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  5 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

 
 

 ثؿ والـقر، الظؾؿات وجعؾ وإرض، السؿاوات خؾؼ الذي هلل الحؿد

 كَِعِؿِف: مـ كعؿة ُشؽر ُيمدى ٓ الذي هلل والحؿد يعدلقن، برهبؿ كػروا الذيـ

 طؾقف يجب حادثًة، كعؿةً  بلدائفا كعؿف ماضل ممدي طؾك تقجب مـف بـعؿة إٓ

 وفقق كػسف، وصػ كؿا هق الذي طظؿتف. ُكـف القاصػقن يبؾغ وٓ هبا، شؽره

 وأستعقـف جاللف، وِطز وجفف لؽرم يـبغل كؿا احؿدً  أحؿده خؾؼف، بف يصػف ما

 أكعؿ مـ يضؾ ٓ الذي هبداه وأستفديف بف، إٓ ققة وٓ لف حقل ٓ مـ ستعاكةَ ا

 أكف ويعؾؿ بعبقديتف، ُيؼر مـ استغػار َوَأخرت: َأزلػت لؿا وأستغػره طؾقف، بف

 شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد هق، إٓ مـف يـجقف وٓ ذكبف يغػر ٓ

 .(1) ورسقلف طبده امحؿدً  وأن لف،

 عد:ب أما

 اهلل وخؾؼ الؽتب ٕجؾف اهلل وأكزل الرسؾ إلقف دطت ما أول أن اطؾؿ

 وهق والتقحقد، العؼقدة مقضقع هق طؾقفا الـاس وفطر الخؾؼ ٕجؾف

 يف وشرطٌ  الؼرب، يف طـف يسلل ما وأول الذكقب، بف يؽػر إكرب، الؿعروف

 الـار. يف الخؾقد مـ والـجاة الجـة دخقل ويف الشػاطة،

 إكبقاء سقرة وصالع اإلسالم، وطرف الؽريؿ، اهلل كتاب يف تدبر فؿـ

                                                 

  .(8 ص) :الرسالة كتابف طؾك الشافعل اإلمام خطبة (1)
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  6 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 طرف الصالحقـ: اهلل وطباد والتابعقـ الصحابة حقاة طؾك واصؾع والؿرسؾقـ،

 والـار، والجـة وأخرة، الدكقا ُخؾِؼت ٕجؾف العبقد، طؾك اهلل حؼ التقحقد أن

 وآهتداء، مـإ وٓ لؾعباد صالح فال ،القاقعة ووقعت الحاقَّة حؼَّت وبف

  أخرة وطذاب الدكقا خزي مـ كجاة وٓ وتؿؽقـ، كصر وٓ صقبة حقاة وٓ

 وأهؾف. الشرك مـ والرباءة التقحقد بؿعرفة إٓ -

 وٓ هق، إٓ إلف ٓ أن يشفد بلن وحده، هلل اإللفقة إثبات هو: والتوحقد

 وٓ فقف، إٓ ييعاد وٓ لف، إٓ يقالل وٓ طؾقف، إٓ يتقكؾ وٓ إياه، إٓ يعبد

 اإلثبات وتقحقد والربقبقة إلقهقة تقحقد يتضؿـ وذلؽ ٕجؾف، إٓ يعؿؾ

 والصػات. إسؿاء مـ لـػسف اهلل أثبتف ما

 وإما ومـؼصاتف، مـاقضاتف وبقان التقحقد لبقان إما ٕكف تقحقد كؾف فالؼرآن

 اكتؼؿ اوم الؿشركقـ طـ إخبار أو بف اهلل أكرمفؿ وما التقحقد أهؾ طـ إخبار

 وحرام حالل أحؽام وإما أخرة، يف لفؿ أطد وما الدكقا يف بف مـفؿ تعالك اهلل

 الؼقؿ. ابـ قالف التقحقد، يف كؾف فالؼرآن التقحقد حؼقق مـ وهذا

 ببدء آهتؿام أشد السؾػ طؾؿاءكا اهتؿ فؼد العؾؿ هذا ٕهؿقة وكظرا

 حقاهتؿ مؼصد يف وجعؾقه وإحؽام، إطؿال بلداء الؼقام قبؾ العؼائد تصحقح

 كبقر. كتاب مقضقع وذلؽ والقاجبات، العؾقم وأهؿ

 العبادة مـ هلل يجب ما بقان يف مصـػاهتؿ مـ الؽبقر الحظ مـ بذلقا فؼد

 شقبة أبل ٓبـ السـة مثؾ: السـة باسؿ هق ما مـفا والػرداكقة والقحداكقة

 إكرب، ػؼةال باسؿ أو ،«هـ541ت» حـبؾ بـ ٕحؿد السـة أو ،«هـ535ت»
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 ،«هـ151 ت»  حـقػة أبك اإلمام إلك الؿـسقب إبسط أو إكرب الػؼف مثؾ:

 وكتابف: «هـ 311 ت» خزيؿة ابـ اإلمام ذلؽ: يف صـػقا مـ أوائؾ ومـ

 واطتؼاد السـة أصؾ» وكتابف «هـ357ت» الرازي حاتؿ أبق واإلمام التقحقد،

 اطتؼاد»بـ كتابف وسؿ الذي «هـ371ت» اإلسؿاطقؾل بؽر أبق واإلمام ،«الديـ

 أصقل شرح» وكتابف «هـ418 ت» الاللؽائل الؼاسؿ وأبق ،«الحديث أئؿة

  الؿزين مثؾ كثرة تحصك ٓ كثقر وغقرهؿ ،«والجؿاطة السـة أهؾ اطتؼاد

 والربهباري «هـ 311 ت» والخالل «هـ 581 ت» والدارمل «هـ 564 ت»

 يف بحذوهؿ حذا وَمـ «هـ449ت» الصابقين طثؿان وأبق ،«هـ 359 ت»

 الديـ. مجآت يف التصـقػ

 إئؿة وأكثر العؾؿ هذا يف وافر بحظ أسفؿقا الذيـ العؾؿاء همٓء فؿـ

 لساكا، وأفصحفؿ بقاكا، وأبقـفؿ ققاسا، وأصحفؿ احتجاجا، وأققاهؿ اتباطا،

 والجؿاطة: السـة أهؾ وإمام الؿؾة فؼقف الحديث، كاصر العصر، طالؿ اإِلمام

  وصػاتف اهلل طـ ومذهبف طؼقدتف وأفصح بّقـ فنكف ، الشافعل اإلمام

 الشرك خطقرة صّرح كؿا ومعاده، وكبقف ديـف معرفة مـ العبد طؾك يجب وما

 وأهؾف. وأصـافف

 ابـ السائب بـ طثؿان بـ العباس بـ إدريس بـ محؿد اهلل طبد أبق وهق

 بغزة مقلده ل.الؿطؾب مـاف طبد بـ الؿطؾب بـ هاشؿ بـ يزيد طبد بـ طبقد

 هـ. 514 سـة بؿصر ووفاتف هـ 151 سـة

 السـة بـاصر بالعراق وسؿل ومصر، وفؾسطقـ والعراق بؿؽة سؽـ
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 إلك الصادقة العقدة مـ إمة بف اهلل كػع ما لعظؿ الػؼف، طؾؿ ممسس وبؿصر

 وإحؽام. آطتؼاد مسائؾ يف السـة

 تجتؿع لؿ ما الػضائؾ مـ  لؾشافعل اجتؿع» طؾل: بـ داود قال

  الـبل رهط مـ وأكف ومـصبف، كسبف شرف ذلؽ: فلول لغقره:

 .«والبدع إهقاء مـ آطتؼاد وسالمة الديـ وصحة

 وأكثرهؿ هبؿا، اتؿسؽً  وأشدهؿ والسـة، التقحقدب الـاس أطؾؿ مـ وكان

 فؼد وأهؾف، لؾؽالم أغضبفؿو ووسائؾف، لؾشرك وأكرهفؿ آستـباط، يف اثقابً 

 وأقبؾقا وآطتؼاد التقحقد جاكب أهؿؾقا الذيـ الؿتؽؾقـ ضد حؼال رأية رفع

 طـ الـفل يف والؽالم وأهؾف الشرك طـ وسؽتقا والؿـطؼ الػؾسػة كتب طؾك

 حؽؿل» العبارة: هذه طـف تقاتر حتك س،الـا أققال ٕجؾ السـة وتركقا الؿـؽر

 يف ؿهب ويطاف اإلبؾ، طؾك ويجؾسقا بالجريد، يضربقا أن الؽالم أهؾ يف

 وأقبؾ والسـة، الؽتاب ترك مـ جزاء هذا طؾقفؿ: ويـادى والؼبائؾ، العشائر

 .«الؽالم طؾك

 كػطقيف: ابـ طرفة بـ محؿد بـ إبراهقؿ قال

 العؾؿللللللل  ِ  يف الشللللللل  عيّ  َمَثلللللللُل 
 

 السللللؿ   كجللللوم يف البللللدر َمَثللللُل  
 

 لعؾللللللللومٍ  معللللللللِدك  واهلل كلللللللل ن

 

 الػؼفلللللل  ِ  أ ؼلللللهَ  الـللللل س سلللللّقَد  

 

 صبللللل  ٍ  كلللللر مَ  ط لًؿللللل  راجًحللللل 

 

 الحؾؿللللل  ِ  أحَؾللللم الـلللل س سللللّقد 

 

 قللللول حسللللن يف بلللل لـبي اقتللللدى
 

 لؾسلللللللللػف   الَبلللللللللَوارَ  وأقللللللللل م 
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 جرى الذي آطتؼاد معرفة الحؼقؼة يف الؽبقر اإلمام هذا طؼقدة فؿعرفة

 يؼرأ والذي السالؽقـ، وقدوة الؿقحديـ، إمام ففق والتابعقن، الصحابة طؾقف

  فؿملػاتف الصحقحة، بالعؼقدة واهتؿامف استدٓلف ققة مدى يعرف كتبف

 متؽامؾ جامع مذهب هق بؾ وإحؽام، الػؼف يف مؼصقرة لقست ومذهبف

 .-والسـة التقحقد وهق أٓ- إكرب لؾػؼف

 يف كثقر خؾؼ رجع فؼد اإلمام هذ طـد بف واإليؿان التقحقد أهؿقة وٕجؾ

 بالؼرآن والخؾؼ لؼدرا يف الؽالم مـ رجعقا الػاسدة، العؼائد طـ وبعده زمـف

 أن لوٓ» ثقر: أبق قال السـة، إلك لؾرجال التعصب مـ رجعقا بف، اإليؿان إلك

 .«ض ل وأك  اهلل لؾؼقت ب لش  عي طؾي من اهلل

 اشتفر الذيـ- العراقققـ مـ وجؿاطة راهقية بـ اسحاق طـ وروي

 .«فعلالشا رأيـا حتك بدطتـا تركـا ما ققلفؿ: -واإليؿان الؼدر يف مؼالتفؿ

ـُ  َأْحَؿدُ  َوَقاَل  ِعي   ِمنَ  لِْْلََثرِ  َأْتَبعَ  َأَحًدا َرَأْ ُت  َم » َحـَْبٍؾ: ْب
 .«الشَّ  ِ

 جؿؾة تقضقح إلك الحاجة مـ لؿسُت  الديـ مـ الباب هذا ٕهؿقة اوكظرً 

 هنجف طؾك سار مـ أو تالمذتف كتب أو  كتبف مـ مقثؼة الؿسائؾ مـ

 مصـػاتف خالل الؽبقر اإلمام هذا اطتؼاد ىمد ولتعرف بطريؼتفؿ أمتـا لتحذو

 طؾقف. أحد يّدطقفا دطقى خالل مـ ٓ

 يف الؽالمقة والؿـاهج القافدة الثؼافات بدخقل إمة هذه ابتؾقت فؼد

 وخؾطقها مـف لقس ما الؿذاهب إلك الؿـتسبقـ أدخؾقا فؼد اإلسالمقة، الدراسات

 الؿتؽؾؿقن فقفا صـػ تلال إمفات بطقن يف ذلؽ وشاع طـفا، غريب هق بؿا
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 الؼبقر طـد الشرك يف آطتؼاد بعض  الشافعل إمامـا إلك ُكسب وبالتالل

 أساس ٓ تالمذتف، طـد وٓ كتبف يف لف ذكر ٓ الؿسائؾ، بعض طـف وُأشقع وغقرها

 ذلؽ. خالف طؾك كّص  إكف بؾ التحؼقؼ، طـد لف

 ومـ بعقنوالتا الصحابة طؾقف جرى ما بقان هق الؽتاب هذا فؿقضقع

 واحد هنج طؾك متػؼقن التقحقد يف كاكقا فاهنؿ آطتؼاد، مـ هنجفؿ طؾك سار

 فال اولفا، بف صؾح بؿا إٓ إمة هذه آخر يصؾح فؾـ هالؽ، إٓ طـفا يزيغ ٓ

 ومـ والتابعقن الصحابة طؾقف كان ما إلك الصادقة بالعقدة إٓ رفعة وٓ طز

 وطؿال. واطتؼادا ققٓ الصالحقـ مـ مـفؿ أخذ

 فقؿا الصقاب يقفؼـل أن الؽريؿ العرش رب الحؽقؿ العؾقؿ اهلل أسلل

 لل يخؾص وأن استخرجت، فقؿا والرشاد السداد إلك يفديـل وأن تـاولت،

 اهلل وصؾك الؿستؼقؿ، الصراط إلك الفادي وهق الؼصد وراء مـ ففق كقتل

 .اكثقرً  تسؾقؿا وسؾؿ وصحبف آلف وطؾك محؿدا كبققـا طؾك

 

 كتبه

 قايض عبدالعزيز سفيان
Kazi_sufyan@yahoo.com 

 
 

I` 
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  11 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  التىّٗد

  الػافع٘ اإلواً ٔصٗة
 

  الشافعل إدريس بـ محؿد طؾك ُقِرَئ » سؾقؿان: بـ الربقع قال

 شعبان يف الشافعل، العباس بـ إدريس بـ محؿد كتبف الؽتاب هذا حاضر: وأكا

 وكػك الّصدوُر، ُتْخِػل وما إْطقـ ـَةِ خائِ  َطالؿَ  اهللَ  وَأْشَفدَ  ومائتقـ: ثالث سـة

 .اشفقدً  ثـاؤه، جؾ بف،

 امحؿدً  وأنّ  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن يشفد أّكف سِؿَعه: َمنْ  ثمَّ  

ـُ  َيَزْل  لؿ ، ورسقلف طبده اه حتك َيِديـ وبف بذلؽ، َيِدي  اهلل يتقفَّ

ـْ  وجؿاطةَ  كػسف لُيقِص  وإكَّف تعالك، اهلل شاء إن طؾقف ويبعثف تعالك  َسِؿعَ  َم

 ، كبقف لسان طؾك ثؿ كتابف يف  اهلل أَحؾَّ  ما بنْحالَل وصقََّتف:

مَ  ما وتحريؿِ    إلك ذلؽ مـ يجاوزون وٓ الّسـة يف ثؿ الؽتاب، يف اهلل حرَّ

 مـ وهؿا والسـة الؽتاب خالػ ما وترك اهلل، َفْرضِ  تِْركُ  ُمَجاَوَزَتفَ  فنن غقره:

 طـ والؽػ   والعؿؾ، الؼقل يف اهلل فرائض أداء طؾك حافظةوالؿ الؿحدثات،

 ىل مل خل﴿ ربف يدي بقـ القققف ذكر وكثرة ، هلل اخقفً  َمحاِرمف
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 يجعؾفا لؿ فنّكف : اهللُ  َأْكَزَلفا حقُث  الدكقا يـزل وأن ،[31]آل طؿران: ﴾يهجي

 أخرة وجعؾ طؿؾ دار جعؾفا وإكؿا ع،آكؼطا طاجؾة مدة مؼام إٓ مؼام، دار
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  12 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 وأن ثـاؤه، جّؾ  يعػ لؿ إن شر، أو خقر مـ الدكقا يف طؿؾ بؿا وجزاءٍ  قرارٍ  دار

 مـف ويرجك ، هلل الَخؾَّة يعؼؾ مؿـ هلل خالف اأحدً  إٓ اأحدً  ُيَخالَّ  ٓ

 إلك ويرغب زماكف، الؿرء يعرف وأن دكقا، يف أدب وحسـ ديـ يف طؾؿ إفادة

 فعؾ أو بؼقل اإلسراف طـ ويؿسؽ فقف، كػِسف شرّ  مـ الخالص يف لكتعا اهلل

 مؿا َيْؽِػل اهلل فننّ  وطِؿؾ: قاَل  فقؿا هلل الـقَّة ُيْخؾَِص  وأن يؾزمف، ٓ أمرٍ  يف

 الذي الؿقِت  َحَدُث  بف َحَدَث  متك وَأْوَصك غقره. شلء مـف يؽػل وٓ سقاه،

 وكػاية َبْعَده، ما وطؾك طؾقف نَ الَعقْ  اهلل أسلل الذي خؾؼف، طؾك  اهلل كتَب 

 برحؿتف. الجـّةِ  ُدونَ  َهْقلٍ  كؾ  

 محؿدٍ  طؾك يصؾ ل أنْ  يشاء ما طؾك الؼادر اهلل يسلل إدريس بـ ومحؿد 

 فنكف الـار: مـ ُيِجقَرهُ  وأن رحؿتف، إلك فؼقر فنكف يرحؿف: وأن ورسقلِف، طبِده

 
 
 مـ اأحدً  بف خؾػ ما لْفَضؾِ ب خؾػ ما جؿقع يف َيْخُؾَػف وأن طذابف، طـ َغـِل

 َمَعاِصَقف يِؼقُفؿْ  وأن بعده، مـ مصقبتفؿ وَيْجُبرَ  فؼده، يؽػقفؿ وأن الؿممـقـ،

 .(1)بؼدرتف خؾؼف مـ أحدٍ  إلك والحاجة هبؿ، يؼبح ما وإتقان

 

I` 

                                                 

(، 588/ 5(، مـاقب الشافعل لؾبقفؼل )158/ 4اكظر القصقة يف إم لؾشافعل ) (1)

  (.466 /1) الشافعل اإلمام تػسقر ،(1) الؽتبل: الديـ لسعد الشافعل وصقة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  13 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 الرٌٕب وَ ٖهفس ٔوا التٕحٗد فطن

 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ تعالك: اهلل وققل
 .[85 :إكعام] ﴾جن يم

 أن شفد من»  اهلل: رسقل قال قال: الصامت بـ طبادة طـ

 طبد طقسى وأن ورسوله، طبده محؿدا وأن له، شر ك ٓ وحده اهلل إٓ ٓإله

 حق، والـ ر حق، والجـة مـه، وروح مر م إلى ألؼ ه  وكؾؿته ورسوله، اهلل

 .(1)«العؿل من ك ن م  طؾى الجـة اهلل أدخؾه

 حرم اهلل  نن» : اهلل رسقل الق قال  طتبان وطـ  

 .(2)«اهلل وجه بؾك  بتغي اهلل إٓ إله ٓ ق ل: من الـ ر طؾى

ـْ  بسـده  الشافعل اإلمام وروى ـِ  ُطْثَؿانَ  َط انَ  ْب   َرُسقَل  َأنَّ  َطػَّ
ِ
 اهلل

  ُمْسِؾمٍ  اْمرِئٍ  َدمُ  َ ِحل   َٓ » :َقاَل  َّٓ  ،إ َؿ نٍ  َبْعَد  ُكْػرٍ  َثََلٍث، بِنِْحَدى إ

                                                 

 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿كبقاء باب ققلف تعالك: رواه البخاري: كتاب إ (1)

 (. ومسؾؿ: كتاب اإليؿان، باب الدلقؾ3555( رقؿ الحديث )1567/  3) [171]الـساء: 

  (.58) الحديث رقؿ (.57 / 1) قطعا الجـة دخؾ التقحقد طؾك مات مـ أن طؾك

 الحديث رقؿ (164 / 1) البققت يف الؿساجد باب الصالة، كتاب البخاري: رواه (5)

 طـ التخؾػ يف الرخصة باب الصالة ومقاضع الؿساجد كتاب ومسؾؿ: (.415)

  (.33) الحديث رقؿ (456 -455 / 1) بعذر الجؿاطة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  14 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 .(1)«َكْػسٍ  بَِغْقرِ  َكْػسٍ  َقْتلِ  َأوْ  إْحَص ٍن، َبْعَد  ِزًك  َأوْ 

 اإلسَلم» اإلسالم: يف الـاس دخقل وصػ يف  الشافعل اإلمام قال

 من اإلسَلم خ لف مؿ  وتبرأ اهلل رسول محؿدا وأن اهلل إٓ إله ٓ أن تشفد أن

 .(2)«اإلسَلم وصف كؿ ل  فذا  عؾت  نذا د ن

 

I` 

 

                                                 

 ذكر باب الدم، تحريؿ كتاب الســ، يف الـسائل ورواه (،594 /1) لؾشافعل إم (1)

 اُب بَ  الحدود، كتاب ماجة، وابـ (،4119) الحديث: رقؿ (،7/91) الدم بف يحؾ ما

َّٓ فِل َثاَلٍث، )  (، وصححف5533( رقؿ الحديث: )847/ 5َٓ َيِحؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ، إِ

 (.5196 اإلرواءإلباين:)

 (598 /5) لؾشافعل إم (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  15 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 

 باب
 ٔالصنٕة الضمٕة قبن ٔأٌْ املهمف عمى ٔاجب أٔه التٕحٗد أُ 

 
 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱ﴿ٱ ٹٱٹ
 .[5 البقـة:] ﴾جغ مع جع حطمظ مض خض

 أن طؾقفم  رض أكه اهلل  لب ن» أية: هذه بعد  الشافعل اإلمام قال

 .(1)«الزك ة و متوا الصؾوة و ؼقؿوا الد ن له مخؾصقن  عبدوه

 إلك معاذا بعث لؿا  اهلل سقلر أن : طباس ابـ طـ

 إلقه تدطوهم م  أول  ؾقؽن الؽت ب، أهل من قوم  تلتي إكك» لف: قال القؿـ،

 أص طوك هم  نن اهلل،  وحدوا أن إلى :-روا ة ويف- اهلل إٓ إله ٓ أن شف دة

  نن ولقؾة،  وم كل يف صؾوات خؿس طؾقفم ا ترض اهلل أن  لطؾؿفم لذلك

 أغـق ئفم من تمخذ صدقة طؾقفم ا ترض اهلل أن فم لطؾؿ لذلك، أص طوك هم

 دطوة واتق أموالفم، وكرائم  ن  ك لذلك، أص طوك هم  نن  ؼرائفم، طؾى  ترد

 .(2)«حج ب اهلل وبقن بقـف  لقس  نكه ؛الؿظؾوم

                                                 

  .(3 / 5) السابؼ: لؿصدرا (1)

 حجة قبؾ القؿـ إلك ومعاذ مقسك أبل بعث باب ،الؿغازي كتاب البخاري: رواه (5)

 الدطاء باب ،اإليؿان كتاب ومسؾؿ: (.4191) الحديث رقؿ (1581 / 4) القداع

  (.19) الحديث رقؿ (51 / 1) اإلسالم وشرائع الشفادتقـ إلك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  16 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 طؾقف  اهلل افرتض ما أبقـ هل الصالة» : الشافعل اإلمام قال

 جاء بؿا واإليؿان  اهلل رسقل محؿدا أن وشفادة اهلل تقحقد بعد

 .»(1) اهلل مـ بف

 .(2)«الـَّ  َِؾةِ  َصَلةِ  ِمنْ  َأْ َضُل  اْلِعْؾمِ  َصَؾُب » :اأيًض  َوَقاَل 

 الشافعل: قال ،«؟أ ضل اهلل طـد إطؿ ل أي» فؼال: الشافعل طـد رجؾ جاء

 هق، إٓ إلف ٓ الذي باهلل اإليؿان قال: ذاك؟ وما قال: بف. إٓ طؿال يؼبؾ ٓ ما

 تخربين أٓ الرجؾ: قال حظًّا، وأسـاها مـزلة، وأشرففا درجة، إطؿال أطؾك

 هلل، طؿؾ اإليؿان الشافعل: قال ،طؿؾ؟ بال ققل أو وطؿؾ، ققل اإليؿان: طـ

 .(3)«العؿؾ ذلؽ بعض والؼقل

 

I` 

 

                                                 

 .(595 /1) لؾشافعل إم (1)

 .(581 /1) لؾبغقي السـة شرح (5)

 .(387 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب كظر:ا (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  17 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 اهلل إال إلْ ال أُ ٔغّادة التٕحٗد تفطري

 
  الـبل طـ ( أشقؿ بـ )صارق أبقف طـ مالؽ أبل وطـ

 ودمه، م له حرم اهلل دون من  عبد بؿ  وكػر اهلل، إٓ إله ٓ ق ل: من» قال: أكف

 .(1)«اهلل طؾى وحس به

 طؾقـا أخذ» قال:  الصامت بـ طبادة طـ بسـده الشافعل روى

 شقئا باهلل تشركقا ٓ أن» الـساء: طؾك أخذ كؿا استً   اهلل رسقل

 ٓ وأن بعضا بعضؽؿ يعضف وٓ أوٓدكؿ تؾقاتؼ وٓ تزكقا وٓ تسرققا وٓ

 فعجؾت واحدة مـفـ مـؽؿ أصاب فؿـ بف أمرتؽؿ معروف يف تعصقين

 وإن طذبف شاء إن  اهلل إلك فلمره طؼقبتف أخرت ومـ كػارتف ففق طؼقبتف

 .(2)«لف غػر شاء

 اإليؿان: مـ الؼؾب طؾك اهلل فرُض  فلما» : الشافعل اإلمام قال

                                                 

 محؿد اهلل إٓ إلف ٓ يؼقلقا حتك الـاس تالبؼ إمر باب اإليؿان كتاب مسؾؿ: رواه (1)

  (.53) الحديث رقؿ (53 /1) الةالص ويؼقؿقا اهلل رسقل

 َباٌب: اإليؿان، كتاب البخاري، ورواه (،438 )ص: لؾشافعل: الؿلثقرة الســ (5)

 ،(18) :الحديث رقؿ (15 /1) البخاري صحقح إَْكَصاِر، ُحبُّ  اإِليَؿانِ  َطالََمةُ 

اَراٌت  اْلُحُدودُ  َباُب  الحدود، كتاب :مسؾؿ ورواه َْهؾَِفا، َكػَّ
ِ
 رقؿ (1333 /3) ٕ

  (.1719) الحديث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  18 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 ٓ وحده هق إٓ إلف ٓ اهلل بلنّ  والتسؾقؿ والرضا والَعْؼد، ةوالؿعرف فاإلقرار

 ورسقلف، طبده ، ،امحؿدً  وأن ،اولدً  وٓ صاحبة يتخذ لؿ لف، شريؽ

  مـ اهلل طـد مـ جاء بؿا واإلقرار
ّ
 ثـاؤه، جؾ اهلل فرض ما فذلؽ كتاب. أو َكبِل

 .(1)«الؼؾب طؾك

 سئال، إمرأة أو اإليؿان طـ ارتد رجاًل  أن شاهدان شفد ولق» :اأيًض  وقال

 اهلل، رسقل امحؿدً  وأن اهلل إٓ إلف ٓ أن أشفد لفؿا: ققؾ الشاهديـ أكذبا فنن

 وكان مـف، أكثر اؽشػيُ  لؿ هبذا أقر فنن إديان، مـ اإلسالم خالػ مؿا وتربّءا

 .(2)«مـفؿا ُقبؾ وتابا أقرا ولق مـفؿا، تقبة هذا

 وجؿاطة العؾؿ أهؾ تقحقد» :(3)البغدادي سريج بـ العباس أبق قال

 .(4)«اهلل رسقل امحؿدً  وأن اهلل إٓ إلف ٓ أن أشفد الؿسؾؿقـ

I` 

                                                 

