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احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم عذ رمحة اهلل إىل العادني، وخر 

خؾؼ اهلل أمجعني، وسقد إولني وأخريـ، سقدكا وكبقـا حمؿد، وعذ إخقاكف 

الـبقني وادرسؾني، وآلف الطقبني الطاهريـ، وأصحابف ادفديني اهلاديـ، والتابعني 

 دتؿسؽني هبدهيؿ إىل يقم الديـ .هلؿ، والسائريـ عذ درهبؿ، وا

 أما بعد ؛

درة البقان يف أصقل »فؼد أهداين أخل الدكتقر الشقخ حمؿد يرسي 

ومل أكـ قد ذفت بؿعرفتف بعد، فعَرفتـل الدرة بصاحبفا، ومل  «اإليامن

 يعرفـل هق هبا، وقَدمْتف إيّل،  ومل يؼدمفا هق إيّل .

لػتتـل إىل صاحبفا بشدة،  واحلؼ أهنا أعجبتـل؛ بؾ أدهشتـل، وقد

يف  -وأحَؾتف مـل مـزلة ما أحسب أن أحًدا قد احتؾفا قبؾف، ومل يؽـ ذلؽ 

إٓ لُدَرتِف، ثؿ ازددت بف إعجاًبا، ولف تؼديًرا  كؾام ازددت بف  -البداية 

 معرفة، وإلقف قرًبا ... لؽـ ذلؽ حديث آخر .

دكقا احليل مبذولة ..  أما درتف ؛ فنن الّدرر عذ الـحقر حمؿقلة، وهل يف

لؽـ درة الشقخ كريؿة، وهل يف أصقل الديـ يتقؿة، وقد كـت أمتـك لق 

فنن الذي جاء بف الشقخ درر  «درر البقان يف أصقل اإليامن »أسامها الشقخ 

 ولقس درة، وقد تـاول فَِؽًرا ولقس فؽرة.

 -رون وقد تـاولت درة الشقخ أمقًرا تـاوهلا كثرون قبؾف، ويتـاوهلا الؽث

 بعده، لؽـ درة الشقخ متقزت بلمقر، وتػردت بخصائص أمهفا : -بحقلف تعاىل 
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أن اإلمجاع قائؿ عذ أن ذف ادؽتقب مـ ذف ادقضقع،  وإذا  أوًلا :

كان ذلؽ فنن ما ُكتب يف الدرة هق مـ أذف ما خط قؾؿ، وأعظؿ ما محؾ 

ـ وأصقلف هل ولّب الدي قرصاس، حقث إن مقضقع الدرة هق ديـ اهلل 

العؼقدة، وقد تـاولت الدرة العؼقدة اإلسالمقة فبقـت أسسفا، وفصؾت 

ركائزها، فذكرت التقحقد وأكقاعف، ثؿ فصؾت كقاقض اإليامن وكقاقصف، 

إىل كثر مـ قضايا اإليامن، كؾ ذلؽ يف حسـ ترتقب، ودقف تـسقؼ، بحقث 

 يسؾؿ بعضفا إىل بعض، ويؽؿؾ بعضفا بعض.

قد ُسبؼت بؿملػات أّمفات يف باهبا، تـاولت ما تـاولتف  أن الدرة ثانياا:

الدرة،  لؽـ هذه ادملػات مل تؽـ يف تقزيع آهتامم بني تؾؽ ادقضقعات 

بني  -عذ سبقؾ ادثال  -عادلة، وٓ يف تؼسقؿ اجلفد مؼسطة  فؾؿ تعدل 

تقِحقَدي الربقبقة وإلقهقة، وٓ بني إسامء والصػات، ومل تؼسط بني 

ـقاقض والـقاقص، فلعطت بعض ذلؽ ضعػ أو أضعاف ما أعطت ال

البعض أخر، لؽـ الدرة اهتؿت فعدلت، وفصّؾت فلقسطت، ثؿ إهنا مل 

 ترتك مما استفدفت شقًئا، حقث أحصت فشؿؾت، ومجعت فلوعت.

أن الدرة تـزهت عام اشتفر عـد دراد العؼقدة مـ جػاف  ثالثاا:

لعبارة، مما يبعث عذ الـػقر إسؾقب، وصعقبة الؾغة، وتعؼقد ا

وآكرصاف، فالتزمت الدرة سفقلة الؾغة، وفصاحة إسؾقب، وبالغة 

البقان، وجقدة السبؽ، ومجال العرض، ودقة التـاول، وتقسر ادلخذ، مما 

يبعث عذ الراحة واإلقبال، والؼدرة عذ التحصقؾ، ومما فتح هلا الؼؾقب، 

ػقس، وأفعؿ هبا وبام حتقيف ادشاعر، ووضع هلا الؼبقل، ومؽـ هلا مـ الـ

 وساعد قارئفا عذ التحصقؾ وآلتزام .

حقث اكترشت البدع،  -وربام تلخرت قؾقاًل  -ولؼد جاءت الدرة يف وقتفا 

واشتفرت اخلرافة، وشاعت أراء الضالة، وذاعت العؼائد الػاسدة، ٓجرم 
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عـ ضالل التلويالت كان الـاس بحاجة إىل مـ يعقدهؿ إىل كتاب رهبؿ بعقًدا 

، وسـة كبقفؿ بعقًدا عـ فساد التخرجيات، وهدي سؾػفؿ بعقًدا عـ آراء 

الػرق، وبدع الطقائػ، وضالٓت أراء وادذاهب، ِمـ َثَؿ كان هذا ادمَلػ 

 .«درة البقان يف أصقل اإليامن »الـافع اهلادي : 

إىل أن هذه الدرة  -وفؼف اهلل وأعاكف  -وٓ يػقتـا أن كـبف الشقخ ادملػ 

وأن ادتـ حيتاج إىل ذح، وتػصقؾ، وتؼريب ، وبخاصة رضب  «متـ  »

إمثؾة، وإيؼاع الؼاعدة عذ ادقضقع، وتـزيؾفا عذ القاقع، وقدياًم قال 

العرب: ٓ يصؾح السفؿ إٓ بارهيا ، وٓ َيُرُم الدار إٓ باكقفا . وكؼقل : ٓ 

 -ا عذ واقع الـاس إٓ ادملػ الػاضؾ يصؾح لرشح الدرة، وإكزال ققاعده

وشؿر، وَأِزْل ُيْتَؿ الدرة بدرة  -يا شقخ حمؿد  -.. ففؾؿ   -بارك اهلل فقف 

أخرى، وكحـ ٓ كجفؾ ثؼؾ احلؿؾ، وٓ صعقبة العؿؾ، ولؽــا كستـفضؽ 

لذلؽ العؿؾ اجلؾقؾ، وٓ كؿؾؽ إٓ أن كدعق لؽ معني العامؾني، وجماِزي 

بؽ هلذا العؿؾ  ووَجفؽ : أن يتقٓك فقام وٓك، وأن ادجتفديـ، الذي كد

يرعاك فقام اسرتعاك، وأن يعقـؽ فقام عـاك، وأن يشّد مـ أزرك، وحيؽؿ مـ 

أمرك، ويسدّد مـ خطقك، ويصّقب مـ قؾؿؽ، وأن يـػعؽ ويـػع بؽ، 

 ويّل ذلؽ والؼادر عؾقف. -وأن جيعؾ ذلؽ يف مقازيـؽ، إكف سبحاكف 

ٓ أكت، أستغػرك وأتقب إلقؽ،وسبحاكؽ الؾفؿ وبحؿد ٓ إلف إ  ك، أشفد أن 

 وصذ اهلل وسؾؿ وبارك عذ سقدكا حمؿد، وعذ آلف وصحبف وسؾؿ

 هـبـتــك

 حممود حممد مزروعة

75/71/0171 

 عميد كلية أصول الدين والدعوة

سابًقا -جامعة األزهر، فرع ادنوفية 
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وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره،  ،احلؿد هلل إنّ 

ـ دمد فف وفقّ  ـ يضؾؾ ؾؾ ـ هيده اهلل ؾفق ادفتد، وم ـ شقئات أظامفـا، إكف م ا مرصًدا، وم

ٓ رشيؽ فف، وأنّ  ٓ اهلل، وحده  ٓ إفف إ  حمؿًدا ظبده ورشقفف.  وأصفد أن 

دسائؾ افعؼائد  هذا افؽتاب افذي بغ يدي افؼارئ جامعٌ  أما بعد: ؾننّ 

ظذ -، وهق «اإليامن   يف أصول   البيان   دّرة  »ؾنكف بحؼ  ؛بعـقاكف ، وجديرٌ اإلشالمقة

غـل ظـ افرجقع إػ بحقث يُ  ؛واشع ، واضالعٍ ظؿقؼةٍ  دراشةٍ  ثؿرةُ  -صغر حجؿف

تب افعؼائد ؿدياًم وحديثًا.   أمفاتـ 

ؾ ادمفػ افػاوؾ معرؾة افعؼائد افسؾػقة فعامة افؼّراء بلين افسبؾ؛ وؿد شفّ 

ذفؽ أكف يُ خافقً إذ جاء  ـ   غِذىويُ  ؼـع افعؼَؾ ا مـ اإلضـاب واحلشق، ومـ ممقزاتف

ؾ ذفؽ بلشؾقٍب وح، ويُ افرّ   دخؾ ظذ افؼؾب افسؽقـة وآضؿئـان دعرؾتف باحلؼ،ـ 

 . زفةٍ َج  رصقؼ وظباراٍت 

ػع بعؾؿف ادسؾؿغ. َل زِ وأشلل اهلل تعاػ أن َيْ   فألخ ادمفػ ذم افثقاب، وـي

 وبارك ظذ كبقـا حمؿد، وآفف وصحبف أمجعغ.وصذ اهلل وشؾؿ 

 .دغاافعوآخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب 
 وكـتبه

 ميــلـد حـمـفى حمـمصط

 سابًقا- أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة

 جامعة القاهرة -كلية دار العلوم 

 ه7206من صفر  01اإلسكندرية يف 
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كبقاء وادرشؾغ، أسالم ظذ افوافصالة و ،احلؿد هلل رب افعادغ رشف ٕا

 وصحبف أمجعغ، وبعد:آفف وظذ  ،كبقـا حمؿد

خ افػاوؾ افدـتقر دتـ ا ظذ هذا -وؾؼف اهلل  -حمؿد يني ؾؼد أضؾعـل ٕا

صقل اإليامن ومسائؾ افعؼقدة، وافذي شامه  ٕ ة البيان يف أصول رّ د  »: اجلامع

تبف ذم هذه افرشافة اف، «اإليامن ـ  وافتل  ،اجلامعة ةة ادػقدديػروؿد أظجبـل ما

 ، أمهفا: متقزت بلمقرٍ 

صؾقة وفقازمفا وؾروظفاصؿقلُ  -1 حقث اجتفد ذم  ؛ا فؽاؾة مسائؾ افعؼقدة ٕا

وافؽامل  ،ظذ هذا افشؿقل فُ عَ قف جفًدا واوًحا، وحرص وْش ذفؽ وبذل ؾ

  .هلل تعاػ وحده

 ،ـ افطحاويةؾؿت ؛مـ متقن افعؼقدة ادشفقرة ظددٍ  ا خالصةَ ـقُن  -2

ظتؼاد، وكحقها مع  ،ـة ذم هذا ادتـضؿّ دمد مسائؾفا مُ  ،وافقاشطقة، ودعة ٓا

ـ افستقب وافتبقيب واإلواؾات ادفؿة. مزيدٍ   م

شامء وافصػاتوفقهقة وافربقبقة فا بغ مسائؾ تقحقد ٕاعُ مج -3 وبؼقة  ،ٕا

ذم  مفؿّ  وهذا اجلؿع أمرٌ ، وكقاؿصفا وكقاؿضفا ،مسائؾ اإليامن وفقازمفا

ـِ  شامء وافصػات وما متقن افعؼقدة؛ ؾنكؽ دمد بعضفا ير ز ظذ أبقاب ٕا

ئؾ يضاده، أو مسا فا مـ خالف، أو أبقاب تقحقد افعبادة وماؾقوؿع 

ّؾ  ،بقـفا اإليامن، ؾجاءت هذه افرشافة جامعةً  ـ  ما  جاكٍب  ؿد أظطت

 وأؿقالِ  ،وما ورد ؾقف مـ كصقص افؽتاب وافسـة تف،يستحؼف حسب أمهق
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مة. ِػ شؾَ  وتؼريراِت   ٕا

ظتؼاد  -رمحفؿ اهلل تعاػ-ا ظذ ؿقاظد مـفجقة فؾسؾػ اصتاملُ  -4 ذم مسائؾ ٓا

مربدع، وذم افدظقة إػ اهلل تعاػ وتؼريرها، وذم ادقؿػ مـ أهؾ اف  وٕا

بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر واجلفاد ذم شبقؾ اهلل، وخصائص أهؾ افسـة 

خالق وافسؾقك.وما ظُ  ،واجلامظة ـ صػات وخصائص ذم ٕا  رؾقا بف م

ـُ  -5  ُج رِ ٓ ُت  ،مؾقحةٍ  جعةٍ ذم َش  ،فافغتِ  قّ ؿوش ،ظروفا قدةُ ؽفا وَج بْ َش  حس

ـَ  ـ هَ  ادت  ف.مسائؾِ  ف وظؿِؼ عؾؿ وأصافتِ اف قبةِ ظ

ـٌ  :وأخًرا -6 افعؾؿ فف  ضؾبةِ  ، وتـاوَل اكتشاره ةَ عَ َش كتؿـك ؾ، ممّص  ؿقّي  ؾفق مت

ؾاحلاجة إػ ذفؽ  ؛بافتعؾقؼ وافؼح وافبقان -ثابف اهلل أومـفؿ ممفػف  -

حقال  ءعزمان ادافذم هذا  خاصةً  ،ةماّش  ل اهلل لكس -بافػتـ وتغر ٕا

 .افثبات

بًرا ذم تـؼقح هذا ادتـد. حمؿد يني  أخقكال ذؾؼد ب :وبعد بؾ  ؛جفًداـ 

ؾـافت مـفؿ  ؛افػضالءمـ ادشايخ  فرةً هذه افرشافة اجلامعة، وأضؾع ظؾقفا مَج 

شتحسان وافثـاء.  ٓا

ا أو ،ل اهلل تعاػ أن ٓ حيرمف افثقابلوكس ن يرزؿـا وإياه وشائر إخقاـك

جرادسؾؿغ  ـ ادثقبة، واف ٕا ف وحس  كؾؼاه.  حتكثبات ظذ دـي

 .فف وصحبف أمجعغآظذ كبقـا حمؿد وظذ وشؾؿ اهلل  وصذ

 تبفـوـ

 عبد الرمحن الصالح ادحمود

 أستاذ ورئيس قسم العقيدة، كلية أصول الدين

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

ه 7/7206/ 73
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مغ، وظذ آفف رب افعادغ، وافصالة وافسالم احلؿد هلل  ظذ رشقفف ٕا

ـ تبعفؿ بنحسانٍ   إػ يقم افديـ.  وأصحابف أمجعغ، وم

ظذ  اإليامن مـف هق كقرٌ  يستضاء بف، وظؾؿُ  افعؾؿ افؼظل كقرٌ  ؾننّ 

كقر، ٕن كسبتف إػ افقحل اإللل واجبة، وبراهقـف بافػؽر وافـظر 

 ؛ؾ افدؿقؼؾاجتؿع فف افػضؾ مـ ضرؾقف: افـؼؾ افقثقؼ، وافعؼ ؛ؽافبة

 فذفؽ ـان هداية خافصة فؾؿممـغ، ورمحة مفداة فؾعادغ. 

فة بلعظؿ تلسقس هلذا احلؼ، ـة ادرَش وقد جاء الؼرآن العظقؿ، والُس 

يف الغقب  جلقاكبفِ  تػصقؾٍ  هلذا العؾؿ، وأصدِق  تلصقؾٍ  وبلكرمِ 

ط والزيغ يف طَ والشفادة، وبذلؽ عصؿ اهلل تعاىل العؼؾ البرشي مـ الَش 

ال اإليامن، وبؾغ بف ذروة القؼني واإلحسان، وصاكف عـ الرتدي يف جم

  مفاوي اخلرافات وإساصر، وصدق اهلل العظقؿ:

 



 :[03 -03]احلج . 
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اإليامن وحؼائؼف يف ادممـني وادممـات الذيـ  ؾت أصقُل ولؼد متثَ 

فرأت  ؛بالرتبقة والتزكقة اهلل  دهؿ رسقُل ؿفؿ الؼرآن، وتعفَ عؾَ 

ا ا، وجفادً ا وخؾؼً ، وبرّ اًل  وعؿاإليامن عؾاًم  اِت ثؿر إرض أعجَب 

﴿ ، وكاكقا بحؼ كام وصػفؿ رب العزة واجلالل:ًٓ وبذ         

                                          ﴾ 

 .[333آل عؿران: ]

الم يف كؾ العصقر باستخراج هذه إصقل، ولؼد عـل عؾامء اإلس

 ا مـ الؽتب والرسائؾ. ا مباركً ػقا يف ذلؽ فقًض وتؼرير هذه احلؼائؼ، وألَ 

الؽريؿ الشقخ حمؿد يرسي بالعؾقم  إخِ  كا اشتغاُل ولؼد رَس 

ا مـ إصؾني مػصؾة، أخذً  الرشعقة، وآجتفاد يف إبرازها ممصؾةً 

كتب إئؿة أحسـ آستػادة مـ  ، وقد«ةالؽتاب والسـ»اجلؾقؾني: 

ا رً ، حمرَ «أصقل اإليامن»إعالم، لقخرج لـا هذا ادخترص اجلامع يف 

الؼقاعد الراسخة، والػرائض الثابتة، والالزمة لبدهقات  اًل ا، شامؼً مدقَ 

ا مـ أصؾ إصقل عـد مجفقر أهؾ السـة مـ اإليامن والتقحقد، اكطالقً 

باجلقارح وإركان،  بالؾسان، وعؿٌؾ  وكطٌؼ بالؼؾب،  أن اإليامن اعتؼادٌ 

 يزيد بالطاعات، ويـؼص بادعايص. 

عذ أصؾ مـ أصقل اإليامن، وهق وجقب  ػ الػاضؾف ادملّ وقد كبَ 

مما يستقجب عذ  ؛حتؽقؿ ذيعة اهلل تعاىل، والتحاكؿ إلقفا يف كؾ شئقن احلقاة

عتؼاد أن جيعؾقا ذلؽ عذ رأس   دعقهتؿ. دعاة تصحقح التقحقد وٓا
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كذلؽ أحسـ ادملػ الػاضؾ يف ربط اجلفاد يف سبقؾ اهلل باإليامن، 

قف العؿؾ، وكان ولقس اإليامن بالتؿـل ولؽـ ما وقر يف الؼؾب وصدَ 

      ﴿ أعظؿ مدح لؾؿممـني ما قالف عز وجؾ:

             ﴾    :حزاب   . [30]ٕا

عذ جفده  َػ ادملّ  فجزى اهلل عؾامء إمة خر اجلزاء، وجزى اهللُ 

الـافع، وبارك يف عؾؿف وكتبف، وكػع هبام العباد والبالد، والدعاة اهلداة، 

امن الؽامؾ، وهداكا وأمتـا إىل كؾ ا مـ أهؾ اإلسالم واإليوجعؾـا مجقعً 

 وإحسان.  وبرّ  خرٍ 

 وآخر دعقاكا أن احلؿد هلل رب العادني

 وصذ اهلل وسؾؿ وبارك عذ رسقلف إمني.

 

 كتبه الفقري إىل اهلل

 فتح اهلل سعيدعبد الستار 
  م القرآنوأستاذ التفسري وعل

 بجامعتي األزهر وأم القرى

 ه8241من صفر اخلري  5   القاهرة

 م 4/4002/ 42
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وافصالة وافسالم ظذ ادبعقث رمحة  ،احلؿد هلل رب افعادغ

 ، وبعد:وظذ آفف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ ،فؾعادغ

وافبالؽة ذم اإلياز، ؾػل ظبارة حؽقؿة،  ،امـ افبقان فسحرً  ننّ ؾ

شديدة؛ ؿدم  ، وأؾؽارٍ رصقؼةٍ  وإصارة بؾقغة، ومعاٍن دؿقؼة، وتراـقَب 

حمؿد يني إػ إمة اإلشالمقة هديتف  افعالمة افػاوؾ افدـتقر

ا م ؾقفؿ هبا إؾؽار افبدظقة، وؿدّ ؾػقة، حطّ ة ذم افعؼائد افّس اكقّ افربّ 

هبا  ـل تزـقَ  ؛«درة البيان يف أصول اإليامن»ها وشاّم  ،إصقل اإليامكقة

وتسؿق هبا إرواح  ،وتزداد ضفًرا هبا افـػقس افزـقة ،افؼؾقب افـؼقة

وتتػتح لا اجلقارح واجلقاكح اإلكساكقة، ؾتبتعد ظـ افؼور  ،افبؼية

 إخالؿقة. ادادية وتؼسب مـ افتعافقؿ اإلشالمقة ومـ افؼقؿِ 

 رّ م دُ ؿدّ 
ِ
ة اق ادعرؾة، فعامّ إمة وضالب افعؾؿ وظّش  تف فعؾامء

ـ  ادسؾؿغ وخاصتفؿ؛ ـل يعقشقا ذم رحاهبا ويؼتـصقا ما ؾقفا م

أـز  ة افثؿقـة، بقظٍل رّ رت هبا هذه افدُ َخ زَ افػقائد وافمفئ وافػرائد افتل 

عد ذفؽ وؾفؿ أظؿؼ وؿؾقب متػتحة وكػقس مـؼحة؛ فقـطؾؼقا ب

فؾقؿقف ظذ ظظؿة ما ترـف أشالؾفؿ افعظام، همٓء افذيـ ظاصقا بغ 

 افـاؾعَ  افعؾؿَ  مقا فألمةِ ؾؼدّ  ؛افؼؾؿ وافؼرضاس وبغ افدرس وافتؿحقص

وإؾؽار  ،وةغرِ ادُ  ا مـقًعا أمام افتقاراِت افذي وؿػ شدّ  الادَف  وافػؽرَ 
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أمتـا مـ افؼق  امة وأراء ادـحرؾة افتل هتب ظقاصػفا ظذالدّ 

 وافغرب مًعا.

اكت هذه افدّ   ،ة افػريدة إبراًزا وتقوقًحا دـفج افسؾػ افصافحرّ وفؼدـ 

وؿضقا حقاهتؿ  ،همٓء افذيـ ظاصقا ظرص افـبقة وصاهدوا أكقار افقحل

واتبعقا ومل يبتدظقا  ،وشعدوا بصحبة خر افزية ،ذم رحاب افؼرآن افؽريؿ

وصفد لؿ افتاريخ بذفؽ  ،ظؼقدهتؿ وأمتفؿوأدوا واجبفؿ دماه ديـفؿ و

ان متلشقًا »فألجقال افؼادمة:  بـ مسعقد  ظبد اهللوشجؾ لؿ ؿقل  مــ 

اكقا أبرّ  ؛بلصحاب رشقل اهلل  ؾؾقتلّس  هذه إمة ؿؾقًبا وأظؿؼفا  ؾننؿـ 

   ، اختارهؿ اهلل فصحبة ًٓ وأؿقمفا هدًيا وأحسـفا حا ،ظؾاًم وأؿؾفا تؽؾًػا

اكقا  ؛إؿامة ديـفو كبقف  ؾاظرؾقا لؿ ؾضؾفؿ واتبعقهؿ ذم آثارهؿ ؾننؿـ 

إذ يؼقل:  اهللوصدق  ،«ظذ الدى ادستؼقؿ

 :[32]الػتح. 

هذه افدرة افقتقؿة  وبعد: ؾنن ادؽتبة اإلشالمقة ذم حاجة مؾحة إػ

ـُ  ف ذم أشؾقبف افسفؾ ادؿتـع مع اإلياز ؾّ افتل حقت ظؾؿ افتقحقد 

 ،هذا واهلل أشال أن يعؾ هذا افعؿؾ ذم مقزان حسـات ممفػفا :افبؾقغ

 وأن يـػع هبا ادسؾؿغ ذم ـؾ زمان ومؽان.

 وكتبه

 أ.د/ حممد رشاد عبد العزيز دمهش

ن بكلية أستاذ العقيدة ورئيس قسم أصول الدي

الدراسات اإلسالمية، وعميد كلية الدراسات 

 اإلسالمية والعربية  بجامعة األزهر سابًقا

 ه7/77/7205
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 تقديم

 
 

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ خر خؾؼف وخاتؿ رشؾف شقدكا 

 حمؿد، وظذ آفف وصحبف وشؾؿ، أما بعد:

ظذ  بَس وافت ،افعرص افذي كعقشف ؿد اختؾط ؾقف احلؼ بافباضؾ ؾننّ 

وـثرت ؾقف مصادر  ،أبـائف افصقاب باخلطل، واتسعت ؾقف اخلروق

وتـقظت ؾقف ظقامؾ آكرصاف ظـ ادصادر إشاشقة فتؾؼل  ،افػتـ

اخلافصة افصاؾقة مـ ادصطؾح  ،افعؾؿ افصحقح مـ مـابعف إوػ

افػؾسػل افغامض أو ادعـك افؽالمل ادبفؿ، مما جعؾ مفؿة ضؾبة هذا 

أو احلصقل ظذ افرأي افصحقح  ،ذم حتصقؾ بغقتفؿ وظسرةً  افعؾؿ صاؿةً 

ؿ مـ آراء افػرق افتل يرضب بعضفا َخ ذم مسائؾ آظتؼاد وشط هذا افّز 

ا، ويبطؾ ٓحؼفا شابؼفا، وحيرص أبـاؤها ظذ آكتصار دذهبفؿ بعًض 

 أـثر مـ حرصفؿ ظذ آكتصار فؾحؼ مـ حقث هق حؼ.

افصحقح ذم مسائؾ افعؼقدة ومـ هـا ـاكت حاجة ضالب افعؾؿ 

ممفػف ظذ أن يؼدم إػ ضؾبة ؾقف افذي حرص  ،إػ هذا افعؿؾ اجلؾقؾ

 ك خالٍ صػّ افعؾؿ مسائؾ افعؼقدة ودٓئؾ هذه ادسائؾ ذم أشؾقب مُ 

ظذ مؼصقدها،  دافةٍ  ، وـؾامٍت شفؾةٍ  مـ افتعؼقدات، ذم ظبارةٍ 

 ، مما يدّل خياضب بف ادمفػ افؼؾب وافعؼؾ وافقجدان وأشؾقب مبارٍش 

 اًل ػ ومعرؾتف بؿصادر ادعرؾة اإلكساكقة ومـابعفا، متؿثـ ادمفِ ظذ متؽّ 

افعظقؿ ذم خطابف وبرهاكف افذي يبارش افؼؾب  افؼرآينِ  ذم ذفؽ ادـفِج 
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ـُ ًس آظتؼاد ممّش  فقجعؾ أصَؾ  ؛وافعؼؾ وافقجدان ؽات ؾَ مَ  ِؾ ا ظذ 

تف افساثقة وخزتف وفؼد أؾاد ادمفػ مـ ثؼاؾ ادعرؾة اإلكساكقة.

ا ؾقف ـؾ مسائؾ جامعً  ،«ـادت» افقاشعة بؿـفج افسؾػ ذم صقاؽتف لذا

افعؼقدة ظذ ضريؼة افسؾػ افصافح افذي يذـر ادسلفة ويتبعفا بدفقؾفا 

فقذـركا بؿـفج افسؾػ  ؛مـ افؽتاب وافسـة ذم افؽثر مـ مسائؾفا

 ديـ. افصافح ذم صقاؽتفؿ افرائعة دسائؾ افعؼقدة وأصقل اف

ن تؼع ظقـؽ ظذ هذا افعؿؾ حتك يرد ظذ خاضرك متـ وما إ

افعؼقدة افطحاوية افتل رشحفا ابـ أيب افعز احلـػل، ومتـ افعؼقدة 

إصػفاكقة افتل رشحفا صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة، وـتب افسـة 

ػ وثؼاؾتف مما يدل ظذ أصافة ادمفِ  ؛ل وافالفؽائلفإلمام أمحد واخلاّل 

ـا إػ تف بساث شؾػ إمة وإؾادتف مـف، وما أحقَج وشعة معرؾ

 خاصة ذم اجلاكب افعؼائدي مـف. ؛إحقائف ذم ظرصكا هذا

ـِ ومـ ممقزات هذا افعؿؾ امتالك ممفِ  افصقاؽة،  ػف كاصقة ؾ

ئ أحقاًكا أكف يؼرأ فؾؼار َؾ قّ افعبارة، واختقار إفػاظ حتك خُي  وشبِؽ 

ا مـ ؾـقن افبالؽة افعربقة ذم أو ؾـّ ا، أو كثًرا مسجقًظا،أشؾقًبا صعريّ 

ة البيان يف رّ د  »ظرص ازدهارها، ومـ هـا ـاكت تسؿقتف لذا ادتـ 

 صادؿة ذم مبـاها افؾغقي ومعـاها اإليامين. «نأصول اإليام

وأن يتؼبؾف  ،أشلل اهلل شبحاكف أن يعؾ جفده هذا ذم مقزان حسـاتف

 .، واحلؿد هلل رب افعادغوأن يغػر فف وفـا أمجعغ ،مـف ؿبقٓ حسـًا

 أ.د.حممد السيد اجلليند

 أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة    

 كلية دار العلوم. جامعة القاهرة

 هـ11/11/1427
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 ٓ احلؿد هلل افذي جعؾ افتقحقد ؿاظدة اإلشالم، وأصفد أن ٓ إفف إ

ات، وحده ٓ رشيؽ فف، ادتػرد بؽامل افذات وإشامء وافصػ ،اهلل

ادتعايل بعظؿتف ظـ مشاهبة ادخؾقؿات، وأصفد أن أـؿؾ اخلؾؼ تقحقًدا 

ـ ظبد اهلل  دُ إكبقاء وشقِ  افعادغ خاتؿُ  فرِب   :، وبعدادرشؾغ حمؿد ب

ٕكف أشاس  ؛ؾنن ظؾؿ افتقحقد أصؾ إصقل ذم ديـ اإلشالم

مـ  دظقة إكبقاء وادرشؾغ، وؽايتف: إؾراد رب افعادغ بام ثبت فف

اجلالل وافؽامل، ورصف افعبادة فف وحده دون شقاه، وفؼد أدرك 

ن ؾاظتـقا بف ؽاية افعـاية، قذفؽ وظؾؿف شؾػ هذه إمة افصاحل

مما أثؾج صدور ادقحديـ،  ؛وـتبقا ذم بقاكف وتقوقحف افؽثر وافؽثر

وظباد اهلل ادخؾصغ، وفؼد ّهين ورشح صدري صاحب افقد افطقػ 

مـ  ،حمؿد يني إبراهقؿ فتلفقػ ؾضقؾة إشتاذ افدـتقرذم افؽتابة وا

ـؾامت رائؼة ؾائؼة ذم هذا افعؾؿ افؼيػ كؼ بعضفا، وها هق يؼدم 

ّرة البيان يف أصول اإليام»إلخقاكف اجلديد ذم ـتابف ادؿتع:   .«ند 

د ما ظـدي مـ يؼغ أن هذه إمة ؾقفا رجال  ـّ وهق هبذا أ
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 قن ظـفا اكتحاَل بّ ء وادرشؾغ، وذهبقا يذُ خمؾصقن ؾؼفقا دظقة إكبقا

ن، ومـ ادعؾقم افزائػغ افذيـ هؿ ظـ احلؼ زائغق وزيػ ،ادبطؾغ

ٕنا مبـقة ظذ ـتاب  ؛أن ظؼقدة اإلشالم ظؼقدة كؼقة شفؾة مقسقرة

 .ادرشؾغ  دِ شقِ  ةِ ـّاهلل افؽريؿ، وما صح مـ ُش 

ؿّؾ  رشافةٌ  قؾٍ مج وهذه افرشافة افتل ـتبت بلشؾقب بالؽّل 

فغ، ذفؽ أن ظؾامءكا رمحفؿ اهلل وإن ـتبقا افؽثر، كظرها ظـد إوّ 

هبذا افعرض وإشؾقب،  ومػقدٌ  جامعٌ  إٓ أكف ٓ يقجد خمترٌص 

مسائؾ آظتؼاد، فقسفؾ ظذ افؼارئ حػظف، أو  ِؾ احتقى ظذ ُج 

 ةً صادؿ ف دظقةً فقدؾعف إػ ـثرة افـظر ؾقف ومراجعتف، وأكا أوِج 

 َب ؼِ افعؾؿ وادساجد ظَ  فطالب افعؾؿ وحمبقف أن يؼرأوه ذم حؾؼاِت 

مـفؿ ذم هذا افعؾؿ بؼح وحتؾقؾ  ُؾ بعض افصؾقات، وأن يؼقم ادتلهِ 

 افـػع بف. ؿّ قعُ بعض ظباراتف فِ 

وإكـل إذ أؿدم فف هبذه افؽؾامت، ٕشلل اهلل تعاػ أن يعؾف ذم 

ظـ اإلشالم وادسؾؿغ  امقزان ـاتبف يقم افديـ، وأن يلجره خرً 

جزاء دؾاظف وكؼه فعؼقدة افسؾػ افصاحلغ. وآخر دظقاكا أن 

 احلؿد هلل رب افعادغ.

