التحبري
ملعتقدي يف مسائل
اإلميان والتكفري
بقلم
إبراهيم بن عامر الرحيلي


الحؿددد ر ب العددنلؿق  ،والصد ة والسد

طؾددع ط ددده وسددهلم محؿددد،

وطؾع آلم وصح م أجؿعق .
وبعد:
فؼد كـد كب د خطن ًبدن لسدؿنح مػبدع طدن الؿؿؾؽد العربقد السدعه ،
الشقخ ط د العز ز ب ط د ار آل الشقخ –حػظدم ار ،-بضدؿ بقدن اطبؼدن ي
طؾع وجم اإلجؿنل يف بدنب اإلسد

واإل ؿدن والبؽػقدر واقرندن مد أبدهاب

االطبؼددن  ،ببددن خ 8341/2/81نددد ،وذل د لددد ّؿن بؾغـددع أ نـددن م د كؼ د
لؾشقخ طـع ك ًمدن بدنص ً يف بعده ندذه الؿسدن  ،ثد سدؾؿ ندذا الخطدنب
ألحد الؿشن خ الؿح ق  ،الدذي سدؾؿفن بـػسدم لسدؿنح الشدقخ ،ثد كسدق لدع
مهطدددً ا لؾؼددنا الشددقخ يف دده الث ثددنا الؿهافددق  8341/ 2/ 23نددد ،فدددخؾ ُ
طؾع سؿنح الشقخ يف مؽب م بنلر نض يف القه الؿحد ووجدت الؼن ئ ؼرأ
طؾقم بعه الػبنوى ث جقد الشدقخ طؾقفدن ،ووجددت قن ًدن آخدر ؼدرأ طؾقدم
بعه الؿعنم ت ،فجؾس ول أسؾ طؾع الشقخ لدال أقطعدم طؿدن نده فقدم،
وفهجال بعد ذل يف شروع أحد الؼدن ق يف قدرااة ندذه األو اا البدع كـد
أ سؾبفن لؾشقخ م ق  ،فسؾؿ طؾع الشدقخ وطؾدع الؽدنب ق الؾدذ طـدده،
وأشعرت الشقخ بهجه ي لؿن خشدق مد أ دبؽؾ الشدقخ يف أمدر خصدـع
ونه ال د ي بهجه ي ،فرح وصؾ الؼفهة ث اسبؿر يف االسدبؿنع لؼدرااة
الؼددن ئ ،و بخؾدد سددؿنطم بعدده كؾؿددنت الرتحق د -جددزاه ار خقد ًدرا -ث د
هاص االسبؿنع إلع أ فرغ م االسبؿنع لفن كؾفن ،ث قنل لع :أكن أوافؼد
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يف ك من قؾ

خقدرا  ،ثد صؾد أ كخؾده يف الؿخبصدر
 ،قؾ لم :جزا ار ً

وصرح طؾقم الؿهضهع الدذي جالد مد أجؾدم ،ويف أثـدنا حد ثدم كدر َ قهلدم
السنبق :أكن وافؼ يف ك من قؾ

 ،وأحس م قنل :وندذا نده الحدق أو كؾؿد

كحهنن .
ويف القدده البددنلع دده األ بعددنا الؿهافددق  8341/ 2/22ز ت فضددقؾ
الشقخ محؿد ب حس آل الشقخ بعد ص ة الظفر يف مؽب دم بنإلفبدنا وبدنليف يف
حسد االسددبؼ نل والرتحقد  ،وب ن لـددن بعده األحن ددل العؾؿقد  ،ثد قددرأت
طؾقم بعه الؿهاص م نذه األو اا فل دد يف ذلد وأثـدع ،ثد سدللـع طد
وسع فلخرببم هبن وأخرببم أ بعضفن مـؼهل يف اإلذاط .
وقد طزم طؾع كشر من وك ُبم وأقدره الشدقخن يف حقـدم ،ثد بددا لدع طدد
ذل ألكم قد بحؼدق الؿؼصده مد إصد ِع الشدقخ طؾدع مدن سدطرت ومهافؼبدم
طؾددع ذل د  ،و ِا الػددب يف حقـفددن ،ث د أشددن طؾددع أحددد اإلخددهة الـنصددحق

