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 وكذوٛ

وُمـ  ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م ,ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره إن احلٛمد هلل

 وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف. ,ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف

 وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓذيؽ ًمف,وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

♀ 

  [٢٠١آل ظؿران: ]ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ

 ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 [٢الـساء:  ]ژ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﮳﮴  ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ 

 [٥٢ - ٥٠األحزاب: ] ژ﮼ ﮻  ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 أُم٤م سمٕمد:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژشمٕم٤ممم   ىم٤مل اهلل  غم اًمٕم٤ٌمد يمثػمةشمٕم٤ممم قم  ٟمٕمؿ اهلل  وم٢منَّ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ, [٣٥اـلحل: ]ژ ی ی  ی  ی ىئ ىئژ  [02اًمٜمحؾ: ]ژڦ

ـ أقمٔمؿ اًمٜم   وإنَّ , [١٠لؼامن: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ ٕمؿ ُم

ً  ف وظم٤مًم٘مِ حٞمح ذم رسم  قمغم اًمٕمٌد ٟمٕمٛم٦م اعمٕمت٘مد اًمّمَّ  ٦م, وقمغم ٜمَّ ف وسم٤مرئف اعمقاومؼ ًمٚمٙمت٤مب واًم

٤م, ٤م ٟم٘مٞمً يـ ص٤مومٞمً ومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م, اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون, وقمـ ـمري٘مٝمؿ ضم٤مءٟم٤م هذا اًمد  

ـ يمام ٤م أنْ أُُمِْرٟمَ    ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ مُمٜمقا ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٟم١مُم

 ڦ ڦژٟمج٤مة, وخم٤مًمٗمتف هٚمٙم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤ٌمع ؾمٌٞمٚمٝمؿ شم  ا [٢٥٥البؼرة:]ژک ک ک
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  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

 .[٢٢٣الـساء: ] ژ ڍ

٤م هلذه اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اعمًتٛمدة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ُمـ أطمًـ إئٛم٦م شمٌٞمٜمً  وإنَّ 

إُم٦م هلق ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم يمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف اًم٘مٞمٛم٦م,  وقمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ

اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م اخلػم اًمٙمثػم  احلٛمقي٦مـاعمقؾمقُم٦م سم اًمٗمتقىوُمـ شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت هذه 

 ًَّ ٚمػ, ويم٤مٟم٧م هذه ُمـ شمٌٞملم هذه اًمٕم٘مٞمدة, أقمٜمل قم٘مٞمدة إؾمامء واًمّمٗم٤مت قمغم ُمٜمٝم٩م اًم

ًَّ  ًمف ٤م ٕول حمٜم٦م طمّمٚم٧ْم اًمٗمتقى ؾمًٌٌ  ٚمػ واعمتٜمٙمٌلم قمـ ُمـ أقمداء اًمًٜم٦م واعمخ٤مًمٗملم ًمٚم

 ـمري٘مٝمؿ.

وأول ُم٤م أنٙمروا »(: 0/077) اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦مذم     ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ىم٤مم قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٥ًٌم  032ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م  قمٚمٞمف ُمـ ُم٘م٤مٓشمف

يـ إُم٤مم اًمد   ُمـ اًمٙمالم صمؿ طمي ُمع اًم٘م٤ميض عَ ٜمِ وُمُ  ,اًمٗمتقى احلٛمقي٦م وسمحثقا ُمٕمف

٤م ُمـ ىم٤مل قمـ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ؿمٞمئً  :هق وأظمقه ضمالل اًمديـ وىم٤مل ,اًم٘مزويٜمل وم٤مٟمتٍم ًمف

إمم ُمٍم ومتٕمّم٥م قمٚمٞمف سمٞمؼمس اجل٤مؿمٜمٙمػم  117قمزرٟم٤مه, صمؿ ـمٚم٥م صم٤مين ُمرة ذم ؾمٜم٦م 

ٟم٦م اًمٌٜمقد ُمدة صمُ  واٟمتٍم ًمف ؾمالر صمؿ مل أُمره أنْ  إمم  113ذم صٗمر ؾمٜم٦م  َؾ ٘مِ ٟمُ  ؿَّ طمٌس ذم ظمزا

صمؿ طمي  ,أقمٞمد إمم آؾمٙمٜمدري٦م ؿَّ صمُ  ,وأقمٞمد إمم اًم٘م٤مهرة ,ي٦م صمؿ أومرج قمٜمفآؾمٙمٜمدر

 .اٟمتٝمك .شـه٤107مس ُمـ اًمٙمرك وم٠مـمٚم٘مف ووصؾ إمم دُمِمؼ ذم مظمر ؾمٜم٦م اًمٜمَّ 

وأطم٤مدي٨م  ,رضماًل ىمدم ُمـ مح٤مة ي٠ًمخف قمـ مي٤مت ويم٤من اًم٥ًٌم ذم شم٠مخٞمٗمٝم٤م أنَّ  ىمٚم٧م:

اب إٓ ُمٜمف ومٙمت٥م هلؿ هذه اًمٗمتقى ؿ ٓ يريدون اجلقاًمّمٗم٤مت وم٠مطم٤مًمف قمغم همػمه ومذيمر أّنَّ 

 اًمٕم٘مقد اًمدري٦مواٟمٔمر  .ة سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وقمٛمره إذ ذاك دون إرسمٕملم ؾمٜم٦مدَ ٕمْ ذم ىمِ 

 .(7)صٟم٘مض أؾم٤مس اًمت٘مديسو ,(37-01)ص
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سمتدريًٝم٤م ذم دار احلدي٨م اًمًٚمٗمٞم٦م سمدُم٤مج طمٗمٔمٝم٤م اهلل  ٧ُم ٛمْ  سمحٛمد اهلل ىمد ىمُ هذا وإين  

ُم٦م اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل, وطمٗمظ ُمـ ورطمؿ سم٤مٟمٞمٝم٤م وُم١مؾمًٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمال

أىمقم سمخدُمتٝم٤م رضم٤مء  ظمٚمٗمف قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري, وأطم٧ٌٌم أنْ 

اًمثقاب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم, وآٟمتٗم٤مع سمذًمؽ ًمٜمٗمز وإلظمقاين, ومٞمن اهلل ذًمؽ وًمف احلٛمد 

 واعمٜم٦م.

َـّ اهلل هب٤م ُم ,٤م ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م قمغم أرسمع خمٓمقـم٤مت أجًْم وينَّ  ـ ُمٙمت٦ٌم احلرم اعمدين إٓ ُم

ه اهلل ظمػمً   .ا واطمدة أقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م إخ اًمٗم٤موؾ شمريمل اًمٕمٌديٜمل ضمزا

ؾمٓمًرا  (77)وقمدد إؾمٓمر  ,ورىم٦م(71) ُمـ وزارة إوىم٤مف وقمدد أوراىمٝم٤م إومم:

َخ٧ْم ذم قم٤مم  ًِ  ضمٕمٚمتٝم٤م إصؾ.  وىمد اوهل واوح٦م ضمدً  .ـه0737وُٟم

 ٧ْم خَ ًِ ورىم٦م وٟمُ ( 77)د أوراىمٝم٤م قمدو ,ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إهداء اًمراضمحل :واًمث٤مٟمٞم٦م

 )ب(وهل واوح٦م أجْم٤ًم وىمد رُمزت هل٤م سمـ  .ـه0723ذم قم٤مم 

وهل ُمٙمتقسم٦م سمخط  ورىم٦م (30)ُمّمدره٤م ُمـ أخامٟمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م وقمدد أوراىمٝم٤م  :واًمث٤مًمث٦م

ً  ٟمًخ ضمٞمد إٓ أّنَّ   . ) ل(هل٤م سمـ  ٘مقط وىمد رُمزُت ٤م يمثػمة اًم

سمٕم٦م: َخ٧م ذم  (32)وقمدد أوراىمٝم٤م  ,أوىمٗمٝم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اجلؼميت واًمرا ًِ ورىم٦م ُٟم

ومام يم٤من ُمـ ومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم إصؾ يًتحؼ أن ُيٌلم  )م(وىمد رُمزت هل٤م سمـ  0727قم٤مم 

ومٞمٝم٤م أو ذم أطمده٤م  اًمذيوإذا يم٤من  ,ا ُمـ شمث٘مٞمؾ طمقار اًمٙمت٤مبسمٞمٜمتف وإٓ شمريمتف طمذرً 

   ذم إصؾ ذم احل٤مؿمٞم٦م. اًمذيأطمًـ مم٤م ذم إصؾ أثٌت ف وسمٞمٜم٧م 

مل يٌقب يمت٤مسمف هذا وإٟمام هق قم٤ٌمرة قمـ ومتقى     ؿمٞمخ اإلؾمالم واقمٚمؿ أنَّ 

  .هل٤م قمٜم٤مويـ ُمـ قمٜمدي ًمٞمًٝمؾ اًمقصقل إمم ومقائده٤م ومجٕمٚم٧مه٤م هد
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إٓ أين رأج٧م أنَّ  ,وىمد يم٤من ظمدم اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌؾ إخ محد اًمتقجيري ووم٘مف اهلل

٤م هق يمرشمف ؾم٤مسم٘مً ُم٤م ذ ٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م , ومٙم٤من هذا وُمـ اًمٜمَّ  ت٤مج إمم ظمدُم٦ماًمٙمت٤مب ٓ زال حي

 وىمد اؾمتٗمدُت  ,يٜمٗمع هب٤م احل٤مُمؾ زم قمغم إظمراج هذه اخلدُم٦م اعمتقاوٕم٦م اًمتل أؾم٠مل اهلل أنْ 

وُمـ صمؿ أرضمع إمم ُمّم٤مدره٤م سمحٛمد اهلل  ُمـ إطم٤مًمتف إمم اعمراضمعذم سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت  ُمٜمف

 .اًمتل ٟم٘مؾ هق ُمٜمٝم٤م

ضمٜم٤مت  ٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ُمقصاًل زم إممظم٤مًمًّم  جيٕمؾ قمٛمكم ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أنْ أو

  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. ,اًمٜمٕمٞمؿ

 :يمتٌف                                                                                              

 أبق قمٌد اهلل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمِمٛمػمي                                                         

 ـه0737ؿمٕم٤ٌمن  0ذم                                                          
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 00 تشمجٛ ػٗخ اإلطالً ابَ تٗىٗٛ سمحْ اهلل

 
 تشمجٛ ػٗخ اإلطالً ابَ تٗىٗٛ سمحْ اهلل

 .(0)٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مشمرمج إقمالم اًمزيمٞم٦م ىم٤مل احل٤مومظ قمٛمر سمـ قمكم اًمٌزار ذم 

  الفضن األٔه

 ٔوذٚ عىشٓ سضٜ اهلل عٍْ ٔأسضآ وٕلذٓ ٔ وٍؼ٠ْ يف ركش

ف وًمد ذم طمران ذم قم٤مذ رسمٞمع ٤مظ أنَّ ٤م ُمقًمده ومٙم٤من يمام أظمؼمين سمف همػم واطمد ُمـ احلٗمَّ أُمَّ 

 صمؿ اٟمت٘مؾ سمف واًمده ,سمٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم وسم٘مل هب٤م إمم أنْ  ,ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦مإول 

٤ٌمت وأزيم٤مه وأنٌتف اهلل أطمًـ اًمٜمَّ  اًمٜمَّشء, ومٜمِم٠م هب٤م أتؿَّ  4عمحروؾم٦مإمم دُمِمؼ ا   

ودٓئؾ اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمف واوح٦م أظمؼمين  ,ج٤مسم٦م قمٚمٞمف ذم صٖمره ٓئح٦مويم٤مٟم٧م خم٤ميؾ اًمٜمَّ  ,وأووم٤مه

إمم  ذم طم٤مل صٖمره يم٤من إذا أراد اعميض    اًمِمٞمخ ُمـ أثؼ سمف قمـ ُمـ طمدصمف أنَّ 

ح٤م يم٤من يٚمقح قمٚمٞمف ُمـ ٝم٤م ٤ًِمئؾ ي٠ًمخف قمٜمْ اعمٙمت٥م يٕمؽموف هيقدي يم٤من ُمٜمزًمف سمٓمري٘مف سمٛم

ام اضمت٤مز سمف ف ص٤مر يمٚمَّ ٟمَّ إ صمؿَّ  ,٤م طمتك شمٕمج٥م ُمٜمفويم٤من جيٞمٌف قمٜمٝم٤م هيٕمً  ,يم٤مء واًمٗمٓمٜم٦ماًمذَّ 

ف ويم٤من وطمًـ إؾمالُمُ  ,أن أؾمٚمؿَ  قمغم سمٓمالن ُم٤م هق قمٚمٞمف ومٚمؿ يٚم٨ٌْم  خيؼمه سم٠مؿمٞم٤مء مم٤م يدل  

 ف.ٜم  ذًمؽ سمؼميم٦م اًمِمٞمخ قمغم صٖمر ؾِم 

وظمتؿ اًم٘مرمن  ,٤من صٖمره ُمًتٖمرق إوىم٤مت ذم اجلٝمد وآضمتٝم٤مدسمَّ إُمٜمذ  ومل يزْل 

ُمع ُمالزُم٦م  ,اؿمتٖمؾ سمحٗمظ احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٕمرسمٞم٦م طمتك سمرع ذم ذًمؽ ؿَّ صمُ  ,ا صٖمػًم 

 .وأصم٤مر, يمر وؾمامع إطم٤مدي٨مجم٤مًمس اًمذ  

                                            

ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمٙمقّن٤م خمتٍمة وىمد ؾم٤مىمٝم٤م ُم١مًمٗمٝم٤م رمحف اهلل ؾمٞم٤مىم٤م ـمٞم٤ًٌم وهق  هذه اًمؽممج٦م ٟم٘مٚمتٝم٤م (0)

وىمد طمذوم٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م أطمد شمالُمذشمف ومٝمق أقمرف سمف ُمـ همػمه وهق أطمًـ مم٤م ًمق مجٕمتٝم٤م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك 

 حيت٤مج إمم طمذف وهق رء يًػم واهلل اعمقومؼ. 
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٤م واي٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م أُمَّ وًم٘مد ؾمٛمع همػم يمت٤مب قمغم همػم ؿمٞمخ ُمـ ذوي اًمر   

ضم٤مُمع و ,صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿو محدأُمًٜمد ” ـيم دواويـ اإلؾمالم

 ,اسمـ ُم٤مضمفو ,اًمٜم٤ًمئلو ,ؾمٜمـ أيب داود اًمًجًت٤مينو ,اًمؽمُمذي

وأول يمت٤مب طمٗمٔمف ذم احلدي٨م  ,ٝم٤م قمدة ُمراتواطمد ُمٜمْ  يمؾَّ  عَ ف ؾمٛمِ وم٢مٟمَّ  4اًمدارىمٓمٜملو

 ,فيمت٤مب ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إٓ وىمػ قمٚمٞم ًمإلُم٤مم احلٛمٞمدي وىمؾَّ  اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم

ـْ  ف سمنقم٦م احلٗمظِ ويم٤من اهلل ىمد ظمّمَّ  ي٘مػ قمغم رء أو يًتٛمع  وإسمٓم٤مء اًمٜمًٞم٤من مل يٙم

ف ف ىمد اظمتٚمط سمٚمحٛمِ ويم٤من اًمٕمٚمؿ يم٠منَّ  ,٤م سمٚمٗمٔمف أو ُمٕمٜم٤مه٤م إٓ ويٌ٘مك قمغم ظم٤مـمره إُمَّ ًمٌمء هم٤مًمًٌ 

٦م رايا مل يزل مسم٤مؤه أهؾ اًمد  ا ودصم٤مرً ا سمؾ يم٤من ًمف ؿمٕم٤مرً ف مل يٙمـ ًمف ُمًتٕم٤مرً وم٢مٟمَّ  4ودُمف وؾم٤مئره

 ,اؾمخ٦م ذم اًمٗمْمؾ ًمٙمـ مجع اهلل ًمف ُم٤م ظمرق سمٛمثٚمف اًمٕم٤مدةدم اًمرَّ واًم٘مَ  ,٘مدواًمٜمَّ  ,٤مُم٦ماًمتَّ 

 ًَّ  َؼ ٗمَ ك اشمَّ وضمٕمؾ ُمآثره إلُم٤مُمتف ُمـ أيمؼم ؿمٝم٤مدة طمتَّ  ,ٕم٤مدةوووم٘مف ذم مجٞمع أُمره إلقمالم اًم

إن اهلل يٌٕم٨م قمغم رأس يمؾ  :سم٘مقًمف ♀ف ممـ قمٜمك ٟمٌٞمٜم٤م يمؾ ذي قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ أنَّ 

ئع  َس رِ ومٚم٘مد أطمٞم٤م اهلل سمف ُم٤م يم٤من ىمد دُ  4هلذه إُم٦م أُمر ديٜمٝم٤مُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ جيدد  ُمـ ذا

 .يـ وضمٕمٚمف طمج٦م قمغم أهؾ قمٍمه أمجٕملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملماًمد  

 

 

 

 

(    ) 
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 الفضن الجاٌ٘

يف غضاسٚ عمٕوْ ٔوؤلفاتْ ٔوضٍفاتْ ٔطعٛ ٌكمْ يف فتأْٖ ٔدسٔطْ 

 البذّٖٗٛ ٔوٍضٕصاتْ

وٟم٘مٚمف  ,واؾمتٜم٤ٌمـمف ًمدىم٤مئ٘مف ,ٛمٜمٝم٤م ذيمر ُمٕمرومتف سمٕمٚمقم اًم٘مرمن اعمجٞمدف وم٤م همزارة قمٚمقُمِ أُمَّ 

ٕىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػمه واؾمتِمٝم٤مده سمدٓئٚمف وُم٤م أودقمف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ُمـ قمج٤مئٌف وومٜمقن 

تل يٜمتٝمك ف ومٞمف ُمـ اًمٖم٤مي٦م اًمَّ وم٢مٟمَّ  4وسم٤مهر ومّم٤مطمتف وفم٤مهر ُمالطمتف ,وهمرائ٥م ٟمقادره ,فطمٙمٛمِ 

 قمٚمٞمٝم٤م. ٝم٤مي٦م اًمتل يٕمقلواًمٜم   ,إًمٞمٝم٤م

وًم٘مد يم٤من إذا ىمرىء ذم جمٚمًف مي٤مت ُمـ اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ ينمع ذم شمٗمًػمه٤م ومٞمٜم٘ميض 

ويم٤من جمٚمًف ذم وىم٧م  ,وهق ذم شمٗمًػم سمٕمض مي٦م ُمٜمٝم٤م فِ رس سمزُمٜمِ اعمجٚمس سمجٛمٚمتف واًمدَّ 

٤م  ي٘مرأ ًمف ؿمٞمئً ًمف ىم٤مرئ ُمٕملمَّ  يٙمقنَ  ٝم٤مر يٗمٕمؾ ذًمؽ سمدهي٦م ُمـ همػم أنْ ُم٘مدر سم٘مدر رسمع اًمٜمَّ 

وي٠مظمذ هق ذم اًم٘مقل قمغم  ,تٕمد ًمتٗمًػمه سمؾ يم٤من ُمـ طمي ي٘مرأ ُم٤م شمٞمن٤م يٌٞمتف ًمٞمًُمٕمٞمٜمً 

ًٌ  ,شمٗمًػمه ًَّ ويم٤من هم٤مًم ُمـ اعمٕمت٤مد ٕورد ف ًمقٓ ُميض اًمزَّ ٕمقن أنَّ ٤مُمِ ٤م ٓ ي٘مٓمع إٓ ويٗمٝمؿ اًم

ا ذم ُمّم٤مًمح احل٤مضيـ وًم٘مد ٗمًػم ًمٙمـ ي٘مٓمع ٟمٔمرً ظمر ذم ُمٕمٜمك ُم٤م هق ومٞمف ُمـ اًمتَّ أؿمٞم٤مء أُ 

ڈژ  ژجمٚمدا يمٌػما, وىمقًمف شمٕم٤ممم  [ ٢ص: اإلخال ]ژٱٻٻٻژأُمغم ذم شمٗمًػم 

ف ذع ذم مجع شمٗمًػم وًم٘مد سمٚمٖمٜمل أنَّ  ,ٟمحق مخس وصمالصملم يمراؾم٦م [.٣ضه: ] ژژڑ

 ا.ًمق أمتف ًمٌٚمغ مخًلم جمٚمد  

 ,وىمْم٤مي٤مه ,وأومٕم٤مًمف ,وأىمقاًمف ♀٤م ُمٕمرومتف وسمٍمه سمًٜم٦م رؾمقل اهلل أُمَّ 

ي٤مه وسمٕمقصمف ,ووىم٤مئٕمف  ,اُم٤مشمف وُمٕمجزاشمفوُم٤م ظمّمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمر ,وهمزواشمف وها

ذم  ╚وسم٘مٞم٦م اعمٜم٘مقل قمـ اًمّمح٤مسم٦م  ,وُمٕمرومتف سمّمحٞمح اعمٜم٘مقل قمٜمف وؾم٘مٞمٛمف

وُم٤م  ,وأطمقال جم٤مهداهتؿ ذم ديـ اهلل ,أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ وىمْم٤مي٤مهؿ وومت٤موهيؿ وأطمقاهلؿ
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 ,وأقمرومٝمؿ ومٞمف ,٤مس ًمذًمؽُمـ أوٌط اًمٜمَّ     ف يم٤منوم٢مٟمَّ  4ظمّمقا سمف ُمـ سملم إُم٦م

ػ أو ومتقى أو أن ذيمر طمديث٤م ذم ُمّمٜمَّ  ف ىمؾَّ وم٢مٟمَّ  4ُمٜمف ا ح٤م يريدهوأهقمٝمؿ اؾمتحْم٤مرً 

ه ذم أي دواويـ اإلؾمالم هق وُمـ أي ىمًؿ ُمـ  ,اؾمتِمٝمد سمف أو اؾمتدل سمف إٓ وقمزا

ؾمئؾ قمـ أثر إٓ  وىمؾ أنْ  ,وذيمر اؾمؿ روايف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ,اًمّمحٞمح أو احلًـ أو همػممه٤م

 .وذيمره ,وطم٤مل أثره ,وسملم ذم احل٤مل طم٤مًمف

ف إومم سمٛمٍم ح٤م أظمذ وؾمجـ وطمٞمؾ سمٞمٜمف ف ذم حمٜمتِ  ذًمؽ أنَّ وُمـ أقمج٥م إؿمٞم٤مء ذم

ا وذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م اطمت٤مج إمم ذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م ا ويم٤ٌمرً ػ قمدة يمت٥م صٖم٤مرً ف صٜمَّ وسملم يمتٌِ 

وقمزا يمؾ ؿمئ ُمـ  ,واعم١مًمٗملم وُم١مًمٗم٤مهتؿ ,وأؾمامء اعمحدصملم ,وأىمقال اًمٕمٚمامء ,وأصم٤مر

اًمٙمت٥م اًمتل ذًمؽ ومٞمٝم٤م وأي ُمقوع هق ُمٜمٝم٤م  ذًمؽ إمم ٟم٤مىمٚمٞمف وىم٤مئٚمٞمف سم٠مؾمامئٝمؿ وذيمر أؾمامء

واقمتؼمت ومٚمؿ  ف وٟم٘مٞم٧مٕمُ يمت٤مب يٓم٤مًمِ  ف مل يٙمـ قمٜمده طمٞمٜمئذٍ ٕنَّ  4يمؾ ذًمؽ سمدهي٦م ُمـ طمٗمٔمف

يمت٤مب اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ ٝم٤م يقضمد ومٞمٝم٤م سمحٛمد اهلل ظمٚمؾ وٓ شمٖمػم وُمـ مجٚمتِ 

 .ف اهلل شمٕم٤ممم سمفوهذا ُمـ اًمٗمْمؾ اًمذي ظمّمَّ  اًمرؾمقل

هلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمٕمروم٦م اظمتالف اًمٕمٚمامء وٟمّمقصٝمؿ ويمثرة أىمقاهلؿ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُمٜمحف ا

وُمردود  ,واضمتٝم٤مدهؿ ذم اعم٤ًمئؾ وُم٤م روي قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ راضمح وُمرضمقح وُم٘مٌقل

وسمٍمه اًمّمحٞمح اًمث٤مىم٥م اًمّم٤مئ٥م ًمٚمحؼ مم٤م ىم٤مًمقه وٟم٘مٚمقه وقمزوه  ,ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

مجٞمع  ُمـ ذًمؽ يم٠منَّ  ك يم٤من إذا ؾمئؾ قمـ ؿمئتل هب٤م أودقمقه طمتَّ ذًمؽ إمم إُم٤ميمـ اًمَّ 

وأصح٤مسمف واًمٕمٚمامء ومٞمف ُمـ إوًملم وأظمريـ  ♀اعمٜم٘مقل قمـ اًمرؾمقل 

ٗمؼ قمٚمٞمف يمؾ ُمـ رمه أو وهذا ىمد اشمَّ  ,ويذر ُم٤م يِم٤مء ُمتّمقر ُمًٓمقر سم٢مزائف ي٘مقل ُمٜمف ُم٤م ؿم٤مء

 .قم٘مٚمف اجلٝمؾ واهلقى لوىمػ قمغم رء ُمـ قمٚمٛمف ممـ ٓ يٖمٓم
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 وأُمَّ 
ٝم٤م أو حييين مجٚم٦م أىمدر قمغم إطمّم٤مئِ  أنْ ٤م أيمثر ُمـ وم٢مّنَّ  4وُمّمٜمٗم٤مشمف فِ ٤م ُم١مًمٗم٤مشمِ

ا وهل ُمٜمِمقرة ذم ا وصٖم٤مرً ا يم٤ٌمرً ٤م أطمد ّٕن٤م يمثػمة ضمدً أؾمامئٝم٤م سمؾ هذا ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف هم٤مًمًٌ 

 ف إٓ ورأج٧م ومٞمف ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف.سمٚمد ٟمزًمتُ  اًمٌٚمدان وم٘مؾَّ 

 وهمػمه شمٚمخٞمص اًمتٚمٌٞمس ُمـ شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديسـا يمُم٤م يٌٚمغ إصمٜمل قمنم جمٚمدً  :ومٛمٜمٝم٤م

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ مخس  ,٘مؾٌٚمغ ؾمٌع جمٚمدات يم٤مجلٛمع سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜمَّ ُم٤م ي :وُمٜمٝم٤م

ُم٤م يٌٚمغ صمالث جمٚمدات  :وُمٜمٝم٤م .وٟمحقه ُمٜمٝم٤مج آؾمت٘م٤مُم٦م وآقمتدالـيم جمٚمدات

 ,ٟمٙم٤مح اعمحٚمؾ وإسمٓم٤مل احلٞمؾـجمٚمدان يم :وُمٜمٝم٤م ,اًمرد قمغم اًمٜمّم٤مرى وؿمٌٝمفـيم

ن اًم٘مًامن ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف وهذا ,جمٚمد ودون ذًمؽ :وُمٜمٝم٤م ,ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٌٝم٤مٟمٞم٦مو

 يمت٤مب شمٗمًػم: ٤مًمٙمـ أذيمر سمٕمْمٝم٤م إؾمتئٜم٤مؾًم  4ا ٓ يٛمٙمٜمٜمل اؾمت٘مّم٤مؤه٤مومٝمل يمثػمة ضمد  

 ژڑ ژ ڈژژاًمٙمالم قمغم ىمقًمف قمز وضمؾ جمٚمد, يمت٤مب  ؾمقرة اإلظمالص

جمٚمد, يمت٤مب اًمٗمرق اعمٌلم سملم  اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلجمٚمد, يمت٤مب  

, يمت٤مب ًمٗمرق سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤مناالق واًمٞمٛملم سمف, يمت٤مب اًمٓمَّ 

ط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ , يمت٤مب اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م, يمت٤مب اىمتْم٤مء اًمٍما

ٟم٘مض أىمقال ,يمت٤مب اًمرد قمغم شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديس, يمت٤مب إصم٤ٌمت اًمٙمامل

إسمٓم٤مل , يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج آؾمت٘م٤مُم٦م, يمت٤مب اًمرد قمغم اًمٜمّم٤مرى, يمت٤مب اعمٌتدقملم

, يمت٤مب اًمٗمت٤موي, يمت٤مب ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٌٝم٤مٟمٞم٦م, يمت٤مب ؾ وٟمٙم٤مح اعمحٚمؾاحلٞم

اقمت٘م٤مد اًمٗمرىم٦م , يمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م, يمت٤مب أطمٙم٤مم اًمٓمالق, يمت٤مب اًمدر اعمٚمت٘مط

, شم٘مرير ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد, يمت٤مب رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم, يمت٤مب اًمٜم٤مضمٞم٦م

اعم٤ًمئؾ , يمت٤مب ٤مئؾ احلٛمقي٦ماعمً, يمت٤مب اًمتقؾمؾو ,آؾمتٖم٤مصم٦ميمت٤مب 

 .اعم٤ًمئؾ اعمٗمردة, يمت٤مب اجلزري٦م
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وٓ يٚمٞمؼ هذا اعمختٍم سم٠ميمثر ُمـ هذا اًم٘مدر ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف وإٓ ومٞمٛمٙمـ شمٕمداد ُم٤م يٜمٞمػ 

 .اإلـم٤مًم٦م سمذيمره قمغم اح٠متلم ًمٙمـ مل ٟمرَ 

ٝم٤م ىمدر قمغم إطمّم٤مئِ أ٤م ومت٤مويف وٟمّمقصف وأضمقسمتف قمغم اعم٤ًمئؾ ومٝمل أيمثر ُمـ أن وأُمَّ 

ا وهذا فم٤مهر ُمِمٝمقر ومجع ن سمٛمٍم ُمٜمٝم٤م قمغم أبقاب اًمٗم٘مف ؾمٌٕم٦م قمنم جمٚمد  ًمٙمـ دو

وىمٕم٧م واىمٕم٦م وؾمئؾ قمٜمٝم٤م إٓ وأضم٤مب ومٞمٝم٤م  أنْ  أصح٤مسمف أيمثر ُمـ أرسمٕملم أخػ ُم٠ًمخ٦م وىمؾَّ 

ػ اًمذي حيت٤مج ومٞمف همػمه إمم زُمـ وص٤مر ذًمؽ اجلقاب يم٤معمّمٜمَّ  ,سمدهي٦م سمام هبر واؿمتٝمر

 .قمغم إسمراز ُمثٚمفـمقيؾ وُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م وىمد ٓ ي٘مدر ُمع ذًمؽ 

ف طمي جمٚمس أظمؼمين اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح شم٤مج اًمديـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمدوري أنَّ 

ا ذم صمامٟمٞم٦م أبٞم٤مت وىمد ؾم٠مخف هيقدي قمـ ُم٠ًمخ٦م ذم اًم٘مدر ىمد ٟمٔمٛمٝم٤م ؿمٕمرً     اًمِمٞمخ

ـ   نِم٠مَ أ وىمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٙمر حلٔم٦م يًػمة وومٚمامَّ  ف أنَّ  يٙمت٥م ضمقاهب٤م وضمٕمؾ يٙمت٥م وٟمحـ ٟمٔم

غ شم٠مُمٚمف ُمـ طمي ُمـ أصح٤مسمف وإذا هق ٟمٔمؿ ذم سمحر أبٞم٤مت اًم١ًمال  ومرا ومٚمامَّ يٙمت٥م ٟمثرً 

٤م وىمد أبرز ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمقم ُم٤م ًمق ذح سمنمح وىم٤مومٞمتٝم٤م شم٘مرب ُمـ ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م وصمامٟملم سمٞمتً 

 جل٤مء ذطمف جمٚمديـ يمٌػميـ هذا ُمـ مجٚم٦م سمقاهره ويمؿ ُمـ ضمقاب ومتقى مل يًٌؼ إمم ُمثٚمف.

٤م سمدُمِمؼ ٓ أومقهت٤م ويم٤من ٓ هيٞملء ؿمٞمئً  لذيمر دروؾمف وم٘مد يمٜم٧م ذم طم٤مل إىم٤مُمت ٤موأُمَّ 

 ,ويثٜمل قمٚمٞمف ,يّمكم ريمٕمتلم ومٞمحٛمد اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٚم٘مٞمف ويقرده سمؾ جيٚمس سمٕمد أنْ 

قمغم صٗم٦م ُمًتحًٜم٦م ُمًتٕمذسم٦م مل أؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ همػمه صمؿ  ♀ويّمكم قمغم رؾمقًمف 

ُمِ  ض وًمٓم٤مئػ ودىم٤مئؼ وومٜمقن وٟم٘مقل ينمع ومٞمٗمتح اهلل قمٚمٞمف إيراد قمٚمقم وهمقا

وأطم٤مدي٨م وأىمقال اًمٕمٚمامء وٟمٍم سمٕمْمٝم٤م وشمٌٞملم صحتف أو شمزيٞمػ  واؾمتدٓٓت سمآج٤مت

ورسمام ذيمر اؾمؿ ٟم٤مفمٛمٝم٤م وهق ُمع ذًمؽ  ,سمٕمْمٝم٤م وإيْم٤مح طمجتف واؾمتِمٝم٤مد سم٠مؿمٕم٤مر اًمٕمرب

ويّمػم ُمٜمذ يتٙمٚمؿ إمم أن يٗمرغ  ,ويٗمٞمض يمام يٗمٞمض اًمٌحر ,جيري يمام جيري اًمًٞمؾ
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ف أو روي٦م ُمـ همػم وذًمؽ يمٚمف ُمع قمدم ومٙمر ومٞم ,٤م قمٞمٜمٞمفيم٤مًمٖم٤مئ٥م قمـ احل٤مضيـ ُمٖمٛمًْم 

ومال يزال  ,سمؾ ومٞمض إٓهل طمتك يٌٝمر يمؾ ؾم٤مُمع وٟم٤مفمر 4وٓ شمقىمػ وٓ حلـ ,شمٕمجرف

ف ىمد ص٤مر سمحية ُمـ يِمٖمٚمف قمـ همػمه ويمٜم٧م أراه طمٞمٜمئذ يم٠منَّ  ,يمذًمؽ إمم أن يّمٛم٧م

ويم٤من ٓ يذيمر  ,وحيػم إبّم٤مر واًمٕم٘مقل ,وي٘مع قمٚمٞمف إذ ذاك ُمـ اعمٝم٤مسم٦م ُم٤م يرقمد اًم٘مٚمقب

وٓ واهلل ُم٤م رأج٧م أطمدا أؿمد  , ويّمكم ويًٚمؿ قمٚمٞمفىمط إٓ ♀رؾمقل اهلل 

 كطمتَّ  4فُ ٜمْ ٤ٌمقمف وٟمٍم ُم٤م ضم٤مء سمف ُمِ وٓ أطمرص قمغم اشم   ♀ ًمرؾمقل اهلل شمٕمٔمٞماًم 

ف مل يٜمًخف رء همػمه ُمـ طمديثف يٕمٛمؾ ٤م ُمـ طمديثف ذم ُم٠ًمخ٦م ويرى أنَّ يم٤من إذا أورد ؿمٞمئً 

 .٤م ُمـ يم٤منقىملم يم٤مئٜمً وٓ يٚمتٗم٧م إمم ىمقل همػمه ُمـ اعمخٚم ,ويٗمتل سمٛم٘متْم٤مه ,وي٘ميض ,سمف

 .♀ام حيت٩م ًم٘مقًمف ٓ سمف إٓ اهلل ورؾمقًمف يمؾ ىم٤مئؾ إٟمَّ  :   وىم٤مل

 ,٤مس سمقضمف ـمٚمؼ سمِمٞمشويم٤من إذا ومرغ ُمـ درؾمف يٗمتح قمٞمٜمٞمف وي٘مٌؾ قمغم اًمٜمَّ 

ورسمام اقمتذر إمم سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمت٘مّمػم ذم اعم٘م٤مل ُمع  ,ف ىمد ًم٘مٞمٝمؿ طمٞمٜمئذٍ يم٠منَّ (0)ُم٨مدِ وظمٚمؼ َ

وهذا اًمذي ذيمرشمف  ,ىمدر قمدة يمراريس يقرده طمٞمٜمئذٍ  وًم٘مد يم٤من درؾمف اًمذي ,ذًمؽ احل٤مل

وهؿ سمحٛمد اهلل ظمٚمؼ يمثػم مل  ,ُمـ أطمقال درؾمف أُمر ُمِمٝمقر يقاوم٘مٜمل قمٚمٞمف يمؾ طم٤مض هب٤م

 ,وإدسم٤مء ,واًمٗم٘مٝم٤مء ,واعمحدصملم ,وومْمالء ُمـ اًم٘مراء ,ورؤؾم٤مء ,حيٍم قمددهؿ قمٚمامء

 .وهمػمهؿ ُمـ قمقام اعمًٚمٛملم

 

(    ) 

                                            

 .(737دُم٨م أي: ؾمٝمؾ وًملم. "اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط")ص:  (0)



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

08 

 
 الفضن الجالح

فتْ بإٌٔاع أدٍاغ املزكٕس ٔاملكٕه ٔاملٍكٕه ٔاملتضٕس يف ركش وعش

 ٔاملفًّٕ ٔاملعكٕه

ذروهت٤م  لتل ٓ يرشم٘مف ذم ذًمؽ ُمـ اجل٤ٌمل اًمَّ وم٢مٟمَّ  4٘مقل وؾم٘مٞمٛمف٤م ُمٕمرومتف سمّمحٞمح اعمٜمْ أُمَّ 

 ,وٟم٤مىمٚمف ,وذايمره ,ذيمر ًمف ىمقل إٓ وىمد أطم٤مط قمٚمٛمف سمٛمٌتٙمره وٓ يٜم٤مل ؾمٜم٤مُمٝم٤م ىمؾ أنْ 

 .طم٤مًمف ُمـ ضمرح وشمٕمديؾ سم٢ممج٤مل وشمٗمّمٞمؾ أو راويف إٓ وىمد قمرف ,ومصمره

٤م سمٛمجٚمس وحمدث ي٘مرأ قمٚمٞمف سمٕمض اًمٙمت٥م ف يم٤من يقُمً طمٙمك ُمـ يقصمؼ سمٜم٘مٚمف أنَّ 

ويم٤من هيع اًم٘مراءة ومٕم٤مروف اًمِمٞمخ ذم اؾمؿ رضمؾ ذم ؾمٜمد احلدي٨م ىمد ذيمره  ,احلديثٞم٦م

اؾمٛمف ومالن سمخالف ُم٤م ىمرأ وم٤مقمتؼموه ومقضمدوه يمام ىم٤مل  اًم٘م٤مريء سمنقم٦م ومذيمر اًمِمٞمخ أنَّ 

وٓ ي٘مدر قمغم ُمثٚمف إٓ  ,واًمتٜمٌٞمف اًمدىمٞمؼ اًمٕمجٞم٥م ,يعخ وم٤مٟمٔمر إمم هذا اإلدراك اًمنَّ اًمِمٞم

 وىمقي وٌٓمف. ,ُمـ اؿمتدت ُمٕمرومتف

٤م ُم٤م وهٌف اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمحف سمف ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٜمٌقي٦م وإظم٤ٌمر وأُمَّ 

وإيْم٤مح  ,قىمفوشمٌٞملم ُمٗمٝمقم اًمٚمٗمظ وُمٜمٓم ,ٓئؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اعم٤ًمئؾاعمروي٦م وإسمراز اًمدَّ 

 اعمخّمص ًمٚمٕم٤مم واعم٘مٞمد ًمٚمٛمٓمٚمؼ.

 ,وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ,وُمٚمزوُم٤مهت٤م ,وًمقازُمٝم٤م ,وشمٌٞملم وقاسمٓمٝم٤م ,٤مؾمخ ًمٚمٛمٜمًقخواًمٜمَّ 

أقمج٥م  4وُم٤م أريد سمف ,وسملم ُمٕم٤مٟمٞمف ,وُم٤م حيت٤مج ومٞمف إًمٞمٝم٤م, طمتك يم٤من إذا ذيمر مي٦م أو طمديث٤م

 .فويدهِمف ُم٤م ؾمٛمٕمف أو وىمػ قمٚمٞمف ُمٜم ,اًمٕم٤ممل اًمٗمٓمـ ُمـ طمًـ اؾمتٜم٤ٌمـمف

ومٚمؿ يزل يقرد ومٞمف  .شًمٕمـ اهلل اعمحٚمؾ واعمحٚمؾ ًمف» :٤م قمـ احلدي٨موًم٘مد ؾمئؾ يقُمً 

 ا.ا يمٌػمً ك سمٚمغ يمالُمف ومٞمف جمٚمدً وقمٚمٞمف طمتَّ 
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أو  ,يتٙمٚمؿ قمٚمٞمف يقُمف أمجع إٓ ومٕمؾ ومٞمِم٤مء أنْ  4يم٤من يذيمر ًمف طمدي٨م أو طمٙمؿ أنْ  وىمؾَّ 

 اعمجٚمس يمٚمف ومٞمٝم٤م. وينمع ذم شمٗمًػمه٤م إٓ وىمٓمع ,ي٘مرأ سمحيشمف مي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

وأهؾ إهقاء ذم  ,ف اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ ُمٕم٤مرو٦م أهؾ اًمٌدع ذم سمدقمتٝمؿ٤م ُم٤م ظمّمَّ وأُمَّ 

وإفمٝم٤مر  ,وإؿمٙم٤مهلؿ ,وشمزيٞمػ أُمث٤مهلؿ ,ٗمف ذم ذًمؽ ُمـ دطمض أىمقاهلؿوُم٤م أخَّ  ,أهقائٝمؿ

وأضمقسمتف قمـ ؿمٌٝمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ,وىمٓمع أوص٤مهلؿ ,وشمٌديد ؿمٛمٚمٝمؿ ,واٟمتح٤مهلؿ ,قمقارهؿ

ٗم٤ًمٟمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمحٛمدي٦م سمام ُمٜمحف اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ اًمٌّم٤مئر ًمٜمَّ وُمٕم٤مروتٝمؿ ا

طمتك يٜمٙمِمػ ىمٜم٤مع احلؼ وسم٤من سمام مجٕمف  4اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمتقوٞمح٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م

وووم٘مقا ًمٖمػم اًمِم٘م٤مء  ,أصح٤مهب٤م أطمٞم٤مء طمتك ًمق أنَّ  4ذم ذًمؽ وأخٗمف اًمٙمذب ُمـ اًمّمدق

 ذم اًمديـ اًمٕمتٞمؼ. ودظمٚمقا  ,ّمديؼٕذقمٜمقا ًمف سم٤مًمتَّ 

حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم طمًـ  وًم٘مد وضم٥م قمغم يمؾ ُمـ وىمػ قمٚمٞمٝم٤م وومٝمؿ ُم٤م ًمدهي٤م أنْ 

 احلؼ سم٤مًمؼماهلم اًمقاوح٦م اًمٕمٔم٤مم. شمقومٞم٘مف هذا اإلُم٤مم ًمٜمٍْمِ 

ٌالء اعمٛمٕمٜملم سم٤مخلقض ذم أىم٤مويؾ طمدصمٜمل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٗمْمالء اًمٜم  

ا ذم يمال ُمٜمٝمؿ مل يزل طم٤مئرً  أنَّ  ,اًمٚم٤ٌمب ومتٞمٞمز اًم٘منم ُمـ ,إلص٤مسم٦م اًمثقاب 4اعمتٙمٚمٛملم

ومل يٌـ ًمف ُمـ  ,وأنف مل يًت٘مر ذم ىمٚمٌف ُمٜمٝم٤م ىمقل ,دم٤مذب أىمقال إصقًمٞملم وُمٕم٘مقٓهتؿ

ْمٚمٞمؾ وضمٚمٝم٤م ُمذقمـ سمتٙم٤مذم إدًم٦م ٝم٤م ُمقىمٕم٦م ذم احلػمة واًمتَّ ُمْمٛمقّن٤م طمؼ سمؾ رمه٤م يمٚمَّ 

ِمٙمٞمؽ واًمتٕمٓمٞمؾ طمتك ُمـ اًمتَّ  ٤م قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمقىمقع سمًٌٌٝم٤م ذمف يم٤من ظم٤مئٗمً وأنَّ  ,ٕمٚمٞمؾواًمتَّ 

وُم٤م أورده  ,اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف سمٛمٓم٤مًمٕمتف ُم١مًمٗم٤مت هذا اإلُم٤مم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم

وىمػ قمٚمٞمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ومرمه٤م ُمقاوم٘م٦م  ٔم٤مم ومام هق إٓ أنْ ٘مٚمٞم٤مت واًمٕم٘مٚمٞم٤مت ذم هذا اًمٜم  ُمـ اًمٜمَّ 

الم  ُمـ اًمٔمَّ طمتك اٟمجغم ُم٤م يم٤من ىمد همِمٞمف ُمـ أىمقال اعمتٙمٚمٛملم 4ًمٚمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ وقمٚمٛمٝم٤م

 ي٘مع ومٞمف ُمـ اًمِمؽ وفمٗمر سم٤معمرام. وزال قمٜمف ُم٤م ظم٤مف أنْ 
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وُمـ أراد اظمت٤ٌمر صح٦م ُم٤م ىمٚمتف ومٚمٞم٘مػ سمٕملم اإلٟمّم٤مف اًمٕمري٦م قمـ احلًد 

شمف ذم هذا اًمِمَّ  وآٟمحراف إنْ   نْ إو ,وٟمحقه٤م ذح إصٌٝم٤مٟمٞم٦مـ٠من يمؿم٤مء قمغم خمتٍما

اعمقاوم٘م٦م سملم اًمٕم٘مؾ و ختٚمٞمص اًمتٚمٌٞمس ُمـ شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديسـؿم٤مء قمغم ُمٓمقٓشمف يم

ويًتٛمًؽ  ,ف واهلل ئمٗمر سم٤محلؼ واًمٌٞم٤منوم٢مٟمَّ  4ُمٜمٝم٤مج آؾمت٘م٤مُم٦م وآقمتدالو واًمٜم٘مؾ

 ويزن طمٞمٜمئذ ذم ذًمؽ سم٠مصح ُمٞمزان. ,سم٠مووح سمره٤من

ّمٜمٞمػ ذم إصقل ومْمال قمـ همػمه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم وم٠ًمختف اًمتَّ     وًم٘مد أيمثر

وشمرضمٞمح٤مشمف ًمٞمٙمقن  ,ٛمع اظمتٞم٤مراشمفذم اًمٗم٘مف جي ص  واًمتٛم٧ًم ُمٜمف شم٠مخٞمػ ٟمَ  ,قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽ

اًمٗمروع أُمره٤م ىمري٥م وُمـ ىمٚمد اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م أطمد  :وم٘م٤مل زم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه 4قمٛمدة ذم اإلومت٤مء

 رأج٧م أهؾ وأُم٤م إصقل وم٢مين   ,ُم٤م مل يتٞم٘مـ ظمٓم٠مه 4اًمٕمٚمامء اعم٘مٚمديـ ضم٤مز ًمف اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف

ٚملم سمقطمدة واًم٘م٤مئ ,واعمالطمدة ,واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ,اًمٌدع واًمْمالٓت وإهقاء يم٤معمتٗمٚمًٗم٦م

 ,واعمجًٛم٦م ,واعمٕمٓمٚم٦م ,واحلٚمقًمٞم٦م ,واجلٝمٛمٞم٦م ,واًمٜمّمػمي٦م ,واًم٘مدري٦م ,اًمقضمقد واًمدهري٦م

وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع ىمد دم٤مذسمقا ومٞمٝم٤م  ,واًمًٚمٞمٛمٞم٦م ,واًمٙمالسمٞم٦م ,واًمراوٟمدي٦م ,واعمِمٌٝم٦م

يٕم٦م اعم٘مدؾم٦م اعمحٛمدي٦م ام ىمّمد إسمٓم٤مل اًمنمَّ ا ُمٜمٝمؿ إٟمَّ يمثػمً  الل وسم٤من زم أنَّ سم٠مزُم٦م اًمْمَّ 

 4ِمٙمٞمؽ ذم أصقل ديٜمٝمؿ٤مس ذم اًمتَّ مجٝمقرهؿ أوىمع اًمٜمَّ  ٤مهرة اًمٕمٚمٞم٦م قمغم يمؾ ديـ وأنَّ اًمٔم

ً  ؾمٛمٕم٧م أو رأج٧م ُمٕمرًو  أنْ  وهلذا ىمؾَّ   قمغم ُم٘م٤مٓهتؿ إٓ وىمد ٦م ُم٘مٌاًل ٜمَّ ٤م قمـ اًمٙمت٤مب واًم

 شمزٟمدق أو ص٤مر قمغم همػم ي٘ملم ذم ديٜمف واقمت٘م٤مده.

ـْ ف جي٥م قمغم يمؾ  رأج٧م إُمر قمغم ذًمؽ سم٤من زم أنَّ ومٚمامَّ  ر قمغم دومع ؿمٌٝمٝمؿ ي٘مدِ  ُم

ويزيػ  ,يٌذل ضمٝمده ًمٞمٙمِمػ رذائٚمٝمؿ وأو٤مًمٞمٚمٝمؿ أنْ  ,وىمٓمع طمجتٝمؿ ,وأب٤مـمٞمٚمٝمؿ

 واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اجلٚمٞم٦م. ,٤م قمـ اعمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦مدٓئٚمٝمؿ ذسم  
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قمك قمٚمقم اعم٘م٤مم إٓ وىمد ػ ذم هذا اًمِم٠من وادَّ ا ممـ صٜمَّ وٓ واهلل ُم٤م رأج٧م ومٞمٝمؿ أطمدً 

 ف قمـ احلؼ  قمد ديـ اإلؾمالم, وؾم٥ٌم ذًمؽ إقمراُو ؾم٤مقمد سمٛمْمٛمقن يمالُمف ذم هدم ىمقا 

٤ٌمقمف ـمرق اًمٕم٤معملم واشم   ؾمؾ اًمٙمرام قمـ رب  وقمـ ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمر   ,اًمقاوح اعمٌلم

وإٟمام هل  ,قه٤م سمزقمٛمٝمؿ طمٙمٛمٞم٤مت وقم٘مٚمٞم٤متتل ؾمٛمَّ ٦م ذم آصٓمالطم٤مت اًمَّ ٗمَ ًَ اًمٗمٚمْ 

ك ٚمٞمف طمتَّ ٤م ومٖمٚم٧ٌم قم ورأؾًم ٤م قمـ همػمه٤م أصاًل ضمٝم٤مٓت ووالٓت ويمقٟمف اًمتزُمٝم٤م ُمٕمرًو 

وإٓ  ,ومل يٗمرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ,ءومتخٌط ومٞمٝم٤م ظمٌط قمِمقا  4ف اًمًٚمٞمؿقمغم قم٘مٚمِ  همٓم٧ْم 

 4ويٌٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ ويٜمٗمٞمف , ي٘مٌؾ احلؼ ويثٌتفٓ جيٕمؾ هلؿ قم٘ماًل  ٤م سمٕم٤ٌمده أنْ وم٤مهلل أقمٔمؿ ًمٓمٗمً 

وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٘مؾ  ,ًمٙمـ قمدم اًمتقومٞمؼ وهمٚم٦ٌم اهلقى أوىمع ُمـ أوىمع ذم اًمْمالل

ٟمً اًمًٚمٞمؿ   ٤م يزن سمف اًمٕمٌد اًمقاردات ومٞمٗمرق سمف سملم ُم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ احلؼ  ُمـ اًمِمقائ٥م ُمٞمزا

ٙمٚمٞمػ إٓ ومل ي٘مع اًمتَّ  ,ومل يٌٕم٨م اهلل اًمرؾمؾ إٓ إمم ذوي اًمٕم٘مؾ ,وُم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٤ٌمـمؾ

ف خم٤مًمػ ًمٌٕمض ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ اًمٙمرام قمـ اهلل شمٕم٤ممم هذا ٟمَّ إ :ُمع وضمقده ومٙمٞمػ ي٘م٤مل

 . يمؾ قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ ًمٙمـ وُمـ مل جيٕمؾ اهلل ًمف ٟمقرا ومام ًمف ُمـ ٟمقر ٤م يِمٝمد ًمفسم٤مـمؾ ىمٓمٕمً 

 ك سوم٧م ضمؾَّ ومٝمذا وٟمحقه هق اًمذي أوضم٥م أن   :ىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ىمدس اهلل روطمف

ٝم٤م سمام أنٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ أوردت ُم٘م٤مٓهتؿ وأضم٧ٌم قمٜمْ  وأخزُمٜمل أنْ  ,ل إمم إصقلمه  

 إضمقسم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م.

قم٤مٟمف أو ,د اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام أخػ ومٞمٝم٤م ًمٙمؾ سمّمػم احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾوىمد أب٤من سمحٛم :ىمٚم٧م

٘مٚمٞم٦م ٓئؾ اًمٜمَّ ؿ وأهقاءهؿ ُمع اًمدَّ ٝمُ قمَ دَ قمٚمٞمٝمؿ سمدقمٝمؿ ومراءهؿ وظُم  ك ردَّ سمتقومٞم٘مف طمتَّ 

ك جيٞم٥م قمـ يمؾ ؿمٌٝم٦م ُمـ ؿمٌٝمٝمؿ سمٕمدة أضمقسم٦م ضمٚمٞم٦م واوح٦م يٕم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتَّ 

 ٞمح.يمؾ ذي قم٘مؾ صحٞمح ويِمٝمد ًمّمحتٝم٤م يمؾ قم٤ممل رضم
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قمغم أهؾ هذا  ومٚم٘مد ضمٕمٚمف اهلل طمج٦مً  4وصحٌتف ,وم٤محلٛمد هلل اًمذي ُمـ قمٚمٞمٜم٤م سمرؤيتف

 حيّمؾ سمف سم٤مىمل اًمٕمٍم اعمٕمرض هم٤مًم٥م أهٚمف قمـ ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه ٓؿمتٖم٤مهلؿ سمٗم٤مين اًمدٟمٞم٤م قمامَّ 

 ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل., أظمرة

وإفمٝم٤مره قمغم يمؾ  ,يـيـ إمم يقم اًمد  ـ طمٗمظ هذا اًمد  ٛمِ ًمٙمـ اهلل ذو اًم٘مقة اعمتلم َو 

 ديـ وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 يف ركش تعبذٓ الفضن الشابع

ف وزُم٤مٟمف ومٞمف تِ وىمْ  ؾَّ ف يم٤من ىمد ىمٓمع ضُم ٕنَّ  4يًٛمع سمٛمثٚمف أنْ  ف ىمؾَّ وم٢مٟمَّ  4   ٤م شمٕمٌدهأُمَّ 

د ًمف ٓ ُمـ أهؾ ,ف مل جيٕمؾ ًمٜمٗمًف ؿم٤مهمٚم٦م شمِمٖمٚمف قمـ اهلل شمٕم٤مممك إٟمَّ طمتَّ  وٓ ُمـ  ,وُم٤م يرا

 .ُم٤مل

٤م قمغم شمالوة ٤م ُمقافمًٌ وضمؾ و٤مرقمً  ٤م سمرسمف قمزَّ ٤مس يمٚمٝمؿ ظم٤مًمٞمً ا قمـ اًمٜمَّ ُمٜمٗمردً ويم٤من ذم ًمٞمٚمف 

ٞمؾ وطمي ويم٤من إذا ذه٥م اًمٚمَّ  ,ٝم٤مري٦مٕمٌدات اًمٚمٞمٚمٞم٦م واًمٜمَّ ا ٕنقاع اًمتَّ اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ ُمٙمررً 

ويم٤من إذا أطمرم سم٤مًمّمالة شمٙم٤مد  ,٤مس سمدأ سمّمالة اًمٗمجر ي٠ميت سمًٜمتٝم٤م ىمٌؾ إشمٞم٤مٟمف إًمٞمٝمؿُمع اًمٜمَّ 

ك وم٢مذا دظمؾ ذم اًمّمالة شمرشمٕمد أقمْم٤مؤه طمتَّ  ٦ٌ4م إشمٞم٤مٟمف سمتٙمٌػمة اإلطمرامشمتخٚمع اًم٘مٚمقب هلٞم

ذم ىمراءة رؾمقل اهلل  ا يمام صحَّ ىمراءشمف ُمد   ويم٤من إذا ىمرأ يٛمد   ,يٛمٞمٚمف يٛمٜم٦م وينة

ويم٤من ريمققمف وؾمجقده واٟمتّم٤مسمف قمٜمٝمام ُمـ أيمٛمؾ ُم٤م ورد ذم صالة  ♀

٤مًمتًٚمٞمٛم٦م إومم طمتك وجيٝمر سم ,ِمٝمد إول ظمٗم٦م ؿمديدةاًمٗمرض ويم٤من خيٗمػ ضمٚمقؾمف ًمٚمتَّ 

وم٢مذا ومرغ ُمـ اًمّمالة أثٜمك قمغم اهلل قمز وضمؾ هق وُمـ طمي سمام  4يًٛمع يمؾ ُمـ طمي

صمؿ ي٘مٌؾ  شمهللا أن٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم شم٤ٌمريم٧م ي٤م ذا اجلالل واإليمرام» :ورد ُمـ ىمقًمف
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صمؿ يًٌح اهلل وحيٛمده ويٙمؼمه صمالصم٤م  ,ٝمٚمٞمالت اًمقاردات طمٞمٜمئذٍ قمغم اجلامقم٦م صمؿ ي٠ميت سم٤مًمتَّ 

 يمام ورد ويمذا اجلامقم٦م  4وخيتؿ اح٤مئ٦م سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ,صمالصملمو

ويم٤من ىمد قمروم٧م قم٤مدشمف ٓ يٙمٚمٛمف أطمد سمٖمػم ضورة سمٕمد صالة اًمٗمجر ومال يزال ذم 

ورسمام يًٛمع ذيمره ُمـ إمم ضم٤مٟمٌف ُمع يمقٟمف ذم ظمالل ذًمؽ يٙمثر ُمـ  ,يمر يًٛمع ٟمٗمًفاًمذ  

 ًَّ ٝمل قمـ ل وىم٧م اًمٜمَّ ويزو ,ك شمرشمٗمع اًمِمٛمسامء هٙمذا دأبف طمتَّ شم٘مٚمٞم٥م سمٍمه ٟمحق اًم

 اًمّمالة.

ويم٤من يدٟمٞمٜمل ُمٜمف  ,ا ُمـ اًمٚمٞمؾاًمٜمٝم٤مر ويمثػًم  ويمٜم٧م ُمدة إىم٤مُمتل سمدُمِمؼ ُمالزُمف ضمؾَّ 

جتف ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م  ويمٜم٧م أؾمٛمع ُم٤م يتٚمق وُم٤م يذيمر طمٞمٜمئذٍ  ,طمتك جيٚمًٜمل إمم ضم٤مٟمٌف ومرأ

 ٛمس ذم شمٙمرير شمالوهت٤مل ُمـ اًمٗمجر إمم ارشمٗم٤مع اًمِمَّ قمٜمِ أف ويٙمرره٤م وي٘مٓمع ذًمؽ اًمقىم٧م يمٚمَّ 

أن ىمّمده  :دون همػمه٤م وم٤ٌمن زم واهلل أقمٚمؿ ذم ذًمؽ مل ىمد ًمزم هذه اًمًقرةومٗمٙمرت 

وُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء هؾ يًتح٥م  ,جيٛمع سمتالوهت٤م طمٞمٜمئذ سملم ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م سمذًمؽ أنْ 

ذم اًمٗم٤محت٦م  أنَّ     شم٘مديؿ إذيم٤مر اًمقاردة قمغم شمالوة اًم٘مرمن أو اًمٕمٙمس ومرأى طمٞمٜمئذٍ 

وصم٤مىم٥م  ,وهذا ُمـ ىمقة ومٓمٜمتف , ًمٚمٗمْمٞمٚمتلماًم٘مقًملم وحتّمٞماًل ٤م سملم مجٕمً  وشمٙمراره٤م طمٞمٜمئذٍ 

 سمّمػمشمف.

ف يم٤من يريمع, وم٢مذا أراد ؾمامع طمدي٨م ذم ُمٙم٤من مظمر ؾم٤مرع إًمٞمف ُمـ ومقره ُمع ُمـ ٟمَّ إصمؿ 

 يّمحٌف.

ه أطمد ممـ ًمف سمّمػمة إٓ واٟمٙم٥م قمغم  وم٘مؾَّ  ف يم٤من إذا رأه ك إٟمَّ يديف ي٘مٌٚمٝمام طمتَّ أن يرا

ٟمٞمتٝم ًَّ أرسم٤مب اعمٕم٤ميش يتخٓمقن ُمـ طمقا ٤م ُمٜمٝمؿ ٟمّمٞمًٌ  ٓمل يمالٕموهق ُمع هذا ي الم قمٚمٞمفؿ ًمٚم

ًَّ واومرً   الم وهمػمها ُمـ اًم
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أو شم٠مؾمػ  ,الة قمٚمٞمٝم٤مأو ؾمٛمع سمجٜم٤مزة ؾم٤مرع إمم اًمّمَّ  ,ا ذم ـمري٘مف أزاًمفوإذا رأى ُمٜمٙمرً 

صمؿ  ,قمٚمٞمف ف ُمـ ؾمامع احلدي٨م ومّمغمورسمام ذه٥م إمم ىمؼم ص٤مطمٌٝم٤م سمٕمد ومراهم ,قمغم ومقاهت٤م

ك يّمكم ٤مس وشم٤مرة ذم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ طمتَّ ذم إومت٤مء اًمٜمَّ  يٕمقد إمم ُمًجده ومال يزال شم٤مرة

 يمذًمؽ سم٘مٞم٦م يقُمف. ؿَّ اًمٔمٝمر ُمع اجلامقم٦م صمُ 

واًمذيمر  ,واحلر واًمٕمٌد ,واجلٚمٞمؾ واحل٘مػم ,٤م ًمٚمٙمٌػم واًمّمٖمػمويم٤من جمٚمًف قم٤مُم  

نف مل يٙمرم أ٤مس يرى يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم ٟمٗمًف وإنثك ىمد وؾمع قمغم يمؾ ُمـ يرد قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمَّ 

صمؿ اىمرأ قمٚمٞمف ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف أو  ,صمؿ يتٓمقع سمام ينه اهلل ,ّمكم اعمٖمربصمؿ ي, ا سم٘مدرهأطمدً 

٤م ويم٤من ٜمَّ صمؿ سمٕمده٤م يمام يمُ  ,ويٛمدٟم٤م سم٤مًمٚمٓم٤مئػ طمتك يّمكم اًمٕمِم٤مء ,همػمي ومٞمٗمٞمدٟم٤م سم٤مًمٓمرائػ

ٞمؾ ـمقيؾ وهق ذم ظمالل ذًمؽ يمٚمف ذم يذه٥م هقي ُمـ اًمٚمَّ  ُمـ اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمقم إمم أنْ 

 شمٕم٤ممم ويقطمده ويًتٖمٗمره.ٝم٤مر واًمٚمٞمؾ ٓ يزال يذيمر اهلل اًمٜمَّ 

ًَّ يمثػمً     ويم٤من ٤م ف يرى ؿمٞمئً امء ٓ يٙم٤مد يٗمؽم ُمـ ذًمؽ يم٠منَّ ا ُم٤م يرومع ـمرومف إمم اًم

 ف ُمدة إىم٤مُمتل سمحيشمف.يثٌتف سمٜمٔمره ومٙم٤من هذا دأبُ 

 قمٛمري إمم قمغم ومًٌح٤من اهلل ُم٤م أىمٍم ُم٤م يم٤مٟم٧م ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ـم٤مًم٧م وٓ واهلل ُم٤م ُمرَّ 

 وٓ رأجتٜمل ذم وىم٧م أطمًـ طم٤مٓ ُمٜمل طمٞمٜمئذٍ  ,لمُمـ ذًمؽ احل أن زُم٤من يم٤من أطم٥م إزم

 .   وُم٤م يم٤من إٓ سمؼميم٦م اًمِمٞمخ

 ٤م اًمذيـ سم٤مح٤مرؾمت٤منويم٤من ذم يمؾ أؾمٌقع يٕمقد اعمرى ظمّمقًص 

مجٞمع زُمـ اًمِمٞمخ يٜم٘ميض قمغم ُم٤م رأجتف  ف أنَّ وأظمؼمين همػم واطمد ممـ ٓ يِمؽ ذم قمداًمتِ 

 ِم٤مء.وم٠مي قم٤ٌمدة وضمٝم٤مد أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ومًٌح٤من اعمقومؼ ُمـ يِم٤مء ح٤م ي

 

(    ) 
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 الفضن اخلاوع

 يف ركش بعض ٔسعْ

ُمدة قمٛمره  اهلل شمٕم٤ممم أضمراه ٕنَّ  4إًمٞمٝم٤م ذم اًمقرع كتل يٜمتٝمذم اًمٖم٤مي٦م اًمَّ     يم٤من

ءف ُم٤م ظم٤مًمط اًمٜمَّ وم٢مٟمَّ  4ٝم٤م قمٚمٞمفيمٚمَّ   ,وٓ ُمِم٤مريم٦م ,وٓ دم٤مرة ,وٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م ,٤مس ذم سمٞمع وٓ ذا

ومل يٙمـ ي٘مٌؾ ضمراي٦م وٓ صٚم٦م  ,٤مل وىمػا حا ُم٤ٌمًذ وٓ يم٤من ٟم٤مفمرً  ,وٓ قمامرة ,وٓ زراقم٦م

 ,٤موٓ ُمت٤مقمً  ,٤ما وٓ درمهً ا ديٜم٤مرً وٓ يم٤من ُمدظمرً  ,وٓ شم٤مضمر ,وٓ أُمػم ,ًمٜمٗمًف ُمـ ؾمٚمٓم٤من

اًمٕمٚمؿ اىمتداء     ام يم٤مٟم٧م سمْم٤مقمتف ُمدة طمٞم٤مشمف وُمػماصمف سمٕمد ووم٤مشمفوإٟمَّ  ,وٓ ـمٕم٤مُم٤م

اًمٕمٚمامء ورصم٦م  ىم٤مل: إنَّ ف وم٢مٟمَّ  4سمًٞمد اعمرؾمٚملم وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أمجٕملم

ام ورصمقا اًمٕمٚمؿ ومٛمـ أظمذ سمف وم٘مد أظمذ ٤م إٟمَّ ا وٓ درمهً إنٌٞم٤مء مل يقرصمقا ديٜم٤مرً  وإنَّ  ,إنٌٞم٤مء

 واومر. سمحظٍ 

ويم٤من يٜمٌف اًمٕم٤مىمؾ سمحًـ اعمالـمٗم٦م ودىمٞمؼ اعمخ٤مـم٦ٌم ًمٞمخت٤مر ًمٜمٗمًف ـمري٘متٝمؿ ويًٚمؽ 

ًمٙمـ اًمٕم٤مىمؾ يدًمف قم٘مٚمف قمغم  ضم٤مئز تريؼ ُمـ اخت٤مذ اعم٤ٌمطم٤ميم٤من دوّن٤م ُمـ اًمٓمَّ  وإنْ  ,ؾمٌٞمٚمٝمؿ

 ـمٚم٥م إقمغم.

وأضمري قمٚمٞمف ُم٤م أىمٕمد قمٜمف همػمه  ,وم٤مٟمٔمر سمٕملم اإلٟمّم٤مف إمم ُم٤م وومؼ ًمف هذا اإلُم٤مم

وُمـ  ,قومٞمؼ ؾمٚم٥م إؾم٤ٌمبوظمذل قمـ ـمٚمٌف ًمٙمـ ًمٙمؾ ؿمئ ؾم٥ٌم وقمالُم٦م قمدم اًمتَّ 

 أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب ًمؽمك ومْمقل اًمدٟمٞم٤م اًمتخكم قمـ همػم اًميوري ُمٜمٝم٤م.

ُم٤مم ًمرومض همػم اًميوري ُمٜمٝم٤م اٟمّم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٕمقاـمػ اإلهلٞم٦م ومٚمام وومؼ اهلل هذا اإل

 ًَّ ٤مقملم ومحّمؾ هب٤م يمؾ ومْمٞمٚم٦م ضمٚمٞمٚم٦م سمخالف همػمه ُمـ قمٚمامء اًمدٟمٞم٤م خمت٤مرهي٤م وـم٤مًمٌٞمٝم٤م واًم

٤م ـمرق قمٚمٞمٝمؿ هم٤مًمًٌ  ؿ ح٤م اظمت٤مروا ُمالذه٤م وزيٜمتٝم٤م ورئ٤مؾمتٝم٤م اٟمًدْت وم٢مّنَّ  4ًمتحّمٞمٚمٝم٤م
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ٓ ي٤ٌمًمقن ُم٤م  قّن٤م يمح٤مـم٥م ًمٞمؾٍ اًمرؿم٤مد ومقىمٕمقا ذم ذيمٝم٤م خيٌٓمقن ظمٌط قمِمقاء وحيٓمٌ

ي٠ميمٚمقن وٓ ُم٤م يٚمًٌقن وٓ ُم٤م يت٠موًمقن ُم٤م حيّمؾ هلؿ أهمراوٝمؿ اًمدٟمٞمئ٦م وُم٘م٤مصدهؿ 

اخلٌٞمث٦م اخلًٞم٦ًم ومٝمؿ ُمتٕم٤مودون قمغم ـمٚمٌٝم٤م يتح٤مؾمدون سمًٌٌٝم٤م أضم٤ًمُمٝمؿ ُمٚمٞمئ٦م وىمٚمقهبؿ 

ُمـ همػمه٤م وم٤مرهم٦م وفمقاهرهؿ ُمزظمروم٦م ُمٕمٛمقرة وىمٚمقهبؿ ظمرسم٦م ُم٠مؾمقرة, ومل يٙمٗمٝمؿ ُم٤م 

 راومْمٝم٤م ُمٕم٤مديـ سم٤مهمْمٝم٤م.(0)لمَ ٤مًمِ ك أصٌحقا ىمَ ٞمف طمتَّ هؿ قمٚم

ٓم٤مم ُمـ اًمِمٌف ٤م ح٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ حتّمٞمؾ احلُ وح٤م رأوا هذا اإلُم٤مم قم٤ممل أظمرة شم٤مريمً 

م راومًْم  ًمف شمٗمْمح أطمقاهلؿ  قمـ احلرام حت٘م٘مقا أنَّ ٤م اًمٗمْمؾ اعم٤ٌمح ومْماًل احلرا  ,أطمقا

ٓم٤مٟمٞم٦م اعم٤ٌميٜم٦م ًمّمٗم٤مشمف ٞمٗم٤مهتؿ اًمِمَّ ٗم٤ًمٟمٞم٦م قمغم صوأظمذهتؿ اًمٖمػمة اًمٜمَّ  ,ح ظمٗمل أومٕم٤مهلؿوشمقو  

ؿ صمٕم٤مًم٥م وهق أؾمد ومحامه سمف أجـ ُم٤م وضمدوه وٟمًقا أّنَّ  ومحرصقا قمغم اًمٗمتِؽ 4 اًمروطم٤مٟمٞم٦م

اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ سمحراؾمتف وصٜمع ًمف همػم ُمرة يمام صٜمع خل٤مصتف وطمٗمٔمف ُمدة طمٞم٤مشمف ومح٤مه 

 وٟمنم ًمف قمٜمد ووم٤مشمف قمٚمام ذم إىمٓم٤مر سمام وآه.

 

 

 

 

(    ) 

                                            

  أي: ُمٌٖمْملم.ىم٤مًملم  (0)
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    ظادغالفضن ال

 يف ركش بعض صِذٓ ٔجتشدٓ ٔتكاعذٓ عَ الذٌٗا ٔتبعذٓ

ا ُمـ صٖمره طمدصمٜمل اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ذًمؽ ًمف ؿمٕم٤مرً  وم٢منَّ  4ٟمٞم٤م وُمت٤مقمٝم٤م٤م زهده ذم اًمد  أُمَّ 

اًم٘مرمن اعمجٞمد ىم٤مل: ىم٤مل زم أبقه وهق صٌل يٕمٜمل اًمِمٞمخ  فُ ٛمَ ُمـ أثؼ سمف قمـ ؿمٞمخف اًمذي قمٚمَّ 

ٚم٘ملم أدومع إًمٞمؽ يمؾ ؿمٝمر  شمٜم٘مٓمع قمـ اًم٘مراءة واًمتَّ مل ؽ إنْ شمقصٞمف وشمٕمده سم٠منَّ  أطم٥م إًمٞمؽ أنْ 

ف صٖمػم ورسمام يٗمرح وم٢مٟمَّ  4أقمٓمف إي٤مه٤م :٤م, وىم٤ملأرسمٕملم درمه٤م. ىم٤مل: ودومع إزم أرسمٕملم درمهً 

ؿمٝمر ُمثٚمٝم٤م.  ؾ ًمف ًمؽ ذم يمؾ  وىمُ  ,هب٤م ومٞمزداد طمرصف ذم آؿمتٖم٤مل سمحٗمظ اًم٘مرمن ودرؾمف

ا, ومل ٓ مظمذ قمغم اًم٘مرمن أضمرً  شمٕم٤ممم أنْ  قم٤مهدت اهلل وم٤مُمتٜمع ُمـ ىمٌقهل٤م وىم٤مل: ي٤م ؾمٞمدي إين  

 هذا ٓ ي٘مع ُمـ صٌل إٓ ح٤م هلل ومٞمف ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م. ي٠مظمذه٤م. ومرأج٧م إنَّ 

تل أوصٚمتف إمم ُم٤م وصؾ ُمـ يمؾ ظمػم ُمـ قمٜم٤مي٦م اهلل هل اًمَّ  وم٢منَّ  4وصدق ؿمٞمخف ىمٚم٧م:

 صٖمره إمم يمؼمه.

هد ذم ذم اًمز  ف ُم٤م رأى ُمثٚمف ٤م ُمـ أـم٤مل ُمالزُمتف أنَّ ٗمؼ يمؾ ُمـ رمه ظمّمقًص وًم٘مد اشمَّ 

ا سمحٞم٨م ىمد اؾمت٘مر ذم ىمٚم٥م اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد ُمـ يمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م طمتك ًم٘مد ص٤مر ذًمؽ ُمِمٝمقرً 

ؾمٛمع سمّمٗم٤مشمف قمغم وضمٝمٝم٤م سمؾ ًمق ؾمئؾ قم٤مُمل ُمـ أهؾ سمٚمد سمٕمٞمد قمـ اًمِمٞمخ ُمـ يم٤من أزهد 

ٟمٞم٤م وأطمرصٝمؿ قمغم ـمٚم٥م أظمرة ًم٘م٤مل ُم٤م أهؾ هذا اًمٕمٍم وأيمٛمٚمٝمؿ ذم رومض ومْمقل اًمد  

 .رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ؾمٛمٕم٧م سمٛمثؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ٞم٦م وإٓ ومٛمـ رأجٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء ىمٜمع وُم٤م اؿمتٝمر ًمف ذًمؽ إٓ عم٤ٌمًمٖمتف ومٞمف ُمع شمّمحٞمح اًمٜمَّ 

ف رهم٥م تل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م مل يًٛمع أنَّ ٟمٞم٤م سمٛمثؾ ُم٤م ىمٜمع هق ُمٜمٝم٤م أو ريض سمٛمثؾ طم٤مًمتف اًمَّ ُمـ اًمد  

 ,٤مشملموٓ ضمقار وٓ سمً ,وٓ مم٤مًمٞمؽ ,وٓ دار ىمقراء ,وٓ هي٦م طمقراء ,ذم زوضم٦م طمًٜم٤مء
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 وٓ ٟمٕمؿ وٓ صمٞم٤مب ,وٓ رهم٥م ذم دواب ,وٓ درهؿ ,وٓ ؿمد قمغم ديٜم٤مر ,وٓ قم٘م٤مر

٤م ذم حتّمٞمؾ اعم٤ٌمطم٤مت وٓ رئل ؾم٤مقمٞمً  ,وٓ طمِمؿ وٓ زاطمؿ ذم ـمٚم٥م اًمرئ٤مؾم٤مت ,وم٤مظمرة

يـ  ,أُمره ظم٤موٕملم ًم٘مقًمف وومٕمٚمف عَ قْ اعمٚمقك وإُمراء واًمتج٤مر واًمٙمؼماء يم٤مٟمقا ـمَ  ُمع أنَّ  واد 

 ٌف ُمٝمام أُمٙمٜمٝمؿ ُمٔمٝمريـ إلضمالًمف أو أن ي١مهؾ يمال ُمٜمٝمؿ ذم سمذل ُم٤مًمف.أن يت٘مرسمقا إمم ىمٚم

ه  وم٠مجـ طم٤مًمف هذه ُمـ أطمقال سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ وًمٞمًقا ُمـ أهٚمف ممـ ىمد أهمرا

ٞمٓم٤من سم٤مًمقىمٞمٕم٦م ومٞمف سم٘مقًمف وومٕمٚمف أترى ُم٤م ٟمٔمروا سمٌّم٤مئرهؿ إمم صٗم٤مهتؿ وصٗم٤مشمف اًمِمَّ 

همف قمٜمٝم٤م وحت٤مؿمدهؿ ذم آؾمتٙمث٤مر ُمٜمٝم٤م وؾمامهتؿ وؾمامشمف وحت٤مؾمدهؿ ذم ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م وومرا 

وُم٤ٌمًمٖمتف ذم اهلرب ُمٜمٝم٤م وظمدُمتٝمؿ إُمراء واظمتالومٝمؿ إمم أبقاهبؿ وذل إُمراء سملم يديف 

 ,وإفمٝم٤مر شمٕمٌداهتؿ وصدقمف إي٤مهؿ سم٤محلؼ ,وقمدم ايمؽماصمف سمٙمؼمائٝمؿ وأتراهبؿ وُمداضم٤مهتؿ

ديـ ٓ طم٤مًم٘م٦م اًمِمٕمر, وىمقة ضم٠مؿمف ذم حم٤مورهتؿ سمغم واهلل, وًمٙمـ ىمتٚمتٝمؿ احل٤مًم٘مف, طم٤مًم٘م٦م اًم

ًَّ  ٥م  وهمٓمك قمغم أطمالُمٝمؿ طُم  ٤مرىم٦م ؾم٤مرىم٦م اًمٕم٘مؾ ٓ ؾم٤مرىم٦م اًمٌدن طمتك أصٌحقا اًمدٟمٞم٤م اًم

 .ىم٤مـمٕملم ُمـ ي٠متٞمٝمؿ ذم ـمٚمٌٝم٤م واصٚملم ُمـ واصٚمٝمؿ ذم ضمٚمٌٝم٤م
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 الفضن الظابع

 يف إٖجاسٓ وع فكشٓ ٔتٕاضعْ

ا سمام ه ومٞمٝم٤م وشم٘مٚمٚمف ُمٜمٝم٤م ُم١مصمرً يم٤من ريض اهلل قمٜمف ُمع ؿمدة شمريمف ًمٚمدٟمٞم٤م ورومْمف هل٤م ووم٘مر

ا ٓ حيت٘مر اًم٘مٚمٞمؾ ومٞمٛمٜمٕمف ذًمؽ قمـ  أو طم٘مػمً  يم٤من أو يمثػما ضمٚمٞماًل قم٤ًمه جيده ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞماًل 

ك إذا مل ٔمر إًمٞمف قمـ اإلؾمٕم٤مف سمف وم٘مد يم٤من يتّمدق طمتَّ ّمدق سمف وٓ اًمٙمثػم ومٞمٍمومف اًمٜمَّ اًمتَّ 

ٗمْمؾ ُمـ ىمقشمف اًم٘مٚمٞمؾ ٤م ٟمزع سمٕمض صمٞم٤مسمف اعمحت٤مج إًمٞمف ومٞمّمؾ سمف اًمٗم٘مػم ويم٤من يًتجيد ؿمٞمئً 

ف ويٛميض وٟمحـ ُمٕمف ٛم  ورسمام ظم٠ٌممه٤م ذم يمُ  ,اًمرهمٞمػ و اًمرهمٞمٗملم ومٞم١مصمر سمذًمؽ قمغم ٟمٗمًف

ه سمٕمُْم  ه أطمد.  ٤م حيرص أنْ ٜم٤م وىمد دومٕمف إمم اًمٗم٘مػم ُمًتخٗمٞمً ًمًامع احلدي٨م ومػما  ٓ يرا

ويم٤من إذا ورد قمٚمٞمف وم٘مػم ومصمر اعم٘م٤مم قمٜمده ي١مصمره قمٜمد إيمؾ سم٠ميمثر ىمقشمف اًمذي ضمٕمؾ 

 سمرؾمٛمف.

ف أىم٤مم سمحية نَّ أ٤مًمح اًمٕم٤مرف زيـ اًمديـ قمكم اًمق اؾمٓمل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه طمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمّمَّ 

ٝم٤مر ي٠متٞمٜمل وُمٕمف ىمرص ف يم٤من ذم سمٙمرة اًمٜمَّ ومٙم٤من ىمقشمٜم٤م ذم هم٤مًمٌٝم٤م أنَّ  :اًمِمٞمخ ُمدة ـمقيٚم٦م ىم٤مل

٤م صمؿ يرومع يده ٤م وهق مجٞمٕمً  وٟم٠ميمؾ ُمٜمف أنَ ا سم٤مًمٕمراىمل ومٞمٙمنه سمٞمده ًم٘ماًم ىمدره ٟمّمػ رـمؾ ظمٌزً 

اًمٓمٕم٤مم إمم   ٓ أطمت٤مج إممك أؿمٌع سمحٞم٨م أين  يرومع سم٤مىمل اًم٘مرص ُمـ سملم يدي طمتَّ ىمٌكم وٓ 

ك يٗمرغ ُمـ سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة طمتَّ  صمؿ يٌ٘مك إمم ,اًمٚمٞمؾ ويمٜم٧م أرى ذًمؽ ُمـ سمريم٦م اًمِمٞمخ

٤مس هب٤م ذم يمؾ يقم ُمـ أصٜم٤مف اًم٘مرب ومٞم١مشمك سمٕمِم٤مئٜم٤م ومٞم٠ميمؾ هق مجٞمع قمقائده اًمتل يٗمٞمد اًمٜمَّ 

  يمٜم٧ُم ك إين  ف ومال يٗمٕمؾ طمتَّ يزيد قمغم أيمٚمِ  نْ أًم٤ٌمىمل ويمٜم٧م أؾم٠مخف ُمٕمل ًم٘مٞمامت صمؿ ي١مصمرين سم٤م

 .فِ ذم ٟمٗمز أتقضمع ًمف ُمـ ىمٚم٦م أيمٚمِ 
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وُم٤م رأج٧م ٟمٗمز أهمٜمك ُمٜمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمدة  ,٤م ذم هم٤مًم٥م ُمدة إىم٤مُمتل قمٜمدهٜمَ ويم٤من هذا دأبُ 

 ل ومٞمٝم٤م.٤م ُمٜم  وٓ رأجتٜمل أمجع مهً 

عمحت٤مضملم واًمٖمرسم٤مء وطمٙمك همػم واطمد ُم٤م اؿمتٝمر قمٜمف ُمـ يمثرة اإليث٤مر وشمٗم٘مد ا

ورىمٞم٘مل احل٤مل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٘مراء واضمتٝم٤مده ذم ُمّم٤محلٝمؿ وصالهتؿ وُم٤ًمقمدشمف هلؿ سمؾ 

وًمٙمؾ أطمد ُمـ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ممـ يٛمٙمٜمف ومٕمؾ اخلػم ُمٕمف وإؾمداء اعمٕمروف إًمٞمف سم٘مقًمف 

 وومٕمٚمف ووضمٝمف وضم٤مهف.

يتقاوع وٓ ؾمٛمٕم٧م سم٠مطمد ُمـ أهؾ قمٍمه ُمثٚمف ذم ذًمؽ يم٤من  ٤م شمقاوٕمف ومام رأج٧ُم وأُمَّ 

ًمٚمٙمٌػم واًمّمٖمػم واجلٚمٞمؾ واحل٘مػم واًمٖمٜمل اًمّم٤مًمح واًمٗم٘مػم ويم٤من يدين اًمٗم٘مػم اًمّم٤مًمح 

ام سمَّ ف رُ ٟمَّ إك ويٙمرُمف وي١مٟمًف وي٤ٌمؾمٓمف سمحديثف اعمًتحغم زي٤مدة قمغم ُمثٚمف ُمـ إهمٜمٞم٤مء طمتَّ 

 ٤م سمذًمؽ إمم رسمف.ا ًم٘مٚمٌف وشم٘مرسمً ظمدُمف سمٜمٗمًف وأقم٤مٟمف سمحٛمؾ طم٤مضمتف ضمؼمً 

 ,وًملم قمريٙم٦م ,أو ي٠ًمخف سمؾ ي٘مٌؾ قمٚمٞمف سمٌِم٤مؿم٦م وضمف ويم٤من ٓ ي٠ًمم ممـ يًتٗمتٞمف

ة طمر  ا يم٤من أو صٖمػما رضماًل وي٘مػ ُمٕمف طمتك يٙمقن هق اًمذي يٗم٤مرىمف يمٌػمً  ا ا أو قمٌدً  أو اُمرأ

٤م وٓ جيٌٝمف وٓ حيرضمف وٓ يٜمٗمره سمٙمالم يقطمِمف سمؾ جيٞمٌف ا أو سم٤مديً ٤م طم٤مًض ٤م أو قم٤مُمٞم  قم٤محً 

 ٤مط.ويٗمٝمٛمف ويٕمرومف اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب سمٚمٓمػ واٟمًٌ

ه وُمِمٞمف ٤مس وُمٖمٞمٌف قمٜمٝمؿ ذم ىمٞم٤مُمف وىمٕمقدِ قاوع ذم طمْمقره ُمـ اًمٜمَّ ويم٤من يٚمزم اًمتَّ 

وجمٚمًف وجمٚمس همػمه. وًم٘مد سم٤مًمغ ُمٕمل ذم طم٤مل إىم٤مُمتل سمحيشمف ذم اًمتقاوع واإليمرام 

طمتك إٟمف ٓ يذيمرين سم٤مؾمٛمل سمؾ يٚم٘مٌٜمل سم٠مطمًـ إًم٘م٤مب وئمٝمر زم ظمّمقص٤م سملم أصح٤ميب 

ُمٜمف سمحٞم٨م ٓ يؽميمٜمل أضمٚمس إٓ إمم ضم٤مٟمٌف ىمّمػما يم٤من ُمـ اإليمرام واًمتٌجٞمؾ واإلدٟم٤مء 

جمٚمًف أو ـمقيال ظم٤مص٤م أو قم٤مُم٤م وٓزُمٜمل ذم طم٤مل ىمراءيت صحٞمح اًمٌخ٤مري ويم٤من ىمّمدي 

ىمراءشمف قمغم رواي٦م ُمٜمٗمردا ٓؾمتّمٖم٤مري ٟمٗمز قمـ اًم٘مراءة هٜم٤مك سمٛمحي ُمـ اًمٜم٤مس 
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اوي وًم٘مّمدي شمٕمجٞمؾ ومراهمل ُمٜمف اٟمتٝم٤مزا ًمٚمٗمرص٦م وظمقوم٤م ُمـ ومقات ذًمؽ اًمِمٞمخ اًمر

 ًمٙمقٟمف شمٗمرد سمروايتف ؾمامقم٤م قمغم أصح٤مب أبك اًمقىم٧م اًمًجزي.

ومٚمام ؾمٛمع اًمِمٞمخ سمذًمؽ أخزُمٜمل ىمراءشمف سمٛمجٛمع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس رضم٤مٓ وٟم٤ًمء 

٤م إمم اعمًٚمٛملم ومتجرد زم سمحٞم٨م ُم٤م يٜمٌٖمل إٓ قمغم صٗم٦م يٙمقن ٟمٗمٕمٝم٤م ُمتٕمديً  :وصٌٞم٤مٟم٤م وىم٤مل

 ًً ًمٞم٦م مل يتخٚمٚمٝم٤م ؾمقى طمّمؾ زم ُمرادي وومقىمف ُمـ حتّمٞمؾ ىمراءيت ًمف ذم قمنميـ جمٚم ٤م ُمتقا

اجلٛمٕم٦م وٓزُمٜمل ومٞمٝم٤م وطمي اًم٘مراءة يمٚمٝم٤م يْمٌٓمٝم٤م سمٜمًخ٦م يم٤مٟم٧م سمٞمده هل أصؾ اسمـ 

 صؾ اًمِمٞمخ اعمًٛمك.أٟم٤مس احل٤مومظ يٕم٤مرض هب٤م ٟمًخ٦م اًم٘مراءة ويم٤مٟم٧م 

وأفمٝمر زم ُمـ طمًـ إظمالق واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتقاوع سمحٞم٨م أنف يم٤من إذا ظمرضمٜم٤م ُمـ 

ٗمًف اًمٜمًخ٦م وٓ يدع أطمدا ُمٜم٤م حيٛمٚمٝم٤م قمٜمف ويمٜم٧م أقمتذر ُمٜمزًمف سم٘مّمد اًم٘مراءة حيٛمؾ هق سمٜم

محؾ ُم٤م أًمق محٚمتف قمغم رأد ًمٙم٤من يٜمٌٖمل, أٓ  :إًمٞمف ُمـ ذًمؽ ظمقوم٤م ُمـ ؾمقء إدب ومٞم٘مقل

 ؟♀ومٞمف يمالم رؾمقل اهلل 

ويم٤من جيٚمس حت٧م اًمٙمرد ويدع صدر اعمج٤مًمس طمتك إين ٕؾمتحل ُمـ جمٚمًف هٜم٤مك 

ؾمتحؼ ورومٕمل قمٚمٞمف ذم اعمجٚمس أسمام ٓ  وأقمج٥م ُمـ ؿمدة شمقاوٕمف وُم٤ٌمًمٖمتف ذم إيمراُمل

وًمقٓ ىمراءيت طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٔمؿ طمرُمتٝم٤م ح٤م يم٤من يٜمٌٖمل زم 

 ذًمؽ.

ويم٤من هذا طم٤مًمف ذم اًمتقاوع واًمتٜم٤مزل واإليمرام ًمٙمؾ ُمـ يرد قمٚمٞمف أو يّمحٌف أو 

ٞمتف وأيمثر ُمـ قاوع ٟمحقا مم٤م طمٙميٚم٘م٤مه طمتك أن يمؾ ُمـ ًم٘مٞمف حيٙمل قمٜمف ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتَّ 

ه قمغم ظمالل اخلػم وطم٤ٌمه.  ذًمؽ ومًٌح٤من ُمـ ووم٘مف وأقمٓم٤مه وأضمرا

 

(    ) 
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 الفضن الجاوَ

 يف ٠ِٗتْ ٔلباطْ

٤م ذم ًم٤ٌمؾمف وهٞمئتف ٓ يٚمٌس وم٤مظمر اًمثٞم٤مب سمحٞم٨م يرُمؼ ويٛمد ُمتقؾمٓمً     يم٤من

٤مس سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ا وٓ همٚمٞمٔم٦م شمِمٝمر طم٤مل ٓ سمًٝم٤م ويٛمٞمز ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜمَّ اًمٜمٔمر إًمٞمف وٓ أـمامرً 

ه اًمٜمَّ ي ٤مس وُمتقؾمٓمٝمؿ ومل يٙمـ ٤مس ومٞمٝم٤م ُمـ قم٤ممل وقم٤مسمد سمؾ يم٤من ًم٤ٌمؾمف وهٞمئتف يمٖم٤مًم٥م اًمٜمَّ را

ا ُمـ اًمٚم٤ٌمس ومال يٚمٌس همػمه سمؾ يم٤من يٚمٌس ُم٤م اشمٗمؼ وطمّمؾ وي٠ميمؾ ُم٤م ٤م واطمدً يٚمزم ٟمققمً 

طمي ويم٤مٟم٧م سمذاذة اإليامن قمٚمٞمف فم٤مهرة ٓ يرى ُمتّمٜمٕم٤م ذم قمامُم٦م وٓ ًم٤ٌمس وٓ ُمِمٞم٦م 

 يتٝمٞم٠م ٕطمد يٚم٘م٤مه وٓ عمـ يرد قمٚمٞمف ُمـ سمٚمد.وٓ ىمٞم٤مم وٓ ضمٚمقس وٓ 

٤مئؿ وٟمحـ ضمٚمقس ٟم٠ميمؾ جتف ىمٌؾ ًم٘مٞمف سمٛمدة ومٞمام يرى اًمٜمَّ أيمٜم٧م ىمد ر وُمـ اًمٕمج٥م أين

٤م قمغم صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومح٤مل ًم٘مٞمتل ًمف ودظمقزم قمٚمٞمف وضمدشمف ي٠ميمؾ ُمثؾ ذًمؽ اًمٓمٕم٤مم قمغم ـمٕم٤مُمً 

 .٤م يمام رأج٧م ذم اعمٜم٤ممٟمحق ُمـ اًمّمٗم٦م اًمتل رأج٧م وم٠مضمٚمًٜمل وأيمٚمٜم٤م مجٞمٕمً 

ف ُم٤م رمه وٓ ؾمٛمع أنف ـمٚم٥م ـمٕم٤مُم٤م ىمط وٓ همداء وٓ قمِم٤مء وأظمؼمين همػم واطمد أنَّ 

وًمق سم٘مل ُمٝمام سم٘مل ًمِمدة اؿمتٖم٤مًمف سمام هق ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمؾ يم٤من ي١مشمك سم٤مًمٓمٕم٤مم 

وُم٤م رأجٜم٤مه يذيمر  :ا, ىم٤ملورسمام يؽمك قمٜمده زُم٤مٟم٤م طمتك يٚمتٗم٧م إًمٞمف وإذا أيمؾ أيمؾ ؿمٞمئ٤م يًػمً 

٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وٓ يم٤من خيقض ذم رء ُمـ طمديثٝم٤م وٓ ي٠ًمل قمـ رء ٟمٞمؿمٞمئ٤م ُمـ ُمالذ اًمد  

 وُم٤م ي٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم. ,ُمـ ُمٕمٞمِمتٝم٤م سمؾ ضمٕمؾ مهتف وطمديثف ذم ـمٚم٥م أظمرة

قن يتخذ ًمف صمقب سمٕمٞمٜمف سمؾ يم٤من أهٚمف ي٠مت ف أُمر أنْ وهٙمذا يم٤من ذم ًم٤ٌمؾمف مل يًٛمع أنَّ 

ك شمتًخ ورسمام سم٘مٞم٧م قمٚمٞمف ُمدة طمتَّ ل قمٚمٞمف تِ سمدل صمٞم٤مسمف اًمَّ  سمٚم٤ٌمؾمف وىم٧م قمٚمٛمٝمؿ سم٤مطمتٞم٤مضمف إمم

 ك يٙمقن أهٚمف هؿ اًمذيـ ي٠ًمخقٟمف ذًمؽ.وٓ ي٠مُمر سمٖمًٚمٝم٤م طمتَّ 
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سمف  وأظمؼم أظمقه اًمذي يم٤من يٜمٔمر ذم ُمّم٤محلف اًمدٟمٞمقي٦م أنَّ  هذا طم٤مًمف ذم ـمٕم٤مُمف وذا

 شمٕمٔمٞماًم  ا يم٤من أؿمد  ف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م, وُم٤م رأج٧م أطمدً ٜمْ ُمِ  وًم٤ٌمؾمف وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف مم٤م ٓ سمدَّ 

قمغم رأؾمف  ويم٤من جيٚمس سمحيشمف يم٠منَّ  ,(0)اًم٘م٤مئؿ سم٠موده -هذا أقمٜمل-أظمٞمف  ًمٚمِمٞمخ ُمـ

ٟمٕمج٥م ُمٜمف ذم ذًمؽ وٟم٘مقل: ُمـ اًمٕمرف واًمٕم٤مدة  ٤م٤م, ويمٜمَّ ف يمام هي٤مب ؾمٚمٓم٤مٟمً اًمٓمػم ويم٤من هي٤مسمُ 

 قمـ إضمٜمٌل ٝمؿ ُمٕمف ومْماًل ضمؾ ٓ حيتِمٛمقٟمف يم٤مٕضم٤مٟم٥م سمؾ يٙمقن اٟم٤ًٌمـمُ أهؾ اًمرَّ  أنَّ 

غ ذم اطمتِم٤مُمف واطمؽماُمف, ومٞم٘مقل: إين أرى ُمٜمف أؿمٞم٤مء وٟمحـ ٟمراك ُمع اًمِمٞمخ يمتٚمٛمٞمذ ُم٤ٌمًم

ف ٜمْ أيمقن ُمٕمف يمام شمرون. ويم٤من ي٠ًمل قمـ ذًمؽ ومال يذيمر ُمِ  أنْ  ٓ يراه٤م همػمي أوضم٧ٌم قمكمَّ 

 ٞمخ ًمذًمؽ.٤م ح٤م يٕمٚمؿ ُمـ قمدم إيث٤مر اًمِمَّ ؿمٞمئً 

 الفضن التاطع

 يف ركش بعض كشاواتْ ٔفشاطتْ

ُم٤مشمِ ٘م٤مت سمٌٕمض ُم٤م ؿم٤مهده ُمـ أظمؼمين همػم واطمد ُمـ اًمث   ٤م أذيمر سمٕمْمٝم٤م قمغم ف وأنَ يمرا

 ُمـ ذًمؽ سمٌٕمض ُم٤م ؿم٤مهدشمف. ؾمٌٞمؾ آظمتّم٤مر وأبدأُ 

وـم٤مل يمالُمٜم٤م  ,وسملم سمٕمض اًمٗمْمالء ُمٜم٤مزقم٦م ذم قمدة ُم٤ًمئؾ لومٛمٜمٝم٤م اصمٜملم ضمرى سمٞمٜم

حف ُمـ اًم٘مقل سم٠من ٟمرضمع إمم اًمِمٞمخ وُم٤م يرضم   4وضمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٓمع اًمٙمالم ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م ,ومٞمٝم٤م

٤م ٜمَ ٤م سم١ًماًمف قمـ ذًمؽ ؾمٌ٘مٜم٤م هق وذع يذيمر ًمَ ٜمَ ٛمْ  مهَ طمي ومٚمامَّ     اًمِمٞمخ إنَّ  ؿَّ صمُ , ومٞمٝم٤م

٤م ومٞمف وضمٕمؾ يذيمر هم٤مًم٥م ُم٤م أوردٟم٤مه ذم يمؾ ُم٠ًمخف ويذيمر أىمقال ٜمَّ  يمُ اَم ُم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م يم

 ف وسملمَّ ٜمْ ٟم٠ًمخف قمَ  ك أتك قمغم مظمر ُم٤م أردٟم٤م أنَّ ًمٞمؾ طمتَّ ح ُمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمحف اًمدَّ يرضم   ؿَّ اًمٕمٚمامء صمُ 

                                            

د سم٠مُمقره ,هٙمذا (0)  .واًمٔم٤مهر اعمرا
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ًٓ  ٌ٘مٞم٧ُم ٟمًتٕمٚمٛمف ُمٜمف وم ٤م أنَّ ًمٜم٤م ُم٤م ىمّمدٟمَ   ُمٌٝمقشملم ُمتٕمجٌلم أن٤م وص٤مطمٌل وُمـ طميٟم٤م أو

 ٤م سمف وأفمٝمره اهلل قمٚمٞمف مم٤م يم٤من ذم ظمقاـمرٟم٤م.ٜمَ ٗمَ مم٤م يم٤مؿَم 

تل صحٌتف ومٞمٝم٤م إذا سمح٨م ُم٠ًمخ٦م حيي زم إيراد ومام يًتتؿ ذم ظمالل إج٤مم اًمَّ  ٧ُم ٜمْ ويمُ 

 وضمقه. ك ينمع ومٞمقرده ويذيمر اجلقاب ُمـ قمدةِ ظم٤مـمري سمف طمتَّ 

ٗمؼ وم٤مشمَّ  :ف ؾم٤مومر إمم دُمِمؼ ىم٤ملاعم٘مريء أمحد سمـ احلريٛمل أنَّ وطمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح 

٤م ومجٕمٚم٧م ٝمَ ا ُمـ أهٚمِ ٤م ٓ أقمرف أطمدً ٗم٘م٦م اًمٌت٦م وأنَ ٝم٤م مل يٙمـ ُمٕمل رء ُمـ اًمٜمَّ تُ ُمْ دِ ٤م ىمّ حَّ  أينَّ 

ؿ وهش ذم وضمٝمل ٤م ومًٚمَّ ذم زىم٤مق ُمٜمٝم٤م يم٤محل٤مئر وم٢مذا سمِمٞمخ ىمد أىمٌؾ ٟمحقي ُمنقمً  أُمٌم

ظم٤مـمرك مم٤م  أنٗمؼ هذه أن وظمكم :وىم٤مل زم ,٦موووع ذم يدي سة ومٞمٝم٤م دراهؿ ص٤محل

ومدقمقت ًمف  ف ُم٤م ضم٤مء إٓ ُمـ أضمكمقمغم أثره يم٠منَّ  ردَّ  ؿَّ اهلل ٓ يْمٞمٕمؽ صمُ  وم٢منَّ  4أن٧م ومٞمف

ؽ ٓ ويم٠منَّ  :٤مس ُمـ هذا اًمِمٞمخ؟ وم٘م٤ملوومرطم٧م سمذًمؽ, وىمٚم٧م ًمٌٕمض ُمـ رأجتف ُمـ اًمٜمَّ 

 رب.اضمت٤مز هبذا اًمدَّ  هُ شمٕمرومف هذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م زم ُمدة ـمقيٚم٦م مل أرَ 

وقمغم  اهلل أفمٝمره قمكم أنَّ  ؾ ىمّمدي ُمـ ؾمٗمري إمم دُمِمؼ ًم٘م٤مءه ومتح٘م٘م٧ُم ويم٤من ضُم 

ُمـ طمٞم٨م ٓ  ُمدة إىم٤مُمتل سمدُمِمؼ سمؾ ومتح اهلل قمكم طم٤مزم ومام اطمتج٧م سمٕمده٤م إمم أطمدٍ 

 ًَّ  لالم قمٚمٞمف ومٙم٤من يٙمرُمٜمأطمت٥ًم واؾمتدًمٚم٧م ومٞمام سمٕمد قمٚمٞمف وىمّمدت زي٤مرشمف واًم

 محد اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف.٠مقمـ طم٤مزم وم لوي٠ًمخٜم

يـ قمٌد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اعم٘مريء أمحد طمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اعم٘مريء شم٘مل اًمد  و

٤م  وأنَ ٝم٤م ًمٞماًل تُ ُمْ دِ  ىمَ ٗمؼ أين   هب٤م وم٤مشمَّ ٞمخ ُم٘مٞماًم ؾم٤مومرت إمم ُمٍم طملم يم٤من اًمِمَّ  :سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

ؾمٛمٕم٧م ُمـ يٜم٤مدي سم٤مؾمٛمل ويمٜمٞمتل  أنْ  ومٚمؿ أخ٨ٌْم  4ذم سمٕمض إُمٙمٜم٦م ٧ُم ًمْ زِ نْ ٠مُ ؾ ُمريض ومَ ٘مَ ُمثْ 

ىمد اضمتٛمٕم٧م  ٞمخ ممـ يمٜم٧ُم ٤م وٕمٞمػ ومدظمؾ إزم مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِمَّ ف وأنَ وم٠مضمٌت

ًَّ  ,يمٞمػ قمرومتؿ سم٘مدوُمل :سمٌٕمْمٝمؿ ذم دُمِمؼ وم٘مٚم٧ُم   ٤مقم٦م ومذيمروا أنَّ وأن٤م ىمدُم٧م هذه اًم
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ا ضم٤مء ٤م أطمدً ٟمنع سمٜم٘مٚمؽ وُم٤م رأجٜمَ  ٤م أنَّ وأُمرٟمَ  ,ُمريض ؽ ىمدُم٧م وأن٧َم اًمِمٞمخ أظمؼمٟم٤م سم٠منَّ 

 .   يمراُم٤مت اًمِمٞمخذًمؽ ُمـ  وٓ أظمؼمٟم٤م سمٌمء, ومٕمٚمٛم٧م أنَّ 

ك ُمـ ل طمتَّ ُمرو٧م سمدُمِمؼ إذ يمٜم٧م ومٞمٝم٤م ُمرو٦م ؿمديدة ُمٜمٕمتٜمِ  :وطمدصمٜمل أجْم٤م ىم٤مل

ومدقم٤م زم  4إٓ واًمِمٞمخ قمٜمد رأد وأن٤م ُمث٘مؾ ُمِمتد سم٤محلٛمك واعمرض اجلٚمقس ومٚمؿ أؿمٕمرْ 

 وضم٤مءت اًمٕم٤مومٞم٦م وؿمٗمٞم٧م ُمـ وىمتل ,لوم٤مرىمٜمِ  ضم٤مءت اًمٕم٤مومٞم٦م, ومام هق إٓ أنْ  :وىم٤مل

ٞمخ ىمد ذم اًمِمَّ  ا ًمٌٕمض ُمـ اٟمحرف قمـ احلؼ  ٧م ؿمٕمرً يمٜم٧م ىمد اؾمتٙمتٌ :وطمدصمٜمل ىم٤مل

ومض قمغم اًمرَّ  ف ٟم٥ًم إمم ىم٤مئٚمف ؿمٕمر ويمالم يدل  شمٜم٘مّمف ومٞمف ويم٤من ؾم٥ٌم ىمقل ذًمؽ اًمِمٕمر أنَّ 

ع اعمٓمٝمر وم٠مُمر سمف وم٠مظمذ اًمرضمؾ وأث٧ٌم ذًمؽ قمٚمٞمف ذم وضمٝمف قمٜمد طم٤ميمؿ ُمـ طمٙم٤مم اًمنمَّ 

ىم٤مل  ومحٛمٚمف ذًمؽ قمغم أنَّ  اًمذي يم٤من ؾم٥ٌم ذًمؽ اًمِمٞمخ ٤مس ومتقهؿ أنَّ ومِمٝمر طم٤مًمف سملم اًمٜمَّ 

ام أورد سمٕمْمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومقىمٕم٧م ذم قمدة وسم٘مل قمٜمدي ويمٜم٧م رسمَّ  ,ومٞمف ذًمؽ اًمِمٕمر

وًمقٓ ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم يب ومٞمٝم٤م ٕت٧م قمغم ٟمٗمز  ,أؿمٞم٤مء ُمـ اعمٙمروه واخلقف ُمتقاشمرة

ًٌ  ومٜمٔمرت ُمـ أجـ دهٞم٧م ومٚمؿ أرَ  ٤م إٓ إيرادي ًمٌٕمض ذًمؽ اًمِمٕمر ومٕم٤مهدت اهلل ًمذًمؽ ؾمٌ

ويم٤من ذًمؽ  ,ومزال قمٜمل أيمثر ُم٤م يمٜم٧م ومٞمف ُمـ اعمٙم٤مره وسم٘مل سمٕمْمف فُ ٜمْ أتٗمقه سمٌمء ُمِ  ٓ أنْ 

ًمف أثر واؾمتٖمٗمرت اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذًمؽ  ك مل يٌَؼ ٕمر قمٜمدي وم٠مظمذشمف وطمرىمتف وهمًٚمتف طمتَّ اًمِم  

ومل أزل  ,ل اهلل سمف قمٙمًفل مجٞمع ُم٤م يمٜم٧م ومٞمف ُمـ اعمٙمروه واخلقف وأبدًمٜمِ وم٠مذه٥م اهلل قمٜم  

ًٓ سمٕمد ذًمؽ ذم ظمػم وقم ُمتف قمغم اهلل ٤مومٞم٦م, ورأج٧م ذًمؽ طم٤م  ُمـ أطمقال اًمِمٞمخ وُمـ يمرا

 شمٕم٤ممم.

ىمدُم٧م قمغم  :أظمؼمين اًمِمٞمخ اسمـ قمامد اًمديـ اعم٘مرئ اعمٓمرز ىم٤مل :وطمدصمٜمل أجْم٤م ىم٤مل

ورطم٥م يب وأدٟم٤مين ومل ي٠ًمخٜمل هؾ  قمكم قمٚمٞمف ومردَّ  ٛم٧ُم ٟمٗم٘م٦م ومًٚمَّ  اًمِمٞمخ وُمٕمل طمٞمٜمئذٍ 

 ُمـ جمٚمًف سمٕمد أنْ  أظمرَج  أنْ  ٟمٗم٘متل أردُت  يم٤من سمٕمد أج٤مم وٟمٗمدت ُمٕمؽ ٟمٗم٘م٦م أم ٓ, ومٚمامَّ 
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 ظمال اعمجٚمس دومع إزم مجٚم٦م ٤مس وراءه ومٛمٜمٕمٜمل وأضمٚمًٜمل دوّنؿ ومٚمامَّ صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمَّ 

اهلل  أنَّ  ُمـ ذًمؽ وقمٚمٛم٧ُم  ؼ هبذه ومٕمج٧ٌمٗمِ أن سمٖمػم ٟمٗم٘م٦م وم٤مرشمَ أن٧م  :وىم٤مل ,دراهؿ

 .ا ح٤م ٟمٗمدت واطمتج٧م إمم ٟمٗم٘م٦ميمِمٗمف قمغم طم٤مزم أوٓ ح٤م يم٤من ُمٕمل ٟمٗم٘م٦م ومظمرً 

٤مم ٕظمذ دُمِمؼ طملم ٟمزل اعمٖمؾ سم٤مًمِمَّ     اًمِمٞمخ وطمدصمٜمل ُمـ ٓ أهتٛمف أنَّ 

قم٤مء ؿ وؾم٠مخقه اًمد  ٝمُ ا, وضم٤مء إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمٜمْ ٤م ؿمديدً أهٚمٝم٤م وظم٤مومقا ظمقومً  َػ ضَم وهمػمه٤م رَ 

ٍم ذم اًمٞمقم اًمٗمالين سمٕمد اهلل ي٠متٞمٙمؿ سم٤مًمٜمَّ  وم٢منَّ  4أبنموا :ىم٤مل ؿَّ ًمٚمٛمًٚمٛملم ومتقضمف إمم اهلل صمُ 

 ًمرؤوس ُمٕم٠ٌمة سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض.ك شمرون اصم٤مًمث٦م طمتَّ 

ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده أو يمام طمٚمػ ُم٤م ُم٣م إٓ صمالث ُمثؾ ىمقًمف  :ىم٤مل اًمذي طمدصمٜمل

 ٤م رؤوؾمٝمؿ يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ قمغم فم٤مهر دُمِمؼ ُمٕم٠ٌمة سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض.ك رأجٜمَ طمتَّ 

 اًمِمٞمخ ٤ًمج أنَّ وطمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اًمقرع قمثامن سمـ أمحد سمـ قمٞمًك اًمٜمَّ 

هؿ امرؾمت٤من سمدُمِمؼ ذم يمؾ أؾمٌقع ومج٤مء قمغم قم٤مدشمف ومٕم٤مدَ يم٤من يٕمقد اعمرى سم٤مًمٌٞم   

وضم٤مء إمم اًمِمٞمخ ي٘مّمد اًمًالم قمٚمٞمف ومٚمام  ,٤مُمٜمٝمؿ ومدقم٤م ًمف ومِمٗمل هيٕمً  ومقصؾ إمم ؿم٤مٍب 

شمٕمجؾ اًمرضمقع  ىمد ؿمٗم٤مك اهلل ومٕم٤مهد اهلل أنْ  :وىم٤مل ,صمؿ دومع إًمٞمف ٟمٗم٘م٦م ,رمه هش ًمف وأدٟم٤مه

ٌَّ ٤م وٞمٕم٦م إمم سمٚمدك أججقز أن شمؽمك زوضمتؽ وسمٜم٤مشمؽ أرسمٕمً  ي٤م  :وىم٤مل هُ ؾ يدَ وشم٘مٞمؿ ه٤مهٜم٤م؟ وم٘م

مم٤م يم٤مؿمٗمٜمل سمف ويمٜم٧م ىمد  وقمج٧ٌُم  :وىم٤مل اًمٗمتك .٤م شم٤مئ٥م إمم اهلل قمغم يدكؾمٞمدي أنَ 

 شمريمتٝمؿ سمال ٟمٗم٘م٦م ومل يٙمـ ىمد قمرف سمح٤مزم أطمد ُمـ أهؾ دُمِمؼ.

ف ىمد ُم٣م ْم٤مة أنَّ أظمؼم قمـ سمٕمض اًم٘مُ     اًمِمٞمخ وطمدصمٜمل ُمـ أثؼ سمف أنَّ 

طم٤مل ُم٤م أصؾ إمم اًمٌٚمد  :ف ؾمٛمٕمف ي٘مقلوأنَّ  ,اًم٘مْم٤مء ٤م إمم ُمٍم اعمحروؾم٦م ًمٞم٘مٚمدُمتقضمٝمً 

٤مس قمغم يـ ىمد أمجع اًمٜمَّ ٤م أطمٙمؿ سم٘متؾ ومالن رضمؾ ُمٕملم ُمـ ومْمالء أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمد  ىم٤موٞمً 

حٜم٤مء واًمٕمداوة ُم٤م صقب ٤ميض ُمٜمف ُمـ اًمِمَّ وًمٙمـ طمّمؾ ذم ىمٚم٥م اًم٘مَ  فِ قمِ وورَ  هِ قمٚمٛمف وزهدِ 
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ُم٤م قمزم قمٚمٞمف ُمـ اًم٘متؾ عمثؾ ٤م ُمـ وىمقع ًمف احلٙمؿ سم٘متٚمف ومٕمٔمؿ ذًمؽ قمغم ُمـ ؾمٛمٕمف ظمقومً 

ٞمٓم٤من ذم ذًمؽ ومٞمٚم٘مك اهلل يقىمٕمف اهلقى واًمِمَّ  ٤مًمح وطمذرا قمغم اًم٘م٤ميض أنْ ضمؾ اًمّمَّ هذا اًمرَّ 

 ًً ويمرهقا وىمقع ُمثؾ ذًمؽ ح٤م ومٞمف  ,وومتؽ سمٛمًٚمؿ ُمٕمّمقم اًمدم سمٞم٘ملم ,٤م سمدم طمرامُمتٚمٌ

ٜم إنَّ  :هذا اخلؼم سمّمٗمتف, وم٘م٤مل    ُمـ قمٔمٞمؿ اعمٗم٤مؾمد وم٠مبٚمغ اًمِمٞمخ ف مم٤م اهلل ٓ يٛمٙم 

٤م ومٌ٘مك سملم اًم٘م٤ميض وسملم ُمٍم ىمدر يًػم وأدريمف اعمقت ىمّمد وٓ يّمؾ إمم ُمٍم طمٞم  

 .   ومامت ىمٌؾ وصقهل٤م يمام أضمرى اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن اًمِمٞمخ

ا ٓ يٚمٞمؼ هبذا اعمختٍم أيمثر ُمـ ذيمر هذا يمثػمة ضمد      ويمراُم٤مت اًمِمٞمخ :ىمٚم٧م

ُم٤مشمف أنَّ  ,اًم٘مدر ُمٜمٝم٤م سمٕمدة سمالي٤م  أو همض ُمٜمف إٓ واسمتكمف ُم٤م ؾمٛمع سم٠مطمد قم٤مداه وُمـ أفمٝمر يمرا

 .وهذا فم٤مهر ُمِمٝمقر ٓ حيت٤مج ومٞمف إمم ذح صٗمتف ,فهم٤مًمٌٝم٤م ذم ديٜمِ 

 يف ركش كشوْ سض٘ اهلل عٍْ الفضن العاػش

ًٓ     يم٤من وىمد ذيمرت ,  قمغم اًمٙمرم ٓ يتٓمٌٕمف وٓ يتّمٜمٕمف سمؾ هق ًمف ؾمجٞم٦مجمٌق

ام ىمدر قمغم رء ُمـ ذًمؽ جيقد سمؾ يم٤من ُمٝم قمغم ديٜم٤مر وٓ درهؿ ىمط   ف ُم٤م ؿمدَّ ومٞمام شم٘مدم أنَّ 

ويم٤من ٓ يرد ُمـ ي٠ًمخف ؿمٞمئ٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ دراهؿ وٓ دٟم٤مٟمػم وٓ صمٞم٤مب وٓ يمت٥م  ,سمف يمٚمف

ا ُمتٕمذرً  يم٤من طمٞمٜمئذٍ  وم٢منْ  4ٗم٘م٦م٤م ُمـ اًمٜمَّ ام يم٤من ي٠ًمخف سمٕمض اًمٗم٘مراء ؿمٞمئً سمؾ رسمَّ 4 وٓ همػم ذًمؽ

ويم٤من ذًمؽ  ,ٓ يدقمف يذه٥م سمال ؿمئ سمؾ يم٤من يٕمٛمد إمم ؿمئ ُمـ ًم٤ٌمؾمف ومٞمدومٕمف إًمٞمف

 .٤مس ُمـ طم٤مًمفاعمِمٝمقر قمٜمد اًمٜمَّ 

طمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اعم٘مرئ أبق حمٛمد قمٌد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اعم٘مرئ 

ًً  :أمحد سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل ومج٤مء     ٤م سمحية ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ميمٜم٧م يقُم٤م ضم٤مًم

ه اًمِمٞمخ حمت٤مضًم إٟم٤ًمن ومًٚمَّ  ف خُ ٠ًمَ يَ  ُمـ همػم أنْ  فُ تَ اًمِمٞمخ قمامُمَ  عَ زَ ٜمَ ٤م إمم ُم٤م يٕمتؿ سمف ومَ ؿ قمٚمٞمف ومرم
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ّمػ أظمر إمم ذًمؽ اًمرضمؾ ومل سمٜمّمٗمٝم٤م ودومع اًمٜمَّ  ضمؾ ذًمؽ وم٘مٓمٕمٝم٤م ٟمّمٗملم واقمتؿَّ اًمرَّ 

 حيتِمؿ ًمٚمح٤مضيـ قمٜمده.

ٞمخ ومٞمف إو٤مقم٦م هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمِمَّ  نَّ أٗمٝمٞمؿ ام شمقهؿ سمٕمض ُمـ حيت٤مج إمم اًمتَّ ورسمَّ  :ىمٚم٧م

ف مل يٙمـ قمٜمده وم٢مٟمَّ  4ر يمذًمؽوًمٞمس إُم ,ٌذل اًمذي يِملم اعمروءةاح٤مل أو ٟمقع ُمـ اًمتَّ 

ه وٓ حيّمؾ سمف ىمٓمع همػم اًمٕمامُم٦م ُمـ سم٘مٞم٦م ًم٤ٌمؾمف مم٤م يٗمًدُ  ُمٕمٚمقم همػم صمٞم٤مسمف ورأى أنَّ  طمٞمٜمئذٍ 

ك يدومٕمف إًمٞمف صمقب صحٞمح ٓ حيت٤مج إًمٞمف طمتَّ  اعم٘مّمقد ومل يٙمـ قمٚمٞمف وٓ قمٜمده طمٞمٜمئذٍ 

ع أظم٤مه اعمًٚمؿ ف ومٞمام ووع ًمف وهق اًمٕمامُم٦م ومٜمٗموم٤ًمرع إمم ىمٓمع ُم٤م يًتٖمٜمك سمٌٕمْمف قمـ يمٚم  

٤مًمح ٍمف اًمّمَّ سمٌٕمْمٝم٤م واؾمتٖمٜمك هق سم٤ٌمىمٞمٝم٤م وهذا هق أيمٛمؾ اًمتَّ  طمٞمٜمئذٍ  فُ تَ طم٤مضَم  وؾمدَّ 

ٌذل اًمذي ومٞمف ٟمقع ٤م اًمتَّ واجلقد اعمذيمقر اعمِمٝمقر واإليث٤مر سم٤معمٞمًقر وأُمَّ , ٤ممؿمد اًمتَّ واًمر  

دم وقم ,قاوعإؾم٘م٤مط اعمروءة ومٚمٞمس ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم رء سمؾ هذا ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتَّ 

ٗمس ذم حمؾ آطمتِم٤مم ورومض إرادة اعمرء شمٕمٔمٞمؿ ٟمٗمًف سمحية احل٤مضيـ وهذه رؤي٦م اًمٜمَّ 

 .٤م وقم٘ماًل ظمّم٤مل حمٛمقدة ُمٓمٚمقسم٦م ذقمً 

 حمٛمد  وقمٚماًم وأيمٛمؾ اخلٚمؼ ُمروءة وقم٘ماًل  ,وىمد روي ُمثؾ ذًمؽ قمـ ؾمٞمد إن٤مم

سمٞمض وظمرج إمم  ٤م ؿمٛمٚم٦م ؾمقداء هل٤م طمقاشٍ ف ًمٌس يقُمً أنَّ  ♀اعمّمٓمٗمك 

ه إٟم٤ًمن وم٘م٤ملاعمًجد ومج٤مقم٦م ُم ي٤م رؾمقل اهلل أقمٓمٜمل هذه  :ـ اعمًٚمٛملم طمْمقر ومرم

اعمٙمرم  هِ قمـ ضمًدِ  ♀ ي٠ًمخف ومٜمزقمٝم٤م رؾمقل اهلل ٛمٚم٦م ويم٤من ٓ يٛمٜمع ؾم٤مئاًل اًمِمَّ 

ضمؾ قمغم ُم٤م ومٕمؾ ويمقٟمف ؾم٠مل ٤مس يٚمقُمقن ذًمؽ اًمرَّ اًمٜمَّ  َؼ ٗمِ وـمَ  ,ضمؾاًمرَّ  ودومٕمٝم٤م إمم ذًمؽ

٤م ي٠ًمخف وم٘م٤مل يٛمٜمع ؿمٞمئً  ف ٤ٓم إمم ُم٤م ًمًٌف وىمد قمٚمؿ أنَّ ويم٤من حمت٤مضًم  ♀اًمٜمٌل 

 ٤م قمٜمد ُمقيت.ٜمً  مل أـمٚمٌٝم٤م ًٕمًٌٝم٤م ًمٙمـ ٕضمٕمٚمٝم٤م زم يمٗمَ ا إًمٞمٝمؿ إين  اًمرضمؾ ُمٕمتذرً 

 ف.ٜمُ ك يم٤مٟم٧م يمٗمَ وم٠مُمًٙمٝم٤م قمٜمده طمتَّ  :ىم٤مل اًمراوي
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٘م٤مت وهق ُمـ أووح ٘مٚم٦م اًمث  وهذا طمدي٨م ُمِمٝمقر ىمد رواه همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ اًمٜمَّ 

 ٗمس ويمرم إظمالق.قاوع ويمن اًمٜمَّ قد واًمتَّ ٤مه سمؾ أبٚمغ ذم اجلٜمَ ٚمْ ٓئؾ قمغم ُم٤م ىمُ اًمدَّ 

٤م ذم سمٕمض إزىم٦م ومدقم٤م ًمف ا يقُمً يم٤من ُم٤مر      اًمِمٞمخ وطمدصمٜمل ُمـ أثؼ سمف أنَّ 

٤م قمغم ضمٚمده ٞمخ طم٤مضمتف ومل يٙمـ ُمع اًمِمٞمخ ُم٤م يٕمٓمٞمف ومٜمزع صمقسمً سمٕمض اًمٗم٘مراء وقمرف اًمِمَّ 

ٜمده ؿمئ ُمـ واقمتذر إًمٞمف ُمـ يمقٟمف مل حيي قم ,ف سمام شمٞمن وأنٗم٘مفٕمْ سمِ  :ودومٕمف إًمٞمف وىم٤مل

 ٗم٘م٦م.اًمٜمَّ 

ايمؽماصمف ذم همػم ُم٤م ي٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم وضمقده  مِ ٤م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم قمدَ وهذا أجًْم 

وضمؾ ومًٌح٤من اعمقومؼ ُمـ  ٤م ُم٤م يم٤من وهذا ُمـ أبٚمغ إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل قمزَّ سم٤معمٞمًقر يم٤مئٜمً 

 ؿم٤مء ح٤م ؿم٤مء.

ي٠مُمره ٤م يمتٌف سمؾ ا ي٠ًمخف ؿمٞمئً أطمدً  يم٤من ٓ يرد      اًمِمٞمخ وطمدصمٜمل ُمـ أثؼ سمف أنَّ 

 ٤م.ٝمَ ٜمْ هق سمٜمٗمًف ُم٤م يِم٤مء ُمِ  ي٠مظمذْ  أنْ 

٤م خيت٤مره ومرأى ي٠مظمذ يمت٤مسمً  ٤م يٜمتٗمع سمف وم٠مُمره أنْ ٤م إٟم٤ًمن ي٠ًمخف يمت٤مسمً ف ضم٤مءه يقُمً وأظمؼمين أنَّ 

 ٤م ىمد اؿمؽمى سمدراهؿ يمثػمة وم٠مظمذه وُم٣مضمؾ سملم يمت٥م اًمِمٞمخ ُمّمحٗمً ذًمؽ اًمرَّ 

ف قمْ ٤م ؾم٠مخف دَ أُمٜمٕمف سمٕمد ُم ٞمخ ذم ذًمؽ وم٘م٤مل أجحًـ يب أنْ ومالم سمٕمض اجلامقم٦م اًمِمَّ 

 سمف. ومٚمٞمٜمتٗمعْ 

تل ٤م ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمَّ ا قمغم ُمـ ي٠ًمل ؿمٞمئً ا ؿمديدً يٜمٙمر إٟمٙم٤مرً     ويم٤من اًمِمٞمخ

 ًَّ  يٛمٜمع اًمٕمٚمؿ ممـ يٓمٚمٌف. ُم٤م يٜمٌٖمل أنْ  :ؾ وي٘مقل٤مئِ يٛمٚمٙمٝم٤م ويٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًم

ف ُمِ رَ ٛمقل وهذا اًم٘مدر ُمـ يمَ ف يم٤من ٓ يٜمٔمر ُمع ذًمؽ إمم ضمٝم٦م اعمٚمؽ واًمتَّ ف أنَّ وُمـ يمرُمِ 

 ٘متدي سمف.يٖمٜمل اعم

(    ) 
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 الفضن احلادٙ عؼش

 يف ركش قٕٚ قمبْ ٔػذاعتْ

٤م ُمٜمف وٓ ا أث٧ٌم ضم٠مؿًم ٤م ُم٤م رأج٧م أطمدً ٤مس وأىمقاهؿ ىمٚمًٌ ُمـ أؿمجع اًمٜمَّ     يم٤من

وٓ خي٤مف ذم  ,ف وًم٤ًمٟمف ويدهيم٤من جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٘مٚمٌِ  فُ ٜمْ ذم ضمٝم٤مد اًمٕمدو ُمِ  أقمٔمؿ قمٜم٤مءً 

 .اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ

يم٤من إذا طمي ُمع قمًٙمر اعمًٚمٛملم ذم ضمٝم٤مد     خاًمِمٞم وأظمؼم همػم واطمد أنَّ 

ٕمف ؿمجَّ  أو ضم٤ٌمٟم٦مً  ٤م أو رىم٦مً رأى ُمـ سمٕمْمٝمؿ هٚمٕمً  وىمٓم٥م صم٤ٌمهتؿ إنْ  ,يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ واىمٞمتٝمؿ

 ٌَّ وسملم ًمف ومْمؾ اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ وإٟمزال  ,ٗمر واًمٖمٜمٞمٛم٦مٍم واًمٔمَّ سم٤مًمٜمَّ  هُ ه ووقمدَ تف وسمنمَّ وصم

 .اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م

٧م ٌَ يم٠مقمٔمؿ اًمِمجٕم٤من وي٘مقم يم٠مثْ  4وجيقل ذم اًمٕمدو ؽويم٤من إذا ريم٥م اخلٞمؾ يتحٜمَّ 

ا أنٙمك ذم اًمٕمدو ُمـ يمثػم ُمـ اًمٗمتؽ هبؿ وخيقض ومٞمٝمؿ ظمقض  شمٙمٌػمً اًمٗمرؾم٤من ويٙمؼم  

 رضمؾ ٓ خي٤مف اعمقت.

ج٤مقم٦م يٕمجز اًمقاصػ قمـ ا ُمـ اًمِمَّ ؿ رأوا ُمٜمف ذم ومتح قمٙم٦م أُمقرً وطمدصمقا أّنَّ 

 ٤مه٤م سمٗمٕمٚمف وُمِمقرشمف وطمًـ ٟمٔمره.وًم٘مد يم٤من اًم٥ًٌم ذم متٚمؽ اعمًٚمٛملم إيَّ  :ٝم٤م, ىم٤مًمقا وصٗمِ 

ًٓ  وح٤م فمٝمر اًمًٚمٓم٤من هم٤مزان قمغم دُمِمؼ اعمحروؾم٦م ضم٤مءه ُمٚمؽ اًمٙمرج وسمذَل   ًمف أُمقا

ف ُمـ اًمٗمتؽ سم٤معمًٚمٛملم ُمـ أهؾ دُمِمؼ ووصؾ اخلؼم إمم اًمِمٞمخ ٜمَ ٙم  ٛمَ يُ  يمثػمة ضمزيٚم٦م قمغم أنْ 

ٍم ًمٜمَّ ووقمدهؿ قمغم ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤م ,ورهمٌٝمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة ,ع اعمًٚمٛملموم٘م٤مم ُمـ ومقره وؿمجَّ 

وم٤مٟمتدب ُمٜمٝمؿ رضم٤مل ُمـ وضمقهٝمؿ ويمؼمائٝمؿ وذوي 4 ٗمر وإُمـ وزوال اخلقفواًمٔمَّ 

ً   إطمالم ُمٜمٝمؿ ومخرضمقا ُمٕمف إمم طميةِ  ً  اًم ُمـ  :ٚمٓم٤من ىم٤ملٚمٓم٤من هم٤مزان ومٚمام رمهؿ اًم

    هؿ رؤؾم٤مء دُمِمؼ وم٠مذن هلؿ ومحيوا سملم يديف. ومت٘مدم اًمِمٞمخ :ه١مٓء وم٘مٞمؾ
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 ًٓ ك أدٟم٤مه وأضمٚمًف, وأظمذ اًمِمٞمخ ذم ىمٚمٌف هٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م طمتَّ رمه أوىمع اهلل ًمف ذم   ومٚمام أنْ أو

 ًٓ  ,ول ُمٚمؽ اًمٙمرج قمغم اعمًٚمٛملمذ ذم قمٙمس رأجف قمـ شمًٚمٞمط اعمخاًمٙمالم ُمٕمف أو

 ًٓ ٤م ٕمً ه سمحرُم٦م دُم٤مء اعمًٚمٛملم وذيمره ووقمٔمف وم٠مضم٤مسمف إمم ذًمؽ ـم٤مئِ ظمؼَمَ أ وووٛمـ ًمف أُمقا

 .ومحٞم٧م ذرارهيؿ وصلم طمريٛمٝمؿ ,سمًٌٌف دُم٤مء اعمًٚمٛملم ٧ْم ٜمَ ٘مِ وطُم 

يمٜم٧م  :وطمدصمٜمل ُمـ أثؼ سمف قمـ اًمِمٞمخ وضمٞمف اًمديـ اسمـ اعمٜمج٤م ىمدس اهلل روطمف ىم٤مل

ا ُمع اًمِمٞمخ طمٞمٜمئذ ومجٕمؾ يٕمٜمل اًمِمٞمخ حيدث اًمًٚمٓم٤من سم٘مقل اهلل ورؾمقًمف ذم طم٤مًض 

٤م قمغم ريمٌتٞمف وضمٕمؾ ك ضمثَ وهمػمه ويرومع صقشمف قمغم اًمًٚمٓم٤من ذم أثٜم٤مء طمديثف طمتَّ  ,اًمٕمدل

ً   ىمرب أنْ ك ًم٘مد ي٘مرب ُمٜمف ذم أثٜم٤مء طمديثف طمتَّ  ٚمٓم٤من واًمًٚمٓم٤من ُمع شمالصؼ ريمٌتف ريم٦ٌم اًم

اًمًٚمٓم٤من ُمـ  وأنَّ  ,ح٤م ي٘مقل ؿم٤مظمص إًمٞمف ٓ يٕمرض قمٜمف ذًمؽ ُم٘مٌؾ قمٚمٞمف سمٙمٚمٞمتف ُمّمغٍ 

ف ُمـ أهؾ طميشمف ُمـ هذا ؿمدة ُم٤م أوىمع اهلل ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ اعمح٦ٌم واهلٞم٦ٌم ؾم٠مل ُمـ خيّم  

٤م ُمٜمف وٓ أوىمع ُمـ طمديثف ذم ىمٚمٌل وٓ ُمثٚمف وٓ أث٧ٌم ىمٚمًٌ   مل أرَ ُم٤م ُمٕمٜم٤مه إين   :وىم٤مل .ٞمخاًمِمَّ 

ل ٕطمد ُمٜمف وم٠مظمؼم سمح٤مًمف وُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ, وم٘م٤مل ا ُمٜم  رأجتٜمل أقمٔمؿ اٟم٘مٞم٤مدً 

وُمٕمؽ ىم٤ميض وإُم٤مم وؿمٞمخ  ,ؽ ُمًٚمؿىمؾ ًمٖم٤مزان أن٧م شمزقمؿ أنَّ  :اًمِمٞمخ ًمٚمؽممج٤من

 قمٛمٚم٧ْم ال اًمذي ٤م يم٤مومريـ وُم٤م قمٛمِ ومٖمزوشمٜم٤م وأبقك وضمدك يم٤مٟمَ  ,وُم١مذٟمقن قمغم ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م

 ومام وومٞم٧م وضمرت. وىمٚم٧َم  ,قم٤مهدا ومقومٞم٤م وأن٧م قم٤مهدت ومٖمدرت

 :ًمٞمف ويٙمقن سمرؾمٛمؽ وم٘م٤ملإر ًمؽ سمٚمد مسم٤مئؽ طمران وشمٜمت٘مؾ أقمٛم   أنْ  أطم٧ٌٌَم  وؾم٠مخف إنْ 

 ٓ واهلل ٓ أرهم٥م قمـ ُمٝم٤مضمر إسمراهٞمؿ اؾمتٌدل سمف همػمه.

ـ ا ىمد صٜمع ًمف اهلل سمام ـمقى قمٚمٞمف ٟمٞمتف اًمّم٤محل٦م ُم٤م ُمٕمززً ومخرج ُمـ سملم يديف ُمٙمرُمً 

٤م ًمتخٚمٞمص ٤م ؾمًٌٌ سمذًمف ٟمٗمًف ذم ـمٚم٥م طم٘مـ دُم٤مء اعمًٚمٛملم ومٌٚمٖمف ُم٤م أراده, ويم٤من ذًمؽ أجًْم 

 .هؿ قمغم أهٚمٝمؿ وطمٗمظ طمريٛمٝمؿهم٤مًم٥م أؾم٤مرى اعمًٚمٛملم ُمـ أجدهيؿ ورد  
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 ٤ٌمت وىمقة اجل٠مش.ج٤مقم٦م واًمثَّ وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمِمَّ 

 أمحد رضمال ؿمٙمك إمم نَّ ٢موم 4ًمـ خي٤مف اًمرضمؾ همػم اهلل إٓ عمرض ذم ىمٚمٌف :ويم٤من ي٘مقل

ظمقومؽ ُمـ  :ا, أيًمق صحح٧م مل ختػ أطمدً  :سمـ طمٜمٌؾ ظمقومف ُمـ سمٕمض اًمقٓة وم٘م٤ملا

 ح٦م ُمـ ىمٚمٌؽ.أضمؾ زوال اًمّم  

طملم ور سمف إمم اًمًٚمٓم٤من اعمٕمٔمؿ اعمٚمؽ    اًمِمٞمخ وأظمؼمين ُمـ ٓ أهتٛمف أنَّ 

 ومٙم٤من ُمـ مجٚم٦م يمالُمف: :٤مس حمٛمد أطميه سملم يديف ىم٤ملاًمٜمَّ 

 إٟمَّ 
ذم ٟمٗمًؽ أظمذ اعمٚمؽ, ومٚمؿ يٙمؽمث سمف سمؾ  وأنَّ  ,٤مسؽ ىمد أـم٤مقمؽ اًمٜمَّ ظمؼمت أنَّ ل أُ ٜمِ

أن٤م أومٕمؾ ذًمؽ  :ىم٤مل ًمف سمٜمٗمس ُمٓمٛمئٜم٦م وىمٚم٥م صم٤مسم٧م وصقت قم٤مل ؾمٛمٕمف يمثػم ممـ طمي

ً   واهلل إنَّ  ٚمٓم٤من ًمذًمؽ وأضم٤مسمف ذم ُمٚمٙمؽ وُمٚمؽ اعمٖمؾ ٓ ي٤ًموي قمٜمدي ومٚمًلم. ومتًٌؿ اًم

اًمذي وؿمك  وإنَّ  , ًمّم٤مدقؽ واهللُم٘م٤مسمٚمتف سمام أوىمع اهلل ًمف ذم ىمٚمٌف ُمـ اهلٞم٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م إٟمَّ 

ؽ سمف ُمٜمذ دهر تَ يٜمٞم٦م ُم٤م ًمقٓه ًمٙم٤من ىمد ومَ سمؽ إزم يم٤مذب واؾمت٘مر ًمف ذم ىمٚمٌف ُمـ اعمح٦ٌم اًمد  

ف ُمـ إىم٤مويؾ اًمزور واًمٌٝمت٤من ممـ فم٤مهر طم٤مًمف ًمٚمٓمٖم٤مم ـمقيؾ ُمـ يمثرة ُم٤م يٚم٘مك إًمٞمف ذم طم٘م  

 واجلٝم٤مًم٦م. ف ُمِمحقن سم٤مًمٗمًِؼ ٜمِ اًمٕمداًم٦م وسم٤مـمِ 

يـ ُمتٕم٤موديـ ُمتٜم٤مسيـ ذم ٟمٞم٤م سم٤مًمد  ٕهقاء وميمٚمق اًمد  ومل يزل اعمٌتدقمقن أهؾ ا

 ًَّ ح خمتٚم٘ملم تؽ سمف ُمتخرصلم قمٚمٞمف سم٤مًمٙمذب اًمٍم  ٕمل ذم اًمٗمَ قمدواٟمف سم٤مذًملم وؾمٕمٝمؿ سم٤مًم ا

وٓ وضمد ًمف ذم شمّمٜمٞمػ وٓ  ,ومل يقضمد ًمف سمف ظمط   ,ومل يٜم٘مٚمف ,قمٚمٞمف وٟم٤مؾمٌلم إًمٞمف ُم٤ممل ي٘مٚمف

ٚمٞمف اهلل ؾم٤مئٚمٝمؿ قمـ ذًمؽ وحم٤مؾمٌٝمؿ قم أنَّ  أتراهؿ ُم٤م قمٚمٛمقا  ومتقى وٓ ؾمٛمع ُمٜمف ذم جمٚمس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژأو ُم٤م ؾمٛمٕمقا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

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

 ,ٟمٞم٤م قمغم أظمرةسمغم واهلل وًمٙمـ همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ إيث٤مر اًمد  . [ ٢٦ - ٢٤ق: ]ژڦ
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ًمٙمقٟمف ُم٤ٌميٜمٝمؿ وخم٤مًمٗمٝمؿ  4ومٚمٝمذا طمًدوه وأبٖمْمقه 4ًمٚمٕم٤مضمٚم٦م دون أضمٚم٦م واًمٕمٛمؾ

, وح٤م قمٚمؿ اهلل ٟمٞم٤مشمف وٟمٞم٤مهتؿ  ًمٌٖمْمف ورومْمف ُم٤م أطمٌقا وـمٚمٌقا وحمٌتف ُم٤م سم٤ميٜمقا ورومْمقا

ٝمؿ أطمد ذم قم٘مد جمٚمس إٓ وصٜمع ف مل حيي ُمٕمف ُمٜمْ ك إٟمَّ ئمٗمرهؿ ومٞمف سمام راُمقا طمتَّ  أبك أنْ 

 ٝمره قمغم ًم٤ًمٟمف ُمـ دطمض طمججٝمؿ اًمقاهٞم٦م ويمِمِػ اهلل ًمف وٟمٍمه قمٚمٞمٝمؿ سمام ئم

 اهٞم٦م ًمٚمخ٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م.ُمٙمٞمدهتؿ اًمدَّ 

ركش قٕتْ يف وشضاٚ اهلل ٔصربٓ عمٜ  : يف٘ عؼشالفضن الجاٌ

الؼذاٟذ ٔاحتىالْ إٖاِا ٔثبٕتْ عمٜ احلل إىل أُ تٕفآ اهلل تعاىل 

ًٗا حمتظًبعمٜ رلك صابًش  اا ػاكًشا ساض

ا ًمتح٘مٞمؼ وشم٘مريرً  ,٤م قمغم احلؼ٤م وصمٌقشمً وُم٘م٤مُمً  ,ُمـ أقمٔمؿ أهؾ قمٍمه ىمقةً     يم٤من

وٓ يرضمع قمٜمف حلج٦م حمت٩م سمؾ  ,وٓ ىمقل ىم٤مئؾ ,ه قمـ ذًمؽ ًمقم ٓئؿٓ يّمد   شمقطمٞمد احلؼ  

ٗمؼ هم٤مًم٥م قاضمذ وٓ يٚمتٗم٧م إمم ُم٤ٌميـ ُمٕم٤مٟمد وم٤مشمَّ ًمف احلؼ يٕمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمَّ  َح َو يم٤من إذا وَ 

وهؿ أبٚمغ  ,ًمٕمٚمامء واًمزُمرة اًمٗم٤مظمرةؾ ُمـ قم٤مداه ىمد شمًؽموا سم٤مؾمؿ ا٤مس قمغم ُمٕم٤مداشمف وضُم اًمٜمَّ 

 ٟمٞم٤م واإلقمراض قمـ أظمرة.٤مس ذم اإلىم٤ٌمل قمغم اًمد  اًمٜمَّ 

 ,وإىم٤ٌمل اخلٚمؼ ,ُم٘مّمقدهؿ إيمؼم ـمٚم٥م اجل٤مه واًمرئ٤مؾم٦م وؾم٥ٌم قمدواهتؿ ًمف أنَّ 

ورأوه ىمد رىم٤مه اهلل إمم ذروة اًمًٜم٤مم ُمـ ذًمؽ سمام أوىمع ًمف ذم ىمٚمقب اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ُمـ 

ىمٚمقهبؿ سمٛمح٤مؾمدشمف  ومٜمّمٌقا قمداوشمف واُمتألْت  4وهؿ قمٜمٝم٤م سمٛمٕمزل اعمقاه٥م اًمتل ُمٜمحف هب٤م

وا إمم اظمتالق اًم٤ٌمـمؾ واًمٌٝمت٤من دُ ك ٓ يٗمٓمـ هبؿ ومٕمٛمِ ٤مس طمتَّ وأرادوا ؾمؽم ذًمؽ قمـ اًمٜمَّ 

وإفمٝم٤مرهؿ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ُم٤م يٗمتل سمف  ,٤م قمٜمد إُمراء واحلٙم٤ممواًمقىمقع ومٞمف ظمّمقًص  ,قمٚمٞمف

ًمٙمؾ  سمام اضمؽمطمقه ُمـ زور اًمٙمالم وٟمًقا أنَّ ٖم٤مم ومِم٘م٘مقا ىمٚمقب اًمٓم   4ُمـ احلالل واحلرام
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ُم٘م٤مم سملم يدي أطمٙمؿ احلٙم٤مم ي٠ًمخف هؾ ىمٚمتف سمحؼ أو سمذام ومٞمج٤مزي اعمحؼ  :٤م أيىمقل ُم٘م٤مُمً 

هذا  ا وص٤مر ذم طمؼ  ٤م إمم أىمقاهلؿ شم٘مٚمٞمدً ٌَ دار اًمًالم واعمٌٓمؾ دار آٟمت٘م٤مم. ومٌٕمْمٝمؿ َص 

 ا وشمّمقروا أنَّ قا ًمٚمحٙم٤مم قمٌٞمدً ٦م ىمقم ىمد أصٌحا أطمس سمذًمؽ ُمـ اًمٕم٤مُمَّ ا قمٜمٞمدً اإلُم٤مم ضم٤ٌمرً 

ا وم٠مصٌحقا وهؿ هلؿ ُمّمدىملم وذم ـم٤مقمتٝمؿ أظمذهؿ سمزُم٤مم طمّمقل اح٤مل يٙمقن ؿمديدً 

ًَّ 4 ُمًتٌ٘ملم ٤مدات واًمٕمٌٞمد يمؾ وم٤مضمتٛمع ُمـ هذا اًمؽميمٞم٥م اًمٕمتديد سمحٞم٨م قم٤مداه أيمثر اًم

 سمح٥ًم همروف اًمٗم٤مؾمد.