 وكتبه

 عبد اهلل شاكر اجلنيدي .أ.د

 أستاذ العقيدة ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية

 بكلية ادعلمني بالقنفذة بالسعودية 

 ة بمنعة أنصار السنة ادحمديونائب الرئيس العام جلام

 هـ15/11/1427
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احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ ادبعقث رمحة فؾعادغ، 

دظا بدظقتف إػ يقم افديـ. وآفف وصحبف أمجعغ، ومـ اهتدى هبديف، و

 وبعد:

ظذ ظاتؼفؿ.  ، مؾؼاةً ؽافقةً  ، وأماكةً ظظقؿةً  ظذ أهؾ افعؾؿ مفؿةً  ؾننّ 

 هبؿ ادفتدون، وبـقر ظؾؿفؿ يستضقئقن!ؾفؿ صؿقع ظذ افطريؼ، هيتدي 

ودا ـاكت افعؼقدة هل أرشف ادعارف، وأشاس هذا افديـ، ـان 

ا ظذ ادسؾؿغ وادسؾامت، حتتؿف طروف افعرص، ذم واؿع افعؾؿ هبا واجبً 

تؽافبت ؾقف إمؿ افغافقة افطاؽقة ظذ أمة اإلشالم، تريد افـقؾ مـفا، 

 إطالم حقاهتا.وافؼضاء ظؾقفا، وإضػاء كقرها، و

ٓ وفؽـ أكّ  ك لؿ ذفؽ، وؿد تؽػؾ اهلل تعاػ بلٓ تستلصؾ بقضتفا، وأ

ره افؽاؾرون. يـطػئ كقرها، واهلل متؿّ   كقره وفقـ 

 ذم ظؾؿٍ  اًل وٓ يزال دظاة احلؼ وأهؾ افعؾؿ يـؼون هذا افـقر متؿث

متثؾ افدظقة،  صاحلةٍ  ، وؿدوةٍ مستؼقؿٍ  ، وخؾٍؼ ؿقيؿٍ  ، وذم شؾقكٍ كاؾعٍ 

ا يتحرك، ويؽقن افؼؾؿ ، ؾتؽقن افؼدم ؿرآكً وافؼؾؿِ  وتبؾغ افرشافة بافؼدمِ 

 هبدهيا. دىتستضاء هبا، وهُي كقًرا وشطقًرا يُ 
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فقرؿات، فتشع مـف خالصـة كاؾعـة ذم وؿد أدػ افؼؾؿ بدفقه ذم هذه ا 

مـ أهؿ جقاكب احلقـاة وهـق جاكـب افعؼقـدة ذم اهلل، متؿثؾـة ذم  جاكٍب 

ذم افبقـان!! وؿـد امتـاز ادمفـػ وبـرع ذم  ةً رّ ت دُ ؾجـاء ؛أصقل اإليامن

اإلياز، واكتؼاء إفػاظ، ؾجاءت هذه افقرؿات؛ بؾ هـذه اإلرشاؿـات، 

 ب، يستيضء هبا افسائرون، وهيتدي هبا افسافؽقن!رْ كقًرا ظذ افدّ 

ـ وراء افؼصد هيديـا وهيدي بـا  .إكف الادي إػ شقاء افسبقؾ ؛واهلل م

 

 كتبه 

 سييلأ.د. سيد ال

 أستاذ ورئيس قسم العقيدة 

 بكلية أصول الدين جامعة األزهر سابًقا

 هـ6/11/1427
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ظذ ظباده افذيـ اصطػك، وافصـالة وافسـالم  احلؿد هلل وـػك، وشالمٌ 

ظذ افـبل ادصـطػك، وآفـف وصـحبف أهـؾ افقؾـا وافصـػا، وافتـابعغ لـؿ 

 :أما بعد، اؿتػك ؿدِ  ، ومـ ظذ إثرِ بنحسانٍ 

 د ضؾب مـل أخل احلبقب افدـتقر حمؿد يني، أن أؿدم فؽتابفؾؾؼ

ؾقجدت مجًعا مـ إشاتذة إؾاوؾ،  ؛«درة البيان يف أصول اإليامن » متن

مقا فؾؽتاب بام أؽـك ظـ ؽرهؿ مـ أمثايل، ودا وافعؾامء إـارم ؿد ؿدّ 

ؿرأت تؼريظ افعؾامء ؿبؾ ؿراءة افؽتاب، ؽؾب ظذ طـل أن افعؾامء ؿد 

 امؾقا، ؾؾام ؿرأت افؽتاب أيؼـت أنؿ ؿد أمجؾقا وما ؾصؾقا.ج

حؼقؼًة حغ أمسؽت افؽتاب ما اشتطعت أن أترـف حتك أمتؿتف، 

 ؾفؾؾ-ظذ مسؿك، ؾؼد جاء ذم بابف ُدّرة  واحلّؼ يؼال: إن افؽتاب اشؿٌ 

وذم أشؾقبف ؽايًة ذم افبقان، وذم مضؿقكف ؿد اصتؿؾ  -َدّرَك يا أبا ظبد اهلل

غة افقشطقة ومـفج ؾُ أصقل اإليامن، بام ظؾقف أهؾ افسـة واجلامظة، بِ ظذ 

 افسؾػ افصافح.

مـ اشؿ صاحبفا  ؽر متؽؾػة، ؿد أخذْت  ةٍ نيّ وؿد جاء ذفؽ بقُ 

ؾجزاك اهلل خًرا يا ؾضقؾة افشقخ حمؿد يني، وكرجق أن تقؾؼ ذم  ؛كصقًبا

رشح افعؼقدة ظذ ؽرار  - اهلل فؽ ذفؽيّن -رشح تؾؽ افعؼقدة افقنية 

 افطحاوية وافقاشطقة. 
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ٕكـا مجقًعا كرجق تقصقؾ  ؛أخل حمؿد، أؽبطؽ ظذ ما وؾؼؽ اهلل إفقف

ظؼقدة افؼرآن وافسـة ظذ مـفج شؾػ إمة بصقرة واوحة وشفؾة 

 ومقنة؛ ؾؽان هذا ادتـ، أو ـاكت تؾؽ افدرة ذم أصقل اإليامن. 

ؽ، وكػع اهلل هبا جعؾفا اهلل ذم صحائػ أظامفؽ، ومقازيـ حسـات

ضالب افعؾؿ، وهدى اهلل هبا افعباد، وؾتح هبا افبالد، ووؾؼؽ اهلل إػ افسداد 

 وافرصاد، وذفؽ إػ يقم ادعاد. 

 وآخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ.

          

 

 تبفـك           
 أبو حفص

 عمر بن عبد العزيز قريم

 أستاذ العقيدة واألديان وادذاهب

  الدعوة اإلسالمية بكلية

 جامعة األزهر

 ه76/2/7206
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 احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وبعد..

ؾنن ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة تعتز أشاًشا متقـًا ذم تؽقيـ ظؼقدة ادسؾؿ، 

ؾفل ظؼقدة تتقاؾؼ مع افػطرة افسؾقؿة، يشعر بذفؽ ـؾ مـ ظرؾفا، ـام أنا 

قح وافعؼؾ افرصيح، ؾقممـ ادسؾؿ مـ خاللا بؽؾ ما تتقاؾؼ مع افـص افصح

، يصدق اخلز ويـػذ إمر بنخالص جاء ذم ـتاب اهلل وثبت ظـ رشقفف 

وظؼقدهتؿ افتل داكقا هلل ظز وجؾ هبا ذم  وحمبة متبًعا ذم ذفؽ أصحاب افـبل 

ظرص خر افؼرون، ومـ ثؿ حرص أهؾ  افعؾؿ ذم تؾؽ افعؼقدة ظذ دمؾقة 

 رشحفا وبقانا إما ذم خمترص جامع أو رشح مطقل كاؾع.أرـانا و

ذم  اهللوفؼد أشعدين ما ـتبف أخل افشقخ افدـتقر/ حمؿد يني حػظف  

خمترصه اجلامع ظـ ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة حقث ؿّدمف بصقرٍة شفؾٍة 

وأفػاظ ظذبة يسفؾ ظذ ظامة ادسؾؿغ وخاصتفؿ ؾفؿفا وحػظفا، ؾلشلل 

 مـف هذا افعؿؾ وأن يعؾ ذفؽ ذم مقزان حسـاتف.أن يتؼبؾ  اهلل
 

 تبفـك          
 حممود عبد الرازق الرضواين 

 ادشاركأستاذ العقيدة 

 السعودية -بأهبا  -بجامعة ادلك خالد

 ه 7205/ 71/ 00
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 ،رآنِ ، وهداكا بافؼُ كا باإليامنِ ، وأظزّ ؾـا باإلشالمِ هلل افذي ََشّ  احلؿدُ 

 اهلل ظذ ادععوث رةمة ت فؾـاس، وصّذ َج خرِ أُ  ةٍ ـمّ أُ  رِ ـا من َخ عؾَ َج وَ 

 ظنادقامغ، و رّ صحعه افغُ ظن  اهلل افطقعغ، وريضفؾعادغ، وظذ آفه 

 فدين، أما بعد: إػ يوم ا افتابعغ، ومن تععفم بإحسانٍ 

ادفامت، وإؾراده جل وظال بافععادة هو  اإليامن باهلل تعاػ أظظمُ  ؾإنّ 

 افواجعات وأوجُب  وتوحقد اهلل تعاػ أوُل  رحى افرشآت، ُب طْ ؿُ 

بات، ؿد جعؾفا اهلل تعاػ وطقػة رُ افؼُ  افتؽؾقػات، وافدظوة إفقه من أظظمِ 

﴿إكعقاء، ومفؿة إصػقاء، ؿال تعاػ: 

﴾  :إظامل،  ؾفو أؾضُل  [،52]إكعقاء

 افعؾوم. أَشُف  هُ وظؾؿُ 

تاب وفؼد مّن اهلل تعاػ ظّع   اًل وافذي ُيَعُد مدخ «طريق اهلداية»بإصدارـ 

ه، ويػصح ظن ثؿرته، فؾطافب دفقؾَ  ؼقمُ ه، ويُ شعقؾَ  دُ ؿفّ قدة، يُ فدراشة ظؾم افعؼ

فػصوفه  مُ سجِ ته، ويُ سعَ بعؾوم اإلشالم وكِ  تهِ ؾَ وثقق ِص  ويظفرُ ومجقل ؽايته، 

 «املبتدعة»بعـوان ثاٍن بؿدخٍل أردؾت إين ف بؽتعه ومراجعه، ثم عرّ ومسائؾه، ويُ 

أهل  موؿف وجيّع هجفم، فى افـاصئ  ظن ؿعقح مـاـوـي ،ر من مسافؽفمحيذّ 

الوثيقة يف »ُد فثافث ادداخل وأمهفا وهو ظِ افعدل واإلكصاف مـفم، وبقـا أكا أُ 

ثرةٍ  عُ ؾِ أضّ و «عقائد أهل السنة ـُ  ـاثرةٍ  ظذـ  ، وظذ مجؾة ادسـدة ةدب افعؼقتُ من 

مـفا  إذ طفر يل يف ظددٍ  –وادجؿؾة  مستؽثرة من ـتابات ادعارصين ادػصؾة

يف ظعارهتا  أحقاكًا، أو الحظات يف صؿواها واشتقعااها دسائل افتوحقداد بعُض 

 وضريؼة ظرضفا أحقاكًا أخرى.
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ان إمرُ ودّ  ـ   حتوي خالصةً  ـذفك اشتخرت اهلل تعاػ يف ورؿاٍت  ا

 متضؿـةً ، افعؼقدةِ  فامِت وم اإليامنِ  أصوَل  ؿعُ جي فتؽون بؿثابة متنٍ  ؛مػقدةً 

ما ارتعط اها من ؿضايا  إػ ظذ ما يـؼضفا أو يـؼصفا، وإصاراٍت  تـعقفاٍت 

مع  ؾقفا اإلجيازَ  من كوازل، راظقُت  -يف هذا افعرص -ق اها وما تعؾّ  ،ومسائل

افصقاؽة، وذفك  ةِ ؿّ ظن اإلفغاز، واجتفدت يف حترير افععارة، ودِ  افععدِ 

ؾضل ووٓ خيػى أين يف هذا ادجال مسعوق،  بحسب افوشع وافطاؿة،

 .مؾحوق ادتؼدمغ ؾقه ؽرُ 

شعاب ما يػوق ؿدرته،  وؿد أتم اهلل ظذ افععد افضعقف كعؿته، وهقل فه من ٕا

مجع من افسادة افعؾامء، وضؾعة افعؾم  حقث ظطف ظذ هذه افورؿات ؿؾوَب 

ـعفاء هم، وظؾقه وحده جزاؤهم، ه درُ ؾؾؾّ  ؛طوهادوها، وؿرّ ، ؾراجعوها، وشدّ اف

ـقعفم. هم، وافؼؾب معسٌف بشؽرِ  وافؾسان كاضٌق   بػضؾفم وحسن ص

أن يتؼعؾفا  أشللواهلل ، «اإليامنأصول  يف  البيان   ُدَّرة»فا وؿد أشؿقتُ 

ظذ وأرجى ملمول، وهو وحده ادستعان  بلحسن ؿعول، إكه أـرم مسئولٍ 

 .تقسر َشح جيّع ؾوائدها ويـؼ ؾرائدها ويظفر أدفتفا

ـُ افؾفم آكس اها يف افؼز وحشت ّؿن اها يَ بتي، ورْ ي، وؾّرج اها يوم افؼقامة 

 .تيؾّ صحقػتي، واكػع اها يف افدكقا وأخرة أهل ظؼقديت ومِ  يوم افتغابنِ 

 .وآفه وصحعه أمجعغ ،دٍ م وبارك ظذ كعقـا حمؿّ وصذ اهلل وشؾّ 

 وآخر دظواكا أن احلؿد هلل رب افعادغ.

 تبهـك

   

 ه7241غرة شور رمضان ..  القاهرة
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بـعؿتهُتتمُالصاحلات،ُوصذُاهللُوسؾمُوباركُعىلذُهللُالذيُُاحلؿدُ 

ادبعوثُلؾعىلاد ُبالراىلات،ُوعىلذُ لىلهُوبصىلحابهُحصىلابقىُالىلد ى،ُ

ُوكجومُاهلدى،ُوحعادنُالزكات.

ُ:بعدُ بَحاُ

ُُلسانُ ُفإنَُ
 
ُيـؼطعُ ُالثـاء ُال ُتعاىل ُريب ُعذ ُحـي ُالؼؾب  ُوحال ،ُ

ُ ُالعؿلالُيرتػعُ ُوكرحهُ ُفضؾهُ ُإىلباالفتؼار ُويد ُعذُإحساك ُُ، هُبالشؽر

ُ ُ.والُمتتـعُ ُجتتؿعُ ُوالؾسانُ ُواحتـاكهُحعُعؿلُالؼؾب 

ُحُ  َرة،ُو عؾفاُبػضؾهُلعقونُبفاضُعؾقـا نُفقوضُعطائهُالعؿقمُد 

َرة،ُوصَرُ َرة.ادوحدينُق   ُ ُُاالكتسا ُإلقفاُفرًفاُيعؾوُكَلُ

ُحُ  ُوكان ُتعاىل ُراته ُُبنُ ن ُطبعات  ُلتتلحؾُ ُا،تتابعت واعقة،ُُعؼوٌلُفا

ُقؾوٌ ُ ُولتُ ُوتتـاوهلا ُالرُىفدصافقة، ُتؾك ُإلقـا ُاواالستدرُصدات  ُكات 

احلذفُواإلضافةُوالتؼديمُوالتلخرُبخروجُهذهُُقؾمُ ُادخؾصة،ُولـضعُ 

ُُ؛الطبعةُالرابعة ُقؾمُالرشحُوالتدلقلُوالبقانُوالتعؾقل.ُحتىُيتسـىُال 

ُلُهباُحوازينُاحلسـات،ُوبنُيغػرُهباُالزالت.ثؼُّيُ ُبنواهللُتعاىلُادسئولُ

ُو لهُوصحبهُوسؾمُبمجع ،اهللُوسؾمُوباركُعذُكبقـاُحمؿدُوصذُ

ُواحلؿدُهللُر ُالعاد 

 اهلل إىلالفقري  تبهـكو

 اهلل بدـع وــأب

  
 ه2418ذي القعدة غرة شهر ..  القاهرة
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 َّوافسؿقاتَإرضََِرّبََ:َتقحقدَُادفامِتََ،َوأظظؿَُافقاجباِتََُلَأو.َ

 َـََّاإلكسََِخؾِؼََافـبقغَوادرشؾغ،َوؽايةََُدظقةََِوهقَأصُؾ أمجعغ.َواجل

 َافطاظات.َبقلَِفؼَََ،َوافسبُبَافعباداِتََصحةََِرشطََُافتقحقدَُو

 :جلالفتمفَ-َفَُ،َوأفؼاُبمـثمرةٌََ-فَِفؼمؾََِ-َذاَافعؾمؿَِِهَأشامءََُأسامؤُه-َ

صفرة.

 «ُُينُِالدّدُُأصدوُ ُ»وَ،«العقيددةُُ»وَ«التوحيُدُ»وَ،«ةُُنُّالّسُ»وَ«فاإليامن»َ

َأشمامءٌََوـمّؾَ،َ«األكدرُالفقد ُُ»َهلاَإضالًؿاَوتصـقًػاوأوََّ،«الرشيعةُُ»و

.محقدةٌََرشظقةٌَ

 ذمقؿة.َةٌَقَّظَِدَْبََِأشامءٌََ«افػؾسػةَُ»وَ«افؽالمََِظؾؿَُ»و

 َُممـَإدّفمِةََهقَافعؾُؿَبإحؽاِمَافؼمظقِةَاإليامكقمةََِّده:َح ادسمتؿد 

َافشبفاِتَوؿقادِحَإدفَّادرضقَّ ِة.ِةَاخلالؾقَِّة،َورد 

 : ُغـملَظـمفَبـػسف،َوَٓيََُؿائؿٌََ،وماَشقاهَؾرعٌََ،أصٌؾََافتقحقدََِظؾؿََُنِسبت

ؽره.

 : ػايةٍَـََِ،َومـفَؾرُضَغٍَظَََمـفَؾرُضََُحكُم.َ

 ََِّصَماَتَََ:َؾؿعرؾةَُافعغََِاَؾرُضَؾلم اإلمجافقمة،ََبإدفمةََِبمفَافعؼقمدةََُح 

ة.يَّافَزََظـفَمجقعََُسلُلَوهقَماَتَُ
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 ََّوافتمدفقؾََِ،افتػصمقؾََِـََِممَظمذَذفمَؽََؾمامَزادَََ:افؽػايةََِاَؾرُضَوأم

ادعاكديـ،َوإؾحامَادخافػغ.َمظذَإفزاَوافتعؾقؾ،َوافؼدرةَِ

 : َ؛افعؾمقمََِأؾضمُؾََفؾَؿمظََِؾننََّ؛إظاملََِأؾضُؾََامنََاإليَوـامَأنَََّفضُل

واشتؿداًدا.َعؾقًمامتعّؾًؼاَومقضقًظا،َومََ

 اجلمالل،ََبصمػاِتََادتعمال،َادتػمردََِفؼققمَِّلَااحلَف:َؾباهللّؾؼَُاَمتعََمَّؾل

َوافؽامل.َاجلاملََِوكعقِتَ

 َرََ:َوع دموضو َاهللَأمجعغ،مممؾمخَقةَُمادغ،َوصػمعمافَب  اَمـَحقثَمَؼ

ـَحقثَماَجيبَاظتؼادهَظذَادؽؾػغَؿورشآُتََجيبَوجيقزَويؿتـع، .م

 آظتؼاديةَِادتعؾؼُةَبادسائِؾَإحؽاُمََمعُلوُم :و.

 ََاستمداُدُه:و َافّسَمـ َوةَِقيَّافػطرِة َادؼبادـؼقلََِصحقِحَ، َواإلمجاِع ،َقلَِ،

ادعؼقِل.َورصيِحَ

 ػغبافـسبةَفؾؿؽؾََّ:ُت غاي:

لَممـَاإليمامنَ،َوافسّؿمبافعبادةََِهَُدََوْحََاهللَوإؾرادََُ،افعؼقدةََِتصحقُحََ

واإلذظمان،ََافقؼمغََِإػَحالََِافتؼؾقدََِ،َومـَحالَِؾَِإػَادػّصََؾَِادجؿََ

،َافػؽمرََِواشمتؼرارََُافصدرََِ،َواكؼاُحَوبرهانٍََةٍَجَّظـَُحََوافتصديُؼَ

َجاةَُ،َوافـّبَريضَافرَّبامَيََُاجلقارِحََكَُافؼؾب،َوحترَ َبلظاملََُِؼَوافتحؼَ 

ذمَأخمرةَممـَاخلؾمقدَذمََذمَافدكقاَمـَافبدعَوافشبفات،َوافـجاةَُ

َات.اجلـَّودخقُلََ،ارافـّ

َ
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 عاتَادسؾؿغ:ؿوبافـسبةَدجت

َأوَ،احلضماراِتََ،َوازدهمارَُادتتابعمةََُ،َوافزـاُتَافطقبةََُؾاحلقاةَُ ـُ مم

َيـ.َهلذاَافدََّادممـغ،َوافتؿؽغََُواشتخالُفََادجتؿعاِت،

 َاإلشالمََِ،َوظؾقمَِفَِكػِسََفؾعؾؿََِبافـسبةَِو:

ف.َومسائؾََِأصقففََِه،َوإدراكَُؿقاظدََِبحػظََِافعؾؿََِؾحػظَُ

َافراؽبغ،َوكػمُلََيـ،َوتعؾقؿَُدَِظذَإرصادَادسسِصََافؼدرةََِوحتصقُؾَ

َاحلجمةََِاجلاهؾغ،َوإؿاممةََُادبطؾغ،َوتلويؾََِافغافغ،َواكتحالََِحتريِػَ

.يـافدََّظذَادخافػغ،َوذمَذفؽَإؿامةَُ

 : ُإئؿُةَافػحقُلَافثؼاُتَافعدوُل؛َـإربعِةَادتبقظغ،َوَمـََواِضُع

َ.حذاَحذَوهؿَِمـَأظقاِنَافسؾِػَافصاحلغ
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 ََّـَُافد ََي َاإلشالمََُاحلؼ  ََ،هق َتعاػ: ﴿ؿال  

    ﴾ََ َظؿران: ََ،[91]آل َاخلافصََِافتقحقدَِبَآشتسالمَُوهق

َ.فوأهؾََِمـَافؼكََِ،َوافزاءةََُفَََُِفرشقفَِافؽامؾَوآتباعََُ،هلل

 َـَُاإلشالمَافعامَو ََهقَدي
ِ
َ:َوادرشؾغ،َؿالَتعاػَظـَكمقٍحََإكبقاء

تعممماػََ،َوؿمممالَاهللُ[27]يمممقكس:َ﴾َ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

َ،[939رة:َؼمم]افبَ﴾َ:﴿َإلبممراهقؿََ

﴿لَإبراهقُؿَوإشامظقُؾَظؾقفامَافسمالم:َوؿا

﴾[َ: َأوىصَإبراهقؿََُوباإلشالمَََِ،[971افبؼرَة

َ﴾﴿َ:غظؾمقفامَافسمالمَؿمائؾَََويعؼقُبَ

﴿:َيؼمقُلََكَ،َومقشم[937]افبؼرة:َ

﴾ََ:َكقنَفعقسموؿالَاحلقاريَ َ،[18]يقكسَ:

﴿﴾ََََ:[27]آلَظؿران.َ

 َََُػ،َؿالَتعاهلَاإلشالمََُةَُضقَّادرََْاخلامتةََُوافرشافة:﴿      

                        َ﴾َ

َ.[3]ادائدة:َ
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 ََٓأنَيتديَّأحدًََعََُسَيَََو َظذَخاتؿََِاهللََُفَُافذيَأكزفَََاإلشالمََِبغرََِـََا

َ
ِ
َإكبقاء ،َ ﴿ؿالَتعاػ:                 

           َ﴾ََ:[12]آلَظؿران.َ

 َََأَحٌدُِمْنَُهِذِهَُُنْفُسُُُمَّمٍدُبَِيِدِهُالََُيْسَمُعُِبُيَُواّلذُِ»َ:افصحقحوذم

اِِنُُّيُّاألُّمِةََُيُودُِ ُُأْرِسْلُتُبِِ ُإاِّلُُيذُُِثّّمَُيُموُتَُوََلُُْيْؤِمْنُبِالَُُّوالََُنْْصَ

َ.«َكاَنُِمْنَُأْصَحاِبُالنّارُِ

 َـََُاإلشالمََُإذ َافػطرةََِدي َؿالَتعاػ: ،﴿

َ﴾َ:[33]افروم.َ

 ََُـ َدي َوافرمحةََِوهق َاهلدى ،َ َتعاػ: ﴿ؿال           

                       ﴾ََ:[11]افـحؾ.َ

 ََُـ َدي َاحلرِجََوكػِلََافقِسََوهق َتعاػ: َؿال ،﴿         

  ﴾ََ:[21]احلج.َ

 ََُـ ﴿،َؿالَتعاػ:َاهللَفغرََِظبقديةٍََمـَـّؾََرَِافتحرَ َوهقَدي   

                           

                        

               ﴾ََ:[48]آلَظؿران.َ



 

 

8 

ََُـ َدي َوافعؼؾََِافعؾؿََِوهق َتعاػ: َؿال ،﴿          

               ﴾ََ:وؿالَتعاػ:ََ،[99]ادجادفة

﴿                                

    َ﴾َ:[71]ص.َ

 َؿالَتعاػ:ََ،اسَِخرجتَفؾـّأََُةٍَأمََّرَُادسؾؿقنَهؿََخَو﴿   

                      

                      

            ﴾ََ:[993]آلَظؿران.َ

 َََّإم َمجقعََِافعدوُلََوافشفداءََُ،طَُافقَشََةَُوهؿ َؿالَإمؿََِظذ ،

﴿تعاػ:َ                       

         ﴾ََ:[983]افبؼرة.

