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 الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اعْتِقَادُهُ

 

 

 كَتَبَهُ

 أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

 مُعَاذُ بنُ أَحْمَدَ بنِ فُؤَادِ الزَّعِيمِ                                               

 

 



قِخ اعمَؾِقح قَمغَم اًمتَّْحِؼقُؼ     ِرؾَموًَمِي اًمشَّ

    

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِحقح(  ـِ سمْرضَمْس )اعمُْعَتَؼد اًمصَّ اَلِم سم  قَمْبِد اًمسَّ

 

5 

 

قِيقِ(
ْ
ح

َّ
 انخ

ُ
ت
َ
ي

ِّ
د
َ
ق
ُ
 )ي

 

اهلل وطمده  هلل أمحده محدًا يمثػماً ـمقِّبًو مزيداً مبوريمًو ومقف، وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓاحلؿد 

ًُ  وًمف احلؿدُ ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمؾُؽ  ، وهق قمغم يمؾِّ ، وهق طملٌّ ٓ يؿقُت حيقل ويؿق

 ىمديرٌ 
ٍ
و وأؾمقشمـو وىموئدَ رء صؾقات  ف،ورؾمقًمُ  اهللِ ـو حمؿدًا قمبدُ كو وطمبقبَ ، وأؿمفُد أنَّ كبقَـّ

، واىمتػك أصمَرهؿ، واشمَّبع ؾمالمف قمؾقف، وقمغم آًمف وأصحوسمف ومـ ؾمور قمغم هنجؿاهلل و

يـ:  ؾمـَّتَفؿ إمم يقم اًمدِّ

و سمعد:  أمَّ

وَك إمم يمؾِّ ظمػمٍ –أظمل اًمؼورئ اًمؽريؿ  اقمؾؿ أنَّ أهؿَّ مو يـبغل ًمـو  -وومَّؼـل اهللُ وإيَّ

اًمعؼقدة اًمصحقحي اًمتل أن كتعؾََّؿف، وكعؿَؾ سمف، وكعّؾؿف همػمكو: هق اًمتَّقطمقُد اخلوًمص، و

مـبعفو ومصدرهو وأؾموؾمفو وأصؾفو: اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمسـي اًمـبقيي قمغم صوطمبفو 

 أومضؾ اًمصالة واًمسالم.

قا سمجؿقع اًمشعوئر  وإكَّف يـبغل ًمؽؾِّ مسؾٍؿ ومسؾؿٍي أن يتػؼفقا ذم ديـفؿ، وهيتؿُّ

هو ويمبػمهو، ىمول اًمديـقي، قمؼقدًة ومـفجوً وأطمويماًم ومعومالٍت، دىمقؼفو وضمؾقؾفو، صغػم

ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ې  ې  ى  ى  ائ   ائ﴿شمعومم: 

   ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  یۈئ  ۈئ  ېئ   

 .[822]اًمتقسمي:



قِخ اعمَؾِقح قَمغَم اًمتَّْحِؼقُؼ     ِرؾَموًَمِي اًمشَّ

    

6 

 

يـ مـ مجقع ضمقاكبف، يمام ىمول شمعومم: ھ  ے  ے  ﴿ وأن يلظمذوا اًمدِّ

﮷  ﮶   ﮵   ﮴   ﮲    ﮳   ﮼   ۓ   ۓ  ﮻    ﮺   ﮹     ﮸  

 . [208]اًمبؼرة: ﴾﮽

وإنَّ مسؾاًم يعتـل سموًمعؾؿ واًمعؿؾ شمرى شمقومقَؼ اهللِ شمعومم ًمف ذم أىمقاًمف وأومعوًمف، 

، ومننَّ اهلل وشمرى ظمػمه فموهراً كوومعوً مثؿرًا، وٓ ؾمقام إذا  ًَ أظمَؾَص َوَصَدَق واؾمتؿرَّ وصمبَ

 يظفر ظمػمه قمغم أطمسـ طمول.

ـَِّي، اًمثبوت قمغم اًمسُّ  :أٓ وإنَّ مـ أقمظِؿ أؾمبوب اًمتقومقؼ ذم اًمعؾؿ واًمعؿؾ

ؾػ اًمصوًمح، وأظمذه سمصدٍق وإظمالٍص  ُؽ سمؿـفٍ اًمسَّ واًمرؾمقخ ومقفو، واًمتَّؿسُّ

ب قمـف، واًمبُعد قمـ يمؾِّ ؿمبفٍي وومتـٍي، وصدُّ   يمّؾ منمٍك ومبتدٍع. وىمـوقمٍي، واًمذَّ

آقمتـوُء سموًمعؼقدة اًمصحقحي، وشمؽريُس ومـ أقمظؿفو أيضًو سمؾ هق أقمظؿفو: 

 ُيستطوعوسمذل يمّؾ مو  وقمؿالً، ودقمقًة، وشملًمقػًو، وكصحًو،اجلفقد ومقفو، شمعؾُّاًم، وشمعؾقاًم، 

ويمؾٌّ يؼقم سمجفده اًمذي أقمطوه اهلل، وٓ يبخؾ قمغم كػسف وإظمقاكِِف ذم هذا مـ أضمؾفو، 

 اًمبوب.

اعمجتفديـ اًمـشقطلم اًمذيـ اقمتـقا هبذا اجلوكى قمـويًي  أٓ وإنَّ مـ اعمجوهديـ

الم سمـ سمرضَمس سمـ يمبػمًة، شمعؾُّاًم، وقمؿالً، ودقمقًة، وشملًمقػوً  مُي اًمشقُخ قمبد اًمسَّ : اًمعالَّ

ُـّ قمغم يمثػٍم مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذا  َـّ اهلل قمؾقف سمام مل يؿ كوس آل قمبد اًمؽريؿ، ومؼد م

ؼ، وكوومح،  اًمبوب ظمصقصًو، قمغم ِصَغِر ؾمـِّف، وىِمٍَمِ قُمُؿِرِه، قَمِؾَؿ، وقمؾَّؿ، وأًمَّػ، وطمؼَّ

يمر قمـد يمبور طمتَّك صور كورًا قمغم قمؾٍؿ ذم ضمبٍؾ، ُيشور  ـِ اًمذِّ إًمقف سموًمبَـَون، وُيذيمر سملطمس

مـ إمم مو ؿموء اهلل، إكَّف آقمتـوء سموًمعؼقدة  قمؾامء وأئؿي أهؾ اًمسـي ذم زمـف وهذا اًمزَّ

  اًمصحقحي، واعمـفٍ اًمسؾػل اًمؼقيؿ.
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طمول،  ويمون مـ اقمتـوئف سموًمعؼقدة اًمصحقحي أْن أًمَّػ ومقفو ممًمػوت شُمشدُّ هلو اًمرِّ

هو وأؿمفرهو: يمتوب )اعمعتؼُد اًمصحقُح اًمقاضمى قمغم يمؾِّ مسؾٍؿ ومـ أكػسفو وأسمرز

ٌُ ذيَمَر ومقف ظمالصي معتؼد أهؾ اًمسُّ  جلامقمي ذم اًمعؼقدِة، سملؾمؾقٍب ي واـَّ اقمتؼوده(، طمق

ـٍ  ضموً سمؾقغٍي مقضمزٍة، ؾمفؾٍي، ويمؾامٍت  ، وقمبوراٍت طمس سملدًمٍي مـ اًمؼرآن واًمسـي، هلو  متقِّ

ة سمُحَؾِؾ أصمور اًمسؾػقي  .َمْؽسقَّ

يهذا اًم وشموهلل ٓ يسُؾُؽ ممًمٌِّػ  دق واإلظمالص وحترِّ احلّؼ إٓ َكَػَع  طريؼ مع اًمصِّ

  يتقىمَّعف هق. اهللُ سمِِف وسمؿمًمػوشمف سمام ٓ

َ زم آقمتـوَء سمعديٍد مـ يمتِى أهِؾ اًمعؾؿ اعمتعؾِّؼي  هذا: وإِِّنِّ أمحُد اهللَ َأْن َينَّ

و ذطمًو، أو  ِي اًمبضوقمِي، -، سمجفٍد متقاوٍع، شمعؾقؼًو، أو حتؼقؼوً سموًمعؼقدِة، إمَّ مع ىِمؾَّ

ة، وإكَّام هق وهذا يمؾُّف سمػضِؾ اهلل وطمده، ٓ سمحقٍل مـَّو وٓ ىمقَّ ، -وطمصقِل اًمتؼصػم

 .شمعومم رٌء أراَده اهلل

 ويمون مـ اًمرؾموئؾ اًمتل ينَّ اهلل زم حتؼقَؼفو هذه اًمرؾموًمي اًمتل سملم أيديـو هلذا اًمعومل

 )اعمعتؼد اًمصحقح(. اعمػضول:

 ومؼد يمون قمؿكم ومقفو: 

ًُ  مؼوسمؾتفو قمغم أومضؾ ـمبعٍي هلو - 8 ، وهل: ـمبعي مؽتبي اهلدي طمسى مو رأي

دي اعمٍميَّي  .هـ8347اًمطبعي اًمثوكقي  – اعمحؿَّ

ختريٍ أطموديثفو وآصمورهو مـ مصودرهو، ومام يمون ذم اًمصحقحلم ايمتػقً هبام،  - 2

قب، مو مل يستدع إمر إمم ومو يمون ظمورضمفام ومؼد أيمتػل سمبعض اعمصودر حلصقل اعمطؾ

 خترجيفو مـ مصودر قمديدة.

ف، قمغم وقء اًمؼقاقمد واًمضقاسمط اًمتل  - 4 حتؼقؼفو مع احلؽؿ قمؾقفو سمام شمستحؼُّ

ِـّ    اًمعظقؿ. ووعفو قمؾامء احلديٌ ذم هذا اًمػ
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 قمزو يمالم اًمعؾامء إمم مصودره. - 3

ر اؾمؿف ومنِّنِّ  اًمتَّعريػ سمؿـ ُذيمِرَ  – 5 مـ إئؿي اعمذيمقريـ ذم اًمرؾموًمي، ومـ شمؽرَّ

 ٓ ُأقمقد اًمتَّعريػ سمف، سمؾ أيمتػل سموٕول.

 خمتٍمٌة عممًمِّػ اًمرؾموًمي. شمرمجٌي  – 6

أؾملل اهلل شمعومم سملؾمامئف احلُسـك، وصػوشمف اًمُعؾقو: أن يـػع هبذه اًمرؾموًمي، وأن 

واحلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف شمتؿُّ  يمريؿ،قاد ضمإكَّف  يرطمؿ يموشمبَفو وحمّؼؼفو، واًمعومؾ هبو،

 اًمصوحلوت.

 يمتبف

 أسمق قمبد اًمرمحـ 

 معوذ سمـ أمحد سمـ ومماد اًمزقمقؿ

  مريمز اإلموم اًمقادقمل سمـ)موشمر( طَمَرؾَمُف اهللُ  -إب-اًمقؿـ 
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بقف: أسمق قمبد اًمرمحـ قمبد هق اًمّشقخ اًمػووؾ اًمػؼقف، واًمعومل إصقزّم اًمـَّ اؾمؿف: 

 س سمـ كوس آل قمبد اًمؽريؿ.ضمَ اًمّسالم سمـ سمرْ 

وآل قمبد اًمؽريؿ مـ إه اعمشفقرة ذم طمرمي اًمتوسمعي عمحوومظي اعمجَؿعي: وهل مـ 

 .اعمعومرة مـ سمـل ؾمعد مـ سمـل متقؿ

 وكشلتف وبداية ضؾبف فؾعؾؿ:مقفده * 

هـ(، سمؿديـي اًمريوض: قموصؿي اعمؿؾؽي اًمعرسمقّي اًمسعقدّيي 8487ذم قموم ) ُوًمد 

 طمرؾمفو اهلل وؾموئر سمالد اعمسؾؿلم مـ يمّؾ ؾمقء.

مـذ صغره سموًمذيموء واحلزم، واجلّد  صالح، ومتقّز وىمد كشل ذم سمقً ديوكي و

وآضمتفود: ومحػظ اًمؼرآن، وسمدأ يطؾى اًمعؾؿ وهق ذم اًمثوًمثي قمنم مـ قمؿره، ومؾؼَل 

 مـ مشوخيف اًمعـويي وآهتامم: عمو عمسقه مـ ومضقؾتف مـ قمالموت اًمتؿقّز و اًمـّبقغ.

مـذ طمداصمتف: سمػطـتف وذيموئف، ورهمبتف اًمشديدة ذم ـمؾى اًمعؾؿ ومـ)اؿمتفر 

شديدة ذم ـمؾى اًمعؾؿ، وموضمتفد ذم اًمي اًمّصوحلي، واًمّرهمبي ؾف، ومتقوّمرت ًمف اًمبقئوحتصق

وزم وواصؾ إّيوم، ومه ذم ـمريؼف ىُمدموً ٓ يرهمى قـمؾى اًمعؾؿ وضمّد ومقف، وؾمفر اًمؾ

ذم رء همػم اًمعؾؿ، وٓ يريد ؿمقئوً همػم حتصقؾ اًمعؾؿ، ومال يؽود اًمقاصػقن يصػقن 

 هؽذا كول طمظًو واومراً مـ اًمعؾقم اًمنمقمقّي(.و ،عّؾؿؿمّدة طمرصف وإىمبوًمف قمغم اًمعؾؿ واًمت

ـف أدكك وموئدة: ـمورطموً قمغم مـ يشعر أّكف ًمف ميمون يقافمى قمغم دروس اًمعؾامء، وو)

سمذل ضمفده ذم ؾمبقؾ ذًمؽ، طمتك كول ذم صبوه مو ٓ اًمتحقّز واًمؽموّمع، وواصؾ وصموسمر، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فو مـ  (8) ْس( اًمشقخ قمبد اًمسالم سمـ سمرضَم  ذم ؾمػمةِ  إكػْس  زهيُ )ك :رؾموًميِ ملظمقذٌة سمـصِّ

ٍف واظمتصور، سمؾ هل اىمتبوٌس.   ِػفو: ومريد اعمرادي، مع شمٍمِّ  عممًمِّ
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يـوًمف همػمه ذم زمـ ـمقيؾ مـ قمؾقم يمثػمة وومـقن خمتؾػي، و مل يؼتٍم ذم ـمؾبف ًمؾعؾؿ قمغم 

ـّ واطمد، سمؾ ىمرأ  إصقل ذم ومـقن يمثػمة: ومؼرأ ذم احلديٌ واًمعؼوئد واًمػؼف ووم

 (.اعمصطؾح وقمؾقم اًمّؾغي وهمػمهوو

: أّكف يمون حيػظ سمعض و ىمد ذيمر سمعض اإلظمقة ممّـ قمرف اًمّشقخ قمبد اًمّسالم 

 ''عمستؼـعزاد ا''، وًمؾحوومظ  ''سمؾقغ اعمرام'' ن اًمعؾؿقّي قمـ فمفر ىمؾى، مـفو:اعمتق

ٓسمـ  ''إًمػقّي ذم اًمـّحق''، وٓسمـ اًمؼقّؿ  ''كقّياًمؼصقدة اًمـق''، وًمؾحّجووي 

 .موًمؽ 

 .(ًمق قُمّؿر ًمؽون آييً ومفق طمؼوّ يمام ىمقؾ: )

 دراشتف افـظامقة:* 

ك  تحؼ سموعمعفد اًمعؾؿل اعمرطمؾي آسمتدائقّي اًمْ  دَ عْ شمعؾقؿف سمؿديـي اًمريوض: ومبَ شمؾؼَّ

، صمؿ اًمتحؼ سمؽؾقّي اًمنميعي مـ كػس اجلومعي، اًمتّوسمع جلومعي اإلموم حمّؿد سمـ ؾمعقد 

 هـ(.8380ومتخّرج مـفو ذم قموم )

وىمد يمون أّيوم اًمّدراؾمي سموًمؽؾقّي طمريصًو أؿمّد مو يؽقن احلرص قمغم اًمقىمً، ىمول 

أّيوم اًمؽؾقّي ـ و ذم وىمً اًمُػسح سموًمّذات ـ أّن اًمّشقخ  أطمد حمبّقف: )وذم هذا اًمسقوق أذيمر

، ومؼد يمـً أسمحٌ قمـف أطمقوكًو وملضمده مـعزًٓ مع أطمد اإلظمقة يمون وـقًو سمقىمتف 

أو همػمه مـ اًمؽتى، و حيػظقن إطموديٌ، ومقو هلو مـ  ''صحقح اًمبخوري''يتدارؾمقن 

 مّهي قموًمقي أيـ كحـ مـفو؟(.

ضوء، و حتّصؾ ومقف قمغم درضمي اعموضمستػم سمرؾموًمي تحؼ سموعمعفد اًمعوزم ًمؾؼًمْ صمّؿ ا

 .''اًمتقصمقؼ سموًمعؼقد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل''سمعـقان 

هـ(، ويموكً رؾموًمتف قمبورة قمـ 8322صمّؿ حتّصؾ قمغم درضمي اًمديمتقراه قموم )

ًمؾشقخ قمثامن سمـ ضمومع  ''اًمػقائد اعمـتخبوت ذح أظمٍم اعمختٍمات''حتؼقؼ ًمؽتوب 
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عمنمف قمؾقف هق ؾمامطمي اعمػتل اًمعوم ًمؾؿؿؾؽي هـ( سموٓؿمؽماك، و يمون ا8230)م 

 اًمّشقخ قمبد اًمعزيز آل اًمّشقخ طمػظف اهلل و كػع سمف.

 :مشاخيف * 

ىمد كشل ذم سمؾٍد شمزظمر سموًمعؾامء: ومال هَمرَو أن يؽقن طمّظف مـفؿ  سمام أّن اًمّشقخ 

أيمؼم طمّظ، و كصقبف مـفؿ أيمؼم كصقٍى، و هق ىمد قموس مجؾي مـ أيموسمر قمؾامء أهؾ اًمسـّي 

 ، ومؿـ مشوخيف:ذم هذا اًمعٍم

 .اًمشقخ اإلموم قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سموز

 .واًمشقخ اإلموم حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم

 .اًمعالمي قمبد اهلل اجلؼميـاًمشقخ و

 .اًمشقخ اًمعالمي أمحد سمـ حيقك اًمـَّجؿلو

ويش. ث قمبد اهلل اًمدُّ  واًمشقخ اًمعالمي اعمحدِّ

 .اًمّشقخ اًمػؼقف صوًمح سمـ قمبد اهلل إـمرم طمػظف اهلل و قمووموهو

 .اًمّشقخ اًمعالمي قمبد اهلل سمـ ىمعقد طمػظف اهلل و قمووموهو

 .اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ همدّيوناًمّشقخ اًمػؼقف إصقزم اًمعالمي قمبد و

 .وومؼف اهلل– واًمشقخ اًمعالمي رسمقع سمـ هودي اعمدظمكم

د حمؿد كوس اًمديـ إًمبوِّن ث اعمجدِّ  .واؾمتػود مـ اًمشقخ اإلموم اعمحدِّ

 .طمػظف اهلل– واًمشقخ اًمعالمي اعمػتل قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل آل اًمشقخ

 .طمػظف اهلل– واًمشقخ اًمعالمي صوًمح سمـ ومقزان اًمػقزان

 قمبد اًمعزيز سمـ مرؿمد.واًمشقخ اًمعالمي 

 :ظؼقدتف و مـفجف* 
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ؿ ًمف ذم اًمعؼقدة مـفٍ اًمّسؾػ اًمصوًمح، واىمتػك آصمورهؿ، وشمرؾّمؿ )ًمؼد هَنٍ اعمؽمضمَ 

ظُمطوهؿ، وذًمؽ سمتؾّؼل اًمعؼقدة وأظمذهو مـ مـبعفو إصقؾ يمتوب اهلل وؾمـّي رؾمقًمف 

واًمظـقن اًمػوؾمدة، وَمـ  ،ل، واًمبدعوومفؿ اًمّسؾػ اًمصوًمح، ٓ سموٕهقاء واًمتشفِّ  

شملّمؾ يمتبف وؾمؼمهو قمرف ؿمّدة قمـويتف هبذه اًمعؼقدة، وطمرصف قمغم كنمهو وشمصّديف 

 (.عمخوًمػقفو

ٓ أدّل قمغم  ؾمؾػّل اًمعؼقدة واعمـفٍ، و ومال ريى أن يؽقن اًمّشقخ قمبد اًمّسالم 

كتػَع هبو اًمػئوم ادروؾمف ذم هذا اعمجول: اًمتل ؾمورت هبو اًمّريمبون: وهذا مـ مصـّػوشمف، و

ـّ اهلل قمؾقف سملظمذ اًمعؾؿ قمـ أئّؿي أهؾ ؽ؟ ويمقػ ٓ يؽقن يمذًممـ اًمـّوس، و هق ىمد م

اًمسـّي و اجلامقمي ذم هذا اًمعٍم: مـ اًمذيـ أومـقا أقمامرهؿ ذم كنم دقمقة اًمتّقطمقد، و 

 .اًمعؼقدة اًمسؾػقّي

 مـ اًمّدقموة إمم اًمعؼقدة اًمسؾػقّي قمغم قمغم هذا يمون اًمّشقخ قمبد اًمّسالم و

سمصػمة: ؾمقاء سمنًمؼوء اعمحورضات واًمّدروس، أو سمتلًمقػ اعممًّمػوت ذم مسوئؾ قمؼدّيي 

خمتؾػي، وأيضًو مـ ظمالل قمـويتف سمتحؼقؼ يمتى أئؿي اًمدقمقة اًمـجدّيي ذم اًمعؼقدة، و مـ 

 .جيد هذا موصمالً أموم قمقـقف، وهلل احلؿد واعمـّييراضمع آصمور اًمشقخ 

مع يمقهنو مقضمزة ومفل ضمومعي موكعي: ذم يمؾؿي كػقسي رائعي: و ًمف  ىمد وضمدتُّ و

ٌّ قمغم آًمتزام سموعمـفٍ اًمسؾػل، طمقٌ ىمول ذم مؼّدمي حتؼقؼف ًمرؾموًمي  اًمتحػي ''احل

وإن يمون : )(7-6)ص ًمؾّشقخ اًمعالّمي محد سمـ معّؿر  ''اعمدكقّي ذم اًمعؼقدة اًمسؾػقّي

ام هق اًمقصقّي هبذا اعمـفٍ اًمّسؾقؿ، مـ رء أطمّى إيصوًمف إمم ىمّراء هذه اًمسؾسؾي: ومنكّ 

ٌٍ  اًمذي رؾمؿف اًمّشقخ حمّؿد سمـ قمبد اًمقهوب   وؾمور قمؾقف قمؾامء اًمّدقمقة، ومنّكف مـف

 .ّصى، و مل مُتوزضمف أهمراض دكققّيي، مل شمدّكسف اًمبدقمي، و مل يؾقصّمف اًمتعظموًمٌص  ؾمؾػلٌّ 
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 هقو ـّي.، ىمد اؾمتؿّد يمامًمف مـ اًمؽتوب واًمسهق ذم سموب إؾمامء و اًمصػوت يمومٌؾ 

اًمطوقمي ًمقٓة إمر اًمسؿع وهق ذم سموب اًمبقعي، وذم سموب اإلهلقّي يمومٌؾ، يمذًمؽ. و

هي مـ إهمراِض أسمرارًا يموكقا أو ومجورًا: يمومٌؾ اؾمتؿّد يمامًمف: مـ اًمؽتوب واًمسـي واًمـزا

و هق  ، و اًمتجّرد مـ اًمعقاـمػ اًمؽوذسمي، اًمتل ٓ شُمقاومؼ يمتوسمًو و ٓ ؾمـًي.يوإـمامع اعموديَّ 

ذم سموب اًمػؼفقّوت، يدقمق إمم اًمتحّرر مـ ىُمققد اًمتعّصى اعمؼقً، وإظمذ سموًمّدًمقؾ 

اًمنمقمّل، وإن ظموًمَػف مـ ظموًمػف مـ اًمؽبور. ويؽػل ومخراً هلذا اعمـفٍ: ؿمفودُة اعمـصػلم 

 هذه إّمي سمعد مقهتو، وإقمودة ؾمقودهتو سمعد ظمػوئفو. 
ِ
مـ اعمسؾؿلم واًمؽوومريـ: ًمف سمنطمقوء

ـفٍ دوًمي إؾمالمقّي ذم سمِضع ؾمـقاٍت، ٓ ًمؼقٍة قمسؽرّيٍي، وٓ ًمتحّزسموٍت ًمؼد أىموم هذا اعم

. ًمذا ومنِّّن أدقمق ؿمبوسمـو  ٍِ  اعمعتؼِد، و صدِق اعمؼصِد، وووقِح اعمـف
ِ
هّيٍي: و إّكام ًمصػوء

اًمصوًمح إمم آًمتزام هبذا اعمـفٍ اًمسؾػّل، اعمبـل قمغم اإلشّمبوع اًمؽومؾ، اًمؼوئِؿ قمغم 

ٌّ ا ًمقحذروا يمّؾ و ؾمالمقّي.ًمـّوس قمغم اًمعؿؾ سموًمنميعي اإلشمصحقح اًمعؼوئد، وطم

ًمسقوّد( و)اًمعوـمػي( احلذر مـ َمغبّي هذه اًمدقمقاِت اًمقاومدِة، اًمتل شمؼقم قمغم )اًمػؼف ا

 مو إمم ذًمؽ مـ اعمخوًمػوت ًمؾّسؾػ ذم اعمعتؼد، و اعمـفٍ...اعمؽذوسمي، و

ي، و اهلل اعمقوّمؼ، اعمـوهٍ اًمبدقمقّ ويمؿ مـ هذه اًمتحّزسموت اًمنّيي، وإيمحوكو اهلل و

 ـه.واهلودي إمم ؾمقاء اًمٍماط( ا

 :مـاصبف و أظامفف افتل زاوهلا* 

يمؿ همرب اًمريوض(، وهذا 870 مدرؾموً ذم اعمعفد اًمعؾؿل سموًمؼقيعقّي )قُملمِّ  -8

ضمف مـ يمؾقّي اًمنميعي قموم )  هـ(.8380سمعد خترُّ

قُملّم ىمووقًو سمقزارة اًمعدل، وًمؽـّف ـمؾى اإلقمػوء: ومام ُأقمػل إّٓ سمعد ضمفد  -2

، و ممّو هق معؾقم أّن سمعض اًمعؾامء ىمد يتقّرع مـ ضمفقد، ويمون هذا مـ َورقمف 

اًمؼضوء، يمام يمون سمعض اًمّسؾػ، وقمغم هذا يمون اًمّشقخ اًمػؼقف حمؿد سمـ صوًمح 
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ٕومووؾ يتؼّؾدون مـوصى ؾامء ا، ًمؽـ ذم اعمؼوسمؾ كجد صُمّؾي مـ اًمعاًمعثقؿلم 

هذا مـ ومؼففؿ: ظموصي ذم هذا اًمزمون، وٓ خيػك قمؾقؽؿ ومضقؾي اًمؼويض اًمؼضوء، و

قفو. وضمفيٌ  اًمعودل ذم اًمنّمع، واعمفّؿ أن ًمؽؾ    هق مقًمِّ

أؾمبققموً واطمداً:  سمؿديـي ضُمّدة، ومؾؿ يؿؽٌ ومقف إٓ صمّؿ رؿّمح ذم ديقان اعمظومل -4

 .ومؽميمف رهمبي ذم اًمّسالمي 

 صمّؿ قمود حُمورضاً ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء سموًمريوض. -3

صمؿ قُملّم أؾمتوذاً مسوقمداً: سمعد كقؾف ًمدرضمي اًمديمتقراه، ومل يزل ذم مـصبف طمتّك  -5

 ضمعؾ يمّؾ مو ىمّدمف ذم مقزان طمسـوشمِف يقم اًمؼقومي.و واومتف اعمـقّي 

 هذا إمم ضموكى إًمؼوء اًمّدروس واعمحورضات: ذم اًمّدورات واًمـدواتو -6

 اًمعؾؿقّي، و اخلطوسمي سمؿسجد ذم طمّل اًمعؾقو سموًمريوض طمرؾمفو اهلل.

 :مؼآتف و حمارضاتف ادسجّؾةممفّػاتف وحتؼقؼاتف و* 

صوطمى ىمؾٍؿ ؾمقّوٍل، وقمبوراٍت رؿمقؼٍي، و اظمتقوراٍت  اًمّشقخ قمبد اًمّسالم 

أطمسـف، و مـ اًمّرواج أيمؼمه: ومتـوومس  ىمقؼٍي، ومؿمًّمػوشمف ًمؼقً مـ اًمؼبقلِ ًمؾؿقاوقع د

قمؾقفو ـمالّب اًمعؾؿ، ومضالً قمـ اًمعقاّم، وملهمؾى اعمقاوقع اًمتل أًمَّػ ومقفو ممّو حُيتوج 

إًمقف، و سمعضفو ممّو مل ُيسبؼ إًمقف، ومنن يمون اعمقوقع ىمد َأًمَّػ ومقف مـ ىمبؾف: ضموء يمتوسمف 

وموئدٍة سمؾ ومقائد، ومجزاه  سملؾمؾقٍب ضمديٍد، وومقائَد زوائَد، ومال ختؾقا يمتبف وحتؼقؼوشمف مـ

م، وضمعؾف ذم مقزان طمسـوشمف: آملم. واهلل ظمػما قمغم م  ىمدَّ

دروؾُمف اعمسجّؾي: وملكصح ـمالّب اًمعؾؿ سموٓؾمتامع إًمقفو، وسمعد وأّمو حمورضاشُمف و

 ذًمؽ شُمعرف ىِمقؿتفو ووموئدهتو، واهلل اعمقوّمؼ.