يزداد إٓ  ف ٓف وشمٕم٤مودهؿ ذم ُمٜم٤مىمْمتِ وهق ُمع ذًمؽ يمٚمام رأى حت٤مؿمدهؿ ذم ُم٤ٌميٜمتِ 

 ا.ا وًمٙمثرة طمججف وسمراهٞمٜمف إٓ إفمٝم٤مرً اٟمتّم٤مرً  ًمٚمحؼ  

رً رَ سمَ ا ومل يقهلؿ دُ ا وؾمٜملم وؿمٝمقرً ٤م وأقمّم٤مرً وًم٘مد ؾمجـ أزُم٤مٟمً  ا وًم٘مد ىمّمد ه ومرا

رً  رً ا وأوؾمٕمقا طمٞمٚمٝمؿ قمٚمٞمف إقمالٟمً أقمداؤه اًمٗمتؽ سمف ُمرا ا ومجٕمؾ اهلل طمٗمٔمف ُمٜمٝمؿ ًمف ٤م وإها

ف ُمِمٞمٜم٦م ومجٕمٚمف اهلل ًمف ومْمٞمٚم٦م وزيٜم٦م وفمٝمر ًمف يقم ذم طمًٌ قا أنَّ ٜم  ا وًم٘مد فمَ ودصم٤مرً ا ؿمٕم٤مرً 

اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٚمٛمف سم٘مرب أضمٚمف أخًٌف اًمٗمراغ قمـ  وم٢منَّ  4سمف قمٞمٜمٞمف ه أىمرَّ ُمقشمف ُم٤م ًمق رمه واد  

ف يمقٟمف طمٌس قمغم همػم ضمريرة وٓ ضمريٛم٦م سمؾ قمغم ىمقة أمجؾ طمٚمٚمِ  اخلٚمؼ ًمٚم٘مدوم قمغم احلؼ  

 وقمزيٛم٦م. ذم احلؼ  

وُمأل  ,ف اًمٌّم٤مئر وإطمداقٚمقُمف ذم أوم٤مق وهبر سمٗمٜمقٟمِ هذا ُمع ُم٤م ٟمنم اهلل ًمف ُمـ قم

 ًمألقمداء أهؾ اًمٌدع اعمْمٚم٦م وإهقاء ٤م ورهماًم حػ وإوراق يمٌتً سمٛمح٤مؾمـ ُم١مًمٗم٤مشمف اًمّم  

 اًمًامء ًمٕمقائده خل٤مص٦م إوًمٞم٤مء أهؾ اعمح٦ٌم واًمقٓء. ٤م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ رب  وصٜمٕمً 

 

 

(    ) 
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  الفضن الجالح عؼش

شٓ ٔوعٗاسا لمخل ٔالباطن ٔوشٖذ يف أُ اهلل دعمْ حذٛ يف عض

 اآلدن ٔغري وؤثش العادن

ذم ُم٠ًمخ٦م وٓ  ػ وٓ ٟمصَّ ًمٞمس ًمف ُمّمٜمَّ     فوم٢مٟمَّ  4ُمر ىمد اؿمتٝمر وفمٝمرأوهذا 

وحترى ىمقل احلؼ  ,٘مكم واًمٕم٘مكم قمغم همػمهًمٞمؾ اًمٜمَّ ومتقى إٓ وىمد اظمت٤مر ومٞمف ُم٤م رضمحف اًمدَّ 

سمحٞم٨م إذا ؾمٛمع ذًمؽ ذو  ٤مهرةاعمحض ومؼمهـ قمٚمٞمف سم٤مًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمقاوح٦م اًمٔمَّ 

 ًَّ ه ذم مجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف إذا صحَّ  ,٤م احلؼ اعمٌلمهب٤م وجيزم سم٠مّنَّ  فُ ٚمٞمٛم٦م يثٚم٩م ىمٚمٌَ اًمٗمٓمرة اًم  وشمرا

 ف قمغم ىمقل يمؾ ىم٤مئؾ ُمـ قم٤ممل وجمتٝمدُمَ احلدي٨م قمٜمده ي٠مظمذ سمف ويٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه وي٘مد  

ه واىمٗمً إوإذا ٟمٔمر اعمٜمّمػ  ً  ًمٞمف سمٕملم اًمٕمدل يرا ٛمٞمٚمف قمٜمٝمام ىمقل ٦م ٓ يٜمَّ ٤م ُمع اًمٙمت٤مب واًم

ا وٓ وٓ خي٤مف ذم ذًمؽ أُمػمً  ,اٝمام أطمدً وٓ يراىم٥م ذم إظمذ سمٕمٚمقُمِ  ,٤م ُمـ يم٤منأطمد يم٤مئٜمً 

 ,وٓ يرضمع قمٜمٝمام ًم٘مقل أطمد وهق ُمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ,٤م٤م وٓ ؾمٞمٗمً ٤م وٓ ؾمقـمً ؾمٚمٓم٤مٟمً 

 جت يب             ىب مب خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ :وقم٤مُمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ,واًمٞمد اًمٓمقمم

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژوسم٘مقًمف شمٕم٤ممم  [ 73اًمٜم٤ًمء: ]ژ مث جث يت ىت ختمت حت

ف اؿمتٝمر قمـ أطمد ُمٜمذ دهر ـمقيؾ ُم٤م اؿمتٝمر وُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أنَّ  .[01اًمِمقرى: ]ژ ېئ ۈئ ۈئ

 4واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤ممه٤م ,واإلُمٕم٤من ذم شمتٌع ُمٕم٤مٟمٞمٝمام ,ف ُمـ يمثرة ُمت٤مسمٕمتف ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦مقمٜمْ 

 ًٓ ً  ك سم٠متَ  ًمٚمٕمٚمامء إٓ وىمد أومْ وهلذا ٓ يرى ذم ُم٠ًمخ٦م أىمقا وم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًم ٦م ٜمَّ بٚمٖمٝم٤م ُمقا

 .قل واعمٕم٘مقل٘مُ وحترى إظمذ سم٠مىمقُمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٜمْ 

َـّ وحَّ  أهؾ اًمٌٚمد اًمٌٕمٞمد قمٜمف  ك إنَّ ذم قمٍمه ٕهٚمف طمتَّ  اهلل قمٚمٞمف سمذًمؽ ضمٕمٚمف طمج٦مً  ٤م ُم

ويٕمقًمقن قمٚمٞمف ذم يمِمػ ُم٤م اًمتٌس قمٚمٞمٝمؿ  ,يم٤مٟمقا يرؾمٚمقن إًمٞمف سم٤مٓؾمتٗمت٤مء قمـ وىم٤مئٕمٝمؿ
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ويؼمهـ قمغم احلؼ ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء اعم٘مٞمدة  ,٠مضمقسمتف اعمًددةومٞمِمٗمل همٚمتٝمؿ سم 4طمٙمٛمف

ـْ  ك إذا وىمػ قمٚمٞمٝم٤م يمؾ حمؼ  طمتَّ  ىمد وومؼ ًمؽمك اهلقى أذقمـ سم٘مٌقهل٤م  ذو سمّمػمة وشم٘مقى مم

ف اعمِمٝمقر يٙمقن ف خم٤مًمٗمتف ذم طم٘م  ُمـ أهؾ وىمتِ  ؾمٛمع قمـ أطمدٍ  وإنْ  ,وسم٤من ًمف طمؼ ُمدًمقهل٤م

ؾ اًمنمور وآؿمتٖم٤مل سمؽمه٤مت اًمٖمرور وُمـ أراد ٦م ومٕم٦م وًمٚمٕم٤مُمَّ ـ ىمد فمٝمر قمٚمٞمف ًمٚمخ٤مصَّ ممَّ 

أهؾ سمٚمد ؿم٤مء  ٤م ُمـ أي  ٓ يرى قم٤محً  ف طمٞمٜمئذٍ وم٢مٟمَّ  4ٔمر سمٌّمػمشمفف ومٚمٞمٛمٕمـ اًمٜمَّ حت٘مٞمؼ ُم٤م ذيمرشمُ 

وم٘مً  حمٗمؾ  ٤م قمٚمٞمف ذم يمؾ  هل٤مم ُمثٜمٞمً ٤م سمام ُمٜمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صٜمقف اإل٤م هلذا اإلُم٤مم ُمٕمؽمومً ُمقا

ً  ٌع قمٚمامء سمٚمده ًمٚمتْ أ ه ُمـموُم٘م٤مم إٓ ور وأرهمٌٝمؿ  ,٦م وأؿمٖمٚمٝمؿ سمٓمٚم٥م أظمرةٜمَّ ٙمت٤مب واًم

ًً  فُ ٤م قمٜمْ ٤م ًمف ُمٜمحرومً ٤م خم٤مًمٗمً ؿ هل٤م وٓ يرى قم٤محً ٝمِ ٚمِ ٤م وأمْهَ ٝمَ ومٞمٝم٤م وأبٚمٖمٝمؿ ذم اإلقمراض قمٜمْ  ٤م ُمٚمتٌ

 ذم حتّمٞمٚمٝم٤م وأوؾمٕمٝمؿ طمٞماًل  ,ٟمٞم٤م٦م ذم مجع اًمد  ٛمَ حٜم٤مء ًمف إٓ وهق ُمـ أيمؼمهؿ ِّنْ سم٤مًمِمَّ 

ًٓ وأؿمٝمر ,وأـمٚمٌٝمؿ ؾمٛمٕم٦م ,وأيمثرهؿ ري٤مءً  هؿ قمغم وأؿمد   , ردي٦مهؿ قمٜمد ذي اًمٚم٥م أطمقا

 .٤موأبًٓمٝمؿ ذم اًمٙمذب ًم٤ًمٟمً  ,ا وُمٙمرً  ٚمؿ ده٤مءً ذوي احلٙمؿ واًمٔم  

ُمـ اظمتالف اًم٘مٌٞمٚملم  ٟمٔمر إمم حمٌٞمف وُمٌٖمْمٞمف ُمـ اًمٕمقام رمهؿ يمام وصٗم٧ُم  وإنْ 

جتف يمام وصٗمتف ٓ واهلل ُم٤م أتحرج ذم ومٙمري وٟمٔمري ومٞمام ذيمرشمُ  وًملم وًم٘مد أُمٕمٜم٧ُم إ ف ومرأ

أزاح قمٜمف همٓم٤مء  ف يراه يمذًمؽ إنْ وم٢مٟمَّ  4هق سمٜمٗمًف وُمـ ارشم٤مب ذم ذًمؽ ومٚمٞمٕمتؼمْ  ,امٝمُ ُمٜمْ  أطمدٍ 

ـِ  ؿَ ٚمِ ٤م قمَ وُم٤م يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ إٓ حَ  ,اهلقى هذا اإلُم٤مم  ٦مِ ـمقيَّ  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ طمً

٦م ٟمٌٞمف صٚمقات اهلل ٜمَّ ف وُمت٤مسمٕم٦م ؾُم وسمذل وؾمٕمف ذم ـمٚم٥م ُمرو٤مة رسم   هِ وإظمالص ىمّمدِ 

 صحٌف.وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم مخف و

 

 

(    ) 
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  الفضن الشابع عؼش

 ٔكجشٚ وَ صمٜ عمْٗ ٔػٗعْ يف ركش ٔفاتْ

اًمِمٞمخ  ىم٤مًمقا إنَّ ,    ا سمدُمِمؼ طملم ووم٤مشمفـ يم٤من طم٤مًض أظمؼمين همػم واطمد ممَّ 

ويم٤من إذ ذاك اًمٙم٤مشم٥م ؿمٛمس اًمديـ اًمقزير سمدُمِمؼ  ,٤م يًػمةىمدس اهلل روطمف ُمرض أج٤مُمً 

 اًمِمٞمخ ًمف ذم ذًمؽ ومٚمامَّ  نَ ذِ ٠مَ ظمقل قمٚمٞمف ًمٕمٞم٤مدشمف ومَ ًمد  سمٛمروف اؾمت٠مذن ذم ا ؿَ ٚمِ  قمَ اعمحروؾم٦م ومٚمامَّ 

ًِ  ذَ ظَم أَ  هُ دَ ٜمْ قمِ  َس ٚمَ ضَم  ًَ حيٚمف ممَّ  أنْ  فُ ٜمْ ويٚمتٛمس ُمِ  ,فيٕمتذر ًمف قمـ ٟمٗم يٙمقن ىمد وىمع  ٤مه أنْ ٤م قم

سم٠مين ىمد أطمٚمٚمتؽ ومجٞمع ُمـ     همػمه, وم٠مضم٤مسمف اًمِمٞمخأو ف ُمـ شم٘مّمػمُمٜمف ذم طم٘م  

ً  إين   :٤م ُمٕمٜم٤مه قمغم احلؼ. وىم٤مل ُمقم٤مداين وهق ٓ يٕمٚمؿ أين   ٤مس ٚمٓم٤من اعمٚمؽ اًمٜمَّ  ىمد أطمٚمٚم٧م اًم

٤م ا ومل يٗمٕمٚمف حلظ ٟمٗمًف سمؾ ح٤م سمٚمٖمف ممَّ ا همػمه ُمٕمذورً ًمٙمقٟمف ومٕمؾ ذًمؽ ُم٘مٚمدً  ٤مَي ُمـ طمًٌف إيَّ 

٤م يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمف إٓ ف سمخالومف. وىمد أطمٚمٚم٧م يمؾ واطمد ممَّ ٤م ُمـ ُمٌٚمٖمف واهلل يٕمٚمؿ أنَّ ف طم٘م  فمٜمَّ 

سم٘مل إمم ًمٞمٚم٦م آصمٜملم اًمٕمنميـ     اًمِمٞمخ إنَّ  ؿَّ صمُ  :ىم٤مًمقا  ُمـ يم٤من قمدوا هلل ورؾمقًمف.

ٟمِ  ,ُمـ ذي اًم٘مٕمدة احلرام ف ذم سمٙمرة ذًمؽ اًمٞمقم وذًمؽ ُمـ وشمقذم إمم رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وروقا

٤م مل ا حمتًًٌ ا ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم ص٤مسمرً ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م وهق قمغم طم٤مًمف جم٤مهدً 

 سم٤مهلل قمـ إمم طملم ووم٤مشمف ُمِمتٖماًل     يم٤منسمؾ  4ومل يتتٕمتع ,ومل يْمٕمػ ,عْ ٚمَ جيٌـ ومل هَيْ 

ه.  مجٞمع ُم٤م ؾمقا

ذم دُمِمؼ ُمـ يًتٓمٞمع اعمجئ  ف ومٚمؿ يٌَؼ ٤مس سمٛمقشمِ اًمٜمَّ  عَ ٛمِ ؾَم  ومام هق إٓ أنْ  :ىم٤مًمقا 

 ٓمٚم٧ْم إؾمقاق سمدُمِمؼ وقمُ  ٘م٧ْم ٚم  ك همُ ًمٚمّمالة قمٚمٞمف وأراده إٓ طمي ًمذًمؽ وشمٗمرغ ًمف طمتَّ 

وأؾم٤ٌمهبؿ  ,ًم٥م أُمقرهؿ٤مس سمٛمّم٤مسمف أُمر ؿمٖمٚمٝمؿ قمـ هم٤موطمّمؾ ًمٚمٜمَّ  ُمٕم٤ميِمٝم٤م طمٞمٜمئذٍ 
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واًمٜم٤ًمء  ,واًمرضم٤مل ,وإضمٜم٤مد ,وإتراك ,واًمٗم٘مٝم٤مء ,واًمٕمٚمامء ,واًمرؤؾم٤مء ,وظمرج إُمراء

 واًمّمٌٞم٤من ُمـ اخلقاص واًمٕمقام.

٤مس ومٞمام أقمٚمؿ إٓ صمالصم٦م أنٗمس يم٤مٟمقا ىمد اؿمتٝمروا ُمـ هم٤مًم٥م اًمٜمَّ  ػ أطمدٌ ومل يتخٚمَّ  :ىم٤مًمقا 

ًِ ٤مس ظمقومً اًمٜمَّ  ـَ سمٛمٕم٤مٟمدشمف وم٤مظمتٗمقا ُمِ  ك ؿ ُمتَ ٝمؿ أّنَّ ٝمؿ سمحٞم٨م همٚم٥م قمغم فمٜم  ٤م قمغم أنٗم

  ٤مس وم٠مهٚمٙمقهؿ.ظمرضمقا رمجٝمؿ اًمٜمَّ 

٤مس وم٠ميمٌقا قمٚمٞمٝم٤م رمه٤م اًمٜمَّ  أظمرضم٧م ضمٜم٤مزشمف ومام هق إٓ أنْ  ؿَّ صمُ  ـ.ٗم  يمُ وَ     ؾً  ومٖمُ 

 حيٓمؿ ىمٌؾ وصقًمف ٕمش أنْ ك ظمٌم قمغم اًمٜمَّ ؼمك هب٤م طمتَّ  ُمٜمٝمؿ ي٘مّمد اًمتَّ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م يماًل 

طم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ٤مس ُمـ اًمز  واضمتٛمع إتراك ومٛمٜمٕمقا اًمٜمَّ  ,ٕضمٜم٤مدإمم اًم٘مؼم وم٠مطمدق هب٤م إُمراء وا

وضمٕمٚمقا يردوّنؿ قمـ اجلٜم٤مزة سمٙمؾ ُم٤م  ,ظمِمٞم٦م ُمـ ؾم٘مقـمٝم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُمـ اظمتٜم٤مق سمٕمْمٝمؿ

ك أدظمٚم٧م ضم٤مُمع سمٜمل أُمٞم٦م اعمحروس ٤م ويمثرة طمتَّ يٛمٙمٜمٝمؿ وهؿ ٓ يزدادون إٓ إزدطم٤مُمً 

ذم     اجل٤مُمع وصكم قمٚمٞمف٤مس ومٌ٘مل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ظم٤مرج ف يًع اًمٜمَّ ٤م ُمٜمٝمؿ أنَّ فمٜم  

٤مس إمم اجل٤مُمع صمؿ محؾ قمغم أجدي اًمٙمؼماء وإذاف وُمـ طمّمؾ ًمف ذًمؽ ُمـ مجٞمع اًمٜمَّ 

 ٤مس.ُمتًٕم٦م إـمراف وصغم قمٚمٞمف اًمٜمَّ  فم٤مهر دُمِمؼ وووع سم٠مرض ومًح٦مً 

٤من زم ُمًتنمف قمغم اعمٙم٤من ويم ,ويمٜم٧م أن٤م ىمد صٚمٞم٧م قمٚمٞمف ذم اجل٤مُمع :ىم٤مل أطمدهؿ

٤مس ويمثرهتؿ وم٠مذوم٧م قمٚمٞمٝمؿ أنٔمر إمم اًمٜمَّ  ٠مطم٧ٌٌم أنْ ومٞمف قمٚمٞمف سمٔم٤مهر دُمِمؼ وم اًمذي صكم

ًٓ طم٤مل اًمّمالة وضمٕمٚم٧م أنٔمر يٛمٞمٜمً  ٤مس ىمد ـمٌ٘مقا اًمٜمَّ   وٓ أرى أواظمرهؿ سمؾ رأج٧ُم ٤م وؿمام

 ٝم٤م.شمٚمؽ إرض يمٚمَّ 

ؿ يزيدون قمغم ٤مس واعمّمٚملم قمٚمٞمف قمغم أّنَّ ٗمؼ مج٤مقم٦م ُمـ طمي طمٞمٜمئذ وؿم٤مهد اًمٜمَّ واشمَّ 

سمٛمثؾ هذا اجلٛمع إٓ  مل يًٛمع سمجٜم٤مزةٍ  :٤مريخواًمتَّ مخًامئ٦م أخػ. وىم٤مل اًمٕم٤مرومقن سم٤مًمٜم٘مؾ 

 .   ضمٜم٤مزة اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ
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يـ اًمقزير ومل يٙمـ صمؿ محؾ سمٕمد ذًمؽ إمم ىمؼمه ومقوع وىمد ضم٤مء اًمٙم٤مشم٥م ؿمٛمس اًمد  

وُمـ ُمٕمف ُمـ إُمراء واًمٙمؼماء وُمـ ؿم٤مء اهلل ُمـ  ,٤ما ىمٌؾ ذًمؽ ومّمغم قمٚمٞمف أجًْم طم٤مًض 

 ٤مس.اًمٜمَّ 

وشمٕمٔمٞمؿ  ,واجلالًم٦م ,واًمٕمٔمٛم٦م ,واهلٞم٦ٌم ,جلٜم٤مزشمف ُمـ اًمقىم٤مر ومل ير جلٜم٤مزة أطمد ُم٤م رئل

وصمٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف سمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ  ,وشمٗمخٞمٛمٝمؿ أُمر ص٤مطمٌٝم٤م ,٤مه٤م٤مس هل٤م وشمقىمػمهؿ إيَّ اًمٜمَّ 

واًمٗم٘مر  ,وآؿمتٖم٤مل سم٤مٔظمرة ,واإلقمراض قمـ اًمدٟمٞم٤م ,واًمٕم٤ٌمدة,واًمزه٤مدة  ,اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

واإلىمدام  ,واًمٗمراؾم٦م ,واًمِمج٤مقم٦م ,٤متواًمثٌ ,واًمّمؼم ,واعمروءة ,واًمٙمرم ,واإليث٤مر

 ,واعمٜمحروملم قمـ ديٜمف ,وأقمداء رؾمقًمف ,واإلهمالظ قمغم أقمداء اهلل ,واًمّمدع سم٤محلؼ

واإليمرام  ,واًمتذًمؾ هلؿ ,واًمتقاوع ٕوًمٞم٤مء اهلل ,وٕهٚمف ,وًمديٜمف ,واًمٜمٍم هلل وًمرؾمقًمف

اهت٤م وؿمدة وقمدم آيمؽماث سم٤مًمدٟمٞم٤م وزظمرومٝم٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وًمذ ,واإلقمزاز وآطمؽمام جلٜم٤مهبؿ

طمتك ًمتًٛمع ذًمؽ وٟمحقه ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء  4اًمرهم٦ٌم ذم أظمرة واعمقافم٦ٌم قمغم ـمٚمٌٝم٤م

 واًمّمٌٞم٤من, ويمؾ ُمٜمٝمؿ يثٜمك قمٚمٞمف سمام يٕمٚمٛمف ُمـ ذًمؽ.

٤مس يتٜم٤موسمقن ىمؼمه صمؿ ضمٕمؾ اًمٜمَّ  وأقم٤مد قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمريم٤مشمف.    ودومـ ذم ذًمؽ اًمٞمقم

 وريم٤ٌمٟم٤م. ًمٚمّمالة قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مرى وإـمراف وإُم٤ميمـ واًمٌالد ُمِم٤مة

وُم٤م وصؾ ظمؼم ُمقشمف إمم سمٚمد ومٞمام ٟمٕمٚمؿ إٓ وصكم قمٚمٞمف ذم مجٞمع ضمقاُمٕمف وجم٤مُمٕمف 

 وىمراه٤م وهمػمه٤م. ,واًمٌٍمة ,وشمؼميز ,واًمٕمراق ,واًمِم٤مم ,٤م أرض ُمٍمظمّمقًص 

 وىمد رصم٤مه يمثػم ُمـ اًمٗمْمالء سم٘مّم٤مئد ُمتٕمددة وٓ يًع هذا اعمختٍم ذيمره٤م

ؿ إمم احلؼ واعمٜمٝم٩م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ احلؼ ذم إرؿم٤مده    وذًمؽ ح٤م وضم٥م ًمٚمِمٞمخ

اهلل  وم٢منَّ  ٤4م ذم أصقل اًمديـواًمٕم٘مٚمٞم٦م ظمّمقًص  ,اعمًت٘مٞمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م
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ً  ٤مس ذم هذا اًمزَّ أنٕمؿ قمغم اًمٜمَّ  ـ وص٤مر أهمٚم٥م ٜمَ ُم٤من اًمذي ىمد فمٝمرت ومٞمف اًمٌدع وم٠مُمٞمت٧م اًم

 أهٚمف ممرضملم ذم اًمٌدع واحلرام ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون وُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن.

َـّ  وشمٌٞملم احلؼ اعمحض  ,هلل قمٚمٞمٝمؿ سمام ووم٘مف ًمف ُمـ إيْم٤مح أصقل اًمديـا وُم

وآقمت٘م٤مد اًمٕمدل وإومراده قمـ همػمه ُمـ اًمٌدع واًمْمالٓت سم٠مُمقر مل يًٌؼ إمم ُمثٚمٝم٤م 

ف وىمقاقمده اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمحؼ ٤مشمِ ٗمَ وإفمٝم٤مره٤م قمغم ًم٤ًمٟمف سمام أورده ُمـ ذًمؽ ذم ُم١مًمٗم٤مشمف وُمّمٜمَّ 

وم٘م٦م ًمٚمٛمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ممَّ وُم٤م أبرزه ُمـ احلج٩م واًمؼماهلم ,وشم٘مريراشمف ٤م مل  اًمٔم٤مهرة اعمقا

ٓئؾ ه ُمـ يمثرة اًمد  وُم٤م أفمٝمره وأوردَ  فِ يتٛمٙمـ أطمد ُمـ اعمتٙمٚمٛملم واعمٜم٤مفمريـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمِ 

٤ميملم ك ىمٓمع سمف مجٞمع اعمٌتدقملم ويمِمػ سمف قمقار طمج٩م اًمِمَّ ٘مٚمٞم٦م طمتَّ سمٕمد اًمٜمَّ اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

 ـها. اعمِمٙمٙملم.

 

 

 

 

 

 

 

(    ) 
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شَمِ٘مل    ,اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م احلؼم اًمٌحر احل٤مومظ احلج٦م اعمجتٝمد اًمِمٞمخ ؾُمِئَؾ 

ـِ  ي ـُ  (0)اًمد  ـِ ]ؿمٝم٤مب اًمديـ َأمْحَد سْم ٌِْد احْلَٚمِٞمِؿ سْم اَلمِ جمد اًمديـ قَم ًَّ ٌِْد اًم ـِ شَمٞمِْٛمٞم٦َّم  [قَم  -سْم

 (7)وضمرى سم٥ًٌم هذا اجلقاب ,وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمًٕملم وؾمتامئ٦م :-َرمِحَُف اهلل شَمَٕم٤ممَم 

 :وم٘م٤مل اًم٤ًمئؾ ,(3)وهق ضمقاب قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع ضمدا ,أُمقر وحمـ

٤مَدةُ  شم٘مقلَُم٤م  ًَّ ـِ  ٦مُ َأِئٛمَّ  اًمٗم٘مٝم٤مء اًم ي َٗم٤مِت  ذِم  أمجٕملم ╚ اًمد  يَمَ٘مْقًمِِف  ,مَي٤مِت اًمّم 

 ڇ ڇ ڇ ڇژ:شمٕم٤ممم َوىمَْقًمِفِ  ,(7)[7]ـمف: ژڑ ژ ژ ڈژشمََٕم٤ممَم: 

                                            

ذم طمؼ أهؾ  سمؾ هل ُمٙمروه٦م 4همػم ُمنموقم٦م وهذه إًم٘م٤مب (,م)و (ب)اًمٚم٘م٥م ؾم٘مط ُمـ هذا   (0)

ًَّ و اًمٕمٚمؿ واًمّمالح حمرُم٦م ذم طمؼ همػمهؿ4  ٚمػ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ يم٤من اًم

    ػمهؿ, ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أبق زيداًمّم٤مًمح يٓمٚم٘مقّن٤م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّمالح ومْماًل قمـ هم

٤م إمم ٚم٘مٞم٥م ُمْم٤مومً اعمتحّمؾ ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتَّ »(: 37)ص ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦مذم 

ء ًمٚمٕمٚمامء أو اًمًالـملم أو ظمالومٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم أو همػمهؿ اًمد   ًٓ  ُم٤م يكم:يـ ؾمقا هذا ُمـ  إنَّ  :أو

ب اعمًٚمٛملم ومال قمٝمد ًمٚم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م حمدصم٤مت اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ُمـ واردات إقم٤مضمؿ قمغم اًمٕمر

 طمرُم٦م شمٚم٘مٞم٥م اًمٙم٤مومر سمذًمؽ.٤م: صم٤مٟمٞمً  سمذًمؽ ٓ ؾمٞمام اًمّمدر ُمٜمٝم٤م.

ومٞمام قمدا ذًمؽ خمتٚمػ سملم احلرُم٦م  ٤م:راسمٕمً  ويٚمحؼ سمف شمٚم٘مٞم٥م اعمٌتدع واًمٗم٤مؾمؼ واح٤مضمـ. ٤م:صم٤مًمثً        

شمزيمٞم٦م وهل شم٘متيض »(: 730ذم )ص    وىم٤مل. ـها. شواًمٙمراه٦م واجلقاز وإيمثر قمغم يمراهتف

  .«[ ٥١الـجم: ] ژۆۆۈۈٴۇ ۋ  ۋ ۅژي٘مقل:  اعمرء ٟمٗمًف واهلل شمٕم٤ممم

 وضمرى سمًٌٌٝم٤م قمغم اعمجٞم٥م. :(م)ذم  (7)

 وىمد ذيمرت سمحٛمد اهلل ؾم٥ٌم هذه اًمٗمتقى وُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ اعمحـ سمًٌٌٝم٤م ذم اعم٘مدُم٦م. (3)

 .(م)و (ل)ًمٞم٧ًم ذم  (7)
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إمَم همػَْمِ  [٢٢: فصؾت] ژې ې ې ۉ ۉ ۅژ: شمٕم٤ممم َوىمَْقًمِفِ  ,[ ٣١الػرقان: ] ژڍڍ

ـَ  َٗم٤مِت , ي٤متأ َذًمَِؽ ُِم  إنَّ ىُمُٚمقَب سَمٜمِل مَدَم سملَْمَ » :♀ يَمَ٘مْقًمِفِ  َوَأطَم٤مِدي٨ِم اًمّم 

ـِ  مْحَ ـْ َأَص٤مسمِِع اًمرَّ ٤ٌَّمُر ىَمَدَُمُف ذِم اًمٜم٤َّمرِ »َوىَمْقًمِِف:  ,(0)شُأْصٌَُٕملْمِ ُِم  ,هَمػْمِ َذًمَِؽ  إمَم  (7)شَيَْمُع اجْلَ

ـَ إْن ؿَم٤مَء اهلل شَمَٕم٤ممَم. ,اًْمُٕمَٚماَمُء وِمٞمفِ  َوَُم٤م ىَم٤مًَم٧ِم  ُٓمقا اًْمَ٘مْقَل ذِم َذًمَِؽ َُم٠ْمضُمقِري ًُ  وَم٠َمضَم٤مَب: َواسْم

لَم, ىَمْقًُمٜم٤َم وِمٞمَٝم٤م َُم٤م ىَم٤مًَمُف اهلل َوَرؾُمقًُمفُ 
ِ
 َرب  اًْمَٕم٤معَم
ِ
َّ
ِ
٤مسمُِ٘مقَن  ♀ احْلَْٛمُد ّلِل ًَّ َواًم

ـَ  ًُمقَن ُِم َوَّ ْٕ ُ  ا ٦ُم اهْلَُدىاعْم ٤مِن4 َوَُم٤م ىَم٤مًَمُف َأِئٛمَّ ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِِمطْم ـَ اشمَّ ِذي َنَّْم٤مِر َوَاًمَّ ْٕ ـَ َوا َٝم٤مضِمِري
(3) 

ٚمُِٛمقَن قَمغَم ِهَداَيتِِٝمْؿ َوِدَراَيتِِٝمؿْ  ًْ ُ ـَ َأمْجََع اعْم ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ َوَهَذا ُهَق اًْمَقاضِم٥ُم قَمغَم مَجِٞمِع  ,سَمْٕمَد َه١ُم

 ٌَ ًدا (7)٤مِب اخْلَْٚمِؼ ذِم َهَذا اًْم ٛمَّ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم سَمَٕم٨َم حُمَ ِه4 وَم٢ِمنَّ اهلل ؾُم  ♀ َوهَمػْمِ

ـِ احْلَؼ   ـَ (7)سم٤ِمهْلَُدى َوِدي ِط  4 ًمُِٞمْخِرَج اًمٜم٤َّمَس ُِم ا ِْؿ إمَم ِسَ اًمٔم ُٚماَمِت إمَم اًمٜم قِر سم٢ِِمْذِن َرهب 

ضًم٤م ُُمٜمػًِما َوؿَمِٝمَد ًَمُف سم٠َِمنَُّف سَمَٕمَثُف َداقِمًٞم٤م  ,اًْمَٕمِزيِز احْلَِٛمٞمدِ  ا ڇ ژَوَأَُمَرُه َأْن َيُ٘مقَل:  ,إًَمْٞمِف سم٢ِِمْذٟمِِف َوِهَ

 ...............................................(0)ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ

                                            

( 7/027أظمرضمف أمحد )و ,¶( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 7077أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

ًمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م  (7/773) اًمّمحٞمح اعمًٜمدوهق ذم  ,   قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من

 .   اًمقادقمل

 .   ( قمـ أنس7272(, وُمًٚمؿ )0000أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 وهمػمهؿ. ,واسمـ اعم٤ٌمرك ,واحلامديـ ,واًمًٗمٞم٤مٟملم ,وأمحد ,واًمِم٤مومٕمل ,يم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ (3)

 سم٤مب اًمّمٗم٤مت. أي: (7)

٤مومع وديـ احلؼ اهلدى يتْمٛمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜمَّ»(: 0/010)اجلقاب اًمّمحٞمحٞمخ اإلؾمالم ذم ىم٤مل ؿم (7)

 .شيتْمٛمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

اًمٕمٚمؿ  -7 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمع. -0 :يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًممقمغم قمٚمؿ, واًمٕمٚمؿ هٜم٤م أي:  قمغم سمّمػمة: (0)

 =.....ا سمحٙمؿومٞمٙمقن سمّمػمً  4اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٌٞمؾ اعمقصؾ إمم اعم٘مّمقد وهق احلٙمٛم٦م -3 سمح٤مل اعمدقمق.
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(0)ڈ  ژ  ژ  
 .[٢٠٦يوشف:  ]ژ 

 تعاىل تشك البٗاُ يف باب اإلمياُ باهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔطمي حماه أُ الٍيب 

ُ  ـَ وَمٛمِ   ُج اعْمُٜمػُِم اعْم ا َ ـِ َأْن َيُٙمقَن اًمن  ي َح٤مِل ذِم اًْمَٕمْ٘مِؾ َواًمد 
ِذي (7) َأظْمَرَج اهلل سمِِف اًمٜم٤َّمَس اًمَّ

ـَ  4 ًمَِٞمْحُٙمَؿ سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس وِمٞماَم اظْمَتَٚمُٗمقا وِمٞمفِ  ُِم  ,اًمٔم ُٚماَمِت إمَم اًمٜم قِر َوَأنَْزَل َُمَٕمُف اًْمِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼ 

ـْ ِديَوَأَُمَر اًمٜم٤َّمَس َأْن يَ  وا َُم٤م شَمٜم٤َمَزقُمقا وِمٞمِف ُِم ـَ ُرد           اًْمِٙمَت٤مِب  ٜمِِٝمْؿ إمَم َُم٤م سُمِٕم٨َم سمِِف ُِم

ْٙمَٛم٦مِ  سم٠َِمنَُّف  شمٕم٤ممم َوىَمْد َأظْمؼَمَ اهلل ,َوُهَق َيْدقُمق إمَم اهلل َوإمَِم ؾَمٌِٞمٚمِِف سم٢ِِمْذٟمِِف قَمغَم سَمِّمػَمةٍ  (3)َواحْلِ

تِِف ِديٜمَُٝمْؿ َوأَ  ُُمَّ
ِٕ هِ  -تَؿَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ٟمِْٕمَٛمَتُف َأيْمَٛمَؾ ًَمُف َو ٤مٌل َُمَع َهَذا َوهَمػْمِ َأْن َيُٙمقَن ىَمْد شَمَرَك  - حُمَ

٤م ُُمِْمَتًٌِٝم٤م ًً ياَمِن سم٤ِمّلِل َواًْمِٕمْٚمِؿ سمِِف ُُمْٚمَتٌِ  ُِمـ َومَلْ ُيَٛمٞم زْ  ,سَم٤مَب اإْلِ
ِ
َّ
ِ
  سَملْمَ َُم٤م جَي٥ُِم ّلِل

ِ
َؾْماَمء ْٕ ٜمَك  ا ًْ احْلُ

َٗم٤مِت اًْمُٕمغم َواًمّم 
  .ْٞمِف َوَُم٤م َيْٛمَتٜمُِع قَمَٚمْٞمفِ جَيُقُز قَمٚمَ  َوَُم٤م ,(7)

                                                      

وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل  4ا سم٤مًمٓمريؼ اعمقصٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمدقمقةا سمح٤مل اعمدقمق, وسمّمػمً ع وسمّمػمً اًمنمَّ   =

اٟمٔمر  .¶ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس  إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم٤ًم أهؾ يمت٤مبعمٕم٤مذ:  ♀

 .    ( ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم0/071) اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد

ُمـ : أن٤م وأت٤ٌمقمل قمغم سمّمػمة وىمٞمؾأي: » (:7/727)اًم٤ًمًمٙملم ُمدارجىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (0)

 يدقمق يمذًمؽ اشمٌٕمٜمل وُمـ ,سمّمػمة قمغم اهلل إمم أدقمق أن٤مأي:  (أدقمقـ)سم قمٓمػ قمغم اعمرومقع اشمٌٕمٜمل

 قمغم اهلل إمم اقملماًمدَّ  اًمٌّم٤مئر أهؾ هؿ أت٤ٌمقمف أنَّ  شمدل   وم٤مٔي٦م اًم٘مقًملم وقمغم .سمّمػمة قمغم اهلل إمم

ـْ  سمّمػمة وم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م قمغم أت٤ٌمقمف ُمـ ومٚمٞمس ٜمٝمؿُم ًمٞمس ومٛم  قمغم أت٤ٌمقمف ُمـ يم٤من وإنْ  ,واعمقا

 .شواًمدقمقى آٟمت٤ًمب

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ♀وهق حمٛمد  (7)

 .[70-77]إطمزاب:   ژ ٹ ٹ   ٹ ٿ    ٿ

ً  ٜمَ احلٙمٛم٦م اعم٘مّمقد هب٤م هُ  (3) ٤ًٌم٦م وٜم٤َّم اًم  ٦م.ٜمًَّ  إذا ىمرٟم٧م احلٙمٛم٦م سم٤مًم٘مرمن وم٤معمراد هب٤م اًم هم٤مًم

 اًمٕمٚمٞم٤م. (:ل)ذم  (7)
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ٌَْتُف اًْمُ٘مُٚمقُب  ًَ ـِ َوَأؾَم٤مُس اهْلَِداَي٦ِم َوَأوْمَْمُؾ َوَأْوضَم٥ُم َُم٤م ايْمَت ي وَم٢ِمنَّ َُمْٕمِروَم٦َم َهَذا َأْصُؾ اًمد 

َٚمْتُف اًمٜم ُٗمقُس َوَأْدَريَمْتُف اًْمُٕمُ٘مقُل  ؾُمقُل  وَمَٙمْٞمَػ َيُٙمقُن َذًمَِؽ اًْمِٙمَت٤مُب َوَذًمَِؽ  ,َوطَمّمَّ اًمرَّ

٤ٌَمَب اقْمتَِ٘م٤مًدا  (0)و]أصح٤مسمف اًمذيـ هؿ[ ِٞم لَم مَلْ حُيِْٙمُٛمقا َهَذا اًْم َأوْمَْمُؾ ظَمْٚمِؼ اهلل سَمْٕمَد اًمٜمٌَّ

 ًٓ  !؟َوىَمْق

ـَ   ِل   َوُِم  طَمتَّك  ♀ اعْمَُح٤مِل َأجًْْم٤م َأْن َيُٙمقَن اًمٜمٌَّ
ٍ
ء َتُف يُمؾَّ َرْ ىَمْد قَمٚمََّؿ ُأُمَّ

َءةَ  َرا  شمَ »َوىَم٤مَل:  ,(7)اخْلِ
ِ
ٌَٞمَْْم٤مء َٓ َيِزيُغ قَمٜمَْٝم٤م  َريْمتُُٙمْؿ قَمغَم اًْم َّٓ  (3)[سَمْٕمِدي]ًَمٞمُْٚمَٝم٤م يَمٜمََٝم٤مِرَه٤م  إ

 ......................................................................... ,(7)شَه٤مًمٌِؽ 

                                            

 وم٘مط. إصؾُمثٌت٦م ُمـ  (0)

ف ىمٞمؾ ًمف: ىمد قمٚمٛمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ أنَّ     يِمػم إمم طمدي٨م ذم هذا قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد (7)

ءة وم٘م٤مل: أضمؾ ♀ ٟمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ًمٖم٤مئط أو سمقل أو أن  ًم٘مد ّن٤مٟم٤م أنْ يمؾ رء طمتك اخلرا

رواه ُمًٚمؿ  .أن ٟمًتٜمجل سمرضمٞمع أو سمٕمٔمؿٟمًتٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر أو  ٟمًتٜمجل سم٤مًمٞمٛملم أو أنْ 

ءة سم٤مًمٙمن واعمد: اًمتخكم واًم٘مٕمقد ًمٚمح٤مضم٦م»: اًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل اسمـ إثػم ذم  (.707)  .شاخلرا

 .(ب)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  (,0/30(, واحل٤ميمؿ )73(, واسمـ ُم٤مضمف )7/070أظمرضمف أمحد ) .طمًـ (7)

(, واسمـ 71)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 02/003) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 33) اًمًٜم٦م

قمـ وٛمرة سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح727)ص ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمفقمٌد اًمؼم ذم 

وهذا ٤م أنف ؾمٛمع اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ومذيمره ُمرومققمً  ,قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو اًمًٚمٛمل ,طمٌٞم٥م

وىم٤مل  ,اًمث٘م٤مت٤ٌمن ذم وذيمره اسمـ طم ,قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو اًمًٚمٛمل روى قمٜمف مجع .إؾمٜم٤مد طمًـ

ومٞمام  وصحح طمديثف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمذهٌل وأبق ٟمٕمٞمؿ ,شصدوق»: اًمٙم٤مؿمػاًمذهٌل ذم

ر ومٞمام ٟم٘مٚمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 7/013) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿٟم٘مٚمف اسمـ رضم٥م ذم  ضم٤مُمع (, واًمٌزا

ذم     واسمـ قمٌد اًمؼم. واحلدي٨م صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ,(733)ص سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ

 =...................................................................... (.331) اًمّمحٞمح٦م
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ـْ َٟمٌِل  » َوىَم٤مَل وِمٞماَم َصحَّ قَمٜمُْف َأجًْْم٤م: َُم٤م سَمَٕم٨َم اهلل ُِم
تَُف  (0) ٤م قَمَٚمٞمِْف َأْن َيُدلَّ ُأُمَّ َّٓ يَم٤مَن طَم٘م  إ

ـْ َذ  َُم٤م َيْٕمَٚمُٛمُف هَلُؿْ   َُم٤م َيْٕمَٚمُٛمُف هَلُْؿ َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم
 .(7)شقَمغَم ظَمػْمِ

  : َ َرؾُمقُل »َوىَم٤مَل َأبُق َذر  ُيَ٘مٚم ٥ُم ضَمٜم٤َمطَمْٞمِف ذِم  ـَم٤مِئرٍ  ُمـ  َوَُم٤م ♀ اهلل ًَمَ٘مْد شُمُقذم 

َّٓ َذيَمَر ًَمٜم٤َم ُِمٜمُْف قِمْٚماًم   إ
ِ
اَمء ًَّ ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  , (3)شاًم  : ىَم٤مَم وِمٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل   َوىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم

َوَأْهُؾ اًمٜم٤َّمِر  ,جْلَٜم٦َِّم َُمٜم٤َمِزهَلُؿْ طَمتَّك َدظَمَؾ َأْهُؾ ا سَمْدَء اخْلَْٚمِؼ4» :ومٞمف َُمَ٘م٤مًُم٤م وَمَذيَمرَ  ♀

ٞمَفُ  ًِ ـْ َٟم ٞمَُف َُم
ًِ ـْ طَمِٗمَٔمُف َوَٟم ٌَُخ٤مِري   شَُمٜم٤َمِزهَلُْؿ طَمِٗمَظ َذًمَِؽ َُم َرَواُه اًْم

(7)
.   

                                                      

وهق طمدي٨م ـمقيؾ ًمف  اعمققمٔم٦مهذا احلدي٨م ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ذم  شمٜمٌٞمف:   =

ـمرق يمثػمة يّمحح هب٤م وًمٞمس هذا احلدي٨م إٓ ذم هذه اًمٓمريؼ اًمتل سملم يديؽ وسم٘مٞم٦م اًمٓمرق ًمٞمس 

 ٤م ذيمر ًمف واهلل أقمٚمؿ.ومٞمٝم

 ٤م إٓ يم٤من طمؼ.ٟمٌٞمً : (م)ذم (0)

 .¶( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 0277أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

قمـ اعمٜمذر  ,قمـ ؾمٚمٞمامن ,( ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم713(, واًمٓمٞم٤مًمز )7/007. أظمرضمف أمحد )وٕمٞمػ (3)

 ذر اًمثقري.إلهب٤مم أؿمٞم٤مخ ُمٜم وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ  قمـ أيب ذر ومذيمره. ,قمـ أؿمٞم٤مخ هلؿ ,اًمثقري

 اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 07(, واسمـ طم٤ٌمن )3231) ُمًٜمدهقمٜمد اًمٌزار ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى         

قمـ أيب  ,قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ,قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ,( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م0071)

قمٜمد أمحد  وطمج٤مج سمـ حمٛمد اعمّمٞميص ,(777) اًمزهدوظم٤مًمػ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ويمٞمع, ذم  ذر.

ورضمح هذه اًمٓمريؼ قمغم إومم  .قمـ أيب ذر ,قمـ ُمٜمذر ,( ومروي٤مه قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م7/007)

ا اًمثقري مل ُمٜمذرً  وم٢منَّ  4ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م 4( وهذه اًمتل رضمحٝم٤م وٕمٞمٗم٦م0/731) اًمٕمٚمؾاًمدارىمٓمٜمل ذم 

 قمـ أيب ,قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ,وظم٤مًمٗمٝمؿ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ومرواه قمـ ومٓمر ,يدرك أب٤م ذر

 اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م( ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 7013اًمدرداء أظمرضمف ُمـ ـمري٘مف أبق يٕمغم )

 .شسملم قمٓم٤مء وأيب اًمدرداءأي:  ف ُمٜم٘مٓمعرضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أنَّ »(: 7/72)

شمٖمٚمٞمؼ يمام ذم  هواسمـ ُمٜمد ,٤م, ووصٚمف اًمٓمؼماين( ُمٕمٚم٘مً 3037أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) .صحٞمح (7)

 =.........................شهذا طمدي٨م صحٞمح»: هُمٜمدوىم٤مل اسمـ  .(722-720/ 3) اًمتٕمٚمٞمؼ
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٤مٌل َُمعَ  ـِ وُمع   هذا(0)حُمَ ي  هَلُْؿ وِمٞمِف َُمٜمَْٗمَٕم٦ٌم ذِم اًمد 

ٍ
ء ٞمِٛمِٝمْؿ يُمؾَّ َرْ
َأْن  -َوإِْن َدىم٧َّْم  -شَمْٕمٚمِ

ٜمَتِِٝمْؿ َوَيْٕمَتِ٘مُدوَٟمفُ َيؽْمُ  ًِ ٌُقِدِهْؿ َرب   (7)َك شَمْٕمٚمِٞمَٛمُٝمْؿ َُم٤م َيُ٘مقًُمقَٟمُف سم٠َِمْخ ِْؿ َوَُمْٕم ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ ذِم َرهب 

ِذي َُمْٕمِروَمُتُف هَم٤مَي٦ُم اعَمـَٕم٤مِرِف  لَم اًمَّ
ِ
ُف اعَمـَ٘م٤مِصِد َواًْمُقُصق ,اًْمَٕم٤معَم ٤ٌَمَدشُمُف َأْذَ ُل إًَمْٞمِف هَم٤مَي٦ُم َوقِم

ٌَِقي٦َّمِ  ,٥ِم اعَمـَٓم٤مًمِ  قْمَقِة اًمٜمَّ ٞم٦َّمِ  ,سَمْؾ َهَذا ظُماَلَص٦ُم اًمدَّ هَلِ ؾَم٤مًَم٦ِم اإْلِ ـْ ذِم وَمَٙمْٞمَػ َيَتَقهَّ  ,َوُزسْمَدُة اًمر  ُؿ َُم

َٙم٦مٍ ىَمْٚمٌِِف َأْدَٟمك ُمَ  ًْ
(3)
َٓ َيُٙمقَن سَمَٞم٤منُ   ـْ إياَمٍن َوطِمْٙمَٛم٦ٍم َأْن  ٤ٌَمِب ىَمْد َوىَمَع ُِمـ ُِم ؾُمقلِ  َهَذا اًْم  اًمرَّ

اعْمَُح٤مِل َأْن َيُٙمقَن ظَمػْمُ  َذًمَِؽ ُِمٜمُْف: وَمِٛمـصُمؿَّ إَذا يَم٤مَن ىَمْد َوىَمَع  ,٦ِم اًمتَّاَممِ قَمغَم هَم٤ميَ ♀

تِفِ  ـَ ومِٞمفِ  ,ُأُمَّ ٤ٌَمِب َزاِئِدي وا ذِم َهَذا اًْم ُ  َأْو َٟم٤مىِمِّملِم قَمٜمُْف.  ,َوَأوْمَْمُؾ ىُمُروِّن٤َم ىَمٍمَّ

 

 

 

(    ) 

                                                      

(, 0017احلدي٨م ًمف ؿمقاهد يمثػمة ذم اًمّمحٞمحلم وهمػمه٤م, وم٘مد روى ٟمحقه اًمٌخ٤مري ) ىمٚم٧م:   =

قمٜمد ُمًٚمؿ  أيب زيد قمٛمرو سمـ أظمٓم٥م٤م قمـ ( قمـ طمذيٗم٦م, وضم٤مء سمٜمحقه أجًْم 7230وُمًٚمؿ )

(, واًمٓمؼماين 0/070) اًمٙمٌػم اًمت٤مريخقمٜمد اًمٌخ٤مري ذم  اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌموضم٤مء قمـ  (.7237)

ومٞمف قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ٓ يت٤مسمع  سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ( 0111/ 71) اًمٙمٌػمذم 

سم٢مؾمٜم٤مد ( 7070(, واًمٓمٞم٤مًمز )3/03قمٜمد أمحد ) أيب ؾمٕمٞمد اخلدريوضم٤مء قمـ  قمغم طمديثف.

 ومٞمف قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وهق وٕمٞمػ. وٕمٞمػ

 ر. حم٤مل ُمع شمٕمٚمٛمٝمؿ يمؾ :(ل)ذم  (0)

 سم٠مخًٜمتٝمؿ وىمٚمقهبؿ. :(م)و (ل)ذم  (7)

 . شسم٘مٞم٦مأي:  وي٘م٤مل ومٞمف ُمًٙم٦م ُمـ ظمػم سم٤مًمْمؿ» :ًم٤ًمن اًمٕمربسم٘مٞم٦م ىم٤مل ذم أي:  ُمًٙم٦م (3)
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(0)اعْمَُح٤مِل َأجًْْم٤م َأْن شَمُٙمقنَ  صُمؿَّ ُِمـ
اًْمَ٘مْرُن اًمَِّذي سُمِٕم٨َم ومِٞمِف َرؾُمقُل  -اًْمُ٘مُروُن اًْمَٗم٤مِوَٚم٦ُم  

ـَ َيُٚمقَّنُْؿ  ,♀ اهلل ِذي ـَ َيُٚمقَّنُْؿ صُمؿَّ اًمَّ ِذي لمَ  -صُمؿَّ اًمَّ
ِ ِ
٤مِئِٚملَم َوهَمػْمَ ىمَ  ,يَم٤مُٟمقا هَمػْمَ قَم٤معم

٤ٌَمِب سم٤ِمحْلَؼ  اعْمٌُلِمِ  ٤م اقْمتَِ٘م٤مُد َٟمِ٘مٞمِض  4ذِم َهَذا اًْم ٤م قَمَدُم اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمَ٘مْقِل َوإُِمَّ َنَّ ِودَّ َذًمَِؽ إُمَّ
ِٕ

ْدِق احْلَ  ٤م مُمَْتٜمٌِع. ,ؼ  َوىَمْقِل ظِماَلِف اًمّم    َويماَِلمُهَ

ُل: َوَّ ْٕ ٤م ا ـْ ذِم ىَمْٚمٌِِف َأْدَٟمك طَم  َأُمَّ (7)َٞم٤مٍة َوـَمَٚم٥ٍم ًمِْٚمِٕمْٚمِؿ َأْو َّنَْٛم٦مٍ وَمأِلَنَّ َُم
٤ٌَمَدِة َيُٙمقُن    ذِم اًْمِٕم

ٞمِف َأيْمؼَمَ َُمَ٘م٤مِصِدهِ 
١َماُل قَمٜمُْف َوَُمْٕمِروَم٦ُم احْلَؼ  ومِ  ً ٤ٌَمِب َواًم ـْ َهَذا اًْم ٌَْح٨ُم قَم َوَأقْمَٔمَؿ َُمَٓم٤مًمٌِِِف4  ,اًْم

َٓ َُمْٕمِروَم٦ُم يمَ  لَأقْمٜمِ  ٌَِٖمل اقْمتَِ٘م٤مُدُه  ب  َوِصَٗم٤مشمِفِ ْٞمٗمِ سَمَٞم٤مَن َُم٤م َيٜمْ ِحٞمَح٦ُم  ,ٞم٦َِّم اًمرَّ ٧ْم اًمٜم ُٗمقُس اًمّمَّ ًَ َوًَمْٞم

 َأؿْمَقَق ُِمٜمَْٝم٤م 
ٍ
ء َُْمرِ إمَم َرْ ْٕ  .إمَم َُمْٕمِروَم٦ِم َهَذا ا

ُر َُمَع ىِمَٞم٤مِم َهَذا اعْمُْ٘مَتيِض  ,َوَهَذا َأُْمٌر َُمْٕمُٚمقٌم سم٤ِمًْمِٗمْٓمَرِة اًمقضمدي٦م  وَمَٙمْٞمَػ ُيَتَّمقَّ
(3) - 

ِذي ُهَق ُمِ  (7)َأْن َيَتَخٚمََّػ قَمٜمُْف ُُمْ٘مَتَْم٤مهُ  -ىْمَقى اعْمُْ٘مَتَْمَٞم٤مِت أَ  (7)ـْ اًمَّ
٤مَدةِ   ًَّ ذِم  ,ذِم ُأوََلَِؽ اًم

َٓ َيَٙم٤مُد َيَ٘معُ  (0)جَمُْٛمقِع قُمُّمقِرِهْؿ َهَذا 
ِهْؿ إقْمَراًو٤م قَمـَوأَ  ,ذِم َأبَْٚمِد اخْلَْٚمِؼ    ,اهلل ؿَمد 

                                            

 .يٙمقن:(م)ذم  (0)

وهق ُمٜمٝمقم سمٙمذا:  ,واًمٜمٝمٛم٦م احل٤مضم٦م وسمٚمقغ اهلٛم٦م واًمِمٝمقة ذم اًمٌمء»: اًم٘م٤مُمقسىم٤مل ذم  ّنٛم٦م: (7)

  .ـها. شُمقًمع سمف

 ة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٜمٝمٛم٦م.وهق احلٞم٤م (3)

 اًمذي هق أىمقى اعم٘متْمٞم٤مت. :(م) ذم (7)

 ُمٕمروم٦م اًمرب. أي:  (7)

 إٓ ذم أبٚمد. :(ل)ذم  (0)
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ْٟمَٞم٤م ٤ٌَمسًم٤م قَمغَم ـَمَٚم٥ِم اًمد  ـْ ِذيْمِر اهلل شَمَٕم٤ممَم4 وَمَٙمْٞمَػ َيَ٘مُع ذِم ُأوََلَِؽ َواًمْ  ,َوَأقْمَٔمِٛمِٝمْؿ إيْم  َٖمْٗمَٚم٦ِم قَم

  !؟(0)اًم٤ًمدة

ـَ وِمٞمِف  ٤م يَمْقُّنُْؿ يَم٤مُٟمقا ُُمْٕمَتِ٘مِدي َٓ  ,هَمػْمَ احْلَؼ  َأْو ىَم٤مِئٚمِٞمفِ َوَأُمَّ ٚمٌِؿ َو ًْ َٓ َيْٕمَتِ٘مُدُه ُُم قَم٤مىِمٌؾ  وَمَٝمَذا 

 .قَمَرَف طَم٤مَل اًْمَ٘مْقمِ 

٤ٌَمِب قَمٜمُْٝمؿْ ُم ذِم هَ صُمؿَّ اًْمَٙماَل   ـَ ؾَمْٓمُرُه ذِم َهِذِه  َذا اًْم ـْ َأْن ُيْٛمِٙم  وأ ,(7)إوراقَأيْمَثُر ُِم

ٌََّٕمفُ  ٌَُف َوشَمَت ـْ ـَمَٚم َأْوَٕم٤موِمَٝم٤م َيْٕمِرُف َذًمَِؽ َُم
(3) . 

 الشد عمٜ الزَٖ ٖفضمُٕ طشٖكٛ اخلمف عمٜ طشٖكٛ الظمف 

 تٕأبٗاُ وَ أَٖ ُأ

َٓ جَيُقُز َأجًْْم٤م َأْن َيٙمُ  ٤مًمِِٗملَم يَماَم  ٤مًمُِٗمقَن َأقْمَٚمَؿ ُِمـقَن اخْلَ َو ًَّ َيُ٘مقًُمُف سَمْٕمُض  (7)[ىَمدْ ]اًم

ـْ مَلْ   مِمَّ
ِ
َهْمٌَِٞم٤مء ْٕ َٓ قَمَرَف اهلل َوَرؾُمقًَمُف َواعْم١ُْمُِمٜملَِم  (7)ْف َيْٕمرِ ِا َٚمِػ4 سَمْؾ َو ًَّ  (0)[سمِفِ ]ىَمْدَر اًم

ـْ َأنَّ  عَمـْٕمِروَم٦ِم اعَمـ٠ْمُُمقِر هِب٤َمطَمِ٘مٞمَ٘م٦َم ا َٚمِػ َأؾْمَٚمُؿ َوـَمِريَ٘م٦َم اخْلََٚمِػ َأقْمَٚمُؿ َوَأطْمَٙمؿُ ـَمِريَ٘م٦َم  ُِم ًَّ اًم
(1). 

ٌَْتِدقمِ ومَ  ُ  اعْم
ِ
ء َٓ ُٚمقَن ـَمِريَ٘م٦َم اخْلََٚمِػ  ٦م٢ِمنَّ َه١ُم ـَ ُيَٗمْم  ِذي َٗم٦مِ  ُِمـ]اًمَّ ًِ ـْ طَمَذا اعْمَُتَٗمْٚم  ........َوَُم

                                            

(0)  ًَّ  .(ل)و (م)٤مدة ؾم٘مٓم٧م ُمـ يمٚمٛم٦م اًم

 اًمٗمتٞم٤م. :(م)ذم  (7)

 شمتٌع يمالم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم هذا اًم٤ٌمب.  :أي (3)

 .(ل)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 ي٘مدر. :(ل)ذم  (7)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

اًمًالُم٦م ٓ حتّمؾ إٓ سمٕمٚمؿ  ا وذًمؽ أنَّ ٤م فم٤مهرً ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمًْم  وم٢منَّ  4هذه اعم٘م٤مًم٦م ُمع يمقّن٤م سم٤مـمٚم٦م (1)

 وطمٙمٛم٦م.



 
 59 الشد عمٜ الزَٖ ٖفضمُٕ طشٖكٛ اخلمف عمٜ طشٖكٛ الظمف

 

َٚمِػ  (0)[طَمْذَوُهؿْ  ًَّ اَم   ,قَمغَم ـَمِريَ٘م٦ِم اًم ـْ طَمٞمْ تُ أُ  (7)إٟمَّ َٚمِػ ِهَل  ٨ُم فَمٜم قا ْقا ُِم ًَّ َأنَّ ـَمِريَ٘م٦َم اًم

ـْ هَمػْمِ وِمْ٘مٍف ًمَِذًمَِؽ  ِن َواحْلَِدي٨ِم ُِم ياَمِن سم٠َِمْخَٗم٤مِظ اًْمُ٘مْرم ُد اإْلِ رَّ ـَ ىَم٤مَل اهلل  ,جُمَ ِذي ٞم لَم اًمَّ ُُم  ْٕ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم ا

البؼرة:  ] ژٿٿ ٿ ٿ  (3)ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژومِٞمٝمِؿْ: 

ُج َُمَٕم٤ميِن اًمٜم ُّمقِص  َوَأنَّ ـَمِريَ٘م٦َم اخْلََٚمِػ  [,٥٦ ووَم٦مِ ]ِهَل اؾْمتِْخَرا [اعَمـٍْمُ
ـْ طَمَ٘م٤مِئِ٘مَٝم٤م  (7) قَم

ِع اعَمـَج٤مَزاِت  (7)سم٠َِمنَْقا
ِئ٥ِم اًمٚم َٖم٤مِت   ـ  اًْمَٗم٤مؾِمُد َأْوضَم٥َم     .َوهَمَرا تِل  شمِْٚمَؽ اعَمـَ٘م٤مًَم٦مَ  وَمَٝمَذا اًمٔمَّ اًمَّ

ؾْماَلِم َوَراَء اًمٔمَّْٝمرِ  ٌُْذ اإْلِ َٚمِػ  َوىَمدْ  ,َُمْْمُٛمقُّن٤َم َٟم ًَّ َوَوٚم قا ذِم شَمّْمِقي٥ِم  ,يَمَذسُمقا قَمغَم ـَمِريَ٘م٦ِم اًم

َٚمِػ ذِم  ًَّ ـَمِريَ٘م٦ِم اخْلََٚمِػ4 وَمَجَٛمُٕمقا سَملْمَ اجْلَْٝمِؾ سمَِٓمِريَ٘م٦ِم اًم
(0)
َوسَملْمَ اجْلَْٝمِؾ  ,اًْمَٙمِذِب قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  

اَللِ   .سمَِتّْمِقي٥ِم ـَمِريَ٘م٦ِم اخْلََٚمِػ  (1)َواًمْمَّ

٥ٌَُم َذًمَِؽ اقْمتَِ٘م٤مدُ   َُْمرِ َوؾَم ْٕ ِصَٗم٦ٌم َدًم٧َّْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َهِذِه اًمٜم ُّمقُص  ,ُهْؿ َأنَُّف ًَمْٞمَس ذِم َٟمْٗمِس ا

ٌَُٝم٤مِت اًْمَٗم٤مؾِمَدةِ  سم٤ِمًمِم 
تِل ؿَم  ,(2) ـَ اًمَّ َّنُْؿ ُِم ـَ  ٤مَريُمقا وِمٞمَٝم٤م إظْمَقا 4 وَمَٚمامَّ اقْمَتَ٘مُدوا اْٟمتَِٗم٤مَء (3)اًْمَٙم٤موِمِري

                                            

 .(ب)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

 وإٟمام. :(ب)ذم  (7)

ءةأي:  أُم٤مين (3) ًَّ وهذا اًمٔمـ اًمذي فمٜم  ,ىمرا ٚمػ همػم صحٞمح وم٘مد روى اسمـ ضمرير ذم قه ذم اًم

٤م ُمٜمَّ يم٤من اًمرضمؾ»ف ىم٤مل: أنَّ     اهلل سمـ ُمًٕمقد ( سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ قمٌد20رىمؿ ) شمٗمًػمه

قمغم اهتامُمٝمؿ اًمٌٚمٞمغ  ك يٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ هبـ, ومٝمذا يدل  إذا شمٕمٚمؿ قمنم مي٤مت مل جي٤موزهـ طمتَّ 

 .شسمٛمٕم٤مين اًم٘مرمن

 .(م)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ذم همػم ُمقوققمف قمغم وضمف يّمح يم٤مؾمتٕمامل ًمٗمظ إؾمد ذم اًمرضمؾ  :هق اعمج٤مز (7)

 .(00-7/07)روو٦م اًمٜم٤مفمرج٤مع. اٟمٔمراًمِم

 واًمٙمذب. :(م)ذم  (0)

 اًمْمالًم٦م. :(م)و (ب)ذم  (1)

  وشمٕمدد أهل٦م وهمػم ذًمؽ. ,ٛمثٞمؾٟمٗمٞمٝمؿ اًمّمٗم٤مت يم٤من سم٤مًمِمٌٝم٤مت اًمٗم٤مؾمدة ُمثؾ اقمت٘م٤مد اًمتَّ  :أي (2)

 ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة وٟمحقهؿ.  (3)
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َُْمرِ  ْٕ َٗم٤مِت ذِم َٟمْٗمِس ا ـَ سَملْمَ َويَم٤مَن َُمَع  ,اًمّم  ِدي د  ـْ َُمْٕمٜمًك سَمُ٘مقا ُُمؽَمَ َٓ سُمدَّ ًمِٚمٜم ُّمقِص ُِم َذًمَِؽ 

ياَمِن سم٤ِمًمٚمَّْٗمِظ َوشَمْٗمِقيِض اعَمـْٕمٜمَك َٚمِػ  - ,اإْلِ ًَّ قَّن٤َم ـَمِريَ٘م٦َم اًم ٛم  ًَ تِل ُي َوِهَل اًمَّ
(0)
َوسَملْمَ  - 

ِف  اًمٙمالمَسْ
(7)
ٛم   - ,إمَم َُمَٕم٤مٍن سمِٜمَْقِع شَمَٙمٚم ٍػ   ًَ تِل ُي وَمَّم٤مَر  - ,قَّن٤َم ـَمِريَ٘م٦َم اخْلََٚمِػ َوِهَل اًمَّ

ْٛمِع4 وَم٢ِمنَّ اًمٜمَّْٗمَل  ًَّ ٤مِد اًْمَٕمْ٘مِؾ َواًْمُٙمْٗمِر سم٤ِمًم ًَ ـْ وَم ٤ًٌم ُِم ٤ٌَمـمُِؾ ُُمَريمَّ َهَذا اًْم
(3)
اَم اقْمَتَٛمُدوا ومِٞمِف قَمغَم   إٟمَّ

ٌَُٝم٤مٌت  ٞم٦ٍَّم فَمٜم قَه٤م سَمٞم ٜم٤َمٍت َوِهَل ؿُم
وُمقا ومِ  ,ُأُُمقٍر قَمْ٘مٚمِ ْٛمُع طَمرَّ ًَّ ـْ َُمَقاِوِٕمفِ ٞمِف َواًم  .اًْمَٙمٚمَِؿ قَم

ٌَٜمَكوَمَٚمامَّ   اْٟم
(7)
َُمَتلْمِ   اًمٜمَّتِٞمَج٦ُم  يَم٤مَٟم٧ِم  ,اًمٙمٗمريتلم اًْمَٙم٤مِذسَمَتلْمِ َأُْمُرُهْؿ قَمغَم َه٤مشَملْمِ اعْمَُ٘مد 

ًملِمَ  (7)اؾْمتِْجَٝم٤مَل  َوَّ ْٕ ٤مسمِِ٘ملَم ا ًَّ ٞم لمَ  (0)واؾمتٌالهٝمؿ ,اًم ُْؿ يَم٤مُٟمقا ىَمْقًُم٤م ُأُم  َواقْمتَِ٘م٤مَد َأّنَّ
(1)
 

ـَ  لَم ُِم ٤محِلِ ُروا ذِم طَمَ٘م٤مِئِؼ اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِم سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًمّمَّ ٌَحَّ ٦ِم4 مَلْ َيَت ٜمُقا ًمَِدىمِ اًْمَٕم٤مُمَّ ِؼ اًْمِٕمْٚمِؿ ٞمّلِل َومَلْ َيَتَٗمٓمَّ

ٌِْؼ  ًَّ ل  َوَأنَّ اخْلََٚمَػ اًْمُٗمَْماَلَء طَم٤مُزوا ىَمَّم٥َم اًم هَلِ اإْلِ
(2)
 ذِم َهَذا يُمٚم ِف. 

                                            

(0)  ًَّ ًَّ ٦م اعمٗمقو٦م, وإٟمَّ ٚمػ سمؾ هق ـمري٘مويمذسمقا ذم هذا ومٚمٞمس هذا هق ـمري٘م٦م اًم ٚمػ إصم٤ٌمت ام ـمري٘م٦م اًم

 اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك وشمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م.

 اًمٚمٗمظ.: (م)و (ل)و (ب)ذم  (7)

 ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت. :أي (3)

 اسمتٜمك. :(ل)ذم  (7)

 ٟمًٌتٝمؿ إمم اجلٝمؾ وهق قمدم اًمٕمٚمؿ. أي: (7)

اٟمٔمر  .وىمٚم٦م اًمٗمٓمٜم٦م عمداق إُمقر ,وهمٚم٦ٌم اًمٖمٗمٚم٦م ,وٕمػ اًمٕم٘مؾ :ٟمًٌتٝمؿ إمم اًمٌٚمف وهق: أي (0)

 سمٚمف. :ُم٤مدة اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطو اًم٘م٤مُمقس

 اًمذي ٓ يٙمت٥م وٓ ي٘مرأ اعمٙمتقب. :هق إُمل (1)

اًمٖم٤مي٦م اًمتل يًٌؼ  ٕنَّ  4وىمٞمؾ ًمٚم٤ًمسمؼ: أطمرز اًم٘مّم٥م»(: 00/013) ًم٤ًمن اًمٕمربىم٤مل ذم  (2)

ـْ  ,إًمٞمٝم٤م شمذرع سم٤مًم٘مّم٥م ؾمٌؼ إًمٞمٝم٤م طم٤مزه٤م واؾمتحؼ  وشمريمز شمٚمؽ اًم٘مّم٦ٌم قمٜمد ُمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٦م, ومٛم

 .ـها. شاؾمتقمم قمغم إُمد أي: خلٓمر وي٘م٤مل: طم٤مز ىمّم٥م اًمًٌؼا



 
 60 الشد عمٜ الزَٖ ٖفضمُٕ طشٖكٛ اخلمف عمٜ طشٖكٛ الظمف

 

ٍْ َأْو َ اِرعـــ  ائِرٍ ــــعـًا َكفا َح ــِض َلْم َأَر إَّلا َواـــفَ     ْا َىـــاِ  ِ عـــَذ َن ـــ    (0)ـًا ِســـ

صُمؿَّ   
(7)
(3)َهَذا اًْمَ٘مْقُل  

٤مُن َوضَمَدُه ذِم هَم٤مَي٦ِم اجْلََٝم٤مًَم٦ِم4 سَمْؾ ذِم هَم٤مَي٦ِم   ًَ ْٟم َرُه اإْلِ إَذا شَمَدسمَّ

ُروَن   اعْمَُت٠َمظم 
ِ
ء َٓ اَلًَم٦ِم. يَمْٞمَػ َيُٙمقُن َه١ُم ؿَم٤مَرُة سم٤ِمخْلََٚمِػ  َٓ ؾِمٞمَّاَم  -اًمْمَّ (7)َواإْلِ

ٍب ُِمـ    إمَم َضْ

٤مهُبُْؿ َوَأظْمؼَمَ  ـْ َُمْٕمِروَم٦ِم اهلل طُمجَّ هُبُْؿ َوهَمُٚمَظ قَم ـِ اْوٓمَِرا ي ـَ يَمُثَر ذِم سَم٤مِب اًمد  ِذي اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم اًمَّ

ىِمُػ قَمغَم ِّن٤َمَي٦ِم إىْمَداُِمِٝمْؿ سماَِم اْٟمَتَٝمك إًَمْٞمِف  ُِِمِٝمؿْ اًْمَقا ـْ َُمَرا   ٨ُم َيُ٘مقُل:طَمٞمْ  ُِم

َها اِهَد ـْد ُصفت املَعَ ـلَقَ  (7)ْمِريـعَ ـلَ     ت صَ ـَوَس    ُكلا ْ  مـَِعالـَك املَ ـي َبْْيَ تِلْ ـِْرفـَّيا

 

 

ِ  ِ  

 

                                            

( إمم أيب قمٌد اهلل حمٛمد 713)ص ذح اًمٓمح٤موي٦مذم     هذه إبٞم٤مت ٟمًٌٝم٤م اسمـ أيب اًمٕمز (0)

                               وم٘م٤مل:    ورد قمٚمٞمف اًمّمٜمٕم٤مين سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين.

   ٤مملـــــــؾمقل وُمـ وآه ُمـ يمؾ قم   .... ٧م اًمٓمقاف سمٛمٕمٝمد اًمرًمٕمٚمؽ أمهٚم                           

ه ىم ....  دــــــــــٛمـدي حمــ٤مر ُمـ هيدي هبـــ٤م طمـــــومٛم                             ٤مرقم٤ًم ؾمـ ٟم٤مدمــــــــــــوًم٧ًم شمرا

 وم٢من هذا. :(ل)ذم  (7)

 .ًمخإـمري٘م٦م اًمًٚمػ أؾمٚمؿ... أي: (3)

ٟمقع ُمـ اعمتٙمٚمٛملم اًمذيـ  أي: أقمٚمؿ وأطمٙمؿ( اإلؿم٤مرة ذم هذا إمم ضبذم ىمقهلؿ: )واخلٚمػ  أي: (7)

 شمٙمٚمٛمقا ذم اهلل سمٖمػم احلؼ ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم.

ُم٤م     ( ًمٚمٕمالُم٦م سمٙمر أبق زيد770-777وذم ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م )ص  .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 ژڀ ڀ ڀ پ پژذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم      ىم٤مل اًم٘مرـمٌل» :يكم

ُمٕمٜم٤مه: وطمٞم٤ميت. ىم٤مل إسمراهٞمؿ  ي٘مقل اإلٟم٤ًمن: ًمٕمٛمري4 ٕنَّ  يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء أنْ  يمره [17]احلجر:

ف طمٚمػ سمحٞم٤مة ٟمٗمًف, وذًمؽ ُمـ يمالم وٕمٗم٦م ي٘مقل: ًمٕمٛمري4 ٕنَّ  اًمٜمخٕمل: يٙمره ًمٚمرضمؾ أنْ 

اًمرضم٤مل, وٟمحق هذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ: إن اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اًمرضم٤مل, واعم١مٟمثلم: ي٘مًٛمقن سمحٞم٤مشمؽ 

يمران, وإن يم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أىمًؿ سمف ذم هذه اًم٘مّم٦م, ومذًمؽ وقمٞمِمؽ, وًمٞمس ُمـ يمالم أهؾ اًمذ

 =............... سمٞم٤من ًمنمف اعمٜمزًم٦م واًمرومٕم٦م عمٙم٤مٟمف, ومال حيٛمؾ قمٚمٞمف ؾمقاه, وٓ يًتٕمٛمؾ ذم همػمه.
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وا قَمغَم  (7)سماَِم ىَم٤مًُمقُه ُُمَتَٛمث ٚملَِم سمِفِ  (0)ُٟمُٗمقؾِمِٝمؿَوَأىَمر 
ـْ  (3)ًَمفُ  َأْو ُُمٜمِِْمِئلمَ   وِمٞماَم َصٜمَُّٗمقُه ُِم

(7)يَمَ٘مْقِل سَمْٕمِض ُرَؤؾَم٤مِئِٝمؿْ , ِٝمؿْ يُمُتٌِ 
: 

ــــاُ        ــــ ِ  ِعَق ــــَداِ  اْلُعُق ــــُق إْ   ِِنَاَي

 

ــــَ ُ  ْ  ــــاملََِْي َض ــــْعِي اْلَع ــــُر َس  َوَأْكَث

نَا      ُِ ْْ ُاُ ـــ  ـــ َُ ـــٍق  ٍَ   َوَأْرَواُحنَـــا ِو َوْح

 

  َوَحاِصـــــُن ُ ْىَواَىـــــا َأًنى َوَوَبـــــاُ   

ـــفِ ـــَوََلْ َىْ تَ       ــــ ُِ ـــْْ َبْح ـْد  ــ َ  ـ َثنَا ُص

 ُعُمِرَىا

 (7) اــــــْعنَا فِوِه  ِوَن َوَ الُ ـِسَ ى َأْن َجَ  

                                                            

هق ُمـ يمالم  :وىم٤مل اسمـ طمٌٞم٥م: يٜمٌٖمل أن يٍمف: ًمٕمٛمرك, ذم اًمٙمالم هلذه أي٦م. وىم٤مل ىمت٤مدة    =

 ىمٚم٧م: ف أىمقل, ًمٙمـ اًمنمع ىمد ىمٓمٕمف ذم آؾمتٕمامل ورد اًم٘مًؿ إًمٞمف.اًمٕمرب. ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: وسم

, وٟمحقه ذم أؿمٕم٤مر اًمٕمرب وومّمٞمح يمالُمٝم٤م يمثػم صمؿ ذيمر ؿمقاهد (ًمٕمٛمري), و: (ًمٕمٛمرك)اًم٘مًؿ سمـ

ف ٓ ي٘م٤مل: هلل قمٛمر, وإٟمام هق أززم. ذيمره وىم٤مل سمٕمض أهؾ اعمٕم٤مين: ٓ جيقز هذا4 ٕنَّ  :ذًمؽ صمؿ ىم٤مل

روو٦م ىمد اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف يم٘مقًمف ذم     ًم٘مٞمؿواسمـ ا اٟمتٝمك. .اًمزهراوي

  :زاد اعمٕم٤مدوذم  .ـها شع أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٝمٞمكم سمذٟمقب صحٞمحوًمٕمٛمري ًم٘مد ٟمز» :اعمحٌلم

وًمٚمِمٞمخ مح٤مد  .ـهاش ♀وًمٕمٛمري ُم٤م سمِم٤مرة ُمقؾمك سمٕمٞمًك إٓ يمٌِم٤مرة قمٞمًك سمٛمحٛمد  »

 قضمٞمف أنْ واًمتَّ  .٤م ذم اًمٞمٛملمًمٞم٧ًم ٟمًّم اًم٘مقل اعمٌلم ذم أن ًمٕمٛمري إنّم٤مري اعمدين رؾم٤مًم٦م سم٤مؾمؿ 

د سمف طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜم٤مه,  ي٘م٤مل: إن أراد اًم٘مًؿ ُمٜمع, وإٓ ومال, يمام جيري قمغم اًمٚم٤ًمن ُمـ اًمٙمالم مم٤م ٓ يرا

 .ـها .شاحلدي٨م. واهلل أقمٚمؿ قم٘مرى طمٚم٘مك :▲ًمٕم٤مئِم٦م  ♀يم٘مقًمف 

 أنٗمًٝمؿ. :(م)و (ب)ذم  (0)

 ًمٞمس ُمـ ىمقهلؿ وإٟمام هق ُمـ ىمقل همػمهؿ. :أي (7)

 ف ُمـ إٟمِم٤مئٝمؿ وىمقهلؿ.أنَّ  :أي (3)

 (.712)ص ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦ميمام ذم  ,وهق أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي (7)

 : وىم٤مل أجًْم٤م.(م)ذم  (7)
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ُرَق اًْمَٙماَلُِمٞم٦َّمَ     ْٚم٧م اًمٓم  ًَمَ٘مْد شَم٠َمُمَّ
(0)
  َٓ ِٗمٞم٦ََّم4 وَماَم َرَأجْتَٝم٤م شَمِْمِٗمل قَمٚمِٞماًل َو ًَ َواعَمـٜم٤َمِه٩َم اًْمَٗمْٚم

٤ٌَمِت:  ىْمَرأُ أَ  ,ُرِق ـَمِريَ٘م٦َم اًْمُ٘مْرمنِ اًمٓم   َوَرَأج٧ْم َأىْمَرَب (7)شَمْرِوي هَمٚمِٞماًل  صْم  ژ ڈژذِم اإْلِ

ُ أَ وَ , [ ٢٠فاضر: ]ژى ى ې ېژ ,[ ٣ ضه:  ]ژڑ ژ  ٺژذِم اًمٜمَّْٗمِل: ىمَْرأ

َب ُِمثَْؾ  ,[٢٢٠ضه: ]ژى ى ې ېژ, [ ٢٢ الشورى: ]ژٿ ٿ ـْ ضَمرَّ َوَُم

 . (3)ـها دَمِْرسَمتِل قَمَرَف ُِمْثَؾ َُمْٕمِروَمتِل

ظَمُر ُمِ  ْٔ ؾْماَلِم » :(7)ٜمُْٝمؿْ َوَيُ٘مقُل ا َْمؿَّ َوشَمَريْم٧م َأْهَؾ اإْلِ
ٌَْحَر اخْلِ ًَمَ٘مْد ظُمْْم٧م اًْم

َن إْن مَلْ َيَتَداَريْمٜمِل َريب  سمَِرمْحَتِِف وَم٤مًْمَقْيُؾ ًمُِٗماَلنِ  ْٔ ِذي َّنَْقيِن قَمٜمُْف َوا  َوقُمُٚمقَُمُٝمْؿ َوظُمْْم٧م ذِم اًمَّ

ل ذا َوَه٤م َأن٤َم  ـها.  .َأُُمقُت قَمغَم قَمِ٘مٞمَدِة ُأُم 

ظَمُر ُِمٜمُْٝمؿْ  ْٔ (7)َوَيُ٘مقُل ا
 .شاًْمَٙماَلمِ  ٤م قِمٜمَْد اعَمـْقِت َأْصَح٤مُب َأيْمَثُر اًمٜم٤َّمِس ؿَمٙمً » :

  ُ  اعْمَُتَٙمٚم ُٛمقَن اعْم
ِ
ء َٓ َٚمِػ إَذا طُم صُمؿَّ َه١ُم ًَّ َُْمرُ  َؼ قَمَٚمْٞمِٝمؿُ ٘م  َخ٤مًمُِٗمقَن ًمِٚم ْٕ مَلْ ُيقضَمْد قِمٜمَْدُهْؿ  ,ا

ـْ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ِم اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمّلِل َوظَم٤مًمِ  َٓ َأثَرٍ  (0)ِ٘مُٗمقا ِص اعَمـْٕمِروَم٦ِم سمِِف ظَمؼَمٌ َومَلْ يَ ُِم ـْ َذًمَِؽ قَمغَم قَملْمٍ َو  ,ُِم

 اعَمـْحُجقسُمقَن 
ِ
ء َٓ ٌُقىُمقَن اعَمـٜمُْ٘مقُصقَن يَمْٞمَػ َيُٙمقُن َه١ُم ًْ احْلََٞم٤مَرى (1)[نَ قُ ًمقْٗمُْم اعمَْ ]اعَمـ

(2)
 

                                            

 (.00/330)    اسمـ شمٞمٛمٞم٦م جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالماًمٕم٘مٚمٞم٦م يمام ذم  أي: (0)

 ٤م.قمٓمِم٤مٟمً  أي: ٤م, همٚمٞمالً ُمريًْم  أي: قمٚمٞمالً  (7)

 .(ل)ُمـ  ؾم٘مط (3)

 (.713)ص    ٓسمـ أيب اًمٕمز ذح اًمٓمح٤موي٦موهق أبق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل يمام ذم  (7)

حت٘مٞمؼ اًمتقجيري اٟمٔمر     ( ًمِمٞمخ اإلؾمالم77)ص ٟم٘مض اعمٜمٓمؼوهق اًمٖمزازم يمام ذم  (7)

 (.700)ص قمغم احلٛمقي٦م

  .مل ي٘مٕمقا  :(ل)ذم  (0)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (1)

 (.733)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطاٟمٔمر  .اعمؽمدداعمْمٓمرب  :مجع طم٤مئر وهق احلٞم٤مرى (2)



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

64 

 
يُمقنَ  اعْمَُتَٝمق 
ـَ َوَأطْمَٙمَؿ ذِم  ,فِ َأقْمَٚمَؿ سم٤ِمّلِل َوَأؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِ  (0) ٤مسمِِ٘ملمَ   سَم٤مِب َذاشمِِف َومَي٤مشمِِف ُِم ًَّ اًم

(7) 

ـَ ا ًملَِم ُِم َوَّ َنَّْم٤مرِ  ْٕ ْٕ ـَ َوا   ,اعْمَُٝم٤مضِمِري
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ـْ َوَرصَم٦ِم ا ٤مِن ُِم ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِِمطْم ـَ اشمَّ ِذي   ,َوَاًمَّ

ِ
َوظُمَٚمَٗم٤مء

ؾُمؾِ  ضَمك ,َوَأقْماَلِم اهْلَُدى ,اًمر  ـَ هِبِْؿ ىَم٤مَم اًْمِٙمَت٤مُب َوسمِِف ىَم٤مُُمقا َوهِبِْؿ َٟمَٓمَؼ ا ,َوَُمَّم٤مسمِٞمِح اًمد  ِذي ًمَّ

ٌَُٝمؿُ اًْمِٙمَت٤مُب َوسمِ  ـَ َوَه ِذي ـَ  ِف َٟمَٓمُ٘مقا اًمَّ ْٙمَٛم٦ِم َُم٤م سَمرَّ  اهلل ُِم
٤ٌَمِع اًْمِٕمْٚمِؿ َواحْلِ ُزوا سمِِف قَمغَم ؾَم٤مِئِر َأتْ

 
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ َٓ يمَِت٤مَب ]ا ـَ  ِذي َُُمِؿ اًمَّ ْٕ ـْ ؾَم٤مِئِر ا ـْ طَمَ٘م٤مِئِؼ اعَمـَٕم٤مِرِف  (3)[هَلُؿْ  وَمْْماًل قَم َوَأطَم٤مـُمقا ُِم

ـْ َيْٓمُٚم٥ُم اعْمَُ٘م٤مسَمَٚم٦مَ  ؾْمَتْحَٞم٤م َُم َٓ ِهْؿ إًَمْٞمَٝم٤م  ـِ احْلََ٘م٤مِئِؼ سماَِم ًَمْق مُجَِٕم٧ْم طِمْٙمَٛم٦ُم هَمػْمِ
 .َوسَمَقاـمِ

ْٙمَٛم٦ِم   ٦ِم َأنَْ٘مَص ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َواحْلِ ُُمَّ ْٕ َٓ ؾِمٞمَّاَم اًْمِٕمْٚمُؿ سم٤ِمّلِل  -صُمؿَّ يَمْٞمَػ َيُٙمقُن ظَمػْمُ ىُمُروِن ا

ُخ  -َوَأطْمَٙم٤مِم َأؾْماَمِئِف َومَي٤مشمِِف  ٦ٌَِم إًَمْٞمِٝمْؿ؟ َأْم يَمْٞمَػ َيُٙمقُن َأوْمَرا ًْ ََص٤مهِمِر سم٤ِمًمٜم  ْٕ  ا
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ُِم

َٗم٦ِم  ًِ ٤ٌَمعُ  ]واعْمَُتَٗمْٚم [ ََأتْ
(7)اهْلِٜمِْد َواًْمُٞمقَٟم٤منِ  (7)

(0)َوَوَرصَم٦ُم اعَمـُجقسِ  
رصم٦م ]وأن٤ٌمط اًمٗمرس وو  

                                            

اًمقىمقع ذم إُمر سمٖمػم روي٦م, واعمتٝمقك اًمذي  :ٝمقر وهقٝمقك يم٤مًمتَّ اًمتَّ »: ُم٤مدة هقك اًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل ذم  (0)

 .ـها. شي٘مع ذم يمؾ أُمر, وىمٞمؾ هق: اًمتحػم

 اًمت٤مسمٕملم. :(ل)ذم  (7)

 .(ل)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 .(م)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

يقٟم٤من سم٤مًمْمؿ صمؿ اًمًٙمقن وٟمقٟملم سمٞمٜمٝمام أخػ: » :(3/0722) إلـمالعُمراصد اىم٤مل ذم  اًمٞمقٟم٤من (7)

وذيمر .ـها .ش٤م: ُمـ ىمرى سمٕمٚمٌؽويقٟم٤من أجًْم  .ُمقوع ُمٜمف إمم سمردهم٦م ؾمٌٕم٦م ومراؾمخ وإمم سمٞمٚم٘م٤من ُمثٚمٝم٤م

 اًمٞمقٟم٤من ضمٜمقب اًمّملم. أنَّ  :(1/3013) اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنةص٤مطم٥م 

 ومتح اًم٘مديرًمٚمٕم٤ممل أصٚملم اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م اٟمٔمر  إنَّ  :ن٤مر وي٘مقًمقاًمذيـ يٕمٌدون اًمٜمَّ :ؿه اعمجقس (0)

 ( ُمـ ؾمقرة احل٩م.01شمٗمًػم مي٦م )
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٤مسمِِئلمَ (0)اًمروم[ ِل اًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى َواًمّمَّ يملَِم َوُوالَّ َواعْمنُْمِ
(7)

٤ٌَمُهُٝمؿْ    ,َوَأؿْمَٙم٤مهُلُْؿ َوَأؿْم

ياَمنِ  ِن َواإْلِ  َوَأْهِؾ اًْمُ٘مْرم
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ـْ َوَرصَم٦ِم ا  !؟َأقْمَٚمَؿ سم٤ِمّلِل ُِم

ُْم٧ُم   اَم ىَمدَّ َُم٦مَ  َوإِٟمَّ ـِ  َهِذِه اعْمَُ٘مد  َنَّ َُم َُم٦ُم قِمٜمَْدُه  ِٕ ْت َهِذِه اعْمَُ٘مد  ـَ  قَمٚمِؿَ اؾْمَتَ٘مرَّ ـَمِريَؼ اهْلَُدى َأجْ

هِ  ٤ٌَمِب َوهَمػْمِ  .ُهَق ذِم َهَذا اًْم

اَم   َك إٟمَّ اَلَل َواًمتََّٝمق  ـَ َوقَمٚمَِؿ َأنَّ اًمْمَّ ٌِْذِهْؿ يمَِت٤مَب اهلل   اؾْمَتْقمَم قَمغَم يَمثػٍِم ُِم ـَ سمِٜمَ ِري اعْمَُت٠َمظم 

ًداَوَراَء فُمُٝمقِرِهْؿ وَ  ٛمَّ ِوِٝمْؿ قَمامَّ سَمَٕم٨َم اهلل سمِِف حُمَ َـ  ♀ إقِْمَرا ٌَٞم ٜم٤َمِت َواهْلَُدى  ُِم اًْم

ـْ ـَمِريِؼ َوشَمرْ  ٌَْح٨َم قَم ٤مسمِِ٘ملَم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم َواًْمتاَِمؾِمِٝمْؿ قِمْٚمَؿ َُمْٕمِروَم٦ِم  يمِِٝمْؿ اًْم ًَّ ـْ مَلْ َيْٕمِرِف اًم  اهلل مِمَّ

ِف َوسمَِِمَٝم٤مَدةِ  ًِ ِرِه قَمغَم َٟمْٗم ِت يَمثػَِمٍة4 َوًَمْٞمَس هَمَريِض َواطِمًدا  اهلل سم٢ِِمىْمَرا َٓ َٓ ٦ِم قَمغَم َذًمَِؽ َوسمَِد ُُمَّ ْٕ ا

 
ِ
ء َٓ  َوَٟمْقَع َه١ُم
ِ
ء َٓ اَم َأِصُػ َٟمْقَع َه١ُم  .(3) ر[ٞمٜمٔمُ ومَ  ػمُ ًِ ىمد يَ  ُؾ ٤مىمِ ]واًمٕمَ ُُمَٕمٞمَّٜم٤ًم َوإِٟمَّ

 

 

 

(    ) 

                                            

 .(م)و (ب)و (ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

ؿ اًمذيـ أّنَّ  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ قمغم أىمقال يمثػمة اظمت٤مر اسمـ يمثػم واًمِمقيم٤مين ُمٜمٝم٤م :اًمّم٤مسمئقن (7)

ومتح ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة و07ي٦م )قمٜمد م شمٗمًػم اسمـ يمثػماٟمٔمر  واهلل أقمٚمؿ. .ًمٞمس هلؿ ديـ

 ( ُمـ ؾمقرة احل٩م.01قمٜمد مي٦م ) اًم٘مدير

 .(ل)و  (ب)و إصؾوًمٞم٧ًم هذه اًمٗم٘مرة ذم  (م)يمذا ذم  (3)
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ًمِِف إمَم مظِمِرِه َوؾُمٜم٦َُّم َرؾُمقًمِفِ  َوإَِذا يَم٤مَن يَمَذًمَِؽ:   ـْ َأوَّ َت٤مُب اهلل ُِم
 ♀ وَمَٝمَذا يمِ

َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملمَ  ٦ُم يَماَلِم اًمّمَّ هِل٤َم إمَم مظِمِرَه٤م صُمؿَّ قَم٤مُمَّ ـْ َأوَّ ُِم
(0) ╚. 

٤م َٟمص   ٦ِم: مَمُْٚمقٌء سماَِم ُهَق إُمَّ َِئٛمَّ ْٕ صُمؿَّ يَماَلُم ؾَم٤مِئِر ا
(7)

٤م فَم٤مِهٌر ذِم َأنَّ   ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم  َوإُِمَّ اهلل ؾُم

قَْمغَم َوُهَق  ْٕ  َوُهَق قمَ ُهَق اًْمَٕمكِم  ا
ٍ
 وَ  ٤مٍل قمغموَمْقَق يُمؾ  ْرء

ٍ
ء ِش َوَأنَُّف وَمْقَق ُف وَمْقَق اًْمَٕمرْ أنيُمؾ  َرْ

 
ِ
اَمء ًَّ  [٢٠فاضر: ]ژ(3)ەئ ائ ائ ى ى ې ېژُِمثُْؾ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم  ,اًم

 ڇ ڇژ  ,[٢٤ ادؾك: ]ژڃ ڃ ڄ ڄژ  ,[٣٣ آل ظؿران: ]ژٹڤ(7)ٹٹژ

                                            

 هلؿ سم٢مطم٤ًمن. :(ل)ذم  (0)

 .[030]اًمٌ٘مرة:  ژ ىت يت جثژ هق: ُم٤م ٓ حيتٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمدًا ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  صاًمٜمَّ (7)

ف فم٤مهر ذم احلٞمقان وم٢مٟمَّ  4ٞملم وم٠ميمثر ويٙمقن أطمدمه٤م أفمٝمر ُمـ أظمر يم٤مٕؾمدُم٤م اطمتٛمؾ ُمٕمٜم :٤مهرواًمٔمَّ         

 .   ( ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل717)ص اعمذيمرةاٟمٔمر  .ج٤معاعمٗمؽمس وحمتٛمؾ ذم اًمرضمؾ اًمِم  

ىم٤مل جم٤مهد وأبق اًمٕم٤مًمٞم٦م وقمٙمرُم٦م وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واًمْمح٤مك واًمًدي وهمػمهؿ ذم هذه أي٦م:  (3)

 قمٜمد هذه أي٦م. شمٗمًػم اسمـ يمثػماٟمٔمر  ش.اًمٓمٞم٥ماًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يرومع اًمٙمالم »

 وم٘مٞمؾ: هذا ُمـ سم٤مب اعم٘مدم واعم١مظمر شم٘مديره: إين    ژ ٹ ٹ ژُمٕمٜمك اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم  (7)

د سم٤مًمقوم٤مة ه٤مهٜم٤م اًمٜمقم  :راومٕمؽ إزم وُمتقومٞمؽ يٕمٜمل سمٕمد ذًمؽ, وىمٞمؾ: ممٞمتؽ, وىم٤مل إيمثرون: اعمرا

 ٹ ٹژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[01]إنٕم٤مم:  ژٻ ٻ ٻ ٱژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ي٘مقل إذا ىم٤مم ُمـ اًمٜمقم:  ♀هلل ويم٤من رؾمقل ا, [ ٢١الزمر: ]ژڃ ڃچ چ

 ( قمـ طمذيٗم٦م0307رواه اًمٌخ٤مري ) .سمٕمدُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف اًمٜمِمقر احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م

 =..........................ىمٌْمف أي: فطم٘مَّ  سمٛمٕمٜمك ىم٤مسمْمؽ, وُمٜمف ىمقهلؿ: شمقرم :وىمٞمؾ .  
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ساء: ]ژ ڳ ڳ ڳ ڳژ  ,[٢٥ ادؾك:]ژڌ ڍ ڍ  ژې ې ې ېژ,[٢٣٦اـل

 ڭ ڭ ڭژ , [٣السجدة:  ]ژگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ, [٢ادعارج: ]

 ژ ڈژ: َُمَقاِوعَ ذِم ؾِمت٦َِّم  ,[٣٢األظراف:]ژکککگژ ,[٣٠الـحل: ]ژۇ

 گڳ گ گ گ  (0)ک ک ک کژ  ,[٣ضه:  ]ژڑ ژ

 ڻژ, [ ٢١فصؾت:  ]ژڻ ں ں ڱژ ,[ ٥٥ - ٥٤غافر: ]ژڱڱ ڳ ڳ ڳ

َٓ  . [٢٢٢األكعام: ]ژ ڻ ڻ ڻ إمَم َأُْمَث٤مِل َذًمَِؽ مِم٤َّم 
َّٓ سمُِٙمْٚمَٗم٦مِ  (7)   .حُيََْم إ

َٓ حُيََْم ِ  ٤مِن َُم٤م  ًَ
َح٤مِح َواحْلِ طََم٤مِدي٨ِم اًمّم  ْٕ  . (3)ٚمٗم٦م[ٙمُ ]إٓ سمِ َوذِم ا

ؾُمقلِ  ِج اًمرَّ ٦ِم ُِمْٕمَرا إمَم َرسم فِ  ♀ ُِمْثَؾ ىِمّمَّ
ـْ قِمٜمِْد اهلل  َوُٟمُزولِ , (7) اعَمـاَلِئَٙم٦ِم ُِم

(7)َوُصُٕمقِدَه٤م إًَمْٞمفِ 
ٌُقَن ومِ ,  ـَ َيَتَٕم٤مىَم ِذي ْٞمِؾ َواًمٜمََّٝم٤مرِ َوىَمْقًمِِف ذِم اعَمـاَلِئَٙم٦ِم اًمَّ  :............ٞمُٙمْؿ سم٤ِمًمٚمَّ

                                                      

٤م ومٞمٙمقن ىم٤مسمًْم  –هذان اًم٘مقٓن إظمػمان  أي: –جيٛمع سمٞمٜمٝمام  ف يٛمٙمـ أنْ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم: إٟمَّ     =

ذح ُمـ  .ـهاقم صمؿ رومٕمف وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم إُمريـ. اهلل شمٕم٤ممم أخ٘مك قمٚمٞمف اًمٜمَّ أنَّ  أي: ٟمقُمفًمف طم٤مل 

 (.372)ص اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م

اٟمٔمر  أبقاهب٤م, وىمٞمؾ: ـمرىمٝم٤م. أي: ٤م, أؾم٤ٌمب اًمًٛمقات:٤م ؿم٤مه٘مً ٤م ُمٜمٞمٗمً قم٤مًمٞمً  ا ىمًٍم  أي: ٤مسطًم  (0)

 قمٜمد هذه أي٦م. شمٗمًػم اسمـ يمثػم

 يٙم٤مد. :(م)و (ل)ذم  (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (3)

ٱٻ ژقمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٗمًػمهاحل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم وهل أطم٤مدي٨م يمثػمة ذيمر أيمثره٤م  (7)

 .[ ٢اإلرساء: ] ژ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

أن أؾمٞمد سمـ طمْمػم يم٤من  :( وومٞمف130قمٜمد ُمًٚمؿ )    ُمـ ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (7)

 =.......................ي٘مرأ ومرأى ُمثؾ اًمٔمٚم٦م ومٞمٝم٤م أُمث٤مل اًمنج قمرضم٧م ذم اجلق طمتك ُم٤م يراه٤م, 
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ـَ سَم٤مشُمقا  ْٕمُرُج وَمٞمَ » ِذي ًْ  اًمَّ ِْؿ وَمٞمَ   .(0)ش٠َمُخُٝمْؿ َوُهَق َأقْمَٚمُؿ هِبِؿْ ومِٞمُٙمْؿ إمَم َرهب 

ِحٞمِح َوذِم  ِرِج:  اًمّمَّ  َي٠ْمتِٞمٜمِل »ذِم طَمِدي٨ِم اخْلََقا
ِ
اَمء ًَّ ـْ ذِم اًم َٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن َوَأن٤َم َأُِملُم َُم َأ

٤مءً  ًَ ٤ٌَمطًم٤م َوَُم  َص
ِ
اَمء ًَّ  .(7)شظَمؼَمُ اًم

ىْمٞم٦َِم اًمَِّذي َرَواُه َأبُق َداُود َوهَمػْمُ   َس »(3)هُ َوذِم طَمِدي٨ِم اًمر   شَمَ٘مدَّ
ِ
اَمء ًَّ  َرسم ٜم٤َم اهلل اًمَِّذي ذِم اًم

َْرِض اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم  ْٕ  اضْمَٕمْؾ َرمْحَتَؽ ذِم ا
ِ
اَمء ًَّ َْرِض يَماَم َرمْحَتُؽ ذِم اًم ْٕ  َوا

ِ
اَمء ًَّ اؾْمُٛمؽ َأُْمُرك ذِم اًم

                                                      

, وُمـ ذًمؽ طمدي٨م أنس قمٜمد ؽشمًتٛمع ًم شمٚمؽ اعمالئٙم٦م يم٤مٟم٧م: ♀ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل   =

٤م يٌتدروّن٤م أهيؿ ًم٘مد رأج٧م اصمٜمل قمنم ُمٚمٙمً ىم٤مل:  ♀( وومٞمف: أن رؾمقل اهلل 011ُمًٚمؿ )

 .يرومٕمٝم٤م

   . ( قمـ أيب هريرة037(, وُمًٚمؿ )777أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 .   ( قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري0107(, وُمًٚمؿ )7370أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

(, واًمدارُمل ذم 0132) قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م, واًمٜم٤ًمئل ذم (3237أظمرضمف أبق داود ) وٕمٞمػ. (3)

 (,703-702/ 7( و)377/ 0) اعمًتدرك(, واحل٤ميمؿ ذم 017)ص اًمرد قمغم اعمريز

(, واًمالًمٙم٤مئل 3/0177) اًمٙم٤مُمؾ(, واسمـ قمدي ذم 237) إؾمامء واًمّمٗم٤متواًمٌٞمٝم٘مل ذم 

(, واعمزي 0/012) اعمجروطملم(, واسمـ طم٤ٌمن ذم 072( و)071) ذح أصقل آقمت٘م٤مدذم 

 ,( ُمـ ـمرق قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد02) اًمٕمٚمق(, واسمـ ىمداُم٦م ذم 737/3) هتذي٥م اًمٙماملذم 

 ٤م.قمـ أيب اًمدرداء ُمرومققمً  ,قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ,قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ,قمـ زي٤مدة سمـ حمٛمد

٤ًمئل وأبق طم٤مشمؿ: ُمـ أضمؾ زي٤مدة سمـ حمٛمد إنّم٤مري ىم٤مل اًمٌخ٤مري واًمٜم اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً 

ا يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدً »: اعمجروطملموىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم  ش.ُمٜمٙمر احلدي٨م»

 ٓ أقمٚمؿ ًمف إٓ طمديثلم أو صمالصم٦م»: اًمٙم٤مُمؾ, وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شكاعمِم٤مهػم وم٤مؾمتحؼ اًمؽمَّ 

بق اًمٞمامن, ( وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أ70-71/ 0واحلدي٨م أظمرضمف أمحد ) .ـها. شوُم٘مدار ُم٤مًمف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف

 =.....................قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ,قمـ إؿمٞم٤مخ ,ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أبق سمٙمر يٕمٜمل اسمـ أيب ُمريؿ
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ـْ ؿِمَٗم٤مئِؽ قَمغَم َهَذا  طَمْقسَمٜم٤َم َوظَمَٓم٤مَي٤مَٟم٤م َأن٧َْم  ـْ َرمْحَتِؽ َوؿِمَٗم٤مًء ُِم لَِم َأنِْزْل َرمْح٦ًَم ُِم َرب  اًمٓمَّٞمٌ 

ُِمٜمُْٙمْؿ َأْو اؿْمتََٙمك َأٌخ ًَمُف وَمْٚمٞمَُ٘مْؾ: َرسم ٜم٤َم اهلل  إَذا اؿْمتََٙمك َأطَمدٌ » ♀ىَم٤مَل   (0)شاًْمَقضَمعِ 

 
ِ
اَمء ًَّ  ُه. َوَذيَمرَ  شاًمَِّذي ذِم اًم

َْوقَم٤ملِ  فِ َوىَمْقًمِ  ْٕ (7)ذِم طَمِدي٨ِم ا
 ....َواّلِل وَمْقَق قَمْرؿِمِف َوُهَق َيْٕمَٚمؿُ  َواًْمَٕمْرُش وَمْقَق َذًمَِؽ » 

                                                      

وًمف  هب٤مم إؿمٞم٤مخ اًمذيـ روى قمٜمٝمؿ.ًمْمٕمػ اسمـ أيب ُمريؿ واظمتالـمف وإل وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ  =

( 0137) قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مقمٜمد اًمٜم٤ًمئل ذم  ♀ُمـ طمدي٨م رضمؾ قمـ اًمٜمٌل  ؿم٤مهد

( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من 0137( ًمٙمـ اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده وم٘مد أظمرضمف ذم اعمقوع إول )0130و)

ف يم٤من سمف إه وم٤مٟمٓمٚمؼ قمـ أبٞمف أنَّ  ,قمـ ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م اًمٕمٜمزي ,قمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ,اًمثقري

( 0130وأظمرضمف ذم اعمقوع اًمث٤مين ) إمم اعمديٜم٦م واًمِم٤مم يٓمٚم٥م ُمـ يداويف ومٚم٘مل رضماًل... ومذيمره.

 قمـ أبٞمف أنَّ  ,قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ,قمـ ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ,قمـ يقٟمس سمـ ظم٤ٌمب ,ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم

ح هذه اًمرواي٦م قمٌدان ذم ورضمَّ  يم٤من سمف إه... ومذيمره. ♀ٌل رضماًل أتك اًمٜمَّ

( ويقٟمس سمـ ظم٤ٌمب 717و70/ 7) اإلص٤مسم٦مومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  اًمّمح٤مسم٦م

 ش.يمذاب ُمٗمؽم»وىم٤مل اجلقزضم٤مين:  ش.ًمٞمس سمث٘م٦م»ل: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئ ش.ُمٜمٙمر احلدي٨م»ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

 وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي أنَّ  ش.رضمؾ ؾمقء ويم٤من يِمتؿ قمثامن»وىم٤مل ُمرة:  ش.ٓ رء»وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

ف يم٤من ٕنَّ  4شمريمف حيٞمك وقمٌد اًمرمحـ وأطمًٜم٤م ذم ذًمؽ»وىم٤مل احل٤ميمؿ أبق أمحد:  .حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد يمذسمف

يٖمٚمق ذم »وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم:  ش.ٓ يروى قمٜمف أهؾ أنْ ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق يِمتؿ قمثامن وُمـ ؾم٥م أطمدً 

 ., وطمٌٞم٥م اًمٕمٜمزي ذم اًمٓمريؼ إومم واًمد ـمٚمؼ جمٝمقل قملم وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ٓ يث٧ٌمشاًمرومض

/ 33) طم٤مؿمٞم٦م ُمًٜمد أمحدواٟمٔمر  ,وٕمٞمػ أيب داودذم     وىمد وٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

وىمٞمؾ: اًمٗمتح  .ٗمتح احل٤مء وشمْمؿوشم ,صمٛمٜم٤مإأي: »اًمٜمٝم٤مي٦م)طمقسمٜم٤م( ىم٤مل ذم  :وىمقًمف (.313-320

 ًمٖم٦م احلج٤مز واًمْمؿ ًمٖم٦م متٞمؿ.

 ومٞمؼمأ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. وهل: إصؾهٜم٤م زي٤مدة ذم  (0)

 .ششمٞمس اجلٌؾ :وهق –سمٙمن اًمٕملم  –مجع وقمؾ » اًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل ذم  :إوقم٤مل (7)
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٤م, (0)[َأمْحَد]َرَواُه  شَُم٤م َأنْتُْؿ قَمَٚمٞمْفِ   مُهَ َوَأبُق َداُود َوهَمػْمُ

ُمع أنف ىمد  وهذا احلدي٨ُم ] (7)

ً   هُؾ رواه أ ـِ اًم ُمـ ـمري٘ملم  ومٝمق ُمروٌي  , يم٠ميب داود واسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وهمػمهؿ  ٜم

ـُ  ر وىمد رواه إُم٤مم إئٛم٦مِ ذم أطمدمه٤م ٓ ي٘مدح ذم أظَم  وم٤مًم٘مدُح  4ُمِمٝمقريـ  ذم ظمزيٛم٦م اسم

                                            

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

وحمٛمد سمـ  ,(3371)(, واًمؽمُمذي 7173(, وأبق داود )711-710/ 0أظمرضمف أمحد ) وٕمٞمػ. (7)

وأضمري ذم  (,7/710(, واحل٤ميمؿ )0103(, وأبق يٕمغم )01) اًمٕمرشقمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

(, واسمـ أيب 333)ص إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 733-737)ص  اًمنميٕم٦م

(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 017-010)ص اًمتقطمٞمد(, واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 711) اًمًٜم٦مقم٤مصؿ ذم 

(, وذم 733) اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م(, واًمدارُمل ذم 331-323/ 3) ٘م٤مدذح أصقل آقمت

 اًمْمٕمٗم٤مء(, واًمٕم٘مٞمكم ذم 70) اًمتقطمٞمدذم  ه(, واسمـ ُمٜمد30, 31)ص اًمرد قمغم اعمريز

 أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 01, 3/ 0) اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م(, واسمـ اجلقزي ذم 7/727)

قمـ قمٌد  ,( ُمـ ـمرق قمـ ؾمامك سمـ طمرب703-700/ 7) اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 7/7)

 ًمٕمدة أُمقر: وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .٤مقمـ اًمٕم٤ٌمس ُمرومققمً  ,قمـ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ,اهلل سمـ قمٛمػمة

رسمام ًم٘مـ وم٢مذا اٟمٗمرد سم٠مصؾ » :٤ًمئلىم٤مل اًمٜمَّ .شمٗمرد ؾمامك سمـ طمرب سمف وهق ٓ يتحٛمؾ اًمتٗمرد إول:

ضمٝم٤مًم٦م قمٌد اهلل سمـ  اًمث٤مين: .هتذي٥م اًمتٝمذي٥ماٟمٔمر  .شـُ ٘مَّ ٚمَ تَ ٞمَ ومَ  ـُ ٘مَّ ٚمَ ف يم٤من يُ ٕنَّ  4مل يٙمـ طمج٦م

وىم٤مل  ش.ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م»: اعمٞمزانوىم٤مل اًمذهٌل ذم  ش.ٓ أقمرومف»قمٛمػمة ىم٤مل ومٞمف إسمراهٞمؿ احلريب: 

ٟم٘مٓم٤مع ًمال اًمث٤مًم٨م: ومٕمغم هذا هق جمٝمقل قملم. ش.شمٗمرد ؾمامك سم٤مًمرواي٦م قمٜمف»: اًمقطمدانُمًٚمؿ ذم 

سمع: .شٓ يٕمٚمؿ ًمف ؾمامع ُمـ إطمٜمػ»٤مل اًمٌخ٤مري: سملم قمٌد اهلل سمـ قمٛمػمة وإطمٜمػ وم٘مد ىم  اًمرا

قمٌد اهلل سمـ قمٛمػمة قمـ »(: 7/073) اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمآظمتالف قمغم ؾمامك ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

إطمٜمػ سمـ ىمٞمس قمـ اًمٕم٤ٌمس ىم٤مًمف ذيؽ قمـ ؾمامك, وىم٤مل ُمرة: ذيؽ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمامرة 

ئ ,وروى حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إؾمدي ,وهق وهؿ  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمػمة ,قمـ ؾمامك ,ٞمؾقمـ إها

ئٞمؾ قمـ ؾمامك قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمػمة أو قمٛمػم  ,قمـ زوج سمٜم٧م أيب هل٥م, وىم٤مل أبق ٟمٕمٞمؿ: قمـ إها

    واحلدي٨م ىمد وٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين .ـها. ش٤م ُمـ إطمٜمػوإول أصح وٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف ؾمامقمً 

 (.711) فمالل اجلٜم٦مذم 
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 قمـ اًمٕمدلِ  ف اًمٕمدُل ومٞمف إٓ سمام ٟم٘مٚمَ  ومٞمف أنف ٓ حيت٩م   اًمذي اؿمؽمطَ  يمت٤مب اًمتقطمٞمدِ 

 ًٓ ِحٞمِح ًمِْٚمَج٤مِرَي٦ِم  فِ َوىَمْقًمِ ] .(0)[♀ إمم اًمٜمٌلُمقصق ـَ اهلل»ذِم احْلَِدي٨ِم اًمّمَّ ؟ شَأجْ

ـْ َأن٤َم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َأن٧َْم َرؾُمقُل اهلل ىَم٤مَل:   ىَم٤مَل: َُم
ِ
اَمء ًَّ ٤َم ُُم١ْمُِمٜم٦َمٌ »ىَم٤مًَم٧ْم ذِم اًم َأقْمتِْ٘مَٝم٤م وَم٢ِمّنَّ

  .ش(7)

ِحٞمِح:  فِ َوىَمْقًمِ  ذِم يمَِت٤مٍب َُمْقُوقٍع قِمٜمَْدُه وَمْقَق  ظَمَٚمَؼ اخْلَْٚمَؼ يَمت٥ََم  َح٤َّم إنَّ اهلل»ذِم احْلَِدي٨ِم اًمّمَّ

 .(7)[ ش(3)اًْمَٕمْرِش إنَّ َرمْحَتِل ؾَمٌََ٘م٧ْم هَمَْمٌِل

وِح  فِ َوىَمْقًمِ  ٌِْض اًمر    طَمتَّك َيْٕمُرَج هِب٤َم»ذِم طَمِدي٨ِم ىَم
ِ
اَمء ًَّ تِل ومِٞمَٝم٤م اهلل  إمَم اًم اًمَّ

 . (0)(7)ششَمَٕم٤ممَم 

ِل   َوىَمْقلِ  ـِ َرَواطَم٦َم اًمَِّذي َأنَِْمَدُه ًمِٚمٜمٌَّ ٌِْد اهلل سْم ُه قَمَٚمْٞمِف: ♀ قَم  َوَأىَمرَّ

ــِهْدُت   ـــبِ  َش ـــــ ــ   ـَينا َوْع   َد اهلل َح

 

  َُ  ينَاافِرِ ـــــْثَ ى اْلكَ ــــــَوَأنا النااَر 

                                             

 .(ل)و (م)ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ  (0)

 .   ( قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل731أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 .   ( قمـ أيب هريرة7170(, وُمًٚمؿ )3037أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 .(ل)ؾم٘مط ُمـ  (7)

 وإؾمٜم٤مده قمغم ذط ُمًٚمؿ.: (ل)ذم (7)

 اًمٙمؼمى(, واًمٜم٤ًمئل ذم 7707(, واسمـ ُم٤مضمف )071-033/ 0أظمرضمف أمحد ) صحٞمح. (0)

 شمٗمًػمه(, واسمـ ضمرير ذم 711-710/ 0) اًمتقطمٞمد (, واسمـ ظمزيٛم٦م ذم00777)

( ُمـ ـمرق 0102) اإليامنذم  ه(, واسمـ ُمٜمد337)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 2/011)

    قمـ أيب هريرة ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر ,قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء ,قمـ اسمـ أيب ذئ٥م

ذم     اًمقادقمل وىمد صحح احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح. ٤م ُمٓمقًٓ.ُمرومققمً 

 (.377-373/ 7) اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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ــاٍ              ـــاِف َص ــْ مَل املَ ــْرَ  َف   َوَأنا اْلَع

 

ـــا  ـــْ مَل اْلَعـــْرِ  َرَع اْلَعاملَِونَ  (0)َوَف

 

                                            

( وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ 70)ص اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦مأظمرضمف اًمدارُمل ذم  طمًـ ًمٖمػمه. (0)

قمـ ىمداُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ طم٤مـم٥م  ,اعمٍمي, أن٠ٌمن٤م حيٞمك سمـ أجقب, طمدصمٜمل قمامرة سمـ همزي٦م

٤م أن٤م سمج٤مري٦م ًمف وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأتف: ومٕمٚمتٝم٤م, ىم٤مل: أُمَّ وىمع     قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ف طمدصمف أنَّ أنَّ 

وم٠مىمرأ اًم٘مرمن, وم٘م٤مًم٧م: أُم٤م أن٧م ومال شم٘مرأ اًم٘مرمن وأن٧م ضمٜم٥م, وم٘م٤مل: أن٤م أىمرأ ًمؽ, 

 ...............وم٘م٤مل:

 شــــهدت بــــين وعــــد اهلل حــــ   
 

ــــــا   ــــــ ى الكافرين ــــــار ُث  وأنا الن
 

ـــا  ـــاف ص ـــ مل امل ـــر  ف  وأن الع
 

 وفــــــ مل العــــــر  رع العاملونــــــا  
 

 ملـــــــه ُ ئكـــــــق كـــــــرا وحت
  

 ُ ئكـــــــق املـــــــه ُ ـــــــ ُونا  
 

ف مل يدريمف وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف وم٢مٟمَّ  4ُمـ أضمؾ اٟم٘مٓم٤مقمف سملم ىمداُم٦م واسمـ رواطم٦م وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ            

روي ُمـ وضمقه ُمرؾمٚم٦م ُمٜمٝم٤م حيٞمك سمـ »: رمحف اهلل( وم٘م٤مل 77)ص اًمٕمٚمقٟم٘مٓم٤مع اًمذهٌل ذم سم٤مٓ

ومٝمق  4ومذيمره ش...اُم٦م سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مـمٌلقمـ ىمد ,أن٤م قمامرة سمـ همزي٦م ,أجقب اعمٍمي

 (,72/007) شم٤مريخ دُمِمؼومٛمـ هذه إوضمف اعمرؾمٚم٦م ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم  ىمٚم٧م:  ُمٜم٘مٓمع.

أن٤م ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ, ٟم٤م قمٌد  ,( ُمـ ـمريؼ قمٌدان سمـ رزيـ732-731/ 0) اًمًػمواًمذهٌل ذم 

أبق قمٌد اهلل   سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًمٕمًٙمري, ٟم٤ماًمقه٤مب سمـ احلًلم سمـ قمٛمر, أن٤م أبق قمٌد اهلل احلًلم

حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٞمزيدي, ٟم٤م حمٛمد سمـ طمرب, ٟم٤م حمٛمد سمـ قم٤ٌمد, ٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ أظمل اح٤مضمِمقن 

وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر  ف يم٤مٟم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ رواطم٦م إنّم٤مري ضم٤مري٦م... ومذيمر ٟمحقه.ىم٤مل: سمٚمٖمٜم٤م أنَّ 

قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد  ( ُمـ ـمريؼ0/707) ٙمؼمىـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم(, واًمًٌٙمل ذم 72/007)

إلهب٤مم هذا  وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م إنّم٤مري. قمـ اًمث٘م٦م أنَّ  ,اهلل سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

 =...............(72/000(, واسمـ قم٤ًميمر )0/071) ؾمٜمٜمفوأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم  اًمرضمؾ.
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  (0)[٤مِب ٞمٕمَ تِ  ذم آؾْم اًمؼَم  اسمـ قمٌدِ  رَ ٛمَ ٤مح أظمرضمف أبق قمُ حَ ِص  قهٍ ضُم ُمـ وُ  قمٜمفُ  َي وِ ]ورُ  

ْٚم٧ِم اًمثََّ٘مِٗمل  اًمَِّذي أَ  َوىَمْقلِ  ـِ َأيِب اًمّمَّ ِل  ُأَُمٞم٦ََّم سْم ـْ  ♀ نَِْمَد ًمِٚمٜمٌَّ ُه ُِم ُهَق َوهَمػْمُ

ٜمَُف َوىَم٤مَل:  ًَ ـَ ؿِمْٕمُرُه َويَمَٗمَر ىَمْٚمٌُفُ »ؿِمْٕمِرِه وَم٤مؾْمَتْح   .........................طَمٞم٨ُْم ىَم٤مَل: (7)شمَُم

                                                      

قمٌد اهلل سمـ  أنَّ  ,ُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمسقمـ قمٙمر ,قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ وهرام ,ُمـ ـمريؼ زُمٕم٦م سمـ ص٤مًمح   =

ف وٕمٞمػ ومٞمام يرويف وؾمٚمٛم٦م وصمؼ ًمٙمٜمَّ ,زُمٕم٦م سمـ ص٤مًمح وٕمٞمػ .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ رواطم٦م...

(, 02) إصم٤ٌمت اًمٕمٚمقوُمـ ـمري٘مف اسمـ ىمداُم٦م ذم  ,(2/031وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) قمٜمف زُمٕم٦م.

 قمـ ٟم٤مومع أنَّ  ,سمـ زيد قمـ أؾم٤مُم٦م ,( ُمـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م72/003واسمـ قم٤ًميمر )

وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  .وٟم٤مومع هٜم٤م هق اسمـ قمٛمر اجلٛمحل مل يدرك اسمـ رواطم٦م قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م.

(, واسمـ 003ص707)ح اإلذافوذم يمت٤مب  ,(717ح117/ 7) اًمٕمٞم٤ملذم يمت٤مب 

 أن اُمرأة اسمـ رواطم٦م ومذيمره. ,( ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ اهل٤مد72/007) شم٤مريخ دُمِمؼقم٤ًميمر ذم 

( ُمـ ـمريؼ اهلٞمثؿ سمـ قمدي ىم٤مل: 72/007وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ) واسمـ اهل٤مد مل يدرك اسمـ رواطم٦م.

هذا إثر صم٤مسم٧م  أنَّ  :وم٤مخلالص٦م وهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف ُمٌٝمٛمقن. قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ومذيمره. ذيمروا أنَّ 

 اإلؾمتٞمٕم٤مبسمٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م, وهلذا ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

 .ـها. شوىمّمتف ُمع زوضمتف ذم طملم وىمع قمغم أُمتف ُمِمٝمقرة رويٜم٤مه٤م ُمـ وضمقه صح٤مح» :(7/730)

 .(ب)و (ل)و إصؾوًمٞم٧ًم ذم  (م)ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم زي٤مدة ُمـ (0)

(, واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 717-710/ 3) شم٤مريخ دُمِمؼأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم  ا.وٕمٞمػ ضمدً  (7)

رُم٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس: أرأج٧م ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٙم ,( ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر اهلذزم7/1) اًمتٛمٝمٞمد

وهذا  وم٘م٤مل: هق طمؼ. مُمـ ؿمٕمره ويمٗمر ىمٚمٌفذم أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م  ♀قمـ اًمٜمٌل 

قمٜمد وًمف ؿم٤مهد  .شُمؽموك احلدي٨م»: ٘مري٥ماًمتَّ أبق سمٙمر اهلذزم ىم٤مل ذم  .اإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً 

 =          ٤مل: أنِمدقمـ أبٞمف ىم ,( ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌل0313)سمرىمؿ أظم٤ٌمر ُمٙم٦ماًمٗم٤ميمٝمل ذم 
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ـــٌن  ـــِد َأْه ـــَ  لِْلَمْج ـــُدوا اهلل َفُه    ََمِّ

 

ــ   ــا ف ــي ال ا ـَرَبنَ ـــَم ُْ ــًَّياِ ـاِف َأ  َ ى َكبِ

 بِاْلبِنَاِف اْْلَْعـَذ الاـِيي َسـَبَ  الناـاَ  ْ 

 

ى  ـــ ا ـــ َوَس ــــْ مَل ال ا ـَف ـــًراْ ـ ي  ََمِف ََسِ

ــ            ــا َينَ َُ ــا  َاًع ـــََشْ ــــاُلُه َبَص  ُر اْلَعْو

 

  ِْ   ِ(7)ُ وَىــُه املَـــَ ئُِك ُصــَ ًرا (0)َرىُيـــــ

َتْحٞمِل»: اًمًٜمـِذي ذِم ذِم احْلَِدي٨ِم اًمَّ  فِ َوىَمْقًمِ ]  ًْ ٌِْدِه إَذا َروَمَع  إنَّ اهلل طَمٞمِل  يَمِريٌؿ َي ـْ قَم ُِم

٤م ِصْٗمًرا  مُهَ َيَدْيِف إًَمٞمِْف َأْن َيُردَّ
........................................................ش(3)

                                                      

 .مُمـ ؿمٕمره ويمٗمر ىمٚمٌف: ♀ؿمٕمر أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ♀اًمٜمٌل =    

واحلدي٨م وٕمٗمف  حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م يمذاب. :ُمٕمْمؾ وم٤مًمٙمٚمٌل هق .اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً 

 (.0770) اًمْمٕمٞمٗم٦مذم    اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

 شمرى. :(ل)ذم  (0)

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمديٛمل 3/711) ريخ دُمِمؼشم٤مهذه إبٞم٤مت قمٜمد اسمـ قم٤ًميمر ذم  (7)

        ىم٤مل: أنِمدٟم٤م إصٛمٕمل ُٕمٞم٦م اعمالئؽ سمـ أيب اًمّمٚم٧م ذم ذيمر اًمٕمرش ومذيمر هذه إبٞم٤مت.

, وذم شوٕمٞمػ»: اًمت٘مري٥محمٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمديٛمل ىم٤مل ذم  .وهذا إؾمٜم٤مد ُمٕمْمؾ وٕمٞمػ

ذم     بٞم٤مت احل٤مومظ اسمـ يمثػموىمد ذيمر هذه إ ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض إئٛم٦م شمٙمذيٌف. اًمتٝمذي٥م

   اح٤مئؾ اًمٕمٜمؼ  :ا مجع أصقر وهقصقرً »٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: ( صمؿ ىم٤مل قم٘مٌٝم٤م ُمٌٞمٜم0/07ً) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

 .شاًمٕمرش ذم اًمٚمٖم٦م :اًمٕم٤مزم اعمٜمٞمػ واًمنير هق :ًمٜمٔمره إمم اًمٕمٚمق واًمنمضمع هق

(, واسمـ ُم٤مضمف 3770(, واًمؽمُمذي )0722(, وأبق داود )7/732أظمرضمف أمحد ) صحٞمح ًمٖمػمه. (3)

(, 0/731(, واحل٤ميمؿ )0072) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 210(, واسمـ طم٤ٌمن )3207)

(, واًم٘مْم٤مقمل 7/707) اًمٙم٤مُمؾ(, واسمـ قمدي ذم 077) إؾمامء واًمّمٗم٤متواًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ُمـ ـمرق قمـ  (730-737/ 3) شم٤مريخ سمٖمداد(, واخلٓمٞم٥م ذم 0000) ُمًٜمد اًمِمٝم٤مبذم

 =....................٤مُمرومققمً     قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ,بق قمثامنطمدصمٜمل أ ,ضمٕمٗمر سمـ ُمٞمٛمقن
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وىمد شم٤مسمٕمف أبق اعمٕمغم  ضمٕمٗمر سمـ ُمٞمٛمقن وٕمٞمػ وٕمٗمف همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م. .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ    =

(, 2/301) شم٤مريخ سمٖمدادأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  .حيٞمك سمـ ُمٞمٛمقن اًمٕمٓم٤مر قمـ أيب قمثامن سمف

قمـ  ,ومرواه قمـ أيب قمثامن ٤مًمٗمٝمام يزيد سمـ أيب ص٤مًمحوظم (.7/027) ذح اًمًٜم٦مواًمٌٖمقي ذم 

سم٤مغ وصم٘مف هق اًمدَّ  :(, ويزيد سمـ أيب ص٤مًمح717) اًمزهد٤م أظمرضمف ويمٞمع ذم يمت٤مب ؾمٚمامن ُمقىمقومً 

وؾمٕمٞمد سمـ  ,وصم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ,وشم٤مسمٕمف قمغم وىمٗمف محٞمد اًمٓمقيؾ .شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦ماسمـ ُمٕملم يمام ذم 

أظمرضمف  ف ىم٤مل: أضمد ذم اًمتقراة... ومذيمره.ن أنَّ قمـ ؾمٚمام ,إي٤مس اجلريري ومرووه قمـ أيب قمثامن

قمـ أيب قمثامن واظمتٚمػ قمٚمٞمف  ,ورواه ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل (.070) إؾمامء واًمّمٗم٤متاًمٌٞمٝم٘مل ذم 

٤م أظمرضمف أمحد قمـ ؾمٚمامن ُمقىمقومً  ,قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ أيب قمثامن ,ومرواه يزيد سمـ ه٤مرون

(, وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ قمٜمد اسمـ 070)ص اًمزهدوشم٤مسمٕمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد أمحد ذم . (7/732)

وظم٤مًمٗمٝمؿ  ( ومروي٤مه قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل سمف.333 /03( و)01/371) اعمّمٜمػأيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن  .٤مقمـ ؾمٚمامن ُمرومققمً  ,حمٛمد سمـ اًمزسمرىم٤من ومرواه قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ أيب قمثامن

يزيد سمـ  ىمٚم٧م:  .شصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه»( وىم٤مل: 0/737(, واحل٤ميمؿ )221)

ه٤مرون وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ظم٤مًمٗمقا حمٛمد سمـ اًمزسمرىم٤من ومرووه قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل 

وم٘مً ُمقىمقومً  وم٘م٦م ٤م ُمقا ٤م ًمرواي٦م اجلامقم٦م وه١مٓء أوصمؼ ُمـ حمٛمد سمـ اًمزسمرىم٤من ومرواي٦م ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل اعمقا

ا اجلريري ويزيد ٤م اًمٌٜم٤مين وؾمٕمٞمدً ا اًمٓمقيؾ وصم٤مسمتً محٞمدً  م أنَّ ومٕمٚمؿ مم٤م شم٘مدَّ  ًمرواي٦م اجلامقم٦م هل إرضمح.

٤م وظم٤مًمٗمٝمؿ ضمٕمٗمر سمـ قمـ ؾمٚمامن ُمقىمقومً  ,سمـ أيب ص٤مًمح وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل رووه قمـ أيب قمثامن

٤م وضمٕمٗمر وٕمٞمػ, وأبق يٕمغم صم٘م٦م قمـ ؾمٚمامن ُمرومققمً  ,وأبق اعمٕمغم ومروي٤مه قمـ أيب قمثامن ,ُمٞمٛمقن

واهلل أقمٚمؿ ًمٙمـ  ا ومروايتٝمؿ هل اعمحٗمقفم٦م ورواي٦م هذيـ ؿم٤مذةوأوَلؽ أطمٗمظ وأيمثر قمددً 

-731/ 0قمٜمد احل٤ميمؿ ) إومم :ـمري٘ملموضم٤مء ُمـ     قمـ أنس إول: :ًمٚمحدي٨م ؿمقاهد

أظمؼمٟم٤مه أبق قمٌد اهلل     وًمف ؿم٤مهد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ طمدي٨م أنس»( ىم٤مل احل٤ميمؿ: 732

قمـ طمٗمص سمـ  اًمّمٗم٤مر, صمٜم٤م أبق سمٙمر اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م, صمٜم٤م سمنم سمـ اًمقًمٞمد اًم٘م٤ميض, صمٜم٤م قم٤مُمر سمـ ي٤ًمف

 =......ىم٤مل: ىم٤مل   ـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م إنّم٤مري ىم٤مل: طمدصمٜمل أنس سمـ ُم٤مًمؽقمٛمر سم
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 » :فِ َوىَمْقًمِ  .(0)]أي ظم٤مًمٞم٦م[ 

ِ
اَمء ًَّ َي٤م َرب  َي٤م َرب   َيُٛمد  َيَدْيِف إمَم اًم

إمَم َأُْمَث٤مِل َذًمَِؽ مِم٤َّم  (3)[ش(7)

ِت  شمَِرا ـْ َأبَْٚمِغ اعْمَُتَقا َّٓ اهلل مِم٤َّم ُهَق ُِم َٓ حُيِّْمٞمِف إ
تِل شُمقِرُث قمِ  (7) ٦ِم اًمَّ ٞم٦َِّم َواعَمـْٕمٜمَِقيَّ

ْٚماًم َيِ٘مٞمٜم٤ًم اًمٚمَّْٗمٔمِ

٦مِ  وِريَّ ُ ـْ َأبَْٚمِغ اًْمُٕمُٚمقِم اًميَّ ُِم
(7)

ؾُمقَل   ٌَٚم غِ  ♀ َأنَّ اًمرَّ ُ تِِف  قَمـ اعْم اهلل َأْخَ٘مك إمَم ُأُمَّ

                                                      

إن اهلل رطمٞمؿ طمٞمل يمريؿ يًتحٞمل ُمـ قمٌده أن يرومع إًمٞمف يديف صمؿ ٓ : ♀رؾمقل اهلل    =

وسمنم سمـ  أبق قمٌد اهلل اًمّمٗم٤مر واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م إُم٤مُم٤من. .إؾمٜم٤مده طمًـ ىمٚم٧م: .ا يْمع ومٞمٝمام ظمػمً 

ف طمًـ احلدي٨م, ويمذًمؽ قم٤مُمر أنَّ  ًم٤ًمن اعمٞمزانًمٙمٜمدي طم٤مصؾ شمرمجتف ذم اًمقًمٞمد اًم٘م٤ميض هق ا

قمٜمد قمٌد  واًمث٤مٟمٞم٦م وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل. ,اًمتٝمذي٥م٤م طمٗمص سمـ قمٛمر ومٛمؽمضمؿ ذم سمـ ي٤ًمف, وأُمَّ 

 ,قمـ أب٤من ,( ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر0320) ذح اًمًٜم٦م( وُمـ ـمري٘مف اًمٌٖمقي ذم 03072اًمرزاق )

 ٓ يٗمرح سمف أب٤من هق اسمـ أيب قمٞم٤مش ُمؽموك. إمٞمػ ضمدً وهذا إؾمٜم٤مد و ٤م ٟمحقه.قمـ أنس ُمرومققمً 

( ُمـ 1/7003) اًمٙم٤مُمؾ(, واسمـ قمدي ذم 0201قمٜمد أيب يٕمغم )    ضم٤مسمر قمـ اًمث٤مين:

ًمْمٕمػ  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٤م.قمـ ضم٤مسمر ُمرومققمً  ,قمـ أبٞمف ,ـمريؼ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر

وىمد صححف  صحٞمح ًمٖمػمه. احلدي٨م هبذه اًمِمقاهد أنَّ وم٤مخلالص٦م  يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر.

 (.770/7) صحٞمح أيب داودذم     اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

 وم٘مط.  إصؾُمثٌت٦م ُمـ  (0)

 .   ( قمـ أيب هريرة0107أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (3)

شمر: (7) يتقاـمئقا قمغم اًمٙمذب وأؾمٜمدوه إمم رء  ُم٤م رواه مج٤مقم٦م يمثػمون يًتحٞمؾ ذم اًمٕم٤مدة أنْ  اعمتقا

 (.717)ص إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقلذح حمًقس اٟمٔمر 

٤م سمحٞم٨م يْمٓمر إًمٞمف ُمـ همػم ٟمٔمر وٓ ُم٤م يٙمقن إدراك اعمٕمٚمقم ومٞمف ضوريً  :هق اًمٕمٚمؿ اًميوري (7)

 ♀ا رؾمقل اهلل حمٛمدً  ٤مر طم٤مرة, وأنَّ اًمٜمَّ وأنَّ  ,اًمٙمؾ أيمؼم ُمـ اجلزء اؾمتدٓل يم٤مًمٕمٚمؿ سم٠منَّ 

 (.31)ص ذح إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقلاٟمٔمر 
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ـَ  ي  يَماَم وَمَٓمَر اهلل قَمغَم َذًمَِؽ مَجِٞمَع  -اعَمـْدقُمق 
ِ
اَمء ًَّ ٌَْح٤مَٟمُف قَمغَم اًْمَٕمْرِش َوَأنَُّف وَمْقَق اًم َأنَّ اهلل ؾُم

َُُمؿِ  ْٕ ـِ قَمِرهِبِْؿ َوقَمَجِٛمِٝمْؿ ذِم اجْل٤َمِهٚمِ  ا َّٓ َُم ؾْماَلِم4 إ ـْ وِمْٓمَرشمِفِ  (0)اضْمَت٤مًَمْتفُ  ٞم٦َِّم َواإْلِ َٞم٤مـملُِم قَم  . اًمِمَّ

ـِ  ـَ  صُمؿَّ قَم َٚمِػ ذِم َذًمَِؽ ُِم ًَّ َىْمقَ  اًم ْٕ ٌََٚمَغ ُمَ ا ِل َُم٤م ًَمْق مُجَِع ًَم  ِئلَم َأْو ُأُخقوًم٤م.ا

َٓ ؾُم  ـْ ؾَمَٚمِػ  ♀ ٜم٦َِّم َرؾُمقًمِفِ صُمؿَّ ًَمْٞمَس ذِم يمَِت٤مِب اهلل َو ـْ َأطَمٍد ُِم َٓ قَم َو

٦مِ  ُُمَّ ْٕ [َٓ ]-ا
ـَ  (7) ـَ  ُِم َٓ ُِم َح٤مسَم٦ِم َو ـِ اًمت٤َّمسمِِٕملمَ  اًمّمَّ َٓ قَم ٤مِن َو ًَ ـَ َأْدَريُمقا   هَلُْؿ سم٢ِِمطْم ِذي ٦ِم اًمَّ َِئٛمَّ ْٕ ا

ـَ  ظْمتاَِلِف  (3)َزَُم ِٓ  َوا
ِ
ء َْهَقا ْٕ ٤مًمُِػ ذَ  -ا َٓ َٟمّم  طَمْرٌف َواطِمٌد خُيَ َٓ فَم٤مِهًرا ًمَِؽ   .٤م َو

َٓ إٟمَُّف   ُف ًَمْٞمَس قَمغَم اًْمَٕمْرِش َو َٓ إٟمَّ  َو
ِ
اَمء ًَّ َومَلْ َيُ٘مْؾ َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ ىَمط  إنَّ اهلل ًَمٞمَْس ذِم اًم

َٓ َداظِمَؾ  (7)[سمَِذاشمِفِ ] ُف  َٓ إٟمَّ ٌء َو ٦ٌَِم إًَمْٞمِف ؾَمَقا ًْ َُْمِٙمٜم٦َِم سم٤ِمًمٜم  ْٕ ٞمَع ا
َٓ إنَّ مَجِ اًْمَٕم٤ممَلِ  ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن َو

َٓ ُُمتَِّّمٌؾ  َٓ ظَم٤مِرضَمُف َو َٓ ُُمٜمَْٗمِّمٌؾ ]َو ََص٤مسمِِع  (7)[َو ْٕ ٞم٦َُّم إًَمٞمِْف سم٤ِم  ً
ؿَم٤مَرُة احْلِ َٓ دَمُقُز اإْلِ ُف  َٓ إٟمَّ َو

ِلَّ  ٌِْد اهلل َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِحٞمِح قَم ٧ٌََم ذِم اًمّمَّ َح٤َّم  ♀ َوَٟمْحِقَه٤م4 سَمْؾ ىَمْد صَم

ُه ظَمَٓم٥َم ظُمْٓمٌَ  َٛمٍع طَمَيَ ٞمَٛم٦َم َيْقَم قَمَروَم٤مٍت ذِم َأقْمَٔمِؿ جَمْ
 ♀اهلل ؾُمقُل رَتُف اًْمَٕمٔمِ

َٓ َهْؾ سَمٚمَّْٖم٧ُم »ضَمَٕمَؾ َيُ٘مقُل:  ٌَُٝم٤م إًَمْٞمِٝمْؿ شَأ  صُمؿَّ َيٜمُْٙم
ِ
اَمء ًَّ ٌََٕمُف إمَم اًم وَمُع إْص ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َٟمَٕمْؿ. وَمػَمْ

ةٍ  شؿْمَٝمدْ مهللاَّ ا»َوَيُ٘مقُل:  هَمػْمَ َُمرَّ
 .َوَأُْمَث٤مُل َذًمَِؽ يَمثػِم ,(0)

                                            

اؾمتخٗمتٝمؿ ومج٤مًمقا ُمٕمٝمؿ ذم اًمْمالل  أي: وم٤مضمت٤مًمتٝمؿ اًمِمٞم٤مـملمُم٤مدة ضمقل  :ٝم٤مي٦ماًمٜمىم٤مل ذم  (0)

 .شإذا ذه٥م وضم٤مء :ضم٤مل واضمت٤مل :ي٘م٤مل

 .(ب)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

ء: (م)ذم (3)  أهؾ إهقا

 .(م)و (ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 .(ب)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 .♀اًمٓمقيؾ ذم صٗم٦م طمج٦م اًمٜمٌل     ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر0702أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

اهلل  دَ ٝمَ ِْم يُ  يٛمٞمٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ يريد سمذًمؽ أنْ  أي:»: ُم٤مدة ٟمٙم٥م اًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل ذم  يٜمٙمٌٝم٤م إًمٞمٝمؿوىمقًمف: 

  .شقمٚمٞمٝمؿ
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 الشد عمٜ وَ ٌفٜ صفات اهلل تعاىل 

َٗم٤مِت اًمث٤َّمسمَِت٦ِم ذِم اًْمِٙمَت٤مِب ومٞمْن يَم٤مَن احْلَؼ  ٢مومَ   ٌُقَن اًمٜم٤َّموُمقَن ًمِٚمّم 
٤مًمِ ًَّ  اًم
ِ
ء َٓ اَم َيُ٘مقًُمُف َه١ُم

٤ٌَمَراِت َوٟمَ  ـْ َهِذِه اًْمِٕم ٜم٦َِّم4 ُِم  ً ـَ ْحِقَه٤م4 دُ َواًم ٤م  وَن َُم٤م ُيْٗمَٝمُؿ ُِم ٤م َوإُِمَّ ٤م َٟمّم  ٜم٦َِّم إُمَّ  ً اًْمِٙمَت٤مِب َواًم

ُْؿ  ♀ فَم٤مِهًرا وَمَٙمٞمَْػ جَيُقُز قَمغَم اهلل شَمَٕم٤ممَم صُمؿَّ قَمغَم َرؾُمقًمِفِ  ٦ِم: َأّنَّ ُُمَّ ْٕ صُمؿَّ قَمغَم ظَمػْمِ ا

َٓ  فَم٤مِهٌر ذِم ظِماَلِف احْلَؼ  صُمؿَّ  أوَيَتَٙمٚمَُّٛمقَن َداِئاًم سماَِم ُهَق َٟمص   احْلَؼ  اًمَِّذي جَي٥ُِم اقْمتَِ٘م٤مُدُه 

ٌُقطُمقنَ  َي
٤ٌَمطُ  (0) 4 طَمتَّك جَيِلَء َأنْ َٓ فَم٤مِهًرا ٤م َو َٓ َٟمّم  قَن قَمَٚمْٞمِف  َٓ َيُدًم  سمِِف ىَمط  َو

(7)
 (3)اًْمُٗمْرسِ  

وِم َووُمُروُخ  َواًمر 
(7)

٦ِم اًمْ   ٌَٞم ٜمُقَن ًمأِْلُُمَّ ِحٞمَح٦َم اًمَّتِل اًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى َواًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ُم ُي َٕمِ٘مٞمَدَة اًمّمَّ

 .ؾ  وَم٤مِوٍؾ َأْن َيْٕمَتِ٘مَدَه٤مجَي٥ُِم قَمغَم يُمؾ  ُُمَٙمٚمٍَّػ َأْو يمُ 

 اعْمَُتَٙمٚم   
ِ
ء َٓ ـْ يَم٤مَن َُم٤م َيُ٘مقًُمُف َه١ُم ُٗمقَن ُهَق اًَمِئ قْمتَِ٘م٤مُد اًْمَقاضِم٥ُم َوُهْؿ َُمَع َذًمَِؽ ُٓٛمقَن اعْمَُتَٙمٚم 

ِد قُمُ٘مقهِلِْؿ َوَأْن يَ  ذِم َُمْٕمِروَمتِِف قَمغَم  (7)ُأطِمٞمُٚمقا  رَّ قُمُ٘مقهِلِْؿ َُم٤م َدلَّ قَمَٚمٞمِْف  ْدوَمُٕمقا سماَِم اىْمَت٣َم ىِمَٞم٤مُس جُمَ

َٓ ؾُمٜم٦ٍَّم َأْهَدى هَلُْؿ َوَأنْٗمَ  4 ًَمَ٘مْد يَم٤مَن شَمْرُك اًمٜم٤َّمِس سماَِل يمَِت٤مٍب َو ٤م َأْو فَم٤مِهًرا ٜم٦َُّم َٟمّم   ً َع اًْمِٙمَت٤مُب َواًم

ًرا حَمًْْم٤م ذِم َأْصِؾ قَمغَم َهَذا اًمتَّْ٘مِديِر4 سَمْؾ يمَ  ٜم٦َِّم َضَ  ً ـِ ٤مَن ُوضُمقُد اًْمِٙمَت٤مِب َواًم ي وَم٢ِمنَّ طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم 4 اًمد 

ٌُقا َُمْٕمِروَم٦َم  َٓ شَمْٓمُٚم ٤ٌَمِد  : إٟمَُّٙمْؿ َي٤م َُمْٕمنَمَ اًْمِٕم
ِ
ء َٓ َُْمِر قَمغَم َُم٤م َيُ٘مقًُمُف َه١ُم ْٕ  ..........َوضَمؾَّ قَمزَّ  اهللا

                                            

 ئمٝمرون. أي: يٌقطمقن (0)

 أبٜم٤مء.: (م)ذم (7)

 اعمجقس وُمٚمٙمٝمؿ يمنى واًمروم ٟمّم٤مرى وُمٚمٙمٝمؿ ىمٞمٍم. :أت٤ٌمع اًمٗمرس وهؿ أي: (3)

ٌَّ وًمد اًمٓمَّ  :مجع ومرخ وهق اًمٗمروخ (7) ٤ٌمقمٝمؿ ًمٚمٞمٝمقد أهؾ اًمٙمالم ذم اشم      ؾمالمف ؿمٞمخ اإل٤مئر ؿم

 شمتٌع أُمٝم٤مهت٤م.  ّم٤مرى وشم٠مثرهؿ هبؿ سم٤مًمٗمراخ قمٜمد أنْ واًمٜمَّ

. : (ل)ذم  (7)  اظمتٚمٗمقا
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فُ   َتِح٘م  ًْ ـَ  َوَُم٤م َي َٗم٤م ُِم ـَ  ِت اًمّم  َٓ ُِم ٤ٌَمشًم٤م  ـَ  َٟمْٗمًٞم٤م َوإصِْم َٓ ُِم ـْ  اًْمِٙمَت٤مِب َو َٓ ُِم ٜم٦َِّم َو  ً ـَمِريِؼ ؾَمَٚمِػ  اًم

٦مِ  ُُمَّ ْٕ  .ا

ـِ   ـَ ُاْٟمُٔمُروا َأنُْتْؿ وَماَم َوضَم  َوًَمِٙم ٤م ًَمُف ُِم َتِح٘م  ًْ َٗم٤مِت وَمِّمُٗمقُه سمِِف  ْدمُتُقُه ُُم ٌء يَم٤مَن -اًمّم  ؾَمَقا

ٜم٦َِّم   ً ـْ َُمْقضُمقًدا ذِم اًْمِٙمَت٤مِب َواًم ٤م ًَمُف ذِم قُمُ٘مقًمُِٙمْؿ ومَ  -َأْو مَلْ َيُٙم َتِح٘م  ًْ ُدوُه ُُم
اَل شَمِّمُٗمقُه َوَُم٤م مَلْ دَمِ

  !سمِفِ 

 .صُمؿَّ ُهْؿ َهُدَ وَمِريَ٘م٤مِن: َأيْمَثُرُهْؿ َيُ٘مقًُمقَن: َُم٤م مَلْ شُمْثٌِْتُف قُمُ٘مقًُمُٙمْؿ وَم٤مْٟمُٗمقهُ  

ـْ َيُ٘مقُل: سَمْؾ شَمَقىمَُّٗمقا وِمٞمفِ   َتٚمُِٗمقنَ  -٤مُه ىِمَٞم٤مُس قُمُ٘مقًمُِٙمْؿ َوَُم٤م َٟمٗمَ  ,َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم  اًمَِّذي َأنُْتْؿ وِمٞمِف خُمْ
  

ـْ مَجِٞمِع (0)[وَ ] َْرضِ اظمتالف ُُمْْمَٓمِرسُمقَن اظْمتاَِلوًم٤م َأيْمَثَر ُِم ْٕ قِمٜمَْد وَم٤مْٟمُٗمقُه َوإًَِمْٞمِف  -قَمغَم َوضْمِف ا

ٌَّْدشُمُٙمْؿ سمِِف4  ,اًمتَّٜم٤َمُزِع وَم٤مْرضِمُٕمقا  ِذي شَمَٕم ُف احْلَؼ  اًمَّ ٜم٦َِّم مِم٤َّم وَم٢ِمٟمَّ  ً َوَُم٤م يَم٤مَن َُمْذيُمقًرا ذِم اًْمِٙمَت٤مِب َواًم

٤مًمُِػ ىِمَٞم٤مؾَمُٙمْؿ َهَذا َأْو ُيْث٧ٌُِم َُم٤م مَلْ شُمْدِريْمُف قُمُ٘مقًُمُٙمْؿ  وَم٤مقْمَٚمُٛمقا َأين   -ْؿ قَمغَم ـَمِريَ٘م٦ِم َأيْمَثِرهِ  -خُيَ

ـْ  (7)ُٙمؿْ تُ ٜمْ ُْمَتحَ ا َٓ ًمَِت٠ْمظُمُذوا اهْلَُدى ُِمٜمُْف4 ًَمِٙم ذ   سمَِتٜمِْزيٚمِِف  ًمَِتْجَتِٝمُدوا ذِم خَتِْرجيِِف قَمغَم ؿَمَقا

َ  (3)اًمٚم َٖم٦مِ  ْٕ ِئ٥ِم اًْمَٙماَلمِ َوَوطْمٌِم  ا ِولَم قِمْٚمَٛمُف إمَم اهلل  ,ًْمَٗم٤مِظ َوهَمَرا ُٙمُتقا قَمٜمُْف ُُمَٗمق  ًْ َأْو َأْن شَم

ـَ  (7)َُمَع َٟمْٗمِل   ُِم
ٍ
ء ًَمتِِف قَمغَم َرْ َٓ َُْمِر قَمغَم  َد ْٕ َٗم٤مِت4 َهَذا طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم ا  اعْمَُتَٙمٚم ِٛملمَ  َرأْ اًمّم 

ِ
ء َٓ  .ِي َه١ُم

َح سمَِٛمْٕمٜم٤َمُه ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمؿْ   َوَهَذا اًْمَٙماَلُم ىَمْد َرَأجْتف َسَّ
ِزٌم جِلَاَمقَمتِِٝمْؿ ًُمُزوًُم٤م (7) َٓ   .....َوُهَق 

                                            

 .(م)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

 ظمتؼمشمٙمؿ.ا أي: (7)

 .اًم٘م٤مُمقساًمٜم٤مدر ُمٜمٝم٤م وم٤مًمِمذوذ هق اًمٜمدور يمام ذم  أي: (3)

 شمٌٞملم.: (ل)ذم (7)

وهذا ىمقل أيمثر اعمتٙمٚمٛملم اًمٜمٗم٤مة ُمـ » :(01/137) قع اًمٗمت٤موىجمٛمىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم   (7)

ك اسمـ قم٘مٞمؾ وأُمث٤مًمف وأبق طم٤مُمد واسمـ رؿمد اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ طمتَّ 

 .ـها.شاحلٗمٞمد
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َٓ هُيْ قَمٜمُْف َوَُمْْمٛمُ  حَمِٞمدَ َٓ  َت٤مَب اهلل 

ؾُمقَل سمِِف ذِم َُمْٕمِروَم٦ِم اهلل َوأَ  ىَتدَ قُٟمُف: َأنَّ يمِ  نَّ اًمرَّ

ـِ ♀ ـْ َأْرؾَمَٚمُف َوَأنَّ اًمٜم٤َّمَس قِمٜمَْد اًمتَّٜم٤َمُزِع  َُمْٕمُزوٌل قَم ٤ٌَمِر سمِِّمَٗم٤مِت َُم ظْم ٞمِؿ َواإْلِ
اًمتَّْٕمٚمِ

ٞم٦َِّم َوإمَِم 
ؾُمقِل4 سَمْؾ إمَم ُِمْثِؾ َُم٤م يَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف ذِم اجْل٤َمِهٚمِ ٞمِف إمَم اهلل َواًمرَّ

وَن َُم٤م شَمٜم٤َمَزقُمقا ومِ  َٓ َيُرد 

 يم٤مًمؼمامه٦م ُِمْثؾِ 
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ـُ سم٤ِم َٓ ُي١ْمُِم ـْ  َُم٤م َيَتَح٤ميَمُؿ إًَمٞمِْف َُم

(0)
يُمقَن  َوُهؿُ  -َواًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم    -اعْمنُْمِ

٤مسمِِئلَم.   َواعَمـُجقُس َوسَمْٕمُض اًمّمَّ

اَلُف سمِِف4 إذْ  َٓ َيْرشَمِٗمُع اخْلِ ًة4 َو َّٓ ؿِمدَّ َُْمَر إ ْٕ َٓ َيِزيُد ا د   ًمُِٙمؾ  وَمِريٍؼ  َوإِْن يَم٤مَن َهَذا اًمرَّ

هِمٞم٧ُم ُيِريُدوَن َأْن َيَتَح٤ميَمُٛمقا إًَمْٞمِٝمْؿ َوىَمْد  ٌََف طَم٤مُل هَ  ,ُأُِمُروا َأْن َيْٙمُٗمُروا هِبِؿْ ـَمَقا  َوَُم٤م َأؿْم
ِ
ء َٓ ١ُم

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ژلَم سمَِ٘مْقًمِفِ ؾُمٌَْح٤مٟمَفُ َوشمَٕم٤َممَم: ٗماعمُْتَٙمَٚم  

(7)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ, [٤٠اـلساء: ] ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ

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

 .[ ٤١ - ٤٢الـساء:  ]ژککڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ڌ

 إَذا دُ  
ِ
ء َٓ ـَ وَم٢ِمنَّ َه١ُم ؾُمقِل اًْمِٙمَت٤مِب َوإمَِم  قُمقا إمَم َُم٤م َأنَْزَل اهلل ُِم قَم٤مُء إًَمْٞمِف سَمْٕمَد  - اًمرَّ َواًمد 

قَم٤مُء إمَم ؾُمٜمَّتِِف  ـْ َذًمَِؽ  -َووَم٤مشمِِف ُهَق اًمد  ٤مَن قِمْٚماًم َأقْمَرُوقا قَم ًَ طْم  ..َوُهْؿ َيُ٘مقًُمقَن: إٟم٤َّم ىَمَّمْدَٟم٤م اإْلِ

                                            

ء واًمٜمحؾاٟمٔمر  .ٌقاتىمٌٞمٚم٦م سم٤مهلٜمد يٜمٙمرون اًمٜم  اًمؼمامه٦م: (0) ( 0/031) اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقا

 .   ٕيب حمٛمد سمـ طمزم

 إقمالم اعمقىمٕملمذم     أطمًـ شمٕمريػ ًمٚمٓم٤مهمقت هق ُم٤م قمرومف سمف اًمٕمالُم٦م سمـ اًم٘مٞمؿ (7)

أو ُمٓم٤مع  ,أو ُمتٌقع ,يمؾ ُم٤م دم٤موز سمف اًمٕمٌد طمده ُمـ ُمٕمٌقد :واًمٓم٤مهمقت»( طمٞم٨م ىم٤مل: 0/71)

أو يتٌٕمقٟمف قمغم  ,أو يٕمٌدوٟمف ُمـ دون اهلل ,ومٓم٤مهمقت يمؾ ىمقم ُمـ يتح٤ميمٛمقن إًمٞمف همػم اهلل ورؾمقًمف

 .ـها. شاهلل أو يٓمٞمٕمقٟمف ومٞمام ٓ يٕمٚمٛمقن أنف ـم٤مقم٦م هللهمػم سمّمػمة ُمـ 
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ِئِؾ اًمْ  َوقَمَٛماًل  َٓ تِل ؾَمَٚمْٙمٜم٤َمَه٤م َواًمتَّْقوِمٞمَؼ سَملْمَ اًمدَّ ِريِؼ اًمَّ ٞم٦َّمِ هِبَِذِه اًمٓمَّ
ٞم٦َِّم َواًمٜمَّْ٘مٚمِ
  (0)َٕمْ٘مٚمِ

ـْ  ـْ ـَم٤مهُمقٍت ُِم ِئَؾ: إٟمَّاَم شَمَ٘مٚمَُّدوا َأيْمَثَرَه٤م قَم َٓ قَّن٤َم َد ٛم  ًَ تِل ُي ٌَُٝم٤مِت اًمَّ ٦ُم َهِذِه اًمِم   صُمؿَّ قَم٤مُمَّ

يملَِم َأوِ  هِمٞم٧ِم اعْمنُْمِ ـَ ُأُِمُروا َأْن َيْٙمُٗمُروا ـَمَقا ِذي ٤مسمِئلَِم َأْو سَمْٕمِض َوَرصَمتِِٝمْؿ اًمَّ هِبِْؿ ُِمْثُؾ وُماَلٍن  اًمّمَّ

ـْ ىم٤َمَل يمََ٘مْقهِلِؿْ  َووماَُلٍن أَْو قَمٛمَّ
ۅ ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ ۈژًمِتََِم٤مسمُفِ ىمُٚمُقهِبِْؿ. 4 (7)

الـساء: ]ژائ ەئ ەئوئ (3)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   (7)ڇ ڇ ڇژ,[ ٤٣

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

ے ۓ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ںں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ 

 [١٢٥البؼرة: ] ژۓ

 لٕاصً باطمٛ ملكالٛ وَ ٌفٜ صفات اهلل تعاىل

ِزُم َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦مِ   َٓ ٤م ذِم  َو َ
ِ
َٓ ؿِمَٗم٤مًء ح َٓ سَمَٞم٤مًٟم٤م َو َٓ َيُٙمقَن اًْمِٙمَت٤مُب ُهًدى ًمِٚمٜم٤َّمِس َو َأْن 

َن٤َّم َٟمْٕمَٚمُؿ سمِ  ِٕ ا قِمٜمَْد اًمتَّٜم٤َمُزِع  َٓ َُمَرد  َٓ ُٟمقًرا َو ُدوِر َو  اًمّم 
ِ
ء َٓ ِر َأنَّ َُم٤م َيُ٘مقًُمُف َه١ُم ْوٓمَِرا ِٓ ٤م

ً    (7)اعْمَُتَٙمٚم ُٗمقنَ  ُف احْلَؼ  اًمَِّذي جَي٥ُِم اقْمتَِ٘م٤مُدُه: مَلْ ُيَدلَّ قَمَٚمْٞمِف اًْمِٙمَت٤مُب َواًم َٓ إٟمَّ ٤م َو َٓ َٟمّم  ٜم٦َُّم 

                                            

 اًمٗمالؾمٗم٦م اإلٓهٞمقن. :اًمذي يٗمٕمؾ هذا هؿ (0)

 يم٤مجلٕمد سمـ درهؿ وأُمث٤مًمف. (7)

 ٤م.وىمٞمؾ: ؿمٙمً  .٤موٞم٘مً أي:  ٤مطمرضًم  (3)

 ح هذا اًم٘مقل اسمـ يمثػم٤م ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة وجم٤مهد ورضمَّ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى مجٞمٕمً  أي: أُم٦م واطمدة (7)

  . 

