٨٠}عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم

كاالستواء على العرش، والرتول  ؛أن يأيتَ الدليل مصرحا بوصف أو فعل يدلُّ على الصفة - ٣
صلى اهللا عليه  -، وقال النيب ٨٢}الرحمن علَى الْعرشِ استوى{: عاىلإىل السماء الدنيا؛ قال ت

  .٨٣))ماء الدنيانا إىل السينزل رب: ((-وسلم 
  : صفات اهللا ال حصر هلا: القاعدة السابعة
دة كما تقدم يف القاع - يتضمن صفة، وأمساُء اهللا ال حصر هلا  -كما تقدم  - ألنَّ كلَّ اسم 

  .الثالثة من قواعد األمساء
  :ليس كلُّ ما أُضيف هللا تعاىل يستلْزِم أن يكونَ صفة له: القاعدة الثامنة

                                                
  .]٢٧ :الرمحن[ ٧٨
  .]١٢: الربوج[ ٧٩
  .]٤٩: احلجر[ ٨٠
  .القاعدة الثانية من قواعد األمساء :انظر، و]١٣٤: النساء[ ٨١
  .]٥: طه[ ٨٢
  .متفق عليه ٨٣
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  :وتوضيح ذلك أن يقَال
فهو صفة له غري  -ليس مستقال عنه  :أي –ضيف إىل اهللا مما هو غري بائن عنه ما أُ كلُّ: أوالً

: يد اهللا ،٨٤}ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ والْإِكْرام{: ىلوجه اهللا؛ قال تعا: مثال ذلك ،خملوقة
}يهِمدأَي قفَو اللَّه در اهللا، ورضاه، وسخطه: وكذلك ،٨٥}يصع اهللا، وبمس.  

ناقة : (مثال ذلك ؛كل ما أضيف إىل اهللا وهو بائن عنه، فهو ليس بصفة له وهو خملوق: ثانيا
كما يف احلديث  ؛)بيت اهللا( ،٨٦}فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها{ :؛ قال تعاىل)اهللا

مث مشى إىل  ،ن تطهر يف بيتهم: ((-رضي اهللا عنه  -الذي رواه مسلم من حديث أيب هريرة 
 -وهو املسجد  -والبيت  -عليه السالم  ،وهي ناقة صاحل -فالناقة  ،))بيت من بيوت اهللا

  .مع أما مضافان إليه؛ ولكن اإلضافة هنا للتشريف والتعظيم ،وليسا صفةً هللا تعاىل ،خملوقان
ويكون بإضافته  ،ال يقوم بنفسه؛ فال بد من إضافته هللا تعاىل :األول أنَّ: والفرق بني النوعين

وكذلك البيت،  ،فالناقة ذات تقوم بنفسها من دون إضافة ،يقوم بنفسه :صفة هللا تعاىل، والثاين
  .ولكنهما باإلضافة اكتسبا التشريف والتعظيم

  .٨٧وهناك قواعد أخرى تراجع يف مظَانها ،هذه مجلةٌ من قواعد األمساء والصفات وهي أمهها
  

  بيانُ طريقة السلف يف صفات اهللا تعاىل
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  - ٢
لعظيم، وعلى لسان نبِيه الكرمي، وكلُّ ما جاَء يف موصوف مبا وصف به نفسه يف كتابِه ا"

عنِ املصطفى  ،القرآن حأو ص -  اإلميانُ بِه -عليه السالم بجالرمحنِ و صفات لَقّيه  ،منوت
ل من ذلك كَشوما أَ ،بالتسليمِ والقَبول، وترك التعرضِ لَه بالرد والتأْويل، والتشبِيه والتمثيل

، وترك التعرضِ لمعناه، ونرد علْمه إىل قائله، وجنعلُ عهدته على ناقله، اوجب إثْباته لفْظً

                                                
  .]٢٧: الرمحن[ ٨٤
  .]١٠: الفتح[ ٨٥
  .]١٣: الشمس[ ٨٦
ثيمني، وانظر ابن ع: ؛ لشيخنا"القواعد املُثْلَى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن: "انظر فيما تقدم من قواعد ٨٧

 ،٢١٢ - ٢٠٦، ٤٢، ٣٦ ،٢٦/ ٥( ،)١٨٢، ٤ ،٣/ ٣" (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: "لالستزادة
؛ البن القيم "بدائع الفوائد: "وانظر ،)٢٧٣/ ٣٥( ،)٥١٥ - ٢٢٩ - ١٤٣ - ٣٨ - ٣٦/ ٦( ،)٣٣٠ ،٢٩٩

)١٦٢/ ١.(  
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سبحانه  -اتباعا لطريقِ الراسخني يف العلْم، الذين أثْنى اُهللا علَيهِم يف كتابِه املُبني بقوله 
، وقال يف ذَم مبتغي ٨٨}في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا والراسخونَ{: - وتعاىل 

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء {: التأْوِيلِ ملتشابه تنزِيله
مو هأْوِيلتإِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعغ٨٩ِ}ا يية الزأْويلِ عالماَء التغتلَ ابعيف  ،، فَج ةنتاِء الفغتباب هنوقَر

وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا {: الذَّم، مث حجبهم عما أَملُوه، وقَطَع أَطْماعهم عما قَصدوه، بقوله تعاىل
  .٩٠}لَّهال

  الشرح
  :من عدة وجوه -كما أوضح املصنف  -الكالم على طريقة السلَف يف صفات اهللا تعاىل 

صلى اهللا عليه  -أو على لسان رسوله  ،طريقتهم فيما وصف اهللا به نفْسه يف كتابه - ١
  :- وسلم 

فال  ،نبيه الكرمي يصفون ويثبِتون ما وصف اهللا به نفْسه يف كتابِه العظيم، وعلى لسان - ١
بل يثبتون ما ورد من  ،يصفونه مبا مل يرِد، وال يردون ما ورد من صفاته يف الكتاب والسنة

من غري زيادة وال نقصان، وتقدم بيان ذلك يف القاعدة السادسة  ،الصفات يف الكتاب والسنة
  . من قواعد الصفات

 .وبالقبول ،وهو االنقياد هلا ،ليميؤمنون ا إميانا واجبا مع تلَقِّيها بالتس - ٢
فالسلف يف  ،والتشبيه والتمثيل والتكييف ،كالتعطيل والتأويل ؛يتركون التعرض هلا بالرد - ٣

  : اهللا تعاىل جيتنبون أربعة أمورإثبام لصفات 
  .يلها بإنكارها وتكذيبهاكتعط ؛الرد: األول

وهجرها  ،خلَت: ؛ أي٩١}ئْرٍ معطَّلَة وقَصرٍ مشيدوبِ{ :اخلُلُو والفراغ؛ قال تعاىل :التعطيل لغةً
وص صإنكار ما جيب هللا تعاىل من األمساء والصفات، وذلك بنفْي داللة ن :ويف الشرعأهلُها، 

نكرون فهم ي ،كتعطيل اجلهمية ؛الكتاب والسنة على املراد ا، وهذا اإلنكار إما أن يكون كليا
الذين مل يثبتوا من  ،كتعطيل األشعرية ؛وإما أن يكون جزئيا ،اىل وصفاتهمجيع أمساء اهللا تع

  :وهي جمموعة يف قول الناظم ،دلَّ عليها العقل ،الصفات إال سبع صفات
                                                

  .]٧: آل عمران[ ٨٨
  .]٧: آل عمران[ ٨٩
  .]٧: آل عمران[ ٩٠
  .]٤٥: احلج[ ٩١
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 لَه الكَالَمو يرقَد يملع يح =رصالبو عمالس كَذَاكةٌ وادإِر  
فهم يثبِتون وال يعطِّلون ما أثْبته اهللا  ؛ملسلك الضالِّوأهلُ السنة واجلماعة بعيدون عن هذا ا

  .من أمساء وصفات -صلى اهللا عليه وسلم  -أو على لسان رسوله  ،يف كتابهلنفِْسه 
  :التأويل: الثاين

  .الرجوع: يف اللغة: التأويل
ليه، والذي هو تغيري معىن نصوص الكتاب والسنة من املعىن احلق الذي دلَّت ع: واملراد به هنا

صلى اهللا عليه  -إثبات األمساء احلسىن والصفات العلى إىل معىن آخر لَم يرِده اهللا تعاىل ورسوله 
  .كما يفعل اجلهمية واألشاعرة -وسلم 

استوى : فيقولون ،٩٢}الرحمن علَى الْعرشِ استوى{: تأويل االستواء يف قوله تعاىل: مثال ذلك
  .استولَى: مبعىن

 ،٩٣}بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء{: تأويل صفة اليدين يف قوله تعاىل: ثال آخرم
أو النعمة والقدرة، وأهل السنة واجلماعة بعيدون عن هذا  ،أو القدرة ،النعمة: اليدان: فيقولون

  . ظمته من دون تأويلكما يليق به وبع ،فهم يثبتون األمساء والصفات هللا تعاىل ،املسلك الضالِّ
  :فائدتان -

والتعبري بلفظ  ،)التأويل(بدالً عن  )التحريف(بعض العلماء يعبر بلفظ  :الفائدة األوىل
  : لعدة أمور ؛)التأويل(أفضل من التعبري بلفظ  )التحريف(

 ،٩٤}لم عن مواضعهمن الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَ{: ألن هذا هو تعبري القرآن؛ قال تعاىل: أوالً
  . والتعبري مبا عبر القرآن أَولَى

وأبلغ يف إظهار املعىن، فالنفْس حينما تسمع لفظ  ،ألن التعبري بالتحريف أدلُّ على احلال: ثانيا
بل جانبه، خبالف التأويل، ومن خالَف طريق  ،تعرف أنه لفظٌ ال يقبل صوابا) التحريف(

  . محرفًا :نطلق عليهالسلَف فاألفضل أن 
ف أنه ليس بل األصلُ يف إطالق السلَ -كما سيأيت بيانه  -ألن التأويل ليس مذموما كله : ثالثًا

  .٩٥مذموما، خبالف التحريف فهو مذموم كلُّه

                                                
  .]٥: طه[ ٩٢
  .]٦٤: املائدة[ ٩٣
  .]٤٦: النساء[ ٩٤
  .)٦٩(ص  ،ابن عثيمني: ؛ لشيخنا"شرح الواسطية" :انظر ٩٥
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  : والتحريف نوعان ،م أنَّ التعبري بلفْظ التحريف أفضلدتبين مما تقَ -
  ). حطَّة(بدل  ،)حنطَة(: كقول بين إسرائيل ؛للفْظ بلفظ آخروهو تبديل ا :حتريف لفظي - ١
وال  ،م يرِده اهللا تعاىلوص الكتاب والسنة إىل معىن لَصوهو تغيري معاين ن: حتريف معنوي - ٢

كتأويل صفة االستواء  - كما تقدم  -وهو التأويل الفاسد  - صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله 
  . درةعمة أو القُبالن باالستيالء، وصفة اليدين

  :طلق على ثالثة معاني) التأويل(لفْظ  :الفائدة الثانية
  :آل واملرجع والعاقبة يف املستقبلاملَ: ؛ أياحلقيقة اليت يؤول إليها الشيء: األول

عليه  -ف وسر اهللا عن يكما أخب ؛ؤيا حقيقتها ستؤول إىل شيء يف املستقبلالر :مثال ذلك
  .٩٦}وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ{: أنه قال - السالم 

هلْ ينظُرونَ إِلَّا {: اليوم اآلخر حقيقته ستؤول إىل أحداث ستقَع فيه؛ كما قال تعاىل :مثال آخر
أْوِيلَه٩٧}ت .  
  :مبعىن التفسري: الثاين

تفسري ابن جرير "سريها، واملتتبع لـتف: تأويل هذه اآلية كذا وكذا؛ أي: قولك: مثال ذلك
 -تفسريها، ومنه دعاء النيب : القول يف تأويل قول اهللا تعاىل؛ أي: جيده كثريا ما يقول "الطربي

 ،٩٨التفسري: ؛ أي))مه التأويلين، وعلِّاللهم فقِّهه يف الد: ((البن عباس -صلى اهللا عليه وسلم 
  .فهو متأَخر ،بِخالف املعىن الثالث ؛لسلَف الصاحلوهذان املعنيان صحيحان مشهوران عن ا

وهذا التأويلُ هو الذي وجد  ،صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن يخالف الظاهر: الثالث
  :تأويل صحيح، وفاسد: فهو اصطالح متأخر عند املتكلِّمني وغريهم، وهو على نوعني ،مؤخرا

فَإِذَا قَرأْت {: قوله تعاىل: مثاله ؛ه ال يراد به ظاهر اللفظهو ما دل الدليل على أن: فالصحيح
  .إذا أردت أن تقرأ القرآن: ؛ أي٩٩}الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

ت كما دلَّ ،تأويله مبعية العلْم واإلحاطة ،١٠٠}وهو معكُم أَين ما كُنتم{: قوله تعاىل: مثال آخر
  .عليه أدلَّة أُخرى

                                                
  .]١٠٠: يوسف[ ٩٦
 .]٥٣: األعراف[ ٩٧
  .ومسلم ،احلديث رواه البخاري ٩٨
  .]٩٨: النحل[ ٩٩

  .]٤: احلديد[ ١٠٠
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تأويل االستواء : مثال ذلك ،هو ما لَم يدل عليه دليلٌ يصرفه عن ظاهر اللفظ: والفاسد
ن بالنيعمة والقدرة، وهذا هو مراد املُباالستيالء، واليدف، وهذا هو التأويل املذْموم، وما صن

بلفْظ التحريف أفْضل من التعبري بلفْظ  ين أنَّ التعبريبتومن هنا ي ،تقدم قبلُ فهو تأويل صحيح
  .التأويل

  :فإنَّ للتعطيل نوعين ؛هو أحد نوعي التعطيل: وأيضا يقال يف التأويل الفاسد
  .تعطيل كَذبٍ وجحد، وهو الذي تقدم: األول
عناه م: لكن قال ،على عرشه استوى -عز وجلَّ  -ألنَّ من أثبت أنَّ اهللا تعطيلُ تأويلٍ؛ : والثاين
  .سبحانه -فهذا تعطيلُ تأويلٍ؛ ألنه بتأويله أنكَر االستواَء احلقيقي كما يليق به  ،استولَى
  :التمثيل والتشبيه: الثالث
  . هو الند والنظري :يف اللغةاملثيل 

أن يساوي : مثال ذلك ؛غري اهللا باهللا بصفاته أو ذاته -مماثلة : أي -هو مساواة : ويف الشرع
ي املخلوق، وحنو ذلك : فيقول ،اهللا بسمعِ املخلوق مسعدكسمعِ املخلوق، وله يدان كَي هللا مسع

  .تعاىل اهللا عن ذلك علُوا كبريا ،مما ينزه اهللا عنه
أو على لسان رسوله  ،كما أثبتها لنفسه يف كتابه ،وأهل السنة واجلماعة يثْبِتون صفات اهللا تعاىل

فهم بعيدون عن  ،من غري تمثيل خبلْقه ،على الوجه الالئق األكْمل -وسلم صلى اهللا عليه  -
  .١٠١}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: قال اهللا عن نفسه ؛هذا املسلك الضالِّ

على وجه  هو املماثلة من كلِّ :يفَرق بعضهم بني التمثيل والتشبيه، بأنَّ التمثيل :فائدة -
فات ال كلها، ومن أهل العلم من جيعلهما مبعىن هة يف أكثر الصهو املشاب :والتشبيه ،اإلطالق

وهو : وجه، ومنه ما هو متثيل جزئي وهي املماثلة من كلِّ: وأن التمثيل منه ما هو كُلِّي ،واحد
دام  وال مشاحة يف االصطالح ما - الذي هو التشبيه  -يف بعض الصفات دون البعض اآلخر 

  .املعىن واحدا
  أم التعبري بالتشبيه؟  ،التعبري بالتمثيل :أيهما أفضل: فإن قيل

  :ينببلس ؛األفضل هو التعبري بالتمثيل
ومل يرِد  ،١٠٢}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: هذا هو لفْظ القرآن؛ قال تعاىل ألنَّ - ١

  .عبري باللَّفْظ الذي ورد يف القرآن أَولَىيف القرآن نفْي التشبيه، والت
                                                

  .]١١: الشورى[ ١٠١
  .]١١: الشورى[  ١٠٢



25 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

وأهل السنة واجلماعة يثبتون صفات اهللا  -أن املُعطِّلة يسمون من يثبت الصفات مشبهة  - ٢
: فَهِم املعطلةُ أن املراد ،من غري تشبيه: فإن قُلت -سبحانه  -تعاىل الوارِدة على الوجه الالئق به 

إقرارا للمعتقد الصحيح الذي ينفي عن أهل الضالل معىن غري ولذلك  ،من غري إثبات صفة
  .١٠٣فإن التعبري بلفظ التمثيل أفضلُ من التعبري بالتشبيه ،مراد

  :التكييف: الرابع
  .وهي كُنه الشيء ،إذا حكى الكيفية ،من كَيف يكَيف تكييفًا: التكييف لغةً
تكييف بعض : مثال ذلك ؛تعاىل من املعاينحكاية كيفية ما ال يعلمه إال اهللا : ويف الشرع

الرحمن علَى الْعرشِ {: كأن يقول يف قوله تعاىل - سبحانه  - صفات األفعال اخلاصة به 
أو ككيفية  ،يفية استواء اإلنسان على الكرسيكَكيفية استوائه على عرشه كَ: ١٠٤}استوى

  . ا كبرياتعاىل اُهللا عن ذلك علُو ،استوائه على السرير
ا هتفهم يثْبِتون صفات اهللا تعاىل كما أثْب ؛وأهل السنة واجلماعة بعيدون عن هذا املسلك الضالِّ

تكييف  من غري تكييف؛ ألنَّ -سبحانه  - كما يليق به  ،أو على لسان رسوله ،لنفسه يف كتابه
قُلْ {: يقول -عز وجلَّ  -بعلْمه، واهللا ول على اهللا بال علْم؛ ألنه مما استأْثَر اهللا صفاته من القَ

كُوا بِاللَّه ما لَم إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِ
ا ال تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزنونيلَم١٠٥}ع.  

ويتبين  ،وكالم اإلمام مالك املشهور لمن سألَه عن الكيفية ،وسيأيت الكالم على صفة االستواء
 -أو على لسان رسوله  ،مما تقَدم أن أهل السنة واجلماعة يثبتون ما أثبته اهللا لنفْسه يف كتابه

  . متثيلٍ وال تكييف ومن غري ،من غري تعطيلٍ وال حتريف - صلى اهللا عليه وسلم 
  :طريقة السلَف يف املتشابه من نصوص الكتاب والسنة -

  :النصوص يف الكتاب والسنة تنقسم إىل قسمين
هو الَّذي أَنزلَ علَيك {: ويدل على ذلك قوله تعاىل ،نصوص محكَمة، ونصوص متشاة
هي : فالنصوص املُحكَمة ،١٠٦}لْكتابِ وأُخر متشابِهاتالْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم ا

  .اليت ال إشكال فيها ،الواضحة يف معناها

                                                
  ).٣٠(لشيخنا ابن عثيمني  ؛"فتاوى العقيدة" :انظر ١٠٣
  .]٥: طه[ ١٠٤
  .]٣٣: األعراف[ ١٠٥
  .]٧: آل عمران[ ١٠٦
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أو  ،أو نقْصٍ يف علمه ،هي النصوص اليت لَم يتضح معناها؛ لقُصورٍ يف فَهم قارئها: واملتشابِهة
هذا  ،بعض الناس دون البعض اآلخريعرِض ل ،فالتشابه فيها تشابه نسيب ،تقصريٍ يف طلب معناها

وليس املراد أن يف معاين القرآن ما هو متشابه على مجيع  -واهللا أعلم يف معناها  -هو الراجح 
  : ويدل على ذلك ،فهذا القول قولُ أهل البدع ،األمة

ات محكَمات هن أُم هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آي{: قول ابن عباس يف قوله تعاىل - ١
اتابِهشتم رأُخابِ وتالراسخني يف : "-رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس  ،١٠٧}الْك أنا من

وكذا قال مثل قول ابن عباس جمموعةٌ  ،تأويل هذا املتشابه: ؛ أي"الذين يعلمون تأويله ،العلْم
بن الزبري، ونقلوا عن ابن عباس قولَه  كمجاهد، والربيع بن أنس، وحممد بن جعفر ؛من السلف

  . السابق
  :ومن ذلك ،فإم فسروا مجيع القرآن مبا فيه املتشابه ؛إمجاع السلَف - ٢
وعبداهللا  ،عثمان بن عفان: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: قول أيب عبدالرمحن السلَمي -

عشر آيات لَم  - صلى اهللا عليه وسلم  - ن النيب أم كانوا إذا تعلَّموا م ،وغريمها ،بن مسعود
جاوزوها؛ حىت يتيلعوا ما فيها من العلْم والعمنا القرآنَ: قالوا ؛لَّملَّما ،فتعل مجيعوالعلْم والعم .  

 ،أوقفُه عند كل آية ،عرضت املصحف على ابن عباس من فاحتته إىل خامتته :وقول جماهد -
 . وأسأله عنها

وما كان كذلك فال يمكن أن  ،ل القرآن بلسان عريب مبنيأنز -عز وجلَّ  - اهللا أن  - ٣
  . بل يستغلق على من قَصر فهمه عن بعض معانيه ،يستغلق على مجيع األمة

وشفاء ونور، ومل يستثْنِ منه شيئًا عن  ،أخبر أنَّ القرآن بيان وهدى - عز وجلَّ  -أنَّ اهللا  - ٤
 .وصف، وال يمكن انطباق هذا الوصف على شيٍء ال يفهم معناههذا ال

واملقصود هنا أنه ال جيوز أن يكونَ اهللا أنزل كالما ال معىن له، : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ومجيع األمة ال يعلمون معناه، كما يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال جيوز أن يكون الرسول 

  ". له من املتأخرين، وهذا القولُ جيب القَطْع بأنه خطأذلك من يقو
إنَّ التشابه املقصود به حقيقة ما أخبر اهللا به عن نفسه من الصفات اليت ال يعلم كيفيتها : وقيل

نعلم  ،وحنو ذلك ،)حي، عليم، قدير، مسيع(أخربنا أنه  -عز وجلَّ  - فاهللا  ؛إال اهللا تعاىل
بل  ،فهي مما استأثر اهللا بعلمه، وهذا التشابه ليس نسبيا ،نعلم كيفية الصفات لكننا ال ،معانيها

: من قوله تعاىل} إِلَّا اللَّه{: وذا يفَسر املعىن يف الوقف على قوله تعاىل ،حقيقيا ال يعلمه إال اهللا
                                                

  .]٧: آل عمران[ ١٠٧
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}إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمجح ا: ؛ أي١٠٨}وته، وهذا أره يف  - واهللا أعلم  -ألقوال كيفيأنَّ التشاب
  :القرآن نوعان

١ - نسيب ا على بعض الناس دون غريهم؛ لقُ: تشابهشتبهفيكون مأو نقْص يف  ،همهمور يف فَص
  .أو تقصريٍ يف طلَبهم ،علمهم

 ،وهذا متشابه على مجيع األمة ،يفية الصفاتكَكَ ؛وهو ما ال يعلمه إال اهللا: تشابه حقيقي - ٢
  .ال يعلم تأويله إال اهللا

- فات ما هو متشابه يف معناه؟وهل يف آيات الص  
فات الواردة يف وآيات الص ،ال يوجد يف آيات الصفات ما يشتبه معناه وخيفى على مجيع األمة

نالكتاب والسنة على نوعي :  
  . ال ختفى يف معناها على مجيع الناس ،آيات واضحات - ١
٢ - هم اآلخر قد ،لةآيات مشكفى على بعضِ الناسِ دون بعضخأنَّ هلا معىن ،ت فال شك، 

 :والناس فيها على طريقَتين
فُيفسر به  ،طريقة السلف فيها رد الذي ظاهره اخلفاء إىل املُحكَم من آيات اهللا تعاىل: أوالً

  .ويزول اخلفاء، فهم يؤمنون ا لفظًا ومعنى
  :يتبِعون املتشابه من آيات الصفات وينشروا؛ لسببني طريقة أهل الزيغِ: ثانيا

  . ابتغاء الفتنة ؛وتشكيكهم يف دينهم ،والتلبيس عليهم ،صد الناس عن الدين - ١
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم {: فيؤولوا ابتغاء تأويله؛ قال تعاىل ،تفسري هذه اآليات على مرادهم - ٢

  .١٠٩}ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله زيغٌ فَيتبِعونَ
وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه وهو الْحكيم {: -عز وجلَّ  -قول اهللا : مثال ذلك

يملغ يقولون ،١١٠}الْعيلُ الزوجلَّ  -إنَّ اهللا : أه طٌ -عزخبلقه، ويقولون يف قول النيب  خمتل- 
: قالوا ،))إذا صلَّى أحدكم فال يبصق قبل وجهه؛ فإن اهللا قبل وجهه: ((-صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن اهللا أمامنا يف اجلدار، تعاىل اهللا عما يقولون علُوا كبريا

                                                
  .]٧: آل عمران[ ١٠٨
  .]٧: آل عمران[ ١٠٩
  .]٨٤: الزخرف[ ١١٠
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روا به؛ هللا تعاىل فيفسف والراسخون يف العلم يردون ذلك إىل املُحكَم من آيات اوأما السلَ
 ،١١١}وهو الْعلي الْكَبِري{: فريدوا إىل النصوص الكثرية اليت تثبت علُو اهللا تعاىل؛ كقوله تعاىل

وهو الْقَاهر فَوق عباده {: وقوله ،١١٢}يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ{: وقوله
وهبِري والْخ يمكه{: وقوله ،١١٣}الْحفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هوقوله ،١١٤}إِلَي :

وغريها من األدلة  ،١١٥}تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة{
وسيأيت احلديث عن هذه الصفة  ،تعاىل، واليت تزِيد على ثالثة آالف دليل اليت تثْبت علُو اهللا

  .قريبا
 ،١١٦}وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه{: يف قوله} إِلَّا اللَّه{: هناك من يقف على قول اهللا تعاىل :إشكال

صحيح اآلية  ،وهو وقْف وعليه فيكون ظاهر ،لَفالس أن هناك ألفاظًا ال يعلم عليه مجهور
  وهذا يتناقض مع ما سبق بيانه؟  ،معناها وتأويلَها إال اهللا

عز وجلَّ  - أا على هذا الوقف يكون املعىن ال يعلم كيفيتها وما تؤول إليه إال اهللا : واجلواب
اهللا  وأن هذا مما استأثر ،كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف كيفية صفات اهللا تعاىل -

 ومفهوم ه  -بعلمه، وأما معىن الصفات فهو معلومم بيانكما تقد- راد اهللا لكن على م-  عز
  .صلى اهللا عليه وسلم -ومراد رسوله  -وجلَّ 

بالوقف  استدالالً ،بأننا نؤمن بألفاظها دون إميان مبعانيها؛ ألن اهللا استأثر بعلمها وأما القولُ
وما {: يف قوله} والراسخونَ في الْعلْمِ{: وأما الوقف على قوله ،لبدعفهذا قولُ أهل ا ،السابق

فيكون  ،قال به بعض السلَفا الوقف ذفإن ه ،١١٧}يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ
وعليه  ،خون يف العلموالراس -عز وجلَّ  -أنه ال يعلم معناها إال اهللا : املعىن على هذا الوقف

الذين يعلمون  ،أنا من الراسخني يف العلْم: "-رضي اهللا عنهما  - يحملُ قولُ ابن عباس 
  .١١٨وقول غريه من السلَف ،"تأويله

                                                
  .]٢٣: سبأ[ ١١١
  .]٥٠: النحل[ ١١٢
  .]١٨: األنعام[ ١١٣
  .]١٠: فاطر[ ١١٤
 .]٤: املعارج[ ١١٥
  .]٧: آل عمران[ ١١٦
  .]٧: آل عمران[ ١١٧
  ).٩٠(القاعدة اخلامسة ص  ،؛ لشيخ اإلسالم ابن تيمية"لعقيدة التدمريةا" :انظر ١١٨
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  :جيب احلذر من الذين يتبعون ما تشابه منه -
أَما الَّذين فَ{: -صلى اهللا عليه وسلم  -تال رسولُ اهللا : "قالت - رضي اهللا عنها  -عن عائشة 

هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمرسول اهللا : قالت ،١١٩}ف تمسع
 -يف آيات اهللا  :ويف لفظ - إذا رأيتم الذين يجادلون فيه : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -

 ،إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه: ((ويف رواية ،١٢٠))فاحذروهم ،فهم الذين عىن اهللا
  )).فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم

وجيادلون فيها على غري  ،ويف هذا احلديث بيان أخذ احلَذَر من الذين يتبِعون املتشابه من اآليات
  .ورد املتشابه إىل احملكم ،بهواإلميان باملتشا ،ويفْهم منه احلث على العمل باحملكم ،مرادها
  : القرآن حمكم كلُّه، ومتشابه كله، ومنه حمكم ومنه متشابه :فائدة

الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ {: حمكم كله؛ لقول اهللا تعاىل - ١
  . فهو واضح بين ؛إنه يف غاية اإلتقان واإلحكام: ؛ أي١٢١}خبِري

يشبه : ؛ أي١٢٢}اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها{: متشابه كله؛ لقول اهللا تعاىل - ٢
وهذا نهي وهذا ي، وهذا خرب وهذا  ،فهذا أمر وهذا أمر ،بعضه بعضا يف اإلتقان واإلحكام

 .النوع الثالث وهذان النوعان يف معنامها خيتلفان عن ،وهكذا يشبه بعضه بعضا ،خرب
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات {: منه حمكم ومنه متشابه؛ لقَول اهللا تعاىل - ٣

اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم احلديثُ عنه ،١٢٣}موأن القرآن منه  ،وهذا تقد
وهو الذي يف داللته خفاء، يخفى على بعض األمة : شابهوهو الواضح اجللي، ومنه املت: احملكم

  .دون بعضها اآلخر
: انتقد على اإلمام ابن قدامة يف هذه العقيدة املختصرة قوله يف املقطع السابقمما  :فائدة أخرى

وترك التعرض  ،وجب إثْباته لفْظًا -من آيات الصفات  :أي -ل من ذلك وما أشكَ"
وإذا جهلنا املعىن فإننا نؤمن به على  ،به لفظًا ومعىن وجب اإلميان: والصواب أن يقال ،"لمعناه

كما سيأيت من  -صلى اهللا عليه وسلم  -أو على مراد رسول اهللا  -جلَّ وعال  -مراد اهللا 

                                                
  .]٧: آل عمران[ ١١٩
  .متفق عليه ١٢٠
  .]١: هود[ ١٢١
  .]٢٣: الزمر[ ١٢٢
  .]٧: آل عمران[ ١٢٣
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ومبا جاء به  آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا: "كالم الشافعي
  ".رسول اهللا على مراد رسول اهللا

 ،فهو قَول أهلِ البِدع الذين يثبتون اللفظ ،وأما القولُ بأنا نؤمن به لفظًا مجردا عن املعىن
وهذا مذهب املُفَوضة من  - على حد زعمهم  -ويسكُتون عن املعىن؛ ألن املعىن خيتلف ويتشابه 

  .الذين يثبتون اللفظ فقط دون أي معىن فيجهلونه ،أهلِ التجهيل وغريهم
وتشهد له مصنفاته  ،لَم يرِد هذا أبدا -رمحه اهللا  -وهم شر املذاهب، وال شك أن ابن قُدامة 

الذي رد به على املُفَوضة  ؛"ذم التأويل" :ومن أعظمها كتابه ،فقد أوضحت ما يعتقد ،األخرى
ترك التعرض : أي ؛"وترك التعرض ملعناه": العبارةه فإن مقصده يف هذه من أهل التأويل، وعلي

كقول  ؛مع اإلميان باملعىن احلق الذي أراده اهللا ورسوله ،ملعىن التأويل يف الصفات والتكييف
وما أشبه هذه األحاديث نؤمن ا، ونصدق ا، ال كيف، وال : "-وسيأيت  -اإلمام أمحد 

  .ال معىن متأولو: ؛ أي"معىن
  

ة السلَكالم أئمفاتف يف الص  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  - ٣
صلى اهللا  - يف قولِ النيب  -رضي اهللا عنه  -أمحد بن حممد بن حنبل  قالَ اإلمام أبو عبداِهللا"

وما أشبه هذه  ،))امةإنَّ اهللا يرى يف القي((و ،))إنَّ اَهللا يرتِلُ إىل مساِء الدنيا: ((-عليه وسلم 
ا منها، ونعلَم أنَّ وال نرد شيئً ،وال معنى ،ال كَيف ،ونصدق ا ،نؤمن ا: األحاديثَ، قال

وال نصف اَهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما جاَء به الرسولُ حق، وال نرد على رسولِ اِهللا 
 ،هنفس بِه فصبأكْثَر مما وةوال غاي د؛بِالَ ح }ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم س١٢٤}لَي، 

 ،نيفالواص وصف هلُغبى ذلك، وال يدعتال ن ،هفْسن بِه فصمبا و فُهصونقولُ كما قالَ، ون
كُلِّه بالقرآن نمؤابِهِه ،نشته ومكَمحم، هنزِيلُ عوال  وال ن ،تعنش ةاعنه لشصفات نصفةً م

صلى اهللا عليه  -نتعدى القرآنَ واحلديث، وال نعلَم كيف كُنه ذلك إالَّ بتصديقِ الرسولِ 
  ."وتثْبِيت القرآن - وسلم 

  
  الشرح

                                                
  ].١١: الشورى[ ١٢٤
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  :قول اإلمام أمحد: أولًا
ولد يف بغداد  ،بن حنبل الشيباينهو أبو عبداهللا أمحد بن حممد  ،إمام أهل السنة: اإلمام أمحد -

ولذلك  ؛وحضنه جده حنبل ،ي أبوه وهو صغري، توفِّ)هـ٢٤١(، وتوفِّي سنة )هـ١٦٤(عام 
 ،اشتهر جبده، فُتن وعذِّب يف فتنة القول خبلق القرآن، ولكنه صمد وثبت يف وجه القائلني بذلك

لقد عصم اهللا : "قال علي بن املديين ،حلقوقائدا هلم إىل ا ،فكان ميزانا للناس ؛حىت نصره اهللا
 ".األمة زمن الردة بأيب بكر الصديق، وزمن احملنة بأمحد بن حنبل

- قول اإلمام أمحد الذي أورده املصنف يتضمة أُن عدورم: 
١ - وا كما جاءت ،وب اإلميان بصفات اهللا تعاىلج وأن له نزوالً يليق جبالله ،والتصديق، 

سبحانه -رى وأنه ي.  
كالتكييف، وكالتأويل  ؛مما وقع به أهلُ الضالل ،ترك التعرضِ لصفات اهللا تعاىل مبا ال يليق - ٢

وال ": وكالتعطيل؛ ولذلك قال ،"وال معىن ،ال كيف": - اهللا رمحة  -مبعان باطلة؛ ولذلك قال 
 ."نرد شيئًا منها

فاملرجع يف  ،أو على لسان رسوله ، كتابهبه نفسه يف ف اهللا تعاىل إال مبا وصفيوص أالَّ - ٣
 .ال خنرج عما جاء ما من غري تعد وال زيادة ،ذلك الكتاب واحلديث

وهو  -ومتشاه  –وهو ما ظهر لنا معناه واتضح  -حمكمه  ؛وجوب اإلميان بالقرآن كله - ٤
وإنْ لَم يتضح نؤمن به لفظًا؛  ،ضحفنرد املتشابه إىل احملكم؛ ليت -ل ما خفي علينا معناه وأشكَ

  . صلى اهللا عليه وسلم - أو أراده رسوله  ،وعلى املعىن الذي أراده اهللا تعاىل
  : يف كالم اإلمام أمحد إشكاالن، وهذا مما انتقد على ابن قدامة؛ حيث لَم يوضح املراد -

فهو  ،ر عن أهل البدعحقيقة هذا القول هو ما اشته: "بال كيف وال معىن": قوله: األول
الذين يثْبِتون ألفاظ الصفات بال معاين، فيفَوضون املعىن  ،مذهب املُفَوضة من أهل التجهيل

وأن طريق املسلم  ،والكيفية هللا تعاىل، وتقدم أن ألفاظ الصفات هلا معان ال بد من اإلميان ا
  :ل عليه وخفي على نحوينفيما أشكَ

  .ل واملتشابه إىل احملكم؛ ليتضح له املعىناملشك ردأن ي -أ
صلى اهللا  -أو أراده رسوله  ،إذا لَم يتضح له املعىن آمن ا على املعىن الذي أراده اهللا تعاىل -ب

 ،حىت يسألَ فيه أهلَ العلم؛ فيوضحوا له املعىن احلق الذي تضمنه هذا املُتشابه -عليه وسلم 
  .الم الشافعيوسيأيت ك
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وكالم  ،وتقدم بيانه باألدلة ،وتقدم أنه ال يمكن أن تكونَ معاين القرآن خافيةً على مجيع األمة
فمن تتبع  ،ولو تشات العبارات ،اإلمام أمحد ال شك أنه بعيد كل البعد عن كالم املفوضة

وهو الرد على  ،هذه العبارة يف غري هذا املوضع عرف مقصده يف - رمحه اهللا  -كالمه 
 :طائفتين
فهذا مما  ،فال نكَيف صفات اهللا تعاىل ،"بال كيف": املُشبهة املُجسمة، رد عليهم بقوله: األوىل

  .سبحانه - استأثر اهللا بعلْمه، فال يعلم كيفية استوائه ونزوله وجميئه وغريه من الصفات إال هو 
وال معىن باطل؛ ألنَّ كلَّ من أول صفةً إىل : أي ؛"وال معىن": يهم بقولهاملعطِّلة، رد عل: الثانية

املراد ما النعمة : غري معناها احلقيقي فقد عطَّل املعىن احلقيقي، فمن يقول يف صفة اليدين
قي فقد عطَّل ورود املعىن احلقي ،وحنوها ،والقدرة، ويف االستواء االستيالء، ويف الغضب االنتقام

  . هلا
فال بد من تنزيل كالم األئمة على العقيدة الصحيحة؛ ألم هم الذين نافحوا عنها؛ حىت ال 

 ؛يستشكل عليه ما نقلوه، فما جاء مجمالً من كالمهم يف موضعٍ يكون مفَصالً يف موضع آخر
  . يفهم كالم األئمةوعليه فال بد لطالب العلم من االهتمام بعقيدة أهل السنة واجلماعة؛ ل

  :"بال حد وال غاية": قوله: اإلشكال الثاين
إالَّ  ،وهذه العبارات لَم تظهر يف كالم السلف ،بال اية: ؛ أي"بال حد": -رمحه اهللا  -قوله 

بال حد وال ": فقوله - سبحانه  -بعد أن وجد من الفرق الضالة من يخوض يف صفات اهللا 
كما أنَّ كالمه ليس له منتهى؛ قال  ،فعلمه ليس له منتهى ،فاته ليس هلا منتهىإنَّ ص: ؛ أي"غاية
ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نفدت {: تعاىل

اللَّه اتم١٢٥}كَل، يقصد به املعىن السابق ،"بال حد": فقال فهنا اإلمام أمحد نفَى احلد.  
نثْبِت أن اهللا تعاىل على العرش استوى؟ : وجاء إثبات احلد يف قول عبداهللا بن املبارك حينما سئلَ

ويف هذا أراد  ،١٢٦"حبد: حبد؟ قال :نثبت أن اهللا على العرش استوى، قال السائل ،نعم: "قال
ن قال باحللولية؛ حيث قال بعض أهل م احلد الرد على مابن املبارك وغريه من السلف بإثبا

فهو يشمل حىت  ،فهو يف كل مكان؛ ألنه ال منتهى لعظمته ،ليس هللا حد يف عظمته: الضالل
فقال السلف ومنهم  -تعاىل اهللا عما يقولون  -فليس هناك فارق بني اخلالق واملخلوق  ،خملوقاته

ال يعلمه إال هو؛  ،له حد: أن يثبتوا أن اهللا بائن عن خلقه، فقالوا ؛ من أجل"بِحد: "ابن املبارك
                                                

  .]٢٧: لقمان[ ١٢٥
  .)٤٢٧(ص ،"األمساء والصفات: "رواه البيهقي يف ١٢٦
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ه على ن أنكر علو اهللا تعاىل واستواَءويردوا على م ،وخلقه من أجل أن يفصلوا بني اخلالق
  . إنه خمتلط خبلقه: ومن قال ،عرشه

م ترِد يف لم ا؛ ألا لَوال نتك ،إننا ال نثبت هذه الصفة: ؛ أي"بال حد: "ومن السلَف من قال
ونقف  ،دفال نثبت من الصفات إال ما ور -صلى اهللا عليه وسلم  -كتاب اهللا وال سنة رسوله 

وهذا محملٌ آخر عليه كالم اإلمام أمحد، وهذا هو الصواب أن  ،بال حد: عند هذا، فنقول
: ما هو قصدك يف عبارة: نقول له ،م يرد فيه نص، وإذا ناقشنا املبتدع أو السائلنقف عند ما لَ

ف اختلفت عبارام يف النفي فالسلَ ،مث جنيب عليه حبسب املعىن الذي يقول ،"بال حد"
  .تبعا العتقاد املخالف "بال حد": واإلثبات عند قوله

وهي أنه ال بد أن يفهم كالم السلف، وقبلَ ذلك ال بد أن يفهم : وهنا مهسةٌ لطالب العلم
ولكي يرتهلا يف مرتهلا الصحيح،  ،األئمةعليه عبارات  هل السنة واجلماعة؛ لئال تلتبسمعتقد أ

 ،"وال معىن ،بال كيف": كقول اإلمام أمحد ؛فرمبا استدل أهل الضالل بعبارات بعض السلف
وترك التعرض  ،ل من ذلك وجب إثباته لفظًاوما أشكَ": وقول ابن قدامة ،"بال حد": وقوله
وجيعل ذلك دليالً  ،دون الرجوع إىل مقْصد اإلمام يف قوله ،ربر ويعضد اعتقاده الضالّ؛ لي"ملعناه

 ،ببعض كالم أئمة السلَف ففي بعض الكتابات من يستدلُّ ،له، وهذا مشاهد إىل يومنا هذا
 وعلى غري حقيقته؛ ليلبس على البعض يف مسائل العقيدة، وإذا فَهِم ،ويرتله يف غري موضعه

تة السلَف من ألفاظ طَطالب العلم املنهج واالعتقاد احلق اسعما ورد عن بعض أئم اع أن جييب
  .رمبا خالف ظاهرها املعتقد
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  - ٤
ومبا جاَء  ،آمنت باهللا: "-رضي اهللا عنه  -قالَ اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي "

على مراد رسولِ  ،ومبا جاَء عن رسولِ اهللا ،راد اهللا، وآمنت برسولِ اهللاعلى م ،عن اهللا
  ".اهللا
كُلُّهم متفقُونَ على اإلقْرارِ،  - رمحهم اهللا  -وعلى هذا درج السلَف وأَئمةُ اخلَلَف  - ٥

وله، من غَيرِ تعرضٍ وسنة رس ،واإلثْبات ملا ورد من الصفات يف كتابِ اهللا ،واإلمرارِ
هلتأْوِيل."  

  
  الشرح

  :قول اإلمام الشافعي: ثانيا
ليب القرشي، ولد بغزه سنة إمام السنة هو حممد بن إدريس الشافعي املُطَّ: اإلمام الشافعي -

هـ، ونشأ مبكة، وأخذ العلم عن اإلمام مالك باملدينة، وهو شيخ لإلمام أمحد يف الفقه، ١٥٠
غفِّي مبصر سنة وزار بووت ادما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال : "قال اإلمام أمحد ،هـ ٢٠٤د

ةوللشافعي يف رقبته من."  
- قول اإلمام الشافعي الذي أورده املصنف يتضرن أمنمي:  
وال  ،صمن غري نق ،على ما أراده اهللا تعاىل ،ومبا جاء عن اهللا يف كتابه ،اإلميان باهللا تعاىل - ١

  .وال حتريف ،زيادة
صلى  -على ما أراده رسول اهللا  ،ومبا جاء عنه - صلى اهللا عليه وسلم  -اإلميان برسول اهللا - ٢

  .وال تحريف ،وال زيادة ،من غري نقْصٍ -اهللا عليه وسلم 
 جملٌ، ولكنه ليس  -رمحه اهللا  -وما قاله الشافعين يقرأه يظن أنه كالم معظيم، م كالم

  .ككذل
وعلى مراد  ،فيما علمنا معناه وما ال نعلمه على مراد اهللا ،أننا نؤمن مبا جاء عن اهللا تعاىل: معناه

وما ال نعلمه نسأل عنه أهل العلم؛ حىت يبينوا لنا معناه؛  - صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
راد اهللافنعتقده على م، االمتثالِ - م صلى اهللا عليه وسل -راد رسوله وعلى م ويف هذا متام، 

  . ومن غري تكْييف وال متثيل ،وكمال التسليم لما أُمرنا به، من غري حتريف وال تعطيل
  ملاذا جاء املصنف بقول الشافعي على وجه اخلصوص؟  -
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ألن عصر املصنتلكنهم خالَفوه  ،ِسبون للمذهب الشافعيف عصر األشاعرة، وكانوا يف الفقه ين
مث إن أبا احلسن األشعري رجع  ،واعتقَدوا ما يعتقده أبو احلسن األشعري ،صول والعقائديف األ

عن مذْهب األشاعرة إىل املعتقد الصحيح يف مذهب أهل السنة، وجاء املصنف ابن قُدامة بكالم 
  ملاذا لَم تعتقدوا ما اعتقد إمامكم الذي تتبِعونه وتقتدون به؟ :الشافعي؛ ليقول

  .وهذا يدلُّ على أنه لَم يفهم املعىن وتوقَّف فيه ،إنَّ كالم الشافعي كالم جممل: ألشاعرةفقال ا
لكن املتأمل فيه جيده  ،بل كالم الشافعي وإن كان ظاهره اإلمجال :واجلواب عليه أن نقول

من غَير تأويل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأراده رسوله  ،قَصد اإلميان باملعىن احلق الذي أراده اهللا
فال زيادة وال  ،وال تعطيل ،وال تكييف ،ومن غَير متثيل -كما تفْعل األشاعرة  -للنصوص 

  .صلى اهللا عليه وسلم -وأراد رسوله  ،كما أراد اهللا ،نقْص
- ن املصنأنَّمث بي فهذا هو ما درج عليه السلَ ف، وص ن تبعهم من أئمة اخللَومصف يف ن

وكما  -تعاىل  -وأَمروها كما جاءت عن اهللا  ،وأثبتوها ،ث اعتقدوها باإلقرار احي ؛الصفات
وال  ،ومن غري تكييف ،من غري تأويل هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -جاءت عن رسول اهللا 

  .وال تعطيل ،متثيل
* * * *  

  الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  - ٤
"مفَاِء آلثارِهنا باالقْتروقد أُم،  نها منا أنبِرثات، وأُخنا احملْدذِّرم، وحواالهتداِء مبنارِه

تي وسنة الْخلَفَاء الراشدين علَيكُم بِسن: ((- صلى اهللا عليه وسلم  - فقال النيب  ؛الضالالت
 ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ ،األمور وإِياكُم ومحدثَات ،يها بِالنواجِذاملَهديني من بعدي، عضوا علَ

  )).وكلَّ بِدعة ضالَلَةٌ
 

  الشرح
  :تعريف السنة

  .الطريقة: السنة لغةً
  .وأصحابه من عقيدة أو عمل - صلى اهللا عليه وسلم  -ما علَيه النيب  :واصطالحا
  :السنة حكم اتباع
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وأصحابه، واجب على كل  -صلى اهللا عليه وسلم  -حكم اتباع الطريقة اليت كان عليها النيب 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو {: ويدل على ذلك قوله تعاىل ،مسلم

  .١٢٧}ثريااللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَ
: -صلى اهللا عليه وسلم  -ما ذكره املصنف، وهو حديث العرباض بن سارية، وقول النيب 

وعضوا عليها  ،تمسكوا ا ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،عليكم بسنيت((
 .١٢٨))بالنواجِذ

يريد التحذير  وفه ،دة املوجزةوهي املقْصودة يف قول املصنف يف هذه العقي ،وضد السنة البدعة
  .وعقيدم املُبتدعة ،أهل الضالل نم

  :والكالم على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من عدة وجوه
  : تعريف البدعة: أوالً

واالختراع على غري مثال سابق، ومنه قوله  ،البدعة يف اللغة مأخوذة من البدع، وهو اإلنشاء
هي الشيء : فالبدعة ،خمترعها على غَير مثالٍ سابق: أي ؛١٢٩}لسموات والْأَرضِبديع ا{: تعاىل

  .١٣٠املستحدث
هي التعبد هللا مبا لَم : وأوضحها تعريفان ،هناك عدة تعاريف عند أهل العلم للبِدعة: واصطالحا
لى اهللا عليه وسلم ص - ما أُحدثَ يف الدين على خالف ما كان عليه النيب : أو هي ،يشرعه اهللا

  .وخلفاؤه الراشدون؛ من عقيدة، أو عمل -
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه {: ويدلُّ على هذَين التعريفَين قولُه تعاىل

عليكم : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :وحديث العرباض بن سارية، ١٣١}اللَّه
ني من بعدي ،نيتبسا ،وسنة اخللفاء الراشدين املهدي كواسموا عليها بالنواجذ ،تضوإياكم  ،وع

  .١٣٢))ومحدثات األمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة

                                                
  .]٢١: األحزاب[ ١٢٧
  .والدارمي ،ورواه ابن ماجه ،حديث حسن صحيح: قالو ،رواه الترمذي ١٢٨
  .]١١٧: البقرة[ ١٢٩
  .)٢٠ص (؛ للطرطوشي "احلوادث والبدع" :، وانظر)بدع: (مادة" لسان العرب" :انظر ١٣٠
  .]٢١: الشورى[ ١٣١
  .والدارمي ،ورواه ابن ماجه ،حديث حسن صحيح: وقال ،رواه الترمذي ١٣٢
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وإن كانت يف  ،بل من أمور العادات ،وليس من أمرِ الدين ،وال يدخل يف البدع ما كان حديثًا
مبتدعة؛ أل عليها النيب اللغة هي أمور وال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ا أشياء جديدة لَم يكن

وحنوها من املخترعات  ،والطائرات اليت يركبها الناس اليوم ،خلفاؤه الراشدون؛ كالسيارات
فال تدخل يف البدع املذمومة واملقصودة يف هذا الباب؛ ألنها ليست من أمر الدين  ،احلديثة

  .والشرع
  :االبتداع على قسمينفإنَّ  ؛وعليه

كابتداع املُخترعات احلديثة، وهذا مباح؛ ألنَّ األصل يف العادات : ابتداع يف العادات - ١
  . بل رمبا يكون مطلوبا ،اإلباحة

وهذا النوع هو املقصود يف هذا  ،وهذا محرم؛ ألنَّ األصل فيه التوقيف: ابتداع يف الدين - ٢
  . الباب
  :دعةحكم الب: ثانيا

وحذِّرنا من : "كلُّ بدعة يف الدين فهي محرمةٌ وضاللة؛ ولذلك قال ابن قُدامة يف هذه العقيدة
  :ويدل على ذلك ،وقد تقدم ،واستدل حبديث العرباض ،"وأُخبِرنا أا من الضالالت ،احملدثات

ن لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبي{: قوله تعاىل - ١
  .١٣٣}ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا

  )).وكل بدعة ضاللة ،فإنَّ كُلَّ حمدثة بدعة((: وفيه ،حديث العرباض بن سارية املتقدم - ٢
: وملسلم ،١٣٤))رِنا هذا ما ليس منه، فهو ردمن أحدث يف أَم: ((حديث عائشة مرفوعا - ٣
  )). من عمل عمالً ليس عليه أَمرنا، فهو رد((

  :وحترمي البدعة يتفاوت حبسب نوعية البدعة
- ع ما هو كفرالبِد نا :فما إىل أصحابقَروالنذُور  ،وتقدمي الذبائح ،كالطواف على القبور؛ ت
  .ودعاء أصحاا ،هلا
 .كالبناء على القُبور: وسيله إىل الشرك ومنها ما هو -
يف أقواهلم واعتقادام  ،والقدرية ،واملرجئة ،كبِدع اخلوارج: ومنها ما هو فسق اعتقادي -

 .املخالفة ألدلة الشرع

                                                
  .]١١٥: النساء[ ١٣٣
  .متفق عليه ١٣٤
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والتعبد باخلصاء؛ لقطع شهوة  ،كبِدعة القيام يف الشمس صائما: ومنها ما هو معصية -
 .اجلماع

  :يف الدين على نوعينالبدعة : ثالثًا
  :بدعة يف االعتقادات :النوع األول

ومثال هذه  ،وهذا النوع هو الذي قصده ابن قدامة يف كالمه؛ ألن الكالم يف باب االعتقاد
 ،تأويالً، وحتريفًا ،وغريها من الفرق الضالَّة ،والرافضة ،واملعتزلة ،مقاالت اجلهمية: البدعة

وكل ما استحدثوه من أقوال يف باب العقائد مما لَم يكن عليه  ،وشركًا ،وتعطيالً، وتكييفًا
  .رمحهم اهللا - السلَف الصاحل 

  :بدعة يف العبادات: النوع الثاين
  :وهلذا أنواع ،وهو التعبد هللا بعبادة لَم يشرعها

: ما يكون يف أصل العبادة؛ كأن يحدث عبادة ليس هلا أصل يف الشرع؛ مثال ذلك: األول
  .وغريها ،أو أعيادا غري مشروعة؛ كأعياد املوالد ،أو صيام غري مشروعنيصالة 
التعبد هللا بزيادة ركْعة خامسة يف : ما يكون يف الزيادة على العبادة املشروعة؛ مثال ذلك: الثاين

  . صالة الظهر أو العصر
أداء : ذلك ما يكون يف صفة أداء العبادة؛ كأن يؤديها على صفة غري مشروعة؛ مثال: الثالث

  .األذكار املشروعة بأصوات مجاعية مطربة
ختصيص يوم : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة لَم يخصه الشرع؛ مثال ذلك: الرابع

  .هذا التخصيص حيتاج إىل دليل :فنقول ،النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام
 :- رضي اهللا عنها  -حديثُ عائشة  -ات بدع االعتقادات والعباد -ويدل على هذَين النوعين 

 ،١٣٥))من أحدثَ يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب 
: ويف لفظ مسلم ،ولفظ احلديث عام، يدخل فيه كل من أحدث يف الدين من عقائد وعبادات

وفيه رد على  ،وهو العبادات ،ص بالعملوهذا خا ،))من عمل عمالً ليس عليه أَمرنا، فهو رد((
  .إنَّ البدع فقط يف العقائد: من يقول

  :كلُّ بدعة ضاللة: رابعا

                                                
  .ليهمتفق ع ١٣٥
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والصواب يف هذه املسألة؛ كما  ،بدعة حسنة، وبدعة سيئة :ذهب البعض إىل تقسيم البدعة إىل
نة؛ ألنَّ من وال يوجد بدعة حس ،))كل بدعة ضاللة: ((- صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب 

 -صلى اهللا عليه وسلم  - والقول ما قاله النيب  ،ليس كل بدعة ضاللة: يقُول ذا القول سيقول
  .وكل بدعة ضاللة ،يف حديث العرباض بن سارية، الذي أورده املصنف؛ فإنَّ كلَّ حمدثة بدعة

ال  ،ع الكَلمِمن جوام :))كل بدعة ضاللة: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قوله : قال ابن رجب
: -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو شبيه بقوله  ،وهو أصلٌ عظيم من أصول الدين ،خيرج عنه شيء

ولَم  ،فكلُّ من أحدث شيئًا ونسبه إىل الدين ،))من أحدثَ يف أَمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد((
  .١٣٦منه والدين برِيٌء ،يكُن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضاللة

* * * * *  
٧ - رمحه اهللا  -ف قال املصن-:  
  ".فَقَد كُفيتم ؛اتبِعوا وال تبتدعوا": - رضي اهللا عنه  -بن مسعود  وقالَ عبداهللا"

وقول  ،لو وضعنا أقوالَ السلَف يف املتن متتابعةً أفضل؛ فينقل هنا قول عمر بن عبدالعزيز
  .يف موضعه ويترك اآلذرمي ،األوزاعي فقط

قف حيثُ وقَف القوم، : كالما معناه - رضي اهللا عنه  -وقالَ عمر بن عبدالعزيز " - ٨
فَإِنهم عن علْمٍ وقَفُوا، وبِبصر نافذ كفوا، وهلم على كَشفها كانوا أَقْوى، وبالفَضل لو كانَ 

أَحدثَه إال من خالَف هديهم، ورغب عن سنتهِم،  حدثَ بعدهم، فَما: فيها أَحرى، فَلَئن قُلْتم
 ،رقَصم موما دو ،رسحم مقَهكْفي، فَما فَوه مبا ينوا مكَلَّمي، وتفشما ي هنفُوا مصو ولقَد

لَوا، وإِنون فَغرآخ مهزجاوتفَوا، وفَج مم قَوهنع رقَص ى لَقَددلَى هلَع كذَل نييما بف مه
  ".مستقيمٍ

٩ - " أبو عمرو األوزاعي وإنْ : -رضي اهللا عنه  -وقالَ اإلمام لَفس نعليك بآثارِ م
  ".رفَضك الناس، وإياك وآراء الرجالِ وإنْ زخرفُوه لَك بالقولِ

  الشرح
  :يف ذم البدعةما ذكره املصنف من أقوال السلَف  :خامسا

                                                
  .٢٦٦/ ١ ،"جامع العلوم واحلكم"انظر  ١٣٦
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، وهذا األثر رواه عن "اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم: "-رضي اهللا عنه  - قول ابن مسعود  -
 ،من طريق العالء) ٥٤" (العلم"ابن مسعود ثالثةٌ من التابعني، أصحها ما أخرجه أبو خيثمة يف 

  :ود تضمن أمرينوأثر ابن مسع ،وصحح إسناده األلباين ،عن إبراهيم النخعي ،عن محاد
وخلفائه  -صلى اهللا عليه وسلم  -احلث على التمسك بالسنة؛ وذلك بالتزام آثار النيب  -

  ".اتبعوا: "- رضي اهللا عنه  -وذلك يف قوله  ،الراشدين، من غري زيادة وال نقصان
صلى اهللا عليه  - وسنة رسوله  ،التحذير من االبتداع يف الدين، فقد كُفينا بكتاب اهللا تعاىل - ٢

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم {: وقد قال اهللا تعاىل -وسلم 
 ،ومن تبعهم من السلَف حمل الشريعة وبياا ،وكفانا من قبلنا من الصحابة ،١٣٧}الْإِسالم دينا

 ".وال تبتدعوا؛ فقد كُفيتم": -رضي اهللا عنه  -وذلك يف قوله 
  :-رمحه اهللا  -قول عمر بن عبدالعزيز  -

 -اشتهرت خالفته بأا خالفةٌ راشدة عادلة؛ فاشتهر بالعدل  ،هو أمري املؤمنني اخلليفة الراشد
هـ يف الشام، وكانت والدته ونشأته يف  ١٠١وتوفِّي سنة  ،هـ٦٣ولد سنة  -رمحه اهللا 

  .الشام
 :تضمن عدة أمور - رمحه اهللا  -وقوله 

اتباع ما كان عليه القوم؛ ويعين م السلَف الصاحل من الصحابة والتابعني؛ وذلك ألم  - ١
واتباع ما كان عليه  - صلى اهللا عليه وسلم  -أخذوا هذا الدين من املبعوث ذا الدين، نبينا 

  :القوم يكون بأمرين
عليه من أمر الدين؛ عقيدةً كان أو عمالً؛ ألم مل يقفوا عند الوقُوف عند ما وقفوا  :األول

فهم أعلَم  -صلى اهللا عليه وسلم  - وسنة رسوله  - عز وجلَّ  -ذلك إال بعلْمٍ من كتاب اهللا 
وسنة  ،مستنريةٌ أفهامهم بكتاب اهللا ،األمة، فهم أحرى األمة بالفَضل والعلم، وأصفاها عقوالً

  .هللا عليه وسلمصلى ا -رسوله 
 -الكَف عما كفُّوا عنه وسكتوا، فالذي خاض فيه املتأخرون لَم يكُن عند السلَف : الثاين

لَم حيدثْ  -رمحهم اهللا  -وعهد التابعني  - رضي اهللا عنهم  -ففي عهد الصحابة  - رمحهم اهللا 
فًا، فكل ذلك لَم ومتثيالً وتكيي ،خالف يف االعتقاد؛ كاخلوض يف الصفات حتريفًا وتعطيالً

 -رمحهم اهللا  -خيوضوا فيه، وإمنا بدأ اخلوض واالختالف يف االعتقاد يف أواخر عهد التابعني 
مث انتشرت يف األمة، فما كف عنه السلَف ال بد أن  ،مث املعتزلة ،فظهرت ضالالت اخلوارج

                                                
  .]٣: املائدة[ ١٣٧
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 حتدث عندهم، فهم ثاقب، وليس ألا مل: نكف عنه؛ ألم كفوا عن ذلك ببصرٍ نافذ؛ أي
أا ستكون فنت، وأمور حمدثةٌ خمتلفة؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانوا يعلَمون من سنة النيب 

 ،فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريا: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -فقد قال هلم النيب 
  .وقد تقَدم ،ديثاحل))... وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،فعليكم بسنيت

كان بسبب البعد عن نهجهم، وخمالفة  ا حدث بعد السلف من بدع وضالالتأن م - ٢
وصفوا من الدين ما يشفي القلب املريض الذي وردت عليه  -رمحهم اهللا  -هديهم؛ ألم 

  .وقلْب حي ،وتكلموا مبا جاء به الدين ما يكفي لكل من كان له عقل ،الشبهات
فكان جافيا بعيدا عنهم، ومن تجاوز  ،س من فرط وقصر يف اتباع نهج السلَفأن من النا - ٣

بين على صراط مستقيم، بني الغلُو  - رمحهم اهللا  -وأفْرط يف نهجهم فكان غاليا، وطريقهم 
 ومن أراد أن يكون فوقهم وأفضل ،فمن كان دوم فهو مقصر ،ال إفراط وال تفريط ،والتقصري

  .يرجع بال شيء؛ ألنه ال أفضل من هديهم ،منقطع: منهم فهو حمسر؛ أي
  .رمحه اهللا - هذا ما تضمنه كالم اخلليفة عمر بن عبدالعزيز 

  .رمحهم اهللا -وعلى هذا املنهج سار األئمة  ،وهذه الكلمات منهج قومي لكلِّ مسلم
  : -رمحه اهللا  -قول األوزاعي  -

وهو من كبار  ،من قبيلة األوزاع، ولد يف بعلَبك ،ن عمرو األوزاعيهو أبو عمرو عبدالرمحن ب
 ١٥٧(يف بريوت سنة  -رمحه اهللا  - الفقهاء وأئمة التابعني، إمام الشام يف الفقه والزهد، وتوفِّي 

  ).هـ
  :الذي أورده املصنف تضمن أمرين - رمحه اهللا  - وقوله 

ألا هي طريق  -رمحهم اهللا  -سلَف من الصحابة والتابعني التمسك والسير على طريقة ال - ١
  . وإن أبعده الناس واجتنبوه ،اليت ال بد لكل مسلم التزامها ،احلق املبين على الكتاب والسنة

 ،وحسنوها ،وإن زخرفوها ،التحذير من آراء الرجال اليت مل تستند إىل الكتاب والسنة - ٢
فهي مردودةٌ عليهم يف الدنيا واآلخرة، ولطاملا زين أهلُ  وأيدوها حبجج وأقوال باطلة،

وظنوا أم على  ،أقواهلم ،وأهل التعطيل والتحريف ،والرافضة ،الضالالت اليوم؛ كاملُتصوفة
واهللا  -وما هم كذلك  ،وحيسبون أم على شيء ،ودعوا غريهم لضالالم ،طريق النجاة

  .املستعان
* * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -ملصنف قال ا -١٠
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"ةعببد لٍ تكَلَّمجإليها ،وقالَ حممد بن عبد الرمحن اآلذرمي لر ا الناسعدا : وهمللْ عه
أو لَم يعلَموها؟  ،وعلي ،وعثمانُ ،وعمر ،وأبو بكْرٍ -صلى اهللا عليه وسلم  -رسولُ اِهللا 

فإني أقولُ قد : قال الرجلُ! أَعلمته أنت؟ ،ءفَشيٌء لَم يعلَمه هؤال: لَم يعلَموها، قال: قال
بلْ : وال يدعوا الناس إليه، أم لَم يسعهم؟ قال ،أَفَوسعهم أال يتكَلَّموا به: علموها، قال
 !وخلفاَءه، ال يسعك أنت؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -فَشيٌء وسع رسول اهللا : وسعهم، قال

افانرجلُ، فقال اخلليفةُ، وكان حاضالر م: قَطَعهعسما و هعسلَم ي ناُهللا على م عسال و."  
  الشرح

  :- رمحه اهللا -قول اآلذرمي  -
كما يوجد  -ال الدال  ،هو أبو عبدالرمحن عبداهللا بن حممد بن إسحاق اآلذرمي، بالذال هكذا

؛ كما ذكر السمعاين يف )آذَرم(نسبة إىل ) اآلذَرمي( فأكثر النسخ بالذال - يف بعض النسخ 
  .بلدة من الثغر منها اآلذرمي "أذنة"وظن أا من قرى  ،١٣٨"األنساب"

والذي ناظَره فيما نقله املصنف هو أمحد بن أيب دؤاد، القاضي البغدادي اجلهمي عدو اإلمام 
مث  ،ظوة ومرتلة عند اخلليفة املأمونكانت له ح ،كان داعية للقول خبلْق القران ،أمحد بن حنبل

مث الواثق بن املعتصم، الذي رجع عن فتنة القول خبلق القرآن يف آخر  ،أبناء الرشيد ،املعتصم
 - يقصد اإلمام أمحد  ،"دعين أقتل هذا الضالَّ املضلَّ: "حياته، كان يقول ابن أيب دؤاد للخليفة

  .على حد زعمه
الواثق باهللا من خلفاء الدولة العباسية يف العراق، كان يقول  واخلليفة الذي حضر املناظرة هو

ويظهر أنه تاب عن ذلك كما يف ظاهر  ،وسجن مجاعةً من الناس بسبب ذلك ،خبلق القرآن
القصة اليت نقلها املصنف، والبدعة اليت كان اآلذَرمي وابن أيب دؤاد يتناظران فيها، هي بدعة 

على رأس من امتحن فيها اإلمام أمحد بن حنبل، فتبين  ،ةٌ عظيمةٌوهي حمن ،القول خبلق القرآن
  :من خالل ما تقدم حماور املناظرة األربعة

هي القول خبلْق : هو الواثق باهللا، والبدعة: ابن أيب دؤاد، واخلليفة: اآلذَرمي، وضده: املناظر(
  ).القُرآن

توبة الواثق باهللا وابنه (؛ بعنوان "التوابني"كتابه  يف -رمحه اهللا  - وهذه املناظرة ذكرها املصنف 
  .١٣٩)املهتدي باهللا

                                                
  .٦٢: ١ "األنساب" ١٣٨
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مناظرةٌ أفحم فيها املبتدع ابن أيب  -رمحه اهللا  -هذه املناظرة اليت أوردها املصنف لآلذَرمي  -
وأجلمه إجلاما، وهكذا ينبغي ملن يناظر أهل الباطل أن يفْحمهم بالرجوع إىل املرجع  ،دؤاد
وخلفائه الراشدين، وهذا  - صلى اهللا عليه وسلم  -واملنهج القومي، هدي رسول اهللا  ،قياحلقي

صلى اهللا  -ما فعله اآلذَرمي مع ابن أيب دؤاد؛ حيث قارن بني ما عنده وبني ما عند رسول اهللا 
وخلفائه الراشدين يف هذه الفتنة والبدعة اليت دعا هلا الناس؛ ألن هديهم هو  -عليه وسلم 

ومن جاء بغري ما جاؤوا به من أمر الدين فقد ابتدع؛ ولذا قال  ،طريق املستقيم، واملنهل الصايفال
ما وسع : ؛ أي"ال وسع اهللا على من مل يسعه ما وسعهم: "اخلليفة الواثق باهللا يف آخر املناظرة

  .وخلفاَءه الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
  

** * * *  

                                                                                                                                       
؛ حيث نقل من املراجع ما يدلُّ )٤٧ - ٤٥(ص  ،"ملعة االعتقاد"أشرف عبداملقصود على : انظر حتقيق الشيخ ١٣٩

  .على أبعاد املناظَرة
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  :- رمحه اهللا -نف قال املص -١١
والتابعني لَهم  ،وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم  - وهكذا من لَم يسعه ما وسع رسولَ اِهللا "

فاتآيات الص ةالوت نلْم، مخني يف العاسم، والرهدعب نبإحسان، واألئمة م،  راَءةوق
عسرارها كما جاَءت، فال وبارِها، وإِماُهللا عليه أخ."  

ال وسع اهللا : وهكذا قال ابن قدامة فيمن خاض يف آيات الصفات، وقال فيها ببعض الضالالت
واألئمة من بعدهم،  ،والتابعني هلم بإحسان ،وأصحابه ،على من لَم يسعه ما وسع رسول اهللا

  .يف قراءة أخبار آيات الصفات وإمرارها كما جاءت ،والراسخني يف العلم
ناظرة اليت أوردها املصنف، ذكرها غري واحد بأوسع مما ذكر ابن قدامة يف هذه هذه امل -

وتقدم  ،١٤٠عند ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل" سير أعالم النبالء"العقيدة، فقد ذكرها الذهيب يف 
وملا يف  ،١٤١"تارخيه"، وذكرها اخلطيب البغدادي يف "التوابني"أن ابن قُدامة ذكرها يف كتابه 

وظهور احلق وأهله؛ نذكرها برواية اخلطيب البغدادي هلا؛  ،ه القصة من إجلام ألهل البدعهذ
إن القرآن خملوق صدرا  :أقول ما زلت" :عن اخلليفة املهتدي باهللا أنه قال :- رمحه اهللا  - قال 

أدخل شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، ف ،بن أيب دؤاد علينا من أيام الواثق، حىت أقدم أمحد
فرأيت الواثق قد استحيا  ،القامة، حسن الشيبة وهو مجيل الوجه، تام ،الشيخ على الواثق مقيدا

  .بلغ وأوجزأودعا ف ،حىت قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن ؛هبرقَيه وينِدفما زال ي ،له ورق ،منه
  ".لى ما يناظرك عليهر ابن أيب دؤاد عناظ ،شيخ يا" :وقال له ،فجلس ،اجلس: فقال له الواثق

  .يب دؤاد يصبو ويضعف عن املناظرةأيا أمري املؤمنني، ابن  :فقال الشيخ
أبو عبداهللا بن أيب دؤاد يصبو ويضعف : وقال ،وعاد مكان الرقة له غضبا عليه ،فغضب الواثق

  !عن مناظرتك أنت؟
  .وائذن يف مناظرته ،ن عليك يا أمري املؤمنني ما بكهو: فقال الشيخ

  .ما دعوتك إال للمناظرة: ال الواثقفق
  .يا أمري املؤمنني، إن رأيت أن حتفظ علي وعليه ما نقول: فقال الشيخ

  .أفعل: قال
فال  ،أخربين عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة يف عقد الدين ،يا أمحد: فقال الشيخ

؟يكون الدين كامالً حىت يقال فيه مبا قلت  
                                                

  ).٣١٦ - ٣١٢/ ١١" (سري أعالم النبالء" :انظر ١٤٠
  .بشار عواد: طبعة دار الغرب اإلسالمي؛ بتحقيق ،)٧٩ - ٧٤/ ١٠( "تاريخ بغداد" ١٤١
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  .نعم: قال
 ،حني بعثه اهللا إىل عباده -صلى اهللا عليه وسلم  -أخربين عن رسول اهللا  ،أمحد يا: قال الشيخ

  اهللا شيئًا مما أمره اهللا به يف أمر دينهم؟ هل ستر رسولُ
  .ال: فقال

  األمة إىل مقالتك هذه؟ -صلى اهللا عليه وسلم  - فدعا رسول اهللا : فقال الشيخ
يا أمري : فقال ،إىل الواثق الشيخ فالتفت ،فسكت ،متكلَّ: فقال الشيخ، فسكت ابن أيب دؤاد

  ؟املؤمنني واحدة
  .واحدة: الواثق فقال

صلى  -على رسول اهللا  حني أنزل القرآنَ -وجل  عز -ين عن اهللا ربِأخ ،يا أمحد: فقال الشيخ
متي ورضيت لَكُم الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِع{: فقال -اهللا عليه وسلم 

 ؛الصادق يف إكماله دينه، أو أنت الصادق يف نقصانه -تعاىل  -كان اهللا  ،١٤٢}الْإِسالم دينا
  ؟حىت يقال فيه مبقالتك هذه

 ،يا أمري املؤمنني: ، فقال الشيخبجِب يا أمحد، فلم يأجِ: فسكت ابن أيب دؤاد، فقال الشيخ
  .اناثنت ،نعم: فقال الواثق؟ اثنتان

أم  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  ها رسولُملعأَأخربين عن مقالتك هذه،  ،يا أمحد: قال الشيخ
  جهلها؟

  .علمها: قال ابن أيب دؤاد
  فدعا الناس إليها؟: قال

  .ثالث: فقال الواثق ؟ثالث ،يا أمري املؤمنني :فسكت، قال الشيخ
أن علمها وأمسك عنها  -هللا عليه وسلم صلى ا - سع لرسول اهللا فات ،يا أمحد :فقال الشيخ
  أمته ا؟ ومل يطالب ،كما زعمت

  .نعم :قال
  رضي اهللا عنهم؟ - وعمر بن اخلطاب، وعثمان، وعلي  ،سع أليب بكر الصديقوات: قال الشيخ

  .نعم: قال ابن أيب دؤاد
فأععنه، وأقبل على الواثقر فقال ،ض الشيخ :أن أمحد يصبو  ولَالق يا أمري املؤمنني، قد قدمت

م يتسع لك من اإلمساك عن هذه املقالة ما زعم هذا إن لَ ، املؤمننيريرة، يا أمويضعف عن املناظَ
                                                

  .]٣: املائدة[ ١٤٢
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وعلي ،وعثمان ،وأليب بكر، وعمر -صلى اهللا عليه وسلم  - سع لرسول اهللا أنه ات، ع فال وس
فال وسع اهللا عليك :قال أو - ن مل يتسع له ما اتسع هلماهللا على م.  

صلى اهللا  -سع لرسول اهللا م يتسع لنا من اإلمساك عن هذه املقالة ما اتلَ إنْ ،نعم: فقال الواثق
فلما  ،ع اهللا علينا، اقطعوا قيد الشيخفال وس ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،يب بكرأو -عليه وسلم 

اد عليهقطع القيد ضرب الشيخ بيده إىل القيد حىت يأخذه، فجاذبه احلد.  
  .هفأخذه فوضعه يف كم ،دع الشيخ يأخذه: لواثقفقال ا

  جاذبت احلداد عليه؟ مشيخ، ل يا: فقال له الواثق
بيين وبني كفين، حىت أخاصم  هأن جيعلَ م إىل من أوصي إليه إذا أنا متأن أتقد ألين نويت: قال

يا :وأقول ،اهللا يوم القيامة م عندبه هذا الظال لْرب، س عبدك هذا لم قيع أهليدين ورو، 
  .الواثق، وبكينا فبكى ،، وبكى الشيخبال حق أوجب ذلك علي ،وإخواين ،وولدي

لقد  - أمري املؤمننيا ي - واهللا : وسعة مما ناله، فقال له الشيخ لٍّمث سأله الواثق أن جيعله يف ح
ا لرسول اهللا وسعة من ك يف حلٍّجعلتوسلم صلى اهللا عليه  -  أول يوم؛ إكرام- إذ كنت 
  .من أهله رجالً

  ؟يل إليك حاجة: فقال الواثق
  .إن كانت ممكنة فعلت: فقال الشيخ

  .ناوينتفع بك فتيان ،فننتفع بك ؛نالَبتقيم ق :فقال له الواثق
ك إياي إىل املوضع الذي أخرجين عنه هذا الظامل أنفع لك إن رد ،يا أمري املؤمنني: فقال الشيخ

فقد  ،ف دعاءهم عليكفأكُ ،وأخربك مبا يف ذلك أصري إىل أهلي وولدي من مقامي عليك،
  .فتهم على ذلكخلَّ

  ك؟رِهفتقبل منا صلة تستعني ا على د: فقال له الواثق
  .وذو مرة سوي ،أنا عنها غين ؛يل حيلُّ ال ،يا أمري املؤمنني :قال

  .سل حاجة :فقال
  أتقضيها يا أمري املؤمنني؟ :قال
  .نعم: قال
  ؟ى يل السبيل الساعة إىل الثغرتأذن أن خيلَّ: لقا

  .م عليه وخرجلك، فسلَّ قد أذنت: قال
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أن الواثق قد كان رجع  وأظن ،عن هذه املقالة فرجعت: قال املهتدي باهللا :بن علي قال صاحل
  .١٤٣"عنها منذ ذلك الوقت

                                                
  .٧٩ - ٧٤/ ١٠ ،"تاريخ بغداد" :انظر ١٤٣
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  باب ما جاء من آيات الصفات
١٢- اهللا هرمح -ف قال املصن -:  
مقولُ اهللا فم فاتالص آيات نوجلَّ  - ا جاَء م عز- :}كبر هجقَى وبي١٤٤}و.  

 
  الشرح

 - تعاىل -يف هذه العقيدة مثاين عشرة صفة من صفات اهللا  - رمحه اهللا  - قدامة  ر ابنكَذَ -
م لَالحظ أن ابن قدامة على حسب ترتيبه، ومما ي -رمحه اهللا  - ونعرض الصفات اليت ذكرها 

م يكن بني أهل السنة اجلماعة ألنه لَ يذكر مع هذه الصفات الصفات اليت يثبتها األشاعرة؛
 ،درةوالقُ ،واحلياة ،مصفة العلْ: وهي ،عوعددها سب ،وبينهم خالف يف إثبات هذه الصفات

  .رصوالب ،والسمع ،واإلرادة ،والكالم
  : وهي جمموعة يف قول الناظم

حي علقَ يمدير الكَولَ المإِ=  هرةٌاد ذَكَواك السمع والبصر  
  :وهي ،وإمنا عرض ما ينكره األشاعرةُ وغريهم من أهل الضالل من صفات

  : صفة الوجه: ألوىلالصفة ا
  :وحتت هذه الصفة عدة مباحث

   :ةفَد أهل السنة واجلماعة يف هذه الصقَمعت: املبحث األول -
من غَ - تعاىل - ه هللا أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الوجومن غري  ،ر تكييف وال متثيلي

توال تعطيلٍح ريف، وهي من الصريةفات الذاتية اخلب.  
  :واإلمجاع ،والسنة ،صفة الوجه ثابتةٌ بالكتاب: ايناملبحث الث

ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ {: - تعاىل -ما استدل به املصنف؛ وهو قوله  :فمن الكتاب -
  .١٤٥}والْإِكْرامِ

إنك (( :قال له - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب  :حديث سعد بن أيب وقاص :ومن السنة -
  .١٤٦))إال أُجِرت عليها ،قة تبتغي ا وجه اهللالن تنفق نف

                                                
  ].٢٧: الرمحن[ ١٤٤
  .]٢٧: الرمحن[ ١٤٥
  .متفق عليه ١٤٦
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من أهل  ،فنحن ومجيع علمائنا: "١٤٧"التوحيد"قال اإلمام ابن خزمية يف كتاب  :ومن اإلمجاع -
 أنا نثْبِت هللا ما أثبته لنفسه، نقر :مذهبنا – ومصر ،والشام ،والعراق ،واليمن ،وامة ،احلجاز

من غري أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من املخلوقني،  بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا،
  ".عز ربنا أن يشبه املخلوقني، وجلَّ ربنا عن مقالة املُعطِّلني

  :املخالفون ألهل السنة :املبحث الثالث
  : املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املبتدعة أولوا صفة الوجه بعدة تأويالت

كُلُّ شيٍء {ى ثواب ربك، ويبقَ: أي ؛١٤٨}ويبقَى وجه ربك{، )الثواب( :افقالوا املراد  - ١
ههجإِلَّا و كالإال ثوابه، وهذا قول اجلهمية: ؛ أي١٤٩}ه.  

  :والرد عليهم من وجوه
  .ظاهرها بلفظ الوجه ال الثواب ظ اآلية، فاآليةُخالفة لظاهر لفْأن يف هذا م: أوالً
  .ه الثوابجاملراد بالو إنَّ: ف، فال يعرف أحد منهم قاله خمالفة إلمجاع السلَأن في :ثانيا
ذُو الْجاللِ { :- تعاىل -أنه جاء يف اآلية بيان صفات عظيمة هلذا الوجه؛ فقال  :ثالثًا

  !ذو اجلالل واإلكرام؟: فهل ميكن أن نقول عن الثواب ،١٥٠}والْإِكْرام
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :-رضي اهللا عنه  -وسىجاء يف حديث أيب م: رابعا

فهل  ،١٥١))حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهِه ما انتهى إليه بصره من خلقه((
  !ن الثواب له النور الذي حيرق ما انتهى إليه بصر اهللا من اخللق؟إ: ميكن أن يقال

 -أن رسول اهللا  :-رضي اهللا عنه  -جابر  من حديث ،"صحيح البخاري"جاء يف : خامسا
قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم {: - تعاىل -ملا نزل عليه قول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

ب أْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحت نم أَو كُمقفَو نا مذَابضٍعفقال  ،١٥٢}ع
 فهل يصح ،ولو كان الثواب هو املقصود ،))أعوذ بوجهك: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  !وهل يستعاذُ مبخلوق؟! ستعاذ به؟ي أنْ

                                                
  .٢٥/ ١ ،"التوحيد"كتاب  ١٤٧
  ].٢٧: الرمحن[ ١٤٨
  .]٨٨: القصص[ ١٤٩
  .]٢٧: الرمحن[ ١٥٠
  .رواه مسلم ١٥١
  .]٦٥: األنعام[ ١٥٢
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٢ - اومنهم م ا واملعتزلة ،)الذات( :ن قال بأن املرادوهو قول اجلهمية أيض، ن وافقهم من وم
  .وهو قول األشاعرة ،الرافضة

  :وهجالرد عليهم من وو
  .أن هذا خمالف لظاهر اآلية: أوالً
  .أنه خمالف إلمجاع السلف، فال يعرف أحد منهم أوهلا بالذات: ثانيا
ولو كان ذلك وصفًا  ،}ذُو اجلَاللِ والْإِكْرامِ{: وصف وجهه بقوله - عز وجلَّ  - أن اهللا : ثالثًا

  .جمرورةٌ باإلضافة) ربك(ألن لفظ ؛ )ذي اجلالل واإلكرام: (للذات لقال
 -أن النيب  :أن من املعلوم أن العطف يقتضي املُغايرة واالختالف، ففي حديث ابن عمرو: رابعا

من  ،وبوجهه الكرمي ،أعوذ باهللا العظيم: ((كان إذا دخل املسجد قال -صلى اهللا عليه وسلم 
  .جل وعال -على اهللا رواه أبو داود، وهنا عطف الوجه  ؛))الشيطان الرجيم

  :تنبيه وبيانٌ
إطالق اجلزء ويراد به الكل أسلوب صحيح معروف يف اللغة العربية؛ ولذا متسك به بعض 

 -وهو الوجه  -فأطلق اجلزء  -جلَّ وعال  -إن املراد ا ذات اهللا : فقالوا ،املؤولة لصفة الوجه
: وقالوا -سبحانه  - ذاته : ؛ أي}كبر هجى وقَبيو{: وهو الذات، فقالوا ،واملراد به الكل

}ههجإِلَّا و كالٍء هيواملعىن الذي  -سبحانه  - كل شيء هالك إال ذاته : ؛ أي١٥٣}كُلُّ ش
ص ورد يف الن يف اآليات السابقة؛ ألنَّ - تعاىل  - قالوه صحيح لو أم أثبتوا صفة الوجه هللا 

والنص على الوجه يدل على ثبوت الذات، لكن اخلطأ وهي جزء من الذات،  ،صفة الوجه
ملاذا : وهذا تأويل باطل، ولو قال قائل ،أم جعلوا املراد بالوجه هو الذات :الذي وقعوا فيه

  نذكر الذات مع إثبات صفة الوجه؟ 
 تعاىل - حيث قالوا يف قوله  ؛ن ال يقدرون اهللا حق قدرهحىت ال نقع فيما ذهب إليه م :فاجلواب

-: }كبر هجقَى وبي{: وقوله ،}وههجإِلَّا و كالٍء هيإن اهللا يفىن إال وجهه : وقالوا ،}كُلُّ ش
  .١٥٤تعاىل اهللا عما يقولون علُوا كبريا -

  : ف يف تفسريهااختلف السلَ وقفةٌ مع آية: املبحث الرابع
اختلف  ،١٥٥}الْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّهوللَّه الْمشرِق و{: -  تعاىل -اهللا  وهي قولُ

م لصفة الوجفيها مع إثبا على قولَ ،هالسلفني:  
                                                

  .]٨٨: القصص[ ١٥٣
  ).٢٤٣(ابن عثيمني ص : ؛ لشيخنا"شرح الواسطية: "انظر ١٥٤
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فثم جهة اهللا؛ : ن املراد هنا اجلهة والقبلة، واملعىنأا ليست من آيات الصفات، وأ: القول األول
وشيخ اإلسالم ابن  ،والشافعي ،ل جماهدفثم اجلهة اليت يقبل اهللا صالتكم فيها، وهذا قو: أي
إنَّ: فقال ،ة يف الفتاوى عند كالمه عن العقيدة الواسطيةتيمي اآليات  لة؛ ألنَّاملراد هنا القب

يف سياق بيان القبلة جاءت.  
زمية وابن خ ،وهذا قول الدارمي ،وتدل على صفة الوجه ،أا من آيات الصفات: والقول الثاين

خمتصر : "وأطال يف كتابه ،ا القولذونافَح عن ه ،واختاره ابن القيم ،"وحيدالت: "يف كتاب
واخلالف حمتملٌ ويسري ،١٥٦"لةالصواعق املرس، أن نعرف ون صفة الوجه  واملهمثْبِتا يم مجيعأ

  .تعاىل -هللا 
إىل أي جهة : ه يف اآلية وجه اهللا احلقيقي؛ واملعىنأن املراد بالوج :- واهللا أعلم  - ر هواألظْ

شيٍء، ففي هذه اآلية إثبات  اهللا حميطٌ بكلِّ ألنَّ -سبحانه وتعاىل  -تتوجهون فثم وجه اهللا 
  .تعاىل -صفة الوجه هللا 
  :ة أمورهر؛ لعداألظْ هذا هو القولُ

١ - ة ما يوافنألنه جاء يف السق هذا املعىن؛ فقد جاء يف الصحيحني: أن املصلي إذا قام ييلِّص، 
  . ل وجهه إذا صلىبلة؛ ألن اهللا قق جهة القبوهلذا جاء النهي عن البص ؛فإن اهللا قبل وجهه

  . تعاىل - ه املضاف إىل اهللا الوج :وأن املراد به ،أن هذا هو املناسب لظاهر اآلية - ٢
٣ - ا لباب التأويلأن فيه سلة الذين جيدون مثل هذا القو ،دوؤا للمكًا هلم وإسكاتل مستمس

ة تأويل آيات الصفاتعلى صح، حينما ناظروه يف العقيدة الواسطية ،ةكما فعلوا مع ابن تيمي، 
رمحه  -ه وقبل أن يذكروه لشيخ اإلسالم انقدح يف ذهنِ ،وجدنا عند السلف تأويالً: قائلني له

 ،١٥٧}ما تولُّوا فَثَم وجه اللَّهفَأَين{: - تعاىل - لعلكم تقصدون قول اهللا : فقال ،هذه اآلية - اهللا 
من آيات  وأن هذه اآلية ليست ،مبا يراه -رمحه اهللا  - فرد عليهم  ،نعم نقصد هذه اآلية: قالوا

  .١٥٨الصفات
ويبقَى وجه ربك {: -  تعاىل -قول اهللا  :وهي ،اآلية اليت استدل ا املصنف :املبحث اخلامس
ولو كانت  ،)ذو(بدليل أا جاءت بالرفع  -تعاىل  -صفة لوجه اهللا  ،}كْرامِذُو الْجاللِ والْإِ

                                                                                                                                       
  .]١١٥: البقرة[ ١٥٥

  .)١٨٠/ ٢" (خمتصر الصواعق املرسلة" ١٥٦
  .]١١٥: البقرة[ ١٥٧
  .)٢٤١(ص  ،؛ للشيخ ابن عثيمني"شرح الواسطية: "يم، وانظر؛ البن القَ"خمتصر الصواعق املرسلة" :انظر ١٥٨
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ربك( :؛ ألن كلمة)ذي(باجلر  صفةً للرب جلاءت (و ،مضافًا إليه وقعت)والصفة  ،صفة) ذو
: معناه) اجلالل( ،جاءت مرفوعة؛ ألا وقعت فاعالً) وجه(وكلمة  ،تتبع املوصوف يف اإلعراب

سبحانه  - صاحلة للمكْرم واملُكْرِم، فاهللا ) يكرِم ،أكرم(مصدر من ) اإلكرام( ،العظمة والسلطان
هلم من  مبا أعد ،ن خلقهن يستحق اإلكرام مموإكرامه القيام بطاعته، ومكرِم ل ،مكرم -

  .١٥٩الثواب
  :-  تعاىل - الصورة صفة هللا  :املبحث السادس

من غري  ،كما يليق جبالله وعظمته - تعاىل -ة هللا أهل السنة واجلماعة يثْبِتون صفةَ الصور
تومن غري متثيل وال تكييف، وهي صفةٌ ذاتيةٌ ،ريف وال تعطيلح.  

  :ويدل عليها
 فيأتيهم اجلبار((: احلديث الطويل حديثُ أيب سعيد يف رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة، وفيه - ١

  .١٦٠...))أنت ربنا: ربكم، فيقولونأنا : فيقول ،يف صورته اليت رأوه فيها أول مرة
رأيت : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  :-رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس  - ٢

   .١٦١))ريب يف أحسن صورة
* * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
  .١٦٢}بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء{ :-سبحانه وتعاىل  - وقولُه 

  الشرح
  :صفة اليدين: الصفة الثانية

  :وحتت هذا الصفة عدة مباحث
  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف هذه الصفة :املبحث األول

كما يليق جبالله وعظيم سلطانه، من غري  -تعاىل  - ثبتون صفة اليدين هللا أهل السنة واجلماعة ي
  .فات الذاتية اخلربيةوهي من الص ،ومن غري حتريف وال تعطيل ،تكييف وال متثيل

                                                
  .٢٣٨ص ،؛ البن عثيمني"الواسطية وشرحهاالعقيدة " :انظر ١٥٩
 .متفق عليه ١٦٠
أمحد : ومن املتأخرين ،وصححه البخاري والترمذي ،رواه الترمذي، واحلديث مروي عن جمعٍ من الصحابة ١٦١
  رحم اهللا اجلميع -واأللباين  ،شاكر
  .]٦٤: املائدة[ ١٦٢
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  :واإلمجاع ،والسنة ،صفة اليدين ثابتةٌ بالكتاب: املبحث الثاين
بلْ يداه مبسوطَتان ينفق {: - تعاىل -وهو قول اهللا  ،فما استدلَّ به املصن :فمن الكتاب -

ا أن هللا يدين ف ذه اآلية خصوصا وجيه؛ ألن فيه إثباتواستدالل املصن ،١٦٣}كَيف يشاُء
  .اثنتني

صلى اهللا عليه  -أن النيب  :-رضي اهللا عنه  - حديثُ أيب موسى األشعري  :ومن السنة -
 مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب إن اهللا يبسط يده بالليل؛ ليتوب: ((قال -وسلم 

 - عنه  رضي اهللا - وحديث أيب سعيد  ،١٦٤))حىت تطلع الشمس من مغرا ،مسيء الليل
لبيك وسعديك، : فيقولون ،يا أهل اجلنة: يقول ألهل اجلنة -عز وجلَّ  - اهللا  إنَّ: ((مرفوعا

  .١٦٥))واخلري يف يديك
يسمع ويرى، وأن  - عز وجلَّ  - وأمجعوا على أنه : "رين األشعقال أبو احلس :ومن اإلمجاع -
  .١٦٦"نييدين مبسوطت - تعاىل  -له 

  : ملخالفون ألهل السنةا :املبحث الثالث
: ويقولون ،يؤولُون صفة اليدين ،كاجلهمية واملعتزلة ؛لةاملخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّ

أو القدرة والنعمة، وتقدم أن من أَول صفة من الصفَات فقد  ،أو النعمة ،القدرة: املراد ا
أن املراد  :لة أيضا، وهذا أشهر تأويالمهم معطِّ :عطَّلها عن معناها احلقيقي؛ ولذا نقول

القوة، وامللك، والسلطان، (باليدين النعمة والقدرة، وهناك تأويالت أخرى هلم فيؤولوا بـ
عمة أن أشهر تأويالم الن :ولكن كما تقدم ،)والرزق، واخلزائن، والربكة، والكرامة، والعناية

 ،)األشاعرة احملضة(ومتأخري األشاعرة، ويسمون  ،واملعتزلة ،والقدرة، فهذا قول اجلهمية
  .لواوؤي خبالف متقدمي األشاعرة فهم يثْبِتون صفة اليدين وال

  :والرد عليهم من وجوه
  . أن تفسري اليد بالقدرة والنعمة خمالف لظاهر لفظ اآلية، وال دليل على هذا التأويل - ١
  .عمةا بالقدرة والنهلَوأَ رف أحدف، فال يعأنه خمالف إلمجاع السلَ - ٢

                                                
  .]٦٤: املائدة[ ١٦٣
  .رواه مسلم ١٦٤
  .متفق عليه ١٦٥

  .)٢٢٥(ص ،"ته إىل أهل الثغررسال" :انظر ١٦٦
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لما خلَقْت {: - تعاىل - مثال ذلك قوله  ؛اآليات عمة ممتنع يف بعضِدرة والنتأويلها بالقُ أنَّ - ٣
يدوهذا  ،النعمة نعمتني فقط وتأويلها بالنعمة يلزم أن تكونَ ،اليد جاءت بالتثنية ،١٦٧}بِي

صحتعاىل -ى؛ قال ممتنع؛ ألن نعم اهللا ال ت - :}موا نِعدعإِنْ تا ةَووهصحال ت ا  ،١٦٨}اللَّهوأيض
 -سبحانه  -وال جيوز أن يكون له  ،قدرتان -سبحانه  -تأويلها بالقدرة يستلزم أن يكون له 

كَيف  بلْ يداه مبسوطَتان ينفق{ :وكذلك يف قوله ،فهذا ال يقوله أحد ،قدرتان بإمجاع العلماء
  . تعاىل اهللا عن ذلك علُوا كبريا -يلزم أن يكون له قدرتان  ،١٦٩}يشاُء

ولو كان املراد  ،١٧٠}ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي{ :يقول -عز وجلَّ  -أن اهللا  - ٤
م يكن آلدم ، بل لَق كلهم خلقُوا بقدرة اهللاخللْ م يكن آلدم فضلٌ على غريه؛ ألنَّالقدرة، لَ

يف اآلية  -عز وجلَّ  - واهللا  - تعاىل -فإبليس خلق بقدرة اهللا  ،فضلٌ على إبليس يف هذه اآلية
  .سبحانه وتعاىل - أنه خلق بيديه  :أمره بالسجود آلدم ذاكرا مزية آلدم

 ،أا يد حقيقية اليد اليت أثبتها اهللا لنفسه جاءت يف األدلة مقرونة بأمور كثرية تدل على أنَّ - ٥
 ،والبسط ،فجاءت مقرونةً بالطَّي، والقبضِ ،فجاءت على وجوه ميتنع تأويلها بالقدرة والنعمة

  .واليمني
ئة ايف أكثر من م ،وكالم الصحابة والتابعني ،والسنة ،ورد لفظ اليد يف القرآن: "قال ابن القيم

ل على أا يد حقيقية، من اإلمساك، والطي، موضع ورودا متنوعا، متصرفًا فيه، مقرونا مبا يد
والقبض، والبسط، واملصافحة، واحلثيات، والنضح باليد، واخللق باليدين، واملباشرة ما، 
وكتب التوراة بيده، وغَرس جنة عدن بيده، وختمري طينة آدم بيده، ووقوف العبد بني يديه، 

يوم القيامة عن ميينه،  -هللا عليه وسلم صلى ا -وكون املقسطني عن ميينه، وقيام رسول اهللا 
وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها،  ،))اخترت ميني ريب((: وختيري آدم بني ما يف يديه، فقال

ويداه  - أن رمحته تغلب غضبه، وأنه مسح ظهر آدم بيده، مث قال له : وكتابته بيده على نفسه
 ،وكلتا يديه ميني مباركة، وأن ميينه مألى ،)) ريباخترت ميني((: فقال ،"اختر: "-مقبوضتان 

سحاء الليل والنهار، وبيده األخرى القسط، يرفع وخيفض، وأنه خلق آدم من  ،ال يغيضها نفقة

                                                
  .]٧٥: ص[ ١٦٧
  .]٣٤: إبراهيم[ ١٦٨
  .]٦٤: املائدة[ ١٦٩
  .]٧٥: ص[ ١٧٠
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قبضة قبضها من مجيع األرض، وأنه يطوي السموات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمنى، مث 
  .١٧١"األلواح اليت كتبها ملوسى بيده يطوي األرض باليد األخرى، وأنه خطَّ

ابن القيم على م وردل اليد بالنعمة والقدرة من ون يؤوا ،وه عديدةجلُ إىل عشرين وجهصت.  
  : نيهللا يدين اثنت أهل السنة واجلماعة يثبتون أنَّ :املبحث الرابع

وهذا  -سبحانه  -وعظمته  كما يليق جبالله ،السنة واجلماعة أن هللا يدين اثنتني يعتقد أهلُ
  :على ذلك ويدلُّ -رمحهم اهللا  -بإمجاع السلف 

  .١٧٢}بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء{: - تعاىل - قول اهللا  - ١
كيف جنمع بني معتقد أهل السنة : قيل فإنْ ،١٧٣}لما خلَقْت بِيدي{: - تعاىل - قول اهللا  - ٢

ود اليد بلفظ املُفْرد؛ كقوله ردين اثنتني، وبني ما ورد يف بعض اآليات من وواجلماعة بأن هللا ي
أَولَم {: - تعاىل -كقوله  ؛عورودها بلفظ اجلم ،١٧٤}تبارك الَّذي بِيده الْملْك{: - تعاىل -

  ؟١٧٥}مالكُونَ يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها
  :فاجلواب كما يلي

  :اجلواب عن لفظ املفرد بثالثة أجوبة
م يسق اللفظُ لبيان العدد، وإمنا لبيان اجلنس، ولبيان اجلنس يكفي لفظ املفرد؛ ألن أنه لَ: األول

  .اسم الواحد يدل على اجلنس املراد
 ،}بارك الَّذي بِيده الْملْكت{: -  تعاىل -أن لفظ املفرد يف اآلية جاء مضافًا؛ فقوله : الثاين

يد {: اليد مضاف واهلاء يف حملِّ جر مضاف إليه، وكذلك يف اآليات األخرى؛ كقوله :)بيده(
يهِمدأَي قفَو فلفْ ،١٧٦}اللَّهمضاف إليه،  :إعرابه -وعال  جلَّ -) اهللا(ولفظ  ،ظ اليد مضاف

 -والثابت هللا  ،من يد -تعاىل  -م كل ما ثبت هللا ومعلوم أن املفرد املضاف يفيد العموم، فيع
  .يدان -تعاىل 

                                                
  .)٣٤٨(ص  ،"خمتصر الصواعق املرسلة: "انظر ١٧١
  .]٦٤: املائدة [ ١٧٢
  .]٧٥: ص[ ١٧٣
 .]١: امللك[ ١٧٤
 .]٧١: يس[ ١٧٥
  .]١٠: الفتح[ ١٧٦
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فبين أن كثرة  ،}بلْ يداه مبسوطَتان{: وكثرة جوده ،أن اهللا قال لبيان سعة عطائه: الثالث
يد اللَّه {: العطاء وسعة اجلود وبسط النعمة باليدين كلتيهِما، رادا به على اليهود الذين قالوا

: ووصفوها بأا مغلولة؛ أي ،أفردوها؛ ألن اليد الواحدة أقل من عطاء االثنتني ١٧٧}مغلُولَةٌ
ولو  ،ولو كانت يدا واحدة لَرد عليهم ببيان أن البسط واجلود يف اليد الواحدة ،قليلة العطاء

طاء جبميع ماله قتضي بيان كثرة العيألن املقام  -عز وجلَّ  -كانت أكثر من اثنتني لذكرها اهللا 
كل ما  أنَّ -سبحانه  - نيب؛ لي}بلْ يداه مبسوطَتان{: - تعاىل -فقال  -سبحانه  -من يد 

  .ومها اثنتان ،لديه من يد فهي مبسوطة
  :اجلواب عن لفظ اجلمع بثالثة أجوبة -

  .ن اثنتنيهللا أكثر م أنَّ رادوإمنا للتعظيم، وليس املُ ،ع هنا ليس بيان العددأن املراد باجلم: األول
: -  تعاىل -اهللا  ظ اجلمع يف االثنتني، ويدل على ذلك قولُن لغة العرب استعمال لفْأن م: الثاين

 -رضي اهللا عنهما  -صة عائشة وحفْ واملقصود ،١٧٨}إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما{
 -بان لعائشة وحفصة لْاملقصود قَ ؛ ألنَّ)قلباكما: (قالن يهن أر إىل الذِّواملتباد ،ومها اثنتان

ظ استعمال لفْ وهذا دليلٌ على أنَّ ،)قلوبكما(ومع ذلك جاء بصيغة اجلمع  -رضي اهللا عنهما 
  .لالثنني يف لسان العرب اجلمع يكونُ

ل خفَّة ضيف إىل ضمري اجلمع جيوز مجعه من أجأن املثىن إذا أُ :يف لسان العرب أنَّ: الثالث
ة خفَّ؛ ل)يدينا: (من بدالً ،)أيدينا(فجاز مجعه  ،)نا: (اللفظ، وهنا املثىن أضيف إىل ضمري اجلمع

طقالن .  
ومبا سبق يزولُ اإلشكالُ يف ورود لفظ اليد ما ومفرداجموع.  

