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 (معتقد اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي لصدر الدين أيب الوفاء:حتقيق كتاب
)هـ789  الشافعي، الدمشقي،سليمان بن يوسف الياسويف
 طارق بن سعيد بن عبد هللا القحطاين.د
أستاذ العقيدة املشارك بقسم العقيدة
يف كلية الدعوة وأصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية
:امللخص

 حتهثد،تقوم فكرة البحث لل إخراج الكتثا حتققيقثم مب ايثال القرحتق رقثاانتلثا لوسث ث ث ث ث ث ثثل كحت اللبعثار اجخرا للكتث ال رر ج ا موثم
 حتتربئة اإلمام الدث ثثافع ما مسث ثثالني املتكلم،  كحد اجئمة اجااعة الققلا-امحم هللا- البح إىل املسث ثثا ة ر ندث ثثر حتدااسث ثثة لقيدة اإلمام الدث ثثافع
لرب طرق-مث ث ثثدا الداا الياسث ث ثثور-  ثبت مث ث ثثحة نسث ث ثثبة ه ا الكتا إىل امل ل:  حتما كهم نتائج البح، حتمما انتسث ث ث إليم ر الققم دحتل اجمث ث ثثو
 حتاقحب حمتوا العقيثدة حتإجرا املقثاانثة مب تث حتك وا، حت ر العلمثا الث اا نقلوا موثم كحت كت ث ث ث ث ث ث ثثااحتا إليثم،  لوظر ر سث ث ث ث ث ث ثوثد الكتثا:  حته،للميثة
 حته ه العقيدة تثبت اختالفا ر اجمثو، حتالكتا ر اجمث لبااة لا فتوا كحت إجااة لا سث ا حتاد لامام الدثافع حتاحتن لوم،الدثافع اجخرا
 لا مس ثثمسلة اج ا:  اجحت،  حتاحتور العقيدة لل س ثثم، حتاملولج حتطراقة االس ثثتدال ا اإلمام الد ثثافع حتا املتكلنم املوتس ثثب مل هبم الققل
 فيم: حتكما القسثم الثاين، حتاجمثااب، حتا اة هللا،  حتمثقة العيو،  حتالو حت، حتال ثحني، حتالقدم، حتالوجم، حتاليداا، حتالبصثر، السثمب:حتالصثقار حتكثبت مثقة
. لرق إىل جممولة ما املسائ
مقة التقاد السوة لامام الدافع حتتَ ن
.  ققيق؛ تا:الكلمات املفتاحية
Investigation of the book: (Mu’taqod Al- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi’i by
Sadr al-Din Abi al-Wafa Sulayman bin Yusuf al-Yasufi, al-Dimashqi, al-Shafi’i 789 AH)

Dr. Tariq bin Saeed bin Abdullah Al-Qahtani
Associate Professor of Creed, Department of Creed
Faculty of Da`wah and Fundamentals of Religion at the Islamic University

Abstract:
To publish and investigate the book by explaining the differences through comparing the copies of the manuscript
or other editions of the books that mentioned part of it. Research aims: Contributing to the dissemination and study
of the doctrine (Aqeedah) of Imam al-Shafi’i-may Allah have mercy on him - one of the four Jurist Imams. Most
important results: 1-The authenticity of the attribution of this book to the author - Sadr al-Din al-Yasufi-has been
proven through a scientific method, which is: by looking at the book's chain of transmission and mentioning the
scholars who cited from it or referred to it, and by examining the content of the doctrine through making a comparison
with other books and sayings of Shafi’i. 2- The book is a fatwa or an answer to a question received by Imam alShafi’i and narrated from him. 3- This belief proves that there is a difference in the principles, methodology, and
method of inference between Imam al-Shafi’i and the scholars who are affiliated with his jurisprudence. 4- The
doctrine contained two parts, the first on the issue of names and attributes, and it affirmed the following attributes:
hearing, sight, hands, face, feet, laughter, descent, the prescription of the eyes, seeing Allah, and the fingers, and the
second section contains the description of the Sunnah belief of Imam al-Shafi’i, and it touched on a group of issues.
Keywords: Investigation, book.
.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

مقدمة:

َّ
احلمد هلل ،حنمده ،حتنستعيوم ،حتنستغقره ،حتنعو هلل ما ترحتا كنقسوا ،حتسيئار كلمالوا ،ما الده هللا
إل َ
حممدا لبده حتاسولم-
فال م لم ،حتما ا ل فال هادن لم .حتكتلد كل ال إلم إال هللا حتحده ال تراني لم ،حتكتلد كل ً

ﷺ -ا -تعاىل :-ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ [ آ لمرال .]102 :حت ا -
تعاىل:-

ﱑ ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗ
ﱒ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱘﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ [ الوسا  .]1:ما ا -تعاىل:-
ﱙ

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ

[ اجح ا ّ .]70 :أما بعد :فإل هللا كاس اسولم-ﷺ-إىل اخللق إل ًااا موم حتإن ًااا ،حتك ام ام لل ما خال حجتم
البالغة ،فمسمت ام لل ما اتبعم نعمتم السااغة ،حت لب املعا ار ،حتكانا السبي لدلي  ،فعلِم حتللنم كمتم كل كساس الداا
ٍ
نقب حتلي  ،ال
توحيد هللا حتإفراده لعبادة ال تراني لم ،حتكنم املومو اصقار اجلال حتالكما  ،املونه لا
تراني لم ،فلم ا السل جيال اعد جي لل ه ا اللراق ،فتق لليلم اهبم حتاملقاهم حتتوالهم حتكاق رهم،
فربنز مولم كئمة متبول  ،ال مولم اإلمام الدافع -امحم هللا-فبقيت آاثاه مل تودثر ،حته ا الكتا مولا مل ا  ،نق
ملما ر حملم،
الياسور-امحم هللا-فيم للمم حتا ن التقاده ما غري زل ر ايال مقار الر الكاملة ،فكال تا ً
كاجو هللا كل اوقب ام اجمة حتاسلم ر إزالة أتحتا اجلاهل حتقرا الغال لكالمم.
الدراسات السابقة:
الكتا سبق طبالتم حتققيقم ضما جممولة اسائ  ،اعووال :الرسائ حتاملسائ العقداة املوسواة لامام
الدافع -مجعا حتدااسة ،-ملوا سامل سعيد مرل (اسالة للمية جبامعة كم القرا)( ،)1حت ام الباح جبلد مدكوا ر
تقص حتمجب اسائ اإلمام الدافع  ،فج اه هللا خري ،حتسمسظلر القرحتق ا ققيق حتققيق اجخ الباح  ،ليس
انتقاما لتحقيقم ،حتإمنا لكوهنا ما متللبار البح العلم  ،حته لل الوحو اآليت:
أوال :الفروق العامة:
عدد
-1

حتقيق الطبعة السابقة

حتقيقي

ام ادااسة الكتا ر ك ما مقحت

توسعت ادااستم :فقمت توثيق نسبة الكتا
حتفحب حمتواه لرب ثالث حتسائ  ،حتتب ن ك يتم،
حتموضولاتم ،حتاملآخ لليم.

فقط(.)2

( )1حتهو ملبوع ر داا تكواا ،اململكة العراية السعوداة ،اخلرب ،اللبعة اجحتىل1438:ه2017-م.
( )2حتادكر لليلا ،حتال مالمة لليم؛ لكونم تواحت مجيب اسائ اإلمام الدافع .
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مل اقم إبجرا مقاالة مب الوسل اخللية مت إبجرا مقاالة مب الوسل اخللية اجخرا
للرحتااير اجخرا للقسم اجحت ما للقسم اجحت  ،مب إاقا اجم ما هو دحتل تعدا
إال ر اخللمس الظاهر.

الكتا .
-3

ترجم للم ل

-4

التحقيق خايل ما التعليق لل كن لبااة ،مت لتعليق مب املقاانة حس املولج امل وا.
سوا ر موضب حتاحد (هامش ا م[]2

ترمجت لم ر مخسة ملال  ،فيلا استدااك لل ما
ر ر م لقاتم ،حتجعلت مللبا ملما ر إثبار

ختصاا.

قو لقيدتم حتأتثنره اديل اإلسالم ااا تيمية.

ص.)653:
-5

مل ا ب لالمة ( )/ال تدري إىل انتلا مت حتضعلا.
اللوح.

-6

حاحتلت كل كُ م جلد كخ الباح -حتفقم

اعض الوقب ر ختراج اجحادا
حتاآلاثا.

هللا.-

اثنيا :الفروق التفصيلية يف النص احملقق:
عدد

حتقيق الطبعة السابقة

-1

مل اق لل ترمجت تيل امل ل

-2

ر هنااة القسم اجحت ما الكتا

حتقيقي
حت قت لل ترمجتم حت مت اتصوا اخللمس ال ن
حت ب ر اسم كايم ،حت مت ارتمجة اجا اإلسواد
مجيعلم ر سم دااسة الكتا .

لبااة (لقظ
إتكا .
-3

هواك مت لتعليق لليلا.

لقرآل) مل اعلق لليلا فيلا

ر هنااة القسم اجحت ما الكتا

هواك مت اوقللا.

لبااة موجود ر املخلوط لل اهلامش مل
اوقللا.
-4

ص ( )648هامش ( )2ر ختراج حت قت لليم مرفولا لود الرتم ن حتغريه.
احلدا

-5

ا ( :مل ك

لليم مرفولا.)...

ص ( )648احلدا

ا ( :اد هللا لل

مت التخراج.

خيرجم.
اجلمالة) مل ن
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-6

ص ( )649هامش ( )1ر ختراج حت قت لليم حت مت اتخرجيم.
احلدا

-7

ا ( :مل ك

لليم).

ص ( )649هامش ( )2ر ختراج حت قت لليم حت مت اتخرجيم.
احلدا

ا ( :مل ك

لليم).

-8

ص ( )649كثر ااا لباس (القرآل الم مت لتعليق حتختراج اللقظ املقاا لم.
هللا تعاىل ليس رخلوق) مل اُعلنق لليم ر

-9

ص ( )649هامش ( )2ر ختراج حت قت لليم حت مت اتخرجيم.
احلدا ا ( :مل ك لليم).

اهلامش ف ال لا خترجيم.

كدخلتلا.

 -10ص ( )649ر لبااة (فإل كه املو
اعريحتنم) مل ادخللا ر منت احلدا .

 -11ص ( )647لبااة( :ا لني خرب اقوم) مت التعليق لليم حتتصوابم.
فيلا خلمس حنو مل اعلق لليم ر اهلامش.
 -12ص ( )649مل اُعلنق لل االستدال اقولم -مت لتعليق حتإا اح حم االستدلاد ،حتهو ر
تعاىلﭐﱡﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ .اآلاة ال اعدها فيما اظلر ما صده حتهللا كللم.
 -13ص ( )650كسقط لمة( ) ما لبااة :مت إدخاهلا.
(فدلت ه ه الدالالر)
الصوا ( :حتال ارضاه).

 -14ص ( )650كثبت لمة( :حتال ارضاه)
 -15ص ( )651لبااة( :حت ا سل اا لبد
هللا) مل ارتجم ،حتمل اعلق لل اجثر.

 -16ص ( )651مل اث لبااة انت ر هامش مت إثباهتا.
املخلوط حته ( :
لبااة( :ر اجلوة).

لل املبدراا جلوة) اعد

 -17ص ( )651كثبت لمة [حت د] اعد لبااة :مل كثبتلا.
(الوظر إىل حتجلم تعاىل) حته غري موجودة ر
املخلوط .حتكا ا را ه ا اخللمس اعدها أبسلر.
حت راه ر ص ( )652اعد لبااة اجمرا
حتالققلا .

 -19ص ( )651كثبت ر لقظ احلدا  ( :ا حت ا) مت إثبار ما ر املخلوط حتتصوابم لل ما ر احلدا
حتهو (لل وم).
حتاملثبت ر املخلوط (لل ك رم)
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 -20ص ( )653كثبت لبااة( :كن :حتجب) حتاملثبت مت إثبار ما ر املخلوط.
ر املخلوط( :كن :حتجيب).
-21

ص ( )653مل يُثبت( :حت ا -تعاىل :-ﱡﭐ ﲋ

مت إثباهتا.

ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ اعد آاة اس ر
هنااة السلر.
 -22ص ( )654كثبت اعد اآلاة [ال مر ]53:لبااة :مت حتضب ا م اآلاة فلو اكق  ،حس املولج.
(إال ام) ،حتالصوا املثبت لبااة[ :اآلاة].
 -24ص ( )654حدا « :إن لكل نيب مت خترجيم.

دعوة »..مل ُخينرجم.

 -25ص ( )654حدا « :خيرج من النار من كان مت خترجيم.
يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان» مل ُخينرجم.

 -26ص ( )655سقط مل يثبته ،آاتال[ :حت ا  -مت إثباتم.
تعاىل :-ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲢﲤ
ﲣ
ﲞﲟﲠﲡ

ﲥ ﲦ ﲧﱠ [هود ]10:حت ا -تعاىل:-
ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ.
 -27ص ( ،)655كثبت( :كحتسب ما آثلة) حتهو مت إثبار الصوا .

خلمس حتالصوا

( :كحتسب ما آالة).

 -28ص ( )655حدا « :حتكل فيم ما اج ااق مت إدخاهلا.

ك ثر ما لدد الكوا » مل ادخللا ا
الدولت مب كهنا ما نب احلدا .
 -29ص ( )655حدا « :حىت متر فاطمة اوت مت احلكم لليم حتنق ك وا العلما فيم.
اسو هللا-ﷺ-لل الصراط» مل حيكم لل
احلدا اغم ك ية لني ،فلو الاصح ا
موضوع ،حت لني احلدا ال ن اعده.
 -30ص ( )656اجثر( :اتبعوا حتال تبتدلوا فقد مت خترجيم.
ُ قيتم) مل خيرجم.

 -31ص ( )656آخر املخلوط لبااة( :نقلت ما مت إلثباهتا ر اهلامش.
نسخة اتاال تبتلا )1236( :اعد اهلجرة)...
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كثبتلا ر املنت ،حته ليست ما الم امل ل
فاملواس تُثبت ر اهلامش.

حتكخريا كتكر الباح اجخ ملوا ،فلم ف السبق ر إخراجم.
جاهدا-مستعيوا هلل-إىل إخراجم ما هو ،حتحتضعت خلة للدااسة حتالتحقيق ،ه لل
ه ا حت د سعيت ً
الوحو اآليت:
خطة البحث:
القسم األول :قسم الدراسة ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :ترمجة موجزة لإلمام الشافعي ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبه.
املطلب الثاين :شيوخه وتالميذه.
املطلب الثالث :ذمه لعلم الكالم.
املطلب الرابع :مؤلفاته.
املطلب اخلامس :وفاته.

املبحث الثاين :ترمجة املؤلف ،وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول :امسه ونسبه.
املطلب الثاين :شيوخه وتالميذه.
املطلب الثالث :عقيدته.
املطلب الرابع :مؤلفاته.
املطلب اخلامس :وفاته.
املبحث الثالث :التعريف ابلكتاب ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :توثيق نسبة الكتاب للمؤلف.
املطلب الثاين :اسم الكتاب.
املطلب الثالث :أمهية الكتاب.

املطلب الرابع :موضوع الكتاب.
املطلب اخلامس :املآخذ على الكتاب.
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املطلب السادس :النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق.
املطلب السابع :منهج التحقيق.
القسم الثاين :حتقيق النص.
حتر اخلتام :هللا-سبحانم حتتعاىل-كسمس كل جيعلم خالصا لوجلم ،حتكل اوقب ام املسلم  ،حتمل هللا حتسلم
لل نبيم حممد حتآلم حتمحبم كمجع .
القسم اجحت  :سم الدااسة :حتفيم ثالثة مباح :
املبح اجحت  :ترمجة موج ة لامام الدافع .
املطلب األول :امسه ونسبه:
هو :كاو لبد هللا ،حممد اا إدااس اا العباس اا لثمال اا الدافب اا السائ اا لبيد اا لبد ا اد اا
هاتم اا ملل اا لبد موا اا ص اا ال اا مرة اا ع اا ل ن اا غال اا فلر اا مالني اا الو ر
اا وانة اا خ مية اا مدا ة اا إلياس اا م ر اا ن اا اا معد اا لدانل.
حتكما لقبم الدافع فوسبةً إىل جده (الدافب)( ،)1حتهو ر نسبم ارجب إىل امللل اا لبد موا  ،حت(امللل )
هو كخو (هاتم اا لبد موا ) ،فلو ااا لم الويب-ﷺ-التق معم ر (لبد موا ).
لني
كما جده الرااب( :السائ ) فلو محايب ،كسلم اعد غ حتة ادا الكربا( )2حتلمم :لبد هللا اا السائ
محايب ،حتما اهط الدافع مجالة ما التااع حتكتباللم إىل لصره ،انوا للما اُرحتا لولم ،حتاتتلر الدافع
مللَّلِيب لود اخللقا  ،حتالعلما  ،حتالدعرا (.)3
ُ
املطلب الثاين :شيوخه وتالميذه.
أوال :أشهر شيوخه :اإلمام مالني(179هث) كاته حتهو ااا ثالث لدرة سوة ،حتحقظ املوطمس ب كل أيتيم(،)4
حتحممد اا احلسا الديباين-ماح كيب حويقة189(-هث) ،حتسقيال اا لُيَثْيثوَة(198هث) ،حتلبد هللا اا امل م امل ْخ ُحتم
َ
املك (160هث) ،حتإاراهيم اا سعد اا إاراهيم اا لبد الرمحا اا لو (182هث) ،حتلبد الوها اا لبد اجمليد
الثقق (184هث) حتلبد الع ا اا حممد الدااحتادن(186هث) حت يب اا اجلراح(196هث) حتهدام اا اوس
( )1اوظر :التااال الكبري للبخاان ( )42 /1حتالكىن حتاج ا لامام مسلم ( )503/1حتالثقار الاا حبال ( )30/9حتاتاال ااا اونس املصرن ()461/1
حتموا الدافع للبيلق ( )76/1حتاالنتقا ر ف ائ الثالثة اجئمة الققلا (ص )66 :حتاتاال اغداد ( )54/2حتمواز اجئمة اجااعة كيب حويقة حتمالني
حتالدافع حتكمحد (ص )198 :حتطبقار الدافعية الكربا للسبك (.)71/2
( )2اوظر :االستيعا ر معرفة اجمحا ( )574 /2االنتقا ر ف ائ الثالثة اجئمة الققلا (ص.)66 :
( )3اوظر :موا الدافع للبيلق (.)81-80/1
( )4اوظر :املصدا السااق (.)101-100/1
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الصوعاين(197هث) حتكاو معاحتاة حممد اا خازم ال رار(194هث) حتإ الي اا إاراهيم اا لُلنية(193هث) حتغريهم
ثري(.)1
اثنيا :أشهر تالمذته:
ما كمحاام املكي  :لبد هللا اا ال اري احلميدن القرت املك اإلمام (219هث) ،حتكاو إسحاق إاراهيم اا
ِ
(حتااق احلميدن)
لبد هللا اا حممد اا العباس اا لثمال اا تافب املُلَّليب(237هث) حتكاو اكر حممد اا إدااس ن
(277هث) ،حتما كمحاام لعراق :اإلمام كمحد اا حوب (241هث) ،حتلم كمحا ثر ما املكي  ،حتالعرا ي ،
حتاملصرا  ،ال جما ل رهم هوا.
حتكما كمحاام املدلواحتل لرحتااة :فمساو إاراهيم امل ين إ الي اا حيىي(264هث) ،حتكاو اعقو اوس اا حي
البوال (231هث) ،حتالرايب اا سليمال املرادن(270هث) حتالرايب اا سليمال اجلي ن (256هث) (.)2
املطلب الثالث :ذمه لعلم الكالم.
ال اإلمام الدافع -امحم هللا-ااف ا حتحم اا ما للم الكالم( )3غريه ما السل -ال اا تواتر الوق لولم
ر مم-حتلم ك وا  ،مولا :ولم-املدلوا( :-حكم ر كه الكالم كل ا راوا جلراد ،حتالا هبم ر العدائر
تردا كح ٌد لكالم فمسفلح»(.)5
حتالقبائ  ،حتاقا  :ه ا ج ا ما ترك الكتا حتالسوة إىل الكالم) ( .)4حت ا « :ما َّ
حتلا اونس اا لبد اجلل ا  " :لت للدافع  " :ترحتن -اي ك لبد هللا-ما ال اقو فيم ماحبوا؟ -كااد اللي
اا سعد كحت غريه -ال اقو « :لو اكاتم ميد لل املا [اعين ماح الكالم] ال تثق حتال تعبمس ام حتال تُكلمم».
صَر إل اكاتم ميد ر اهلوا  ،فال تَثْرَ ْا إليم»( .)6حتالوق لوم ر م الكالم مما
ا الدافع « :فإنم -حتهللا -د َ َّ
استقاض حتاتتلر(.)7
املطلب الرابع :مؤلفاته:

ك ر مولا اآليت:

( )1اوظر :موا الدافع للبيلق ( )311/2موا اإلمام الدافع (.)87-82
( )2اوظر :االنتقا ر ف ائ الثالثة اجئمة الققلا (ص )241-240 :ط :داا اإلمام البخاان ،مواز اجئمة اجااعة كيب حويقة حتمالني حتالدافع حتكمحد
(ص.)229-228 :
( )3للم الكالم هو :هو للم كحدثم املتكلنمول إلثبار العقائد للرق ال ااتكرحتها ،حتكلرضوا هبا لما جا الكتا حتالسوة ام .اوظر :العوامم حتالقوامم ر
ال لا سوة كيب القاسم ( )111 /1لوامب اجنواا البلية ( )4/1فتح ا الرباة اتلخيب احلمواة (ص)95 :
( )4كحتاده ااا لبد الرب جامب ايال العلم حتف لم ( )941 /2حتاخللي البغدادن ر تر كمحا احلدا للخلي البغدادن (ص.)78 :
( )5كخرجم ااا كيب حامت ر آدا الدافع حتموا بم (( )195ص )231:الاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة (.)303
( )6كخرجم ااا كيب حامت ر آدا الدافع حتموا بم (( )192ص )229:ط :الواتر املتمي  ،حتالاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة ()164/1
( )7اوظر لالست ادة :املصدااا السااق  ،حتطبقار الققلا الدافعية الاا الصالح (.)145/1
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()1

 .1تا اجم :حتهو تا فقل  ،حتفيم مجلة ما املسائ العقداة ،ما ر حتميتم .
 .2الرسالة ،حتفيلا مبح اعووال( :احلجة ر تثبيت خرب الواحد)( ).
 .3كحكام القرآل( ).
 .4اسالة ر إثبار الوبوة حتالرسالة( ) كحت (ر تصحيح الوبوة حتالرد لل الربا ة)( ) حته مققودة.
2

3

5

4

املطلب اخلامس :وفاته.
مار اإلمام الدافع ر سوة كااب حتمائت  ،حتهو ااا كااب حتمخس سوة ،إ حتلد ر سوة مخس حتمائة ر
نقس السوة ال مار فيلا كاو حويقة-امحلما هللا.)6(-
املبحث الثاين :ترمجة املؤلف.
املطلب األول :امسه ونسبه:
هو :سليمال اا اوس اا مقلح اا كيب الوفا  ،الديل مدا الداا الياسور الدمدق ( ،)7ا لوم ااا
انمر الداا(842هث)( :الديل اإلمام العالمة الققيم احلافظ الوا د الثقة ،مدا الداا مجا الققلا حتاحملدث  ،كاو
الرايب ،حتاقا  :كاو الق سليمال اا اوس اا مقلح ااا كيب الوفا املقدس الياسور ،مث الدمدق الدافع ،
ل الققلا حتاملتقو  ،حتللم احلقاظ املقيداا ...حت ال كحد حميب الديل تق الداا ااا تيمية اإلمام) (.)8
املطلب الثاين :طلبه للعلم.
َ ِدم دمدق مغريا ،حتحقظ حمقوظار ،حت ال حيقظ ر خمتصر ااا احلاج (646هث)
حىت ختمم ،حتدك ر طل العلم ،حتالزم جممولة ما املداال ،مولم:

اوم مائ سلر

( )1اوظر :اجم (.)128 /4( )400-294-293/1
( )2اوظر :الرسالة للدافع (.)400/1
( )3حتهو ليس امللبوع ال ن هو ما مجب البيلق -اتحقيق :لبد الغين لبد اخلالق ،مكتبة اخلاجن -القاهرة ،ط الثانية 1414 :هث1994-م -حتإمنا ما أتلي
السلماس ر مواز اجئمة (ص )204:حتكاو القاسم الرافع ر
اإلمام الدافع نقسم نب لليم حتنسبم لم مجالة ،مولم :امل ين(264هث) ر املختصر ( )116/4ن
ترح مسود الدافع ( )357-356 /3حت د طبب م خرا اتحقيق لبد هللا تر الداا الداغستاين ،آفاق املعرفة ،ط اجحتىل1441:هث2020-م.
( )4هك ا رها السلنماس ر مواز اجئمة اجااعة كيب حويقة حتمالني حتالدافع حتكمحد (ص.)204 :
( )5هب ا العووال رها البغدادن(429هث) حتلعللما اسالة حتاحدة لكا اختال ر العووال اوظر :القرق ا القرق(ص )315:موا اإلمام الدافع
للرازن(ص.)129:
( )6اوظر :آدا الدافع حتموا بم (ص )21 :موا الدافع للبيلق (.)78/1
( )7اوظر :إنبا الغمر أباوا العمر ،ااا حجر ( )340/1حتالداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة ،ااا حجر ( )311/2حتت اار ال ه ر كخباا ما ه ،
ااا لماد ( )527 /8حتالسلوك ملعرفة دحت امللوك ،للمقرا ن ( )203/5حتمعجم امل لق  ،لمر حالة ( )279/4حتاملول الصار حتاملستوىف اعد الوار ،ااا تغر
اردن (.)59/6
( )8الرد الوافر(ص.)179-178:
- 81 -

د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

 .1لماد ال نداا إ الي اا خليقة اا لبد العايل احلسباين الدافع  ،كاو القدا (778هث).
السعدن احلسباين الدافع  ،فقيم الدام(782هث).
 .2حتلال الداا ن
حج اا موس اا كمحد ن
 .3الديل حتيل الداا حممد اا كمحد اا إاراهيم املوقلوط (774هث).
 .4الديل هبا الداا اإلمخيم (764هث) ،رك لليم اجمو  ،مث اعدها ترك طراقتم ر طل العلم ،حتتصاح
هو حت(ادا الداا ااا خلي ) فرتة.
مث ُحب إليم احلدا فمسخ ر السماع حتاللل  ،حتالزم (احلافظ تق الداا اا اافب) حتكخ لوم القا ،حتاح
إىل مصر ،حتحل  ،حتداس ملداسة اج اة ( ،)1حتان ر تدااس الع ا اة( )2حتغريها ،حتكفىت حتتااك ر فوول احلدا
حتخرج ختاااج مقيدة.
مث ماا آبخر لمره اتمسني آلاثا لل مولج السل متمسثرا اديل اإلسالم ااا تيمية(.)3
املطلب الثالث :عقيدته.
تقدم ر امللل السااق كنم استقر كمره لل لقيدة السل  ،حتا د لني ما ال :
 .1كل ما ترجم لم ،حتمولم احلافظ ااا حجر(852هث) ر أبنم (لل طراقة ااا تيمية)( ) .حت ا ااا انمر
الداا (842هث) لوم( :حت ال كحد حميب الديل تق الداا ااا تيمية اإلمام) ( ).
 .2كل احتااتم هل ه العقيدة ت د لني ،إ ه لل مولج السل .
 .3كنم ماحبم (ااا الربهال الظاهرن) ال ن سجا اسببم -ما سيمسيت رابا ر حتفاتم -ال مثلم ،إ نظر ر
كحدا كللم موم( ).
ت ااا تيمية حىت ماا ال اعتقد كل ً
4

5

6

املطلب الرابع :مؤلفاته.
حتما م لقاتم-غري ه ا الكتا  -ما ر ر ترمجتم:

( )1املداسة اج اة تقب ر دمدق حتا لا نسبة إىل ما اواها ،حتهو (ك ) امللق أبسد الداا ،حاج امللني نوا الداا حممود ،حت د كحت قلا لل كمحا
اإلمام الدافع -امحم هللا-ر سوة( :ست حتمثان حتمخسمائة) اوظر :الدااس ر اتاال املدااس (.)124/1
( )2املداسة الع ا اة ،حته ر دمدق ،نسبة إىل امللني الع ا لثمال ااا امللني الوامر السللال مالح الداا اجاويب ال ن كمر ابوائلا( :ر سوة اثوت حتتسع
حتمخسمائة) املصدا السااق (.)290/1
( )3اوظر :طبقار الدافعية الاا اض تلبة ( )154-153/3إنبا الغمر أباوا العمر ( )341 /1الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة (.)312 /2
( )4الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة (.)312 /2
( )5الرد الوافر(ص.)179-178:
( )6اوظر :إنبا الغمر أباوا العمر (.)332 /2
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 .1مديخة اإلمام كيب حقب لمر اا احلسا اا م اد اا كميلة املراغ احلليب امل ن الدمدق  ،كاو حقب لمر
اا حسا اا م اد اا كميلة اا مجعة املراغ امل ن الدمدق زاا الداا (778هث) حي ام اتخرجيلا( ).
 .2لم مصو ر (موب اخلرحتج لل اجمرا ) حتهو تصوي حسا :ما ر احلافظ ااا حجر(852هث)( ) حتلكا
مل ك لليم ،حتلعلم الزا مققودا-حتهللا كللم.-
1

2

املطلب اخلامس :وفاته.
ر آخر حياتم امتحا الديل مدا الداا اسب تلا الداا كمحد اا الربهال ،حتهو كل ااا الربهال ال
اتكلم ر سللوة امللني الظاهر ار وق ،حت ال مدا الداا ايوم حتا ااا الربهال محبة فوم لليم ،فقبض لليم ماح
لعة دمدق (ااا احلمص ) حتحبسم اقلعتلا ،حتاستمر مدا الداا امل وا حمبوساً اقلعة دمدق إىل كل تور هبا ر
حتمل لليم جبامب دمدق ،حتدفا اعد
ليلة السبت الثال حتالعدراا ما تعبال سوة تسب حتمثان حتسبعمائة ،فغُس ُ
ال حتا اقر الديل تق الداا اا تيمية-امحم هللا.)3(-
املبحث الثالث :التعريف ابلكتاب.
املطلب األول :توثيق نسبة الكتاب للمؤلف.
إل إثبار محة نسبة ه ا الكتا إىل امل ل -ر نظرن-اكول لرب الوسائ اآلتية :الوسيلة األوىل :النظر
يف سند الكتاب ،الوسيلة الثانية :ذكر العلماء الذين نقلوا منه أو أشاروا إليه ،الوسيلة الثالثة :فحص حمتوى
العقيدة وإجراء املقارنة مع كتب وأقوال الشافعي األخرى ،حتتقصي لني لل النحو اآليت:
الوسيلة األوىل :النظر يف سند الكتاب :ه ا الكتا مرحتن إبسواد لا ٍ
محيح ،حتهو لا ااا كيب
ٍ
حامت(327هث) ( ،)4لا اونس اا لبد اجلل (264هث) لا اإلمام الدافع (204هث) حتال ا ُره ما اكول ر
اجسانيد الوازلة-لل فرض لدم محتلا-حتمب لني ك ر هوا سوده الواز -حتهو ما دحتل ااا كيب حامت -ما حتاد ر
املخلوط ،حت لني لل الوحو اآليت:
 .1صدر الدين الياسويف(789هـ) وقد تقدم ترمجته.
 .2عن بدر الدين حممد بن جنم الدين مكي بن أيب الغنائم املعري الشافعي مث الطرابلسي(743هث)( ).
5

( )1حتهو ملبوع ققيق :الد توا لامر حسا مربن ،داا البدائر اإلسالمية [ضما سلسلة لقا العدر اجحتاخر (.])52
( )2ر إنبا الغمر أباوا العمر (.)340 /1
( )3اوظر :املول الصار حتاملستوىف اعد الوار ( )60/6إنبا الغمر أباوا العمر ( )340/1حتالداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة ( )311/2حتت اار ال ه
ر كخباا ما ه ( )527 /8حتالسلوك ملعرفة دحت امللوك ( )203 /5حتمعجم امل لق (.)279 /4
( )4نب لل لني احلافظ ااا حجر ر القتح ( ،)407 /13حتسيمسيت ر العلما ال اا رحتا ه ه العقيدة.
( )5ا الياسور ر احتااتم لوم اصقم( :لسال اجد حتحجة العر ) .حت ا الصقدن( :القاض ادا الداا ،حت ي ايت املا الراالس ،حت ات اإلندا هبا لم
الوظم احلسا ،حتنثره حتسط ،حتاَعر ُ فقلا جيدا ،حتاَكت ُ خلا مليحا) الوار لوفيار ( )41/5حت ا كا ا ( :ال ما اجا ال مال ،حت ال اعر فووان ما العلوم)
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

 .3عن أيب العباس أمحد بن إبراهيم بن عمر ابن الفرج الفاروثي(694هث) ( ).
1

 .4عن بدر الدين أيب القاسم علي ابن احلافظ عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي(630هـ)( ).
2

 .5عن أيب سعيد عبد اجلبار بن حيي بن هالل ابن األعرايب(576هـ) ( ).
3

 .6عن أيب العز أمحد بن عبيد هللا ابن كادش العكربي(526هـ)( ).
4

 .7عن أيب طالب حممد بن علي بن الفتح العُشاري احلريب(451هـ)( ).
5

 .8عن أيب احلسن علي بن عبد العزيز بن َم ْر َدك(387هـ)

()6

الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة ( )17/6حت ا ااا حبي  ( :ال جلي املقداا ،دن الو اا ،حسا اخللق حتالوظم حتالوثر ،مجب حتنقب ،حتكفاد حتح ندث ،مث ك ام

الراالس )...املصدا نقسم (.)17/6
( )1القااحتث اإلمام ل الداا ،كاو العباس كمحد اا إاراهيم اا لمر اا القرج اا كمحد اا سااوا اا لل اا غويمة ،الواسل الدافع  ،حتالقااحتث ( :نسبة إىل
فااحتث راة لل دجلة) ،ب موم خلق ثري...حت ال إماما لاملا متقووا ،مت لعا ما العلوم ،فقيلا ،سلقيا ،مقتيا ،مداسا ،لاافا لقرا ار حتحتجوهلا ،حتاعض
للللا ،حت ال دانوا ،حتالا ،زاهدا .اوظر ترمجتم :اتاال اإلسالم ( )782/15البدااة حتالولااة ( )404 /13العرب ر خرب ما غرب ( )382-381 /3املعجم
املختب حملدث (ص )10:املع ر طبقار احملدث (ص ]2293[ )221 :معرفة القرا الكباا لل اللبقار حتاجلصاا (ص )371 :اتاال ااا الوادن
( )291 ،233 /2فوار الوفيار ( )55 /1الوار لوفيار ( )138 /6طبقار الدافعية الكربا للسبك ( )6/8ت اار ال ه ر كخباا ما ه (/7
)743
( )2ا ااا نقلة( :هو محيح السماع ثقة ،ثري احملقوظ ،حسا اإلاراد ،ب محيح اإل اليل ما حيىي اا اثات) حت ا ال هيب(748هث)( :الديل القاض ،
املسود ،ادا الداا) [سري كلالم الوبال ( ])353 /22لكا غل لليم الللو حتاللع  ،حتلدرة املقسداا؛ فمساعده حتالده حتهجره إىل كل مار .اوظر :الوار
لوفيار ( )147/21ت اار ال ه (..)241/7
اجزج ،ب ك القاسم اا
( )3حتهو :اجزج  ،لبد اجلباا اا حيىي اا لل اا هال الد س ،كاو سعيد اا كيب القاسم ،اعر اا اجلرايب ،ما كه
ايال ،حتك ايسر الربحتاين ،حتحممد اا لبد البا الدحتان ،حتااا احلص حتمجالة ،ب موم كاو حممد اا اخلدا -حتهو ك رب موم ،-حتكاو احملاسا القرت  ،حتكاو
احلسا ال ادن .ه ا حت د حتلد كاو سعيد سوة مخس حتمخسمائة ،حتتور ر اايب اآلخر سوة ست حتسبع حتمخسمائة .اوظر :اتاال اغداد حت اولم ( )255/15الوار
لوفيار ( )24/18اتاال اإلسالم (.)585 /12
( )4ا ال هيب (748هث) ر السري (( :)558 /19الديل الكبري ،كاو الع كمحد اا لبيد هللا اا حممد اا لبيد هللا اا حممد اا كمحد اا محدال اا لمر اا
إاراهيم اا ليس ااا ماح الويب-ﷺ -لتبة اا فر د السلم  ،العكربن ،املعرحت  :اا ادش ،كخو احملدث كيب ايسر حممد ،حتلد :ر مقر ،سوة اثوت
حتخرج) حت َِ ب حت ََب موم مجالة ما احملدث  .هذا وقد أثىن عليه
حتثالث حتكااب مائة ،حتطل احلدا  ،حت رك لل املداال ،حتنسل خبلم الردن املعقد مجلة ،حتمجب ن
وضعفوه ،ا كاو القرج ااا اجلوزن (597هث) ر املوتظم ( ( :)21/1ال حمداث مكثرا ،حتاهتمم اعض العلما خللط) لكا
غري واحد لكن تكلم فيه مجاعة ّ

ا السمعاين( :ف رر ه ا جيب القاسم الدمدق  ،فمسنكره غااة اإلنكاا ،حت ا  :ال محيح السماع ،حتاكات الم هل ا الكتا ر اجم مثبتا ،حتكثىن لل
كيب الع ) سري كلالم الوبال ( .)559/19حتاوظر :البدااة حتالولااة ( .)204 /12ت اار ال ه ر كخباا ما ه (.)129 /6
( )5ا اخللي البغدادن(463هث) ر اتاال اغداد ( ( :)179 /4تبت لوم ،حت ال ثقة دانوا ماحلا ،حتسمسلتم لا مولده ،فقا  :حتلدر ر احملرم ما سوة ست
حتست حتثالث مائة) حت ا ااا كيب اعل (526هث) ر اللبقار (( :.)192/2حت ال العُداان ما ال هاد ،مح ك لبد هللا اا الة ،حتك حقب الربمك  ،حتك
لبد هللا اا حامد) حت ا السمعاين(562هث) ر اجنسا للسمعاين (( :)306 /9حت ال ماحلا ،سداد السرية ،مكثرا ما احلدا ) اوظر لالست ادة ر ترمجتم:

موا اإلمام كمحد (ص )692 :سري كلالم الوبال ( )48/18مي ال االلتدا ( )656/3حتاوظر :لسال املي ال (..)301 /5
ِ
الرب ل الب از ،نسبم كاو لبد هللا اا
( )6ا اخللي البغدادن(463هث)( :لل اا لبد الع ا اا مردك اا كمحد اا َسْودحتام اا م ْلرال ااا كمحد ،كاو احلسا َ ْ
اكري .سكا اغداد حتح ندث هبا لا لبد الرمحا اا كيب حامت الرازن ...،حت ال ثقة ...،حت ال لل اا لبد الع ا اا مردك كحد الصاحل  ،ترك الدنيا لا مقداة،
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()1

 .9عن أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي(327هـ) .
 .10عن يونس بن عبد األعلى املصري(264هـ)( ).
2