َ

َ
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 َََُوخر ََأهُؾَ»ادسؾؿغ: ومـَََابةَُحََوهؿَافّصََ،«ظةَِواجلاَمََةَِـّافس 

َ.ومؽانٍََزمانٍََذمَـّؾََتبعفؿَبنحسانٍَ

 ََافّس َوأهُؾَافصافُحََُػَؾََوهؿ ٕثرََِباعَِآتََّ، َوأهُؾَوا ،َواخلزََِاحلديِثََ،

َافػَِ َوافطائػةَُافـاجقةََُرؿةَُوهؿ ريؿةٌََ،ادـصقرةََُ، ـَ وكسبتفؿََ،أشامؤهؿ

َ.رشيػة

 َ َربََّريَضََـَْمَََوـؾ  َدََِ،اباهلل َاكبقَََّدٍَحؿَّوبؿََُ،ايـًوباإلشالم

َقُشَورََ ًَٓ اشتسالًماََفَُرشيعتَََاًمَحمؽََّ،مجؾةًََباإلشالمََِمؾتزًما،

َوبََ َـّؾَََئَرَِواكؼقاًدا، َأهؾََِ-َّلَظدَْبََِمذهٍبََمـ َمـ ََؾفق َـةَِافس 

َ.ظةَِواجلاَمَ

 ََيشؿُؾ َإََُوهذا َافسـةَََافذيـَملَةَِمَّمجفقَر َوملَـعََّذمَأمرٍََخيافػقا ،َ

َ.َةٍَضقَّرَْمَََؽرََِؾرؿةٍََقادََرواََشَثَّؽََ،َوملَيَُةٍَظقَّدَْرايٍةَبََِقواَحتَتََضَـْيََ

 ََامجقعًََةَِمَّإََُِقَرََبغَؾََِطٌََشَوهؿَو.َ

 ََٓ َ.،َوَٓخيؾقَظـفؿَزمانٌَمؽانٌََهبؿَخيتص 

 َََـانَظؾقفَافـّرجقنَذمَظؼقدتؿَظاّمََٓخَي َ.َحابةَُوافّصَََبل 

 َََِإكامَخرََِةَِـّفُسََظايةَِافرََّ،َوأهُؾَبافؼرآنََِافعـايةََِأهُؾ.َ
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 َوآبتداعََِةَِؿََرَْ،َافـابذونَفؾػَُباعَِظذَآتََّآجتامعََِوهؿَأهُؾ.َ

 َُؿقنؽََُيَبفَ،َوعادونَباحلّؼَ،َويَُقنَباحلّؼَقافَُي.َ

 َ َـػَََتَََٓ هؿَؽ  َأنَّحسـةًََِشَرُ َـام َظؼقدَتََ، َورَشَِؿقيؿةٌَؿ فؿَتََيعََ،

َ.تؼقؿةٌَْسَمَُ

 َُإيامكقةٌَفؿَوتربقتََُ،ةٌَّقمطَشَفؿَوََ،َومسافؽَُةٌَماكقَّبَّفؿَرََأخالؿ.َ

 ََٓذمَافسبقِةَوافسؾقِكَهديَادعصقمََِخيافػقنيتلدبقنَفَِبلدبَِؾَ؛،َ

ََٓيقدون.َتفَِهَيعؿؾقن،َوظـَشـّثرَِوظذَأََ

 ََُوظؾقفَظقندَْتعاػَيَََاهللقن،َوإػَفََيـْرونَوََقن،َويلمَُربَ ؿقنَويَُؾَّعََي،

َون.دَُاهَِفَجُيَقن،َوذمَشبقؾَِفَ دَُيََ

 ََطاهرًةَ،َوبافقِدَوافّسـانَِوافبقانََِةَِجَّباحلََُجماهدةًَفؿَضائػتَََُٓتزاُل،

ََٓيَََ،َمـصقرةًَ َ.افساظةََُمََقؼَُفاَحتكَتََافػََاَأوََخَهلََذَََخََـَْهاَمََُُض 

 ََوَدوةَُؿَُأظقاُُنؿ ظذََاهللَةَُجَّاحلائريـ،َوُحََمـارَُأئؿُتفؿَافسائريـ،

َأمجعغ.َاخلؾِؼَ

 َ َمتػاوتقن، َافػضِؾ َذم َـثرةَِوهؿ َؾََائؾََِضَؾَََوظذ بقـفؿََقَسَؾََفؿ

َإََٓقمٌَُصَعَْمََ َ.َادعصقمََُافـبل 

 ََِوبنؿامةَِؽََُيََافؼيعةََِبؿقزان َيتقاَصَافدََّؿقن، ظـََقنََفََـْقََؾَقن،يـ

َرََتََ َ.واكؼطاعٍََأوَظجزٍََواكدؾاعٍََرٍَقَ َتَؽاٍل،َوَََعٍَطَ تَـَجاٍفَوَََصٍَخ 
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 َََفؾباَلََقنََُضَعرَّوَٓيتَََ،افعاؾقةَََلفقنَاهللَْسَي
ِ
َكََء َؾنذا َاهللَرَُدََؿَؿََهِبََزَلَ،

َتقن.ثبَّويََُتقنََبَُثَْ،َيََجاَلَافرََّؿَُـاكقاَهَُ

 َََإَٓذمَخر.َاَسَقنَافـّطَُافَِقنَادعايص،َوَٓخُيََفَُعتزَِي

 َِداهـقُنؿوَٓيَاَسَدارونَافـّيََُ،ةَِقَّؼَِوَٓيؼقفقنَبافتََّ،ةٌَقَّؼَِؿَكََُتَيرَََس.َ

 َََؿفؿ.ؾََـَطََقنَظؿَّػَُعَْفؿ،َويََـعََمَََـَْقنَمََعطَُفؿ،َويَُعََطََؿَََـَْقنَمََؾَُِصَي

 َََغ.قنَظـَاجلاهؾَُِضَعرَِ،َويَُرِفَ،َويلمرونَبافعَُيلخذونَافعػق

 ََـَّؿقن،َوظذَرهّبَؾَُحَْمونَويََِزَْصَي َ.ؾقنؿَيتق

 ََاهللَؿحبةَِب َومـ َيشتفرون، َوبؼؾَّيََُاهللَخشقةَِتعاػ َةَِشػؼقن،

بافدكقاَُيؿّقزون.َِحَرََافػََوَََِؽَحَِافّضَ

 َ،اظةَِوافطََّزَّبقنَظذَافقاطَِويََُيِرُصقنَظذَافصالةَمعَاجلامظِة.

 ََّافؾ َوبَِيتّؼََقؾَِبؼقام َوـثرةََِافعققنََِعَِمَْودَََافؼؾقِبََقجؾَِؾقن،

َ.اهللَُرََـَِذََُواءَُرَُإذاَ،َؾقنُيعرَََافذـرَِوَافصقامَِ

 ََُدمريَ،َواحلؽؿةَُفؿَؿؾقٌؾَطؼَُوكََُ،فؿَضقيٌؾَصؿتَُفؿ:َقنَأفسـتََػَ يؽ

ََ.ذمَـؾامتؿَ

 ََُػتَّي َجقارَحَوَيََ،هؿسائرََشقن َفَُػظقن َافّسَفََؾَْويَُؿ، ذمََدادََؿقن

َؿ.أظامهلَِ
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 َََخَََسَبََِدؿةََافّصََقنفَُذَُبَْي
ٍ
َطََظَََؽّؾَبََِونََقدَُ،َوجَيَاء

ٍ
َ.اء

 ََََذمَرونََؽَُْشَي َافّسّ
ِ
َويتََاء َصّزَ، َافُّضّ َذم َويتُّضَون َظـدَاء، ظقن

ََكزولَِ
ِ
َ.افبالء

 ََُذمَافرََُّفَقفؿَاخلبَُؾَِيغَْوَََ،ةَِدَّذمَافِشََاءََجرََّغّؾبقنَافي
ِ
َ.خاء

 َُارَِػَّافغَََظذَافعزيزََِضَِرَْقنَفؾعََئفقيتََ،َوََارََػََغَْوآشتََِةََقبََونَافتَّرَُثَِؽَْي.َ

 ََؿؾَُعَْيَََالصَِباإلْخ َـَافرَّومَِقن،
ِ
ـَُؿؾقهَبَوَ،قنَوُيّذرونؿَُرََػَْيَََياء َّؾَؿَ

َدون.ػؼَّتََيََََشاظةٍَ

 ََِخمافػقفؿََوباجلؿؾة َذم َافّؼ َأّن َـام َؽافٌب، َؾقفؿ َاخلَر ؾنّن

ؽافٌب.

َ

َ
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 َ َافس  َوأهُؾ َظؼقدَتَيتؾؼَّـِة ََصَقن َظـ َادـؼقلَِئَِحاؿ َواإلمجاعَِح ،َ

َة.يؿََافؼقََِةَِطرََ،َوافػَِادعؼقلََِائِحَ،َورَصَبقلَِكَبافؼََادتؾؼَّ

 َـتاُبََعََرجَِوادَََةََعََاضَِافؼَََاحلُّجةَََأنَويعتؼدون تعاػََاهللَإظذ

ـّةَُو َ.آحاًداَت،َوفقَـاكافصحقحةَُافـّبقّيُةََافس 

 ََُفرشقفََِتعاػَوـالمََِاهللَمقنَظذَـالمَِؼدَّوَٓيَََأحٍدَـائـًاََـالم

َـان.َـَْمََ

 ـَّةَُحّجًةَبـػِسفاَذمَم َسائِؾَافعؼقدِةَوإحؽام.ويعتؼدونَافس 

 ََّوآشتسالم.َافتعظقؿَِافؽتاِبَوافسـِةَبَنَكصقَصَقَْويتؾؼ

 َََوٓشقامَاإليامن.َمسائؾََِمَجقعَِاَظذَويعتؼدونَاصتامهل ـِ َافّدي

 ََآظتامدافّتْعِقيِؾَظؾقفاَوَويلخذوُناَملخذ.َ

 ََبابَصقصَذمَـّؾَافـ َؿعَِـقنَبجََعتََوي.َ

 َََبّلَافـَّفؿَويػفؿقُناَبػَإثباتَوإئؿةََِافّثؼات،َافصحابةَِو.ََ

 ََظذ َومـَشاَر َبلؿقاِلَافصحابِة يػّسونَافؽتاَبَوافسـَةَهبام،َثّؿ

َؿ.ِمـَفاِجفؿ،َؾننَملَيتقْسَؾبامَصّحَمـَفغِةَافعرِبَوهَلَجاِتَ
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 َِيؾلوَِافتَّباضَؾَنَوءرََدَْ،َويََادؼبقلَِهاَويػفؿقُناَظذَطاهر.َ

 ََافعؼؾََِورصيِحََؼؾَِافـََّبغَصحقِحََعارُضَافتَماَطاهُرهَُدؾعقنَوي.َ

 َتليتَبامَقلَِبافؼَََآِتَحَََٓتليتَبؿََُصقَصَافـ َأنََّوَيعتؼدون َوؿد ،

َافُعؼقل.َؾقفَارَُحَتَ

 َأوََ،افعؼؾََِصّحةَِذمََهؿَِهَإػَافقََدَ رََؿََؾَََُضَهَافتعارَُطاهرََُماَؿعََوؾنن

َافث بقِتَوافّدٓفِةَذمَافـؼؾ.

 ََومـََظـفَافصحابةَََُؽَوأمَسََ،فورشقفََُهللُتَظـفَاؽقنَظامَشػَ ؽَُوي

َ.تبعفؿَبنحسانٍَ

 ََقٍبََصََظـَـّؾََهَِيدَِرَِودَمَ،َلافتؾؼََّرَِصدََمَََعقنَظذَتقحقدَِؿَِؾفؿَجُم

َع.دََبتََمَََُمسَؾؽّلَ،َأوَمذمقمٍََػّلَؾَسَ،َأوَؾََودٍَردَُمَََـالمّلَ

 َََأفػاظََوي َمسائؾََِتؼريرََِظـدَََوافسـةََِافؽتاِبََومصطؾحاِتََعتؿدون

ـََِوأصقلََِآظتؼادَِ َفغةََِؾَؼَ،َوََةَِونَهباَظـَادعا يَافؼظقَّعّزَ،َويَُافدي

َ.َافرشقلَ،َوبقانَِافؼرآنَِ

 َََظصؿة َإلمجاعَََِبّلَافـَّبعدَََٕحدٍََوٓ َاكعؼدَََإّمةََِٓإ َوفقسَإذا ،

َ.هَاظصؿةٔحادَِ

 َََأنَّعتؼَِوي َإحؽامََِاإلمجاعَََدون َؿاضعةٌََُحّجةٌََذم َاخلالَفََوأنَّ،

ـٌَ َفؾّسعة.َافسائَغَمقض

 ظـََ،َمعَآظتذارَِوافسـةََِهَإػَافؽتاِبَردَ َػَؾقفَوجَبَؾَِختَُاماَو
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َؿقن.ثَّميََُؿقنَوٓعَصَ،َؾالَيَُئَمـَإئؿةَِخطَِدَُا

 َ َيَََماَوـؾ  َدفقٌؾَبشلكََِدَْرَِمل ََف َمـ َإمجاعٍَرصيٍحََصحقٍحَكؼٍؾ َأو ،َ

َمـَمسائؾَ،دٍَؼَِـعََمَُ َؾالَيَُآجتفادََِؾفق قفاَؾَدَِفَِجتََظذَادََُُبَرَّمثََ،

َ،َإذاَـانَوإنَأخطل َف.ؿصَدهَواجَتَفَدَذمَضؾبََِاحلؼ 

 َََأوَجرىَصاذََّؾقفَخالٌفََماَوردَََآجتفادََِونَمـَمسائؾَِدَ عَُوَٓي،

ََمـَأؿقالََِةَِقََػَْواهلَََفةَِىَافّزَرََجَمَ
ِ
عَـََّشَعقنَظؾقفا،َوَٓيَُابََتََؾالَيََُ،افعؾامء

َظؾقفؿَبسببفا.

 َََؾقفاَاخلالُفََيسقغَُافتلََآجتفادََِبغَمسائؾََِعتـقنَبافتػريِؼَوي،

َظذَادخافََُِؼَضقَّيََُوٓ َوبغََِػَؾقفا ؾقفاََسقغَُافتلََٓيَََسائؾَِادَ،

َ.الٌفَِخَ

 َََت َتََََضَعارَُوٓ َبغ َادخافِػََِؼَقضقَِوافتََّاإلكؽارََِركَِفدهيؿ ذمََظذ

َوبغَافتحؼقِؼَآجتفاديََّادسائؾَِ َوبقانََِافعؾؿّلََة، ََََِِدفقؾَضعِػََهلا

َيِرَمـَمذهبف.،َوافتحذِػَادخافَِ

 َِحّؼََؿةَُافصادََِراشةَُوافػ.َ

 َحّؼََةَُافرؤياَافصاحلَِو.َ

 َو َ.لَأوَافتؼيعافتؾؼَّمصادِرَمـََذفؽَفقَسََـؾ 

 َََُوافؽرامة
ِ
َ.حّؼََاهللَٕوفقاء

 ََوآشتؼامة.َظذَافطاظةََِامَُوََدَّافَافؽرامةََِوأؾضُؾ

 َََافعادةََُِقَرَْوَخ َ.َظذَافقٓيةبؿجرِدهَََٓيدل 
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 َََو ـٍ َممِم َماَؾقفَمـَتؼقىَوإيامن.َفؾرمحـَبَؼْدرََِيلَّوـؾ 

 َََاد ِظقَْتََ-َباِتَاضََخََوادََُاِتَػََؽاَصَفؾؿََُوَٓظصؿة ـَوكحقََِ-إن َم ها

َ.إحقال

 َأخطرََِىإػَاهلقَمـَافقحِلََافتؼيعََِةَِيَّرَِصدََمََََُوكؼؾ َدعَِافبََِمـاهِجََمـ

َواإلحلاد.

 َُـََِافػؼفََِومتام َافدي َوهبَوافعؿؾََِبافعؾؿََِيؽقنََُذم َمًعا، َبافصزَِوام

َ.افّديـذمََاإلمامةََُـاُلَتََُوافقؼغَِ

 ََُباجلؿؾةَِافسـَّأهؾََِبؿـفِجََوآفتزام َاإليامنََِمسائؾََِتؼريرََِظـدََوَة

ََآكتساِبََصدَقََثؿرَُيََُاصًة؛خ َويَُافّسؾِػَإػ َ،افصّػََدَُّحَقََ،

َ،غََؿؽَِافتََُّيّؼُؼَ،َواخلطلَََُؾَؼؾَّ،َويَُرَافصقاَبَؽثَّويََُ،افؽؾؿةَََؿعَُوجَيَ

ذمَافدكقاَوأخرة.َوافػالَحََجاةََافـَّيّصُؾَو

َ

َ
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 ُُُووَُتَُُبٝهللُاإليامن ُوكُُالئْتَُِٝىل ُورُُبُِتُُف َُُّأخرُُِوالٗقمُُِفُُُِِٓشُف ُرُِدَُوال

ُوَُرَُِخُ ُادتُُّّٗدةُُظ5َُُهُِرّشُه َُِادسٓٔني ُلُسُب ُإوٝمُِوُالٕبٗنيُخٝتؿُُُِِّٟٕني

ٝهَُُُّّٓتَُؿ،ُوَُُُٖأئٔتُُُٓٗفُِظ٠ََََُُُُُْٖٔؿ،ُواجتَُتَُُُُِٔٓظٓٗفُكَُُادرشٓني،ُات٠ُِّْ

ُ.ؿَُُُِِِٖٓظـَُشُُؿََُُُِٖٓخُ

 ُُُُُلُأوُّٖٝدتنيُبٝلّىُُوالٌُٕؼُُبٝهللُواإليامن ٍٞ َُُْواج ُ.نيُُِِّٓظذُاد

 ُُُُِٟأهُؾُُوادٚوٕقن ُُٖظَُُعُُافُِدَُ،ُويُُفُُقَُٖ٘ؿُويبُّبُّ،ُُيُاهللُوٓي ُٕ هؿُؿُفُٕٗنُ

ـُُُؿُُف،ُلُُوَُ٘يُٕنُوَُ ُوهؿُوٖتدون.ُُ٘ٗٝوأخرةُِيفُالدُُّإو

 ُُُُُِّٟٟواحلج ُ.ُفورشقلُِاهللُُهقُبٗٝنًُُُفُِوُّ٘ٗاإليامنُُِيفُوَرف

 ََُُُُكُذيُُصُدًَُٕ:ُاشؿٌُالرشعيُُّواإليامن لفُأد٘كُوأظذ،ُُ،وأجزاءٍُٞ

ُُٟإُٓاهللُُُٓإلفَُُفٙظالهٝ:ُققُلُ ،ُإذىُظـُالٌريِؼُُ،ُوأد٘ٝهٝ:ُإوٝض

ُُّٓوآشؿُُ ُُُؼُيتَ ًِ ُّٓببَ َُُُِؼُُٖٝكامُيتَ ُ.ٖٝبجٔٗ

 ُُـٌُُٕفُُوُِ،ُووظٌٔؾُُوققٌلُُاظتّٝدٌُُواإليامن ُ:ُطٝهرٌُُفُُووُٕبٝض

 ُُُُاشتّرُّ:ُوُٝفالباطن ِٞ ُ.ُاإليامنُُِوهقُأصُؾُُيفُالّٓ

 ُُُّّٓبداُظذ:ُوُٝاهرُُوالظ ُ.اإل٘سٝنُُِرِحُاوجقُٝنَُِسُال

 ُُُقَُُ:ُيبنعىلَُضُُالباطنُُُواإليامن ُمَُعَُوَُُول  ُ:ل 
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 ُِّوَُُوتيديٌؼُُ:ُوهقُظٓؿٌُِبُلُْالقَُُقوُلُُ:ُلُاألوُّف ُ.ٝدٌَُُّواظتُُِنيٌُي

ُالثاينو ُوهقِبُلُْالقَُُُلُمَُعَُ: ُوالّبقُلُوالتٍَٗؿُُُهللُاإلخالُصُُ: ،ُ

ُواإلُِوالتسٓٗؿُُ ُوالقَُُٝنُُذظَُ، ُواخلقُفُٓءُُلف ُُ،جٝءُُوالّرُُٕفُُوُُِ، ُٟ وادحب

ُّْٝضوالرُُُّٝتُك،ُواإلخبََُُّوالتُُّواإلجالُلُواحلُٗٝء،ُ ُوالتِ ،ُزُُوالّيُُرُُ،

ُواخلًقعُُْرُُوالّىُُدُقُوالّيُ ،ُُُٟ ُوالتٙلُّواخلىٗ ُُُٟفُُ، ُوالتقكُّواإل٘ٝب ُُؾُ،

ُُٟاو ُذلؽ.ُ،ُو٘حقُُٓشتَٝ٘

 ُُيَُرٍَُخُُّؾُكُُُأصُؾُُالّٓقِبُُوأظامُل ُوظٕٖٝ ،ُوهلُظذُرُّبُُِّؾُكُُُرُُدُُْيُ،

ُوأوَجُُألزمُُُالَبدُِ ُ.وأثقُبُُأِ٘عُُُ،ُويفُأخرةُُِٞ

 َُُُّققُلُُوإذاُزاَل ُُْٓال ُُُْفَُُُُُٓٔأوُظَُُِٞ قنُظذَُُُُُِٔمُُُِّٟٕـالّسُُفٙهُؾ5ُُُُِّٟٗـُّٓبٝل

ُُُْاإليامنُُِزوالُِ ُِٟبٝل ّٗ ـ ّٓ.ُ

 اإل٘سٝنُُِجقارِحُُلَٔؾُُِهقُإصُؾُُوـُاإليامنُُِوُٝيفُالّٓقِبُو.ُ

 ُُُُعىلُقسمن:ُاهرُُالظُُّواإليامن ُُقول  ُ:ُوعمل 

ُ:ُسانُِاللُُّقوُلُ:ُاألولف

 ووُُٝ«اهللُقُلُُشُرَُُادًُُُّٔمُُأنُّ،ُوإُٓاهللُُإلفَُُٓأنُ»ُٖٝدةَُِىُبُُِاإلقرارُُُوهق

ّداَهٝ َٚ ّديُُو َٚ ُ.ُي

 ُُِٟالتزامُُُوَٕٝهٝ:و ٌُُّقاه،ُوالتزامُُِشُُُدونَُهللُالَبقدي اهللُُٝظُٟلرشقلُِال

ُٝخلزُُِواتبٝعُِ ًّ ُف.هُواًّ٘ٗٝداُلرشظُِهداه،ُتيدي
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 ُوََُُِٝ٘ٓسُبُُِأقرُُّـَُُْٔف ُالٍٝهُِاًمُْٓسُوُُُٝنَُكَُُفَُُِِٕٝ٘جَُبَُُِبُكذُّف ُيفًُُّٝفَُِٕوُُُرُُِيف ٝ

ُ.ـُِالبٝضُِ

 ُُِر،ُوآنُقولُالّلسانوم ْْ ٝذُةُ:ُالّدَظُٝءُوالّذْكُر،ُواحلُٔدُوالّى ََ
شـتِ

ِر،ُوتِـالوُةُ َْ ٕ ُٔ ،ُوإوُرُبـٝدَروِفُوالّٕٖـُلُظــُالــ ُٟ ٝث َُ
وآشتِ

ِٓؿ،َُوْ٘حُقُذلِؽ َِ رآِن،ُوتدريُسُال ُّ .ال

 ُٖـٝدُِوال٢ُُُِّ،ُواحلَُٗٝمُِوالّيُُٝةُِكَُوالزُُّالةُِبٝلّيُُ:ِحُارُِوَُاَلُُُلُمَُعَُ:ُالثاين

ـُُِوبِـرُّ،ُٝمُِإرَحَُُُُِِٟٓصُوَُ َُُّؿُِالتحـٝكُُو،ُوالـدظقةُُِالقالـدي ـوال ًَُ
ِ
ُٝء

ُذلؽ.ُ،ُو٘حقُُِِٟبَُْسُواحلُِ

 َُ٠ُِٔيُوظُُُ،ٝءُُوَُبفُالدُُُّح٠ّٕ،ُوإنُلفُُُـَُطٝهٌرُُٓبٝضُُِِٕعُُوكامُُٓي

ُإ ـٌُُُئُزُِفالُُي5ُُالقوبف ُت5َُُلفُُُرَُُٓطٝهُُِبٝض أوُُزٍُجََُُْبُُِرَُذََُُّإُٓإذا

ُدلٌٗؾُُمُادٝ٘عُِدَُاُوعُظَُرًُٝهُِطَُُالَٔؾُُُِػُُّٓتخَُف5َُُهالكٍُُ،ُوخقِفُإكراهٍُ

ُوـُاإليامن.ُهُِقُُُّٓوُخُُـُِالبٝضُُِفسٝدُِظذُ

 َُُبّد.ُجَدُالّمُءُوٓفّْدُو5ُُُادَُّتِِضُوُظِدَمُادَِٝ٘عُُُوإذاُُوِجد

ُ

ُ
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 ُُُٕـدَُ،ُوظَُِيَسادَفـٝنُيـدُِرُِجُْوالتُُّاإلضـالِقُُٕـدَُظُِواإليـامُنُُواإلشالم

ُوإظـامُلُُهـقُإقـقاُلُُفٝإلشـالمُُُ:ِسقـٝنيَُُّٗٗـدُِوالتُُّانُِآقِسَُ

ٍُّا ُُٟٝضُِالبَُُوإظامُلُُاُتُٝدََُُّهقُآظتُُِ،ُواإليامنُُٝهرةُُل وــُُ،ُوُٓبدُّٕ

بدونُُإيامن،ُوُٓإيامنٌُُبدونُُِٖامُيفُالَبد5ُفالُيِْلُإشالمٌُاجتامظُِ

ُ.إشالم

 ُُِوورات ٌُٟالدُُُّٞ ُ:،ُوثٝلثٖٝاإليامنُُُ:،ُوثٖٝ٘ٗٝاإلشالمُُُ:ٖٝـلُُأو5ُُّيـُثالث

ُِٟالبٝضُُِيفُآظتّٝداِتُُاإلحسٝنُُ ٍُُّٕظاملُِوإُ .ٝهرةُِال
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 َُُك ٗٝدَُُيَؼُدُِْيُالتُُّاإليامنُُُِؾُْصُأَُُٝنَُوإذا ّ٘ٓ ًُُٟجُُوا ُُٓ ِٞ ُٗ ُال ُفٛنُّوظذ فُاملَُك5َُُ

ُالقاجُِ َٞ:ُُ
ركٝنَُُُِؾُفِ ٝئرُُِ،ُوتركُُوادِروضِٝتُُٕا ْب فُاملَُ،ُوكَُوِٝتُادحرُّوُال

ُحَُادستَُ ّٞ:ُُ
ِتَُُُؾُفِ ُ.ِٖٝتُبُُظـُالّىُُوالقرعُُُادْروهِٝتُُوتركُُُادٕدوٝب

 ٌُُُُٝظِٝتُبُُِزدادُُيَُُواإليامن ِٞ ُُِّحُوالقارُُِوالٓسٝنُُِالّٓ ُويٕ ُُصُ،

ُوراتُُِٝنََُُْٖٗٝ،ُفََُِٝصَُُٔبُِ ُ.ٍٝتُرَجُودََُُٞ

ُهبُِمراتُُِوىلوأُُ ُاخلُُُعُُادُُِٝ٘اإليامنُُ: ُالُّٕٓقدُِوـ ُورانُِيف ،ُ ُّٔيُُقد كُس

ُف:ّٗتُُُِّوَحُُ،«لاملجمَُُاإليامنَُ»أوُ«اإليامنَُقُطلَُمُُ»أوُ«اإليامنُأصَلُ»

ُوَُُالَبٝدةُُِتزامُُال ُتَٝىل ُيُُدَُْحُهلل ُفال ُإلٗف،ُٝئََُُِبٝلّىُُفُُتقّجُه، ُإٓ ر

ٌُُّهُُوإفرادُُ ُُٗؾُُِِٓحُْوالتُُّيؿُِرُِحُْيفُالتُُّعَُُجُرُْفالُي5ُُُوآّ٘ٗٝدُُُِِٟٝظَُبٝل ّٓ ُإ

ُوإنُْإلٗفُِ ُُّؾُأَخُُ، ٍُّ-صٝحبٖٝ ُُال ُٝرَفُقَُوَُُبٝلقاجبِٝتُ -لِٕسفُِٝل

ُِّادُلٕٓقاقضُُِٝبًُُِٕتَُدامُُمُُ،ُوٝالسٗئِٝتُ ُرات.ْ

ُّٔيُُقدُ،ُورانُِالُّٕخقلُِوـُدُُُادٝ٘عُُُاإليامنُُها:ُطُُوأوَسُ ُاإليامنَُ»كُس

ُ:«لاملفّصُُاإليامنَُ»ُأوُ«املطلقُاإليامنَُ»أو «الواجب

 َُُّٔيتَُو ــ ــٌُْوُُُـًُُ ــامنَُُِؼَُٓ ــٝدَُوزُُِ،اإلي ــفُُِةَُي ــِٝتُُؾَُِْ ــ،ُوَُالقاجب ُكُِرَُْت

ُفُالقاجُِ،ُوهذاُكاملُُوِٝتُادحرُّ ُُُٞٓ َُُِفُُ،ُوأه ُيفُال ُ.ظذُوراتُٞؾًُِْ
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 ُُِاأبدًُُٝرَُالُّٕ،ُفالُي٢ُُُُّٟٕٓجَُـالُلفُِوٕٝزُُِأوُلُُدُُِيُتَُُُُّْٔـُٖٝالبُُوصٝح.ُ

 ُُُيامن.اإلُُِِؼٌَُُُْٓوُُُُلُُِْوٕفَُُُ٘مُُزَُُُْٓٓيَُُادٌِٓؼُُاإليامنُُِوا٘تِٝء

ُ ُّٔيُُقدُ،ُوٕٝنُِالُُِفُيفَُدَرِجُبُِٝحُِلُلَيُقُّرَُُُٔـالُاإليامنُُوأعالها: ُك:س

ُ.«اِتُحبُّتَُْسُمُُـاليبَُُِلُالكامُُِاإليامنَُ»أوُ «بَحُستَُمُُـالُاإليامنَُ»

 ٌَُُُُٓوي ُحتُّٗؼُُُٞ ،ُِٝتُادستحبُُّوـُفَؾُُِوعُآزديٝدُُِادٌِٓؼُُإليامنُِاُفٗف

ُ،ُوهذاُكاملُُادْروهِٝتُُّقلقَُوتَُ ّٞ ُ.فُادستح

 ُُُالٕٝت.ُأظذإىلُُبٝخلراِتُُُٖٝالسٝبُؼُوصٝحب

 ُُتُُِويدّل َُُٓؽُظذ ِٞ ُُفُُققلُُُادرات ﴿تَٝىل:            

                            

      ﴾ُ[ُ ُالفٕٝوُل5ُُ[23فٝضر: ُٝحَُِصُُؿُُُِْٓسُُُٔـ: ُِؼٌَُُُْٓوُُُُٞ

ـُُاإليامنُِ ُادٚو ُوالثٝين: ،ُُ ُٞ ُواِؼٌَُُُُُْٓٔـالُاإليامنُُِصٝح :ُلثٝل١ُُ،

ُُـُُِسُحُُُْٔـال ُٞ .ِٝتُبِٝدسَتحبُُّالْٝوؾُُِاإليامنُُِصٝح
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 ُُـٌُُهق:ُققُلُُيفُاإليامنُُِآشتثٕٝء ُ.اهللُُٝءَُإنَُصُُأُ٘ٝوٚو

 ُِْاهتًٝوُٝل5ُِؼٌَُُُُُْٓٔـالُيفُاإليامنُُِآشتثٕٝءُُُيقزو ُعٕٔوورًظٝ،ُويُُُسُِٕٓ

ُٝ.ًُّْداُوَصُتردُُّاإليامنُُِِؼٌَُُُْٓيفُوُُ

 ُُُِِٟقاّمُأهؾُِوـُظَُُإليامنُِقنُبٝوُُوالٝز ّٓ ُِٟـالّسُُظٕدُأهؾُُِوسٓٔقنَُُادِ ّٕ.ُ
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 ُُُأُُُوالْبٝئر ُُُِّٟٓٗالٝهُُِوقرُِوـ ُوهل ،ُ ،ُفِيُو٘قاقُُِاإليامنُُِِحُققادُِوـ

ُ.ُٖٝفٝشٌؼُبُُوورتُِْ

 ُُُِّهؾُِأَُُُؼُوفِٝش ُيستحَُُُُِِٟٓبُْال ُو5َُُِؼٌَُُُُُْٓٔـالُاإليامنُُِاشؿَُُّؼُٓ ُفََُُُوإ٘ام

ُ.اإليامنُُُِؼٌَُُُْٓوُُ

 ُّٔ ُُِٟؾُِأهُُُُْٟوأئ ُآشؿُُِالتبَٗضُُِظذُإثبِٝتُُالّسـّٕ وعُُ،ُفْٗقنُُؿُُِْْواحلُُُيف

ُ-ُاإليامنُُُِضَُُْبَُُؾُُِجُالرُّ ُُحُُفُُل٠َُُُُبُُثُْيَُوَُُ-فُُُُّٓكَُُٓ ُاإليامنُُِأهؾُُِْؿُِوـ

َُسُحَُؿُبُِوثقاِبُ َُِوُُِفُُل٠َُُُُبُُثُْ،ُكامُيََُفُُُٝوَُوَُُِٞ َُسُحَُبُُِِٝبَُُّـُال ُٝظَُُِٞ ُٓٗف.و

 َُُي ُأَُُأحدٌُُرُُُُُِْْوٓ ُُِّؾُِهُْوـ َُُٓبُْال ُبُِٟ ٍٞ ُُذ٘ ّٓ ُُإ َٞ ُارتْ ُيَُُإذا ُُّوٝ ُُضُٕ

ُاإليامن.