  :بالشمال -تعاىل  -ف إحدى يدي اهللا هل توص: املبحث اخلامس
وقبل ذكْرِ القولني  ،نيعلى قولَ -رفع اهللا قدرهم  - اختلف فيها أهل العلم هذه من املسائل اليت 

ل والعطاء، وأن إحدامها ميني يف البذْ -تعاىل  -فقون على أن يدي اهللا من معرفة أم مت بد ال
  :نيميني يف االسم، واختلفوا يف اسم اليد األخرى على قولَ

                                                
  .]٦٤: املائدة[ ١٧٧
  .]٤: التحرمي[ ١٧٨
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والشيخ  ،لىعواختار هذا القولَ الدارمي، وأبو ي ،لشمالأن األخرى توصف با: القول األول
  :واستدلوا ،١٧٩والشيخ عبداهللا الغنيمان ،"التوحيد"بن عبدالوهاب يف آخر كتاب  حممد

السموات يوم  -عز وجلَّ  -يطوي اهللا : ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  -حبديث ابن عمر  - ١
أنا امللك :مىن، مث يقولالقيامة، مث يأخذهن بيده الي، رون؟ مث يطوي أين اجلبارون؟ أين املتكب

  .١٨٠...))األرضني بشماله
: مرفوعا -رضي اهللا عنه  - كحديث أيب هريرة ؛األحاديث الواردة بإثبات اليمني هللا - ٢
ويطوي السماء : ((أيضا مرفوعا -رضي اهللا عنه  - ريرة ، وحديث أيب ه١٨١))ميني اهللا مألى((

تضي أن ؛ وهذا يقْميني بأا ف إحدى اليدينصوبِ من األدلة اليت جاءت وغريها ،١٨٢))بيمينه
  .إحدى اليدين ليست ميينا؛ فتكون مشاالً

ن اهللا أ: وفيه ؛واستدل حبديث أيب الدرداء عند أمحد ،والشمال ،ووصفها أيضا الدارمي باليسار
  )).وال أبايل ،إىل النار(: (- يف يده اليسار: أي - قال لليت يف يساره -عز وجلَّ  -

واختار هذا القول اإلمام ابن  ،وال يسار فيهما ،ال مشال ،أن كلتا يدي اهللا ميني: القول الثاين
واستدلوا ،١٨٣واأللباين ،والبيهقي ،واإلمام أمحد -" التوحيد: "يف كتاب - زمية خ:  
املقسطني عند اهللا  إنَّ: ((مرفوعا -رضي اهللا عنهما  - حبديث عبداهللا بن عمرو بن العاص  - ١

  .١٨٤))وكلتا يديه ميني - وجل  عز -على منابر من نور عن ميني الرمحن 
صلى اهللا عليه وسلم  -وفيه قال النيب  ،رمذيعند الت -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  - ٢
  .))وكلتا يدي ريب ميني مباركة ،اخترت ميني ريب: ((-

هي  ،)الشمال( :وفيه لفظة -رضي اهللا عنه  -  حديث ابن عمر بأنَّ: ة القولِ األوللَّوناقشوا أد
عن ابن عمر، واحلديث عند البخاري من طريق  ،عن سامل ،تفرد ا عمر بن محزة ،لفظةٌ شاذَّةٌ

عن ابن عمر، وليس  ،عن ابن عمر، وعند مسلم من طريق عبيداهللا بن مقسم ،عن نافع ،عبيداهللا

                                                
 ،حممد بن عبدالوهاب: ؛ لإلمام"التوحيد"وكتاب  ،)١٧٦(ص  ،اءيب يعلى الفر؛ أل"إبطال التأويالت: "انظر ١٧٩

  .الد األول ،"شرح الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري"و ،املسألة السادسة
  .احلديث رواه مسلم ١٨٠
  .متفق عليه ١٨١
  .متفق عليه ١٨٢
  .)٣١٣/ ١(؛ أليب يعلى "طبقات احلنابلة"و ،)١٥٩/ ١(؛ البن خزمية "التوحيد"انظر كتاب  ١٨٣
  .رواه مسلم ١٨٤
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 ،)بيده األخرى): (بشماله(وقال بدل  ،احلديثُ رواه أبو داود ، وأيضا)الشمال(عندمها لفظة 
  )).ه مينييدوكلتا ي: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا هو املوافق لقوله 
اليد األخرى ميينا أيضا؛ وعليه  فليس بصريح؛ ألنه ال مينع أن تكونَ ،وأما استدالهلم الثاين

القول األول أدلة  وناقَش أصحاب ،بصريح والثاين ليس ،فاالستدالل األول ليس بصحيح
 ال مينع أنْ ،))كلتا يديه ميني: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -بأن قول النيب  ،أصحاب القول الثاين

  .طاءكة والعرر والبيوهي ميني يف اخلَ ،يف االسم تكون إحدى يديه مشاالً
واهللا أعلم  -  واألظهر- نَّإ: قالأن ي عاىل ت -فات اهللا ص- توقيفية؛ فنقول كما قال النيب - 

 حىت يصح عندنا خرب أن يده األخرى تسمى مشاالً ،))كلتا يديه ميني: ((-صلى اهللا عليه وسلم 
  .١٨٥أو يسارا؛ فنقول ذا الوصف

  : صفة الكَف :املبحث السادس
من غري حتريف  ،عظمتهكما يليق جبالله و -تعاىل  - السنة واجلماعة يثْبِتون صفة الكف هللا  أهلُ

  .وهي صفة ذاتية خربية ،ييف وال متثيلر تكْيومن غَ ،وال تعطيل
ما تصدق أحد بصدقة من : ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة  حديثُ: ويدل على ذلك

 فتربو يف كف ،وإن كانت مترةً ،إال أخذها الرمحن بيمينه - وال يقبل اهللا إال الطيب  -طيبٍ 
  .١٨٦))الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل

  : فة األصابعص :املبحث السابع
من غري  ،كما يليق جبالله وعظمته -  تعاىل -ثبتون صفة األصابع هللا أهل السنة واجلماعة ي

  .وهي صفة ذاتية خربية ،ومن غري تكييف وال متثيل ،حتريف وال تعطيل
  :ويدل على ذلك

إن : ((أنه مسع رسول اهللا يقول :- رضي اهللا عنهما  - اص حديث عبداهللا بن عمرو بن الع - ١
مث قال  ،))يصرفه كيف يشاء ،كقلبٍ واحد ،قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن

، ١٨٧))وبنا إىل طاعتكلُصرف قُ ،وبلُمصرف القُ مالله: ((- صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
من رضي اهللا عنهم  - وأيب ذر  ،وعائشة ،كالنواس بن مسعان ؛الصحابة وهذا احلديث رواه مجع

  .أمجعني
                                                

  ). ٣٧٩(؛ لعلوي السقاف ص "صفات اهللا" :انظر كتاب ١٨٥
  .رواه مسلم ١٨٦
  .رواه مسلم ١٨٧
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رجلٌ من  -صلى اهللا عليه وسلم  - أتى النيب : قال -رضي اهللا عنه  - حديث ابن مسعود - ٢
واجلبال  ،اهللا جيعل السموات على إصبع، واألرضني على إصبع إنَّ ،يا حممد: اليهود فقال

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فضحك النيب : أنا امللك، قال: فيقول ،فيهزهن ،والشجر على إصبع
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض {((: مث قرأ ،تصديقًا ملا يقول الرجل ؛حىت بدت نواجذه

  .١٨٩))١٨٨}جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسموات مطْوِيات بِيمينِه
وفهم العرب، إال أن  ،العلم جيعل األصابع تابعة لليد؛ ألن هذا مقتضى اللغة العربية وبعض أهلِ

األحويفعل كما يفعل السلف ،عن نسبة األصابع إىل اليد اإلنسانُ وط يف املسألة أن يسكت، 
؛وال خيصصها بيد اهللا ،ثبتون األصابع هللاي ة لذلكإذ ال مستند من السن، ثبت صفة وإمنا ن

ال يعلم كيفيتها إال  -سبحانه  - ه الالئق به جثبتها على الوفن ،وهذا أَدق وأَحوط ،بع هللاألصا
  .١٩٠}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{ ؛هو

  : صفة األنامل :املبحث الثامن
تعاىل  - ثبتون صفة األنامل هللا أهل السنة واجلماعة ي - كما يمن غَ ،يق جباللهلر حتريف وال ي

  .وهي صفة ذاتية خربية ،ومن غري تكييف وال متثيل ،تعطيل
قال  :ويف احلديث -حديث اختصام املأل األعلى  -حديث معاذ بن جبل : ويدل على ذلك

حىت  ،بني كتفي -اهللا عز وجلَّ  :أي -فرأيته وضع كفه : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
  .١٩١...))يوجدت برد أنامله يف صدر

يف رده على الرازي يف كتابه  ،ةاإلسالم ابن تيمي ذا احلديث شيخ وأثبت األنامل استدالالً
  .١٩٢"نقض أساس التقديس"

  : وصفة اليد ،وقفة مع آية :املبحث التاسع
ن م ليست وهذه اآلية ،١٩٣}والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ{: - تعاىل -وهي قول اهللا 
  : نيلوجه -  تعاىل - ذ منها صفة اليد هللا فال يؤخ ،آيات الصفات

                                                
  .]٦٧: الزمر[ ١٨٨
  .متفق عليه ١٨٩
  .]١١: الشورى [ ١٩٠
 ،وصححه البخاري ،معٍ من الصحابةوابن خزمية، واحلديث مروي عن ج ،والترمذي ،احلديث رواه أمحد ١٩١
رمذي، وكذلك أمحد شاكروالت.  
  ).٧٢(؛ لعلوي السقاف ص "صفات اهللا" :انظر كتاب ١٩٢
  .]٤٧: الذاريات[ ١٩٣
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فال  - تعاىل -هللا  جتدها مضافةً ،خبالف آيات الصفات -  تعاىل -أا ليست مضافة هللا : األول
 ،)بأيدينا: (م يقل اهللاوهنا لَ ،وهذه قاعدة مهمة -  تعاىل - نثبت صفة حىت تكون مضافة هللا 

  . فلم تضف
قوله : "قال الشنقيطي ،"قَوِي" :وإمنا مصدر آد، يئيد، مبعىن ،هنا ليست من اليد) أيد(أن : الثاين

ليس من آيات الصفات املعروفة ذا  ،}والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ{ :- تعاىل -
واأليد واآلد يف لغة العرب مبعىن . ..، وإمنا األيد القوة"يد"ليس مجع ) بأيد: (االسم؛ ألن قوله
دومنه قوله  :القوة، ورجل أي ،سِ{: - تعاىل - قَوِيوحِ الْقُدبِر اهندأَييناه: أي ؛١٩٤}وبه قو، 

 ،١٩٥"ناها بقوةينوالسماء ب: واملعىن ،فمن ظن أا مجع يد يف هذه اآلية فقد غلط غَلَطًا فاحشا
: أن األيد": اجلمهرة"وابن دريد يف  ،"القاموس احمليط"بادي يف آوزوالفري ،وكذا قال ابن فارس

  .فال مستمسك ا ألهل التحريف ،واأليد القوة ،مصدر آد يئيد
* * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
" عيسى  -تعاىل  - وقولُه ا عنباره قال :-  السالمعليه  -إخال{: أنفِْسي وي نا فم لَمعت 

  .١٩٦}م الْغيوبِأَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت عالَّ
  

  الشرح
  ):بسكون الفاء(صفة النفْس : الصفة الثالثة

فة عدة مباحثوحتت هذه الص:  
   :السنة واجلماعة يف هذه الصفة د أهلِقَمعت :املبحث األول

 ،من غري تكييف وال حتريف ،له وعظمتهأهل السنة واجلماعة يثْبِتون هللا نفسا إثباتا يليق جبال
  .ومن غري متثيل وال تعطيل

   :واإلمجاع على أن هللا نفْسا ،والسنة ،دلَّ الكتاب :املبحث الثاين
تعلَم ما في نفِْسي وال أَعلَم ما في {: عن عيسى -تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب -

فِْسكن{١٩٧، نلَّ به املُصدوقوله تعاىلوهو ما است ،ف: }فِْسينل كتعطَناص١٩٨}و.  
                                                

  .]٨٧: البقرة[ ١٩٤
  ).٧١٠/ ٧" (أضوء البيان: "انظر ١٩٥
  .]١١٦: املائدة [ ١٩٦
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يا ((: قال اهللا تعاىل: عند مسلم، وفيه - رضي اهللا عنه  -حديثُ أيب ذر  :ومن السنة -
رضي اهللا  -ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  ،))ي حرمت الظُّلْم على نفسيإن ،عبادي

ن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه، أنا عند ظ: يقول اهللا تعاىل: ((-عنه 
  )).ذكرته يف نفسي

من غري حتريف وال  -سبحانه  - نفْسا تليق به  -تعاىل  - ف على أن هللا وإمجاع السلَ -
  . ثيل وال تعطيلمتكييف، ومن غري ثَ

ا تقدم ذكره وكذلك م ؟جمعون على هذام على أن السلف ما الدليلُ :قد يقول قائلٌ: فائدة -
  ف يف الرد على من أول بعض الصفات، ما الدليل على إمجاع السلف؟من إمجاع للسلَ

 نكر ذلك إال أهلُم يولَ ،إثبات السلف بأن هللا نفسا وال يعرف من ينكر ذلك أنَّ: اجلواب
ل بعض  - رمحهم اهللا  -على إمجاعهم  هو دليلٌ -  عالبدالصفاتوكذلك يف الرد على من أو، 

ألحد  على إمجاعهم؟ هات يل قوالً أين الدليلُ: ف، فإن قالواخالفتم إمجاع السلَ :نقول هلم
وغريها من  ،والوجه ،املراد باليدين هللا تعاىل أو يقول بأنَّ ،ينقل اإلمجاع ،أو السلف ،الصحابة

  .ا صفات حقيقية ال تؤولالصفات أ
واملعىن  ،خالف ظاهر اآليةكان عندهم معىن آخر ي لو -رمحهم اهللا  -ف السلَ إنَّ: نقول

م ينقَلْ شيء علم أم يأخذون بظاهر فلما لَ ،لنقلَ إلينا عنهم ،ي دلت عليه اآليةذاحلقيقي ال
ألحد  حيث ال يعلم خمالف لذلك، وأنتم أعطونا قوالً ؛فهذا كاإلمجاع ،ولونؤوال ي ،اللفظ

 ،فلن جتد هلم قوالً ،عمة والقدرةوصفة اليدين بالن ،صفة الوجه بالثوابالصحابة والتابعني يؤول 
  .١٩٩وال يؤولون ،بظاهر اللفظ - ورضي عنهم  ،رمحهم اهللا -على أم يأخذون  وهذا يدلُّ

  تعاىل؟ - هي ذات اهللا ) النفْس(هل  :املبحث الثالث
  :نيعلى قولَ -رمحهم اهللا  -ف وهذا مما اختلف فيه السلَ

 ،املُتصفَة بصفاته -سبحانه  -بل هي ذاته  ،س مبعىن الذات، فليست صفةالنفْ أنَّ :قول األولال
اإلسالم ابن تيمي وقال -رمحه اهللا  -ة واختار هذا القولَ شيخ :مهور العلماء، وهو هو قول ج

  .٢٠٠رمحه اهللا -اختيار الشيخ ابن باز 

                                                                                                                                       
  .]١١٦: املائدة[ ١٩٧
  .]٤١: طه[ ١٩٨
  ).٢٥٥(ص  ،؛ البن عثيمني"شرح الواسطية"انظر  ١٩٩
  .١٤١٩يف ربيع الثاين ) ١٠٠(دد الع" جملة الفرقان"انظر  ٢٠٠
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: جاء زيد عينه ونفسه؛ أي :غة العرب، فأنت تقولهذا هو املعروف من ل بأنَّ: وعلَّلُوا ذلك
ونفسه : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن نفس اهللا تعاىل ،ذاته: ذاته، وسقط اجلدار نفسه؛ أي

ا ،٢٠١"سةهي ذاته املقدفْس الشيء: "٢٠٢وقال أيضبن ادره وعينه، كما يقال :ويا : ذاترأيت زيد
فهذه املواضع  ،٢٠٣}لَم ما في نفِْسي وال أَعلَم ما في نفِْسكتع{: نفسه وعينه، وقد قال تعاىل

اهللا نفسه، اليت هي ذاته، املُتصفَة بصفاته، ليس املراد : املراد فيها بلفظ النفْس عند مجهور العلماء
  ".ا ذاتا منفَكَّة عن الصفات، وال املراد ا صفة للذات

 ،وليس املقصود ا الذات اليت هلا الصفات - عز وجلَّ  -صفةٌ هللا  أن النفْس: والقول الثاين
 ،٢٠٥وعبدالغين املقدسي يف عقيدته ،٢٠٤"التوحيد"واختار هذا القولَ ابن خزمية يف كتاب 

حيث أوردها مع الصفات؛ ولذا قولنا يف أول  ؛ف ابن قدامة املقدسي يف هذه العقيدةواملصن
 –وأيضا إثباتا يليق جبالله  ،تمشيا مع مقصود املصنف ،)صفة النفس: (الكالم عن النفس

 -جلَّ وعال  -ثبتون أن هللا نفسا فأصحاب القولني ي ،يف هذه املسألة يسري واخلالف -  سبحانه
 ،كالسمع ؛واخلالف هل النفس هي الذات اليت هلا الصفات، أو أن النفس صفة من الصفات

  : وحتت هذا اخلالف تنبيهان ؟لصفاتوغريها من ا ،واحلياة ،والبصر
كما  ،دة عن الصفاتال يقولون بأا ذات جمر - سبحانه - القائلون بأن النفس هي ذاته : األول

 ،وذا افترقوا عن أهل البدع فتنبه - تعاىل اهللا عن هذا القول علُوا كبريا - البدع  يقوله أهلُ
  .يالًفما قاله أهل البدع هو الذي يعد تأو

 -على الوجه الالئق به  -تعاىل  -القائلون بأن النفس صفةٌ من الصفات يثبتوا هللا : الثاين
فاق االسم ال يستلزم االتفاق يف الكيفية، د اترجفم ،فهي ليست كأنفس املخلوقني -سبحانه 

افليس كما يجت خر :فيقولون ،قال بالنسبة للمخلوق الذي له جسد وله روح تسمى نفس
لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع {: - تعاىل اهللا عن الشبيه والنظري - خرجت روحه :يعين ؛نفسه

ريص٢٠٦}الْب.  

                                                
  ).١٩٦/ ١٤( ،"جمموع الفتاوى"انظر  ٢٠١
 ).٢٩٣ - ٢٩٢/ ٩( "جمموع الفتاوى" ٢٠٢
  ].١١٦: املائدة[ ٢٠٣
  .١١/ ١" التوحيد" ٢٠٤
  .٤٠ص  "عقيدة عبدالغين املقدسي" ٢٠٥
  ].١١: الشورى[ ٢٠٦
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  : املخالفون ألهل السنة :املبحث الرابع
: ويقولون ،يؤولون -  وغريهم ،واملعتزلة ،كاجلهمية ؛املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطلة

  .دة عن الصفاتبالنفس هي الذات ارإن املراد 
  :والرد عليهم من وجوه أشهرها

  .رمحهم اهللا -أن تأويلهم خمالف لطريقة السلف  - ١
٢ - م ا - جردةٌ عن الصفاتأنه ال يوجد ذاتا كبريلُوفتعاىل اهللا عما يقولون ع.  
 - مجردةٌ عن الصفات  أن الذات اردة عن الصفات ذات ناقصة، فال يوجد ذات كاملةٌ - ٣

  .هشأن فتعاىل اهللا جلَّ
وحتريفها إىل معان غري  ،أن هذا التأويل يقتضي تعطيلَ نصوص الصفات عن معناها احلقيقي - ٤

  .فهو خمالف لظاهر النصوص، وال دليل على هذا التأويل ،مرادة
* * * * * * 

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم { :- تعاىل  -، وقوله ٢٠٧}ربك وجاَء{ :-سبحانه  -وقوله 

٢٠٨}اللَّه.  
  الشرح

  :ايء واإلتيان: الصفة الرابعة واخلامسة
  :وحتت هاتين الصفَتين عدة مباحث

  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف هاتين الصفتني: املبحث األول
 –وأنه جييء ويأيت بنفسه  -تعاىل  -يت ايء واإلتيان هللا ون صفَأهل السنة واجلماعة يثبت

ة فات الفعليومها من الص ،ومن غري حتريف وال تعطيل ،من غري تكييف وال متثيل - سبحانه
إذا  -تعاىل  -صف ا اهللا أن الصفات الفعلية هي اليت يت :م يف قواعد الصفاتداخلربية، وتقَ

  .يف وقت دون وقت - سبحانه  -صف ا وام، بل يتلدوليس على ا ،شاء
  :واإلمجاع ،والسنة ،صفتا ايء واإلتيان ثابتتان بالكتاب: املبحث الثاين

وجاَء ربك والْملَك صفا { :-تعاىل  -قوله  ؛فبه املصن ما استدلَّ: فمن الكتاب -
  .٢٠٩}صفا

                                                
  ].٢٢: الفجر[ ٢٠٧
  .]٢١٠:البقرة[ ٢٠٨
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نَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْمالئكَةُ وقُضي هلْ ينظُرو{: -تعاىل  - وقوله 
ر٢١٠}الْأَم.   

وإن : ((-تعاىل  -قال اهللا : مرفوعا -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  :ومن السنة -
اتقره هرولة ،ب إيلَّ ذراعشي أتيتما، وإن أتاين يإليه باع تبوإذا (( :، ويف رواية ملسلم٢١١))تقَر

  .))أتيته بأسرع ؛جئته :-ويف رواية  -تلقاين بباعٍ، جئته 
  :وإمجاع السلف على ذلك -

يجِيء يوم القيامة وامللك صفا  -وجل  عز - عوا على أنه وأجم" :قال أبو حسن األشعري
  .٢١٢"صفا

  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث
يؤولُون ايء  ،واألشاعرة ،واملعتزِلة ،كاجلَهمية ؛هل السنة واجلماعة من املعطِّلةاملخالفون أل
فال يثبتون ايء  ،"جاء أمر ربك، وأتى أمر ربك": فيقَدرون حمذوفًا، ويقولون ،واإلتيان هللا

أَو {ربك، ويف قوله  أمر :أي ؛}وجاَء ربك{: -تعاىل  -واإلتيان هللا بنفسه، ويقولون يف قوله 
كبي رأْتي{ه  :أي ؛لربك، مستدلِّني بقَو رتعاىل  -أم- :}جِلُوهعتسفَال ت اللَّه رى أَم٢١٣}أَت، 

  . ف للنص عن ظاهرِهوصر ،وهذا تأويلٌ باطلٌ
  :والرد عليهم

  . رمحهم اهللا - هذا التأويل خمالف لطريقة السلَف  أنَّ - ١
  .كم هذا خمالف لظاهر النصوص، وال دليل على هذا التأويلويلَأن تأ - ٢
أَتى {: -تعاىل  -واستداللكم بقوله  ،"وأتى أمر اهللا ،جاء أمر اهللا": أنَّ قولكم بأن املراد - ٣

جِلُوهعتسفَال ت اللَّه را بأنَّ اهللا  ؛هو استدالل عليكم ال لكم ،٢١٤}أَموجل  -ألنَّ فيه بيان عز- 
تعاىل  -أنَّ اهللا  :كما ذكَره هنا، بل أصرح من ذلك ،لو أراد هذا املعىن لذَكَره يف بقية اآليات

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ {: - تعاىل  -فقال  ؛يف آية واحدة بين صفة اإلتيان لنفسه، واإلتيان لغريه -

                                                                                                                                       
 .]٢٢: الفجر[ ٢٠٩
  .]٢١٠: البقرة[ ٢١٠
  .ليهمتفق ع ٢١١

  ).٢٢٧(من  "رسالته ألهل الثغر" :انظر ٢١٢
  .]١: النحل[ ٢١٣
  .]١: النحل[ ٢١٤
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ي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوالئالْم مهيأْتتكبر اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يوهذا  ،٢١٥}أْت
تقْسيم يبعد معه  -  وإتيان بعض آياته -سبحانه  -وإتيانه  ،التقْسيم والبيان إلتيان املالئكة

ا مينع فليس هناك م ،ذَكَره يف هذه اآليةلَ ،كما تزعمون -سبحانه  -ألنه لو أراد أمره  ؛التقدير
 .ذكْره
  :تنبيه

رين املُتأثِّرين مبذْهب األشاعرة يف إثبات بعضِ الصفات، ينقلون إمجاعا وكالما عنِ سبعض املفَ
عن صفَيت ايء واإلتيان،  -تعاىل  - تنزيه اهللا  :السلَف ال يصح، فمما نقلوه ونسبوه للسلَف
 ،مال نتكلَّ :جميئًا حقيقيا، بل يقولون - تعاىل  -هللا  وأنَّ السلَف كانوا يسكتون وال يعتقدون أنَّ

بل  ،وال نبحث يف داللتها، وهذا القول نسبته للسلَف غري صحيحة ،وال ندري ما معناها
 -ه كما يليق جبالله وعظمت -تعاىل  - يت ايء واإلتيان هللا يثبتون صفَ -رمحهم اهللا  -ف السلَ

كما يثبتوا من غري تكييف وال  -سبحانه  - جميئه وإتيانه  ةوال يبحثون عن كيفي -سبحانه 
  .٢١٦ومن غري تعطيل وال متثيل ،حتريف
  :فائدة
وحار يف أمرِه  ،اضطرب وتناقَض - تعاىل  - ن سلك طريق التأويل يف صفات اهللا م كلُّ

شاة اخلالق ليفروا بزعمهم من م ؛فهم أنكروا وعطَّلُوا كثريا من الصفات ؛ومعتقده ذلك
 ،واحملبة ،والرضاء ،واإلتيان ،وايء ،والوجه ،كاليدين ؛كثرية صفاتباملخلوق، فعطَّلُوا 

وبزعمهم أم لو أثبتوا هذه  ،يشبهوا اخلالق باملخلوق لئالَّ ؛وغريها من الصفات الذاتية والفعلية
  .الصفات وقعوا يف احملذور الذي منه يفرون

 ،فقد كفَروا ،غري موجود :أو غري موجود؟ فإن قالوا ،هل اهللا موجود: قولونماذا ت: ويقال هلم
م للخالق فأثبت ،فاملخلوق أيضا موجود ،ونوقعتم بالذي منه تفر: يقال هلم ،موجود: وإن قالوا

ولكن ليس كوجود  -تعاىل  -حنن نثبت وجود اهللا : واملخلوق صفة الوجود، فإن قالوا
: له وجود يليق جبالله، فيقال هلم - عز وجل  -ابل للعدم والنقْص، واهللا الذي هو ق ،املخلوق

نثبتها له كما يليق  :الثابتة يف كتابه وسنة رسوله -تعاىل  -وحنن كذلك نقول يف صفات اهللا 
ومن غري  ،٢١٧}لَيس كَمثْله شيٌء{ :فهو القائل ،من غري متثيلٍ وتشبيه باملخلوق ،جبالله وعظمته

                                                
 .]١٥٨: األنعام[ ٢١٥

  .)١٢٩ - ١٢٨(للشيخ عبدالرمحن احملمود ص  ؛"شرح اللمعة" :انظر ٢١٦
  .]١١: الشورى[ ٢١٧
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ثبتها ن ،ويف مجيع الصفات ،وال تعطيل، فهذا اعتقادنا يف صفة الوجود ،وال حتريف ،يفتكي
  .سبحانه -كما يليق به 

* * * * * * * *  
  :- رمحه اهللا  - قال املُصنف  -

  .٢١٨}رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه{ :- تعاىل  - وقولُه 
  الشرح

  :صفة الرضا:الصفة السادسة
  :لصفة عدة مباحثوحتت هذه ا

   :معتقد أهل السنة واجلماعة يف صفة الرضا: املبحث األول
 ،من غري تكييف وال تعطيل -سبحانه وتعاىل  -أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الرضا هللا 

  .ومن غري متثيل وال حتريف
وهي من الصة اخلَفات الفعليبا مىت شاء -عز وجل  -فاهللا  ؛ةري فصصفة ذاتية ،يت تفليس، 

 - تعاىل  -صف بِها اهللا يت ،بل هي صفة فعلية -سبحانه  -ال تنفصل عنه  ،مالزمة للذات :أي
وبيان الفرق بينهما  ،وفعلية ،ذاتية :تقسيم الصفات إىل :مىت شاء، وتقَدم يف قواعد الصفات

  .باألمثلة
  :واإلمجاع ،والسنة ،صفة الرضا دلَّ عليها الكتاب: املبحث الثاين

  .٢١٩}رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه{ :- تعاىل  - ما استدل به املصنف، قوله  :فمن الكتاب -
اللهم إني أعوذ ((: عند مسلم مرفوعا -رضي اهللا عنها  -حديث عائشة : ومن السنة -

  .))برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك
  .ورضي عنهم ،رمحهم اهللا -  يعلم فيهم خمالف حيث ال :وإمجاع السلف على ذلك -

يف مجيع الصفات اليت نزل  -يثبتون  :أي - وكذلك يقولون : "قال أبو إمساعيل الصابوين
والرضا، ... السمع، والبصر، والعني :من ؛بذكْرها القرآن، ووردت ا األخبار الصحاح

  .٢٢٠"والسخط
  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

                                                
  ].١١٩: املائدة[ ٢١٨
  .]١١٩: املائدة[ ٢١٩

  .)٥(ص  "عقيدة السلف أصحاب احلديث" :انظر ٢٢٠
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 - وغريهم ،واألشاعرة ،واملعتزلة ،ةكاجلهمي ؛ملخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّلةا
  .تعاىل -أثام اهللا  :أي :-رضي اهللا عنهم  -فيقولون  ،يؤولون صفة الرضا بإرادة الثواب

  :والرد عليهم
  .هذا خمالف لطريقة السلف أنَّ - ١
  .وال دليل على هذا التأويل ،نصوصأن هذا التأويل خمالف لظاهر ال - ٢
  .أن إرادة الثواب ثَمرة من مثرات الرضا، وليس هو الرضا، ففَرق بني الصفة ومثراا - ٣

   :تعاىل -من األعمال اليت ينال ا املسلم رضا اهللا : املبحث الرابع
منوا وعملُوا الصالحات إِنَّ الَّذين آ{ :-تعاىل  -لقوله  ؛والعمل الصاحل ،اإلميان باهللا - ١

 ةرِيالْب ريخ مه كا  *أُولَئيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج
هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا رد٢٢١}أَب.  

ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم {: -تعاىل  -لقوله  -جل وعال  -املال طلبا لرضا اهللا  نفَقة - ٢
  .٢٢٢}ضعفَينِابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها 

 عظَم اجلزاء مع عظَم البالء، وإنَّ إنَّ((: -رضي اهللا عنه  -ديث أنس حل ؛الرضا بالبالء - ٣
  .٢٢٣))اهللا إذا أحب قوما ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخطَ فله السخط

اهللا  إنَّ((: مرفوعا -رضي اهللا عنه  -حلديث أنس  ؛حمد اهللا على األكْل والشرب - ٤
٢٢٤))كلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليهااأل ى عن العبد أن يأكلَلريض.  

مرضاة  ،مالسواك مطْهرة للفَ((: مرفوعا -رضي اهللا عنها  -حلديث عائشة  ؛السواك - ٥
للر٢٢٥))ب.  

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف -
  .٢٢٦}يحبهم ويحبونه{ :-تعاىل  -وقولُه "

                                                
  .]٨: البينة[ ٢٢١
  .]٢٦٥: البقرة[ ٢٢٢
٢٢٣ ه األلباين ،وابن ماجه ،رمذيرواه التحوصح.  
  .رواه مسلم ٢٢٤
  .ووصله أمحد ،رواه البخاري تعليقًا ٢٢٥
  ].٥٤:ةاملائد[ ٢٢٦
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  الشرح
  :صفة احملبة :الصفة السابعة

  :وحتت هذه الصفة عدة مباحث
  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف صفة احملبة: املبحث األول

من غري تكييف  ،كما يليق جبالله وعظمته -تعاىل  - أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة احملبة هللا 
  .وهي من الصفات الفعلية اخلبرية ،ومن غري تمثيل وال حتريف ،وال تعطيل

  :صفة احملبة دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين
  .}يحبهم ويحبونه{ :- تعاىل  - قوله  ؛ما استدل به املصنف: فمن الكتاب -
ألعطني الراية غدا رجالً ((: مرفوعا -رضي اهللا عنه  - حديث سهل بن سعد : من السنة -

صلى اهللا  - أنه  :، ويف احلديث٢٢٧))وحيبه اهللا ورسوله ،رسولهيفتح اهللا على يديه، حيب اهللا و
  .أعطاها عليا -عليه وسلم 

  :وإمجاع السلف على ذلك -
إن الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني أثبتت حمبة اهللا لعباده املؤمنني ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .٢٢٨"وحمبتهم له
  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

ألنَّ احملبة ال تكون إالَّ بني : وقالوا ،املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّلة أنكَروا صفة احملبة
هذا هو  ،فهي تكون بني املخلوقات فقط ،اثنني متجانسين، فال تكون بني الرب واملخلوق أبدا

حلُوا نصوص إثبات صفة احملبة بإرادة الثواب، فمهم، وأَوة اهللا للمؤمنني إثابتهمزعموهذا  ؛ب
  .قول األشاعرة وغريهم من أهل التحريف

  :والرد عليهم
  .رحمهم اهللا -أن هذا خمالف لطريقة السلَف  - ١
  .أن هذا التأويل خمالف لظاهر القرآن، وال دليل على هذا التأويل - ٢
  .فرق بني الصفة ومثراف ،أن إرادة الثواب مثرة من مثرات احملبة، وليست هي احملبة - ٣

                                                
  .متفق عليه ٢٢٧

  ).٣٥٤/  ٢( "جمموع الفتاوى" :انظر ٢٢٨
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هي  - فال تكون إال بني املخلوقات  ،بني املتجانسين إنَّ احملبة ال تكون إالَّ :أن قولكم - ٤
  .دعوى ال دليل عليها

  :ة هي اخلُلَّةأقوى أنواع احملب: املبحث الرابع
قد أهل السنة الكتاب والسنة واإلمجاع، فمعت: بـ -تعاىل  -ة ثابتة هللا وصفة اخللَّة صفَ

وال حتريف، وهي  ،وبال تعطيل ،وال متثيل ،بال تكييف -تعاىل  - واجلماعة إثبات صفة اخلُلَّة هللا 
صفة فعلية، ويدل عليهاة خربي:  

  .٢٢٩}واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليالً{ :-تعاىل  - قوله  :من الكتاب
ولقد اتخذ ((: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -يب الن أنَّ ":صحيح مسلم"ما جاء يف  :ومن السنة

  .صلى اهللا عليه وسلم - نفسه  :يعين ؛))اهللا صاحبكم خليالً
  :وإمجاع السلف على إثبات هذه الصفة

  :وحتت هذه الصفة عدة فوائد
فال جيوز أن نثبت ألحد من البشر أنه خليل هللا  ،صفة توقيفية - تعاىل  - صفة اخللَّة هللا : األوىل

عليهما  - وحممد  ،إبراهيم :إال بدليل، ولَم يدل الدليل إال على نبيين ،ولو كان نبيا -اىل تع -
فهي تكون لكثريٍ  ؛فال نثبتها إال هلما، وتقَدم الدليل على ذلك، خبالف احملبة -الصالة والسالم 

  .وهلا أسباب سيأيت بيانُ بعضها ،من الناس
 ،ألنها ختالل شغاف القلب ؛وسميت بذلك ،بة وكماهلا وأعلى أنواعهااخللَّة هي اية احمل: الثانية

وتصل إىل السويداء، ولذا هي عند املخلوق ال يتسع القلب ألكثر من خليل واحد، خبالف 
 -خبلَّة اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -احملبة فهي تسع لكثري من الناس، وهلذا امتأل قلْب النيب 

لو ((: -صلى اهللا عليه وسلم  - نا فقد قال نبي ،م يتِسع ألحد حىت أحب الناس إليهفل - تعاىل 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما حبه  ،))التخذْت أبا بكر خليالً ،كنت متخذًا من أميت خليالً

بن  وعمرو ،وابنه أسامة ،وزيد بن حارثة ،وابنته عائشة ،أبو بكر :منهم ؛من الناس فكان لكثريٍ
  . وغريهم - رضي اهللا عنهم  -العاص 

خاذ اهللا إبراهيم ات ركَفأن ؛اجلعد بن درهم :أول من أنكر املخالة هو رأس املعطِّلة اجلهمية: الثالثة
فقتله خالد بن عبداهللا  -عليه السالم  -وأنكر تكليم اهللا لموسى  ،خليالً -عليه السالم  -

ضحوا  ،أيها الناس": فقال ،م األضحى، وخطب الناسحيث خرج به موثقًا يف يو ؛القسري

                                                
  .]١٢٥: النساء[ ٢٢٩
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ومل  ،م أنَّ اهللا لَم يتخذ إبراهيم خليالًألنه زع ؛فإني مضح باجلَعد بن درهم ،تقبل اهللا ضحاياكم
  :يف نونيته -رمحه اهللا  - مث نزل فذحبه، ويف هذا يقول ابن القيم  ،يكلِّم موسى تكليما

حلِ ذَا ضأَجلوالْـ ى بِج دالخ دـ= عانبحِ الْقُرائذَب موي رِيسق  
 يلَهلخ سلَي يماهرانِي= إِذْ قَالَ إِبالد يمى كَلوسالَ مكَالَّ و  

كَشةَ ريحالض  ةنبِ ساحكُلُّ ص =انبي قُرأَخ نم كرد لَّهل  
ذ منه صفة الود هللا يؤخ ،"الودود"اهللا  اسم :٢٣٠}هو الْغفُور الْودودو{ :-تعاىل  - قوله : الرابعة

 وال تعطيل، والود ،ومن غري متثيل ،وال تكييف ،من غري حتريف -تعاىل  - نثبتها هللا  - تعاىل  -
  .احملبة، واخلُلَّة، والود: خالص احملبة، فصارت الصفةُ حتت هذا الباب ثالثة :هو

  :تعاىل -األسباب اجلالبة حملبة اهللا : امساملبحث اخل
  :للعبد، أذْكُرها بإجيازٍ -تعاىل  -عشرة أسباب جتلب حمبة اهللا  -رمحه اهللا  - ذَكَر ابن القَيم 

  .قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ملعانيه وما أُريد به - ١
  .التقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض - ٢
  .واحلال ،والقلب، والعمل ،باللسان ؛كلِّ حال دوام ذكْره على - ٣
٤ - ه على حمابك عند غلبات اهلوىإيثار حماب.  
  . وتقلّبه يف رياض هذه املعرفة ،عة القلب ألمسائه وصفاته ومشاهدا ومعرفتهامطالَ - ٥
٦ - ه وإحسانه وآالئه ونعمه الظاهرة والباطنةمشاهدة بر.  
  ."وهو أعجبها" :قال ابن القيم - تعاىل  -يدي اهللا  انكسار القلب بكُلِّيته بني - ٧
ب بأدب والتأد ،اخللوة به وقت الرتول اإلهلي ملناجاته، وتالوة كالمه، والوقوف بالقلب - ٨

  . مث ختم ذلك باالستغفار والتوبة ،العبودية بني يديه
  . تنتقى أطايب الثمر كما ؛جمالَسة املُحبني الصادقني، والتقاط أطايب ثَمرات كالمهم - ٩

  . ٢٣١وجل عز -وبين اهللا  ،مباعدة كل سبب حيول بني القلْب -  ١٠
ضاف إليها أسباب أخرى حيب اهللا املتا ياوأيض نيمنها ؛صف:  

١ - ي النيب اتونَ { :-تعاىل  - قال اهللا  :-صلى اهللا عليه وسلم  -باع هدبحت متقُلْ إِنْ كُن
  .٢٣٢}اتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُماللَّه فَ

                                                
 .]١٤: الربوج[ ٢٣٠

  ."مدارج السالكني" :انظر ٢٣١
  .]٣١: آل عمران[ ٢٣٢
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صلى اهللا عليه  - وقال النيب  ،٢٣٣}إِنَّ اللَّه يحب الْمتقني{: -تعاىل  - قال اهللا  :وىالتقْ - ٢
  .٢٣٤))يقحب العبد الغين اخلفي التإنَّ اهللا ي((: -وسلم 

  .واجتناب نواهيه ،بامتثال أوامره ،عذاب اهللا وقايةبينك وبني  أن جتعلَ :والتقْوى هي
  .٢٣٥}واللَّه يحب الصابِرِين{ :-تعاىل  -قال  :الصرب - ٣
  .٢٣٦}إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني{ :-تعاىل  -قال  :اإلحسان - ٤
  .٢٣٧}إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني{ :- تعاىل  - قال  :العدل والقسط - ٥
وال بد أن تكون  ،٢٣٨}إِنَّ اللَّه يحب التوابِني{: -تعاىل  -قال اهللا  :اإلكْثار من التوبة - ٦

  .صادقة التوبةُ
  .٢٣٩}ويحب الْمتطَهرِين{: - تعاىل  -قال اهللا  :الطهارة - ٧

 ،املُتنزهني عنِ اآلثام :أي ؛}ويحب املُتطَهرِين{": قال الشيخ السعدي عند تفسريِه هلذه اآلية
ويشمل  ،طلقًاففيه مشروعية الطهارة م ،وهذا يشمل التطهر احلسي من األجناس واألحداث

  ".التطهر املعنوي عن األخالق الرذيلة، والصفات القبيحة، واألفعال اخلسيسة
ا غسلت ثوبك من النجاسة، حتس إذ :}ويحب املُتطَهرِين{: "وقال تلميذُه شيخنا ابن عثيمني

ألنك تطهرت، وإذا  ؛ألنَّ اهللا حيب املتطهرين، إذا توضأت حتس بأن اهللا أحبك ؛بأن اهللا أحبك
وواهللا إننا لغافلون عن هذه املعاين، أكثر  ،ألنَّ اهللا حيب املتطهرين ؛اغتسلت حتس أن اهللا أحبك

خوفًا من أن  ؛ألا شرط لصحة الصالة ؛اثما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من األحد
ا  تفسدة اهللا لنا، ولو كنبة وسبب حملببأن هذا قر ا أن نشعرا كثريصالتنا، لكن يغيب عن

حلصلنا خرياً  ،نستحضر عندما يغسل اإلنسان نقطة بول أصابت ثوبه أنَّ ذلك جيلب حمبة اهللا له
ا، لكن٢٤٠"نا يف غفْلةكثري.  

                                                
  .]٤: التوبة[ ٢٣٣
  .رواه مسلم ٢٣٤
  .]١٤٦: آل عمران[ ٢٣٥
  .]١٩٥: البقرة[ ٢٣٦
  .]٩: احلجرات[ ٢٣٧
  ].٢٢٢ :البقرة[ ٢٣٨
  .]٢٢٢: البقرة[ ٢٣٩

  .)٢٠٢(ص  "شرح العقيدة الواسطية" :انظر ٢٤٠
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  .٢٤١}إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلني{: -تعاىل  - قال اهللا  :توكُّل على اهللال - ٨
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا { :-تعاىل  - قال اهللا  :القتال يف سبيل اهللا - ٩

وصصرانٌ مينب مه{: خالص؛ لقولهاإل: وجيتمع مع القتال خصلتان ،٢٤٢}كَأَنهبِيلي سف{ ،
فال ختتلف األبدان وال  ،واملصاففة وإحكامها بالتعاون كالبنيان املرصوص، حسا ومعنى

  . نوإمنا أُلْفَةٌ وتعاو ،القلوب
 -لقول اهللا  -ها يف كالم ابن القيم دم ذكرقَوت :التقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض -١٠

وال يزال عبدي يتقرب : ((القدسي -رضي اهللا عنه  -ديث أيب هريرة كما يف ح -عز وجل 
  .٢٤٣))إىلَّ بالنوافل حىت أحبه

١١- وتقَ :ة أمساء اهللا وصفاتهحمبدم ها يف كالم ابن القَذكررضي اهللا - حلديث عائشة ؛مي 
يقرأ ألصحابه فكان  ،على سرية بعث رجالً - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  أنَّ :- عنها

صلى  -فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهللا  ،٢٤٤}قُلْ هو اللَّه أَحد{: يف صالم فيختم بـ
ألا صفةُ الرمحن، فأنا أحب : فقال ،))سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟: ((فقال - اهللا عليه وسلم 

  .٢٤٥))حيبه - تعاىل -اهللا  أخربوه أنَّ(( : - صلى اهللا عليه وسلم  -فقال  ،أن أقرأ ا
يف قصة الرجل الذي زار أخا له يف  -رضي اهللا عنه  -حلديث أيب هريرة  :احلب يف اهللا -١٢
هل لك : أي -  ؟اترهل لك عليه من نعمة : "فأرصد اهللا على مدرجته ملكًا فقال ،اهللا

ي رسولُ اهللا فإن: "قال ،"عز وجل - ي أحببته يف اهللا غري أن ،ال: "قال - ؟ مصلحة يف زيارتك
  .٢٤٦"إليك، بأن اهللا قد أحبك كما أحببته

املؤمن القوي خري وأحب : ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  -حلديث أيب هريرة  :قوة اإلميان -١٣
  .٢٤٧))ويف كلٍّ خري ،إىل اهللا من املؤمن الضعيف

                                                
  .]١٥٩: آل عمران[ ٢٤١
  .]٤: الصف[ ٢٤٢
  .رواه البخاري ٢٤٣
  .]١: اإلخالص[ ٢٤٤
  .متفق عليه ٢٤٥
  .رواه مسلم ٢٤٦
  .مرواه مسل ٢٤٧
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حب ي اهللا إنَّ: ((مرفوعا - رضي اهللا عنه  -حلديث سعد بن أيب وقاص  :غىن النفس -١٤
غىن النفس،  :، واملقصود بالغىن هنا ليس كثرة املال، وإمنا املقصود٢٤٨))العبد التقي الغين اخلفي

وال يلح يف الطلب  ،ورزقه، يرضى مبا قسم اهللا له - جل وعال  -وهو القانع مبا أعطاه اهللا 
بةُ احلديث الذي رواه فكأنه غين أبدا، ويشهد هلذا املعىن مناس ،وإمنا اقتنع مبا عنده ،واالزدياد

كان سعد بن أيب وقاص يف إبله، فجاءه عامر، فلما رآه سعد : بن سعد قال  مسلم؛ فعن عامر
أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس : أعوذ باهللا من شر هذا الراكب، فرتل فقال له: قال

صلى اهللا  -مسعت رسول اهللا  ،اسكت: فقال ،فضرب سعد يف صدره !يتنازعون امللك بينهم؟
  .٢٤٩))إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي: ((يقول -عليه وسلم 

  .للحديث السابق :اخلفاء يف العمل والطاعة -١٥
ال : ((يف األنصار -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  ؛حلديث الرباء :حب األنصار -١٦

هم  ،حيبهم إال مؤمنبأَح نهم إال منافق، مضغبوال ي٢٥٠))ن أبغضهم أبغضه اهللاأحبه اهللا، وم.  
دخل رهطٌٌ من اليهود على رسول : "قالت - رضي اهللا عنها  - حلديث عائشة  :الرفق -١٧
: -رضي اهللا عنها  -السام عليكم، قالت عائشة : فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

يا  مهالً: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -عليكم السام واللعنة، فقال رسول اهللا : فقلت ،ففهمتها
قالوا؟ قال  م تسمع مالَأَ ،يا رسول اهللا: فقلت ،))اهللا حيب الرفق يف األمر كله إنَّ ،عائشة

هو لين اجلانب يف : ؛ والرفق٢٥١))وعليكم: قد قلت: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .القول والفعل

  :ومنها ؛ املتصفني ااجتناب األعمال اليت ال حيب اهللا -١٨
ومن يكْفُر بِالْإِميان فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من { :- تعاىل -قال  ؛اجتناب الردة

رِيناسا { :-تعاىل  - لقوله  ؛، واجتناب اخليانة٢٥٢}الْخانوكَانَ خ نم بحال ي إِنَّ اللَّه
 - ر والفخر؛ لقوله وكذلك االختيال والكب ،٢٥٤}إِنَّ اللَّه ال يحب الْخائنِني{ :وقوله ،٢٥٣}أَثيما

                                                
  .رواه مسلم ٢٤٨
  .رواه مسلم ٢٤٩
  .رواه مسلم ٢٥٠
  .متفق عليه ٢٥١
  .]٥: املائدة[ ٢٥٢
  .]١٠٧: النساء[ ٢٥٣
 .]٥٨: األنفال[ ٢٥٤
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 ،٢٥٦}إِنه ال يحب الْمستكْبِرِين{، ٢٥٥}إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ{ :- تعاىل 
ها من األعمال اليت جاء وغري ،٢٥٧}واللَّه ال يحب الْمفِْسدين{ :- تعاىل  -واإلفساد؛ لقوله 

تعاىل  -وكذلك املسرفني؛ قال  ،٢٥٨}واللَّه ال يحب الظَّالمني{ :- تعاىل  -كقوله  ؛النص ا
-: }نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال ت٢٥٩}و، واألعمال اجلالبة لمحكثرية -تعاىل  -ة اهللا ب، 

  .رمحه اهللا تعاىل -رها ابن القيم جع لألسباب اليت ذكملة تروباجلُ
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
اتبعوا ما {: -تعاىل  -وقولُه  ،٢٦٠}غَضب اللَّه علَيهِم{: يف الكفَّارِ - تعاىل  -وقولُه "

طَ اللَّهخ{: -تعاىل  - وقولُه  ،٢٦١}أَسماثَهبِعان اللَّه ٢٦٢}كَرِه.  
  الشرح

  :ب والسخط والكراهيةصفة الغض: الثامنة والتاسعة والعاشرة الصفة
  :وحتت هذه الصفات عدة مباحث

  :د أهل السنة واجلماعة يف هذه الصفاتقَمعت: املبحث األول
 ،ن يستحقهامل -تعاىل  -أهل السنة واجلماعة يثْبِتون صفة الغضب والسخط والكراهية من اهللا 

ومن غري حتريف وال تعطيل، وهي من  ،من غري تكييف وال متثيل ،إثباتا يليق جبالله وعظمته
  .غضب وسخط وكره -سبحانه  - فمىت شاء  ،الصفات الفعلية
  :هذه الصفات ثابتةٌ بالكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين

  :بصفة الغض: أولًا
  .٢٦٣}لَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِميا أَيها الَّذين آمنوا ال تتو{: - تعاىل  - قوله  :من الكتاب -

                                                
  .]١٨: لقمان[ ٢٥٥
  ]٢٣: النحل[ ٢٥٦
 .]٦٤: املائدة[ ٢٥٧
 ].٥٧: آل عمران[ ٢٥٨
  .]١٤١: األنعام[ ٢٥٩
  ].١٣: املمتحنة[ ،]١٤: اادلة[ ٢٦٠
  ].٢٨: حممد[ ٢٦١

  ].٤٦: التوبة[ ٢٦٢
 .]١٣: متحنةامل[ ٢٦٣
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: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  أنَّ :-رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :من السنة -
  .٢٦٤))رمحيت تغلب غضيب إنَّ: ب يف كتاب فهو عنده فوق العرشق، كتق اهللا اخللْملا خلَ((
- على إثبات صفة ا -رمحهم اهللا  - ف مع السلَوأجكما يليق به  - تعاىل  - ب هللا لغض- 

  .سبحانه
  ).السخط(وبضمها  ،بفتح السني) السخط: (يقال :صفة السخط: ثانيا
ذَلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ {: -تعاىل  -قوله  :من الكتاب -

مالَهم٢٦٥}أَع.  
  )).ي أعوذ برضاك من سخطكاللهم إن: ((عائشة عند مسلم مرفوعا حديث :ومن السنة -
 -كما يليق به  -تعاىل  -على إثبات صفة السخط هللا  -رمحهم اهللا  - ف وأمجع السلَ -

   .سبحانه
  :صفة الكراهية:ثالثًا
يلَ اقْعدوا مع ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وق{: - تعاىل  - قوله  :من الكتاب -

يند٢٦٦}الْقَاع.  
- ومن السا :ةنوكثرة  ،قيل وقال: اهللا كره لكم ثالثًا إنَّ: ((حديث املغرية بن شعبة مرفوع

  .٢٦٧))وإضاعة املال ،السؤال
 -كما يليق به  -تعاىل  - ره هللا على إثبات صفة الكُ - رمحهم اهللا  -وأمجع السلف  -

  .سبحانه

                                                
  .متفق عليه ٢٦٤
  .]٢٨: حممد[ ٢٦٥
  .]٤٦: التوبة[ ٢٦٦
  .متفق عليه ٢٦٧
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  :خالفون ألهل السنةامل: املبحث الثالث
 ،الغضب: يؤولون صفَتي - كاألشاعرة وغريهم ؛لةاملخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّ

  .م يوفِّقْهملَ: ؛ أي}كَرِه اللَّه انبِعاثَهم{: فيقولون ؛باالنتقام والكره بعدم التوفيق ،والسخط
  :والرد عليهم

  .هم اهللارمح -ف أن هذا خمالف لطريقة السلَ - ١
 .أنه خمالف لظاهر النصوص الدالة على هذه الصفات، وال دليل على هذا التأويل - ٢
ب والسخط نتيجتهما قوا بني الصفة ومثرا ونتيجتها، فالغضرفَم تأنكم بتأويلكم هذا لَ - ٣

شك أن  االنتقام والكره نتيجته عدم التوفيق، وتأويلكم هذا جعل النتائج هي الصفات، وال
 . ناك فرقًا بينهماه
فَلَما آسفُونا { :-تعاىل  -فقال  ؛فرق بني صفة الغضب واالنتقام -عز وجل  - اهللا  أنَّ - ٤

مهنا منقَمتأغْ: أيوآسفونا؛  ،٢٦٨}انوصفة االنتقام  ،ثبت صفة الغضبضبونا، ومن هذه اآلية ن
 .سبحانه -كما يليق به  -تعاىل  -هللا 

  :فائدة
 - هللا ) األسف(أخذ منه صفة  }اونفُآس{: قوله ؛}فَلَما آسفُونا انتقَمنا منهم{ :-ىل تعا -قوله 
كما نقل ذلك ابن جرير الطربي  ،باآلية هو الغض هيف هذ ففاألس ،باليت هي الغض -تعاىل 

  . والسدي ،وقتادة ،وجماهد ،يف تفسريه عن ابن عباس
واألسف يف اللغة على معنيواملعىن الثاين  ،شدة الغضب :شدة احلزن، ويأيت مبعىن: يأيت مبعىن ني

 -سبة هللا متنع بالنفهو م ،خبالف األول -تعاىل  - وهو الذي نثبته هللا  ،هو املراد يف اآلية
  .٢٦٩تعاىل

 ،ح والغضبوالفر ،به نفسه من احملبة والرضا -سبحانه  -إن ما وصف اهللا : "قال ابن القيم -
٢٧٠"من أعظم صفات الكمال ،لسخطغض واوالب.  

  

                                                
  .]٥٥: الزخرف[ ٢٦٨
  ).١١١(ص  ،؛ للهراس"شرح الواسطية: "وانظر ،)٩٦/ ١٣" (ذيب اللغة: "انظر ٢٦٩
  ).٤/١٤٥١" (الصواعق املراسلة: "انظر ٢٧٠
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 :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
" لُ النيبقَو ةنالس ننا : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - ومرتِلُ ربوتعاىل  -ي تبارك-  كلَّ ليلة

يضحك : ((، وقوله))يعجب ربك من الشاب لَيست لَه صبوة: ((، وقولُه))إىل مساِء الدنيا
  .))اُهللا إىل رجلَني يقُتلُ أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة

  الشرح
  :صفة الرتول: الصفة احلادية عشرة

وما سيأيت من صفات  -جل وعال  -ما تقدم من صفات استدل عليها املصنف من كتاب اهللا 
نصوص الصفات تؤخذ من  استدل عليها املصنف من السنة النبوية، وهو يريد ذا أن يبين أنَّ
  :الكتاب والسنة، وبدأ بصفة الرتول، وحتت هذه الصفة عدةُ مباحث

  :معتقَد أهل السنة واجلماعة يف صفة النزول: املبحث األول
كما يليق جبالله وعظمته، من غري  -جلَّ وعال  - أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة النزول هللا 

  .ن غري متثيل وال تعطيل، وهي من الصفات الفعلية اخلبريةتكييف وال حتريف، وم
  :صفة الرتول دلَّ عليها السنة النبوية واإلمجاع: املبحث الثاين

: مرفوعا - رضي اهللا عنه  -حديث الرتول املشهور، وهو حديث أيب هريرة  :فمن السنة -
  .٢٧١...))اآلخريرتل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة، حني يبقى ثلثُ الليل ((
 - كما يليق به  - تعاىل  - على إثبات صفة النزول هللا  -رمحهم اهللا  -وأجمع السلَف  -

  .سبحانه
  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املبتدعة املُعطِّلَة؛ كاملعتزلة، واجلهمية، واألشاعرة، وغريهم 
املراد ا نزول رمحته، أو أمره، أو مالئكته، وال : ويقولون –تعاىل  -الرتول هللا  يؤولون صفة -

  .شك أنَّ هذا تأويلٌ باطلٌ
  :والرد عليهم

  .رمحهم اهللا -أن هذا خمالف إلمجاع السلف، أو لطريقة السلف  - ١
  .أنه خمالف لظاهر النصوص، وال دليل على هذا التأويل - ٢

                                                
 .متفق عليه ٢٧١
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املراد نزول الرمحة تأويلٌ باطل؛ ألنَّ الرمحة نازلة على العباد يف كلِّ حني، أنَّ تأويلَكم بأنَّ  - ٣
وكذلك أمره يرتل يف كل وقت، وليست الرمحة خاصة بالثلُث األخري من الليل، بل إن العباد ال 

ولو كانت ال ترتل عليهم إال يف الثلُث اآلخر من الليل،  -عز وجل  -يستغنون عن رمحة اهللا 
  .معيشتهم، وهلَكَت أنفسهم يف األوقات األخرىلفسدت 

عز  -أن تأويلكم بأن املراد نزول أمره أو مالئكته يرده آخر احلديث؛ ففي آخره أن اهللا  - ٤
، ))من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟: ((يقول - وجل 

  !الئكة هذا القول؟فهل يعقل أن تقول الرمحة أو األمر أو امل
هو الذي يرتل إىل  -سبحانه  -وهذا يدلُّ على أنه  - عز وجل  -هذا ال ميكن أن يقوله إال اهللا 

  .السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ال غريه
  :حديث النزول، والرد على إشكال: املبحث الرابع

صلى اهللا عليه وسلم  -ل اهللاأن رسو: -رضي اهللا عنه  - حديث الرتول هو حديث أيب هريرة 
كل ليلة إىل السماء الدنيا، حني يبقى ثلث الليل اآلخر،  -تبارك وتعاىل  -يرتل ربنا : ((قال -

، ويف رواية ٢٧٢))من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟: يقول
 فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألين أنا امللك، أنا امللك، من ذا الذي يدعوين: فيقول: ((ملسلم

، ويف رواية ))فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرين فأغفر له؟ فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر
من يقرِض غري عدمي : من يدعوين فأستجيب له؟ أو يسألين فأعطيه؟ مث يقول: ((أخرى ملسلم

: مية رسالةٌ مستقلَّة فيه بعنوان، وهذا احلديث حديثٌ عظيم، ولشيخ اإلسالم ابن تي))وال ظلوم؟
  .، وحتت هذا احلديث إشكالٌٌ، وعدة فوائد عقدية"شرح حديث الرتول"

  :اإلشكال: أوالً
حني يبقى ثلث الليل اآلخر، كيف يرتل يف  - عز وجل  -بعض الناس يستشكل يف نزول اهللا 

اآلخر يف بلدنا مثالً ثلث الليل اآلخر، والليل خيتلف باختالف البالد؟ فقد يكون ثلث الليل 
اململكة العربية السعودية، بينما البالد األخرى لَم يأم الثلث اآلخر من الليل، وبعد ساعات 

 - جل وعال  -ينتقل إليهم ثلث الليل اآلخر، مث إىل دولة أخرى، وهكذا، وهذا يقتضي أنَّ اهللا 
  نازلٌ يف كل وقت؟

  :واجلواب على هذا اإلشكال من ثالثة وجوه

                                                
  .متفق عليه ٢٧٢
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له نزول يليق جبالله يف هذا الوقت  -تعاىل  - ال بد لإلنسان أن يؤمن بأن اهللا : يقال: أوالً
وأهل السنة واجلماعة يؤمنون بالصفة ومبعناها  -سبحانه  -املعني، فهي صفةٌ من صفاته الفعلية 

كيف؟ وكيف؟ بل يؤمنون ا، ويثبتوا على الوجه : من غري تكييف، فال يسألون، ويقولون
يرتل حني يبقى ثلثُ الليل اآلخر يف بلدنا، وإذا  -عز وجل  -وأن اهللا  -سبحانه  -لالئق به ا

يرتل فيه أيضا، وإذا طلع الفجر يف  - تعاىل  - انتقل الثلثُ اآلخر لبلد آخر، فإننا نؤمن بأن اهللا 
  .أي مكان انتهى وقت الرتول فيه

الذين عاصروا زمن  -رضي اهللا عنهم  - أن مثل هذا اإلشكال لَم يسأل عنه الصحابة: ثانيا
ألم مجعوا يف عقيدم اإلميان  -رمحهم اهللا  -الرسالة، وال من اقتفى أثرهم من السلَف الصاحل 

  .والتسليم، ولنا فيهم أسوة
بصفات  -تعاىل  -أنَّ مثل هذه اخلواطر واإلشكاالت ناشئةٌ من توهم مشابهة صفات اهللا : ثالثًا

، ٢٧٣}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{: قال عن نفسه -عز وجل  -، واهللا املخلوقني
خبلقه؛ ألن مثل ذلك يقتضي أن يقولَ إنسان يف صفة أخرى  -عز وجل  -فال يقاس اهللا 

دعاَء مجيع الداعني يف  -عز وجل  -كيف يسمع اهللا : إشكاالً كهذا اإلشكال، فيقول مثالً
مجيع األمم يف وقت واحد؟ وهكذا، وهذا ال  -عز وجل  -واحدة؟ وكيف حياسب اهللا  حلظة

تعاىل اهللا عن ذلك علُوا  -خبلقه  -عز وجل  - شك أنه نشأ من هذا املنطلق، وهو مشابهة اهللا 
 -اإلميان بصفاته، وعدم تصور كيفيتها، تأمل قول اهللا  -عز وجل  - فمن تعظيم اهللا  - كبريا 
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسموات مطْوِيات {: - جل عز و
، تأمل األرض مجيعا أين هي يوم القيامة؟ والسموات يف ذلك اليوم أين هي؟ إما ٢٧٤}بِيمينِه

لَيس كَمثْله {: كما قال عن نفسه - سبحانه  - لتعلم أنه  - جل وعال  - يف صفتين من صفاته 
ريصالْب يعمالس وهٌء ويل كيف قرن اهللا ٢٧٥}شذلك الوصف يوم القيامة  -عز وجل  -، مث تأم

 - جلَّ وعال  -، وهكذا املؤمن، فمن تعظيمه هللا }وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه{: بتعظيمه؛ فقال
  .}يس كَمثْله شيٌءلَ{إميانه بأنه 

  :فوائد عقدية يف حديث النزول: املبحث اخلامس
  :من الفوائد العقدية يف حديث الرتول ما يلي -

                                                
  ].١١: الشورى[ ٢٧٣
  ].٦٧: الزمر[ ٢٧٤
  ].١١: الشورى[ ٢٧٥
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يرتل إىل  -عز وجل  -أن اهللا : ووجه ذلك -جل وعال  -إثبات الصفات الفعلية هللا : أوالً
عز  -فات الفعلية اليت يفعلها السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، وصفة الرتول من الص

  .مىت شاء، كيف شاء -وجلَّ 
  )).يرتل: ((وهذا يؤخذ من قوله -تعاىل  -يف احلديث إثبات صفة العلُو هللا : ثانيا
  )).يقول: ((وصفة الكالم، وهذا يؤخذ من قوله -تعاىل  -يف احلديث إثبات القول هللا : ثالثًا
وهي أيضا من  - سبحانه  -الم من الصفات الفعلية له يف احلديث إثبات أن صفة الك: رابعا

  .الصفات الذاتية، وسيأيت احلديث عن هذه الصفة قريبا
 -فيه الرد على اجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرة، وغريهم، الذين أنكروا صفة الرتول له : خامسا
  .سبحانه
يف كل مكان بذاته،  -تعاىل  - فيه الرد على اجلهمية وأمثاهلم الذين يقولون بأن اهللا: سادسا

  )).يرتل ربنا: ((بذاته يف كل مكان، لَم يقل - عز وجل  -ولو كان اهللا 
يكون يف ثلث الليل اآلخر، وينتهي بطُلُوع الفجر؛ لقوله  -تعاىل  - اإلميان بأن نزول اهللا : سابعا

  )).فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -
عز  - الدعاء ال ينفع الداعي، واهللا : احلديث الرد على جهلة الصوفية، الذين يقولون يف: ثامنا

  .، بل دلَّ الكتاب والسنة والعقل على نفْع الدعاء))من يدعوين فأستجيب له؟: ((يقول -وجل 
طة من هذا احلديث فليس هذا حمل بسالفوائد العقدية، وأما الفوائد التربوي ها، هذه مجلةٌ من

ما عنده يف هذه  -عز وجل  -على عبده؛ حيث يبسط اهللا  - تعاىل  -وأجلُّها بيان كرم اهللا 
الساعة املباركة؛ من مغفرة وعطاٍء ملن يسأله، وإجابة ملن يدعوه يف أي حاجة من احلاجات، 

، وأيضا ففيها مغفرة وإجابة دعاء! وما أعظم غفلتنا عن هذه الساعة املباركة! فما أكثر حاجاتنا
غري : ((قال - سبحانه  -، ولسعة ما عنده ))من يقرض غري عدمي وال ظلوم؟: ((يقول فيها

أعدم الرجل إذا افتقر، ويف هذا بيان كمال الغىن هللا : -كما يقول أهل اللغة  -؛ والعدمي ))عدمي
ه العدلُ فل - سبحانه  -وهو غري ظلوم، فلن ينقص العامل أجر عملٍ عمله لوجهه  - سبحانه  -

قرضا مالطفةً لعباده، وحتريضا هلم  -سبحانه وتعاىل  -، مساه ))من يقرض: ((الكاملُ، وقوله
وانظر كالم النووي يف شرحه هلذا  -سبحانه  -على املبادرة إىل الطاعة وتفضالً منه عليهم 

  .احلديث
* * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
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  )).ربك من الشاب لَيست لَه صبوةٌ يعجب: ((وقولُه
  الشرح

  :صفة العجب: الصفة الثانية عشرة
  :وحتت هذه الصفة عدة مباحث

  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف صفة العجب: املبحث األول
كما يليق جبالله وعظمته، من غري  -تعاىل  -أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة العجب هللا 

  . تكييف وال تعطيل، ومن غري حتريف وال متثيل، وهي من الصفات الفعلية واخلربية
  :صفة العجب دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين

  .، بضم التاء، وسيأيت بيان هذه القراءة٢٧٦}بلْ عجِبت ويسخرونَ{ :فمن الكتاب -
: قوله: "، قال ابن جرير الطبري يف تفسريه٢٧٧}فَعجب قَولُهموإِنْ تعجب {: -تعاىل  -وقوله 

}بجفَع بجعإِنْ تو{جب قوهلم؛ إن عجبت يا حممد، فَع :} ٍلْقي خا لَفا أَإِنابرا تأَإِذَا كُن
يددمن تكذيبهم بالبعث بعد املوت - تبارك وتعاىل  -، عجب الرمحن ٢٧٨}ج.  

قد عجب اهللا من صنيعكما : ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  - هريرة حديث أيب :من السنة -
عجب : ((عند البخاري مرفوعا -رضي اهللا عنه  - ، وحديث أيب هريرة ٢٧٩))بضيفيكما الليلة

يعجب ربك : ((، واحلديث الذي استدل به املصنف))اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل
يعجب من شاب يف قوته  - عز وجل  -اهللا أن : ، ومعناه٢٨٠))من الشاب ليست له صبوة

  .ال يكون له ذنب، وال يرتكب كبرية: ونشاطه وشهواته ال تكون له صبوة؛ أي
على الوجه الالئق  - تعاىل  -على إثبات صفة العجب هللا  - رمحهم اهللا  -وأمجع السلَف  -
  .سبحانه -به 

  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

                                                
  ].١٢: الصافات[ ٢٧٦
  ].٥: الرعد[ ٢٧٧
  ].٥: الرعد[ ٢٧٨
  .متفق عليه ٢٧٩
، وهو حديثٌ ضعيف، يف سنده ابن لَهِيعة، واحلديثُ ضعفه األلباين يف "مسنده"وهو حديث أخرجه أمحد يف  ٢٨٠

  ).٢٤٢٦(برقم " السلسلة الضعيفة"
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يؤولون صفة  -السنة واجلماعة من املعطِّلة؛ كاملعتزلة، واجلهمية، واألشاعرة املخالفون ألهل 
  .املراد ا إرادة الثواب واازاة، وهذا تأويل باطلٌ: ويقولون -تعاىل  -العجب هللا 

  :والرد عليهم
  .رمحهم اهللا -أن هذا خمالف لطريقة السلف  - ١
  .أن هذا خمالف لظاهر النص - ٢
 .ليل على تأويلكم هذاأنه ال د - ٣

 :العجب نوعان: املبحث الرابع
وهو عجب الذهول عن السبب؛ جلهله وخفاء السبب على : عجب ناشئٌ عن جهل: األول

املتعجب، كأن يأتيه األمر بغتةً، ولَم يتوقع حصول أمرٍ ما تعجب منه، وهذا النوع مستحيلٌ 
  .ألنَّ اهللا بكلِّ شيء عليم -تعاىل  -على اهللا 

عجب ناشئ عن علم، فاملتعجب لَم خيف عليه األمر والسبب؛ ولكن ألن هذا األمر : الثاين
خرج عن نظائره تعجب منه، فسبب التعجب هو أن املتعجب منه جاء على خالف املعهود، ال 

  .جل وعال -عن جهل، وهذا النوع هو املراد يف صفة التعجب هللا 
  :فائدة
  :فيها قراءتان سبعيتان مشهورتان) عجبت: (}ويسخرونَ بلْ عجِبت{: -تعاىل  -قوله 
  .عجبت أنت يا حممد، ويسخرون من هذا القرآن: ؛ واملعىن)عجِبت(بالفتح : األوىل
رضي اهللا  - وهي قراءةٌ قرأ ا الكسائي، ومحزةُ، وثبت أن ابن مسعود ) عجِبت(بالضم : الثانية
، وهي على هذه القراءة يكون االستدالل ا "مستدركه"يف  قرأ ا كما روى احلاكم -عنه 

  .تعاىل -من القرآن على إثبات صفة العجب هللا 
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
  )).يضحك اُهللا إىل رجلَني، يقُتلُ أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة: ((وقولُه

  الشرح
  :ضحكصفة ال: الصفة الثالثة عشرة

  :وحتت هذه الصفة عده مباحث
  :معتقَد أهل السنة واجلماعة يف صفة الضحك: ملبحث األولا
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كما يليق بعظمته وجالله، من غري  -تعاىل  - أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الضحك هللا 
  .حتريف وال تكييف، ومن غري تعطيل وال متثيل، وهي صفة فعلية خربية

  :حك دلَّ عليها السنة واإلمجاعصفة الض: املبحث الثاين
 -أن النيب : - رضي اهللا عنه  -ما استدل به املصنف، وهو حديث أيب هريرة  :فمن السنة -

يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر، كالمها يدخل : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم 
  .٢٨١))اجلنة

لم شهيد، والشهيد يف اجلنة، مث يسلم وهذا احلديث فُسر بأن أحدمها كافر يقتل املسلم، فاملس
  .الكافر، واملسلم مآله إىل اجلنة، فصار كالمها يدخل اجلنة

على الوجه الالئق  - تعاىل  -على إثبات صفة الضحك هللا : -رمحهم اهللا  - أمجع السلف  -
 -باب ذكر إثبات ضحك ربنا : ٢٨٢"التوحيد"قال اإلمام ابن خزمية يف كتاب  -سبحانه  - به 

وال يشبه  -جلَّ ثناؤه  -بال تكييف لضحكه : بال صفة تصف ضحكه؛ أي -وجل عز 
صلى  - ضحكه بضحك املخلوقني، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النيب 

استأثر بصفة  -عز وجل  -إذ اهللا  -جل وعال  - ونسكت عن صفة ضحكه  -اهللا عليه وسلم 
مصدقون  -صلى اهللا عليه وسلم  -ون مبا قال النيب ضحكه، لَم يطلعنا على ذلك، فنحن قائل

  ".بذلك بقلوبنا، منصتون عما لَم يبين لنا مما استأثر اهللا بعمله
  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

يفَسرون صفة  - املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املبتدعة؛ كاجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرة 
  .بالقَبول والثواب، وهو تأويل باطل الضحك

  :والرد عليهم
  .رمحهم اهللا -أن هذا خمالف لطريقة السلَف  - ١
  .أن هذا خمالف لظاهر النصوص اليت فيها إثبات هلذه الصفة - ٢
  .أنَّ تأويلكم هذا ال دليل عليه - ٣

* * * * * * * *  
 :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -١٤

                                                
 .متفق عليه ٢٨١
  ).٥٦٣/ ٢" (التوحيد"كتاب  ٢٨٢
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هه مما صبله فهذا وما أشأَوتده، وال نحجوال نرده، وال ن ،بِه نمؤلت رواته، ندوع ،هدنس ح
 - بِتأْوِيلٍ يخالف ظاهره، وال نشبهه بصفات املخلوقني، وال بسمات احملدثني، ونعلَم أنَّ اَهللا 

، وكلُّ ٢٨٣}السميع البصري لَيس كَمثْله شيٌء وهو{ال شبيه له وال نظري؛  -سبحانه وتعاىل 
  .خبالفه - تعاىل  -ما تخيلَ يف الذِّهن، أو خطَر بالبال، فإنَّ اَهللا 

  الشرح
بعدما سرد آيات وأحاديث الصفات اليت تقدم بيانها، رجع مرة  -رمحه اهللا  -املصنف  -

وأن األحاديث الواردة يف مع هذه الصفات،  - رمحهم اهللا  -أخرى ليذَكِّر بطريقة السلَف 
الصفات إذا صح سندها، وكان رواا ثقات عدوالً؛ فإننا نؤمن مبا جاء يف هذه األحاديث، 

بال : ؛ أي"وال نتأوله بتأويل خيالف ظاهره"بال تعطيل، : ؛ أي"وال نرده، وال جنحده: "قال
عز وجل  -أيضا، فاهللا  بال متثيل: ؛ أي"وال نشبهه بصفات املخلوقني"حتريف عن ظاهر النص، 

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع {: -جل وعال  - ال شبيه له وال نظري، هو القائل عن نفسه  -
ريصاًء على هذا ذكر املصنف قاعدةً عظيمة، وهي}الْبله الذهن أو خيطر : ، وبِنأن كل ما يتخي

، واإلنسان ال }لَيس كَمثْله شيٌء{: ؟ ألنه سبحانهخبالفه؛ ملاذا -تعاىل  -على البال، فإن اهللا 
يستطيع أن يتخيل شيئًا ويتصوره ويكون قريبا مما خيطر بباله، إال إذا رأى هذا الشيء، أو رأى 

  .جل وعال -مثيله، أو وصفت له كيفيته، وكل هذا ممتنع يف حق اهللا 
  :فائدة

  :فيه عدة فوائد} له شيٌء وهو السميع الْبصريلَيس كَمثْ{: - تعاىل  -قول اهللا 
أن النفي يف : "- تعاىل  -هذه اآلية من األدلة على قاعدة عقدية معروفة يف صفات اهللا : األوىل

: حني النفي قال -عز وجل  - أنَّ اهللا : ، ووجه ذلك"الغالب يكون جممالً، واإلثبات مفصالً
}ش هثْلكَم سٌءلَيل ليس فيه تفصيلٌ يف نفي صفات معينة، وحني اإلثبات ، }يجموهذا النفْي م

فأثبت السمع والبصر بأن ذكرمها يف هذه اآلية، وذكر بقية  ،}وهو السميع الْبصري{: قال
  .الصفات يف نصوص أخرى، فاإلثبات فيه تفصيل

: -تعاىل  -ففيها رد على املشبهة وذلك بقوله  هذه اآلية فيها رد على طائفتني ضالَّتني،: الثانية
 -، وفيها رد على املعطلة الذين عطَّلوا صفات اهللا وأنكروها، وذلك بقوله }لَيس كَمثْله شيٌء{

  .}وهو السميع الْبصري{: -تعاىل 

                                                
  ].١١ :الشورى[ ٢٨٣
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 اللغة العربية أن الكاف حرف ، معلوم يف}لَيس كَمثْله شيٌء{: -تعاىل  - قوله : الفائدة الثالثة
تعاىل  - أيضا تفيد التشبيه، وسبِقَتا بنفيٍ، فصار املعىن نفي املثيل هللا  )مثل(يفيد التشبيه، وكلمة 

  :مبعىن واحد) مثل(هنا؛ ألا هي و) الكاف(واختلف يف  -
كرها له فائدة زائدة لفظًا، وإال من حيث املعىن فإا تفيد التوكيد، فذ: هي زائدة؛ أي: فقيل

التوكيد، وهذا معروف عند العرب، أم يزيدون حرفًا أو كلمة من أجل تأكيد اجلملة، وهذا 
هنا زائدة، تفيد معىن تأكيد القسم، ) ال( ،٢٨٤}ال أُقِْسم بِيومِ الْقيامة{: -تعاىل  -مثل قوله 

  .أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة: واملعىن
ليس مثلَ مثله شيء، وهذا يقْتضي : ، فيكون املعىن)مثل: (ف هنا حرف مبعىنإن الكا: وقيل

  .املبالَغة يف نفي املثيل
من احلكَم النص على صفَيت : ، قيل}وهو السميع الْبصري{: -تعاىل  -قوله : الفائدة الرابعة

هاتني الصفتني، واملتأمل هلذه  السمع والبصر يف هذه اآلية؛ ألن كثريا من املخلوقات تشترك يف
املخلوقات جيدها تتفاوت يف قوة وضعف هاتني الصفتني، فسمع اهلرة ليس كسمع اإلنسان، 
وكذا البصر، وبصر الذباب ليس كبصر الكلب، وهكذا يف بقية املخلوقات، فإذا كان هذا 

وصفاا الشيء الكثري، فكيف التفاوت يكون بني املخلوقات اليت فيها من النقص يف حواسها 
 - وال يعلم كيفية صفاته إال هو  -سبحانه  - فال مثيل له ! من الصفات؟ - جلَّ وعال  -مبا هللا 

  .سبحانه -فنثبت له مسعا وبصرا يليقان جبالله وعظمته  - سبحانه 
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -١٥
أَأَمنتم {: - تعاىل  -، وقولُه ٢٨٥}حمن علَى الْعرشِ استوىالر{: -تعاىل  - ومن ذَلك قولُه "

ربنا اهللا الذي يف السماِء (( :-صلى اهللا عليه وسلم  - ، وقولُ النيب ٢٨٦}من في السماِء
كماس سقَداهللا؟: ((، وقال للجارية))ت نأي((ماِء، قال: ، قالتيف الس)) :ا؛قْهتا  أَعهفَإِن

  .٢٨٧))مؤمنة

                                                
  .]١: القيامة[ ٢٨٤
  ].٥: طه[ ٢٨٥
  .]١٦: امللك[ ٢٨٦
  .رواه مالك بن أنسٍ، ومسلم، وغريمها من األئمة ٢٨٧
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١٦-  نٍ - صلى اهللا عليه وسلم  -وقالَ النيبيصح؟: ((لدبعإهلًا ت عة: ، قال))كَمة : سبتس
الذي يف السماء، : ، قالَ))من لرغْبتك ورهبتك؟: ((يف األرض، وواحدا يف السماء، قال

، فَأَسلَم، وعلَّمه النيب ))الذي يف السماء، وأَنا أُعلِّمك دعوتينفَاترك الستة، واعبد : ((قال
  )).اللَّهم ألْهِمين رشدي، وقين شر نفِْسي: ((أَنْ يقُول -صلى اهللا عليه وسلم  -

١٧-  النيب الماتع نلَ مقا نفيمأصحابِه يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - وومةبِ املتقدالكُت :
  ".أنهم يسجدون باألرضِ، ويزعمون أنَّ إهلهم يف السماِء

  الشرح
  :صفة االستواء: الصفة الرابعة عشرة

ومن هذه الصفة وما بعدها؛ كصفة الكالم، والعلو، وأن اهللا فعالٌ ملا يريد، وأيضا إثبات الرؤية، 
ألا حتديدا هي اليت كثر الرتاع والكالم عليها يف زمن هي من األمور اليت أطال فيها املصنف؛ 

يف وسط األشاعرة؛ ولذا أكثَر االستداللَ هلذه  -رمحه اهللا  - املصنف، ال سيما وقد كان يعيش 
األمور، خبالف ما تقَدم، فإنه اكتفى بدليلٍ واحد من الكتاب أو السنة، وأولُ صفة أطال فيها 

  :واء، وحتت هذه الصفة عدة مباحثصفةُ العلُو واالست
  :معتقَد أهل السنة واجلماعة يف صفة االستواء: املبحث األول

كما يليق بعظمته وجالله،  -تعاىل  - أهلُ السنة واجلماعة يثبتون صفة االستواء على العرش هللا 
  .ةمن غري تحريف وال تكييف، ومن غري متثيل وال تعطيل، وهي صفة فعلية خربي

  :صفة االستواء على العرش دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين
الرحمن علَى الْعرشِ {: - تعاىل  -ما استدل به املصنف، وهو قوله  :فمن الكتاب -

  .تعاىل -، وجاء إثبات صفة االستواء على العرش يف سبعِ آيات من كتاب اهللا ٢٨٨}استوى
ملا : ((مسعت رسولَ اهللا يقول: قال - رضي اهللا عنه  -حديث قتادة بن النعمان  :ومن السنة -

  .٢٨٩))فرغ اهللا من خلقه، استوى على عرشه
إنَّ : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : وأما ما أَورده املصنف من حديث رواه أبو داود

وفوق ذلك العرش، واهللا : ((- ر اخلبر إىل قوله ، وذك))ما بني مساء إىل مساء مسرية كذا وكذا

                                                
  .]٥: طه[ ٢٨٨
اجتماع : "، بإسناد صحيح على شرط البخاري، كما قال ابن القيم؛ انظر"السنة"رواه اخلالل يف كتاب  ٢٨٩

  .١٠٧ص " اجليوش اإلسالمية
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حسن غريب، : ، فهو حديثٌ رواه أبو داود، والترمذي، وقال))فوق ذلك -سبحانه  -
  .٢٩٠وضعفه األلباين

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -١٩

 لَفالس عما أَجمهه مبا أشمذَا وهم اُهللا  -فَهمحعلى  - ر هدروا لضرعته، ولَم يولوقَب هقْلن
  .وال تأْويله، وال تشبيهه وال متثيله

  الشرح
ونقل اإلمجاع املُصنف يف هذه : -تعاىل  -وأمجع السلف على إثبات صفة االستواء هللا  -

رمحهم اهللا  -فهذا وما أشبهه مما أجمع السلَف : "العقيدة؛ حيث قال بعد إيراده احلديث السابق
  ...".على نقله وقبوله -

ونقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم على ذلك؛ منهم األئمة األربعة يف عصر تابعي التابعني 
إمام أهل مصر، " اللَّيث"إمام أهل الشام، و" األوزاعي"إمام أهل احلجاز، و" مالك: "وهم

  .٢٩١إمام أهل العراق" الثَّوري"و
مع أنَّ أصلَ االستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة، واتفاق : "تيمية قال شيخ اإلسالم ابن

  .٢٩٢"سلَف األمة، وأئمة السنة، بل ثابت يف كلِّ كتاب أنزل على كل نيب أرسل
  :معىن االستواء: املبحث الثالث

  .٢٩٣العلُو واالستقرار: االستواء يف اللغة
  :على أربعة معان - اهللا رمحهم  -وجاء معىن االستواء يف كالم السلَف 

العلو، واالرتفاع، : وهي -العلو، واالرتفاع، والصعود، واالستقرار، واملعاين الثالث اُألول 
فهو خيتلف عنها، فيتحصل مما سبق أن االستواء هو : مبعىن واحد، وأما االستقرار - والصعود 

  .العلُو واالستقرار
إن : ، قال بعض السلَف٢٩٤}لَى السماِء وهي دخانٌثُم استوى إِ{: - عز وجل  -قال اهللا  -

: يف قوله -سبحانه  -، وهذا التفسري يسمى تفسري بالالزم؛ فإنه )قصد: (هنا) استوى(معىن 

                                                
  ).١٢٤٧(قم ر" السلسة الضعيفة"انظر  ٢٩٠
  ).٣٩/ ٥" (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: "انظر ٢٩١
  ).١٨٨/ ٢" (جمموع الفتاوى: "انظر ٢٩٢
  ).٢٣٨٥/ ٦" (الصحاح: "انظر ٢٩٣
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من العلُو، فإنه متضمن للقَصد أيضا، واملعاين ) استوى(، مع ما أفاده لفظ }استوى إِلَى السماِء{
هي املشهورةُ عند السلَف، وهناك معان أخرى قال ا بعض السلَف، وكلها  األربعة السابقة

  .تفيد العلُو واالستقرار
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -١٨
إنَّ ما بين مساٍء إىلَ : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : وروى أبو داود يف سننه"

 -سبحانه  -وفوق ذلك العرش، واهللا : -وذَكَر اخلَبر إىل قَوله  -ذا وكذا سماٍء مِسرية ك
كذَل قفَو."((  

  الشرح
  :معىن العرش: املبحث الرابع

ورفَع أَبويه علَى {: عن يوسف -تعاىل  - ؛ قال ٢٩٥هو سرير امللك: العرش يف اللغة
  .٢٩٧}عرش عظيم ولَها{: ، وقال عن ملكة سبأ٢٩٦}الْعرشِ

مخلوق عظيم، له قوائم حتمله املالئكة، وهو أعظم املخلوقات، فهو سقف : وعرش الرمحن
جل  -مث استوى عليه، ولَم يبين اُهللا  -جلَّ وعال  - العامل؛ ألنه حميطٌٌ باملخلوقات، خلَقَه اهللا 

يبين  - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  مما خلق هذا العرش، ومل يرِد دليلٌ صحيح عنِ -وعال 
جل وعال  -ذلك؛ فاهللا أعلم بذلك، والكرسي غري العرش؛ ألن العرش هو ما استوى عليه اهللا 

، "مستدركه"والكرسي موضع القدمين؛ كما صح موقوفًا على ابن عباس عند احلاكم يف  -
وسع كُرسيه السموات {: رسيه فقالوالكرسي خلق صغري بالنسبة للعرش، واهللا أخربنا عن ك

ضالْأَرالسموات واألرض، فكيف بالعرش ووصفه؟٢٩٨}و من فهو أعظم ،!  
  :وحتت هذا املبحث عدة فوائد

                                                                                                                                       
 ].١١: فصلت[ ٢٩٤
  ).١٠٠٩/ ٣" (الصحاح: "انظر ٢٩٥
  ].١٠٠: يوسف[ ٢٩٦
 ].٢٣: النمل[ ٢٩٧
  .]٢٥٥: البقرة[ ٢٩٨
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وبأنه ، ٢٩٩}وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ{: -تعاىل  -وصف هذا العرش بأنه عظيم؛ قال : أوالً
  .٣٠٠}عالَى اللَّه الْملك الْحق ال إِلَه إِالَّ هو رب الْعرشِ الْكَرِميِفَت{: - تعاىل  -كرمي؛ قال 

  .٣٠١}رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ{: - تعاىل  -مدح اهللا نفْسه بأنه ذو العرش؛ فقال : ثانيا
ويحملُ عرش ربك {: أنَّ للعرش حملَة، وأن عددهم مثانية؛ فقال -عز وجل  -أخبر اهللا : ثالثًا

  .٣٠٢}فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ
-  فقال أنَّ عرشه كان على املاء قبل خلْق السموات األرض؛ -سبحانه  -أخرب اهللا : رابعا

، ٣٠٣}ِءوهو الَّذي خلَق السموات والْأَرض في ستة أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْما{ :-تعاىل  
 - صلى اهللا عليه وسلم  - أنَّ النيب : ، من حديث عمران بن حصني"صحيح البخاري"وجاء يف 

  )).كان اهللا ولَم يكن شيء غريه، وكان عرشه على املاء: ((قال
أنَّ النيب : أنَّ للعرش قوائم؛ فعن أيب سعيد اخلدري -صلى اهللا عليه وسلم  - أخبر النيب : خامسا

ال ختيروين من بني األنبياء، فإن الناس يصعقُون يوم القيامة؛ : ((قال - يه وسلم صلى اهللا عل -
  .٣٠٤...))فأكون أول من يفيق، فإذا أنا مبوسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش

رضي  -أنَّ العرش فوق الفردوس؛ فعن أيب هريرة  -صلى اهللا عليه وسلم  - أخرب النيب : سادسا
فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس؛ فإنه : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  أنَّ: -اهللا عنه 

  .٣٠٥...))أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن
أن الشمس كلما غربت تسجد حتت العرش؛ فعن : - صلى اهللا عليه وسلم  -أخرب النيب : سابعا
أليب ذر حني غربت  -لى اهللا عليه وسلم ص -قال رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنه  -أيب ذر

فإا تذهب حىت تسجد : ((اهللا ورسوله أعلم، قال: ، قلت))أتدري أين تذهب؟: ((الشمس
  .٣٠٦))حتت العرش، فتستأذن فيؤذَن هلا

  :املخالفون ألهل السنة: املبحث اخلامس
                                                

  ].١٢٩: التوبة[ ٢٩٩
  ].١١٦: املؤمنون[ ٣٠٠
  ].١٥: غافر[ ٣٠١
  ].١٧: احلاقة[ ٣٠٢
  ].٧: هود[ ٣٠٣
  .رضي اهللا عنه -احلديث رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أيب هريرة  ٣٠٤
  .احلديث رواه البخاري ٣٠٥
  .احلديث رواه البخاري، ومسلم ٣٠٦
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يؤولون صفة  -ألشاعرة املخالفون ألهل السنة من املبتدعة؛ كاجلهمية، واملعتزلة، ومتأخري ا
استوىل : ؛ أي)استوى على العرش: (االستواء باالستيالء، ويفَسرون العرش بامللك، فيقولون

  .على امللك، وهذا تأويل باطل
واستدلوا ببيت نسبوه لألخطل النصراين، وليس هذا البيت مبشهورٍ عنه، بل قُدح يف هذا البيت، 

  :-إن صح  - اللغة، وهذا البيت هو قول الشاعر وأنه خمتلق مصنوع ال يعرف يف 
  من غَيرِ سيف أَو دمٍ مهراقِ= قَد استوى بِشر علَى الْعراْقِ 

أن بشرا اعتلى : استوى هنا مبعىن استوىل بِشر، وهو امللك على العراق، وليس املعىن: فقالوا
هذا بيت عريب دلَّ : تواء بالعلُو واالرتفاع، فقالواوارتفع على العراق، كما يظن من يفَسر االس

  .على معىن االستيالء، فنحن نستدلُّ بلغة العرب، هذا البيت هو حجتهم
  :والرد عليهم من عده وجوه منها

  .أن تأويلَكم خمالف لطريقة السلف وإمجاعهم - ١
  .أنه خمالف لظاهر النصوص - ٢
الستواء يف سبع آيات من القرآن، ليس يف واحدة منها أنه ال دليل عليه، فقد جاء إثبات ا - ٣

  .ذلك، ولو يف آية واحدة -عز وجل  - أن استوى مبعىن استوىل، ولو كان كذلك لبين اهللا 
  :أن استداللكم يف البيت نوقش بعدة أمور منها - ٤
معروف يف أن هذا البيت مصنوع وخمتلق على اللغة؛ فال يعرف له سند يثْبت، وهو غري  -أ

  .٣٠٧ديوان األخطل، وأنكره غري واحد من أئمة اللغة، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
أنه لو صح فيحتمل أن يكون قيل بعد تغير اللسان العريب، وشيوع اللحن فيه؛ وحينئذ ال  -ب

يصلح أن يكونَ حجة يف لغة العرب، ودخل اللحن يف اللغة بعدما اتسعت الفتوح، ودخل 
  .ألعاجم يف اإلسالم، واختلطوا مع املسلمنيا

مبعىن " استوى"أنه لو صح قوله قبل شيوع اللحن، فإنَّ القرينة يف البيت تعضد أن يكون  -ج 
  .؛ ألنه ليس من املمكن أن يكون بشر اعتلى العراق وصعد فوقها"استوىل"
مستوٍ  - عز وجل  -اهللا إن : ، جلاز أن نقول"االستيالء"بـ" االستواء"أنه لو جاز تفسري  - ٤

على السموات واألرض، وأنه مستوٍ على اهلواء والبحار واجلبال واإلنسان والبعري وغريه من 
احليوانات؛ ألن اهللا مستولٍ عليها؛ فهي حتت قهره وأمره، وال شك أن املؤولة ال يقولون ذا 

  .فتعالَى اهللا عما يقُولون علُوا كبريا -االستواء 
                                                

  .١٤٦/ ٥" جمموع الفتاوى: "انظر ٣٠٧
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تفسري االستواء باالستيالء يدلُّ على أن هناك مغالبة ومنازعة يف االستيالء على العرش،  أنَّ - ٥
استوىل  -تعاىل  -مث إنَّ اهللا  -تعاىل  -إذ يفهم منه أنَّ العرش قبل ذلك ليس حتت ملك اهللا 

  .فتعاىل ربنا عما يقولون -عليه وملكه، وال يقول هذا عاقل 
أن استوى مبعىن استولَى، فلم يقُلْه أحد من أئمة اللغة املعتبرين؛ قال أنه ال يعرف يف اللغة  - ٦

مطلق، : ولفظ االستواء يف كالم العرب الذي خاطبنا اهللا به وأنزل به كالمه نوعان: "ابن القيم
يناه حكْما ولَما بلَغَ أَشده واستوى آت{: ما لَم يوصل معناه حبرف؛ مثل قوله: ومقيد؛ فاملطلق

  .استوى الزرع، واستوى الطعام: كَملَ وتم، يقال: ، وهذا معناه٣٠٨}وعلْما
  :فثالثة أَضربٍ: وأما املقَيد

العلُو : ، وهذا مبعىن٣٠٩}ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ{: ؛ كقوله)إىل(مقيد بـ: أحدها
  .واالرتفاع بإمجاع السلَف

واستوت {: ، وقوله٣١٠}لتستووا علَى ظُهورِه{: - تعاىل  -؛ كقوله )على(مقيد بـ: الثاين
يودلَى الْج{: ، وقوله٣١١}عهوقلَى سى عوتا٣١٢}فَاسلُو واالرتفاع : ، وهذا معناه أيضالع

  .واالعتدال، بإمجاع أهل اللغة
: استوى املاء واخلشبة، مبعىن: ل إىل املفعول معه؛ حنواملقرون بواو املعية اليت تعدي الفع: الثالث
  .ساواها

ألبتة، وال نقله أحد من أئمة اللغة " استوىل"فهذه معاين االستواء املعقولة يف كالمهم، ليس فيها 
  .الذين يعتمد قوهلم، وإمنا قاله متأخرو النحاة، ممن سلك طريق املعتزلة واجلهمية

ه نقالً، فإن ذلك جماهرةٌ بالكذب، ولكن قالوه استنباطًا ومحالً منهم والذين قالوه لَم يقولو
  .؛ ولذلك ملا مسع أهل اللغة ذلك أنكَروه غاية اإلنكار"استوىل"على " استوى"للفظة 

ال تعرف : ؟ فقال"استوىل"مبعىن " استوى"هل يصح أن يكون : قال ابن األعرايب وقد سئل
، ورد ابن القيم على من يفسر االستواء باالستيالء ٣١٣"للغةالعرب ذلك، وهو من أكابر أئمة ا

  .٣١٤باثنني وأربعني وجها

                                                
 ].١٤: القصص[ ٣٠٨
  ].١١: فصلت[ ٣٠٩
  ].١٣: الزخرف[ ٣١٠
  ].٤٤: هود[ ٣١١
  ].٢٩: تحالف[ ٣١٢
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) استوى: (أن هؤالء املبتدعة حرفوا يف هذه الصفة، وزادوا الما فقالوا: وخالصة الكالم -
ا قيل ، وهذا حتريف لفظي ومعنوي، وشاوا اليهود بذلك حينما زادوا نونا، لَم)استوىل: (مبعىن
  :، ويف هذا يقول ابن القيم)حنطة: (، فقالوا)حطَّة: (قولوا: هلم

  في وحيِ رب الْعرشِ زائدتان= نونُ الْيهود والم جهمي هما 
  

 * * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٢٠

الرحمن علَى الْعرشِ {داهللا، يا أبا عب: فقيل -رمحه اهللا  -سئلَ اإلمام مالك بن أنس "
االستواُء غير جمهولٍ، والكيف غير معقولٍ، واإلميانُ به : ، كيف استوى؟ فقال٣١٥}استوى

رِجلِ فأُخجبالر رأَم ه بدعةٌ، ثُمؤالُ عنوالس ،واجب."  
  الشرح

  :وقفةٌ مع كالم اإلمام مالك يف االستواء: املبحث السادس
الرحمن علَى الْعرشِ {يا أبا عبداهللا، : عندما جاءه رجل فقال -رمحه اهللا  -ال اإلمام مالك ق

فما رأينا مالكًا وجد من شيٍء كوجده من مقالته، : ، كيف استوى؟ قال الراوي٣١٦}استوى
الكيف : "مالك، فقالمث سري عن : وعاله الرحضاء، وأَطْرق، وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه، قال

غري معقول، واالستواء منه غري جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإين ألخاف أن 
  .٣١٧"تكون ضاال، مث أمر به فأخرج

غري مدركَة بالعقل؛ ألن اهللا  -تعاىل  -إن كيفية استواء اهللا : ؛ أي"الكيف غري معقول: "قوله -
  .به -تعاىل  -ك العقول كيفية صفاته، فهذا مما استأثر اهللا أعظم من أن تدر -تعاىل  -
  .إنه معلوم معىن االستواء، فهو العلُو واالستقرار: ؛ أي"واالستواء منه غري جمهول: "وقوله -

                                                                                                                                       
  .٣٢٠؛ البن القيم، ص "خمتصر الصواعق املرسلة: "انظر ٣١٣
/ ٥(، فقد رد على هذا التأويل الباطل باثين عشر وجها، انظره "جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: "وانظر ٣١٤

١٤٩ - ١٤٤.(  
  ].٥: طه[ ٣١٥
  ].٥: طه[ ٣١٦
 -، وقال ابن حجر "إسناده صحيح: "عن البيهقي، وقال" العلُو"، ونقلَه الذهيب يف "االعتقاد"رواه البيهقي يف  ٣١٧
  .، وقال حنو هذه العبارة شيخ اإلمام مالك، وهو ربيعةُ بن أيب عبدالرمحن"سنده جيد: "-) ٤١٧/ ١٣" (الفتح"يف 
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إن اإلميان باالستواء واجب؛ لداللة الكتاب والسنة : ؛ أي"واإلميان به واجب: "وقوله -
  .واإلمجاع عليه

إن السؤال عن كيفية االستواء بدعةٌ؛ ألن السؤال لَم يكن : ؛ أي"لسؤال عنه بدعةوا: "وقوله -
  .وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم  - يف عهد النيب 

مث أمر بالسائل فأخرج؛ لئال يفْتن الناس يف عقيدم، وتأديبا له مبنعه من جمالس العلم، وعبارة  -
كيفية الصفات ال : بأن نقول -تعاىل  -ا يف كلِّ صفة هللا اإلمام مالك عبارة عظيمة، يتوجه قوهل

تدركها عقولنا، فهي مما استأثر اهللا بعلمه، وأما معناها فغري جمهول بل نعلم معناها، وجيب أن 
نؤمن مبا دلَّ عليه الكتاب والسنة من صفات اهللا، والسؤال عن كيفيتها بدعةٌ؛ ألنه لَم يسأل عن 

   .وهم السلف من الصحابة والتابعنيذلك من هم خري منا، 
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 :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
  .٣١٨}الرحمن علَى الْعرشِ استوى{: -تعاىل  -ومن ذَلك قولُه "

: - صلى اهللا عليه وسلم  -، وقولُ النيب ٣١٩}أَأَمنتم من في السماِء{: - تعاىل  - وقولُه 
يف : ، قالت))أين اهللا؟: ((، وقال للجارية))، تقَدس اسمكربنا اهللا الذي يف السماء((

  .؛ رواه مالك بن أنسٍ، ومسلم، وغريمها من األئمة))أَعتقْها؛ فَإِنها مؤمنةٌ: ((السماِء، قال
١٦-  نٍ -صلى اهللا عليه وسلم  - وقالَ النيبيصح؟: ((لدبعإهلًا ت ة يف س:، قال))كَمتعة؛ سب

: الذي يف السماء، قالَ: ، قالَ))من لرغْبتك ورهبتك؟: ((األرضِ، وواحدا يف السماِء، قالَ
صلى  -، فَأَسلَم وعلَّمه النيب ))فَاترك الستة، واعبد الذي يف السماِء، وأَنا أُعلِّمك دعوتين((

  ))".اللَّهم ألْهِمين رشدي، وقين شر نفِْسي: ((أَنْ يقُولَ - وسلم  اهللا عليه
  الشرح

  :صفة العلُو: الصفة اخلامسة عشرة
  :وهي من الصفات اليت أطال فيها املصنف استدالالً، وحتت هذه الصفة عدة مباحث

  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف صفة العلُو: املبحث األول
من غري حتريف  -سبحانه  -كما يليق به  - تعاىل  - واجلماعة يثبتون صفة العلُو هللا أهل السنة 

  .وال تكييف، ومن غري متثيل وال تعطيل، وهي من الصفات الذاتية
  :فائدة

  :على ثالثة أقسام -تعاىل  -العلُو هللا 
  .علُو شرف وقدر وعظمة: علُو شأن؛ أي: األول
  .علُو قهر: الثاين

هذان القسمان لَم خيالف فيهما أحد ممن ينتسب لإلسالم؛ سواء كان من أهل السنة أم أهل و
  .البدعة
علُو الذات، وهذا هو الذي جرى فيه اخلالف بني أهل السنة فأثبتوه، وبني أهل البدعة : الثالث

  :فأنكروه، وهو املقصود يف املباحث القادمة، يقول احلافظ حكمي
رٍ وقَه لُوع انش لُوع =انوالْأَعو اددنِ الْأَضلَّ عج  

                                                
 ].٥: طه[ ٣١٨
  ].١٦: امللك[ ٣١٩
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 هيقالْفَوو لُوالع كَذَا لَه =هيفبِال كَي هادبلَى عع  
  :ومن أهل العلم من يقسم العلُو إىل قسمني

يقسمه إىل علُو صفة، وعلُو ذات، وعلُو الصفة يدخل فيه علُو الشأن وعلُو القهر، ومنهم من 
علُو معنوي، وعلُو ذايت، والعلو املعنوي يدخل فيه علو الشأن وعلو القهر، والفرق : قسمني

  .فقط يف طريقة التقسيم ال يف املضمون
  :صفة العلُو دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين

أَمنتم من في السماِء أَنْ أَ{: - تعاىل  -ما استدل به املصنف، وهو قوله  :فمن الكتاب -
ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم ِسفختعاىل  -قد وصف اهللا : "، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية٣٢٠}ي

نفسه يف كتابه، وعلى لسان رسوله بالعلُو، واالستواء على العرش والفوقية، ويف كتابه يف  -
يف القرآن ألف دليلٍ أو أَزيد تدل على أنَّ : لشافعيآيات كثرية، حىت قال بعض أكابر أصحاب ا

فيه ثالمثائة دليل يدل على : عالٍ على اخللْق، وأنه فوق عباده، وقال غريه -تعاىل  - اهللا 
  .٣٢١"ذلك

أيضا أدلة كثرية؛ منها ما استدل به املصنف، وهو حديث معاوية بن احلكم  ومن السنة -
يف : ، قالت))أين اهللا؟: ((هلا -صلى اهللا عليه وسلم  -ول النيب السلَمي، وفيه قصة اجلارية وق

  .٣٢٢))أَعتقْها فإا مؤمنة: ((السماء، قال
فهو فوق مجيع خلقه، بائن عنهم،  :بذاته - تعاىل  -وأمجع السلَف على إثبات علُو اهللا  -

يدة؛ حيث قال ونقل اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم؛ منهم املصنف يف هذه العق
رمحهم اهللا  -فهذا وما أشبهه مما أجمع السلَف : "بعد ذكره ألدلة االستواء على العرش والعلو

  ".على نقله وقبوله -
؛ "شرح كتاب التوحيد"بل نقل عن بعض السلَف أنه يكفَّر من ينكر أنَّ اهللا يف السماء، ففي 

 -رمحه اهللا  -املروي عن اإلمام أيب حنيفة " الفقه األكرب"ويف : قال شيخ اإلسالم: "للغنيمان
: يقول -تعاىل  -ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض، فقد كفر؛ ألنَّ اهللا : من قال: "قال
إنه على : فإن قال: ، قلت"وعرشه فوق سبع مساواته ،٣٢٣}الرحمن علَى الْعرشِ استوى{

                                                
  ].١٦: امللك[ ٣٢٠
  .١٢١/ ٥" جمموع الفتاوى: "انظر ٣٢١
 .ألئمةرواه مالك، ومسلم، وغريمها من ا ٣٢٢
  .]٥: طه[ ٣٢٣
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هو كافر؛ ألنه :  السماء أم يف األرض؟ قالال أدري، العرش يف: العرش استوى، ولكنه يقول
وهذا تصريح : ، قال الشيخ الغنيمان"يف أعلى عليني -تعاىل  -أنكر أن يكونَ يف السماء؛ ألنه 

  .٣٢٤"بتكفري من أنكر أن يكونَ اهللا يف السماء -رمحه اهللا  -من أيب حنيفة 
السنة واإلمجاع، وأيضا دلَّ على ثابت بالكتاب و - تعاىل  - أن علُو اهللا : يتلخص مما سبق -

  :ذلك
يف السفل  -سبحانه  -نفي لصفة كمال، وكونه  - تعاىل  -ألنَّ نفي علُو ذات اهللا  :العقل -

  .صفة نقص جتعل بعض املخلوقات فوقه
يف السماء، حىت البهائم  -تعاىل  -ألنَّ اخللق مفطورون على أنَّ اهللا  :والفطرة -

 خرب النملة اليت تستقي رافعة قوائمها إىل السماء، وكذلك ابن آدم والعجماوات، كما سيأيت يف
وهو  -ينصرف قلبه إىل السماء، ويذكر أنَّ أحد أئمة السلف  -تعاىل  - إذا أراد أن يدعو اهللا 

وهو يلقي درسا على املنرب،  -أحد األشاعرة  -دخل على اإلمام اجلويين  -أبو العالء اهلمذاين 
إن اهللا كان وال مكان، : قيدة األشاعرة، وكان مما قرر إنكار أن اهللا يف العلو، وقاليقَرر فيه ع

فقال له أبو العالء اهلمذاين  - تعاىل  -وهو اآلن على ما كان عليه، ويقرر نفْي العلُو عن اهللا 
، ما يا إمام، دعنا من أقوالك وحججك، ما هذه احلاجة اليت جيدها كل واحد منا: أمام الناس

حيرين : أراد أحد ربه قطُّ إال رفع بصره إىل السماء، فرتل اإلمام اجلويين من منربه يقول
  .اهلمذاين، حريين اهلمذاين، وجلس بني أصحابه يبكي، وتاب يف آخر أمره عن هذا التأويل

  :فائدة
كالم شيخ اإلسالم ابن  كثريةٌ مستفيضةٌ، وتقدم - تعاىل  -تقدم أنَّ األدلة على إثبات علُو اهللا 

-تعاىل  - تيمية، وأيضا ورد عن غريه من السلف، وهذه األدلة تنوعت يف داللتها على علُو اهللا 
:  
  .٣٢٥}يخافُونَ ربهم من فَوقهِم{: -تعاىل  -فتارة تأيت بالتصريح بالفوقية؛ كقوله  -
  .٣٢٦}إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب{: -تعاىل  -وتارة بالتصريح بالصعود إليه؛ كقوله  -
  .٣٢٧}تعرج الْمالئكَةُ والروح إِلَيه{: -تعاىل  -وتارة بالعروج إليه؛ كقوله  -

                                                
  ).٢٧٣ - ٢٧٢/ ١" (من صحيح البخاري" التوحيد"شرح العالمة عبداهللا الغنيمان لكتاب : "انظر ٣٢٤
  ].٥٠: النحل[ ٣٢٥
  ].١٠: فاطر[ ٣٢٦
  ].٤: املعارج[ ٣٢٧
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  .٣٢٨}بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه{: -تعاىل  -وتارة برفْع بعض املخلوقات إليه؛ كقوله  -
  .٣٢٩}أَأَمنتم من في السماِء{: - تعاىل  -يف السماء؛ كقوله  -سبحانه  -وتارة بأنه  -
وهو الْعلي {: ، وقوله٣٣٠}وهو الْعلي الْعظيم{: -تعاىل  -وتارة بالعلُو املطلَق؛ كقوله  -

٣٣١}الْكَبِري.  
الرحمن علَى الْعرشِ {: - تعاىل  -وتارة بالتصريح باستوائه على العرش؛ كقوله  -

  .٣٣٢}استوى
 -إن ربكم : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - كقول النيب  -سبحانه  -وتارة برفْع األيدي إليه  -

  .٣٣٣))حيِي كرمي، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفْرا -تبارك وتعاىل 
صلى  -والرتول ال يكون إال من علُو؛ كقوله النيب  -جل وعال  -وتارة بالتصريح برتوله  -

  .٣٣٤))كل ليلة، حني يبقى ثلث الليل اآلخر -تبارك وتعاىل  -يرتل ربنا : ((-اهللا عليه وسلم 
ولو تنوعت الطرق، وهناك أنواع أخرى  -تعاىل  - وكل األدلة السابقة فيها داللةٌ على علُو اهللا 

  .غري ما تقدم تزيد مبجموعها على العشرين نوعا
  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثالث

ينكرون علُو  -املخالفون ألهل السنة من املبتدعة؛ كاجلهمية، واملعتزلة، ومتأخري األشاعرة 
الذات، ويفسرون نصوص العلُو بعلُو الشأن وعلُو القهر وامللك، وانقسموا يف صفة علُو الذات 

  :بعد إنكارها إىل قسمني
وهذا  -والعياذ باهللا  -يف كل مكان  - عز وجل  -إن اهللا : فاجلهمية واملعتزلة يقولون - ١

معناه أن اهللا يحلُّ يف كل شيء، وهذا مذهب احللولية، الذي أصله من اوس، والبوذيني يف 
  .اهلند

                                                
  ].١٥٨: النساء[ ٣٢٨
  ].١٦: امللك[ ٣٢٩
  .]٢٥٥: البقرة[ ٣٣٠
  ].٢٣: سبأ[ ٣٣١
 .]٥: طه[ ٣٣٢
  .ث سلمان الفارسيرواه أبو داود، والترمذي، من حدي ٣٣٣
  .رضي اهللا عنه -واحلديث متفق عليه، عن أيب هريرة  ٣٣٤
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إن اهللا داخل العالَم، وال : ال نقول: وأما األشاعرة فينفون عن اهللا مجيع اجلهات، ويقولون - ٢
إن اهللا ال داخل العالَم وال خارجه، وال : ت، فيقولونخارجه، يريدون بذلك نفْي مجيع اجلها

  .حتته وال أمامه وال وراءه، وال عن ميينه وال عن مشاله، وهذا مذهب الفالسفة
 :والرد عليهم

  .رمحهم اهللا -أن هذا خمالف لطريقة السلف  - ١
  . تعاىل -أنه خمالف لظاهر النصوص اليت فيها إثبات علُو اهللا  - ٢
أثبت لنفسه العلُو املطلق، وهذا يشمل علُو الذات، والقهر، والشأن،  -تعاىل  -أن اهللا  - ٣

  .فمن أثبت البعض ونفى البعض، فقد جحد بعض ما أثبته اهللا لنفسه
: بعلو القهر وامللك؛ كما يف قوله -تعاىل  -أن تأويلكم للنصوص الدالة على علُو ذات اهللا  - ٤
}ي السف نم متناءأَأَمه أن ملك اهللا وسلطانه ليس يف السماء فقط، بل يف األرض، ٣٣٥}مدري ،

  . سبحانه - وعلى كل شيء هو قادر 
  .أن تأويلكم هذا يرده العقل؛ ألن نفي علُو الذات نفي لصفة كمال - ٥
م أن تأويلكم هذا ترده الفطرة؛ ألن اخللق مفطورون على أن اهللا يف السماء، حىت البهائ - ٦

 - ، وصححه احلاكم من حديث أيب هريرة "مسند اإلمام أمحد"فطرت على ذلك؛ فقد جاء يف 
 -عليه السالم  - خرج سليمان : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول : - رضي اهللا عنه 

اللهم إنا خلْق من : يستسقي، فرأى منلةً مستلقيةً على ظهرها، رافعة قوائمها إىل السماء، تقول
  )).ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم: ليس بنا غىن عن سقياك، فقال هلم سليمان خلقك،

 -تعاىل  - أن قول اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم بأن اهللا يف كل مكان، مع إثبام أن هللا  - ٧
ذاتا، وافَقُوا بذلك قول احللولية الذين يقولون بأن اهللا حالٌّ يف كل مكان، وهم ذا أشنع من 

لنصارى الذين قالوا باحللول يف املسيح فقط، وأشنع من بعض الصوفية الذين قالوا باحللول يف ا
بعض األشخاص، ويلزم من قوهلم هذا أن اهللا حالٌّ يف كل مكان يف السماء واألرض، واجلبال 

 تعاىل اهللا عن ذلك - والبحار، بل يف ما يرته اهللا عنه من أماكن األقذار واألجناس، وحنو ذلك 
  !علُوا كبريا، وجلَّ اهللا عن هذا اللزوم، ولكنه قيلَ إلزهاق الباطل، فهذا ال يقوله عاقلٌ

أن قول األشاعرة بأنَّ اهللا ال داخل العالَم وال خارجه قول متناقض؛ فال يتصور أبدا أن  - ٨
فالذي ليس  يكون اهللا ال داخل العالَم وال خارجه، فهذا الوصف ينطبق على من ليس موجودا،

  .خارج العامل وال داخله معدوم
                                                

  ].١٦: امللك[ ٣٣٥
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بالعلُو، بل إما أن  -سبحانه  - فاجلهميةُ وأشباههم ال يصفونه : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  :يصفوه بالعلو والسفُول، وإما أن ينفوا عنه العلُو والسفُول؛ فهم نوعان

إنه ال داخل العامل وال خارجه، : يقولون إنه يف كلِّ مكان بذاته، والقسم اآلخر: قسم يقولون
: وصفوه باحللول يف األمكنة، ومل ينزهوه عن احملال املستقذرة، والقسم الثاين: فالقسم األول
  .٣٣٦"وصفوه بالعدم
  :-تعاىل  -سبب نفي املبتدعة علُو ذات اهللا : املبحث الرابع

ذات اهللا املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة، واألشاعرة ومن شا لُوفَوا عونفوا  -تعاىل  -هم، ن
أنَّ إثبات ذلك يستلزم التجسيم والتحديد، بأن يكونَ : استواَءه على عرشه، حجتهم يف ذلك

جسما حمدودا حيمله العرش وحيتويه؛ ويستلزم أن يكونَ اهللا حمصورا يف جهة  -تعاىل  -اهللا 
  .من اللوازم الباطلةالسماء؛ وأن اجلهة حتويه إىل غري ذلك 

  :والرد عليهم
كعلو ذاته، واستوائه على عرشه من  -تعاىل  - أنه ال جيوز رد األدلة املثبتة لصفات اهللا  - ١

  .أجل تعليالت ال دليل عليها
واستوائه على عرشه تستلزم معىن  - تعاىل  -أنه لو كانت نصوص إثبات علُو ذات اهللا  - ٢

هو الذي بين صفاته يف  - سبحانه  -ألنه  -جلَّ وعال  - لبينه اُهللا  - كما تزعمون -فاسدا 
 -جل وعال  - كتابه، فدلَّ هذا على أنَّ إثباا ال يستلزم املعىن الفاسد الذي ذَكَرمتوه، فاهللا 

فوق عباده كلهم، وال حتويه اجلهة اليت يشار إليها، متصف مبا وصف به نفسه؛ ومن ذلك علوه 
  .واستواؤه على عرشه -ل وعال ج -

  :الفرق بني العلُو واالستواء على العرش: املبحث اخلامس
  :الفرق بني العلُو واالستواء على العرش يتلخص فيما يلي

 - تعاىل  -أنَّ صفة االستواء على العرش وصفة العلُو كالمها تدالَّن على إثبات العلُو هللا : أوالً
  .تواء تدل على علُو خاص، وهو العلُو على العرشلكن صفة االس

فلو لَم يأت  -النص : أي -االستواء على العرش من الصفات اليت دلَّ عليها النقْل فقط : ثانيا
دليل يدل على هذه الصفة لَم نعلم ا، فلما جاء نص أثبتناها، وأما صفة العلُو فقد دلَّ عليها 

  .فطرة، حىت البهائم مفطورة على معرفة هذه الصفةالنقل والعقل وال

                                                
  ).٢٠٢(؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص "التنبيهات السنية: "انظر ٣٣٦
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ال تنفك عنه حبالٍ من األحوال،  -جل وعال  -أن صفة العلُو ذاتيةٌ؛ فهي مالزمة هللا : ثالثًا
وكانت بعد خلق  - سبحانه  - خبالف صفة االستواء فهي صفة فعلية؛ ألا تتعلَّق مبشيئته 

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السموات والْأَرض في ستة { :-تعاىل  -السموات واألرض؛ لقوله 
إنَّ االستواء على العرش صفةٌ فعليةٌ : ، ومن أهل العلم من قال٣٣٧}أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

يا على لَم يزل مستو - جل وعال  -من جهة، وذاتية من جهة أخرى؛ فهي فعلية باعتبار أنه 
أن وصف االستواء على العرش لَم ينفَك عنه منذ أن استوى : عرشه منذ استوى عليه؛ مبعىن

  .جل وعال - عليه 
  :إشكاالت وأجوبتها: املبحث السادس
أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هي {:- تعاىل  -قوله : اإلشكال األول

ورمأن ٣٣٨}ت ا : تدل على الظرفية، فلو قلت) يف(، معلومزيد يف املسجد، فهذا يعين أن زيد
املاء يف : داخل يف املسجد، واملسجد حميطٌ به؛ ألن الظرف حميطٌ باملَظْروف، وكذا لو قلت

م أَأَمنت{: -تعاىل  -الكأس، فهذا يعين أن الكأس حميط باملاء وحيتويه؛ ألنه أوسع منه، ويف قوله 
ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمي السف نظاهر اآلية أنَّ : ، قد يقول قائل معىن باطالً، فيقول}م

وال شك أنه معىن باطل، واجلواب عن هذا اإلشكال بأحد  -جل وعال  -السماء حميطة باهللا 
  :طريقني
 :-تعاىل  -وهذا وارد يف اللغة كقوله  إنَّ السماء يف اآلية معناها العلُو،: إما أن يقَالَ: األول

العلو؛ ألنَّ املاء يرتل من : ، واملراد بالسماء٣٣٩}أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها{
: ؛ أي}أَأَمنتم من في السماء{: السحاب ال من السماء الذي هو السقف احملفوظ، فيكون معىن

  .؛ فال إشكال حينئذمن يف العلُو
إن بعضها : ، ومعروف يف اللغة أنَّ احلروف تتداخل؛ أي)على(مبعىن ) يف(إن : أو يقال: الثاين

فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خالف {: عن فرعون -تعاىل  -يأخذ معىن غريه؛ كقوله 
: على جذُوع النخل، وبناًء على هذا املعىن يكون قوله: ؛ أي٣٤٠}ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ

  .من على السماء، وال إشكال حينئذ: ؛ أي}أَأَمنتم من في السماء{

                                                
  ].٥٤: األعراف[ ٣٣٧
  ].١٦: امللك[ ٣٣٨
 .]١٧: الرعد[ ٣٣٩
  ].٧١: طه[ ٣٤٠
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وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه وهو الْحكيم {: - تعاىل  -قوله : اإلشكال الثاين
يمليف األرض  -جل وعال  -أن اهللا : كما يفهم البعض من أهل الضالل ، ليس معناه٣٤١}الْع

أُلُوهيته ثابتة يف السماء ويف األرض،  -جل وعال  -أنَّ اهللا : كما أنه يف السماء؛ بل املعىن
 اجلر سبحانه -يدل على الظرفية لأللوهية، ال لذاته ) يف(فحرف.  