بـشرنن يف نذه األ دن لؿدن فقفدن مد ذب طد طرضدع وإزالد ٍ لؾشد ف البدع قدد
ثقرنن م ال عرفـع حهل بؾ الؿسن .
ففننع بق أ دي الؼراا و ز دن ة أو كؼد

 ،بد إ مدن جدرى مد الشدقخ

أثـنا الؾؼنا وط ن ابم البع ضؿـبفن نذه الؿؼدم كـ

وكبفدن يف حقـفدن وذ ؾد

هبن نذه الرسنل خشق الـسقن .
وقد سؿق نذه الرسنل :
التحبور لمعتقدي يف مسائل اإليمان والتكفور
فلسلل ار الؽدر أ جؿدق قؾهبـدن وإخهاكـدن طؾدع الحدق وأ عقدذكن مد
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كزانت الشقطن  ،إكم سؿقق مجق .
إبرانق ب طنمر الرحقؾع
8341 / 2 /81ند
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الحؿد ر ب العنلؿق والص ة والس

طؾع سدهلم األمدق وطؾدع آلدم

وصح م أجؿعق  ،وبعد...
فؼددد كثددرت يف نددذا الزمددن األخطددنا واألونددن يف كؼ د ك د

الؿـبس د ق

خصهصن يف بنب اإل ؿدن والبؽػقدر ،فدل ت أ أبدق َ اطبؼدن ي يف ندذه
لؾعؾ
ً
طرض ذل طؾع طؾؿن ـن الؽ دن إلص طفد
الؿسن طؾع س ق االخبصن وأ َ
طؾع من أطبؼده يف ندذه الؿسدن الدققؼد  ،وصؿ ًعدن يف بدهجقفف وابدداا أ فد
فقؿن أقر ه ،وبنر البهفقق.
فلقهل مسبعقـًن بنر:
الذي أطبؼده وأ

ار بم يف بنب اإلس

واإل ؿن والبؽػقر واقرنن مد

أبهاب االطبؼن  :من ل طؾقم الؽبدنب والسدـ وأجؿدق طؾقدم سدؾأل األمد  ،ومدن
طؾقدم جؿدننقر العؾؿدنا ،وأ ؿد الدد إلدع ندذا العصدر مد أصدحنب الؼددرو
الث ث الؿػضؾ وم جنا بعددن مد الؿجدد

كشدقخ اإلسد

وبؾؿقذه اب الؼق وب مقذنؿن ،ومن طؾقم اإلمن الؿجد شقخ اإلس

ابد بقؿقد
محؿدد

ب ط د الهننب وب مقدذه مد بعدده ومدن طؾقدم طؾؿنؤكدن الؽ دن الراسدخه يف
العؾ يف نذا العصر.
فلطبؼد أ الد الحق الذي ال ؼ ار م أحد ـًن سدهاه :نده اإلسد
الذي بعل ار بم ك قـن محؿد ًا ﷺ.
و ؽددده الددددخهل فقدددم بدددنلـطق بنلشدددفن بق مدددق اطبؼن نؿدددن بنلؼؾددد ،
دننرا وبنصـًدن ،واسددبقػنا
واإلخد ف فقفؿددن ر ،واالكؼقددن لفؿددن ،وامبثنلفؿددن ضد ً
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شروصفؿن البع ذكرنن اإلمن الؿجد .
كؿددن ال بحؼددق أص د اإلس د

إال ببحؼقددق البهحقددد ر بلكهاطددم الث ث د :

بهحقد الربهبق  ،وبهحقدد األسدؿنا والصدػنت ،وبهحقدد األلهنقد  ،والؿبنبعد
لؾـ ع ﷺ يف الشرع ببصد ؼم فقؿن أخرب ،واالكؼقدن لدم فقؿدن أمدر ،واجبـدنب مدن
هنددع طـددم وزجددر ،وأ ّ
ال ع ددد ار إال بؿددن شددرع ،والؿحنفظ د طؾددع الصددؾهات
الخؿس ،واطبؼن وجدهب الهاج دنت ،وبحدر الؿحرمدنت ،وامبثدنل أ كدن
اإل ؿددن  :اطبؼددن ًا ،واكؼقددن ًا ،والبصددد ق بؽد مددن جددنا يف الؽبددنب والسددـ مد
األخ ن  ،وطد الش يف شعا م ذل  ،والؽػر بنلطناهت وبؽ من ط د مد
و ار والربااة م الشر وأنؾم ،فؿ ل حؼق نذا األص فؾقس بؿسدؾ ،
ب كنفر خن ج م مؾ اإلس
بق أن اإلس

لعد وجه أص اإل ؿن الذي نده فرقدن مدن

وأن الشر والؽػر والـػنا.