 ُُُُٟؿُُتٕٝلُُُالْبٝئرُُِوأهُؾ ُالىِٝظ ُدَُ، ُحَتُاِخُوهؿ ٠َُُُِٟٓقن ُوقدُادىٗئ ،

ُاهللُ ُُيَِق ُلتقحٗدُِظٕٖؿ ُأو ٍُٟوٝحٍُُِٕٝتُحلَسُهؿ، ُٗ ،ُ َٞ ُديٝئ ُأو

ُفَُُمُضَُُؽُلُِذَُُ،ُوكّؾُهٝ،ُو٘حقُِرةٍَُُُِّْوُُ ُ.تَٝىلفًُُِْٓ

 َُُققُِظُُُـُْوو ُّٓد.خَُـُٓيُُُٝرُِد،ُويفُالّٕفٛىلُأوَُُالْبٝئرُُِوـُأهؾُِفُ٘بُِذَُبَُُِٞ
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 ُِّ ُال ُإىل ُصّذ ُِٟووـ ُوُُِبٓ ُُِٟأهؾُُِـُْفٖق ّٓ ُيُُادِ ُوراءََُيُ، ،ُوظٓٗفُُِهُُّذ

ٍُُّلفُبٝإلشالمُُِؿَُُُْوُيُ ُتقىّلُيَُُواهللُُُرُِٝهُِيفُال ّّ ُائر.ُال

 َُُيفُإشالوفُبدظٟ.ُُػُقُّأوُالتقُفحٝلُُِبٝرُُفٝختُُِاإلشالمُُُهُُُرُـُطٝهُِوو

 ُُُ٘ ُُاأحدًُُُلُّزُـَٕوٓ ُالّبٟٓ ُأهؾ ُ٘ٝرًًُُُٟجّٕوـ ُبوٓ ُإٓ ،ُرشظّلُُدلٗؾٍُا

ُُُٔجُرُْوَُ٘ ُوُُُ٘ـُِِسُحُْقُلٓ ُِسُظذُادُُُُٝفُ٘خَُ،ُوَُفُُٕوَُُُُُّٚ٘وُٓهبرّشُ
ِ
ُُء َٓ ُ.فٌَُُُُُُُّّٕ٘و

 ُّ٘ ُبٝخلقاتٗؿ.ُامُإظامُلُوإ

 ُُُُُٓـُْوَُُّؾُوك ّ٘فُلُتّؿ5ُُْظقةُُالدُُّفُُُُْلُتب ُُٟظٓٗفُاحلُُُفٛ وهقُوـُأهؾُُ،ّج

َُِ ُِؼُبَُْسُفٖٗؿُبُُِاهللُٓؿَُظُُُِػُِىُُْْ،ُبامُيَُةُِرَُيفُأِخُُقنَُُٕحَُتَُُْٔالذيـُيُُُةُِْسَُال

ُ.ةُِّٝوَُأوُالّىُُةُِٝدَََُُالّسُ

 َُُوفٗٔـُوَٝتُبٝإلجٝعُُُِِٟٝلُادٚوٕنيُفِلُالَُِّٕوـُأضُُْوَٝتُُـُْوو ،ُ

.عُِبٝآتُُّهؾُِظٕدُأَُُ٘زاعٌُُنيَُادرشكُُِِٝلُِأضُُْـُْوُِ
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 ُُُيَُُاإليامن ُتَٝىل ُّٔتَُبٝهلل ُُقجقدُِبُاإليامنَُُـًُُ ،ُتفُِاُّ٘ٗحدَُوَُوَُُتَٝىلاهلل

َُُاحلسٕكُوصِٝتُُِ،ُوبٙشامئفُِتفُِقبُّٗربُُوبُِ ُ.وظالُجّؾُفُ،ُوبٙلقهٗتُِالفُال

 ُُفال5ُُفُوأشامئفُِيفُذاتُُِأحدٌُُحدٌُتَٝىلُواُاهللَُأنُُّاظتّٝدُُُوالتقحٗد

لف،ُُفُفالٍُ٘رَُبٙفَٝلُُِدٌُِرُّلف،ُوتَُؾُثُْالُوُِفُفبيِٝتُُِدٌُِرُّلف،ُوتُّلَُُِٔشُ

ُفُُضٝظتُُُووـُثؿُُّف،لَُُفالُرشيَؽُُهُُوحدَُُلَبٝدةُِاُبٝشتحِّٝقُُدٌُِرُّوت

ُ.رَجُكُوزَُوُٝظٕفَُنُُواجتُٕٝبُُ،بامُأورَُُفُُوظبٝدتُُ

 ُُف،ُبّٓبُُِفُبٝظتّٝداٍتُتّقمُُالَبُدُربُُّدَُِرُِأنُيُُُوالتقحٗدُُِاإليامنُُِوجٝع

ُف.بجقارحُُُِؾُُيُحَتُُف،ُوأفَٝلٍُُِٝ٘وأققاٍلُجتريُظذُلس

 ُُٟ ُحّّٗ ُك٠٘ٝ ُُٔتَُُوالتقحٗدُُِاإليامنُُِودٝ ُتيديِؼُُـُُْ ُاخلزُُِيف

ُُلألورُُِوالتِٕٗذُُِوآّ٘ٗٝدُِ َٞ ُُركٕنيُأنُيّٕسؿَُءهُظذابتُٕٝفّدُ٘ٝش

ُقسٔني ُُِٟإخبٝرُُِبتيديِؼُُيتَُٓؼُُقسؿٌُُ:إىل ُ،واإلثبِٝتُُوادَرف

ُ.ٝتبٝلٌٝظُّٝٓ٘ٗٝدُِبُيتَُٓؼُُوآخرُُ

 ُوقعَُو ُتَٝىلُبيِيفُإفرادُُِاخلُٓؾُُدٝ ُوُِٟبقبُّٗالرُُِّٝتُه ،ُ يفُُاإلحلٝدُُ٘ىٙ

ََُفُوصِٝتُِأشامئُِ -اهللُتَٝىلُيفُظبٝدةُُِوآبتداعُُُالرشكُُُطٖرَُٟ،ُوُُِّٗٓفُال
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ُُيفُكّؾُُبٝلردُُُّٓػُاظتٕكُالّسُ ٍٞ ُ.ُبٍٝبُُيفُكّؾُُاحلّؼُُوجفُُِ،ُوبٗٝنُِجٝ٘

 ُُُآشتّراء ـُُُلٕٓيقصُُِواقتٜ ُالستُوحس ِٞ أنُُوالتيِٕٗػُُٗ

َُُِالتقحٗدُُُ:ظذُاإلجٝلُُِبٝبٝنُوالتقحٗدُُِيفُاإليامنَُُِبُبقُّيُُ ُّٓٔلُال

َُُّوالتقحٗدُُُ،اخلزّيُ ٌُُّّيُيدُِال ٌُّٟلُٓبال ُوثالث ُالتِيٗؾُُِ، :ُظذ

ُُِٟتقحٗدٌُ ُالربقبٗ ُُِٟيف ُُوإلقهٗ
ِ
ُيفُُ،واليِِٝتُُوإشامء وهل

ُِٟ ٌُُُٟوتالمحُاحلّّٗ ِٞ ًُُٟعَُُُّتَُُدُِادقّحُُ،ُويفُقٓ ُ.َُٟٓزايُِتَُوُُُوغرَُُمتَٔ

 ُُلَٗس ُأ٘ف ُالتيِٕٗػُُوكام ُهذا ُفُّٛ٘تققٌٗػُُيف ُلَٗسُ، ُاإليامنُُِف ُيف

.،ُوالَزُةُبٝدّٝصِدُوادَٝينُُٓبٕٝلِِٝظُوادبٝينتَديدٌُُوالتقحٗدُِ

ُ

ُ
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 ُّْفُأزيلُُّتَٝىلُاهلل ُيسب ُُّفُأبدّيُُ،ظدمٌُُفُُٓؿ ُيٓح ُفٕٝءٌُال ُف فقجقدهُ،

ُُٟوإُ،تَٝىلُذايتُّ ُظدُُّٓيُنُُذلؽظذُُدل ُحدُّوُُٓيُُهٝ ،ُٗطُبٝ

ُظٟ:ُوٕقُُّة،ُوهلُأ٘قاعٌُرُّةُوُٓتٕتٖلُظٕدُأكزَُمُوـُأصُرُذرُُّتبدأُُ

ُ:املستقومةُطرةُُالفُُِ:وٕٖٝ

 ُُخُـــرَشُ،ُوأَُِٝتُـَُُّٔٓادَسُُرُُـٖـط،ُوأِٝتُـُّٗـلإوُُُّلُبٝهللُأوُُّٓؿُُـَـإذُال

ُٝت.يُّالرضورُِ

 ُُُّيُرضورُُِبّلُهُْوَُُّيٌُرُِفُُِيفُأصٓفُُِواإليامن ،ُ َُمْوُلوٍدُ»ُ:قٝل ُكّل

ُُٓ«ُيوَلُدَُعىَلُاْلِفْطَرةُِ َُِتققُّتفُ،ُوتِٝصٗ ُ.حلبٝلقَُُٓؿُِػُظذُال

 ُُُُّْٝلَٔؾُِبُويزداد ُ.ُرُِوالتِ

 ُُيُُُوالرشُؾ ُالَبٝدَُٕبُّإ٘ام ُوَُُٖقن ُهق ُوٝ ُفُُِقزٌُركُُإىل هؿ،ُرٌَُُِيف

ُأُُويذكُّ ُبام ُُّرونؿ ُوقاثٗ ُظٓٗف ُويدظُُُُٖخذت ُوقَجُقؿ، ُإىل ُٖٝبُِنؿ

ُ.اًلُوتُْٔٗاًلُتِيٗ

ُ:الرصحيةُُُالعقلُُِدٓلةُُُ:ووٕٖٝ

 َُُُُٟدَُفب ُيستحُٗؾُُّْتَُُالَّؾُُِاه ُأ٘ف ُيُُُِض ُكامَُِ٘سُُالمءُُُدَُقجُِأن ف،

ََُُأنُُّرُُ،ُكامُيّرُّدٍُقجُِبالُوُُُيشءٌُُدَُقَجُأنُيُُُيستحُٗؾُ صًٗئٝ،ُُُٓؼَُُٓيُُمَُدَُال
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ُُفٝقدَُُوأنُّ
ِ
﴿:ُ.ُقٝلُتَٝىلُٓيٌَٗفُُِالمء

﴾ُُ:[23]الٌقر.ُ

 َُُُُٟخمٓقٍقُُيِّضُبٙنُلّْؾُُوالَُّؾ ٝ،ُوكامُأنُاليَٕ ًّ ظذُُتدّلُُخٝل

ُِٟ ََُُِٟصُُِٝ٘صِ ََُُْٟادحُُْنُِالْقُُْٖٝ،ُفٛنُصَٕ هيُٝبٝرُُِظذُصِِٝتُُتدّلُُٔ

ُ.ٖٝظُِبدُِووُُ

ُ:األممُُإمجاعُُ:ُووٕٖٝ

 ُُُرشيٍؽُُإثبُٝتُُظـُأحدٍُُّْٕؾُلُيُُُيفُآظتّٝداِتُُِٓؼُاخلَُُووعُاختالِف

ُ،ُفَُاليِِٝتُُفُيفُجٗعُِلُؾٍُٝثُِ،ُوُمَُٓققِٝتُـادخُِٓؼُـهللُتَٝىلُيفُخ ُاًلًُْ

ُإْ٘ٝرُِ ُبٝلُّْٓوجقدُُِظـ ُِٟه ُكّؾُٗ ُويف ،ٍُُٟ ُكّؾُُلُ ػُتُِهَتُُلسٝنٍُُوظذ

ُ.[01ُإبراهٗؿ:]ُ﴾ُ﴿ُ:تَٝىلُ،ُقَٝلُ«اهلل»بٝشؿُُُُٟـيُّالَزُِ

ُ:املنظورةُُُِ اهللُآياُتُ:ُووٕٖٝ

 ُُُُُّٔدارٍُبُخٍٓؼُُكّؾُُ،ُوتّديرُُاًلُدلُٖٗرُُأطُُْفتُُوتسقيَُُهذاُاخلِٓؼُُفقجقد

ُُٟبَُُُذُأْجُ ً٘ٝ،ُوهداي :ُٝ،ُقٝلُتَٝىلبًُُٗٝ٘أرصُحُُإىلُغٝيتفُُِخٍٓؼُُكّؾُُرهٝ

﴿                    ُ﴾

ُ.[2ُ-0ُإظذ:]

ُ:ةُِوفَُامللهُُُالدعواِتُُإجايبةُُ:ُووٕٖٝ

 ُُـ ُُِٟىٖدونُبقققعُِيَُُوالِٝجرُُُوالَزُُّوالْٝفرُُُفٝدٚو ُيـادًٌرُُّدظقةُُِإجٝب

ُُِٖظٕدُتقّجُ
ِ
ُرادُُضُّاُلٗؾُِهذاُالدُُّالَٝدني،ُولٗسُوـُرشطُُِرّبُُٖؿُبدظٝء

ُِٟ ُُِٟاإلجٝب ٍُُٟاحلّٝل ٍُُٟعَُ٘دقا5ُيفُكؾُاشتُٝث ٍُُٟؿٍَُُْحلُِوأُحٝئٓ ُ.بٝلُ
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ُ:سلُالقاهرةُُالرُُّآياُتُ:ووٕٖٝ

 ُٓادَجزةُُُِّٗشُُو ُالدُُّاخلٝلدةُُُام ُِٟيف ُالّرآنُُُٓل ُوهل ُالرمحـ، ُظذ

ُُٔبٝلٓسٝنُُِادتٓقُّ ُُِ،ُبٝٔذانُقعُُ،ُوادس ُ.ٕٝنُِبٝلَُُقظُُوادح

ُ:ُالصحوحةُُُالنقلُُِ:ُدٓلةُُووٕٖٝ

 ُُُي ُوثُؾُوٓ ُتََُُّرفُبٝهلل ُوقد َُُفَُرُّاهلل، ُبقَُظبٝدُِإىل ُورشظُُِِْٗحُه ف،ُف

ًُُٟائعُُوالرّشُ ُ.تَٝىلُظـُاهللُجٝءتُبٝخلزًُُُِٟظٝوُُّشُؾُوالرُُّكٝف

 ُُُخروٌجُُواإلحلٝد ُتَٝىل ُوجقده ُأصؾُُِيف ُووَُُُُّْٓاخلُُِظـ ،ُٟ َٜ ُّت

ُِِ َُُُُِٟداهَُ،ُوبَُةٌُِرَُال ُّقلُِال ُِٟ،ُورَصَ ُ.إوؿُُِ،ُوإجٝعُِّقلالُّٕاح

ُ

ُ
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 ُُدّل ُاِ٘رادُُِالّرآنُُُقد ُُِٟاهللُِظذ ُبيِ ُتَٝىل:ُُِٟبقبُّٗالرُُّتَٝىل ُقٝل ،

﴿          ُ﴾[ُ:ٟ3الِٝحت].ُ

 ُووُُُ،ّبُالرُُّبٙفَٝلُُِإفرادهُُُيَٕل:ُتعاىل اهللُُِِٟبقبُّٗرُُبُُِاإليامنُُو ًَ ُِٝتَُُّٗت

ُِٟ ّٗ ـُاخلِٓؼُُالّربقب ُ.والتدبرُُِِٓؽُوادُُ،ُوالتّديرُُِو

 ُتَٝىل:ُُقَٝل﴿﴾ُ[ُ:01الرظد].ُ

 ُ:وقٝلُتَٝىل﴿

﴾ُ[ُ:000اإلرساء].ُ

 ُ:وقٝلُتَٝىل﴿    ﴾ُ[ُ:20يق٘س].ُ

 ُُُِٟيفُُوالرشك ّٗ ﴿ُ:قٝلُتَٝىلُ،والَّؾُُِبٝلّٕؾُُِبٝضٌؾُُالّربقب

﴾ُُ:ُتَٝىل:ُوقَٝلُُُ،[011]إَ٘ٝم﴿



﴾ُ[ُ:40ادٚوٕقن].

 َُُُُِٟبٕٝلقهُُّٗإىلُاإليامنُُِ-دُّبُُُوٓ-َُهَداهُُُُِٟبٝلربقبُُّٗفُُإيامُُُ٘ـُصّحُوو،

ُُِٟاهللَُدَُفرَُفٙ ُ.ُِٟوالَبقديُُّتَٝىلُبٝلٌٝظ
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 ُوالدخقلُُِوـُالرشكُُِلٓزاءةُِيِْلُُوحدهُُُِٟٝٓبقبُّٗبٝلرُٝإلقرارُُف

﴿ُُتَٝىل:ُقَٝلُُ.يفُاإليامنُِ



﴾ُُ:ُ[2]الِرقٝن.ُ

 َُُُّٖتفُِيفُربقبُُّٗاهللَُُقّحدَُفُذاُاإليامنُِبؼُُّّحتـُوو ،ُظبٝدتفُُِضريُؼُلفُُدَُمت

ُُُٓٝرََُٕواشتَُ ُواضٔٙنُّظّ ُورَُقٓبُُُف، ُف، ُُِضَ
ِ
َُُّبٝلًّٝء ُفٝ٘رشَحُرُِدَُوال ،ُ

.هلِ توكّ  حّق  عذ اهللَُِؾُه،ُوتقكُّرُُدَُْصُ



ُ
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 َُُٓؿ ُُواإليامنُُُوال
ِ
شامء َٓقمُُِ،ُأرشُفُِٝتُواليُِبٕٝ ُؾُُال ظاملُُِوأًف ُُ.ٕا

 ُُُُِٟوهقُضريؼ ُُِٔهِ الؾُوَرف ُف.ظٝئُِهُودُُف،ُومتجٗدُِوتٍَٗ

 َُُوشب ُ.ٝنَُِٕالُُِِجُرَُلُيفُدَُقُّوالسَُُاإليامنُُِزيٝدةُُُِٞ

 ُُُِٟورأُس ـُُِإقٝو ُ.ْنئُُِْوالتََُُُُِّٟفُْالرُُّ،ُوحيقلُِالّدي

 ُُاليٝحلني.ُوهقُِوََراُجُالسٝلْنيُإىلُأخالِق

 ُُُُُِّٟٕالّسُُوأهُؾ
ِ
ُيٚوٕقن.ُهوصفاتِ  اهللُِبٙشامء

 ُُُِٟوظـُو ُهقن.ٕزُّرّبؿُيُُُِٓؼُاخلَُُىٝب

 ُُِٟإدراكُُِوظـ ٖؿَُُٔضَُُالِْٗٗ َُقن.ٌَُُّْيَََُُ

 َُُقن.تُُثبُِوادَٝينُيُُُفُوـُاحلّٝئِؼُفُوكاملُِبجاللُُِذُوُٝيُٓٗؼُوظ

 َٝىل ُت قلف ُ[00قرى:ُ]الىُ﴾ُ﴿:ُوّب

ُِٔقنُوظٓٗفُيَُيستدلُّ ُون.دَُُت

 ُرُظذُالّرآنُُُوقدُدّل ُدُِِت
ِ
ٕشامء ُتَٝىلُٝب َُُُِِٝتُاحلسٕكُوالّيُُه ،ُقٝلُالال

ُ ﴿تَٝىل:           ﴾ُ[ُ ظراف: ُ[031ٕا وقٝلُ،

﴿تَٝىل:ُ        ﴾ُ[:32ُُالروم].ُ
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 ُرَدْتُُاهللأشامُء َِ ُّٖٓٝحسٕكُشقاٌءُا٘ ٠َُْ٘ك ٠ُْ،ُ،ُأوُاقَسَ َِ َٝي ًَ ُ.أوَُت

 ُُِبٙشامئ ـُُواإليامُن ّٔ َُيتً ُتَٝىل ُاإليامنُُُف ُأوقر: َٟ ُُِبٝٓشؿُثالث ووُٝ،

،ُفٔثاًلُيٚوـُبٙ٘فُظٌٓٗؿ،ُووُٝيّتًٗفُوـُآثٝرٍُ،ُدّلُظٓٗفُوـُوَٝنٍُ

َُوفَؼُِظٓٔف.ُوذوُظٍٓؿُمٍٗط،ُوأ٘فُُيدّبرُإورَُ

 ٌُُُُٟوأشامء ّٗ ٌُٟرّبُٕٝتَٝىلَُتققِٗ ّٗ َُوف ٌٟ ُ.،ُجٝءتُبُٝأدّلـ

 ُِٟ ّٗـ َٔٓ ََ ُُِٟوأشامُءُاهللُتَٝىلُتـدّلُظـذُال ّٗ
ِِ ُوالَقصـ ٌٟ ،ُأظـالٌمُوسادفـ

. ٌٟ وأوصٌٝفُوتبٝيٕ

 ـُبَضُصِٝتف ُ.وكامُأّنُأشامَءهُتَٝىلُتدُلُظذُصِٝتف،ُفٖلُوىتُّٟو

 ُٖٝٗظّدُالَّٝديـ.ُوُٓتٕحنُِظّدهُتُٝيفُتسٍعُوتسَنيُ،ُوُُٓيي

 ُّ5ُلُّْٕٖٝظذُالت ٌٟ ُّٖٓٝفٝضٓ َٟٓ.وأشامؤهُتَٝىلُك ٗؼُوتِِٝض ِّ ُح

 ُ
ِ
َٝربُوَٕٝهُإذاُاختَٓػَُوْبٕٝه.ُاهللُوُٓيرجُوـُأشامء َّ ُوَُٝت

 ُُبِْٛ٘ٝرهُٝبَدُُثبقهِتٝ،ُأوُإِْ٘ٝرُوُٝدّل٠ُظٓٗف،ُُواإلحلُٝدُفُٖٗٝيْقن

َٝقٝهت َّ ُاصتِ ُيف ُبوإ٘ىٝئُُِٝوبٝبتَِداٍع ُأو ،ُِٖٖٝ ُتىبٗ
ِ
ُبٙشامء ادخٓققنيُُٖٝ

ُوصِٝهِتُ ُتَٝىل: ُقٝل ؿ،               

            ُ﴾[ُ:031إظراف].
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 ُُّٓظُُُاهللُصُِٝت ُُّٓٝءٌَُٕثَُٖٝ،ُُٓٗٝك ُُّٖٓٝ،ُكامٌلُك ٌُُُُِّّٟٓٗٗققُِٖٝ،ُتَُك ُٖٝ.ُك

 ُُُوـُبِٝبُُوشعُُأُِِٝتُالّيُُوبُٝب
ِ
،ُٝرُُبَُوُٕٖٝبًٝبُٝاإلْخُُ،ُوأوشعُُإشامء

ُف.فُوصِٝتُِظـُأشامئُُِفُتَٝىلُصٝدرةٌُوأفَٝلُُ

 ُُُي ُبٝلّيُوٓ ُظَُأحدٌُُِِٝتُٗط ُظٖٓٗٝ ُيٙيت ُوٓ ُوُُدُّ، ُوهل ٌُٟتِِٝضُ، ُٓ

ُمَُُ٘ستٓزُُِٓيَُُاًلُتُِٝضُ ًِ ُ.اًلُـمُمتٝثُُستٓزُُِٓيَُُُٖٝببَضًٍُّيٝ،ُوتِسرُبَ

 ُُُُِٝتُوالّي ُُويتُّبُُثُُوٕٖٝ ُوالثُّمنفيُُّوأُيُّلبَُِسُووٕٖٝ ُقتُّٗبُُ، ُوٕٖٝ ُذايتُّٟ

ُوكامٓت.ُُ،ُوهلُودٌحُيلُّعُْوفُِ

 ُُُُِِرُُيقُّتَُُٓيُُُ:والذاتوة ُالذُّٝكَُُُْا٘ ُظـ ُأزُاتٖٝ ُأبدًًُُٓ ُاوٓ ظـُُويٓزمُُ،

ُِِ،ُبٝدىٗئُٟوُٓتتَُٓؼُ،ٌُُّٖٝ٘صُُِِ٘ٗ ُذلؽ.ُظذُخالِفَُُُُُّٟٓٗوال

ُُّ،ُوالبِنُُٔعُِ:ُكٝلّسُيُّعنوُِمنهاُمَُُةُُـوالذاتوُّ ُوالَٓؿ.ُدرةُِوال

 ُُيـوالٗدَُُجفُِ:ُكٝلقَُيَُّبُِومنهاَُخ،َُّ ُوالَني.ُُمُِدَُوال

 ُُِةُُـعلوُّوالف ًّ ُُِؽُحُِ:ُكٝل
ِ
ُقاء.وآشتُُِوالٕزولُِ،ُوادجلء

 ُُِوالٕسٗٝنُِوالٕقمُُِ:ُكٝدقِتُةُُوُّواملنف،ََُُ ُز.جُْوال

 ُُهٝ.ادُِأضدَُُكاملُُِإُٓبٛثبِٝتُُوُٓودٌحُُوُٕٖٝكامٌلُُولٗسُيفُادِّٕل

 ُُٟ ُ.يفُاإلثبِٝتُُالتِيُٗؾُالِٕلُوُظٕداإلجُٝلُُ:يفُاليِِٝتُُالقحِلُُوضريّ
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 ُُُكٝلّقلُُِيفُاليِِٝتُُوالّقُل
ِ
ُكٝلّقلُُِيفُاليِِٝتُُوالّقُلُ،ُيفُإشامء

ُ.اتيفُالذُّ

 ُُٝت.َُٗٝقُِيفُالبَُُكٝلّقلُُِاليِِٝتُُيفُبَضُُِوالّقُل

 ُُُُوآصساك
ِ
ُإشامء ُيَُُواليِِٝتُُيف َُُّٔؾُٝثُُمتَُُمُُستٓزُِٓ ٝتَُُٗادس

 .ِٝتُقفَُوادقُصُ

 ََُ ُ.اإلثبِٝتُُو٢َُُٖٕٝلُػُوُُٝيُُِٝتُُّّٓٗولٗسُيفُال

 ُ ُٞ بجاللفُُالالئِؼُهُٝإجراؤهُٝظذُطٝهرُُِاليِِٝتُُيفُ٘يقصُُِوالقاج

ُُُٔادَٓقمُِتَٝىلُو ُّتَُب َُٖووُٝيُُ،ُٝنَُٗوالبَُُُاخلٌِٝبَُٜ ـَُُؿُُِ ُُ.ٗٝقالّسُُو

 َُُُِإذاُأُُُواليُِٝتُُفٕٝشامء ٠ُُُثب٠ُُُبف،ُفْامُتَُاختّي٠ُُُإىلُالرّبُضٗ

ُذاٌتُ ُكٝلذُُّلف ُتَُٓ ،ُ ُأشامء٠ٌُُُُثبُُوات ُُوصٌِٝتُُلف وُُُُٖٝٝٓامثُِيٓ

ُُلٓٔخٓققُوـ
ٍ
ُ.أوُصٍِٝتُُأشامء

 ُُِٟلفُتَٝىلُذاًتُٝكامُأنُّو ُوأفَٝ،ُظذُاحلّّٗ فْذلؽُلف5ُُُِٟظذُاحلًُّّٗٓ

ُظذُاحلّّٟٗ.ُصٌِٝتُ

 ُُاخلَُُوالتِقيُض ُيََُُٓظٕد َُٔػ ُاحلُُُّّّٗٗؾُى َُُٟادَٝين ُوهق ُالبُِوُِ، ُدعُِـ

ُ.ُِٟالُُِّْٗٗؿُُِْٓظُُِبفُتِقيُضُُدََُّيُ،ُإُٓأنُيُُُِٟيُّدُِالرُّ

 ُ ُٞ ُِٟالّسُُأهؾُُِووذه ُُِٟأهؾُُِِقُرَُفُِبنيُُطٌَُشُوَُُِِٝتُيفُالّيُُٕ ُإثبٌٝتُُ:الّبٓ

ُوتَُبالُمتثٗؾٍُ ُكّؾ5ُُبالُتٌَٗؾٍُُيفٌُٕزُِ، ٌٌّؾُوُُُؾٍُمثُُّإذ َُُ ُيَبدُُُـَُُْٔكَُوهق

ٌّؾٍُوُُُ،ُوكّؾُصٕاًمُ ُٝ.وًُدَُيَبدُظَُُـَُُْٔكَُوهقٌُُؾُـثُُّمَُُ
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 ُ ُٞ ُوإثبُٝتُكِرٌُُبٝليِِٝتُُوالتْذي بٝدخٓققنئُُثٗؾُِالتُّوُىبٗفُِالتُُّ،

ُ.كِرٌُ

 ُُوُٓيُُِػَُُٓالتُُُُّٟـَّٕوٍُُِِػَُُٓاخلَُُوتٙويُؾ ُشٝئرََُُػُخٝلَُُإُٓلٍٝهرٍُُّبُؾُ،