يف السماء ال  -جل وعال  - ألرض، والقول بأن اهللا معلوم أنَّ السماء حميطةٌ با: اإلشكال الثالث
حميطًا مبخلوقاته، فهذا صنيع  -كرويا : أي - بذاته كَرِيا  -جلَّ وعال  -يقتضي أن يكونَ اهللا 

إن هذه : واجلواب عن ذلك أن يقال -جل وعال  -أهل الضالل، الذين يكَيفُون صفات اهللا 
رة صغرية يف هذا الكون العظيم، الذي حتيط به ماليني األرض اليت نعيش فيها ما هي إال ذ

 -جل وعال  -اَرات، وحتيط ذه اَرات السموات، وفوق السموات عرش الرمحن، واهللا 
بل إنَّ هذه السموات  - سبحانه  - مستوٍ على عرشه، وهو أعظم منها، ال يقدر قدره إال هو 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم { :-تعاىل  -وارات يتبين قدرها يف قوله 
، وال شك أن هذا ٣٤٢}الْقيامة والسموات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

  .اإلشكال ناتج عن فَهمٍ خاطئ؛ فعقولُنا قاصرة
  :فائدة

  :ما يلي -تعاىل  - مما استدل به املصنف على إثبات علُو اهللا 
: ، قال))كم إهلًا تعبد؟: ((لعمران بن عبيد اخلزاعي -صلى اهللا عليه وسلم  - قول النيب  -

الذي يف : ، قال))من لرغبتك ورهبتك؟: ((سبعة؛ ستة يف األرض، وواحد يف السماء، قال
، فأسلم وعلَّمه ))بد الذي يف السماء، وأنا أعلمك دعوتنيفاترك الستة، واع: ((السماء، قال

؛ احلديث ))اللهم أهلمين رشدي، وقين شر نفسي: ((أن يقول - صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
: ، وهو حديث ضعيف يف سنده عمران بن خالد، قال عنه الذهيب"العلو"أخرجه ابن قدامة يف 

  .٣٤٣"ليس بالقوي: "الدارقطين، ويف سنده خالد بن طليق، قال عنه "ضعيف"

                                                
  ].٨٤: الزخرف[ ٣٤١
  ].٦٧: الزمر[ ٣٤٢
    .٢/٣٧٩؛ البن حجر، "لسان امليزان"، و)٢٤ -  ٢٣(صـ " العلو: "انظر ٣٤٣
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احلديث؛ ))... ربنا الذي يف السماء تقدس امسك: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب  -
؛ "منكر احلديث: "رواه أبو داود، ويف سنده زياد بن حممد األنصاري، قال عنه البخاري

٣٤٤فاحلديث ضعيف.  
: وأصحابه يف الكتب املتقَدمة -م صلى اهللا عليه وسل -استدل مبا نقل من عالمات النيب  -
هذا : "٣٤٥"العلو"، قال الذهيب يف "أم يسجدون باألرض، ويزعمون أنَّ إهلهم يف السماء"

نا ابن عثيمني يف شرحه لـ"حديثٌ غريبهذا النقل غري ": "ملعة االعتقاد"، وقال عنه شيخ
  .٣٤٦"صحيح؛ ألنه ال سند له

ة اليت أسهب السلَف يف تقريرها قدميا؛ لكثْرة من ينكر هذه مسألة العلُو من املسائل املهم -
؛ للذهيب، اختصره األلباين وخرج أحاديثه، "العلو"الصفة، ومن أشهر ما أُلِّف فيها كتاب 

   .؛ البن قدامة، حقَّقه الشيخ بدر البدر"إثبات صفة العلو"وكذلك كتاب 

                                                
  .٩٨/ ٢؛ للذهيب "امليزان: "انظر ٣٤٤
  ).٢٥(صـ " العلو" ٣٤٥
  ).٦٨(صـ " ملعة االعتقاد" ٣٤٦
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 فصل
  الكالم -تعاىل  -من صفات اهللا 

  :-رمحه اهللا  -املصنف  قال -٢١
أنه متكَلِّم بكالمٍ قَدميٍ، يسمعه من شاَء من خلْقه، سمعه موسى  -تعاىل  -ومن صفات اهللا "

-  ه السالمريلُ  -عليه جِبعمطَة، وساسغري و نم ،هنم-  ه السالمعلي-  نم نَ لَهأَذ نمو
رو ،ههمالئكتلس.  

يكَلِّم املؤمنني يف اآلخرة، ويكلِّمونه، ويأْذَن هلم فَيزورونه؛ قال  -سبحانه  - وأنه  - ٢٢ 
يا موسى إِني {: -سبحانه  -، وقال ٣٤٧}وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما{: - تعاىل  - اهللا 

منهم من كَلَّم {: -سبحانه  -، وقال ٣٤٨}امياصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي وبِكَلَ
اِء {: -سبحانه  -، وقال ٣٤٩}اللَّهرو نم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمو

، وقال ٣٥١}إِني أَنا ربك* فَلَما أَتاها نودي يا موسى {: -سبحانه  - ، وقال ٣٥٠}حجابٍ
  .، وغير جائز أنْ يقول هذا أَحد غير اهللا٣٥٢}إِننِي أَنا اللَّه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي{: انهسبح

إذَا تكَلَّم اُهللا بالوحيِ سمع صوته أَهلُ : -رضي اهللا عنه  -وقالَ عبداهللا بن مسعود  - ٢٣ 
  .ه وسلمصلى اهللا علي - السماِء؛ روي ذلك عنِ النيب

يحشر اهللا : ((أنه قالَ -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى عبداهللا بن أُنيسٍ عنِ النيب  - ٢٤ 
 نم هعمسا يكَم ،دعب نم هعمسي تيهم بصوادنا، فَيمهالً بفاةً غُراةً حرع ةالقيام ميو قاخلالئ

با : قَرأن ،كا امللانأَنيالد((به البخاري دهشتاألئمةُ، واس ؛ رواه."  
  الشرح

  :صفة الكالم: الصفة السادسة عشرة
  :وهي من الصفات اليت أطال املصنف فيها، وحتت هذه الصفة عدة مباحث

  :معتقد أهل السنة واجلماعة يف صفة الكالم: املبحث األول
                                                

 ].١٦٤: النساء[ ٣٤٧
  ].١٤٤: األعراف[ ٣٤٨
  ].٢٥٣: البقرة[ ٣٤٩
  ].٥١: الشورى[ ٣٥٠
  ].١٤ - ١١: طه[ ٣٥١
  ].١٤: طه[ ٣٥٢
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كما يليق جبالله، من غري حتريف وال  -تعاىل  -  أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الكالم هللا
يتكلم،  -عز وجل  - تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، فيعتقد أهل السنة واجلماعة أن اهللا 

ويقول، وينادي، وأن كالمه بصوت وحرف، وأن القرآن كالمه، مرتل غري خملوق، وصفة 
  .انهكما سيأيت بي -صفة ذاتية فعلية  -تعاىل  -الكالم هللا 

  :صفة الكالم دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث الثاين
وعلى القَول ، ٣٥٣}وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما{: -تعاىل  -على الكالم قوله  :فمن الكتاب -

، وعلى ٣٥٤}قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي وبِكَالمي{: - تعاىل  -قوله 
وهناك أدلَّة أخرى وما سبق مما  ،٣٥٥}فَلَما أَتاها نودي يا موسى{ :-تعاىل  -النداء قوله 

  .رمحه اهللا -استدل به املصنف 
ولشأين يف : "...-رضي اهللا عنها  - على الكالم، قصة اإلفك وقول عائشة  :ومن السنة -

تكَلَّم اهللا يفَّ بأمرٍ يت؛ رواه البخاري، ومسلم"لَىنفسي أحقر من أن ي.  
يا آدم، : يقول اهللا: ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  - وعلى القول والنداء حديث أيب سعيد اخلدري 

؛ ))إنَّ اهللا يأمرك أن خترج من ذريتك بعثًا إىل النار: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: فيقول
  .رواه البخاري

: -صلى اهللا عليه وسلم  -عبداهللا بن أُنيس، عن النيب وأيضا ما استدل به املصنف، من حديث 
حيشر اهللا اخلالئق يوم القيامة عراةً حفاةً غُرالً بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد : ((أنه قال

  .٣٥٦))أنا امللك، أنا الديان: كما يسمعه من قَرب
ينادي  -عز وجل  -وإن اهللا : "ثعن هذا احلدي" خلْق أفعال العباد"قال اإلمام البخاري يف 

ويف هذا دليلٌ  -جلَّ ذكْره  -بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب، فليس هذا لغير اهللا 
يسمع من بعد، كما  -جلَّ ذكره  -على أنَّ صوت اهللا ال يشبه أصوات اخللق؛ ألنَّ صوت اهللا 

صعقون مب، وأنَّ املالئكة ين قُرع مسمن صوته فإذا تنادى املالئكة مل يصعقواي."  

                                                
  .]١٦٤: النساء[ ٣٥٣
 ].١٤٤: األعراف[ ٣٥٤
  ].١١: طه[ ٣٥٥
، وحسنه األلباين "األدب املفرد"وهذا احلديث استشهد به البخاري، ورواه تعليقًا يف صحيحه، ورواه أيضا يف  ٣٥٦
، "مسنده"، وأخرجه اإلمام أمحد يف )١٦٠(رقم " السلسلة الصحيحة"، ويف )٧٤٦(رقم " صحيح األدب"يف 

  ".إسناده صاحل): "٢٠٩/ ١" (الفتح"، وقال عنه احلافظ يف "األمساء والصفات"والبيهقي يف 
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  :وأن كالمه بصوت وحرف -تعاىل  -وأمجع السلَف على إثبات صفة الكالم هللا  -
من أهل  -راهن قوما : أي -رضي اهللا عنه  -وخاطَر أبو بكر ": "احلجة"قال األصبهاين يف 

كالمي، وال كالم ليس ب: "هذا من كالم صاحبك، فقال: مكة فقرأ عليهم القرآن، فقالوا
 -، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة، وقال عمر بن اخلطاب "تعاىل -صاحيب، ولكنه كالم اهللا 

، فهو إمجاع الصحابة، وإمجاع التابعني "إن هذا القرآن كالم اهللا: "على املنرب - رضي اهللا عنه 
، إمنا هو كالم ليس بكالمي، وال كالم صاحيب: "- رضي اهللا عنه  -بعدهم، ويف قول أيب بكر 

  ".، إثبات احلرف والصوت؛ ألنه إمنا تال عليهم القرآن باحلرف والصوت"تعاىل - اهللا 
صلَّى اهللا  -واستفاضت اآلثار عنِ النيب : "٣٥٧"جمموع الفتاوى"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

نادي بصوت، ي - سبحانه  -أنه : والصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة السنة - عليه وسلم 
إن اهللا يتكلَّم بال صوت أو بال حرف، وال أنه أنكر أن : ومل ينقل عن أحد من السلَف أنه قال

  ".يتكلم اهللا بصوت أو حبرف
ووجه ذلك أن عدم الكالم صفةُ نقْص يف مقاييس : وأيضا دلَّ العقل على إثبات صفة الكالم -

عز  -رس الذي ال يتكلَّم فيه علَّة ونقص، واهللا فعند البشر األخ! البشر، فكيف برب البشر؟
: جعل عجز اآلهلة عن الكالم دليالً على أا ال تصلح آهلة؛ فقال عن عجل بين إسرائيل -وجل 

}مهكَلِّمال ي ها أَنوري قُونَ{: ، وقال عن األصنام٣٥٨}أَلَمطنوا يإِنْ كَان مأَلُوه٣٥٩}فَاس.  
  :ملخالفون ألهل السنةا: املبحث الثالث

  :أشهر من خالف السنة يف صفة الكالم من املبتدعة طائفتان
 - إنه ليس من صفات اهللا : املعتزلة واجلهمية، وهؤالء ينكرون صفة الكالم، ويقولون: األوىل
وإمنا هو خلق من خلقِ اهللا كسائر املخلوقات؛ كالسموات واجلبال وغريها، خملوقات  -تعاىل 

، فكذلك الكالم هو من خلْق اهللا، خلقه يف اهلواء، أو يف املكان الذي يسمع منه، وأما منفصلةٌٌ
كالم : ناقة اهللا، وبيت اهللا، أيضا نقول: فهي إضافةُ تشريف، فكما تقول -تعاىل  -إضافته هللا 

 اهللا من باب إضافة التشريف، ومن هنا جاءت مقالتهم الضالة املشهورة خبلق القرآن، وقصتهم
  .مع اإلمام أمحد مشهورة

  :والرد عليهم
                                                

  ).٣٠٤/ ١٢" (جمموع الفتاوى" ٣٥٧
  ].١٤٨: األعراف[ ٣٥٨
  ].٦٣: األنبياء[ ٣٥٩
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  . أن هذا االعتقاد خمالف لطريقة السلَف وإمجاعهم الذي تقَدم بيانه - ١
أنَّ : ومنها -تعاىل  -أن هذا خمالف لظاهر النصوص الدالة على إثبات صفة الكالم هللا  - ٢

اللَّه ال إِلَه إِلَّا أَنا  إِننِي أَنا{: يقول - جل وعال  - مسع اهللا  -عليه السالم  -موسى 
  .، وال يمكن وال جيوز أن يقول ذلك أحد إال اهللا، كما ذكر املصنف٣٦٠}فَاعبدنِي

أن قولكم هذا يرده العقل، فال ميكن أن يكون الكالم وصفًا قائما بنفسه، بل الكالم دليل  - ٣
  .على املتكلِّم، فهو صفة للمتكلم ال تنفَصل عنه

نفي لصفة كمال، فالقولُ بنفي صفة الكالم وصف  -تعاىل  -نفْي صفة الكالم عن اهللا  أن - ٤
ناقص، فإذا كان املخلوق الذي ال يتكلم كأن يكون أخرس، تعترب يف حقِّه صفة نقص، فكيف 

 عاب عجل بين -عز وجلَّ  -وهللا املثَل األعلى، وتعاىل اهللا عما تقولُه املبتدعة، واهللا ! باخلالق؟
، وقد استفاضت األدلة على ٣٦١}أَلَم يروا أَنه ال يكَلِّمهم وال يهديهِم سبِيالً{: إسرائيل بقوله

  .إثبات هذه الصفة
، من حديث خولة بنت "الصحيح"إنه ثبت يف : نقول مما يدل على أن كالم اهللا غري خملوق - ٥

أعوذ بكلمات اهللا : من نزل مرتالً فقال: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : حكيم
، ولو كانت كلمات اهللا ))التامات من شر ما خلَق، لَم يضره شيٌء حىت يرحل من مرتله ذلك

ا؛ ألنَّ االستعاذة باملخلُوق شرك خملوقة ملا جازت االستعاذة.  
  :فائدة

هو اجلعد بن درهم، وذلك يف  -الضالَّ  تقدم أنَّ أول من أنكر التكليم، وابتدع هذا االعتقاد
أوائل املائة الثانية، فضحى به أمري العراق واملشرق خالد بن عبداهللا القسري يوم األضحى، بعد 

: أَمرِ العلماء يف ذلك الوقت كاحلسن البصري وغريه بقتله، فخرج القسري يوم األضحى وقال
فإني مضح باجلَعد بن درهم؛ فإنه زعم أنَّ اهللا لَم  -اكم تقبل اهللا ضحاي -أيها الناس ضحوا "

، فقَتلَه؛ ألنه أول من أنكر التكليم واملخالَّة، "يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكَلِّم موسى تكليما
  .وتقدم بيان ذلك حتت مباحث صفة احملبة

الصفات السبع اليت يثبتوا، لكنهم األشاعرة، وهم يثبتون صفة الكالم؛ فهي من : الطائفة الثانية
ال ينفصل عنه، فالكالم  - سبحانه  -إنَّ الكالم الذي نثبته هو الكالم القائم بذاته : يقولون

سبحانه  -عندهم هو املعىن القائم يف النفس فقط، فاهللا متصف بالكالم أَزالً، وال يتكَلَّم مبشيئته 
                                                

  ].١٤: طه[ ٣٦٠
  ].١٤٨: األعراف[ ٣٦١
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ماذا تقولون يف القرآن الذي هو : ت وال حرف، وإذا قيلمث إن كالم اهللا عندهم من غري صو -
هذا ليس هو كالم اهللا، وإمنا هو عبارةٌ أو حكايةٌ عن كالم اهللا، عبر : تعاىل؟ قالوا -كالم اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم  -به جربيلُ أو حممد -  باطلٌ وفاسد وليس كالم اهللا حقيقة، وهذا اعتقاد
القرآن خملوق؛ ألنه إذا كان القرآن الذي بني أيدينا هو من كالم حممد أو  إنَّ: يقتضي أن يقولوا

  .جربيل، فهو عندهم خملوق، فال فرق ذا االعتبار بينهم وبني املعتزلة واجلهمية
  :إذًا؛ ملَخص معتقدهم يف صفة الكالم

ال ينفصل  - انه سبح - أم يثبتون صفة الكالم، ولكن هذا الكالم هو القائم يف ذات اهللا  - ١
عنه، فهو معىن قائم يف النفس من غري صوت وال حرف، أشبه خبواطر النفس وحنو ذلك، وما 

  .يوجد يف القرآن هو حكاية عن كالم اهللا ال حقيقته
  .سبحانه -إن نوعه قدمي، وإنه ال يتكلَّم مبشيئته وإرادته : أم يثبتون أنَّ اهللا تكَلَّم أزالً؛ أي - ٢

  :والرد عليهم
  .أن هذا خالف طريقة السلف وإمجاعهم الذي تقدم بيانه - ١
  .يتكلم بصوت وحرف - سبحانه  - أن هذا خالف ظاهر النصوص اليت تدل على أنه  - ٢
أن اعتقادكم خيالف األدلة اليت تدل على أنَّ كالم اهللا يسمع، وال يسمع إال الصوت، فلو  - ٣

سمع، وتقدم حديث عبداهللا بن أنيس، وأنَّ اهللا ملا  - كما تظنون  -كان معىن قائم بالنفس 
  . ينادي اخلالئق يوم القيامة بصوت مسموع

  . أنَّ املعروف من الكالم هو ما ينطق به املتكلم، ال ما يضمره يف نفسه - ٤
من زعم أن كالم اهللا هو املعىن : أنَّ بعض العلماء يقول ردا على هذا االعتقاد الباطل - ٥

زعم أن اهللا لَم يرسل رسوالً، ومل يرتِّل كتابا؛ ألنه إذا كان بال صوت وال حرف،  النفسي، فقد
  !فكيف يرسل رسوالً أو يرتل كتابا؟

أنَّ من زعم أن كالم اهللا هو معىن نفسي، فقد زعم أن اهللا أخرس، وهذه صفة نقص كما  - ٦
  .تعاىل اهللا عما يقولون علُوا كبريا - تقدم 

إلسالم ابن تيمية على من زعم أنَّ كالم اهللا هو املعىن النفسي، كما تعتقد وقد رد شيخ ا
  :األشاعرة من تسعني وجها؛ ولذا يقول ابن القيم يف نونيته

 هطْالنب تنيا بهجنَ ووعست =طْالني الْبفْسِ ذالن كَالم نِيأَع  
الكُالَّبية، : بعقيدة باطلة، فخالَفوا السلَف؛ منهموهناك فرق وطوائف خاضت يف صفة الكالم 

  .واالحتادية، وفالسفة املتأخرين، وغريهم
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* * * * * * * *  
  :رمحه اهللا - قال املصنف  -

  .أنه متكَلِّم بكالمٍ قَدميٍ: -تعاىل  -ومن صفات اهللا 
  الشرح

  :حادث اآلحادقدمي النوع،  - جل وعال  -كالم اهللا : املبحث الرابع
قدمي : ؛ أي"أنه متكلِّم بكالم قدمي - تعاىل  -ومن صفات اهللا : "وهذا هو معىن قول املصنف

النوع، حادث اآلحاد، وإن كان كالم املصنف حيتمل أنه قدمي النوع واآلحاد، وهذا العموم مما 
جلماعة، وأنَّ يريد مذهب أهل السنة وا - رمحه اهللا  -انتقد يف هذه العقيدة، ولكن ال شك أنه 

  .قدمي النوع حادث اآلحاد -تعاىل  -كالم اهللا 
  .فاهللا متصف بصفة الكالم أَزالً -ليس له بداية  -إن جنس الكالم قدمي : قدمي النوع؛ أي -
يتكلم مىت شاء، وكيف شاء، فالكالم متعلِّق  - عز وجل  - إنَّ اهللا : حادث اآلحاد؛ أي -

  .ذا ما ينكره األشاعرة كما تقدم، ويثبتون قدمي النوعمبشيئته وإرادته أيضا، وه
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
منه، من غري واسطة، وسمعه  -عليه السالم  - يسمعه من شاَء من خلْقه، سمعه موسى "

  ".كته ورسلهومن أَذنَ لَه من مالئ -عليه السالم  -جِبريلُ 
  الشرح

  : األدلة على أنَّ كالم اهللا بصوت وحرف، وهو كالم مسموع: املبحث اخلامس
  . هذه هي عقيدة أهل السنة واجلماعة

  :؛ ويدل على ذلكأن كالم اهللا بصوت -
وإِذْ نادى {: وقوله ،٣٦٢}وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نجِيا{: -تعاىل  -قوله  - ١

نيمالظَّال مالْقَو ائْت ى أَنوسم كب٣٦٣}ر.  
ال تكون إال بصوت، } نجِيَا{: ، واملناجاة يف قوله}وناديناه{: املناداة يف قوله: ووجه الداللة

  .فاملناداة للبعيد، واملناجاة للقريب

                                                
  ].٥٢: مرمي[ ٣٦٢
  ].١٠: الشعراء[ ٣٦٣
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: يا آدم، فيقول: يقول اهللا: ((-وقد تقدم  -مرفوعا  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب سعيد  - ٢
  .؛ واحلديث متفق عليه))إن اهللا يأمرك: لبيك وسعديك، فينادي بصوت

، والنداء ال يكون إال بصوت بإمجاع أهل اللغة، وأكَّد ذلك ))فينادي: ((أن قوله: ووجه الداللة
  )).بصوت: ((بقوله

" سنن الترمذي"الم اهللا، وجاء يف فكلمات القرآن حروف، وهو من ك :وكالم اهللا حبرف -
من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشرة : ((من حديث ابن مسعود مرفوعا

  )).حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف) امل: (أمثاهلا، ال أقول
  :؛ ويدل على ذلكوكالم اهللا مسموع -
وأَنا اخترتك فَاستمع {: -تعاىل  -اسطة؛ قال مسعه من غري و -عليه السالم  -أنَّ موسى  - ١

 -ومن أَذنَ اهللا له من املالئكة والرسل؛ قال  - عليه السالم  - ومسعه جربيل ، ٣٦٤}لما يوحى
ويف الصحيحين من حديث أيب هريرة ، ٣٦٥}قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق{: -تعاىل 

إذا قضى اهللا األمر يف السماء : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب : - عنه رضي اهللا -
: ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزع عن قلوم قالوا

 صلى - حممدا  -عز وجل  -، وأيضا كلَّم اهللا ))احلق، وهو العلي الكبري: ماذا قال ربكم؟ قالوا
  . ليلة املعراج -اهللا عليه وسلم 

: وأيضا يف اآلخرة تسمع كالمه اخلالئق، كما تقدم من حديث عبداهللا بن أُنيسٍ، وفيه
))بقَر نكما يسمعه م ،دعب نا ما جاء يف الصحيحني عن ))فيناديهم بصوت يسمعه موأيض ،

  )).لبيك وسعديك: أهل اجلنة، فيقولون يا: إن اهللا يقول: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
إذا تكَلَّم اهللا بالوحي مسع صوته أهل : ((ما استشهد به املصنف من كالم ابن سعود: وأيضا
  .، وكالم ابن مسعود مما ال يقال بالرأي، فله حكم الرفع٣٦٦))السماء

كما قال شيخ اإلسالم ابن واألدلة واآلثار مستفيضة يف أنَّ اهللا يتكَلَّم بصوت وحرف مسموعٍ، 
  .تيمية، وتقدم نقل كالمه، وأن هذا بإمجاع السلف، وال يعرف فيهم منكر هلذا االعتقاد

وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراِء {: -تعاىل  -قوله : املبحث السادس
  .٣٦٧}حجابٍ أَو يرسلَ رسوالً

                                                
  ].١٣: طه[ ٣٦٤
  ].١٠٢: النحل[ ٣٦٥
  ).١٢٩٣" (السلسلة الصحيحة"رواه البخاري معلَّقًا، وصححه األلباين يف  ٣٦٦
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  :واشتملت هذه اآلية على أنواع الوحي الثالثة - رمحه اهللا  -اآلية استدلَّ ا املصنف هذه 
من غري إرسال ملك، وال  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يلْقَى الوحي يف قلْب الرسول : األول

  .}لَّا وحياوما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِ{: -تعاىل  - سبحانه؛ قال  -تكليم منه 
عليه  -ولكن من وراء احلجاب، كما كلَّم اُهللا موسى  -جلَّ وعال  - أن يكلمه اهللا : الثاين

ليلة املعراج، حني فرض الصالة مباشرة بال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكلَّم حممدا  -السالم 
  .}أَو من وراِء حجابٍ{ :-تعاىل  -واسطة؛ قال 

أَو {: - تعاىل  - قال  - عليه السالم  -ملكًا يبلغ عن اهللا كالمه؛ كجربيل أن يرسلَ : الثالث
  .}يرسلَ رسوالً

لرسوله بال  -عز وجل  -ومقصود املصنف من إيراد هذه اآلية هو النوع الثاين، وهو تكليم اهللا 
  .واسطة

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٢٥

ليلةَ رأى النار فَهالَته، فَفَزِع منها، فَناداه  -عليه السالم  -أنَّ موسى  :ويف بعضِ اآلثارِ"
هبفَقَالَ: ر ،توا بالصئْناستا اسسريع وال : يا موسى، فأجاب ،كتصو عمأس ،كيلب كيلب

مينك، وعن شمالك، فَعلم أنَّ أنا فَوقَك، وأَمامك، وعن ي: أَرى مكانك، فأين أنت؟ فقال
كَذَلك أنت يا إِهلي، أفَكالمك أمسع أم كالم : قال -تعاىل  - هذه الصفَةَ ال تنبغي إالَّ ِهللا 

  ".بلْ كالمي يا موسى: رسولك؟ قال
  الشرح

  :فائدة
عليه  -أن موسى : مسموعا وأن له صوتا -تعاىل  - مما استدلَّ به املصنف على إثبات كالم اهللا 

يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا : "ليلة رأى النار فهالَته وفزع منها، ناداه ربه - السالم 
أنا فوقك، ووراءك، : لبيك لبيك، أمسع صوتك، وال أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: بالصوت

فكذلك أنت : "قال - تعاىل  -، فَعلمِ أن هذه الصفة ال تنبغي إال هللا "وعن ميينك، وعن مشالك
  ".بل كالمي يا موسى: يا إهلي، أفكالمك أمسع أم كالم رسولك؟ قال

                                                                                                                                       
 ].٥١: الشورى[ ٣٦٧
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وهذا أثر ضعيف من اإلسرائيليات، فهو من رواية وهب بن منبه، وهو معروف بأَخذه عن 
دالل اإلسرائيليات، ويف األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الكثري مما يغين عن هذا األثر؛ لالست

  .هلذا االعتقاد الصحيح
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
  .يكَلِّم املؤمنني يف اآلخرة، ويكلِّمونه، ويأْذَنُ هلم فَيزورونه -سبحانه  - وأنه 

د ذلك يكَلِّم عباده يف اآلخرة، وأما الزيارة فاملصنف أور -جل وعال  - وتقدم بيان أنَّ اهللا 
إن : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : - رضي اهللا عنه  -استدالالً حبديث أيب هريرة 

أهل اجلنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعماهلم، مث يؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا 
   .٣٦٨))فيزورون ربهم

                                                
بن حبيب بن  ؛ ألن يف سنده عبداحلميد"هذا حديث غريب: "احلديث رواه ابن ماجه، والترمذي وضعفه، فقال ٣٦٨

  .أيب العشرين
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 فصل
  القرآن كالم اهللا

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٢٦
القرآنُ العظيم، وهو كتاب اهللا املبني، وحبلُه املتني، وصراطُه  -سبحانه  -ومن كالمِ اهللا "

 بلسان ،نيلاملرس ديلَى قَلْبِ سني، عاَألم وحالر لَ بِهزني، نالَمالع بزِيلُ رناملستقيم، وت
هنخملوق، م رلٌ غيزنبِني، مم بِيرود ععي هأَ وإِليدب.  

وهو سور محكَمات، وآيات بينات، وحروف وكَلمات، من قَرأَه فَأَعربه فَلَه بِكُلِّ  -٢٧
حرف عشر حسنات، لَه أَولٌ وآخر، وأجزاٌء وأَبعاض، متلُو باأللِسنة، حمفوظٌ يف الصدور، 

توب يف املصاحف، فيه محكَم ومتشابِه، وناسخ ومنسوخ، وخاص مسموع باآلذان، مكْ
، ٣٦٩}ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من خلْفه ترتِيلٌ من حكيمٍ حميد{وعام، وأمر ونهي؛ 

لَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن ع{: -تعاىل  -وقَوله 
  .٣٧٠}بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا

، ٣٧١}لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن{: وهذَا هو الكتاب العريب الذي قال فيه الذين كَفَروا -٢٨
، ٣٧٣}سأُصليه سقَر{: -سبحانه  -، فَقال اهللا ٣٧٢}شرِإِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْب{: وقال بعضهم
وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلَّا {: -تعاىل  - هو شعر؛ فقال اهللا : وقَال بعضهم

بِنيآنٌ مقُرو كْر٣٧٤}ذآنقُر هوأثبت رعش هأن هفَى اُهللا عنا نيف أنَّ ، فَلَم ي لُبذهةً لببقِ شا، لَم ي
القرآنَ هو هذا الكتاب العريب الَّذي هو حروف، وكلمات، وآيات؛ ألنَّ ما ليس كذلك ال 

ديقُولُ أح :رْه شعإن.  

                                                
 ].٤٢: فصلت[ ٣٦٩
  ].٨٨: اإلسراء[ ٣٧٠
  ].٣١: سبأ[ ٣٧١
  ].٢٥: املدثر[ ٣٧٢
  ].٢٦: املدثر[ ٣٧٣
  ].٦٩: يس[ ٣٧٤
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سورة من مثْله وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِ{: - عز وجل  -وقال  -٢٩
اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعاد٣٧٥}و وى ما هردثْلِ ما ال يبِم يانبِاإلت ماهدحتأنْ ي وال جيوز ،

  .وال يعقَل
اَءنا ائْت وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين ال يرجونَ لقَ{: -تعاىل  - وقالَ  -٣٠

، فأَثْبت أَنَّ القُرآنَ هو ٣٧٦}بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء نفِْسي
  .اآليات الَّيت تتلَى علَيهِم

 -وقال ، ٣٧٧}وا الْعلْمبلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوت{: -تعاىل  - وقال  -٣١
، بعد أنْ أَقْسم ٣٧٨}ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ* في كتابٍ مكْنون * إِنه لَقُرآنٌ كَرِمي {: -تعاىل 

  .علَى ذَلك
، وافْتتح تسعا وعشرين سورةً ٣٨٠}عسق* حم {، ٣٧٩}كهيعص{: -تعاىل  -وقال  -٣٢

ةاملقطَّع باحلروف.  
  الشرح

انتقل إىل  -تعاىل  -بعدما أورد ما يدل على إثبات صفة الكالم هللا  - رمحه اهللا  - ابن قدامة 
وهي القرآن الكرمي، فذكر ما يعتقده أهل السنة  - تعاىل  -مسألة أخرى هلا عالقة بكالم اهللا 

  :واجلماعة يف القرآن العظيم، وما ذكره ابن قدامة يتلَخص يف األمور اآلتية
  :عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القرآن: الًأو

إن القرآن املَتلُو واملسموع واملكتوب بني دفَّتي املصحف هو كالم : أهل السنة واجلماعة يقولون
  .اهللا حقيقةً، منزلٌ غري مخلوق، منه بدأ وإليه يعود

رة أو حكاية عن كالم اهللا، ورد إنه ليس كالم اهللا حقيقة، بل عبا: ويف هذا رد على الذين قالوا
إن القرآن خملوق غري مرتل، وتقدم بيان عقيدم من اجلهمية واملعتزلة : على الذين يقولون

  :واألشاعرة، ويدل على اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف القرآن ما يلي

                                                
  ].٢٣: البقرة[ ٣٧٥
  ].١٥: يونس[ ٣٧٦
  ].٤٩: تالعنكبو[ ٣٧٧
  ].٧٩ - ٧٧: الواقعة[ ٣٧٨
  ].١: مرمي[ ٣٧٩
  ].٢ -١: الشورى[ ٣٨٠
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جارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام وإِنْ أَحد من الْمشرِكني است{: - تعاىل  -قال  أنه كالم اهللا؛ -
٣٨١}اللَّه.  
  .٣٨٢}تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا{: -تعاىل  -قال  منزل؛ -
  .٣٨٣}من ربك بِالْحققُلْ نزلَه روح الْقُدسِ {: - تعاىل  –وقال  
  .وأدلة أخرى، ٣٨٤}شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ{: -تعاىل  -وقال  

  :غري خملوق -
  .ألن األدلة السابقة وغريها دلَّت على أنه منزل غري خملوق - ١
فجعل اخللق غري األمر، والقرآن ، ٣٨٥}أَال لَه الْخلْق والْأَمر{ :يقول- عز وجل  - وألن اهللا  - ٢

ذَلك أَمر {: وقال ،٣٨٦}وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا{: - تعاىل  -؛ لقوله من األمر
كُمإِلَي لَهزأَن اللَّه{ن قال خبلْق القرآن٣٨٧تعاىل  -وهو قوله : ، وأما ما احتج به م- :} قالخ اللَّه

  .من أدلةدم فهذا نص عام خمصوص مبا تق، ٣٨٨}كُلِّ شيٍء
جل  - من اهللا : ؛ أيمنه بدأ صفة من صفاته غري خملوقة، - جلَّ وعال  -وألن كالم اهللا  - ٣

  .أضافَه إليه، وال يضاف الكالم إال إىل قائله -عز وجل  -بدأ؛ بدليل أن اهللا  -وعال 
من اهللا؛ ألم وال بد من هذه العبارة يف تعريف القرآن؛ ألن املبتدعة ال يقولون بأن بداية القرآن 

إن جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ، وأنزله على حممد؛ : ينكرون صفةَ الكالم، فيقولون
  . لينفوا أن اهللا تكلم به

وذلك يف آخر الزمان يرفَع القرآنُ من الصدور واملصاحف؛ فال يبقى منه وال  :وإليه يعود -
يدرس : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول آية، دلَّ عليه حديث حذيفة بن اليمان؛ قال 

                                                
  ].٦: التوبة[ ٣٨١
  ].١: الفرقان[ ٣٨٢
  ].١٠٢: النحل[ ٣٨٣
  ].١٨٥: البقرة[ ٣٨٤
  ].٥٤: األعراف[ ٣٨٥
  ].٥٢: الشورى[ ٣٨٦
  ].٥: الطالق[ ٣٨٧
  ].١٦: الرعد[ ٣٨٨
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اإلسالم كما يدرس وشي الثوبِ، حتى ال يدرى ما صيام، وال صالةٌ، وال نسك، وال صدقةٌ، 
  .٣٨٩))يف الليلة فال يبقَى يف األرض منه آية -عز وجل  -ولَيسرى على كتابِ اهللا 

  :حتداهم اُهللا بهالقرآن العظيم رده الكفار و: ثانيا
، وقدحوا فيه؛ ٣٩٠}لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن وال بِالَّذي بين يديه{: وهم ردوه تصرحيا فقالوا

إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ {: وقال بعضهم، ٣٩١}إِنْ هذَا إِلَّا سحر يؤثَر{: فنسبوه لغير اهللا، فقال بعضهم
، وأراد املصنف أن يرد على من ٣٩٣}سأُصليه سقَر{:  هلم تكذيبا لزعمهم، فقال اهللا٣٩٢}الْبشرِ
 -صلى اهللا عليه وسلم  -إن األلفاظ املوجودة يف القرآن هي ألفاظ البشر؛ كمحمد : يقول

  .كما يعتقد األشاعرة -جل وعال  -واملعاين هي من اهللا 
وما علَّمناه الشعر وما {: اهللا عليهم وكذَّم فقال إنه شعر؛ فرد: وقال بعض الكفار عن القرآن

بِنيآنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبن٣٩٤}ي.  
وإِنْ { :-تعاىل  -ما داموا يشكِّكُون فيه بأن يأتوا مبثله؛ فقال  - عز وجل  -بل تحداهم اهللا 

لْنزا نمبٍ ميي رف متكُنهثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عم لن  -تعاىل  -وقال ، ٣٩٥}ا عا أنيبم
قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ { :يقدروا على ذلك

  .٣٩٦}هِريابِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَ
: -تعاىل  -أن هذا القرآن حق ال يأتيه باطلٌ من أي جهة كان؛ فقال  -عز وجل  - وبين اهللا 

}يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْت٣٩٧}ال ي.  
أنه كتاب اهللا : ر قبلهاوهذه أوصاف للقرآن ذكرها املصنف، وهي أوصاف عظيمة، وذك

املبني، وحبله املتني، فيه سور حمكمات، وآيات بينات، وغريها من األوصاف؛ أراد ا الرد على 

                                                
هيب، وصححه األلباين يف صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذ: احلديث رواه ابن ماجه، واحلاكم، وقال ٣٨٩

 ).٧٨(رقم " السلسلة الصحيحة"
  ].٣١: سبأ[ ٣٩٠
  ].٢٤: املدثر[ ٣٩١
  ].٢٥: املدثر[ ٣٩٢
  ].٢٦: املدثر[ ٣٩٣
  ].٦٩: يس[ ٣٩٤
  ].٢٣: البقرة[ ٣٩٥
  ].٨٨: اإلسراء[ ٣٩٦
  ].٤٢: فصلت[ ٣٩٧
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-تعاىل  -امتألت به صدور أهل العلم؛ فقال  -جل وعال  -أهل البدع، وأن القرآن كالم اهللا 
تعاىل  -وهو يف كتاب حمفوظ؛ قال ، ٣٩٨}وتوا الْعلْمبلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُ{: 
- :} آنٌ كَرِميلَقُر هإِن *ونكْنابٍ متي كحمفوظ: أي؛ ٣٩٩}ف.  

  :واختلف يف هذا الكتاب املكنون؛ فقيل
  .املالئكة: }ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ{: هو اللوح احملفوظ، فيكون املقصود بقوله -

صحف الذين بني أيدينا، فيكون املقصود باملطهرين هم من تطَهر من احلدث هو امل: وقيل
  .واجلنابة

الرد على أهل البدع، الذين خالفوا االعتقاد : ومقصود املصنف من إيراد هذه اآليات كلها
ل، حىت املرتَّ - تعاىل  -فبين هلم باألدلة أن هذا هو كالم اهللا  -تعاىل  - الصحيح يف كتاب اهللا 

وغريها ، ٤٠١}عسق* حم {، ٤٠٠}كهيعص{: -تعاىل  -ما فيه من احلروف املقطعة؛ كقوله 
ويف القرآن تسع  -تعاىل  - من السور اليت افتتحت باحلروف املقطعة هي من كالم اهللا 

  .وعشرون سورة مفتتحة باحلروف املُقَطَّعة
  :هاحلذر من قوم يتعجلُون القرآنَ وال يتأجلُون: ثالثًا

: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  - أَورد املصنف حديثَ سهل بن سعد 
اقرؤوا القرآن قبل أن يأيتَ قوم يقيمون حروفَه إقامةَ السهم، ال جياوز تراقيهم، يتعجلون أجره ((

  .٤٠٢))وال يتأجلونه
تعاملون مع القرآن على غري الغاية اليت من أجلها أنزل، واحلديث فيه حتذير من التشبه بقوم ي -

  :وأوصافهم كما يلي
إقامةً صحيحةً دقيقةً، متقنةً طيبةً يف ظاهرها؛ فيقرؤونه صحيحا بال : أي يقيمون حروفه؛ - ١

  :حلن وجمودا، ولكن هذا القرآن الذي يقرؤونه

                                                
  .]٤٩: العنكبوت[ ٣٩٨
  ].٧٨ - ٧٧: الواقعة[ ٣٩٩
  ].١: مرمي[ ٤٠٠
  ].٢ - ١: الشورى[ ٤٠١
ه أمحد، وأبو داود، وابن حبان، ويف سنده ضعف؛ ألن فيه وفاء بن شريحٍ الصديف، وهو مقبولٌ واحلديث روا ٤٠٢

حديث جابر بن عبداهللا عند أمحد، وأيب داود، وصحح : ، واحلديث له شواهد منها"التقريب"إذا توبِع كما يف 
  ).٢٥٩" (السلسلة الصحيحة"إسناده األلباين كما يف 
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إن هذا القرآن الذي يقرؤونه ال جياوز : م؛ أياحللق، أو احللقو: والترقُوة :ال جياوز تراقيهم - ٢
ال يقرؤونه بقلوم؛ فيتدبرونه مع التلفظ به، بل يقرؤونه بألسنتهم فقط؛ وذلك : حلوقهم؛ أي

قارئ، أو مجود، أو : خملصني، بل قرؤوه ليقال -تعاىل  -لضعف إميام، فهم مل يقرؤوه هللا 
كان هذا حاله فهو أحد الثالثة الذين هم  حسن الصوت؛ فيتفاخرون بذلك، ومعلوم أن من

عند مسلم، فهو قرأ  - رضي اهللا عنه  -أول من تسعر م النار؛ كما يف حديث أيب هريرة 
نسأل اهللا السالمة  - قارئ، وقد قيل، مث يسحب على وجهه إىل نار جهنم : القرآن ليقال

  .والعافية
م يتعجلون أجره يف الدنيا، إما عن طريق أخذ فهذا من أوصافهم أ :يتعجلون أَجره - ٣

  . قارئ، أو جمود، وحنو ذلك: األجرة عليه، أو عن طريق أخذ الشهرة؛ ليقال
ينتظرون أجره : ال يقرؤون القرآن يقصدون به وجه اهللا فيتأجلون؛ أي: أي وال يتأَجلُونه؛ - ٤

  .والعافيةنسأل اهللا السالمة  -يف اآلخرة؛ ألم قرؤوه لغير اهللا 
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٣٣
من قَرأَ القُرآنَ فَأَعربه، فَلَه بِكُلِّ حرف منه عشر : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -  وقال النيب"

  .؛ حديثٌ صحيح))حسنات، ومن قَرأَه ولَحن فيه فَلَه بِكُلِّ حرف حسنةٌ
اقْرؤوا القُرآنَ قَبلَ أَنْ يأتي قَوم يقيمونَ حروفَه : ((-عليه الصالةُ والسالم  - وقال  -٣٤

هلُونأَجتالَ يو هرلُونَ أَججعتم؛ يهياقرت اوِزجمِ، ال يهةَ السإِقَام.((  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٣٥

إِعراب القُرآن أَحب إلينا من حفْظ بعضِ : -رضي اُهللا عنهما  -وعمر وقَالَ أَبو بكْرٍ "
هوفرح.  

  الشرح
  :ما ذكره املصنف من آثارٍ يف فضل إعراب القرآن ال تصح؛ ومن ذلك
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 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : ، من حديث ابن مسعود"األوسط"ما رواه الطرباين يف  -أ 
أعربوا القرآن، فإن من قرأ القرآن فأعربه، فله عشر حسنات، وكفارة عشر سيئات، : ((لقا

  .٤٠٣))ورفع عشر درجات
إعراب القرآن : "أما قاال - رضي اهللا عنهما  -ما ذكره من اآلثار، عن أيب بكر وعمر  -ب 

  .٤٠٤"أحب إلينا من حفْظ بعض حروفه
* * * * * * * *  

  :-هللا رمحه ا -قال املصنف  -٣٦
" رضي اهللا عنه  -وقالَ علي - :كُلَّه بِه كَفَر فَقَد هنم فربِح كَفَر نم.  

٣٧- هروفوح هماتوكل هوآيات رِ القرآنوس داملسلمون على ع فَقوات.  
كلمةً أو حرفًا،  وال خالف بين املسلمني يف أنَّ من جحد من القُرآن سورةً أو آيةً، أو -٣٨

روفح هةٌ على أنعةٌ قاطجويف هذا ح ،ره كافه أنفَقًا عليتم.  
  الشرح

  :من جحد آية من القرآن الكرمي فقد كفر: رابعا
كما ذكر  - وهذا آخر ما أورده املصنف يف هذا الفصل، وهذا االعتقاد هو بإمجاع املسلمني 

غري واحد من أهل العلم، ومن ذلك ما أورده املصنف، عن علي بن  ونقل اإلمجاع -املصنف 
  .٤٠٥"من كَفَر حبرف منه، فقد كفر به كله: "موقوفًا -رضي اهللا عنه  - أيب طالب 

وختم املصنف ذا؛ ليبين من مجيع ما تقدم أنَّ هذا القرآن بسوره وكلماته وحروفه إمنا هو من 
  .إمجاع أهل العلم؛ ليقَرر بذلك معتقَد أهل السنة واجلماعةب - جلَّ وعال  - عند اهللا 

  :تنبيه
تقدم يف الفصل الذي قبله معتقَد املبتدعة يف القرآن، وأنه خملوق، وتقدم الرد على من يقول 

  .واهللا أعلم -خبلق القرآن حتت مباحث صفة الكالم اليت هي املباحث يف الصفات 
                                                

٤٠٣  شل بن سعيد الورداين، كذَّبه إسحاق بن راهويه، وقال عنه اهليثميواحلديث ضعيف ا؛ ففي سندهجِد :
  .، ولفظ هذا احلديث قريب من اللفظ الذي أورده املصنف"متروك"

، ففيه انقطاع بني أيب بكر وعمر والراوي "الوقف واالبتداء"وهو ضعيف جدا، أخرجه ابن األنباري يف كتابه  ٤٠٤
  .سنده جابر بن يزيد اجلعفي وهو ضعيف عنهما، ويف

  ".مصنفه"يف ) ٥١٤، ٥١٣/ ١٠(وهذا األثر أثر صحيح، رواه ابن أيب شيبة  ٤٠٥
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 * * * * * * **  
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 فصلٌ
  رؤية املؤمنني لربهم يف اآلخرة

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٣٩
 -واملؤمنون يرونَ ربهم في اآلخرة بأبصارِهم، ويزورونه، ويكَلِّمهم ويكَلِّمونه؛ قال اُهللا "

  .٤٠٦}إِلَى ربها ناظرةٌ* وجوه يومئذ ناضرةٌ {: -تعاىل 
، فلما حجب أولئك ٤٠٧}كَالَّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ{: -تعاىل  - وقالَ  -٤٠

قا فَرمهنيب كُنا، وإِلَّا مل يضيف حالِ الر هنورلَّ على أنَّ املؤمنني يد ،طخيف حالِ الس.  
  الشرح

  :وحتت هذا الفصل عدةُ مباحث
  :إىل ثالثة أقسام -تعاىل  -تقسيم مسألة رؤية اهللا : ألولاملبحث ا

  :يف الدنيا -تعاىل  - رؤية اهللا : أولًا
  :يف الدنيا مستحيلةٌ، دلَّ على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع -تعاىل  -رؤية اهللا 

  .تعاىل -، وكان قد طلَب رؤية اهللا ٤٠٨}لَن ترانِي{: ملوسى -تعاىل  - قولُ اهللا  :فمن الكتاب
صلى اهللا عليه وسلم  -حديث النواس بن مسعان يف ذكر الدجال، وفيه قال النيب : ومن السنة

  .؛ رواه مسلم))اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت ميوت: ((-
  :ال يراه أحد يف الدنيا بعينيه -عز وجل  -وأمجع العلماء على أن اهللا 

لو : يرى يف الدنيا؛ أي - جلَّ وعال  -لعلم، ولو كان اهللا نقل اإلمجاع غري واحد من أهل ا
حني  -عليه السالم  -موسى  -تعاىل  -كان ذلك حاصالً ألحد من العباد، لَحصل لكليم اهللا 

سأل ربه ذلك، وإن تعجب فعجب من أولئك السفهاء من املبتدعة، الذين يعتقدون أنه قد 
نيا لبعض أوليائهم، كما هو موجود يف كُتب الزنادقة يف الد -تعاىل  -حتصل رؤية اهللا 

إنَّ أحدا : أن من قال -ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -والصوفية، وأفىت بعض علماء اإلسالم 
بعينه يف الدنيا، فإنه يبين له الدليلُ؛ فإن تاب وإال قُتل،  -سبحانه وتعاىل  -من األولياء يرى اهللا 

                                                
 ].٢٣ -٢٢: القيامة[ ٤٠٦
  ].١٥: املطففني[ ٤٠٧
  ].١٤٣: األعراف[ ٤٠٨
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 م يرون اهللا : ذا االعتقاد مع اعتقاده التفضيل؛ أيوإن اعتقديعتقد بأن أولياءه الذين يزعم أ
 -عليه السالم  -يف الدنيا أفضل من األنبياء الذين لَم تحصل هلم الرؤيا يف الدنيا؛ كموسى 

ول، وغريه من األنبياء، فإنه يكفر ذا االعتقاد، ويقتل مرتدا إن كان مصرا على هذا الق
  . فاحلاصل أن رؤية اهللا يف الدنيا ممتنعة بإمجاع العلماء

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل املوت، فدعواه : "٤٠٩قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
باطلة باتفاق أهل السنة واجلماعة؛ ألم اتفقوا مجيعهم على أن أحدا من املؤمنني ال يرى ربه 

صلى  -عن النواس بن مسعان، عن النيب " صحيح مسلم"وثبت ذلك يف  بعيين رأسه حىت ميوت،
واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت : ((أنه ملا ذكر الدجال قال: -اهللا عليه وسلم 

  )). ميوت
  ربه؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -وهل رأى حممد : مسألة

  :هذه املسألة على قسمني
  ربه يف األرض؟ -عليه وسلم صلى اهللا  -هل رأى حممد : األول

باتفاق العلماء، وتقدم أنه لَم يره، ولن يراه أحد بعينيه يف األرض حىت مل يره أبدا : اجلواب
  .ميوت

صلى اهللا  - وكل حديث فيه أنَّ حممدا : "٤١٠"جمموع الفتاوى"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
باتفاق املسلمني وعلمائهم، هذا شيء مل  رأى ربه بعينه يف األرض، فهو كَذب -عليه وسلم 

  ".يقُلْه أحد من علماء املسلمني، وال رواه أحد منهم
  ربه ليلة املعراج؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -هل رأى حممد : الثاين

وإمنا كان النزاع بني الصحابة يف أن : "فهذا فيه خالف، قال شيخ اإلسالم بعد كالمه السابق
 - رضي اهللا عنه  -هل رأى ربه ليلةَ املعراج؟ فكان ابن عباس  - عليه وسلم صلى اهللا -حممدا 

رأى ربه ليلة املعراج، وكانت  - صلى اهللا عليه وسلم  -إن حممدا : وأكثر علماء السنة يقولون
  ".وطائفةٌ معها تنكر ذلك - رضي اهللا عنها  -عائشة 

  :وبِناًء عليه يقال

                                                
  .٣٨٩/ ٣" جمموع الفتاوى" ٤٠٩
  .٣٨٦/ ٣" جمموع الفتاوى" ٤١٠
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رضي  - رأى ربه؛ وهذا هو قولُ ابن عباس  -صلى اهللا عليه وسلم  - إن حممدا : القول األول
شرح "، والنووي يف ٤١١"التوحيد"من الصحابة، واختاره ابن خزمية يف كتاب  -اهللا عنهما 

  .٤١٢"مسلم
، أن ابن عباس "الكربى"، ورواه النسائي يف "حسن غريب: "واستدلُّوا مبا رواه الترمذي، وقال

من حديث " صحيح مسلم"رأى ربه، ولكن جاء يف  -  عليه وسلم صلى اهللا - ذكر أن حممدا 
  .رأى ربه بفؤاده مرتني -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممدا  - رضي اهللا عنه  -ابن عباس

أنه رأى : أنه رأى ربه بعيين رأسه، ويف رواية: وتعددت الروايات عن اإلمام أمحد؛ ففي رواية
رآه بعيين رأسه، وال بعيين : أنه توقَّف فال يقال: ويف رواية -رآه بفؤاده : أي - ربه بعيين قلبه 

  .قلبه
رضي اهللا  -مل ير ربه؛ وهذا قول عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن حممدا : والقول الثاين

  .وابن مسعود من الصحابة، وهو قول مجهور العلماء -عنها 
  :واستدلوا

من حدثكم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم : "أا قالت -رضي اهللا عنها  - حبديث عائشة  - ١
  .؛ متفق عليه"الفرية على اهللا

٢ -  هل : - صلى اهللا عليه وسلم  -سألت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب ذر
وهذا نص ! كيف أراه؟: ؛ أي!))أنى أراه؟((؛ رواه مسلم؛ ))نور أنى أراه: ((رأيت ربك؟ قال

  .يف املسألة
إن اهللا ال ينام، وال : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : حديث أيب موسى األشعري - ٣

ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفَع إليه عملُ الليل قبل عمل النهار، وعملُ النهار قبل 
؛ ))ه من خلقهعمل الليل، حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر

  .رواه مسلم
لو كشف حجابه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه  - عز وجل  -أن اهللا : ووجه الداللة

صلى  -وهذا دليل على أن حممدا  - لو كان أحد رآه  -بصره من خلقه، ومن ذلك من رآه 
  .مل يره -اهللا عليه وسلم 

                                                
  ).٢٢٦ص " (التوحيد" ٤١١
  ).١٢/ ٣" (شرح مسلم" ٤١٢
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إنه ال تعارض بني القولني، وال اختالف : يقالعلى أنه  - واهللا أعلم  - وهذا القول هو الراجح 
اإلمام أمحد، وشيخ اإلسالم ابن تيمية : كما قال مجع من أهل العلم؛ منهم -بني الصحابة أصالً 

  .٤١٣وأن اخلالف خالف لفظي -
رأى ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن حممدا : بأن يحمل قول ابن عباس: واجلمع بني القولني

ألن الذي روِي عن ابن  -رآه بفؤاده : أي -راج، أنه رآه بعيين قلبه ال بعيين رأسه ليلة املع
رأى ربه، وحديث آخر مقيد بأنه رآه  -صلى اهللا عليه وسلم  - عباس حديثٌ مطلق بأن حممدا 

سلم صلى اهللا عليه و -بفؤاده، فيحمل املطلق على املقيد؛ ألنه لَم يرو عن ابن عباس أن حممدا 
أنه لَم يره بعيين رأسه، فال  -رضي اهللا عنها  -رأى ربه بعيني رأسه، وحيمل قول عائشة  -

خالف حينئذ، فيكون من نفَى الرؤية محلها على رؤية البصر، ومن أثبتها محلها على رؤية 
  .الفؤاد

ك عن أحد من وليس يف األدلة ما يقتضي بأنه رآه بعينه، وال ثبت ذل: "قال شيخ اإلسالم -
الصحابة صرحيا، وال يف الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه 

صلى  -سألت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -، عن أيب ذر "صحيح مسلم"أدلُّ؛ كما يف 
 ، وليس يف شيء من أحاديث!))نور أنى أراه؟: ((هل رأيت ربك؟ فقال -اهللا عليه وسلم 

  .٤١٤"املعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه
  هل يمكن ألحد أن يرى اهللا يف املنام؟: مسألة أخرى

  .أنه قد يرى املؤمن ربه يف املنام: الصحيح
رأيت : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -ما رواه أمحد والترمذي من أنَّ النيب  :ويدل على ذلك

وقد يرى املؤمن ربه يف املنام : "، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية))ام يف أحسن صورةريب يف املن
يف صورٍ متنوعة على قدر إميانه ويقينه، فإذا كان إميانه صحيحا لَم يره إال يف صورة حسنة، وإذا 

ة، وهلا كان يف إميانه نقص رأى ما يشبه إميانه، ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا احلقيقة يف اليقظ
  ".تعبري وتأويل؛ ملا فيها من األمثال املضروبة للحقائق

فمن أنعم اهللا عليه بأن رأى ربه يف املنام، فليتذكر أن : وبناء على كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية
رؤيا املنام غري رؤية احلقيقة، فال يذهب لذهنه ما يراه من األوصاف يف منامه بأا كأوصاف 

                                                
  ).٦٣٧، ٦٣٦/ ٢" (منهاج السنة النبوية: "انظر ٤١٣
  .٥٨٠/ ٦" جمموع الفتاوى: "انظر ٤١٤
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واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -ألنَّ النيب احلقيقة أبدا؛ 
  .، فهذه هي الرؤية احلقيقية العيانية٤١٥))حىت ميوت

  :رؤية اهللا يف اآلخرة قبل دخول اجلنة: ثانيا
هل هي خاصة للمؤمنني؟ أو : يف احملشر وقبل احلساب -تعاىل  -اختلف أهلُ العلم يف رؤية اهللا 

ا عامة ألهل احملشر كلهم؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم؟ وقبل ذكر اخلالف ال بد من معرفة أ
  :عدة أمور

أهل السنة واجلماعة متفقون على أن املؤمنني يرون رم يف احملشر، فلم خيالف يف ذلك : األول
  .أحد
وم القيامة ال تكون رؤية أهل السنة واجلماعة متفقون على أن رؤية اهللا يف عرصات ي: الثاين

نعيمٍ وتكرميٍ وتلذُّذ إال للمؤمنني، خبالف غريهم من الكفار واملنافقني، فعلى قول أم يرونه، 
  .فإا ليست رؤية نعيم وتكرمي

يف بداية القرن الرابع، وأما قبل : أن اخلالف يف هذه املسألة نشأ بعد املائة الثالثة؛ أي: الثالث
وإمنا كانت املسألة السائغة  -رمحهم اهللا  -ف موجودا عند السلف ذلك فلَم يكُن اخلال

  أو ال يرى؟ - جل وعال  -هل يرى اهللا : عندهم
أن اخلالف يف هذه املسألة ليس من اخلالف الذي يؤثِّر يف االعتقاد، فسواء قيل بأن : الرابع

هاد، وال تؤثِّر يف االعتقاد، ولشيخ الكفار واملنافقني يرونه أو ال يرونه؛ فالقضية قضيةُ نظرٍ واجت
اإلسالم ابن تيمية قصة يف هذه املسألة، حينما حصل الرتاع والفرقة والعداوة بني أهل البحرين 
بسبب هذه املسألة، فكتبوا لشيخ اإلسالم يسألونه، وبين هلم أن هذه املسألة من املسائل اليت ال 

مسائل األصول اليت يكون فيها مواالة أو معاداة،  حيصل ا هجران وتبديع وافتراق، فليست من
  .وإمنا هي من املسائل االجتهادية

  :وخالف أهل العلم يف هذه املسألة على أقوال ثالثة
إن رؤية اهللا يف احملشر تكون ألهل املوقف مجيعا للمؤمنني والكافرين، ومنهم : القول األول

  .املنافقون

                                                
  .رواه مسلم ٤١٥
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كَالَّ إِنهم عن ربهِم {: - تعاىل  -، مث حيجبون عن رؤيته؛ لقوله وقالوا بأن الكفار يرونه ابتداًء
رؤية عذاب، واستدلُّوا  -تعاىل  -إنَّ رؤية الكفَّار هللا : ولكنهم قالوا، ٤١٦}يومئذ لَمحجوبونَ

ألهل احملشر وقت احلساب؛ كحديث أيب سعيد  -تعاىل  - باألحاديث اليت فيها تكليم اهللا 
 - عز وجل  -أنَّ اهللا : وكالمها يف الصحيحني، وفيه -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة  وحديث

من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيذهب الذين يعبدون الطواغيت، ويأيت اليهود : ((يقول ألهل احملشر
، واحلديث فيه داللة على تكليم اهللا هلم؛ ))والنصارى فيمثل هلم شيطان عزير، وشيطان املسيح

ما دام أنه يكلمهم فهم يرونه، فجعلوا من : ، فقالوا"من كان يعبد شيئًا فليتبعه: "الحيث ق
واهللا  - التكليم دليالً على الرؤية، والصواب أنه ال يلزم من التكليم الرؤية؛ فهذا قول مرجوح 

  .أعلم
ذا القول ابن خزمية إنه يراه املؤمنون واملنافقون دون الكافرين األصليني، واختار ه: والقول الثاين

  ".التوحيد"يف 
يف الصحيحني بعدما ذكر ذهاب كل طائفة من  -رضي اهللا عنه  -واستدلوا حبديث أيب هريرة 

: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -كما تقدم  - الكفار مع معبودهم فيلقون يف النار 
يف صورة غري صورته اليت  - تبارك وتعاىل -وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، فيأتيهم اهللا ((

نعوذ باهللا منك، هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا : أنا ربكم، فيقولون: يعرفون، فيقول
أنت : أنا ربكم، فيقولون: يف صورته اليت يعرفون، فيقول -تبارك وتعاىل  -عرفناه، فيأتيهم اهللا 

  .؛ احلديث))ربنا فيتبعونه
يف احملشر خاصة باملؤمنني فقط، واختار هذا القولَ النووي، وشيخ  إن الرؤية: القول الثالث

  .٤١٧رمحهما اهللا -ابن تيمية  اإلسالم
أن ناسا : يف الصحيحني الذي تقدم؛ ففي أوله - رضي اهللا عنه  -واستدلوا حبديث أيب هريرة 

: -يه وسلم صلى اهللا عل -يا رسول اهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا : قالوا
هل تضارون يف : ((ال يا رسول اهللا، قال: ، قالوا))هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟((

                                                
  ].١٥: املطففني[ ٤١٦
  ).٤٦٥/ ٦" (جمموع الفتاوى: "، وانظر)٣٥/ ١(؛ للنووي "شرح مسلم: "انظر ٤١٧
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، وأما غري املؤمنني ))فإنكم ترونه كذلك: ((ال، قال: قالوا)) رؤية الشمس ليس دوا سحاب؟
  .٤١٨}هِم يومئذ لَمحجوبونَكَالَّ إِنهم عن رب{: - تعاىل  -فال يرونَ رم؛ لقوله 

ورد أصحاب هذا القول على أصحاب القول الثاين بأن استدالهلم ليس فيه داللة على أن 
  .املنافقني يرون رم

مع  -تعاىل  - مث اعلم أنَّ هذا احلديث قد يتوهم منه أنَّ املنافقني يرون اهللا : "قال النووي
: -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك طائفةٌ، حكاه ابن فورك؛ لقول النيب  املؤمنني، وقد ذهب إىل

وهذا الذي قالوه باطل، بل ال يراه )) تعاىل - وتبقى هذه األمةُ فيها منافقوها فيأتيهم اهللا ((
 -املنافقون؛ بإمجاع من يعتد به من علماء املسلمني، وليس يف هذا احلديث تصريح برؤيتهم اهللا 

 -منا فيه أن اجلمع الذي فيه املؤمنون واملنافقون يرون الصورة، مث بعد ذلك يرون اهللا وإ - تعاىل 
وهذا ال يقتضي أن يراه مجيعهم، وقد قامت دالئلُ الكتاب والسنة على أنَّ املنافق ال  -تعاىل 
  ".واهللا أعلم - سبحانه وتعاىل  -يراه 
  :يف اجلنة -تعاىل  - رؤية اهللا : ثالثًا

أن املؤمنني يرون رم يف اجلنة، واجلنة ال يدخلها إال نفس مؤمنةٌ، : السنة واجلماعةباتفاق أهل 
ورؤية اهللا يف اجلنة أعظم نعيم، ورؤية املؤمنني لرم يف اجلنة دلَّ عليها الكتاب والسنة 

  :واإلمجاع
  :فمن الكتاب

حسنة من : ؛ أي}ناضرة{؛ ٤١٩}ا ناظرةٌإِلَى ربه* وجوه يومئذ ناضرةٌ {: -تعاىل  - قوله  - ١
  .من النظر }ناظرة{النضارة، و

هذا تفسري قد استفاض واشتهر فيما بني الصحابة ": "الرؤية"قال اإلمام البيهقي يف كتابه 
إِلَى * وجوه يومئذ ناضرةٌ {: - تعاىل  -والتابعني، ومثله ال يقال إال بتوقيف، وفسروا قوله 

ةٌرراظا نها ناظرة{حسنة، : }ناضرة{: قال ابن عباس، }بناظرة إىل اخلالق، وقال : }إىل ر
  ".ناضرة من النعيم، إىل را ناظرة تنظر إىل اهللا نظرا: عكرمة

                                                
  ].١٥: املطففني[ ٤١٨
  ].٢٣، ٢٢: القيامة[ ٤١٩
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النظر : اجلنة، والزيادة: فاحلسىن، ٤٢٠}للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ{ :- تعاىل  -وقوله  - ٢
  .جه اهللا الكرمي، كما سيأيتإىل و

  :من السنة
  :فاألحاديث متواترة عن الصحابة يف إثبات هذا املعتقد، ومن ذلك

للَّذين أَحسنوا الْحسنى {: - صلى اهللا عليه وسلم  -قرأ رسول اهللا : حديث صهيب قال - ١
يا أهل اجلنة، إن لكم : منادإذا دخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، نادى : ((، قال}وزِيادةٌ

ما هو؟ أمل يثَقِّل موازيننا، ويبيض وجوهنا، : عند اهللا موعدا، يريد أن ينجِزكموه، فيقولون
فيكشف احلجاب؛ فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب ! ويدخلنا اجلنة، ويجرنا من النار؟
رضوان اهللا عليهم  -ا فسرها الصحابة ؛ رواه مسلم، وهكذ))إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة

  . كأيب بكر الصديق، وحذيفة، وأيب موسى، وابن عباس -
إذ نظر إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  - كُنا جلُوسا مع النيب : حديث جرير بن عبداهللا، قال - ٢

ن يف رؤيته، إنكم سترون ربكم عيانا، كما ترون هذا القمر ال تضامو: ((القمر ليلة البدر فقال
: ؛ يعين بذلك))فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا

  .صالة الفجر والعصر؛ واحلديث متفق عليه
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  -حديث أيب موسى  - ٣
ب آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذه((

  .؛ متفق عليه))أن يروا رم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن
  . يف اجلنة ومل خيالف ذلك إال مبتدع -تعاىل  -وأمجع املسلمون على إثبات رؤية اهللا  -
وقد : نديق، وقال أيضاهو ز: ومن لَم يقل بالرؤية فهو جهمي، وقال مرة: "قال اإلمام أمحد -

إن اهللا ال : من قال: إن اهللا ال يرى يف اآلخرة، فغضب غضبا شديدا وقال: بلغه عن رجل قال
عليه لعنة اهللا وغضبه، كائنا من كان من الناس،  - أو فقد كفر  -يرى يف اآلخرة، فهو كافر 

كَالَّ إِنهم {: وقال، }إِلَى ربها ناظرةٌ* وجوه يومئذ ناضرةٌ { :-عز وجل  -أليس يقول اهللا 
نؤمن : "، وقال أيضا"يستتاب، فإن تاب وإال قُتل: "وقال أيضا !؟}عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ

  ".وأحاديثها، ونعلم أا حق - الرؤية : أي -ا 

                                                
  ].٢٦: يونس[ ٤٢٠
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 :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٤١
الَ : ((- اهللا عليه وسلم صلى  - وقال النيب ،رذَا القَمنَ هورا تكَم كُمبنَ رورست كُمإِن

هتيؤي رونَ فامض٤٢١))ت.  
ال شبيه له وال  -تعاىل  - وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، ال للمرئي باملرئي؛ فإنَّ اهللا  -٤٢
  .نظري

  الشرح
ال يلحقكم ضيم وال مشقَّةٌ يف : ؛ أي))ضامون يف رؤيتهال ت((: -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله 

صلى اهللا  -ال يلحقكم ضرر، ومنه قول النيب : ؛ أي))ال تضارون: ((رؤيته، ويف حديث آخر
هل تضارون يف رؤية : ((املتقدم -رضي اهللا عنه  -يف حديث أيب هريرة  -عليه وسلم 

  ؟يف رؤيته هل يلحقكم ضرر: ؛ أي))؟القمر
أنَّ املؤمنني حني يرون رم فإنهم ال يتزاحمون، كما أم ال يتزامحون يف رؤية القمر : واملعىن

فإنكم ترونه كذلك : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -والشمس ليس دوا سحاب، وقول النيب 
ليس كَمثْله شيء، فال  -  جل وعال -أنه يشبه القمر؛ فاهللا : ، ليس معناه))كما ترونَ هذا القمر
وإمنا التشبيه يف الرؤية، فكما أن الناس اليوم ال  - كما قال املصنف  -شبيه له وال نظري 

ويف رؤية الشمس  ،يتزاحمون، وال يلحقهم ضرر وال ضيم وال مشقةٌٌ يف رؤية القمر ليلة البدر
  .حقَهم ضرر أو ضيم أو مشقَّةٌ يف ذلكليس دوا سحاب، فكذلك سيرون ربهم دون أن يل

  :املخالفون ألهل السنة: املبحث الثاين
  :املخالفون ألهل السنة يف مسألة الرؤية على قسمين

وهي إحدى  -باضية اجلهمية، واملعتزلة، والرافضة، واإل: قسم أنكروا الرؤية صراحة، وهم - ١
كرون الرؤية، ويؤولون األدلة املُثْبِتة للرؤية، فيقولون يف وغريهم، فهؤالء ين - طوائف اخلوارج 

  .إىل ثوابِ ربها ناظرة: ؛ أي٤٢٢}إِلَى ربها ناظرةٌ{: -تعاىل  -قوله 
  :والرد عليهم

  .كما تقدم بيانه - أن هذا خمالف لطريقة السلَف وإمجاعهم على إثبات الرؤية  - ١
٢ - ف لظاهر النؤيةأن هذا خمالالنصوص دالَّةٌ على إثبات الر رفظاه ،ص.  

                                                
 .حديث صحيح، متفق عليه ٤٢١
  .]٢٣: القيامة[ ٤٢٢
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إذا عدي ) نظر: (أن لفظ: أن تأويلَكُم ضعيف جدا، وخمالف لقواعد اللغة، ووجه ذلك - ٣
ال يمكن أن يكونَ  - ٤٢٣}إِلَى ربها ناظرةٌ{: -تعاىل  -كما يف قوله ) إىل(حبرف اجلر 

، فإنه يكون مبعىن )يف(اينة؛ خبالف ما لو عدي حبرف اجلر املقصود منه إال النظَر البصري مع
: - تعاىل  -وقوله ، ٤٢٤}قُلِ انظُروا ماذَا في السموات والْأَرضِ{: -تعاىل  -التفَكُّر؛ كقوله 

عىن وأما إذا عدي بنفسه فإنه يكون مب، ٤٢٥}أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السموات والْأَرضِ{
واملُهِم أنه إذا عدي ، ٤٢٦}انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم{: - تعاىل  -التوقُّف واالنتظار؛ كقوله 

، ٤٢٧}إِلَى ربها ناظرةٌ{ :- تعاىل  -، فإنه يكون مبعىن النظَر بالعني؛ كقوله )إىل(بنفسه أو بـ
: ، وقوله٤٢٨}إِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِيولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَ{: -تعاىل  -وقوله 

}هعنيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمظُر٩٩: األنعام[} ان[.  
  :هناك فَرق بني الرؤية واإلدراك: املبحث الثالث

أم حييطون  :وهذا املبحثُ هو تنبيه إىل أنه ال يعنِي من إثبات الرؤية، وأن املؤمنني يرونَ رم
يراه املؤمنون بأبصارهم، لكن ال تحيط به األبصار؛ ويدلُّ على  -جلَّ يف عاله  - بل اهللا  ؛به

؛ ولذا ٤٢٩}ال تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِري{: - تعاىل  -ذلك قوله 
  .تعاىل -ذه اآلية على إنكارِ رؤية اهللا فإنَّ املعتزلة ومن نهج جهم يستدلون 

  :والرد عليهم
إن هناك فرقًا بني الرؤية واإلدراك، وحنن نثبت الرؤية؛ لداللة األدلة على هذا املعتقد، : أن يقال

  .ال تدركه األبصار وال حتيط به -جلَّ وعال  -وال نثبت اإلدراك؛ ألنَّ اهللا 
  :رؤية واإلدراكومما يدل على هذا الفرق بني ال

حينما حلقهم فرعون وقومه، وكانوا يرون فرعون  -عليه السالم  - قول أصحاب موسى  - ١
  .٤٣٠}إِنا لَمدركُونَ{: وقومه ويراهم، لكن حينما خشوا أن ميسك م، ويتمكن منهم، قالوا

                                                
  ].٢٣: القيامة[ ٤٢٣
  ].١٠١: يونس[ ٤٢٤
  ].١٨٥: األعراف[ ٤٢٥
 .]١٣: احلديد[ ٤٢٦
  ].٢٣: القيامة[ ٤٢٧
  ].١٤٣: األعراف[ ٤٢٨
  ].١٠٣: األنعام[ ٤٢٩
  ].٦١: الشعراء[ ٤٣٠
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ال حينما  لوقع هذا اإلدراك من أول األمر، ،أنه لو كان اإلدراك مبعىن الرؤية :ووجه الداللة
  .خافوا أن يتمكَّن منهم فرعون وقومه؛ ألنه رآهم من حني اللحاق م

أنَّ كثريا من األشياء يف الواقع نراها : مما يدل على الفرق بني الرؤية واإلدراك: وأيضا يقال - ٢
لكن ال ندركها؛ فنحن نرى الشمس والقمر، والنجوم واجلبال، والبحار الواسعة، لكننا ال 

  .دركها يف عظمها، وكرب حجمها، وما فيها من أسرار؛ فال ندرك حقيقتهان
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  :فائدة
حينما  - عليه السالم  - لموسى  -تعاىل  -قوله  :مما استدل به املعتزلة على إنكار الرؤية أيضا

هذا دليل على نفْي الرؤية يف الدنيا : ، فقالوا٤٣١}لَن ترانِي{ :-تعاىل  - قال  ،طلب رؤيته
  .واآلخرة

والرد عليهم من عشرة أوجه، ذَكَرها شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذا ذَكَرها ابن أيب العز شارح 
  :الطحاوية؛ منها

ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر {: -تعاىل  - جتلَّى للجبل؛ فقال  - عز وجل  -أن اهللا  - ١
  .٤٣٢}ما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى صعقًامكَانه فَسوف ترانِي فَلَ

  :ووجه الداللة
قد يتجلَّى  - عز وجل  -تجلَّى للجبل فاندك، ويف هذا داللة على أنَّ اهللا  -عز وجل  - أن اهللا 

  .ىال ير -سبحانه  -لبعض عباده فيرونه، ال كما يعتقد املعتزلة بأنه 
بأن رؤييت غري ممكنة، أو أنك لن  -عليه السالم  -مل يقلْ ملوسى  -عز وجل  -أنَّ اهللا  - ٢

بأنه  -جلَّ وعال  - بلْ أخبره  - كما يعتقد املعتزلة  -تراين يف الدنيا واآلخرة، أو أنين ال أُرى 
  .يف الدنيا -جلَّ وعال  -ال يقْوى على رؤيته 

، وهو نفْي مؤبد للرؤية يف )لن(فيه النفْي بـ: }لَن ترانِي{: -اىل تع -أن قولكم يف قوله  - ٣
 -كما تقوله املعتزلة  -ال تفيد النفي املؤبد ) لن(يرده لغةُ العرب؛ حيث إن  - الدنيا واآلخرة

، "الكافية الشافية"بل هذا ال يعرف يف باب النحو، وغلط على العربية؛ ولذا يقول ابن مالك يف 
  :ال تفيد النفْي املؤبد) لن(ردا على هذا املعتقد، ومبينا أن 

  ه اردد وسواه فَاعضدافَقَولَ= مؤبدا ) لَن(ومن يرى النفْي بِـ
  :والقسم الثاين - ٢

األشاعرة، واملاتريدية، فهؤالء : أنكروا الرؤية ليس صراحة، وإمنا يف مفهوم معتقدهم، وهم
نثْبِت رؤية املؤمنني لربهم، ولكن حينما ننظُر كيف : عتقادهم أم يثبتون الرؤية، ويقولونبا

  .يثبتون الرؤية؛ فإننا جندهم كمن ينكرها
يرى يوم القيامة، ولكنه ال يرى عن مواجهة  -عز وجل  - إنَّ اهللا : ووجه ذلك أم يقولون

العلم واليقني : ا الرؤية عندهم رؤية علمية؛ مبعىنومعاينة، بأن ينظروا إليه بأبصارهم، وإمن
                                                

  .]١٤٣: األعراف[ ٤٣١
  .]١٤٣: األعراف[ ٤٣٢
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حنن نثبت الرؤية، وأنَّ املؤمنني : والكَشف، وهذا نفي للرؤية يف حقيقة معناه؛ ألم يقولون
كما  - يرونَ رم، لكنهم يرونه بقُلُوم ال بأبصارهم، وهم اعتقدوا الرؤية ذا املفهوم؛ ألم

فوقَعوا يف تناقُضٍ؛ ألم إذا أثبتوا الرؤية البصرِية ال  -تعاىل  - ن العلو الذايتَّ هللا ينكرو -  سبق
فوقعوا يف هذا احلَرج، وهم عند أنفسهم أم يثبتون  - تعاىل  - بد أن يثْبِتوا العلُو الذايت هللا 

رؤية، وردوا على املعتزلة، واملعتزلة رؤية اهللا، بل إنَّ هؤالء األشاعرة ألَّفوا املؤلَّفات يف إثبات ال
ردوا عليهم بأن اعتقادكم متناقض؛ ألنَّ من أثبت الرؤية ال بد أن يثبت العلُو، هذا هو ملخص 

  .اعتقاد األشاعرة ومن تبِعهم
  :والرد عليهم كما سبق

  .أن هذا خمالف لطريقة السلَف وإمجاعهم - ١
وص الدالة على إثبات حقيقة الرؤية؛ فاآليات تدل على النظر أن هذا خمالف لظاهرِ النص - ٢

  .بالبصر ال بغريه من تأويالتكم الباطلة
أن مفهومكم يف إثباتكم للرؤية مفهوم خاطئٌ؛ فهو يف حقيقته إنكار للرؤية، مع ما فيه من  - ٣

  .التناقُض والفساد
إِلَى ربها * وجوه يومئذ ناضرةٌ {: -تعاىل  -أن مما يدلُّ على أن الرؤية تكون بالبصر قولَه  - ٤

  .٤٣٣}ناظرةٌ
جعل الوجوه هي الناظرة لرا، والوجوه عبر ا؛ ألا  -عز وجل  - أنَّ اهللا  :ووجه الداللة
  .حملٌّ لألبصار

  :من أسباب رؤية اهللا تعاىل: املبحث الرابع
 -؛ حلديث عمار بن ياسر، وفيه دعاء النيب ه الكرميأن يسأل العبد ربه النظر إىل وجه - ١

وأسألك لذَّةَ النظر إىل وجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك يف : ((ومنه -صلى اهللا عليه وسلم 
  .٤٣٤))غَير ضراء مضرة، وال فتنة مضلة

كُنا  :قال -الذي تقدم  -حلديث جرير بن عبداهللا احملافَظة على صالة الفجر والعصر؛  - ٢
إنكم سترون : ((إذ نظر إىل القمر ليلة البدر، فقال -صلى اهللا عليه وسلم  - جلوسا مع النيب 

                                                
  .]٢٣، ٢٢: القيامة[ ٤٣٣
  .احلديث رواه أمحد، والنسائي، واحلاكم ٤٣٤
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ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن استطَعتم أال تغلَبوا على صالة قبل 
  . صالة الفجر والعصر: ، واملقصود ما٤٣٥))طُلُوع الشمس وقبل غروا، فافعلوا

                                                
  .عليه متفق ٤٣٥
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 يف القضاء والقدر
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٤٣

أنه الفَعالُ لما يريد، ال يكُونُ شيٌء إلَّا بِإرادته، وال يخرج شيٌء  -تعاىل  -ومن صفات اِهللا "
ه، وال يصدر إِال عن تدبِريِه، وال محيد عن مشيئَته، ولَيس يف العالَمِ شيٌء يخرج عن تقْديرِ

 لَولوه، واد ما العامل فاعطور، أرطَّ يف اللَّوح املسما خ زر املقدور، وال يتجاون القدع
 روأفعالَهم، وقَد اخلَلْق لَقوه، خا َألطاعيعموه جيعطشاَء أنْ ي لَوم ملا خالَفوه، وهمصع

ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم {: - تعاىل  -هم وآجالَهم، يهدي من يشاُء بِحكْمته؛ قال اُهللا أرزاقَ
: -تعاىل  -، وقال ٤٣٧}إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{: - تعاىل  -، وقال اُهللا ٤٣٦}يسأَلُونَ

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ {: -تعاىل  -ل ، وقا٤٣٨}وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا{
فَمن يرِد اللَّه أَنْ {: -تعاىل  -، وقال ٤٣٩}وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها

ردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ ولْإِسل هردص حرشي هيهدايجرقًا حيض ٤٤٠}ه.  
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال للنيب  -عليه السالم  -وروى ابن عمر أنَّ جِبرِيلَ  -٤٤

أنْ تؤمن بِاهللا، ومالئكَته، وكُتبِه، ورسِله، واليومِ اآلخر، وتؤمن بِالْقَدرِ : ((ما اإلميان؟ قال"
  .٤٤١"صدقْت: "ل جربيل، فقا))خيرِه وشره

٤٦-  يباِء النعد نو به يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومعدي ،يلبن ع ناحلس هالَّذي علَّم
  )).وقنِي شر ما قَضيت: ((قُنوت الوِتر

بلْ جيب أنْ  ؛هوال جنعلُ قضاَء اِهللا وقدره حجةً لنا يف ترك أوامرِه، واجتناب نواهي -٤٧
لئَالَّ {: - تعاىل  -نؤمن ونعلَم أنَّ هللا علينا احلُجةَ بإنزال الكتب، وبعثَة الرسل؛ قال اُهللا 

  .٤٤٢}يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ

                                                
 .]٢٣: األنبياء[ ٤٣٦
  .]٤٩: القمر[ ٤٣٧
  .]٢: الفرقان[ ٤٣٨
  .]٢٢: احلديد[ ٤٣٩
  .]١٢٥: األنعام[ ٤٤٠
  .رواه مسلم ٤٤١
 .]١٦٥: النساء[ ٤٤٢
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للفعلِ والترك، وأنه ملْ  ما أَمر ونهى إلَّا املستطيع -سبحانه وتعاىل  -ونعلَم أنَّ اَهللا  -٤٨
ال يكَلِّف اللَّه {: - تعاىل  -يجبِر أَحدا على معصية، وال اضطَره إىل ترك طَاعة، وقال اُهللا 

: -تعاىل  -، وقال ٤٤٤}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{: -تعاىل  -، وقال ٤٤٣}نفْسا إِلَّا وسعها
}جت موالْيموالْي ال ظُلْم تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ ن٤٤٥}ز.  

فَدلَّ على أنَّ للعبد فعالً وكَسبا، يجزى على حسنِه بالثَّواب، وعلى سيئه بالعقاب،  -٤٩
  ".وهو واقع بقضاء اهللا وقَدرِه

  الشرح
  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث

  :-تعاىل  - إثبات صفة اإلرادة هللا: املبحث األول
وأنَّ اهللا فعال لما  -تعاىل  -هذا الفصل بإثبات صفة اإلرادة هللا  -رمحه اهللا  - ابتدأ املصنف 

يريد، وهو ابتداء مناسب من املصنف؛ حيث ربط هذا الفصل مبا ذكره قبل ذلك من الصفات، 
كل شيء بقُدرته وإرادته، أن اهللا على كلِّ شيء قدير، وأن : فذكر صفة اإلرادة يف معرِضِ بيانه

وأهلُ السنة  - تعاىل  -ال خيرج شيء عن ذلك، مث ذكَر اآليات اليت تدلُّ على قدرة اهللا 
كما يليق جبالله، وعظيم سلطانه، من غري حتريف،  - تعاىل  -واجلماعة يثبتون صفةَ اإلرادة هللا 

  :، والسنة، واإلمجاعوال تكييف، ومن غري تعطيل وال متثيل، وهي صفةٌ ثابتة بالكتاب
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسالمِ ومن يرِد أَنْ { :-تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب -

  .٤٤٦}يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا
قوم عذابا، أصاب إذا أراد اُهللا ب: ((مرفوعا -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر :ومن السنة

  .٤٤٧))العذاب من كان فيهم، مث بعثوا على أعماهلم
  .وأمجع السلَف على إثبات هذه الصفة

  . كما سيأيت -الكوين والشرعي  :وجيب إثبات اإلرادة بقسميها
  :املبحث الثاين

                                                
  .]٢٨٦: البقرة[ ٤٤٣
  .]١٦: التغابن[ ٤٤٤
  .]١٧: غافر[ ٤٤٥
  ].١٢٥: األنعام[ ٤٤٦
  .رواه مسلم ٤٤٧
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  :إرادة كونية، وإرادة شرعية: لإلرادة قسمان
  :اإلرادة الكونية: القسم األول

سبحانه  -ولو لَم يكن حمبوبا إليه  -تعاىل  - هي ما يلزم وقُوعه مما أراده اهللا  :كونيةواإلرادة ال
وقدره، ومن أمثلة  -تعاىل  -فكلّ ما يف هذا الكون؛ من خريٍ أو شر، فإنه كان بإرادة اهللا  -

  :هذه اإلرادة والدليل عليها
ت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ اللَّه يرِيد أَنْ وال ينفَعكُم نصحي إِنْ أَرد{: -تعاىل  -قوله  - ١

كُموِيغ٤٤٨}ي.  
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ {: تعاىل - وقوله  - ٢

  .٤٤٩}صدره ضيقًا حرجا
وقدره؛ من خري أو شر، فهو داخل حتت اإلرادة الكونية؛  -وجل عز  - فكلُّ شيء خلقَه اهللا 

ال يقدر وال خيلق  - عز وجل  -، وال شك أنَّ اهللا )إرادة كونية خلقية قدرية: (ولذلك تسمى
  .فهذه اإلرادة الكونية ترادف املشيئة، وهي إرادة تعم املؤمن والكافر -سبحانه  -إال ما يشاء 
  :رادة الشرعيةاإل: القسم الثاين

وال يلزم وقُوعه، فهي كلُّ ما  - جلَّ وعال  -هي ما يلزم أن يكونَ حمبوبا هللا  :واإلرادة الشرعية
ورضيه من أحكام الشرع يف الكتاب والسنة؛ سواٌء كان أمرا أم نهيا  - عز وجلَّ  -أحبه اهللا 

 - عز وجل  -من الناس من أطاع اهللا من أحكام الشرع، ولكن هذه اإلرادة ال يلزم وقوعها، ف
ومل يستجب، ومن أمثلة هذه  -جل وعال  - وامتثَلَ إرادته الشرعية، ومنهم من لَم يطع اهللا 

  :اإلرادة والدليل عليها
رض ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ ترِيدونَ ع{: -تعاىل  -قوله  - ١

يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّها وين٤٥٠}الد.  
واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا {: -تعاىل  -وقوله  - ٢

  .٤٥١}ميالً عظيما

                                                
  .]٣٤: هود[ ٤٤٨
  .]١٢٥: األنعام[ ٤٤٩
  .]٦٧: األنفال[ ٤٥٠
  .]٢٧: النساء[ ٤٥١
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: ر به، فهو داخلٌ حتت اإلرادة الشرعية؛ ولذلك تسمىوأم - عز وجل  -فكلُّ شيء شرعه اهللا 
 –سبحانه  - ال يأمر إال مبا يحبه  -عز وجل  -، وال شك أنَّ اهللا )إرادة شرعية أَمرية(

وعليه فإن اإلرادة الشرعية ترادف احملبة والرضا، وهي خاصةٌ باملؤمن؛ ألنَّ الكافر ال  ،ويرضاه
  .تعاىل - يمتثل ألوامر اهللا 

  :ومن خالل ما تقدم، فالفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية
أن اإلرادة الكونية ال بد من وقوعها، فهي كلُّ ما خلقَه اهللا وقدره، بِخالف اإلرادة  - ١

  .الشرعية، فال يلزم وقوعها
رادة الشرعية، فهي ما خبالف اإل -تعاىل  - أن اإلرادة الكونية ال يلْزم أن تكون حمبوبة هللا  - ٢

 هورضيه -سبحانه  -أحب.  
أن اإلرادة الكونية عامة للمؤمن والكافر، خبالف اإلرادة الشرعية فال يناهلا إال املؤمن؛ ألنه  - ٣

فتجتمع اإلرادتان يف حق املؤمن كونا وشرعا، وختتلف  -تعاىل  -هو الذي يمتثل ملا شرعه اهللا 
  .تعاىل - يدخل إال يف اإلرادة الكونية؛ ألنه ال يمتثل ملا شرعه اهللا يف حق الكافر، فال 

  :فائدة
تبين مما تقدم أن اإلرادة الكونية ترادف املشيئة، وذا يتبين الفرق بني اإلرادة واملشيئة، وأنَّ 

تكون إرادة شرعية، املشيئة ال تكون إال كونية قدرية، خبالف اإلرادة فإا تكون إرادة كونية، و
وهذا الفرق هو الذي دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنة، فاملتأملُ للنصوص الواردة يف املشيئة 

من يشأ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه {: -تعاىل  -جيدها كلها كونية قدرية؛ ومن ذلك قوله 
رادة فقد جاءت يف النصوص على قسمين، تقدم إيرادها مع وأما اإل، ٤٥٢}علَى صراط مستقيمٍ

  .أدلتها
كونية قدرية، : اإلرادة إرادتان: "-رمحه اهللا  - قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -

  .٤٥٣"وشرعية دينية، وأما املشيئةُ فلم ترد يف النصوص إال كونية قدرية، فال تنقسم
  :السنة يف هذه الصفةاملخالفون ألهل : املبحث الثالث

  :خالَف أهلَ السنة من املبتدعة يف هذه الصفة طائفتان مشهورتان
  .فلم يثبتوا إال اإلرادة الكونية فضلُّوا :اجلربية - ١
  .فلم يثبتوا إال اإلرادة الشرعية فضلُّوا :املعتزلة - ٢

                                                
  ].٣٩: األنعام[ ٤٥٢
  .٤٩ص " شرح العقيدة الواسطية: "انظر ٤٥٣
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لكونية والشرعية؛ وال شك أن هاتني الطائفتني خالفتا النصوص الدالة على إثبات اإلرادتني ا
ولذا جاء مذهب أهل السنة وسطًا بني هاتين الطائفتين الضالَّتين يف هذه الصفة، وتقدم بيانُ 

  .واهللا أعلم -األدلة على إثبات اإلرادتين 
  :اإلميان بالقدر: املبحث الرابع

صنف مبا يدل على أنَّ اهللا اإلميان بالقدر واجب، وهو أحد أركان اإلميان الستة، وقد استدل امل
 ،٤٥٤}إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{: -تعاىل  - قدر كل شيء تقْديرا؛ كقوله  -عز وجل  -

ما أَصاب من مصيبة في {: ، وقوله]٢: الفرقان[} وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا{: وقوله
، واستدلَّ املصنف مبا يدلُّ على أنَّ ٤٥٥}ِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَهاالْأَرضِ ولَا في أَنفُ

واجب، وأنه أحد أركان اإلميان الستة، فاستدل مبا رواه مسلم،  -خريه وشره  - اإلميان بالقدر 
صلى اهللا  -  قال للنيب -عليه السالم  -أن جربيل : -رضي اهللا عنهما  - من حديث ابن عمر 

أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكُتبه، ورسله، واليوم اآلخر، : ((ما اإلميان؟ قال: -عليه وسلم 
صلى اهللا عليه  -صدقت، وبدعاء النيب : -عليه السالم  -، فقال جربيل ))والقدر خريه وشره

  .٤٥٦))وقين شر ما قضيت: ((الذي علَّمه احلسن بن علي؛ ليدعو به، وفيه -وسلم 
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٤٥
" رِ ((: -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيببالقد تآمنهرشو رِهيهخرملْوِه وحو ،."((  

  :فائدة
آمنت بالقدر؛ : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -وأما احلديث الذي أورده املصنف، وفيه قول النيب 

هخريِه وشرلوِه ومرقال ))ه، وح ،اإلسناد، يف سنده يزيد الرقاشي ضعيف فهو حديث ضعيف ،
  .٤٥٧منكر احلديث: متروك، وقال أمحد: النسائي عنه

  كيف يكون املسلم مؤمنا بالقدر؟  -
  :اإلميان بالقدر ال يكون تاما إال باإلميان بأربعة أمور، هي مراتب القدر األربع

                                                
  ].٤٩: القمر[ ٤٥٤
  ].٢٢: احلديد[ ٤٥٥
احلديث رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه  ٤٥٦

  .على الترمذي
  .)٤١٨/ ٤" (امليزان: "، وانظر)٧٦٨٣" (التقريب: "انظر ٤٥٧
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  :جملةً وتفصيالً ،علم اهللا الشامل لكلِّ شيءاإلميانُ ب: أولًا
أحاط بكلِّ شيء علما، فعلم ما كان، وما لَم يكن لو كان  -عز وجل  -فيؤمن العبد بأن اهللا 

  .أَزلي وأَبدي -جل وعال  -إنَّ علْمه : كيف يكون، فعلم ما سبق، وما سيأيت؛ أي
  :ومن أدلة هذه املرتبة

  .٤٥٨}هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة{: -تعاىل  -قوله  - ١
لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء {: - تعاىل  -وقوله  - ٢

  .٤٥٩}علْما
  :يف اللوح احملفوظ مقادير كلِّ شيءكَتب  -تعاىل  -اإلميان بأنَّ اهللا : ثانيا

فيؤمن العبد بأنه ما من شيء كان يف السابق، أو يكون يف املستقبل، إال وهو مكتوب يف اللوح 
  . احملفوظ قبل أن يكون؛ فيؤمن بأنَّ اهللا كَتب يف اللَّوح احملفوظ مقادير كل شيء إىل قيام الساعة

  :ومن أدلة هذه املرتبة
ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ {: -اىل تع -قوله  - ١

  .٤٦٠}أَنْ نبرأَها
صلى اهللا عليه  -مسعت رسولَ اهللا : قال - رضي اهللا عنهما  -حديث عبداهللا بن عمرو  - ٢

ق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، كَتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيل: ((يقول -وسلم 
  .٤٦١))وكان عرشه على املاء

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ {: -تعاىل  -وأيضا قوله  - ٣
ِسريي لَى اللَّهع ك٤٦٢}إِنَّ ذَلتبن األوىل والثانية، وهذه اآليةُ فيها داللة على املرتي.  