ث بليت بعد ذلد بؼقد الهاج دنت البدع شدرطفن ار بعدنلع لؾؿسدؾؿق مد
أ اا الزكددنة وصدده مضددن وحددب بق د ار الحددرا  ،ونددع مبؿؿدد أل كددن
اإلسددد

الخؿسددد وندددذه ندددع م دددن اإلسددد

العظدددن الدددها ة يف حدددد ثع

اب طؿر وجرب  ،ث ؿبث الؿسؾ ك الهاج نت يف الد
و بجـد كد مدن هنددع ار طـدم مد الؿحرمددنت ،فددنذا حؼدق ذلد كددن محؼ ًؼدن
لإلس

ومن أوج ار طؾقم فقم.

وأما اإليمان؛ فاعتقاايي فوا قدهل السدؾأل ،وأكدم (اطبؼدن وقدهل وطؿد ؛
اطبؼن بنلؼؾ  ،وقهل بنلؾسن  ،وطؿ بنلجها ح.
وأ اإل ؿددن ز ددد بنلطنطد و ددـؼ

بنلؿعصددق  ،وأ الؿسددؾ كؾؿددن فع د
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الطنطددنت مؿددن بعؾددق بنالطبؼددن والؼددهل والعؿ د زا إ ؿنكددم وقد ِده َي ،وكؾؿددن
طصع وقصر واػ كؼ

إ ؿنكم بحس بؼصقره يف شع اإل ؿن .

ال واج ًا وكؿن ً
وأطبؼد أ لإل ؿن أص ً وكؿن ً
ال مسبح ًا.
 أما األصل؛ فقبحؼق بنلدخهل يف اإلس  ،وبحؼقق أصؾم الذي ؽده
مسؾؿن -الؿبؼد شرحم  -م الـطق بنلشفن بق وبحؼقدق البهحقدد،
بم الرج
ً
والربااة م الشر  ،والؿحنفظد طؾدع الصدؾهات الخؿدس ،واطبؼدن وجدهب
ضننرا وبنصـًن.
الهاج نت وبحر الؿحرمنت ،واالكؼقن لؾد
ً
 وأمااا الكماااو ال ا ا ؛ فقبحؼددق بنإلبقددن ب ؼقد الهاج ددنت وبددر كد
كؿ إ ؿنكم ،ونه مهطده ٌ بددخهل الجـد
الؿحرمنت ،فنذا حؼق الؿسؾ ذل
ُ
اببدا ًا مق فض ار و حؿبم.
قصر يف شدعا مد ذلد مدق بؼدنا األصد ففده مدمم بن ؿنكدم فنسدق
وإذا ّ
بؽ قربم ال ث