ُـ،ُفُُٗادّٕقِٓتُ ّّ ُقافّٖٝ.ُبامُيُُِ

 ٌُُُٟدُْبُُِكٙصؾٍُُاليِِٝتُُتٙويؾُُِواظتامد ٌُُّٟٓكُُُظ ُٗ ُُويُؾُوتٙ، ًِ ٌُٟزَُُٖٝبَ ُّل

ٌُٟ ٖٝ.بسببُُِفُُوْٝ٘تُُُرُُدَُٖٝ،ُوُٓهُتُظذُقٝئُُِٓردُّ،ُتُُظٓٔٗ

ُ

ُ
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 ُُُُواإليامن
ِ
ُالَبٝدةُُِهُِٔثٝرُُِضٍُّتَُوُُُواليِِٝتُُبٕٝشامء ـُِوالدُُّيف ُي

ـُِْقُِوالتُُّهُٝيفُاخلِٓؼُُٖٝٔثٝرُِكٝقتًٝئُِ ُ.ي

 ُُُُِٖواإليامن ُِٔيُُُُٖٝاليحِٗحُبُٝظذُوج ُٟ.بقديُُّٝوـُالَأ٘قاظًُُرُُث

 ُُُِٔيُُُوققتفُُِوعظمتهِ  اهللِ بجاللِ ُالَبدُُِفَٓؿ ُعًُِقاخلَُُُُٟظبقديُُّرُُث

ُِٟ ُُِٟ،ُواخلىقعُِواإل٘ٝب ُ.وآشتّٝو

 ُُٔ ُالٓسٝنُُِحِظَُُُِٟظبقديُُّثٔرُُيُُتَٝىلُفُهُوإحٝضتُِوبِنُُفُبسَٔفُِوظٓ

ُُاِتُرٌََُُوَخُُوالقارِحُ ِٞ ُواحلٗٝء.ُالّٓ

 ُُٔ ُوكروُِوظٓ ُبُٕٝه ُوإحسُِٝ٘ف ُورمحتُِف ُتَٝىلُف ُالرَُُُّٟظبقديُُّثٔرُُيُُف
ِ
ُجٝء

ُُِٟٝوأ٘قاظًُ ُوالبٝضـ.ُالٍٝهرُُِوـُظبقدي

 ُُٔ ّٗتفُـإلُفُبيِِٝتُوظٓ َُٟظبقدُثٔرُُفُيُُهُونُِٗوأورُِٖ ُُِٟي ُُِٟادحب ،ُاخلٝلي

ُلّٝئُُِوالىقِقُ ُوإ٘سُِإىل ُُِٟف، ُوادٕٝفس ُقُُُبف، ُوالتُّيف إلٗفُُدُِقدُّربف،

ُّٓبٌٝظتُِ ُوال ُِِكرُِبذ٢َُُُُِِٖف، ُوال ُإُ٘رارُِه ُثؿ ُيُُإلٗف، ُٓ يفُُفُُربُُّعُُٕٝزُِف

إُٓإىلُوُُٝوُٓيتحٝكؿُُ،ُاهللُُإُٓبامُأ٘زَلُُؿُُُُْف،ُفالَُيُألقهٗتُُِصِِٝتُ

ُ.مُاهللُّؾُوُٝحرُّ،ُوُُٓيُِوُٝأحّؾُاهللُُمُُرُّ،ُوُُٓيُاهللُُأ٘زَلُ

 ُُيبُُّوكّؾ وُُٖٝٝ،ُوكّؾُبُِقَجُفُووُُفُوصِٝتُِأشامئُُِفٖقُوـُآثٝرُُِفُاهللُوٝ

َُُُبُْيَُ  ٕٝفٖٗٝ.هُٝويًُُٝدُّيُُُفٖقُمُٝفًُُُ
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 ُُُّٕلُذُِ،ُالذيُتَُادٌٓقِبُُقُّ،ُادرُجُادحبقِبُُقدُِلإللفُادَبٌُُُُٟبَُْسُُُُُِٟ٘لقهُّٗا

ُوَتُ ُالّٓقُبُُعًَُُ َُٔلف ُفتٌ ُهُِكرُِبذُُِـُّئُِ، ُقًٝئُُِـُُُُْْسُوتَُ، ُوقدرُِإىل ،ُهف

ُٗٞ.ُِٕظٓٗفُوإلٗفُتُُُُؾُهُوتتقكُّتَبدُُ

 ُُُُِٟواإليامن ُ.لفُرشيَؽُُُٓهُُدَُْحُوَُُبٝدةُِاهللُبٝلَُهقُإفرادُُُ:بٕٝلقهٗ

 ُتَٝىل:ُاهللُُقَٝلُُ،ُّٟٖٗـلتَٝىلُبيُِٟاإلُهُِدُِِرُّتويف﴿﴾ُُُ

ُ.[04مٔد:ُ]ُ﴾﴿تَٝىل:ُُ،ُوقَٝلُ[012البّرة:ُ]

 ُُُوإفَٝلُُِققالُِويرضٝهُوـُإُفُاهللُُبُّوُُٝيُُلّْؾُُجٝوعٌُُاشؿٌُُوالَبٝدة

ُُِٟالٍٝهرةُِ ُوالبٝضٕ ُُِٟأداءًُ، ُُبُٝي ّٞ ُفوكاملُُِاحل ُِٟوخًقظًُ، ُبُٝي ُّلُالذُُّٝ

ُ.فُِورجًٝءُيفُرمحتُِ،ُفُِظّقبتًُِراُوـُذََُحُوُ،تٍَٗاًمُلذاتفُُِ،فومتٝوُِ

 ُُـُُِهقُأصُؾُُبٝلَبٝدةُُِتَٝىلُهُُوإفراد ََُُِؽُادُُِٓ،ُوحّؼُاإلشالمُُِدي م،ُاّلُال

ُُٟ ُوفَُٝمُِإَُُ٘خِٓؼُُوغٝي ُُُِِِّٟرقَُالتُُُّؾَُيُُْٗ، ،ُاإلشالمُُِوأهؾُُِٝرُِبنيُالْ

ُدظقةُِلُُ َُُِٕٓٝسُِخٌٍٝبُلُني،ُوأوُلُبُّٗالُّّٕٞ ُُٟأجَني،ُوهقُال يفُُئ

ُوالٕجٝةُُ ُأوُلُُالّد٘ٗٝ ُفٖق ُأخرة، ُوآخرُُالدُُّيف ُتَٝىل:هيـ ُقٝل ،ُ

﴿                      

  ُ﴾[ُ:21الٕحؾ].ُ
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 ُُُُِٟواإليامن ُّٔوُُُبٕٝلقهٗ ُُِٟلإليامنُُِـٌُتً ُُ،بٝلربقبٗ
ِ
ُواليِِٝتُُوبٕٝشامء

ََُ  .ُّٟٓٗال

 ُّٔ ُٝإلٗفُفًَُرُّوتَُُ:ُإفراًداُلفُتَٝىلُبٙفَٝلفُِ«إُٓاهللُُأنُُٓإلفَُ»ُصٖٝدةُُُـُُوتتً

ُففُوصِٝتُِبٙشامئُِ ،ُُحبُّٝ،ٝلَبٝدةُِبهُتَٝىلُيفُإفرادُُِواإلخالَصُ، ًٟ ورغب

ُذُُو ،هُْورَُُّٓ ًٟ ُتَٝىلُب ُقٝل :                 

    ﴾ُ[ُ:ٟٕٗ3الب].ُ

 ُّٔ ٖٝدةُُُـُُوتًت ُمٔدًُ»ُص ُرشقُلُأن ُالّٗنيَُ«اهللُا ُفبرشٝلتُُِ: ،ُ ّٞ ُواحل

ُوالتيديَؼُتُِلىخيُُّٗوالتققرَُ جتَٕٝبُٕورُُِعَُٝبوآتُُّه،خلزُُِف، ُوٓا ُه،

ُُِٖٗلَٕ ّٓ ُبامُرشعُاهللَُُُبدَُُيُُف،ُوأ ُّٓٗدٍُتَُُـُكّؾُووُِ،ُعُِدَُالبُُِـَُوُُِوعُالزاءةُِ،َُُٓإ

عٍُُ،قمٍُٓوَُ ُ.ذوقمٍُوَُُرشعُْلُيُُُأوُاتٝب

 ُّٕيفُأحْٝمُُِاإلشالمُُِدُُُّْظ٠َُُُُثبُُبَٕٔٝهُٝيَُإقراًراُُتنيُِبٝلىٖٝدٌُِؼُوبٝل

ُ.٘ٗٝالدُّ

 ُُُِِٟـُاإليامنُِوو ُُهُُإفرادُُُ:بٕٝلقهٗ
ِ
ُُِٟالَبٝدةُُِتَٝىلُبدظٝء ،ُوادسٙل

ُفالُيُُُظٓٗفُإُٓاهللُُُٓيّدرُُُامف ُٞ ُاهلل.ُـَُإُٓوٌُُِٓ

 ُ ُذرُُوالّٕوالذبح ،ٌُّ ُوال ُُلَُُْوالّسُقاُف ،ُ هُٝقُُو٘حُُُ،ُؾُوالتقكُّواخلقُف

ُُٓتُُُظبٝدةٌُ إُٓهلل.ُُفُْنَ

 ُاهللولٗسُظذُإر ُلَبٝدِة ُُتَّيُد ، ٌٟ ُُبَّ ُوالذُِض ُفٖٗٝ كِرُبٝليالة

ُو٘حِقهُٝإُٓادسٝجُدُوادىٝظُر.
ِ
ُوالدظٝء
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 ُُُفٖقُوُٝكٝنَُُُٝادرشوعُُ،ُفٙوُّومٕقعٌُُورشوعٌُوٕفُُُؾُوالتقّش
ِ
ُاهللُبٙشامء

ُفوأفَٝلُُِفوصِٝتُِ ُبٕٝظاملُِ، ُِٟالّيُُأو ُٝحل ُبدظقةٍُ، ٍُُٟأو ،ُصٝحل

ُاهُمُٝلُيَُدَُوُٝظَُُوادٕٔقعُُ ُ.اهللُُُفُُظُْرْشَ

 ُُٟو ُُِِكُُوالتزُُّ،هُُوحدَُُوـُاهللُالزك ُ.إُٓبدلٗؾ٠ٍُُُُثبُُ،ُفالُيَُّلُتققٗ

 ٍُُُٟوكّؾ ـُُِاِث دَ أو اإلح   اهللُِيفُظبٝدةُُِكُِإىلُالرّشُُذريَ ُُاهللُيفُدي ُٞ ُي

ُٝأحْٝمُُُهٝ،ُوالقشٝئُؾُدَُّشُ ُادّٝصد.ُل

 ُُِتقحٗدُِوو ٌُُّهُُإفرادُُُالَبٝدةُُِـ ُبٝل ُِٟتَٝىل ُؿُُِْْواحلُُُوآّ٘ٗٝدُُِٝظ

ُُّٓ،ُفالُحالَلُوالترشيعُِ ،ُاهللُُفُُوَُإُٓوُٝحرُُّ،ُوُٓحرامَُاهللُفُإُٓوُٝأح

ـَُ ُاهلل.ُفُُإُٓوُٝرشظَُُوُٓدي

 ُُُُالِْرانُُِأهؾُُِاةَُُٝدَُووُُُاإليامنُُِأهؾُُِووقآة ـُِالدُُّأصقلُِوـ ُي

ََُُُصُو ُاإليامن.ُِٞ

 َُُغرُِاىَلُـُوَُوو ٍٟ ّٓ ُٟاإلشالمُُُِظذُو ّٓ ـَُالدُُّفّدُهدمَُُو وـُُوصٝرَُُي

ُالٍٝدني.

 َُُأصحُٝبُُ-ؾُُِشُبَدُالرُّ-ُوهؿ،ُٖؿُهللظُُأضقَُُبٝدقآةُُِوىلُالٕٝسُِوأ

ُ.فٕٝوثُؾُُإوثُؾُُ،ُثؿُُّاهللُرشقلُِ

 ُِوأحْٝمٌُُأ٘قاعٌُُُِٟوالَبقديُُّولَٓبٝدة.ُ

 ٌُُُٟفٙ٘قاظ ُثالث ُُّٓ،ٝنَٕيفُالَُُ:ٖٝ ٝئرُُِ،سٝنوال ُولّْؾُُِحُراجقُوش ُاإل٘سٝن،

ٌُٟ ُ.فُُتّيُُظبقدي
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 ُُُُُُُٟٟضُّٗادرُُْهُُلفُآثٝرُُُُِٟلقهُُُّٕٗٝبُهُتَٝىلوإفراد :ُُٟخرويُّوإُُُالد٘ٗقي

 َُُّٟالٌُُّٗاحلٗٝةَُُقرُثُيُُُ٘ٗٝ:ُفٖقُُُٝيفُالدُّفٙو ُِقُوبتذوُُُِّٟالَبقديُُّ،ُبتحِّٗؼُب

ُوإ٘سُِفُِوحالوتُُِاإليامنَُُِؿُِضَُ ُبٌٝظتُُِذُِوالتٓذُُّبٝهللُ، ُٟوضٕٔٙ٘ٗف،

إشبٝب،ُُدونَُُبٝهللُوالتَِٓؼُُ،وآظتامدُُِالتقكؾُُِـُِْسُبحُُُالِٕسُِ

ُُبٝداِتُظُوحتِّٗؼُ ِٞ ُظذُوإقٝوتُُِالقارِحُُظبٝدةُُِ،ُوتيحِٗحُالّٓ ٖٝ

ُِٖوَُ ُوحتيٗؾُِج ُإرضُُِآشتخالِفُُٖٝ، ُ،يـلٓدُُّْٔنيُِوالتُُّيف

ُِّويُُ َُ ُ.اخلٝمتُٟـَُْسُُحُُُٞ

 ُُّأخرةُِوأو ُيف ُٝ َُُٓشٚالُُِظٕدَُُٝلتثب٠ُُٗف: ُوالٕجٝةَُُُْاد ُـُْوُُِني،

ُوإَُالّزُُِظذاِبُ ـُُ، َُُِيقمَُُو ُوتِْرُُعُِزَُال ُوالقازُُالسٗئِٝتُُ، ،ُ

ُودخقُلُاطُِظذُالّنُ ،ُُِٟ ُوالٕجٝةُُالٕ ُذلَؽُٝرُِوـُالُّٕ، ُوفقَق ،

فكُُ ُ:ققلُرّبُٕٝتَٝىلُّٓ       ُ﴾ُُ:ٟ[23]التقب.

ُ
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 ُُُُواإليامن ِٞ ُادٚوٕني.ُوّٝوِٝتُُـُأظٍؿُِديـ،ُووُِادقّحُُظّٗدةُُُبٝلُٗ

 ٌٌُُٟظُّٗرشُ،ُوظّٗدةٌٌُُٟيٌُّرُِفُُِوهقُرضورة.ُ

 ُّـُُُوُٝأ٘زَلُُبجٔٗعُُِإُٓبٝإليامنُُِوُٓيتؿ ُ.الرمح

 ُُُِـُاإليامنُِوو ِٞ ُُِٟاإليامنُُُ:بٝلُٗ ُبٝدالئْ قنُُّٗقراُِ٘الُّٕاهللُوأنؿُظبٝدُُ،

قن.وُُادْرَُ

 .ُُٓيٙكٓقنُوُٓيرشبقن،ُوُٓيتٕٝكحقَنُوُٓيتٕٝشٓقن

 ُِٟ ٌُُوَُُظذُالٌٝظ ُرون.ـِتُُُٓيَُُون،ُوظـُالَبٝدةُِقرُُِ

 ُُُبؿُإجُٝواإليامن ـًُُُٓ ُاإليامنُُِرك ُٞ ـُُْاًلُتِيُٗ،ُوي هؿُكرُُذُُِدَُرَُوَُُفٗٔ

ُوالّرآن.ُّٕٟالّسُيفُ

 ُُجزيُؾ ُحٗٝةُُُالذيُٝلقحِلُبُُؾُادقكُُّوٕٖؿ ُووٕٖؿُالبرِشُُقٓقِبُُبف ،

ٌَُبُُؾُادقكُُّوْٗٝئُٗؾُ ُإرسافُٗؾُرُِٝد ُووٕٖؿ ُووٕٖؿُقرُِبٝلّيُُُؾُادقكُُّ، ،

ُالبرِشُُأرواِحُُبّبضُُُِؾُادقكُُّادقِتُُوُٓؽُ ُوٝلٌؽُ، ُُؾُادقكُُّووٕٖؿ

ُبٝلٕٝرُِ ُزَُ، ُوُُارُِقَُالبَُُدارَُُُُُُِِٟٗٝ٘بَُووٕٖؿ ُووٕٖؿ ،ُدارٍُُخرَُُُُِِٟ٘زََُخُُمُُّدُّ،

ُُُٔالب٠ُُِٗٓقنُبزيٝرةُِووٕٖؿُادقكُّ ُٝحقنُيفُالبالدُِ،ُووٕٖؿُالسُّٗقرُِادَ

ُمٝلَسُ ُالبٝظُِرُِكُْالذُُّيتتبَقن ُووٕٖؿ ُقٓقِبُُقنثُُ، ،ُخلرَُاُالَبٝدُُِيف

ُُٟووٕٖؿُمَحَُ َُُْامُُرَُ،ُووٕٖؿُالٍََُُُُُِِْٟ،ُووٕٖؿُاحلَُالَرشُُِٓ ُ.ُُٟـَبتَُال
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 ُُُُُٟهؿُُأظداد ُُُٟؿُُ،ُوأظاملَُُهُُٓحُتُُالٍَٗٔ ُ،ُهؿُأولٗٝءَُُّهُستَُُٓتُُُالٓٗٓ

ُوأخرةُِادٚوٕنيُيفُالدُّ ُٝٗ٘ ُبٝخلِر ُرونيٙوُُ، قن،ُوظـُويدظُُُدونََُُِويَُ،

َُُٖالرّشُ ُيستُِرونَُذُّوُيُُقنَُيٕ ُولٓٔٚوٕني ُرون، ُيُُ، قن،ُيُّٓوظٖٓٗؿ

ُون.برّشُيُُُُِٟٕقن،ُوبٝلُّٕٖؿُيٚوُّوظذُدظٝئُِ

 ُُُِِٟرٍَُُِـَُُ٘وادٚوٕقنُو ظـُُِٖلُٙورون،ُوبٝلّٕٖؿُيَُقن،ُوبحبُُُّٗحيستَُُادالئْ

ُقن.أذاهؿُيتقاَصُ

 ُُُُِٟواإليامن ٌُٟظُُِبٝدالئْ ُِٟواخلُُُؿُِهُْـُالقَُوُُِاهللِ بإذنِ ُئ ُراف يفُُوزيٝدةٌُ،

ُُِٟالَٓؿُِ ُيُُدرتفُِوقُُُاهللُِبٍَٔ ُوهق َُُٟقرُثُ، ،ُيُاليزَُويّقُُّ،آشتّٝو

ُِِ،ُرَُكُُْٞالذُِقجُِويُُ ر.ُْْظذُالّىَُُنيُُويُُُ،رُُِْْويدظقُإىلُال

ُ

ُ

ُ
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 ُِـُُّبقجقدُُِبٝلُُٗٞاإليامنُُُـُاإليامنُِوو ُوالىٌٗٝن.ُال

 َُُُّّوأن ُُِّ،ُوأصَؾُاإل٘سٝنُُِخِٓؼُُٖؿُكٝنُقبَؾُخٓ ُران.الُُّٕجُٝرُِٖؿُوَُخٓ

 ُوفٖٗؿُوٚوٕقن،ُووٕٖؿُُٓقن،قنُويتَٕٝشُحُُٕٝكَُتَُقن،ُويَُقنُوئقتََُُُٗي

َُِٔٝشُقَُ ـٌَُقن،ُف ـُْدًَُصُىُرَُحترُُّفّدُُْـُآو ُؿَُلُّٖٕصٝرَُُفّدُُْكِرَُُا،ُوو

ٝ.بًٌََُُحُ

ُ
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 ُُِاإليامنُُاإليامنُُِأركٝنُُِـُْوو ُأ٘زَلُُ: ُأ٘بٗٝئفُُِاهللُُبام ُيفُوْتقبًُُظذ ٝ

ٍُُؽَُُُٓٝوـُوَُ،ُأوُوسٔقظًُإلقاِحُ
ِ
ُفَََُُُجَُُشقاءٌُُ،ٍٝبُجَُحُُِأوُوـُوراء

ُُِٟاشؿُُ ُ.اهللُبالُارتٗٝبُكالمُُُ،ُوكّؾُأوُالْتِٝبُُاليحِٗ

 َُُْني.لٓسٝلًُُُِٟجُّظذُالَٝدني،ُوَمًُُُٟجُّتَٝىلُُحُُُٝاهللُأ٘زل

 َُُُػُحُُُصُوهلُُ،ُثؿُالتقراةُُإبراهٗؿَُُصحُػُ اهللُِذكًراُيفُكتِٝبُُٝلُُوُّوأ

ُغرهُٝوقشك ُاهللُأو ُوآتك ُاإل٘جُٗؾُقرًُبُُزَُُداودَُُ، ُثؿ ُظبدُُِا، هُظذ

ُهُٝ٘زوفُظٗسك،ُوآخرُُورشقلُِ ََُُبّلُظذُالُّٕنُُآرّالًُٓ ُلْٗقن5َُُٝنُِدَُ٘ال

ُ.ىُورمحُٟلٓٔسٓٔنيلَٓٝصني،ُوهدًُُا٘ذيرًُوُ،نيلَٓٝدَُُ٘قًرا

 ًَُُهُٝحدُِوُٕٖٝكجَُُواحدٍُُدُُحُْوَج ُٝ.جٗ

 ُُّٓإخالِقُُ،ُووْٝرمُِاإليامنُُِيفُأصقلُُِوقدُات٠ِّْ ـُِالدُُِّٗٝتُ،ُوك ،ُي

ُاُواإلخبٝرُِ ُِّلّسُظـ ُوالاّلُٝب ُاخت٠ُِْٓني ُوإن ُأحْٝمُُِحّني، ُيف

ُُّٓأفَٝلُِ ُِني.ادْ

 َُُٝأوُجزئُّٗكُُّٓٗوُٕٖٝالسٝبَؼُُحُؼُالاّلُُُخَُٕسُي.ُٝ

 َُُتُُكُُو إال  وظةٍ فُ َم  غرُ  فةٌ ّر ا ُم إمّ و ،موجودةٍ  غرُ  ودةٌ مفقُ  اإمّ تعاىل  اهللُُِٞ

َُٖؿُُاخلٝتُُُِخُِٝشُالُُّٕ، وهواهللِ بحفظِ  وظَ ادحفُ  ُواد ُالُّٕؿُُاحلٝكُُِـُُُِٔٗ، ُقرُُ،

ُالٍَٗؿ.ُ،ُوهقُالّرآنُُاحلْٗؿُُُكرُُوالذُُّادبنيُُ
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 َُُُِٟنّيََُُُتَُيَُو ُالٔٓ ٍٗؿُُِٖٝاحساوُُُيف ُِٟ،ُووَُٝصقلُِأُُُبَت َُُِٟرف زالُُِاهللُحْٔ ُ٘إ ُٝيف

ٖٝ،ُوعُاحلَُرِشُوتَُ ـُقراءهِتُُرُِذََُي ُتَُو ٖٝرُِـُحَتُمُوُِدَُُُّّٝدٝ ُٖٝ.سخُِوَُُِ٘ي

 ُُُغرٌُُُلُٕزُّ،ُوُُقدَُُُُوإلٗفُيَُُأَُدَُٗف،ُوٕفُبََُُِٝ٘ووَُُهفُ حرو اهللُِكالمُُُوالّرآن

َُُٟخٝلُػُ،ُوُُُٓ٘قٍقُخمُُٓ ُادسٓٔني.ُجٝظ

 ُُوحتُُِْاإليامنُُُ:الٍَٗؿُُِالّرآنُُِّؼُوَح ُُٔبف ُوتَُُدُُوالتٖجُُّ،فُُٗ ُُٓرتُِبف ُ،فٗ

ٍُفُُ ُُّٓ،رهُُوتدبُُّوِحِ ُُٔوتَُُ،بفُُِوالَُٔؾُُفُُُُٔوتَ ُ.ُُفَٓٗ

 َُُآو ُٝوـُصٗئًُُه،ُأوُاشتحّؾُُٝوـُأخبٝرُِبُصٗئًُـُكذُّوَُُبٝلّرآنُُِـَُووٝ

َُُِ،ُأوُاظتّدَُفٝتُِورُُّمُ .ففُأوُّ٘يَُٝ٘حتري

ُ

ُ
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 ُِاهللُِخِٓؼُُةُُِقَُٓني،ُوأنؿَُصُوادرَشُُنيَُبٝلٕبُُّٗ:ُاإليامنُُاإليامنُُِأركٝنُُِـُْوو 

ـُُِجٗعُُُُأّشَسُوقدُ،ُأمجعني ُني.الٕبُُّٗةُِبقُُّٕبُُِيديؼالتُّظذُُالّدي

 ُ ُٞ ُإجُٝبؿُاإليامنُُُي ُ.اًلُِِٗيُتَُُيفُالّرآنُِهؿُذكرُُُٔـُوردَُ،ُوبًٓ

 ُ ُٞ ُُاإليامنُُِكُُوترُوالتْذي ِٞ َُِٔبجُبقاحٍدُوٕٖؿُكٝلتْذي ُ.ٖؿٗ

 ّ ٌُُٟةُُبقُّوإل ّٝب ُُِٟش ٝل ُالرش ُ٘بّلُُرشقلٍُُ،ُفّْؾٌُُٟبُّْٗسُُٓكٌَُُُّٟٗـُبُِهُْٝمهُٝوَُٓتَُ،ُوكُِظذ

ُٓظَُ ُس.ُْْو

 ُأظ ًُٟوأظدلُُُ،ِٓؼُاخلَُُؿُُٓوهؿ ُضريّ َُٔؿ ُوأك ،ُُُٓ ُٝخُٖؿ ًّ ٖؿُأصدقُُوُ،ُٓ

ُلًُُّٟٗجَُلَُ ُوٝ ُُصُُالىدائد٠َُُُُِٕـ، ُوَُبًُُْٓوٕٖؿ ُوٓ لؿُُدُُئاد٠ُُِْٕٝهُّٝ،

ٌُُُِٟٖ٘قُشُُٝ،وًُزُْظَُ ُتزلُلُُْؿُّْبُوـُرَُٖؿُقفَُِخُُانُُو٘رُ،ؿُظـُالدُ٘ٗٝراغب

ُوودَُدةًُتققُّوُُ ُتزْحُظُُُعُُاوُِ، ُل ُإنًُُُّٟقَُرُِقُْسَُوُُُٗقنؿ ُثؿ ُالَٕنُُ، ُلؿ

ََُ ُٟ.بَُٝقُِوال

 ُّْ ُمت ًُ ُبَ ُتتبدُّـ ُفٓؿ ُالد٘ٗٝ ُوـ ٌُُْٟلُٖؿ ُضريّ ُتتُّرُْلؿ ُول لؿُُ،

ٌُٟ ُُٔسُِٓ،ُوتَُؿُبٝهرٌُٖؿُبرّبُ،ُيُّٕٗخّٓٗ ُ.رٌُٝهُِٖؿُلفُطَُٗ

 ُُاهلل ُُأجرى ُأيدهيؿ ُاهرَُقَُالبَُُأيِٝتُظذ ُوُِ، ُآوَُثُِٓوالتلُظذ ُـَُٖٝ

ُالُٝئُِ ُواحلَُُُٞ ُ.ٝرِضُ
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 ُ ًَ َُجزاهُتُو٠ُُُُْواّ٘
ِ
ُبًّٝ٘ٝء ُوَجزةَُأظامرُُِؿ ُإٓ ُوصَٝرَُرُِهالدُُّهؿ، ،ُ

ُُالْريؿَُُالّرآنَُُ:الِخرُِ ُوَُ، َُُُٟظٓٗفَٜ ُظَُُأربَ ُالزوٝنُِقرًُُ٘رَشَ ُوـ ُٝ

ُوهَُجديدٌُُهوإظجٝزُُ ُوزيدٍُُفُُُُّوَُ٘ورَُُالزوٝنُُِصبُٝبُُمَُرَُ، ُتَُإىل ،ُ ًّ ُّ٠ُِ

ـُُبسقرةٍُُأحدٌُُيٙيتَُُـ،ُولالٓٗٝيلُوإيٝمُُُو٠ُِوتّنُُامُُظقَُوإَُُنُُالّسٕق و

ـُُّولقُكٝنَُُ،فوثُِٓ ُبَُواإلُ٘سُُال ا.ٖرًُطَُُٖؿُلبَضًٍُُ

ُ

ُ
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 ُُبحُِأ٘بٗٝءَُُاهللُُُظََُُِِح ُفٍُُِِْه ،َُٔ ُطَُوظي ُيف ُوبَُرهُِقاهُِٖؿ ُِٖقاضُِؿ 5ُؿٕ

ُُّّٝيَُٝ٘والدُُّفٝلْبٝئرُُ ٌُُٟٕٖؿَُمُيفُح ُفٖلُ-٠ََُقَُإنُوَُ-ُٝئرَُُُُ،ُوالّيُقظ

ُُِوَُُ٘ٝدرةٌُ ُقرة.ُ

 َُُُُِْٗؾُيستح ُال ٝ ًّ ٌٓ ؿُو ٖٗٓ ُُُُٟبُذُِظ ٘ٝ ٗٝنُُُٖقُُ،ُوالّسُواخلٗ س ُأورُُِوإل ُغُِاَلُالبَُُيف

.والرُّ ٟٝل ُش

 ُُُُّّويقز ،ُ،ُوالُٕكُوالُِّرُوادرُضُُُُٟاليحُّ،ُووادقُتُُاحلٗٝةُُٖؿُيفُح

ُارُِإقدَُُرُُٝئُِ،ُوَشُُِٟريُّالذُُّ،ُوإ٘جُٝبُقمُُوالُُّٕامعُُوالُِ،ُوالرشُبُُوإكُؾُ

َُْ ُِّوالتلُُٓتُُُ،ُِٟالبرشيُُّاضُِظَرُإَُوُُِٟقُّ٘ٗال ََُبَُتَُرُُُُصُٕ ُ.َُُُِّٟٖٗٓؿُال

 ُُّلُُوأو ُآدمُُقُّبُُُُ٘ؿ ُو٘قٌحًُة ُومٔدٌُُُلُأوُُّ، ُُُادرشٓني، ظٖٓٗؿُُ،ٖؿخٝمَت