ًمقػ ىمول اًمشقخ اًمسدطمون متحدصموً قمـ إؾمفوموت اًمشقخ اًمؼمضمس ذم جمول اًمتل

واًمتحؼقؼ: )هل يمثػمة ٓ جمول حلٍمهو مـفو حتؼقؼ ًمؾرؾموئؾ واعمسوئؾ اًمـجديي وًمف 
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ؾمؾسؾي ذم رؾموئؾ أئؿي اًمدقمقة طمؼؼ مـفو جمؿققمي ـمقبي وًمف يمتى مستؼؾي أًمػفو 

وـمبعً مـفو يمتوب قمـ احلويمؿ واعمحؽقم، وهق ىمد ـمبع مئوت إًمقف، ويمتوب قمـ 

ر ذم سمعض اًمدول اإلؾمالمقي ذم اعمعوهد ويمام ؾمؿعً أكف ؾمقؼر ،معتؼد أهؾ اًمسـي ـمبع

وًمف حتؼقؼوت ًمطقػي أظمرضمفو ذم أول قمؿره، رؾموئؾ ٕئؿي اًمدقمقة أظمرضمفو ىمبؾ طمقازم 

ًمف اكتؼوءات ؿمعريي سمؽتوب  وً وأيض ،ذم اًمؽؾقي وىمبؾ أن يؽقن ـموًمبوً  ،قمنميـ ؾمـي

هل مقضمقدة ، وأو مجعوً  أو شملًمقػوً  ف إمو حتؼقؼوً بُ مطبقع مجع سمعض اًمؼصوئد اًمؾطقػي، ومؽتُ 

 ،قمـ أن ًمف يمتبوً  وأطمسبفو أهنو ؾمتجؿع إن ؿموء اهلل وخترج ذم جمؿققمي واطمدة ومضالً 

أقمتؼد مـفو يمتوب ذم مجع مصـػوت اًمعؼقدة قمـد  ،أكف ٓ يزال ىمقد شملًمقػفو أظمؼمِّن 

 .(أهؾ اًمسـي واجلامقمي جيؿع ومقف مصـػوت اًمعؼقدة ويعرف سموعممًمػلم وممًمػوهتؿ

 سمطوسمع اجلزاًمي اًمعؾؿقي مع ايمتامل اعمعـك ومؾقسً يمتبوً ىمول أيضو: )يموكً شمتسؿ و

إكشوئقي يمام هق اًمغوًمى ذم ؾموئر هذا اًمعٍم، وأهنو شمتسؿ سموًمتقصمقؼ اًمعؾؿل واًمرصوكي 

يمون  وً وأيض، واجلزاًمي وهل يمثػمة ومقضمقدة ومشوهدة قمغم ىمقة ىمؾؿف وكػسف اًمعؾؿل

زيز سمـ سموز، واسمـ مقوع صمؼي قمـد يمبور مشوخيـو ويعرومقكف يمسامطمي اًمشقخ قمبد اًمع

 (.قمثقؿلم رمحفام اهلل واجلؼميـ وؾمامطمي اعمػتل اًمعوم واًمشقخ صوًمح اًمػقزان

 ومؿـ ممًمػوشمف:

 . "اعمعتؼد اًمصحقح"هذه اًمرؾموًمي اًمتل سملم أيديـو 

 ."إسمقوت إدسمقي اعمعوسة"و

 ، ذيمره ذم مؼّدمي اًمؽتوب اًمّسوسمؼ و مل ُيتّؿف.''إسمقوت اًمعؾؿقّي احلوسة''و

 .''إسمطول كسبي اًمّديقان اعمـسقب إمم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقّي''و

 .''إطموديٌ اًمـبقّيي ذم ذمِّ اًمعـٍمّيي اجلوهؾقّي''و

 . ''اإلقمالم سمبعض أطمؽوم اًمّسالم''و
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هق كػقٌس و، ''إمومفؿ و اًمتّحذير مـ مػورىمتفؿإمر سمؾزوم مجوقمي اعمسؾؿلم و''و

 .ضمداًّ ذم سموسمف

آكذاك  ّسالم يمون قمؿر اًمّشقخ قمبد اًم، و''طمؽؿ اًمتّؿثقؾإيؼوف اًمـّبقؾ قمغم ''و

 .قموموً  86

 .''شمراضمؿ ًمبعض اًمعؾامء''و

 .''اًمتّؿـل''و

 .''ّل اًمتّقصمقؼ سموًمعؼقد ذم اًمػؼف اإلؾمالم''و

، ''ضمفقد أئّؿي اإلؾمالم ذم كنم اًمعؼقدة اإلؾمالمقّي أو شمدويـ اًمعؼقدة اًمسؾػقّي''و

إّول وهنويي  يشؿؾ اًمػؽمة اًمزمـقّي مو سملم اًمؼرنهق اجلزء إّول مـف: و أشمّؿ اًمّشقخ 

 هق حتً اًمّطبع.اًمؼرن اًمّسوسمع، و

 .''احلَُجٍ اًمؼقّيي قمغم أّن وؾموئؾ اًمّدقمقة شمقىمقػقّي''و

اًمّذبُّ قمـ اًمرّد قمغم قمبد اًمعزيز اًمعسؽر و'' .''ذيمر أطمؽوِمفواخلقوكي : ذّمفو و''و

 .''ًمبوِّنّ اإلموم إ

مل يتّؿ: ىمول إخ هوِّن احلورصمّل:  ''احلديٌ ٓسمـ قمبد اهلوديذح اعمحّرر ذم ''و

ًمف وراهمبًو ذم إمتومف...اكتفك مـ يمتوب اًمّطفورة  وً )ويموكً ًمف قمـويٌي هبذا اًمؽتوب حمبَّ 

 وهموًمى يمتوب اًمّصالة(. حتً اًمطبع.

 .''صحقح اًمػؼف''و

 .''اًمّصػحوت اًمـّورضة ذم إسمقوت احلوسة''و

حقح مـ اًمـَّظؿ ''و  .''اًمػصقحاًمصَّ

 .''واىمع اًمـّوسب اًمرضمؾ امرأشمف سملم ىمصد اًمنّمع ورض''و

 .''رضورة آهتامم سموًمّســ اًمـبقّيي''و
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وىمد اظمتٍمه مـ يمتوسمف اًمػقصؾ . ''قمؼقدة أهؾ اإلؾمالم ومقام جيى ًمإلموم''و

 ًمتؼريى كػعف ًمؾـّوس، ومجزاه اهلل ظمػماً. ''معومؾي احلّؽوم ذم وقء اًمِؽتوب و اًمّسـّي''

 .''اًمّطؾى قمقائؼ''و

 .''ىمطع اعمراء ذم طمؽؿ اًمّدظمقل قمغم إمراء''و

هق ذم إصؾ يمتقٍِّى ًمطقٍػ، و ''اًمؼقل اعمبلم ذم طمؽؿ آؾمتفزاء سموعمممـلم''و

 .، يمام ذيمر ذًمؽ ذم اعمؼّدميحمورضٌة أًمؼوهو اًمّشقخ 

إسمطول كسبي اًمّديقان اعمـسقب إمم ''سمذيؾ  ''جمؿقع ؿمعر ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقّي''و

 .''ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقّي

 .''جمؿقع اعمحورضات ذم اًمّدقمقة و اًمّدقموة''و

 .''منموقمقّي اًمّدقموء قمغم اًمؽوومريـ سموهلالك قمغم وضمف اًمتعؿقؿ''و

 .''اعمنموع و اعمؿـقع مـ اًمتقؾّمؾ''و

 .''منموقمقّي هبي اًمثّقاب''و

 . وهمػمهو مـ اعممًمػوت.''ُمعومؾي احلّؽوم ذم وقء اًمؽتوب واًمّسـّي''و

و حتؼقؼوشمف: ومؾف حتؼقؼوت قمغم رؾموئؾ يمثػمة، مـفو:  وأمَّ

 .ًمؾّشقخ قمبد اًمؾطقػ آل اًمّشقخ  ''أصقل و وقاسمط ذم اًمتّؽػػم''

ي و اًمّدًمقؾ و''و بقؾإىمومي احلجَّ ي واًمسَّ ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن  ''إيضوح اعمحجَّ

. 

هلل أسمو ًمؾّشقخ قمبد ا ''اًمتّلؾمقس واًمتّؼديس ذم يمشػ شمؾبقس داود سمـ ضمرضمقس''و

 .سمطلم 

ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ  ''اعملم اإلموملم مـ شمزوير أهؾ اًمؽذب وشَمؼمئي اًمّشقخلم''و

 .ؾمحامن
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ًمؾّشقخ قمبد اًمؾطقػ آل  ''حتػي اًمطَّوًمى واجلؾقس ذم اًمردِّ قمغم اسمـ ضمرضمقس''و

 .اًمّشقخ

 .ًمؾّشقخ محد سمـ كوس آل ُمعّؿر  ''اًمتحػي اعمدكقّي ذم اًمعؼقدة اًمّسؾػقّي''و

يمر سمعد اًمّسالمحتؼ''و ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ  ''قؼ اًمؽالم ذم منموقمقَّي اجلفر سموًمذِّ

 .ؾمحامن 

ًمؾّشقخ  ''شمـبقف ذوي إًمبوب اًمّسؾقؿي قمـ اًمقىمقع ذم إًمػوظ اعمبتدقمي اًمقظمقؿي''و

 .ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن 

 .ًمؾّشقخ قمبد اًمّرمحـ سمـ ؾمعدي  ''شمقوقح اًمؽوومقي اًمشوومقي ٓسمـ اًمؼقِّؿ''و

ًمؾّشقخ قمبد اهلل  ''دطمض ؿمبفوت قمغم اًمتّقطمقد مـ ؾمقء اًمػفؿ ًمثالصمي أطموديٌ''و

 .أسمو سمطلم 

 .ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن  ''رّد قمغم ضمريدة اًمِؼبؾي''و

 .ًمؾّشقخ أمحد سمـ قمقسك  ''اًمرّد قمغم ؿمبفوت اعمستعقـلم سمغػم اهلل''و

 .د اهلل سمـ محقد ًمؾّشقخ اًمعالّمي قمب ''اًمّرؾموئؾ احلسون ذم كصوئح اإلظمقان''و

 .ًمؾّشقخ قمبد اًمّرمحـ سمـ ؾمعدي  ''ضمقاب ذم أهؿِّ اعمفاّمتؾممال و''و

ًمؾّشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل  ''ؿمػوء اًمّصدور ذم اًمردِّ قمغم اجلقاب اعمشؽقر''و

 .اًمّشقخ 

اطمضي اًمّشومقّي''و بفي اًمدَّ فوسمقّي قمغم اًمشُّ ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ  ''اًمّصقاقمؼ اعمُرؾمَؾي اًمشِّ

 . ؾمحامن

 ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن ''اًمّضقوء اًمّشورق ذم اًمرّد قمغم ؿمبفوت اعموذق اعمورق''و

. 
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ومتقى ذم اًمردِّ قمغم اإلظمقان اًمذيـ ظمرضمقا قمغم اإلموم قمبد اًمعزيز سمـ قمبد ''و

 .ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن ''اًمرمحـ آل ؾمعقد 

 .ٓسمـ ضمومع اًمـّجدي  ''اًمػقائد اعمـتخبوت ذم ذح أظمٍم اعمختٍمات''و

ؿ اًمسـّي واًمؽتوب''و ًمؾّشقخ محد سمـ  ''اًمػقايمف اًمعذاب ذم اًمردِّ قمغم مـ مل حيؽِّ

 هـ(.8225)م  كوس آل معّؿر 

 .يمثػمٌ وهمػمهو  .ًمؾّشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن  ''يمشػ اًمّشبفتلم''و

 وؾاتف:* 

مروري   هـ، قمغم إصمر طموِدٍث 8325/مـ ؿمفر صػر/ ًمعوم84شمقذم ًمقؾي اًمسبً 

 (. 49وصمالصملم ؾمـي ) مروٍع. قمـ قمؿٍر سمؾغ شمسعوً 

أؾملل اهلل أن يرمحـو وإيَّوه، وأن جيؿعـو مجقعوً ذم دار يمرامتف، ويؿتّعـو سموًمـظر إمم 

 ؽريؿ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل.وضمفف اًم
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 احلَْؿُد هللِ، َوَصغمَّ اهللُ وؾمؾََّؿ قَمغَم َرؾمقِل اهللِ َوقَمغم آًمِِف وَصْحبِِف أمَجعلَم.

و سمعُد:  أمَّ

ـُ احلَؼُّ اًمذي جيى قمغم يمؾِّ مسؾٍؿ أن  ي ـَّي واجلاَمقَمِي ُهَق اًمدِّ ومننَّ اقمتَِؼوَد أهِؾ اًمسُّ

 .َوَصَحوسَمتِِف اًمِؽَرامِ  َيعتَِؼَده: إِذ ُهَق اقمتَِؼوُد رؾمقِل اهللِ 

ـْ ظموًَمػَ  ِديِد وَمْؼتِِف َوهَمَضبِِف. يؼقل  ُفؿْ وَمَؿ َض َكػَسُف ًمِِعؼوِب اهللِ اًمشَّ ذم َذًمَِؽ: وَمَؼْد قَمرَّ

تِِف، وِهَل صَمالٌث َوؾَمبُعقَن ومِْرىَمًي   ـِ اًمِػَرِق اًمَّتل ؾَمتَُؽقُن ذم أمَّ قم
ـُؾَُّفا ِِف افـَّاِر »: (8)

ّٓ َواِحَدةً  ٌِ ُمَعوِويَي  .«وِهَل اجلاَمَظةُ  ،إِ ـْ طَمِدي أظمَرضَمُف اإِلَموُم أمَحُد َوَأسمق َداوَد ِم
(2). 

ٌِ أََكٍس  ـُ َأِِب قموِصٍؿ ِمـ طَمِدي ـُ َموضَمف واسم وَأظمَرضَمُف أمحَُد َواسم
(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، قمـ 3596)يمتوب اًمسـي( )سموب ذح اًمسـي( سمرىمؿ ) "ؾمــف"ذم أظمرج اإلموم أسمق داود  (8)

َؿِت افقَُفقُد َظَذ إِْحَدى َأو ثِـَتِغ »: ، ىمول: ىمول رؾمقُل اهلل أِب هريرة  اْؾَسَ

ُق  َؿِت افـََّصاَرى َظَذ إِْحَدى َأْو ثِـتِِغ َوَشبِْعَغ ؾِْرَؿًة، َو َتْػَسِ تِل َظَذ َوَشبِْعَغ ؾِْرَؿًة، َواْؾَسَ ُأمَّ

.«َثالٍَث َوَشبِْعَغ ؾِْرَؿةً  ـٌ  . وإؾمـوده طمس

)يمتوب اًمسـي()سموب  "ؾمــف"(، وأسمق داود ذم 86974سمرىمؿ ) "مسـده"أظمرضمف أمحد ذم  (2)

(، وهمػممهو. مـ ـمريؼ صػقان سمـ قمؿرو، قمـ أزهر سمـ قمبد 3597ذح اًمسـي( سمرىمؿ )

. اهلل اهلقزِّن، قمـ أِب قمومر قمبد اهلل سمـ حلل، قمـ معوويي ـٌ    . وإؾمـوده طمس
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ـَ اًمَققِمقِد سمِوًمـَّوِر، وَمَؼوَل  َوَوَصَػ اًمـبلُّ  تل ؾَمِؾَؿً ِم ـْ »َهِذِه اجلامقَمَي اًمَّ اَن َم ـَ

ي ذِم  .«َظَذ ِمثِْؾ َما َأَكا َظَؾقِف َوأَصَحاِِب افقَقمَ  يَعيِ "أظمَرضَمُف أضُمرِّ ـْ قَمبِد اهللِ "اًمنمَّ ، قم

ـِ قمؿرٍو   .(2)سم

اِِّن ذِم  ِغػمِ "وأظمَرضَمُف اًمطَّؼَمَ ـِ موًمِؽ "إَوؾَمطِ "، وَ "اًمصَّ ٌِ أكِس سم ـْ طمِدي ، ِم
(4). 

ُؽقن سمُِسـَِّي َرؾمقِل اهللِ  ـَِّي َواجلاََمقَمِي: متؿسِّ َوؾُمـَِّي ظُمؾَػوِئِف  وَمَفَذا َووسمُِط َأْهِؾ اًمسُّ

ـَ  قَن قَمغم َذًمَِؽ سموًمـََّقاضِمِذ: َوًمَِذا يَموُكقا اًمِػرىَمَي اًمـَّوضِمقَي، وَمُفؿ َكوضُمقَن ِم ، قَمووُّ ـَ اؿِمِدي اًمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)يمتوب اًمػتـ( )سموب  "ؾمــف"(، واسمـ موضمف ذم 82208سمرىمؿ ) "مسـده"أظمرضمف أمحد ذم  (8) =

)سموب ومقام أظمؼم سمف اًمـبل قمؾقف  "اًمسـي"(، واسمـ أِب قموصؿ ذم 4994اومؽماق إمؿ( سمرىمؿ )

تف ؾمتػؽمق قمغم صمـتلم وؾمبعلم ومرىمي ...( سمرىمؿ ) (.ىمول اإلموم إًمبوِّن63اًمسالم أنَّ أمَّ

، وؿمقاهد قمـ : احلديٌ صحقٌح ىمطعًو: ٕنَّ ًمف ؾمتَي ـمرٍق أظمرى قمـ أكس

 ا.هـ.  مجٍع مـ اًمصحوسمي

(، وهمػمه، وومقف: قمبد اًمرمحـ سمـ زيود سمـ 23و24سمرىمؿ ) "اًمنميعي"أظمرضمف أضمري ذم  (2)

 ( 4862)"اًمتؼريى"أكعؿ إومريؼل. وهق وعقٌػ. 

(، مـ 723سمرىمؿ ) "اًمصغػم"(، و3886سمرىمؿ ) "اعمعجؿ إوؾمط"أظمرضمف اًمطؼماِّن ذم  (4)

. ىمول اًمطؼماِّن: ـمريؼ قمبداهلل سمـ ؾمػقون، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد إكصوري، قمـ أكس

 مل يروه قمـ حيقك إٓ قمبد اهلل سمـ ؾمػقون ا.هـ 

 . "اًمضعػوء"ىمول اًمعؼقكم: ٓ ُيتوسمع قمغم طمديثف. 

. وزيودة  ٌُ صحقٌح سمال ؿمؽ  : احلدي  صحقحٌي أيضًو.  «اجَلاَمَظةُ َوِهَل »وقمغم يمؾ 

قِف افقَقَم َوَأْصَحاِِب »وزيودة: 
هل ممدى ًمػظ اجلامقمي، وممدى اًمػرىمي اًمـوضمقي،  «َما َأَكا َظؾِ

و هل اًمتل اشمَّبعً اًمسـي، وهنجً هنٍ اًمسؾػ اًمصوًمح  . أهنَّ

سمرىمؿ  "اًمسؾسؾي اًمصحقحي"وًمؾحديٌ ؿمقاهد قمديدة، وـمرٌق يمثػمٌة. راضمع 

 (.8392و203و204)
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كقَو، ويَموُكقا اًمِػرىَمَي اعمـُصقَرَة: ًمِؼقِل اًمـَّوِر يقَم اًمِؼقَوَمِي، ؾَموعمُِقَن مِ  ـَ اًمبَِدِع ذِم َهِذِه اًمدُّ

ـَ َحتَّك َيلْتِقَُفْؿ َأْمُر اهللِ َوُهْؿ »قمـُْفؿ:  اًمـبلِّ  تِل َطاِهِري ـْ ُأمَّ َػٌة ِم
َٓ َتَزاُل َضائِ

ِحقحلمِ "َأظمرضَموُه ذِم  .«َطاِهُرونَ  ـِ ؿُمعبََي "اًمصَّ ٌِ اعمُِغػَمِة سم ـْ طَمِدي ، ِم
(8). 

 مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص﴿َواًمظُُّفقُر ُهـَو سمَِؿعـَك: اًمـٍَِّم، ىَمول شَمَعومَم 

 .[83]اًمصػ: ﴾جض

قِػ [874]اًمصووموت: ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿  وىمول: . ومُفْؿ هَموًمِبقَن سمِوًمسَّ

ِي واًمؼُمَهوِن. ـَوِن، َأو سمِوحلُجَّ  واًمسِّ

قا سمِوجلاَمقَمِي، ىَموَل شَمعومَم  ُد: وًمَِذا ؾُمؿُّ رىَمٌي َواطِمَدٌة ٓ شَمتََعدَّ
ی  ی  ی  جئ  ﴿َوُهْؿ ومِ

 .[42]يقكس:  ﴾مئ  ىئ  يئ  جب حئ

ـَ إًَمَػوِظ. ـَّي، َوَمو َدلَّ قَمَؾقِفاَم ِم  َوًَمقَس هَلُؿ اؾْمٌؿ ُيعَروُمقَن سمِِف ؾِمَقى اإِلؾمالِم واًمسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "صحقحف" (، ومسؾؿ ذم7488( سمرىمؿ )آقمتصوم)يمتوب  "صحقحف"ذم  اًمبخوري روا (8)

 (.8928)يمتوب اإلمورة( سمرىمؿ )

سملًمػوظ خمتؾػٍي ممداهو إمم هذا  اًمصحوسمي وهذا احلديٌ متقاشمٌر، وىمد ضموء قمـ مجٍع مـ

 ، مـفؿ:اعمعـك

ومسؾؿ (، 7360و)( 7482)و( 78)سمرىمؿ ، رواه اًمبخوري معوويي سمـ أِب ؾمػقون 

 .(8047)سمرىمؿ 

 (.8924)سمرىمؿ ، رواه مسؾؿ ومـفؿ: ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

 (.8922)سمرىمؿ ، رواه مسؾؿ ومـفؿ: ضموسمر سمـ ؾمؿرة 

 (.8920)سمرىمؿ ، رواه مسؾؿ ومـفؿ: صمقسمون 

 (.2383سمرىمؿ ) "ؾمــف"، أظمرضمف أسمق داود ذم ومـفؿ: قمؿران سمـ طمصلم 

 .(2892سمرىمؿ ) "ؾمــف"، أظمرضمف اًمؽممذي ذم ومـفؿ: ىمرة سمـ إيوس 
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، َوٓ (8)ىَموَل اإِلَموُم َموًمٌِؽ  ـَِّي ًَمقَس هَلُْؿ ًَمَؼٌى ُيعَروُمقَن سمِِف، ٓ ضَمفِؿلٌّ : َأْهُؾ اًمسُّ

، وٓ َراومِِضٌّ  ىَمَدِريٌّ
 (2) . 

ـَّي  َوؾُمئَِؾ  ـَِّي: ومؼول: َمو َٓ اؾمَؿ ًَمُف ؾِمقى اًمسُّ ـِ اًمسُّ قم
ـَِّي (4) . يعـل: أنَّ أهَؾ اًمسُّ

 .(3)ًَمقَس هَلُْؿ اؾمٌؿ ُيـَسبقَن إًَِمقِف ؾُمَقاَهو 

ِي  ؿَّ
ـَ إَئِ طِمَفو مَجَوقموٌت ِم تَِفو وَذْ وًمِِح قُمـَِل سمتقصمِقِؼَفو وسَمقَوِن َأِدًمَّ َؾِػ اًمصَّ َوقَمِؼقدُة اًمسَّ

ـَِّي، أي:  َػوُت اعمَقؾُمقَمُي سمِوًمسُّ اًمِؽبَوِر، ذِم ُمَصـََّػوٍت يَمثػَِمٍة، اؾْمتِؼاَلًٓ َوِوؿـًَو، ِمـَفو: اعمَُمًمَّ

َػوً، مـفو:اعمُعتََؼِد، َوِهَل شَمْرسُمق   قَمغَم ِموَئتلَِم َوََخِْسلَم ُمَمًمَّ

ـَّي" ـِ أِِب ؿَمقْبي، و "اًمسُّ ـَّي"ٓسم ـِ طَمـبٍَؾ  "اًمسُّ  ،(5)ٕمََحَد سم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إموم دار اهلجرة، هق اإلموم اًمؽبػم أسمق قمبد اهلل موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ إصبحل  (8)

 هـ(.879شمقذم ؾمـي )

(، وومقف إهبوم 45)ص: "آكتؼوء ذم ومضوئؾ إئؿي اًمػؼفوء"ذم  أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم  (2)

 . اجلروي ؿمقخ احلسـ سمـ قمبد اًمعزيز

 (. 8/872) "شمرشمقى اعمدارك"واكظر  

ل 4/842)مـزًمي اًمن( ) "مدارج اًمسوًمؽلم"ذم  ذيمره اسمـ اًمؼقؿ  (4) ( دون أن يسؿِّ

 اًمؼوئؾ، سمؾ ىمول: ؾُمِئؾ سمعُض إئؿي قمـ اًمسـي ومؼول ... صمؿ ذيمره.

 (.4/842)مـزًمي اًمن( ) "مدارج اًمسوًمؽلم"ذم   ىموًمف اإلموم اسمـ اًمؼقؿ  (3)

 هـ(. 238، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوِّن (5)
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ـَّي"و ـِ َأِِب قَموِصٍؿ  "اًمسُّ ـَّي"، و(8)ٓسم ـِ َأمحَد  "اًمسُّ ًمَِعبِْد اهللِ سم
ـَّي"، و(2)  ًمِؾَخالَّل "اًمسُّ

ـَّي"، و(4) اِزي "اًمسُّ ـِ اًمُػَراِت َأِِب َمسُعقٍد اًمرَّ ٕمحَد سم
ـَّي"، و(3) ـِ ُمقؾَمك  "اًمسُّ ؾََمِد سم ِٕ

ـَّي"، و(5) ـِ اًمَؼوؾِمؿ  "اًمسُّ سم ـَّي"، و(6) -َصوطِمِى َموًمٍِؽ –ِٓ ـِ ؾَماَلِم  "اًمسُّ ِد سم عمَُِحؿَّ

دُّ قَمغَم اجلَْفِؿقَّيِ "، و(7)اًمبِقَؽـِْدي َػوُت واًمرَّ ـِ مَحَّوٍد  "اًمصِّ  .(8)ًمِـَُعقِؿ سم

ـَّي" ـَّي"، و(9)ًمأَِلصْمَرِم  "اًمسُّ  إؾِْماَمقِمقَؾ اًمَؽْرَموِِّنِّ  "اًمسُّ
ـِ حِلَْرِب سم

ـَّي"و ،(80) ـِ  "اًمسُّ سم ِٓ

 ،(88)َأِِب طَموشمٍِؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ(. 287، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر قمؿرو سمـ أِب قموصؿ اًمضحوك سمـ خمؾد اًمشقبوِّن (8)

، شمقذم ؾمـي هق أسمق قمبد اًمرمحـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوِّن (2)

 هـ(. 290)

 هـ(.488، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ هورون  (4)

 هـ(. 258، شمقذم ؾمـي )اًمػرات اسمـ ظموًمد إصبفوِّنهق أسمق مسعقد أمحد سمـ  (3)

هق أؾمد سمـ مقؾمك سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلؾقػي اًمقًمقد سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ مروان، ًُمؼى سملؾمد  (5)

 هـ(. 282، شمقذم ؾمـي )اًمسـي

 هـ(. 898، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل قمبد اًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ اًمتؼل اعمٍمي (6)

، شمقذم ؾمـي ػرج اًمسؾؿل مقٓهؿ اًمبخوريهق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ ؾمالم سمـ اًم (7)

 هـ(. 225)

 هـ(. 229، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل كعقؿ سمـ محود سمـ احلورث سمـ مهوم اعمروزي (8)

 هـ( ىمبؾفو أو سمعدهو.260، شمقذم طمدود ؾمـي )هق أسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ هوكئ (9)

 هـ(. 280، شمقذم ؾمـي )هق أسمق حمؿد طمرب سمـ إؾمامقمقؾ اًمؽرموِّن (80)

 هـ(. 427، شمقذم ؾمـي )أسمق حمؿد قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريسهق  (88)
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ـَّي"و ْكقَو  "اًمسُّ ـِ َأِِب اًمدُّ سم
ـَّي"، و(8)ِٓ ي  "اًمسُّ ـِ ضَمِريٍر اًمطَّؼَمِ سم ذِم اًمتَّبِصػُم "، و(2)ِٓ

ـِ  ي ـِ ضَمِريٍر  "َمَعومِلِ اًمدِّ سم ـَّي"، و(4)-أيضوً –ِٓ اِِّنِّ  "اًمسُّ ًمِؾطَّؼَمَ
ـَّي"، و(3) قِخ  "اًمسُّ َِِب اًمشَّ ِٕ

إَْصبََفوِِّنِّ 
ـَّي"، و(5) ًَمَؽوِئلِّ  "اًمسُّ َِِب اًمَؼوؾِمِؿ اًمالَّ

ـَّي"،  و(6) ِٕ ـِ َكٍْمٍ  "اًمسُّ ِد سم عمَُِحؿَّ

اعمَْرَوِزيِّ 
(7). 