لم اإل ؿن الؿطؾق ،وال ـػع طـم مطؾق اإل ؿن  ،ونده بحد

مشقال ار؛ إ شنا ار اػر لم ،وإ شنا طذبدم ،فدن طػدن ار طـدم أ خؾدم الجـد
برحؿبددم ،وإ طذبددم يف الـددن أخرجددم مـفددن وأ خؾددم الجـد بؿددن معددم مد أصد
البهحقد وبػض ار و حؿبم.
 وأماااا الكمااااو المساااتح  :فقؽددده بنإلبقدددن بنلؿسدددبح نت وبدددر
الؿؽرونددنت بعددد أ اا الهاج ددنت وبددر الؿحرمددنت ،وأصددحنب الؽؿددنل
الؿسبح ن أكؿ الؿممـق إ ؿنكًا ،ون السنبؼه إلع الخقرات.
وأقددر ُ مددذن أن د السددـ بجددهاز االسددبثـنا يف اإل ؿددن  ،وأ الرج د إذا
سال أممم أك ؟ قنل :ممم إ شنا ار ،ونذا احرتاز مد البزكقد ال لؾشد
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يف أص اإل ؿن كؿن زطؿ الؿرجال .
وأطبؼددد ض د ل الؿرجال د يف إخددراجف العؿ د م د مسددؿع اإل ؿددن طؾددع
مخبؾدأل صدها ػف  :الجفؿقد الؼدن ؾق بددل اإل ؿدن نده الؿعرفد  ،واألشددنطرة
الؼن ؾق بلكم مجر بصد ق الؼؾد  ،والؽرامقد الؼدن ؾق بلكدم نده قدهل الؾسدن
فؼط ،ومرجال الػؼفنا الؼن ؾق بلكم بصد ق الؼؾ وقهل الؾسن .
وأهن د قددد خددنلػها يف ذل د الـصددهف يف إخددراجف العؿ د م د مسددؿع
اإل ؿن  ،ومن برب طؾدع ذلد مد بددع كنكؽدن ن ز دن ة اإل ؿدن وكؼصدم يف
امبثنل الـنس لدم وجعؾفد اإل ؿدن شدقالًا واحدد ًا ال ؼ د الدـؼ

وال الز دن ة

وأ الـنس مبسنوو فقم ،و طهان أ الؿعنصع ال بضر اإل ؿدن شدقالًا وأكدم
ال ضددر مددق اإل ؿددن ذكد وأ الؽػددر ال ؽدده إال يف الؼؾد حبددع ولدده كددن
بنمبفن الؿصحأل والسجه لؾصـ  ،وزطؿف أكم ال إ ؿدن إال يف الؼؾد وال
كػر إال فقم ،وإكؿن طؿ الجها ح لقد طؾدع الؽػدر ولدقس بؽػدر ...إلدع اقدر
ذل م مؼنالهت ال نصؾ الؿخنلػ لصر ح كصهف الؽبنب والسـ .
ن حؼقؼددع
وأطبؼددد أ الخ د ن بددق أن د السددـ ومرجال د الػؼفددنا خ د ٌ
و رتب طؾقم كثقر م الؿسن الؿخنلػ لعؼقدة أن السـ  ،والشد أ قدهل
ِ
أكػسدددف فدددن السدددؾأل لددد
مرجالدد الػؼفدددنا يف اإل ؿدددن بدطددد أمدددن ب دددد عف
خرجهن م أن السـ ؛ ألهن بلولها فلخطالها ،وإ كن قدهلف يف اإل ؿدن
لقس م أقهال أن السـ  ،ولذا سؿقف بعه العؾؿنا بد مرجال أن السدـ ،
والؿشفه نه بسؿقبف بد مرجال الػؼفنا .
كؿددن أطبؼددد ضد ل الهطقد د ؛ وند  :الخددها ج الددذ

ؽػددرو بنلددذكهب
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والؿعنصع ،و خرجده طصدنة الؿسدؾؿق مد اإلسد

بنلدذكهب ،و ؼهلده

ببؽػقرن وبخؾقدن يف الـن ه الؼقنم .
وكددذا مددن ا طبددم الؿعبزل د ون د الصددـأل الثددن م د الهطقد د يف طددهان
خددروج طصددنة الؿسددؾؿق م د اإل ؿددن إلددع مـزل د بددق الؿـددزلبق  ،وقددهلف
ببخؾقدن يف الـن ه الؼقنم وفنقًا لؾخها ج.
إلع اقدر ذلد مد بددع وضد الت ندمالا الهطقد د الؿرتب د طؾدع بؾد
الؿؼددنالت ال نصؾ د ؛ كخددروجف طؾددع حؽددن الؿسددؾؿق ومػن ق د جؿددنطبف
واسب نح منا الؿسؾؿق وأطراضف بـن ًا طؾدع ندذه الشد ف  ،بد وصعدـف يف
خقن األم وبؽػقرن وبضؾقؾف وبػسقؼف لف إلع اقر ذلد مد ضد لبف
وفبـف البع ذاق مـفن األم اله ت قد ؿًا وحد ثًا.
وإ أشفد ار ،وم بؾغم ك مع نذا أ معبؼدٌ لعؼقدة أن السدـ يف بدنب
اإل ؿن واقره مؼر ًا لؽد مدن لد طؾقدم الـصدهف يف ذلد ومدن أص دق طؾقدم
السؾأل يف اطبؼن ن يف اإل ؿن يف جد اطبؼدن ن و قدم ،وإجؿنلدم وبػصدقؾم،
ومن ذكربم سنبؼًا م وصأل مذن ف ومنل أذكدره ل خبصدن  ،بد مدن وقػد
طؾقم م ك مف فن أقر ه وأطبؼده ،ومن ل