  :وإرادته -تعاىل  -اإلميان بأنه ال يكونُ شيء إال مبشيئة اهللا : ثالثًا
وإرادته، يهدي  -تعاىل  -فيؤمن العبد بأنه ال يكونُ شيٌء يف السموات واألرض إال مبشيئة اهللا 

  .من يشاء برمحته، ويضل من يشاء حبكمته
  :ومن أدلة هذه املرتبة

                                                
  ].٢٢: احلشر[ ٤٥٨
  ].١٢: الطالق[ ٤٥٩
  ].٢٢: احلديد[ ٤٦٠
  .رواه مسلم ٤٦١
  ].٧٠: احلج[ ٤٦٢
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  .٤٦٣}ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء{: -اىل تع -قوله  - ١
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ {: -تعاىل  -وقوله  - ٢

  .}صدره ضيقًا حرجا
  :اإلميانُ بأن اهللا خالق كلِّ شيء ال خالق غريه: رابعا
خلَق كلَّ ما يف السموات وما يف األرض وما يف سوامها، ال  - جل وعال  -ن العبد بأن اهللا فيؤم

  . جلَّ يف عاله -خالق سواه 
  :ومن أدلة هذه املرتبة

  .٤٦٤}وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا{: -تعاىل  -قوله  - ١
  .٤٦٥}ونَواللَّه خلَقَكُم وما تعملُ{: - تعاىل  - وقوله - ٢

  :هذه هي مراتب القدر األربع
  .اخللق - ٤      .املشيئة - ٣     .الكتابة - ٢    .العلم - ١

  :جمموعة يف قول الشاعر
 هيئَتشا مالنوةُ مابكَت لْمع =كْوِينتو ادجإِي وهو لْقُهخو  

  :ومن أهلِ العلم من يقَسم هذه املراتب األربع على مرتبتين
  . العلم، والكتابة: ما يسبق حصول املقدر، ومها: وىلاأل

  . املشيئة، واخللق: ما يكون حال وقوع املقدر، ومها: الثانية
العلم، والكتابة، واملشيئة، واخللق، ذَكَرها املصنف يف أول الفصل ضمن : واملراتب األربع

ذه املراتب األربع، فقد آمن بالقضاء كالمه؛ ليبين عقيدة أهل السنة واجلماعة، فمن آمن 
 -رضي اهللا عنهما  -والقدر الذي هو ركن من أركان اإلميان الستة؛ كما قال عبداهللا بن عمر 

والذي حيلف به عبداهللا بن عمر، ال يؤمن أحدهم حىت يعلم أن ما أصابه لَم يكن : "حيث قال
  .٤٦٦"ليخطئه، وأن ما أخطأه لَم يكن ليصيبه

                                                
  ].٢٧: إبراهيم[ ٤٦٣
 ].٢: الفرقان[ ٤٦٤
  ].٩٦: الصافات[ ٤٦٥
  .رواه مسلم ٤٦٦
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األزيلُّ  -جل وعال  - هو علْم اهللا : ل مراتب القدر األربع، نعرف القَدر فنقولومن خال -
باألشياء قبل وقُوعها، وكتابته هلا يف اللوح، قبل خلْق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، مث 

  .جلميع األشياء -جل وعال  - هلا، وخلقه  - جل وعال  -مشيئته 
  :السنة يف القدر املخالفون ألهل: املبحث اخلامس

  :خالَف أهلَ السنة من املبتدعة طائفتان يف مسألة اإلميان بالقدر
مل يقدر  - عز وجل  -إن اهللا : وهم املعتزلة، الذين يقولون بنفْي القدر؛ أي :القدرية: األوىل

  :شيئًا، وهؤالء القدرية على قسمين
: ة األوىل من مراتب القدر، وهي العلم، فقالواوهم نفاة العلْم، فنفوا املرتب :غالة القدرية - ١

ال يعلَم مبا حيدث وما حدث قبل أن حيدث، وال شك أن نفْيهم للعلم  -عز وجل  -إنَّ اهللا 
يقتضي نفي ما بعده من املراتب؛ كالكتابة، واملشيئة، واخللْق، وهذه الطائفة انقرضت، ومن 

كما يف  -رضي اهللا عنهما  -كفَّرهم ابن عمر  أنكر علْم اهللا فقد كفر، وهؤالء هم الذين
مستأنف : أي - يزعمون أن ال قدر، وأن األمر أُنف : "، حني قيل له عن قوم"صحيح مسلم"
إذا لقيت أولئك؛ فأخربهم أني برِيٌء منهم، وأم براء مين، والذي نفسي بيده، لو : فقال -

  ". منه حىت يؤمن بالقدرأنفَق أحدهم مثل أُحد ذهبا ما قَبِلَه اهللا
وهم معتزلة اليوم، الذين يثْبِتون املرتبة األوىل والثانية؛ فيثبتون العلم  :القدرية غري الغالة - ٢

وشاءه إال أفعال  -تعاىل  -كل شيء خلَقَه اهللا : والكتابة، وينفون اخللْق واملشيئة، فيقولون
ا، ولكنه لَم يشأها، ومل خيلقها، فالعبد هو الذي خلَق علمها وكتبه -تعاىل  -العباد؛ فإن اهللا 

تعاىل عما يقولون علُوا  -مشيئةٌ فيها وال قدرة وال خلق  -تعاىل  -أفعال نفسه وليس هللا 
  .كبريا

  :والرد عليهم من طريق النقل والعقل
ومشيئته وخلقه  -تعاىل  - دلَّت النصوص الكثريةُ على إثبات قدرة اهللا  :من طريق النقل: أولًا

ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم {: يف املشيئة -تعاىل  -ومن ذلك قوله ألفعال عباده؛ 
اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نا{ :، وقوله٤٦٧}ماهدفْسٍ ها كُلَّ ننيا آلتئْنش لَوا {: ، وقوله٤٦٨}ومو

  .٤٦٩}لَّا أَنْ يشاَء اللَّهتشاؤونَ إِ
                                                

  ].٢٥٣: البقرة[ ٤٦٧
  ].١٣: السجدة[ ٤٦٨
 ].٣٠: اإلنسان[ ٤٦٩
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واللَّه خلَقَكُم وما {: ، وقوله٤٧٠}اللَّه خالق كُلِّ شيٍء{: يف اخللق -تعاىل  -وقوله 
وأنَّ  -تعاىل  -، فهذه النصوص وغريها دلَّت على أنَّ العبد ال يفْعل إال ما شاء اهللا ٤٧١}تعملُونَ

  .تعاىل -أفعالَه خلَقَها اهللا 
حيث ال يعقَل أن من ميلك السموات واألرض ومن فيهن أن يكون يف : من طريق العقل: ياثان

  .تعاىل - ملكه ما ال تتعلَّق فيه مشيئته وإرادته، ومن ذلك اإلنسان، فهو وأفعاله حتت مشيئة اهللا 
لون يف وهم اجلهمية، وكذلك األشاعرة، وإن كان األشاعرةُ يفَص :اجلربية: الطائفة الثانية

اعتقادهم بني الباطن والظاهر يف اجلبر، وفصلوا تفصيالً هم لَم يتفقوا عليه، ولَم جيدوا له 
  .تفسريا؛ فهم يف النهاية جربية

أجبرهم  - عز وجل  - إن العبد مجبور، وليس له اختيار يف ذلك أبدا، فاهللا : واجلربية يقولون
  .كالريشة يف مهب الريح على أفعاهلم فجعلُوا اإلنسان

  :والرد عليهم من طريقني أيضا؛ النقل والعقل
  :من طريق النقل: أولًا

  :دلَّت النصوص على إثبات أنَّ للعبد مشيئة، ومن ذلك: فيقال
: ، وقوله٤٧٢}الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت{: - تعاىل  -قوله : ما استدل به املصنف -
  .٤٧٤}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{:وقوله ،٤٧٣} يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعهاال{

يف اآليات السابقة جعل له عمالً جيازى به عقابا أو ثوابا،  -عز وجل  -أنَّ اهللا  :ووجه الداللة
مبا يستطيع مما يدلُّ على أن له لكان عقابه من الظلْم، وكذلك كلَّفه وأَمره  ،ولو كان مجبورا

مشيئة، ولو كان جمبورا ملا جعل له عمالً جيازى به حسبما خيتار من عمل، وملا جعله مستطيعا 
  .على فعل ما أمر به

أنَّ كل إنسان يدرك الفرق بني األفعال االختيارية، واألفعال  :من طريق العقل: ثانيا
لعد ذلك من السفَه  ،مثلة ما لو احتج فيه بالقدر، وأنه جمبوراالضطرارية، ويف واقع العبد من األ

لَم يقبل منه؛ ألا حجة واهية، وكذا  ،وقلَّة العقل، فلو قَتل رجلٌ رجالً آخر، واحتج بأنه جمبور

                                                
 .]٦٢: الزمر[ ٤٧٠
  ].٩٦: الصافات[ ٤٧١
  ].١٧: غافر[ ٤٧٢
  ].٢٨٦: البقرة[ ٤٧٣
 ].١٦: التغابن[ ٤٧٤
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لو قيل إلنسان :لْتئيف بيتك، وإذا س أنا جمبور: ملاذا ال تتكسب؟ فقل: أغلق جتارتك، واجلس 
لعد ذلك من السفه، وقلة العقل، وكذا يف سائر اُألمور الدنيوية اليت لإلنسان فيها مصلحة  -

دنيوية ظاهرة، فإنه ال حيتج فيها بالقدر بتاتا، ويرى أنَّ ذلك من السفه، وقلة العقل، وعند 
  !ملاذا حتتج يف القدر يف هذا دون هذا؟: أهوائه فإنه حيتج بالقدر؛ فيقال له

  :ذا يقول ابن القيم يف امليميةوهل
 تيى كَمفْناِهللا ت ادرم دنعو =ملْحتى ودسفْسِ تالن ادرم دنعو  

  ظَهِريا علَى الرحمنِ للْجبرِ تزعم= وعند خالف الْأَمرِ تحتج بِالْقَضا 
للعبد قدرةٌ وإرادةٌ وحبسبها : ية واجلربية، فهم يقولونوأهل السنة واجلماعة وسطٌ بني القدر -

  .يثَاب ويعاقَب، وقدرته ومشيئته حتت قدرة اهللا ومشيئته
  .ليس هللا قدرة أصالً، فهذا قول القدرية املعتزلة: فال يقولون
  .ليس للعبد قدرة أصالً، فهذا قول اجلربية: وال يقولون
فقدرةُ الرب  -سبحانه  -للعبد قدرة خاصة حتت قدرة الرب إن هللا قدرةً عامةً، و: بل يقولون

  .غالبة على قُدرة العبد
  :ودليل هذا املعتقد احلق

وما تشاؤونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه رب * لمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم {: - تعاىل  -قوله  -  ١
نيالَمإثبات أنَّ مشيئة العبد حتت : أنَّ للعبد مشيئة، ويف الثانية إِثْبات: ففي اآلية اُألوىل؛ ٤٧٥}الْع

  .تعاىل -مشيئة اهللا 
  .٤٧٦}وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه{: -تعاىل  -قوله  - ٢
إِلَّا أَنْ وما تشاؤونَ * إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيالً {: -تعاىل  -قوله  - ٣

  .٤٧٧}يشاَء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما
إثبات أن : إثبات أنَّ للعبد مشيئة، ويف الثانية: يف اآلية األوىل منهما: فيقال أيضا يف االستداللَين

  .وهلذا املعتقد آيات أُخر تقَدم بعضها -تعاىل  -مشيئة العبد تحت مشيئة اهللا 
  :هو مبحث مسألة اإلميان بالقدر بني أهلِ السنة واملبتدعة، وحتت هذا املبحث عدة فوائد هذا

  :الفائدة األوىل
                                                

  ].٢٩، ٢٨: التكوير[ ٤٧٥
  ].٥٦: املدثر[ ٤٧٦
  ].٣٠، ٢٩: اإلنسان[ ٤٧٧
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صلى  - إم مجوس هذه األمة، ووردت يف ذلك أحاديث مرفوعة إىل النيب : يقال يف القدرية
 -رضي اهللا عنه  - مر ، عن ابن ع"سننه"من ذلك ما رواه أبو داود يف  -اهللا عليه وسلم 

لكلِّ أمة : ((، وعند أيب داود أيضا، عن حذَيفة مرفوعا))القدرية جموس هذه األمة: ((مرفوعا
؛ واحلديث وكل األحاديث املرفوعة يف هذا ))ال قدر: جموس، وجموس هذه األمة الذين يقولون

  .الباب ضعيفة، والصحيح هو املَوقُوف على ابن عباس
ه الشجوس هووورية واملَجه بني القدنِ :بون خالقَيثْبِتوس يأنَّ ا:  ،رآهلة للخري، وآهلة للش

خلقهم، ويثبتون أم خلقوا  - تعاىل  -وكذلك القدرية، فإم يثبتون خالقَينِ، فيثبتون أنَّ اهللا 
  .تعاىل - أفعاهلم، فلم خيلقْها اُهللا 

 -تعاىل  - الء، وأما غُالة القدرية الذين أنكَروا علْم اهللا واختلف أهلُ العلم يف تكْفري هؤ
 تماألئمة على تكفريهم، وتقد وغريمها من وأمحد الشافعي صث، فندحباألشياء حىت ت

  .كَفَّرهم -رضي اهللا عنهما  -اإلشارة إىل أن ابن عمر 
  :الفائدة الثانية

: هلم قول املشركني، وإم مجبورون على عبادة األوثان؛ فقالواإم شابهوا بقو: يقال يف اجلبرية
}ماهندبا عم نمحاَء الرش لَو{ةُ إبليس؛ حيث قال٤٧٨جوكذا هي ح ، :} نِيتيا أَغْوقَالَ فَبِم

يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدلَأَقْع{ه الشاهد قوله٤٧٩جوو ، :}تيا أَغْوعلى }نِيفَبِم بورجفكأنه م ،
خاصم اهللا الغذه احلجة ي ا -تعاىل  -واية، وهوطْالولن تنفعه لب.  

القدرية املذمومون يف السنة وعلى لسان : مسعت الشيخ تقي الدين يقول: "قال ابن القَيم
ملعارضون به للشريعة، الذين القدرية اوسية، وا: هم هؤالء الفرق الثالثة نفَاته وهم :السلَف

، وهم القدرية املشركية، واملخاصمون به للرب، ٤٨٠}لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا{: قالوا
وهم أعداُء اهللا وخصومه، وهم القدرية اإلبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج بالقدر؛ 

يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمن أَقَر بالذنب،  ، ولَم}فَبِما أَغْويتنِي{: فقال
فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظَلَم، ومن برأ نفسه، واحتج على ربه  ،وباَء به، ونزه ربه

  .٤٨١"فقد أشبه إبليس ،بالقدر

                                                
  .]٢٠: الزخرف[ ٤٧٨
  .]١٦: األعراف[ ٤٧٩
  .]١٤٨: األنعام[ ٤٨٠
  .)٢٦١(؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص "التنيهات السنية: "انظر ٤٨١
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  :الفائدة الثالثة
  :، كثريا يخاض فيها، وهيظهر وفْق اخلالف يف القدر وقول املبتدعة فيه مسألة

  هل اإلنسان خمير أو مسير؟ -
أنَّ من تأمل مذهب اجلربية والرد عليهم، عرف أن جييب على هذا السؤال، واجلربية  :واجلواب

إن : إنَّ العبد مسير فليس له اختيار، والقدرية واملعتزلة هم الذين يقولون: هم الذين يقولون
قدرة وال خلق يف أفعال العبد، وذا  -تعاىل  - ار أفعالَ نفسه، وليس هللا العبد هو الذي خيت

يتبين لك القول الصحيح، وهو أن العبد مسير وخمير، وميكن إجياز اجلواب عن هذا السؤال ذه 
  :النقاط التالية

رمحهم  - وال عن السلَف الصاحل -رضي اهللا عنهم  - هذا السؤال لَم يرِد عن الصحابة : أوالً
ألنَّ عقُولَهم وقلوم اطمأنت باملعتقد الصحيح، وإمنا يرد هذا السؤال يف كُتب من تعمق  - اهللا 

  .يف قضايا عميقة دقيقة، ليست من الشرع؛ كَكُتب الفلسفة
وجيتنب أنَّ على املسلم معرفة مجمل اعتقاد أهلِ السنة واجلماعة يف مسألة القدر باألدلَّة، : ثانيا

اخلَوض يف دقائقه؛ ألنه إذا سار على غَير بصرية وقَع يف الضالل، واشتبه عليه األمر؛ ألنَّ من 
وتعليلها، فعلى املسلم  - تعاىل  - ضلَّ يف مسألة القدر كان ضاللُه بسبب خوضه يف أفعال اهللا 

يف تائيته القدرية، اليت  أن يسري على ما دلَّت عليه النصوص؛ ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  :رد ا على اليهودي الذي شكَّك يف قدر اهللا وأفعاله

 قَةركُلِّ ف نلْقِ ماللِ الْخلُ ضأَصو =لَّةبِع لِ الْإِلَهعي فف ضوالْخ وه  
 ةً لَهكْموا حمفْهي لَم مهفَإِن =لاجلَاه نعٍ مولَى نوا عارفَصةي  

وباملناسبة، فقصةُ هذه التائية عجيبة؛ فقد نظمها شيخ اإلسالم ردا على نظم اليهودي، الذي 
وجعل شيخ اإلسالم يكتب، وهم يظنون أنه يكْتب  -تعاىل  -قال أبياتا يشكِّك يف قدر اهللا 

وثالثني بيتا ابتدأها نثرا؛ فإذا هو يكتب تائية منظومة، مرجتالً ا، ردا عليه، زادت على مائة 
  :بقوله

 انِدعالُ مؤذَا سا هي الُكؤس =ةرِيارِي الْبشِ برالْع بمِ راصخ٤٨٢م  
خطأ، والقَول بأنه مخير على  -على اإلطالق  -مجبور : أي -أن القول بأنَّ العبد مسير : ثالثًا

من املبتدعة مع الرد عليهم، وبيان املعتقد الصحيح  اإلطالق خطأٌ، وتبين لك من ضلَّ يف هذا

                                                
  .)٢٤٥/ ٨" (جمموع الفتاوى"ومن أراد هذه التائية فلينظرها يف  ٤٨٢



146 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

أن لإلنسان إرادة ومشيئة، وأنه فاعل حقيقة؛ لكن : الذي عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو
لمن شاَء {: -تعاىل  - ذلك كله ال خيرج عن علم اهللا وإرادته ومشيئته؛ ويدل على ذلك قوله 

 يمقتسأَنْ ي كُمنم *شا تمونيالَمالْع بر اَء اللَّهشونَ إِلَّا أَنْ يصوص  وغري، ٤٨٣}اؤذلك من الن
  .اليت تقَدم بيانها

هل العبد مجبور، أو غري جمبور؟ : وكذلك لفظ اجلرب، إذا قال: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -
فهذا باطلٌ؛ فإنَّ  -عل إن أراد باجلرب أنه ليس له مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له ف: قيل

العبد فاعل ألفعاله االختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد باجلبر أنه خالق مشيئته 
  .٤٨٤"خالق ذلك كله -تعاىل  -وقدرته وفعله، فإنَّ اهللا 

  هل اإلنسان خمير أو مسير؟ : وسئلَ شيخنا ابن عثيمني -
هل أجربه أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل : سأل نفسهعلى السائل أن ي: "فأجاب بقوله

هو خيتار نوع السيارة اليت يقتنيها؟ إىل أمثال ذلك من األسئلة؛ وسيتبين له اجلواب هل هو 
  . مسير أو خمير

هل يصيبه احلادث باختياره؟ هل يصيبه املرض باختياره؟ هل ميوت باختياره؟ : مث يسأل نفسه
  .من األسئلة؛ وسيتبين له اجلواب هل هو مسير أو خميرإىل أمثال ذلك 

 -أنَّ األمور اليت يفعلها اإلنسان العاقل يفعلها باختياره بال ريب، وامسع إىل قول اهللا  :واجلواب
نكُم من منكُم من يرِيد الدنيا وم{: ، وإىل قوله٤٨٥}فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيالً{: -تعاىل 

ومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ {: ، وإىل قوله٤٨٦}يرِيد الَْآخرة
؛ حيثُ خير ٤٨٨}فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو نسك{: إىل قوله، و٤٨٧}سعيهم مشكُورا

  .الفادي فيما يفدي به
لمن {: -تعاىل  - قد أراده؛ لقوله  - تعاىل  - ن العبد إذا أراد شيئًا وفعله، علمنا أن اهللا ولك

 يمقتسأَنْ ي كُمناَء مش *نيالَمالْع بر اَء اللَّهشونَ إِلَّا أَنْ ياؤشا تموبيته؛ ال ٤٨٩}وكَمال ربفل ،
                                                

  ].٢٩، ٢٨: رالتكوي[ ٤٨٣
  .)٦٤٤: ٧" (جمموع الفتاوى: "انظر ٤٨٤
  .]١٩: املزمل[ ٤٨٥
  ].١٥٢: آل عمران[ ٤٨٦
 ].١٩: اإلسراء[ ٤٨٧
  ].١٩٦: البقرة[ ٤٨٨
  ].٢٩، ٢٨: التكوير[ ٤٨٩
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وأما األمور اليت تقع على العبد أو منه بغري يقع شيٌء يف السموات واألرض إال مبشيئته، 
اختياره؛ كاملرض، واملوت، واحلوادث، فهي مبحض القدر، وليس للعبد فيها اختيار وال إرادة، 

  .٤٩٠اهـ". واهللا املوفِّق
  :الفائدة الرابعة

من من خالل ما تقدم من بيان اعتقاد اجلبرية يف القدر والرد عليهم، نعرف كيف نرد على 
أنه ال حيتج بقضاء اهللا وقَدرِه يف  -رمحه اهللا  -حيتج بالقدر على فعل املعاصي، وبين املصنف 

ملاذا تركت الصالة؟ أو ملاذا سرقت؟ : فعل املعاصي؛ من ترك أوامر، أو فعل نواه؛ كمن يقال له
جة باطلة، والرد عليه من قضاء وقدر، هذا شيء مكتوب علي، وال شك أنَّ هذه ح: فيقول

  :عدة وجوه
بعث الرسل إىل أقوامهم؛ لئال يكون للناس حجةٌ؛ فقطع م أي  - عز وجل  -أن اهللا  - ١

رسالً مبشرِين {: لكان خمالفًا هلذه اآلية، يف قوله ،حجة، ولو كان االحتجاج بالقدر صحيحا
  .٤٩١}علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ

- تعاىل  - فقال  ؛جعل للعبد عمالً جيازى به يوم القيامة ثوابا وعقابا - عز وجل  -أن اهللا  - ٢
 :}تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت مومن العمل إىل العبد، وهذا يدل ٤٩٢}الْي بفأضاف الكس ،

  .، فال حجة بالقدر حينئذ؛ ألنَّ هذا اختيارهعلى أن له اختيارا يجازى به
ما منكم من أحد إال وقد كُتب مقعده من النار : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣

ال، : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -أال نتكل يا رسول اهللا؟ قال : ، فقال رجل))أو من اجلنة
  .٤٩٣))هاعملوا؛ فكلٌّ ميسر لما خلق ل

  :ووجه الداللة
أمر بالعمل، وى عن االتكال على القدر، وهذا يدل على  - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب 

  .أنه ال حجة فيه على عمل املعصية

                                                
 -وللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، )٩٠ - ٩١/ ٢" (جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني: "انظر ٤٩٠

  .)٥١٧/ ٣(يف فتاوى اللجنة الدائمة ) ٤٦٥٧(التفصيل والبيان؛ انظر يف فتوى برقم  مزيد من -رمحه اهللا 
  ].١٦٥: النساء[ ٤٩١
  ].١٧: غافر[ ٤٩٢

  .رواه البخاري ٤٩٣
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ما رأيك لو أنَّ إنسانا سرق من بيتك : أن نقول هلذا الذي حيتج بالقدر على فعل املعاصي - ٤
لقدر، فهل ستعذره حبجته؟ وكذلك لو أنه ضربك أو قتل آخر، أو سيارتك شيئًا، واحتج با

  واحتج بالقدر، فهل حجته قوية، أو أا باطلة؟
إنَّ هذه احلجة باطلة؛ بل من السفَه االحتجاج ا، وكذلك يف سائر أمور : ال شك أنه سيقول

وإذا سألك مديرك  ال تذهب لوظيفتك، واجلس يف بيتك،: الدنيا ال حيتج بالقدر، فلو قيل له
قضاء وقدر، ال شك أنه لن يقول ذلك، وسيرى أنه من السفَه االحتجاج : فقل ،عن غيابك

ملاذا حتتج بالقدر يف أمور دينك، وال حتتج به يف أمور دنياك، ففرقت بني هذا : بذلك؛ فيقال له
ى عليها، فكذلك احلال يف فكما أن لك مشيئة يف أمور دنياك يف فعلك وتركك، تجاز !؟وهذا

  .واهللا أعلم - أمور دينك 
  :وتقدم قول ابن القيم يف ميميته

 تيى كَمفْناِهللا ت ادرم دنعو =ملْحتى ودسفْسِ تالن ادرم دنعو  
  تزعم ظَهِريا علَى الرحمنِ للْجبرِ= وعند خالف الْأَمرِ تحتج بِالْقَضا 

  :شبهة يف حديثَين، والرد عليها: الفائدة اخلامسة
 -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :احلديث األول -

يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال : احتج آدم وموسى، فقال له موسى: ((قال
اهللا بكالمه، وخطَّ لك بيده، أتلومين على أمرٍ قدره اهللا علي قبل أن  يا موسى، اصطفاك: له آدم

  .٤٩٤))فحج آدم موسى، فحج آدم موسى !خيلقين بأربعني سنة؟
صلى اهللا  -احتج بالقدر على فعله، فأثبت له النيب  -عليه السالم  - أنَّ آدم  :وموطن الشبهة

، وهذا يدلُّ على جواز االحتجاج ))فحج آدم موسى((: صحة االحتجاج، وقال -عليه وسلم 
  .بالقدر على فعل املعاصي

لَم حيتج بالقدر على املعصية؛ ألن  - عليه السالم  -آدم  :واجلواب عن هذه الشبهة أن يقال
اهللا قد غفر له أَكْلَه من الشجرة، وإمنا احتج بالقدر على املصيبة، وهي اإلنزال من األرض، 

ربك؟ وال يتصور أن  يلم تعص: - عليه السالم  -مل يقُل آلدم  -عليه السالم  - وسى فم
له ذنبه،  -تعاىل  - قد غفر اهللا  - عليه السالم  -موسى يسأل ذلك، فضالً على أن آدم 

 :ولذا جاء يف رواية الشعيب -عليه السالم  -واإلنزال إىل األرض مصيبةٌ كَتبها اهللا على آدم 

                                                
  .متفق عليه ٤٩٤
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كتب أنه سوف يرتلين إىل األرض، وأنه سيجعلين خليفة  -تعاىل  -أنَّ اهللا : أَلَم تقرأ يف التوراة"
؛ وأصل احلديث يف البخاري؛ ولذا استدل آدم باملكتوب املقدر على هذه املصيبة، "!؟يف األرض

بالقدر على أنه حيتج : "ومن هذا احلديث أَخذ مذهب أهل السنة واجلماعة قاعدةً عقدية، وهي
، اليت هي املعاصي والذنوب؛ ويدل على االحتجاج "املصائب، وال حيتج بالقدر على املعايب

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُِسكُم إِلَّا في {: -تعاىل  -بالقدر على املصائب قوله 
  .٤٩٦"قدر اهللا، وما شاء فعل: قل: "أن نقولب -صلى اهللا عليه وسلم  -وأَمر النيب ، ٤٩٥}كتابٍ

صلى اهللا عليه  -أن النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث علي بن أيب طالب  :احلديث الثاين -
يا : ، قالوا))ما من نفس منفوسة إال وكتب اهللا مقعدها من اجلنة أو النار: ((قال - وسلم 

ال، بل اعملوا؛ فكلٌّ ميسر لما خلق : ((رسول اهللا، أفال نتكل على الكتاب، وندع العمل؟ قال
فَسنيسره * وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى {: ، ويف رواية ملسلم مث قرأ٤٩٧))له

  .٤٩٨}ىفَسنيسره للْعسر* وكَذَّب بِالْحسنى * وأَما من بخلَ واستغنى * للْيسرى 
ما دام أنه كُتب يف : أنَّ من الناس من حيتج بالقدر على ترك العمل، فيقول :وموطن الشبهة

  اللوح احملفوظ أهل اجلنة من أهل النار، فلماذا نعمل؟
  :واجلواب عن هذه الشبهة أن يقال

يا : "لوافقا - كما يف احلديث السابق  -ال غرابة يف هذا السؤال؛ حيث ورد عن الصحابة : أوالً
رسول اهللا، أفال نتكل على الكتاب وندع العمل؟ وكذلك يف حديث جابر عند مسلم؛ حيث 

  ففيم العمل؟: قالوا
، ولَم ))اعملوا: ((أجاب عن هذه الشبهة، فقال هلم -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : ثانيا

العمل، وهكذا نقول  جيعل ما قالوه حجة تستوقف اإلنسان عن العمل، بل أرشدهم إىل
للمسلم، وتقَدم أن العبد ال يوغل يف مسائل القدر؛ حىت ال يدع للشيطان جماالً فيشكِّكه يف 
عقيدته؛ ليدع العمل، فهو إما أن يفسد عمل العبد بالشهوات، أو جيعله ال يعمل بإلقاء 

لسنة، فالعبد ال الشبهات، فعلى العبد أن يؤمن ويعمل وفْق ما جاء من نصوص الكتاب وا
وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى {: -تعاىل  -يدري ما الذي كُتب له يف اللوح احملفوظ؛ قال اهللا 

                                                
  ].٢٢: احلديد[ ٤٩٥
  .رضي اهللا عنه -رواه مسلم عن أيب هريرة  ٤٩٦
  .رواه البخاري ومسلم ٤٩٧
  ].١٠ - ٥: الليل[ ٤٩٨
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، ولكن جاءت النصوص الكثرية اليت حتثُّ على العمل، وأن اإلنسان سيجازى ٤٩٩}الْغيبِ
  .بعمله؛ فعليه االجتهاد

أخرب أن اإلنسان ييسر لما خلق له بعمله، فيوفِّقه اهللا  -وسلم  صلى اهللا عليه -أن النيب : ثالثًا
سبحانه  -لعمل أهل اجلنة إن كان من أهلها، ويوفقه لعمل أهل النار إن كان من أهلها، إال أنه 

ال يظلم أحدا، فمن سعى لعمل أهل اجلنة وفَّقَه اهللا لعملها، ومن أعرض واستكرب  -وتعاىل 
فَأَما {: - تعاىل  -ولذا يف رواية مسلم قرأ قوله  -والعياذ باهللا  - ه طريقًا إىل النار سهل اهللا ل

وكَذَّب * وأَما من بخلَ واستغنى * فَسنيسره للْيسرى * وصدق بِالْحسنى * من أَعطَى واتقَى 
  .٥٠٠}فَسنيسره للْعسرى* بِالْحسنى 

  :التقدير الكتايب على أقسام: املبحث السادس
لألشياء وكتابة ذلك يف اللوح احملفوظ هو األصل يف هذه  - تعاىل  - أنَّ تقدير اهللا : واملقصود

  :األقسام، وما يأيت بعده من أقسام إمنا هو كالتفصيل له
  ):التقدير األصلي(التقدير العام الشامل لكل شيء : أوالً

  .لوح احملفوظ من مقادير كل شيء إىل قيام الساعةوهو املكتوب يف ال
صلى اهللا عليه  -مسعت النيب : قال -رضي اهللا عنهما  -حديث عبداهللا بن عمر : ويدل عليه

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، : ((يقول -وسلم 
  .٥٠١))وكان عرشه على املاء
فوظ هو األصل، وما سيأيت من تقسيمٍ إمنا هو مبثابة التفصيل ملا كُتب يف فما كتب يف اللوح احمل

  .اللوح احملفوظ
  :التقدير العمري: ثانيا

وهذا النوع من التقدير أو الكتابة إمنا هو خاص بكلِّ إنسان على حدة، فيكتب ما يكون يف 
  .عمره من حيث الرزق، واألجل والعمل، والسعادة أو الشقاء

إنَّ : ((حدثنا الصادق املصدوق: قال -رضي اهللا عنه  -حديث ابن مسعود : ويدل عليه
أحدكم جيمع خلْقه يف بطن أمه أربعني يوما، مث يكون علقةً مثل ذلك، مث يكون مضغةً مثل 

                                                
  ].١٧٩: آل عمران[ ٤٩٩
  .]١٠ - ٥: الليل[ ٥٠٠
  .رواه مسلم ٥٠١
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بكتب رزقه، وأجله، وعمله، : ذلك، مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات
  .٥٠٢))يدوشقي أو سع

  ):احلويل(التقدير السنوي : ثالثًا
 ،وهو ما يكون يف ليلة القدر، ففيها تكتب مقادير السنة من موت وحياة، ورِزق ومطر وحنوه

  :إىل السنة اليت تليها؛ ويدل عليه
، فسميت ليلة ٥٠٣}الْقَدرِوما أَدراك ما لَيلَةُ * إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ {: - تعاىل  -قوله  - ١

إِنا أَنزلْناه في لَيلَة { :- تعاىل  -القدر؛ ألن ا يكون تقدير ما حيصل يف تلك السنة، وقوله 
 رِينذنا ما كُنإِن كَةاربيمٍ* مكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييهق{، و٥٠٤}ففْرح : أي ؛}ياللَّو يفصل من

وذلك كل سنة  -كما يف أحد أَوجه التفسري  -صحف اليت هي يف أيدي املالئكة احملفوظ إىل ال
  .يف ليلة القدر

  :التقدير اليومي: رابعا
كُلَّ يومٍ هو في {: -تعاىل  - وهو التقدير الذي حيصل يف كلِّ يوم؛ ويدل عليه قوله 

أْن٥٠٥}ش.  
  :ووجه الداللة

من شأنه يف كلِّ يوم أن  -عز وجل  -إنَّ اهللا : "ا يف تفسري هذه اآليةأنَّ مجعا من املفسرين قالو
يحيي ويميت، وخيلق ويرزق، ويعز قوما، ويذلَّ آخرين، ويشفي مريضا، ويفك عانيا، ويفرج 
مكروبا، ويجيب داعيا، ويعطي سائالً، ويغفر ذنبا، إىل ما ال يحصى من أفعاله وأحداثه يف 

  .٥٠٦"خلقه
وكلُّ واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، ويف ذلك دليل على : "قال ابن القَيم
وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه املالئكة وعباده املؤمنني بنفسه  - سبحانه  - كمال علْمه 

                                                
  .متفق عليه ٥٠٢
  .]٢ - ١: القدر[ ٥٠٣
  ].٤، ٣: الدخان[ ٥٠٤
  ].٢٩: الرمحن[ ٥٠٥
  ".تفسري البغوي: "، وانظر)٣٤٦/ ١" (معارج القبول: "انظر ٥٠٦
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العمل، وال  فاتفَقَت هذه األحاديث ونظائرها على أنَّ القدر السابق ال مينع: "، قال"وأمسائه
  .٥٠٧"بل يوجب اجلد واالجتهاد ؛يوجب االتكال عليه

  :وحتت هذا املبحث مسألتان -
  هل يتغير املكتوب يف التقديرات السابقة؟: املسألة األوىل

ر: فاجلوابيغتفيزيد وينقص  ،أنَّ املكتوب الذي بأيدي املالئكة؛ كالتقدير العمري وحنوه، فإنه ي
، ٥٠٨}يمحو اللَّه ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ{: -تعاىل  -ب؛ لقول اهللا حبسب األسبا

يف اللوح احملفوظ فال يتغير؛ قال  -جلَّ وعال  - وأما املكتوب يف أُم الكتاب الذي هو عند اهللا 
فالذي يقبل التغيري من محوٍ ، }م الْكتابِيمحو اللَّه ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُ{ :- تعاىل  -

وإثبات وتغيري، هو ما كان مكتوبا يف صحف املالئكة، كالذي تكتبه املالئكة حني ينفخ يف 
سبحانه  -اجلنني الروح من أَجلٍ، ورزقٍ، وعملٍ، وشقي أم سعيد، فإن شاء اهللا تغيريه فَعلَ 

 يتغير، بل كل ما حيدث من تغير يف صحف املالئكة، خبالف ما يف اللوح احملفوظ فال -وتعاىل 
  .واهللا أعلم -فإنه مكتوب يف اللوح احملفوظ، ال يمكن تغيريه 

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -
ما كتبه وأعلم به : ما علمه اهللا أنه يرزقه، فهذا ال يتغير، والثاين: أحدمها: الرزق نوعان"

يزيد وينقص حبسب األسباب؛ فإن العبد يأمر اهللا املالئكة أن تكتب له رزقًا، املالئكة، فهذا 
صلى اهللا عليه  -، عن النيب "الصحيح"كما ثبت يف  ؛وإن وصل رحمه زاده اهللا على ذلك

، وكذلك ))من سره أن يبسطَ له يف رزقه، وينسأ له يف أَثَرِه، فلْيصل رحمه: ((أنه قال - وسلم 
 -داود زاد ستني سنةً، فجعله اهللا مائة بعد أن كان أربعني، ومن هذا الباب قولُ عمر عمر

فاحمين واكتبين سعيدا؛ فإنك متحو ما تشاء  ،اللهم إن كنت كتبتين شقيا: "- رضي اهللا عنه 
يغفر * عون أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطي{: عن نوح -تعاىل  -، ومن هذا الباب قولُه "وتثبت

  . ، وشواهده كثرية٥٠٩ٌ}لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى
واألسباب اليت حيصل ا الرزق هي من جملة ما قدره اُهللا وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق 

ي قدره له باالكتساب، وما قدره العبد بسعيه واكتسابه، ألْهمه السعي واالكتساب، وذلك الذ
  .له بغير اكتساب؛ كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب

                                                
  ).٢٥٣(الرشيد، ص : ؛ للشيخ"التنبيهات السنية: "انظر ٥٠٧
  .]٣٩: الرعد[ ٥٠٨
  ].٤ - ٣: نوح[ ٥٠٩
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  :والسعي سعيان
  .سعي فيما نصب للرزق؛ كالصناعة، والتجارة -
وسعي بالدعاء والتوكُّل، واإلحسان إىل اخللْق، وحنو ذلك، فإنَّ اهللا يف عون العبد ما كان  -

  .٥١٠اهـ".  عون أخيهالعبد يف
هذا املكتوب الذي بأيدي املالئكة عرضةٌ للمحو واإلثبات؛ لقول : "وقال شيخنا ابن عثيمني -

أصل أم الكتاب هو : أي؛ ٥١١}يمحو اللَّه ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ{: - تعاىل  -اهللا 
قتسفيه ما ي و واإلثبات، فهذا اللوح احملفوظ، مكتوبحلكن ما كان قابالً للم ،عليه العبد ر

وأَقمِ الصالةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ {: -عز وجل  -الذي يف أيدي املالئكة؛ قال اهللا 
ئَاتيالس نبذْهي اتنسذهب سيئة، متحوها بعد أن كت: انظر ،٥١٢}الْحوهذا حسنة ت ،بت

عليه العبد رالكتاب األصل، فمكتوب فيه ما يستق باعتبار ما يف أيدي املالئكة، أما أم.  
  كيف يكون الدعاء رادا للقضاء والقدر؟: املسألة الثانية

إنَّ الدعاء ليس هو إال عبادة محضة؛ ألنَّ : قول بعضهم: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -
قال لهاملقدور كائنفي ،ل املطلوب : ، دعا أو لَم يدعيا لنإذا كان اُهللا قد جعل الدعاء سبب

  .٥١٣!"املقدر، فكيف يقع بدون الدعاء؟
الدعاء من أنفع األدوية، وهو عدو البالء؛ يدافعه ويعاجله، ومينع نزوله، : "وقال ابن القيم -

  : لبالء ثالثُ مقاماتويرفعه أو خيفضه إذا نزل، وهو سالح، وله مع ا
  . أن يكون أقوى من البالء فيدفعه: أحدها
أن يكونَ أضعف من البالء؛ فيقوى عليه البالء، فيصاب به العبد، لكن قد خيففه وإن : الثاين

  .كان ضعيفًا
  .٥١٤"أن يتقاوما، ومينع كل واحد منهما صاحبه: الثالث

ليت حيصل ا املدعو، وهو يف الواقع يرد الدعاء من األسباب ا: "وقال شيخنا ابن عثيمني -
تعاىل  -هذا املريض قد يدعو اهللا : فمثالً ،له جهتان :يعين ؛القضاء، وال يرد القضاَء إال الدعاُء

                                                
  .٥٤١ - ٥٤٠/ ٨" جمموع الفتاوى: "انظر ٥١٠
  .]٣٩: الرعد[ ٥١١
  .]١١٤: هود[ ٥١٢
  .٢٨٧/ ٨" جمموع الفتاوى: "انظر ٥١٣
  .٤صـ" اجلواب الكايف: "انظر ٥١٤
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إن اهللا : فيشفى، فهنا لوال هذا الدعاء لبقي مريضا، لكن بالدعاء شفي، إال أنا نقول ،بالشفاء –
بأن هذا املرض يشفى منه املريض بواسطة الدعاء، فهذا  قد قضى -سبحانه وتعاىل  -

  .٥١٥"املكتوب
  :فائدة

  :؛ لسببين"اللهم إني ال أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف به: "ال جيوز الدعاء بـ
ملا فيه من التعدي؛ حيث إنَّ هذا اللفظ يوحي بأن بعض القضاء ال لُطف فيه، وهذا : األول

  . لطيف بعباده يف كل قضاء قضاه -تعاىل  -فاهللا  خالف الصواب؛
والداعي ال يسأل اهللا رد القضاء، وهذا فيه عدم  -كما تقَدم  -ألنَّ الدعاء يرد القضاء : الثاين

عزمية على الدعاء، فالواجب أن يسأل اهللا رد القضاء مع ما يف دعائه ذلك من مواجهة لقضاء 
  . اجلواز شيخنا ابن عثيمني يف فتوى له ورجح عدم - تعاىل  - اهللا 

  :الفرق بني القدر والقضاء: املبحث السابع
  :اختلف العلماُء يف الفرق بني القضاء والقدر

وكثري من  -رمحه اهللا  -مها مبعىن واحد، وال فرق بينهما، واختار هذا القول ابن القيم : فقيل
  .أهل العلم

فإن القضاء يدخل يف  ،لُّ واحد له معىن، وإذا افترقا بأن ذكر القدرإما إذا اجتمعا فك: وقيل
فكلُّ  ،فإن القدر يدخل يف معناه، وإذا اجتمعا بأن ذكر القضاء والقدر ،معناه، وإذا ذكر القضاء

وإذا اجتمعا افترقا، فيكون كلُّ  - يف املعىن : أي -واحد منهما له معىن، فإذا افترقا اجتمعا 
هو علم اهللا السابق الذي يسبق وقُوع املقدر، فإذا وقع : فيكون معىن القدر واحد له معىن،

واللَّه يقْضي {: ، وقال٥١٦}وقُضي الْأَمر{: -عز وجل  -املقدر سمي قضاًء؛ ولذا يقول اهللا 
قر هو تقدير اهللا ٥١٧}بِالْحل، والقضاء قضاؤه به عن -تعاىل  -، فالقدد وقوعه، للشيء يف األز

  .٥١٨واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمني
                                                

وهو أن املرض مكتوب، : ، وانظر حنو هذا الكالم)١٥٧/ ١" (اموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني: "انظر ٥١٥
، وانظر )٩٦/ ٨" (جمموع فتاواه"سالم ابن تيمية يف كالما لشيخ اإل -وأن الشفاء بواسطة الدعاء أيضا مكتوب 

  .)٢٤٣/ ٢٤(، و)١٩٥/ ١" (فتاوى اللجنة"
  .]٤٤: هود[ ٥١٦
  .]٢٠: غافر[ ٥١٧
شفاء العليل يف مسائل القضاء : "، وانظر مزيدا يف هذا كتاب ابن القيم)٧٩/ ٢" (جمموع فتاواه: "انظر ٥١٨

  ."واحلكمة والتعليل
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أن اإلميان بالقدر يستلزم أن يؤمن العبد بأن اهللا ال : وأيضا مما ينبغي ذكره حتت هذا املبحث
: -صلى اهللا عليه وسلم  - فهذا ال يمكن؛ لقول النيب  -ال خري فيه : أي -خيلق شرا محضا 

  .٥١٩))ليكواخلري كلُّه إليك، والشر ليس إ((
ذلك؛ ولذا جاء  -عز وجل  - فقد يكون فيه شر بالنسبة لإلنسان، ال لقضاء اهللا : وأما القضاُء

وقين شر ما قَضيت؛ فإنك تقضي وال يقضى : ((يف دعاء القنوت، الذي رواه اإلمام أمحد وغريه
مة، ولكنه بالنسبة ليس فيه شر أبدا؛ ألنه صادر عن رمحة وحك -تعاىل  -، فقضاُء اهللا ))عليك

 ،ا مما كرهه، وظن أنه شرى كثرينالغيب للعبد؛ لتم ا، ولو انكشفللمخلوقني قد يكون شر
إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ {: -عز وجل  - والواقع يشهد لكثريٍ من ذلك؛ ولذلك قال اهللا 

ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحال ت كُمنم لَكُم ريب مع اهللا ٥٢٠}خأدجل وعال  -؛ ولذا ينبغي الت - 
والشر ليس : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - كما قال النيب  - جل وعال  -فال ينسب الشر إليه 

الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ { :-عليه السالم  -عن نبيه إبراهيم  - عز وجل  - ، وقال اهللا ))إليك
، فنسب املرض لغري اهللا، مع أنَّ ٥٢١}وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ* هو يطْعمنِي ويسقنيِ والَّذي * 

فَبِما {: خبالف عدمي األدب إبليس؛ فإنه قال -عز وجل  - كل شيء من عند اهللا 
 - تعاىل  -  واية هللا يف خطابِه؛ ولذا لَم يأت يف النصوص نسبة الشر هللا، فنسب الغ٥٢٢}أَغْويتنِي

، وحيذف ٥٢٣}من شر ما خلَق{: -تعاىل  -مفردا، فإما ينسب للسبب وهو اخللْق؛ كقوله 
وأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم {: -تعاىل  - فاعل الشر؛ كقوله 

  .٥٢٤}رشدا
  :ويتلخص مما سبق

  :ويشهد لذلك أمران -جل وعال  -فال ينسب الشر إليه  -تعاىل  -لتأدب مع اهللا ينبغي ا: أوالً
  . مفردا -تعاىل  -أنَّ املتأمل لنصوص الكتاب والسنة جيد أنَّ الشر ال ينسب هللا  - ١

                                                
  .رواه مسلم ٥١٩
  .]١١: النور[ ٥٢٠
  .]٨٠ - ٧٨: الشعراء[ ٥٢١
  .]١٦: األعراف[ ٥٢٢
  .]٢: الفلق[ ٥٢٣
  .]١٠: اجلن[ ٥٢٤
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كما يف  -عليه السالم  -ومن ذلك قول إبراهيم  - جل وعال  -تأدب األنبياء مع ربهم  - ٢
  .٥٢٥}وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ{: -تعاىل  -ه قول
شر حمض، بل قد يكون شرا للمخلوقني، وأما بالنسبة  -تعاىل  - أنه ليس يف قَدرِ اهللا : ثانيا

للخالق فليس يف قدره شر حمض؛ ألنه صادر عن رمحة وحكمة، فإن كان شرا من وجه فيما 
ه آخر قد خيفى على املخلوق، وقد أطال يف هذه املسألة وأجاد يراه املخلوق، فهو خري من وج

شفاء العليل يف مسائل القضاء واحلكمة : "يف كتابه -رمحه اهللا  -طبيب القلوبِ ابن القيم 
بل  ؛أما الشر احملض الذي ال خري فيه، فذاك ليس له حقيقةٌ: "، فكان مما قال ابن القيم"والتعليل

فإبليس شر حمض، والكفر والشرك كذلك، وقد دخلوا يف الوجود، : فإن قيلهو العدم احملض، 
يف خلق إبليس من احلكَمِ واملصاحل واخلريات : قيل! فأي خري يف وجود إبليس ووجود الكفر؟

، مث بين ما يف ذلك من ..."اليت ترتبت على وجوده ما ال يعلمه إال اهللا، كما سننبه على بعضه
  . ٥٢٦رمحه اهللا -، فراجِعه يف كتابه خير

  :فائدة
خالف السنة،  -  "احلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه: "قول بعض الناس يف دعائه

  :فاألفضل اجتنابه؛ لسببين
  ".احلمد هللا على كلِّ حال: "ألنه خالف السنة؛ فالسنة أن يقولَ فيما يكره: األول
  .٥٢٧ي بعدم الرضا بالقدرألنَّ هذا يوح: الثاين

  

                                                
  ].٨٠: الشعراء[ ٥٢٥
  .)٢٥٨: ٣" (فتاوى شيخنا ابن عثيمني: "وانظر أيضا ٥٢٦
  .١٢٧؛ لشيخنا ابن عثيمني، صـ"تفسري جزء عم: "انظر ٥٢٧
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 فصل
  يف اإلميان

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -  ٥٠
  .واإلميانُ قولٌ باللسان، وعملٌ باألركان، وعقْد باجلَنان، يزيد بالطاعة، وينقُص بالعصيان"

الدين حنفَاَء ويقيموا  وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه{: - تعاىل  -قال اهللا  -٥١
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيالةَ وةَ اهللا ٥٢٨}الصلَ عبادوإخالص القلب،  - تعاىل  -، فجع

  .وإقام الصالة، وإيتاَء الزكاة، كُله من الدين
وسبعونَ شعبة، أَعالَها  اِإلميانُ بِضع: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -وقالَ رسولُ اهللا  -٥٢

، فجعلَ القَولَ والعملَ من ))شهادةُ أَن الَ إِلَه إِال اهللا، وأَدناها إِماطَةُ اَألذَى عن الطرِيق
  .اإلميان

  .٥٣٠}ليزدادوا إِميانا{: ، وقال٥٢٩}فَزادتهم إِميانا{: -تعاىل  - وقال  -٥٣
الَ إِله إِالَّ اهللا : يخرج من النارِ من قَالَ: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رسول اهللا  -٥٤

اإلميان نم ةذَر أَو لَةدرخ أَو ةرثْقَالُ بم ي قَلْبِهفمتفاضالً))و لَهفجع ،.  
  الشرح

ا اخلالف بعد عصر اإلميان ومعتقد أهل السنة واجلماعة فيه هو من أوائل املسائل اليت وقع فيه
هل يدخل العملُ يف مسمى اإلميان؟ وما الذي يدخل  :الصحابة والتابعني هلم بإحسان، فاختلَفُوا

يف مسمى اإلميان؟ وهل يزيد وينقص؟ إىل غري ذلك مما سيأيت يف املباحث القادمة، ففي هذا 
  :الفصل عدة مباحث

  :ميانمعتقَد أهل السنة واجلماعة يف اإل: املبحث األول
هو التصديق واإلقرار، وأما يف الشرع فكما سيأيت يف معتقد أهل السنة : اإلميان يف اللغة -

  . واجلماعة
اإلميان قولٌ باللسان، : "- كما قال املصنف - أنه :معتقد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان -

القلب، فيكون : نان هوجلَاجلوارح، وا: ، واملقصود باألركان"وعملٌ باألركان، وعقْد باجلَنان
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالقلْب، وقول باللِّسان، وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة : اإلميان

                                                
 ].٥: البينة[ ٥٢٨
  ].١٢٤: التوبة[ ٥٢٩
  ].٤: الفتح[ ٥٣٠
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ونقل اإلمجاع غري  -رمحهم اهللا  -وينقص باملعصية، وهذا التعريف مما أجمع علَيه السلَف 
لرب، والبغوي، وغريهم، نقلُوا واحد من أهل العلم؛ كالشافعي، وأمحد، والبخاري، وابن عبدا

  . اإلمجاع بدخول العمل والقول يف مفهوم اإلميان
اإلميان : أدركت ألفًا من العلماء، كلُّهم يقولون": "خلق أفعال العباد"قال البخاري يف كتابه 

 .٥٣١"قول وعمل
  :ومثال ذلك ودليله كما يلي

حديث عمر بن اخلطاب عند مسلمٍ الطويلُ، وسؤال جربيل  :مثال االعتقاد بالقلْب ودليله -
 -عن اإلميان واإلسالم واإلحسان؛ فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب  -عليه السالم  -

أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكُتبه، ورسله، واليوم اآلخر، : ((عن اإلميان -صلى اهللا عليه وسلم 
   .٥٣٢))وتؤمن بالقدر خريه وشره

املتفق عليه، وقول  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس  :ثال العمل باجلوارح ودليلهم -
اهللا : قالوا)) أتدرون ما اإلميان باهللا وحده؟: ((لوفد عبدالقيس - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

تاء شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإي: ((ورسوله أعلم، قال
 )).الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا اخلمس من املغنم

يف هذا احلديث فسر اإلميان باألعمال الظاهرة؛  - صلى اهللا عليه وسلم  -أنه  :ووجه الداللة
كإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء اخلمس، بينما يف احلديث الذي قبله فسر 

يعقد عليها القلْب من املغيبات، وأيضا ما استدل به املصنف وهو  اإلميان باألعمال الباطنة اليت
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصالةَ {: -عز وجل  -قول اهللا 

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيعمل القلب؛  - وهو اإلميان  -، حيث جعل الدين ٥٣٣}و
  . كاإلخالص، وعمل اجلوارح؛ كالصالة والزكاة

صلى  - عند مسلم؛ قال  -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  :مثال القول باللِّسان ودليله -
إماطة : قول ال إله إال اهللا، وأدناها: اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ فأعالها: ((-اهللا عليه وسلم 
  )).يق، واحلياُء شعبة من اإلمياناألذى عن الطر

                                                
  .٦١/ ١فتح الباري : "وانظر ٥٣١
  .رضي اهللا عنه -احلديث رواه البخاري أيضا عن أيب هريرة  ٥٣٢
  .]٥: البينة[ ٥٣٣
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ال : جعل من اإلميان ما هو قول باللسان؛ كقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه  :ووجه الداللة
إله إال اهللا، وأيضا هو دليل على أنَّ اإلميان عمل باجلوارح؛ كإماطة األذى عن الطريق، وهو 

  .دليلٌ أيضا على أنَّ اإلميان عمل القلب كاحلياء
يف  }فَزادتهم إِميانا{: - تعاىل  -ما استدل به املصنف، وهو قول اهللا  :دليله) يزيد بالطاعة( -

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّذين { :-تعاىل  -قول اهللا 
إِمي مهتادوا فَزنونَآمرشبتسي مها وان{ا استدل بقوله  ،٥٣٤تعاىل  -وأيض- :}اانوا إِمياددزييف } ل

  .٥٣٥}هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم{ :قوله تعاىل
املتفق عليه يف خروج املوحدين  -عنه  رضي اهللا -حديث أنس  :، دليله)ينقص باملعصية( -

انطلق فأَخرِج منها من : "- صلى اهللا عليه وسلم  - لمحمد  -عز وجل  - من النار، يقول اهللا 
  .احلديث" كان يف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إميان فأَخرِجه

القدر اليسري، وهو الذرة أو  أنَّ من الناس من ينقُص إميانه، حىت يصري إىل هذا :ووجه الداللة
وعظَ  -صلَّى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : اخلردلة من اإلميان، وأيضا ما جاء يف الصحيحين

، ))ما رأيت من ناقصات عقْل ودين أذهب للُب الرجل احلازم من إحداكن: ((النساء فقال
على كلِّ جزئية يف هذا التعريف كثريةٌ وما تقَدم فأثبت نقصان اإلميان وهو الدين، واألدلَّة 

  .بعضها
   :تنبيه

يف تعريف اإلميان ال يظن ظانٌّ أنَّ القلب ال يتعلَّق به إال االعتقاد، وأنَّ القول والعمل يكون فقط 
باللِّسان واجلوارح، فهذا ليس هو مراد السلف، بل هذا فَهم املرجئة وغريهم، حينما نقلوا 

قد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان، وهذا فَهم خاطئ، فقول القلب وعمله يدخل يف مفهوم معت
، وجيعلونه شامالً للظاهر والباطن؛ "اإلميان قول وعمل: "اإلميان؛ ولذا أثر عن السلف أم قالوا

قول اللسان وعمله وعمل اجلوارح؛ ولذا شيخ اإلسالم : قول القلب وعمله، والظاهر: فالباطن
ومن أُصول أهل : "جاَء بتعريف السلَف مجمالً، مث فصله فقال" العقيدة الواسطية"ابن تيمية يف 

السنة واجلماعة أنَّ الدين واإلميان قولٌ وعملٌ، قول القَلْب واللسان، وعمل القلب واللسان 
  ".واجلوارح

  :إن اإلميان: فيقال على التفصيل مع التمثيل واالستدالل -
                                                

  .]١٢٤: التوبة[ ٥٣٤
  ].٤: الفتح[ ٥٣٥
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  .وهو االعتقاد والتصديق :لبقول الق
أن تؤمن باهللا، : ((السابق وفيه - رضي اهللا عنه  -حديث عمر بن اخلطاب : ويدل عليه

  )).ومالئكته، وكُتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
وهي األعمال القلبية؛ كاإلخالص، واخلوف، والرجاء، واحلياة، وغريها من  :وعمل القلب -

  . مال القلبيةاألع
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه {: -تعاىل  -ما استدلَّ به املصنف قول اهللا : ويدل عليه

 - رضي اهللا عنه  -فاإلخالص عملٌ قليب، وكذلك حديث أيب هريرة ، ٥٣٦}الدين حنفَاَء
  .، فاحلياء عمل قليب))واحلياء شعبةٌ من اإلميان: ((السابق، وفيه

فقول اللسان هو نطقه، وعمله حركاته اليت ينشأ عنها النطق، ومن  :وقول اللسان وعمله -
  . أهل العلم من جيعلهما أمرا واحدا

اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ : ((السابق وفيه - رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة : ويدل عليه
ال إله إال اهللا من شعبِ اإلميان، وكذا ذكر : احلديث، فقول.)) ..ال إله إال اهللا: قول: فأعالها

  .اهللا بالتهليل والتسبيح، والتحميد والتكبري، وسائر أنواع الذِّكر تدخل يف قول اللسان وعمله
ما يقع من عمل يف أعضاء البدن؛ كاليدين، والقدمين، وبقية أجزاء البدن؛  :وعمل اجلوارح -

كوع، والسجود، والصالة عامة، واحلج، وغريها من األعمال البدنيةكالقيام، والر.  
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه {: -عز وجل  -ما استدل به املصنف، وهو قولُ اهللا : ويدل عليه

 كذَلكَاةَ ووا الزتؤيالةَ ووا الصيمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخمةمالْقَي ين٥: البينة[} د[ ،
: لوفد عبدالقيس يف اإلميان -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك حديث ابن عباس وقول النيب 

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ((
  .، فذكر له أعماالً بدنية))وأن تعطوا اخلمس من املغنم

كما دلَّ علَيه التفصيلُ  - وأردت ذا التنبيه أنْ أُبين أنَّ عمل القلب يدخل يف مفْهوم اإلميان 
ألنَّ التعريف السابق والذي جاء به املصنف جعل لبعض الفرق مدخالً يف إخراج  - السابق 

ملصنف تعريف ناقص، عمل القلب من مفهوم اإلميان، وال يعين هذا أنَّ التعريف الذي جاء به ا
ال، ولكنه قد يسوغ ملن عنده فَهم ناقص يف معرفه اعتقاد السلف يف اإلميان أن يدخل فيه ما 
 أحد رِجخلِ العلم، وال يلٌ عند أهمتداو مشهور يدخل، والتعريف الذي جاء به املصنف تعريف

                                                
  ].٥: البينة[ ٥٣٦
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فيه  -اجلوارح : أي -" كانوعمل باألر: "منهم عملَ القلب من هذا التعريف، بل قول املصنف
  .واهللا أعلم -داللة على عمل القلب؛ ألنَّ القلب أحد جوارح البدن 

  : املخالفون ألهل السنة يف اإلميان: املبحث الثاين
  :املخالفون ألهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلميان عدةُ طوائف ندخلها حتت طائفتين

  :يتفاوتون يف إرجائهم وهم على أقسام: الطائفة األوىل املرجئة
  :غُالة املرجئة: أوالً

  . معرفة القلب ال غري: إن اإلميان هو املعرفة فقط؛ أي: وهؤالء يقولون
ويلزم من كالمهم أن إبليس مؤمن؛ ألنه يعرف اهللا، وكذلك فرعون، وقريش، وأبو طالب، 

رجاء؛ ولذلك سموا وغريهم من رؤوس الضالل؛ ألم يعرفون اهللا، وهذه طائفة منغمسة يف اإل
  . غالةَ املرجئة، وهذا املفهوم لإلميان موجود اليوم عند غالة الصوفية واجلهمية ومن وافَقهم

  :الكَرامية: ثانيا
وهم يأتون بعد غالة املرجئة يف مفهوم اإلميان؛ فاإلميان عندهم املعرفة وقول اللسان فقط؛ فال 

العمل، فعندهم أنَّ من عرف اهللا ونطَق بلسانه كلمة التوحيد  يدخلُون فيه التصديق فضالً عن
فهو مؤمن، فهم يدخلُون املنافق مع املؤمنني؛ فاملنافقون عندهم مؤمنون يف الدنيا؛ ألم ينطقون 
بكلمة التوحيد، ولو أنَّ تصديقهم بقلُوم خيالف قوهلم، وأما يف اآلخرة فكفَّار مخلَّدون، هذا 

  .ادهم يف املنافقني بناًء على مفهومهم لإلمياناعتق
  :األشاعرة: ثالثًا

ووافقهم يف  - االعتقاد : أي -فهم يعتبرون مرجئة يف باب اإلميان، فاإلميان عندهم التصديق 
ذلك املاتريدية، فمن اعتقد وصدق بقلبه فهو مؤمن، ولو ترك أقواالً وأعماالً عظَاما فال خترجه 

بناء على قولكم يكون فرعون مؤمنا؛ ألنه كان مصدقًا، بل تصديقه : ن، ويقال هلممن اإلميا
 -فقال  ؛مساه يقينا، واليقني هو التصديق اجلازم -عز وجل  - كان تصديقًا جازما؛ ألنَّ اهللا 

دقني بقلوم أنَّ وكذا اليهود كانوا مص، ٥٣٧}وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم{ :-تعاىل 
  . حممدا رسول اهللا، ومع ذلك ال شك يف كُفْر هؤالء

  :مرجئة الفقهاء: رابعا

                                                
  ].١٤: النمل[ ٥٣٧
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ومذهبهم أنَّ اإلميان تصديق وقول، فيخرجون العمل، فاإلميانُ عندهم هو اعتقاد بالقلْب وقول 
الفقهاء؛ ألنه باللسان فقط، فلم يدخلوا العمل يف مسمى اإلميان، وهؤالء يسمون مرجئة 

  .رمحه اهللا تعاىل -مذهب كثري من احلنفية، فقد قال به أبو حنيفة 
ويرد على طوائف املرجئة بأن النصوص الصرحية دلَّت على دخول االعتقاد والقول والعمل يف 

  . مسمى اإلميان، وتقدم بعض النصوص يف املبحث األول
، إال أن عنده إرجاء، فاإلميان عنده اعتقاد وقولٌ وهناك من يعتقد اعتقاد أهل السنة يف اإلميان

وعملٌ، إال أنَّ العمل عنده ليس شرطَ صحة، وإمنا هو شرط كمال، فال يكفِّر باألعمال حىت 
  .يستحل

  :اخلوارج واملعتزلة: الطائفة الثانية
شرطٌ  وهؤالء اإلميان عندهم كأهل السنة واجلماعة اعتقاد وقول وعمل، إال أن األعمال عندهم

إنه : يف بقاء اإلميان، فمن فعل معصيةً من كبائر الذنوب خرج من اإلميان، لكن اخلوارج يقولون
خرج : هو يف منزلة بني منزلتين، ال نقول مؤمن وال كافر، بل نقول: كافر، واملعتزلة يقولون

  . من اإلميان ومل يدخل يف الكفر؛ فهو يف منزلة بني هاتني املرتلتين
أهل السنة واجلماعة فإنَّ األعمال عندهم منها ما هو شرطٌ يكفر بتركه، ومنها ما هو  أما

  .واجب يفسق بتركه، ومنها ما هو مستحب جيوز له تركه حسب ما تقْتضيه األدلة
ويرد على اخلوارج واملعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن من فَعل بعض الكبائر يبقى 

عليهم مؤمن تيما؛ كالقاتل مثالً، والزاين، والسارق، وشارب اخلمر، فهم مؤمنون وإن أُق
احلدود اليت جاء ا الشرع يف حقِّهم، ولو كانوا كفَّارا لوجب قتلهم ارتدادا عن الدين، وهذا 

  . يدل على عدم خروجهم عن اإلميان مبا فعلوا
سنوأهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلميان وين الطائفتيبني املرجئة واخلوارج معهم  ،طٌ بني هات

  .املعتزلة
  :املخالفون ألهل السنة يف زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثالث

  :أيضا خالف اخلوارج واملرجئة مذهب أهل السنة واجلماعة يف زيادة اإلميان ونقصانه
ينقص؛ فالناس فيه سواٌء؛ ألنَّ اإلميان فاملرجئةُ جبميع أقسامها اإلميان عندهم ال يزيد وال  -

عندهم التصديق بالقلب فقط؛ فال يزيد وال ينقص، فعندهم العبد التقي الذي يعبد اهللا آناء الليل 
وأطراف النهار، هو يف إميانه كمن يعصي اهللا آناء الليل وأطراف النهار بأعماله، فيزين ويسرق 

  .ال عندهم غري داخله يف اإلميانويشرب اخلمر وغريها من املعاصي؛ ألن األعم
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أيضا اإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص، وإمنا إما أن يذهب مجيعه وذلك : واخلوارج واملعتزلة -
بفعل الكبرية، وإما أن يبقى مجيعه، فهو ليس متفاضالً يزيد وينقص، هذا هو أصل اعتقادهم يف 

أن اإلميان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغين الذي  زيادة ونقصان اإلميان، على أنَّ املعتزلة يرون
عنده مالٌ، التكليف عليه أكثر، فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إميانا من الفقري الذي ال تجِب 

  . عليه الزكاة
وتقدم مذهب أهلِ السنة واجلماعة، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وتقدم 

أعلى الصحابة إميانا، بل لن  -رضي اهللا عنه  - فإنَّ أبا بكر الصديق االستدالل على هذا؛ ولذا 
 -ما فاق أبو بكر أصحاب حممد : "قال بكر املُزين -رضي اهللا عنه  -يصلَ أحد لدرجة إميانِه 

  .٥٣٨"بصومٍ وال صالة، ولكن بشيٍء وقَر يف قلبِه - صلى اهللا عليه وسلم 
  :ن ونقصانهمن أسباب زيادة اإلميا: املبحث الرابع

اإلميان يزيد بأمور وبضدها ينقص اإلميان، فمما يزيد اإلميان عشرة أسباب، أسوقها لك مع 
  :أدلَّتها
  :بأمسائه احلُسىن وصفاته العلى -جلَّ وعال  - معرفة اهللا : أولًا

ووجه ، ٥٣٩}ماُءإِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَ{: - عز وجل  -قول اهللا : ومما يدلُّ على ذلك
وصفاته، فاستحضروها يف دعائهم ويف مجيع  -تعاىل  -ذلك أنَّ العلماء أعرف الناس بأمساء اهللا 

حىت كانوا أخشى الناس، واخلشية أثر لقوة اإلميان يف قلوم، وإال فالعلْم الذي  ،شؤون حيام
  . نسأل اهللا السالمة والعافية -ال يورث هذه اخلشية علم مدخولٌ 

  :العلم النافع يدل على أمرين: "قال ابن رجب
على معرفة اهللا، وما يستحقه من األمساء احلسىن والصفات العلَى واألفعال الباهرة، : أحدمها

وذلك يستلزم إجالله وإعظامه، وخشيته ومهابته، وحمبته ورجاءه، والتوكُّل عليه، والرضا 
  .بقضائه، والصبر على بالئه

املعرفة مبا يحبه ويرضاه، وما يكرهه وما يسخطه من االعتقادات واألعمال : ثاينواألمر ال
الظاهرة والباطنة واألقوال، فيوجب ذلك لمن علمه املسارعة إىل ما فيه حمبة اهللا ورضاه، 
والتباعد عما يكرهه ويسخطه، فإذا أثْمر العلْم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمىت كان العلم 

                                                
؛ البن تيمية، وهو مطبوع يف كتاب مستقلٍّ، وأيضا موجود يف "كتاب اإلميان: "ولالزدياد يف هذا الباب انظر ٥٣٨

  .لد السابعا" الفتاوى"
  ].٢٨: فاطر[ ٥٣٩
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ووقَر يف القلْب؛ فقد خشع القلب هللا وانكَسر له، وذلَّ هيبةً، وإجالالً، وخشيةً، وحمبةً، نافعا 
  .٥٤٠"وتعظيما

فالعلم النافع ما عرف العبد بربه، ودلَّه عليه حىت عرفه ووحده، وأَنِس به واستحى : "وقال أيضا
  .اهـ. ٥٤١"من قربه، وعبده كأنه يراه
دة ربه كأنه يراه، ال شك أنه وصل إىل مرتبة عظيمة من اإلميان؛ ألنه وإذا وصل العبد إىل عبا

  .وصل إىل أعظم املراتب، وهي اإلحسان
  : طلب العلْم الشرعي: ثانيا

، فالعلم ٥٤٢}إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء{ :-عز وجل  -قول اهللا : ويدل عليه ما تقَدم
كما تقدم  - اليت هي عالمةٌ لما وقَر يف القلْب من إميان، وذلك يأيت بالعلم النافع طريق للخشية 

  ".أصل العلم اخلشية: "مام أمحدولذا يقول اإل -
يف جملس  - رمحه اهللا  -وأيضا ملا تكَلَّم أحد الناس عن اإلمام الزاهد العابد معروف الكرخي 

وهل  - عافاك اهللا  -أمِسك : "ره اإلمام أمحد، وقالإنه قصري العلم، : اإلمام أمحد وقال عنه
طريقًا إىل  - صلى اهللا عليه وسلم  -؛ ولذا جعله النيب "يراد من العلم إال ما وصل إليه معروف

   .٥٤٣))سهل اهللا له به طريقًا إىل اجلنة ،من سلَك طريقًا يلتمس فيه علما: ((اجلنة فقال
  :-جل وعال  -الكونية وخملوقاته التأمل يف آيات اهللا : ثالثًا

إِنَّ في خلْقِ السموات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ {: - تعاىل  - قول اهللا  :ويدل على ذلك
، ٥٤٥}وفي أَنفُِسكُم أَفَال تبصرونَ{: - تعاىل  -، وقوله ٥٤٤}والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

وا ماذَا في السموات والْأَرضِ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ ال قُلِ انظُر{: وقوله
 -يف هذا الكون، عرف عظمة اهللا  - تعاىل  -، فإن العبد إذا تفكَّر يف آيات اهللا ٥٤٦}يؤمنونَ

                                                
  ).٦٥ - ٦٤(ص " فضل علْم السلَف على علم اخللَف: "انظر ٥٤٠
  ).٦٧(ص " فضل علْم السلَف على علْم اخللَف: "انظر ٥٤١
  ].٢٨: فاطر[ ٥٤٢
  .رواه مسلم ٥٤٣
  ].١٩٠: آل عمران[ ٥٤٤
  ].٢١: الذاريات[ ٥٤٥
  ].١٠١: يونس[ ٥٤٦
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الثة من أصحاب مسعت غري واحد وال اثنني وال ث: "بن عبدقيس فازداد إميانه، قال عامر -تعاىل 
 ٥٤٧"التفَكُّر -أو نور اإلميان  -إنَّ ضياء اإلميان : يقولون - صلى اهللا عليه وسلم  -حممد.  
  : قراءة القرآن وتدبره: رابعا

يف وصف املؤمنني  -عز وجل  -قول اهللا  :ويدل على ذلكففي قراءته وتالوته يزداد اإلميان، 
، وكذلك تدبره؛ ففيه أعظم النفع لزيادة ٥٤٨}آياته زادتهم إِميانا وإِذَا تليت علَيهِم{: الصادقني

  .اإلميان
أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم { :-تعاىل  -وأما القلوب الغافلة فال تتدبره؛ ويدل على ذلك قول اهللا 

آية بتفَكُّرٍ وتفهمٍ خري من قراءة قراءة : "- رمحه اهللا  -، قال ابن القيم ٥٤٩}علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
، وقال "ختمة بغري تدبر وتفَهم، وأنفع للقلب، وأدعى يف حصول اإلميان، وذوق حالوة القرآن

من تدبر القرآن، وإطالة  -فليس شيٌء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إىل جناته : "أيضا
إا تطلع العبد على معالم اخلري والشر حبذافريها، وتثَبت التأمل، ومجع الفكر على معاين آياته؛ ف

  .٥٥٠"قواعد اإلميان يف قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطِّد أركانه
وما فيها من وعد ووعيد، وجنة ونار، واألعمال اليت  - تعاىل  -فإذا تدبر العبد آيات اهللا 

  . ووعيده زاد إميانه ويقينه بوعد ربه -تسوق إليهما 
  : -تعاىل  -اإلكثار من ذكْر اهللا : خامسا

الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه {: -تعاىل  -قول اهللا  :ويدل على ذلك
الْقُلُوب نئطْمكما يف حديث أيب موسى -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقول النيب ٥٥١}ت)) :ثَلُ م

فيه حياةٌ  -عز وجلَّ  -، فذكْر اهللا ٥٥٢))الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت
للقلْب؛ فيزداد إميان العبد كلما أَكْثَر من ذكر ربه، وميوت القلب وينقص إميانُ العبد كلما كان 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي {: -تعاىل  - بعيدا عن ذكْر ربه، ويف هذا عالمة على الغفْلة؛ قال 
ت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم الةلصونَللَم٥٥٣}ع ،

                                                
  ).٤٠٩/ ٢" (الدر املنثور: "انظر ٥٤٧
  .]٢: نفالاأل[ ٥٤٨
  .]٢٤: حممد[ ٥٤٩
  .٤٨٥/ ١" مدارج السالكني: "انظر ٥٥٠
  ].٢٨: الرعد[ ٥٥١
  .رواه البخاري ٥٥٢
  .]٩: اجلمعة[ ٥٥٣



166 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

وال يذْكُرونَ اللَّه {: - تعاىل - وقال يف وصف املنافقني الذين ملئَت قلوبهم كفرا وبعدا عن اهللا 
لكل شيء جالٌء، وإن جالء القلوب ذكْر : "- رضي اهللا عنه  - قال أبو الدرداء  ،٥٥٤}إِلَّا قَليالً

  .٥٥٥"عز وجل - اهللا 
إذا ذكرنا ربنا : فما زيادته وما نقصانه؟ قال: ، فقيل"اإلميان يزيد وينقص: "قال عمري بن حبيب

  .٥٥٦"فلنا ونسيناه وضيعنا فذلك نقصانهوخشيناه فذلك زيادته، وإذا غ
الذكْر للقلب مثل املاء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .٥٥٧"فارق املاء
  : تقدمي ما يحبه اهللا ورسوله على هوى النفس: سادسا

فيه وجد ن ثالثٌ من كن : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -حديث أنس قال  :ويدل على ذلك
أن يكونَ اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرَء ال حيبه إال هللا، وأن : حالوة اإلميان

: قال البيضاوي: "، قال ابن حجر٥٥٨))يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقْذَف يف النار
رء إذا تأملَ أنَّ املنعم بالذات هو اهللا وإمنا جعل هذه األمور الثالثة عنوانا لكَمال اإلميان؛ ألنَّ امل

وأن ال مانح وال مانع يف احلقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأنَّ الرسول هو الذي  -تعاىل  -
اقتضى ذلك أن يتوجه بكُليته حنوه؛ فال حيب إال ما حيب، وال حيب من حيب  -يبين مراد ربه 

  .٥٥٩..."إال من أجله
تعاىل  - تقدمي ما يحبه اهللا ورسوله على هوى نفسه؛ قال : عالمات حمبة اهللا ورسولهومن أعظم 

- :}حر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن٥٦٠}يم، 
وكراهة الوقوع يف الكفر؛ فيبتعد عن كلِّ ما يهوي به إىل وكذا مما يزيد اإلميان احلب يف اهللا، 

  . ذلك
  : حضور جمالس الذكر، واحلرص عليها: سابعا

                                                
  .]١٤٢: النساء[ ٥٥٤
  ).٦٠" (الوابل الصيب"، و)٣٩٦/ ١" (شعب اإلميان: "انظر ٥٥٥
 ).٧(؛ البن أيب شيبة "اإلميان: "انظر ٥٥٦
  ).٦٣" (الوابل الصيب: "انظر ٥٥٧
  .يهمتفق عل ٥٥٨
 .الد األول، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان" الفتح: "انظر ٥٥٩
  ].٣١: آل عمران[ ٥٦٠
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صلى  -نافَق حنظلةُ يا رسول اهللا، فقال : قلت: "ويدل على ذلك حديث حنظلة اُألسيدي قال
ار واجلنة، حىت يا رسول اهللا، نكون عندك تذكرنا بالن: قلت)) وما ذاك؟: ((-اهللا عليه وسلم 

كأنا رأي عني، فإذا خرجنا من عندك عافَسنا األزواج واألوالد والضيعات، نِسينا كثريا، فقال 
والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي ويف : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -

  .٥٦١))ساعة وساعةالذكر، لصافَحتكم املالئكة على فُرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة 
  . هي معاش الرجل؛ من مال، أو حرفة، أو صناعة: والضيعات

، وقال ابن حجر ٥٦٢))اجلس بنا نؤمن ساعة: ((وقال معاذ بن جبل ألحد أصحابه يتذاكر معه
، "اجلس بنا نؤمن ساعة: "قال يل معاذ بن جبل: وهو عنِ األسود بن هالل قال": "الفتح"يف 

اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان : "بن جبل يقول للرجل من إخوانه كان معاذ: "ويف رواية
  .٥٦٣"وحيمدانه - تعاىل  - فيذكران اهللا 

تعالَ نؤمن ساعة، إن القلب أسرع : "كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: "قال أبو الدرداء
  .٥٦٤"تقَلُّبا من القدرِ إذا استجمعت غلياا

تعالَ : "أن عبداهللا بن رواحة قال لصاحب له: عن عطاء بن يسار: للبيهقي" شعبِ اإلميان"ويف 
  ".بلى، ولكنا نذكر اهللا، فنزداد إميانا: "قال! أَولَسنا مؤمنني؟: ، قال"حىت نؤمن ساعة

جيتمعون  - رضي اهللا عنهم  - كان الصحابة ": "الفتاوى"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
 -رضي اهللا عنه  -باقون يستمعون، وكان عمر بن اخلطاب يأمرون أحدهم يقرأ وال: أحيانا
  ".يا أبا موسى ذكِّرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون: يقول

وألنَّ العبد يف جمالس الذكر يسمع ما حيثُّه على طاعة غفل عنها، وما يذكره يف معصية وقَع 
  . فيها؛ لينتهي

ان، وهو مصاحبة األخيار، وتقدم ويدخل حتت هذا السبب سبب آخر من مقويات اإلمي -
  . مناذج للصحابة يف ذلك

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي { :-تعاىل  - قول اهللا  :ويدل عليه
ا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعال تو ههجونَ ورِيدا يكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطال ت

                                                
  .رواه مسلم ٥٦١
  .معلَّقًا" صحيحه"رواه البخاري يف  ٥٦٢
  ".بين اإلسالم على اخلمس: "الد األول، كتاب اإلميان، باب" الفتح: "انظر ٥٦٣
  .؛ البن بطة"اإلبانة الكربى": ؛ البن املبارك، وانظر"الزهد و الرقائق: "انظر ٥٦٤
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صلى اهللا  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -، وحديث أيب هريرة ٥٦٥}واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
  .٥٦٦))املرُء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل: ((قال -عليه وسلم 

على عادة صاحبه، وطريقته، وسريته، : ؛ أي))على دين خليله: "((قال املباركفوري
املصادقة واإلخاء، فمن : ؛ من املخالَّة، وهي))من يخالل((فليتأمل وليتدبر، : ؛ أي))فلْينظُر((

رضي دينه وخلُقه، خاللْه، ومن ال، تجنبه، فإن الطباع سراقةٌ، والصحبة مؤثرةٌ يف إصالح احلال 
جمالسة احلريص وخمالطته حترك احلرص، وجمالسة الزاهد وخماللته تزهد يف : وإفساده، قال الغزايل

  .٥٦٧"الدنيا؛ ألنَّ الطباع جمبولة على التشبه واالقتداء
  :قال الشاعر

 قَرِينِه نلْ عسأَلْ وسِء ال ترنِ الْمي= عدقْتي نقَارفَكُلُّ قَرِينٍ بِالْم  
  :وقال آخر 

ا عيقت باحفَص بِه عفتناملًا ت =طْلَبتى وجررِ تيلِ الْخةُ أَهبحفَص  
 مهنبحصال ت اقالْفُسو اكإِيو =برجذَا مهي ودعي مهبفَقُر  

 هعطَب رِقسَء يرا الْمنأَيا رفَإِن =اسِ أَغْلَبلنل رالش ثُم الْإِلْف نم  
، فصاحب اإلميان يسحبه إىل ما فيه زيادة اإلميان، والعكس )الصاحب ساحب: (يف املثَلو

  . بالعكس
 -صلى اهللا عليه وسلم  - عنِ النيب  -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحين، من حديث أيب موسى 

إما أن : مثَل اجلليس الصاحل والسوء، كحامل املسك ونافخ الكري؛ فحامل املسك: ((قال
إما أن يحرِق ثيابك، وإما : ك، وإما أنْ تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكريحيذي

  .يعطيك: ؛ أي))حيذيك((، و))تجِد رحيا خبيثة
  .واألدلة وأقوال السلف كثريةٌ يف أثر الصحبة الصاحلة يف زيادة اإلميان

  :البعد عن املعاصي: ثامنا
املعاصي سبب يف نقصان اإلميان، والبعد عنها ومدافعتها سبب زيادته، فمن ال شك أنَّ اقتراف 

 -أنَّ اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، وأنَّ من طاعة اهللا : عقيدة أهل السنة واجلماعة

                                                
  ]٢٨: الكهف[ ٥٦٥
  .رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي، واحلديث صححه احلاكم، وصحح إسناده النووي ٥٦٦
  .، كتاب الزهد"حتفه األحوذي: "انظر ٥٦٧
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راض أن يبتعد اإلنسان عن املعاصي والفنت، فأي عبد أراد أن يعيش قلبه سليما من األم -تعاىل 
  . ال تضره الفنت ما دامت السموات واألرض؛ فليبتعد عنها ولينكرها

صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسولَ اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديثُ حذيفة : ويدل عليه
تعرض الفتن على القلوب كاحلصري عودا عودا، فأي قلبٍ أشرا، نكت فيه نكتةٌ : ((يقول -

ي قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حىت تصري القلوب على قلبني؛ على أبيض مثل سوداء، وأ
الصفا، فال تضره فتنةٌ ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربادا، كالكوز مجخيا، ال 

خملوطًا محرة : ؛ أي)مربادا(، و٥٦٨))يعرف معروفًا وال ينكر منكرا، إال ما أُشرِب من هواه
كالكأس املنكوس املقلوب الذي إذا انصب فيه شيٌء ال يدخل : ؛ أي)كالكوز مجخيا(بسواد، 

  . فيه
ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد : "قال القاضي عياض

وهو احلجر : فااإلميان وسالمته من اخللَل، وأن الفنت مل تلصق به، ومل تؤثِّر فيه، كالص
  .٥٦٩"األملس

وهكذا املؤمن كُلَّما كان من الفنت واملعاصي أبعد، كان حفاظه على سالمة قلبه وازدياد إميانه 
  . أكثر، وكلَّما اون بالذنوب وتعرض للفنت، كلما نقص إميانه

، ونور حالوة اإلميان ولذته: غَض البصر يورِث ثالثَ فوائد: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .٥٧٠"القلب، والفراسة، وقوة القلب وثباته وشجاعته

  :قال ابن املبارك
 الْقُلُوب يتمت وبالذُّن تأَيا= رهانمورِثُ الذُّلَّ إِدي قَدو  
  وخير لنفِْسك عصيانها= وترك الذُّنوبِ حياةُ الْقُلُوبِ 

  :تاإلكثار من النوافل والطاعا: تاسعا
حمبة اهللا له ومعيته؛ فال يصدر من : فكُلَّما أكثر العبد من النوافل، نال مثرات كثريةً؛ منها

وأيضا يكون مجاب الدعوة، وإذا نال العبد هذه  -جل وعال  - جوارحه إال ما يرضي اهللا 
  . من مثراتالثمرات، زاد إميانه؛ ألنه نال حمبة اهللا ورضاه عنه، مع ما يف النوافل 

                                                
  .رواه مسلم ٥٦٨
  .؛ للنووي، الد األول، كتاب اإلميان"شرح مسلم: "انظر ٥٦٩
  ).٢٥٢/ ١٠" (الفتاوى: "انظر ٥٧٠
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صلى اهللا  - عند البخاري، قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :ويدل عليه
وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه، فإذا : ((- عز وجل  - قال اهللا : -عليه وسلم 

جله اليت أحببته، كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ور
، فلْيجتهد العبد ويكثر من النوافل يف ))ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذَين ُألعيذنه

  . الصيام، والصالة، والذكر، وسائر أعمال الرب
  : زيادة اإلميان وجتديده -تعاىل  -سؤال اهللا : عاشرا

 -رضي اهللا عنه  - داهللا بن عمر وعب -رضي اهللا عنه  - حديث عبداهللا بن عمرٍو  :ويدل عليه
إن اإلميان لَيخلَق يف جوف أحدكم كما : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قاال

إن اإلميان : ((، وقوله٥٧١))أن يجدد اإلميان يف قلوبكم -تعاىل  -يخلَق الثَّوب، فاسألوا اهللا 
 - بقسوة يف قلْبِه وفتور ونقص يف اإلميان، سأل اهللا  إنه ليبلى، فاملؤمن إذا أَحس: ؛ أي))ليخلق
أن يجدد اإلميان ويزيده يف قلبه، فقد كان السلف حيرصون على هذا اجلانب، فيسألون  - تعاىل 

اللهم زِدنا : "يقول -رضي اهللا عنه  -زيادة اإلميان، فهذا عبداهللا بن مسعود  -عز وجل  - اهللا 
ا، وفقها، ويقينم قولُ معاذ لبعض أصحابه٥٧٢"اإميانوكذلك "اجلس بنا نؤمن ساعة: "، وتقد ،

من فقْه العبد أن : "، وكان أبو الدرداء يقول"تعالَ نؤمن ساعة: "قول ابن رواحة أليب الدرداء
وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى  -من اإلميان : أي -يعلم أمزداد هو أو منتقص 

  ".هتأتي
ما تقدم من األسباب العشرة هي من أهم أسباب زيادة اإلميان، وهناك أسباب أخرى؛ كاألمر 

  .باملعروف، والنهي عن املنكر، وزيارة القبور
والقراءة يف سير السلَف، واالهتمام بأعمال  - صلَّى اهللا عليه وسلم  -وتأمل سرية النيب 

والتقَلُّل من  -تعاىل  -ل، وغريها، والدعوة إىل اهللا القلوب؛ كاخلوف والرجاء، واحملبة والتوكُّ
الدنيا ومن املباحات، والفضول يف الطعام والكالم والنظر، وتنويع العبادة، وتذَكُّر منازل 

  .واالنكسار بني يديه، وتعظيم حرماته، والوالء والبراء -تعاىل  -اآلخرة، ومناجاة اهللا 
.ن نعرف أسباب نقصانه، أسأل اهللا أن يزيدنا إميانا، ويجدده يف قُلُوبناوبِضد أسباب زيادة اإلميا   

  

                                                
، "رواته ثقات: "، ورواه احلاكم عن ابن عمرو، وقال"إسناده حسن: "رواه الطبراين عن ابن عمر، وقال اهليثمي ٥٧١

  ).١٥٨٥" (الصحيحة"وأقره الذهيب، وحسنه األلباين يف 
  ".وإسناده صحيح" اإلميان"رواه أمحد يف ): "٤٨/ ١" (الفتح"قال احلافظ يف  ٥٧٢
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 فصل
  يف اإلميان

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -  ٥٠
  .واإلميانُ قولٌ باللسان، وعملٌ باألركان، وعقْد باجلَنان، يزيد بالطاعة، وينقُص بالعصيان"

وا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا وما أُمر{: - تعاىل  -قال اهللا  -٥١
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيالةَ وةَ اهللا ٥٧٣}الصلَ عبادوإخالص القلب،  - تعاىل  -، فجع

  .وإقام الصالة، وإيتاَء الزكاة، كُله من الدين
اِإلميانُ بِضع وسبعونَ شعبة، أَعالَها : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا وقالَ رسولُ  -٥٢

، فجعلَ القَولَ والعملَ من ))شهادةُ أَن الَ إِلَه إِال اهللا، وأَدناها إِماطَةُ اَألذَى عن الطرِيق
  .اإلميان

  .٥٧٥}ليزدادوا إِميانا{: ، وقال٥٧٤}فَزادتهم إِميانا{: -تعاىل  - وقال  -٥٣
الَ إِله إِالَّ اهللا : يخرج من النارِ من قَالَ: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رسول اهللا  -٥٤

اإلميان نم ةذَر أَو لَةدرخ أَو ةرثْقَالُ بم ي قَلْبِهفمتفاضالً))و لَهفجع ،.  
  الشرح

نة واجلماعة فيه هو من أوائل املسائل اليت وقع فيها اخلالف بعد عصر اإلميان ومعتقد أهل الس
هل يدخل العملُ يف مسمى اإلميان؟ وما الذي يدخل  :الصحابة والتابعني هلم بإحسان، فاختلَفُوا

يف مسمى اإلميان؟ وهل يزيد وينقص؟ إىل غري ذلك مما سيأيت يف املباحث القادمة، ففي هذا 
  :الفصل عدة مباحث

  :معتقَد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان: املبحث األول
هو التصديق واإلقرار، وأما يف الشرع فكما سيأيت يف معتقد أهل السنة : اإلميان يف اللغة -

  . واجلماعة
اإلميان قولٌ باللسان، : "- كما قال املصنف - أنه :معتقد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان -

انوعملٌ باألركان، وعباجلَن القلب، فيكون : نان هواجلوارح، واجلَ: ، واملقصود باألركان"قْد
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالقلْب، وقول باللِّسان، وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة : اإلميان

                                                
 ].٥: البينة[ ٥٧٣
  ].١٢٤: بةالتو[ ٥٧٤
  ].٤: الفتح[ ٥٧٥
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ونقل اإلمجاع غري  -رمحهم اهللا  -وينقص باملعصية، وهذا التعريف مما أجمع علَيه السلَف 
أهل العلم؛ كالشافعي، وأمحد، والبخاري، وابن عبدالرب، والبغوي، وغريهم، نقلُوا  واحد من

  . اإلمجاع بدخول العمل والقول يف مفهوم اإلميان
اإلميان : أدركت ألفًا من العلماء، كلُّهم يقولون": "خلق أفعال العباد"قال البخاري يف كتابه 

 .٥٧٦"قول وعمل
  :ومثال ذلك ودليله كما يلي

حديث عمر بن اخلطاب عند مسلمٍ الطويلُ، وسؤال جربيل  :مثال االعتقاد بالقلْب ودليله -
 -عن اإلميان واإلسالم واإلحسان؛ فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب  -عليه السالم  -

أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكُتبه، ورسله، واليوم اآلخر، : ((عن اإلميان -صلى اهللا عليه وسلم 
   .٥٧٧))من بالقدر خريه وشرهوتؤ
املتفق عليه، وقول  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس  :مثال العمل باجلوارح ودليله -

اهللا : قالوا)) أتدرون ما اإلميان باهللا وحده؟: ((لوفد عبدالقيس - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء  شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا: ((ورسوله أعلم، قال

 )).الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا اخلمس من املغنم
يف هذا احلديث فسر اإلميان باألعمال الظاهرة؛  - صلى اهللا عليه وسلم  -أنه  :ووجه الداللة

كإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء اخلمس، بينما يف احلديث الذي قبله فسر 
اإلميان باألعمال الباطنة اليت يعقد عليها القلْب من املغيبات، وأيضا ما استدل به املصنف وهو 

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصالةَ {: -عز وجل  -قول اهللا 
عمل القلب؛  - وهو اإلميان  -، حيث جعل الدين ٥٧٨}قَيمةويؤتوا الزكَاةَ وذَلك دين الْ

  . كاإلخالص، وعمل اجلوارح؛ كالصالة والزكاة
صلى  - عند مسلم؛ قال  -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  :مثال القول باللِّسان ودليله -

إماطة : وأدناها قول ال إله إال اهللا،: اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ فأعالها: ((-اهللا عليه وسلم 
  )).األذى عن الطريق، واحلياُء شعبة من اإلميان

                                                
  .٦١/ ١فتح الباري : "وانظر ٥٧٦
  .رضي اهللا عنه -احلديث رواه البخاري أيضا عن أيب هريرة  ٥٧٧
  .]٥: البينة[ ٥٧٨
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ال : جعل من اإلميان ما هو قول باللسان؛ كقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه  :ووجه الداللة
إله إال اهللا، وأيضا هو دليل على أنَّ اإلميان عمل باجلوارح؛ كإماطة األذى عن الطريق، وهو 

  .اإلميان عمل القلب كاحلياءدليلٌ أيضا على أنَّ 
يف  }فَزادتهم إِميانا{: - تعاىل  -ما استدل به املصنف، وهو قول اهللا  :دليله) يزيد بالطاعة( -

 وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّذين{ :-تعاىل  -قول اهللا 
يف } ليزدادوا إِميانا{: -تعاىل  -وأيضا استدل بقوله  ،٥٧٩}آمنوا فَزادتهم إِميانا وهم يستبشرونَ

  .٥٨٠}هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم{ :قوله تعاىل
املتفق عليه يف خروج املوحدين  -رضي اهللا عنه  -حديث أنس  :، دليله)ينقص باملعصية( -

انطلق فأَخرِج منها من : "- صلى اهللا عليه وسلم  - لمحمد  -عز وجل  - من النار، يقول اهللا 
  .احلديث" كان يف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إميان فأَخرِجه

ص إميانه، حىت يصري إىل هذا القدر اليسري، وهو الذرة أو أنَّ من الناس من ينقُ :ووجه الداللة
وعظَ  -صلَّى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : اخلردلة من اإلميان، وأيضا ما جاء يف الصحيحين

، ))ما رأيت من ناقصات عقْل ودين أذهب للُب الرجل احلازم من إحداكن: ((النساء فقال
ميان وهو الدين، واألدلَّة على كلِّ جزئية يف هذا التعريف كثريةٌ وما تقَدم فأثبت نقصان اإل

  .بعضها
   :تنبيه

يف تعريف اإلميان ال يظن ظانٌّ أنَّ القلب ال يتعلَّق به إال االعتقاد، وأنَّ القول والعمل يكون فقط 
رجئة وغريهم، حينما نقلوا باللِّسان واجلوارح، فهذا ليس هو مراد السلف، بل هذا فَهم امل

معتقد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان، وهذا فَهم خاطئ، فقول القلب وعمله يدخل يف مفهوم 
، وجيعلونه شامالً للظاهر والباطن؛ "اإلميان قول وعمل: "اإلميان؛ ولذا أثر عن السلف أم قالوا

مل اجلوارح؛ ولذا شيخ اإلسالم قول اللسان وعمله وع: قول القلب وعمله، والظاهر: فالباطن
ومن أُصول أهل : "جاَء بتعريف السلَف مجمالً، مث فصله فقال" العقيدة الواسطية"ابن تيمية يف 

السنة واجلماعة أنَّ الدين واإلميان قولٌ وعملٌ، قول القَلْب واللسان، وعمل القلب واللسان 
  ".واجلوارح

  :إن اإلميان: الستداللفيقال على التفصيل مع التمثيل وا -
                                                

  .]١٢٤: التوبة[ ٥٧٩
  ].٤: الفتح[ ٥٨٠
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  .وهو االعتقاد والتصديق :قول القلب
أن تؤمن باهللا، : ((السابق وفيه - رضي اهللا عنه  -حديث عمر بن اخلطاب : ويدل عليه

  )).ومالئكته، وكُتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
رجاء، واحلياة، وغريها من وهي األعمال القلبية؛ كاإلخالص، واخلوف، وال :وعمل القلب -

  . األعمال القلبية
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه {: -تعاىل  -ما استدلَّ به املصنف قول اهللا : ويدل عليه

 - رضي اهللا عنه  -فاإلخالص عملٌ قليب، وكذلك حديث أيب هريرة ، ٥٨١}الدين حنفَاَء
  .، فاحلياء عمل قليب))واحلياء شعبةٌ من اإلميان: ((السابق، وفيه

فقول اللسان هو نطقه، وعمله حركاته اليت ينشأ عنها النطق، ومن  :وقول اللسان وعمله -
  . أهل العلم من جيعلهما أمرا واحدا

اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ : ((السابق وفيه - رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة : ويدل عليه
ال إله إال اهللا من شعبِ اإلميان، وكذا ذكر : احلديث، فقول...)) ال إله إال اهللا: قول: عالهافأ

  .اهللا بالتهليل والتسبيح، والتحميد والتكبري، وسائر أنواع الذِّكر تدخل يف قول اللسان وعمله
ة أجزاء البدن؛ ما يقع من عمل يف أعضاء البدن؛ كاليدين، والقدمين، وبقي :وعمل اجلوارح -

  .كالقيام، والركوع، والسجود، والصالة عامة، واحلج، وغريها من األعمال البدنية
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه {: -عز وجل  -ما استدل به املصنف، وهو قولُ اهللا : ويدل عليه

الةَ ووا الصيمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخمةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤ٥: البينة[} ي[ ،
: لوفد عبدالقيس يف اإلميان -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك حديث ابن عباس وقول النيب 

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ((
  .، فذكر له أعماالً بدنية))غنموأن تعطوا اخلمس من امل

كما دلَّ علَيه التفصيلُ  - وأردت ذا التنبيه أنْ أُبين أنَّ عمل القلب يدخل يف مفْهوم اإلميان 
ألنَّ التعريف السابق والذي جاء به املصنف جعل لبعض الفرق مدخالً يف إخراج  - السابق 

ذا أنَّ التعريف الذي جاء به املصنف تعريف ناقص، عمل القلب من مفهوم اإلميان، وال يعين ه
ال، ولكنه قد يسوغ ملن عنده فَهم ناقص يف معرفه اعتقاد السلف يف اإلميان أن يدخل فيه ما 
 أحد رِجخلِ العلم، وال يلٌ عند أهمتداو مشهور يدخل، والتعريف الذي جاء به املصنف تعريف