 .11عن حممد بن إدريس الشافعي(204هـ) وتقدم ترمجته.
ِ
كر العلماء الذين نقلوا منه أو أشاروا إليه.
الوسيلة الثانية :ذ ُ
ه ه الكتا نق سمم اجحت إبسواده العايل مجالة ما للما السل  ،حتهم:
 -2ااا كيب اعل (526هث)(.)4
 -1ااا كيب حامت(327هث)(.)3
السلق (576هث)(.)6
السلَ َماس (555هث)(.)5
 -4كاو طاهر َّ
 -3كاو ز راي َّ
 -5ااا دامة(620هث)(.)7
-7ال هيب(748هث)(.)9

 -6تيل اإلسالم ااا تيمية(728هث)(.)8
-8ااا القيم(751هث) (.)10

حتاتتغ لعبادة...،حت ال كحد البالة الكباا ابغداد فالت الواس حتل م املسجد ،حتكااد لل الدلادة فامتوب ما لني) اتاال اغداد [ )482/13( ]6350ط:
داا الغر اإلسالم -اتصر اسري-حتاوظر لالست ادة :املوتظم ر اتاال امللوك حتاجمم ( )393/14اتاال اإلسالم (.)618 /8
( )1لبد الرمحا اا حممد اا إدااس الرازن كاو حممد اإلمام ااا اإلمام احلافظ كاو حامت ،الثبت ااا احلافظ الثبت ،كثىن لليم ثري ما العلما  .اوظر لالست ادة
ر ترمجتم :طبقار احلواالة [ )103/3( ]596اجنسا للسمعاين ( )286 /4مي ال االلتدا ( )587 /2فوار الوفيار ( )287 /2الوار لوفيار (/18
 )135طبقار الدافعية الاا اض تلبة ( )111 /1اتاال اإلسالم ( )230/8املقصد االاتد ( )105 /2املقق الكبري للمقرا ن (..)48 /4
( )2حتهو :اونس اا لبد اجلل الصدر املصرن ،كاو موس  ،احتا لا سقيال اا لييوة ،حتمعا اا ليس  ،حتلبد هللا اا حته الدافع  ،حتكاو حامت ،حتكاو زالة،
حتغريهم ثري ،حتهو ما اجا محيح مسلم حتثقم كاو حامت ،حتالوسائ  ،حتكاو اعل اخلليل  .اوظر ترمجتم :اجلرح حتالتعدا الاا كيب حامت ( )243/9مديخة الوسائ
(ص )63 :الثقار الاا حبال ( ]16497[ )290/9اتاال مولد العلما حتحتفياهتم ( )580/2ر ك ا التااع حتما اعدهم مما محت احتااتم لا الثقار
لود البخاان حتمسلم ( ]1436[ )283/2تسمية ما كخرجلم البخاان حتمسلم (ص ]2028[ )268 :اجا محيح مسلم ( ]1894[ )368/2اإلاتاد
ر معرفة للما احلدا للخليل ()425/1
( )3نب لليم احلافظ ااا حجر حتل اه إىل موا الدافع -حتمل كجدها ر امللبوع  -حي ا ( :حتكخرج اا كيب حامت ر موا الدافع لا اونس اا لبد
اجلل عت الدافع اقو هلل ك ا حتمقار ال اسب كحدا ادها حتما خال اعد ثبور احلجة لليم فقد قر حتكما ب يام احلجة فإنم اع ا جلل جل للم
لني ال اداك لعق حتال الر اة حتالقكر فوثبت ه ه الصقار حتنوق لوم التدبيم ما نق لا نقسم فقا ليس مثلم ت ) فتح الباان (.)407 /13
( )4كخرجلا اسوده ر طبقار احلواالة ( )270-268/2لا كيب احلس املبااك اا لبد اجلباا ااا الليوان (500هث) لا حممد اا لل اا القتح [العداان]
(451هث) لا لل اا مردك( 387هث) ،لا لبد الرمحا اا كيب حامت لا اونس اا لبد اجلل املصرن ،ا  :عت ك لبد هللا حممد اا إدااس الدافع
اقو حت د سئ لا مقار هللا حتما اوبغ كل ا ما ام فقا  :هلل تبااك حتتعاىل ك ا حتمقار جا هبا تاام.)...
( )5كحتادها ر مواز اجئمة اجااعة(ص.)219-218:
( )6الثالثول ما املديخة البغداداة جيب طاهر السلق (ص.)14 :
( )7كحتادها ر إثبار مقة العلو (ص ]93[ )181 :حت م التمسحتا (ص.]35[ )23 :
( )8اوظر :جمموع القتاحتا (.)183 /4
( )9كحتادها ر اجااع ر مقار ا العامل (ص )84:حتالعلو للعل الغقاا ( ]410[ )927/2سري كلالم الوبال (.)79/10
( )10اوظر :اجتماع اجليوش (.)165-164/2
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()2
()1

 -9احلافظ ااا حجر(852هث) .
 -11محد اا معمر(1225هث) (.)3
 -13حممد الققيم (1355هث)(.)5

 -10كمحد اا خلي اللنبودن الدافع (896هث) .
 -12كاو املعايل اجلوس (1342هث)(.)4

الوسيلة الثالثة :فحص حمتوى الكتاب ،وإجراء املقارنة مع كتب وأقوال الشافعي األخرى.
إل حمتوا ه ا الكتا اثبت محة ما احتاه امل ل لا اإلمام الدافع  ،حت لني ما حتجوه:
الوجه األول :أنه موافق ملا ثبت عن اإلمام الشافعي يف كتبه األخرى أو ما نُقل عنه ،حته ا ثري ،لكا

اكق كل ك ر هوا التداام ايوم حتا حتمية الدافع ( ،)6حت لني لل الوحو اآليت:
-1ر مقة الكالم-2 .القدا خريه حتتره-3 .اجلوة حتالواا-4 .حتالقرب ،حتاحلسا  ،حتالبع .
-5حتكل القرآل الم هللا-6 .اللالة لوالة اجمر(.)7
حتر تا (اجم) كا ً ا جا فيم( :إل الم اآلدمي ال ادبم الم هللا-تعاىل ،)8( )-حته ا موافق ملا جا هوا
ر ه ا الكتا  ،حي ا ( :فكما كل هللا ال مثي لم ،فك لني المم ال مث -تعاىل-لم).
أما أقواله املتفرقة فهي موافقة من جهتني:

اجحتىل :ما جلة تلااقلا ر تقرار نقس املسائ  ،حتما كمثلة لني:
 .1ر ه ه الكتا  ،ر مقة الو حت موافقا ملا نُق لوم ر موضب آخر ،حتفيم اقو ( :القو ر السوة ال كان
لليلا ،اكات كه احلدا لليلا ،ال اا اكاتلم ،مث  :سقيال ،حتمالني ،حتغري ا :اإل راا ادلادة كل ال إلم

( )1اوظر :فتح الباان (.)407 /13
( )2اوظر :ج خملوط اعووال( :ج فيم التقاد اإلمام الدافع ) الاا كيب حامت الرازن(327هث) [نسخة مصواة ركتبة املسجد الوبون ار م ( ])80-67حتهو
مرحتن لسود إىل كيب طال حممد اا لل اا القتح العداان احلريب(451هث) لا كيب احلسا لل اا لبد الع ا اا مردك(387هث) ،را ة لليم :لا كيب حممد
لبد الرمحا اا كيب حامت الرازن(327هث) ،لا اونس اا لبد اجلل املصرن(264هث) ،لا حممد اا إدااس الدافع (204هث).
( )3اوظر :القوا م الع ا ر معتقد الديل حممد اا لبد الوها (ص.)100:
( )4اوظر :غااة اجماين ر الرد لل الوبلاين (.)595/1
( )5اوظر :الكد املبدن (ص.)424-423 :
( )6حته اثاتة ما ك ثر ما طراق ،كخرجلا البيلق ر موا الدافع للبيلق ( )300/2حتااا دامة إثبار مقة العلو (ص )176 :حتاهلكاان ر التقاد
اإلمام الدافع (ص )16-14:حت رها خمتصرة مجب ما العلما مولم :البغدادن ر اتاال اغداد ( )411/2حتااا لبد الرب ر االنتقا (ص )239:حتااا موظوا
ر خمتصر اتاال دمدق ( )89/9حتال هيب ر العرش ( )291/2حتااا القيم ر خمتصر الصوالق املرسلة لل اجللمية حتاملعللة (ص.)437 :
( )7اوظر :املصادا السااقة.
( )8اجم للدافع (.)84/7
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إال هللا حتكل حممداً اسو هللا -حت ر كتيا -مث ا " :حتإل هللا لل لرتم ر ائم ،اقر ما خلقم ي
تا  ،حتاو إىل ا الدنيا ي تا " -حت ر سائر االلتقاد.) ()-
ثريا ،حته ( :آموت را جا لا هللا
 .2حتاد ر ه ا الكتا لبااة مدلواة لا اإلمام الدافع اوقللا العلما ً
لل مراد هللا ،حترا جا لا اسو هللا لل مراد اسو هللا-ﷺ.) ()-
1

2

وأما اجلهة الثانية :كل ه ه العقيدة متوافقة مب ما نُق لا الدافع ر م ما خيالقلا ،كن ر م تعاط
للم الكالم-حت د تقدم ر المم(-)3فل هب ا تثبت محة ه ا الكتا .
ه ا ختصاا حتلو تتبعت ك وا الدافع للا املقام ،حتلعل ك تق را سبق.
الوجه الثاين :كنم موافق ملا نُق لا السل لموما ،حته ا معلوم ال ميكا حصره هوا؛ لكا ما املواس ر
إثبار لني كل كنظر ر مرحتاير ااحتالا-حتهو ااا كيب حامت(327هث)-اجخرا ،مث كااط ايولما فتظلر الوتيجة ،حتال
كجد كنس ما لقيدة الرازا -كاو حامت(277هث) حتكاو زالة(264هث)-ال احتاها لولما(.)4
حت مقدمة حتتوطئة ك ر الما جيب حامت الرازن(277هث) اوم إىل نتيجة سراعة ،تُظلر اتقا م مب الدافع
ر العقيدة ،حي ا ( :م هبوا حتاختيااان اتباع اسو هللا-ﷺ-حتكمحاام حتالتااع حتما اعدهم إبحسال ،حتترك
الوظر ر موضب ادللم ،حتالتمسني ر ه كه اجثر ،مث  :كيب لبد هللا كمحد اا حوب  ،حتإسحاق اا إاراهيم ،حتكيب
لبيد القاسم اا سالم ،حتالدافع  ،حتل حتم الكتا حتالسوة ،حتال لا اجئمة املتبعة آلاثا السل  .)5()...فلوا نب
لل اسم الدافع مب غريه ما اجئمة ،حتكنم متااب هلم.
الرازيني ،ومها مرويتان من طريق واحد ،حتهو
وأنتقل اآلن لذكر مواضع التشابه بني هذه العقيدة وعقيدة ّ
طراق ااا كيب حامت ،حته لل الوحو اآليت:
-1الصقار ،مولا :مقة الكالم-2 .القدا-3 .ا اة هللا ر اآلخرة.
-4اجلوة حتالواا-5 .القرب-6 .البع حتاحلسا -7 .السمب حتاللالة لامام حتلدم اخلرحتج لليم.

( )1كحتادها ااا دامة ر إثبار مقة العلو (ص ،]92[ )180 :حتال هيب ر العرش ( ،)290/2( )200حتر العلو للعل الغقاا (ص ،)443( )165 :حتااا
القيم ر اجتماع اجليوش اإلسالمية (.)165/2
السلماس ر مواز اجئمة اجااعة (ص )146 :حتااا دامة ر م التمسحتا (ص )11 :حتااا تيمية ر جمموع القتاحتا ( )354/6حتغريهم حتاوظر:
( )2كحتادها َّ
الع حتاجثر ر لقائد كه اجثر (ص.)62 :
( )3حت لني ر امللل الثال ما املبح اجحت  :ترمجة اإلمام الدافع .
( )4كخرجلا ر تا كمو السوة حتالتقاد الداا(خملوط)  )169-166حتكخرجلا الاللكائ (416هث) ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة []323
حتالصااوين(449هث) ر لقيدة كمحا احلدا (ص )307-303:حتكاو القتح املقدس (490هث) املختصر احلجة لل اتاك احملجة(ص.)365-359:
( )5كحتاده الاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة (.]323[ )202 /1
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()1

-8ترك كه البدع حتهجرهم .
فك ه ه املسائ متققول لليلا ال خيتلقول فيلا ،حتهب ا ِ
كم ُ إىل نتيجة حتمية ،حته  :سالمة ه ه العقيدة،
حتموافقتلا لعقيدة ااا كيب حامت حتالرازا  ،إضافة إىل محة اإلسواد -ما تقدم ر الوسيلة السااقة.-
الوجه الثالث :أهنا موافقة ملا نقله تالميذه ،وأخص تالميذه :إمساعيل بن حيي املزين(264هـ) ال ن ا
لوم الدافع ( :امل ين انمر م هيب)( ،)2إ جا ر تقراراتم ر تاام ترح السوة موافقة لعقيدة الدافع ر املسائ
اآلتية:
 .1إثبار الصقار اال متثي حتال تعلي ( ).
لق ت اخلري حتالدر( ).
 .2الق ا حتالقدا ،حتكنم َخ َ
 .3إثبار مقة اليد ،فقد رها امل ين ر المم لا خلق آدم-لليم السالم.) (-
 .4القرآل حتكنم الم هللا( ).
 .5القرب ،حتالبع  ،حتالودوا ،حتاحلسا ( )-6 .اجلوة حتالواا ،حتكلما كهللا( ).
 .6السمب حتاللالة لوالة اجمر( ).
 .7اإلمساك لا تكقري كه القبلة ،حتترك كه البدع حتالربا ة مولم( ).
 .8ر الصحااة( ).
3

4

5

6

8

7

9

10

11

املطلب الثاين :اسم الكتاب.
ه ه الوسخة ما املخلوطة ليس هلا غال فيم لووال للكتا  ،حتلكا ر ادااة الصحيقة اجحتىل حتاعد
البسملة حتالصالة لل الويب-ﷺ-جا اسم الكتا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع ) مث اعدها
( )1اوظر :تا كمو السوة حتالتقاد الداا(خملوط) لوح ا م ( )169-166حتترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة ( ]323[ )202/1حتخمتصر احلجة
لل اتاك احملجة للمقدس (ص.)365-359:
( )2حتفيار اجليال ( ،)217/1حتاوظر :طبقار الدافعية الكربا للسبك ( ،)94 /2سري كلالم الوبال لل هيب (.)493 /12
( )3اوظر :ترح السوة للم ين (ص.)84 ،80:
( )4اوظر :املصدا السااق(ص.)82-81:
( )5اوظر :املصدا السااق(ص.)82:
( )6اوظر :املصدا السااق(ص.)83:
( )7اوظر :املصدا السااق(ص.)83-82:
( )8اوظر :املصدا السااق(ص.)86-84:
( )9اوظر :املصدا السااق(ص.)86:
( )10اوظر :املصدا السااق(ص.)87:
( )11اوظر :املصدا السااق(ص.)88-87:
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اكالمم؛ حته ا جل الكتا ر اجم لبااة لا فتوا كحت إجااة لا س ا حتاد لامام الدافع حتاحتن

لوم.
املطلب الثالث :أمهية الكتاب.
ميكا إاراز ك ية الكتا ما جلت :
حتإمام ما كئمة املسلم  ،جع هللا لم القبو ر اجاض ،فكال إخراجم
لم ٌ
األوىل :كل امل ل ارحتن لقيدة َل ٌ
حتدااستم ما امللمار العلمية ال قتاج إىل جلد حتلوااة.
كما اجلهة الثانية :فموضوللا معتقد اإلمام الدافع  ،حتالعقيدة -ما هو معلوم-ما كحتلواير السل

حتالدافع -امحلم هللا ،-جهنا كم العلوم ،حت ما جا لا امل ين(264هث) ،كنم ب الدافع اقو  :سمسلت مالكا لا
الكالم حتالتوحيد ،فقا  :حما كل نظا لويب-ﷺ-كنم للنم كمتم االستوجا  ،حتمل اعلملم التوحيد .)1().حتا لني تظلر
ك ية ه ا الكتا  ،إضافة إىل كنم اُثبت كمراا ملم  ،حت ا:
األمر األول :كنم ابل م الم ما اقو  :إل املتكلم  -اجتالرة-هم موافقول لامام الدافع ( ،)2حتاحلقيقة
كل ايولم اختال ر اجمو حتاملولج حتطراقة االستدال ( ،)3ما ظلر ر ه ه العقيدة.

األمر الثاين :كنم اُثبت محة الم العلما ال اا َحلظوا ه ا اخلل ر االنتسا إىل اإلمام الدافع (،)4
حتح ن احتا موم حتاينووا خلواتم ،حته ا ما حت ب حتظلر لصدا الداا الياسور -امل ل حتااحتن لقيدة الدافع ه ه-إ جا
ر ترمجتم ما اُدري إىل لني ،حي ا احلافظ تلا الداا اا حج ( :حت ال حقظم مدلواا ل ا  ،حت عوا
جيدا ،إال كنم ماا آبخره اسرتحتح إىل التمسني
ثريا ،حت ال محيح القلم ،جيد ال ها ،اواظر حتابح
ً
اقرا تم تيئا ً
حتاصرح اتخلئة الكباا ...،ا ااا اض تلبة :حت د كخربين لوم مجالار
اظواهر اآلاثا ،اسلني طراق االجتلاد ،ن
( )1كخرجم اهلكاان ر التقاد اإلمام الدافع (( )19ص )27-26:حتنقلم ال هيب ر السري (.)26 /10
املقرتن (ص ،)339 ،168:حت لني اوظر لكالم الرازن(606هث) ر تا موا
( )2اوظر لل سبي املثا لكالم ااا لسا ر(571هث) ر تب
اإلمام الدافع (ص )103:حتاوظر :طبقار الدافعية الكربا (.)373 /3
( )3حتاملسائ ال خال فيلا اجتالرة الدافع ثرية ،مولا( :مسمسلة كحت حتاج لل املكل  ،تقدمي العق لل الوق  ،مسمسلة اإلميال-اإلاجا  ،-ر مقار
هللا [ ما هو ظاهر ر ه ه العقيدة] ،ر مسائ القدا حت وهلم لكس  ،لدم االحتجاج خبرب اآلحاد ر العقائد .حتمل اد ما التقصيالر حتللمقاانة اوظر :مو
املتكلم ما االستدال اوصوص الكتا حتالسوة لرضاً حتنقداً ( ،)105-61/1حدا اآلحاد حتحجيتم ر أتمي االلتقاد ،للد توا .لبد هللا اا انمر
السرحاين ( 881/2حتما اعدها) ،مسائ كمو الداا املبحوثة ر للم كمو الققم -لرض حتنقد لل ضو الكتا حتالسوة ،-د .خالد لبد الللي حممد نوا
لبد هللا (.)768-553/2( )550-55/1
( )4حتما ه ال العلما ااا خ مية(311هث) ،حتكاو احلسا الكرج  ،حتااا الصالح ،حتتيل اإلسالم ،حتال هيب ،حتغريهم ثري .اوظر :املوتظم ر اتاال امللوك حتاجمم
( )29 /14طبقار الققلا الدافعية الاا الصالح ( )150/1دا تعااض العق حتالوق ( )96 /2( )59 /8ترح العقيدة اجمبلانية (ص)243-239:
التسعيوية ( )881 /3اتاال اإلسالم (.)370 /30
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الدمدق  ،الدافع 789هث).

اكلمار بيحة ر مجالة ما باا اجئمة( ،)1حتاست اا اكت الققم ،حت ال ميي إىل ااا تيمية حتم اهبم ،)2( )..حتجا
ر الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة( :حت ال ر كحتاخر كمره د كح م ه الظاهر ،حتسلني طراق االجتلاد
حتماا اصرح اتخلئة مجالة ما ك اار الققلا لل طراقة ااا تيمية) ( )3حتاتحلي ه ا الكالم ر ترمجتم؛ كستوتج
اآليت:
 .1كنم ال ر آخر لمره لل طراقة السل  ،حته ا ات ح ما ولم (كان مييل إىل ابن تيمية) حت ولم( :على
طريقة ابن تيمية).