 .(389 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (1)

 .(159 /6) لؾشافعل: إم أكظر (5)

 تالمذة مـ الشافعل، الؼاضل البغدادي، سريج بـ طؿر بـ أحؿد العباس أبق هق (3)

 طؾك يػضؾ سريج ابـ كان» إسحاق أبق الشقخ قال الؿصـػات، صاحب اإلمام،

 اكظر: ببغداد. (هـ316 سـة) وتقيف .«الؿزين طؾك حتك الشافعل أصحاب جؿقع

  (.91 – 5/89لؾسبؽل) الشافعقة صبؼات (،514 – 14/511) السقر

 الجفؿقة تؾبقس بقان (،97-1/96) التقؿل الؼاسؿ ٕبل الؿحجة بقان يف الحجة (4)

  (.4/191) الؼقؿ ٓبـ العالؿقـ رب طـ الؿققعقـ إطالم (،1/487) تقؿقة ٓبـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  19 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 العباد حكٕم وَ أعظي ٔأٌْ الػسك وَ اخلٕف

 
 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿
 .[48الـساء:] ﴾مث هت مت خت

 طؾك  الـبل رديػ كـت» قال:  جبؾ بـ معاذ وطـ

 طؾك العباد حؼ وما العباد، طؾك اهلل حؼ ما أتدري معاذ، يا» لل: فؼال حؿار،

 وٓ يعبدوه أن العباد طؾك اهلل حؼ» قال: أطؾؿ. ورسقلف اهلل قؾت: ؟«اهلل

 قؾت: شقئا، بف يشرك ٓ مـ يعذب ٓ أن اهلل طؾك العباد وحؼ شقئا، بف يشركقا

 .(1)«فقتؽؾقا تبشرهؿ ٓ قال: الـاس؟ أبشر أفال اهلل، رسقل يا

َـ  طـ بسـده الشافعل اإلمام وىور   َسَلْلُت  قال  َمْسُعقدٍ  اْب
َّ
 الـَّبِل

  ُّهِ  َتْجَعَل  َأنْ » َفَؼاَل: َأْكَبُر؟ اْلَؽَبائِرِ  َأي ا لِؾَّ  ُثمَّ  ُقْؾُت  َخَؾَؼك َوُهوَ  كِدًّ

؟  .(2)«َمَعك َ ْلُكَل  َأنْ  َأْجلِ  ِمنْ  َوَلَدك َتْؼُتَل  َأنْ  َق َل  َأي 

                                                 

 ( رقؿ الحديث1149/  3رواه البخاري: كتاب الجفاد باب اسؿ الػرس والحؿار ) (1)

 دخؾ التقحقد طؾك مات مـ أن طؾك الدلقؾ باب اإليؿان، كتاب ومسؾؿ: (.5711)

  (.31) الحديث رقؿ (58 / 1) قطعا الجـة

 الؼرآن، تػسقر كتاب البخاري، أخرجف والحديث (،3 /6) إم يف الشافعل رواه (5)

 رقؿ: (18 /6) ،[55]البؼرة: ﴾خس حس جس مخ جخ مح﴿ َتَعاَلك: َقْقلِفِ  َباُب 

ْركِ  َكْقنِ  َباُب  اإليؿان، كتاب ومسؾؿ: ،(4477) ُكقِب، َأْقَبَح  الش   َأْطَظِؿَفا َوَبَقانِ  الذُّ

  (.86) الحديث رقؿ (1/91) َبْعَدُه،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  21 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 وهو م ت من» قال:  اهلل رسقل نأ  مسعقد ابـ وطـ

 .(1)«الـ ر دخل كدا اهلل دون من  دطو

 اهلل لؼي من» قال:  اهلل رسقل أن  جابر طـ ولؿسؾؿ

 .(2)«الـ ر دخل شقئ  به  شرك لؼقه ومن الجـة، دخل شقئ  به  شرك ٓ

 بعد هبا تعالك اهلل ُيعصك ما أطظؿ الدماء وجدكا» الشافعل: اإلمام قال

 .(3)«الشرك

 وجد ما ُأتؾػ غـؿت إذا الؿشركقـ كتب أن  الشافعل صّرح وقد

 .(4)«غقره دون الشرك كتب مـ فقفا

 .(5)واإلكجقؾ التقراة بؽتابة القصقة أو الؽـقسة بـاء وصقة وأبطؾ

 كان وإن الشرك، أهؾ مـ القلل كان إذا الـؽاح بابطال اأيًض  صّرح وقد

 .(6)والؿشركقـ الؿسؾؿقـ بقـ يةالقٓ قطع اهلل أن لؿا إلقف، الـاس أقرب

                                                 

 أكدادا، اهلل دون مـ يتخذ مـ الـاس ومـ ققلف: باب التػسقر كتاب البخاري: اهرو (1)

  (.4557) الحديث رقؿ (1636 / 4)

 مات ومـ الجـة دخؾ شقئا باهلل يشرك ٓ مات مـ باب اإليؿان كتاب مسؾؿ: رواه (5)

  (.93) الحديث رقؿ (94 / 1) الـار دخؾ مشركا

 .(53 /7) لؾشافعل: إم (3)

  (.563 / 4) لؾشافعل إم ظر:اك (4)

  (.513 / 4) السابؼ لؿصدرا اكظر: (5)

 (8 /5) السابؼ لؿصدرا اكظر: (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  21 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 هلل العبادة ٔاخالص التاً ٔالكبٕه االٌكٗاد ِٕ الدَٖ أُ

 
  الـبل أن  هريرة أبل طـ بسـده الشافعل آمام روى

 اهلل إٓ إله ٓ ق لوا  نذا اهلل، إٓ إله ٓ  ؼولوا: حتى الـ س أق تل أزال ٓ» قال:

َّٓ  َوَأْمَواَلُفمْ  مْ ِدَم َ هُ  ِمـ ي َطَصُؿوا  ؼد  .(1)«اهلل طؾى وحس بفم بحؼف ، إِ

 مـ كان فؿـ وجفان: باإليؿان واإلقرار» : الشافعل اإلمام قال

 إلف ٓ أن شفد فنذا كتاب وٓ كبقة ديـ أكف يدطل لف ديـ ٓ ومـ إوثان أهؾ

 ومـ قتؾ، طـف رجع ومتك باإليؿان أقر فؼد ورسقلف طبده محؿدا وأن اهلل إٓ

 صؾقات وطقسك مقسك ديـ يدطقن ففمٓء والـصراكقة القفقدية ديـ طؾك كان

 بؿحؿد اإليؿان فقفؿا طؾقفؿ أخذ وقد مـف بدلقا وقد طؾقفؿا وسالمف اهلل

 مـ بف كػروا ما مع ديـف واتباع بف اإليؿان برتك فؽػروا  اهلل رسقل

 ٓ أن يشفد ديـف طؾك مؼقؿ هق مـ فقفؿ إن لل ققؾ فؼد قبؾف اهلل طؾك الؽذب

 أحد فقفؿ كان فنن إلقـا يبعث لؿ ويؼقل ورسقلف طبده محؿدا وأن اهلل إٓ إلف

                                                 

 رواه الحديثو (،957 /5) الشافعل اإلمام تػسقر (،181 /4) لؾشافعل إم (1)

  اهلل رسقل بســ آقتداء باب آطتصام، كتاب صحقحف يف البخاري

 باب اإليؿان، كتاب صحقحف يف مسؾؿ ورواه (551 /13) (7584) الحديث رقؿ

 ،35) إحاديث: اهلل، رسقل محؿد اهلل إٓ إلف ٓ يؼقلقا: حتك الـاس بؼتال إمر

33، 35)، (1/ 51-53). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  22 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 لؿ ورسقلف طبده محؿدا وأن اهلل إٓ إلف ٓ أن أشفد مـفؿ أحد فؼال هؽذا

 فرض أو حؼ محؿد ديـ وإن يؼقل حتك باإليؿان اإلقرار مستؽؿؾ هذا يؽـ

 فؼد هذا قال فنذا اإلسالم ديـ أو  محؿد ديـ خالػ مؿا وأبرأ

  .(1)«باإليؿان اإلقرار استؽؿؾ

 بحؼفا إٓ إمقال ومـع الدماء، اهلل حؼـ» : الشافعل اإلمام قال

 ثؿ الؽتاب، ٕهؾ ورسقلف باهلل الؿممـقـ مـ طفد أو وبرسقلف باهلل، باإليؿان

 ٓ» قال:  الـبل أن هريرة أبل طـ سؾؿة أبل طـ بسـده: روى

 .(2)«.طصؿوا..  ؼد ق لوه   نذا اهلل إٓ إله ٓ  ؼولوا حتى الـ س أق تل أزال

 

I` 

 

                                                 

 .(171 /6) لؾشافعل إم (1)

 .(593 /1) لؾشافعل إم (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  23 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب

 ٔالٍحًٕ باألٌٕاء االضتطكاء يف جاء وا

 

 .[85 القاقعة:] ﴾ٰذ يي ىي مي ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 أربع» قال:  اهلل رسقل أن  إشعري مالؽ أبل وطـ

 كس ب،إ يف والطعن ب ٕحس ب، الػخر  تركوكفن: ٓ الج هؾقة أمر من أمتي يف

  وم تؼ م موتف  قبل تتب لم إذا الـ ئحة» وقال: .«والـق حة ب لـجوم وآستسؼ  

 .(1)«جرب من ودر  قطران، من سرب ل وطؾقف  الؼق مة

 لـا صؾك» قال:  خالد بـ زيد طـ بسـده الشافعل اإلمام روى

 الؾقؾ، مـ كاكت سؿاء إثر طؾك بالحديبقة الصبح صالة  اهلل رسقل

 اهلل قالقا: ربؽؿ؟. قال ماذا تدرون هؾ فؼال: الـاس طؾك أقبؾ اكصرف فؾؿا

 قال: مـ فلما وكافر، بل مممـ طبادي مـ أصبح قال: قال: أطؾؿ، ورسقلف

 قال: مـ وأما بالؽقكب، كافر بل مممـ فذلؽ ورحؿتف، اهلل بػضؾ مطركا

 .(2)«بالؽقكب مممـ بل كافر فذلؽ وكذا، كذا بـقء مطركا

                                                 

 (. 934الحديث ) ( رقؿ644/  5رواه مسؾؿ: كتاب الجـائز، باب التشديد يف الـقاحة ) (1)

 اهلل ققل باب آستسؼاء كتاب البخاري: رواه الحديثو (588 /1) إم يف رواه (5)

 (. ومسؾؿ: كتاب991( رقؿ الحديث )351/  1) ﴾ٰذ يي ىي مي﴿تعالك: 

  (.71) الحديث رقؿ (84 - 83 /1) بالـقء مطركا قال مـ كػر بقان باب اإليؿان،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  24 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 أصبح» فؼال:  الـبل طفد طؾك الـاس مطر قال: طباس ابـ طـ

 صدق لؼد بعضفم: وق ل ،اهلل رحؿة هذه ق لوا: ،ك  ر ومـفم ش كر الـ س من

 [75 القاقعة:] ﴾جم هل مل خل﴿ أية: هذه فـزلت قال: ،«وكذا كذا كو 

 .(1)[85 القاقعة:] ﴾ٰذ يي ىي مي﴿ بؾغ حتك

 فذلؽ ورحؿتف اهلل بػضؾ مطركا قال مـ» : الشافعل اإلمام قال

 مطركا قال مـ وأما  اهلل إٓ يعطل وٓ يؿطر ٓ أكف يعؾؿ ٕكف باهلل إيؿان

 أكف إلك الؿطر إضافة مـ يعـقن الشرك أهؾ بعض كان ما طؾك وكذا كذا، بـقء

 وقت، الـقء ٕن  اهلل رسقل قال كؿا كػر فذلؽ كذا كقء أمطره

 .(2)«شقئا يصـع وٓ ر،طيؿ وٓ شقئا، لغقره وٓ لـػسف، يؿؾؽ ٓ مخؾقق والققت

 

I` 

 

                                                 

 رقؿ (84 / 1) بالـقء مطركا قال مـ كػر قانب باب اإليؿان، كتاب مسؾؿ: رواه (1)

  (.73) الحديث

 (588 /1) لؾشافعل إم (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  25 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 اهلل بػري احلمف نساِٗة يف جاء وا

 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنٱ﴿ ٹٱٹٱ
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني
 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت
 ﴾جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص حصخص مس
 .[89 الؿائدة:]

 الحؾف» يؼقل:  اهلل رسقل سؿعت قال:  هريرة أبل طـ

 .(1)«لؾؽسب ةمؿحؼ لؾسؾعة، مـػؼة

 مـ طـفا مـفل مؽروهة ففل اهلل بغقر يؿقـ وكؾ» الشافعل: آمام قال

 ك ن ومن بآب ئؽم تحؾػوا أن  ـف كم اهلل إن» : اهلل رسقل ققل قِبؾ

 .(2)«لقسؽت أو ب هلل  ؾقحؾف ح لػ 

                                                 

 ( 735/ 5رواه البخاري: كتاب البققع، باب يؿحؼ اهلل الربا ويربل الصدقات ) (1)

  البقع يف الحؾػ طـ الـفل باب الؿساقاة كتاب ومسؾؿ: (.1981) الحديث رقؿ

  (.1616) الحديث رقؿ (1558/ 3)

 والـذور: إيؿان كتاب يف البخاري أخرجف والحديث (،64 /7) لؾشافعل إم (5)

 الـفل باب إيؿان: كتاب يف ومسؾؿ .(465 – 461 /11) بآبائؽؿ تحؾػقا ٓ باب

 .(3/1566) تعالك اهلل بغقر الحؾػ طـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  26 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

ـِ  بسـده الشافعل اإلمام وروى ـِ  َط  َأْيَؿانِ  َأْكَثرَ  َكانَ  َقاَل: ، ُطَؿرَ  اْب

 الـَّ 
 
،» : بِل ِف  َٓ  .(1)«اْلُؼُؾوِب  َوُمَصر 

 وخشقت لف كرهت اهلل بغقر حؾػ مـ فؽؾ» : الشافعل اإلمام قال

  .(2)«معصقة يؿقـف تؽقن أن

 مـ باسؿ حؾػ مـ» يؼقل:  الشافعل سؿعت قال: الربقع قال

 بالؽعبة حؾػ ومـ مخؾقق، غقر اهلل اسؿ ٕن الؽػارة، فعؾقف فحـث اهلل أسؿاء

  .(3)«مخؾقق غقر وذاك مخؾقق، ٕكف الؽػارة، طؾقف فؾقس والؿروة، بالصػا أو

I` 

                                                 

 .(115 /1) طاصؿ أبل ٓبـ السـة (1)

 .(64 /7) لؾشافعل إم (5)

  بطة ٓبـ الؽربى اإلباكةو (193) حاتؿ أبل بـٓ ومـاقبف شافعلال آداب :اكظر (3)

 . (1/551 ؾاللؽائلل السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرحو ، (574 /5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  27 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 السقٗة يف جاء وا
 

 فؼؾـا: الجاهؾقة، يف كرقل كـا قال:  إشجعل مالؽ بـ طقف طـ

 رق كم، طؾي اطرضوا» : فؼال ،ذلؽ؟ يف ترى كقػ اهلل! رسقل يا

 .(1)«شرك  قه  ؽن لم م  ب لرقى بلس ٓ

 طـ  اهلل رسقل هنك قال:  اهلل طبد ابـ ابرج طـ

 رسقل يا فؼالقا: ، اهلل رسقل إلك حزم بـ طؿرو آل فجاء الرقك،

 قال: الرقك، طـ هنقت وإكؽ العؼرب، مـ هبا كرقل رققة طـدكا كاكت إكف اهلل:

  ـػع أن مـؽم استط   من بلس ، أرى م » : فؼال طؾقف، فعرضقها

 .(2)« ؾقػعل أخ ه،

  َسَلْلت سؾقؿان: بـ لربقعا قال
َّ
افِِعل ـْ  الشَّ ْقَقةِ  َط  أن بلس ٓ» َفَؼاَل: الرُّ

 الؽتاب أهؾ أيرقل قؾت: اهلل ذكر مـ يعرف وما اهلل بؽتاب الرجؾ يرقل

 وما فؼؾت: اهلل ذكر أو اهلل كتاب مـ يعرف بؿا رققا إذا كعؿ فؼال: الؿسؾؿقـ؟

                                                 

 (1757 /4) ،شرك فقف يؽـ لؿ ما بالرقك بلس ٓ باب السالم، كتاب مسؾؿ، رواه (1)

 .(5511) الحديث رقؿ

  ،والـؿؾة والحؿة العقـ مـ الرققة استحباب باب السؾؿ، كتاب مسؾؿ، رواه (5)

 .(5199) الحديث رقؿ (1756 /4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  28 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 مالؽا فنن وصاحبؽ بـاصاح رواية فلما حجة، غقر قال: ذلؽ؟ يف الحجة

 طؾك دخؾ بؽر أبا أن الرحؿـ طبد بـت طؿرة طـ سعقد بـ يحقك طـ أخربكا

 (1)«اهلل بؽت ب ارققف » بؽر: أبق فؼال ترققفا ويفقدية تشتؽل وهل طائشة

 طـ هذا تروون وأكتؿ ولؿ فؼال: الؽتاب أهؾ رققة كؽره فنكا لؾشافعل: فؼؾت

 خالفف  الـبل أصحاب مـ غقره طـ تروون أطؾؿؽؿ وٓ بؽر أبل

 رققا إذا الرققة وأحسب وكساءهؿ الؽتاب أهؾ صعام ذكره جؾ اهلل أحؾ وقد

 .(2)«أخػ أو هذا مثؾ اهلل بؽتاب

 

I` 

 

                                                 

 (3663 / 51 / 8) شقبة أبل وابـ (151 / 3) الؿقصل يف مالؽ أخرجف والحديث (1)

 إحاديث سؾسؾة أكظر مـؼطع، لؽـف ثؼات رواتف وإسـاد (349 / 9) والبقفؼل

  (.1167 /6) الصحقحة

 .(541 /7) لؾشافعل إم (5) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  29 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 اهلل لػري الربح يف جاء وا

 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتٱ﴿ ٹٱٹٱ
 .[163 –165 إكعام:] ﴾جض مص خص حص مس حسخس

 كؾؿات: بلربع  اهلل رسقل حدثـل قال:  طؾل طـ

 محدث ، آوى من اهلل لعن والد ه، لعن من اهلل لعن اهلل، لغقر ذبح من اهلل لعن»

 .(1)«إرض مـ ر غقر من اهلل لعن

 .(2)«هلل أكه الـسك أصل» : الشافعل آمام قال

َب  َما ُكؾَّ  َأنَّ  َيْعَؾؿَ  َأنْ  إَلك ُمْضَطر   َواْلَعْؼُؾ » وقال:   إَلك بِفِ  ُتُؼر 
ِ
 إَذا  اهلل

َؿا َكِػقًسا َكانَ  ُتفُ  َطُظَؿْت  ُكؾَّ ِب  َطَؾك َرِزيَّ   إَلك بِفِ  اْلُؿَتَؼر 
ِ
 َأْطَظؿَ  َكانَ   اهلل

َْجِرهِ 
ِ
ٕ»(3). 

 غقر طؾقه ُ سؿون آخر ذبح لفم ك ن وإن» : الشافعل اإلمام قال

 هذا  حّل  لم تع لى اهلل دون بسم  ذبحوكه أو الؿسقح، اسم مثل تع لى اهلل اسم

                                                 

 / 3) فاطؾف ولعـ تعالك، اهلل لغقر الذبح تحريؿ باب إضاحل كتاب سؾؿ:م رواه (1)

  (.1978) الحديث رقؿ (1567

  .(585) الؿزين: مختصر (5)

 .(545 /5) لؾشافعل إم (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  31 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

  .(1)«ذب ئحفم من

  .(2)حالل ففل تعالك هلل يسؿقهنا ذبائحفؿ كاكت فنن قال:

 ذبقحتف، ُأكؾت تعالك اهلل اسؿ كسل إذا الؿسؾؿ أن زاطؿ زطؿ فنذا» قال:

 ُترتك أن أولك الشرك طؾك يدطف مـ كان ذبقحتف تمكؾ لؿ ااستخػافً  تركف وإن

  .(3)«ذبقحتف

 وباسؿف لؾؿعبقد الذبح أن اطؾؿ» الرافعل: الؼاسؿ أبق الشافعقة شقخ وقال

 والعبادة التعظقؿ أكقاع مـ كقع مـفؿا واحد وكؾ لف، السجقد بؿـزلة كازل

 .(4)«بالعبادة الؿستحؼ هق الذي تعالك باهلل الؿخصقصة

ابُِح  يؼقل وٓ» : الشافعل الشربقـل وقال ائِدُ  الذَّ ٍد، بِاْسؿِ  َوالصَّ  ُمَحؿَّ

 َٓ   بِْسؿِ ) َو
ِ
دٍ  َواْسؿِ  ،اهلل َٓ  (ُمَحؿَّ ، بِاْسؿِ  َو

ِ
دٍ  اهلل   َرُسقلِ  َوُمَحؿَّ

ِ
  اهلل

: يَفامِفِ  َذلَِؽ  َلفُ  َيُجقزُ  َٓ  َأْي  بِاْلَجر   .(5)«التَّْشِريَؽ  إِلِ

ِعي   َكصَّ  َوَقْد » أيضا: وقال
هُ  َطَؾى الشَّ  ِ   لِؾـَّبِي   َأْذَبُح  :َق َل  َلوْ  َأكَّ

ًب  َأوْ   .(6)«َأْكُؾَف  َ ِحل   َٓ  َلهُ  َتَؼر 

                                                 

 .(531 / 5) السابؼ: الؿصدر (1)

 .(531 / 5) السابؼ: الؿصدر (5)

 .(554 /5) السابؼ: الؿصدر (3)

  .(84 / 15) :لؾرافعل القجقز شرح زالعزي (4)

  (.117 /6) الؿـفاج ألػاظ معاين معرفة إلك الؿحتاج مغـل (5)

  (.117 /6) السابؼ الؿصدر (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  31 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 وٓ محؿد باسؿ الذابح يؼقل أن يجقز وٓ أصحابـا قال» الـقوي: قالو

 والقؿقـ باسؿف الذبح يجعؾ أن تعالك اهلل حؼ مـ بؾ محؿد واسؿ اهلل باسؿ

 .(1)«مخؾقق ذلؽ يف يشاركف ٓ لف والسجقد باسؿف

 غقر باسؿ يذبح أن بف الؿراد» :«اهلل لغقر ذبح من» ققلف: يف الـقوي قالو

 اهلل صؾك لعقسك أو لؿقسك أو لؾصؾقب أو لؾصـؿ يذبح كؿـ تعالك، اهلل اسؿ

 الذبقحة هذه تحؾ وٓ حرام، هذا وكؾ ذلؽ، وكحق لؾؽعبة أو وسؾؿ، طؾقفؿا

 طؾقف واتػؼ الشافعل طؾقف كص يفقدًيا أو كصراكًقا أو مسؾًؿا الذابح كان سقاء

 ذلؽ كان لف، والعبادة اهلل غقر لف لؿذبقحا تعظقؿ ذلؽ مع قصد فنن أصحابـا،

 .(2)«مرتًدا بالذبح صار ذلؽ قبؾ مسؾًؿا الذابح كان فنن كػًرا،

I` 

                                                 

 .(418 /8) الؿفذب شرح الؿجؿقع (1)

 .(141 /13) مسؾؿ طؾك الـقوي شرح (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  32 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 اهلل لػري الٍرز يف جاء وا
 

 .[7 اإلكسان:] ﴾ىن من خن حن جن يم ىم ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱ
 .[571 البؼرة:] ﴾ين ىن من

 اهلل رسقل أن  طائشة طـ بسـده  الشافعل اإلمام روى

 :َل اهلل  عصي أن كذر ومن  ؾقطعه، اهلل  طقع أن كذر من» قال  

 .(1)« عصه

  َمْعِصَقةِ   ِي لِـَْذرٍ  َوَ   َ  َٓ » الحصقـ: بـ طؿران طـ بسـده وروى
ِ
َٓ  اهلل  َو

 .(2)«آَدمَ  اْبنُ  َ ْؿِؾُك  َٓ   ِقَؿ 

 إٓ يؾزمف ٓ اهلل بقـو بقـف فقؿا طؿؾ هذا» : الشافعل اإلمام قال

 (3).«بعقـف كػسف طؾك بنيجابف

                                                 

 .(75 /5) الشافعل مسـدو (75 /7) لؾشافعل إم (1)

 باب ،والـذور إيؿان كتاب :البخاري أخرجف ديثوالح ،(581 /5) إم يف رواه (5)

 .(6711) :الحديث رقؿ كذر وطؾقف مات مـ

 .(556 / 5) :السابؼ الؿصدر (3)
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  33 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

  الرجؾ: َقاَل  َوإَِذا» وقال:
َّ
ءٌ  َطَؾْقفِ  َفَؾْقَس  ُفاَلٌن، َشاءَ  إنْ  َحج   َكْذرُ  َطَؾل

ْ
 َشل

َٓ  اْلُعُؾق   َمَعاكِل َطَؾك َلْقَس  بِِف،  اهللُ  ُأِريدَ  َما الـَّْذرُ  إكََّؿا ُفاَلٌن. َشاءَ  َوَلقْ   َو

 .(1)«الـَّاِذرِ  َغْقرِ  ةِ َمِشقئَ 
 

I` 

 

                                                 

  (.583 /5) السابؼ الؿصدر (1)
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  34 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
 باب

 تعاىل اهلل قٕه

 .[191 إطراف:] ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱ﴿ٱ

 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ تعالك: وققلف

 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 .[14 – 13 فاصر:] ﴾مي زي ري ٰى ىنين

 رباطقتف. وكسرت أحد يقم  الـبل شج قال:  أكس طـ

 ﴾هئ مئ خئ حئ جئ﴿ فـزلت:«م؟كبقف شجوا قوم  ػؾح كقف» فؼال:
 (1).[158طؿران: ]آل

 طؾقف: أكزل حقـ  اهلل رسقل قام قال:  هريرة أبل طـ

 كؾؿة أو-قريش معشر يا» فؼال: .[514]الشعراء: ﴾زت رت يب﴿

 الؿطؾب: طبد بـ طباس يا شقئا، اهلل مـ طـؽؿ أغـل ٓ أكػسؽؿ، اشرتوا -كحقها

 أغـل ٓ : اهلل لرسق طؿة صػقة يا شقئا، اهلل مـ طـؽ أغـل ٓ

                                                 

 مئ خئ حئ جئ﴿ تعالك: اهلل ققل باب الؿغازي، كتاب معؾؼا: البخاري رواه (1)

 (1417 / 3غزوة ُأحد )( ورواه مسؾؿ: كتاب الجفاد والسقر باب 4/1493. )﴾هئ

  .(1791) الحديث رقؿ
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  35 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 أغـل ٓ شئت، ما مالل مـ سؾقـل محؿد: بـت فاصؿة ويا شقئا، اهلل مـ طـؽ