                                                
  ].٥: البينة[ ٥٨١
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فيه  -اجلوارح : أي -" وعمل باألركان: "ف، بل قول املصنفمنهم عملَ القلب من هذا التعري
  .واهللا أعلم -داللة على عمل القلب؛ ألنَّ القلب أحد جوارح البدن 

  : املخالفون ألهل السنة يف اإلميان: املبحث الثاين
  :املخالفون ألهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلميان عدةُ طوائف ندخلها حتت طائفتين

  :وهم على أقسام يتفاوتون يف إرجائهم: األوىل املرجئةالطائفة 
  :غُالة املرجئة: أوالً

  . معرفة القلب ال غري: إن اإلميان هو املعرفة فقط؛ أي: وهؤالء يقولون
ويلزم من كالمهم أن إبليس مؤمن؛ ألنه يعرف اهللا، وكذلك فرعون، وقريش، وأبو طالب، 

، وهذه طائفة منغمسة يف اإلرجاء؛ ولذلك سموا وغريهم من رؤوس الضالل؛ ألم يعرفون اهللا
  . غالةَ املرجئة، وهذا املفهوم لإلميان موجود اليوم عند غالة الصوفية واجلهمية ومن وافَقهم

  :الكَرامية: ثانيا
وهم يأتون بعد غالة املرجئة يف مفهوم اإلميان؛ فاإلميان عندهم املعرفة وقول اللسان فقط؛ فال 

ف اهللا ونطَق بلسانه كلمة التوحيد ين عرلُون فيه التصديق فضالً عن العمل، فعندهم أنَّ مخد
فهو مؤمن، فهم يدخلُون املنافق مع املؤمنني؛ فاملنافقون عندهم مؤمنون يف الدنيا؛ ألم ينطقون 

فكفَّار مخلَّدون، هذا بكلمة التوحيد، ولو أنَّ تصديقهم بقلُوم خيالف قوهلم، وأما يف اآلخرة 
  .اعتقادهم يف املنافقني بناًء على مفهومهم لإلميان

  :األشاعرة: ثالثًا
ووافقهم يف  - االعتقاد : أي -فهم يعتبرون مرجئة يف باب اإلميان، فاإلميان عندهم التصديق 

عظَاما فال خترجه  ذلك املاتريدية، فمن اعتقد وصدق بقلبه فهو مؤمن، ولو ترك أقواالً وأعماالً
بناء على قولكم يكون فرعون مؤمنا؛ ألنه كان مصدقًا، بل تصديقه : من اإلميان، ويقال هلم

 -فقال  ؛مساه يقينا، واليقني هو التصديق اجلازم -عز وجل  - كان تصديقًا جازما؛ ألنَّ اهللا 
وكذا اليهود كانوا مصدقني بقلوم أنَّ ، ٥٨٢}هموجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُس{ :-تعاىل 

  . حممدا رسول اهللا، ومع ذلك ال شك يف كُفْر هؤالء
  :مرجئة الفقهاء: رابعا

                                                
  ].١٤: النمل[ ٥٨٢
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ومذهبهم أنَّ اإلميان تصديق وقول، فيخرجون العمل، فاإلميانُ عندهم هو اعتقاد بالقلْب وقول 
إلميان، وهؤالء يسمون مرجئة الفقهاء؛ ألنه باللسان فقط، فلم يدخلوا العمل يف مسمى ا
  .رمحه اهللا تعاىل -مذهب كثري من احلنفية، فقد قال به أبو حنيفة 

ويرد على طوائف املرجئة بأن النصوص الصرحية دلَّت على دخول االعتقاد والقول والعمل يف 
  . مسمى اإلميان، وتقدم بعض النصوص يف املبحث األول

د اعتقاد أهل السنة يف اإلميان، إال أن عنده إرجاء، فاإلميان عنده اعتقاد وقولٌ وهناك من يعتق
وعملٌ، إال أنَّ العمل عنده ليس شرطَ صحة، وإمنا هو شرط كمال، فال يكفِّر باألعمال حىت 

  .يستحل
  :اخلوارج واملعتزلة: الطائفة الثانية

ول وعمل، إال أن األعمال عندهم شرطٌ وهؤالء اإلميان عندهم كأهل السنة واجلماعة اعتقاد وق
إنه : يف بقاء اإلميان، فمن فعل معصيةً من كبائر الذنوب خرج من اإلميان، لكن اخلوارج يقولون

خرج : هو يف منزلة بني منزلتين، ال نقول مؤمن وال كافر، بل نقول: كافر، واملعتزلة يقولون
  . ة بني هاتني املرتلتينمن اإلميان ومل يدخل يف الكفر؛ فهو يف منزل

أما أهل السنة واجلماعة فإنَّ األعمال عندهم منها ما هو شرطٌ يكفر بتركه، ومنها ما هو 
  .واجب يفسق بتركه، ومنها ما هو مستحب جيوز له تركه حسب ما تقْتضيه األدلة

عل بعض الكبائر يبقى ويرد على اخلوارج واملعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن من فَ
مؤمنا؛ كالقاتل مثالً، والزاين، والسارق، وشارب اخلمر، فهم مؤمنون وإن أُقيمت عليهم 
احلدود اليت جاء ا الشرع يف حقِّهم، ولو كانوا كفَّارا لوجب قتلهم ارتدادا عن الدين، وهذا 

  . يدل على عدم خروجهم عن اإلميان مبا فعلوا
بني املرجئة واخلوارج معهم  ،اجلماعة يف مفهوم اإلميان وسطٌ بني هاتين الطائفتينوأهل السنة و

  .املعتزلة
  :املخالفون ألهل السنة يف زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثالث

  :أيضا خالف اخلوارج واملرجئة مذهب أهل السنة واجلماعة يف زيادة اإلميان ونقصانه
ها اإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص؛ فالناس فيه سواٌء؛ ألنَّ اإلميان فاملرجئةُ جبميع أقسام -

عندهم التصديق بالقلب فقط؛ فال يزيد وال ينقص، فعندهم العبد التقي الذي يعبد اهللا آناء الليل 
وأطراف النهار، هو يف إميانه كمن يعصي اهللا آناء الليل وأطراف النهار بأعماله، فيزين ويسرق 

  .وغريها من املعاصي؛ ألن األعمال عندهم غري داخله يف اإلميان ويشرب اخلمر
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أيضا اإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص، وإمنا إما أن يذهب مجيعه وذلك : واخلوارج واملعتزلة -
بفعل الكبرية، وإما أن يبقى مجيعه، فهو ليس متفاضالً يزيد وينقص، هذا هو أصل اعتقادهم يف 

ان، على أنَّ املعتزلة يرون أن اإلميان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغين الذي زيادة ونقصان اإلمي
عنده مالٌ، التكليف عليه أكثر، فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إميانا من الفقري الذي ال تجِب 

  . عليه الزكاة
دم وتقدم مذهب أهلِ السنة واجلماعة، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وتق

أعلى الصحابة إميانا، بل لن  -رضي اهللا عنه  - االستدالل على هذا؛ ولذا فإنَّ أبا بكر الصديق 
 -ما فاق أبو بكر أصحاب حممد : "قال بكر املُزين -رضي اهللا عنه  -يصلَ أحد لدرجة إميانِه 

  .٥٨٣"بصومٍ وال صالة، ولكن بشيٍء وقَر يف قلبِه - صلى اهللا عليه وسلم 
  :من أسباب زيادة اإلميان ونقصانه: الرابعاملبحث 

اإلميان يزيد بأمور وبضدها ينقص اإلميان، فمما يزيد اإلميان عشرة أسباب، أسوقها لك مع 
  :أدلَّتها
  :بأمسائه احلُسىن وصفاته العلى -جلَّ وعال  - معرفة اهللا : أولًا

ووجه ، ٥٨٤}اللَّه من عباده الْعلَماُءإِنما يخشى {: - عز وجل  -قول اهللا : ومما يدلُّ على ذلك
وصفاته، فاستحضروها يف دعائهم ويف مجيع  -تعاىل  -ذلك أنَّ العلماء أعرف الناس بأمساء اهللا 

حىت كانوا أخشى الناس، واخلشية أثر لقوة اإلميان يف قلوم، وإال فالعلْم الذي  ،شؤون حيام
  . نسأل اهللا السالمة والعافية - ال يورث هذه اخلشية علم مدخولٌ

  :العلم النافع يدل على أمرين: "قال ابن رجب
على معرفة اهللا، وما يستحقه من األمساء احلسىن والصفات العلَى واألفعال الباهرة، : أحدمها

وذلك يستلزم إجالله وإعظامه، وخشيته ومهابته، وحمبته ورجاءه، والتوكُّل عليه، والرضا 
  .والصبر على بالئه بقضائه،

املعرفة مبا يحبه ويرضاه، وما يكرهه وما يسخطه من االعتقادات واألعمال : واألمر الثاين
الظاهرة والباطنة واألقوال، فيوجب ذلك لمن علمه املسارعة إىل ما فيه حمبة اهللا ورضاه، 

 د عما يكرهه ويسخطه، فإذا أثْمر العلْم لصاحبه هذا فهو علمفمىت كان العلم والتباع ،نافع
                                                

يف كتاب مستقلٍّ، وأيضا موجود يف ؛ البن تيمية، وهو مطبوع "كتاب اإلميان: "ولالزدياد يف هذا الباب انظر ٥٨٣
  .الد السابع" الفتاوى"

  ].٢٨: فاطر[ ٥٨٤
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نافعا ووقَر يف القلْب؛ فقد خشع القلب هللا وانكَسر له، وذلَّ هيبةً، وإجالالً، وخشيةً، وحمبةً، 
  .٥٨٥"وتعظيما

فالعلم النافع ما عرف العبد بربه، ودلَّه عليه حىت عرفه ووحده، وأَنِس به واستحى : "وقال أيضا
  .اهـ. ٥٨٦"من قربه، وعبده كأنه يراه

وإذا وصل العبد إىل عبادة ربه كأنه يراه، ال شك أنه وصل إىل مرتبة عظيمة من اإلميان؛ ألنه 
  .وصل إىل أعظم املراتب، وهي اإلحسان

  : طلب العلْم الشرعي: ثانيا
، فالعلم ٥٨٧}اُءإِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَم{ :-عز وجل  -قول اهللا : ويدل عليه ما تقَدم

كما تقدم  - طريق للخشية اليت هي عالمةٌ لما وقَر يف القلْب من إميان، وذلك يأيت بالعلم النافع 
  ".أصل العلم اخلشية: "مام أمحدولذا يقول اإل -

يف جملس  - رمحه اهللا  -وأيضا ملا تكَلَّم أحد الناس عن اإلمام الزاهد العابد معروف الكرخي 
وهل  - عافاك اهللا  -أمِسك : "إنه قصري العلم، ره اإلمام أمحد، وقال: د وقال عنهاإلمام أمح

طريقًا إىل  - صلى اهللا عليه وسلم  -؛ ولذا جعله النيب "يراد من العلم إال ما وصل إليه معروف
   .٥٨٨))سهل اهللا له به طريقًا إىل اجلنة ،من سلَك طريقًا يلتمس فيه علما: ((اجلنة فقال

  :-جل وعال  -التأمل يف آيات اهللا الكونية وخملوقاته : الثًاث
إِنَّ في خلْقِ السموات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ {: - تعاىل  - قول اهللا  :ويدل على ذلك

، ٥٩٠}رونَوفي أَنفُِسكُم أَفَال تبص{: - تعاىل  -، وقوله ٥٨٩}والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ
قُلِ انظُروا ماذَا في السموات والْأَرضِ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ ال {: وقوله

 -يف هذا الكون، عرف عظمة اهللا  - تعاىل  -، فإن العبد إذا تفكَّر يف آيات اهللا ٥٩١}يؤمنونَ

                                                
  ).٦٥ - ٦٤(ص " فضل علْم السلَف على علم اخللَف: "انظر ٥٨٥
  ).٦٧(ص " فضل علْم السلَف على علْم اخللَف: "انظر ٥٨٦
  ].٢٨: فاطر[ ٥٨٧
  .رواه مسلم ٥٨٨
  ].١٩٠: آل عمران[ ٥٨٩
  ].٢١: الذاريات[ ٥٩٠
  ].١٠١: يونس[ ٥٩١
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عت غري واحد وال اثنني وال ثالثة من أصحاب مس: "بن عبدقيس فازداد إميانه، قال عامر -تعاىل 
 ٥٩٢"التفَكُّر -أو نور اإلميان  -إنَّ ضياء اإلميان : يقولون - صلى اهللا عليه وسلم  -حممد.  
  : قراءة القرآن وتدبره: رابعا

يف وصف املؤمنني  -عز وجل  -قول اهللا  :ويدل على ذلكففي قراءته وتالوته يزداد اإلميان، 
، وكذلك تدبره؛ ففيه أعظم النفع لزيادة ٥٩٣}وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا{ :الصادقني

  .اإلميان
أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم { :-تعاىل  -وأما القلوب الغافلة فال تتدبره؛ ويدل على ذلك قول اهللا 

قراءة آية بتفَكُّرٍ وتفهمٍ خري من قراءة : "- رمحه اهللا  -لقيم ، قال ابن ا٥٩٤}علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
، وقال "ختمة بغري تدبر وتفَهم، وأنفع للقلب، وأدعى يف حصول اإلميان، وذوق حالوة القرآن

من تدبر القرآن، وإطالة  -فليس شيٌء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إىل جناته : "أيضا
ومجع الفكر على معاين آياته؛ فإا تطلع العبد على معالم اخلري والشر حبذافريها، وتثَبت التأمل، 

  .٥٩٥"قواعد اإلميان يف قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطِّد أركانه
وما فيها من وعد ووعيد، وجنة ونار، واألعمال اليت  - تعاىل  -فإذا تدبر العبد آيات اهللا 

  . اد إميانه ويقينه بوعد ربه ووعيدهز -تسوق إليهما 
  : -تعاىل  -اإلكثار من ذكْر اهللا : خامسا

الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه {: -تعاىل  -قول اهللا  :ويدل على ذلك
الْقُلُوب نئطْمثَلُ : ((كما يف حديث أيب موسى -م صلى اهللا عليه وسل -، وقول النيب ٥٩٦}تم

فيه حياةٌ  -عز وجلَّ  -، فذكْر اهللا ٥٩٧))الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت
للقلْب؛ فيزداد إميان العبد كلما أَكْثَر من ذكر ربه، وميوت القلب وينقص إميانُ العبد كلما كان 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي {: -تعاىل  - على الغفْلة؛ قال بعيدا عن ذكْر ربه، ويف هذا عالمة 
ت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم الةلصونَللَم٥٩٨}ع ،

                                                
  ).٤٠٩/ ٢" (الدر املنثور: "انظر ٥٩٢
  .]٢: األنفال[ ٥٩٣
  .]٢٤: حممد[ ٥٩٤
  .٤٨٥/ ١" مدارج السالكني: "انظر ٥٩٥
  ].٢٨: الرعد[ ٥٩٦
  .رواه البخاري ٥٩٧
  .]٩: اجلمعة[ ٥٩٨
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وال يذْكُرونَ اللَّه {: -تعاىل  - كفرا وبعدا عن اهللا  وقال يف وصف املنافقني الذين ملئَت قلوبهم
لكل شيء جالٌء، وإن جالء القلوب ذكْر : "- رضي اهللا عنه  - قال أبو الدرداء  ،٥٩٩}إِلَّا قَليالً

  .٦٠٠"عز وجل - اهللا 
ا إذا ذكرنا ربن: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: ، فقيل"اإلميان يزيد وينقص: "قال عمري بن حبيب

  .٦٠١"وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسيناه وضيعنا فذلك نقصانه
الذكْر للقلب مثل املاء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .٦٠٢"فارق املاء
  : تقدمي ما يحبه اهللا ورسوله على هوى النفس: سادسا

ثالثٌ من كن فيه وجد ن : ((-ليه وسلم صلى اهللا ع -حديث أنس قال  :ويدل على ذلك
أن يكونَ اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرَء ال حيبه إال هللا، وأن : حالوة اإلميان

: قال البيضاوي: "، قال ابن حجر٦٠٣))يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقْذَف يف النار
انا لكَمال اإلميان؛ ألنَّ املرء إذا تأملَ أنَّ املنعم بالذات هو اهللا وإمنا جعل هذه األمور الثالثة عنو

وأن ال مانح وال مانع يف احلقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأنَّ الرسول هو الذي  -تعاىل  -
 اقتضى ذلك أن يتوجه بكُليته حنوه؛ فال حيب إال ما حيب، وال حيب من حيب -يبين مراد ربه 

  .٦٠٤..."إال من أجله
تعاىل  - تقدمي ما يحبه اهللا ورسوله على هوى نفسه؛ قال : ومن أعظم عالمات حمبة اهللا ورسوله

- :}حر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن٦٠٥}يم، 
ا يزيد اإلميان احلب يف اهللا، وكراهة الوقوع يف الكفر؛ فيبتعد عن كلِّ ما يهوي به إىل وكذا مم

  . ذلك
  : حضور جمالس الذكر، واحلرص عليها: سابعا

                                                
  .]١٤٢: النساء[ ٥٩٩
  ).٦٠" (الوابل الصيب"، و)٣٩٦/ ١" (شعب اإلميان: "انظر ٦٠٠
 ).٧(بة ؛ البن أيب شي"اإلميان: "انظر ٦٠١
  ).٦٣" (الوابل الصيب: "انظر ٦٠٢
  .متفق عليه ٦٠٣
 .الد األول، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان" الفتح: "انظر ٦٠٤
  ].٣١: آل عمران[ ٦٠٥
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صلى  -نافَق حنظلةُ يا رسول اهللا، فقال : قلت: "ويدل على ذلك حديث حنظلة اُألسيدي قال
ل اهللا، نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة، حىت يا رسو: قلت)) وما ذاك؟: ((-اهللا عليه وسلم 

كأنا رأي عني، فإذا خرجنا من عندك عافَسنا األزواج واألوالد والضيعات، نِسينا كثريا، فقال 
والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي ويف : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -

شكم املالئكة على فُرتقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعةالذكر، لصافَح٦٠٦))كم ويف طر.  
  . هي معاش الرجل؛ من مال، أو حرفة، أو صناعة: والضيعات

، وقال ابن حجر ٦٠٧))اجلس بنا نؤمن ساعة: ((وقال معاذ بن جبل ألحد أصحابه يتذاكر معه
، "ن ساعةاجلس بنا نؤم: "قال يل معاذ بن جبل: وهو عنِ األسود بن هالل قال": "الفتح"يف 

اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان : "كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: "ويف رواية
  .٦٠٨"وحيمدانه - تعاىل  - فيذكران اهللا 

تعالَ نؤمن ساعة، إن القلب أسرع : "كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: "قال أبو الدرداء
  .٦٠٩"تقَلُّبا من القدرِ إذا استجمعت غلياا

تعالَ : "أن عبداهللا بن رواحة قال لصاحب له: عن عطاء بن يسار: للبيهقي" شعبِ اإلميان"يف و
  ".بلى، ولكنا نذكر اهللا، فنزداد إميانا: "قال! أَولَسنا مؤمنني؟: ، قال"حىت نؤمن ساعة

جيتمعون  - رضي اهللا عنهم  - كان الصحابة ": "الفتاوى"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
 -رضي اهللا عنه  -يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن اخلطاب : حياناأ

  ".يا أبا موسى ذكِّرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون: يقول
وألنَّ العبد يف جمالس الذكر يسمع ما حيثُّه على طاعة غفل عنها، وما يذكره يف معصية وقَع 

  . فيها؛ لينتهي
بب سبب آخر من مقويات اإلميان، وهو مصاحبة األخيار، وتقدم ويدخل حتت هذا الس -

  . مناذج للصحابة يف ذلك
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي { :-تعاىل  - قول اهللا  :ويدل عليه

ينةَ الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عنهم ترِيد زِ

                                                
  .رواه مسلم ٦٠٦
  .معلَّقًا" صحيحه"رواه البخاري يف  ٦٠٧
  ".بين اإلسالم على اخلمس: "الد األول، كتاب اإلميان، باب" الفتح: "انظر ٦٠٨
  .؛ البن بطة"اإلبانة الكربى: "؛ البن املبارك، وانظر"الزهد و الرقائق: "انظر ٦٠٩
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صلى اهللا  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -، وحديث أيب هريرة ٦١٠}واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
  .٦١١))املرُء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل: ((قال -عليه وسلم 

على عادة صاحبه، وطريقته، وسريته، : ؛ أي))على دين خليله: "((باركفوريقال امل
املصادقة واإلخاء، فمن : ؛ من املخالَّة، وهي))من يخالل((فليتأمل وليتدبر، : ؛ أي))فلْينظُر((

احلال  رضي دينه وخلُقه، خاللْه، ومن ال، تجنبه، فإن الطباع سراقةٌ، والصحبة مؤثرةٌ يف إصالح
جمالسة احلريص وخمالطته حترك احلرص، وجمالسة الزاهد وخماللته تزهد يف : وإفساده، قال الغزايل

  .٦١٢"الدنيا؛ ألنَّ الطباع جمبولة على التشبه واالقتداء
  :قال الشاعر

 قَرِينِه نلْ عسأَلْ وسِء ال ترنِ الْمي= عدقْتي نقَارفَكُلُّ قَرِينٍ بِالْم  
  :ال آخر وق

 بِه عفتناملًا تا عيقت باحفَص =طْلَبتى وجررِ تيلِ الْخةُ أَهبحفَص  
 مهنبحصال ت اقالْفُسو اكإِيو =برجذَا مهي ودعي مهبفَقُر  

 هعطَب رِقسَء يرا الْمنأَيا رفَإِن = ثُم الْإِلْف نماسِ أَغْلَبلنل رالش  
، فصاحب اإلميان يسحبه إىل ما فيه زيادة اإلميان، والعكس )الصاحب ساحب: (ويف املثَل
  . بالعكس

 -صلى اهللا عليه وسلم  - عنِ النيب  -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحين، من حديث أيب موسى 
إما أن : كري؛ فحامل املسكمثَل اجلليس الصاحل والسوء، كحامل املسك ونافخ ال: ((قال

إما أن يحرِق ثيابك، وإما : حيذيك، وإما أنْ تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري
  .يعطيك: ؛ أي))حيذيك((، و))تجِد رحيا خبيثة

  .واألدلة وأقوال السلف كثريةٌ يف أثر الصحبة الصاحلة يف زيادة اإلميان
  :ن املعاصيالبعد ع: ثامنا

 نعد عنها ومدافعتها سبب زيادته، فميف نقصان اإلميان، والب ال شك أنَّ اقتراف املعاصي سبب
 -أنَّ اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، وأنَّ من طاعة اهللا : عقيدة أهل السنة واجلماعة

                                                
  ]٢٨: الكهف[ ٦١٠
  .رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي، واحلديث صححه احلاكم، وصحح إسناده النووي ٦١١
  .، كتاب الزهد"حتفه األحوذي: "انظر ٦١٢
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أن يعيش قلبه سليما من األمراض أن يبتعد اإلنسان عن املعاصي والفنت، فأي عبد أراد  -تعاىل 
  . ال تضره الفنت ما دامت السموات واألرض؛ فليبتعد عنها ولينكرها

صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسولَ اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديثُ حذيفة : ويدل عليه
ا، نكت فيه نكتةٌ تعرض الفتن على القلوب كاحلصري عودا عودا، فأي قلبٍ أشر: ((يقول -

سوداء، وأي قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حىت تصري القلوب على قلبني؛ على أبيض مثل 
الصفا، فال تضره فتنةٌ ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربادا، كالكوز مجخيا، ال 

خملوطًا محرة : ؛ أي)مربادا(، و٦١٣))هواهيعرف معروفًا وال ينكر منكرا، إال ما أُشرِب من 
كالكأس املنكوس املقلوب الذي إذا انصب فيه شيٌء ال يدخل : ؛ أي)كالكوز مجخيا(بسواد، 

  . فيه
ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد : "قال القاضي عياض

وهو احلجر : تلصق به، ومل تؤثِّر فيه، كالصفااإلميان وسالمته من اخللَل، وأن الفنت مل 
  .٦١٤"األملس

وهكذا املؤمن كُلَّما كان من الفنت واملعاصي أبعد، كان حفاظه على سالمة قلبه وازدياد إميانه 
  . أكثر، وكلَّما اون بالذنوب وتعرض للفنت، كلما نقص إميانه

حالوة اإلميان ولذته، ونور : ثَ فوائدغَض البصر يورِث ثال: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .٦١٥"القلب، والفراسة، وقوة القلب وثباته وشجاعته

  :قال ابن املبارك
 الْقُلُوب يتمت وبالذُّن تأَيا= رهانمورِثُ الذُّلَّ إِدي قَدو  
  وخير لنفِْسك عصيانها= وترك الذُّنوبِ حياةُ الْقُلُوبِ 

اإلكثار من النوافل والطاعات: اتاسع:  
حمبة اهللا له ومعيته؛ فال يصدر من : فكُلَّما أكثر العبد من النوافل، نال مثرات كثريةً؛ منها

وأيضا يكون مجاب الدعوة، وإذا نال العبد هذه  -جل وعال  - جوارحه إال ما يرضي اهللا 
  . ورضاه عنه، مع ما يف النوافل من مثرات الثمرات، زاد إميانه؛ ألنه نال حمبة اهللا

                                                
  .رواه مسلم ٦١٣
  .ل، كتاب اإلميان؛ للنووي، الد األو"شرح مسلم: "انظر ٦١٤
  ).٢٥٢/ ١٠" (الفتاوى: "انظر ٦١٥
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صلى اهللا  - عند البخاري، قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :ويدل عليه
وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه، فإذا : ((- عز وجل  - قال اهللا : -عليه وسلم 

صر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت أحببته، كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يب
، فلْيجتهد العبد ويكثر من النوافل يف ))ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذَين ُألعيذنه

  . الصيام، والصالة، والذكر، وسائر أعمال الرب
  : زيادة اإلميان وجتديده -تعاىل  -سؤال اهللا : عاشرا

 -رضي اهللا عنه  - وعبداهللا بن عمر  -رضي اهللا عنه  - بن عمرٍو حديث عبداهللا  :ويدل عليه
إن اإلميان لَيخلَق يف جوف أحدكم كما : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قاال

إن اإلميان : ((، وقوله٦١٦))أن يجدد اإلميان يف قلوبكم -تعاىل  -يخلَق الثَّوب، فاسألوا اهللا 
 - نه ليبلى، فاملؤمن إذا أَحس بقسوة يف قلْبِه وفتور ونقص يف اإلميان، سأل اهللا إ: ؛ أي))ليخلق
أن يجدد اإلميان ويزيده يف قلبه، فقد كان السلف حيرصون على هذا اجلانب، فيسألون  - تعاىل 

زِدنا اللهم : "يقول -رضي اهللا عنه  -زيادة اإلميان، فهذا عبداهللا بن مسعود  -عز وجل  - اهللا 
، وكذلك "اجلس بنا نؤمن ساعة: "، وتقدم قولُ معاذ لبعض أصحابه٦١٧"إميانا، ويقينا، وفقها

من فقْه العبد أن : "، وكان أبو الدرداء يقول"تعالَ نؤمن ساعة: "قول ابن رواحة أليب الدرداء
يعلم نزغات الشيطان أنى وإن من فقه العبد أن  -من اإلميان : أي -يعلم أمزداد هو أو منتقص 

  ".تأتيه
ما تقدم من األسباب العشرة هي من أهم أسباب زيادة اإلميان، وهناك أسباب أخرى؛ كاألمر 

  .باملعروف، والنهي عن املنكر، وزيارة القبور
والقراءة يف سير السلَف، واالهتمام بأعمال  - صلَّى اهللا عليه وسلم  -وتأمل سرية النيب 

والتقَلُّل من  -تعاىل  -اخلوف والرجاء، واحملبة والتوكُّل، وغريها، والدعوة إىل اهللا القلوب؛ ك
الدنيا ومن املباحات، والفضول يف الطعام والكالم والنظر، وتنويع العبادة، وتذَكُّر منازل 

  .واالنكسار بني يديه، وتعظيم حرماته، والوالء والبراء -تعاىل  -اآلخرة، ومناجاة اهللا 
.وبِضد أسباب زيادة اإلميان نعرف أسباب نقصانه، أسأل اهللا أن يزيدنا إميانا، ويجدده يف قُلُوبنا   

  

                                                
، "رواته ثقات: "، ورواه احلاكم عن ابن عمرو، وقال"إسناده حسن: "رواه الطبراين عن ابن عمر، وقال اهليثمي ٦١٦

  ).١٥٨٥" (الصحيحة"وأقره الذهيب، وحسنه األلباين يف 
  ".وإسناده صحيح" اإلميان"رواه أمحد يف ): "٤٨/ ١" (الفتح"قال احلافظ يف  ٦١٧
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 فصلٌ
  :-صلى اهللا عليه وسلم -يف اإلخبار بكلِّ ما أخرب به النيب 

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف  -
" به النيب را أَخباإلميانُ بكلِّ م ه فيما  -وسلم  صلى اهللا عليه -وجيبنقلُ عبه الن حوص

 عطَّلومل ن ،هِلناهوسواٌء يف ذلك ما عقلناه وج ،دقوص قه حأن لَمعا ننع ناه، أو غابداهش
حديث اإلسراء واملعراج، وكان يقَظَةً ال مناما، فإنَّ قُريشا أنكَرته : على حقيقة معناه، مثْل

  ".ومل تنكر املنامات وأَكْبرته،
  الشرح

هذا الفصل ذكره املصنف؛ ألنه يتعلق مبسألة عظيمة من مسائل اإلميان، وهي التسليم واإلميان 
سواٌء شاهدها العبد، أو كانت من األمور  -صلى اهللا عليه وسلم  -بكل ما أخرب به رسول اهللا 

عنها، فعلى العبد اإلميانُ والتسليم دون الغيبية، وسواء أدركتها عقولُنا، أو قصرت عقولنا 
الدخول يف تأويل أو حتريف؛ ألن الدخول يف التأويل والتحريف مما خاض فيه املبتدعة؛ 

  :كالفالسفة، والعقالنيني، والقرآنيني، واحلديث على هذا الفصل حتت املباحث اآلتية
وشرط  -اهللا عليه وسلم  صلى -عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أخبار النيب : املبحث األول

  :ذلك
 سواء كان ذلك مما  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهل السنة واجلماعة يؤمنون بكلِّ ما أخرب به النيب

يشاهده العبد، أو كان من األمور الغيبية، وسواء أدركتها عقولُنا وحواسنا، أو قصرت عن 
  . ريفذلك، إمنا هو التصديق والتسليم دون الدخول يف تأويل أو حتْ

صلى اهللا  -وجيب اإلميان بكلِّ ما أخبر به النيب : "وذكر املصنف يف هذه األخبار شرطَين؛ فقال
  :؛ إذًا ال بد من شرطَين يف هذه األخبار"وصح به النقل -عليه وسلم 

بكل ما أخرب : "أن تأيت هذه األخبار بالغيبيات من جهة الشرع، وهذا يؤخذ من قوله: األول
 -صلى اهللا عليه وسلم  -، وهذا عام، سواء ما جاء به النيب "صلى اهللا عليه وسلم - النيب  به

من جهة القرآن، أو جهة السنة، أو ما جاء به الصحابة من األخبار الغيبية اليت ال جمال للرأي 
يق كأن تأيت عن طر - فيها، وأما غريها من األشياء غري املدركة، ولَم تأت من جهة الشرع 

  .فال جيب اإلميان ا -الظن 
صحيحا، فيشترط أن يكونَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يكونَ هذا اخلرب عن النيب : الثاين

، أما الضعيف فال "وصح النقلُ به: "احلديث أو األثر صحيحا، وهذا يؤخذ من قول املصنف
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 - فإنه مقبولٌ عند السلَف  -حاد ولو كان من قبيل اآل -يكون مقبوالً، أما احلديث الصحيح 
خبالف املبتدعة فال يقبلون إال األحاديث املتواترة، ويردون اآلحاد، وهناك من  -رمحهم اهللا 

املتبدعة من ال يقبل االحتجاج بالسنة مطلقًا، ويرد كل ما جاء ا، ويكتفون بالقرآن فقط، 
فيها الصحيح والضعيف؛ فنتركها ألجل أنَّ السنة : وهؤالء يسمون بالقرآنيني، حجتهم يف ذلك

  .ذلك، وهم بذلك تركوا القرآن والسنة؛ إذ إنَّ كثريا من نصوص القرآن تفسرها السنة
وهناك طائفة أعظم ضالالً وإحلادا، وهم الفالسفة والعقالنيون، الذين ينكرون اخللْق واخلالق، 

،ا هكذا وجدتون كلَّ شيء للطبيعة، وأدرورد عليهم حافظ حكمي يف منظومته قائالً وي :  
  يناقض الشرع أَو إِياه يعتقد= وال نصيخ لعصرِي يفُوه بِما 

  !أَين الطَبِيعةُ يا مخذُولُ إِذْ وجِدوا؟= يرى الطَبِيعةَ في الْأَشياِء مؤثرةً 
الفالسفة : عيون، وهناك قسم آخر من الفالسفة ويسمونوهؤالء يسمونَ الفالسفة الطبي

ينتسبون لإلسالم، وهؤالء يقرون بأن هناك إهلًا، ولكنهم ال : اإلهليني، أو فالسفة إسالميني؛ أي
يؤمنون بالغيب، وال شك أنَّ من كذَّب بآية من كتاب اهللا، فقد كفَر باتفاق العلماء، هذا 

  .السنة واجلماعة يف هذه العقيدة باختصارٍ من خالف أهل
  :األمور الغيبية اليت ذكرها املصنف: املبحث الثاين

املصنف ذَكَر جملةً من اُألمور الغيبية اليت ال بد للعبد أن يؤمن ا؛ ألنه صح نقلُ الشرع ا، 
  :وهي
  : اإلسراء واملعراج: أوالً

  :وجوهوالكالم على اإلسراء واملعراج من عدة 
  :معىن اإلسراء واملعراج -

  .السري بالشخص ليالً: اإلسراء لغة
  .من مكة إىل بيت املقدس ليالً -صلى اهللا عليه وسلم  -سري جربيل بالنيب : وشرعا

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى {: - تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك
الْمريصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِد٦١٨}س.  

  .اآللة اليت يعرج ا، وهي املصعد: واملعراج لغة

                                                
 ].١: اإلسراء[ ٦١٨
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من األرض إىل السماء، واهللا أعلم بكيفية اآللة  -صلى اهللا عليه وسلم  -عروج النيب : وشرعا
  .به اليت عرجت

ما ضلَّ * والنجمِ إِذَا هوى {: من أول سورة النجم - تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك
  .٦٢٠}لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى{: ، إىل قوله٦١٩}صاحبكُم وما غَوى

  : اإلسراء واملعراج ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع -
بحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى س{: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب

ريصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسواألقصى يعين٦٢١}الْم ، :
  .لبعده عن مكَّة: األبعد، مسي بذلك؛ قيل

ةومن السا حديث : األحاديث كثرية؛ منها :نن، وأيضيحديث مالك بن صعصعة يف الصحيح
وكلها يف الصحيحين، وورد  -رضي اهللا عنهم  - أنس، وحديث أيب ذر، وحديث ابن عباس 

يف أحاديث أخرى يف غري الصحيحين، حىت ذَكَر القامسي أن حادثة اإلسراء واملعراج رواها 
  .عشرون صحابيا

  .أُسرِي وعرِج به -صلى اهللا عليه وسلم  -على أنه  -رمحهم اهللا  -أمجع السلَف و
  : واإلسراء واملعراج باختصار -

صلى اهللا عليه  -البراق، وصفها النيب : أُتي بدابة يقال هلا -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب 
 بيت املقدس، مث ربط دابته هناك بأا دون البغل وفوق احلمار، فأسري به من مكة إىل -وسلم 

عليه  - باحللقة اليت يربط ا األنبياء، مث دخل املسجد فصلى فيه ركعتني مث خرج، فجاءه جربيل 
عليه  -مث بدأت رحلةُ املعراج، فعرج به إىل السماء، فوجد يف السماء األوىل آدم  -السالم 
عليه  -ويف السماء الثالثة يوسف  - سالم عليهما ال -ويف السماء الثانية عيسى وحيىي  -السالم 
عليه  -ويف السماء اخلامسة هارون  -عليه السالم  - ويف السماء الرابعة إدريس  -السالم 
عليه  - ويف السماء السابعة إبراهيم  -عليه السالم  -ويف السماء السادسة موسى  -السالم 
صلى اهللا عليه  -األنبياء يسلم عليه النيب مسنِدا ظهره إىل البيت املعمور، كل نيب من  -السالم 
مث رفع للنيب البيت املعمور، وسأل جربيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو يرحب بالنيب  -وسلم 

أن البيت املعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا مل يعودوا : عنه فأخربه جربيل
                                                

  ].٢ -١: النجم[ ٦١٩
  ].١٨: النجم[ ٦٢٠
  ].١: اإلسراء[ ٦٢١
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وما فيها من  -صلى اهللا عليه وسلم  -فها النيب مرة أخرى، ورفعت له سدرةُ املنتهى، ووص
ثالثةُ أقداح، قَدح فيه لنب، وقَدح فيه عسل،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أار، وعرِض على النيب 

جل وعال  -أصبت الفطرة، ودنا اجلبار : وقَدح فيه مخر، فأخذ الذي فيه اللنب فشرب؛ فقيل له
ني صالة، مث نزل إىل موسى، وأمره موسى أن يرجع ويسأل اهللا ففَرض عليه وعلى أمته مخس -
صلى اهللا عليه  -التخفيف، فسأل اهللا ذلك؛ فجعلها اهللا أربعني، فجعل النيب –جل وعال  -

ويف كل مرة يأمره موسى أن يسأله  -جل وعال  -يتردد بني موسى وبني اهللا  -وسلم 
عز وجل  -، مث عشرين، مث عشرا، مث مخسا، فقال اهللا التخفيف؛ فجعلها اهللا أربعني، مث ثالثني

إن مخس صلوات : ؛ أي"إين أَمضيت فريضيت، وخفَّفْت عن عبادي، وأَجزِي احلسنة عشرا: "-
ورجع من  -صلى اهللا عليه وسلم  - مث أُهبِطَ  -جل وعال  -خبمسني صالة، وهذا من فضله 

  .قدم ذكره هو يف الصحيحينليلته إىل املسجد احلرام، وكل ما ت
  : مكان اإلسراء واملعراج ووقته -

باالتفاق أن اإلسراء كان من مكة إىل بيت املقدس، وباالتفاق أن املعراج كان من بيت  :مكانه
  .املقدس

امِ إِلَى سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحر{: - تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك
: وحديث مالك بن صعصعة، وأيضا أنس بن مالك يف الصحيحين ،٦٢٢}الْمسجِد الْأَقْصى

  .يدالّن على أن املعراج كان من بيت املقدس
لَم يثبت دليلٌ صريح صحيح يف حتديد تاريخ اإلسراء واملعراج، والذي يعرف من  :وأما وقته

صلى اهللا  -انت بعد عام احلزن، الذي توفِّي فيه عم النيب كتب السرية أنَّ اإلسراء واملعراج ك
 - خدجية، وفيه طُرِد النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أبو طالب، وزوجة النيب  -عليه وسلم 

من الطائف، وليس يف معرفة تاريخ اإلسراء واملعراج كبري فائدة؛ ألنه ال  -صلى اهللا عليه وسلم 
: رعي، واألقوال يف حتديدها كثريةٌ، وليس هناك نص صحيح صريح؛ فقيليترتب عليه حكم ش

بسنة وشهرين، : بست، وقيل: قبل اهلجرة خبمس، وقيل: بعد اهلجرة، وقيل: قبل البعثة، وقيل
  .٦٢٣حىت بلغت أكثر من عشرة أقوال

رة واحدةً ال وبدنه، وكان يقظةً م -صلَّى اهللا عليه وسلم  - واإلسراُء واملعراج كان بروحه  -
  .مناما

                                                
  ].١: اإلسراء[ ٦٢٢
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  .أنه كان بروحه وجسده يقظةً ال مناما مرة واحدة: وهذا قولُ جمهور العلماء
سبحانَ {: يقول -عز وجل  -يصدق على اجلسد والروح، واهللا ) عبد(أن لفظ  :ويدل عليه

، وأيضا لو كان بروحه ٦٢٤}د الْأَقْصىالَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِ
ألنه يكون  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقط، مل يستبعده كفار قريش وينكروه ويستهزئوا بالنيب 

  .كالرؤى املنامية، ولكنها معجزة جعلَها اهللا لنبيه
مرة : اكان اإلسراُء مرار: كان بروحه دون جسده، وقيل: اإلسراُء كان مناما، وقيل: وقيل

واهللا  -بروحه، ومرة جبسده، ومرة يقظة، ومرة مناما، والصواب كما تقدم، وهو قولُ اجلُمهور 
  .أعلم

ذَهب مجهور األمة من  - اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد : يعين –وإىل هذا : "قال ابن حجر
ار الصحيحة، وال ينبغي العدول العلماء؛ احملدثني، والفقهاء، واملتكلِّمني، وتواردت عليه األخب

  .٦٢٥"عن ذلك
  .٦٢٦، ونصر القولَ بأنه عرِج به جبسده وروحه"زاد املعاد"وإىل هذا ذَهب ابن القيم يف 

  :واالحتفال بليلة اإلسراء واملعراج بدعة -
وذلك فعل بعض اجلُهال حيث يتعبدون باالحتفال بليلة سبع وعشرين من شهر رجب؛ زاعمني 

وال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ليلة اإلسراء، واالحتفال بتلك الليلة لَم يفْعلْه النيب أا هي 
 دليلٌ صريح ديد هذه الليلة؛ إذ لَم يأتحف ترعالصحابة وال التابعون، فضالً على أنه ال ي

د، ويأيت صحيح يف حتديدها كما تقدم بيانه، وهؤالء حيتفلون ذه الليلة، فيجتمعون يف املساج
، ٦٢٧}سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى{: القارئ فيقرأ

وكذلك اإلذاعات وبعض القنوات تستفتح ذلك اليوم بسورة اإلسراء، واملذهب احلق وسط بني 
ليلة، ومنهم من جيعلها سنة أو عيدا؛ فابتدع، هؤالء الذين أفرطوا وغالوا فاحتفلوا يف تلك ال

وبني كفار قريش الذين فرطوا وكذبوا باإلسراء واملعراج، وعلى املؤمن كما ذكر املصنف أنْ 
وثبت يف صحيح األخبار، ومنها  - صلى اهللا عليه وسلم  - آمنا وصدقْنا مبا جاء به نبينا : يقول

  .حادثة اإلسراء واملعراج

                                                
  .]١: اإلسراء[ ٦٢٤
  .الد السابع، كتاب مناقب األنصار، باب حديث اإلسراء" فتح الباري: "انظر ٦٢٥
  .٢٤، ٤/ ٣" زاد املعاد: "انظر ٦٢٦
  ].١: اإلسراء[ ٦٢٧
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* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٥٦

ليقْبِض روحه لَطَمه فَفَقَأَ  -عليه السالم  -ومن ذلك أنَّ ملَك املوت ملَّا جاَء إىل موسى "
هنيع هلَيع دفَر هإىل رب عجفَر ،هنيع."  

  الشرح
وفَقَأ  -عليه السالم  -فلَطَمه موسى  -عليه السالم  -مجيء ملك املوت لموسى : ثانيا
  .عينه

صلى  - أنه خرب من األخبار الغيبية، اليت أخرب ا النيب : واملقصود من إيراد املصنف هلذا اخلرب
كيف : وصح ا النقْل؛ فعلى العبد أن يؤمن مبا جاء ذا اخلرب، وال يقول -اهللا عليه وسلم 

، وكيف يفقأ عينه؟ وهل عرفه؟ وإىل غري ذلك من األسئلة اليت أرادوا يلْطم موسى ملَك املوت
ا اإلنكار والتكذيب، بل على املؤمن التسليم والتصديق، وما دام أنه صح اخلرب عن رسول اهللا 

فال بد من اإلميان به، وال يشابه املبتدعة من العقالنيني والفالسفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  .ن املعتزلة الذين أنكَروا هذا احلديث، وحكَّموا عقُولَهم؛ ألم ينكرون األمور الغيبيةوغريهم م

أُرسلَ ملك املوت إىل : "قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة : ويدل على هذا اخلرب
ال  أرسلتين إىل عبد: فلما جاءه صكَّه، ففقأ عينه، فرجع إىل ربه، فقال -عليه السالم  -موسى 

يضع يده على متنِ ثَورٍ، فله مبا : ارجع إليه، فقُلْ له: فرد اهللا عليه عينه، وقال: يريد املوت، قال
فاآلن، فسأل اهللا أن : مث املوت، قال: أي رب، مث مه؟ قال: غطَّت يده بكل شعرة سنة، قال

  .٦٢٨"يدنيه من األرض املقدسة رميةً حبجر
إن كان موسى : أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث، وقالوا: ةقال ابن خزمي: "قال ابن حجر -

  عرفه، فقد استخف به، وإن كان لَم يعرفه، فكيف لَم يقتص له من فقِء عينه؟
أن اهللا لَم يبعث ملك املوت ملوسى، وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإمنا بعثه إليه  :واجلواب

نه رأى آدميا دخل داره بغري إذنه، ومل يعلم أنه ملك اختبارا، وإمنا لطم موسى ملَك املوت؛ أل
املوت، وقد أباح الشارع فقء عني الناظر يف دار املسلم بغري إذْن، وقد جاءت املالئكة إىل 
إبراهيم وإىل لوط يف صورة آدميني، فلم يعرفاهم ابتداًء، ولو عرفَهم إبراهيم، لَما قدم هلم 

  .٦٢٩"ملا خاف عليهم من قومه املأكول، ولو عرفهم لوط
                                                

  .متفق عليه ٦٢٨
  ).٣٤٠٧(الد السادس، باب وفاة موسى وذكره بعد، حديث " الفتح: "انظر ٦٢٩
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٥٨
" وقد استعاذَ النيب ،ه حقرِ ونعيمالقب يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعذاب بِه روأَم ،هنم

كلِّ صالة.  
٥٩- كريٍ حقكَر وننؤالُ موس ،رِ حقةُ القَبنتوف."  

  الشرح
  :عذابه، ونعيمه فتنته،: القبر: رابعا

ربه، ونبيه، ودينه، وهي فتنةٌ ثابتة بالكتاب والسنة : فتنة القبر هي سؤالُ املَلَكَين للميت عن
  :واإلمجاع

يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا {: -عز وجل  -قول اهللا  :فمن الكتاب
  .٦٣٠}خرةوفي الْآ

صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اهللا : -رضي اهللا عنه  -حديث البراء بن عازب  :ومن السنة
 - ، فذلك قوله ))املسلم إذا سئلَ يف القرب يشهد أن ال إله ال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: ((قال -

  .٦٣١}ابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرةيثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّ{: -تعاىل 
وفيه قال النيب  - يف حديث صالة الكُسوف  -رضي اهللا عنهما  - وحديث أمساء بنت أيب بكر 

  .٦٣٢))وإنه قد أُوحي إيلَّ أنكم تفتنون يف القُبور: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -
اللهم إني أَعوذُ بك من : ((كان يقول - لم صلى اهللا عليه وس -أنَّ النيب : وحديث عائشة

، واألحاديث يف هذا كثريةٌ، ٦٣٣))الكَسل واهلرم، واملأْثَم واملَغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القرب
  .وأمجع السلَف على إثبات فتنة القبر

  ما اسم املَلَكَين اللذين يسأالن املَيت؟ -
صلى اهللا  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -يب هريرة حديث أ" سننه"روى الترمذي يف 

أتاه ملَكان أسودان أزرقان، يقال  -أحدكم : أو قال -إذا قُبِر امليت : ((-عليه وسلم 
ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول ما كان : النكري، فيقوالن: املُنكَر، واآلخر: ألحدمها

قد كُنا : ن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، فيقوالنهو عبداهللا ورسوله، أشهد أ: يقول
                                                

  ].٢٧: إبراهيم[ ٦٣٠
  .رواه البخاري ٦٣١
  .متفق عليه ٦٣٢
  متفق عليه ٦٣٣
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: نعلم أنك تقول هذا، مث يفْسح له يف قبره سبعون ذراعا يف سبعني، مث ينور له فيه، مث يقال له
نم كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب : أرجع إىل أهلي فأخربهم؟ فيقوالن: نم، فيقول

  .يبعثه اهللا من مضجعه ذلك أهله إليه حىت
قد كُنا نعلم أنك : مسعت الناس يقولون فقلْت مثله، ال أدري، فيقوالن: وإن كان منافقًا؛ قال

الْتئمي عليه، فتختلف فيها أضالعه، فال يزال فيها معذَّبا حىت يبعثه : تقول ذلك، فيقَال لألرض
  .٦٣٤))اهللا من مضجعه ذلك

- ري، ويف حديث: أنَّ اسم امللكني :وجاء يف حديثشر، وبأنَّ عددهم أربعة، وأن اسم : مبش
  .ناكور، ورمان، وكلها أحاديث ضعيفة: الثالث والرابع

؛ ألما امسان ال يليقان باملالئكة الذين )منكَر، ونكري(ومن أهل العلم من أنكر تسميتهما بـ
ا احلديث السابق، ورد هذا القول بأن بأوصاف الثناء؛ فضعفو -عز وجل  - وصفهم اهللا 

تسميتهما بذلك ليس ألما منكران من حيث ذواما، وإمنا من حيث إنَّ امليت ال يعرفهما 
؛ ألنه ال ٦٣٥}قَوم منكَرونَ{ :ألضيافه املالئكة -عليه السالم  - فينكرمها، كما قال إبراهيم 

  .يعرفهم
   :فائدة
  :ى الصحيح؛ ولذا يقول السيوطيبفتح الكاف عل) منكَر(كلمة 

 حِ الْكَافكَرٍ بِفَتنطُ مبضو =الفخ نم يهرِي فأَد تفَلَس  
  هل فتنة القبر خاصة ذه األمة، أو أا عامة؟ -

  : إنَّ السؤال يف القبر خاص ذه األمة: القول األول
  :واستدلُّوا

  .٦٣٦))إن هذه األمة تبتلى يف قبورها: ((-  صلى اهللا عليه وسلم -بقول النيب  - ١
  .٦٣٧))ولقد أوحي إيلَّ أنكم تفتنون يف قبوركم: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله  - ٢

  :إنَّ السؤال عام جلميع اُألمم: والقول الثاين
  .٦٣٨واختاره ابن القيم، والقُرطيب، واختاره شيخنا ابن عثيمني يف شرحه للواسطية

                                                
  .صححه ابن حبان، وحسنه األلباين ٦٣٤
  ].٢٥: الذاريات[ ٦٣٥
  .رواه مسلم ٦٣٦
  .متفق عليه ٦٣٧
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  : أدلة العموم منهاواستدلوا ب
يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي {: - جل وعال  -قول اهللا  - ١

  .٦٣٩}الْآخرة
احلديث، وفيه ...)) ، وإن العبد الكافر...إنَّ العبد املؤمن: ((حديث البراء الطويل، وفيه - ٢

والكافر، وكلمة العبد تصدق على مجيع العباد املؤمنني والكافرين من هذه سؤال العبد املؤمن 
السابق، وفيه سؤال املؤمن  -رضي اهللا عنه  - األمة وغريها، وكذلك حديث أيب هريرة 

 رواهللا أعلم - واملنافق، وغريها من األدلة العامة، وهذا القولُ هو األظْه.  
  يسأَلُون يف قبورهم؟ هل: واخلالف يف األطفال واانني

إم : فلم يرِد يف النصوص أنهم يسألون، ومل يرد أنهم ال يسألون؛ فمن أهلِ العلم من قال
إنهم ال : يسأَلُون؛ ألنهم يدخلُون يف عموم األحاديث الدالَّة على السؤال، ومنهم من قال

م وم غري مكلَّفني، وأألون؛ ألسوا على الفطرةيدل.  
  وهل هناك أحد ال يفتن؟  -

  :هناك من يستثْنى فال يفنت يف القرب
  : شهداء املعركة: أوالً

يا رسول اهللا، ما بالُ املؤمنني : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -فعن رجلٍ من أصحاب النيب 
  .٦٤٠))رأسه فتنة كفى ببارِقة السيوف على: ((يفْتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال

  من نبيك؟: وكذلك األنبياء؛ ألنَّ األنبياء يسأَلُ عنهم يف فتنة القرب، فيقال
املرابط يف سيبل اهللا: اثاني:  

رباط يوم وليلة خري من صيام : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال  -رضي اهللا عنه  -فعن سلْمان 
يعمله، وأجري عليه رزقُه، وأُمن شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان 

  .٦٤١))الفتان
  .وبعدما يسأَلُ العبد يف قربه يكون املصري إما النعيم وإما العذاب -
  :عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع -

                                                                                                                                       
  ).٤٧٨(صـ " ةشرح ابن عثيمني للواسطي" ٦٣٨
  ].٢٧: إبراهيم[ ٦٣٩
 .رواه النسائي، وصححه األلباين ٦٤٠
  .رواه مسلم ٦٤١
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عونَ سوُء الْعذَابِ فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فر{ :-تعاىل  -قوله : فمن الكتاب
 ،٦٤٢}النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ* 

هذه اآلية أصلٌ كبري يف استدالل أهل السنة على عذاب البرزخ يف ": "تفسريه"قال ابن كثري يف 
  ".القبور
إنَّ : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث أنس  :لسنةومن ا

أتاه ملكان فأقعداه،  -حىت إنه ليسمع قَرع نِعاهلم  ،العبد إذا وضع يف قبرِه، وتولَّى عنه أصحابه
 أشهد أنه عبد: صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقول -حممد  ،ما كنت تقول يف هذا الرجل: فيقوالن له

انظر إىل مقعدك من النار، أبدلَك اهللا به مقعدا من اجلنة، فريامها مجيعا، : اهللا ورسوله، فيقال
ال دريت وال : ال أدري، كنت أقول ما يقوله الناس، فيقال: فيقول -أو املنافق  -وأما الكافر 

صيحة يسمعها من يليه إال  تلَيت، مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه، فيصيح
  .٦٤٣))الثقلني

عذاب القرب : ((قال هلا -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : وحديث عائشة يف الصحيحني
عند الترمذي، وحديث عائشة املتفق عليه،  - رضي اهللا عنه  -، وتقَدم حديث أيب هريرة ))حق

  .عذاب القرب، واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ استعاذ من -صلى اهللا عليه وسلم  - وأن النيب 
اللهم إنا : "بل كل املسلمني يقولون يف صالم: وأجمع السلَف على إثبات عذاب القرب -

، ولو كان غري جممع عليه ملا قالوه يف ..."نعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم
احلمد هللا، بِمثْل هذا يتميز املؤمن من : هلم صالم، وإمنا ينكر ذلك املالحدة والزنادقة، ونقول

لو وضعنا : الزنديق املُلْحد، وسلَكْتم هذا املسلك؛ ألنكم حكَّمتم عقولكم، فكان من أقواهلم
إنَّ : الزئبق يف عيين هذا امليت ودفناه، وجئنا إليه من الغد؛ لَوجدنا الزئبق مل يتأَثَّر، وأنتم تقولون

يجلسان امليت، ويسأالنه، وبعدها معذَّب أو منعم، وهذه التجرِبةُ تبطل ما تعتقدون،  امللَكَين
ولكن هذا هو حال من طَمس اهللا قلوم؛ فهم يحاولون التشكيك يف عقيدة املسلم، ويقال 

تدركها  إنَّ اهللا قادر على أن يعيد الزئبق مكانه بعد ذلك، وأيضا هذه األمور غيبية ال: هلم
 ز املؤمنيما تلإلنسان على ما يدركه عقله، لَم فالعقول، ولو كل شيء من أمور الغيب كُش

                                                
  .]٤٦ - ٤٥: غافر[ ٦٤٢
  .متفق عليه ٦٤٣
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الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم {: من املُلحد، ولكنها صفات املؤمنني
  .٦٤٤}ينفقُونَ

  : يء إال اجلن واإلنسعذاب القرب يسمعه كلُّ ش -
 - عليه، وفيه قال النيب  املتفق -رضي اهللا عنه  - ما تقدم من حديث أنس  :ويدل على ذلك

مث يضرب مبطرقة من حديد ضربةً بني أذنيه؛ فيصيح صيحةً يسمعها : ((-صلى اهللا عليه وسلم 
  )).ما يليه إال الثقلَين

   عذاب القرب؟ - عز وجل  -ملاذا أخفى اهللا  -
  :عذاب القرب لعدة حكَم؛ منها - عز وجل  -أخفى اهللا 

لتنكَّد عيشهم، وتواصلت  ،إذ لو كَشف العذاب هلم ؛بعباده –جل وعال  -رمحته  - ١
  .أحزانهم

  .أن يف كشف العذاب فضيحة للميت - ٢
د أن يف كشف العذابِ عدم تدافن الناس بعضهم لبعض، فلو كُشف العذاب ملا دفَن أح - ٣

 ،لوال أال تدافنوا: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -ميتا؛ خوفًا من سوء العاقبة، كما قال النيب 
  .٦٤٥))لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب

  :عذاب القرب أو نعيمه حاصل لكلِّ إنسان أيا كان -
إنه مبوته ينتقل سواٌء أُحرِق أو غرق، أو أكلته السباع والطيور، أو مات على أية حال كان، ف

حلياته الربزخية؛ سواءٌٌ دفن أو لَم يدفن؛ وذلك ألنَّ اإلنسان مركَّب من جسد وروح، وهذه 
  .الروح بعد املوت خترج من اجلسد، فتبقى إما معذَّبة أو منعمة

  وهل عذاب القرب أو نعيمه على الروح أو البدن؟
أن العذاب والنعيم حيصل لروح : سلَف األمة وأئمتها مذهب: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

امليت وبدنه، وأنَّ الروح تبقى بعد مفارقة البدن معذَّبة أو منعمة، وأا تتصل بالبدن أحيانا؛ 
  .٦٤٦"فيحصل له معها النعيم والعذاب

  :فائدة

                                                
  ].٣: البقرة[ ٦٤٤
  .رضي اهللا عنه -رواه مسلم من حديث أنس  ٦٤٥
  .٢٨٢/ ٤" جمموع الفتاوى: "انظر ٦٤٦
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روح، فالروح تتعلَّق بالبدن أن عذاب القرب يكون على البدن وال: تقدم أنَّ مذهب سلَف األمة
  :يف مخسة مواطن

  .تعلقها يف بطن األم جنينا - ١
  .تعلقها به بعد والدته - ٢
  .تعلقها به يف حال النوم - ٣
  .تعلقها به يف الربزخ - ٤
  .تعلقها به يوم البعث - ٥
  وهل يستمر عذاب القرب؟ -

فإنه ال طريق إىل وصول  - والعياذ باهللا  -أما إذا كان اإلنسانُ كافرا : "قال شيخنا ابن عثيمني
النعيم أبدا، ويكون عذابه مستمرا، وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن، فإنه إذا عذِّب يف قربه 
يعذَّب على قدر ذُنوبه، ورمبا يكون عذاب ذنوبه أقل من الربزخ الذي بني موته وقيام الساعة، 

  .٦٤٧"وحينئذ يكون منقطعا
  يستفيد املسلم من فتنة القرب بتخفيف سيئاته أو حموها؟  وهل -

ما حيصل يف القرب من الفتنة والضغطة والروعة، : السبب الثامن: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .٦٤٨"فإن هذا مما يكَفَّر به اخلطايا

، فإن ذلك ما حيصل للمؤمن يف الدنيا والبرزخ والقيامة من اَأللَم اليت هي عذاب: "وقال أيضا
: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -كما ثبت يف الصحيحني، عن النيب  ؛يكَفِّر اهللا به خطاياه

ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال حزن وال أذى، حىت الشوكة يشاكها إالَّ كفَّر اهللا ((
  .٦٤٩))به من خطاياه

  : أسباب عذاب القرب -
  .النميمة - ١
  :عدم التنزه من البول - ٢

                                                
  .٢٥٣/ ٣" املمتع: "انظر ٦٤٧
  .٥٠٠/ ٧" جمموع الفتاوى: "انظر ٦٤٨
  .٣٧٥/ ٢٤" جمموع الفتاوى: "نظرا ٦٤٩
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: - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - رضي اهللا عنهما  - حديث ابن عباس  :ويدل على ذلك
إما ليعذبان، وما يعذَّبان يف كبري؛ أما أحدمها فكان ال يسترته من : ((أنه مر على قبرين فقال

  .٦٥٠...))البول، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة
   :فائدة

  :ن بأمريناالستنزاه من البول يكو
أن يتحرز اإلنسان من رشاشِ البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه، وذلك بأن يتبول يف : األول

  .مكان رخو من األرض، وال يتبول يف مكان صلب؛ فريجع رذاذ البول على جسمه أو ثيابه
  .اه، وهذا جيب عليه فعلهأنه إذا أصابه البولُ يبادر إىل غسله وإزالته؛ ألن هذا من االستنز :الثاين

  :الغيبة - ٣
رضي اهللا  -وأخرج أمحد والطرباين بإسناد صحيح، عن أيب بكرة ": "الفتح"قال ابن حجر يف 

إما يعذَّبان، وما يعذَّبان يف : ((بقَبرين، فقال - صلى اهللا عليه وسلم  -مر النيب : "قال - عنه 
، وألمحد والطرباين أيضا من حديث ))ان إال يف الغيبة والبولوما يعذب: -وفيه  -كبري، وبكى 

مر على قرب يعذَّب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : - رضي اهللا عنه  -شبابة  بن  يعلى
  .٦٥١))إن هذا كان يأكل حلوم الناس، مث دعا جبريدة رطبة: ((صاحبه فقال

  : الغلول من الغنيمة - ٤
  .من مال الغنيمة قبل قسمتها، والغلول من الغنيمة من أسباب عذاب القبر هو السرِقة: والغلول

صلى  -خرجنا مع رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :ويدل على ذلك
إىل خيرب، فلم نغنم ذهبا وال ورقًا، غنمنا املتاع والطعام والشراب، مث انطلقنا  -اهللا عليه وسلم 

 -عبد له، فلما نزلنا قام عبد رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ي ومع رسول اهللا إىل الواد
هنيئًا له الشهادةُ يا : حيل رحله، فرمي بِسهمٍ فكان فيه حتفُه، فقلنا - صلى اهللا عليه وسلم 

ب كال، والذي نفس حممد بيده؛ إن الشملة لتلته: ((فقال -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
  .٦٥٢))عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيرب لَم تصبها املقاسم، ففزع الناس

  :وهناك أسباب لعذاب القرب -

                                                
  .احلديث متفق عليه ٦٥٠
  ).٦٠٥٢(الد العاشر حديث " فتح الباري: "احلديث رواته ثقات؛ انظر ٦٥١
  .متفق عليه ٦٥٢
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 -جاءت يف حديث طويل رواه البخاري، من حديث سمرة بن جندب، يف قصة رؤيا النيب 
كان سبب كل مع املَلَكَين فرأى أنواعا من عذاب القبر، وذكر له املل -صلى اهللا عليه وسلم 
  :عذاب رآه ومن ذلك

  .هجر القرآن الكرمي ورفضه - ٥
  :النوم عن الصالة املكتوبة - ٦

صلى اهللا  - قال النيب  - رضي اهللا عنه  - ما جاء يف حديث مسرة بن جندب  :ويدل على ذلك
أما الرجل األول الذي أتيت عليه يثلغُ رأسه باحلجر، فإنه : ((يف قول امللكني -عليه وسلم 

وحيتمل ": "الفتح"، قال ابن حجر يف ))رجل يأخذ القرآن فريفضه، وينام عن الصالة املكتوبةال
  .٦٥٣"ترك القراءة، وترك العمل :أن يكونَ التعذيب على جمموع األمرين

  :الكَذب - ٧
صلى  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -ما جاء يف حديث سمرة بن جندب  :ويدلُّ على ذلك
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إىل قفاه، : ((يف قول امللكني -اهللا عليه وسلم 

، قال ))ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق
وإمنا استحق التعذيب؛ ملا ينشأ عن تلك الكذبة من املفاسد، وهو فيها خمتار غري : "ابن حجر

لجةمكره وال مريبيساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج : أ، قال ابن ه ملا كان الكاذب
  .٦٥٤"باطله؛ وقعت املشاركة بينهم يف العقوبة

  :الزنا - ٨
صلى اهللا  - قال النيب  - رضي اهللا عنه  - ما جاء يف حديث مسرة بن جندب  :ويدلُّ على ذلك

يف مثل بناء التنور، فهم الزناة  نالنساء الذيوأما الرجال و: ((يف قول امللكني - عليه وسلم 
فانطلقنا فأتينا على مثل : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -، ويف أول احلديث قال النيب ))والزواين

فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم  ،فاطَّلعنا فيه: التنور، فإذا فيه لَغطٌ وأصوات، قال
مناسبة العريِ هلم؛ الستحقاقهم أن يفضحوا؛ ألن : "ال ابن حجر، ق))هلب من أسفل منهم

كون : عادم أن يستتروا يف اخللوة فعوقبوا باهلَتك، واحلكمة يف إتيان العذاب من حتتهم
  .٦٥٥"جنايتهم من أعضائهم السفلى

                                                
  .الد الثاين عشر، باب تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح" فتح الباري: "انظر ٦٥٣
  .املرجع السابق" فتح الباري: "انظر ٦٥٤
 .سابقاملرجع ال: انظر ٦٥٥
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  :أكْل الربا - ٩
صلى  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -ما جاء يف حديث سمرة بن جندب  :ويدلُّ على ذلك
وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر ويلقم احلجر، : ((يف قول امللكني - اهللا عليه وسلم 
إمنا عوقب آكلُ الربا بسباحته يف النهر األمحر : قال ابن هبيرة: "، قال ابن حجر))فإنه آكل الربا

 ،هب أمحر، وأما إلقام امللك له احلجروإلقامه احلجارة؛ ألن أصل الربا جيري يف الذهب والذ
واهللا من  ،فإنه إشارةٌ إىل أنه ال يغنِي عنه شيئًا، وكذلك الربا فإنَّ صاحبه يتخيل أن ماله يزداد

  .٦٥٦"ورائه ميحقُه
".الروح"وقد ذَكَر ابن القيم أسباب عذاب القرب، واألسباب املنجية منه، فانظُر لالستزادة كتابه    

   

                                                
  .املرجع السابق" الفتح: "انظر ٦٥٦
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 :- رمحه اهللا  - ال املصنف ق
فَإِذَا هم {: يف الصور -عليه السالم  -والبعثُ بعد املوت حق، وذلك حني ينفُخ إسرافيلُ "

  .٦٥٧}من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينِسلُونَ
  الشرح

  : النفْخ يف الصور: خامسا
  .القرن: الصور لغةً

  .إسرافيل، وينتظر األمر بالنفخ فيهقرن عظيم التقَمه : وشرعا
  : النفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع -

تعاىل  -، وقوله ٦٥٨}ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينِسلُون{ :فمن الكتاب
  .يات يف هذا كثريةٌ، واآل٦٥٩}ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعا{: -

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث عبداهللا بن عمرو  :ومن السنة
مث ينفخ يف الصور، فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا، ورفع ليتا، مث ال يبقى أحد إال : ((- وسلم 
قع٦٦٠))ص.  

  .أمال: أيبكسر الالم وهي صفحة العنق، وأصغى؛ : واللِّيت
هو املوكَّل  -وهو أحد املالئكة  -وأمجع السلَف على إثبات النفخ يف الصور، وأن إسرافيل 

  .بالنفخ فيه
  : عدد النفخات -

  :اختلف أهل العلم يف عدد النفخات على قولني
نفخة يصعق فيها الناس، ونفخة يبعثون من قبورهم، نفخة الصعق  :إا نفختان: القول األول

  : بعث؛ واستدلواونفخة ال
فَلَا * ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ { :- تعاىل  - بقول اهللا  - ١

ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم * يستطيعونَ توصيةً ولَا إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ 

                                                
 ].٥١: يس[ ٦٥٧
  ].٥١: يس[ ٦٥٨
  ].٩٩: الكهف[ ٦٥٩
  .رواه مسلم ٦٦٠
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: وهي نفخة الصعق يف قوله: أنَّ يف اآلية نفختني فقط؛ األوىل :ووجه الداللة، ٦٦١}ينِسلُونَ
ونفخ في {: يف قوله: ، والثانية٦٦٢}ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ{

ي هِمبإِلَى ر اثدالْأَج نم مورِ فَإِذَا هِسلُونَالصث٦٦٣}نعوهذه نفخة الب ،.  
ما بني : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب : - رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  - ٢

أربعني شهرا؟ : أبيت، قالوا: يا أبا هريرة أربعني يوما؟ قال: ، قالوا))النفختني أربعون
  .٦٦٤أبيت: أربعني سنة؟ قال: أبيت، قالوا:قال

  .، وهذا يدل على أما نفْختان فقط))ما بني النفختني(: (وموطن الشاهد
  .نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث :إما ثالث نفخات: والقول الثاين

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السموات ومن في الْأَرضِ {: - تعاىل  -بقوله  :واستدلوا
ونفخ {: -تعاىل  -هذه نفْخة الفزع، وقوله : ، فقالوا٦٦٥}ه وكُلٌّ أَتوه داخرِينإِلَّا من شاَء اللَّ

هم  في الصورِ فَصعق من في السموات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شاَء اللَّه ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا
نفخة الصعق، ونفخة البعث، وجمموع النفخات  :نفختان ففي هذه اآلية، ٦٦٦}قيام ينظُرونَ

  .الثالث، واهللا أعلم بالراجح
  : صاحب الصور التقَم القرن مستعد للنفخ -

صلى اهللا عليه  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - حديث أيب سعيد  :ويدل على ذلك
، وحىن جبهته، وأصغى مسعه ينتظر أن وقد التقم صاحب القرن القرنَ ،كيف أََنعم: ((-وسلم 

فُخفين أن ينفُخ رؤم٦٦٧))!؟ي.  
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 

                                                
  ].٥١ -٤٩: يس[ ٦٦١
  ].٤٩: يس[ ٦٦٢
  ].٥١: يس[ ٦٦٣
  .متفق عليه ٦٦٤
  ].٨٧: النمل[ ٦٦٥
  ].٦٨: الزمر[ ٦٦٦
  ".هذا حديث حسن: "رواه أمحد، والترمذي، وقال ٦٦٧
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ونفخ {: يف الصور - عليه السالم  -والبعثُ بعد املوت حق، وذلك حني ينفُخ إسرافيلُ "
إِلَى ر اثدالْأَج نم مورِ فَإِذَا هي الصِسلُونَفني هِم٦٦٨}ب."  

 الشرح
  :البعث: سادسا
  :تعريفه

  .اإلرسال، والنشر: البعث لغةً
  .إحياء األموات يوم القيامة: وشرعا

  : البعث دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع -
لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ  زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي{: -تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب

ِسريي لَى اللَّهع كذَلو ملْتما ع٦٦٩}بِم.  
يبعث كل عبد : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -حديث جابر عند مسلم، قال النيب  :ومن السنة

  )).على ما مات عليه
  .وأمجع السلَف على إثبات البعث ليوم القيامة

  : اته يف القرآن والسنة بطُرق كثريةلعظم أمر البعث؛ جاء إثب -
قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَى {: - تعاىل  -كقوله  :فتارةً بالتصريح -

ِسريي {: ، وقوله٦٧٠}اللَّهاللَّه مثُهعبى يتوالْم٦٧١}و.  
  :ه األوىلوتارة بتذكري اإلنسان بنشأت -

يخرج من بينِ الصلْبِ * خلق من ماٍء دافقٍ * فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خلق {: -تعاىل  -كقوله 
  .٦٧٢}إِنه علَى رجعه لَقَادر* والترائبِ 

  :وتارة باالستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات -
ظُر إِلَى آثَارِ رحمة اللَّه كَيف يحيِي الْأَرض بعد موتها إِنَّ ذَلك لَمحيِي فَان{: -تعاىل  -كقوله 

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهى وتو٦٧٣}الْم.  

                                                
  ].٥١: يس[ ٦٦٨
 ].٧: التغابن[ ٦٦٩
  ].٧ :التغابن[ ٦٧٠
  ].٣٦: األنعام[ ٦٧١
  ].٨ - ٥: الطارق[ ٦٧٢
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  :وتارة باإلشارة والتأمل يف خلْق السموات واألرض -
خلَق السموات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن بِقَادرٍ أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي {: - تعاىل  -كقوله 

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ ي٦٧٤}ع.  
  :وتارة بتنزيه اهللا عن العبث -

: - تعاىل  - لكانت األوامر والنواهي واجلزاء من العبث؛ كقوله ،إذ إنه لو لَم يكن هناك بعث
  .٦٧٥}أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ{
 :وتارة بذكْر القصص والوقائع اليت تدل على البعث -

كقصة الذي مر على قرية، وهي خاويةٌ على عروشها، فأماته اهللا مائة عام مث بعثَه، وقصة قتيل 
ل، وقصة الذين أُخرِجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت، وقصة إبراهيم والطيور بين إسرائي

  .األربعة، وقصة أصحاب الكهف
  :البد من اإلميان بأنَّ البعث جمع متفَرق، ال إجياد معدوم -

ا خلَلْقٍ جديدق، وليس إجياداإلنسان الذي تفر لْقعيد اهللا خثُ اخللْق إمنا يعفب.  
بلَى قَادرِين علَى أَنْ * أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عظَامه { :-تعاىل  - قوله  :ويدل على ذلك

هاننب يوس{: -تعاىل  -، وقوله ٦٧٦}ن لَهو هلَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهو
  .٦٧٧}ى في السموات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمالْمثَلُ الْأَعلَ

  :كل إنسان يبعثُ على ما مات عليه -
: قال - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - رضي اهللا عنه  -حديث جابر  :ويدل على ذلك

  .٦٧٨))يبعث كلُّ عبد على ما مات عليه((
  .٦٧٩"ى احلالة اليت مات عليهايبعث عل :معناه: قال العلماء: "قال النووي

                                                                                                                                       
  ].٥٠: الروم [ ٦٧٣
  ].٣٣: األحقاف[ ٦٧٤
  ].١١٥: املؤمنون[ ٦٧٥
  ].٤ - ٣: القيامة[ ٦٧٦
  ].٢٧: الروم[ ٦٧٧
  .رواه مسلم ٦٧٨
  .عند املوت -تعاىل  -كتاب األشربة، باب األمر حبسن الظَّن باهللا ) ١٣(؛ النووي "شرح مسلم: "انظر ٦٧٩



204 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

، وهلذا املعىن أدلَّة "الرجل ميوت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه: "وقال ابن القَيم
  :وشواهد؛ منها

احملرم إذا مات بعث يوم القيامة ملبيا؛ حلديث ابن عباس يف الصحيحين يف الرجل الذي  - ١
: - صلى اهللا عليه وسلم  -يب يف حجة الوداع، قال النيب وقَصته ناقته وهو محرِم مع الن

اغسلوه مباء وسدر، وكفِّنوه يف ثوبني، وال تحنطُوه، وال تخمروا رأسه؛ فإنه يبعثُ يوم ((
  )).القيامة ملَبيا

عليه  الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح املسك؛ دلَّ - ٢
ال : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : املتفق عليه -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة 

إال جاء يوم القيامة وجرحه يثْعب  - واهللا أعلم مبن يكْلم يف سبيله  -يكْلَم أحد يف سبيل اهللا 
  )).دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك

وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن { :-تعاىل  - ة، يأيت يوم القيامة مبا غلَّ؛ لقوله الغالُّ من الغنيم - ٣
  .٦٨٠}يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ

يأيت به حامالً له على ظهره ورقبته، : ؛ أي}وم الْقيامةومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ ي{: "قال القرطيب
  .٦٨١"معذبا حبمله وثقله، ومرعوبا بصوته، وموخبا بإظهار خيانته على رؤوس األشهاد

آكل الربا، يبعث يوم القيامة على حال معينة استحقَّها ألكله الربا، فإنه يبعث يوم القيامة  - ٤
الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم {: - تعاىل  -صابه املس؛ لقوله كانون الذي أ

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي ي٦٨٢}الَّذ.  
ال يقومون من قُبورهم يوم القيامة، إال كما يقوم املصروع حال صرعه، : أي: "قال ابن كثري

آكلُ الربا يبعثُ يوم القيامة : وذلك أنه يقوم قياما منكرا، وقال ابن عباس وختبط الشيطان له،
قنخا يي، : ؛ رواه ابن أيب حامت، قال"جمنوندوروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبري، والس

  .٦٨٣"بن أنس، ومقاتل بن حيان حنو ذلك والربيع
تبين غدرته، ال سيما من كانت له والية عامة؛ بأن الغادر، فإنه يوم القيامة ترفَع له راية  - ٥

كان سلطانا على عامة الناس؛ ألنه إذا غدر فغدرته يتعدى ضررها إىل خلْقٍ كبريٍ؛ ويدل على 

                                                
  ].١٦١: آل عمران[ ٦٨٠
  ".تفسري القرطيب"تفسري اآلية يف : انظر ٦٨١
  ].٢٧٥: البقرة[ ٦٨٢
  ".تفسري ابن كثري"تفسري اآلية يف : انظر ٦٨٣
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إذا مجع اهللا : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -املتفق عليه  -ذلك حديث ابن عمر 
، ويف ))بن فالناهذه غدرة فالن : يامة، يرفَع لكل غادر لواء، فقيلاألولني واآلخرين يوم الق

أال وال غادر أعظم غدرا من أمري على : ((-رضي اهللا عنه  - رواية ملسلم من حديث أيب سعيد 
  )).عامة

يامة فالغالُّ وآكلُ الربا والغادر، كلُّها أعمالٌ استمر عليها أصحاا حىت ماتوا؛ فيبعثُون يوم الق
على حالٍ تناسب ما ماتوا عليه؛ ألم لو تابوا قبل املوت لتاب اهللا عليهم، وما تقدم بعض 

صلى اهللا عليه  -الشواهد اليت دلَّت عليها النصوص وتبقى عموم األعمال تدخل حتت قول النيب 
سن العمل؛ ؛ ولذا ينبغي على املسلم أن حي))يبعث كلُّ عبد على ما مات عليه: ((-وسلم 

  .فيحسن احلال اليت يبعث عليها ،لتحسن اخلامتة
وهذا من أعظم الفقه أن خياف الرجل أن ختدعه ذنوبه عند املوت، فتحول بينه : "قال ابن القَيم

  ".وبني اخلامتة احلسنة
أسباب، وهلا طُرق  -أعاذنا اهللا منها  - ولسوء اخلامتة : "وقال احلافظ عبداحلق اإلشبيلي

أبواب، وأعظمها االنكباب على الدنيا وطلبها واحلرص عليها، واإلعراض عن اآلخرة، و
، والكالم على اخلامتة احلسنة والسيئة باب تطُول معه أخبار "واإلقدام واجلُرأة على معاصي اهللا

  .واهللا املستعان - السلَف خوفًا، وعمالً، وضربا ألروع األمثال 
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -ل املصنف قا -٦٠
"القيامة قفا، فيقفون يف مومهالً براةً غُرفَاةً عح القيامة يوم اسالن رشحوي."  

  الشرح
  :احلشر: سابعا

  .اجلمع: لغة: تعريفه -
  .جمع اخلالئق يوم القيامة؛ حلسام والقضاء بينهم: وشرعا

  :واحلشر الوارد يف النصوص أربعة أنواع -
  :اثنان يف الدنيا -
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هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم {: املذكور يف سورة احلشر: أحدمها 
  .٦٨٤}لأَولِ الْحشرِ

كما جاء يف حديث حذيفة  ؛احلشر املذكور يف أشراط الساعة، ويكون يف آخر الدنيا: والثاين
: ، ويف آخر احلديث))إا لن تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات(( :بن أسيد مرفوعا

، وعند البخاري من حديث ٦٨٥))نار خترج من اليمن، تطرد الناس إىل حمشرهم: وآخر ذلك((
أما أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل : ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  - أنس 

ج من اليمن، مث تنتشر من املشرق إىل املغرب، وقيل يف اجلمع غري ، فهي ابتداًء ختر))املغرب
  .ذلك، وجاءت آثار تدل أا حتشرهم إىل أرض الشام

  :واثنان يف اآلخرة -
حشر األموات من قبورهم بعد البعث إىل موقف الغاية، وهو مراد املصنف، وسيأيت : أحدمها

  .االستدالل عليه
يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرحمنِ {: - تعاىل  -كما قال  ؛أو النارحشر الناس إىل اجلنة : والثاين
من يأيت إىل امللك يف : ؛ الوافد}وفْدا{، وقوله ٦٨٦}ونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِردا* وفْدا 

  .نسأل اهللا من فضله -أمر عظيم ينتظر منه الكرامة والنعمة والضيافة 
ألربعة األنواع هي الواردة يف النصوص يف احلشر، ومقصود املصنف هو الثالث، وذكر هذه ا

إنَّ احلشر األول ليس : "، وقال"الفتح"القرطيب هذه األنواع األربعة، ونقلها عنه ابن حجر يف 
  .٦٨٧"حشرا عاما، وإمنا هو لفئة خمصوصة، فاحلشر إمنا يراد به كل من هو موجود يف حينه

  :بت بالكتاب والسنة واإلمجاعاحلشر ثا -
لَمجموعونَ إِلَى ميقَات يومٍ * قُلْ إِنَّ الْأَولني والْآخرِين {: -تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب -

  .٦٨٨}معلُومٍ
: - صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث سهل بن سعد  :ومن السنة -
  .٦٨٩))يامة على أرض بيضاء عفراء، كقُرصة النقي ليس فيها علم ألحديحشر الناس يوم الق((

                                                
  ].٢: احلشر[ ٦٨٤
  .رواه مسلم ٦٨٥
  ].٨٦ - ٨٥: مرمي[ ٦٨٦
  .الد احلادي عشر، كتاب الرقاق، باب احلشر" الفتح: "انظر ٦٨٧
  ].٥٠ - ٤٩: الواقعة[ ٦٨٨
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  .وأَجمع املسلمون على ثبوت احلشر يوم القيامة
  :دلَّ على ذلك الكتاب والسنةحىت البهائم حتشر يوم القيامة،  -

ا من وم{ :-تعاىل  -، وقوله ٦٩٠}وإِذَا الْوحوش حشرت{: -تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب
يش نابِ متي الْكا فطْنا فَرم ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج ريطرٍ يال طَائضِ وي الْأَرف ةابإِلَى د ٍء ثُم

  .٦٩١}ربهِم يحشرونَ
 - م صلَّى اهللا عليه وسل -أنَّ الرسول اهللا : -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :ومن السنة

  .٦٩٢))لَتؤدنَّ احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء: ((قال
هذا تصريح حبشر البهائم يوم القيامة وإعادا يوم القيامة، كما يعاد أهلُ التكليف : "قال النووي

وة، وعلى هذا تظاهرت دالئل من اآلدميني، وكما يعاد األطفال واانني ومن لَم تبلغه دع
وليس من شرط احلشر واإلعادة يف القيامة اازاة والعقاب : القرآن والسنة، قال العلماء

والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ ال تكليف 
  .٦٩٣"عليها بل هو قصاص مقابلة

 -حىت بني البهائم، وأنه كما قال اهللا  ،لتام يف ذلك اليوموأيضا هو قصاص يبين مدى العدل ا
  .٦٩٤}لَا ظُلْم الْيوم{: -تعاىل 

  :حيشر الناس عراة حفاة غرالً -
الناس يوم القيامة : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : حلديث عائشة قالت رشحي

يا : ((والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال يا رسول اهللا، الرجال: ، قالت))حفاة عراة غرالً
  )).عائشة، األمر أشد من أنْ ينظُر بعضهم إىل بعض

إنكم تحشرون : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
بِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده يوم نطْوِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكُت{: حفاة عراة غرالً، مث قرأ

نيلا فَاعا كُنا إِننلَيا عدعى إبراهيم، ٦٩٥}وكْس٦٩٦))وأول من ي.  
                                                                                                                                       

  .هو الدقيق: ء املائلة إىل محرة، والنقيهي بيضا: متفق عليه، وعفراء ٦٨٩
  ].٥: التكوير[ ٦٩٠
  ].٣٨: األنعام[ ٦٩١
  .هي اليت ال قرن هلا: رواه مسلم، واجللحاء ٦٩٢
  .، كتاب الرب والصلة، باب حترمي الظلم)١٦(، الد "شرح النووي ملسلم: "انظر ٦٩٣
  ].١٧: غافر[ ٦٩٤
  ].١٠٤: األنبياء[ ٦٩٥
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  .عليه السالم - أن الناس يحشرون عراة، وأنَّ أول من يكسى إبراهيم : ودلَّ حديث ابن عباس
: حلكمة يف كون إبراهيم أول من يكسىا: قيل: "واختلف يف احلكمة من ذلك؛ قال ابن حجر

إنه لَم يكن يف : ألنه أول من اسنت التستر بالسراويل، وقيل: نه جرد حني أُلقي يف النار، وقيلأ
األرض أخوف هللا منه، فجعلَت له الكسوة؛ أمانا له ليطمئن قلبه، وهذا اختيار احلليسي، 

  .٦٩٧"واألول اختيار القرطيب
 ؛ذا حشر الناس كان يف ذلك اجلمع هم وغَم وكَرب ودنو للشمس من الناس مقدار ميلوإ -

تدىن الشمس : ((من حديث سليم بن عامر، عن املقداد مرفوعا، "صحيح مسلم"كما ثبت يف 
ما فواهللا ما أدري : ، قال سليم بن عامر))يوم القيامة من اخللق، حىت تكون منهم مقدار ميل

  ؟أمسافة األرض، أم امليل الذي تكحل به العني: يعين بامليل
   وماذا يفعل الناس يف ذلك املوقف؟

  .سيأيت بيان ذلك يف حديث الشفاعة قريبا
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
 ا حممدنفيهم نبي فَعشى يصلى اهللا عليه وسلم -حت.  

  الشرح
  :الشفاعة: ثامنا

والشفاعة ذَكَرها املصنف يف هذا الفصل مرتني، فذكر أوالً الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النيب 
يف أهل املوقف، وذَكَرها مرة أخرى، وذكر بعدها شفاعة األنبياء  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  .واملؤمنني واملالئكة، وسنذكر هذه الشفاعات مجيعا يف هذا املوضع
  :شفاعةمعىن ال -

  .من الشفع ضد الوتر، وهو ضم الشيء إىل مثيله: الشفاعة لغة
  .التوسط للغري بِجلْب منفعة، أو دفْع مضرة: واصطالحا

  :الشفاعة نوعان -

                                                                                                                                       
غري : ليس عليهم أثواب كما ولدتهم أمهاتهم، غُرالً؛ أي: نتعلني، عراة؛ أيغري م: متفق عليه، وحفاة؛ أي ٦٩٦

  .خمتونني
  .، كتاب الرقاق، باب احلشر)١١(، املُجلَّد "الفتح: "انظر ٦٩٧
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وهي الشفاعة املقبولة، ويدخل حتتها أنواع سيأيت بيانها، ): شفاعة مثبتة(شفاعة شرعية  - ١
  :يها من توفُّر شرطَينوهذه الشفاعة ال بد ف

  .اإلذن للشافع أن يشفع: األول
  .الرضا عن املشفوع له: والثاين

وكَم من ملَك في السموات ال تغنِي شفَاعتهم شيئًا إِلَّا من {: -تعاىل  -قوله : ويدل عليهما
من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا { :-تعاىل  - ه ، وقول٦٩٨}بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاُء ويرضى

٦٩٩}بِإِذْنِه.  
وهي الشفاعة للكافرين، فهؤالء ال تنفعهم شفاعة، كما ): شفاعة منفية(شفاعة شركية  - ٢

  ".وال تنفع الكافر شفاعة الشافعني: "قال املصنف
  .٧٠٠}ةُ الشافعنيفَما تنفَعهم شفَاع{: -تعاىل  - قوله  :ويدل على ذلك

  : أنواع الشفاعة الشرعية -
وهي أول شفاعة ذَكَرها املصنف بعدما ذكر البعث، واحلشر، ووقوف : الشفاعة العظمى - ١

وهي شفاعة  - صلى اهللا عليه وسلم  -الناس يف موقف القيامة، حىت يشفع فيهم نبينا حممد 
  .صلى اهللا عليه وسلم -خاصة بالنيب 

املتفق عليه، وهو حديث طويل، قال أبو  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :عليهاويدل 
 -وكانت تعجِبه  - أُُتي رسولُ اهللا يوما بلحم، فَرفع إليه الذراع : "-رضي اهللا عنه  -هريرة 

ع اهللا يوم أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بِم ذاك؟ جيم: ((فَنهس منها نهسةً، فقال
 اعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمسهم الدعمسالقيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد، في

أال : فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون، وما ال يحتملُون، فيقول بعض الناس لبعض
ع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض ترونَ ما أنتم فيه؟ أال ترونَ ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشف

احلديث، وفيه يأتون آدم، مث نوحا، مث إبراهيم، مث موسى، مث ...)) ائتوا آدم: الناس لبعض
إنَّ ريب قد غضب اليوم غضبا لَم يغضب قبله مثله، ولَم : عيسى، وكل واحد منهم يقول
: فيقول- ليه السالم ع -اذهبوا إىل غريي، وآخرهم عيسى  ،يغضب بعده مثله، نفسي نفسي

يا حممد، أنت : فيأتوين فيقولون -صلى اهللا عليه وسلم  -اذهبوا إىل حممد  ،اذهبوا إىل غريي"
                                                

  ].٢٦: النجم[ ٦٩٨
  ].٢٥٥: البقرة[ ٦٩٩
  ].٤٨: املدثر[ ٧٠٠
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رسول اهللا وخامت األنبياء، وغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال 
العرش فأَقَع ساجدا لربي، مث يفتح فأنطَلق فآتي حتت  !أال ترى ما قد بلغنا؟ !ترى ما حنن فيه؟

يا حممد، : اهللا علي، ويلهمين من محامده وحسنِ الثناء عليه شيئًا لَم يفتحه ألحد قبلي، مث يقَال
احلديث، )) أميت أميت ،يا رب: ((ارفع رأسك، سلْ تعطَه، اشفع تشفَّع، فأرفع رأسي، فأقول

  .وهذه تسمى الشفاعة العظمى ،متهأل –صلى اهللا عليه وسلم  -فيشفع 
  :بدخول أهل اجلنة اجلنةَ -صلى اهللا عليه وسلم  - شفاعته  - ٢

أنا أول : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب : قال -رضي اهللا عنه  - دلَّ عليها حديث أنس 
من أنت؟ : اخلازن فأستفتح، فيقول: ((، ويف رواية))الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء تبعا

  .٧٠١))بك أُمرت ال أفتح ألحد قبلك: حممد، فيقول: فأقول
  :يف عمه أيب طالب بأن يخفِّف عنه العذاب -صلى اهللا عليه وسلم  -شفاعته  - ٣

 فف عنه منخا فال خيرج من النار، ولكن بشفاعة النيب يوذلك ألنَّ أبا طالب مات كافر
  .العذاب

أن رسولَ اهللا ذُكر عنده عمه أبو : -رضي اهللا عنه  - حديث أيب سعيد  :ويدلُّ على ذلك
، ))لعلَّه تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاحٍ من نار يغلي منه دماغُه: ((طالب فقال

  .٧٠٢))لكان يف الدرك األسفل من النار ،ولوال أنا: ((ويف رواية
  .صلَّى اهللا عليه وسلم -صة بنبِينا وهذا األنواع الثالثة السابقة خا

  : الشفاعة يف خروج املوحدين من النار - ٤
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : -رضي اهللا عنه  -دلَّ عليها حديث أنس بن مالك 

: الال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من ق: خيرج من النار من قال((
ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن : ال إله إال اهللا ويف قلبه وزنُ برة من خري، وخيرج من النار من قال

  .٧٠٣))ذرة من خري

                                                
  .رواه مسلم ٧٠١
  .متفق عليه ٧٠٢
  .متفق عليه ٧٠٣
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لكلِّ نيب دعوةٌ مستجابةٌ، فتعجل : ((قال رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه  - وحديث أيب هريرة 
من  -إن شاء اهللا  -ألميت يوم القيامة، فهي نائلةٌ  كلُّ نيب دعوته، وإني اختبأت دعويت؛ شفاعةً

  .٧٠٤))مات من أميت ال يشرك باهللا شيئًا
شفاعيت : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اهللا : -رضي اهللا عنه  -وحديث أنس 

  .، واألحاديث يف هذا الباب كثرية٧٠٥))ألهل الكبائر من أميت
أنَّ صاحب : النوع من الشفاعة؛ ألنه كما تقدم من مذهبهم واخلوارج واملعتزلة ينكرون هذا

الكبرية خيرج من اإلميان؛ فالسارق، والزاين، وغريمها من أهل الكبائر عندهم خرجوا من 
اإلميان، فال تنفعهم الشفاعة، وقوهلم قول باطلٌ مردود باألدلة الكثرية اليت ختالف معتقَدهم، 

  .رهومن هذه األدلة ما تقدم ذك
  : الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها - ٥

رضي اهللا  -وهذه من أنواع الشفاعة اليت يذكرها أهلُ العلم، وقد يستدلُّ هلا حبديث ابن عباس 
ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -عنهما 

  .٧٠٦))الَّ شفَّعهم اهللا فيهأربعون رجالً ال يشركون باهللا شيئًا، إ
  : الشفاعة يف رفْعِ درجات أقوام من أهل اجلنة - ٦

كما يف حديث أم سلمة  ؛وهذه قد تكون بفَضل ما جعله اهللا من دعاء املؤمنني بعضهم لبعض
: - صلى اهللا عليه وسلم  -أليب سلمة، حني توفِّي؛ فقال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ودعاء النيب 

اغفر أليب سلَمة، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله  اللهم((
  .٧٠٧))يا رب العالَمني، وأفْسح له يف قبرِه ونور له فيه
بل لسائر األنبياء  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذه األنواع الثالثة ليست خاصةً بالنيب 

  .والصديقني واملؤمنني
٧ -  يف قومٍ من أمته يدخلون اجلنة بغري حساب وال  -صلى اهللا عليه وسلم  - شفاعة النيب

  : عذاب

                                                
  .رواه مسلم ٧٠٤
  .د، وأبو داود، والترمذيرواه أمح ٧٠٥
  .رواه مسلم ٧٠٦
  .رواه مسلم ٧٠٧
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لعكاشة بن حمصن أن جيعله من السبعني ألفًا الذين  - صلى اهللا عليه وسلم  - كشفاعة النيب 
يف  - رضي اهللا عنهما  -يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب، كما جاء يف حديث ابن عباس 

  .يحنيالصح
ومن أهل العلم من يزيد نوعا ثامنا، وهي الشفاعة فيمن استوت حسنام وسيئام، وهم  -

  .أهل األعراف
أن هناك من الشفاعة من يشفع فيها األنبياء واملؤمنون : وكما ذكر املصنف وتقدم بيانه

لشهيد مثالً يشفَّع يف والشهداء والصاحلون واملالئكة، على قدر مراتبهم ومقامام عند رم، فا
  .سبعني من أهل بيته؛ كما ورد عند أيب داود وابن حبان

  :من األعمال اليت ينال ا املسلم الشفاعة ما يلي -
 :خالصة من القلب" ال إله إال اهللا: "قول - ١

يا رسول اهللا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم : قلت: قال -رضي اهللا عنه  -حلديث أبِي هريرة 
لقد ظننت يا أبا هريرة أال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك؛ ملا رأيت من : ((قيامة؟ قالال

ال إله إال اهللا خالصا من : "حرصك على احلديث، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال
  .٧٠٨))قلبه
  : قول الذكر الوارد بعد األذان - ٢

- صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وهو ما جاء يف حديث جابر 
اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا : من قال حني يسمع النداء: ((

  .٧٠٩))حلَّت له شفاعيت يوم القيامة - الوسيلة والفضيلة، وابعثْه مقاما حممودا الذي وعدته
  : الصرب على شدة املدينة وألوائها - ٣

ال يصرب على ْألواء املدينة : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا : حلديث أيب هريرة
؛ )لَأْوائها(، واملقصود بـ٧١٠))وشدا أحد من أميت إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا

  .شدا، وضيق العيش فيها: أي
  :املوت يف املدينة - ٤

                                                
  .رواه البخاري ٧٠٨
  .رواه البخاري ٧٠٩
  .رواه مسلم ٧١٠
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من : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اهللا : -ه رضي اهللا عن -حلديث ابن عمر 
  .٧١١))استطاع أن ميوت باملدينة فلْيمت ا؛ فإني أشفع ملن ميوت ا

  :فائدة
ومن ذلك من يكْثر اللَّعن؛ : هناك من األعمال ما متنع العبد أن يكون شفيعا ألحد يوم القيامة

صلى اهللا  -أن النيب : - رضي اهللا عنه  -ديث أيب الدرداء ، من ح"صحيح مسلم"فقد جاء يف 
وأما : "، قال النووي))ال يكون اللَّعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة: ((قال -عليه وسلم 

ال يشفعون : ؛ فمعناه))إم ال يكونون شفعاء وال شهداء: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قوله 
فيه ثالثة  ):)وال شهداء((يف إخوام الذين استوجبوا النار، يوم القيامة حني يشفع املؤمنون 

ال يكونون شهداء يوم القيامة على األمم بتبليغ رسلهم إليهم  :أصحها وأشهرها: أقوال
ال : ال تقبل شهادم لفسقهم، والثالث: ال يكونون شهداء يف الدنيا؛ أي: الرساالت، والثاين

  .٧١٢"سبيل اهللا القتل يف: يرزقون الشهادة؛ وهي
  

                                                
  .رواه أمحد، والترمذي، وابن ماجه، وصححه األلباين ٧١١
  .، كتاب الرب والصلة، باب النهي عن لَعن الدواب وغريها)١٦(؛ للنووي، الد "شرح مسلم: "انظر ٧١٢
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 :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
  .تبارك وتعاىل -ويحاسبهم اُهللا 

  الشرح
  : احلساب: تاسعا

  .هو العدد: تعريفه لغة -
  .إطْالع اهللا عباده على أعماهلم: وشرعا

  :احلساب ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع -
  .٧١٣}ثُم إِنَّ علَينا حسابهم* ابهم إِنَّ إِلَينا إِي{: -تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب
ليس أحد : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -حديث عائشة املتفق عليه، قال النيب  :ومن السنة

؟ ٧١٤}فَسوف يحاسب حسابا يِسريا{: أَوليس يقول اهللا: ، قلت))يحاسب يوم القيامة إال هلَك
  )).ن نوقش احلساب يهلكإمنا ذلك العرض، ولكن م: ((فقال

جل  -أنَّ العبد إذا حوسب حسابا دقيقًا على إعماله اليت ال بد هلا من قبولٍ من اهللا : واملقصود
  .ونسأل اهللا من واسع فضله -جل وعال  -هلك؛ ألن أعماله ال تنجِيه إال برمحة اهللا  -وعال 

  .تثىن من ذلك السبعون ألفًا كما سيأيتويس: وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة
  : صفة احلساب -

عز  - املؤمن يخلو بربه ويقَرره بذنوبه، فكُلُّ شيء قَدمه يف الدنيا سيعرِض عليه، مث يسترها اهللا 
ويغفرها له، خبالف املنافق والكافر، فإنَّ حسابه حساب توبيخ على رؤوس اخلالئق،  -وجل 

  .فال يستر
يدنى املؤمن يوم : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -بن عمر عن ا

: هل تعرف؟ فيقول: حىت يضع عليه كَنفَه، فيقرره بذنوبه، فيقول -عز وجل  - القيامة من ربه 
ى صحيفة فإني قد سترتها عليك يف الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، فيعطَ: أي رب أعرف، قال

هؤالء الذين كذبوا على : حسناته، وأما الكفَّار واملنافقون فينادى م على رؤوس اخلالئق
  .٧١٥))اهللا

                                                
 ].٢٦ - ٢٥: ةالغاشي[ ٧١٣
  ].٨: االنشقاق[ ٧١٤
  .متفق عليه ٧١٥
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يضع ستره،  -سبحانه وتعاىل  -ومع ذلك، فإنه : "قال الشيخ ابن عثيمني عن حساب املؤمن
لى املؤمن؛ فإنَّ ع - عز وجلَّ  -حبيث ال يراه أحد، وال يسمعه أحد، وهذا من فضل اهللا 

اإلنسان إذا قررك جبناياتك أمام الناس وإنْ سمح عنك، ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان 
  .٧١٦"ذلك لوحدك، فإن ذلك ستر منه عليك

  :احلساب يشمل اجلن -
ولَقَد ذَرأْنا {: - تعاىل  -ألم مكَلَّفُون، يدخل كافرهم النار بالنص واإلمجاع؛ كما قال 

سِلالْإِنو الْجِن نا مريكَث منه{: وقوله، ٧١٧}ج نم كُملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُوا فخقَالَ اد
ويدخل مؤمنهم اجلنة وهو قول مجهور العلماء؛ ، ]٣٨: األعراف[} الْجِن والْإِنسِ في النار

: -تعاىل  -ولعموم قوله ، ]٥٦: الرمحن[} لَهم ولَا جانٌّلَم يطْمثْهن إِنس قَب{ :- تعاىل  - لقوله 
}انتنج هبر قَامم افخ نمل٤٦: الرمحن[} و.[ 
 وهل تحاسب البهائم؟  -

أنه يكون بني البهائم قصاص فيقَاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء، ) احلشر(تقدم يف مباحث 
قصاص تكليف وإمنا هو قصاص مقابلة، وأما حساب التكليف فال  وتقدم أن هذا القصاص ليس

تحاسب؛ ألنه ال تكليف عليها، وتقدم أن هذا اختيار النووي، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني 
  )]٥١٢(املراجع السابق ص : انظر. [تعاىل -رمحه اهللا  -
  : أول ما حياسب عليه العبد -

  .فهي الصالة -جل وعال  - احلقوق اليت عليه هللا  أما أول ما حياسب عليه العبد من
صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  :ويدل على ذلك

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن : ((-
  .٧١٨))فسدت فسد سائر عمله
  .ن احلُقُوق اليت بني الناس هي الدماءوأما أول ما يقضى فيه م

: - صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث ابن مسعود : ويدل على ذلك
  .٧١٩))أول ما يقْضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء((

                                                
  ).٥١٣(ص " شرح العقيدة الواسطية: "انظر ٧١٦
  ]١٧٩: األعراف[ ٧١٧
  .رواه الترمذي ٧١٨
  .متفق عليه ٧١٩
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به  وذلك ألنَّ الصالة عمود الدين، وهي أفضل العبادات البدنية، والدماء هي أعظم ما يعتدى
  .يف حقوق اآلدميني

  ):احلساب(وهناك أقوام ال تمر م هذه املرحلة مرحلة  -
صلى اهللا عليه  - وعددهم سبعون ألفًا، جاء ذكر هذا العدد يف حديث ابن عباس؛ قال النيب 

عرِضت علي األمم، مث عرِضت علي أميت، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري : ((-وسلم 
هم الذين ال يسترقون، وال يكتوون، وال : ((، ويف آخر احلديث قال))وال عذابحساب 

  .٧٢٠))يتطَيرون، وعلى رم يتوكَّلون
، وهي روايةٌ شاذة فال تصح؛ لعدة ))هم الذين ال يرقون: ((وجاء يف رواية عند مسلم زيادة

كان يرقي أصحابه، وألن يف  فقد - صلى اهللا عليه وسلم  -أا مخالفة هلدي النيب : وجوه منها
 -وألن النيب ! الرقية إحسانا للغري؛ فإن الراقي محسن على غريه، فكيف يمنع هذا الفضل؟

، وعمل الراقي ال منافاة ))وعلى رم يتوكَّلون: ((قال يف آخر احلديث -صلى اهللا عليه وسلم 
  .بينه وبني التوكُّل، خبالف املسترقي واملكتوي واملتطري

ال يتعالَجون بالكَي، وال يتطريون، : ال يطلبون الرقية، وال يكتوون؛ أي: ال يسترقون؛ أي
  .التشاؤم: والتطير هو

  .وسمي بذلك؛ ألنَّ أهل اجلاهلية كانوا يتشاَءمون بالطري
  :ن، والتوكُّل ال بد له من أمري))وعلى ربهم يتوكلون: ((واجلامع هلذه األوصاف الثالثة قوله

  .واعتماد القلب عليه مع صحة اإلميان واملعتقد -جل وعال  -تفويض األمر هللا  - ١
فعل األسباب اليت أمر اهللا ا؛ سواء كانت دينية؛ كأداء الفرائض، والبعد عن النواهي، أو  - ٢

، كانت دنيوية؛ كاحلرث، والزراعة، والتجارة، وحنوها؛ ألنَّ النصوص كثرية يف األمر بالتوكُّل
  .وال بد من فعل السبب
فهذا فَهم خطأ،  -جل وعال  -لن أفعل السبب؛ ألنين متوكِّلٌ على اهللا : وأما أن يقولَ اإلنسان

  ).توكُّالً(، ال )تواكُالً: (فهذا يسمى
  :ومما يدل على فعل السبب

 ،٧٢١}إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلنيفَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه { :- عز وجل  -قول اهللا  -
  .فالعزمية سبب ال بد منه مع التوكُّل

                                                
  .متفق عليه ٧٢٠
  ].١٥٩: آل عمران[ ٧٢١
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تدل على فعله للسبب مع توكُّله، وهو إمام  - صلى اهللا عليه وسلم  -وأيضا أفعال النيب  -
: اء يدعواملتوكِّلني، فقد كان يعد العدة قبل خوضه للمعارك، ويهيئ أسباا ويرفع يديه للسم

، ٧٢٢))اللهم مرتل الكتاب، ومجرِي السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم((
صلى اهللا  -التوكل عليه وفعل السبب؛ فقال  -جل وعال  -وأرشد يف طلَب الرزق من اهللا 

لَأَنْ يأخذ أحدكم حبله، مث يغدو فيحتطب، فيبع فيأكل ويتصدق، خري له من : ((- عليه وسلم 
، والنصوص الدالة على ذلك كثرية، وأيضا داللة العقل عليها، فليس من ٧٢٣))يسأل الناسأن 

أريد بتوكُّلي على : التوكُّل أن يترك اإلنسان األسباب يف جلب الولد مثالً؛ كالنكاح، ويقول
أن يرزقين ولدا، وكذا يف الرزق، وغريها من األمور، فال بد من الشرطَين  -جل وعال  -اهللا 
  .مع فعل األسباب -جل وعال  -قيقة؛ االعتماد على اهللا ح

التوكُّل املأمور به هو ما اجتمع فيه مقتضى ": "التحفة العراقية"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
التوحيد، والعقل، والشرع، فااللتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد، وحمو األسبابِ أن تكون 

  ".لعقْل، واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح يف الشرعأسبابا نقْص يف ا
سبب يف دخول اجلنة،  -جل وعال  - فعدم طلب الرقية واالكتواء والتطير مع التوكُّل على اهللا 

  .بغري حساب وال عذاب
  :واإلنسان مع الرقية على ثالث مراتب

  .فضلفيفوته ال ،)يسترقون(فهذا يدخل مع الذين  :أن يطلب الرقية - ١
فهذا ال يفوته الفضل؛ ألنه لَم يطلبها، وإمنا عرضت  :أال مينع الرقية إذ عرِضت عليه - ٢

  .عليه
 -صلى اهللا عليه وسلم  - فهذا خالف السنة؛ ألن النيب  :أن مينع الرقية إذا عرِضت عليه - ٣

ة حني تعرض لَم مينع عائشة حني رقته، وكذا الصحابة كان يرقي بعضهم بعضا، فليس يف الرقي
 من " صحيح مسلم"كما يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيقبلها خمالفةٌ؛ فقد رقى جربيلُ النيب

: رقاه جربيل، قال -صلى اهللا عليه وسلم  - كان إذا اشتكى رسول اهللا : "حديث عائشة قالت
  ".باسم اهللا يربيك، ومن كلِّ داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كلِّ ذي عني

  :التام -جل وعال  -ال بد من اإلميان بعدل اهللا  -

                                                
  .رواه مسلم من حديث عبداهللا بن أيب أوىف ٧٢٢
  .رواه البخاري من حديث أيب هريرة ٧٢٣
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وال يظلم عبده مثقال ذرة؛  - جل وعال  - فذلك اليوم يحاسب اهللا عباده، وهو سريع احلساب 
الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت ال ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع {: -تعاىل  -قال 

  .٧٢٥}إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة{: -تعاىل  - ل قا، ٧٢٤}الْحسابِ
والنصوص يف ، ٧٢٧}وال يظْلَمونَ نقريا{: ، وقال٧٢٦}وال يظْلَمونَ فَتيالً{: -تعاىل  - وقال 

  .٧٢٨إثبات هذا كثريةٌ مستفيضة
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
  ".وتنصب املوازين

فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم {: مليزانُ له كفَّتان ولسانٌ، توزنُ به األعمالوا -٦١
  .٧٢٩}ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ* الْمفْلحونَ 

  الشرح
  : امليزان: عاشرا

  .قَدر به األشياء خفَّةً وثقالًما ت: تعريفه لغة -
  .يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد -عز وجلَّ  - هو ميزانٌ حقيقي له كفتان، يضعه اهللا : وشرعا

  : امليزان ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع -
تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَال {: - تعاىل  -قوله : فمن الكتاب

بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ ح٧٣٠}كَانَ م.  
صلى اهللا عليه وسلم  -املتفق عليه؛ قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :ومن السنة

سبحان اهللا : تان يف امليزانكلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيل: ((-
  .وأمجع السلف على ثبوت ذلك، ))وحبمده، سبحان اهللا العظيم

                                                
  ].١٧: غافر[ ٧٢٤
  ].٤٠: ساءالن[ ٧٢٥
  ].٤٩: النساء[ ٧٢٦
  ].١٢٤: النساء[ ٧٢٧
  .هي النقرة الصغرية اليت تكون يف ظهر النوة: هو اخليط الذي يكون يف شق النواة، والنقري: والفتيل ٧٢٨
  ].١٠٣ - ١٠٢: املؤمنون[ ٧٢٩
  ].٤٧: األنبياء[ ٧٣٠
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  : امليزان حسي له كفتان حسيتان -
صلى اهللا  -قال رسول اهللا : ويدل على ذلك حديث البطاقة، حديث عبداهللا بن عمرو، قال

خلالئق يوم القيامة، فينشر عليه إن اهللا سيخلِّص رجالً من أميت على رؤوس ا: ((- عليه وسلم 
أتنكر من هذا شيئًا؟ أَظَلَمك كتبيت : تسعة وتسعني سجال، كل سجل مد البصر، مث يقول

ال يا رب، : أَلَك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: ال يا رب، فيقول: احلافظون؟ قال
أشهد أن : عليك، فتخرج له البطاقة فيها بلى، إن لك عندنا حسنةً واحدةً، ال ظُلْم اليوم: فيقول

يا رب ما هذه البطاقة مع : أحضروه، فيقول: ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، فيقول
  هذه السجالت؟

فطاشت : فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة يف كفة، قال: إنك ال تظلم، قال: فيقال
، وموطن الشاهد من احلديث ٧٣١))اهللا شيء السجالت، وثَقُلَت البطاقة، فال يثقل مع اسم

  )).فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة يف كفة: ((قوله
  ما الذي يوزن؟ -

  :اختلف أهل العلم يف ما الذي يوزن على أقوال
السابق  -رضي اهللا عنه  - ؛ واستدلوا حبديث أيب هريرة أن الذي يوزن العمل: القول األول

كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، : ((-م صلى اهللا عليه وسل - قال النيب 
  )).سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: ثقيلتان يف امليزان

ما من شيء : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -وحديث أيب الدرداء 
  .٧٣٢))أثقل يف امليزان من حسن اخللق

أن النيب : - رضي اهللا عنه  -حبديث أيب هريرة : ؛ واستدلواالعاملأن الذي يوزن : القول الثاين
إنه ليأيت على الرجل السمني يوم القيامة ال يزِن عند اهللا : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -

  .٧٣٣))جناح بعوضة

                                                
ووافقَه الذهيب وحسنه، رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، واحلاكم،  ٧٣١

  ".واألحاديث يف ذلك متضافرةٌ، إن لَم تكُن متواترة: "، وقال)١٣٥" (الصحيحة"والترمذي، وصححه األلباين يف 
  ".هذا حديث حسن صحيح: "رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي، وقال ٧٣٢
  .متفق عليه ٧٣٣



220 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 -فجعلت الريح تلقيه؛ فضحك القوم منه، فقال  ،أنه كان دقيق الساقني: وحديث ابن مسعود
والذي : ((، قالهمن دقَّة ساقي ،يا نيب اهللا: ، قالوا))مم تضحكون؟: ((-يه وسلم صلى اهللا عل

دا أثقل يف امليزان من أُحم٧٣٤))نفسي بيده، لَه.  
  :أن الذي يوزن الصحف: والقول الثالث

  .حبديث البطاقة، وتقدم ذكره قريبا: واستدلوا
العامل والصحف؛ لداللة األدلة عليها العمل و :أن كل ذلك يوزن: -واهللا أعلم  -واألظهر 

  .مجيعا
وقد يمكن اجلمع بني هذه اآلثار بأن يكون ذلك كله صحيحا؛ : "٧٣٥قال ابن كثري يف تفسريه

  .واهللا أعلم -فتارة توزن األعمال، وتارة توزن حماهلا، وتارة يوزن فاعلُها 
  وهل هو ميزان واحد، أو موازين كثرية؟ -

متعدد : هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ فقال بعضهم :واختلف العلماء: "نيقال شيخنا ابن عثَيم
حبسب األمم، أو األفراد، أو األعمال؛ ألنه لَم يرد يف القرآن إال جمموعا، وأما إفراده يف احلديث 

  .فباعتبار اجلنس
بار هو ميزان واحد؛ ألنه ورد يف احلديث مفردا، وأما مجعه يف القرآن فباعت: وقال بعضهم

  ".املوزون، وكال األمرين حمتمل، واهللا أعلم
* * * * * * * *  

  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 
فَأَما من أُوتي كتابه {: وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف اَألعمال إىل اَأليمان والشمائل"

 ينِهما * بِيِسريا يابسح باسحي فوفَس *يا ووررسم هلإِلَى أَه بنقَل * هابتك يأُوت نا مأَمو
 رِهاَء ظَهرا * وورو ثُبعدي فوا* فَسريعلَى سصي٧٣٦}و.  