ؾغـدع فدن مؼدر ٌ الب دنطف فقدم

لقؼقـع بلهن طؾع الحدق والفددى وأسد ق لؾعؾد والػضد مد كد مؿد جدنا
بعددددن  ،وأ مدددذن ف يف سدددن ر أبدددهاب االطبؼدددن ويف بدددنب اإل ؿدددن أسدددؾ ُ
وأصهب وأطؾ ُ وأندى م اقرن .
ُ
كؿن أ أبرأ وأبربأ م ك م خنلأل قهل السؾأل يف بدنب اإل ؿدن واقدره
م مرجال ووطقد واقرن م الطها أل الؿ بدط  ،وأطبؼد ضد لف يف كد
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من خنلػها السؾأل فقم وأ ى وجهب الر طؾقف م أن العؾ الؼدن

طؾدع

ذل د بددنلعؾ والحجددب والربانددق الداحض د لش د فف والؽنشددػ لحددنلف ،
لقؽه الـنس مـف وم أقهالف ال نصؾ طؾع حذ .
وأما باب التكفور؛ فاعتقايي فو  :أ م البؽػقر من نه حق وصدهاب ومـدم
من نه بدط وض ل.
 فالتكفور بحق :نه من لد طؾقدم الـصدهف ومدن أجؿدق طؾقدم السدؾأل
ونه بنب بهققػع ال عرن بنلـظر والعؼ ب مرجعم لؾسؿق .
ومؿ

واضدحن ال َشد فقدم مسدؾ ٌ :
كػرا بقـًن
ل الـصهف طؾع كػرن
ً
ً

طنم د الؽػددن والؿشددركق الددذ ل د سددبجق ها لدددطهة الـ ددع ﷺ م د فدده
وكصن ى وسن ر مؾ الؽػر م مشركق ووثـقدق وم حددة ال ـقدق ؛ فدنهن
كػن بلطقنهن ال ش يف كػرن مسؾ ٌ .
ومؿ

لد الـصدهف طؾدع كػدرن  :الؿـدنفؼه الدذ أضفدروا اإل ؿدن

وأبطـها الؽػر ،والؿربدو الذ ا بدوا ط الدد بعدد الددخهل فقدم –طقدن ًذا
بنر م حنلف .-
ومؿ

ل الـصهف أ ًضن طؾع كػرن  :ك مد وقدق مد الؿسدؾؿق يف

شددعا م د الشددر األكددرب ،أو ا بؽ د مؽػ د ًرا م د الؿؽػددرات الؿخرج د م د
الد  ،وإ ل عؾ

بم ط اإلس

بنلؽؾق  ،فؿ فع ذل ط اخبقدن مدق

بؾهاددم الحجد واكبػددنا الؿهاكددق يف حؼددم؛ ففدده كددنفر قددد أحد ط شددر ُكم بهحقددده
وكػد ُدره إ ؿنكددم .قددنل بعددنلع :ﮋﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹﮺﮻﮼ﮊ [الزمر.]56 :
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وأمن م وقق يف بعه الؿؽػرات طد جفد ولد دبؿؽ مد العؾد ولد
ب ق لم حؼقؼ من وقق فقم م شر وكػر لس

عذ بدم؛ ففدذا ـصدح و دق

لم أكم وقق يف الشر أو الؽػر الؿخرج م الؿؾ  ،فدن

جدق وبدنب لد ُؽػدر،

وإ أصر بعد ال قن والبعؾق ُحؽ بؽػره.
والتكفواار عنااد ألاال الساان علاام ماارنبتو  :مطؾددق ومعددق ؛ كؿددن قددر ذلد
األ ؿ .
فالتكفور المطلق :نه بعؾقق الؽػر طؾع وصأل طدن  ،كدل ؼدنل :مد قدنل
الؼرآ مخؾها ففه كنفر.
وأما نكفور المعو  :ففه بـز الحؽ طؾع شخ

بعقـم.