ٌِ "و َؾِػ َأْصَحوِب احلَِدي وسُمقِِّن  "قَمِؼقَدُة اًمسَّ ًمِؾصَّ
ـِ سَمطَّيَ  "اإِلسَموَكيُ "، و(8)  سم ِٓ (9) ،

ـِ ظُمَزيَؿَي  "اًمتَّقطِمقدُ "و سم ـِ َمـَْده  "اًمتَّقطِمقدُ "، و(80)ِٓ سم ـِ َأِِب  "اإِلياَمنُ "، و(88)ِٓ سم ِٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ(. 288، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل سمـ أِب اًمدكقو (8)

 هـ(. 480، شمقذم ؾمـي )هق أسمق ضمعػر حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد اًمطؼمي (2)

 ؾمبؼ ذيمر اؾمؿف.  (4)

 هـ(. 460ـي )، شمقذم ؾمهق أسمق اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد اًمطؼماِّن (3)

، شمقذم ؾمـي هق أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ طمقون أسمق اًمشقخ إصبفوِّن (5)

 هـ(. 469)

، شمقذم ؾمـي هق أسمق اًمؼوؾمؿ هبي اهلل سمـ احلسـ سمـ مـصقر اًمطَّؼمي اًمالًمؽوئل  (6)

 هـ(. 388)

 هـ(. 293، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ كٍم اعمروزي (7)

 هـ(. 339، شمقذم ؾمـي )قؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد اًمصوسمقِّنهق أسمق قمثامن إؾمامقم (8)

، يـتفل كسبف إمم اًمصحوِب هق قمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ محدان اسمـ سمطي اًمعؽؼمي (9)

 هـ(. 487، شمقذم ؾمـي )اجلؾقؾ قمتبي سمـ ومرىمد

 هـ(. 488، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي (80)

 هـ(. 495، شمقذم ؾمـي )حوق سمـ حيقك سمـ مـدههق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾم (88)
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ٍم  "اإِلياَمنُ "، و(8)ؿَمقبََي  ـِ ؾَمالَّ َِِب قُمبَقِد اًمَؼوؾِمِؿ سم ُح اًمسـَّي"، و(2)ِٕ –ًمِؾُؿَزِِّن  "َذْ

وومِِعلِّ  ـَّيِ "، و(4) -صوطِمِى اًمشَّ ُح َمَذاِهِى َأْهِؾ اًمسُّ ـِ ؿَموِهلَم  "َذْ  "اًمسـَّي"، و(3)ٓسم

ُة سمـ  ُح قَمِؼقَدِة َأْهِؾ "اعمُسامَّ ِي َوَذْ ُي ذِم سَمقَوِن اعمََحجَّ ـَّيِ احلُجَّ ـَِّي أَِِب اًمَؼوؾِمِؿ  "اًمسُّ ًمَِؼَقاِم اًمسُّ

 اًمتَّقِؿلِّ إَْصبََفوِِّن.

ـَّيِ "و ـِ َأِِب َزَمـلَِم  "ُأُصقُل اًمسُّ َِِب قَمبِْد اهللِ سم
يَعيُ "، و(5)ِٕ ِ يِّ  "اًمنمَّ ًمِمضُمرِّ

 (6) ،

ـَّيِ "و َؼوُد َأْهِؾ اًمسُّ
َِِب سَمؽِر اإِلؾْماَمقِمقكِمِّ  "اقْمتِ

ـَّ "، و(7) ِٕ هَبَوِريِّ  "يُ اًمسُّ ًمِؾؼَمْ
 "اإِلياَمنُ "، و(8)

ـِ َمـَْده  سم ًمِؾَعَدِِّنِّ  "اإِلياَمنُ "، و(9)ِٓ
ـِ َأِِب ؿَمقْبََي  "اًمَعْرُش "، و(80)  ِد سم َُحؿَّ

، (88)عمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ(. 245، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ أِب ؿمقبي اًمعبز (8)

 هـ(. 223، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم (2)

 هـ(. 263، شمقذم ؾمـي )هق أسمق إسمراهقؿ إؾمامقمقؾ سمـ حيقك سمـ إؾمامقمقؾ اعمزِّن اعمٍمي (4)

 هـ(. 485، شمقذم ؾمـي )قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمبغداديهق أسمق طمػص  (3)

 هـ(. 499، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ قمقسك سمـ أِب زمـلم (5)

 هـ(. 460، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر حمؿد سمـ احلسلم قمبد اهلل أضمري (6)

 هـ(. 478، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر أمحد سمـ إسمراهقؿ اإلؾمامقمقكم (7)

 هـ(. 429،  شمقذم ؾمـي )ـ سمـ حمؿد سمـ ظمؾػهق  احلس (8)

 ؾمبؼ ذيمر اؾمؿف. (9)

 هـ(. 234، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ حيقك سمـ أِب قمؿر اًمعدِّن (80)

 هـ(. 297، شمقذم ؾمـي )هق أسمق ضمعػر حمؿد سمـ قمثامن سمـ أِب ؿمقبي (88)
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ـِ َوْهٍى  "اًمَؼَدرُ "و سم َِِب َداودَ  "اًمَؼَدرُ "، و(8)ِٓ ْؤَييُ "، و(2) ِٕ َػوُت "و "اًمرُّ  "اًمصِّ

اَرىُمْطـِلِّ  "اًمـُُّزوُل "و ًمِؾدَّ
ْجِزيِّ إمَِم َأْهِؾ َزسمِقٍد "، و(4) ْجِزيِّ  "ِرؾَموًَمُي اًمسِّ َِِب َكٍْمٍ اًمسِّ ِٕ

(3). 

َػوِت "و ـَّيُ "، و(5)ًمِؾَخطِقِى اًمبَْغَداِدي  "ضَمَقاُب َأْهِؾ ِدَمْشَؼ ذِم اًمصِّ َِِب أَمْحََد  "اًمسُّ
ِٕ

وِل  إَْصبََفوِِّنِّ اعمَعُروف سمِوًمَعسَّ
ـَّيُ "، و(6) ًمِقَْعُؼقِبَ  اًمَػَسقيِّ  "اًمسُّ

ـَّيُ "، و(7)   "اًمسُّ

وِب  ًمِؾَؼصَّ
ـَّيِ "، و(8)  سَمػِم احلَُؿقِديِّ  "ُأُصقُل اًمسُّ ـِ اًمزُّ َِِب سَمؽٍر قَمبِْد اهللِ سم

ـَّي"، و(9)ِٕ  "اًمسُّ

ـِ إؾِْمَحوَق  حِلَـبَِؾ سم
 (80)، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ(. 897، شمقذم ؾمـي )هق أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ وهى سمـ مسؾؿ اًمؼرر مقٓهؿ (8)

 هـ(. 275، شمقذم ؾمـي )ق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ اًمسجستوِّنهق أسم (2)

 هـ(. 485، شمقذم ؾمـي )هق أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد (4)

 هـ(. 333، شمقذم ؾمـي )هق أسمق كٍم قمبقد اهلل سمـ ؾمعقد سمـ طموشمؿ (3)

 هـ(. 364، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً سمـ أمحد اخلطقى اًمبغدادي (5)

 هـ(. 282، شمقذم ؾمـي )ؿد سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿهق أسمق أمحد حم (6)

 هـ(. 277، شمقذم ؾمـي )هق أسمق يقؾمػ يعؼقب سمـ ؾمػقون اًمػورد اًمػسقي (7)

، شمقذم ؾمـي هق أسمق حمؿد أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمؽرضمل اًمغوزي اعمجوهد (8)

 هـ(. 460)

 هـ(. 289، شمقذم ؾمـي )هق أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمقسك احلؿقدي (9)

، شمقذم هق أسمق قمكم طمـبؾ سمـ إؾمحوق سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقبوِّن (80)

 هـ(. 274ؾمـي )
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َِِب قَمْؿرٍو اًمطََّؾَؿـْؽِلِّ  "إُُصقُل "و
 َوهَمػُمَهو يَمثػٌِم يَمثػٌِم.... (8)ِٕ

ـِ قَمبِْد اًمؼَمِّ  ـَِّي، يَمُؽتُِى اسم ـْ َأْهِؾ اًمسُّ  ِم
ِ
ـْ ضَموَء سَمْعَد َهُمٓء َوَهَؽَذا يُمتُُى َم

، َوقَمبِْد (2) 

اًمَغـِلِّ  اعمَُؼَدَدِّ 
ـِ ىُمَداَمَي اعمَْؼَدِدِّ (4)  ـِ شَمقِؿقََّي (3)، َواسم ، َواسم

ـِ اًمَؼقِِّؿ (5) ، َواسم
َهبِلِّ ، َواًمذَّ (6)

 

ـِ يَمثػٍِم (7) وِب (8)، َواسم ـِ قَمبِْد اًمَقهَّ ِد سم ، َوحُمَؿَّ
ِحقِح، (9) قَفو سَمقَوُن اعمُْعتََؼِد اًمصَّ

، َوهَمػِمِهْؿ: ومِ

.
ِ
 َوآطْمتَِجوُج ًَمُف، َويَمْشُػ ؿُمبَُفوِت َأْهِؾ إَْهَقاء

ْػَقِة قَمغَم   اًمصَّ
ِ
ـَ اقمتَِؼوِد َهُمٓء ـُ َكْذيُمُر مُجَاَلً ِم َّٓ َوَكْح َوضْمِف آظمتَِصوِر، َوَمو شَمقومِقِؼل إِ

ًُ َوإًَِمقِف ُأكِقُى. ؾ  سمِوهللِ قَمَؾقِْف، شَمَقيمَّ

 

   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ(. 329، شمقذم ؾمـي )هق أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ أِب قمقسك إكدًمز (8)

 هـ(. 364، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اًمؼم اًمـؿري اًمؼرـمبل (2)

 هـ(. 600، شمقذم ؾمـي )هق أسمق حمؿد قمبد اًمغـل سمـ قمبد اًمقاطمد اعمؼدد (4)

 هـ(. 682، شمقذم ؾمـي )هق أسمق اًمػرج قمبد اًمرمحـ سمـ أِب قمؿر حمؿد سمـ أمحد سمـ ىمدامي (3)

 هـ(. 728، شمقذم ؾمـي )هق أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ شمقؿقي (5)

 هـ(. 758، شمقذم ؾمـي )هق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أِب سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزيي (6)

 هـ(. 738، شمقذم ؾمـي )أمحد سمـ قمثامن اًمذهبلهق حمؿد سمـ  (7)

 هـ(. 773، شمقذم ؾمـي )هق أسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم (8)

 هـ(. 8206، شمقذم ؾمـي )هق حمؿد سمـ قمبد اًمقهوب اًمتؿقؿل اًمقهقبل (9)
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ٌد سموخلؾِؼ واعمُؾِؽ  – 8 يعتؼُد أهُؾ اًمسـَّي واجلامقمِي: أنَّ اهلل شمعومم وطْمَده ُمتػرِّ

 واًمتدسمػم.

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ﴿ىمول شمعومم: 

ڱ  ں  ں   ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .[53]إقمراف: ﴾  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ڻ   ڻ

 .[39]اًمشقرى: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ﴿وىمول شمعومم: 

 ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ ائ  ائ  ەئ ې  ې    ى  ى﴿وىمول شمعومم: 

 .[2]احلديد:

 :* ادؼـقن مل يـازظقا ِف تقحقد افربقبقة

ك سمـ  سمقسمقي"وهذا اًمتَّقطمقُد هق اعمسؿَّ ، وهق مستؼرٌّ ذم كػقس اًمبنم، ٓ "شمقطمقد اًمرُّ

ور:  ڭ  ﴿ُيـوزع ومقف أطمٌد مـ اًمـَّوس، مسؾاًم يمون أو يموومراً، يمام ىمول شمعومم قمـ اًمؽػَّ

 .[25]ًمؼامن: ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

   ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ﴿ شمعومم قمـفؿ أيضًو:وىمول 

 .[806]يقؾمػ:



قِخ اعمَؾِقح قَمغَم اًمتَّْحِؼقُؼ     ِرؾَموًَمِي اًمشَّ

    

40 

 

: إِيامهُنؿ: ىمقهلؿ: اهلل ظموًمؼـو ويرزىمـو، وُيؿقتـو، ومفذا إيامٌن، مع (8) ىمول جموهٌد 

ِك قمبودهِتِؿ همػَمُه  ِذْ
(2). 

ا ختؾؼ وترزق * اظتؼاد ادؼـغ أنَّ آهلتفؿ يتقشؾ هبا إػ اهلل؛ ٓ  !:أَّنَّ

ـِ اعمنميمقن يعتؼدون أنَّ آهلتفؿ ُمشوِريَمٌي هللِ ذم اخلْؾِؼ، سمؾ يموكقا يعتؼدون  ومؾؿ يؽ

ُؾ هبو إمم اهلل، وشُمتَّخذ ؿُمػعوء قمـد اهلل شمعومم، يمام  أنَّ ذًمؽ هلل وطمده، وأنَّ آهلتفؿ ُيتقؾمَّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴿ىمول شمعومم: 

 .[4]اًمزمر: ﴾گ   گ     گ  ڳ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ﴿ىمول شمعومم: و

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ 

 .[30]وموـمر: ﴾ڑ        ک  ک

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ  گ﴿وىمول شمعومم قمـ منميمل ىمريش: 

 .[46-45]اًمصووموت: ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ

 .[5]ص: ﴾ڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ ڄ  ڃ     ڃ       ڃ﴿وىمول شمعومم قمـفؿ: 

 :* مـ ؾقائد تؼرير اهلل تعاػ فتقحقد افربقبقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شمقذم هق اًمتوسمعل اجلؾقؾ: جموهد سمـ ضمؼم مقمم اًمسوئى سمـ أِب اًمسوئى اعمخزومل  (8)

 هـ(. 803ؾمـي )

 (، وإؾمـوده صحقٌح. 475-84/473)"شمػسػمه"سمـ ضمرير اًمطؼمي ذم أظمرضمف ا (2)
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ر اهلل شمعومم هذا اًمتَّقطمقد: إلصمبوشمف، وشمليمقده، وًمالؾمتدٓل سمف قمغم وضمقب  وإكَّام ىمرَّ

 إٓ اهلل.اًمتقطمقد ذم إًمقهقي: إذ إنَّ شمقطمقَد اًمرسمقسمقي يستؾزم أٓ ُيعبد 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿ىمول شمعومم: 

 .[28]اًمبؼرة:   ﴾ہ

 .[6]اًمزمر:  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴿وىمول: 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ﴿وىمول شمعومم: 

 .[3-4]ىمريش:   ﴾ٿ  ٿ  ٿ

قن ومقف، وضمعؾ ذًمؽ ومذيمر شمعومم أكَّف وطمده ظموًمؼفؿ، ورازىمفؿ، وهذا  ممو ٓ يشؽُّ

ًي قمؾقفؿ ذم وضمقب إظمالص اًمعبودة ًمف وطمده ٓ ذيَؽ ًمف.  طمجَّ

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿وىمول شمعومم: 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  

 ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

﮽   ھ  ے  ے  ۓ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻     ﮼    ۓ ﮲    ﮳   

﯁                       ﮾ ﮿  ﯀ 

ی  ی  ی   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ                  ڭ    ڭ  ڭ      ڭ

 .[64-59]اًمـؿؾ: ﴾ی  جئ  حئ

ون سملكَّف شمعومم وطْمَدُه -ومػل هذه أيوت يمّؾفو ُيـؽُر شمعومم قمغم اعمنميملم  اًمذيـ يؼرُّ

ور سملنَّ هذا اإلىمرار مل يـػْعفؿ:  -هق ظموًمُؼ اًمساموات وإرض، وأكَّف وطمده اًمـَّوومع اًمضَّ
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ضمعؾقا مع اهلل إهلًو آظمر، يدقمقكف يمام يدقمقن اهلل، وهذا قملُم اًمتـوىمض اعمخوًمػ  إذْ 

زق، واإلطمقوء ًمؾنمع واًم َد سمجؿقع هذه اًمتٍموموت مـ اخلؾِؼ واًمرِّ عؼِؾ: إذ َمـ شمػرَّ

 واإلموشمي، ومحؼٌّ أن ُيػرد سمجؿقع أكقاع اًمطَّوقموت.

. ومل يؼْؾ شمعومم: أظموًمٌؼ مع اهلل؟ ﴾ے  ے  ۓ﴿    وهلذا أكؽر شمعومم قمؾقفؿ سمؼقًمف:

ؿ ٓ ُيـوزقمقن ذم هذا.  ٕهنَّ

 :وكؼالً * بطالن افؼك ِف افربقبقة ظؼالً 

وسملمَّ شمعومم سُمطالن اًمنمك ذم اًمرسمقسمقي، وأكف ًمق يمون ذًمؽ ًَمَػَسَدِت اًمساموات 

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ﴿ سمبداهِي اًمُعُؼقِل، ىمول شمعومم: -أيضوً –وإرض، وهذا ُمْدرٌك 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .[98]اعمممـقن: ﴾ڦ  ڦ

 .[22]إكبقوء: ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې ۋ ﴿وىمول: 
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 ومـ مجؾي اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي: - 2

مـ إؾمامء احلسـك  أهنؿ يثبتقن هلل شمعومم مو أصمبتف ًمـػسف، ومو أصمبتف ًمف رؾمقًمف 

 .، ٓ يتجووزون اًمؼرآن واحلديٌ اًمثوسمً قمـ رؾمقل اهلل واًمصػوت اًمعال

ًمسون اًمعرب اًمذي كزل سمف اًمؼرآن،  ًمػوظ ذًمؽ، ويعؾؿقن معـوهو ذمأيثبتقن 

مـ  اً طمدأقمؾقفو  عْ ؾِ طْ يُ ٕن اهلل شمعومم ىمد اظمتص هبو ومؾؿ  :ويػقوقن اًمؽقػقي هلل شمعومم

 اًمبنم.

مـ  ؿَ ؾِ فو ؾَم مَ زِ ـ ًمَ وسمتي، مَ ذقمقي صم ؾمسٍ هذا اًمبوب اخلطػم مـ أُ  ومفؿ يـطؾؼقن ذم

 آكحراف:

ػاِت افقاردةِ ِف افؼرآن واحلديِث:         * َوصُػ اهللِ تعاػ بافصِّ

دون زيودة أو  إصمبوت مو أصمبتف اهلل ًمـػسف، أو أصمبتف ًمف رؾمقًمف  :أول ذفؽ

ې  ې  ې  ې  ﴿: سموهلل شمعومم مـ كػسف، يمام ىمول اهلل شمعومم أقمؾؿُ  أطمدَ  ٕكف ٓ :كؼصون

 .[830]اًمبؼرة: ﴾ى

َٓ أطمَد أقمؾُؿ سموهلل سمْعَد اهلل مـ رؾمقًمِف   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ﴿ ، ىمول شمعومم:و

 .[3-4]اًمـجؿ:   ﴾ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ

 :* اهللُ جؾَّ جالفف ٓ ُيشبف ادخؾقؿات

ٺ   ﴿ اًمثوِّن: شمـزيف اهلل شمعومم قمـ مشوهبِي اعمخؾقىموت ذم صػوشمف، ىمول شمعومم:

 .[88]اًمشقرى: ﴾ٹ  ٹ ٿ   ٿ     ٹ  ٿ        ٿ

 .[3]اإلظمالص: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿وىمول شمعومم: 
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 :* ٓ يدرُك أحٌد ـقػقَة صػاتف تعاػ

ې    ې   ى      ى  ﴿اًمثَّوًمٌ: قمدُم حمووًمي إدراك يمقػقي صػوشمف. ىمول شمعومم: 

 .[880]ـمف: ﴾ائ

 .[65]مريؿ: ﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ ﴿وىمول: 

 :* ذـر صػة آشتقاء ظذ افعرش

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ﴿ومؿـ صػوشمف شمعومم: مو كصَّ اهلل شمعومم قمؾقف سمؼقًمف: 

. ذم مقاِوَع مـ اًمؼرآن، ومقُستػوُد مـفو إصمبوت اؾمتقاء اهلل قمغم اًمعرش [5]ـمف: ﴾ڑ

 اؾمتقاًء طمؼقؼقوً، كعِرُف معـوُه وكجفُؾ يمقػقتف.

 :* معـك آشتقاء ظذ افعرش

ِب، واشمَّػؼ قمغم هذا اعمعـك أهُؾ اًمسـَّي ومؿعـوه: اًمعؾق وآرشمػوع، سمذا ضموء ًمسوُن اًمعر

 واجلامقمي.

 :* ظدم ـقػقة آشتقاء

و يمقػقي هذا آؾمتقاء: ومال يعؾؿف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيَؽ ًمف.  أمَّ

 :  * ذـر صػة افسؿع وافبرص

. [58]اًمـسوء: ﴾ وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ﴿ىمقُل اهلل شمعومم:  -أيضوً -ومـ ذًمؽ 

ؿُع ذم ًمغي اًمعرب: ومقُستػود مـ هذه أيِي  وكحقهو: إصمبوت صػي اًمسؿع هلل، واًمسَّ

 إدراك إصقات.

 :* معـك صػة افسؿع
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ُض  ومـثبً هلل شمعومم ؾمْؿعًو ُيدرك سمف إصقات، ٓ ُيشبف ؿمقئوً مـ ظمْؾِؼ اهلل، وُكػقِّ

-ومال كؼقل: يمقػ يسؿع؟ وٓ كخقض ذم ذًمؽ، إذ مل يطؾعـو يمقػقي ذًمؽ هلل شمعومم، 

 ، سمؾ أؾمتلصمر ضمؾ وقمال سمعؾؿف.-شمبورك وشمعومم قمؾقف

 :معـك صػة افبرص* 

قمـ أِب مقؾمك  ،صحقح مسؾؿ وهؽذا اًمبٍم: إدراك اعمرئقوت. يمام صمبً ذم

خَيِْػُض  ،فَُف َأْن َيـَامَ  لَوَٓ َيـْبَغِ  ،َٓ َيـَامُ  إِنَّ اهللَ» ىمول: أن اًمـبل  ،إؿمعري 

قِْؾ َؿبَْؾ َظَؿِؾ افـََّفارِ ُيْرَؾُع إِفَقِْف َظَؿُؾ ا ،افِْؼْسَط َوَيْرَؾُعفُ  قْؾِ  ،فؾَّ  ،َوَظَؿُؾ افـََّفاِر َؿبَْؾ َظَؿِؾ افؾَّ

ـْ َخْؾِؼفِ  ،ِحَجاُبُف افـُّقرُ  ُه ِم َشَػُف َْٕحَرَؿْت ُشبَُحاُت َوْجِفِف َما اْكتََفك إِفَقِْف َبرَصُ ـَ  .(8) «فَْق 

 يمقػقي هذا اًمبٍم ٓ أنَّ ات، إٓ ضمؾ ضمالًمف سمف اعمبٍَمَ  كُ درِ يُ  وً قَّ طمؼقؼ ومـثبً هلل سمٍماً 

ٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ٺ  ٿ        ٿ﴿: ـو اهلل سمؼقًمفؿَ ؾَّ قمَ  كعؾؿف، وإكام كعؾؿ مو

 .[88:اًمشقرى] ﴾ٹ

 وصػوشمف. ؾمامء اهلل شمعوممأ مـ ـمريؼي أهؾ اًمسـي ذم ومفذه أمثؾيٌ 

 

   
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذم  ،سموب ذم ىمقًمف قمؾقف اًمسالم إن اهلل ٓ يـومصحقحف )يمتوب اإليامن( )رواه مسؾؿ ذم  (8)

( سمرىمؿ ىمقًمف طمجوسمف اًمـقر ًمق يمشػف ٕطمرق ؾمبحوت وضمفف مو اكتفك إًمقف سمٍمه مـ ظمؾؼف

 .(، قمـ أِب مقؾمك إؿمعري قمبد اهلل سمـ ىمقس879)
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 وِمـ مُجؾي اقمتؼود أهؾ اًمسـي:  – 4

إومرادهؿ اهلل شمعومم سموًمعبقديي: ومال يعبدون مع اهلل إهلًو آظمر، سمؾ يٍمومقن مجقع 

 َر إجيوٍب أو اؾمتحبوٍب هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.اًمطوقموت اًمتل أمر اهلل هبو أمْ 

ومال يسجدون إٓ هلل، وٓ يطقومقن إٓ هلل سموًمبقً اًمعتقؼ، وٓ يـحرون إٓ هلل، وٓ 

يـذرون إٓ هلل، وٓ حيؾػقن إٓ سموهلل، وٓ يتقيمؾقن إٓ قمغم اهلل، وٓ يدقمقن إٓ اهلل، 

 وهذا هق شمقطمقد إًمقهقي.

ڳ  ڳ  ﴿، وىمول: [46]اًمـسوء: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ىمول شمعومم: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ﴿ ، وىمول:[24]اإلهاء: ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

، [5]اًمبقـي: ﴾ں  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں﴿، وىمول: [48]اًمتقسمي: ﴾ې

 .[56]اًمذاريوت: ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴿وىمول: 

دون.  ومعـك َيْعبُُدون: يقطمِّ

 :* ضدُّ افتقحقد افؼك باهلل

، وهق أقمظُؿ ذكٍى قُميَص اهلل سمف، ىمول -أقموذكو اهلل مـف–وودُّ ذًمؽ: اًمنمك سموهلل 

﮲    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿شمعومم:  ﮳  ے  ۓ  ۓ 

﮶  ﮷  ﮵       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ﴿، وىمول شمعومم: [38]اًمـسوء: ﴾ ﮴  

، [886]اًمـسوء: ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ ڑ  ڑ   ک  ک    ک

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿وىمول شمعومم: 
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، وىمول شمعومم: [48]احلٍ: ﴾   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

  ﴾ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ﴿

 .[84]ًمؼامن:

ِي اإلؾمالم، ومؼول شمعومم:  ۓ  ﴿وسملمَّ شمعومم أنَّ اًمنمك حمبٌط ًمؾعؿؾ، خمرٌج مـ مؾَّ

ے  ۓ  ۓ   ﴿، وىمول شمعومم: [88]إكعوم: ﴾  ۓ ﮲  ﮳   ﮴ ﮵        ﮶  ﮷ 

﮵ ﮶  ﮳ ﮴    ﮻ ﮼   ﮲   ﮺   ﮹   ﮸    .[65]اًمزمر: ﴾﮽ ﮷  

ـْ فَِؼَل »ىمول: ، أنَّ رؾمقَل مسؾٍؿ، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهللوذم صحقح  َم

ُك بِِف َصقئَاً َدَخَؾ افـَّارَ  ـْ فَِؼقَُف ُيْؼِ ُك بِِف َصقئَاً َدَخَؾ اجَلـََّة، َوَم  .(8) «اهللَ َٓ ُيْؼِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، دظمؾ اجلـي مـ موت ٓ ينمك سموهلل ؿمقئوً رواه مسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب  (8)

 . (، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل94( سمرىمؿ )دظمؾ اًمـور ومـ موت منميموً 

ىمول  :(، وًمػظف92، قمـد اإلموم مسؾؿ سمرىمؿ )وضموء مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ مسعقدٍ 

ًُ رؾمقَل اهلل اسمـ مسعقدٍ  ُك بِاهللِ»يؼقل: : ؾمؿع ـْ َماَت ُيْؼِ َصقْئًا َدَخَؾ  َم

ًُ َأَكو«. افـَّارَ  ُك سمِوهللَِومَ : َوىُمْؾ  . ؿَمقْئًو َدظَمَؾ اجْلَـَّيَ  ـْ َموَت َٓ ُينْمِ

صمف مـ اًمصحوسمي وضموء سمـحقه قمـ أكس سمـ موًمٍؽ  ـ طمدَّ ، وًمػظف: أنَّ ، قمؿَّ

ـْ فَِؼَل اهللِ »ىمول عمعوٍذ:  اًمـبلَّ  َـّةَ  َم ُك بِِف َصقْئًا َدَخَؾ اجْلَ رواه اًمبخوري ذم  .«َٓ ُيْؼِ

صحقحف )يمتوب اًمعؾؿ( )سموب مـ ظمصَّ سموًمعؾؿ ىمقمًو دون ىمقم يمراهقي أن ٓ يػفؿقا( 

 (.829سمرىمؿ )

يُؾ  َأَتاِن »أكَّف ىمول:  ، وًمػظف: قمـ اًمـبل وضموء سمـحقه قمـ أِب ذر  اًمغػوري ِجْزِ

الَُم ظَ  - ِن  -َؾقِْف افسَّ َ ُك بِاهللَِّ َؾبَؼَّ تَِؽ َٓ ُيْؼِ ـْ ُأمَّ ـْ َماَت ِم ُف َم ـَّةَ َأكَّ : «.  َصقًْئا َدَخَؾ اجْلَ ًُ ىمؾ

َق َوإِْن َزَكك وَ »ىمول:  وإن زكك وإن هق؟ رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب  .«إِْن ََسَ

 =(،  8247اجلـوئز( )سموب مو ضموء ذم اجلـوئز ومـ يمون آظمر يمالمف ٓ إًمف إٓ اهلل( سمرىمؿ )
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ـْ َماَت »ىمول: ، أنَّ رؾمقَل اهللِ وذم صحقح اًمبخوري، قمـ اسمـ مسعقدٍ  َم

اً َدَخَؾ افـَّارَ َوُهَق َيدُظق  ـْ ُدوِن اهللِ كِدَّ  .(8) «ِم

 ؟ * مـ هق ادؼك

 ومؿـ سَف كققموً مـ اكقاع اًمعبودة هلل ًمغػم اهلل ومفق منمٌك يموومٌر.

 :* افدظاء ٓ ُيرصف إٓ هلل

ٌد، ومـ دقمو همػَم اهلل ومؼد  وموًمدقموء قمبودٌة أمر اهلل هبو، ومؿـ دقمو اهلل وطمَده ومفق مقطمِّ

 أذَك.