 .(1)«شقئا اهلل مـ طـؽ

  إِك ي» قال:  اهلل رسقل أن بسـده الشافعل اإلمام وروى
ِ
 َواهلل

 َوٓ كَِت بِِه،  ِي اهللُ  َأَحلَّ  َم  إِٓ ُأِحل   ٓ َأك ي إِٓ بَِشْي ٍ  َطَؾيَّ  الـَّ ُس  ُ ْؿِسُك  ٓ

مُ  مَ  َم  إِٓ ُأَحر  ، َرُسولِ  بِـَْت  َ  صَِؿةُ  َ   كَِت بِِه،  ِي اهللُ  َحرَّ
ِ
ةُ  َصِػقَّةُ  َ   اهلل  َرُسولِ  َطؿَّ

،
ِ
، ِطـَْد  لَِؿ  اْطَؿَل اهلل

ِ
  ِمنَ  َطـُْؽَؿ  ُأْغـِي ٓ َ نِك ي اهلل

ِ
 .(2)«َشْقًئ  اهلل

 

I` 

 

                                                 

 رواه البخاري: كتاب التػسقر تػسقر سقرة الشعراء باب ققلف تعالك: )وأكذر طشقرتؽ (1)

 اإليؿان كتاب ومسؾؿ: (.4493) الحديث رقؿ (1788 -1787 / 4) إقربقـ(

 (. 516( رقؿ الحديث )193 -195/  1باب ققلف تعالك: )وأكذر طشقرتؽ إقربقـ( )

 (315 /1الشافعل) مسـدو (111 /1) لؾشافعل إم (5) 
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  36 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 عةالػفا يف

 

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من﴿ ٹٱٹٱ
 .[56 الـجؿ:] ﴾هث مث هت مت هب

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿ٱ ٹٱٹ

 .[55 سبل:] ﴾جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

 الـ س أسعد من» : الـبل سلل أكف  هريرة أبل وطـ

 .(1)«قؾبه من خ لص  اهلل إٓ إله ٓ ق ل: من ق ل: بشػ طتك؟

 :قال  اهلل رسقل أن هريرة، أبل طـ بسـده الشافعل روى

 وصفورا مسجدا، إرض لي جعؾت قبؾي أحد  عطفن لم خؿس  أططقت»

 وأططقت وإبقض، إحؿر، إلى وأرسؾت الغـ ئم لي وأحؾت ب لرطب وكصرت

 .(2)«الشػ طة

 الؿػضُؾ  لرسالتف الؿـتخُب  لقحقف، الؿصطػك ِخقرُتفُ  فؽان» الشافعل: قال

 قبؾف مرسٌؾ  بف أرسؾ ما وأطؿ   كبقتف، وختؿِ  رحؿتف، بػتِح  خؾؼف، جؿقع طؾك

عُ  والشافعُ  إولك، يف ِذكِره مع ِذكُرهُ  الؿرفقعُ   خؾؼف أفضُؾ  إخرى، يف الؿشػَّ

                                                 

 (. 99( حديث رقؿ )1/49رواه البخاري: كتاب العؾؿ باب الحرص طؾك الحديث ) (1)

  .(545 )ص: لؾشافعل الؿلثقرة الســ (5)
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  37 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
ـٍ  يف َرِضَقفُ  ُخُؾؼ لؽؾ وأجؿُعُفؿ ،اكػًس   امحؿدً  اودارً  اكسبً  وخقُرهؿ ودكقا. دي

 (1).«ورسقَلف طبَده

: َقاَل 
ُّ
افِِعل ْكَق  بِ ْسَتـْب صِِفَؿ  َأْشَتِفي َ َؿ  آَ َتْقِن، اْلَب ِرَحةَ  ـَْبْطتَواْستَ » الشَّ  الد 

َْمرَ  )ُ َدب رُ  قوله :- ِقَف  َوَم  ْٕ َّٓ  قعٍ َشػِ  ِمنْ  َم  ا   كَِت ِب  َو ِي (،إْذكِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  إِ
ِ
 َهَذا اهلل

َّٓ  ِطـَْدُه، َ ْشَػعُ  الَِّذي َذا )َمنْ  وقوله َكثِقٌر، َػَع ُ ، َ تََعطََّل  ْذكِِه(بِنِ  إِ َّٓ  الش    بِنِْذنِ  إ
ِ
 .(2)«اهلل

 إٓ تؼع وٓ بأخرة،  الـبل شػاطة قّقد أكف اإلمام فؼف فاكظر

 ويرضك. يشاء لؿـ اهلل بنذن

I` 

                                                 

 (15 /1) لؾشافعل الرسالة (1)

 (181 /5) البقفؼل جؿع - لؾشافعل الؼرآن أحؽام (5)
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  38 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 الكرب عراب اثبات
 

 من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن

 .[46 – 45 غافر:] ﴾هئ مئ خئ

 طذاب طؾك السـة أهؾ استدٓل يف كبقر أصؾ أية وهذه» كثقر: ابـ الق

 .(1)«﴾زيمي ري ٰى ين ىن﴿ ققلف: وهل الؼبقر، يف الربزخ

 إذا» قال:  الـبل أن قال طـف الفف رضل طازب بـ الرباء طـ

 اهلل، رسول امحؿًد  وأن اهلل، إٓ إله ٓ أن شفد ثم أتي قبره يف الؿممن أقعد

 يف كزلت ،[57]إبراهقؿ: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ قوله:  ذلك

 .»(2) محؿد وكبقي اهلل، ربي  قؼول: ربك؟ من له: ُ ؼ ل الؼبر، طذاب

 طؾك  اهلل رسقل صؾك» قال:  مالؽ بـ طقف وطـ

 واطف وط  ه وارحؿه له اغػر الؾفم» يؼقل: وهق دطائف مـ فحػظت جـازة

 الخط    من وكؼه والبرد والثؾج ب لؿ   واغسؾه مدخؾه ووسع كزله وأكرم طـه

                                                 

 .(146 /7ثقر)ك ابـ تػسقر (1)

 وأبق (،3151) والرتمذي (،5871) ومسؾؿ (،4699) و (1369) البخاري رواه (5)

 .(4751) داود
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  39 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 من خقرا وأهَل داره من خقرا دارا وأبدله الدكس من إبقض الثوب  ـؼي كؿ 

 طذاب ومن الؼبر طذاب من وأطذه الجـة وأدخؾه زوجه من خقرا وزوج  أهؾه

 طؾك  اهلل رسقل لدطاء الؿقت أكا أكقن أن تؿـقت حتك .«الـ ر

 .(1)«الؿقت ذلؽ

 الؾفؿ يؼقل: أن وأحب» لؾؿقت: دطائف يف  الشافعل اإلمام قال

 محؿدا وأن أكت، إٓ إلف ٓ أن يشفد كان أمتؽ وابـ طبدك، وابـ طبدك،

 وارفع إحساكف، يف فزد محسـا كان إن الؾفؿ بف أطؾؿ وأكت ورسقلؽ طبدك،

 كان وإن أمـقـ، مـ وابعثف الؼقامة، يقم هقل وكؾ الؼرب، طذاب وقف درجتف،

 .(2)«غػرتؽبؿ وبؾغف طـف، فتجاوز مسقئا

I` 

 

                                                 

 واكظر: .(5559) حديث الصالة يف لؾؿقت الدطاء باب الجـائز، كتاب مسؾؿ، رواه (1)

  (.311 )ص: الؿزين كتاب طؾك الزيادات

 .(319 /1) لؾشافعل إم (5)
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  41 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 الكبٕز شٖازة وَ احلهىة

 
 كفقتؽم كـت» قال:  الـبل أن  الحصقب ابـ بريدة طـ

  .(2)«أخرة تذكركؿ فنهنا رواية: ويف ،(1) .« زوروه  الؼبور ز  رة طن

  اهلل رسقل أن الخدري سعقد أبل إلك بسـده الشافعل روى

 .(3)«هجرا تؼولوا وٓ ، زوروه  الؼبور ز  رة طن وكفقتؽم» قال:

 مثؾ وذلؽ» : الشافعل اإلمام قال الؼبقح. الؽالم بالضؿ: والفجر،

 .(4)«والـقاحة والثبقر، بالقيؾ الدطاء

 قؾبؽ، ويرق لؾؿقت تستغػر زرت إذا» : الشافعل اإلمام قال

 لؾقحشة الؼبقر يف الؿبقت أحب وٓ أكرهف، ٓ مؿا ففذا أخرة أمر وتذكر

 .(5)«البائت طؾك

                                                 

 الحديث رقؿ أمف، قرب زيادة يف ربف الـبل استئذان باب لجـائز،ا كتاب مسؾؿ، رواه (1)

(977،) (5 / 675.)  

 /4) الســ يف الـسائل (131 ،5/75) داود وأبق (:36 /5) مسـده يف أحؿد رواه (5)

 . (545 /5) الصحقحة إحاديث سؾسؾة :إلباين وصححف ، (89

 أحؿدو ،(131 ،75 /5) وددا بقا أخرجف والحديث ،(317 /1) إم يف رواه (3)

 . (886) الصحقحة إحاديث سؾسؾة :إلباين وصححف (3/537،551)

  . (1/578) السابؼ الؿصدر (4)

 .(317 /1) السابؼ الؿصدر (5)
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  41 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٔجتضٗضّا الكبٕز عمى البٍاء حهي

 
  َرُسوُل  َكَفى» َقاَل:  َجابِرِ  طـ

ِ
 َتْجِصقصِ  َطنْ   اهلل

 (1).«َطَؾْقَف  َواْلبِـَ  ِ  َطَؾْقَف ، َوالُْجُؾوسِ  َطَؾْقَف ، َواْلؽَِت َبةِ  اْلُؼُبوِر،

 خئ حئ جئ يي ىي﴿ تعالك: اهلل ققل يف  طباس ابـ طـ

 رجال أسؿاء هذه» قال: [53 قح:]ك ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 اكصبقا أن ققمفؿ: إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿا كقح، ققم مـ صالحقـ

 فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿقها أكصابا فقفا يجؾسقن كاكقا التل مجالسفؿ إلك

 .(2)«طبدت العؾؿ، وكسل أولئؽ هؾؽ إذا حتك تعبد ولؿ

 صقروا ثؿ قرهؿ،قب طؾك طؽػقا ماتقا لؿا» السؾػ: مـ واحد غقر وقال 

 .(3)فعبدوهؿ إمد طؾقفؿ صال ثؿ تؿاثقؾفؿ

                                                 

 بؿعـاه مسؾؿ ورواه (،515 /1) أثار معاين شرح يف الؾػظ هبذا الطحاوي رواه (1)

 /5) والرتمذي (586 ،585 - 584 /1) والـسائل (71 /5) داود وأبق (65 /3)

 (1/371) والحاكؿ (137 ،136 ،4/134) شقبة أبك وابـ وصححف، (155

  (.595 /3) وأحؿد (4 /4) والبقفؼل

 سقاطا وٓ ودا تذرن )وٓ باب: كقح سقرة تػسقر التػسقر، كتاب البخاري: رواه (5)

  (.4636) الحديث رقؿ (1873 / 4) ويعقق( يغقث وٓ

 .(184 / 1) الؼقؿ ٓبـ الؾفػان ثةإغا اكظر: (3)
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  42 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

ـْ    َرُسقَل  إنَّ » :َصاُوسٍ  وَط
ِ
 َأوْ  اْلُؼُبقرُ  ُتْبـَك َأنْ  َكَفك  اهلل

َص   .(1)«ُتَجصَّ

 قربه يجعؾ حتك مخؾقق، يعظؿ أن أكره» : الشافعل اإلمام وقال

 .(2)«الـاس مـ بعده مـ وطؾك طؾقف، الػتـة مخافة مسجًدا

 يؽقن بلن ولقس غقره مـ تراب الؼرب يف يزاد ٓ أن وأحب» : قالو

 أن أحب وإكؿا جدا، ارتػع غقره مـ تراب فقف زيد إذا بلس غقره مـ تراب فقف

 يجصص وٓ يبـك، ٓ أن وأحب كحقه أو شربا إرض وجف طؾك يشخص

 أر ولؿ مـفؿا، واحد مقضع الؿقت ولقس والخقالء، الزيـة يشبف ذلؽ فنن

 .(3)«مجصصة وإكصار الؿفاجريـ رقبق

ةِ  ِمنْ  َرَأْ ت َوَقْد » صاؤس: حديث بعد  وقال  َٓ ةَ  َ ْفِدمَ  َمنْ  اْلُو  بَِؿؽَّ

 .(4)«َذلَِك  َ ِعقُبونَ  اْلُػَؼَف  َ  َأرَ  َ َؾمْ   ِقَف  ُ ْبـَى َم 

َص  َأنْ  َوَكْؽَرهُ » : الشقباين الحسـ بـ محؿد قال ، َأوْ  ُيَجصَّ ـَ  َأوْ  ُيَطقَّ

 .(5)«َطَؾْقفِ  ُيْؽَتُب  َأوْ  َطَؾٌؿ، َأوْ  َمْسِجٌد، ِطـَْدهُ  ُيْجَعَؾ 

                                                 

 . تخريجف سبؼ وقد ، (316 /1) إم يف رواه (1)

  .(38 /7) مسؾؿ صحقح طؾك الـقوي شرح (5)

  (.316 /1) لؾشافعل إم (3)

  (.316 /1) لؾشافعل إم (4)

 .(191 /5) الحسـ بـ لؿحؿد أثار (5)
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  43 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 عبدٓ؟ إذا فهٗف صاحل زجن قرب عٍد اهلل عبد فٗىَ التػمٗظ يف جاء وا

 
 رأهتا كـقسة  اهلل لرسقل ذكرت سؾؿة أم أن طائشة: طـ

 الرجل  قفم م ت إذا أولئك» فؼال: الصقر، مـ فقفا وما الحبشة بلرض

 تؾك  قه وصوروا مسجدا، قبره طؾى بـوا -الص لح العبد أو- الص لح

 .(1)«اهلل طـد الخؾق شرار أولئك الصور،

 لف خؿقصة يطرح صػؼ  اهلل برسقل كزل لؿا قالت: وطـفا

 القفود طؾى اهلل لعـة» :- كذلؽ وهق- فؼال كشػفا هبا اغتؿ فنذا جفف،و طؾك

 أبرز ذلك ولوٓ صـعوا، م   حذر ،مس جد أكبق ئفم قبور اتخذوا والـص رى،

 .(2)«مسجدا  تخذ أن خشي أكه غقر قبره،

                                                 

 مؽاهنا ويتخذ الجاهؾقة مشركل قبقر تـبش هؾ باب الصالة كتاب البخاري: رواه (1)

 (. ومسؾؿ: كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة417( رقؿ الحديث )1/165مساجد )

 باب الـفل طـ بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر واتخاذ الصقر فقفا والـفل طـ اتخاذ الؼبقر

  (.558) الحديث رقؿ (376 -375 / 1) مساجد

 الحديث رقؿ (168 / 1) البقعة يف الصالة باب الصالة كتاب البخاري: رواه (5)

 الؿساجد بـاء طـ الـفل باب الصالة ومقاضع الؿساجد كتاب ومسؾؿ: (.455)

 رقؿ (377 / 1) مساجد الؼبقر اتخاذ طـ والـفل فقفا الصقر واتخاذ الؼبقر طؾك

  (.531) الحديث
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  44 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 يؿقت أن قبؾ  الـبل سؿعت قال: اهلل طبد بـ جـدب طـ

 قد اهلل  نن خؾقل؛ مـؽم لي  ؽون أن اهلل إلى أبرأ إين» يؼقل: وهق بخؿس

 خؾقَل أمتي من متخذا كـت ولو خؾقَل. إبراهقم اتخذ كؿ  خؾقَل، اتخذين

 أكبق ئفم قبور  تخذون ك كوا قبؾؽم ك ن من وإن أٓ خؾقَل، بؽر أب  خذتٓت

 .(1)«ذلك طن أكف كم  نين مس جد، الؼبور تتخذوا  َل أٓ مس جد،

 بف يلذن لؿ ما فابتدطقا باهلل، كػروا صـػ : الشافعل اإلمام قال

 افتعؾقا، ؿاءأس وكبزوا استحسـقا، اَوُصَقرً  ،اَوُخُشبً  حجارة بليديفؿ وكصبقا ،اهلل

 وكصبقا ألؼقه مـفا، طبدوا ما غقر استحسـقا فنذا طبدوها، آلفة ودطقها

 يف سبقؾفؿ العجؿ مـ صائػة وسؾؽت العرب فلولئؽ فعبدوه: غقره، بليديفؿ

 فذكر وغقره، وكار، وكجؿ، ودابة، حقت، مـ استحسـقا ما طبادة ويف هذا،

 جؾ فحؽك الصـػ، هذا مـ غقره طبد َمـ بعض جقاب مـ اجقابً  لـبقف اهلل

 مؼتدون. آثارهؿ طؾك وإكا أمة، طؾك آباءكا وجدكا إكا ققلفؿ: طـفؿ ثـاؤه

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿ طـفؿ:  وحؽك

 مي خي﴿ : وقال [54-53]كقح: ﴾هتمث مت خت حت جت هب
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق﴿ وقال: ،[45-41]مريؿ: ﴾يب ىب نب

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

                                                 

 طؾك الؿساجد بـاء طـ الـفل باب الصالة ومقاضع الؿساجد كتاب مسؾؿ: رواه (1)

  (.535) الحديث رقؿ (378 ،377 / 1) فقفا الصقر واتخاذ ؼبقرال
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  45 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 جؿاطتفؿ، يف وقال [73-69]الشعراء: ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ٱ مـفؿ: آمـ َمـ طؾك وَمـَّف طامة، ضاللتفؿ ويخربهؿ كَِعِؿِف، مِـ يذّكرهؿ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 ،[113:آل طؿران] َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

 واجتؿاطفؿ. تػرقفؿ، يف كػر أهَؾ   ؿدبؿح إياهؿ إكؼاذه قبؾ فؽاكقا

 يؼقلقن طؿا تعالك اهلل. بف يلذن لؿ ما وابتداع باهلل، الؽػرُ  إمقر: أطظؿ يجؿعفؿ

  اهـ .(1)«وخالؼفُ  شلء كؾ ربُّ  وبحؿده وسبحاكف، غقره، إلف ٓ .اكبقرً  اطؾقً 

I` 

                                                 

 (11 /1) لؾشافعل الرسالة (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  46 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 املطحد ٖنب مل ٔإُ الكبٕز، عٍد الضمٕة
 

 .[18 الجـ:] ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 يؿقت أن قبؾ  الـبل سؿعت قال: اهلل طبد بـ جـدب طـ

 قد اهلل  نن خؾقل؛ مـؽم لي  ؽون أن اهلل إلى أبرأ إين» يؼقل: وهق بخؿس

 خؾقَل أمتي من متخذا كـت ولو خؾقَل. إبراهقم اتخذ كؿ  خؾقَل، اتخذين

 أكبق ئفم قبور ون تخذ ك كوا قبؾؽم ك ن من وإن أٓ خؾقَل، بؽر أب  ٓتخذت

 .(1)«ذلك طن أكف كم  نين مس جد، الؼبور تتخذوا  َل أٓ مس جد،

 إرض» قال:  اهلل رسقل إلك بسـده الشافعل اإلمام روىو

 .(2)«والحؿ م الؿؼبرة إٓ مسجد كؾف 

                                                 

 رواه مسؾؿ: كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة باب الـفل طـ بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر (1)

  (.535) الحديث رقؿ (378 ،377 / 1) فقفا الصقر واتخاذ

 ديث أخرجف ابق داود يف ســف، كتاب الصالة،(، والح115/ 1رواه الشافعل يف إم: ) (5)

 (:331 / 1) (،495) الحديث رقؿ الصالة، فقفا تجقز ٓ التل الؿقاضع باب

 والحؿام، الؿؼربة إٓ مسجد كؾفا إرض أن جاء ما باب الصالة كتاب والرتمذي،

 الؿقاضع باب الؿساجد، كتاب ماجف، وابـ (:131 / 5) (،317) الحديث رقؿ

 .(546 / 1) (،745) الحديث رقؿ الصالة، فقفا تؽره التل
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  47 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 الحد ث هذا وجدت» الحديث: هذا ايراد بعد  الشافعل اإلمام قال 

 الـبي طن سعقد أبي طن وأخر ؼطعمـ أحدهؿ  موضعقن: يف كت بي يف

، ٕكه  بقـه؛ لم ولو الحد ث يف ج   كؿ  أكه ومعؼول كؼول وبفذا 

 بؾحوم التراب مختؾطة الؿؼبرة ٕن كجسة؛ أرض طؾى  صؾي أن ٕحد لقس

 .(1)«مقتة وذلك مـفم  خرج وم  وصد دهم الؿوتى

 .(2)«له كرهته  وقه أو الؼبر، ذلك جـب إلى رجل صؾى لو» وقال:
 
 

I` 

                                                 

 .(115 /1) لؾشافعل إم (1)

 .(115 /1) السابؼ الؿصدر (5)
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  48 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
ًٌ ُٖضرُيِا الضاحلني قبٕز يف الػمٕ أُ جاء وا  اهلل دُٔ وَ ُتعبد اأٔثا

 
ـْ  ْـ  َشِؼقٍؼ، َط ، َطْبدِ  َط

ِ
  َرُسقَل  َسِؿْعُت  َقاَل: اهلل

ِ
 إِنَّ » َيُؼقُل:  اهلل

 .(1)«َمَس ِجَد  الُْؼُبورَ  َ تَِّخُذ  َوَمنْ  َأْحقَ ٌ ، َوُهمْ  السَّ َطةُ  ُتْدِرُكُفمُ  َمنْ  الـَّ سِ  ِشَرارِ  ِمنْ 

 تجعل ٓ الؾفم» قال:  اهلل رسقل أن الؿقصل: يف مالؽ روى

 .(2)«مس جد أكبق ئفم قبور اتخذوا قوم طؾى اهلل غضب اشتد  عبد، وثـ  قبري

َت  َأَ َرَأْ ُتمُ »» مجاهد: طـ مـصقر طـ سػقان طـ بسـده جرير وٓبـ  الَلَّ

ى  .(3)«قربه طؾك فعؽػقا فؿات سقيؼ،ال لفؿ يؾت كان قال: «َواْلُعزَّ

 الذي «الالت» قال: صالح أبل إلك صريؼف مـ حرب بـ سؾقؿان وروى

                                                 

  مسعقد ابـ صريؼ مـ أحؿد ورواه (،31 /3) الؿصـػ يف شقبة أبل ابـ رواه (1)

 ( والطرباين6847/ 561 - 561/ 15« )صحقحف»( وابـ حبان يف 435، 415/ 1)

 ( وابـ خزيؿة3451/ 151/ 4( والبزار )11413/ رقؿ: 11« )الؿعجؿ الؽبقر»يف 

 إلباين: وصححف (،145 /1) «أصبفان أخبار» يف كعقؿ وأبق (789) «صحقحف» يف

 (1158 /5) وزيادتف الصغقر الجامع صحقح

رواه مالؽ يف الؿقصل، كتاب قصر الصالة يف السػر، باب جامع الصالة، رقؿ الحديث  (5)

،  واه أحؿد طـ أبل هريرة مقصقٓ طـ الـبل(، ور175/  1(، )85)

 (. 534/ 1(، وصححف إلباين: مشؽاة الؿصابقح )546/  5الؿسـد )

   (.553 /55) الطربي: تػسقر (3)
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  49 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 يعؾؼقن كاكقا كخؾة «والعزى» السقيؼ لفؿ يؾت وكان آلفتفؿ طؾك يؼقم كان

 .(1)«بؼديد حجر «ومـاة» والعفـ الستقر طؾقفا

 .(2)لؾحاج السقيؼ يؾت كان طباس: ابـ طـ الجقزاء أبق قال وكذا

 زائرات  اهلل رسقل لعـ» قال:  طباس ابـ وطـ

 .(3)«والسرج الؿساجد طؾقفا والؿتخذيـ الؼبقر،

 كزلت إذا إين» قال: أكف الشافعل طـ بعضفؿ حؽك» اإلسالم: شقخ قال

 وهذا معـاه. هذا كالما أو « لج ب حـقػة أبي قبر طـد  لدطو أجي  شدة بي

 لؿا الشافعل فنن بالـؼؾ، معرفة فل مـ طـد بآضطرار كذبف معؾقم كذلؽ

 طؾك هذا يؽـ ولؿ بؾ البتة، طـده لؾدطاء يـتاب قرب ببغداد يؽـ لؿ بغداد قدم

 والعراق والشام والقؿـ بالحجاز الشافعل رأى وقد معروفا، الشافعل طفد

 وطـد طـده أصحاهبا كان مـ والتابعقـ، والصحابة إكبقاء قبقر مـ ومصر

 الدطاء يتقخَّ  لؿ بالف فؿا العؾؿاء. مـ وأمثالف حـقػة، بلأ مـ أفضؾ الؿسؾؿقـ،

                                                 

 .(358 /57) الػتاوى ومجؿقع (،554 /55) الطربي تػسقر اكظر: (1)

 رقؿ (1841 / 4) والعزى( الالت )أفرأيتؿ باب التػسقر كتاب البخاري: رواه (5)

  (.4578) الحديث

 الؼبقر( الـساء زيارة يف )باب الجـائز( )كتاب (558 / 3) )الســ( داود أبق رواه (3)

 الصالة( )كتاب (137 -136 / 5) )الســ( والرتمذي (.3536) الحديث رقؿ

 وقال: (351) الحديث رقؿ مسجدا( الؼرب طؾك يتخذ أن كراهقة يف جاء ما )باب

  حسـ(. )حديث
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  51 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 ومحؿد يقسػ أبل مثؾ أدركقه، الذيـ حـقػة أبل أصحاب ثؿ ،طـده؟ إٓ

 أبل قرب طـد ٓ الدطاء، يتحرون يؽقكقا لؿ وصبؼتفؿ، زياد بـ والحسـ وزفر

 كراهة مـ كتابف يف ثابت هق ما الشافعل طـد تؼدم قد ثؿ غقره، وٓ حـقػة

 مـ الحؽايات هذه مثؾ يضع وإكؿا هبا، الػتـة خشقة الؿخؾقققـ قبقر تعظقؿ

  .(1)«وديـف طؾؿف يؼؾ

 

I` 

 

                                                 

 .(516 /5) الجحقؿ أصحاب لؿخالػة الؿستؼقؿ الصراط اقتضاء (1)
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  51 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 الضاحلني يف الػمٕ ِٕ دٍّٖي ٔتسنّي آدً بين نفس ضبب أُ

 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ ٹٱٹ
 .[171 الـساء:] ﴾حنخن

 خئ حئ جئ يي ىي﴿ تعالك: اهلل ققل يف  طباس ابـ طـ
 رجال أسؿاء هذه» قال: ،[53]كقح: ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 اكصبقا أن ققمفؿ: إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿا كقح، ققم مـ صالحقـ

 فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿقها أكصابا فقفا يجؾسقن كاكقا التل مجالسفؿ إلك