والبؽػقددر الؿطؾددق ال سددبؾز بؽػقددر الؿعددق إال بعددد اسددبقػنا الشددرو
واكبػنا الؿهاكق يف حق الشخ

الؿعق  ،كؿن قر ذل الؿحؼؼه الؽ دن مد

أن العؾ .
قاو شوخ اإلسالم اب نومو  :والبحؼقق يف نذا أ الؼهل قد ؽده
كػددر ًا كؿؼددنالت الجفؿقد الددذ قددنلها :إ ار ال ددبؽؾ وال ُ درى يف اآلخددرة،
ولؽ قد خػع طؾع بعه الـنس أكم كػر ،فقطؾق الؼدهل ببؽػقدر الؼن د  ،كؿدن
قنل السؾأل :م قدنل الؼدرآ مخؾدها ففده كدنفر ومد قدنل :إ ار ال درى يف
اآلخددرة ففدده كددنفر ،وال ؽػددر الشددخ

الؿعددق حبددع بؼدده طؾقددم الحج د

[مجؿهع الػبنوى(.] 186/7
وقاااو شااوخ اإلسااالم محمااد ب ا عبااد ال لاااب  :ومسددلل بؽػقددر
الؿعق مسلل معروف ؛ إذا قنل ً
كػرا ،فقؼنل :م قدنل هبدذا
قهال ؽه الؼهل بم ً
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الؼهل ففه كنفر ،ولؽ الشخ
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الؿعق إذا قدنل ذلد ال حؽد بؽػدره حبدع

بؼه طؾقم الحج البع ؽػر بن كفن [الد السـق (.] 233/1
وقاو فضول الشوخ اب عثومو  :وهبذا عؾ أ ّ الؿؼنلد أو الػعؾد
قد بؽه كػر ًا أو فسؼًا وال ؾز م ذل أ ؽه الؼن هبن كنفر ًا أو فنسدؼًا،
إ ّمن الكبػنا شر البّؽػقر أو البػسقق ،أو وجه منكق شرطع ؿـق مـم [الؼهاطد

الؿثؾع ف (.] 62
وقاو فضول الشوخ صالح ب ف زان الف زان-حفظ اهلل-يف جهاب سدمال
كصم :من الػرا بق الهصأل بنلؽػر والحؽ طؾع الؿعدق بدنلؽػر واالطبؼدن
بؽػر الؿعق ؟ .
قائال :أمن الحؽ بدنلؽػر طؾدع األطؿدنل كددطنا اقدر ار
فأ اب وفق اهلل ً
والذبح لغقر ار واالسدبغنث بغقدر ار واالسدبفزاا بنلدد ومسد الدد ؛ ندذا
كػر بنإلجؿنع ب ش  ،لؽ الشخ

الذي صدد مـدم ندذا بلمد فقدم؛ فدن

كن جنن ً أو كن مبلو ً
ال أو مؼؾد ًا فقدد أ طـدم الؽػدر حبدع ب دق لدم؛ ألكدم قدد
ؽه طـده ش ف أو طـده جف فد

بسدرع يف إصد ا الؽػدر طؾقدم حبدع بؼدن

طؾقم الحج  ،فنذا أققؿ طؾقم الحج واسبؿر طؾدع مدن نده طؾقدم حؽد طؾقدم
بنلؽػر ألكم لقس لم طذ

[كبنب شرح سنل الدال يف حؽ مهاالة أن اإلشدرا

ف (.] 282
ومددن قددر ه العؾؿددنا مدد البػر ددق بددق الؽػددر الؿطؾددق والؿعددق  ،وطددد
االسبعجنل يف بؽػقر الؿعق إال بعد ال قن ؛ نذا يف حق الؿسؾ الذي ث د لدم
حؽ اإلسد