حب  خب  مب  ىب  يب  جت     ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب﴿ىمول شمعومم: 

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     ﴿، وىمول شمعومم: [806]يقكس: ﴾حت  خت

، وىمول شمعومم: [887]اعمممـقن: ﴾ ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ڎ  ڈ     ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ﴿

ٱ  ﴿، وىمول شمعومم: [20-88]اجلـ:   ﴾ڈ     ژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٻ  ٻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـ  ، دظمؾ اجلـي مـ موت ٓ ينمك سموهلل ؿمقئوً ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب  =

 (، واًمؾػظ ًمف.  93سمرىمؿ ) (دظمؾ اًمـور موت منميموً 

 ، ذم اًمبخوري وهق اًمتوزم حتؼقؼف.ٍد وضموء سمـحقه قمـ اسمـ مسعق

ڇ  ﴿اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اًمتػسػم( )سموب ىمقًمف شمعومم: رواه  (8) چ   ڇ  ڇ  

ًُ (، قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقدٍ 3397( سمرىمؿ )﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ تف: وىمؾ ، وشمتؿَّ

ـْ َموَت َوهُ  :أكو َٓ َيْدقُمق هللَِِم ا َدظَمَؾ اجْلَـَّيَ  َق  دًّ
 . كِ
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ڇ  ﴿، وىمول شمعومم: [83]اًمرقمد:  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ

ک  ک  ڑ  ک   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  ﴿، وىمول شمعومم: [28-20]اًمـحؾ:  ﴾ ک   گ

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ﴿، وىمول شمعومم: [284]اًمشعراء:  ﴾چ  ڇ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک   ڌ

ں  ں  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳگ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ﴿، وىمول شمعومم: [83-84]وموـمر:  ﴾ڻ ڻ ڻ 

﮹   ہ  ھ  ھ ﮸    ﮷       ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ 

  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼    ﮻                   ﮺ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿، وىمول شمعومم: [48]اًمزمر:  ﴾    

﮶    ﮳ ﮴  ﮵    ﮸ ﮹  ﮺  ﮻ ﮲   ﯁         ﮷   ﮿ ﯀    ﮾   ﮽   ﮼   

                                   ڭ   ڭ  ڭ  

 ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

 .[6-3]إطمؼوف:  ﴾ڀ

، قمـ اًمـعامن سمـ سمشػمٍ  ـِ ـَ ًَ ذم اًمسُّ َظاُء »: ىمول: ىمول رؾمقُل اهلل  وصمب افدُّ

 .(8) «ُهَق افِعبَاَدةُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)يمتوب مجوع أسمقاب ومضوئؾ اًمؼرآن( )سموب اًمدقموء( رىمؿ  "ؾمــف"أسمق داود ذم رواه  (8)

 =( )سموب: ومـ )يمتوب شمػسػم اًمؼرآن قمـ رؾمقل اهلل  "ؾمــف"واًمؽممذي ذم (، 8379)
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 :* اخلصقمة بغ افرشؾ وؿقمفؿ ِف هذا افتقحقد

هق اًمذي وىمعً ومقف اخلصقمي سملم اًمرؾمؾ  -شمقطمقد إًمقهقي–وهذا اًمتقطمقد 

 وأممفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ؾمــف"(، واسمـ موضمف ذم 4472سمرىمؿ )( و4237)سمرىمؿ و ،(2969سمرىمؿ )ؾمقرة اًمبؼرة(  =

سمرىمؿ  "مسـده" أمحد ذمرواه و(، 4828)يمتوب اًمدقموء( )سموب ومضؾ اًمدقموء( سمرىمؿ )

تف: ىمول: صمؿَّ ىمرأ: (88452) ٌٌ صحقٌح. وشمتؿَّ ڀ  ﴿»، ومل يروِه اًمـسوئل. وهق طمدي

ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  .«﴾ڤ  ڤ

َظاُء مُ »، سمؾػظ: وىمد ضموء مـ طمديٌ أكس سمـ موًمٍؽ  ًمؽممذي . رواه اشافِْعَباَدةِ  خُّ افدُّ

سمرىمؿ  ( )سموب مو ضموء ذم ومضؾ اًمدقموء()يمتوب اًمدقمقات قمـ رؾمقل اهلل "ؾمــف"ذم 

 . وإؾمـوده وعقٌػ.(4478)

ٌٌ : قمِؼبَف ىمول اًمؽممذيُّ  مـ هذا اًمقضمف ٓ كعرومف إٓ مـ طمديٌ اسمـ  همريٌى  هذا طمدي

 . هلقعي

: واسمـ هلقعي: اؾمؿف: قمبد اهلل، وهق وعقٌػ.  ًُ رىمؿ اًمؽممجي  "هتذيى اًمؽامل"ىمؾ

(4584.) 

اوي قمـف : اًمقًمقد سمـ مسؾؿ: وهق مدًمِّس شمدًمقس اًمتسقيي، ٓ يؼبؾ طمديثف إٓ إذا هق واًمرَّ

ح سموًمتحديٌ قمـ ؿمقخف وؿمقخ ؿمقخف،  حسَّ هـو سموًمتحديٌ ٓ قمـ ؿمقخف وٓ  ومل يٍمِّ

.ؿمقخ ؿمقخف ـَ  ، سمؾ قَمـَْع

 "وؾمطاعمعجؿ إ"إٓ أكَّف متوسمٌع: ومؼد شموسمعف قمبد اهلل سمـ يقؾمػ قمـد اإلموم اًمطؼماِّن ذم 

 (.4896سمرىمؿ )

 ومصورت اًمعؾي ذم اسمـ هلقعي.

( 828حتً ومؼرة ) "أطمؽوم اجلـوئز"وهلذا وعَّػ اإلموم إًمبوِّن هذا احلديٌ ذم يمتوسمف 

 (. 237)ص:
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شؾ مـ أجؾ هذا افتقحقد  :* ُأرشؾت افرُّ

ريره وهق اًمذي أرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ مـ أضمؾ سمقوكف واًمدقمقة إًمقف، وأكزل اًمؽتى ذم شمؼ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿وشمقوقحف، وآطمتجوج ًمف، يمام ىمول شمعومم: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿  ، وىمول شمعومم:[63]افـحؾ:   ﴾چ  چ   چ  ڇ

، وىمول شمعومم: [25]إكبقوء:   ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ﴿

 .[2]اًمـحؾ:   ﴾ۀ  ۀ

 :* اؾتتح افرشؾ دظقهتؿ إػ اهلل تعاػ هبذا افتقحقد

ڤ  ڤ  ڦ  ﴿واومتتح سمف اًمرؾمؾ دقمقة ىمقمفؿ إمم اهلل، ومؽؾُّ رؾمقٍل يؼقل ًمؼقمف: 

، ىموهلو: كقٌح، وهقٌد، وصوًمٌح، وؿمعقٌى، [85، 74، 59،65]إقمراف:  ﴾ڦ   ڦ  ڦ   ڄ

 .-أمجعلمصؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ –ويمؾُّ رؾمقٍل 

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿وىمول شمعومم: 

ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  

، وىمول شمعومم قمـ كبقِّف يقؾمػ قمؾقف [87-86]اًمعـؽبقت:   ﴾ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ڇ

ڃ  ڃ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿اًمسالم 

ڎ   ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
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گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڑ  ک  ک  ک        ک   ڑ  ڈ     ڈ    ژ  ژ

 .[30-49]يقؾمػ:   ﴾ڱ  ڱ

 :* فقس فؾؿؼـغ حجة ِف رشـفؿ

ـْ قمؼؾ صحقٍح، وٓ ِمـ كؼٍؾ قمـ  وًمقس ًمؾؿنميملم مستـٌد ذم ذيمفؿ، ٓ ِم

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ﴿ول شمعومم: اعمرؾمؾلم، ىم

 .[35]اًمزظمرف:   ﴾ى  ائ  ائ

واعمعـك: أكف ٓ يقضمد أطمٌد مـ اعمرؾمؾلم دقمو إمم قمبودة آهلٍي مع اهلل، سمؾ يمؾُّفؿ مـ 

هلؿ إمم آظمرهؿ يدقمقن إمم قمبودة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.  أوَّ

ھ  ھ  ھ  ﴿وكبَّف اهلل قمزَّ وضمؾ إمم دًمقٍؾ قمؼكم  ُيبطُؾ  ذَك اعمنميملم، ومؼول شمعومم: 

﮺ ﮻  ﯀   ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

                    .[3]إطمؼوف:   ﴾﯁  

، إذ مل خيؾؼقا ؿمقئوً  :مـ ؾمقى اهلل ومعبودشمف سموـمؾي فذا دًمقؾ قمؼكم ىموـمع قمغم أن يمؾَّ وم

 .، وإكام اهلل وطمده اعمتػرد سمذًمؽ، ومؾؿ قمبودهتؿ إذن؟ءومل يؽـ هلؿ معووكي قمغم ظمؾؼ ر

مـ اًمـؼؾ قمـ اًمؽتى اعمـزًمي أو اًمرؾمؾ  صمؿ كػك اهلل أن يؽقن ًمؾؿنميملم دًمقٌؾ 

، ومؽوكقا مـ طمجي ًمؾؿنميملم مطؾؼوً  اعمرؾمؾي ومقام ذهبقا إًمقف مـ اًمنمك. ومبون أن ٓ

 كور ضمفـؿ وسمئس اعمصػم. ذماخلوًمديـ 

 هؿ اعمفامت ، وهق اًمذي ٓأوممو شمؼدم يعؾؿ أن هذا اًمتقطمقد هق أول اًمقاضمبوت و

 .ؾمقاه يؼبؾ اهلل مـ أطمد ديـوً 
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َوِمـ مُجؾي اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي: اإليامن سموهلل، ومالئؽتف، ويمتبف،  – 3

 ورؾمؾف، واًمبعٌ سمعد اعمقت، واإليامن سموًمؼدر.

 :* اإليامن باهلل

ـ اإلىمراَر سمتقطمقد اًمرسمقسمقي، وإًُمقهقي، وإؾمامء  )أ( وموإليامن سموهلل: يتضؿَّ

م سمقوُن ذًمَِؽ.  واًمصػوت، وىمد شمؼدَّ

 :بادالئؽة* اإليامن 

)ب( واإليامُن سموعمالئؽي: يؽقن سموًمتصديؼ سمقضمقدهؿ، ومو ُذيمَِر ًمـو مـ أؾمامئفؿ، 

ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں﴿ومو ُذيِمَر ًمـو مـ أقمامهلؿ، ىمول شمعومم: 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿، وىمول شمعومم: [285]اًمبؼرى:  ﴾ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .[877:]اًمبؼرة  ﴾ٿ   ٿ

اًمطَّقيؾ ذم ؾمماِل ضمؼميؾ  وذم صحقح مسؾٍؿ، مـ طمديٌ قمؿر سمـ اخلطوب 

تُبِِف، »قمـ اإليامن، ىمول: ًمؾـبلِّ حمؿٍد  ـُ ـَ بِاهللِ، َوَمالَئَِؽتِِف، َو اإِلياَمُن: أَْن ُتْمِم

هِ  ـَ بِافَؼَدِر َخِرِه َورَشِّ  .(8) «َوُرُشؾِِف، َوافقَقِم أِخِر، َوُتْمِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)سموب سمقون اإليامن واإلؾمالم واإلطمسون  مسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( رواه (8)

(، مـ طمديٌ قمؿر سمـ 8ووضمقب اإليامن سمنصمبوت ىمدر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم( سمرىمؿ )

 =  .اخلطوب 
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 :* وصُػ ادالئؽة

ہ  ہ  ہ  ہ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴿وىمد وصػفؿ اهلل شمعومم ذم يمتوسمف سمؼقًمف: 

﮵  ﮴   ﮲    ﮳   ﴾ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿، وىمول شمعومم أيضوً: [20-89]إكبقوء:

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿، وىمول شمعومم: [27-26]إكبقوء:  ﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ

 .[206]إقمراف:  ﴾ىئ  ی  ی        ی  یېئ   ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  

 :* ادالئؽُة ظبقد اهلل

ومفؿ قمبقٌد هلل، وظمؾٌؼ مـ خمؾقىموشمف اًمعظقؿي، ٓ يستحؼقن ؿمقئًو مـ اًمعبودة، ىمول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ﴿شمعومم: 

 ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ﴿، وىمول شمعومم: [38-30]ؾمبل:

 .[80]آل قمؿران:  ﴾گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 :* صػة خْؾِؼ ادالئؽة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمبخوري ذم صحقحف . رواه ، قمـ اًمـبلِّ وضموء سمـحقه خمتٍمًا قمـ أِب هريرة =

وقمؾؿ قمـ اإليامن واإلؾمالم واإلطمسون  )يمتوب اإليامن( )سموب ؾممال ضمؼميؾ اًمـبل 

(، ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب سمقون اإليامن واإلؾمالم 50اًمسوقمي( سمرىمؿ )

 .(9واإلطمسون ووضمقب اإليامن سمنصمبوت ىمدر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم( سمرىمؿ )
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ُخؾَِؼِت »: ، ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل وذم صحقح مسؾؿ، قمـ قموئشي

َّا  اٍر، َوُخؾَِؼ آَدُم ِِم ـْ كَّ اِرٍج ِم ـْ مَّ ـْ ُكقٍر، َوُخؾَِؼ اجَلآنُّ ِم  . (8) «َؿْد ُوِصَػ فَُؽؿْ اداَلَئَِؽُة ِم

 ومـ صػي ظمْؾِؼِفؿ: أنَّ هلؿ أضمـحًي، ومؿـفؿ مـ ًمف ضمـوطمون، ومـفؿ مـ ًمف صمالصميٌ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿، ومـفؿ مـ ًمف أرسمعٌي أرسمعٌي، وهؽذا، ىمول شمعومم: صمالصميٌ 

﮶          ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ ﮲ ﮳    ﮴  ﮵   

 .[8]وموـمر: ﴾﮷ ﮸  ﮹ 

يَؾ فَُف أنَّ افـبلَّ : وذم صحقح اًمبخوري، قمـ اسمـ مسعقدٍ  َرأَى ِجْزِ

 .(2) ِشتاَُمَئِة َجـَاٍح 

 :* ؿدرهتؿ ظذ افتشؽقؾ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هد واًمرىموئؼ( رواه (8) ىمي)سموب  مسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اًمزُّ ( سمرىمؿ ذم أطموديٌ متػرِّ

(2996.) 

اًمبخوري ذم صحقحف ذم  رواهًمقس هق ذم اًمبخوري ومحسى، سمؾ هق ذم اًمصحقحلم. ومؼد  (2)

ة مقاِوع، مـفو: )يمتوب سمدء اخلؾؼ( )سموب إذا ىمول أطمديمؿ آملم واعمالئؽي ذم اًمسامء  قمدَّ

م مـ ذكبف( سمرىمؿ ) (، وذم )يمتوب 4242ومقاومؼً إطمدامهو إظمرى هُمػر ًمف مو شمؼدَّ

( واًمبوب اًمذي يؾقف، سمرىمؿ 3856( سمرىمؿ )﴾چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿اًمتػسػم( )سموب 

(. ورواه مسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب ذم ذيمر ؾمدرة اعمـفك( سمرىمؿ 3857)

و اًمبخوري ومبؾػظ اًمضؿػم )أكَّف(، وسمؾػظ )أنَّ 873) ( عمسؾٍؿ، أمَّ (، وًمػظ )أنَّ اًمـبلَّ

 حمؿدًا(.
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قمؾقف -ؾ سموٕضمسوم احلسـي، يمام متثَّؾ ضمؼميُؾ ىمد أىمدرهؿ اهللُ شمعومم قمغم اًمتشؽُّ و

وً  -اًمسالم قمـدمو  -قمؾقف اًمصالة واًمسالم-، ويمام متثَّؾقا إلسمراهقؿ (8)عمَِريَؿ سمنماً ؾمقيَّ

قمـدمو ضموءوا إلكزال  -قمؾقف اًمسالم–، ويمام متثَّؾقا ًمؾقط (2)طمؾُّقا قمؾقف وققومًو ُمْؽَرِملَم 

 ، وكحق ذًمؽ.(4)اًمعذاب سمؼقمف 

 :* افردُّ ظذ ادؼـغ ِف ؿقهلؿ ادالئؽُة بـات اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿ىمول شمعومم  (8)   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  

    .[89-86]مريؿ: ﴾ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿ىمول شمعومم  (2) ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ   ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب   ی  یىئ  ی   ېئ  ىئ  ىئ

 مث  ىث    يث  حج  مج  جح ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جث

    .[40-23]اًمذاريوت:

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ﴿ىمول شمعومم  (4)

ھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے   ہ  ہ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ڻ  

﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸    ﮲ ۓ  ۓ

                                     ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  

مئ  ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب   ۆ   ۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ

جح  مح  جخ  حخ   ىث  يث  حج  مج مت  ىت  يت    جث  مث يب  جت  حت   خت

ڀ  مخ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

    .[84-77]هقد: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
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ؿ سمـوت اهلل  شمعومم اهلل قمامَّ يؼقل اًمظوعمِقن –وردَّ اهلل قمغم اعمنميملم اًمذيـ زقمؿقا أهنَّ

ًا يمبػماً  َس –ومؼول  -قمؾقَّ ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ :-شمعومم وشمؼدَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ﴿، وىمول شمعومم: [28-26]إكبقوء:

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

ٱ  ٻ     ٻ       ٻ  ٻ  پ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

-839]اًمصووموت: ﴾   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ       ٿ  ٿ

857]. 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ ﴿صمؿَّ ىمول شمعومم قمـ اعمالئؽي: 

 .[866-863]اًمصووموت: ﴾گ  ڳ   ڳ

 :* جزيؾ ظؾقف افسالم

ؾ سمِوًمقطمل، ىمول شمعومم:  ا ﴿مـفؿ: ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم: اعمُقيمَّ اَن َظُدوًّ ـَ ـْ  ُؿْؾ َم

ًؿا دَِا َبْغَ َيَدْيِف َوُهدً  فَُف َظَذ َؿْؾبَِؽ بِنِْذِن اهللَِّ ُمَصدِّ ُف َكزَّ يَؾ َؾنِكَّ ْزِ ى فِْؾُؿْمِمـِغَ جِلِ  ﴾ى َوُبْؼَ

 .[97]اًمبؼرة:

ُؿ ظمؾِؼِف إوُُمَؼ، صمؿَّ رآه سمطِح ًمف ؾمتامئي ضمـوح، ىمد ؾمدَّ قمظذم إ وىمد رآه اًمـبلُّ 

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  ﴿ذم اًمسامء يمام ىمول شمعومم:  -أيضوً –ًمقؾَي اعمعراج 

 [.85-84]اًمـجؿ: ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
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و سمؼقَُّي إوىموت ومػل صقرِة رضمٍؾ، وهموًمبًو  شملم، وأمَّ ومل يره ذم صقرشمف إٓ هوشملم اعمرَّ

 .(8)ذم صقرة دطمقي اًمؽؾبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، ومسؾٌؿ ذم صحقحف 3855ى اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اًمتػسػم( )سموب( سمرىمؿ )رو (8)

(، واًمؾػظ ًمف، قمـ 877)يمتوب اإليامن( )سموب ذم معـك ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ( سمرىمؿ )

ًُ ُمتَِّؽئًو قِمـَْد قَموِئَشَي  منوٍق ىمول: ًْ يُمـْ َؿ سمَِقاطِمَدٍة  :وَمَؼوًَم ـْ شَمَؽؾَّ َيو َأسَمو قَموِئَشَي صَمالٌَث َم

 ًُ َـّ وَمَؼْد َأقْمَظَؿ قَمغَم اهللَِّ اًْمِػْرَيَي. ىُمْؾ َـّ  :ِمـُْف ـْ ؟ َمو ُه ًْ َم ًدا  :ىَموًَم َرَأى   َزقَمَؿ َأنَّ حُمَؿَّ

ُف وَمَؼْد َأقْمَظَؿ قَمغَم اهللَِّ اًْمِػْرَيَي. ىَموَل  ًُ َيو ُأمَّ اعمُْْمِمـلَِم َأْكظِِريـِ  :َرسمَّ ًُ وَمُؼْؾ ًُ ُمتَِّؽئًو وَمَجَؾْس  لَويُمـْ

ڑ  ک    ک  ک  ﴿ ﴾ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﴿ :قَمزَّ َوضَمؾَّ  َأمَلْ َيُؼِؾ اهللُ ل:َوَٓ شَمْعَجِؾقـِ 

ًْ ﴾ک ـْ َذًمَِؽ َرؾُمقَل اهللَِّ  :. وَمَؼوًَم ِي ؾَمَلَل قَم ُل َهِذِه إُمَّ اَم ُهَق » :وَمَؼوَل  َأَكو َأوَّ إِكَّ

يُؾ  ْ  ،ِجْزِ َتْغِ  لَأَرُه َظَذ ُصقَرتِِف افَّتِ  مَل اَمِء  ،ُخِؾَؼ َظَؾقَْفا َؽْرَ َهاَتْغِ ادَْرَّ ـَ افسَّ َرَأْيتُُف ُمـَْفبِطًا ِم

اَمِء إَِػ إَْرضِ  ا ِظظَُؿ َخْؾِؼِف َما َبْغَ افسَّ  . «َشادًّ

 هذا ومقف أكَّف رآه مرشملم قمغم صقرشمف ذم هذيـ اعمقوعلم. 

و أكَّف يمون يلشمقف قمغم صقرة رضمٍؾ: ومؼد ضموء ذم ًمػٍظ: ًُ ًمَِعوِئَشَي ىمول منوٌق:  وأمَّ  ىُمْؾ

ـَ ىَمْقًُمفُ  ًْ  ﴾چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴿ :وَمَلْي يُؾ يَموَن َيْلشمِقِف  :ىَموًَم َذاَك ضِمؼْمِ

ضُمؾِ  وُُمَؼ ، ذِم ُصقَرِة اًمرَّ ْٕ تِل ِهَل ُصقَرشُمُف وَمَسدَّ ا َة ذِم ُصقَرشمِِف اًمَّ ُف َأشَموُه َهِذِه اعمَْرَّ . وهذا َوإِكَّ

 اًمؾػظ ًمؾبخوري. 

و أكَّف يمون يلشمقف قمغم صقرة دطمقي اًمؽؾبل: ومؼد ضموء ذم طمديٌ أِب هريرة وأِب ذر  وأمَّ

موت اًمسوقمي، ذم ىمصي ضمؼميؾ وذيمر أمقر اًمديـ: اإلؾمالم، واإليامن، واإلطمسون، وقمال

ؼِميُؾ َكَزَل ذِم ُصقَرِة ِدطمقََي اًمَؽْؾبِل. أظمرضمف اًمـسوئل ذم  ُف جَلِ  "اًمســ"ىمول ذم آظمره: إكَّ

 (. 3998)يمتوب اإليامن وذائعف( )سموب صػي اإليامن واإلؾمالم( سمرىمؿ )

(: عمخوًمػتفو عمو 8/866)"اًمػتح"وهذه اًمزيودة ذم آظمر احلديٌ َوَهٌؿ، يمام ذيمر احلوومظ ذم 

: أنَّ قمؿَر ، وذم اًمصحقحلم قمـ أِب هريرةصحقح مسؾؿ، قمـ قمؿر ذم

 = . ودطمقي اًمؽؾبل رضمٌؾ معروٌف قمـدهؿ. َومَل يْعِرْؾف ِمـَّا َأحدٌ ىمول: 
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ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ﴿ ىمول اهلل شمعومم ذم ضمؼميؾ:

 .[24-89]اًمتؽقير: ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ

 :* مقؽائقؾ ظؾقف افسالم

. ٌُ أمره اهلل قمزَّ وضمؾَّ ؾ سموًمَؼطِْر وشمصوريػف إمم طمق  ومـفؿ: مقؽوئقؾ: وهق اعمُقيمَّ

ْ أََر ِمقَؽائِقَؾ »ىمول جلؼميؾ: أظمرَج اإلموم أمحُد، قمـ أكٍس، أنَّ اًمـبلَّ  َما ِِل مَل

؟  .(8) «َما َضِحَؽ ِمقَؽائِقُؾ ُمـُْذ ُخؾَِؼِت افـَّارُ »وَمَؼوَل:  «َضاِحَؽاً َؿطُّ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ﴿ىمول اهلل شمعومم ذم مقؽوئقؾ: 

 . [98]اًمبؼرة:  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ ہ   ۀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسموكي "، قمـد اسمـ سمطي ذم وضموءت هذه اًمزيودة أيضًو مـ طمديٌ اسمـ قمؿر =

 (.845سمرىمؿ ) "اًمؽؼمى

(، 7سمرىمؿ ) "إوؾمط"(، وذم 758سمرىمؿ ) "اعمعجؿ اًمؽبػم"وأظمرج اإلموم اًمطؼماِّن ذم 

الَُم »يمون يؼقل:  : أنَّ رؾمقَل اهلل قمـ أكس سمـ موًمؽ  يُؾ َظَؾقِْف افسَّ َيلْتِقـِل ِجْزِ

 ، ىمول أكٌس: ويمون دطمقُي رضمالً مجقالً أسمقَض. «َظَذ ُصقَرِة ِدْحقََة افَؽْؾبِل

ػقه.  رىمؿ  "اًمؽوؿمػ"وذم إؾمـوده َوْعٌػ: ومننَّ ومقف قُمػػم سمـ معداٍن: ىمول اًمذهبل: وعَّ

 (.   4828اًمؽممجي )

(. وإؾمـوده وعقٌػ: ومننَّ ومقف: محقد سمـ قمبقد 84454سمرىمؿ ) "اعمسـد"أظمرضمف أمحد ذم   (8)

: وهق جمفقٌل.  مـ اإليمامل ذم ذيمر مـ ًمف روايي ذم مسـد اإلموم أمحد "مقمم سمـل اعمُعغمَّ

 (.898ًمؾحسـل رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمرضمول

وومقف: إؾمامقمقؾ سمـ قمقَّوش احلؿيص: روايتف قمـ همػم اًمشومقلم وعقػي، وهـو ىمد روى قمـ 

 ، (، وموحلديٌ هبذا 374رىمؿ اًمؽممجي ) "هتذيى اًمؽامل"قمامرة سمـ همزيي، وقمامرة مدِّنٌّ

 اًمسـد وعقٌػ. واهلل أقمؾؿ. 
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 :* إَساؾقؾ ظؾقف افسالم

ؾ سموًمصقر يـػخ ومقف صمالث كػخوٍت سملمر رسمِّف قمزَّ  ومـفؿ: إهاومقؾ: وهق اعمُقيمَّ

عِؼ، وكػخَي اًمؼقوم ًمربِّ اًمعوعملم. : كػخَي اًمػزِع، وكػخَي اًمصَّ  وضمؾَّ

ذم دقموئف مـ صالة وهمٓء اًمثالصمي مـ اعمالئؽي هؿ اًمذيـ ذيمرهؿ اًمـبلُّ 

اؾِقَؾ »اًمؾقؾ:  ائِقَؾ َوِمقَؽائِقَؾ َوإَِْسَ َؿَقاِت َوإَْرضِ  ،افؾَُّفؿَّ َربَّ ِجْزَ َظامِلَ  ،َؾاضَِر افسَّ

َفاَدةِ  اُكقا ، افَْغقِْب َوافشَّ ـَ ُؽُؿ َبْغَ ِظبَاِدَك ؾِقاَم  تَؾُِػقنَ َأْكَت حَتْ دَِا اْختُؾَِػ ؾِقِف  اْهِدِن ؛ ؾِقِف خَيْ

ؼِّ بِنِْذكَِؽ  ـَ احْلَ اٍط ُمْستَِؼقؿٍ  ،ِم ـْ َتَشاُء إَِػ ِِصَ  .(8)رواه مسؾؿ «إِكََّؽ هَتِْدى َم

افؾَُّفؿَّ َربَّ »:  أهنو ىموًمً: ىمول رؾمقل اهللوذم ؾمــ اًمـسوئل، قمـ قموئشي 

ائِقَؾ َوِمقَؽائِقَؾ وَ  اؾِقَؾ  َربَّ ِجْزَ ـْ َظَذاِب افَؼْزِ إَِْسَ ـْ َحرِّ افـَّاِر، َوِم  .(2) «، َأُظقُذ بَِؽ ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًمدقموء ذم صالة اًمؾقؾ وىمقومف( سمرىمؿ رواه مسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اًمصالة( )سموب   (8)

 . (، قمـ قموئشي 770)

ر قمـ حيقك سمـ أِب يمثػم: وهل  ف مـ روايِي قمؽرمي سمـ قمامَّ وىمد اكتُِؼَد هذا احلديٌ: ومنكَّ

ػفو حيقك سمـ اًمؼطَّون، وأمحد سمـ طمـبؾ، وقمكم سمـ اعمديـل واًمبخوري وأسمق  وعقػٌي، وعَّ

قمؾؾ أطموديٌ ذم يمتوب "رمحفؿ اهلل. اكظر –طموشمؿ وأسمق داود، وأسمق اًمػضؾ سمـ اًمشفقد 

 (. 632-2/638ٓسمـ رضمى ) "ذح قمؾؾ اًمؽممذي"( و84رىمؿ ) "اًمصحقح عمسؾؿ

قِمؾاًم أنَّ مجفقر اًمعؾامء يستشفدون سمف، يمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، يمام ذم 

( وهمػمهو مـ اعمقاوع، 8/440( و)435و5/887( و)3/49( و)2/20)"اعمجؿقع"

 (، وذم همػمه مـ يمتبف. 3/489)"إقمالم اعمقىمعلم"ذم وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ، 

)يمتوب آؾمتعوذة( )آؾمتعوذة مـ طمرِّ اًمـَّوِر( سمرىمؿ  "اًمســ"أظمرضمف اًمـسوئل ذم   (2)

 = (. 23423سمرىمؿ ) "اعمسـد"(، وأمحد ذم 5589)
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 :* مَؾُؽ ادقت ظؾقف افسالم

ؾ سمؼبض إرواح، ىمول شمعومم: ی  ی    ی  ﴿ ومـفؿ: مؾُؽ اعمقت: وهق اعمُقيمَّ

 .[88]اًمسجدة: ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 :* مالئؽة احلػظ ظؾقفؿ افسالم

ؾقن سمحػظ سمـل آدَم ذم يمؾِّ طموٓشمف، ِمـ طِمؾ  وؾَمَػٍر، وكومـفؿ:  ٍم قاعمالئؽي اعمقيمَّ

ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ويؼظٍي، ىمول شمعومم: 

ھ  ھ    ھ  ے    ڱ   ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ

﮴ ﮵  ﮲ ﮳    ﮼ ﮽  ﮾  ے  ۓ  ۓ       ﮺ ﮻    ﮹   ﮸   ﮷   ﯁          ﮿  ﮶    ﯀  

 .[88-80]اًمرقمد: ﴾  

ىمول اسمـ قمبَّوس 
مالئؽي حيػظقكف مـ سملم  ﴾ڻ  ڻ﴿ذم ىمقًمف شمعومم:  (8)

 .(8)يديف ومـ ظمؾػف، ومنذا ضموء ىمدره ظمؾُّقا قمـف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًُ دضموضمي، وهل جمفقًمٌي، مل يقصمِّؼفو ؾمقى اًمعجكم، وذيمرهو اسمـ طمبون ذم  = وومقف: ضمنة سمـ

هتذيى "متسوهالن ذم اًمتقصمقؼ، وهلذا ضمعؾفو اسمـ طمجر ذم طمقِّز اعمجفقًملم.  اًمثؼوت، ومهو

 (. 8558رىمؿ ) "اًمتؼريى"( 7803رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمؽامل

ًا: ومننَّ 3779سمرىمؿ ) "اعمسـد"وًمف ؾمـٌد آظمر أظمرضمف أسمق يعغم ذم  (، إٓ أكَّف وعقٌػ ضمدَّ

اح: وهق وعقٌػ.   (. 2388رىمؿ اًمؽممجي ) "لهتذيى اًمؽام"ومقف: ؾمػقون سمـ ويمقع سمـ اجلرَّ

 (.  4629رىمؿ اًمؽممجي ) "هتذيى اًمؽامل"وومقف: قمبقد اهلل سمـ أِب محقد اهلذزم: وهق مؽموك. 