 .(1)«طبدت العؾؿ، وكسل أولئؽ هؾؽ إذا حتك تعبد ولؿ

 طؾك طؽػقا ماتقا لؿا» :السؾػ مـ واحد غقر قال الؼقؿ: ابـ وقال

 .(2)«فعبدوهؿ إمد طؾقفؿ صال ثؿ تؿاثقؾفؿ صقروا ثؿ قبقرهؿ،

 الـصارى أصرت كؿا تطروين ٓ» قال:  اهلل رسقل أن طؿر وطـ

 .(3)«ورسقلف اهلل طبد فؼقلقا: طبد أكا إكؿا مريؿ، ابـ

                                                 

 سقاطا وٓ ودا تذرن )وٓ باب: كقح سقرة تػسقر التػسقر، كتاب البخاري: رواه (1)

  (.4636) الحديث رقؿ (1873 / 4) ويعقق( يغقث وٓ

  (.184 / 1) الؾفػان إغاثة (5)

 إذ مريؿ الؽتاب يف )واذكر لك:تعا اهلل ققل باب إكبقاء كتاب البخاري: رواه (3)

  (.3561) الحديث رقؿ (1571 / 3) أهؾفا( مـ اكتبذت
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  52 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 وأن مسجد، الؼرب طؾك يبـك أن وأكره» : الشافعل اإلمام قال

 أجزأه، إلقف صؾك وإن إلقف، يصؾك أو مسقى غقر وهق طؾقف، ؾكيص أو يسقى

 القفود، اهلل ق تل» قال  اهلل رسقل أن مالؽ أخربكا أساء، وقد

 )قال(: «العرب بلرض د ـ ن  بؼى ٓ مس جد أكبق ئفم قبور اتخذوا والـص رى

 مـ أحد يعظؿ أن أطؾؿ تعالك واهلل كره وأكف وأثار، لؾسـة، هذا وأكره

 طؾك والضالل الػتـة، ذلؽ يف تممـ ولؿ مسجدا، قربه يتخذ يعـل ؾؿقـالؿس

 الؿقتك مستقدع ٕن أطؾؿ واهلل فؽره، يقصل لئال أطؾؿ واهلل فؽره بعد يليت مـ

 .(1)«أكظػ إرض مـ وغقره إرض، بلكظػ لقس إرض مـ

 

I` 

 

                                                 

 .(317 /1) لؾشافعل إم (1)
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  53 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب

 املٗت بْ ٍٖتفع وا

 
ج] ﴾حي جي ٰه مه ٱ جه هن من خن حن جن مم﴿ ٹٱٹٱ  .[41 ؿ:اـل

 اإلكس ن م ت إذا» قال:  الـبل طـ  هريرة أبل طـ

 ولد أو به،  ـتػع طؾم أو ج ر ة، صدقة من إٓ ثَلثة: من إٓ طؿؾه طـه اكؼطع

 .(1)«له  دطو ص لح

 الؿسؾم الؿر  دطوة» : الـبل قال قال  الدرداء أبل وطـ

 بخقر، خقهٕ دط  كؾؿ  موكل، مؾك رأسه طـد مستج بة، الغقب بظفر خقهٕ

 .(2)«بؿثل ولك آمقن به: الؿوكل الؿؾك ق ل

 اهلل رسقل إلك جاءت امرأة أن» طباس: ابـ طـ جبقر بـ سعقد طـو

 :أفلحج تحج، أن قبؾ فؿاتت تحج أن كذرت أمك إن فؼالت 

 قاضقتف؟ أكـت ديـ أمؽ طؾك كان لق أرأيت طـفا، فحجك كعؿ قال: طـفا؟

                                                 

 رقؿ ، وفاتف بعد الثقاب مـ اإلكسان يؾحؼ ما باب: ،القصقة كتاب :مسؾؿ رواه (1)

 .(1631) :الحديث

 لؾؿسؾؿقـ الدطاء فضؾ باب ،وآستغػار والتقبة والدطاء الذكر كتاب مسؾؿ رواه (5)

 .(5733) الحديث: رقؿ ، الغقب بظفر
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 .(1)«بالقفاء أحؼ اهلل فنن اهلل، اقضقا قال: كعؿ قالت:

 :ثالث وطؿؾف غقره فعؾ مـ الؿقت يؾحؼ» : الشافعل اإلمام قال

 مـ ذلؽ سقى ما فلما ودطاء يؼضك أو طـف، بف يتصدق ومال طـف يمدى حج

 استدٓٓ سقاه ما دون هبذا قؾـا وإكؿا الؿقت، دون لػاطؾف ففق صقام أو صالة،

 .(2)«ققاسا مثؾف والعؿرة خاصة الحج يف بالسـة

 الصدقة وكذلؽ الؿقت إلك ثقابف يصؾ الدطاء أن وفقف» الـقوي: قال

 طـ فقجزي الحج وأما سبؼ كؿا الديـ قضاء وكذلؽ طؾقفؿا مجؿع وهؿا

 واجبا حجا كان إن الديـ قضاء يف داخؾ وهذا ومقافؼقف الشافعل طـد الؿقت

 امصق وطؾقف مات إذا وأما القصايا باب مـ ففق بف وصك تطقطا كان وإن

 قراءة وأما الصقام كتاب يف الؿسللة وسبؼت طـف يصقم القلل أن فالصحقح

 والجؿفقر الشافعل فؿذهب وكحقهؿا طـف والصالة لؾؿقت ثقاهبا وجعؾ الؼرآن

 .(3)«الؿقت تؾحؼ ٓ أهنا
 اهلل رسقل وأمر إلقف العباد كدب  اهلل فنن الدطاء وأما» : وقال

 ،إن ولحؼف مقتا لف يدطك أن جاز حقا لألخ يدطك أن جاز فنذا بف 

 أجره الحل يقيف ٕن واسع ذكره طز اهلل أن مع ذلؽ ةبرك تعالك اهلل شاء

                                                 

 بلصؾ معؾقما أصال شبف مـ باب ، والسـة بالؽتاب آطتصام كتاب يالبخار رواه (1)

 .(7315) :الحديث رقؿ ، السائؾ لقػفؿ حؽؿفؿا، اهلل بقـ قد مبقـ،

 .(156 /4) لؾشافعل إم (5)

 .(85 /11) مسؾؿ طؾك الـقوي شرح (3)
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 صدقة رجؾ طـ رجؾ تطقع كؾؿا وكذلؽ مـػعتف، الؿقت طؾك ويدخؾ

 .(1)«تطقع

 :[39]الـجؿ: ﴾هن من خن حن جن مم﴿ تعالك ققلف تػسقر يف كثقر ابـ قال

 ٓ الؼراءة أن اتبعف ومـ ، علالشاف استـبط الؽريؿة أية هذه ومـ»

 لؿ ولفذا كسبفؿ: وٓ طؿؾفؿ مـ لقس ٕكف الؿقتك: إلك ثقاهبا إهداء يصؾ

 إلقف أرشدهؿ وٓ طؾقف، حثفؿ وٓ أمتف  اهلل رسقل إلقف يـدب

 كان ولق ، الصحابة، مـ أحد طـ ذلؽ يـؼؾ ولؿ إيؿاء، وٓ بـص

 فقف يتصرف وٓ الـصقص، ؾكط فقف يؼتصر الؼربات وباب إلقف، لسبؼقكا خقرا

 .(2)«وأراء إققسة بلكقاع

I` 

                                                 

  (.156 /4) لؾشافعل إم (1)

 .(465 /7) كثقر: ابـ تػسقر (5)
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  باب

 املٗت عمى الٍٗاحة يف جاء وا
 

 بفم هؿ  الـ س يف اثـت ن» قال:  اهلل رسقل أن هريرة: أبل طـ

 .(1)«الؿقت طؾى والـق حة الـسب، يف الطعن كػر:

 الجقوب، وشق الخدود، ضرب من مـ  لقس» مرفقطا: مسعقد ابـ وطـ

 .(2)«الج هؾقة بدطوى ودط 

ـِ  ِـ  اْلُؿِغقَرةِ  َط  َطَؾْقهِ  كِقَح  َمنْ » : الـبل قال قال  ُشْعَبةَ  ْب

ْب   .(3)«َطَؾْقهِ  كِقَح  بَِؿ  ُ َعذَّ

 الرجال اجتؿاع وهق الؿآتؿ، وأكره» : الشافعل اإلمام قال

 .(4)«الحزن تجديد مـ فقف لؿا والـساء:

                                                 

  والـقاحة السـ يف الطعـ طؾك الؽػر اسؿ إصالق باب ، اإليؿان كتاب مسؾؿ: رواه (1)

  (.67) الحديث رقؿ (85/ 1)

ـَ  ُيـَْفك َما رواه البخاري كتاب الجـائز، بَاُب  (5)  ِة:الُؿِصقبَ  ِطـْدَ  الَجاِهؾِقَّةِ  َوَدْطَقى الَقْيؾِ  مِ

 َضْرِب  َتْحِريؿِ  َباُب  اإليؿان، كتاب ومسؾؿ: ،(15355) :الحديث رقؿ (85 /5)

َطاءِ  اْلُجُققِب  َوَشؼ   اْلُخُدودِ   (. 113رقؿ الحديث: ) (99/ 1)اْلَجاِهؾِقَِّة،  بَِدْطَقى َوالدُّ

 ،(5/81) الؿقت( طؾك الـقاحة مـ يؽره ما باب الجـائز، )كتاب البخاري رواه (3)

  .(5/644) طؾقف( أهؾف ببؽاء يعذب الؿقت باب الجـائز، )كتاب ومسؾؿ

 .(175 )ص: والبدع الحقادث (4)
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َْجرِ  َرَجاءَ  اْلَؿق ِت  ْهؾِ أَ  َتْعِزَيةَ  َوُأِحبُّ  :وَقاَل  ْٕ  بَِفا ُيَخصَّ  َوَأنْ  بَِتْعِزَيتِِفؿْ  ا

ْـ  َوُضَعَػاُؤُهؿْ  ِخَقاُرُهؿْ  ى ُمِصقَبتِِفؿْ  اْحتَِؿالِ  َط  َأبِقفِ  بَِؿْقِت  اْلُؿْسؾِؿُ  َوُيَعزَّ

 
 
 َتْعِزَيةِ  فِل َوَيُؼقُل  «َطَؾْقك َوَأْخَؾَف  َأْجَرك اهللُ  َأْطَظمَ » :َفَقُؼقُل  الـَّْصَراكِل

 
 
َٓ  َطَؾْقك اهللُ  َأْخَؾَف » لَِؼَراَبتِفِ  الـَّْصَراكِل  اْلَؿق ِت  لَِؼَراَبةِ  َوُأِحب   ،َطَدَدك َكَؼَص  َو

َْهلِ  َ ْعَؿُؾوا َأنْ  َوِجقَراكِهِ  هُ  َ َسُعُفمْ  َصَع ًم  َوَلْقَؾتِِفمْ  َ ْوِمِفمْ   ِي اْلَؿق ِت  ِٕ  ُسـَّةٌ  َ نِكَّ

 .(1)«اْلَخْقرِ  َأْهلِ  َو ِْعُل 

ُص  وقال: َٓ  َكْدٍب  باَِل  اْلُبَؽاءِ  فِل َوُأَرخ  ْـ  الـَّْقِح  فِل لَِؿا كَِقاَحةٍ  َو  َتْجِديدِ  مِ

ْبرِ  َوَمـْعِ  اْلُحْزنِ  ْثؿِ  َوَطظِقؿِ  الصَّ ْـ  َوُرِوَي  اإْلِ   َقاَل  َقاَل: َأكَّفُ   ُطَؿرَ  َط

  َرُسقُل 
ِ
ُب  اْلَؿق َت  إنَّ » : اهلل  .(2)«َطَؾْقهِ  َأْهِؾهِ  ُبَؽ  ِ بِ  َلُقَعذَّ

 

I` 

 

                                                 

 .(134 /8) الؿزين مختصر (1)

 .(318 /1) لؾشافعل إم (5)
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  باب

 ٔحنِٕىا ححس أٔ بػحسة تربك وَ
 

 حـقـ إلك  اهلل رسقل مع خرجـا» قال: الؾقثل واقد أبل طـ

 هبا ويـقصقن طـدها، يعؽػقن سدرة ولؾؿشركقـ بؽػر، طفد حدثاء وكحـ

 لـا اجعؾ اهلل رسقل يا فؼؾـا: بسدرة، فؿرركا أكقاط، ذات لفا: يؼال أسؾحتفؿ،

 إهنا أكرب اهلل : اهلل رسقل فؼال أكقاط. ذات لفؿ كؿا أكقاط ذات

 ين ىن﴿ لؿقسك: إسرائقؾ بـق قالت كؿا بقده كػسل والذي قؾتؿ الســ،
 ســ لرتكبـ [138]إطراف: ﴾ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه

 .(1)«قبؾؽؿ كان مـ

ةً  بلكدلس أن بؾغف الشافعل أن البقفؼل وذكر  -سقةقؾـ يعـل- لؿالؽ ُكؿَّ

 .(2)«ذلؽ أفعؾ أن كرهت» فؼال: هبا ُيستسؼك

 إلصاق ويؽره  بؼربه يطاف أن يجقز ٓ» : الـقوي قال

                                                 

َـّ  َجاءَ  َما َباُب  الػتـ، أبقاب كتاب: الســ يف الرتمذي رواه (1) ـَ  َلَتْرَكُب ـْ  ُسـَ  َكانَ  َم

 /11) لؾـسائل الؽربى الســ واكظر: ،(5181) الحديث: رقؿ (476 /4) َقْبَؾُؽؿْ 

 وصححف (17 )ص: لؾؿروزي السـةو (،37 /1) طاصؿ أبل ٓبـ السـةو (،111

 .(1489 /3) بتحؼقؼف الؿصابقح مشؽاة اكظر: إلباين

 (518 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب اكظر: (5)
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 ويؽره قالقا وغقره الحؾقؿل اهلل طبقد أبق قالف الؼرب بجدار والبطـ الظفر

 حقاتف يف حضره لق مـف يبعد كؿا مـف يبعد أن إدب بؾ وتؼبقؾف بالقد مسحف

 بؿخالػة يغرت وٓ طؾقف وأصبؼقا العؾؿاء قالف يالذ الصقاب هق هذا 

 بإحاديث يؽقن إكؿا والعؿؾ آقتداء فنن ،ذلؽ وفعؾفؿ العقام مـ كثقريـ

 وجفآهتؿ، وغقرهؿ العقام محدثات إلك يؾتػت وٓ العؾؿاء وأققال الصحقحة

 قال  اهلل رسقل أن  طائشة طـ الصحقحقـ يف ثبت وقد

 .(1)««رد  فو مـه سلق م  د ــ  يف أحدث من»

 

I` 

 

                                                 

  .(575 /8) الؿفذب شرح الؿجؿقع (1)
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 باب
 الطحس يف جاء وا 

 

 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 .[115البؼرة:] ﴾زي ري ٰى ىنين نن من

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك﴿ ٹٱٹٱ
 ﴾جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

 .[51 الـساء:]

 الطواغقت» جابر: وقال الشقطان. والطاغقت: السحر، الجبت: طؿر: قال

 .(1)«واحد حي كل يف لشقط ن،ا طؾقفم  ـزل ك ن كف ن

 السبع اجتـبوا» قال:  اهلل رسقل أن  هريرة أبل وطـ

 وقتؾ والسحر، باهلل، الشرك» قال: هـ؟ وما اهلل رسقل يا قالقا: .«الؿوبؼ ت

 يقم والتقلل القتقؿ، مال وأكؾ الربا، وأكؾ بالحؼ، إٓ اهلل حرم التل الـػس

 .(2)«ـاتالؿمم الغافالت الؿحصـات وقذف الزحػ،

                                                 

 أو سػر طؾك أو مرضك كـتؿ وإن باب التػسقر، كتاب صحقحف: يف البخاري رواه (1)

 تػسقره، يف حؿقد بـ طبد )وصؾف حجر: ابـ قال معؾؼا. الغائط، مـ مـؽؿ أحد جاء

 .(555 / 8 الباري )فتح اكظر: ققي(. وإسـاده ومسدد...

 يلكؾقن الذيـ )إن تعالك اهلل ققل باب القصايا كتاب صحقحف: يف البخاري رواه (5)
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 سؿع أكف ديـار بـ طؿرو طـ سػقان أخربكا : الشافعل اإلمام قال

 .(1)«سقاحر ثالث فؼتؾـا وساحرة، ساحر كؾ اقتؾقا أن» طؿر: كتب يؼقل بجالة

  الـبل زوج حػصة أن وأخربكا» : الشافعل اإلمام قال

 .(2)«سحرهتا لفا جارية قتؾت

 فقؼال مختؾػة لؿعان جامع اسؿ والسحر» : الشافعل اإلمام قال

 صريح كػر كالم بف يسحر ما كان فنن بف تسحر الذي السحر صػ لؾساحر

 كالما بف يسحر ما كان وإن فقئا، مالف وأخذ قتؾ، وإٓ تاب، فنن مـف استتقب

 .(3)«طزر طاد فنن طـف هنل أحدا بف يضر ولؿ معروف، غقر وكان كػرا يؽقن ٓ

 وإطداد والخطقط الروحاكقات ؾؿبالع يدطك ما السحر: طؾؿ آثار ومـ  

 بالعدد. آستدٓل يف العؾؿاء حؽؿ ابحث قال: مضرة، دفع أو محبقب لجؾب

 إباحتف اطتؼد فنن الؽػَر، يقجبف ٓ كان وإن» :الشافعل الؿاوردي وقال

 .(4)«كافر ففق

                                                = 

 ،1117 / 3) سعقرا( وسقصؾقن كارا بطقهنؿ يف يلكؾقن إكؿا ضؾؿا القتامك أمقال

 وأكربها الؽبائر بقان باب اإليؿان كتاب ومسؾؿ: (.5615) الحديث رقؿ (1118

  (.89) الحديث رقؿ (95 / 1)

 .(383 )ص: الشافعل مسـد (،593 /1) لؾشافعل إم (1)

 .(593 /1) لؾشافعل إم (5)

 .(593 /1) السابؼ الؿصدر (3)

  (.96 / 13) الحاوي: (4)
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  باب
 التطري يف جاء وا

 

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٹٱٹٱ
 خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
 .[131 إطراف:] ﴾مي

 وٓ طدوى، ٓ» قال:  اهلل رسقل أن  هريرة أبل طـ

 .(1)«صػر وٓ ه مة، وٓ صقرة،

 قالقا: ،أشرك فؼد حاجتف طـ الطقرة ردتف مـ» طؿرو: ابـ اهلل طبد وطـ

 قرك،ص إٓ صقر وٓ خقرك، إٓ خقر ٓ الؾفؿ يؼقل: أن قال: ذلؽ؟ كػارة فؿا

 .(2)«غقرك إلف وٓ

 َصائًِرا َيرَ  َلؿْ  إَِذا اْلَجاِهؾِقَّةِ  فِل اْلَعَرُب  َوَكاَكِت » : الشافعل ماماإل قال

                                                 

 رقؿ (5175-5171/ 5) صػر وٓ هامة ٓ باب الطب، كتاب البخاري: رواه (1)

 (. ومسؾؿ: كتاب السالم باب ٓ طدوى وٓ صقرة وٓ هامة وٓ صػر5455الحديث )

  (.5551) الحديث رقؿ (1745/ 4)

 (،3146) والبزار (،1/111) «جامعف» يف وهب وابـ (654 /11) أحؿد رواه (5)

 اْلَجامِع: َصِحقح اكظر إلباين: وصححف (،5/115) «الؿجؿع» يف الفقثؿل ذكره

ِحقَحة: السؾسؾة ،(6564)   .(1165) الصَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  63 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
َكفُ  َوْكِرهِ  فِل َصائًِرا َفَرَأى َساكًِحا، ـْ  َحرَّ  َصِريَؼ  َأَيْسُؾُؽ  َفَقـُْظرُ  لَِقطِقَر، َوْكِرهِ  مِ

؟ َصِريَؼ  َأوْ  إََشائِِؿ؟ ـِ  الطقر أقروا» : الـبل ققل َفُقْشبِفُ  ،إََيامِ

 ٓ الطقرة مـ بف تعؾؿقن وما تحريؽفا فنن تحركقها ٓ أي) «مؽـ تف  طؾى

 الـبل سئؾ وقد ( اهلل قضاء لف تتقجفقن فقؿا يصـع وإكؿا شقئا يصـع

 فال كػسف يف أحدكؿ يجده شلء ذلؽ إكؿا» فؼال: الطقرة طـ 

 .(1)«يصدكؽؿ

 وآطتقاف، والخط والبقارح الطقر زجر يف كان العرب طؾؿ إن» قال:

 طـ سـح فنن يراه صائر أول كظر أمرا يريد مـزلف مـ غدا إذا أحدهؿ كان

 أكف ورأى حاجتف يف فؿضك إيامـ صقر هذه قال: يؿقـف طـ واجتاز يساره

 فرجع إشائؿ صقر هذه قال: يساره طـ فؿر يؿقـف طـ سـح وإن سقستـجحفا

 .(2)«مةمومش حاجة هذه وقال:

I` 

 

                                                 

  (.345 )ص: لؾشافعل الؿلثقرة الســ (،114 )ص: ومـاقبف الشافعل آداب (1)

  (.113 )ص: ومـاقبف الشافعل آداب (5)
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  64 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب

 ٔالتٍحٗي الهّاٌة يف جاء وا

 

 الـبل طـ  الـبل أزواج بعض طـ صحقحف يف مسؾؿ روى

 :صَلة له تؼبل لم  صدقه، شي  طن  سلله طرا   أتى من» قال 

 .(1)« وم  أربعقن

 ز ـة لثَلث: الـجوم هذه اهلل خؾق» قتادة: قال صحقحف: يف البخاري قال

 ذلك غقر  قف  تلول  ؿن بف .  فتدى وطَلم ت لؾشق صقن، ورجوم  لؾسؿ  ،

 .(2)«به له طؾم ٓ م  وتؽؾف كصقبه، وأض   أخطل

 أرى ما» :-الـجقم يف ويـظرون جاد أبا يؽتبقن ققم يف- طباس ابـ وقال

 .(3)«خالق مـ اهلل طـد لف ذلؽ فعؾ مـ

 كاكت التل الؽتب بدفـ أمر الشافعل اإلمام أن والبقفؼل الرازي وذكر

 فلحرق» البقفؼل: وقال ،اأبدً  فقف يـظر ٓ أن سفكػ طؾك وجعؾ الـجقم، يف طـده

 .(4)«مـفا شلء يف الـظر َطاَودَ  وما الؽتب، ذلؽ بعد الشافعل

                                                 

ان وإتقان الؽفاكة تحريؿ باب السالم كتاب مسؾؿ: رواه (1)  رقؿ (1751 / 4) الؽفَّ

 (. 381/  5( )68/  4وهل طـد أحؿد )«. فصدقف»(. دون زيادة لػظة: 5531) الحديث:

  (.1169 - 3/1168) الـجقم يف باب الخؾؼ، بدء كتاب معؾؼا. البخاري رواه (5)

 .(19815) يثالحد رقؿ (56 / 11) الؿصـػ يف الرزاق طبد رواه (3)

 .(156 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (4)
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  65 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

َؾْعُت  َقدِ  َفنِك ل بِاْلَؽالِم، َتْشَتِغْؾ  َوٓ» : الشافعل اإلمام وقال ـْ  اصَّ  مِ

َٓ  التَّْعطِقِؾ، َطَؾك اْلَؽالمِ  َأْهؾِ   .(1)«التَّْعطِقؾِ  إَِلك َيُجرُّ  نِكَّفُ فَ  بِالـُُّجقِم، َتْشَتِغْؾ  َو

 

I` 

 

                                                 

 (، وَجْؿُع اْلُجُققشِ 589 – 587ص  4ج )ذم الؽالم وأهؾف ٕبل إسؿاطقؾ الفروي  (1)

َساكِرِ  ـِ ا َطَؾك َوالدَّ  .(61) :َطَساكِرَ  ْب
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  66 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 غئت ثي اهلل غاء وا قٕه

 
 اهلل ش   م » : لؾـبل قال رجال أن : طباس ابـ طـ

 .(1)«وحده اهلل ش   م  بل كدا؟ هلل أجعؾتـي  ؼ ل: وشئت.