 .2كل نقده متجم ملا اوتس للدافع حتالسل ر الققم دحتل العقيدة ،حته ا ما د لليم و ااا حج :
(حتاصر ُح اتخلئة الكباا) حت و ااا اض تلبة( :اكلمار بيحة ر مجالة ما باا اجئمة ،حتاست اا
ن
اكت الققم) فقصد ا لكباا :متقدم املتكلم اجلواين ،حتالبا الين ،الغ ايل؛ جل ر حت تم ال االنتداا
حتالغلبة جه الكالم ،حتمعلوم كل ااا تيمية-امحم هللا -ال ما ك ثر العلما اياان خللئلم ر اجمو .
حتاسود ه ا التحلي كل ثريا ما العلما َحلظوا ر ت الرتاجم ،اعض العبااار عبااة( :كتعرن املعتقد
تافع امل ه )( ،)4حته حم استقلام حتتعج ؛ إ ي اكول تافعيا ر الققم دحتل العقيدة؟! حتخامة كل الدافع
لم ك وا ر العقيدة ،حته مبثوثة حتموجودة ،حتمولا ما هو ر ه ه العقيدة؛ حتل لني هم ر احلقيقة استدا وا لليم حتكتوا
را خيال مراده ،إما اتمسحتا المم كحت لك لليم ،حته ا ما حت ب فيم ثري مولم(.)5
املطلب الرابع :موضوع الكتاب.
ميكا كل ك ر موضوع الكتا لرب الوقاط اآلتية:
 .1ه ه العقيدة كمللا جوا ُ س ا حتاد لل اإلمام الدافع لا مقار هللا-تعاىل.-
كحدا ما خلق
 .2فمسجا أبل (هلل-تعاىل-ك ا حتمقار جا هبا تاام ،حتكخرب هبا نبيم-ﷺ-كمتم ال اسب ً
هللا-تعاىل -امت لليم احلجة ادها؛ جل القرآل ن هبا ،حتمح لا الويب-ﷺ-القو هبا فيما احتا لوم
العد ) .حته ه ما والد كه السوة كهنم اثبتول ما كثبتم هللا حتاسولم-ﷺ-فل تو يقية.
( )1لعلم اقصد لكباا :كن باا اجتالرة كحت املتكلم  :اجلوين ،حتالرازن ،حتكمثاهلما ،جنم ا ر هنااة الكالم حت ال ميي إىل ااا تيمية ،حتمعلوم كنم ال اكثر
ما نقد املتكلم حتكئمتلم.
( )2طبقار الدافعية الاا اض تلبة (.)154/3
( )3الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة (.)312 /2
( )4اوظر :طبقار الققلا الدافعية ( )444 /1معجم السقر (ص )98 :اتاال اإلسالم ( )370 /30ت اار ال ه ر كخباا ما ه (.)308 /5
( )5اوظر لل سبي املثا  :أتحتاالر الرازن(606هث) لكالم الدافع ر م للم الكالم ر تاام موا اإلمام الدافع (ص )103:حتانظر لل سبي املثا
ر أتحتا الم اإلمام كمحد :املولج اجمحد ر دا املثال ال توم مل ه اإلمام كمحد ،للقدحتم احلوبل (ص.)138:
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 .3مث اعد لني :ر كمثلة تلبيقية ،إثبار مقة :السمب ،حتالبصر ،حتاليداا ،حتالوجم ،حتالقدم ،حتال حني،
حتالو حت  ،حتمقة العيو  ،حتا اة هللا ،حتاجمااب.
 .4مث تكلم لا مسمسلة ما َج ِل َ لصقار مما مل ارده اخلرب فيلا ،حتكنم ال اكقر.
فيم مقة التقاد السوة لامام الدافع  ،ر فيم ل حتم السوة ،حتترك االاتداع ،حتكل القرآل
 .5مث انتق إىل
غري خملوق ،حت ر تق ي العدرة املبدراا جلوة ،ف الصحااة ،حتمسائ ر القدا ،حتا اة هللا اوم القيامة،
حتالسمب حتاللالة لامام ،حتمقة الو حت  ،حتالبع  ،حتاحلسا  ،حتكه اجلوة حتالواا ،حتاملي ال ،حتالدقالة ،حتمقة
الرمحة.
املطلب اخلامس :املآخذ على الكتاب.
إل تقييم تا ٍ ارحتن لقيدة إلمام ما كئمة املسلم هلو كمر لظيم حتمر مع  ،حتلكا د تعاا
الباحثول املتخصصول ر ققيق ال ُكت لل استخراج املآخ إل حتجدر ،حتال تني كهنا مآخ تكلية اعيدة لا
اجمو العقداة ،حته لل الوحو اآليت:
القسم األول :ملحوظات على طريقة أو أسلوب مجع العقيدة.
تصر الواسل ،حتميكا كل ك رها ر الوقاط اآلتية:
حته ه ترجب إما إىل مجب الياسور-امل ل -حتإما إىل ن

املأخذ األول :كل الياسور-امحم هللا -نسم الكتا إىل سم  :فق البدااة مل ا ر لمة  ،مث ر
القسم الثاين ا  )... (:حتليس هو ا اك املمسخ ال ن استوج التمحيب حتالوظر ،حتإمنا املمسخ ر استقتاحم
القسم اجحت اداباجة حت ر اإلسواد ،مث ر القسم الثاين ا (:ابب صفة اعتقاد السنة أتليف اإلمام اجلليل شيخ
اإلسالم اجملتهد أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي -رمحه هللا تعاىل ورضي عنه ونفع به آمني-بسم هللا
الرمحن الرحيم ،ريب يسر اي كرمي اللهم صلي على حممد وآله وصحبه وسلم) حتمل ا ر إسوادا ،مث اعدها مباترة
ا ( :ابب صفة االعتقاد السين أتليف اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي -رمحه هللا ورضي عنه)-

فلوا مسنم استمسن اكالم موقص لا سااقم ،حته ا ممسخ لام لل الكتا  ،ال جدا فيم ،لكا ما توجيم ه ا
اخللمس؟ كحت ما حقيقة ه ا القص ؟ ه هو ما موب الياسور؟ كم موب الواسل؟ (كحت ه القسم الثاين متص لسود
اجحت فا تق ا ره كحتال؟ كم هو اسود آخر؟ كحت كنم للملا حتتلقاها اال إسواد؟ (.)1
حتاجلوا لا ه ه التسا الر اكول الرح االحتماالر اآلتية:
االحتمال األول :كل الكالم اجحت ما التبوا  ،حتهو ر ولم( :
اجللي تيل اإلسالم اجملتلد كيب لبد هللا )...هو ما و الياسور.

مقة التقاد السوة ،أتلي

( )1ه ا التسا ا القوس اوظر حنوه ر :الرسائ حتاملسائ العقداة املوسواة لامام الدافع  ،ملوا سامل مرل ( ،ص.)644:
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اإلمام

د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

تصر الواسل؛ حتهب ا اكول التبوا
حتكل الكالم الثاين ،حتهو إدااج البسملة حتالصالة لل الويب-ﷺ-ما ن
متصال لقسم اجحت  ،سيا ا حتسودا.
تصر الواسل ،حتالثاين ما و الياسور-حتر
االحتمال الثاين :لكس اجحت  ،رعىن :كل الكالم اجحت ما ن
نظرن-كل ه ا االحتما حتجيم حت ون؛ حت لني لألسبا اآلتية:
السبب األول :كل الكالم هوا-كن ر القسم الثاين-فيم تكراا ال فائدة موم ،حت لني ر لمة( ) حت(اسم
ا لدافع ) مث (الرتحم حتالرتض لليم) إ راها مرت ر سياق غري متبالد ،حته ا مستبعد كل اقب ما لامل لم لم
حت داه حتمكانتم :الياسور.
حتضب لووال للكتا ؛ جنم ا
السبب الثاين :كل الياسور-ر القسم الثاين-ال اقصد ما الكالم اجحت
ُ
فيم ) (:حتمل اق  (:تا ) كحت (ج ) كحت حنو لني ما العبااار ال تستقتح هبا لواحتاا الكت  ،إ لو ال الكالم
حتترحم لليم) لكال مقبوال حتمحيحا ال إتكا فيم ما كن حتجم ،لكوم -ما
اجحت لوواان مث را( :اسم الدافع
ن
لت -ال اقصد لني اداللة لمة ( ) حتاداللة كنم كداج الكالم اعد القسم اجحت ر مكتو حتسياق متص ،
حته ا اقون محة االحتما .
السبب الثالث  :كل ادااة املخلوطة جا فيلا( :اسم هللا الرمحا الرحيم حتمل هللا لل سيدان حممد حتآلم
حتمحبم حتسلم ،معتقد اإلمام كيب لبد هللا )...حته ا ال تني فيم كنم ليس ما الم الياسور ،ا ما الم الواسل
ما هو ظاهر حتمعلوم .حتادااة الكالم ر القسم الثاين مسنم ما جوسم.
حتهب ا اتقرا كل القام ا القسم ال اعدحت ونم تبوابا ،حتاجم فيم كل اكول موداجا ر الكتا  ،مث
كا ا لووال الكتا (معتقد الدافع ) ،حتالبا لووانم( :مقة التقاد السوة) فالقسمال ا لني اكوانل ر سياق
حتإسواد حتاحد .حتمب لني لم ابق احتما .
وأييت احتمال اثلث :كل الياسور نقلم-كن القسم الثاين-دحتل كل ا ر إسواده-كن ح فم-حته ا د اقب
ما العلما ر تصانيقلم ،ما موب امل ْختَ ِ
صر لكتا (احلجة لل اتاك احملجة)( ،)1حتالووحتن(676هث) ر موا
ُ
الدافع للبيلق (458هث)( ،)2حتارهال الداا الديل إاراهيم اا لمر اجلعربن(732هث) ر ح كسانيد تقسري
الواحدن( ،)3ا ُحتجد ما العلما ال اا هم ر القرل ال ن لاش فيم الياسور ما موب مثلم حتح اجسانيد:

( )1اوظر لكالمم ر مقدمة :خمتصر احلجة لل اتاك احملجة (.)3/1
( )2اوظر :املول الع الرحتن للسخاحتن (ص.)23:
( )3اوظر :طبقار املقسراا لألدنم (ص.)438 :
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()1

املقرا ن(845هث) ر خمتصر ( يام اللي حت يام ام ال )...حملمد اا نصر املرحتزن  ،حت لني اهليثم (807هث) ر
تاام (جممب ال حتائد) (.)2
املأخذ الثاين :حتاد ر العقيدة خلمس ر لقظ احلدا  ،حي جع لمة (ك رم) ادال ما ( وم) ر حدا
جاار -ما سيمسيت-حته ا كا ا ُحيتم كل اكول ما الواسل؛ جنم ما الوادا كل اقب ر مثلم احملدث كحت العامل.

القسم الثاين :ملحوظات متعلقة مبنت العقيدة.
حته ه امللحوظار ر استداللم أبحادا موضولة حتضعيقم ،مث «إ ا مجب هللا اخلالئق نودن ما الوال
العرش ،)3(»...حتحدا «ا رحتا حماسا كمحايب )4(»...حتمب لني لم فيلا حتجم حتالتمس لم الع ا؛ وهنا محيحة
االلت اد.
املعىن ال ختال الكتا حتالسوة ،حتما كمجب لليم السل  ،حتمل ا رها معتمدا لليلا فقط ،ا ما
املطلب السادس :النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق.
أوال :النسخة املعتمدة:
التمدر ر إخراج ه ه العقيدة لل نسخة حتحيدة-فيما كللم-موجودة ركتبة جامعة امللني سعود ار م
(/214م حت)] حتتوجد نسخة مصواة مولا ر مر مجعة املاجد ار م )559955( :حتمل كام هلا حبر ؛ لكوهنا اجم
حتالوسخة الوحيدة ،حتمل كثبت ر املنت سواها ،حته لبااة لا اآليت:
 .1خبط( :لبد الرحيم اا حممد ماحل اا سليمال اا لبد الستاا اا لبد القادا امليمين(1308هث).
 .2نسخة جيدة ،حتخللا نسل مقرحت .
 .3الواسل نقللا لا موسوخ ُ ت اتااال(1236هث).
 .4تقب ر لدر حتا ار ،حتا ة ( )16سلرا ،حتمقاس الوا ة 18ر 13سم.
اثنيا :النسخ املخطوطة للقسم األول من الكتاب.
كجرات املقاالة رقاانتم لوسخة اجملية ما ال :
 .1خملوط اعووال( :ج فيم التقاد اإلمام الدافع احتااة كيب طال حممد اا لل العداان) [نسخة مصواة
ما مكتبة املسجد الوبون ار م ( ])80-67حتام ر هلا( :ش).
( .2خملوط) اعووال( :التقاد كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع ارحتااة اهلكاان(486هث) مواة ركتبة امللني
فلد الوطوية ا ملا ( )195مصواة ما نسخة املكتبة العراية ر القدس ،حتام ر لم (هث) .لني امللبوع موم
( )1اوظر :خمتصر يام اللي حت يام ام ال حت تا الوتر حملمد اا نصر املرحتزن (ص.)21 :
( )2اوظر :ال و الالمب جه القرل التاسب (.)201-200/5
( )3سيمسيت خترجيم.
( )4سيمسيت خترجيم.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

حتهو اتحقيق :د .لبد هللا الرباك ،ط :داا الوطا ،ط اجحتىل1419:هث حتام ر هلا( :هث ط) حتك تق
حبر (هث) إ ا انتا متققتال ،كما إ ا اختلقتا فمستري لرم اخلاص لك مولما.

إلتااة

اثلثا :النسخ املطبوعة.
حته لل الوحو اآليت:
 .1ما تا طبقار احلواالة الاا كيب اعل (526هث) ققيق :د .لبد الرمحا العثيم  ،طبعة العبيكال ،حتام ر
لم اث (ح) ،حت لني ققيق :حممد حامد القق حتام ر هلا (ح ق) ،حتك تق إلتااة حبر (ح) إ ا انت
اللبعتال متققتال ،كما إ ا اختلقتا فمستري لرم اخلاص لك مولما.
 .2ما تا إثبار مقة العلو ،الاا دامة ،ققيق :كمحد اا للية اا لل الغامدن ،مكتبة العلوم حتاحلكم،
ط اجحتىل1409 ،هث حتام ر لم حبر ( :ق).
 .3ما تا سري كلالم الوبال  ،ال هيب ،ط الرسالة ،حتام ر لم.) (:
 .4ما تا اجتماع اجليوش اإلسالمية لل حر املعللة حتاجللمية ،الاا القيم ،اتحقيق :د .لواد اا لبد
هللا املعتق [التمد لل ثالث نسل خلية] مكتبة الرتد ،ط اخلامسة1437 :هث حتام ر لم( :ج ع).
 .5ما تا اجتماع اجليوش اإلسالمية لل حر املعللة حتاجللمية ،الاا القيم ،اتحقيق :زائد اا كمحد
الودرين[ ،التمد لل ست نسل خلية] داا لامل القوائد ،ط الثانية1436:هث حتام ر لم( :ج ز).
حتر تا (اجتماع اجليوش اإلسالمية) نفر ت ا اللبعت إبضافة حر آخر لل حر (ج) لك مولما؛
لوجود االختال ايولما اوجود سقط ر طبعة الرتد (د .لواد).
املطلب السابع :منهج التحقيق:
سرر لل الوحو اآليت:
 .1نسل الكتا حتققيق الوب ،حتضبلم حتفق والد اإلمال احلداثة املتعاا لليلا.
 .2كجرات املقاالة للقسم اجحت ما املخلوط مب جممولة ما خملوطار حت ت ما هو موضح ر امللل
السااق ،حتمل كلتمد ر املنت إال ما هو ر اجم .
 .3ال كتري إىل القرحتق غري ال رحتااة :االختال ر لبااار التعظيم للقظ اجلاللة ،حتمث ( :كل ،حتإل) كحت
(اقولم ،حتلقولم) كحت (خلرب ،حتخبرب) كحت (ما القلم حتر القلم) كحت (نثبت ،حتاثبت ،حتتثبت) لكيال كثق الكتا
هلوامش ،حتإ ا ال ر املخلوط لبااة (اآلاة) فال كثبتلا حتك تق إلحالة.
 .4ل حتر اآلاير ر نقس الوب ،حتحتضعت ا معقوف [ :اسم السواة :الر م] ،حتاآلاير ا
ال ر املخلوط لبااة (اآلاة) فال كثبتلا حتك تق
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خرجت اجحادا الوبواة دحتل توسب ،حتنقلت ك وا العلما ر احلكم لليلا-إل حتجدر-إ ا مل تكا ر
 .5ن
الصحيح  ،حتحتضعت احلدا كحت اجثر ا تولت « ».
 .6ال ك وم ارتمجة ك ا اجلالم حتإمنا ك تق اتااال الوفاة.
 .7حتضعت فلااس للمواضيب.
 .8حتضعت لالمة ( )/داللة لل هنااة لوح.

صورة اللوحة األوىل(األصل)

صورة اللوحة األخرية(األصل)
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

اللوح األول من خمطوط جزء يف اعتقاد اإلمام الشافعي برواية العشاري(ش)
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اللوح األخري من خمطوط جزء يف اعتقاد اإلمام الشافعي برواية العشاري(ش)

اللوح األول(العنوان) من خمطوط اعتقاد اإلمام الشافعي برواية اهلكاري (هـ)
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

لوح اجخري ما خملوط (التقاد اإلمام الدافع ارحتااة اهلكاان) اوتل اقولم :حتهو السميب البصري (هث)
[النص احملقق]:
اسم هللا الرمحا الرحيم ،حتمل هللا لل سيدان حممد ،حتآلم حتمحبم حتسلم .معتقد اإلمام كيب لبدهللا حممد
اا إدااس الدافع  -دس هللا احتحم حتاض لوم -ا الديل اإلمام احلافظ مدا الداا الياسور-امحم هللا تعاىل-
ا حدثوا لسال اجد حتحجة العر ادا الداا حممد اا جنم الداا [مك ] ( )1اا ايب الغوائم املعرن الدافع
ا  :كخربان الديل اإلمام العامل ،العام  ،القدحتة ،احلافظ ،املق  ،اخللي  ،ال اهد ،العاا  ،البااع ،تيل املداال،
فخر اجمة ،اتج العلما  ،فخر اخللبا  ،كاو العباس كمحد اا إاراهيم اا لمر اا القرج القااحتث الدافع خلي
جامب دمدق -امحم هللا -ا  :كخربان :الديل اإلمام ادا الداا كاو القاسم لل اا احلافظ كيب القرج لبدالرمحا اا
لل اا حممد اا اجلوزن  -دس هللا احتحم-كخربان :كاو سعيد لبد اجلباا اا حي اا هال اا اجلرايب را ة لليم
ابغداد ،كخربان كاو الع كمحد اا لبدهللا العكربن ،كخربان :كاو طال حممد اا القتح العداان ،كخربان :كاو احلسا
لل اا لبدالع ا اا مردك الرب ل  ،كخربان :كاو حممد لبدالرمحا اا كيب حامت الرازن ،كنبمسان :اونس اا لبد اجلل
املعرن ،ا  :عت ك لبدهللا حممد اا إدااس الدافع -اض هللا لوم/-اقو  :حت د سئ لا مقار هللا-تعاىل-
()3
حتما اوبغ كل ا ما ام( )2فقا ( :هلل-تبااك حتتعاىل-ك ا حتمقار جا هبا تاام ،حتكخرب هبا نبيم-ﷺ-كمتم ال اسب
كحدا( )4ما خلق هللا-تعاىل -امت لليم( )5احلجة( )6ادها()7؛ جل القرآل ن هبا( )8حتمح لا( )9الويب-ﷺ-القو
ً

( )1ر اجم [حي ] حتهو خلمس حتالصوا املثبت.
( )2ر (ق) (هث) (ج ع) (ج) [ا ما].
( )3ر (ق) (ح) ([اسمب].
( )4ر (هث) (ش) [كحد].
( )5ر (هث) (ش) [لدام].
( )6ر (ش) [كل القرآل].
( )7ر (ح) (ح ) غري موجودة .حتر هامش (ج ز) (ج ع) [اد ا] حتر(ش) احلجة كل القرآل.
( )8ر (هث) (ش) [ن ام]
( )9ر (ش) [لوده و الويب ﷺ]
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هبا()1فيما احتا لوم العد

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م
()4
()3
()2

 ،فإل [خال هللا]

اعد ثبور احلجة لليم ام فلو افر ( ،)5فمسما

()9

احلجة لليم([ )7ما جلة اخلرب] ([ )8فمع حتا]
()15
[ لر اة]( )12حتالقكر( ،)13حتحنو لني( )14إخباا

()10

جلل ؛ جل للم هللا
()16
هللا-سبحانم حتتعاىل-

اقولم-تعاىل :-ﱡﭐﲾﲿﳀﱠ [املائدة ما اآلاة ،]64:حتكل لم

()6

()11

ال [تداك]
()17
كنم يب اصري

ب ثبور

لعق  ،حتال
حتكل لم اداا

مييوًا( )18اقولم:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲿﳀ

حتجلا اقولم:ﭐﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱠ [القصب ]88:حت ولم:
ﳁﱠ [ال مر ]67:حتكل لم ً

ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮﱯﱰﱠ [الرمحا ]27:حتكل لم دما اقولم-ﷺ« :-حىت ا ب اجلباا(( )19الر ) فيلا دمم» ( )20اعين

(ر)( )21جلوم ،حتكنم ا حني ما لبده امل ما اقولم-ﷺ-لل ن ت ر سبي هللا« :-إنم لق هللا حتهو ا حني

( )1ر (هث) [القو ام] (ح) (ح ) [حتمح لوم اقو الويب ﷺ]
( )2ر (ج ع) [ق] [العدحت ] حتر (ش) [العد خالفم]
لني].