ُأجَني.ُوالسالمُُُاليالةُُ

 ٌُٟ ٌُٟخمُيُُووٕٖؿُضٝئِ ٌُُٟوبٝلَزمُِ،ُقص ٌُٟأشامؤهؿُ،ُوقصقف ُيفُمٔقظ

ُ.«قرىإحزابُوالّىُ»ُيَتُِقرَُُشُ

 َُُوأ ًَ ُتَُُّؾُ،ُوكٍُُٝقَُُِبٝتُُّشؾُِالرُُّختٝمُُُؿُظذُاإلضالِقُُُُُٖٓف ًِ ُفُُبٝظثُُُٗؾٍُِ

ُال ُٞ ُ.فٖقُمٕقعٌُُاهللُشؾُِلرُُُأوُالتُّٕصُُتَي

 ٌَُُُوُواحدٌُُؿُُٖديُٕ،ٍُتُاّلََُُلُُِوهؿُإخقة ُ.ةٌُدَُٖؿُوتَدُّرشائ
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 َُُُُِِلُحبٝلقَُُقاُدونُالبرِشُّيُاختُُُوإ٘بٗٝء َُٔوال ؿُ،ُقٓقُبُُ،ُوُٓتٕٝمُُُِٟي

ُادقِتُ ُظٕد ُويُُوُيـخّرون ُح١ُُٗرُُـّبَُ، ُُون ُوهؿ ُحِٗٝةُئقتقن، يف

ُقبقرُُِالززخُِ ُيُُيف ُتٙكُؾَُُّٓيُهؿ ُوٓ وهؿُُ،هؿأجسٝدَُُإرُضُُقن،

ُ.وقنْرَُوُُ

 ُُٕٝرَُُبؿُوَُ،ُوأظَذَُُٟجُّبسرهتؿُادحَُُ،ُوأطٖرََُُٟجَُّثتٖؿُاحلُُبَُبُُِأقٝمُاهلل

ُ.الَبٗدُُِٖؿُأحقاَلُبرشٝلتُُِ،ُوأصَٓحُالتقحٗدُِ

 ُُبَُُ٘بّلُُوكّؾ ُ.بفُُأِخَذُظٓٗفُادٗثُٝقُُ،ُوبٝإليامنُُِبٔحٔدٍُُرّشَ

 َُُفُُتَُُُِِصُوُُُُّٖؽُُُِؿ،ُويَُهُُرَصُظٕٖؿُإُُِأ٘فُيًعُُُواإل٘جٗؾُُِقراةُِيفُالت ؿُظٕ

.ثٍٝقُوَُُكّؾُ

ُ
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 ُُٕٝمًٔداُ٘بُُّٗاهللُُُخّصُُُِّبختؿ ُُِٟبقةُِإل ٝل َٝىل:ُُ،ُقَٝلُوالرش ﴿ت

﴾ُ:حزاب ُ.[11]ٕا

 ُُفُورشٝلتُُِتَٝىل:ُُ،ُقَٝلًُُٟ،ُولٓثّٓنيُظٝوًُُّٟكٝفُُّلٕٓٝس﴿     

    ﴾ُُ ُوقَٝلُ[33]شبٙ: ،ُُ ﴿شبحٝ٘ف:       

        ُُ:[012]إ٘بٗٝء.ُ

 َُُي ُ٘ب٠ُُُُُّْٗٔول ُُٕٝ ـَُالدُُّفُُلَُُاهللُُوأكَٔؾُٓإ ُوي ِنُ، ُإل َٟ َُٔ٘ ُظِٓٗف أتّؿ

ْنيُِ َٝىلققلَُُظٓٗفُاهللُُوأ٘زَلُُ،والٔت ُت ﴿ُ:ف          

                     ﴾ُُ[ُ:2ادٝئدة.]ُ

 ُُفُربُّخّيُكام
ِ
،ُ٘ىٍّٝقُفُيفُإجُُِٓالّٔرَُُ،ُوجََؾُاِجَُرَُوادُُِفُبٝإلرساء

ُرُِ ُيف ُِّوجَؾ َُُٟفُِقُِرَُوظَُُفُِي َُُِالزك ُبدَُالَجُوال ُُُُُُُُكَُُّستَُيُُُفُِتُِظقَُ،

ُاّ٘ٝدَُادٌرُُ ُوإلٗف َُشُرُُجَُالّىُُ، ُوظٓٗف ،ُُّٓ ُواحلجرُُُالُٔؾُؿ ،ُ ُِ٘نَ

ُ ر، ْٖ َُص ُُ،وُٓفخرَُُآدمَُُولدُُِدُُشُّٗبٝلّرْظَُٞوِسَرة ُٞ ُُِٟصٝح ُالىِٝظ

ُُوحٝوُؾُُ،ُالٍَٔك
ِ
ُِٟالُّٗٝيقمَُُاحلٔدُُِلقاء ُ.ُو

 ُُ٘ ُُٓوُ،حلدُّظذُاُزادْتُُفُِتُِقُّبُُدٓئُؾُ ََُُفُُصامئ ُ.دُُّٓيٙيتُظُٖٓٗٝال

 ُُُأوُُّفٝإليامن ُضٝظتُِّققُُِحُُُلُبف ُوع ُِٔبٝظُِواتُُّفُِف، ُوتٍَٗ ه،ُرُِققُِوتَُُفُِف،

فُ،ُوإ٘زالُِفيَتُِرَشُِىضُبُِإلٗفُوالرُُّؿُِٝكُُحَُالُّٓٞإلٗف،ُوالتُُّؾُُِْٗووَُُتفُِومبُّ

َُُِوَُٓجُُقُُُّٓغُُُوـُغرُُِفتَُلَُٕزُِوَُ
ٍ
ُُاهللُصّذُُ،ظٓٗفُالمُِوالّسُُالةُِوالّيُُ،ٝء

 ا.ُكثرًُؿُتسٓٗاًمُوشُُّٓ،ففُوأصحٝبُِظٓٗفُوظذُآلُِ
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 ُِفُِاضُِرَشُوأَُُفُِوٝتُِّدُّووُُُأخرُُِبٝلٗقمُُِ:ُاإليامنُُاإليامنُُِووـُأركٝن.ُ

 ُُاليُرى.ُفُُقٗٝوتُُُقٝو٠ُُْفّدُُْوـُوَٝتُُوكّؾ

 ُُِوظٕدُآحت ٌُُُٟلُٕزُِتَُُٝرًَُِ ُُـَُُادٚوُِبرّشُتُُُوالئْ
ِ
ـُُِبّٓٝء َُُٔالرمح ََُوب هُدُِّ

ُٗؿ.قاتُِبٝخلَُُإظامُلُ،ُوإ٘امُاإل٘سٝنُُُظٕدُادقِتُُـُُِتَُقدُيُُ،ُوٝنَٕيفُالُِ

 ُُُأخرةُُِوٕٝزلُُُِلُأوُُّوالّز ُُّٔٝذََُُُستَُيُُُوباهللِ، ُض ،ُفُِتٕتُِوفُُِفُِتُِوـ

ُِٔظذابُُِوأحٝدي١ُُ ُوَ٘ٗ ُوتقاترةٌُف ُف َُْوأَُ، ُاداَلُهْتُرَُ٘ َُُُُِِٟسَُُُِْٓوادتَُُةُُدَُحُِٝ

ٌُٟ ُادبتَُُوضٝئِ ُوكذُُِّٟظَُدُِوـ ،ُِٔ ُبَٓ ُيٌٗقا ُلـؿ ُبام ُأهؾُِفُِبقا ُووـ ،ُ

َُُّٟٚوٕفُاهللُوـُيُاإليامنُِ ُ.ظذاَبفُُوُالّزُُِفتٕ

 ُُُلٝ.ُتبعٌُُوإبدانُُُ،واِحُرُْظذُإَُُيجترُخُِزَُالَزُُيفُدارُُِوإحْٝم

 َُُِٟالّسُُِيُدَُنيُيَُوب ُ.وظالوٌٝتُُأرشاطٌُُٝظ

 ُُِْٟوق٠َُُْوُٕٖٝصُرىُوقد ُالّٔرُُِف،ُوا٘ىِّٝقُووفٝتُُُِالٕبّلُُ:ُكبَث

ُف.حٗٝتُُِحَٝلُ

 ُُُٝ٘ني،ُووققعُِٝلنيُالِتُّالدّجُُفُكخروِجُوققظُُُرُُويتْرُُّووُٕٖٝوُٝيّع

.ظذُادسٓٔنيُإوؿُُِلاظُِدَُاكني،ُوتَُوالَزَُُلُِٓزُِوالزُُِّػُْسُاخلَُ
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 ُُُُِْسٝرُِكٝ٘حُُِ:ٍرُُٕتَُويُُُووُٕٖٝوُٝلـؿُيّع ُهَُوـُذَُُظـُجبؾٍُُراِتُال ٍُٞ،

ُوفَُوأنٝرًُُجٍٕٝتُُالَرِبُُجزيرةُُِوظقدةُِ ُوطٖقرَُُِٟرووُُّٗتِحُا، ،ُ

ُ.ادٖدّيُ

 ُُـُُِثؿُ٘زوُلُُوهل:ُطٖقُرُالدّجٝلُِزىُووُٕٖٝك ،ُثؿُُوريؿَُُظٗسكُب

ٝ،ُالّىُٔسُوـَُوُِرِبُُثؿُترُجُُ،،ُوالّدَخٝنُُوَوُٙجقَجَُُيُٙجقَجُُخروُجُ

ٌُُٟهُُُٝٓتّبُؾُوظٕدَُ ،ُُوَتُرُجُ،ُتقب ُٟ التلُحترُشُالَٕٝسُوهلُُثؿُالّٕٝرُُالّداّب

ُْزى،ُوأّوُلُُإرََشاطُُِآخرُُ َٗٝمُُِال ِّ َُٟ٘بِ َٗٝوٟ.ُأيِٝتُادِٚذ ِّ ال

 ُُُبَدَُُويْقن ُاإلشالمُُُِسُارَُا٘دُِهٝ ُوظقدةُُالّرآنُُِفعُُورَُ، إىلُُالبرِشُُ،

ُ.اإليامنُأهؾُُِأرواِحُُبُضُوقَُُ،اهللُاحلرامُب٠ُُِٗدمُُ،ُوهَُٝنُِثَُوُْإَُُظبٝدةُِ

 َُُِٟالُّويقم ُإرُضُُُتَّبُضُُٗٝو ٌِرُُُوُتَدّك َِ ُوَتٕ ُالسامءُُُدّكٝ، ُوُتٌَقى

ُوَُ ،ّٝٗ ُالّٔرُُالىُٔسُُّْقرُُتُُض ُوَيِسُػ ،ُ ُوإنُٝرُ، ُالبحُٝر وُتِّجُر

َُتِِجًرا.

 ُُُي ُالّيُُُِٕخُثؿ ُثالٌثُخََُُُُِْ٘قرُِيف ُأو ُيَُُتٝن ُقنظُُِزَُفٖٗٝ ىُبُٝخرَُوأُُ،

ٌُٟ،ُثؿُاهللُُُـُصٝءَُقتقنُإُٓؤَُُُيَُ أهؿُدٍَُٕرون،ُكامُبَُيَُُذاُهؿُقٗٝمٌُفُٛثٝلث

ُقدون.َُُيَُ

 َََُُُعُِ،ُبٝلرّشُقرُحّؼُُىُوال١َُُُُّٕوالب ُُِْوإجٝعُُِّؾُِوال ُني.ُّٗٝبُِتَُادسٓٔنيُوال

 ُِٓؼُاخلَُُخرُُُظٕفُإرُضُُّؼَُٕىُـُتَُوَُُأّوُلُوُ،ُُّرشونُإىلُأرضُُِيُُثؿ

ُرُْغُُُاةًُرَُظُُُٝةًَُُُِحُُِػُقُِادقُْ ُإبراهٗؿَُُْسُيُُُـُْوَُُأّوُلُوُ،ًٓ ُٝفٙوُُّ،ُك

ُفُُٗ ُرُُحرَشُادٚوٕقن ـًُُِٝ٘كبَُون ُالرمح ُإىل ُافدًُوَُُٝ ُِّوأوُّ، ُالْ فَذُُٝرُُٝ
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ُ.اردًُوُُِ،ُإىلُجٖٕؿَُاّمُُوُصُْاًمُُٝوبًُُُٖٔٗؿُظُُجقهُِوُُ

 ُّالٍَٗؿُُِالٔعُُِلٗقمُُِقنَََُُُُُٔيُُثؿ.ُ

 ُُُُِّؽَُُٓؽُوادَُويٙيتُربُُّ،الّٓٝءُُُُؾُيُيُثّؿ ُِّص ُٝ.ُٝص

 َُُّتُتَٝىلُاهللُظذُالَبٝدُُِرُضُظَُُيْقنُُُثؿ ُٓ َُخُ، ُوٕٖؿ ،ٌَُُُٟٗٝفُِِك

ُظَُُقصُُِيُوخلُُ ُلتَُدَِٝصُُرٌضُادٚوٕني ُبٝيرُِّرُِٖٗؿ هُٝسُِوَشُُ،هؿ

ُِِظٖٓٗؿُووَُ ُالٗسر.ُٝ،ُوهقُاحلسُٝبُهِتُرَُُ

 ُُّاحلسُٝبُوأو ُُٟفٖقُادٕٝقَُُالَسرُُُٝ ـُْى ،َُبُذُّظُُُاحلسَٝبَُُشُ٘ققُُِ،ُوو

ُ.ظذاٍبُُِؼُبُْ،ُوَُٓشُُٖٝبالُحسٍٝبُُُٓوـُيدُخُُُِٟالُّٕـُأهؾُِووُِ

 ُُِٝلوإفَُوـُإققالُُِوالُٓٗؾُُفٗفُاحلّرُُوُ،إظاملُُِبْتِٝبُُٝءُُوُي.ُ

 ُُُوي
ِ
ُبٝلىٖداء ُُِٟٚتك ُادالئْ َُُِِٟاحلَُُوـ ٍُ َُُْرامُِوالُِْ، ُُِٟـَبتَُال ُوإشامعُِ،

ُوإبيٝرُِ ُيُُُ،ٝرَُِىُبُْوإَُُالقارِحُُوشٝئرُِ، ـُُلٍٓٔٓقمُُِّصُّتَُوظٕدهٝ و

ُالٍٝل.

 َُُُُرُـٝيٌََُُثؿُت ُٞ ُُِٔػُُاليحُُٕرَشُوتُُُالْت ُـُْوُُِاهللَُسُٙلَُُُ٘بٝلٗٔنيُُِـُآخذٍُ،ُف

ُُـُْوُُِبٝلىاملُُِآخذٍُُـُْ،ُووُِفًٓفُِ
ِ
َُٖٓرُِطَُُوراء ُ.بَِقهُُٕٝاهللُه،ُظٝو

 ُُُثؿُت ُٞ ـُُادقَُُٕي ُُِٟلٗقمُُِازي فُفٙولئؽُهؿُوقازي٠َُُُُُُّْٕٓفٔـُثَُُ،الّٗٝو

ـُْ ٠ُُْادِٓحقن،ُوو ِّ ُفُفٙولئؽُهؿُاخلٝرسون.وقازيُُٕخ

 ُالُٕٝسُِٕنُيَُو ٍُٟإىلُف ْٔٓ ُالناطُُُُِط ُفَُدون ُادٚوٕنيُُُقُِرَُُُٗ، بني

ٌَُوادٕٝفّنيُثؿُيُُ ُف.بُِكّؾُبحَسُُقنُالٕقرََُ
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 ُّٗ ُُُِٟٕٝيقمَُولٕب َُٔووٕفُ،ُالْقثرُُُالّٗٝو ًُُٟـُْف،ُوَُّدُحقُضُُي َبُوٕفُرشب ُرَشِ

ُلُئٍُٙبَدهُٝأبًدا.

 ُُُوـُأصدُُّوٝؤه ـُُِبًٗٝضٝ ،ُوأحذُوـُالَسؾُُِ،٢ٓالثُُّوـُوأبردُُُ،الٓب

ُوري ُٞ ُُ٘جقمُُِدُِدَََُُفُكَُ،ُوآ٘ٗتُُوـُادسِؽُُفُأضٗ
ِ
ُ.السامء

 ُُُجُُِوالناط ُفٍٕٝجُ،ُؿبٙظاملُُِ،َُيِرُدُهُالُٕٝسُجٖٕؿَُُـُِتُْظذُوَُُوٌبُرُضُوٌَُُّ

ٌّٓؿ،ُوٍ٘ٝجُ قٝئٌؿُُُوالٕبّلُُ،وٌسُْدُُوَُُجٖٕؿَُُيفُ٘ٝرُُِوآخرُُ،ُوٌشُدُُخَمُُوس

ُُُٟظٓٗفُيّقُلُ ُ.«سّلمُُْرّّبُسّلمُْ»:ُوادالئْ

 َُُُِٟأهؾُُِبنيَُفٗامُُُٝصَُيُآقتُُِنُُيْقُُهبَدَُو ُُ.ـُادٍٝلوُُِالٕ

 ُُِِٟاإليامُنُبٝلّىُُرُِأِخُُبٝلٗقمُُِـُاإليامنُِوو ٌُِٟٝظ ٖٗٝ:ُضَُبرَشُُ،ُوهلُثٝبت

ُُِالىٝفِعُوظـُُورضٝهُُ،ُعُِٝفُِتَٝىلُلّٓىُُفُُإذُُ٘ ُلف.ُقعُِادى

 ُُٟ ُالىِٝظ َُُُووٕٖٝ ٍُٔكُلٕبُّٗال ُٕٝ ْيؾُِ، َِ ُُوهلُل
ِ
ُ،ُوهلُادّٝمُُالًّٝء

ُقد.ادحٔ

 ُُفُووُٕٖٝصِٝظتُُُوغرهُٝوـُالىِٝظٝتٟالُُّٕبِٝبُُيفُاشتِتِٝح،.ُ

 ُُٟ ُالىِٝظ ُُووٕٖٝ ُويف ُولسٝئرُِادقّحُُيٝةُِظُُادٚوٕني ُلف ُوهل ُديـ،

ُِٟ واليٝحلني.ُنيَُوالٕبُُّٗادالئْ

 ُُفُبىِٝظتُُِالٕٝسُُِوأشَدُـُقَٝل ُٓاهللُُُٓإلَُُ:ُو ُإ ـُقٓبفُُِف ُِٝو ُ.خٝلًي

 ُُِٟبُأققامٌُُوـُالٕٝرُُِويرُج ُالَٝدني.ُرّبُُىِٝظ

 ُُِاإليامنُُأخرُُِبٝلٗقمُُِووـُاإليامن :ُُِٟ الّٗٝوٟ،ُُؿُيقمَُادٚوٕنيُلرّبُُبرؤي

ُوالٕداوٟ.ُيقمُاحلّةُُِالِْٝرُُِوبحجِٝبُ
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 ُُِٝر.والُّٕٟبٝلُُّٕاإليامنُُُ:أخرُُِبٝلٗقمُُِووـُاإليامن

 ُُٟ ّرُإبرَُُفٝلٕ َّ ُُِوٙوىُُالٕٝرُُوُ،ارُُِوْسَت ُٝر.جُّال

 ُٗٝن.َِٕٝنُأنُدائٔتٝنُُٓتَُخمٓققت

 ُُٟ ُُُٔوالٕ ُٝت.كَُرَُُٝدَُوظذاُبُُُٖٝدرجٌٝت،ُوالٕٝرُُوَ٘ٗ

 ُُوأبقاٌب ٌٟ َ٘ َُخَز ُولّْؾ ُِٟل، ُُُٟٓجٕ ٌُٟولُّٕٓ،أبقاٍبُُثام٘ٗ ُشبَ بالُُٝر

ُ.ٍٝبَُُٗارتُِ

 ُُدخقُاخلِٓؼُُأّوُل ًَُُٟٓ ُُٟالٕ ُإو ُُُِ٘:ُهذه ُأوُيزيدون.ُٖٝأهُُِٓيُػُوهؿ

 ُُُّٝدخقلُُوأو ًُّٓٗ ُهُٝدخقوآخرُُُ،ُٖٝ:ُ٘ب ُ.ٝٝهُتَُيُظُُ:ًُٓ

 ُُوالًَِٝءُُُٖٝ:ُالِّراءُُأهُُِٓوأكثر.ُ

 ُُُِٟأهُُِٓوجٗع ُقنٝ.ُُٓيدُخُُاهللُُٖٝبرمح

 ـُغرُِ-ُِٓؼُاخلَُُُُوأكثر .يدخٓقنُالٕٝرَُُ-ٕٝتُِأوُُّو

 ُُُٝالٕسٝء.أهُُِٓوأكثر ُٖ

 َُاأبدًُُخٝلدٌُُفِلُالٕٝرُُِواإليامنُُِالتقحٗدُُِظذُغرُُِـُوَٝتُوو.ُ

 ُْـ ُ.افُٖٗٝأبدًُُدُُّْٓديـُلُُيُادقّحُُيٝةُُِٖٝوـُظُُدخَُُٓوو

 ُُاأبدًُُ،ُفالُوقَتُادقُتَُُحُبُِذ5ُُُهارُِرَُهُوقَُإىلُدارُُِّؾُفٛذاُصٝرُك.ُ

 ََُُُيَُُأخرُُِبٝلٗقمُُِواإليامن ١ُُُُِٟب ُالٌٝظ ُووُِٝرًصُحُُِظذ ُادَِيُ، َُُٟٗـ

ُِٟٝهربًُ ُآشتّٝو ُوظذ ُوَُٝواوًُدَُُ، ُويف ُوزَُالدُُّتٝعُِ، ُزُُهِتُهرَُ٘ٗٝ ،ُاهدًُٝ

ُّّٝبًَُُٓضَُُأخرةُُِوٕجرُِ .ُاْزًَُصُُوادْروهِٝتُُِٝتُ،ُوظذُادى
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 ُُِاإليامنُُِأركٝنُُِـُْوو
ِ
ُبٝلًّٝء ُاإليامُن :َُُّ ُورّشُخرُُِرُِدَُوال ُُحُه ُهُِٓقُِه،

ُهُِرُّووُُ ـَ   كّل  الذي خلَق  اهللِ،ُوأ٘فُِو
ٍ
ه ره تقديًرا، وكان أمرُ فقدّ  يشء

 ا.ورً ا مقدُ رً دَ قَ 

  َُخُُاهللِ ِِسّ  القدرِ  وأصُل ُيف ُِّتَٝىل ُظُِقَُضَُُف،ٓ َُٔى ُظبٝدُِٓ ُظـ ه،ُف

ُ.فراوُِوَُُونٝهؿُظـ

 ُُُيبهُمراتُبُأريبعُ ُواإليامن:ُ

 ُّـُُْووُٝل،ُووُٝيْقنُُُبامُكٝنَُُادحٗطُُِاهللُبَٓؿُُِ:ُاإليامنُُهلاأو ُلقُكٝنَُُيْ

ُيَٓؿُُيْقنُُُكَٗػُ ُتُُُ، ُُِّورُُدُُُصُُـُُِّْوٝ ْٓ ُوأحقالَُُفَُِخ ُيَٕٓقن، ؿُووٝ

ُيَُؿُووللَُوأظاملَُ ُالدُّخرَجُأَُُثؿُّون،ُيرُُؿُالذيُإلٗف ،ُارُِٖؿُإىلُهذه

ُوَنُرَُفٙوَُ ُوابتَُٝهُُهؿ ُطٖرَُاَلُؿ ُحتك َُشُُهؿ، ُوبَُُُِْٔٓظُُُِؼُٝبُِفٖٗؿ ُغُُٝلُِف،

َُٔحُِ ُتُِْ ﴿ف       ﴾ُ[ُ ُ[11إحزاب: ُوقصقٌفُ،

ُ.هؿٌُوُٓوَُُفُ٘سٗٝنٌُُُّحَُُْٓالُيَُف،ُالَٓؿُُِبْاملُِ

 ُُُاإليامنُُالثاىوة :ُُِٟ ًُّالئِؼُاخلَُُوّٝديرُُِبْتٝب ُوف ،َُِ ُلٓ ُٝبِؼُالّسُُٓؿُِٝ قٝلُ،

ُ ﴿تَٝىل:                  

    ﴾ُ[ُ ُّٓ[21احل٢: ُال ُوهق ُأمُّادحِقظُُُقُحُ، ُوهق ،ُ

ُفامُوُِالْتِٝبُ ـٍُـُكَُ، ُاهللُُُأنُيَٓؼُُقبَؾُُقمٌُرقُُوَُُإُٓوهقُوْتقٌبُُٝئ
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ُألَػُُوإرَضُُقاِتُالسٔ ٍُُٟبخٔسني ُتَُكَُُثؿُُّ،شٕ َُداءَُالّسَُُٞ

ؿ،ُٖٝهِتُأوُُّوهؿُيفُبٌقنُِ،ُؿؿُوآجٝلَُظاملَُوأَُ،ُٖؿوأرزاقَُُصّٗٝءَُوإَُ

ُتَُ ُِّٟيُرُُُِٔظُُُّيُهرُِدَُُيرٌُدُُِّْوهق ُلٗٓ ُويف ََُِحْقيلُُّتّديرٌُُالّدرُُِ، ُوإ٘ ُٝذُُ،

ُالَبدُُِورُِادّدُُ ُوقتُُِظذ ُادحدودُِيف ُوليقوّلُُتّديرٌُُف ُٙ٘بُّْؾُ،

َُّوُُ ُتَٓٔقن.ُوشقَفُُرُّـست

 ُُُاإليامنُُالثالثة ُالّٕبٔىٗئتُُِ: ُتَٝىل ُصٝءَُةُِذَُٝفُِف ُفام ُيىُُْٙكٝنَُُ، ُل لُُووٝ

ُيَُـُُُْْيَُ ُوـ ُهيدي ُفَُُىٝءُُ، ُويُُاًلًُْ ،ُ ُيىٝءُُوَُُّؾًُِ ُدُْظَُُـ ُراّدًُٓ ُٓ ،

ُحلُُلًّٝئُِ َٞ ّّ ََ ُِٔفُوُُٓو ُٝلُِف،ُوُٓغَُْ ٌُُٟه،ُولَٓبٝدُِٕورَُُِٞ َُُٔوىٗئ ُـُْف

ُآشتُُِٝءَُص َُٟوٕٖؿ ُربُُّخذَُـاتُُّّٝو ُشبٗإىل ـُْاًلُف ُوو وٕٖؿُُصٝءَُُ،

ُُِ ُ.اًلُٗدلُالىٌٗٝنَُُخذَُـاتَُُُّٟقايَُال

 ُْـ ُُُٟصٝءَُُوو ُوإرادتُُوىٗئتُُِبَؾُقَُُاهللُفٔىٗئ ُقبَؾُف، ُتَٝىل ُقَٝلُُ،فإرادتُُِف

ُ[34التْقير:ُ]ُ﴾﴿تَٝىل:ُ

ُظذُظُِفُتَٝىلُىٗئتُُووَُ ٌٟ َُٔوحُُِٓٔفُِقٝئٔ ُ.فتُِْ

 ُُُُكّؾُُُؼُٝلُِبٙ٘فُتَٝىلَُخُُ:ُاإليامنُُالرايبعة
ٍ
﴿تَٝىل:ُقَٝلُُ،يشء   

 ﴾[ُ:ُ01الرظد]،ُُقٝلُتَٝىل:ُ،ُؿٝلُِفَوأُالَبٝدُُُِؼُٝلُِوهقُتَٝىلَُخ

﴿            ُ﴾[ُ:41اليٝفٝت].

 ُُُُّؾُوتقك ِٞ ُآكُُْٓيُُُظذُالرّبُُالّٓ ُإشبِٝبَُٝضُِوتََُُٝبَُسُتُِٕٝيف بؾُهقُُ،ل

.شبِٝبُإَُُـُأظٍؿُِوُِ

 ُٝ ُأشبًٝب ُأنُتْقن ُوإهداُرهٝ ُيفُالتقحٗد، شبٝبُرشٌك ُظذُٕا والتقّكُؾ

ُٟقدٌحُيفُالّٕؾ. ُٝبٝلْٓٗ ٌُّ٘صُيفُالَّؾ،ُواإلظراُضُظٕٖ
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 ٌَُُُفُُئَُخٌُِلُيْـُلُُُٗالَبدَُُووُٝأصَٝب ،ُووُٝفُُٗبَُِيُلُيْـُلُُُٗٙهُُووُٝأخ

ُقَُ ـٌُُُاهللَُُٜ ُكٝئ َُُٟتَٝىل ُمٝل ُوالىّّلُٓ ُوَُُقُلُُُٖالَُُ، َٓ ُ ،ُفُُحٝلَُُمَُـ

َُّ ُُبفُظٕدَُُت٢ُُّرُإ٘امُُيُدَُوال ِٞ ََُُٓظُُِوأٓمُُِاديٝئ ُٝيُِٕدُاد ُ.وأثٝمُِٞ

 ُُُٓيُُُرُّـوالّى ُٞ ُففُوحْٔتُِمحتُِرَُُتَٝىلُلتاممُِ اهللِإىلُُٕس ُِسُفٛنُُُ٘، إىلَُُٞ

ُ ًِ ُ.وخرُفٖقُوٕفُظدٌلُُـُوجفٍُوُِفُٝتُُِّٗوّ

 ُُُُواإليامن
ِ
ُُاظتامدَُُيثٔرُُُوالّدرُُِبٝلًّٝء ِٞ ُبٝرشةُِوُُُظٕدَُُظذُالرّبُُالّٓ

ُ ِٞ رُّالسب ُٔ ُٝبِ ُُ،ُوالرض
ِ
  ْر.أوُبٝلّىُُزُِبٝلّيُُإجرُُِ،ُواحتسَٝبُالًّٝء
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  الذكقُب  وُيطؾُؼ ظؾقفا ،كقاقِض اإليامنِ  الؽػُر يؽقُن بارتؽاِب 

بلهنا  ادؽِػراُت وهل: أققاٌل أو أفعاٌل أو اظتؼاداٌت، َحَؽَؿ الشارعُ 

 اخلؾقَد يف الـِران. ، وُتقجُب اإليامنَ  ُتبطُِؾ 

  ُاإليامَن وال َتـُؼُضف. ـؼُص تَ  ادعايص والَّسقئاِت  وشائر 

  ُبالعؿؾِ  باالظتؼاِد والؼقِل يؽقنُ  يؽقنُ  وكام ،اإليامنِ  والؽػُر ظدم ،

 العؿُؾ قؾبًقا أم بدكًقا. أكانَ  وشقاءٌ 

  ُوالَشِؽ ، يؽقُن بالَسِك واالمتـاعِ الؽػُر بالػعؾِ  وكام يؽقن ،

 واالرتَقاِب.