 تؼولوا: ٓ» قال:  اهلل رسقل طـ بسـده الشافعل اإلمام روي

 .(2)« َلن ش   ثم اهلل ش   م  قولوا: ولؽن  َلن، وش   اهلل ش   م 

ـْ  بسـده الشافعل اإلمام روي ـِ  َطِدي   َط  ِطـْدَ  َرُجٌؾ  َخَطَب » َقاَل: َحاتِؿٍ  ْب

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ  َفَؼاَل   اهلل ـْ  َرَشدَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَم  َيْعِصِفَؿا َوَم

  َفَؼاَل  َغَقى َفَؼدْ 
ُّ
  َقاَل: ُثؿَّ  َأْكَت، اْلَخطِقُب  َفبِْئَس  ْسُؽْت اُ   الـَّبِل

ُّ
 الـَّبِل

  ْـ ـْ  َرَشدَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َم  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  َيْعصِ  َوَم

َٓ  َغَقى، ـْ  َتُؼْؾ  َو  .(3)«َيْعِصِفَؿا َوَم

                                                 

 الققم طؿؾ» يف والـسائل (،5117) ماجف وابـ ،(11/346) شقبة أبل ابـ رواه (1)

 «الصؿت»( وابـ أبل الدكقا يف 783« )إدب الؿػرد»(، والبخاري يف 988« )والؾقؾة

 .(13116) والطرباين (،535) «أثار مشؽؾ شرح» يف والطحاوي (،345)

 (،595 /4) َكْػِسل َخُبَثْت  ُل ُيَؼا َٓ  َباُب  إدب، كتاب الســ، يف داود أبق رواه (5)

 (،341 /5) شقبة أبل ابـو (311 /38) مسـده يف وأحؿد (،361 /9) الـسائلو

  إلباين. وصححف

 .(535 /1) لؾشافعل إم (3)
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  67 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
  اإلمام َقال

ُّ
افِِعل  لِْؾَؿْعِصَقِة: ُمَخاَلَػةٌ  اْلَؿِشقَئةِ  َواْبتَِداءُ » :الحديث عدب الشَّ

َنَّ 
ِ
  َرُسقلِ  َصاَطةَ  ٕ

ِ
  لَِطاَطةِ  َتَبعٌ  َوَمْعِصَقَتفُ   اهلل

ِ
 َوَمْعِصَقتِِف: اهلل

َنَّ 
ِ
اَطةَ  ٕ ـْ  الطَّاَطةِ  بَِػْرضِ  َمـُْصقَصَتانِ  َواْلَؿْعِصَقةَ  الطَّ   مِ

ِ
 بَِفا َفَلَمرَ   اهلل

  َرُسقَل 
ِ
ـْ  فِقفِ  َل ُيَؼا َأنْ  َفَجازَ   اهلل ـْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َم  اهللَ  َيْعصِ  َوَم

  إَراَدةُ  َواْلَؿِشقَئةُ  َوَصْػت، لَِؿا َوَرُسقَلفُ 
ِ
 .(1)«تعالك اهلل

َنَّ » وقال:
ِ
  َرُسقَل  ٕ

ِ
ـْ  َطْبدٌ   اهلل   َخْؾِؼ  فِل َقامَ  ِطَباِدهِ  مِ

ِ
 بَِطاَطةِ  اهلل

 
ِ
َؼفُ  لَِؿا َصاَطَتفُ  ِطَباِدهِ  َطَؾك  اهللُ  َوَفَرَض  اهلل ـْ  َتَعاَلك اهللُ  َوفَّ ـْ  ُرْشِدهِ  مِ  َوَم

ـْ » َقاَل:   اْسؿَ  ُيْػِردَ  َحتَّك َلفُ  اْلَؼْقَل  َذلَِؽ  َكِرْهت «َيْعِصِفَؿا َوَم
ِ
 ُثؿَّ  ، اهلل

َّٓ  َيْذُكُرهُ  َٓ   َرُسقلِفِ  اْسؿَ  َبْعَدهُ  َيْذُكرَ    .(2)«ُمـَْػِرًدا إ

 حل جل مك لك خك حك﴿  اهلل قال» : افعلالش وقال  
 مشقئتفؿ وأن خؾؼف دون لف الؿشقئة أن خؾؼف فلطؾؿ [59 ]التؽقير: ﴾مل خل

 ثؿ اهلل، شاء ما  اهلل لرسقل فقؼال  اهلل يشاء أن إٓ تؽقن ٓ

 تعبد  اهلل أن مـ وصػت ما طؾك ورسقلف اهلل يطع مـ ويؼال شئت،

  اهلل رسقل أصقع فنذا  اهلل رسقل صاطة فرض بلن الخؾؼ

 .(3)«رسقلف بطاطة اهلل أصقع فؼد

                                                 

 .(535 /1) السابؼ الؿصدر (1)

 .(535 /1) لؾشافعل إم (5)

 (535 /1) السابؼ ؿصدرال (3)
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  68 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 تعاىل قٕلْ

ٱ﴾زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱ﴿ٱٱ

 

 زت رت يب ىب نب مب زب﴿ ٹٱٹٱ
 مث زث رث يت ىت نت مت
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .[54 التقبة:] ﴾من زن رن مم ام ىليل مل يك

 أكون حتى أحدكم  ممن ٓ» قال:  اهلل رسقل أن أكس طـ

  .(1)«أجؿعقن والـ س لدهووا ولده من إلقه أحب

 وجد فقف كـ مـ ثالث» : اهلل رسقل قال قال  وطـف

 يحب وأن سقاهؿا، مؿا إلقف أحب ورسقلف اهلل يؽقن أن اإليؿان: حالوة هبـ

 كؿا مـف، اهلل أكؼذه إذ بعد الؽػر يف يعقد أن يؽره وأن هلل، إٓ يحبف ٓ الؿرء

 .(2)«الـار يف يؼذف أن يؽره

                                                 

 رقؿ (14/ 1) اإليؿان )مـ الرسقل حب باب اإليؿان كتاب البخاري: رواه (1)

 مـ )أكثر اهلل رسقل محبة جقبو باب اإليؿان كتاب ومسؾؿ: (.15) الحديث

  (.44) الحديث رقؿ (67/ 1) أجؿعقـ والـاس والقالد والقلد إهؾ

 (.16) الحديث رقؿ (14/ 1) اإليؿان حالوة باب اإليؿان، كتاب البخاري: رواه (5)
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  69 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 .(1)«هلل إٓ يحبف ٓ الؿرء يحب حتك اإليؿان حالوة أحد يجد ٓ» رواية: ويف

 سؿع أكف الؿطؾب، طبد بـ طباس طـ بسـده  الشافعل اإلمام وروى

 وب إلسَلم رب ، ب هلل رضي من اإل ؿ ن صعم ذاق» يؼقل:  الـبل

 .(2)«رسوٓ وبؿحؿد د ـ ،

بِقعِ  َوقال ِـ  الرَّ   َط
 
افِِعل   َرُسقلِ  ُحبَّ  َأنَّ  َطَؾك ُؿْسؾُِؿقنَ الْ  اتََّػَؼ » َقاَل: الشَّ

ِ
 اهلل

  يَؿانُ  َيتِؿُّ  َٓ  َبْؾ  َفْرٌض ْساَلمُ  اإْلِ َّٓ  َواإْلِ ـْ  اْلَعْبدِ  إَِلك َأَحبَّ  بَِؽْقكِفِ  إِ  مِ

ـْ  َفْضاًل  َكْػِسِف، َػُؼقا َغْقِرِه، َط ُؼ  َٓ  ُحبَّفُ  َأنَّ  َواتَّ َّٓ  َيَتَحؼَّ  لَِؿا ْسؾِقؿِ َوالتَّ  آَثاِرهِ  بِات َباعِ  إِ

َمَتانِ  َوَهاَتانِ  لَِؼْقلِِف، َقْقَلفُ  َخاَلَػ  َما َوَتْركِ  ُسـَّتِفِ  َطَؾك َواْلَعَؿؾِ  بِفِ  َجاءَ   ُمَؼد 

 .(3)«َتْؼِريرٍ  إَِلك َيْحَتاَجانِ  َٓ  ُبْرَهاكِقََّتانِ 

  ِطَبادُ  ُكؾُُّفؿْ  الـَّاُس » الشافعل: آمام قال
ِ
ْـ  مِـُْفؿْ  َأَحدٌ  َيْخُرُج  َٓ  َتَعاَلك اهلل  مِ

ُفؿْ  ُطُبقِديَّتِفِ  ُفؿْ  َلفُ  َأْصَقُطُفؿْ  بِاْلَؿَحبَّةِ  َوَأَحؼُّ ْـ  َوَأَحؼُّ  َأْكَػُعُفؿْ  بِاْلَػِضقَؾةِ  َصاَطتِفِ  َأْهؾِ  مِ

َـ  لَِجَؿاَطةِ  ْـ  اْلُؿْسؾِِؿق ـٍ  َأوْ  ُمْجَتِفدٍ  َطالِؿٍ  َأوْ  َطْدلٍ  إَمامٍ  مِ تِِفؿْ  ُمِعق تِ  لَِعامَّ  ِفؿْ َوَخاصَّ

                                                = 

  اإليؿان حالوة وجد هبـ اتصػ مـ خصال بقان باب ،اإليؿان كتاب ومسؾؿ:

  (.43) الحديث رقؿ (1/66)

 (.5694( رقؿ الحديث )5546/ 5رواه البخاري: كتاب إدب باب الحب يف اهلل ) (1)

 اهلل، أكؼذه إذ بعد الؽػر إلك يرجع أن مـ إلقف أحب الـار يف يؼذف أن وحتك» وتؿامف:

  .«سقاهؿا مؿا إلقف أحب ورسقلف اهلل يؽقن وحتك

 (667 /5) بطة ٓبـ الؽربى اإلباكة (5)

 .(473 /1) بقفؼللؾ الشافعل مـاقب (3)
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  71 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

ءِ  َصاَطةَ  َأنَّ  َوَذلَِؽ  َٓ ةٌ  َصاَطةٌ  َهُم اَطةِ  َفَؽثِقرُ  َكثِقَرةٌ  َطامَّ ـْ  َخْقرٌ  الطَّ  َوَقدْ  َقؾِقؾَِفا مِ

ْساَلمِ  الـَّاَس  َتَعاَلك اهللُ  َجَؿعَ   َفنِنْ  وَقاَل: َأْكَسابِِفْؿ، َأْشَرُف  َفُفقَ  إَلْقفِ  َوَكَسَبُفؿْ  بِاإْلِ

  .(1)«َطَؾْقفِ  َفْؾُقِحبَّ  اْمُرؤٌ  َأَحبَّ 

 

I` 

                                                 

 .(553 /6) لؾشافعل إم (1)
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  71 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

 باب
 تعاىل قٕلْ 

 .[53 الؿائدة:] ﴾مم خم حم جم هل مل﴿ٱ
 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ ٹٱٹٱ
 .[5 إكػال:] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ران:ؿط ]آل ﴾من خن حن جن﴿» قال:  طباس ابـ وطـ

  محؿد وقالفا الـار، يف ألؼل حقـ  إبراهقؿ قالفا [173

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل﴿ لف: قالقا حقـ

 .(1) [173طؿران: ]آل ﴾من خن حن

ٌؾ  َشتَّك: َأْحَقالٍ  فِل الـَّاَس  َأنَّ » الشافعل: قال  َمالِفِ  َطَؾك َأوْ  َكْػِسفِ  َطَؾك ُمَتَقك 

  إَلك ُمْسَتـِدٍ  َوُكؾُّ  ،الـَّاسِ  َططِقَّةِ  َطَؾك َأْو: ُسْؾَطانٍ  َطَؾك َأوْ  َزْرِطفِ  َطَؾك َأوْ 
 
 َحل

ءٍ  َطَؾك َأوْ  َيُؿقُت 
ْ
هَ  بِِف، َيـَْؼطِعَ  َأنْ  ُيقِشُؽ  َيْػـَك: َشل  () َكبِقَّفُ  اهللُ  َفـَزَّ

َؾ  َأنْ  َوَأَمَرهُ    َطَؾك َيَتَقكَّ
 
 .(2)«َيُؿقُت  َٓ  الَِّذي اْلَحل

                                                 

 جؿعقا قد الـاس إن الـاس لفؿ قال الذيـ» باب التػسقر، كتاب البخاري: رواه (1)

  (.4587) الحديث رقؿ (1665/ 4) «لؽؿ

  الشافعل اإلمام تػسقر (5/181) - البقفؼل جؿع - لؾشافعل الؼرآن أحؽام (5)

(3/ 1159). 
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  72 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

 باب
 تعاىل اهلل قٕه

  مي خي حي جي يه ىه مه﴿ٱ

 .[175طؿران: آل] ﴾ٰر ٰذ يي ىي

 

 اهلل رض  التؿس من» قال:  اهلل رسقل أن  طائشة طـ

 بسخط الـ س رض  التؿس ومن الـ س، طـه وأرضى  الـ س خطبس

 .(1)«الـ س طؾقه وأسخط طؾقه، اهلل سخط اهلل

 خالف أحدا إٓ أحدا يخال ٓ وأن» وصقتف: يف  الشافعل اإلمام قال

 أدب وحسـ ديـ يف طؾؿ إفادة مـف يرجك  اهلل يف الخؾة يػعؾ فؿـ هلل

 .(2)«الدكقا يف

  ،مقسك أبا يا» الشافعل: لل قال إطؾك: طبد بـ يقكس تؾؿقذه قال

 كان فنذا إلقف، سبقؾ فال كؾفؿ الـاس ترضك أن طؾك الجفد كؾ جفدت لق

 .»(3) هلل وكقتؽ طؿؾؽ فلخؾص كذلؽ

                                                 

 ابـ حبان و ،(135حؿد يف الزهد )ص: أو ،(577لزهد )ص: رواه أبقداود يف ا (1)

 . (6197) الجامع صحقح:اكظر إلباين وصححف (،511 /1)

 .(589 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (،158 /4) لؾشافعل إم (5)

 .(173 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (3)
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  73 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 .(1)«مخؾص إٓ الرياء يعرف ٓ» يؼقل: الشافعل سؿعت الربقع: وقال

 

I` 

 

                                                 

 .(173 /5) السابؼ الؿصدر (1)
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  74 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

 باب
  تعاىل قٕلْ 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱ﴿
 .[65 الـساء:] ﴾جف مغ جغ مع جع مظ حط

 
 تركُت » قال:  اهلل رسقل أن ،مرسال  أكس بـ مالؽ طـ

 .(1)«رسوله وسـة اهلل، كت ب بفؿ : تؿسؽتم م  تضؾوا لن أمر ن  قؽم

: زبقر بـ اهلل طبد َقاَل    ِطـْدَ  ُكـَّا» اْلُحَؿْقِديَّ
 
افِِعل ْـ  َفَسَلَلفُ  َرُجٌؾ  َفَلَتاهُ  الشَّ  َط

  َرُسقُل  َقَضك َؼاَل:فَ  َمْسَلَلةٍ 
ِ
ُجُؾ  َفَؼاَل  َوَكَذا، َكَذا  اهلل : الرَّ

 
افِِعل  لِؾشَّ

  ُسْبَحانَ  َفَؼاَل: َأْكَت؟ َتُؼقُل  َما
ِ
 َطَؾك َتَرى َبْقَعٍة، فِل َتَراكِل َكـِقَسٍة، فِل َتَراكِل اهلل

  َرُسقُل  َقَضك َأُققُل  ُزكَّاًرا، َوَسطِل
ِ
 لِل َتُؼقُل  ْكَت َوأَ  َوَكَذا، َكَذا  اهلل

 .(2)«َأْكَت؟ َتُؼقُل  َما

بِقعُ  َوَقاَل  ِـ  الرَّ : َط
 
افِِعل ْـ  َرَوْيُت  َمَتك» الشَّ   َرُسقلِ  َط

ِ
 َحِديًثا  اهلل

 .(3)«َذَهَب  َقدْ  َطْؼؾِل َأنَّ  َفُلْشِفُدُكؿْ  بِفِ  آُخذْ  َفَؾؿْ  َصِحقًحا

                                                 

 وصححف(، 899/ 5ؼدر باب الـفل طـ الؼقل بالؼدر )رواه مالؽ يف الؿقصل كتاب ال (1)

  .(361 /4) الصحقحة إحاديث سؾسؾة إلباين:

  .(474 /1) الؿـاقب: يف والبقفؼل ،(116 /9) الحؾقة: يف كعقؿ أبق رواه (5)

 ومـاقبف الشافعل آداب يف حاتؿ ابل ابـو (،116 / 9) الحؾقة: يف كعقؿ أبق رواه (3)

 .(474 /1) الشافعل مـاقب يف البقفؼلو (51 )ص:
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  75 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 فقفا ؾؿتتؽ مسللة كؾ» يؼقل: الشافعل سؿعت سؾقؿان: بـ الربقع قال

 - قؾت ما بخالف الـؼؾ أهؾ طـد ، الـبل، طـ فقفا الخرب صح

 (1).«مقيت وبعد حقايت يف طـفا راجع فلكا

 قال وقال: فلفتاه مسللة طـ بؿصر الشافعل رجؾ سلل الحؿقدي: قال

 وسطل يف أرأيت قال: ،هبذا؟. أتؼقل الرجؾ: فؼال كذا.  الـبل

 وتؼقل ، الـبل قال أققل: الؽـقسة؟ مـ خرجت أتراين ؟اِزكَّارً 

 .(2)«بف؟ أققل وٓ  اهلل رسقل طـ أروي هبذا؟ أتؼقل لل:

 

I` 

 

                                                 

  .(93) التلسقس: وتقالل (184 /7) إم :اكظر (1)

  .(54) الجـة ومػتاح (63) التلسقس وتقالل (116 /9) إولقاء حؾقة (5)
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  76 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٔالضرب باحلل الٕصٗة

 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱ ٹٱٹ
 .[3 – 1 العصر:] ﴾ين ىن من خن حن

 هذه إٓ خؾؼف طؾك حجة اهلل أكزل ما لق» : الشافعل اإلمام قال

 .(1)«لؽػتفؿ السقرة

 .(2)«تعالك اهلل ديـ أهؾ مـ السـة أهؾ لؾحؼ بالصرب الـاس وأحؼ» قال:
 مسللة يف يقًما كاضرتف الشافعل، مـ أطؼؾ رأيت ما» الصديف: يقكس وقال

 إخقاكا كؽقن أن يستؼقؿ أٓ مقسك أبا يا قال: ثؿ بقدي فلخذ ولؼقـل افرتقـا ثؿ

 .(3)«مسللة يف كتػؼ لؿ وإن

 زال فؿا كػسف، وفؼف اإِلمام هذا طؼؾ كؿال طؾك يدل هذا» الذهبل: قال

 .(4)«يختؾػقن الـظراء

                                                 

 .(1461 /3) الشافعل اإلمام تػسقر (1)

 .(551 / 4) :لؾشافعل إم (5)

 .(16 /1) الشافعل مسـد (3)

 .(16 /1) الشافعل مسـد (4)
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  77 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٔعىن قٕه ٔأٌْ بالطاعة ٖصٖد اإلمياُ أُ

 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ ٹٱٹٱ
 .[5 إكػال:] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 بضع اإل ؿ ن» : اهلل رسقل قال قال  هريرة أبل طـ

 إم صة وأدك ه  هللا إٓ إله ٓ قول  ل ضؾف  شعبة وستون بضع أو وسبعون

 .(1)«اإل ؿ ن من شعبة والحق   الطر ق، طن إذى

 مـ يخرج» :قال أكف  الـبل طـ  مالؽ بـ أكس طـ

 مـ الـار مـ ويخرج خقر، مـ شعقرة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ إلف ٓ قال مـ الـار

 إٓ إلف ٓ قال مـ الـار مـ وبخرج خقر مـ برة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ إلف ٓ قال

 .(2)«خقر مـ ذرة وزن قؾبف ويف اهلل

 تؼرأون: ألقس قال: ،ويـؼص؟ يزيد اإليؿان هؾ طققـة بـ لسػقان ققؾ

                                                 

 رقؿ (63 /1) مسؾؿ صحقح اإليؿان، شعبة باب اإليؿان، كتاب مسؾؿ، رواه (1)

  .(58) الحديث:

 :الحديث ( رقؿ17/ 1رواه البخاري، كتاب اإليؿان، باب زيادة اإليؿان وكؼصاكف، ) (5)

/ 1ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب أدكك أهؾ الجـة مـزلة فقفا، صحقح مسؾؿ ) (44)

 .(193) :الحديث رقؿ (177
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  78 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 مقضع، غقر يف [13]الؽفػ: ﴾مخ جخ﴿ ،[173طؿران: ]آل ﴾خم حم﴿

 .(1)«يـؼص وهق إٓ يزيد شلء لقس» قال: فقـؼص؟ ققؾ:

 كؼصان ٓ اواحدً  كؾف اإليؿان هذا كان ولق» : الشافعل اإلمام قال

 التػضقؾ. وبطؾ الـاس، واستقى فضؾ، فقف ٕحد يؽـ لؿ - زيادة وٓ فقف

 الؿممـقن تػاضؾ اإليؿان يف وبالزيادة الجـة، الؿممـقن َدخؾ اإليؿان بتؿام ولؽـ

صقن دخؾ اإليؿان مـ وبالـؼصان الجـة، يف اهلل طـد بالدرجات  .(2)«الـار الُؿَػر 

 أحدهؿا فذهب اإليؿان، مسللة يف اوتـاضر الشافعل طـد رجالن وجاء

 اإليؿان أن : الشافعل فحؽؿَ  وكؼصاكف، اإليؿان زيادة بعدم الؼقل إلك

 .(3)ويـؼص يزيد وطؿؾ ققل

 : أبق ته ومن

  للللره شللللي  ٓ اهلل بلللللن شللللفدت

 

 وُأخِؾللُص  حللق البعللث أن وأشللفد 

 

 مبللللقن قللللول اإل ؿلللل ن طللللرى وأن

 

 و لللـؼص  ز لللد قلللد زكلللي و علللل 

 

                                                 

 ورواه (1145 )برقؿ: اإلباكة يف بطة وابـ (،117 )ص الشريعة يف أجري رواه (1)

  (.1145 )برقؿ: السـة الخالل

  حاتؿ أبل ٓبـ ومـاقبف الشافعل آداب (،393 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

 (147 )ص:

 كعقؿ ٕبل والحؾقة (،195 )ص حاتؿ أبل ٓبـ الشافعل آداب يف الؼصة اكظر (3)

 الشافعل ومـاقب (،1751 ح 5/965) لؾاللؽائل آطتؼاد وشرح (،11/115)

  (.387 /1) لؾبقفؼل
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  79 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 ربلللللله خؾقػللللللة بؽللللللر أبلللللل  وأن

 

  حرص الخقر طؾى حػص أبو وك ن 

 اضللللل طثؿلللل ن أن ربللللي وُأشللللفد

 

 متخصللللللص  ضللللللؾه طؾقلللللل  وأن 

 

 بفلللللداهم  فتلللللدى حلللللق أئؿلللللة
 

  تلللللـؼص إ للللل هم ملللللن اهلل لحللللل  

 

 سلللللػ هة  شلللللفدون لعتللللل ه  ؿللللل 

 

  (1)و خلرص  حلقص ٓ لسلػقه وم  
 

 

I` 

  

                                                 

 (7/1391) الاللؽائل الؼاسؿ ابق لإلمام السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح اكظر: (1)

 ومـاقب (ب - 191 /11) دمشؼ وتاريخ (49 - 48) لؾرازي الشافعل ومـاقب

  .(441 ،1/441) لؾبقفؼل الشافعل
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  81 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٔغسٓ خريٓ بالكدز اإلمياُ

 
 ب هلل تممن أن اإل ؿ ن» : لـبلا قال قال  طؿر ابـ طـ

 (1).«وشره خقره ب لؼدر وتممن أخر، والقوم ورسؾه وكتبه ومَلئؽته

 اإليؿان صعؿ تجد لـ إكؽ بـل، يا ٓبـف: قال أكف الصامت: بـ طبادة وطـ

 لقصقبؽ، يؽـ لؿ أخطلك وما لقخطئؽ، يؽـ لؿ أصابؽ ما أن تعؾؿ حتك

 له:  ؼ ل الؼؾم، اهلل خؾق م  أول إن» يؼقل:  اهلل رسقل سؿعت

 «الس طة تؼوم حتى شي  كل مؼ د ر اكتب ق ل: أكتب؟ وم ذا رب  ؼ ل: اكتب،

  ؾقس هذا غقر طؾى م ت من» يؼقل:  اهلل رسقل سؿعت بـل، يا

 .(2)«مـي

 فقال: القدر عن  الشافعي سئل

 أشللللل لللللم وإن كلللل ن شللللئَت  وملللل 
 

  ؽلللن للللم تشللللْ  للللم إن شلللئُت  ومللل  
 

 طؾؿلللَت  مللل  ؾلللىط العبللل د خؾؼلللَت 

 

 والُؿِسلن الػتلى َ ْؿضلي العؾلم  ػي 
 

                                                 

 ووجقب واإلحسان واإلسالم اإليؿان بقان باب اإليؿان، كتاب مسؾؿ: رواه (1)

  (.8) الحديث رقؿ (38 ،36/ 1) اهلل... قدر بنثبات اإليؿان

 (.4711رقؿ الحديث ) ،باب يف الؼدر ،كتاب السـة (5/76) الســرواه أبق داود يف  (5)

  .(49-48/ 1) طاصؿ أبل ٓبـ )السـة( واكظر
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  81 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 خللللذْلَت  وهللللذا َمـَـْللللَت  ذا طؾللللى

 

 ُتعللللللن لللللللم وذا أطـللللللَت  وهللللللذا 
 

 سلللللعقٌد  وملللللـفم شلللللؼي    ؿلللللـفم

 

 (1) َحَسلللن وملللـفم َقبلللقٌح  وملللـفم 

 

 

I` 

 

                                                 

 التلسقس: وتقالل (،595 /1) الشافعقة وصبؼات ا(، – 191 /11) دمشؼ يختار (1)

 (119 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب واكظر: ،(75)
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  82 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

 باب
 ٔالضفات األمساء وَ اغًٗئ جحد وَ 

 
 رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ﴿
 .[181 إطراف:] ﴾مت زت

 من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف﴿
 .[111 اإلسراء:] ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ـِ  َطـ  إَذا- َقط   َطْبٌد  َق َل  َم » : اهلل َرُسقُل  َقاَل  َقاَل: َمْسُعقدٍ  اْب

ُفمَّ  :-َحَزنٌ  أوْ  َهمَّ  َأص َبهُ   بَِقِدَك، َك صَقتِي َأَمتَِك، اْبنُ  َطْبِدَك، اْبنُ  َطْبُدَك، إِك ي الؾَّ

يَّ  َم ضٍ 
يَّ  َطْدٌل  ُحْؽُؿَك،  ِ

ْقَت  َلَك  ُهوَ  اْسم بُِؽل   َأْسللَك  َقَض ُؤَك.  ِ  بِهِ  َسؿَّ

ْؿَتهُ  أوْ  كَِت ِبَك،  ِي أْكَزْلَتهُ  َأوْ  َكْػَسَك،   ِي بِهِ  اْسَتلَثْرَت  أوِ  َخْؾِؼَك، ِمنْ  اأَحًد  َطؾَّ

 َحَزكِي، َوَجَل َ  َبَصرِي، َوُكورَ  يَقْؾبِ  َربِقعَ  اْلُؼْرآنَ  َتْجَعَل  أنْ  ِطـَْدَك، اْلَغْقب ِطْؾمِ 

ي، َوَذَه َب  هُ  اهلل أْذَهَب  إَِّٓ  َهؿ   َرُسقَل  َيا َقاُلقا: .« َ َرًح  ُحْزكِهِ  َمَؽ نَ  َوأْبَدَلهُ  َهؿَّ

،
ِ
 أنْ  َسِؿَعُفنَّ  لَِؿنْ  َ ـَْبِغي أَجْل،» َقاَل: ،اْلَؽؾَِؿاِت؟ هِذهِ  َكَتَعؾَّؿَ  أنْ  َلـَا َيـَْبِغل اهلل

َؿُفنّ َ تَ   .(1)«َعؾَّ

                                                 

 (3/74/1) «الؽبقر» يف والطرباين (1 / 156) يعؾك وأبق (3715) أحؿد رواه (1)

 (، وصححف إلباين يف السؾسؾة51/ 1( والحاكؿ )5375) «صحقحف»وابـ حبان يف 

  .(337 / 1) قحةالصح
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 آمـت» ؼال:ف والصػات إسؿاء طـ  الشافعل اإلمام سئؾ وقد 

 رسول طن ج   وبؿ  اهلل، برسول وآمـت اهلل، مراد طؾى اهلل، طن ج   وبؿ  ب هلل

 .(1)«اهلل رسول مراد طؾى اهلل

افِِعل َسَللت َقاَل  ُسَؾْقَؿان بـ الّربقع إلك بسـده قدامة ابـ أورد   الشَّ

 اهلل تؿثؾ َأن اْلُعُؼقل طؾك حَرام» َفَؼاَل: َتَعاَلك اهلل ِصَػات مـ َػاتِص  َطـ

 تػؽر َأن الـُُّػقس وَطؾك تؼطع َأن الظـقن وَطؾك تحده َأن إوهام وَطؾك َتَعاَلك

َّٓ  تعؼؾ َأن اْلُعُؼقل وَطؾك تحقط َأن الخقاصر وَطؾك تعؿؼ َأن الضؿائر وَطؾك  إِ

 .»(2) كبقف لَِسان طؾك َأو َتابفكِ  فِل َكػسف بِفِ  وصػ َما

 وٓ بالرؤية وٓ بالعؼؾ يدرك ٓ بذلؽ العؾؿ ٕن» :اأيًض  الشافعل وقال

 .(3)«بالػؽر

 أحًدا يسع ٓ وصػات أسؿاء هلل» تعالك: اهلل رحؿف الشافعل اإلمام وقال

 فنكف الحجة ققام قبؾ وأما كػر، طؾقف الحجة ثبقت بعد خالػ ومـ ردها،

 كػسف طـف كػك كؿا التشبقف، طـف وكـػل الصػات هذه وكثبت بالجفؾ، يعذر

 .(4)«[11]الشقرى: ﴾مهىه جه ين﴿ فؼال:

                                                 

 .(7 )ص: آطتؼاد لؿعة اكظر (1)

 .(53 )ص: قدامة ٓبـ التلويؾ ذم (5)

 .(166 )ص: الغػار لؾعؾل العؾق (3)

 .(417 /13) حجر ٓبـ الباري فتح كظر:ا (4)
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  باب
 السمحَ عسش يف