()3ر(ح) (ج ز) (ج ع) (ح ) (ق) (هث)[ :خال هللا] حتر(ش) [خال
( )4ر(ش) [لل ام].
( )5ر (ش) حت(ق) حت(ج ع) ( افر هلل) حتاقية الوسل ( هلل افر) [ح] [ح ].
( )6ر (هث ط) [حتكما]
( )7ر (ش) [احلجة ما جلة اخلرب]
( )8ر (ج ع) (ج ز) (ق) سا لة.
( )9ر (هث) [مع حتا]
( )10ر (ش) (هث) (ح) (ق) (ج ع) (ج ز) للم لني.
( )11هك ا ر اجم  ،حتلع الصوا [ال اداك] حتهو ما لليم

الوسل.

الوسل ( لرحتانة) حتلعلم الصوا .

( )12هك ا كا ا ر (ق) حت
( )13ر (ج ع) (حتالقل ).
( )14ر (ج ع) (ج ز) (ق) سا لة.
( )15ر (ح ) كخباا.
( )16ر (هث)(ش) (إايان) حت(ح) (كاتان) حتر (ج ع) (ج ز) سا لة ما إخباا هللا سبحانم حتتعاىل.
( )17ر (ش) حت(ح) حت(ح ) [اصري] سا لة.
( )18ر (ش) [مي ].
( )19ر (ش) [اجلباا] سا لة.
اع ة هللا حتمقاتم حت لماتم ( )6661حتمسلم ،تا اجلوة حتمقة نعيملا حتكهللا،

احلل
( )20كخرجم البخاان ،تا اجميال حتالو حتا،
اجلبااحتل ( )2848ما حدا كنس-اض هللا لوم.-
( )21ر (ش) حت(هث) حت(ح) حت(ح ) حت(هث ط) (ر) سا لة.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).
()2
()1

ليلة إىل ا الدنيا خبرب اسو هللا-ﷺ-ا لني ،حتكنم ليس أبلوا /اقو الويب-ﷺ-إ
إليم» حتكنم البط
ر الدجا  ،فقا « :إنم كلوا حتإل ااكم ليس أبلوا»( )3حتكل امل مو ارحتل اهبم اوم القيامة (أباصااهم) ( )4ما
ارحتل القمر ليلة البدا( ،)6()5حتكل لم إمبعا( )7اقولم-ﷺ«:-ما ما ل إال (حتهو)()8ا إمبع ما كمااب الرمحا-
ل حتج ( -اقلبم ي تا )( .)10(»)9فإل ه ه املعاين ال حتم هللا-تعاىل-هبا نقسم حتحتمقم هبا اسولم-ﷺ-مما
[حسوم]( )11لقكر [حتالر اة]( )12فال اكقر كح ٌد( )13جلل هبا إال اعد انتلا اخلرب إليم هبا[ )14(،فإل ال
ال اداك ُ
الوااد ا لني خربا( )15اقوم ر القلم مقام (املداهدة ما السماع)( )16حتجبت الداوونة( )18()17لل سامعم حبقيقتم
( )1حتنصم« :ا حني هللا إىل اجل  ،اقت كحد ا اآلخر ال ا ادخ اجلوة» ،فقالوا :ي اي اسو هللا؟ ا « :اقات ه ا ر سبي هللا ل حتج فيستدلد،
الكافر اقت املسلم ،مث اسلم ،فيسدد
مث اتو هللا لل القات  ،فيسلم ،فيقات ر سبي هللا ل حتج فيستدلد» كخرجم البخاان ،تا اجللاد حتالسري،
ايال الرجل اقت كحد ا اآلخر ادخالل اجلوة ( )1890ما حدا كيب هرارة-اض هللا لوم.-
اعد حتاقت ( ،)2826حتمسلم ،تا اإلمااة،
(( )2البط) ما اجلقاظ الواادة ر حدا الو حت  ،فقد جا ر لود كيب داحتد الليالس ر مسوده ( )2507حتكمحد ر املسود ( )8974حتغري ا ما حدا
كيب هرارة حتكيب سعيد اخلدان-اض هللا لولما-حتكحادا الو حت متواترة حته ر الصحيح كخرج مولا البخاان ر تا التلجد،
الرتغي ر الدلا حتال ر ر آخر اللي  ،حتاإلجااة فيم (.)758
آخر اللي ( ،)1145حتمسلم ر تا مالة املسافراا حت صرها،
( )3كخرجم البخاان ،تا التوحيد،

الدلا ر الصالة ما

و هللا تعاىل :ﱡﭐﱜﱝﱞﱠ [طم.)7407( ]39 :

( )4ر (هث)سا لة.
( )5كخرجم البخاان ،تا التوحيد،

ولم-تعاىل :-ﱡﭐﱉﱊﱋﱌ ﱠ [القيامة )7437( ]23 - 22 :حتمسلم ،تا اإلميال،

معرفة طراق الر اة

( ،)182ما حدا كيب سعيد اخلدان حتجا لود ا كا ًا ما حدا كيب هرارة-اض هللا لوم.-
( )6ر (ج ز) [خبرب الصادق-ﷺ.]-
[كمااعا]
( )7ر (ج ز)
ً
( )8ر(هث) سا لة.
( )9ر (هث) حت(ش) سا لة.
( )10كخرجم كمحد ر مسوده ( ،)17630حتااا ماجم ( ،)199حتالوسائ ر السوا الكربا ( ،)7691حتااا خ مية ر التوحيد ( )190/1حتااا حبال ر
محيحم ( ،)943حتاللرباين ر مسود الدامي ( ،)582حتااا موده ر التوحيد ( ،)118حتاحلا م ر املستداك ( ،)3141حتمححم حتحتافقم ال هيب .حتمححم
اجلباين ر محيح موااد الظمآل إىل زحتائد ااا حبال ( )2419( )2050ما حدا الوواس اا عال الكاليب-اض هللا لوم.-
( )11ر (ح) حت(ش)[ :حقيقتم] حتكما ر(هث) [فيما ال اداك حقيقة لني] حتر (ج ز) [ال تداك حقيقة لني لقكرة حتالرحتاة].
الوسل[ :حتالرحتانة].
()12
( )13ر (ش) (ج ز) [حتال اكقر جلل هبا كحد] (هث) (ج ع) [حتال نكقر هبا كحدا].
( )14ما هوا إىل ولم (حتلكا( )...ص) سا لة ر(ق) (ج ع).
( )15ر اجم [خرب] حتهو خلمس حتهو مثبت ر(ش) حت(هث).
( )16ر (ج ز) [الدلادة حتالسماع] حتر(ش) حت[ر السماع].
( )17ر (ج ز) [حتجبت الداوية ام].
ِ
ِ
اوم القيامة
( )18حتمعىن (حتجبت الداوونة) كن استحق العقا حتاجل ا  ،حته ترجب إىل ال نداا حتهو مصدا رعىن :اجل ا حتاملُكافمسَة ،قولني :دا َل هللاُ الع َ
باد اَداولم َ
ِ
ِ
ِ
اا تُدال كَن ما ُُتازن ُُت َازا كَن ُُت َازا اقعلني حتحبس ما لملت) .اوظر :الع للقراهيدن (/8
حت ولني :حتدنْثتُم اقعلم َداْوا ،كنَ :جَاتم ،حتر املث  :ما تَد ُ
 )73حتلسال العر الاا موظوا (.)164 /13
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()3

ما( )2لااا [حت ب] اسو هللا-ﷺ-حتلكا نثبت ه ه الصقار ،حتنوق التدبيم ما نق هللا لا

ﱒﱔﱕﱖﱠ [الدواا ما اآلاة .)4()]11:حتلا لبد الرمحا اا كيب
نقسم اقولم-تعاىل :-ﱡﭐﱐﱑ ﱓ
حامت لا الرايب اا سليمال ا  :عت الدافع اقو  :حت ا لقظ لقرآل كحت ا القرآل لقظ للا(./ )5
[حت ا ] :آموت هلل حتما جا لا هللا لل مراد هللا -سبحانم حتتعاىل-حتآموت ارسو هللا حتما جا لا اسو هللا فيما
كااد اسو هللا(.)6
[ابب صفة اعتقاد السنة أتليف اإلمام اجلليل شيخ اإلسالم اجملتلد كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع
امحم هللا تعاىل حتاض لوم حتنقب ام آم -اسم هللا الرمحا الرحيم ،ايب اسر اي رمي الللم مل لل حممد حتآلمحتمحبم حتسلم.
ابب صفة االعتقاد السين أتليف اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي -امحم هللا حتاض لوم](.)7
ا -تعاىل :-ﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ [اجح ا

ما اآلاة ]21:حت ا

-تعاىل(-ﱡﭐ ﱻ ﱼﱽ

ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﱠ [اجنقا  ]20:فمسمر هللا-تعاىل -تباع اسولم حت بو ولم حتالقدحتة
ام ،فعلموا اتبالم ما كمر هللا-تعاىل-حتكمر الويب-ﷺ-ال حتم تا هللا-تعاىل-حتالتمسني ام حتاسوتم ،ا الويب-ﷺ

( )1ر (هث) [حتالدلادة لليم].
( )2ر (هث) [را].
( )3ر مجيب الوسل [حت ب ما].
(( )4ج فيم التقاد اإلمام الدافع ) حتتقدم خترجيم ر التعرا اكت الدافع حتهو مرحتن ما كااعة طرق ثالثة مولا :لا كيب طال حممد اا لل اا القتح
العداان احلريب(451هث) كخرجم ااا كيب اعل (526هث) ر طبقار احلواالة ( )283/1حتاللراق الرااب :كخرجم اهل نكاان ر التقاد الدافع ( )7حتكحتاده ااا دامة
ر إثبار مقة العلو ما طراق اهلكاان (ص )181 :حتال هيب ر اجااع ر مقار ا العامل (.)86
( )5هك ا مكتو حتانتل ام اللوح ،حتلع فيم سقط؛ جل الكالم ان ب حتمراده غري مقلوم .حتكما لبااة( :لقظ لقرآل خملوق) كحت (لقظ لقرآل غري خملوق)
فقد موب اإلمام كمحد حتغريه ما كئمة السل ما إطالق ال اللقظ ر الم هللا -تعاىل-حي ا اإلمام كمحد( :ما ا  :لقظ لقرآل خملوق فلو جلم ،
حتما ا  :غري خملوق ،فلو مبتدع ،ال اكلم) [شرح السنة للبربهاري (ص ])95 :كن ال اقا لقظ لقرآل خملوق حتال غري خملوق؛ جل اللقظ حيتم كمراا:
كحد ا :إ ا كطلق اخللق لل اللقظ حتهو اعين امللقوظ نقسم ،حتهو غري مقدحتا للعبد حتال فع لم؛ فل ا اوهم كل القرآل خملوق .الثاين :إ ا كطلق نق اخللق فل ا
اوهم كل كفعا العباد غري خملو ة ،اوظر :خمتصر الصوالق املرسلة لل اجللمية حتاملعللة (ص )513 :العقيدة السلقية ر الم ا الرباة حت د ك طي املبتدلة
الرداة (ص .)211 :قال الشيخ ابن ابز-رمحه هللا ( :-إ ا ا  :لقظ

لقرآل خملوق؛ ه ا فيم احتما  ،حتهل ا اكا اجئمة ترك لني ،حتإ ا كااد موتم فصوتم

خملوق ،كما إ ا كااد لقظ اعين ملقوظ  .حتال ن اتكلم ام هو القرآل ،ه ا غلط ،حتهل ا ره اعض كه العلم ما اقو  :ه ا الكالم؛ جنم اوهم ،إ ا ا  :مويت
خملوق ،كما القرآل فلو الم هللا ،حتكحتضح اجمر فال حرج ،حتهل ا ره إطالق ه ه الكلمة اعض كه العلم جنم اوهم ،حتاع لم كجاز لني لل نية الصور ،كما
املتلقظ ام حتهو القرآل فلو الم هللا ،مو غري خملوق ،سوا ر لبني كحت تلقظت ام كحت تبتم هو الم هللا غري خملوق) [فتاحتا نوا لل الدا (.])153 /1
( )6ه ا الكالم مكتو ر اهلامش حت ا بلم :حاتية االلتقاد ما الم اإلمام الدافع  -دس هللا تعاىل احتحم.
( )7حت د تقدم الكالم ر املآخ لل الكتا لا ملحوظة تكراا التبوا هوا حتكل كحد ا ما تصر الواسل.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

«:عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي» ( )1حت ا -ﷺ« -عليكم بكتاب هللا فإنه /احلبل املتني»حتكمر كا ا تباع السواد اجلظم ،حت ا -ﷺ« -اجلماعة رمحة والفرقة عذاب»
الويب-ﷺ:-

()3

()2

يدا ملا الم
حت ا -تعاىل-أت ً

ﱰ
ﱯ
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱱ ﱲﱳﱠ [الوسا  .]115:فعلموا ل حتم تا

هللا-تعاىل-حتسوة اسو هللا-ﷺ-حتطراق مجالة املسلم ،

حتترك االخرتاع حتاالاتداع ،حت ا اسو هللا-ﷺ« :-إن بين إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة وإن النصارى
افرتقوا على اثنني وسبعني فرقة ،وإن أميت ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلهم على الضالل إال السواد
األعظم قالوا اي رسول هللا وما السواد األعظم؟ قال من كان من أميت على ما كنت عليه أان وأصحايب ،ومل ميار
يف دين هللا ،ومل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب»(.)4

( )1كخرجم كاو داحتد ر سووم ( )4607حتااا ماجم ر سووم ( )42حتامحد ر املسود ( )17144ما حدا العر ض اا ساااة-اض هللا لوم-حتمححم ااا
حبال ( )179 /1حتاحلا م ر املستداك ( )329حتااا لبد الرب ر جامب ايال العلم حتف لم ( )924 /2حتالبغون ر ترح السوة ( ،)205 /1حتااا تيمية ر
جمموع القتاحتا ( )309/20حت ا ال هيب ر التلخيب (( :)329محيح ليس لم للة) حتمححم اجلباين ر محيح الرتغي حتالرتهي ( )123 /1حتتعي
اجان حتط ر ققيق املسود (.)367/28
( )2كخرجم الرتم ن ر سووم ( )2906حت ا « :ه ا حدا غرا ال نعرفم إال ما ه ا الوجم حتإسواده جملو  ،حتر احلااث مقا » حتالب اا ر مسوده ()836
ما حدا لل -اض هللا لوم -حت ا ( :حته ا احلدا ال نعلمم ارحتا إال لا لل  )...حتاللرباين ر املعجم الكبري ( )160حتغريهم .حتنب احلدا ( :لا ااا
كخ احلااث اجلوا ،لا احلااث ،ا  :مرار ر املسجد فإ ا الواس خيوضول ر اجحادا فدخلت لل لل -اض هللا لوم ،-فقلت :اي كمري امل مو  ،كال
ترا كل الواس د خاضوا ر اجحادا  ،ا  :حت د فعلوها؟ لت :نعم .ا  :كما إين د عت اسو هللا-ﷺ-اقو « :كال إهنا ستكول فتوة» .فقلت :ما
املخرج مولا اي اسو هللا؟ ا  " :تا هللا فيم نبمس ما بلكم حتخرب ما اعد م ،حتحكم ما ايوكم ،حتهو القص ليس هل  ،ما تر م ما جباا صمم هللا ،حتما
ااتغ اهلدا ر غريه كضلم هللا ،حتهو حب هللا املت  ،حتهو ال ر احلكيم ،حتهو الصراط املستقيم ،هو ال ن ال ت اغ ام اجهوا  ،حتال تلتبس ام اجلسوة ،حتال ادبب
موم العلما  ،حتال خيلق لل

ثرة الرد ،حتال توق

لجائبم ،هو ال ن مل توتم اجلا إ

ﱓﱕ ﱖ
عتم حىت الوا :ﱡﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱔ

ﱗﱘﱙ ﱠﭐ [اجلا ]2-1 :ما ا ام مدق ،حتما لم ام كجر ،حتما حكم ام لد  ،حتما دلا إليم هدا إىل مراط مستقيم)) .حت د ضع

احلدا

ال هيب ،حتالعرا  ،حتااا السبك حتغريهم اوظر :ختراج كحادا إحيا للوم الداا ( )713 /2جممب ال حتائد حتموبب القوائد ( )165 /7حتسلسلة اجحادا ال عيقة
ﭐ
حتاملوضولة (.)412 /13
( )3كخرجم كمحد ر مسوده ( )18449حتااا كيب لامم ر السوة ( )93حتالب اا ر مسوده ( )3282حت ا ( :حته ا احلدا ال نعلمم ارحتا لا الويب-ﷺ-هب ا
ك لبد الرمحا ال ن احتا ه ا احلدا لا الدعيب) حتاخلرائل ر التال القلو ( )645حتاللرباين
اللقظ إال ما ه ا الوجم هب ا اإلسواد ،حتمل ك ب كحدا
ر املعجم الكبري ( ]84[ )85 /21حتكاو الديل اجمبلاين ر كمثا احلدا ( )111حتااا الة ر اإل نة الكربا الاا الة ( ]117 [)287 /1ما حدا
الوعمال اا البدري-اض هللا لوم-حتاحلدا حسوم السخاحتن لدواهد ر املقامد احلسوة (ص )283 :حت ا السيوط ر الداا املوتثرة ر اجحادا املدتلرة
(ص( )101 :سوده ضعي ) حت ا اهليثم ر جممب ال حتائد حتموبب القوائد (( )218 /5اجاهلما ثقار) حتاحلدا مححم اجلباين ر السلسلة الصحيحة(.)667
( )4كخرجم هب ا اللقظ اللرباين ر املعجم الكبري ( )152 /8املعجم الكبري لللرباين ( )7659( )152/8ما حدا كيب الدادا  ،حتكاو كمامة ،حتحتاثلة اا
اجسقب ،حتكنس اا مالني .حتاحلدا جا لود غريه أبلقاظ متوولة.
- 102 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م
(.)1

حت ر احلدا الولم ،حت ا -ﷺ« :-يد هللا على اجلماعة»