 اعمتٙمٚمٛمقن. :(م)ذم  (7)
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اَم هَم٤مَي٦ُم اعْمَُتَحْذًمِِؼ  ,فَم٤مِهًرا  (0)َوإِٟمَّ

َتٜمْت٩َِم َهَذا   ًْ َأْن َي
ـْ ىمَ  (7)  ٺ ٺ ٺژ:شمٕم٤ممم ْقًمِفِ ُِم

ْوٓمَِراِر يَْٕمٚمَُؿ يُمؾ  [٤٣مريم: ] ژڀ ڀ ڀ ڀژ[ ٢اإلخالص:  ]ژٿ ٺ ِٓ . َوسم٤ِم

ِت َوَٟمْحَق َذًمَِؽ  َٛمَقا ًَّ َٓ وَمْقَق اًم ـْ َدلَّ اخْلَْٚمَؼ قَمغَم َأنَّ اهلل ًَمْٞمَس قَمغَم اًْمَٕمْرِش َو قَم٤مىِمٍؾ َأنَّ َُم

٤م ُُمٚمِْٖمزٌ  (3)َد اًمٜم ْجَٕم٦مَ ًَمَ٘مْد أَبْٕمَ  [٤٣مريم: ] ژڀ ڀ ڀ ڀژ سمَِ٘مْقًمِِف: َوُهَق إُمَّ
(7)

٤م   َوإُِمَّ

ٌس  ٌْٝمُ  (7)ُُمَدًم 
٤مِن قَمَريِب  ُُمٌلِمٍ مَلْ خُي٤َمـمِ ًَ
 .ْؿ سمِٚمِ

ِزُم َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦ِم: َأْن َيُٙمقَن   َٓ ا هَلُْؿ  شَمْرُك اًمٜم٤َّمِس سماَِل ِرؾَم٤مًَم٦مٍ َو َنَّ  4ذِم َأْصِؾ ِديٜمِِٝمؿْ ظَمػْمً ِٕ

ٌَْؾ ا ُهْؿ ىَم ؾَم٤مًَم٦مُ َُمَردَّ اَم اًمر  ؾَم٤مًَم٦ِم َوسَمْٕمَدَه٤م َواطِمٌد4 َوإِٟمَّ  .َزاَدهْتُْؿ قَمًٛمك َوَواَلًَم٦مً  ًمر 

ؾُمقُل  ٌَْح٤مَن اهلل يَمْٞمَػ مَلْ َيُ٘مؾِ َي٤م ؾُم   ـَ ♀ اًمرَّ ـْ  َيْقًُم٤م ُِم َٓ َأطَمٌد ُِم ْهِر َو اًمدَّ

 ُ ْٕ ٦مِ ؾَمَٚمِػ ا طََم٤مِدي٨ُم  ُمَّ ْٕ َي٤مُت َوا ْٔ (0)َهِذِه ا
ـِ  ,ًم٧َّْم قَمَٚمْٞمفِ ْٕمَتِ٘مُدوا َُم٤م دَ َٓ شمَ   اقْمتَِ٘مُدوا اًمَِّذي  َوًَمِٙم

ُٙمؿْ  ًُ ُف احْلَؼ  َوَُم٤م ظَم٤مًَمٗمَ  4َأْو اقْمَتِ٘مُدوا يَمَذا َويَمَذا شَمْ٘مَتِْمٞمِف َُمَ٘م٤ميِٞم وَماَل شَمْٕمَتِ٘مُدوا فَم٤مِهَرُه  اً فَم٤مِهر فوَم٢ِمٟمَّ

َٓ وَمتَ  وهدُ ٘مِ قمتَ ُاْٟمُٔمُروا ومِٞمَٝم٤م وَماَم َواوَمَؼ ىِمَٞم٤مَس قُمُ٘مقًمُِٙمْؿ وَم٤مو  .(1)اْٟمُٗمقُه؟وَقىمَُّٗمقا وِمٞمِف َوَُم٤م 

                                            

قمك أيمثر مم٤م قمٜمده طمذًمؼ أفمٝمر احلذق أو ادَّ » :ُم٤مدة طمذق اًم٘م٤مُمقسىم٤مل ذم  اعمتحذًمؼ: (0)

 .ـها. شيمتحذًمؼ

 اإلؿم٤مرة إمم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت. (7)

قاب وأصؾ اًمٜمجٕم٦م قمٜمد اًمٕمرب: اعمذه٥م ذم ـمٚم٥م اًمٙمأل ذم اسمتٕمد قمـ اًمّمَّ  أي: جٕم٦مأبٕمد اًمٜم  (3)

 ٟمجع. :دةُم٤م ًم٤ًمن اًمٕمرباٟمٔمر  .ُمقوٕمف

ده :هق اعمٚمٖمز (7)  ُم٤مدة ًمٖمز. اًم٘م٤مُمقساٟمٔمر  .اًمذي يٕمٛمل ُمرا

ُم٤مدة  ًم٤ًمن اًمٕمرباٟمٔمر  .ويٓمٚمؼ قمغم اعمخ٤مدقم٦م ,إظمٗم٤مء اًمٕمٞم٥م :ُمٚمٌس واًمتدًمٞمس هق (م)ذم  (7)

 دًمس.

 ذم اًمّمٗم٤مت. أي: (0)

 أو اٟمٗمقه. :(م)و (ل)ذم  (1)
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ٌِْٕملَم ومِْرىَم٦ًم وَمَ٘مْد سمىَمْد َأظْمؼَمَ  ♀ اًمرؾمقلصُمؿَّ   ُق قَمغَم صَماَلٍث َوؾَم َتُف ؾَمَتْٗمؽَمِ ٠َمنَّ ُأُمَّ

ْٙمتُؿْ »قَمٚمَِؿ َُم٤م ؾَمَٞمُٙمقُن. صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ًَّ َ ـْ شَمِْمٚم قا: يمَِت٤مَب اهلل إين  شَم٤مِرٌك ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م إْن مَت  .(0)شسمِِف ًَم

ـْ يَم٤مَن قَمغَم ُِمثِْؾ َُم٤م  قهُ »َأنَُّف ىَم٤مَل ذِم ِصَٗم٦ِم اًْمِٗمْرىَم٦ِم اًمٜم٤َّمضِمَٞم٦ِم ♀ َوُرِوَي قَمٜمْفُ  َُم

 .(7)شَوَأْصَح٤ميِب  َأن٤َم قَمَٚمٞمِْف اًْمٞمَْقمَ 

                                            

قيؾ ذم صٗم٦م طمج٦م وهق وٛمـ طمديثف اًمٓم    ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر0702أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

 .♀اًمٜمٌل 

 هذا ضمزء ُمـ طمدي٨م آومؽماق وهق طمدي٨م صحٞمح ُمِمٝمقر ضم٤مء قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ أنَّ  (7)

رىمؿ  اًمًٜم٦م(, واعمروزي ذم 0/072(, واحل٤ميمؿ )7070هذه اًمزي٤مدة ومٞمف ضم٤مءت قمٜمد اًمؽمُمذي )

 اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 071)رىمؿ  ذح أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 01)

( ُمـ 7/707) اًمْمٕمٗم٤مء(, واًمٕم٘مٞمكم ذم 707و707) اإلسم٤مٟم٦م(, واسمـ سمٓم٦م ذم 00-07)ص

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد ,ـمرق قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد سمـ أنٕمؿ اإلومري٘مل

 وهذه اًمزي٤مدة شمدور قمٚمٞمف. .قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد وٕمٞمػ .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٤م.اًمٕم٤مص ُمرومققمً 

(, وسمحِمؾ ذم 7/701) إوؾمطأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  إول: ٤م ؿمقاهد ٓ يٗمرح هب٤م:وىمد ضم٤مء هل

( ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل 7/707) اًمْمٕمٗم٤مءوُمـ ـمري٘مف اًمٕم٘مٞمكم ذم  ,(030)ص شم٤مريخ واؾمط

٤م وومٞمف: ُم٤م هذه اًمٗمرىم٦م ىم٤مل: قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققمً  ,قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إنّم٤مري ,سمـ ؾمٗمٞم٤من

قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من هق اخلزاقمل  .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .ٞمف اًمٞمقم وأصح٤ميبُمـ يم٤من قمغم ُم٤م أن٤م قمٚم

ًمٞمس ًمف »وىم٤مل قم٘مٌف:  .صمؿ ذيمر ًمف هذا احلدي٨م ش.ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف»اًمقاؾمٓمل ىم٤مل ومٞمف اًمٕم٘مٞمكم: 

ومٕمغم هذا  ىمٚم٧م: ش.ام يٕمرف هذا احلدي٨م ُمـ طمدي٨م اإلومري٘ملُمـ طمدي٨م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد أصؾ وإٟمَّ 

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  :اًمِم٤مهد اًمث٤مين إذ يمٞمػ يًتِمٝمد سمام ٓ أصؾ ًمف. 4آ يّمٚمح أن يٙمقن ؿم٤مهدً 

( ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ ُمروان اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ مدم 2/1073) اًمٙمٌػم

 =.......٤ماًمدُمِم٘مل ىم٤مل: طمدصمٜمل أبق اًمدرداء وأبقأُم٤مُم٦م وواصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع وأنس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققمً 
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َؽ   ًَّ َ ـْ مَت ِن َأْو ]وَمَٝمالَّ ىَم٤مَل َُم ِن َأْو سمَِٛمْٗمُٝمقِم اًْمُ٘مْرم ًَم٦ِم اًْمُ٘مْرم َٓ ِن َأْو سمَِد سمَِٔم٤مِهِر  (0)[سم٤ِمًْمُ٘مْرم

ِن ذِم سمَ  اَم اهْلَُدى ُرضُمققُمُٙمْؿ إمَم َُمَ٘م٤ميِٞمِس قُمُ٘مقًمُِٙمْؿ َوَُم٤م  قْمتَِ٘م٤مد٤مِب آاًْمُ٘مْرم ؟ َوإِٟمَّ وَمُٝمَق َو٤مل 

ِدصُمُف اعْمَُتٙمَ  ٌََغ   (7)[ىَمدْ ]َوإِْن يَم٤منَ  -َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦ِم و -ٚم ُٛمقَن ُِمٜمُْٙمْؿ سَمْٕمَد اًْمُ٘مُروِن اًمثَّاَلصَم٦ِم حُيْ َٟم

 َأْصُٚمَٝم٤م ذِم َأَواظِمِر قَمٍْمِ اًمت٤َّمسمِِٕملَم.

 ٌف٘ الضفات وأخٕر عىَ

َٗم٤مِت  -صُمؿَّ َأْصُؾ َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦ِم   ٞمِؾ ًمِٚمّم 
ـْ شَماَلُِمَذِة  إٟمَّاَم ُهقَ  -َُمَ٘م٤مًَم٦ِم اًمتَّْٕمٓمِ َُم٠ْمظُمقٌذ قَم

لِ  يملَِم َوُوالَّ (3)]اًمٞمٝمقد و[اًْمَٞمُٝمقِد َواعْمنُْمِ
ـْ طُمِٗمَظ قَمٜمُْف َأنَُّف ىَم٤مَل َهِذِه   َل َُم ٤مسمِِئلَم4 وَم٢ِمنَّ َأوَّ اًمّمَّ

ـُ ِدْرَهؿٍ  ؾْماَلِم ُهَق اجْلَْٕمُد سْم اعَمـَ٘م٤مًَم٦َم ذِم اإْلِ
(7)............................................ 

                                                      

وهذا . ُمـ يم٤من قمغم ُم٤م أن٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميبىم٤مل:   اًمًقاد إقمٔمؿإٓذم طمدي٨م ـمقيؾ وومٞمف:    =

أطم٤مديثف »ىم٤مل أمحد:  اعمٞمزانقمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ مدم ُمؽمضمؿ ذم  .اإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً 

ويمثػم سمـ ُمروان اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل يمذسمف اسمـ ُمٕملم ش أطم٤مديثف ُمٜمٙمرة»وىم٤مل اجلقزضم٤مين:  ش.ُمقوققم٦م

ومٕمغم هذا ومٝمذه اًمزي٤مدة  4(0/710) اعمجٛمعذم  واًمدارىمٓمٜمل ىم٤مًمف اهلٞمثٛمل سمٕمد أن أورده

يْمٕمٗمٝم٤م ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه٤م صحٞمح ُم١ميد سم٠مدًم٦م يمثػمة ُمـ     وىمد يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل, وٕمٞمٗم٦م

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٞمس هذا ُمقوع ذيمره٤م واهلل أقمٚمؿ.

 .(ل)ؾم٘مط ُمـ  (0)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (3)

هق أول ُمـ اسمتدع  :ُم١مدب ُمروان احلامر» :٦م اجلٕمد( ذم شمرمج7/733) اًمًػمىم٤مل اًمذهٌل ذم  (7)

ىم٤مل اعمدائٜمل: يم٤من  ذًمؽ ٓ جيقز قمغم اهلل. اهلل ُم٤م اختذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال, وٓ يمٚمؿ ُمقؾمك, وأنَّ  سم٠منَّ 

ًمف قمٞمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م  ا, وأنَّ ًمف يدً  ؽ ُمـ اهل٤مًمٙملم, ًمق مل خيؼمٟم٤م اهلل أنَّ  ٕفمٜمَّوىمد ىم٤مل ًمف وه٥م: إين  , ٤مزٟمدي٘مً 

 .شصٚم٥م يٚم٨ٌم اجلٕمد أنْ ذًمؽ, صمؿ مل 
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ـُ َصْٗمَقانَ  َوَأظَمَذَه٤م قَمٜمُْف اجْلَْٝمُؿ سْم
(0)

٧ٌَْم  
ًِ  (7)َوىَمْد ىمِٞمَؾ ] ,ُُمَ٘م٤مًَم٦ُم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم إًَمْٞمفِ 4 َوَأفْمَٝمَرَه٤م وَمٜمُ

ـِ ؾَمْٛمَٕم٤منَ  (3)[إنَّ  ـْ َأب٤َمَن سْم اجْلَْٕمَد َأظَمَذ َُمَ٘م٤مًَمَتُف قَم
(7)

ـِ ُأظْم٧ِم    ـْ ـَم٤مًُمقَت سْم َوَأظَمَذَه٤م َأب٤َمُن قَم

ـِ ا َقْمَّمؿِ ًَمٌَِٞمِد سْم قَْمَّمؿِ  َوَأظَمَذَه٤م ـَم٤مًُمقُت , (7)ْٕ ْٕ ـِ ا ـْ ًَمٌَِٞمِد سْم [اًْمَٞمُٝمقِدي  ] ُِم
٤مطِمِر  (0) ًَّ اًم

ِلَّ  ِذي ؾَمَحَر اًمٜمٌَّ  .(1)♀ اًمَّ

                                            

اًمٙم٤مشم٥م اعمتٙمٚمؿ أس اًمْمالًم٦م ورأس »( ذم شمرمج٦م اجلٝمؿ: 71-70/ 0) اًمًػمىم٤مل اًمذهٌل ذم  (0)

ويم٤من يٜمٙمر , اجلٝمٛمٞم٦م, يم٤من ص٤مطم٥م ذيم٤مء وضمدال, يمت٥م ًمألُمػم طم٤مرث سمـ هي٩م اًمتٛمٞمٛمل

ىم٤مل  يمٚمٝم٤م. وي٘مقل: إن اهلل ذم إُمٙمٜم٦م, ويٜمزه اًم٤ٌمري قمٜمٝم٤م سمزقمٛمف, وي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرمن, اًمّمٗم٤مت

 شمٚمٗمظ سم٤مًمٙمٗمر. ويم٤من ي٘مقل: اإليامن قم٘مد سم٤مًم٘مٚم٥م, وإنْ  , ذم اًمتجًٞمؿاسمـ طمزم: يم٤من خي٤مًمػ ُم٘م٤مشماًل 

 .شؿ ُمقؾمكاهلل يمٚمَّ  ىمٞمؾ: إن ؾمٚمؿ سمـ أطمقز ىمتؾ اجلٝمؿ, إلٟمٙم٤مره أنَّ 

 (.3/371) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦ماسمـ قم٤ًميمر يمام ذم  :واًم٘م٤مئؾ هق (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (3)

احل٤مومظ اسمـ  وم٢منَّ  ٤4ما شمرضمؿ ٕب٤من سمـ ؾمٛمٕم٤من وأجًْم  مل أضمد أطمدً سمٞم٤من سمـ ؾمٛمٕم٤من وم٢مين   فأنَّ  :اًمّمقاب (7)

اجلٕمد أطمذ سمدقمتف قمـ  أنَّ  :( قمـ اسمـ قم٤ًميمر3/371) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مٟم٘مؾ ذم     يمثػم

-00/ 0) ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملموذيمر اإلُم٤مم أبق احلًـ إؿمٕمري ذم  .ـهاسمٞم٤من سمـ ؾمٛمٕم٤من.

ف وأنَّ  ,ي٘مقًمقن: إن اهلل قمز وضمؾ قمغم صقرة إٟم٤ًمن اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م. :أصح٤مب ي٘م٤مل هلؿ ًمٌٞم٤من هذا ( أنَّ 01

ف يٗمٕمؾ ذًمؽ سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ وم٘متٚمف ف يدقمق اًمزهرة ومتجٞمٌف وأنَّ قمك سمٞم٤من أنَّ وادَّ  ,هيٚمؽ يمٚمف إٓ وضمٝمف

 . ؾمٛمٕم٤من اًمٜمٌقةا ُمٜمٝمؿ يث٧ٌم ًمٌٞم٤من سمـ وطمٙمل قمٜمٝمؿ أن يمثػمً  ,ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مني

 (.3/371) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مٜمتف يمام ذم وزوج اسم (7)

ف أنَّ »وذم سمٕمض رواي٤مت اًمٌخ٤مري  ,أنف هيقديوذم سمٕمض رواي٤مت ُمًٚمؿ:  ,إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

ف هيقدي ٟمٔمر إمم ُم٤م ُمـ أـمٚمؼ أنَّ  وجيٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠منَّ » :(01/770) اًمٗمتحىم٤مل احل٤مومظ ذم  شُمٜم٤مومؼ

ف أنَّ  اًمِمٗم٤مءوىمد طمٙمك قمٞم٤مض ذم  ,٤مهر أُمره٤م ٟمٔمر إمم فمذم ٟمٗمس إُمر وُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜم٤موم٘مً 

 .ـها. شف يم٤من قمغم ديٜمٝمؿيٙمقن ىمٞمؾ ًمف هيقدي ًمٙمقٟمف يم٤من ُمـ طمٚمٗم٤مئٝمؿ ٓ أنَّ  يم٤من أؾمٚمؿ وحيتٛمؾ أنْ 

 .▲( قمـ قم٤مئِم٦م 7023(, وُمًٚمؿ )7103) صحٞمح اًمٌخ٤مريذم  طمدي٨م اًمًحر  (1)
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ـُ ِدْرَهٍؿ َهَذا  انَ  -ومِٞماَم ىِمٞمَؾ  -َويَم٤مَن اجْلَْٕمُد سْم ـْ َأْهِؾ طَمرَّ ُِم

(0)
٤مَن وِمٞمِٝمْؿ ظَمْٚمٌؼ يَمثػٌِم َويمَ  

ـَ  ٤مسمَِئ٦مِ  ُِم ـِ  -َواًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم  اًمّمَّ (3)واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم (7)ٜمٛمروداًمسَمَ٘م٤مَي٤م َأْهِؾ ِدي
ـَ َصٜمََّػ   ِذي اًمَّ

ـَ ذِم ؾِمْحِرِهؿْ  ِري سَمْٕمُض اعْمَُت٠َمظم 
٤مسمَِئ٦ِم اًْمٙمَ  ٜمٛمروداًمو -(7) ُؽ اًمّمَّ

اسملِمُهَق َُمٚمِ   (7)ذَّ

يِملمَ ] ى َُمٚمُِؽ اًْمُٗمْرِس َواعَمـُجقِس َوومِ . (0)[اعْمنُْمِ  (1)اًم٘مٌطْرقَمْقَن َُمٚمُِؽ يَماَم َأنَّ يمِْنَ

ٌََِم٦مِ  ُؽ احْلَ
َٓ اؾْمَؿ قَمَٚمٍؿ.. وَمُٝمَق ااًمٜمّم٤مرى َواًمٜمََّج٤مِرَّ َُمٚمِ  ؾْمُؿ ضِمٜمٍْس 

                                            

ء ومظمره ٟمقن ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م طمران: سمتِمديد اًمرا »(: 0/323) ُمراصد اإلـمالعىم٤مل ذم  طمران (0)

ىمٞمؾ: هل أول ُمديٜم٦م سمٜمٞم٧م سمٕمد اًمٓمقوم٤من  .وسملم اًمرىم٦م يقُم٤من ,ىمّم٦ٌم دي٤مر ُمي سمٞمٜمٝمام وسملم اًمره٤م يقم

ٟمٞملم اًمذيـ يذيمرهؿ ُمّمٜمٗمقا  وهل ُمٝم٤مضمر اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اعمٚمؾ واًمٜمحؾويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزل اًمّم٤مسمئ٦م احلرا

ن اًمّمٖمرىاًمًالم, وطمران أجًْم  ن اًمٙمؼمى وطمرا : ىمريت٤من سم٤مًمٌحريـ ًمٌٜمل ٤م: ُمـ ىمرى طمٚم٥م وطمرا

د سمحران ذم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم هل  ىمٚم٧م:. ـها. ش٤م ىمري٦م سمٖمقـم٦م دُمِمؼوطمران أجًْم  ,قم٤مُمر اعمرا

ُمراصد وىمد أث٧ٌم هذا ص٤مطم٥م  شيم٤من ومٞمٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمّم٤مسمئ٦م»ف ىم٤مل: إومم سمدًمٞمؾ أنَّ 

 .اإلـمالع

ئٞمٚمٞم٤مت ٛمف ٟمٛمرود إٟمَّ اؾم هق اًمذي طم٤مج إسمراهٞمؿ ذم رسمف ومل يث٧ٌم ذم طمدي٨م ُمرومقع أنَّ  (7) ام هل إها

 واهلل أقمٚمؿ.

وذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم  شأُم٦م يتٙمٚمٛمقن سمٚمٖم٦م شمْم٤مرع اًمٕمرسمٞم٦م»: ًم٤ًمن اًمٕمربىم٤مل ذم  اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞمقن (3)

 أرض اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم هل سمالد سمٞم٧م اعم٘مدس. ( أنَّ 0/071) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مذم 

قايم٥م واًمٜمجقم واًمًحر واًمٓمالؾمؿ اًمن اعمٙمتقم ذم دقمقة اًمٙميمت٤مسمف هذا  كهق اًمرازي وؾمٛم (7)

ئؿ  (.307-300/ 0) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾاٟمٔمر  .واًمٕمزا

 .اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم :(م)ذم  (7)

 وؾم٘مٓم٧م ُمـ سم٤مىمل اًمٜمًخ. (ل)يمذا ذم  (0)

 اًمٜمّم٤مرى. :(ل)وذم  ,اًمٙمٗم٤مر :(م)و (ب)ذم  (1)
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٤مسمَِئ٦ُم   َّٓ ىَمٚمِٞماًل ُِمٜمُْٝمْؿ  -إْذ َذاَك يَم٤مَٟم٧ْم اًمّمَّ ِك َوقُمَٚماَمُؤُهْؿ  -إ ْ  (0) [ُهؿُ ]قَمغَم اًمنم 

َٓ  اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦مُ  ٤مسمُِئ ىَمْد  ظِمِر يَماَم ىَم٤مَل َوإِْن يَم٤مَن اًمّمَّ ْٔ يًم٤م4 سَمْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم ا  َيُٙمقُن ُُمنْمِ

  ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژشَمَٕم٤ممَم: 

 َوىم٤َمَل  [٤١ البؼرة: ]ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: شمٕم٤ممم

 .[٤٧ادائدة:  ]ژ ائ ائ ى ى  ې ې ې

َـّ يَمثػًِما ُِمٜمُْٝمؿْ   ٤مًرا َأْو ُُمنْمِ  ًَمِٙم ـَ َأْو َأيْمَثَرُهْؿ يَم٤مُٟمقا يُمٗمَّ اًْمَٞمُٝمقِد  يملَِم4 يَماَم َأنَّ يَمثػًِما ُِم

٤مسمُِئقَن  يملَِم وَم٠ُموََلَِؽ اًمّمَّ ٤مًرا َأْو ُُمنْمِ وُمقا َوَص٤مُروا يُمٗمَّ ًُمقا َوطَمرَّ ـَ يَم٤مُٟمقا  -َواًمٜمََّّم٤مَرى سَمدَّ ِذي اًمَّ

يملَِم َويَم٤م -إْذ َذاَك  ٤مًرا َأْو ُُمنْمِ ٌْٜمُقَن هَل٤َم اهْلََٞم٤ميمَِؾ يُمٗمَّ ٌُُدوَن اًْمَٙمَقايم٥َِم َوَي ُٟمقا َيْٕم
(7)

. 

َّٓ ِصَٗم٤مٌت ؾَمْٚمٌِٞم٦َّمٌ   : َأنَُّف ًَمْٞمَس ًَمُف إ ب   ذِم اًمرَّ
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم َوَُمْذَه٥ُم اًْمٜم َٗم٤مِة ُِم

(3)
َأْو   

إَو٤موِمٞم٦َّمٌ 
(7)

٦ٌٌَم ُِمٜمُْٝماَم َوُهؿُ أَ    ـَ سَمَٕم٨َم  ْو ُُمَريمَّ ِذي ِهٞمؿَ  اهلل اًمَّ ٞمَؾ  إسْمَرا
إًَمْٞمِٝمْؿ  ♀ اخْلَٚمِ

ـِ وَمَٞمُٙمق ٤مسمَِئ٦ِم اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦مِ ا ُن اجْلَْٕمُد ىَمْد َأظَمَذَه٤م قَم  .ًمّمَّ

                                            

 وؾم٘مٓم٧م ُمـ سم٤مىمل اًمٜمًخ. (ل)يمذا ذم  (0)

 هٙمؾ. :ُم٤مدة ًم٤ًمن اًمٕمرباٟمٔمر  .صٜم٤ممسمٞم٧م إ :مجع هٞمٙمؾ وهق اهلٞم٤ميمؾ (7)

ًَّ أي:  ؾمٚمٌٞم٦م (3) ٗمّمٞمؾ ومٞم٘مقًمقن: ٓ ؾمٛمٞمع وٓ ٚمٌٞم٦م قمغم وضمف اًمتَّ ُمٜمٗمٞم٦م ومٞمّمٗمقن اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمٗم٤مت اًم

 (.01-07)ص اًمتدُمري٦مسمّمػم وٓ يرى وٓ يْمحؽ وٓ وٓ.... إًمخ اٟمٔمر 

وأصؾ اًمٜمٗم٤مة »:  (073-072/ 01) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  (7)

ؿ يّمٗمقن اهلل سمام مل ي٘مؿ سمف سمؾ سمام ىم٤مم سمٖمػمه أو سمام مل يقضمد اعمٕمٓمٚم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م: أّنَّ 

 =...........4هق رطمٞمؿ و يرطمؿ و اًمرمح٦م ٓ شم٘مقم سمف :هذه إو٤موم٤مت ٓ صٗم٤مت ومٞم٘مقًمقن :وي٘مقًمقن
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 اًْمَٗم٤مَرايِب   

(0)َويَمَذًمَِؽ َأبُق َٟمٍْمٍ
ـْ وَماَلؾِمَٗم٦مِ   َن َوَأظَمَذ قَم ا َدظَمَؾ طَمرَّ

٤مسمِِئلَم مَت٤َمَم  (7) اًمّمَّ

َٗمتِِف َوَأظَمَذَه٤م اجْلَْٝمُؿ َأجًْْم٤م  ًَ ُه وِمٞماَم ذَ  -وَمْٚم َُم٤مُم َأمْحَد َوهَمػْمُ اًمًٛمٜمٞم٦م َح٤َّم َٟم٤مفَمرَ  -يَمَرُه اإْلِ
(3)

  

ـَ  َوُهؿُ  ,وَماَلؾِمَٗم٦ِم اهْلِٜمِْد  سَمْٕمَض  ـَ جَيَْحُدوَن ُِم ِذي ٞم٤َّمِت  اًمَّ  ً
 .اًْمُٕمُٚمقِم َُم٤م ؾِمَقى احْلِ

٤مسمِِئلَم َواعْمنُْمِ   ٤ميِملَم وَمَٝمِذِه َأؾَم٤مٟمِٞمُد ضَمْٝمٍؿ شَمْرضِمُع إمَم اًْمَٞمُٝمقِد َواًمّمَّ ٤م  ًملمَواًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ُم اًمْمَّ إُمَّ

ـَ  ـَ  ُِم ٤م ُِم ٤مسمِِئلَم َوإُِمَّ  يملَِم.اعْمنُْمِ  اًمّمَّ

سَم٧ِم  وُِمٞم٦َُّم  صُمؿَّ َح٤َّم قُمر  [َواًْمُٞمقَٟم٤مٟمِٞم٦َّمُ ]اًْمُٙمُت٥ُم اًمر 
٤مَئ٦ِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مِ  (7)

ِ
(7)ذِم طُمُدوِد اْح

َزاَد اًْمٌاََلُء4   

ْٞمَٓم٤مُن ذِم ىُمُٚمقِب اًمْم   ٤ٌَمِهِٝمْؿ. َُمَع َُم٤م َأْخَ٘مك اًمِمَّ ـْ ضِمٜمِْس َُم٤م َأْخَ٘م٤مُه ذِم ىُمُٚمقِب َأؿْم ِل اسْمتَِداًء ُِم  الَّ

                                                      

ْم٥م ٓ ي٘مقم سمف سمؾ هق اًمرو٤م واًمٖمهق يريض و يٖمْم٥م و :سمؾ هل خمٚمقىم٦م و هل ٟمٕمٛمتف و ي٘مقًمقن   =

سمف وقم٘م٤مسمف وي٘مقًمقن هق ُمتٙمٚمؿ و يتٙمٚمؿ واًمٙمالم ٓ ي٘مقم سمف سمؾ هق خمٚمقق ىم٤مئؿ  :خمٚمقق وهق صمقا

 .شسمٖمػمه

ؿمٞمخ اًمٗمٚمًٗم٦م احلٙمٞمؿ أبق » :(701-700/ 07) اًمًػمأبق ٟمٍم اًمٗم٤مرايب ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  (0)

ٝمقرة ُمـ اسمتٖمك اهلدى ُمٜمٝم٤م : ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمِم- ىم٤مل إمم أنْ -ٟمٍم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ـمرظم٤من... 

: وؾم٤مر إمم طمران ومٚمزم هب٤م - ىم٤مل إمم أنْ -قومٞمؼ... وؾ وطم٤مر ُمٜمٝم٤م خترج اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ٟم٠ًمل اهلل اًمتَّ 

ين  .ـها. شيقطمٜم٤م سمـ ضمٞمالن اًمٜمٍما

 ومالؾمٗمتٝم٤م وأظمذه٤م. :(ل)ذم  (7)

ًمٕم٤ممل سم٘مدم ا :ىم٤مًمقا »( ذم اًمٙمالم قمغم اًمًٛمٜمٞم٦م 773)ص اًمٗمرق سملم اًمٗمرقىم٤مل اًمٌٖمدادي ذم  (3)

ف ٓ ُمٕمٚمقم إٓ ُمـ ضمٝم٦م احلقاس اخلٛمس وزقمٛمقا أنَّ  ,ٔمر وآؾمتدٓلسم٢مسمٓم٤مل اًمٜمَّ :٤موىم٤مًمقا أجًْم 

 ,سمتٜم٤مؾمخ إرواح ذم اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م :وىم٤مل ومريؼ ُمٜمٝمؿ ,وأنٙمر أيمثرهؿ اعمٕم٤مد واًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت

ُمثؾ  وىمد طمٙمك اىمٚمقـمرظمس ,وروح اًمٙمٚم٥م إمم إٟم٤ًمن ,وأضم٤مزوا أن يٜم٘مؾ روح اإلٟم٤ًمن إمم يمٚم٥م

ُمـ أذٟم٥م ذم ىم٤مًم٥م ٟم٤مًمف اًمٕم٘م٤مب قمغم ذًمؽ اًمذٟم٥م ذم  وزقمٛمقا أنَّ  ,هذا اًم٘مقل قمـ سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م

 .شىم٤مًم٥م مظمر

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 :(0/00) ًمقاُمع إنقاريمام ذم  إوائؾذم  ♫وذًمؽ ذم زُمـ اح٠مُمقن ىم٤مل اًمًٞمقـمل (7)

 ,ٟم٤مٟمٞم٦م ذم اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦موأُم٤م اح٠مُمقن ومٝمق أول ُمـ أدظمؾ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمٞمق»

 اٟمتٝمك. شوشمرمج٧م ًمف يمت٥م يمثػمة ,وأطميه٤م ُمـ ضمزيرة ىمؼمص
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٤مَئ٦ِم اًمث٤َّمًمَِث٦مِ 
ِ
َوَح٤َّم يَم٤مَن ذِم طُمُدوِد اْح

ٛم   (0) ًَ َٚمُػ ُي ًَّ تِل يَم٤مَن اًم ْت َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦ُم اًمَّ قَّن٤َم اْٟمَتنَمَ

٥ٌَِم  ًَ َُمَ٘م٤مًَم٦َم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم4 سمِ
(7)

ـِ هِمَٞم٤مٍث اعمَ    ٦ِم ُِمْثَؾ َُم٤مًمٍِؽ  (3)يِز رِ سمنِْمِ سْم َِئٛمَّ ْٕ ٌََ٘متِِف َويَماَلِم ا َوـَم

٤ٌَمَرِك َوَأيِب ُيقؾُمَػ  ُ ـِ اعْم ـِ قُمٞمَْٞمٜم٦َم َواسْم َوؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم
(7)

ـِ   ٤موِمِٕمل  َوَأمْحَد َوإؾِْمَح٤مَق واًْمُٗمَْمٞمْؾ سْم َواًمِمَّ

ِهؿْ قِمٞمَ  ِٝمْؿ َوشَمْْمٚمِٞمٚمِِٝمؿْ يَمثػٌِم ذِم  (7)]ذم ه١مٓء[ ٤مٍض َوسمنِْمٍ احْل٤َمذِم َوهَمػْمِ  . َذُم 

تِل  (0)[ُِمْثُؾ َأيْمَثِر اًمت٠َّْمِوياَلِت  -اعَمـْقضُمقَدُة اًْمَٞمْقَم سم٠َِمجِْدي اًمٜم٤َّمِس ]َوَهِذِه اًمت٠َّْمِوياَلُت  اًمَّ

ـُ ومقرك َذيَمَرَه٤م َأبُق سَمْٙمِر سْم
(1)

ـُ قُمَٛمَر ذِم يمَِت٤مِب ا   ُد سْم ٛمَّ ٌِْد اهلل حُمَ ًمت٠َّْمِوياَلِت َوَذيَمَرَه٤م َأبُق قَم

                                            

 اًمث٤مٟمٞم٦م وهق ظمٓم٠م. :(ل)و  (م)و (ب)ذم  (0)

ري٦م  وهل:وًمٞم٧ًم ذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  (م)هٜم٤م زي٤مدة ُمـ  (7) ُمـ دظمؾ ذم اجلٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمالم يم٤مًميا

 . سمنم سمـ همٞم٤مث.. واًمٜمج٤مري٦م واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ُمثؾ

ء ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل  :ريزاعم (3) وٟمٔمر ذم اًمٙمالم » :(01/711) اًمًػمذم  ♫سمتخٗمٞمػ اًمرا

ك يم٤من قملم واٟمًٚمخ ُمـ اًمقرع واًمت٘مقى, وضمرد اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرمن, ودقم٤م إًمٞمف, طمتَّ ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف 

اجلٝمٛمٞم٦م ذم قمٍمه وقم٤معمٝمؿ, ومٛم٘متف أهؾ اًمٕمٚمؿ, ويمٗمره قمدة, ومل يدرك ضمٝمؿ سمـ صٗمقان, سمؾ 

  .ش٤مقمفشمٚم٘مػ ُم٘م٤مٓشمف ُمـ أتٌ

يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘م٤ميض ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم  :هق أبق يقؾمػ (7)

وؾمئؾ قمٜمف اًمدارىمٓمٜمل يمام ذم  .ششمريمف حيٞمك واسمـ ُمٝمدي وهمػممه٤م» :(707) اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم

 .شأقمقر سملم قمٛمٞم٤من»( وم٘م٤مل: 07/701) شم٤مريخ سمٖمداد

 ا يمثػم ذم ذُمف وشمْمٚمٞمٚمف.ذم سمنم اعمريز هذ :(ل)وذم , (م)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

يم٤من »(: 01/700) اًمًػمهق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٌٝم٤مين ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  (1)

 .ـها. ش٤م ذم ومـ اًمٙمالم٤م رأؾًم أؿمٕمريً 
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اِزي اًمرَّ
(0)

هُ   ِذي ؾَمامَّ َت٤مسمِِف اًمَّ
َوُيقضَمُد يَمثػٌِم ُِمٜمَْٝم٤م ذِم يَماَلِم ظَمْٚمٍؼ  (7)شَم٠ْمؾِمٞمَس اًمتَّْ٘مِديسِ  ذِم يمِ

 ُِمْثَؾ َأيِب قَمكِم  اجل٤ٌمئل
ِ
ء َٓ (3)هَمػْمِ َه١ُم

٤ٌَّمِر سمْ   ٌِْد اجْلَ (7)ـِ َأمْحَد اهلٛمداينَوقَم
لْمِ    ًَ َوَأيِب احْلُ

ي   ٌٍَْمِ اًْم
ـِ قَمِ٘مٞمؾٍ , (7)  سْم

ِ
زِم   (0)َوَأيِب اًْمَقوَم٤مء َوَأيِب طَم٤مُِمٍد اًْمَٖمَزا

(1)
ِهْؿ    ِهَل سمَِٕمٞمْٜمَِٝم٤م  -َوهَمػْمِ

                                            

ف وىمد ذيمرت وصٞمتف قمٜمد ُمقشمف وأنَّ »(: 03/77) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مسمـ يمثػم ذم اىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ  (0)

ًَّ  رضمع قمـ ُمذه٥م د اًمالئؼ سمجالل اًمٙمالم ومٞمٝم٤م إمم ـمري٘م٦م اًم ٚمػ وشمًٚمٞمؿ ُم٤م ورد قمغم وضمف اعمرا

طمقادث وومٞم٤مت ؾمتامئ٦م  شم٤مريخ اإلؾمالموٟمص اًمقصٞم٦م ُمقضمقدة ذمىمٚم٧م: . ـها.شاهلل ؾمٌح٤مٟمف

  وؾمت٦م.

ٗم٤مت وىمد وطمرف ومٞمف مي٤مت وأطم٤مدي٨م اًمّم   ,هذا اًمٙمت٤مب اؾمت٘مَم ومٞمف اًمرازي ؿمٌٝم٤مت اجلٝمٛمٞم٦م (7)

ف سمج٤مهف ؾمٞمٜمنم اًمٙمت٤مب ٤م ُمٜمف أنَّ أهداه ًمف فمٜم  ؿَّ ٤مم وُمٍم ذم زُم٤مٟمف أبق سمٙمر سمـ أجقب صمُ أخٗمف عمٚمؽ اًمِمَّ 

قمغم هذا اًمٙمت٤مب ؿمٞمخ  هذا اعمٚمؽ خيت٤مر ُمذه٥م ه١مٓء اعمٕمٓمٚم٦م وىمد ردَّ  ٤مس أنَّ وؾمٞمٕمت٘مد اًمٜمَّ

 .ٟم٘مض أؾم٤مس اًمت٘مديسذم يمت٤مب ؾمامه  ♫اإلؾمالم 

(: 07/023) اًمًػمٍمي ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٌ :هق أبق قمكم اجل٤ٌمئل (3)

 .ـها. شؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م»

 .شؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م»(: 01/777) اًمًػمىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  أبق احلًـ (7)

(: 01/721) اًمًػمحمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هق أبق احلًلم اًمٌٍمي (7)

 .شّم٤مٟمٞمػ اًمٙمالُمٞم٦مؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م وص٤مطم٥م اًمتَّ »

قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري احلٜمٌكم  :أبق اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ هق (0)

وهذا اًمرضمؾ ُمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م ٟمٕمؿ يم٤من »(: 7/773) اًمٚم٤ًمنىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 .ـها.شػ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿصٜمَّ ؿَّ شمقسمتف صمُ  ف شم٤مب قمـ ذًمؽ وصح٧ْم أؿمٝمد قمغم ٟمٗمًف أنَّ  ؿَّ ٤م صمُ ُمٕمتزًمٞمً 

 اًمًػمحمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمقد ىم٤مل قمٜمف اسمـ اًمٕمريب يمام ذم  :هقأبق طم٤مُمد اًمٖمزازم  (1)

 =..................شيت٘مٞم٠مهؿ ومام اؾمتٓم٤مع وأراد أنْ  ,ؿمٞمخٜم٤م أبق طم٤مُمد سمٚمع اًمٗمالؾمٗم٦م»(: 03/371)
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تِل َذيَمَرَه٤م ذِم يمَِت٤مسمِِف4 َوإِْن يَم٤مَن ىَمْد ُيقضَمُد ذِم يمَ رِ شَم٠ْمِوياَلُت سمنِْمٍ اعمَ   َرد  يز اًمَّ
ِ
ء َٓ اَلِم سَمْٕمِض َه١ُم

ـٌ ذِم َأؿْمَٞم٤مءَ اًمت٠َّْمِويِؾ َوإسِْمَٓم٤مًُمُف َأجًْْم٤م َوهَلُ  ًَ اَم سَمٞمَّٜم٧ْم َأنَّ قَملْمَ شَم٠ْمِوياَلهِتِْؿ ِهَل قَملْمُ  ,ْؿ يَماَلٌم طَم وَم٢ِمٟمَّ

د  اًمَِّذي َصٜمََّٗمُف قُمثْ  ـُ ؾَمِٕمٞمٍد شَم٠ْمِوياَلِت سمنِْمٍ اعمريز َوَيُدل  قَمغَم َذًمَِؽ يمَِت٤مُب اًمرَّ اَمُن سْم

ٌَُخ٤مرِ  (0)اًمدارُمل ٦ِم اعَمـَِم٤مِهػِم ذِم َزَُم٤مِن اًْم َِئٛمَّ ْٕ ُه: َأطَمُد ا َت٤مسًم٤م ؾَمامَّ
ـِ "ي  َصٜمََّػ يمِ َرد  قُمْثاَمَن سْم

ى قَمغَم اهلل  طَمَٙمك وِمٞمِف َهِذِه اًمت٠َّْمِوياَلِت  "اًمتَّْقطِمٞمدِ  ُمـؾَمِٕمٞمٍد قَمغَم اًْمَٙم٤مِذِب اًْمَٕمٜمِٞمِد ومِٞماَم اوْمؽَمَ

ـْ سمنِْمٍ اعمريز سمَِٙماَلِم َيْ٘مَتيِض َأنَّ سمِ  هِب٤َم َوَأقْمَٚمَؿ سم٤ِمعَمـٜمُْ٘مقِل  (7) َأىْمَٕمدَ اعَمـِريِزَّ  ٠َمقْمَٞم٤مِّن٤َم قَم

ِه صُمؿَّ َردَّ ذَ  ـْ ضِمَٝمتِِف َوضِمَٝم٦ِم هَمػْمِ ـَ اشمََّّمَٚم٧ْم إًَمْٞمِٝمْؿ ُِم ِذي ـَ اًمَّ ِري  اعْمَُت٠َمظم 
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ًمَِؽ َواعَمـْٕمُ٘مقِل ُِم

ـُ ؾَمِٕمٞمٍد سمَِٙماَلِم إَذا  قُمْثاَمنُ  يمِل  سْم َ ًَمُف  ـَم٤مًَمَٕمُف اًْمَٕم٤مىِمُؾ اًمذَّ ٌَلمَّ َٚمُػ َوشَم ًَّ قَمٚمَِؿ طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف اًم

٦ِم ًمَِٓمِريِ٘مِٝمْؿ وَ  ـْ ظَم٤مًَمَٗمُٝمؿْ فُمُٝمقُر احْلُجَّ ٦ِم َُم  .َوْٕمُػ طُمجَّ

٦َم   َِئٛمَّ ْٕ ٦َم اهْلَُدى  -صُمؿَّ إَذا َرَأى ا ًِ رِ ُٕمقا قَمغَم َذم  اعمَ ىَمْد َأمْجَ  -َأِئٛمَّ ٦مٞمَّ ي
(3)

............................ 

                                                      

شمٕم٤مرض  درءوىم٤مل قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  .شهمال ذم ـمري٘م٦م اًمتّمقف»: وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  = 

وم٘م٦م ًمٚمٗمالؾمٗم٦م ذم ُمقاوع يمثػمة ُمع أنَّ »(: 0/701) اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُم٤م  ذم يمالم أيب طم٤مُمد ُمـ اعمقا

ٚم٘مل ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ احلدي٨م يم٤من ي٘م٤مل: إٟمف رضمع قمـ ذًمؽ واؾمت٘مر أُمره قمغم اًمتَّ  هق ُمٕمروف وإنْ 

ل قمٜمف ذم وىم٤م. ش٤مأجس ُمـ ٟمٞمؾ ُمٓمٚمقسمف ُمـ ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم واعمتٗمٚمًٗم٦م واعمتّمقوم٦م أجًْم  سمٕمد أنْ 

 .ـها.شُم٤مت وهق ُمِمتٖمؾ سمـ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿو» :(032)صاًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملميمت٤مب 

اإلُم٤مم »(: 03/303) اًمًػمهق أبق ؾمٕمٞمد اًمتٛمٞمٛمل اًمدارُمل اًمًجًت٤مين ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  (0)

يم٤من قمثامن اًمدارُمل »(: 373-377وىم٤مل قمٜمف )ص .شي٤مر٤مىمد ؿمٞمخ شمٚمؽ اًمد  اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٜمَّ

ه ومٞمام ىمٞمؾ ,ذم أقملم اعمٌتدقم٦م٤م ضمذقمً   .ـها. شوهق اًمذي ىم٤مم قمغم حمٛمد سمـ يمدام وـمرده قمـ هرا

 أُمٙمـ هب٤م ُمـ اعمت٠مظمريـ.أي: أىمٕمد هب٤م  (7)

ّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م اإليامن هق اًمتَّ  :ُمرضمئ٦م سمٖمداد ي٘مقًمقن :أت٤ٌمع سمنم اعمريز ي٘م٤مل هلؿ :هؿ اعمريًٞم٦م (3)

/ 0) ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملماٟمٔمر   ى سم٤مـمٚم٦م.وهلؿ قم٘م٤مئد أظمر ,سمخٚمؼ اًم٘مرمن :واًمٚم٤ًمن, وي٘مقًمقن

 (.033-037)ص اًمٗمرق سملم اًمٗمرق(, و777-773
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ـَ ُهَق  ِري  اعْمَُت٠َمظم 
ِ
ء َٓ ٤مِرَي ذِم َه١ُم ًَّ ُروُهْؿ َأْو َوٚمَُّٚمقُهْؿ َوقَمٚمَِؿ َأنَّ َهَذا اًْمَ٘مْقَل اًم َوَأيْمَثُرُهْؿ يَمٗمَّ

ـْ ُيِريُد اهلل ِهَداَيتَ  ,يِز رِ َُمْذَه٥ُم اعمَ  َ
ِ
َ اهْلَُدى عم ٌَلمَّ َٓ طَم شَم َّٓ سم٤ِمّلِلُف َو َة إ َٓ ىُمقَّ  .ْقَل َو

ُُُمقِر   ْٕ ٤ٌَمِدِئ ا ٤ٌَمِب َوإِٟمَّاَم ُأؿِمػُم إؿَم٤مَرًة إمَم َُم َط ذِم َهَذا اًْم ًْ ٌَ َٓ حَتَْتِٛمُؾ اًْم َواًْمَٗمْتَقى 

ػُم  ًِ  َٞمٜمُْٔمُر. ومَواًْمَٕم٤مىِمُؾ َي

 أَٖ ٖٕدذ كالً الظمف يف باب إثبات الضفات

َٚمِػ ذِم هَ  ًَّ ـُ َأْن َويَماَلُم اًم َٓ ُيْٛمِٙم ٤ٌَمِب َُمْقضُمقٌد ذِم يُمُت٥ٍم يَمثػَِمٍة  َّٓ ىَمٚمِٞماًل يُ َذا اًْم ْذيُمَر َهُدَ إ

ـِ ُِمٜمُْف4 ُِمْثَؾ يمَِت٤مِب  ٜمَ  ً ًمالًمٙم٤مئل اًم
(0)

سَم٤مَٟم٦مِ وَ   ٦مَ  اإْلِ ـِ سَمٓمَّ سْم ٜم٦َّمِ وَ  (7)ِٓ  ً َيِب َذر   اًم
ِٕ

ُُصقلِ وَ   (3)اهلروي ْٕ يَِب قمُ  ا ٌِْد اًْمؼَم    (7)لٙمِ ٜمْ ٛمَ ٚمَ اًمٓمَّ  رٛمَ ِٕ ـِ قَم َويَماَلِم َأيِب قُمَٛمَر سْم
(7)

 

                                            

اإلُم٤مم »(: 01/703) اًمًػمه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هق اًمالًمٙم٤مئل (0)

 .شاحل٤مومظ اعمجقد اعمٗمتل ُمٗمٞمد سمٖمداد ذم وىمتف

ذم  ♫د سمـ حمٛمد اًمٕمٙمؼمي ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمذهٌل أبق قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛم :هق اسمـ سمٓم٦م (7)

وذيمر ًمف ىمّم٦م ومٞمٝم٤م  .شاسمـ سمٓم٦م وٕمٞمػ»ف ىم٤مل:( قمـ قمٌٞمد اهلل إزهري أنَّ 00/773) اًمًػم

ٓسمـ سمٓم٦م ُمع ومْمٚمف », وىم٤مل ىمٌؾ ذًمؽ: شومٌدون هذا يْمٕمػ اًمِمٞمخ»ف صمؿ ىم٤مل: سمٞم٤من ًمٌٕمض أهمالـمِ 

 .شأوه٤مم وهمٚمط

ًَّ  هِ دِ ٚمَ ٌَ ٛمد اعمٕمروف سمِ قمٌد سمـ أمحد سمـ حم :هق أبق ذر اهلروي (3) امك ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل سم٤مسمـ اًم

 .شاحل٤مومظ اإلُم٤مم اعمجقد اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ احلرم»(: 01/777) اًمًػمذم  ♫

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕم٤مومري إندًمز اًمٓمٚمٛمٜمٙمل وـمٚمٛمٜمؽ  :هق ْل ٙمِ ٜمْٛمَ ٚمَ أبق قمٛمر اًمٓمَّ  (7)

ء واًمٌدع ٤م جمردً يم٤من ؾمٞمٗمً »ِمٙمقال: ىم٤مل اسمـ سم .ُمديٜم٦م اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدو ىمدياًم  ا قمغم أهؾ إهقا

ُمـ  .ـها.شوأؾمٛمع احلدي٨م ٤م٤مس حمتًًٌ ا ذم ذات اهلل أىمرأ اًمٜمَّيٕم٦م ؿمديدً ا قمغم اًمنمَّ ٤م هلؿ همٞمقرً ىم٤مُمٕمً 

 (.01/702) اًمًػم

يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري إندًمز اًم٘مرـمٌل  :هق اسمـ قمٌد اًمؼم (7)

 =............اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م طم٤مومظ اعمٖمرب»(: 02/073) اًمًػمل ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم اح٤مًمٙم
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َٗم٤مِت وَ   َواًمّم 
ِ
ؾَْماَمء ْٕ ٌَْؾ َذًمَِؽ  ,(0)ًمٚمٌٞمٝم٘مل ا ٜم٦َّمُ َوىَم  ً ًمٚمٓمؼماين اًم

(7)
ْٞمِخ   َيِب اًمِمَّ ِٕ َو

ـِ ُمٜمده (3)إصٌٝم٤مين ٌِْد اهلل سْم َيِب قَم
ِٕ ٤ملِ   (7)َو ًَّ َيِب َأمْحَد اًْمَٕم

ِٕ (0)إصٌٝم٤مين (7)َو
َوىَمٌَْؾ  . 

                                                      

ا ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ٤م قمالُم٦م ُمتٌحرً ٤م صم٘م٦م ُمت٘مٜم٤ًم ديٜمًيم٤من إُم٤مُمً »(: 071وىم٤مل قمٜمف ذم )ص .شؿمٞمخ اإلؾمالم     =

 .ـها. ش٤ٌمعواشم  

ؼ: قمدة ىمرى ُمـ أقمامل وسمٞمٝم ,هق: أبق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اخلراؾم٤مين اًمٌٞمٝم٘مل اًمٌٞمٝم٘مل (0)

احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمث٧ٌم »(: 02/003) اًمًػمٝم٤م ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم ٟمٞم٤ًمسمقر قمغم يقُملم ُمٜمْ

 .ـها. شاًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم

أبق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أجقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل اًمٓمؼماين ص٤مطم٥م  :هق اًمٓمؼماين (7)

قال حمدث اإلؾمالم قمٚمؿ حل٤مومظ اًمث٘م٦م اًمرطم٤مل اجلاإلُم٤مم ا»اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: 

 (.00/003) اًمًػمُمـ  .ـها.شاعمٕمٛمريـ

أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هقأبق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين  (3)

٤ٌمع ًمقٓ ُم٤م يٛمأل ىمد يم٤من أبق اًمِمٞمخ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م واشم  »(: 00/713) اًمًػم

 .ش٤مٟمٞمٗمف سم٤مًمقاهٞم٤متشمّم

 حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اعمحدث أيب يٕم٘مقب إؾمح٤مق سمـ احل٤مومظ أيب قمٌد اهلل :هق هأبق قمٌد اهلل سمـ ُمٜمد (7)

اإلُم٤مم احل٤مومظ اجلقال حمدث » :إسمراهٞمؿ سمـ اًمقًمٞمد ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل هواؾمؿ ُمٜمد هحيٞمك سمـ ُمٜمد

 .ـها. شاإلؾمالم

ـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض أبق أمحد حمٛمد سمـ أمحد سم :هق أبق أمحد اًمٕم٤ًمل إصٌٝم٤مين (7)

أظمؼمٟم٤م أبق أمحد »٘م٤مش: إصٌٝم٤مين احل٤مومظ اعمٕمروف سم٤مًمٕم٤ًمل ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد اًمٜمَّ

 ًَّ حل٤ميمٛملم ٘م٤مش اىمٚم٧م: وىمد رأى اًمٜمَّ»ىم٤مل اًمذهٌل:  شُمثٚمف ذم اإلشم٘م٤من واحلٗمظ رَ ٤مل ومل ٟمَ اًمٕم

. شسمـ محزة وأظمذ قمٜمٝمؿ وهق ُمع ذًمؽ ي٘مقل هذا اًم٘مقل٤ميب وأب٤م إؾمح٤مق ٕمواًمدارىمٓمٜمل وأب٤م سمٙمر اجل

 (.2-0/ 00) اًمًػمُمـ  ـها

 إصٌٝم٤مٟمٞملم. :(م)و (ل)ذم  (0)
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ٜم٦َّمِ َذًمَِؽ   ً لِ  اًم ًمِْٚمَخالَّ

(0()7)
ـِ ظُمَزْيَٛم٦م اًمتَّْقطِمٞمدِ وَ   سْم ِٓ(3)

ـِ    ٤ٌَّمِس سْم َويَماَلُم َأيِب اًْمَٕم

ْي٩ٍم  ُهَ
(7)

د  قَمغَم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّموَ    ٌَُخ٤مِري  ] جِلَاَمقَم٦ِم: اًمرَّ ِد  ُِمْثَؾ اًْم ٛمَّ ـِ حُمَ ٌِْد اهلل سْم َوؿَمْٞمِخِف قَم

ٌَْؾ َذًمَِؽ وَ , (0)[(7)اجلٕمٗمل ٜم٦َّمُ ىَم  ً ـِ َأمْحَد اًم ٌِْد اهلل سْم ًمَِٕم
ٜم٦َّمُ وَ  ,(1)  ً ـِ  اًم يَِب سَمْٙمِر سْم ِٕ

َثَْرمِ  ْٕ ٜم٦َّمُ وَ   ,(2)ا  ً ٌَؾِ  اًم حِلَٜمْ
(3),................................................................................. 

                                            

أبق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ يزيد اًمٌٖمدادي اخلالل ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هقاخلالل  (0)

 ـها. شؿاإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م وقم٤معمٝم»(: 07/731) اًمًػم

 زي٤مدة وهل:ويمت٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ. :(م)ذم  (7)

(: 07/307) اًمًػمأبق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هق اسمـ ظمزيٛم٦م (3)

احل٤مومظ احلج٦م اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم إُم٤مم إئٛم٦م ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ قمٜمل ذم طمداصمتف سم٤محلدي٨م »

 ـها. شؾمٕم٦م اًمٕمٚمؿ واإلشم٘م٤من واًمٗم٘مف طمتك ص٤مر ييب سمف اعمثؾ ذم

أمحد سمـ قمٛمر سمـ هي٩م اًمٌٖمدادي اًم٘م٤ميض اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م  :هقأبق اًمٕم٤ٌمس سمـ هي٩م  (7)

اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم وم٘مٞمف »(: 07/710) اًمًػمذم  ♫اعمّمٜمٗم٤مت ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل 

 اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م. :يٕمٜمل سم٤مًمٕمراىملم  ىمٚم٧م:. ـها. شاًمٕمراىملم

 ٤م.ده واًمدارُمل أجًْم وُمثؾ اإلُم٤مم أمحد واسمـ ُمٜم (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ أبق قمٌد اًمرمحـ اًمذهكم اًمِمٞم٤ٌمين اعمروزي صمؿ اًمٌٖمدادي ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم ا (1)

 .ـها.ش٤مىمد حمدث سمٖمداداإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٜمَّ»(: 03/700) اًمًػم

اًمٓم٤مئل ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل أبق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمئ اإلؾمٙم٤مذم إثرم  :هق أبق سمٙمر سمـ إثرم (2)

ػ اًمًٜمـ وشمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أطمد إقمالم وُمّمٜم »(: 077-073/ 07) اًمًػمذم 

 .شاإلُم٤مم أمحد

 اسمـ إؾمح٤مق سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد أبق قمكم اًمِمٞم٤ٌمين اسمـ قمؿ اإلُم٤مم أمحد وشمٚمٛمٞمذه. :هقطمٜمٌؾ  (3)

  .شُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث اًمّمدوق اعمّمٜمػاإل»(: 03/70) اًمًػمىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم          
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يذِ وْ ر  وًمٚمٛمَ  
يَِب َداُود ,(0) ِٕ ٦ٌَمَ  ,(7)اًمًجًت٤مين َو ـِ َأيِب ؿَمْٞم سْم

ِٓ (3)َو
ٜم٦َّمُ وَ     ً يَِب سَمْٙمِر  اًم

ِٕ

ـِ َأيِب قَم٤مِصؿٍ  ٤ٌَمدِ َويمَِت٤مُب , (7)سْم ٌَُخ٤مِري   ظَمْٚمِؼ َأوْمَٕم٤مِل اًْمِٕم ًمِْٚم
(7)

د  قَمغَم َويمَِت٤مُب    اًمرَّ

ِهؿْ  ,ـِ ؾَمِٕمٞمٍد اًمدارُملًمُِٕمْثاَمِن سمْ  اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم ل  َويَماَلُم أَ  ,َوهَمػْمِ ٌِْد اًْمَٕمِزيِز اعَمـٙم  ٤ٌَّمِس قَم يِب اًْمَٕم
(0)

 

د  قَمغَم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم احْلَْٞمَدةِ َص٤مطِم٥ِم  ـِ مَح٤َّمٍد اخلزاقمل ,ذِم اًمرَّ َويَماَلُم , (1)َويَماَلُم ُٟمَٕمْٞمٍؿ سْم

ِهؿْ   .هَمػْمِ

                                            

وص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل قمٜمف  ,ٟمزيؾ سمٖمداد ,يذِ وْ هق أبق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمر   (0)

ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم »وىم٤مل ذم ُمقوع مظمر:  .شاإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ؿمٞمخ اإلؾمالم»اًمذهٌل: 

 (.017و013/ 03) اًمًػمُمـ  ـها. شاًمًٜم٦م ؿمديد اإلشم٤ٌمع ًمف ضمالًم٦م قمجٞم٦ٌم سمٌٖمداد

ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي حمدث اًمٌٍمة ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  :هق أبق داود اًمًجًت٤مين (7)

  .شاإلُم٤مم ؿمٞمخ اًمًٜم٦م ُم٘مدم احلٗم٤مظ»(: 03/713) اًمًػم

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤ميض أيب ؿمٞم٦ٌم إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل  : أبق سمٙمرهق اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (3)

ُمـ  ـها.اًمتٗمًػمو اعمّمٜمػو اعمًٜمدم اًمٕمٚمؿ ؾمٞمد احلٗم٤مظ وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙم٤ٌمر اإلُم٤م

 (.00/077) اًمًػم

هق: أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًمِمٞم٤ٌمين ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ىم٤مل قمٜمف  أبق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ (7)

ػ ىم٤مل أبق طم٤مومظ يمٌػم إُم٤مم سم٤مرع ُمتٌع ًممصم٤مر يمثػم اًمتّم٤مٟمٞم»(: 03/731) اًمًػماًمذهٌل ذم 

 .شيم٤من ُمـ اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمٕمٗمف سمٛمحؾ قمجٞم٥م»اًمِمٞمخ: 

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة سمـ سمردزسم٦م ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ سمـ  :هق أبق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري (7)

 .شضمٌؾ احلٗمظ وإُم٤مم اًمدٟمٞم٤م ذم وم٘مف احلدي٨م»: اًمت٘مري٥مطمجر ذم 

٤مومٕمل ىم٤مل قمٜمف ذم اًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين اعمٙمل اًمِمَّ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حيٞمك سمـ قمٌد  :هق قمٌد اًمٕمزيز اعمٙمل (0)

 .ـها. شيم٤من يٚم٘م٥م سم٤مًمٖمقل صدوق وم٤موؾ احلٞمدةص٤مطم٥م يمت٤مب »: اًمت٘مري٥م

اسمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث اخلزاقمل أبق قمٌد اهلل اعمروزي ٟمزيؾ ُمٍم ىم٤مل اسمـ  :هق ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد (1)

ويم٤من أطمد ُمـ يتّمٚم٥م ذم »وىم٤مل اسمـ قمدي:  ش٦مٜمَّف ص٤مطم٥م ؾُم ًمٞمس ذم احلدي٨م سمٌمء وًمٙمٜمَّ»ُمٕملم: 

 .شاًمًٜم٦م
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ٌَؾٍ   ـِ طَمٜمْ َُم٤مِم َأمْحَد سْم َويَماَلُم اإْلِ

ـِ َراَهَقْيف ,(0) ـِ حَيَْٞمك َوحَيْ ] ,(7)َوإؾِْمَح٤مَق سْم َٞمك سْم

٤مسُمقِري   ًَ اًمٜمَّْٞم
ٌْؾ ,َوَأُْمَث٤مهِلِؿْ  ,(3) ٌْد ه١مٓء َوىَم ٤ٌَمَركِ  قَم ُ ـِ اعْم اهلل سْم

َوَأؿْمَٞم٤مُء  ,(7) [َوَأُْمَث٤مًمِفِ  ,(7)

 .يَمثػَِمةٌ 

ـَ   ًِ  َوقِمٜمَْدَٟم٤م ُِم َٓ َيتَّ ٞم٦َِّم َُم٤م 
ْٛمِٕمٞم٦َِّم َواًْمَٕمْ٘مٚمِ ًَّ ِئِؾ اًم َٓ َوَأن٤َم َأقْمَٚمُؿ  ,هِ ُع َهَذا اعَمـْقِوُع ًمِِذيْمرِ اًمدَّ

ٌَُٝم٤مٌت َُمْقضُمقَدةٌ    .َأنَّ اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم اًْمٜم َٗم٤مِة هَلُْؿ ؿُم

ـْ ]و  ـْ َٟمَٔمَر وِمٞمَٝم٤م َوَأرَ  (0)[ًَمِٙم ـُ ِذيْمُرَه٤م ذِم اًْمَٗمْتَقى وَمَٛم ـَ َٓ ُيْٛمِٙم  اَد إسَم٤مَٟم٦َم َُم٤م َذيَمُروُه ُِم

ٌَِف ومَ  ػمٌ اًمِم  ًِ ُف َي  .٢ِمٟمَّ

ـْ شَماَلُِمَذِة  -َُمَ٘م٤مًَم٦ِم اًمتَّْٕمٓمِٞمِؾ َواًمت٠َّْمِويِؾ  -اعَمـَ٘م٤مًَم٦ِم  وَم٢ِمَذا يَم٤مَن َأْصُؾ َهِذهِ   َُم٠ْمظُمقًذا قَم

ـٍ  ٤مسمِِئلَم َواًْمَٞمُٝمقِد وَمَٙمْٞمَػ شَمٓمِٞم٥ُم َٟمْٗمُس ُُم١ْمُِم يملَِم َواًمّمَّ َأْن َي٠ْمظُمَذ  -ُس قَم٤مىِمٍؾ سَمْؾ َٟمٗمْ  -اعْمنُْمِ

 اعَمـْٖمُْمقِب  (1)َؾ ٌِ ؾُم 
ِ
ء َٓ (2)َه١ُم

٤مًم  و قَمَٚمْٞمِٝمؿْ   ِذياًمْمَّ ـَ لَم َوَيَدَع ؾَمٌِٞمَؾ اًمَّ  ـَ َأنَْٕمَؿ اهلل قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم

لَم. ٤محِلِ  َواًمّمَّ
ِ
َٝمَداء يِ٘ملَم َواًمِم  د  ِٞم لَم َواًمّم   اًمٜمٌَّ

                                            

أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين اعمروزي ٟمزيؾ سمٖمداد أبق  :هق أمحد سمـ طمٜمٌؾ (0)

 .اًمت٘مري٥مُمـ  ـهاوهق رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مذة.  ,قمٌد اهلل أطمد إئٛم٦م صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف طمج٦م

أبق حمٛمد سمـ راهقيف اعمروزي صم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد احلٜمٔمكم  :هق إؾمح٤مق سمـ راهقيف (7)

 .اًمت٘مري٥مُمـ  ـهاطم٤مومظ جمتٝمد ىمريـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ. 

ُمـ  ـهاٞم٤ًمسمقري صم٘م٦م صم٧ٌم إُم٤مم. ٜماسمـ سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمتٛمٞمٛمل أبق زيمري٤م اًم :هق حيٞمك سمـ حيٞمك (3)

  .اًمت٘مري٥م

ومٞمف  د جم٤مهد مجٕم٧ْم اعمروزي ُمقمم سمٜمل طمٜمٔمٚم٦م صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقا  :هق قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك (7)

 .اًمت٘مري٥مُمـ  ـهاظمّم٤مل اخلػم.

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 .إصؾًمٞم٧ًم ذم  (0)

 ؾمٌٞمؾ. :(م)و (ل)ذم  (1)

 اًمٜمّم٤مرى. :اًمٞمٝمقد, واًمْم٤مًمقن هؿ ؿ:اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ه (2)
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٤ٌَمِب: َأْن ُيقَصَػ اهلل سماَِم َوَصَػ سمِفِ  وَمّْمٌؾ: ٤مُِمُؾ ذِم مَجِٞمِع َهَذا اًْم ُف َأْو  صُمؿَّ اًْمَ٘مْقُل اًمِمَّ ًَ َٟمْٗم

٤مسمُِ٘مقنَ َوسمِ  ♀ َوَصَٗمُف سمِِف َرؾُمقًُمفُ  ًَّ ًُمقنَ  اَم َوَصَٗمُف سمِِف اًم َوَّ ْٕ ا
(0)

 َتَج٤مَوُز اًْمُ٘مْرمنُ َٓ يُ  

 .َواحْلَِدي٨ُم 

َُم٤مُم َأمْحَد  ُف َأْو َوَصَٗمُف سمِِف » :   ىَم٤مَل اإْلِ ًَ َّٓ سماَِم َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم َٓ ُيقَصُػ اهلل إ

 . شَواحْلَِدي٨ُم  ٤مَوُز اًْمُ٘مْرمنُ َتجَ َٓ يُ  ♀ َرؾُمقًُمفُ 

ُف  ًَ ُْؿ َيِّمُٗمقَن اهلل سماَِم َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم َٚمِػ: َأّنَّ ًَّ صغم  َوَصَٗمُف سمِِف َرؾُمقًُمفُ  أوَوَُمْذَه٥ُم اًم

ـْ هَمػْمِ حَتِْريٍػ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِم
َٓ مَتْثِٞمؾٍ  (7) ـْ هَمػْمِ شَمْٙمِٞمٞمٍػ َو ٞمٍؾ َوُِم

َٓ شَمْٕمٓمِ  َوَٟمْٕمَٚمُؿ َأنَّ َُم٤م ,َو

ـْ َذًمَِؽ وَمُٝمَق طَمؼ  ًَمْٞمَس وِمٞمِف ًُمْٖمزٌ  ُوِصَػ اهللُ  سمِِف ُِم
َٓ َأطَم٤مضِمل   (3) َو

(7)
ـْ  ؛ سَمْؾ َُمْٕمٜم٤َمُه ُيْٕمَرُف ُِم

                                            

مم٤م ضم٤مء سمف اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمٙمقن أي:  ىمقًمف: )وسمام وصٗمف سمف اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن( (0)

صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم شمقىمٞمٗمٞم٦م يمام  ٕنَّ  4ذًمؽ ٓ يٙمقن وم٢منَّ  ٤4م ُمـ همػم دًمٞمؾؿ قمغم ذًمؽ أُمَّ ٤م ُمٜمٝمإمج٤مقمً 

 .♫ؾمٞم٠ميت ذم يمالم اإلُم٤مم أمحد 

إُم٤مًم٦م اًمٙمالم قمـ اعمٕمٜمك اعمت٤ٌمدر ُمٜمف إمم ُمٕمٜمك مظمر ٓ يدل  ٤م:واصٓمالطًم  اإلُم٤مًم٦م. ًمٖم٦م: اًمتحريػ (7)

اًمتخٚمٞم٦م  ٕمٓمٞمؾ ًمٖم٦م:واًمتَّ  ف اعمراد.ٌلم أنَّ ومٞمف ُمـ ىمريٜم٦م شم قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ إٓ سم٤مطمتامل ُمرضمقح ومال سمدَّ 

 يٕمت٘مد أنَّ  أنْ  ٙمٞمٞمػ:واًمتَّ  ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م وإٟمٙم٤مر ىمٞم٤مُمٝم٤م سمذاشمف شمٕم٤ممم. ٤م:واصٓمالطًم  واًمؽمك.

صٗم٤مت اهلل ُمثؾ  اقمت٘م٤مد أنَّ  ٛمثٞمؾ:واًمتَّ  ل قمٜمٝم٤م سمٙمٞمػ.٠ماهلل شمٕم٤ممم قمغم يمٞمٗمٞم٦م يمذا أو يً صٗم٤مت

وذح ( ًمٚمٕمالُم٦م اهلراس, 77-77)ص ًمقاؾمٓمٞم٦مذح اًمٕم٘مٞمدة ااٟمٔمر  صٗم٤مت اعمخٚمقىملم.

 (.71-02)ص ♫اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م" ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

د يمام ذم  :هق اًمٚمٖمز (3)  ُم٤مدة ًمٖمز. اًم٘م٤مُمقسشمٕمٛمٞم٦م اعمرا

 ُم٤مدة طمج٤م. ًم٤ًمن اًمٕمربإهم٤مًمٞمط يمام ذم  إطم٤مضمل: (7)
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ِؿ سمَِٙماَلُِمِف4  ُؿ َأقْمَٚمَؿ اخْلَْٚمِؼ سماَِم َيُ٘مقُل ]طَمْٞم٨ُم ُيْٕمَرُف َُمْ٘مُّمقُد اعْمَُتَٙمٚم  َٓ ؾِمٞمَّاَم إَذا يَم٤مَن اعْمَُتَٙمٚم 

ًَم٦ِم نِؼ ذِم سَمَٞم٤مِن اًْمِٕمْٚمِؿ َوأَ خْلَٚمْ َوَأوْمَّمَح ا َٓ ٌََٞم٤مِن َواًمتَّْٕمِريِػ َواًمدَّ َّمَح اخْلَْٚمِؼ ذِم اًْم

ْرؿَم٤مدِ    .(0)[َواإْلِ

  ٌف٘ مماثمٛ اهلل تعاىل خلمكْ

ؾَم٦ِم اعَمـْذيُمقَرِة سم٠َِمؾْم   ِف اعْمَُ٘مدَّ
ًِ َٓ ذِم َٟمْٗم ٌء  ٌَْح٤مَٟمُف َُمَع َذًمَِؽ ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ اَمِئِف َوُهَق ؾُم

ٌَْح٤مَٟمُف ًَمُف َذاٌت طَمِ٘مٞم ـُ َأنَّ اهلل ؾُم َٓ ذِم َأوْمَٕم٤مًمِِف وَمَٙماَم َٟمَتَٞم٘مَّ  ,َ٘م٦ًم َوًَمُف َأوْمَٕم٤مٌل طَمِ٘مٞمَ٘م٦مً َوِصَٗم٤مشمِِف َو

َٓ ذِم َأوْمَٕم٤مًمِفِ  َٓ ذِم ِصَٗم٤مشمِِف َو َٓ ذِم َذاشمِِف َو ٌء   وَمَٙمَذًمَِؽ ًَمُف ِصَٗم٤مٌت طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوُهَق ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

(7)َويُمؾ  َُم٤م َأْوضَم٥َم َٟمْ٘مًّم٤م َأْو طُمُدوصًم٤م
َتِحؼ    ًْ ٌَْح٤مَٟمُف ُُم ُف ؾُم ٌه قَمٜمُْف طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم وَم٢ِمٟمَّ وَم٢ِمنَّ اهلل ُُمٜمَزَّ

ُم احْلُ  ُْمتِٜم٤َمِع اًْمَٕمَدِم قَمَٚمْٞمِف َواؾْمتِْٚمَزا
ِٓ َٓ هَم٤مَي٦َم وَمْقىَمُف َوَيْٛمَتٜمُِع قَمَٚمْٞمِف احْلُُدوُث  ُدوِث ًمِْٚمَٙماَمِل اًمَِّذي 

ِدٍث َوًمُِقضُمقِب ُوضُمقِدِه سمِ  ؛(3)٤مسمَِ٘م٦ُم اًْمَٕمَدمِ ؾَم  وْمتَِ٘م٤مِر اعْمُْحَدِث إمَم حُمْ ِٓ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم َو ِف ؾُم
ًِ  .ٜمَْٗم

َٚمِػ سَملْمَ اًمتَّْٕمٓمِٞمِؾ وَ  ًَّ اًمتَّْٛمثِٞمِؾ وَماَل ُيَٛمث ُٚمقَن ِصَٗم٤مِت اهلل سمِِّمَٗم٤مِت ظَمْٚمِ٘مِف سملم َوَُمْذَه٥ُم اًم

َٓ ُيَٛمث ُٚمقَن ذَ  َٓ َيٜمُْٗمقَن قمَ واشَمف سمِذَ يَماَم  ُف اِت ظَمْٚمِ٘مِف َو ًَ  َوَصَٗمُف سمِِف َرؾُمقًُمفُ وأٜمُْف َُم٤م َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم

ِوِٕمِف  نوَمُٞمَٕمٓم ُٚمق ,♀ ـْ َُمَقا وُمقا اًْمَٙمٚمَِؿ قَم ر  ٜمَك َوِصَٗم٤مشمِِف اًْمُٕمْٚمَٞم٤م َوحُيَ ًْ َأؾْماَمَءُه احْلُ

 اهلل 
ِ
 . (7)وصٗم٤مشمفَوُيْٚمِحُدوا ذِم َأؾْماَمء

                                            

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

جدد ومٝمذا صم٤مسم٧م هلل ث ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمتَّ واحلد وم٢منَّ  ٤4م طمؼ وسم٤مـمؾيمٚمٛم٦م احلدوث هٜم٤م جمٛمٚم٦م ي٘مّمد هب (7)

 مطم٤مده٤م ُمتجددة وإنْ  قع طم٤مدصم٦م أطم٤مد سمٛمٕمٜمك أنَّ أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف ىمديٛم٦م اًمٜمَّ ٕنَّ  ٤4م قمٜمفوًمٞمس ُمٜمزهً 

وهق ُمراد ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,٤م وضمقد اًمٌمء سمٕمدقمدُمف ومٝمذا هق اًمذي يٜمزه اهلل قمٜمفٜمَأريد سم٤محلدوث هُ 

 واهلل أقمٚمؿ.ذم هذا اعمقوع  ♫

 يٚمزم ُمٜمف ؾم٤مسم٘م٦م اًمٕمدم. :أي (3)

 ومي٤مشمف. :(ب)و (ل)و (م)ذم  (7)
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 ن ٔكن ممجن وعطنكن وعطن ممج

ٞمِؾ َواًمتَّْٛمثِٞمؾِ 
ـْ وَمِريَ٘مْل اًمتَّْٕمٓمِٞمِؾ َواًمتَّْٛمثِٞمِؾ: وَمُٝمَق ضَم٤مُِمٌع سَملْمَ اًمتَّْٕمٓمِ َويُمؾ  َواطِمٍد ُِم

(0). 

ِئُؼ سم٤ِمعَمـْخُٚمقِق صمُ  َّٓ َُم٤م ُهَق اًمالَّ  اهلل َوَصَٗم٤مشمِِف إ
ِ
ـْ َأؾْماَمء ُْؿ مَلْ َيْٗمَٝمُٛمقا ُِم ٤م اعْمَُٕمٓم ُٚمقَن وَم٢ِمّنَّ ؿَّ َأُمَّ

ًٓ َوقَمٓمَُّٚمقا  ٞمِؾ َواًمتَّْٛمثِٞمِؾ َُمثَُّٚمقا َأوَّ
قُمقا ذِم َٟمْٗمِل شمِْٚمَؽ اعَمـْٗمُٝمقَُم٤مِت4 وَمَ٘مْد مَجَُٕمقا سَملْمَ اًمتَّْٕمٓمِ  َذَ

 ظَمْٚم٘مِ 
ِ
ـْ َأؾْماَمء ـْ َأؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِِف سم٤ِمعَمـْٗمُٝمقِم ُِم  فِ مظِمًرا َوَهَذا شَمِْمٌِٞمٌف َومَتْثِٞمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ًمِْٚمَٛمْٗمُٝمقِم ُِم

 ًْ ٤م َي َ
ِ
ـَ َوِصَٗم٤مهِتِْؿ َوشَمْٕمٓمِٞمٌؾ ح ٌَْح٤مَٟمُف ُِم ُف ُهَق ؾُم ِئَ٘م٦مِ  َتِح٘م  َٗم٤مِت اًمالَّ  َواًمّم 

ِ
ؾَْماَمء ْٕ ٌَْح٤مَٟمُف  ا سم٤ِمّلِل ؾُم

 .َوشَمَٕم٤ممَم 

ُف إَذا ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤مِئُؾ: ًَمْق يَم٤مَن اهلل وَمْقَق اًْمَٕمْرِش ًَمَٚمِزَم   ـَ وَم٢ِمٟمَّ ٤م َأْن َيُٙمقَن َأيْمؼَمَ ُِم ِش َأْو اًْمَٕمرْ  إُمَّ

٤مِوًي٤م َويُمؾ  َذًمَِؽ  ًَ  .اًْمَٙماَلمِ  ـَ َوَٟمْحُق َذًمَِؽ ُمِ  حم٤ملَأْصَٖمَر َأْو ُُم

ُف مَلْ يَ   ٍؿ وَم٢ِمٟمَّ ًْ ٍؿ يَم٤مَن قَمغَم َأي  ضِم ًْ َي  ضِم
ِٕ ٧ٌُُم  َّٓ َُم٤م َيْث ـْ يَمْقِن اهلل قَمغَم اًْمَٕمْرِش إ ْٗمَٝمْؿ ُِم

ِزمُ  ٞمُؼ سمَِجاَلِل اهلل شَمَٕم٤ممَم َوخَيَْتص  سمِ أ ,ُٝمقمِ شَم٤مسمٌِع هِلََذا اعَمـٗمْ  سمٕمٞمٜمف يَم٤مَن َوَهَذا اًمالَّ
ٌء َيٚمِ ٤م اؾْمتَِقا ِف ُمَّ

ـَ  ٌء ُِم ِزمِ  وَماَل َيْٚمَزُُمُف َرْ َقا تِل جَي٥ُِم َٟمْٗمُٞمَٝم٤م  (7)اًمٚمَّ ٤ٌَمـمَِٚم٦ِم اًمَّ ـْ ؾَم٤مِئِر ]اًْم يَماَم َيْٚمَزُم ُِم

٤ممِ  ًَ ضَْم ْٕ [ا
(3). 

٤م َأْن َيُٙمقُن ضَمْقَهًرا  ِؾ: إَذا يَم٤منَ ـث  ٛمَ َوَص٤مَر َهَذا ُِمْثَؾ ىَمْقِل اعمُ  ًمِْٚمَٕم٤ممَلِ َص٤مٟمٌِع وَم٢ِمُمَّ
(7)........ 

                                            

اهلل إيْم٤مطمف ذم يمالم ؿمٞمخ ؿم٤مء  وؾمٞم٠ميت إنْ  ,ويمؾ ممثؾ ُمٕمٓمؾ ,يمؾ ُمٕمٓمؾ ممثؾ سمٛمٕمٜمك أنَّ  (0)

 .♫اإلؾمالم

 اًمثالصم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م. :(ل)ذم  (7)

 .(ل)ؾم٘مط ُمـ  (3)

وٓ يٓمٚمؼ قمغم صٗم٤مت اهلل  ,ئؿ سمٖمػمه يم٤مًمٕمٚمؿاًم٘م٤م :واًمٕمرض ,اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف يمزيد :هق اجلقهر (7)

  هذا مم٤م اسمتدقمف أهؾ اًمٙمالم ومال يث٧ٌم وٓ يٜمٗمك واهلل أقمٚمؿ. وم٢منَّ  4أقمراض
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َٓ يُ  ,َأْو قَمَرًو٤م  ٤مٌل4 إْذ  ٤م حُمَ َّٓ َهَذانِ ْٕم٘مَ َويماَِلمُهَ َتِقًي٤م (0)ىَمْقًُمفُ وأ ,ُؾ َُمْقضُمقٌد إ ًْ : إَذا يَم٤مَن ُُم

 ًَ ْٟم  اإْلِ
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ يرِ قَمغَم اًْمَٕمْرِش وَمُٝمَق مُم٤َمصمٌِؾ  ِ ُء  ؛(7)ِؽ ٚمْ َأْو اًْمٗمُ  ٤مِن قَمغَم اًمنَّ ؾْمتَِقا ِٓ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ ا إْذ 

ُف َواُْمَت٤مَز  مه٤مَُمثََّؾ َويماِل (3)مه٤مَّٓ َهَٙمَذا وَم٢ِمنَّ يماَِل إ ًَ قَمٓمََّؾ طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم َُم٤م َوَصَػ اهلل سمِِف َٟمْٗم

ُل  َوَّ ْٕ ا
 احْلَِ٘مٞمِ٘مل  َواُْمَت٤مَز اًمث٤َّميِن  ُمًٛمكسمَِتْٕمٓمِٞمِؾ يُمؾ   (7)

ِ
ء (7)ًماِِلؾْمتَِقا

 ُهقَ سم٢ِمِ  
ٍ
ء ٤ٌَمِت اؾْمتَِقا ـْ  صْم ُِم

 .ظَمَّم٤مِئِص اعَمـْخُٚمقىِملمَ 

ًء  َواًْمَ٘مْقُل اًْمَٗم٤مِصُؾ:  َتٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف اؾْمتَِقا ًْ ـْ َأنَّ اهلل ُُم ٦ُم اًْمَقؾَمُط4 ُِم ُُمَّ ْٕ ُهَق َُم٤م قَمَٚمْٞمِف ا

ٞمُؼ سمَِجاَلًمِِف َوخَيَْتص  سمِِف وَمَٙماَم َأنَُّف َُمْقُصقٌف سم٠َِمنَُّف سمُِٙمؾ  َرْ 
 ىَمِديٌر َوَأنَُّف َيٚمِ

ٍ
ء ٞمٌؿ َوقَمغَم يُمؾ  َرْ

 قَمٚمِ
ٍ
ء

قَْمَراِض  ,َوَٟمْحَق َذًمَِؽ (0)ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػمٌ  ْٕ ٧ٌَُم ًمِْٚمِٕمْٚمِؿ َواًْمُ٘مْدَرِة ظَمَّم٤مِئُص ا َٓ جَيُقُز َأْن َيْث َو

تِل ًمِِٕمْٚمِؿ اعَمـْخُٚمقىِملَم َوىُمْدَرهِتِؿْ  ٌَْح٤مَٟمُف وَمْقَق اًْمَٕمْرشِ  (1)اًمَّ ٧ٌُُم ًمَِٗمْقىِمٞمَّتِِف  وَمَٙمَذًمَِؽ ُهَق ؾُم َٓ َيْث َو

ظَمَّم٤مِئُص وَمْقىِمٞم٦َِّم اعَمـْخُٚمقِق قَمغَم اعَمـْخُٚمقِق 
(2) ........................................... 

                                            

 وىمقًمف. :(م)و  (ب)ذم  (0)

 اًمًٗمٞمٜم٦م.ؽ: ٚمْ اًمٗمُ  (7)

 اعمٕمٓمؾ واعمٛمثؾ.أي:  ومٙمالمه٤م :(م)ذم  (3)

 اعمٕمٓمؾ. :أي (7)

 اعمٛمثؾ. أي: (7)

 اًمٕم٘مؾ دلَّ  ٗم٤مت سمحج٦م أنَّ ؿ أثٌتقا هذه اًمّم  وم٢مّنَّ  4إًمزام إؿم٤مقمرة هبذا    يريد ؿمٞمخ اإلؾمالم (0)

 قمٚمٞمٝم٤م.

 ىمدرهؿ. :(ب)و إصؾذم  (1)

٤م إمم اًمٕمرش سمؾ قمغم اًمٕمرش وًمٞمس هق حمت٤مضًم  اهلل شمٕم٤ممم ُمًتقٍ  وم٢منَّ  4ومت٘م٤مرُمـ احل٤مضم٦م وآ أي: (2)

شمٙمقن حمت٤مضم٦م إمم إرض  اًمًامء قمغم إرض وٓ يٚمزم أنْ  :ف ي٘م٤ملاًمٕمرش حمت٤مج إمم اهلل ومٙمام أنَّ 

 وم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمف اعمثؾ إقمغم أومم سمذًمؽ.



 
 010 لٍافني لضفات اهلل تعاىلاضطشاب ا

 

(0)وُمٚمزوُم٤مهت٤م
ِحٞمِح . َٓ ذِم اًمٜمَّْ٘مِؾ اًمّمَّ يِح َو ِ َواقْمَٚمْؿ َأنَُّف ًَمْٞمَس ذِم اًْمَٕمْ٘مِؾ اًمٍمَّ

(7)
٤م ُيقضِم٥ُم ُمَ  

٤مًَمَٗم٦َم  ِري٘مخُمَ َـّ َهَذا اعَمـْقِوعَ  ٦ماًمٓمَّ َٚمِٗمٞم٦َِّم َأْصاًل4 ًَمِٙم ًَّ ـِ  اًم ِب قَم ُع ًمِْٚمَجَقا ًِ ٌَُٝم٤مِت  َٓ َيتَّ اًمِم 

ػٌم.  ًِ َٝم٤م وَمَذًمَِؽ ؾَمْٝمٌؾ َي ٌَْٝم٦ٌم َوَأطَم٥مَّ طَمٚمَّ ـْ يَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ؿُم ِرَدِة قَمغَم احْلَؼ  وَمَٛم  اًْمَقا

 اضطشاب الٍافني لضفات اهلل تعاىل

 ُ ً  صُمؿَّ اعْم ٦ِم َخ٤مًمُِٗمقَن ًمِْٚمِٙمَت٤مِب َواًم ُُمَّ ْٕ ـَ  -ٜم٦َِّم َوؾَمَٚمِػ ا ٤ٌَمِب  ُِم ًملَِم هِلََذا اًْم ذِم َأُْمٍر  -اعْمَُت٠َمو 

ـْ 4 (3)َُمِري٩ٍم  ْؤَي٦مَ  ُيٜمِْٙمرُ وَم٢ِمنَّ َُم اًمر 
(7)

(7)َيْزقُمُؿ َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ حُيِٞمُٚمَٝم٤م 
َوَأنَُّف ُُمْْمَٓمر  وِمٞمَٝم٤م إمَم  

ـْ حُيِٞم ُٚمقٍق اًمت٠َّْمِويِؾ َوَُم  قِمْٚماًم َوىُمْدَرًة َوَأْن َيُٙمقَن يَماَلُُمُف هَمػْمَ خَمْ
ِ
َّ
ِ
(0)ُؾ َأنَّ ّلِل

َوَٟمْحَق َذًمَِؽ  

٤مدِ  ًَ ضَْم ْٕ ـْ ُيٜمِْٙمُر طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم طَمنْمِ ا َيُ٘مقُل: إنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ َأطَم٤مَل َذًمَِؽ وَم٤مْوَٓمرَّ إمَم اًمت٠َّْمِويِؾ4 سَمْؾ َُم
(1)

 

ِب احْلَِ٘مٞمِ٘مل   ْ يَْمِؾ َواًمنم  ْٕ َيْزقُمُؿ َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ َأطَم٤مَل َذًمَِؽ َوَأنَُّف ُُمْْمَٓمر  إمَم  (2)ذِم اجْلَٜم٦َّمِ َوا

                                            

قمـ اهلل  ف يٚمزم ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م إذا اٟمٙمنت ؾم٘مقط ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ويمذًمؽ اًمٙمرد ومٝمذا ُمٜمتٍػ ُمثؾ أنَّ  (0)

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 يح.٘مؾ اًمٍمَّ اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح وٓ ذم اًمٜمَّ :(م)ذم  (7)

وذم  ,اًمتٌس واظمتٚمط :٤م ومٝمق ُم٤مرج وُمري٩موُمرج إُمر ُمرضًم »: ًم٤ًمن اًمٕمربىم٤مل ذم  :أُمر ُمري٩م (3)

ذم أُمر خمتٚمػ »وىم٤مل أبق إؾمح٤مق:  ش.والل ي٘مقل ذم[.  7ق: ] ژ ڇ چ چ چ ژاًمتٜمزيؾ: 

 .ـها. شُمٚمتٌس قمٚمٞمٝمؿ

ذح يمام ذم  ,واإلُم٤مُمٞم٦م ,وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اخلقارج ,واعمٕمتزًم٦م ,اجلٝمٛمٞم٦م :اعمٜمٙمرون ًمٚمرؤي٦م هؿ (7)

 سمـ أيب اًمٕمز.( 023ٓ)ص اًمٓمح٤موي٦م

 جيٕمٚمٝم٤م ُمًتحٞمٚم٦م. أي: حيٞمٚمٝم٤م (7)

 وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م. (0)

 ( ًمٚمٝمراس.31)ص ذح اًمقاؾمٓمٞم٦ميمام ذم  ,وهؿ اًمٗمالؾمٗم٦م (1)

يٜمٙمرون طم٘م٤مئؼ ُم٤م اًمذيـ وهؿ اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م أت٤ٌمع اعمِم٤مئلم وٟمحقهؿ ُمـ اعمالطمدة  (2)

( ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 72)ص اًمتدُمري٦ماٟمٔمر أظمؼم اهلل سمف قمـ ٟمٗمًف وقمـ اًمٞمقم أظمر.

♫. 



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

012 

 
ـْ  ,اًمت٠َّْمِويؾِ  (0)َأنَّ اهلل ًَمْٞمَس وَمْقَق اًْمَٕمْرشِ  َزقَمؿَ َوَُم

َيْزقُمُؿ َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ َأطَم٤مَل َذًمَِؽ َوَأنَُّف  :

 .ُُمْْمَٓمر  إمَم اًمت٠َّْمِويؾِ 

 قَمغَم  َوَيْٙمِٗمٞمؽ َدًمِٞماًل  
ِ
ء َٓ ٤مِد ىَمْقِل َه١ُم ًَ ٌة وِمٞماَم حُيِٞمُٚمُف أ وَم َتِٛمرَّ ًْ طِمِد ُِمٜمُْٝمْؿ ىَم٤مقِمَدٌة ُُم نَُّف ًَمْٞمَس ًمَِقا

َز  ـْ َيْزقُمُؿ َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ ضَمقَّ ظَمُر َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ َأطَم٤مًَمفُ أواًْمَٕمْ٘مُؾ سَمْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم ْٔ قِمل ا (7)َأْوضَم٥َم َُم٤م َيدَّ
. 

ـِ قَمْ٘مٍؾ ُيقَزُن اًْمِٙمَت٤مُب سم٠َِمي   (7)ؿِمْٕمِري (3)َي٤مًَمْٞم٧َم  ٜم٦َُّم؟ وَمَريِضَ اهلل قَم  ً َُم٤مِم َُم٤مًمِِؽ  َواًم اإْلِ

ـِ َأنٍَس طَمْٞم٨ُم ىَم٤مَل: اَم ضَم٤مَءَٟم٤م» سْم (7)َرضُمٌؾ َأضْمَدُل  َأَويُمٚمَّ
ـْ َرضُمٍؾ شَمَريْمٜم٤َم َُم٤م ضَم   يُؾ إمَم ُِم ٤مَء سمِِف ضِمؼْمِ

دٍ  ٛمَّ   ♀ حُمَ
ِ
ء َٓ شجِلََدِل َه١ُم
(0)

.  

 خَمُّْمقٌم سماَِم ظُمِّمَؿ سمِِف ا
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ظَمُر َوُهَق َويُمؾ  ُِم ـْ ُوضُمقٍه:ْٔ سَمَٞم٤مُن َأنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ  :َأطَمُدَه٤م ُِم

َٓ  :اًمث٤َّميِن وَ   .(0)ٞمُؾ َذًمَِؽ حُيِ َٓ  ِرَدَة  ٦َم  :اًمث٤َّمًم٨ُِم وَ  ُؾ اًمت٠َّْمِويَؾ. حَتَْتٛمِ َأنَّ اًمٜم ُّمقَص اًْمَقا َأنَّ قَم٤مُمَّ

                                            

                                 واح٤مشمرودي٦م. ,وإؿم٤مقمرة ,واعمٕمتزًم٦م ,وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م (0)

 اًمٕم٘مؾ جيٞمز ذًمؽ واجلٝمٛمٞم٦م ٟمٗمقه٤م وزقمٛمقا أنَّ  ُمث٤مل قمغم ذًمؽ اعمٕمتزًم٦م أثٌتقا إؾمامء وزقمٛمقا أنَّ  (7)

 اًمٕم٘مؾ أطم٤مل إصم٤ٌمهت٤م. 

 ومٞم٤مًمٞم٧م. :(م)و(ب)ذم (3)

 ُم٤مدة ؿمٕمر. اًمٕملم يمت٤مب اٟمٔمر .قمٚمٛمل أي: ؿمٕمري (7)

ًٓ  أي: أضمدل (7)   وأؿمد ظمّمقُم٦م.أيمثر ضمد

(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 7/011) شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالةأظمرضمف حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم  صحٞمح. (0)

(, واسمـ سمٓم٦م ذم 0/077) ذح أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 0/377) احلٚمٞم٦م

( 2/22) اًمًػم(, واًمذهٌل ذم 711)ص ذم اًمٙمالم(, واهلروي ذم 7/711) ٟم٦ماإلسم٤م

وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  .ُمـ ـمرق قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٞمًك سمـ اًمٓم٤ٌمع قمـ ُم٤مًمؽ وؾمٜمده صحٞمح

 (.071)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم  ♫
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ؾُمقَل  ُُُمقِر ىَمْد قُمٚمَِؿ َأنَّ اًمرَّ ْٕ ِر يَماَم  ♀ َهِذِه ا ْوٓمَِرا ِٓ َأنَُّف ضَم٤مَء   ضَم٤مَء هِب٤َم سم٤ِم

ِت اخْلَْٛمِس َوَصْقِم ؿَمْٝمِر  َٚمَقا ـْ َهَذا سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم  ,َرَُمَْم٤منَ سم٤ِمًمّمَّ ِذي حُيِٞمُٚمَٝم٤م قَم وَم٤مًمت٠َّْمِويُؾ اًمَّ

ْقمِ  ت٠ْمِوياِل شمَ  ٜمِٞم٦َِّم ذِم احْل٩َم  َواًمّمَّ
٤ٌَمـمِ ُِمَٓم٦ِم َواًْم اَلةِ  اًْمَ٘مَرا َواًمّمَّ

(3)اًمٕم٤ٌمدات[َوؾَم٤مِئِر ] (7)
 

اُت  وؾم٤مئر ٌُقَّ َُم٤م ضَم٤مَءْت سمِِف اًمٜم 
(7)

سمُِع:و  . ا َأنَّ  اًمرَّ
وِمُؼ َُم٤م ضَم٤مَءْت  (0)]اًمّمحٞمح[اًْمَٕمْ٘مَؾ  (7) ُيَقا

ـَ َوإِْن يَم٤مَن ذِم اًمٜم ُّم سمِِف اًمٜم ُّمقُص4  ـْ َدْرِك  قِص ُِم  ,شمٗمّمٞمٚمفاًمتَّْٗمِّمٞمِؾ َُم٤م َيْٕمِجُز اًْمَٕمْ٘مُؾ قَم

ـَ َوإِٟمَّاَم َيْٕمَٚمُٛمُف جُمْ  ؾََم٤مـملِمَ  ,اًْمُقضُمقهِ  َٛماًل إمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم ْٕ (1)قَمغَم َأنَّ ا
  

ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم  اًْمُٗمُحقلِ وُِم

َٓ ؾَمٌِٞمَؾ ًَمُف إمَم اًْمَٞمِ٘ملِم ذِم  وُمقَن سم٠َِمنَّ اًْمَٕمْ٘مَؾ  ٦مِ ُُمْٕمؽَمِ  قَم٤مُمَّ
(2)

ٞم٦َِّم.  (3)اعَمـَٓم٤مًم٥ِِم   هَلِ  اإْلِ

                                                      

 إؾمامء واًمّمٗم٤مت. :أي (0)

رهؿ :اًمّمٚمقات اخلٛمس إنَّ  ي٘مقًمقن: (7) رهؿ :ٝمر رُمْم٤منوإن صٞم٤مم ؿم ,ُمٕمروم٦م أها وإن  ,يمتامن أها

ؿ أيمٗمر ُمـ وه١مٓء اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمالطمدة أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أّنَّ  ,اًمًٗمر إمم ؿمٞمقظمٝمؿ :طم٩م اًمٌٞم٧م

 اًمٗمرق سملم اًمٗمرقواٟمٔمر .(73-72)ص اًمتدُمري٦مّم٤مرى ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٞمٝمقد واًمٜمَّ

 (.721)ص

 .(م) و(ل) ؾم٘مٓم٧م ُمـ (3)

ئع سم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م  :ٟمٞم٤م, واًمٕمذابٟمٕمٞمؿ اًمد :اجلٜم٦م هل: ىم٤مًمقا  (7) اؿمتٖم٤مل أصح٤مب اًمنما

إومِم٤مء ههؿ  :واًمزٟمك ,خم٤مًمٗمٞمٝمؿ :واًمِمٞم٤مـملم وإب٤مًم٦ًم ,اًمدقم٤مة إمم سمدقمتٝمؿ :واعمالئٙم٦م ,واجلٝم٤مد

 (.721-713)ص اًمٗمرق سملم اًمٗمرقاٟمٔمر  .سمٖمػم قمٝمد وُمٞمث٤مق

 لم.ٌَ يُ  أنْ  :(م) و (ل)ذم  (7)

  اًمٍميح. :(ل)ذم  (0)

 (.02)صاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطاٟمٔمر .اعمؼمز احلٙمٞمؿ :مجع أؾمٓمقن وهق ؾم٤مـملمإ (1)

 ُمـ. وهل: زي٤مدة إصؾذم  (2)

  اًمٕمٚمقم. أي:(3)
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 الٕادب تمك٘ عمي صفات اهلل تعاىل وَ الكتاب ٔالظٍٛ

ـَ َوإَِذا يَم٤مَن َهَٙمَذا وَم٤مًْمَقا  ل قِمْٚمِؿ َذًمَِؽ ُِم ِت  ضِم٥ُم شَمَٚم٘م  ا ٌُقَّ  .قَمغَم َُم٤م ُهَق قَمَٚمْٞمفِ  اًمٜم 

ـَ   ًدااعَمـْٕمُٚمقِم ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َأنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم سمَ  َوُِم ٛمَّ ـِ  ♀ َٕم٨َم حُمَ سم٤ِمهْلَُدى َوِدي

ِف َويَمَٗمك سم٤ِمّلِل ؿَمِٝمٞمًدا َوَأنَُّف سمَ  ـِ يُمٚم  ي 4 ًمُِٞمْٔمِٝمَرُه قَمغَم اًمد  ُهؿُ احْلَؼ  َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م َأظْمؼَمَ ـْ  اهلل لمَّ سمِِف ُِم

ياَم  ظِمرِ ُأُُمقِر اإْلِ ْٔ  .ِن سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم ا

ظِم   ْٔ ياَمُن سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم ا ياَمُن سم٤ِمخْلَْٚمِؼ َواإْلِ ٌَْدأِ َواعَمـَٕم٤مِد َوُهَق اإْلِ ياَمَن سم٤ِمعَمـ ـُ اإْلِ ِر: َيَتَْمٛمَّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژَواًمٌَْٕم٨ِْم يَماَم مَجََع سمَٞمْٜمَُٝماَم ذِم ىمَْقًمف شمَٕم٤َممَم 

 [١٦لؼامن: ]ژ يت ىت مت خت حت جت يبژَوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:  . [٦البؼرة:  ]ژڃ

 .[١٥الروم: ]ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژَوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

َ اهلل  ٤مِن َرؾُمقًمِفِ  شمٕم٤ممم َوىَمْد سَملمَّ ًَ
ياَمِن سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم  ♀ قَمغَم ًمِ ـْ َأُْمِر اإْلِ ُِم

ظِمِر َُم٤م َهَدى اهلل سمِِف قمِ  ْٔ َدهُ ا  .٤ٌَمَدُه َويَمَِمَػ سمِِف ُُمَرا

ِه سمَِذًمِ  ♀ َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َوَُمْٕمُٚمقٌم ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ ]  ـْ هَمػْمِ ـْ َأقْمَٚمُؿ َُم َؽ َوَأنَّْمُح َُم

٤ٌَمَرًة َوسَمَٞم٤مًٟم٤م ِه قِم ـْ هَمػْمِ ٦ِم َوَأوْمَّمُح َُم ِه ًمأِْلُُمَّ سَمْؾ ُهَق َأقْمَٚمُؿ اخْلَْٚمِؼ سمَِذًمَِؽ َوَأنَّْمُح اخْلَْٚمِؼ  (0)[هَمػْمِ

٦ِم َوَأوْمَّمُحُٝمْؿ وَمَ٘مدِ ًمِ  ِف يَماَمُل اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمُ٘مْدَرةِ  أْلُُمَّ (7)اضْمَتَٛمَع ذِم طَم٘م 
َراَدةِ    . (3)َواإْلِ

يَمُٛمَؾ يَماَلُُمُف َووِمْٕمُٚمُف  ,ُٛمُف َوىُمْدَرشُمُف َوإَِراَدشُمفُ اًْمَٗم٤مقِمَؾ إَذا يَمُٛمَؾ قِمٚمْ وَوَُمْٕمُٚمقٌم َأنَّ اعْمَُتَٙمٚم َؿ 

٤م ًمَِٕمَدِم إَرادَ  ـْ سَمَٞم٤مِن قِمْٚمِٛمِف َوإُِمَّ ـْ قَمْجِزِه قَم ٤م َُم ـْ َٟمْ٘مِص قِمْٚمِٛمِف َوإُِمَّ ٤م ُِم  شمِفِ َوإِٟمَّاَم َيْدظُمُؾ اًمٜمَّْ٘مُص إُمَّ

ٌََٞم٤منَ ] [اًْم
(7).  

                                            

 .إصؾؾم٘مط ُمـ  (0)

 قمغم اإلومّم٤مح واًمٌٞم٤من.أي:  (7)

 إرادة اخلػم. أي: (3)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)
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ؾُمقُل  ٌَاَلِغ اعْمٌُلِِم ♀ َواًمرَّ ُهَق اًْمَٖم٤مَي٦ُم ذِم يَماَمِل اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمَٖم٤مَي٦ُم ذِم يَماَمِل إَراَدِة اًْم

ٌَاَلِغ اعْمٌُلِِم  َراَدِة اجْل٤َمِزَُم٦مِ َوَُمَع ُوضُمقِد اًْمُ٘مْدَرِة اًمت٤َّمُمَّ  -َواًْمَٖم٤مَي٦ُم ذِم ىُمْدَرشمِِف قَمغَم اًْم ٥ُم جَيِ  ,٦ِم َواإْلِ

دِ  (0)ُوضُمقُد اعْمَُرا
ياَم   ـْ َأُْمِر اإْلِ ظِمِر طَمَّمَؾ سمِِف 4 وَمُٕمٚمَِؿ ىَمْٓمًٕم٤م َأنَّ َُم٤م سَمٞمَّٜمَُف ُِم ْٔ ِن سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم ا

ـَ  ُدُه ُِم ـَ  ُُمَرا ٌََٞم٤مِن َوَُم٤م َأَراَدُه ُِم ٌََٞم٤مِن وَمُٝمَق ُُمَٓم٤مسمٌِؼ ًمِِٕمْٚمِٛمِف َوقِمْٚمٛمُ  اًْم وَمُٙمؾ   ,ُف سمَِذًمَِؽ َأيْمَٛمُؾ اًْمُٕمُٚمقمِ اًْم

َـّ َأنَّ هَمػْمَ اًمرَّ  ـْ فَم  (3)]و[َأيْمَٛمُؾ سَمَٞم٤مًٟم٤م ُِمٜمْفُ  (7)[و] ُِمٜمُْف  هَأقْمَٚمُؿ هِبَذَ  ♀ ؾُمقلِ َُم

ـَ  ,قَمغَم َهْدِي اخْلَْٚمِؼ ُِمٜمْفُ  َأطْمَرُص  ـَ  وَمُٝمَق ُِم َٓ ُِم ـَ   اعْم١ُْمُِمٜملَِم. اعْمُْٚمِحِدي

 املٍخشفُٕ عَ طشٖل الظمف وٍكظىُٕ إىل ثالخ طٕاٟف

حَ   [َواًمت٤َّمسمُِٕمقنَ ]٤مسَم٦ُم َواًمّمَّ
ـْ ؾَمَٚمَؽ ؾَمٌِٞمَٚمُٝمؿْ  (7) ٤مِن َوَُم ًَ هَلُْؿ سم٢ِِمطْم

(7)
 ذِم َهَذا اًْم٤ٌَمِب هؿ  

ؾْمتَِ٘م٤مَُم٦مِ  ِٓ  .قَمغَم ؾَمٌِٞمِؾ ا

٤م اعْمُٜمَْحِروُمقنَ  ـْ ـَمِريِ٘مِٝمؿْ  َوَأُمَّ قَم
ِئَػ  وَمُٝمؿْ  (0) َأْهُؾ اًمتَّْخٞمِٞمِؾ َوَأْهُؾ اًمت٠َّْمِويِؾ  :صَماَلُث ـَمَقا

 ْجِٝمٞمِؾ.َوَأْهُؾ اًمتَّ 

(1)وَم٠َمْهُؾ اًمتَّْخٞمِٞمؾِ 
ـْ ُُمَتَٙمٚم   ُهؿُ  : ـْ ؾَمَٚمَؽ ؾَمٌِٞمَٚمُٝمْؿ ُِم َٗم٦ُم َوَُم

ًِ ٍف اعْمَُتَٗمْٚم فٍ ٍؿ َوُُمَتَّمق   4َوُُمَتَٗم٘م 

                                            

 وهق اًمٌٞم٤من. (0)

 أو.: (ل)ذم (7)

 أو. :(م)و(ل)ذم (3)

 واًمت٤مسمٕملم. :(ل)و(ب)ذم (7)

 : ؾمٌٞمؾ اًمًٚمػ.(ل)ذم  (7)

 ـمري٘متٝمؿ.: (ب)ذم (0)

 :أصح٤مب اًمتخٞمٞمؾ هؿ»(: 703-702/ 7) اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مذم     ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ (1)

ام ظمٞمٚم٧م هلؿ إذ ًمٞمس ذم ىمقاهؿ إدرايمٝم٤م وإٟمَّ  4اًمرؾمؾ مل شمٗمّمح ًمٚمخٚمؼ سم٤محل٘م٤مئؼ اًمذيـ اقمت٘مدوا أنَّ 

 .شوأبرزت اعمٕم٘مقل ذم صقرة اعمحًقس
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ُْؿ َيُ٘مقًُمقَن: إنَّ َُم٤م َذيَمَرُه   ظِمِر ♀اًمٜمٌل وَم٢ِمّنَّ ْٔ ياَمِن سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقِم ا ـْ َأُْمِر اإْلِ ُِم

ِٞمٞمٌؾ  اَم ُهَق خَتْ َٓ  إٟمَّ َٓ  (0)[َأنَّفُ ]ًمِْٚمَحَ٘م٤مِئِؼ ًمَِٞمٜمَْتِٗمَع سمِِف اجْلُْٛمُٝمقُر  َٓ َهَدى سمِِف اخْلَْٚمَؼ َو َ سمِِف احْلَؼَّ َو سَملمَّ

 .َح سمِِف احْلََ٘م٤مِئَؼ وَّ و

 : َٛملْمِ ًْ
ؾُمقَل  صُمؿَّ ُهْؿ قَمغَم ىمِ ـْ َيُ٘مقُل: إنَّ اًمرَّ َ٘م٤مِئَؼ قَمغَم احْلَ  مَلْ َيْٕمَٚمؿِ ♀ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

 .قَمَٚمْٞمفِ َُم٤م ِهَل 

ـَ  َيُ٘مقُل:وَ   ٞم٦َّمِ  إنَّ ُِم هَلِ اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم اإْلِ
(7)

ـْ قَمٚمَِٛمَٝم٤م َويَمَذًمَِؽ   ـَ  ذمَُم ِذي ؿَْمَخ٤مِص اًمَّ ْٕ ا

قَّنُْؿ  ٛم  ًَ ـْ قمَ أُي ـَ ْوًمَِٞم٤مَء َُم ـْ ُهَق َأقْمَٚمُؿ (3)[وَ ] اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦مِ  ٚمَِٛمَٝم٤م َوَيْزقُمُٛمقَن َأنَّ ُِم  َُم
ِ
َْوًمَِٞم٤مء ْٕ ا

ـَ  سم٤ِمّلِل َواًْمَٞمْقمِ  ظِمِر ُِم ْٔ ـَ َوَهِذِه َُمَ٘م٤م ,اعْمُْرؾَمٚملِمَ  ا ـَ ُِم ٜمِٞم٦َِّم:  ًَم٦ُم هُماَلِة اعْمُْٚمِحِدي
٤ٌَمـمِ اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم َواًْم

ٞمَٕم٦مِ  ٜمِٞم٦َِّم اًمِم 
(7)سَم٤مـمِ

قوِمٞم٦َّمِ   ٜمِٞم٦َِّم اًمّم 
(7)َوسَم٤مـمِ

.  

ـْ َيُ٘مقُل: ؾُمقُل  سَمؾِ  َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٌَٞم ٜمَْٝم٤م َوإِٟمَّ ♀ اًمرَّ ـْ مَلْ ُي اَم اَم شَمَٙمٚمََّؿ سمِ قَمٚمَِٛمَٝم٤م ًَمِٙم

ـَ  َنَّ َُمّْمَٚمَح٦َم اخْلَْٚمِؼ ذِم اخْلَْٚمِؼ وَمْٝمَؿ َُم٤م ُيٜم٤َمىِمُْمَٝم٤م4  ُيٜم٤َمىِمُْمَٝم٤م َوَأَراَد ُِم تِل  ِٕ قْمتَِ٘م٤مَداِت اًمَّ ِٓ َهِذِه ا

 . :َٓ شُمَٓم٤مسمُِؼ احْلَؼَّ
ِ
ء َٓ ؾُمقلِ  َوَيُ٘مقُل َه١ُم َأْن َيْدقُمَق اًمٜم٤َّمَس إمَم ♀ جَي٥ُِم قَمغَم اًمرَّ

ٞمِؿ اقْمتَِ٘م٤م ًِ  ١مُ هَ  ٞمفِ ٛم  ًَ يُ  ٤مِت ٗمَ ًمٚمِّم  ٧َم ٌِ ثْ اعمُ  نَّ َٕ  اهلل ٤مِت ٗمَ ِص  ٤مِت ٌَ مم إصمْ إِ  :]أيِد اًمتَّْج
ِ
 ٓء

[اًم ً  جُمَ 
َبَْداِن َُمَع َأنَُّف سَم٤مـمٌِؾ  ,َُمَع َأنَُّف سَم٤مـمٌِؾ  (0) ْٕ ُهْؿ سم٠َِمنَّ َأْهَؾ اجْلَٜم٦َّمِ  ,َوإمَِم اقْمتَِ٘م٤مِد َُمَٕم٤مِد ا   َوخُيْؼِمُ

                                            

 وم٘مط.: (ل)ُمثٌت٦م ُمـ (0)

 اًمٙمقن وضمد صدوم٦م. ـمٌٞمٕمٞمقن: وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن: إنَّ  -0يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم:  :اًمٗمالؾمٗم٦م (7)

 إٓهٞمقن: وهؿ اًمذيـ يتٙمٛمقن سم٤مًمنمع ويريدون أن جيٛمٕمقا سمٞمٜمف وسملم اًمٕم٘مؾ اعمخ٤مًمػ ًمف. -7        

 أو.: (ل)ذم (3)

 يم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م. (7)

 وهمػمهؿ ُمـ ُمالطمدة اًمّمقومٞم٦م. ,ؾمٌٕملمواسمـ  ,واحلالج ,يم٤مسمـ قمريب (7)

 . (ل)و (م)و(ب)ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ (0)
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َّٓ هِبَِذِه (0)[ىَم٤مًُمقا  ] ,َُمَع َأنَّ َذًمَِؽ سَم٤مـمٌِؾ  سُمقنَ َي٠ْميُمُٚمقَن َوَينْمَ  ـُ َدقْمَقُة اخْلَْٚمِؼ إ َٓ ُيْٛمِٙم َنَُّف 
ِٕ  :

ـُ اًمْ  تِل شَمَتَْمٛمَّ ِريِؼ اًمَّ ٤ٌَمدِ اًمٓمَّ َّْمَٚمَح٦ِم اًْمِٕم
ِ
ياَم  ,َٙمِذَب عم  ذِم ُٟمُّمقِص اإْلِ

ِ
ء َٓ ِن سم٤ِمّلِل وَمَٝمَذا ىَمْقُل َه١ُم

ظِمرِ  ْٔ َقْماَمُل َوَأُمَّ  .َواًْمَٞمْقِم ا ْٕ ٤م ا
(7)

َه٤م  ـْ ُيِ٘مر  وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم
(3)

ـْ جُيِْرهي٤َم َهَذا اعَمـْجَرى  َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم
(7)

. 

اَم ُي١ْمَُمُر  ٦ِم  (7)[هِب٤َم]َوَيُ٘مقُل: إٟمَّ ٦ُم ُدوَن اخْل٤َمصَّ َهِذِه وسَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس ُدوَن سَمْٕمٍض َوُي١ْمَُمُر هِب٤َم اًْمَٕم٤مُمَّ

ٜمِٞم٦َّمِ  (0)ـَمِريَ٘م٦مُ 
٤ٌَمـمِ اًْم
(1)

ٞم٦َّماعمَ  
ؾْماَمقِمٞمٚمِ (2)ـاَلطِمَدِة اإْلِ

  .َوَٟمْحِقِهؿْ  

٤م َأْهُؾ اًمت٠َّْمِويؾِ  َوَأُمَّ
(3)

َٗم٤مِت مَلْ َيْ٘مِّمْد هِب٤َم    ِرَدَة ذِم اًمّم  وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: إنَّ اًمٜم ُّمقَص اًْمَقا

ؾُمقُل  ٤ٌَمـمَِؾ ♀ اًمرَّ ـْ ]َأْن َيْٕمَتِ٘مَد اًمٜم٤َّمُس اًْم ٌَ  (01)[َوًَمِٙم ْ ىَمَّمَد هِب٤َم َُمَٕم٤ميِنَ َومَلْ ُي لم 

ـْ َأَراَد َأْن َيٜمُْٔمُروا وَمَٞمْٕمِروُمقا احْلَؼَّ سمُِٕمُ٘مقهِلِْؿ صمُ  ُْؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م4 َوًَمِٙم َٓ َدهلَّ َتِٝمُدوا هَلُْؿ شمِْٚمَؽ اعَمـَٕم٤ميِنَ َو ؿَّ جَيْ

                                            

 .(ل)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

 قاهل.إواُمر واًمٜمَّ أي:  (7)

 وهؿ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م. (3)

 ٠مويؾ اًم٤ًمسمؼ.جيرهي٤م قمغم اًمتَّ  أي: ٤مدىم٦مٟمَ وهؿ اًمزَّ  (7)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 : ـمريؼ.إصؾذم  (0)

 و. :(ب)ذم  (1)

 اعمٚمؾ واًمٜمحؾاٟمٔمر  .يٜمًٌقن إمم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر وأبٞمف ,سم٤مـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦موهؿ ُمـ  (2)

 (.033و011/ 0)

أؿمد  :٠مويؾ هؿأصح٤مب اًمتَّ »(: 7/702) اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مذم  ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  (3)

سمً  وٓ و٤مسمط ُمٓمرد  ,إذ مل يث٧ٌم هلؿ ىمدم ذم اًمٗمرق سملم ُم٤م يت٠مول وُم٤م ٓ يت٠مول ٤4مإصٜم٤مف اوٓمرا

قم٤مشمف ومتٜمع خم٤مًمٗمتفُمٜمٕم وإن  ,ؿ ضمروا قمغم و٤مسمط واطمدوم٢مّنَّ  4سمخالف ؾم٤مئر اًمٗمرق ,ٙمس دم٥م ُمرا

 .ـها.ش٠مويؾُمـ أصح٤مب اًمتَّ  ظمٓم٠مً  يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ هق أؿمد  

 ًمٙمـ. :إصؾذم  (01)
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ـْ َُمْدًُمقهِل٤َم َوَُمْ٘مُّمقُدُه اُْمتَِح٤مُّنُْؿ َوشَمْٙمٚمِٞمُٗمُٝمْؿ  ِف شمِْٚمَؽ اًمٜم ُّمقِص قَم  ِّنِؿْ َأْذَه٤م إشِْمَٕم٤مبذِم َسْ

ـْ  وُمقا يَماَلَُمُف قَم (0)َوقُمُ٘مقهِلِْؿ ذِم َأْن َيٍْمِ
ـْ هَمػْمِ ضِمَٝمتِِف  (7)قا َُمْدًُمقًمِِف َوُُمْ٘مَتَْم٤مُه َوَيْٕمِرومُ   احْلَؼَّ ُِم

ـْ َذًمَِؽ َهَذا ىَمْقُل اعْمَُتَٙمٚم َٛم٦ِم وَ   ُِم
ٍ
ء ـْ َدظَمَؾ َُمَٕمُٝمْؿ ذِم َرْ اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم َواعْمُْٕمَتِزًَم٦ِم َوَُم

(3). 

ـَ  ِذي دَّ  (7)َوَاًمَّ 4قىتْ ِذِه اًْمٗمَ ذِم هَ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىَمَّمْدَٟم٤م اًمرَّ
ِ
ء َٓ ـِ  : ُهْؿ َه١ُم  إْذ يَم٤مَن ُٟمُٗمقُر اًمٜم٤َّمِس قَم

ًملِمَ  َوَّ ْٕ ا
ٜم٦َِّم ذِم َُمَقاِوَع يَمثػَِمٍة َوُهْؿ  (7)  ً ُْؿ شَمَٔم٤مَهُروا سمِٜمٍَْمِ اًم  وَم٢ِمّنَّ

ِ
ء َٓ  -َُمِْمُٝمقًرا سمِِخاَلِف َه١ُم

وآَ ًمإِْلِ  -ذِم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم  َٓ ًمِْٚمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم يَمَنُ وا َو َـّ ُأوََلَِؽ اعَمـاَلطِمَدَة (0) ؛ؾْماَلِم َٟمٍَمُ ًَمِٙم

قمَ  -اعَمـَٕم٤مِد  ُٟمُّمقصِ  - ذِم  (1)َأْخَزُُمقُهؿْ  َٗم٤مِت  (2)قهُ َٟمٔمػَِم َُم٤م ادَّ وَمَ٘م٤مًُمقا  ,ذِم ُٟمُّمقِص اًمّم 

ِر َأنَّ  ْوٓمَِرا ِٓ ـُ َٟمْٕمَٚمُؿ سم٤ِم َبَْداِن َوىَمْد   (3) ضَم٤مءَ ♀اًمرؾمقل هَلُْؿ: َٟمْح ْٕ سمَِٛمَٕم٤مِد ا

٤مدَ  ًَ ٌَِف اعَمـ٤مٟمَِٕم٦ِم ُِمٜمْفُ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم وَم  .اًمِم 

                                            

 ُمـ.: (م)ذم (0)

 ويٕمرومقن.: (م)وذم ,ويٕمرف :إصؾذم  (7)

وذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه ـمريؼ ظمٚمؼ »(: 0/03) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم  (3)

ّمقص ُمذاهٌٝمؿ يمثػم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وهمػمهؿ وقمٚمٞمٝم٤م سمٜمك ؾم٤مئر اعمتٙمٚمٛملم اعمخ٤مًمٗملم ًمٌٕمض اًمٜم 

ُمٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م وهمػمه٤م  .ـها.شُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمٙمالسمٞم٦م واًم٤ًمعمٞم٦م واًمٙمرا

 .واًمذي: (م)ذم (7)

 أصح٤مب اًمتخٞمٞمؾ. أي:  (7)

 وًمٙمـ. :(ب)ذم (0)

 ت٠مويؾ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم.أخزُمقا أهؾ اًم أي:  (1)

 قم٤مه أهؾ اًمت٠مويؾ.ُم٤م ادَّ  أي: (2)

 اًمرؾمؾ ضم٤مءت.: (ل)ذم (3)
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ٜم٦َِّم َيُ٘مقًُمقَن هل   ً :١مٓءَوَأْهُؾ اًم
ؾُمَؾ (0) ِر َأنَّ اًمر  َرا

ْوٓمِ ِٓ ـُ َٟمْٕمَٚمُؿ سم٤ِم ٤ٌَمِت  َٟمْح ضَم٤مَءْت سم٢ِِمصْم

َٗم٤مِت  ٞم٦َِّم: َأيمْ  ,اًمّم  هَلِ َٗم٤مِت ذِم اًْمُٙمُت٥ِم اإْلِ ـْ ُٟمُّمقِص اعَمـَٕم٤مدِ َثُر َوأَ َوُٟمُّمقُص اًمّم   .قْمَٔمُؿ ُِم

ِهْؿ يَم٤مُٟمقا ُيٜمِْٙمُروَن اعَمـَٕم٤مَد َوىَمْد َأنَْٙمُروُه  َوَيُ٘مقًُمقَن هَلُْؿ: يمِل اًْمَٕمَرِب َوهَمػْمِ َُمْٕمُٚمقٌم َأنَّ ُُمنْمِ

ؾُمقِل  َٗم٤مِت ♀قَمغَم اًمرَّ  ُب رَ اًمٕمَ  ـِ ٙمُ مل شمَ  فُ ٟمَّ ]وم٢مِ َوَٟم٤مفَمُروُه قَمَٚمْٞمِف4 سمِِخاَلِف اًمّم 

  .(7)٤م[هَ رُ ٙمِ ٜمْ شمُ 

َٗم٤مِت وَمُٕمٚمَِؿ َأنَّ إ َر اًْمُٕمُ٘مقِل سم٤ِمًمّم  ِرَه٤م سم٤ِمعَمـَٕم٤مِد َوَأنَّ إْٟمَٙم٤مَر اعَمـَٕم٤مِد َأقْمَٔمُؿ  ىْمَرا ـْ إىْمَرا َأقْمَٔمُؿ ُِم

َٗم٤مِت وَمَٙمْٞمَػ  ـْ إْٟمَٙم٤مِر اًمّم  ُِم
(3)

ـَ  جَيُقُز َُمَع َهَذا َأنْ   َٗم٤مِت ًَمٞمَْس يَماَم  َيُٙمقَن َُم٤م َأظْمؼَمَ سمِِف ُِم اًمّم 

ـَ ظْمؼَمَ أَ   .َأظْمؼَمَ سمِفِ  (7)[قَمغَم َُم٤م]اعَمـَٕم٤مِد ُهَق   سمِِف َوَُم٤م َأظْمؼَمَ سمِِف ُِم

وُمقُه  ♀  (7)]أن اًمٜمٌل[َوَأجًْْم٤م4 وَمَ٘مْد قُمٚمَِؿ   ىَمّد َذمَّ َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب قَمغَم َُم٤م طَمرَّ

ًُمقهُ  ٗمَ , (0)َوسَمدَّ ـْ ِذيْمِر اًمّم  َل ]٤مِت وَمَٚمْق يَم٤مَن َهَذا مِم٤َّم َوَُمْٕمُٚمقٌم َأنَّ اًمتَّْقَراَة مَمُْٚمقَءٌة ُِم سُمد 

َف  [َوطُمر 
َٗم٤مِت  (1) ًَمَٙم٤مَن إْٟمَٙم٤مُر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْومَم وَمَٙمْٞمَػ َويَم٤مُٟمقا إَذا َذيَمُروا سَملْمَ َيَدْيِف اًمّم 

                                            

 وٟمحـ. :(م)و(ب)ذم (0)

 ُمٜمٝم٤م أطمد ُمـ اًمٕمرب. ٤مف مل يٜمٙمر ؿمٞمئً وم٢مٟمَّ : 4 (ل)ذم  (7)

 ويمٞمػ.:  (ل)ذم (3)

 يمام.:  (م)ذم (7)

 : أنف.(ل)و (ب)و(م)ذم (7)

ۀہہہہھھھھے ژشمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل (0)

﮶﮷  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ﮽ ے ۓۓ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ٕدًم٦م [03]اح٤مئدة:  ژ﮸ , وا

 ذم هذا يمثػمة.

 : طمرف وسمدل. (ل)ذم  (1)
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٤ًٌم  َوِحَؽ  ؿَوشَمّْمِديً٘م٤م هَلُ شَمَٕمج 

(0)
ٌُْٝمْؿ ىَمط  سماَِم شَمِٕمٞم٥ُم اًْمٜم َٗم٤مِة   ٤ٌَمِت اإْلِ  ْهؾِ َٕ َومَلْ َيِٕم  قمغمصْم

(7)
  

ٞمِؿ َواًمتَِّْمٌِٞمِف َوَٟمْحِق َذًمَِؽ4 سَمْؾ قَم٤مهَبُْؿ سمَِ٘مْقهِلِْؿ: 
ًِ . [٤٢ادائدة: ]ژ ېېېژًَمْٗمِظ اًمتَّْج

َٛمَقاِت . [٢٦٢آل ظؿران: ]ژ پڀڀ پپژَوىَمْقهِلِْؿ:  ًَّ َوىمَْقهِلِْؿ: إٟمَُّف اؾْمؽَمَاَح َح٤َّم ظَمَٚمَؼ اًم

َْرَض ومََ٘م٤مَل شمَٕم٤َممَم:  ْٕ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦژَوا

ـَ  [٥٦ق:  ] (3)ژچ چ ڃ َٗم٤مِت اعمَـْذيُمقَرةِ ذِم  َواًمتَّْقَراُة مَمْٚمُقَءٌة ُِم َٗم٤مِت اعْمُٓم٤َمسمَِ٘م٦ِم ًمِٚمّم  اًمّم 

يٌح سم٤ِمعَمـَٕم٤مِد يَماَم ذِم اًْمُ٘مْرمنِ  ِن َواحْلَِدي٨ِم4 َوًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م شَمٍْمِ اًْمُ٘مْرم
(7)

َل وَم٢ِمَذا ضَم٤مَز َأْن شمُ  . َت٠َموَّ
(7)

 

َٗم٤م ٤ماًمّم  ِذي اْٟمَٗمَرَد سمِِف َأطَمُدمُهَ َٗمَؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًْمِٙمَت٤مسَم٤مِن وَمَت٠ْمِويُؾ اعَمـَٕم٤مِد اًمَّ تِل اشمَّ  .................ُت اًمَّ

                                            

ٌل ضم٤مء طمؼم إمم اًمٜمَّ»ىم٤مل:     إمم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ♫يِمػم ؿمٞمخ اإلؾمالم  (0)

اهلل شمٕم٤ممم يٛمًؽ اًمًٛمقات يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم  وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أو ي٤م أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ إنَّ  ♀

وؾم٤مئر  ,واح٤مء واًمثرى قمغم إصٌع ,ًمِمجر قمغم إصٌعواجل٤ٌمل وا ,وإرولم قمغم إصٌع ,إصٌع

 ♀صمؿ هيزهـ ومٞم٘مقل: أن٤م اعمٚمؽ أن٤م اعمٚمؽ ومْمحؽ رؾمقل اهلل  ,اخلٚمؼ قمغم إصٌع

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ  ٤م ًمف, صمؿ ىمرأ:٤م مم٤م ىم٤مل احلؼم شمّمدي٘مً شمٕمجًٌ 

  «[  ٤٥الزمر: ]ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 (.7120(, وُمًٚمؿ )7200رواه اًمٌخ٤مري)

 .: ُمثؾ(ل)ذم (7)

 : اًمتٕم٥م.اًمٚمٖمقب (3)

اًمتقراة ىمد طمروم٧م  وحيت٤مج إمم دًمٞمؾ4 ٕنَّ  ,,يمقن اًمتقراة ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٍميح سم٤معمٕم٤مد هذا ومٞمف ٟمٔمر (7)

قراة خيٚمق ُمٜمف اًمتَّ  شم٘مرير أُمر اعمٕم٤مد رء قمٔمٞمؿ وُم٤م أفمـ أنْ  وسمدًم٧م ومال ٟمًتٓمٞمع اجلزم هبذا ُمع أنَّ 

 ىمٌؾ شمٌديٚمٝم٤م وحتريٗمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ.

 يت٠مول.: (م)ذم (7)
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(0)َأْومَم َواًمث٤َّميِن  
ؾُمقلِ   ـِ اًمرَّ ـْ ِدي ِر ُِم َرا

ْوٓمِ ِٓ َأنَُّف سَم٤مـمٌِؾ ♀ مِم٤َّم ُيْٕمَٚمُؿ سم٤ِم

ُل  َوَّ ْٕ وَم٤م
(7)

ٌُْٓماَلِن.    َأْومَم سم٤ِمًْم

ٜمُْػ اًمث٤َّمًمِ وَ  ٤م اًمّم  (3)َأْهُؾ اًمتَّْجِٝمٞمؾِ َوُهْؿ  :٨ُم َأُمَّ
ـَ   ٜم٦َِّم َواشم ٤ٌَمِع  وَمُٝمْؿ يَمثػٌِم ُِم  ً ٌلَِم إمَم اًم

ًِ اعْمُٜمَْت

ؾُمقَل  ,ؾمٚمػ إُم٦م مَلْ  ♀ َيُ٘مقًُمقَن: إنَّ اًمرَّ
(7)

 قمٚمٞمفَيْٕمِرْف َُمَٕم٤ميِنَ َُم٤م َأنَْزَل اهلل  

َٗم٤مِت وَ  ـْ مَي٤مِت اًمّم  يُؾ يَ ُِم ٤مسمُِ٘مقنَ شمٚمؽ  ْٕمِرُف َُمَٕم٤ميِن َٓ ضِمؼْمِ ًَّ َٓ اًم َي٤مِت َو ْٔ ًُمقَن قَمَروُمقا  ا َوَّ ْٕ ا

 .َذًمَِؽ 

ؾُمقَل   َّٓ اهلل َُمَع َأنَّ اًمرَّ َٓ َيْٕمَٚمُٛمُف إ َٗم٤مِت: إنَّ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م   َويَمَذًمَِؽ ىَمْقهُلُْؿ ذِم َأطَم٤مِدي٨ِم اًمّم 

َٓ َيْٕمِرُف َُمْٕمٜم٤َمهُ ٙمَ شَمَٙمٚمََّؿ هِب٤َم اسْمتَِداًء وَمَٕمغَم ىَمْقهِلِْؿ شَمَٙمٚمََّؿ سمِ ♀  .اَلِم 

  ُ  َئُمٜم قَن َأّنَّ
ِ
ء َٓ ٌَُٕمقا ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم َوَه١ُم وَم٢ِمٟمَُّف ]  [٥آل ظؿران: ]ژ ڭڭڭۇۇژْؿ اشمَّ

َٚمِػ قَمغَم ىَمْقًمِِف:  ُمـ  ثػمٌ يمَوىَمَػ  ًَّ [٥آل ظؿران: ]ژ ڭڭڭۇۇژاًم
َوُهَق َوىْمٌػ  .(7)

ىُمقا سَملْمَ َُمْٕمٜمَك  ـْ مَلْ ُيَٗمر  ػِمِه4 َصِحٞمٌح ًَمِٙم ًِ اًمَِّذي اْٟمَٗمَرَد اهلل شَمَٕم٤ممَم   (0) فٚمِ يْ وِ ٠مْ وشمَ اًْمَٙماَلِم َوشَمْٗم

اعَمـْذيُمقُر ذِم يَماَلِم  اًمت٠َّْمِويُؾ  سمِِٕمْٚمِٛمِف4 َوفَمٜم قا َأنَّ اًمت٠َّْمِويَؾ اعَمـْذيُمقَر ذِم يَماَلِم اهلل شَمَٕم٤ممَم ُهقَ 

ـَ َوهَمٚمُِٓمقا ذِم َذًمَِؽ. ِري  اعْمَُت٠َمظم 

                                            

 وهق إٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد. (0)

 وهق إٟمٙم٤مر اًمّمٗم٤مت. (7)

 :جٝمٞمؾ اًمذيـ ىم٤مًمقا أصح٤مب اًمتَّ »(: 7/777)اًمّمقاقمؼذم ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  (3)

وًمٙمـ ٟم٘مرأه٤م  ,وُم٤م ٟمدري ُم٤م أراد اهلل ورؾمقًمف ُمٜمٝم٤م ,ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت أخٗم٤مظ ٓ شمٕم٘مؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

 ژٱژوهل قمٜمدٟم٤م سمٛمٜمزًم٦م ف إٓ اهلل هل٤م شم٠موياًل ٓ يٕمٚمٛم ٤م ٓ ُمٕم٤مين هل٤م وٟمٕمٚمؿ أنَّ أخٗم٤مفمً 

 .«[٢األظراف: ] ژٱ ژ , و[١ – ٢الشورى: ] ژٱ ٻ ژ [٢مريم: ]

 مل يٙمـ. :(ل)ذم  (7)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 وسملم اًمت٠مويؾ. : (م)و (ل)و(ب)ذم (0)
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 لشد عمٜ املفٕضٛوعاٌ٘ التأٖٔن ٔا

ُد سمِِف صَماَلُث َُمَٕم٤مٍن: اًمت٠َّْمِويؾِ  وَم٢ِمنَّ ًَمْٗمظَ     ُيَرا

ـَ  وَم٤مًمت٠َّْمِويُؾ  رِ  ذِم اْصٓماَِلِح يَمثػٍِم ُِم ـِ اعْمَُت٠َمظم  ُف اًمٚمَّْٗمِظ قَم ـَ ُهَق: َسْ ضِمِح  ي ا طْمتاَِمِل اًمرَّ
ِٓ ا

ُن سمَِذًمَِؽ  طْمتاَِمِل اعَمـْرضُمقِح ًمَِدًمِٞمِؾ َيْ٘مؽَمِ ِٓ (0)إمَم ا
  

4 َوفَمٜم قا  
ِ
ء َٓ ًَم٦ِم فَم٤مِهِرِه شَم٠ْمِوياًل قَمغَم اْصٓماَِلِح َه١ُم َٓ وِمِؼ ًمَِد وَماَل َيُٙمقُن َُمْٕمٜمَك اًمٚمَّْٗمِظ اعْمَُقا

َد اهلل شَمَٕم٤ممَم سمَِٚمْٗمِظ اًمت٠َّْمِويِؾ َذًمَِؽ َوَأنَّ ًمِٚمٜم ُّمقِص شَم٠ْمِوياًل  َٓ َيْٕمَٚمُٛمُف ًُمقهلعمدْ  (7)٤مخم٤مًمٗمً  َأنَّ ُُمَرا ٤م 

َّٓ اهلل  ًُمقنَ  أوإ  .َيْٕمَٚمُٛمُف اعْمَُت٠َمو 

                                            

٤مرف ًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره ومٍمومٜم٤مه قمـ فم٤مهره حٞمح اًمّمَّ ًمٞمؾ اًمّمَّ ٤م وم٢مذا وضمد اًمدَّ هذا ًمٞمس ُمذُمقُمً  (0)

ص ىمقل ص أو ظم٤مرضمف ومٛمث٤مل ُم٤م يم٤من ذم اًمٜم٤َّم أن يٙمقن ذم اًمٜمَّ صحٞمح وهذا اًمدًمٞمؾ إُمَّ شمٗمًػمومٝمذا 

ٗمظ قمـ فم٤مهره رومٜم٤م اًمٚمَّ ـوم٠متك سمٛمٕمٜمك ؾمٞم٠ميت ومّم [٢الـحل: ]ژ ڈڈژژڑژاهلل شمٕم٤ممم: 

, واإلؾمتٕمج٤مل ٓ يٙمقن إٓ قمغم رء ؾمٞم٠ميت [٢الـحل: ]ژ ژڑژًمٙمـ سمدًمٞمؾ وهق ىمقًمف 

وُمث٤مل ُم٤م يم٤من ظم٤مرج  ُمر اهلل وهق ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م مل ي٠مت سمٕمد.أ ٓ قمغم رء ىمد ُم٣م وُمٕمٚمقم أنَّ 

ومٔم٤مهر ىمقًمف .  [٧٦الـحل:  ]ژڱںںڻڻڻڻۀژص ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٜمَّ

ءشمف وهذا اًمٔمَّ  إذا ومرهم٧م  [٧٦الـحل:  ]ژڱںںژشمٕم٤ممم:  ٤مهر همػم ُمراد, سمؾ اعمراد ُمـ ىمرا

ءة اًم٘مرمن ومٍمومٜم٤م اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره ًمٙمـ سمدًمٞمؾ ظم٤مرج قمـ اًمٜمَّ وهق ومٕمؾ اًمٜمٌل  صإذا أردت ىمرا

ءة.وم٢مٟمَّ  4♀ ٤مهر ًمٞمس رف قمـ اًمٔمَّ ـهذا اًمّمَّ  ومٕمٚمؿ أنَّ  ف مل يٙمـ يًتٕمٞمذ إٓ ىمٌؾ اًم٘مرا

٤م ومٞمٙمقن ك حتريٗمً ف ُمذُمقم ويًٛمَّ وم٢مٟمَّ  ٤4م إذا مل يٙمـ ًمف دًمٞمؾا أُمَّ ك شمٗمًػمً ًمف دًمٞماًل ويًٛمَّ  ٕنَّ  4سمٛمذُمقم

رضمقح سمدون دًمٞمؾ ي٘مؽمن حريػ ُمٕمٜم٤مه سف اًمٚمٗمظ قمـ آطمتامل اًمراضمح إمم آطمتامل اعماًمتَّ 

 سمذًمؽ واهلل أقمٚمؿ.