  ِأو  مـفا األكزُ  وُيرادُ  والؽػُر والرشُك والِػّسُؼ والُظؾُؿ ُتطؾُؼ يف الرشع

 األصغُر.

 الِعصَؿَة،  فِ ومالِ  فِ َظـ دمِ  ، وَيرَفعُ صاحَبف مـ ادَؾةِ  : ُُيِرُج فاألكبُر

يف الدكقا، وهق يف  جتري ظؾقف أحؽاُم الؽَػارِ وبعد إقامة احلجة 

 الَشافِعني. مـ اخلَالِديـ، وال َتـَػُعف صػاظةُ  يف الـارِ  اآلخرةِ 

 ه يف ، وأْمرُ واآلخرةِ  كقاالدُ  يف ادَؾةِ  ُف مـ أهؾِ : َصاِحبُ واألصغرُر

 ُح ؾُ ْص ، وهق ّممَـ يَ ظػا ظـفُ  وإن صاءَ  فُ ظَذبَ  إن صاءَ  ،اآلخرِة إىل اهللِ

 .الؼقامةِ  يقمَ  أن ُتدِرَكف الشػاظةُ 

  ُتعاىل:  قاَل  ،كػر ، أو كػٌر دونَ كػُر الـِعؿةِ  وُيراد ُ  ُيطؾُؼ  األصغرُ  والؽػر

﴿﴾ [ :ؿؾ  .[04اـل
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  ُيف الشخصِ  إيامٌن وكػٌر غُر كاقٍؾ ظـ ادَؾةِ  جيَتِؿعَ  أنْ  وظؾقف فال َيؿَتـِع 

 أن َيصرَ  بالعبدِ  ُصعَبٍة ِمـ ُصَعِب الُؽػرِ  ققامِ  ِمـ ، وال يؾزمُ القاحدِ 

 الُؽػر. بف حؼقؼةُ  ، حتك تؼقمَ ادْطَؾَؼ  كافًرا الُؽػرَ 

 أصؾِفِ  ُجقدِ قُ العبَد إال ب التل َتـَػعُ  حؼقؼُة اإليامنِ  ام أَكف ال ُتقجدُ وك ،

األكز. الُؽػرِ  حؼقؼةِ  إال ظـد وجقدِ  فال َُيُرج العبُد مـ اإلشالمِ 
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  ُتعاىل وحَدهُ  اهللُحْؽٌؿ رشِظٌل، واحلُْؽُؿ هبام حُؼ  والَتؽِػرُ  الؽػر. 

  ْـ يُح  ، واإلشالمُ بالشِؽ  مل َيُزْل  َثَبَت إشالُمف بقؼنيٍ  وم           الَنِ

 النيح. إال بالُؽػرِ  ُيـَؼُض   ال

  ُيف  لأهقُن مـ اخلط أو الَتبِديعِ  أو الَتػِّسقِؼ  الَتْؽِػرِ  يف َكػِل  واخلطل

 .اإثباِت 

  ِفؿـ كانَ األمرِ  وآخرِ  واألحؽاُم يف الُدكقا جتري ظذ الظاهر ، 

، ظؾقف بف ؽؿَ خالَفف ُح  ُرهُ َؿ لف بف، ومـ كان طاهِ طاهُرُه اإليامَن ُحؽِ 

 الُغققب. َمْقُكقٌل إىل ظاَلمِ  ظذ الؼؾقِب  واالِضالعُ 

  ِمـ اخلؾقدِ  دقتك ادّسؾؿني بالـجاةِ  ُيؼطعُ  ال التعقنيِ  وظذ الُعُؿقم 

 يف الـار. باخلؾقدِ  واإلحلادِ  الُؽػرِ  ، وُيؼطع دقتك أهؾِ يف الـَارِ 

  َورةِ  َمـِفٍل بإضاَلٍق ال َيّستؾِزمُ  َرَد ظذ ارتؽاِب وكُؾ َوظقٍد و  بالََّضُ

 ، وشقاٌء أكان ادـفُل ف ظذ التعقنيِ ف أو ُمرَتؽِبِ احلُْؽَؿ بف ظذ فاظؾِ 

 أم اظتؼاًدا. اًل أم فع اًل ظـف قق

  ُظذ  فال جَتري األحؽامُ  ؛احلُؽَؿ ادعنَيَ  ال َيّستؾِزمُ  ادْطَؾُؼ  فاحلُْؽؿ

، ِظؾاًم َوَقْصًدا بَتَحُؼِؼ الرشوطِ  ققاِم احلَُجةِ  بعدَ إال  األَْظَقانِ 

  ،واختقاًرا
ِ
 ادَقاكِع. واكتػاء

  ْظؾقف احلَجُة. الَدظقَة مل َتُؼؿْ  وَمـ مل َيػفؿ 
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  ُـِ  جاٍر يف أصقلِ  والُعْذر ـِ وُفروظِ  الدي ظذ  واخلالِف  اإلمجاعِ  ف، ومقاض

 َح 
ٍ
 .ٍد شقاء

  ـَ  حقُث  يف اجلؿؾةِ و وظذ الَراِجِح حتَك تؼقَم  الُعذرُ  اجلفُؾ فاألصُؾ  أَمَؽ

 احلَُجُة وتَبنَِي ادحَجُة.

  ِد أصٍؾ ال يؼقمُ أو َجحْ  ،الَرشقلِ  وكُؾ َتلِويٍؾ اكَطَقى ظذ َتؽِذيِب 

ـُ إال بف يف  والباضـَقةِ  صاِحُبُف، كالَػالِشػةِ  وال ُيعَذرُ  ،الِدي

ـْ ، وأمَ فإَن صاحَبف َيْؽُػرُ -َتلوياَلِتؿ  أن  كذلؽ فَبنيَ  ا َمـ مل يؽ

هؿ يف وغرِ  وادْعتِزلةِ  ادْرِجَئةِ  كعقامِ  ،يلثَؿ صاحُبُف وال َيؽُػرُ 

كادجتفديـ يف  وال ُيؽَػرَ  وال ُيَبَدعَ  أن ال يلثؿَ  َتلوياَلِتؿ، وَبنْيَ 

 والرشيعة . العؼقدةِ  ؿ يف فروعِ تلويالِت 

  ُواإلكراه  
ِ
تعاىل:  قاَل  وقدْ  ،األحؽامِ  ُظذٌر ُمْعَتٌز َيؿـُع مـ إجراء

﴿               ﴾ [ :641الـحؾ]. 

  ُوال يصُح تؽػٌر ُبؽْػٍر يف احلالِ  لقَس  إلقف ادؼاُل  قُل ئبام يَ  والتؽِػر ،

، إال أن ُيؾتَزم.أو ادذهِب  الؼقلِ  أو تبديٌع باِلزمِ 

  ُيـ اجلؿؾةيف  ظذ ادعقَـنِي واحلؽؿ  والؽبارِ  ،َمقُكقٌل إىل الُؼضاِة ادعتََزِ

يف الِديـ. الػؼفِ  الَراِشِخني، مـ أئؿةِ 

 

 





 

36 

46 

  

 

 

  ُقؾبَقًة أو ققلَقًة أو َظَؿؾَقًة. والـَقاقُض قد تؽقن 

  ُوأخرى يف فقاِت ـواإلل يف التقحقدِ  أيًضا إىل َكقاِقَض  وهل تـؼّسؿ ،

 ُمتػِرقاٍت. قاٍب يف أب َغقبَِقات، ورابعةٍ يف ال ، وثالثةٍ الـُبَقاِت 

  فؿـفا ما ُيـاقُِض اظتؼاَد الؼؾِب  يف التقحقدِ  الؼؾبَقةُ فلما الـَقاقُِض 

 .ومـفا ما ُيـاقُِض ظؿَؾفُ  ،وققَلف

ُ ُفهي:ُُالؼلِبُُاعتؼادُُِفيماَُىواِقضر

  ؾِؼ الُربقبقَة، كاخلَ  وبني أحٍد ِمـ َخؾِؼف يف صػاِت  اهلل َبنيَ  الترَِشيُؽ 

، أو ُحُؾقلِف َوحدِة الُقجقدِ  ، أو اظتؼادُ الَغقِب  وِظؾؿِ  والتَْدبِرِ  وادُْؾِؽ 

 ف.تعاىل يف خمؾققاتِ 

  ُأو معَ  اهلل، مـ دونِ  اشتِحَؼاِقف لؾعبادةِ  وأ، ألقهقِة غِر اهلل اظتؼاد 

 اهلل.

 ف أو يف رشقلِ  ،تعاىل الشُؽ يف اهلل،  ِف أو يف رشيعتِ  ،فأو يف كَِتاب

 ِؿف.وُحؽ

  ُأو بَِتّسِؿَقةِ  ،هاف بَِجحِدها وإكؽارِ ف تعاىل وصػاتِ يف أشامئِ  اإلحلاد 

، أو ف تعاىل، أو َوْصِػف تعاىل بالـَؼاِئِص أو الَؼَباِئِح بلشامئِ  األصـامِ 

ظام يؼقلقن ُظُؾًقا  تعاىل اهللُ ، ِػاتَتشبِقِفف تعاىل بَِخؾِؼف يف الِص 

 كبًرا.
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ُ  : نهاعمِلُالؼلِبُفمُوأماُىواقضر

  ُُكْػر  
ِ
 الُرشؾِ  وهق ُكْػرُ  واالشتِؽَبارِ  اإلباء

ِ
، وَحِؼقَؼُتف إبؾقَس وأظَداء

 اهلل تعاىل. ألمرِ  َترُك االكؼقادِ 

  ِومـف أصغر.، ومـف أكزُ دِ والَؼْص  واإلرادةِ  ومـفا: رِشُك الـقَـة ، 

  ُخمؾقًقا كُحِب اهلل. ، كلن ُُيَِب ادحَبـةِ  َوِمـفا: رِشك 

 ُالنواق ُوأما ُباِبُُةُرالؼولوُُّضر : شُب اهلل تعاىل فمنهاُالتوحودُُِيف

 ُؾ إمجاع.واالشتِفَزاُء بف، أو شُب كتابِف، ومها َمـحِ 

 : التوحودُُِيفُباِبُُةُِالعملوُُّومنُالنّواقضُِ

  َُف والـُُّسِؽ  يف العبادةِ  الرشك  اهلل لغرِ  صقئًا ِمـ العبادةِ  ؛ فؿـ ََصَ

فؼد  ،هتعاىل أو دظا غرَ  و صَذ لغِر اهللأ أو ضاَف  أو َكَذرَ  كلن َذَبَح 

 الُربقبَقة. ه صػاِت يف َمعبُقدِ  أن َيعَتِؼدَ  ، وال ُيشَسطُ أو أرشكَ  كػرَ 

  ُومـف أكُز ومـف أصغر.اهللُ ما أكزَل  بغرِ  ومـفا: احلُؽؿ ، 

  َأو ِرصَقةٍ  ،ىهلقً  أو وقائعَ  يف واقعةٍ  اهللُ بام أكزَل   َاحلُؽؿ فَؿـ ترك، 

 ،بَخَطِئف ذلؽ، مع اإلقرارِ  أو كحقِ  ،ةٍ دكققيَ  أو مصؾحةٍ  ،أو خقٍف 

 ف، ففق كػٌر أصغُر، وكػٌر دون ُكْػر.وَيِؼقـِف بَؿعِصَقتِ 

  ًَدا ف، أو َجحْ مـ دوكِ  الترشيعَ  ف، أوَتبِديؾَ  اًل ف ُمّسَتحِ ومـ ترك

 ، أو أنَ ال َيصُؾُح  ـَقـٌر فقف، أو أَن ُحْؽَؿ اهلللُقُجقبِف، أو رأى أكف خُم 

ففق كافٌر َخاِرٌج ِمـ  اهلل؛ أو أكف ُمّساٍو حلُْؽؿ ،َأصَؾُح  ُحْؽَؿ غرهِ 

 الُشبَفة. ةِ ــوإَزالَ  ةِ ـاحلُجَ  إقامةِ  ادَؾة، وذلؽ بعدَ 

  ِالعباِد ظذ  ويف قؾقِب  يف البالدِ  الرشيعةِ  ُشؾطانِ  والَّسعُل إلقامة

 رشظٌل، وظؿٌؾ مرّيٌض، وَيتلَتك باالظتصامِ  َفْرٌض الَرَباّيِن  ادِـَفاِج 
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، َتصِػَقـًة دا أصاَب الَعَؼائَِد مـ األَمةِ  شؾِػ  والّسـة بػفؿِ  بالؽتاِب 

 الاَلِحب. الَشَقائِب، وتربقًة ظذ َمـَفِج أهؾ الّسـةِ 

  صاِحبِف، تارًة  ظذ تؽػرِ  أهُؾ الّسـةِ  الذي اَتػَؼ  واالشتِْحاَلُل

 إىل ُكػرِ  قُل ئالرشظِل، وهذا يَ  احلُؽؿِ  ؼادِ اظت يؽقن بَعَدمِ 

ـِ   يف اإليامن، وتارًة يؽقنُ  التصديِؼ  الَتؽِذيب، وهق َكاِقٌض لُرك

إىل  قُل ف، وهذا يئف أو َقبقلِ التزامِ  ف وظدمورشقلِ  ظذ اهلل  ِاحلُْؽؿبرِد 

  ُكْػرِ 
ِ
ـِ ، وهق كاَ واالشتِؽَبارِ  اإلباء  االكؼقاد.  قٌض لرك

  ُمع  رًضا واختِقاًرا كِػاٌق ال جَيتؿعُ  اهللُ ما أكزَل  غرِ إىل  والتحاُكؿ

 اإليامن.

  ظذ خالِف  احلؽؿِ  وَمـاِهِج  واألفعالِ  مـ األققالِ  وكُؾ ما ُأحِدَث 

 لف، وال َأَثَر َيَسَتُب ظؾقف، إال ما دظْت  الرشيعِة ففق رٌد، ال ُحرَمةَ 

ورةُ   .إلقف الََّضُ

  النُبّوات:ُباِبُيفُُُِالؼلبوـّـةُومنُالنّواِقضُِ

  ُاهلل رشقلِ غَر ُمتاَبَعِة  اهللأَن ألََحٍد ضريًؼا إىل  اظتؼاد  أو ال ،

 ه خروًجا ظـ اتباِظف.، أو أَن لغرِ ظؾقف اِتباُظفُ  جيُب 

  ِفا، ؿِ تْ ه، أو جَتِقيُزها َبْعَد َخ ف أو اظتؼاُدها يف غرِ لـػِّس  ومـفا: اِدظاُء الـُبَقة

 أو إكؽاُر َختِؿفا.

  َُبعِضفا ّمما جَيُب  ، أو إكؽارُ اًل إمجا ادــَزَلةِ  الُؽُتِب  ومـفا: إكؽار 

 ققَل الؼؾب. وكُؾ ذلؽ ُيـاِقُض  ،اًل بف تػصق اإليامنُ 

  ـايف ظؿَؾ الؼؾِب  ما جاءَ  وَكراِهقةُ  وبُغُض  مـ ادحبَـةِ  بف الرشقُل، ّمما ُي

 والرضا والؼبقل.
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  النُبّوات:ُيفُباِبُُومنُالنّواقِضُالؼولوـّـةُِ

  
ِ
أو بلَحٍد   ـبقِـاخاصًة، فؿـ اشتَخَػ ب أو كبقِـا  ،ظامةً  شُب األكبقاء

 
ِ
 ، أو أَْزَرى ظؾقفؿ، أو آَذاُهؿ ففق كافٌر باإلمجاع.مـ األكبقاء

  النُبّوات:ُيفُباِبُُومنُالنّواِقِضُالَعملّوـةُِ

  َُدَمقْف أو ُيؾِؼقف يف قَ  ف حتَت ، كلن َيضعَ بادصحِػ  الَعؿؾَقـةُ  االشتفاكة

 ف بِزيادٍة أو ُكؼَصان.ه وَتبِديؾِ إىل تغقرِ  الَؼاُذوَرات، أو الّسعُل 

  والؼولوـّـِةُيفُالَغوبّوات:ُةالؼلبوـّـُومنُالنّواِقضُِ

  ِمـ ذلؽ أو الَّسُب أو االشتِفَزاءُ  ،ـِ أو اجل إكؽاُر ادالئؽة 
ٍ
 ،بمء

 .وَخرٌق لإلمجاعِ  وهق َتؽِذيٌب لؾقحِل 

  ُوالّسُب  أو االشتِفَزاءُ  ،والَقِظقدِ  ، والَقظدِ الَبعِث  ومـفا: إكؽار

 مـ ذلؽ.
ٍ
 لمء
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ُأخرى َُىواقِضر

 فقف. ومـفا ما اخُتؾَِػ  ،ومـفا ما هق ُمَتػٌؼ ظؾقف 

 ُُُِادتػِقُُنَُفم ُيرناقِضر ُمما ُالؼلِب:ُعلوه ـِ  إكؽارُ  قوَل  معؾقٍم مـ الِدي

ورةِ   التعِري مطؾًؼا. ، واشتِبَاَحةُ اًل أص أةِ ادر ، ومـف إكؽاُر حجاِب بالََّضُ

 ُ  بخالِف  والػعُؾ  ، وهق الؼقُل الـِػاُق  وعمَله:ُالؼلِبُُاعتؼادَُُومماُيرناقِضر

 .ما يف الؼؾِب 

  ُوهق مـ  ،مؽِػٍر وهق األصغرُ  ومـف مؽِػٌر وهق األكز، وغر

 ادَعايص. ِجـسِ 

 ُ ار، فؿـ َواىَل كافًرا الؽػَ  ُمقاالةِ  أكقاعِ  : بعُض الؼلِبُُعمَلُُومماُيرناقضر

، ومـ ذلؽ ُمتاَبعتُفؿ يف ورشقلفِ  لُِؽػِره فؼد َكَؼَض أصَؾ إيامكف باهلل

ديـفؿ. بُف هبؿ يف أمقرِ ش، والتَ والترشيعِ  والتَحريؿِ  التَحؾِقؾِ 

  ُاإليامنَ  مـفا ما َيـُؼُض  ظذ ادّسؾؿني مراتُب  الؽػارِ  وُمظاَهَرة 

 ذلؽ. ومـفا دونَ 

  ـِ  ، أو دظقى ِصَحةِ األديانِ  إىل وحدةِ ومـف: الدظقُة هبا مجقعـًا أو  التدُي

ـ اإلشالمِ  التحُقلِ  بلِِّيا، أو جقازِ   إلقفا. م

  ُأو جزًءا هل  اًل ك احلقاةِ  ـِ الِديـ ظَ  التل تعـل َظزَل  والَعؾامكَِقة

فا رٌد دْرِجِعَقِة ِضَدان ال جيتؿعان، إذ هل يف حؼقؼتِ  واإليامنُ 

 . لؾـبِل  واالِتَباعِ  مـاقضٌة لؾتقحقدِ الَقْحِل و

ُومماُاخترلِفُفوهُمنُالنّواِقض:

  ِشُب الصحابة  َؿفؿ أن مـ شَب مجقَعفؿ أو معظَ  : والصحقُح
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ـٍ يف  َمـ شَب بعَضفؿ مـ غرِ  ، بخالِف َكَػرَ  وَرَماهؿ بالُؽػرِ  َضع

 . فؿديـِ 

  ـَ  رَ حْ الِّس  أنَ  الِّسحُر: والصحقُح أو اظتؼاًدا  اًل أو قق اًل فع ادتضِؿ

ف إذا تضَؿـ ما  َفاَل، وتعُؾَؿف وَتعؾِقؿَ َيؼتَِِض الُؽػَر هق ُكػٌر، وإاَل 

 ففق ُكػٌر، وإاَل فال. َيؼتَِِض الُؽػرَ 

  ُـُ  الَتـِجقؿَ  أنَ  الصحقُح و :الَتـِجقؿ أو  ، ِظبادَة الـُجقم الذي يتضَؿ

وإال  ،ففق كػرٌ  الَغقِب  ظؾؿِ  أو اَدظاءَ  ، ِفا يف الَؽقناظتؼاَد َتُنفِ 

 فال.

  ِأهؾِ  ف بنيَ ُجحقٍد خُمَتَؾٌػ يف حؽؿِ  مـ غرِ  اًل َتؽاش وترُك الصالة 

ـْ  ،الّسـةِ    ُمطؾًؼا مل َيَتفؿ خُمالَِػفُ  الةِ كَػر تارَك الَص  وَم
ِ
، باإلرجاء

 باخلُروج. مل َيْرِم خُمالَِػفُ  الةِ ومـ مل ُيَؽِػر تارَك الَص 
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 ُو ٌ: أققاٌل وأفعاٌل اإليامنَُُِىواِقصر َحَؽَؿ الَشارُع بلهنا  واعتَِقادات 

 وال َتـُؼُضف. اإليامنَ  ُص ـؼُ تَ 

 ُ  ، والَصغائر.الرشُك األصغُر، والَؽبَائرُ  منها:ُاإليامنُُِوَىواقِصر

  ُف رشًكا ومل يف الـصقص تّسؿقتُ  ما وردَ  : ففقاألصغرُ  فلما الرشك

.لألكزِ  فق كالقشقؾةِ ، فاألكزِ  الرشكِ  يبؾْغ حدَ 

  بُِط إاَل ما وكام أَن األكَز ُُيْبُِط مجقَع العؿِؾ؛ فإَن األصغَر ال ُُيْ

اقسَن بِف ِمـ ظؿٍؾ.

 مـفا:  بلمقرٍ   َز ر واألكْ غَ ك األْص الرِش  وُيػَرُق بني 

  َِص ظؾقف، كؼقلِف يُح اـل كُ »: ََصِ ْ  إَِّن أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَيُْكُم الِّشر

 .«األَْصغَُر 

  ِف كؼقلِ  ،القحِل  وما َفِفَؿف الصحابُة مـ كصقص :« َمْن َحَلَف

كَ  بَِغْيِ  ك  »: ف وققلِ  «اهلل َفَقْد َكَفَر َأْو َأْْشَ ُة ِْشْ  .«الّطرَيَ

  ُكؼقلِف  ،ُمـَـَؽًرا غَر ُمعَرٍف  وّمما يدُل ظؾقف ََمقئُف :« الَّاََََِِم  َو لُرَقىاإَِّن

ك  ــلَ وَ ــَوالَّر   .«َة ِْشْ
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  ِـ الَؽبَائِر  وأكثر. أطفرُ  باإليامنِ  فُ وأَخطُر، وتعُؾؼُ  واألصغُر أكُز م

  ِومـفا:  ،والَؽبَائُِر ما اشتَتبَعْت لعـًة أو حًدا يف الُدكقا، أو ظؼقبًة يف اآلخرة

ػسِ   الَزْحػ . والتَقِِّل يقمَ   ،والَؼْذُف   ،والِزكا  ،والِربا ،قتُؾ اـل

  َلف  الؽبائَر ُغِػَرْت  ، ومـ اجتـَب حَد الؽبائرِ  اِئُر ما مل َيبُؾغْ والَصغ

 الَصغائُر.

ُاإليامن:ُوِمنَُىواِقصُِ

  َُيِّسر  
ِ
، ـ ادخُؾققاِت مِ  األرَواِح  ، وَتصِقيُر ذواِت يف العباداِت  الرياء

وإلقفا، واِتـخاُذها َمَّساِجَد والبـاُء ظؾقفا،  بني الؼبقرِ  -تزًكا-والصالُة 

تعاىل، والتَّسِؿقُة ظذ اهلل تعاىل، واالشتِشَػاُع باخلَؾِؼ  اهلل ؾُِػ بغرِ واحلَ 

ف، والُرَقك أشامئِ  ف، والتَعبِقُد بغرِ ف وصػاتِ تعاىل مـ أشامئِ  بام َُيتُص باهلل

 والتَشاؤُم، والتعُصُب  ،البِدِظُل  والتامئؿ، وإتقاُن الؽَفانِ  ،البِدِظقَةُ 

َيـةِ ؾقَـةِ لؾِحزبِقَاِت اجلاه  ادَِؾؾ الَردَيةِ  ، والتَشبُف بلهؾِ ، والَؼقمقَاِت الُعـُْنِ

 مـفا ما هق وشقؾةٌ  ، وهذه األمقرُ بلمقِرهؿ الديــِـقَة فقام ال يتعؾُؼ 

.ذلؽ ك، ومـفا دونَ لؾرِش 
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  بّل افـَوآُل بقِت   ُمـ آِل َظٍع  ،هؿ افذيـ َحُرَمْت ظؾقفؿ افَّصدؿة

ـِ  ،وآِل افعَباسِ  ،وآِل َظِؼقؾٍ  ،وآِل َجْعَػرٍ  وَبـل احلارِث ب

 .أمجعغ ريض اهلل ظـفؿ ظبِدادَّطؾب

  وِمـ آِل بقتِفُت، : افزوَجاُت افّطاِهَراُت افـُؿّطَفراُت افـُؿَزآ

ـَ أَمفاُت ادممـغ افََلئل  ،واحلَؾقََلُت يف افُدكقا ويف أظذ اجلـّاِت  ُه

ـَ ظـ ـّؾ َدَكٍس، وٓ ـَ ـَؾ ِرْجٍس، وكَزَهُف ام قَ ِش  أذهَب اهللُ َظـُف

َخِديـَجُة ريَض اهللُ ظـفا افتل اكَػَرَدْت بف ؾؾْؿ َيـؽِْح ظؾقفا، وَظائِشُة 

 رَد هبا ؾؾؿ َيـؽِْحفا ؽُره.ريَض اهللُ ظـفا افتل اكػ

 وِمـ آِل بقتِف:  
ِ
ـُ  ،ظٌع وَؾاضِؿةُ  ؛افذيـ جَؾَؾفؿ بافؽِساء واحلََس

 أمجعغ. ريض اهلل ظـفؿ وذريتفام ،واحلَُسغُ 

 َحَسًباَبقٍت   ُ، َأرَشف ُإضفار  ُوافُذّرية ، ُإبرار  ُوهؿ إخقار، 

 وأـَرُمفؿ َكَسًبا.

  ا عالىلإىلوأهُؾ افُسـَِة بحّبفؿ َيَتؼَربقن، وبحامَيتِفؿ وافَذّّب َظـ  ا لِهل 
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أظراِضفؿ َيَتدَيـقن، وبُِبغِض َمـ َأبَغَضفؿ أو َؿَدَح ؾقفؿ ُُياِهرون، 

 عؿؾقن.بَؿقَدِِتؿ يَ   لِهل رشقِل وبِقِصقَِة 

 ون مـ ضريؼِة افـَقاِصب.ويتَزء ،ُيَقاُفقهنؿ وُيـِجُؾقهنؿ 

 يع ٓ ٓ َيغؾُقن ؾقفؿ و ـ ضريؼِة افَرواؾِض.ويتَزء ،ّصُؿقهنؿو  ون م

 فؿ بؼقل كبقّ  يرؾعقن ُُمِسـَفؿ، ويؼقفقن دسقئِفؿ :« َْمْن َبّطََأ بِِه َعَمُلُه ََل

ْع بِِه َنَسبُهُ   .«ُيْْسِ

  ِؾؼْد مجَع اخلََريـ، وحاَز  ؛وَمـ مجَع بَغ ضِقِب افـَسِب وصافِح افعؿؾ

افػضَؾغ.
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 اهلل. ،ِر َخؾِؼ اهللوَأصَحاُّب خ 
ِ
 أرىض اخلَؾِؼ ظـَد اهلل بعَد أكبقاء

 .ُهؿ افَسؾُػ افسابُِؼ باإليامِن، وهؿ أهُؾ َمرَضاِة افرمحـ 

 .ُمبُتفؿ ضاظٌة وإيامٌن، وبغُضفؿ كػاٌق وضغقاٌن 

  َاًم، وأؿُؾفؿ ؾْ ِة ؿؾقًبا، وَأرَشُخفؿ إيامًكا، وَأظَؿُؼفؿ ظِ أبُر هذه إم

قفِف ُش ورَ ْبًؼا بعقًدا، وبَتزـَِقِة اهلل ؼقا َش بَ بِة وافـُرصِة َش بافُّصح ،تؽُؾًػا

 هلؿ َبَؾُغقا صلًكا ظظقاًم. 

  ُثؿ  ،أظَلهؿ ؿدًرا، وأـثُرهؿ أجًرا، وأثؼُؾفؿ مقزاًكا: افّّصّديُؼ إـز

 وظذ هذا إمجاُع ادممـغ مـ افّصحابِة وافتابعغ.  ُ،افػاروُق إصفر

  ِـ ـَ افِغؾامن. ُثامنظُ  ثؿ ذو افـُقَري ـَ م ـْ آم  ، ثؿ ظٌع أَوُل م

  ُإئؿُة ادفِدُيقن، وِمـ  وهؿُ  ،إربعُة افَراِصدون  ُاخلؾػاء وهؿ

 يـ.بعدهؿ باؿل افعؼِة ادبَؼِ 

  َـ َوفقن مـ ادفاِجري ٕبرارِ  ومـ ورائِفؿ افَسابؼقن ٕا ٕكّصاِر  ،ا ثَؿ ِمـ ا

خقارِ   .ٕا
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 ُأُحٍد افذيـ   ُومغػرِة افِقزِر، ثَؿ أهؾ إجرِ   ُأهؾ ،بدرٍ   ُثَؿ أهؾ

 .دُ ُح وافـَجفْ وافرشقِل مـ بعد ما أصاهَبؿ افَؼرْ  اشتجابقا هلل

  ِافذيـ ُحّرمقا ظذ افـّران. ثؿ أهُؾ َبقعِة افّرضقان 

  َـَ ِمـ ؿبِؾ افػتِح وأكػَؼ وهاجَر وجاه ـْ آَم  .دَ ثَؿ َم

  َـَ ِمـ بعِد افػتِح وأكػَؼ وجاه ـْ آَم ـُ ثَؿ َم  وظَد اهللُ احلسـك. ًَل َد، و

  يّض ظـ مجقِعفؿ، وُبغُض مـ َؾَػرٌض ظذ ـّؾ ُمسؾٍِؿ ُمَبـُتفؿ، وافَس

رهؿ.بغُض يَ  ـُ  فؿ ، وبغِر اخلِر يذ

 ؾفؿ يف احلّب متػاِضؾقن. ،وـام هؿ يف افػضِؾ متػاوتقن 

 ؿداِرهؿ، وَيتَعَغ آؿتَِداُء هبؿ، وآهتَِداُء هَبدِِيؿ، دون ُؽؾٍق يف أ

 ؾؾقسقا بَؿعّصقِمغ، أو تـُؼٍص دــِزَفتفؿ، ؾؾقسقا ـآحاِد ادممـغ.