ثد صدد مـدم شدع ٌا مد الؿؽػدرات طد جفد وبلو د  ،وأمدن
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الؽددنفر األصددؾع الددذي ل د دددخ يف الددد ول د ـطددق بنلشددفن بق ففددذا ال
ُبهقأل يف بؽػقره ،كسن ر الؽػدن القده مد القفده والـصدن ى وسدن ر الؽػدرة
والهثـقق  ،وبجرى طؾقم أحؽن الؽػن طؾع من بؼد بقنكم.
 وأمااا التكفواار الباادع ؛ ففدده مددن طؾقددم أن د ال دددع م د الخددها ج وم د
وافؼف ؛ كبؽػقر الؿسؾؿق بنلذكهب والؿعنصدع ؛ ففدذا الدذي دربأ مـدم أند
السـ ؛ ونه الؿؼصه بؼهل مد دذ البؽػقدر مد العؾؿدنا ،أو صدػم بنل دطد
كؼهل بعضف  :بدط البؽػقدر فنلؿؼصده بدذل ؛ نده ندذا الـدهع ال ددطع ال
البؽػقر الشرطع السنبق الذكر ،فنكم م البؽػقر بحق.
نددذا مددن أطبؼددده بنخبصددن  ،وبسددط ذلدد يف كب ددع؛ كؽبددنب :التكفواار
وضا ابط ،وكبددنب :الاري السااديد علام مطاااع حسا الماالك علاام أئما
الدع ة ومقررات الت حود  ،وكبنب :م قف ألل السان والجماعا ما ألال
األل اء والبدع  ،واقرنن م الؽب واألشرص الصهبق يف شروح العد د م
الؿبدده  ،خنص د شددروحع لؽب د شددقخ اإلس د

اب د بقؿق د ك دد ال اسااطو ،

و الحم يا  ،و التدمريا  ،وكبد شددقخ اإلسد

محؿددد بد ط ددد الهنددنب:

ك دد كتاااب الت حوااد  ،و كشااف الشاابهات  ،و األص ا و الثالث ا  ،و كتاااب
مسائل الجاللو  ،و الق اعد األربع  ،واقر ذل م الشروح البدع بز دد طد
خؿسق كبن ًبن م كب السؾأل واأل ؿ م بعدن  ،وندع مهجده ة يف مدهقعع
بنس  :الؿهقق الرسؿع إلبرانق ب طنمر الرحقؾع .
ففدذا مددن أ ت البـ قدم طؾقددم مؿدن أطبؼدده وأ د ار بدم يف مسددن اإلسد
واإل ؿن والبؽػقر ،وم َك َس إلع اقر ذل فؼد افرتى وضؾ  ،وكس لدع مدن
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ل أقؾم ،وطؾع م اسبشؽ شقالًا م ك مع م أن العؾ أ ـ فـع لدذل ؛
فن محبنج لؾـصح والؿشه ة ،وأقهل كؿن قنل بعده أند العؾد  :حد ار
م أندى إلع طقدهبع  ،فنكدم مد الؿعؾده أ اإلكسدن مفؿدن حدرف واجبفدد
ففه طرض لؾـؼ

معدرتن ببؼصدقري وقصده ي يف العؾد
والبؼصقر ،بد إ
ٌ

والعؿ  ،ولؽ الؿؼصه نه البـنصح بق الؿسؾؿق فقؿن فقدم الـػدق والخقدر،
وأ بؽدده الؿصددن ح والؿـنصددح نددع السددن دة بقددـف  ،وأ ال بددرت فرصد
لؿ ر دو السعع لؾػرق بق أن السدـ بـؼد الؽد

بقدـف واالصدطقن يف

الؿددنا العؽ در ،ولددقس م د مصددؾح يف ذل د إال ألطددداا اإلس د

الؿرتبصددق

بنألم الدوا ر لعؾؿف أكم ال قهة لف إال ببػرا الؿسؾؿق  ،وبؿزا وحدهت .
نذا وار أطؾ وصؾع ار وسؾ وبن

طؾع ط ده و سهلم محؿد.
كب م:
إبرانق ب طنمر الرحقؾع

طضه نقال البد س يف الجنمع اإلس مق
والؿد س بنلؿسجد الـ هي
8341/2/81ند