هق اًمصحوِب اجلؾقؾ طَمؼْم إمي وشمرمجون اًمؼرآن قمبد اهلل سمـ قمبَّوس سمـ قمبد اعمطؾى ...،  (8)

 هـ(.68، شمقذم ؾمـي )كسبف يمـسى اًمـبل 
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 :* افؽرام افؽاتبقن ظؾقفؿ افسالم

، ىمول  ومـفؿ: اًمؽرام اًمؽوشمبقن: وهؿ اًمذيـ يؽتبقن أقمامل اًمعبود مـ ظمػٍم وذ 

-80]آكػطور:  ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿شمعومم: 

82]. 

 :* ـثرة ادالئؽة ظؾقفؿ افسالم

اَمِء َيْدُخُؾفُ » وىمد أظمؼم اًمـبلُّ   -ُيَصعِّ ؾِقفِ وذم روايٍي: – أنَّ افبَقَت ادَْعُؿقَر ِِف افسَّ

 .(2) «ـُؾَّ َيقٍم َشبُْعقَن أَفَْػ َمَؾٍؽ، ُثؿَّ َٓ َيُعقُدوَن إِفَقِف آِخَر َما َظَؾقِفؿْ 

َػرَ  ـَ  :* مـ أكؽر وجقد ادالئؽة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ ـمريؼ ؾمامك سمـ طمرب، قمـ 84/358)"شمػسػمه"هبذا اًمؾػظ أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  (8) =

 قمؽرمي، وهل روايٌي مضطرسمي.

(، وومقفو: قمبد اهلل سمـ 84/358وًمف ـمريؼ أظمرى سمؾػظ خمتٍٍم: أظمرضمفو اسمـ ضمرير )

 صوًمح يموشمى اًمؾقٌ: وهق وعقٌػ.

، وإن يمون ىمد بَّوسوومقفو آكؼطوع سملم قمكم سمـ أِب ـمؾحي: ومنكَّف مل يسؿع مـ اسمـ قم

حفو سمعض أهؾ اًمعؾؿ حلصقل اًمقاؾمطي.   صحَّ

(: وومقفو: اسمـ ضمريٍ، 84/359وـمريؼ أظمرى سمؾػٍظ خمتٍٍم أيضًو أظمرضمفو اسمـ ضمرير )

 ومل يْؾَؼف، ومفق مـؼطٌع. وهق قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اًمعزيز: روى قمـ اسمـ قمبَّوس 

سموًمعقومقلم: ويمؾُّفؿ  (: وؾمـدهو مسؾسٌؾ 84/360وـمريٌؼ أظمرى أظمرضمفو اسمـ ضمرير )

 ُوعػوء. 

(، 4207رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب سمدء اخلؾؼ( )سموب ذيمر اعمالئؽي( سمرىمؿ ) (2)

إمم اًمساموات  ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب اإلهاء سمرؾمقل اهلل 

عمسؾٍؿ،  «َيْدُخُؾفُ »وًمػظ  .(، قمـ أكس سمـ موًمؽ862وومرض اًمصؾقات( سمرىمؿ )

و روايي     ومؾؾبخوري. «ُيَصعِّ ؾِقفِ »وأمَّ
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ڑ  ڑ      ک  ﴿ َوَمـ أكؽر وضمقَد اعمالئؽي ومؼد يَمَػَر سمِنمجوِع اعمسؾؿلم، ىمول شمعومم: 

 .[846]اًمـسوء: ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  

 :* اإليامن بافؽتب ادـزفة

فة  :)ج( وأّما اإليامن بافؽتُِب ادـزَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ومننَّ اهلل شمعومم ىمد أكزل مع يمؾِّ رؾمقٍل يمتوسمًو،: يمام ىمول شمعومم: 

، [25]احلديد: ﴾ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ﴿وىمول شمعومم: 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ڈ  ژ

ھ   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .[284]اًمبؼرة: ﴾  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ ﮲ 

و ـُ هبذه اًمؽتى، وكعؾؿ أهنَّ ٿ  ٿ  ﴿ مـ قمـد اهلل امتثوًٓ ًمؼقًمف شمعومم:  ومـمم

ڦ  ڦ  ڄ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿، وىمقًمف شمعومم: [846]اًمبؼرة: ﴾ڍ

ژ  ڑ  ڑ      ک  ک   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

، وىمقًمف شمعومم: [846]اًمـسوء: ﴾ ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ

 .[85]اًمشقرى: ﴾ېئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴿
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ڀ  ٺ  ٺ   پ  ڀ   ڀ  ڀ پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ﴿وىمول شمعومم: 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 .[3-8]اًمبؼرة: ﴾ڦ  ڄ

 :* افؽتب ادـزفة مـ ـالم اهلل تعاػ

وكممـ سملنَّ هذه اًمؽتى مـ يمالم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ٓ ِمـ يمالم همػِمِه، وأنَّ اهللَ شمعومم 

 هبو طمؼقؼًي يمام ؿموء قمغم اًمقضمف اًمذي أراد. شمؽؾَّؿَ 

 :* أكقاع افقحل

ومؿـفو: اعمسؿقع مـف مـ وراء طمجوب سمدون واؾمطٍي يمام يمؾَّؿ اهلل مقؾمك شمؽؾقاًم 

﮴ ﴿سمدون واؾمطٍي، ىمول شمعومم:  ﮳    ﮲   ، [834]إقمراف: ﴾ے  ۓ  ۓ 

 .[833]إقمراف: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿: وىمول

، ويلمره سمتبؾقغف مـف إمم اًمرؾمقل  ومـفو: مو ُيسِؿُعُف اهللُ شمعومم اًمرؾمقَل اعمؾؽلَّ

، ىمول شمعومم:  ېئ  ىئ  ىئ     ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ﴿اًمبنميِّ

 .[58]اًمشقرى: ﴾حت  خت     مت  ىت  يت حب   خب  مب  ىب   يب  جت

 :* اإليامن بام ِف افؽتب مـ افؼائع

يمام أنَّ اإليامن سموًمؽتى يتضؿـ اإليامَن سمؽؾِّ مو ومقفو مـ اًمنمائع، وأكَّف يمون واضمبوً 

 آكؼقود هلو واحلُؽؿ سمام ومقفو. -اًمذيـ كزًمً إًمقفؿ–قمغم إمؿ 

ق بعضفا بعضاً   :* افؽتب يصدِّ

ُق سمعضفو سمعضوً، وٓ يؽّذسمف.  وأنَّ هذه اًمؽتى ُيصدِّ

 :* كسُخ افؽتِب بعُضفا ببعٍض حؼ  
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، يمام ُكسخ سمعُض ذائع اًمتقراة وأ نَّ كسَخ اًمؽتى إُومم سمعضفو سمبعٍض طمؼٌّ

ھ  ھ  ھ  ے  ﴿: -قمؾقف اًمصالة واًمسالم–واإلكجقؾ، ىمول شمعومم ذم قمقسك 

﮵ ﮶  ﮴   ﮳   ﮲       .[50]آل قمؿران: ﴾ے  ۓ  ۓ  

ڍ  ڌ  ڌ   ﴿ويمام كَسَخ اًمؼرآُن مو ىَمبَؾف مـ اًمؽتى اًمسامويي، ىمول شمعومم: 

ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ﴿، وىمول شمعومم: [38]اعموئدة: ﴾ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

 .[52]اًمؼؾؿ: ﴾ے

َؾ.  واإليامن سمؽتى اهلل جيى أن يؽقن إمجوًٓ ومقام ُأمجَِؾ، وشمػصقالً ومقام وُمصِّ

 :* أشامُء ـتب اهلل

ك اهللُ اًمتقراَة اًمتل ُأكزًمً قمغم مقؾمك،  ؾ اهلل شمعومم أؾمامَء سمعِض يمتبف، ومسؿَّ وىمد ومصَّ

واإلكجقؾ اًمذي أكزل قمغم قمقسك، واًمزسمقر اًمذي أكزل قمغم داود، واًمؼرآن اًمذي أكزل 

 .-قمؾقفؿ مجقعوً اًمصالُة واًمسالمُ –قمغم حمؿٍد، وذيَمَر شمعومم صحَػ إسمراهقؿ ومقؾمك 

ـُ هبذه اًمؽتى قمغم   هذا اًمتػصقؾ.ومـمم

يمام أنَّ اهلل ذيمر يمتبًو يمثػمًة إمجوًٓ مل ُيسؿِّ مـفو ؿمقئًو، ومـممـ هبو أيضًو قمغم هذا 

 .[85]اًمشقرى: ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿اإلمجوِل، ىمول شمعومم: 

 :* افؼرآن افؽريؿ آخر افؽتب

هق آظمر اًمؽتى اًمسامويي، ومال  واًمؼرآن اًمؽريؿ اًمذي أكزًمف اهلل قمغم كبقـو حمؿٍد 

 يمتوب سمعده.

 :* افؼرآن كاشٌخ جلؿقع افؽتب
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مِي، قمومٌّ ًمؾثؼؾلموهق كوؾمٌخ جلؿقع ا ہ  ﴿: اإلكس واجلـ، ىمول شمعومم: ًمؽتى اعمتؼدِّ

 .[52]اًمؼؾؿ: ﴾ھ     ھ    ھ   ھ     ے

 : * افؼرآن صامٌؾ فؽؾِّ ما حيتاجف افـَّاُس 

چ  چ  چ  ﴿ؿمومٌؾ جلؿقع مو حيتوضمف اًمـَّوس ذم ديـفؿ ودكقوهؿ، ىمول شمعومم: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[4]اعموئدة: ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ ڑ  ڑ

 :* افؼرآن معجزٌ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿معجٌز ٓ يستطقع أطمٌد أن يليت سمؿثؾف، ىمول شمعومم: 

 ﴾ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڱ  ڱ     ں  ں   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ﴿، وىمول شمعومم: [88]اإلهاء:

 .[32]ومصؾً: ﴾ڻ  ڻ

 :* افؼرآن حمػقظٌ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴿  حمػقٌظ مـ اًمزيودة واًمـُّؼصون، ىمول شمعومم:

 .[9]احلجر: ﴾ں

شؾ  :* اإليامن بافرُّ

 :واإليامن برشؾف )د(

يدقمقهؿ إمم قمبودة اهلل  رؾمقًٓ  أميٍ  ن اهلل ىمد سمعٌ ذم يمؾِّ لسموًمتصديؼ اجلوزم سميؽقن 

 ذيؽ ًمف، واًمؽػر سمام يعبد مـ دوكف. وطمده ٓ
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 ،أمـوءُ  ،أشمؼقوءٌ  ،سمررة ،يمرامٌ  ،راؿمدون ،ونسمورُّ  ،ىمقندَّ مص ،ىمقندمجقعفؿ صو نَّ أو

 .غقا رؾموٓت اهلل مجقعوً ؾَّ مفتدون. وأهنؿ سم هداةٌ 

، ورومع ؿ مقؾمك شمؽؾقامً ، ويمؾَّ ظمؾقالً   ، واختذ حمؿداً اهلل اختذ إسمراهقؿ ظمؾقالً  وأنَّ 

 مـف. ويمؾؿتف أًمؼوهو إمم مريؿ وروٌح  ،، وأن قمقسك قمبداهلل ورؾمقًمفقمؾقوً  إدريس مؽوكوً 

 :* تػاضؾ إكبقاء

 اً اهلل ومضؾ سمعضفؿ قمغم سمعض، ورومع سمعضفؿ قمغم سمعض درضموت. وأن حمؿد وأنَّ 

 ؾمقد وًمد آدم يقم اًمؼقومي وٓ ومخر. 

يـ  :* اتػاق دظقة افرشؾ ِف أصؾ افدِّ

ػؼً ذم أصؾ اًمديـ، وهق شمقطمقد اهلل شمعومم هلؿ إمم آظمرهؿ اشمَّ أودقمقهتؿ مـ  وأنَّ 

]آل  ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿: ؾمامئف وصػوشمف، ىمول شمعوممأسملًمقهقتف ورسمقسمقتف و

ڃ  ڃ  چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ ، وىمول:[89قمؿران:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿، وىمول شمعومم كقح: [80]آل قمؿران: ﴾چ  چ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ      ڳ  ڱ  ڱ   ﴿، وىمول شمعومم قمـ مقؾمك: [72]يقكس: ﴾ڎ

مخ  جس  حس  خس  مس   جخ  حخ  ﴿وىمول شمعومم: ، [83]يقكس:  ﴾ڻ  ڻ

ڃ  ﴿وىمول شمعومم قمـ ؾمؾقامن قمغم ًمسون سمؾؼقس: ، [84]اًمشقرى:   ﴾ حص  مص  جض  حض

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ

ڳ  ڱ   ڱ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ژ

 . [33]اًمـؿؾ:  ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

شؾ وإكبقاء  :* ظدد افرُّ
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 وقمدد اًمرؾمؾ: صمالصمامئي وَخسَي قمنم.

 وإكبقوء: موئي أًمػ وأرسمعٌي وقمنمون أًمػوً.

ًَ ذًمؽ ذم إطموديٌ قمـ رؾمقل اهلل  ، ومـ (8)مـ طمديٌ أِب ُأمومي  وصَمبَ

 .(2)طمديٌ أِب ذر 

 فػرق بغ افرشقل وافـبل:* ا

اهلل سمف،  لسمام أكب ئهق اًمذي يـبمه اهلل، وهق يـب اًمـبلَّ  واًمػرق سملم اًمرؾمقل واًمـبل: أنَّ 

 مـ اهلل إًمقف ومفق رؾمقل. اهلل ًمقبؾغف رؾموًميً  رَ مْ ومنن أرؾمؾ مع ذًمؽ إمم مـ ظموًمػ أ

 و مـ يمون إكام يعؿؾ سموًمنميعي ىمبؾف ومل يرؾمؾ هق إمم أطمد يبؾغف قمـ اهلل رؾموًميً وأمَّ 

 وًمقس سمرؾمقل. ومفق كبلٌّ 

 . (8)ؾ يرؾم ل قمؾقف، وٓـزَّ ؿ ويُ اًمذي يؽؾَّ  :وطمده : اًمـبلُّ ىمول جموهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف: قمـ أِب أمومي 82/262) "اعمستدرك"أظمرضمف احلويمؿ ذم   (8) ( وهق طمديٌ صحقٌح. وكصُّ

، ىمول: يمؿ «َكَعؿ، ُمَعؾٌَّؿ ُمَؽؾَّؿٌ »، أنَّ رضمالً ىمول: يو رؾمقل اهلل أكبلٌّ يمون آدم؟ ىمول: 

، ىموًمقا: يو رؾمقَل اهلل يمؿ يموكً اًمرؾمُؾ؟ ومؼول: «ُؿُرونٍ  َظْؼُ »سمقـف وسملم كقٍح؟ ىمول: 

اً َؽِػَراً » َة ََجَّ  . «َثالَُثاِمئٍة َوََخَْس َظْؼَ

َثالَُثاِمئٍة َوَثالََثَة »( 7535سمرىمؿ ) "اعمعجؿ اًمؽبػم"وضموء ذم روايٍي ُأظمرى قمـد اًمطَّؼماِّن ذم 

 "ذم اًمصحقحلماًمصحقح اعمسـد ممو ًمقس ". واحلديٌ ذيمره اإلموم اًمقادقمل ذم «َظَؼَ 

 (.380سمرىمؿ )

. وأظمرضمف أمحد ( قمـ أِب أمومي وأِب ذر  22288سمرىمؿ ) "اعمسـد"أظمرضمف أمحد ذم  (2)

سمتصحقحف، . ظَمَرَج اإلموم إًمبوِّن (، قمـ أِب ذر  28536سمرىمؿ ) "اعمسـد"ذم 

( حتً رىمؿ 463-468/اًمؼسؿ إول/6) "اًمسؾسؾي اًمصحقحي"وراضمع ًمزامًو 

(2668 .) 
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 .وًمقس يمؾ كبل رؾمقًٓ  ،رؾمقل كبل ومنن يمؾَّ  :وقمؾقف

 وإكبقاء:أشامء افرشؾ * 

ك اهلل شمعومم ًمـو مجؾي مـفؿ، يمآدم، وكقح، وإدريس، وهقد، وصوًمح وىمد ؾمؿَّ 

وؿمعقى، ويقكس، ، واؾمامقمقؾ، وإؾمحوق، ويعؼقب، ويقؾمػ، وًمقط، واسمراهقؿ

، وحيقك، واًمقسع، وذي اًمؽػؾ، وداود، وومقؾمك، وهورون، وإًمقوس، وزيمري

وحمؿد صغم اهلل وؾمؾؿ قمؾقفؿ  ،وؾمؾقامن، وأيقب، وذيمر إؾمبوط مجؾي، وقمقسك

 أمجعلم.

ڦ  ڦ  ﴿: ظيٌ وقمِ  ؼمةٌ وقمِ  ػوييٌ ومقف يمِ  ظمبورهؿ موأقمؾقـو مـ كبئفؿ و وىمصَّ 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .[863]اًمـسوء:   ﴾چ

َؾ اهللُ، وإمجوًٓ ومقام أمجّؾ اهللُ  ومـممـ سمجؿقعفؿ شمػصقالً ومقام ومصَّ

شؾ وإكبقاء بٌؼ  شافة* افرُّ  :أـرمفؿ اهلل بافـبقة وافرِّ

ؾمؾ وإكبقوء سمنٌم خمؾقىمقن ًمقس هلؿ مـ ظمصوئص اًمرسمقسمقي و كممـ سملنَّ مجقَع اًمرُّ

ىت  يت  جث            مث    ىث    يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت﴿رٌء، ىمول شمعومم: 

، وىمول شمعومم: [880]اًمؽفػ: ﴾   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس

ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ﴿، وىمول شمعومم: [88]إسمراهقؿ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهمػمه، وإؾمـوده صحقٌح. 540-85/529)"شمػسػمه"ضمرير اًمطؼمي ذم  أظمرضمف اسمـ  (8) =
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ۈئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئ ائ   ائ  ەئ  ەئ

ڻ  ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ ﴿، وىمول: [20]اًمػرىمون:  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

﮸   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ ﮴  ﮵ ﮶  ﮷   

﮽  ﮹ ﮻  ﮼   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ﴿، وىمول: [50]إكعوم: ﴾  ﮺  

ٹ  ٹ     ٹ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀ  ڀ  ٺ پ  پ  ڀ  ڀ

 .[888]إقمراف:  ﴾ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ

 :هلل* افرشؾ وإكبقاء ظبقٌد 

ؿ قمبقٌد مـ قمبود اهلل، أيمرمفؿ اهلل سموًمرؾموًمي، ووصػفؿ سموًمعبقديي ذم  ـُ سملهنَّ وُكمم

 أقمغم مؼوموهتؿ، وذم ؾمقوق اًمثـوء قمؾقفؿ.

 :خاتؿ إكبقاء حمؿد * كبقُّـا 

ٍد  ؾموٓت سمرؾموًمي حمؿَّ وملرؾمؾف إمم مجقع اًمثؼؾلم:  وكممـ سملنَّ اهلل شمعومم ظَمتََؿ  اًمرِّ

، يمام ىمول شمعومم:   ِـّ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿اإلكس واجل

  ﴾ گ  گ گ ک  ک  گ ﴿، وىمول شمعومم: [858]إقمراف: ﴾ہ

ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   ۀ  ہ  ہ  ﴿، وىمول شمعومم: [807]إكبقوء:

 .[28]ؾمبل: ﴾ھ  ے       ے  ۓ  ۓ

َو حمؿٍد  ـَ كبقِـّ أن  وأظمؼَم شمعومم أكَّف أظمذ اًمعفد قمغم اًمـبقلم، إْن أدريمقا َزَم

و كوؾمخٌي  يتَّبعقه، وذم هذا دًمقٌؾ واوٌح قمغم أنَّ رؾموًمتف  ؾموٓت، وأهنَّ ظمومتُي اًمرِّ

، ىمول شمعومم:  ًْ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ًمؽؾِّ رؾموًمٍي َمَض

ے  ے  ۓ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
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﯁   ﮵  ﮶  ﮷  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮸ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀   

 .[82-88]آل قمؿران: ﴾          

دٍ  شؾ بـبقِّـا حمؿَّ  : * بشارة افرُّ

َ اًمرؾمُؾ  د -صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ أمجعلم–وىمد سمنمَّ ، ىمول سمرؾموًمِي حمؿِّ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  ﴿شمعومم: 

، [6]اًمصػ: ﴾  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿  وىمول شمعومم:

ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ٹ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

 . [857-856]إقمراف: ﴾ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

َوافَِّذى »: ىمول: ىمول رؾمقُل اهللِوذم صحقح مسؾٍؿ، قمـ أِب هريرة 

ٍد بِقَِدهِ َٓ َيْسَؿُع ِِب  ِة ََيُقدِ  َكْػُس حُمَؿَّ  إُمَّ
ـْ َهِذهِ اِنٌ  يٌ أََحٌد ِم ُثؿَّ َيُؿقُت َومَلْ  َوَٓ َكرْصَ

ـْ بِافَّذِ  ـْ أَْصَحاِب افـَّارِ  يُيْمِم اَن ِم ـَ  .(8) «ُأْرِشْؾُت بِِف إَِّٓ 

ب برشافة حمؿد   :ـََػرَ  * مـ ـذَّ

ٍد  ب سمرؾموًمِي حمؿَّ ـْ يمذَّ ؾُمؾ طمتَّك  ومَؿ إمم اًمـَّوس مجقعًو ومؼد يَمَػَر سمجؿقع اًمرُّ

ـٌ سمف ُمتَّبٌِع ًمف: ىمول شمعومم:  ﴾ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ﴿ سمرؾمقًمِِف اًمَّذي يزقمؿ أكَّف ممم

 .[805]اًمشعراء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ف )يمتوب اإليامن( )سموب وضمقب اإليامن سمرؾموًمي كبقـو حمؿٍد رواه مسؾؿ ذم صحقح  (8)

 (.854إمم مجقع اًمـوس ...( سمرىمؿ )
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ؾُمِؾ مع أكَّف مل يسبؼ ُكقطمًو رؾمقٌل. سملم جلؿقع اًمرُّ  ومجعؾفؿ ُمَؽذِّ

 :ـََػرَ  * مـ ادَّظك افـبقة بعد حمؿد 

دٍ  ـُ أن ٓ كبلَّ سمْعَد حمؿَّ ، ومؿـ ادَّقمك سمعده اًمـّبقة يَمَػَر، ىمول اهلل شمعومم: وُكمم

 .[30]إطمزاب: ﴾وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿

ْؾُت َظَذ »ىمول:  ، قمـ اًمـبلِّ هريرةوذم صحقح مسؾؿ، قمـ أِب  ُؾضِّ

ْظِب  ،ُأْظطِقُت َجَقاِمَع افَْؽؾِؿِ  :إَْكبِقَاِء بِِست   ُت بِافرُّ  ،افَْغـَائِؿُ  َوأُِحؾَّْت ِِلَ  ،َوُكرِصْ

ةً  ،إَْرُض َضُفقًرا َوَمْسِجًدا َوُجِعَؾْت ِِلَ  اؾَّ ـَ ْؾِؼ   «بِقُّقنَ افـَّ  َوُختَِؿ ِِبَ  ،َوُأْرِشْؾُت إَِػ اخْلَ

(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. ورواه 524سمرىمؿ ) اعمسوضمد ومقاوع اًمصالة(ف )يمتوب رواه مسؾؿ ذم صحقح (8)

ُت » )يمتوب اجلفود واًمسػم( )سموب ىمقل اًمـبلاًمبخوري سمـحقه ذم صحقحف  ُكرِصْ

ْظِب َمِسَرَة َصْفرٍ   (. 2977( سمرىمؿ )«بِافرُّ

. رواه اًمبخوري )يمتوب اًمتقؿؿ( )سموٌب( وضموء سمـحقه مـ طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل

ف: 528(، ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اعمسوضمد( سمرىمؿ )445سمرىمؿ ) ُأْظطِقُت »(. وكصُّ

 ْ ًسا مَل َـّ َأَحٌد َؿبِْع ََخْ ْظِب َمِسَرَة َصْفرٍ  :ُيْعطَُف ُت بِافرُّ َْرُض َمْسجِ  ،ُكرِصْ ْٕ ًدا َوُجِعَؾْت ِِل ا

اَلُة َؾْؾقَُصؾِّ  َوَضُفقًرا تُْف افصَّ ـَ تِل َأْدَر ـْ ُأمَّ اَم َرُجٍؾ ِم ََحٍد  ،َؾلَيُّ ِٕ ْ حَتِؾَّ  َوُأِحؾَّْت ِِل ادََْغاكُِؿ َومَل

َػاَظةَ َوُأْظطِقُت  ،َؿبِْع  ةً ، افشَّ ًة َوُبِعثُْت إَِػ افـَّاِس َظامَّ اَن افـَّبِلُّ ُيبَْعُث إَِػ َؿْقِمِف َخاصَّ ـَ . «َو

 "اعمسـد". أظمرضمف اإلموم أمحد ذم وضموء سمـحقه مـ طمديٌ أِب مقؾمك إؿمعري

 (. 89745سمرىمؿ )

(. 28345سمرىمؿ ) "اعمسـد". أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ أِب ذر اًمغػوري

وومقف: اكؼطوع سملم جموهٍد وأِب ذر،: ومننَّ روايتف قمـف مرؾمؾي، يمام كصَّ قمغم ذًمؽ أسمق طموشمٍؿ 

 = واًمدارىمطـل. 
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َػرَ  ـَ َب برشافِة أحٍد مـ إكبقاء وادرشؾغ   : * َمـ ـذَّ

ب سمرؾموًمِي أطمٍد مـ إكبقوء واعمرؾمؾلم ومؼد يَمَػَر سمنمجوع اعمسؾؿلم، ىمول  َوَمـ يمذَّ

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿شمعومم: 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ     ڈ  ڈ  ژ    ژڑ

   ﴾ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

 .[852-850]اًمـسوء:

 :* اإليامن بافققم أخر

 :)و( واإليامن بافققم أخر

وهق يقم اًمؼقومي، ومو جيري ومقف مـ أمقٍر وأهقاٍل: يقىمـ أهؾ اًمسـي سمذًمؽ، يمام 

پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ﴿، وىمول شمعومم: [3]اًمبؼرة:  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴿ىمول شمعومم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطموديٌ معؾي فموهرهو "( و8885( سمرىمؿ )885-4/883ًمؾدارىمطـل ) "اًمعؾؾ"واكظر  =

 (. 882سمرىمؿ ) "اًمصحي

(. 764سمرىمؿ ) "داعمسـ". أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ قمكم سمـ أِب ـموًمى

رىمؿ اًمؽممجي  "اًمتؼريى"وومقف: قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ سمـ أِب ـموًمى، وومقف وعٌػ. 

(4592 .) 

(. 2256سمرىمؿ ) "اعمسـد". أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمبَّوس

، ورمل  وومقف: قمكم سمـ قموصؿ سمـ صفقى اًمقاؾمطل: ىمول احلوومظ: صدوق خيطئ وُيٍمُّ

(. وومقف: يزيد سمـ أِب زيود اهلوؿمؿل اًمؽقذم: 3758رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمتؼريى"سموًمتشقُّع. 

 "مسـد أمحد"(. ًمؽـَّفام متوسمعون. اكظر 7787رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمتؼريى"وهق وعقٌػ. 

 (.2732سمرىمؿ )
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، [87]اًمـسوء:   ﴾ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

﮴ ﮵  ے   ے  ۓ﴿وىمول شمعومم:  ﮳   ﮲    .[85]احلجر: ﴾ۓ  

 :* افبعث

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ويدظمؾ ذم ذًمؽ: اإليامن سموًمبعٌ وهق إطمقوء اعمقشمك. ىمول شمعومم: 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڃ ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿، وىمول شمعومم: [68]اًمزمر:  ﴾ ٹ   ٹ

 .[803]إكبقوء: ﴾ڃ   چ   چ

 :* صحائػ إظامل

واإليامن سمصحوئػ إقمامل شُمعطك سموًمقؿلم أو مـ وراء اًمظفقر سموًمشامل. ىمول 

ۀ   ہ    ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴿شمعومم: 

﮷   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   

﮸ ﮹  ﮺   ﮻   ﮼  ﮽   ﮾ ﮿  ﯀        ﯁                             

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                               ڭ  ڭ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت     خت  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح     مت  ىت

 .[47-89]احلوىمي: ﴾ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ

 :* ادقازيـ

ۇئ  ﴿واإليامن سموعمقازيـ شُمقوُع يقَم اًمؼقومي، ومال شُمظؾُؿ كػٌس ؿمقئوً. ىمول اهلل شمعومم: 

 .[802]اعمممـقن:  ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
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 :* افشػاظة

 واإليامن سموًمشػوقمي ذم ذًمَؽ اعمقىمػ، وهل أكقاٌع:

دٍ  ٌي سموًمـبلِّ حمؿَّ ، وذًمؽ طملم يشػع ذم أهؾ اًمشػوقمُي اًمعظؿك: وهل ظموصَّ

 اعمقىمػ: ًمقُؼه سمقـفؿ.