 خي٤مًمػ.: (م)ذم  (7)
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 َيُ٘مقًُمقَن: دَمِْري قَمغَم فمَ  
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ِهِرَه٤م وَمَٔم٤مِهُرَه٤مقصُمؿَّ يَمثػٌِم ُِم (0)ا

ٌد َُمَع ىَمْقهِلِْؿ: إنَّ   ُُمَرا

َّٓ اهللهَل٤َم شَم٠ْمِوياًل هِبََذا اعَمـ َٓ َيْٕمَٚمُٛمُف إ ـَ َوَهَذا شَمٜمَ  ,ْٕمٜمَك  ُ ا(7)٤مىُمٌض َوىَمَع وِمٞمِف يَمثػٌِم ُِم ٌلَِم إمَم عْم
ًِ ٜمَْت

ٜم٦َّمِ   ً ـْ َأْصَح٤مِب  اًم َْرسَمَٕم٦مِ  ُِم ْٕ ٦ِم ا َِئٛمَّ ْٕ ِهؿْ  ا  .َوهَمػْمِ

ػُم اًْمَٙماَلِم  (3)[ُهقَ ] َأنَّ اًمت٠َّْمِويَؾ  :َواعَمـْٕمٜمَك اًمث٤َّميِن   ًِ ٌء َواوَمَؼ فَم٤مِهَرُه َأْو مَلْ  -شَمْٗم ؾَمَقا

وِمْ٘مُف  ؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ يَ  (0)]اًمذي[ (7)اًمت٠َّْمِويُؾ  (7)َوَهَذا ُهقَ  -ُيَقا ا ْٕمَٚمُٛمُف اًمرَّ
َوُهَق  (1)

ـَ ُُمقَاومٌِؼ ًمَِقىمِْػ  ـْ َوىمََػ ُِم ٚمَِػ   َُم ًَّ ۇ ۆ ۈ   ۇ ڭ ڭ ڭژ: شمٕم٤ممم ىمَْقًمِفِ  قمغماًم

ـِ [٥آل ظؿران: ] ژۈ ٤ٌَّمسٍ  يَماَم ُٟمِ٘مَؾ َذًمَِؽ قَم ـِ قَم اسْم
٤مِهدٍ , (2) ـِ  (3)َوجُمَ ـِ ضَمْٕمَٗمِر سْم ِد سْم ٛمَّ َوحُمَ

سَمػْمِ  ........................................................................., (01)اًمز 

                                            

 همػم.: (م)ذم (0)

 ه١مٓء.: (م)و(ل)ذم (7)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 هق ُمٕمٜمك.: (ل)و (م)و(ب)ذم (7)

 زي٤مدة وهل: ذم اصٓمالح مجٝمقر اعمٗمنيـ وهمػمهؿ.: (ل)ذم (7)

 . (ل)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

ٝمؿ ووقمقه ت٘مٜمقا قمٚمٛمَ أاًمذيـ »: (3/027) ًػمهشمٗماًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم  (1)

وىم٤مل ذم  .ـها.ش٤م ٓ يدظمٚمٝمؿ ذم ُمٕمرومتٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ سمام قمٚمٛمقه ؿمؽ وٓ ًمٌسوطمٗمٔمقه طمٗمٔمً 

 :ومل شمٕمرض ًمف ومٞمف ؿمٌٝم٦م وي٘م٤مل ,رؾمخ اًمٕمٚمؿ ذم ىمٚمٌف متٙمـ ومٞمف»ُم٤مدة رؾمخ:  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

 .شهق ُمـ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وًمف ومٞمف ىمدم راؾمخ٦م

 .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح( 3/023) شمٗمًػمهـ ضمرير ذم رواه اسم (2)

 .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح( 3/023) شمٗمًػمه رواه اسمـ ضمرير ذم  (3)

قمـ اسمـ  ,( ُمـ ـمريؼ اسمـ محٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م3/023) شمٗمًػمهرواه اسمـ ضمرير ذم  (01)

   =  وم٤مسمـ محٞمد هق حمٛمد سمـ محٞمد 4اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم  ,إؾمح٤مق
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ـِ إؾْمَح٤مَق  ِد سْم ٛمَّ َوحُمَ
(0)

ِهؿْ   ٦ٌََم َوهَمػْمِ ـِ ىُمَتٞمْ  .َواسْم

٤ٌَمرِ َويماَِل ا 
ْٓمٜم٤َمُه ذِم َُمقَ  ,ًْمَ٘مْقًَملْمِ طَمؼ  سم٤ِمقْمتِ ًَ ـِ  ؛(7)ظَمرَ أُ ِوٍع ا يَماَم ىَمْد سَم ـِ  َوهِلََذا ُٟمِ٘مَؾ قَم اسْم

 ٌَّ َهَذا َوَهَذا ¶ ٤مسٍ قَم
(3)

٤م طَمؼ     .َويماَِلمُهَ

تِل يَ  :َأنَّ اًمت٠َّْمِويَؾ  :َواعَمـْٕمٜمَك اًمث٤َّمًم٨ُِم   (7)ُل اًْمَٙماَلُم إًَمْٞمَٝم٤مو١مُ ُهَق احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمَّ
َوإِْن َواوَمَ٘م٧ْم  - 

ـَ  -ؼَمَ سمِِف ذِم اجْلَٜم٦َِّم وَمَت٠ْمِويُؾ َُم٤م َأظْم  -فَم٤مِهَرُه  ِب َواًم ُِم ْ يَْمِؾ َواًمنم  ْٕ ٤ٌَمِس َواًمٜم َٙم٤مِح َوىمَِٞم٤مِم ا ٚم 

٤مقَم٦ِم َوهَمػْمِ َذًمَِؽ  ًَّ َْذَه٤مِن  -اًم ْٕ ـْ َُمَٕم٤مٟمِٞمَٝم٤م ذِم ا ُر ُِم َٓ َُم٤م ُيَتَّمقَّ َٝم٤م4  ًُ ُهَق احْلََ٘م٤مِئُؼ اعَمـْقضُمقَدُة َأنُْٗم

٤مِن َوَهَذا ُهقَ  ًَ ُ قَمٜمُْف سم٤ِمًمٚم  ِن يَماَم ىَم٤مَل شَمٕمَ  اًمت٠َّْمِويُؾ  َوُيَٕمؼمَّ ـْ ُيقؾُمَػ ٤ممَم ذِم ًُمَٖم٦ِم اًْمُ٘مْرم قمٚمٞمف   قَم

الم َّفُ ىم٤َمَل:  اًًم َوىم٤َمَل  , [٢٠٠يوشف: ]ژ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژأَن

                                                      

واسمـ ظمراش يمام  ,وص٤مًمح سمـ حمٛمد إؾمدي ,واسمـ وارة ,واًمٜم٤ًمئل ,وىمد يمذسمف أبق زرقم٦م ,اًمرازي     =

 وؾمٚمٛم٦م هق اسمـ اًمٗمْمؾ إبرش وٕمٞمػ. ,, واسمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـاًمتٝمذي٥مذم 

 اًمًػمةوٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ هِم٤مم ذم  ,سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح( 7/011) شمٗمًػمهرواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  (0)

(0 /717-711.) 

 ذم ُمقوع مظمر. : (ل)ذم  (7)

رواه  [٥آل ظؿران: ]ژ ڭڭڭۇۇژ: ويمالمه٤م صحٞمح وم٘مقًمف سم٤مًمقىمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم (3)

( وُمـ ـمري٘مف اسمـ 0/000) شمٗمًػمه(, وقمٌد اًمرزاق ذم 3/027) شمٗمًػمهقمٜمف اسمـ ضمرير ذم 

يؼ ( ُمـ ـمر7/723) اعمًتدركوأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  .(17)ص اعمّم٤مطمػأيب داود ذم 

 ۇ ۇ ڭڭڭژحمٛمد, قمـ اسمـ ـم٤موس, قمـ أبٞمف, ىم٤مل: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: 

 .وىمقًمف سم٤مًمقصؾ ىمد شم٘مدم. وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح [٥ آل ظؿران: ]ژۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۆ

 ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ ژشمٕم٤ممم:ذم إظم٤ٌمر وهق وىمققمٝم٤م وُمٜمف ىمقًمف  : إولىمًٛملموهق قمغم  (7)

وُمٜمف ىمقل قم٤مئِم٦م  ,هق اُمتث٤مهل٤مواُمر وذم إ واًمث٤مين أي: وىمققمف.  ٣٥األظراف:  ژ ٿ ٿ

ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا رسمٜم٤م وسمحٛمدك ي٘مقل ذم ريمققمف وؾمجقده: ♀ : يم٤من اًمٜمٌل▲

ذم أي: يٛمتثؾ ُم٤م أُمر سمف ذم اًم٘مرمن, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ومٛمٕمٜمك يت٠مول اًم٘مرمن  مهللا اهمٗمر زم يت٠مول اًم٘مرمن

 .[٥الـرص:  ]ژڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀژشَمَٕم٤ممَم: 

 جت يب  ىب مب خب حب    جب يئ ىئ مئ  حئ جئژَوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:  [٣٥األظراف: ] ژڤ

 [٣٧الـساء: ] ژمث جث يت ىت ختمت حت
(0)

. 

َٓ َيْٕمَٚمُٛمُف َوَهَذا اًمت٠َّْمِويُؾ هُ  َّٓ اهللَق اًمَِّذي   .إ

َٗم٤مِت  (7)َت٠ْمِويُؾ وم  تِل اْٟمَٗمَرَد اهلل شَمَٕم٤ممَم سمِِٕمْٚمِٛمَٝم٤م َوُهَق اًْمَٙمٞمُْػ اعَمـْجُٝمقُل  اًمّم  ُهَق احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمَّ

َٚمُػ  ًَّ ِذي ىَم٤مَل وِمٞمِف اًم ِه  -اًمَّ ُء َُمٕمْ -يَماَمًمِِؽ َوهَمػْمِ ؾْمتَِقا ِٓ ٢من ٌل4 ومَ ُٚمقٌم َواًْمَٙمْٞمُػ جَمُْٝمق: ا

ُ ]ُيْٕمَٚمُؿ َُمْٕمٜم٤َمُه  -َُمْٕمُٚمقٌم  ؾْمتَِقاءَ ٓا [َوُيَٗمنَّ
ضَمُؿ سمُِٚمَٖم٦ِم ُأظْمَرى  (3) ـَ ]َوُيؽَمْ اًمت٠َّْمِويِؾ  َوُهَق ُِم

ؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ  ا ِذي َيْٕمَٚمُٛمُف اًمرَّ َٓ  (7)[اًمَّ ِذي   وَمُٝمَق اًمت٠َّْمِويُؾ اًمَّ
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ ٤م يَمْٞمِٗمٞم٦َُّم َذًمَِؽ ا َوَأُمَّ

َّٓ اهلل شَمَٕم٤ممَم َيْٕمٚمَ   .ُٛمُف إ

ـِ   ػِمِهْؿ قَمٜمُْف َأنَُّف ىَم٤مَل:  َوىَمْد ُرِوَي قَم ًِ ُه ذِم شَمْٗم اِق َوهَمػْمُ زَّ ٌُْد اًمرَّ ٤ٌَّمٍس َُم٤م َذيَمَرُه قَم ـِ قَم اسْم

ِن قَمغَم َأْرسَمَٕم٦مِ » ػُم اًْمُ٘مْرم ًِ (7)شَمْٗم
ػمٌ  -َأْوضُمٍف:   ًِ ـْ يَماَلُِمَٝم٤م َوشَمْٗم ػٌم شَمْٕمِروُمُف اًْمَٕمَرُب ُِم

ًِ َٓ ُيْٕمَذُر  شَمْٗم

َٓ َيْٕمَٚمُٛمفُ  ػٌم  ًِ ػٌم َيْٕمَٚمُٛمُف اًْمُٕمَٚماَمُء َوشَمْٗم ًِ ـِ  َأطَمٌد سمَِجَٝم٤مًَمتِِف َوشَمْٗم َّٓ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ وَمَٛم قَمك  (0)إ ادَّ

 .(1)شقَمٚمَِٛمُف وَمُٝمَق يَم٤مِذٌب 

                                            

 سم٤مًمقىمقع.اًمت٠مويؾ يٗمن ذم هذه أي٤مت  (0)

 واعمث٧ٌم أومْمؾ. .وشم٠مويؾ :(م)و(ل)ذم (7)

 وشمٗمًػمه. :(ل)ذم  (3)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 قمغم اًمٚمٖم٦م. :(ل)ذم (7)

 ُمـ.: (ل)ذم (0)

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  ,( ُمـ ـمريؼ ُم١مُمؾ0/37) شمٗمًػمهرواه اسمـ ضمرير ذم  ٤م.٤م وُمقىمقومً وٕمٞمػ ُمرومققمً  (1)

  =..ؾًمْمٕمػ ُم١مُمَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٞمف.٤م قمٚمىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقومً  ,قمـ أيب اًمزٟم٤مد ,ؾمٗمٞم٤من
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 ژ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژَوَهَذا يماََم ىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:   

٤ٌَمدِي» :♀ ٌِل  َوىَم٤مَل اًمٜمَّ [٢٥السجدة: ] َٓ  َيُ٘مقُل اهلل شَمَٕم٤ممَم: َأقْمَدْدت ًمِِٕم لَم َُم٤م  ٤محِلِ اًمّمَّ

َٓ ظَمَٓمَر قَمغَم ىَمْٚم٥ِم سَمنَمٍ  َٓ ُأُذٌن ؾَمِٛمَٕم٧ْم َو   .(0)شقَملْمٌ َرَأْت َو

٤مقمَ  ًَّ ـَ ٦ِم َوَٟمْحُق َذًمَِؽ َويَمَذًمَِؽ قِمْٚمُؿ َوىْم٧ِم اًم َٓ  وَمَٝمَذا ُِم ِذي  َّٓ اهلل  اًمت٠َّْمِويِؾ اًمَّ َيْٕمَٚمُٛمُف إ

ـَ  َوإِْن يُمٜم٤َّم َٟمْٗمَٝمُؿ َُمَٕم٤ميِنَ َُم٤م ,شَمَٕم٤ممَم  ٌْٜم٤َم سمِِف َوَٟمْٗمَٝمُؿ ُِم
(7)اًْمَٙماَلِم َُم٤م ىُمِّمدَ  ظُمقـمِ

إي٤َّمُه يَماَم  إوْمَٝم٤مُُمٜم٤َم 

 ڻژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [١٢حمؿد: ] ژڳ ڳ گ گ گ گ کژىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم: 

ِر اًْمُ٘مْرمنِ [٤٦ادممـون: ] ژۀ ۀ رِ  (3)يمٚمف وَم٠َمَُمَر سمَِتَدسم   .سَمْٕمِْمفِ  َٓ سمَِتَدسم 

َٚمِٛمل:    ً ـِ اًم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قمٗم٤من »َوىَم٤مَل َأبُق قَم َن قُمْثاَمُن سْم ـَ يَم٤مُٟمقا ُيْ٘مَرُءوَٟمٜم٤َم اًْمُ٘مْرم ِذي صَمٜم٤َم اًمَّ طَمدَّ

ُْؿ يمَ  ٤م َأّنَّ مُهَ ُٕمقٍد َوهَمػْمُ ًْ ـُ َُم ٌُْد اهلل سْم ـَ  ٤مُٟمقا َوقَم ِل   إَذا شَمَٕمٚمَُّٛمقا ُِم  قَمنْمَ مَي٤مٍت  ♀ اًمٜمٌَّ

                                                      

ٟم٤مد مل يث٧ٌم ؾمامقمف ُمـ اسمـ قم٤ٌمس وىمد وٕمٗمف ُمـ هذه أب٤م اًمز   وم٢منَّ  4وهق اسمـ إؾمامقمٞمؾ وٟٓم٘مٓم٤مقمف=  

وأظمرضمف اسمـ  (.0/03) شمٗمًػم اسمـ يمثػمذم خترجيف قمغم  ♫اًمٓمريؼ ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمقادقمل 

ًمح ُمقمم أم ه٤مٟمئ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ( ُمـ ـمريؼ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب ص٤م0/37) شمٗمًػمهضمرير ذم 

ذم » :وأبق ص٤مًمح وٕمٞمػ وهلذا ىم٤مل اسمـ ضمرير ,وم٤مًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ 4اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً  ٤م.ُمرومققمً 

واًمٜمٔمر اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف ذم إؾمٜم٤مده هق ُمـ ضمٝم٦م حمٛمد »: ♫ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم  .شإؾمٜم٤مده ٟمٔمر

 ًَّ ف ُمـ يمالم اسمـ هؿ ذم رومٕمف وًمٕمٚمَّ ام وف ُمؽموك احلدي٨م ًمٙمـ ىمد يٙمقن إٟمَّ وم٢مٟمَّ  ٤4مئ٥م اًمٙمٚمٌلسمـ اًم

  .شقم٤ٌمس

ُمًٜمد ف وهؿ ذم رومٕمف طمؼ, وم٘مد رواه اًمٓمؼماين ذم ُمـ أنَّ  ♫وُم٤م ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم  ىمٚم٧م:       

٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقومً  ,قمـ أيب ص٤مًمح ُمقمم أم ه٤مين ,( ُمـ ـمريؼ أيب طمّملم7/317) اًمِم٤مُمٞملم

ومع اًمتل ُمـ ـمريؼ ومتٙمقن رواي٦م اًمرَّ  4صم٘م٦موأبق طمّملم هق قمثامن سمـ قم٤مصؿ إؾمدي وهق  قمٚمٞمف.

 واهلل أقمٚمؿ. .اًمٙمٚمٌل ُمٜمٙمرة

 .   ( قمـ أيب هريرة7277(, وُمًٚمؿ )3777رواه اًمٌخ٤مري ) (0)

 ىمّمدٟم٤م. :(ل)ذم  (7)

 وٟمّمقص اًمّمٗم٤مت داظمٚم٦م وٛمـ ذًمؽ. (3)



 
 007 وعاٌ٘ التأٖٔن ٔالشد عمٜ املفٕضٛ

 

[٤مّنَ َيَتَج٤مَوُزوَٓ ]
ـَ و (7)٤مهطَمتَّك َيَتَٕمٚمَُّٛمق (0) : وَمَتَٕمٚمَّْٛمٜم٤َم  ,اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمَٕمَٛمؾِ  َُم٤م وِمٞمَٝم٤م ُِم ىَم٤مًُمقا

َن َواًْمِٕمْٚمؿَ    .(3)شَواًْمَٕمَٛمَؾ مَجِٞمًٕم٤م اًْمُ٘مْرم

                                            

 :ٓ يتج٤موزه٤م.(م)مل يتج٤موزوه٤م وذم  :(ل)ذم  (0)

 (....تٕمٚمٛمٝم٤م وي:(م)وذم ,: طمتك يتٕمٚمٛمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م(ل)ذم  (7)

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ, واسمـ 700-701/ 01(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7/701أظمرضمف أمحد ) (3)

( ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ 0/37) شمٗمًػمه( ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد, واسمـ ضمرير ذم 0/017ؾمٕمد )

ُمـ (0777( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من, و)0770) ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرقمٌد احلٛمٞمد, واًمٓمح٤موي ذم 

طمدصمٜم٤م »ىم٤مل:  ,قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ,ـ حيٞمك مخًتٝمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥مـمريؼ مه٤مم سم

ؿ يم٤مٟمقا ي٘مؽمئقن ُمـ رؾمقل اهلل أّنَّ  ♀ُمـ يم٤من ي٘مرئٜم٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

ك يٕمٚمٛمقا ُم٤م ذم هذه ُمـ اًمٕمٚمؿ قمنم مي٤مت ومال ي٠مظمذون ذم اًمٕمنم إظمرى طمتَّ  ♀

: ومٕمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ف طمًـ وم٢مٟمَّ  4ُمـ أضمؾ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ .شواًمٕمٛمؾ ىم٤مًمقا

٤م ممـ رووا قمٜمف ىمٌؾ ١مٓء مجٞمٕمً وه ,ظمتالط٤من اًمراوي قمٜمف ىمد روى قمٜمف ىمٌؾ آاحلدي٨م, إذا يم

وم٘مد روي٤م قمٜمف  4إٓ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمٙمقايم٥م اًمٜمػماتظمتالط يمام ذم آ

ًَّ  ٦ًٌم هلامم سمـ حيٞمك وم٘مد أث٧ٌم٤م سم٤مًمٜم وأُمَّ  ظمتالط.سمٕمد آ ظمتالط اًمٓمح٤موي ذم امع ُمٜمف ىمٌؾ آًمف اًم

وهذا اًمٚمٗمظ  .ػماتاًمٙمقايم٥م اًمٜمَّذًمؽ ذم  ( ومل أضمدْ 071-073/ 0) ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر

( ُمـ 3/01) اًمٕمٚمؾاًمذي ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم سمزي٤مدة شمًٛمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م أورده اًمدارىمٓمٜمل ذم 

قمـ أيب  ,قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م ,قمـ حيٞمك سمـ يمثػم أيب اًمٜمي ,ـمريؼ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل اًمؽمُمذي

قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرؤوٟم٤م: قمثامن سمـ قمٗم٤من, وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد, وأيب سمـ 

  ف سم٤مًمّمقاب.ٌَ ك ه١مٓء اًمثالصم٦م ومل يًٛمٝمؿ ؾمقاه وإول أؿْم يمٕم٥م, ومًٛمَّ 

حيٞمك سمـ يمثػم أبق  اًمذي زاده٤م هق شمًٛمٞمتٝمؿ ٓ شمّمح سمؾ هل ُمٜمٙمرة4 ٕنَّ  ومٕمٚمؿ ُمـ هذا أنَّ ىمٚم٧م:        

ومه٤مم سمـ حيٞمك يمام  ,وؾمٗمٞم٤من ,٤م ُمـ اًمث٘م٤مت وهؿ مح٤مد سمـ زيداًمٜمي وهق وٕمٞمػ وىمد ظم٤مًمػ مجٕمً 

ٙم٤مرة ومٙمٞمػ وىمد ظم٤مًمػ ه١مٓء ا ُمـ ه١مٓء حلٙمؿ قمغم خم٤مًمٗمتف سم٤مًمٜمَّؾمٌؼ, وًمق يم٤من ظم٤مًمػ واطمدً 

هذا  ٛمٞمد.وضمرير سمـ قمٌد احل ,حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ :وهؿ آظمتالط٤م ُمع ُمـ روى قمـ قمٓم٤مء سمٕمد مجٞمٕمً 

 =....................( 0/37) شمٗمًػمهوىمد ضم٤مء ٟمحق هذا قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اسمـ ضمرير ذم 
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٤مِهٌد:   ٤ٌَّمٍس  قَمَرْو٧م اعْمُّْمَحَػ »َوىَم٤مَل جُمَ ـِ قَم ـْ وَم٤محِتَتِفِ  ¶قَمغَم اسْم ُِم

(0)
إمَم  

  (7)شظَم٤ممِتَتِِف َأىِمُػ قِمٜمَْد يُمؾ  مَي٦ٍم َوَأؾْم٠َمُخُف قَمٜمَْٝم٤م

                                                      

يم٤من »قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل:  ,قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ,قمـ إقمٛمش ,ُمـ ـمريؼ احلًلم سمـ واىمد   =

وهذا إؾمٜم٤مد  ش.ك يٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ هبـ٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم مي٤مت مل جي٤موزهـ طمتَّ اًمرضمؾ ُمٜمَّ

 . حٞمحص

 : وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب.(ب)ذم  (0)

(, 01/773(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )330)ص ومْم٤مئؾ اًم٘مرمنأظمرضمف أبق قمٌٞمد ذم  صحٞمح ًمٖمػمه. (7)

قمـ  ,قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح ,صمٜم٤م ؿمٌؾ سمـ قم٤ٌمد ,( ُمـ ـمريؼ أيب ٟمٕمٞمؿ0200) اًمٗمْم٤مئؾوأمحد ذم 

   إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت وهذا .شقمرو٧م اًم٘مرمن قمغم اسمـ قم٤ٌمس ُمرشملم أو صمالث ُمرات»جم٤مهد ىم٤مل: 

وم٘مد أظمرضمف أمحد ذم  ف ُمت٤مسمع.ٕنَّ  4اسمـ أيب ٟمجٞمح ُمدًمس وىمد قمٜمٕمٜمف ًمٙمـ هذا ٓ يي إٓ أنَّ 

ىمرأت اًم٘مرمن قمغم اسمـ قم٤ٌمس صمالث »قمـ جم٤مهد ىم٤مل:  ,( ُمـ ـمريؼ ظمّمٞمػ0201) اًمٗمْم٤مئؾ

ضمف وأظمر اسمـ قمٌد اًمرمحـ اجلزري صدوق دء احلٗمظ. :, وظمّمٞمػ هقشُمرات أىمٗمف قمٜمد يمؾ مي٦م

 اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 0/71) شمٗمًػمه(, واسمـ ضمرير ذم 01/773اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

 اًمًػموُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم  ,(3/713) احلٚمٞم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 00/00131)

قمرو٧م اًم٘مرمن قمغم اسمـ »قمـ جم٤مهد ىم٤مل:  ,قمـ أب٤من سمـ ص٤مًمح ,( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق7/770)

اسمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وىمد  .شٟمزًم٧م ويمٞمػ يم٤مٟم٧م خف ومٞمؿَ ٠ممي٦م أؾمقم٤ٌمس صمالث قمرو٤مت أىمٗمف قمٜمد يمؾ 

إذا » :وُمـ أضمؾ هذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٤مٕثر صحٞمح ًمٖمػمه 4ف ذم اعمت٤مسمٕم٤متٕنَّ  4قمٜمٕمـ وٓ يي

 .سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ( 0/71) شمٗمًػمهرواه اسمـ ضمرير ذم  شٗمًػم قمـ جم٤مهد ومحًٌؽ سمفضم٤مءك اًمتَّ 

(, 7/700) اًمٓمٌ٘م٤مت يّمح أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم وٓ .شصمالصملم قمرو٦م» :وضم٤مء أثر جم٤مهد سمٚمٗمظ

ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٗمْمؾ  ,( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إنّم٤مري3/721) احلٚمٞم٦موأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 

 .شصمالصملم قمرو٦م قمرو٧م اًم٘مرمن قمغم اسمـ قم٤ٌمس»ا ي٘مقل: سمـ ُمٞمٛمقن, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م جم٤مهدً 

( ومل يذيمر 1/01) اًمتٕمديؾاجلرح وواًمٗمْمؾ سمـ ُمٞمٛمقن هق أبق اًمٚمٞم٨م ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

عمخ٤مًمٗمتٝم٤م  شصمالصملم قمرو٦م» : ومٕمغم هذا ومٝمق جمٝمقل ٓ يّمح ُم٤م رواه سمٚمٗمظ٤م وٓ شمٕمدياًل ومٞمف ضمرطًم 

 ًَّ  ف قمروف صمالث ُمرات واهلل أقمٚمؿ.٤مسم٘م٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أنَّ اًمرواي٤مت اًم
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  : ْٕمٌِل  َّٓ َوذِم يمَِت٤مِب اهلل سَمَٞم٤مُّن٤َمَُم٤م اسْمَتَدَع َأطَمٌد سمِ »َوىَم٤مَل اًمِمَّ   .(0)شْدقَم٦ًم إ

وٌق:  دٍ (7)ىم٤ملَُم٤م »َوىَم٤مَل َُمْنُ ٛمَّ َّٓ َوقِمْٚمُٛمُف (3)]ُمـ[ ♀ َأْصَح٤مُب حُمَ  إ
ٍ
ء َرْ

ـْ قِمْٚمُٛمٜم٤َم ىَمٍُمَ قَمٜمْفُ  ِن َوًَمِٙم   .(7)شذِم اًْمُ٘مْرم

طَ َوَهَذا سَم٤مٌب َوا ًِ  .ذِم َُمْقِوِٕمفِ  ؾِمٌع ىَمْد سُم

ِت اًْمَٗم٤مؾِمَدةِ  (7)[ُأُصقلِ ]  اًمتَّٜمٌِْٞمُف قَمغَم  َواعَمـْ٘مُّمقُد ُهٜم٤َم:  َٓ ٧ٌَْم اًمْمَّ  اعَمـَ٘م٤م تِل َأْوضَم  اَلَل اًمَّ

ياَمِن سماَِم ضَم٤مَء سمِفِ  ؾُمقُل   ذِم سَم٤مِب اًْمِٕمْٚمِؿ َواإْلِ ؾُمقَل  ♀ اًمرَّ ـْ ضَمَٕمَؾ اًمرَّ  َوَأنَّ َُم

هَمػْمَ قَم٤مملِ  ♀
(0)

ْٛمٕمِ   ًَّ [مَلْ ]ٞم٤َّمِت سم٤ِمًم
َٓ سَمَٞم٤مًٟم٤م  جَيَْٕمؾِ  (1) َن ُهًدى َو اًْمُ٘مْرم

  .(2)[ًمِٚمٜم٤َّمسِ ]

                                            

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ طمٜمٌؾ307سمرىمؿ ) اًمًٜم٦مأظمرضمف اخلالل ذم  .صحٞمح (0)

ُم٤م اسمتدع ذم اإلؾمالم سمدقم٦م إٓ وذم »قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل:  ,قمـ داود ,, ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ زيدطمرب

 وداود هق اسمـ أيب هٜمد. ,وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح .شيمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُم٤م يٙمذسمف

 : ُم٤م ٟم٠ًمل.(ل)ذم  (7)

 : قمـ(ل)و(م)ذم  (3)

اًمٗم٘مٞمف  (, واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم71)ص يمت٤مب اًمٕمٚمؿأظمرضمف أبق ظمٞمثٛم٦م ذم  صحٞمح. (7)

ُم٤م شم٤ًمءل »قمـ ُمنوق ىم٤مل:  ,قمـ ُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح ,( ُمـ ـمريؼ إقمٛمش037رىمؿ ) واعمتٗم٘مف

وهذا  .شقمـ رء إٓ وقمٚمٛمف ذم اًم٘مرمن وًمٙمـ ىمٍم قمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ♀أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .إؾمٜم٤مد صحٞمح

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

  قم٤ممل.: سمٛمٕم٤مين اًم٘مرمن اًمذي أنزل قمٚمٞمف وٓ ضمؼميؾ ضمٕمٚمف همػموهل زي٤مدة :(ل)ذم  (0)

 : ومل.(م)و (ل)و (ب)ذم  (1)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (2)
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ٞم٤َّمِت 
 ُيٜمِْٙمُروَن اًْمَٕمْ٘مٚمِ
ِ
ء َٓ صُمؿَّ َه١ُم

(0)
ٞم٦َِّم   ٤ٌَمِب سم٤ِمًْمُٙمٚم  َٕمُٚمقَن قِمٜمَْد  (7)[وَماَل ]ذِم َهَذا اًْم جَيْ

ؾُمقلِ  تِِف ذِم ♀ اًمرَّ (3)سَم٤مِب َُمْٕمِروَم٦ِم اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  َوُأُمَّ
  َٓ  َٓ ٞم٦ًَّم َو

قُمُٚمقًُم٤م قَمْ٘مٚمِ

[َوُهؿْ ]ؾَمْٛمِٕمٞم٦ًَّم4 
َدٍة وَ  (7)اعَمـاَلطِمَدةَ  اَهذذِم ىَمْد ؿَم٤مَريُمقا  (7) ـْ ُوضُمقٍه ُُمَتَٕمد  ُهْؿ خُمْٓمُِئقَن وِمٞماَم ُِم

 ٌُ ًَ ؾُمقلِ  قهَٟم ـَ  ♀ إمَم اًمرَّ َٚمِػ ُِم ًَّ اجْلَْٝمِؾ يَماَم َأظْمَٓم٠َم ذِم َذًمَِؽ َأْهُؾ  َوإمَِم اًم

(0)اًمت٠َّْمِوياَلِت اًْمَٗم٤مؾِمَدِة َوؾَم٤مِئرُ اًمتَّْحِريِػ وَ 
 .اعَمـاَلطِمَدةِ  

 ركش بعض كالً الظمف يف باب إثبات صفات اهلل تعاىل

ـُ  ـْ   (1)َوَٟمْح َٚمِػ  َٟمْذيُمُر ُِم ًَّ ـْ ٟمَ  سم٠َِمقْمَٞم٤مِّن٤َم َأْخَٗم٤مِظ اًم ٌَ ٘مَ َوَأْخَٗم٤مِظ َُم ٥ِم َُم٤م  - ُٝمؿْ َؾ َُمْذَه ًَ سمَِح

َتِٛمُٚمُف َهَذا اعَمـْقِوُع  ٌُُٝمؿْ  َُم٤م -حَيْ  .ُيْٕمَٚمُؿ سمِِف َُمْذَه

َٗم٤مِت " َرَوى َأبُق سَمْٙمٍر اًمٌٞمٝم٘مل ذِم    َواًمّم 
ِ
َؾْماَمء ْٕ ـِ  "ا إوزاقمل ىَم٤مَل:  سم٢ِِمؾْمٜم٤َمِد َصِحٞمٍح قَم

ومُِروَن  -يُمٜم٤َّم » (2)وَمْقَق قَمْرؿِمفِ  -يْمُرُه شَمَٕم٤ممَم ذِ  -َٟمُ٘مقُل إنَّ اهلل  :-َواًمت٤َّمسمُِٕمقَن ُُمَتَقا
ـُ سماَِم   َوُٟم١ْمُِم

ـْ ِصَٗم٤مشمِفِ  ٜم٦َُّم ُِم  ً ٞمِف اًم
 . (3)شَوَرَدْت ومِ

                                            

 هل ُم٤م يم٤من ـمريؼ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ. (0)

 .و :(م)ذم  (7)

 أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.  :أي (3)

 .(ل)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 اعمالطمدة ُمـ اًمٙمٗم٤مر وضمقه. :(م)ذم  (7)

 : وؾم٤مئرأصٜم٤مف.(ل)ذم  (0)

 ؾمٜمذيمر. :(م)ذم  (1)

 ش.اًمٕمر :(م)ذم  (2)

شمذيمرة وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم  ,(207) إؾمامء واًمّمٗم٤متأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  طمًـ. (3)

 =ىم٤مل: أظمؼمين أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم اجلقهري ,( ُمـ ـمريؼ احل٤ميمؿ027-020/ 0) احلٗم٤مظ
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َْرسَمَٕم٦مِ  َوُهَق َأطَمدُ  -َ٘مْد طَمَٙمك إوزاقمل وم ْٕ ٦ِم ا َِئٛمَّ ْٕ ـَ ُهؿْ  ا ِذي  ذِم قَمٍْمِ شَم٤مسمِِع اًمت٤َّمسمِِٕملَم: اًمَّ

َج٤مِز وَ  َُم٤مًمٌِؽ  ٤مِم وَ  إَُم٤ممُ  إوزاقمل إَُم٤مُم َأْهِؾ احْلِ ْٞم٨ُم  َأْهِؾ اًمِمَّ  اًمثَّْقِري   إَُم٤مُم َأْهِؾ ُِمٍْمَ وَ  اًمٚمَّ

ِق  ياَمِن سم٠َِمنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم وَمْقَق  -إَُم٤مُم َأْهِؾ اًْمِٕمَرا ـِ اًمت٤َّمسمِِٕملَم سم٤ِمإْلِ طَمَٙمك ؿُمْٝمَرَة اًْمَ٘مْقِل ذِم َزَُم

ْٛمِٕمٞم٦َِّم.  ًَّ  اًْمَٕمْرِش َوسمِِّمَٗم٤مشمِِف اًم

ٜم٦َّمِ "يمَِت٤مِب  ُل ذِم َوَرَوى َأبُق سَمْٙمٍر اخْلاَلَّ   ً ـِ  "اًم ؾُمِئَؾ َُمْٙمُحقٌل »إوزاقمل ىَم٤مَل:  قَم

 : َٓ طََم٤مِدي٨ِم وَمَ٘م٤م ْٕ ػِم ا ًِ ـْ شَمْٗم ْهِري  قَم وَه٤م يَماَم ضَم٤مَءْت  -َواًمز    .(0)شَأُِمر 

ـِ  ٚمٍِؿ ىَم٤مَل:  َوَرَوى َأجًْْم٤م قَم ًْ ـِ ُُم ـَ َأنَسٍ »اًْمَقًمِٞمِد سْم َوؾُمْٗمَٞم٤مَن اًمثَّْقِريَّ  ؾَم٠َمْخ٧م َُم٤مًمَِؽ سْم

ٞم٨َْم سمْ  َْوَزاقِملَواًمٚمَّ ْٕ ـِ  ـَ ؾَمْٕمٍد َوا ٤ٌَمرِ  قَم ظَْم ْٕ َٗم٤مِت  ا تِل ضَم٤مَءْت ذِم اًمّم  وَه٤م يَماَم وَمَ٘م٤م ,اًمَّ : َأُِمر  ًُمقا

 .(7)شسماَِل يَمْٞمٍػ »َوذِم ِرَواَي٦ٍم:  شضَم٤مَءْت 

                                                      

د أبق قمٌ سمٌٖمداد, صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اهلٞمثؿ, صمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم اعمّمٞميص, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إوزاقمل ومذيمره.  =

هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ خمٚمد اعمٕمروف سم٤مسمـ حمرم شمرمجف اًمذهٌل  :اهلل حمٛمد سمـ قمكم اجلقهري

وصم٘مف , هق اًمٌٚمدي :وإسمراهٞمؿ سمـ اهلٞمثؿ ش.ٓ سم٠مس سمف»ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:  .(00/01) اًمًػمذم 

(, وحمٛمد سمـ يمثػم اعمّمٞميص خمتٚمػ ومٞمف يمام ذم 711, 710/ 0) شم٤مريخ سمٖمداداخلٓمٞم٥م يمام ذم 

ومٕمغم هذا وم٤مإلؾمٜم٤مد  شصدوق يمثػم اًمٖمٚمط»وم٘م٤مل:  اًمت٘مري٥مومجع سمٞمٜمٝم٤م احل٤مومظ ذم  اًمتٝمذي٥م

وضمقد إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم  ,وهلذا صححف ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م ٦4م ًمٖمٚمٓمفطمًـ وهذا ًمٞمس ُمٔمٜمَّ

رواشمف يمٚمٝمؿ أئٛم٦م »(: 7/700) خمتٍم اًمّمقاقمؼ( وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ يمام ذم 03/710) اًمٗمتح

 .شإؾمٜم٤مد صحٞمح»قم٘مٌف:  شمذيمرة احلٗم٤مظهٌل ذم , وىم٤مل اًمذشصم٘م٤مت

ذح أصقل (, واًمالًمٙم٤مئل ذم 377) إؾمامء واًمّمٗم٤متأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  طمًـ. (0)

ىم٤مل: صمٜم٤م إوزاقمل, ىم٤مل: يم٤من اًمزهري وُمٙمحقل  ,( ُمـ ـمري٘ملم قمـ سم٘مٞم٦م137) آقمت٘م٤مد

 .وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ .شأُمروا إطم٤مدي٨م يمام ضم٤مءت»ي٘مقٓن: 

 ذح أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 303سمرىمؿ ) اًمًٜم٦مظمرضمف اخلالل ذم أ صحٞمح. (7)

 =    (,03رىمؿ ) اًمّمٗم٤مت(, واًمدارىمٓمٜمل ذم 307)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 33سمرىمؿ )
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وَه٤م يَماَم ضَم٤مَءْت  - ╚ - (0)وَمَ٘مْقهُلُؿْ   َٚم٦مِ  ,َأُِمر   .َرد  قَمغَم اعْمَُٕمٓم 

ْهِري  َوَُمْٙمُحقٌل  ,َرد  قَمغَم اعْمَُٛمث َٚم٦مِ  (7)سماَِل يَمْٞمٍػ  َوىَمْقهُلُْؿ:  ٤م َأقْمَٚمُؿ اًمت٤َّمسمِِٕملَم ذِم  َواًمز  مُهَ

٦ُم  ٤ٌَمىُمقَن َأِئٛمَّ َْرسَمَٕم٦ُم اًْم ْٕ  .ذِم قَمٍْمِ شَم٤مسمِِٕمل اًمت٤َّمسمِِٕملمَ  (3)اًمديـَزَُم٤مِّنِْؿ َوا

 (7)ضَمْٝمٍؿ اعْمُٜمِْٙمِر ًمَِٙمْقِن اهلل وَمْقَق قَمْرؿِمفِ  أُمرىَم٤مَل إوزاقمل َهَذا سَمْٕمَد فُمُٝمقِر َوإِٟمَّاَم  

َٚمِػ ظِماَلُف َذًمَِؽ.  ًَّ  َواًمٜم٤َّمذِم ًمِِّمَٗم٤مشمِِف4 ًمَِٞمْٕمِرَف اًمٜم٤َّمُس َأنَّ َُمْذَه٥َم اًم

ـُ َزْيٍد َومَح٤َّمدُ   ٌََ٘متِِٝمْؿ مَح٤َّمُد سْم ـْ ـَم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم َوَأُْمَث٤مهُلُ  َوُِم  .اَم سْم

ـَ   ٌِْد اهلل ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧م َُم٤مًمَِؽ سْم ـِ قَم ِف سْم ـْ ُُمَٓمر  َوَرَوى َأبُق اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ إزضمل سم٢ِِمؾْمٜم٤َمِدِه قَم

ـْ َيْدوَمعُ  َأنٍَس إَذا ُذيمَِر قِمٜمَْدُه َُم
(7)

َٗم٤مِت َيُ٘مقُل: ىَم٤مَل   ٌِْد اًْمَٕمِزيزِ  َأطَم٤مِدي٨َم اًمّم  ـُ قَم  قُمَٛمُر سْم

َـّ َرؾُمقُل اهلل» :   َُْمِر سَمْٕمَدهُ  ♀ ؾَم ْٕ ُة ا َٓ (0)َوُو
ظَْمُذ هِب٤َم شَمّْمِديٌؼ  ,ؾُمٜمَٜم٤ًم  ْٕ ا

                                                      

وذم  (,377سمرىمؿ ) إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٞمٌٝم٘مل ذم 771سمرىمؿ ) اًمتقطمٞمدذم  هواسمـ ُمٜمد    =

(, واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 77)ص قم٘مٞمدة اًمًٚمػ٤مسمقين ذم (, واًمّم002)ص آقمت٘م٤مد

 قمـ اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مرضم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ سمف ومذيمره. ( ُمـ ـمرٍق 1/073) اًمتٛمٝمٞمد

إؾمٜم٤مده »(: 077)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم  ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

 ش.إرسمٕملم ذم –يٕمٜمل اًمذهٌل  –صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت وىمد صححف اعم١مًمػ 

 وىمقهلؿ. :(م)ذم  (0)

د »(: 073)ص خمتٍم اًمٕمٚمقيمام ذم  اضمتامع اجلٞمقشذم     وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ (7) وُمرا

 ًَّ ؿ هؿ وم٢مّنَّ  4أهؾ اًمت٠مويؾ ف اًمتٙمٞمٞمػ اًمذي شمزقمٛمفوم٢مٟمَّ  4ٚمػ سم٘مقهلؿ: سمال يمٞمػ هق ٟمٗمل ًمٚمت٠مويؾاًم

ٟمٗمل احل٘مٞم٘م٦م, إصم٤ٌمت اًمتٙمٞمٞمػ  اًمذيـ يثٌتقن يمٞمٗمٞم٦م خت٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م ومٞم٘مٕمقن ذم صمالصم٦م حم٤مذير:

٤م أهؾ اإلصم٤ٌمت ومٚمٞمس أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمت٠مويؾ, وشمٕمٓمٞمؾ اًمرب شمٕم٤ممم قمـ صٗمتف اًمتل أثٌتٝم٤م ًمٜمٗمًف, وأُمَّ 

 .شيٙمٞمػ ُم٤م أثٌتف اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗمًف

 : اًمدٟمٞم٤م.(م)و  (ل)ذم  (3)

 : اًمٕمرش.(ل)ذم  (7)

 يرد.  أي: (7)

 . ╚ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م أبق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكمأي:  (0)
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ـْ ظَمْٚمِؼ اهلل شَمَٕم٤ممَم  طََمِد ُِم
ِٕ ـِ اهلل ًَمٞمَْس  ٌة قَمغَم ِدي ًمِِٙمَت٤مِب اهلل َواؾْمتِْٙماَمٌل ًمَِٓم٤مقَم٦ِم اهلل َوىُمقَّ

 ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م
ٍ
ء َٓ اًمٜمََّٔمُر ذِم َرْ شَمْٖمِٞمػُمَه٤م َو

(0)
ـِ   ـِ اْهتَ  َُم اؾْمَتٜمٍَْمَ  َدى هِب٤َم وَمُٝمَق ُُمْٝمَتٍد َوَُم

(7)
هِب٤َم وَمُٝمَق  

ُه اهلل َُم٤م شَمَقممَّ َوَأْصاَلُه ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مءَ  َّٓ ٌََع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َو ـْ ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م َواشمَّ ْت َُمٜمُّْمقٌر َوَُم

  .(3)شَُمِّمػًما 

٦ٌم صمَِ٘م٤مٌت يُمٚم   - ُل سم٢ِِمؾْمٜم٤َمدٍ َوَرَوى اخْلاَلَّ  ـِ قُمَٞمْٞمٜم٦َم. ىَم٤مَل: ؾُمِئَؾ َرسمِٞمَٕم٦ُم  -ُٝمْؿ َأِئٛمَّ ـْ ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم قَم

 ٌْ ـُ َأيِب قَم ـْ ىَمْقًمِفِ سْم ـِ قَم مْحَ يَمْٞمَػ ] [٣ضه:  ]ژڈژژڑژ: شمٕم٤ممم ِد اًمرَّ

ُء هَمػْمُ جَمُْٝمقلٍ »ىَم٤مَل:  .(7)[اؾْمَتَقى ؾْمتَِقا
ِٓ ـَ  ًْمَٙمْٞمُػ َوا ا ؾَم٤مًَم٦ُم َوقَمغَم  هَمػْمُ َُمْٕمُ٘مقٍل َوُِم اهلل اًمر 

ٌَاَلُغ  ؾُمقِل اًْم   . (0)شَوقَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمتَّّْمِديُؼ   (7)[اعْمٌُلِمُ ]اًمرَّ

                                            

 واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمده.  ♀ظم٤مًمػ ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل  أي: (0)

 ـمٚم٥م اًمٜمٍم.  أي: اؾمتٜمٍم (7)

إسمٓم٤مل (, وأبق يٕمغم ذم 100سمرىمؿ ) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  طمًـ ًمٖمػمه. (3)

(, 72)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 0/377) احلٚمٞم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 0/77) اًمت٠مويالت

-377/ 0) اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى(, واسمـ سمٓم٦م ذم 7370) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿٌد اًمؼم ذم واسمـ قم

 وم٢منَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ( ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومذيمره.373

اًمٗم٘مٞمف ًمٙمـ ًمف ؿم٤مهد قمٜمد اخلٓمٞم٥م ذم  ومٞمام ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ4 ٤م مل يدرك قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزُم٤مًمٙمً 

( ُمـ ـمريؼ رؿمديـ سمـ ؾمٕمد, 037) ذح أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 777) واعمتٗم٘مف

ورؿمديـ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل ذم  ىم٤مل: طمدصمٜمل قم٘مٞمؾ, قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب, قمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز سمف.

٤م ذم ديٜمف يم٤من ص٤محلً », وىم٤مل اسمـ يقٟمس: شوٕمٞمػ رضمح أبق طم٤مشمؿ قمٚمٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م»: اًمت٘مري٥م

 .شدي٨موم٠مدريمتف همٗمٚم٦م اًمّم٤محللم ومخٚمط ذم احل

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 وم٘مط. :(م)و  (ب)ُمثٌت٦م ُمـ  (7)

أب٤م حمٛمد سمـ  ( ىم٤مل: يمت٥م إزم حمٛمد سمـ إًمٞم٤مس أنَّ 32)ص اًمٕمٚمق. أظمرضمف اًمذهٌل ذم طمًـ (0)

 ىمداُم٦م أظمؼمهؿ: أن٠ٌمن٤م اسمـ اًمٌٓمل, أن٠ٌمن٤م اسمـ ظمػمون, أن٠ٌمن٤م أبق اًم٘م٤مؾمؿ احلرذم, طمدصمٜم٤م اًمٜمج٤مد,

 =... ...د سمـ سمنم, طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من, ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد رسمٞمٕم٦م ومذيمرهطمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ اعمثٜمك, طمدصمٜمل حمٛم
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ـْ  ُيروى(0)َوَهَذا ـِ َأنَسٍ  قَم مْحَ  َُم٤مًمِِؽ سْم ٌِْد اًمرَّ ـِ َأيِب قَم ـْ هَمػْمِ َوضْمٍف.شمِْٚمِٛمٞمِذ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم  ـِ ُِم

ـِ حَيَْٞمك4 ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُم٤م َرَواُه أَ  ُِمٜمَْٝم٤م: َٞمك سْم ـْ حَيْ ْٞمِخ إصٌٝم٤مين َوَأبُق سَمْٙمٍر اًمٌٞمٝم٘مل قَم بُق اًمِمَّ

ـِ َأنٍَس4 وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ  ٌِْد اهلل: قِمٜمَْد َُم٤مًمِِؽ سْم  [٣ضه:  ]ژڈژژڑژوَمَ٘م٤مَل َي٤م َأب٤َم قَم

طَمَْم٤مءُ  (7)[َُم٤مًمٌِؽ ]يَمْٞمَػ اؾْمَتَقى؟ وَم٠َمـْمَرَق  ُء هَمػْمُ »صُمؿَّ ىَم٤مَل:  سمَِرأْؾِمِف طَمتَّك قَماَلُه اًمر  ؾْمتَِقا ِٓ  ا

ياَمُن سمِِف َواضمِ  ١َماُل قَمٜمُْف سمِْدقَم٦مٌ جَمُْٝمقٍل َواًْمَٙمْٞمُػ هَمػْمُ َُمْٕمُ٘مقٍل َواإْلِ  ً َّٓ  ,٥ٌم َواًم َوَُم٤م َأَراك إ

ٌَْتِدقًم٤م َرَج وم4 شُُم  .......................................................(3)٠َمَُمَر سمِِف َأْن خُيْ

                                                      

ًمٙمـ  4 مل أضمد ًمف شمرمج٦موم٢مين   4ف صدوق, وإٓ حمٛمد سمـ سمِمػموم٢مٟمَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ احلرذم=    

إصم٤ٌمت (, واسمـ ىمداُم٦م ذم 007ف ُمت٤مسمع سمٞمحٞمك سمـ مدم قمٜمد اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )وم٢مٟمَّ  4هذا ٓ يي

 اًمث٘م٤متوأظمرضمف اًمٕمجكم ذم  يرويف حيٞمك سمـ مدم, قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م, قمـ رسمٞمٕم٦م. (31سمرىمؿ ) اًمٕمٚمق

( ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح, ىم٤مل: ىمٞمؾ 202) إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 072)ص

ف مل يدرك رسمٞمٕم٦م يمام أب٤مٟمف اسمـ ُمًٚمؿ اًمٕمجكم صم٘م٦م إٓ أنَّ  :وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح هق ًمرسمٞمٕم٦م ومذيمره.

هذه »:    ( وم٘م٤مل777( )ص071-070طمقادث ) شم٤مريخ اإلؾمالماإلُم٤مم اًمذهٌل ذم 

  ... ومذيمره.شف أضم٤مبام اعمحٗمقظ قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مديـ أنَّ ٤مهر ؾم٘مقط رء, وإٟمَّ رواي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م واًمٔمَّ 

ووٓدة قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح يم٤مٟم٧م ذم ؾمٜم٦م  .ـه030ُمقت رسمٞمٕم٦م يم٤من ؾمٜم٦م  وسمٞم٤من ذًمؽ أنَّ  ىمٚم٧م:         

وىم٤مل  (.7/307) جمٛمقع اًمٗمت٤موىؾمالم سم٤مًمثٌقت يمام ذم وإثر طمٙمؿ قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإل. ـه070

  .شوهق صحٞمح»(: 037)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

 : اًمٙمالم ُمروي.(م)و(ل)ذم (0)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

( ُمـ ـمريؼ أيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ زيرك اًمٞمزدي, 201أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ) صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف. (3)

سمـ اًمٜمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري, ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ حيٞمك ي٘مقل: يمٜم٤م قمٜمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمٛمرو 

أمحد سمـ ُمٝمران سمـ ظم٤مًمد اًمٞمزدي إصٌٝم٤مين  :أمحد سمـ زيرك اًمٞمزدي هق ُم٤مًمؽ سمـ أنس ومذيمره.

٤م وٓ ( ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطًم 0/37) أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من(, و03/733) إن٤ًمبشمرمجتف ذم 

 =....  (,017) اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦مأظمرضمف اًمدارُمل ذم  .ف ىمد شمقسمعوم٢مٟمَّ  4 ًمٙمـ هذا ٓ ييشمٕمدياًل 
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ُء هَمػْمُ جَمُْٝمقٍل َواًْمَٙمْٞمُػ هَمػْمُ  (0)]سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ[وَمَ٘مْقُل َرسمِٞمَٕم٦َم  ؾْمتَِقا
ِٓ َوَُم٤مًمٍِؽ: ا

ياَمُن سمِِف َواضِم٥ٌم ]َُمْٕمُ٘مقٍل  اَم  (7)[َواإْلِ وَه٤م يَماَم ضَم٤مَءْت سماَِل يَمْٞمٍػ وَم٢ِمٟمَّ ٤ٌَمىِملَم: َأُِمر  ٌؼ ًمَِ٘مْقِل اًْم
ومِ ُُمَقا

َٗم٦مِ ا قِمْٚمَؿ اًْمَٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم َومَلْ َٟمَٗمقْ    . َيٜمُْٗمقا طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم اًمّم 

ْٕمٜم٤َمُه   َ
ِ
ـْ هَمػْمِ وَمْٝمٍؿ عم ِد ُِم ٤م  -قَمغَم َُم٤م َيٚمِٞمُؼ سم٤ِمّلِل  -َوًَمْق يَم٤مَن اًْمَ٘مْقُم ىَمْد مَُمٜمُقا سم٤ِمًمٚمَّْٗمِظ اعْمَُجرَّ َحَ

ُء هَمػْمُ جَمُْٝمقٍل َواًْمَٙمْٞمُػ هَمػْمُ َُمْٕم٘مُ  ؾْمتَِقا
ِٓ : ا وَه٤م يَماَم ضَم٤مَءْت سماَِل ىَم٤مًُمقا : َأُِمر  ٤م ىَم٤مًُمقا قٍل َوَحَ

ًٓ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم طُمُروِف اعْمُْٕمَجؿِ  4يَمْٞمٍػ  ُٝمق َٓ َيُٙمقُن َُمْٕمُٚمقًُم٤م سَمْؾ جَمْ َء طِمٞمٜمَِئٍذ  ؾْمتَِقا ِٓ (3)وَم٢ِمنَّ ا
. 

                                                      

(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 77)ص قم٘مٞمدة اًمًٚمػ(, وأبق قمثامن اًمّم٤مسمقين ذم 3/332واًمالًمٙم٤مئل )   =

( ُمـ ـمريؼ ُمٝمدي سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٞمٛمقن اًمرُمكم, قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل, ىم٤مل: 0/737) احلٚمٞم٦م

( ُمـ ـمريؼ أيب اًمرسمٞمع اسمـ 200ًمٌٞمٝم٘مل )وأظمرضمف ا .وؾمٜمده طمًـضم٤مء رضمؾ إمم ُم٤مًمؽ ومذيمره 

 أظمل رؿمديـ سمـ ؾمٕمد, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ وه٥م ي٘مقل: يمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ أنس ومذيمره.

 اًمٗمتحوأبق اًمرسمٞمع سمـ أظمل رؿمديـ سمـ ؾمٕمد مل أضمد شمرمجتف ًمٙمـ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 شيمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽوأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد ضمٞمد قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م ىم٤مل: »(: 710-711/ 03)

( ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ ُمٞمٛمقن, 77-77)ص قم٘مٞمدة اًمًٚمػوأظمرضمف اًمّم٤مسمقين ذم  ومذيمره.

ىم٤مل أمحد:  هتذي٥م اًمٙماملوضمٕمٗمر سمـ ُمٞمٛمقن ُمؽمضمؿ ذم  ىم٤مل: ؾمئؾ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ومذيمره.

, وىم٤مل أبق طم٤مشمؿ: شيٕمتؼم سمف», وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: شًمٞمس سمث٘م٦م», وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: شًمٞمس سم٘مقي»

 ش.ص٤مًمح»

, وىمد صححف اإلُم٤مم اًمذهٌل وم٤مٕثر صحٞمح هبذه اًمٓمرق ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت. أي: ىمٚم٧م:        

ه اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين   أي: (اًمرطمْم٤مء)( ىمقًمف: 070)ص خمتٍم اًمٕمٚمقاٟمٔمر  ↓وىمقا

 اًمٕمرق.

 .(م)و (ب)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

 .(م)و (ل)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 ٤م. احلروف اًمتل ًمٞم٧ًم سمٛمريم٦ٌم اًمتل ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه :أي (3)
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َٓ حُيْ  ُف  ـِ  ِٗمٞم٦َِّم إَذا مَلْ ُيْٗمَٝمؿْ َت٤مُج إمَم َٟمْٗمِل قِمْٚمِؿ اًْمَٙمٞمْ َوَأجًْْم٤م: وَم٢ِمٟمَّ اَم حُيْ اًمٚمَّْٗمِظ َُمْٕمٜمًك4 وَ  قَم َت٤مُج إِٟمَّ

َٗم٤مُت  (0)صمٌت٧مإمَم َٟمْٗمِل قِمْٚمِؿ اًْمَٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم إَذا    .اًمّم 

٦مَ  يَّ َٗم٤مِت اخْلؼََمِ ـْ َيٜمِْٗمل اًمّم  َوَأجًْْم٤م: وَم٢ِمنَّ َُم
(7)

َٗم٤مِت ُُمْٓمَٚمً٘م٤م  -  َت٤مُج َأْن  -َأْو اًمّم  َٓ حَيْ

ـْ ىَم٤مَل: إنَّ  َت٤مُج َأْن َيُ٘مقَل سماَِل  (3)]ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس[اهلل َيُ٘مقَل سماَِل يَمْٞمٍػ وَمَٛم َٓ حَيْ قَمغَم اًْمَٕمْرِش 

 َ ْٕ َٗم٤مِت ذِم َٟمْٗمِس ا َٚمِػ َٟمْٗمَل اًمّم  ًَّ ٤م ىَم٤مًُمقا سماَِل يَمْٞمٍػ يَمْٞمٍػ وَمَٚمْق يَم٤مَن َُمْذَه٥ُم اًم  .ُْمِر َحَ

ًَمتِ   َٓ وَه٤م يَماَم ضَم٤مَءْت َيْ٘مَتيِض إسْمَ٘م٤مَء َد ٤َم َٝم٤م قَمغَم َُم٤م ِهَل قَمَٚمٞمْ َوَأجًْْم٤م: وَمَ٘مْقهُلُْؿ: َأُِمر  ِف وَم٢ِمّنَّ

٦م ٤مً ضَم٤مَءْت َأْخَٗم٤مفم ًَمُتَٝم٤م ُُمٜمَْتِٗمٞم٦ًَم ًَمَٙم٤مَن اًْمَقاضِم٥ُم َأنْ  َداًمَّ َٓ وا  قَمغَم َُمَٕم٤مٍن4 وَمَٚمْق يَم٤مَٟم٧ْم َد ُيَ٘م٤مَل: َأُِمر 

وا ًَمْٗمَٔمٝمَ  ٍد4 َأْو َأُِمر   قمزوضمؾ ٤م َُمَع اقْمتَِ٘م٤مِد َأنَّ اهللًَمْٗمَٔمَٝم٤م َُمَع اقْمتَِ٘م٤مِد َأنَّ اعَمـْٗمُٝمقَم ُِمٜمَْٝم٤م هَمػْمُ ُُمَرا

٧ْم قَمَٚمْٞمِف طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوطِمٞمٜمَِئٍذ  َٓ ُيَ٘م٤مُل  (7)وَماَل شَمُٙمقنُ َٓ ُيقَصُػ سماَِم َدًمَّ ْت يَماَم ضَم٤مَءْت َو ىَمْد ُأُِمرَّ

ـَ قَمامَّ  (7)[اًْمَٙمْٞمِػ ]طِمٞمٜمَِئٍذ سماَِل يَمْٞمٍػ4 إْذ َٟمْٗمُل   .(0)اًْمَ٘مْقلِ   ًَمْٞمَس سمَِث٤مسم٧ِِم ًَمْٖمٌق ُِم

َثَْرُم ذِم  َوىَورَ  ْٕ ٜم٦َّمِ " ا  ً ٦َم ذِم  "اًم ـُ سَمٓمَّ ٌِْد اهلل سْم سَم٤مَٟم٦مِ " َوَأبُق قَم ل ٙمِ ٜمْ ٛمَ ٚمَ َوَأبُق قَمْٛمرو اًمٓمَّ  "اإْلِ

ُهْؿ سم٢ِِمؾْمٜم٤َمدٍ  ـِ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم اح٤مضمِمقن   (1)َصِحٞمٍح  َوهَمػْمُ ٌِْد اهلل سْم ـِ قَم ٌِْد اًْمَٕمِزيِز سْم ـْ قَم َوُهَق  -قَم

                                            

 : أثٌت٧م.(م)و (ب)ذم  (0)

قم٘مقًمٜم٤م ٓ شمدًمٜم٤م  وم٢منَّ  ٤4م ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اخلؼمّٕنَّ  4ٞم٧م ظمؼمي٦مٛم  اًمٞمد واًمقضمف وؾُم  :اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م ُمثؾ (7)

ذح (, و07/37) جمٛمقع اًمٗمت٤موىاٟمٔمر  .ا ًمٙمـ قمٚمٛمٜم٤مه سمٛمجرد اخلؼمهلل شمٕم٤ممم يدً  قمغم أنَّ 

 .   ( ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم032) اًم٘مقاقمد اعمثغم

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 يٙمقن. :(م)ذم  (7)

 : اًمٙمٞمٗمٞم٦م.(ب)و  إصؾذم  (7)

 زائد وسم٤مـمؾ ًمٞمس ومٞمف طم٤مضم٦م وٓ وم٤مئدة.  أي: (0)

(, واسمـ سمٓم٦م 31-37/ 7) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾأظمرضمف أبق سمٙمر إثرم يمام ذم  صحٞمح. (1)

 =...(213)(, واًمالًمٙم٤مئل 010-017)ص اًمٕمٚمق(, واًمذهٌل ذم 11-03/ 3) اإلسم٤مٟم٦مذم 
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٦ِم اعَمـِدي َأطَمدُ  ـُ َأيِب ِذْئ٥ٍم  ٜم٦َِم اًمثَّاَلصَم٦مِ َأِئٛمَّ ـُ اح٤مضمِمقن َواسْم ـُ َأنٍَس َواسْم ـَ ُهْؿ َُم٤مًمُِؽ سْم ِذي َوىَمْد  -اًمَّ

 ضَمَحَدْت سمِِف اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم: ومٞمامؾُمِئَؾ 

٤م سَمْٕمُد: وَمَ٘مْد وَمِٝمْٛم٧ُم »  ـْ  وِمٞماَم شَمَت٤مسَمَٕم٧ِم  (0)]قمٜمف[ َُم٤م ؾَم٠َمْخ٧َم  َأُمَّ  (7)]ظم٤مًمٗمٝم٤م[اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم َوَُم

ب  اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  َٗم٦مِ ِص  (3)ذِم  ـْ  َويَمٚم٧َِّم  ٘مديراًمَِّذي وَم٤مىَم٧ْم قَمَٔمَٛمُتُف اًْمَقْصَػ َواًمتَّ  اًمرَّ ـُ قَم ًُ ًَْم ْٕ ا

ػِم ِصَٗمتِفِ  ًِ (7)شَمْٗم
ِت   ْت قَمَٔمَٛمتُُف اًْمُٕمُ٘مقَل وَمَٚمْؿ َردَ  (7)]و[ىَمْدِرهاًْمُٕمُ٘مقُل ُدوَن َُمْٕمِروَم٦ِم  َواْٟمَحٍَمَ

٤مهًم٤م وَمَرضَمَٕم٧ْم ظَم٤مؾِمَئ٦ًم َوهِ  ًَ ْد َُم
ػَمةٌ دَمِ ًِ ِر وِمٞماَم ظَمَٚمَؼ  .(0)َل طَم اَم ُأُِمُروا سم٤ِمًمٜمََّٔمِر َواًمتََّٗمٙم  َوإِٟمَّ

َٓ حَيُقُل  يَمْٞمَػ  سم٤ِمًمتَّْ٘مِديِر َوإِٟمَّاَم ُيَ٘م٤مُل  ٤م اًمَِّذي  ًة صُمؿَّ يَم٤مَن. وَم٠َمُمَّ ـْ َُمرَّ ـْ مَلْ َيُٙم َ
ِ
(1)عم

َٓ َيُزوُل َومَلْ   َو

 َٓ ُف  َّٓ ُهقَ يَ َيَزْل َوًَمٞمَْس ًَمُف ُِمْثٌؾ وَم٢ِمٟمَّ ـْ مَلْ َيٌِ َويَمٞمَْػ يُ  ,ْٕمَٚمُؿ يَمْٞمَػ ُهَق إ ومل  دْٕمَرُف ىَمْدَر َُم

                                                      

ؾمٚمٛم٦م اح٤مضمِمقن  ىم٤مل: أظمؼمين قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ ,ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ا خمتًٍم   =

 وؾم٠مختف ومٞمام ضمحدت اجلٝمٛمٞم٦م... ومذيمره. أُماله٤م قمكم اُمالء

صدوق يمثػم اًمٖمٚمط صم٧ٌم »: اًمت٘مري٥ميم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ ذم  :وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح هق        

واي٦م ُمـ ذم طمٗمٔمف وٕمػ وذم يمت٤مسمف وٌط وهذه اًمر   وهذا ي٘متيض أنَّ  .شومٞمف همٗمٚم٦م ذم يمت٤مسمف ويم٤مٟم٧م

٦م ًمْمٌٓمف ومٕمغم هق اًم٤ًمئؾ وُمثؾ هذا ُمٔمٜمَّ ؿَّ وهق يمتٌٝم٤م صمُ  اح٤مضمِمقن أُماله٤م قمٚمٞمف اُمالء ٕنَّ  4يمت٤مسمف

مه٤م صمٌت٤من صم٧ٌم طمٗمظ »: اًمتٝمذي٥مهذا ومروايتف هذه صحٞمح٦م, وىمد ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم يمام ذم 

وُمـ أضمؾ هذا صحح هذا إثر  ىمٚم٧م: .شصم٧ٌم يمت٤مب وأبق ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ,وصم٧ٌم يمت٤مب

 (.017)ص اًمٕمٚمقذم  ↓ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م, ويمذًمؽ احل٤مومظ اًمذهٌل 

 .(م)و (ل)ًمٞم٧ًم ذم (0)

 واوم٘مٝم٤م إمم.: (م)ذم (7)

 .(ل)و(ب)إمم وهل ُمثٌت٦م ُمـ :إصؾذم  (3)

 ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞمتٝم٤م.  أي: (7)

 وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ:ردَّت. صؾإوم٘مط وذم : (م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

: أقمٞم٤م» :اًم٘م٤مُمقسىم٤مل ذم  (0)  .شطَمِنَ

 طمقل.  :ُم٤مدة اًم٘م٤مُمقساٟمٔمر .يتٖمػم أي: حيقل (1)
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 ُِمٜمُْف طَمد  َأْو ُُمٜمَْتَٝمك  (0)يٛم٧م

ٍ
ء ٌْغَم؟ َويَمْٞمَػ َيُٙمقُن ًمِِّمَٗم٦ِم َرْ َٓ َي قَم٤مِرٌف َأْو  هب٤م َيْٕمِروُمفُ  –َو

د  ] هب٤م[ه حَيُ
َٓ  -َواِصٌػ؟   (7) َٓ قَمغَم َأنَُّف احْلَؼ  اعْمٌُلُِم  ءَ ] طَمؼَّ َأطَمؼ  ُِمٜمُْف َو [َرْ

 ,َأبلَْمَ ُِمٜمْفُ  (3)

ًمِٞمُؾ قَمغَم قَمْجِز اًْمُٕمُ٘مقلِ  ـْ  اًمدَّ (7)حَتِْ٘مٞمِؼ ِصَٗمتِفِ  (7)قَم
ـْ حَتِْ٘مٞمِؼ ِصَٗم٦ِم َأْصَٖمِر ظَمْٚمِ٘مِف   قَمْجُزَه٤م قَم

ُه ِصَٖمًرا  [جَيُقُل ]َٓ شَمَٙم٤مُد شَمَرا
َٓ سمَ  (0) َٓ ُيَرى ًَمُف ؾَمْٛمٌع َو ٤م َيَتَ٘مٚم٥َُّم سمِِف وَ َوَيُزوُل َو َ

ِ
4 ح َت٤مُل ٍَمٌ حَيْ

ـْ قَمْ٘مٚمِِف َأقْمَْمَؾ  ُِم
(1)

ـُ   ًَ ٤ٌَمَرَك اهلل َأطْم ِه وَمَت ـْ ؾَمْٛمِٕمِف َوسَمٍَمِ سمِؽ َوَأظْمَٗمك قَمَٚمْٞمؽ مِم٤َّم فَمَٝمَر ُِم

ُْؿ  (2)]اًم٤ًمدات[اخْل٤َمًمِِ٘ملَم َوظَم٤مًمُِ٘مُٝمْؿ َوؾَمٞم ُد   ٺٿٿٿٿژَوَرهب 

 .[٢٢الشورى: ] ژٹٹ

ـْ  -ؽ اهلل َرمِحَ  -اقْمِرْف   فِ  شَمَٙمٚم ِػ ِصَٗم٦ِم َُم٤م مَلْ َيِّمػهِمٜم٤َمك قَم ًِ ـْ َٟمْٗم ب  ُِم اًمرَّ
(3)

 

ـْ َُمْٕمِروَم٦ِم ىَمْدِر َُم٤م َوَصَػ ُِمٜمَْٝم٤م4 إَذا مَلْ شَمْٕمِرْف ىَمْدَر َُم٤م َوَصَػ  سمَِٕمْجِزك قَم
(01)

وَماَم شُمَٙمٚم ُٗمؽ قِمْٚمَؿ  

 ُمِ 
ٍ
ء َتِدل  سمَِذًمَِؽ قَمغَم َرْ ًْ ـْ َُمْٕمِّمٞمَتِِف؟زَ ٜمـْ ـَم٤مقَمتِِف َأْو شمَ َُم٤م مَلْ َيِّمْػ؟ َهْؾ شَم  ُِم

ٍ
ء ـْ َرْ  ضِمُر سمِِف قَم

                                            

 : وُمـ مل يٛم٧م.(ل)و(ب)ذم (0)

 : حيد ىمدره(م)ذم  (7)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 ُمـ.: (م)ذم (7)

 إدراك يمٞمٗمٞم٦م صٗمتف.  أي: (7)

 .حيقل :وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ,وم٘مط: (ل)ُمثٌت٦م ُمـ (0)

 قمْمؾ.  :ُم٤مدة اًم٘م٤مُمقساؿمتد يمام ذم  أي: أقمْمؾ (1)

 : اًم٤ًمدة وهق يمذا ذم اإلسم٤مٟم٦م. (م)و (ل)ذم (2)

قم٘مٚمؽ ٓ يدرك ُم٤م يًتح٘مف  ٕنَّ  4شمّمػ اهلل سمٌمء ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ػ أنْ ٓ شمتٙمٚمَّ أي:  (3)

 اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 سمف.: (م)ذم (01)
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ِذي ضَمَحدَ  ٤م اًمَّ وَم٠َمُمَّ
(0)

ِف   ًِ ـْ َٟمْٗم ب  ُِم ًٗم٤م وَمَ٘مَد َُم٤م َوَصَػ اًمرَّ ً٘م٤م َوشَمَٙمٚم   (7)ڻژشَمَٕمٛم 

َتِدل   [٥٢األكعام:  ]ژڻڻۀۀ ًْ قَمغَم ضَمْحِد َُم٤م َوَصَػ  -سمَِزقْمِٛمِف  -وَمَّم٤مَر َي

ب  َوؾَمٛمَّ  ـْ َأْن َيُٙمقَن ًَمُف يَمَذااًمرَّ َٓ سُمدَّ إْن يَم٤مَن ًَمُف يَمَذا ُِم ِف سم٠َِمْن ىَم٤مَل: 
ًِ ـْ َٟمْٗم ك ُِم

(3)
وَمَٕمَٛمك قَمـ  

 ِ ٌَلم  اًْم
(7)

سم٤ِمخْلَِٗمل   
(7)

ِف َُم٤م  َحدُ وجيْ   ًِ ـْ َٟمْٗم ب  ُِم ك اًمرَّ ؿ  ُِمٜمَْٝم٤م  (0)َّمْٛم٧ِم سمؾَمٛمَّ ًَ ب  قَمامَّ مَلْ ُي اًمرَّ

ٞمْٓم٤َمُن طَمتَّك ضَمَحَد ىَمْقَل ومَٚمَْؿ َيَزْل ُيْٛمكِم ًَمُف ا (1)ًمِمَّ
:  اًمرب   ڀٺ(2)ڀ  ڀ پژقَمزَّ َوضَمؾَّ

تِل  [١٥الؼقامة: ] ژ(3)ٺ َُم٦ِم اهلل اًمَّ ُه َأطَمٌد َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمَجَحَد َواّلِل َأوْمَْمَؾ يَمَرا َٓ َيَرا وَمَ٘م٤مَل: 

ـَ  َأيْمَرَم هِب٤َم َأْوًمَِٞم٤مَءُه َيْقمَ  ٤مُهْؿ اًمٜمََّٔمِر إمَم وَ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ُِم شمِِف إيَّ  ڦ ڦژضْمِٝمِف َوَٟمْيَ

َٓ َيُٛمقشُمقَن وَمُٝمْؿ سم٤ِمًمٜمََّٔمِر إًَمٞمِْف  [٣٣الؼؿر: ] ژڄڄڄڄ ُْؿ  ىَمْد ىَم٣َم َأّنَّ

ونَ  َيٜمُْيُ
(01)

. 

                                            

 ٟمٗمك.  :أي (0)

 أوٚمتف. أي: اؾمتٝمقشمف (7)

  وٟمحق ذًمؽ. يٙمقن ضمًاًم  ًمزم أنْ أي:  (3)

ً   أي: (7)  ٦م.ٜمَّاًمٙمت٤مب واًم

 ٌٝم٤مت.اًمِم   أي: (7)

ٓ أقمٚمؿ دًمٞماًل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمف إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمّمٛم٧م هلل شمٕم٤ممم, وًمٙمـ هذا ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر  (0)

سمدائع ذم     ف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿوسم٤مب اإلظم٤ٌمر قمـ اهلل أوؾمع ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت يمام أب٤مٟمَ 

ئداًمٗمق ىم٤مل ؿمٞمخ  ٤م صٗم٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤مممّٕنَّ  4وًمق قمؼم سمًٙمقت اًمرب ًمٙم٤من أومم .(0/000) ا

َ »: (013/ 0جمٛمقع اًمٗمت٤موى )اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام ذم  مْج٤َمِع َأنَّ اّلِلَّ ٜم٦َِّم َواإْلِ  ً ٧ٌََم سم٤ِمًم وَمَث

ُٙمقِت   ً  .شُيقَصُػ سم٤ِمًم

 ىمقًمف. :(م)ذم  (1)

 حلًـ. اًمٌٝم٤مء وا :ُمـ اًمٜمية وهل (2)

 ف قمدي سم٢ممم. ٕنَّ  4اًمرؤي٦م سم٤مًمٌٍم :ُمـ اًمٜمٔمر وهق(3)

 اًمٌٝم٤مء واحلًـ.  :ُمـ اًمٜمية وهل (01)
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اَم ضَمَحدَ  -إمَم َأْن ىَم٤مَل:   (0)َوإِٟمَّ

٦مِ   ُرْؤَي٦َم اهلل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إىَم٤مَُم٦ًم ًمِْٚمُحجَّ
(7)

٦ِم   ٤مًمَّ اًمْمَّ

٦ِم4 ٌَْؾ َذًمَِؽ ُُم١ْمُِمٜملَِم  اعْمُِْمٚمَّ َنَُّف ىَمْد قَمَرَف إَذا دَمَغمَّ هَلُْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َرَأْوا ُِمٜمُْف َُم٤م يَم٤مُٟمقا ىَم
سمِِف ِٕ

 .َويَم٤مَن ًَمُف ضَم٤مطِمًدا

ٜم٤َم   ٚمُِٛمقَن: َي٤م َرؾُمقَل اهلل َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ ًْ ُ  ؟  (3)[َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ]َوىَم٤مَل اعْم

ونَ » :♀ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َهْؾ شُمَْم٤مر 
(7)

ْٛمِس ًَمٞمَْس ُدوَّن٤َم   ذِم ُرْؤَي٦ِم اًمِمَّ

. ىَم٤مَل . شؾَمَح٤مٌب  َٓ  : ٌَْدِر ًَمٞمَْس ُدوَٟمُف ؾَمَح٤مٌب »: ىَم٤مًُمقا وَن ذِم ُرْؤَي٦ِم اًْمَ٘مَٛمِر ًَمٞمَْٚم٦َم اًْم  ؟شوَمَٝمْؾ شُمَْم٤مر 

. ىَم٤مَل: َٓ  :  . (7) شْؿ يَمَذًمَِؽ وَم٢ِمٟمَُّٙمْؿ شَمَرْوَن َرسمَّٙمُ » ىَم٤مًُمقا

٤ٌَّمرُ » ♀ َوىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ومِٞمَٝم٤م ىَمَدَُمُف وَمَتُ٘مقُل  َٓ مَتَْتٚمُِئ اًمٜم٤َّمُر طَمتَّك َيَْمَع اجْلَ

 .(0)ش ىَمْط ىَمْط َوَيٜمَْزِوي سَمْٕمُْمَٝم٤م إمَم سَمْٕمضٍ 

ـِ ىَمْٞمسٍ  ٤ٌَمِرطَم٦مَ  ًَمَ٘مْد َوِحَؽ اهلل مِم٤َّم وَمَٕمْٚم٧م»: َوىَم٤مَل ًمَِث٤مسم٧ِِم سْم  . (1)ش سمَِْمٞمِْٗمؽ اًْم

                                            

 هذا.: (م)ذم  (0)

 ٜم٤مىمض ومٛمـ صمؿ ضمحده٤م.ف إذا رأى اهلل ؾمػمى صٗم٤مشمف, ومٚمق أث٧ٌم اًمرؤي٦م ًمقىمع ذم اًمتَّ وهل أنَّ  (7)

 .(ل) ,(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 ُم٤مدة ضر. اًمٜمٝم٤مي٦مٟمٔمر ا .ٔمر إًمٞمفٓ شمتزامحقن قمٜمد اًمٜمَّ أي:(7)

 .    ( قمـ أيب هريرة210(, وُمًٚمؿ )027رواه اًمٌخ٤مري ) (7)

وسمٜمحقه أظمرضمف اًمٌخ٤مري     ( قمـ أيب هريرة7270(, وُمًٚمؿ )7271أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

طمًٌل طمًٌل, ىمقًمف  أي: )ىمط ىمط(ىمقًمف:  .   ( قمـ أنس7272(, وُمًٚمؿ )7272)

 يٜم٘مٌض ويٜمْمؿ. أي: )ويٜمزوي(

 ♀و اًمٜمٌل     ( قمـ أيب هريرة7177(, وُمًٚمؿ )3132خ٤مري )أظمرضمف اًمٌ (1)

 ╚ُمًٚمؿ ٓ صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  أبق ـمٚمح٦م يمام ذم رواي٦م :رضمؾ ُمـ إنّم٤مر ي٘م٤مل ًمفًمهذا ىم٤مل 

 .٤ممجٞمٕمً 
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ـْ َأزَ ِ شَمَٕم٤ممَم ًَمٞمَْْمَحُؽ إنَّ اهلل » :-وِمٞماَم سَمَٚمَٖمٜم٤َم-َوىَم٤مَل   ُِم
قَم٦ِم  (0)ُٙمؿْ ًمِ َوىُمٜمُقـمُِٙمْؿ َوُهْ

ـَ  شتُِٙمؿْ إضَم٤مسمَ  ٜم٤َم ًَمَٞمْْمَحُؽ؟ ىَم٤مَل  :اًْمَٕمَرِب  وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ ُِم ـْ  :ىَم٤مَل  شَٟمَٕمؿْ »: إنَّ َرسمَّ َٓ َٟمْٕمَدُم ُِم

ا  َرب  َيْْمَحُؽ ظَمػْمً
٤ٌَمٍه هِلََذا مِم٤َّم  ذم.(7)  .فِ ُٟمْحِّم  ملَأؿْم

                                            

أؿمد اًمٞم٠مس ُمـ  :ف أراد ُمـ ؿمدة سم٠مؾمٙمؿ وىمٜمقـمٙمؿ واًم٘مٜمقط هقإزل: اًمِمدة واًمْمٞمؼ يم٠منَّ  أزًمٙمؿ (0)

 ىمٜمط.ُم٤مدة أزل و اًمٜمٝم٤مي٦ماٟمٔمر  .اًمٌمء

(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 0137(, واًمٓمٞم٤مًمز )020(, واسمـ ُم٤مضمف )7/00أظمرضمف أمحد ) وٕمٞمػ. (7)

(, 03/703) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم707) اًمًٜم٦م(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 777) اًمًٜم٦م

( ُمـ 321) إؾمامءواًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 721-713)ص اًمنميٕم٦موأضمري ذم 

ف أيب رزيـ ىم٤مل: ىم٤مل قمـ قمٛم   ,قمـ ويمٞمع سمـ طمدس ,قمـ يٕمغم سمـ قمٓم٤مء ,ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م

ي٤م رؾمقل اهلل  ىمٚم٧م:ىم٤مل:  قم٤ٌمده وىمرب همػمه وحؽ رسمٜم٤م ُمـ ىمٜمقط ♀:رؾمقل اهلل 

.: ًمـ ٟمٕمدم ُمـ رب يْمحؽ ظمػمً ٤مىمٚمٜم ٟمٕمؿأو يْمحؽ اًمرب قمز وضمؾ؟ ىم٤مل:  هذا إؾمٜم٤مد  ا

ٓ يٕمرف شمٗمرد »: اعمٞمزان, وي٘م٤مل: اسمـ قمدس ىم٤مل اًمذهٌل ذم جلٝم٤مًم٦م ويمٞمع سمـ طمدس 4وٕمٞمػ

 زوائد اعمًٜمدقمٜمد قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  وًمٚمحدي٨م ـمريؼ أظمرى .شقمٜمف يٕمغم سمـ قمٓم٤مء

( 03/711) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 030( و)777) اًمًٜم٦م(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 7/03)

صمٜمل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞم٤مش اًمًٛمٕمل ىم٤مل: طمد ,ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمٖمػمة احلزاُمل

قمـ دهلؿ سمـ إؾمقد سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ  ,إنّم٤مري اًم٘م٤ٌمئل ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف

قمـ  ,قمـ قمٛمف ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر ىم٤مل: دهلؿ: وطمدصمٜمٞمف أيب إؾمقد ,قمـ أبٞمف ,قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ اًمٕم٘مٞمكم

ٓمقًمف وومٞمف: أن احلدي٨م سم ♀ا إمم رؾمقل اهلل ٤م ظمرج واومدً ًم٘مٞمٓمً  قم٤مصؿ سمـ ًم٘مٞمط أنَّ 

ينمف قمٚمٞمٙمؿ مزًملم  –اهلل يٕمٚمٛمف  أي: أنَّ  – وقمٚمؿ يقم اًمٖمٞم٨مىم٤مل:   ♀رؾمقل اهلل 

 4وهذا إؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤معمجٝمقًملم .همػميمؿ إمم ىمرب مزًملم ُمِمٗم٘ملم ومٞمٔمؾ يْمحؽ ىمد قمٚمؿ أنَّ 

ذم هذا اإلؾمٜم٤مد, وقم٤مصؿ ومٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞم٤مش ودهلؿ سمـ إؾمقد وأبقه جمٝمقًمقن ٓ يٕمرومقن إٓ 

 =...( 0/073) اًمدٓئؾوأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  ٤م.اسمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ جمٝمقل أجًْم  :سمـ ًم٘مٞمط هق

 



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

032 

 
ژ  ىئ مئ جئ حئ یژ ,[٢٢الشورى: ] ژٿٹ ٹژ: َوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم  

 ۋۋۅۅۉژَوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ,[33ـمف: ] ژڤڤڦژ٤ممَم: َوىَم٤مَل شَمٕمَ  [٢٦الطور: ]

  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژَوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:   ,[17ص: ]ژ ې ۉ

ُ  .[01اًمزُمر:  ]ژ(0) [ېئ ېئ ۈئ ۈئ] ۆئۆئ ۇئ ْؿ قَمغَم ومَقَاّلِل َُم٤م دهَلَّ

ًَ  (3)]سمف[ (7)]اهلل[ قِمَٔمِؿ َُم٤م َوَصَػ  َّٓ ِصَٖمُر َٟمٔمػِِمَه٤م  فُ َٟمْٗم ٌَْْمُتُف: إ ٞمُط سمِِف ىَم
ُِمٜمُْٝمْؿ َوَُم٤م حُتِ

(7)قِمٜمَْدُهْؿ إنَّ َذًمَِؽ اًمَِّذي ُأْخِ٘مَل ذِم َرْوقِمِٝمؿْ 
ـْ   َؼ قَمغَم َُمْٕمِروَم٦ِم ىُمُٚمقهِبِْؿ وَماَم َوَصَػ اهلل ُِم
َوظُمٚمِ

هُ  ِف َوؾَمامَّ
ًِ (7)َٟمْٗم

٤مِن َرؾُمقًمِفِ    ًَ
ُه َومَلْ َٟمَتَٙمٚمَّْػ ُِمٜمُْف ِصَٗم٦َم  ♀ قَمغَم ًمِ ْٞمٜم٤َمُه يَماَم ؾَمامَّ ؾَمٛمَّ

ُه  َٓ َهَذا (0)َهَذا َٓ  -َُم٤م ؾِمَقا َٓ َٟمَتَٙمٚمَّ  - (1)َو  .ُػ َُمْٕمِروَم٦َم َُم٤م مَلْ َيِّمْػ َٓ َٟمْجَحُد َُم٤م َوَصَػ َو

                                                      

: أظمؼمٟم٤م أبق سمٙمر سمـ احل٤مرث إصٌٝم٤مين, طمدصمٜم٤م أبق حمٛمد سمـ طمٞم٤من, طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل    وم٘م٤مل    =

قمـ  ,د سمـ أيب ذئ٥م اعمدينسمـ ُمّمٕم٥م, طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر, طمدصمٜم٤م ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م, طمدصمٜم٤م حمٛما

قمـ أيب وضمزة يزيد سمـ قمٌٞمد اًمًٚمٛمل ىم٤مل: ىم٤مل  ,قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ طم٤مـم٥م اجلٛمحل

وم٘م٤مل  .شوأذايمؿ وىمرب همٞم٤مصمٙمؿ إن اهلل ًمٞمْمحؽ ُمـ ؿمٕمثٙمؿ: ♀رؾمقل اهلل 

قمرايب: ًمـ ٟمٕمدم ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ , وم٘م٤مل إشٟمٕمؿ»إقمرايب: أويْمحؽ رسمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل: 

وهذا إؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ رضم٤مًمف  .ُمـ ىمقًمف ♀ا, ومْمحؽ رؾمقل اهلل رب يْمحؽ ظمػمً 

وم٢مين مل أضمد  4حمت٩م هبؿ إٓ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ طم٤مـم٥م اجلٛمحل وقمٌد اهلل سمـ ُمّمٕم٥م

 احلدي٨م سمٛمجٛمقع ُم٤مشم٘مدم ٓيٜمتٝمض ًمٚمحجٞم٦م واهلل أقمٚمؿ. وم٤مًمذي ئمٝمر أنَّ   هلام شمرمج٦م.

(, 70/072) طم٤مؿمٞم٦م ُمًٜمد أمحد, و   ( ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين7201) اًمّمحٞمح٦مٟمٔمروا

 ( سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ مجٞمؾ اًمّمٚمقي طمٗمٔمف اهلل.003ًمٚمٝمراس )ص ذح اًمقاؾمٓمٞم٦مو

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

 .(ب) ,(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 : ُمـ.(ل)ذم  (3)

 روع.  :ُم٤مدة اًمٜمٝم٤مي٦ماٟمٔمر  .ٟمٗمًٝمؿ وظمٚمدهؿ أي: روقمٝمؿ (7)

 : ومًامه.(ل)و (م)و (ب)ذم  (7)

 اًمقصػ.  أي: (0)

 آؾمؿ.  أي: (1) 
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ـِ  -َرمِحَؽ اهلل  - (0)اقْمَٚمؿْ و ي ـِ َأْن شَمٜمَْتِٝمَل ذِم اًمد  ي طَمْٞم٨ُم  (7)]إمم[َأنَّ اًْمِٕمّْمَٛم٦َم ذِم اًمد 

َٓ شم ـِ َُمْٕمِروَم٦َم اعَمـْٕمُروِف َوإِْٟمَٙم٤مَر اعْمُٜمَْٙمِر دَّ ًَمؽ وَم٢ِمنَّ ُمِ طُم َُم٤م  (3)زْ َج٤موَ تاْٟمَتَٝمك سمِؽ َو ي ِم اًمد  ـْ ىِمَقا

َوْمئَِدةُ  ْٕ َٓم٧ْم قَمَٚمْٞمِف اعَمـْٕمِروَم٦ُم َوؾَمَٙمٜم٧َْم إًَمْٞمِف ا ًِ ٜم٦َّمِ َوُذيمَِر َأْصُٚمُف ذِم اًْمٙمِ  ,وَماَم سُم  ً  َوشَمَقاَرَث  ,َت٤مِب َواًم

َـّ ذِم ِذيْمِرِه َوِصٗمَ  ٤موَم ٦ُم: وَماَل خَتَ ُُمَّ ْٕ ـْ َرسم ؽ َُم٤م َوَصَػ قِمْٚمَٛمُف ا َـّ  تِِف ُِم َٗم َٓ شَمَٙمٚمَّ ٤ًٌم4 َو ِف قَمْٞم
ًِ ـْ َٟمْٗم ُِم

ـْ َذًمَِؽ ىَمْدًراحَ  ٤م ُوِصَػ ًَمؽ ُِم
(7)

  . 

َٓ ذِم  َت٤مِب َرسم ؽ َو
ؽ َومَلْ دَمِْد ِذيْمَرُه ذِم يمِ ًُ ـْ َٟمٌِٞم ؽ ِدي٨ِم احلَ َوَُم٤م َأنَْٙمَرشْمُف َٟمْٗم  قَم

ـْ ِذيْمِر ِصَٗم٦ِم َرسم ؽ  -♀ [َـّ ٗمَ ٚمَّ ٙمَ تَ ]شمَ  وَماَل  -ُِم
َٓ شَمِّمْٗمُف ٚمْ قمِ  (7) َٛمُف سمَِٕمْ٘مٚمِؽ4 َو

ب   ٤مٟمِؽ4 َواْصُٛم٧ْم قَمٜمُْف يَماَم َصَٛم٧َم اًمرَّ ًَ
ِف وَم٢ِمنَّ شَمَٙمٚم َٗمؽ َُمْٕمِروَم٦َم َُم٤م مَلْ َيِّمٗمْ  (0)سمِٚمِ ًِ ـْ َٟمْٗم  فقَمٜمُْف ُِم

ِف  ًِ ـْ َٟمْٗم ـْ اجْلَ (1)َُم٤م َوَصَػ ُِمٜمَْٝم٤م4 وَمَٙماَم َأقْمَٔمْٛم٧م َُم٤م ضَمَحَدهُ  ك٢مْٟمَٙم٤مرِ يمُِم ٤مطِمُدوَن مِم٤َّم َوَصَػ ُِم

ِف: وَمَٙمَذًمَِؽ َأقْمٔمِْؿ شَمَٙمٚم َػ َُم٤م َوَصَػ اًْمَقاِصُٗمقَن مِم٤َّم مَلْ َيِّمْػ ُِمٜمَْٝم٤م. 
ًِ  َٟمْٗم

ـَ َيْٕمِروُمقَن اعَمـْٕمُروَف وَ  (2)قَمزَّ  -َواّلِل  -وَمَ٘مَد  ِذي ٚمُِٛمقَن4 اًمَّ ًْ ُ ُيْٕمَرُف4  سمٛمٕمرومتٝمؿاعْم

ـْ َهَذا ذِم يمَِت٤مسمِِف َوَُم٤م َوُيٜمِْٙمُروَن اعْمُٜمَْٙمَر َوسم٢ِِمٟمْ  ُف ُِم ًَ َٛمُٕمقَن َُم٤م َوَصَػ اهلل سمِِف َٟمْٗم ًْ َٙم٤مِرِهْؿ ُيٜمَْٙمُر4 َي

ٚمِؿٍ  يٌٚمٖمٝمؿ ًْ ِٛمَٞمتِِف ىَمْٚم٥ُم ُُم ًْ ـْ ِذيْمِر َهَذا َوشَم ـْ َٟمٌِٞم ِف وَماَم َُمِرَض ُِم  ......................ُِمْثُٚمُف قَم

                                            

 : اقمٚمؿ.(ل)ذم  (0)

 .(م)و (ل)و(ب)ًمٞم٧ًم ذم (7)

 دم٤موز. (:ل)ذم (3)

 يمٞمٗمٞم٦م.  أي: اىمدرً  (7)

 : شمٙمٚمٗمـ.إصؾذم  (7)

 .ٕمٚمؿ قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ ف ٓ يُ وم٢مٟمَّ  4هذا ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر ٓ اًمقصػ شم٘مدم أنَّ  (0)

 ضمحد. (:ل) ,(م)ذم  (1)

 ىمؾ.  أي: قمز (2)
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َٓ شَمَٙمٚمََّػ ِصَٗم٦َم ىَمْدِرهِ   ٛمِ  (0)َو ًْ َٓ شَم هِ َو ـَ  (7)َٞم٦َم هَمػْمِ ـٌ اًمرَّ  ُِم  .ب  ُُم١ْمُِم

ـِ   ِف وَمٝمُ  ♀ اًمرؾمقل َوَُم٤م ُذيمَِر قَم ـْ ِصَٗم٦ِم َرسم  ُه ُِم َل ٛمَّ َق سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َُم٤م ؾَم َأنَُّف ؾَمامَّ

فِ و ًِ ـْ َٟمْٗم ب  شَمَٕم٤ممَم ُِم َوَصَػ اًمرَّ
(3) . 

ؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ  ا َواًمرَّ
ىِمُٗمقَن طَمْٞم٨ُم اْٟمَتَٝمك قِمْٚمُٛمٝمُ  - (7) ِْؿ سماَِم اًْمَقا ْؿ اًْمَقاِصُٗمقَن ًمَِرهب 

ـْ ِذيْمِرَه٤م  ٤م شَمَرَك ُِم َ
ِ
ِف اًمت٤َّمِريُمقَن ح
ًِ ـْ َٟمْٗم َل ُِمٜمَْٝم٤م ضَمْحًدا ٛمَّ ُروَن ِصَٗم٦َم َُم٤م ؾَم َٓ ُيٜمْٙمِ  -َوَصَػ ُِم

ٛمِ  ًْ َنَّ احْلَؼَّ شَمْرُك َُم٤م شَمَرَك َوشَم
ِٕ ً٘م٤م4  ؿ  شَمَٕمٛم  ًَ َٓ َيَتَٙمٚمَُّٗمقَن َوْصَٗمُف سماَِم مَلْ ُي كَو  .َٞم٦ُم َُم٤م ؾَمٛمَّ

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمِٚمِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما َوَه٥َم اهلل   ـْ َيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم  َوَُم

لمَ  ٤محِلِ  .ـها.شًَمٜم٤َم َوًَمُٙمْؿ طُمْٙماًم َوَأْخَحَ٘مٜم٤َم سم٤ِمًمّمَّ

َُم٤ممِ   ـِ اح٤مضمِمقن اإْلِ ُف يَماَلُم اسْم َٗم٤مِت َوَٟمَٗمك قمِ وَمَتدَ  َوَهَذا يُمٚم  ٧ٌََم اًمّم  ْرُه َواْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ َأثْ ْٚمَؿ سمَّ

وم -اًْمَٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم  ِه ُِمـ ٘م٦مُُمَقا ٦ِم  ًمَِٖمػْمِ َِئٛمَّ ْٕ ـْ  -ا َٗم٤مِت سم٠َِمنَُّف َيْٚمَزُم ُِم ـْ َٟمَٗمك اًمّم  َويَمْٞمَػ َأنَْٙمَر قَمغَم َُم

٤ٌَمهِت٤َم يَمَذا َويَمَذا يَماَم شَمُ٘مقًُمُف اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم  اًم َأنَُّف َيٚمْ  -إصْم ًْ  . (7)صًم٤م َأْو قَمَرًو٤م وَمَٞمُٙمقُن حُمْدَ َزُم َأْن َيُٙمقَن ضِم

يَْمؼَمِ  َوذِم يمَِت٤مِب  ْٕ (0)اًْمِٗمْ٘مِف ا
اعَمـِْمُٝمقِر قِمٜمَْد َأْصَح٤مِب َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم4 اًمَِّذي َرَوْوُه   

ـْ َأيِب ُُمٓمِٞمعٍ  ؾْمٜم٤َمِد قَم ٌِْد اهلل اًمٌٚمخل سم٤ِمإْلِ ـِ قَم ـِ بَ ىَم٤مَل: ؾَم٠َمْخ٧م أَ  احْلََٙمِؿ سْم اًْمِٗمْ٘مِف  ٤م طَمٜمِٞمَٗم٦َم قَم

                                            

 ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞمتف.  :أي (0)

 وذًمؽ سم٤مإلشمٞم٤من سمقصػ ضمديد أو اؾمؿ ضمديد. (7)

 . [7-3]اًمٜمجؿ:  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ هلل شمٕم٤ممم: ٕنَّف يمام ىم٤مل ا (3)

 اعمتٛمٙمـ ومٞمف ٓ شمٕمرض ًمف ُمٕمف ومٞمف ؿمٌٝم٦م وىمد شم٘مدم.  :قاًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ ه (7)

 ٤م.خمٚمقىمً  أي: ٤محمدصمً  (7)

ُمـ ـمريؼ أيب ُمٓمٞمع احلٙمؿ سمـ  :ًمف ـمري٘ملم إومم وم٢منَّ  4هذا اًمٙمت٤مب ٓ يث٧ٌم ؾمٜمده إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م (0)

 =ش.وٕمٞمػ»وىم٤مل ُمرة:  ش.ًمٞمس سمٌمء»ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: اعمٞمزانقمٌد اهلل اًمٌٚمخل ىم٤مل اًمذهٌل ذم 
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يَْمؼَمِ وَمَ٘م٤مَل:  ْٕ َرنَّ َأطَمًدا سمَِذْٟم٥ِم »ا (0)َٓ شُمَٙمٗم 
ـَ   َٓ شَمٜمِْػ َأطَمًدا سمِِف ُِم ياَمنِ  َو ُر 4 َوشَم٠ْمُمُ (7)اإْلِ

ـْ ًمُِٞمْخٓمِئَؽ َوَُم٤م َأظْمَٓم٠َمك سم٤ِمعَمـْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمك قَمـ ـْ  اعْمُٜمَْٙمِر4 َوشَمْٕمَٚمُؿ َأنَّ َُم٤م َأَص٤مسَمؽ مَلْ َيُٙم مَلْ َيُٙم

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل ـْ َأطَمٍد ُِم أْ ُِم َٓ شَمَتؼَمَّ ٌَؽ َو زِم َأطَمًدا ُدوَن  ♀ ًمُِٞمِّمٞم َٓ شُمَقا َو

  .(7)شَوَأْن شَمُردَّ َأُْمَر قُمْثاَمَن َوقَمكِم  إمَم اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  ؛(3)َأطَمدٍ 

                                                      

 ٓ يٜمٌٖمل أنْ »ىم٤مل أمحد:  ش.وٕمٞمػ»وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:  ش.وٕمٞمػ ص٤مطم٥م اًمرأي»وىم٤مل اًمٌخ٤مري:   =

ُ هق سمَ »وىم٤مل اسمـ قمدي:  ش.٤مشمريمقا طمديثف ويم٤من ضمٝمٛمٞمً »وىم٤مل أبق داود:  ش.يروى قمٜمف رء  لم 

يم٤من ُمـ رؤؾم٤مء اعمرضمئ٦م ممـ يٌٖمض »وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن:  ش.اًمْمٕمػ قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف

وٕمٗمف اسمـ »: اعمٞمزانُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل اًمذهٌل ذم  :واًمث٤مٟمٞم٦م .شاًمًٜمـ وُمٜمتحٚمٞمٝم٤م

إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م     واًمٙمت٤مب ٟمًٌف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ـها. شدي وهمػمه ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمفقم

إمم أيب ُمٓمٞمع ذم     (, وٟمًٌف اإلُم٤مم اًمذهٌل0/703) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾذم 

ذم اإلؾمٜم٤مد إمم  ٕنَّ  ٤4م(, وقمغم شم٘مدير ٟمًٌتف إمم أيب ُمٓمٞمع ٓ يث٧ٌم أجًْم 010)ص اًمٕمٚمقيمت٤مب 

-070) دراؾم٦م اإلؾمٜم٤مد ذم يمت٤مب أصقل اًمديـ قمٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦ماٟمٔمر  .أيب ُمٓمٞمع وٕمٗم٤مء

077.)  

, ♀اهلل ورؾمقًمف  ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م هل ُمٙمٗمرة يم٥ًم   ٕنَّ  4هذه اًمٕم٤ٌمرة همػم صحٞمح٦م (0)

٤م قمدم ي٘م٤مل: )سمٙمؾ ذٟم٥م(, أُمَّ  واًمّمقاب أنْ  .وهمػم ذًمؽ ,ويمدقم٤مء همػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل

 ٙمٗمػم سمٙمؾ ذٟم٥م ُمذه٥م اخلقارج.ذٟم٥م ومٝمذا ُمذه٥م اعمرضمئ٦م وهق ُمذه٥م سم٤مـمؾ واًمتَّ  ٙمٗمػم سم٠مياًمتَّ 

ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م خترج اًمٕمٌد ُمـ اإليامن وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ذٟم٥م خيرج ُمـ  وم٢منَّ  ٤4م ومٞمف ٟمٔمروهذا أجًْم  (7)

 اإليامن. 

 .╚اجلٛمٞمع  لِ ا: ٓ شمٗمرق سملم اًمّمح٤مسم٦م سمؾ وأي (3)

٤م " قُمْثاَمُن َوقمَ »(:772-7/777)جمٛمقع اًمٗمت٤موىخ اإلؾمالم يمام ذم ىم٤مل ؿمٞم (7) كِم  ": وَمَٝمِذِه ُدوَن َوَأُمَّ

ـْ َأْهِؾ اًْمُٙمقوَم٦مِ وَم٢ِمنَّ ؾُمْٗمَٞم٤مَن اًمثَّْقِريَّ َوـمَ  وَم٢ِمنَّ َهِذِه يَم٤مَن ىَمْد طَمَّمَؾ ومِٞمَٝم٤م ٟمَِزاعٌ  شمِْٚمَؽ  َٗم٦ًم ُِم
ٞم ٤م  ٤مئِ

ُحقا قَمٚمِ َرضمَّ

ـْ َذًمَِؽ ؾُمْٗمَٞم٤مُن وَ  هُ قَمغَم قُمْثاَمَن صُمؿَّ َرضَمَع قَم ِديٜم٦َِم شَمَقىمََّػ ذِم قُمْثاَمَن َوقَمكِم   ,هَمػْمُ  =.........,َوسَمْٕمُض َأْهِؾ اعْمَ
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ظْمَرى قَمٜمُْف شَمْ٘مِديُؿ قُمْثاَمَن قَمغَم قَمكِم  يَماَم هُ    =
ُ ْٕ َواَي٦َم ا َـّ اًمر  ـْ َُم٤مًمٍِؽ4 ًَمِٙم َواَيَتلْمِ قَم َق َُمْذَه٥ُم َوِهَل إطْمَدى اًمر 

٤مومِ  ٦ِم يَم٤مًمِمَّ ٛمَّ
َئِ ْٕ ٦ِم ؾَم٤مئِِر ا ٛمَّ

ـْ َأئِ  ُِم
ِ
ء َٓ ٍؾ َوَأْصَح٤مسمِِف4 َوهَمػْمِ َه١ُم ٌَ ـِ طَمٜمْ ِٕمل  َوَأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأْصَح٤مسمِِف َوَأمْحَد سْم

ؾْماَلمِ  ـْ َأْهِؾ اًْمٌِْدقَم٦ِم؟ قَمغَم ىَمقْ  ,اإْلِ ٞم ٤م قَمغَم قُمْثاَمَن َهْؾ ُيَٕمد  َُم
ُم قَمٚمِ ـْ ُيَ٘مد  ٞمَٛم
 شَمٜم٤َمَزقُمقا ومِ
ِ
ء َٓ  ًَملْمِ طَمتَّك إنَّ َه١ُم

اَرىُمْٓمٜمِل:  ٌٍَؾ َواًمدَّ ـُ طَمٜمْ ـْ َأمْحَد. َوىَمْد ىَم٤مَل َأج قُب اًمًختٞم٤مين َوَأمْحَد سْم ٤م ِرَواَيَت٤مِن قَم ٞم ٤م قَمغَم »مُهَ
َم قَمٚمِ ـْ ىَمدَّ َُم

َنَّْم٤مرِ  ْٕ ـَ َوا ٜم٦َِّم َوإَُِم٤مُم َأْهؾِ  شقُمْثاَمَن وَمَ٘مْد َأْزَرى سم٤ِمعْمَُٝم٤مضِمِري  ً ِة َرَوى قَمٜمُْف  َوَأج قُب َهَذا إَُم٤مُم َأْهِؾ اًم ٌٍَْمَ اًْم

َواَي٦ِم قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مَل  ـْ اًمر  َؾ قَم
ِق َوُرِوَي َأنَُّف ؾُمئِ ـْ َأْهِؾ اًْمِٕمَرا َٓ َيْرِوي قَم ٠ِم4 َويَم٤مَن  َُم٤م »: َُم٤مًمٌِؽ ذِم اعْمَُقـمَّ

َّٓ َوَأج قُب َأوْمَْمُؾ ُِمٜمْفُ  ـْ َأطَمٍد إ صْمُتُٙمْؿ قَم ِجِد ًمَ »َوَذيَمَرُه َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم وَمَ٘م٤مَل:  شطَمدَّ ًْ َ٘مْد َرَأجْتف ىَمَٕمَد َُمْ٘مَٕمًدا ذِم َُم

 
ِ
ِٛمل ♀َرؾُمقِل اّلِلَّ ًْ َّٓ اىْمَِمَٕمرَّ ضِم ٦ُم هِلََذا َُم٤م َأظْمَرضَم٤مُه ذِم ش َُم٤م َذيَمْرشمف إ ِحٞمَحلْمِ َواحْلُجَّ  اًمّمَّ

٤م  مِهَ ـِ َوهَمػْمِ ـِ قُمَٛمر َأنَُّف ىَم٤مَل:  قَم  »اسْم
ِ
َأبُق سَمْٙمٍر  :ٜم٤َّم َٟمُ٘مقُل يمُ  ♀يُمٜم٤َّم ُٟمَٗم٤مِوُؾ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اّلِلَّ

ُرِق  شصُمؿَّ قُمَٛمُر صُمؿَّ قُمْثاَمنُ  ُٚمُغ َذًمَِؽ اًمٜمٌَِّلَّ » :َوذِم سَمْٕمِض اًمٓم  ٌْ َوَأجًْْم٤م وَمَ٘مْد  . شوَماَل ُيٜمِْٙمُرهُ ♀َي

ٌَُخ٤مِري  َأنَّ َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ٌَُخ٤مِري  َوهَمػْمِ اًْم ِحٞمِح ذِم َصِحٞمِح اًْم ٧ٌََم سم٤ِمًمٜمَّْ٘مِؾ اًمّمَّ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب َح٤َّم صَم قُمَٛمَر سْم

اَلومَ  ٦ِم َأنُْٗمسٍ ضَمَٕمَؾ اخْلِ ـِ قَمْقٍف  قُمْثاَمَن َوقَمكِم   ٦َم ؿُمقَرى ذِم ؾِمتَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ سَمػْمِ َوؾَمْٕمٍد َوقَم  -َوـَمْٚمَح٦َم َواًمز 

ِة اعْمَِْمُٝمقِد هَلُ  ـُ َزْيٍد َوُهَق َأطَمُد اًْمَٕمنَمَ ـْ سَمٜمِل قَمِدي  َومَلْ َيْدظُمْؾ َُمَٕمُٝمْؿ ؾَمِٕمٞمُد سْم ىَمٌِٞمَٚم٦ِم  -ْؿ سم٤ِمجْلَٜم٦َِّم َويَم٤مَن ُِم

:  -قُمَٛمَر 
ِ
ِد اّلِلَّ ٌْ ـْ اسْمٜمِِف قَم ءٌ »َوىَم٤مَل قَم ُْمِر َرْ

َ ْٕ  َوًَمْٞمَس ًَمُف ذِم ا
ِ
ٌُْد اّلِلَّ يُمْؿ قَم َ  شحَيُْيُ َوَوصَّ َأْن ُيَّمكم 

ِٗمُ٘مقا قَمغَم َواطِمٍد. وَمَٚمامَّ شمُ  َ قُمَٛمُر وَ صٝمٞم٥م سَمْٕمَد َُمْقشمِِف طَمتَّك َيتَّ ٜمْؼَمِ ُقذم 
ِ
َُم٤م »ىَم٤مَل ـَمْٚمَح٦ُم:  ,اضْمَتَٛمُٕمقا قِمٜمَْد اعْم

ـْ َهذَ  َُْمِر وَمُٝمَق ًمُِٕمْثاَمنِ يَم٤مَن زِم ُِم ْٕ :  شا ا سَمػْمُ َ »َوىَم٤مَل اًمز  ْٕ ـْ َهَذا ا  :َوىَم٤مَل ؾَمْٕمدٌ  شُْمِر وَمُٝمَق ًمَِٕمكِم  َُم٤م يَم٤مَن زِم ُِم

َُْمِر وَمُٝمَق ًمِ » ْٕ ـْ َهَذا ا ـِ قَمْقٍف َُم٤م يَم٤مَن زِم ُِم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ وَم٤مضْمَتَٛمُٕمقا وَمَ٘م٤مَل  ,َج صَماَلصَم٦ٌم َوسَمِ٘مَل صَماَلصَم٦مٌ وَمَخرَ  شَٕم

ـُ قَمْقٍف:  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ُرُج ُِمٜم٤َّم َواطِمٌد َوُيَقزم  َواطِمًدا»قَم ًَ  شخَيْ ٌْ  ,َٙم٧َم قُمْثاَمُن َوقَمكِم  وَم : وَمَ٘م٤مَل قَم ـِ مْحَ ُد اًمرَّ

 َوُِمٞمَث٤مىمُ » :َأنَُّف ىَم٤مَل َوُرِوَي  شَأن٤َم َأظْمُرُج »
ِ
َ َأوْمَْمَٚمُٝماَم قَمَٚمْٞمِف قَمْٝمُد اّلِلَّ ـُ قَمْقٍف  شُف َأْن ُيَقزم  ـِ سْم مْحَ ُد اًمرَّ ٌْ صُمؿَّ ىَم٤مَم قَم

َٝم٤م اَلصَم٦َم َأج٤َّمٍم سمَِٚمَٞم٤مًمِٞمَِٝم٤مصمَ  ٤مِن َوُيَِم٤مِوُر ُأُمَّ ًَ َنَّْم٤مَر َواًمت٤َّمسمِِٕملَم هَلُْؿ سم٢ِِمطْم ْٕ ـَ َوا ِت اعْم١ُْمُِمٜملَِم4 ُيَِم٤مِوُر اعْمَُٝم٤مضِمِري

َُْمَّم٤مِر  ْٕ َء ا قا َُمَع قُمَٛمَر َوؿَمِٝمُدوا َُمْقشَمُف  -َوُيَِم٤مِوُر ُأَُمَرا ُْؿ يَم٤مُٟمقا ذِم اعْمَِديٜم٦َِم طَمج  ُد  -وَم٢ِمّنَّ ٌْ طَمتَّك ىَم٤مَل قَم

ـُ قَمْقٍف:  ـِ سْم مْحَ ٤مًمِ  شاَلصًم٤م َُم٤م اهْمَتَٛمْْم٧م سمِٜمَْقمِ إنَّ زِم صمَ »اًمرَّ  = ...........٨ُم ىَم٤مَل ًمُِٕمْثاَمِن:وَمَٚمامَّ يَم٤مَن اًْمَٞمْقُم اًمثَّ

 



 
 037 ركش بعض كالً الظمف يف باب إثبات صفات اهلل تعاىل

 

                                                      

َـّ »   = ٞمَٕم
َـّ َوًَمُتٓمِ َٛمَٕم ًْ ٞم ٤م ًَمَت

ْٞم٧م قَمٚمِ ـْ َوًمَّ َـّ َوًَمِئ ْٞمُتؽ ًَمَتْٕمِدًَم  َوُِمٞمَث٤مىُمُف إْن َوًمَّ
ِ
؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. شقَمَٚمْٞمؽ قَمْٝمُد اّلِلَّ

 : ْٞمُتؽ ًَمَتٕمْ »َوىَم٤مَل ًمَِٕمكِم   َوُِمٞمَث٤مىُمُف إْن َوًمَّ
ِ
َـّ قَمَٚمْٞمؽ قَمْٝمُد اّلِلَّ ٞمَٕم

َـّ َوًَمُتٓمِ َٛمَٕم ًْ ْٞم٧م قُمْثاَمَن ًَمَت ـْ َوًمَّ
َـّ َوًَمئِ ؟ شِدًَم

َٓ َيْٕمِدًُمقَن سمُِٕمْثاَمنِ إين  َرَأج٧ْم اًمٜمَّ»ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. وَمَ٘م٤مَل:  ًْ  ش٤مَس  ُ ـِ َوؾَم٤مِئُر اعْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٤ٌَمَيَٕمُف قَمكِم  َوقَم  ٚمِِٛملمَ وَم

ومٝمؿ هب٤م,واظمتٞم٤مر ُمـ همػم رهم٦ٌم أقمٓم٤مهؿ إي٤مه سَمْٞمَٕم٦َم ِرًى  ْ٘مِديِؿ َوَهَذا إمْج٤َمٌع ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم شمَ  ٤م وٓ ره٦ٌم ظمقَّ

َٝمَذا ىَم٤مَل َأج قُب َوَأمْحَد سمْ  ,قُمْثاَمَن قَمغَم قَمكِم  
اَرىُمْٓمٜمِل وَمٚمِ ٌٍَؾ َواًمدَّ ٞم ٤م قَمغَم قُمْثاَمَن وَمَ٘مْد َأْزَرى » ـُ طَمٜمْ

َم قَمٚمِ ـْ ىَمدَّ َُم

َنَّْم٤مرِ سمِ  ْٕ ـَ َوا فُ  ش٤معْمَُٝم٤مضِمِري ٤م ضَم٤مِهٚملَِم سمَِٗمْْمٚمِِف  وَم٢ِمٟمَّ ُُمقُه يَم٤مُٟمقا إُمَّ ْ٘مِديِؿ َوىَمْد ىَمدَّ ـْ قُمْثاَمُن َأطَمؼَّ سم٤ِمًمتَّ َوإِْن مَلْ َيُٙم

لَم سمَِتْ٘مِديِؿ اعْمَْٗمُْمقلِ 
ِ ِ
٤م فَم٤معم ـْ هَمػْمِ شَمْرضِمٞمٍح ِديٜمِل   َوإُِمَّ ْٚمِؿ وَمَ٘مْد َأْزَرى هِبِْؿ.  ,ُِم ٌَُٝمْؿ إمَم اجْلَْٝمِؾ َواًمٔم  ًَ ـْ َٟم                                                            َوَُم

ٖمَ         يَم٤مَن ذِم َٟمْٗمِس سَمْٕمِْمِٝمْؿ قَمغَم قَمكِم  َوَأنَّ َأْهَؾ اًمْمَّ
ـِ ُُمقا قُمْثاَمَن ًمَِْمَٖم ُْؿ ىَمدَّ ـِ يَم٤مُٟمقا َوًَمْق َزقَمَؿ َزاقِمٌؿ َأّنَّ

 َ ْٕ : وَمَ٘مدْ َذِوي ؿَمْقيَم٦ٍم َوَٟمْحَق َذًمَِؽ مِم٤َّم َيُ٘مقًُمُف َأْهُؾ ا
ِ
ء ـِ  ْهَقا ُٝمْؿ إمَم اًْمَٕمْجِز قَم ٌَ ًَ اًْمِ٘مَٞم٤مِم سم٤ِمحْلَؼ  َوفُمُٝمقِر  َٟم

٤ٌَمـمِؾِ  ُف طِملَم َُم٤مَت قُمَٛمُر وَم٢مِ  ,٤م يَم٤مُٟمقا َوَأىْمَقى َُم٤م يَم٤مُٟمقا ذِم َأقَمز  ُمَ  ؿَهَذا َوهُ  ,ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم َأْهِؾ احْلَؼ   َأْهِؾ اًْم ٟمَّ

ـَ  ؾْماَلُم ُِم ِة َوا يَم٤مَن اإْلِ ٞماَم مَلْ يَ اًْمُ٘مقَّ
ضْمتاَِمِع وآئتالف ومِ ِٓ ُٝمقِر َوا َويَم٤مَن  ,ِّمػُموا ذِم ُِمْثٚمِِف ىَمط  ًْمِٕمز  َواًمٔم 

ٌْٚمَ  ُٝمقِر َُم ِة َواًمٔم  ياَمِن َوَأَذلَّ َأْهَؾ اًْمُٙمْٗمِر َواًمٜم َٗم٤مِق إمَم طَمد  سَمَٚمَغ ذِم اًْمُ٘مقَّ َٓ خَيَْٗمك قَمغَم قُمَٛمُر َأقَمزَّ َأْهَؾ اإْلِ ًٖم٤م 

ـْ ًَمُف  ُُُمقرِ أَ َُم ْٕ ـْ ضَمَٕمَٚمُٝمْؿ ذِم ُِمْثِؾ َهِذِه احْل٤َمِل ضَم٤مِهِٚملَم َأوْ  ,ْدَٟمك َُمْٕمِروَم٦ٍم سم٤ِم ـِ  وَمَٛم ـَ قَم لَم َأْو قَم٤مضِمِزي
ِ ِ
 فَم٤معم

ُ سمِِف هَلُؿْ  ٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس قَمغَم ظِماَلِف َُم٤م ؿَمِٝمَد اّلِلَّ  .شاحْلَؼ  وَمَ٘مْد َأْزَرى هِبِْؿ َوضَمَٕمَؾ ظَمػْمَ ُأُمَّ

ٜم٦َِّم يَم٤مُٟمقا ىَمْد اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم  سَمْٕمُض »(: 3/073)أجًْم٤م جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم     وىم٤مل           ً َأْهِؾ اًم

َٗم٤مىِمِٝمْؿ قَمغَم شَمْ٘مِديِؿ َأيِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر  -قُمْثاَمَن َوقَمكِم   ُ قَمٜمُْٝماَم سَمْٕمَد اشم  َم ىَمْقٌم  -َريِضَ اّلِلَّ اَُم َأوْمَْمُؾ وَمَ٘مدَّ َأهي 

ٜم٦َِّم قُمْثاَمَن وَ   ً ـْ اؾْمَتَ٘مرَّ َأُْمُر َأْهِؾ اًم 4 ًَمِٙم ُٗمقا ٞم ٤م َوىَمْقٌم شَمَقىمَّ
َم ىَمْقٌم قَمٚمِ ُٕمقا سمَِٕمكِم  َوىَمدَّ قَمغَم شَمْ٘مِديِؿ ؾَمَٙمُتقا َأْو َرسمَّ

٠َمَخ٦ُم  ًْ ٠َمَخ٦ُم قُمثْ  -قُمْثاَمَن َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم َهِذِه اعْمَ ًْ ـَ  -اَمَن َوقَمكِم  َُم ٧ْم ُِم ًَ تِل يُ  ًَمْٞم ُُصقِل اًمَّ ْٕ ُؾ اعْمَُخ٤مًمُِػ ا َْمٚمَّ

اَل  ٠َمَخ٦ُم اخْلِ ًْ ٞمَٝم٤م ِهَل " َُم
ُؾ اعْمَُخ٤مًمُِػ ومِ تِل ُيَْمٚمَّ ٠َمَخ٦َم اًمَّ ًْ َـّ اعْمَ ٜم٦َّم ًَمِٙم  ً ٞمَٝم٤م قِمٜمَْد مُجُْٝمقِر َأْهِؾ اًم

وَم٦ِم " َوَذًمَِؽ ومِ

 
ِ
ٞمَٗم٦َم سَمْٕمَد َرؾُمقِل اّلِلَّ

ُْؿ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٠َِمنَّ اخْلَٚمِ ـْ َأبُق سَمْٙمٍر صُمؿَّ قُمٛمَ  ♀َأّنَّ ُر صُمؿَّ قُمْثاَمُن صُمؿَّ قَمكِم  َوَُم

ـْ مِح٤َمِر َأْهٚمِفِ  ٦ِم وَمُٝمَق َأَوؾ  ُِم ٛمَّ
َئِ ْٕ  ا
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ـَ ذِم ظِماَلوَم٦ِم َأطَمٍد ُِم     سمـ طمجرا ٤مومظوىم٤مل احل.شـَمَٕم

ضُمَٚملْمِ َأوْمَْمُؾ سَمٕمْ : »(37/ 1) ومتح اًم٤ٌمري ذم  ظْمتاَِلِف ذِم َأي  اًمرَّ
ِٓ َؼ سَمَٞم٤مُن ا ٌَ َد َأيِب سَمْٙمٍر َوىَمْد ؾَم

ٌَُٝمْؿ ذِم اًْمٗمَ  ٜم٦َِّم َأنَّ شَمْرشمِٞم  ً مْج٤َمَع اْٟمَٕمَ٘مَد سمِآظِمرِه سَملْمَ َأْهِؾ اًم شمِٞمٌِِٝمْؿ ذِم َوقُمَٛمَر قُمْثاَمُن َأْو قَمكِم  َوَأنَّ اإْلِ ْْمِؾ يَمؽَمْ

ُ قَمٜمُْٝمْؿ َأمْجَِٕملمَ  اَلوَم٦ِم َريِضَ اّلِلَّ
 ش.اخْلِ
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038 

 
ـِ » ىَم٤مَل َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم: ي يَْمؼَمُ ذِم اًمد  ْٕ اًْمِٗمْ٘مُف ا

(0)
ـَ   َْن َيْٗمَ٘مَف  ظَمػْمٌ ُِم َٕ اًْمِٗمْ٘مِف ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ4 َو

ـْ َأْن جَيَْٛمَع اًْمِٕمْٚمَؿ اًْمَٙمثػِمَ  ُف ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم ٌُُد َرسمَّ ضُمُؾ يَمْٞمَػ َيْٕم  . شاًمرَّ

ـْ َأوْمَْمِؾ اًْمِٗمْ٘مفِ ىُمْٚم٧م: َأظْم  ىَم٤مَل َأبُق ُُمٓمِٞمٍع: يِن قَم َ »ىَم٤مَل:  ,ؼِمْ ياَمَن َواًمنمَّ
ضُمِؾ اإْلِ ُؿ اًمرَّ ئَِع شَمَٕمٚم  ا

ـَ َواحْلُ  ٜمَ  ً ٦مِ َواًم َِئٛمَّ ْٕ ٤مِئَؾ  ,شُدوَد َواظْمتاَِلَف ا ًَ ياَمنِ  َوَذيَمَر َُم ٤مِئَؾ  اإْلِ ًَ د   اًْمَ٘مَدرِ  صُمؿَّ َذيَمَر َُم َواًمرَّ

٦ِم سمَِٙماَل  ـٍ ًَمٞمَْس َهَذا َُمْقِوٕمُ قَمغَم اًْمَ٘مَدِريَّ ًَ  .فُ ِم طَم

ـْ َي٠ْمُمُ   ـِ ُر سم٤ِمعَمـْٕمُروِف وَ ىُمْٚم٧م: وَماَم شَمُ٘مقُل وِمٞمَٛم ٌَُٕمُف قَمغَم َذًمَِؽ ُأن٤َمٌس  َيٜمَْٝمك قَم اعْمُٜمَْٙمِر وَمَٞمْت
(7) 

(3)وَمَٞمْخُرُج قَمغَم اجْلاََمقَم٦مِ 
. ىُمْٚم٧م: َومِلَ َوىَمْد َأَُمَر اهلل َوَرؾُمقًُمفُ شَٓ »َهْؾ شَمَرى َذًمَِؽ؟ ىَم٤مَل  

(7) 

َُْمرِ  ْٕ ـِ  سم٤ِم ـْ َُم٤م و4 (7)يَمَذًمَِؽ »٦ٌم؟ ىَم٤مَل اعْمُٜمَْٙمِر َوُهَق وَمِريَْم٦ٌم َواضِمٌَ  سم٤ِمعَمـْٕمُروِف َواًمٜمَّْٝمِل قَم ًَمِٙم

ـْ ؾَمْٗمِؽ اًمد   ُحقَن ُِم
ُدوَن َأيْمَثُر مِم٤َّم ُيّْمٚمِ

ًِ مِ ُيْٗم  َواؾْمتِْحاَلِل احْلََرا
ِ
َل: َوَذيَمَر اًْمَٙماَلَم ذِم ىَم٤م .شَُم٤مء

ٌَُٖم٤مةِ ٤مىمت ِرِج َواًْم َٓ َأقْمرِ - إمَم َأْن ىَم٤مَل  -ِل اخْلََقا ـْ ىَم٤مَل:   ُف َريب  ذِم : ىَم٤مَل َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم قَمٛمَّ
ِ
اَمء ًَّ  اًم

َْرضِ  ْٕ َنَّ اهلل ومََ٘مدْ  َأْم ذِم ا ِٕ َوقَمْرؿُمُف [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژيَُ٘مقُل:  شمٕم٤ممم يَمَٗمَر 

ٌِْع ؾَمَٛمَقاٍت.   وَمْقَق ؾَم

 َأْم ذِم  ىُمْٚم٧م:
ِ
اَمء ًَّ َٓ َأْدِري اًْمَٕمْرَش ذِم اًم ُف قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى َوًَمِٙمٜمَُّف َيُ٘مقُل   وَم٢ِمْن ىَم٤مَل إٟمَّ

َْرِض؟ ىَم٤مَل  ْٕ ٞم لَم َوَأنَُّف  :ا َنَُّف شَمَٕم٤ممَم ذِم َأقْمغَم قِمٚم 
ِٕ  4
ِ
اَمء ًَّ َنَُّف َأنَْٙمَر َأْن َيُٙمقَن ذِم اًم

ِٕ ُهَق يَم٤موِمٌر4 

ـْ َأؾْمَٗمُؾ  َٓ ُِم ـْ َأقْمغَم  َٓ َأقْمِرُف َريب   -َوذِم ًَمْٗمٍظ  -ُيْدقَمك ُِم ـْ َيُ٘مقُل   ...ؾَم٠َمْخ٧م َأب٤َم طَمٜمِٞمَٗم٦َم قَمٛمَّ

                                            

 ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد.أي:  (0)

 يمثػم. :(م)ذم (7)

 وذًمؽ يم٤مخلقارج. (3)

 رؾمقًمف. (:م)ذم (7)

 .يمذًمؽ هل (:م)ذم (7)
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اَم   ًَّ َْرضِ ذِم اًم ْٕ  َأْم ذِم ا
ِ
َنَّ اهلل ,ىَمْد يَمَٗمرَ  :ىَم٤مَل  ,ء ِٕ  ژ ژ ڈژَيُ٘مقُل:  شمٕم٤ممم ىَم٤مَل 

ٍت ىَم٤مَل  [٣ضه:  ]ژڑ ٌِْع ؾَمَٛمَقا ـْ  :َوقَمْرؿُمُف وَمْقَق ؾَم ُف َيُ٘مقُل قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى َوًَمِٙم وَم٢ِمٟمَّ

 
ِ
اَمء ًَّ َْرِض َأْو ذِم اًم ْٕ  وَمَ٘مْد يَمَٗمَر.  :ىَم٤مَل  َٓ َيْدِري اًْمَٕمْرَش ذِم ا

ِ
اَمء ًَّ  إَذا َأنَْٙمَر َأنَُّف ذِم اًم

ـْ َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم  ِذي َيُ٘مقُل:  َر اًْمَقاىِمػقِمٜمَْد َأْصَح٤مسمِِف: َأنَُّف يَمٗمَّ وَمِٗمل َهَذا اًْمَٙماَلِم اعَمـِْمُٝمقِر قَم اًمَّ

َْرِض4 وَمَٙمْٞمَػ َيُٙمقُن اًمٜمَّ  ْٕ  َأْم ذِم ا
ِ
اَمء ًَّ ِذي َيُ٘مقُل ًَمٞمَْس  (0)اجْل٤َمطِمدُ ٤مذِم َٓ َأقْمِرُف َريب  ذِم اًم اًمَّ

َْرضِ  ْٕ 4 َأْو ًَمٞمَْس ذِم ا
ِ
اَمء ًَّ   ذِم اًم

ِ
اَمء ًَّ َٓ ذِم اًم  ژ ڈژ: شمٕم٤ممم ٩مَّ قَمغَم يُمْٗمِرِه سمَِ٘مْقًمِفِ ؟ َواطْمتَ َو

ٍت ىَم٤مَل: َوقمَ  [٣ضه: ] ژڑ ژ ٌِْع ؾَمَٛمَقا  .ْرؿُمُف وَمْقَق ؾَم

َ هِبَ   ُ أَنَّ اهلل [٣ضه:  ]ژڑ ژ ژ ڈژ: َذا أَنَّ ىمَْقًمَُف شمََٕم٤ممَم َوسملَمَّ ومَْقَق  شمٕم٤ممم يٌُلَم 

َء قَمغَم اًمْ  ؾْمتَِقا ِٓ ِت وَمْقَق اًْمَٕمْرِش َوَأنَّ ا َٛمَقا ًَّ ًَ اًم  ,وَمْقَق اًْمَٕمْرشِ  فُ َٕمْرِش َدلَّ قَمغَم َأنَّ اهلل َٟمْٗم

صُمؿَّ َأْرَدَف َذًمَِؽ 
(7)

ـْ ىَم٤مَل   ُف قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى َوًمَ  :سمَِتْٙمِٗمػِم َُم ـْ شَمَقىمََّػ ذِم يَمْقِن اًْمَٕمْرِش إٟمَّ ِٙم

ٞم لَم4 َوأَ  َنَّ اهلل ذِم َأقْمغَم قِمٚم 
ِٕ  4
ِ
اَمء ًَّ َنَُّف َأنَْٙمَر َأنَُّف ذِم اًم

ِٕ َْرِض ىَم٤مَل:  ْٕ  َأْم ذِم ا
ِ
اَمء ًَّ  نَُّف ُيْدقَمكذِم اًم

ـْ َأؾْمَٗمُؾ  َٓ ُِم ـْ َأقْمغَم  ـْ َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم سمَِتْٙمٗمِ  ,ُِم يٌح ُِم ـْ َأنَْٙمَر َأْن َيُٙمقَن اهلل ذِم َوَهَذا شَمٍْمِ ػِم َُم

4 َواطْمَت٩مَّ قَمغَم َذًمَِؽ سم٠َِمنَّ اهلل
ِ
اَمء ًَّ ـْ َأؾْمَٗمُؾ  شمٕم٤ممم اًم َٓ ُِم ـْ َأقْمغَم  ٞم لَم َوَأنَُّف ُيْدقَمك ُِم ذِم َأقْمغَم قِمٚم 

ٞم٦ٌَّم وَم٢ِمنَّ اًْمُ٘مُٚمقَب َُمْٗمُٓمق
٦ٌم قَمْ٘مٚمِ َتلْمِ وِمْٓمِريَّ ـْ َه٤مشَملْمِ احْلُجَّ ِر سم٠َِمنَّ اهلل ذِم اًْمُٕمُٚمق  َويُمؾ  ُِم ىْمَرا َرٌة قَمغَم اإْلِ

 ْٔ ـْ َأؾْمَٗمُؾ َوىَمْد ضَم٤مَء اًمٚمَّْٗمُظ ا َٓ ُِم ـْ َأقْمغَم  حًي٤م قَمٜمُْف سمَِذًمَِؽ َوقَمغَم َأنَُّف ُيْدقَمك ُِم وَمَ٘م٤مَل:  ,ظَمُر َسِ

 وَمَ٘مْد يَمٗمَ 
ِ
اَمء ًَّ  .رَ إَذا َأنَْٙمَر َأنَُّف ذِم اًم

ؾْماَلمِ ٤مإلَوَرَوى َهَذا اًمٚمَّْٗمَظ سمِ   (3)ؾْمٜم٤َمِد قَمٜمُْف ؿَمْٞمُخ اإْلِ
َنَّْم٤مِري    ْٕ   ........َأبُق إؾْماَمقِمٞمَؾ ا

                                            

 : اجل٤مطمد اًمٜم٤مذم.(ل)ذم  (0)

 أتٌع ذًمؽ. أي:  (7)

 اهلروي. (:م)ذم (3)
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   (7)اًْمَٗم٤مُروِق يمَِت٤مِب  ذِم  (0)[اهلروي]

اِزيوَأجًْْم٤م  هق َوَرَوى ٌَٞمِْد اهلل اًمرَّ ـَ قُم ـُ َأيِب طَم٤مشمٍِؿ: َأنَّ ِهَِم٤مَم سْم اسْم
(3)

ِد  -  َص٤مطِم٥َم حُمَٛمَّ

ـِ  ًَ ـِ احْلَ ي  ىَم٤ميِض ا -سْم ًمرَّ
(7)

ِؿ وَمَت٤مَب4 وَمِجلَء سمِِف إمَم ِهَِم٤مٍم ًمِ    ٌََس َرضُماًل ذِم اًمتََّجٝم  ٞمُْٓمٚمَِ٘مُف طَم

ـْ »هلل قَمغَم اًمتَّْقسَم٦ِم4 وَم٤مُْمَتَحٜمَُف ِهَِم٤مٌم4 وَمَ٘م٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: احْلَْٛمُد  ـٌ ُِم َأتَِْمَٝمُد َأنَّ اهلل قَمغَم قَمْرؿِمِف سَم٤مِئ

َٓ أَ  ؟ وَمَ٘م٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأنَّ اهللشظَمْٚمِ٘مفِ  ـْ ظَمْٚمِ٘مفِ قَمغَم قَمْرؿِمِف4 َو ـٌ ُِم وُه إمَم »وَمَ٘م٤مَل:  ,ْدِري َُم٤م سَم٤مِئ ُرد 

ُف مَلْ َيُت٥ْم  ٌِْس وَم٢ِمٟمَّ   .(7)شاحْلَ

                                            

 : سم٢مؾمٜم٤مده.(ل)وذم(م)ًمٞم٧ًم ذم (0)

ف رواه أبق إؾمامقمٞمؾ اهلروي أنَّ  :(7/320) ذح اًمٓمح٤موي٦مذم     ًمٙمـ ذيمر اسمـ أيب اًمٕمز (7)

ُمـ ـمريؼ أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل وىمد قمٚمٛم٧م ومٞمام ؾمٌؼ طم٤مًمف وم٤مًمًٜمد ٓ  اًمٗم٤مروقيمت٤مب سم٢مؾمٜم٤مده ذم 

 يث٧ٌم.

اًمًٜمل »(: 01/770) اًمًػمذم     هِم٤مم سمـ قمٌٞمد اهلل اًمرازي ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل (3)

  ً ا أقمٔمؿ صدوق وُم٤م رأج٧م أطمدً », وىم٤مل أبق طم٤مشمؿ: ش٦م ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿٜمَّاًمٗم٘مٞمف أطمد أئٛم٦م اًم

 .ـها. شأضمؾ ُمـ هِم٤مم سمـ قمٌٞمد اهلل سم٤مًمري وأيب ُمًٝمر اًمٖم٤ًمين سمدُمِمؼ ا وٓىمدرً 

 ؾم١مآشمف ًمٚمدارىمٓمٜملحمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين أبق قمٌد اهلل ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل اًمؼمىم٤مين ذم  (7)

 حيٞمك ىم٤مل: وم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م أيب ص٤مطم٥م احلًـ سمـ حمٛمد قمـ – اًمدارىمٓمٜمل يٕمٜمل –ؾم٠مختف »(: 702)

٤مل أبق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل: وىم .هذا ٟمحق – طمٜمٌؾ اسمـ يٕمٜمل – أمحد ومٞمف وىم٤مل .شيمذاب»: ُمٕملم سمـ

 . ـها. شوقمٜمدي ٓ يًتحؼ اًمؽمك»

 ٟم٘مض أؾم٤مس اًمت٘مديسو ,( ًمٚمذهٌل073)ص اًمٕمٚمقأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ذم (7)

( ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ احلًـ سمـ 703)ص ذم اًمٙمالم( وُمـ ـمري٘مف اهلروي ذم 071-003)ص

ؾمٛمٕم٧م هِم٤مم سمـ  ي٘مقل:  ,اًمًٚمٛمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أيب اًمٕمٚمق, وذم اًمٜم٘مض يزيد اًمًٝمٞمؾ يمام ذم

 خمتٍم اًمٕمٚمقواٟمٔمر  .وقمكم سمـ احلًـ سمـ يزيد وأبقه مل أضمد هلام شمرمج٦م قمٌٞمد اهلل اًمرازي ومذيمره.

 (.020)ص
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اِزي (0)ىَورو ـِ ُُمَٕم٤مٍذ اًمرَّ َٞمك سْم ـْ حَيْ ـٌ  هلل قَمغَم اًْمَٕمْرشِ إنَّ ا»َأنَُّف ىَم٤مَل:  َأجًْْم٤م قَم  ُِمـ سَم٤مِئ

 َّٓ َٓ َيُِمؽ  ذِم َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦ِم إ  قَمَدًدا4 
ٍ
ء  قِمْٚماًم َوَأطْمََم يُمؾَّ َرْ

ٍ
ء اخْلَْٚمِؼ َوىَمْد َأطَم٤مَط سمُِٙمؾ  َرْ

َىْمَذاِر  ْٕ اَت سم٤ِم ٞمٌؾ َوَه٤مًمٌِؽ ُُمْرشَم٤مٌب َيْٛمُزُج اهلل سمَِخْٚمِ٘مِف َوخَيْٚمُِط ُِمٜمُْف اًمذَّ ضمٝمٛمل َرِديٌء ِوٚم 

 . (7)شوإنت٤من

ـِ اعَمـِديٜمِل  َح٤َّم ؾُمِئَؾ َُم٤م ىَمْقُل َأْهِؾ اجْلَاَمقَم٦ِم؟ ىَم٤مَل:  َأجًْْم٤م قَمـ (3)ىَورو ُي١ْمُِمٜمُقَن »اسْم

ِت قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْم  َٛمَقا ًَّ ْؤَي٦ِم َواًْمَٙماَلِم َوَأنَّ اهلل وَمْقَق اًم ـْ ىَمْقًمِفِ  شَتَقىسم٤ِمًمر  ِئَؾ قَم ًُ : شمٕم٤ممم وَم

ٌْٚمََٝم٤م: ٘م٤َمومَ  .[٥ادجادلة:  ]ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ  ٻ ٻ ٻ ٱژَل: اىمْرَأْ ُم٤َم ىمَ

.[٥: ادجادلة]ژڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
(7) . 

                                            

 وروي. (:م)ذم (0)

ىم٤مل  ( وم٘م٤مل:071-033)ص اًمٕمٚمقا ُمٜمف ذم يمت٤مسمف ضمزءً     هذا إثر ذيمر اإلُم٤مم اًمذهٌل (7)

سم٢مؾمٜم٤مد إمم حمٛمد سمـ حمٛمقد: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ ي٘مقل:  اًمٗم٤مروقأبق إؾمامقمٞمؾ إنّم٤مري ذم 

 ٓ يِمذ قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م إٓ ضمٝمٛمل اهلل قمغم اًمٕمرش سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚماًم  إنَّ »

حمٛمد »(: 712-711)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ش.يٛمزج اهلل سمخٚم٘مف

 .شد مل أقمرومف ومل أىمػ قمغم اإلؾمٜم٤مد إًمٞمفسمـ حمٛمق

 وروي. (:م)ذم (3)

( وم٘م٤مل: أن٤م حمٛمد سمـ 073ًمٚمذهٌل )ص اًمٕمٚمقأظمرضمف أبق إؾمامقمٞمؾ اهلروي يمام ذم  وٕمٞمػ. (7)

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل, صمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل, ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع, صمٜم٤م احلًـ سمـ حمٛمد 

مل  أمحد سمـ قمٌد اهلل وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع ٜمل.... ومذيمره.سمـ احل٤مرث ىم٤مل: ؾمئؾ قمكم سمـ اعمدي

( 2/021) اًمث٘م٤متاًمًجًت٤مين ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  :أقمرومٝمام, واحلًـ سمـ حمٛمد سمـ احل٤مرث هق

وىم٤مل:  .(0/033) ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م, وذيمره اسمـ أيب يٕمغم ذم ش٦م وومْمؾٜمَّص٤مطم٥م ؾُم »وىم٤مل: 

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م  .يٙمٗمل ذم شمقصمٞم٘مف ومٛمثٚمف ُمًتقر احل٤مل وهذا ٓ ىمٚم٧م: .شٟم٘مؾ قمـ إُم٤مُمٜم٤م أؿمٞم٤مء»

ىمٚم٧م: اسمٜم٤م احل٤مرث وٟم٤مومع مل » .( قم٘م٥م ذيمر إثر023)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     إًم٤ٌمين

 .ـها. شأقمرومٝمام
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ُِمِذي  ىَم٤مَل:  وىَور ْ ك اًمؽم  ًَ ـْ َأيِب قِمٞم ُهَق قَمغَم اًْمَٕمْرِش يَماَم َوَصَػ ذِم يمَِت٤مسمِِف4 »َأجًْْم٤م قَم

 . (0)شَوقِمْٚمُٛمُف َوىُمْدَرشُمُف َوؾُمْٚمَٓم٤مُٟمُف ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤منٍ 

ـْ َأيِب ُزرْ  ىَورو اِزي َأنَُّف ؾُم قَم ػِم ىَمْقًمِفِ قَم٦َم اًمرَّ ًِ ـْ شَمْٗم  ڈژژژ: شمٕم٤ممم ئَِؾ قَم

ػُمُه يَماَم »وَمَ٘م٤مَل:  [٣ضه: ] ژڑ ًِ َوقِمْٚمُٛمُف ذِم يُمؾ   (7)]اؾمتقى[ُهَق قَمغَم اًْمَٕمْرشِ  شم٘مرأ شَمْٗم

ـْ ىَم٤مَل هَمػْمَ َهَذا وَمَٕمَٚمٞمِْف ًَمْٕمٜم٦َُم اهلل   .(3)شَُمَٙم٤مٍن4 َُم

َؼاِشِم الال ـَّةِ  ٨ َصاِحُب َأِِب َحاِمٍد اإلشػرائقـي ِف  لؽائيَوَرَوى َأُبو ال   ُأُصوِل السُّ

ََسِن َصاِحِب َأِِب َحـِقَػَة َقاَل:  ِن اْل  ِد ب  ُػَؼَفاُء ُكؾُُّفم  اتَّػَ »َظن  حُمَؿَّ ِق إََل  ِمن -َق ال  ِ ادَـْش 

ِرِب  تِي  -ادَـغ  ََحاِديِث٨ الَّ آِن َواأل  ُؼر  ياَمِن بِال  ِ  َظن  َرُشوِل اهلل ِِبَا الثَِّؼاُت  (7)تاءَ َج َظَذ اإل 

بِّ َظزَّ َوَجلَّ ِف ♀ ِ   ِصَػِة الرَّ ِسرٍ ِمن  َغر  بِقٍه٨ َفَؿن   ٨ َوَل (7)َتػ  ٍف َوَل َتش  َوص 

َم َصق ًئا ِمن   َقو  َ ال  َاَمَظَة٨  ♀ َفَؼد  َخَرَج ِِمَّا َكاَن َظَؾق ِه الـَّبِيُّ  ذلك َفَّسَّ َوَفاَرَق اْل 

 ُ ـَِّة ُممَّ َشَؽُتوا٨ َفَؿن  َقاَل: َفنِّنَّ ؽَِتاِب َوالسُّ ا باَِم ِف ال  َتو  ن  َأف 
وا٨ َوَلؽِ ُ م  َْم  َيِصُػوا َوَْم  ُيَػَّسِّ

َاَمَظَة  ٍم َفَؼد  َفاَرَق اْل  ِل َجف  ءَ فنبَِؼو  ُه َقد  َوَصَػُه بِِصَػِة َل ََش   (0)«كَّ

                                            

 (3732ُمقضمقد ذم ؾمٜمٜمف قمٜمد طمدي٨م رىمؿ )    هذا اًمٙمالم قمـ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي (0)

 .(م)و(ل)ًمٞم٧ًم ذم (7)

ذم اًمٙمالم ( وم٘م٤مل: ىم٤مل أبق إؾمامقمٞمؾ إنّم٤مري ُمّمٜمػ 031)ص اًمٕمٚمقذيمره اًمذهٌل ذم  (3)

أن٠ٌمن٤م أبق يٕم٘مقب اًم٘مراب, أن٠ٌمن٤م ضمدي, ؾمٛمٕم٧م أب٤م اًمٗمْمؾ سمـ إؾمح٤مق, طمدصمٜمل حمٛمد سمـ  وأهٚمف

اٟمٔمر  .وهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف ُمـ ٓ يٕمرف إسمراهٞمؿ إصٌٝم٤مين, ؾمٛمٕم٧م أب٤م زرقم٦م اًمرازي ؾمئؾ ومذيمره.