  جَر بقـفؿ، وافدظاُء وآشتغػاُر هلؿ.وُيُب افؽُػ ظام َص 

  َرون ـَ  ؾفق ظذ ؽِر  ؾَل ُيذ
ٍ
َرهؿ بسقء ـَ ـْ َذ إٓ باجلؿقِؾ، وَم

.افقبقؾِ  فؾعؼاّبَض ، وؿد تعرَ افَسبِقؾ
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 هؿ افُرظاُة افّصافِـحقن، وافُدظاُة افّصاِدؿقن. رباكقُقنافعؾامُء اف 

 ُأخشك افـاِس هلل، وأظرُؾفؿ بؼِظف وُهداه، وهؿ إوفقاُء َوَوَرثة  

، وهؿ أهُؾ احلديِث وإثِر، وأهُؾ افِػؼِف وافـََظِر، وهؿ 
ِ
إكبقاء

 . ق إمرِ وفُ ، وظذ افتحؼقِؼ هؿ أُ أهُؾ آتباِع وافّذـرِ 

 َيدظقن ـَتفِ يف أَمتِف، واُدْحُققن دا ماَت مـ ُش   ملسو هيلع هللا ىلص رشقلِ خؾػاُء اف ،

 .َمـ ضَؾ إػ اهلدى وَيّصزون مـفؿ ظذ إذى

 .هِبِؿ ؿاَم افؽتاُّب وبف ؿامقا، وهِبِؿ كّطَؼ افؽتاُّب وبف كّطؼقا 

  ُضاظتَفؿ، وأمَر بؿحبَتِفؿ، وجعَؾفؿ بَؿــِزفِة   -يف ادعروِف  -ؾرَض اهلل

ـ ر  ّّب افعادغ.ادقّؿعغ ظ

 .إفقفؿ ُيرجُع يف  ادُؾِـاَمِت، وظـ ؾتاوِيؿ ُيّصَدر يف ادُفاَمت 

  ـُ َش ُتـَؼُ َح ذ حلقُمفؿ إ ؛ؼقُؿفؿك ُح قئاُِتؿ، وُترظَ سـاُِتؿ، وُتدَؾ

 ٌة.عؾقمَ يف هتِؽ ُمـتِؼّصقفؿ مَ مسؿقمٌة، وظادُة اهلل 

 ظؾامُء افَسؾِػ ِمـ افّصحابِة وافتابعغ وت 
ِ
ابعقفؿ، وأئؿُة وأؾضُؾ افعؾامء

ام إئؿُة إربعُة، قَ ِش  أهِؾ افسـِة واجلامظِة يف افُؼروِن ادػَضؾِة افثَلثِة، وٓ

 .ةِ ِة اداِضقِة ادسُؿقظَ ؿَ ؾِ ، وافؽَ ةِ ؼفقَِة ادتبُقظَ أصحاُّب ادذاهِب افػِ 
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  اْجَتَؿَعت ـؾؿُتفؿ يف مسائِؾ اإليامِن وافعؼقدِة، وإن اختؾػْت يف

 يعة.بعِض ؾروِع افؼ

  ِِتؿ، أو َدظقى ِظّصَؿتِفؿ، أو إشؼاِط َٓ واحلَذَر احلَذَر ِمـ َتتَبُِع واّتباِع ز

 فؿ.َمــِزَفتِ 

 ـَ ِحرؾًة وَصـعًة، ٓ ظبادًة وؿُ   َواحلَذر ربًة، احلَذَر ممـ اختذوا افّدي

يلمرون باخلِر وٓ يػعؾقكف، ويـَفقن ظـ ادـؽِر وَيـَتِفؽقكف، 

، ويؽتؿقن احلَؼ و بافباضِؾ َيْؾبُِسقكف.فُ ـقكَ يّ وُيزَ  ويؼقفقن افباضَؾ 
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  ـِة، وإمجاِع َكّْصُب اإلماِم إظظِؿ واجٌب ـػائٌل بافؽتاِّب وافُس

 أهِؾ افسـة.

  واإلَماَمُة َظؼٌد بَغ إَمِة وإَئَِؿِة مقضقٌع خلَلؾِة افـُبَقِة يف حراشِة

 وشقاشِة افُدكقا. افّديـ

 مامُة بنمجاِع افرظقَِة، أو بِبَقعِة أهِؾ احلَّؾ وافَعْؼِد أو بافعفِد، َتثبُُت اإل

ومـ َتغَؾَب حتك اجتؿعْت ظؾقف افؽؾؿُة اكعؼدْت إمامتُف، ووجبْت يف 

 ادعروِف ضاظتُف.

  وفألَمِة ظذ أئؿتِفا ََتؽِقُؿ رشيعتِفا، وِحقاَضُة ظؼقدِِتا، وادحاؾظُة ظذ

ٕمِر وافـفِل، وكًؼا ٕظَلِم اجلفادِ، ومجًعا َوحدِِتا، إؿامًة فقاجِب ا

 فؾَزـاةِ وافّصدؿاِت، وَتّرًيا فألماكِة يف اختقاِر افؽػاءات.

  وفألئؿِة حُؼ افسؿِع وافّطاظِة يف اَدـَشِط وافـَؿْؽَره، ويف ـّؾ ضاظٍة

 ومباٍح ُيؼُع، دون ـّؾ معّصقٍة أو طؾٍؿ ُيؿـع.

 ُِتؿ، رَ ظاكِة إذا أصابقا، ُتـَؼال َظثْ إلقا، واوهلؿ حُؼ افـّصِح إذا أخّطئ

 ُع يف دكقاهؿ، وبافّصَلِح ُيدظك هلؿ.ؿَ وُتسَسُ ظقرُِتؿ، وٓ ُيّطْ 

  وفسـِة كبقّف  اهللوََيُرُم اخلروُج ظذ إئؿِة ما دامقا ُمسؾِؿغ، وفؽتاِّب

 ُمّؽؿغ، ُيّصَز ظؾقفؿ وإن جاروا، وَُيُج وُيـَجاَهُد معفؿ وإن
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 وُتؾَزُم مجاظتُفؿ وإن ََضبقا افُظفقَر وأخذوا افُدُثقر. طؾؿقا وؾسؼقا،

  وَيـَتِؼض َظؼُد اإلمامِة باكتؼاِض أحِد أرـاكِف، ـػؼِد اإلماِم أو

 باختَلِل أحِد رشوضِف ـجـقكِف أو ِرَدتف.

  وٓ َيؾَزُم مـ اكتؼاِض افَعؼِد ـػُر إئؿِة، وإكام اكعداُم افؼظَقِة، وهذا

بَد مـ تقاؾِرها،  ؛ ؾنن فذفؽ رشوًضا ٓافَعَؿؾَِقـةَ اَبذَة ٓ يعـل اُدــَ 

 افؼظَقِة،  وإٓ ـاكت تغريًرا بإكػِس وإمقاِل، ؾَل
ِ
بَد مـ اشتقػاء

وظدِم اإلَضاِر بإَمِة، وَحرِص ادقاجفِة مع أظداِئفا ؾَحْسب، مع 

ءاِت، وَتُؼِؼ ترتقِب إْوَفِقَياِت، ووضقِح افَراَياِت، وشَلمِة افَقٓ

ـِ ادّصؾحِة بنظَزاِز   ، وافَدؾِع ظـ ادستضعػغ.افّدي

  ّافراشخغوتؼديُر هذا ـؾ 
ِ
وَمـ دخَؾ يف  ،ف مما ُيسَؾؿ إػ افعؾامء

 ضاظتِفؿ مـ أصحاِّب افَشْقـِة افؼاِدريـ.

 ؾإمُر  ؛وإذا خَل ادؽاُن أو افزماُن ظـ اإلماِم احلّؼ فػؼِده رشًظا أو ِحًسا

جتامُع ظذ احلّؼ ومقاؾؼُة  ٌؿ إػ أهؾمسؾَ  مِة، وَيتََعَغُ ٓا احلَّؾ وافَعؼِد يف ٕا

ــَةِ  مة.افُس  ، وترُك افتػُرِق يف ادؾَِة، وافعؿُؾ ظذ إؿامِة افػرائِض يف ٕا

  ؾَل َتسؼُط مجعٌة ظـ أهِؾ ُوجقهِبا، وٓ يتخَؾُػ ظـ مجاظٍة أحٌد مـ

ِب إمِر بادعروِف يف ادجتؿعاِت، أهؾِفا، وٓ ُيتخَذ ظـ واج

وافـفِل ظـ ادُـؽَراِت، وٓ ُتسَتبـَاُح أمقاُل ادسؾؿغ أو افذّمّقغ أو 

 ادَعاَهديـ أو ادستلَمـغ وِدماؤهؿ وأظراُضفؿ إٓ بحّؼفا.

  وهذا ُيعِؼُب ظّصؿًة وأمـًا، واكِضباًضا واضِؿئـاًكا، وؿقًة يف ادجتؿعاِت

 ومتاشًؽا.
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 ـِ  ثةٍ دَ ُُم  ُؾ ـ يف  ضَلفةٍ  وـُؾ  ،ضَلفةٌ  بدظةٍ  وـُؾ  ،بدظةٌ  يف افدي

 .افـار

 وردّ آبتداعِ  ذرائعِ  ، وشدّ ادةِ بافع ةِ ؿقػقَ قدون ظذ تَ ـّ مَ يُ  ـةِ أهُؾ افُس و ، 

 .افسـة ما خافَػ  مجقعِ 

  ُوتّطبقِؼ  فؿِ ، بػَ رةِ ادّطفَ  افؼيعةِ  هق مقاؾؼةُ  ادؼوظقةِ  دُ َـ ستَ ؾؿ 

 .ةرَ ادفَ  احلديِث  وأهؾِ  ،ةِ رَ فزَ ا افّصحابةِ 

  ُٕاهلل هق رشقُل  هلذه إمةِ  احلسـةُ  شقةُ وا ،  َُتفُ ـَُش  ْت ؾنذا صح 

 .ِؼ ؾْ مـ اخلَ  أحدٍ  ها فؼقلِ دُ رَ  ٕحدٍ  ُؾ ، ؾَل ََيِ ضٍ عارِ بَل مُ 

 قٍ ؾُ ، وؽُ ٍب وتعُّص  جفؾٍ  أهُؾ  تباعِ ّصقن ظـ آاـِ افـَأهُؾ افبدِع و 

 .تبغ بعدما فقن يف احلّؼ ادِ ، وُُي حٍؼ  فقن بغرِ ادِ ى، ُُي وهقً 

  أهؾِ  عقن ظذ ظداوةِ ؿِ ، وُُي افسؾِػ  مـفِج  صِ عقن ظذ تـؼُ تؿِ َُي 

 .ـةِ افُس 

  افػةِ ظذ ُم  ؼقنَ ػِ تَ ، مُ يف افؽتاِّب  ػقنَ افِ ، ُم يف افؽتاِّب  ػقنَ تؾِ ُم 

 .افؽتاِّب 
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  َاإليامنِ  ٓ تػل بؿسائؾِ  افـّصقَص  أنَ  زظؿقنَ ي. 

  ِاِت وادـامَ  افَذوِق و شِػ قن بافؽَ فُ ويستد. 

  َواياِت افرّ  ـم اهَل دون افقَ ؿِ عتَ وي. 

  َأحادِ  بّصحقِح  اَج جَ تِ آْح  ـقنَ سُ وي. 

  ُظـ  ؿَ ؾِ ؾقن افؽَ رّ ، وَُي افـؼؾِ  ظذ صحقِح  افعؼؾِ  واهَل  مقنَ ؼدّ ي

 .مقاضعف

  َؽرِ  وثؼاؾاِت  رون بؿـاهِج ويتلثَ  ادسؾؿغ، ؽرِ  مـ أديانِ  قنَ سؼبِ وي 

 ادممـغ.

  ـاخلقاِرِج وافّشقعِة وادعتَِزفِة وادْرِجئَِة -وؾَِرُق اخلارجغ ظـ افُسـِة

 فؿ ُحؽُؿ أهِؾ افقظقِد، يتقَجفُ ُمتقَظدون يف اجلؿؾِة، ؾُحؽؿُ  -وؽِرهؿ

ظذاهُبؿ، وؿد َيغِػُر اهللُ فبعِضفؿ جلفؾِفؿ ، أو بلظامٍل هلؿ صاحلٍة، أو بتقبٍة 

 ؽّػرةٍ، أو بشػاظٍة مؼبقفٍة، وكحِق ذفؽ.ماحقٍة، أو بؿّصائَب مُ 

  وافؼادياكَقِة  افراؾضةِ ووافِػَرُق اخلارجُة ظـ اإلشَلِم ـافباضِـَِقِة

ُؿ ادْرَتّديـ.ؽْ وافَبفائَقِة ـَػاٌر، وحؽُؿفؿ ُح 
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  افبدعِ  مـ أهؾِ  ِػ فؿ مع ادخافِ معامؾتُ  تتػاوُت  ـةِ افُس  وأهُؾ: 

يلخذوهنؿ  ، وتارةً اةٍ ابَ بَل ُُم  ّصَح ون افـُبدُ ويُ  َؼ ـقن احلبقّ يُ  ؾتارةً  

، وذفؽ اةِ اؾَ جَ وادُ  رِ جْ يعامؾقهنؿ باهلَ  وثافثةً  ،اةِ ارَ دَ ـوادُ  ِػ فُ بافتلَ 

فا، أهؾِ  حالِ  فا، واختَلِف يف كػِس  افبدعِ  ِب راتِ مَ  ظذ تػاوِت  ـاءً بِ 

ذفؽ  ـُؾ  إذ ؛وادؽانِ  يف افزمانِ  ادستبةِ  وادػاشدِ  ا فؾؿّصافِح ووؾؼً 

 ادّصافِح  ك ظذ َتّصقؾِ ـَبْ افتل تُ  ةِ افؼظقَ  افسقاشةِ  مـ مسائؾِ 

 قؾفا.وتؼؾِ  ادػاشدِ  ؾعِ فا، ودَ قؾِ وتؽؿِ 

  َةِ ؽؿَ باحلِ  دظقةٍ  ُؾ مـفؿ َُمَ  ادخافَػ  أنَ  -إمر أَول-ون ِز عتوي 

 ة. ـَ افُس  أكقارِ ، وةِ هؿ إػ اجلادَ ػقن هبؿ يف ردّ ، ويتؾّطَ احلسـةِ  وادقظظةِ 

  َجاَل، وُيـِّصُػقن افرّ  عرؾقنَ ـ جاَء بف، وبف يَ وَيؼبُؾقن احلَؼ ِمـؿ

 وَيرُدون افباضِؾ. َؾقؼَبُؾقن ما يف ـَلِمف ِمـ حٍؼ  ادخافَِػ،

  َـِ بحُ  افبدعِ  هؿ ظذ أهؾِ ّطقن ردَ ضبِ وي ، احلّؼ  رصةِ ، وكُ ّصدِ افؼَ  س

 افِرؾؼ.و ، وافرمحةِ ؾِؼ اخلَ  هدايةِ و ّصِح وكُ 

  َـْ مَ  دـاطرةِ قن ظـ اـفَ وي ا، ويف قؼً ؿِ ظَ  فؿِ ا، ويف افػَ قـً تِ مَ  يف افعؾؿ ـ مل يؽ

 .ـ إصؾِ فا مِ باضؾَ  ضقنَ ـؼُ ، ويَ باحلّؼ  ون افبدظةَ دُ را، ويَ بؾقغً  احلَُجةِ 
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  َةً فَ وأدِ  ًٓ ا وؿقمذهبً  ؿِ ّْص اخلَ  حالِ  بؿعرؾةِ  ادـاطرةِ  رون ؿبَؾ لمُ وي 

ـُ   .ابً ـتُ و

  ِّطةوادغافَ  ّطةِ ػَس افَس  أهؾِ  ويؿتـعقن ظـ مـاطرة. 

  ّفؿ ظذ بعِض  افبدعِ  أهؾِ  قّطقن بردودِ ، وَُي اخلَلِف  ـَ رون مقاضِ وَير

 .بعض

  ُمفقازِ فَ  ف وؾسادَ تِ فَ أدِ  َض اؿُ ـَ وتَ ، افباضؾِ  تعارَض  ًٓ وَ رون أظفِ وي. 

  َفا باؿِ ِش فا وَ ؿِ قاِش  مراظاةِ و ،اِرهريفؿ وََت تِ أدفَ  عتـقن بلفػاظِ وي

 .فاؿِ وحلا

  قن ، ويستدفُ ؿقن بغ ادختؾػاِت ػرّ ويُ  ،تامثَلِت ؿعقن بغ ادوَُي

 .فاتِ قَ جّ ُح  ظذ ػِؼ ادتَ  ةِ بإدفَ 

  َاإلِيامِ  دَ ػقن ظـتقؿَ وي. 

  َاإلمجالِ  ؾقن ظـدَ ػِّص ويست. 

 افؼظَقِة   مـ احلؼائِؼ غّر ٓ تُ  احلادثةَ  آصّطَلحاِت  أنَ  قنَ ؿويعؾ

 . اصقئً 

  ُفؿ باصّطَلحِ  آصّطَلِح  ؾِ أه بةَ ماضَ  -احلاجةِ  ظـدَ -قن ؽقّ َس وي

 .مـ احلجِج  ما افتزمقهُ  ظؾقفؿ بجـسِ  ةِ احلجَ  وإؿامةَ  ،اخلاّص 

  َفورشقفُ  اهللُ ظـفُ  ظام شؽَت  ويسؽتقن. 

  ِـّ  وظـد ؽؾبة قن ؾنهنؿ يـفَ  رةِ وادحاوَ  جدوى ادـاطرةِ  بعدمِ  افظ

 حؼْؼ تَ تَ فؿ حقث مل تِ افَس ُم  ركِ ؿ، وتَ هِ جرِ ظـفا، ويلمرون هبَ 
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 سةِ افَ هؿ مـ ُم يرُ ؾ َتذِ ؿَ ، وظؾقف َُي ةُ ادرَض  ؼِت و َتؼَ ، أمّصؾحةٌ 

  أهؾِ 
ِ
 دع.وافبِ  إهقاء

  َظذ أيدي أهؾِ  إخذَ  وِٓة أمِرهؿبقن مـ ّطؾُ وي  
ِ
 ُػ ـؽَ بام يَ  إهقاء

 .هؿرُ ََضَ  اإلشَلمِ  بف ظـ أهؾِ  هؿ، ويـؼّطعُ بف رَشُ 

  ِببدظتِفؿ ؾقا ؼِ ـتَ ، ما مل يؾةِ بْ افؼِ  مـ أهؾِ هؿ  عِ دَ افبِ  ؾلهُؾ  وباجلؿؾة

ؿ َمـ ، إذ ِمـفُ ٍح ٓئِ  واضح وبرهانٍ  ه بدفقؾٍ إػ ؽرِ  مظـ اإلشَل

 ُمػّسؼٌة، وفؽٍؾ أحؽاٌم. ُتفُ بِدَظُتف ُمؽّػرٌة، ومـفؿ َمـ بدظَ 

  ـ ظذ مجؾتِ  قجقز افدظاءُ ؾ، فؿ باهلدايةِ ؿؾتِ جلُ  افدظاءُ  ُيقزُ وـام فؿ م

 قؾ.ِّص ػوتَ  مـفؿ خَلٌف  َغِ عأخرى، ويف ادُ  جفةٍ 

  ِـْ ؾةِ بْ افؼِ  أهؾِ  خؾَػ  وإظقادَ  عَ ؿَ قن اجلُ ؾُ َّص يُ  وأهُؾ افُسـة إػ  ، ومـ مل يؽ

 اِهًرا.وهبا ُم  داِظقًا فِ بدظتِ 

  ُافّصَلةَ  افػضؾِ  أهؾِ  بعُض  سكُ ، وؿد يَ افؼبؾةِ  ظذ أهؾِ  قنَ ّصؾُ وي 

 .تفِ دظَ ا ظـ بِ رً ْج زَ  عِ دَ افبِ  أهؾِ  ضِ ظذ بع

  ُػُره ـ َثبتـ  ٓ ظَ َلُة خؾَػفُ فَّص ا مل ََتُزِ  وَم  .ؾقفِ ، و

  َافسَلمةُ  يف ادسؾؿغَ  أن إصَؾ  ويعتؼدون. 

  ُا.مستقرً  ـانَ  إنْ  فِ إمامِ ظـ حاِل  سلَل فؾؿلمقم أن يَ  ؼعُ وأكف ٓ ي 

  َـةِ افُس  ا ظؾقف، ومـ أهؾِ ف إكؽارً صفادتُ  ردُ مـفؿ تُ  إػ افبدعِ  قةُ اظِ وافد 

 .فصفادتِ  بقُل ؿَ  ُح اجِ ؾافرَ  قةً اظِ فا، ومـ مل يؽـ دَ ؾَ بِ مـ ؿَ 
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  ا دً َش ، وَ ا فؾؿػسدةِ ءً رْ دَ  ظـفؿ ادـعُ  ل افعؾؿِ يف تؾؼّ  وإصُؾ

 ر.ذَ مع احلَ  إػ ذفؽ ؾقجقزُ  ، إٓ ظـد آضّطرارِ ريعةِ فؾذَ 

  ُا  حقُث  هبؿ يف اجلفادِ  وَتقز آشتعاكة أن  ةَ يّطَ رَشِ  ،احلاجةُ  َدَعت 

 ا ملمقكغَ قوأن يؽقكة، ـَيف أهؾ افُس  أَي ـقن افرَ ِس يؽقكقا ممـ َُي 

َٓ وُمممَتـغَ   .زةٌ صاهٌد وظِ  وافقاؿعِ  يف افتاريِخ و ؾَل، ، وإ
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  َمَر بادعروِف واجلفاَد مـ أظظِؿ أهُؾ افسـة َيعتؼدون أن افد ظقَة إػ اهلل وٕا

ـاِت، وافُؼُربات، ومِ    ةُ ؿَ فَ مَ هل ـ أََجّؾ ادُفَؿ
ِ
ٕكبقاء   ،ا

ِ
صػقاء ، وَشبِقُؾ ٕا

َأجؾِ ـ ومِ  َ ػَس فا يبذفقن اـف  .قدون بافغايل وافرخقص، وَُيُ ػقَس واـف

 هق:  دِ ويممـقن بلن َهدَؾفؿ مـ افدظقِة وإمِر وافـفِل واجلفا

هدايُة افـاِس فإليامن، وتعبقُدهؿ فؾقاحد افَديان، وإخراُجفؿ مـ 

، ظبادِة افعباِد إػ ظبادة رّّب افعباد، وإخَلُء افعامَلِ ِمـ افػسادِ 

 وَبسُط ُشؾّطاِن افؼيعِة ظذ افبَلِد وافعباد.

  ،وهؿ ُيِؼقؿقن بـاَء دظقِِتؿ ظذ أصقٍل راشخٍة، وُمـَّطؾَؼاٍت ثابتٍة

 يف افدظقِة ظامًة، وَيؼُػقن َأَثَر ادّصّطػك  َيؼتدون
ِ
 هِبَْدِي إكبقاء

 ًة.خاَص  وأصحابِفِ 

 .َُيّؼؼقن تقحقًدا وإخَلًصا 

 ًرا.وَيتَبِعقن أْشَلًؾا وآثا 

 .وَيـُؼون ظؾاًم وؾؼًفا 

 وُيرُبقن أجقا ًٓ. 

  ٍاإلشَلِم ظؼقدًة ورشيعًة.بظذ بّصرة 

 وظذ بّصرةٍ بافـاِس أصـاًؾا وأحقا ًٓ. 
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 وأشباًبا. ًٓ وظذ بّصرةٍ بافدظقةِ أصق 

  ،ـ ادـؽِر .بيلمرون بادعروِف ويـَفقَن ظ  ػؼٍف وَتبرَُصٍ

 بغِر ََتُسٍس، معؾقٍم بغِر اجتفادٍ،  ُمـَؽٍر مقجقٍد يف احلاِل، طاهرٍ ـُؾ و

 إػما مل يمّد ٓزٌم،  حتؿٌ وَحسُؿف بام َيـَحِسؿ بف  ،ؾاإلكؽاُر ؾقف واجٌب 

 مػسدةٍ أـَز أو َتػِقيِت مّصؾحٍة أظظؿ.

  َِفا ظـد افتَعاُرضِ  وتؼديُر ادّصافح وادػاشد  يف هذا افباِّب وافسجقُح َبـق

ـ ُيق قٌل إػ أهؾ افعؾؿ افذي ـُ  هبؿ ؾِؼًفا وَوظقًا، ودِياكًَة وَوَرًظا. َثُؼ َمق

  ـ  خَتِػقُػفوزواُل ادُـَؽِر أو مّطؾقٌّب رشًظا، وَزواُفف مع زواِل ِمثؾِف م

ـ ادُـَؽر َمقِضُع كظٍر واجتفاد.  مثؾفادعروِف أو حّصقِل   م

  أو َؾَقاُت معروٍف أـزَ  ،أـزُ  مـفوزواُل اُدـَؽِر وحّصقُل ما هق 

 مَمـُقٌع رشًظا. 

  َذِرَوُة َشـَاِم اإلشَلِم، وهق ماٍض بافـَْػِس واداِل  اجلفادَ  وَيعتؼدون أن

 إػ يقِم افؼقامة.

  ورةِ  افّديـمـ  دعؾقمٍ وإكؽاُر وجقبِف إكؽاٌر ، واّدظاُء كسِخف بافرَضُ

ـِ افدأو ختّصقِّصف بجفاِد افَؽؾِؿِة بدظٌة يف   وضَلفة. ي

 ،َع ف واجلفاُد مـف دؾٌع وضؾٌب  اُدعَتديـ، وإلزافِة وؿد رُشِ
ِ
رّد اظتداء

 
ِ
تؼقيِة دوفِة وؿامة ، وإلافّديـافػتـِة ظـ اددُظّقيـ، وإلرهاّب أظداء

 ادسؾؿغ.

  مع إخِذ ظـفُ  ؾنكام يؽقن بَِؼدِر افَعْجزِ  ؛َؾ ختؾٌػ ظـ افؼقاِم بفِ َّص ؾنن َح ،

 بؾقاِزِم اإلظَدادِ فف.
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  ام أَن افبدظَة مؼروكٌة و اجلامظةِ بَمؼُروكٌَة  افُســَةإن ـ  ٓئتَلِف، بافُػْرَؿِة ا

ختَلف.و  ٓا

  ـِة، ؾَجَؿعقا افذيـ اظتّصؿقا بافؽتاِّب وافُس  ؿُ ـِة واجلامظِة هُ وأهُؾ افُس

خقة.  افؽؾؿَة، وحَؼؼقا معاين ٕا

  ظقةٍ إؿؾقؿقةٍ أو دَ  ،ةٍ ؿقِمقَ ؾؾؿ يتعَّصبقا فرايٍة. 

 ،افُؽؾَقة. إَمةِ ظذ مّصؾحِة  ومل يؼّدمقا مّصؾحَة ضائػٍة ِحزبَقٍة 

  وَيعتؼدون أَن مـ أماكِة افـّصِح فألمِة احلََض ظذ افَقحدِة، وضؾَب

 وآئتَلف، وافـفَل ظـ افُػرَؿة وآختَلف. آجتامع

  ووؿقُع اخلَلِف حؼقؼٌة َؿَدِرَيـٌة، وَتضقِقُؼف بَِتَجـُِب أشبابِف واخلروِج

 .ِظَقـةٌ رَش  مفَؿةٌ مـف احتقاًضا فؾّديـ 

 .ؾآجتامع ظذ ما اتػؼ أهُؾ افُسـَِة ظؾقف 
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 افػؼفَقاُت وافَعَؼِدَياُت يف ذفؽ  ؛وافَتَعاُذُر وافَتَغاُؾر ؾقام اختَؾػقا ؾقف

 شقاء.

 بافتل  ًٓ ومـ خرَج ظـ اجلامظِة، وجب رُده، دظقًة وكّصًحا، وِجدا

؛ ـُ ن تاَّب وإٓ ُظقِمَؾ ، وإزافًة فؾُشبفِة، ؾنفؾُحَجةِ إؿامًة  هل أحس

 بام َيستِحُؼف.

 :وِمـ أشباِّب آجتامع 

  ًَل ظؾاًم وَظؿَ  افّديـمَجُع. 

  ـِ وافدظقُة إػ مجقِع  ظؼقدًة ورشيعًة. افّدي

  ِودظقُة مجقِع اخلَؾِؼ مـ أَمَتِل اإلجابِة وافدظقة. 

  ٍواخلُُّصقماِت بغِر ُبرَهان 
ِ
، وادِراء ـِ  واحلََذُر ِمـ اجِلداِل يف افّدي

ُمبِغ.

  شتِ  وظدمُ  اءُ َض آخل، واإلؽْ تيف اف دُق وافّّص  ، وافعػقُ ؾِ اخلؾَ  دُ ّصاء، وَش ؼْ ٓا

ـ افزفؾِ  .ظ
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  :إذ هل  ؛إحساُن افعبادةِ افعؼقدِة و تّصحقُح ويف اخلتاِم ؾنَن افَقِصَقَة

.ؽايُة َخؾِؼ افَثَؼَؾْغ 

  اػ يف افَداَرْيـوَتّصقُؾ ِرىَض اهلل تع ،واجتِـَاُء َثَؿَرِِتا: افتؼقى.

  :وآظتّصاُم بسـَة َخاَتؿ افـبقغ وادرشؾغ ،افِعؾؿُ  وافِعـاَيُة بّطريؼفا.

   ـِ وحراشتِف، وتبؾقغِ ِثؿ افَس ف فؾسائؾغ جِ جَ ُح  عُل يف افتؿؽغ فؾدي

ُغ اهلِ ، وقِر ادحاربغ مـ أظدائِفِ حُ وبقـاتِف، وتبؾقِغ افـّّصاِل إػ كُ 

 وافّؾُغ مع أوفقائف.

 والُّشكُر هللِ عىل الَتاممِ  ،واحلمُد هللِ عىل اخِلتامِ 

 وعىل آلِه وأصحابِه األعالم حممٍد  ،والصالُة والسالُم عىل َخرِي األنامِ 

 وـتبف

 
 وجلميع املسلمني اهلل له ولوالديهغفر 

Mohamed_yousri@hotmail.com 
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