 
ـْ    َرُسقُل  َقاَل  َقاَل: ، ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

ِ
 الَجـَّةِ   ِي إِنَّ » : اهلل

َه  َدَرَجٍة، ِم َئةَ    َسبِقلِ   ِي لِْؾُؿَج ِهِد نَ  اهللُ  َأَطدَّ
ِ
َرَجَتْقنِ  َبْقنَ  َم  ،اهلل  َبْقنَ  َكَؿ  الدَّ

َؿ  ِ  هُ  الِػْرَدْوَس، َ  ْسَلُلوهُ  اهللَ، َسَلْلُتمُ  َ نَِذا َوإَْرِض، السَّ  َوَأْطَؾى الَجـَّةِ  َأْوَسطُ  َ نِكَّ

ْحَؿِن، َطْرُش  َ ْوَقهُ و الَجـَّةِ  رُ  َوِمـْهُ  الرَّ  .(1)«الَجـَّةِ  َأْكَف رُ  َتَػجَّ

 َأَٓ » : اهلل رسقل قال :قال  الخدري عقدس أبل وطـ

َؿ ِ ،  ِي َمنْ  َأِمقنُ  َوَأَك  َتْلَمـُوكِي َؿ  ِ  َخَبرُ  َ ْلتِقـِي السَّ  .(2)« َوَمَس  ً  َصَب ًح  السَّ

 أطال والعرش سؿاء ففق طال ما وكؾ» : الشافعل اإلمام قال

 ف،خؾؼ مـ بائـ كقػ، بال أخرب كؿا  العرش طؾك ففق السؿاوات،

 .(3)«[11]الشقرى: ﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿ خؾؼف: مـ مؿاس غقر

                                                 

(1)  ،
ِ
ـَ فِل َسبِقِؾ اهلل  رواه البخاري كتاب الجفاد والسقر، َباُب َدَرَجاِت الُؿَجاِهِدي

 .(5791) الحديث: ؿرق (16/ 4)

  َبْعِث  َباُب  الؿغازي، كتاب البخاري، رواه (5)
 
ـِ  َطؾِل ـِ  َوَخالِدِ  ، َصالٍِب  َأبِل ْب  ْب

، إَِلك ، الَقلِقدِ  ـِ  .(4351) رقؿ: (163 /5) القََؿ

 .(1163 /3) الشافعل اإلمام تػسقر (3)
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د إلك بسـده الذهبل وروى  َسِؿعت قال: الت ْرمِِذّي  إِْسَؿاِطقؾ بـ ُمَحؿَّ

 
ّ
 بصػ ته اْلَعْرش طؾى اهلل َأن  عؾم َحتَّى َتْوِحقد ٕحد َ صح َٓ » َيُؼقل: اْلُؿزكِل

 .(1)«قد ر طؾقم َبِصقر سؿقع َق َل  َشْي  َأي مثل قؾت

 

I` 

 

                                                 

 .(186 )ص: الغػار لؾعؾل العؾق واكظر َتاِريخف، فِل َمـَْده اْبـ أخرجف (1)
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  باب
 العسش عمى اضتٕى اهلل أُ

 

 رت ٱ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 .[17 الؿؾؽ:] ﴾ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت

 .[11 فاصر:] ﴾جعمع مظ حط مض خض حض جض ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿ٱ ٹٱٹ 
 .[36 غافر:]

 قال: السؾؿل الحؽؿ بـ معاوية طـ بسـده  الشافعل اإلمام روى

 اصالطة، ايقمً  أصؾعتفا وأكا لل غـقؿات ترطك جارية لل إن اهلل: رسقل يا قؾت

 فصؽؽتفا يلسػقن كؿا أسػ آدم بـل مـ وأكا ،بشاة مـفا ذهب قد اذئبً  فقجدت

 ادطفا فؼال: أطتؼفا، أفال فؼؾت ، الـبل طؾك ذلؽ فعظؿ صؽة،

 السؿاء، يف اهلل قالت: ،«اهلل؟ أ ن» : الـبل لفا فؼال فدطقهتا لل،

 .(1)«مممـة  نكف  اطتؼف » فؼال: اهلل، رسقل أكت قالت: أكا، فؿـ قال:

                                                 

لِقؾِ  ِذْكرِ  َباُب  ،التقحقد كتاب يف خزيؿة ابـ رواه (1) ْقَرارَ  َأنَّ  َطَؾك الدَّ   اهللَ  بَِلنَّ  اإْلِ

َؿاءِ  فِل ـَ  السَّ يَؿانِ  مِ  تحريؿ باب: الؿساجد كتاب البخاري، ورواه (583 /1) اإْلِ

 لعاصس:ا تشؿقت باب: الصالة كتاب داود، وأبق ،(1/385) الصالة( يف الؽالم

  .(3/395) السـة يف الاللؽائلو ،(448 -5/447) وأحؿد. ،(1/147)
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 طرفات: يقم خطبتف يف قال  اهلل رسقل أن  جابر وطـ

 إلقفؿ ويـؽبفا السؿاء إلك أصبعف يرفع فجعؾ كعؿ، فؼالقا: بؾغت؟ هؾ أٓ

 .(1)«اشفد الؾفم» ويؼقل:

ـَّةُ » : الشافعل اإلمام قال  الَْحِد ِث  َأصح ب َوَرَأْ ُت  َؾقَْف طَ  َأَك  الَّتِي الس 

ْقَرارُ  َوَغْقرِِهَؿ ، َوَم لٍِك  ُسْػَق نَ  ِمْثَل  َطَؾْقَف ، َّٓ  إَِلهَ  َٓ  َأنْ  بَِشَف َدةِ  اإْلِ  َوَأنَّ  اهللُ  إِ

ًدا ، َرُسوُل  ُمَحؿَّ
ِ
 َخْؾِؼهِ  ِمنْ  َ ْؼُرُب  َسَؿ ئِهِ  ِ ي َطْرِشهِ  َ ْوَق  اهللَ  َوإِنَّ  َق َل: َأنْ  إَِلى اهلل

ْكَق  َسَؿ  ِ  َطَؾى َوَ ـِْزُل  َش َ ، َكْقَف   .(2)«َش  َ  َكْقَف  الد 

 اختؾػا رجؾقـ طـ : تقؿقة بـ أحؿد العباس أبق اإلسالم شقخ سئؾ

 ضال. ففق السؿاء يف  اهلل أن يعتؼد ٓ مـ أحدهؿا: فؼال آطتؼاد، يف

 كتبع ما لـا فبقـقا شافعقان اوهؿ مؽان يف يـحصر ٓ سبحاكف اهلل إن أخر: وقال

 ذلؽ؟ يف الصقاب وما  الشافعل طؼقدة مـ

                                                 

   (4/41.) الـبل حجة باب الحج، كتاب صحقحف، يف مسؾؿ رواه (1)

 الشافعل واطتؼاد (118برقؿ ،154-153)ص قدامة ٓبـ العؾق صػة إثبات اكظر: (5)

 الغػار لؾعؾل قوالعؾ (،11/79) لؾذهبل الـبالء أطالم وسقر ،(17 ص) لؾفؽاري

 ( وأورده183-4/185( ولؿ يجزم بصحتف، ومجؿقع الػتاوى )151لؾذهبل: )ص

 مختصر يف كؿا أيضا وأوردها (،165)ص اإلسالمقة الجققش اجتؿاع يف الؼقؿ ابـ

 .«الشافعل اطتؼاد كتاب يف الغـل طبد الحافظ ذكره» وقال: (5/513) الصقاطؼ

 ،511-517)ص آبتداع طـ والـفل اعباإلتب إمر كتاب يف السققصل وأورده

  (.359-358 برقؿ
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 الجواب: يف  ؼ ل

 والثقري كؿالؽ اإلسالم سؾػ واطتؼاد  الشافعل اطتؼاد هلل، الحؿد»

 اطتؼاد وهق راهقيف: بـ وإسحاق حـبؾ بـ وأحؿد الؿبارك وابـ وإوزاطل

 بـ وسفؾ الداراين قؿانسؾ وأبل طقاض بـ كالػضقؾ هبؿ الؿؼتدى الؿشايخ

 يف كزاع وأمثالفؿ إئؿة همٓء بقـ لقس فنكف وغقرهؿ. التسرتي اهلل طبد

 طـف الثابت آطتؼاد فنن -طؾقف اهلل رحؿة- حـقػة أبق وكذلؽ الديـ. أصقل

 كان ما هق همٓء واطتؼاد همٓء ٓطتؼاد مقافؼ ذلؽ وكحق والؼدر التقحقد يف

 .(1)«والسـة الؽتاب بف كطؼ ما وهق بنحسان لفؿ والتابعقن الصحابة طؾقف

 مجده فِل َطْرشف طؾك َطال» : الؿزين (2) الؿؾة فؼقف العالمة اإلمام قال

 اْلَؿْؼُدور َسابؼ خؾؼف فِل وأكػذ بإمقر طؾؿف أَحاط خؾؼف مـ بِِعْؾِؿفِ  َدان َوُهقَ  بَِذاتِفِ 

 .(3)«[19]غافر: ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ الغػقر اْلجقاد َوُهقَ 

 

I` 

 

                                                 

 .(556 /5) الػتاوى مجؿقع (1)

 .(495 /15) الـبالء: أطالم سقر يف الذهبل وصػف هؽذا (5)

 .(75 )ص: لؾؿزين السـة شرح (3)
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  باب
 ضبحاٌْ هلل السؤٖة إثبات

 

 .[53 – 55 الؼقامة:] ﴾ىن من خن حن جن يم ىم ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 ، الـبل مع اجؾقًس  كـا» قال: البجؾل اهلل طبد بـ جرير طـ

 الؼؿر هذا ترون كؿا ربؽؿ سرتون إكؽؿ فؼال: طشر أربعة لقؾة الؼؿر إلك فـظر

 .(1)«رؤيتف يف تضامقن ٓ

 الجـة الجـة أهل دخل إذا» :قال  الـبل طـ صفقب وروى

 ألم هو، م   قؼولون: تروه، لم اموطًد  اهلل طـد لؽم إن الجـة! أهل    كودوا:

 الحج ب  قؽشف ق ل: الجـة؟ و دخؾـ  الـ ر، طن و زحزحـ  وجوهـ ،  بقض

 ثم إلقه، الـظر من إلقفم أحب  شقئً  اهلل أطط هم م   واهلل ق ل: إلقه،  قـظرون

 .(2) «[56 ]يقكس: ﴾جمحم يل ىل مل﴿ تؾى:

                                                 

 ،7435) الحديث رقؿ ﴾جن يم ىم﴿ باب التقحقد، كتاب البخاري، رواه (1)

 حديث الرؤية صريؼ معرفة باب ان،اإليؿ كتاب ومسؾؿ، ،(419 /13 ،7437

(599، 1/ 163).  

 ، (1/163) رهبؿ الؿممـقـ رؤية إثبات باب اإليؿان، كتاب مسؾؿ، رواه (5)

 (5/586) ،يقكس سقرة مـ باب التػسقر، كتاب والرتمذي، (،181) الحديث رقؿ

 يف وأحؿد (،187) الحديث رقؿ (1/67) ماجف وابـ (،3115) الحديث رقؿ

  .(6/16) الؿسـد
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 الشافعل سؿعت يؼقل: الؼرشل، هرم ابـ سؿعت قال: الؿزين، قال

 [15 ]الؿطػػقـ: ﴾مك لك اك يق ىق يف﴿ : اهلل ققل يف يؼقل

 .(1)«الؼق مة  وم  روكه أولق  ه أن طؾى دلقل هذا» قال:

 أسد، بـ يا فؼال: الرؤية؟ حديث يف تؼقل ما : لؾشافعل وققؾ

  إقض
َّ
 ، اهلل رسقل طـ يصّح  حديث كّؾ  إن مّت: أو حققُت  طؾل

 (2).« بؾغـي لم وإن به أقول  نين»

 كتاب وجاءه  الشافعل طـد يقم ذات كـت سؾقؿان: بـ الربقع قال

ِعقد مـ  ىق يف﴿ ذكره: جؾ اهلل ققل طـ يسللقكف -مقضع اسؿ وهق- الصَّ
ا فقف: فؽتب ﴾مك لك اك يق  طؾك دّل  بالسخط اققمً  اهلل حجب َلؿَّ

ُـ  لف: قؾت بالّرضا، كفيرو اققمً  أن  لؿ لق واهلل فؼال: سقدي؟ يا هبذا َأَوَتِدي

 .(3)«الدكقا يف طبده لؿا الؿعاد يف ربف يرى أكف إدريس بـ محؿد يققـ

 

I` 

                                                 

 .(451 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (1)

 .(451 /1) السابؼ الؿصدر (5)

 .(419 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (3)
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  باب

 غطبْ ٖػمب اهلل زمحة إُ
 

 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ﴿
 .[53 الزمر:] ﴾جح مج حج مث متهت خت حت

 إن» يؼقل:  اهلل رسقل سؿعت قال: ، هريرة أبل طـ

 مؽتوب  فو غضبي، سبؼت رحؿتي إن الخؾق:  خؾق أن قبل كت ب  كتب اهلل

 .(1)«العرش  وق طـده

 بطرفف رمك ثؿ قال: مقتف، مرض يف الشافعل طؾك دخؾت الؿزين قال

 يؼقل: أكشل ثؿ واسَتْعرب، السؿاء كحق

 مللذاهبي وضلل قت قؾبللي قسلل  ولؿلل 
 

 سللؾؿ  ب بللك دون رجلل ئي جعؾللت 
 

 قركتللللله  ؾؿللللل  ذكبلللللي ؿـيتعللللل ض
 

 أطظؿلل  طػللوك كلل ن ربللي بعػللوك 
 

 تزل لم الذكب طن طػو ذا زلت  ؿ 
 

 وتؽرمللللل  مـلللللة وتعػلللللو تجلللللود 
 

 بلللآ س  ؾسلللت مـلللي تـلللتؼم  لللنن
 

 جفـؿل  بجرملي كػسلي دخؾلت ولو 
 

                                                 

 ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   جئ   وئ  وئ     ۇئ  ۇئ﴿ :تعالك اهلل ققل باب التقحقد، كتاب البخاري: رواه (1)

  ْحَؿةِ رَ  ِسَعةِ  فِل َباٌب  التقبة، كتاب ومسؾؿ: (7554) الحديث: رقؿ (161 /9)
ِ
 اهلل

 .(5751) الحديث: رقؿ (5117 /4) َغَضَبُف. َسبََؼْت  َوَأكََّفا َتَعاَلك
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 ط بللد بللنبؾقس ٌ غللوى لللم ولللوٓك
 

 آدملل  صللػقك أغللوى وقللد  ؽقللف 
 

 قلللدره أطلللرف اللللذكب ٔتلللي وإين
 

 (1)ترحؿللللل   عػلللللو اهلل أن وأطؾلللللم 

 

 

I` 

 

 

                                                 

  .(83) التلسقس تقالل (،593 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب إبقات: كظرا (1)
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  93 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 الهبرية وستهب حهي

 

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتٱ﴿ ٹٱٹٱ
 .[116 الـساء:] ﴾ام يل ىل مل يك ىك مك

 زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم﴿ ٹٱٹٱو
 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .[9 الحجرات:] ﴾جح مج حج مث متهت خت

افِِعل قال  :الؿؿتـعتان ائػتانوالط الطائػتقـ، اقتتال  اهلل فذكر : الشَّ

 آمتـاع، اسؿ لزمفا إذا أضعػ أو آمتـاع، أشد مؿتـع واحدة كؾ الجؿاطتان

 أحد كؾ طؾك فحؼ بقـفؿ، باإلصالح وأمر الؿممـقـ، تعالك اهلل وسؿاهؿ

 إلك ُيدَطقا حتك ُيؼاتؾقا ٓ أن الؼتال، وأرادوا افرتققا إذا الؿممـقـ دطاء

 باسؿ مسؿاة وهل الباغقة، الػئة بؼتال  اهلل وأمر» قال: أن إلك الصؾح،

 اهلل ٕن قتالفا: ٕحد يؽـ لؿ فاءت فنن اهلل، أمر إلك تػلء حتك اإليؿان،

 (1)«تػلء أن إلك بالبغل آمتـاع مدة يف قتالفا يف أذن إكؿا. 

 اهلل رسقل مع كـا قال: الصامت، بـ طبادة إلك بسـده الشافعل آمام روى

، وقرأ شقئ . ب هلل تشركوا ٓ أن طؾى ب  عوين» فؼال: مجؾس يف 

                                                 

 .(556 /4) لؾشافعل إم (1)
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  94 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

  شقئً  ذلك من أص ب ومن اهلل، طؾى  لجره مـؽم وىف  ؿن وق ل: أ ة، طؾقفم

 إلى  فو طؾقه اهلل  ستره  شقئً  ذلك من أص ب ومن له، كػ رة  فو به  عوقب

به ش   وإن له، غػر ش   إن اهلل،  .(1)«طذَّ

 .(2)«هذا مـ أبقـ احديثً  الحدود يف أسؿع لؿ» : الشافعل اإلمام قال

  حِرًج  ك ن» :اطامدً  شفادة غقر أو لتؾذذ حرام فرج إلك كظر فقؿـ وقال

 .(3)«طـه  اهلل  عػو أن إٓ

ـَ  َجابِرَ  إلك بسـده الشافعل آمام روى  ، َطْبدِ  ْب
ِ
  َرُسقَل  َسِؿْعُت  َيُؼقُل: اهلل

ِ
 اهلل

  (4)«الَْجـَّةَ  َ قَْدُخُؾونَ  َك ٌس  َ ْخُرُج » :-أُُذكَقْفِ  إَِلك ِعفِ بَِلَصابِ  َوأََشارَ - َيُؼقُل. 

 أبقاتف: يف وقال 

 قركتللللله  ؾؿللللل  ذكبلللللي تعللللل ضؿـي
 

 أطظؿلل  طػللوك كلل ن ربللي بعػللوك 
 

 سلللجقة مـلللك العػلللو أن وأ ؼـلللت
 

مللللل  مـَّلللللة وتعػلللللو تجلللللود   وتؽر 
 

 طللل لم بلللنبؾقس  غلللوى ٓ  ؾلللوٓك
 

 (5)آدمل  صلػقَّك أغلوى وقلد  ؽقف 

 

                                                 

 البخاري رواه وقد (،16 - 15 /1) الشافعل مسـد يف القجف هذا مـ الحديث (1)

  الؿغازى كتاب ويف ،(61 - 61 /1) اإليؿان كتاب يف طبادة حديث مـ بـحقه

 وبقعة بؿؽة  الـبل إلك إكصار وفقد وباب (544) رقؿ (543 /7)

  .(74 /15) :كػارة الحدود باب الحدود: وكتاب ،(174 /7) العؼبة

  (458 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

 (459 /1) السابؼ الؿصدر (3)

  (.414 /5) طاصؿ أبل ٓبـ السـة (4)

  .(83) التلسقس تقالل (،593 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب إبقات: أكظر (5)
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  باب

 ٔالهالً األِٕاء أِن دلاٌبة يف
 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص
 .[17 – 16 محؿد:] ﴾حك جك مق حق

 إين الؾفم» :يؼقل  الـبل كان قال طؿف طـ طالقة بـ زياد طـ

 .(1)«وإهوا  وإطؿ ل إخَلق مـؽرات من بك أطوذ

 الشرك خال ما ذكب بؽؾ العبدُ  اهلل يؾؼك ٕن» : الشافعل اإلمام قال

 .(2)«الفقى مـ بشلء يؾؼاه أن مـ خقر باهلل

 .(3)«يػؾح لؿ بالؽالم ارتدى مـ» يؼقل: الشافعل سؿعت قال: ثقر أبق قال

 كالم -أطؾؿ هللوا- يعـل وإكؿا» الشافعل: الؽالم طؾك اتعؾقؼً  البقفؼل قال

                                                 

 رقؿ (467 /5) سؾؿة أم دطاء باب الدطقات، أبقاب الســ، يف الرتمذي رواه (1)

 طاصؿ أبل ٓبـ والسـة (77 /6) شقبة أبل ابـ مصـػ :واكظر ،(3591) الحديث:

 إلباين: وصححف ،(714 /1) لؾحاكؿ الصحقحقـ طؾك والؿستدرك (15 /1)

 . (578 /1) وزيادتف الصغقر الجامع صحقح

 .(455 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

 .(463 /1) السابؼ الؿصدر (3)
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لفؿ وجعؾقا ة،والسـ الؽتاب تركقا الذيـ إهقاء أهؾ  وأخذوا طؼقلفؿ، ُمَعقَّ

 أقاويؾفؿ لـؼض بقان بزيادة السـة إلقفؿ ُحِؿؾت وحقـ ،طؾقفا الؽتاب َتْسِقَية يف

 مبـل إصقل يف فؿذهبفؿ السـة أهؾ فلما طـفا، وأطرضقا رواهتا، اهتؿقا -

 مـ لؿذهب إبطآ العؼؾ يف مـفؿ أخذ مـ أخذ وإكؿا ،والسـة الؽتاب طؾك

  .(1)«التقفقؼ وباهلل ،العؼؾ طؾك مستؼقؿ غقر أكف زطؿ

 

I` 

 

 

                                                 

 .(467 /1) السابؼ الؿصدر (1)
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  97 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 اهلل آذى فكد الدِس ضب وَ

 

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ ٹٱٹٱ
 .[54 الجاثقة:] ﴾زت رت يب ىب مبنب زب رب

  مذ ـي» قال:  اهلل أن  الـبل طـ هريرة أبل طـ

 .(1)«والـف ر الؾقل أقؾب الدهر، وأك  الدهر،  سب آدم، ابن

 .(2)«الدهر هق اهلل فنن الدهر: تسبقا ٓ» وفقف: بسـده الشافعل ىورو

 شلهنا مـ كان العرب إن» أية: هذه تلويؾ يف  الشافعل اإلمام قال

 أو هرم، أو مقت، مـ هبؿ، تـْزل التل الؿصائب طـد وتسبف الدهر، تذم أن

 ويؼقلقن: والـفار، الؾقؾ وهق الدهر يفؾؽـا إكؿا فقؼقلقن: ذلؽ، غقر أو تؾػ،

 إشقاء، يػعالن والـفار الؾقؾ فقجعؾقن ،الدهر وأبادهؿ الدهر، ققارع أصابتفؿ

  : اهلل رسقل قال هبؿ. ويػعؾ يػـقفؿ، الذي بلكف الدهر فقذمقن

                                                 

  الدهر إٓ يفؾؽـا وما باب الجاثقة، سقرة تػسقر التػسقر كتاب البخاري: رواه (1)

 إدب، مـ إلػاظ كتاب ومسؾؿ: (4549) الحديث رقؿ (1856 - 1855/ 4)

  (.5546) الحديث رقؿ (1765/ 4) الدهر سب طـ الـفل باب

 باب إدب، مـ إلػاظ كتاب مسؾؿ: ورواه (1553 /3) الشافعل اإلمام تػسقر (5)

  (.5546) الحديث رقؿ (1763/ 4) الدهر سب طـ الـفل
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 إشقاء، هذه بؽؿ يػعؾ والذي يػـقؽؿ الذي أكف طؾك ،«الدهر تسبوا ٓ»

 هذه فاطؾ فنكف ، هللا تسبقن فنكؿا إشقاء، هذه فاطؾ سببتؿ إذا فنكؽؿ

 .(1)«إشقاء

 

I` 

 

                                                 

  (.336 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (،1553 /3) السابؼ الؿصدر (1)
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  99 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 السٖح ضب عَ الٍّ٘

 
 الر ح، تسبوا ٓ» قال:  اهلل رسقل أن  كعب بـ أبل طـ

  وخقر الر ح هذه خقر من كسللك إك  الؾفم  ؼولوا: تؽرهون م  رأ تم  نذا

 وشر  قف ، م  وشر الر ح، هذه شر من بك وكعوذ به، أمرت م  وخقر  قف ، م 

 .(1)«به أمرت م 

  َرُسقُل  إلك بسـده الشافعل اإلمام وروى
ِ
 َٓ » قال: أكف  اهلل

  َوُطوُذوا الر  َح، َتُسب وا
ِ
َه  ِمنْ  بَِ هلل  .«َشر 

 هلل، مطقع خؾؼ فنهنا الريح شتؿ يـبغل ٓ» الحديث: بعد  قال ثؿ 

 .(2)« شاء إذا وكؼؿة شاء، إذا رحؿة اهلل يجعؾفا جـقده، مـ وجـد

                                                 

 رقؿ (551/ 4) ،الرياح سب طـ الـفل باب ،الػتـ كتاب الســ يف الرتمذي رواه (1)

 /35) أحؿد مسـد واكظر صحقح(، حسـ حديث )هذا وقال: (.5555) الحديث

. (551: ص) لؾبخاري الؿػرد وإدب (9/341) لؾـسائل الؽربى ، والســ(75

 . (598 /6) الصحقحة إحاديث سؾسؾة :باينإل وصحف

  (.591 /1) لؾشافعل إم (5)
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  باب
 ٔوهاٌتّا الطٍة فطن

 
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ﴿
 .[158 التقبة:] ﴾ جح مج حج مث

ـْ  ـِ  َجابِرِ  َط ، َطْبدِ  ْب
ِ
  َرُسقُل  َكانَ  َقاَل: اهلل

ِ
ْت  َخَطَب  إَِذا  اهلل  اْحَؿرَّ

 َصبََّحُؽمْ » َيُؼقُل: َجْقشٍ  ُمـِْذرُ  َكَلكَّفُ  َحتَّك َغَضُبُف، َواْشَتدَّ  َصْقُتُف، َوَطاَل  َطْقـَاُه،

ـَ  َوَيْؼُرنُ  ،«َكَف َتْقنِ  َوالسَّ َطةُ  َأَك  ُبِعْثُت » َوَيُؼقُل: ،«َوَمسَّ ُكمْ  بَّاَبِة، إِْصَبَعْقفِ  َبْق  السَّ

، كَِت ُب  اْلَحِد ِث  َخْقرَ  َ نِنَّ  َبْعُد، َأمَّ » َوَيُؼقُل: َواْلُقْسَطك،
ِ
 ُهَدى اْلُفَدى َوَخْقرُ  اهلل

ٍد، ُ  َوَشر   ُمَحؿَّ ْٕ  .(1)«َضََلَلةٌ  بِْدَطةٍ  َوُكل   ُمْحَدَث ُتَف ، ُمورِ ا

َٓ » : اهلل رسقل قال :قال يؽرب معد بـ الؿؼدام وطـ  إِك ي َأ

َٓ  ،َمَعهُ  َوِمثَؾهُ  الُؼرآنَ  ُأوتِقُت   َطَؾقُؽم :َ ُؼوُل  َأِر َؽتِهِ  َطَؾى َشبَع ن َرُجٌل  ُ وِشُك  َأ

 َحَرامٍ  ِمن  ِقهِ  َوَجدُتم َوَم  ،َ َلِحؾ وهُ  َحََللٍ  نمِ   ِقهِ  َوَجدُتم َ َؿ  ،الُؼرآنِ  بَِفَذا

ُموهُ  َٓ  ،َ َحر  مَ  َم  َوإِنَّ  َأ   َرُسوُل  َحرَّ
ِ
مَ  َكَؿ   اهلل  .(2)«اهللُ  َحرَّ

                                                 