 (.717-713)ص خمتٍم اًمٕمٚمق

 : ضم٤مء.(ل) و(ب)ذم (7)

  شمٙمٞمٞمػ. أي:يمتٗمًػم اجلٝمٛمٞم٦م, و)ٓ وصػ(  أي: (7)

 ذم اًمت٠مويؾ(, واسمـ ىمداُم٦م ذم 171) ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦مأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (0)

 = ..........( ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمدود ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ احلًـ ومذيمره03)

 



 
 043 لظمف يف باب إثبات صفات اهلل تعاىلركش بعض كالً ا

 

ََسِن َأَخَذ َظن   (0)]و[ ُن اْل  ُد ب    َوَمالٍِك َوَضَبَؼتِِفاَم ِمن َأِِب َحـِقَػةَ حُمَؿَّ
ِ
ُعَؾاَمء َوَقد  َحَؽى  ,ال 

َزَ ظذ  َاَع َوَأخ  ْج  ِ بِقَِّة َغالًِبا(7)َلنَّ بَهَذا اإل  ؾ  ُُموِر السَّ ِؿقَّة َتِصُػُه بِاأل  َف  اْل 
(3). 

ِسرَ ]  ِسٍر: َأَراَد بِِه َتػ  ِ َتػ  ُلُه ِمن  َغر  ِؿقَّة اد ُ  َوَقو  َف  َؾةِ اْل  ِسَر  َعطِّ َتَدُظوا َتػ  ِذيَن اب  الَّ

َػاِت بِِخاَلِف َما َكاَن َظَؾق ِه الصَّ  َوَرَوى البقفؼي .(7)[مباتاإل َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن ِمنَ الصِّ

ُه بِ  ُ ِن شالم َقاَل:  ةَصِحقح دَ قكاَش لَوَغر  َؼاِشِم ب  تِي يَ »َظن  َأِِب ُظَبق ٍد ال  ََحاِديُث الَّ ُؼوُل َهِذِه األ 

 :فِقَفا

ْْ ُ نُ طِ » 
ُِ َوإِنا َاَهناَم ََّل ََتَْتلُِئ َحتاى َيَضَع » «(7)هِ ََّيِ ِع غِ ِعَباِ ِه َوُ رْ  َضِحَك َرَبنَا 

هُ  اجلبار َُ فِوَها َ َد
ْ ِضُع اْلقَ » «(0) َُ ْْيِ َواْلُكْرِِسَ  َُ َد

(1)»  

                                                      

ًمٙمـ ذيمر إثَر  مل أضمد ًمف شمرمج٦م.ًمٚمذهٌل: اًمدسمقد  اًمٕمٚمقدود, وذم وقمٌد اهلل سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًم    =

صم٧ٌم قمـ حمٛمد سمـ »( وىم٤مل: 7/7) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم     اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؿمٞمُخ 

 ومذيمره. شاحلًـ

 .(ب)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

 : أن.(ل)و(م)ذم (7)

 .: أو دائاًم (ل)و(م)ذم (3)

 .(ل)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 وىمد ؾمٌؼ خترجيف. ٜمٝمؿ.همٞمثف ُم أي: (:م)ذم (7)

  ؾمٌؼ خترجيف. (0)

(, وحمٛمد سمـ 720) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  ٤م.٤م ووٕمٞمػ ُمرومققمً صحٞمح ُمقىمقومً  (1)

, 13, 10)ص اًمرد قمغم اعمريز(, واًمدارُمل ذم 00) اًمٕمرشقمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤مب 

(, واحل٤ميمؿ ذم 32) ٤متاًمّمٗم(, واًمدارىمٓمٜمل ذم 077) اًمتقطمٞمد(, واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 17

 =......... اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 3/01) شمٗمًػمه(, واسمـ ضمرير ذم 7/727) اعمًتدرك
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شم٤مريخ (, واخلٓمٞم٥م ذم 172) إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 07717( رىمؿ )07/33)  =

 ,ٌٓملمقمـ ُمًٚمؿ اًم ,قمـ قمامر اًمدهٜمل ,( يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري777-770/ 3) سمٖمداد

ن  :ُمًٚمؿ اًمٌٓملم هق, إؾمٜم٤مد صحٞمحوهذا  .٤مقمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقومً  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم اسمـ قمٛمرا

, اًمتٝمذي٥ميمام ذم  شصم٘م٦م»ىم٤مل أمحد واسمـ ُمٕملم وأبق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل:  .اسمـ أيب قمٛمران :وي٘م٤مل

يمام ذم  شصم٘م٦م»ىم٤مل أمحد واسمـ ُمٕملم وأبق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل: , اسمـ ُمٕم٤موي٦م :وقمامر اًمدهٜمل هق

خمتٍم ذم     إًم٤ٌمين ٤م اًمٕمالُم٦مُ ُمقىمقومً  وصحح إثَر  واًمٌ٘مٞم٦م ُمٕمروومقن.تٝمذي٥ماًم

احلٗم٤مظ ذم ذًمؽ ىم٤مل اًمذهٌل ذم  فُ ٓمَ ٚمَّ وىمد رومع هذا إثر ؿمج٤مع سمـ خمٚمد وهمَ , (77) اًمٕمٚمق

قمـ  ,وًمف قمـ أيب قم٤مصؿ ,شؿمج٤مع سمـ خمٚمد اًمٗمالس أطمد اًمث٘م٤مت وصم٘مف اسمـ ُمٕملم»: اعمٞمزان

ُمقوع ىمدُمف  يمرؾمٞمف»٤م: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققمً  ,قمـ ؾمٕمٞمد ,ًٚمؿ اًمٌٓملمقمـ ُم ,قمـ قمامر ,ؾمٗمٞم٤من

٤م, ويمذا رواه ُم٤مدي واًمٙمجل قمـ أيب قم٤مصؿ ُمقىمقومً , أظمٓم٠م ذم رومٕمف رواه اًمرَّ شواًمٕمرش ٓ ي٘مدر ىمدره

وىم٤مل »ذم شمٗمًػم مي٦م اًمٙمرد:     وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم. ـهااسمـ ُمٝمدي وويمٞمع قمـ ؾمٗمٞم٤من.

ْهٜمل قمامر قمـ ,قمـ ؾمٗمٞم٤من ,أبق قم٤مصؿ ؿمج٤مع سمـ خمٚمد ذم شمٗمًػمه: أظمؼمٟم٤م  ,اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ ,اًمد 

 ىمقل قمـ ♀ اًمٜمٌل ؾمئؾ: ىم٤مل ¶قم٤ٌمس اسمـ قمـ ,ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ

 ي٘مدر ٓ واًمٕمرش ىمدُمٞمف ُمقوع يمرؾمٞمف: ىم٤مل [١٣٣: البؼرة]ژۈئۈئ ۆئ ۆئژ:اهلل

 سمـ ؿمج٤مع ـمريؼ ُمـ ُمردويف سمـ سمٙمر أبق احل٤مومظ احلدي٨م هذا أورد يمذا .وضمؾ قمز اهلل إٓ ىمدره

ْهٜمِل قمامر قمـ ,ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م: شمٗمًػمه ذم َويمِٞمع رواه وىمد ,همٚمط وهق ومذيمره اًمٗمالس خمٚمد  ,اًمد 

 ٓ واًمٕمرش اًم٘مدُملم ُمقوع اًمٙمرد»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ,ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ,اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ

 ـقم ,اعمحٌقيب أمحد سمـ حمٛمد اًمٕم٤ٌمس أيب قمـ ُمًتدريمف ذم احل٤ميمؿ رواه وىمد. شىمدره أطمد ي٘مدر

 ,ُمثٚمف ُمقىمقوًم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده -اًمثقري وهق- ؾمٗمٞم٤من قمـ ,قم٤مصؿ أيب قمـ ,ُمٕم٤مذ سمـ حمٛمد

 سمـ احل٤ميمؿ ـمريؼ ُمـ ُمردويف اسمـ رواه وىمد ش.خيرضم٤مه ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح»: وىم٤مل

 يّمح وٓ ,ُمرومققًم٤م هريرة أيب قمـ ,أبٞمف قمـ ,اًمًدي قمـ-ُمؽموك وهق- اًمٙمقذم اًمٗمزاري فُمَٝمػْم 

 =....................................................................... .ـها.شًْم٤مأج
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هذا احلدي٨م وهؿ ؿمج٤مع سمـ خمٚمد ذم رومٕمف وم٘مد »(: 0/77) اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦موىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم    =

ُم٤مدي يمالمه٤م قمـ أيب قم٤مصؿ ومٚمؿ يرومٕم٤مه, ورواه قمٌد وأمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرَّ  ,رواه أبق ُمًٚمؿ اًمٙمجل

 .شمحـ اسمـ ُمٝمدي وويمٞمع يمالمه٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من ومٚمؿ يرومٕم٤مه سمؾ وىمٗم٤مه قمغم اسمـ قم٤ٌمس وهق اًمّمحٞمحاًمر

رواه ُمـ ـمريؼ ؿمج٤مع سمـ خمٚمد اًمٗمالس  ( سمٕمد أنْ 77)ص اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦موىم٤مل اسمـ ُمٜمده ذم 

٤م قمـ ُمرومققمً  اًمتٗمًػمهٙمذا رواه ؿمج٤مع سمـ خمٚمد ذم » ٤م.قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف ُمرومققمً  ,قمـ أيب قم٤مصؿ

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر ذم طمديثف قمـ أيب قم٤مصؿ ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس: و .♀اًمٜمٌل 

٤م, ورواه أبق سمٙمر اهلذزم قري قمٜمف, ويمذًمؽ روي قمـ قمامر اًمدهٜمل ُمقىمقومً ويمذًمؽ رواه أصح٤مب اًمثَّ 

 ,ورواه ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة .اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم :وهمػمه قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ُمـ ىمقًمف: ىم٤مل

وًمٞمس هق سم٤مًم٘مقي  ,ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف ضمٕمٗمر اًمٙمرد قمٚمٛمفىم٤مل:  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

وطمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام . ـها.شذم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

قمـ  ,صمٜم٤م اسمـ إدريسدشمٗمًػم مي٦م اًمٙمرد وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أبق ؾمٕمٞمد إؿم٩م, طم سمـ يمثػماشمٗمًػم ذم 

 ريض اهلل قمٜمٝماماعمٖمػمة, قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم, قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ُمٓمرف سمـ ـمريػ, قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب

ويمذا ». ىم٤مل اسمـ يمثػم: شقمٚمٛمف»[ ىم٤مل: ١٣٣البؼرة: ]ژۆئۆئۈئۈئژذم ىمقًمف: 

ؼ صمؿ قمٚمَّ  .شسمـ ـمريػ سمف رواه اسمـ ضمرير ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ إدريس وهِمٞمؿ يمالمه٤م قمـ ُمٓمرف

سمـ أيب اعمٖمػمة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ  رواي٦م ضمٕمٗمر شم٘مدم أنَّ »سم٘مقًمف:     قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل

وىمد ذيمر احل٤مومظ اًمذهٌل هذا إثر ذم شمرمجتف صمؿ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىمد روى قمامر  ,ضمٌػم ًمٞم٧ًم سم٘مقي٦م

يمرؾمٞمف ُمقوع ىمدُمف واًمٕمرش ىمقًمف:  ريض اهلل قمٜمٝمام اًمدهٜمل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ر سمـ أيب اعمٖمػمة إذ قمامر ي٘مّمد اإلُم٤مم اًمذهٌل رمحف اهلل أن هذا يٕمؾ ُم٤م رواه ضمٕمٗم ٓ ي٘مدر ىمدره

 .شاًمدهٜمل أرضمح ُمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة واهلل أقمٚمؿ

اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم وًمف أـمٞمط ف ىم٤مل: أنَّ     وورد قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىمٚم٧م:      

 شمٗمًػمه(, واسمـ ضمرير ذم722) اًمًٜم٦مرواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  .يم٠مـمٞمط اًمرطمؾ

 =....... اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م(, واسمـ ُمٜمده ذم01)اًمٕمرشب(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤م7/332)
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طََم٤مِدي٨ُم ذِم َوَهِذِه  ْٕ ْؤَي٦مِ  ا ـْ سَمْٕمٍض4 هَمػْمَ َأن٤َّم  اًمر  ِهَل قِمٜمَْدَٟم٤م طَمؼ  مَحََٚمَٝم٤م اًمث َ٘م٤مُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَم

َه٤م ُ َه٤م َوَُم٤م َأْدَريْمٜم٤َم َأطَمًدا ُيَٗمن  ُ َٓ ُٟمَٗمن  ػِمَه٤م 
ًِ ـْ شَمْٗم   ..ـها(0)شإَذا ؾُمِئْٚمٜم٤َم قَم

ٌَْٞمٍد  ٤موِمِٕمل  َوَأمْحَد َوإؾِْمَح٤م أَطَمدُ هقَأبُق قُم ـَ ُهْؿ اًمِمَّ ِذي َْرسَمَٕم٦ِم: اًمَّ ْٕ ٦ِم ا َِئٛمَّ ْٕ ٌَٞمٍْد4  ُق ا َوَأبُق قُم

َٖم٦ِم َواًمت٠َّْمِويؾِ اعَمـْٕمِروَم٦ِم سم٤ِمًْمٗمِ  َوًَمُف ُِمـ ـْ َأْن ُيقَصَػ  ْ٘مِف َواًمٚم  َُم٤مِن  ,َُم٤م ُهَق َأؿْمَٝمُر ُِم َوىَمْد يَم٤مَن ذِم اًمزَّ

ِذي فَمَٝمَرْت وِمٞمِف اًْمِٗمتَ  ءُ اًمَّ َْهَقا ْٕ َه٤م:  (7)[اًْمُٕمَٚماَمءِ  ُِمـ]َوىَمْد َأظْمؼَمَ َأنَُّف َُم٤م َأْدَرَك َأطَمًدا  ,ـُ َوا ُ ُيَٗمن 

ػَم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم. 
ًِ  َأْي شَمْٗم

ٌِْد  ٤ٌَمَرِك: َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل ًَمُف َي٤م َأب٤َم قَم ُ ـِ اعْم ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم ٌَْٞمَٝمِ٘مل قَم َوَرَوى اًمالًمٙم٤مئل َواًْم

ـِ  مْحَ َٗم٦مَ  ن٤مأاًمرَّ َأيْمَرُه اًمّم 
ب   أقمٜمل - (3) ٤ٌَمَرِك: وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قمَ  -ِصَٗم٦َم اًمرَّ ُ ـُ اعْم َأن٤َم َأؿَمد  »ٌُْد اهلل سْم

                                                      

( ُمـ ـمرق قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد اًمقارث 771) اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 70-77)ص   =

قمـ أيب ُمقؾمك  ,قمـ قمامرة سمـ قمٛمػم ,قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ,ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ىم٤مل: صمٜم٤م اسمـ ضمح٤مدة

سمـ قمٛمػم مل يدرك أب٤م ُمقؾمك ومل يذيمر اعمزي ذم قمامرة  وهذا ؾمٜمد رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت إٓ أنَّ  سمف.

 ف يروي قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري, وذيمر أنَّ ف يروي قمٜمف سمؾ ذيمر أنَّ أنَّ  هتذي٥م اًمٙمامل

ف مل يًٛمع ُمٜمف وأبق ُمقؾمك أىمدم ووم٤مة ُمـ وهذا يٕمٜمل أنَّ  4قمامرة رأى قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 اسمـ قمٛمر سمٙمثػم واهلل أقمٚمؿ.

 اًمتقطمٞمدذم  (, واسمـ ُمٜمده372) ذح أصقل آقمت٘م٤مدأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  صحٞمح. (0)

(, 73) اًمّمٗم٤مت(, واًمدارىمٓمٜمل ذم يمت٤مب 101) إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 777)

  ( ُمـ ـمرق قمـ اًمٕم٤ٌمس 071)ص اًمٕمٚمق(, واًمذهٌل ذم 777)ص اًمنميٕم٦موأضمري ذم 

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ومذيمره. ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أب٤م قمٌٞمد ,سمـ حمٛمد اًمدوري

 (.020)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين وصححف

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 أصػ اًمرب.  أيمره أنْ  :أي (3)
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 هَ اًمٜم٤َّمِس يَمَرا 
ِ
ء صَم٤مُر سمٌَِمْ ْٔ  ىُمْٚمٜم٤َم سمِِف َوإَِذا ضَم٤مَءْت ا

ِ
ء ـْ إَذا َٟمَٓمَؼ اًْمِٙمَت٤مُب سمٌَِمْ ٦ًم ًمَِذًمَِؽ َوًَمِٙم

َٟم٤م ضَمَنْ
 . (7)شَهَذا قَمَٚمْٞمِف َوَٟمْحقُ  (0)

ـْ  ٌَْتِدَئ سمَِقْصِػ اهلل ُِم ٤ٌَمَرِك: َأن٤َّم َٟمْٙمَرُه َأْن َٟم ُ ـُ اعْم ٜم٤َم طَمتَّك جَيِلَء سمِِف  ذاتَأَراَد اسْم
ًِ َأنُْٗم

صَم٤مُر.  ْٔ  اًْمِٙمَت٤مُب َوا

٤ٌَمَرِك َأنَُّف ىِمٞمَؾ  ُ ـِ اعْم ـْ اسْم ُه سم٠َِمؾَم٤مٟمِٞمَد ِصَح٤مٍح قَم ـُ َأمْحَد َوهَمػْمُ ٌُْد اهلل سْم ًَمُف: سماَِمَذا َوَرَوى قَم

ٜم٤َم؟ ىَم٤مَل:  ـٌ »َٟمْٕمِرُف َرسمَّ شمِِف قَمغَم قَمْرؿِمِف سَم٤مِئ َٓ َٟمُ٘مقُل يَماَم  (3)سم٠َِمنَُّف وَمْقَق ؾَمَٛمَقا ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َو ُِم

َْرضِ  (7)شَمُ٘مقُل  ْٕ ُف َهُدَ ذِم ا  ............................................(7)شاجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم إٟمَّ

                                            

 أىمدُمٜم٤م قمٚمٞمف.  أي: (0)

 إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 131) ذح أصقل آقمت٘م٤مدأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (7)

ىم٤مل: صمٜم٤م أيب, ىم٤مل: ىم٤مل أومٚمح سمـ حمٛمد: ىمٚم٧م ًمٕمٌد  ,د سمـ أمحد سمـ طمٗمص( ُمـ ـمريؼ حمٛم170)

 (.077)ص خمتٍم اًمٕمٚمقواٟمٔمر  .اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ومذيمره وأومٚمح سمـ حمٛمد مل أضمد ًمف شمرمج٦م

 ُمٜمٗمّمؾ. أي:  (3)

 : ىم٤مًم٧م.(ل)ذم  (7)

ومٕم٤مل ظمٚمؼ أ(, واًمٌخ٤مري ذم 017 -017/ 0) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  صحٞمح. (7)

 اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م(, وذم 013و77)ص اًمرد قمغم اعمريز(, واًمدارُمل ذم 2)ص اًمٕم٤ٌمد

ًَّ (, واًمّم٤مسمقين ذم 71)ص  إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 70)ص ٚمػقم٘مٞمدة اًم

(, واسمـ ىمداُم٦م ذم 007) اإلسم٤مٟم٦م(, واسمـ سمٓم٦م ذم 233) اًمتقطمٞمدذم  (, واسمـ ُمٜمده317)

( ُمـ ـمرق قمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ 001)ص اًمٕمٚمقواًمذهٌل ذم  (,33) إصم٤ٌمت اًمٕمٚمق

وىمد صححف ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م  وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ومذيمره.

 =..........  ,(707-703)ص اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦مذم  رمحٝمام اهللوشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ 
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َُم٤مُم َأمْحَد    ـِ طَمْرٍب  (0)َوَهَٙمَذا ىَم٤مَل اإْلِ ـْ ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم ُه. َوُرِوَي سم٢ِِمؾْمٜم٤َمِد َصِحٞمٍح قَم َوهَمػْمُ

 اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم. وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
ء َٓ ـَ َزْيٍد َوَذيَمَر َه١ُم َُم٤مِم ؾَمِٛمْٕم٧م مَح٤َّمَد سْم ٤مِوًُمقَن َأنْ »اإْلِ اَم حُيَ َيُ٘مقًُمقا ًَمْٞمَس  إٟمَّ

ءٌ   َرْ
ِ
اَمء ًَّ  . (7)شذِم اًم

                                                      

خمتٍم ذم  ♫وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  .شقاشمرًمتَّ وىمد صح قمٜمف صح٦م ىمري٦ٌم ُمـ ا»وىم٤مل: =   

 (.077-070)ص اًمٕمٚمق

( ُمـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ 11)ص اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦مأظمرضمف اخلالل يمام ذم  صحٞمح. (0)

 ,يب قمٌد اهلل: اهلل ومقق اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف٤مل: ىمٞمؾ ُٕمقؾمك اًم٘مٓم٤من ىم

واًم٘مٓم٤من هذا  .شٕمؿ هق قمغم قمرؿمف وٓ خيٚمق رء ُمـ قمٚمٛمفٟم»وىمدرشمف وقمٚمٛمف سمٙمؾ ُمٙم٤من؟ ىم٤مل: 

(, واسمـ أيب 017) ذح أصقل آقمت٘م٤مدوإثر ذيمره اًمالًمٙم٤مئل ذم  صم٘م٦م وىمد ؾمٛمع ُمٜمف اخلالل.

(, واًمذهٌل ذم 30) إصم٤ٌمت اًمٕمٚمق(, واسمـ ىمداُم٦م ذم 0/770) ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦ميٕمغم ذم 

(, وإثر صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 33-31) اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦مواٟمٔمر   (.031)ص اًمٕمٚمق

   (.031-023)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم  ♫

-001/ 0) اًمًٜم٦م(, وذم 0/771) زوائد اعمًٜمدأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  صحٞمح. (7)

 اًمًٜم٦م(, واخلالل ذم 011-010ًمٚمذهٌل )ص اًمٕمٚمق(, واسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ذم 002

 احلٚمٞم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 030)ص ع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦ماضمتام(, واسمـ ظمزيٛم٦م يمام ذم 7/30)

وهذا إؾمٜم٤مد  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ زيد ومذيمره. ,( يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب0/772)

 خمتٍم اًمٕمٚمقذم  ♫وىمد صححف ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م ويمذًمؽ اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  صحٞمح.

( سمدون 2)ص ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمدذم  ♫وذيمره اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  (.071-070)ص

: فُ ٌَ ٘مِ ( وىم٤مل قمَ 030)ص اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦مذم  ♫ؾمٜمد, وذيمره اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وهذا اًمذي يم٤مٟم٧م اجلٝمٛمٞم٦م حي٤موًمقٟمف ىمد سح سمف » –يٕمٜمل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  –ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 ٍميح سمف,اعمت٠مظمرون ُمٜمٝمؿ ويم٤من فمٝمقر اًمًٜم٦م ويمثرة إئٛم٦م ذم قمٍم أوَلؽ حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمتَّ 

  ً ٗم٤مة سمام يم٤من ؾمٚمٗمٝمؿ حي٤موًمقٟمف ٦م واٟم٘مرو٧م إئٛم٦م سطم٧م اجلٝمٛمٞم٦م اًمٜم ٜمَّومٚمام سمٕمد اًمٕمٝمد وظمٗمٞم٧م اًم

 .ـها. شوٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ إفمٝم٤مره
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ـُ َأيِب طَم٤مشمٍِؿ ذِم يمَِت٤مِب  د  قَمغَم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم َوَرَوى اسْم ـِ قَم٤مُِمٍر اًمْمٌٕمل اًمرَّ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم قَم
(0) 

َُم٤مِم َأمْحَد  - ـْ ؿُمُٞمقِخ اإْلِ ِة قِمْٚماًم َوِديٜم٤ًم ُِم ٌٍَْمَ اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم وَمَ٘م٤مَل:  َأنَُّف ُذيمَِر قِمٜمَْدهُ  -إَُم٤مِم َأْهِؾ اًْم

[َأَذ  ]هؿ »
ـَ  (7) ًٓ ُِم َْدَي٤مِن ٛمتَ ضْم ااًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى َوىَمْد  ىَمْق ْٕ َع اًْمٞمَُٝمقُد َواًمٜمََّّم٤مَرى َوَأْهُؾ ا

ٚمِِٛملَم قَمغَم َأنَّ اهلل قَمغَم اًْمَٕمْرشِ  ًْ ُ ءٍ  ٞمف: ًَمْٞمَس قَمٚمَ ُهؿْ  ىَم٤مًُمقا وَ  (3)ى[قَ تَ ]اؾْم َُمَع اعْم  شَرْ
(7) . 

ـِ ظُمَزْيَٛم٦م إَُم٤ممُ َوىمَ  ـُ إؾْمَح٤مَق سْم ُد سْم ٛمَّ ٦مِ  ٤مَل حُمَ َِئٛمَّ ْٕ ـْ مَلْ َيُ٘مْؾ » :ا شمِِف قَمغَم  َُم إنَّ اهلل وَمْقَق ؾَمَٛمَقا

سَم٧ْم  َّٓ ُضِ َتَت٤مَب وَم٢ِمْن شَم٤مَب َوإِ ًْ ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوضَم٥َم َأْن ُي ـٌ ُِم قَمْرؿِمِف سَم٤مِئ
ُف صُمؿَّ ُأْخِ٘مَل قَمغَم قُمٜمُ٘مُ  (7)

ى َُمْزسَمَٚم٦ٍم ًمَِئالَّ  ٦مِ سمٜمتـ َيَت٠َمذَّ ُمَّ َٓ َأْهُؾ اًمذ  ٌَْٚم٦ِم َو َذيَمَرُه قَمٜمُْف احْل٤َميمُِؿ سم٢ِِمؾْمٜم٤َمِد  شِرحيِِف َأْهُؾ اًْمِ٘م

 .(0)َصِحٞمٍح 

                                            

( سم٤مًمزاهد احل٤مومظ, صمؿ ٟم٘مؾ قمـ زي٤مد سمـ 320-327/ 3) اًمًػموصٗمف احل٤مومظ اًمذهٌل ذم  (0)

ُم٤م رأج٧م »ف ىم٤مل: أمحد سمـ طمٜمٌؾ أنَّ  وقمـ .شُم٤م رأج٧م سم٤مًمٌٍمة ُمثؾ ؾمٕمٞمد اًمْمٌٕمل»ف ىم٤مل: أجقب أنَّ 

 .شطمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر اًمث٘م٦م اح٠مُمقن»ف ىم٤مل: , وقمـ اسمـ ُمٕملم أنَّ شأومْمؾ ُمٜمف وُمـ طمًلم اجلٕمٗمل

 وم٘مط وسم٤مىمل اًمٜمًخ: ذ. (:م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

 .(ل)و (م)ًمٞم٧ًم ذم (3)

 وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أيب,    ( ًمٚمذهٌل001)ص اًمٕمٚمقأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ذم  وٕمٞمػ. (7)

         ًمإلهب٤مم اًمذي ومٞمف. وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر اًمْمٌٕمل ومذيمره ٧ُم صمْ د  ىم٤مل: طُم 

ه  ,(0/700) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾذم  ♫وهذا إثر ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم   إَلوقمزا

 .اًمًٜم٦مقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

 ضب. (:م)ذم (7)

وُمـ ـمري٘مف أبق قمثامن اًمّم٤مسمقين  ,(27)ص ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  صحٞمح. (0)

 =...............(, 007) إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٕمٚمق(, واسمـ ىمداُم٦م ذم 71)ص قم٘مٞمدة اًمًٚمػذم 
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ِم   ا ـِ اًْمَٕمقَّ ٤ٌَّمِد سْم ـْ قَم َُم٤مِم َأمْحَد قَم ـُ اإْلِ ٌُْد اهلل سْم إَُم٤مِم َأْهِؾ  (0)اًمقاؾمٓمل -َوَرَوى قَم

ٌََ٘م٦ِم ؿُمُٞمقِخ اًمِمَّ  ـْ ـَم 4 »ىَم٤مَل:  -٤موِمِٕمل  َوَأمْحَد َواؾِمَط ُِم ا اعَمـِريِزَّ َوَأْصَح٤مَب سمنِْمٍ يَمٚمَّْٛم٧م سمنِْمً

ءٌ   َرْ
ِ
اَمء ًَّ : ًَمْٞمَس ذِم اًم  . (7)شوَمَرأَج٧ْم مظِمَر يَماَلُِمِٝمْؿ َيٜمَْتِٝمل َأْن َيُ٘مقًُمقا

َُم٤مِم اعَمـِْمُٝمقِر َأنَُّف ىَم٤مَل:  ـِ َُمْٝمِدي  اإْلِ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم   ًَمْٞمَس »َوقَم
ِ
ء َْهَقا ْٕ  ذِم َأْصَح٤مِب ا

َذ  
(3)  َٓ ٌء َأَرى َواّلِل َأْن   َرْ

ِ
اَمء ًَّ : ًَمْٞمَس ذِم اًم ـْ َأْصَح٤مِب ضَمْٝمٍؿ َيُدوُروَن قَمغَم َأْن َيُ٘مقًُمقا ُِم

َٓ يقارصمقا   . (7)شُيٜم٤َميَمُحقا َو

                                                      

( يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ احل٤ميمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ص٤مًمح 20-21/ 0) إب٤مـمٞمؾواجلقزىم٤مين ذم    =

حمٛمد سمـ  .٤مد صحٞمحوهذا إؾمٜم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ومذيمره. ,سمـ ه٤مٟمئ

 ( ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل701-700/ 7) رضم٤مل احل٤ميمؿيمام ذم  ,ص٤مًمح سمـ ه٤مٟمئ وصم٘مف احل٤ميمؿ وهمػمه

  .  

وصم٘مف أبق داود  ,اإلُم٤مم اعمحدث اًمّمدوق»(: 707-700/ 2) اًمًػمىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  (0)

ومحًٌف اًمرؿمٞمد ويم٤من يتِمٞمع », ىم٤مل: شيم٤من ُمـ ٟمٌالء اًمرضم٤مل ذم يمؾ أُمره»وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد:  ,شوهمػمه

 . ش٤م صمؿ ظمغم قمٜمف وم٠مىم٤مم سمٌٖمدادزُم٤مٟمً 

وُمـ ـمري٘مف اخلالل ذم  ,(071-070/ 0) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  طمًـ. (7)

ىم٤مل:  ,ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمقاؾمٓمل ,( ُمـ ـمريؼ زي٤مد سمـ أجقب دًمقيف7/003) اًمًٜم٦م

سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمقاؾمٓمل وم٘مد  ُمـ أضمؾ حيٞمك وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ ؾمٛمٕم٧م قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام ومذيمره.

وىمد ؾمئؾ أبق داود قمٜمف وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد ذيمره وم٘م٤مل:  ,ْؼ صمَّ قَ روى قمٜمف مجع ُمٜمٝمؿ أبق داود ومل يُ 

 ومٛمثؾ هذا حيًـ طمديثف واهلل أقمٚمؿ. ىمٚم٧م: .ش٤م ويم٤من زم صدي٘مً أقمرومف ىمدياًم »

 : أذ.(ل)ذم  (3)

ىم٤مل:  ,صمٜمل قمٌد اهلل سمـ ؿمٌقيف( وم٘م٤مل: طمد071) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  صحٞمح. (7)

قمـ  وؾم٠مخف ؾمٝمؾ سمـ أيب ظمدويف ,طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي

ف ًمٞمس ذم ي٤م أب٤م حيٞمك ُم٤مًمؽ وهلذه اعم٤ًمئؾ هذه ُم٤ًمئؾ أصح٤مب ضمٝمؿ إٟمَّ »اًم٘مرمن وم٘م٤مل: 

حمٛمد  .سمـ : قمٌد اهلل سمـ أمحدقيف هقومٕمٌد اهلل سمـ ؿمٌ 4وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ومذيمره. شأصح٤مب...

 = ..........ويٕمرف سم٤مسمـ ؿمٌقيف ُمـ أئٛم٦م »(: 3/310) شم٤مريخ سمٖمدادصم٤مسم٧م ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم سمـ 
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ـُ َأيِب  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ د  قَمغَم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّميمَِت٤مِب  طَم٤مشمٍِؿ ذِم َوَرَوى قَم ـِ  اًمرَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم قَم

َأْن َيُ٘مقًُمقا إنَّ اهلل مَلْ ُيَٙمٚم ْؿ ُُمقؾَمك َوُيِريُدوَن َأْن  َأْصَح٤مُب ضَمْٝمٍؿ ُيِريُدونَ »َُمْٝمِدي  ىَم٤مَل: 

اَم  ًَّ : ًَمْٞمَس ذِم اًم َّٓ َيُ٘مقًُمقا َتَت٤مسُمقا وَم٢ِمْن شَم٤مسُمقا َوإِ ًْ ٌء َوإِنَّ اهلل ًَمْٞمَس قَمغَم اًْمَٕمْرِش َأَرى َأْن ُي  َرْ
ِ
ء

 .(0)شىُمتُِٚمقا 

َْصَٛمِٕمل  ىَم٤مَل:  َوقَمـ  ْٕ سم٤َّمهِملَم وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ قِمٜمَْدَه٤م: اهللُ »ا ُة ضَمْٝمٍؿ وَمٜمََزًَم٧ْم سم٤ِمًمدَّ  ىَمِدَُم٧ْم اُْمَرأَ

:قَمغَم قَمْرؿِمِف. وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: حَمْ  َْصَٛمِٕمل  ْٕ ُدوٍد وَمَ٘م٤مَل ا هِبَِذِه  يم٤مومرة (7)[َل ]هِ  ُدوٌد قَمغَم حَمْ

  .(3)شاعَمـَ٘م٤مًَم٦مِ 

                                                      

ن اًمث٘مٗمل ُمؽمضمؿ ذم  :وأُم٤م حمٛمد سمـ قمثامن ومٝمق..ـها.شأهؾ احلدي٨م    = ىم٤مل  ,اًمتٝمذي٥ماسمـ أيب صٗمقا

( ُمـ 7703)اإلسم٤مٟم٦موأظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم  .شٓ سم٠مس سمف»وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:  .شصم٘م٦م»أبق طم٤مشمؿ: 

.ـمريؼ أظمرى قمـ اسمـ ُمٝمدي خمتًٍم   ا

( وم٘م٤مل: أظمؼمٟم٤م أبق قمٌد اهلل احل٤مومظ وأبق ؾمٕمٞمد 770) إؾمامء واًمّمٗم٤متأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (0)

ىم٤مٓ: صمٜم٤م أبق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب, صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمقراق, صمٜم٤م قمٛمرو سمـ  ,سمـ أيب قمٛمرو

ًمٙمـ ىم٤مل: سمدل ًمٞمس ذم اًمًامء رء  .يمرهاًمٕم٤ٌمس, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي... ومذ

 اًمًٜم٦موأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  .وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ اًم٘مرمن يمالم اهلل. يٜمٗمقا أنَّ  وأرادوا أنْ 

, وأضمري ذم ذح أصقل آقمت٘م٤مدا وُمـ ـمري٘مف اًمالًمٙم٤مئل ذم ( خمتًٍم 003-071/ 0)

( ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 707)ص اعم٤ًمئؾ(, وأبق داود ذم 300/ 7( )177) اًمنميٕم٦م

 جمٛمقع اًمٗمت٤موىؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم  فُ تَ ٌَّ وإثر صمَ  ,وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح .قمـ اسمـ ُمٝمدي

(, 707)ص اضمتامع اجلٞمقشذم  ♫وصححف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ,(7/027)

 .♫( وأىمره اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 003)ص خمتٍم اًمٕمٚمقيمام ذم  ♫واًمذهٌل

 .(ل)و  (م)و(ب)ًمٞم٧ًم ذم (7)

وىم٤مل: وذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمٜمف  ,(777)ص اضمتامع اجلٞمقشذم  ♫ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ  (3)

وىم٤مل: سمٚمٖمٜم٤م  ,(002)ص اًمٕمٚمقذم  ♫وذيمره اًمذهٌل  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ إصٛمٕمل... ومذيمره.

 ومٚمؿ يذيمر قمـ هذا إثر    ٤م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمينوأُمَّ ف ىم٤مل ...ومذيمره. أنَّ  -أي إصٛمٕمل– قمٜمف

 =..... ٤مُمٕمٚم٘مً  اضمتامع اجلٞمقشذم  ♫(, وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ٤011م ذم خمتٍمه )صؿمٞمئً 

 



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

052 

 
ـِ قَم٤مِصٍؿ   قَمكِم  سْم

ـِ ـْ قَم٤مِصِؿ سْم ٌََ٘متِِٝماَم  -َوقَم ٌَُخ٤مِري  َوـَم ٤مفَمْرت ٟمَ »ىَم٤مَل:  -ؿَمْٞمِخ َأمْحَد َواًْم

ـْ يَماَلُِمِف َأنَّ  4(0)اًم ٝمْ ضَم  َ ُِم ٌَلمَّ ٠َمنَّ سمـَ َٓ ُي١ْمُمِ  فوَمَت
٤م (7)  َرسم 

ِ
اَمء ًَّ شذِم اًم
(3) . 

َُم٤مُم َأمْحَد ىَم٤مَل: ْي٩ُم  (7)صمٜم٤مَوَرَوى اإْلِ ُهَ
ـَ َٟم٤موِمٍع  (7) ٌَْد اهلل سْم ـُ اًمٜم ْٕماَمِن ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧م قَم سْم

ـَ َأنٍَس َيُ٘مقُل:  ٤مِئَغ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧م َُم٤مًمَِؽ سْم  َوقِمْٚمُٛمفُ »اًمّمَّ
ِ
اَمء ًَّ َٓ خَيُْٚمق  اهلل ذِم اًم ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن4 

ـْ قِمْٚمِٛمِف َُمَٙم٤منٌ   . (0)شُِم

                                                      

ؾمٞمّمغم ٟم٤مرًا ذات هل٥م  ومٝمذه اعم٘م٤مًم٦م إُم٤مُمٝم٤م هذا اًمرضمؾ واُمرأتف وُم٤م أوٓه سم٠منْ »قمغم هذا إثر:   =

ف ىمد أتك سمٌمء وم٢مٟمَّ  4قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ٟمٗمك احلدَّ  واقمٚمؿ سم٠منَّ . ـها شواُمرأتف مح٤مًم٦م احلٓم٥م..

ُمٜمٗمّمؾ  أي:  اهلل شمٕم٤ممم همػم ُم٤ٌميـ خلٚم٘مف قمـ اهلل أنَّ  أراد سمٜمٗمل احلد   وم٢منْ  ٤4م وسم٤مـماًل حيتٛمؾ طم٘م   جمٛمؾ

 ًَّ أراد سمٜمٗمل احلد  وإنْ  واسمـ اعم٤ٌمرك. ,ٚمػ يم٤مًمدارُملقمٜمٝمؿ ومٝمذا سم٤مـمؾ وإصم٤ٌمشمف طمؼ ىمد أثٌتف سمٕمض اًم

رد اإلُم٤مم اٟمٔمر  سم٤مـمؾ.ومٝمذا طمؼ وإصم٤ٌمشمف  هُ دَّ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمٚمؿ أطمد ُمـ اًمٕم٤ٌمد طَم  قمـ اهلل أنَّ 

 (.703/ 0) ذح اًمٓمح٤موي٦مو ,(73) اًمدارُمل قمغم سمنم اعمريز

 ٤م.: ضمٝمٛمٞمً (م)ذم  (0)

 .أنَّ  (:ل) ,(م)ذم  (7)

قمـ قمكم  ,قمـ أمحد سمـ ٟمٍم ٧ُم صمْ د  ( وم٘م٤مل: طُم 030) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم وٕمٞمػ. (3)

 م ُمـ طمدصمف.إلهب٤م وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمـ قم٤مصؿ سمـ قمكم... ومذيمره.

 أظمؼمٟم٤م. (:م)ذم (7)

 ذيح وهق ظمٓم٠م. (:م)و(ل)ذم (7)

 اًمتقطمٞمدذم  ( وُمـ ـمري٘مف اسمـ ُمٜمده721/ 0) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  صحٞمح. (0)

( ُمـ 723)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 013) أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 233)

 .     وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ومذيمره. ٟم٤مومع قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس د اهلل سمــمريؼ هي٩م سمـ اًمٜمٕمامن: صمٜم٤م قمٌ

(, واًمٕمالُم٦م 707/ 0) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾذم  ♫وىمد صححف ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 (.071)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم  ♫إًم٤ٌمين 
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 : ٤موِمِٕمل  يِؼ طَمؼ  ىَمَْم٤مُه اهلل ذِم »َوىَم٤مَل اًمِمَّ د  َومَجََع قَمَٚمْٞمِف ىُمُٚمقَب  ؾمامئفظِماَلوَم٦ُم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّم 

٤ٌَمِدهِ  شقِم
(0) . 

ِحٞمِح  َوذِم اًمّمَّ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ (7) ـْ َأنَِس سْم ىَم٤مَل: يَم٤مَٟم٧ْم َزْيٜم٥َُم شَمْٗمَتِخُر قَمغَم   اهلل قمٜمفريض قَم

ِل   ٌِْع  :شَمُ٘مقُل  ♀ َأْزَواِج اًمٜمٌَّ ـْ وَمْقِق ؾَم ضَمٜمِل اهلل ُِم َـّ َوَزوَّ َـّ َأَه٤مًمِٞمُٙم ضَمُٙم َزوَّ

ٍت  .  .ؾَمَٛمَقا ٤موِمِٕمل   َوَهَذا ُِمْثُؾ ىَمْقِل اًمِمَّ

٦ُم َأيِب ُيقؾُمَػ  ٌنِْمٍ اعمريز طَمتَّك ًم تفَرٌة ذِم اؾْمتَِت٤مسمَ َُمِْمُٝمق -َص٤مطِم٥ِم َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم  -َوىِمّمَّ

ـُ َأيِب طَم٤مشمِؿٍ ضمٝمؿ  اًمّمٗم٤مت وأفمٝمر ىمقَل َهَرَب ُِمٜمُْف َح٤َّم َأنَْٙمَر  ىَمْد َذيَمَرَه٤م اسْم
ُه. (3)  َوهَمػْمُ

ـِ َأيِب زُمٜملم ٌِْد اهلل سْم ـُ قَم ُد سْم ٛمَّ ٌِْد اهلل حُمَ َوىَم٤مَل َأبُق قَم
ـْ َأِئٛمَّ  (7) َُم٤مُم اعَمـِْمُٝمقُر ُِم ٦ِم اإْلِ

ِذي َصٜمََّٗمُف ذِم  ٜم٦َّمِ  اعَمـ٤مًمِِٙمٞم٦َِّم ذِم يمَِت٤مسمِِف اًمَّ  ً ياَمِن سم٤ِمًْمَٕمْرشِ  ُأُصقِل اًم  .ىَم٤مَل وِمٞمِف: سَم٤مُب اإْلِ

ُف سم٤ِمًْمُٕمُٚمق  » ىَم٤مَل:  ٜم٦َِّم َأنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ظَمَٚمَؼ اًْمَٕمْرَش َواظْمَتّمَّ  ً ـْ ىَمْقِل َأْهِؾ اًم َوُِم

ْرشمَِٗم٤مِع وَمْقَق مَجِ  ِٓ ِف ذِم ىَمْقًمِفِ ٞمِع َُم٤م ظَمَٚمَؼ صُمؿَّ اؾْمَتَقى قَمَٚمْٞمِف يَمْٞمَػ ؿَم٤مَء يَماَم َأظْمؼَمَ َوا ًِ ـْ َٟمْٗم   قَم

                                            

( ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب طم٤مشمؿ: طمدصمٜم٤م 077-077)ص إصم٤ٌمت اًمٕمٚمقذيمره اسمـ ىمداُم٦م ذم  صحٞمح. (0)

وىمد  ,ومٞمقٟمس هق اًمّمدذم صم٘م٦م 4وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمِم٤مومٕمل سمف. ,يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم

 (.007)ص اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦مذم  ♫صححف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 (.1771اًمٌخ٤مري ) أي: (7)

ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: ٟم٤م »( وم٘م٤مل: 007)ص اًمٕمٚمقذم     ذيمره اإلُم٤مم اًمذهٌلوٕمٞمػ. (3)

 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ؾمك اخلٗم٤مف.. ومذيمر ٟمحقه.احلًـ سمـ قمكم سمـ ُمٝمران, ٟم٤م سمِم٤مر سمـ ُمق

ُمٜمٙمر », وىم٤مل اًمٌخ٤مري: شًمٞمس سمث٘م٦م»ًمْمٕمػ سمِم٤مر سمـ ُمقؾمك اخلٗم٤مف ىم٤مل ومٞمف اسمـ ُمٕملم: 

 (.077)ص خمتٍم اًمٕمٚمقواٟمٔمر  .شوٕمٞمػ», وىم٤مل أبق داود: شاحلدي٨م

 ـَ ٜمَّٗمَ اهد شمَ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمزَّ »(: 023-022/ 01) اًمًػمذم  ♫ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل  (7)

ء, ويم٤من ُمـ محٚم٦م احلج٦م  .ـها. شواؾمتٌحر ُمـ اًمٕمٚمؿ ويم٤من ص٤مطم٥م ضمد وإظمالص وجم٤مٟم٦ٌم ًمألُمرا
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ِ  [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژ: شمٕم٤ممم پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: شمٕم٤ممم فَوىمَْقًم

ِٛمَع اًمٜمَّْجَقى[٢اْلديد:  ]ژٿ ٿ ٿ ٿ ًَ ـْ سَمُٕمَد َوىَمُرَب سمِِٕمٚمِْٛمِف وَم ٌَْح٤مَن َُم ًُ َي٦َم. وَم ْٔ . شا

ـٍ اًمٕم٘مٞمكم4 ىُمْٚم٧م َي٤م َرؾُمقَل اهللَوَذيمَ  ـَ  :َر طَمِدي٨َم َأيِب َرِزي ٌَْؾ َأْن خَيُْٚمَؼ يم٤من َأجْ ٜم٤َم ىَم َرسم 

َْرَض؟ ىَم٤مَل: ْٕ ِت َوا َٛمَقا ًَّ ٌء صُمؿَّ ظَمَٚمَؼ  ذِم قَماَمءٍ  (0)]يم٤من[» اًم ٌء َوَُم٤م وَمْقىَمُف َهَقا َُم٤م حَتْتَُف َهَقا

 قَمْرؿَمُف قَمغَم 
ِ
 . (7)شاعَمـ٤مء

َح٤مُب اًْمَٙمثِٞمُػ اعْمُْٓمٌُِؼ  ًَّ ٌد: اًْمَٕماَمُء اًم ٛمَّ   –وِمٞماَم َذيَمَرُه اخْلَٚمِٞمُؾ  -ىَم٤مَل حُمَ

ياَمِن سم٤ِمًْمُٙمْرِد  , َوَذيَمَر مصَم٤مًرا ُأظَمرَ 
 صُمؿَّ ىَم٤مَل: سَم٤مُب اإْلِ

ٌِْد اهلل: (3)]أبق قمٌد اهلل[ىَم٤مَل  ـُ قَم ُد سْم ٛمَّ ـْ ىَمْقِل َأْهِؾ ا» حُمَ ٜم٦َِّم َأنَّ اًْمُٙمْرِدَّ سَملْمَ َوُِم  ً ًم

ٞمِف اًمتََّجكم  َيْقَم (7)شَيَدْي اًْمَٕمْرِش َوَأنَُّف َُمْقِوُع اًْمَ٘مَدَُملْمِ 
ِذي ومِ . صُمؿَّ َذيَمَر طَمِدي٨َم َأنٍَس اًمَّ

ظِمَرِة َووِمٞمِف  ْٔ ـْ قِمٚم ٞم لَم قَمغَم يُمْرؾِمٞم فِ  وَم٢ِمَذا يَم٤مَن َيْقُم اجْلُُٛمَٕم٦مِ »اجْلُُٛمَٕم٦ِم ذِم ا  صُمؿَّ حَيُػ   َهٌََط ُِم

ـْ َذَه٥ٍم ُُمَٙمٚمََّٚم٦مٍ  َُمٜم٤َمسمِراًْمُٙمْرِدَّ  َُم
 ...........................................ِر4 هَ سم٤ِمجْلَقْ  (7)

                                            

 .(م)و(ب)ًمٞم٧ًم ذم (0)

(, واسمـ ضمرير ذم 027(, واسمـ ُم٤مضمف )3013(, واًمؽمُمذي )07/ 7أظمرضمف أمحد ) وٕمٞمػ. (7)

طم٤ٌمن  (, واسمـ007) اًمًٜم٦م(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 0133(, واًمٓمٞم٤مًمز )01320) "شمٗمًػمه"

( 310)ص إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 702/ 03) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 0070)

 .قمـ قمٛمف أيب رزيـ سمف ,ـ طمدس, قمـ ويمٞمع سمقمـ يٕمغم سمـ قمٓم٤مء ,ُمـ ـمرق قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م

اسمـ قمدس وم٘مد اٟمٗمرد يٕمغم سم٤مًمرواي٦م قمٜمف,  :جلٝم٤مًم٦م ويمٞمع سمـ طمدس وي٘م٤مل 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم:  .شٓ يٕمرف»: اعمٞمزانوىم٤مل اًمذهٌل ذم  .شجمٝمقل احل٤مل»: وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من

  (.717/ 0) فمالل اجلٜم٦مذم     واحلدي٨م وٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين .شهمػم ُمٕمروف»

 .(م)و(ب)ًمٞم٧ًم ذم (3)

 وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف.  ,٤م قمٚمٞمفصم٧ٌم هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقومً  (7)

 ُم٤مدة يمٚمؾ. اًم٘م٤مُمقساٟمٔمر  .حم٤مـم٦م هب٤م أي:)ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مجلقهر(  (7)
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قَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م ًُ
ِٞم قَن وَمٞمَْجٚمِ   .(0)شصُمؿَّ جَيِلُء اًمٜمٌَّ

                                            

/ 7) اعمّمٜمػأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  وهق اًمذي يًٛمك طمدي٨م يقم اعمزيد. .طمًـ ًمٖمػمه (0)

 (, واسمـ ُمٜمده701(رىمؿ)771/ 0) اًمًٜم٦م(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 071

(, 013/ 70) شمٗمًػمه(, واسمـ ضمرير ذم 37) اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦مذم (,و333)اًمتقطمٞمدذم

يمامذم (, واًمٌزار30) أصقل اًمًٜم٦م(, و اسمـ أيب زُمٜملم ذم 707)ص اًمنميٕم٦مي ذم وأضمر

اًمرد قمغم (, واًمدارُمل ذم 7/3) ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م(, وأبق يٕمغم ذم 7303) يمِمػ إؾمت٤مر

 اًمرؤي٦م(, واًمدارىمٓمٜمل ذم 22) اًمٕمرش(, وحمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 077) اجلٝمٛمٞم٦م

يمام  ُمًٜمدهواحل٤مرث ذم  (,700/ 7) ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ(, واخلٓمٞم٥م ذم 73)

اسمـ  :اسمـ أيب محٞمد, وي٘م٤مل :وي٘م٤مل ,( ُمـ ـمرق قمـ قمثامن سمـ قمٛمػم030) سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨مذم 

 4اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد   ٤م.قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ سمف ُمرومققمً  ,اسمـ أيب ُمًٚمؿ اًمٌجكم :وي٘م٤مل ,ىمٞمس

 .شُمٜمٙمر احلدي٨م»وأبق طم٤مشمؿ وىم٤مل:  ,قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم وحمٛمد سمـ ,ومٕمثامن هذا ىمد وٕمٗمف أمحد

وىم٤مل اسمـ قمٌد  .شزائغ مل حيت٩م سمف»٤م: وىم٤مل أجًْم  .شُمؽموك»وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: , وشمريمف اسمـ ُمٝمدي

(, واًمٕم٘مٞمكم 07) اًمرؤي٦موأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم  .اًمتٝمذي٥ماٟمٔمر  .شيمٚمٝمؿ قمغم وٕمٗمف»اًمؼم: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمت٤مدة, ىم٤مل:  ,سمـ واصؾ اعمٜم٘مري ( ُمـ ـمريؼ محزة733-737/ 0) اًمْمٕمٗم٤مءذم 

طمديثف همػم »محزة سمـ واصؾ جمٝمقل, وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم:  .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ طمدصمٜم٤م أنس سمـ ُم٤مًمؽ.

ًمٞمس ًمف ُمـ طمدي٨م ىمت٤مدة أصؾ هذا طمدي٨م قمثامن »وىم٤مل قم٘م٥م إظمراضمف هذا احلدي٨م:  .شحمٗمقظ

( 733/ 0) إمٕمل ذم قمٜمد اًمِم٤موموًمف ـمريؼ أظمرى . ـها.شقمـ أنس ,سمـ قمٛمػم أبق اًمٞم٘مٔم٤من

ىم٤مل: طمدصمٜمل أبق إزهر ُمٕم٤موي٦م  ,وم٘م٤مل: أظمؼمٟم٤م إسمراهٞمؿ اسمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة

وهذا  ف ؾمٛمع أنس سمـ ُم٤مًمؽ ومذيمره.أنَّ  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ,سمـ ـمٚمح٦م سمـ إؾمح٤مق

 واسمـ اعمديٜمل ,واسمـ ُمٕملم ,إؾمٚمٛمل يمذسمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد :إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد هق .إؾمٜم٤مد ُمقوقع

قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ذم وًمف ـمريؼ أظمرى  اًمرسمذي وٕمٞمػ. :وُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة هق واسمـ طم٤ٌمن.

قمـ  ,( قمـ قمٛمر ُمقمم همٗمرة317و731)ص اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م(, واًمدارُمل ذم 07) اًمرؤي٦م

ٟم٘مٓم٤مع سمٞمٜمف وسملم , وُمـ أضمؾ آف وٕمٞمػوم٢مٟمَّ  4ُمـ أضمؾ قمٛمر وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ أنس سمـ ُم٤مًمؽ.

ًً »( 031)ص اعمراؾمٞمؾىم٤مل أبق طم٤مشمؿ يمام ذم  أنس وم٘مد مل يًٛمع »وىم٤مل اسمـ ُمٕملم:  .ش٤ممل يٚمؼ أن

 =................(7772) ُمًٜمدهقمٜمد أيب يٕمغم ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى .شُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
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وهذا إؾمٜم٤مد  .قمـ أنس ,طمدصمٜم٤م قمكم سمـ احلٙمؿ اًمٌٜم٤مين ,قمـ اًمّمٕمؼ سمـ طمزن ,قمـ ؿمٞم٤ٌمن سمـ ومروخ    =

(: ؾم٠مخ٧م أيب وأب٤م زرقم٦م قمـ 033/ 0) اًمٕمٚمؾف ُمٕمؾ وم٘مد ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم أنَّ  إٓ ,طمًـ

أت٤مين ىم٤مل:  ♀قمـ أنس قمـ اًمٜمٌل  ,قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ ,طمدي٨م رواه اًمّمٕمؼ سمـ طمزن

ىم٤مل أبق زرقم٦م:  .ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم سمٛمرمة سمٞمْم٤مء وم٢مذا وؾمٓمٝم٤م ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤مء وم٘م٤مل: هذه اجلٛمٕم٦م

قمـ أنس قمـ اًمٜمٌل  ,قمـ قمثامن سمـ قمثامن ,قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ ,هذا ظمٓم٠م رواه ؾمٕمٞمد سمـ زيد»

وىمد رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم  ىمٚم٧م: اٟمتٝمك. .شٟم٘مص اًمّمٕمؼ رضماًل ُمـ اًمقؾمط»وىم٤مل أيب: ش, ♀

قمـ اًمّمٕمؼ سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمًدود اعمٚم٘م٥م سمٕم٤مرم733/ 0) اًمْمٕمٗم٤مء

٤م مم٤م يٕمؾ اًمٓمريؼ وهذا أجًْم  .٤م سمفقمـ أنس ُمرومققمً  ,قمـ قمثامن سمـ قمٛمػم ,قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ ,طمزن

 اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( ُمـ 37)رىمؿ  إطم٤مدي٨م اًمٓمقالقمٜمد اًمٓمؼماين ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى إومم.

يقؾمػ  ( ُمـ ـمريؼ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ أيب0313/ 7) اًمٙم٤مُمؾ(, واسمـ قمدي ذم 77)

وهذا  ٤م سمف.رومققمً قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ُم ,قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة ,ىم٤مل: صمٜم٤م ص٤مًمح سمـ طمٞم٤من ,اًم٘م٤ميض

اًمْمٕمٗم٤مء اٟمٔمر  .ششمريمف حيٞمك واسمـ ُمٕملم وهمػممه٤م»أبق يقؾمػ ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  .اإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد  

 اعمّمٜمػقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى وص٤مًمح سمـ طمٞم٤من وٕمٞمػ., (707) اًمّمٖمػم

وهذا  .٤مقمـ أنس ُمرومققمً  ,ا قمـ يزيد اًمرىم٤مر( خمتًٍم 7123(, وأبق يٕمغم ذم ُمًٜمده )070/ 7)

طم٤مدي قمٜمد حمٛمد سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٜمل يمام ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى ًمْمٕمػ اًمرىم٤مر. 4إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

طمدصمٜم٤م صٗمقان, ىم٤مل: ىم٤مل أنس: ىم٤مل رؾمقل  ,سمـ ٟم٤مومعا ( قمـ أيب اًمٞمامن احلٙمؿ737)ص إرواح

ٟم٘مٓم٤مع سملم صٗمقان وهق اسمـ قمٛمرو اًمًٙمًٙمل ًمال 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .♀اهلل 

قمٜمد  وًمف ـمريؼ أظمرى (.777/ 0/ 7) اجلرح واًمتٕمديؾ٦م يمام ذم روايتف قمٜمف ُمرؾمٚم وم٢منَّ  4وأنس

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمًالم سمـ  ,( قمـ ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين7017) إوؾمطاًمٓمؼماين ذم 

ظم٤مًمد سمـ خمٚمد قمٜمده  ٕنَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٤م.قمـ أنس ُمرومققمً  ,قمـ أيب قمٛمران اجلقين ,طمٗمص

ٗمرد م سمـ طمٗمص يمام ىم٤مل اًمٓمؼماين قم٘مٌف وهق ٓ يتحٛمؾ اًمتَّ ُمٜم٤ميمػم, وىمد شمٗمرد سمروايتف قمـ قمٌد اًمًال

جمٛمع يمام ذم  إوؾمطقمٜمد اًمٓمؼماين ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى سمٛمثؾ هذا ومٞمٕمد ُمـ ُمٜم٤ميمػمه.

قمـ هِم٤مم سمـ قمامر,  (30)ص:اًمٕمٚمقاًمذهٌل ذم ُمـ ـمري٘مف ( و7221( و )370) اًمٌحريـ

ف ؾمٛمع أنس سمـ ُم٤مًمؽ أنَّ  ,سمـ قمٌد اهلل قمـ ؾم٤ممل ,قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م ,صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

, ىمٚم٧م: واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ يدًمس شمدًمٞمس شهمري٥م شمٗمرد سمف اًمقًمٞمد»ىم٤مل اًمذهٌل قم٘مٌف:  ٤م.ُمرومققمً 

 = ..(710/ 0)اًمٕمٚمؾيمام ذم  لؿم٤مُم هق اسمـ قمٛمر سمؾ هق ؿمٞمخ ًقي٦م, وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل ًمٞمساًمتَّ 

 



 
 057  تعاىلركش بعض كالً الظمف يف باب إثبات صفات اهلل

 

ٞمَ  ـُ ؾَم َوَذيَمَر َُم٤م َذيَمَرُه: حَيْ ػِم اعَمـِْمُٝمقرِ  المٍ ك سْم ًِ صَمٜمِل اًْمَٕماَلءُ  :َص٤مطِم٥ُم اًمتَّْٗم ـُ  (0)طَمدَّ سْم

٤ٌَّمٍس  ـِ قَم ـْ اسْم ٌَػْمٍ قَم ـِ ضُم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم 4 قَم ْهٜمِل  ٍر اًمد  ـْ قَمامَّ إنَّ اًْمُٙمْرِدَّ »ىَم٤مَل:  ¶ِهاَلٍل قَم

َٛمَقاِت  ًَّ ِذي َوؾِمَع اًم َّٓ اًمَِّذي  اًمَّ َٓ َيْٕمَٚمُؿ ىَمْدَر اًْمَٕمْرِش إ 4 َو َْرَض عَمَْقِوُع اًْمَ٘مَدَُملْمِ ْٕ َوا

 . (7)شظَمَٚمَ٘مفُ 

ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم  ـِ ُُمقؾَمك4 صَمٜم٤َم مَح٤َّمُد سْم ـْ طَمِدي٨ِم َأؾَمِد سْم ـْ ِزر  قمـ قم٤مصؿ َوَذيَمَر ُِم قَم
ـِ  (3) ـْ اسْم قَم

ُٕمقٍد ىَم٤مَل:  ًْ  »َُم
ِ
اَمء ًَّ ْٟمَٞم٤مسَملْمَ اًم اِمَئ٦ِم  اًمد  ًُ  مَخْ

ٍ
ػَمُة مَخًْاِمَئ٦ِم قَم٤مٍم َوسَملْمَ يُمؾ  ؾَماَمء ًِ تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م َُم َوَاًمَّ

اِمَئ٦ِم قَم٤مٍم  ًُ ٤مسمَِٕم٦ِم َواًْمُٙمْرِد  مَخْ ًَّ  اًم
ِ
اَمء ًَّ اِمَئ٦ِم ]قَم٤مٍم َوسَملْمَ اًم ًُ  مَخْ

ِ
 (7)[قَم٤ممٍ َوسَملْمَ اًْمُٙمْرِد  َواعَمـ٤مء

 َواّلِل وَمْقَق اًْمَٕمْرِش َوُهَق َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م َأنُْتْؿ قَمَٚمْٞمفِ 
ِ
 .(7)شَواًْمَٕمْرُش وَمْقَق اعَمـ٤مء

                                                      

ػ اسمـ أيب داود دي٨م صم٤مسم٧م, وىمد أخَّ احل قمغم أنَّ  ومٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق يدل ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ.     =

ا ؾمامه ضمزءً  ♫٤م احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر ػ ومٞمف أجًْم وأخَّ  ,٤م مجع ومٞمف ـمرق هذا احلدي٨ميمت٤مسمً  ♫

طم٤مدي و ,(701/ 71) اًمًػماٟمٔمر . اًم٘مقل ذم مجٚم٦م إؾم٤مٟمٞمد ذم طمدي٨م يقم اعمزيد

جمٛمقع ا ُمـ ـمرىمف شم٘مقي٦م ًمف يمامذم يمثػمً  ♫ومجع ؿمٞمخ اإلؾمالم  (.737)ص إرواح

)ص  طم٤مدي إرواحذم  ♫ويمذا شمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ,(700-700/ 0) اًمٗمت٤موى

ً  »وىم٤مل:  ,(737-737 ومجؾ سمف  ,٦م وشمٚم٘مقه سم٤مًم٘مٌقلٜمَّهذا طمدي٨م يمٌػم قمٔمٞمؿ اًمِم٠من رواه أئٛم٦م اًم

 اًمٕمٚمقا ُمـ ـمرىمف ذم مجع يمثػمً  سمٕمد أنْ     وىم٤مل اًمذهٌل. ـها ش.ُمًٜمدهاًمِم٤مومٕمل 

 .ـها. ش٤مهذه ـمرق يٕمْمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم و»(: 30-72)ص

سمف اعمٕمغم (0)  ف هق اًمذي يروي قمـ قمامر اًمدهٜمل.وم٢مٟمَّ  4صقا

 ؾمٌؼ خترجيف. (7)

 خري٩م.زرقم٦م وهق ظمٓم٠م يمام ذم ُمّم٤مدر اًمتَّ  (:م)ذم (3)

 وم٘مط. (:م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

اًمرد قمغم (, واًمدارُمل ذم 777 – 777/ 0) اًمتقطمٞمدأظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم  طمًـ. (7)

 =...... إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 772/ 3)اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم20) اجلٝمٛمٞم٦م
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ياَمِن سم٤ِمحْلُُج٥ِم  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ـٌ »ىَم٤مَل:   .سَم٤مِب اإْلِ ٜم٦َِّم إنَّ اهلل سَم٤مِئ  ً ـْ ىَمْقِل َأْهِؾ اًم ـْ ظَمْٚمِ٘مِف  َوُِم ُِم

َتِج٥ُم قَمٜمُْٝمْؿ سم٤ِمحْلُُج٥ِم  حَيْ
ُقَن قُمُٚمق   (0)

ِ
ُ قَمامَّ َيُ٘مقُل اًمٔم٤َّمعم  ڀ پژا يَمٌػًِما وَمَتَٕم٤ممَم اّلِلَّ

 َوَذيَمَر مصَم٤مًرا ذِم احْلُُج٥ِم. ش[٣الؽفف: ] ژٿ ٺ ٺٺ ڀٺ ڀ ڀ

ياَمِن سم٤ِمًمٜم ُزولِ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل   .سَم٤مِب اإْلِ

َ َيٜمِْزُل إمَم »ىَم٤مَل:   ٜم٦َِّم َأنَّ اّلِلَّ  ً ـْ ىَمْقِل َأْهِؾ اًم  ًَّ اًمَوُِم
ِ
ْٟمٞم٤َم َوُي١ْمُِمٜمُقنَ اَمء ـْ هَمػْمِ  اًمد  سمَِذًمَِؽ ُِم

اَأْن حَيُ  وا وِمٞمِف طَمد  ـْ ـَمِريِؼ َُم٤مًمٍِؽ َوهمَ  شد  هِ َوَذيَمَر احْلَِدي٨َم ُِم يِن َوْه٥ٌم  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ػْمِ َوَأظْمؼَمَ

ـْ  ٤مٍح قَم ـِ َووَّ ـْ اسْم ٤ٌَّمٍد. ىَم٤مَل:  زهػم قَم ـِ قَم ـْ َأْدَريْم٧م ُِمـ»سْم ٤مًمٍِؽ اعْمََِم٤ميِِخ ُمَ  َُم

ك (7)]اًمثقري[َوؾُمْٗمَٞم٤منَ  ًَ ـِ قِمَٞم٤مٍض َوقِمٞم ٤ٌَمَرِك َوَويمِٞمٍع: يَم٤مُٟمقا ا (3)]و[وومْمٞمؾ سْم ُ ـِ اعْم سْم

 .شطَمؼ   اًمٜم ُزوُل َيُ٘مقًُمقَن: 

٤مٍح: َوؾَم   ـُ َووَّ ـِ ىَم٤مَل اسْم ـَ قَمِدي  قَم َٓ »اًمٜم ُزوِل ىَم٤مَل:  ٠َمْخ٧م ُيقؾُمَػ سْم ـُ سمِِف َو َٟمَٕمْؿ ُأوُِم

ا ـَ َُمِٕملٍم وَمَ٘م٤مَل:  شَأطُمد  وِمٞمِف طَمد  َوؾَم٠َمْخ٧م قَمٜمُْف اسْم
ا»(7) َٓ َأطُمد  وِمٞمِف طَمد  ر  سمِِف َو
 . (7)شُأىمِ

                                                      

( 033/ 1) اًمتٛمٝمٞمد(, واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 023و022/ 7) اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 270)     =

٤م ُمقىمقومً     قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ,قمـ زر ,قمـ قم٤مصؿ ,ُمـ ـمرق قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م

  .وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ قمٚمٞمف.

ٕدًم٦م قمغم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم (0) ـ ا   ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئژ: وُم

ىم٤مل: ىم٤مل     ( قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري013) صحٞمح ُمًٚمؿ. وذم [٣٢الشورى: ]

اًمٜم٤مر ًمق يمِمٗمف ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مت وضمٝمف , وذم رواي٦م: طمج٤مسمف اًمٜمقر: ♀رؾمقل اهلل 

 .ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 .(م)٧ًم ذم ًمٞم (3)

 : ٟمٕمؿ.(م)ذم  (7)

 شاوٓ أطمد ومٞمف طمد  »وُمٕمٜمك  (.003)ص أصقل اًمًٜم٦مرواه اسمـ أيب زُمٜملم ذم  .إؾمٜم٤مده صحٞمح (7)

 .فُ ٗمُ ٞم  يمَ ٓ أُ  أي:
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ٌد:  ٛمَّ َ قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمغَم »ىَم٤مَل حُمَ ُ َأنَّ اّلِلَّ ٌَلم  َْرِض  قمرؿمفَوَهَذا احْلَِدي٨ُم ُي ْٕ  ُدوَن ا
ِ
اَمء ًَّ ذِم اًم

 َوذِم 
ِ
َت٤مِب اّلِلَّ
ٌ ذِم يمِ  ُم٤م  هَمػْمِ َوُهَق َأجًْْم٤م سَملم 

ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلِلَّ ىَم٤مَل  ♀طَمِدي٨ٍم قَم

جدة: ] ژ   گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ ژژشمَٕم٤َممَم:   ڄژَوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:   ,[7اًًم

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ» ,[00اعمٚمؽ:  ]ژ(0)ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ائ ى ى ې ېژَوىم٤َمَل شَمَٕم٤ممَم:  ,[٢٥ادؾك: ] ژ(7)ڈ ڎ ڎ

ٕنٕم٤مم: ]ژ جب يئ ىئ مئژ: ٤مممشمٕم َوىم٤َمَل  ,[01وم٤مـمر: ]ژ(3)ەئ ائ َوىم٤َمَل  [02ا

 ژڳ ڳ ڳ ڳژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  ,[77مل قمٛمران:  ]ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹژشمَٕم٤َممَم: 

  .ش[072اًمٜم٤ًمء: ]

ِل   ـْ ـَمِريِؼ َُم٤مًمٍِؽ: ىَمْقَل اًمٜمٌَّ ُ ًمِْٚمَج٤مِرَي٦ِم: ♀َوَذيَمَر ُِم ـَ اّلِلَّ ىَم٤مًَم٧ْم ذِم  ؟َأجْ

. ىَم٤مَل 
ِ
اَمء ًَّ  . ش(7) وم٢مّن٤م ُم١مُمٜم٦م قْمتِْ٘مَٝم٤ماَأن٧َْم َرؾُمقُل اهلل. ىَم٤مَل:  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟ـْ َأن٤َمُمَ  :اًم

 يَمِٕمْٚمِٛمِف سماَِم ذِم » :ىَم٤مَل 
ِ
اَمء ًَّ ـْ قِمْٚمُٛمُف سماَِم ذِم اًم ٌَْح٤مَن َُم ًُ ا وَم طََم٤مِدي٨ُم ُِمْثُؾ َهَذا يَمثػَِمٌة ضِمد  ْٕ َوا

 َّٓ َٓ إهَلَ إ َْرِض  ْٕ  . شٞمؿُ اًْمَٕمكِم  اًْمَٕمٔمِ  (7)[ُهقَ ]ا

ٌَْؾ َذًمَِؽ ذِم  ياَمِن سمِِّمَٗم٤مِت اهلل شَمَٕم٤ممَم َوَأؾْماَمئِفِ  (0)سم٤مبَوىَم٤مَل ىَم َواقْمَٚمْؿ سم٠َِمنَّ َأْهَؾ »ىَم٤مَل:  اإْلِ

ؼِمْ سمِِف  َٞم٤مُؤُه َوُرؾُمُٚمُف َيَرْوَن اجْلَْٝمَؾ سماَِم مَلْ خُيْ
فِ شمٕم٤ممم اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمّلِل َوسماَِم ضَم٤مَءْت سمِِف َأنٌِْ ًِ ـْ َٟمْٗم قَم

(1) 

                                            

 شمْمٓمرب. أي: متقر (0)

 طمج٤مرة. أي: ٤مطم٤مصًٌ  (7)

 اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م. أنَّ  :أىمرب إىمقال ذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م (3)

  .   ( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ731ُمًٚمؿ ) أظمرضمف(7)

 : اهلل.إصؾذم  (7)

 : سم٤مب ذم.(م)و(ب)ذم (0)

 ُمثؾ اًمٙمٞمٗمٞم٦م. (1)
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ُؿْ قمِ  ـْ َُم٤م مَلْ َيْدُع إًَمْٞمِف إياَمًٟم٤م َوَأّنَّ ْٚماًم َواًْمَٕمْجَز قَم

ـْ َوْصِٗمِف سمِِّمَٗم٤مشمِِف َوَأؾْماَمِئِف إمَم  (0) اَم َيٜمَْتُٝمقَن ُِم إٟمَّ

٤من َٟمٌِٞم فِ وطَمْٞم٨ُم اْٟمَتَٝمك ذِم يمَِت٤مسمِِف  ًَ
 .قَمغَم ًمِ

 [٦٦الؼصص: ]ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ -ُهَق أَْصَدُق اًمَْ٘م٤مئِٚملَِم وَ  - شمٕم٤ممم َوىَمْد ىم٤َمَل 

ٕنٕم٤مم: ]ژ ڀ ڀ ڀ پپ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  ٔي٦م [03ا َوىم٤َمَل:  ا

 ]ژ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئژَوىم٤َمَل:  , [72مل قمٛمران: ]ژ ۈئ ۈئ ۆئژ

ـمف: ] ژڤڤڦژَوىَم٤مَل:  [٢٦الطور: ]ژ ىئ مئژ: شمٕم٤ممم َوىَم٤مَل  أي٦م [73احلجر: 

٤مئدة: اح] ژ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ  ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [33

ي٦َمَ. َوىم٤َمَل  [01اًمزُمر:  ]ژوئ وئ ەئ ەئ ائژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [07 ْٔ : شمٕم٤ممم ا

 ژچ چ چ ڃژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل .  [70ـمف:  ]ژې ۉ ۉ ۅژ

ي٦َمَ  [37اًمٜمقر: ]ژ(7) ھ ھ ھ ہژَوىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم: . [007اًمٜم٤ًمء: ] ْٔ : شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل ]ا

                                            

 ام.: وهؿ إٟمَّ (ب)ذم  (0)

اًمٜمقر ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم, وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  هذه أي٦م شمدل قمغم أنَّ  (7)

( ُمـ 103وُمًٚمؿ ) (,1327وروى اًمٌخ٤مري ) .[03]اًمزُمر:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹژ

 مهللا ًمؽ احلٛمد أن٧م ٟمقر»:يم٤من ي٘مقل ♀رؾمقل اهلل  : أنَّ ¶طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

( ُمـ طمدي٨م 0/31(, واحل٤ميمؿ )0077وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ) .شاًمًاموات وإرض

إن اهلل »ي٘مقل:  ♀ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ¶قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

صمؿ أخ٘مك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟمقره, ومٛمـ أص٤مسمف ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر يقُمئذ رء وم٘مد اهتدى,  ؼ ظمٚم٘مف ذم فمٚمٛم٦مظمٚم

         .♫( ًمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل 120) اًمّمحٞمح اعمًٜمداحلدي٨م ذم  .شوُمـ أظمٓم٠مه وؾ

وُمـ ٟم٤مف,  ,ُمث٧ٌم ًمف ؟ وم٘مد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ, ومٛمـوأُم٤م هؾ اًمٜمقر ُمـ أؾمامء اهلل

٤م, ومل يرد ومٞمٝم٤م إـمالق آؾمؿ ف مل يرد ذم إدًم٦م إٓ ُمْم٤مومً ف ًمٞمس ُمـ أؾمامء اهلل4 ٕنَّ حٞمح أنَّ واًمّمَّ 

 (.323-327/ 0) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم   ♫ُمٜمف, وإمم هذا أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم 
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ي٦َمَ. َوىم٤َمَل  [777اًم٘مرة: ]ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ ْٔ  ېئ ېئ ۈئ ۈئژ: شمٕم٤ممم ا

ِن يَمثػِمٌ .[ ٥اْلديد:  ]ژىئ  ىئ  ی  ی  ىئ ېئ  .َوُِمْثُؾ َهَذا ذِم اًْمُ٘مْرم

َْرضِ   ْٕ ِت َوا َٛمَقا ًَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ُٟمقُر اًم ِف َوًَمُف َوضْمٌف َوَٟمْٗمٌس  (0)[وَمُٝمَق شَم ًِ ـْ َٟمْٗم يَماَم َأظْمؼَمَ قَم

َٛمُع َوَيرَ  ًْ ُف َوَي ًَ ُل َوهَمػْمُ َذًمَِؽ مِم٤َّم َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم َوَّ ْٕ ظِمُر وى َوَيَتَٙمٚمَُّؿ ا ْٔ ٌَْٚمُف َوا َء ىَم َٓ َرْ

َء سَمْٕمَدُه َواًمٔم٤َّمِهُر اًْمَٕم٤مزِم وَمْقَق يُمؾ   َٓ َرْ  ِّن٤َمَي٦ٍم َو
٤ٌَمىِمل إمَم هَمػْمِ ـُ سَمٓمُ اًْم

٤ٌَمـمِ  َواًْم
ٍ
ء ـَ قِمْٚمُٛمُف َرْ

َٓ َٟمْقمٌ شَم٠ْمظُم  َٓ  ىَمٞم قمٌ طَمل   [٥: اْلديد ]ژ ی ی ىئ ىئژوَمَ٘م٤مَل:  (7)سمَِخْٚمِ٘مفِ   .شُذُه ؾِمٜم٦ٌَم َو

َٗم٤مِت  َوَذيَمرَ  ُف ذِم يمَِت٤مسمِِف »صُمؿَّ ىَم٤مَل:  َأطَم٤مِدي٨َم اًمّم  ًَ تِل َوَصَػ هِب٤َم َٟمْٗم ٜم٤َم اًمَّ وَمَٝمِذِه ِصَٗم٤مُت َرسم 

 ُِمٜمَْٝم٤م حَتِْديدٌ ♀ َوَوَصَٗمُف هِب٤َم َٟمٌِٞم فُ 
ٍ
ء َوًَمْٞمَس ذِم َرْ

(3)  َٓ َٓ شَمِْمٌِٞمٌف َو شَمْ٘مِديٌر َو

هُ يمَٞمَْػ ُهَق؟ مَلْ شمََرهُ اًمْٕمُٞمُقُن ومَتَُحدَّ [٢٢الشورى:  ]ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺژ

ـْ َرَأتُْف اًْمُ٘مُٚمقُب ذِم طَمَ٘م٤مِئِؼ  َوًَمِٙم
ياَمنِ  (7)  .ـها(7)شاإْلِ

 

 

(    ) 

 

                                            

 .(م)ؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)

 . فِ ٘مِ ٚمْ خَ سمِ  فُ ٛمُ ٚمْ قمِ  َب رُ ىمَ  أي: (7)

 شمٙمٞمٞمػ.  أي:(3)

  ُمٕم٤مرف.  أي:(7)

 .(ل)يمالم اسمـ أيب زُمٜملم ؾم٘مط ُمـ  (7)
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٤ٌَمِب  ٦ِم ذِم َهَذا اًْم َِئٛمَّ ْٕ ـْ َأْن شمَ  (0)َقُل َأـمْ وَأيْمَثُر  َويَماَلُم ا هُ ُِم َع َهِذِه اًْمُٗمْتَٞم٤م قُمنْمَ َويَمَذًمَِؽ  ًَ

 . (7)ُمـ ٟم٘مؾ ُمذهٌٝمؿ

اًْمَٙماَلِم  اًمٖمٜمٞم٦م قَمـ ذِم ِرؾَم٤مًَمتِِف اعَمـِْمُٝمقَرِة ذِم  (3)ُِمْثُؾ َُم٤م َذيَمَرُه َأبُق ؾُمَٚمْٞماَمَن اخلٓم٤ميب

ـَ » ىَم٤مَل: َوَأْهٚمِفِ  ٤م َُم٤م ؾَم٠َمْخ٧م قَمٜمُْف ُِم َٗم٤مِت َوُمَ  وَم٠َمُمَّ ٜم٦َِّم وَم٢ِمنَّ اًمّم   ً ٤م ضَم٤مَء ُِمٜمَْٝم٤م ذِم اًْمِٙمَت٤مِب َواًم

ِهِرَه٤م َوَٟمْٗمُل اًْمَٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم َواًمتَِّْمٌِٞمِف قَمٜمَْٝم٤م َوىَمْد َٟمَٗم٤مهَ  ُؤَه٤م قَمغَم فَمَقا ٤ٌَمهُت٤َم َوإضِْمَرا َٚمِػ إصْم ًَّ ٤م َُمْذَه٥َم اًم

ٌََتُف اهلل (7)ىَمْقمٌ  َ٘مَٝم٤م  شمٕم٤ممم وَم٠َمبَْٓمُٚمقا َُم٤م َأثْ ـَ (7)َوطَم٘مَّ َذًمَِؽ إمَم  اعْمُْثٌِتلَِم وَمَخَرضُمقا ذِم  ىَمْقٌم ُِم

ـَ  ٍب ُِم   .اًمتَِّْمٌِٞمِف َواًمتَّْٙمِٞمٞمِػ  َضْ

اَم اًْمَ٘مّْمدُ  ـِ (0)َوإِٟمَّ َُْمَرْي ْٕ َتِ٘مٞمَٛم٦ِم سَملْمَ ا ًْ ُ ذِم ؾُمُٚمقِك اًمٓمَِّريَ٘م٦ِم اعْم
ـُ اهلل شَمَٕم٤ممَم سَملْمَ  (1) َوِدي

ِ قَمٜمْفُ اًْمَٖم٤م  .زِم وِمٞمِف َواعْمَُ٘مٍم 

                                            

 : أـمقل وأيمثر.(م)و (ب)ذم (0)

 : يمالم اًمٜم٤مىمٚملم عمذهٌٝمؿ.(م)و (ل)و (ب)ذم (7)

 , ويمالُمف هٜم٤م واومؼ٤م قم٘مٞمدشمف ومٕمٜمده أؿمٕمري٦محمدث ووم٘مٞمف, وأُمَّ  ,هق محد سمـ حمٛمد أبق ؾمٚمٞمامن اًمًٌتل (3)

 ًَّ ٤م ي١مول يمام ومٕمؾ ذم صٗم٦م وم٢مٟمف أطمٞم٤مٟمً  ٤4م ذم اًمتٗمّمٞمؾ, وأُمَّ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ٚمػومٞمف ُمذه٥م اًم

ء  (.071-033/ 7) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مف شم٠موهل٤م يمام ذم وم٢مٟمَّ  4آؾمتقا

وم٤مجلٝمٛمٞم٦م ٟمٗم٧م إؾمامء واًمّمٗم٤مت, واعمٕمتزًم٦م ٟمٗم٧م اًمّمٗم٤مت  وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة. (7)

اًمٕم٘مؾ يدل  زقمٛم٧م أنَّ ٤م وإؿم٤مقمرة أثٌت٧م إؾمامء وٟمٗم٧م اًمّمٗم٤مت إٓ ؾمٌٕمً  ,وأثٌت٧م إؾمامء

 قمٚمٞمٝم٤م وهل جمٛمققم٦م ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:

 ًمف اًمًٛمع واًمٌٍم واًمـٙمالم.....٤مدر قمالم ـد ىمــريـــل ُمـطم                                        

 .ًم٤ًمن اًمٕمربأثٌتٝم٤م يمام ذم أي:  (7)

 اًمٕمدل.  أي: (0)

 وشمٜمزيف سمال شمٕمٓمٞمؾ. إصم٤ٌمت سمال متثٞمؾ  أي:ٕمٓمٞمؾ واًمتِمٌٞمف واًمتٙمٞمٞمػ ومه٤م اًمتَّ  (1)
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َْصُؾ   ْٕ َٗم٤مِت وَمْرٌع َوا َتَذى قمـذِم َهَذا: َأنَّ اًْمَٙماَلَم ذِم اًمّم  اِت حُيْ اًْمَٙماَلِم ذِم اًمذَّ
ذِم  (0)

ٌَْح٤مَٟمفُ (7)َذًمَِؽ طَمْذُوُه َوُِمَث٤مًُمفُ  ٤ٌَمِري ؾُم ٤ٌَمَت اًْم ٤ٌَمُت  وشمٕم٤ممم . وَم٢ِمَذا يَم٤مَن َُمْٕمُٚمقًُم٤م َأنَّ إصْم اَم ُهَقإصْم إٟمَّ

٤ٌَمَت يَمْٞمِٗمٞم٦َّمٍ  َٓ إصْم ُوضُمقٍد 
٤ٌَمُت ِصَٗم٤مشمِِف وَمٙمَ  (3) َٓ َذًمَِؽ إصْم ٤ٌَمُت ُوضُمقٍد  اَم ُهَق إصْم ٤ٌَمَت حَتِْديدٍ  إٟمَّ  إصْم

  .َوشَمْٙمِٞمٞمٍػ 

ٜم٤َم   ًْ ِف4 َوًَم
ًِ ٌََتَٝم٤م اهلل ًمِٜمَْٗم اَم ِهَل ِصَٗم٤مٌت َأثْ ٌََٝمَٝم٤م وَم٢ِمٟمَّ وَم٢ِمَذا ىُمْٚمٜم٤َم َيٌد َوؾَمْٛمٌع َوسَمٍَمٌ َوَُم٤م َأؿْم

ُة أَ  َٟمُ٘مقُل: إنَّ  ٌٍََمِ اًْمِٕمْٚمؿُ (7)اًمٜم ْٕمَٛم٦مُ  وِ َُمْٕمٜمَك اًْمَٞمِد اًْمُ٘مقَّ ْٛمِع َواًْم ًَّ َٓ َُمْٕمٜمَك اًم َو
َٓ َٟمُ٘مقُل (7) 4 َو

                                            

 : وحيتذي.(م)و(ل)ذم (0)

 أنَّ  :وهذا يتٌلم سم٤مٕصؾ اًمث٤مين وهق»(: 77-73)ص اًمتدُمري٦مذم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  (7)

 وٓ صٗم٤مشمف ذم وٓ ذاشمف ذم ٓ رء يمٛمثٚمف ًمٞمس اهلل وم٢منَّ  4ي٘م٤مل: اًم٘مقل ذم اًمّمٗم٤مت يم٤مًم٘مقل ذم اًمذات

 ؾم٤مئر مت٤مصمؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م سمّمٗم٤مت ُمتّمٗم٦م وم٤مًمذات. اًمذوات ؾمت٤مصم ٓ طم٘مٞم٘م٦م ذات ًمف يم٤من وم٢مذا 4أومٕم٤مًمف ذم

 وهمػممه٤م وُم٤مًمؽ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل يمام ًمف ىمٞمؾ ؟ اًمٕمرش قمغم اؾمتقى يمٞمػ: اًم٤ًمئؾ ىم٤مل وم٢مذا اًمّمٗم٤مت

 فٕنَّ  4سمدقم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمـ واًم١ًمال واضم٥م سمف واإليامن جمٝمقل واًمٙمٞمػ ُمٕمٚمقم آؾمتقاء: ¶

 اًمًامء إمم رسمٜم٤م يٜمزل يمٞمػ: ىم٤مل إذا ويمذًمؽ ,فٜمْقمَ  اإلضم٤مسم٦م يٛمٙمٜمٝمؿ وٓ اًمٌنم يٕمٚمٛمف ٓ قمامَّ  ؾم١مال

 اًمٕمٚمؿ إذ4ٟمزوًمف يمٞمٗمٞم٦م ٟمٕمٚمؿ ٓ وٟمحـ: ًمف ىمٞمؾ يمٞمٗمٞمتف أقمٚمؿ ٓ: ىم٤مل وم٢مذا هق؟ يمٞمػ: ًمف ىمٞمؾ ؟ اًمدٟمٞم٤م

 سم٤مًمٕمٚمؿ شمٓم٤مًمٌٜمل ومٙمٞمػ4 ًمف وشم٤مسمع ًمف ومرع وهق ,اعمقصقف سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم اًمّمٗم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م

ئف وشمٙمٚمٞمٛمف وسمٍمه ؾمٛمٕمف سمٙمٞمٗمٞم٦م  ًمف سم٠منَّ  شم٘مر يمٜم٧م وإذا ,ذاشمف يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمؿ ٓ وأن٧م وٟمزوًمف واؾمتقا

 ويمالُمف وسمٍمه ومًٛمٕمف رء يامصمٚمٝم٤م ٓ اًمٙمامل ًمّمٗم٤مت ُمًتقضم٦ٌم إُمر ٟمٗمس ذم صم٤مسمت٦م طم٘مٞم٘م٦م

 ؾمٛمع ومٞمٝم٤م يِم٤مهبف ٓ تلاًمَّ  اًمٙمامل سمّمٗم٤مت ُمتّمػ وهق إُمر ٟمٗمس ذم صم٤مسم٧م واؾمتقاؤه وٟمزوًمف

 اٟمتٝمك. شهؿواؾمتقاؤ وٟمزوهلؿ ويمالُمٝمؿ وسمٍمهؿ اعمخٚمقىملم

 ُمـ أث٧ٌم ذات اهلل وم٘مد أث٧ٌم اًمقضمقد ٓ اًمٙمٞمٗمٞم٦م. أنَّ  :أي (3)

 يمام ىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرة.  (7)

 يمام ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م. (7)
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ِرُح َوَأَدَواٌت ًمِْٚمِٗمْٕمؾِ  تِل ِهَل ضَمَقا َبَّْم٤مِر اًمَّ ْٕ ؾَْماَمِع َوا ْٕ َجِْدي َوا ْٕ ٌ ُٝمَٝم٤م سم٤ِم َٓ ُٟمَِم ِرُح َو ٤َم ضَمَقا  إّنَّ

٤ٌَمُت َوَٟمُ٘مقُل: (0) َٗم٤مِت  إٟمَّاَم َوضَم٥َم إصِْم َنَّ اًمتَّْقىمِٞمَػ اًمّم  ِٕ َوَرَد هِب٤َم4 َوَوضَم٥َم َٟمْٗمُل اًمتَِّْمٌِٞمِف (7)4 

َنَّ اهلل ِٕ َٚمِػ ذِم َأطَم٤مِدي٨ِم  شمٕم٤ممم قَمٜمَْٝم٤م  ًَّ ٌء4 َوقَمغَم َهَذا ضَمَرى ىَمْقُل اًم ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

َٗم٤مِت   َهَذا يَماَلُم اخلٓم٤ميب. شاًمّم 

َٚمِػ  (3)ظُ َأبُق سَمْٙمٍر اخْلَٓمِٞم٥ُم احْل٤َمومِ  َوَهَٙمَذا ىَم٤مَل  ًَّ ذِم ِرؾَم٤مًَم٦ٍم ًَمُف َأظْمؼَمَ وِمٞمَٝم٤م َأنَّ َُمْذَه٥َم اًم

 قَمغَم َذًمَِؽ.

ِذي َذيَمَرُه اخلٓم٤ميب  َٓ حُيََْم ُِمْثُؾ (7)ىَمْد َٟمَ٘مَؾ َٟمْحًقا ُِمٜمُْف ُِمـ َوَهَذا اًْمَٙماَلُم اًمَّ ـْ   َُم
ِ
اًْمُٕمَٚماَمء

ؾْماَمقِمٞمكِم  
ـِ (7)َأيِب سَمْٙمٍر اإْلِ َٞمك سْم َُم٤مِم حَيْ ٍر اًمًجزيَواإْلِ قَمامَّ

ؾْماَلِم َأيِب  ؿَمْٞمِخ ؿمٞمخ (0) اإْلِ

 .(3()2)اهلروي(1)إؾْماَمقِمٞمَؾ 

                                            

 يمام ومٕمٚم٧م اعمِمٌٝم٦م. (0)

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. :أي (7)

 قمٜمده أؿمٕمري٦م. ومل يّم٥م ُمـ زقمؿ أنَّ  ,وهق أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م إُم٤مم ؾمٚمٗمل اًمٕم٘مٞمدة (3)

 : ُم٤م.(م)ذم  (7)

/ 00) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءاٟمٔمر قم٘مٞمدشمف ذم  .هق أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ إُم٤مم ؾمٚمٗمل اعمٕمت٘مد (7)

737 .) 

 ٘مٞم٤مس. اًمهمػم  ( ٟم٦ًٌم إمم ؾمجًت٤من وهل ٟم٦ًٌم قمغمؾمجزي)وهق يمذًمؽ إُم٤مم ؾمٚمٗمل اعمٕمت٘مد و (0)

 : إنّم٤مري.(ل)ذم  (1)

اًمًٚمػ ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت, وأُم٤م إُم٤مم ُمِمك قمغم ُمذه٥م  ,هق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد إنّم٤مري (2)

  ً قمغم ُمذهٌٝمؿ, وهلذا ىم٤مل قمٜمف  ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـػ يمت٤مب ٚمقك ومٕمٜمده شمّمقف, وىمد أخَّ ذم اًم

ػ يمت٤مب ف ٓ أخَّ ص٤مطم٥م أطمقال وُم٘م٤مُم٤مت ومٞم٤مًمٞمتَ »( 023)ص اًمٕمٚمقذم  ♫اإلُم٤مم اًمذهٌل 

 ًَّ سم٤مًم٘متؾ  دَ د  ىمد هُ و»(: 031)ص ♫وىم٤مل  .شٚمػ وؿمامئٚمٝمؿاعمٜم٤مزل ومٗمٞمف أؿمٞم٤مء ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٚم

 قِ قمَ رْ ٗم٤مت وًمٞمٙمػ قمـ خم٤مًمٗمٞمف ُمـ قمٚمامء اًمٙمالم ومٚمؿ يَ ُمرات ًمٞم٘مٍم ُمـ ُم٤ٌمًمٖمتف ذم إصم٤ٌمت اًمّم  

 .شًمتٝمديدهؿ وٓ ظم٤مف ُمـ وقمٞمدهؿ

 يقصػ. وذم اًمٙمالم وهق أؿمٝمر ُمـ أنْ  ,زي٤مدة وهل: ص٤مطم٥م ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ (:ل)ذم (3)
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٤مسُمقيِن  ُمثؾ َو  ؾْماَلمِ  َأيِب قُمْثاَمَن اًمّمَّ ٌِْد اًْمؼَم  اًمٜمٛمري(0)ؿَمْٞمِخ اإْلِ ـِ قَم َوَأيِب قُمَٛمَر سْم
إَُم٤مِم (7)

ِهؿْ أهؾ   .اعَمـْٖمِرِب َوهَمػْمِ

ْٚمَٞم٦مِ  طِم٥ُم َص٤م(3)َوىَم٤مَل َأبُق ُٟمَٕمْٞمٍؿ إصٌٝم٤مين هِل٤َم: احْلِ ـَمِريَ٘مُتٜم٤َم » ذِم قَمِ٘مٞمَدٍة ًَمُف ىَم٤مَل ذِم َأوَّ

ٜم٦َّم َوإمِْج٤َمعًمـَمِريَ٘م٦ُم اعْمُتٌَِِّٕملَم   ً ٦ِم4 ىَم٤مَل  ٚمِٙمَت٤مب َواًم ُُمَّ ْٕ َ  :ا ْٕ تِل وَمِٛمامَّ اقْمَتَ٘مُدوُه َأنَّ ا طَم٤مِدي٨َم اًمَّ

ٌََت٧ْم قَمـ ِل   صَم  اهلل ♀ اًمٜمٌَّ
ِ
ء ـْ هَمػْمِ  ذِم اًْمَٕمْرِش َواؾْمتَِقا َيُ٘مقًُمقَن هِب٤َم4 َوُيْثٌُِتقَّن٤َم ُِم

ـْ ظَمْٚمِ٘مفِ  ـٌ ُِم َٓ شَمِْمٌِٞمٍف َوَأنَّ اهلل سَم٤مِئ َٓ مَتْثِٞمٍؾ َو َٓ  َواخْلَْٚمُؼ سَم٤مِئٜمُقَن ُِمٜمْفُ  شَمْٙمِٞمٞمٍػ َو َٓ حَيِؾ  ومِٞمِٝمْؿ َو

َتٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف ذِم ؾَماَمِئِف ُدوَن َأْرِو  ًْ   .شِف َوظَمْٚمِ٘مفِ َيْٛمَتِزُج هِبِْؿ َوُهَق ُُم

َافُِظ َأُبو ُكَعق ٍم ِف كِتَابِهِ  َرَجةُ  َوَقاَل اْل  َوامِِؼنَي َوَمد  ُة ال  حَمَجَّ
َواِمِؼنيَ (7)  َتل لِقُػُه: (7)ال 

َُعوا َأنَّ اهلل» َق َشَؿَواتِِه  تعاَل َوَأْج  لٍ  (0)[َظالٍ ]َفو  َتو  َتٍو َظَؾق ِه َل ُمس  ِصِه ُمس   ........َظَذ َظر 

                                            

وًم٘مد يم٤من »(: 73/ 02) اًمًػمذم  ♫هٌل هق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذ (0)

  ً ًَّ ٜمَُّمـ أئٛم٦م إثر ًمف ُمّمٜمػ ذم اًم  .ـها.شٚمػ ُم٤م رمه ُمٜمّمػ إٓ واقمؽمف ًمف٦م واقمت٘م٤مد اًم

٤م يم٤من إُم٤مُمً »: ♫هق أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٛمري إندًمز ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل  (7)

ويم٤من ذم أصقل اًمدي٤مٟم٦م قمغم »٤م: ٤مل قمٜمف أجًْم وىم .شا ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع٤م قمالُم٦م ُمتٌحرً ٤م صم٘م٦م ُمت٘مٜمًديٜمً

 ًَّ / 02) اًمًػماٟمٔمر  ش.ôٚمػ مل يدظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم سمؾ ىمٗم٤م مصم٤مر ُمِم٤مخيف ُمذه٥م اًم

 (.000و071

٘م٦م اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث  » :(777/ 01) اًمًػمهق أمحد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم  (3)

 .ـها. ش اًمّمقذمؿمٞمخ اإلؾمالم أبق ٟمٕمٞمؿ اعمٝمراين إصٌٝم٤مين

 ُمًٚمؽ اعمحٌلم.  أي: وُمدرضم٦م اعمقاُم٘ملم (7)

 اًمقاىمٗملم. (:م)ذم (7)

 .(م)و(ب)ُمثٌت٦م ُمـ (0)



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

066 

 
ق هِ َظؾَ 
ِؿقَّة إكَُّه بُِؽلِّ َمَؽاٍن٨ ِخاَلفً  هَكاَم تَُؼولُ (0) َف  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ا دَِا كََزَل ِف كِتَابِِه:اْل 

 ائ ائ] ى ى ې ېژ [٢٤ادؾك:  ]  ژ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

تَِوي َظَؾق ِه  [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژ[٢٠فاضر: ](7)[ژەئ ُش اد ُس  َلُه ال َعر 

ِذي ِدُّ الَّ ُؽر  َؿَواِت  َوال  ُلهُ  َوِشَع السَّ َض َوُهَو َقو  َر   ۈئ ۆئ ۆئژ: تعاَل َواأل 

مٌ , [١٣٣البؼرة: ]ژۈئ ِشقُُّه ِجس  َوُكر 
ب ُع  (3) َؿَواُت السَّ ب ُع َوالسَّ ُضوَن السَّ َر  ِظـ َد َواأل 

ِدِّ َكَحؾ َؼةٍ  ُؽر  ٍض َفاَلةٍ  ال  ِشقُُّه ِظؾ  (7) ِف َأر  َ  ُؿُه َكاَم َقاَلِت ٨ َوَلق َس ُكر  ِؿقَّة٨ َبل  ُيوَضُع اْل  ف 

ِؼِه٨ َكاَم َقاَلُه الـَّبِيُّ  َ َخؾ   َبني 
ِ
َؼَضاء ِل ال  ِؼَقاَمِة لَِػص  َم ال  ِشقُُّه َيو  ُه (7)♀ ُكر   -َوَأكَّ

                                            

اؾمتقمم وُمٚمؽ  أي: [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژشمٕم٤ممم: ُمٕمٜمك ىمقًمف  إنَّ  :اًمذيـ ىم٤مًمقا  (0)

قمٚمٞمٝمؿ يمام  وردَّ  ♫واحلروري٦م ذيمر هذا ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,واعمٕمتزًم٦م ,هؿ: سمٕمض اجلٝمٛمٞم٦م وىمٝمر

ُمـ اصمٜملم  ♫ويمذًمؽ رد قمٚمٞمٝمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ  (.073-073/ 7)جمٛمقع اًمٗمت٤موىذم 

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.070/ 7) خمتٍم اًمّمقاقمؼ٤م يمام ذم وأرسمٕملم وضمٝمً 

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 اًمٙمرد هق اًمٕمٚمؿ.  يريد هبذا اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أنَّ  (3)

 (. 013سمرىمؿ ) اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مصم٧ٌم ومٞمف طمدي٨م خمرج ذم  (7)

ُمـ احلٌِم٦م ىم٤مل ًمف     ىم٤مل: ح٤م ىمدم ضمٕمٗمر     هذا طمدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥مصم٧ٌم ذم (7)

ُمٙمتؾ ُمـ  , ىم٤مل: رأج٧م اُمرأة قمغم رأؾمٝم٤مؿَّ رأجتف صمَ  ُم٤م أقمج٥م رء: ♀رؾمقل اهلل 

ًمؽ يقم يْمع  , صمؿ اًمتٗمت٧م إًمٞمف وم٘م٤مًم٧م ًمف: ويٌؾ ـمٕم٤مم ومٛمر وم٤مرس وم٠مذراه وم٘مٕمدت دمٛمع ـمٕم٤مُمٝم٤م

ٓ »٤م ًم٘مقهل٤م: شمّمدي٘مً  ♀ظمذ ًمٚمٛمٔمٚمقم ُمـ اًمٔم٤ممل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل اعمٚمؽ يمرؾمٞمف ومٞم٠م

ف ُمـ ؿمديده٤م وهق همػم ُمتٕمتع –أو يمٞمػ شم٘مدس أُم٦م  – ىمدؾم٧م أُم٦م رواه  .شٓ ي٠مظمذ وٕمٞمٗمٝم٤م طم٘مَّ

ًَّ  ,( ُمـ ـمريؼ ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد201) إؾمامء واًمّمٗم٤متاًمٌٞمٝم٘مل ذم  ٤مئ٥م صمٜم٤م قمٓم٤مء سمـ اًم

قمٓم٤مء سمـ  وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أنَّ  قمـ أبٞمف سمف ومذيمره. ,قمـ اسمـ سمريدة ,دصم٤مرقمـ حم٤مرب سمـ 

 ًَّ  =............٤مئ٥م اظمتٚمط وٓ يدرى أؾمٛمع ُمٜمف ُمٜمّمقر ىمٌؾ آظمتالط أم سمٕمده ًمٙمـ ًمف ؿم٤مهداًم
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َس  ا -َتَعاََل َوَتَؼدَّ َ ِظَباِدِه َوادَـاَلِئَؽُة َصػًّ  َبني 
ِ
َؼَضاء ِل ال  ِؼَقاَمِة لَِػص  َم ال  ا٨ كَ  ََيِيُء َيو  اَم َصػًّ

َم  [١١الػجر: ] ژەئ ەئ ائ ائ ىژَقاَل َتَعاََل:  َس ََيِيُء َيو  َوأَكَُّه َتَعاََل َوَتَؼدَّ

كِبِي َن  َيَشاُء ِمن  ُمذ 
ِػُر دِ َ ِظَباِدِه َفَقغ   َبني 

ِ
َؼَضاء ِل ال  ِؼَقاَمِة لَِػص  ال 

ُب َمن  ادُ  (0) ِديَن َوُيَعذِّ َوحِّ

  .(7)ش[[١٦٢البؼرة: ]ژ ک ک ڑ ڑ  ژ  ژژ َكاَم َقاَل َتَعاََل: ]َيَشاُء. 

ـُ َأمْحَد إصٌٝم٤مين   َُم٤مُم اًْمَٕم٤مِرُف َُمْٕمَٛمُر سْم قوِمٞم٦َّمِ  -َوىَم٤مَل اإْلِ ؿَمْٞمُخ اًمّم 
٤مَئ٦ِم (3)

ِ
ذِم طُمُدوِد اْح

سمَِٕم٦ِم ذِم سماَِلِدِه  ا ٧ٌْم َأْن ُأو»ىَم٤مَل:  -اًمرَّ ٌَ ٜم٦َِّم َوَُمْققِمَٔم٦ٍم ُِمـَأطْم  ً  ِِصَ َأْصَح٤ميِب سمَِقِصٞم٦ٍَّم ُِمـ اًم

َثَِر َوَأْهُؾ ا ْٕ ْٙمَٛم٦ِم4 َوَأمْجَُع َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف َأْهُؾ احْلَِدي٨ِم َوا
ـَ احْلِ ِف ُِم ُِملَم  عَمـْٕمِروَم٦ِم َواًمتََّّمق  اعْمَُتَ٘مد 

 .شواعمت٠مظمريـ

َٓ شَم٠ْمِويٍؾ  شمٕم٤ممم َوإِنَّ اهلل» ىَم٤مَل وِمٞمَٝم٤م:  َٓ شَمِْمٌِٞمٍف َو اؾْمَتَقى قَمغَم قَمْرؿِمِف سماَِل يَمٞمٍْػ َو

 ِٓ ُء َُمْٕم٘مُ َوا ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َواخْلَْٚمُؼ ُِمٜمُْف  ,قٌل َواًْمَٙمٞمُْػ وِمٞمِف جَمُْٝمقٌل ؾْمتَِقا ـٌ ُِم َوَأنَُّف قَمزَّ َوضَمؾَّ سَم٤مِئ

َٓ مُم٤َمَزضَم٦مٍ (7)سَم٤مِئٜمُقَن4 سماَِل طُمُٚمقلٍ  َنَُّف اًْمَٗمْرُد (7)َو ِٕ َٓ ُُماَلَصَ٘م٦ٍم4  َٓ اظْمتاَِلٍط َو ـُ ُِمـ(0)َو ٤ٌَمِئ  اًْم

 .اخْلَْٚمِؼ  ُد اًْمَٖمٜمِل  قَمـْٚمِؼ اًْمَقاطمِ اخْلَ 

                                                      

( ُمـ 1/330) شم٤مريخ سمٖمداد(, واخلٓمٞم٥م ذم 7727(, واسمـ طم٤ٌمن )7101قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف )   =

وأبق اًمزسمػم ُمدًمس وىمد  ٤م.قمـ ضم٤مسمر ُمرومققمً  ,قمـ أيب اًمزسمػم ,ـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿـمريؼ قمٌد اهلل سم

٤مهديـ طمًـ ًمٖمػمهقمٜمٕمـ   واهلل أقمٚمؿ. .وم٤محلدي٨م هبذيـ اًمِمَّ

 : ُمذٟم٥م.(م)ذم  (0)

 .(ل)ويمالم أيب ٟمٕمٞمؿ إظمػم ؾم٘مط ُمـ  (م)ؾم٘مط ُمـ (7)

 قومٞم٦م ُمـ يمالم أؾمالومٝمؿ. وإٟمام ذيمر يمالُمف هذا ًمٞمٙمقن طمج٦م قمغم اًمّم   (3)

ًٓ  أي: (7)  ومٞمف. قنَ وٓ ظمٚم٘مف طم٤مًم   , ذم ظمٚم٘مفأن اهلل قمز وضمؾ ًمٞمس طم٤م

 وهل آظمتالط. (7)

 وإٟمام هذا ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر. ,ىمٚم٧م: واًمٗمرد ًمٞمس ُمـ أؾمامء اهلل .اعمتٗمرد: (ب)ذم (0)
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َخُط َوَيْْمَحُؽ   ًْ ٞمٌؿ ظَمٌػٌِم َيَتَٙمٚمَُّؿ َوَيْرَى َوَي

َوإِنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػٌم قَمٚمِ

٤ٌَمِدهِ َويَ   (7)َو٤مطِمًٙم٤م (0)[َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ]ْٕمَج٥ُم َوَيَتَجغمَّ ًمِِٕم
ِ
ْٟمَٞم٤م]َوَيٜمِْزُل يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إمَم ؾَماَمء  (3)[اًمد 

ـْ َداعٍ »َِم٤مَء: ييَمْٞمَػ  ـْ شَم٤مئ٥ٍِم  وَمٞمَُ٘مقُل: َهْؾ ُِم تَْٖمِٗمٍر وَم٠َمهْمِٗمَر ًَمُف؟ َهْؾ ُِم ًْ ـْ ُُم وَم٠َمؾْمتَِجٞم٥َم ًَمُف؟ َهْؾ ُِم

  شوَم٠َمتُقَب قَمَٚمٞمِْف؟ طَمتَّك َيْٓمُٚمَع اًْمَٗمْجرُ 
ِ
اَمء ًَّ ب  إمَم اًم َٓ سماَِل يمَ  اًمدٟمٞم٤م َوُٟمُزوُل اًمرَّ َٓ  ْٞمٍػ َو شَمِْمٌِٞمٍف َو

ٌَْتِدٌع َو٤مل  َوؾَم٤مِئُر  ,شَم٠ْمِويؾٍ  َل وَمُٝمَق ُُم ـْ َأنَْٙمَر اًمٜم ُزوَل َأْو شَم٠َموَّ ْٗمَقةِ ]وَمَٛم [اًمّمَّ
ـَ  (7) اًْمَٕم٤مِروِملَم  ُِم

  . شقَمغَم َهَذا

ـِ َه٤مُروَن اخْلاَلَّ  ِد سْم ٛمَّ ـُ حُمَ َُم٤مُم َأبُق سَمْٙمٍر َأمْحَد سْم ْٞمُخ اإْلِ ٜم٦َّمِ "يمَِت٤مِب  ُل ذِم َوىَم٤مَل اًمِمَّ  ً صَمٜم٤َم  "اًم

ْٞم٨ُم سْمـ حَيَْٞمك ىَم٤مَل: ؾَمٛمِ  صَمٜم٤َم اًمٚمَّ ٤ٌَّمِديَّ طَمدَّ ـُ احْل٤َمِرِث َيْٕمٜمِل اًْمَٕم ِهٞمُؿ سْم َثَْرُم صَمٜم٤َم إسْمَرا ْٕ ْٕم٧م َأبُق سَمْٙمٍر ا

َؿْمَٕم٨ِم  ْٕ ـَ ا ِهٞمَؿ سْم ـَ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧م ا -ىَم٤مَل َأبُق سَمْٙمٍر ُهَق َص٤مطِم٥ُم اًْمُٗمَْمٞمْؾ  -إسْمَرا ًْمُٗمَْمْٞمؾ سْم

َنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم َوَصَػ »قِمَٞم٤مٍض َيُ٘مقُل:  ِٕ َؿ ذِم اهلل يَمْٞمَػ ُهَق؟  ُف وَم٠َمبَْٚمَغ  ًَمْٞمَس ًَمٜم٤َم َأْن َٟمَتَقهَّ ًَ َٟمْٗم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوَمَ٘م٤مَل: 

فُ وَماَل ِصَٗم٦َم َأبْٚمَ  [٢ - ٢اإلخالص: ] ژٺٿ ًَ َهَذا اًمٜم ُزوِل  َويُمؾ    .ُغ مِم٤َّم َوَصَػ سمِِف َٟمْٗم

ِحِؽ  ٤ٌَمِهَل  (7)]وهذا[َواًمْمَّ ـم اَلِع4 يَماَم َيَِم٤مُء َأْن َيٜمِْزَل َويَماَم َيَِم٤مُء َأْن ُي
ِٓ ٤ٌَمَه٤مِة َوَهَذا ا ُ اعْم

                                            

 .(م)و(ب)ًمٞم٧ًم ذم (0)

 ٟمجلء ٟمحـ يقم»: أنف ؾمئؾ قمـ اًمقرود وم٘م٤مل ¶يدل قمغم هذا طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  (7)

قمـ يمذا ويمذا اٟمٔمر أيَّ ذًمؽ ومقق اًمٜم٤مس ىم٤مل: ومتدقمك إُمؿ سم٠موصم٤مّن٤م وُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٌد إول  اًم٘مٞم٤مُم٦م

وم٤مٕول صمؿ ي٠متٞمٜم٤م رسمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ ومٞم٘مقل: ُمـ شمٜمٔمرون ومٞم٘مقًمقن: ٟمٜمٔمر رسمٜم٤م ومٞم٘مقل: أن٤م رسمٙمؿ ومٞم٘مقًمقن 

 (.030ُمًٚمؿ )احلدي٨م رواه  شطمتك ٟمٜمٔمر إًمٞمؽ ومٞمتجغم هلؿ يْمحؽ...

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 : اًمّمقومٞم٦م.إصؾذم  (7)

 وهذه. :(ب)وذم, (م)ًمٞم٧ًم ذم (7)
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ٚمِعَ َويَماَم َيَِم٤مُء َأْن َيْْمَحُؽ َويَماَم يَ  َؿ يَمْٞمَػ َويَمْٞمَػ؟ًَمٜم٤َم أَ وَمَٚمْٞمَس  ,َِم٤مُء َأْن َيٓمَّ ىَم٤مَل وَم٢ِمَذا  ,ْن َٟمَتَقهَّ

ـْ  ـُ سمَِرب  َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م َيَِم٤مءُ (0)[َُمَٙم٤مٟمِفِ ]اجلٝمٛمل: َأن٤َم َأيْمُٗمُر سمَِرب  َيُزوُل قَم   .(7)ش. وَمُ٘مْؾ: سَمْؾ ُأوُِم
ـِ  ٌَُخ٤مِري  ذِم  اًْمُٗمَْمْٞمؾ مَج٤َمقَم٦ٌم ُِمٜمُْٝمؿُ  َوَٟمَ٘مَؾ َهَذا قَم ٤ٌَمدِ ظمٚمؼ " اًْم  ."َأوْمَٕم٤مِل اًْمِٕم

ؾْماَلِم سم٢ِِمؾْمٜمَ  فَوَٟمَ٘مٚمَ  ٍر صَمٜم٤َم  لصَمٜمِ طمدوَمَ٘م٤مَل:  اًْمَٗم٤مُروِق  ٤مِدِه ذِم يمَِت٤مسمِفِ ؿَمْٞمُخ اإْلِ ـُ قَمامَّ َٞمك سْم حَيْ

ـُ َيْٕمُ٘مقَب صَمٜم٤َم طَم  ٌَُخ٤مِري   ل  ُمِ رَ َأيِب صَمٜم٤َم ُيقؾُمُػ سْم ـُ قَمكِم  اًْم  سْم

ـُ اًمٜمَّْيِ   َوَه٤مٟمُِئ سْم
ـِ (3)  اًْمُٗمَْمْٞمؾ.  قَم

ل  (7)َوىَم٤مَل قَمْٛمُرو ـُ قُمْثاَمَن اعَمـٙم  سْم
هُ ذِم يمِ (7) ٤ٌَمِد " َت٤مسمِِف اًمَِّذي ؾَمامَّ ِل اًْمِٕم ُف سم٠َِمطْمَقا اًمتََّٕمر 

ْٞمَٓم٤مُن ًمِٚمت٤َّمِئٌلَِم َوَذيَمَر َأنَُّف ُيقىِمُٕمُٝمْؿ ذِم اًْمُ٘مٜمُقطِ  ٟمحكَُم٤م »ىَم٤مَل:  "واعمتٕمٌديـ صُمؿَّ ذِم  (0)سمِِف اًمِمَّ

ََُمِؾ صُمؿَّ ذِم اًمتَّْقطِمٞمِد. وَمَ٘م٤مَل: ْٕ ـْ َأقْمَٔمؿِ » اًْمُٖمُروِر َوـُمقِل ا  اًمتَّْقطِمٞمدِ  َُم٤م ُيَقؾْمِقُس ذِم  ُِم

ب  سم٤ِمًمتَّْٛمثِٞمِؾ وَ  ٙمٞمؽسم٤ِمًمتَِّْم  َأْو ذِم ِصَٗم٤مِت اًمرَّ
وَمَ٘م٤مَل  ,ش٤مجْلَْحِد هَل٤َم َواًمتَّْٕمٓمِٞمؾِ اًمتَِّْمٌِٞمِف َأْو سمِ (1)

ٌُؽ َأوْ »: (2)سَمْٕمَد ِذيْمِر طَمِدي٨ِم اًْمَقؾْمَقؾَم٦مِ  ُف ىَمْٚم َ ؾَمٜمََح ذِم  َواقْمَٚمْؿ َرمِحَؽ اهلل َأنَّ يُمؾَّ َُم٤م شَمَقمهَّ

                                            

 : ُمٙم٤من.إصؾذم  (0)

ًم٤ًمن ذم  ♫ُمـ أضمؾ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م وم٘مد شمرمجف احل٤مومظ اسمـ طمجر  .إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ (7)

وذيمر  ,شدي٨م٤م ٟمٔمـ سمف اخلػم وم٘مد ضم٤مء سمٛمثؾ هذا احلٜمَّيمُ »وٟم٘مؾ قمـ أيب طم٤مشمؿ أنف ىم٤مل: , اعمٞمزان

 .ـها. شيٖمرب ويٜمٗمرد ومٞمخٓمئ وخي٤مًمػ»ف ىم٤مل ومٞمف: وٟم٘مؾ قمـ اسمـ طم٤ٌمن أنَّ  ٤م.٤م ؾم٤مىمٓمً طمديثً 

 طمرُمل سمـ قمكم اًمٌخ٤مري وه٤مٟمئ سمـ اًمٜمي مل أىمػ قمغم شمرمجتٝمام.  (3)

 : قمٛمر وهق ظمٓم٠م.(ب)ذم  (7)

ويم٤من ُمـ ُمِم٤ميخ »( وم٘م٤مل: 773/ 07) شم٤مريخ سمٖمدادذم  ♫شمرمجف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  (7)

 . شّمقفّمقومٞم٦م ؾمٙمـ سمٖمداد طمتك ُم٤مت هب٤م وطمدث وًمف ُمّمٜمٗم٤مت ذم اًمتَّ اًم

 ىمٜمط.  :ُم٤مدةًم٤ًمن اًمٕمربوهق ؿمدة اًمٞم٠مس يمام ذم  (0)

 ِمٌٞمف.: أو سم٤مًمتَّ إصؾذم  (1)

وم٠ًمخقه: إٟم٤م  ♀ىم٤مل: ضم٤مء ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل     ًمٕمٚمف طمدي٨م أيب هريرة (2)

: ٟمٕمؿ, ىم٤مل:  ,وضمدمتقه وىمدٟمجد ذم أنٗمًٜم٤م ُم٤م يتٕم٤مفمؿ أطمدٟم٤م أن يتٙمٚمؿ سمف ىم٤مل:   =.....ذاك ىم٤مًمقا
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٤مِري وِمْٙمِرك  ٍق  (0)[َأوْ ]جَمَ ا  َأْو إْذَ

ٍ
 َأْو ِوَٞم٤مء
ٍ
ـٍ َأْو هَب٤َمء ًْ ـْ طُم ظَمَٓمَر ذِم ُُمَٕم٤مَرَو٤مِت ىَمْٚمٌِؽ ُِم

ٌٍَح َُم٤مِئؾٍ َأْو مَج٤َمٍل َأْو  ٍؾ: وَم٤مّلِل شَمَٕم٤ممَم سمَِٖمػْمِ َذًمَِؽ4 سَمْؾ ُهَق شَمَٕم٤ممَم َأقْمَٔمُؿ َأْو ؿَمْخٍص ُُمَتَٛمث   ؿَم

َٛمُع ؾ  َوأَ َوَأضَم  ًْ َٓ شَم ًمف َوىَمقْ  [٢٢الشورى: ] ژ ٿ ٿ ٺژ: شمٕم٤ممم ىَمْقًمِفِ إمم يْمؼَمُ َأ

٤مِوَي  :أَْي  [٢اإلخالص: ] ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ: شمٕم٤ممم ًَ َٓ ُُم َٓ ٟمَٔمػَِم َو َٓ ؿَمٌِٞمفَ َو

ٌَِؾ شَمَديْمَدكَ  َٓ ُِمْثَؾ َأَومَلْ شَمْٕمَٚمْؿ َأنَُّف َح٤َّم دَمَغمَّ ًمِْٚمَج َو
ٌَتِِف؟ وَ ًمَِٕمٔمَ  (7) ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِِف؟ وَمَٙماَم  (3)ؿَم٤مُِمِخ ِؿ َهْٞم

 ُ َٓ َيَتَقمهَّ : يَمَذًمَِؽ  َّٓ اْٟمَدكَّ  إ
ِ
ء َّٓ َهَٚمَؽ. وَمرُ َٓ َيَتَجغمَّ ًمٌَِمْ ـْ ُف َأطَمٌد إ َت٤مسمِِف ُِم

َ اهلل ذِم يمِ دَّ سماَِم سَملمَّ

ْثَؾ  ٞمفَٟمٗمْ 
ِ
ِف اًمتَِّْمٌِٞمَف َواعْم
ًِ ـْ َٟمْٗم قَم

 َواًمٜمَّٔمػَِم َواًْمُٙمُٗم١َم. (7)

ب   (7)٧م هِب٤َم َواُْمَتٜمَْٕم٧م ُِمٜمْفُ اقْمَتَّمٛمْ  وَم٢ِمن ٞمِؾ ًمِِّمَٗم٤مِت اًمرَّ
ٌَِؾ اًمتَّْٕمٓمِ ـْ ىِم شم٤ٌمرك   -َأت٤َمك ُِم

َس و وَمَ٘م٤مَل ًَمؽ: إَذا يَم٤مَن َُمْقُصقوًم٤م  ♀ؾُمٜم٦َِّم َرؾُمقًمِِف (0)ذِم يمَِت٤مسمِِف وَ  -شَمَٕم٤ممَم َوشَمَ٘مدَّ

َ سمْ ذِ يمْ اًمتَِّْمٌِٞمَف وَم٠مَ  ؽَذا َأْو َوَصْٗمتف َأْوضَم٥َم ًمَ سمِٙمَ  ِٕ َتِزًمَّؽ اًمٚمَِّٕملمَ (1)نَّ ُف4  ًْ اَم ُيِريُد َأْن َي إٟمَّ
(2) 

ب  شَمَٕم٤ممَم. ـَ ًمِِّمَٗم٦ِم اًمرَّ ِئِٖملَم اجْل٤َمطِمِدي ا ـَ اًمزَّ  -٤مقْمَٚمْؿ وم َوُيْٖمِقَيؽ َوُيْدظِمَٚمؽ ذِم ِصَٗم٤مِت اعْمُْٚمِحِدي

طَم٤مِد وَمْردٌ  -َرمِحَؽ اهلل شَمَٕم٤ممَم  ْٔ َٓ يَم٤م ـْ َصَٛمٌد (3)َأنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم َواطِمٌد  ْد َومَلْ ُيقًَمْد َومَلْ َيُٙم
مَلْ َيٚمِ

 .......................................................................شًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمدٌ 

                                                      

ىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمٌل     (, أو طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد037رواه ُمًٚمؿ ) سيح اإليامن=  

 (.033رواه ُمًٚمؿ ) .شمٚمؽ حمض اإليامنقمـ اًمقؾمقؾم٦م ىم٤مل:  ♀

 :ًمق.إصؾذم  (0)

 : هتدم. أي (7)

 : قمٔمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف. أي (3)

 : اًمِمٌٞمف واعمثٞمؾ.(م)ذم  (7)

 ًمِمٞمٓم٤من. ُمـ ا :أي (7)

 أو. (:م)ذم (0)

 ٕنف. :(ب)و إصؾوذم , (م)ُمثٌت٦م ُمـ (1)

 يقىمٕمؽ ذم اًمذٟم٥م.  :أي (2)

 =.........إؾمامء واًمّمٗم٤مت٤م ُم٤م رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمرد مل يث٧ٌم ومٞمف دًمٞمؾ وم٠مُمَّ  (3)
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ٜمِٞم٦َّمُ ظَمٚمُ » -إمَم َأْن ىَم٤مَل - ًَّ َؾْماَمُء اًم ْٕ َّم٧ْم ًَمُف ا
ََزِل سمِِّمْدِق (0) ْٕ وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َواىِمَٕم٦ًم ذِم ىَمِديِؿ ا

ٞم ٤م (7)ِؼ احْلََ٘م٤مئِ 
َتْحِدْث شَمَٕم٤ممَم ِصَٗم٦ًم يَم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م ظَمٚمِ ًْ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم4  (3)اؾْماًم  وأمَلْ َي ٤م شَم ي  يَم٤مَن ُِمٜمُْف سَمر 

ُزُق َوهَم٤موِمًرا ؾَمَٞمْٖمِٗمُر َووَم٤مقِماًل ؾَمَٞمْٗمَٕمُؾ مَلْ  وَمَٙم٤مَن َه٤مِدًي٤م ؾَمَٞمْٝمِدي َوظَم٤مًمًِ٘م٤م ؾَمَٞمْخُٚمُؼ َوَراِزىًم٤م ؾَمػَمْ

َّٓ َوىَمْد يَم٤مَن ذِم ِصٗمَ حَيُْدُث ًَمُف ا ُء إ ؾْمتَِقا ك سمِِف ذِم  (7)تفِٓ ٛمَّ ًَ َأنَُّف ؾَمَٞمُٙمقُن َذًمَِؽ اًْمِٗمْٕمُؾ وَمُٝمَق ُي

َُّف  [١١الػجر:  ]ژەئ ەئ ائ ائ ىژيَمَذًمَِؽ ىم٤َمَل اهلل شمََٕم٤ممَم:  مُجْٚم٦َِم ومِْٕمٚمِِف. سمَِٛمْٕمٜمَك أَن

 َوخَتَ 
ِ
ؾْمَؿ سم٤ِمعَمـِجلء ِٓ َتْحِدْث ا ًْ  وَمُٝمَق ضَم٤مَء ؾَمَٞمِجلُء4 وَمَٚمْؿ َي

ِ
ٚمََّػ اًْمِٗمْٕمُؾ ًمَِقىْم٧ِم اعَمـِجلء

َنَّ َذًمَِؽ ومِْٕمُؾ  ْقضُمقًدا سمِِّمَٗم٦مٍ ؾَمَٞمِجلُء َوَيُٙمقُن اعَمـِجلُء ُِمٜمُْف ُمَ  ِٕ َٓ اًمتَِّْمٌِٞمُف  َٓ شَمْٚمَحُ٘مُف اًْمَٙمٞمِْٗمٞم٦َُّم َو

سُمقسمِٞم٦َِّم ومَ  َتْحُنُ اًمر 
ظُمقِل ذِم حَتِّْمٞمِؾ يَمْٞمِٗمٞمَّ قِمٜمَْد إَرادَ (0)َوشَمٜمَْ٘مٓمُِع اًمٜمَّْٗمُس  ُٕمُ٘مقلاًمْ  (7) ٦ِم ِة اًمد 

ٌُقِد وَماَل شَمْذَه٥ْم  ِف  اعَمـْٕم ًِ  سماَِم َريِضَ سمِِف ًمِٜمَْٗم
ِ
َّ
ِ
ٌ ًٝم٤م َواْرَض ّلِل َٓ ُُمَِم َٓ ُُمَٕمٓم اًل َو  4 ٌَلْمِ

ذِم َأطَمِد اجْل٤َمٟمِ

٤ٌَمطَم  ىًم٤م4 سماَِل ُُم اًم ُُمَّمد 
ٚمِ ًْ َت ًْ ٚم اًم ُُم ًَ ِف ُُم
ًِ ِه ًمِٜمَْٗم  ...................(1)َث٦ِم اًمتَّٜمِْٗمػمِ َوىِمْػ قِمٜمَْد ظَمؼَمِ

                                                      
 

. احلدي٨مأطمد صٛمد...  أؿمٝمد أنؽ ومردىم٤مل:  ♀أن اًمٜمٌل     ( قمـ ضم٤مسمر001)   =

رأجتٝمؿ جمٛمٕملم قمغم »وم٤مقمل ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ا ذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ يزيد اًمرَّ طمدي٨م وٕمٞمػ ضمد   :ومٝمق

وومٞمف حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب, وومٞمف أبق ص٤مًمح ُمقمم أم ه٤مٟمئ وهق  شوٕمٗمف

 ,        (٤000م )ل أجًْم ٤م ُم٤م ورد قمٜمد اًمٌٞمٝم٘موأُمَّ  .شًمٞمس سم٤مًم٘مقي»وٕمٞمػ واحلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اًمٌٞمٝم٘مل: 

ًَّ  أنَّ  ئٞمٚمٞم٤متقمٞمًك قمٚمٞمف اًم  4إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ وُمع ذًمؽ .الم يم٤من ي٘مقل: )ي٤م ومرد( ومٝمق ُمـ اإلها

وومٞمف قمٚمؾ  ,وهذا ُمٜمٝم٤م ,ف وٕمٞمػ ومٞمام رواه قمـ همػم أهؾ سمٚمدهوم٢مٟمَّ  4ُمـ أضمؾ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش

 اهلل أقمٚمؿ.ف مل يث٧ٌم ذم شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمرد رء وومٕمٚمؿ أنَّ  أظمرى همػم هذه.

 اًمٕمٚمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م. :أي (0)

 ا يمام شمدقمٞمف اعمٕمٓمٚم٦م. ٤م طم٘مٞم٘مٞم٦م وًمٞم٧ًم جم٤مزً أّنَّ  :أي (7)

 واؾمام. :(م)ذم  (3)

 وذم سم٤مىمل اًمٜمًخ: صٗم٦م., (م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

 ُم٤مدة: طمن. اًم٘م٤مُمقسيّمٞمٌٝم٤م اإلقمٞم٤مء يمام ذم  أي: ومتحن (7)

 إنٗمس. (:م)ذم (0)

 واهلل أقمٚمؿ.  ُم٤ٌمطمث٦م ومٞمٝم٤م ٟمٗمقر قمـ احلؼ   :أي (1)
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٦ٌَِم اًمتَّٜمِْ٘مػمِ  َٓ ُُمٜم٤َمؾِم  . (0)شَو

ٌَْؾ َأْن َيُٙمقَن » :-إمَم َأْن ىَم٤مَل - َجَرُة اجْل٤َمِئل ىَم َٓ اًمِمَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم اًْمَ٘م٤مِئُؾ: َأن٤َم اهلل  وَمُٝمَق شَم

َْوًمَِٞم٤مِئِف ذِم اعَمـ ِٕ َٓ َأُْمُرُه اعْمَُتَجكم   ٌَْٞمض  سمِِف ُوضُمقُهُٝمْؿ َوشمَ َٕم٤مِد4 ومَ ضَم٤مِئًٞم٤م4  سمِِف قَمغَم (7)٩ُم ٚمُ ٗمْ َت

تُ  ـَ طُمجَّ َتِقي قَمغَم قَمْرؿِمِف سمَِٕمَٔمَٛم٦ِم ضَماَلًمِِف وَمْقَق يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن اجْل٤َمطِمِدي ًْ ُ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  -ُٝمْؿ اعْم  -شَم

ِٛمَع ُُمقؾَمك ًَ ـْ مَي٤مشمِِف وَم ٞماًم. َوَأَراُه ُِم
ِذي يَمٚمََّؿ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِ سَمُف َٟمِجٞم ٤ميَماَلَم اهلل اًمَّ َنَُّف ىَمرَّ

ِٕ  ,؟ 

َدصًم٤م َس َأْن َيُٙمقَن يَماَلُُمُف خَمُْٚمقىًم٤م َأْو حُمْ ِرُث خِلَْٚمِ٘مفِ (3)شَمَ٘مدَّ ِٛمٞمُع  (7)َأْو َُمْرسُمقسًم٤م اًْمَقا ًَّ اًم

٤م هَمػْمُ ٟمِٕمْ  قـَمَت٤مِن َومُهَ ًُ ٌْ ٤مُِمِٝمْؿ َيَداُه َُم ًَ ُر سمَِٕمْٞمٜمِِف إمَم َأضْم
هِتِْؿ اًمٜم٤َّمفمِ َْصَقا َوَٟمَٗمَخ  (7)َٛمتِِف ظَمَٚمَؼ مَدمَ ِٕ

ـْ ُروطِمِف  ِؿ َأْو ُياَلِصَؼ  -َوُهَق َأُْمُرهُ -وِمٞمِف ُِم ًْ ِؿ َأْو ُياَمِزَج سمِِج ًْ َس َأْن حَيِؾَّ سمِِج شَمَٕم٤ممَم َوشَمَ٘مدَّ
(0) 

ا يَمٌػًِما  ـْ َذًمَِؽ قُمُٚمق  ٤مِئل سمِِف شَمَٕم٤ممَم قَم مْح٦َِم ًَمُف اعَمـِِمٞمَئ٦ُم اًْمَٕم٤ممِلُ ًَمُف اًْمِٕمْٚمُؿ  (1)اًمِمَّ ٤ٌَمؾِمُط َيَدْيِف سم٤ِمًمرَّ اًْم

 
ِ
ْٟمَٞم٤م]اًمٜم٤َّمِزُل يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إمَم ؾَماَمء ٌُقا إًَمْٞمِف (2)[اًمد  هَم ٤ٌَمَدِة َوًمػَِمْ َب إًَمْٞمِف ظَمْٚمُ٘مُف سم٤ِمًْمِٕم ًمِٞمََتَ٘مرَّ

ٌِْؾ اًْمقَ (3)سم٤ِمًْمَقؾِمٞمَٚم٦مِ  ـْ طَم  .... .................................(0)ِريدِ  اًْمَ٘مِري٥ُم ذِم ىُمْرسمِِف ُِم

.... 

                                            

ًم٤ًمن وُمراضمٕم٦م اًمٙمالم يمام ذم  ,واعمٜم٤مىمرة: اعمٜم٤مزقم٦م ,ٜم٘مػم وهق اًمّمقابُمٜم٤مىمِم٦م اًمتَّ  احلٚمٞم٦مذم (0)

  ٟم٘مر. :ُم٤مدةاًمٕمرب

 ومٚم٩م.  :ُم٤مدة اًم٘م٤مُمقساٟمٔمر  .شمٔمٝمر :أي (7)

قع ٜمَّصم٤مسم٧م ذم يمالم اهلل قمز وضمؾ ومٝمق ىمديؿ اًم ٤م إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمتجدد ومٝمق طمٌؼ ٤م, وأُمَّ خمٚمقىمً  :أي (3)

 طم٤مدث أطم٤مد. 

اٟمٔمر  .[71]ُمريؿ:  ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژوطمده ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٤م ويٌ٘مك ف يٗمٜمٞمٝمؿ مجٞمٕمً أنَّ  :أي (7)

 قمٜمد هذه أي٦م. شمٗمًػم اسمـ يمثػم

 سمٞمده. (:م)ذم (7)

 ٟمٗمل اعمالص٘م٦م أو إصم٤ٌمهت٤م مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمتقىمػ ومٞمٝم٤م ومال شمث٧ٌم وٓ شمٜمٗمك واهلل أقمٚمؿ.  (0)

 اًمِم٤مئل ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم.  مل يث٧ٌم أنَّ  (1)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (2)

قم٤مة ا طم٘مٞم٘م٦م اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم: ُمر» :وؾمؾ ُم٤مدة ُمٗمردات اًم٘مرمنىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم  (3)

  .ـها. شؾمٌٞمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة وحتري ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م وهل يم٤مًم٘مرسم٦م
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ٌَّفُ  َٓ ُيَِم ـْ يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن سَمِٕمٞمٍد َو ِه ُِم ٌَِٕمٞمُد ذِم قُمُٚمق   ې ېژ»: - إمَم َأْن ىَم٤مَل  -ش. سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  اًْم

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژاًمَْ٘م٤مئُِؾ:  [٢٠فاضر: ]ژ ەئ ائ ائ ى ى

  [٢٥: ادؾك]ژ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ[٢٤ادؾك: ] ژ ڇ  چ چ چ

َس َأْن َيُٙمقَن ذِم  ا يَمٌػًِما شَمَٕم٤ممَم َوشَمَ٘مدَّ ـْ َذًمَِؽ قُمُٚمق   ضَمؾَّ قَم
ِ
اَمء ًَّ َْرِض يَماَم ُهَق ذِم اًم ْٕ  .ش ا

ـِ َأؾَمٍد اعمح٤مؾمٌل ـُ إؾْماَمقِمٞمَؾ سْم ٌِْد اهلل احْل٤َمِرُث سْم َُم٤مُم َأبُق قَم َوىَم٤مَل اإْلِ
ذِم يمَِت٤مسمِِف  (7)

ك ٛمَّ ًَ ُ قِخ ىَم٤مَل ذِم يَماَلُِمِف قَمغَم اًمٜم٤َّمؾِمِخ َواعَمـٜمْ  "وَمْٝمَؿ اًْمُ٘مْرمنِ " اعْم َٓ جَيُقُز ذِم » :ًُ َخ  ًْ َوَأنَّ اًمٜمَّ

طََمِد َأْن َيْٕمَتِ٘مَد َأنَّ َُمْدَح اهلل وَ  ِٕ َٓ حَيِؾ   ٤ٌَمِر ىَم٤مَل:  ظَْم ْٕ َخ ُِمٜمَْٝم٤م جَيُقُز َوِصَٗم٤مشمِِف ُف ئَأؾْماَم  ا ًَ َأْن ُيٜمْ

ءٌ  َٓ جَيُقُز إَذا َأظْمؼَمَ َأنَّ ِصَٗم٤مشمِِف » -إمَم َأْن ىَم٤مَل  - .شَرْ ٜم٦ٌَم قُمْٚمَٞم٤م َأْن خُيْؼِمَ َويَمَذًمَِؽ  ًَ  سمٕمد ذًمؽطَم

ٌَْٕمِض اًْمَٖمْٞم٥ِم سَمْٕمَد َأْن َأظْمؼَمَ َأنَُّف قَم٤ممِلٌ سم٤ِمًْمٖمَ 
ُف سم٠َِمنَُّف ضَم٤مِهٌؾ سمِ ًَ ٤َم َدٟمِٞم٦ٌَّم ؾُمْٗمغَم وَمَٞمِّمُػ َٟمْٗم ْٞم٥ِم َوَأنَُّف َأّنَّ

                                                      
 سم٤مًمٕمٚمؿ.  :أي (0)

, صمؿ شاًمزاهد اًمٕم٤مرف ؿمٞمخ اًمّمقومٞم٦م»(: 001/ 07) اًمًػمذم  ♫ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل  (7)

اإلُم٤مم أمحد  أنَّ  قمٚمٞمف ووردَ  ؿَ ٘مِ ٜمُ وىمد دظمؾ ذم رء يًػم ُمـ اًمٙمالم ومَ  ,اعمح٤مؾمٌل يمٌػم اًم٘مدر»ىم٤مل: 

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اًمؼمذقمل: ؿمٝمدت أب٤م زرقم٦م  .شأثٜمك قمغم طم٤مل احل٤مرث ُمـ وضمف وطمذر ُمٜمف

إي٤مك وهذه اًمٙمت٥م هذه يمت٥م سمدع ووالٓت قمٚمٞمؽ »ٌف وم٘م٤مل: اًمرازي, وؾمئؾ قمـ اعمح٤مؾمٌل ويمت

قا ذم اخلٓمرات واًمقؾم٤موس ُم٤م ٗمُ ٤م وإوزاقمل صٜمَّقري وُم٤مًمٙمً اًمثَّ  سم٤مٕثر دمد همٜمٞم٦م هؾ سمٚمٖمٙمؿ أنَّ 

 .ش٤مس إمم اًمٌدعأهع اًمٜمَّ 
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ٌٍِْمُ َُم٤م ىَمْد يَم٤مَن  َٓ ُي
َٓ ىُمْدَرَة ًمَ (0) َت َو َْصَقا ْٕ َٛمُع ا ًْ َٓ َي َٓ َو َٓ َيَتَٙمٚمَُّؿ َو  َٙماَلمُ اًمُف َو

ـْ َذًمَِؽ.  (7)[يَم٤منَ ] َٓ قَمغَم اًْمَٕمْرِش ضَمؾَّ َوقَماَل قَم َْرِض  ْٕ  ُِمٜمُْف َوَأنَُّف حَت٧َْم ا

َٓ جَيُ  ُخ َوَُم٤م  ًْ  (3)قُز وَم٢ِمْن شَمَٚمْقتوَم٢ِمَذا قَمَروْم٧م َذًمَِؽ َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمْتف: قَمٚمِْٛم٧م َُم٤م جَيُقُز قَمَٚمْٞمِف اًمٜمَّ

٤ٌَمرِ مَي٦ًم ذِم فمَ  ٌَْٕمِض َأظْم
٤َم َٟم٤مؾِمَخ٦ٌم ًمِ ٥ُم َأّنَّ ًَ ـْ وِمْرقَمْقَن: ٤مِهِر شماَِلَوهِت٤َم حَتْ  ٹ ٹژِه يَمَ٘مْقًمِِف قَم

َي٤مِت َوىَم٤مَل:  [٧٠يوكس: ] ژڤڤ ڤ ڤ ْٔ  ٿ ٿ ٿ ٺژا

 .ش[30ٛمد: حم ]ژٿ

َل ىَمْقمٌ »َوىَم٤مَل:   ٌََدٟمِِف ُِمـ َأنَّ اهلل قَمٜمَك ىَمْد شَم٠َموَّ ـَ قِمٜمَْد  (7)]ىمد[ذ إاًمٜم٤َّمِر  َأْن ُيٜمِْجَٞمُف سمِ مَُم

اَم َذيَمَر اهلل َأنَّ ىَمْقَم وِمْرقَمْقَن َيْدظُمٚمُ قا اًْمَٖمَرِق َوىَم٤مًمَ   ٻژُدوَٟمُف َوىَم٤مَل:  ]قَن اًمٜم٤َّمرَ : إٟمَّ

َومَلْ َيُ٘مْؾ  [77هم٤مومر:  ]ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ: َوىم٤َمَل . (7)[[32هقد: ]ژپ

َنَّ (0)سمِِٗمْرقَمْقَن. ىم٤َمَل  ِٕ  ڇ ڇ ڇ چژاهلل شَمَٕم٤ممَم يَُ٘مقُل:  : َوَهَٙمَذا اًْمَٙمِذُب قَمغَم اهلل4 

وم٠َمىََمرَّ  [3اًمٕمٜمٙمٌقت:  ]ژۇ ۇ ڭ ڭژيَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف: و [77اًمٜم٤مزقم٤مت:  ]ژڇ

                                            

 ُم٤م ىمد طمّمؾ ووىمع.  :أي (0)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم   (7)

 سمٚمقت. (:م)ذم (3)

 .(م)ُمثٌت٦م ُمـ  (7)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 : وىم٤مل.(ب)ذم  (0)
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  غَم اؾْمتِئْٜم٤َمِف اًْمِٕمْٚمِؿ ُِمـقمَ (0)اًمت اَلَوَة 
ِ
ء َت٠ْمنَِػ قِمْٚماًم سمٌَِمْ ًْ ـْ َأْن َي اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ قَم
َنَّ (7) ـْ  ِٕ َُم

وَرًة دمِ  - َأْن َيّْمٜمََٕمفُ  (7)[َيْ٘مِدرْ ]ُيِريُد َأْن َيّْمٜمََٕمُف مَلْ  (3)[سماَِم ]ًَمْٞمَس ًَمُف قِمْٚمٌؿ    ..........–ُدُه َضُ

 ٿ ٺژىم٤َمَل: َوإِٟمَّاَم ىمَْقًمُُف  [07اعمٚمؽ: ] ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ: شمٕم٤ممم ىم٤َمَل 

َنَّفُ  [30حمٛمد: ] ژٿ ٿ ِٕ ُه وَمَٞمُٙمقُن َُمْٕمُٚمقًُم٤م َُمْقضُمقًدا4  اَم ُيِريُد طَمتَّك َٟمَرا  (7)]همػم[ إٟمَّ

َء َُمْٕمُدوًُم٤م ضَم٤مِئز ْ َأْن َيُٙمقَن َيْٕمَٚمُؿ اًمٌمَّ
ٌِْؾ َأْن َيُٙمقنَ  (0) ـْ ىَم ُِم

4 َوَيْٕمَٚمُٛمُف َُمْقضُمقًدا يَم٤مَن ىَمْد (1)

ـْ  (3)]و[َُمْقضُمقًدا  (2)يَم٤مَن4 وَمَٞمْٕمَٚمُؿ ذِم َوىْم٧ٍم َواطِمٍد َُمْٕمُدوًُم٤م إِْن مَلْ َيُٙم
َوَهَذا  (01)

َراَدةِ ًُم٤م َوَذيَمَر يَماَل   . شذِم َهَذا ذِم اإْلِ

                                            

الوة قمغم اؾمتئٜم٤مف اًمٕمٚمؿ ُمـ اهلل سمجٝم٤مد ومٔم٤مهر اًمت  » (:332-331)ص:ومٝمؿ اًم٘مرمنذم  (0)

 .ش سمٌمءيًت٠منػ قمٚماًم  اعمج٤مهديـ وصدق اًمّم٤مدىملم ويمذب اًمٙم٤مذسملم وضمؾ اهلل أنْ 

ؿ ف ومٚمٟمُ يمٞمػ ويمؾ رء يٙمقن ومٝمق يٙمق  و» : سمٌمءسمٕمد ىمقًمف قمٚماًم (332)ص: ومٝمؿ اًم٘مرمنذم  (7)

 ي٠مت إٓ وىمد شم٘مدم اًمٕمٚمؿ ُمٜمف سمف ويمٞمػ ي٠ميت ويمٞمػ يٙمقن وًمق مل يٕمٚمؿ يمٞمػ يٙمقن ُم٤م أطمًـ أنْ 

 .شاأبدً  فُ ٟمَ يٙمق  

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)

 : ٓ ضم٤مئز.(م)ذم  (7)

 ا.ُمقضمقدً  (:م)ذم (0)

 : ي٘مع. أي (1)

 ٤م وهق ظمٓم٠م.ُمٕمٚمقُمً  (:م)ذم (2)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (3)

 حيّمؾ.  أي: (01)

 : احل٤مل.(ب)ذم  (00)
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ًَمْٞمَس َُمْٕمٜم٤َمُه َأْن  [07اًمِمٕمراء:  ]ژىائائژَويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف: » : - ْن ىَم٤مَل إمَم أَ  -

حَيُْدَث ًَمُف ؾَمْٛمًٕم٤م 
(0) َٓ ـْ  (7)[َػ شَمَٙمٚمَّ ]َو ـْ ىَمْقهِلِْؿ َوىَمْد َذَه٥َم ىَمْقٌم ُِم ْٛمِع َُم٤م يَم٤مَن ُِم ًَ َأْهِؾ  سمِ

ٜم٦َِّم   ً اًم
ٌُق طم٤مدصم٤م ؾْمتاَِمقًم٤مَأنَّ هلل ا (3) ـَ ذِم َذاشمِِف وَمَذَه ُف حَيُْدُث ُِمٜمُْٝمْؿ ]َاخلٚمؼ ا إمَم َأنَّ َُم٤م َيْٕمِ٘مُؾ ُِم ٟمَّ

ـْ ىَمْقلٍ  ٤م يَم٤مَن ُِم َ
ِ
َنَّ اعَمـْخُٚمقَق (7)قِمْٚمُؿ ؾَمْٛمٍع ح ِٕ امَّ قمَ  (0)وَمِٝمؿٍ  دقَم٘مْ  إَذا ؾَمِٛمَع طَمَدَث ًَمفُ  (7)[4 

ْقِت  َأْدَريَمْتُف ُأُذُٟمُف ُِمـ اًمّمَّ
  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ: شمٕم٤ممم يَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمفُ . وَ (1)

ُه ُُمَٙمقَّ دِ َتحْ ًْ َٓ يَ ,[017اًمتقسم٦م: ]ژې ا ُء وَمػَمَ ْ اَم حَيُْدُث اًمٌمَّ َدصًم٤م ذِم َذاشمِِف َوإِٟمَّ ا حُمْ ًٟم٤م يَماَم ُث سَمٍَمً

ٌَْؾ يَمْقٟمِفِ  مَلْ َيَزْل َيْٕمَٚمؿُ   .شىَم

 َوىَمْقًُمفُ  [02نٕم٤مم: إ]ژجب ىئيئ مئژَويَمَذًمَِؽ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم »  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  -

 [00اعمٚمؽ: ] ژڃ ڃ ڄ ڄژَوىَمْقًُمُف:  [7ـمف: ] ژڑ ژ ڈژژ: شمٕم٤ممم

 ژژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [01وم٤مـمر: ]ژ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژَوىمَْقًمُفُ: 

جدة: ] ژگ  گ  ک  ک  ک ک ڑ ڑ  ې ې ېژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [7اًًم

 .[7اعمٕم٤مرج:  ]ژې

                                            

 ٤م مل يٙمـ. : ؾمٛمٕمً أي(0)

 : يٙمٚمػ.(ب)و إصؾوذم , (م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

ف ؾمٛمٞمع سمذاشمف, واعمٕمتزًم٦م ًمٞمًقا ُمـ أنَّ  :ؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾوم٢مّنَّ  4ي٘مّمد سمذًمؽ اعمٕمتزًم٦م (3)

 أهؾ اًمًٜم٦م.