ا  :فما السوة كل اعتقد ر القل  :/كل

القرآل الم هللا غري خملوق مقرحت ا ،حتحمقوظا ،حتمكتو  ،حتمسمولا ،حتمتلوا ،حتكنم ال فرق ا القرا ة حتاملقرحت  ،حتالتالحتة
حتاملتلو ،حتالقو حتاملقو  ،حتالدلي لل لني

ولم-تعاىل :-ﱡﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﲼﱠ [التواة ما اآلاة ]6:حت ا -تعاىل:-ﭐﱡﭐ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﱠ [البقرة
ما اآلاة ]75:اعين ما اسو هللا حتما فيم ،حت ا
[الوح  ]40:حت ا

-تعاىل :-ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ

-تعاىل:-ﭐﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠ [اإلسرا  .]88:فكما كل هللا ال مثي لم ،فك لني المم ال مث -تعاىل-لم؛ جل

خملوق لم

مث  ،فدلت ه ه اآلاة لل محة ما لواه .حت د احتا معا اا جب -اض هللا لوم-كل اسو هللا-ﷺ -ا :
«السبب ،حتما فيلا ،إىل الداك اجسق  ،إىل الثرا حتإىل الل اجسق  ،حتإىل الراح اهل نقافة ،إىل ما انتلت إليم احلدحتد،
لني خملوق ما خال القرآل فإنم الم هللا -تعاىل .)2(»-حتلا ااا لباس-اض هللا لوم -ا ( :القرآل الم هللا
تعاىل-ليس /رخلوق)( .)3حتنعتقد كل كف الواس اعد اسو هللا-ﷺ-كاو اكر الصداق ،مث لمر القااحتق ،مثلثمال ن الووااا ،مث لل الرضا-اضوال هللا لليلم كمجع  -حت ا اسو هللا-ﷺ « -الواس ارجول الربا ة اوم
الداا إال ما س كمحايب فإل كه املو اعريحتنم»( ،)4حتالدلي لل لني ما الم-ﷺ«:-ا تدحتا لل اا ما
( )1كخرجم الوسائ ر السوا ( )4020حتااا كيب لامم ر السوة ( )80حتاللرباين ر املعجم الكبري ( )489حتاحلا م ر املستداك ( )399ما حدا ااا
لمر-اض هللا لوم -ا احلا م« :فإاراهيم اا ميمول العدين ه ا د لدلم لبد الرزاق حتكثىن لليم حتلبد الرزاق إمام كه اليما حتتعدالم حجة» .حت د احتن ه ا
احلدا  ،لا كنس اا مالني ،حتحتافقم ال هيب ر التلخيب ( )399حت ا ( :إاراهيم لدلم لبد الرزاق حتحتثقم ااا مع ) حتاحلدا مححم اجلباين ر محيح
الرتغي حتالرتهي (]2131[ )499 /2
( )2كحتاده العمراين(558هث) ر االنتصاا ر الرد لل املعت لة القدااة اجتراا ( )548 /2لا معا -اض هللا لوم-حتال يا املقدس (643هث) ر املوتق ما
مسمولار مرحت [خملوط] لوح( )28لا ااا لباس ،حتفيم (( :ت دحتل هللا خملوق ،ما لدا القرآل فإنم الم هللا-ل حتج  ))-حتكحتاده السيوط ر الآلىل
املصوولة ر اجحادا املوضولة ( )15/1حت ا - :لا كحد احتاة السود حتهو كاو داحتد الوخع ( :-كمجعوا لل كنم ا ا ب احلدا ) حتكا ا ل اه إىل مسود
القردحتس لا ااا لباس حتفيم (( :ت ما دحتل هللا-ل حتج -خملوق ما لدا القرآل فإنم الم هللا)) حتمل ك لليم لوده القظم ،حتلكا جا القظ آخر حتفيم:
((ال ُق ْرآل الم هللا حتسائِر اج ْتيا خلقم)) ( )4670( )228/3حتكما القظم ال ن ره السيوط فلو -:ما تقدم-لود ال يا ر (املوتق ما مسمولار
مرحت).
( )3مل ك

لليم هب ا اللقظ حتلكا جا ر تقسري

ولم :ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴﲵﲶﱠ

ا ااا لباس« :غري خملوق» كخرجم اآلجرن ر الدراعة ( )160حتالاللكائ

ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة ( )3549حتااا الة اإل نة الكربا ( )57()289 /5حتالبيلق ر اج ا حتالصقار( )518حتجا القظ(:القرآل
الم هللا ليس رراو  ،موم خرج حتإليم اعود) لود الاللكائ ( )376حتجا لود البيلق ر اج ا حتالصقار( )519حتفيم( :مل ااا لباس-اض هللا لولما-
ل ل جوازة فلما حتضب امليت ر ربه ا لم اج  :الللم ا القرآل اغقر لم ،فقا لم ااا لباس :ثكلتني كمني ،إل القرآل موم ،إل القرآل موم )..حته ا اجثر
ضعقم حمقق تا الدراعة.
( )4كخرجم الدالم ر القردحتس ( )4791لا ااْا لمر القظ « :ااا آدم ارجو ال وجاة اوم القيامة إال ما س كمحايب فإل كه املو العووه» حتل اه
املتق اهلودن ر ( و العما ) حتالسيوط ر «اجلامب الكبري» ( )16824 /286إىل الدريازن ر اجلقا [مققود] ،للحا م ر اتاخيم لا ااا لمر [مل كجده
حتلعلم ر اجل املققود] .حت ر الديل اجلباين ر ال عيقة ( )146/7كل لقظم حتهو « :الواس ترجو الوجاة اوم القيامة إال ما س كمحايب؛ فإل كه املو
- 103 -

د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

اعدن كيب اكر حتلمر»( ،)1حت ا -تعاىل -ﱡﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ [التحرمي ما ]3:كل ك اكر خليقة
ما اعده( ،)2حت د ا -ﷺ« :-ال جتتمع أميت على الضاللة»( )3حت د اجتمعت كمتم لل خالفة كيب اكر اعده ،مث

لل الرتتي  ،فد ن لل كهنا ما اجتمعت إال لل احلق ،حت د ا -ﷺ« -اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري
ملكا عضوضا»( )4حت ال آخر اخلالفة ما لل -اض هللا لوم -ثالث سوة ،فدلت ه ه الدالالر الظاهرة كهنم
انوا لل الصوا حتاحلق لل ترتي ما رانه.
ونعتقد كل اخلري حتالدر ما هللا ،اخلري أبمره حت ائم ،حتإاادتم ،حتمديئتم ،حتحكمم ،حتللمم ،حتحمبتم ،حتاضاه،
حتالدر إباادتم ،حت داه ،حت ائم ،حتمديئتم ،حتحكمم  ،/حتللمم ،حتليس أبمره حتال ارضاه حتال رحبتم ،حتالدلي لل
ولم-تعاىل :-ﱡﭐﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱠ [القمر ]49:حت ا -تعاىل:-

ﲼﱠ
ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲽ

[الوسا ما ]78:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ [الرلد ما]11:حت ا -تعاىل:-
ﱖ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ
ﱗ
ﱒﱔ ﱕ
ﱓ
ﱏ ﱐﱑ

ثريا للواا ،حت ا -تعاىل:-
ﱄﱠ [اجلرا  ]179:كن :خلقوا ً

لني

[البقرة ]7:حت ا -تعاىل:-

ﱡﭐ ﱍ ﱎ

ﱡﭐﱁﱂﱃ

ﱡ ﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ

العولم» حتل اه إىل كيب الديل ر (طبقار احملدث أبمبلال) لكا اجعت إليم فلم كجده حتحتجدر لقظم« :جيمب الواس غدا ر املو  ،مث اتال ط مولم فة
كمحايب حتمبغ وهم ،فيحدرحتل إىل الواا» ( .)261/3حتهللا كللم.
( )1كخرجم ااا كيب تيبة ر املصو ( )31942حتكمحد ر مسوده ( )23245حتااا ماجم ر سووم ( )97حتالرتم ن ر السوا ( )3662حت ا ( :حدا حسا
محيح) حتالب اا ر مسوده ( )2827حتاحلا م ر املستداك ( )4451حتمححم حتحتافقم ال هيب ،حتاحلدا مححم اجلباين ر الصحيحة ( )1233حتاحلدا احتن
ما حدا ااا مسعود ،حتكنس ،حتااا لمر-اض هللا لولم.-
( )2لعلم اعين االستدال

ﲑ ﲓ ﲔﲕ
ﲒ
ﲆ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ
ﲇ
آلاة ال اعدها :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲖﲗﱠ [التحرمي ]4:فقد ر اللربن :كنم لىن اصاحل امل مو ك اكر حتلمر-اض هللا لولما -اوظر :التقسري.)487-486/23( :
( )3هب ا اللقظ كخرجم الدحتاليب ر الكىن حتاج ا ( ) 937ما حدا كنس اا مالني حتفيم« :إ ا اكاتم االختال فعليكم لسواد اجلظم فإنم ال ُتتمب كم
لل ضاللة» فيم حازم اا للا ا كاو حامت( :تيل موكر احلدا ليس لقوا) حتفيم (معال اا افالة) ا كاو حامت :اكت حداثم حتال حيتج ام[ .اجلرح
حتالتعدا الاا كيب حامت ( ])1917( )1243ال عقا حتاملرتحت ول الاا اجلوزن ( )185 /1مي ال االلتدا ( ،)1667حتاحلدا جا أبلقاظ كخرا ما حدا
ااا لمر حتفيم( :كال جيمب كم لل ضاللة) حتحنوه كخرجم الرتم ن ر السوا ( )2167الدحتاليب ر الكىن حتاج ا ( )1431حتاللرباين ر الكبري ()13623
حتاحلا م ر املستداك ( )397-392حتمححم حتحتافقم ال هيب ،حت لني مححم اجلباين ر محيح اجلامب الصغري (.)1848
حتجا كا ا ما حدا ااا لباس-اض هللا لولما-لود الرتم ن ( )2166حتاحلا م ر املستداك (.)399
حتجا ما حدا كنس لود ااا ماجة ( )3950حتااا كيب لامم السوة (.)84-83
ص َرةَ الغقاان لود كمحد ر مسوده ( )27224حتفيم(( :سمسلت هللا-ل حتج -كال جيمب كم لل ضاللة فمسللانيلا)).
حتجا ما حدا كيب اَ ْ
اوظر لالست ادة ر ختراج احلدا  :ت رة احملتاج إىل كحادا املولاج (ص )54 :املقامد احلسوة (.)1288
( )4كخرجم كاو داحتد الليالس ر مسوده ( )1203حتكاو داحتد ر سووم ( )4646حتالرتم ن ر سووم ( )2226حتالب اا ر مسوده ( )3828حتالوسائ ر الكربا
( )8099حتااا حبال ر محيحم ( )6943حتاللرباين ر الكبري ( )6442ما حدا سقيوة-اض هللا لوم-حتاحلدا مححم اجلباين ر محيح موااد الظمآل
إىل زحتائد ااا حبال ()1535-1534( )1277
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ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ [اجنعام ]111:حت ا -تعاىل:-
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ [اونس ما ]99:حت ا -تعاىل:-

ﱡﭐ ﱗ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱠ [اجنعام ما ]125:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ [التكوار ]29:فعلموا
ا لني كل مديئتم ب مديئتوا ،حتإاادتم ب إاادتوا ر كن ت

ال حتجن ت

ال ،حتلكا

ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂﳃﱠ [اجنبيا  ،]23:حت ا -ﷺ«:-القدرية جموس هذه األمة»( ،)1حت ا كا ا حا يا لا اام-تعاىل« :-أن
هللا-تعاىل-خلق اخللق فريقني :فريق يف اجلنة ،/وفريق يف السعري ،وخلق اخلري والشر ،فطوىب ملن خلقته للخري،
وأجريت اخلري على يديه ،وويل ملن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه»( ،)2حت ا سل اا لبد هللا(( :)3تعاىل
هللا كل أيمر لقحدا حتج كل اكول ر ملكم ما ال ادا ) ( ،)4حته ا ما ا

ﲬ
ﲫ
-تعاىل :-ﱡﲦﲧﲨﲩﲪ

ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ [اجلرا ما ]28:مث إل هللا-تعاىل-خلق اخللق ،حتخلق كفعاهلم ما اخلري حتالدر ،حتما خلقلم
إال إباادتم حتال ندني ر لني؛ فد لل كل اخلري حتالدر مجيعا إباادتم حت ا -تعاىل:-

ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ

[الصافار ]96:فد لل محة ما رانه.
( )1كخرجم ااا كيب لامم ر السوة ( )338حتحسوم اجلباين ر ظال اجلوة(ص )138:حتلود القراييب ر القدا ( )239( )218( )216مرفولا حتمو وفا لل
ااا لمر-اض هللا لولما-حتمو وفا لل جماهد ،حتكخرجم اآلجرن ر الدراعة (.)382-381
( )2مل ك لليم هب ا اللقظ ،لكا حتاد اوحو معواه أبلقاظ مولا(( :كان هللا ال إلم إال كان ،خالق اخللق ،خلقت اخلري ،حتخلقت ما اكول اخلري لل ادام ،فلوىب
ملا خلقتم ليكول اخلري لل ادام ،كان هللا ال إلم إال كان ،خلقت الدر ،حتخلقت ما اكول الدر لل ادام ،فوا ملا خلقتم ليكول الدر لل ادام)) كخرجم كاو
القاسم اخلُتَّل ر الداباج ( )96حتالقراييب ر القدا ( )337لا حته اا موبم ،حتما طراقم كخرجم اآلجرن ر الدراعة ( )536حتكخرجم ااا الة ر
اإل نة ( )1770( )1769حتهو محيح اإلسواد ما ر احملققال لكتايب القدا حتالدراعة.
حتجا لا حدا كيب كمامة ر االلتقاد للبيلق (ص )154:ا العرا ر ختراج كحادا اإلحيا (ص( :)1712 :كخرجم ااا تاه ر ترح السوة لا
كيب كمامة إبسواد ضعي ).
حتجا لود اللرباين اوحوه ما حدا ااا لباس ر املعجم الكبري ( )12797حتفيم« :إل هللا ا  :كان خلقت اخلري ،حتالدر فلوىب ملا دار لل اده اخلري،
حتحتا ملا دار لل اده الدر» ا اهليثم ر جممب ال حتائد (( :)192/8حتفيم مالني اا حيىي الوكرن حتهو ضعي ) حتاحلدا ضعقم الديل اجلباين ر السلسلة
ال عيقة حتاملوضولة (.)2429
حتجا ما حدا جبري اا ملعم ،لود اخلرائل ر مكاام اجخالق ( )281ا ( :حتجد ر تا ر املقام ،فقركه لقراش حرب ما كحباا اليما« :كان هللا حت
اكة ،خلقت الرحم ،حتتققت هلا ا ا ما ا  ،فما حتمللا حتملتم ،حتما لعلا اتتم حتر مح كخر :كان هللا حت اكة ،خلقت اخلري حتالدر ،فلوىب ملا ال
اخلري لل ادام ،حتحتا ملا ال الدر لل ادام» ا البومرين ر إقا اخلرية (( :)479 /5احتاه حممد اا حيىي اا كيب لمر اسود ضعي ؛ ل ع ماحل اا
كيب اجخ ر حتنصر اا ) .حتهو كا ا لا القراييب ر القدا ( )338حتما طراقم كخرجم اآلجرن ر الدراعة ( )537حتالبيلق ر الق ا حتالقدا ()156
لكا مو وفا لل مسافب احلاج  ،حتهو محيح إليم ،ما ر حمقق تا الدراعة.
حتجا ما حدا كنس-اض هللا لوم-لود الدالم ر القردحتس رمسثوا اخللا (.)7121( )7116
( )3سل اا لبد هللا اا اونس التسرتن ،كاو حممد ،اوس لم الصوفية الما ال إسواد لم ،حتلم الم حسا ثري ما ا  :تيل اإلسالم اوظر :االستقامة
لديل اإلسالم ( )208 ،158/1الرد لل املولقي (ص )488 :حتر ترمجتم :طبقار الصوفية ،السلم (ص )200سري كلالم الوبال (.)330 /13
( )4مل ك لليم.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

ونعتقد كنم ال جيوز كل ادلد لل كحد لل كه القبلة جبوة حتال انا إال ما تلد هللا-تعاىل-حتاسولم-
()1
ﷺ -فعليم كل ادلد كنم ر الواا :الكقاا ،حتاملوافق  ،كحت تلد هللا لم كنم ر اجلوة [ لل املبدراا جلوة]
[حتهو] ( )2كاو اكر ،حتلمر ،حتلثمال ،حتلل  ،حتطلحة ،حتال اري ،حتسعد ،حتسعيد ،حتلبد الرمحا اا لو  ،حتكاو لبيدة
اا اجلراح ،حتلائدة كم امل مو  ،حتاحلسا ،حتاحلس -اض هللا لولم كمجع  ،-حتنرتحم لل معاحتاة-اض هللا لوم-
 ،حتالدلي لل كنم ال جيوز كل ادلد لل كحد إال ما استثىن ما اجلملة؛ جل ه ا ما كمر الغي  ،حت د ا -تعاىل:
ﱠﱢﱣﱤﱥﱦﱠ ([ )3الوم  ]65:فد لل كنم ال جيوز كل
ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱡ
ادلد لل كحد جبوة حتال انا.
ونعتقد كل هللا-تعاىل-اراه امل موول ر اآلخرة حتاوظرحتل إليم-تعاىل-حتالدلي لل

لني ما ا هللا-تعاىل:-

ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱠ [اونس ما اآلاة ]26:ي  :احلسىن اجلوة ،حتال ايدة الوظر إىل حتجلم-تعاىل-حت ا -
تعاىل :-ﱡﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱠ [القيامة ]23-22 :حت ا -تعاىل:-
ﲵ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﱠ
ﲶ

[ال خر ما اآلاة ]71:ي  :تل اجل

ﱡﭐ ﲰﲱﲲﲳﲴ

لوظر إىل حتجلم-تعاىل-حت ا -

تعاىل :-ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ [السجدة ]17:ي  :رة كليولم لوظر
إليم-تعاىل -حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﳟﳠﳡﳢﳣﱠ [الكل  ]110:حت ا -تعاىل:-

ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲿﳁﳂﳃﳄﱠ [العوكبور ]5:حت د ا -ﷺ« :-إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر
ﳀ
ﲼﲽ ﲾ
ليلة البدر ليس دونه حجاب ،وال تضامون يف رؤيته تعاىل»( )4احلدا  ،حتاحتا جاار اا لبدهللا ا  :عت اسو
هللا-ﷺ«:-حنن يوم القيامة على [ َك ْوٍم]( )5فوق الناس فتدعى األمم وما كانت تعبد ،األول فاألول ،حىت أيتينا
ربنا-تبارك وتعاىل-فيقول ما تنتظرون؟ فيقولون :ننتظر ربنا-تعاىل ،-قال :أان ربكم ،فيقولون :/حىت ننظر

( )1ر اهلامش.
( )2هك ا ُ تبت ،حتال استقيم الكالم ،حتلع الصوا [ :هم].
( )3الصحيقة توتل لود ولم ( ال اعلم ما ر) حتلكا حتضعت العالمة ر هنااة اآلاة لكيال كارت اآلاة.
( )4كخرجم البخاان ،تا
حتمواضب الصالة،

ف

التوحيد،

و هللا-تعاىل :-ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱠ [القيامة )7434( ]23-22:حتمسلم ،تا

املساجد

ماليت الصبح حتالعصر ،حتاحملافظة لليلما ( )633ما حدا جرار اا لبد هللا-اض هللا لوم.-

( )5ر (اجم ) [ك رم] حتلع الواسل كخلمس فاحملقوظ حتالصوا ما كثبتم حتهو ما حتاد ر مسود كمحد (- )14721حتهللا كللم-حتكما لود مسلم فواد [ :ا ا]
ا ااا اجثري ر الولااة (َّ ( :)160 /4
ني ِر اللَّ ْق ِظ ،ف َكىن َلْومُ ا َك ا حتَ ا) حتالكوم هو الد املرتقب اج مة .اوظر :غرا احلدا إلاراهيم
مسل الرا ِحتن َت َّ
احلريب (.)484 /2
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()1

إليك ،قال فيتجلى هلم-تعاىل» حت ر احلدا الولم .فدلت ه ه اآلاة لل كل هللا -تعاىل-اُرا ر اآلخرة اال

اا حتال تني.