(1)  
ِ
ـِ َرُسقِل اهلل ْقتَِداِء بُِسـَ

ِ
 رواه البخاري، كتاب آطتصام بالؽتاب والسـة، باب بَاُب آ

( ،9 /95رقؿ ) :(، ومسؾؿ: كتاب الجؿعة، بَاُب َتْخِػقِػ 7577) الحديث 

اَلةِ   .(867) لحديث رقؿ ،َواْلُخْطَبةِ  الصَّ

 (، وابـ ماجف، باب تعظقؿ511/ 4باب يف لزوم السـة ) - رواه أبق داود، كتاب السـة (5)
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  111 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
َـّ  ما كؾ» : الشافعل اإلمام قال  كتاب، فقف لقس مؿا اهلل رسقل س

َـّ  ما ِذكرِ  مـ هذا، كتابـا يف كتبـا وفقؿا  الؽتاب َتَعؾُّؿ مـ العباد طؾك فب اهلل َم

 .(1)«اهلل رسقل سـة الحؽؿة أن طؾك دلقٌؾ  والحؽؿة:

 ، اهلل رسقل سـّة طؾقف وَيذهب إٓ أحد مـ ما» : قالو

ْؾُت  أو ققلٍ  مـ قؾُت  فؿفؿا طـف، وتعزب  اهلل رسقل طـ فقف أْصؾٍ  مـ أصَّ

، اهلل رسقل قال ما فالؼقل - قؾُت  ما خالف ، وهق 

 .(2)«ققلل
يَؿانَ  َجَعَؾ  اهللَ  َأنَّ » : وقال يَؿانِ  َمْؼُروَكا بَِرُسقلِفِ  اإْلِ  َفُسـَّةُ  بِفِ  بِاإْلِ

  َرُسقلِ 
ِ
ـِ  ُمَبق ـَةٌ   اهلل   َط

ِ
فِ  َطَؾك َدلِقَؾفُ  َأَرادَ  َما َمْعـَك اهلل ِف، َخاص   َوَطام 

ََحدٍ  َهَذا اهللُ  َيْجَعؾِ  َوَلؿْ 
ِ
ـْ  ٕ  .»(3) َرُسقلِفِ  َغْقرَ  َخْؾِؼفِ  مِ

                                                = 

 (5664(. والرتمذي )6/ 1والتغؾقظ طؾك مـ طارضف ) حديث رسقل اهلل 

 .(5871) «الصحقحة السؾسؾة» يف إلباين وحسـف

 .(33 /1) لؾشافعل الرسالة (1)

 .(475 /1) بقفؼللؾ الشافعل مـاقب (5)

 .(118 )ص: لؾؿروزي السـة (3)
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  112 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
   

  باب
 األِٕاء ٔتسك الطٍة اتباع عمى احلث

 
 حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض ٱ﴿ ٹٱٹٱ 
 هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف
 .[51 الؼصص:] ﴾جم

ـْ  ، َبْرَزةَ  َأبِل َط
 
َْسَؾِؿل ْٕ   َرُسقُل  َقاَل  َقاَل: ا

ِ
 أخشى مؿ  إن» : اهلل

 .(1)«ا إهو ومضَلت و روجؽم بطوكؽم بعدي من مطؾقؽ

 أو يقفَّؼ أن أحببُت  إٓ قط اأحدً  كاضرُت  ما» : الشافعل اإلمام قال

 إٓ اأحدً  كاضرُت  وما وحػظ، تعالك اهلل مـ رطاية لف ويؽقن ُيعان أو يسدد

ـَ  ُأبالِ  ولؿ  .(2)«لساكف وأ لساين طؾك الحؼ تعالك اهلل بقَّ

ـُ  َحاتِؿِ  َأُبق َقاَل    إنَّ » ِحبَّان: ْب
 
افِِعل  َأَحدٌ  بَِفا َتَؽؾَّؿَ  َما َكؾَِؿاٍت  َثالُث  َلفُ  الشَّ

ْساَلمِ  فِل هَ  َوٓ َقْبَؾُف، اإْلِ  اْلَحِديُث، َلُؽؿُ  َصحَّ  إَِذا إُوَلك: َبْعَدُه، َأَحدٌ  بَِفا َتَػقَّ

 ثَّالَِثُة:وال ُيْخطَِئ، َأنْ  َفَلْحبَْبُت  َأَحًدا َكاَضْرُت  َما والثَّاكَِقُة: َقْقلِل، َوَدُطقا بِِف، َفُخُذوا

  َيـُْسُبقَها َوَلؿْ  اْلُؽُتَب، َهِذهِ  َتَعؾَُّؿقا َلقْ  الـَّاَس  َأنَّ  َوِدْدُت 
ّ
 .(3)«إَِلل

                                                 

 مسـده يف وأحؿد ،(14) :الحديث رقؿ (15 /1) السـة يف طاصؿ أبل ابـ رواه (1)

 َصِحقح التَّْرِغقِب َوالتَّْرِهقب:: ( وصححف إلباين اكظر595/ 9( والبزار )18/ 33)

(55.) 

 (.65 )ص سقسالتل وتقالل (175 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب اكظر: (5)
 .(547 )ص: ومـاقبف الشافعل آداب (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  113 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
  اهلل أحن وا حتسٖي يف ٔاألوساء العمىاء أطاع وَ

 اهلل دُٔ وَ اأزباًب اخترِي فكد اهلل حسً وا حتمٗن أٔ
 

 حج﴿ ة:أي هذه يؼرأ  الـبل سؿع أكف حاتؿ: بـ طدي طـ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 ﴾حف جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض جض مص

 اهلل أحؾ ما يحرمقن ألقس قال: كعبدهؿ. لسـا إكا لف: فؼؾت .[31 ]التقبة:

 .(1)«طب دتفم  تؾك ق ل: بؾى.» فؼؾت: فتحؾقكف. اهلل حرم ما ويحؾقن فتحرمقكف،

 صـػ ن: والـ س  كبقف اهلل بعث» : الشافعل اإلمام قال

 كذبا فافتعؾقا باهلل، وكػروا أحؽامف، مـ بّدلقا كتاب أهؾ أحدهؿ :

 لـبقف  فذكر إلقفؿ، َأكزل الذي اهلل بحؼ فخؾطقه بللسـتفؿ، صاغقه

 خم﴿ ،﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ فؼال: كػرهؿ، مـ
 ،﴾مه جه ين ىن من﴿ ،﴾خن حن جن يم﴿ ،﴾ىم مم
 ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ ،﴾خي حي جي يه ىه﴿

                                                 

 الحديث رقؿ ،التقبة سقرة ومـ باب ، الؼرآن تػسقر كتاب:الســ يف الرتمذي رواه (1)

 العؾؿ بقان جامع يف الرب طبد وابـ (198 /11) الؽربى الســ يف والبقفؼل (3195)

 اكظر إلباين: وحسـف (95 /17) الؽبقر الؿعجؿ يف والطرباين (976 /5) وفضؾف

 . (861 /7) الصحقحة إحاديث سؾسؾة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  114 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 ٰر﴿ ،﴾ٰذ يي ىي مي خي﴿ قال: ثؿ .[78طؿران: ]آل
 ىئ نئ﴿ ،﴾زئمئ رئ ّٰ ِّ﴿ ،﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :﴾ٰى
 : وقال [79 ]البؼرة: ﴾يب ىب نب مب﴿ ،﴾زب رب يئ

 مي زي﴿ :﴾ري ٰى﴿ ،﴾ين ىن نن﴿ :﴾من زن﴿

 خب حب جب هئ مئ﴿ .﴾حئ جئ يي﴿ .﴾نيىي

 جح مج حج﴿ ؟!﴾هت مت﴿ !﴾حتخت جت﴿ .﴾مبهب

 جض مص خص حص﴿ .﴾مس خس حس جس مخ جخ مح

 ﴾حف جف مغ﴿ ،﴾معجغ جع مظ حط خضمض حض
 .(1)[31،31]التقبة:

I` 

                                                 

 .(9 /1) لؾشافعل الرسالة (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  115 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 

 باب
 ياضتدالهل ٔطسم (1) الهالً أِن ذً يف 

 

 جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس
 .[31 التقبة:] ﴾حف جف مغ معجغ جع

ْساَلَم؟ َيْفِدمُ  َما َتْعِرُف  َهْؾ  ُطَؿُر: لِل َقاَل  َقاَل: حدير بـ ِزَياد َطـ  َقاَل: اإْلِ

. ُقْؾُت: ةُ  َيْفِدُمفُ  َقاَل: َٓ ةِ  ُحْؽؿُ وَ  بِاْلؽَِتاِب  اْلُؿـَافِِؼ  َوِجَداُل  اْلَعالِؿِ  َزلَّ ؿَّ
َئِ ْٕ  ا

 .(2)«الؿضؾقـ

 بالجريد، يضربقا أن الؽالم أهؾ يف حؽؿل» : الشافعل اإلمام قال

 هذا طؾقفؿ: ويـادى والؼبائؾ، العشائر يف هبؿ ويطاف اإلبؾ، طؾك ويجؾسقا

                                                 

 يف الؿذكقرة العؼؾقة بإدلة الديـقة العؼائد إثبات طؾؿ هق الؽالم: بعؾؿ والؿراد (1)

 الؿتؽؾؿقـ، آراء أصحابف تبـك الذي الؿـفج ففق الػؾسػة، وققاكقـ الؿـطؼ ققاطد

 مؼدًما طؾك الـؼؾ يف التعامؾ مع مصادر التشريع. اكظر: الؿؾؾواطتربوا العؼؾ مصدًرا 

 (.178 /1) والـؼؾ: العؼؾ تعارض ودرء (،53 /1) والـحؾ:

 الؿصابقح مشؽاة اكظر :إلباين وصححف (595 /1) الســ يف الدارمل رواه (5)

 . (89 /1) بتحؼقؼف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  116 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 .(1)«الؽالم طؾك وأقبؾ والسـة، الؽتاب ترك مـ جزاء

 بف، الشرك طدا ما طـف اهلل هنك ما بؽؾ الؿرء يبتؾك ٕن» : وقال

 .(2)«الؽالم يف الـظر مـ خقر

ـَ  بُِؽُتبِفِ  َأْوَصك َرُجال َأنَّ  َلقْ » وقال:  ُكُتُب  فِقَفا َوَكانَ  َٔخَر، اْلِعْؾؿِ  مِ

ـَ  َلْقَس  َٕكَّفُ  اْلَقِصقَِّة، فِل َتْدُخْؾ  َلؿْ  اْلَؽالِم،  .(3)«اْلِعْؾؿِ  مِ

 

 

I` 

                                                 

 وجامع (،555 /1) الؿحجة بقان يف الحجة ،(555ص) لؾفروي الؽالم ذم :اكظر (1)

 الحديث أصحاب شرفو ،(9/116) والحؾقة (،193 /5) وفضؾف العؾؿ بقان

  .(78 ص)

 . (555ص)ذم الؽالم لؾفروي و، (1/114)اكظر: الحجة يف بقان الؿحجة لألصبفاين  (5)

 .(518 /1) لؾبغقي السـة شرح (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  117 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 تباعاإل متاً وَ الدَٖ يف احلدث تسك

 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه﴿ ٹٱٹٱ
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .[64 –65 الؿممـقن:] ﴾مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 مبقـ ٓ ٕكف برأيف يؼقل أن ٕحد يجقز ٓ» : الشافعل اإلمام قال

 رسقلف وصاطة اهلل صاطة يتبعقا أن الـاس طؾك وإكؿا خطل أم هق أصقاب لرأيف

 اهلل كتاب وهق  كبقف وسـة  طؾؿفؿا غبل وإذا 

  ورسقلف  اهلل رضل الؾذان ٕهنؿا طؾقفؿا فالدٓئؾ أحد طؾك

 .»(1) باتباطف وأمروا لعباده

  اإلمام قال
ّ
افِِعل ـَّة َكتَّبِع ...َوَلؽِـَّا» : الشَّ  .(2)«َتْرًكا َأوْ  فِْعاًل  السُّ

I` 

                                                 

 (519 /6) لؾشافعل إم اكظر (1)

  (.475 /3) :الباري فتح اكظر (5)
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  118 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 البدع ذً يف جاء وا
 

ـَ  َمالَِؽ  طـ روي   َطْبدِ  َأَبا َيا َفِؼقَؾ: «َواْلبَِد َ  إِ َّ ُكمْ » قال: أكف َأَكسٍ  ْب
ِ
  اهلل

  َأْسَؿ  ِ   ِي َ َتَؽؾَُّؿونَ  الَِّذ نَ  اْلبَِد ِ  َأْهُل » َقاَل: اْلبَِدُع؟ َوَما
ِ
 َوَكَلِمهِ  َوِصَػ تِهِ  اهلل

 َلُفمْ  َوالتَّ بُِعونَ  َح َبةُ الصَّ  َطـْهُ  َسَؽَت  َطؿَّ  َ ْسُؽُتونَ  َوٓ َوُقْدَرتِِه، َوِطْؾِؿهِ 

 .(1)«ُبنِْحَس نٍ 

 تركت ما» :-  الـبل طـ بسـده  الشافعل اإلمام روى

 (2).«بف أمرتؽؿ وقد إٓ بف اهلل أمركؿ مؿا شقئا

 فؼد حسـة يراها بدطة اإلسالم يف ابتدع مـ» : مالؽ اإلمام قال 

 نب مب زب﴿ يؼقل اهلل ٕن الرسالة، خان  امحؿدً  أن زطؿ

 .(3)«﴾يترث ىت نت مت زت رت يب ىب

                                                 

 .(85 )ص: الؿؼريء: الػضؾ ٕبل وأهؾف الؽالم ذم يف أحاديث (1)

 الػؼقف يف والخطقب (76 /7) البقفؼل وطـف (87 )ص. الرسالة: يف الشافعل رواه (5)

 ( مرسال طـ الؿطؾب بـ حـطب. قال الشقخ إلباين إسـاده مرسؾ571/ 1والؿتػؼف )

  (.417 /4 الصحقحة: السؾسؾة اكظر) هبا يتؼقى شقاهد لؾحديث وذكر حسـ،

 ابـ طـ حبقب ابـ إلك وطزاها (5/18 ،1/49) آطتصام يف الشاصبل كؼؾفا (3)

  .(99 ص) العؼقدة إثبات يف مالؽ اإلمام مـفج واكظر: مالؽ طـ الؿاجشقن
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  119 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 
 .(1)«بدطة طؾك مؼقؿ أكف طؾؿت اأحدً  كاضرت ما» : الشافعل اإلمام قال

 بدطتف، طـ بالؿـاضرة يرجع قّؾؿا البدطة طؾك الؿؼقؿ ٕن» البقفؼل: قال

 .(2)التقفقؼ وباهلل لف. َبقَّـَف إذا الحؼ   إلك رجقَطف يرجق مـ ُيـَاضِر كان وإكؿا

 

I` 

 

                                                 

 .(175 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (1)

 .(175 /1) السابؼ الؿصدر (5)
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  111 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 زد فّٕ وٍْ لٗظ وا أوسٌا يف أحدث وَ  قٕلْ

 
 الؿسجد يف جؿاطة رأى لؿا قال أكف  مسعقد بـ اهلل طبد طـ

 ويؼقل: فقفؾؾقن، مائة هؾؾقا يؼقل: ورجؾ حصك أيديفؿ وبقـ متحؾؼقـ

 مؾة لعؾك إكؽؿ بقده كػسل والذي» : لفؿ فؼال فقسبحقن، مائة سبحقا

 .(1)«لةضال باب مػتتحقا أو  محؿد مؾة مـ أهدى هل
 شلء يف أو الديـ، يف بؽالم تؽؾؿ مـ كؾ : الشافعل اإلمام قال

 يف أحدث فؼد وأصحابف الـبل مـ متؼدم إمام فقف لقس إهقاء هذه مـ

 آوى أو حدث  أحدث من» : اهلل، رسقل قال وقد حدًثا. اإلسالم

 مـه اهلل  ؼبل ٓ أجؿعقن، والـ س والؿَلئؽة اهلل لعـة  عؾقه اإلسَلم يف  محدثً 

 .(2)«طدٓ وٓ صر  

 أبقاتف: يف وقال

 بلدًط  أحلدثوا حتلى الـ س  برح لم
 

 (3)الرسل بف   بعث لم ب لرأي الد ن يف 
 

                                                 

  .(511) الحديث: رقؿ (1/68) الرأي. أخذ قةكراه باب الســ: يف الدارمل رواه (1)

 .(335 /5) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

 .(191 /11) دمشؼ: تاريخ و (4/311) لؾفروي: الؽالم ذم يف إبقات: اكظر (3)
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  111 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 العكن عمى الٍكن تكدٖي
 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 .[36 إحزاب:] ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿ٹٱٹٱ
 .[65 الـساء:] ﴾جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  اهلل رسقل طـ الحديث كرتك ٓ» : الشافعل اإلمام قال

 .(1)«السـة مع الؼقاس يقضع وٓ الؼقاس، يدخؾف بلن

 .(2)«ضرورة» فؼال: الؼقاس طـ الشافعل سللت حـبؾ: بـ أحؿد قال

  َقاَل 
ُّ
افِِعل   َرُسقلِ  ُسـَّةِ  فِل َوَلْقَس » : الشَّ

ِ
َّٓ   اهلل  َباُطَفاات   إِ

  بَِػْرضِ 
ِ
ءٍ  فِل بَِؽْقَػ  َواْلَؿْسَلَلةُ  ، اهلل

ْ
ـَّةُ  فِقفِ  َثَبَتْت  َقدْ  َشل  َيَسعُ  َٓ  َما السُّ

 .(3)«َأْطَؾؿُ  َواهللُ  َطالًِؿا،

  اهلل كتاب َمعَ   اهلل َرُسقل سـة وتؼام» : وقال

ء َوَلقَْس   اهلل َطـ اْلَبَقان مَؼام
ْ
 ُيَخالػ  اهلل َرُسقل سـَـ مـ َشل

                                                 

 .(478 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (1)

 .(478 /1) السابؼ الؿصدر (5)

 .(1157 /3) لمجري الشريعة (3)
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  112 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

َن َحال، فِل اهلل كتاب
ِ
  اهلل َرُسقل َأن خؾؼف أطؾؿ قد  اهلل ٕ

 َفنِن اْلُؼْرآن َطَؾك الّسـة يعرض َقاَل: مـ َوَققل ،ُمْسَتِؼقؿ ِصَراط إَِلك يفدي

َّٓ  َضاهره، َواَفؼت  جفؾ، َفَفَذا الَحِديث، َوَتركـَا اْلُؼْرآن، َضاهر استعؿؾـا َوإِ

َمر مـ َمعَفا لـا َوَلْقَس  كبقف، سـة إَِلك كـتفل َأن قـاطؾ اهلل قّص  َوقد ْٕ ء ا
ْ
َّٓ  َشل  إِ

َٓ  واتباطفا، َلَفا التَّْسؾِقؿ َٓ  قَِقاس َطَؾك تعرض َو ء َطَؾك َو
ْ
 َما وكؾ َغقرَها، َشل

َدمِّققـ َققل مـ سقاَها ْٔ  .(1)«َلَفا تبع ا

 

I` 

 

                                                 

 .(358 /5) الؿحجة بقان يف الحجة (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  113 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٔالكضائد األٌاغٗد إىل ٔأقبن ٔتدبسٓ الهتاب تالٔة عَ أعسض وَ

 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ ٹٱٹٱ
 .[6 لؼؿان:] ﴾مت زت رت يب نبىب مب

ـْ    َطْبدِ  َط
ِ
ـِ  اهلل ْـ  ُسئَِؾ  َأكَّفُ  َمْسُعقٍد، ْب   َوالَِّذي اْلِغـَاُء،» :َفَؼاَل  أية هذه َط

َّٓ  إَِلفَ  َٓ   .(1)«ُهقَ  إِ

 وضعتف لتْغبِقرا يسؿك اشقئً  العراق يف خّؾػت» : الشافعل اإلمام قال

ـِ  الـَّاَس  بِفِ  َيْشَغُؾقنَ » رواية: ويف ،(2)«الؼرآن طـ بف يشتغؾقن الزكادقة،  َط

 .(4)وتضرع بدطاء تعالك اهلل بذكر يغربون ققم والؿغربة: .(3)«اْلُؼْرآنِ 

 تغبقرا، اهلل ذكر يف الشعر مـ فقف يطربقن ما سؿقا وقد» إزهري: وقال

 لفذا مغربة فسؿقا وأرهجقا، فرّقصقا صّربقا نبإلحا تـاشدوها إذا كلهنؿ

                                                 

 ،(1565« )إدب الؿػرد»والبخاري يف (. 368/ 4) يف الؿصـػ ابـ أبل شقبةرواه  (1)

 الصحقحة إحاديث سؾسؾة :إلباين وصححف (411 / 5) الؿستدرك يف والحاكؿ

(6/ 1117). 

 .(91 )ص: لألبري الشافعل مـاقب (،583 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

  إولقاء: وحؾقة (311 - 319) حاتؿ: أبل ٓبـ ومـاقبف الشافعل دابآ اكظر: (3)

 .(531) إبؾقس: وتؾبقس (146 /9)

 (117 /6) العرب: لسان (4)
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  114 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 .(1)«الؿعـك

 الزكادقة أرى قال: أكف  الشافعل طـ ويورُ » :اأيًض  إزهري وقال

 .(2)«الؼرآن وقراءة اهلل ذكر طـ لقصدوا التغبقر هذا وضعقا

 أية، [61 ]الـجؿ: ﴾ىي ني﴿ : اهلل ققل يف  الشافعل وقال

 .(3)ؿقريةبالح الغـاء، هق :يؼال :قال

  أفضؾ والؼراءة» الطقاف: أثـاء التالوة طـ  الشافعل اإلمام قال

 .(4)«الؿرء بف تؽّؾؿ ما

ـْ    َطبْدِ  ْبـ صاهر الطقب أبل َط
ِ
 : الشافعل اإلمام قال َقاَل  الطََّبِرّي  اهلل

 .(5)«شفادتف سػقف ففق مِـْفُ  استؽثر ومـ الباصؾ يشبف مؽروه لفق الغـاء»

 

I` 
 

                                                 

 .(153 /8) الؾغة هتذيب (1)

 .(153 /8) السابؼ الؿصدر (5)

 جؿع البقفؼل  -(، أحؽام الؼرآن لؾشافعل 1598/ 3تػسقر اإلمام الشافعل ) (3)

(5 /178 .) 

 .(411 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (4)

 .(515 )ص: إبؾقس تؾبقس (5)
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  115 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 الضحابة فطائن يف جاء وا
 

 خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ ٹٱٹٱ
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 .[111التقبة:] ﴾يي ىي مي حيخي جي يه

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ﴿ ٹٱٹٱ
 .[18 الػتح:] ﴾ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 تسبوا ٓ» : اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ

 أحد مثل أكػق أحدكم أن لو بقده كػسي  والذي أصح بي تسبوا ٓ أصح بي

 .(1)«كصقػه وٓ أحدهم مد أدرك م  ذهب 

بِقعُ  َقاَل  ُـ  الرَّ   َسِؿْعُت  ُسَؾْقَؿاَن: ْب
َّ
افِِعل  َبْعَد  الـَّ سِ  َأْ َضُل » َيُؼقُل: الشَّ

  َرُسولِ 
ِ
 .»(2) َطِؾي   ُثمَّ  ُطْثَؿ نُ  ُثمَّ  ُطَؿرُ  ُثمَّ  َبْؽرٍ  َأُبو  اهلل

 بـ محؿد وصقة هذه» البؾدي: ؿرط بـ هشام بـ الحسقـ طؾل أبق قال

                                                 

 باب تحريؿ سب الصحابة، فضائؾ الصحابة رضل اهلل تعالك طـفؿمسؾؿ: كتاب رواه  (1)

، (5541) :الحديث رقؿ. 

 لؾذهبل الـبالء أطالم وسقر ،(318 / 4) الفروي إسؿاطقؾ ٕبل وأهؾف الؽالم ذم (5)

  (433 / 1) لؾبقفؼل: شافعلال ومـاقب (31/ 11)
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  116 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 ، اهلل رسقل بعد الـاس خقر أن أوصك : الشافعل إدريس

 طؾقفؿ اهلل رضقان صالب، أبل بـ طؾل ثؿ طثؿان، ثؿ طؿر، ثؿ بؽر، أبق

 والؿؼتقلقـ، الؼاتؾقـ وصػقـ، الجؿؾ وٕهؾ لفؿ، وأستغػر وأتقٓهؿ، أجؿعقـ،

 .(1)«أجؿعقـ  الـبل أصحاب وجؿقع

 بـ طؿرُ  سئؾ» يؼقل: الشافعل سؿعت قال: إطؾك، طبد بـ يقكس طـ

ر دماء تؾؽ فؼال: صّػقـ؟ أهؾ طـ العزيز طبد  أن أِحبُّ  فال يدي مـفا اهلل صفَّ

 .(2)«هبا لساين أْخِضب

 

I` 

                                                 

 وإثبات ،(15 ص) لؾفؽاري الشافعل واطتؼاد (46 - 45 ص) الشافعل وصقة (1)

 آبتداع طـ والـفل بآتباع ووإمر (155 ص) الؿؼدسل قدامة ٓبـ العؾق صػة

  .(157 ص) لؾسققصل

  لؾبقفؼل الشافعل ومـاقب (538 )ص: حاتؿ أبل إلبـ ومـاقبف الشافعل آداب (5)

(1/ 449). 
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  117 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
  باب

 ٔالسافطة الػٗعة ذً يف
 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ ٹٱٹٱ 
 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت
 .[114 لبؼرة:ا] ﴾مك لك اك يق

 صالة ، اهلل رسقل بـا صّؾك قال: َساِرية، بـ الِعْرباض طـ

 مـفا وَذَرَفْت  الؼؾقب، مـفا وِجَؾت مقطظة فقطظـا طؾقـا أقبؾ ثؿ الصبح،

 فلوصـا. ُمقد ع، مقطظة كلهنا طؾقؽ اهلل صؾك اهلل، رسقل يا فؼؾـا: العققن.

ر وإن ةوالط ط والسؿع تع لى، اهلل بتؼوى أوصقؽم» فؼال:   نكه َطْبٌد؛ َطؾقؽم ُأم 

 الراشد ن الخؾػ   وسـة بسـتي  عؾقؽم ،اكثقرً   اختَل ً   سقرى مـؽم  عش من

وا الؿفد قن،  بدطة كل  نن إمور؛ وُمْحدَث ت وإ  كم ب لـََواِجِذ. طؾقف  طض 

 .(1)«ضَللة

 َوُطَؿرَ  َبْؽرٍ  أبق» هؿ: الراشدون الخؾػاء : الشافعل اإلمام قال

                                                 

 ســف: مؼدمة يف ماجف وابـ ،(45 - 44 /1) السـة اتباع باب ســف، يف الدارمل رواه (1)

  باب العؾؿ، كتاب يف والرتمذي ،(17 -16 /1) الراشديـ الخؾػاء سـة اتباع باب

 .الؿستدرك يف والحاكؿ (،113 -115 /5) البدع واجتـاب بالسـة إخذ يف جاء ما

 .(556 /6) الصحقحة إحاديث سؾسؾة :إلباين وصححف (96 - 95 /1)
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  118 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

  ْثَؿانَ َوطُ 
 
 ».(1) َوَطؾِل

 .(2)«يتشقع كان إٓ قطّ  بدطة يف رجال كؾؿت ما» : الشافعل اإلمام قال

ـَ  ُيقُكَس  َقاَل  َْطَؾك َطْبدِ  ْب ْٕ   َسِؿْعُت  ا
َّ
افِِعل  َأْهؾِ  َشَفاَدةَ  ُأِجقزُ » َيُؼقُل: الشَّ

َْهَقاءِ  ْٕ َّٓ  ُكؾ ِفؿْ  ا افَِضَة، إِ  .(3)«لَِبْعضٍ  ُفؿْ َبْعُض  َيْشَفدُ  َفنِكَّفُ  الرَّ

: َقاَل 
ُّ
  َسِؿْعُت  اْلُؿَزكِل

َّ
افِِعل بِقِع: َيُؼقُل  الشَّ  َثالَثةَ  مِـ ل اِْقَبْؾ  َربِقُع، َيا» لِؾرَّ

َـّ  َٓ  َأْشَقاَء،   َرُسقلِ  َأْصَحاِب  فِل َتُخقَض
ِ
  َخْصَؿَؽ  َفنِنَّ  ، اهلل

ُّ
 الـَّبِل

  َ(4)«اْلِؼَقاَمةِ  َيْقم. 