ٌي سموًمـبلِّ   .واًمشػوقمي ذم اؾمتػتوح سموب اجلـي ٕهؾفو: وهل ظموصَّ

طملم يشػع  وهل ظموصي سموًمـبل: واًمشػوقمي ذم ختػقػ اًمعذاب قمؿـ يستحؼف

يمون حيقـمف  وذًمؽ ضمزاء مو :ف أِب ـموًمى ًمقخػػ قمـف اًمعذاب ذم كور ضمفـؿؿِّ ذم قم

 .ًمف ويغضُى 

ىمقؾ: إن ذًمؽ ظموص سموًمـبل حمؿد  هؾ اجلـي:أمـ  ىمقامٍ أواًمشػوقمي ذم رومع درضموت 

 .سمف  وىمقؾ: ًمقس ظموصوً  .

ور اًمذيـ دظمؾقا اًمـ -يـدِ وهؿ اًمعصوة مـ اعمقطمِّ -: واًمشػوقمي ذم أهؾ اًمؽبوئر

 ،وهمػمه مـ اعمرؾمؾلم يشػع سمذًمؽ رؾمقل اهلل  ،قا مـفوضمًمقخر :سمذكقهبؿ

 واًمشفداء. ،واًمصوحللم ،واعمالئؽي

وٓد اعمممـلم ؿمػعوء أواًمؼرآن واًمصقوم ؿمػقعون ٕصحوهبام يقم اًمؼقومي. ويمذا 

 ٔسموئفؿ.

 احلقض:* 

مـ اًمؾبـ، وأطمغم  أؿمد سمقوووً  هُ موؤُ  -طمقض كبقـو حمؿد  -واإليامن سموحلقض 

 .سمداً أمـ اًمعسؾ، وأـمقى مـ رائحي اعمسؽ، مـ ذب مـف ذسمي مل يظؿل سمعدهو 

 افرصاط:* 
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قمامهلؿ. أاًمـوس قمؾقف قمغم ىمدر  يؿرُّ  ،إليامن سموًمٍماط اعمـصقب قمغم متـ ضمفـؿوا

 قمغم اًمٍماط يؼقل: ىموئؿٌ  اًمطػم، واًمـبل  اًمريح، صمؿ يمؿرِّ  وهلؿ يموًمؼمق، صمؿ يمؿرِّ لوم

اًمرضمؾ ومال يستطقع  جيلءطمتك شمعجز أقمامل اًمعبود، طمتك ، «ؿْ ؾِّ ، َش ؿْ ؾِّ َش !  بِّ رَ  ايَ »

: سمف . وذم ضمـبتل اًمٍماط يمالًمقى معؾؼي ملمقرة سملظمذ مـ أمرْت اًمسػم إٓ زاطمػوً 

 اًمـور. ذم ومؽردٌس  ،كوٍج  ومؿخدوٌش 

أقموكـو اهلل ، هقاًمفأظمبور ذًمؽ اًمققم وأتوب واًمسـي مـ ضموء ذم اًمؽِ  وكممـ سمؽؾ مو

 .قمؾقفو

 * اإليامن بافؼضاء وافؼدر: 

هِ   :)ز( واإليامن بافؼضاء خِرهِ ورشِّ

ر مؼودير اخلالئؼ، وأنَّ مو ؿموء اهلل يمون، ومو مل يشل مل  اًمتصديؼ واجلْزم سملنَّ اهلل ىمدَّ

ۓ  ڭ  ڭ  ﴿، وىمول شمعومم: [39]اًمؼؿر:  ﴾جث حت  خت  مت  ىت  يت﴿يؽـ، ىمول شمعومم: 

 .[48]إطمزاب:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ

 :مراتب افَؼَدر* 

 ومراشمى اًمؼدر أرسمٌع: 

 قمؾقؿ، قمؾَِؿ مو يموَن، ومو يؽقُن، 
ٍ
إومم: اًمعؾؿ: ومـممـ سملنَّ اهلل شمعومم سمؽؾِّ رء

ُد ًمف قمؾٌؿ سمعد ضمفٍؾ، وٓ يؾحؼف كسقوٌن  ويمقػ يؽقن سمعؾؿف إززم إسمدي، ومال يتجدَّ

 سمعد قمؾٍؿ.

ـٌ إمم يقم  اًمثوكقي: اًمِؽتوسمي: ومـممـ سملنَّ اهلل يمتََى ذم اًمؾقح اعمحػقظ مو هق  يموئ

ے  ۓ        ھ  ھ  ھ   ھ  ے ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿اًمؼقومي، ىمول شمعومم: 

ٱ  مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   ﴿، وىمول شمعومم: [70]احلٍ:  ﴾ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 
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ې  ﴿ ، وىمول شمعومم:[52-58]ـمف:  ﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 .[82]يس:  ﴾ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ

إََززمُّ ىمبؾ ظمؾؼ اًمساموات وإرض، ىمول شمعومم: يدظمؾ ذم ذًمَِؽ: اًمتؼديُر 

، ىمول ڄ  ڄ﴿اعمقثوق يقم  . ويِمتوسَمي[58]اًمتقسمي:  ﴾ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ﴿

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿شمعومم: 

 .[872]إقمراف:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ

ومقـػخ ذم اعمضغي  ،اعمؾؽ ُؾ ؾِم ، ومػُم ؿِ طمِ د ختؾقؼ اًمـطػي ذم اًمرَّ واًمتؼديُر اًمُعْؿريُّ قمـْ 

 وأضمؾف، وقمؿؾف، وؿمؼك، أو ؾمعقد. ،ؽتى: رزىمفوح، ويممر سملرسمع يمؾامت شمُ اًمرُّ 

  ﴾ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿ ﴿زم ذم ًمقؾي اًمؼدر. ىمول شمعومم: قْ واًمتؼدير احلَ 

 .[3:اًمدظمون]

 ،مقٍت  ـْ ي مِ ـَ يؽقن ذم اًمسَّ  اًمؽتوب ذم ًمقؾي اًمؼدر مو مِّ أمـ  ؽتُى قمبوس: يُ ىمول اسمـ 

 .(8)ن ؼول: حيٍ ومالن وحيٍ وماليُ  ،وججَّ ومطر، طمتك احلُ  ،ورزق، وطمقوة

 .[29:اًمرمحـ]  ﴾ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ واًمتؼدير اًمققمل. ىمول شمعومم:

شمػصقؾ مـ اًمتؼدير اًمعؿري وموًمتؼدير اًمققمل شمػصقؾ مـ اًمتؼدير احلقزم، واحلقزم 

وهق  ،واًمعؿري شمػصقؾ مـ اًمتؼدير اًمعؿري إول يقم اعمقثوق ،قمـد ختؾقؼ اًمـطػي

مـ شمػصقؾ مـ اًمتؼدير إززم اًمذي ظمطف اًمؼؾؿ ذم اإلموم اعمبلم. واإلموم اعمبلم هق 

 ًِ كتفووضمؾ، وم تفو إمم قمؾؿ اهلل قمزَّ وضمؾ. ويمذًمؽ مـتفك اعمؼودير ذم آظمريَّ  قمؾؿ اهلل قمزَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاد "(، واسمـ اجلقزي ذم 6/834) "شمػسػمه"، واخلوزن ذم "شمػسػمه"ذيمره اًمبغقي ذم  (8)

 (.86/888) "اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن"(، واًمؼرـمبل ذم 7/448)"اعمسػم
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 ﴾جح  حج  مج    ىث  يث﴿تف تف، واكتفً إواظمر إمم آظمريَّ ًمقَّ وَّ إوائؾ إمم أ

 .[32:اًمـجؿ]

 ٓ ذم اًمسؿقات وإرض، مو اهلل شمعومم ىمد ؿموء يمؾَّ  نَّ لومـممـ سم :اًمثوًمثي: اعمشقئي

ائ    ائ  ەئ     ﴿ ؿموء يمون ومو مل يشوء مل يؽـ ، ىمول شمعومم: إٓ سمؿشقئتف. مو ءٌ يؽقن ر

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿، وىمول شمعومم: [82]يس:  ﴾ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ  

  ﴾مت  ىت    يت  جث  مث  ىث ﴿ ، وىمول شمعومم:[254]اًمبؼرة:  ﴾ڌ

، وىمول [888]هقد:  ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿   ، وىمول شمعومم:[45]إكعوم:

، [84]اًمسجدة: أيي  ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿شمعومم: 

 .[33]وموـمر:  ﴾جح   ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مج حت  خت   مت ﴿وىمول شمعومم: 

ٍك وطَمَريَمتَف،  اًمراسمعي: مرشمبي اخلَْؾِؼ: ومفق شمعومم ظموًمُِؼ يمؾِّ قمومٍؾ وقَمَؿَؾف، ويمؾِّ متحرِّ

ـٍ وؾُمؽقكِِف، ىمول شمعومم:  ، [96]اًمصووموت:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿ويمؾِّ ؾمويم

 .[62]اًمزمر:  ﴾گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ک   ک  ک  گ﴿ وىمول شمعومم:

 :* أؾعال افعباد

وكممـ مع ذًمَِؽ أنَّ ًمؾعبود ىمدرًة قمغم أقمامهلؿ، وهلؿ مشقئٌي وإرادٌة، واهلل شمعومم هق 

ظموًمؼفؿ، وظموًمؼ مشقئتفؿ، وىمدرهتؿ، وأىمقاهلؿ، وأقمامهلؿ، وإىمقاُل وإومعوُل 

ودرُة مـفؿ شُمضوف إًمقفؿ طمؼقؼًي، وقمؾقفو ُيثوسمقن، أو ُيعوىمبقن.  اًمصَّ

وهؿ ٓ يؼدرون إٓ قمغم مو أىمدرهؿ اهلل قمؾقف، وٓ يشوءون إٓ أن يشوء اهلل، ىمول 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ڤ  ڦ  ڦ﴿شمعومم: 
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿، وىمول: [40-29]اإلكسون:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ

-27]اًمتؽقير:  ﴾ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

  ﴾  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿، وىمول شمعومم: [29

ۆئ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴿ ، وىمول شمعومم:[286]اًمبؼرة: ٔييا

 ﴾ڇ  ڍ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴿، وىمول شمعومم: [72]اًمزظمرف:  ﴾ۆئ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ﴿، وىمول شمعومم: [83]اًمسجدة:

 .[8-7]اًمزًمزًمي:   ﴾ک  ک  ک  گ  گ   گ

 : * افؼدر افسابؼ ٓ يؿـع افعؿؾ، وٓ يقجب آتؽال

وكممـ أنَّ اًمؼدر اًمسوسمؼ ٓ يؿـع مـ اًمعؿؾ، يمام أكَّف ٓ يقضمى آشمؽول، وًمَِذا عمَّو 

: أصحوسمف سمسبؼ اعمؼودير، وضمريوهنو، وضمػقف اًمؼؾؿ سمف، ومؼقؾ ًمف أظمؼم اًمـبلُّ 

ٌ »أومال كتَِّؽُؾ قمغم يمتوسمـو وكدع اًمعؿَؾ؟ ىمول:  ہ  ہ  ﴿»، صمؿَّ ىمرَأ: «َٓ، اْظَؿُؾقا، َؾُؽؾ  ُمقَّسَّ

﮸    ﮷   ﮵ ﮶    ﮳ ﮴    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ ﮲   

﮻   ﮼  ﮺    .(8) ش[80-5]اًمؾقؾ: ﴾﮹  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( سمرىمؿ ﴾ہ  ہ  ہ  ھ﴿»رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اًمتػسػم( )سموب ىمقًمف  (8)

﮶ ﴿(، وذم )سموب 3935) ﮵   ﮴   ﮳   ػممهو مـ ، ذم هم(3937سمرىمؿ ) (﴾﮲ 

ف اعمقاوع، ومسؾؿ ذم صحقح ف )يمتوب اًمؼدر( )سموب يمقػقي ظمؾؼ أدمل ذم سمطـ أمِّ

 = .(، قمـ قمكمِّ سمـ أِب ـموًمٍى 2637ويمتوسمي رزىمف وأضمؾف وؿمؼووشمف وؾمعودشمف( سمرىمؿ )
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ومؽام أن اًمـؽوح ؾمبى اًمقًمد، واحلرث ؾمبى  .شمقصؾ إًمقفو وعمؼودير هلو أؾمبوٌب وم

ؾمبى  قئوضمقد اًمزرع، ومؽذًمؽ اًمعؿؾ اًمصوًمح ؾمبى دظمقل اجلـي، واًمعؿؾ اًمس

 دظمقل اًمـور.

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمـحقه. رواه اًمبخوري ذم صحقحف وىمد ضموء مـ طمديٌ قمؿران سمـ طمصلم  =

حف (، ومسؾؿ ذم صحق6596)يمتوب اًمؼدر( )سموب ضمػَّ اًمؼؾُؿ قمغم قمْؾِؿ اهلل( سمرىمؿ )

ف)يمتوب اًمؼدر(   (.2639...( سمرىمؿ ) )سموب يمقػقي ظمؾؼ أدمل ذم سمطـ أمِّ

. رواه مسؾؿ ذم صحقحف)يمتوب اًمؼدر( وسمـحقه مـ طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل

ف ويمتوسمي رزىمف وأضمؾف وؿمؼووشمف وؾمعودشمف( سمرىمؿ  )سموب يمقػقي ظمؾؼ أدمل ذم سمطـ أمِّ

(2638.) 

سمرىمؿ  "اعمسـد". أظمرضمف اإلموم أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ ذي اًمؾِّحقِي اًمِؽالِب

ٌٌ صحقٌح. 86640) ، وهق طمدي ـٌ  (. وإؾمـوده طمس

(، 896سمرىمؿ ) "اعمسـد"، أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ قمؿر سمـ اخلطوب

وهمػمه. وإؾمـوده وعقػ: ومننَّ ومقف: قموصؿ سمـ قمبقد اهلل سمـ قموصؿ اسمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ 

 (.4065رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمتفذيىشمؼريى "اخلطوب: وهق وعقٌػ. 

(. 5830سمرىمؿ ) "اعمسـد". أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿر

َم.  وإؾمـوده وعقػ: ومننَّ ومقف: قموصؿ سمـ قمبقد اهلل: وهق وعقٌػ، يمام شمؼدَّ

 "ؾمــف". أظمرضمف اًمؽممذي ذم وسمـحقه مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص

(. 2838ضموء أنَّ اهلل يمتى يمتوسمًو ٕهؾ اجلـي وٕهؾ اًمـور( سمرىمؿ ))يمتوب اًمؼدر( )سموب مو 

 وومقف: أسمق ىَمبقؾ طمقل سمـ هوكئ اعمعوومري: وهق خمتؾٌػ ومقف.

(. 27387سمرىمؿ ) "اعمسـد". أظمرضمف أمحد ذم وسمـحقه مـ طمديٌ أِب اًمدرداء

 وومقف: ؾمؾقامن سمـ قمتبي: وهق خمتؾٌػ ومقف أيضًو. 
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وِمـ مُجؾي اقمتؼود أهؾ اًمسـي: أنَّ اإليامن ىمقٌل سموًمؾسون: سملن يـطؼ سمشفودة  – 5

 اًمتقطمقد: ٓ إًمف إٓ اهلل، حمؿٌد رؾمقل اهلل.

 واقمتؼوٌد سموًمؼؾى: سملن جيزم ضمزمًو ىموـمعوً سمصدق يمؾؿي اًمتقطمقد.

 وقمؿٌؾ سموجلقارح.

عدهؿ، : يمون اإلمجوع مـ اًمصحوسمي، واًمتوسمعلم، ومـ سم(8)  ىمول اإلموم اًمشوومعل

ومـ أدريمـوهؿ، يؼقًمقن: اإليامن: ىمقٌل، وقمؿٌؾ، وكقٌَّي، وٓ جُيزئ واطمٌد مـ اًمثالصمي إٓ 

 .(2)" اًمسـَّي"سمؤظمر. رواه اًمالًمؽوئل ذم 

 :* زيادة اإليامن وكؼصاكف

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴿ويزيد اإليامن سموًمطوقمي، ويـؼص سموعمعصقي، ىمول شمعومم: 

ڦ  ڦ  ﴿  ، وىمول:[874قمؿران:]آل  ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ

ٿ  ﴿، وىمول شمعومم: [2]إكػول:  ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هق اإلموم اًمؽبػم أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس سمـ اًمعبوس سمـ قمثامن سمـ ؿموومع سمـ اًمسوئى  (8)

ذم اجلدِّ  ، ومقؾتؼل سموًمـبلسمـ قمبد يزيد سمـ هوؿمؿ سمـ اعمطؾى ...، يمـسى اًمـبل 

 هـ(203هوؿمؿ. شمقذم ؾمـي )

)سموب مجوع اًمؽالم  "ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي"ذم ذيمره اًمالًمؽوئل  (2)

)سموب اًمـقَّي ذم اًمصالة(،  "إم"(، سمدون ؾمـٍد، وقمزاه إمم يمتوب 8474اإليامن( سمرىمؿ )ذم 

 ومل أضمده. 

 (.   7/209)"جمؿقع اًمػتووى"يمام ذم وذيمره ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    ﴿، وىمول شمعومم: [823]اًمتقسمي: ﴾ڄ  ڄ  ڄ   ڃ

 ﴾مت  ىت  يت  جث    مث      ىث  يث حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ﴿، وىمول شمعومم: [22]إطمزاب:

، وىمول شمعومم: [48]اعمدصمر: ﴾ڱ  ڱ  ں  ں﴿، وىمول شمعومم: [3]اًمػتح: ﴾ڃ ڃ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴿

 .[823]اًمتقسمي: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ

َوقَمَظ اًمـِّسوء، وىمول  ، أن اًمـبلَّ وذم اًمصحقحلم، مـ طمديٌ اسمـ قمؿر 

 : َـّ َـّ »هل ـُ ـْ إِْحَدا ُجِؾ احَلاِزِم ِم ـٍ َأْذَهَب فُِؾبِّ افرَّ ـْ كَّاؿَِصاِت َظْؼٍؾ َوِدي . (8) شَما َرَأيُت ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ًمقس مـ طمديٌ اسمـ قمؿر (8) ، هذا رٌء. اًمٌمء أظمر: طمديٌ اسمـ هذا اًمؾػظ سمـصِّ

ذم مسؾؿ، واًمذي هق ذم اًمصحقحلم هق ًمقس ذم اًمصحقحلم، سمؾ هق قمؿر 

 .طمديٌ أِب ؾمعقد اخلدري

و أنَّ اًمؾػظ ًمقس مـ طمديٌ اسمـ قمؿر : ومألكَّف ًمػظ طمديٌ أِب ؾمعقٍد اخلدريأمَّ

و ًمػظ طمديٌ اسمـ قمؿر  ـٍ »، ومفق:  ، وأمَّ اؿَِصاِت َظْؼٍؾ َوِدي ـْ كَّ َما َرَأيُت ِم

َـّ أَ   صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب سمقون كؼصون أظمرضمف مسؾؿ ذم. شْؽَؾَب فِذي فُب  ِمـُْؽ

 (. 79اإليامن سمـؼص اًمطوقموت ...( سمرىمؿ )

و أنَّ طمديٌ اسمـ قمؿر  ًمقس ذم اًمصحقحلم، سمؾ اًمذي هق ذم اًمصحقحلم وأمَّ

و طمديٌ : ومحديٌ اسمـ قمؿر طمديٌ أِب ؾمعقد اخلدري ؾمبؼ خترجيف، وأمَّ

)سموب شمرك احلوئض وملظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب احلقض( أِب ؾمعقد 

(، ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب كؼصون اإليامن سمـؼص 403اًمصقم( سمرىمؿ )

 = (. 80اًمطوقموت( سمرىمؿ )
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ـَْؿُؾ ادُمِمـَِغ إِياَمَكاً أَْحَسـُُفْؿ »: ومفذا دًمقٌؾ قمغم كؼصون اإليامن، ومثؾف ىمقًمف  َأ

 (8) قمـ أِب هريرة.. رواه أمحد وهمػمه، شُخُؾَؼاً 

وإذا يمون مـ اشمَّصػ سمحسـ اخلؾؼ ومفق أيمؿؾ اعمممـلم إيامكًو، ومغػمه ممـ ؾموء ظمؾؼف 

 أكؼص إيامكًو. 

 :* فقس اإليامن دون اظتؼاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اًمطريؼ اًمثوكقي.80، أظمرضمف مسؾؿ سمرىمؿ )وضموء مـ طمديٌ أِب هريرة =

)يمتوب اًمسـي( )سموب  "ؾمــف"(، وأسمق داود ذم 80887سمرىمؿ ) "مسـده"أظمرضمف أمحد ذم  (8)

)يمتوب  "ؾمــف"(، واًمؽممذي ذم 3682اًمدًمقؾ قمغم زيودة اإليامن وكؼصوكف( سمرىمؿ )

.   8862اًمرووع( )سموب مو ضموء ذم طمؼ اعمرأة قمغم زوضمفو( سمرىمؿ ) ـٌ ٌٌ طمَس    (، وهق طمدي

 : وىمد ضموء احلديٌ قمـ مجوقمٍي مـ اًمصحوسميِ 

 (.43سمرىمؿ ) "يمشػ آؾمتور" ، أظمرضمف اًمبزار يمام ذمضموء قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

. ـٌ  وإؾمـوده طمس

سمرىمؿ  "اعمعجؿ إوؾمط"، أظمرضمف اًمطؼماِّن ذم وضموء قمـ أِب ؾمعقد اخلدري 

ٍّ سمف. وإن يمون سمـ 3389) (. ومقف حمؿد سمـ قمققـي: إن يمون اهلالزم ومفق ًمف مـويمػم ٓ حُيت

 اعمفؾى اًمشوقمر اًمبٍمي ومفق جمفقٌل.

(. 45سمرىمؿ ) "يمشػ آؾمتور"، أظمرضمف اًمبزار يمام ذم وضموء قمـ أكس سمـ موًمؽ 

: صدوٌق ًمف أوهوم وومقف: زيمريو سمـ حيقك اًمطوئل أسمق اًمسؽلم: ىمول احلوومظ اسمـ طمجر

 (. 2043رىمؿ اًمؽممجي ) "اًمتؼريى"ًمقَّـف سمسببفو اًمدارىمطـل. 

(، واًمؽممذي ذم 23203سمرىمؿ ) "اعمسـد"، أظمرضمف أمحد ذم وضموء قمـ قموئشي 

ب اإليامن( )سموب مو ضموء ذم اؾمتؽامل اإليامن وزيودشمف وكؼصوكف( سمرىمؿ )يمتو "ؾمــف"

، كصَّ قمغم (. وومقف اكؼطوٌع سملم أِب ىِمالسمي قمبد اهلل سمـ زيد اجلرمل وقموئشي 2682)

ًمؾقادقمل  "أطموديٌ معؾي فموهرهو اًمصحي"رمحفام اهلل. اكظر –ذًمؽ اًمؽممذي واًمذهبل 

.583حتً رىمؿ ) : احلديٌ صحقٌح سمال ؿمؽ   (. وقمغم يمؾ 
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وًمقس اإليامن ىمقًٓ وقمؿالً دون اقمتؼوٍد: ٕنَّ هذا إيامُن اعمـوومؼلم، ىمول شمعومم: 

 .[8]اًمبؼرة: ﴾ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

د ادعرؾة  :* فقس اإليامن جمرَّ

د اعمعرومي: ٕنَّ هذا إيامُن اًمؽوومريـ واجلوطمديـ، ىمول شمعومم:  وًمقس هق جمرَّ

ۆ  ۆ     ﴿، وىمول شمعومم: [83]اًمـؿؾ: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿

ٱ  ﴿، وىمول شمعومم: [44]إكعوم: ﴾ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ٺ  ﴿، وىمول شمعومم: [836]اًمبؼرة: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿، وىمول شمعومم: [89]اًمبؼرة: ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ۅ     ۅ  ۉ  ۉ

 .[48]اًمعـؽبقت: ﴾ ائ  ەئ  ەئ  وئ

 :* فقس اإليامن دون ظؿؾ

ك إقمامل إيامكًو، ومؼول شمعومم:  وًمقس هق ىمقًٓ واقمتؼوداً دون قمؿٍؾ: ٕنَّ اهلل ؾمؿَّ

 ، أي: صالشمؽؿ إمم سمقً اعمؼدس.[834]اًمبؼرة: ﴾ک  ک      گ  گ  گ﴿

أكَّف ىمول ًمِقومِد قمبد  ، قمـ اًمـبلِّ وذم اًمصحقحلم، مـ طمديٌ اسمـ قمبوس 

ْؿ بِلَْرَبعٍ »اًمؼقس:  ـُ ياَمِن بِاهللِ: آُمُر ياَمُن بِاهللِ ،اإْلِ َّٓ ؟: َهْؾ َتْدُروَن َما اإْلِ َٓ إِفََف إِ َصَفاَدُة َأْن 

اَلةِ  ،اهللَُّ اةِ  ،َوإَِؿاُم افصَّ ـَ ُؿَس  ،َوَصْقُم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاُء افزَّ ـْ ادََْغاكِِؿ اخْلُ  .(8) شَوأَْن ُتْعطُقا ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 3468( رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اعمغوزي( )سموب وومد قمبد اًمؼقس( سمرىمؿ )8)

ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب إمر سموإليامن سموهلل شمعومم ورؾمقًمف وذائع ديـف ...( 

 (.87سمرىمؿ )
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اإِلياَمُن »ىمول: ، قمـ اًمـبلِّ قمـ أِب هريرة -أيضوً –وذم اًمصحقحلم 

َوَأْدَكاَها إَِماَضُة ، َٓ إِفََف إَِّٓ اهللَُّ :َؿْقُل  :َؾلَْؾَضُؾَفا ،أَْو بِْضٌع َوِشتُّقَن ُصْعبَةً  ،بِْضٌع َوَشبُْعقنَ 

ـِ افطَِّريِؼ  ـَ اإِلياَمنِ  ،إََذى َظ قَاُء ُصْعبٌَة ِم  .(8) شَواحْلَ

 :* حؽُؿ إظامل

وًمقس رٌء مـ إقمامل شمريمف يمػٌر إٓ اًمصالة: ومؿـ شمريمفو مطؾؼوً ومؼد يمػر، أمجَع 

 .قمغم ذًمؽ صحوسمي رؾمقل اهلل 

اهلل سمـ ؿمؼقؼ: مل يؽـ أصحوُب رؾمقِل اهلل يرون ؿمقئًو مـ اًمعامل شمريمف ىمول قمبد 

 يمػر همػم اًمصالة ا.هـ رواه اًمؽممذي.

 :* حؽؿ افتؽػر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، ومسؾؿ ذم 9اإليامن( )سموب أمقر اإليامن( سمرىمؿ ) رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب (8)

(، 45صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب سمقون قمدد ؿمعى اإليامن وأومضؾفو ...( سمرىمؿ )

 واًمؾػظ ًمف.

، وأظمرى قمـد مسؾٍؿ  شبِْضٌع َوِشتُّقنَ »ظمتؾػً اًمروايوت، ومعـد اًمبخوري * شمـبقٌف: وا

ؽ شبِْضٌع َوَشْبُعقنَ »  .شبِْضٌع َوِشتُّقَن َأْو بِْضٌع َوَشبُعقنَ » ، وُأظمرى قمـد مسؾٍؿ سموًمشَّ

ـ وهق سمضٌع وؾمتقن ا.هـ ىمول احلوومظ اسمـ طمجٍر  ل قمغم اعمتقؼَّ ومتح ": إنَّ اعمُعقَّ

 (.8/52)"اًمبوري

 .ـ اًمثِّؼي مؼبقًمٌي: ىمقؾ: ًمؽـَّف مل جيزم هبوم شبِْضٌع َوَشبُْعقنَ »ومنن ىمقؾ: زيودة 

، ومرَّ  ،قمغم روايتلم ٌاحلديى ًمؽـ ىمد يشؽؾ قمغم هذا أنَّ مسؾاًم رو ًة مرًة ًمقس ومقفو ؿمؽٌّ

ح اًمؼويض : وهلذا رضمَّ واإلموم أسمق قمبد اهلل احلؾقؿل واًمـقوي روايي  قمقوض ومقفو ؿمؽٌّ

 .شبِْضٌع َوَشْبُعقنَ »

ًمعبد  "طمصقل اعملمقل ذح صمالصمي إصقل"( 3-8/4ًمؾـقوي ) "ذح صحقح مسؾؿ"اكظر 

 (.827اهلل اًمػقزان )ص:
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ره اهلل ورؾمقًمف  ر أطمٌد إٓ مـ يمػَّ ، أو أمجع واًمتؽػػم طمؼٌّ هلل، ومال ُيؽػَّ

 اعمسؾؿقن قمغم شمؽػػمه.

قمؾقف مـ كصِّ اًمؽتوب اًمعزيز،  كمُّ ومؿـ يمػَّر أطمداً سمغػم اًمُؽْػر اًمذي ىموم اًمؼمهون اجل

ـْ َرَمك »و اًمسـي اًمصحقحي، أو اإلمجوع، ومفق مستحؼ ًمتغؾقظ اًمعؼقسمي، واًمتعزير: إذ أ َم

َؼتْؾِفِ  ـَ ، قمـ اًمـبل . رواه اًمبخوري، قمـ صموسمً سمـ اًمضحوكشُمْمِمـًا بُِؽْػٍر َؾُفَق 

. 