  الشرح
  : نشر الدواوين: احلادي عشر

  : تعريف نشر الدواوين -
  .ة وتوزيعهاإظهار صحائف األعمال يوم القيام: بثُّ الشيء، وشرعا: النشر لغة

                                                
  .رواه أمحد ٧٣٤
 ).٣/٢٠٢" (تفسري ابن كثري" ٧٣٥
  ].١٢ - ٧: االنشقاق[ ٧٣٦
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  .مجع ديوان، وهو الكتاب الذي يحصى فيه اجلند وحنوهم: والدواوين لغة
  .هي الصحائف اليت أحصيت فيها األعمال اليت كتبها املالئكة على العامل: وشرعا

إظهار صحف األعمال يوم القيامة اليت كتبتها املالئكةُ، مبا فيها من أعمال : فنشر الدواوين
  .العباد

  : نشر الدواوين ثابت بالنص واإلمجاعو -
وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة {: -تعاىل  - قوله  :فمن النصوص

  .٧٣٧}كتابا يلْقَاه منشورا
  .وأمجع السلف على إثبات نشر الدواوين يف ذلك اليوم

: -تعاىل  - مما يف هذا الكتاب؛ ألنه ال يغادر شيئًا إال وهو مكتوب؛ قال ارمون مشفقون  -
}ابِ ال يتذَا الْكالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو يها فمم نيقفشم نيرِمجى الْمرفَت ابتالْك عضوو رادغ

دجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِريةً وريغاصدأَح كبر مظْلال يا وراضلُوا حما ع٧٣٨}وا م.  
  :صفة أخد الكتاب -

حاله فقال  -جل وعال  -فأما السعيد فسوف يأخذ كتابه بيمينه؛ فيفرح ويستبشر، وبين اهللا 
إِني ظَننت أَني مالقٍ * يه فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرؤوا كتابِ{: -تعاىل  -

 هابِيسح * ةياضر ةيشي عف وفَه * ةيالع ةني جةٌ * فانِيا دا * قُطُوفُهنِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و
ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتن اهللا وأما الشقي فإنه يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهر ،٧٣٩}أَسه، وبي

فَسوف يدعو ثُبورا * وأَما من أُوتي كتابه وراَء ظَهرِه {: - تعاىل  -حاله فقال  -عز وجل  -
  . ٧٤٠}ويصلَى سعريا* 
وأَما من {: ، وقوله٧٤١}وأَما من أُوتي كتابه بِشماله{: - تعاىل  -كيف جنمع بني قوله  -
أُوترِهاَء ظَهرو هابتك ؟ ٧٤٢}ي  

                                                
  ].١٣: اإلسراء[ ٧٣٧
  ].٤٩: الكهف[ ٧٣٨
  ]٢٤ - ١٩: احلاقة[ ٧٣٩
  ].١٢ -١٠: االنشقاق[ ٧٤٠
  ].٢٥: احلاقة[ ٧٤١
  ].١٠: االنشقاق[ ٧٤٢
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يأخذه بشماله لكن ختلع الشمال إىل اخللف : اجلمع بينهما أنْ يقال: "قال شيخنا ابن عثيمني
من وراء ظهره، واجلزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل جعل كتاب اهللا وراء ظهره، 

  .٧٤٣"أُعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره؛ جزاًء وفاقًا
  

                                                
  ).٤٢/ ٢" (جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني: "انظر ٧٤٣
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 : - رمحه اهللا  - قال املصنف  -
" نا حممدنِ،  - صلى اهللا عليه وسلم  -ولنبياللَّب نا مبياض دأش هة، ماؤياميف الق ضحو

  ".وأحلَى من العسل، وأَبارِيقُه عدد نجوم السماء، من شرِب منه شربةً لَم يظْمأْ بعدها أبدا
  الشرح

  : احلوض: ثاين عشرال
  .اجلمع، ويطلق على جمتمع املاء: تعريفه لغة -

وهو جممع ماء عظيم يرِده املؤمنون يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - هو حوض النيب : وشرعا
  .عرصات القيامة

والعمجع عرصة، وهو املكان الواسع الذي ال بناء فيه وال شجر: صاتر.  
  :احلوض ثابت بنص السنة واإلمجاع -

صلى اهللا عليه  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث سهل بن سعد  :فمن األدلَّة على ثبوته
من ورد شرِب، ومن شرِب ال يظمأ أبدا، ولريدن علي  ،أنا فرطكم على احلوض: ((-وسلم 

  .٧٤٤))أقوام أعرفهم ويعرفوين، مث حيال بيين وبينهم
أنا فَرطُكم على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -ل النيب قا -رضي اهللا عنه  -وحديث جندب 

  .هو الذي يسبق إىل احلوض: ، والفَرط٧٤٥ُ))احلوض
قد روى أحاديث احلوض أربعون من : "واألحاديث يف هذا الباب كثرية، قال ابن القيم

ورد ذكر احلوض من بضعة : "، وقال السيوطي"الصحابة، وكثري منها أو أكثرها يف الصحيح
رضوان اهللا  -ني صحابيا؛ منهم اخللفاء األربعة الراشدون، وحفَّاظ الصحابة املكثرون ومخس

  ".عليهم أمجعني
  :وأمجع أهل السنة على إثبات احلوض

وهو حوض يرِده املؤمنون حينما يشتد عليهم الكرب يف املوقف، وتدنو الشمس من رؤوس 
 اخلالئق مقدار ميل، فيعرق الناس، ويشتدة من حوض م العطش، فيا رب ارزقنا شربة هني

تروي عطشنا يف ذلك اليوم الشديد الكرب واخلطب، وال  -صلى اهللا عليه وسلم  - نبيك 
  .جتعلنا من الذين أحدثوا يف الدين فصدوا عن احلوض

                                                
 .متفق عليه ٧٤٤
  .متفق عليه ٧٤٥
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ج، ويرد أَنكَرت املعتزلة امليزان واحلوض، فلم يقولوا بثبوما، وأيضا ممن أنكر احلوض اخلوار -
  .عليهم بداللة النص واإلمجاع على ثُبوت احلوض

  :احلوض موجود اآلن -
 -أن النيب : فاحلوض خملوق اآلن، يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر

خرج يوما فصلَّى على أهل أُحد صالته على امليت، مث انصرف على  - صلى اهللا عليه وسلم 
  )).إين فَرطٌ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن: ((املنرب فقال

، حيتمل أنه كُشف له عنه ملا خطَب، ))واهللا، إني ألنظر إىل حوضي اآلن: "((قال ابن حجر
  .٧٤٦"وهذا هو الظاهر، وحيتمل أنه يريد رؤية القلب

  : صفة احلوض -
  :دجاءت أحاديثُ تبين صفة احلوض؛ فمما ور

: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : - رضي اهللا عنه  -حديث عبداهللا بن عمرو 
مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم : حوضي((

حوضي مسرية شهر، وزواياه سواء، : ((، ويف لفظ٧٤٧))السماء، من شرب منه لَم يظمأ أبدا
  .))وماؤه أبيض من الورق

ماؤه أشد بياضا من اللنب، وأحلى من : ((مرفوعا-رضي اهللا عنه  - وملسلم من حديث أيب ذر 
  )).العسل

: يغت فيه ميزابان من اجلنة: ((مرفوعا -رضي اهللا عنه  -وملسلم أيضا من حديث ثوبان 
  .يصب: ، ويغت؛ أي))أحدمها من ذهب، واآلخر من ورِق

كما بني : ((، ويف رواية أخرى))كما بني عدن وعمان: ((اره أنهوجاء عند أمحد يف بيان مقد
وإنَّ : ((، وملسلم من حديث عقبة))كما بني املدينة وصنعاء: ((، ويف أخرى))إىل مكة ٧٤٨أيلة

                                                
  .، كتاب الرقاق، باب يف احلوض)١١(الد " فتح الباري: "انظر ٧٤٦
  فق عليهمت ٧٤٧
أن مجهور العلماء : اختلف يف حتديدها، وذكر ابن حجر :-بفتح اهلمزة، وإسكان الياء، وفتح الالم  -وأَيلَة  ٧٤٨

أا مدينةٌ على ساحل البحر متوسطة بني املدينة : على أا يف طريق احلاج القادم من مصر إىل مكة، واختار النووي
بفتح  -بلدتان يف اليمن، وعمان : مخس عشرة مرحلة، وعدن وصنعاء النبوية ودمشق ومصر، بينها وبني املدينة

بلدةٌ بالقُربِ من املدينة على سبع مراحل وهي على : بلدة يف الشام، واجلُحفَة -العني، وفتح امليم مع تشديدها 
  .قريتان يف الشام، بينهما مسرية ثالث ليال: طريق مكة، وجربا وأذرح
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ما بني ناحيتيه كما بني : ((، وعند مسلم من حديث ابن عمر))عرضه كما بني أَيلة إىل اجلحفة
  )).جربا وأذرح
مسرية : ((ملُحددة يف الروايات السابقة بني هذه البلدان كلها متقاربة توافق روايةواملسافات ا

  )).شهر
  :يتلَخص يف صفة احلوض من األحاديث السابقة ما يلي ؛إذًا
مسرية شهر، وهذا حتديد بالزمان، ومن أراد التحديد باملسافة فليتأمل املسافة بني  :سعته -

  .البلدان السابقة
  .الفضة: أبيض من اللنب، وأبيض من الورِق؛ أي :هلون -
  .أحلى من العسل، ومن يشرب منه ال يظمأ أبدا :طعمه -
  .أطيب من ريح املسك :رائحته -
  .كنجوم السماء يف العدد والنور واللمعان :آنيته -
  .أحدمها من ذهب، واآلخر من فضة: يصب فيه ميزابان -
   :وا وغيروا يف دين اهللابدل: يحرم من احلوض أقوام -

إين على احلوض حىت أنظر : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : عن أيب ملَيكَة، عن أمساء
هل شعرت : "، فيقال))مين ومن أميت ،يا رب: فأقول ،من يرِد على منكم، وسيؤخذ ناس دوين

اللهم إنا : "كان ابن أيب مليكة يقول، و"ما عملوا بعدك؟ واهللا ما برحوا يرجعون على أعقام
  .٧٤٩"نعوذ بك أن نرجع أعقابنا، أو نفنت يف ديننا

  )).سحقًا: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: فيقال: ((ويف لفظ ملسلم عن أم سلمة
كلُّ من أحدث يف الدين فهو من : قال اإلمام احلافظ أبو عمرو بن عبدالرب: "قال النووي

وكذلك الظَّلَمة : وض؛ كاخلوارج، والروافض، وسائر أصحاب األهواء، قالاملطرودين عن احل
وكل هؤالء يخاف عليهم أن يكونوا : املسرفون يف جورِ وطَمسِ احلق، واملُعلنون بالكبائر، قال

  .٧٥٠"واهللا أعلم - ممن عنوا ذا اخلرب 
نا، أو نفنت يف ديننا، أو حندث فيه اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديت: ونقول

  .صلى اهللا عليه وسلم -ما ليس على أمرِ رسولنا 
  : الفرق بني الكَوثر واحلَوض -

                                                
  .رواه البخاري ٧٤٩
  .، الد الثالث، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء"شرح النووي ملسلم: "انظر ٧٥٠
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  .أنَّ الكوثر يف اجلنة، واحلوض يف أرض احملشر -أ
الكوثر ر عظيم جارٍ، فهو أصل، واحلوض جممع ماء فرع عن الكوثر؛ ألنه يصب يف  -ب

: - رضي اهللا عنه  -من حديث أنس بن مالك " صحيح مسلم"فقد جاء يف  ؛احلوض ميزابان
يف  - عز وجل  -هو ر وعدنيه ريب : ((قال عن الكوثر -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب 

  )).اجلنة عليه احلوض
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٦٣
  ".عنه الفُجار والصراطُ حق يجوزه اَألبرار، ويزِلُّ"

فيمن دخلَ النار من أُمته من أَهلِ الكَبائرِ؛  -صلى اهللا عليه وسلم  - ويشفَع نبينا  -٦٤
  .فيخرجونَ بِشفاعته بعدما احترقُوا وصاروا فَحما وحمما، فيدخلونَ اجلنةَ بشفاعته

يعلَم ما بين أَيديهِم {: - تعاىل  -قال  ؛نني واملالئكة شفاعاتولسائرِ األنبياِء واملؤم -٦٥
  .٧٥١}وما خلْفَهم وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُون

  ".وال تنفَع الكافر شفاعةُ الشافعني -
  الشرح

  : الصراط: الثالث عشر
  : تعريف الصراط -
  .الطريق الواضح الواسع: صراط لغةال

  .جسر ممدود على جهنم، يعرب الناس عليه إىل اجلنة: وشرعا
  : الصراط ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع -

فقد فسرها عبداهللا بن مسعود،  ،٧٥٢}وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها{: - تعاىل  -قوله  :فمن الكتاب
بالدخول  - منهم ابن عباس - ى الصراط، وفسرها مجاعةٌباملرور عل: وقتادة، وزيد بن أسلم

  .يف النار، لكن ينجون منها
مث يضرب اجلسر على جهنم، وحتل : ((حديث أيب سعيد اخلدري الطويل وفيه :ومن السنة

  .٧٥٣))اللهم سلِّم سلِّم: الشفاعة، ويقولون
                                                

  ].٢٨: األنبياء[ ٧٥١
  ].٧١: مرمي[ ٧٥٢
  .متفق عليه ٧٥٣
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  .وأجمع أهل السنة على إثبات الصراط
  ؟وهل الصراط واسع أو ضيق -

  :اختلف يف سعة الصراط على قولَين
  : أن الصراط طريق واسع: القول األول

  :واستدلوا
  .الطريق الواسع: بأن الصراط يف اللغة هو - ١
مدحضةٌ مزلَّة عليه خطاطيف : ((يف صفة الصراط -صلى اهللا عليه وسلم  -وبقول النيب  - ٢

  .٧٥٤))وكالليب
  .كالليب ال تكون إال يف طريق واسعأنَّ الدحض واملزلة وال :ووجه الداللة
  :أنَّ الصراط طريق دقيق ضيق جدا: والقول الثاين

بلغين أن اجلسر أدق من الشعر، وأَحد من : واستدلوا مبا رواه مسلم من حديث أيب سعيد، قال
  .رضي اهللا عنها - السيف، وبنحوه عند أمحد جاء مرفوعا من حديث عائشة 

ومن  -واهللا أعلم بالراجح  -أنه كحد املوسى : ديث سلمان مرفوعاوجاء عند احلاكم من ح
خالل اخلالف السابق تبين لنا صفةُ الصراط، وأنه ممدود فوق جهنم، عليه كالليب وخطاطيف 

  .نسأل اهللا السالمة والتجاوز -ختطف الناس حبسب أعماهلم 
  :حال الناس على الصراط وعبورهم عليه -

قال رسول : قاال - رضي اهللا عنهما  -، من حديث أيب هريرة وحذيفة "لمصحيح مس"جاء يف 
فيأتون حممدا، فيقوم، فيؤذن له، : ((فذكر حديث الشفاعة وفيه - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

: قلت: ، قال))وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبيت الصراط ميينا ومشاالً، فيمر أولكم كالربق
الربق؟ قال بأيب أنت وأمي، أي ويرجع يف طرفة : ((شيء كمر ا إىل الربق كيف ميرورأَلَم ت

عني؟ مث كَمر الريح، مث كَمر الطري، وشد الرجال، وجتري م أعماهلم، ونبيكم قائم على 
إال  رب سلِّم سلِّم، حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل فال يستطيع السري: الصراط يقول

ويف حافَّيت الصراط كالليب معلَّقة، مأمورة بأخذ من أُمرت به؛ فمخدوش ناج، : زحفًا، قال
  )).ومكدوس يف النار

                                                
  .رضي اهللا عنه -متفق عليه من حديث أيب سعيد  ٧٥٤

عطوفة الرأس يعلق فيها اللحم حديدة م: مجع كلُّوب؛ وهي: زلق تزلق فيه األقدام، كالليب: ومدحضة مزلة؛ أي
  .استالب الشيء وأخذه بسرعة: واخلطف: ويرسل إىل التنور، خطاطيف
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مير الناس عليه على قدر أعماهلم، فمنهم من مير ": "عقيدته الواسطية"قال شيخ اإلسالم يف 
نهم من مير كالفرس اجلَواد، كلمح البصر، ومنهم من مير كالربق، ومنهم من مير كالريح، وم

ومنهم من مير كركاب اإلبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من 
  ".يزحف زحفًا، ومهم من يخطَف ويلقى يف جهنم

  .نسأل اهللا حسن التجاوز عن ذنوبنا يف الدنيا، وعلى الصراط يوم الفرار
يقفان يف ناحية الصراط؛ : أي: "حم يف احلديث السابققال ابن حجر عند ذكر األمانة والر

يوقفان  - لعظم شأما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقِّهما - أن األمانة والرحم: واملعىن
  .٧٥٥"هناك لألمني واخلائن، والواصل والقاطع، فيحاجان عن املُحق، ويشهدان على املُبطل

  :ومن األمم أمته -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد  أول من يعرب الصراط من األنبياء -
فأكون أنا : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : -رضي اهللا عنه  -حلديث أيب هريرة 

إال الرسل، ودعاء الرسل يومئذ لِّم، سلِّم: وأميت أول من جييزها، وال يتكلم يومئذ٧٥٦))س.  
ال يتكلم يف : واملراد ،لشدة األهوال: ؛ معناها))وال يتكلم يومئذ إال الرسل: "((قال النووي

حال اإلجازة، وإال ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، 
  .واهللا أعلم -ويسأل بعضهم بعضا، ويتالومون، وخياصم التابعون املتبوعني 

، هذا من كمال ))لِّم، سلِّمس: ودعوى الرسل يومئذ: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قوله  -
شفقتهم ورمحتهم للخلق، وفيه أنَّ الدعوات تكون حبسب املواطن، فيدعى يف كل موطن مبا 

  .٧٥٧"واهللا أعلم -يليق به 
ولكن املنافقني ال جياوزون  ؛واملرور على الصراط عام للمؤمنني، ومن ادعى اإلميان كاملنافقني

  .والعياذ باهللا - إىل النار  الصراط، بل الصراط آخر حمطة هلم
  : مث بعد الصراط يقف املؤمنون يف القنطرة -

بل هو مكان يقْتص لبعضهم من  ؛والقنطرة مكانٌ خاص باملؤمنني وال يسقط أحد منهم يف النار
بعض اقتصاصا، يكون به ذيب نفوسهم، وإزالة ما يف القلوب من الغلِّ واحلسد قبل أن 

 ؛هذا اقتصاص غري االقتصاص األول، فيهذَّبون من الشوائب قبل دخول اجلنةيدخلوا اجلنة، و
ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد { :- تعاىل  -كما قال 

                                                
  .الصراط جسر جهنم: ، كتاب الرقاق، باب)١١(، الد "الفتح: "انظر ٧٥٥
  .رواه البخاري ٧٥٦
  .، الد الثاين، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية"شرح النووي ملسلم: "انظر ٧٥٧
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إذا خلص املؤمنون : "قال - عنه رضي اهللا -وعن أيب سعيد اخلدري ، ٧٥٨}للَّه الَّذي هدانا لهذَا
من الصراط حبِسوا على قنطرة بني اجلنة والنار، فاقتص هلم مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حىت 
إذا هذِّبوا ونقُّوا، أُذنَ هلم بدخول اجلنة، فَلَأَحدهم أهدى إىل مرتله يف اجلنة من مرتله الذي كان 

  .٧٥٩"يف الدنيا
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٦٧
" ةه، وأهلُ اجلنألعدائ قابع ارةُ مأوى أوليائه، والنخملوقتان ال تفْنيان، فاجلن ارةُ والنواجلن

ال يفَتر عنهم وهم فيه * إِنَّ الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالدونَ {: فيها مخلَّدونَ
  ".٧٦٠}مبلسونَ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٦٨
يا أهل اجلنة، خلود : ويؤتى باملوت يف صورة كَبشٍ أَملَح، فيذبح بني اجلنة والنارِ، مث يقال"

توال مو ارِ، خلودلَ النويا أَه ،توال مو."  
  الشرح

  :اجلنة والنار: الرابع عشر
  : تعريفهما -

  .ري األشجارالبستان كث: اجلنة لغة
  .دار الثواب: هي الدار اليت أعدها اهللا يف اآلخرة للمتقني؛ وهي: وشرعا

  .حىت يف التعريف اللغوي ،معروفةٌ، فال ينصرف الذهن إال هلا: والنار لغة
  .هي الدار اليت أعدها اهللا يف اآلخرة للكافرين، وهي دار العقاب: وشرعا

ابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، فاألدلة يف إثباما واجلنة والنار كل واحدة منهما حق ث
  .كثرية مستفيضة

  :اجلنة والنار موجودتان اآلن بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع -

                                                
  ].٤٣: رافاألع[ ٧٥٨
  .رواه البخاري ٧٥٩
  ].٧٥ - ٧٤: الزخرف[ ٧٦٠
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وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة {: عن اجلنة - تعاىل  -من الكتاب قوله  :ويدل على ذلك
و اتوما السهضرنيعقتلْمل تدأُع ض{: وعن النار ،٧٦١}الْأَر اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النفَات

رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْح{ومعىن  ،٧٦٢}وتدئَت: ؛ أي}أُعيه.  
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أنس  :ومن السنة

))م ما رأيتحممد بيده، لو رأيت ا ،والذي نفسوما : ، قالوا))لضحكتم قليالً، ولبكيتم كثري
  .، وهناك أدلة أخرى٧٦٣))رأيت اجلنة والنار: ((رأيت يا رسول اهللا؟ قال

  .على وجودمها اآلن - رمحهم اهللا  -وأمجع السلف 
  هل اجلنة والنار تفْنيان؟ -

ى باتفْنعة، وإمنا اخلالف يف النارأما اجلنة، فال تدتهل  :فاق العلماء، ومل خيالف يف ذلك إال املُب
رضي اهللا  -تفىن؟ واخلالف يف هذه املسألة خالف قدمي، كان على عهد الصحابة مث السلف 

  :وخالصة املسألة ما يلي -عنهم ورمحهم 
  :أن النار تفْنى: القول األول

  :واستدلوا
خالدين فيها ما * أَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفري وشهِيق فَ{: -تعاىل  - بقوله  - ١

رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباَء را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تام٧٦٤}د.  
جل  - فيها إىل مدة يشاؤها اهللا أخرب أن أهل النار سيبقَون  -عز وجل  -أن اهللا : ووجه الداللة

مث بعد ذلك تفنى، ومل يأت بعد هذه اآلية ما يدلُّ على عدم انقطاع النار، خبالف ما  - وعال 
وأَما الَّذين سعدوا فَفي {: قال يف بقائهم - عز وجل  - بعدها يف حال الذين سعدوا، فإن اهللا 

تاما دا ميهف يندالخ ةنالْج ذُوذجم رطَاًء غَيع كباَء را شإِلَّا م ضالْأَرو اتوم؛ أي٧٦٥}الس :
  .غري مقطوع

، ال يدلُّ على انقطاع النار }إِلَّا ما شاَء ربك{: -تعاىل  -بأن قوله : ونوقش هذا االستدالل
ت واألرض مبدة ال أم خالدون يف النار أكثر من مدة بقاء السموا: وفنائها؛ بل إن معناه

                                                
  ].١٣٣: آل عمران[ ٧٦١
  ].٢٤: البقرة[ ٧٦٢
  .رواه مسلم ٧٦٣
  .]١٠٧، ١٠٦: هود[ ٧٦٤
  .]١٠٨: هود[ ٧٦٥
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مع ما شاء اهللا من اخللود أزمانا : ؛ أي)إال(انقطاع هلا، مع ما شاء اهللا هلم من اخللود، فمعىن 
 -جل وعال  - إن االستثناء يف اآلية إمنا هو لبيان قدرة اهللا : متتابعة إىل ما ال اية هلا، أو يقال

  .ء النار وخلود أهلها فيهاوهذا هو الذي يتوافق مع األدلة الكثرية املثبِتة لبقا
  .٧٦٦}لَابِثني فيها أَحقَابا{ :-تعاىل  - واستدلوا بقوله  - ٢

أن احلقب هو املدة من الزمن، وهذا يدل على أم سيلبثون مدةً معينةً، قد : ووجه الداللة
  .تطول؛ لكنها تنتهي

يلبثون يف جهنم دهورا  هو الدهر، والكفار - بضمتني – بأن احلُقُب: ونوقش هذا االستدالل
إم يلبثون يف نوعٍ من أنواع : -كما قال بعض املفسرين  - متواصلة ال تنتهي، أو يقال 

  .العذاب أحقابا، مث ينتقلون إىل نوع آخر، ال أنه ينقطع عنهم العذاب بعد مدة معينة
محاد بن  حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا": تفسريه"واستدلوا مبا رواه عبد بن محيد يف  - ٣

لو لَبِثَ : "-رضي اهللا عنه  - قال عمر بن اخلطاب : سلمة، عن ثابت، عن احلسن البصري قال
  ".أهل النار عدد رمل عاجل، لكان هلم يوم خيرجون فيه

بأنه أثر ضعيف؛ ألن احلسن البصري مل يدرِك عمر بن اخلطاب، كما : ونوقش هذا االستدالل
: ومجلة القول: "، وقال بعد أن ضعف األثر"العقيدة الطحاوية"ه ألحاديث ذكر األلباين يف خترجي

  ".أن هذا األثر ال يصح عن عمر، كما ال يصح عن غريه مرفوعا، واهللا ويل التوفيق
هذا هو أشهر ما استدل به أصحاب القول األول، وهلم أدلةٌ أخرى، ولكن أدلتهم باجلملة 

ء النار؛ بل ال بد من محلها على معنى يوافق األدلة الكثرية اليت ليست صرحية يف الداللة على فنا
  .تدل على خلودهم يف النار إىل ما ال اية له

، "حادي األرواح"كما يف  ؛واختار هذا القول ونصره ابن تيمية، ومال إليه تلميذُه ابن القيم
االعتبار ببقاء اجلنة : "تيمية برد مساه، ورد اإلمام السبكي على شيخ اإلسالم ابن "شفاء العليل"و

  ". رفع األستار: "، وكذا رد عليه األلباينُّ يف كتاب أمساه"والنار
  :أن النار ال تفىن؛ بل هي مؤبدة: والقول الثاين

  .وهو الصحيح - رمحهم اهللا  -وهو قول مجهور السلف 
  :أَبدية النار، وأا ال تفىن، وهيواستدلوا بعدة أدلة، أشهرها ثالث آيات صرحيات يف 

إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا { :-تعاىل  - قال  ؛يف سورة النساء: أوهلا
  .٧٦٧}للَّه يِسرياإِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَانَ ذَلك علَى ا* ليهديهم طَرِيقًا 

                                                
  .]٢٣: النبأ[ ٧٦٦
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خالدين * إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعريا {: -تعاىل  -قال  ؛يف سورة األحزاب: ثانيها
  .٧٦٨}فيها أَبدا لَا يجِدونَ وليا ولَا نصريا

ولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها ومن يعصِ اللَّه ورس{: - تعاىل  -قال  ؛يف سورة اجلن: ثالثها
  .٧٦٩}أَبدا

وأيضا يستدلُّ بأحاديثَ كثرية؛ منها ما ذَكَره املصنف وختم به هذا الفصل، وهو حديث أيب 
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :عند البخاري - رضي اهللا عنه  - سعيد اخلدري 

))ى باملوت كهيئةيؤت ي منادادنفي ،لَحشٍ أَمون وينظرون، فيقول: كَببئرشهل : يا أهل اجلنة، في
يا أهل النار، فيشرئبون : مث ينادى -وكلهم قد رآه  -نعم، هذا املوت : تعرفون هذا؟ فيقولون

، مث فيذْبح -وكلهم قد رآه  -نعم، هذا املوت : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: وينظرون، فيقول
وأَنذرهم يوم {: ، مث قرأ))يا أهل اجلنة، خلود فال موت، ويا أهل النار، خلود فال موت: يقول

  .٧٧٠}الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنونَ
ود أهل اجلنة ففي هذا احلديث بيانٌ أنه ال موت؛ ألن املوت يأيت بصورة كبش فيذبح، وفيه خل

، واللجنة ٧٧١"فتاواه"يف اجلنة، وأهل النار يف النار، واختار القولَ الثاين شيخنا ابن عثيمني يف 
  .٧٧٢الدائمة
  :فائدة

ال يبدع من قال بفناء النار؛ ألنه قول مأثور عن بعض السلف، خبالف من قال بفناء اجلنة؛ فإنه 
   .اجلنة والنارمبتدع وال شك؛ كاجلهم بن صفوان القائل بفناء 

  

                                                                                                                                       
  .]١٦٩، ١٦٨: النساء[ ٧٦٧
  ].٦٥، ٦٤: األحزاب [ ٧٦٨
  ].٢٣: اجلن[ ٧٦٩
  ].٣٩: مرمي[ ٧٧٠
٥٦ -٥٥/ ٢( ٧٧١.(  
٤٩١ -٤٨٦/ ٣( ٧٧٢.(  
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 وخصائصه -صلى اهللا عليه وسلم  - يف حقوق النيب : فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٦٩

خاتم النبِيني، وسيد املرسلني، ال يصح إميانُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحممد رسولُ اِهللا "
قْضه، وال يبنبوت دبرسالته، ويشه نؤمى يتح والَ عبد ،هتإالَّ بشفاع ةاسِ يف القيامالن نى بي

  .يدخلُ اجلنةَ أُمةٌ إالّ بعد دخولِ أُمته
صاحب لواِء احلمد، واملقامِ احملمود، واحلوضِ املورود، وهو إمام النبِيني، وخطيبهم،  -٧٠

  .وصاحب شفاعتهم
  ".عليهم السالم -ابه خير أصحابِ األنبياِء أمته خير األممِ، وأصح -٧١

  :الشرح
وذلك بعدما ذكر فيما تقدم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف هذا الفصلِ ذَكَر املصنف حقوقًا للنيب 

صلى اهللا عليه وسلم  -ذكر املُصنف حقوقًا وخصائص للنيب  -جل وعال  - ما يتعلَّق حبق اهللا 
  :-لى اهللا عليه وسلم ص -فذكر أن النيب  -
ختم اُهللا به النبيني، وختم اهللا به الرسل، وختم اهللا به الشرائع، فال نيب : ؛ أي)خامت النبيني( - ١

 يرتل يف آخر الزمان  -عليه السالم  -حىت إن عيسى  - صلى اهللا عليه وسلم - بعد نبينا حممد
ألنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -به حممد  ومبا نبئَ -صلى اهللا عليه وسلم  - حيكم بشريعة حممد 

  .خامت النبيني
ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه {: - تعاىل  -قال  :بداللة الكتاب

  .٧٧٣}وخاتم النبِيني وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال - هللا عنه رضي ا - فعن جابر : وبداللة السنة

مثَلي ومثلُ األنبياء كمثلِ رجلٍ بىن دارا فأكملها وأحسنها، إال موضع لَبِنة، فجعل الناس ((
لوال موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت : يدخلوا ويتعجبون ويقولون

  .٧٧٤))األنبياء

                                                
 ].٤٠: باألحزا[ ٧٧٣
  .رواه مسلم ٧٧٤
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طْعأنا : يل مخسةُ أمساء: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : م قالوعن جبري بن م
حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي يحشر الناس على 

٧٧٥))قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نيب.  
إنه سيكون يف أميت كذَّابون ((: - صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وعن ثَوبان قال

  .٧٧٦))ثالثون، كلُّهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني، وال نيب بعدي
فُضلْت : (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - وعن أيب هريرة 

لَّ: على األنبياء بِستبِ، وأُحعبالر ترصم، ونالكَل جوامع يتطيل أُع لَتعوج ،يل الغنائم ت
  .٧٧٧))األرض مسجدا وطَهورا، وأُرسلْت إىل اخللق كافَّةً، وختم يب النبيون

  .سيد ولَد آدم، سيد األولني واآلخرين - صلى اهللا عليه وسلم  -فهو ): سيد املرسلني( - ٢
صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا قال رس -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :يدل على ذلك

 - صلى اهللا عليه وسلم  - ، فكل من كان من ذرية آدم فهو سيده ٧٧٨))أنا سيد ولد آدم: ((-
، ومن ))أنا سيد الناس يوم القيامة: ((-كما تقدم يف حديث الشفاعة  -ويف الرواية األخرى 

  .قدم يوم اجلزاء هو املقدم يف الدنياكان سيدا يوم القيامة، فهو سيد يف الدنيا؛ فامل
حني أَم األنبياَء ليلةَ اإلسراء واملعراج، ومر م  - صلى اهللا عليه وسلم  - ظهرت سيادته  -

  .صلى اهللا عليه وسلم -واحدا واحدا، كلٌّ يف مسائه، وكلٌّ يرحب به ويسلِّم عليه 
يتدافع الشفاعةَ أُولو العزم من الرسل، وهم اخلمسة ويف يوم القيامة ستظْهر سيادته حني  -

وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ {: -تعاىل  -الذين جاء ذكرهم يف قوله 
دافَع الرسل ونيب اهللا حني يت ،٧٧٩}وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

؛ كما يف ))أنا هلا، أنا هلا: ((فيقول -صلى اهللا عليه وسلم  -آدم الشفاعةَ وتصري إليه 
  .الصحيحني، فيشفع للناس حينئذ؛ فهذا يدل على سيادته، وشرفه، وعلو مكانته

صلى  -ؤمن برسالة حممد فمن مل ي): ال يصح إميانُ عبد حىت يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته( - ٣
ويشهد بنبوته، فليس مبؤمن؛ ألن مفتاح الدخول يف اإلسالم شهادةُ أن ال إله  -اهللا عليه وسلم 

                                                
  .رواه مسلم ٧٧٥
  .متفق عليه ٧٧٦
  .رواه مسلم ٧٧٧
  .متفق عليه ٧٧٨
  ].٧: األحزاب[ ٧٧٩
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صلى اهللا عليه  -أن النيب  -رضي اهللا عنهما  -إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ حلديث ابن عمر 
له إال اهللا وأن حممدا رسول أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إ: ((قال - وسلم 

  .٧٨٠))اهللا
رسولٌ جلميع الناس، وأن شريعته نسخت ما  -صلى اهللا عليه وسلم  - وال بد أن يؤمن بأنه 

  .قبلها من الشرائع
  .٧٨١}قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا{: -تعاىل  - قوله  :ويدل على ذلك

: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  :السابق –رضي اهللا عنه  -ة وحديث أيب هرير
))على األنبياء بِست لْتإىل اخللق كافَّة: ((، وذكر منها))فُض لْتس٧٨٢))وأُر.  

فهو رسولٌ لكل خملوق؛ يهوديا كان، أو نصرانيا، أو جموسيا، أو غري ذلك، فهو رسوهلم، 
إنه : رسالته؛ ألنه أُرسل للخلق كافَّة، ففي اآلية واحلديث رد على من قالوجيب عليهم اإلميانُ ب

دينكم صحيح، وديننا : رسول العرب، أو رسولٌ لفئة من الناس دون غريهم، ورد على من قال
صحيح، أو سعى لتقارب األديان؛ بل على كل يهودي ونصراين وجموسي، وغريهم من أطياف 

برسالته، وإال فهو كافر، وعلى دينٍ باطل، إن مات على ذلك مأواه جهنم اإلميانُ  - الكفرِ
صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -وبئس املصري؛ يدل عليه حديث أيب هريرة 

والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت : ((-
به، إال كان من أصحاب النارومل يؤمن بالذي أُر لْت٧٨٣))س.  

وتقدم الكالم على الشفاعة، وتلك الشفاعة ): ال يقضى بني الناس يف القيامة إال بشفاعته( - ٤
  .كما سيأيت بيانه -العظمى هي املقام احملمود 

رضي  -حديث أيب هريرة  :ويدل على ذلك): وال يدخل اجلنةَ أمةٌ إال بعد دخول أُمته( - ٥
حنن اآلخرون األولون يوم القيامة، : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال - عنه اهللا

  .٧٨٤))وحنن أول من يدخل اجلنة

                                                
  .متفق عليه ٧٨٠
  ].١٥٨: األعراف[ ٧٨١
 .رواه مسلم ٧٨٢
 .رواه مسلم ٧٨٣
  .واحلديث رواه مسلم ٧٨٤
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فدلَّ هذا احلديث على أن أمة حممد، وإن كانوا اآلخرين يف الدنيا، إال أم هم األولون يوم 
صلى اهللا  -اجلنةَ إال بعد أمة حممد  القيامة؛ وذلك بأم أول من يدخل اجلنة، فال تدخل أمةٌ

  .عليه وسلم
اآلخرون يف الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول  :معناه: قال العلماء: "قال النووي

  .٧٨٥"اجلنة، فتدخل هذه األمة اجلنة قبل سائر األمم
 -ن النيب هو الراية اليت حيملها قائد اجليش، ويدل على أ: واللِّواء): صاحب لواء احلمد( - ٦

أن  :- رضي اهللا عنه  -صاحب لواء احلمد حديثُ أيب سعيد اخلدري  - صلى اهللا عليه وسلم 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء احلمد : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 

 ل من تنش -آدم فمن سواه  -وال فخر، وما من نيب يومئذعنه إال حتت لوائي، وأنا أو ق
  .٧٨٦))األرض وال فخر

  هل هو لواء حقيقي؟: واختلف يف لواء احلمد -
  .إنه لواء معنوي: القول األول
 -ألن األصل فيما أخرب به النيب  -واهللا أعلم  -إنه لواء حقيقي، وهذا هو األقرب : القول الثاين

واحلمد يشمل ما  -م واهللا أعل - احلقيقةُ ال ااز، فهو لواٌء حقيقي  -صلى اهللا عليه وسلم 
 - على نبيه من احملامد؛ كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -عز وجل  - يفتحه اهللا 

عز  -فأنطَلق، فآيت حتت العرش، فأَقَع ساجدا لريب : ((حديث الشفاعة، وفيه - رضي اهللا عنه 
  )).تحه على أحد قبليمث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئًا مل يف -وجل 

يف ذلك اليوم من الفضائل واملكانة؛ كالشفاعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويشمل ما للنيب 
  .واهللا أعلم -العظمى، وافتتاح اجلنة، وكون أمته أولَ الداخلني إىل اجلنة 

  .وصاحب املقام احملمود: ؛ أي)واملقام احملمود( - ٧
ن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما وم{ :- تعاىل  -قول اهللا  :ويدل عليه

  ].٧٩: اإلسراء[} محمودا

                                                
  .، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة)٦(، الد "شرح النووي ملسلم: "انظر ٧٨٥
" الصحيحة: "، ورواه ابن ماجه، وصححه األلباين؛ انظر"حديث حسن صحيح: "واه الترمذي، وقالر ٧٨٦

)١٥٧١.(  
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عند  -رضي اهللا عنه  -كما جاء يف حديث جابر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النيب  -
والصالة القائمة، آت اللهم رب هذه الدعوة التامة : من قال حني يسمع النداء: ((البخاري

  )).حلَّت له شفاعيت يوم القيامة - حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته
وأنه هو الشفاعة العظمى للنيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -واملقام احملمود جاء بيانه يف سنة النيب 

مث : "د البخاري بعد ذكر الشفاعة، قالفقد جاء يف رواية معلَّقة عن -صلى اهللا عليه وسلم  -
، ]٧٩: اإلسراء[} ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا{ :تال
، ويدخل يف املقام ))صلى اهللا عليه وسلم -وهذا املقام احملمود الذي وعده نبيكم : ((قال

  .األخرى غري الشفاعة -صلى اهللا عليه وسلم  - به احملمود مناق
وصاحب احلوض املورود، الذي ترِد عليه أمته، وتقدم الكالم : ؛ أي)واحلوض املورود( - ٨

  .على احلوض ومباحثه
لألنبياء، فهي إمامته يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أما إمامته ): وهو إمام النبيني وخطيبهم( - ٩

  .صلى اهللا عليه وسلم -ويقال فيها ما قيل يف سيادته الدنيا واآلخرة، 
ظهرت إمامته لألنبياء يف الدنيا حني أمهم ليلة اإلسراء واملعراج، وتظهر إمامته هلم يف اآلخرة 

  .فيشفع - صلى اهللا عليه وسلم  -حني يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ، مث تصري إليه 
ماألنبياء، فل رضي اهللا عنه  -ا رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وأما كونه خطيب- 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا : (( - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال
، وجاء حديثٌ آخر رواه الترمذي، وابن ماجه، وأمحد، وقال ٧٨٧...))خطيبهم إذا وفدوا

إذا : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :بإسناده حسن من حديث أُبي بن كع: األلباين
  )).كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غري فخر

الذي تصري إليه الشفاعة يف ذلك املوقف، وتقدم الكالم عن : ؛ أي)وصاحب شفاعتهم( -١٠
  .الشفاعة ومباحثها

خري األمم، وهذه من  - اهللا عليه وسلم  صلى -إن أمة حممد : ؛ أي)أمته خري األمم( -١١
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وأيضا هي من خصائص أمته  -صلى اهللا عليه وسلم  -خصائصه 

  .حيث جعلها اهللا خري األمم
  :ويدل على ذلك

                                                
  .حسن غريب، وضعفه األلباين: احلديث رواه الترمذي، وقال ٧٨٧
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وذكر ابن كثري عند تفسريه هلذه ، ٧٨٨}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{: -تعاىل  - قوله  - ١
  .بأا نص يف أن أمة حممد خري األمماآلية 

صلى اهللا عليه  -من حديث علي يف بيان ما خص اهللا به نبيه " مسنده"ما رواه أمحد يف  - ٢
  .٧٨٩))وجعلَت أميت خري األمم: ((وفيه -وسلم 

من وجوه كثرية يف الدنيا واآلخرة على سائر األمم؛  - صلى اهللا عليه وسلم  -وخريية أمة حممد 
ها يف العمل، ويف الثواب، ويف الشريعة؛ بأن شرع هلا من التيسري ما مل يشرع لغريها، فخرييت

أن أمته أول الداخلني للجنة، وأكثر األمم : ويف اآلخرة بتقدمهم إىل فضائل كثرية، أبرزها
  .دخوالً اجلنة؛ فخرييتها يف الدنيا واآلخرة

 -وهذه من خصائصه بأن أصحابه ): لسالمعليهم ا -وأصحابه خري أصحاب األنبياء ( -١٢
خري األصحابِ، وسيأيت يف الفصل القادم ما يبني فضلَهم على التفصيل،  - صلى اهللا عليه وسلم 

  :وأما يف اجلملة، ففضلهم جاء يف نصوص كثرية، منها
والَّذين اتبعوهم بِإِحسان  والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ{: -تعاىل  -قوله  - ١

لك الْفَوز رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَ
يمظ٧٩٠}الْع .  

خرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً من للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُ{ :- تعاىل  -قوله  - ٢
  .٧٩١}اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

النجوم : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب  -رضي اهللا عنه  - حديث أيب بردة عن أبيه  - ٣
فإذا ذهبت النجوم، أتى السماَء ما توعد، وأنا أَمنةٌ ألصحايب، فإذا ذهبت، أتى  أَمنةٌ للسماء،

  .٧٩٢))أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أَمنةٌ ألميت، فإذا ذهب أصحايب، أتى أميت ما يوعدون
األنصار ال يحبهم : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  - حديث الرباء  - ٤

  .٧٩٣))إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، من أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه اهللا

                                                
  ].١٤٣: البقرة[ ٧٨٨
  ".السنن"أخرجه أمحد، والبيهقي يف : ، وقال)٣٩٣٩(برقم " السلسلة الصحيحة"ذكره األلباين يف  ٧٨٩
  ].١٠٠: التوبة[ ٧٩٠
  .]٨: احلشر[ ٧٩١
  .رواه مسلم ٧٩٢
  .متفق عليه ٧٩٣
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خري القرون : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  - حديث ابن مسعود  - ٥
  .٧٩٤))قرين، مث الذين يلُوم

ال : ((- اهللا عليه وسلم  صلى -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  - ٦
تسبوا أصحايب، ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثْلَ أُحد ذهبا، ما 

  .٧٩٥))أدرك مد أَحدهم وال نصيفَه
  .واألحاديث يف فضلهم كثرية، وهم باجلملة ليسوا على مرتبة واحدة

أهلُ : أفضل الصحابة": "شرح جوهرة التوحيد"يف  -الكية وهو أَحد شيوخ امل -قال اللَّقَّاين 
: أهل بدر، وأفضل أهل بدر: أهل أُحد، وأفضل أهل أُحد: احلديبية، وأفضل أهل احلديبية

رضي اهللا  -أبو بكر الصديق : اخللفاء األربعة، وأفضل اخللفاء األربعة: العشرة، وأفضل العشرة
  ".عنهم أمجعني

وأما مجلة الصحابة فهم  -رضي اهللا عنهم أمجعني  -لفاء األربعة وسيأيت بيان فضل اخل
  : يتفاضلون

  :فاملهاجرون أفضل من األنصار -
  :يدل على ذلك

فقط،  ةأن املهاجرين جمعوا بني اهلجرة والنصرة، خبالف األنصار الذين أَتوا بالنصر - ١
صلى اهللا عليه  - ة يف عهد النيب هم الذين هاجروا إىل املدين: املهاجرون: وللتعريف م يقال

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - هم الذين هاجر إليهم النيب : قبل فتح مكة، واألنصار - وسلم 
  .املدينة

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { :املهاجرين على األنصار يف قوله - جل وعال  - تقدمي اهللا  - ٢
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين {: وقوله، ]١٠٠: التوبة[} الْمهاجِرِين والْأَنصارِ

  ].١١٧: التوبة[} والْأَنصارِ
  : أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة -

: - صلى اهللا عليه وسلم  -وفيه قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث علي  :يدل على ذلك
  .٧٩٦))اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: ع على أهل بدر، فقالوما يدرِيك؟ لعل اهللا اطَّل((

                                                
  .متفق عليه ٧٩٤
  .متفق عليه ٧٩٥
  .متفق عليه ٧٩٦
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  :من أَنفَق وقَاتل قبل صلح احلديبية، أفضل ممن أنفق وقاتل بعد الصلح -
لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك {: -تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك

ةً مجرد ظَمىأَعنسالْح اللَّه دعكُالً ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ ف ذلك مبعرفة  ،٧٩٧}نرعوي
  .؛ البن حجر"اإلصابة"تاريخ إسالمهم؛ كأنْ نرجع للكتب كـ

  

                                                
  ].١٠: احلديد[ ٧٩٧
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 وخصائصه -صلى اهللا عليه وسلم  - يف حقوق النيب : فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٦٩

خاتم النبِيني، وسيد املرسلني، ال يصح إميانُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اِهللا  وحممد رسولُ"
عبد حتى يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته، وال يقْضى بين الناسِ يف القيامة إالَّ بشفاعته، والَ 

  .يدخلُ اجلنةَ أُمةٌ إالّ بعد دخولِ أُمته
صاحب لواِء احلمد، واملقامِ احملمود، واحلوضِ املورود، وهو إمام النبِيني، وخطيبهم،  -٧٠

  .وصاحب شفاعتهم
  ".عليهم السالم -أمته خير األممِ، وأصحابه خير أصحابِ األنبياِء  -٧١

  :الشرح
وذلك بعدما ذكر فيما تقدم  -ه وسلم صلى اهللا علي -يف هذا الفصلِ ذَكَر املصنف حقوقًا للنيب 

صلى اهللا عليه وسلم  -ذكر املُصنف حقوقًا وخصائص للنيب  -جل وعال  - ما يتعلَّق حبق اهللا 
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -فذكر أن النيب  -
نيب  ختم اُهللا به النبيني، وختم اهللا به الرسل، وختم اهللا به الشرائع، فال: ؛ أي)خامت النبيني( - ١

 يرتل يف آخر الزمان  -عليه السالم  -حىت إن عيسى  - صلى اهللا عليه وسلم - بعد نبينا حممد
ألنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومبا نبئَ به حممد  -صلى اهللا عليه وسلم  - حيكم بشريعة حممد 

  .خامت النبيني
حد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه ما كَانَ محمد أَبا أَ{: - تعاىل  -قال  :بداللة الكتاب

  .٧٩٨}وخاتم النبِيني وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  - فعن جابر : وبداللة السنة

ها، إال موضع لَبِنة، فجعل الناس مثَلي ومثلُ األنبياء كمثلِ رجلٍ بىن دارا فأكملها وأحسن((
لوال موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت : يدخلوا ويتعجبون ويقولون

  .٧٩٩))األنبياء

                                                
 ].٤٠: األحزاب[ ٧٩٨
  .رواه مسلم ٧٩٩
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أنا : يل مخسةُ أمساء: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وعن جبري بن مطْعم قال
يب الكفر، وأنا احلاشر الذي يحشر الناس على  حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا

٨٠٠))قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نيب.  
إنه سيكون يف أميت كذَّابون : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وعن ثَوبان قال

  .٨٠١))ثالثون، كلُّهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني، وال نيب بعدي
فُضلْت : (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -ضي اهللا عنه ر - وعن أيب هريرة 

يل : على األنبياء بِست لَتعوج ،يل الغنائم لَّتبِ، وأُحعبالر ترصم، ونالكَل جوامع يتطأُع
  .٨٠٢))األرض مسجدا وطَهورا، وأُرسلْت إىل اخللق كافَّةً، وختم يب النبيون

  .سيد ولَد آدم، سيد األولني واآلخرين - صلى اهللا عليه وسلم  -فهو ): سيد املرسلني( - ٢
صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  :يدل على ذلك

 - لم صلى اهللا عليه وس - ، فكل من كان من ذرية آدم فهو سيده ٨٠٣))أنا سيد ولد آدم: ((-
، ومن ))أنا سيد الناس يوم القيامة: ((-كما تقدم يف حديث الشفاعة  -ويف الرواية األخرى 

  .كان سيدا يوم القيامة، فهو سيد يف الدنيا؛ فاملقدم يوم اجلزاء هو املقدم يف الدنيا
واملعراج، ومر م  حني أَم األنبياَء ليلةَ اإلسراء - صلى اهللا عليه وسلم  - ظهرت سيادته  -

  .صلى اهللا عليه وسلم -واحدا واحدا، كلٌّ يف مسائه، وكلٌّ يرحب به ويسلِّم عليه 
ويف يوم القيامة ستظْهر سيادته حني يتدافع الشفاعةَ أُولو العزم من الرسل، وهم اخلمسة  -

بِيني ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِذْ أَخذْنا من الن{: -تعاىل  -الذين جاء ذكرهم يف قوله 
حني يتدافَع الرسل ونيب اهللا  ،٨٠٤}وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

 ؛ كما يف))أنا هلا، أنا هلا: ((فيقول -صلى اهللا عليه وسلم  -آدم الشفاعةَ وتصري إليه 
  .الصحيحني، فيشفع للناس حينئذ؛ فهذا يدل على سيادته، وشرفه، وعلو مكانته

صلى  -فمن مل يؤمن برسالة حممد ): ال يصح إميانُ عبد حىت يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته( - ٣
ويشهد بنبوته، فليس مبؤمن؛ ألن مفتاح الدخول يف اإلسالم شهادةُ أن ال إله  -اهللا عليه وسلم 

                                                
  .رواه مسلم ٨٠٠
  .متفق عليه ٨٠١
  .رواه مسلم ٨٠٢
  .متفق عليه ٨٠٣
  ].٧: األحزاب[ ٨٠٤
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صلى اهللا عليه  -أن النيب  -رضي اهللا عنهما  -ال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ حلديث ابن عمر إ
أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول : ((قال - وسلم 

  .٨٠٥))اهللا
سخت ما رسولٌ جلميع الناس، وأن شريعته ن -صلى اهللا عليه وسلم  - وال بد أن يؤمن بأنه 

  .قبلها من الشرائع
  .٨٠٦}قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا{: -تعاىل  - قوله  :ويدل على ذلك

: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  :السابق –رضي اهللا عنه  -وحديث أيب هريرة 
))على األنبياء بِست لْتإىل اخللق كافَّة: ((ا، وذكر منه))فُض لْتس٨٠٧))وأُر.  

فهو رسولٌ لكل خملوق؛ يهوديا كان، أو نصرانيا، أو جموسيا، أو غري ذلك، فهو رسوهلم، 
إنه : وجيب عليهم اإلميانُ برسالته؛ ألنه أُرسل للخلق كافَّة، ففي اآلية واحلديث رد على من قال

دينكم صحيح، وديننا : ن غريهم، ورد على من قالرسول العرب، أو رسولٌ لفئة من الناس دو
صحيح، أو سعى لتقارب األديان؛ بل على كل يهودي ونصراين وجموسي، وغريهم من أطياف 

اإلميانُ برسالته، وإال فهو كافر، وعلى دينٍ باطل، إن مات على ذلك مأواه جهنم  - الكفرِ
صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -هللا عنه رضي ا -وبئس املصري؛ يدل عليه حديث أيب هريرة 

والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت : ((-
  .٨٠٨))ومل يؤمن بالذي أُرسلْت به، إال كان من أصحاب النار

وتلك الشفاعة  وتقدم الكالم على الشفاعة،): ال يقضى بني الناس يف القيامة إال بشفاعته( - ٤
  .كما سيأيت بيانه -العظمى هي املقام احملمود 

رضي  -حديث أيب هريرة  :ويدل على ذلك): وال يدخل اجلنةَ أمةٌ إال بعد دخول أُمته( - ٥
حنن اآلخرون األولون يوم القيامة، : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -اهللا عنه 

  .٨٠٩))ةوحنن أول من يدخل اجلن

                                                
  .متفق عليه ٨٠٥
  ].١٥٨: األعراف[ ٨٠٦
 .رواه مسلم ٨٠٧
 .رواه مسلم ٨٠٨
  .واحلديث رواه مسلم ٨٠٩
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فدلَّ هذا احلديث على أن أمة حممد، وإن كانوا اآلخرين يف الدنيا، إال أم هم األولون يوم 
صلى اهللا  -القيامة؛ وذلك بأم أول من يدخل اجلنة، فال تدخل أمةٌ اجلنةَ إال بعد أمة حممد 

  .عليه وسلم
سابقون بالفضل ودخول اآلخرون يف الزمان والوجود، ال :معناه: قال العلماء: "قال النووي

  .٨١٠"اجلنة، فتدخل هذه األمة اجلنة قبل سائر األمم
 -هو الراية اليت حيملها قائد اجليش، ويدل على أن النيب : واللِّواء): صاحب لواء احلمد( - ٦

أن  :- رضي اهللا عنه  -صاحب لواء احلمد حديثُ أيب سعيد اخلدري  - صلى اهللا عليه وسلم 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء احلمد : ((قال -وسلم  صلى اهللا عليه - النيب 

 عنه  -آدم فمن سواه  -وال فخر، وما من نيب يومئذ ل من تنشقإال حتت لوائي، وأنا أو
  .٨١١))األرض وال فخر

  هل هو لواء حقيقي؟: واختلف يف لواء احلمد -
  .إنه لواء معنوي: القول األول
 -ألن األصل فيما أخرب به النيب  -واهللا أعلم  -إنه لواء حقيقي، وهذا هو األقرب : القول الثاين

واحلمد يشمل ما  -واهللا أعلم  - احلقيقةُ ال ااز، فهو لواٌء حقيقي  -صلى اهللا عليه وسلم 
 - على نبيه من احملامد؛ كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -عز وجل  - يفتحه اهللا 
عز  -فأنطَلق، فآيت حتت العرش، فأَقَع ساجدا لريب : ((حديث الشفاعة، وفيه -  عنه رضي اهللا

  )).مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئًا مل يفتحه على أحد قبلي -وجل 
يف ذلك اليوم من الفضائل واملكانة؛ كالشفاعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويشمل ما للنيب 

  .واهللا أعلم -افتتاح اجلنة، وكون أمته أولَ الداخلني إىل اجلنة العظمى، و
  .وصاحب املقام احملمود: ؛ أي)واملقام احملمود( - ٧

ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما { :- تعاىل  -قول اهللا  :ويدل عليه
  ].٧٩: اإلسراء[} محمودا

                                                
  .، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة)٦(، الد "شرح النووي ملسلم: "انظر ٨١٠
" الصحيحة: "، ورواه ابن ماجه، وصححه األلباين؛ انظر"حديث حسن صحيح: "رواه الترمذي، وقال ٨١١

)١٥٧١.(  
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عند  -رضي اهللا عنه  -كما جاء يف حديث جابر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النيب  -
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت : من قال حني يسمع النداء: ((البخاري

  ).)حلَّت له شفاعيت يوم القيامة - حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته
وأنه هو الشفاعة العظمى للنيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -واملقام احملمود جاء بيانه يف سنة النيب 

مث : "فقد جاء يف رواية معلَّقة عند البخاري بعد ذكر الشفاعة، قال -صلى اهللا عليه وسلم  -
، ]٧٩: اإلسراء[} ربك مقَاما محمودا ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك{ :تال
، ويدخل يف املقام ))صلى اهللا عليه وسلم -وهذا املقام احملمود الذي وعده نبيكم : ((قال

  .األخرى غري الشفاعة -صلى اهللا عليه وسلم  - احملمود مناقبه 
مته، وتقدم الكالم وصاحب احلوض املورود، الذي ترِد عليه أ: ؛ أي)واحلوض املورود( - ٨

  .على احلوض ومباحثه
لألنبياء، فهي إمامته يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أما إمامته ): وهو إمام النبيني وخطيبهم( - ٩

  .صلى اهللا عليه وسلم -الدنيا واآلخرة، ويقال فيها ما قيل يف سيادته 
اج، وتظهر إمامته هلم يف اآلخرة ظهرت إمامته لألنبياء يف الدنيا حني أمهم ليلة اإلسراء واملعر

  .فيشفع - صلى اهللا عليه وسلم  -حني يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ، مث تصري إليه 
 -رضي اهللا عنه  -وأما كونه خطيب األنبياء، فلما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك 

س خروجا إذا بعثوا، وأنا أنا أول النا: (( - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قال
، وجاء حديثٌ آخر رواه الترمذي، وابن ماجه، وأمحد، وقال ٨١٢...))خطيبهم إذا وفدوا

إذا : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :إسناده حسن من حديث أُبي بن كعب: األلباين
  )).ركان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غري فخ

الذي تصري إليه الشفاعة يف ذلك املوقف، وتقدم الكالم عن : ؛ أي)وصاحب شفاعتهم( -١٠
  .الشفاعة ومباحثها

خري األمم، وهذه من  - صلى اهللا عليه وسلم  -إن أمة حممد : ؛ أي)أمته خري األمم( -١١
 -م صلى اهللا عليه وسل -وأيضا هي من خصائص أمته  -صلى اهللا عليه وسلم  -خصائصه 

  .حيث جعلها اهللا خري األمم
  :ويدل على ذلك

                                                
  .ضعفه األلباينحسن غريب، و: احلديث رواه الترمذي، وقال ٨١٢
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وذكر ابن كثري عند تفسريه هلذه ، ٨١٣}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{: -تعاىل  - قوله  - ١
  .اآلية بأا نص يف أن أمة حممد خري األمم

 عليه صلى اهللا -من حديث علي يف بيان ما خص اهللا به نبيه " مسنده"ما رواه أمحد يف  - ٢
  .٨١٤))وجعلَت أميت خري األمم: ((وفيه -وسلم 

من وجوه كثرية يف الدنيا واآلخرة على سائر األمم؛  - صلى اهللا عليه وسلم  -وخريية أمة حممد 
فخرييتها يف العمل، ويف الثواب، ويف الشريعة؛ بأن شرع هلا من التيسري ما مل يشرع لغريها، 

أن أمته أول الداخلني للجنة، وأكثر األمم : ضائل كثرية، أبرزهاويف اآلخرة بتقدمهم إىل ف
  .دخوالً اجلنة؛ فخرييتها يف الدنيا واآلخرة

 -وهذه من خصائصه بأن أصحابه ): عليهم السالم -وأصحابه خري أصحاب األنبياء ( -١٢
على التفصيل، خري األصحابِ، وسيأيت يف الفصل القادم ما يبني فضلَهم  - صلى اهللا عليه وسلم 

  :وأما يف اجلملة، ففضلهم جاء يف نصوص كثرية، منها
والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان {: -تعاىل  -قوله  - ١

ي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِ
يمظ٨١٥}الْع .  

للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً من { :- تعاىل  -قوله  - ٢
 ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو قُونَاللَّهادالص مه كأُولَئ ولَهسر٨١٦}و.  

النجوم : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب  -رضي اهللا عنه  - حديث أيب بردة عن أبيه  - ٣
أَمنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم، أتى السماَء ما توعد، وأنا أَمنةٌ ألصحايب، فإذا ذهبت، أتى 

  .٨١٧))منةٌ ألميت، فإذا ذهب أصحايب، أتى أميت ما يوعدونأصحايب ما يوعدون، وأصحايب أَ
األنصار ال يحبهم : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  - حديث الرباء  - ٤

  .٨١٨))إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، من أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه اهللا

                                                
  ].١٤٣: البقرة[ ٨١٣
  ".السنن"أخرجه أمحد، والبيهقي يف : ، وقال)٣٩٣٩(برقم " السلسلة الصحيحة"ذكره األلباين يف  ٨١٤
  ].١٠٠: التوبة[ ٨١٥
  .]٨: احلشر[ ٨١٦
  .رواه مسلم ٨١٧
  .متفق عليه ٨١٨
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خري القرون : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  -هللا عنه رضي ا - حديث ابن مسعود  - ٥
  .٨١٩))قرين، مث الذين يلُوم

ال : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  - ٦
دثْلَ أُحوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مبسوا أصحايب، ال تبسا، ما  تذهب

  .٨٢٠))أدرك مد أَحدهم وال نصيفَه
  .واألحاديث يف فضلهم كثرية، وهم باجلملة ليسوا على مرتبة واحدة

أهلُ : أفضل الصحابة": "شرح جوهرة التوحيد"يف  -وهو أَحد شيوخ املالكية  -قال اللَّقَّاين 
: أهل بدر، وأفضل أهل بدر: أهل أُحد، وأفضل أهل أُحد: احلديبية، وأفضل أهل احلديبية

رضي اهللا  -أبو بكر الصديق : اخللفاء األربعة، وأفضل اخللفاء األربعة: العشرة، وأفضل العشرة
  ".عنهم أمجعني

وأما مجلة الصحابة فهم  -رضي اهللا عنهم أمجعني  -وسيأيت بيان فضل اخللفاء األربعة 
  : يتفاضلون

  :فاملهاجرون أفضل من األنصار -
  :كيدل على ذل

فقط،  ةأن املهاجرين جمعوا بني اهلجرة والنصرة، خبالف األنصار الذين أَتوا بالنصر - ١
صلى اهللا عليه  - هم الذين هاجروا إىل املدينة يف عهد النيب : املهاجرون: وللتعريف م يقال

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - هم الذين هاجر إليهم النيب : قبل فتح مكة، واألنصار - وسلم 
  .املدينة

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { :املهاجرين على األنصار يف قوله - جل وعال  - تقدمي اهللا  - ٢
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين {: وقوله، ]١٠٠: التوبة[} الْمهاجِرِين والْأَنصارِ

  ].١١٧: التوبة[} والْأَنصارِ
  : ر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابةأهل بد -

: - صلى اهللا عليه وسلم  -وفيه قال النيب  -رضي اهللا عنه  -حديث علي  :يدل على ذلك
  .٨٢١))اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: وما يدرِيك؟ لعل اهللا اطَّلع على أهل بدر، فقال((

                                                
  .متفق عليه ٨١٩
  .متفق عليه ٨٢٠
  .متفق عليه ٨٢١



248 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  :قاتل بعد الصلحمن أَنفَق وقَاتل قبل صلح احلديبية، أفضل ممن أنفق و -
لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك {: -تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك

ويعرف ذلك مبعرفة  ،٨٢٢}أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُالً وعد اللَّه الْحسنى
  .؛ البن حجر"اإلصابة"إسالمهم؛ كأنْ نرجع للكتب كـ تاريخ

* * * * * * * *  

  وفضائلهم -صلى اهللا عليه وسلم  - يف حقوق أصحاب النيب : فصلٌ
  :- رمحه اهللا  - قال املصنف 

 وأفضلُ أمته أبو بكْرٍ الصديق، ثُم عمر الفاروق، ثُم عثمانُ ذو النورينِ، ثُم علي املُرتضى"
-  نيعمم أَجهناهللا ع يضر-  رمع وى عبداِهللا بنا رمي اهللا عنهما  -لضا : قال -ركن

 صلى اهللا عليه وسلم  -نقولُ والنيب- حي : ،ها أبو بكرٍ، مثَّ عمرنبي دبع ةلُ هذه األمأَفْض
 فيبلغَ ذلك النيب ،ه - وسلم  صلى اهللا عليه -مث عثمانُ، مث عليكرنفال ي.  

٧٢-  علي ةُ عنوايالر تقالَ - رضي اهللا عنه  -وصح هها أبو : أنبعد نبي األمة هذه ريخ
  .بكرٍ مث عمر، ولو شئْت لسميت الثَّالثَ

٧٣-  نِ النيباء عدره قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى أبو الدأن)) :مالش تا طَلَعم س
  .))"والَ غَربت بعد النبِيني واملُرسلني علَى أَفْضلَ من أَبِي بكْرٍ

ال سيما اخللفاء  - صلى اهللا عليه وسلم  - هذا فصلٌ ذكر فيه املصنف فضائل أصحاب النيب 
الراشدين منهم، وذكر فيه ما جيب على املؤمن اعتقاده فيهم، واحلديثُ عن فضائل أصحاب 

  :وحقوقهم مما ذَكَره املصنف، يتضمن عدةَ مباحث -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
  :فضائل اخللفاء الراشدين: املبحث األول

صلى بنا رسولُ اهللا ذات يوم، مث أقبل علينا، فوعظَنا موعظةً : "عن العرباض بن سارية قال
يا رسول اهللا، كأن هذه موعظة : ل قائلبليغة، ذَرفَت منها العيون، ووجِلَت منها القلوب، فقا

أُوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه : ((مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال
من يعش منكم بعدي، فسريى اختالفًا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، 

                                                
  ].١٠: احلديد[ ٨٢٢
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جذ، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة متسكوا ا، وعضوا عليها بالنوا
  .٨٢٣))"ضاللة

  :- رضي اهللا عنه  -أبو بكر الصديق : أوالً
  .صلى اهللا عليه وسلم -أفضل األمة بعد نبيها  - كما قال املصنف  -وهو 

  :ويدل على ذلك
صلى اهللا عليه  -يب كنا خنير بني الناس يف زمن الن: "-رضي اهللا عنهما  -قول ابن عمر  - ١

، وعند أيب داود قال ابن  ٨٢٤"مث عثمان بن عفان ،فنخير أبا بكر، مث عمر بن اخلطاب -وسلم 
صلى اهللا عليه  -أفضلُ أمة النيب : حي -صلى اهللا عليه وسلم  - كنا نقول ورسول اهللا : "عمر

صلى  -يسمع رسول اهللا ف: "، زاد الطرباين يف رواية"بعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان - وسلم 
  .٨٢٥"ذلك، فال ينكره -اهللا عليه وسلم 

وهو ابن علي بن أيب طالب، وأمه خولَةُ بنت جعفر احلنفية،  -وعن حممد بن احلنفية  - ٢
أي الناس خري بعد رسول : قلت أليب: "قال - ونِسب إىل أمه؛ متييزا عن أخويه احلسن واحلسني 

: ، وخشيت أن يقول"مث عمر: "مث من؟ قال: ، قلت"أبو بكر: "قال صلى اهللا عليه وسلم؟ - اهللا 
٨٢٦"ما أنا إال رجلٌ من املسلمني: "مث أنت؟ قال: عثمان؛ قلت.  
  :من فضائله

  :منها -صلى اهللا عليه وسلم  -جاءت نصوص كثرية تبين فضله ومصاحبته للنيب 
واملراد ؛ ٨٢٧}قُولُ لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معناإِذْ هما في الْغارِ إِذْ ي{: -تعاىل  -قوله  -

  .رضي اهللا عنه - أبو بكر : بصاحبه

                                                
/ ١" (شرح السنة"، واحلديث حسنه البغوي يف "حديث حسن صحيح: "رمذي، وقالرواه أبو داود، والت ٨٢٣
، وأثبته ابن تيمية يف "الترغيب والترهيب"، واملنذري يف "جامع بيان العلم وفضله"، وصححه ابن عبدالرب يف )١٨

، )٥٧٩/ ٢( "اقتضاء الصراط املستقيم"ويف ) ٣٠٩/ ٢٠(، وصححه أيضا يف ) ٦٢٢/ ١١" (جمموع الفتاوى"
  .رحم اهللا اجلميع - ٣٤٦/ ٢" صحيح اجلامع الصغري"وصححه ابن باز، واأللباين يف 

  .رواه البخاري ٨٢٤
  ).٥٦٧/ ٢" (ختريج السنة"وصحح إسناده األلباين يف  ٨٢٥
  .رواه البخاري ٨٢٦
 ].٤٠: التوبة[ ٨٢٧
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 -قلت للرسول : -رضي اهللا عنه  -عن أيب بكر الصديق  - رضي اهللا عنه  -حديث أنس  -
ما ظنك (: (لو أنَّ أحدهم نظَر حتت قدميه ألبصرنا؟ فقال: وأنا يف الغار - صلى اهللا عليه وسلم 

  .٨٢٨))!؟باثنني اُهللا ثالثهما
لو كنت : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :-رضي اهللا عنه  -حديث ابن عباس  -

، ويف ))ولكن أخي وصاحيب: ((، ويف رواية عند البخاري٨٢٩))متخذًا خليالً التخذْت أبا بكر
  )).خذْته خليالً، ولكن أُخوة اإلسالمِ أفضللو كنت متخذًا خليالً، الت: ((رواية أخرى له

إن اهللا بعثين : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب : "- رضي اهللا عنه  -حديث أيب الدرداء  -
صدقت، وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو يل : كذبت، وقال أبو بكر: إليكم، فقلتم

ولذا مسي بالصديق؛ ألنه  ٨٣٠؛"ما أُوذي بعدها، ف))!فهل أنتم تاركو يل صاحيب؟ !صاحيب؟
  .حني كذَّبه الناس - صلى اهللا عليه وسلم  -صدق النيب 

أي : "-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه قال للنيب  -رضي اهللا عنه  -حديث عمرو بن العاص  -
:  من؟ قالمث: ، قلت))أبوها: ((من الرجال؟ قال: ، فقلت))عائشة: ((الناس أحب إليك؟ قال

  .٨٣١"، فعد رجاالً))مث عمر بن اخلطاب((
صعد أُحدا، وأبو بكر،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث أنس  -

، ٨٣٢))اثْبت أُحد؛ فإمنا عليك نيب، وصديق، وشهيدان: ((وعمر، وعثمانُ، فَرجف م، فقال
  .كثرية -عنه رضي اهللا  - واألحاديث يف فضله 

  :-رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطاب : ثانيا
دلَّ على ذلك أدلَّةٌ كثرية، منها  -رضي اهللا عنه  -وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر الصديق 

حديثُ عمرو بن العاص السابق، وكذا حديثُ حممد بن احلنفية، وقبله حديث ابن عمر، وجاء 
كنت وأبو بكر : ((كان كثريا ما يقول - ليه وسلم صلى اهللا ع -أن النيب  :عند البخاري

  )).وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر
  :من فضائله

                                                
  .متفق عليه ٨٢٨
  .متفق عليه ٨٢٩
  .رواه البخاري ٨٣٠
  .رواه البخاري ٨٣١
  .متفق عليه ٨٣٢



251 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

جاءت نصوص كثرية تبين  -رضي اهللا عنه  - وأيضا يف عمر بن اخلطاب فاروق هذه األمة 
  :فضله، منها

اثْبت أُحد؛ فإمنا عليك نيب، : ((وفيهالذي تقدم قريبا،  -رضي اهللا عنه  -حديث أنس  -
  )). وصديق، وشهيدان

  .٨٣٣"ما زلنا أَعزةً مند أسلم عمر: "-رضي اهللا عنه  -قول ابن مسعود  -
صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب سعيد اخلدري  -
ضوا علي وعليهم قُمص، فمنها ما يبلغ الثدي، بينا أنا نائم، إذ رأيت الناس عرِ: ((يقول -

فما أولْت ذلك يا : ، قالوا))ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص جيره
  .٨٣٤))الدين: ((رسول اهللا؟ قال

 بينا أنا: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  :-رضي اهللا عنه  -حديث ابن عمر  -
نائم، إذ رأيت قَدحا أُتيت به، فيه لنب، فشربت منه حىت إين ألرى الري خيرج يف أظفاري، مث 

  .٨٣٥))العلم: ((ماذا أَولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا))أَعطَيت فَضلي عمر بن اخلطاب
ى اهللا عليه وسلم صل -بينا حنن عند رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنه  - حديث أيب هريرة  -
لمن هذا : بينا أنا نائم رأيتنِي يف اجلنة، فإذا امرأةٌ تتوضأ إىل جانب قصرٍ، فقلت: ((إذ قال -

أعلَيك أَغَار يا رسول : ، فبكى عمر، وقال))لعمر، فذكرت غَيرته؛ فولَّيت مدبِرا: القصر؟ قالوا
  .٨٣٦!"اهللا؟

لقد كان : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا  :-رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  -
فعمر ،يت أحدكُن من أمثون، فإن يدح٨٣٧))فيمن قبلكم م.  

إيه يا ابن اخلطاب، والذي نفسي : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : حديث سعد -
ا غريا قطُّ إال سلك فَجك الشيطانُ سالكًا فَجيك بيده، ما لَق٨٣٨))فَج.  

  .كثرية -رضي اهللا عنه  - واألحاديث يف فضله 

                                                
  .رواه البخاري ٨٣٣
  .متفق عليه ٨٣٤
  .متفق عليه ٨٣٥
  .متفق عليه ٨٣٦
  .رواه البخاري ٨٣٧
  .رواه البخاري ٨٣٨
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  :- رضي اهللا عنه  -عثمان بن عفان : ثالثًا
دلَّ على ذلك حديثُ  - رضي اهللا عنهما  -وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر الصديق وعمر 

رقية  -لم صلى اهللا عليه وس -ابن عمر السابق، ويلَقَّب بذي النورين؛ ألنه تزوج ابنيت النيب 
  .إنه ال يعلم أحد تزوج بابنتي نيب غري عثمان: حىت ماتت، مث أم كلثوم، حىت قيل

  :من فضائله
  :وردت أحاديث يف فضائله، منها -
اثبت أحد؛ فإمنا عليك نيب، وصديق، : ((الذي تقدم، وفيه - رضي اهللا عنه  -حديث أنس  -

  )).وشهيدان
 - وفيه ختلُّف عثمان عن بيعة الرضوان؛ ألن النيب - رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر  -

هذه يد : ((بيده اليمىن - صلى اهللا عليه وسلم  -بعثه، فقال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .٨٣٩، فضرب ا على يده))عثمان

، ٨٤٠، فحفرها عثمان))من حيفر بئر رومة وله اجلنة؟: ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قول النيب  -
  .٨٤١))من ابتاع بئر رومة، غفر اهللا له: ((سائي موصوالًوعند الن

، وعند أمحد ٨٤٢))من جهز جيش العسرة، فله اجلنة: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب  -
نظر يف وجوه القوم يوم جيش العسرة،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :والنسائي موصوالً

وعند  -رضي اهللا عنه  -، فجهزهم عثمان بن عفان ))ر اهللا لهمن جيهز هؤالء، غَفَ: ((فقال
ما ضر : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  :الترمذي من حديث عبدالرمحن بن سمرة

  )).عثمانَ ما عمل بعد اليوم
أال : ((-رضي اهللا عنه  -يف عثمان  -صلى اهللا عليه وسلم  -حديث عائشة وقول النيب  -

  .٨٤٣))!رجلٍ تستحي منه املالئكة؟أستحي من 
  :- رضي اهللا عنه  -علي بن أيب طالب : رابعا

                                                
  .رواه البخاري ٨٣٩
 .رواه البخاري معلَّقًا ٨٤٠
  .رواه أمحد موصوالً يف مسنده والترمذي ٨٤١
  .رواه البخاري معلَّقًا ٨٤٢
  .رواه مسلم ٨٤٣
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وأبو  -رضي اهللا عنها  - وزوج ابنته فاطمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ابن عم رسول اهللا 
  .احلسن، واحلسني: سيدي شباب أهل اجلنة

  :من فضائله -
  :وردت أحاديث تبين فضائله، منها

: يوم خيرب - صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النيب  - رضي اهللا عنه  - د حديث سهل بن سع -
، فدعا ))ألعطني الرايةَ غدا رجالً حيب اَهللا ورسوله، وحيبه اُهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه((

  .٨٤٤عليا فأعطاه الراية
أما ترضى أن : ((لعلي -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  - رضي اهللا عنه  - حديث سعد  -

  .٨٤٥))!تكون مين مبرتلة هارون من موسى؟
  .؛ هلذا احلديث، من الترضي)علي املرتضى: (واألظهر أن املصنف قال

والذي فَلَق احلبة وبرأَ النسمة، إنه لعهد : "قال -رضي اهللا عنه  -حديث علي بن أيب طالب  -
  .٨٤٦"يبغضين إال منافق حيبين إال مؤمن، وال أالّ: "النيب األمي إيلَّ

صلى اهللا عليه  - الذين بشرهم النيب  -رضي اهللا عنهم  -هذه بعض فضائل اخللفاء الراشدين 
عند البخاري وغريه، واحلديث  - رضي اهللا عنه  -باجلنة كما يف حديث أيب موسى  -وسلم 

ال ففضلُهم أُلِّفت فيه عن فضائلهم يطول به املقام، وما تقدم نزر من حبر، وغَيض من فَيض، وإ
كما ذكر هو أنه كتب كتابا بلغ ثالثة جملدات يف فضل الشيخني  ،جملدات، وابن كثري أحدهم

  .رضي اهللا عنهم -واملصنفات كثرية يف فضلهم  -رضي اهللا عنهما  - أيب بكر وعمر 
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٧٤
لفَضله وسابِقَته، وتقْدميِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -خلالفَة بعد النيب وهو أَحق خلْقِ اِهللا با"

 صلى اهللا عليه وسلم  -النيب-  حابةعلى مجيع الص الةرضي اهللا عنهم  -له يف الص - 
اللةهم على ضعمجه، ومل يكنِ اُهللا ليتعبايه ومحابة على تقْدميوإمجاعِ الص.  

  .لفضله وعهد أَيب بكرٍ إليه -رضي اهللا عنه  - من بعده عمر مث -٧٥
  .لتقْدمي أهلِ الشورى له - رضي اهللا عنه  -مث عثمانُ  -٧٦

                                                
 .متفق عليه ٨٤٤
  .متفق عليه ٨٤٥
  .رواه مسلم ٨٤٦
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٧٧-  رِه عليه -رضي اهللا عنه  -مث عليه، وإمجاعِ أهلِ عصلفَضل.  
 - اهللا عليه وسلم  صلى -وهؤالِء اخللفاُء الراشدون املهديون الذين قال رسول اهللا  -٧٨
  )).عضوا علَيها بِالنواجِذمن بعدي،  علَيكُم بِسنتي وسنة اخلُلَفَاِء الراشدين املَهديني: ((فيهم
، فكان آخرها ))اخلالَفَةُ من بعدي ثَالَثُونَ سنةً: ((-صلى اهللا عليه وسلم  - وقال  -٧٩

 هللا عنهرضي ا -خالفةَ علي."  
  ".صلى اهللا عليه وسلم -أحقية اخلالفة بعد النيب : املبحث الثاين

  :الشرح
 :-رضي اهللا عنه  - األحق باخلالفة أبو بكر الصديق  -

  :يدل على ذلك، فأبو بكر الصديق أحق األمة باخلالفة عند أهل السنة واجلماعة
مروا أبا : ((ضه الذي مات فيهيف مر -صلى اهللا عليه وسلم  - حديث عائشة وقول النيب  - ١

  .٨٤٧))بكر فليصلِّ بالناس
فأمرها أن ترجع  -صلى اهللا عليه وسلم  - أتت امرأةٌ النيب : حديث جبري بن مطْعم قال - ٢

ا تريد املوت، قال: إليه، فقالتك؟ كأفلم أَجِد إن جئت إن مل جتديين، فأيت أبا : ((أرأيت
  .٨٤٨))بكر

ادعي يل أباك وأخاك؛ حىت : ((هلا -صلى اهللا عليه وسلم  -ل النيب حديث عائشة وقو - ٣
  .٨٤٩))يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر: ((، مث قال))أكتب أليب بكر كتابا

اقتدوا باللَّذَينِ : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب  - رضي اهللا عنه  -حديث حذيفة  - ٤
  .٨٥٠))أيب بكر، وعمر: من بعدي

يف  -رضي اهللا عنه  - على مبايعته  -رضي اهللا عنهم  -فقد أمجع الصحابة  :اعواإلمج - ٥
  .من حديث عائشة" صحيح البخاري"سقيفَة بين ساعدة، حني اجتمعوا فيها، كما جاء يف 

  واختلف أهل العلم، هل كانت خالفة أيب بكر وأحقيته باخلالفة ثابتة بالنص أو اإلمجاع؟ -
  .ابتة بالنص، واستدلوا باألحاديث السابقةأا ث: القول األول
  .أا باإلمجاع، واستدلوا باإلمجاع السابق: القول الثاين

                                                
  .متفق عليه ٨٤٧
  .متفق عليه ٨٤٨
  .متفق عليه ٨٤٩
  ).١٢٦١(، رقم "السلسلة الصحيحة: "رواه الترمذي وحسنه، وصححه األلباين؛ انظر ٨٥٠
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القول الثاين، وأا ثابتة باإلمجاع تصرحيا، ولكن النصوص السابقة دالَّة  -واهللا أعلم  - واألظهر 
  .ا ثَبت باإلمجاعمنعلى أحقيته ا، ولكن االستخالف إ

حضرت أيب حني أُصيب، : "قال - رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر  :ويدل على ذلك
أحتمل : استخلف، فقال: راغب وراهب، قالوا: جزاك اهللا خريا، فقال: فأثْنوا عليه، وقالوا
لوددت أنَّ حظِّي منها الكفاف، ال علي وال يل، فإن أستخلف فقد  !أمركم حيا وميتا؟

نخلَف متي  اسنم مين؛  -أبا بكر : يعين - هو خري وإن أتركُكم فقد تركَكُم من هو خري
صلى  -فعرفت أنه حني ذكر رسول اهللا : قال ابن عمر -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .٨٥١"غري مستخلف -اهللا عليه وسلم 
  :فهذا احلديث يؤخذ منه ما يلي

: - رضي اهللا عنه  -مل يستخلف؛ لقول عمر  -م صلى اهللا عليه وسل -أن رسول اهللا : أوالً
، فهذا نص يف "صلى اهللا عليه وسلم -وإن أترككم، فقد ترككم من هو خري مني؛ رسول اهللا "

توفِّي ومل يستخلف أحدا، فدلَّ ذلك على أن ثبوت خالفة  - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب 
بة، الذين فَهِموا أحقيته باخلالفة من النصوص الكثرية أيب بكر وأحقيته ا كان بإمجاع الصحا

  .الدالة على فضله وأحقيته
حيث  ،باخلالفة بعد أيب بكر كانت بالنص - رضي اهللا عنه  - أن أحقية عمر بن اخلطاب : ثانيا

فإن : "- رضي اهللا عنه  - يدلُّ على ذلك قول عمر  -رضي اهللا عنه  -استخلفه أبو بكر 
، وهذا يدل على أن أبا بكر "أبا بكر: يعين -قد استخلَف من هو خري مين أستخلف، ف

  .رضي اهللا عنه -استخلف عمر بعده على اخلالفة، وأيضا أمجع الصحابة على عمر 
ال سيما  - رضي اهللا عنهم  -أن أحقيةَ عثمان باخلالفة بعد عمر كانت بإمجاع الصحابة : ثالثًا

على ذلك احلديثُ السابق، حيث مل يستخلف عمر، حىت قال ابن عمر  أهل الشورى منهم، دلَّ
غري  -صلى اهللا عليه وسلم  -فعرفت أنه حني ذكر رسول اهللا : "- رضي اهللا عنهما  -

، فأحقية عثمان باخلالفة ثبتت بإمجاع الصحابة ابتداًء من أهل الشورى؛ لما رواه "مستخلف
فقالوا لعمر بن اخلطاب : "وفيه -وهو حديثٌ طويل  -ون البخاري من حديث عمرو بن ميم

ما أجد أحق ذا األمر من هؤالء : أَوصِ يا أمري املؤمنني، استخلف، قال: -رضي اهللا عنه  -
عليا، وعثمان، والزبري، وطلحة، وسعدا، : النفَر الذين توفِّي رسولُ اهللا وهو عنهم راضٍِِ، فسمى

                                                
  .متفق عليه ٨٥١
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احلديث، وفيه ..." يشهدكُم عبداهللا بن عمر، وليس له من األمر شيء: وعبدالرمحن، وقال
رضي اهللا عن اجلميع  -مبايعةُ النفَر الذين عدهم عمر لعثمان، والنص على مبايعة علي لعثمان 

  .ومن ثَم بايع الناس عثمانَ بعد مبايعة أهل الشورى له -
باخلالفة؛ فكان أحق ا  -رضي اهللا عنه  -مبايعة علي وبعد وفاة عثمان، أمجع الصحابة على 

  .رضي اهللا عنه -بعد عثمان 
رضي اهللا  -أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي : فترتيب اخللفاء الراشدين باألحقية يف اخلالفة

هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة، وإمجاعهم على ذلك، ومل خيالف يف ذلك  - عنهم أمجعني 
  .املبتدعةإال 

السابق رد على الرافضة، الذين يرونَ أن أحقية  -رضي اهللا عنه  -يف حديث ابن عمر : رابعا
والرد عليهم من وجوه  -رضي اهللا عنه  - لعلي  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلالفة بعد النيب 

  :عدة، منها
١ - م من إمجاع الصحابة على أيب بكرٍ، وكان مع مما تقد أمجع على ذلك علي رضي اهللا  - ن

الذي هو صاحب الشأن فيما يرونه، وعلي  -رضي اهللا عنه  -أفال يسعهم ما وسع عليا  -عنه 
  !؟دخل يف إمجاع الصحابة يف استخالف أيب بكر، مث عمر، مث عثمان قبله - رضي اهللا عنه  -
صلى اهللا عليه  -ر بني الناس يف زمن النيب كُنا خني: "-رضي اهللا عنهما  -قول ابن عمر  - ٢

: ، ويف رواية أيب داود٨٥٢"فنخير أبا بكر، مث عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن عفان -وسلم 
: ، زاد الطرباين"بعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان -صلى اهللا عليه وسلم  -أفضل أمة النيب "
  ".فال ينكرهذلك  - صلى اهللا عليه وسلم  -فيسمع رسولُ اهللا "
خطَب الناس  - وهو صاحب الشأن يف اخلالفة على حد زعمهم ،رضي اهللا عنه -أن عليا  - ٣

أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، مث عمر، ولو شئت لسميت : "على املنرب يف الكوفة فقال
  . ٨٥٣"الثالث

أبو : بعد رسول اهللا؟ قال أي الناس خري: "حديث حممد بن احلنفية السابق، حيث قال لعلي - ٤
؟ قال: بكر، قلتنأن يقول: مث م يتشما أنا إال : مث أنت؟ قال: عثمان، قلت: مث عمر، وخ

  .٨٥٤"رجلٌ من املسلمني
                                                

  .رواه البخاري ٨٥٢
  ".هذا حديث حسن: "رواه أبو داود، والترمذي وقال ٨٥٣
  .رواه البخاري ٨٥٤
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وهذه بعض الوجوه يف الرد على من أعمى اهللا بصريته من املبتدعة الرافضة، وهناك وجوه 
السنة واجلماعة يف أن أحق الناسِ باخلالفة أبو أخرى نكتفي مبا سبق، ومل خيالف أحد من أهل 

  .رضي اهللا عنهم أمجعني -بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي 
) ٦٣(كانت خالفتة سنتني وثالثة أشهر، وكانت وفاته وعمره  -رضي اهللا عنه  -فأبو بكر  -

  .من اهلجرة النبوية) ١٣(عاما، سنة 
ر سنوات وستة أشهر، وكانت وفاته وعمره عش هكانت خالفت - رضي اهللا عنه  -وعمر  -
  .من اهلجرة النبوية) ٢٣(عاما، سنة ) ٦٣(
كانت خالفتة ثنتي عشرة سنة، وكانت وفاته وقد جتاوز عمره  -رضي اهللا عنه  - وعثمان  -
  .من اهلجرة النبوية) ٣٥(عاما، سنة ) ٨٢(
شهر، وكانت وفاتة وعمره كانت خالفته أربع سنوات وتسعة أ -رضي اهللا عنه  -وعلي  -
  .من اهلجرة النبوية) ٤٠(عاما، سنة ) ٦٣(

تسع وعشرون سنة وستة أشهر، مث بويِع بعد ذلك  - رضي اهللا عنهم  -وجمموع خالفتهم 
ستة أشهر، فتمت ثالثون  -رضي اهللا عنه  -للحسن بن علي بعد موت أبيه علي بن أيب طالب 

وذكره املصنف، وهو حديث سفينة  -صلى اهللا عليه وسلم  - سنة، وهذا مصداق ما قاله النيب
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  - أيب عبدالرمحن موىل رسول اهللا 

  .٨٥٥))اخلالفة من بعدي ثالثون سنة: ((-وسلم 
  :مسألة

ان، مث علي، فهل أبو بكر، مث عمر، مث عثم: تقدم معرفةُ ترتيب اخللفاء الراشدين يف اخلالفة
  ترتيبهم يف األفضلية كذلك؟

أبو بكر، مث عمر، ومل خيالف يف ذلك أحد، وإمنا اخلالف يف الثالث : باإلمجاع أن أفضلهم
  .والرابع من حيث األفضلية، ال من حيث اخلالفة؛ فاخلالفة سبق اإلمجاع عليها

رتيب يف األفضلية على هذا أن الثالث يف األفضلية عثمان مث علي، فيكون الت: القول األول
  :القول كالترتيب يف اخلالفة، وهذا قول مجهور السلف؛ وذلك ملا يلي

  .أن عثمان من املهاجرين األولني، وكذلك هاجر إىل احلبشة - ١
                                                

اإلمام أمحد، : ا قواه غري واحد من أهل العلم؛ منهمرواه أمحد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وله شواهد؛ ولذ ٨٥٥
؛ لأللباين "السلسلة الصحيحة: "والترمذي، والطربي، واحلاكم، وابن تيمية، والذهيب، وابن حجر، واأللباين؛ انظر

  .، ففيها حبث ورد على من ضعف احلديث)٤٥٩(
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  .فلُقِّب بذي النورين -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه تزوج بابنتني من بنات النيب  - ٢
  .اخلاصة جهز جيش العسرة على نفقته - ٣
  .اشترى بئر رومة من اليهود، وجعله سبيالً للمسلمني - ٤
  .اآلثار اليت سبقت يف تقدمي عثمانَ على علي، باإلضافة إىل فضائله األخرى - ٥

أن الثالث علي، مث عثمان، من حيث األفضلية، مع تقدمي عثمان يف اخلالفة، : والقول الثاين
  :؛ وذلك لفضائله، ومنهاوهذا قولُ قلَّة من السلف يف الكوفة

  .وجيتمع معه يف اجلد األول عبداملطلب -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه قريب النيب  - ١
أَما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من : ((له -صلى اهللا عليه وسلم  -لقول النيب  - ٢

 .، إىل غري ذلك من فضائله))!موسى؟
  .يسكت عن الثالث والرابع وهناك من يفضل أبا بكر، مث عمر، مث

كان هذا اخلالف موجودا يف القرن األول، مث استقر قول أهل السنة بقول عامتهم بأن عثمان 
 .إن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة: أفضل من علي، وهو الصواب؛ أي

  :تنبيه
ها خالف يف ترتيبهم، ومن ينبغي التفريق بني مسألة اخلالفة ومسألة التفضيل؛ فاخلالفة ليس في

قدم عليا على عثمانَ يف اخلالفة، فهو مبتدع، وأما األفضلية، فهي مسألة اجتهادية سبق بيانها، 
  .وأن الصحيح أن ترتيبهم يف األفضلية كترتيبهم يف اخلالفة
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 :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٠
أبو بكْرٍ في : ((فقال - صلى اهللا عليه وسلم  -م النيب ونشهد للعشرة باجلنة، كما شهِد هل"

اجلَنة، وعمر في اجلنة، وعثْمانُ يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطَلْحةُ في اجلَنة، والزبير في 
اجلنة، وأبو عبيدةَ بن  اجلَنة، وسعد في اجلنة، وسعيد يف اجلنة، وعبدالرمحن بن عوف يف

ةاحِ يف اجلَناجلَر.((  
٨١-  له النيب هِدش نا، كقوله -صلى اهللا عليه وسلم  -وكُلُّ م ا لهنهِدش ،ةباجلن :
))ةلِ اجلَنابِ أَهبا شديس نيواحلُس ناحلَس((ٍسبنِ قي ه لثابِتوقول ،)) :أَه نم هإنةلِ اجلَن.((  

صلى اهللا عليه  -وال نجزِم َألحد من أهلِ القبلَة جبنة وال نارٍ، إالَّ من جزم لَه الرسولُ  -٨٢
  ".لَكنا نرجو للمحِسنِ، ونخاف على املُسيِء - وسلم 

  :الشهادة باجلنة: املبحث الثالث
  .شهادة خاصةشهادة عامة، و: الشهادة باجلنة على نوعني

إِنَّ الَّذين {: -تعاىل  -كما قال  ؛أما الشهادة العامة، فهي شهادة لكلِّ مؤمن بأنه يف اجلنة -
  .٨٥٦}آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم جنات النعيمِ

 وأما الشهادة اخلاصة، وهي اليت أرادها املصنف، فإننا نشهد ملن شهد له رسولُ اهللا باجلنة، -
  :وذكر بعضا منهم املصنف، وممن شهد له رسول اهللا