ْـ  َثْقٍر، َوَأُبق ُشَعْقٍب  َأُبق َقاَل    َطْبدِ  َأبِل َط
ِ
دِ  اهلل ـِ  ُمَحؿَّ   إِْدِريَس  ْب

 
افِِعل  الشَّ

ـَّةِ  فِل اْلَؼْقُل  َقاَل: َتَعاَلك اهللُ  َرِحَؿفُ  تِل السُّ  َطَؾْقَفا َأْصَحاَبـَا َوَرَأْيُت  َطَؾْقَفا َأَكا الَّ

َـ  اْلَحِديِث  َأْهَؾ  ِذي  َوَغْقِرِهَؿا: َوَمالٍِؽ  ُسْػَقانَ  مِْثَؾ  ؿْ َطـْفُ  َوَأَخْذُت  َرَأْيُتُفؿْ  الَّ

َؾِػ  َحؼَّ  وَأْطِرُف  ـَ  السَّ ِذي  ، َكبِق فِ  لُِصْحَبةِ  َتَعاَلك اهللُ  اِْخَتاَرُهؿْ  الَّ

ْخذُ  ْٕ ا َوُأْمِسُؽ  بَِػَضائِؾِِفْؿ، َوا  .(5)«َوَكبِقِرهِ  َصِغقِرهِ  َبْقـَُفؿْ  َشَجرَ  َطؿَّ

                                                 

 .(1767 /4) لمجري الشريعة (1)

 .(467 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (5)

  .(519 /11) الؽربى والســ (،468 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (3)

 اْلُجقُقشِ  وَجْؿعُ  ،(589 -587 ص 4 ج) الفروي إسؿاطقؾ ٕبل وأهؾف الؽالم ذم (4)

ـِ  َطَؾك َساكِرِ َوالدَّ   ومققػف علالشاف اإلمام واكظر: ،(61) رقؿ -مخطقط- َطَساكِرَ  اْب

 (45 )ص: الرافضة مـ

  .(17 ص) لؾفؽاري الشافعل اطتؼاد (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  119 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 ٌبْٗ ٔذوة اهلل ذوة يف جاء وا

 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱ﴿ ٹٱٹٱ
 ﴾ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

 .[91 الـحؾ:]

ـْ  بسـده  الشافعل اإلمام روى ـِ  ُسَؾْقَؿانَ  َط ـْ  ُبَرْيَدةَ  ْب  َأنَّ  َأبِقِف: َط

  َرُسقَل 
ِ
ةً  َبَعَث  إَذا َكانَ   اهلل رَ  َجْقًشا َأوْ  َسِريَّ  َلِؼقت إَذا َقاَل: َطَؾْقِفؿْ  َأمَّ

ا ـْ  َطُدوًّ ـَ  مِ  -َطْؾَؼَؿةُ  َشؽَّ - ِخاَللٍ  ِث َثاَل  َأوْ  ِخَصاٍل، َثاَلِث  إَلك َفاْدُطُفؿْ  اْلُؿْشِركِق

ْساَلمِ  إَلك ُاْدُطُفؿْ   إَلك ُاْدُطُفؿْ  ُثؿَّ  َطـُْفؿْ  َوُكػَّ  مِـُْفؿْ  َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقك َفنِنْ  اإْلِ

لِ  ْـ  التََّحقُّ َـ  َدارِ  إَلك َداِرِهؿْ  مِ  َوَأْخبِْرُهؿْ  مِـُْفؿْ  َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقك نِنْ فَ  اْلُؿَفاِجِري

َـ  َما َلُفؿْ  َأنَّ  َفَعُؾقا إنْ  َأكَُّفؿْ   اْلُؿَؼامَ  اْخَتاُروا َوإِنْ  َطَؾْقِفْؿ، َما َوَطَؾْقِفؿْ  لِْؾُؿَفاِجِري

َـ  َكَلْطَراِب  َأكَُّفؿْ  َداِرِهؿْ  فِل   ُحْؽؿُ  َطَؾْقِفؿْ  َيْجِري اْلُؿْسؾِِؿق
ِ
 َيْجِري َكَؿا  اهلل

ـَ  َطَؾك ءِ  فِل َلُفؿْ  َوَلْقَس  اْلُؿْسؾِِؿق
ْ
ءٌ  اْلَػل

ْ
َّٓ  َشل ـَ  َمعَ  ُيَجاِهُدوا َأنْ  إ  َفنِنْ  اْلُؿْسؾِِؿق

ْساَلمِ  إَلك ُيِجقُبقك َلؿْ   مِـُْفؿْ  َفاْقَبْؾ  َفَعُؾقا َفنِنْ  اْلِجْزَيِة، إْطَطاءِ  إَلك َفاْدُطُفؿْ  اإْلِ

ـْ َفاْس  َأَبْقا َفنِنْ  َوَدْطُفْؿ،   َتِع
ِ
 .(1)«َوَقاتِْؾُفؿْ  َطَؾْقِفؿْ  بَِاهلل

                                                 

 كتاب معـاه: يف مسؾؿ ورواه (،58 /4) الشافعل مسـد (،185 /4) لؾشافعل إم (1)

 الغزو بآداب إياهؿ ووصقتف ثالبعق طؾك إمراء اإلمام تلمقر باب والسقر، الجفاد

  (.1731) الحديث رقؿ (1358-1356/ 3) وغقرها.
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  121 الػافع٘ إلواًا عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 الٍضٗحة الدَٖ

 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱ﴿ ٹٱٹٱ

 .[114 طؿران: آل] ﴾ني مي زي ٰىري

  الـبل أن  مسعقد ابـ إلك بسـده الشافعل آمام وروى

 لؾؿسؾؿقن، والـصقحةُ  هلل، العؿل إخَلُص  مسؾم: قؾُب  طؾقفن َ غِل   ٓ ثَلٌث » قال:

 .(1)«روائفم من تحقط دطوتفم  ننّ  جؿ طتفم، ولزوم،

 قال: أكف  اهلل طبد بـ َجرير إلك بسـده الشافعل اإلمام وروى

 .(2)«ُمْسِؾمٍ  لُِؽل   الـ ْصِح  َطَؾى الـَّبِيَّ  َب َ ْعُت »

 جامعة اهلل وصاطةُ  اهلل، صاطة مـ الؿسؾؿقـ وكصقحةُ » الشافعل: آمام قال

 .(3)«لؾَخقر

                                                 

 يف إلباين: وصححف ماجف ابـ أخرجف والحديث (،411 /1) الرسالة يف رواه (1)

  .(6766) رقؿ «الصغقر الجامع صحقح يف: و (،414) رقؿ» الصحقحة

 َبَقانِ  باُب  ،اإليؿان كتاب مسؾؿ: صحقح يف والحديث (،51 /1) الرسالة يف رواه (5)

ـَ  َأنَّ  ي  الـسائل: كتاب البقع (، واكظر ســ85رقؿ الحديث: ) (74/ 1)الـَِّصقَحُة،  الد 

  (.4138) :الحديث رقؿ

 .(51 /1) لؾشافعل الرسالة (3)
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  121 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

  باب
 الطٍة إىل ٔالسجٕع التأٖٔن تسك يف

 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱ﴿ٱ ٹٱٹ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري
 خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت جتحت هب
 .[7 طؿران: آل] ﴾حط مض خض حض جض خصمص حص مس

 ُيخالِػ ققٌل  طـف ُرِوَي  إن طالًِؿا أنَّ  َيْعؾؿَ  وأن» : الشافعل اإلمام قال

َـّ  شْقًئا فقف  واْكَتَؼَؾ  ُيخالِْػفا، لؿْ  اهلل رسقلِ  سـةَ  َطؾِؿَ  لقْ  سـًة، اهلل رسقُل  فقف س

عٍ  غْقرَ  كان َيْػعؾ لؿ وإنْ  -اهلل شاءَ  إنْ - الـبل سـَّةِ  إلك َقْقلِفِ  ـْ طَ   فؽقػ لف، ُمَقسَّ

 وأبانَ  الـبل، صاطة مِـ اْفَتَرَض  بؿا َخْؾِؼف، طؾك قائَؿةٌ  لِؾَّفِ  هذا مثؾ يف والُحَجُج 

ـْ   .(1)«ِديـِف وأْهؾِ  وِديـِف وْحقِف مِـ بف َوَضَعفُ  الذي فَمْقِضعِ  مِ

 بلكف إجؿاع أو سـة أو مـف دٓلة تليت حتك ضاهره، طؾك والُؼَرآن» قال:

 .(2)«ضاهر دون باصـ طؾك

  الـبل طـ طروة حديث ثبت ولق» :(3)الحج يف آستثـاء يف وقال

                                                 

 .(198 /1) لؾشافعل الرسالة (1)

 .(581 /1) السابؼ الؿصدر (5)

  حبستـل. قثح فؿحؾل حابس حبسـل إن الحاج: ققل وهق (3)
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 اهلل رسقل طـ ثبت ما الفخ طـدي يحؾ ٓ ٕكف غقره إلك أطده لؿ آستثـاء يف

»(1). 

 التلويؾ وترك  الـبل طـ الحديث قبقل يف اإلمام فؼف فتلمؾ

 وإقاويؾ.

 

I` 

                                                 

 .(175 /5) لؾشافعل إم (1)
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  123 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 ٔإواوّي املطمىني مجاعة لصًٔ

 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ ٹٱٹٱ
 .[115 الـساء:] ﴾مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

 قال قال: أبقف طـ رافع أبل بـ اهلل طبقد طـ بسـده الشافعل اإلمام روى

 أمري، من إمر  لتقه أر ؽته، طؾى  مّتؽئً  أحدكم ُألِػَقنَّ  ٓ» : الـبل

 .(1)«اتبعـ ه اهلل كت ب يف وجدك  م  كدري، ٓ  قؼول: به، أمرت أو طـه كفقت مؿ 

 طؾى اهلل  د» : اهلل رسقل قال قال  طباس ابـ وطـ

 .(2)«الجؿ طة

  وم صومؽم» : اهلل رسقل قال قال  هريرة أبل وطـ

 .(3)«تضحون  وم وأضح كم تصومون

                                                 

 مجؿع واكظر (5/434) الؿسـد يف وأحؿد (،414 /1) الرسالة يف الشافعل رواه (1)

  .(3/166) الزوائد

، َتاُب كِ  الســ: يف الت ْرمِِذي   رواه (5) ـِ  وصححف ،(3/316) اْلَجَؿاَطةِ  ُلُزومِ  فِل َباٌب  اْلِػَت

 (.1848)رقؿ الجامع صحقح اكظر :إلباين

 4/551) لوالبقفؼ (558 ـ557 ،531) لقطـ الدار وكذا (5354) داود أبق رواه (3)

  (.11 /4) الغؾقؾ إرواء اكظر آلباين: وصححف (555-
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 وإن اهلل، صاطة وافؼ ما الجؿاطة إكؿا» : مسعقد بـ اهلل طبد قال

  .(1)«وحدك كـت

 اهلل رسقل بايعـا» قال: الصامت، بـ طبادة طـ بسـده الشافعل آمام وروى

 وأن والؿؽره والؿـشط والقسر العسر يف والطاطة السؿع طؾك  

 (2).«ٓئؿ لقمة اهلل يف كخاف ٓ بالحؼ كؼقل أو كؼقم وأن أهؾف إمر كـازع ٓ

 الؿسؾؿقـ جؿاطة بؾزوم اهلل رسقل وأْمرُ » : الشافعل اإلمام قال

 .(3)«ٓزمٌ  -اهلل شاء إن- قـالؿسؾؿ إجؿاع أن يف بف ُيحتج مؿا

َمر ٕولل َوالطَّاَطة» الؿزين: قال ْٕ  َواْجتـَاب مرضقا  اهلل ِطـْد َكانَ  فِقَؿا ا

 اهلل إَِلك َوالتَّْقَبة وجقرهؿ تعديفؿ ِطـْد اْلُخُروج َوترك مسخطا، اهلل ِطـْد َكانَ  َما

 رطقتفؿ طؾك هبؿ يْعطػ َكْقَؿا...  َٓ  اْلُجُؿَعة َصاَلة ُحُضقر يْترك َو

مة َهِذه بر َمعَ  وصالهتا ْٕ زم وفاجرها ا  ابتدع َفنِن بريا اْلبِْدَطة مـ َكانَ  َما َٓ

 .(4)«َصاَلة َفاَل  الٓض

I` 

 

                                                 

  .(119 /1) :ؾاللؽائلل والجؿاطة السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح اكظر (1)

 .(438 )ص: لؾشافعل الؿلثقرة الســ (5)

 .(413 /1) لؾشافعل الرسالة (3)

 .(87 )ص: لؾؿزين السـة شرح (4)
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  125 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
  

 باب
 ٔزضٕلْ اهلل عبُد  الٍيب أُ 

 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱ ٹٱٹ
 .[1 اإلسراء:] ﴾حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن

 أصرت كؿ  تطروين ٓ» قال:  اهلل رسقل أن  طؿر وطـ

 .(1)«ورسوله اهلل طبد  ؼولوا: طبد أك  إكؿ  مر م، ابن الـص رى

 العبد: يؼقل أن وأحب الجـازة: دطاء صػة يف  علالشاف آمام قال

 امحؿًد  وأن اهلل إٓ إله ٓ أن  شفد ك ن أمتك، وابن طبدك وابن طبدك الؾفم»

 (2).«ورسولك طبدك

 اهلل إٓ إلف ٓ أن فشفد لقؼتؾ ُقّدم وإن» الؿرتد: حؽؿ بقان يف  قال

 بعض يستتاب أن يرون ٓ الذيـ القٓة بعض وقتؾف ورسقلف طبده امحؿدً  وأن

 .(3)«والّدية الؽػارة قاتؾف وطؾك الؿسؾؿقـ، لقرثة فقؿراثف الؿرتديـ

 تحؼقؼ يف الؿخؾقق كؿال أن واطؾؿ» : الحـػل العز أبل ابـ قال

                                                 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ تعالك: اهلل ققل باب إكبقاء كتاب البخاري: رواه (1)

  (.3561) الحديث رقؿ (1571 / 3) ﴾رب

 .(353 /1) لؾشافعل إم (5)

  .(591 / 4) السابؼ: الؿصدر (3)
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 وطؾت كؿالف ازداد لؾعبقدية تحؼقؼا العبد ازداد وكؾؿا تعالك. هلل طبقديتف

 وأن القجقه، مـ بقجف العبقدية طـ يخرج الؿخؾقق أن تقهؿ ومـ درجتف

 مه جه﴿ تعالك: قال وأضؾفؿ، الخؾؼ أجفؾ ففق أكؿؾ، طـفا الخروج

 مـ ذلؽ غقر إلك ،[56 ]إكبقاء: ﴾يي ىي مي حيخي يهجي ىه

 يف فؼال الؿؼامات، أشرف يف العبد باسؿ  كبقف اهلل وذكر أيات.

 زت رت﴿ تعالك: وقال .[1 ]اإلسراء: ﴾يل ىل مل خل﴿ اإلسراء: ذكر
 ﴾رت يب ىب نب مب﴿ تعالك: قالو .[19 ]الجـ: ﴾يت ىت نت مت

 .[53 ]البؼرة: ﴾حط مض خض حض جض مص خص حص﴿ تعالك: وقال .[11 ]الـجؿ:

 الؿسقح يؼقل ولذلؽ وأخرة، الدكقا يف الـاس طؾك التؼديؿ استحؼ وبذلؽ

 اذهبوا» السالم: طؾقفؿ إكبقاء بعد الشػاطة مـف صؾبقا إذا الؼقامة، يقم 

 الؿرتبة تؾك له  حصؾت تلخر، وم  ذكبه من تؼدم م  له غػر طبد محؿد، إلى

 .(1)«تع لى هلل طبود ته بتؽؿقل

I` 

                                                 

 .(149 )ص: الحـػل: العز أبل ٓبـ الطحاوية شرح (1)
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  127 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 

  باب
 الهسٖي الٍيب عمى ٔالطالً الضمٕة فطن

 

 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ﴿ٱ ٹٱٹ
 .[56 إحزاب:] ﴾يب ىب نب مب

 واحدة َطَؾيَّ  صؾَّى من» :قال  الـبل طـ مالؽ بـ أكس طـ

 .(1)«درج ت طشر له ور ع  ت،خطقئ طشر طـه وحط صؾوات طشر طؾقه اهلل صؾى

  ؿسي وحقن طشًرا،  صبح حقن َطَؾيَّ  صؾَّى من»  وقال

 .(2)«الؼق مة  وم شػ طتي أدركته طشًرا

 الذاكرون ذكرهُ  كّؾؿا كبقـا طؾك اهلل فصّؾك» : الشافعل اإلمام قال

لقـ يف طؾقف اهلل وصؾك الغافؾقن. ذكره طـ وغػؾ  وأكثر أفضؾ وأخريـ، إوَّ

اكا خؾؼف، مـ أحدٍ  طؾك صؾَّك ما كوأزك  زّكك ما أفضؾ طؾقف بالّصالة وإّياكؿ وزكَّ

 .(3)«وبركاتف اهلل ورحؿة طؾقف والسالم طؾقف. بصالتف أمتف مـ اأحدً 

                                                 

 رقؿ ، (4/ 371) الـبل طؾك الصالة باب الصالة، كتاب مسؾؿ، هروا (1)

 .(418) الحديث

 .(491 /1) الزوائد: مجؿع واكظر: (151 /11الؽبقر) الؿعجؿ يف الطرباين رواه (5)

  الحديث رقؿ (356-345 /1) والرتهقب: الرتغقب صحقح يف إلباين وحسـف

(656.)  

 .(16 /1) لؾشافعل الرسالة (3)
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  باب
 عمىتي قد نىا ٔالطالً : قٕلْ

 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱ﴿ٹٱٹٱ
 .[9 – 8 الػتح:] ﴾حط مض خض جضحض مص

  إكصاري مسعقد أبل ـط بسـده  الشافعل آمام روى

 بشقر لف فؼال طبادة، بـ سعد مجؾس يف  اهلل رسقل أتاكا :قال أكف

 فسؽت ،طؾقؽ؟ كصؾل فؽقػ اهلل: كبل يا طؾقؽ كصؾل أن اهلل أمركا :سعد بـ

  اهلل رسقل فؼال يسللف، لؿ أكف تؿـقـا حتك  الـبل

 إبراهقم، ؾىط صؾقت كؿ  محؿد، آل وطؾى محؿد طؾى صل الؾفم» :ققلقا

 إكك .الع لؿقن يف إبراهقم طؾى ب ركت كؿ  محؿد، وطؾى محؿد طؾى وب رك

 .(1)«مجقد حؿقد

 .(2)«طؾؿتؿ قد كؿا والسالم» رواية: يف وزاد

                                                 

 ،.(3369) :الحديث رقؿ (146 /4) إكبقاء: حديث كتاب البخاري: اهرو (1)

 .(417) رقؿ التشفد بعد  الـبل طؾك الصالة باب الصالة يف ومسؾؿ

  لف. والؾػظ (531 /5) الؿمصا: يف ومالؽ

 والحديث ،(97 /1) الشافعل: مسـد (،1517 /3) الشافعل اإلمام تػسقر أكظر: (5)

 رقؿ  (17/65) الـبل طؾك الصؾقة باب ،ةالصال كتاب مسؾؿ: أخرجف

 .(415) الحديث:
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 ولؽـ الرسقل، قال يؼقل: أن لؾرجؾ يؽره» : الشافعل اإلمام قال

 .(1)«لف تعظقؿا ، اهلل رسقل قال يؼقل:

 ويحتؿؾ وإذان، باهلل اإليؿان طـد اهلل كرهذ» : الشافعل اإلمام قال

 فصّؾك الؿعصقة، طـ والقققف بالطاطة العؿؾ وطـد الؼرآن، تالوة طـد ذكره

 طؾقف اهلل وصؾك الغافؾقن، ذكره طـ وغػؾ الذاكرون ذكرهُ  كّؾؿا كبقـا طؾك اهلل

لقـ يف  اكاوزكَّ  خؾؼف، مـ أحدٍ  طؾك صؾَّك ما وأزكك وأكثر أفضؾ وأخريـ، إوَّ

 طؾقف والسالم ،طؾقف بصالتف أمتف مـ اأحدً  زّكك ما أفضؾ طؾقف بالّصالة وإّياكؿ

 (2).«وبركاتف اهلل ورحؿة

  ِطَبادُ  الـَّاُس » :َتَعاَلك اهللُ  َرِحَؿفُ  وَقاَل  
ِ
ُهؿْ  اهلل َٓ ًما َيُؽقنَ  َأنْ  َفَلْو  َأْقَرُبُفؿْ  ُمَؼدَّ

  بِِخَقَرةِ 
ِ
َـ  َوَخاَتؿِ  َأَماَكتِفِ  ْقَدعِ َوُمْستَ  لِِرَساَلتِفِ  اهلل َـ  َرب   َخْؾِؼ  َوَخْقرِ  الـَّبِق ق  اْلَعاَلِؿق

دٌ   .»(3) ُمَحؿَّ

 

I` 

                                                 

 (455 /1) لؾبقفؼل الشافعل مـاقب (1)

 (.16) :الرسالة اكظر (5)

  (.167 /4) لؾشافعل إم (3)
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  131 الػافع٘ اإلواً عكٗدة ضٕء يف التٕحٗد نتاب
 

 
 احملتٕٖات فّسع

 

  ..................................  الشافعل اإلمام وصقة التؿفقد

  .............................. الذكقب مـ يؽػر وما التقحقد فضؾ باب

  ... والزكقة الصؾقة قبؾ وأكف الؿؽؾػ طؾك واجب أول التقحقد أن باب

  ........................... اهلل إٓ إلف ٓ أن وشفادة التقحقد قرتػس باب

  ................... العباد حؼقق مـ أطظؿ وأكف الشرك مـ الخقف باب

  ........... هلل العبادة واخالص التام والؼبقل آكؼقاد هق الديـ أن باب

  ............................ والـجقم بإكقاء آستسؼاء يف جاء ما باب

  ................................. اهلل بغقر الحؾػ كراهقة يف جاء ما باب

  .................................................. الرققة يف جاء ما باب

  .......................................... اهلل لغقر الذبح يف جاء ما باب

  ........................................... اهلل لغقر الـذر يف جاء ما باب

  ................................................... تعالك اهلل ققل باب:

  ....................................................... الشػاطة يف باب

  ................................................ الؼرب طذاب اثبات باب

  .......................................... الؼبقر زيارة مـ الحؽؿة باب
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  .............................. وتجصقصفا الؼبقر طؾك البـاء حؽؿ باب

طبده؟ إذا فؽقػ صالح رجؾ قرب طـد اهلل طبد فقؿـ التغؾقظ يف جاء ما باب:

 .......................................................................  

  ..........................الؿسجد يبـ لؿ وإن الؼبقر، دطـ الصؾقة باب

  اهلل دون مـ ُتعبد أوثاًكا ُيصقُرها الصالحقـ قبقر يف الغؾق أن جاء ما باب

  ...... الصالحقـ. يف الغؾق هق ديـفؿ وتركفؿ آدم بـل كػر سبب أن باب

  ................................................. الؿقت بف يـتػع ما باب

  ..................................... الؿقت طؾك الـقاحة يف جاء ما باب

  ............................... وكحقهؿا حجر أو بشجرة تربك مـ باب

  ................................................. السحر يف جاء ام باب

  .................................................. التطقر يف جاء ما باب

  ....................................... والتـجقؿ الؽفاكة يف جاء ما باب

  .......................................... شئت ثؿ اهلل شاء ما ققل باب

﴾زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب﴿ تعالك ققلف باب 

 .......................................................................  

  .................... ﴾جن مم خم حم جم هل مل ٱ﴿ تعالك ققلف باب

  .................. ﴾حي جي يه ىه مه﴿ تعالك اهلل ققل باب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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﴾جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿ تعالك: ققلف باب

 .......................................................................  

  ............................................ والصرب لحؼبا القصقة باب

  ..........................وطؿؾ ققل وأكف بالطاطة يزيد اإليؿان أن باب

  ....................................... وشره خقره بالؼدر اإليؿان باب

  ............................ والصػات إسؿاء مـ شقًئا جحد مـ باب

  ................................................ الرحؿـ طرش يف باب

  ....................................... العرش طؾك استقى اهلل أن باب

  .......................................... سبحاكف هلل الرؤية إثبات باب

  ....................................... غضبف يغؾب اهلل رحؿة إن باب:

  ............................................ الؽبقرة مرتؽب حؽؿ باب

  ................................... والؽالم إهقاء أهؾ مجاكبة يف باب

  ....................................... اهلل آذى فؼد الدهر سب مـ باب

  ............................................. الريح سب طـ الـفل باب

  ............................................. ومؽاكتفا السـة فضؾ باب

  ............................. إهقاء وترك السـة اتباع طؾك الحث باب

 اهلل حرم ما تحؾقؾ أو اهلل أحؾ ما تحريؿ يف وإمراء العؾؿاء أصاع مـ باب
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  ....................................... اهلل. دون مـ أرباًبا اتخذهؿ فؼد

  .............................. استدٓلفؿ وصرق الؽالم أهؾ ذم يف باب

  ............................ اإلتباع تؿام مـ الديـ يف الحدث ترك باب

  ................................................ البدع ذم يف جاء ما باب

  .......... رد ففق مـف لقس ما أمركا يف أحدث مـ  ققلف باب

  ...........................................العؼؾ طؾك الـؼؾ تؼديؿ باب

  والؼصائد إكاشقد إلك وأقبؾ وتدبره الؽتاب تالوة طـ أطرض مـ باب

  ........................................ حابةالص فضائؾ يف جاء ما باب

  ........................................... والرافضة الشقعة ذم يف باب

  ....................................... كبقف وذمة اهلل ذمة يف جاء ما باب

  ................................................... الـصقحة الديـ باب

  ............................... السـة إلك والرجقع التلويؾ ترك يف باب

  ................................. وإمامفؿ. الؿسؾؿقـ جؿاطة لزوم باب

  ............................ ورسقلف اهلل طبدُ   الـبل أن باب

  ......................... الؽريؿ الـبل طؾك والسالم الصؾقة فضؾ باب

  ....................... طؾؿتؿ. قد كؿا والسالم : ققلف باب

  .................................................... ففرس الؿحتقيات
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