قمٜمد ؾمٛمٕمف  ف حيدث ومٞمٝمؿ قمٚم٦م ًمًٛمع ُم٤م يٙمقن ُمـ ىمقلأنَّ »(: 377)ص:ومٝمؿ اًم٘مرمنذم  (7)

  .شًمٚم٘مقل

 .(م)ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ  (7)

 ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.  :أي (0)

 قا قمـ اهلل صٗم٦م اًمًٛمع. ٗمُ وهذا شمِمٌٞمف ُمٜمٝمؿ طمتك يٜمْ (1)
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ك شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل   ًَ الم ًمِٕمِٞم  َوىم٤َمَل  ,[٣٣آل ظؿران: ] ژڤ ٹ ٹ ٹژ: قمٚمٞمف اًًم

٤مء: ]ژ ڳ ڳ   ڳ  ڳژ: شمٕم٤ممم  ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئژَوىم٤َمَل:  [072اًمٜم

 . [710إقمراف:  ] ژىئ

هِل٦ََم: َأْن ًَمْق يَم٤مٟمَوذَ  ْٔ سْمَتَٖمْقا إمَم ِذي اًْمَٕمْرشِ  مخَِٝم٦م قا يَمَر ا طَمْٞم٨ُم ُهَق  إمم ـمٚمٌف]ؾَمٌِٞماًل  َٓ

 َوىم٤َمَل   (0)[٢١رساء: اإل ]ژڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چژومََ٘م٤مَل: 

 . [0إقمغم: ] ژڻ ڻ ڻ ںژ: شمٕم٤ممم

َخ َذًمَِؽ  ًَ ـْ َيٜمْ ٌِْد اهلل: وَمَٚم ىَم٤مَل َأبُق قَم
َذاهلَ  َأبًَدا (7)

(3). 

َوىمَْقًمُفُ: [27اًمزظمرف: ] ژ (7)ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ: شمٕم٤ممم يمََذًمَِؽ ىمَْقًمُفُ  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ: شمٕم٤ممم َوىمَْقًمُفُ  [00ق: ] ژ ٺ ٺ ڀ    ڀ ڀ ڀژ

ٕنٕم٤مم: ] ژ چ  چ  ]ژٿ  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀژ: شمٕم٤ممم َوىمَْقًمُفُ  [3ا

ْٔ [1اعمج٤مدًم٦م:  َٓ َهَذا ِود  ًمَِذًمَِؽ َي٦َم وَمَٚمْٞمَس َهَذا سمِٜم٤َمؾِمِخ هِلَ ا  .َذا َو

َي٤مِت ًَمْٞمَس َُمْٕمٜم٤َمَه٤م َأنَّ اهلل َأَرادَ  ْٔ وَمَٞمُٙمقُن  (0)سمَِذاشمِفِ  اًْمَٙمْقن (7)]أنف ذم[َواقْمَٚمْؿ َأنَّ َهِذِه ا

 ذِم 
ِ
َؿْمَٞم٤مء ْٕ ِٓ و َأؾْمَٗمِؾ ا ُض وِمٞمَٝم٤م قَمغَم َأىْمَداِرَه٤م ؾمتٗم٤مهل٤مَيٜمَْتِ٘مُؾ وِمٞمَٝم٤م  ٌَٕمَّ َوَيَت

َوَيُزوُل قَمٜمَْٝم٤م قِمٜمَْد (1)

                                            

 .(م)ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ  (0)

 مي٤مت اًمٕمٚمق. :أي (7)

 أي٤مت اًمتل ؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم اعمٕمٞم٦م.  :أي (3)

 إرض. أهؾ ُمٕمٌقد أهؾ اًمًامء و :أي (7)

 ًخ واعمث٧ٌم هق اًمذي يًت٘مٞمؿ سمف اًمٙمالم. ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ًمٞمس ذم مجٞمع اًمٜم  (7)

 ف ذم اًمٙمقن سمٕمٚمٛمف ٓ سمذاشمف. اهلل أراد أنَّ  أنَّ  :أي (0)

 ٛمٚم٦م. ومٝمذا ًمف ىمدر يمٌػم يم٤مجل٤ٌمل وهذا ًمف ىمدر صٖمػم يم٤مًمٜمَّ (1)
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ـْ َذًمَِؽ َوىَمْد َٟمَزعَ ]وَمٜم٤َمِئَٝم٤م  ضَمؾَّ َوقَمزَّ قَم

اَللِ  (0) 4 وَمَزقَمُٛمقا َأنَّ اهلل (7)سمَِذًمَِؽ سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمْمَّ

ِف يَم٤مِئٜم٤ًم (3)ء [رشَمَٕم٤ممَم ذِم يُمؾ   ًِ َذًمَِؽ صُمؿَّ  سَملْمَ  ْرَق ومَ   َٓ  4 ( 7)يَماَم ُهَق قَمغَم اًْمَٕمْرشِ (7)سمِٜمَْٗم
صُمؿَّ َأطَم٤مًُمقا 
ذِم اًمٜمَّْٗمِل سَمْٕمَد شَمْثٌِٞم٧ِم َُم٤م جَيُقُز قَمَٚمْٞمِف ذِم ىَمْقهِلِْؿ َُم٤م َٟمَٗمْقهُ (0)

ـْ ُيْث٧ٌُِم (1) َنَّ يُمؾَّ َُم
ِٕ  4

َي٤مِت ُيْث٧ٌُِم ؿَمْٞمًئ٤م ذِم اعَمـْٕمٜمَك صُمؿَّ َٟمَٗم٤مُه  ْٔ قا هِبَِذِه ا ٤مٟمِِف َواطْمَتج  ًَ
ـِ قَمٜمُْف َٟمْٗمُٞمُف سمِٚمِ َأنَّ  (2)سم٤ِمًْمَ٘مْقِل مَلْ ُيْٖم

ٌَُتق ِف يَم٤مِئٜم٤ًم صُمؿَّ َٟمَٗمْقا َُمْٕمٜمَك َُم٤م َأثْ
ًِ  سمِٜمَْٗم
ٍ
ء َٓ يمَ  ا َأنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم يُمؾ  َرْ  :  ذِم وَمَ٘م٤مًُمقا

ِ
ء ْ ٤مًمٌمَّ

 
ِ
ء ْ  . شاًمٌمَّ

ُ  ٤مَل ىمَ   ژٿ ٿ ٿژ [30حمٛمد:  ] (3)ژٿ ٺژ: شمٕم٤ممم ْقًمُفُ ىمَ  أُم٤م» :ق قَمٌِْد اهللأَب

اَم َُمْٕمٜم٤َمُه طَمتَّك َيُٙمقَن  [07اًمِمٕمراء:  ]ژائ ائ ىژ [ ٧التوبة: ] ژٿ وَم٢ِمٟمَّ

َٛمُٕمفُ (01) ًْ ٌٍَْمً  اعَمـْقضُمقُد وَمَٞمْٕمَٚمُٛمُف َُمْقضُمقًدا َوَي ُه ُُم ٌٍِْمُ ُٛمققًم٤م َوُي ًْ َٓ قَمغَم اؾْمتِْحَداِث َُم قِمْٚمٍؿ  ا 

                                            

 : ٟمزغ.(ب)أي: ُم٤مل وذم  ٟمزع (0)

 وهؿ احلٚمقًمٞم٦م.  (7)

 .(م)لم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ ُم٤م سم (3)

 ا. ُمقضمقدً  :أي (7)

 ف ذم يمؾ ُمٙم٤من. اهلل قمغم اًمٕمرش وأنَّ  جيٛمٕمقا أنَّ  أرادوا أنْ  :أي (7)

. أي (0)  : اطمت٤مًمقا

: اهلل ذم اعمخٚمقىم٤مت ًمٙمـ ٓ يم٤مًمٌمء ذم اًمٌمء.وم٢مّنَّ  (1)  ؿ ىم٤مًمقا

 : مي٤مت اعمٕمٞم٦م. أي (2)

 اعمج٤مهديـ.: (م)ذم (3)

 ي٘مع. :أي (01)
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َٓ ؾَمْٛمٍع وَ  ٤م ىَمْقًُمفُ  ,َٓ سَمٍَمٍ َو إَذا ضَم٤مَء َوىم٧ُْم يَمْقِن اعْمَُرادِ  [00اإلهاء: ] ژۇئ وئژ: شمٕم٤ممم َوَأُمَّ

 . (0)وِمٞمفِ 

ٕنٕم٤مم: ]ژجب يئ ىئ مئژ ,[7ـمف: ]ژڑ ژ ژژ:شمٕم٤ممم َوإِنَّ ىَمْقًَمفُ  ا

ا ومََٝمذَ [77اإلهاء:  ]ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ ,[00اعمٚمؽ: ]ژڃ ڄڃ ڄژ.[02

ُه ُِمثُْؾ ىمَْقًمِفِ   ې ېژ ,[7اعمٕم٤مرج:  ]ژ(7)[ې] ې ې ېژ: شمٕم٤ممم َوهَمػْمُ

َ (3)َهَذا ُُمٜمَْ٘مٓمِعٌ  [01وم٤مـمر: ] ژى ى ْٕ ٌه ُيقضِم٥ُم َأنَُّف وَمْقَق اًْمَٕمْرِش وَمْقَق ا  يُمٚم َٝم٤م ُُمٜمَزَّ
ِ
ؿْمٞم٤َمء

ـِ  َٓ خَيَْٗمك قَمَٚمْٞمِف ُِمٜمُْٝمْؿ ظَم٤موِمَٞم٦ٌم4  قَم ظُمقِل ذِم ظَمْٚمِ٘مِف  َي٤مِت اًمد  ْٔ َنَُّف َأب٤َمَن ذِم َهِذِه ا  َأنَُّف َأَرادَ ]ِٕ

َّ  (7)[أَنَّفُ  َن ِٕ ِف وَمْقَق قِم٤ٌَمدِه4ِ  ًِ يَْٕمٜمِل ومَْقَق اًمَْٕمْرِش  [00اعمٚمؽ:  ]ژڃ ڃ ڄ ڄژُف ىم٤َمَل: سمِٜمَْٗم

 َوىَمْد ىَم٤م ومققَواًْمَٕمْرُش 
ِ
اَمء ًَّ  ذِم اًم
ِ
اَمء ًَّ  قَمغَم اًم
ٍ
ء ـْ ىَمْد يَم٤مَن وَمْقَق يُمؾ  َرْ َنَّ َُم

ِٕ  4
ِ
اَمء ًَّ َل ُِمثَْؾ اًم

ظُمقَل ذِم  [٦7م: اًمتقسم ]ژڀ ڀ ڀژ: ىم٤ملَذًمَِؽ  َٓ ُيِريُد اًمد  َْرِض4  ْٕ َيْٕمٜمِل قَمغَم ا

 .ضَمْقوِمَٝم٤م

َٓ ُيِريُد  [70اح٤مئدة: ]ژ چ چ چژَويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف:   َْرِض4  ْٕ َيْٕمٜمِل قَمغَم ا

ظُمقَل ذِم   .ضَمْقوِمَٝم٤ماًمد 

ِ  [10ـمف: ] ژھ ہ ہ ہژَويَمَذًمَِؽ:    شمٕم٤ممم  َوىم٤َمَل  ,ل ومَْقىمََٝم٤م قَمٚمَٞمَْٝم٤ميَْٕمٜم

َومَلْ  [٢٤ادؾك:  ]ژچ چ ڃ ڃژَؾ وَمَ٘م٤مَل: صُمؿَّ وَمَّم  [00اعمٚمؽ: ] ژڃڄڄڃژ

                                            

  اعمٕمٜمك أنٜم٤م ٓ ٟمتّمػ سم٤مإلرادة إٓ ذم اعمًت٘مٌؾ وم٘مط. : ًمٞمسأي (0)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 ش... ٝمذا ُم٘مٓمعوم» (:371-373)ص:ومٝمؿ اًم٘مرمنذم  (3)

 أنف أراد سمٜمٗمًف. :(ب)و إصؾوذم , (م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)
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صُمؿَّ  [00اعمٚمؽ:  ]ژ ڃ ڃ ڄژىَمْقًَمُف:  (7)َؾ إَذا وَمَّم  -ـْ ًمَِذًمَِؽ َُمْٕمٜمًك وَمَٚمْؿ َيٙمُ  (0)َيِّمْؾ 

ِػ  ًْ َّٓ َأنَُّف قَمغَم قَمْرؿِمِف وَمْقَق  -اؾْمَت٠ْمنََػ اًمتَّْخِقيَػ سم٤ِمخْلَ   إ
ِ
اَمء ًَّ  .اًم

جدة:  ]ژک ک گ گ ک ک ڑ ڑ ژژشمَٕم٤َممَم:  َوىم٤َمَل   : شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [7اًًم

َُْمِر َوقُمُروَج اعَمـاَلئَِٙم٦ِم صُمؿَّ  [7اعمٕم٤مرج:  ]ژې ې ې ېژ ْٕ َ قُمُروَج ا ٌَلمَّ وَم

ْرشمِٗمَ  (3)َوَصَػ َوىم٧َْم  ِٓ  ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ٤مِع َص٤مقِمَدةً إًمَٞمْفِ ومََ٘م٤مَل: ُصُٕمقدَِه٤م سم٤ِم

ـْ ىَمْقًمِِف (0)ّمٚمفوموَ (7)إًَمْٞمفِ  َه٤مقدَ ُصٕمُ  (7)عٓمَ وَم٘مَ 4 [٢ادعارج: ] ژوئ يَمَ٘مْقِل  [٢: ادعارج] ژېژُِم

يَمَ٘مْقِل اًْمَ٘م٤مِئِؾ: َأْصَٕمُد إمَم وُماَلٍن ذِم ًَمْٞمَٚم٦ٍم َأْو َيْقٍم َوَذًمَِؽ َأنَُّف ذِم اًْمُٕمُٚمق  
َوإِنَّ ُصُٕمقَدك إًَمْٞمِف ذِم (1)

َوضَمؾَّ َوإِْن يَم٤مُٟمقا مَلْ َيَرْوُه َومَلْ  ذِم َيْقٍم وَم٢ِمَذا َصِٕمُدوا إمَم اًْمَٕمْرِش وَمَ٘مْد َصِٕمُدوا إمَم اهلل قَمزَّ 

                                            

 .شومل يّمٚمف سمٛمٕمٜمك ومٞمِمتٌف ذًمؽ» (:371)ص:ومٝمؿ اًم٘مرمنذم (0)

 .ش)ُمـ ذم اًمًامء( :ؾ سم٘مقًمفإذ ومّم» (:371)ص:ومٝمؿ اًم٘مرمنذم  (7)

 .ومٝمؿ اًم٘مرمنًمٞمس ُمقضمقدة ذم  (وىم٧م) :يمٚمٛم٦م (3)

 ًخ:وم٘م٤مل.وذم سم٘مٞم٦م اًمٜم , (م)يمذا ذم (7)

 ې ېژصمؿ وصػ صٕمقده٤م سم٤مٓرشمٗم٤مع ص٤مقمدة إًمٞمف وم٘م٤مل: »(: 370)ص:اًم٘مرمنومٝمؿ ذم  (7)

 ڳ گ گژصمؿ ىم٤مل:  [٣السجدة:  ]ژک گ گژ. وىم٤مل: [٢٠فاضر: ]ژى ى

 إًمخ.  ش٘مدار صٕمقده٤م وومّمٚمف ُمـ ىمقًمف إًمٞمف...ُم[ ٣السجدة:  ]ژڳ

 واًمذي ذم )م( أصقب وهق اًمذي ذم "ومٝمؿ اًم٘مرمن". وم٘مط وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ :ووصٚمف (م)ُمثٌت٦م ُمـ  (0)

 اًم٘مرمن".

 .ومٝمؿ اًم٘مرمن)وذًمؽ أنف ذم اًمٕمٚمق( ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ذم  (1)
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ْرشمَِٗم٤مِع ذِم قُمٚمُ  ِٓ ٤مُووُه ذِم ا ًَ ُْؿ َصِٕمُدوا ُِمـُي ِه وَم٢ِمّنَّ َُْمِر إ ق  ْٕ َْرِض َوقَمَرضُمقا سم٤ِم ْٕ  مَم اًْمُٕمُٚمق  ىَم٤مَل ا

 . (0)َومَلْ َيُ٘مْؾ قِمٜمَْدهُ  [072اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڳ ڳ ڳ ڳژشَمَٕم٤ممَم:  اهلل

  ڳ گ گ گ] گ ک ک ک ک ڑ ڑژ: شمٕم٤مممَوىم٤َمَل 

 ڱژؾْمت٠َمْنََػ اًمَْٙماَلَم ومََ٘م٤مَل: صمُؿَّ ا  [31 - 30هم٤مومر:  ]ژ(7)[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ِت ومِٞماَم ىَم٤مَل زِم إ [٥٥غافر: ] ژ ں ڱ َٛمَقا ًَّ ُف وَمْقَق اًم  .نَّ إهَلَ

َـّ سمُِٛمقؾَم   ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم َأنَّ وِمْرقَمْقَن فَم َ اهلل ؾُم ٌَلمَّ َوقَمَٛمَد ًمَِٓمَٚمٌِِف  ىَم٤مَل  ك َأنَُّف يَم٤مِذٌب وِمٞماَم وَم

ٌَفُ  ـ  سمُِٛمقؾَمك َأنَُّف يَم٤مِذٌب َوًَمْق َأنَّ ُُمقؾَمك ىَم٤مَل: إٟمَُّف ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن سمَِذاشمِِف ًَمَٓمَٚم  طَمْٞم٨ُم ىَم٤مًَمُف َُمَع اًمٔمَّ

فِ َأْو ذِم سَمَدٟمِِف َأْو طُم ذِم سَمْٞمتِِف  ُف سمِ (3)ِم  ًَ ِٝمْد َٟمْٗم ـْ َذًمَِؽ َومَلْ جُيْ ِح . وَمَتَٕم٤ممَم اهلل قَم ْ  . (7)شٌُٜمَْٞم٤مِن اًمٍمَّ

. 

ٌِْد اهلل:  ْٔ »ىَم٤مَل َأبُق قَم ٤م ا ي٦مَوَأُمَّ
٤َم ىَمْد َوَصَٚمَٝم٤م (7) تِل َيْزقُمُٛمقَن َأّنَّ َومَلْ َيْ٘مَٓمْٕمَٝم٤م يَماَم ىَمَٓمَع  -اًمَّ

َّفُ قَمغَم   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژومََ٘م٤مَل:  -قَمْرؿِمفِ ىمَٓمََع اًمَْٙماَلَم اًمَِّذي أََرادَ سمِفِ أَن

ْٔ  (0)[٠َمظْمؼَمَ سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ ومَ ] [1اعمج٤مدًم٦م:  ]ژڀ َي٦َم سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ صُمؿَّ َأظْمؼَمَ َأنَُّف َُمَع يُمؾ  ُُمٜم٤َمٍج صُمؿَّ ظَمَتَؿ ا

َُّف  [1اعمج٤مدًم٦م:  ]ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇژسمَِ٘مْقًمِِف:  َُّف أََراَد أَن َ أَن وَمٌََدأَ سم٤ِمًْمِٕمٚمِْؿ َوظَمتََؿ سم٤ِمًْمِٕمٚمِْؿ: وَمٌلَمَّ

                                            

 )قمٜمده( وم٘مد يٙمقن اعم٘مّمقد رومٕم٦م ُمٙم٤مٟم٦م وُمٜمزًم٦م. :ف ًمق ىم٤ملٕنَّ  (0)

 .(م)ٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ ُم٤م سملم اعم (7)

ًَّ  (:م)ذم (3) قن طمقائجٝمؿ ذم اًم٤ًٌمشملم ّٕنؿ يم٤مٟمقا ي٘مُْم 4اعمخرج»: اًم٘م٤مُمقسواحلش ىم٤مل ذم  فطم

 .شاًم٤ًٌمشملم ومجٕمف طمِمقش وطمِمقن

 .(سح) :ُم٤مدة اًم٘م٤مُمقساٟمٔمر  .اًم٘مٍم ويمؾ سمٜم٤مء قم٤ملاًمٍمح:  (7)

 أي. (:م)ذم (7)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)
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َٓ خَيُْٗمق  4 َٓ َيْٕمَٚمُٛمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم يَم٤مُٟمقا اضْمَتَٛمَع اًْمَ٘مْقُم ذِم َوًَمْق  ,خَيَْٗمك قَمَٚمْٞمِف ُُمٜم٤َمضَم٤مهُتُؿْ َن قَمَٚمْٞمِف َو

 -ُٙمْؿ ًَمَٙم٤مَن َص٤مِدىًم٤م َوَأقْمَٚمُؿ ُُمٜم٤َمضَم٤مشمِ  وَمَ٘م٤مَل: إين  مَلْ َأَزْل َأَرايُمؿْ  ,إًَمْٞمِٝمْؿ ذِم اًْمُٕمُٚمق   رٌ َوَٟم٤مفمِ  َأؾْمَٗمَؾ 

قَْمغَم  ْٕ  اعَمـَثُؾ ا
ِ
َّ
ِ
: َهَذا  - (0)[اخْلَْٚمَؼ ] َأْن ُيِْمٌِفَ  قمـ  َوّلِل َّٓ فَم٤مِهَر اًمت اَلَوِة َوىَم٤مًُمقا وَم٢ِمْن َأبَْقا إ

ـْ ُهَق ُمَ  َنَّ َُم
ِٕ ـْ ىَمْقهِلِْؿ ذِم فَم٤مِهِر اًمت اَلَوِة4  صْمٜملَْمِ ُِمٜمُْٙمْؿ َدقْمَقى ظَمَرضُمقا قَم ِٓ َأيْمَثُر4 ُهَق أوَع ا

 
ٍ
ء ـْ يَم٤مَن َُمَع َرْ َٓ وِمٞمِٝمْؿ َوَُم ٛمُ ضمِ (7)ظَماَل وم٘مد َُمَٕمُٝمْؿ  فُ ًْ

ـْ ىَمْقهِلِ  (3)  .ؿْ َوَهَذا ظُمُروٌج ُِم

َنَّ  4[00ق:  ]ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژشمََٕم٤ممَم َويَمَذًمَِؽ ىمَْقًمف   ـَ  ِٕ   َُم٤م ىمَُرَب ُِم
ِ
ء ْ اًمٌمَّ

ُهْؿ   وَمِٗمل فَم٤مِهِر اًمت اَلَوِة قَمغَم َدقْمَقا
ِ
ء ْ ًَمْٞمَس ُهَق ذِم اًمٌمَّ

ٌِْؾ اًمْ (7)  .َقِريدِ َأنَُّف ًَمْٞمَس ذِم طَم

مَلْ يَ٘مُْؾ ذِم  [27اًمزظمرف: ]ژ ھھ ھ(7)ھ ہ ہ ہ ہژْقًمُفُ: َويمََذًمَِؽ ىمَ  

 صُمؿَّ ىَمَٓمعَ 
ِ
اَمء ًَّ  ڃژصُمؿَّ ىَمَٓمَع وَمَ٘م٤مَل:  [00اعمٚمؽ: ] ژڃ ڃ ڄ ڄژ: شمٕم٤ممم يَماَم ىَم٤مَل  - اًم

الزخرف: ]ژ ھ ھ ھ ہ ھ ہ ہ ہژومَ٘م٤َمَل:  -[00اعمٚمؽ:  ]ژ چ چ ڃ

َرْ  إهَلَ َأْهؾِ  [٦٢ ْٕ  َوإهَِلَ َأْهِؾ ا
ِ
اَمء ًَّ شَمُ٘مقُل: وُماَلٌن َأُِمػٌم ذِم  اًمٚم َٖم٦مِ  ِض َوَذًمَِؽ َُمْقضُمقٌد ذِم اًم

ؾَم٤مَن َوَأُِمػٌم ذِم سمٚمخ َوَأُِمػٌم ذِم ؾَمَٛمْرىَمٜمَْد4 َوإِٟمَّاَم ُهَق ذِم َُمْقِوٍع َواطِمٍد وَ  قَمَٚمْٞمِف  (0)خَيَْٗمكٓ ظُمَرا

 َُم٤م َوَراؤَ 
ِ
َؿْمَٞم٤مء ْٕ ـَ َٓ خَيَْٗمك قَمَٚمٞمْ ُه وَمَٙمْٞمَػ اًْمَٕم٤مزِم وَمْقَق ا ٌء ُِم ُرُه وَمُٝمَق إهَلٌ  ِف َرْ  ُيَدسم 

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ   .......ا

                                            

 : سم٤مخلٚمؼ.إصؾذم  (0)

 .شُمٜمف ظمال ضمًٛمفوم٘مد »  (:373)ص:اًم٘مرمنومٝمؿ ذم  (7)

  ذم ضمًؿ زيد. ومجًٛمؽ ًمٞمس داظماًل إذا يمٜم٧م ُمع زيد ُمثاًل  :يٕمٜمل (3)

 قمغم دقمقى احلٚمقًمٞم٦م. :أي (7)

 : يٕمٜمل إهل.وٓ يًت٘مٞمؿ سمف اًمٙمالم.(ب)و إصؾذم  (7)

 وذم سم٤مىمل اًمٜمًخ: وخيٗمك., (م)ذميمذا  (0)
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ًرا هَلاَُم َوُهَق قَمغَم قَمْرؿِمِف َوومَ  ـِ وِمٞمِٝماَم إْذ يَم٤مَن ُُمَدسم   شَمَٕم٤ممَم قَم
ٍ
ء َُْمَث٤ملِ  ْقَق يُمؾ  َرْ ْٕ  .(0)شا

ـُ ظَمِٗمٞمٍػ  ُد سْم ٌِْد اهلل حُمَٛمَّ َُم٤مُم َأبُق قَم َوىَم٤مَل اإْلِ
هُ ذِم يمَِت٤مسمِِف اًمَّ  (7) اقْمتَِ٘م٤مُد اًمتَّْقطِمٞمِد " ِذي ؾَمامَّ

َٗم٤مِت   َواًمّم 
ِ
َؾْماَمء ْٕ ٤ٌَمِت ا ٌَتِِف:  "سم٢ِِمصْم َنَّْم٤مِر ذِم »ىَم٤مَل ذِم مظِمِر ظُمْٓم ْٕ ـَ َوا ُل اعْمَُٝم٤مضِمِري َٗمَ٘م٧ْم َأىْمَقا وَم٤مشمَّ

ًٓ وَ  قًم٤م فَم٤مِهًرا َوُهؿُ اطِمدً شَمْقطِمٞمِد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ َوَُمْٕمِروَم٦ِم َأؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِِف َوىَمَْم٤مِئِف ىَمْق  ا َوَذْ

ـْ َرؾُمقِل اهلل ـَ َٟمَ٘مُٚمقا قَم ِذي ٜمَّتِل»َذًمَِؽ طَمتَّك ىَم٤مَل  ♀ اًمَّ ًُ َوَذيَمَر  (3)شقَمَٚمٞمُْٙمْؿ سمِ

ـْ َأطْمَدَث »احْلَِدي٨َم َوطَمِدي٨َم  ـَ اهلل َُم ىَم٤مَل: وَمَٙم٤مَٟم٧ْم  (7)]و[ (7)ش أو موى حمدصم٤مً  طَمَدصًم٤م ًَمَٕم

َح٤مسَم٦ِم قَمغَم  ـْ هَمػْمِ اظْمتاَِلٍف  اشمٗم٤مٍق وَمَٙم٤مَٟم٧ْم يَمِٚمَٛم٦ُم اًمّمَّ ظَْمِذ قَمٜمُْٝمْؿ إْذ  َوُهؿُ  -ُِم ْٕ ـَ ُأُِمْرَٟم٤م سم٤ِم ِذي اًمَّ

َتٚمُِٗمقا سمَِحْٛمِد اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم َأطْمَٙم٤مِم اًمتَّْقطمِ  ـَ مَلْ خَيْ ـِ ُِم ي ٗمَ  ٞمِد َوُأُصقِل اًمد   َواًمّم 
ِ
َؾْماَمء ْٕ يَماَم  ٤مِت ا

َوًَمْق يَم٤مَن ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم َذًمَِؽ اظْمتاَِلٌف ًَمٜمُِ٘مَؾ إًَمٞمْٜم٤َم4 يَماَم ُٟمِ٘مَؾ ؾَم٤مِئُر  (0)اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم اًْمُٗمُروعِ 

ظْمتاَِلِف  ِٓ ْوا َذًمَِؽ إمَم اًمت٤َّمسمِِٕملَم  -ا تِِٝمْؿ4 طَمتَّك َأدَّ تِِٝمْؿ َوقَم٤مُمَّ ٦ُم َذًمَِؽ قِمٜمَْد ظَم٤مصَّ وَم٤مؾْمَتَ٘مرَّ ِصحَّ

                                            

 إؿمٞم٤مء وًمٕمٚمف أراد إؿم٤ٌمه. (:م)ذم (0)

(: 377/ 00) اًمًػمذم  ♫وىمد ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل  خمٗمٞمػ وهق ظمٓم٠م. (:م)ذم (7)

اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕم٤مرف اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة ذو اًمٗمٜمقن أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ظمٗمٞمػ اًمِمػمازي ؿمٞمخ »

 .شاًمّمقومٞم٦م

 ؾمٌؼ خترجيف. (3)

ومٛمـ أطمدث ومٞمٝم٤م طمدصًم٤م أو  اعمديٜم٦م طمرم ُم٤م سملم قمػم إمم صمقر :ام وضمدشمف سمٚمٗمظوإٟمَّ  .مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ (7)

أو موى حمدصًم٤م ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم, ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سوًم٤م وٓ 

 ًٓ     ( ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م0311(, وُمًٚمؿ )0211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ). قمد

 واهلل أقمٚمؿ. .ه سم٤معمٕمٜمكاسمـ ظمٗمٞمػ روا ومٚمٕمؾَّ  4وضم٤مء قمـ همػمه

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

  : ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف.أي (0)



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

084 

 
 اعَمـْٕمُرووِملَم4 طَمتَّك َٟمَ٘مُٚمقا َذًمَِؽ ىَمْرًٟم٤م سَمْٕمَد ىَمْرٍن4 هَلُْؿ سمِ 

ِ
٦ُم َذًمَِؽ قِمٜمَْد اًْمُٕمَٚماَمء ٤مِن وَم٤مؾْمَتَ٘مرَّ ِصحَّ ًَ ٢ِمطْم

َْصؾِ  ْٕ ظْمتاَِلَف يَم٤مَن ذِم ا ِٓ َنَّ ا ٜم٦َُّم. (7)يُمْٗمٌر قِمٜمَْدُهْؿ (0)ِٕ
ِ
 اعْم
ِ
َّ
ِ
 َوّلِل

أطمدصمقا َح٤َّم  إٟمَّفُ  -َوسم٤ِمّلِل َأىُمقُل  -صُمؿَّ إين  ىَم٤مِئٌؾ 
(3)  

ِ
ؾَْماَمء ْٕ ذِم َأطْمَٙم٤مِم اًمتَّْقطِمٞمِد َوِذيْمِر ا

َٗم٤مِت قَمغَم ظِماَلِف  ـَ  َواًمّم  ُِملَم ُِم ـْ مَلْ  َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم وَمَخ٤مَض اًمّمَّ  َُمٜمَْٝم٩ِم اعْمَُتَ٘مد  ذِم َذًمَِؽ َُم

 َ ْٕ صَم٤مِر َومَلْ َيْٕمِ٘مُٚمقا ىَمْقهَلُْؿ سمِِذيْمِر ا ْٔ ٤ٌَمِر َوَص٤مَر ُِمْٕمَقهُلُؿْ ُيْٕمَروُمقا سمِِٕمْٚمِؿ ا ظْم
قَمغَم َأطْمَٙم٤مِم  (7)

 اًم ٜمٗمقساًم اضمسَهقَ 
ِ
ـْ ؾُمقء َتْخَرضَم٦ِم ُِم ًْ ُ ِؼ ُِمٜمُْٝمْؿ سمِآج٤َمِت (7)ٓمقي٦ماعْم ٜم٦َِّم َواًمتََّٕمٚم   ً ٤مًَمَٗم٦ِم اًم قَمغَم خُمَ

ِٕمْدُهْؿ  ًْ ًُمقا قَمغَم َُم٤م اًمٙمالم مَلْ ُي ُحقا سمِ  (0)أهقاءهؿ [َواوَمَؼ ]وِمٞمَٝم٤م وَمَت٠َموَّ َذًمَِؽ َوَصحَّ

ُِملَم َوُمَ  ٌَُٝمْؿ: اطْمَتْج٧ُم هِ اَُمذَ  ـْ ِصَٗم٦ِم اعْمَُتَ٘مد  ًملَِم4 ظِم آإمَم اًْمَٙمِْمِػ قَم َوَّ ْٕ ِذ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َوُِمٜمَْٝم٤مِج ا

ـَ  َر َرؾُمقُل اهلل ظَمْقوًم٤م ُِم تِل طَمذَّ َتُف َوَُمٜمََع  ♀ اًْمُقىُمقِع ذِم مُجَْٚم٦ِم َأىَم٤مِويٚمِِٝمْؿ اًمَّ ُأُمَّ

َتجِ  ًْ ُ َرُهؿْ ٞمٌلَِم ًَمُف طَم اعْم  .شتَّك طَمذَّ

ِل   صُمؿَّ َذيَمرَ   ٌِْد اهلل ظُمُروَج اًمٜمٌَّ ٤مَزقُمقَن ذِم اًْمَ٘مَدِر َوُهْؿ َيَتٜمَ  ♀ َأبُق قَم

  .(1)فَوهَمَْمٌِ 

                                            

 ذم شمقطمٞمد اهلل وسمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة. :أي (0)

 . واًمّمقاب اعمث٧ٌم.إصؾذم  ا يم٤من قمٜمدهؿ يمٗمرً  (:م)ذم (7)

  اًمْمٛمػم يٕمقد إمم اعمت٠مظمريـ. (3)

 ُمٕمتٛمدهؿ.ي: أ (7)

 اًمٔمـ سمف. (:م)ذم (7)

ئٝمؿ. :(ب)و إصؾوذم , (م)يمذا ذم (0)  قمغم أهقا

ذات  ♀ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل  ,قمـ ضمده ,قمـ أبٞمف ,وهق طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م (1)

 = .....يقم واًمٜم٤مس يتٙمٚمٛمقن ذم اًم٘مدر ىم٤مل: ويم٠منام شمٗم٘م٠م ذم وضمٝمف طم٥م اًمرُم٤من ُمـ اًمٖمْم٥م, ىم٤مل:
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 ٙمَ يْ رِ ٤م قمغم أَ ٙمئً تَّ ]ُمُ َٓ أخٗملم َأطَمَديُمؿْ » :َوطَمِدي٨َم 
ُق »: (7)وطمدي٨م[ .ش(0)فِ تِ ؾَمَتْٗمؽَمِ

تِل قَمغَم صَماَلٍث َوؾَمٌِْٕملَم ومِْرىَم٦مً  اًمٜم٤َّمضِمٞم٦ََم َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ُهَق َوَأْصَح٤مسُمفُ  وأنَّ   .ش(3) ُأُمَّ
(7). 

َّٓ »صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ـْ اًْمُقُصقُل إًَمْٞمِف إ َح٤مسَم٦ُم َومَلْ َيُٙم ٦ًٌَم َُمْٕمِروَم٦ُم َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف اًمّمَّ
٦َم ىَم٤مـمِ ُُمَّ ْٕ وَمَٚمِزَم ا

٤مِن4 اعَمـْٕمُرووِملمَ  ًَ ـْ ضِمَٝم٦ِم اًمت٤َّمسمِِٕملَم هَلُْؿ سم٢ِِمطْم ـْ  ُِم ٤ٌَمِر مِمَّ ظَْم ْٕ ٌَؾِ  (7)ملسمِٜمَْ٘مِؾ ا اعَمـَذاِه٥َم  َيْ٘م

                                                      

/ 7رواه أمحد ). يم٤من ىمٌٚمٙمؿ اهلل سمٕمْمف سمٌٕمض, هبذا هٚمؽ ُمـ ُم٤م ًمٙمؿ شميسمقن يمت٤مبوم٘م٤مل هلؿ:    =

 فمالل اجلٜم٦مذم  ♫, وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ( 27(, واسمـ ُم٤مضمف )012

صٕم٘م٦م اًمزًمزال ًمٜمًػ أب٤مـمٞمؾ اًمرومض ذم  ♫(, ويمذًمؽ ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل 710)

 (.700-707/ 7) وآقمتزال

ي٠متٞمف إُمر ُمـ أُمري مم٤م أُمرت سمف أو ّنٞم٧م قمٜمف  ٓ أخٗملم أطمديمؿ ُمتٙمًئ٤م قمغم أريٙمتف :ًمٗمٔمف سمتامُمف (0)

(, واًمؽمُمذي 7017أظمرضمف أبق داود ). ومٞم٘مقل: ٓ ٟمدري ُم٤م وضمدٟم٤م ذم يمت٤مب اهلل اشمٌٕمٜم٤مه

 ختري٩م اعمِمٙم٤مةذم  ♫وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  ,   ( قمـ أيب راومع7003)

  (.7/717) ح اعمًٜمداًمّمحٞمذم  ♫(, وؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل 007)

 .(م)ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ  (7)

(, وأبق 3330(, واسمـ ُم٤مضمف )7071(, واًمؽمُمذي )7730(, وأبق داود )7/337أظمرضمف أمحد ) (3)

( ُمـ ـمرق 712/ 01(, واًمٌٞمٝم٘مل )072/ 0(, واحل٤ميمؿ )0771(, واسمـ طم٤ٌمن )7301يٕمغم)

: ♀ل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤م    قمـ أيب هريرة ,قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ,قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو

أو صمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م, وشمٗمرىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم إطمدى أو صمٜمتلم  اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى

ُمـ أضمؾ حمٛمد سمـ  وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ .وؾمٌٕملم ومرىم٦م, وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م

اجل٤مُمع ذم  ♫اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل  وىمد طمًٜمف ؿمٞمخٜم٤م ف طمًـ احلدي٨م.وم٢مٟمَّ  4قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م

  (.777/ 3) اًمّمحٞمح

 .وسمٞم٤من وٕمٗمٝم٤م ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه٤م صحٞمح ُم١ميد سم٠مدًم٦م يمثػمة شم٘مدم ختري٩م هذه اًمزي٤مدة (7)

 ٓ. :(م)ذم  (7)
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 ُ ََُم٤مَٟم٦ِم احْل٤َموِمٔملَِم قَمغَم ] ,ْحَدصَم٦مَ اعْم ْٕ ـْ قُمِروُمقا سم٤ِمًْمَٕمَداًَم٦ِم َوا وَمَٞمتَِّّمُؾ َذًمَِؽ ىَمْرًٟم٤م سَمْٕمَد ىَمْرٍن مِمَّ

٦مِ  ُُمَّ ْٕ [ا
ٜم٦َّمِ َُم٤م هَلُْؿ َوَُم٤م قَمٚمَ  (0)  ً ٤ٌَمِت اًم ـْ إصْم  .شْٞمِٝمْؿ ُِم

ٌَْتِدُئ سمِِف َُم٤م َأَرْدَٟم٤م» :- إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ُل َُم٤م َٟم وَم٠َموَّ
ـْ َأضْمٚمَِٝم٤م َذيمْ َهِذِه ا (7) ٠َمَخ٦َم ُِم ًْ َأؾْماَمَء  رَ عَمـ

َت٤مسمِِف وَ  قَمزَّ َوضَمؾَّ  مم٤م ذيمر اهلل وصٗم٤مشمف اهلل
َ  (3)اَم سمذِم يمِ ـْ  ♀ سَملمَّ ذِم  ِصَٗم٤مشمِفِ  ُِم

َٓ جَيُقُز ًَمٜم٤َم ذِم  (7)ًف[]ٟمٗمؾُمٜمَّتِِف َوَُم٤م َوَصَػ سمِِف قَمزَّ َوضَمؾَّ  مِم٤َّم ؾَمٜمَْذيُمُر ىَمْقَل اًْمَ٘م٤مِئِٚملَم سمَِذًمَِؽ مِم٤َّم 

اَلِم ًمَ  ًْ
ؾْمتِ ِٓ ُه إمَم َأطْمَٙم٤مِم قُمُ٘مقًمِٜم٤َم سمَِٓمَٚم٥ِم اًْمَٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم سمَِذًمَِؽ َومِم٤َّم ىَمْد ُأُِمْرَٟم٤م سم٤ِم  .شفُ َذًمَِؽ َأْن َٟمُردَّ

ِر  ؾقمزوضم صُمؿَّ إنَّ اهلل»: - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ىْمَرا ٤ٌَمِت اًْمَقطْمَداٟمِٞم٦َِّم َواإْلِ َف إًَمْٞمٜم٤َم سَمْٕمَد إصْم شَمَٕمرَّ

ًُُمقِهٞم٦َّمِ سم٤ِم َت٤مسمِِف سَمْٕمَد اًمتَّْحِ٘مٞمِؼ سماَِم سَمَدأَ  ,ْٕ
ـْ َأؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِِف  سمف َأْن َذيَمَر  ذِم يمِ دَ ُِم قَمَٚمْٞمِف ه َوَأيمَّ

 َ ِٕ ٌُقهِلِْؿ  اَلُم سمَِ٘مْقًمِِف وَمَ٘مٌُِٚمقا ُِمٜمُْف يَمَ٘م ًَّ َّٓ اهللاًم َٓ إهَلَ إ ـْ فَم٤مِهِر ىَمْقًمِِف   . شَواِئِؾ اًمتَّْقطِمٞمِد ُِم

ٌَ » :- إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ـَ سم٢ِِمصْم ِف سم٤ِمًمتَّْٗمِّمٞمِؾ ُِم
ًِ ُقؾَمك وَمَ٘م٤مَل  ,اعْمُْجَٛمؾِ  ٤مِت َٟمْٗم

ِ
اَلمُ  عم ًَّ  قَمَٚمْٞمِف اًم

 .[١٦آل ظؿران: ]ژ ۈئ ۈئ ۆئژىَم٤مَل: وَ  [٢٢ضه: ] ژڳ ڳژ 

٦ِم َذًمَِؽ َواؾْم   اَلُم وَمَ٘م٤مَل:  ٟم٤مضم٤مه هتِْ٘مَرارِ َوًمِِّمحَّ ًَّ ٞمُح قَمَٚمٞمِْف اًم
ًِ   ڻ ڻ ڻ ں ںژاعَمـ

:, [٢٢٤ادائدة: ]ژہ ۀ ۀ ڻ  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ َوىم٤َمَل قَمزَّ َوضَمؾَّ

 .[٣٢األكعام: ]

َد قَمَٚمْٞمفِ  ٤ٌَمِت َذًمَِؽ ذِم ؾُمٜمَّتِِف وَمَ٘م٤مَل: و اًمّمالة َوَأيمَّ ٦َم إصْم اَلُم ِصحَّ ًَّ : َيُ٘مقُل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ »اًم

فِ  ًِ ـْ َذيَمَريِن ذِم َٟمْٗم  . (7)شَذيَمْرشمف ذِم َٟمْٗمِز  َُم

                                            

 .(م)ؾم٘مط ُمـ  (0)

 : مم٤م أردٟم٤م.(ب)ذم (7)

 : ُم٤م.(ب)و(م)ذم (3)

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

 .   ي٨م أيب هريرة( ُمـ طمد7017(, وُمًٚمؿ )1717أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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فِ »: ♀ َوىَم٤مَل  ًِ  .ش(7)هَمَْمٌِل (0): إنَّ َرمْحَتِل هَمَٚم٧ٌَْم يَمت٥ََم يمَِت٤مسًم٤م سمِٞمَِدِه قَمغَم َٟمْٗم

ٌَْح٤مَن ا»َوىَم٤مَل:  فِ ؾُم ًِ ُقؾَمك: , ش(3)هلل ِرَو٤م َٟمْٗم
ِ
٦ِم مَدَم عم ٤مضمَّ َأن٧َْم اًمَِّذي »َوىَم٤مَل ذِم حُمَ

فِ  اْصَٓمَٗم٤مك اهلل ًِ  .ش(7)َواْصَٓمٜمََٕمؽ ًمِٜمَْٗم

٧ٌََم ًمِٜمَٗمْ  حَّ وَمَ٘مْد َص   ًً سمَِٔم٤مِهِر ىَمْقًمِِف: َأنَُّف َأثْ ِف َٟمْٗم
ؾُمقُل  (7)٤مًِ ٧ٌََم ًَمُف اًمرَّ َوَأثْ

َق اهلل َوَرؾُمقًَمُف اقْمتَِ٘م٤مُد َُم٤م َأظْمؼَمَ ♀ ـْ َصدَّ ِف َوَيُٙمقُن  اهلل َذًمَِؽ وَمَٕمغَم َُم ًِ ـْ َٟمْٗم سمِِف قَم

ٌْٜمِٞم ٤م قَمغَم فَم٤مِهِر ىَمْقًمِِف:   .ش[٢٢الشورى: ]ژ ٿ ٿ ٺژَذًمَِؽ َُم

ٌُقُل يُمؾ  َُم٤م َوَرَد قَمٜمُْف قَمَٚمْٞمفِ وَمَٕمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم ظَم٤مصَّ » صُمؿَّ ىَم٤مَل:  تِِٝمْؿ ىَم  اًمّمالة و تِِٝمْؿ َوقَم٤مُمَّ

ـِ اًم اَلُم سمِٜمَْ٘مِؾ اًْمَٕمْدِل قَم اهلل قَمَٚمْٞمٜم٤َم ذِم  صَّ َوإِنَّ مِم٤َّم ىمَ  ♀ اًْمَٕمْدِل طَمتَّك َيتَِّّمَؾ سمِفِ  ًَّ

ٜم٦َّمُ   ً ُف َوَوَرَدْت اًم ًَ َت٤مسمِِف َوَوَصَػ سمِِف َٟمْٗم
٦ِم َذًمَِؽ َأنْ  يمِ  ھ ھ ہژىَم٤مَل:  سمِِّمحَّ

 َوسمَِذًمَِؽ َدقَم٤مهُ  [٥٣الـور: ]ژوئوئۇئژصُمؿَّ ىَم٤مَل قَمِ٘مٞم٥َم َذًمَِؽ:  [٥٣الـور: ]ژھ

َٛمَقاِت » ♀ ًَّ َْرضِ  َأن٧َْم ُٟمقُر اًم ْٕ  .........صُمؿَّ َذيَمَر طَمِدي٨َم َأيِب ُُمقؾَمك: (0)شَوا

                                            

  : ؾمٌ٘م٧م.(ب)ذم  (0)

  .   ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة7170(, وُمًٚمؿ )1717أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

  .▲( ُمـ طمدي٨م ضمقيري٦م 7170أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (3)

ًمٙمـ ًمٞمس ذم     ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة7077(, وُمًٚمؿ )7130أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

   رواي٦م ُمًٚمؿ إصم٤ٌمت اًمٜمٗمس هلل شمٕم٤ممم.

وهذا اًم٘مقل خم٤مًمػ ح٤م قمٚمٞمف  ,ٗمس صٗم٦م ًمذات اهلل شمٕم٤ممماًمٜمَّ أنَّ  ♫اسمـ ظمٗمٞمػ  فم٤مهر يمالم (7)

د هب٤م ذاشمً اًمٜمَّ مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ أنَّ  ٤م ُمٜمٗمٙم٦م قمـ ٗمس هل ذات اهلل شمٕم٤ممم اعمتّمٗم٦م سمّمٗم٤مشمف ًمٞمس اعمرا

وىمد ذه٥م إمم فم٤مهر يمالم اسمـ ظمٗمٞمػ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  اًمّمٗم٤مت وٓ اعمراد هب٤م صٗم٦م ًمٚمذات.

 (.733-737/ 3) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم  ♫ؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم وىمد ظمٓم٠مه

 ¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس103(, وُمًٚمؿ )0071أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (0)
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ـْ ًمَ  -َأْو اًمٜم٤َّمِر  -طِمَج٤مسُمُف اًمٜم قِر » ُه ُِم ٌََح٤مُت َوضْمِٝمِف َُم٤م اْٟمتََٝمك إًَمٞمِْف سَمٍَمُ طَْمَرىَم٧ْم ؾُم َٕ ْق يَمَِمَٗمُف 

ٌََح٤مُت َوضْمِٝمِف ضَم  ش(0)ظَمْٚمِ٘مفِ  ـِ َوىَم٤مَل: ؾَم ٌَْٞمٍد َوىَم٤مَل: ىَم٤مَل  اَلًُمُف َوُٟمقُرُه َٟمَ٘مَٚمُف قَم ٞمِؾ َوَأيِب قُم
اخْلَٚمِ

ُٕمقٍد:  ًْ ـُ َُم ٌُْد اهلل سْم ِت قَم َٛمَقا ًَّ  .(7)َوضْمِٝمفِ  ُٟمقرِ  ُمـ  ُٟمقُر اًم

َُّف طَمل    ٤َّم َوَرَد سمِِف اًمٜمَّص  أَن  ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻژَوَذيَمَر ىمَْقًمَفُ شمََٕم٤ممَم:  صمُؿَّ ىم٤َمَل: َومِم

 . (3)شسمَِرمْحَتِؽ َأؾْمتَِٖمٞم٨ُم  َي٤م طَمل  َي٤م ىَمٞم قمُ »َواحْلَِدي٨َم:  [١٣٣البؼرة: ]ژہ

                                            

قر هلل شمٕم٤ممم وىمد شم٘مدم ذيمر رء ُمـ إدًم٦م همػم هذه ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٜم  .(013أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

٤م ومل يرد ف مل يرد ذم إدًم٦م إٓ ُمْم٤مومً ٕنَّ  4اًمٜمقر ًمٞمس ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وشم٘مدم شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٠منَّ 

  واهلل أقمٚمؿ. .ومٞمٝم٤م إـمالق آؾمؿ ُمٜمف

 اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م(, واسمـ ُمٜمده ذم 30)ص اًمرد قمغم اعمريزأظمرضمف اًمدارُمل ذم  وٕمٞمػ. (7)

(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 031/ 0) احلٚمٞم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 711/ 3) اًمٙمٌػم(, واًمٓمؼماين ذم 31)

( ُمـ ـمرق قمـ مح٤مد 712-711/ 7) اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 017) ٤متإؾمامء واًمّمٗم

 سمـ ُمًٕمقدا قمـ قمٌد اهلل ,قمـ أجقب سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٙمرز ,قمـ اًمزسمػم أيب قمٌد اًمًالم ,سمـ ؾمٚمٛم٦م

ىم٤مل  .شوٓ ّن٤مر ٟمقر اًمًٛمقات وإرض ُمـ ٟمقر وضمٝمف إن رسمٙمؿ ًمٞمس قمٜمده ًمٞمؾ»ىم٤مل:    

مه٤م اصمٜم٤من إول: اًمزسمػم أبق قمٌد اًمًالم  ىمٚم٧م: .شهذا ُمقىمقف وراويف همػم ُمٕمروف»ٝم٘مل قم٘مٌف: اًمٌٞم

٤م قمٜمف همػم مح٤مد ( ومل يذيمر راويً 727/ 3) اجلرح واًمتٕمديؾذم  ♫وم٘مد ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

ىم٤مل ومٞمف اسمـ  ,٤مين: أجقب سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٙمرز, واًمثَّ ٤م وٓ شمٕمدياًل سمـ ؾمٚمٛم٦م ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم 

وهل آٟم٘مٓم٤مع سملم  ,وومٞمف قمٚم٦م أظمرى همػم اجلٝم٤مًم٦م .هتذي٥م اًمتٝمذي٥ميمام ذم  .شجمٝمقل»عمديٜمل: ا

ف ىم٤مل قمـ أجقب أنَّ  ♫قمـ اًمٌخ٤مري  اًمتٝمذي٥مف ىمد ذيمر احل٤مومظ ذم وم٢مٟمَّ  4هذيـ اعمجٝمقًملم

  وي٘م٤مل: إٟمف ُمرؾمؾ. .روى قمٜمف اًمزسمػم أبق قمٌد اًمًالم

( ُمـ ـمريؼ 332) قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مل ذم (, واسمـ اًمًٜم3777أظمرضمف اًمؽمُمذي ) وٕمٞمػ. (3)

 =.إذا يمرسمف أُمر ♀ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل     قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ,يزيد سمـ أب٤من اًمرىم٤مر
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ُف َأنَّ ًَمُف َوضْمًٝم٤م َُمْقُصقوًم٤م سم٤ِمجْلاََلِل  ًَ ٤ٌَمِدِه َأْن َوَصَػ َٟمْٗم َف اهلل إمَم قِم ىَم٤مَل: َومِم٤َّم شَمَٕمرَّ

ِف َوضْمًٝم٤م  ًِ ٧ٌََم ًمِٜمَْٗم ِم وَم٠َمثْ يْمَرا َي٤مِت. -َواإْلِ ْٔ  َوَذيَمَر ا

َم وَمَ٘م٤مَل ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم   ـْ َأْوَص٤مِف اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  :صُمؿَّ َذيَمَر طَمِدي٨َم َأيِب ُُمقؾَمك اعْمَُتَ٘مد  ُِم

ومٌِؼ ًمَِٔم٤مِهِر اًْمِٙمت٤َمِب: َٓ َيٜم٤َمُم ُمُ   َوضْمًٝم٤م َوَأنَّ ًَمفُ  [١٣٣البؼرة: ]ژ ے ے ھ ھ ھژَقا

ِر َوَأنَّ ًَمفُ  َنَْقا ْٕ ا  َُمْقُصقوًم٤م سم٤ِم  . شَٛمٜم٤َم ذِم يمَِت٤مسمِِف َأنَُّف ؾَمِٛمٞمٌع سَمِّمػمٌ ٚمَ قمْ أيَماَم  سَمٍَمً

طََم٤مِدي ْٕ ٦َم قَمغَم صُمؿَّ َذيَمَر ا اًمَّ َي٤مِت اًمدَّ ْٔ ٌٍََمِ َوا ْٛمِع َواًْم ًَّ ٤ٌَمِت اًم ٤ٌَمِت اًْمَقضْمِف َوذِم إصْم ٨َم ذِم إصْم

 َذًمَِؽ.

َٓمُٝماَم »صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ًَ ٤ٌَمِدِه اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأْن ىَم٤مَل: ًَمُف َيَداِن ىَمْد سَم َف إمَم قِم صُمؿَّ إنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم شَمَٕمرَّ

طََم٤مدِ  ْٕ مْح٦َِم َوَذيَمَر ا ْٚم٧ِم. صُمؿَّ َذيَمَر طَمِدي٨َم: سم٤ِمًمرَّ ـَ َأيِب اًمّمَّ ي٨َم ذِم َذًمَِؽ صُمؿَّ َذيَمَر ؿِمْٕمَر ُأَُمٞم٦ََّم سْم

                                                      

وهذا  إذا طمزسمف أُمر. :وًمٗمظ اسمـ اًمًٜمل ,ُمذيهذا ًمٗمظ اًمؽم   شسمرمحتؽ اؾمتٖمٞم٨م ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم»ىم٤مل:   =

 واحل٤ميمؿ أبق أمحد. ,ىم٤مر ُمؽموك احلدي٨م ىم٤مًمف اًمٜم٤ًمئلًمرَّ ا ايزيدً  وم٢منَّ  4اإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد  

( ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ 707) إؾمامء واًمّمٗم٤متقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد 

ومٕمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .   قمـ اسمـ ُمًٕمقد ,قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ,إؾمح٤مق

ظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف ومرواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ وىمد ا .شُمٜمٙمر احلدي٨م»ىم٤مل ومٞمف أمحد وأبق طم٤مشمؿ:  ,هق اًمقاؾمٓمل

( ُمـ 713/ 0ورواه احل٤ميمؿ ) طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمٜمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ اسمـ ُمًٕمقد.

قمـ  ,قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ,ـمريؼ اًمٜمي سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌجكم قمٜمف

ًم٘مقي, ومٕمغم هذا شمٙمقن ي سمـ احل٤مرث ًمٞمس سم٤مواًمٜمَّ  ,وطمٗمص سمـ همٞم٤مث صم٘م٦م قمـ اسمـ ُمًٕمقد. ,أبٞمف

 . ـها. شوهذا ُمع إرؾم٤مًمف أصح»ح اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م طمٗمص سمـ همٞم٤مث وم٘م٤مل: روايتف ُمٜمٙمرة وهلذا رضمَّ 

ومٞمٜمْم٤مف إمم اًمٕمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهل وٕمػ اًمقاؾمٓمل آٟم٘مٓم٤مع احل٤مصؾ سملم اًم٘م٤مؾمؿ وضمده  ىمٚم٧م:        

/ 7) اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٗمتقطم٤متيمام ذم  ♫واحلدي٨م وٕمٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر  ,قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

 (.323-322/ 0) قمج٤مًم٦م اًمراهم٥م اعمتٛمٜمل(, واٟمٔمر0
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ـْ َُمِزيٍد؟ طَمتَّك َيَْمَع ومِٞمَٝم٤م ِرضْمَٚمفُ  ُيْٚمَ٘مك ذِم اًمٜم٤َّمرِ » ٌَُخ٤مِري  َوذِم  شَوشَمُ٘مقُل: َهْؾ ُِم َوِهَل ِرَواَي٦ُم اًْم

 .(0)شَيَْمُع قَمَٚمٞمَْٝم٤م ىَمَدَُمفُ »ِرَواَي٦ٍم ُأظْمَرى 

ـِ صُمؿَّ َُم٤م   ٌَٓملُِم قَم ٚمٌِؿ اًْم ًْ ٤ٌَّمٍس:  َرَواُه ُُم ـِ قَم  َوَأنَّ اًْمَٕمْرَش َأنَّ اًْمُٙمْرِدَّ َُمْقِوُع اًْمَ٘مَدَُملْمِ »اسْم

َّٓ اهلل ُر ىَمْدَرُه إ فِ َوَذيَمَر ىَمْقَل  (7)شَٓ ُيَ٘مد  ًِ ٌَٓملِِم َٟمْٗم ٚمٍِؿ اًْم ًْ ُُم
َوىَمْقَل  (7)َوىَمْقَل اًمًدي (3)

ٌ فٍ  ـِ ُُمٜمَ َوْه٥ِم سْم
 :َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َيُ٘مقُل  شَُمْقِوُع ىَمَدَُمْٞمفِ »َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َيُ٘مقُل:  (0)َوَأيِب َُم٤مًمٍِؽ  (7)

 .شِرضْمَٚمْٞمِف قَمَٚمْٞمفِ  َواِوعٌ »

                                            

 ؾمٌؼ خترجيف. (0)

 ٤م.ؾمٌؼ خترجيف أجًْم  (7)

 ,قمـ ؾمٗمٞم٤من ي,( وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مق, ىم٤مل: صمٜم٤م أبق أمحد اًمزسمػم01/ 3رواه اسمـ ضمرير ) (3)

 .٤مد صحٞمحوهذا إؾمٜم .شاًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم»قمـ ُمًٚمؿ اًمٌٓملم ىم٤مل:  ,قمـ قمامر اًمدهٜمل

 وومٞمف ُمـ مل أضمد ًمف شمرمج٦م. ,(01/ 3رواه اسمـ ضمرير ) (7)

وم٘م٤مل: يمت٥م إزم قم٤ٌمس اًمٕمٜمؼمي: يمت٧ٌم إًمٞمؽ  ,(711/ 7) اًمًٜم٦مرواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  (7)

ىم٤مل:  ,طمدصمٜمل قمٌد اًمّمٛمد سمـ ُمٕم٘مؾ ,سمخٓمل طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُمٜمٌف

ًَّ  إنَّ »اهلل قمز وضمؾ وم٘م٤مل: ٤م ي٘مقل: وذيمر ُمـ قمٔمٛم٦م ؾمٛمٕم٧م وهًٌ  ًَّ اًم ٌع واًمٌح٤مر ًمٗمل ٛمقات اًم

وىمد قم٤مد اًمٙمرد  ,ىمدُمٞمف ًمٕمغم اًمٙمرد وهق حيٛمؾ اًمٙمرد اهلٞمٙمؾ ًمٗمل اًمٙمرد وإنَّ  اهلٞمٙمؾ, وإنَّ 

   .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح .شيم٤مًمٜمٕمؾ ذم ىمدُمٞمف

ئٞمؾصمٜم٤م  ,ٟم٤م رضمؾ ,وم٘م٤مل: طمدصمٜمل أيب ,(313/ 0) اًمًٜم٦مأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  (0) قمـ  ,إها

ًٓ  ,قمـ أيب ُم٤مًمؽ ,اًمًدي وهق واوع رضمٚمٞمف شم٤ٌمرك وُمقوع اًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقًمف:  ,ومذيمره ُمٓمق

إؾمامء وىمد رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  ُمـ أضمؾ اًمرضمؾ اعمٌٝمؿ. وهذا ؾمٜمد وٕمٞمػ .وشمٕم٤ممم قمغم اًمٙمرد

ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف ُمقوع  سمًٜمد طمًـ( 770/ 7) اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 271) واًمّمٗم٤مت

 اًمِم٤مهد.
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ـْ َصدْ » صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ُِم
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم َواَي٤مُت ىَمْد ُرِوَي٧ْم قَم ومِ وَمَٝمِذِه اًمر  ٦ِم ُُمَقا ُُمَّ ْٕ  (0)ؼِر َهِذِه ا

ِل   ِل َوحَمُْٗمقظٌ  ُُمَتَداَوٌل  ♀ ًمَِ٘مْقِل اًمٜمٌَّ َىْمَقا ْٕ ـِ ِر ودذِم اًمّم   ذِم ا  َٓ ُيٜمِْٙمُر ظَمَٚمٌػ قَم

َٓ ُيٜمِْٙمُر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ أَ  َٚمِػ َو ًَّ َٟم٦ٌم ذِم يُمُتٌِِٝمْؿ إمَم َأْن اًم ٦ُم ُُمَدوَّ ٦ُم َواًْمَٕم٤مُمَّ ِئِٝمْؿ َٟمَ٘مَٚمْتَٝم٤م اخْل٤َمصَّ ـْ ُٟمَٔمَرا طَمٌد ُِم

َرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل (7)طَمَدَث ذِم مظِمر ـْ طَمذَّ ـْ ىَمٚمََّؾ اهلل قَمَدَدُهْؿ مِمَّ ٦ِم َُم ُُمَّ ْٕ ـْ  ♀ ا قَم

َٓ َٟمٕمُ  تِِٝمْؿ َوُأُِمْرَٟم٤م َأْن  تِِٝمْؿ َوُُمَٙم٤معَمَ ًَ ٤مًَم َٓ ُٟمَِمٞم َع ضَمٜم٤َمِئَزُهؿْ جُمَ قَد َُمْرَو٤مُهْؿ َو
(3)  

ِ
ء َٓ وَمَ٘مَّمَد َه١ُم

سُمقَه٤م سم٤ِمًمتَِّْمٌِٞمِف  َواَي٤مِت وَمَيَ  ................................................إمَم َهِذِه اًمر 

                                            

وم٘مً (ب)ذم  (0)  ٤م.: ُمقا

 هذه. (:م)ذم (7)

( ُمـ ـمريؼ أنس سمـ 333) اًمًٜم٦م(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 7/20أظمرضمف أمحد ) صحٞمح. (3)

 ♀رؾمقل اهلل  أنَّ  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ,طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ُمقمم همٗمرة ,قمٞم٤مض

ىمدر, إْن ُمروقا ومال شمٕمقدوهؿ, وإْن ُم٤مشمقا  وجمقس أُمتل اًمذيـ ي٘مقًمقن: ٓ ًمٙمؾ أُم٦م جمقسىم٤مل: 

وم٘مد وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم  4ًمْمٕمػ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ُمقمم همٗمرة 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .ومال شمِمٝمدوهؿ

 وىمد اوٓمرب ذم إؾمٜم٤مده. ىمٚم٧م: .ش♀مل يًٛمع ُمـ أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل »وىم٤مل: 

قمـ قمٛمر سمـ قمٌد  ,( ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد إنّم٤مري077/ 7وم٘مد رواه أمحد )

(, 7037(, وأبق داود )711-710/ 7ورواه أمحد ) قمـ اسمـ قمٛمر سمف. ,قمـ ٟم٤مومع ,اهلل ُمقمم همٗمرة

 ,قمـ رضمؾ ,قمـ قمٛمر ُمقمم همٗمرة ,( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري373) اًمًٜم٦مواسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

وًمف ـمريؼ  (.017/ 03) اًمٕمٚمؾح اًمدارىمٓمٜمل هذه اًمٓمريؼ ذم ورضمَّ  .٤م سمفقمـ طمذيٗم٦م ُمرومققمً 

( ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمٕمزيز 713/ 01(, واًمٌٞمٝم٘مل )27/ 0(, واحل٤ميمؿ )7030قمٜمد أيب داود ) أظمرى

هذا » :(72/ 1) خمتٍم ؾمٜمـ أيب داودىم٤مل اعمٜمذري ذم  قمـ اسمـ قمٛمر. ,قمـ أبٞمف ,سمـ أيب طم٤مزم

قمـ أيب  ,ورواه زيمري٤م سمـ ُمٜمٔمقر. ـها.شُمٜم٘مٓمع أبق طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر مل يًٛمع ُمـ اسمـ قمٛمر

 =........٤م سملم أيب طم٤مزم واسمـ قمٛمر أظمرضمف أضمري ذمقمـ اسمـ قمٛمر وم٠مدظمؾ ٟم٤مومٕمً  ,ٟم٤مومع قمـ ,طم٤مزم
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وىمد طمٙمؿ  .شُمؽموك» :ىم٤مل ومٞمف اًمدارىمٓمٜمل .( ًمٙمـ زيمري٤م سمـ ُمٜمٔمقر031)ص اًمنميٕم٦م  =

وظم٤مًمٗمف  ,ووهؿ ومٞمف زيمري٤م»( قمغم هذه اًمٓمريؼ سم٤مًمقهؿ وم٘م٤مل: 03/017) اًمٕمٚمؾاًمدارىمٓمٜمل ذم 

صمؿ ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:  .ش٤ممل يذيمر ٟم٤مومٕمً  .قمـ اسمـ قمٛمر ىمقًمف ,زم ومرواه قمـ أبٞمفقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤م

صمؿ ىم٤مل:  ش٤مقمـ اسمـ قمٛمر ُمقىمقومً  ,قمـ ٟم٤مومع ,ورواه اًمثقري واسمـ وه٥م قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد»

( 7701) إوؾمطقمٜمد اًمٓمؼماين ذم  وًمف ؿم٤مهد ىمقي. ـها. شواًمّمحٞمح اعمقىمقف قمـ اسمـ قمٛمر»

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ ُمقؾمك اًمٗمروي, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أبق  ,ًمٗمرهم٤مينوم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم اسمـ قمٌد اهلل ا

اًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م : ♀قمـ أنس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,قمـ محٞمد ,محزة أنس سمـ قمٞم٤مض

 وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح .هذه إُم٦م4 وم٢مْن ُمروقا ومال شمٕمقدوهؿ, وإْن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿ جمقس

ف ؾمٛمٕمف ُمـ ف ىمد ذيمر همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م أنَّ ٕنَّ  4يي شمدًمٞمس محٞمد قمـ أنس رضم٤مًمف صم٘م٤مت وٓ

( 7172) اًمّمحٞمح٦مواٟمٔمر  صم٤مسم٧م قمـ أنس ومال يي شمدًمٞمًف يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٕمالئل وهمػمه.

(, وأضمري ذم 372(, واسمـ أيب قم٤مصؿ )37قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ) وًمف ؿم٤مهد .   ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

ومٞمف  4وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ .¶طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ( ُمـ030-031)ص اًمنميٕم٦م

وومٞمف يمذًمؽ قمٜمٕمٜم٦م اسمـ  ,ًقي٦موسم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد ومه٤م يدًم٤ًمن شمدًمٞمس اًمتَّ  ,حمٛمد اسمـ اعمّمٗمل احلٛميص

(, 331(, واسمـ أيب قم٤مصؿ )7101(, وأيب داود )710قمٜمد أمحد ) وًمف ؿم٤مهد ضمري٩م وأيب اًمزسمػم.

قمـ حيٞمك سمـ ُمٞمٛمقن  ,ٙمٞمؿ سمـ ذيؽ اهلذزم( ُمـ ـمريؼ طم13(, واسمـ طم٤ٌمن )777يٕمغم ) وأيب

 ♀ٌل قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ اًمٜمَّ ,قمـ أيب هريرة ,قمـ رسمٞمٕم٦م اجلرر ,احليُمل

 جلٝم٤مًم٦م طمٙمٞمؿ سمـ ذيؽ اهلذزم. 4وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ .وٓ شمٗم٤محتقهؿ ٓ دم٤مًمًقا أهؾ اًم٘مدرىم٤مل: 

( ُمـ 030)ص اًمنميٕم٦م(, وأضمري ذم 377) اًمًٜم٦مقمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  وًمف ؿم٤مهد

إن ًمٙمؾ : ♀قمـ ُمٙمحقل قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,ـمريؼ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين

, وٓ شمّمٚمقا قمغم ضمٜم٤مئزهؿ إذا  أُم٦م جمقؾًم٤م وإنَّ جمقس هذه إُم٦م اًم٘مدري٦م ومال شمٕمقدوهؿ إذا ُمروقا

 =......................   ٘مٓم٤مع سملم ُمٙمحقل وأيب هريرةًمالٟم 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .ُم٤مشمقا 
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٤ٌَمِر وَمَٕمِٛمُٚمقا ذِم  ظَْم ْٕ َوقَمَٛمُدوا إمَم ا
ُِملَم  وارُ ٗمَّ َويمَ  اعَمـَ٘م٤ميِٞمسِ َدوْمِٕمَٝم٤م إمَم َأطْمَٙم٤مِم  (0) اعْمَُتَ٘مد 

 
ِ
ء ـْ ؾَمَقا ُٚمقا َوَأَوٚم قا قَم ـَ وَمْمَّ ؿِمِدي ا ٦ِم اًمرَّ َِئٛمَّ ْٕ وا قَمغَم ا َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم4 َوَرد   َوَأنَْٙمُروا قَمغَم اًمّمَّ

ٌِٞمِؾ.  ًَّ ـِ  صُمؿَّ َذيَمرَ اًم سَمُف ًمٜمجدة احلروري اعَمـ٠ْمثُقَر قَم ٤ٌَّمٍس َوضَمَقا ـِ قَم اسْم
 طَمِدي٨َم  ذيمر 4 صُمؿَّ (7)

قَرةِ  اًمّم 
 ...........................................َوَذيَمَر َأنَُّف َصٜمََّػ ومِٞمِف يمَِت٤مسًم٤م ُُمْٗمَرًدا (3)

                                                      

احلدي٨م صحٞمح واًمٕمٛمدة قمغم طمدي٨م أنس اًمذي قمٜمد اًمٓمؼماين, وُم٤م سم٘مل ُمـ  أنَّ  وم٤محل٤مصؾ: = 

 فمالل اجلٜم٦مذم  ♫إًم٤ٌمين  اًمٕمالُم٦مُ  وىمد صحح احلدي٨َم  واهلل اعمقومؼ. .اًمِمقاهد ُم٘مقي٦م ًمف

(0 /070.) 

 قمغم. (:م)ذم (0)

٠َمُخفُ (0207ف ُمًٚمؿ)وهق ُم٤م أظمرضم (7) ًْ ٤ٌَّمٍس َي ـِ قَم ـِ ُهْرُُمَز, َأنَّ َٟمْجَدَة, يَمَت٥َم إِمَم اسْم ـْ َيِزيَد سْم ـْ قَم , قَم

٤ٌَّمٍس:  مَخِْس ظِماَلٍل, وَمَ٘م٤مَل  ـُ قَم ٧ٌُْم إًَِمْٞمفِ »اسْم َٓ َأْن َأيْمُتَؿ قِمْٚماًم َُم٤م يَمَت ٤م سَمْٕمُد, شًَمْق , يَمَت٥َم إًَِمْٞمِف َٟمْجَدُة: َأُمَّ

يِن َهْؾ   وَم٠َمظْمؼِمْ
ِ
ْٝمٍؿ؟ َوَهْؾ  ♀يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ًَ َـّ سمِ ُب هَلُ ؟ َوَهْؾ يَم٤مَن َيْيِ

ِ
٤مء ًَ َيْٖمُزو سم٤ِمًمٜم 

 ٌَّ ـُ قَم ـْ ُهَق؟ وَمَٙمَت٥َم إًَِمْٞمِف اسْم َ
ِ
ـِ اخْلُْٛمِس عم َٞم٤مَن؟ َوَُمَتك َيٜمَْ٘ميِض ُيْتُؿ اًْمَٞمتِٞمِؿ؟ َوقَم ٌْ ٤مٍس: يَم٤مَن َيْ٘مُتُؾ اًمّم 

٠َمُخٜمِل َهْؾ يَم٤مَن رَ » ًْ ٧ٌَْم شَم  يَمَت
ِ
؟  ♀ؾُمقُل اهلل

ِ
٤مء ًَ ـَ  َيْٖمُزو سم٤ِمًمٜم  , وَمُٞمَداِوي َـّ َوىَمْد يَم٤مَن َيْٖمُزو هِبِ

 
ِ
, َوإِنَّ َرؾُمقَل اهلل َـّ ْب هَلُ ْٝمٍؿ وَمَٚمْؿ َيْيِ ًَ

٤م سمِ ـَ اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم, َوَأُمَّ ـَ ُِم َذْي ـْ  ♀اجْلَْرطَمك, َوحُيْ مَلْ َيُٙم

َٞم٤مَن, وَ  ٌْ َٞم٤مَن, وَماَل شَمْ٘مُتِؾ اًمّم  ٌْ ضُمَؾ َيْ٘مُتُؾ اًمّم  ٠َمُخٜمِل َُمَتك َيٜمَْ٘ميِض ُيْتُؿ اًْمَٞمتِٞمِؿ؟ وَمَٚمَٕمْٛمِري, إِنَّ اًمرَّ ًْ ٧ٌَْم شَم يَمَت

ـْ َص  ِف ُِم
ًِ  ُِمٜمَْٝم٤م, وَم٢ِمَذا َأظَمَذ ًمِٜمَْٗم

ِ
ِف, َوِٕمٞمُػ اًْمَٕمَٓم٤مء ًِ َظْمِذ ًمِٜمَْٗم ْٕ ُف ًَمَْمِٕمٞمُػ ا ٧ٌُُم حِلَْٞمُتُف َوإِٟمَّ ٤مًمِِح َُم٤م َي٠ْمظُمُذ ًَمَتٜمْ

٤م يُمٜم٤َّم َٟمُ٘مقُل: ُهَق ًَمٜم٤َم, وَم٠مَ اًمٜم٤َّمُس وَمَ٘مْد َذَه٥َم قَمٜمْ ـْ ُهَق؟ َوإِٟمَّ َ
ِ
ـِ اخْلُْٛمِس عم ٠َمُخٜمِل قَم ًْ ٧ٌَْم شَم بَك ُف اًْمُٞمْتُؿ, َويَمَت

 شقَمَٚمْٞمٜم٤َم ىَمْقُُمٜم٤َم َذاكَ 

رواه  .ظمٚمؼ اهلل مدم قمغم صقرشمفىم٤مل:  ♀قمـ اًمٜمٌل     وهق طمدي٨م أيب هريرة (3)

هذا احلدي٨م مل يٙمـ سملم »: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  .(7007وُمًٚمؿ ) (,0771اًمٌخ٤مري )

 =....اًمتقجيريشمٕمٚمٞمؼ أمحد اٟمٔمر ـها.شاًمْمٛمػم قم٤مئد إمم اهلل اًمًٚمػ ُمـ اًم٘مرون اًمثالصم٦م ٟمزاع ذم أنَّ 
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 . (0)َواظْمتاَِلَف اًمٜم٤َّمِس ذِم شَم٠ْمِويٚمِفِ  

ـَ َوؾَمٜمَْذيُمُر ُأُص  صُمؿَّ ىَم٤مَل: ٜم٦َِّم َوَُم٤م َوَرَد ُِم  ً ِٓ  قَل اًم ٜم٤َم ومِٞمِف ظَم٤مًَمٗمَ  ومٞمام ظْمتاَِلِف وِمٞماَم َٟمْٕمَتِ٘مُدهُ ا

ْيِغ َوَُم٤م َواوَم٘مَ  َأْهُؾ   إْن ؿَم٤مَء اهلل. -اعْمُْثٌَِت٦ِم  احْلَِدي٨ِم ُِمـ ٤م وِمٞمِف َأْصَح٤مُب ٜمَ اًمزَّ

َنَّْم٤مِر قَمغَم   ْٕ ـَ َوا َٗم٤مَق اعْمَُٝم٤مضِمِري َُم٤مَُم٦ِم َواطْمَت٩مَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوَذيَمَر اشم  اَلَف ذِم اإْلِ
صُمؿَّ َذيَمَر اخْلِ

د   شَمْ٘مِديؿِ  ٦مِ  ريض اهلل قمٜمف يِؼ اًمّم  ُُمَّ ْٕ  .(7)شَوَأنَُّف َأوْمَْمُؾ ا

ظْمتاَِلُف ذِم »صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ِٓ َوْمَٕم٤ملِ  َويَم٤مَن ا ْٕ ؟  ظَمْٚمِؼ ا َٓ َرٌة َأْم  ىَم٤مَل: ىَمْقًُمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م وَهْؾ ِهَل ُُمَ٘مدَّ

َرٌة َُمْٕمُٚمقَُم٦مٌ  ٤ٌَمِد ُُمَ٘مدَّ َأنَّ َأوْمَٕم٤مَل اًْمِٕم
٤ٌَمَت اًْمَ٘مَدِر. (3)  َوَذيَمَر إصْم

اَلَف ذِم َأْهؾِ صمُ   ٤ٌَمِئرِ  ؿَّ َذيَمَر اخْلِ اًْمَٙم
(7).............................................. 

                                                      

  :(770/ 7) اًمٗمت٤موى جمٛمقع يمام ذم     وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز (.777)ص قمغم احلٛمقي٦م   =

 4وهذا هق وصػ اهلل,  إذا ؿم٤مءا ُمتٙمٚماًم ٤م سمّمػمً اهلل ظمٚمؼ مدم ؾمٛمٞمٕمً  أنَّ  واعمٕمٜمك قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ»

ٛمثٞمؾ سمؾ اًمّمقرة ِمٌٞمف واًمتَّ وًمف وضمف ضمؾ وقمال وًمٞمس اعمٕمٜمك اًمتَّ  ,ف ؾمٛمٞمع سمّمػم ُمتٙمٚمؿ إذا ؿم٤مءوم٢مٟمَّ 

 .شتل ًمٚمٛمخٚمققتل هلل همػم اًمّمقرة اًمَّ اًمَّ 

 شم٠مويٚمٝم٤م. (:م)ذم (0)

 سم٤مخلالوم٦م سمٕمده قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟمصَّ  ♀اًمٜمٌل  ٤م ًمإلُم٤مُمٞم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أنَّ ظمالومً  (7)

اٟمٔمر  .ؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا هذا هق اإلُم٤مم ُمـ سمٕمدي وم٤م ًٛمٞم٦م سم٠منَّ ٍميح واًمتَّ ُمـ ـمريؼ اًمتَّ    

  (.710-711/ 0) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد واىمٕم٦م سمٖمػم ىمدرة اهلل وظمٚم٘مف  ٤م ًمٚم٘مدري٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمراومْم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠منَّ ظمالومً  (3)

 (.772/ 2) جمٛمقع اًمٗمت٤موىاٟمٔمر  ُمِمٞمئتف.و

: ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم  ,اخلالف ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر أول ظمالف طمدث ذم اعمٚم٦م (7)

ف يم٤مومر أول ظمالف طمدث ذم اعمٚم٦م ذم اًمٗم٤مؾمؼ اعمكم هؾ هق يم٤مومر أو ُم١مُمـ وم٘م٤مًم٧م اخلقارج: إٟمَّ »

تزًم٦م: هق ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ف ُم١مُمـ, وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م اعمٕمإٟمَّ  :وىم٤مًم٧م اجلامقم٦م

 اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمًٜمٞم٦ماٟمٔمر .ش٤مر واقمتزًمقا طمٚم٘م٦م احلًـ اًمٌٍمي ومًٛمقا ُمٕمتزًم٦موظمٚمدوه ذم اًمٜمَّ 

 (.702)ص
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٠َمَخ٦مَ   ًْ طَْمَٙم٤ممِ  َوَُم ْٕ  َوا
ِ
ؾَْماَمء ْٕ ـْماَلِق  (0)ا ُْؿ ُُم١ْمُِمٜمُقَن قَمغَم اإْلِ َوىَم٤مَل: ىَمْقًُمٜم٤َم إّنَّ

َوَأُْمُرُهْؿ  (7)

هَبُْؿ َوإِْن ؿَم   .ش٤مَء قَمَٗم٤م قَمٜمُْٝمؿْ إمَم اهلل إْن ؿَم٤مَء قَمذَّ

ياَمنِ  َأْصُؾ »َوىَم٤مَل:   ُد ُِمٜمَْٝم٤م َأوْمٕمَ  اإْلِ ٦ٌٌَم َيَتَقًمَّ ٤ٌَمِد وَمَٞمُٙمقُن َأْصٚمُ َُمْقِه اًمتَّّْمِديؼ  ف٤مُل اًْمِٕم

ىْمَرار قَْماَمل َواإْلِ ْٕ اَلَف ذِم ِزيَ  َوا ياَمِن َوُٟمْ٘مَّم٤مٟمِفِ َوَذيَمَر اخْلِ ُف َيِزيدُ َوىَم٤مَل: ىَمقْ  ,٤مَدِة اإْلِ  ًُمٜم٤َم إٟمَّ

 .شَوَيٜمُْ٘مُص 

ُٚمقىًم٤م »ىَم٤مَل:   ِن خَمْ ظْمتاَِلُف ذِم اًْمُ٘مْرم ِٓ تِٜم٤َموأصُمؿَّ يَم٤مَن ا ُٚمقٍق وَمَ٘مْقًُمٜم٤َم َوىَمْقُل َأِئٛمَّ  إنَّ  :هَمػْمُ خَمْ

َن يَماَلُم اهلل هَمػْمُ  ًٓ َوإًَِمْٞمِف َيُٕمقُد طُمْٙماًم  اًْمُ٘مْرم ُٚمقٍق َوإِٟمَُّف ِصَٗم٦ُم هلل ُِمٜمُْف سَمَدَأ ىَمْق  . (3)خَمْ

تِٜم٤َم وِمٞماَم َٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل ُيَرى ذِم صُمؿَّ  ْؤَي٦ِم َوىَم٤مَل: ىَمْقًُمٜم٤َم َوىَمْقُل َأِئٛمَّ اَلَف ذِم اًمر 
 (7)َذيَمَر اخْلِ

٦مَ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ   .شَوَذيَمَر احْلُجَّ

                                            

أطمٙم٤مم ه١مٓء ذم اًمدٟمٞم٤م  أي:وسم٤مٕطمٙم٤مم  ,ُمًٚمؿ ُم١مُمـ يم٤مومر وم٤مؾمؼ :اعم٘مّمقد سم٤مٕؾمامء ُمثؾ (0)

 وأظمرة.

ػ ي٘مقًمقن: هق ُم١مُمـ ٟم٤مىمص اإليامن أو ُم١مُمـ سم٢ميامٟمف وم٤مؾمؼ سمٙمٌػمشمف ومال اًمًٚم وم٢منَّ  4هذا ومٞمف ٟمٔمر (7)

 اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمًٜمٞم٦ماٟمٔمر .يًٚمٌقن قمٜمف اؾمؿ اإليامن قمغم اإلـمالق وٓ يثٌتقٟمف ًمف قمغم اإلـمالق

 (.703)ص

  أو طم٘مٞم٘م٦م ومحٙماًم طمٙماًم  وإًمٞمف يٕمقد فمٝمر. أي:ُمٜمف سمدا  :وي٘م٤مل ,وهق آسمتداء :ُمـ اًمٌدأ (ُمٜمف سمدأ) (3)

ىم٤مل:     ودًمٞمٚمف طمدي٨م طمذيٗم٦م ,يٕمقد إًمٞمف طم٘مٞم٘م٦م أي:٤م وطم٘مٞم٘م٦م: ف يٕمقد إًمٞمف وصٗمً أنَّ  ي:أ

قمز وضمؾ ذم ًمٞمٚم٦م ومال يٌ٘مك ذم إرض ُمٜمف  وًمٞمنى قمغم يمت٤مب اهلل: ♀ىم٤مل رؾمقل اهلل 

/ 0) اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم  ♫وصححف ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل  ,(0377/ 7)رواه اسمـ ُم٤مضمف مي٦م

770.) 

 : يقم. (ب)ذم  (7)
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ظْمتاَِلِف قَمغَم َُم٤م و»صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ِٓ ـْ شَمْرشمِ اقْمَٚمْؿ َرمِحَؽ اهلل َأين  َذيَمْرت َأطْمَٙم٤مَم ا ٞم٥ِم َوَرَد ُِم

َْزُِمٜم٦َِم َوىَمْد سَمَدْأت َأْن أَ اعْمَُحدِ  ْٕ ـَ صملَِم ذِم يُمؾ  ا  . (0)اًْمُٕمُ٘مقدِ  ْذيُمَر َأطْمَٙم٤مَم اجْلَُٛمِؾ ُِم

شمِِف  وَمٜمَُ٘مقُل: َوَٟمْٕمَتِ٘مدُ  ٌِْع ؾَمَٛمَقا َأنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ًَمُف قَمْرٌش َوُهَق قَمغَم قَمْرؿِمِف وَمْقَق ؾَم

 ژژ [٣ضه:  ]ژڑ ژ ژ ڈژ: شمٕم٤ممم ىَم٤مَل يَماَم ئِِف َوِصَٗم٤مشمِِف4 َأؾْماَم  (7)سمٙمامل

َْرِض يماََم ُهَق ذِم  [٣السجدة: ] ژگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ْٕ َٓ ٟمَُ٘مقُل إٟمَّفُ ذِم ا َو

 قَمغَم قَمْرؿِمفِ 
ِ
اَمء ًَّ اًم

َنَُّف قَم٤ممِلٌ  (3)
٤ٌَمِدِه  ِٕ  .شسماَِم جَيِْري قَمغَم قِم

اَُم َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل ظَمَٚمَؼ اجْلَ » - إمَم َأْن ىَم٤مَل  -  َٓ عمَ ٜم٦ََّم َواًمٜم٤َّمَر َوإِّنَّ  4
ِ
ٌََ٘م٤مء ْخُٚمقىَمَت٤مِن ًمِْٚم

 
ِ
 .(7)شًمِْٚمَٗمٜم٤َمء

                                            

 ُمـ اًمٕم٘م٤مئد. :أي (0)

 سمٙمؾ. :إصؾذم  (7)

وهق ُمقضمقد ذم يمالم ـم٤مئٗم٦م  ,اعم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞم٦مئػ ذيمرهؿ إؿمٕمري ذم ا يمام هق ىمقل ـمق (3)

ٟمحـ ٟم٘مر هبذه  :وي٘مقًمقن ,وهق ذم يمؾ ُمٙم٤من ,اهلل ومقق اًمٕمرش ُمـ اًم٤ًمعمٞم٦م واًمّمقومٞم٦م ي٘مقًمقن: إنَّ 

ومٙمؾ ُمـ ىم٤مل: »: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم .ا ُمٜمٝم٤م قمـ فم٤مهرهٍمف واطمدً وٟٓم ,ّمقص وهذهاًمٜم 

إن اهلل سمذاشمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ُمع خم٤مًمٗمتف 

/ 7) جمٛمقع اًمٗمت٤موىُمـ  .ـها.شح٤مومٓمر اهلل قمٚمٞمف قم٤ٌمده وًمٍميح اعمٕم٘مقل وًمألدًم٦م اًمٙمثػمة

773-731.) 

وىم٤مل سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر اجلٝمؿ سمـ صٗمقان إُم٤مم اعمٕمٓمٚم٦م وًمٞمس ًمف »:    ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز (7)

ؾمٚمػ ىمط ٓ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وٓ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وٓ ُمـ أهؾ 

وص٤مطمقا سمف وسم٠مت٤ٌمقمف ُمـ أىمٓم٤مر إرض, وهذا  ,اًمًٜم٦م, وأنٙمره قمٚمٞمف قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ويمٗمروه سمف

ىم٤مل:  وهق اُمتٜم٤مع وضمقد ُم٤م ٓ يتٜم٤مهك ُمـ احلقادث... إمم أنْ  :دهىم٤مًمف ٕصٚمف اًمٗم٤مؾمد اًمذي اقمت٘م

 =........وأبق اهلذيؾ اًمٕمالف ؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م واوم٘مف قمغم هذا إصؾ ًمٙمـ ىم٤مل: إن هذا ي٘متيض ومٜم٤مء
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ِلَّ »  - إمَم َأْن ىَم٤مَل - ِف إمَم ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمكَج سمِٜمَٗمْ رِ قمُ  ♀ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اًمٜمٌَّ ًِ - 

ٌَْْمَتلْمِ وَمَ٘م٤مَل:  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  ٌََض ىَم  ًمِْٚمَجٜم٦َّمِ هَ » َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل ىَم
ِ
ء َٓ  ًمِٚمٜم٤َّمرِ  ١ُم

ِ
ء َٓ  .(0)شَوَه١ُم

ؾُمقلِ  ُل  (7)طَمْقًو٤م ♀ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ ًمِٚمرَّ ُل ؿَم٤موِمٍع َوَأوَّ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَُّف َأوَّ

عٍ   ......................................................................... (3)ُُمَِمٗمَّ

                                                      

٤مر طمتك يّمػموا ذم ؾمٙمقن دائؿ ٓ ي٘مدر أطمد ُمٜمٝمؿ احلريم٤مت وم٘م٤مل سمٗمٜم٤مء طمريم٤مت أهؾ اجلٜم٦م واًمٜمَّ    =

  (.777-777:)ص ذح اًمٓمح٤موي٦مُمـ  .ـها.شقمغم طمريم٦م

يب ٟمية أن قمـ أ ,طمدصمٜم٤م اجلريري ,( ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م010/ 7أظمرضمف أمحد ) صحٞمح. (0)

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ٤م إمم أنْ ي٘م٤مل ًمف أبق قمٌد اهلل ومذيمر يمالُمً  ♀رضماًل ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

وىم٤مل: هذه  ,وأظمرى سم٤مًمٞمد إظمرى ىمٌْم٦م إنَّ اهلل ىمٌض سمٞمٛمٞمٜمف:ي٘مقل ♀رؾمقل اهلل 

هذا »(: 721/ 7) اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم    ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل .هلذه وهذه هلذه وٓ أب٤مزم

ؾمٕمٞمد سمـ إي٤مس وهق خمتٚمط وًمٙمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ؾمٛمع ُمٜمف  :واجلريري اؾمٛمف ,طمدي٨م صحٞمح

 ذم   وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين. ـها ش.اًمٙمقايم٥م اًمٜمػماتيمام ذم , ىمٌؾ آظمتالط

  .شوإؾمٜم٤مده صحٞمح» (:71) اًمّمحٞمح٦م

أيب ؾمٕمٞمد وأنس وقمٌد اًمرمحـ سمـ ىمت٤مدة اًمًٚمٛمل ًمٚمحدي٨م ؿمقاهد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر و ىمٚم٧م:         

 (.73و72و71و70) اًمّمحٞمح٦ماٟمٔمره٤م ذم  .╚وأيب اًمدرداء

ر ,إصم٤ٌمت احلقض جمٛمع قمٚمٞمف ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة اعمتقاشمرة ذم ذًمؽ (7) ج وُم٤م ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ اخلقا

ًمقائح (, و701/ 00) ومتح اًم٤ٌمري اٟمٔمرأنٙمروه وطُمؼَّ هلؿ أن ٓ يردوه. ؿ وم٢مّنَّ  4واعمٕمتزًم٦م

 (.013/ 7) إنقار

٤م ؿمٗم٤مقمتف ٕهؾ اًمذٟمقب وأُمَّ »(: 072/ 0) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم  ,♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  (3)

عمًٚمٛملم إرسمٕم٦م ُمـ أُمتف ومٛمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وؾم٤مئر أئٛم٦م ا

وىم٤مل ه١مٓء: ُمـ يدظمؾ  ,وأنٙمره٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م واًمزيدي٦م ,وهمػمهؿ

             ومال يدظمؾ اًمٜم٤مر ,إٓ ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م وقمٜمد ه١مٓء ُم٤م صَمؿَّ  ,اًمٜم٤مر ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م ٓ سمِمٗم٤مقم٦م وٓ همػمه٤م

صمؿ  ...شاًمِمخص اًمقاطمد صمقاب وقم٘م٤مب وٓ جيتٛمع قمٜمدهؿ ذم ,وُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر ومال يدظمؾ اجلٜم٦م

 رد قمٚمٞمٝمؿ.
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طَ  َوَذيَمرَ         ا َ اًمٍم 

ٞمَزانَ  وَ (0)
ِ
 . شَواؾْمَتْقرَم ِرْزىَمفُ (3)َوَأنَّ اعَمـْ٘مُتقَل ىُمتَِؾ سم٠َِمضَمِٚمفِ  اعَمـْقَت  وَ  (7)اعْم

ٟمْ  (7)[يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦مٍ ]َومِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل َيٜمِْزُل »  -إمَم َأْن ىَم٤مَل  -  اًمد 
ِ
ْٞمِؾ إمَم ؾَماَمء َٞم٤م ذِم صُمُٚم٨ِم اًمٚمَّ

ظِم  ْٔ ُط َيَدُه وَمَٞمُ٘مقُل:ا ًُ ٌْ ـْ ؾَم٤مِئؾٍ  ِر4 وَمَٞم َٓ َهْؾ ُِم َأ
ـْ  ,احْلَِدي٨َم  (7) َوًَمْٞمَٚم٦َم اًمٜم ّْمِػ ُِم

٤ٌَمنَ  ؿَمْٕم
(0)...................................................,...................... 

                                            

ط واعمرور قمٚمٞمف اخلقارج وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م وشم٠مخقا اًمقرود ذم ىمقل اهلل  (0) وىمد أنٙمر اًمٍما

/ 3) ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقلاٟمٔمر .ف اعمرور قمغم فمٝمره٤مأنَّ  سمرؤي٦م اًمٜم٤َّمر ٓ  ژ گ گ ک ک ژ: شمٕم٤ممم

0133.) 

: هق قم٤ٌمرة قمـ اًمٕمدل  ,وأنٙمرشمف اعمٕمتزًم٦م ,اًمقاردة ومٞمفوهق جمٛمع قمٚمٞمف ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة  (7) وىم٤مًمقا

اهلل ي٘مٚم٥م  قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م سم٠منَّ  إقمراض يًتحٞمؾ وزّن٤م وردَّ  وإٟمٙم٤مرهؿ إي٤مه سمحج٦م أنَّ 

 ذح اسمـ أيب اًمٕمز قمغم اًمٓمح٤موي٦م(, و732/ 03)اًمٗمتحاٟمٔمر ٤م ومٞمزّن٤م.إقمراض أضم٤ًمُمً 

ئح إنقارو (, 713)ص ويمت٤ميب"اًمتذيمرة سمٛمٞمزان أظمرة" وهق حت٧م  (020-013/ 7) ًمقا

 .اًمٓمٌع ين اهلل ٟمنمه

(3)   ً :  ٦م واجلامقم٦م أنَّ ٜمَّهذه هل قم٘مٞمدة أهؾ اًم اعم٘متقل ىمتؾ سم٠مضمٚمف وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اعمٕمتزًم٦م وم٘م٤مًمقا

ف ٓ يٚمٞمؼ ٕنَّ  4ًمٕم٤مش إمم أضمٚمف ومٙم٠من ًمف أضمالن وهذا سم٤مـمؾ اعم٘متقل ُم٘مٓمقع قمٚمٞمف أضمٚمف وًمق مل ي٘متْؾ 

ف ٓ يٕمٞمش إًمٞمف اًمٌت٦م أو جيٕمؾ أضمٚمف أطمد إُمريـ  يٕمٚمؿ أنَّ ف ضمٕمؾ ًمف أضماًل  اهلل شمٕم٤ممم أنَّ يٜم٥ًم إمم أنْ 

 .♫( ٓسمـ أيب اًمٕمز 073)ص ذح اًمٓمح٤موي٦ماٟمٔمر  .يمٗمٕمؾ اجل٤مهؾ سم٤مًمٕمقاىم٥م

 .(م)ًمٞم٧ًم ذم  (7)

صمؿ يًٌط وزي٤مدة سمًط اًمٞمديـ ذم رواي٦م ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ:  ,(172(, وُمًٚمؿ )0077رواه اًمٌخ٤مري ) (7)

 .ي٘مقل: )ُمـ ي٘مرض همػم قمدوم وٓ فمٚمقم( ديف شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممي

(, واًمالًمٙم٤مئل ذم 0323(, واسمـ ُم٤مضمف )133(, واًمؽمُمذي )732/ 0أظمرضمف أمحد ) طمًـ ًمٖمػمه. (0)

( ُمـ ـمريؼ احلج٤مج سمـ 3270) اًمِمٕم٥م(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 107) ذح أصقل آقمت٘م٤مد

ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ▲قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م ,ك سمـ أيب يمثػمقمـ حيٞم ,أرـم٤مة

 =....إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞمٖمٗمر ٕيمثر إن اهلل قمز وضمؾ يٜمزل ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن: ♀

 



 
 099 ركش بعض كالً الٍاقمني ملزِب الظمف يف باب صفات اهلل تعاىل

 

َوقَمِِمٞم٦ََّم قَمَروَم٦مَ 
  ,شَمْٙمٚمِٞماًم ِ٘مُد َأنَّ اهلل يَمٚمََّؿ ُُمقؾَمك ىَم٤مَل: َوَٟمْٕمتَ  ,َوَذيَمَر احْلَِدي٨َم ذِم َذًمَِؽ (0)

                                                      

خ٤مري ىم٤مل اًمٌ ًمْمٕمػ طمج٤مج سمـ أرـم٤مة وٟٓم٘مٓم٤مقمف. 4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .ُمـ قمدد ؿمٕمر يمٚم٥م    =

حيٞمك سمـ أيب يمثػم مل يًٛمع ُمـ قمروة واحلج٤مج »ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمؽمُمذي قم٘م٥م روايتف هلذا احلدي٨م: 

يْمٕمػ هذا  –اًمٌخ٤مري  أي: –ا وؾمٛمٕم٧م حمٛمدً »ىم٤مل:  ,شسمـ أرـم٤مة مل يًٛمع ُمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم

ٛم٦م ( ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن اسمـ أيب يمري37) اًمٜمزولقمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ذم  وًمف ـمريؼ أظمرى .شاحلدي٨م

وىم٤مل  ,وؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛم٦م وٕمٗمف أبق طم٤مشمؿ .قمـ قم٤مئِم٦م سمٜمحقه ,قمـ أبٞمف ,قمـ هِم٤مم سمـ قمروة

قمٜمد     ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ وًمف ؿم٤مهد. ـها. شوقم٤مُم٦م أطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم»اسمـ قمدي: 

أظم٤ٌمر (, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 31)ص اًمتقطمٞمد(, واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 713) اًمًٜم٦ماسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمـ اعمّمٕم٥م سمـ أيب ذئ٥م7/ 7) أصٌٝم٤من

ومٞمٖمٗمر ًمٙمؾ ف ىم٤مل: ٤م ُمثٚمف إٓ أنَّ ُمرومققمً     قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ,قمـ قمٛمف أو قمـ أبٞمف ,حمٛمد

قمٌد اعمٚمؽ سمـ  ٕنَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٟمٗمس إٓ إٟم٤ًمن ذم ىمٚمٌف ؿمحٜم٤مء أو ُمنمك سم٤مهلل قمز وضمؾ

( ٓسمـ أيب 377/ 2) اجلرح واًمتٕمديؾسمـ أيب ذئ٥م ٓ يٕمروم٤من يمام ذم  قمٌد اعمٚمؽ واعمّمٕم٥م

( ُمـ ـمريؼ 701(, واسمـ أيب قم٤مصؿ )0331قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ) وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م  قمـ أبٞمف.طم٤مشمؿ ٟم٘ماًل 

٤م قمـ أيب ُمقؾمك ُمرومققمً  ,قمـ أبٞمف ,قمـ اًمْمح٤مك سمـ قمٌد اًمرمحـ ,قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ,اسمـ هلٞمٕم٦م

اسمـ قمرزب واًمد  :ُمـ أضمؾ اسمـ هلٞمٕم٦م وقمٌد اًمرمحـ وهق 4ده وٕمٞمػوإؾمٜم٤م ُمثؾ طمدي٨م أيب سمٙمر.

احلدي٨م هبذه  أنَّ  :واحل٤مصؾ وأؾم٘مٓمف اسمـ ُم٤مضمف ذم رواي٦م ًمف قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م. .اًمْمح٤مك جمٝمقل

 آـمالع: ام سمٕمْمٝم٤م سمٚمٗمظوإٟمَّ  ,ٝم٤م ًمٞم٧ًم سمٚمٗمظ اًمٜمزولوًمف ؿمقاهد أظمرى ًمٙمٜمَّ اًمِمقاهد حيًـ.

وأيب  ,وهل قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ,زول وآـمالعقمٜمل اًمٜم وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمر رء ُمـ ذًمؽ أ

اٟمٔمر خترجيٝم٤م ذم  .╚وقمقف سمـ ُم٤مًمؽ ,وأيب هريرة ,وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ,صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل

 (.0077) اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م

(, 7271)(, واسمـ ظمزيٛم٦م227) اًمتقطمٞمدذم أظمرضمف اسمـ ُمٜمده  .ُمرومققًم٤م وصح ُمقىمقوًم٤م وٕمٞمػ (0)

(, واًمٌٖمقي 0072) يمِمػ إؾمت٤مر(, واًمٌزاريمام ذم 7131)يٕمغم(, وأبق 3273واسمـ طم٤ٌمن )

ٍميح وومٞمف اًمتَّ  .٤مُمرومققمً     قمـ ضم٤مسمر ,( ُمـ ـمرق قمـ أيب اًمزسمػم0330) ذح اًمًٜم٦مذم 

 ًَّ أب٤م اًمزسمػم ُمدًمس وىمد  ٕنَّ  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ امء اًمدٟمٞم٤م.سمٜمزول اهلل قمز وضمؾ يقم قمروم٦م إمم اًم

 =.................. (013) اًمْمٕمٞمٗم٦مذم    إًم٤ٌمين ُم٦مُ اًمٕمال احلدي٨َم  َػ وىمد وٕمَّ  قمٜمٕمٜمف.

 



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

211 

 
ِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل َوا َذ إسْمَرا َ َٓ يَماَم  (0)ختَّ ٦َم هَمػْمُ اًْمَٗمْ٘مِر4     .َأْهُؾ اًْمٌَِدعِ  ي٘مقًمفَوَأنَّ اخْلُٚمَّ

ًدا ٛمَّ ْؤَي٦مِ  ♀ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم ظَمصَّ حُمَ سم٤ِمًمر 
(7),..................... 

                                                      

ذح (, واًمالًمٙم٤مئل ذم017) اًمٜمزول٤م قمغم أم ؾمٚمٛم٦م قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ذمف ىمد صم٧ٌم ُمقىمقومً ًمٙمٜمَّ    =

ف ٓ ي٘م٤مل ُمـ ىمٌؾ ٕنَّ  4ومعومٞمٙمقن ًمف طمٙمؿ اًمرَّ  4إًمٞمٝم٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح( 771/ 3) أصقل آقمت٘م٤مد

 اًمرأي واهلل أقمٚمؿ.

 چ چ ڃ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [077]اًمٜم٤ًمء:  ژ ڻ        ڻ ں ں ژشمٕم٤ممم: هلل ىم٤مل ا (0)

, واخلٚم٦م يمامل اعمح٦ٌم, وأنٙمرت اجلٝمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م اعمح٦ٌم ُمـ اجل٤مٟمٌلم [007]اًمٜم٤ًمء:  ژ چ

 ,ٙمٚمٞمؿطم٘مٞم٘م٦م اًمتَّ  ٓ شمٙمقن إٓ عمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اعمح٥م واعمحٌقب, ويمذًمؽ أنٙمروا زقماًم ُمٜمٝمؿ أنَّ اعمح٦ٌم

وأظمذ هذا  ,٤مٟمٞم٦مذا ذم اإلؾمالم هق اجلٕمد سمـ درهؿ ذم أوائؾ اح٤مئ٦م اًمثَّ ويم٤من أول ُمـ اسمتدع ه

صمؿ اٟمت٘مؾ  ,وإًمٞمف أوٞمػ ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م ,سمـ صٗمقان وم٠مفمٝمره وٟم٤مفمر قمٚمٞمف اعمذه٥م قمـ اجلٕمد اجلٝمؿُ 

يٙمقن إسمراهٞمؿ  ذًمؽ إمم اعمٕمتزًم٦م, وأصؾ هذا ُم٠مظمقذ قمـ اعمنميملم واًمّم٤مسمئ٦م وهؿ يٜمٙمرون أنْ 

( ٓسمـ أيب 737-733)ص ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مسم٤مظمتّم٤مر ُمـ  ـها.وُمقؾمك يمٚمٞماًم ظمٚمٞمالً ً

 .♫اًمٕمز 

ح٤مسم٦م يمام ٟم٘مٚمف قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم سمؾ اًمّمحٞمح ظمالومف سم٢ممج٤مع اًمّمَّ  4هذا همػم صحٞمح (7)

اسمـ  وسمٕمْمٝمؿ اؾمتثٜمك ,ف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراجمل ير رسمَّ  ♀ف قمغم أنَّ  يمت٤مب اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م

اسمـ قم٤ٌمس مل  وم٢منَّ  4ًمٞمس ذًمؽ سمخالف ذم احل٘مٞم٘م٦م»: ♫قم٤ٌمس ُمـ ذًمؽ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 :وإًمٗم٤مظ اًمث٤مسمت٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس هل ُمٓمٚم٘م٦م أو ُم٘مٞمدة سم٤مًمٗم١ماد شم٤مرة ي٘مقل ,رمه سمٕمٞمٜمل رأؾمف :ي٘مؾ

 .شف رمه سمٕمٞمٜمفومل يث٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ًمٗمظ سيح سم٠منَّ  ,رمه حمٛمد :وشم٤مرة ي٘مقل ,رأى حمٛمد رسمف

وًمٞمس »: ♫صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  قم٤ٌمس قمغم اعم٘مٞمد ُمٜمف. ومٞمحٛمؾ اعمٓمٚمؼ ُمـ يمالم اسمـىمٚم٧م:        

ً  ُمـ اًمّمَّ  ف رمه سمٕمٞمٜمف وٓ صم٧ٌم ذًمؽ قمـ أطمدٍ ذم إدًم٦م ُم٤م ي٘متيض أنَّ  ٦م ُم٤م ٜمَّح٤مسم٦م وٓ ذم اًمٙمت٤مب واًم

قمـ أيب ذر ىم٤مل:  صحٞمح ُمًٚمؿّمقص اًمّمحٞمح٦م قمغم ٟمٗمٞمف أدل يمام ذم قمغم ذًمؽ سمؾ اًمٜم  يدل  

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: .ٟمقر أنك أراه؟ وم٘م٤مل: : هؾ رأج٧م رسمؽ♀ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل 

 ڀ ڀ ڀ ڀ   پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 = ..........., وًمق يم٤من ىمد أراه ٟمٗمًف سمٕمٞمٜمف ًمٙم٤من ذيمره أومم,[ ٢اإلرساء: ]ژ ٺ ٺ   ٺ ٺ
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َذَ َوا  ِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل ختَّ َذ إسْمَرا َ  ٤مٗمَ صَّ سمِٛمَ نَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم اظْمتَ . َوَٟمْٕمَتِ٘مُد أَ (0)ُه ظَمٚمِٞماًل يَماَم اختَّ
 (7)ِح ٞمشمِ

ـَ  ْ  مَخٍْس ُِم َّٓ اهلل اًمْٖمَٞم َٓ يَٕمْٚمَُٛمٝم٤َم إ  [٥٢لؼامن:  ] ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ٥ِم 

َي٦مَ  ْٔ  .(3)ا

: صَماَلصًم٤م ًمِ   لْمِ َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ ٤موِمِر َوَيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم ًمِْٚمُٛمِ٘مٞمؿِ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد اعَمـ ًَ ْٚمُٛم
(7) . 

                                                      

 [, ٢٦الـجم: ]ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ, [ ٢١الـجم: ]ژ ژ ژ ڈ ڈ ژويمذًمؽ ىمقًمف:   =

 ڦ ژقمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:  اًمّمحٞمحلموذم  وًمق يم٤من رمه سمٕمٞمٜمف ًمٙم٤من ذيمر ذًمؽ أومم.

ىم٤مل: هل [  ٤٠اإلرساء: ]ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

٤مس سمام ف أظمؼم اًمٜمَّٕنَّ  4ًمٞمٚم٦م أهي سمف وهذه رؤي٤م أي٤مت ♀قملم أرهي٤م رؾمقل اهلل  رؤي٤م

سمف ف رأى ررمه سمٕمٞمٜمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج ومٙم٤من ذًمؽ ومتٜم٦م هلؿ طمٞم٨م صدىمف ىمقم ويمذسمف ىمقم ومل خيؼمهؿ سم٠منَّ 

وًمق يم٤من ىمد وىمع ذًمؽ ًمذيمره يمام ذيمر  ,٤مسمت٦م ذيمر ذًمؽسمٕمٞمٜمف وًمٞمس ذم رء ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٕمراج اًمثَّ 

 (.701-711/ 0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى. اٟمتٝمك ُمـ شُم٤م دوٟمف

يٛمقت سمخٛمس وهق  ىمٌؾ أنْ  ♀ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل     حلدي٨م ضمٜمدب (0)

4 وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم ىمد اختذين ظمٚمٞماًل يمام اختذ إسمراهٞمؿ إين أبرأ إمم اهلل أْن يٙمقن زم ُمٜمٙمؿ ظمٚمٞمؾي٘مقل: 

 (.737رواه ُمًٚمؿ ) .ظمٚمٞمالً 

 سمٛمٗمت٤مح. :(م)ذم  (7)

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ,(0133ودًمٞمٚمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ) (3)

ٓ يٕمٚمؿ أطمد ُم٤م يٙمقن ذم همد, وٓ يٕمٚمؿ  :ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م مخس: ♀

متقت,  وُم٤م شمدري ٟمٗمس سم٠مي أرض أطمد ُم٤م يٙمقن ذم إرطم٤مم, وٓ شمٕمٚمؿ ٟمٗمس ُم٤مذا شمٙم٥ًم همًدا,

 وئ  ەئ ەئ ائ ژ(: صمؿ ىمرأ: 7112واي٦م ًمٚمٌخ٤مري )وذم ر  .وُم٤م يدري أطمد ُمتك جيلء اعمٓمر

 .[٥٢لؼامن: ]ژ  وئ

قمٚمٞمٝمؿ  ام يٛمًحقن قمغم اًم٘مدُملم, وىمد ردَّ وإٟمَّ  ,يٜمٙمرون اعمًح قمغم اخلٗملم ٤م ًمٚمراومْم٦م اًمذيـظمالومً  (7)

 ؿمئ٧م. ـمٞم٥م ومراضمٕمف إنْ  ( سمرد  321-320)صذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مذم    اسمـ أيب اًمٕمز
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ـْ ىُمَرْيشٍ  ْٚمَٓم٤مِن ُِم  ً ؼْمَ قَمغَم اًم َوَٟمْٕمَتِ٘مُد اًمّمَّ
ـْ ضَمْقٍر َأْو قَمدْ (0) َُم٤م َأىَم٤مَم  ,لٍ 4 َُم٤م يَم٤مَن ُِم

ـَ  اَلَة ُِم َقْمَٞم٤مدِ  اًمّمَّ ْٕ َٝم٤مُد َُمَٕمُٝمْؿ َُم٤مٍض إمَم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ,اجْلَُٛمِع َوا اَلُة ذِم  ,(7)َواجْلِ َواًمّمَّ

ِويُح ؾُمٜم٦َّمٌ  ا َ ـْ قُمْذٌر َُم٤مٟمٌِع َواًمؽمَّ اجْلَاَمقَم٦ِم طَمْٞم٨ُم ُيٜم٤َمَدى هَل٤َم َواضِم٥ٌم4 إَذا مَلْ َيُٙم
ـْ (3) 4 َوَٟمِْمَٝمُد َأنَّ َُم

اَلَة قَمْٛمًدا وَمُٝمَق يَم٤موِمرٌ  شَمَرَك اًمّمَّ
(7)............................................... 

                                            

 .إئٛم٦م ُمـ ىمريش: ♀اإلُم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ ًم٘مقل اًمٜمٌل  ُمٜمٝمؿ وُمـ همػمهؿ ًمٙمـ إصؾ أنَّ  (0)

: ٓ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتَّ  ♫يِمػم  (7) ك خيرج اًمريض ُمـ مل إمم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا

يًتدل قمٚمٞمف سمدًمٞمؾ وهؿ  ويٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًامء: اشمٌٕمقه وسمٓمالن هذا اًم٘مقل أفمٝمر ُمـ أنْ  ,حمٛمد

 ذح اًمٓمح٤موي٦مُمـ  .ـها٤م ُمـ همػم دًمٞمؾ.٤م اؿمؽماـمً يٙمقن ُمٕمّمقُمً  ذـمقا ذم اإلُم٤مم أنْ 

 .ـ أيب اًمٕمز رمحف اهللٓسم (322-321)ص

ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اٟمٔمر .    ٤م سمدقم٦م اسمتدقمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب٤م ًمٚمراومْم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أّنَّ ظمالومً  (3)

 ( ًمٚمرد قمٚمٞمٝمؿ.312-317/ 2) اًمٜمٌقي٦م

( 27رواه ُمًٚمؿ ) .واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة إن سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك: ♀ًم٘مقل اًمٜمٌل  (7)

اًمّمالة  اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٜمٝمؿ: ♀وًم٘مقًمف  .¶طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ُمـ 

    ( ُمـ طمدي٨م سمريدة7070واًمؽمُمذي ) (,0113رواه أبق داود ) .ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

وىمد ذه٥م  (.010) اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم  ♫ اإلُم٤مم اًمقدقمل واحلدي٨م ىمد صححف ؿمٞمخٜم٤م

ًَّ  إمم هذا اًم٘مقل             (.312/ 72) اًمٗمت٤موىٚمػ يمام ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم أيمثر اًم

هذا اًم٘مقل ذه٥م إًمٞمف  أنَّ  ♫ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ اًم٘مٞمؿ  ♫ؿمٌٞمكم وذيمر احل٤مومظ قمٌد احلؼ إ

مجٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس 

يمذًمؽ روي قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وه١مٓء ُمـ و╚وضم٤مسمر وأبق اًمدرداء 

٤م ُمـ همػمهؿ وم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك , أُمَّ ╚اًمّمح٤مسم٦م

وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم وأجقب اًمًختٞم٤مين وأبق داود اًمٓمٞم٤مًمز وأبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

( ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 32-77) وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م اًمّمالةاٟمٔمر  وأبق ظمٞمثٛم٦م زهػم سمـ طمرب.

♫. 
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َٝم٤مَدُة َواًْمؼَمَ  َءُة سمِْدقَم٦مٌ َواًمِمَّ ُل َأطَمًدا  (0)ا َٓ ُٟمٜمَز  ٌَْٚم٦ِم ؾُمٜم٦ٌَّم4 َو ـْ َأْهِؾ اًْمِ٘م ـْ َُم٤مَت َُم اَلُة قَمغَم َُم َواًمّمَّ

ـِ سمِْدقَم٦مٌ  ي َداُل ذِم اًمد  ُء َواجْلِ َرا
ِ
هُلُْؿ4 َواعْم َٓ َٟم٤مًرا طَمتَّك َيُٙمقَن اهلل ُيٜمَز   . (7)ضَمٜم٦ًَّم َو

ُؿ  ♀ ْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهللَوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ َُم٤م ؿَمَجَر سَملْمَ أَ  طمَّ َأُْمُرُهْؿ إمَم اهلل َوَٟمؽَمَ

 .(3)قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وٟمؽمى قَمٜمَْٝم٤م

 .................................................4(7)َواًْمَ٘مْقُل ذِم اًمٚمَّْٗمِظ َواعَمـْٚمُٗمقظِ  

                                            

ءة سمدقم٦م(ىمقًمف:  (0) ًَّ  )واًمِمٝم٤مدة واًمؼما ٤مسمٕملم ح٤مسم٦م واًمتَّ ٚمػ ُمـ اًمّمَّ هذا ىمد روي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًم

خٕمل واًمْمح٤مك وهمػمهؿ, وُمٕمٜمك ُمٜمٝمؿ أبقؾمٕمٞمد اخلدري واحلًـ اًمٌٍمي وإسمراهٞمؿ اًمٜمَّ

اهلل  ؿَ تَ ف يم٤مومر سمدون اًمٕمٚمؿ سمام ظَم أو أنَّ ٤مر, ف ُمـ أهؾ اًمٜمَّقمغم ُمٕملم ُمـ اعمًٚمٛملم أنَّ  دَ ٝمَ ِْم يُ  اًمِمٝم٤مدة: أنْ 

 أي:اًمتؼمؤ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر يمام ومٕمٚم٧م اًمراومْم٦م, ومٕمٜمدهؿ ٓ وٓء إٓ سمؼماء,  وُمٕمٜمك اًمؼماءة: ًمف سمف.

-711)ص ذح اًمٓمح٤موي٦ماٟمٔمر .¶أ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمرؼَم تَ  أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك يُ قممَّ تَ ٓ يُ 

710.) 

أْن يٙمقن اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ إصم٤ٌمت احلؼ  إول: ىمًٛملم: يٜم٘مًؿ اخلّم٤مم واجلدال ذم اًمديـ إمم (7)

٤م وضمقسًم٤م أو اؾمتح٤ٌمسًم٤م سمح٥ًم احل٤مل, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   ہ ہژوإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ, وهذا ُم٠مُمقر سمف إُمَّ

 اًمث٤مين:. [  ٢١٣الـحل: ] ژۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أْن يٙمقن اًمٖمرض ُمٜمف اًمتَّٕمٜمٞم٧م أو آٟمتّم٤مر ًمٚمٜمَّٗمس أو ًمٚم٤ٌمـمؾ, ومٝمذا ىمٌٞمح ُمٜمٝمل قمٜمف 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ.  وىمقًمف: [7]هم٤مومر:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ

ـ  ـها.[.7]هم٤مومر: ژڻ ڻ ڻ ں ں قمت٘م٤مدُم ( 000-001)ص ذح عمٕم٦م ٓا

 .   ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

 ٤م ًمٚمرواومض واخلقارج.ظمالومً  (3)

قمـ  ٤م ُم٤م طمٙم٤مه حمٛمد سمـ ضمريروأُمَّ »(: 00)ص قم٘مٞمدة اًمًٚمػذم     ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مسمقين (7)

ًَّ  ام أراد سمف أنَّ ُمـ ىم٤مل: ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرمن همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌتدع, وم٢مٟمَّ  أنَّ  ♫أمحد   =........ٚمػاًم
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ك سمِْدقَم٦مٌ   ٛمَّ ًَ ُ ؾْمِؿ َواعْم

ِٓ ُٚمقٍق  أن 4 َواًْمَ٘مْقُل ذِم (0)َويَمَذًمَِؽ ذِم ا ُٚمقٌق َأْو هَمػْمُ خَمْ ياَمِن خَمْ اإْلِ

 . (7)سمِْدقَم٦مٌ 

                                                      

ً  اًمّمَّ     = ام طمدث اًمٙمالم ذم ٗمظ ومل حيقضمٝمؿ احل٤مل إًمٞمف وإٟمَّ ٦م مل يتٙمٚمٛمقا ذم سم٤مب اًمٚمَّ ٜم٤َّمحللم ُمـ أهؾ اًم

قا قمام ّنقا قمٜمف ُمـ اًمْمالٓت ثُ ٕمٛمؼ وذوي احلٛمؼ اًمذيـ أتقا سم٤معمحدصم٤مت وسمحاًمٚمٗمظ ُمـ أهؾ اًمتَّ 

ًَّ وذُمٞمؿ اعم٘م٤مٓت وظم٤مُو  ٚمػ ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد: هذا قا ومٞمام مل خيض ومٞمف اًم

يدقمف ويمؾ سمدقم٦م ُمٌتدقم٦م وٓ يتٗمقه سمف وٓ سمٛمثٚمف ُمـ  اًم٘مقل ذم ٟمٗمًف سمدقم٦م وُمـ طمؼ اعمتديـ أنْ 

 ًَّ اًم٘مرمن يمالم اهلل همػم خمٚمقق وٓ  تٌٕم٦م أنَّ ٚمػ ُمـ إئٛم٦م اعماًمٌدع اعمٌتدقم٦م وي٘متٍم قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًم

 (.301-310/ 7) خمتٍم اًمّمقاقمؼواٟمٔمر. ـها. شيزيد قمٚمٞمف إٓ شمٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل سمخٚم٘مف

اًم٘مقل ذم ُم٠ًمخ٦م آؾمؿ واعمًٛمك ٟمٗمٞم٤ًم أو إصم٤ٌمشم٤ًم سمدقم٦م يمام ذيمره اخلالل قمـ إسمراهٞمؿ احلريب وهمػمه,  (0)

ه "سيح اًمًٜم٦م" ومذيمر أن اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ُمـ ويمام ذيمره أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ذم اجلزء اًمذي ؾمام

احلامىم٤مت اعمٌتدقم٦م اًمتل ٓ يٕمرف ومٞمٝم٤م ىمقل ٕطمد ُمـ إئٛم٦م وأن طم٥ًم اإلٟم٤ًمن أن يٜمتٝمل إمم 

وهذا هق اًم٘مقل سم٠من آؾمؿ ًمٚمٛمًٛمك وهذا هق  ٢٦٠األظراف:  ژ ڄ ڄ ڄ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم "ذح (, وىم٤مل اسمـ 021/ 0) ىمقل أيمثر أهؾ اًمًٜم٦م يمام ذم "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"

ويمذًمؽ ىمقهلؿ: آؾمؿ قملم اعمًٛمك أو همػمه وـم٤مح٤م همٚمط يمثػم ُمـ »(: 071اًمٓمح٤موي٦م" )ص

د سمف اًمٚمٗمظ اًمدال قمٚمٞمف  د سمف اعمًٛمك شم٤مرة ويرا اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ وضمٝمٚمقا اًمّمقاب ومٞمف وم٤مٓؾمؿ يرا

د سمف اعمًٛمك ٟمٗمًف,  أظمرى, وم٢مذا ىمٚم٧م ىم٤مل اهلل يمذا أو ؾمٛمع اهلل عمـ محده وٟمحق ذًمؽ ومٝمذا اعمرا

وإذا ىمٚم٧م: اهلل اؾمؿ قمريب واًمرمحـ اؾمؿ قمريب واًمرطمٞمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وٟمحق ذًمؽ وم٤مٓؾمؿ 

ه٤مهٜم٤م ًمٚمٛمًٛمك وٓ ي٘م٤مل همػمه ح٤م ذم ًمٗمظ اًمٖمػم ُمـ اإلمج٤مل, وم٢من أريد سم٤معمٖم٤ميرة أن اًمٚمٗمظ همػم 

امء أو طمتك ؾمامه ظمٚم٘مف اعمٕمٜمك ومحؼ وإن أريد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٤من وٓ اؾمؿ ًمف طمتك ظمٚمؼ ًمٜمٗمًف أؾم

 .. ـهاشسم٠مؾمامء ُمـ صٜمٕمٝمؿ ومٝمذا ُمـ أقمٔمؿ اًمْمالل واإلحل٤مد ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم

ًَّ  ُمٌتدقم٦م مل ي٘مؾِ ِ» :هذه إىمقال ذيمر أنَّ  سمٕمد أنْ  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  (7) ٤م ُمٜمٝم٤م صمؿ ٚمػ ؿمٞمئً اًم

ريد سم٤مإليامن؟ وإذا ىم٤مل: اإليامن خمٚمقق أو همػم خمٚمقق ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م شم ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ سمٌح٨م ـمقيؾ.

قمٚمٞمف اؾمٛمف اعم١مُمـ  ٤م ُمـ صٗم٤مت اهلل ويمالُمف يم٘مقًمف: ٓ إهل إٓ اهلل وإيامٟمف اًمذي دلَّ أتريد سمف ؿمٞمئً 

ؿ وم٤مًمٕم٤ٌمد يمٚمٝمؿ خمٚمقىمقن ومجٞمع أومٕم٤مهلؿ ٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد وصٗم٤مهِت ومٝمق همػم خمٚمقق أو شمريد ؿمٞمئً 

ٚمقىم٦م وٓ ي٘مقل هذا ُمـ وصٗم٤مهتؿ خمٚمقىم٦م وٓ يٙمقن ًمٚمٕمٌد اعمحدث اعمخٚمقق صٗم٦م ىمديٛم٦م همػم خم

 (.007-077/ 1) جمٛمقع اًمٗمت٤موىُمـ  ـها. شيتّمقر ُم٤م ي٘مقل
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ٜمَّ   ً ـِ َواقْمَٚمْؿ َأين  َذيَمْرت اقْمتَِ٘م٤مَد َأْهِؾ اًم َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم  ٦ِم قَمغَم فَم٤مِهِر َُم٤م َوَرَد قَم اًمّمَّ

4 إْذ 
ٍ
ـْ هَمػْمِ اؾْمتِْ٘مَّم٤مء َٛماًل ُِم ـْ َُمَِم٤مخِيِٜم٤َم ىمد جُمْ َم اًْمَ٘مْقُل ُِم ـْ َأْهِؾ اإْلِ شَمَ٘مدَّ  ُم٤مُم٦ماعَمـْٕمُرووِملَم َُم

٧ٌْم َأْن َأْذيُمرَ  ٌَ َّٓ َأين  َأطْم َي٤مَٟم٦ِم إ وَم٦مِ  (7)َأْصَح٤مسمِٜم٤َم(0)قُمُ٘مقدَ  َواًمد  ٞماَم َأطْمَدصمَ  اعْمَُتَّمق 
ُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ومِ

قا ُص رَّ ٤م ىَمْد خَتَ ممإًَمْٞمِٝمْؿ  اٟمتًٌقا 
ـْ اًْمَ٘مْقِل  (3) َه اهلل  مم٤مُِم ـْ َذًمَِؽ  فُ َوَأْهٚمَ  اعَمـْذَه٥َم َٟمزَّ  . شُِم

ـِ ضَمِريٍر اًمٓمؼمي ذِم يمَِت٤مٍب ٍ»  :- إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ِد سْم َُحٛمَّ
ِ
هُ  َوىَمَرأْت عم ٌِّْمػمَ " ؾَمامَّ يَمَت٥َم  "اًمتَّ

سمَِذًمَِؽ إمَم َأْهِؾ ـمؼمؾمت٤من ذِم اظْمتاَِلٍف قِمٜمَْدُهْؿ4 َوؾَم٠َمُخقُه َأْن ُيَّمٜم َػ هَلُْؿ َُم٤م َيْٕمَتِ٘مُدُه َوَيْذَه٥ُم 

ْؤَي٦ِم ذِم إًَمْٞمِف4 وَمذَ  ٤ٌَمَت اًمر  ـْ ـَم٤مِئَٗم٦ٍم إصْم يَمَر ذِم يمَِت٤مسمِِف اظْمتاَِلَف اًْمَ٘م٤مِئٚملَِم سمُِرْؤَي٦ِم اهلل شَمَٕم٤ممَم4 وَمَذيَمَر قَم

٥َم َهِذِه اعَمـَ٘م٤مًَم٦َم إمَم  ًَ ظِمَرِة. َوَٟم ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ٞم٦َّمِ  اًمد 
قومِ ٦ًٌَم مَلْ خَيُصَّ ـَم٤مِئَٗم٦مً  اًمّم 
َ تومَ  ,دون ـم٤مئٗم٦م ىَم٤مـمِ ٌَلمَّ

ُ َأنَّ ذَ  ِل اعْم ٚملِمَ ًمَِؽ قَمغَم ضَمَٝم٤مًَم٦ٍم ُِمٜمُْف سم٠َِمىْمَقا ٥َم إًَمْٞمِف َذًمَِؽ اًْمَ٘مْقُل  َحّم  ًِ ـْ ُٟم سَمْٕمَد  -ُِمٜمُْٝمْؿ4 َويَم٤مَن َُم

٤مِئَٗم٦ِم  قَمك قَمغَم اًمٓمَّ ِف قِمٜمَْد (7)-َأْن ادَّ ـِ َزْيٍد4 َواّلِل َأقْمَٚمُؿ سمَِٛمِحٚم  طِمِد سْم ٌِْد اًْمَقا ـِ ُأظْم٧ِم قَم اسْم

 ُ ٚملمَ اعْم ـِ ُأظْمتِِف. 4 وَمَٙمٞمْ َحّم   َػ سم٤ِمسْم

 
ِ
٥َم إمَم اجْلُْٛمَٚم٦ِم4 يَمَذًمَِؽ ذِم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ًِ ًٓ ُٟم ِئُغ ذِم ٟمِْحَٚمتِِف ىَمْق ا َوًَمْٞمَس إَذا َأطْمَدَث اًمزَّ

ًٓ ذِم اًْمِٗمْ٘مِف4  ـْ َأطْمَدَث ىَمْق صملَِم ًَمْٞمَس َُم ٥ُم َذًمَِؽ إمَم مُجَْٚم٦مِ  ٤مطَمِديثً  ٤مَس وِمٞمٝمِ ٌَّ ًمَ  وْ أَواعْمَُحد  ًَ  4 ُيٜمْ

صملِمَ اًمْ   َواعْمَُحد 
ِ
 .ُٗمَ٘مَٝم٤مء

قوِمٞم٦َّمِ  أخٗم٤مظَواقْمَٚمْؿ َأنَّ   َتٚمُِػ ومَ  اًمّم  َُمْقُوققَم٤مٍت هَلُْؿ  ُٞمْٓمٚمُِ٘مقَن َأْخَٗم٤مفَمُٝمؿْ َوقُمُٚمقَُمُٝمْؿ خَتْ

ـْ مَلْ ُيَداظِمْٚمُٝمْؿ قَمغَم اًمتَّْحِ٘مٞمِؼ َوَٟم٤مَزَل َُم٤م ُهؿْ  قَمَٚمْٞمِف  َوَُمْرُُمقَزاٍت َوإؿَِم٤مَراٍت دَمِْري وِمٞماَم سَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَمَٛم

ػٌم. ٤م وهقَ ظَم٤مؾِمئً َرضَمَع قَمٜمُْٝمْؿ  ًِ  طَم

                                            

 اقمت٘م٤مد. أي: (0)

 أصح٤مب. (:م)ذم (7)

 .اًم٘م٤مُمقسهق: اًمٙمذب ويمؾ ىمقل سم٤مًمٔمـ ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اخلرص  (3)

 أُملم اسمـ أظم٧م. :إصؾذم  (7)
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صُمؿَّ َذيَمَر إـْماَلىَمُٝمؿْ  

ْؤَي٦مِ  ًَمْٗمظَ  (0)  سم٤ِمًمتَّْ٘مٞمِٞمِد. وَمَ٘م٤مَل: يَمثػًِما َُم٤م َيُ٘مقًُمقَن َرَأج٧ْم اهلل اًمر 

دٍ قمزوضمؾ ـِ حُمَٛمَّ ـْ ضَمْٕمَٗمِر سْم . َوَذيَمَر قَم
ٌَْدشمف؟ ىَم٤مَل ُف َح٤َّم ؾُمِئَؾ: َهْؾ َرَأج٧ْم اهلل طِملَم ىَمْقًمَ  (7) قَم

ٌَْدشمُ  ٤مِئُؾ فُ َرَأج٧ْم اهلل صُمؿَّ قَم ًَّ َٞم٤مِن4 سمَِتْحِديِد اًْمٕمَ  اًمٕمٞمقنيَمْٞمَػ َرَأجْتف؟ وَمَ٘م٤مَل: مَلْ شَمَرُه  :. وَمَ٘م٤مَل اًم

ـْ  يَ٘م٤منِ  َرَأتْفُ َوًَمِٙم  .اًْمُ٘مُٚمقِب سمَِتْحِ٘مٞمِؼ اإْلِ

ظِمَرِة يَماَم َأظْمؼَمَ  صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ْٔ ُف شَمَٕم٤ممَم ُيَرى ذِم ا  ,♀  ذِم يمَِت٤مسمِِف َوَذيَمَرُه َرؾُمقًُمفُ َوإِٟمَّ

٤ٌَمَوِة وم ـْ َأْهِؾ اًْمَٖم ٤مِل ُِم تِٜم٤َم ُدوَن اجْلُٝمَّ َٝمَذا ىَمْقًُمٜم٤َم َوىَمْقُل َأِئٛمَّ
 .وِمٞمٜم٤َم(3)

هَلُْؿ َوَأقْمَراَوُٝمؿْ   َم قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقا َوإِنَّ مِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُدُه َأنَّ اهلل طَمرَّ
 َوَذيَمرَ (7)

ٌُْٚمُغ َُمَع اهلل ـْ َزقَمَؿ َأنَُّف َي ٦ِم اًْمَقَداِع وَمَٛم  إمَم َدَرضَم٦ٍم ُيٌِٞمُح احْلَؼ  َذًمَِؽ ذِم طَمجَّ
ًَمُف َُم٤م طُمٔمَِر قَمغَم (7)

َّٓ اعْمُْْمَٓمرَّ قمَ -اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ـَ  وإنًمٜمَّْٗمِس ا غَم طَم٤مٍل َيْٚمَزُُمُف إطْمَٞم٤مءُ إ ٌُْد َُم٤م سَمَٚمَغ ُِم اًْمِٕمْٚمِؿ  سَمَٚمَغ اًْمَٕم

٤ٌَمدَ َواًمْ  ـَ َذًمَِؽ ىَم٤مِئٌؾ سم٤ِمإْلِ سم َ٘م٤مِئُؾ اًموَمَذًمَِؽ يُمْٗمٌر سم٤ِمّلِل وَ  -ةِٕم  سَم٤مطَم٦ِم َوُهْؿ اعمٜمًٚمخقن ُِم

َي٤مَٟم٦مِ   . (0)اًمد 

                                            

 إـمالق. :إصؾذم  (0)

( ىم٤مل 07/772) اًمًػماًمٌٖمدادي ُمؽمضمؿ ذم  هق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم سمـ ىم٤مؾمؿ أبق حمٛمد (7)

 .شؿمٞمخ اًمّمقومٞم٦م»قمٜمف اًمذهٌل: 

ختٗمك قمٚمٞمف إُمقر, وي٘م٤مل:  أي:وي٘م٤مل: ومالن ذو هم٤ٌموة », (هم٤ٌم) :ُم٤مدة ًم٤ًمن اًمٕمربىم٤مل ذم  (3)

 .شهمٌٞم٧م قمـ ذًمؽ إُمر إذا يم٤من ٓ يٗمٓمـ ًمف

ه اًمٌخ٤مري , وروا   ( ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة0013(, وُمًٚمؿ )0170رواه اًمٌخ٤مري ) (7)

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ٤0177م ), ورواه أجًْم ¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 0133)

¶. 

 م.اهلل, طمٔمر: طمرَّ  :هق احلؼ (7)

اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وهمػمهؿ, ويمذًمؽ ُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ ُمالطمدة اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ وه١مٓء هؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ  (0)

ّمؾ أنَّؽ شمٕمٛمؾ طمتَّك حي[  ٧٧اْلجر: ] ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍژيت٠موًمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (. 7/37) جمٛمقع اًمٗمت٤موىًمؽ اًمٕمٚمؿ4 وم٢مذا طمّمؾ اًمٕمٚمؿ ؾم٘مط قمٜمْؽ اًمٕمٛمؾ. اٟمٔمر 
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ُ قَمغَم اهلل شَمَٕم٤ممَم وَ  َوإِنَّ مِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُدُه شَمْرُك إـْماَلِق اًْمِٕمِْمِؼ  ٌَلم  ؿْمتَِ٘م٤مىِمِف ُي ِٓ َٓ جَيُقُز  َأنَّ َذًمَِؽ 

ِع سمِفِ َوًمَِٕمَدِم وُ  ْ ُروِد اًمنمَّ
ـْ ِذيْمِر (0) ُف سمِْدقَم٦ٌم َوَواَلًَم٦ٌم َووِمٞماَم َٟمصَّ اهلل ُِم . َوىَم٤مَل: َأْدَٟمك َُم٤م وِمٞمِف إٟمَّ

٦ٌَِّم يمَِٗم٤مَي٦ٌم.  اعَمـَح

َٓ حَيِؾ  ذِم اعَمـْرِئٞم٤َّمِت  َوإِنَّ مِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُدُه: َأنَّ اهلل 
ُد  (7) َوَأنَُّف اعْمَُتَٗمر 

ِئِف َوِصَٗم٤مشمِِف سمَِٙماَمِل َأؾْماَم (3)

َتٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف َوأَ  ًْ ـْ ظَمْٚمِ٘مِف ُُم ـٌ ُِم َن يَماَلُُمُف هَمػْمُ سَم٤مِئ ُٚمقٍق  نَّ اًْمُ٘مْرم طَمْٞم٨ُم َُم٤م شُمكِمَ َوطُمِٗمَظ  -خَمْ

 .َس َوُدرِ 

  َ ِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل َواَوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم اختَّ ًداَذ إسْمَرا ٛمَّ َذ َٟمٌِٞمَّٜم٤َم حُمَ َ ظَمٚمِٞماًل  ♀ ختَّ

٦ُم هَلاَُم ُِمٜمُْف قَمغَم ظِماَلِف َُم٤م ىَم٤مًَمُف اعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم: إنَّ اخْلُ  ٤ًٌم َواخْلُٚمَّ ٦َم اًْمَٗمْ٘مُر َواحْل٤َمضَم٦مُ َوطَمٌِٞم  . شٚمَّ

َٓ شَمْدظُمُؾ َأْوَص٤موُمُف »  :- إمَم َأْن ىَم٤مَل   -  ُهَق َُمْقُصقٌف هِباَِم َو
ِ
َّ
ِ
٦ٌَُّم ِصَٗمَت٤مِن ّلِل ٦ُم َواعَمـَح َواخْلُٚمَّ

ـَ ْٙمِٞمٞمِػ َواًمتَّ حَت٧َْم اًمتَّ  ٦ٌَّمِ  ِْمٌِٞمِف َوِصَٗم٤مُت اخْلَْٚمِؼ ُِم ٦ِم ضَم٤مِئٌز قَمَٚمْٞمٝمِ  اعَمـَح ٤م  ؿَواخْلُٚمَّ اًْمَٙمْٞمُػ4 وَم٠َمُمَّ

                                            

احل٥م اعمٗمرط اًمذي  :اًمٕمِمؼ هق»(: 007)ص ذح اًمٓمح٤موي٦مذم    ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز (0)

يم٤من ىمد أـمٚم٘مف  ف وإنْ وًمٙمـ ٓ يقصػ سمف اًمرب شمٕم٤ممم وٓ اًمٕمٌد ذم حم٦ٌم رسم   فُ ٜمْقمغم ص٤مطمٌف ُمِ  ٤مُف خُيَ 

 وىمٞمؾ همػم ذًمؽ وًمٕمؾ اُمتٜم٤مع إـمالىمف: أنَّ  ,قىمٞمػذم ؾم٥ٌم اعمٜمع وم٘مٞمؾ: قمدم اًمتَّ  سمٕمْمٝمؿ واظمتٚمػ

 . ـها. شاًمٕمِمؼ حم٦ٌم ُمع ؿمٝمقة

ؿ ي٘مقًمقن: ٓ وم٢مّنَّ  4يِمػم سمذًمؽ إمم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م (وإن يم٤من ىمد أـمٚم٘مف سمٕمْمٝمؿ)وىمقًمف:  ىمٚم٧م:       

روو٦م اٟمٔمر وقمِم٘متف. ا ٓ يث٧ٌم وومٞمف: وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ قمِم٘مٜملسم٠مس سم٢مـمالىمف وذيمروا ومٞمف أثرً 

  .♫( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 77)ص اعمحٌلم

 اهلل طمؾ ذم اعمخٚمقىم٤مت هل قم٘مٞمدة احلٚمقًمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل. اعمخٚمقىم٤مت واقمت٘م٤مد أنَّ  :أي (7)

 : اعمٜمٗمرد.(م)و(ب)ذم (3)
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 ..............................................(0)شَمَٕم٤ممَم وَمَٛمْٕمُٚمقَُم٦ٌم ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ  اهلل ِصَٗم٤مُت 

ياَمُن  ٤مَٗمك قَمٜمْٝمَ ىَمْد اْٟمتَ  (7)َوَُمْقضُمقَدٌة ذِم اًمتَّْٕمِريِػ   ُؿ طمَواضِم٥ٌم وَ   (3)[سمِفِ ]اًمتَِّْمٌِٞمُف وَم٤مإْلِ ًْ

ـْ َذًمَِؽ ؾَم٤مىمِطٌ اًمْ   .َٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم قَم

ٜم٤َمقَم٤م شمٕم٤ممم َومِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُدُه َأنَّ اهلل  َم اهلل َأب٤َمَح اعَمـَٙم٤مؾِم٥َم َواًمت َج٤مَراِت َواًمّم  اَم طَمرَّ ِت َوإِٟمَّ

ْٚمَؿ َوأَ اًْمٖمَ  ـْ ىَم٤م نَّ شَّ َواًمٔم  ٌَْتِدعٌ (7)اعَمـَٙم٤مؾِم٥ِم وَمُٝمَق َو٤مل  (7)َل سمَِتْحِريؿِ َُم ُُم
4 إْذ ًَمْٞمَس (0)

٤مُد وَ  ًَ ْٚمُؿ َواًْمٖمَ اًْمَٗم ـَ اًمٔم  َم اهلل َوَرؾُمقًُمفُ  ش  ُِم اَم طَمرَّ  إٟمَّ
ٍ
ء ٜم٤َمقَم٤مِت ذِم َرْ  اًمت َج٤مَراِت َواًمّم 

٥َم َواًمت َج٤مرَ  ♀ ًْ َٓ اًْمَٙم ٤مَد4  ًَ ٜم٦َِّم ضَم٤مِئٌز 4 وَم٢ِمنَّ َذًمَِؽ قَمغَم َأْصِؾ ةاًْمَٗم  ً اًْمِٙمَت٤مِب َواًم

 .إمَم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

َٓ َي٠ْمُُمُر سم٠َِميمْ   ـْ مَجِٞمِع  ِؾ احْلاََلِل صُمؿَّ ُيْٕمِدُُمُٝمؿُ َوإِنَّ مِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اهلل  اًْمُقُصقَل إًَمْٞمِف ُِم

ٌَُٝمْؿ سمِِف َُمْقضُمقٌد إمَم يَ  َنَّ َُم٤م ـَم٤مًَم
ِٕ َٝم٤مِت4  ـَ َواعْمُْٕمَت٘مِ  ْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم4اجْلِ َْرَض خَتُْٚمق ُِم ْٕ احْلاََلِل  ُد َأنَّ ا

                                            

 ذم اعمٕمٜمك. :أي (0)

 ٤م ُمٕمرووم٦م اعمٕمٜمك.أّنَّ  :أي (7)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (3)

 : شمٚمؽ اعمٙم٤مؾم٥م.(م)ذم  (7)

 و٤مل ُمْمؾ. (:م)ذم (7)

قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اسمـ  قيمؾ, وىمد ردَّ هذا ي٘مدح ذم اًمتَّ  اًمذيـ ىم٤مًمقا هذا هؿ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م سمحج٦م أنَّ  (0)

 (.371-300)ص شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمسذم  ♫اجلقزي 
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َّٓ َأنَُّف َيِ٘مؾ  ذِم َُمْقِوٍع َوَيْٙمُثُر ذِم َُمقْ  ٌَْتِدٌع َو٤مل  إ ِم4 وَمُٝمَق ُُم ٌُقَن ذِم احْلََرا َٓ َواًمٜم٤َّمَس َيَتَ٘مٚمَّ ِوٍع4 

ـَ  َْرضِ  َأنَُّف َُمْٗمُ٘مقٌد ُِم ْٕ  .(0)ا

ٌِِف َوَُم٤مًمِِف َوـَمَٕم٤مُِمِف4َومِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مُدُه َأن٤َّم إذَ  ًَ َٓ َٟمتَِّٝمُٛمُف ذِم َُمْٙم ٞمٌؾ 
ـْ فَم٤مِهُرُه مَجِ  ........ا َرَأجْٜم٤َم َُم

. وَم٢ِمْن (7)قمـ ُم٤مًمفضَم٤مِئٌز َأْن ُي١ْميَمَؾ ـَمَٕم٤مُُمُف َواعْمَُٕم٤مَُمَٚم٦َم ذِم دِم٤َمَرشمِِف4 وَمَٚمْٞمَس قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًْمَٙمِْمُػ  

طْمتَِٞم٤مِط4 ِٓ َّٓ ُمَ  (3)ضَم٤مزَ  ؾَم٠َمَل ؾَم٤مِئٌؾ قَمغَم ؾَمٌِٞمِؾ ا ـْ  ,َٛم٦مَ ٚمَ ِؾ اًمٔمَّ ـْ َداظَم إ َيٜمِْزعُ ٓ َوَُم
ـِ  (7)  قَم

ْٚمِؿ َوَأظْم  َُْمَقالِ  ذِ اًمٔم  ْٕ ١َماُل  ,٤ٌَمـمِِؾ َوَُمَٕمُف هَمػْمُ َذًمَِؽ سم٤ِمًمْ  ا  ً وَم٤مًم
يُؼ  (7) د  َواًمتََّقىم ل4 يَماَم ؾَم٠َمَل اًمّم 

يُؼ هُماَلَُمفُ  د  اًمّم 
ـَ (0) ِل اعَمـ٤مِل ؾِمَقى َذًمَِؽ مِمَّ  4 وَم٢ِمْن يَم٤مَن َُمَٕمُف ُِم َُْمَقا ْٕ ـْ شمِْٚمَؽ ا ٤م ُهَق ظَم٤مِرٌج قَم

م احْلاََللِ اؾمؿ قَمَٚمْٞمِف وَم٤مظْمَتَٚمَٓم٤م وَماَل ُيْٓمَٚمُؼ  َٓ احْلََرا أَ ًمِِديٜمِِف يَماَم  َو ـْ ؾَم٠َمَل اؾْمَتؼْمَ ٌٌَف4 وَمَٛم َّٓ َأنَُّف ُُمِْمَت إ

                                            

 ( ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح مل اًمِمٞمخ.721-720)ص ذح احلٛمقي٦مقمغم سمٕمض اًمّمقومٞم٦م يمام ذم  هذا رد   (0)

٤مًمح روقان اهلل يم٤من هذا طم٤مًمف سمدقم٦م مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ اًمًٚمػ اًمّمَّ واًمتقرع قمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ  (7)

 قمٚمٞمٝمؿ.