أبو بكر، وعمر، وعثمان، : وهم اخللفاء الراشدون األربعة :العشرة املبشرون باجلنة - ١
سعيد بن زيد، وسعد بن أيب وقاص، وعبدالرمحن بن عوف، وطلحة بن : وعلي، ومعهم

  .رضي اهللا عنهم أمجعني -عبيداهللا، والزبري بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن اجلراح 
  :هم اخللفاء األربعة، ومعهم الستة الذين جاء ذكرهم يف قول الناظم ؛إذًا

  وعامر فهرٍ والزبير املُمدح= سعيد وسعد وابن عوف وطَلْحةُ 
أبو (( :-صلى اهللا عليه وسلم  -حديث سعيد بن زيد، قال النيب : ويدلُّ على تبشريهم باجلنة

بكرٍ يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمانُ يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحةُ يف اجلنة، والزبري يف 
اجلنة، وعبدالرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلنة، 

  .٨٥٧))وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة
                                                

 .]٨: لقمان [ ٨٥٦
، وله شاهد من )٤٠١٠" (صحيح اجلامع الصغري"األلباين يف رواه أمحد، والترمذي، وابن ماجه، وصححه  ٨٥٧

  ".شرح السنة"حديث عبدالرمحن بن عوف بنفس اللفظ رواه أمحد، والترمذي، والنسائي، والبغوي يف 
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صلى اهللا عليه  -قال النيب  -رضي اهللا عنه  -د اخلدري حلديث أيب سعي :احلسن واحلسني - ٢
  .٨٥٨))احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: ((-وسلم 

يا {: ملَّا نزلت هذه اآلية: "قال - رضي اهللا عنه  -حلديث أنس بن مالك : ثابت بن قيس - ٣
 توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ينا الَّذهأَيبِيبن ٨٥٩إىل آخر اآلية} ...الن ثابت لَسج ،

صلى اهللا عليه وسلم  -أنا من أهل النار، واحتبس ثابت بن قيس عن النيب : قيس يف بيته، وقال
-  بن معاذ، فقال - صلى اهللا عليه وسلم  -فسأل النيب يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ : ((سعد

فأتاه سعد فذَكَر له قول : علمت له بشكوى، وقال إنه جلاري، وما: ، قال سعد))أَشتكَى؟
أُنزِلَت هذه اآليةُ، ولقد علمتم أين من أرفعكم : فقال ثابت -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  - صوتا على رسول اهللا؛ فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنيب 
  .٨٦٠))بل هو من أهل اجلنة: ((-سلم صلى اهللا عليه و -فقال رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :- رضي اهللا عنه  -حلديث أيب هريرة : بالل بن رباح - ٤
يا بالل، حدثين بأرجى عملٍ عملته يف اإلسالم؛ فإين مسعت : ((قال لباللٍ عند صالة الفجر

أَرجى عندي أين مل أَتطَهر طهورا يف ما عملت عمالً : "، قال))دف نعليك بني يدي يف اجلنة
  .٨٦١"ساعة ليلٍ أو ار، إال صلَّيت بذلك الطُّهور ما كُتب يل أن أصلي

حلديث ابن عباس يف السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب : عكاشة بن حمصن - ٥
ادع اهللا أن : - سلم صلى اهللا عليه و -وال عذاب، ففي آخره قال عكَّاشة بن محصن للنيب 

  .٨٦٢))أنت منهم: ((جيعلين منهم، قال
صلى اهللا  -ما مسعت رسولَ اهللا : "قال - رضي اهللا عنه  - حلديث سعد : عبداهللا بن سالم - ٦

  .٨٦٣"يقول ألحد ميشي على األرض إنه من أهل اجلنة، إال لعبداهللا بن سالم -عليه وسلم 

                                                
السلسلة "، وقال األلباين يف "حديث حسن صحيح: "رواه أمحد، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي ٨٥٨

وباجلملة فاحلديث صحيح بال ريب؛ بل متواتر كما : "رق له عن جمعٍ من الصحابةبعد ذكر ط) ٧٩٦" (الصحيحة
  ".نقله املناوي

  ].٢: احلجرات[ ٨٥٩
 .رواه مسلم ٨٦٠
 .حتريك نعليك: متفق عليه، ودف نعليك؛ أي ٨٦١
  .متفق عليه ٨٦٢
  .رواه البخاري ٨٦٣
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صلى اهللا  -أن أم حارثة أَتت النيب : -اهللا عنه رضي  -حلديث أنس : حارثة بن سراقَة - ٧
وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم  -يا نيب اهللا، أَالَ حتدثين عن حارثة؟ : فقالت - عليه وسلم 

يا أم : ((فإن كان يف اجلنة، صربت، وإن كان غري ذلك، اجتهدت عليه يف البكاء، قال - غرب 
  .٨٦٤))بنك أصاب الفردوس األعلىحارثة، إا جنان يف اجلنة، وإن ا

أُهدي للنيب جبة سندس، وكان : قال - رضي اهللا عنه  - حلديث أنس : سعد بن معاذ - ٨
والذي نفس حممد بيده، لَمناديلُ سعد بن معاذ : ((ينهى عن احلرير، فعجب الناس منها، فقال

  .٨٦٥))يف اجلنة أحسن من هذا
 - صلى اهللا عليه وسلم  -بشر رسول اهللا : "قالت حلديث عائشة،: خدجية بنت خويلد - ٩

  .، وغري ما تقدم، كأمهات املؤمنني عامة٨٦٦"خدجيةَ بنت خويلد ببيت يف اجلنة
  باجلنة؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -وهل نشهد ألحد غري الذين شهد هلم النيب  -

نشهد : "باجلنة -وسلم  صلى اهللا عليه -قال شيخنا ابن عثيمني بعدما ذكر من شهد له النيب 
 -شهد هلم، وأحلق شيخ اإلسالم ابن تيمية  - صلى اهللا عليه وسلم  -هلم باجلنة؛ ألن النيب 

األئمة األربعة؛ ألن النيب : على الثناء عليه، مثل -أو جلُّ األمة  - من اتفقت األمة  -رمحه اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم  -عليها خريا، فقال النيب  ملَّا مرت جنازةٌ وأَثْنوا - صلى اهللا عليه وسلم  -
-)) :تبجا، فقال: ؛ أي))وا عليها شرووجبت له اجلنة، ومرت جنازة أخرى فأَثْن :
))تبجوعلى هذا فنشهد هلؤالء األئمة الذين ))أنتم شهداء اهللا يف أرضه: ((، مث قال هلم))و ،

عليهم باجلنة، لكن ليست شهادتنا هلم باجلنة، كشهادتنا على الثناء  -أو جلُّها  - أمجعت األمة 
  .٨٦٧"صلى اهللا عليه وسلم -ملَن شهد له الرسول 

  .شهادة عامة، وشهادة خاصة: وكذلك الشهادةُ بالنار، فإا على نوعني -
: -تعاىل  -كما قال  ؛، فهي شهادةٌ لكل كافر ميوت على كفْره بالنارأما الشهادة العامة -
}الَّذومنهج ارن موا لَهكَفَر {: ، وقوله٨٦٨}ين نيرِكشالْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينإِنَّ الَّذ

  .٨٦٩}في نارِ جهنم خالدين فيها

                                                
  .رواه البخاري ٨٦٤
  .متفق عليه ٨٦٥
  .متفق عليه ٨٦٦
  .٣٠٠، ٢٩٩/ ٥" املمتع: "انظر ٨٦٧
  ].٣٦: فاطر[ ٨٦٨
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أنه يف النار،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإننا نشهد ملن شهد له النيب وأما الشهادة اخلاصة،  -
  :ص عليه، ومنهمأو دلَّت النصو

ما أَغْنى عنه مالُه * تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب {: -تعاىل  - لقوله : أبو هلب وامرأته أم مجيل - ١
 با كَسمبٍ * ولَه ا ذَاتارلَى نصيطَبِ * سالَةَ الْحمح هأَترامو * نلٌ مبا حهي جِيدف

دس٨٧٠}م.  
وامسه عبدالعزى بن عبداملطلب، وامرأته أم  - صلى اهللا عليه وسلم  -عم النيب وأبو هلب هو 

  .مجيل أَروى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان
يا رسول اهللا، هل نفعت أبا طالبٍ : حلديث العباس بن عبداملطلب أنه قال: أبو طالب - ٢

يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان نعم، هو : ((بشيء؛ فإنه كان يحوطُك ويغضب لك؟ قال
  .٨٧١))يف الدرك األسفل من النار
  .وامسه عبدمناف بن عبداملطلب -صلى اهللا عليه وسلم  -وأبو طالب هو عم النيب 

صلى اهللا عليه  - قال رسول اهللا : حلديث عائشة، قالت: عمرو بن عامر بن لُحي اخلُزاعي - ٣
م بعضها بعضا، ورأيت عمرا جير قُصبه، وهو أول من سيب رأيت جهنم يحط: ((- وسلم 

  .٨٧٢))السوائب
  .وهناك غريهم جاءت النصوص يف بيان استحقاقهم للنار على اخلصوص

وأما املسيء يف الدنيا من أهل اإلميان، فإننا خناف عليه، كما نرجو للمحسن، واإلميان ال  -
  :يكون إال بشرطني

  .وهو أن يأيت بالتوحيد، يأيت بالشهادتني وما يتعلق ما :ابشرطُ إجي - ١
  .وهو أالَّ يأيت بناقض من نواقض اإلسالم: شرط سلْب - ٢

فمن مل يأْت بالتوحيد، فليس مبؤمن؛ ألنه مل يدخل دائرةَ اإلسالم، ومن كان على التوحيد مث 
م، بعد انتفاء املوانع، وحتقُّق أتى بناقضٍ من نواقض اإلسالم، فقد خرج من دائرة اإلسال

  .الشروط

                                                                                                                                       
  ].٦: البينة [ ٨٦٩
  ].٥ - ١: املسد[ ٨٧٠
  .متفق عليه ٨٧١
  .رواه البخاري، وبنحوه روى مسلم من حديث جابر يف حديث الكسوف الطويل ٨٧٢
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وأما املؤمنون الذين معهم معاصٍ وذنوب ال تصل حلد الكفر، فإننا ال نكفِّرهم ذه الذنوب، 
وال جنزم هلم بالنار، كما أن أصحاب الطاعات ال جنزم هلم باجلنة، وإمنا نرجو للمحسنني، 

  .وحناف على املذنبني
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -ملصنف قال ا -٨٣
  ".والَ نكفِّر أحدا من أهلِ القبلة بذَنبٍ، والَ نخرِجه عنِ اإلسالمِ بِعملٍ"

  :الشرح
   :تكفري أهل القبلة باملعاصي: املبحث الرابع

وال : "أهل القبلة هم املسلمون الذين يصلُّون إليها، قال املصنف مبينا عقيدة أهل السنة واجلماعة
، وهذه مسألةٌ من مسائل "نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وال خنرجه عن اإلسالم بعمل

اإلميان املهمة، وهي مسألة التكفري، فبين املصنف عقيدةَ أهل السنة واجلماعة، وأم ال يكفِّرون 
أحدا بذنب، ولكن ال بد أن نعرف أن مقصود املصنف هنا هو الذنب الذي دون الشرك 

وليس كلَّ ذنب، فليس معناه أن أهل السنة واجلماعة ال يكفرون أحدا ولو فعل  والكفر،
ولو كان مكَفِّرا، : ال يضر مع اإلميان عمل؛ أي: مكَفِّرا؛ ألن هذه عقيدة املرجئة الذين يقولون
من املعاصي والكبائر دون الكفر والشرك، فمن : فمقصود املصنف أم ال يكفرون بذنب؛ أي

  .ةً من كبائر الذنوب دون الكفر، ال يحكَم بكفره؛ ألن هذه عقيدة اخلوارجفعل كبري
  :فأهل السنة واجلماعة وسطٌ بني طائفتني

ال يضر مع اإلميان عملٌ، فلو جاء بأي عمل، ولو كان ناقضا : الذين يقولون: املرجئة: األوىل
عاملًا، وغري ذلك من نواقض  أو يسجد لغريه - تعاىل  -من نواقض اإلسالم؛ كأن يسب اَهللا 

اإلسالم، فال يقولون بكفره، ال سيما الغالة من املرجئة، وأما أهل السنة واجلماعة، فإم 
  .يكَفِّرون من جاء مبكفِّرٍ، وحتقَّقت فيه الشروط، وانتفت عنه املوانع

، أو شرب اخلمر، وهم الذين يكفِّرون صاحب الكبرية، فمن سرق، أو زىن: اخلوارج: والثانية
أو حنو ذلك من الكبائر، فاخلوارج حيكمون بكفره وخروجه عن دائرة اإلسالم، وكذلك 
املعتزلة الذين حيكمون خبروجه عن دائرة اإلسالم، وأما معتقَد أهل السنة واجلماعة، فإم ال 

ما دام أنه دون  يكَفِّرون أحدا بذنب أو بكبرية من كبائر الذنوب، سواء كان قوالً أو عمالً،
الكفر والشرك، وهذا ما أراده املصنف، أن يبين عقيدة أهل السنة واجلماعة يف صاحب الكبرية 

  :دون الكفر، فإنه ال خيرج عن دائرة اإلسالم، فال نكفِّره، واألدلة على ذلك كثرية، منها
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وا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُ{: -تعاىل  - قوله  - ١
عدلِ علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاَءت فَأَصلحوا بينهما بِالْ

 نيقِْسطالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهو *ؤا الْممإِن قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنم
   .٨٧٣}لَعلَّكُم ترحمون
أن القتل من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن اهللا أمر باإلصالح بينهما، وأبقى : ووجه الداللة

  .الكبائر عليهم اسم اإلميان واألخوة؛ مما يدل على أن صاحب الكبرية ال يكفر بارتكابه
صلى اهللا  - أن رجالً كان على عهد النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث عمر بن اخلطاب  - ٢

صلى اهللا عليه  - كان امسه عبداهللا، وكان يلقَّب محارا، وكان يضحك النيب  - عليه وسلم 
للهم الْعنه، ا: وقد جلَده يف الشراب، فأُيت به يوما فأمر به فجلد، فقال رجلٌ من القوم -وسلم 

ال تلعنوه؛ فواهللا ما علمت إال أنه : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب ! ما أكثر ما يؤتى به
  .٨٧٤))حيب اهللا ورسوله

صلى اهللا عليه  - أن شرب اخلمر من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت النيب : ووجه الداللة
  .دالئل اإلميان القليبله بقاء حمبته هللا ورسوله، اليت هي من أعظم  -وسلم 

وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبرية كافر؛ لثبوت النهي عن لعنه، : "قال ابن حجر
  .٨٧٥"واألمر بالدعاء له

أتاين جربيل : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  :-رضي اهللا عنه  - حديث أيب ذر  - ٣
وإن زىن : تك ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة، قلتفبشرين أنه من مات من أم -عليه السالم  -

  .٨٧٦))وإن زىن وإن سرق: وإن سرق؟ قال
أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت ملن فعل ذلك اجلنةَ؛ مما : ووجه الداللة

  .يدل على أن صاحب الكبرية ال يكفر؛ ألن اجلنة حمرمة على الكافرين
فيه داللة ملذهب أهل احلق أنه ال خيلد أصحاب الكبائر )): وإن سرقوإن زىن : "((قال النووي

  .٨٧٧"يف النار، خالفًا للخوارج واملعتزلة

                                                
  ].١٠، ٩: احلجرات[ ٨٧٣
  .رواه البخاري ٨٧٤
  .ج من امللة، كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر، وأنه ليس خبار)١٢(، الد "الفتح: "انظر ٨٧٥
  .متفق عليه ٨٧٦
  .، كتاب الزكاة، باب الترغيب بالصدقة) ٧(، الد "شرح النووي ملسلم: "انظر ٨٧٧
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واألدلة يف بيان أن أصحاب الكبائر دون الكفر ال يكفرون كثريةٌ، وهذا هو معتقد أهل السنة 
  :واجلماعة، الذين هم وسطٌ بني

من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا، : ((ثاملرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد؛ كحدي - ١
  .ال يضر مع اإلميان معصية: ، فقالوا٨٧٨))دخل اجلنة

ال يزين الزاين حني يزين : ((واخلوارج واملعتزلة الذين أخذوا بنصوص الوعيد؛ كحديث - ٢
وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو 

نخرِجه من اإلميان، وحنكم خبلوده يف النار إذا فعل كبرية من كبائر : ، فقالوا٨٧٩))مؤمن
أنه ال يكون كامل : الذنوب؛ كالزنا، والسرقة، وشرب اخلمر، وغريها من الكبائر؛ واملعىن

ومعهم املعتزلة، ضلُّوا يف  - املرجئة واخلوارج  -اإلميان حني فعل هذه الكبائر، وكال الطائفتني 
  .سألة من اإلميانهذه امل

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٤

ونرى احلَج واجلهاد ماضيا مع طاعة كلِّ إمامٍ، برا كان أو فَاجِرا، وصالةُ اجلمعة خلفَهم "
  ".جائزةٌ

  :الشرح
  :طاعة ويل األمر يف غري معصية: املبحث اخلامس

ونرى احلج واجلهاد ماضيين مع كل : "ق باإلمامة، حيث قالوهذه مسألة ذَكَرها املصنف تتعلَّ
، وجاء باحلج واجلهاد وصالة اجلمعة؛ ألا غالبا ال تفْعل إال مع "إمام، برا كان أو فاجرا

األئمة، ال سيما يف الزمن السابق، فقد كانوا ال حيجون وحدهم؛ ألم خيافون من قطَّاع 
اإلمام أَمنوا على أنفسهم؛ ألن اإلمام معه قوةٌ ومنعةٌ ومجاعة، واإلمام الطريق، فإذا ذهبوا مع 

هو إمام : بر، وفاجر، وكافر؛ فالبر: الذي ذكره املصنف هو إمام املسلمني؛ ألن األئمة ثالثة
هو إمام املسلمني الفاسق، وقد يكون فسقُه على نفسه؛ : املسلمني الصاحل التقي، والفاجر

يشرب اخلمر، ويزين، ويأكل الربا، وحنوها، وقد يكون فسقُه متعديا؛ كأئمة الظلم كالذي 
هو اإلمام الكافر، فهذا ال طاعة له؛ ولذا مل : واجلور للناس يف األموال واألحكام، والثالث

                                                
  .رواه مسلم من حديث عثمان ٨٧٨
  .رضي اهللا عنه -متفق عليه من حديث أيب هريرة  ٨٧٩
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 إال أن تروا كُفْرا: ((-صلى اهللا عليه وسلم  - يذكره املصنف؛ ألنه ال طاعة له؛ لقول النيب 
  )).بواحا، عندكم من اهللا فيه برهان

وجوب السمع والطاعة لإلمام املسلم؛ سواًء كان برا أو : ومذهب أهل السنة واجلماعة -
  .فاجرا، وطاعته إمنا هي يف املعروف، وأما يف املعصية، فال طاعة له

  :ومما يدل على طاعة اإلمام
} نوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُميا أَيها الَّذين آم{: -تعاىل  - قوله  - ١
  ].٥٩: النساء[
: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة  - ٢
من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن ((

  .٨٨٠))مريي فقد عصاينعصى أ
إن خليلي : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - حديث أيب ذر  - ٣

ولو : ((، وعند البخاري٨٨١))أوصاين أن أمسع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع األطراف
  )).حلبشي كأن رأسه زبيبة

من : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  قال رسول - رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس  - ٤
  .٨٨٢))رأى من أمريه شيئًا يكرهه، فليصرب؛ فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات، فَميتته جاهلية

: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  - رضي اهللا عنه  -حديث عوف بن مالك  - ٥
ليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، وتصلُّون ع((

يا رسول اهللا، أفال ننابِذُهم بالسيف عند : ، فقلنا))تبغضوم ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنونكم
ال؛ ما أقاموا الصالة فيكم، أَالَ من ويل عليه والٍ، فرآه يأيت شيئًا من معصية اهللا، : ((ذلك؟ قال

  .٨٨٣))وال يرتعن يدا من طاعة فليكره ما يأيت من معصية اهللا،
صلى اهللا عليه  - دعانا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -حديث عبادة بن الصامت  - ٦

أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا،  :فبايعناه، فكان مما أخذ علينا -وسلم 

                                                
  .متفق عليه ٨٨٠
  .رواه مسلم ٨٨١
  .متفق عليه ٨٨٢
  .رواه مسلم ٨٨٣
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إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من : ((ننازع األمر أهلَه، قال وعسرنا ويسرنا، وأَثَرة علينا، وأالّ
  .٨٨٤))اهللا فيه برهان

تسمع : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -حديث حذيفة  - ٧
  .٨٨٥))وتطيع لألمري، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فامسع وأَطع

- ون، ولو كانوا فُجلُّون خلف األمراء وحيجصا، وكذلك جياهدون وأهل السنة واجلماعة يار
  :ويدل على ذلكمعهم؛ 

 - أن ابن عمر  :"صحيح البخاري"ففي  -رضوان اهللا عليهم  -فعل مجعٍ من الصحابة  - ١
 -كان يصلِّي خلف احلَجاج ين يوسف الثَّّقَفي، وكذلك أنس بن مالك  -رضي اهللا عنهما 

صلى  -رضي اهللا عنه  -ن مسعود وكان احلَجاج فاسقًا ظاملًا، وكذلك اب -رضي اهللا عنه 
  .خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط، وكان يشرب اخلمر

يصلُّون : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب : -رضي اهللا عنه  - حلديث أيب هريرة  - ٢
  .٨٨٦))لكم، فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم

  :لى ذلكويدل عولكن ال طاعة هلم يف معصية اهللا،  -
بعث جيشا وأمر  - صلى اهللا عليه وسلم  - أن النيب : -رضي اهللا عنه  -حديث علي  - ١

إمنا فررنا منها، : ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: عليهم رجالً، فأوقد نارا، وقال
ا، مل يزالوا لو دخلوه: ((فقال للذين أرادوا أن يدخلوها - صلى اهللا عليه وسلم  -فذَكَروا للنيب 

  .٨٨٧))ال طاعة يف املعصية؛ إمنا الطاعة يف املعروف: ((، وقال لآلخرين))فيها إىل يوم القيامة
السمع : ((-صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر  - ٢

مر مبعصية، فال مسع وال والطاعة على املرء املسلم فيما أَحب وكَرِه، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أُ
  .٨٨٨ ))طاعة

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٥

                                                
  .متفق عليه ٨٨٤
  .رواه مسلم ٨٨٥
  .ه البخاريروا ٨٨٦
  .متفق عليه ٨٨٧
  .متفق عليه ٨٨٨
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"سقال أن : صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب- :))انلِ اإلميأص نن : ثَالَثٌ معم الكَف
الَمِ بِعملٍ، واجلهاد ماضٍ منذُ الَ إلَه إالَّ اهللا، والَ نكَفِّره بِذَنبٍ، والَ نخرِجه من اإلس: قَالَ

حىت يقَاتلَ آخر أُمتي الدجالَ، الَ يبطلُه جور جائرٍ، والَ عدلُ  -عز وجل  -بعثَين اهللا 
  ".؛ رواه أبو داود))عادلٍ، واإلميانُ باألقْدارِ

  :فائدة
: -صلى اهللا عليه وسلم  -ل النيب قا: قال - رضي اهللا عنه  -استدلَّ املصنف حبديث أنس 

ال إله إال اهللا، وال نكفره بذنب، وال خنرجه من : الكف عمن قال: ثالثٌ من أصل اإلميان((
حىت يقَاتل آخر أميت الدجال، ال  -عز وجل  -اإلسالم بعمل، واجلهاد ماضٍ منذ بعثين اهللا 

؛ وهو حديث ضعيف، رواه أبو داود ))داريبطله جور جائر، وال عدلُ عادل، واإلميان باألق
، وضعف إسناده "التقريب"بسند ضعيف؛ ألن فيه يزيد بن أيب نشبة، وهو جمهول كما يف 

   ).٢٥٣٢(رقم " ضعيف اجلامع"، وضعفه األلباين يف )٣٨٠/ ٣" (خمتصر أيب داود"املنذري يف 
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 :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٦
"ةنالس نوم: وحماسنِهم،  -صلى اهللا عليه وسلم  -لِّي أصحابِ رسولِ اِهللا ت كْرم، وذهتوحمب

 قادم، واعتهنيب رجا شهِم، وماوئكْرِ مسعن ذ هلم، والكَف عليهم، واالستغفار محروالت
بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر  والَّذين جاؤوا من{: -تعاىل  -فَضلهِم، ومعرِفةُ سابِقَتهم؛ قال اهللا 

تعاىل  -، وقال ٨٨٩}لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاإلميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غال للَّذين آمنوا
- :}اُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحممهن٨٩٠}ي."  

  :الشرح
  : ما ينبغي على املسلم للصحابة وما جرى بينهم: املبحث السادس

  :تعريف الصحايب -
مجع صحايب، واختلف يف تعريف الصحايب، وأصح ما قيل، وهو املعتمد عند : الصحابة
من لَقي : وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب: وذكره ابن حجر، حيث قال ،احملدثني

  .مؤمنا به، ومات على ذلك -صلى اهللا عليه وسلم  - لنيب ا
من طالت جمالسته له أو قَصرت، ومن روى عنه أو مل يروِ عنه، ومن غزا : فيدخل فيمن لقيه

  .معه أو مل يغز، ومن رآه رؤيةً ولو مل جيالسه، ومن مل يره لعارضٍ كالعمى
  .لم بعد ذلك، إذا مل جيتمع معه مرة أخرىمن لقيه كافرا ولو أس: وخيرج بقيد اإلميان

  .خيرج من لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة: مؤمنا به: وقولنا
والعياذ باهللا  -من لَقيه مؤمنا به، مث ارتد، ومات على ردته : ومات على اإلسالم: وخرج بقولنا

  .اهللا بن خطَلوقد وجِد من ذلك عدد يسري؛ كعبيِداهللا بن جحش، وعبد -
من ارتد وعاد إىل اإلسالم قبل أن ميوت، سواء  -يف مفهوم الصحايب : أي -ويدخل فيه 

  .مرة أخرى أم ال - صلى اهللا عليه وسلم  -اجتمع به 
وهذا هو القول املعتمد، وهذا التعريف مبين على األصح املختار عند احملققني؛ كالبخاري، 

 -، انتهى كالم ابن حجر "بعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذَّةوشيخه أمحد بن حنبل، ومن ت
  .٨٩١رمحه اهللا

  :ما ينبغي للصحابة على املسلم -
                                                

 .]١٠: احلشر[ ٨٨٩
  .]٢٩: الفتح[ ٨٩٠
  ).١٥٩، ١٥٨/ ١(؛ البن حجر "اإلصابة يف متييز الصحابة: "انظر ٨٩١
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ينبغي على املسلم أن يدرِك فضلَ الصحابة، وعظَم شأم، وتقدم بعض النصوص يف فضلهم، 
اد يف سبيله فللصحابة فضلٌ عظيم على هذه األمة؛ حيث قاموا بنصرة اهللا ورسوله، واجله

 ،بأمواهلم وأنفسهم، حفظوا الدين حبفظ الكتاب والسنة، فكانت حيام على الكتاب والسنة
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه {: علما وعمالً ونقالً حىت بلَّغوا األمة؛ ولذا أثىن اهللا عليهم بقوله

نياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عداأَشانورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مودافع ٨٩٢}ه ،
ال تسبوا أصحايب؛ فوالذي نفسي بيده، لو أنفق : ((بقوله - صلى اهللا عليه وسلم  -عنهم النيب 

  .٨٩٣))أحدكم مثْلَ أُحد ذهبا، ما بلغ مد أَحدهم وال نصيفَه
  :قوقهم تتلخص فيما يليولذا فإن ح

  .حمبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان مبا قدموه من معروف، وبيان فضلهم - ١
والَّذين جاؤوا {: -جل وعال  - الترحم عليهم، والترضي عنهم، واالستغفار هلم؛ لقول اهللا  - ٢

نا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غال للَّذين من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِ
يمحر وفؤر كا إِننبوا رنإِذْ {: -تعاىل  - وقوله ، ٨٩٤}آم نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد

ففي  ،٨٩٥}م فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبايبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِ
عليهم، وتزكية بواطنهم وما يف قلوم، وهذه ال يقدر  -جل وعال  -هذه اآلية بيانُ رِضا اهللا 

  ".كُنا ألفًا وأربعمائة: "-كما عند البخاري  -قال جابر  -جل وعال  -عليها إال اُهللا 
عما جرى بينهم من خالف، وكذا الكف عن مساوئهم اليت تعتبر قليلةً جدا، تغيب الكف  - ٣

يف ظل حماسنهم وفضائلهم، وما صدر عنهم من خطأ، فهو صادر عن اجتهاد مغفورٍ، وعملٍ 
، وبين شيخ اإلسالم ابن ))ال تسبوا أصحايب: ((-صلى اهللا عليه وسلم  -معذورٍ؛ لقول النيب 

  :أن اآلثار الواردة يف مساوئ الصحابة على ثالثة أقسام" العقيدة الواسطية"ة يف تيمي
  .قسم كذب حمض مل يقع منهم، وإمنا اتهِموا به، كما يوجد يف بعض مرويات الرافضة - ١
  .وقسم له أصلٌ، ولكن زِيد فيه، ونقص منه، وغُير عن وجهه الصحيح - ٢
معذورون؛ ألم جمتهدون، واتهد يف دائرة األجر وقسم صحيح كما نقلَ، وهم فيه  - ٣

صلى اهللا عليه وسلم  -والثواب؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد؛ لقول النيب 

                                                
  ].٢٩: الفتح[ ٨٩٢
  .رضي اهللا عنه -متفق عليه من حديث أيب سعيد  ٨٩٣
  ].١٠: احلشر[ ٨٩٤
  ].١٨: الفتح[ ٨٩٥
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إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ، فله : ((-
يف وقعة صفِّني، وكذا  -اهللا عنهما رضي  -، وهذا مثْل ما حدث بني علي ومعاوية ٨٩٦))أجر

  .رضي اهللا عنهما - يف وقعة اجلمل بني عائشة وعلي 
إا أخطاء ليست عن اجتهاد وال تأويل، فأهل السنة : ونوع هم فيه غري معذورين؛ أي -

واجلماعة ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره؛ لقول النيب 
  .٨٩٧))كل بين آدم خطَّاء، وخري اخلطائني التوابون: ((- عليه وسلم صلى اهللا  -

ومثل هذا ما حصل من مسطَح بن أَثَاثه، وحسان بن ثابت، ومحنة بنت جحش يف قصة اإلفك، 
  .ولكنهم تطهروا بإقامة احلد عليهم

  :إنه على نوعني: فالذي يهمنا القسم الصحيح، ويقال فيه -
  :ليس عن اجتهاد وال تأويل: هم من خطأ وهم فيه غري معذورين؛ أيما وقع من: النوع األول

 ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف
 ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا له
 نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا ل
 نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا 
 نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسلا
 نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنسل

 نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةنس
 لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ةن
 لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو ة
 لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو 
 ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلاو
 ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجلا

 ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامجل
 ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعامج

                                                
  .متفق عليه ٨٩٦
  .متفق عليه ٨٩٧
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 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعام
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةعا
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ةع
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال ة
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال 
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ال
 مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي ا
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي 
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتعي
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقتع
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودقت
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نودق
 ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نود
 نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ نو
 نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ ن
 نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ 
 مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك نأ

 مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك ن
 مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك 
 مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو لك
 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو ل
 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو 
 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحاو
 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دحا

 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم دح
 نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم د
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم 
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 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا ن
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا 
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصل

 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحص
 قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباح
 لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةبا
 لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةب
 لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ة
 ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم 
 ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم
 ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصع
 ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع موص
 ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع مو
ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع م جِويب 
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع ٌ
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع 
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك نع
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك ن
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك 
 بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئابك
 ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئاب
 ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئا
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا رئ
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا ر
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا 
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 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإلا
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإل
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مثإ

 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو مث
 ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو م
 ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو 
 ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغصو
 ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغص
 ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئاغ
 مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئا
 مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هرئ
 مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛هر
 مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛ه
 -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل ؛
 - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل 
 - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأل
 نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك نأ

 نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك ن
 نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك 
 نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب لك
 نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب ل
 ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب 
 ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ينب

 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ين
 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ ي
 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ 
 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مدآ
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 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ مد
 - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ م
 سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ 

 سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّخ
 سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاطَّ
 لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاَّ
 لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءاَ
 لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ءا
 لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،ء
 لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو ،
 لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو 
 لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكلو
 لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نكل

 لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل نك
 دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل ن
 دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل 
 دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مهل
 دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم مه
 دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم م
 مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم 
 مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا نم
 مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا ن
 مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا 
 مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسلا
 مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوسل

 مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباوس
 ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قباو
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 ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قبا
 ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو قب

 ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو ق
 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو 
 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلاو
 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفلا
 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضفل
 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاضف

 نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئاض
 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئا
 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام لئ

 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام ل
 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام 
 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ام
 ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوي ا
 جِوينإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم ب صنكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  رد 
جِوينإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم ب صنكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 
 نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِوُ

 نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِو
 نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم بجِ

ِنإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم ب صنكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 
نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم ب صنكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 

 ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم ُ
 ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم 
 ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغم
 ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَرفغ
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَرف
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 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام ةَر
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي ام ةَ
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام َ
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ام 
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي ام
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردصي ا
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ردصي 
 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - مهنع ردصي

 يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع ردص
 ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع رد
 ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -  مهنع ر
 ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع 
 الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مهنع
نإ - م صالف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 
 الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ - مه
 الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - م
 الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ - 
 نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ -
 نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -  ردص نإ 
 نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص نإ

 نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ردص ن
 صنأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 

صنأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 
َنأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 

نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رد 
 نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - رَ

 نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - ر
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 نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو - 
 اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو -
 اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو 
 اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيلو
 اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سيل
 ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل سي

 ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل س
 ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل 
 ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لكل

 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو لك
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو ل
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو 
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحاو
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دحا

 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم دح
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم د
 بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم 
 هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مهنم
نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا م يجهولحتسيف بنذ ىلع اوعم 
 هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا مه
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا م
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا 
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعلا
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصعل
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمصع
 وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُمص
 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُم
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 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ةُ
 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع ُ
 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع 
 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا نع
 ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا ن
 ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا 
 ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخلا

 ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخل
 ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أطخ
 ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أط
 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،أ
 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو ،
 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو 
 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكلو
 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نكل

 ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا نك
 ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا ن
 ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا 
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعلا
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصعل
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمصع
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةمص
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ةم
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف ة
 وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف 

  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ يف
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ ي
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  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامجإ

  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعامج
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعام
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهعا
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مهع
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،مه
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،م
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف ،
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي الف
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي ال
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي ا
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكمي
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نكم
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ نك
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ ن
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي نأ

  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعمجي ن
 يجةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  
يجةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  
ُجةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  

جةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  
ْةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  

ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعم.  
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  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوعِ
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع اوع
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع او
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع ا
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىلع
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ىل
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ ى
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بنذ
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف بن

  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف ب
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسيف
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتسي

  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحتس
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولحت
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هولح
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هول
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ هو
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ ه
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي وأ
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي و
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعفي
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولعف
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  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هولع
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هول
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،هو
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،ه
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس ،
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاوس
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءاو
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ءا
  .ةريغص وأ ةريبك ناك ء
  .ةريغص وأ ةريبك ناك 
  .ةريغص وأ ةريبك ناك
  .ةريغص وأ ةريبك نا

  .ةريغص وأ ةريبك ن
  .ةريغص وأ ةريبك 
  .ةريغص وأ ةريبك
  .ةريغص وأ ةريب
  .ةريغص وأ ةري
  .ةريغص وأ ةر
  .ةريغص وأ ة
  .ةريغص وأ 
  .ةريغص وأ
  .ةريغص و
  .ةريغص 

  .ةريغص
  .ةريغ
  .ةري
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  .ةر
  .ة
.  
  
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :يناثلا
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :يناثل
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :يناث
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :ينا

  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :ين
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :ي
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام :
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ام
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو ا
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عقو
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم عق

  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم ع
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مهنم
مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم م:  
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم مه
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم م
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ نم
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ ن
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ 
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  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أطخ
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أط
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو أ
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مهو
  :مهداهتجال نوروذعم هيف مه
  :مهداهتجال نوروذعم هيف م
  :مهداهتجال نوروذعم هيف 
  :مهداهتجال نوروذعم هيف
  :مهداهتجال نوروذعم هي
  :مهداهتجال نوروذعم ه
  :مهداهتجال نوروذعم 
  :مهداهتجال نوروذعم
  :مهداهتجال نوروذع
  :مهداهتجال نوروذ
  :مهداهتجال نورو
  :مهداهتجال نور
  :مهداهتجال نو
  :مهداهتجال ن
  :مهداهتجال 
  :مهداهتجال
  :مهداهتجا

  :مهداهتج
مهدا:  
  :مهداه
  :مهدا
  :مهد
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  :مه
  :م
:  
  
 بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا لهأف
 بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا له
 بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا ل
 تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا 
 تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسلا
 تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنسل

 تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةنس
 تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ةن
 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو ة
 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو 
 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلاو
 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجلا

 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامجل
 ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعامج
 ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعام
 ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةعا
 ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ةع
 ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ة
 يليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسم 
يليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسم 
ُليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسم 

ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِسم 



286 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

ْلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكستوعس 
لا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكستوعس 
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوكِ

 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نوك
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع نو
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع ن
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع 
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش امع
 عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش ام
 ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش ا
 ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش 
 ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رجش
 ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب رج
 ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب ر
 رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب 
 رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهنيب
 رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مهني
لا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،متورشنو ،ليصفتلاو عس 
 رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،مه
 رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،م
 كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف ،
 كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف 
 كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي الف
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي ال
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي ا
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي 
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخي
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 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضوخ
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوضو
 نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نوض
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف نو
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف ن
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف 
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو اميف
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو امي
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو ام
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو ا
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو 
 ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عقو
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب عق

 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب ع
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب 
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهنيب
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مهني
لا ليبس ىلع تافالخو بورح نم متواعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسضرعتلاو ،ةم 
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم مه
 ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم م
 صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم 
 صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح نم
 صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح ن
 نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح 

 نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بورح
 نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بور
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو بو
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 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو ب
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو 
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخو
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافالخ
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافال
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تافا
 ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تاف
 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع تا

 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع ت
 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع 
 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىلع
 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ىل
 راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس ى
 ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس 
 ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليبس
 ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ليب
 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا لي

 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا ل
 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا 
 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتلا
 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسوتل
تواعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 
َّواعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 
َواعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 

واعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 
َاعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 

اعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عسئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة 
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 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عُّ
 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو عُ

 لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو ع
 نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو 
 نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلاو
 نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتلا
 نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفتل
 نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصفت
 امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليصف

 امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ليص
 امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،لي

 امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،ل
 امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو ،
 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو 
 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشنو
 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رشن

 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ رش
 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ ر
 رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ 
 ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كلذ
 ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب كل

 ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب ك
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب 
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا نيب
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا ني
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا ن
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا 
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 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعلا
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماعل
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةماع
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةما
ئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةملب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة امع نوكِسمي شمهو ،مهنيب رج 
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةَّ
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ةَ

 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،ة
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو ،
 مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو 
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلاو
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتلا
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعتل
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرعت
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضرع
 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ضر

 ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب ض
 بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب 
 بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلاب
 بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتلا
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنتل
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّنت
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّن
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صقُّ
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صُّ
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم صُ

 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم ص
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 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم 
 هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف نم
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف ن
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف 
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئف
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ةئ
لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ة امع نوكِسمي شنارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رج، 
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،ٍ

 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو ،
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو 
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالاو
 ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنالا

 ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنال
 ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتنا
 ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصتن
 هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راصت

 هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل راص
 هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل را
 هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل ر
 هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل 
 ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأل
 ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخأ

 ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىرخ
 ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ىر
 ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛ى
 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب ؛
 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب 
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 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي لب
 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمي ل
 امع نوكِسمي شأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجم 
امع نوكِسمي شأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجم 
 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسمُ

 مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِسم
امع نوكس شأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجم 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوكِ

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نوك
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع نو
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع ن
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش امع
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش ام
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجش ا
 شأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجنودهتجم م.  
شأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجنودهتجم م.  
َأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجنودهتجم م.  

أل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رجنودهتجم م.  
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب رَ

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب ر
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهنيب
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مهني
أل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،منودهتجم م.  
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،مه
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،م
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  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو ،
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مهو
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم مه
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم م
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأم
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروجأ

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نوروج
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نورو
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نور
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛نو
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛ن
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف ؛
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملاف
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصملا
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصمل
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيصم

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بيص
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل بي

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل ب
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ هل
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ ه
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارجأ
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  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نارج
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نار
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،نا

  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،ن
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو ،
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملاو
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخملا
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخمل
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخم
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئطخ
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئط
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل ئ
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ هل
  .نودهتجم مأل ؛رجأ ه
  .نودهتجم مأل ؛رجأ 
  .نودهتجم مأل ؛رجأ

  .نودهتجم مأل ؛رج
  .نودهتجم مأل ؛ر
  .نودهتجم مأل ؛
  .نودهتجم مأل 
  .نودهتجم مأل
  .نودهتجم مأ
نودهتجم م.  
  .نودهتجم مه
  .نودهتجم م
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  .نودهتجم 
  .نودهتجم
  .نودهتج
نود.  
  .نوده
  .نود
  .نو
  .ن
.  
  
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب الو -
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب الو 
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب الو
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب ال
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب ا
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب 
  :رومأ ةدع ملَعي نأ دب
  :رومأ ةدع ملَعي نأ د
  :رومأ ةدع ملَعي نأ 
  :رومأ ةدع ملَعي نأ

  :رومأ ةدع ملَعي ن
 يرومأ ةدع ملَع:  
يرومأ ةدع ملَع:  
ُرومأ ةدع ملَع:  

رومأ ةدع ملَع:  
  :رومأ ةدع ملَْ
  :رومأ ةدع ملَ
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  :رومأ ةدع مَ
  :رومأ ةدع م
  :رومأ ةدع 
  :رومأ ةدع
  :رومأ ةد
  :رومأ ة
  :رومأ 
  :رومأ
  :روم
  :رو
  :ر
:  

  
 نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا رمألا

 نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا رمأل
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا رمأ
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا رم
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا ر
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا 
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوألا

 ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوأل
 لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لوأ
 لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :لو
 لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :ل
 لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ :
 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ 
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 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج نأ
 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج ن
 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج 

 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهمج
 ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روهم
 كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا روه
 كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا رو
 ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا ر
 ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا 
 ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصلا
 ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحصل

 ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباحص
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةباح
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةبا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ةب
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،ة
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو ،
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمجو

  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهمج
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روهم
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ روه
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ رو
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ ر
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضافأ
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  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضاف
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلضا

  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهلض
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مهل
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل مه
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل م
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي مل
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي م
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخدي
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخد
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اولخ
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو اول
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو او
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو ا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشيو
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراشي

  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكراش
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكرا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوكر
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف اوك
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف او
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف ا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف 
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  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا يف
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا ي
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفلا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتفل
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نتف
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب نت
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب ن
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا نيب
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا ني
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا ن
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصلا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحصل

  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباحص
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةباح
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةبا
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ةب
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛ة
  :يلي ام كلذ ىلع لديو ؛
  :يلي ام كلذ ىلع لديو 
  :يلي ام كلذ ىلع لديو
  :يلي ام كلذ ىلع لدي
  :يلي ام كلذ ىلع لد
  :يلي ام كلذ ىلع ل
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  :يلي ام كلذ ىلع 
  :يلي ام كلذ ىلع
  :يلي ام كلذ ىل
  :يلي ام كلذ ى
  :يلي ام كلذ 
  :يلي ام كلذ
  :يلي ام كل

  :يلي ام ك
  :يلي ام 
  :يلي ام
  :يلي ا
  :يلي 
  :يلي

  :يل
  :ي
:  
  
 تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو يف - ١
 تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو يف -
 تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو يف 

 تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو يف
 تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو ي
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو 
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعقو
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةعق
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ةع
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّص ة
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 نب ليعامسإ نع :نيفِّص لَعةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 
نب ليعامسإ نع :نيفِّص لَعةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 

 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِِّ
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيفِّ
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيِّ
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :نيِ
 ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :ني
 باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :ن
 باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع :
 باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع 
 باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ نع
 باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ ن
 لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ 
 لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامسإ

 لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعامس
 لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعام
 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليعا
 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ليع
 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب لي

 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب ل
 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب 
 هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع نب
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَع ن
 لَعةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 
لَعةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَُ
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةيلَ
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َةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 
ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةي 
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةَّ
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ةَ

 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق ة
 ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق 
 ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لاق
 ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :لا

 ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :ل
 ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح :
 امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح 

 امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثدح
 امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انثد
 امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ انث
 امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ ان
 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ ا
 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ 
 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بويأ
 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بوي
 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،بو

 رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،ب
 اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع ،
 اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع 
 اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم نع
 ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم ن
 ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم 
 ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمحم
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 لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دمح
 لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب دم
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب د
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب 
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس نب
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس ن
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس 
 مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيريس
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نيري
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق نير
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق ني
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق ن
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق 
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لاق
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :لا

 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :ل
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" :
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه" 
 اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه"
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجاه
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تجا

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا تج

                                                
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا ت
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفلا
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتفل
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنتف
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُنت
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُن
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ةُ
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو ُ
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو 

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأو
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحصأ

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باحص
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر باح
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر با

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر ب
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوسر
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لوس
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا لو

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا ل
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هللا
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع هل
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع ه
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرشع
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةرش
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ةر

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ ة
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فالآ
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فال
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،فا

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،ف
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف ،
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح امف
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح ام

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح ا
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح 

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رضح
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف رض
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف ر
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهيف
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اهي
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام اه
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام ا

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئام
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئا
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ةئ
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛ة
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب ؛
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل لب

  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل ل
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل 

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي مل
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي م
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي 
  .٨٩٨"نيثالث اوغلبي
  .٨٩٨"نيثالث اوغلب
  .٨٩٨"نيثالث اوغل
  .٨٩٨"نيثالث اوغ
  .٨٩٨"نيثالث او
  .٨٩٨"نيثالث ا
  .٨٩٨"نيثالث 

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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  .٨٩٨"نيثالث
  .٨٩٨"نيثال
  .٨٩٨"نيثا
  .٨٩٨"نيث
  .٨٩٨"ني
  .٨٩٨"ن
"٨٩٨.  

٨٩٨.  
.  
  
 دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو يف - ٢
 لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو يف -

                                                                                                                                       
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
وهذا اإلسناد من ): "٣٦/ ٦" (منهاج السنة"وقال شيخ اإلسالم يف  ،"السنة"، واخلالل يف "العلل" رواه أمحد يف ٨٩٨

  ".أصح اإلسناد على وجه األرض
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 لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو يف 
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو يف
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو ي
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو 
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعقو
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةعق
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ةع
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا ة
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا 
 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجلا

 نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمجل
 باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لمج
 باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :لم
 باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :ل
 يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع :
 يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع 
 يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا نع
 - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا ن
 - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا 
 - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نبا
 - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع نب
 - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَع ن
 لَعىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةي 
لَعىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةي 
 ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَُ
 ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةيلَ
َهللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةي 
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هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةي 
 هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةَّ
 هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ةَ

 هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،ة
 هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع ،
 هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع 
 هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم نع
 هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم ن
 هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم 
 هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصنم
 هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روصن

 هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب روص
 ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب رو
 ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب ر
 - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب 
 - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع نب
 - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع ن
 نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع 
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادبع
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلادب
 نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلاد
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرلا
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحرل
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمحر

 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نمح
 نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،نم
 نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،ن
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 نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع ،
 نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع 
 نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا نع
 نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا ن
 نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا 
 نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشلا
 نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعشل

 نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبعش
 راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يبع
 راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق يب
 راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق ي
 الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق 
 الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لاق
 الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :لا

 الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :ل
 الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" :
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل" 
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل"
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي مل
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي م
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي 
 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهشي

 يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا دهش
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا ده
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا د
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَمجلا 
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجلا
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 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمجل
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَمج
 رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ نم لَم
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم لَ
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم َ
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم 
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ نم
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ ن
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ 
 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحصأ

 ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا باحص
 ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باح
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا با

 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ب
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا 
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنل
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبن

 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - يب
 نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص -  ي
 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص - 
 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص -
 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىلص 

 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا ىلص
 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ىل
 اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا ى
 ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا 
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 ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هللا
 ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع هللا
 ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع هل
 ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع ه
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  ملسو هيلع 
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيلع
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هيل
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو هي
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو ه
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو 
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملسو
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - ملس
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -  مل
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - م
 انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم - 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم -
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا نم
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا ن

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهملا
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهمل
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاهم
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجاه
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرجا

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نيرج
                                                                                                                                       

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو نير
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو ني
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو ن
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألاو
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنألا

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنأل
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصنأ

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راصن
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ راص
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ را
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ ر
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع الإ

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع ال
                                                                                                                                       

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع ا
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلع
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو يلٌّ
٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو ي.  

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو ٌّ
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو ٌ
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو 

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامعو
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رامع
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو رام
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو را
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو ر
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلطو

                                                                                                                                       
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحلط
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةحل
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ةح
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو ة
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلاو
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزلا
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبزل

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريبز
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ريب
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ري
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،ر
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف ،
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإف

                                                                                                                                       
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج نإ
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج ن
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج 

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤاج
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤا
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب اوؤ
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب او
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب ا

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب 
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخب
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سماخ
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سما
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،سم

  .٨٩٩"باذَّك انأف ،س
  .٨٩٩"باذَّك انأف ،

                                                                                                                                       
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باذَّك انأف 
  .٨٩٩"باذَّك انأف
  .٨٩٩"باذَّك انأ
  .٨٩٩"باذَّك ان
  .٨٩٩"باذَّك ا
  .٨٩٩"باذَّك 
  .٨٩٩"باذَّك
  .٨٩٩"باذَّ

                                                
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٨٩٩"باَّ
  .٨٩٩"باَ
  .٨٩٩"با

  .٨٩٩"ب
"٨٩٩.  

٨٩٩.  
.  
  
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا رمألاو

                                                                                                                                       
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 

مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩
فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ

  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
مل يكن : يقال): "٥٠٠/ ٢" (اختصار علوم احلديث"، وقال احلافظ ابن كثري يف "مصنفه"رواه ابن أيب شيبة يف  ٨٩٩

فما ) ٤٦٠(؛ للخالل ص "السنة"؛ ولالستزادة راجع كتاب "وال ثالثون: محديف الفريقني مائة من الصحابة، وعن أ
  .وما بعده) ٢٣٧/ ٦(؛ البن تيمية "منهاج السنة"بعده، وكتاب 
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  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا رمألا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا رمأل
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا رمأ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا رم
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا ر
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثلا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناثل
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :يناث
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :ينا

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :ين
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :ي
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ :
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم نأ

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نم ن
 مةباحصلا نم كراش ن و نَزِحندكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
مةباحصلا نم كراش ن و نَزِحندكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نَْ

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش نْ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش ْ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كراش
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كرا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم كر
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم ك
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  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا نم
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا ن
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصلا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحصل

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباحص
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةباح
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةبا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ةب
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِح ة
 و نَزِحندكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  

و نَزِحندكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزَِ

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَزِ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَِ

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو نَ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو َ
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع مدنو
ندكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
َدكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  

دكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
ِكلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  

كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع م:  
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع َ
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  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىلع
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ىل
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام ى
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام 
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ام
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج ا
  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج 

  :كلذ ىلع لديو ؛ىرج
  :كلذ ىلع لديو ؛ىر
  :كلذ ىلع لديو ؛ى
  :كلذ ىلع لديو ؛
  :كلذ ىلع لديو 
  :كلذ ىلع لديو
  :كلذ ىلع لدي
  :كلذ ىلع لد
  :كلذ ىلع ل
  :كلذ ىلع 
  :كلذ ىلع
  :كلذ ىل
  :كلذ ى
  :كلذ 
  :كلذ
  :كل

  :ك
:  
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 نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور ام - ١
 نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور ام -
 نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور ام 
 نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور ام
 نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور ا
 نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور 
 نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاور
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا هاو
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا ها
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا ه
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا 
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزلا
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهزل
 نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يرهز
 سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق يره
 سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق ير
 سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق ي
 سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق 
 ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لاق
 ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :لا

 ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :ل
 ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق :
 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق 
 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلاق
 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تلا
 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع تل
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 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع ت
 ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع 
 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئاع
 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئا
 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةشئ

 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ةش
 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :ة
 تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" :
 ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ" 
 ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ"
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امنإ
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ امن
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ ام
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ ا
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ 
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ ديرأ
 مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ دير
 فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ دي
 فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ د
 فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ 
 فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي نأ

 فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي ن
 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي 
 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجحي
 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زجح
 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب زج
 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب ز
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 كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب 
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا نيب
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا ني
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا ن
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا 
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانلا
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سانل
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سان
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم سا

 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم س
 فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناكم
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،يناك
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،ينا

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،ين
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،ي
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو ،
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ ملو
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ مل

                                                
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠
  .١٧٧/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٠



334 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ م
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسحأ

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بسح
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ بس
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ ب
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي نأ

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي ن
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوكي

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نوك
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب نو
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب ن
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  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا نيب
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا ني
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا ن
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانلا
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سانل
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سان
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق سا

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق س
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌاتق
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌات
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌا

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،لٌ
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  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،ٌ
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو ،
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ولو
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع ول
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تملع و
 عملبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ت٩٠٠"اد.  
عملبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ت٩٠٠"اد.  
َملبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ت٩٠٠"اد.  
ملبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ت٩٠٠"اد.  
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تمِ

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ تم
بأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ت٩٠٠"اد.  

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ ُ
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  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كلذ
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،كل

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،ك
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل ،
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ مل
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ م
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فقأ
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ فق

  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ ف
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كلذ
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا كل
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  .٩٠٠"ادبأ فقوملا ك
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا 
  .٩٠٠"ادبأ فقوملا
  .٩٠٠"ادبأ فقومل
  .٩٠٠"ادبأ فقوم
  .٩٠٠"ادبأ فقو
  .٩٠٠"ادبأ فق

  .٩٠٠"ادبأ ف
  .٩٠٠"ادبأ 
  .٩٠٠"ادبأ
  .٩٠٠"ادب
٩٠٠"اد.  
  .٩٠٠"اً
  .٩٠٠"ا
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"٩٠٠.  
٩٠٠.  

.  
  
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ تناكو
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ تناك
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ تنا
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ تن

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ ت
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ 
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذإ
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق اذ
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  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
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  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق ا
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق 
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأرق
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأر
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :تأ

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَو{ :ت
: }قَونَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
 }قَونَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
}قَونَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
قَونَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  

                                                
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
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  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقََ
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَرقَ
َنَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  

نَر يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَْ

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يف نَ
َ يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
 يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
يف بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب يِ

                                                
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتويب ي
 بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
بويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
ُويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
ويكُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتوُ

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُتو
كُتامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}ن٩٠٢اهر.  
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُِ

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نكُ
                                                

  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نَُّ
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}نَّ
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}َّ
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}َ

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١}
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،٩٠١

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت ،
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت 
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكبت
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يكب

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح يك
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح ي

                                                
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  ].٣٣: األحزاب[ ٩٠١
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح 
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىتح
  .٩٠٢اهرامخ لتبي ىت

  .٩٠٢اهرامخ لتبي ى
  .٩٠٢اهرامخ لتبي 
  .٩٠٢اهرامخ لتبي
  .٩٠٢اهرامخ لتب
  .٩٠٢اهرامخ لت

  .٩٠٢اهرامخ ل
  .٩٠٢اهرامخ 

  .٩٠٢اهرامخ
  .٩٠٢اهرام
  .٩٠٢اهرا
٩٠٢اهر.  
  .٩٠٢اهُ

                                                
  .٨٩، ٨٨/ ٣؛ البن األثري، "أسد الغابة: "انظر ٩٠٢
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  .٩٠٢اه
  .٩٠٢ا

٩٠٢.  
.  
  
 ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور ام - ٢
 ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور ام -
 ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور ام 
 ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور ام
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور ا
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور 
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاور
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا هاو
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا ها
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا ه
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا 
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشلا
 هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعشل

 ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبعش
 ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يبع
 ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يب
 ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق ي
 ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق 
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 لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق
 لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :لا

 لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :ل
 لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق :
 لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق 
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لا

 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ل
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ 
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريم
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ري
 حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ر
 بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا 
 بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤمل
 بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نينمؤم
 بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينمؤ
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نينم
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع نين
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع ني
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يلع ن
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع 
 نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب يل
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب ي
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ نب 
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 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر - بلاط يبأ ن
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط يبأ 
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يبأ

 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط يب
 ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط ي
 :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  بلاط 
 :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلاط
 :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بلا
 :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - بل

 زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر -  ب
 زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر - 
 زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر -
 يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يضر 
 يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا يضر
 يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا يض
 ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع هللا ي
 ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا 
 ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا

 ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هللا
 دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع هل
 دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع ه
 دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  هنع 
 دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هنع
 نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- هن
 نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-  ه
 نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :- 
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 نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :-
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل :
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل 
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ امل
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ ام
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ ا
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ 
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتقُ
ُيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتلع زكارأ نأ دمحم ابأ ي 
يزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لتلع زكارأ نأ دمحم ابأ ي 
 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط لِ

 كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط ل
 الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط 
 الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحلط
 الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُحل
 الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُح
 تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ةُ
 تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو ُ
 تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو 
 تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآرو
 تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآر
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم هآ
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم ه
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم 
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتقم
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوتق
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًوت
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 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الًو
 موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،الً
 ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،اً
 ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،ً

 ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج ،
 ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج 

 مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لعج
 مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي لع
 مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي ل
 :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي 
 :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسمي
 :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حسم
 :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا حس
 ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا ح
 ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا 
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتلا
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارتل
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بارت
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع بار
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع با

 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع ب
 هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع 
 وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو نع
 وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو ن
 وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو 
 وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههجو
 وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ههج
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 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو هه
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو ه
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو 
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقيو
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوقي
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لوق
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :لو
 يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :ل
 يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع :
 يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع 
 -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيزع
 - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زيز
 - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع زي
لع زوكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ ي عو يرِجبيرِج - 
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع ٌ
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع 
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ يلَّ
وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ ي عو يرِجبيأ - يرِج: 

 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ َّ
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ َ
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ 
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ابأ
 :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم اب
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم ا
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم 
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمحم
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 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دمح
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ دم
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ د
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ 
 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ نأ

 يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ ن
 ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ 
 ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كارأ
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كار
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم كا

 - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم ك
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم 
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنجم
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدنج
 - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًدن
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الًد
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت الً
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت اً
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت ً
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت 
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تحت
 ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن تح
 هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن ت
 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن 
 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موجن
 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا موج
 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا مو
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 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا م
 وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا 
 وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسلا
 وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامسل

 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءامس
 وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءام
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ءا
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،ء
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث ،
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث 
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق مث
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق م
 ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق 
 :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لاق
 :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :لا

 :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :ل
 اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ :
 اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ 
 اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىلإ

 اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ىل
 اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا ى
 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا 
 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ هللا

 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هللا
 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ هل
 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يرِجع وكشأ ه
 ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ 
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 تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكشأ
 تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وكش
 تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع وك
 لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِجع و
 عو يرِجبلبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 
عو يرِجبلبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 
ُو يرِجباذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 

و يرِجباذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 
 اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرَِ

 اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو يرِ
 اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو يِ

 اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يرِجبو ي
 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو 
 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِجبو
بمويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 
ُمويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 

مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِج 
 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرَِ

 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - يرِ
 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  يِ

 مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -  ي
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ - 
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ -
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ 
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :يأ

 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه :ي
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه :
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 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمومه 
 نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو يمومه
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يموم
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يمو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو يم

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينازحأو ي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازحأ

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ينازح
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - يناز
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ينا

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - ين
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -  ي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو - 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو -
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  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكبو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىكب

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ىك
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع ى
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيلع
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هيل
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه هي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه ه
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو وه
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو و
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو 
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  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحصأ

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباحص
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هباح
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هبا
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،هب
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،ه
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو ،
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاقو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لاق
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :لا

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :ل
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي :
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي 
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  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل اي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل ا
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينت

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ين
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم

  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق ت
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه لب
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  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه ل
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذه
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا اذ
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا ا
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويلا
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مويل
  .٩٠٣ةنس نيرشعب موي
  .٩٠٣ةنس نيرشعب مو
  .٩٠٣ةنس نيرشعب م
  .٩٠٣ةنس نيرشعب 
  .٩٠٣ةنس نيرشعب
  .٩٠٣ةنس نيرشع
  .٩٠٣ةنس نيرش
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  .٩٠٣ةنس نير
  .٩٠٣ةنس ني
  .٩٠٣ةنس ن
  .٩٠٣ةنس 
  .٩٠٣ةنس
  .٩٠٣ةن
  .٩٠٣ة

٩٠٣.  
.  
  
 مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - يلع ناكو
 نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - يلع ناك
 نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر -  يلع نا

 نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع هللا يضر - يلع ن
 نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع هللا يضر - يلع 
 نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - يلع
 لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - يلٌّ
د هللا" :لوقي - هنع هللا يضر -  يلزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم ر 

 لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - ٌّ

                                                                                                                                       
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣
  .٢٠٩/ ٦، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٣



360 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - ٌ
 لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر - 
 لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع هللا يضر -
 ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يضر 
 ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع هللا يضر
 -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا يض
 -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع هللا ي
 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا 
 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا

 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هللا
 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع هل
 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع ه
 نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  هنع 
 ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هنع
 ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - هن
 ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -  ه
 ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي - 
 ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي -
 ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي 
 - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوقي
 - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لوق
 - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :لو
 - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :ل
 :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" :
 :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا" 
 ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا"

 ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هللا
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 ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد هل
 ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد ه
 ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد 
 دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم رد
ب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم ردب ال :يأ - اد 
 دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم ُّ
 دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم ُ
 دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم 
 هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماقم
 هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ماق
 هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع ما
 هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع م
 هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع 
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادبع
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللادب
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هللاد
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللا

 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب هللا
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب هل
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب ه
 نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع نب 
 اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،رمع نب
 اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع ن
 - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع 
 - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رمع
 -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،رم
 نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دعسو ،ر
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 نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو ،
 نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو 
 نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعسو
 نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب دعس
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب دع
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب د
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام نب 
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -  كلام نب
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام ن
 هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام 
 ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلام
 ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كلا
 ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم مهو - كل

 ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - ك
 نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو - 
 نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو -
 نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو 
 نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مهو
 ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم مه
 ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم م
 ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نمم 
 ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا نمم
 ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتعا نم
 ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا ن
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا 
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا لزتعا
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لزتع
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 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا لزت
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ةنتفلا لز
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفلا ل
 نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -  ةنتفلا 
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ - ةنتفلا
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتفل
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنتف
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةنت
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - ةن
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ناك نإ -  ة
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ - 
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ -
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ 
 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك نإ

 هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب ناك
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب نا

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ادب 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - ادب
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٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - اد.  
٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ا.  
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  اً
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -  ا
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ - 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ -
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :يأ

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :ي
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال :
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب ال
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم دب ا
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم دب
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  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح هنم د
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هنم
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح هن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا نيح ه
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح 

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا نيح
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا ني
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزتعا 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتعا
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولزتع
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  اولزت
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اولز
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  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - اول
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  او
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -  ا
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ - 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ -
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ نإ

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرجأ

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هرج
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل هر
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل ه
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظعل
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  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظع
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،ميظ
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،مي
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،م
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو ،
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإو
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك نإ

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ناك
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ نا

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ 
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  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثًإ
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،امثً
٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،ام.  
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،اً
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،ا
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ ،
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ 
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ نإ

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ ن
  .٩٠٤"ريسيل هرطخ 

  .٩٠٤"ريسيل هرطخ
  .٩٠٤"ريسيل هرط
  .٩٠٤"ريسيل هر
  .٩٠٤"ريسيل ه
  .٩٠٤"ريسيل 

                                                
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤
  .٦٧/ ١٢، "فتح الباري: "انظر ٩٠٤



369 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .٩٠٤"ريسيل
  .٩٠٤"ريسي

  .٩٠٤"ريس
  .٩٠٤"ري
  .٩٠٤"ر
"٩٠٤.  

٩٠٤.  
.  
  
 - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر - يلع لوق وه اذهف
 - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر -  يلع لوق وه اذه
 - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع لوق وه اذ
 - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر - يلع لوق وه ا
 ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر -  يلع لوق وه 
 ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع لوق وه
 ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع لوق و
 هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع لوق 
 هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر - يلع لوق
 هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع لو
 هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع ل
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 هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر - يلع 
 هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يلع
 هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - يل
 هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر -  ي
 هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر - 
 هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر -
 ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يضر 
 ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا يضر
-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا يض
 :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع هللا ي
 :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا 
 :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا

 :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هللا
 :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع هل
 :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع ه
 حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  هنع 
 حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هنع
 حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - هن
 حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -  ه
 حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو - 
 حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو -
 ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو 
 ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وهو
 ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا وه
 ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا و
 هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا 
 هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذلا
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 هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذل
 هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك يذ

 هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك ي
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك 
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ناك
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ نا

 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ ن
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ 
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برقأ
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ برق
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ بر

 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ ب
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ 
 ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىلإ

 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ىل
 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا ى
 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا 
 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحلا

 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قحل
 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف قح
 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف ق

                                                
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
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 .متفق عليه ٩٠٥
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 ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف 
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا يف
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا ي
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا 
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لاتقلا
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتقل
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لاتق
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛لات
 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا لوقل ؛لا

 ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛ل
 ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل ؛
 ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل 
 ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوقل
 ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لوق
 ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لو

                                                
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
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 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ل
 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا 
 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا
 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنل
 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبن

 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - يب
 ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص -  ي
 مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص - 
 مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص -
 مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىلص 

 مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا ىلص
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ىل
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا ى
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا 

                                                                                                                                       
 .متفق عليه ٩٠٥
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 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هللا
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع هللا
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع هل
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع ه
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  ملسو هيلع 
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيلع
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هيل
 مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو هي
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو ه
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو 
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملسو
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- ملس
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :-  مل
 ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع حيو(( :- م
 -: ))ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راميذلاو ،نولو 
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 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥



375 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

-: ))ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راميذلاو ،نولو 
: ))ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راميذلاو ،نولو 
 ))ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راميذلاو ،نولو 
))ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
)ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
ويع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
َيع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
يع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
ْع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 

ع حأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راملتق يذلاو ،نولو 
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع َ
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع 
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامع
أتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،رامامع لتق يذلاو ،نولوار 
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 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راَّ
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،راَ
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،را
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،ر
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت ،
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت 
 ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتقت
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلتق
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هلت
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا هل
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا ه
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا 
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفلا
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئفل
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئف
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 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ةئ
 باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا ة
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا 
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابلا
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغابل
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغاب
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغا
 ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةيغ
 عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ةي
 عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))ة
 عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥))
 عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥)

 عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،٩٠٥
 كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو ،
 كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو 

                                                                                                                                       
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
 .متفق عليه ٩٠٥
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 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلاو
 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابلا
 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغابل
 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغاب
 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغا
 لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةيغ
 يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ةي
 يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا ة
 يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا 
 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخلا

 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخل
 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجراخ
 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجرا
 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةجر
 ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ةج
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع ة
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىلع
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ىل
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا ى
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإلا

  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإل
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مامإ
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل مام
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل ما
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل م
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  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنكل

  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مهنك
أتم مامع لتق يذلاو ،نولواحصأ ارلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم بمدقت ام ي.  
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم مه
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم م
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأتم
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأت
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولوأ
امع لتق يذلاو ،نولواحصأ ارلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم بمدقت ام ي.  
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولِّ
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نولِ
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نول
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،نو
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،ن
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو ،
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلاو
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذلا
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذل
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق يذ

  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق ي
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لتق
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع لت

  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع ل
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  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارامع
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارام
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ارا
احصأ ارلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم بمدقت ام ي.  
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ اً
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ ا
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحصأ

  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باحص
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم باح
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم با

لع لاق كلذ عمو ،ةيواعم بمدقت ام ي.  
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم ُ
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواعم
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيواع
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيوا
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةيو
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ةي
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،ة
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو ،
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو 
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عمو
  .مدقت ام يلع لاق كلذ عم
  .مدقت ام يلع لاق كلذ ع
  .مدقت ام يلع لاق كلذ 
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  .مدقت ام يلع لاق كلذ
  .مدقت ام يلع لاق كل

  .مدقت ام يلع لاق ك
  .مدقت ام يلع لاق 
  .مدقت ام يلع لاق
  .مدقت ام يلع لا

  .مدقت ام يلع ل
  .مدقت ام يلع 
  .مدقت ام يلع
  .مدقت ام يلٌّ
مدقت ام ي.  

  .مدقت ام ٌّ
  .مدقت ام ٌ
  .مدقت ام 
  .مدقت ام
  .مدقت ا
  .مدقت 
  .مدقت
  .مدق
  .مد
  .م
.  
  
 انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - ةيواعم اذهو - ٣
 هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ةيواعم اذهو -
 هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - ةيواعم اذهو 
 هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ةيواعم اذهو



382 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ةيواعم اذه
 انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - ةيواعم اذ
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا يضر - ةيواعم ا
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ةيواعم 
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - ةيواعم
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ةيواع
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - ةيوا
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا يضر - ةيو
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا يضر - ةي
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر -  ة
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر - 
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا يضر -
 هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يضر 
 ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا يضر
 ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا يض
 ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع هللا ي
 ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا 
 ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا

 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هللا
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع هل
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع ه
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  هنع 
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هنع
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - هن
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -  ه
 لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل - 
 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل -
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 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل 
 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج امل
 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج ام
 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج ا
 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج 

 ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءاج
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَءا
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَء
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن هَ

 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن ه
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن 
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يعن
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع يع
 تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع ي
 :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع 
 :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلع
 :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب يلِّ
هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب ي: 

 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب ِّ
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب ِ
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب 
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ نب
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ ن
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ 
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يبأ

 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط يب
 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط ي
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 تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط 
 سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلاط
 سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بلا
 سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،بل

 سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،ب
 سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج ،
 ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج 

 ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سلج
 ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو سل

 ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو س
 ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو 
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وهو
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي وه
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي و
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي 
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوقي
 مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لوق
 ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :لو
 ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :ل
 ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" :
 ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ" 
 ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ"
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا انإ
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا ان
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا ا
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا 

 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هللا
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 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو هل
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو ه
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو 
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإو
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ انإ
 :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ ان
 ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ ا
 ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ 
 ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيلإ
 ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هيل
 ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار هي
 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار ه
 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار 
 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجار
 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعجا

 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوعج
 امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نوع
 يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"نو
 يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"ن
 امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،"
 امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو ،
 امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو 
 دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعجو
 دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لعج
 دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي لع
 دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي ل
 سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي 
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 سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكبي
 سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يكب

 سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،يك
 نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،ي
 نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف ،
 نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف 
 نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاقف
 نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلاق
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تلا
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما تل

 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما ت
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما 
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرما
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأرم
 هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأر
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هتأ
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :هت
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :ه
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ :
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ 
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تنأ
 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب تن

 هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب ت
 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب 
 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألاب
 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمألا

 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمأل
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 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سمأ
 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت سم

 ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت س
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت 
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاقت
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتاق
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلتا
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هلت
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،هل
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،ه
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو ،
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو 
 هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلاو
 ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويلا
 ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مويل
 ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت موي
 ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت مو
 ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت م
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت 
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكبت
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيكب

 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هيك
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟هي
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟ه
 يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف ؟
 :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف 
 :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاقف
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 :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لاق
 :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :لا

 :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كحيو :ل
: ويةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: 
 ويةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: 
ويةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: 
َيةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: "ويكح، 
يةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: "ويكح، 
ْةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: "ويكح، 

ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كح: "ويكح، 
 ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،كَ

 ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،ك
 كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ ،
 كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ 
 كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امنإ
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ امن
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ ام
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ ا
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ 
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكبأ
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يكب

 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل يك
 ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل ي
 نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل 
 نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف امل
 نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف ام
 ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف ا
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 ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف 
 ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دقف
 ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا دق
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا د
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا 
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانلا
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سانل
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سان
 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم سا

 دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم س
 سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم 
 سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح نم
 سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح ن
 نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح 

 نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هملح
 نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو همل
 نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو هم
 نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو ه
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو 
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملعو
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هملع
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو همل
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو هم
 لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو ه
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو 
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضفو
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلضف
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 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هلض
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،هل
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،ه
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو ،
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو 
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوسو
 هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباوس
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقباو
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقبا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هقب
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو هق
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو ه
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخو
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هريخ
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هري
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"هر
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"ه
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  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،"
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو ،
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يفو
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور يف
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور ي
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياور
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةياو
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةيا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ةي
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كحيو" :ة
: "وي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
 "وي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
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"وي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
وي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
َي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
ي٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
ْ٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  

٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كح.  
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،كَ

  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،ك
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ ،
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كنإ
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال كن

  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال ك
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ال
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  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت ا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيردت
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نيرد
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام نير
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام ني
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام ن
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ام
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف ا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دقف
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا دق
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا د
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  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانلا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سانل
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سان
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم سا

  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم س
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا نم
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا ن
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفلا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضفل
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لضف

  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو لض
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو ل
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  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو 
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلاو
  .٩٠٦"ملعلاو هقفلا
  .٩٠٦"ملعلاو هقفل
  .٩٠٦"ملعلاو هقف
  .٩٠٦"ملعلاو هق
  .٩٠٦"ملعلاو ه
  .٩٠٦"ملعلاو 
  .٩٠٦"ملعلاو
  .٩٠٦"ملعلا
  .٩٠٦"ملعل
  .٩٠٦"ملع
  .٩٠٦"مل
  .٩٠٦"م
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"٩٠٦.  
٩٠٦.  

.  
  
 ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا رمألا

 ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا رمأل
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا رمأ
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا رم
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا ر
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا 
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثلا
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاثل
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلاث
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثلا
 مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ثل

 نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :ث
 نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ :
 نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ 
 نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام نأ

 ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام ن
 ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام 
 ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ام
 ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح ا
 ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح 
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 ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لصح
 ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب لص
 ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب ل
 يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب 
 يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا نيب
 يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا ني
 - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا ن
 -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا 
 -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصلا
 - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحصل

 - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباحص
 يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةباح
 يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةبا
 يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ةب
 هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم ة
 هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم 
 هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق نم
 هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق ن
 هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق 
 هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لاتق
 -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لات
 -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف لا

 - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف ل
 - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف 

 -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص يف
 -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّص ي
 م مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّصامنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفت 
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م مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّصامنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفت 
 امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِِّ
 امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيفِّ
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيِّ
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو نيِ
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو ني
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو ن
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو 
 ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلاو
 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجلا

 ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمجل
 لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لمج
 لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،لم
 لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،ل
 ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل ،
 ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل 
 ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي مل
 - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي م
 - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي 
 - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نكي

 - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع نك
 - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع ن
 ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع 
 ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىلع
 ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ىل
 ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا ى
 لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا 
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 لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإلا
 لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإل
 لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمامإ
 لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةمام
 ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةما
 ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ةم
 ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛ة
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف ؛
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف 
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلكف
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهلك
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مهل
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم مه
 نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم م
 ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم 
 ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفتم
ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفت - 
 -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفَّ
 -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقفَ
 -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوقف
 - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نوق
 - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع نو
 - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع ن
 - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع 
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىلع
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ىل
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ ى
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 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمامإ 
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةمامإ
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ةمام
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع ةما
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  يلع ةم
 ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع ة
 مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر - يلع 
 مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يلع
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - يل
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر -  ي
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر - 
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر -
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يضر 
 يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا يضر
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا يض
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع هللا ي
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا 
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا

 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هللا
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع هل
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع ه
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  هنع 
 ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هنع
 صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - هن
 صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -  ه
 صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو - 
 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو -
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 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو 
 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإو
 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امنإ
 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك امن
 نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك ام
 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا ناك ا
 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك 
 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ناك
 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا نا

 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا ن
 يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف لاتقلا 
 نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقلا
 نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتقل
 نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لاتق
 نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لات
 - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف لا

 - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةًنتف ل
 - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف 
 - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنتف
 -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًنت
 -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ةًن
 يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -  ةً
 يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - ً
 يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع - 
 يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع -
 هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع 
 هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىلع
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 هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ىل
 هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق ى
 هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لوق
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك لو
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ريثك ل
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريثك
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ريث
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا نم ري
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم ر
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا نم
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا ن
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءاملعلا 
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعلا
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملعل
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءاملع
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -  ءامل
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءام
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ءا
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - ء
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب - 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب -
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب 
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببسب

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ببس
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  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا بب
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا ب
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخا

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالتخ
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفالت

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفال
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهفا
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مهف
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف مه
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف م
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف 

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك يف
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك ي
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك 
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفيك
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيفي
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم صاصقلا ةيف
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ةي
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا ة
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقلا
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصقل
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاصق

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صاص
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم صا

  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم ص
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  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق نم 
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق نم
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق ن
  .هنع هللا يضر - نامثع يلتاق 
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتاق
  .هنع هللا يضر -  نامثع يلتا
  .هنع هللا يضر - نامثع يلت

  .هنع هللا يضر - نامثع يل
  .هنع هللا يضر - نامثع ي
  .هنع هللا يضر - نامثع 
  .هنع هللا يضر -  نامثع
  .هنع هللا يضر - نامث
  .هنع هللا يضر - نام
  .هنع هللا يضر -  نا

  .هنع هللا يضر - ن
  .هنع هللا يضر - 
  .هنع هللا يضر -
  .هنع هللا يضر 
  .هنع هللا يضر
  .هنع هللا يض
  .هنع هللا ي
  .هنع هللا 
  .هنع هللا

  .هنع هللا
  .هنع هل
  .هنع ه
  .هنع 
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  .هنع
  .هن
  .ه
.  
  
 يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع لديو
 يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع لدي
 يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع لد
 يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع ل
 يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع 
 ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىلع
 ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ىل
 ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ ى
 الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ 
 الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كلذ
 الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :كل

 الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :ك
 اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام :
 اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام 
 اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ام
 اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق ا
 اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق 
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلاق
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هلا
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع هل
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع ه
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع 
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 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رمع
 ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب رم
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب ر
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب 
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش نب
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش ن
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش 
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةبش
 هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ةب
 ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :ة
 ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" :
 ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ" 
 ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ"
 ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ نإ

 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ ن
 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ 
 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ

 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادح
لع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايل اديامنإو ،ةفالخلا هولُّو 
 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل اً
 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل ا
 امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل 
 اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني مل
 اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني م
 اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني 
 اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقني
 اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقن
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 ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لق
 ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ ل
 ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ 
 ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ

 ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع ن
 يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع 
 يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع
 يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئا
 يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئ

 هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ةش
 هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو ة
 هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو 
 نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نمو
 نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم نم
 نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم ن
 نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم 
 لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهعم
 لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اهع
 لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان اه
 لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان ا
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان 
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزان
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعزا
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوعز
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع اوع
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع او
 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع ا
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 ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع 
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايلع
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايل
حأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ايل اديأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتنامثع ة، 
حأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ال اديأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتنامثع ة، 
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف اً
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف ا
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف 

 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا يف
 ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا ي
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا 
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخلا

 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخل
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفالخ
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفال
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةفا
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ةف
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،ة
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو ،
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو 
 كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد الو
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد ال
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد ا
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد 
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوعد
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ اوع
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ او
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 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ ا
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ 
 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادحأ

 صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ادح
ل اديأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل اً
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل ا
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّويل
يأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
ُأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  

أَ امنإو ،ةفالخلا هولُّولع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولَُّ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هولُّ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هوُّ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هوُ
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  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا هو
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا ه
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخلا

  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخل
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفالخ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفال
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةفا
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ةف
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،ة
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو ،
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإو
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امنإ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ امن
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  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ ام
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ ا
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركنأَ
َلع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
لع ىلع اوركنقَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اوركْ

  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اورك
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع اور
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع او
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع ا
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىلع
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ىل
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  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع ى
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلع
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم يلٍّ
قَ لاتق نم هعنم يلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  

  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم ٍّ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم ٍ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعنم
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هعن
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم هع
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم ه
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق نم
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق ن
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  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لاتق
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لات
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ لا

  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ ل
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَتقَ
َلَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
لَتمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلََ
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ةلَ
َمهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  

مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ة".  
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع ِ
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  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامثع
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نامث
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نام
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،نا

  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،ن
  ."مهنم صاصتقالا كرتو ،
  ."مهنم صاصتقالا كرتو 
  ."مهنم صاصتقالا كرتو
  ."مهنم صاصتقالا كرت
  ."مهنم صاصتقالا كر
  ."مهنم صاصتقالا ك
  ."مهنم صاصتقالا 
  ."مهنم صاصتقالا

  ."مهنم صاصتقال
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  ."مهنم صاصتقا
  ."مهنم صاصتق
  ."مهنم صاصت

  ."مهنم صاص
  ."مهنم صا

  ."مهنم ص
  ."مهنم 
  ."مهنم
م".  
  ."مه
  ."م
".  

.  
.  

  
                                                                                                                                       

  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧
  .١٨٦/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٠٧



416 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي اممو
 :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي امم
 :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي ام
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي ا
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي 
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤي
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دكؤ
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ دك
 تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ د
 عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ 
 عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كلذ
 عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام كل

 عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام ك
 ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام 
 ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ام
 مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور ا
 مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور 
 مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاور
 مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا هاو
 مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا ها
 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا ه
 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا 
 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نبا
 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك نب

 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك ن
 تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك 
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 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريثك
 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ريث
 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ري
 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق ر
 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق 
 ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لاق
 :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :لا

 :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :ل
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" :
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج" 
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج"
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءاج
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ءا
 ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ ء
 ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ 
 ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وبأ
 ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم وب
 ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم و
 ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم 
 ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملسم
 ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا ملس
 ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا مل
 ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا م
 ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا 
 ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخلا

 ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخل
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 ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالوخ
 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينالو
 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينال
 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ينا

 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ين
 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو ي
 هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو 
 لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأو
 لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سانأ
 لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سان
 لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سا

لع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ سلعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلضفأ هنأ م 
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ ٌ
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ 
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىلإ

 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ىل
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم ى
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم 
 ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواعم
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيواع
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيوا
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةيو
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ةي
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،ة
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو ،
 قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو 
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 رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاقو
 رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولاق
 رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اولا
 رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :اول
 رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :او
 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :ا
 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ :
 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ 
 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تنأ
 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت تن

 ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت ت
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت 
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزانت
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزان
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عزا
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع عز
 نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع ع
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع 
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايلع
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايل
لعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ايحأو ،ينم لضفأ هنأ ملَأَ نكلو ،ينم رمألاب قسمت 
لعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ احأو ،ينم لضفأ هنأ ملَأَ نكلو ،ينم رمألاب قسمت 
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ اً
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ ا
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ 
 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ مأ
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 متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ م
 نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ 
 نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تنأ
 نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم تن

 نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم ت
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم 
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلثم
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هلث
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟هل
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟ه
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف ؟
 نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف 
 نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاقف
 نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لاق
 نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :لا

 نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :ل
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال :
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال 
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ال
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو ا
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو 
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللاو
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللا

 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هللا
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،هل
 لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،ه
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 ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ ،
 ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ 
 ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ينإ

 ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ين
 ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل ي
 انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل 
 انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأل
 انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملعأ
 انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملع
 نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ملُ
حأو ،ينم لضفأ هنأ ملَأَ نكلو ،ينم رمألاب قسقُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَتنبا انأو ،ام 
 نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ ُ
 نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ 
 نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هنأ
 نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ هن
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ ه
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ 
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضفأ
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لضف

 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم لض
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم ل
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم 
 ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ينم
 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ين
 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،ي
 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو ،
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 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو 
 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأو
 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قحأ

 بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب قح
لَأَ نكلو ،ينم رمألاب قسقُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَت؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ام 

 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب ُّ
 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب ُ
 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب 
 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألاب
 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمألا

 ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمأل
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رمأ
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم رم
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم ر
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم 
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ينم
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ين
 هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،ي
 اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو ،
 اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو 
 اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكلو
 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نكل

 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ نك
 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ ن
 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ 
 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَأَ
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 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلََ
 ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت متسلَ
َسقُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَتهل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ام، 

سقُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَتهل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ام، 
ْقُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَتعفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ام 
قُ نامثع نأب نوملعت متولظم لَتعفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ام 
 عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت مُ

 عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت م
 يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت 
 يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملعت
 يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوملع
 يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نومل
 يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نوم
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب نو
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب ن
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب 
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأب
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع نأ

 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع ن
 ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع 
 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامثع
 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نامث
 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نام
 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ نا

 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ ن
 ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ 
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 ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَتقُ
ُولظم لَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امملسأو ،نامثع ةلَت 
ولظم لَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امملسأو ،نامثع ةلَت 
 ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَِ

 ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم لَ
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم َ
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم 
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظم
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امولظ
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امول
 ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امو
قَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،امأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتتاو 
 اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،اً
 اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،ا
 اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو ،
 اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو 
 اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأو
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا انأ
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا ان
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا ا
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا 
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نبا
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع نب

 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع ن
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع 
 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،همع
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 ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،هم
 ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،ه
 ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو ،
 ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو 
 ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلاو
 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطلا
 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاطل
 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلاط
 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بلا
 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب بل

 ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب ب
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب 
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همدب
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟همد
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟هم
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟ه
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف ؟
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف 
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئاف
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئا
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوتئ
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هوت
 مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف هو
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف ه
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف 
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوقف
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولوق
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اولو
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل اول
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل او
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل ا
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،هل
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،ه
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف ،
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديلف
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفديل
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفدي
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عفد
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ عف

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ ع
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّإ

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ يلَّ
قَ يأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتتلع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ َّ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ َ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتقَ
َأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتتلع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  
أف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَتتلع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلََ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةلَ
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ةَ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع ة
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامثع
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نامث
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نام
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،نا

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،ن
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو ،
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأو
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملسأ

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل ملس
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل مل
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل م
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،هل
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،ه
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف ،
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأف
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اوتأ
تلع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  
َلع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  

لع اومهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع اْ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع ا
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايلع
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ايل
مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اي".  
مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ا".  
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،اً
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،ا
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف ،
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّكف
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّك
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوملَّ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هومَّ
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هومَ

  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هوم
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،هو

                                                                                                                                       
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
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  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،ه
  ."مهيلإ مهعفدي ملف ،
  ."مهيلإ مهعفدي ملف 
  ."مهيلإ مهعفدي ملف
  ."مهيلإ مهعفدي مل
  ."مهيلإ مهعفدي م
  ."مهيلإ مهعفدي 
  ."مهيلإ مهعفدي
  ."مهيلإ مهعفد
  ."مهيلإ مهعف
  ."مهيلإ مهع
  ."مهيلإ مه
  ."مهيلإ م
  ."مهيلإ 
  ."مهيلإ

                                                
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
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  ."مهيل
  ."مهي
  ."مه
  ."م
".  

.  
.  

  
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياور يفو
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياور يف
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياور ي
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياور 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياور

                                                                                                                                       
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
  .١٢٩/ ٨، "البداية والنهاية: "انظر ٩٠٨
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةياو
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةيا
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ةي
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :ة
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" :
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف" 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف"
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دنع
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ دن

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ د
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كلذ
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص كل

  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص ك
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص 

  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ ممص
ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ مم".  
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ مَّ
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ مَ

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ م
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا له
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا ل
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشل

  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماش
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع ما

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع م
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع 
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىلع
  ."ةيواعم عم لاتقلا ىل
  ."ةيواعم عم لاتقلا ى
  ."ةيواعم عم لاتقلا 
  ."ةيواعم عم لاتقلا
  ."ةيواعم عم لاتقل
  ."ةيواعم عم لاتق
  ."ةيواعم عم لات

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةيواعم عم لا
  ."ةيواعم عم ل
  ."ةيواعم عم 
  ."ةيواعم عم
  ."ةيواعم ع
  ."ةيواعم 
  ."ةيواعم
  ."ةيواع
  ."ةيوا
  ."ةيو

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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  ."ةي
  ."ة
".  

.  
.  

  
 هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ًءانبو
 هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ًءانب
 مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ًءان
 مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ًءا
 مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ًء
 -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع ً
 -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع 
 -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىلع
 -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ىل
 -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام ى
 نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام 
 نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ام

                                                                                                                                       
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
؛ "اإلمساك عما شجر بني الصحابة: "؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث١٨٦/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩٠٩
  .؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار"جملة البيان"، عرضته خ حممد الوهييبللشي
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 نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت ا
 نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت 
 اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدقت
 اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مدق
 اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛مد
 اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛م
 اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف ؛
 اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف 
 يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإف
 يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هنإ
 يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي هن
 يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي ه
 يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي 
 يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بجي
 يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع بج
 يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع ب
 فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع 
 فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىلع
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ىل
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا ى
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا 
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسملا
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسمل
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملسم
 - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ ملس
 مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ مل
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 مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ م
 مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ 
 هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي نأ

 هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي ن
 - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي 
 - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كسمي
 - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع كسم
 -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع كس
 - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش امع ك
 ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع 
 ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش امع
 نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رجش ام
 نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رجش ا
 شاذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا نيب رج هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن 
شاذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رج هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن 
َاذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رج هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن ةطَّب 

اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رج هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن ةطَّب 
 ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب رَ

 ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب ر
 ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب 
 نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب
 نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ني

 نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ن
 نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا 
 نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصلا
 نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -  ةباحصل
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 ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباحص
 ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - ةباح
 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةبا
 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ةب
 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر - ة
 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر - 

 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر -
 نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا يضر 
 جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يضر

 جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا يض
 جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا ي
 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -  مهنع هللا 
 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا

 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع هللا
 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف - مهنع هل
 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع ه
 :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع 
 امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مهنع
اذه نإف - م هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جام 
 امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - مه
 نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإف -  م
 نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف - 

 نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف -
 نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف 
 نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه نإف
 الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه نإ
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 الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يده اذه ن
 الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا يده اذه 
 نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذه
 نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده اذ
 نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يده ا
 هبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا يدن َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جنم الًاجر نإ ام 
هبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جنم الًاجر نإ ام 
َبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جلهأ نم الًاجر نإ ام 

با ىور - هللا مهمحر - فلسلا يدن َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جلهأ نم الًاجر نإ ام 
 لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا يْ

 لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسلا ي
 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلسلا 
 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فلسلا
 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - فلسل

 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر - فلس
 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر -  فل

 رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - ف
 اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر - 

 اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر -
 اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمحر 
 اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مهمحر
 مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهمح
 مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا مهم
 مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا مه
 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا م
 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -  هللا 
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 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا
 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هللا
 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - هل
 دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - ه
 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور - 

 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور -
 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور 
 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىور
 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ىو
 لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا ى
 نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا 
 -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نبا
 -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نب

 -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّب نُ
ُ َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امنامثع لتق دعب م  - 
 َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امنامثع لتق دعب م  - 
َألا نب ريكب نع ةطَّبشأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امنامثع لتق دعب م  - 
 - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطََّ

 - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةطَّ
 يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةَّ
 يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ةَ

 يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع ة
 يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع 
 يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب نع
 هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب ن
 هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب 
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 هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريكب
 هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ريك
 هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ري
 هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب ر
 - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب 
 - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا نب

 - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا ن
 - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا 
 ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَألا

 ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشَأل
 ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق جشأَ
َشأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 

شأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 
َأَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 

أَ" :لاق جويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 
 ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق ِّ
 ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق ِ
 ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق 
 ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لاق
 اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :لا

 اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :ل
 اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" :
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ" 
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ"
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امأَ
َويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امالإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 
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ويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ امالإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م 
 الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ اَ
 الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ ا
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ 
 الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر نإ

 الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر ن
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر 
 الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاجر
 ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًاج
 ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الًا

 ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم الً
 الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم اً
 الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم ً
 الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم 
 الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ نم
 ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ ن
 ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ 
 ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب لهأ
 ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب له
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب ل
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب 
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍدب
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍد
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ رٍ
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ ٍ
 ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ 
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 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِلَ
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزَِ

 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومزِ
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اومِ

 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب اوم
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب او
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب ا
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مويب 
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مويب
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب موي
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب مو
ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب م 
 ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب مه
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب م
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دعب 
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق دعب
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لتق دع
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق د
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق 
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نامثع لتق
 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع لت

 ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع ل
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامثع 
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  نامثع
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر - نامث
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نام
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 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - نا
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر -  ن
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر - 

 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر -
 ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يضر 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا يضر

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا يض
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا ي
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع هللا 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هللا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع هل
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع ه
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -  هنع 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هنع
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - هن
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - ه
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف - 

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف -
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي ملف
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي مل
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي م
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخي
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجرخ
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  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوجر
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ اوج
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ او
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ ا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل الإ

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل ال
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل ا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبقل
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروبق
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهروب
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهرو
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مهر
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،مه
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،م
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ ،
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام الإ

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام ال
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام ا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ام
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك ا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ناك
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  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل نا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل ن
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالصل

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةالص
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةال
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ةا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا ة
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفلا
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرفل
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضيرف
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضير
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةضي

  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ةض
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،ة
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو ،
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو 
  ."نيديعلاو ،ةعمجلاو
  ."نيديعلاو ،ةعمجلا

  ."نيديعلاو ،ةعمجل
  ."نيديعلاو ،ةعمج
  ."نيديعلاو ،ةعم
  ."نيديعلاو ،ةع
  ."نيديعلاو ،ة
  ."نيديعلاو ،
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  ."نيديعلاو 
  ."نيديعلاو
  ."نيديعلا
  ."نيديعل
  ."نيديع
  ."نيدي
  ."نيد
  ."ني

  ."ن
".  
.  

  
 يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :-  هللا همحر -  لبنح نب دمحأ لَئسو
سةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ لَئ 
ُةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ لَئ 
ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ لَئ 
 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ لَِ

 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ لَ
 -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ َ
 -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ 
 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمحأ

 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دمح
 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب دم
 - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب د
 يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب 
 يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح نب
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 يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :-  هللا همحر -  لبنح ن
 هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح 
 هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبنح
 هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لبن
 هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - لب

 هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - ل
 هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر - 

 ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر -
 ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر 
 ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همحر
 ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا همح
 ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :-  هللا هم
 :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا ه
 :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :-  هللا 
 :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا

 :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هللا
 :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- هل
 نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- ه
 نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :- 

 نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :-
 انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" :
 انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام" 
 انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام"
 انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ام
 انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت ا
 لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت 
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 لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوقت
 لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لوق
 لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف لو
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف ل
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف 
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك اميف
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك امي
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك ام
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك ا
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك 
 يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ناك
 باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم نا

 باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم ن
 باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم 
 باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ نم
 باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ ن
 لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ 
 لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رمأ
 لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط رم
 لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط ر
 هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط 
 هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحلط
 -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةحل
 -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو ةح
 - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو ة
 -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبزلاو 
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 - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلاو
 ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزلا
 ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريبزل
 ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو ريبز
 ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ريب
 هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ري
 هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو ر
 هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلعو 
 هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو يلعو
 هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يلع
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو يل
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو ي
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواعمو 
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعمو
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةيواعم
 ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيواع
 ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيوا
 ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -  ةيو
 -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ةي
 -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - ة
 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر - 

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر -
 ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر 
 ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يضر

 ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا يض
 ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا ي
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 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا 
 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا

 مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هللا
 مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع هل
 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع ه
 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع 
 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مهنع
لاقف ؟م: ممهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ ن 
 مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟مه
 !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟م
 !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف ؟
 هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف 
 هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاقف
 هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لاق
 هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :لا

 هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نم :ل
: مهللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ ن 
 مهللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ ن 
مهللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ ن 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نَْ

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ نْ
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ ْ
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ انأ
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ ان
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ ا
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  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف لوقأ 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوقأ
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لوق
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف لو
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف ل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ يف 

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ يف
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ ي
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر باحصأ 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحص
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باح
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر با

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ب
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لوسر 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوس
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لو
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا ل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - هل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - ه
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص - 

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص -
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  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىلص 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ىلص
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا ىل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا ى
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيلع هللا

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هللا
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع هل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع ه
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هيلع
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو هيل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو هي
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو ه
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملسو 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  ملسو
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - ملس
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  مل
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -  م
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك - 

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك -
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ناك
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب نا

  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب ن
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب 
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  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهنيب
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مهني
ملعأ هللا !؟ءيش م".  
  ."ملعأ هللا !؟ءيش مه
  ."ملعأ هللا !؟ءيش م
  ."ملعأ هللا !؟ءيش 
  ."ملعأ هللا !؟ءيش
  ."ملعأ هللا !؟ءي
  ."ملعأ هللا !؟ء
  ."ملعأ هللا !؟
  ."ملعأ هللا !
  ."ملعأ هللا 
  ."ملعأ هللا

  ."ملعأ هللا
  ."ملعأ هل
  ."ملعأ ه
  ."ملعأ 
  ."ملعأ
  ."ملع
  ."مل
  ."م
".  
.  

  
 ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع ناكو
 ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع ناك
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 ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع نا
 ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع ن
 ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع 
 ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رمع
 لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب رم
 لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب ر
 لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب 
 لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع نب

 لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع ن
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع 
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادبع
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلادب
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلاد
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعلا
 يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزعل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيزع
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زيز
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ زي
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ ز
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذإ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس اذ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئس ا
 سمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئهيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ر".  
سمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئهيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ر".  
ُمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئهيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ر".  
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مأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لئهيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ر".  
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع لِ

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع ل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص نع
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص ن
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص 

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّص
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيفِّ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيِّ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو نيِ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو ني

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو ن
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلاو
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجلا

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمجل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لمج
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي لم
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي ل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوقي
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لوق
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :لو
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :ل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" :



460 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ" 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ"
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كاذ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ كا

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ ك
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رمأ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ رم
هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ر".  
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ ٌ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخأ

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جرخ
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا جر
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا ج
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا

  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هللا
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي هل
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي ه
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يدي
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم يد
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم ي
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم 
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هنم
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  ."هيف يناسل لخدأ ال ،هن
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،ه
  ."هيف يناسل لخدأ ال ،
  ."هيف يناسل لخدأ ال 
  ."هيف يناسل لخدأ ال
  ."هيف يناسل لخدأ ا
  ."هيف يناسل لخدأ 
  ."هيف يناسل لخدأ
  ."هيف يناسل لخد
  ."هيف يناسل لخ
  ."هيف يناسل ل
  ."هيف يناسل 
  ."هيف يناسل

  ."هيف يناس
  ."هيف ينا

  ."هيف ين
  ."هيف ي
  ."هيف 
  ."هيف
  ."هي
  ."ه
".  
.  