معتؼم، ويمذا سمػعؾ، ويمذا سموقمتؼود.  ًمقس ومقف ظمالٌف واًمؽػر يؼع سمؼقٍل يمػري  

 .ؾمتحالُل وًمقس مـ ذط اًمؽػر: آ

وًمتؽػػم اًمعوم يموًمققمقد اًمعوم، وموشمؽػػم اًمشخص اعمعلم:  ،ػػم اًمعومؽسملم اًمت ٌق وومرْ 

 يمؼقل إئؿي: مـ ىمول : اًمؼرآن خمؾقق ومفق يموومر. .جيى اًمؼقل سمنـمالىمف وقمؿقمف

قمرؿمف ىمد اؾمتقى ومقق ؾمبع مـ مل يؼر سملن اهلل قمغم : ويمؼقل اسمـ ظمزيؿي 

  .(8)وً ومقئ فُ اًمدم ويمون موًمُ  ؾمامواشمف، ومفق يموومر طمالُل 

ومال يؾزم مـ  :وشمؽػػم اًمشخص اعمعلم: ٓسمد ومقف مـ شمقومر اًمنموط واكتػوء اعمقاكع

ر ومقف ذوط اًمتؽػػم وشمـتػل طمتك شمتقومَّ  ،علمَّ تاًمشخص اعم اًمتؽػػم اعمطؾؼ اًمعوم شمؽػػمُ 

 .قمـف مقاكعف

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًُ حمؿد سمـ صوًمٍح 868سمرىمؿ ) "معرومي قمؾقم احلديٌ"أظمرضمف احلويمؿ ذم  (8) (، ومؼول: ؾمؿع

ًُ أسمو سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي يؼقل: ...  صمؿَّ ذيمره سمسقوق –سمـ هوكئ يؼقل: ؾمؿع

 أـمقل مـ هذا. وهق أصمٌر صحقٌح.

 (.    226ًمألًمبوِّن سمرىمؿ ) "خمتٍم اًمعؾق"(، و498-5/490)"جمؿقع اًمػتووى"واكظر 
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 ومـ مجؾي اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي: – 6

ٓ خُترُج اعمسؾَؿ مـ ديـ اإلؾمالم،  -ؾمقى اإلذاك سموهلل شمعومم–أنَّ مجقَع اًمذكقب 

ً، أو اقمتؼد طِمؾَّفو دون أإٓ إِن اؾمتحؾَّفو: ؾمقاٌء وَمَعَؾَفو ُمس ػعؾفو: ٕكَّف قمـدئٍذ، ن يتِحالَّ

سموً سموًمرؾمقل  سمًو سموًمؽتوب، وُمؽذِّ ـَِّي يؽقن مؽذِّ ، وذًمَِؽ يُمْػٌر سموًمؽتوٍب واًمسُّ

 واإلمجوِع.

ور ضمفـؿ، يمام ىمول اهلل شمعومم: مـ اًمذكقب ٓ خُيؾَّد صوطمبفو ذم كويمؾُّ مو دون اًمنمك 

ًِ أيُي [38]اًمـسوء: ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿ . ومـصَّ

: إن ؿموء شمعومم قمػو قمـف سمؿـِّف -ضمؾَّ وقمال–قمغم أنَّ صوطمى اًمذكقب إمم مشقئي اهلل 

َرُه هبو، صمؿَّ خُيرضمف مـفو سمتقطمقده،  ويمرمف، وإن ؿموء أْدظمَؾُف اًمـور سمؼدر ذكقسمف: ًمقُطفِّ

 ومقدظمؾ اجلـََّي. 

 :* صاحب افؽبرة كاؿص اإليامن

ك اهلل ذم يمتوسمف سمعَض اًم ًَ اإليامَن ٕصحوهبو، وىمد ؾمؿَّ ؽبوئر يموًمؼتؾ، واًمبغل، وأصمب

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ﴿ومفؿ مممـقن سمنيامهنؿ، وموؾمؼقن سمؿعصقتفؿ، ىمول شمعومم: 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ ک  ک  ک

ـَ [878] اًمبؼرة: ﴾ڻ  ڻ   ڻ  ڻ . وملصمبً شمعومم اإليامَن ًمؾؼوشمؾ واعمؼتقل ِم

 ًَ َة اإليامِن.اعمممـلم، وأصمب  هلؿ ُأظمقَّ

 :* ٓ مـاؾاة بغ تسؿقة ادرء ؾاشؼاً وتسؿقتف مسؾامً 
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وٓ مـووموة سملم إـمالق اًمِػْسِؼ قمغم اًمعؿؾ، أو قموِمِؾِف، وشمسؿقي اًمعومؾ مسؾاًم 

ُي اًمصحوِب قمبد اهلل مِحَور  ًمتل رواهو اًمبخوري ا–وضمريون أطمؽوم اعمسؾؿلم قمؾقف، وىِمصَّ

سمف إمم  ئذب اخلؿر، ومج قمبداهلل محوراً  إنَّ  ذم شمقوقح ذًمؽ، طمقٌ هموييٌ  -ذم صحقحف

  :أيمثر مو يميت سمف. ومؼول اًمـبل  : ًمعـف اهلل موومؼول أطمد اًمصحوسمي  ،اًمـبل 

 .(8) شفُ قفَ ُش رَ وَ  اهللَ بُّ حُيِ  فُ كَّ نِ ، ؾَ ـفُ عَ ؾْ تَ  َٓ »

مع وىمققمف ومؾؿ خيرج مـ اإلؾمالم سمؿجرد هذه اًمؽبػمة، سمؾ ىمد أصمبً ًمف اإليامن، 

 ذم هذه اًمؽبػمة.

 أؿسام افؽػر وافؼك:* 

واًمـػوق ضموءت ذم  ،واًمػسقق ،واًمظؾؿ ،واًمنمك ،مـ اًمؽػر وسمقون ذًمؽ: أن يمالً 

 كصقص اًمنمع قمغم ىمسؿلم:

 صؾ اًمديـ سموًمؽؾقي.أعمـووموشمف  :أيمؼم: خيرج مـ اعمؾي

 خيرج صوطمبف مـف. وأصغر: يـوذم يمامل اإليامن وٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف رواه  (8) اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب احلدود( )سموب مو يؽره مـ ًمعـ ؿمورب اخلؿر وإكَّ

 . (، قمـ قمؿر سمـ اخلطوب 6780ًمقس سمخورج قمـ اعمؾي( سمرىمؿ )

ف: ـْ  وكصُّ ـِ اخْلَطَّوِب قَم  ،يَموَن اؾْمُؿُف قَمبَْد اهللَِأنَّ َرضُماًل قَمغَم قَمْفِد اًمـَّبِلِّ  ،قُمَؿَر سْم

ُى مِحَوًرا ىَمْد ضَمَؾَدُه ذِم  َويَموَن اًمـَِّبلُّ   َويَموَن ُيْضِحُؽ َرؾُمقَل اهللِ ،َويَموَن ُيَؾؼَّ

اِب  َ ـْ اًْمَؼْقمِ  ،وَمُليِتَ سمِِف َيْقًمو وَمَلَمَر سمِِف وَمُجِؾدَ  ،اًمنمَّ ُفؿَّ اًْمَعـُْف َمو َأيْمثََر َمو ُيْمشَمك  :وَمَؼوَل َرضُمٌؾ ِم اًمؾَّ

ُف حُيِبُّ اهللََّ َوَرُشقفَفُ  َؾَقاهللِ ،َٓ َتْؾَعـُقهُ » بِلُّ وَمَؼوَل اًمـَّ  !،سمِفِ    .شَما َظؾِْؿُت إِكَّ

 (.6788، رواه اًمبخوري سمرىمؿ )وضموء سمـحقه مـ طمديٌ أِب هريرة 
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ي وشمرمجون اًمؼرآن اسمـ قمبوس مؼد أصمبً طمؼم إ، ومًمؾسؾػ  وهذا شمؼسقؿٌ 

دون  دون ومسقق، وكػوىموً  دون فمؾؿ، وومسقىموً  ، وفمؾامً دون يمػرٍ  ن هـوك يمػراً أ، 

 .(8)ق كػو

 افؽػر إـز:* 

 .وفموعموً  ومنميموً  ك مـ دقمو همػمه يموومراً وموهلل شمعومم ؾمؿَّ 

ۆئ   ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ﴿، وىمول شمعومم: [887]اعمممـقن: ﴾ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ

حب   ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب﴿، وىمول شمعومم: [20]اجلـ: ﴾  ک   ک  گ  گ

ڻ    ڻ     ۀ        ۀ   ﴿، وىمول شمعومم: [806]يقكس:  ﴾خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت

 .[50]اًمؽفػ: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ     ھ

ومفذا ذم اًمؽػر إيمؼم، واًمنمك إيمؼم، واًمظُّؾؿ إيمؼم، واًمِػسؼ إيمؼم، اًمذي ٓ 

 جيتؿع معف إيامٌن.

 :* افؽػر إصغر

 ﴾ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿وىمول شمعومم: 

 ﴾ۇئ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿، وىمول شمعومم: [33]اعموئدة:

 ﴾ڇ چ  چ  چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿، وىمول شمعومم: [35]اعموئدة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، سملًمػوٍظ متغويرة هبذا اعمعـك، 366-8/365)"شمػسػمه"أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم  (8)

 وهق أصمٌر صحقٌح. 
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿[، وىمول شمعومم: 37]اعموئدة:

 .[80]اًمـسوء:  ﴾ک  ک  ک  گ ڑ  ک

ـُْػرٌ »: وىمول تَافُُف 
 .(8) شِشبَاُب ادُْسؾِِؿ ُؾُسقٌق، وؿِ

كَ »: وىمول رْشَ
ـْ َحَؾَػ بَِغْرِ اهللِ َؾَؼْد أَ    .(2) شَم

إصغر، واًمظؾؿ إصغر، واًمِػْسؼ إصغر، ومفذا ذم اًمؽػر إصغر، واًمنمك 

ـَّي، وأمجع قمؾقف اًمسؾػ،  وهذا جيتؿع معف اإليامن، يمام كصَّ قمغم ذًمؽ اًمؽتوب واًمسُّ

 وهق ُيـؼُص اإليامن، وُيـوذم يَماَمًَمُف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذم صحقحف )يمتوب اإليامن( )سموب ظمقف اعمممـ مـ أن حيبط قمؿؾف وهق  اًمبخوريرواه  (8)

 (.63) ذم صحقحف )يمتوب اإليامن(  سمرىمؿ  ومسؾؿ(، 38ٓ يشعر( سمرىمؿ )

)يمتوب إيامن واًمـذور( )سموب   "ؾمــف"ذم  ( وأسمق داود3903سمرىمؿ ) "اعمسـد"ذم أمحد أظمرضمف  (2)

 .(، قمـ قمؿر سمـ اخلطوب 4258سمرىمؿ )ذم يمراهقي احلؾِػ سمؤسموء( 
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 ومـ قمؼوئد أهؾ اًمسـي واجلامقمي: – 7

ومقآهتؿ، واًمؽميض قمـفؿ، وآؾمتغػور هلؿ،  حمبي أصحوب رؾمقل اهلل 

 واًمثـوء قمؾقفؿ.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

وسمؼلم . ومريض اهلل شمعومم قمـ [800]اًمتقسمي: ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ اًمسَّ

 مـ همػم اؿمؽماط إطمسوٍن، ومل يرَض قمـ اًمتوسمعلم إٓ أن يتَّبعقهؿ سمنطمسوٍن.

 ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴿وىمول شمعومم: 

. ومـ ريض اهلل قمـف مل يسخْط قمؾقف أسمداً، وصمبً ذم احلديٌ اًمصحقح أكَّف [88]اًمػتح:

َجَرةِ َٓ َيْدُحُؾ افـَّاَر أََحٌد َباَيَع حَتَْت اف»: ىمول  .(8) «شَّ

 :* ؾضؾ ادفاجريـ

ودىمقن، ىمول شمعومم: ؿ اًمصَّ ۓ  ڭ   ﴿ َوَذيَمَر اهلل اعمفوضمريـ ووصػفؿ سملهنَّ

ۅ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

 .[8]احلنم: ﴾ۉ   ۉ  ې  ې

 :* ؾضؾ إكصار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. وؾمقليت سمـحقه قمـ 88509سمرىمؿ ) "اًمســ اًمؽؼمى"هبذا اًمؾػظ أظمرضمف اًمـسوئل ذم  (8)

. إن ؿموء اهلل.  ضموسمر قمـ أمِّ مبنمِّ
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ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  ﴿صمؿَّ َذيَمَر إكصوَر، ومؼول شمعومم: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     وئ  وئ  ۇئ   

 .[9]احلنم: ﴾حب ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ی    ی

 صمؿَّ َذيَمَر شمعومم طموَل اعمممـلم مـ سمعدهؿ مـ اًمذيـ اشمَّبعقا صحوسمي رؾمقل اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     ﴿سمنطمسوٍن، ومؼول شمعومم: 

  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ٱ  ٻ  ٻ﴿، وىمول شمعومم: [80]احلنم: ﴾ٹ  ٹ

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ڀ  ڀ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڤ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 .[29]اًمػتح: ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ـْ أصحوب ىمول اإلموم موًمؽ  : مـ أْصبَح مـ اًمـَّوس ذم ىمؾبف همقٌظ قمغم أطمٍد م

 .(8)ومؼد أصوسمتف أيُي  رؾمقِل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ومؼول: طمدصمـو أسمق حمؿد سمـ طمقون، طمدصمـو 6/427)"طمؾقي إوًمقوء"أظمرضمف أسمق ُكعقؿ ذم  (8)

 قمـ موًمٍؽ سمف. -اًمزسمػم رضمٌؾ مـ وًمد–إؾمحوق سمـ أمحد، طمدصمـو ُرؾمتف أسمق قمروة 

 أسمق حمؿد سمـ طمقون هق احلوومظ اًمؽبػم اإلموم: قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ طمقون. 

 وإؾمحوق سمـ أمحد ورؾمتف مل اؾمتؼص اًمبحٌ قمـفام. واهلل اعمستعون.

 (.8/229) "ذح اًمسـي"ذيمره اإلموم اًمبغقي ذم 
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ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ﴿وىمول شمعومم: 

 .[73]إكػول:  ﴾ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   وئ ې  ې   ې  ى

 :* تػاضؾ افصحابة

ـْ أكػؼ مـ ىمبؾ اًمػتح  وهق صؾح –وىمول شمعومم ذم اًمصحوسمي مبقِّـوً ومضقؾَي َم

 -ىمبؾ اًمػتح وسمعَدهُ –وىموشمؾ قمغم مـ أكػؼ مـ سمعُد وىموشمؾ، ويمالً مـ اعمـػؼلم  -احلديبقي

ی  ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ﴿ول شمعومم: ىموقمد اهلل اجلـََّي، 

 ﴾جت  حت  خت  مت  ىت  يت خب  مب  ىب  يب   حب  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 .[80]احلديد:

 :* افـَّفل ظـ شبِّ افصحابة

َٓ »: ىمول: ىمول رؾمقُل اهلل  اًمصحقحلم، قمـ أِب ؾمعقد اخلدري وذم

 . «َتُسبُّقا أَْصَحاِِب 

ْؿ َأْكَػَؼ ِمثَْؾ أُُحٍد َذَهبًا َما َبَؾَغ ُمدَّ »وذم ًمػٍظ عمسؾٍؿ:  ـُ َٓ َتُسبُّقا أَْصَحاِِب َؾَؾْق أَنَّ أََحَد

َٓ َكِصقَػفُ   .(8) «َأَحِدِهْؿ َو

وع، : ُرسمُع اًمصَّ : واعمعـك: مو سَمَؾَغ هذا اًمؼدر اًمقسػم مـ  واعمُدُّ واًمـَّصقػ: كِصُػ اعمُدِّ

 ومضؾفؿ وٓ كصقػف.

 :هلؿ باخلرية * صفادة رشقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـُت »ىمقل اًمـبل ( )سموب ومضوئؾ اًمصحوسميرواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب  (8) ـُ فَق 

( )سموب ومضوئؾ اًمصحوسميف )يمتوب (، ومسؾؿ ذم صحقح2658( سمرىمؿ )«متَِّخَذًا َخؾِقالً 

 . (2538( سمرىمؿ )حتريؿ ؾمّى اًمصحوسمي

 (.2530، رواه مسؾؿ سمرىمؿ )وضموء مـ طمديٌ أِب هريرة 
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َخُر »ىمول:  ، أنَّ اًمـبلَّ قمـ قمؿران سمـ طمصلم -أيضوً –وذم اًمصحقحلم 

ـَ  ـَ َيُؾقََّنُْؿ، ُثؿَّ افَِّذي ىمول قِمؿران: ٓ أدري أذيمر سمعد -، َيُؾقََّنُؿْ افـَّاِس َؿْرِن، ُثؿَّ افَِّذي

َٓ ُيْستَْشَفُدونَ  -ىمْركِِف ىمركلم أو صمالصمي؟ ْؿ َؿْقًما َيْشَفُدوَن َو ـُ َٓ ، ُثؿَّ إِنَّ َبْعَد َوخَيُقُكقَن َو

َٓ َيُػقنَ  ،ُيْمََتَـُقنَ  ـُ  ،َوَيـُْذُروَن َو َؿ  . (8) «َوَيظَْفُر ؾِقِفْؿ افسِّ

 :* ؾضؾ إكصار

َْكَصارِ »ىمول:  ، أنَّ اًمـبلَّ وومقفام، قمـ أكس  ْٕ ياَمِن ُحبُّ ا َوآَيُة  ،آَيُة اإْلِ

َْكَصارِ  ْٕ  .(2) «افـَِّػاِق ُبْغُض ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓ يشفد قمغم ؿمفودة ضمْقر إذا ( )سموب اًمشفوداترواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب  (8)

ومضؾ ( )سموب ومضوئؾ اًمصحوسميف )يمتوب (، ومسؾؿ ذم صحقح2658( سمرىمؿ )ُأؿمِفدَ 

 ًمػظقمـدمهو (. وًمقس 2545( سمرىمؿ )اًمصحوسمي صمؿَّ اًمذيـ يؾقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ

تل»، سمؾ ًمػظ «افـَّاس» و قمـ همػم قمؿرانسمخصقص طمديٌ قمؿران «ُأمَّ : ، أمَّ

 ومؼد ضموء هذا اًمؾػظ. 

ومسؾؿ ، (2652اًمبخوري سمرىمؿ )، رواه قمبد اهلل سمـ مسعقد وضموء مـ طمديٌ 

 ه.قح( سمـ2544سمرىمؿ )

 .(2543مسؾؿ سمرىمؿ )، رواه أِب هريرة طمديٌ ومـ 

(. 88438سمرىمؿ ) "اعمسـد"، أظمرضمف أمحد ذم ومـ طمديٌ اًمـعامن سمـ سمشػم 

. وسمؿعـوه مـ طمديٌ واصمؾي سمـ إؾمؼع، أظمرضمف اسمـ أِب قموصؿ ذم  ـٌ وإؾمـوده طمس

 (. وإؾمـوده صحقٌح.8383سمرىمؿ ) "اًمسـي"

رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب مـوىمى إكصور( )سموب طمّى إكصور مـ اإليامن(  (2)

ف )يمتوب اإليامن( )سموب اًمدًمقؾ قمغم أنَّ طمىَّ إكصور (، ومسؾؿ ذم صحقح4783سمرىمؿ )

 (.  73مـ اإليامن وقمالموشمف( سمرىمؿ )وقمكم  
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َٓ حُيِبُُّفْؿ إَِّٓ »ىمول ذم إكصور:  ، أنَّ اًمـبلَّ ، قمـ اًمؼماء سمـ قموزباموومقف

ـٌ  ـْ أََحبَُّفْؿ َأَحبَُّف اهللَُّ ،َوَٓ ُيبِْغُضُفْؿ إَِّٓ ُمـَاؾٌِؼ  ،ُمْمِم ـْ أَْبَغَضُفْؿ أَْبَغَضُف اهللَُّ ،َم  .(8) «َوَم

، أنَّ اًمـبلَّ ، ومـ طمديٌ أِب ؾمعقدٍ وذم صحقح مسؾؿ، قمـ أِب هريرة

ـُ بِاهللِ آَٓ ُيبِْغُض إَْكَصاَر َرُجٌؾ »ىمول:    .(2) «َوافْقَْقِم أِخرِ  ِم

ـْ طمديٌ قمكم سمـ أِب ـموًمى  ىمول ذم ىمصي  ، أنَّ اًمـبلَّ وذم اًمصحقحلم، ِم

 ،َوَما ُيْدِريَؽ فََعؾَّ اهللََّ اضََّؾَع َظَذ أَْهِؾ َبْدرٍ ... إِكَُّف َؿْد َصِفَد َبْدَرًا،  »طموـمى سمـ أِب سمؾتعي: 

 .(4) «َؾَؼْد َؽَػْرُت فَُؽؿْ  ،اْظَؿُؾقا َما ِصئْتُؿْ  :َؾَؼاَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـوىمى إكصور( )سموب طمّى إكصور مـ اإليامن( رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب  (8)

ف )يمتوب اإليامن( )سموب اًمدًمقؾ قمغم أنَّ طمىَّ إكصور (، ومسؾؿ ذم صحقح4784سمرىمؿ )

 (.  75مـ اإليامن وقمالموشمف( سمرىمؿ )وقمكم  

)سموب اًمدًمقؾ قمغم أنَّ طمىَّ إكصور وقمكم   اإليامن(ف )يمتوب رواه مسؾؿ ذم صحقح (2)

( قمـ أِب ؾمعقد 77، وسمرىمؿ )(، قمـ أِب هريرة76سمرىمؿ )موشمف( مـ اإليامن وقمال

  .اخلدري

ـُ بِاهللَِّ »ىمول  ، أن اًمـبل اسمـ قمبوس وضموء مـ طمديٌ  َٓ ُيْبِغُض إَْكَصاَر َرُجٌؾ ُيْمِم

   (، سمنؾمـوٍد صحقٍح.2888سمرىمؿ ) "اعمسـد"أظمرضمف أمحد ذم  «.َوَرُشقفِفِ 

ػَم( )سموب اجلوؾمقس( سمرىمؿ ) (4) (، 4007رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اجلفود واًمسِّ

ف )يمتوب ومضوئؾ اًمصحوسمي( )سموب مـ ومضوئؾ مـ اًمقاوع، ومسؾؿ ذم صحقحوذم همػمه 

  (.2393أهؾ سمدٍر وىمصي طموـمى سمـ أِب سمؾتعي( سمرىمؿ )

َؾَع َظَذ َأْهِؾ َبْدٍر  إِنَّ اهلَل ظز وجؾ»ىمول:  ، قمـ رؾمقل اهلل قمـ أِب هريرة وضموء  اضَّ

)يمتوب اًمسـي( )سموب ذم  "ؾمــف"أظمرضمف أسمق داود ذم  .«َؾَؼْد َؽَػْرُت َفُؽؿْ  ،اْظَؿُؾقا َما ِصْئُتؿْ  :َؾَؼاَل 

(، 7930)"مسـده"( وأمحد ذم 78-3/77)"مستدريمف"( واحلويمؿ ذم 3653اخلؾػوء( سمرىمؿ )

ـٍ   = . سمنؾمـوٍد طمس
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و  مسؾؿ، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل وذم صحقح ٍ َأهنَّ ىمول: أظمؼمشمـل ُأمُّ ُمبنَمِّ

ـْ أَْصَحاِب »يؼقل قمـد طمػصي:  ؾمؿعً اًمـبلَّ  َٓ َيْدُخُؾ افـَّاَر إِْن َصاَء اهللَُّ ِم

تََفا ـَ َباَيُعقا حَتْ َجَرِة أََحٌد. افَِّذي ، ويمون قمددهؿ أيمثََر مـ أًمػ وأرسمعامئي، مـ (8) «افشَّ

. مُجْؾتِفِ   ؿ: أسمق سمؽر، وقمؿر، وقمثامن، وقمكمٌّ

 :* ترتقب افصحابة ِف افػضؾ

ويعتؼد أهؾ اًمسـي أنَّ ظمػم هذه إمي سمعد كبقِّفو: أسمق سمؽر اًمصديؼ، صمؿَّ قمؿر 

 اًمػوروق، وهذا إمجوٌع مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، مل خيتؾػ ومقف أطمٌد مـفؿ.

: أنَّ ظمػَم هذه إمي وىمد شمقاشمر اًمـَّؼؾ قمـ أمػم اعمممـلم قمكمِّ سمـ أِب ـموًمٍى 

سمعد كبقِّفو: أسمق سمؽر صمؿَّ قمؿر
 (2). 

ٌُ أهُؾ اًمسـي سمعثامن سمـ قمػون، وُيرسمِّعقن سمعكم سمـ أِب ـموًمى   .وُيثؾِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار يمام ذم ، سموضموء مـ طمديٌ قمؿر سمـ اخلطَّوب  = يمشػ "ـحقه. أظمرضمف اًمبزَّ

.4/255)"آؾمتور ـٌ  (،. وإؾمـوده طمَس

سمرىمؿ  "اعمسـد"، سمـحقه. أظمرضمف أمحد ذم ومـ طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل

ـٌ أيضًو.83773)    (. وإؾمـوده طمَس

ف )يمتوب ومضوئؾ اًمصحوسمي( )سموب مـ ومضوئؾ أصحوب اًمشجرة رواه مسؾؿ ذم صحقح (8)

 (.   2396أهؾ سمقعي اًمروقان( سمرىمؿ )

(، سمنؾمـوٍد 8475( سمرىمؿ )584-2/582) "اًمسـي"أظمرضمف قمبد اهلل سمـ اإلموم أمحد ذم  (2)

 صحقٍح. 

 ومو سمعد(.  8479و8478و8477و8476وًمف ـُمرٌق قمديدة قمـده سمرىمؿ )

سمرىمؿ  "تؼود أهؾ اًمسـي واجلامقميذح أصقل اقم"وأظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم 

 (. 2237و2236و2235)

         



ِحقح(  ـِ سمْرضَمْس )اعمُْعَتَؼد اًمصَّ اَلِم سم  قَمْبِد اًمسَّ

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قِخ اعمَؾِقح قَمغَم اًمتَّْحِؼقُؼ     ِرؾَموًَمِي اًمشَّ

    

88 

 

 
ِّ
بِي

َّ
يجِ انن

َ
مِ ب

ْ
 فِي َأه

ُ
حِيح

َّ
 انص

ُ
د
َ
ق
َ
خ
ْ
ع

ُ
 ()امل

ـْ قمؼوئد أهؾ اًمسـي واجلامقمي: – 8  وِم

سمقصقي اًمـبل  ، ومعرومي ومضؾفؿ وذومفؿ، قمؿالً أهؾ سمقً اًمـبل  حمبيُ 

 ر ، صمؿ ىمول:وذيمَّ  ظَ قمَ وَ وَ  ،وأصمـك قمؾقف ،اهلل ، طمقٌ محدظُمؿ   همديرِ  يقمَ 

ا َبْعُد » َا افـَّاُس َؾنِكَّاَم َأَكا َبَؼٌ ُيقِصُؽ أَْن َيلِْتَ  :َأمَّ َوَأَكا  ،َؾلُِجقَب  َرُشقُل َرِبِّ  أََٓ َأَيُّ

اَم  ؛َتاِرٌك ؾِقُؽْؿ َثَؼَؾْغِ  هُلُ َدى َوافـُّقرُ ؛ ـِتَاُب اهلل :َأوَّ   َؾُخُذوا بِؽِتَاِب اهللِ ،ؾِقِف اهْلُ

ٌَّ «. َواْشتَْؿِسُؽقا بِفِ  ـُُؿ اهللَ  ل،َوَأْهُؾ َبقْتِ » ومقف. صمؿ ىمول: َى ورهمَّ  قمغم يمتوب اهللِ ومح ُر ِـّ  ُأَذ

ُؿ اهللَ ل،ِؾ َبقْتِ َأهْ  ِِف  ـُ ِـُّر ُؿ اهللََّ ِِف  لَأْهِؾ َبقْتِ  ِِف  ُأَذ ـُ ُر ِـّ رواه مسؾؿ ذم  «.لأَْهِؾ َبقْتِ  أَُذ

 .(8)ؿ رىمأقمـ زيد سمـ  ،صحقحف

وإمر  ،كـؽر اًمقصوة سملهؾ اًمبقً : وٓ(2)" شمػسػمه"ذم  ىمول اسمـ يمثػم 

مـ أذف سمقً  ـموهرةٍ  يٍ يمرامفؿ ، ومنهنؿ مـ ذريَّ إسموإلطمسون إًمقفؿ، واطمؽمامفؿ، و

بعلم ًمؾسـي اًمـبقيي ام إذا يموكقا متَّ قَّ ، وٓؾِم وكسبوً  وطمسبوً  راً ومخْ  ،وضمد قمغم وضمف إرض

 فِ سمقتِ  وأهؾِ  ، وقمكم  قفِ ـِ وس وسمَ بَّ اًمصحقحي اًمقاوحي اجلؾقي، يمام يمون قمؾقف ؾمؾػفؿ ، يموًمع

 ا.هـ ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم فِ تِ وذريَّ 

 هؾ بقتف:أمـ أزواجف * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف )يمتوب ومضوئؾ اًمصحوسمي( )سموب مـ ومضوئؾ قمثامن سمـ قمػون( رواه مسؾؿ ذم صحقح (8)

 (.   2308سمرىمؿ )

: 832-3/838) "شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ" (2) ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ﴿(، قمـد ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ

  . [24]اًمشقرى: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
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ڃ   ڃ  ڃ  ﴿ ذم ؾمقوق خموـمبتفـ اهلل شمعوممىمول  أزواضُمُف، ومـ أهؾ سمقتف 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   ڌ

ڱ  ڱ    ڱ  ں    ں   گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 .[43-44]إطمزاب: ﴾ڻ  ڻ

  اًمـبلِّ أزواج ذم دظمقل  هذه أيي كصٌّ : (8)" شمػسػمه"ذم ىمول اسمـ يمثػم 

 ومقف ىمقًٓ  ٕهنـ ؾمبى كزول أيي ، وؾمبى كزول أيي داظمٌؾ : هـووهؾ اًمبقً هأذم 

 ا.هـ و وطمده قمغم ىمقل، أو مع همػمه قمغم اًمصحقح، إمَّ واطمداً 

ًُ   ـموًمى، ووموـمؿيُ ِبسمـ أ اعمممـلم قمكمُّ  مػمُ أومدظمؾ ذم هذه أيي  رؾمقل اهلل  سمـ

: ظمرج حلديٌ قموئشي  :-ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم-، واحلسـ واحلسلم 

 ، ومجوء احلسـ سمـ قمكم  أؾمقدٍ  رٍ عْ مـ ؿَم  ٌؾ طمَّ رَ ٌط مُ همداًة وقمؾقف ِمرْ  رؾمقل اهلل 

 وملدظمؾفو، صمؿ ضموء قمكمٌّ  وملدظمؾف، صمؿ ضموء احلسلم ومدظمؾ معف، صمؿ ضموءت وموـمؿيُ 

ک     ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک﴿ وملدظمؾف، صمؿ ىمول: 

 .(2)ؿ رواه مسؾ .﴾ک  ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 4/642) "شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ"اكظر   (8) ڎ       ﴿(، قمـد ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 ﴾  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک

  [. 44]إطمزاب:

)سموب مـ ومضوئؾ أهؾ سمقً  ومضوئؾ اًمصحوسمي(ف )يمتوب رواه مسؾؿ ذم صحقح (2)

 (. 2323سمرىمؿ )( اًمـبل
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 ويعتؼُد أهؾ اًمسـي واجلامقمي: – 9

 مو شمقاشمرت سمف اًمـصقُص مـ وىمقع يمراموت اهلل شمعومم ٕوًمقوئف.