ًَّ ٕنَّ  4ٓ يٜمٌٖمل اًم١ًمال هٜم٤م (3) ً    - ومٞمام ٟمٕمٚمؿ -ٚمػ ف مل ي١مصمر قمـ أطمد ُمـ اًم ١مال ذم طمؼ ُمـ يم٤من اًم

 واهلل أقمٚمؿ. .هذا طم٤مًمف

 : يزع.(م)و(ب)ذم (7)

ً   أي: (7)  ُمٜمف. ١مال طمٞمٜمئذ ٓ سمدَّ اًم

ف ٜمْ يم٤من ٕيب همالم, ومٙم٤من جيلء سمٙمًٌف ومال ي٠ميمؾ ُمِ »٤م ىم٤مًم٧م: أّنَّ  ▲دي٨م قم٤مئِم٦م ضم٤مء هذا ذم طم (0)

ٗمظ يمام ذم رواه اإلؾمامقمٞمكم هبذا اًمٚمَّ  شف طمتك ي٠ًمخف, وم٠مت٤مه ًمٞمٚم٦م سمٙمًٌف وم٠ميمؾ ُمٜمف ومل ي٠ًمخف صمؿ ؾم٠مخفٜمُْمِ 

 ف يم٤من ي٠ًمخف.( وًمٞمس ومٞمف أنَّ 3277) صحٞمح اًمٌخ٤مريوأصٚمف ذم  ,(077/ 1) اًمٗمتح
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ُٕمقدٍ  ًْ ـُ َُم يُؼ. َوَأضَم٤مَز اسْم د  وَمَٕمَؾ اًمّم 
, ¶(7)َوؾَمْٚماَمنُ , (0)

............................ 

                                            

قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ اًمثقري071/ 2) اعمّمٜمػأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  أثر اسمـ ُمًٕمقد (0)

ا ي٠ميمؾ زم ضم٤مرً  ىم٤مل: ضم٤مء إًمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل: إنَّ     قمـ اسمـ ُمًٕمقد ,قمـ ذر سمـ قمٌد اهلل ,يمٝمٞمؾ

قمرومتف سمٕمٞمٜمف ومال شمّمٌف  , ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وم٢منْ شُمٝمٜم٠مه ًمؽ وإصمٛمف قمٚمٞمف»ف ٓ يزال يدقمقين وم٘م٤مل: اًمرسم٤م وإٟمَّ 

 (.710/ 0) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿيمام ذم  ♫وصححف اإلُم٤مم أمحد  .ٞمحوهذا إؾمٜم٤مد صح

قمـ  ,قمـ أيب إؾمح٤مق ,( ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر2/071) اعمّمٜمػأثر ؾمٚمامن أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  (7)

 = ........قم٤مُمؾ أو قم٤مُمؾ أو ضم٤مرٌ  إذا يم٤من ًمؽ صديٌؼ »قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ىم٤مل:  ,اًمزسمػم سمـ قمدي

سم٦م قم٤مُمؾ وم٠مهدى ًمؽ   = وهذا  .شُمٝمٜم٠مه ًمؽ وإصمٛمف قمٚمٞمف وم٢منَّ  4هدي٦م أو دقم٤مك إمم ـمٕم٤مم وم٤مىمٌٚمف ذو ىمرا

اًمزسمػم شمقذم ؾمٜم٦م  ٕنَّ  4ف ؾمٚمؿًمق ؾمٚمؿ ُمـ آٟم٘مٓم٤مع سملم اًمزسمػم وؾمٚمامن وُم٤م أفمٜم  .إؾمٜم٤مد صحٞمح

٤مسمٕملم وُم٤م ؾمٛمع ُمـ أنس أيمثر روايتف قمـ اًمتَّ  ٤م ي١ميد هذا أنَّ (, وممَّ 37وشمقذم ؾمٚمامن ؾمٜم٦م ), (030)

٦م مصم٤مر أظمرى صحٞمح٦م شم١ميد ٛمَّ هذا وصمَ  واهلل أقمٚمؿ.    ا ُمع شم٠مظمر ُمقت أنسدً ٤م واطمإٓ طمديثً 

( قمـ 2/070) ُمّمٜمٗمفُم٤م رواه قمٌد اًمرزاق ذم  ومٛمـ ذًمؽ:ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ ُمًٕمقد وؾمٚمامن 

ٚمؿ ومٞمدقمقين ومال أضمٞمٌف, قمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ: قمريػ ًمٜم٤م هيٌط ويّمٞم٥م ُمـ اًمٔم   ,ُمٕمٛمر

قمداوة, وىمد يم٤من اًمٕمامل هيٌٓمقن ويّمٞمٌقن صمؿ يدقمقن  اًمِمٞمٓم٤من قمرض هبذا ًمٞمقىمع»ىم٤مل: 

سمٕم٤مُمؾ ومٜمزًمٜمل  ٤م قمـ ُمٕمٛمر قمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ: ٟمزًم٧ُم وأظمرج أجًْم  .شومٞمجٞمٌقن

وىمد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ  .شاىمٌؾ ُم٤ممل شم٠مُمره أو شمٕمٞمٜمف»ىمٚم٧م: ومّم٤مطم٥م رسم٤م ىم٤مل:  شاىمٌؾ»وأضم٤مزين ىم٤مل: 

ف إذا اظمتٚمط احلالل أنَّ  ♫( قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم 723)ص ذح احلٛمقي٦ماًمراضمحل ذم

م ومت٠ميمؾ ٓ سم٠مس واًمٜمٌل   ♀سم٤محلرام ومال سم٠مس إذا يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙم٤مؾم٥م ُمـ طمالل وطمرا

  ً هذا اًمٌمء سمٕمٞمٜمف طمرام ومال  ح٧م وم٢مذا مل شمٕمٚمؿ أنَّ أيمؾ ـمٕم٤مم اًمٞمٝمقد وىمٌؾ هديتٝمؿ وهؿ ي٠ميمٚمقن اًم

( ذح طمدي٨م 0/711) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿذم  ♫وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م . ـهاسم٠مس.

ـ قمـ اًمزهري وُمٙمحقل واًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض اًمرظمّم٦م ذم إيمؾ ممَّ  )احلالل سملم... (ٕمامن: اًمٜم

هذا ٟمص قمٚمٞمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ  وذيمر أنَّ  ,ف ُمـ احلرام سمٕمٞمٜمفيٕمٚمؿ ذم ُم٤مًمف طمرام ُم٤م مل يٕمٚمؿ أنَّ 
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ْٛمَح٦ُم.(7)َوقَمَٚمْٞمِف اًمتٌََِّٕم٦ُم  (0)]يمؾ[ وىم٤مٓ: ًَّ ـُ احْلَٜمِٞمِٗمٞم٦َُّم اًم ي ٌََ٘م٤مٌت َواًمد   َواًمٜم٤َّمُس ـَم

ارِ  هَوإِنَّ مِم٤َّم َٟمْٕمَتِ٘مدُ  ٌَْد َُم٤م َداَم َأطْمَٙم٤مُم اًمدَّ َأنَّ اًْمَٕم
ُ٘مُط قَمٜمُْف اخْلَْقُف  (3) ًْ ضَم٤مِرَي٦ٌم قَمَٚمٞمِْف وَماَل َي

ضَم٤مءُ َواًمرَّ 
(7)........................................................................4 

ـِ وم ـَ  ادَّقَمك ُٙمؾ  َُم َُْم ْٕ فِ: ومَُٝمَق ضَم٤مِهٌؾ سم٤ِمّلِل َوسماِمَ  ا ًِ ـْ ٟمَْٗم  ڇ ڇ  چ چژ أظَْمؼَمَ سمِفِ قَم

ـْ ىَم٤مَل سمَِذًمِ   يمؾَّ  رَ ا َوىَمْد َأوْمَرْدت يَمِْمَػ قَمق [٧٧األظراف: ] ژڍ ڇ ڇ  َؽ.َُم

ـِ َوَٟمْٕمَتِ٘مُد: َأنَّ ا ُ٘مُط قَم ًْ َٓ شَم ٦َم  ٌُقِديَّ ٌِْد َُم٤م قَمَ٘مَؾ َوقَمٚمَِؿ َُم٤م ًَمُف َوَُم٤م قَمَٚمْٞمفِ  ًْمُٕم قَمغَم  ممٞمزاً  اًْمَٕم

ؾْمتَِٓم٤مقَم٦ِم4 إْذ مَلْ 
ِٓ ِة َوا ِ٘مطِ  َأطْمَٙم٤مِم اًْمُ٘مقَّ ًْ ـِ  ُي   اهلل َذًمَِؽ قَم

ِ
َٝمَداء يِ٘ملَم َواًمِم  د   َواًمّم 

ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ا

٤محِلِ  ٦مِ َواًمّمَّ يَّ  احْلُر 
ِ
٦ِم إمَم وَمَْم٤مء ٌُقِديَّ ـْ ِرق  اًْمُٕم ـْ َزقَمَؿ َأنَُّف ىَمْد ظَمَرَج قَم لَم َوَُم

سم٢ِِمؾْمَ٘م٤مِط (7)

٦ِم َواخْلُُروِج إمَم َأطْمَٙم٤مِم إطمدي٦م ٌُقِديَّ اًْمُٕم
(0)  ُ ِدَي٦ِم سمَِٕماَلِئِؼ أظمري٦ماعْم ٤مًَم٦َم4 وَمُٝمَق يمَ  ,ًْ َٓ حَمَ ٤موِمٌر 

ـِ  َّٓ َُم ُه قِمٚمَّ  إ ا ٜمُقًٟم٤م َأْو ُمُ  (2)4 وَمَّم٤مَر َُمْٕمُتقًه٤م(1)موم٦م٦ٌم َأْو اقْمؽَمَ ذم  َوىَمْد اظْمَتَٚمَط  (0)اًم ؾَم ؼَمْ َأْو جَمْ

                                                      

وإسمراهٞمؿ  ,وُمقرق اًمٕمجكم ,ف روي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واحلًـ اًمٌٍميوذيمر أنَّ  .♫

 وهمػمهؿ ُمثؾ ُم٤م روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد وؾمٚمامن. ,خٕمل واسمـ ؾمػميـاًمٜمَّ

 : يمؾ ُمٜمف.(ب)ذم  (0)

 ٌٕمٞم٦م.: اًمتَّ إصؾذم  (7)

 ٙم٤مًمٞمػ.اًمتَّ  :أي (3)

 ُمـ قمٌد اهلل سم٤محل٥م وطمده ومٝمق زٟمديؼ, »: وىم٤مل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمًٚمػ: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم (7)

ده سم٤محل٥م وُمـ قمٌده سم٤مًمرضم٤مء وطمده ومٝمق ُمرضمئ, وُمـ قمٌده سم٤مخلقف وطمده ومٝمق طمروري, وُمـ قمٌ

 (.01/711) جمٛمقع اًمٗمت٤موىُمـ ـها .شواخلقف واًمرضم٤مء ومٝمق ُم١مُمـ ُمقطمد

 اإلسم٤مطم٦م. :أي (7)

 وطمدة اًمقضمقد. :أي (0)

 رأوم٦م : (بذم) (1)

 .شُمدهقش ُمـ همػم ُمس وضمٜمقن أي:٤م ومٝمق ُمٕمتقه ٤م وقمت٤مهً قمتف اًمرضمؾ يٕمتف قمتٝمً » اًمٕملمىم٤مل ذم  (2)
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َ٘مُف هَمِْمٞم٦ٌَم  فِ قَمْ٘مٚمِ 
ـْٕمِروَم٦ُم4 وَمَذًمَِؽ اًمتَّْٛمِٞمٞمُز َواعمَ  (7)قَمٜمُْف َأطْمَٙم٤مُم اًْمَٕمْ٘مِؾ َوَذَه٥َم قَمٜمْفُ  ارشمٗمعَأْو حَلِ

ـِ  ِ  ظَم٤مِرٌج قَم ٦ِم ُُمَٗم٤مِرٌق ًمِٚمنمَّ ٚمَّ
ِ
 . (3)يَٕم٦مِ اعْم

َف قَمغَم اخْلَْٚمِؼ: َيٕمْ  ا ْذَ
ـْ َزقَمَؿ اإْلِ سمَِٖمػْمِ اًْمَقطْمِل  -ُهْؿ قِمٜمَْد اهلل َٚمُؿ َُمَ٘م٤مَُم٤مهِتِْؿ َوُِمْ٘مَدارَ َوَُم

ـْ ىَمْقِل  ِل ُِم ـِ  - ♀ؾُمقلرَّ اًماعْمُٜمَزَّ ٦ِم  وَمُٝمَق ظَم٤مِرٌج قَم ٚمَّ
ِ
ـِ ]اعْم قَمك َأنَّفُ  َوَُم َيْٕمِرُف  ادَّ

َتُؿ هَلُْؿ أّنؿ ٌَُٝمْؿ وَ ٚمَّ ٘مَ تَُمآَل اخْلَْٚمِؼ َوُمُ  ـْ ىَمْقِل اهلل -قَمغَم َُم٤مَذا َيُٛمقشُمقَن َوخُيْ  سمَِٖمػْمِ اًْمَقطْمِل ُِم

ـَ  -ِف َوىَمْقِل َرؾُمقًمِ (7)قمزوضمؾ[  ,اهلل وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمَِٖمَْم٥ِم ُِم

ؾَم٦ُم  وَ   َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ مِم٤َّم َرؾَمْٛمٜم٤َمهُ  ٤مَذيَمْرَٟم٤مهَ  طَمؼ  قَمغَم ُأُصقلٍ  (7)اًْمِٗمَرا
  ذِم  (0)

ٍ
ء  َرْ

                                                      

 (.0/310) ًم٤ًمن اًمٕمربقمٚم٦م ذم اًمرأس اًمؼمؾم٤مم:  (0)

 قمـ.: (م)وذم ,سمحذف قمٜمف إصؾوذم , (ب)يمذا ذم (7)

هذه ـمري٘م٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ  ( أنَّ 7/37) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم     ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم (3)

ٓ ري٥م »( ىم٤مل: 00/710وذم ) اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وهمػمهؿ وـمري٘م٦م ُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ ُمالطمدة اًمّمقومٞم٦م.

ٔمؿ اًمٙمٗمر وأهمٚمٔمف وهق ذ ُمـ ىمقل اًمٞمٝمقد هذا اًم٘مقل ُمـ أقم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن أنَّ 

ومٝم١مٓء أيمٗمر أهؾ إرض وهؿ ُمـ ضمٜمس »: ( ُمـ ٟمٗمس اعمجٚمد717وىم٤مل ذم )ص .شواًمٜمّم٤مرى

ؿ أوًمٞم٤مء اهلل ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد قمـ ديـ ُمـ اقمت٘مد أّنَّ  ( ذيمر أنَّ 01/737وذم ) .شومرقمقن وذويف

 اإلؾمالم.

 (.بُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ) (7)

ويٜمٗمذ إمم اًمٕملم ومػمى ُم٤م  ,ذومف اهلل ذم اًم٘مٚم٥م ومٞمخٓمر ًمف اًمٌمء ومٞمٙمقن يمام ظمٓمر ًمفٟمقر ي٘م اًمٗمراؾم٦م: (7)

 .♫ قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ( ٟم٘ماًل 707)ص طم٤مؿمٞم٦م اًمتقجيري قمغم احلٛمقي٦مُمـ  .ـهآ يراه همػمه.

 ُمدارج اًم٤ًمًمٙملمصمالصم٦م أنقاع اٟمٔمره٤م ذم ام هق ًمٚمٗمراؾم٦م اإليامٟمٞم٦م واًمٗمراؾم٦م ٕمريػ إٟمَّ وهذا اًمتَّ 

 ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ.  واًمدًمٞمؾ قمغم أنَّ  اًمٗمراؾم٦م طمؼ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (723-722/ 7)
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ـْ َزقَمَؿ َأنَّ ِصَٗم٤مشمِِف   ِٕمّْمَٛم٦مِ اًمْ وَي٦ِم أَوُيِِمػُم ذِم َذًمَِؽ إمَم هَمػْمِ  -سمِِّمَٗم٤مشمِِف  ىم٤مئٛم٦م َوَُم

َوَأؿَم٤مَر إمَم ِصَٗم٤مشمِِف قَمزَّ َوضَمؾَّ اًْمَ٘مِديَٛم٦ِم: وَمُٝمَق طُمُٚمقزِم  ىَم٤مِئٌؾ  -َواًمتَّْقوِمٞمِؼ َواهْلَِداَي٦ِم 

ُهقشمِٞم٦َّمِ  سم٤ِمًمالَّ
ًْمتِ  (7) ِٓ ٤مًَم٦َم.َوا َٓ حَمَ  َح٤مِم َوَذًمَِؽ يُمْٗمٌر 

َْرَواَح يُمٚمَّ َوَٟمٕمْ  ْٕ ُٚمقىَم٦مٌ َتِ٘مُد َأنَّ ا ـْ ىَم٤مَل (3)َٝم٤م خَمْ ٤َم هَمػْمُ خَمُْٚمقىَم٦مٍ  :. َوَُم إّنَّ
 (0)وَمَ٘مْد َو٤مَهك (7)

ٞمِح وَ  -(7)اًمٜمًٓمقري٦م  -ىَمْقَل اًمٜمََّّم٤مَرى ًِ  .َذًمَِؽ يُمْٗمٌر سم٤ِمّلِل اًْمَٕمٔمِٞمؿِ ذِم اعَمـ

                                                      

وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر  اشم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـوأُم٤م طمدي٨م:   .شاعمتٗمرؾملم»:    , ىم٤مل جم٤مهد[17]احلجر: 

وهق طمدي٨م وٕمٞمػ     ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري3071وم٘مد رواه اًمؽمُمذي ) اهلل

 وؿمٞمٕمل. ,وُمدًمس ,ٕمد اًمٕمقذم وٕمٞمػذم ؾمٜمده قمٓمٞم٦م سمـ ؾم

ف ًمٞمس ُمـ ادقم٤مء قمٚمؿ أنَّ  ُمريـ أي:وُمٕمٜم٤مه قمغم إ : ؾمٛمٞمٜم٤مه.(ب)و إصؾوذم  ,(م)يمذا ذم (0)

 اًمٖمٞم٥م.

٤مؾمقت, ذم اًمٜمَّ اًمالهقت طمؾَّ  ّم٤مرى ي٘مقًمقن: إنَّ اًمٜمًٓمقري٦م ُمـ اًمٜمَّ :واًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمالهقشمٞم٦م هؿ (7)

 (.7/010) جمٛمقع اًمٗمت٤موىر اٟمٔم .٤مؾمقت: قمٞمًكوُمٕمٜمك اًمالهقت: اإلهل واًمٜمَّ

وهذا أُمر جمٛمع قمٚمٞمف طمٙمك اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مإلُم٤مم حمٛمد سمـ ٟمٍم  (3)

 جمٛمقع اًمٗمت٤موىاٟمٔمر  وىمٌٚمف اسمـ ىمتٞم٦ٌم. ↓وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,اعمروزي

(7/700.) 

٤مسمئ٦م اًمٗمالؾمٗم٦م وهؿ صٜمٗم٤من: (7)  ًمٙمـ ًمٞم٧ًم ُمـ ذات اًمرب. هل ىمديٛم٦م أزًمٞم٦م :ي٘مقًمقن صٜمػ ُمـ اًمّمَّ

٤م ُمـ ذات ووالهل٤م ُمـ اعمتّمقوم٦م واعمتٙمٚمٛم٦م واعمحدصم٦م يزقمٛمقن أّنَّ  وصٜمػ ُمـ زٟم٤مدىم٦م هذه إُم٦م

 ًٓ  ُمـ أوَلؽ وه١مٓء ضمٕمٚمقا أدُمل ٟمّمٗملم: ٟمّمػ ٓهقت وهق روطمف, اهلل وه١مٓء أذ ىمق

ُمـ هذا  ّم٤مرى سمٜمحقٍ اهلل اًمٜمَّ رَ ٗمَّ وىمد يمَ  وٟمّمػ ٟم٤مؾمقت وهق ضمًده ٟمّمٗمف رب وٟمّمٗمف قمٌد.

ُمـ  ـهاوىم٤مرون.  ,وه٤مُم٤من ,ك ذم ومرقمقناًم٘مقل ذم اعمًٞمح ومٙمٞمػ سمٛمـ يٕمؿ ذًمؽ ذم يمؾ أطمد طمتَّ 

 (.777-770/ 7) جمٛمقع اًمٗمت٤موى
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ـْ ىَم٤مَل:   ٌِْد4َوَُم ـْ ِصَٗم٤مِت اهلل طَم٤مل  ذِم اًْمَٕم ٌِْٕمٞمِض قَمغَم اهلل وَمَ٘مْد وإنَّ ؿَمٞمًْئ٤م ُِم ىَم٤مَل سم٤ِمًمتَّ

ُٚمقٍق4 َوَأنَُّف يَمٞمْ  َٓ طَم٤مل  ذِم خَمْ ُن يَماَلُم اهلل ًَمْٞمَس سمَِٛمْخُٚمقِق َو  َٗماَم شُمكِمَ َوىُمِرَئ َوطُمِٗمظَ يَمَٗمَر4 َواًْمُ٘مْرم

4 َوًمَ وَمُٝمَق ِصَٗم٦ُم اهلل قَمزَّ  ـَ َوضَمؾَّ ْرُس ُِم ـَ  (3)اعَمـْدُروسِ  ٞمَْس اًمدَّ َٓ اًمت اَلَوُة ُِم َنَُّف قَمزَّ  َو
ِٕ اعَمـْتُٚمق  

ـْ ىَم٤مَل سمَِٖمػْمِ َذًمَِؽ وَمُٝمَق يَم٤موِمٌر.َوِصَٗم٤مشمِِف َوضَمؾَّ سمَِجِٛمٞمِع َأؾْماَمِئِف  ُٚمقٍق َوَُم  هَمػْمُ خَمْ

َءةَ  ٜم٦َمَ  َوَٟمْٕمَتِ٘مُد َأنَّ اًْمِ٘مَرا  .(7)ًَم٦مٌ سمِْدقَم٦ٌم َوَواَل  اعْمَُٚمحَّ

                                                      

ذم اإلٟم٤ًمن وهق خمٚمقق  ٦مٌ إرواح ىمديٛم٦م وهل طم٤مًمَّ  :ؿ ي٘مقًمقنؿم٤مهبٝمؿ ُمـ طمٞم٨م أّنَّ  :أي (0)

: اهلل ىمديؿ وطمؾَّ واًمٜمَّ -7/777) اعمٚمؾ واًمٜمحؾاٟمٔمر .ذم قمٞمًك وهق خمٚمقق ّم٤مرى ىم٤مًمقا

 اًم٤ًمسمؼ. ♫( ويمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم777

ؿ ّم٤مرى وأّنَّ اًمٜمًٓمقري٦م ومرىم٦م ُمـ اًمٜمَّ ( أنَّ 7/777) اعمٚمؾ واًمٜمحؾذيمر اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم  (7)

 أصح٤مب ٟمًٓمقر احلٙمٞمؿ اًمذي فمٝمر ذم زُم٤من اح٠مُمقن.

يمالم اهلل  :واعمتٚمق هق ,ٌدومٕمؾ اًمٕم :الوةواًمت   ,يمالم اهلل :واعمدروس ,ومٕمؾ اًمٕمٌد :هق اًمدرس (3)

 اًم٤ٌمري. يمالمُ  :واًمٙمالم ,اًم٘م٤مري صقُت  :قتوم٤مًمّمَّ 

ءة اعمٚمحٜم٦م أنس سمـ وممَّ  ♫٤م سمدقم٦م اإلُم٤مم أمحد ممـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أّنَّ  (7) ـ روي٧م قمٜمف اًمٙمراه٦م ًمٚم٘مرا

 ,واسمـ ؾمػميـ ,واحلًـ ,وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ,وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ,ُم٤مًمؽ

وقمٓم٤مء سمـ أيب  ,واسمـ ُمًٕمقد ,واسمـ قم٤ٌمس ,ممـ أضم٤مزه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبو وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل.

ويم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد  ,وأبق طمٜمٞمٗم٦م ,واًمِم٤مومٕمل ,واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ,واسمـ اعم٤ٌمرك ,رسم٤مح

ز اظمتٞم٤مر اًمٓمؼمي  ,سمـ يزيد يتتٌع اًمّمقت احلًـ ذم اعم٤ًمضمد ذم ؿمٝمر رُمْم٤من واًم٘مقل سم٤مجلقا

زاع ذم هذا اًمٕمالُم٦م اسمـ وىمد ومّمؾ اًمٜم  اًمّمقت سم٤مًم٘مرمن. وأدًمتٝمؿ أدًم٦م اًمؽمهمٞم٥م ذم حتًلم ♫

ُم٤م يم٤من  :ل قمغم وضمٝملم أطمدمه٤مٖمٜم ٚمحلم واًمتَّ ٓمري٥م واًمتَّ اًمتَّ  نَّ إ» :وم٘م٤مل ُم٤م ُمٚمخّمف ♫اًم٘مٞمؿ 

أقم٤من ـمٌٞمٕمتف سمزي٤مدة حتًلم وشمزيلم  سمٖمػم شمٙمٚمػ سمؾ سمام ؾمٛمح٧م سمف ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن ومذًمؽ ضم٤مئز وإنْ 

ًمؽ  ًمق قمٚمٛم٧م أنؽ شمًٛمع حلؼمشمف: ♀ل ًمٚمٜمٌ    يمام ىم٤مل أبق ُمقؾمك إؿمٕمري

ًَّ وهذا اًمذي يٙمقن سمٖمػم شمَ  حتٌػًما  ل ٖمٜم وهق اًمتَّ  ,ٚمػ يٗمٕمٚمقٟمف ويًٛمٕمقٟمفٙمٚمػ هق اًمذي يم٤من اًم
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ـُ  ,سمِْدقَم٦مٌ  اًْمَ٘مَّم٤مِئدَ  َوَأنَّ   ًَ : وَم٤محْلَ َٛملْمِ ًْ َه٤م قَمغَم ىِم َرا ءَ  َوجَمْ َٓ ـْ َذيَمَر م ـْ َذًمَِؽ َُم اهلل  ُِم

لَم َوِصَٗم٦ِم  ٤محِلِ ؿْمتَِٖم٤مُل  (0)[اعْمُتَِّ٘ملمَ ]َوَٟمْٕماَمِئِف َوإفِْمَٝم٤مِر َٟمْٕم٧ِم اًمّمَّ ِٓ وَمَذًمَِؽ ضَم٤مِئٌز َوشَمْريُمُف َوا

ِن َواًْمِٕمْٚمِؿ َأْومَم سمِِف َوَُم٤م ضَمَرى قَمغَم َوْصِػ اعَمـْرِئٞم٤َّمِت سمِِذيْمِر اهلل َوا ًْمُ٘مْرم
َوَٟمْٕم٧ِم  (7)

  (3)اعَمـْخُٚمقىَم٤مِت 
ِ
 ..............................وَم٤مؾْمتاَِمُع َذًمَِؽ قَمغَم اهلل يُمْٗمٌر َواؾْمتاَِمُع اًْمِٖمٜم٤َمء

                                                      

ًَّ اعمٛمدوح اعمحٛمقد وهق اًمذي يت٠مثر سمف اًمتَّ  همٞم٥م ذم ٤مُمع وقمغم هذا اًمقضمف حتٛمؾ أدًم٦م اًمؽمَّ ٤مزم واًم

   سم٤مًم٘مرمن.حتًلم اًمّمقت 

ن يمام يتٕمٚمؿ أصقات اًمٖمٜم٤مء سم٠منقاع إحل٤من وقمغم ع ومتر  ػ وشمّمٜم ُم٤م يم٤من سمتٙمٚم   واًمقضمف اًمث٤مين:        

تل يمرهٝم٤م اًمًٚمػ ػ ومٝمذه هل اًمَّ ٚم  ٙمَ ؿ واًمتَّ ٕمٚم  إي٘م٤مقم٤مت خمّمقص٦م وأوزان خمؽمقم٦م ٓ حتّمؾ إٓ سم٤مًمتَّ 

 (.733-723/ 0) زاد اعمٕم٤مداٟمٔمر  .شقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌدقم٦موطمٙمٛمُ 

 : اعمت٘مدُملم. إصؾوذم  ,(م)و(ب)يمذا ذم (0)

 اعمِم٤مهدات. :أي (7)

 سمّمٗم٤مت اهلل وهذا ىمقل آحت٤مدي٦م. :أي (3)
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٤متٞمَّ قمِ ٤مسمَ واًمر   

ىْمُص سم٤ِمإْلِ  (0) ىم٤َّمِصلَم قَمغَم َأطْمَٙم٤مِم  (7)يَ٘م٤معِ قَمغَم اهلل يُمْٗمٌر َواًمرَّ َوَٟمْٕم٧ُم اًمرَّ

ـِ  ي ٌؼ َوقَمغَم َأطْمَٙم٤مِم اًمتََّقاضُمدِ  (3)اًمد  ًْ وِم
(7)  

ِ
 .هَلٌْق َوًَمِٕم٥ٌم  (7)َواًْمِٖمٜم٤َمء

ـْ   ٌم قَمغَم يُمؾ  َُم ٜم٦ََم ٞمَّ قمِ ٤مسمَ اًْمَ٘مَّم٤مِئَد واًمر   ؾَمِٛمعَ َوطَمَرا ٤ٌَمِع  رياجْل٤َم -٤مت اعْمَُٚمحَّ ـَْم ْٕ سَملْمَ َأْهِؾ ا

َم ًَمُف اًْمِٕمْٚمُؿ سم٠َِمطْمَٙم٤مِم اًمتَّْقطِمٞمِد َوَُمْٕمِروَم٦ِم َأؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِفِ  - ـْ شَمَ٘مدَّ َ
ِ
َّٓ عم يْمِر إ َوَُم٤م  قَمغَم َأطْمَٙم٤مِم اًمذ 

ـْ َذًمَِؽ4  ٌه قَمٜمُْف وَمَٞمٙمُ  مم٤مُيَْم٤مُف إمَم اهلل شَمَٕم٤ممَم ُِم ٞمُؼ سمِِف قَمزَّ َوضَمؾَّ مِم٤َّم ُهَق ُُمٜمَزَّ
قُمُف قُن اؾْمتاَِم َٓ َيٚمِ

َي٦َم.  [٢٦الزمر: ]ژ  ھ ھژ : شمٕم٤ممم يَماَم ىَم٤مَل  ْٔ  ا

ـْ ضَمِٝمَؾ َذًمَِؽ َوىَمَّمَد اؾْمتاَِمقَمُف قَمغَم اهلل َٓ  قمزوضمؾ َويُمؾ  َُم قَمغَم هَمػْمِ شَمْٗمِّمٞمٚمِِف وَمُٝمَق يُمْٗمٌر 

َو٤موَم٦ِم إمَم اهلل ـْ مَجََع اًْمَ٘مْقَل َوَأْصَٖمك سم٤ِمإْلِ ٤مًَم٦َم وَمُٙمؾ  َُم ـْ قمَ ضَم وَمَٖمػْمُ  شمٕم٤ممم حَمَ َ
ِ
َّٓ عم  (0)ُم٤مَف رَ ٤مِئٍز إ

ـْ َذيَمرِ  َوَصْٗم٧ُم  ًَمْٞمَس ًمِْٚمَٛمْخُٚمقىِملَم  (1)[مِم٤َّم]اهلل َوَٟمْٕماَمِئِف َوَُم٤م ُهَق َُمْقُصقٌف سمِِف قَمزَّ َوضَمؾَّ  ُِم

                                            

ٝم٤م أرسمٕم٦م ٜمْاًمرسمٞمٕمٞم٤مت واًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمِمٕمر: ُمٜمٔمقُم٦م ؿمٕمري٦م شمت٠مخػ ُمـ وطمدات يمؾ واطمدة ُمِ  (:م)ذم (0)

 ُم٤مدة رسمع. اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُمـ ـهإمر اًمٗم٤مرد سم٤مًمد وسمٞم٧م.ك ذم اًمِم  ًٛمَّ أؿمٓمر شمًت٘مؾ سم٘م٤مومٞمتٝم٤م وشمُ 

 وىمع. :ُم٤مدة اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطـهاوشمقىمٞمٕمٝم٤م ذم اًمٖمٜم٤مء. ,ٗم٤مق إصقات: اشم  اإلي٘م٤مع (7)

 ,يـ ومٞمتديٜمقن هلل سم٤مًمرىمص واإلي٘م٤مع وإن٤مؿمٞمد وجيٕمٚمقن هذا ُمـ ديـ اهللف ُمـ اًمد  سمزقمؿ أنَّ  :أي (3)

 ٛملم.قومٞم٦م وشمٌٕمٝمؿ قمغم هذا ضمٝمٚم٦م اإلظمقان اعمًٚموهذه هل ـمري٘م٦م اًمّم  

 شم٤مج اًمٕمروساٟمٔمر  .وسم٤مًمٙمن قمغم احلزن ,ا سم٤مًمٗمتح يٓمٚمؼ قمغم احل٥مُمـ وضمد وضمدً  اًمتقاضمد (7)

طم٤مؿمٞم٦م محد ُمـ  ـهاٗمٙمر. قاضمد قمٜمد اًمّمقومٞم٦م: اؾمتجالب اًمقضمد سم٤مًمذيمر واًمتَّ واًمتَّ  (.3/770)

قمغم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمغم  ♫ؿ اسمـ اجلقزي ( وىمد شمٙمٚمَّ 702)ص اًمتقجيري قمغم احلٛمقي٦م

 (.733-727)ص شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمساًمقضمد ذم يمت٤مسمف اًمّمقومٞم٦م ذم 

 : اًمٜمٖم٤مم.(م)و (ب)ذم (7)

 سمام.: (م)ذم (0)

 :ُم٤م.(ب)و إصؾوذم , (م)يمذا ذم (1)
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٤َم سمِْدقَم٦ٌم وَ  َْصُؾ ذِم َذًمَِؽ َأّنَّ ْٕ َٓ َوْصٌػ4 سَمْؾ شَمْرُك َذًمَِؽ َأْومَم َوَأطْمَقُط َوا اًْمِٗمْتٜم٦َُم وِمٞمِف َٟمْٕم٧ٌم َو

  واخت٤مذ اعمج٤مًمس  - إمم أن ىم٤مل - هَمػْمُ َُم٠ْمُُمقَٟم٦مٍ  (0)[وِمٞمَٝم٤م]
ِ
 صِ ىمْ ]واًمرَّ  ,قَمغَم اؾْمتاَِمِع اًْمِٖمٜم٤َمء

[٤مِت ٞمَّ ٤مقمِ سمَ ٤مًمر  سمِ 
 َأنَْٙمَرُه اعمٓمَّ  (3)[مِم٤َّم]سمِْدقَم٦ٌم َوَذًمَِؽ  (7)

ـُ  (7)لٌِ ٚمِ َوَُم٤مًمٌِؽ َواًمثَّْقِري  َوَيِزيُد سْم

ـُ  ٌٍَؾ َوإؾِْمَح٤مُق َوا َه٤مُروَن َوَأمْحَد سْم ـَ طَمٜمْ ىْمتَِداُء هِبِْؿ َأْومَم ُِم َٓ ُيْٕمَروُمقَن ذِم  ِٓ ـْ   سمَِٛم
ِ
ىْمتَِداء ِٓ ا

َٓ هَلُْؿ  ـِ َو ي  .ِّملمَ قِمٜمَْد اعْمُْخٚمِ  (7)[ىَمَدمٌ ]اًمد 

ـِ احْل٤َمِرِث: إنَّ َأْصَح٤مسَمؽ ىَمْد َأطْمَدصُمقا ؿَم    ,ًَمُف اًْمَ٘مَّم٤مِئدُ  ْٞمًئ٤م ُيَ٘م٤مُل َوسَمَٚمَٖمٜمِل َأنَُّف ىِمٞمَؾ ًمٌِنِْمِ سْم

 ىَم٤مَل ُِمْثُؾ أجش؟ ىَم٤مَل ُِمْثُؾ ىَمْقًمِِف:

ي َي٤م َٟمْٗمُس طَمتَّك                       ًْ               اْصؼِمِ  ٞمؾِ ـِ ل َداَر اجْلَٚمـِ ُٙمٜمـشَم

ـَ َيُٙمقنُ   ـٌ َوَأجْ ًَ وَمَ٘م٤مَل: طَم
َتِٛمُٕمقَن َذًمَِؽ؟ ىَم٤مَل  (0) ًْ ـَ َي ِذي  اًمَّ

ِ
ء َٓ ٌَْٖمَدا :ىُمْٚم٧م :َه١ُم َد سمِ

ُه  -يَمَذسُمقا  :وَمَ٘م٤مَل  َٓ إهَلَ هَمػْمُ ًْ َٓ  -َواّلِل اًمَِّذي  ـْ َي ٌَْٖمَداَد َُم ـُ سمِ ُٙم ًْ  .شُع َذًمَِؽ ٛمَ َي

ٌِْد اهلل:   تِٜم٤َم  -َومِم٤َّم َٟمُ٘مقُل »ىَم٤مَل َأبُق قَم إنَّ اًْمَٗمِ٘مػَم إَذا اطْمَت٤مَج َوَصؼَمَ َومَلْ  -َوُهَق ىَمْقُل َأِئٛمَّ

ـْ إمَم َوىْم٧ٍم َيْٗمتَ  ٚمَّػَيَتٙمَ  ـِ  ُح اهلل ًَمُف يَم٤مَن َأقْمغَم وَمَٛم ١َماُل َأْومَم سمِفِ  قَمَجَز قَم  ً  يَم٤مَن اًم
ؼْمِ اًمّمَّ

(0) 

ٌَْٚمفُ » ♀ اًمٜمٌل قَمغَم ىَمْقلِ  َْن َي٠مظُْمُذ َأطَمُديُمْؿ طَم  .احْلَِدي٨َم  شَٕ

                                            

 : هب٤م.(ب)ذم  (0)

 واًمرسمٞمٕمٞم٤مت.: (م) ذم (7)

 : يمام.(ب)ذم  (3)

 (.7/370ًمٚمًٛمٕم٤مين ) إن٤ًمباإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمام ذم  :اعمٓمٚمٌل هق (7)

 .(م)٧م ذم ًمٞمً (7)

 ه١مٓء.: (م)ذم (0)
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ِئَط ُمَ  ضَم٤مِئزٍ  َوَٟمُ٘مقُل: إنَّ شَمْرَك اعَمـَٙم٤مؾِم٥ِم هَمػْمُ   ا َّٓ سمنَِمَ ـَ رإ   ؾُمقَُم٦ٍم ُِم

ِ
ؾْمتِْٖمٜم٤َمء ِٓ ِػ َوا اًمتََّٕمٗم 

١َماَل طِمْروَم٦ًم   ً ـْ ضَمَٕمَؾ اًم ُُمقٌم ذِم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم وَمُٝمَق َُمذْ  -َوُهَق َصِحٞمٌح  -قَمامَّ ذِم َأجِْدي اًمٜم٤َّمِس4 َوَُم

 .ظَم٤مِرٌج 

َتِٛمَع إمَم  ًْ ُ  َواعَمـاَلِهل َوَٟمُ٘مقُل: إنَّ اعْم
ِ
اَلُم اًمّمالة و َذًمَِؽ يَماَم ىَم٤مَل قَمَٚمْٞمفِ  وَم٢ِمنَّ  اًْمِٖمٜم٤َمء ًَّ اًم

٤مًَم٦َم.ٗمُ َوإِْن مَلْ ُيٙمْ  (7)شذِم اًْمَ٘مْٚم٥ِم  اًْمِٖمٜم٤َمُء ُيٜم٧ٌُِْم اًمٜم َٗم٤مَق » َٓ حَمَ ٌؼ  ًْ  ْر وَمُٝمَق وِم

                                                      

ومٚمق  ,شٕن ي٠مظمذ أطمديمؿ... »: ًمٞمؾ اًمذي ذيمره أبق قمٌد اهللهذه اًمٕم٤ٌمرة فم٤مهره٤م ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمدَّ  (0)

ُمـ  .ـهايم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة هٙمذا )ومٛمـ قمجز يم٤من اًمّمؼم وقمدم اًم١ًمال أومم سمف( ٓؾمت٘م٤مم اًمٙمالم.

 (.713)ص طم٤مؿمٞم٦م محد اًمتقجيري قمغم احلٛمقي٦م

(, واسمـ 01/773(, واًمٌٞمٝم٘مل )7371أظمرج اعمرومقع أبق داود ) ٤م.٤م وصح ُمقىمقومً ومققمً وٕمٞمػ ُمر (7)

قمـ قمٌد  ,صمٜم٤م ؿمٞمخ قمـ أيب وائؾ ,( ُمـ ـمريؼ ؾمالم سمـ ُمًٙملم03) ذم اعمالهلأيب اًمدٟمٞم٤م ذم 

اًمٖمٜم٤مء يٜم٧ٌم اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م يمام يٜم٧ٌم اح٤مء : ♀اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

رومٕمف سمٕمْمٝمؿ إمم »ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل:  ُمـ أضمؾ اًمِمٞمخ اعمٌٝمؿ. 4ٕمٞمػوهذا إؾمٜم٤مد و .اًمٌ٘مؾ

ـْ  4وهق همػم صحٞمح ♀رؾمقل اهلل  قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وًمف ؿم٤مهد  .شمل يًؿ ٕن ذم إؾمٜم٤مده ُم

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ  ,( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ص٤مًمح إؿم٩م7170)امنيؿمٕم٥م اإلذم 

وهذا اإلؾمٜم٤مد  ٤م.قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ُمرومققمً  ,أيب اًمزسمػمقمـ  ,طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ,أيب رواد

ًم٤ًمن يمام ذم  .شخيٓمك»ىم٤مل ومٞمف اسمـ طم٤ٌمن:  ,حمٛمد سمـ ص٤مًمح إؿم٩م ومٞمف صمالث قمٚمؾ: إومم:

 .شأطم٤مديثف ُمٜمٙمرة»ىم٤مل أبق طم٤مشمؿ وهمػمه:  ,قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد اًمث٤مٟمٞم٦م: .اعمٞمزان

ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم »وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم:  .ش٤م حيدث سم٠مطم٤مدي٨م يمذبئً ٓ ي٤ًموي ؿمٞم»وىم٤مل اسمـ اجلٜمٞمد: 

ًم٤ًمن اٟمٔمر .شذم روايتف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ُمٜم٤ميمػم»وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن:  .شًمٞمس ممـ ي٘مٞمؿ احلدي٨م

٤م اًمٌٞمٝم٘مل يمام ذم ُمرومققمً  ػ احلدي٨َم وىمد وٕمَّ  ف ُمدًمس.وم٢مٟمَّ  4قمٜمٕمٜم٦م أيب اًمزسمػم اًمث٤مًمث٦م: .اعمٞمزان

 = .............ٗم٤مق قمغم وٕمٗمف يمام ذمواًمٕمراىمل, وٟم٘مؾ اًمٜمقوي آشم   ,(1/011) ؿمٕم٥م اإليامن
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تِٜم٤َم:  َوَاًمَِّذي َٟمْخَت٤مرُ   ذِم اًمد   شَمْركُ ىَمْقَل َأِئٛمَّ
ِ
ء َرا
ِ
ُٚمقٌق َأْو هَمػْمُ اعْم ياَمِن خَمْ ـِ َواًْمَٙماَلِم ذِم اإْلِ ي

ؾُمقَل  ـْ َزقَمَؿ َأنَّ اًمرَّ ُٚمقٍق َوَُم ي َوَأنَّ  ♀ خَمْ  ,اعْمُْرؾَمَؾ إًَمْٞمِٝمْؿ َأوْمَْمُؾ  َواؾِمٌط ُي١َمد 

ـْ ىَم٤مَل سم٢ِِمؾْمَ٘م٤مِط اًْمَقؾَم٤مِئِط قَمغَم اجْلُْٛمَٚم٦ِم وَمَ٘مْد يَمَٗمرَ  (0)وَمُٝمَق يَم٤موِمٌر سم٤ِمّلِل  .(7)ـها شَوَُم

ـْ  ؿْ هْيِ رِ ظم  ٠مَ تَ ُمُ َوُِم
ـُ َأيِب َص٤مًمٍِح  (3) ٌُْد اًْمَ٘م٤مِدِر سْم ٍد قَم ٛمَّ َُم٤مُم َأبُق حُمَ ْٞمُخ اإْلِ ىَم٤مَل  (7)اجلٞمكم اًمِمَّ
٤مٟمِعِ » :٦مٞمَ ٜمْ اًمٖمُ  ذِم يمَِت٤مِب  ٤م َُمْٕمِروَم٦ُم اًمّمَّ َأُمَّ

ظْمتَِّم٤مِر  (7) ِٓ ِت قَمغَم َوضْمِف ا َٓ َٓ َي٤مِت َواًمدَّ ْٔ سم٤ِم

                                                      

 اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ♫ووٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ,(3/0333) ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء =

٤م اعمقىمقف (.7731)  ؿمٕم٥م اإليامنوُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ,(07وم٘مد رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ) وأُمَّ

قمـ  ,قمـ احلٙمؿ ,قمـ ؿمٕم٦ٌم ,أظمؼمٟم٤م همٜمدر ,سمـ قمٛمر ( ُمـ ـمريؼ أيب ظمٞمثٛم٦م وقمٌٞمد اهلل7177)

وهذا إؾمٜم٤مد  .اًمٖمٜم٤مء يٜم٧ٌم اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥مىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد:  ,قمـ إسمراهٞمؿ ,مح٤مد

(, واسمـ اًم٘مٞمؿ 3/0333) ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء, وىمد صححف اًمٌٞمٝم٘مل يمام ذمصحٞمح

 (.7/771) اًمْمٕمٞمٗم٦م(, وإًم٤ٌمين ذم 0/772) إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤منذم ♫

قمقن أنَّ يِمػم إمم اًمرد قمغم آحت   (0) ىم٤مل اسمـ  اًمقزم أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل ٤مدي٦م وضمٝمٚم٦م اعمتّمقوم٦م اًمذيـ يدَّ

   اعمٚمحد: قمريب 

 ومقيؼ اًمرؾمقل ودون اًمقزم......رزخـقة ذم سمـ٤مم اًمٜمٌـُم٘م                                          

وٓ ٟمٗمْمؾ أطمًدا ُمـ : ( قمٜمد ىمقل اًمٓمح٤موي733-737)ص ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦ماٟمٔمر           

 .ٟم٘مقل: ٟمٌل واطمد أومْمؾ ُمـ مجٞمع إوًمٞم٤مءإوًمٞم٤مء قمغم أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم و

اًمقزم ي٠مظمذ قمـ  وأُمث٤مًمف سمٜمقا إُمر قمغم أنَّ  اًمٗمّمقصصمؿ ص٤مطم٥م »:    ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم (7)

ص٤مر ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء أومْمؾ قمٜمدهؿ ُمـ هذه  ٌل ي٠مظمذ سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ ومٚمٝمذااهلل سمال واؾمٓم٦م واًمٜمَّ

 .ـها.شاًمقزم ٓ ي٠مظمذ قمـ اهلل إٓ سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمقل إًمٞمف وم٢منَّ  4اجلٝم٦م وهذا سم٤مـمؾ ويمذب

 اًمّمقومٞم٦م. :أي (3)

 (.7-7/7) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾُمـ ؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦م يمام ذم  (7)

 اًمرب شمٕم٤ممم ومل يث٧ٌم أن اًمّم٤مٟمع ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ. :أي (7)
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ـَ َأنَّ اهلل َواطِمٌد َأطَمدٌ َوَيَتٞمَ  وَمُٝمَق َأْن َيْٕمِرَف  َتٍق قَمغَم  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ٘مَّ ًْ َوُهَق سمِِجَٝم٦ِم اًْمُٕمُٚمق  ُُم

 ٞمٌط قِمٚمُْٛمُف اًْمَٕمْرِش حُمْتٍَق قَمغَم اعْمُْٚمِؽ حُمِ 
ِ
ؿَْمٞم٤َمء ْٕ  ائ ائ ى ى ې ېژسم٤ِم

 ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ ژژ [٢٠فاضر: ] ژەئ

َٓ جَيُ [٣السجدة: ] ژڱ ڱ  َو
ِ
اَمء ًَّ ُف ذِم اًم قَمغَم  قُز َوْصُٗمُف سم٠َِمنَُّف ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن4 سَمْؾ ُيَ٘م٤مُل إٟمَّ

 . ش[٣ضه: ] ژ ڈژژڑژاًْمَٕمْرِش يَماَم ىَم٤مَل: 

ٌَِٖمل »  - إمَم َأْن ىَم٤مَل   - َوَأطَم٤مِدي٨َم  َوَذيَمَر مَي٤مت [إـْماَلُق ]َوَيٜمْ
ـْ  (0)  ُِم

ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ ِصَٗم٦ِم ا

اِت قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمتِ  هَمػْمِ شَم٠ْمِويٍؾ َوَأنَّفُ  ُء اًمذَّ : َُمْذيُمقٌر ذِم (7)[ىَم٤مَل: َويَمْقُٟمُف قَمغَم اًْمَٕمْرشِ ]َقا

َت٤مٍب ُأنِْزَل قَمغَم يُمؾ  َٟمٌِل  ُأْرؾِمَؾ سماَِل يَمْٞمٍػ 
َتِٛمُٚمُف َهَذا اعَمـْقِوُع  شيُمؾ  يمِ َٓ حَيْ َوَذيَمَر يَماَلًُم٤م ـَمِقياًل 

َٗم٤مِت َٟمْحقَ َوَذيَمَر ذِم  اَوًَمْق َذيَمْرت َُم٤م ىَم٤مًَمُف اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم  ,َهَذا ؾَم٤مِئِر اًمّم   .َهَذا ًَمَٓم٤مَل اًْمِٙمَت٤مُب ضِمد 

ٌِْد اًْمؼَم   ـُ قَم ـِ و  رُ  :ىَم٤مَل َأبُق قُمَٛمَر سْم ـِ َأنَس َوؾُمْٗمَٞم٤مَن اًمثَّْقِري  َوؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ـْ َُم٤مًمِِؽ سْم ْيٜم٤َم قَم

ـِ َراؿِمدٍ  َْوَزاقِمل َوَُمْٕمَٛمِر سْم ْٕ َٗم٤مِت ذِم  قُمَٞمْٞمٜم٦َم َوا :   َأطَم٤مِدي٨َم اًمّم  ُٝمْؿ ىَم٤مًُمقا ُْؿ يُمٚم  وَه٤م يَماَم »َأّنَّ َأُِمر 

ـِ  َُم٤م ضَم٤مءَ »ىَم٤مَل َأبُق قُمَٛمَر:  شضَم٤مَءْت  ِل   قَم ـْ  ♀ اًمٜمٌَّ ـْ َٟمْ٘مِؾ اًمث َ٘م٤مِت َأْو ضَم٤مَء قَم ُِم

ـْ ًمَ  (3)وَمُٝمَق قِمْٚمٌؿ ُيَدانُ  ╚َأْصَح٤مسمِِف  ُف َأْصٌؾ وِمٞماَم ضَم٤مَء سمِِف4 َوَُم٤م ُأطْمِدَث سَمْٕمَدُهْؿ َومَلْ َيُٙم

 . شقَمٜمُْٝمْؿ وَمُٝمَق سمِْدقَم٦ٌم َوَواَلًَم٦مٌ 

٠مِ َوىَم٤مَل ذِم  ِح اعْمَُقـمَّ َذْ
 َهَذا طَمِدي٨ٌم صَم٤مسم٧ٌِم »ىَم٤مَل: وِل َح٤َّم شَمَٙمٚمََّؿ قَمغَم طَمِدي٨ِم اًمٜم زُ  (7)

تِِف  اًمٜمَّْ٘مِؾ َصِحٞمُح  ُمـ ضمٝم٦م َتٚمُِػ َأْهُؾ احْلَِدي٨ِم ذِم ِصحَّ َٓ خَيْ ؾْمٜم٤َمِد   .....................اإْلِ

                                            

 : إـمالىمف.إصؾذم  (0)

 .(م)و (ب)ًمٞم٧ًم ذم (7)

 يتٕمٌد اهلل سمف. :أي (3)

 (.0/077وهذا اًمٙمالم ذم )اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمدوهق (7)
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ـْ  ـِ  - اؾِمَقى َهذَ  - (0)[ـُمُرٍق ]َوُهَق َُمٜمُْ٘مقٌل ُِم ٤ٌَمِر اًْمُٕمُدوِل قَم ـْ َأظْم ِل   ُِم  ♀ اًمٜمٌَّ

 قَمغَم اًْمَٕمْرشِ 
ِ
اَمء ًَّ َووِمٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأنَّ اهلل ذِم اًم

ـْ وَمْقِق (7) ٍت يَماَم ىَم٤مَل  ُِم ٌِْع ؾَمَٛمَقا  ؾَم

اجْلَاَمقَم٦مُ 
ـْ طُمجَّ  (3)  .َُمَٙم٤منُٙمؾ  سمذِم ىَمْقهِلِْؿ: إنَّ اهلل شَمَٕم٤ممَم  (7)اعْمُْٕمَتِزًَم٦مِ  تِِٝمْؿ قَمغَم َوُهَق ُِم

٦ِم   ًمِٞمُؾ قَمغَم ِصحَّ َي٤مِت َوَذيَمَر سَمٕمْ  -احْلَؼ  ىَمْقُل اهلل  َأْهؾِ  ىمقلىَم٤مَل: َواًمدَّ ْٔ إمَم َأْن  -َض ا

٦مِ  - ىَم٤مَل  ٦ِم َواخْل٤َمصَّ َنَُّف  َوَهَذا َأؿْمَٝمُر َوَأقْمَرُف قِمٜمَْد اًْمَٕم٤مُمَّ ِٕ ـْ طِمَٙم٤مَيتِِف  َت٤مَج إمَم َأيْمَثَر ُِم ـْ َأْن حَيْ ُِم

ٌر مَلْ  ٚمِؿٌ  (7)[ُيقىِمْٗمُٝمؿْ ]اْوٓمَِرا ًْ َٓ َأنَْٙمَرُه قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُُم  . شقَمَٚمْٞمِف َأطَمٌد َو

ٌِْد اًْمؼَم  َأجًْْم٤م:  ـُ قَم َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملمَ  (0)[َأمْجَعَ ]»َوىَم٤مَل َأبُق قُمَٛمَر سْم ـَ مُحَِؾ  قُمَٚماَمُء اًمّمَّ ِذي اًمَّ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ: شمٕم٤ممم ٤مًُمقا ذِم شم٠َمِْويِؾ ىمَْقًمِفِ ىمَ  (1)مُحَِؾ قَمٜمُْٝمْؿ اًمت٠َّمِْويَؾ 

ـْ حُيْ  ُهَق قَمغَم اًْمَٕمْرِش َوقِمْٚمُٛمُف ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن َوَُم٤م[٥ادجادلة: ]  ژٿ ت٩َم  ظَم٤مًَمَٗمُٝمْؿ ذِم َذًمَِؽ َُم

 .شسمَِ٘مْقًمِفِ 

                                            

 : ـمريؼ.(ل)و (ب)ذم (0)

 اؾمتقى.: (م) ذم (7)

 اًمًٚمػ. :أي (3)

 واجلٝمٛمٞم٦م.: اًمتٛمٝمٞمدذم (7)

 إمم مل يقاوم٘مٝمؿ.: (ب)شمّمحػ ذم (7)

 .(ب)ًمٞم٧ًم ذم  (0)

 اًمتٗمًػم. :أي (1)
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ِرَدِة يُمٚم َٝم٤م ذِم َأهْ »َوىَم٤مَل َأبُق قُمَٛمَر َأجًْْم٤م:   َٗم٤مِت اًْمَقا ِر سم٤ِمًمّم  ىْمَرا ِٛمُٕمقَن قَمغَم اإْلِ ٜم٦َِّم جُمْ  ً ُؾ اًم

َٓ ُيَٙمٞم ٗمُ  ُْؿ  َّٓ إّنَّ َٓ قَمغَم اعَمـَج٤مِز إ ياَمِن هِب٤َم َومَحْٚمَِٝم٤م قَمغَم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم4  ٜم٦َِّم َواإْلِ  ً ِن َواًم قَن ؿَمْٞمئ٤ًم اًْمُ٘مْرم

وَن ومِٞمِف  َٓ حَيُد  ـْ َذًمَِؽ َو  . (7)[حَمُّْمقَرةً ] (0)ِصَٗم٦مً ُِم

ُٝمْؿ ُيٜمِْٙمرُ  ِرُج: وَمُٙمٚم  ٤م َأْهُؾ اًْمٌَِدِع اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم َواعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم يُمٚم َٝم٤م َواخْلََقا َٓ حَيِْٛمُؾ  ه٤مَوَأُمَّ ؿَمْٞمًئ٤م  َو

ـْ َأىَمرَّ  ٌ ٌف َوُهْؿ قِمٜمَْد َُم ـْ َأىَمرَّ هِب٤َم ُُمَِم ٌُقِد َواحْلَؼ   ُِمٜمَْٝم٤م قَمغَم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم َوَيْزقُمُؿ َأنَّ َُم هِب٤َم َٟم٤موُمقَن ًمِْٚمَٛمْٕم

٦ُم  ♀ وِمٞماَم ىَم٤مًَمُف اًْمَ٘م٤مِئُٚمقَن: سماَِم َٟمَٓمَؼ سمِِف يمَِت٤مُب اهلل َوؾُمٜم٦َُّم َرؾُمقِل اهلل َوُهْؿ َأئِٛمَّ

ٌِْد اًْمؼَم  إَُم٤مِم َأْهِؾ اعَمـْٖمِرِب.يمٚمف . َهَذا شاجْلَاَمقَم٦مِ  ـِ قَم  يَماَلُم اسْم

ِه احْل٤َموِمظُ  ٞمِف  ق سَمْٙمٍر اًمٌٞمٝم٘ملَأبُ  َوذِم قَمٍْمِ ُ اَُمَع شَمَقًم  ـِ عْم ًَ ـْ َأْصَح٤مِب َأيِب احْلَ َتَٙمٚم ِٛملَم ُِم

َؿْمَٕمِري  َوَذسم   ْٕ َٗم٤مِت  ِف قَمٜمُْٝمْؿ ىَم٤مَل: ذِم يمَِت٤مِب ِا  َواًمّم 
ِ
َؾْماَمء ْٕ ٤ٌَمِت » .ا سَم٤مُب َُم٤م ضَم٤مَء ذِم إصْم

ـِ ِصَٗمَتلْمِ  ـْ طَمْٞم٨ُم اجْل٤َمِرطَم٦ِم  -اًْمَٞمَدْي ٤مًمِقُ  -َٓ ُِم ِدِق سمِِف ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم: ُروِد ظَمؼَمِ اًمّمَّ

ادائدة: ] ژۇئ ۇئ وئژ: شمٕم٤ممم َوىم٤َمَل  [٥٣ص: ]ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ

٤٢]. 

٤ٌَمِب ُِمْثُؾ ىَمْقًمِِف ذِم هَمػْمِ   َح٤مَح ذِم َهَذا اًْم طََم٤مِدي٨َم اًمّم  ْٕ طَمِدي٨ٍم ذِم (3)]ُم٤م[َوَذيَمَر ا

َٗم٤مقَم٦ِم:  َوُِمْثُؾ ىَمْقًمِِف ذِم احْلَِدي٨ِم  (7)شظَمَٚمَ٘مؽ اهلل سمِٞمَِدهِ  ق اًْمٌنََمِ َي٤م مَدَم َأن٧َْم َأبُ »طَمِدي٨ِم اًمِمَّ

َح سمِٞمَِدهِ  (7)َأن٧َْم ُُمقؾَمك»اعْمُتََّٗمِؼ قَمَٚمْٞمِف:  ًَْمَقا ْٕ َوذِم ًَمْٗمٍظ:  شاْصَٓمَٗم٤مك اهلل سمَِٙماَلُِمِف َوظَمطَّ ًَمؽ ا

                                            

 صقرة.: (م)ذم (0)

 : حمدودة.(ل)ذم  (7)

 .(م)و (ل)و (ب)ًمٞم٧ًم ذم (3)

 .   ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة037(, وُمًٚمؿ )3371أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 اًمذي.: (م)ذم (7)
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ٚمِؿٍ َوُِمْثُؾ َُم٤م ذِم  (0)شت٥ََم ًَمؽ اًمتَّْقَراَة سمِٞمَِدهِ َويمَ » ًْ َُم٦مَ  و» :َصِحٞمِح ُُم َأْوًمِٞم٤َمئِِف ذِم  هَمَرَس يَمَرا

 .................................................................. (7)شضَمٜم٦َِّم قَمْدٍن سمِٞمَِدهِ 

َْرُض َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ » ♀ َوُِمْثُؾ ىَمْقًمِفِ  ْٕ ٌَْزًة َواطِمَدًة يَ  شَمُٙمقُن ا ٤ٌَّمُر سمِٞمَِدِه هَ ١مُ ٗمَّ ٙمَ تَ ظُم ٤م اجْلَ

َْهِؾ اجْلَ 
ِٕ  ًٓ َٗمِر4 ُٟمُز ًَّ ٌَْزشَمُف ذِم اًم ٠ُم َأطَمُديُمْؿ ظُم  . (3)شٜم٦َّمِ يَماَم َيتََٙمٗمَّ

َُْمرُ »َوَذيَمَر َأطَم٤مِدي٨َم ُِمْثَؾ ىَمْقًمِِف:  ْٕ َوَاًمَِّذي َٟمْٗمُس » (7)شَواخْلػَْمُ ذِم َيَدْيؽ» (7)شسمِٞمَِدي ا

ٍد سمِٞمَِدهِ  شحُمَٛمَّ
ُط َيَدُه سم٤ِمًمٚمَّٞمْؾِ نَّ اإ»و  (0) ًُ ٌْ ُط َيَدُه سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر ًمِٞمَتُقَب  هلل َي ًُ ًمِٞمَُتقَب ُُمِزُء اًمٜمََّٝم٤مِر َوَيٌْ

ـْ ُٟمقرٍ »: فِ َوىَمْقًمِ  (1)شًمِٞمَُتقَب ُُمِزُء اًمٚمَّٞمْؾِ  ُٓمقَن قِمٜمَْد اهلل قَمغَم َُمٜم٤َمسمَِر ُِم
ًِ ـِ  اعْمُْ٘م مْحَ ـْ َيِٛملِم اًمرَّ قَم

َٛمَقاِت َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ »: فِ َوىَمْقًمِ  (2)شَويمِْٚمَت٤م َيَدْيِف َيِٛملمٌ  ًَّ َـّ سمِٞمَِدِه اًْمٞمُْٛمٜمَك  َيْٓمِقي اهلل اًم صُمؿَّ َي٠ْمظُمُذُه

                                            

, ورواي٦م: وظمط ًمؽ سمٞمده( قمـ أيب هريرة سمٚمٗمظ: 7077(, وُمًٚمؿ )0007أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 ومل أره٤م ذم اًمٌخ٤مري. ,قمٜمد ُمًٚمؿ ًمؽ اًمتقراة سمٞمده يمت٥م

أوَلؽ اًمذيـ أردت همرؾم٧م سمٚمٗمظ:     ( ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم023أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 .يمراُمتٝمؿ سمٞمدي

وُمٕمٜمك     ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري7137(, وُمًٚمؿ )0771أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 يمٗم٠م. :ُم٤مدة ٝم٤مي٦ماًمٜم  يٛمٞمٚمٝم٤م يمام ذم  أي: يتٙمٗم٠مه٤م

 .   ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة7270أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

, وأظمرضمف    ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري7273(, وُمًٚمؿ )1702أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 .   ( ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م110وأظمرضمف ُمًٚمؿ )

  .اإطم٤مدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ يمثػمة ضمد   (0)

 .   ( ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري7173أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (1)

 .¶( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 0271ظمرضمف ُمًٚمؿ )أ (2)
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َْرِولَم سمِِِماَمًمِِف صُمؿَّ َيُ٘مقُل  :َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  ْٕ وَن؟ صُمؿَّ َيْٓمِقي ا ُ ـَ اعْمُتََٙمؼم  ٤ٌَّمُروَن؟ َأجْ ـَ اجْلَ  :َأن٤َم اعَمـٚمُِؽ َأجْ

وَن؟ ُ ـَ اعْمُتََٙمؼم  ٤ٌَّمُروَن؟ َأجْ ـَ اجْلَ  . (0)شَأن٤َم اعَمـٚمُِؽ َأجْ

َٓ َيِٖمٞم»: فِ َوىَمْقًمِ  ٤مُء اًمٚمَّٞمْؾِ  ْمَٝم٤م َٟمَٗمَ٘م٦مٌ َيِٛملُم اهلل َُمأْلَى  َأَرَأجُْتْؿ َُم٤م َأنَْٗمَؼ ُُمٜمُْذ  َواًمٜمََّٝم٤مرِ  ؾَمحَّ

 
ِ
ْ َيِٖمْض َُم٤م ذِم َيِٛمٞمٜمِِف َوقَمْرؿُمُف قَمغَم اعَمـ٤مء َْرَض وَم٢ِمٟمَُّف مَل ْٕ َٛمَقاِت َوا ًَّ ظُْمَرى  ظَمَٚمَؼ اًم ْٕ َوسمِٞمَِدِه ا

ُط خَيِْٗمُض  ًْ طََم٤مِدي٨ِم ذِم اًمّمَّ َويُمؾ  هَ  (7)شَوَيْروَمعُ  اًْمِ٘م ْٕ  ِح. ٞمحِ ِذِه ا

اَم ؿِم  :ىَم٤مَل ًَمُف َوَيَداُه َُمْ٘مٌُقَوَت٤منِ  إنَّ اهلل َح٤َّم ظَمَٚمَؼ مَدمَ »َوَذيَمَر َأجًْْم٤م ىَمْقًَمُف:   ,ئ٧ْماظْمؽَمْ َأهيَّ

ت َيِٛملَم َريب  َويمِ  ٤ٌَمَريَم٦مٌ ىَم٤مَل: اظْمؽَمْ إنَّ اهلل َح٤َّم ظَمَٚمَؼ مَدَم »َوطَمِدي٨َم  (3)شْٚمَت٤م َيَدْي َريب  َيِٛملٌم ُُم

َح  ًَ ش هُ فَمْٝمرِ ََُم
ـْ َهَذا اًمٜمَّْقِع.  (0)  إمَم َأطَم٤مِدي٨َم ُأظَمَر َذيَمَرَه٤م ُِم

                                            

وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ  ,¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 7122(, وُمًٚمؿ )1707أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 ,وهل ُمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ محزة ,ام هل قمٜمد ُمًٚمؿ وطمدهوإٟمَّ  اًمِمامل :وًمٞمس ذم اًمٌخ٤مري ًمٗمظ

 وهق وٕمٞمػ.

 =....ٓ يٖمٞمْمٝم٤م :   ـ طمدي٨م أيب هريرة( ُم333(, وُمًٚمؿ )1703أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 =....يٖمٞمْمٝم٤م

 .اًمٜمٝم٤مي٦مدائٛم٦م اًمّم٥م واهلٓمؾ سم٤مًمٕمٓم٤مء أي:  ؾمح٤مء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر .يٜم٘مّمٝم٤م أي:    =

(, واسمـ ظمزيٛم٦م 702) قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م(, واًمٜم٤ًمئل ذم 3302أظمرضمف اًمؽمُمذي ) صحٞمح. (3)

(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 0/07) (, واحل٤ميمؿ07/ 2(, وقمٜمف اسمـ طم٤ٌمن )000, 001/ 0) اًمتقطمٞمدذم 

( ُمـ ـمريؼ احل٤مرث سمـ قمٌد 710) اًمًٜم٦م(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم112) إؾمامء واًمّمٗم٤مت

وهذا  ٤م.ُمرومققمً     قمـ أيب هريرة ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ,اًمرمحـ سمـ أيب ذسم٤مب

 ف طمًـ احلدي٨م, واحلدي٨م هبذه اًمٓمريؼ ذموم٢مٟمَّ  4ُمـ أضمؾ احل٤مرث سمـ قمٌد اًمرمحـ إؾمٜم٤مد طمًـ

صمؿ  .شوًمف ؿم٤مهد صحٞمح»(: 0/07) اعمًتدركىم٤مل احل٤ميمؿ ذم  (.0/320) اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

    قمـ أيب هريرة ,قمـ اًمِمٕمٌل ,قمـ داود سمـ أيب هٜمد ,ؾم٤مىمف ُمـ ـمريؼ أيب ظم٤مًمد إمحر
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, وًمف ـمرق أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م وم٤محلدي٨م سم٤مًمٓمري٘ملم صحٞمح ًمٖمػمه وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ. ىمٚم٧م:  ٟمحقه.

 فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦مٝم٤م شم٘مقي أصؾ احلدي٨م اٟمٔمره٤م ذم أجديٜم٤م ًمٙمٜمَّ تل سملمهذه اًمٚمٗمٔم٦م اًمَّ 

(0 /31-30.) 

(, وأبق 77-0/77وُمـ ـمري٘مف أمحد ) ,(233-7/232) اعمقـم٠مأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم وٕمٞمػ. (0)

(, واسمـ طم٤ٌمن 030) اًمًٜم٦م(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم3117(, واًمؽمُمذي )7113داود )

قمٌد  قمٌد احلٛمٞمد سمـ أنَّ ,  هؿ ُمـ ـمريؼ زيد سمـ أيب أنٞم٦ًم( وهمػم0/71(, واحل٤ميمؿ )0217)

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومذيمره  أنَّ  ,قمـ ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر اجلٝمٜمل ,اًمرمحـ سمـ زيد سمـ اخلٓم٤مب أظمؼمه

ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر اجلٝمٜمل مل يًٛمع ُمـ قمٛمر سمـ  .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٤م وهق طمدي٨م ـمقيؾ.ُمرومققمً 

 ومٝمق جمٝمقل. اعمٞمزانٜمف قمٌد احلٛمٞمد يمام ذم ف مل يقصم٘مف ُمٕمتؼم, وىمد شمٗمرد قمصمؿ إٟمَّ ,    اخلٓم٤مب

 =...............وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  شومٞمف إرؾم٤مل :ىمٚم٧م»٤م قمغم احل٤ميمؿ شمّمحٞمحف: وىم٤مل اًمذهٌل ُمتٕم٘مًٌ 

(: 0/3) اًمتٛمٝمٞمد, وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم شسمؾ هق طمدي٨م ُمٜم٘مٓمع»(: 71)ص ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾذم   =

وسمٞمٜمٝمام ٟمٕمٞمؿ  ,قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؿ سمـ ي٤ًمر هذا مل يٚمَؼ ُمًٚم هذا احلدي٨م ُمٜم٘مٓمع هبذا اإلؾمٜم٤مد4 ٕنَّ »

 .ـها. ش٤م ُمع هذا اإلؾمٜم٤مد ٓ شم٘مقم سمف طمج٦مسمـ رسمٞمٕم٦م وهق أجًْم 

 اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم(, واًمٌخ٤مري ذم711(, واسمـ أيب قم٤مصؿ )7117رواه أبق داود ) ىمٚم٧م:        

 ,ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر قمـ ,قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ,( ُمـ ـمريؼ زيد سمـ أيب أنٞم٦ًم7/7/31)

وٟمٕمٞمؿ سمـ رسمٞمٕم٦م ٓ يٕمرف يمام ىم٤مل . قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب... إًمخ

 واسمـ قمٌد اًمؼم. ,اًمذهٌل



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

226 

 
٤م اعْمَُتَ٘مد   :اًمٌٞمٝم٘مل صُمؿَّ ىَم٤مَل  ُْؿ مَلْ َأُمَّ َُم٦ِم وَم٢ِمّنَّ

َ ْٕ ـْ َهِذِه ا ـَ  ُُمقَن ُِم ٌْٜم٤َم ُِم وا َُم٤م يَمَت ُ  ُيَٗمن 

َي٤مِت ِ ْٔ ٤ٌَمِب  (0)[ي٨ِم ٤مدِ طَم ]وإَ ا  قَمغَم اًْمَٕمْرشِ  َويَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل ذِم  شذِم َهَذا اًْم
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ َوؾَم٤مِئِر  ا

٦مِ  يَّ َٗم٤مِت اخْلؼََمِ اًمّم 
(7) ُ . 4 َُمَع َأنَُّف حَيِْٙمل ىَمْقَل سَمْٕمِض اعْم ـَ ِري  َت٠َمظم 

٤ٌَمِر » :إسْمَٓم٤مِل اًمت٠َّْمِويؾِ  ذِم يمَِت٤مِب  (3)َوىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض َأبُق َيْٕمغَم  ظَْم ْٕ َٓ جَيُقُز َرد  َهِذِه ا

َٓ اًمتََِّم٤مهُمُؾ سمَِت٠ْمِويٚمَِٝم٤م َواًْمَقاضِم٥ُم مَحُْٚمَٝم٤م قَمغَم فَم٤مِهِرَه٤م وَ  َٓ َو ٤َم ِصَٗم٤مُت اهلل  ٌَّفُ َأّنَّ ٤مِئِر ًَ سم شُمَِم

ـَ اعَمـقْ  َٓ يُ  ُصقوِملَم هِب٤َم ُِم ٞمٝمَ  ُد اًمتَِّْمٌِٞمفُ ْٕمَت٘مَ اخْلَْٚمِؼ4 َو
ـِ ومِ ـْ قَمغَم َُم٤م ُرِوَي قَم َُم٤ممِ  ٤م4 ًَمِٙم َأمْحَد  اإْلِ

٦مِ  َِئٛمَّ ْٕ  .َوؾَم٤مِئِر ا

ْٞم٨ِم َومَح٤َّمِد   َْوَزاقِمل َواًمٚمَّ ْٕ ْهِري  َوَُمْٙمُحقٍل َوَُم٤مًمٍِؽ َواًمثَّْقِري  َوا َوَذيَمَر سَمْٕمَض يَماَلِم اًمز 

ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم وَ  ـِ َزْيٍد َومَح٤َّمِد سْم ـِ َُمْٝمِدي  اسْم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ٞمٍع َوقَم
ـِ قِمَٞم٤مٍض َوَويمِ ـِ قُمٞمَْٞمٜم٦َم واًْمُٗمَْمٞمْؾ سْم سْم

ـِ ضَمِريٍر اًمٓمؼمي  ِد سْم ٛمَّ ٌَٞمٍْد َوحُمَ ـِ َراَهَقْيف َوَأيِب قُم ـِ ؾَم٤ممِلٍ َوإؾِْمَح٤مَق سْم ؾُُمقِد سْم ْٕ ِهْؿ ذِم َوا َوهَمػْمِ

 ٌَ  .َٗم٤مفِمِٝمْؿ ـُمقٌل َوذِم طِمَٙم٤مَي٦ِم َأخْ  ,٤مِب َهَذا اًْم

                                            

 وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ: إظم٤ٌمر. ,إصؾيمذا ذم  (0)

ء وأبٕم٤مض ُمثؾ اًمٞمد صٗم٦م ذاشمٞم٦م ظمؼمي٦مهل اًمتل سم٤مًمٜم  (7) ُمـ  ٤م ُمتٚم٘م٤مةّٕنَّ  4وؾمٛمٞم٧م ظمؼمي٦م ,٦ًٌم ًمٜم٤م أضمزا

ذح اًم٘مقاقمد اٟمٔمر .ا ًمٙمـ قمٚمٛمٜم٤مه سمٛمجرد اخلؼمهلل شمٕم٤ممم يدً  قم٘مقًمٜم٤م ٓشمدًمٜم٤م قمغم أنَّ  وم٢منَّ  4اخلؼم

 .   ( ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم032)صاعمثغم

٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة (, أُمَّ 02/23) اًمًػمهق حمٛمد سمـ احلًلم اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم إُم٤مم ذم اًمٗم٘مف يمام ذم  (3)

ًَّ يم٤من يٕمٔم   فوم٢مٟمَّ  وذًمؽ , ؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦مف ؿم٤مرك اعمتٙمٚمٛملم اجلٝمٛمٞم٦م ذم سمٕمض أصقهِل ًمٙمٜمَّٚمػ ؿ ُمذه٥م اًم

٤م واًمْمٕمٞمػ, وُمـ طمٞم٨م ٝمَ حٞمح ُمٜمْٛمٞمٞمز سملم اًمّمَّ ًمْمٕمٗمف ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م وأصم٤مر ُمـ طمٞم٨م اًمتَّ 

 (.1/37) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾاٟمٔمر .اًمٗمٝمؿ عمٕمٜم٤مه٤م
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ـْ سَمْٕمَدُهْؿ ُِمـَأنَّ اًمّمَّ  (0)َوَيُدل  قَمغَم إسْمَٓم٤مِل اًمت٠َّْمِويؾِ  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - اًمت٤َّمسمِِٕملَم  َح٤مسَم٦َم َوَُم

ـْ فَم٤مِهِرَه٤م وُمقَه٤م قَم َٓ َسَ ُوقا ًمَِت٠ْمِويٚمَِٝم٤م َو 4 وَمَٚمْق يَم٤مَن اًمت٠َّْمِويُؾ مَحَُٚمقَه٤م قَمغَم فَم٤مِهِرَه٤م4 َومَلْ َيَتَٕمرَّ

ـْ إَزاًمَ إًَمْٞمِف ًَمَٙم٤مُٟمقا  (7)ؾَم٤مِئًٖم٤م ٤م وِمٞمِف ُِم َ
ِ
ٌََؼ 4 ح ٌَ َأؾْم  .(3)شف٦ِم اًمتَِّْمٌِٞمِف َوَروْمِع اًمِم 

َؿْمَٕمِري   ْٕ ـُ إؾْماَمقِمٞمَؾ ا  قَمكِم  سْم
ـِ ًَ قسَم٦ِم إًَمْٞمِف  َوىَم٤مَل َأبُق احْلَ ًُ ِريَ٘م٦ِم اعَمـٜمْ اعْمَُتَٙمٚم ُؿ َص٤مطِم٥ُم اًمٓمَّ

ِذي َصٜمََّٗمُف ذِم ذِم  ؾْماَلُِمٞم لمَ "  اًْمَٙماَلِم ذِم يمَِت٤مسمِِف اًمَّ ِت اإْلِ َٓ َذيَمَر وِمَرَق  "اظْمتاَِلِف اعْمَُّمٚم لَم َوَُمَ٘م٤م

ِرِج َواعْمُْرضِمئ٦َِم َواعْمُْٕمَتِزًَم٦ِم َوهَمػْمِ  ِض َواخْلََقا
َواومِ  .ؿْ هِ اًمرَّ

ٜم٦َّمِ  َُمَ٘م٤مًَم٦مُ » :صُمؿَّ ىَم٤مَل    ً َأْصَح٤مِب احْلَِدي٨ِم َوَأْهِؾ  ىَمْقلِ  ِدي٨ِم مُجَْٚم٦مُ َوَأْصَح٤مِب احْلَ  َأْهِؾ اًم

ُر سم٤ِمّلِل َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِِف  ىْمَرا ٜم٦َِّم: اإْلِ  ً ـِ اًم اهلل شَمَٕم٤ممَم4 َوَُم٤م َرَواُه اًمث َ٘م٤مُت  َوسماَِم ضَم٤مَء قَم

ـْ َرؾُمقِل اهلل ـْ َذًمَِؽ َوَأنَّ اهلل َواطمِ  ♀ قَم وَن ؿَمٞمًْئ٤م ُِم  (7)ٌد َأطَمٌد وَمْردٌ َٓ َيُرد 

ٌُْدُه َوَرؾُمقًمُ  ًدا قَم ٛمَّ َٓ َوًَمًدا َوَأنَّ حُمَ ٦ًٌَم َو ُه مَلْ َيتَِّخْذ َص٤مطِم َٓ إهَلَ هَمػْمُ  ُف َوَأنَّ اجْلَٜم٦ََّم طَمؼ  وَ َصَٛمٌد 

ٌُقِر وَ  ـْ ذِم اًْمُ٘م ٌَْٕم٨ُم َُم َٓ َرْي٥َم وِمٞمَٝم٤م َوَأنَّ اهلل َي ٤مقَم٦َم مشمَِٞم٦ٌم  ًَّ  قَمغَم قَمْرؿِمِف َأنَّ اهللاًمٜم٤َّمَر طَمؼ  َوَأنَّ اًم

ـِ سماَِل يَمٞمٍْػ يَماَم ىم٤َمَل َوأَنَّ ًَمُف َيدَ  [٣ضه:  ]ژڑ ژ ژ ڈژيَماَم ىم٤َمَل:   ۉژ: شمٕم٤ممم ْي

سماَِل  (7)لْمِ َوَأنَّ ًَمُف قَمٞمْٜمَ  [٤٢ادائدة:  ]ژۇئ ۇئ وئژَويَماَم ىَم٤مَل:  [٥٣ص: ]ژې ۉ

                                            

 .٠مويؾ اًمٗم٤مؾمداًمتَّ  :أي (0)

.ضم٤مئزً  :أي (7)  ا

 ٌٝم٦م.: اًمِم(م)و (ل)ذم (3)

وسم٤مب اإلظم٤ٌمر قمـ اهلل أوؾمع ُمـ  ,وهذا ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر ,اًمٗمرد ُمـ أؾمامء اهلل ٓ يث٧ٌم دًمٞمؾ أنَّ  (7)

ئداٟمٔمر  سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت.  (.0/000) سمدائع اًمٗمقا

رواه  .وإنَّ رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقر أٓ إٟمَّف أقمقرذم اًمدضم٤مل:  ♀ٌل ي١ميد هذا ىمقل اًمٜمَّ (7)

وهذا دًمٞمؾ  ,وضم٤مء قمـ همػمه ,   ( ُمـ طمدي٨م أنس7333(, وُمًٚمؿ )1030ٌخ٤مري )اًم
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 ڎ ڎ ڌ ڌژ: شمٕم٤ممم اَم ىم٤َمَل نَّ ًَمُف َوضْمًٝم٤م يمَ َوأَ  [٢٢الؼؿر: ] ژژڑژيَمٞمٍْػ يَماَم ىَم٤مَل 

 .[١٥الرمحن:  ]ژ ڈ  ڈ

َٓ ُيَ٘م٤مُل: إ  ٤َم هَمػْمُ اهلل يَماَم ىَم٤مًَم٧ِم َوَأنَّ َأؾْماَمَء اهلل شَمَٕم٤ممَم  ِرُج  ّنَّ اعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم َواخْلََقا
وا (0) . َوَأىَمر 

 قِمٚماًْم يَماَم ىم٤َمَل  أَنَّ 
ِ
َّ
ِ
ساء: ]ژڳڳژ: شمٕم٤ممم ّلِل   ىب مب خب حب جبژَويَماَم ىم٤َمَل:  [٢٤٤اـل

ٌَ  [٢٢فاضر: ]ژ حت جت يب ْٛمَع َواًْم ًَّ ٌَتُقا اًم ـِ َوَأثْ اهلل يَماَم ٟمََٗمتُْف اعْمُْٕمتَِزًَم٦ُم  ٍَمَ َومَلْ َيٜمُْٗمقا َذًمَِؽ قَم

 
ِ
َّ
ِ
ٌَتُقا ّلِل ْ ةَ يماََم ىم٤َمَل َوأَث فصؾت: ]ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳژ: شمٕم٤ممم  اًمُْ٘مقَّ

                                                      

( 773-0/772) اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مذم     قمغم إصم٤ٌمت قمٞمٜملم هلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

د إصم٤ٌمت قملم واطمدة ًمٞمس إٓسيح ذم أنَّ »٤م قمغم هذا احلدي٨م: ُمٕمٚم٘مً  ذًمؽ قمقر  وم٢منَّ  4ف ًمٞمس اعمرا

  .شا ا يمٌػمً فم٤مهر شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقً 

وهق ُم٤م رواه  ,اسم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد   ♀٤م قمـ رؾمقل اهلل ىمد روي ذًمؽ سحيً  ىمٚم٧م:      

قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل:  ,( ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اخلقزي10, 11/ 0) اًمْمٕمٗم٤مءاًمٕم٘مٞمكم ذم 

ف سملم قمٞمٜمل 4 وم٢مٟمَّ إن اًمٕمٌد إذا ىم٤مم ذم اًمّمالة: ♀ؾمٛمٕم٧م أب٤م هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٧م ىم٤مل اًمرب: ي٤م سمـ مدم إمم ُمـ شمٚمتٗم٧م إمم ُمـ ظمػم ًمؽ ُمٜم ل, اسمـ مدم أىمٌؾ قمغم اًمرمحـ, وم٢مذا اًمتٗم

إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اخلقزي ىم٤مل  .اوهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد   .صالشمؽ وم٠من٤م ظمػم ًمؽ ممـ شمٚمتٗم٧م إًمٞمف

ف وم٢مٟمَّ  4( ٓسمـ ظمزيٛم٦م0/007) تقطمٞمداًمواٟمٔمر يمت٤مب .شُمؽموك»٤ًمئل واسمـ اجلٜمٞمد: ومٞمف أمحد واًمٜمَّ

(, ويمذًمؽ أبق إؾمامقمٞمؾ 3/707) أصقل آقمت٘م٤مدأث٧ٌم هلل قمٞمٜملم, ويمذًمؽ اًمالًمٙم٤مئل ذم 

ذم     (, ويمذًمؽ اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ77)صإرسمٕمقن ذم دٓئؾ اًمتقطمٞمداهلروي ذم 

 قم٘مٞمدة أهؾ ذم    وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم  (,707-770/ 0)اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م

اًمٕمٞمٜملم  وأمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أنَّ »(: 3/737) اًمٗمت٤موىجمٛمقع يمام ذم  اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 .ـها إٟمَّف أقمقر وإن رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقرذم اًمدضم٤مل:  ♀ٌل اصمٜمت٤من, وي١ميده ىمقل اًمٜمَّ

 ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م قمٜمد ىمقًمف: )وآؾمؿ واعمًٛمك سمدقم٦م(. (0)
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ٌَُٝمْؿ ذِم اًْمَ٘مَدرِ َوذَ  ,[٢٣ ُٚمقٍق  يَماَلُم اهلل هَمػْمُ  اًْمُ٘مْرمنُ َوَيُ٘مقًُمقَن:  - ٤مَل إمَم َأْن ىمَ  - يَمَر َُمْذَه خَمْ

ـْ ىَم٤مَل سم٤ِمًمٚمَّْٗمِظ َوسم٤ِمًْمَقىْمِػ  َواًْمَٙماَلُم ذِم اًمٚمَّْٗمِظ َواًْمَقىْمِػ َُم
َٓ ُيَ٘م٤مُل  (0) ٌَْتِدٌع قِمٜمَْدُهْؿ  وَمُٝمَق ُُم

ُٚمقٍق  َٓ ُيَ٘م٤مُل هَمػْمُ خَمْ ُٚمقٌق َو ِن خَمْ  .اًمٚمَّْٗمُظ سم٤ِمًْمُ٘مْرم

ُه اعْم١ُْمُِمٜمُقَن َوُيِ٘مر    ٌَْدِر َيَرا َبَّْم٤مِر َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم يَماَم ُيَرى اًْمَ٘مَٛمُر ًَمْٞمَٚم٦َم اًْم ْٕ وَن َأنَّ اهلل ُيَرى سم٤ِم

َٓ َيَراهُ  ـِ  َو ُْؿ قَم َّنَّ
ِٕ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ: قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل اهلل حَمُْجقسُمقَن ىم٤َمَل  اًْمَٙم٤مومُِروَن4 

 .[٢٣ادطػػني:  ]ژڈ

ياَمِن َواحْلَ َوَذيَمَر ىَمقْ   ؾْماَلِم َواإْلِ َٗم٤مقَم٦ِم َوَأؿْمَٞم٤مءَ هَلُْؿ ذِم اإْلِ  - إمَم َأْن ىَم٤مَل   - ْقِض َواًمِمَّ

َٓ َيِْمَٝمُدوَن قَمغَم َأطَمدٍ  ُٚمقٌق َو َٓ َيُ٘مقًُمقَن خَمْ ياَمَن ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ َيِزيُد َوَيٜمُْ٘مُص َو وَن سم٠َِمنَّ اإْلِ  َوُيِ٘مر 

ـْ  ٤ٌَمِئِر سم٤ِمًمٜمَّ  ُِم رَ  - ٤مَل إمَم َأْن ىمَ  - ٤مرِ َأْهِؾ اًْمَٙم
ِ
ـِ َواخْلُُّمقَُم٦مَ َوُيٜمِْٙمُروَن اجْلََدَل َواعْم ي َء ذِم اًمد   ومٞمف ا

 ًَ ـْ ِديٜمِِٝمْؿ َوُي ٞمِف ُِم
َواَي٤مِت ًمٚم ُٛمقَن َواعْمُٜم٤َمفَمَرَة وِمٞماَم َيَتٜم٤َمفَمُر وِمٞمِف َأْهُؾ اجْلََدِل َوَيَتٜم٤َمَزقُمقَن ومِ ٚمر 

ِحٞمَح٦َم  صمَ  وح٤ماًمّمَّ ْٔ تِلضَم٤مَءْت سمِِف ا ـْ قَمْدٍل طَمتَّك َيٜمَْتِٝمَل َذًمَِؽ  ٓضَم٤مَءْت هِب٤َم اًمث َ٘م٤مُت قَمدْ  ٤مُر اًمَّ قَم

َٓ  ♀ إمَم َرؾُمقِل اهلل َنَّ َذًمَِؽ سمِْدقَم٦مٌ َٓ َيُ٘مقًُمقَن يَمْٞمَػ َو ِٕ  .  مِلَ؟ 

                                            

  اًم٘مرمن ومال ي٘مقل هق خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق وه١مٓء هؿ اًمقاىمٗم٦م.قىمػ ذماًمتَّ ( أي: اًمقىمػ)ُمٕمٜمك  (0)

سم٤مًمٙمالم ومٝمق ضمٝمٛمل, وُمـ مل  ُف َر ٕمْ ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ خي٤مصؿ ويُ »اإلُم٤مم أمحد قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل:  َؾ ئِ وىمد ؾُم 

ـْ ٥م طمتَّ سم٤مًمٙمالم جي٤مٟمَ  ُف رَ ٕمْ يٙمـ يُ  هؿ »وىم٤مل ُمرة أظمرى:  .شل يتٕمٚمؿ٠مَ ًْ ًمف قمٚمؿ يَ  ك يرضمع, وُمـ مل يٙم

 ( ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد.73)ص اًمًٜم٦ماٟمٔمر .شذ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م
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وَن أَنَّ اهلل جَيِلُء َيْقَم اًْم٘مِ  - إمَم أَْن ىم٤َمَل  -  ائ ائ ىژٞم٤َمَُم٦ِم يَماَم ىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم: َوُيِ٘مر 

ـْ ظَمٚمْ٘مِ َوأَنَّ اهلل يَْ٘مرُ . [١١الػجر:  ]ژەئ ەئ     ڀ ڀ ڀژ: شمٕم٤ممم ِف يَمٞمَْػ ؿَم٤مَء4 يَماَم ىم٤َمَل ُب ُِم

[٢٤ ق: ]ژٺ ٺ ڀ
(0) . 

٦ٌََم يُمؾ  َداٍع إمَم سمِْدقَم٦ٍم وَ  - إمَم َأْن ىَم٤مَل - ٤مَٟم َوَيَرْوَن جُمَ
ِن َويمَِت٤مسَم٦مِ اًمتََِّم٤مهُمَؾ سمِ (7) َءِة اًْمُ٘مْرم  ِ٘مَرا

صَم٤مرِ  ْٔ ـِ اخْلُُٚمِؼ ُمَ  4 َواًمٜمََّٔمرِ (3)ا ًْ ؾْمتَِٙم٤مَٟم٦ِم َواًمتََّقاُوِع4 َوطُم
ِٓ َع سَمْذِل اعَمـْٕمُروِف4 ذِم اًْمِٗمْ٘مِف َُمَع ا

ََذى َوشَمْركِ  َويَمػ   ْٕ ٦ٌَِم َواًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦ِم  ا َد اعَمـآيمِِؾ َواعَمـَِم٤مِرِب َوشَمٗمَ  (7)واًمًٕم٤مي٦ماًْمِٖمٞم ىَم٤مَل: وَمَٝمِذِه  ,٘م 

ـْ ىَمْقهِلِْؿ َٟمُ٘مقُل َوإًَِمٞمِْف مُجَْٚم٦ُم َُم٤م َي٠ْمُُمُروَن سمِ  ِٚمُٛمقَن إًَمْٞمِف َوَيَرْوَٟمُف َوسمُِٙمؾ  َُم٤م َذيَمْرَٟم٤م ُِم ًْ َت ًْ ِف َوَي

َتَٕم٤منُ  ًْ ُ َّٓ سم٤ِمّلِل َوُهَق اعْم ٞمُ٘مٜم٤َم إ
 .شَٟمْذَه٥ُم4 َوَُم٤م شَمْقومِ

ؿَْمَٕمِري  َأجًْْم٤م ذِم  ْٕ ٌَْٚم٦ِم ذِم اًْمَٕمْرشِ  َوىَم٤مَل ا  .اظْمتاَِلِف َأْهِؾ اًْمِ٘م

                                            

 ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ ژوم٘مقًمف: »(: 7/730) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم     اإلؾمالم ىم٤مل ؿمٞمخ  (0)

(: 737وىم٤مل ذم ُمقوع ىمٌٚمف ). شهق ىمرب ذوات اعمالئٙم٦م وىمرب قمٚمؿ اهلل ُمٜمف [ ٢٤ق: ]ژ ٺ

ق: ]ژ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ ژويمذًمؽ ذوات اعمالئٙم٦م شم٘مرب ُمـ ذات اعمحتي, وىمقًمف: »

إذا : اًمّمحٞمحلم4 وم٢مٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف وُمالئٙمتف يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمقؾمقس سمف ٟمٗمس اًمٕمٌد يمام صم٧ٌم ذم [٢٤

ىم٤مل اهلل عمالئٙمتف: ايمتٌقه٤م ًمف طمًٜم٦م4 وم٢مْن قمٛمٚمٝم٤م ىم٤مل: ايمتٌقه٤م قمنم  هؿ اًمٕمٌد سمحًٜم٦م ومٚمؿ يٕمٛمٚمٝم٤م

 .ش٤م إٓ سم٠مُمرهىم٤مل: وهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ؿمٞمئً  مظمر احلدي٨م... إمم أنْ إمم  طمًٜم٤مت, وإذا هؿ سمًٞمئ٦م.. 

 ويرون.: (م) ذم (7)

  يٕمؿ احلدي٨م وإثر. (3)

 (.771) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطٛمٞمٛم٦م هل اًمقؿم٤مي٦م واًمٜمَّ (7)
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ٜم٦َِّم َوَأْصَح٤مُب احْلَِدي٨ِم:  وَمَ٘م٤مَل:   ً ؿِ »ىَم٤مَل َأْهُؾ اًم ًْ ًَمٞمَْس سمِِج
َؿْمَٞم٤مَء (0) ْٕ َٓ ُيِْمٌُِف ا 4 َو

ُم  [٣ضه:  ]ژڑ ژ ڈژژ: شمٕم٤ممم قَمغَم اًْمَٕمْرِش4 يَماَم ىَم٤مَل  َوإِٟمَُّف اؾْمتََقى َٓ َٟمتََ٘مدَّ َو

  ڌژ: شمٕم٤ممم نَّ ًَمُف َوضْمًٝم٤م يَماَم ىَم٤مَل َوإِ  اهلل ذِم اًْمَ٘مْقِل4 سَمْؾ َٟمُ٘مقُل اؾْمَتَقى سماَِل يَمْٞمٍػ  سَملْمَ َيَدِي 

ـِ يَماَم ىم٤َمَل َوأَ  [١٥الرمحن:  ]ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ص: ]ژ ۉۉېژشمٕم٤ممم  نَّ ًمَفُ يََدْي

 َوَأنَُّف جَيِلُء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُهقَ  [٢٢الؼؿر: ] ژژڑژ: شمٕم٤ممم ًَمُف قَمٞمْٜملَْمِ يَماَم ىَم٤مَل  َوَأنَّ  [٥٣

  [١١الػجر: ] ژەئ ەئ ائ ائ ىژ: ٤مممشمٕم َوَُماَلئَِٙمتُُف يَماَم ىم٤َمَل 
ِ
َُّف يَٜمِْزُل إمَم ؾَماَمء َوأَن

َّٓ َُم٤م َوضَمُدوُه ذِم اًْمِٙمَت٤مِب َأوْ  ْٟمَٞم٤م يَماَم ضَم٤مَء ذِم احْلَِدي٨ِم َومَلْ َيُ٘مقًُمقا ؿَمْٞمًئ٤م إ َواَي٦ُم  اًمد  ضَم٤مَءْت سمِِف اًمر 

ـْ َرؾُمقِل اهلل  .♀ قَم

ٍت ُأظْمَرى. شى قَمغَم اًْمَٕمْرِش سمَِٛمْٕمٜمَك اؾْمَتْقمَم اعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم: إنَّ اهلل اؾْمَتقَ  َوىَم٤مًَم٧ِم   َٓ  َوَذيَمَر َُمَ٘م٤م

ـِ  ًَ َوىَم٤مَل َأجًْْم٤م َأبُق احْلَ
هُ (7) ِذي ؾَمامَّ َت٤مسمِِف اًمَّ
َي٤مَٟم٦مِ  ذِم يمِ سَم٤مَٟم٦َم ذِم ُأُصقِل اًمد  َوَذيَمَر  اإْلِ

ـُ قَمَٚمْٞمِف َأنَُّف مظِمُر يمَِت٤مٍب َصٜمََّٗمُف َوقَمَٚمْٞمِف َيْٕمَتِٛمُدوَن ذِم  (3)َأْصَح٤مسُمفُ  ـْ َيْٓمَٕم ب  قَمٜمُْف قِمٜمَْد َُم  - اًمذَّ

                                            

ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٌتدقم٦م اعمجٛمٚم٦م اًمتل مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمٗمٞمٝم٤م وٓ إصم٤ٌمهت٤م هلل شمٕم٤ممم, اجلًؿ  (0)

ً   وُمذه٥م أهؾ ٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ومٞمًتٗمّمؾ ٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ, وأُمَّ ٤م وإصم٤ٌمشمً قىمػ ومٞمٝم٤م ٟمٗمٞمً ٦م اًمتَّ ٜمَّاًم

٤م ُمـ ؿمحؿ وقمٔمؿ وقمّم٥م وم٢مصم٤ٌمشمف سم٤مـمؾ وٟمٗمٞمف طمؼ, أراد سم٤مجلًؿ ُم٤م يٙمقن ُمريمًٌ  ُمـ ىم٤مئٚمٝم٤م, وم٢منْ 

( 02-07) اًمتدُمري٦ماٟمٔمر أراد سم٤مجلًؿ اًمذات وم٢مصم٤ٌمشمف طمؼ وٟمٗمٞمف سم٤مـمؾ واهلل اعمقومؼ. وإنْ 

 (.030-037و)

 إؿمٕمري.: (م)ذم (7)

ؿ يٜمٙمرون هذا وم٢مّنَّ  ٤4م اًم٤ٌمىمقن ُمـ أصح٤مسمفاعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ اًم٤ٌمىمالين واسمـ قم٤ًميمر, وأُمَّ  (3)

 اًمٙمت٤مب.
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ٜم٦َّمِ وَمّْمٌؾ ذِم إسَم٤مَٟم٦ِم ىَمقْ   وَمَ٘م٤مَل:   ً ىَمْد َأنَْٙمْرشُمْؿ ىَمْقَل اعْمُْٕمَتِزًَم٦ِم  :وَم٢ِمْن ىَم٤مَل ىَم٤مِئٌؾ »  :ِل َأْهِؾ احْلَؼ  َواًم

ومَِْم٦ِم َواعْمُْرضِمَئ٦مِ  ا ٦ِم َواجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم واحلروري٦م َواًمرَّ ِذيَواًْمَ٘مَدِريَّ وُمقَٟم٤م ىَمْقًَمُٙمْؿ اًمَّ 4 وَمَٕمر 
شَمُ٘مقًُمقَن (0)

تِل هِب٤َم شَمِديٜمُقنَ َوِدَي٤مٟمَ   .َتُٙمْؿ اًمَّ

ٜم٤َم َوؾُمٜمَّ   ُؽ سمَِٙماَلِم َرسم   ً ـُ هِب٤َم اًمتََّٛم تِل َٟمِدي ٦ِم َٟمٌِٞم ٜم٤َم ىِمٞمَؾ ًَمُف: ىَمْقًُمٜم٤َم اًمَِّذي َٟمُ٘مقُل سمِِف َوِدَي٤مَٟمُتٜم٤َم اًمَّ

ـِ  َح٤مسَم٦ِم  َوَُم٤م ُرِوَي قَم ـُ سمَِذًمَِؽ ُُمْٕمَتِّمُٛمقَن َوسماَِم يَم٤مَن اًمّمَّ ٦ِم احْلَِدي٨ِم َوَٟمْح َواًمت٤َّمسمِِٕملَم َوَأِئٛمَّ

ٌٍَؾ  فَيُ٘مقًمُ  ـُ طَمٜمْ ٌِْد اهلل َأمْحَد سْم َ اهلل َوضْمَٝمفُ  -َأبُق قَم َٟميَّ
 -َُمُثقسَمَتُف َوَروَمَع َدَرضَمَتُف َوَأضْمَزَل  (7)

٤مًمُِٗمقنَ ىَم٤مِئُٚمقَن َوح ِذي َأب٤َمَن  4(3)٤م ظَم٤مًَمَػ ىَمْقًَمُف خُمَ ِئٞمُس اًْمَٙم٤مُِمُؾ4 اًمَّ َُم٤مُم اًْمَٗم٤مِوُؾ4 َواًمرَّ َنَُّف اإْلِ
ِٕ

ٌَْتِدقِملَم َوَزْيَغ اًمزَّ  ُ ٜمَْٝم٤مَج َوىَمَٛمَع سمِِف سمَِدَع اعْم
ِ
اَلَل4 َوَأْوَوَح سمِِف اعْم ِئِٖملَم اهلل سمِِف احْلَؼَّ َوَدوَمَع سمِِف اًمْمَّ ا

لَم4 وَمَرمْح٦َُم اهلل قَمَٚمْٞمفِ  ٤ميم  ٍم وَ  َوؿَمؽَّ اًمِمَّ ـْ إَُم٤مٍم ُُمَ٘مدَّ ؿضَمٚمِٞمٍؾ ُُمَٕمٔمٍَّؿ َويَمٌػٍِم ُِم  .ُُمَٗمٝمَّ

ـْ قِمٜمِْد اهلل َوسماَِم  َومُجَْٚم٦ُم ىَمْقًمِٜم٤َم  َأن٤َّم ُٟمِ٘مر  سم٤ِمّلِل َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِِف َوسماَِم ضَم٤مُءوا سمِِف ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهلل ـْ َذًمَِؽ ؿَم  ♀ َرَواُه اًمث َ٘م٤مُت قَم َٓ  (7)ْٞمًئ٤م4َوَأنَّ اهلل َواطِمدٌ َٓ َٟمُرد  ُِم

                                            

 : سمف.(م)و (ل)و (ب)ذم (0)

ًَّ  :أي (7)  (.302)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .فُ ٛمَ ٕمَّ ٟمَ وَ  فُ ٜمَطم

ف ُمٕمّمقم ومٝمق إُم٤مم ٤م أنَّ قز, وٓ يٕمٜمل أجًْم هذا ٓ جي ٕنَّ  4وٓ يٕمٜمل هذا شم٘مٚمٞمده سمدون طمج٦م وسمره٤من (3)

ً   يّمٞم٥م وخيٓمئ, وجيٝمؾ ويٕمٚمؿ, وًمٙمـ يٙمٗمٞمف أنَّ  سمف أيمثر ُمـ ظمٓمئف, وىمد ٟمٍم اهلل سمف اًم ٦م ٜمَّصقا

 .شأقمز اهلل اًمديـ سم٤مًمّمديؼ يقم اًمردة, وسم٠ممحد يقم اعمحٜم٦م» يـ يمام ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: سمف اًمد   وأقمزَّ 

 أنَّ ُم٘مّمقد إؿمٕمري -اًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ -وًمٙمـ  (.00/030)اًمًػمذيمره اًمذهٌل ذم 

( أي: ذم سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة4 ٕنَّف ؾم٤مر ومٞمٝم٤م قمغم وومؼ اًمٙمت٤مب ٤م ظم٤مًمػ ىَمْقًمف خم٤مًمٗمقنَوحسم٘مقًمف: )   

 واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤َّمسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن. 

 أطمد.: (م) ذم (7)
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َّٓ ُهَق وَمْردٌ  إهَلَ إ
َٓ َوًَمًدا4 َوَأنَّ  (0) ٦ًٌَم َو ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  َصَٛمٌد مَلْ َيتَِّخْذ َص٤مطِم ًدا قَم ٛمَّ َأْرؾَمَٚمُف  حُمَ

٤مقَم٦َم مشمَِٞم٦مٌ  ًَّ ـِ احْلَؼ  َوَأنَّ اجْلَٜم٦ََّم طُمؼ  َواًمٜم٤َّمَر طَمؼ  َوَأنَّ اًم  َوَأنَّ اهلل ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م  سم٤ِمهْلَُدى َوِدي

ٌُقرِ  ـْ ذِم اًْمُ٘م ٌَْٕم٨ُم َُم  .َي

تَ   ًْ نَّ ًمَفُ َوضْمًٝم٤م َوأَ  [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف يَماَم ىم٤َمَل: َوأَنَّ اهلل ُُم

ـِ سماَِل يَمٞمٍْػ  [١٥الرمحن:  ]ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ: شمٕم٤ممم يَماَم ىم٤َمَل   (7)َوأَنَّ ًمَفُ يََدْي

 [٤٢ادائدة: ]ژۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژَويَماَم ىم٤َمَل:  [٥٣ص: ]ژې ۉ ۉژيَماَم ىم٤َمَل: 

  -[٢٢الؼؿر:  ]ژژڑژلْمِ سماَِل يَمْٞمٍػ يَماَم ىَم٤مَل: َوَأنَّ ًَمُف قَمْٞمٜمَ 

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ أَ  ٓ  َوَذيَمرَ َوَأنَّ َُم ُه يَم٤مَن َو٤م إمَم َأْن -  ِق رَ َٟمْحًقا مِم٤َّم َذيَمَر ذِم اًْمٗمِ  ؾْماَمَء اهلل هَمػْمُ

 : - ىَم٤مَل 

ـَ  إنَّ  :َوَٟمُ٘مقُل  ؾْماَلَم َأْوؾَمُع ُِم ـُ سم٠َِمنَّ اهلل  (3)إياَمًٟم٤م ياَمِن َوًَمْٞمَس يُمؾ  إؾْماَلمٍ اإْلِ  اإْلِ َوَٟمِدي

ـْ َأَص٤مسمِِع اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ َوَأنَُّف قَمزَّ َوضَمؾَّ  (7)وأن اًم٘مٚمقبُيَ٘مٚم ٥ُم اًْمُ٘مُٚمقَب  ٌََٕملْمِ ُِم سَملْمَ إْص

َرْ  ْٕ ٌٍُع َوا ِت قَمغَم ُأْص َٛمَقا ًَّ ٌٍُع يَماَم ضَم٤مَءْت َيَْمُع اًم ـْ َرؾُمقِل اهللسمف ِولَم قَمغَم ُأْص َواَي٦ُم قَم  اًمر 

♀ . 

                                            

 ف مل يث٧ٌم ومٞمف دًمٞمؾ.ٕنَّ  ٤4مب شمًٛمٞم٦م اهلل سمفهذا ُمـ سم٤مب اخلؼم وًمٞمس ُمـ سم ٜمٌٞمف قمغم أنَّ ؾمٌؼ اًمتَّ  (0)

 هل٤م يمٞمٗمٞم٦م ًمٙمـ ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م. وم٢منَّ  4صٗم٤مشمف ًمٞمس هل٤م يمٞمٗمٞم٦م سمال يمٞمػ ٟمٕمٚمٛمف وٓ يٕمٜمل أنَّ  :أي (7)

د سم٤مإليامن ضماإلؾمالم واإليامن إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م, وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م, وم٢مذا ذيمرا ُمٕمً  (3)  ٜمس٤م يم٤من اعمرا

 اًمٕمٛمؾ, وإذا ذيمر يمؾ واطمد وطمده دظمؾ ومٞمف أظمر.شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م وسم٤مإلؾمالم ضمٜمس 

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. :( ط0/012) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿاٟمٔمر

 وأن ىمٚمقب سمٜمل مدم : (م) ذم (7)
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ياَمنَ  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ٚم ُؿ  َوإِنَّ اإْلِ ًَ ِحٞمَح٦َم ًمىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ َيِزيُد َوَيٜمُْ٘مُص َوُٟم َواَي٤مِت اًمّمَّ ٚمر 

ـْ َرؾُمقِل اهلل تِل َروَ  ♀ قَم ـْ قَمْدٍل هتَ اًمَّ ًٓ قَم طَمتَّك َيٜمَْتِٝمَل إمَم َرؾُمقِل ٤م اًمث َ٘م٤مُت قَمْد

 . ♀ اهلل

تِل  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - َواَي٤مِت اًمَّ ُق سمَِجِٛمٞمِع اًمر  ـَ  (0)[اًمٜمَّْ٘مؾِ ]َأْهُؾ  ُيْثٌُِتَٝم٤مَوُٟمَّمد  اًمٜم ُزوِل  ُِم

بَّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َيُ٘مقُل ًَّ اًمإمَم  ْٟمَٞم٤م َوَأنَّ اًمرَّ  اًمد 
ِ
تَ »اَمء ًْ ـْ ُُم ـْ ؾَم٤مِئٍؾ؟ َهْؾ ُِم َوؾَم٤مِئُر َُم٤م  شْٖمِٗمٍر؟َهْؾ ُِم

ْيِغ َوا ٤م ىَم٤مَل َأْهُؾ اًمزَّ َ
ِ
ٌَُتقُه ظِماَلوًم٤م ح  .ًمْماللَٟمَ٘مُٚمقُه َوَأثْ

ُل وِمٞماَم اظْمَتَٚمْٗمٜم٤َم وِمٞمِف   ِٚمِٛملَم َوَُم٤م يَم٤مَن ذِم  قمغمَوُٟمَٕمق  ًْ ُ ٜم٤َم َوؾُمٜم٦َِّم َٟمٌِٞم ٜم٤َم َوإمِْج٤َمِع اعْم َت٤مِب َرسم 
يمِ

ـِ  ٌَْتِدُع ذِم ِدي َٓ َٟم َٓ َٟم٘مُ َُمْٕمٜم٤َمُه َو َٓ َٟمْٕمَٚمؿُ اهلل َُم٤م مَلْ َي٠ْمَذْن سمِِف َو َوَٟمُ٘مقُل إنَّ اهلل  ,قُل قَمغَم اهلل َُم٤م 

 .[١١الػجر: ] ژەئ ەئ ائ ائ ىژ: شمٕم٤ممم ْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم يَماَم ىَم٤مَل جَيِلُء يَ 

٤ٌَم  ـْ قِم  [٢٤ق:  ]ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ:  دِهِ يمَٞمَْػ ؿَم٤مءَ يَماَم ىم٤َمَل َوإِنَّ اهلل يَْ٘مُرُب ُِم

 .  [٧ – ٦: الـجم] ژڃڃچ ڃ ڃ  ڄ (7)ڄ ڄ ڄژ ىَم٤مَل: َويَماَم 

ـْ ىَمْقًمِٜم٤َم َوَُم٤م سَمِ٘مَل مِم٤َّم مَلْ َٟمْذيُمْرُه سَم٤مسًم٤م سَم٤مسًم٤م.  - إمَم َأْن ىَم٤مَل  - ٤م َذيَمْرَٟم٤مُه ُِم َ
ِ
 َوؾَمٜمَْحَت٩م  ح

                                            

 ٘مد.: اًمٜمَّ(ب)ذم  (0)

(, وُمًٚمؿ 3737اًمًالم قمغم اًمّمحٞمح4 وم٘مد روى اًمٌخ٤مري )دٟمق ضمؼميؾ قمٚمٞمف  :٤م هقٜمَهُ  اًمدٟمق (7)

ڄڄڄڄڃ  ژ: وم٠مجـ ىمقًمف ▲ٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ( ُمـ طمدي٨م ُمنوق ىم٤مل: ىم011)

ضمؾ وإٟمَّف أت٤مه »[؟ ىم٤مًم٧م:   ٧ - ٦الـجم:  ]ژڃڃڃچ ذاك ضمؼميؾ يم٤من ي٠متٞمف ذم صقرة اًمرَّ

تل هل صقرشمف ومًد إومؼ ( 017(, وُمًٚمؿ )7270وروى اًمٌخ٤مري ). شهذه اعمرة ذم صقرشمف اًمَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃژُمـ ـمريؼ اًمِمٞم٤ٌمين ىم٤مل: ؾم٠مخ٧م زر سمـ طمٌٞمش قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

 .شضمٜم٤مح رأى ضمؼميؾ ًمف ؾمتامئ٦م ♀أظمؼمين اسمـ ُمًٕمقد أنَّ اًمٜمٌل »ىم٤مل: [ ٧الـجم: ] ژچ
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َن هَمػْمُ 4 صُمؿَّ شَمَٙمٚمََّؿ (0)[صُمؿَّ شَمَٙمٚمََّؿ قَمغَم َأنَّ اهلل ُيَرى َواؾْمَتَدلَّ قَمغَم َذًمَِؽ ] قَمغَم َأنَّ اًْمُ٘مْرم

ُف خَمُْٚمقٌق  َٓ َأىُمقُل: إٟمَّ ِن َوىَم٤مَل  ـْ َوىَمَػ ذِم اًْمُ٘مْرم ُٚمقٍق َواؾْمَتَدلَّ قَمغَم َذًمَِؽ صُمؿَّ شَمَٙمٚمََّؿ قَمغَم َُم خَمْ

ُٚمقٍق  َٓ هَمػْمُ خَمْ  .َوَردَّ قَمَٚمْٞمفِ َو

 قَمغَم اًْمَٕمْرشِ صُمؿَّ ىَم٤مَل:  
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ  .سَم٤مُب ِذيْمِر ا

تَ  :ىَم٤مَل ىَم٤مِئٌؾ إنَّ  :٤مَل وَم٘مَ   ًْ ؟ ىِمٞمَؾ ًَمُف: َٟمُ٘مقُل إنَّ اهلل ُُم
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ ٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن ذِم ا

 ى ى ې ېژَوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم: . [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژ: شمٕم٤ممم يَماَم ىم٤َمَل 

ساء: ]ژ ڳ ڳ ڳ ڳژَوىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم . [٢٠فاضر: ]ژەئ ائ ائ َوىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم:  [٢٣٦اـل

ـْ ومِْرقمَْقَن َوىم٤َمَل شمَٕمَ  .[٣السجدة:  ]ژگ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ    ڑ ژژ ٤ممَم طِمٙم٤َمي٦َمً قَم

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ

َٛمَقاِت َوىم٤َمَل شمَ  [٥٥ - ٥٤غافر: ]ژ ں ڱ ًَّ َب ُُمقؾَمك ذِم ىَمْقًمِِف إنَّ اهلل وَمْقَق اًم َٕم٤ممَم: يَمذَّ

َٛمَقاُت [٢٤ادؾك: ] ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ ًَّ ومَْقىمََٝم٤م اًمَْٕمْرُش ومَٚماَمَّ يَم٤مَن  وم٤َمًم

َٛمَقاِت ىَم٤مَل اًْمٕمَ  ًَّ َتٍق قَمغَم اًْمَٕمْرِش  4[٢٤ادؾك: ] ژڃ ڃ ڄ ڄژْرُش وَمْقَق اًم ًْ َنَُّف ُُم
ِٕ

ِت َويُمؾ  َُم٤م قَماَل وَمُٝمَق ؾَماَمٌء وَم٤مًْمَٕمْرُش َأقْمغَم  َٛمَقا ًَّ ِذي ُهَق وَمْقَق اًم اًمَّ
ِت َوًَمْٞمَس إَذا اًم (7) َٛمَقا ًَّ

اَم  [٢٤ادؾك: ] ژ ڃ ڃ ڄ ڄژىم٤َمَل  ًَّ َوإِٟمَّاَم أََراَد اًْمَٕمْرَش اًمَِّذي ُهَق أقَْمغَم  ءَيْٕمٜمِل مَجِٞمَع اًم

َٓ شَمَرى َأنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ َذيَمَر  ِت َأ َٛمَقا ًَّ ِت وَمَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم: اًم َٛمَقا ًَّ  ]ژڄڄڃڃژاًم

َـّ ]َٚمْؿ ُيِرْد َأنَّ اًْمَ٘مَٛمَر وم [٢٤كوح:  [َيْٛمَٚم١ُمُه
َـّ مَجِٞمًٕم٤م َوَأنَّفُ  (3)  .وِمٞمِٝم

                                            

 .إصؾُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ  (0)

 قمغم. :(ب)ذم  (7)

 : قمالهـ.(م)و (ب)ذم  (3)
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ٚمِِٛملَم مَجِٞمًٕم٤م َيْروَمُٕمقَن َأجِْدهَيُؿْ   ًْ ُ   َوَرَأجْٜم٤َم اعْم

ِ
اَمء ًَّ َنَّ اهلل قَمغَم قَمْرؿِمِف  4إَذا َدقَمْقا َٟمْحَق اًم ِٕ

اَم  ًَّ ِذي ُهَق وَمْقَق اًم َٓ َأنَّ اهلل قَمغَم اًْمَٕمْرِش مَلْ َيْروَمُٕمقا َأجِْدهَيُْؿ َٟمْحَق اًْمَٕمْرِش  ءاًمَّ َٓ وَمَٚمْق يَماَم 

َْرضِ  ٟمحقحَيُٓم قَّن٤َم إَذا َدقَمْقا  ْٕ  صُمؿَّ ىَم٤مَل: ,شا

ـَ  وَمّْمٌؾ:  شمٕم٤ممم إنَّ َُمْٕمٜمَك ىَمْقًمِفِ  (0)احلروري٦ماعْمُْٕمَتِزًَم٦ِم َواجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم و َوىَمْد ىَم٤مَل ىَم٤مِئُٚمقَن ُِم

َُّف اؾْمتَْقمَم  [٣ضه: ] ژڑ ژ ژ ڈژ ضَمؾَّ ذِم يُمؾ  َوىمََٝمَر َوَُمٚمََؽ َوأَنَّ اهلل قَمزَّ وَ  (7)أَن

 إمَم 
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ ٌُقا ذِم ا َُمَٙم٤مٍن َوضَمَحُدوا َأْن َيُٙمقَن اهلل قَمغَم قَمْرؿِمِف يَماَم ىَم٤مَل َأْهُؾ احْلَؼ  َوَذَه

َنَّ اهلل ىَم٤مِدٌر قَمغَم  ِٕ ٤مسمَِٕم٦ِم4  ًَّ َْرِض اًم ْٕ َٓ وَمْرَق سَملْمَ اًْمَٕمْرِش َوا  اًْمُ٘مْدَرِة وَمَٚمْق يَم٤مَن يَماَم َذيَمُروُه يَم٤مَن 

َْرِض وَم٤مّلِل ىَم٤مِدٌر قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوقَمغَم احْلُُِمقِش َوقَمغَم يُمؾ  َُم٤م ذِم اًْمَٕم٤ممَلِ وَمَٚمْق يَم٤مَن اهلل  ْٕ  َوا
ٍ
ء يُمؾ  َرْ

 
ِ
ؾْمتِٞماَلء ِٓ َتِقًي٤م قَمغَم اًْمَٕمْرِش سمَِٛمْٕمٜمَك ا ًْ َٝم٤م  -ُُم  يُمٚم 

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ َتْقٍل قَمغَم ا ًْ  -َوُهَق قَمزَّ َوضَمؾَّ ُُم

َتِقيً  ًْ  َوقَمغَم احْلُُِمقشِ ًَمَٙم٤مَن ُُم
ِ
اَمء ًَّ َْرِض َوقَمغَم اًم ْٕ ٤م قَمغَم اًْمَٕمْرِش َوقَمغَم ا

َنَُّف  (3) ِٕ ىَْمَذاِر4  ْٕ َوا

 
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ  يُمٚم َٝم٤م  يمٚمٝم٤م ىَم٤مِدٌر قَمغَم ا

ِ
َؿْمَٞم٤مء ْٕ َتْقٍل قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوإَِذا يَم٤مَن ىَم٤مِدًرا قَمغَم ا ًْ ْز قِمٜمَْد َأطَمٍد ُُم َومَلْ جَيُ

ـَ  ٚمِِٛملَم  ُِم ًْ ُ َتٍق قَمغَم احْلُُِمقِش وإظمٚمٞم٦ماعْم ًْ َأْن َيُ٘مقَل: إنَّ اهلل ُُم
ْز َأْن َيُٙمقَن  (7) مَلْ جَيُ

                                            

ف يم٤من هب٤م أول اضمتامقمٝمؿ ٕنَّ  4قا سمذًمؽ ٟم٦ًٌم إمم طمروراء سم٘مرب اًمٙمقوم٦ماخلقارج ؾمٛم   :هؿ احلروري٦م (0)

 ( سمتٍمف يًػم.021) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُمـ .ـها٤م. لم ظم٤مًمٗمقا قمٚمٞمً وحتٙمٞمٛمٝمؿ طم

ُمـ قمدة وضمقه  (اؾمتقمم) :سمٛمٕمٜمك (اؾمتقى)وا ـمٞم٥م قمغم اًمذيـ ومنَّ  رد      ًمِمٞمخ اإلؾمالم (7)

رد     (, ويمذًمؽ ًمتٚمٛمٞمذه اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 073-7/077) جمٛمقع اًمٗمت٤موىاٟمٔمره٤م ذم 

 (.077-7/070) خمتٍم اًمّمقاقمؼأوؾمع اٟمٔمره ذم 

 (.031) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .اًمٙمٜمٞمػ :ش وهقمجع طُم  احلِمقس (3)

 اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .خلٚمقه ٠مْ وَّ قَ تَ واعمُ  ,اًمٗمْم٤مء اًمقاؾمع اخل٤مزم ُمـ إرض  :وهق مجع ظمالء (7)
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 يُمٚم َٝم٤م َوَوضَم٥َم َأْن َيٙمُ 
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ ِذي ُهَق قَم٤مم  ذِم ا ؾْمتِٞماَلَء اًمَّ

ِٓ ُء قَمغَم اًْمَٕمْرِش ا ؾْمتَِقا ِٓ قَن َُمْٕمٜمَك ا

 خَيُ 
ِ
ء ؾْمتَِقا ِٓ ؿَْمَٞم٤ما ْٕ  يمُ ص  اًْمَٕمْرَش ُدوَن ا

ِ
ـَ  ,ٚم َٝم٤مء ٍت ُِم َٓ َٓ ِن َواحْلَِدي٨ِم  َوَذيَمَر َد اًْمُ٘مْرم

مْجَ   .ش٤مِع َواًْمَٕمْ٘مؾِ َواإْلِ

ـِ َوِذيمَ سَم٤مُب اًْمَٙماَلِم ذِم اًْمَقضْمِف َواًْمَٕمْٞمٜملَْمِ »صُمؿَّ ىَم٤مَل:   ٌٍََمِ َواًْمَٞمَدْي َي٤مِت ذِم َذًمَِؽ َواًْم ْٔ  ,ِر ا

ًملَِم سمَِٙماَلِم ـَمقِ  ُع َوَردَّ قَمغَم اعْمَُت٠َمو  ًِ َٓ َيتَّ َٙم٤مَيتِفِ يٍؾ  وَم٢ِمْن ؾُمئِْٚمٜم٤َم  :ُِمْثُؾ ىَمْقًمِفِ  ,َهَذا اعَمـْقِوُع حِلِ

 َيدَ إن َأتَُ٘مقًُمقَن 
ِ
َّ
ِ
؟ ىِمٞمَؾ: َٟمُ٘مقُل َذًمَِؽ َوىَمْد َدلَّ يّلِل  پ پ پژقَمَٚمْٞمِف ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ـِ

ـِ َورُ  [٥٣ص: ]ژۉۉېژف شَمَٕم٤ممَم وىَمْقًمُ  [٢٠الػتح: ]ژڀ ِل   ِوَي قَم  اًمٜمٌَّ

َح فَمْٝمَر مَدمَ »َأنَُّف ىَم٤مَل  ♀ ًَ َتُف  إنَّ اهلل َُم يَّ َوىَمْد ضَم٤مَء ذِم  (0)شسمِٞمَِدِه وَم٤مؾْمتَْخَرَج ُِمٜمُْف ُذر 

ـِ  ٠مثقراخْلؼََمِ اعَمـ ِل   قَم َوظَمَٚمَؼ ضَمٜم٦ََّم قَمْدٍن سمِٞمَِدهِ  َأنَّ اهلل ظَمَٚمَؼ مَدَم سمِٞمَِدهِ » ♀ اًمٜمٌَّ

 .(7)شَويَمت٥ََم اًمتَّْقَراَة سمِٞمَِدِه َوهَمَرَس ؿَمَجَرَة ـُمقسَمك سمِٞمَِدهِ 

                                            

 وىمد ؾمٌؼ خترجيف. .وٕمٞمػ (0)

يمٕم٥م   مل أضمده٤م إٓ ُمـ يمالم حمٛمد سمـوم٢مين   ٤4م وصح ُمقىمقوًم٤م إٓ اًم٘مٓمٕم٦م إظمػمةوٕمٞمػ ُمرومققمً  (7)

(, 73) صٗم٦م اجلٜم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 31) اًمّمٗم٤متأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم  وٓ شمّمح.

( ُمـ ـمريؼ قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث اهل٤مؿمٛمل ُمـ 037) إؾمامء واًمّمٗم٤متواًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل     قمـ أبٞمف ,قمـ أظمٞمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ,سمٜمل ٟمقومؾ

ظمٚمؼ مدم سمٞمده, ويمت٥م اًمتقراة سمٞمده  ؾ ظمٚمؼ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء سمٞمدهإن اهلل قمز وضم: ♀

 شم٤مريخ اعمديٜم٦مومٕمقن سمـ قمٌد اهلل ُمؽمضمؿ ذم  4وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .وهمرس اًمٗمردوس سمٞمده

٧م ًمف وًمٞمً ,, وأبق قمٌد اهلل شم٤مسمٕمل صم٘م٦م٤م وٓ شمٕمدياًل ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم  ,( ًمٚمًخ٤موي3/310)

ومحديثف ُمرؾمؾ, وىمد طمٙمؿ اًمٌٞمٝم٘مل قم٘م٥م هذا  ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾو, اإلص٤مسم٦مصح٦ٌم يمام ذم 

صَمٜم٤َم  وم٘م٤مل: (172)اًمنميٕم٦مذم     وأظمرضمف اإلُم٤مم أضمري  احلدي٨م قمٚمٞمف سم٤مإلرؾم٤مل. َوطَمدَّ

ـِ مَدَم ىَم٤مَل:  ٤ٌَّمِد سْم ـُ قَم ُد سْم ٛمَّ صَمٜم٤َم حُمَ ـُ َأيِب َداُوَد ىَم٤مَل: طَمدَّ ,َأبُق سَمْٙمِر سْم ِري  ُؾْمَقا ْٕ ـُ ؾُمَٚمْٞماَمَن ا صَمٜم٤َم سَمْٙمُر سْم  =..طَمدَّ
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َٓم٤مِب َأْن َيُ٘مقَل اًْمَ٘م٤مِئُؾ قَمِٛمٚمْ  َٓ ذِم قَم٤مَدِة َأْهِؾ اخْلِ ٤مِن اًْمَٕمَرِب َو ًَ

٧م يَمَذا َوًَمٞمَْس جَيُقُز ذِم ًمِ

اَم ظَم٤مـَم٥َم اًْمَٕمَرَب سمُِٚمَٖمتَِٝم٤م َوَُم٤م جَيِْري َُمْٗمُٝمقًُم٤م ذِم اًمٜم ْٕمٛمَ  سمَِٞمِدي َوُيِريَد سمِفِ  ٦َم َوإَِذا يَم٤مَن اهلل إٟمَّ

 َٓ ًٓ ذِم ظِمَٓم٤مهِب٤َم َويَم٤مَن  ِن َأْن َيُ٘مقَل اًْمَ٘م٤مِئُؾ: ٚم٤ًم جَيُقُز ذِم ظِمَٓم٤مِب َأْهِؾ اًميَماَلُِمَٝم٤م َوَُمْٕمُ٘مق

 ,اًمٜم ْٕمَٛم٦مَ  شسمَِٞمَديَّ »َأْن َيُٙمقَن َُمْٕمٜمَك ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم سَمَٓمَؾ  ,هِب٤َم اًمٜم ْٕمَٛم٦مَ  ُيِريدُ يَمَذا سمَِٞمِدي وَ  قمٛمٚم٧م

 .شَوَذيَمَر يَماَلًُم٤م ـَمِقياًل ذِم شَمْ٘مِريِر َهَذا َوَٟمْحِقهِ 

٤ٌَمىِماَليِن اعْمَُتَٙمٚم ُؿ  ٞم ٥ِم اًْم ـُ اًمٓمَّ ُد سْم ٛمَّ َوُهَق َأوْمَْمُؾ اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم  -َوىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض َأبُق سَمْٙمٍر حُمَ

 ًِ 4 ًَمٞمَْس اعْمُٜمَْت ؿَْمَٕمِري  ْٕ َٓ سَمْٕمَدهُ ُمٜمٌلَِم إمَم ا ٌَْٚمُف َو َٓ ىَم ِٝمْؿ ُِمْثُٚمُف 
سَم٤مَٟم٦مِ يمَِت٤مِب  ىَم٤مَل ذِم  – (0)  اإْلِ

                                                      

ُث:     = ـَ يَمْٕم٥ٍم, حُيَد  َد سْم ٛمَّ ـِ إؾِْمَح٤مَق ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم حُمَ ِد سْم ٛمَّ ـْ حُمَ َ قَمزَّ َوضَمؾَّ مَلْ َيَٛمسَّ سمَِٞمِدِه ؿَمْٞمًئ٤م قَم َأنَّ اّلِلَّ

اَلُم, َواًمتَّْقَرا ًَّ َّٓ صَماَلصَم٦ًم: مَدُم قَمَٚمْٞمِف اًم ُقؾَمك سمَِٞمِدِه, َوـُمقسَمك ؿَمَجَرٌة ذِم إِ
ِ
ٌََٝم٤م عم ُف يَمَت ُ ُة وَم٢ِمٟمَّ اجْلَٜم٦َِّم هَمَرؾَمَٝم٤م اّلِلَّ

 : ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ تِل ىَم٤مَل اّلِلَّ , َوَهَك اًمَّ ـٌ ٞمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م وَمٜمَ
َّٓ ومِ ٻ   ٱژسمَِٞمِدِه, ًَمْٞمَس ذِم اجْلَٜم٦َِّم هُمْروَم٦ٌم إِ

ـ أضمؾ 4 وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ. [73 ]اًمرقمد: ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ُم

. (7/321)"اجلرح واًمتٕمديؾ"ف جمٝمقل ىم٤مًمف أبق طم٤مشمؿ يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمٜمف ذم وم٢مٟمَّ  4سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن

 اًمٕمٔمٛم٦م(, وأبق اًمِمٞمخ ذم 717, 0/700) اًمرد قمغم اعمريزوأظمرضمف اًمدارُمل ذم 

(, 773) أصقل آقمت٘م٤مد(, واًمالًمٙم٤مئل ذم7/303) اعمًتدرك(, واحل٤ميمؿ ذم707)

( ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد 003) إؾمامء واًمّمٗم٤مت(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم313)ص اًمنميٕم٦موأضمري ذم 

ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء سمٞمده: »ىم٤مل:  ¶اعمٙمت٥م قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمر 

(: 003) اًمٕمٚمقوىم٤مل اًمذهٌل ذم  .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح .شاًمٕمرش, وضمٜم٤مت قمدن, ومدم, واًم٘مٚمؿ

إؾمٜم٤مده صحٞمح »(: 017)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين .شإؾمٜم٤مده ضمٞمد»

 .شقمغم ذط ُمًٚمؿ

ف ممـ ًمف ظمؼمة (: أنَّ 30-1/37) درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾذم     ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم (0)

 =...سم٤مًمٕم٘مٚمٞم٤مت اح٠مظمقذة قمـ اجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ, وىمد ؿم٤مريمٝمؿ ذم سمٕمض أصقهل٤م ورأى ُم٤م ذم ىمقهلؿ
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 َوضْمًٝم٤م» شَمّْمٜمِٞمُٗمُف: 
ِ
َّ
ِ
ًمِٞمُؾ قَمغَم َأنَّ ّلِل  ڌ  ڌژ: شمٕم٤ممم َوَيًدا؟ ىمِٞمَؾ ًَمُف ىَمْقًُمفُ  وَم٢ِمْن ىَم٤مَل: وَماَم اًمدَّ

ص: ]ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژف شمَٕم٤َممَم ىمَْقًمُ و .[١٥الرمحن: ] ژڈ ڈ ڎ ڎ

ِف َوضْمًٝم٤م َوَيًداوَم٠َمثْ  [٥٣ ًِ  .٧ٌََم ًمِٜمَْٗم

َٓ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن َوضْمًٝم٤م َوَيًدا  ذَأنَْٙمْرشُمْؿ َأْن َيُٙمقَن َوضْمُٝمُف َوَيُدُه ضَم٤مِرطَم٦ًم إ اموَم٢ِمْن ىَم٤مَل: ومَ   يُمٜمُْتْؿ 

َّٓ ضَم٤مِرطَم٦ًم؟  إ

َٓ جَيِ  :ىُمْٚمٜم٤َم  ـُ َٓ جَي٥ُِم َهَذا يَماَم  اًم َأْن َٟمْ٘ميِضَ َٟمْح ًْ َّٓ ضِم ٤م ىَم٤مِدًرا إ ً
ِ
٥ُم إَذا مَلْ َٟمْٕمِ٘مْؾ طَمٞم ٤م قَم٤مح

 
ٍ
ء َٓ جَي٥ُِم ذِم يُمؾ  َرْ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم َويَماَم  َوَأنُْتْؿ سمَِذًمَِؽ قَمغَم اهلل ؾُم
يَم٤مَن ىَم٤مِئاًم سمَِذاشمِِف َأْن  (0)

٤ميُمْؿ (7)َيُٙمقَن ضَمْقَهًرا  َن٤َّم َوإِيَّ
ِٕ َّٓ يَمَذًمَِؽ َويَمَذًمَِؽ اجْلََقاُب  دُ َٟمجِ  4ٓ  ِف ذِم ؿَم٤مِهِدَٟم٤م إ ًِ ىَم٤مِئاًم سمِٜمَْٗم

 : ُه َوؾَم٤مِئُر ِصَٗم٤مشمِ ومهَلُْؿ إْن ىَم٤مًُمقا  فَٞمِج٥ُم َأْن َيُٙمقَن قِمْٚمُٛمُف َوطَمَٞم٤مشُمُف َويَماَلُُمُف َوؾَمْٛمُٕمُف َوسَمٍَمُ

 .َواقْمَتٚم قا سم٤ِمًْمُقضُمقدِ  (3)قَمَرًو٤م

 شَمُ٘مقًُمقَن إٟمَُّف ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن ؟ وَمَٝمْؾ  :وَم٢ِمْن ىَم٤مَل  ىَم٤مَل: 

                                                      

 اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اؿمتٝمر ىمد فوم٢مٟمَّ  4واًمرؤي٦م ,اًم٘مرمن يمٛم٠ًمخ٦مًمًٜم٦م ُمـ خم٤مًمٗم٦م إُمقر اعمِمٝمقرة قمٜمد أهؾ ا  =

 يرى اهلل نَّ أو خمٚمقق همػم اهلل يمالم اًم٘مرمن أن: واحلدي٨م اًمًٜم٦م وأهؾ اًمًٚمػ ُمذه٥م أنَّ  واخل٤مص٦م

وم٘م٦م وسملم واحلدي٨م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اؿمتٝمر ُم٤م ٟمٍم سملم جيٛمٕمقا  أنْ  ه١مٓء وم٠مراد أظمرة ذم  ُمقا

 سم٤مًم٘مرمن اعمٗمّمٚم٦م اخلؼمة ُمـ هلؿ يٙمـ ومل صحٞمح٦م ٝم٤مفمٜمَّ لتِ اًمَّ  ٞم٦ماًمٕم٘مٚم إصقل شمٚمؽ ذم اجلٝمٛمٞم٦م

ً   ٕئٛم٦م ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م وأىمقال واحلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف  وهذا هذا ُمـ ٤مُمريمًٌ  ٤مُمذهًٌ  ومذه٥م واحلدي٨م ٦مٜمَّاًم

 .اًمتٜم٤مىمض إمم يٜمًٌف اًمٓم٤مئٗمتلم ويمال

 .وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ: يم٤من ىم٤مئاًم  إصؾيمذا ذم  (0)

 (.011)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُم٤م ىم٤مم سمٜمٗمًف  :قوه لاصٓمالح ومٚمًٗم اجلقهر (7)

 (.011) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُم٤م ي٘مقم سمٖمػمه  :هق اًمٕمرض (3)
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َتٍق قَمغَم قَمْرؿِمِف يَماَم أَ هق ىِمٞمَؾ ًَمُف: َُمَٕم٤مَذ اهلل سَمْؾ   ًْ  ژ ڈژظْمؼَمَ ذِم يمَِت٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل: ُُم

 ژ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژَوىم٤َمَل شمََٕم٤ممَم: [٣ضه: ] ژڑ ژ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ [٢٤ادؾك: ] ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژَوىم٤َمَل:  [٢٠فاضر: ]

  أي٦م  [٢٥ادؾك:  ]ژڎ ڎ ڌ 

٤مِن َووَمِٛمِف َواحْلُ ومىَم٤مَل:  ًَ ْٟم ـِ اإْلِ تِل َٚمْق يَم٤مَن ذِم يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن ًَمَٙم٤مَن ذِم سَمْٓم ِوِع اًمَّ ُِمقِش َواعَمـَقا

ـْ ِذيْمِرَه٤م4 يُ  ـْ  (0)[َوًَمَقضَم٥َم ]ْرهَم٥ُم قَم َُْمِٙمٜم٦َِم إَذا ظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م مَلْ َيُٙم ْٕ َأْن َيِزيَد سمِِزَي٤مَدِة ا

إًَمْٞمِف  (7)ْرهَم٥َم 4 َوًَمَّمحَّ َأْن يُ سمٓمؾ(3) َ ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م(7)ُمٜمٝم٤م ُم٤م سمٓمؾ َوَيٜمُْ٘مُص سمِٜمُْ٘مَّم٤مِّن٤َم إَذا سَمَٓمؾ

َْرِض َوإمَِم ظَمْٚمِٗمٜم٤َم َوإمَِم  ْٕ ٚمُِٛمقَن قَمغَم ظِم  أجامٟمٜم٤مإمَم َٟمْحِق ا ًْ ُ اَلومِِف َوإمَِم ؿِماَمًمِٜم٤َم َوَهَذا ىَمْد َأمْجََع اعْم

 .َوخَتْٓمَِئ٦ِم ىَم٤مِئٚمِفِ 

تِل مَلْ َيَزْل   ُل َُمْقُصقوًم٤م هِب٤َم َوىَم٤مَل َأجًْْم٤م ذِم َهَذا اًْمِٙمَت٤مِب: ِصَٗم٤مُت َذاشمِِف اًمَّ َٓ َيَزا  :ِهَل و َو

ٌََ٘م٤مُء َواًْمَقضْمُف َواًْمَٕمٞمْٜمَ  َراَدُة َواًْم ٌٍََمُ َواًْمَٙماَلُم َواإْلِ ْٛمُع َواًْم ًَّ ٤مِن احْلََٞم٤مُة َواًْمِٕمْٚمُؿ َواًْمُ٘مْدَرُة َواًم

َو٤م َواًْمَٞمَدانِ   . شَواًْمَٖمَْم٥ُم َواًمر 

ـْ َهَذا َويمَ  اًمتَّْٛمِٝمٞمدِ يمَِت٤مِب  َوىَم٤مَل ذِم  ـَ يَماَلًُم٤م َأيْمَثَر ُِم ِه ُِم اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم ذِم  اَلُُمُف َويَماَلُم هَمػْمِ

ـْ  َ
ِ
٤ٌَمِب يَمثػٌِم عم ٜم٦َِّم َومصمَ  (7)[فُ ٌَ ٚمَّ ٓمَ ]شمَ َهَذا اًْم  ً َتْٖمٜملَِم سم٤ِمًْمِٙمَت٤مِب َواًم ًْ ـْ َوإِْن يُمٜم٤َّم ُُم َٚمِػ قَم ًَّ ٤مِر اًم

 .(0)يُمؾ  يَماَلمٍ 

                                            

 : وأوضم٥م.إصؾوذم  ,يمذا ذم ؾم٤مئر اًمٜمًخ (0)

 هٚمؽ. أي: (7)

 : ُم٤م يم٤من.(م)و (ل)ذم (3)

 يدقمك. :أي (7)

 : يٓمٚمٌف.(م)و (ل)ذم (7)

 ف ٟم٘مؾ يمالُمٝمؿ ًمػمد قمغم ُمـ اٟمت٥ًم إًمٞمٝمؿ.وًمٙمٜمَّ (0)
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 (ثي ال ٖتىظك مبا داٞت بْ وَ احلل ففْٗ ػبْ وَ الّٕٗد 

َُْمرِ   ْٕ ـٌ طَمتَّك  (0)َوُِماَلُك ا ٌِْد طِمْٙمَٛم٦ًم َوإِياَمًٟم٤م سمَِحْٞم٨ُم َيُٙمقُن ًَمُف قَمْ٘مٌؾ َوِدي َأْن هَي٥ََم اهلل ًمِْٚمَٕم

ـْ يُمؾ  َيْٗمَٝمَؿ وَ  ٜم٦َِّم ُيْٖمٜمِٞمِف قَم  ً ـَ صُمؿَّ ُٟمقُر اًْمِٙمَت٤مِب َواًم 4 َوًَمِٙمـ يَمثػِمٌ  َيِدي
ٍ
ء ـَ  َرْ اًمٜم٤َّمِس ىَمْد َص٤مَر  ُِم

ُْؿ طَم  ٤م َأّنَّ ً ِهْؿ َوُُمَتَقمه  ـ  هِبِْؿ ُدوَن هَمػْمِ ٜم٤ًم ًمِٚمٔمَّ
ًِ ِئِػ اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم َوحُمْ ٤ًٌم إمَم سَمْٕمِض ـَمَقا

ًِ ُ٘مقا ُُمٜمَْت ٘مَّ

٤ٌَمِب  ذِم َهَذا اًْم
ُهْؿ4 وَمَٚمْق أُ َُم٤م مَلْ حُيَ  (7) ْ٘مُف هَمػْمُ ـْ  يِت ٘م   ُِم

ِ
ء سمُِٙمؾ  مَي٦ٍم َُم٤م شَمٌَِٕمَٝم٤م طَمتَّك ُي١ْمشَمك سمٌَِمْ

 .يَماَلُِمِٝمؿْ 

صُمؿَّ ُهؿْ  
َؾْماَلوِمِٝمْؿ هَمػْمُ ُُمتٌَِِّٕملَم هَلُْؿ4 وَمَٚمقْ  (3)

ِٕ ٤مًمُِٗمقَن  ُْؿ َأظَمُذوا سم٤ِمهْلَُدى َُمَع َهَذا خُمَ  َأّنَّ

ِذي ْدِق ذِم ـَمَٚم٥ِم احْلَؼ  َأْن َيْزَداُدوا ُهًدى اًمَّ  ,جَيُِدوَٟمُف ذِم يَماَلِم َأؾْماَلومِِٝمْؿ ًَمُرضِمَل هَلُْؿ َُمَع اًمّم 

َٓ يَ  ـْ ـَم٤مِئَٗم٦ٍم ُُمَٕمٞمَّٜم٦ٍَم4 صُمؿَّ  َّٓ ُِم ٌَُؾ احْلَؼَّ إ َٓ َيْ٘م ـْ يَم٤مَن  ُؽ َوَُم ًِ َتْٛم ـَ  فسماَِم ضَم٤مَءشمْ  ًْ وَمِٗمٞمِف  ,احْلَؼ   سمِِف ُِم

ٌَفٌ  ـَ ؿَم ـَ ىم٤َمَل اهلل ومِٞمٝمِْؿ:  اًمْٞمَٝمُقدِ  ُِم  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژاًمَِّذي

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[٧٢البؼرة:  ]ژہہ

ـُ  َٓ ُٟم١ْمُِم َّٓ سماَِم ُأنِْزَل قَمَٚمٞمْٜم٤َم وَم٢ِمنَّ اًْمٞمَُٝمقَد ىَم٤مًُمقا   ڻ ڻ ڻژىم٤َمَل اهلل شَمَٕم٤ممَم هَلُْؿ  ,إ

َٓ  سماِمَ   [٧٢البؼرة:  ]ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ُم٤مأُنِْزَل قَمٚمَٞمُْٙمْؿ يَُ٘مقُل ؾُمٌَْح٤مٟمَفُ َوشمََٕم٤ممَم 

َٓ حَأنٌِْٞمَ ومٞمف (7)[سمِفِ ]ضَم٤مَءشْمُٙمْؿ  ـْ إٟمَّاَم ٤مُؤيُمْؿ شَمتٌَُِّٕمقَن َو  شَمتٌَُِّٕمقَن َوًَمِٙم
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ ٤م ضَم٤مَءشْمُٙمْؿ سمِِف ؾَم٤مِئُر ا

                                            

 (.377)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطىمقاُمف وظمالصتف  أي: ُمالك إُمر (0)

 سم٤مب آقمت٘م٤مد. :أي (7)

 اًمذيـ قم٤مسهؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمٙمالسمٞم٦م وإؿم٤مقمرة. :أي (3)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (7)
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ٌَْؾ  ـْ مَلْ َيْ٘م َءيُمْؿ وَمَٝمَذا طَم٤مُل َُم اَم شَمتٌَُِّٕمقَن َأْهَقا ـْ هَمػْمِ  إٟمَّ َٓ ُِم ـْ ـَم٤مِئَٗمتِِف َو َٓ ُِم ْقٟمِِف َُمَع يمَ  ِهؿاحْلَؼَّ 

٥ُم ًمَِٓم٤مِئٗمَ  ـَ  ٦م دون ـم٤مئٗم٦مَيَتَٕمّمَّ َٓ سَمَٞم٤مٍن. سماَِل سُمْرَه٤مٍن ُِم  اهلل َو

َويَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل َأبُق اعَمـَٕم٤مزِم اجلَُقْيٜمِل
ؾَم٤مًَم٦ِم اًمٜم َٔم٤مُِمٞم٦َّمِ " ذِم يمَِت٤مسمِفِ  (0) ٤مًمُِؽ » :"اًمر  ًَ  اظْمَتَٚمَػ َُم

ِهِر4 وَمَرأَى سَمْٕمُْمُٝمْؿ شَم٠ْمِويَٚمَٝم٤م َقا  ذِم َهِذِه اًمٔمَّ
ِ
مي اًْمِٙمَت٤مِب َوَُم٤م َيِّمح  َواًْمَتَزَم َذًمَِؽ ذِم  (7)اًْمُٕمَٚماَمء

ـَ  َٚمِػ إمَم  ُِم ًَّ ٦ُم اًم ـِ َوَذَه٥َم َأِئٛمَّ ٜمَ  ً ِرِدَه٤م  (3)اًمت٠َّْمِويؾِ  إٟمٙم٤مراًم ِهِر قَمغَم َُمَقا َقا  اًمٔمَّ
ِ
ء َوإضِْمَرا

ب  َوشَمْٗمِقيِض َُمٕمَ  ٤مٟمِٞمَٝم٤م إمَم اًمرَّ
(7) . 