ونعتقد السمع والطاعة لإلمام ،حتهو اخلليقة ما راش ،لقولم-تعاىل:-

ﱡ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﱠ [الوسا ما ]59:ي  :كحتلو اجمر اخللقا  ،حتاجمرا  ،حتالققلا  ،حت د ا -ﷺ« :-كطيعوا ما حتيل لليكم حتلو
ال لبدا حبديا»

()2

حت ا -ﷺ« :-اجئمة ما راش»( ،)3فصح ما لواه.

ونعتقد حتجو الصالة لل

ما مار ما كه القبلة إال املبتدلة؛ جل حتجو الصالة فرض لل

ﲑ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [التواة ما ]103:حتكمر الويب-ﷺ-
ﲒ
الكقااة ،حت د ا -تعاىل-لوبيم-ﷺ :-ﱡﭐ ﲐ
لصالة لل املوت .
ونعتقد كل هللا-تعاىل-او إىل ا الدنيا ر ليلة ي تا
ااوا ليلة إىل ا الدنيا ح ابق ثل اللي فيقو  :ما ادلوين
استغقرين فمسغقر لم»( )4حتاسلنم  /ه ا احلدا تسليما اال ي حتال د
الصقار ال محت لا اسو هللا-ﷺ-فما فسر ه ه اجحادا كحت

حت ما تا تسليما ملا ا -ﷺ« :-او
فمسستجي لم ،ما اسمسلين فمسلليم ،ما
لا معانيم ،حت لني اجخباا الواادة ر
ينقلا فقد خرج لا اللراق املستقيمة.

ونعتقد كل كه الواا ارحتل حتجب الع ا ؛ لقولم-تعاىل :-ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ [إاراهيم
كادا ما ا -تعاىل:-
ما ]22:كن :حتجيب؛ جل اجمل هو الوجب .حتكل كه اجلوة ال ميوتول ً
ﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱠ [البيوة ما :]8:ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﱠ [الدخال ما]56:

ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

اعين :ال ا حت ول ر اجلوة موات إال املوتة اجحتىل ال

ا وها ر الدنيا ،حت ا اسو هللا-ﷺ« :-النوم أخو املوت

وأهل اجلنة ال ينامون»(.)5
( )1كخرجم مسلم ر محيحم ،تا اإلميال،

كدىن كه اجلوة مو لة فيلا (.)316

( )2كخرجم كمحد ر مسوده ما حدا العر ض اا ساااة ( )17144حتكيب ا ( )21551حتااا ماجة ( )2862ما حدا كيب ا ،حتكاو طاهر املخلب ر
املخلصيار ( )3168حتاللرباين ر الكبري ( )617ما حدا العر ض حتاحلا م ر املستداك ( )331حتسكت لوم ال هيب ر التلخيب ( )331حتغريهم مجالة،
حتاحلدا مححم اجلباين ر السلسلة الصحيحة (.)2735
( )3كخرجم معمر ر جامعم معلقا لا لل -اض هللا لوم )58 /11(-حتكاو داحتد الليالس ر مسوده ( )2247ما حدا كنس-اض هللا لوم-حتما حدا
كيب ارزة ار م ( )968حتكمحد ر مسوده ( )12900( )12307ما حدا كنس-اض هللا لوم -حتما حدا كيب ارزة ار م ( )19777حتاللرباين ر املعجم
اجحتسط ( )6610ما حدا كنس ،حتجا كا ا ما حدا لل -اض هللا لوم )3521(-حتاحلا م ر املستداك كا ا ما حدا لل -اض هللا لوم-
( )6962حتاختااه ال يا ر املختااة ( )449حتاحلدا مححم اجلباين ر إاحتا الغلي (.)520
الرتغي ر الدلا حتال ر
الدلا ر الصالة ما آخر اللي ( ،)1145حتمسلم ،تا مالة املسافراا حت صرها،
( )4كخرجم البخاان ،تا التلجد،
ر آخر اللي  ،حتاإلجااة فيم (.)758
( )5احتاه كمحد ر املسود ( )44حتالب اا [ د اجستاا لا زحتائد الب اا] ( ]3517[ ])193/4حتالعقيل ر ال عقا الكبري ( )301/2حتاملعجم اجحتسط
( ]919[ )282/1حتكخرجم متام ر فوائده ( ]406[ )174/1حتكاو نعيم ر احللية ( )90/7حتالبيلق ر تع اإلميال ( ]4416[ )409 /6حتاحلدا كللم
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

ونعتقد كل ر القرب نعيما حتل ا ما اراده هللا-تعاىل-لعباده ،حتالدلي لل

لني ولم-تعاىل:-

ﱡﭐ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ [السجدة ،]21:ي  :الع ا اجدىن ل ا
القرب ،حت د احتن لا اسو  /هللا-ﷺ-كنم ا « :إل امليت إ ا دفا فتح لم

ما اجلوة ،مث اقتح لم

ما

الواا»( )1حت ر احلدا الولم ،حت ا -تعاىل:-ﭐﱡﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱠ [الرحتم ما.]44:
إخبااا لا إاليس لعوم هللا لتصداقم لبع :
ونعتقد أن البعث بعد املوت حق ،حتالدلي لليم ولم-تعاىلً -

ﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ [اجلرا  ]15-14:حت ا -تعاىل-إخبااا لا وم آخراا:
ﲼﲿﳀ ﳁﳂ ﳃﳄ ﳅ ﱠ [اس ما ]52:حت ا -تعاىل:-
ﲽﲾ
ﲺﲻ

ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐﱠ [اس ما ،]78:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﲭﲮﲯﲰ ﱠ [اس ما اآلاة ]12:حت ا :
ﱋﱌﱍﱠ [اجنعام ما ]36:حت ا -تعاىل:-

ﱡﭐﲹ

ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﲭ
ﲬ
ﲣ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ
ﲤ
ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲮﲯﲰﲱﲲﱠ [التغااا.]7:
ونعتقد أن احلساب حق ،حتالدلي لل

لني ولم-تعاىل:-

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺﱻﱠ [االندقاق ،]8-7:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﲊﲋﲌﱠ [اللالق ما اآلاة ]8:حت ا -تعاىل:
ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠ [احلا ة.]25:
ونعتقد أن هلل ميزاان يزن به أعمال العباد  /اوم القيامة ،حتالدلي لل
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﱠ [القاالة ]7-6:حت ا -تعاىل:-

لني

ولم-تعاىل :-ﱡﭐ ﱹﱺﱻ

ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱠ [امل موول.]103-102:

كاو حامت ر العل ( )512/5حتمل اثبتم موموال ،ا مرسال ،حت ا الداا لين :ر العل ( )337/13ارحتام الثوان ،حتاختل لوم؛ فرحتاه لبد هللا اا حممد اا
املغرية ،لا الثوان ،لا ااا املوكدا ،لا جاار .حت لني ي لا اجتجع  .حتاحتاه حيىي القلال ،حتااا ملدن ،حتكاو ملدن ،حتكاو تلا احلواط ،حتكاو لامر
العقدن ،لا الثوان ،لا ااا املوكدا مرسال ،حتهو الصوا ) حت ا ااا القيسراين(507هث) ر خرية احلقاظ (( :)1435 /3احتاه مصع اا إاراهيم :لا
لمرال اا الرايب الكور ،لا حيىي اا سلمة ،لا حممد اا املوكدا ،لا جاار .حتمصع مرتحتك احلدا  ).حت ا العجلوين ر د اخلقا (( :)329 /2احتاه
الب اا حتاللرباين حتالبيلق إبسواد محيح لا جاار) حتاحلدا مححم اجلباين ر السلسلة الصحيحة (.)1087
( ) 1مل ك لليم هب ا اللقظ ،حتال تني هو اعين حدا الربا  ،لكا لعلم تبم ما حقظم حتاتتبم لليم مب حدا ااا لباس لود اللرباين ر املعجم الكبري
( )11135حتفيم« :إل امليت إ ا دفا ب خقق نعاهلم »...حتكما حدا الربا فوصم« :إل العبد امل ما إ ا ال ر انقلاع ما الدنيا ،حتإ با ما اآلخرة»...
كخرجم ااا كيب تيبة ر املصو ( )12059حتكمحد ( ،)18614( )18534كاو داحتد ( ،)4753حتاحلا م ر املستداك ( )117-107حت ا ( :ه ه اجسانيد
ال رهتا للا محيحة لل ترط الديخ  ،حتالليالس ( ،)789حت ا احلافظ ااا حجر ر امللال العالية (( :)548/18ه ا ا ِإلسواد محيح ،احتاتم
ثقار) حتاحلدا مححم الديل اجلباين حتمجب كلقاظ احلدا ر تاام كحكام اجلوائ (.)157 -156/1
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ونعتقد أن الشفاعة حق ،وأن اجملرمني من املؤمنني ال ُخيلّدون يف النار حتإل لملوا الكبائر ،حتالدلي لل

لني ولم-تعاىل:-

ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ
ﲟ
ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

[الوسا  ]48:حت ا -تعاىل :-ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ [ال مر ما ،]53:حت ا -ﷺ« -شفاعيت ألهل
الكبائر من أميت»

()1

حت ا -ﷺ«:-إن لكل نيب دعوة وإن دعويت آخرهتا شفاعيت ألميت»( )2حت ا -ﷺ:-

«خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان»
ﲎﲏ ﱠ

[ال ح  ]5:ي  :الدقالة ،حت ا -تعاىل:-

()3

حت ي ر ولم-تعاىل:-

ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ

ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ

اآلاة ]255:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐ ﱩﱪﱫﱬﱭﱠ [اجنبيا ما ]28:حت ا -تعاىل:-

[البقرة ما

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱠ [سبمس ]23:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ [اإلسرا ما]79:
فدلت ه ه اآلاة لل محة ما لواه.
ونعتقد أن هلل-تعاىل-الرمحة على الكافرين واملؤمنني يف دار الدنيا ،حتالدلي لل كل لم الرمحة ر الدنيا
لل الكافراا ،ولم-تعاىل:-

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

[هود]9:

ﲢﲤﲥﲦﲧﱠ [هود]10:
حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲣ
حت ا -تعاىل :-ﱡﭐ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ [اإلسرا  ]83:حت ا -تعاىل:
ﱡﱕﱖﱗﱘﱠ [اجلرا

ما اآلاة ]156:حت ا -تعاىل :-ﱡﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ [غافر

ما اآلاة ]7:حت ا -تعاىل :-ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ [اجنبيا  ]107:حت ا

-تعاىل :-ﱡﭐﱻﱼ

ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ [القلم ما اآلاة.]49:

( )1كخرجم كاو داحتد الليالس ر مسوده ( )1774ما حدا جاار ،حتكمحد ر مسوده ( )13222ما حدا كنس ،حت الب اا ر مسوده ( )5840ما
حدا ااا لمر ( )6963ما حدا كنس الرتم ن ر سووم ( )2435حتااا حبال ر محيحم ( )6467حتاللرباين ر الكبري( )749حتاحلا م ر املستداك
( )232( )230( )228ما حدا كنس ،حت( )3442( )231ما حدا جاار ،ا ( :ه ا حدا محيح لل ترط الديخ حتمل خيرجاه) "حت ا ال هيب:
حتاحتن ما كحتجم كخر ،لا كنَس اا
ر تلخيب ال هيب (( :)3442لل ترط مسلم) حت ا البيلق ر البع حتالودوا(ص( :)392 :ه ا ٌ
إسواد محيحُ ،
مالني) حتاختااه ال يا ر املختااة ( )1549حت ا اهليثم ر جممب ال حتائد حتموبب القوائد (( :)5 /7حتاجالم اجا الصحيح غري حر اا سراج ،حتهو ثقة)
حت ا ااا حجر ر امللال العالية (( :)615/18ه ا إسواد محيح ،احتاتم ثقار) حتاحلدا مححم اجلباين ر محيح اجلامب الصغري حتزايدتم (.)3714
اختبا الويب-ﷺ-دلوة الدقالة جمتم (-334
( )2كخرجم البخاان ،تا الدلوار : ،لك نيب دلوة مستجااة ( )6304مسلم ،تا اإلميال،
 )340أبلقاظ متقاااة حتمولا( :كل ك خر دلويت )...ما حدا كيب هرارة-اض هللا لوم-حتكخرجم ار م ( )344-341ما حدا كنس-اض هللا لوم-حتكخرجم
ار م ( )345ما حدا جاار-اض هللا لوم .-حتهو خمرج ر السوا حتغريها.
( )3كخرجم الرتم ن ( )2598ما حدا كيب سعيد-اض هللا لوم-حت ا ( :ه ا حدا حسا محيح) حتالوسائ ر الكربا ( )11179ما حدا كنس-
خمرج ر الصحيح أبلقاظ مقاااة.
اض هللا لوم-حتاحلدا مححم اجلباين ر الصحيحة ( )2450حتهو ن
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

ونعتقد أن للنيب-ﷺ-حوضا يوم القيامة ما تر موم تراة ال اظممس اعدها كادا ،ما ه كحل ما
العس  ،حتكتد اياضا ما اللنب ،حتكارد ما الثلج ،حتكطي ما املسني ،حتكل ما ال اد ،ما ا الويب-ﷺ ،-حت ا :
«إين جاجوا كل اكول حوض إل تا هللا-تعاىل-كحتسب ما آالة [ راة ما طااق كاض الدام] إىل مكة ،حتكل فيم
ما اج ااق ك ثر ما لدد الكوا » ( )1ما ا -ﷺ./ -
ونعتقد كل الصراط حق ،حتاثُْوص ُ لل جلوم ،حتلليم حسني حت اللي  ،كدق ما الدعر ،حتكحد ما السي ،
مير الواس لليم ،حت د احتن ر خرب كل الويب-ﷺ -ا « :إ ا مجب هللا اخلالئق نودن ما الوال العرش ،اي كه اجلمب
ن نكسوا ا حتسكم ،حتغ وا كاصاا م ،حىت متر فاطمة اوت اسو هللا-ﷺ-لل الصراط» (.)2

ونعتقد كل اجلدا حتاملرا ر الداا حتالكالم ر الصحااة ،حتالكالم ر القرآل مول لوم ملا احتن لا الويب-
ﷺ-كنم هن لا اجلدا حتاملرا ر الداا ،حت ا -ﷺ« :-ا رحتا حماسا كمحايب ،حتال ت رحتا مساحتالم ،فتختل
لليكم لواكم»( )3حتلوال خو التلوا الستدال لل ه ه السوا امل واة ما تا هللا-تعاىل-حتما سوة اسو
هللا-ﷺ-حتما الم اجئمة ك ثر ما ه ا ،حتلكا د ي  :ما مل توقعم لي احلكمة ضره ثريها ،حت د احتا ااا

( )1كخرجم اللرباين ر مسود الدامي معلقا ( )3342اوحوه حتكاو طاهر املخلب ر املخلصيار [ ]649حتالاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة
حتاجلمالة ( ]2116[ )1195 /6حت ا احملقق( :إسواده ليس ا اك) حتالبيلق ر اج ا حتالصقار (.]350[ )428/1
( )2كخرجم كاو اكر الدافع (354هث) ر الغيالنيار ( )1109حتاآلجرن ر الدراعة ( )1619حتكاو سعيد الوقاش(414هث) ر فوائد العرا ي ( )63ما حدا
كيب كاو اجنصاان-اض هللا لوم -حتهو موضوع كحتاده العجلوين ر د اخلقا ( )263حتجا اوحوه ما حدا لل لود كمحد ر ف ائ الصحااة
( )1344حتاللرباين ر الكبري( )180حتاحلا م ر املستداك ( )4728حت ا ( :ه ا حدا محيح لل ترط الديخ  ،حتمل خيرجاه) حتتعقبم ال هيب ر خمتصر
التلخيب ( )1580/3فقا ( :ال حتهللا ،ا موضوع ،حتفيم العباس اا الوليد اا َّ
اكاا :ا الداا لين :ا ) حتجا ما حدا لائدة حت للا ال تصح ،ا
ااا اجلوزن ر العل املتواهية (( :)264-263/1ه ا حدا ال اصح ما مجيب اإلتااة كما حدا لل فق طراقم اجحت  :لباس اا الوليد .ا الداا لين:
ا حت ا ااا حبال :ارحتن العجائ ال جيوز االحتجاج ام حبا  ،حتال اكت حداثم إال لاللتباا حتهو الراحتن لللراق الثاين :حتإمنا نس إىل جده ،حتكما اللراق
الثال  :فقيم لبد احلميد حت د ضعقوه حتهو ر اللراق الرااب ،حتكما حدا كيب كاو فقيم سعد اا طرا الك ا حتفيم يس اا الرايب ا حيىي ليس اد
حت ال اتديب حتفيم الكدمي حت د اوه) انتل حتاوظر لالست ادة :الآلىل املصوولة ر اجحادا املوضولة ( )369 /1حت ا الديل اجلباين ر ضعي اجلامب
الصغري(( :)666موضوع).
( )3كخرجم الاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة ( )2336ما حدا ااا لمر-اض هللا لوم-حت ا احملقق( :إسواده ضعي ) حتالدالم ر
القردحتس ( ]7362[ )31/5ما حدا ااا لباس-اض هللا لوم-احلجة ر ايال احملجة ( ]363[ )395/2ما ااا لمر-اض هللا لوم -ا السيوط ر
«اجلامب الكبري» (( :)98 /11حتفيم "لبد هللا اا إاراهيم الغقاان" متلم) .فاحلدا إ ل ،ضعي .
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()1

مسعود-اض هللا لوم-كنم ا ( :اتبعوا حتال تبتدلوا فقد ُ قيتم)

 /فإ ا ال اجمر لني [حتالتلوا ر ما ال

حيتم ] ( ،)2حتهللا كللم.
نقعوا هللا فيما لوا حتنقب الواظر فيم حتالعام  ،آم  .حتمل هللا لل سيدان حممد حتآلم حتمحبم حتسلم تسليما(.)3
فهرس املراجع:
املخطوطات:
 .1املوتق ما مسمولار مرحت ،ل يا الداا كاو لبد هللا حممد اا لبد الواحد املقدس (643هث) خملوط
حمقوظ ملكتبة الظاهراة قت ا م[ :لام/1135 :حدا ]344 :
 .2خلوط اعووال( :ج فيم التقاد اإلمام الدافع احتااة كيب طال حممد اا لل العداان) [نسخة مصواة
ما مكتبة املسجد الوبون ار م (.])80-67
( .3خملوط) اعووال( :التقاد كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع ارحتااة اهلكاان (486هث) مواة ركتبة
امللني فلد الوطوية ا ملا ( )195مصواة ما نسخة املكتبة العراية ر القدس.
مراجع الكتب:
إثبار مقة العلو ،كاو حممد موفق الداا لبد هللا اا كمحد اا حممد ،الدلري اا دامة املقدس (620ه)ققيق :كمحد اا للية اا لل الغامدن ،مكتبة العلوم حتاحلكم ،املداوة املوواة ،اململكة العراية السعوداة ،ط اجحتىل،
1409هث1988 /م.
اجتماع اجليوش اإلسالمية ،حممد اا كيب اكر اا كاو اا سعد مشس الداا ااا يم اجلوزاة (751هث)ققيق :لواد لبد هللا املعتق ،ملااب القرزدق التجاااة – الرايض ،ط اجحتىل1408 :هث1988-م ،وطبعة أخرى
بتحقيق :زائد اا كمحد الودرين ،داا لامل القوائد -مكة املكرمة ،ط اجحتىل1431 :ه.