 :* تعريػ افقِل

ـْ وَمَعَؾ اعملمقراِت اًمنمقمقَي، واضمتـََى مو ضموءت  اًمنميعي سموًمـَّفل واًمقزمُّ قمـدهؿ: َم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿  قمـف، ىمول شمعومم قمـ إوًمقوء:

، ومبوإليامن [64-62]يقكس: ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 واًمتَّؼقى شمؽقن اًمقٓيُي.

 تعريػ افؽرامة:* 

ًمف  وًمقوئف، معقكيً أمـ  ًمؾعودة، جيريف اهلل شمعومم قمغم يد وزم   ظمورٌق  واًمؽرامي: أمرٌ 

إمم مثؾ معجزات إكبقوء  اًمقزمِّ  يمراميُ  ُؾ ِص شمَ  ًمؽـ ٓ ،و دكققي  ، أديـل   قمغم أمرٍ 

 واعمرؾمؾلم.

 بعض ـرامات اهلل ٕوفقائف:* 

قمـدمو  مريؿ  ىمصيُ و ،صحوب اًمؽفِػ أ يُ ومـ يمراموت اهلل ٕوًمقوئف: ىمص

 سمجذقمفو ًمتتسوىمط قمؾقفو رـمبوً  زَّ ن هتُ أمرهو اهلل لو اعمخوض إمم ضمذع اًمـخؾي، ومهَ وءَ ضَم 

اًمصقػ  قد ومويمفي اًمشتوء قمـدهو ذم اًمصقػ، وومويمفيِ ضم، سمقهلو  اهللِ زُق رِ ، وَ ضمـقوً 

صمؿ  قمومٍ  اًمرضمؾ اًمذي أموشمف اهلل موئيَ  وىمصيُ  ،يموشمى ؾمؾقامن آصَػ  وىمصيُ ، ذم اًمشتوء

ا إمم ووْ آذيـ اًمَّ  -مـ سمـل إهائقؾ-ػر اًمثالصمي اًمـَّ  وىمصيُ  ،ضمريٍ اًمراهى وىمصيُ  ،فثَ عَ سمَ 

ًٌ  رٌ إمم همػم ذًمؽ ممو هق مشتف ،قفؿ اًمصخرةُ وموكطبؼً قمؾ همورٍ   قمـد أهؾ اًمعؾؿ صموسم

 ومـ ضموء سمعدهؿ. ،قمـ اًمسؾػ و سموًمسـي اًمصحقحي، أو سمام صحَّ ، أسموًمؼرآن
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 ، واًمقٓييُ و اًمقٓييُ فَ بَ بَ ٕن ؾَم  :ي إمم ىمقوم اًمسوقميٕمذم هذه ا مقضمقدةٌ  واًمؽراميُ 

 إمم ىمقوم اًمسوقمي. مقضمقدةٌ 

قمغم وٓيتف  ًمف دآً  مل يؽـ ذًمؽ مزيمقوً  ،مـ ظمقارق اًمعودات ومـ ضموء سمخورٍق 

 فموهراً  ،هلام واشمبوقمفام عرف سموعمقاومؼيِ قمغم اًمؽتوب واًمسـي، ومقُ  فُ يمؾُّ  فُ قمؿؾُ  َض عرَ طمتك يُ 

 .وسموـمـوً 

 ؾضؾ افقِل: *

قمـ أِب هريرة، ىمول: ىمول  ،رواه اًمبخوري ذم صحقحف ومـ ومضوئؾ إوًمقوء مو

 «ِب رْ احلَ ف بِ كتُ آذَ  دْ ؼَ ؾَ  اً قَّ فِ  وَ ى ِِل ادَ ظَ  ـْ : مَ قُل ؼُ  يَ اَػ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اهللَ  نَّ إِ » :رؾمقل اهلل 

(8). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 6502سمرىمؿ ))سموب اًمتقاوع(  اًمرىموئؼ(ف )يمتوب رواه مسؾؿ ذم صحقح (8)
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 ويعتؼُد أهُؾ اًمسـي واجلامقمي:  – 80

 اعمممـلم ـموقمَي وَٓة أمرهؿ، ذم همػم معصقِي اهلل.سملنَّ اهلل شمعومم أوضَمَى قمغم 

اْشَؿْع َوأَضِْع ِِف »: ويعتؼدون معـك ىمقًمف ذم طمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً 

ُبقا  ُؾقا َمافََؽ، َورَضَ ـَ َك، َوَمـَْشطَِؽ َوَمْؽَرِهَؽ، َوَأَثَرةٍ َظَؾقَْؽ، َوإِْن أَ َك َوُيّْسِ ُظّْسِ

َّٓ َأْن َيُؽقَن َمْعِص  ، وأْصُؾُف «قَةً َطْفَرَك، إِ ـٍ ـُ طمبَّون ذم صحقحف، سمنؾمـوٍد طَمَس . أظمرضمف اسم

 .(8)ذم اًمصحقحلم 

 :* حتريؿ اخلروج ظذ افقٓة

ويعتؼدون حتريَؿ اخلروج قمغم وٓة إمِر وإن ضموروا وفمؾؿقا، مو مل يرْوا يُمػرًا 

ـَ اهللِ سمرهوٌن: ًمؼقل رؾمقِل اهلل  بُّقََّنُْؿ ِخقَاُر » :سمقاطمًو قِمـدهؿ ومقف م
ـَ حُتِ تُِؽُؿ افَِّذي َأئِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)اإلطمسون( )يمتوب اًمسػم( )سموب ـموقمي إئؿي( سمرىمؿ  "صحقحف"اسمـ طمبَّون ذم  أظمرضمف (8)

(. 8026)سموب ذم ذيمر اًمسؿع واًمطوقمي( سمرىمؿ ) "اًمسـي"(، واسمـ أِب قموصؿ ذم 3534)

ر، وومقف وعٌػ: إٓ أكَّف متوسمٌع: يمام سملمَّ ذًمؽ اإلموم إًمبوِّن  :وومقف ذم  هشوم سمـ قمامَّ

حتف. وهق يمام ىمول. 8026حتً رىمؿ ) "فمالل اجلـي ذم ختريٍ اًمسـي"  (، وظمرَج سمصَّ

وىمقًمف: وأصؾف ذم اًمصحقحلم: كعؿ: ومؼد رواه اًمبخوري ذم صحقحف )يمتوب اًمػتـ( 

(، وذم همػمه مـ 7056ًا شمـؽروهنو( سمرىمؿ )ؾمؽمون سمعدي أمقر )سموب ىمقل اًمـبل 

اعمقاوع، ومسؾؿ ذم صحقحف )يمتوب احلدود( )سموب احلدود يمػورات ٕهؾفو( سمرىمؿ 

(8709.) 

ف قمـد مسؾٍؿ: ْؿِع َواًمطَّوقَمِي ذِم   َيْعـَو َرؾُمقَل اهللِسمو وكصُّ اًْمُعْنِ َواًْمقُْنِ َواعمَْـَْشِط  قَمغَم اًمسَّ

َٓ   يُمـَّوَواعمَْْؽَرِه َوقَمغَم َأصَمَرٍة قَمَؾقْـَو َوقَمغَم َأْن َٓ ُكـَوِزَع إَْمَر َأْهَؾُف َوقَمغَم َأْن َكُؼقَل سمِوحْلَؼِّ َأْيـاََم 

    .ًَمْقَمَي َِٓئؿٍ  اهللِ َكَخوُف ذِم 
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بُّقَكُؽؿْ 
ـَ ُتبِْغُضقََّنُْؿ  ،َوُيَصؾُّقَن َظَؾقُْؽْؿ َوُتَصؾُّقَن َظَؾقِْفؿْ  ،َوحُيِ تُِؽُؿ افَِّذي اُر َأئِؿَّ َورِشَ

قِْػ وَمَؼوَل  َيو َرؾُمقَل اهللِ :ىِمقَؾ «. َوَتْؾَعـُقََّنُْؿ َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ  ،َوُيبِْغُضقَكُؽؿْ   َأوَمالَ ُكـَوسمُِذُهْؿ سمِوًمسَّ

الَةَ ، َٓ » َرُهقا َظَؿَؾفُ  ،َما َأَؿاُمقا ؾِقُؽُؿ افصَّ ـْ ـْ ُوَٓتُِؽْؿ َصقْئًا َتْؽَرُهقَكُف َؾا  ،َوإَِذا َرَأْيتُْؿ ِم

ـْ َضاَظةٍ   «.َوَٓ َتـِْزُظقا َيًدا ِم

ـْ َوِِلَ »وذم ًمػظ:    ـْ َمْعِصقَِة اهللِ  لِْت َظَؾقِْف َواٍل َؾَرآُه يَ  َأَٓ َم ـْ  َؾْؾقَْؽَرْه َما َيلِْت  ؛َصقْئًا ِم ِم

ـْ َضاَظةٍ ، َمْعِصقَِة اهللِ َـّ َيًدا ِم  .(8). أظمرضمف مسؾٌؿ، قمـ قمقِف سمـ موًمؽ «َوَٓ َيـِْزَظ

 :* ظؼقبات اخلارج ظؾقفؿ

واخلورُج مـ اجلامقمي، َأحْلَؼ سمف اًمشورع قُمؼقسموت همؾقظي ذم اًمدكقو وأظمرة، شمتـوؾمى 

ـْ ذًمَِؽ:   مع قِمَظِؿ ضمريؿتف، ِم

 أنَّ مـ موت وهق ظمورٌج قمـ اًمطوقمي مػورٌق ًمؾجامقمي موت مقتًي ضموهؾقًي.

 ومـ ومورق اجلامقمي ومنكف ٓ ُيسلل قمـف، يمـويًي قمـ قمظقؿ ذكبف.

 جي ًمف قمـد اهلل يقم اًمؼقومي.ومـ ومورق اجلامقمَي ومال طم

 ومـ ومورق اجلامقمي: ومننَّ اًمشقطون معف يرشمؽض.

 ومـ مػورق اجلامقمي طمؾَّ دمف.

 :* افدظاء فقٓة إمر

ويعتؼد أهؾ اًمسـي واجلامقمي: أنَّ اًمدقموء ًمقزم اعمر سموًمصالح واعمعووموة ممو حُيؿد 

د، وهق قمالمي اًمرضمؾ مـ أهؾ اًمسـ ؼمهبوري ذم يمتوب ، يمام ىمول اإلموم اًميوُيتليمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 8855سمرىمؿ ))سموب ظمقور إئؿي وذارهؿ(  اإلمورة(ف )يمتوب رواه مسؾؿ ذم صحقح (8)
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ًَ اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمسؾطون وموقمؾؿ أكَّف صوطمُى هقى، وإذا "اًمسـي" : إذا رأي

ًَ اًمرضمؾ يدقمق ًمؾسؾطون سموًمصالح: وموقمؾؿ أكَّف صوطمى ؾمـي إن ؿموء اهلل ا.هـ   (8)ؾمؿع

 (4): ًمق يمون زم دقمقة مو ضمعؾتفو إٓ ذم اًمسؾطون ا.هـ (2)ض يؼقل اًمػضقؾ سمـ قمقو

ومُلمركو أن كدقمق هلؿ سموًمصالح، ومل كممر أن كدقمق قمؾقفؿ، وإن ضموروا، وفمؾؿقا: 

ٕنَّ ضمقرهؿ فمؾؿفؿ قمغم أكػسفؿ وقمغم اعمسؾؿلم، وصالطمفؿ ٕكػسفؿ وًمؾؿسؾؿلم 

 (3)ا.هـ 

: ويرون اًمدقموء (5)"قمؼقدة اًمسؾػ أصحوب احلديٌ"وىمول اإلموم اًمصوسمقِّن ذم 

 هلؿ سموإلصالح واًمتقومقؼ واًمصالح ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  827( رىمؿ اًمػؼرة )884)ص:"ذح اًمسـي"اكظر  (8)

، شمقذم ؾمـي هق اإلموم اًمؼدوة اًمػضقؾ سمـ قمقوض سمـ مسعقد سمـ سمشػم  (2)

 هـ(. 887)

(، وومقف احلسلم سمـ حمؿد اًمطؼمي، 884) "ذح اًمسـي"أظمرضمف اًمؼمهبوري ذم  (4)

ِٕب ُكعقؿ  "طمؾقي إوًمقوء"مو أدري مـ هق. ًمؽـَّف متوسمٌع: شموسمعف أسمق يعغم يمام ذم 

  (، سمنؾمـوٍد صحقٍح.8/98)

سمرىمؿ  "ومضقؾي اًمعودًملم مـ اًمقٓة"وًمف ـمريٌؼ أظمرى أظمرضمفو أسمق ُكعقؿ ذم 

(35 .) 

(، سمـحقه. 9سمرىمؿ ) "اًمسـي"وـمريٌؼ ُأظمرى أظمرضمفو أسمق سمؽر اخلالل ذم 

 وإؾمـوده صحقٌح.

 (.   884)ص: "ذح اًمسـي" هذا اًمؽالم ًمؾؼمهبوري (3)

 ( ط: مؽتبي اسمـ قمبوس.   88)ص: "قمؼقدة اًمسؾػ أصحوب احلديٌ"اكظر  (5)
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 :افـفل ظـ شبِّ افقٓة *

 .ويرون أنَّ ؾمبَّفؿ ممو هُنل قمـف ذقموً سموشمػوق أيموسمر أصحوب رؾمقل اهلل 

، ىمول: َٓ : هنوكو يمؼماؤكو مـ أصحوب رؾمقل اهلل يؼقل أكس سمـ موًمؽ

وا: وَمنِ  قُهْؿ، َوَٓ شُمبِْغُضقُهْؿ، َواشمَُّؼقا اهلل َواْصؼِمُ نَّ إَْمَر شَمُسبُّقْا ُأَمَراَءيُمْؿ، َوَٓ شَمُغشُّ

 .(8)وهمػمه  "اًمسـي"ىَمِريٌى. رواه اسمـ أِب قموصؿ ذم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وِن  )سموب ذم ذيمر ىمقل اًمـبل  "اًمسـَّي"أظمرضمف اسمـ أِب قموصؿ ذم  (8) ـُ سمِوًمطَّعَّ ًَمقَْس اعمُمِم

َعوِن( سمرىمؿ )  "ؿمعى اإليامن"وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم  (. وإؾمـوده صحقٌح.8085َوَٓ اًمؾَّ

)ومصٌؾ ذم ومضؾ اجلامقمِي وإًُمػِي ويمراهقي آظمتالف واًمػرىمي ومو ضموء ذم إيمرام اًمسؾطون 

 (.7887وشمقىمػمه( سمرىمؿ )
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 يـ:اًمدِّ  ـفك أهؾ اًمسـي واجلامقمي قمـ اجلدال واخلصقموت ذمويَ - 88

 .ؽمـ ذًم ر اًمـبل إذ ىمد طمذَّ 

ُؿُؾقُبُؽْؿ َظَؾقِْف اْؿَرُءوا افُْؼْرآَن َما اْئتََؾَػْت » أكف ىمول: قمـ اًمـبل  ،ومػل اًمصحقحلم

 .(8) «َؾنَِذا اْختََؾْػتُْؿ َؾُؼقُمقا َظـْفُ 

قمـ قمبداهلل سمـ قمؿرو:  ،-صحقح مسؾؿ وأصؾف ذم- ورم اعمسـد وؾمــ اسمـ موضمف

وضمفف طمى اًمرمون مـ  ومؽلكام يػؼل ذم ،اًمؼدر ظمرج وهؿ خيتصؿقن ذم أن اًمـبل 

ا ذَ !! هِبَ ضٍ عْ بَ بَ  فُ َض عْ بَ  آنَ رْ افؼُ  قنَ بُ ْضِ ؟ تَ ؿْ ؼتُ ؾِ ا ُخ ذَ هلَِ  وْ ؟! أَ ؿْ تُ رْ مِ ا أُ ذَ هِبَ » اًمغضى، ومؼول :

 «ؿْ ؽُ ؾَ بْ ؿَ  ؿُ مَ إُ  ِت ؽَ ؾَ هَ 
(2). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن( )سموب اىمرأوا اًمؼرآن مو ذم صحقحف )يمتوب ومضوئؾ اًمؼرآ اًمبخوريرواه  (8)

ذم صحقحف )يمتوب اًمعؾؿ(   ومسؾؿ ،(5068سمرىمؿ ) ائتؾػً قمؾقف ىمؾقسمؽؿ(

)سموب اًمـفل قمـ اشمبوع متشوسمف اًمؼرآن واًمتحذير مـ متَّبعقف واًمـفل قمـ 

 .(، قمـ ضمـدب سمـ قمبد اهلل اًمبجكم2667) آظمتالف ذم اًمؼرآن( سمرىمؿ 

مي( )سموب ذم اًمؼدر( "ؾمــف"اسمـ موضمف ذم  أظمرضمف (2) أمحد ذم و ،(85سمرىمؿ ) )اعمؼدِّ

(، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص6835( و)6668)سمرىمؿ  "مسـده"

ـٌ   . وإؾمـوده طَمَس

وىمقًمف: وأصؾف ذم صحقح مسؾؿ: كعؿ: أصؾف ذم صحقح مسؾؿ )يمتوب اًمعؾؿ( 

 (.2666)سموب اًمـفل قمـ اشمبوع متشوسمف اًمؼرآن ...( سمرىمؿ )

ف: ْرُت إمَِم َرؾُمقِل اهللِ ىمول:   سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص قمـ قمبد اهلل وكصُّ  َهجَّ

 = قمؾقـو رؾمقُل اهللِ  اظمتؾػو ذم آيٍي، ومخرج ومسؿع أصقاَت رضمؾلم -ىمول- يقموً  
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ؾمــ اًمؽممذي  لومػ ،إمي اجلدال قمؼقسمي مـ قمؼقسموت اهلل ذم سمؾ ضموء اخلؼم سملنَّ 

َما َضؾَّ َؿقٌم َبْعَد » :ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  مـ طمديٌ أِب أمومي  ،واسمـ موضمف

َّٓ ُأُتقا اجَلَدل اُكقا َظَؾقِف إِ ـَ  «[58]اًمزظمرف: ﴾ې  ې  ى  ى     ائ﴿» :صمؿ ىمرأ .«ُهدًى 

(8). 

 :: أصقل اًمسـي قمـدكوىمول اإلموم أمحد 

 .ىمتداء هبؿٓوا ؽ سمام يمون قمؾقف أصحوب اًمرؾمقل ؿسُّ اًمتَّ 

 وشمرك اًمبدع، ويمؾ سمدقمي ومفل والًمي.

 صحوب إهقاء.أوشمرك اخلصقموت واجلؾقس مع 

 (2)ا.هـ  اًمديـ وشمرك اعمراء واجلدال واخلصقموت ذم

 اجلدل ادذمقم:* 

 ، أو اجلدال ومقام ٓاحلؼ سمعدمو شمبلمَّ  اجلدال سموًمبوـمؾ، أو اجلدال ذم ويمؾ ذًمؽ ذم

اعمتشوسمف مـ اًمؼرآن، أو اجلدال سمغػم كقي صوحلي ... وكحق  يعؾؿ اعمحوج، أو اجلدال ذم

 .ذًمؽ

 اجلدل ادحؿقد:* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَن َؿبَْؾُؽْؿ » ومؼول:َوضْمِفِف اًْمَغَضُى  ُيْعَرُف ذِم   = ـَ ـْ  اَم َهَؾَؽ َم  بِاْختاِلَؾِِفْؿ ِِف إِكَّ

  .«افْؽِتَاِب 

)يمتوب شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ( )سموب ومـ ؾمقرة  "ؾمــف"اًمؽممذي ذم  أظمرضمف (8)

مي( )سموب اضمتـوب  "ؾمــف"اسمـ موضمف ذم و ،(4254سمرىمؿ ) اًمزظمرف( )اعمؼدِّ

. 38اًمبدع واجلدل( سمرىمؿ ) ـٌ  (. وإؾمـوده طمس

 ( ط: دار اًمصؿقعل.6-3)ص:"أصقل اًمسـي"اكظر  (2)
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مؾتزم سموٕدب، ، و إذا يمون اجلدال إلفمفور احلؼ وسمقوكف، مـ قمومل، ًمف كقي صوحليأمَّ 

ھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴿ ىمول اهلل شمعومم:د، ومذًمؽ ممو حيؿ

﮹ ﮺  ے  ے  ۓ  ۓ ﮸   ﮷   ﮶   ﮳ ﮴   ﮵     ﮼  ﮲   ﮾   ﮻   ﮽  

 .[825اًمـحؾ:] ﴾﮿

 .[36]اًمعـؽبقت:  ﴾ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿ :وىمول شمعومم

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ﴿ : وىمول شمعومم

 .[42:]هقد ﴾ڻ  ۀ  ۀ

 بعض ادجادٓت افؼظقة:* 

وأظمؼم شمعومم قمـ حموضمي إسمراهقؿ قمؾقف اًمصالة واًمسالم مع ىمقمف، ومقؾمك قمؾقف 

 واًمسالم مع ومرقمقن.اًمصالة 

 ورم اًمسـي ذيمر حموضمي آدم ومقؾمك قمؾقفام اًمصالة واًمسالم. 

وكؼؾ قمـ اًمسؾػ اًمصوًمح مـوفمرات يمثػمة، ويمؾفو مـ اجلدال اعمحؿقد اًمذي 

 .أدب اعمـوفمرة، واعمتوسمعي، واًمـقي، وشمقومر ومقف: اًمعؾؿ
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ـْ جُموًمَسِي أهؾ إهقاء واًمبدع حتذيراً ؿمديداً: ٕنَّ  – 82 ر أهؾ اًمسـي ِم وطمذَّ

جموًمستفؿ ومقفو خموًمػُي أْمِر اهللِ، وهل قمالمُي حمبَّتفؿ، وجُمَوًمُِسُفؿ قمغم ظمطٍر مـ آكؼقود 

 إمم والهلؿ ومتوسمعتفؿ قمغم سموـمؾفؿ.

 :* ضابط أهؾ إهقاء

هبو اًمرضمُؾ مـ أهؾ إهقاء مو اؿمتََفَر قمـد : واًمبدقمُي اًمتل ُيعدُّ ىمول اسمـ شمقؿقي 

أهؾ اًمعؾؿ سموًمسـي خموًمػتفو ًمؾؽتوب واًمسـي: يمبدقمي اخلقارج، واًمرواومض، واًمؼدريي، 

 (8)واعمرضمئي ا.هـ 

ة ِف افتحذير مـ جمافستفؿ  :* احلجَّ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

 .[68]إكعوم: ﴾مت  ىت   ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت

، ويمؾُّ مبتدٍع إمم يقم  ـِ ي ىمول اسمـ قمبَّوٍس: دظمَؾ ذم هذه أيِي يمؾُّ حُمِْدٍث ذم اًمدِّ

 .(2) "شمػسػمه"اًمؼقومي ا.هـ كؼؾف قمـف اًمبغقي ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.45/383)"جمؿقع اًمػتووى"اكظر  (8)

هق مـ ـمريؼ ضمقيؼم، قمـ اًمضحوك سمـ مزاطمؿ، (، و2/408)"شمػسػمه"ذم  (2)

 .قمـ اسمـ قمبَّوس

ًا.   وضمقيؼم هق اسمـ ؾمعٍد إزدي أسمق ىموؾمؿ اًمبؾخل. وعقٌػ ضمدَّ

حوك سمـ مزاطمؿ مل يسؿع مـ اسمـ قمبَّوس   "اًمطبؼوت"سموٓشمػوق. واًمضَّ

( 359-3/358ٓسمـ أِب طموشمؿ ) "اجلرح واًمتعديؾ"( 6/408ٓسمـ ؾمعد )

 = (. 2023رىمؿ اًمؽممجي )
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ًٓمي اًمقاوحي قمغم اًمـَّفل قمـ جموًمسي  وىمول اسمـ ضمريٍر اًمطَّؼمي: وذم هذه أيِي اًمدَّ

 (8)أهِؾ اًمبوـمؾ مـ يمؾِّ كقٍع مـ اعمبتدقمِي واًمَػَسَؼِي قمـد ظمقوفؿ ذم سموـمؾفؿ ا.هـ 

ىمول اسمـ قمبَّوٍس: ٓ دُموًمِْس أهَؾ إهقاء، ومننَّ جموًمستفؿ ممروٌي ًمؾؼؾى ا.هـ
 (2) 

 

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلومع ٕطمؽوم "( 8/75ًمشقخ اإلؾمالم ) "اًمرّد قمغم اًمبؽري"واكظر  =

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ﴿( قمـد ىمقل اهلل شمعومم: 5)"اًمؼرآن

ی  ی   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 ﴾جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب ی  ی

 .[830]اًمـسوء:

 (.7/604)"ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن" (8)

 "اإلسموكي اًمؽؼمى"( واسمـ سمطي ذم 844سمرىمؿ ) "اًمنميعي"أظمرضمف أضمري ذم  (2)

ـٌ 598سمرىمؿ )  .(، وإؾمـوده طَمَس

ًُ مـ حتؼقؼ هذه اًمرؾموًمي سمجفٍد متقاوٍع، ضمفد اعمؼّؾ،  وهبذا أيمقن ىمد اكتفق

ًمؾ، إكَّف راضمقًو مـ اهلل شمعومم أن يـػع سمف، ويؽتى إضمر، ويعػق قمـ اخلطل واًمزَّ 

 ريٌؿ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل.ضمقاد يم

 يمتبف

 أسمق قمبد اًمرمحـ معوذ سمـ أمحد سمـ ومماد اًمزقمقؿ

م/23فمفر يقم إرسمعوء   هـ8348/حمرَّ

 مريمز اإلموم اًمقادقمل سمـ)موشمر(. –إب  –اًمقؿـ 
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ِحقُح اًمَقاضِمُى قَمغَم يُمؾِّ ُمْسؾٍؿ اقْمتَِؼوُدُه(، شمؿَّ سمحؿ د اهلل وشمقومقِؼِف يِمتوُب: )اعمُْعتََؼُد اًمصَّ

ٍد  مقاومؼوً، وأن  أؾملل اهلل شمعومم أن جيعؾف ًمقضمفف اًمؽريؿ ظموًمصوً، وًمُسـَِّي كبقِّف حمؿَّ

 يـػَع سمِف قمؿقَم اعمسؾؿلم.

ٍد، وقمغم آل  و حمؿَّ سمقتِِف إـمفوِر، وصحبف إظمقور، ومـ وصغمَّ اهلل وؾمؾَّؿ قمغم كبقِـّ

يـ.  شمبعفؿ سمنطمسوٍن إمم يقم اًمدِّ
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َميُ )  5 .............................................................. (اًمتَّْحِؼقِؼ  ُمَؼدِّ

ةٌ  شَمْرمَجَيٌ ) َميِ  خُمْتٍََمَ المِ  قَمبْدِ  ًمِؾَعالَّ ـِ  اًمسَّ  9 .................... قَمبِداًمَؽِريؿِ  آْل  سمْرضَمس سم

َميُ )  20............................................................... (اعمَُمًمِِّػ  ُمَؼدِّ

ِحقِح  عمُْعتََؼدُ ا) سُمقسمِقَّيِ  شَمقطِمقدِ  ذِم  اًمصَّ  29.......................................... (اًمرُّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ )   شَمْقطِمقدِ  ذِم  اًمصَّ
ِ
َػوِت  إؾَْماَمء  44................................ (َواًمصِّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ ) قَّيِ  شَمقطِمقدِ  ذِم  اًمصَّ
 46............................................ (اإِلهَلِ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ ) تَّي اإِلياَمنِ  َأْريَمونِ  ذِم  اًمصَّ  34...................................... (اًمسِّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ )  78...................................................(اإِلياَمنِ  ذِم  اًمصَّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ ) ـْ  طُمْؽؿِ  ذِم  اًمصَّ  77................................. (اًمَؽبَوِئرِ  ذِم  َوىَمعَ  َم

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ )  88.................................. ( اهللِ َرؾُمقلِ  َصَحوسَميِ  ذِم  اًمصَّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ ) ًِ  َأْهؾِ  ذِم  اًمصَّ  88..................................... (اًمـَّبِلِّ  سَمق

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ )  90......................................... (إَْوًمِقَوء يَمَراَموِت  ذِم  اًمصَّ

ِحقُح  اعمُْعتََؼدُ ) ـَ  إَْمرِ  ًمَِقَٓةِ  جَيُِى  ومِقاَم  اًمصَّ  92........................... (اعمُْسؾِِؿلمَ  ِم

ـِ  اًمـَّْفُل ) ـِ  ذِم  اجِلَدالِ  قَم ي  96...................................................(اًمدِّ

ـْ  اًمتَّْحذيرُ )   َأْهؾِ  جُمَوًَمَسيِ  ِم
ِ
 99............................................. (إَْهَقاء

 802 .................................................................. (اًمِػْفَرُس )