  
 ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ نكلو -
 ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ نكلو 
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 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ نكلو
 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ نكل

 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ نك
 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ ن
 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ 
 تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذإ
 ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا اذ
 ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا ا
 ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا 
 ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخا

 ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قلتخ
تىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قل 
ُىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قل 
ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قل 
 ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع قِ

 ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع ق
 ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع 
 ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىلع
 ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ىل
 ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ ى
 ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ 
 ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحصأ

 ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باحص
 رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر باح
 رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر با

 رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر ب
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 رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر 
 رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوسر
 ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لوس
 ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا لو
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا ل
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا 
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا

 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هللا
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم هل
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم ه
 الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم 
 ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا نم
 ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا ن
 ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا 
 الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآلا

 الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآل
 الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راثآ
 الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو راث
 دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو را
 دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو ر
 دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو 
 دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألاو
 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفألا

 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفأل
 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعفأ
 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاعف
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 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لاع
 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو لا

 نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو ل
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو 
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألاو
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقألا

 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقأل
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوقأ
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاوق
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لاو
 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام لا

 ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام ل
 تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام 
 تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ام
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل ا
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل 
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي مل
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي م
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي 
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمعي
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولمع
 يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هولم
 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هول
 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،هو
 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،ه
 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو ،
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 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو 
 ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعدو
 رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تعد
 رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا تع

 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا ت
 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا 
 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحلا

 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاحل
 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجاح
 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةجا

 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ةج
 يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ ة
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ 
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىلإ

 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ىل
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ ى
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ 
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ركذ
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام رك
 تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام ر
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام 
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ام
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رجش ا
 شالو ،سأب الف ،مهنيب رج بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبيةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
شالو ،سأب الف ،مهنيب رج بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبيةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
َالو ،سأب الف ،مهنيب رج بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبيةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
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الو ،سأب الف ،مهنيب رج بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبيةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب رَ

 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب ر
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب 
 ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهنيب
 ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مهني
الو ،سأب الف ،م بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبيةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
 ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،مه
 ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،م
 ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف ،
 ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف 
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب الف
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب ال
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب ا
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب 
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأب
 لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،سأ

 نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،س
 نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو ،
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو 
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب الو
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب ال
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم دب ا
 بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبينيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
بثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبينيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
ُثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبينيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
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ثتلاو ققُّحتلا نم دف ،كلذ يف تبينيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَن 
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم َّ
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم َ
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم 
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا نم
 نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا ن
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا 
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتلا
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحتل

 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّحت
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّح
 ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ققُّ
 نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو قُّ
 نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو قُ

 نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو ق
 نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو 
 ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلاو
 ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتلا
 ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثتل
 ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبثت
 ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تبث
ف ،كلذ يف تبيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنام ني 
 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تُّ
 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف تُ

 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف ت
 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف 
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 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ يف
 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ ي
 ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ 
 اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كلذ
 اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،كل

 اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،ك
 اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف ،
 دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف 
 دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَنيف
يبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَناوص ناك ام نيو ابيرد 
ُبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَناوص ناك ام نيو ابيرد 
بتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَناوص ناك ام نيو ابيرد 
 دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَْ

 دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رظَ
 ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف رَ

 ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف ر
 ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف 

 ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا يف
 ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا ي
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا 
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورلا
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياورل
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياور
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاياو
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تايا
 نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تاي
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 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا تا
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا ت
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا 
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذملا
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذمل
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذم
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروكذ
 قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةروك
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةرو
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ةر
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا ة
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا 
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصلا
 ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحصل

 لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيحص
 لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحيح
 :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةحي
 :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ةح
 :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح ة
 اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح 
 اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لوح
 اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا لو
 اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا ل
 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا 
 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفلا
 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتفل



470 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نتف
 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب نت

 اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب ن
 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب 
 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا نيب
 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا ني

 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا ن
 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا 
 نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصلا
 اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحصل

 اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباحص
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةباح
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةبا
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ةب
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛ة
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل ؛
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل 
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتيل
 نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبتي
 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيبت
 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نيب
اوص ناك ام نيو ابيرحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجم 
 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نَّ
 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام نَ

 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام ن
 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام 
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 مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ام
 قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك ا
 قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك 
 قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ناك
 قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص نا

 قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص ن
 أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص 

 أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباوص
 أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اباو
 أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو ابا
و ابيرحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبياون 
 اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو اً
 اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو ا
 اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو 
 اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع دريو
يرحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون 
ُرحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون 

رحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون 
َحو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون 

حو قلتخا نم ىلع دهللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون 
 نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع ّ
 نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع 
 نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىلع
 نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ىل
 نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم ى
 اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم 
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 اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا نم
 اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا ن
 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا 
 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخا

 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلتخ
 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قلت
 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو قل

 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو ق
 اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو 
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرحو
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فرح
هللا لوقل ؛فر: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهة 
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فَّ
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛فَ

 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛ف
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل ؛
 ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل 
 اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوقل
 اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لوق
 اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا لو
 اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا ل
 اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا 
 ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا

 ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هللا
 ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :هل
 ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اي{ :ه
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: }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع ام 
 }أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع ام 
}أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع ام 
أَ اييلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع ام 
 ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ اَ
 ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ ا
 ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ 
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اهيأَ
َيلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
يلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
ُّلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
ُلَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 

لَّا اهيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا اَ
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا ا
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا 
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّا
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيذلَّ
َّيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
َيذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 

يذآ نمنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نيِ
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ ني

 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ نَ
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ َ
 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ 
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 متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اونمآ
منْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم 
َنْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمني{، 
نْإِ اون كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمني{، 
 ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ اوُ

 ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ او
 ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ ا
 ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ 
 الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْإِ
 الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نِْ

 الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاج نْ
ْ كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بد 
 كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بد 
كَُءاجافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بد 
 دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءاَ
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 دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُءا
 دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُء
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكَُ

 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ مكُ
ُافَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بنم د 

افَ مسبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بنم د 
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ ْ
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ 
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسافَ
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قساَ
 نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ قسا

سبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بنم د 
ِبِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 

بِ قنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ ٌ
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 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ 
 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ أبنبِ
ِنبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
نبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
َبفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
بفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
َفَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
فَ أتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بققُّحتلا نم د 
 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ ٍ
 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ 
 ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اونيبتفَ
َتبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
تبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
َبينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
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بينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
َينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
ينْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
َّنْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
َنْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
نْأَ اون تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني برظنلاو ققُّحتلا نم د 
 رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ اوُ

 رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ او
 رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ ا
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ 
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْأَ
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نَْ

 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيصت نْ
ْ تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 
 تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 
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تيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 
ُيصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 

يصقَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبيِ
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوبي
قَ اوبوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني باهيف رظنلاو ققُّحتلا نم د، 
 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ اوُ

 ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ او
 اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ ا
 اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ 
 اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اموقَ
َوبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم داص 

وبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم داص 
ْبِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم داص 
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بِ امجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم داص 
 نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ اً
 نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ ا
 نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ 
 نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاهجبِ
ِجلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنحنو اص 

جلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنحنو اص 
َلَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنحنو اص 

لَاهفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنحنو اص 
 ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَاَ
 ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَا
 ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ةلَ
َفَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دملعن نحنو اص 

فَ ةتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دملعن نحنو اص 
 ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ ٍ
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 ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ 
 نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِصتفَ
َتبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 
تبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 
ُبِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 

بِصاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 
 نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِْ
 نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوحبِ
ِاوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 

اوح ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دنأ ملعن نحنو اص 
 اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع اوُ

 اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع او
 اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَع ا
 ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصاري 
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ىلَع فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصنم اري 
 نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلََ
 نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىلَ
 نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ىَ

 نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ام ى
 فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
فَ املْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ اَ
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ ا
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ 
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْعفَ
َلْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 

لْعتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلَْ
 هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدان متلْ
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ْتم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
تم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
ُم اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 

م اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
ْ اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
 اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصهذه نم اري 
اندمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصتاياورلا هذه نم اري 
 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمداَ
 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيمدا
دمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصتاياورلا هذه نم اري 
ِمالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصتاياورلا هذه نم اري 

مالف ،}ني بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصتاياورلا هذه نم اري 
 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نيِ
 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}ني
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 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}نَ
 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}َ

 تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،}
 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،

 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف ،
 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف 
 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب الف
 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب ال
 اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دب ا
 بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريق 
بوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريق 
ُوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريق 

وصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم دثك نأ ملعن نحنو اصالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريق 
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم َّ
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم َ
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم 
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا نم
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا ن
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا 
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتلا
 قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحتل

 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّحت
 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّح
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 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ققُّ
 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو قُّ
 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو قُ

 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو ق
 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو 
 ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلاو
 لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنلا
 لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظنل
 لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظن
 لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف رظ
 لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف ر
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف 
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهيف
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اهي
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،اه
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،ا
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ ،
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ 
 خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوصخ
 مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصوص
 مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اصو
ثك نأ ملعن نحنو اصالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريمالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو ق 

 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو اً
 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو ا
 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو 
 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحنو



485 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نحن
 نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن نح
 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن ن
 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن 
 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملعن
 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ ملع
 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ مل
 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ م
 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ 
 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك نأ

 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك ن
 امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك 
 ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريثك
 ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اريث
 ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اري
التخا اهلخد تاياورلا هذه نم ارركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو ق 
 اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم اً
 اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم ا
 اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم 
 اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه نم
 امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه ن
 امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه 
 امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذه
 امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا هذ
 امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا ه
 ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا 
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 ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورلا
 ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياورل
 ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياور
 ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاياو
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تايا
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تاي
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد تا

 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد ت
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد 
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخد
 :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهلخ
 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اهل
 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا اه
 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا ا
 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا 
 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخا

 رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالتخ
 لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قالت

 لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قال
 لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قا

حن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو قلوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم او 
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو ٌ
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو 
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحتو
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرحت
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فيرح
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 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،فير
 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،في

 نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،ف
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو ،
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو 
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقيو
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لو
 نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش ل
 ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش 
 ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خيش
 ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خي

 وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا خ
 وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا 
 وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا

 نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإل
 نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإ

 نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مالس
 نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا مال
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا ما
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا م
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا 
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نبا
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت نب

 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت ن
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 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت 
 اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيميت
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيمي
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةيم
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ةي
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب ة
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب 
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدعب
 ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امدع
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ امد
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ ام
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ ا
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ 
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ركذ
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن رك
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن ر
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن 
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوحن
 اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اوح
نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم او 
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم اً
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم ا
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم 
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس امم
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس ام
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس ا
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 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس 
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قبس
 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،قب

 نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،ق
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق ،
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق 
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لاق
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :لا

 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :ل
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" :
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو" 
 نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو"
 بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأو
 بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثكأ

 بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رثك
 لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا رث
 لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا ر
 لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا 
 لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنلا
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقنل
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوقن
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لوق
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم لو
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم ل
 يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم 
 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا نم
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 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا ن
 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا 
 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطملا
 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطمل
 فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاطم
 طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعاط
 طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نعا
 طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا نع
 نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا ن
 نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا 
 نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصلا
 نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرصل

 نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحيرص
 ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحير
 ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةحي
 ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ةح
 ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،ة
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه ،
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه 
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم وه
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم و
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم 
 لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه نم
 ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه ن
 ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه 
 ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذه
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 نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا اذ
 نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا ا
 نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا 
 نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابلا
 نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،بابل
 دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،باب
 دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،با

 دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،ب
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري ،
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري 
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيوري
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيور
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهيو
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اهي
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا اه
 نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا ا
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا 
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكلا
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّكل

 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّك
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباذَّ
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباَّ
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوباَ
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوبا
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نوب
 بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا نو
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 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا ن
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا 
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعملا
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعمل
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورعم
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفورع
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفور
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوفو
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نوف
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب نو
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب ن
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب 
 ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلاب
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكلا
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذكل

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذك
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم بذ

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم ب
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لثم
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  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ لث
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ ل
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يبأ

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم يب
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم ي
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخم
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فنخ
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول فن

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول ف
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طول
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب طو
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب ط
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  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي نب

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي ن
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيحي
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىيح
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ىي
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،ى
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو ،
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثمو
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لثم
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لث

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه ل
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  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماش
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ما
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب م
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم ن
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمحم
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دمح
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب دم
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب د
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا نب
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  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا ن
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسلا
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاسل

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئاس
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئا
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا بئ

  ."امهلاثمأو ،يبلكلا ب
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا 
  ."امهلاثمأو ،يبلكلا
  ."امهلاثمأو ،يبلكل

  ."امهلاثمأو ،يبلك
  ."امهلاثمأو ،يبل

  ."امهلاثمأو ،يب
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  ."امهلاثمأو ،ي
  ."امهلاثمأو ،
  ."امهلاثمأو 
  ."امهلاثمأو
  ."امهلاثمأ
  ."امهلاثم
  ."امهلاث
  ."امهلا
  ."امهل
  ."امه
  ."ام
  ."ا
".  

.  
.  

                                                
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١
  .١٩ -١٧/ ٣، "منهاج السنة: "انظر ٩١١



498 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛اذًإ -
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛اذًإ 
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛اذًإ
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛اذً
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛اً
 يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛ا
 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا ؛
 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا 
 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصألا

 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصأل
 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لصأ

 ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف لص
 لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف ل
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف 
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش اميف
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش امي
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش ام
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش ا
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش 
 يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رجش
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب رج
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب ر
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهنيب
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مهني
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اسمإلا معد اذإ الإ ،كهللاو ،قبس امك ةجاحلا ت دهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا مه
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا م
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإلا

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإل
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسمإ
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاسم
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كاس
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،كا

عد اذإ الإ ،كهللاو ،قبس امك ةجاحلا ت دهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،ُ

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ ،
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ الإ

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ ال
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ ا
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذإ
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد اذ
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد ا
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تعد
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا تع

هللاو ،قبس امك ةجاحلا ت دهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا ِ
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  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحلا

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاحل
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجاح
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةجا

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ةج
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك ة
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس امك
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس ام
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس ا
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قبس
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،قب

  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،ق
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو ،
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللاو
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هللا
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد هل
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا رد ه
 دهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
دهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
َهتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  

هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ر:  
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ُّ
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  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا ُ
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا 
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقلا
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحقل
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطحق
  :هتينون يف لوقي ثيح يناطح
  :هتينون يف لوقي ثيح يناط
  :هتينون يف لوقي ثيح ينا

  :هتينون يف لوقي ثيح ين
  :هتينون يف لوقي ثيح ي
  :هتينون يف لوقي ثيح 
  :هتينون يف لوقي ثيح
  :هتينون يف لوقي ثي

  :هتينون يف لوقي ث
  :هتينون يف لوقي 
  :هتينون يف لوقي
  :هتينون يف لوق
  :هتينون يف لو
  :هتينون يف ل
  :هتينون يف 

  :هتينون يف
  :هتينون ي
  :هتينون 
  :هتينون
  :هتينو
  :هتين
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  :هتي
  :هت
  :ه
:  

  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ ريخ لْقُ
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ ريخ لُْ

  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ ريخ لْ
ْ خيقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
 خيقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
خيقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
َيقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
يقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
ْقَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

قَ رلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ َ
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ 
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍوقَ
َلٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

لٍو يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍْ

  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يف لٍ
ٍ يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
 يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
يف صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص يِ
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  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباحص ي
 صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

صاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
َاحبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

احبأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةباَ
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ةبا
بأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
َأَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

أَ ةحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ ِ
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ 
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـمحأَ
َحـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

حـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
ْـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

ـمد = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـَ

  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماو = دـ
د = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
ٍ = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
 = اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  

= اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
 اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
اوـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـماَ
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  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـما
ـمدح جيملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـْ

  ناوسنلاو لِآلا عيمج حدـ
دح جيملاو لِآلا عنساون  
َح جيملاو لِآلا عنساون  

ح جيملاو لِآلا عنساون  
ْ جيملاو لِآلا عنساون  
 جيملاو لِآلا عنساون  
جيملاو لِآلا عنساون  
َيملاو لِآلا عنساون  

يملاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا عيِ
  ناوسنلاو لِآلا عي

لاو لِآلا عنساون  
  ناوسنلاو لِآلا َ
  ناوسنلاو لِآلا 
  ناوسنلاو لِآلا

  ناوسنلاو لِآل
  ناوسنلاو لِآ
  ناوسنلاو لِ
  ناوسنلاو ِ
  ناوسنلاو 
  ناوسنلاو
  ناوسنلا
  ناوسنل
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نساون  
ِّساون  
ِساون  

ساون  
ْاون  

اون  
  ناَ
  نا

ن  
ِ  

  
دع ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
َع ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

ع ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ْ ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
 ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ام جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نيب ىرج اَ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نيب ىرج ا
 جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
جىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
َىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

ىر بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نيب ىَ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نيب ى
 بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
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بيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
َيلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
يلا ناحصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نَْ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا نَ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا َ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا 
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصلا
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحصل

احصبة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحَّ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباحَ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةباح
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يف ةبا
بة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
َة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

ة لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ِ لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
 لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
لا يفبِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا يِ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا ي
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا 
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَولا
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَول
بِ = ىغَوسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
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  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغََ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىغَ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ىَ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = ى
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ = 

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ =
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ 
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفويسبِ
ِسويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

سويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ُويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ويهِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفوُ

  ناعمجلَا ىـقَتلْا موي مهِفو
هِفم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ِهم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

هم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ِم يولْا مجلَا ىـقَتماعن  

م يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ْ يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
 يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
يولْا مجلَا ىـقَتماعن  
َولْا مجلَا ىـقَتماعن  

ولْا مجلَا ىـقَتماعن  
ْلْا مجلَا ىـقَتماعن  

لْا مجلَا ىـقَتماعن  
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  ناعمجلَا ىـقَتلْا َ
  ناعمجلَا ىـقَتلْا 
  ناعمجلَا ىـقَتلْا
  ناعمجلَا ىـقَتلْ
ْجلَا ىـقَتماعن  
جلَا ىـقَتماعن  
  ناعمجلَا ىـقََ
  ناعمجلَا ىـقَ
  ناعمجلَا ىـَ

  ناعمجلَا ىـ
  ناعمجلَا ى
  ناعمجلَا 
  ناعمجلَا

  ناعمجلَ
جماعن  
َماعن  

ماعن  
ْاعن  

اعن  
  ناَ
  نا

ن  
ِ  

  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُيتقَفَ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُيتقََ
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  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُيتقَ
َلُيتهم منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
لُيتهم منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُيِ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُي
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَو مهنم مهلُ
ُهم منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

هم منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ُم منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

م منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ْ منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
 منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
منهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ِنهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
نهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ْهم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

هم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ُم اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

م اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ْ اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
 اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
اقَولُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقََ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاقَ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتاَ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُتا
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لُتهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُِ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ مهلُ
ُهلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

هلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ُلَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

لَ مهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ ْ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ 
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَكو = مهلَ
َهم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

هم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ُم = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

م = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
ْ = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
 = والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

= والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
 والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
والَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
َالَكهام حلَا يفرِش مروحامن  

الَكهام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَِ

  ناموحرم رِشحلَا يف امهالَ
  ناموحرم رِشحلَا يف امهاَ
َهام حلَا يفرِش مروحامن  

هام حلَا يفرِش مروحامن  
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ُام حلَا يفرِش مروحامن  
ام حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يف اَ
  ناموحرم رِشحلَا يف ا
 حلَا يفرِش مروحامن  
حلَا يفرِش مروحامن  
  ناموحرم رِشحلَا يِ

  ناموحرم رِشحلَا ي
  ناموحرم رِشحلَا 
  ناموحرم رِشحلَا

  ناموحرم رِشحلَ
حرِش مروحامن  
َرِش مروحامن  

رِش مروحامن  
  ناموحرم رِْ

  ناموحرم رِ
ِ مروحامن  
 مروحامن  
مروحامن  
َروحامن  

روحامن  
ْوحامن  

وحامن  
  ناموُ

  نامو
امن  
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  ناَ
  نا

ن  
ِ  

  
  تحوِي صدورهم من اَألضغان= واللَّه يوم احلَشرِ ينزِع كُلَّ ما 

 * * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٧

" صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيب-) :) دثْلَ أُحم كم أنفقوا أصحايب؛ فلو أنَّ أحدبسال ت
  ))".ذَهبا، ما بلغَ مد أحدهم وال نصيفَه

  :وتكفريهم -رضي اهللا عنهم  - سب الصحابة : املبحث السابع
  :والكالم على هذا املبحث من وجهني

  ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفريهم؟: أوهلما
  .صحابةحكم من سب ال: وثانيهما

  ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفريهم؟ -
وتكفريهم كما يفعل بعض الروافض ومن سار يف  - رضي اهللا عنهم  -سب الصحابة 

  :يستلزم عدة أمور، منها -جهم 
  .القدح والطعن يف الصحابة الذين نقلوا لنا الدين بأقواهلم وأفعاهلم: أوالً
  .تعاىل اهللا عن ذلك علُوا كبريا - جل وعال  -نسبة اجلهل أو العبث هللا : ثانيا

أثىن عليهم، فكيف يثين عليهم ويعدهم احلسىن وهم  -تعاىل  - أن اهللا : ووجه ذلك
ال يعلم بكفرهم؛ ألنه أثىن عليهم، ويف هذا  -جل وعال  -فإما أن يكون اهللا ! سيكفرون؟

أم سيكفرون، وأثىن  -سبحانه  -وإما أنه يعلم  - تعاىل اهللا عن ذلك  -نسبة اجلهل إليه 
ولكن احلماقة  -وتعاىل اهللا عن ذلك علُوا كبريا  -عليهم ووعدهم احلسىن، وهذا عبثٌ 

  .عند من يسبهم أَعيت من يداوِيها
اختارهم أنصارا  -جل وعال  -حيث إن اهللا  -جل وعال  -الطعن يف حكمة اهللا : ثالثًا

صلى اهللا عليه  -فنصروه وجاهدوا معه، وصاهرهم النيب  -وسلم  صلى اهللا عليه -لنبيه 
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صلى  - فزوج ابنتيه لعثمان، وتزوج هو ابنيت أيب بكر وعمر، فكيف خيتار لنبيه  - وسلم 
  !أنصارا وأصهارا مع علمه أم سيكفرون؟ - اهللا عليه وسلم 

، ))خري القرون قَرين: ((لحيث قا -صلى اهللا عليه وسلم  - الطعن يف حكم النيب : رابعا
  !صلى اهللا عليه وسلم؟ -قوهلم، أو قول نبينا : فأيهما أصح

الطعن يف الشريعة والقرآن والسنة؛ ألم هم الذين نقلوه إلينا، ومن طعن يف النقلة : خامسا
هللا نسأل ا -فهو طعن يف املنقول؛ إذ كيف نثق بكتابٍ وسنة نقلها إلينا مرتدون وفسقة؟ 

  .السالمة والعافية من عمى البصرية
  .وتقدم بعضها -رضي اهللا عنهم  -وهناك أوجه أخرى يستلزمها الطعن فيهم 

  :- رضي اهللا عنهم  -حكم سب الصحابة  -
  :على عدة أنواع - رضي اهللا عنهم  -سب الصحابة 

بالفسق، فهذا كَفَر  أن يسب مجيع الصحابة أو أكثرهم، أو يتهمهم بالنفاق والردة، أو - ١
ابن حزمٍ، : وارتد بإمجاع العلماء، وقد حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد من العلماء؛ منهم

والقاضي أبو يعلَى، وابن تيمية، وابن كثري، وغريهم؛ ألن من يعتقد ذلك يف الصحابة فقد 
 كيف كفره؛ بل ال ش كم، فال شن سبه إياهم ما تقدكَفِّره، أو شك يف تضميف كفر من مل ي

  .كفره
  .أن يسبهم بسب مصحوبٍ بأمرٍ كُفْري، فهذا ال شك أنه كُفْر أيضا - ٢

 -أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو أنه كان هو النيب : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
شك يف كفره؛ بل ال شك يف  وإمنا غلط جربيلُ يف الرسالة، فهذا ال -صلى اهللا عليه وسلم 

  ".كفر من توقَّف يف تكفريه
أن يسب بعض الصحابة سبا يطعن يف دينهم؛ كاامهم بالكفر، أو الفسق، وكان الذي  - ٢

وقع عليه السب من الصحابة مما تواترت النصوص يف فضله؛ كاخللفاء الراشدين، فهذا كفر 
تكذيبا ألمرٍ متواتر، وذهب بعض العلماء إىل عدم  أيضا على القول الصحيح؛ ألن يف سبهم

  .تكفريه؛ وإمنا اعتربوا فعله من كبائر الذنوب اليت يستحق عليها التأديب والتعزير
أن يسب من الصحابة من مل يتواتر النقل بفضله على وجه اخلصوص، سبا يقدح يف  - ٣

ينكر أمرا معلوما من الدين  دينه، فجمهور العلماء على عدم تكفريه؛ وذلك ألنه مل
  .بالضرورة، ولكن وقع يف كبرية ال بد أن يؤدب عليها
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أن يسب بعضهم سبا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم، فهذا حمرم وليس بكفر؛  - ٤
كاام بعضهم بالبخل، أو اجلنب، أو قلة العلم، وحنو ذلك، ولكن قائل ذلك يستحق 

  .التأديب والتعزير
وأما من سبهم سبا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم، فهذا : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

حمرم وليس بكفر؛ كاام بعضهم بالبخل، أو اجلنب، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، وحنو 
ذلك، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير، وال حيكم بكفره مبجرد ذلك، وعلى هذا 

  ".م من مل يكفرهم من العلماءيحملُ كال
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٨٨
أُمهات املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن السنة الترضي عن أَزواجِ رسولِ اِهللا "

 تنباملُطهرات، املُبرآت من كلِّ سوٍء، أفضلُهن خدجيةُ بنت خويلد، وعائشةُ الصديقةُ 
 النيب جزو ،ي كتابِها اُهللا فأَهريقِ اليت بدصلى اهللا عليه وسلم  -الص-  ،يف الدنيا واآلخرة

  ".فمن قَذَفَها مبا برأَها اُهللا منه، فَقَد كَفَر باِهللا العظيم
  :الشرح

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حقوق زوجات النيب : املبحث الثامن
 ،نهيلع يضرتلاو ،نهلضف ةفرعمب كلذو ؛قوقح - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنوألزواج ال

: -تعاىل  -واعتقاد أن مطَهرات ومبرآت من كل سوء، وأن أُمهات املؤمنني؛ كما قال 
}مهاتهأُم هاجوأَزيف االحترام والتقدير: ؛ أي}و.  
  :نهو ،ةرشع ىدحإ نهددع - ملسو صلى اهللا عليه - وأزواج النيب  -
  .أم أوالده إال إبراهيم: خدجية بنت خويلد - ١
  .مل يتزوج بِكْرا غريها: وعائشة بنت أيب بكر الصديق - ٢
  .وسودةُ بنت زمعة العامرية - ٣
  .وحفصة بنت عمر بن اخلطاب - ٤
 دعب - ملسو هيلصلى اهللا ع -أم املساكني، تزوجها النيب : وزينب بنت خزمية اهلاللية - ٥

  .استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف غزوة أُحد
  .وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية - ٦
  .صلى اهللا عليه وسلم -بنت عمة النيب : وزينب بنت جحش األسدية - ٧
  .وجويرية بنت احلارث اخلزاعية - ٨
 وهو ،رصنتو دترا مثتزوجها بعد زوجٍ هلا أسلم : وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان - ٩

  .عبيداهللا بن جحش
 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠

  .وجعل عتقَها صداقَها
  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١

                                                
 ].٦: األحزاب[ ٩١٢
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 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 
وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها

خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل

  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
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  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  

                                                
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -
 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
 النيب جزو ،ي كتابِها اُهللا فأَهريقِ اليت بدالص يف الدنيا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بنت

  ".واآلخرة، فمن قَذَفَها مبا برأَها اُهللا منه، فَقَد كَفَر باِهللا العظيم
  :الشرح

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حقوق زوجات النيب : املبحث الثامن
 ،نهيلع يضرتلاو ،نهلضف ةفرعمب كلذو ؛قوقح - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنوألزواج ال

: -تعاىل  -واعتقاد أن مطَهرات ومبرآت من كل سوء، وأن أُمهات املؤمنني؛ كما قال 
}مهاتهأُم هاجوأَزيف االحترام والتقدير: ؛ أي}و.  
  :نهو ،ةرشع ىدحإ نهددع - ملسو صلى اهللا عليه - وأزواج النيب  -

                                                
 ].٦: األحزاب[ ٩١٢
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  .أم أوالده إال إبراهيم: خدجية بنت خويلد - ١
  .مل يتزوج بِكْرا غريها: وعائشة بنت أيب بكر الصديق - ٢
  .وسودةُ بنت زمعة العامرية - ٣
  .وحفصة بنت عمر بن اخلطاب - ٤
 دعب - ملسو هيلصلى اهللا ع -أم املساكني، تزوجها النيب : وزينب بنت خزمية اهلاللية - ٥

  .استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف غزوة أُحد
  .وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية - ٦
  .صلى اهللا عليه وسلم -بنت عمة النيب : وزينب بنت جحش األسدية - ٧
  .وجويرية بنت احلارث اخلزاعية - ٨
 وهو ،رصنتو دترا مثتزوجها بعد زوجٍ هلا أسلم : وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان - ٩

  .عبيداهللا بن جحش
 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠

  .وجعل عتقَها صداقَها
  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١

 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 
وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها

خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل
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  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
                                                

  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
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  ."البحر
 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 

  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
حقوق؛ وذلك مبعرفة فضلهن، والترضي عليهن، واعتقاد  - صلى اهللا عليه وسلم  -نيب 

: -تعاىل  -أن مطَهرات ومبرآت من كل سوء، وأن أُمهات املؤمنني؛ كما قال 
}مهاتهأُم هاجوأَزيف االحترام والتقدير: ؛ أي}و.  
  :نهو ،ةرشع ىدحإ نهددع - ملسو صلى اهللا عليه - وأزواج النيب  -
  .أم أوالده إال إبراهيم: خدجية بنت خويلد - ١
  .مل يتزوج بِكْرا غريها: وعائشة بنت أيب بكر الصديق - ٢
  .وسودةُ بنت زمعة العامرية - ٣
  .وحفصة بنت عمر بن اخلطاب - ٤

                                                
 ].٦: األحزاب[ ٩١٢
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 دعب - ملسو هيلصلى اهللا ع -أم املساكني، تزوجها النيب : وزينب بنت خزمية اهلاللية - ٥
  .استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف غزوة أُحد

  .وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية - ٦
  .صلى اهللا عليه وسلم -بنت عمة النيب : وزينب بنت جحش األسدية - ٧
  .وجويرية بنت احلارث اخلزاعية - ٨
 وهو ،رصنتو دترا مثتزوجها بعد زوجٍ هلا أسلم : وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان - ٩

  .عبيداهللا بن جحش
 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠

  .وجعل عتقَها صداقَها
  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١

 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 
وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها

خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل

  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
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  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤
  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل

وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١
  .))سائر الطعام

أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢
  .)) عائشة: ((إليك؟ قال

  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
                                                

  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
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ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :عددهن إحدى عشرة، وهن -وسلم  

  .أم أوالده إال إبراهيم: خدجية بنت خويلد - ١
  .مل يتزوج بِكْرا غريها: وعائشة بنت أيب بكر الصديق - ٢
  .وسودةُ بنت زمعة العامرية - ٣
  .وحفصة بنت عمر بن اخلطاب - ٤
 دعب - ملسو هيلصلى اهللا ع -أم املساكني، تزوجها النيب : وزينب بنت خزمية اهلاللية - ٥

  .استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف غزوة أُحد
  .وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية - ٦
  .صلى اهللا عليه وسلم -بنت عمة النيب : وزينب بنت جحش األسدية - ٧
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  .وجويرية بنت احلارث اخلزاعية - ٨
 وهو ،رصنتو دترا مثتزوجها بعد زوجٍ هلا أسلم : وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان - ٩

  .عبيداهللا بن جحش
 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠

  .وجعل عتقَها صداقَها
  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١

 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 
وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها

خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل

  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١
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  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
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أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -

                                                
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 
  .وعلي ومعه أهل العراق

 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
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  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .بعد استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف غزوة أُحد - ليه وسلم 

  .وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية - ٦
  .صلى اهللا عليه وسلم -بنت عمة النيب : وزينب بنت جحش األسدية - ٧
  .وجويرية بنت احلارث اخلزاعية - ٨
 وهو ،رصنتو دترا مثتزوجها بعد زوجٍ هلا أسلم : وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان - ٩

  .عبيداهللا بن جحش
 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠

  .وجعل عتقَها صداقَها
  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١
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 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 
وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها

خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل

  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
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  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  

                                                
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -
 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩



550 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .مث ارتد وتنصر، وهو عبيداهللا بن جحش

 -صلى اهللا عليه وسلم  - من بين النضري، أعتقها النيب : وصفية بنت حيي بن أَخطَب -١٠
  .وجعل عتقَها صداقَها

  .وميمونة بنت احلارث اهلاللية -١١
 هللا ىلص - اثنتان منهن توفِّني قبل النيب - صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء زوجات النيب 

وزينب بنت  -ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -عليه وسلم 
 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -خزمية، وبقية التسع ت.  

صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 
  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم



554 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١
  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك

 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢
، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 

  .ففارقها
خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -

  :واختلفوا أيهما أفضل
  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل

١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
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واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  
صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة

صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 
 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -

وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟
  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 

                                                
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 
  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩

" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  
  :الشرح

  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع
واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 

 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي
يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
 - ومل يتزوج عليها حىت ماتت  -خدجية بنت خويلد : ومها -صلى اهللا عليه وسلم  -ي 

 النيب فِّي عنهنووهن البواقي -صلى اهللا عليه وسلم  -وزينب بنت خزمية، وبقية التسع ت.  
صلى اهللا عليه  -ما تقدم هن أمهات املؤمنني، وبقي اثنتان تزوجهما ومل يدخل ما النيب 

  :امهو ،تاقباسلل تبثي ام ماكحألاو لضفلا نم امهل تبثي الف -  وسلم
إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١

  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك
 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢

، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 
  .ففارقها
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خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -
  :واختلفوا أيهما أفضل

  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
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وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟
  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

                                                
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
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  .))هاديا مهديا واهد به
  :خال املؤمنني - ٣

إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
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  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -
إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي

  ."البحر
 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 

  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :فال يثبت هلما من الفضل واألحكام ما يثبت للسابقات، ومها - 

إنه وجد يف : واختلف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق: أمساء بنت النعمان الكندية - ١
  .كشحها بياضا ففارقها، وقيل غري ذلك

 هللا صلى -هي اليت قالت للنيب : وابنة اجلَون أميمة بنت النعمان بن شراحيل اجلَونية - ٢
، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-عليه وسلم 

  .ففارقها
خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -

  :واختلفوا أيهما أفضل
  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل
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١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥



572 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧



573 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
، ))لقد عذْت بِمعاذ: ((؛ كما عند البخاري، فقال هلا"أعوذ باهللا منك: "-اهللا عليه وسلم  

  .ففارقها
خدجية وعائشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  - اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -

  :واختلفوا أيهما أفضل
  :خدجية أفضل؛ والتعليل: فقيل

١ -  ا هي اليت آزرت النيبدهاجو ،ةوبنلا وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -ألاوو هعم تسهت.  
  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤
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  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{
أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن

  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل
 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -

الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 
  .وعلي ومعه أهل العراق

 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
                                                

  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
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 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .أو النبوة، وجاهدت معه وواسته - صلى اهللا عليه وسلم  

  .أرسل إليها السالم مع جربيل، وهي خاصية ليست المرأة سواها - تعاىل  -ألن اهللا  - ٢
  .مل يتزوج عليها حىت ماتت؛ إكراما هلا - صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  - ٣
  .هلا السبق يف اإلسالم - ٤

  :ليعائشة أفضل؛ والتعل: وقيل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

                                                
  متفق عليه ٩١٣
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  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
                                                

  .متفق عليه ٩١٤
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
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}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

                                                
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢



585 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :يل
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد على : ((- صلى اهللا عليه وسلم  - لقول النيب  - ١

  .))سائر الطعام
أي الناس أحب : فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن عبداهللا بن عمرٍو سأل النيب  - ٢

  .)) عائشة: ((إليك؟ قال
  .ىلتت تبرأها من اإلفك، فأنزل فيها آيا - عز وجل  -أن اهللا  - ٣
أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤

                                                
  متفق عليه ٩١٣
  .متفق عليه ٩١٤



588 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 
السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل

 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،
  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني

واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري
واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  

صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  

                                                
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -
 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .ت تتلى

أنه ال يعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر، فلها السبق يف نشر العلم، ال  - ٤
  .واألحكام اخلاصة -صلى اهللا عليه وسلم  -سيما أمور النيب 

السبقِ يف : كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من: وقيل
 عفنو ،ملعلا رشن :نم ةجيدخل سيل ام رمألا رخآ يف ةشئاعلو ،ةرصنلاو اإلسالم، واملؤازرة،

  .األمة، وتربئتها من اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني
واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري

واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  
                                                

  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
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صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة
صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 

 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -
وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟

  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
                                                

  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  
  :الشرح

  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع
واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 

 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي
يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
                                                

  .رواه مسلم ٩٢٠
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ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟
اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 

  .))هاديا مهديا واهد به
  :خال املؤمنني - ٣

إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
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، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
نشر العلم، ونفع األمة، وتربئتها من : والنصرة، ولعائشة يف آخر األمر ما ليس خلدجية من 

  .اإلفك، واختار هذا القولَ شيخنا ابن عثيمني
واحلق أن كال منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيره، : "قال ابن كثري

واألحسن التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق اَألقْوملعأ هللا :لوقي نأ ملسألا كلسملاو ،م".  
صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة

صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 
 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -

وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟
                                                

  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
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  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
                                                

  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي
يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١



602 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
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إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  ."اهللا أعلم: َم، واملسلك األسلم أن يقول
صلى اهللا عليه  -وكانت امرأةً بيضاَء مجيلة، ومل يتزوج النيب : "وقال الذهيب يف ترمجة عائشة

صلى اهللا عليه وسلم  -بِكرا غريها، وال أحب امرأةً حبها، وال أعلم يف أمة حممد  -وسلم 
 قوف لهف ،ةرخآلاو ايندلا يف انيبن ةجوز اأ دهشنو بل وال يف النساء امرأةً أعلم منها، -

وإن كان للصديقة خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم ! ذلك مفْخر؟
  ."جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -

                                                
  .١٣٩/ ٣، "البداية والنهاية: "انظر ٩١٥
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
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 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
وإن كان للصديقة ! ونشهد أا زوجة نبينا يف الدنيا واآلخرة، فهل فوق ذلك مفْخر؟ 

خدجية شأن ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم جزمت ألفضلية خدجية عليها بأمورٍ 
  ."ليس هذا موضعها

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -حكم من سب أزواج النيب  -
  :ليلعتلاو ،ملعلا لهأ نيب فالخ الب رفكف ،اهفذقو ةَشأما سب عائ -
ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١

  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢

                                                
  .١٤٠/ ٢، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩١٦
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  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{
أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن

  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع
: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل
 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -

الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 
  .وعلي ومعه أهل العراق

 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
                                                

  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
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 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :شةَ وقذفها، فكفر بال خالف بني أهل العلم، والتعليل

ألن من قذَفَها فقد خالف القرآن وكذَّب به، ومن كذَّب بآية من القرآن، فقد كَفَر  - ١
  .باتفاق األئمة، ونزلت آيات يف براءا

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ٢
  .}انيهِم اباذَع مهلَ دعأَو ةرخآلْاو ايندلا يف هلَّلا مهنعلَ هلَوسرو هلَّلا نَوذُؤي نيذلَّا إِنَّ{

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
                                                

  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
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}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

                                                
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .}َ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا

أصحهما أنه يكفر أيضا، واختاره أكثر العلماء، منهم : وأما سب بقية أزواجه، ففيه قوالن
  :ليلعتلاو ؛نيميثشيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  

                                                
  .]٥٧: األحزاب[ ٩١٧
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -
 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩



624 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :ثيمني؛ والتعليل

: يقول -عز وجل  - واهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -أن يف ذلك عارا وإيذاًء للنيب  - ١
}هِينا مذَابع ملَه دأَعو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يناإِنَّ الَّذ{.  
 :لوقي -  لجو زع - هللا نأل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن يف ذلك قدحا يف النيب  - ٢
}بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

                                                
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
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 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

                                                
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ {: يقول -عز وجل  -ألن اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  

بِيثَاتلْخل{.  
فقال القاضي أبو  - صلى اهللا عليه وسلم  -فأما من سب أزواج النيب : "قال ابن تيمية -

 ريغ اذه ىلع عامجإلا ىكح دقو ،فالخ من قَذَف عائشةَ مبا برأها اهللا منه، كَفَر بال: يعلَى
... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... واحد

 - رضي اهللا عنهن  -أن من قَذَف واحدةً من أمهات املؤمنني : -وهو األصح  -والثاين 
  ."رضي اهللا عنها -فهو كقذف عائشة 

                                                
  .]٢٦: النور[ ٩١٨
  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي

يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 
فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
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كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣



635 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
 -وأما من سب غري عائشة من أزواجه ... خالف، وقد حكى اإلمجاع على هذا غري واحد 

أن من قَذَف واحدةً من : -وهو األصح  - والثاين ... ففيه قوالن -صلى اهللا عليه وسلم 
  ."رضي اهللا عنها - فهو كقذف عائشة  -رضي اهللا عنهن  - أمهات املؤمنني 

  :- هللارمحه ا -قال املصنف  -٨٩
" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  

  :الشرح
  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع

واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 
                                                

  .١٠٥٤ -١٠٥٠/ ٣، "الصارم املسلول: "انظر ٩١٩
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 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي
يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
  .رضي اهللا عنه

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤



640 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :-هللا 

" خلفاِء املسلمني يِ اِهللا، أحدوح بوكات ،رضي اهللا عنه - ومعاويةُ خالُ املؤمنني."  
  :الشرح

  :- رضي اهللا عنه  -فضل معاوية : املبحث التاسع
واملتأمل ملا ذَكَره املصنف جيده أَسهب وأطال يف احلديث عن الصحابة، وختم ذا املبحث، 

 امك - فلؤملا رصع يف هنأل الإ كاذ امو - هنع هللا يضر -  ةوهو احلديث عن فضل معاوي
يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم،  -تقدم يف أول الشرح 

فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل  -رضي اهللا عنه  -والسيما معاوية 
 ةعقوم يف -  ارضي اهللا عنهم -بينه وبني علي بي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّصةيواعم لضف ني  - 
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  .رضي اهللا عنه
وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 

رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل
 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -

الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 
  .وعلي ومعه أهل العراق

 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
                                                

  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
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  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
 - كما تقدم يف أول الشرح  -وما ذاك إال ألنه يف عصر املؤلف  - رضي اهللا عنه  -ة 

رضي اهللا  - يوجد من الرافضة من يسب الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصهم، والسيما معاوية 
رضي اهللا  - فإم يزِنون املكيال مبكْيالَينِ يف سبه؛ بسبب ما حصل بينه وبني علي  -عنه 
  .هنع هللا يضر -  ةيواعم لضف نيبي نأ فنصملا دارأف ،نيفِّص ةعقوم يف - اعنهم

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
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 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .رضي اهللا عنه - يف موقعة صفِّني، فأراد املصنف أن يبين فضل معاوية  -ا 

وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم 
رضي اهللا عنه  -أسلم بعد احلديبية، وكَتم إسالمه، والَّه عمر بن اخلطاب : عام الفتح، وقيل

 لهأو وه ذخأو ،اديدش انزح نزح نامثع لتقم دعبو ،ماشلا لُهأ هبحأو على الشام، -
الشام على أنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، 

  .وعلي ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله
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  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  
ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 

 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
وأحبه أهلُ الشام، وبعد مقتل عثمان حزن حزنا شديدا، وأخذ هو وأهل الشام على  

 فِّني بني معاوية ومعه أهل الشام، وعليأنفسهم أن ينتصروا لعثمان، مث حدثت موقعة ص
  .ومعه أهل العراق
 ةنتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية، وذلك س -رضي اهللا عنه  -وبعد وفاة علي 

  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١
  :من فضائله

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١
كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك

 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 
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: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢

كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟

اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 
  .))هاديا مهديا واهد به

  :خال املؤمنني - ٣
إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك

 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني

  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤
  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك

بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥
 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ

يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت
أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت

فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل
أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت

، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني
نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا

فماتت."  

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
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ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .هـ٦٠هـ، وتويف سنة ٤١نة 

  :من فضائله
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كاتب الوحي بني يدي رسول اهللا  - ١

كان املسلمون ال ينظرون إىل : "قال -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس : دلَّ على ذلك
 ،نهِينِطيا نيب اهللا، ثالث أع: - صلى اهللا عليه وسلم  -أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب 

: عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، قال: ، قال))نعم: ((قال
وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم((

  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال
                                                

  .رواه مسلم ٩٢٠
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 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢
كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا

ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟
اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 

  .))هاديا مهديا واهد به
  :خال املؤمنني - ٣

إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
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مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧



662 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكَها، : ، قال))نعم: ((طنِيهِن، قال

وتؤمرين حىت أقاتل : ، قال))نعم: ((ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: ، قال))نعم: ((قال
  .))"نعم: ((الكفار، كما كنت أقاتل املسلمني، قال

 ةيواعم لئاضف يف يذمرتلا ىور :هبو هل ةيادهلاب - ملسو هيلع صلى اهللا -دعا له النيب  - ٢
كيف يتوىل معاوية ويف : أنه ملا تولَّى أمر الناس، كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا

ال : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! الناس من هو خري منه مثل احلسن واحلسني؟
اللهم اجعله : ((يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت رسول 

                                                
  .رواه مسلم ٩٢٠
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  .))هاديا مهديا واهد به
  :خال املؤمنني - ٣

إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
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  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -
إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي

  ."البحر
 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 

  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
روى الترمذي يف فضائل معاوية أنه ملا تولَّى أمر الناس، : باهلداية له وبه -عليه وسلم  

كيف يتوىل معاوية ويف الناس من هو خري منه : كانت نفوسهم ال تزال مشتعلة عليه، فقالوا
ال تذكروه إال خبري؛ فإين مسعت : -وهو أحد الصحابة  -قال عمري ! مثل احلسن واحلسني؟

  .))اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به: ((يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا رسول 
  :خال املؤمنني - ٣

إحدى أمهات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه أخ ألم حبيبةَ زوجِ نيب اهللا : ووجه ذلك
 :ملاملؤمنني؛ فهو خال هلم من هذا الباب، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نِزاعا بني أهل الع

                                                
  .، وصححه األلباين"مسنده"رواه أمحد يف  ٩٢١
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  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
                                                

  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
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  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  أخوال املؤمنني أو ال؟: هل يقال إلخوة أمهات املؤمنني: مل
  :على الشام - رضي اهللا عنه  -واله عمر بن اخلطاب  - ٤

  .وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي، وتقدم بيان ذلك
بامللوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من قاد محلةً حبرية، وهي اليت شبهها رسولُ اهللا  - ٥

 نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدح "هحيحص" يف يراخبلا ىور ؛ةرسعلى األ
يوما قريبا مين، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  -نام النيب : "خالته أم حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

                                                
  .١٩٩/ ٢، "منهاج السنة: "انظر اخلالف يف ٩٢٢



672 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً

  ."الرفيعة
مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 

أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا

 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
عن خالته أم  -رضي اهللا عنه  - حديث أنس بن مالك " صحيحه"أسرة؛ روى البخاري يف 
يوما قريبا مين، مث استيقظ  -صلى اهللا عليه وسلم  - نام النيب : "حرام بنت ملحان قالت

أناس من أميت عرِضوا علي يركبون هذا البحر : ((ما أضحكك؟ قال: يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية، : ، قالت))سرةاألخضر كامللوك على اَأل

أنت من : ((ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: ففعل مثلها، فقالت قوهلا، فأجاا مثلها، فقالت
، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع ))األولني

نصرفوا من غزوم قافلني، فرتلوا الشام فقُربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها معاوية، فلما ا
فماتت."  

ناس من أميت : ((قوله: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب 
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 ةليشعر بأن ضحكَه كان إعجابا م، وفرحا ملا رأى منهم من املرت...)) عرِضوا علي غزاةً
  ."الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي
  ."البحر

 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 
  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  ."زلة الرفيعة

مسعت : قالت -رضي اهللا عنها  - وأخرج البخاري أيضا حديث أم حرام بنت ملحان 
أول جيش من أميت يغزون البحر، قد : ((يقول- صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 

، مث قال النيب ))أنت فيهم: ((يا رسول اهللا، أنا فيهم؟ قال: قلت: ، قالت أم حرام))أوجبوا
 ةينيطنطسقلا :يأ - رصيق ةنيدم نوزغي يتمأ نم شٍيج لوأ(( :- ملسو هيلع صلى اهللا -
  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))مغفور هلم -

إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي

                                                
  .٢٢/ ٦، "الفتح: "انظر ٩٢٣
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
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  ."البحر
 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 

  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
مغفور  -القسطنطينية : أي -أول جيشٍ من أميت يغزون مدينة قيصر : ((- عليه وسلم  

  .))ال: ((أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: ، فقلت))هلم
إن يف هذا احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أول من غَزا : "قال املهلب بن أمحد األسدي

  ."البحر
 ءانثأ ماشلا ىلع ةيواعم ةرامإ يف )ـه٢٧(وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة 

  .، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل القسطنطينيةخالفة عثمان

                                                
  ).١٢١/ ٦" (الفتح"وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف : ورواه مسلم أيضا، ومعىن أوجبوا؛ أي ٩٢٤
  ).١٢٠/ ٦(؛ البن حجر "الفتح: "انظر ٩٢٥
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز
 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح

  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل
  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
، وبعد ذلك قاتل املسلمون أهل يف إمارة معاوية على الشام أثناء خالفة عثمان) هـ٢٧(

  .القسطنطينية
ملا قُتلَ عثمان ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو، حىت اجتمعوا : "قال سعيد بن عبدالعزيز

 م زاجأ ىتعلى معاوية، فأغزاهم مرات، مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا، ح
  ."اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .٢٥٨/ ٤، "تاريخ الطربي: "انظر ٩٢٦
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  ."تى أجاز م اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، مث قفل

  

                                                
  .١٥/ ٣، "سري أعالم النبالء: "انظر ٩٢٧
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  يف اخلالفة: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٠

ومن السنة السمع والطاعةُ ألئمة املسلمني، وأُمراِء املؤمنني برهم وفَاجرِهم، ما مل يأمروا "
  .ِهللا ةيصعم يف دحأل مبعصية اِهللا؛ فإنه ال طاعةَ

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .َ ألحد يف معصية اِهللا

٩١-  ارى صحت هفم بسيهغلب أو ،وا بِهضور ،عليه الناس ي اخلالفةَ، واجتمعلو نوم
اخلليفةَ، وسمي أمري املؤمنني، وجبت طاعته، وحرمت مخالفَته واخلُروج علَيه وشق عصا 

املسلمني."  
  :الشرح

  :وفيه مبحثان
  :ةيصعم ريغ يف نينمؤملا ريمأل ةعاطلاو عمسلا :لوألا ثحبملا

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 
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  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية

* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 
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  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  :السمع والطاعة ألمري املؤمنني يف غري معصية: ملبحث األول

فأهل السنة واجلماعة معتقدهم السمع والطاعة ألئمة املسلمني، سواء كان برا أو فاجرا، 
وتقدم بيانُ ذلك يف الفصل السابق، يف املبحث اخلامس منه، باألدلة الكثرية يف إثبات هذا 

  .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط الو ،فورعاألمر، وأن الطاعة يف امل
السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها

  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها
  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين

  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية
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* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .عروف، وال طاعة ألحد يف معصية اهللا

السمع، والطاعة، ويحرم أمران، : وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران، ومها
  .اخلروج عليهم، وخمالفتهم: ومها

  : حصول اخلالفة يكون بأمور: املبحث الثاين
  :مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأا تكون بإحدى ثالثة أمور -
   :هلبق يذلا ةفيلخلا نم هيلع صنلا :لوألا

رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله
  .اهللا عنه

  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
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  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله

  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف
 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن

  .الطاعةُ له يف غري معصية
* * * * * * * *  

  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢

" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم
  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ

  :الشرح
لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 

حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 
  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها

  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه
  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث

  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١

  : النص عليه من اخلليفة الذي قبله: ألول
رضي  - فإا بنص من أيب بكر  -رضي اهللا عنه  - حصولُ اخلالفة لعمر بن اخلطاب : مثاله

  .اهللا عنه
  :اتفاق أهل احلل والعقد عليه: الثاين
  .فإا باإلمجاع كما تقدم -رضي اهللا عنه  -حصولُ اخلالفة أليب بكر الصديق : مثاله

 دقعلاو لحلا لهأ عامجإب اإف -  هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل ةفالخلا لُوكذلك حصو
فإن  -رضي اهللا عنه  - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب  -

  .أصحاب الشأن من الصحابة: هؤالء أهل حلٍّ وعقْد؛ أي
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  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث
 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله

  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف
 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن

  .الطاعةُ له يف غري معصية
* * * * * * * *  

  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢

" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم
  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ

  :الشرح
لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 

حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 
  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها

  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه
  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث

  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١

وهم أهل  - فإا بإمجاع أهل احلل والعقد  -رضي اهللا عنه  - لُ اخلالفة لعثمان بن عفان 
فإن هؤالء أهل حلٍّ  -رضي اهللا عنه  - الشورى النفر الستة الذين عينهم عمر بن اخلطاب 

  .أصحاب الشأن من الصحابة: وعقْد؛ أي
  :أن يغلب بسيفه حىت يصري خليفة: الثالث

 فيسلاب تلصح اأ ءاملعلا ضعب لوق ىلعف ،ناورم نب كلملادبعل ةفحصول اخلال: مثاله
  .والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف

 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن
  .الطاعةُ له يف غري معصية
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* * * * * * * *  
  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢
" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم

  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ
  :الشرح

لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
افة لعبدامللك بن مروان، فعلى قول بعض العلماء أا حصلت بالسيف والغلبة، وذلك بعد 

  .قتله ابن الزبري على يد احلجاج بن يوسف
 ف أنه مىت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثة، وجبتومقصود املصن

  .الطاعةُ له يف غري معصية
* * * * * * * *  

  عدبلا يف هجران أهل: فصلٌ
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢

" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم
  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ

  :الشرح
لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 

حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 
  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
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  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه
  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث

  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١

  البدع 
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٢

" كرينِ، وتيف الد اتومالِ واخلُصداجل كرم، وتهتنايبلِ البِدعِ، ومرانُ أههج ةنالس نوم
  ".النظَرِ يف كُتبِ املبتدعة، واإلصغاء إىل كالمهِم، وكلُّ محدثَة يف الدينِ بِدعةٌ

  :الشرح
لا :ةغللا يف راهلَجدوصقملاو ،كرت كرتو ،مهسلاجم نعو مهنع داعتبالا ،عدبلا لهأ نارج 

حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 
  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها

  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه
  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث

  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١

الترك، واملقصود جران أهل البدع، االبتعاد عنهم وعن جمالسهم، وترك : ر يف اللغة
حمبتهم، والسالم عليهم، وزيارم، وعيادم، وسواٌء كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت 

  .ذكرها املصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها
  .ابيدأتو مهل اعدر مهرجه يف نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جوهجر املبتدع من منه

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١
  .ج أهل السنة واجلماعة؛ ألن يف هجرهم ردعا هلم وتأديبا

  :وحتت هذا الفصل عدة مباحث
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  :هجر املبتدع يف الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع: املبحث األول
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم {: -تعاىل  -قوله : فمن الكتاب - ١

رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتوكاين}حح : "، قال الشن يتسممويف هذه اآلية موعظةٌ ل
مبجالسة املبتدعة الذين يحرفُون كالم اهللا، ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردون ذلك إىل 

هم فيه، فأقلُّ األحوال أن أهوائهم املُضلَّة، وبِدعهم الفاسدة، فإذا مل ينكر عليهم، ويغير ما 
يترك جمالستهم، وذلك يِسري عليه غري عسريٍ، وقد جيعلون حضوره معهم مع ترتُّهه عما 
يتلبسون به، شبهةً يشبهون ا على العامة، فيكون يف حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على جمرد مساع 

  ."املنكر
 هلَوسرو هلَّلا داح نم نَوداوي رِخآلْا مِويلْاو هلَّلابِ نَونملَا تجِد قَوما يؤ{: -تعاىل  - وقوله 

مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوقال القرطيب}و ،" : استدلَّ مالك- 
  ."هممن هذه اآلية على معاداة القدرية، وترك جمالست -رمحه اهللا 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من {: - تعاىل  -وقوله 
أا دالَّةٌ على هجران : الصحيح يف معىن هذه اآلية: "، قال القرطيب}أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ

 ال ةُبحصلا ذإ ؛ةٌيصعم وأ رفْكُ مهتبحص نإف ،مهريغو عدأهل الكفر واملعاصي من أهل الب
  ."تكون إال عن مودة

سيكون يف آخر : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -حديث أيب هريرة عن النيب : ومن السنة
  .))أميت ناس يحدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم

 هباشت ام نَوعبِتيفَ غٌيز مهِبِولُقُ يف نيذلَّا امأَفَ{ :- ىلتعا -وحديث عائشة يف قول اهللا 
هنبعون ما تشابه منه، : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -، قال النيب }مفإذا رأيت الذين يت

                                                
 ].٦٨: األنعام[ ٩٢٨
 .١٢٢/ ٢، "فتح القدير: "انظر ٩٢٩
  ].٢٢: اادلة[ ٩٣٠
 .تفسري القرطيب هلذه اآلية: انظر ٩٣١
  ].١١٣: هود[ ٩٣٢
  .تفسري القرطيب هلذه اآلية: انظر ٩٣٣
  .ه مسلم يف مقدمة صحيحهروا ٩٣٤
  ].٧: آل عمران[ ٩٣٥
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  .))فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم
 ،روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةاملدين: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحديث علي عن النيب 

  .))فمن أَحدثَ فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لَعنةُ اهللا واملالئكة والناس أمجعني
صلى اهللا عليه  -واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ، ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب 

  :ألهل املعاصي حىت يتوبوا، منها - وسلم 
 ةوزغ نع اوفلَّخت نيح هيبحاصو كلام نب بعك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبهجر الن -أ

  .تبوك، واستمر اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه
رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب

  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم
 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج

  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود
وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 

 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال

رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 
ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال

  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له
يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 

  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل
 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣

  .والغزايل
  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 

                                                
  .متفق عليه ٩٣٦
  .متفق عليه ٩٣٧
  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
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وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي
 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 

كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 
براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 

دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب
  ".ومهاجرم

  :صفات اهلجر: املبحث الثاين
عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته

 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد
 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 

  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

                                                
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
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  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
اَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنم أَو م

مهتريشع أَو مهانوقال القرطيب}إِخ ،" : من هذه اآلية على  -رمحه اهللا  -استدلَّ مالك
  ."هممعاداة القدرية، وترك جمالست

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من {: - تعاىل  -وقوله 

                                                
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
  ].٢٢: اادلة[ ٩٣٠
 .تفسري القرطيب هلذه اآلية: انظر ٩٣١
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أا دالَّةٌ على هجران : الصحيح يف معىن هذه اآلية: "، قال القرطيب}أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ
 ال ةُبحصلا ذإ ؛ةٌيصعم وأ رفْكُ مهتبحص نإف ،مهريغو عدأهل الكفر واملعاصي من أهل الب

  ."تكون إال عن مودة
سيكون يف آخر : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -حديث أيب هريرة عن النيب : ومن السنة

  .))أميت ناس يحدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم
 هباشت ام نَوعبِتيفَ غٌيز مهِبِولُقُ يف نيذلَّا امأَفَ{ :- ىلتعا -وحديث عائشة يف قول اهللا 

هنبعون ما تشابه منه، : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -، قال النيب }مفإذا رأيت الذين يت
  .))فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم

 ،روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةاملدين: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحديث علي عن النيب 
  .))فمن أَحدثَ فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لَعنةُ اهللا واملالئكة والناس أمجعني

صلى اهللا عليه  -واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ، ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب 
  :ألهل املعاصي حىت يتوبوا، منها - وسلم 

 ةوزغ نع اوفلَّخت نيح هيبحاصو كلام نب بعك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبهجر الن -أ
  .تبوك، واستمر اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه

رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب
  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم

 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج
  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 
 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 

                                                
  ].١١٣: هود[ ٩٣٢
  .تفسري القرطيب هلذه اآلية: انظر ٩٣٣
  .ه مسلم يف مقدمة صحيحهروا ٩٣٤
  ].٧: آل عمران[ ٩٣٥
  .متفق عليه ٩٣٦
  .متفق عليه ٩٣٧
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، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال
رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 

ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال
  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له

يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 
  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل

 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣
  .والغزايل

  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 
وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي

 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 
كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 

براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 
دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب

  ".ومهاجرم
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته
 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد

 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 
  .من الصفات اليت يكون ا زجر له

  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث
  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢

                                                
  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم



703 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  ."دع وغريهم، فإن صحبتهم كُفْر أو معصيةٌ؛ إذ الصحبةُ ال تكون إال عن مودة

سيكون يف آخر : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم  -حديث أيب هريرة عن النيب : ومن السنة
  .))أميت ناس يحدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم

 هباشت ام نَوعبِتيفَ غٌيز مهِبِولُقُ يف نيذلَّا امأَفَ{ :- ىلتعا -وحديث عائشة يف قول اهللا 
هنبعون ما تشابه منه، : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -، قال النيب }مفإذا رأيت الذين يت

  .))فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم
 ،روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةاملدين: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحديث علي عن النيب 

  .))فمن أَحدثَ فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لَعنةُ اهللا واملالئكة والناس أمجعني
صلى اهللا عليه  -واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ، ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب 

  :ألهل املعاصي حىت يتوبوا، منها - وسلم 
 ةوزغ نع اوفلَّخت نيح هيبحاصو كلام نب بعك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبهجر الن -أ

  .تبوك، واستمر اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه
رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب

  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم
 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج

  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود
وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 

                                                
  .تفسري القرطيب هلذه اآلية: انظر ٩٣٣
  .ه مسلم يف مقدمة صحيحهروا ٩٣٤
  ].٧: آل عمران[ ٩٣٥
  .متفق عليه ٩٣٦
  .متفق عليه ٩٣٧
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 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال

رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 
ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال

  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له
يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 

  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل
 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣

  .والغزايل
  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 

وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي
 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 

كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 
براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 

دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب
  ".ومهاجرم

  :صفات اهلجر: املبحث الثاين
عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته

 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد
 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 

  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
                                                

  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
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أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم
  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول

 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب
  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون

  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس
وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول

 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
                                                

، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢
  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،

  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "
 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا

  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
صلى اهللا عليه  -، قال النيب }فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه{: - ىل 

  .))فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم: ((- وسلم 
 ،روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةاملدين: ((قال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحديث علي عن النيب 

  .))فمن أَحدثَ فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لَعنةُ اهللا واملالئكة والناس أمجعني
صلى اهللا عليه  -واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ، ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب 

  :ألهل املعاصي حىت يتوبوا، منها - وسلم 
 ةوزغ نع اوفلَّخت نيح هيبحاصو كلام نب بعك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبهجر الن -أ

  .تبوك، واستمر اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه
رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب

  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم
 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج

  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود
وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 

 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال

رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 

                                                
  ].٧: آل عمران[ ٩٣٥
  .متفق عليه ٩٣٦
  .متفق عليه ٩٣٧
  .رواه احلاكم ٩٣٨
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ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال
  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له

يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 
  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل

 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣
  .والغزايل

  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 
وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي

 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 
كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 

براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 
دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب

  ".ومهاجرم
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته
 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد

 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 
  .من الصفات اليت يكون ا زجر له

  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث
  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤

                                                
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥
  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع

اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني
 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده

الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 
: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 

هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"
مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب
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  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
ة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أَحدثَ فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لَعنةُ اهللا واملالئكة 

  .))والناس أمجعني
صلى اهللا عليه  -واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ، ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب 

  :ألهل املعاصي حىت يتوبوا، منها - وسلم 
 ةوزغ نع اوفلَّخت نيح هيبحاصو كلام نب بعك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبهجر الن -أ

  .تبوك، واستمر اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه
رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب

  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم
 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج

  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود
وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 

 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال

رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 
ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال

  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له
يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 

  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل
 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣

  .والغزايل
                                                

  .متفق عليه ٩٣٧
  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
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  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 
وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي

 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 
كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 

براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 
دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب

  ".ومهاجرم
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته
 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد

 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 
  .من الصفات اليت يكون ا زجر له

  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث
  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
                                                

  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 
ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي

واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
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نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،
  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح

وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين
النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 

 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 
سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 

ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه
ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو

، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ
احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس

  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
كعب بن مالك وصاحبيه حني ختلَّفوا عن غزوة تبوك، واستمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -يب 

  .اهلجر مخسني يوما، واحلديث متفق عليه
رجالً يف يده خامتًا من ذهب، فهجره حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  - ورأى النيب  - ب

  .طرحه، وهجره له كان باإلعراض عنه، واحلديث رواه مسلم

                                                
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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 نيح نيرهشلا نم ابيرق شحج تنب بنيز -  ملسو هيلع هللا ىلص -  يبنلا رجهو -ج
  .وصفَت صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 
 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 

، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال
رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 

ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال
  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له

يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 
  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل

 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣
  .والغزايل

  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 
وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي

 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 
كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 

براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 
دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب

  ".ومهاجرم
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته
 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد

 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 
                                                

  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع
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  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
                                                

، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢
  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،

  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
 ر النيبجصلى اهللا عليه وسلم  - ه -  ا من الشهرين حني وصفَتبنت جحش قريب زينب

  .صفيةَ باليهودية، واحلديث رواه أبو داود
وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ املقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابن عمر 

 ،فذخلا نع ىهني - ملسو هيصلى اهللا عل - رجالً رآه خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب 
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "وقال

رجالً رآه يضحك يف  -رضي اهللا عنه  -كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 
ن القدرية، قال ، وابن عمر ملا أخربه حيىي بن يعمر ع"واهللا ال أكلمك أبدا: "جنازة، فقال

  ."إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء: ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "له
يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 

  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل
 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣

  .والغزايل
  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 

وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي
                                                

  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 
كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 

براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 
دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب

  ".ومهاجرم
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته
 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد

 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 
  .من الصفات اليت يكون ا زجر له

  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث
  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
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والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 
ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو

  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة
، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 

  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا
  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
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النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
، وكذا فعل مثلَه عبداهللا بن "واهللا ال أكلِّمك أبدا: "ينهى عن اخلذف، وقال - يه وسلم 

رضي اهللا عنه  - املغفل مع رجل رآه خيذف؛ كما يف الصحيحني، وهجر عبداهللا بن مسعود 
، وابن عمر ملا أخربه حيىي "واهللا ال أكلمك أبدا: "رجالً رآه يضحك يف جنازة، فقال -

إنه منكم : ابن عمر يقول لكم: إذا رجعت إليهم فقل هلم: "ن القدرية، قال لهبن يعمر ع
  ."بريء، وأنتم منه برآء

يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي، واالستدالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنيب 
                                                

  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
  .رواه احلاكم ٩٣٨
 ".الزهد"رواه أمحد يف  ٩٣٩
  .رواه مسلم ٩٤٠
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  .ذا على هجر املبتدع من باب أَوىل
 ،يوغبلاو ،ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ؛وأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من أهل العلم - ٣

  .والغزايل
  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 

وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي
 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 

كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 
براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 

دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب
  ".ومهاجرم

  :صفات اهلجر: املبحث الثاين
عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته

 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد
 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 

  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

                                                
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
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 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  .القاضي أبو يعلى، والبغوي، والغزايل: ؛ منهم

  ".أمجع الصحابة والتابعون على مقاطعة املبتدعة: "- رمحه اهللا  - قال القاضي أبو يعلى 
                                                

  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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وفيه دليلٌ على أن : "- رضي اهللا عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  وقال البغوي
 ىلع فاخ - ملسو صلى اهللا عليه - هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول اهللا 

كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر جرام إىل أن أنزل اهللا 
براءم، وقد مضى الصحابةُ  - صلى اهللا عليه وسلم  -توبتهم، وعرف رسول اهللا 

دعة والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل الب
  ".ومهاجرم

  :صفات اهلجر: املبحث الثاين
عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته

 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد
 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 

  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

                                                
  .٢٦٦/ ١، "شرح السنة"يف  ٩٤١
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ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
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  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حني ختلفوا من اخلروج معه؛ فأمر  - وسلم  

براءم، وقد  -صلى اهللا عليه وسلم  - جرام إىل أن أنزل اهللا توبتهم، وعرف رسول اهللا 
مضى الصحابةُ والتابعون وأتباعهم وعلماُء السنة على هذا مجمعني متفقني على معاداة أهل 

  ".دعة ومهاجرمالب
  :صفات اهلجر: املبحث الثاين

عدم : األصل يف اهلَجرِ أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية، ومن صورِ اهلجر وصفاته

                                                
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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 توقريه، وترك مكاملته، وترك السالم عليه، وعدم عن جماورته، وترك جمالسته، واالبتعاد
 اذه وحنو ،هترواشم مدعو ،همالك عامس مدعوبسط الوجه له، وعدم هجر السالم والكالم، 

  .من الصفات اليت يكون ا زجر له
  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث

  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك
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أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥



731 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ
احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس

  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  .وعدم مساع كالمه، وعدم مشاورته، وحنو هذا من الصفات اليت يكون ا زجر له

  :املقاصد والفوائد الشرعية من هجر املبتدعة: املبحث الثالث
  .أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا - ١
  .ةعدبلا بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف - ٢
  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
                                                

  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 
ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي

واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
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نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،
  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح

وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين
النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 

 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 
سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 

ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه
ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو

، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ
احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس

  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  .البدعة 

  .احلد من انتشار البدعة - ٣
  .قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته - ٤
  .تنقية السنة، واحلفاظ عليها من شائبة البدعة - ٥

                                                
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  :الضوابط الشرعية للهجر: املبحث الرابع
اإلخالص، واملتابعة، فمن كان هجره هوى نفس، فقد انتقض : ال بد يف اهلجر من ركنني

 هدنع ضقتنا دقف ،يبنلا ةنسل افًلاخم هرجه ناك نمو ،صالخإلا وهو ،لوألا نكرلا عنده
الركن الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، 

: -رمحه اهللا  - وبعد معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 
هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل : ألصل يف الشرع هوا"

مبتدع، وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ 
الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، الشرعية املبنية على رعاي
واختالف مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة 
والكثرة، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، مدى حتقُّق ا: به تنضبط املشروعية هو
  .ورجوع العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب
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  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  النيب، فقد انتقض عنده الركن ةنالركن األول، وهو اإلخالص، ومن كان هجره خمالفًا لس

الثاين، فالركن األول معيار لألعمال الباطنة، والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة، وبعد 
ألصل يف ا: "- رمحه اهللا  -معرفة الركْنين فإنه يقال يف الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 

هجر املبتدع، لكن ليس عاما يف كل حال، ومن كل إنسان، ولكل مبتدع، : الشرع هو
وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أية حالٍ، وهجر هلذا الواجبِ الشرعي 
املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع، وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة ضوابطه الشرعية املبنية 

ة املصاحل ودرء املفاسد، وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها، واختالف على رعاي
مبتدعها، واختالف أحوال اهلاجرين، واختالف املكان، والقوة والضعف، والقلة والكثرة، 
وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يراها الشرع، وميزاا للمسلم الذي به تنضبط 

ملقاصد الشرعية من اهلجر، من الزجر، والتأديب، ورجوع مدى حتقُّق ا: املشروعية هو
  .العامة، وحتجيم املبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة

، )هوى نفسه(هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف 
  ."انايصع رجهلوتأمري حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق، وهو شر ممن يترك ا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب
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  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها

                                                
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  ".هلجر عصيانا

  :من أقوال السلف يف التحذير من املبتدعة: املبحث اخلامس
  .وإياك أن جتالس صاحب بدعة: قال ابن املبارك

أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب : وقال الفضيل بن عياض
  .البدع

  .ال جنالس سلطانا وال صاحب بدعة: وقال يونس بن عبيد
  .هريغ ذخفَ ،قيرط يف ةعدب بحاص تيقلَ اذإ :لاق ريوعن حيىي بن كث

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
                                                

، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢
  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،

  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤



739 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 
سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 

ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه
ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو

، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ
احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس

  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  .إذا لَقيت صاحب بدعة يف طريق، فَخذ غريه: ير قال

  .من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: وعن إبراهيم بن ميسرة قال
أسألك عن كلمة، فولَّى أيوب وهو : وقال رجلٌ من أصحاب األهواء أليوب: وقال سالَّم

  .وال نصف كلمة، مرتني يشري بإصبعه: يقول
 ،مهتلالض يف مكوسمغي نأ نمآ ال هنإف ؛مهوطلاخت الو ،مهوسلاجت ال :ةبالق ووقال أب

  .ويلبسوا عليكم كثريا مما تعرفون
  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس

وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول
                                                

  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢

  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،



740 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف

                                                
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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ال جتالسوهم، وال ختالطوهم؛ فإنه ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم، ويلبسوا : و قالبة
  .عليكم كثريا مما تعرفون

  :اجلدال على قسمني: املبحث السادس
وهو اجلدال الذي يكون عن حسنِ قَصد؛ لطلب احلق وإظهاره، : جدال حممود: األول

 اذهف ،نسحأ يه يتلاب امنإو ؛ةمصاخملل ةدارإو ،سفنبغض النظر عن قائله، ال انتصارا لل
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ {: ، وقال}وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{: هو الذي قال اهللا فيه
نسأَح يي همن }إِلَّا بِالَّت لَه مجعا، وفَعا أو مستحبوهذا النوع مطلوب، قد يكون واجب ،

  .ابة؛ كابن عباس حني جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثريالصح
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
                                                

، نقلتها "هجر املبتدع"بعنوان  -رمحه اهللا  -املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد : انظر ٩٤٢
  .رمحه اهللا -؛ لإلمام الشاطيب "االعتصام"ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب، وهو كتاب  بتصرف،

  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
وجادلْهم {: نفس، وإرادة للمخاصمة؛ وإمنا باليت هي أحسن، فهذا هو الذي قال اهللا فيه

نسأَح يي ه{: ، وقال}بِالَّتنسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلَا توهذا }و ،
ابة؛ كابن عباس حني النوع مطلوب، قد يكون واجبا أو مستحبا، وفَعلَه مجع من الصح

  .جادل اخلوارج ورجع منهم خلق كثري
وهو اجلدال الذي يراد به اخلصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار : جدال مذموم: النوع الثاين

النفس، فهذا منهِي عنه، وعليه تحمل النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاادلة 
 در عم لادجلاكو ،}قحلْا هبِ اوضحديل لِطابلْابِ اولُوجاد{: -تعاىل  - بالباطل؛ قال 

سنن ابن "، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"الدليل الذي خيالفه ولو كان حقا، ويف 
ما ضلَّ قوم بعد هدى : ((- صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث أيب أمامة، قال النيب " ماجه

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم {: -تعاىل  -، مث تال قوله ))ا اجلدلكانوا عليه، إال أُوتو
، وهذا اجلدل املذموم هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون }خصمونَ

احلق،  بالباطل، وتقدم كيف أن السلف يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس
  .وال يتبعون احلق
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣
وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "

 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا
  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع

                                                
  ].١٢٥: النحل[ ٩٤٣
  ].٤٦: العنكبوت[ ٩٤٤
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦
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مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 
  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف

قالْح وا بِهضحديلِ لاطا، ويف }َلُوا بِالْبالدليل الذي خيالفه ولو كان حق وكاجلدال مع رد ،
من حديث أيب أمامة، قال النيب " سنن ابن ماجه"، و"سنن الترمذي"، و"مسند اإلمام أمحد"

، مث تال ))ا اجلدلما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه، إال أُوتو: ((- صلى اهللا عليه وسلم  -
، وهذا اجلدل املذموم }ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بلْ هم قَوم خصمونَ{: - تعاىل  -قوله 

هو املُماراة، وهي من مسات أهل األهواء الذين يجادلُون بالباطل، وتقدم كيف أن السلف 
  .احلق، وال يتبعون احلق يحذِّرون من جمالستهم؛ ألم يلَبسون على الناس

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٣

وكلُّ متسم بِغيرِ اإلسالمِ والسنة مبتدع؛ كالرافضة واجلهمية، واخلوارِجِ والقَدرية، "
 - عدبِلا فئاوطَو ،لالضلواملرجئة واملعتزلة، والكَرامية والكُالَّبية، ونظَرائهم، فَهذه فرق ا

  ".أعاذَنا اُهللا منها
  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  ".أعاذَنا اُهللا منها - لضالل، وطَوائف البِدع 

  :ما ذكره املصنف من طوائف املبتدعة: املبحث السابع
مجلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألا أكثر طوائف املبتدعة  - رمحه اهللا  -ذكر املصنف 

  :انتشارا وبثا لسمومهم، وتبشريا مبا هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف
  :الرافضة: أوالً

وهم طائفةٌ تغايل يف آل البيت، ويكَفِّرون من عداهم من الصحابة، أو يفسقوم، وسموا 
رافضةً؛ ألم رفضوا زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، حني سألوه عن أيب بكر 

 نومسي مهو ،ةًضففترحم عليهما، فرفضوه وأبعدوه؛ فسموا را -رضي اهللا عنهما  -وعمر 

                                                
  ].٥: غافر[ ٩٤٥
  ].٥٨: الزخرف[ ٩٤٦



744 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

ينتصرون هلم، ويطالبون : أنفسهم شيعةً؛ ألم يزعمون أم يتشيعون آلل البيت؛ أي
حبقهم، وهم فرق شتى، منهم متعصبةٌ، ومنهم دون ذلك، ومذاهبهم يف الصفات ختتلف؛ 

ةٌ تخرِج عن فمنهم املشبهة، ومنهم املعطِّلة، ومنهم املعتدل، وعندهم أصولٌ كفرية كثري
  .دائرة اإلسالم

  :اجلهمية: ثانيا
هـ، بعد أن ظهرت ١٢١نسبة إىل اجلهم بن صفوان، الذي قتله سلْم بن أَحوز سنة 

زندقته، واجلهمية طائفة ضالة أشد الضالل يف األمساء والصفات؛ فهم ينكروا؛ فمذهبهم 
 امنإو ،ةدارإ الو هل ةردق ال دبعلاف ؛ربالتعطيل يف األمساء والصفات، ويف القدر يقولون باجلَ

جل  -إن من عرف اهللا : هو كالريشة يف مهب الريح، ومذهبهم يف اإلميان جمرد املعرفة؛ أي
فهو مؤمن، فهم من غالة املرجئة يف هذا الباب؛ وبناء عليه يدخل يف إميام إبليس،  -وعال 

ومن باب أَولَى  - جل وعال  - يعرفون اهللا وفرعون، واملالحدة، والطواغيت؛ ألم كلهم 
مؤمنا، ومن لطيف ما قيل يف بيان  -ولو كانت شركًا وكفرا  -أن يكون فاعلُ الكبرية 

جيم التجهم، الذي هو إنكار الصفات، وجيم اإلرجاء، : اعتقادهم أم مجعوا ثالث جيمات
  .وجيم اجلرب؛ فهم جهمية، مرجئة، جربية

  :اخلوارج: ثالثًا
 ؤوا من  - رضي اهللا عنه  -وهم الذين خرجوا على عليربوت ،وا خوارجمفقاتلوه؛ ولذا س

وكفَّرومها، وكفَّروا الزبري، وعائشة، وطلحة، ومعاوية،  - رضي اهللا عنهما  - عثمانَ وعلي 
 كَفِّرون صاحبم يم أما مييز عقيد وعمرو بن العاص، وغريهم من الصحابة، وأهم

  .اضيأ ةيرورحلاب اومسف ؛ءارورح اهل لاقي ةًدلب اونكس ،رانلا يف ادلخم ادلاخ هنوريو ،ةريبكال
  :القدرية: رابعا

تعاىل  -وأن العبد مستقلٌّ بقدرته وإرادته، ليس هللا  - جل وعال  - وهم نفَاةُ القدر عن اهللا 
 - ىلاعت -  هللا نع اوركنأف ،هسفن لَاعفأفيها خلق وال مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق  -

الذين ينكرون  -وهم غالة القدرية  -املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي
مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم، 

ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية ال
  .بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالة
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معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 
  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار



746 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥
  .املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
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  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
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فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
ينتصرون : فضةً، وهم يسمون أنفسهم شيعةً؛ ألم يزعمون أم يتشيعون آلل البيت؛ أي

هلم، ويطالبون حبقهم، وهم فرق شتى، منهم متعصبةٌ، ومنهم دون ذلك، ومذاهبهم يف 
الصفات ختتلف؛ فمنهم املشبهة، ومنهم املعطِّلة، ومنهم املعتدل، وعندهم أصولٌ كفرية 

  .ةٌ تخرِج عن دائرة اإلسالمكثري
  :اجلهمية: ثانيا

هـ، بعد أن ظهرت ١٢١نسبة إىل اجلهم بن صفوان، الذي قتله سلْم بن أَحوز سنة 
زندقته، واجلهمية طائفة ضالة أشد الضالل يف األمساء والصفات؛ فهم ينكروا؛ فمذهبهم 

 امنإو ،ةدارإ الو هل ةردق ال دبعلاف ؛ربالتعطيل يف األمساء والصفات، ويف القدر يقولون باجلَ
جل  -إن من عرف اهللا : هو كالريشة يف مهب الريح، ومذهبهم يف اإلميان جمرد املعرفة؛ أي

فهو مؤمن، فهم من غالة املرجئة يف هذا الباب؛ وبناء عليه يدخل يف إميام إبليس،  -وعال 
ومن باب أَولَى  - جل وعال  - يعرفون اهللا وفرعون، واملالحدة، والطواغيت؛ ألم كلهم 

مؤمنا، ومن لطيف ما قيل يف بيان  -ولو كانت شركًا وكفرا  -أن يكون فاعلُ الكبرية 
جيم التجهم، الذي هو إنكار الصفات، وجيم اإلرجاء، : اعتقادهم أم مجعوا ثالث جيمات

  .وجيم اجلرب؛ فهم جهمية، مرجئة، جربية
  :اخلوارج: ثالثًا

 ؤوا من  - رضي اهللا عنه  -وهم الذين خرجوا على عليربوت ،وا خوارجمفقاتلوه؛ ولذا س
وكفَّرومها، وكفَّروا الزبري، وعائشة، وطلحة، ومعاوية،  - رضي اهللا عنهما  - عثمانَ وعلي 

 كَفِّرون صاحبم يم أما مييز عقيد وعمرو بن العاص، وغريهم من الصحابة، وأهم
  .اضيأ ةيرورحلاب اومسف ؛ءارورح اهل لاقي ةًدلب اونكس ،رانلا يف ادلخم ادلاخ هنوريو ،ةريبكال

  :القدرية: رابعا
تعاىل  -وأن العبد مستقلٌّ بقدرته وإرادته، ليس هللا  - جل وعال  - وهم نفَاةُ القدر عن اهللا 

 - ىلاعت -  هللا نع اوركنأف ،هسفن لَاعفأفيها خلق وال مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق  -
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الذين ينكرون  -وهم غالة القدرية  -املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي
مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم، 

ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية ال
  .بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالة

معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 
  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
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 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣
  .ال مؤمن، وال كافر

وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤
  .فهو خالد مخلَّد يف النار

 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥
  .املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
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جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
جبر؛ فالعبد ال قدرة له وال إرادة، وإمنا هو كالريشة يف مهب الريح، ومذهبهم يف اإلميان 

فهو مؤمن، فهم من غالة املرجئة يف هذا  -جل وعال  - إن من عرف اهللا : جمرد املعرفة؛ أي
الباب؛ وبناء عليه يدخل يف إميام إبليس، وفرعون، واملالحدة، والطواغيت؛ ألم كلهم 

ولو كانت شركًا  -ومن باب أَولَى أن يكون فاعلُ الكبرية  -جل وعال  -يعرفون اهللا 
جيم : مؤمنا، ومن لطيف ما قيل يف بيان اعتقادهم أم مجعوا ثالث جيمات -وكفرا 

  .التجهم، الذي هو إنكار الصفات، وجيم اإلرجاء، وجيم اجلرب؛ فهم جهمية، مرجئة، جربية
  :اخلوارج: ثالثًا

 ؤوا من  - رضي اهللا عنه  -وهم الذين خرجوا على عليربوت ،وا خوارجمفقاتلوه؛ ولذا س
وكفَّرومها، وكفَّروا الزبري، وعائشة، وطلحة، ومعاوية،  - رضي اهللا عنهما  - عثمانَ وعلي 

 كَفِّرون صاحبم يم أما مييز عقيد وعمرو بن العاص، وغريهم من الصحابة، وأهم
  .اضيأ ةيرورحلاب اومسف ؛ءارورح اهل لاقي ةًدلب اونكس ،رانلا يف ادلخم ادلاخ هنوريو ،ةريبكال

  :القدرية: رابعا
تعاىل  -وأن العبد مستقلٌّ بقدرته وإرادته، ليس هللا  - جل وعال  - وهم نفَاةُ القدر عن اهللا 

 - ىلاعت -  هللا نع اوركنأف ،هسفن لَاعفأفيها خلق وال مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق  -
الذين ينكرون  -وهم غالة القدرية  -املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي

مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم، 
ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية ال

  .بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالة
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معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 
  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار
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 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥
  .املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
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  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
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فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
  

 ؤوا من  - رضي اهللا عنه  -وهم الذين خرجوا على عليربوت ،وا خوارجمفقاتلوه؛ ولذا س
وكفَّرومها، وكفَّروا الزبري، وعائشة، وطلحة، ومعاوية،  - رضي اهللا عنهما  - عثمانَ وعلي 

 كَفِّرون صاحبم يم أما مييز عقيد وعمرو بن العاص، وغريهم من الصحابة، وأهم
  .اضيأ ةيرورحلاب اومسف ؛ءارورح اهل لاقي ةًدلب اونكس ،رانلا يف ادلخم ادلاخ هنوريو ،ةريبكال

  :القدرية: رابعا
تعاىل  -وأن العبد مستقلٌّ بقدرته وإرادته، ليس هللا  - جل وعال  - وهم نفَاةُ القدر عن اهللا 

 - ىلاعت -  هللا نع اوركنأف ،هسفن لَاعفأفيها خلق وال مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق  -
الذين ينكرون  -وهم غالة القدرية  -املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي

مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم، 
ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية ال

  .بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالة
معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 

  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
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الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 
 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص

لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار
 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥

  .املعاصي والظلم
  :الكَرامية: سابعا

مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 
إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون

 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم
خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 

  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا
  :الكُالَّبية: ثامنا

 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص



761 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -
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إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
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* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
  .كبرية، ويرونه خالدا خملدا يف النار، سكنوا بلدةً يقال هلا حروراء؛ فسموا باحلرورية أيضا

  :القدرية: رابعا
تعاىل  -وأن العبد مستقلٌّ بقدرته وإرادته، ليس هللا  - جل وعال  - وهم نفَاةُ القدر عن اهللا 

 - ىلاعت -  هللا نع اوركنأف ،هسفن لَاعفأفيها خلق وال مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق  -
الذين ينكرون  -وهم غالة القدرية  -املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي

مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم، 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية ال
  .بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالة

معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 
  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
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وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤
  .فهو خالد مخلَّد يف النار

 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥
  .املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "
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ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
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مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
املشيئة واخللق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم : مرتبتي -تعاىل  - أفعالَ نفسه، فأنكروا عن اهللا 

الذين ينكرون مرتبة العلم، ومن باب أَولَى إنكار املراتب األربعة  -وهم غالة القدرية  -
األخرى من مراتب القدر كما تقدم، ولكن غالة القدرِ طائفةٌ انقرضت، وبقي القدرية 

  .ذين ينكرون املشيئةَ واخللق، مع إميام بالعلم والكتابة، وهم القدرية غري الغالةال
معبد اجلُهنِي يف أواخر عصر  -جل وعال  - وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهللا 

  .الصحابة
  :املرجئة: خامسا

 لمعلا سيلف ،ناعن اإلمي - تأخريه : أي -وسموا بذلك؛ ألم يقولون بإرجاء العمل 
معصية، ولو كانت مكَفِّرة، وال : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان عندهم مجرد اإلقرار : ترك؛ أي
 ذلك، واإلرجاء بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم يف

  .يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
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 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي
  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع

  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي
 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١

  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 
  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار
 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥

  .املعاصي والظلم
  :الكَرامية: سابعا

مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 
إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون

 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم
خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 

  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا
  :الكُالَّبية: ثامنا

 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص
السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي

واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 
 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 

يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 
تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 

  .السنة واجلماعة
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  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
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 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥

"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 
سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 

نيآم ،هلفَضو.  
 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
معصية، ولو : ال يضر مع اإلميان عملٌ؛ أي: مان، فليس العمل عندهم من اإلميان؛ فيقولون

طاعة؛ ألن العمل ال يدخل يف مفهوم اإلميان؛ إذ اإلميان : كانت مكَفِّرة، وال ترك؛ أي
عندهم مجرد اإلقرار بالقلب، وهم خيتلفون يف مفهوم اإلميان، وتقدم الكالم على مراتبهم 

 ذلك، واإلرجاء يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدم، وهو مذهب على نقيض مذهب يف
  .اخلوارج
  :املعتزلة: سادسا

حني جاء  - رمحه اهللا  -وسموا بذلك؛ العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري 
الكالم على مرتكب الكبرية، قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف 

 ؛رفاك وه :لوقأ الو ،نمؤم ةريبكلا بحاص نإ :لوقأ ال :لصاو لاقف ،ةريبكلا بحاص
لكنه يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
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عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣

  .ال مؤمن، وال كافر
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار
 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥

  .املعاصي والظلم
  :الكَرامية: سابعا

مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 
إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون

 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم
خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 

  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا
  :الكُالَّبية: ثامنا

 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص
السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي

واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 
 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 

يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 
تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
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  .السنة واجلماعة
  :الساملة: تاسعا

 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 
  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 

هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 
  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤

وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "
ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 

  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
  

  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن
ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة

  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا
ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 

اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 
 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و

فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 
ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي

املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -
إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم

فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 
ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 

  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -
صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
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، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 

بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
هو كافر؛ لكنه : إن صاحب الكبرية مؤمن، وال أقول: ال أقول: احب الكبرية، فقال واصل

يف مرتلة بينهما، فاعتزل حلقة احلسن البصري، وبدأت حركتهم؛ فسموا بذلك، وهم 
يشتركون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية خارج من دائرة اإلميان، ولكن اخلوارج 

جيعلونه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر، وهو مخلَّد يف النار  يقولون بكفره، واملعتزلة
عندهم كمعتقد اخلوارج، فهم شاوا اخلوارج يف صاحب الكبرية، أما يف الصفات فهم 
 لُّقعرون تكنكاجلهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما يف القدر فهم كالقدرية ي

  .بدقضاء اهللا وقدره بأفعال الع
  :وبناء على ما سبق نعرف أصول املعتزلة اخلمسة، وهي

 -فينفون مرتبتي املشيئة واخللق، وأن اهللا  -تعاىل  -وهو نفْي القدر عن اهللا : العدل - ١
  .ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد -تعاىل 

  .تعاىل - وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهللا : التوحيد - ٢
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 ؛نيتلرتم نيب هنكل ،ناميإلا نع جراخ وهف ،ةريبكلا بحاص يف اذهو :املرتلة بني مرتلتني - ٣
  .ال مؤمن، وال كافر

وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤
  .فهو خالد مخلَّد يف النار

 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥
  .املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 

 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
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جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
  .وهذا يف صاحب الكبرية، فهو خارج عن اإلميان، لكنه بني مرتلتني؛ ال مؤمن، وال كافر: 
وهو إن مات صاحب الكبرية من غريِ توبة، فال بد أن ينفذ فيه الوعيد، : إنفاذ الوعيد - ٤

  .فهو خالد مخلَّد يف النار
 اورهظأ اذإ ماكحلا ىلوأرادوا به جواز اخلروج ع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٥

  .املعاصي والظلم
  :الكَرامية: سابعا

مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 
إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون

 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم
خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 

  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا
  :الكُالَّبية: ثامنا

 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص
السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي

واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 
 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 

يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 
تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
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  .السنة واجلماعة
  :الساملة: تاسعا

 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 
  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 

هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 
  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤

وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "
ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 

  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
  

  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن
ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة

  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا
ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 

اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 
 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و

فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 
ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي

املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -
إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم

فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 
ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 

  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -
صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
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، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 

بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
  .ىل احلكام إذا أظهروا املعاصي والظلم

  :الكَرامية: سابعا
مييلون إىل  - تعاىل  -وهم أتباع حممد بن كَرام، ومن أشهر بِدعهم الغلو يف صفات اهللا 

إن اإلميان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة يف : هللا جسم، ويقولون: التشبيه، ويقولون
 وهف كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ ،ايندلا يف اذهو ،ةقيقحلا يف نهذا الباب، فاملنافق عندهم مؤم

خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه 
  .مؤمن، وال شك يف بطالن هذا

  :الكُالَّبية: ثامنا
 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص

السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي
واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 
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 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 
يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 

تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 
  .السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 
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ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
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واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
نٌ يف احلقيقة، وهذا يف الدنيا، إال أنه إذا مات على ذلك فهو خملَّد يف النار، فوافقوا أهلَ 

  .السنة يف حكمه يف اآلخرة، وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه مؤمن، وال شك يف بطالن هذا
  :الكُالَّبية: ثامنا

 نوتبثيو ،اهضعب اوتبثأو ،تافوهم أتباع عبداهللا بن سعيد بن كالَّب، الذين نفَوا بعض الص
السمع، والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، : سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي

واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا 
 -احلسن األشعري وهم أتباع أيب  -عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨



787 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، مث خالفوهم يف املضمون، وأبو 
تاب بعد سن األربعني، وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل  - رمحه اهللا  -احلسن األشعري 

  .السنة واجلماعة
  :الساملة: تاسعا

 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 
  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 

هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 
  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤

وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "
ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 

  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
  

  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن
ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة

  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا
ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 

اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 
 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و

فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 
ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي

املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -
إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم

فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 
ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
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  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -
صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك

، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 

بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
                                                

  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
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ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا
  .وفَّق اهللا اجلميع

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥

"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 
سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 

نيآم ،هلفَضو.  
 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
السمع، : فات، وأثبتوا بعضها، ويثبتون سبع صفات، هي اليت يثبتها األشاعرة، وهي

والبصر، والكالم، واحلياة، والقدرة، واإلرادة، والعلم، وينفون بقية الصفات، وأخذ عنهم 
 -األشاعرةُ مذهب الصفات، مث اختلفوا عنهم بعد ذلك، وإال يف أول األمر كان األشاعرة 

يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه،  - احلسن األشعري وهم أتباع أيب 
تاب بعد سن األربعني،  -رمحه اهللا  -مث خالفوهم يف املضمون، وأبو احلسن األشعري 
  .وأعلن توبته، ومتسك مبذهب أهل السنة واجلماعة

  :الساملة: تاسعا
 نع عافدلاو فوصتلا اهيلع بلغي ةفئاط مهووهم أتباع أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن سامل، 

  .يتجلَّى عيانا ألوليائه يف الدنيا -تعاىل  -الصوفية، فيثبتون أن اهللا 
                                                

  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 
  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله

* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤

وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "
ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 

  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ
  

  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن
ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة

  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا
ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 

اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 
 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و

فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 
ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي

املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -
إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم

فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 
ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 

  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -
صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك

، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
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بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
يتجلَّى  -تعاىل  -وهم طائفة يغلب عليها التصوف والدفاع عن الصوفية، فيثبتون أن اهللا 

  .عيانا ألوليائه يف الدنيا
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف، ومن هذه البدع بدع مكفرة، 

  .اومنها ما ال يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها، وجرها، وجر أهله
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 
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 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
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  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
  .ا

* * * * * * * *  

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٤
وأما بِالنسبة إىل إمامٍ يف فُروعِ الدينِ؛ كالطَّوائف األربعِ، فَلَيس بِمذْمومٍ، فَإنَّ االختالف يف "

ونَ يف اجثَابم ،همتالفي اخونَ فودمحم يهفونَ فلتاملخمةٌ، وحالفُروعِ رتاههدم، اوخفُالَتهم 
  ".رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
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جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
  ".ْتهادهم، واختالَفُهم رحمةٌ واسعةٌ، واتفَاقُهم حجةٌ قاطعةٌَ

  
  :اخلالف بني األئمة يف الفروع ليس من اخلالف املذموم: املبحث الثامن

ما ال يتعلَّق بالعقائد؛ : ما بنِي على غريه، واصطالحا: مجع فرع، وهو: الفروع يف اللغة
  .ةيعرفلا لئاسملا نم اهوحنو ،ةاكزلاو ،ةالصلكمسائل الطهارة، وا

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 

 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح



798 
 

  إىل شرح  ملعة االعتقاد ملعة االعتقاد تيسري

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 

بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
  .لصالة، والزكاة، وحنوها من املسائل الفرعية

ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ليبين أن هذا  - رمحه اهللا  -واملُصنف 
اخلالف ليس كاخلالف مع الفرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤالء خالفُنا معهم يف األصول 

 بهاذملا باحصأك - ةمئألا نيب فالخلا امأوالعقائد اليت جتر اإلنسانَ إىل الضالل، و
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده،  - األربعة 

ال شك  - إم مأجورون فيه، وإال فاالجتماع : واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
املختلفون : "ود املصنف بقولهأنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين، ولكن مقص -

إن أصابوا، : إم مأجورون فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد: ؛ أي"فيه حممودون يف اختالفهم
فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم 

ى اهللا عليه وسلم صل - ويف حياة رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -

صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
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 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح
على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف
وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 

جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال
رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال

مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 
لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و

فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 
ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال

ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال
عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له

  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال
: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز

  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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* * * * * * * *  
  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥

"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 
سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 

نيآم ،هلفَضو.  
 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
   
   

  
فهو ليس خالفًا مذموما؛ ألنه خالف  -كأصحاب املذاهب األربعة  - أما اخلالف بني األئمة 

إم : يف فروع الدين حسبما أدى إليه اجتهاده، واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم؛ أي
أنه أفضل من االختالف حىت يف فروع الدين،  -ال شك  -مأجورون فيه، وإال فاالجتماع 

إم مأجورون : ؛ أي"املختلفون فيه حممودون يف اختالفهم: "ود املصنف بقولهولكن مقص
إن أصابوا، فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وهم : فيه؛ ألم يف دائرة االجتهاد

ويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيه معذورون، وهلم يف ذلك سلَف، وهم صحابة رسول اهللا 
  .ومل ينكر النيب عليهم اختالفهم -ى اهللا عليه وسلم صل - حياة رسول اهللا 
صلى اهللا عليه  -حني قال النيب  -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر : ويدل على ذلك

، فحضرت ))ال يصلِّني أحد العصر إال يف بين قُريظة: ((جلماعة من الصحابة - وسلم 
 نيح مهضعب ىلَّصو ،ةظيرقُ ينب اولصو ىتالصالةُ قبل وصوهلم، فأخر بعضهم الصالة ح

على واحد منهم؛ واحلديث  - صلى اهللا عليه وسلم  -خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 
رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، 
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بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال  ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا
، وليس املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "املصنف

وهذا فهم يخطئ فيه كثري من الناس؛ بل اخلالف شر وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن 
جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على اال

رمحةٌ  -إن فتح باب اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: قال
مرتبطًا مبا  -ال سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر 

لعلَّ هذا مراد املصنف، يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على الناس، و
فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل ما رواه أبو داود من حديث ابن 

ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : مسعود قال
ددت أن يل من أربع مث تفرقَت بكم الطرق، فلَو: عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

عبت على عثمان، مث صليت : ركعات ركعتني متقبلتني، مث إن عبداهللا صلى أربعا، فقيل له
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: أربعا؟ قال

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب
، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"

 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 
* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
صلى اهللا  - تى وصلوا بين قُريظة، وصلَّى بعضهم حني خافوا خروج الوقت، ومل ينكر النيب 

على واحد منهم؛ واحلديث رواه البخاري، وهذا يدل على أن االختالف يف  - عليه وسلم 
 الفروع ال يفْضي إىل التنازع أو التفسيق، ما دام أن الشخص مل يتبِع هواه، وإمنا اتبع مذهبا

، وليس "فإن االختالف يف الفروع رمحة: "بىن قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال املصنف
 رمن الناس؛ بل اخلالف ش ئ فيه كثريطخي املعىن أن اخلالف رمحة على اإلطالق، وهذا فهم
وفُرقَة، واالجتماع هو الرمحة، ومن تأملَ النصوص الشرعية الكثرية اليت تحثُّ على 

إن فتح باب : إن خالف العلماء رمحة؛ أي: جتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد من قالاال
ال سيما يف  -رمحةٌ باألمة، حىت يكون التكليف واألوامر  -اخلالف، والنظر فيه، واالجتهاد 

مرتبطًا مبا يراه اتهد بعد النظر يف األدلة، فهذا فيه توسيع على  - اليت يسوغ فيها اخلالف 
لعلَّ هذا مراد املصنف، فليس كل خالف معتربا، ومن اخلالف ما هو شر، وتأمل الناس، و

 -صلى اهللا عليه وسلم  -صليت مع النيب : ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال
مث تفرقَت بكم : ركعتين، ومع عمر ركعتني، ومع عثمان صدرا من إمارته، مث أمتَّها، قال

ا، فقيل الطرق، فلَولتني، مث إن عبداهللا صلى أربعأن يل من أربع ركعات ركعتني متقب ددت
  .اخلالف شر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني: عبت على عثمان، مث صليت أربعا؟ قال: له

: بأنه قال فيما معناه - صلى اهللا عليه وسلم  - هل ورد عن الرسول : وسئلَ الشيخ ابن باز
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  ؟كلذ يف انوتفْأَ ،ةمحر ةمئألاو ءاملإن اختالف الع
: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
  ملاء واألئمة رمحة، أَفْتونا يف ذلك؟

: إمنا هذا من كالم بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم  - مل يأت هذا عن النيب : فأجاب

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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، والصواب أن االختالف ابتالٌء وامتحان، والرمحة يف اجلماعة "االختالف يف الصحابة رمحة"
 ،قحلا يف بغارلا نيبتي ىتيبتلي عباده باخلالف؛ ح -سبحانه  -واالتفاق، ولكن اهللا 

* ولَا يزالُونَ مختلفني {: -جل وعال  -واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 
واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: -تعاىل  - ، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا من رحم ربك
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة، ؛ فاال}جميعا ولَا تفَرقُوا

  .وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
جل وعال  -تى يتبين الراغب يف احلق، واحلريص على التفقُّه يف الدين ومعرفة الدليل؛ قال 

- :} نيفلتخالُونَ مزلَا يك* وبر محر نتعاىل  -، فجعل الرمحة للمجتمعني؛ قال }إِلَّا م-
ختالف ابتالء وامتحان، والتعاون على ؛ فاال}واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا{: 

                                                
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
  ].١١٩، ١١٨: هود[ ٩٤٧
  ].١٠٣: آل عمران[ ٩٤٨
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  .الرب والتقوى من الرمحة، وفَّق اهللا اجلميع
* * * * * * * *  

  :-رمحه اهللا  -قال املصنف  -٩٥
"بِعتي نملَنا معجينة، والسالمِ ولَى اإلسنا عييحية، ونتالفعِ والبِد ننا ممصعأَلُ اهللا أَنْ يسن 

سةايحلَا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -  هللا لَور، ويحيف انرش زمرته بعملَا دامبِ ،ترحمته 
نيآم ،هلفَضو.  

 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو
  ".تسليما

 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 
  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
يف احلَياة، ويحشرنا يف زمرته بعد املَمات، بِرحمته  -صلى اهللا عليه وسلم  - ولَ اهللا 

نيآم ،هلفَضو.  
 لََّمسو ،بِهحصو آلهو حمدا مدنيس صلَّى اهللا علىو ،حدههللا و داحلَمو ،قَدتاملع رذَا آخهو

  ".تسليما
 ةَايحلا - العو لج - هللا لاؤسبو ،نتفلاو عدبلا نم ةَمصعلا هللا ءاعدب فنصملامث ختم 

  .واملمات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما
  

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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احلياةَ واملمات  -جل وعال  -املصنف بدعاء اهللا العصمةَ من البدع والفنت، وبسؤال اهللا 
  .على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبد دائما

  
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

   
   

  
 