) (1كخرجم الداام ر سووم ( )211حتااا حتضاح ر تا البدع ( ،)13( )11حتاملرحتزن ر السوة ( )78حتاخلرائل ر مكاام اجخالق( )408حتاآلجرن ر
الدراعة( )155حتااا الة ر اإل نة ()174( )327 /1حتاللرباين ر الكبري ( ،)7871( )8770حتالاللكائ ر ترح كمو التقاد كه السوة حتاجلمالة()104
حت ا اهليثم ر جممب ال حتائد ((:)853اجالم اجا الصحيح).
) (2هك ا مكتو ر املخلوط ،حتلعللا لبااة ان صة حتالكالم هبا اكول ا يكا.
) (3جا ر هنااتم و الواسل[ :نقلت ما نسخة اتاال تبتلا )1236( :اعد اهلجرة لل ماحبلا كف الصالة حتالسالم ،جن القلم اعول هللا ان الوسم،
ما نق ه ه الرسالة لل اد املقتقر إىل امحة اام املليما  :لبد الرحيم اا حممد اا ماحل ااا املرحوم سليمال ااا املرحوم لبد الستاا ااا املرحوم لبدالقادا
امليمين ،حت لني ر اوم الثالاث املوافق  9خلت ما تلر مقر املظقر ما لام مثانية حتثالمثائة اعد اجل ما اهلجرة( ،حتإل ُتد ليبا فس ند اخللال ج ما ال
لي فيم حتلال)].
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

 آدا الدافع حتموا بم ،كاو حممد لبد الرمحا اا حممد اا إدااس اا املو ا التميم  ،احلوظل  ،الرازنااا كيب حامت (املتوىف327 :هث) ققيق :لبد الغين لبد اخلالق ،داا الكت العلمية ،اريحتر -لبوال ،ط اجحتىل:
1424هث2003 -م.
اإلاتاد ر معرفة للما احلدا  ،كاو اعل اخلليل  ،خلي اا لبد هللا اا كمحد اا إاراهيم اا اخلليالق حتاين (446ه) ققيق :د .حممد سعيد لمر إدااس ،مكتبة الرتد–الرايض ،ط اجحتىل1409 :هث.
 التقاد اإلمام الدافع  ،لل اا كمحد ،كاو احلسا ،اهلكاان (468هث) ،ققيق :لبد هللا اا ماحل الرباك،داا الوطا ،سوة1419هث.
 إنبا الغمر أباوا العمر ،كاو الق كمحد اا لل اا حممد اا كمحد اا حجر العسقالين (852ه)ققيق :د حسا حبد  ،اجمللس اجلل للدئول اإلسالمية-جلوة إحيا الرتاث اإلسالم  ،مصر ،ط1389:هث،
1969م.
االنتصاا ر الرد لل املعت لة القدااة اجتراا ،كاو احلس حيىي اا كيب اخلري اا سامل العمراين اليمينالدافع (558هث) حتققيق :سعود اا لبد الع ا اخلل  ،كضوا السل  ،الرايض ،اململكة العراية السعوداة ،ط
اجحتىل1419 :هث1999/م.
االنتقا ر ف ائ الثالثة اجئمة الققلا مالني حتالدافع حتكيب حويقة اض هللا لولم ،كاو لمر اوس االبد هللا اا حممد اا لبد الرب اا لامم الومرن القرطيب (463ه) طبعة مكتبة القدس  ،القاهرة ،ط1350 :ه
وطبعة أخرى بتحقيق :لرا حامد ،داا اإلمام البخاان ،الدحتحة ،لر ،ط اجحتىل1437 :هث2016-م.
البدااة حتالولااة ،كاو القدا إ الي اا لمر اا ثري القرت البصرن مث الدمدق (774ه) ققيق :للترين ،داا إحيا الرتاث العريب ،ط اجحتىل1408 :هث1988-م.
البدع حتالول لولا ،كاو لبد هللا حممد اا حتضاح اا ا اب املرحتاين القرطيب(286ه) ققيق حتدااسة :لمرحتلبد املوعم سليم ،مكتبة ااا تيمية ،القاهرة-مصر ،مكتبة العلم ،جدة – السعوداة ،ط اجحتىل1416 :هث.
اتاال ااا الوادن ،لمر اا مظقر اا لمر اا حممد ااا كيب القوااس ،كاو حقب ،زاا الداا ااا الوادناملعرن الكودن(749ه) ،داا الكت العلمية-لبوال/اريحتر ،ط اجحتىل1417 :هث 1996-م.
اتاال اإلسالم َحتَحتفيار املداهري َحتاجلالم ،مشس الداا كاو لبد هللا حممد اا كمحد اا لثمال اا َ ْاميازلواد معرحت  ،داا الغر اإلسالم  ،ط اجحتىل2003 :م.
ال هيب (748هث) ققيق :الد توا اداا ن
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 اتاال مولد العلما حتحتفياهتم ،كاو سليمال حممد اا لبد هللا اا كمحد اا اايعة اا سليمال اا خالد االبد الرمحا اا زار الراع (379ه) ققيق :د .لبد هللا كمحد سليمال احلمد ،داا العاممة –الرايض ،ط
اجحتىل1410:هث.
 تسمية ما كخرجلم البخاان حتمسلم حتما انقرد حتاحد مولما ،كاو لبد هللا احلا م حممد الويسااواناملعرحت اا البيب (405هث) ققيق :ما اوس احلور ،م سسة الكت الثقافية ،داا اجلوال –اريحتر ،ط اجحتىل:
1407هث.
تسمية مداال كيب لبد الرمحا كمحد اا تعي اا لل الوسائ حت ر املدلس (حتغري لني ما القوائد)كاو لبد الرمحا كمحد اا تعي اا لل اخلراساين ،الوسائ (303ه) ققيق :الدرا حامت اا لاا العوين ،داا
لامل القوائد-مكة املكرمة ،ط اجحتىل1423 :هث.
 الدااس ر اتاال املدااس ،لبد القادا اا حممد الوعيم الدمدق (927ه) ققيق :إاراهيم مشس الداا،داا الكت العلمية ،ط اجحتىل1410 :هث1990-م.
 الداا الكاموة ر كليال املائة الثاموة ،كاو الق كمحد اا لل اا حممد اا كمحد اا حجر العسقالين(852ه) ققيق :حممد لبد املعيد ضال ،جملس دائرة املعاا العثمانية-ميدا ا د ،اهلود ،ط الثانية1392:هث/
1972م.
 خرية احلقاظ (ما الكام الاا لدن) كاو الق حممد اا طاهر اا لل اا كمحد املقدس الديباين،املعرحت اا القيسراين (507ه) ققيق :د .لبد الرمحا القراوائ  ،داا السل – الرايض ،اللبعة :اجحتىل1416 ،هث
1996م. ر ك ا التااع حتما اعدهم مما محت احتااتم لا الثقار لود البخاان حتمسلم ،كاو احلسا لل االمر اا كمحد اا ملدن اا مسعود اا الوعمال اا داواا البغدادن الداا لين (385ه) ققيق :اواال ال واحتن،
ما اوس احلور ،م سسة الكت الثقافية -اريحتر – لبوال ،ط اجحتىل1406 :هث1985-م.
 م التمسحتا  ،كاو حممد موفق الداا لبد هللا اا كمحد اا حممد اا دامة اجلماليل الدلري اا دامةاملقدس (620ه) ققيق :ادا اا لبد هللا البدا ،الداا السلقية – الكوات ،ط اجحتىل1406 :هث.
 ا التقييد ر احتاة السوا حتاجسانيد ،حممد اا كمحد اا لل  ،تق الداا ،كاو اللي املك احلسينالقاس (832ه) ققيق :ما اوس احلور ،داا الكت العلمية ،اريحتر ،لبوال ،ط اجحتىل1410 :هث1990/م
اجا محيح مسلم ،كمحد اا لل اا حممد اا إاراهيم ،كاو اكر ااا َمْو ُجواَم (428ه) ققيق :لبد هللاالليث  ،داا املعرفة–اريحتر ،ط اجحتىل1407 :هث.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

الرد الوافر ،حممد اا لبد هللا (كيب اكر) اا حممد الدافع  ،مشس الداا( ،ااا انمر الداا) (842ه)ققيق :زهري الداحتاش ،املكت اإلسالم -اريحتر ،ط الثالثة1411 :هث1991-م.
الرسائ حتاملسائ العقداة املوسواة لامام الدافع -مجعا حتدااسة ،-ملوا سامل سعيد مرل  ،تكواا ،اململكةالعراية السعوداة ،اخلرب ،اللبعة اجحتىل1438:ه2017-م.
السلوك ملعرفة دحت امللوك ،كمحد اا لل اا لبد القادا ،كاو العباس احلسيين العبيدن ،تق الداا املقرا ن(845هث) ققيق :حممد لبد القادا للا ،داا الكت العلمية -لبوال /اريحتر ،ط اجحتىل1418 :هث1997-م.
السوة ،كاو لبد هللا حممد اا نصر اا احلجاج امل ْرَحتِزن (املتوىف294 :هث) ققيق :سامل كمحد السلق  ،م سسةَ
الكت الثقافية – اريحتر ،ط اجحتىل1408 :هث.
العكرن احلوبل  ،كاو القالح
ت اار ال ه ر كخباا ما ه  ،لبد احل اا كمحد اا حممد ااا العماد َ(1089ه) ققيق :حممود اجاان حتط ،خرج كحاداثم :لبد القادا اجاان حتط ،داا ااا ثري ،دمدق-اريحتر ،ط
اجحتىل1406 :هث 1986-م.
طبقار احلواالة ،كاو احلس ااا كيب اعل  ،حممد اا حممد (526ه) ققيق :حممد حامد القق  ،داااملعرفة ،اريحتر.
حتاتحقيق :د لبد الرمحا اا سليمال العثيم  ،الرايض ،ط1419:هث1999-م.
طبقار الدافعية ،كاو اكر اا كمحد اا حممد اا لمر اجسدن الدليب الدمدق  ،تق الداا ااا اضتلبة (851ه) ققيق :د .احلافظ لبد العليم خال ،لامل الكت -اريحتر ،ط اجحتىل1407 :هث.
طبقار الققلا الدافعية ،لثمال اا لبد الرمحا ،كاو لمرحت ،تق الداا املعرحت اا الصالح (643ه)ققيق :حمي الداا لل جني  ،داا البدائر اإلسالمية-اريحتر ،اللبعة :اجحتىل1992 ،م.
طبقار الدافعية الكربا ،اتج الداا لبد الوها اا تق الداا السبك (771هث) ققيق :د .حممودحممد اللواح  ،د .لبد القتاح حممد احللو ،هجر لللبالة حتالودر حتالتوزاب ،ط الثانية1413 ،هث.
العرب ر خرب ما غرب ،مشس الداا كاو لبد هللا حممد اا كمحد اا لثمال اا َ ْامياز ال هيب (748هث)ققيق :كاو هاجر حممد السعيد اا اسيوين زغلو  ،داا الكت العلمية-اريحتر.
 العلو للعل الغقاا ر إا اح محيح اجخباا حتسقيملا ،مشس الداا كاو لبد هللا حممد اا كمحد ال هيب(748ه) ققيق :ك.د .لبد هللا الرباك ،داا العقيدة ،ط اجحتىل1440 :هث2019-م.
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العل الواادة ر اجحادا الوبواة ،كاو احلسا لل اا لمر اا كمحد اا ملدن اا مسعود اا الوعمالاا داواا البغدادن الداا لين (385هث) ققيق حتختراج :حمقوظ الرمحا زاا هللا السلق  ،داا طيبة – الرايض ،اللبعة:
اجحتىل1405 :هث 1985-م.
 العل الواادة ر اجحادا الوبواة ،كاو احلسا لل اا لمر اا كمحد اا ملدن اا مسعود اا الوعمالاا داواا البغدادن الداا لين (385هث) للق لليم :حممد اا ماحل اا حممد الد س  ،داا ااا اجلوزن – الدمام،
اللبعة :اجحتىل 1427 ،هث.
غااة الولااة ر طبقار القرا مشس الداا كاو اخلري ااا اجل ان ،حممد اا حممد اا اوس (833هث)ققيق :ج .ارجسرتاسر مكتبة ااا تيمية ،التمدر لل اللبعة لام 1351هث.
غرا احلدا  ،إاراهيم اا إسحاق احلريب كاو إسحاق (285هث) ققيق :د .سليمال إاراهيم حممد العااد،
جامعة كم القرا-مكة املكرمة ،ط اجحتىل1405 :هث.
القوا م الع ا ر معتقد الديل حممد اا لبد الوها  ،محد اا انمر اا لثمال اا معمر الوجدنالتميم احلوبل (1225ه) ققيق :لمر اا كمحد اجمحد ،ط اجحتىل1423 :هث2002-م.
 فوائد العرا ي  ،كاو سعيد حممد اا لل اا لمر اا ملدن اجمبلاين احلوبل الوقاش (414هث) ققيق:جمدن السيد إاراهيم :مكتبة القرآل-مصر.
لبدحتاْم البغدادن الدافع البَّاز
 تا القوائد (الغيالنيار) ،كاو اكر حممد اا لبد هللا اا إاراهيم اا َ(354هث) حققم :حلم ام كسعد لبد اهلادن ،دم لم حتااجعم حتللق لليم :كاو لبيدة مدلوا اا حسا آ
سلمال ،داا ااا اجلوزن -السعوداة  /الرايض ،اللبعة :اجحتىل1417 ،هث 1997-م.
 تا الداباج ،إسحاق اا إاراهيم اا سو كاو القاسم اخلَْتل (283هث) ققيق :إاراهيم ماحل ،دااالبدائر ،اللبعة اجحتىل1994 :م.
 و العما ر سوا اج وا حتاجفعا  ،لال الداا لل اا حسام الداا ااا اض خال الدلري ملتقاهلودن (975هث) ققيق :اكرن حياين-مقوة السقا ،م سسة الرسالة ،اللبعة اخلامسة1401:هث1981/م.
«الصاام املوك » حممد اا حس اا سليمال اا
ال َك ْد املْب ِدن لتموام كيب احلسا ُّالسبك ن  ،تكملة ن
ُ
إاراهيم الققيم (1355هث) دااسة حتققيق :د /ماحل اا لل احملسا ،د /كاو اكر اا سامل تلا  ،داا الق يلة–
الرايض ،ط اجحتىل1422 :هث2002-م.
 د اجستاا لا زحتائد الب اا ،نوا الداا لل اا كيب اكر اا سليمال اهليثم (807هث) ققيق :حبيالرمحا اجلظم  ،م سسة الرسالة ،اريحتر ،ط اجحتىل 1399 :هث 1979-م.
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د .طااق اا سعيد اا لبد هللا القحلاين :ققيق تا ( :معتقد اإلمام كيب لبد هللا حممد اا إدااس الدافع لصدا الداا كيب الوفا سليمال اا اوس الياسور،
الدمدق  ،الدافع 789هث).

مرآة اجلوال حتلربة اليقظال ر معرفة ما اعترب ما حوادث ال مال ،كاو حممد لقي الداا لبد هللا اا كسعداا لل اا سليمال اليافع (768هث) ،حتضب حواتيم :خلي املوصوا ،داا الكت العلمية ،اريحتر-لبوال ،ط
اجحتىل1417 :هث1997-م.
املسانيد الثن َمانِيَ ِة ،كاو الق كمحد اا حجر العسقالين (852هث) ققيق :جممولة
امللَال ُ َالعاليَةُ اب ائد َ
ما الباحث ر  17اسالة جامعية ،توسيق :د .سعد اا انمر اا لبد الع ا الدَّثرن ،داا العاممة-داا الغي
للودر حتالتوزاب ،اللبعة :اجحتىل ما اجمللد  1419 :11- 1هث  1998-م ،ما اجمللد  1420 :18- 12هث -
2000م.
مسود كيب داحتد الليالس  ،كاو داحتد سليمال اا داحتد اا اجلااحتد الليالس البصرن (204هث) ققيق:الد توا حممد اا لبد احملسا الرت  ،داا هجر – مصر اللبعة :اجحتىل 1419 ،هث 1999-م.
مديخة اإلمام كيب حقب لمر اا احلسا اا م اد اا كميلة املراغ احلليب امل ن الدمدق  ،كاو حقبلمر اا حسا اا م اد اا كميلة اا مجعة املراغ امل ن الدمدق زاا الداا (778هث) ختراج :مدا الداا سليمال
اا اوس الياسور املقدس  ،ققيق :الد توا لامر حسا مربن ،داا البدائر اإلسالمية [ضما سلسلة لقا العدر
اجحتاخر ( ])52اللبعة الثانية1426 :هث 2005-م.
مكاام اجخالق حتمعاليلا حتحممود طرائقلا ،كاو اكر حممد اا جعقر اا حممد اا سل اا تا ر اخلرائلالسامرن (327هث) تقدمي حتققيق :كميا لبد اجلاار البحرين ،داا اآلفاق العراية ،القاهرة ،اللبعة :اجحتىل 1419 :هث
1999ماملقق الكبري ،تق الداا املقرا ن ( 845ه) ققيق :حممد اليعالحتن ،داا الغر االسالم  ،اريحتر-لبوال ،ط الثانية1427 :هث2006-م.
معرفة القرا الكباا لل اللبقار حتاجلصاا ،مشس الداا كاو لبد هللا حممد اا كمحد اا لثمال اا َ ْاميازال هيب (748هث) داا الكت العلمية ،ط اجحتىل  1417هث1997-م.
املعجم املختب حملدث  ،مشس الداا كاو لبد هللا حممد اا كمحد اا لثمال اا َ ْامياز ال هيب (748ه)ققيق :د .حممد احلبي اهليلة ،مكتبة الصداق ،اللائ  ،ط اجحتىل1408 :هث1988-م.
املولج اجمحد ر دا املثال ال توم مل ه اإلمام كمحد ،لبد هللا اا موفال القدحتماحلوبل (1331ه) ققيق :لل آ جرحتال ،داا الرايح  ،اريحتر ،ط اجحتىل1439:هث2018-م.
 موا اإلمام الدافع  ،حممد اا احلس اا إاراهيم اا لامم ،كاو احلسا اآلارن السجستاين (املتوىف:363هث) ققيق :د  /مجا ل حتل ،الداا اجثراة ،ط اجحتىل1430 :هث2009-م.
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الدافع  ،كاو اكر كمحد اا احلس البيلق (458هث) ققيق :السيد كمحد مقر ،مكتبة داا الرتاث

 القاهرةط اجحتىل1390 :هث1970-م.
موا اإلمام الدافع  ،فخر الداا الرازن ،حممد اا لمر اا احلس (606هث) ،مكتبة الكليار اجزهراة،القاهرة ،ط اجحتىل1406 :هث1986-م.
املولج اجمحد ر دا املثال ال توم مل ه اإلمام كمحد ،لبد هللا اا موفال القدحتماحلوبل (1331ه) ققيق :لل آ جرحتال ،داا الرايح  ،اريحتر ،ط اجحتىل1439:هث2018-م.
املول الع الرحتن ر ترمجة ل اجحتليا الووحتن ،مشس الداا كاو اخلري حممد اا لبد الرمحا اا حممدالسخاحتن (902ه) ققيق :كمحد فراد امل ادن ،داا الكت العلمية ،اريحتر ،لبوال ،ط اجحتىل2005:م.
املول الصار حتاملستوىف اعد الوار ،اوس اا تغرن اردن اا لبد هللا احلوق  ،كاو احملاسا ،مجا الداا(874هث) حققم حتحتضب حواتيم :د توا :حممد حممد كم  ،تقدمي :د توا سعيد لبد القتاح لاتوا ،اهليئة املصراة
العامة للكتا .
الولااة ر غرا احلدا حتاجثر ،جمد الداا كاو السعادار املبااك اا حممد اا حممد اا حممد ااا لبدالكرمي الديباين اجل ان ااا اجثري (606هث) ،ققيق :طاهر كمحد ال احتا -حممود حممد اللواح  ،املكتبة العلمية-
اريحتر1399 ،هث1979-م.
الوار لوفيار ،مالح الداا خلي اا كابني اا لبد هللا الصقدن (764هث) ققيق :كمحد اجاان حتطحتتر مصلق  ،داا إحيا الرتاث-اريحتر ،ط1420:هث2000-م.
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