ـُ اهلل سمِِف قمَ  ْٛمِٕمل  ْ٘مًداىَم٤مَل: َوَاًمَِّذي َٟمْرشَمِْمٞمِف َرْأج٤ًم َوَٟمِدي ًَّ ًمِٞمُؾ اًم ٦ِم َواًمدَّ ُُمَّ ْٕ ٤ٌَمُع ؾَمَٚمِػ ا : اشم 

ٌََٕم٦ٌم َوُهَق ُمُ  إمْج٤َمعَ  أن  اًْمَ٘م٤مـمُِع ذِم َذًمَِؽ  ٦ٌم ُُمتَّ ٦ِم طُمجَّ ُُمَّ ْٕ يَٕم٦مِ ا ِ َتٜمَُد ُُمْٕمَٔمِؿ اًمنمَّ ًْ. 

ََٕم٤مٟمِٞمَٝم٤م َوَدْرِك َُم٤م  ♀ َوىَمْد َدَرَج َصْح٥ُم َرؾُمقِل اهلل 
ِ
ِض عم قَمغَم شَمْرِك اًمتََّٕمر 

ًْ  -وِمٞمَٝم٤م  ؾْماَلِم واعم َٓ َي٠ْمُخقنَ  قنَ ٚم  ٘مِ تَ َوُهْؿ َصْٗمَقُة اإْلِ يَٕم٦ِم َويَم٤مُٟمقا  ِ  اًمنمَّ
ِ
٤ٌَمء سم٠َِمقْم

ْٝمًدا ذِم ضُم  (7)

٦ِم َواًمتََّقاِِص سمِِحٗمْ  ٚمَّ
ِ
قِمِد اعْم ٌِْط ىَمَقا َت٤مضُمقَن إًَمْٞمِف ُِمٜمَْٝم٤م  (0)[اًمٜم٤َّمسِ ]ٔمَِٝم٤م َوشَمْٕمٚمِٞمِؿ َو وَمَٚمْق  -َُم٤م حَيْ

َْوؿَمَؽ َأْن َيُٙمقَن اْهتاَِمُُمُٝمْؿ هِب٤َم وَمْقَق  َٕ ُتقًُم٤م:  هًم٤م َأْو حَمْ قَّ ًَ ِهِر ُُم يَم٤مَن شَم٠ْمِويُؾ َهِذِه اًمٔمََّقا

                                            

هق قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل ُمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم يم٤من ُمـ أيم٤مسمر أئٛم٦م إؿم٤مقمرة  (0)

ًَّ ف ذم أظمر رضمَّ يمام أنَّ »(: 02/717) اًمًػماًمذهٌل ذم  ىم٤مل ٚمػ ذم اًمّمٗم٤مت ح ُمذه٥م اًم

 .شوأىمره

 حتريٗمٝم٤م. :أي (7)

 ٠مويؾ.إمم آٟمٙمٗم٤مف قمـ اًمتَّ  :(م)و (ب)ذم (3)

ًَّ وم٢مٟمَّ  4ذم هذا ٟمٔمر (7) ٗم٤مت إمم اهلل سمؾ هذا هق ٟمّمقص اًمّمَّ  ُمٕم٤مين ٚمػ شمٗمقيضف ًمٞمس ُمـ ُمذه٥م اًم

ًَّ ـ أظم٨ٌم اعمذاه٥م, وإٟمَّ ُمذه٥م اعمٗمقو٦م اًمذي هق ُم ٚمػ شمٗمقيض قمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت ام ُمذه٥م اًم

 اهلل إمم اهلل شمٕم٤ممم واهلل اعمقومؼ.

 (.77) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .ي٘مٍمون :أي (7)

 .إصؾؾم٘مٓم٧م ُمـ  (0)



 
 243 ثي ال ٖتىظك مبا داٞت بْ وَ احلل ففْٗ ػبْ وَ الّٕٗد(

 

مَ  يَٕم٦ِم َوإَِذا اْٟمٍَمَ ِ اْهتاَِمُِمِٝمْؿ سمُِٗمُروِع اًمنمَّ
ِب قَمٍْمُ  (0) ا ْضَ

ُهْؿ َوقَمٍْمُ اًمت٤َّمسمِِٕملَم قَمغَم اإْلِ
(7) 

ـِ  ٌَُع وَمَحؼ  قَمغَم  قَم ـِ ٍدِذي  يمؾ   اًمت٠َّْمِويِؾ: يَم٤مَن َذًمَِؽ ُهَق اًْمَقضْمُف اعْمُتَّ ـْ  ي ٤ٌَمِري قَم َه اًْم َأْن َيْٕمَتِ٘مَد شَمٜمَز 

َٓ خَيُقُض ذِم شَم٠ْموِ  (7)صملِمَ اعْمَُحدَ  (3)[٤مِف َص وْ ]أَ  ب   اعْمُِْمِٙماَلِت  يالتَو َوَيِٙمُؾ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م إمَم اًمرَّ

ؾْمتِ  ِٓ ب  شَمَٕم٤ممَم4 وَمْٚمُٞمْجِر مَي٦َم ا  اًمرَّ
ِ
 َواعَمـِجلء
ِ
ء  وىمقًمف  .[٥٣ص: ]ژۉۉېژَوىَمْقًُمُف  ,َقا

َوَُم٤م َصحَّ  [٢٢الؼؿر: ] ژژڑژَوىمَْقه:  .[١٥الرمحن:  ]ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ

ـَ  ٤ٌَمِر إ ُِم ِه قَمغَم يَمَخؼَمِ اًمٜم ُزوِل  ♀قمـ رؾمقل اهلل ظْم  .شَُم٤م َذيَمْرَٟم٤مَوهَمػْمِ

 

 

 

 

 

(    ) 

 

                                            

 (.733) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .اٟم٘مٓمع وذه٥م واٟم٘م٣م :أي (0)

  (707) ؿ اًمقؾمٞمطاعمٕمج .وذم اًمٕمرف: اًمٙمػ قمـ قمٛمؾ ُم٤م ,ُمّمدر أضب :اإلضاب (7)

ب وم٢مٟمف شمِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ جيقز ومٕمٚمف   .ىمٚم٧م: أُم٤م ُم٤م يًٛمك ذم قمٍمٟم٤م هذا سم٤مإلضا

 وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ: صٗم٤مت. ,إصؾيمذا ذم  (3)

 اعمخٚمقىملم. :أي (7)
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لٗع كن وَ ركش ػٗخ اإلطالً سمحْ اهلل قٕلْ وَ املتكمىني ٔغريِي 

 ٖكٕه جبىٗع وا ٖكٕلْ يف باب الضفات ٔغريٓ

٤مِئُؾ َأنَّ اًْمَٖمَرَض  َوًْمَٞمْٕمَٚمؿِ  :(0)]ومّمؾ[  ًَّ ٦ِم  َهَذا اجْلََقاِب  ذم اًم َِئٛمَّ ْٕ ِذيْمُر َأْخَٗم٤مِظ سَمْٕمِض ا

ـَ َٟمَ٘مٚمُ  ِذي ـْ َذيَمرْ اًمَّ ٤ٌَمِب4 َوًَمْٞمَس يُمؾ  َُم َٚمِػ ذِم َهَذا اًْم ًَّ ـْ ىَمْقًمِِف قا َُمْذَه٥َم اًم ـَ  -َٟم٤م ؿَمْٞمًئ٤م ُِم  ُِم

ِهؿْ ]اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم  ـْ يَ ُ٘مقُل سمَِجِٛمٞمِع َُم٤م ٟمَ  - (7)[َوهَمػْمِ ٌَُؾ ُِم َـّ احْلَؼَّ ُيْ٘م ِه4 َوًَمِٙم ُ٘مقًُمُف ذِم َهَذا َوهَمػْمِ

ـْ شَمَٙمٚمََّؿ سمِفِ  يُمؾ  َُم
ٌَؾٍ  (7)4 ]و[ (3) ـُ ضَم اعَمـِْمُٝمقِر  ,َيُ٘مقُل ذِم يَماَلُِمفِ  ريض اهلل قمٜمف يَم٤مَن ُُمَٕم٤مُذ سْم

ِذي َرَواُه َأبُق َداُود ذِم ؾُمٜمَٜمِِف:  ـْ ضَم٤مَء سمِِف4 َوإِْن يَم٤مَن يَم٤موِمًرا »قَمٜمُْف4 اًمَّ ـْ يُمؾ  َُم ٌَُٚمقا احْلَؼَّ ُِم َأْو  -اىْم

: يَمْٞمَػ َٟمْٕمَٚمُؿ َأنَّ اًْمَٙم٤موِمَر َيُ٘مقُل (7)شَواطْمَذُروا زيٖم٦م احْلَِٙمٞمؿِ  -ىَم٤مَل وَم٤مضِمًرا  ؟ ىَم٤مَل: احْلَؼَّ . ىَم٤مًُمقا

 .َأْو يَماَلًُم٤م َهَذا َُمْٕمٜم٤َمهُ  (0)شإنَّ قَمغَم احْلَؼ  ُٟمقًرا»

                                            

 : ىمٚم٧م.(م)و (ل)ذم (0)

 : وهمػمه.إصؾوذم  ,ًخيمذا ذم ؾم٤مئر اًمٜمَّ (7)

حلؼ ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ ُمـ اعمٌتدقم٦م, أظمذ ا وم٢منْ  4سملم اًم٘مٌقل وإظمذ ومرٌق هٜم٤مك و (3)

ٌَّ وم٢مٟمَّ  ٤4م ىمٌقل احلؼوأُمَّ   .   ف قمغم هذا اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملمف يٙمقن ُمـ يمؾ أطمد ٟم

 .(م)ُمثٌت٦م ُمـ (7)

 (.737) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُمٞمٚمف قمـ اًم٘مّمد :أي (7)

ًمٙم٤مئل ذم (, واًمال00/303) اعمّمٜمػ(, وقمٌد اًمرزاق ذم 7000أظمرضمف أبق داود ) صحٞمح. (0)

 اإلسم٤مٟم٦م(, واسمـ سمٓم٦م ذم 0/733) احلٚمٞم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 000) ذح أصقل آقمت٘م٤مد

يزيد سمـ قمٛمػمة ويم٤من  ذ اهلل أظمؼمه أنَّ أب٤م إدريس اخلقٓين قم٤مئِ  ( ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري أنَّ 077)

 ًً  =....... :يمر طملم جيٚمس إٓ ىم٤مل٤م ًمٚمذ  ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ أظمؼمه ىم٤مل: يم٤من ٓ جيٚمس جمٚم
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ًمِٞمِؾ َوإَُِم٤مـَم٦مُ   ٤م شَمْ٘مِريُر َذًمَِؽ سم٤ِمًمدَّ وَم٠َمُمَّ
ـَ  (0) َُْمِر قَمغَم َوضْمٍف  َُم٤م َيْٕمِرُض ُِم ْٕ ٌَِف َوحَتِْ٘مٞمُؼ ا اًمِم 

دُ  ]ُٚمُص إمَم اًْمَ٘مْٚم٥ِم َُم٤مخَيْ  [َيؼْمُ
ـَ  (7) ٤ٌَمِد ذِم َهِذِه  سمِِف ُِم  اًْمِٕم

ِ
ىِمِػ مَراء اًْمَٞمِ٘ملِم َوَيِ٘مُػ قَمغَم َُمَقا

٧ٌُْم  (3)اعَمـَٝم٤مُِمفِ  ُع ًَمُف َهِذِه اًْمَٗمْتَقى َوىَمْد يَمَت
ًِ
٧ٌْم  وَماَم شَمتَّ ٌَْؾ َهَذا َوظَم٤مـَم ـْ َذًمَِؽ ىَم َذًمَِؽ سمؿَمْٞمًئ٤م ُِم

ٜم٤َم  ًُ
٤مًمِ ـْ جُيَ اَم َأيْمُت٥ُم َُم  .َُم٤م حَيُّْمُؾ سمِِف اعَمـْ٘مُّمقدُ ذِم َذًمَِؽ  -إْن ؿَم٤مَء اهلل  -َوُرسمَّ

ـْ شَمَدسمَّرَ   َ
ِ
ٜم٦ََّم حَيُّْمُؾ ُِمٜمُْٝماَم يَماَمُل اهْلَُدى َواًمٜم قِر عم  ً َُْمِر ذِم َذًمَِؽ: َأنَّ اًْمِٙمَت٤مَب َواًم ْٕ  َومِج٤َمُع ا

َت٤مَب اهلل َوؾُمٜم٦ََّم َٟمٌِٞم فِ 
ـْ َوىَمَّمَد اشم   ♀ يمِ ـْ حَتِْريِػ اًْمَٙمٚمِِؿ قَم ٤ٌَمِع احْلَؼ  َوَأقْمَرَض قَم

 اهلل َومَي٤مشمِِف.
ِ
حْل٤َمِد ذِم َأؾْماَمء ِوِٕمِف َواإْلِ  َُمَقا

(    ) 

                                                      

 ,اح٤مل ومٞمٝم٤م يٙمثر ٤مومتٜمً  ورائٙمؿ ُمـ إنَّ »: ٤موم٘م٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ يقُمً  شطمٙمؿ ىمًط هٚمؽ اعمرشم٤مسمقن اهللُ »   =

 واحلر واًمٕمٌد واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم واعمرأة واًمرضمؾ واعمٜم٤مومؼ اعم١مُمـ ي٠مظمذه كطمتَّ  اًم٘مرمن ومٞمٝم٤م ويٗمتح

 هلؿ أبتدع طمتك سمٛمتٌٕمل هؿ ُم٤م اًم٘مرمن؟ ىمرأت وىمد يتٌٕمقين ٓ ٤مسًمٚمٜمَّ ُم٤م ي٘مقَل  أنْ  ىم٤مئؾ ومٞمقؿمؽ

 ي٘مقل ىمد اًمِمٞمٓم٤من وم٢منَّ  4احلٙمٞمؿ زيٖم٦م وأطمذريمؿ والًم٦م اسمتدع ُم٤م وم٢منَّ  4اسمتدع وُم٤م ٤ميمؿوم٢ميَّ  4همػمه

 يدريٜمل ُم٤م :عمٕم٤مذ ىمٚم٧م :ىم٤مل ش,احلؼ يمٚمٛم٦م اعمٜم٤مومؼ ي٘مقل وىمد ,احلٙمٞمؿ ًم٤ًمن قمغم اًمْمالًم٦م يمٚمٛم٦م

 سمغم» :ىم٤مل ؟ احلؼ يمٚمٛم٦م ي٘مقل ىمد اعمٜم٤مومؼ وأنَّ  اًمْمالًم٦م يمٚمٛم٦م ي٘مقل ىمد احلٙمٞمؿ أنَّ  اهلل رمحؽ

 أنْ  ًمٕمٚمف فوم٢مٟمَّ  4قمٜمف ذًمؽ يثٜمٞمؽ وٓ هذه ُم٤م هل٤م ي٘م٤مل لتِ اًمَّ  اعمِمتٝمرات احلٙمٞمؿ يمالم ُمـ اضمتٜم٥م

وىمد صححف اًمٕمالُم٦م  ,وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمحش. ٟمقرا احلؼ قمغم وم٢منَّ  4ؾمٛمٕمتف إذا احلؼ ؼَّ ٚمَ وشمَ  يراضمع

 .صحٞمح أيب داودذم     إًم٤ٌمين

 إزاًم٦م. :أي(0)

  : يرد.(ل)و  (ب)ذم (7)

 (.372) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.اعمٗم٤مزة اًمٌٕمٞمدة واًمٌٚمد اعم٘مٗمر :وهل مجع ُمٝمٛمف, (3)
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 اجلىع بني أدلٛ العمٕ ٔأدلٛ املعٗٛ

٥ُم احْل٤َمؾِم٥ُم َأنَّ ؿَمٞمْ  ًَ َٓ حَيْ ـْ َذًمَِؽ ُيٜم٤َمىِمُض سَمْٕمُْم َو ٌَت٦ََّم4 ُِمْثُؾ اُف سَمْٕمًْم٤م ئ٤ًم ُِم َأْن َيُ٘مقَل  ًْم

ـْ َأنَّ اهلل وَمْقَق اًْمَٕمْرِش خُي٤َمًمِ  ٜم٦َِّم ُِم  ً  ڦ ڦژ: فُ ىَمْقًمُ  اًمٔم٤َّمِهرِ ذم ُٗمُف اًْمَ٘م٤مِئُؾ: َُم٤م ذِم اًْمِٙمت٤َمِب َواًم

اَلةِ  اإذَ » ♀ َوىَمْقًُمفُ  [٢اْلديد: ]ژ ڄ ڦ ڦ اهلل ىمٌََِؾ  وَم٢مِنَّ  ىَم٤مَم َأطَمُديُمْؿ إمَم اًمّمَّ

 .ُق َذًمَِؽ وَم٢ِمنَّ َهَذا هَمَٚمطٌ َوَٟمحْ  (0)شَوضْمِٝمفِ 

ْقًمِِف َوَذًمَِؽ َأنَّ اهلل َُمَٕمٜم٤َم طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوُهَق وَمْقَق اًْمَٕمْرِش طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم يَماَم مَجََع اهلل سَمْٞمٜمَُٝماَم ذِم ىمَ  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژؾُمٌَْح٤مٟمَُف َوشمََٕم٤ممَم: 

 ]ژڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[٢اْلديد: 

ِل     َوُهَق َُمَٕمٜم٤َم َأجْٜماََم يُمٜم٤َّم يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ
ٍ
ء  وَم٠َمظْمؼَمَ َأنَُّف وَمْقَق اًْمَٕمْرِش َيْٕمَٚمُؿ يُمؾَّ َرْ

َْوقَم٤مِل:  ♀ ْٕ  .(7)شَُم٤م َأنْتُْؿ قَمَٚمٞمْفِ  َوُهَق َيْٕمَٚمؿُ  َواّلِل وَمْقَق اًْمَٕمْرشِ »ذِم طَمِدي٨ِم ا

َّٓ اعْمَُ٘م٤مَرَٟم٦َم اعْمُْٓمَٚمَ٘م٦َم4 َوَذًمَِؽ َأنَّ يَمٚمَِٛم٦َم  َٖم٦ِم إ َٖم٦ِم إَذا ُأـْمٚمَِ٘م٧ْم وَمَٚمْٞمَس فَم٤مِهُرَه٤م ذِم اًمٚم  َُمَع ذِم اًمٚم 

ـْ َيِٛملٍم َأْو ؿِماَمٍل4 ومَ  ٤مَذاٍة قَم ٦ٍم َأْو حُمَ ـْ هَمػْمِ ُوضُمقِب مُم٤َمؾمَّ ـَ ٢ِمَذا ىُمٞم َدْت سمَِٛمْٕمٜمَ ُِم ٧ْم  ك ُِم اعَمـَٕم٤ميِن َدًمَّ

 ُ ػُم َواًْمَ٘مَٛمَر َُمَٕمٜم٤َم َأْو وَ  ,َ٘م٤مَرَٟم٦ِم ذِم َذًمَِؽ اعَمـْٕمٜمَكقَمغَم اعْم ًِ ُف ُيَ٘م٤مُل: َُم٤م ِزًْمٜم٤َم َٟم  ,اًمٜمَّْجَؿ َُمَٕمٜم٤َموَم٢ِمٟمَّ

َُج٤مَُمَٕمتِِف ًمَ 
ِ
ِ٘مِف طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوُهَق وَم٤مّلِل َُمَع ظَمٚمْ  ,ؽ4 َوإِْن يَم٤مَن وَمْقَق َرْأؾِمؽَوُيَ٘م٤مُل: َهَذا اعَمـَت٤مُع َُمِٕمل عم

 .طَمِ٘مٞمَ٘م٦مً  َٕمْرشِ اًموَمْقَق 

                                            

 .¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 771(, وُمًٚمؿ )710أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

  وىمد ؾمٌؼ خترجيف. .وٕمٞمػ (7)
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رِ  اعَمـِٕمٞم٦َّمُ  صُمؿَّ َهِذهِ   ٥ِم اعَمـَقا ًَ ُػ َأطْمَٙم٤مُُمَٝم٤م سمَِح
َتٚمِ  ٺ ٺ ٺ ٺژِد وَمَٚمامَّ ىَم٤مَل: خَتْ

َدلَّ فم٤َمِهُر اخْلِٓم٤َمِب أي٦م  [٢اْلديد: ]ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژإمَم ىَمْقًمِِف:  ,[٢اْلديد: ]ژٿ

ـٌ قَم٤ممِلٌ سمُِٙمؿْ ِه اعَمـِٕمٞم٦َِّم َوُُمْ٘مَتَْم٤مَه٤م َأنَُّف ُُمٓمَّٚمٌِع قَمَٚمْٞمُٙمْؿ4 ؿَمِٝمٞمٌد قَمَٚمْٞمٙمُ قَمغَم َأنَّ طُمْٙمَؿ َهذِ   ,ْؿ َوُُمَٝمْٞمِٛم

َٓم٤مِب َوطَمِ٘مٞم٘مَ  ُف َُمَٕمُٝمْؿ سمِِٕمْٚمِٛمِف َوَهَذا فَم٤مِهُر اخْلِ َٚمِػ: إٟمَّ ًَّ  .ُتفُ َوَهَذا َُمْٕمٜمَك ىَمْقِل اًم

إمَم  ,[٥ادجادلة: ] ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ: َويَمَذًمَِؽ ذِم ىمَْقًمِفِ  

ي٦َمَ  [٥ادجادلة: ]ژ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦژىَمْقًمِِف: ْٔ ِل   ,ا   ًمَِّم٤مطِمٌِفِ  ♀ َوَح٤َّم ىم٤َمَل اًمٜمٌَّ

 طَم٘م ٤م قَمغَم فم٤َمِهِرهِ َودًَم٧َِّم يم٤َمَن َهَذا أَجًْْم٤م .[٢٠التوبة: ]ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇژذِم اًمْٖم٤َمِر: 

احْل٤َمُل قَمغَم َأنَّ طُمْٙمَؿ اعَمـِٕمٞم٦َّمِ 
ـم اَلِع َواًمٜمٍَّْمِ َواًمت٠َّْمجِٞم ُهٜم٤َم َُمِٕمٞم٦َّمُ  (0) ِٓ  .دِ ا

اـلحل:  ]ژحب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یژَويمََذًمَِؽ ىمَْقًمف شمَٕم٤َممَم  

٢١٦]
ُقؾَمك َوَه٤مُروَن:  َويَمَذًمَِؽ (7)

ِ
[٢٤ضه:  ]ژې ۉ ۉ ۅژىَمْقًُمُف عم

ُهٜم٤َم  (3)

ـِ اًمٜمٍَّْمُ َواًمت٠َّمْ اعَمـقْ  ا٤مِهِرَه٤م َوطُمْٙمُٛمَٝم٤م ذِم َهذَ اعَمـِٕمٞم٦َُّم قَمغَم فمَ 
 .جِٞمدُ ـمِ

ـْ   ْ٘مِػ وَمَٞمُ٘مقُل:  َوىَمْد َيْدظُمُؾ قَمغَم َصٌِل  َُم ًَّ ـْ وَمْقِق اًم ُف قَمَٚمْٞمِف َأبُقُه ُِم ٌِْٙمل وَمُٞمنْمِ خُيِٞمُٗمُف وَمَٞم

٦ٌَِم (7)[َذًمَِؽ ]َوَٟمْحُق  كَأن٤َم ُهٜم٤َم4 َأْو َأن٤َم طَم٤مِض  َٓ خَتَْػ4 َأن٤َم َُمَٕمؽ َأوْ  ٌ ُٝمُف قَمغَم اعَمـِٕمٞم٦َِّم اعْمُقضِم . ُيٜمَ

اَم َص٤مَر ُمُ  َدوْمعِ ًمِؿ احْل٤َمِل سمُِحٙمْ  َتَْم٤مَه٤م ٘مْ اعَمـْٙمُروِه4 وَمَٗمْرٌق سَملْمَ َُمْٕمٜمَك اعَمـِٕمٞم٦َِّم َوسَملْمَ ُُمْ٘مَتَْم٤مَه٤م4 َوُرسمَّ

ـْ َُمْٕمٜم٤َمَه٤م  .ٚمُِػ سم٤ِمظْمتاَِلِف اعَمـَقاِوعِ ْختَ تَ ومَ  ,ُِم

                                            

 : أي٦م.(ب)و إصؾوذم , (م)و (ل)يمذا ذم (0)

 ٘مقى واإلطم٤ًمن.اًمتَّ  :اعمٕمٞم٦م ذم هذه أي٦م ُم٘مٞمدة سمقصػ وهق (7)

ٍم واًمت٠مجٞمد شمٜم٘مًؿ إمم ا وم٤معمٕمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل سمٛمٕمٜمك اًمٜمَّاعمٕمٞم٦م ذم هذه أي٦م ُم٘مٞمدة سمِمخص إذً  (3)

 وُم٘مٞمدة سمقصػ. ,ُم٘مٞمدة سمِمخص :ىمًٛملم

 هذا. :إصؾيمذا ذم ؾم٤مئر اًمٜمًخ وذم  (7)
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ٜم٦َِّم ذِم ًمٗمظ ىَمْد ُاؾْمُتْٕمِٛمَؾ ذِم  اعَمـِٕمٞم٦َّمِ  وَمَٚمْٗمظُ    ً ِوَع َيْ٘مَتيِض ذِم يُمؾ  َُمْقِوٍع اًْمِٙمَت٤مِب َواًم  َُمَقا

ِوِع َأْو شَمُدلَّ  ٥ِم اعَمـَقا ًَ ًَمُتَٝم٤م سمَِح َٓ َتٚمَِػ َد ٤م َأْن خَتْ ظَمِر4 وَم٢ِمُمَّ ْٔ َٓ َيْ٘مَتِْمٞمَٝم٤م ذِم اعَمـْقِوِع ا ُأُُمقًرا 

كٍ  قَمغَم ىَمْدٍر ُُمِْمؽَمَ
ِرِدَه٤م  (0) ٞم٦ٍَّم َوإِْن اُْمَت٤مَز يُمؾ  َُمْقِوٍع سمِ  -سَملْمَ مَجِٞمِع َُمَقا وَمَٕمغَم  -َخ٤مص 

َتٚمَِٓم٦ًم سم٤ِمخْلَْٚمِؼ طَمتَّك ُيَ٘م٤مَل  ب  قَمزَّ َوضَمؾَّ خُمْ ـِ ًَمْٞمَس ُُمْ٘مَتَْم٤مَه٤م َأْن شَمُٙمقَن َذاُت اًمرَّ ىَمْد  اًمتَّْ٘مِديَرْي

ـْ فَم٤مِهِرَه٤م وَم٧ْم قَم  .ُسِ

ـْ سَمْٕمِض اًْمُقضُمقهِ  ٦مُ  َوَٟمٔمػُِمَه٤م ُِم ٌُقِديَّ سُمقسمِٞم٦َُّم َواًْمُٕم َ  اًمر  يَم٧ْم وَ  ٤موَم٢ِمّنَّ سُمقسمِٞم٦َِّم  إِْن اؿْمؽَمَ ذِم َأْصِؾ اًمر 

ٌِٞمدِ ًمْ َوا ٦َّمُ  [٢١١ - ٢١٢األظراف:  ]ژپ پ پ ٻ ٻ ٻژومَٚماَمَّ ىم٤َمَل:  تَّْٕم يم٤َمٟم٧َْم ُرسمُقسمِٞم

٦ِم ًمِْٚمَخْٚمِؼ4 وَم٢ِمنَّ ُمَ  سُمقسمِٞم٦َِّم اًْمَٕم٤مُمَّ ـَ ُُمقؾَمك َوَه٤مُروَن هَل٤َم اظْمتَِّم٤مٌص َزاِئٌد قَمغَم اًمر   ـْ َأقْمَٓم٤مُه اهلل ُِم

ـْ اًمْ  ٤مُه ُرسُمقسمِٞم٦ًَّم َوشَمْرسمَِٞم٦ًم َأيْمَٛمَؾ ُِم ُف َوَرسمَّ ُه وَمَ٘مْد َرسمَّ  .هِ هَمػْمِ َٙماَمِل َأيْمَثَر مِم٤َّم َأقْمَٓمك هَمػْمَ

 ٻ ٻ ٱژَو  [٤اإلكسان:  ]ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژَويمََذًمَِؽ ىمَْقًمُفُ:  

 .[٢اإلرساء: ] ژٻ ٻ

ٌَْد شَم٤مَرًة َيٕمْ   ٌَّ وَم٢ِمنَّ اًْمَٕم   ۆئ ۇئ ۇئ وئژ: شمٕم٤ممم اخْلَْٚمَؼ يَماَم ذِم ىَمْقًمِفِ  َد وَمٞمَُٕمؿ  ٜمِل سمِِف اعَمـْٕم

4 صمُؿَّ خَيْتَٚمِٗمُقَن  [٧٥مريم: ] ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ َوشم٤َمَرةً يَٕمْٜمِل سمِفِ اًمْٕم٤َمسمَِد ومَٞمَُخص 

ًٓ يَم٤مَٟم٧ْم قمُ  ٌََد قِمْٚماًم َوطَم٤م ـْ يَم٤مَن َأقْم ُتُف َأيْمَٛمَؾ4 وَمَٙم٤مَٟم٧ِم وَمَٛم ِف أَ  ٌُقِديَّ َو٤موَم٦ُم ذِم طَم٘م  ٤َم اإْلِ يْمَٛمَؾ َُمَع َأّنَّ

 .ٞمَ٘م٦ٌم ذِم مَجِٞمِع اعَمـَقاِوعِ طَم٘مِ 

ٞمَٝم٤م سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمسِ   ٛم  ًَ ًَْمَٗم٤مِظ ُي ْٕ َٙم٦مً  َوُِمْثُؾ َهِذِه ا َتِٛمعِ (7)ُُمَِمٙم  ًْ ُ ِؽ اعْم  .............ًمَِتَِمٙم 

                                            

 وهق آـمالع. (0)

هق اًمٙمكم اًمذي مل يت٤ًمو صدىمف قمغم »: ( وم٘م٤مل700) اًمتٕمريٗم٤متقمرومف اجلرضم٤مين ذم  :ْؽ ٙم  اعمَِم  (7)

ده سمؾ يم٤من طمّمقًمف ذم سمٕمْمٝم٤م أومم أو أىمدم أو أؿمد ُمـ اًمٌٕمض أظمر يم٤مًمقضمقد  =.......ف وم٢مٟمَّ  4أومرا
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 اعْمَُتَقاـمَِئ٦مِ  
ِ
ؾَْماَمء ْٕ ـْ ىَمٌِٞمِؾ ا وِمٞمَٝم٤م َهْؾ ِهَل ُِم

(0)  ُ ـْ ىَمٌِٞمِؾ اعْم يَم٦ِم ذِم اًمٚمَّْٗمِظ وَمَ٘مطْ َأْو ُِم ِْمؽَمَ
(7) 

اَم َوَوَع  َٖم٦ِم إٟمَّ َئ٦ِم4 إْذ َواِوُع اًمٚم 
ـْ ضِمٜمِْس اعْمَُتَقاـمِ ٧ْم ظَم٤مِرضَم٦ًم قَم ًَ ٤َم ًَمْٞم ُ٘مقَن َيْٕمَٚمُٛمقَن َأّنَّ َواعْمَُح٘م 

ِك َوإِنْ   اًْمَ٘مْدِر اعْمُِْمؽَمَ
ِ
ـَ  اًمٚمَّْٗمَظ سم٢ِِمَزاء ٤م ُِم َتّم  ٦ِم وَماَل سَم٠ْمَس سمَِتْخِّمٞمِّمَٝم٤م اعْمَُتَقاـمِئَ  يَم٤مَٟم٧ْم َٟمْققًم٤م خُمْ

 .(3)سمَِٚمْٗمظِ 

ـْ قَمٚمَِؿ َأنَّ  ِع اعَمـْخُٚمقىَم٤مِت  اعَمـِٕمٞم٦َّمَ  َوَُم ـْ َأنَْقا سُمقسمِٞم٦َِّم  يَم٢ِمَو٤موَم٦مِ  –شُمَْم٤مُف إمَم يُمؾ  َٟمْقٍع ُِم اًمر 

َء قَمغَم  -َُمَثاًل  ؾْمتَِقا ِٓ َّٓ ًمِْٚمَٕمْرِش َوَأنَّ اهلل ُيقَصُػ  هق  ًَمْٞمَس  اًمٕمرشَوَأنَّ ا سم٤ِمًْمُٕمُٚمق  َواًْمَٗمْقىِمٞم٦َِّم  إ

                                                      

وي٘مّمد سم٤مًمقاضم٥م: اخل٤مًمؼ وسم٤معمٛمٙمـ:  ىمٚم٧م:. ـها. شذم اًمقاضم٥م أومم وأىمدم وأؿمد مم٤م ذم اعمٛمٙمـ  =

 اعمخٚمقق.

اًمذي يٙمقن  هق اًمٙمكم» :سم٘مقًمف( 033ٕمريٗم٤مت" )ًمتَّ ا"ذم     قمرومف اجلرضم٤مين اعمتقاـمكء: (0)

 ًَّ ده اًمذهٜمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م قمغم اًم  وم٢منَّ  4قي٦م يم٤مإلٟم٤ًمن واًمِمٛمسطمّمقل ُمٕمٜم٤مه وصدىمف قمغم أومرا

د ذم اًمذ   هـ وصدىمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ًمف أومراد ذم اخل٤مرج وصدىمف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًقي٦م واًمِمٛمس هل٤م أومرا

د اإلٟم٤ًمن وم٢منَّ ):وىمقًمف. ـها.ش٤م سم٤مًمًقي٦مأجًْم  يمٚمٛم٦م إٟم٤ًمن يدظمؾ ومٞمٝم٤م زيد وقمٛمرو  أنَّ  :يٕمٜمل (ًمف أومرا

 ف إٟم٤ًمن ومٝمق ُمـ إؾمامء اعمتقاـمئ٦م.ومٙمؾ ُمٜمٝمام يّمدق قمٚمٞمف أنَّ 

ػم ُم٤م ووع عمٕمٜمك يمثػم سمقوع يمث»( سم٘مقًمف: 707) اًمتٕمريٗم٤متاعمِمؽمك قمرومف اجلرضم٤مين ذم (7)

 :ك سملم ُمٕم٤مين يمثػمة ُمٜمٝم٤ميم٤مًمٕملم هق ًمٗمظ ُمِمؽم :ىمقًمف ىمٚم٧م:. ـها.شيم٤مًمٕملم ٓؿمؽمايمف سملم اعمٕم٤مين

ٝم٤م ي٘م٤مل ًمف: قملم, وُمثؾ اًمٕملم يمٚمٛم٦م اجل٤مؾمقس ومٙمؾ ُمٜمْ :ٝم٤ميٜمٌقع اح٤مء, وُمٜمْ :اًمٕملم اًم٤ٌمسة, وُمٜمٝم٤م

 وقمغم اعمٌت٤مع. ,ف ًمٗمظ يٓمٚمؼ قمغم يمقيم٥موم٢مٟمَّ  4اعمِمؽمي

 ٤ما ُمِمؽميمً سملم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وأؾمامء ظمٚم٘مف وصٗم٤مهتؿ ىمدرً  وجمٛمؾ ُمٕمٜمك يمالم اعم١مًمػ هٜم٤م: أنَّ  (3)

طم٤مؿمٞم٦م محد اًمتقجيري ُمـ  .ـها٤مرع إٓ سمقضمقد هذا اًم٘مدر اعمِمؽمك.وٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ ظمٓم٤مب اًمِمَّ 

 .(773)قمغم احلٛمقي٦م
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[احْلَِ٘مٞمِ٘مٞم٦َّمِ ]

(0)  َٓ ُٗمقِل َو  ً َٓ ُيقَصُػ سم٤ِمًم [سم٤ِمًمتَّْحتِٞم٦َّمِ ]َو
٤مًزا: قَمٚمَِؿ َأنَّ  (7) َٓ جَمَ َٓ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َو ىَمط  

ـْ هَمػْمِ حَتِْريٍػ.  َن قَمغَم َُم٤م ُهَق قَمَٚمْٞمِف ُِم  اًْمُ٘مْرم

 هلل تعاىللٗع وعٍٜ كُٕ اهلل يف الظىاٞ أٌّا حتٗط با

ٞمُط سمِِف َوحَتِْقيِف وَمُٝمَق يَم٤مِذٌب  اَمَء حُتِ ًَّ  سمَِٛمْٕمٜمَك َأنَّ اًم
ِ
اَمء ًَّ َؿ َأنَّ يَمْقَن اهلل ذِم اًم ـْ شَمَقهَّ  -صُمؿَّ َُم

ِه  ـْ هَمػْمِ ِف  -َوَو٤مل   -إْن َٟمَ٘مَٚمُف قَم ـَ   فُ ٛمَ ٝمِ ومَ َوَُم٤م ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َأطَمًدا  -إْن اقْمَتَ٘مَدُه ذِم َرسم  َٓ  ُِم  اًمٚمَّْٗمِظ َو

ـْ  ٚمِِٛملَم َهْؾ  َوًَمْق ؾُمِئَؾ  َأطَمدٍ َرْأجَٜم٤َم َأطَمًدا َٟمَ٘مَٚمُف قَم ًْ ُ ـْ ىَمْقِل اهلليَ ؾَم٤مِئُر اعْم  شمٕم٤ممم ْٗمَٝمُٛمقَن ُِم

  َوَرؾُمقًمِفِ 
ِ
اَمء ًَّ ٤ٌَمَدَر يُمؾ   إنَّ اهلل ذِم اًم اَمَء حَتِْقيِف ًَم ًَّ ٌء  واطمدٍ إنَّ اًم ُِمٜمُْٝمْؿ إمَم َأْن َيُ٘مقَل َهَذا َرْ

ُف مَلْ ًَمٕمَ  ٤ٌَمًمِٜم٤َم ٚمَّ
ُٓمْر سمِ  .خَيْ

َُْمُر َهَٙمَذا َوإَِذا  ْٕ ـَ  يَم٤مَن ا َٓ َيْٗمَٝمُٛمُف اًمٜم٤َّمُس ُِمٜمُْف  وَمِٛم  ًٓ ٤م اًمتََّٙمٚم ِػ َأْن جَيَْٕمَؾ فَم٤مِهَر اًمٚمَّْٗمِظ حُمَ

ًَمُف4 سَمْؾ قِمٜمَْد  ٚمِِٛملمَ صُمؿَّ ُيِريُد َأْن َيَت٠َموَّ ًْ   اعم
ِ
اَمء ًَّ اَمُء  َواطِمٌد4 إذِ  َوُهَق قَمغَم اًْمَٕمْرشِ   َأنَّ اهلل ذِم اًم ًَّ اًم

ٚمُِٛمقَن َأنَّ يمُ  ًْ ُ ْٗمِؾ َوىَمْد قَمٚمَِؿ اعْم  ً َٓ ذِم اًم ُد سمِِف اًْمُٕمُٚمقَّ وَم٤معَمـْٕمٜمَك َأنَّ اهلل ذِم اًْمُٕمُٚمق   اَم ُيَرا ْرؾِمٞمَُّف إٟمَّ

َْرَض َوَأنَّ اًْمُٙمْرِدَّ ذِم اًْمَٕمْرِش يَمَحٚمْ  ْٕ ِت َوا َٛمَقا ًَّ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم َوؾِمَع اًم َ٘م٦ِم ُُمْٚمَ٘م٤مٍة سم٠َِمْرِض ؾُم

٦ٌََم ًَمُف إمَم ىُمْدَرِة اهلل َوقَمَٔمَٛمتِِف وَمَٙمْٞمَػ  (3)وَماَلةٍ  ًْ
َٓ ٟمِ ُٚمقىَم٤مِت اهلل  ـْ خَمْ َوَأنَّ اًْمَٕمْرَش ظَمْٚمٌؼ ُِم

                                            

 وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ: احل٘مٞم٘م٦م., (ل)ُمثٌت٦م ُمـ (0)

 حٞم٦م.: اًمتَّ إصؾوذم  ,ًخيمذا ذم ؾم٤مئر اًمٜمَّ (7)

( وم٘م٤مل: طمدصمٜمل 7/333) شمٗمًػمهأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  ورد هذا ذم طمدي٨م ُمرومقع وٓ يّمح. (3)

: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل    يقٟمس ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ زيد: ىم٤مل أبق ذر

 =.......إٓ يمحٚم٘م٦م ُمـ طمديد أخ٘مٞم٧م سملم فمٝمري ومالة ُم٤م اًمٙمرد ذم اًمٕمرشي٘مقل:  ♀

 



 
اجلىع بني أدلٛ الفٕقٗٛ عمٜ العشش ٔبني أدلٛ كُٕ اهلل قبن ٔدْ 

 املضم٘

250 
 

ُؿ سَمْٕمَد  ُه َوحَيْقِ ُيَتَقهَّ ٌَْح٤مَٟمُف:َهَذا َأنَّ ظَمْٚمً٘م٤م حَيٍُْمُ  ہ ہ ہژيِف؟ َوىَمْد ىَم٤مَل ؾُم

سمَِٛمْٕمٜمَك قَمغَم َوَٟمْحُق َذًمَِؽ  [٥٤الـحل: ] ژژژڑژ: شمٕم٤ممم َوىَم٤مَل .[٥٢ضه: ] ژھ

٤مًزا َوَهَذا َيٕمْ َوُهَق يَماَلٌم قَمَريِب   َٓ جَمَ ٤َم  ِروُمفُ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم  ـْ قَمَرَف طَمَ٘م٤مِئَؼ َُمَٕم٤ميِن احْلُُروِف َوَأّنَّ َُم

يَم٦ٌم. َٓ ُُمِْمؽَمَ  ُُمَتَقاـمِئ٦ٌَم ذِم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم 

 شش ٔبني أدلٛ كُٕ اهلل قبن ٔدْ املضم٘اجلىع بني أدلٛ الفٕقٗٛ عمٜ الع

اَلةِ » ♀ َويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمفُ   ىمٌََِؾ َوضْمِٝمِف وَماَل وَم٢ِمنَّ اهلل إَذا ىَم٤مَم َأطَمُديُمْؿ إمَم اًمّمَّ

احْلَِدي٨َم  شىمٌََِؾ َوضْمِٝمفِ  َـّ َيٌُّْم٘مَ 
ٌََؾ . طَمؼ  قَمغَم فَم٤مِهِرِه َوُهَق ؾُمٌْ (0)

َح٤مَٟمُف وَمْقَق اًْمَٕمْرِش َوُهَق ىمِ

4 سَمْؾ َهَذا اًْمقَ  ٧ٌُُم ًمِْٚمَٛمْخُٚمقىَم٤مِت َوضْمِف اعْمَُّمكم  اَمَء َأْو  ,ْصُػ َيْث ًَّ ٤مَن ًَمْق َأنَُّف ُيٜم٤َمضِمل اًم ًَ ْٟم وَم٢ِمنَّ اإْلِ

ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر ًَمَٙم٤مَٟم٧ِم  ُيٜم٤َمضِمل ْٛمُس َواًْمَ٘مَٛمُر وَمْقىَمُف وَ  اًمِمَّ اَمُء َواًمِمَّ ًَّ ٌََؾ َوضْمِٝمفِ يَم٤ماًم  .َٟم٧ْم َأجًْْم٤م ىِم

ِل   َب اًمٜمٌَّ َـّ اعَمـْ٘مُّمقَد  -اعَمـَثَؾ سمَِذًمَِؽ  ♀ َوىَمْد َضَ قَْمغَم َوًَمِٙم ْٕ  اعَمـَثُؾ ا
ِ
َّ
ِ
َوّلِل

َٓ شَمِْمٌِٞمُف اخْل٤َمًمِِؼ سم٤ِمعَمـْخُٚمقِق  ِز َهَذا َوإُِْمَٙم٤مُٟمُف4  ِل   -سم٤ِمًمتَّْٛمثِٞمِؾ سَمَٞم٤مُن ضَمَقا  وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

ى َرسمَّفُ َُم٤م ُِمٜمْ » ♀ َّٓ ؾَمػَمَ ـْ َأطَمٍد إ ـٍ اًمٕم٘مٞمكم:  (7)شخُمْٚمِٞم٤ًم سمِفِ  ُٙمْؿ ُِم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأبُق َرِزي

                                                      

سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ وأيب  : قمٌد اًمرمحـًمالٟم٘مٓم٤مع سملم اسمـ زيد وهق وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .ُمـ إرض = 

ذم      ٜم٤م اًمقادقملؿمٞمخُ  وىمد وٕمػ احلدي٨َم  ف ؿمديد اًمْمٕمػ.وم٢مٟمَّ  4وًمْمٕمػ قمٌد اًمرمحـ ,ذر

 .(. وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى ؿمديدة اًمْمٕمػ ٓ يٗمرح هب٤م0/710) شمٗمًػم سمـ يمثػمحت٘مٞم٘مف ًمـ 

 (.013) اًمّمحٞمح٦ماٟمٔمره٤م ذم 

 .¶سمـ قمٛمر  ( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل771(, وُمًٚمؿ )710أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 يزامحف أطمد ذم ذًمؽ. ا سمرؤيتف ُمـ همػم أنْ ُمٜمٗمردً أي:  خمٚمًٞم٤م سمف (7)
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ـُ مَجِٞمٌع؟ وَمَ٘م٤مَل  ِل   ًمف يَمْٞمَػ َي٤م َرؾُمقَل اهلل َوُهَق َواطِمٌد َوَٟمْح ؾَم٠ُمنٌِْئُؽ » ♀ اًمٜمٌَّ

ـْ مَي٤مِت اهلل4 وَم٤مّلِل َأيْمؼَمُ سمِِٛمثِْؾ َذًمِ  ُه خُمْٚمِٞم٤ًم سمِِف َوُهَق مَي٦ٌم ُِم  اهلل َهَذا اًْمَ٘مَٛمُر يُمٚم ُٙمْؿ َيَرا
ِ
ء َٓ  (0)شَؽ ذِم م

ِل    .♀ َأْو يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ْوَن َرسمَُّٙمؿْ »َوىَم٤مَل:   ْٛمَس وَ  إٟمَُّٙمْؿ ؾَمؽَمَ ْؤَي٦ِم َوإِْن مَلْ  شاًْمَ٘مَٛمرَ يَماَم شَمَرْوَن اًمِمَّ ْؤَي٦َم سم٤ِمًمر  ٌََّف اًمر  وَمَِم

ُْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوَٟم٤مضَمْقُه يُمؾ  يَ  ـْ اعَمـْرِئل  ُُمَِم٤مهِب٤ًم ًمِْٚمَٛمْرِئل  وَم٤معْم١ُْمُِمٜمُقَن إَذا َرَأْوا َرهبَّ ُه وَمْقىَمُف َيُٙم َرا

 َٓ ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َو ٌََؾ َوضْمِٝمِف4 يَماَم َيَرى اًمِمَّ  .ُُمٜم٤َموَم٤مَة َأْصاًل ىِم

ـَ   ـْ يَم٤مَن ًَمُف َٟمِّمٞم٥ٌم ُِم ُرُه  َوَُم ؾُمقِخ ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمّلِل: َيُٙمقُن إىْمَرا اعَمـْٕمِروَم٦ِم سم٤ِمّلِل َواًمر 

٤م قَمَٚمْٞمِف َأْويَمَد. ٜم٦َِّم قَمغَم َُم٤م مُهَ  ً  ًمِْٚمِٙمَت٤مِب َواًم

 

(    ) 

                                            

(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 021(, واسمـ ُم٤مضمف )713(, وأبق داود )7/00أظمرضمف أمحد ) وٕمٞمػ. (0)

(, واسمـ طم٤ٌمن 7/701(, واحل٤ميمؿ )013)ص اًمتقطمٞمد(, واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 772) اًمًٜم٦م

قمـ قمٛمف أيب رزيـ  ,قمـ ويمٞمع سمـ طمدس ,قمـ يٕمغم سمـ قمٓم٤مء ,ٚمٛم٦م( ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾم0070)

ي٤م أب٤م ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أيمٚمٜم٤م يرى اهلل قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ وُم٤ممي٦م ذًمؽ ذم ظمٚم٘مف؟ ىم٤مل: 

وهذا . وم٤مهلل أقمٔمؿىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل, ىم٤مل:  ؟رزيـ أخٞمس يمٚمٙمؿ يرى اًم٘مٛمر خمٚمًٞم٤م سمف

اًمٕم٤مُمري, وىم٤مل اسمـ  :وهق اٟمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف يٕمغم سمـ قمٓم٤مءس ويمٞمع سمـ قمد .إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

همػم »وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم:  .شٓ يٕمرف»: اعمٞمزانوىم٤مل اًمذهٌل ذم  .شجمٝمقل احل٤مل»اًم٘مٓم٤من: 

(, واسمـ أيب 7/03) زوائد اعمًٜمدوًمٚمحدي٨م ـمريؼ أظمرى قمٜمد قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم .شُمٕمروف

وقم٤مصؿ سمـ  ,وأبقه ,ودهلؿ سمـ إؾمقد ,ـ سمـ قمٞم٤مشوومٞمٝم٤م قمٌد اًمرمح, (777) اًمًٜم٦مقم٤مصؿ ذم 

 ًم٘مٞمط وهؿ جمٝمقًمقن.



 
بٗاُ خطأ وَ قاه إُ وزِب الظمف إقشاس أدلٛ الضفات عمٜ وا داٞت 

 بْ وع اعتكاد أُ ظاِشِا غري وشاد
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ت بْ وع بٗاُ خطأ وَ قاه إُ وزِب الظمف إقشاس أدلٛ الضفات عمٜ وا داٞ

 اعتكاد أُ ظاِشِا غري وشاد

ـَ  ُرَه٤م قَمغَم َُم٤م ضَم٤مَءْت سمِِف َُمَع  َواقْمَٚمْؿ َأنَّ ُِم َٚمِػ إىْمَرا ًَّ ـْ َيُ٘مقُل: َُمْذَه٥ُم اًم ـَ َُم ِري اعْمَُت٠َمظم 

ٍد َوَهَذا  َٛمٌؾ  ًَمْٗمظٌ اقْمتَِ٘م٤مٍد َأنَّ فَم٤مِهَرَه٤م هَمػْمُ ُُمَرا دٍ وَم٢ِمنَّ ىَمْقًَمُف: فَم٤مِهرُ  جُمْ َتِٛمُؾ َأنَُّف َأَراَد  َه٤م هَمػْمُ ُُمَرا حَيْ

َد سمَِٙمْقنِ صمِ دَ سم٤ِمًمٔم٤َّمِهِر ُٟمُٕمقَت اعَمـْخُٚمقىِملَم َوِصَٗم٤مِت اعمحْ   اهلل ىَمٌَِؾ َوضْمِف اعْمَُّمكم   لم4 ُِمْثُؾ َأْن ُيَرا

َتِ٘مر  ذِم احْل٤َمِئِط اًمَِّذي ُيَّمكم  إًَمْٞمِف َوإِنَّ  ًْ ٌِٜم٤َم َوَٟمْحُق َذًمَِؽ وَماَل فَم٤مِهُرُه َأنَُّف إمَم ضَم٤مٟمِ  اهلل َُمَٕمٜم٤َم َأنَُّف ُُم

دٍ ؿَم   .ؽَّ َأنَّ َهَذا هَمػْمُ ُُمَرا

ٍد وَمَ٘مْد َأَص٤مَب ذِم   َٚمِػ َأنَّ َهَذا هَمػْمُ ُُمَرا ًَّ ـْ ىَم٤مَل: إنَّ َُمْذَه٥َم اًم ـْ َأظْمَٓم٠َم َوَُم ذم اعَمـْٕمٜمَك ًَمِٙم

طََم٤مِدي٨ِم وَم٢ِمنَّ  (0)َأنَّ َهَذاذم إـِْماَلِق اًْمَ٘مْقِل  ْٕ َي٤مِت َوا ْٔ ًَمْٞمَس ُهَق  اعْمَُح٤مُل هق َهَذا  فَم٤مِهُر ا

َّٓ َأْن َيُٙمقَن َهَذا اعَمـْٕمٜمَك اعْمُْٛمَتٜمُِع َص٤مَر  ,ُه ذِم هَمػْمِ َهَذا اعَمـْقِوعِ اًمٔم٤َّمِهُر قَمغَم َُم٤م ىَمْد سَمٞمَّٜم٤َّم مهللاَّ إ

ٌَْٕمِض اًمٜم٤َّمسِ 
٤ٌَمرِ  (7)َئْمَٝمُر ًمِ

قْمتِ ِٓ ٤ًٌم هِبََذا ا َُمْٕمُذوًرا ذِم َهَذا  وَمَٞمُٙمقُن اًْمَ٘م٤مِئُؾ ًمَِذًمَِؽ ُُمِّمٞم

ـْماَلِق ا  .إْلِ

َتٚمِٗمَ وَم٢ِمنَّ اًمٔم ٝمُ   ٌُُٓمقَن ىَمْد خَيْ ـَ  سم٤ِمظْمتاَِلِف  ٤منقَر َواًْم ِل اًمٜم٤َّمِس َوُهَق ُِم ٌِٞم٦َّمِ  َأطْمَقا ًْ ُُُمقِر اًمٜم  ْٕ  ,ا

ـ ًَ ـِ  ًمف  َويَم٤مَن َأطْم َ
ِ
َ عم ٌَلم  ـْ َهَذا َأْن ُي َذا ًَمْٞمَس ُهَق اًمٔم٤َّمِهَر اقْمَتَ٘مَد َأنَّ َهَذا ُهَق اًمٔم٤َّمِهُر َأنَّ هَ  ُِم

ُف ًَمْٗمًٔم٤م َوَُمْٕمٜمً   .كطَمتَّك َيُٙمقَن ىَمْد َأقْمَٓمك يَماَلَم اهلل َويَماَلَم َرؾُمقًمِِف طَم٘مَّ

ـِ   تِل  َوإِْن يَم٤مَن اًمٜم٤َّمىِمُؾ قَم ٍد قِمٜمَْدُهْؿ َأنَّ اعَمـَٕم٤ميِنَ اًمَّ َٚمِػ َأَراَد سمَِ٘مْقًمِِف: اًمٔم٤َّمِهُر هَمػْمُ ُُمَرا ًَّ اًم

ـْ هَ  َٓ خَيَْتص  سمِِّمٗمَ شَمْٔمَٝمُر ُِم ٞمُؼ سمَِجاَلِل اهلل َوقَمَٔمَٛمتِِف َو
طََم٤مِدي٨ِم مِم٤َّم َيٚمِ ْٕ َي٤مِت َوا ْٔ  ٤متِذِه ا

                                            

 اًمتٛمثٞمؾ. :أي (0)

 اعمٛمثٚم٦م واعمٕمٓمٚم٦م.: أي (7)



 
 الكربٝ  الفتٕٝ احلىٕٖٛ   

254 

 
ًزا ِذْهٜمِٞم ٤م  َأْو ضَم٤مِئَزٌة قَمَٚمْٞمِف ضَمَقا

ِ
َّ
ِ
٦ٌٌَم ّلِل اعَمـْخُٚمقىِملَم سَمْؾ ِهَل َواضِم

ًزا ظَم٤مِرضِمٞم ٤م (0) َأْو ضَمَقا
هَمػْمَ (7)

ٍد وَم٘مَ  ـِ ْد َأظْمَٓم٠َم وِمٞماَم ُُمَرا ـُ َأطَمٌد ىَمط   َٟمَ٘مَٚمُف قَم َد اًْمَٙمِذَب4 وَماَم ُيْٛمِٙم َٚمِػ َأْو شَمَٕمٛمَّ ًَّ ـْ  اًم َأْن َيٜمُْ٘مَؾ قَم

ـَ  َٚمِػ َُم٤م َيُدل   َواطِمٍد ُِم ًَّ َٓ فَم٤مِهًرا  -اًم ٤م َو ُْؿ يَم٤مُٟمقا َيْٕمَتِ٘مُدوَن َأنَّ اهلل ًَمْٞمَس وَمْقَق  -َٓ َٟمّم  َأّنَّ

َٓ َأنَّ اهلل ًَمْٞمَس ًَمفُ   .طَمِ٘مٞمَ٘م٦مً  ؾَمْٛمٌع َوسَمٍَمٌ َو َيدٌ  اًْمَٕمْرِش َو

ـِ َوىَمْد َرَأج٧ْم َهَذا اعَمـْٕمٜمَك َيٜمَْتحِ   ـْ حَيِْٙمٞمِف قَم َٚمِػ َوَيُ٘مقُل  ُٚمُف سَمْٕمُض َُم ًَّ إنَّ ـَمِريَ٘م٦َم َأْهِؾ  :اًم

َٚمِػ  ًَّ َٗمُ٘مقا قَمغَم  -اًمت٠َّْمِويِؾ ِهَل ذِم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم ـَمِريَ٘م٦ُم اًم َي٤مِت سمَِٛمْٕمٜمَك َأنَّ اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ اشمَّ ْٔ  َأنَّ َهِذِه ا

ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم  طََم٤مِدي٨َم مَلْ شَمُدلَّ قَمغَم ِصَٗم٤مِت اهلل ؾُم ْٕ ـْ  -َوا ُٙمقا قَم ًَ َٚمَػ َأُْم ًَّ َـّ اًم َوًَمِٙم

ٞمِس احْل٤َمضَم٦ِم إمَم َذًمَِؽ َوَيُ٘مقُل: اًْمَٗمْرُق َأنَّ  ًِ َ
ِ
 شَم٠ْمِويٚمَِٝم٤م واعمت٠مظمرون َرَأْوا اعَمـّْمَٚمَح٦َم ذِم شَم٠ْمِويٚمَِٝم٤م عم

َٓ ُيَٕمٞم ٜمُقَن  َد سم٤ِمًمت٠َّْمِويِؾ َوُأوََلَِؽ   ىَمْد ُيَٕمٞم ٜمُقَن اعْمَُرا
ِ
ء َٓ هُ َه١ُم َد هَمػْمُ ِز َأْن ُيَرا  .جِلََقا

يٌح قَمغَم اًم  ـْماَلِق يَمِذٌب َسِ ـَ َوَهَذا اًْمَ٘مْقُل قَمغَم اإْلِ ٤م ذِم يَمثػٍِم ُِم َٚمِػ: َأُمَّ َٗم٤مِت  ًَّ اًمّم 

َٚمِػ اعَمـٜمُْ٘مقَل قَمٜمُْٝمْؿ وَمَ٘مْٓمًٕم٤م: ُِمْثُؾ َأنَّ اهلل شَمَٕم٤م ًَّ َؾ يَماَلَم اًم ـْ شَم٠َمُمَّ اًمَِّذي  -مَم وَمْقَق اًْمَٕمْرِش وَم٢ِمنَّ َُم

ُه  طِملَم سم٠َِمنَّ اهلل وَمْقَق اًْمَٕمْرِش  -مَلْ حُيَْؽ ُهٜم٤َم قُمنْمُ ِر َأنَّ اًْمَ٘مْقَم يَم٤مُٟمقا ُُمٍَم  َرا
ْوٓمِ ِٓ قَمٚمَِؿ سم٤ِم

ُْؿ َُم٤م اقْمَتَ٘مُدوا ظِماَل  ـَ َف َهَذا ىَمط  َويَمثػٌِم ُِمٜمْٝمُ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َوَأّنَّ َح ذِم يَمثػٍِم ُِم َٗم٤مِت  ْؿ ىَمْد َسَّ اًمّم 

 .سمِِٛمْثِؾ َذًمَِؽ 

َٚمِػ َُم٤م َرَأج٧ْم يَماَلَم  َواّلِلُ   ًَّ ـْ يَماَلِم اًم ـَ ُِم ٌَْح٨ِم اًمت٤َّمم  َوُُمَٓم٤مًَمَٕم٦ِم َُم٤م َأُْمَٙم َيْٕمَٚمُؿ َأين  سَمْٕمَد اًْم

َٓ  -َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َيُدل   ٤م َو فَم٤مِهًرا  َٓ َٟمّم 
ـِ  (3) ِئ َٓ سم٤ِمًْمَ٘مَرا ٦مِ  -َو يَّ َٗم٤مِت اخْلؼََمِ ذِم  قَمغَم َٟمْٗمِل اًمّم 

                                            

زً  هق إُمر اًمذي مل يتح٘مؼ سمٕمدُ  (0)  ٤م.ا ذهٜمٞمً ُمثؾ اًمٌٕم٨م ومٝمق ضم٤مئز ضمقا

زً  (7)  ٤م.ا ظم٤مرضمٞمً هق اًمذي ىمد وىمع ُمثؾ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ومٝمق ضم٤مئز قمٚمٞمف ضمقا

 =.......[٢٧٤البؼرة: ]ژ  ىت  يت  جثژ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمًدا  حيتٛمُم٤م ٓ :هق اًمٜمَّص (3)
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ِذي َرَأجْتُ  َُْمِر4 سَمْؾ اًمَّ ْٕ ـْ يَماَلُِمِٝمْؿ َيُدل  َٟمْٗمِس ا ٤م فَم٤مِهًرا  -ف َأنَّ يَمثػًِما ُِم ٤م َوإُِمَّ ٤م َٟمّم  قَمغَم شَمْ٘مِريِر  -إُمَّ

ـْ  َٓ َأنُْ٘مُؾ قَم َٗم٤مِت َو ِذي َرَأجْتُ ضِمٜمِْس َهِذِه اًمّم  ٤ٌَمَت يُمؾ  ِصَٗم٦ٍم4 سَمْؾ اًمَّ ُْؿ يُمؾ  َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ إصْم ف َأّنَّ

َٝم٤م ذِم اجْلُْٛمَٚم٦ِم4 َوَُم٤م رَ  ًَ اَم َيٜمُْٗمقَن اًمتَِّْمٌِٞمَف َوُيٜمِْٙمُروَن قَمغَم  ,َأج٧ْم َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ َٟمَٗم٤مَه٤مُيْثٌُِتقَن ضِمٜمْ َوإِٟمَّ

ٌ ُٝمقَن اهلل  ـَ ُيَِم ِذي ٌ َٝم٦ِم اًمَّ ـِ اعْمَُِم َٗم٤مِت 4 يَمَ٘مْقِل ُٟمَٕمْٞمِؿ سْم ـْ َيٜمِْٗمل اًمّم  سمَِخْٚمِ٘مِف4 َُمَع إْٟمَٙم٤مِرِهْؿ قَمغَم َُم

ـْ ضَمَحَد َُم٤م َوَصَػ اهلل سمِِف  ٌََّف اهلل سمَِخْٚمِ٘مِف وَمَ٘مْد يَمَٗمَر َوَُم ـْ ؿَم : َُم ٌَُخ٤مِري  مَح٤َّمٍد اخلزاقمل ؿَمْٞمِخ اًْم

ُف وَمَ٘مْد يَمَٗمَر َوًَمْٞمَس َُم٤م َوَصَػ اهلل سمِِف ٟمَ  ًَ َٓ َرؾُمقًُمُف شَمِْمٌِٞمًٝم٤مَٟمْٗم ُف َو ًَ ْٗم
(0) . 

 وَ الضفات وؼبًّا اجلّىٗٛ ٔاملعتضلٛ وَ أثبت ػ٠ًٗا تظىٗٛ

٤ٌَمِت  ـْ هَمػْمِ إصْم ضُمَؾ ىَمْد َأهْمَرَق ذِم َٟمْٗمِل اًمتَِّْمٌِٞمِف ُِم : َهَذا  َويَم٤مُٟمقا إَذا َرَأْوا اًمرَّ َٗم٤مِت ىَم٤مًُمقا اًمّم 

ا ذِم  لضمٝمٛم ٛم  ُُمَٕمٓم ٌؾ4 َوَهَذا يَمثػٌِم ضِمد  ًَ ـْ يَماَلُِمِٝمْؿ وَم٢ِمنَّ اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم َواعْمُْٕمَتِزًَم٦َم إمَم اًْمَٞمْقِم ُي قَن َُم

ـَ  ٧ٌََم ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ٌ ًٝم٤م  َأثْ َٗم٤مِت ُُمَِم ًء  -اًمّم  ا ـْ هَماَل َوَرَُمك  -يَمِذسًم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ َواوْمؽِمَ طَمتَّك إنَّ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

َنٌَِْٞم٤مَء َصَٚمَقاُت اهلل َوؾَماَلُُمُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سمِ  ْٕ ـْ ُرَؤؾَم٤ما ِس ُِم َْذَ ْٕ ـُ ا َء َذًمَِؽ طَمتَّك ىَم٤مَل صُماَمَُم٦ُم سْم

ـَ   ُُمَِم  اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم: صَماَلصَم٦ٌم ُِم
ِ
َنٌَِْٞم٤مء ْٕ  [٢٣٣األظراف: ] ژۈئۈئېئېئژٌ َٝم٦ٌم4 ُُمقؾَمك طَمٞم٨ُْم ىَم٤مَل: ا

                                                      

اعمذيمرة ذم أصقل اٟمٔمر  .أرضمح ُم٤م اطمتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم وم٠ميمثر هق ذم أطمدمه٤م أو أطمدمه٤م واًمٔم٤مهر:  =

 .   ( ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل700)ص اًمٗم٘مف

ح ذوذيمره اًمالًمٙم٤مئل ذم  سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.( 070)ص اًمٕمٚمقأظمرضمف اًمذهٌل ذم  صحٞمح. (0)

( قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل: صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمّمٞمداوي ىم٤مل: 330) أصقل آقمت٘م٤مد

اجلرح اًمّمٞمداوي ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ومذيمره.

وإثر صححف اًمٕمالُم٦م  وهل سمٛمٜمزًم٦م صم٘م٦م قمٜمده. ,شصدوق»ف ىم٤مل ومٞمف: وٟم٘مؾ قمـ أبٞمف أنَّ , واًمتٕمديؾ

 (.027)ص خمتٍم اًمٕمٚمقذم     ًٕم٤ٌمينا
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ك طَمْٞم٨ُم ىَم٤مَل: ًَ دٌ  [٢٢٤ادائدة: ]ژہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژَوقِمٞم ٛمَّ  َوحُمَ

 .شَرسم ٜم٤َم َيٜمِْزُل » طَمْٞم٨ُم ىَم٤مَل: ♀

٦مِ  َوطَمتَّك إنَّ ضُمؾَّ اعْمُْٕمَتِزًَم٦مِ   َِئٛمَّ ْٕ ٦َم ا َواًمثَّْقِري  ]ُِمْثَؾ َُم٤مًمٍِؽ َوَأْصَح٤مسمِِف  شُمْدظِمُؾ قَم٤مُمَّ

٤موِمِٕمل  َوَأْصَح٤مسمِِف َوَأمْحَد َوَأْصَح٤مسمِِف َوإؾِْمَح٤مَق  (0)[َوَأْصَح٤مسمِفِ  َْوَزاقِمل َوَأْصَح٤مسمِِف َواًمِمَّ ْٕ َوا

ـِ َراَهَقْيف  ٌ َٝم٦ِم. (7)[فِ ٤مسمِ حَ ْص وأَ ]سْم ِؿ اعْمَُِم ًْ ِهْؿ ذِم ىِم ٌَٞمٍْد َوهَمػْمِ  َوَأيِب قُم

 كن صٍف وَ أِن البذع ٖمكب أِن الظٍٛ بمكب افرتآ

٤موِمِٕمل   ـِ ِدْرسَم٤مٍس اًمِمَّ ـُ قُمْثاَمَن سْم ِهٞمُؿ سْم َوىَمْد َصٜمََّػ َأبُق إؾْمَح٤مَق إسْمَرا
ُه: (3)  ضُمْزًءا ؾَمامَّ

ِ شَمٜمْزِ " ٦ِم اًمنمَّ ـِ يُف َأِئٛمَّ ٜمِٞمَٕم٦مِ  يَٕم٦ِم قَم ًَْمَ٘م٤مِب اًمِمَّ ْٕ ِهْؿ  "ا َٚمِػ َوهَمػْمِ ًَّ َُمَٕم٤ميِن  ُمـَذيَمَر وِمٞمِف يَماَلَم اًم

٥ُم » إًم٘م٤مب ِذههَ  ٜم٦َّمِ  َوَذيَمَر َأنَّ َأْهَؾ اًْمٌَِدِع يُمؾ  ِصٜمٍْػ ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَٚم٘م   ً ءا سمَِٚمَ٘م٥ِم اوْمؽِمَ  َأْهَؾ اًم
(7)- 

ِلَّ  -َٗم٤مؾِمِد َيْزقُمُؿ َأنَُّف َصِحٞمٌح قَمغَم َرْأجِِف اًمْ  ٌُقَن اًمٜمٌَّ يملَِم يَم٤مُٟمقا ُيَٚم٘م   ♀ يَماَم َأنَّ اعْمنُْمِ

ْوَه٤م  .سم٠َِمْخَ٘م٤مِب اوْمؽَمَ

ٞمِٝمْؿ َٟمَقاِص٥َم   ٛم  ًَ َواوِمُض شُم وَم٤مًمرَّ
(7) ................................................ 

                                            

 .إصؾؾم٘مط ُمـ  (0)

 . (م)و (ل)و (ب)ؾم٘مٓم٧م ُمـ (7)

٤مومٕمل شمٗم٘مف ٤م سمٛمذه٥م اًمِمَّ يم٤من قم٤مرومً »(: 77/731) اًمًػمذم     ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اًمذهٌل (3)

ً سم٠مبٞمف ويم٤من ظَم   .ش قمغم ؿم٠منف ُم٘مٌاًل ٤م ُم٘ماًل ا ىم٤مٟمٕمً ٤م زاهدً ا ص٤محلً ػم 

 . اومؽماه (:م)و (ل)و (ب)ذم (7)

اومْم٦م يٓمٚم٘مقن اًمٜمّم٥م قمغم ُمـ شمقمم أب٤م اًمرَّ »(: 073-077)ص اًمتدُمري٦مىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم (7)

ٌَّ  سمٜم٤مًء قمغم أنَّ  ¶سمٙمر وقمٛمر   =........ ومٝمق وُمـ أبٖمْمف    ٤مٝمام وم٘مد أبٖمض قمٚمٞمً ُمـ أطم
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٦مُ  َواًْمَ٘مَدِريَّ
ًة  (0) ؼِمَ قَّنُْؿ جُمْ ٛم  ًَ ُي

ٞمِٝمْؿ ؿُم َواعْمُْرضِمئ٦َُم شمُ (7) ٛم  ٤ميًم٤مًَ ٞمِٝمْؿ  (3)ٙمَّ ٛم  ًَ َواجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم شُم

ٌ َٝم٦مً  ُُمَِم
٦مً  (7) قَّنُْؿ طَمِْمِقيَّ ٛم  ًَ َوَأْهُؾ اًْمَٙماَلِم ُي

(7) ........................................ 

                                                      

٤م وـم٤مئٗم٦م ٟم٤مص٦ٌم شمٌٖمض قمٚمٞمً »(: 77/310) جمٛمقع اًمٗمت٤موى٤م يمام ذم وىم٤مل أجًْم . ـها.شٟم٤مصٌل =

 .شح٤م ضمرى ُمـ اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م ُم٤م ضمرىوأصح٤مسمف 

 اعمٕمتزًم٦م.: أي (0)

دة هلل. ٕنَّ  4وذًمؽ (7)  أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد خمٚمقىم٦م وُمرا

ز آؾمتثٜم٤مء سم٤مإليامن ومٞم٘مقل: أن٤م ُم١مُمـ إنْ  ٕنَّ  4وذًمؽ (3) ؿم٤مء اهلل سم٤مقمت٤ٌمر  أهؾ اًمًٜم٦م يرون ضمقا

ومٕمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف قمٌده يمٚمف وشمرك اعمحرُم٤مت يمٚمٝم٤م, اإليامن اعمٓمٚمؼ شمْمٛمـ  اًم٘مٌقل أو سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ 

ر اعمت٘ملم وهذا ُمـ شمزيمٞم٦م ًمٜمٗمًف سم٠منَّ  دَ ٝمِ ٤م ُم١مُمـ هبذا آقمت٤ٌمر وم٘مد ؿَم وم٢مذا ىم٤مل اًمرضمؾ: أنَ  ف ُمـ إبرا

وُم٤م سمٕمده٤م, , (1/773) جمٛمقع اًمٗمت٤موىاٟمٔمر اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف, أو سم٤مقمت٤ٌمر قمدم قمٚمٛمف سم٤مًمٕم٤مىم٦ٌم.

 (.732-7/737) ذح اًمٓمح٤موي٦مو

 ؿ يثٌتقن هلل إؾمامء واًمّمٗم٤مت.ّٕنَّ  4وذًمؽ (7)

يمام ذم     ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم .اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .٤مس اًمذي ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمفُمـ اًمٜمَّ احلِمق (7)

 كُمًٛمَّ  ًمف ًمٞمسومٝمذا اًمٚمٗمظ  :)طمِمقي٦م(وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ »(: 07/010) جمٛمقع اًمٗمت٤موى

  هبذا ؿشمٙمٚمَّ  ُمـ أول أنَّ  يذيمر وًمٙمـ ًمٕم٤مما اًمٕمرف ذم وٓ اًمٚمٖم٦م ذم وٓ عاًمنمَّ  ذم ٓ ُمٕمروف

 ىمقٓ ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م يمؾ أن ذًمؽ وأصؾ ,طمِمقي٤م قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يم٤من :وىم٤مل ,قمٌٞمد سمـ قمٛمرو ٗمظاًمٚمَّ       

 ُمـ ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس ذم طمِمق هؿ اًمذيـأي:  احلِمقي٦م ىمقل أنف إمم يٜم٥ًم واًمٕم٤مُم٦م اجلٛمٝمقر سمف خت٤مًمػ

 اًمّمٗم٤مت ُمثٌت٦م يًٛمقن واجلٝمٛمٞم٦م ,طمِمقي٤م اًم٘مدر أث٧ٌم ُمـ لشمًٛم وم٤معمٕمتزًم٦م قمٜمدهؿ اعمت٠مهٚملم

 .شطمِمقي٤م واحل٩م واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة اًمّمالة أوضم٥م ُمـ يًٛمقن احل٤ميمؿ يم٠مت٤ٌمع واًم٘مراُمٓم٦م ,طمِمقي٦م

ويم٤من هذا اًمٚمٗمظ إصٓمالح ُمـ ىم٤مًمف يريد سمف اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ »(: 7/770) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦موىم٤مل ذم 

 .شٛمٝمقرهؿ طمِمق يمام شم٘مقل اًمراومْم٦م قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ُمذه٥م اجل
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سم٧َِم  ٛم   ,إمَم َأُْمَث٤مِل َذًمَِؽ  (3)ًرا َوهُمثَّ , (7)َوهُمَث٤مءً , (0)َوَٟمَقا ًَ ِلَّ يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم ىُمَرْيٌش شُم  ل اًمٜمٌَّ

ٜمُقًٟم٤م َوشَم٤مَرًة ؿَم٤مقِمًرا َوشَم٤مَرًة يَم٤مِهٜم٤ًم وَ  ♀ ًي٤مشَم٤مَرًة جَمْ  .شَم٤مَرًة ُُمْٗمؽَمِ

ٜم٦ََّم ِهَل َُم٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف  اَهذَ و :ىَم٤مًُمقا    ً ٦ِم وَم٢ِمنَّ اًم ِحٞمِح َواعْمَُت٤مسَمَٕم٦ِم اًمت٤َّمُمَّ ْرِث اًمّمَّ قَماَلَُم٦ُم اإْلِ

ًٓ َوقَمَٛماًل4 وَمَٙماَم َأنَّ اعْمُٜمْ اقْمتَِ٘م٤مًدا َواىْمتَِّم٤مًدا  ♀ َرؾُمقُل اهلل َحِروِملَم قَمٜمُْف َوىَمْق

قَٟمُف سم٠َِمؾْماَمء ٛم  ًَ  -َوإِْن اقْمَتَ٘مُدوا ِصْدىَمَٝم٤م سمِٜم٤َمًء قَمغَم قَمِ٘مٞمَدهِتِْؿ اًْمَٗم٤مؾِمَدةِ -َُمْذُُمقَُم٦ٍم َُمْٙمُذوسَم٦ٍم  ُي

ـَ ُهْؿ َأْومَم اًمٜم٤َّمسِ  ِذي اعَمـاَمِت4 سَم٤مـمِٜم٤ًم وَ  احلٞم٤مةسمِِف ذِم  وَمَٙمَذًمَِؽ اًمت٤َّمسمُِٕمقَن ًَمُف قَمغَم سَمِّمػَمٍة اًمَّ

ـْ إىَم٤مَُم٦ِم  .َوفَم٤مِهًرا  ٜمِِٝمْؿ َوقَمَجُزوا قَم
ٌََقاـمِ ـَ َواوَمُ٘مقُه سمِ ِذي ٤م اًمَّ ِهرِ َأُمَّ ـَ َواوَمُ٘مقُه واأ (7)ؿهِ فَمَقا ِذي ًمَّ

ـِ  ٌََقاـمِ ـْ حَتِْ٘مٞمِؼ اًْم ِهِرِهْؿ َوقَمَجُزوا قَم سمَِٔمَقا
ـَ َواوَمُ٘مقُه سَم٤مـمِٜم٤ًم واأ (7) ِذي ٥ِم ًرا فَم٤مهِ وًمَّ ًَ سمَِح

ُْمَٙم٤منِ ] ـْ ؾُمٜمَّتِِف َأْن َيْٕمَتِ٘مُدوا وِمٞمِٝمْؿ َٟمْ٘مًّم٤م  :(1()0)[اإْلِ قَّنُْؿ سمِفِ وَٓ سُمدَّ ًمِْٚمُٛمٜمَْحِروِملَم قَم  َيُذُم 

                                            

٤مسمت٦م: ٤مؿمئ٦م ي٘م٤مل هذا ىمقل اًمٜم٤َّم إُمقر, واًمٜمَّسمَ ر  اًمٖمالم واجل٤مري٦م ضم٤موزا طمد اًمّمٖمر ومل جُيَ  ٤مسمت٦م:اًمٜمَّ (0)

 (.230) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط إهمامر ُمـ إطمداث.

 (.077) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطأراذهلؿ  ٤مس:همث٤مء اًمٜمَّ (7)

 همثر. :ُم٤مدة ًم٤ًمن اًمٕمرب٤مس ؾمٗمٚم٦م اًمٜمَّ :هؿاًمُٖمثَّر  (3)

ا وقمجزوا قمـ إىم٤مُم٦م اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ يم٤مًمدقمقة واوم٘مقه اقمت٘م٤مدً أي: » –قمغم احلٙم٤مي٦م  –ىم٤مل أب٤م سمٓملم  (7)

 .شإمم اهلل

قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ سم٘مٚمقهبؿ ومٗمٞمٝمؿ ٟم٘مص ُمـ هذا أي: »ًْم٤م ىم٤مل أج (7)

 .شاًمقضمف

 اإليامن. :إصؾيمذا ذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ وذم  (0)

ًٓ ا واىمتّم٤مدً ٤مسمٕملم ًمف قمغم سمّمػمة اقمت٘م٤مدً وًملم اًمتَّ ٝمؿ دون إًمٙمٜمَّ (1) ُمـ  .ـها واهلل أقمٚمؿ. وقمٛماًل ا ىمق

 (.71)ص رؾم٤مئؾ وومت٤موى اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أب٤م سمٓملم
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قَّنُْؿ سم٠َِمؾْماَمء ٛم  ًَ ٌِْٖمْض َأب٤َم  -َوإِْن اقْمَتَ٘مُدوا ِصْدىَمَٝم٤م-َُمْٙمُذوسَم٦ٍم  َوُي ـْ مَلْ ُي يَمَ٘مْقِل اًمراوميض: َُم

ـْ  َوقُمَٛمرَ     سَمْٙمٍر  َءِة ُِمٜمُْٝماَم صُمؿَّ جَيَْٕمُؾ َُم ا َّٓ سم٤ِمًْمؼَمَ َي٦َم ًمَِٕمكِم  إ َٓ َٓ ِو َنَُّف 
ِٕ ٞم ٤م4 
وَمَ٘مْد َأبَْٖمَض قَمٚمِ

تِل اقْمَتَ٘مدُ  َأب٤َم سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر ٟم٤مصٌٞم٤م4 سمِٜم٤َمًء قَمغَم َهِذِه اعْماَُلَزَُم٦مِ  ٥م  حُيِ  ٤ٌَمـمَِٚم٦ِم اًمَّ َه٤م َصِحٞمَح٦ًم َأْو واًْم

 .َٝم٤م َوُهَق اًْمَٖم٤مًم٥ُِم قَم٤مَٟمَد وِمٞم

ـِ   : َُم ٤ٌَمدِ  اقْمَتَ٘مَد َأنَّ اهلل َأَراَد اًْمَٙم٤مِئٜم٤َمِت  َويَمَ٘مْقِل اًْمَ٘مَدِري  وَمَ٘مْد ؾَمَٚم٥َم  ,َوظَمَٚمَؼ َأوْمَٕم٤مَل اًْمِٕم

 ٌَ َٓ  ٤مدَ اًْمِٕم تِل  ـَ يَم٤مجْلَاَمَداِت اًمَّ ٌُقِري ظْمتَِٞم٤مَر َواًْمُ٘مْدَرَة َوضَمَٕمَٚمُٝمْؿ جَمْ
ِٓ َٓ ا  .ىُمْدَرةَ  إَراَدَة هَل٤َم َو

ـْ ىمَ  ٌؿ  ,٤مَل إنَّ اهلل وَمْقَق اًْمَٕمْرشِ َويَمَ٘مْقِل اجلٝمٛمل: َُم ًْ وَمَ٘مْد َزقَمَؿ َأنَُّف حَمُّْمقٌر َوَأنَُّف ضِم

٥ٌم   .خِلَْٚمِ٘مفِ  (7)[ُُمَِم٤مسمِفٌ ]َوَأنَُّف  (0)ُُمَريمَّ

 قِمْٚماًم َوىُمْدَرًة وَم٘مَ  
ِ
َّ
ِ
ـْ ىَم٤مَل إنَّ ّلِل ٥ٌم َويَمَ٘مْقِل اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم اعْمُْٕمَتِزًَم٦ِم: َُم ٌؿ ُُمَريمَّ ًْ ْد َزقَمَؿ َأنَُّف ضِم

َّٓ سمَِجْقَهِر ُُمَتَحٞم زٍ  هقوَ  َٓ َيُ٘مقُم إ َٗم٤مِت َأقْمَراُض َواًْمَٕمَرُض  َنَّ َهِذِه اًمّم 
ِٕ ٌ ٌف4  ُُمَِم

َويُمؾ   (3)

٥ٌم ومُُمَتَحٞم ٍز  ٌؿ ُُمَريمَّ ًْ ِج
َ  (7)َأْو ضَمْقَهٌر وَمْردٌ  (7) ْٕ َنَّ ا ِٕ ٌ ٌف  ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ وَمُٝمَق ُُمَِم ٤مَم َوَُم ًَ ضْم

 .(0)ُُمَتاَمصمَِٚم٦مٌ 

                                            

 زي٤مدة وهل: حمدود.: (ل)ذم (0)

 .فٌ ٌِ ِْم : ُمُ (ب)و إصؾوذم  ,(م)و, (ل)يمذا ذم (7)

 .اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطذم ُمٙم٤من : أي (3)

يمِم٤مف ُمـ .ـهاُم٤م شم٠مخػ ُمـ أضم٤ًمم خمتٚمٗم٦م احل٘م٤مئؼ يم٤محلٞمقان. :قمٜمدهؿ هق ًؿ اعمريم٥ماجل (7)

 ( ًمٚمتٝم٤مٟمقي.0/371) اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن

 احلٛمقي٦مُمـ طم٤مؿمٞم٦م محد اًمتقجيري قمغم  .ـهاهق اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اًمتجزي ٓ سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ سم٤مًم٘مقة. (7)

 (.001-013)صلماعمٌلم ذم ذح أخٗم٤مظ احلٙمامء واعمتٙمٚمٛم ُمـ يمت٤مب( ٟم٘ماًل 717)ص

-003)ص دُمري٦ماًمتَّ ذم     قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمقهلؿ سمتامصمؾ إضم٤ًمم ىمقل سم٤مـمؾ ردَّ  (0)

077.) 
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ـِ   ـْ طَمَٙمك قَم ِت  اًمٜم٤َّمسِ  َوَُم َٓ  اعَمـْٙمُذوسَم٦ِم  اعَمـَ٘م٤م

ِ
ؾَْماَمء ْٕ ُهْؿ هِبَِذِه ا سمِٜم٤َمًء قَمغَم  -َوؾَمامَّ

٤مًمُِٗمقَن ًَمُف وِمٞمَٝم٤م  ؿقَمِ٘مٞمَدهِتِ  تِل ُهْؿ خُمَ َٓ حَيِ  أقمٚمؿ وَمُٝمَق َوَرسم فُ  -اًمَّ ْرَص٤مِد َو
ِ
ـْ َوَراِئِف سم٤ِمعْم ٞمُؼ َواّلِل ُِم

َّٓ سم٠َِمْهٚمِفِ  ٞم ُئ إ ًَّ  .شاعَمـْٙمُر اًم

 أقظاً الٍاغ يف أدلٛ الضفات ٔبٗاُ الضٕاب يف رلك

َٗم٤مِت َوَأطَم٤مِديثَِٝم٤م ٤مَم اعْمُْٛمِٙمٜم٦ََم ذِم مَي٤مِت اًمّم  ًَ َىْم ْٕ َُْمِر: َأنَّ ا ْٕ ٤ممٍ  َومِج٤َمُع ا ًَ ٍؿ  ؾِمت٦َُّم َأىْم ًْ يُمؾ  ىِم

ٌْٚمَ قَمَٚمْٞمِف ـمَ  ـْ َأْهِؾ اًْمِ٘م  .٦مِ ٤مِئَٗم٦ٌم ُِم

اَمنِ   ًْ َٓ  ىِم ِهِرَه٤مَيُ٘مق  .ِن: دَمِْري قَمغَم فَمَقا

اَمنِ  و  ًْ ِن: ِهَل قَمغَم ظِماَلِف  ىِم َٓ  .فَم٤مِهِرَه٤م َيُ٘مق

اَمنِ  و  ًْ ُٙمُتقنَ  ىِم ًْ  .َي

٤م ا  اَمِن:َأُمَّ ًْ ًُمقَن وَمِ٘م َوَّ ْٕ  

٤م ـْ ضِمٜمِْس ِص  :َأطَمُدمُهَ ـْ جُيِْرهي٤َم قَمغَم فَم٤مِهِرَه٤م َوجَيَْٕمُؾ فَم٤مِهَرَه٤م ُِم ـْخُٚمقىِملَم َٗم٤مِت اعمَ َُم

 اعْمَُِم 
ِ
ء َٓ َٝم٦ُم ٌ  وَمَٝم١ُم

ٌُُٝمْؿ سَم٤مـمٌِؾ أَ (0) فَ َوَُمْذَه َٚمُػ َوإًَِمْٞمِف شَمَقضمَّ ًَّ .  نَْٙمَرُه اًم د  سم٤ِمحْلَؼ   اًمرَّ

ِئِؼ سمَِجاَلِل اهلل يَماَم جُيِْري فَم٤مِهَر اؾْمِؿ اًْمَٕمٚمِٞمِؿ  اًمث٤َّميِن:و ـْ جُيِْرهي٤َم قَمغَم فَم٤مِهِرَه٤م اًمالَّ َُم

هَلِ َواعَمـْقضُمقدِ َواًْم٘مَ  ب  َواإْلِ ِديِر َواًمرَّ
ِئِؼ سمَِجاَلِل (7) اِت َوَٟمْحَق َذًمَِؽ4 قَمغَم فَم٤مِهِرَه٤م اًمالَّ َواًمذَّ

                                            

ٌَّ  :وهؿ صٜمٗم٤من (0) ٝمقا صٗم٤مشمف سمّمٗم٤مت همػمه صٜمػ ؿمٌٝمقا ذات اًم٤ٌمري سمذات همػمه وصٜمػ مظمرون ؿم

 رقاًمٗمرق سملم اًمٗماٟمٔمرهؿ ذم  .كويمؾ صٜمػ ُمـ هذيـ اًمّمٜمٗملم ُمٗمؽمىمقن قمغم أصٜم٤مف ؿمتَّ 

 (.703-707)ص

ـْ  قمغم أنَّ  مل يث٧ٌم ُم٤م يدل   (7)  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,سمف قمـ اهلل ؼَمُ خُيْ  اعمقضمقد ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ًمٙم

 =......سملم دقم٤مئف واإلظم٤ٌمر قمٜمف ومال يدقمك ُق رَّ ٗمَ ويُ »(: 0/077) جمٛمقع اًمٗمت٤موىيمام ذم    
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َٗم٤مِت ذِم طَمؼ   ِهَر َهِذِه اًمّم  ٤م ضَمْقَهٌر حُمْدَ  (0)[اعَمـْخُٚمقِق ]اهلل4 وَم٢ِمنَّ فَمَقا ٤م قَمَرٌض إُمَّ ٌث َوإُِمَّ

 .ىَم٤مِئٌؿ سمِفِ 

مْح٦َُم َواًمر  وَم٤مًْمِٕمْٚمُؿ َواًْم٘مُ   ذِم طَمؼ   َو٤م َواًْمَٖمَْم٥ُم َوَٟمْحُق َذًمَِؽ ْدَرُة َواًْمَٙماَلُم َواعَمـِِمٞمَئ٦ُم َواًمرَّ

ٌِْد َأقْمَراٌض  اًْمَٕم
(7). 

٤مٌم   ًَ ِف َأضْم َواًْمَقضْمُف َواًْمٞمَُد َواًْمَٕملْمُ ذِم طَم٘م 
(3). 

٤ٌَمِت سم٠َِمنَّ  وَم٢ِمَذا يَم٤منَ  صْم ٦ِم َأْهِؾ اإْلِ  -ًَمُف قِمْٚماًم َوىُمْدَرًة َويَماَلًُم٤م َوَُمِِمٞمئ٦ًَم  اهلل َُمْقُصقوًم٤م قِمٜمَْد قَم٤مُمَّ

ـْ َذًمَِؽ قَمَرًو٤م4 جَيُقُز قَمَٚمْٞمِف َُم٤م جَيُقُز قَمغَم ِصَٗم٤مِت اعَمـْخُٚمقىِملَم  ضَم٤مَز َأْن َيُٙمقَن  -َوإِْن مَلْ َيُٙم

٤مًُم٤م جَيُقُز قَمَٚمْٞمَٝم٤م َُم٤م جَيُقُز قَمغَم ِصَٗم٤مِت اعمَ  ًَ ٧ْم َأضْم ًَ  ـْخُٚمقىِملَم. َوضْمُف اهلل َوَيَداُه ًَمْٞم

ِذي ـِ  َوَهَذا ُهَق اعَمـْذَه٥ُم اًمَّ ُه قَم َٚمِػ َوقَمَٚمْٞمِف َيُدل  يَماَلُم  طَمَٙم٤مُه اخلٓم٤ميب َوهَمػْمُ ًَّ اًم

اِت. وَمَٙماَم َأنَّ َذاَت  َٗم٤مِت يَم٤مًمذَّ ٤مًمُِٗمُف4 َوُهَق َأُْمٌر َواِوٌح وَم٢ِمنَّ اًمّم  َٓ خُيَ ٤ٌَمىِملَم   مُجُْٝمقِرِهْؿ َويَماَلُم اًْم

ـْ ضِمٜمِْس اعَمـْخُٚمقىَم٤مِت  اهلل صَم٤مسمَِت٦مٌ  ـْ هَمػْمِ َأْن شَمُٙمقَن ُِم ـْ هَمػْمِ َأْن وَمِّمَٗم٤مشُمُف صَم٤مسمَِت٦ٌم طَمِ٘مٞم٘مَ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم ُِم ٦ًم ُِم

ـْ   .ضِمٜمِْس ِصَٗم٤مِت اعَمـْخُٚمقىَم٤مِت  شَمُٙمقَن ُِم

ـْ ضِمٜمِْس اًْمٕمِ   َّٓ ُِم َٓ َأقْمِ٘مُؾ قِمْٚماًم َوَيًدا إ ـْ ىَم٤مَل:  ـِ وَمَٛم  .ْٚمِؿ َواًْمَٞمِد اعَمـْٕمُٝمقَدْي

                                                      

٤مؾمؿ دء ًمٙمـ ىمد يٙمقن سم٤مؾمؿ طمًـ أو سم٤مؾمؿ ٤م اإلظم٤ٌمر قمٜمف ومال يٙمقن سمإٓ سم٤مٕؾمامء احلًٜمك, وأُمَّ    =

ذم     وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ. ـها.شوُمقضمقد ,وذات ,مل حيٙمؿ سمحًٜمف ُمثؾ: رء ًمٞمس سمزء وإنْ 

ئد وُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  ,ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمل»(: 0/07) سمدائع اًمٗمقا

 .ـها. ش٤م يم٤مًم٘مديؿ واًمٌمء واعمقضمقديٙمقن شمقىمٞمٗمٞمً  ُمـ إظم٤ٌمر ٓ جي٥م أنْ 

 اعمخٚمقىملم. :إصؾوذم  ,يمذا ذم ؾم٤مئر اًمٜمًخ (0)

 ى مصم٤مره٤م.رَ ام ٟمَ ى وإٟمَّ رَ ٤م ٓ شمُ ّٕنَّ  (7)

 ى.رَ ٤م شمُ ّٕنَّ  (3)
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ـْ هَمػْمِ ضِمٜمْسِ   ـَ  ىِمٞمَؾ ًَمُف: وَمَٙمْٞمَػ شَمْٕمِ٘مُؾ َذاشًم٤م ُِم اعَمـْٕمُٚمقِم َأنَّ  َذَواِت اعَمـْخُٚمقىِملَم4 َوُِم

ب   ـْ ِصَٗم٤مِت اًمرَّ ـْ مَلْ َيْٗمَٝمْؿ ُِم  -ِصَٗم٤مِت يُمؾ  َُمْقُصقٍف شُمٜم٤َمؾِم٥ُم َذاشَمف َوشُماَلِئُؿ طَمِ٘مٞمَ٘مَتُف4 وَمَٛم

ٌء  ِذي ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ َّٓ َُم٤م ُيٜم٤َمؾِم٥ُم اعَمـْخُٚمقَق وَم٘مَ  -اًمَّ  .ْد َوؾَّ ذِم قَمْ٘مٚمِِف َوِديٜمِفِ إ

ـَ َُم٤م ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: إذا ىَم٤مَل ًَمؽ اجلٝمٛمل يَمْٞمَػ اؾْمَتَقى َأْو يَمْٞمَػ َيٜمِْزُل إمَم   ًَ َوَُم٤م َأطْم

ْٟمَٞم٤م َأْو يَمْٞمَػ َيَداُه َوَٟمْحَق َذًمَِؽ وَمُ٘مْؾ ًَمُف: يَمْٞمَػ ُهَق ذِم ًَّ اًم  اًمد 
ِ
 ؟ ٟمٗمًف اَمء

٤ٌَمِري شَمَٕم٤ممَم  :وَم٢ِمَذا ىَم٤مَل ًَمؽ َّٓ ُهَق َويُمٜمُْف اًْم ٌَنَمِ  ٤مَُمْٕمُٚمقُمً  ًمٞمسَٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ُهَق إ  .ًمِْٚم

َتْٚمِزٌم ًمِْٚمِٕمْٚمِؿ سمَِٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم اعَمـقْ   ًْ َٗم٦ِم ُُم ـُ َأْن وَمُ٘مْؾ ًَمُف: وَم٤مًْمِٕمْٚمُؿ سمَِٙمْٞمِٗمٞم٦َِّم اًمّم  ُصقِف4 وَمَٙمْٞمَػ ُيْٛمِٙم

اَم شمَ ٕمْ ٟممَلْ و ْقُصقِف عمَ ا ٦َم ِصَٗم٦مِ ْٕمَٚمَؿ يَمْٞمِٗمٞمَّ ٟم ـْ طَمٞم٨ُْم َٚمْؿ يَمْٞمِٗمٞمََّتُف َوإِٟمَّ َٗم٤مِت ُِم اَت َواًمّم  ْٕمَٚمُؿ اًمذَّ

ٌَِٖمل ًَمؽ. سَمْؾ َهِذهِ  ـِ  اعَمـْخُٚمقىَم٤مُت ذِم اجْلَٜم٦َّمِ  اجْلُْٛمَٚم٦ُم قَمغَم اًْمَقضْمِف اًمَِّذي َيٜمْ ٧ٌََم قَم ٤ٌَّمٍس  ىَمْد صَم ـِ قَم اسْم

َؾْماَمءُ َأنَُّف ىَم٤مَل: ًَمْٞمَس ذِم  ْٕ َّٓ ا ْٟمَٞم٤م مِم٤َّم ذِم اجْلَٜم٦َِّم إ  اًمد 
(0) . 

ِة َأقْملُمٍ  ـْ ىُمرَّ َٓ شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم ِل   ,َوىَمْد َأظْمؼَمَ اهلل شَمَٕم٤ممَم: َأنَُّف   َوَأظْمؼَمَ اًمٜمٌَّ

َٓ قَملْمٌ َرَأْت َأنَّ ذِم اجْلَٜم٦َِّم  ♀ َٓ ظَمَٓمَر قَمغَم ىَمٚم٥ِْم  َُم٤م  َٓ ُأُذٌن ؾَمِٛمَٕم٧ْم َو َو

 . (7)سَمنَمٍ 

                                            

(, 701) شمٗمًػمه(, واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 0/017) شمٗمًػمهأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  صحٞمح. (0)

( ُمـ ـمرق قمـ 0/001)صٗم٦م اجلٜم٦م(, وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم302)اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقرواًمٌٞمٝم٘مل ذم

وصححف  ,وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ٤م قمٚمٞمف.ُمقىمقومً  ¶قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ,قمـ أيب فمٌٞم٤من ,إقمٛمش

  (.7022) اًمّمحٞمح٦مذم     اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

وهق طمدي٨م  ,   ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة7277(, وُمًٚمؿ )7113أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7) 

٤م ديثً وًمٞمس طم    ( ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي7277وأظمرضمف ُمًٚمؿ ) ىمدد.

 ٤م.ىمدؾمٞمً 
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ـْ ظَمْٚمِؼ اهلل يَمَذًمَِؽ وَماَم فَمٜم ؽ سم٤ِمخْلَ  ٌَْح٤مَٟمُف وَم٢ِمَذا يَم٤مَن َٟمِٕمٞمُؿ اجْلَٜم٦َِّم َوُهَق ظَمْٚمٌؼ ُِم ٤مًمِِؼ ؾُم

 .َوشَمَٕم٤ممَم 

وُح  َوَهِذهِ   تِل ذِم سَمٜمِل مَدَم ىَمْد قَمٚمَِؿ اًْمَٕم٤مىِمُؾ اْو  اًمر  َب اًمٜم٤َّمِس وِمٞمَٝم٤ماًمَّ ٤مَك  (0)ٓمَِرا ًَ َوإُِْم

ـْ سَمَٞم٤مِن يَمْٞمِٗمٞمَّتَِٝم٤م4 َأوَماَل  ـِ اًمٜم ُّمقِص قَم اًْمَٙماَلِم ذِم يَمْٞمِٗمٞم٦َِّم اهلل شَمَٕم٤ممَم؟ َُمَع َأن٤َّم  َيْٕمَتؼِمُ اًْمَٕم٤مىِمُؾ هِب٤َم قَم

ُرُج ُِمٜمُْف َوشَمْٕمُرُج إمَم آَمُع َٟم٘مْ  ٤َم خَتْ ٌََدِن َوَأّنَّ وَح ذِم اًْم ؾ  ُِمٜمُْف َوىْم٧َم اًمٜمَّْزِع َأنَّ اًمر  ًَ ٤َم شُم 4 َوَأّنَّ
ِ
اَمء ًَّ ًم

 َٓ ِحٞمَح٦ُم  ـْ  (7)[ُٟمَٖم٤مزِم ]يَماَم َٟمَٓمَ٘م٧ْم سمَِذًمَِؽ اًمٜم ُّمقُص اًمّمَّ َٗم٦ِم َوَُم
ًِ ذِم دَمِْريِدَه٤م هُمُٚمقَّ اعْمَُتَٗمْٚم

ٌََدنِ  -َواوَمَ٘مُٝمْؿ  شم َّم٤مَل سم٤ِمًْم
ِٓ ُٕمقَد َواًمٜم ُزوَل َوا ٌَُّٓمقا  طَمْٞم٨ُم َٟمَٗمْقا قَمٜمَْٝم٤م اًمّم  ْٟمِٗمَّم٤مَل قَمٜمُْف َوخَتَ

ِٓ َوا

َٓ َيٜمِْٗمل َأْن شَمُٙمقَن  ٌََدِن  ٌََدِن َوِصَٗم٤مشمِِف وَمَٕمَدُم مُم٤َمصَمَٚمتَِٝم٤م ًمِْٚم ـْ هَمػْمِ ضِمٜمِْس اًْم وِمٞمَٝم٤م طَمْٞم٨ُم َرَأْوَه٤م ُِم

ًَ ا َٗم٤مُت صَم٤مسمَِت٦ًم هَل٤َم سمَِح وِمُؼ اًمًمّم  وا يَماَلَُمُٝمْؿ سماَِم ُيَقا ُ َّٓ َأْن ُيَٗمن  ٜم ُّمقَص4 وَمَٞمُٙمقُٟمقَن ىَمْد ٌَِٝم٤م إ

 َأظْمَٓمُئقا ذِم اًمٚمَّْٗمِظ َوَأنَّك هَلُْؿ سمَِذًمَِؽ. 

ـَ َيُ٘مقًُمقَن: ًَمْٞمَس هَل٤َم ذِم اًمْ  ِذي َذاِن َيٜمِْٗمَٞم٤مِن فَم٤مِهَرَه٤م4 َأقْمٜمِل اًمَّ اَمِن اًمٚمَّ ًْ ٤م اًْمِ٘م ـِ َوَأُمَّ ٤ٌَمـمِ

َٓ ِصٗمَ َُمْدًُمقٌل ُهَق ِصَٗم٦ُم  ٌُقشمِٞم٦ًَّم4 هلل شَمَٕم٤ممَم ىَمط  َوَأنَّ اهلل  ٤م ؾَمْٚم٥ِم ٦َم ًَمُف صُم ٤م  سَمْؾ ِصَٗم٤مشُمُف إُمَّ َوإُِمَّ

ٌَْٕم٦مُ  (3)٦مٌ إَو٤مومَ  ًَّ َٗم٤مِت اًم ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٝماَم َأْو ُيْثٌُِتقَن سَمْٕمَض اًمّم  ٤م ُُمَريمَّ َوإُِمَّ
٦َم  (7) ًَ َأْو اًمثَّاَمٟمِٞم٦َُم َأْو اخْلَْٛم

                                            

 ( ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين3/377) ومتح اًم٘مديروصٚم٧م أىمقاهلؿ ومٞمٝم٤م إمم صمامٟمٞم٦م قمنم وُم٤مئ٦م ىمقل يمام ذم  (0)

  . 

 .٤ممَم ٖمَ : ٓ يُ (ل): ٓ شمٖم٤مزم وذم (م)و إصؾوذم , (ب)يمذا ذم (7)

 شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م. (3)

 هؿ إؿم٤مقمرة وهل جمٛمققم٦م ذم هذا اًمٌٞم٧م: (7)

 ًمف اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم ......الم ـ٤مدر قمـد ىمـريـل ُمـطم                                        
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َٗم٤مِت  -قَمنَمَ  َل ُدوَن اًمّم  طَْمَقا ْٕ َأْو ُيْثٌُِتقَن ا

 ,ـْ َُمَذاِه٥ِم اعْمَُتَٙمٚم ِٛملمَ ٤م ىَمْد قُمِرَف ُمِ قَمغَم ُمَ (0)

اَمِن: ًْ  ىِم
ِ
ء َٓ  وَمَٝم١ُم

ًُمقَّن٤َم   ٌؿ َيَت٠َموَّ ًْ [َوُيَٕمٞم ٜمُقنَ ]ىِم
َد ُِمْثُؾ ىَمْقهِلِْؿ: اؾْمَتَقى سمَِٛمْٕمٜمَك اؾْمَتْقمَم4 َأْو سمَِٛمْٕمٜمَك  (7) اعْمَُرا

  قُمُٚمق  اعَمـَٙم٤مَٟم٦ِم َواًْمَ٘مْدِر َأْو سمَِٛمْٕمٜمَك فُمُٝمقِر ُٟمقِرهِ 
ِ
اخْلَْٚمِؼ إًَمْٞمِف4 إمَم  (3)ًمِْٚمَٕمْرِش4 َأْو سمَِٛمْٕمٜمَك اْٟمتَِٝم٤مء

ـْ َُمَٕم٤ميِن   . (7)[اعْمَُتَٙمٚم ِٛملمَ ]هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم

ٌؿ َيُ٘مقًُمقَن: اهلل َأقْمَٚمُؿ سماَِم َأَراَد هِب٤َم4 ًَمِٙمٜم٤َّم َٟمْٕمَٚمُؿ َأنَُّف مَلْ ُيِردْ  ًْ ٤ٌَمَت ِصَٗم٦ٍم ظَم٤مِرضَم  هب٤م َوىِم ٦ٍم إصْم

 ٜم٤َم:قَمامَّ قَمٚمِٛمْ 

ىِمَٗم٤مِن: اَمِن اًْمَقا ًْ ٤م اًْمِ٘م  َوَأُمَّ

ؿٌ ومَ  ًْ قُز َأْن َيُٙمقَن  ِ٘م دُ َيُ٘مقًُمقَن: جَيُ َٓ َيُٙمقَن فَم٤مِهرَ  اعْمَُرا ِئؼ سمَِجاَلِل اهلل4 َوجَيُقُز َأْن  َه٤م اًمالَّ

ُد ِصَٗم٦َم اهلل َوَٟمْحُق َذًمَِؽ اعْمُرَ  ـَ وَ , ا ِهؿْ  َهِذِه ـَمِريَ٘م٦ُم يَمثػٍِم ُِم  َوهَمػْمِ
ِ
 .اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء

َءِة احْلَِدي٨ِم   َرا
ِن َوىمِ َٓ َيِزيُدوَن قَمغَم شماَِلَوِة اًْمُ٘مْرم ِف َو ـْ َهَذا يُمٚم  ُٙمقَن قَم

ًِ َوىَمْقٌم ُيْٛم

ٜمَتِِٝمؿْ  ًِ ِت  ُُمْٕمِرِولَم سمُِ٘مُٚمقهِبِْؿ َوَأْخ ـْ َهِذِه اًمتَّْ٘مِديَرا ٤مُم  وَمَٝمِذهِ  ,قَم ًَ َىْم ْٕ ت٦َّمُ ]ا  ً يمٚمٝم٤م[ اًم
(7)  َٓ

ضُمُؾ  ـُ اًمرَّ ٍؿ ُِمٜمَْٝم٤مُرَج َأْن خَيْ ُيْٛمِٙم ًْ
ـْ ىمِ  .قَم

َي٤مِت  ْٔ ِريَ٘م٦ِم اًمث٤َّمسمَِت٦ِم يَم٤م َٗم٤مِت َوَأطَم٤مِديثَِٝم٤م4 اًْمَ٘مْٓمُع سم٤ِمًمٓمَّ ـْ مَي٤مِت اًمّم  َقاُب ذِم يَمثػٍِم ُِم َواًمّمَّ

٦ِم قَمغَم َأنَّ اهلل  اًمَّ طََم٤مِدي٨ِم اًمدَّ ْٕ ٌَْح٤مَٟمُف وَ  -َوا َقاِب اًمّمَّ  ْٕمَٚمُؿ ـَمِريَ٘م٦مُ شمُ وَمْقَق قَمْرؿِمِف وَ  -شَمَٕم٤ممَم ؾُم

                                            

وهل ومرىم٦م ُمـ  ,وهؿ اًمٌٝمِمٛمٞم٦م أت٤ٌمع أيب ه٤مؿمؿ قمٌد اًمًالم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اجل٤ٌمئل (0) 

 (.03-0/01) اعمٚمؾ واًمٜمحؾاٟمٔمر  ومرق اعمٕمتزًم٦م.

 : ويٜمٗمقن.إصؾذم  (7)

 ىمّمد.: أي (3)

 وذم سم٤مىمل اًمٜمًخ: اعمتٙمٚمٗملم. إصؾيمذا ذم  (7)

 : يمٚمٝم٤م اًمًت٦م.(ل)و إصؾوذم  ,(م)و (ب)يمذا ذم (7)
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َٓ حَتَْتِٛمُؾ اًمٜمَِّ٘مٞمَض4 ًَم٦ٌم  َٓ مْج٤َمِع قَمغَم َذًمَِؽ4 َد ٜم٦َِّم َواإْلِ  ً ًَم٦ِم اًْمِٙمَت٤مِب َواًم َٓ َوذِم  ذِم َهَذا َوَأُْمَث٤مًمِِف سمَِد

ـِ ذِم َذًمَِؽ  ُد اعْم١ُْمُِم ـ  َذًمَِؽ َُمَع اطْمتاَِمِل اًمٜمَِّ٘مٞمِض َوشَمَرد  ًَ سَمْٕمِْمَٝم٤م ىَمْد َيْٖمِٚم٥ُم قَمغَم اًمٔمَّ ٥ِم ُهَق سمَِح

ـَ  ـْ مَلْ جَيَْٕمؾِ اًْمِٕمْٚمِؿ وَ  َُم٤م ُي١ْمشَم٤مُه ُِم ياَمِن َوَُم ـْ ُٟمقٍر. اهللُ  اإْلِ  ًَمُف ُٟمقًرا وَماَم ًَمُف ُِم

 عالج وَ اػتبْ عمْٗ ػ٘ٞ يف باب الضفات أٔ غريٓ

ـْ قمَ   ٚمٌِؿ ذِم َصِحٞمِحِف قَم ًْ ُه وَمْٚمَٞمْدُع سماَِم َرَواُه ُُم ٌََف قَمَٚمْٞمِف َذًمَِؽ َأْو هَمػْمُ ـْ اؿْمَت ٤مِئَِم٦َم َوَُم

ـَ  ♀ ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ▲ ْٞمِؾ  إَذا ىَم٤مَم ُيَّمكم  ُِم مهللاَّ : ي٘مقلاًمٚمَّ

َٝم٤مَدِة َأن٧َْم  َربَّ ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ َْرِض قَم٤ممِلَ اًْمَٖمٞم٥ِْم َواًمِمَّ ْٕ َٛمَقاِت َوا ًَّ ومِٞمَؾ وَم٤مـمَِر اًم ا َوإِْهَ

٤ٌَمدِك ومِٞماَم يَم٤مُٟمقا ومِٞمِف خَيَْتٚمُِٗمقَن4 اْهدِ  حَتُْٙمُؿ سَملْمَ  ـَ قِم ٤م ُاظْمُتٚمَِػ ومِٞمِف ُِم َ
ِ
احْلَؼ  سم٢ِِمْذٟمِؽ4 إٟمَّؽ هَتِْدي  يِن ح

َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ ٍط ُُم ا ـْ شَمَِم٤مُء إمَم ِسَ يَِب َداُود (0)شَُم ِٕ ُ ذِم ِصاَلشمِِف صُمؿَّ  و»: (7)َوذِم ِرَواَي٦ٍم  يَم٤مَن ُيَٙمؼم 

 .شَيُ٘مقُل َذًمَِؽ 

ـَ وَم٢ِمذَ  ٌُْد إمَم اهلل َوَدقَم٤مُه َوَأْدَُم ا اوْمَتَ٘مَر اًْمَٕم
اًمٜمََّٔمَر ذِم يَماَلِم اهلل َويَماَلِم َرؾُمقًمِِف َويَماَلِم  (3)

َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِٕمِ  ٚمِِٛملمَ اًمّمَّ ًْ ُ ٦ِم اعْم  .َتَح ًَمُف ـَمِريُؼ اهْلَُدىاْٟمٗمَ  ,لَم َوَأِئٛمَّ

                                            

وهق »( وم٘م٤مل: 27) قمٚمؾ صحٞمح ُمًٚمؿ( وىمد اٟمت٘مده احل٤مومظ اًمِمٝمٞمد ذم 111أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

ف طمدي٨م شمٗمرد سمف قمٙمرُم٦م سمـ قمامر قمـ حيٞمك وهق ُمْمٓمرب ذم طمدي٨م حيٞمك سمـ أيب يمثػم ي٘م٤مل: إٟمَّ 

 وأمحد سمـ طمٜمٌؾ شمْمٕمٞمػ روايتف قمٜمف. ,ٟم٘مؾ قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ؿَّ صمُ  شًمٞمس قمٜمده يمت٤مب

 ,قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ,٤م ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦م سمـ قمامروهذه اًمرواي٦م أجًْم  ,(102أبق داود سمرىمؿ ) (7)

 وهل ُمْمٓمرسم٦م.

 (.732)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطأدام ووافم٥مأي:  وُمٕمٜمك أدُمـ وأُمٕمـ, :إصؾذم  (3)
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٤ٌَمِب4 َوقَمَرَف (0) ؼَمَ صُمؿَّ إْن يَم٤مَن ىَمْد ظَم  َٗم٦ِم َواعْمَُتَٙمٚم ِٛملم ذِم َهَذا اًْم
ًِ َأنَّ  ِّن٤َمَي٤مِت َأىْمَداِم اعْمَُتَٗمْٚم

ٌَْٝم٦ٌم َوَرَأى َأنَّ هَم٤مًم٥َِم َُم٤م َيْٕمَتِٛمدُ وسُمْرَه٤مًٟم٤م  هَم٤مًم٥َِم َُم٤م َيْزقُمُٛمقنَ  َٓ و١مُ وَٟمُف يَ ُهَق ؿُم ُل إمَم َدقْمَقى 

َّٓ ضُمْزِئٞم٦ًَّم4 َأْو َدقْمَقى طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم هَلَ  َٓ شَمِّمح  إ ٞم٦ٍَّم  ـْ ىِمَٞم٤مٍس وَم٤مؾِمٍد4 َأْو ىَمِْمٞم٦ٍَّم يُمٚم  ٦ٌٍَم ُِم ٌَْٝم٦ٍم ُُمَريمَّ ٤م4 َأْو ؿُم

ًمِٞمِؾ  ِؽ ذِم اعَمـْذَه٥ِم َواًمدَّ  ً َٓ طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم ًَمُف4 َأْو اًمتََّٛم  . (7)[٦مٍ يمَ ؽَمَ ِْم ُمُ  ٤مظٍ ٗمَ خْ سم٠مَ ]إمْج٤َمٍع 

ـْ مَلْ َيْٕمِرِف  ٥َم سم٠َِمْخَٗم٤مظٍ َذًمَِؽ إَذا ُريم   صُمؿَّ إنَّ  ٦ٌٍَم قَمٛمَّ  -اْصٓماَِلطَمُٝمْؿ  يَمثػَِمٍة ـَمِقيَٚم٦ٍم هَمِري

٧ِم  اًْمِٖمرَّ  َأْومَهَ
ُب  (3) ا َ ُف اًمنَّ َُم٤م ُيقمِهُ

اْزَداَد إياَمًٟم٤م َوقِمْٚماًم سماَِم ضَم٤مَء سمِِف اًْمِٙمَت٤مُب  -ًمِْٚمَٕمْٓمَِم٤مِن  (7)

ٜم٦َُّم وَم٢ِمنَّ   ً ٜمَفُ  َواًم ًْ دَّ ُئْمِٝمُر طُم د   اًمْم  ٤ٌَمـمِِؾ َأقْمَٚمُؿ يَم٤مَن ًمِْٚمَحؼ  َأؿَمدَّ شَمْٕمٔمِٞماًم  اًمْم  ـْ يَم٤مَن سم٤ِمًْم َويُمؾ  َُم

 .ْٞمفِ َوسمَِ٘مْدِرِه َأقْمَرَف إَذا ُهِدَي إًمَ 

ـَ  ُط ُِم ٤م اعْمَُتَقؾم  ـْ مَلْ َيْدظُمْؾ وِمٞمِف َوقَمغَم  وَم٠َمُمَّ َٓ خُي٤َمُف قَمغَم َُم  اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم وَمُٞمَخ٤مُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م 

ـْ  ـْ مَلْ َيْدظُمْؾ وِمٞمِف ُف وَم٢مِ ىَمْد َأّْن٤َمُه ِّن٤َمَيتَ  َُم ـْ َأّْن٤َمُه نَّ َُم قَمَرَف اًْمَٖم٤مَي٦َم وَماَم  (7)[وَمَ٘مدْ ]ُهَق ذِم قَم٤موِمَٞم٦ٍم َوَُم

 مظَمَر وَم٢ِمَذا فَمَٝمَر ًَمُف احْلَؼ  َوُهَق قَمْٓمَِم٤مُن إًَمْٞمِف 
ٍ
ء ـْ َرْ ُط ٚمَ ىَمٌِ سَمِ٘مَل خَي٤َمُف ُِم ٤م اعْمَُتَقؾم   ؿٌ ه  َتقَ وَمٛمُ ُف َوَأُمَّ

ـَ  ٤مُه ُِم ِت اعَمـ سماَِم شَمَٚم٘مَّ َٓ َُٕمٔم ٛمِ اعَمـَ٘م٤م
ِ
 .هَتِْقْياًل  فِ ٠ْمظُمقَذِة شَمْ٘مٚمِٞمًدا عم

                                            

 (.707)صاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.فقمرومف قمغم طم٘مٞم٘مت: أي (0)

 : سم٤مًٕمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م.(م)و (ل)ذم (7)

 (.072)ص اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .عَ دِ ُمـ يٜمخدع إذا ظُم  اًمٖمر: (3)

اعمٕمجؿ  .ٝم٤مر ُمـ اؿمتداد احلر يم٤مح٤مء ذم اعمٗم٤موز يٚمّمؼ سم٤مٕرضى ذم ٟمّمػ اًمٜمَّرَ ُم٤م يُ  اًمناب: (7)

 (.777)ص اًمقؾمٞمط

 د.وذم سم٤مىمل اًمٜمًخ: ىم, (ل)ُمثٌت٦م ُمـ (7)
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ْٟمَٞم٤م: ٟمِّْمُػ  َأيْمَثرُ »َوىَمْد ىَم٤مَل اًمٜم٤َّمِس:   ُد اًمد 
ًِ فٍ  َوٟمِّْمُػ  ُُمَتَٙمٚم ؿٍ  َُم٤م ُيْٗم  َوٟمِّْمُػ  ُُمَتَٗم٘م 

ٌ ٥ٍم  َ  َٟمْحِقي   َوٟمِّْمُػ  ُُمَتَٓم ْٕ ُد ا ًِ َبْدَ َهَذا ُيْٗم ْٕ ُد ا ًِ ٌُْٚمَداَن َوَهَذا ُيْٗم ُد اًْم
ًِ اَن َوَهَذا ْدَي٤مَن َوَهَذا ُيْٗم

٤منَ  ًَ ُد اًمٚم 
ًِ ـْ قَمٚمِ  شُيْٗم ـَ َوَُم ٗمَ  َؿ َأنَّ اعْمَُتَٙمٚم ِٛملَم ُِم ًِ ِهْؿ اعْمَُتَٗمْٚم  پپژذِم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم هؿ ٦ِم َوهَمػْمِ

ل  ُِمٜمُْٝمْؿ [٧ - ٦الذاريات: ] ژپپڀڀڀڀ
يمِ ىِمُؾ: َأنَُّف ًَمْٞمَس ُهَق ومِٞماَم َيُ٘مقًُمُف اًْمَٕم٤مَيْٕمَٚمُؿ اًمذَّ

اَم ِهَل يَماَم ىِمٞمَؾ وِمٞمَٝم٤م:  ٌَٞم ٜم٦ٍَم َوإِٟمَّ ٧ْم سمِ ًَ َتُف ًَمْٞم   قَمغَم سَمِّمػَمٍة َوَأنَّ طُمجَّ

٤مهُلـَــــــــــ٤ميَم٤مًمز   (0)طُمَجــــــــــ٩ٌم هت٤مومـــــــــــ٧م  ـــــــــــ٤مِج خَتَ ضمَّ
(7)   

 

ــــــــــــــــــــــــ٤م َويُمــــــــــــــــــــــــؾ  يَمــــــــــــــــــــــــ٤مِهٍ ٌ  ــــــــــــــــــــــــقرُ  طَم٘م  ًُ   َُمْٙم

ٌَِّمػُم   ٞمُؿ اًْم
٤موِمِٕمل  َريِضَ اهلل قَمٜمُْف طَمْٞم٨ُم َوَيْٕمَٚمُؿ اًْمَٕمٚمِ قَن َُم٤م ىَم٤مًَمُف اًمِمَّ َتِح٘م  ًْ ـْ َوضْمٍف ُُم ُْؿ ُِم َأّنَّ

سُمقا سم٤ِمجْلَِريدِ »ىَم٤مَل:  طُمْٙمِٛمل ذِم َأْهِؾ اًْمَٙماَلِم َأْن ُيْيَ
٤ٌَمئِِؾ  (3) َواًمٜم َٕم٤مِل َوُيَٓم٤مُف هِبِْؿ ذِم اًْمَ٘م

ـْ  (7)َواًْمَٕمَِم٤مِئرِ  ُء َُم ٜم٦َّمَ  اًْمِٙمَت٤مِب َ كَ رَ شمَ َوُيَ٘م٤مُل: َهَذا ضَمَزا  ً ٌََؾ قَمغَم اًْمَٙماَلمِ  َواًم  .(7)شَوَأىْم

                                            

 (323)صاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.٤مشم٤ًمىمط ويٜم٘مض سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم  :أي هت٤موم٧م (0)

 شمٔمٜمٝم٤م.: أي (7)

 ؾمٕمٗم٦م ـمقيٚم٦م شم٘منم ُمـ ظمقصٝم٤م. اجلريدة: (3)

 (.017) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .سمٜمق أبٞمف إىمرسمقن وىمٌٞمٚمتف قمِمػمة اًمرضمؾ: (7)

 ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم 0/712) احلج٦مأظمرضمف إصٌٝم٤مين ذم صحٞمح. (7)

( ُمـ ـمرق قمـ زيمري٤م سمـ 077)ذف أصح٤مب احلدي٨مواخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (,0/707)

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أب٤م صمقر واحلًلم سمـ قمكم  ,حيٞمك اًم٤ًمضمل اًمٌٍمي

٤مومٕمل ي٘مقل ومذيمره.   احلٚمٞم٦م. وىمد رواه أبق ٟمٕمٞمؿ ذموهذا إؾمٜم٤مد صحٞمحي٘مقٓن: ؾمٛمٕمٜم٤م اًمِمَّ

٤مضمل ( ُمـ ـمريؼ زيمري٤م3/000) ًَّ  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمرسمٞمع ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل ومذيمره. ,اًم

( ُمـ ـمريؼ احلًـ سمـ 0/702) ذح اًمًٜم٦موذيمره اًمٌٖمقي ذم ٤م. أجًْم  وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح      

 ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل سمف. ,حمٛمد سمـ اًمّم٤ٌمح
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ـْ َوضْمٍف مظَمَر إَذا َٟمَٔمْرت إًَمْٞمِٝمْؿ سمَِٕملْمِ اًْمَ٘مَدِر  ْٞمَٓم٤مُن  -َوُِم َتْقًمِٞم٦ٌَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َواًمِمَّ ًْ ُة ُُم َواحْلػَْمَ

َتْحِقٌذ قَمَٚمْٞمٝمِ  ًْ  قُمُٚمقًُم٤ميَم٤مًء َوُأقْمُٓمقا زَ َُم٤م ُأوشُمقا 4 ُأوشُمقا َذيَم٤مًء وَ قمٚمٞمٝمؿ َرىَمْ٘م٧َم ُٝمْؿ وَ تَ َرمِحْ  -ْؿ ُُم

 ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇژأوَمْئَِدةً َوأقُْمٓمُقا ؾَمْٛمًٕم٤م َوأَبَّْم٤مًرا وَ  (0)ومُُٝمقًُم٤مَوَُم٤م أقُْمٓمُقا 

األحؼاف:  ]ژ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې    ې     ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

١٤]. 

ـْ يَم٤مَن  َ ًَمُف سمَِذًمَِؽ طِمْذُق  قَم٤مح٤مَوَُم ٌَلمَّ ُُُمقِر: شَم ْٕ هِبَِذِه ا
هُتُؿْ  (7) َٚمِػ َوقِمْٚمُٛمُٝمْؿ َوظِمؼْمَ ًَّ  اًم

ُروا  ـِ طَمْٞم٨ُم طَمذَّ ق قَم ـِ  قا ا َأْهَٚمُف َوقَم٤مسُمقُهْؿ َوقَمٚمِٛمُ اًْمَٙماَلِم َوَّنَْقا قَمٜمُْف َوَذُم  اسْمَتَٖمك اهْلَُدى  َأنَّ َُم

َّٓ سُمْٕمًدا.  ُمـ ٜم٦َِّم مَلْ َيْزَدْد إ  ً  هَمػْمِ اًْمِٙمَت٤مِب َواًم

٠َمُل اهلل اًْمَٕمٔمِٞمؿَ  ًْ طَأْن هَيِْدَيٜم٤َم  اًمٙمريؿ ٕمرشرب اًم وَمٜمَ ـَ  اًمٍما ِذي َط اًمَّ ا َتِ٘مٞمَؿ ِسَ ًْ ُ اعْم

لَم مُِملَم. ٤مًم  َٓ اًمْمَّ  َأنَْٕمَؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ هَمػْمِ اعَمـْٖمُْمقِب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

 

 

 

(    ) 

                                            

 .وأقمٓمقا ومٝمقُم٤م وُم٤م أقمٓمقا قمٚمقُم٤م:(م)و(ل)ذم (0)

 (.003) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: ُمٝم٤مرهتؿ أي (7)
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 فّشطٛ األحادٖح

 ١٢٢ .................................................................................,ادممن فراشة اتؼوا

َتَؽى إَذا  ٤٧ ..................................................................................... ,َأَحدٌ  اص 

اَلةِ  إََل  َأَحُدُكم   َقامَ  إَذا  ١٢٦, ١٢٥ ..................................................................,الصَّ

 ١١٥ ................................................................... ,يعؿؾفا فؾم بحسـة العبد هم إذا

 ٢٥٢ .................................................................................... ,فرد أكك أصفد

 ٢٦٢ ........................................................................ ,إحدى ظذ القفود افسقت

 ١١٣ ...................................................................................... ,أظور إكَّه أل

ُت  َهل   َأَل   ٥٥ ...................................................................................... ,َبؾَّغ 

 ١٠٢ ................................................................................. ,قريش من األئؿة

 ٤٤ .............................................................................. ,أحقاكا الذي هلل اْلؿد

 ١٠٢ ........................................................................... ,وبـفم ابقــ الذي العفد

ِغـَاءُ   ١٢٤ ............................................................................... ,الـَِّػاَق  ُيـ بُِت  ال 

 ٢٧٢ .......................................................................... ,جموس وادرجئة الؼدرية

 ١٤١ ..................................................................... ,ومقؽائقل جزائقل َربَّ  الؾفمَّ 

 ٢٤٠ ......................................................................... ,كور أكت اْلؿد لك الؾفم

 ٢٦١ ..................................................................... ,مور إَل ظر بني ما حرم ادديـة

ِسُطونَ   ١١٢ ............................................................... ,ُكورٍ  ِمن   َمـَابِرَ  َظَذ  اهلل ِظـ دَ  اد ُؼ 

ُرهُ  آَمنَ  ُبهُ  َوَكَػرَ  ِصع   ٥٥ ................................................................................ ,َقؾ 

 ١١٣ ......................................................................... ,الصالة ف قام إذا العبد إن

َحُك  َتَعاََل  اهلل إنَّ   ٢٥٢ .............................................................................. ,َلَقض 

قِي َكِريمٌ  َحقِي   اهلل إنَّ  َتح   ٥٢ ........................................................................... ,َيس 

 ١٥٢ ............................................................................... ,بَِقِدهِ  آَدمَ  َخَؾَق  اهلل َأنَّ 
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 ٢٤٠ ......................................................................... ,طؾؿة ف خؾؼه خؾق اهلل إن

 ١٥٢ .............................................................. ,بقده أصقاء مالمة خؾق وجل ظز اهلل إن

 ٢٧٥ ....................................................... ,صعبان من الـصف لقؾة يـزل وجل ظز اهلل إن

 ٢٧٤ ................................................................................. ,بقؿقـه قبض اهلل إنَّ 

 ١١١ ................................................................................. ,آَدمَ  َخَؾَق  دََّا اهلل إنَّ 

رِ َهُ  َمَسَح  آَدمَ  َخَؾَق  دََّا اهلل إنَّ   ١١١ ...................................................................... ,َطف 

َؾ َق  َخَؾَق  دََّا اهلل إنَّ   ٥٢ ........................................................................... ,َكَتَب  اْل 

 ٢٥١ ........................................................................ ,صعثؽم من لقضحك اهلل إن

رَ  َمَسَح  اهلل إنَّ   ١٥٢ .............................................................................. ,آَدمَ  َطف 

 ١١٢ ............................................................................ ,بِالؾَّق لِ  َيَدهُ  َيب ُسطُ  اهلل إنَّ 

 ١٠٢ ......................................................................... ,الْشك وبني الرجل بني إن

 ٢٦٥ ............................................................................ ,لقل ظـده لقس ربؽم إن

َ  آَدمَ  َبـِي ُقُؾوَب  إنَّ   ٣١ ................................................................................ ,َبني 

 ٢٧٢ ................................................................................. ,جموًشا أمة لؽل إن

ِذي َأك َت  َطَػاك الَّ  ٢٦٤ ............................................................................ ,اهلل اص 

 ١١٠ ........................................................................................ ,ُموَشى َأك َت 

َؿَواِت  ُكورُ  َأك َت   ٢٦٤ ................................................................................ ,السَّ

نَ  إكَُّؽم   و   ١٢٧ ................................................................................ ,َربَُّؽم   َشَسَ

 ١٠٠ ............................................................. ,خؾقل مـؽم يل يؽون أن   اهلل إَل أبرأ إين

ُتم   إن   َما فِقُؽم   َتاِركٌ  إينِّ  ؽ   ٦٥ ......................................................................... ,ََتَسَّ

 ٢٣٧-٥٢ ....................................................................................... ,اهلل َأي نَ 

ءَ  َؾ ِق٨ َبد   ٣٣, ...........................................................................................اْل 

رُ  بَِقِدي َم   ١١٢ ........................................................................................ ,األ 

ُتُؽم   ك    َظَذ  بَسَ
ِ
َبق َضاء  ٣٢ ................................................................................ ,ال 
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ُض  َتُؽونُ  َر  مَ  األ  ِؼَقاَمةِ  َيو   ١١٢ .......................................................................... ,ال 

 ٤٦ .................................................................................. ,كاكت ادالئؽة تؾك

 ٢٧٥ ........................................................................ ,وتعاَل تبارك يديه يبسط مم

ُرَج  َحتَّى   إََل  ِِبَا َيع 
ِ
اَمء  ٥٢, ..............................................................................السَّ

 ٢٧١ ........................................................................... ,صورته ظذ آدم اهلل خؾق

ـَا ِذي اهلل َربُّ   ِف  الَّ
ِ
اَمء َس  السَّ  ٤٦ ....................................................................... ,َتَؼدَّ

ِسهِ  ِرَضا اهلل ُشب َحانَ   ٢٦٤ ............................................................................. ,َكػ 

 ٢٥٢ ............................................................................. ,قـوط من ربـا ضحك

ـَا َضِحَك   ٢٢٥ ............................................................................. ,ُقـُوطِ  ِمن   َربُّ

 ٢٦١ ..................................................................................... ,بُِسـَّتِي َظَؾق ُؽم  

مُ  َكانَ  َفنَِذا ُُؿَعةِ  َيو   ٢٣٢ ............................................................................... ,اْل 

ُرُج  ِذينَ  َفَقع   ٤٦ ................................................................................... ,َباُتوا الَّ

 ٢٤٦ ................................................................................ ,َداعٍ  ِمن   َهل  : َفَقُؼوُل 

  ِف   [كان»]
ٍ
 ٢٣٢ ................................................................................... ,َظاَمء

ِسهِ  َظَذ  بَِقِدهِ  كَِتاًبا َكَتَب   ٢٦٤ .......................................................................... ,َكػ 

 ٢٦٢ .................................................................. ,أريؽته ظذ متؽًئا أحدكم ألػني ل

 ٢٧٢ .............................................................................. ,الؼدر أهل جتالسوا ل

َبَّارُ  َيَضعَ  َحتَّى الـَّارُ  ََت َتؾُِئ  َل   ٢٥٠ ..................................................................... ,اْل 

 ٢٤٤ ..................................................................................... ,أمة قدشت ل

 ١٢٣ ........................................................................... ,َؾهُ َحب   َأَحُدُكم   َيل ُخذُ  أَلَن  

َدَث  َمن   اهلل َلَعنَ   ٢٦١ ............................................................................... ,َأح 

 ٢٥٠ .......................................................................... ,َفَعؾ ت ِِمَّا اهلل َضِحَك  َلَؼد  

 ٢٧٠ ................................................................................... ,جموس أمة لؽل

 ١٢٥ ....................................................................... ,ْلزته تسؿع أكك ظؾؿت لو
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 ٢٤٤ ................................................................................... ,َشء أظجب ما

 ١٢٥ ............................................................................. ,العرش ف الؽرد ما

 ٣٣ ................................................................................. ,َكبِي   ِمن   اهلل َبَعَث  َما

ٌ  َل  َما  ١٣٧ ................................................................................... ,َرَأت   َظني 

 ٢٦٢ ............................................................................ ,كتاب ترضبون لؽم ما

ى إلَّ  َأَحدٍ  ِمن   ِمـ ُؽم   َما هُ  َشَرَ  ١٢٦ .................................................................... ,َربَّ

 ١٠٠ ............................................................................... ,مخس الغقب مػاتقح

ِسهِ  ِف  َذَكَريِن  َمن    ٢٦٣ ................................................................................. ,َكػ 

 ٢٤٦ ............................................................................ ,الؼقامة يوم كحن كجيء

ونَ  َهل    ٢٥٠ ...................................................................................... ,ُتَضارُّ

مَ  َظَؾق هِ  َأَكا َما ِمث لِ  َظَذ  َكانَ  َمن   ُهو َقو   ٦٥ ................................................................ ,ال 

 
ِ
 ٢٧٤ ...................................................................................... ,لِؾ َجـَّةِ  َهُمَلء

 ١١٠ .................................................................................... ,َكَراَمةَ  َغَرَس  و

 ُ َر   ١١٢ ................................................................................... ,َيَدي ك ِف  َواْل 

ُس  َوَالَِّذي دٍ  َكػ   ١١٢ ............................................................................ ,بَِقِدهِ  حُمَؿَّ

ُش  َعر  َق  َوال   ٤٧ ................................................................................. ,َذلَِك  َفو 

َق  َواهلل شِ ال   َفو   ١٢٥ ................................................................................. ,َعر 

 ٢٥٢ .................................................................................. ,الغقث يوم وظؾم

َراةَ  َلك َوَكَتَب   ١١٠ ............................................................................ ,بَِقِدهِ  التَّو 

 ٢٧٢ ............................................................................ ,اهلل كتاب ظذ ولقَّسى

َبَْشِ  َأُبو َأك َت  آَدمَ  َيا  ١١٠ ............................................................................... ,ال 

 ٢٦٦ ..................................................................................... ,ققوم يا حي يا

 ٢٦٥ ..................................................................................... ,َققُّومُ  َيا َحيُّ  َيا

َؿَواِت  اهلل َيط ِوي مَ  السَّ ِؼَقاَمةِ  َيو   ١١٢ .................................................................... ,ال 



 
 273 فّشطٛ األحادٖح

 

َدد ت: َتَعاََل  اهلل َيُؼوُل   ٢٢٤ .................................................................... ,لِِعَباِدي َأظ 

 ٢٦٧ ...................................................................................... ,الـَّارِ  ِف  ُيؾ َؼى

هِ  َيُؿدُّ    إََل  َيَدي 
ِ
اَمء  ٥٤ .................................................................................. ,السَّ

َى اهلل َيِؿنيُ   ١١٢ ..................................................................... ,َكَػَؼةٌ  َيِغقضَفا َل  َمْل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) 
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 فّشطت اآلثاس

َحاُب  قال َما دٍ  َأص   ٢١١ .............................................................................. ,حُمَؿَّ

َحاِب  ِف  َلق َس    َأص 
ِ
َواء َه   ٢٣٥ .......................................................................... ,األ 

 ٢١٢ ......................................................................:,- ُمتََوافُِرونَ  َوالتَّابُِعونَ  - ُكـَّا

َ ♀ الـَّبِيِّ  ِمنَ  َتَعؾَُّؿوا إَذا َكاُكوا  ٢١٠ ................................................ ,آَياٍت  َظْش 

ت َحَف  َظَرض   ٢١٢ ................................................................................ ,اد ُص 

 ٢١٥ .....................................................................,♀ اهلل َرُشوُل  َشنَّ 

 ٢١٣ ............................................................................. ,َأَكسٍ  ب نَ  الَِك مَ  َشَلل ت

 َ   َبني 
ِ
اَمء َقا السَّ ك   ٢٤٣ .................................................................................. ,الدُّ

َق  بَِلكَّهُ   ٢٣٢ ................................................................. ,َبائِنٌ  ِصهِ َظر   َظَذ  َشَؿَواتِهِ  َفو 

 ٢٠٢ ..................................................................................... ,ضَم٤مَءَٟم٤م َأَويُمٚمَّاَم 

 ٢٠٢ ..................................................................................... ,َجاَءَكا َأَوُكؾَّاَم 

شِ  َظَذ  اهلل إنَّ  َعر   ٢٢٥ ............................................................................... ,ال 

ِدَّ  َأنَّ  ُؽر  ِضعُ  ال  َؼَدَمني   َمو   ٢٧٧ ...................................................................... ,ال 

ِدَّ  إنَّ  ُؽر  ِذي ال  َؿَواِت  َوِشعَ  الَّ  ٢٤٣ ................................................................,السَّ

  ِف  اهلل
ِ
اَمء  ٢٣٧ ............................................................................. ,َوِظؾ ُؿهُ  السَّ

تَِواءُ  ُ  اِلش   ٢١٧ ................................................................................... ,َغر 

تَِواءُ  ُ  اِلش   ٢١٦ ............................................................................ ,جَم ُفولٍ  َغر 

َحاُب  مٍ  َأص   ٢٣٦ .......................................................................... ,ُيِريُدونَ  َجف 

 

(    ) 
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 املٕضٕعات  فّشغ

 3 .................................................................................. ُم٘مدُم٦م

 00 ................................................ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ شمرمج٦م

 00 ............... وأرو٤مه قمٜمف اهلل رى قمٛمره وُمدة ُمٜمِمئف و ُمقًمده ذيمر ذم:  إول اًمٗمّمؾ

 اًمٌدهيٞم٦م ودروؾمف ومت٤مويف ذم ٟم٘مٚمف وؾمٕم٦م ّمٜمٗم٤مشمفوُم وُم١مًمٗم٤مشمف قمٚمقُمف همزارة ذم:  اًمث٤مين اًمٗمّمؾ

 03 ......................................................................... وُمٜمّمقص٤مشمف

 واعمٗمٝمقم واعمتّمقر واعمٜم٘مقل واعم٘مقل اعمذيمقر أضمٜم٤مس سم٠منقاع ُمٕمرومتف ذيمر ذم:  اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ

 02 ............................................................................. واعمٕم٘مقل

 77 ........................................................... شمٕمٌده ذيمر ذم: اًمراسمع اًمٗمّمؾ

 77 .................................................. ورقمف سمٕمض ذيمر ذم: اخل٤مُمس اًمٗمّمؾ

 71 ................ وشمٌٕمده اًمدٟمٞم٤م قمـ ٘م٤مقمدهوشم ودمرده زهده سمٕمض ذيمر ذم   اًم٤ًمدس اًمٗمّمؾ

 73 ............................................ وشمقاوٕمف وم٘مره ُمع إيث٤مره ذم: اًم٤ًمسمع اًمٗمّمؾ

 37 ........................................................ وًم٤ٌمؾمف هٞمئتف ذم: اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ

ُم٤مشمف سمٕمض ذيمر ذم: اًمت٤مؾمع اًمٗمّمؾ  33 ......................................... وومراؾمتف يمرا

 31 ............................................ قمٜمف اهلل ريض يمرُمف ذيمر ذم: اًمٕم٤مذ اًمٗمّمؾ

 71 ....................................... وؿمج٤مقمتف ىمٚمٌف ىمقة ذيمر ذم: قمنم احل٤مدي ؾاًمٗمّم

 73 ........................................ اهلل ُمرو٤مة ذم ىمقشمف ذيمر ُمـ:  قمنم اًمث٤مين اًمٗمّمؾ

 أضمؾ وُمريد واًم٤ٌمـمؾ ًمٚمحؼ وُمٕمٞم٤مرا قمٍمه ذم طمج٦م ضمٕمٚمف اهلل أن ذم: قمنم اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ

 77 ....................................................................اًمٕم٤مضمؾ ُم١مصمر وهمػم
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 71 .......................... وؿمٞمٕمف قمٚمٞمف صغم ُمـ ويمثرة ووم٤مشمف ذيمر ذم: قمنم اًمراسمع اًمٗمّمؾ

 ت70.............................................طمٙمؿ اًمتٚم٘م٥م سمت٘مل اًمديـ وٟمحق ذًمؽ... 

 ت77...........................................ُم٤م هق اهلدى وديـ احلؼ...................

 73 ....................... شمٕم٤ممم سم٤مهلل اإليامن سم٤مب ذم اًمٌٞم٤من شمرك ♀ اًمٜمٌل أن حم٤مل

 ت73........................ن٤م واشمٌٕمٜمل.........ف شمٕم٤ممم)ادقمقا إمم اهلل قمغم سمّمػمة أُمٕمٜمك ىمقًم

 71 سم٤مهلل اإليامن سم٤مب ذم سم٤محلؼ ىم٤مئٚملم  همػم أو قم٤معملم همػم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٙمقن أن اعمح٤مل ُمـ

 72 .............................. اًمًٚمػ ـمري٘م٦م قمغم اخلٚمػ ـمري٘م٦م يٗمْمٚمقن اًمذيـ قمغم اًمرد

 ت01......................ُمٕمٜمك : )طم٤مز ىمّم٥م اًمًٌؼ(....................................

 ت00...........................................طمٙمؿ ىمقل: ) ًمٕمٛمري(....................

 ت07....................اًمٞمقٟم٤من..........................................................

 ت07....................اعمجقس........................................................ 

 ت07....................اًمّم٤مسمئقن....................................................... 

 0700 ............................................. قمرؿمف قمغم وومقىمٞمتف شمٕم٤ممم اهلل قمٚمق إصم٤ٌمت

 ت00................اًمٜمص واًمٔم٤مهر......................................................

 ت00............................ُمٕمٜمك: )إين ُمتقومٞمؽ وراومٕمؽ(...........................

 12 ..................................................... شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت ٟمٗمك ُمـ قمغم اًمرد

 13....................................................اٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤موملم ًمٚمّمٗم٤مت إمم ومري٘ملم..

 21....................................................اًمؼمامه٦م............................
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 21..........................أطمًـ شمٕمريػ ًمٚمٓم٤مهمقت.....................................

 20 ............................................ شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت ٟمٗمك ُمـ عم٘م٤مًم٦م سم٤مـمٚم٦م ًمقازم

 27 ............................................................ قمٛمـ ُم٠مظمقذ اًمّمٗم٤مت ٟمٗمل

 ت20...............اًمٜمٛمرود..............................................................

 20................ُمٚمؽ اًمٗمرس واًم٘مٌط واحلٌِم٦م...........................................

 21.................ذا يم٤من يٕمٌد اًمّم٤مسمئقن ...............................................ُم٤م

 ت22...............اًمًٛمٜمٞم٦م..............................................................

 ت22...............أول ُمـ أدظمؾ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ إمم اإلؾمالم ...............................

 23 ...................اعَمِريز سم٥ًٌم اًمث٤مًمث٦م اح٤مئ٦م طمدود ذم يم٤من اًمّمٗم٤مت ٟمٗمل ُمذه٥م اٟمتِم٤مر

 37-30................إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ذم اعمريًٞم٦م وأيمثرهؿ يمٗمروهؿ أو وٚمٚمقهؿ .......

 37 ........................................ اًمّمٗم٤مت إصم٤ٌمت سم٤مب ذم اًمًٚمػ يمالم يقضمد ـأج

 31 ................................................. اًمّمٗم٤مت أبقاب مجٞمع ذم اًمِم٤مُمؾ اًم٘مقل

 ت31..............ٛمثٞمؾ........................شمٕمريػ اًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾ واًمتٙمٞمٞمػ واًمت

 32 ............................................................. خلٚم٘مف شمٕم٤ممم اهلل مم٤مصمٚم٦م ٟمٗمل

 ت32..........................................ُمٕم٤مين احلدوث ............................

 33 ....................................................... ُمٕمٓمؾ ممثؾ ويمؾ ممثؾ ُمٕمٓمؾ يمؾ

 010 .................................................. شمٕم٤ممم اهلل ًمّمٗم٤مت اًمٜم٤موملم اوٓمراب
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 ت010.........................................ُمـ هؿ اًمذيـ يٜمٙمرون اًمرؤي٦م .............

 ت 013..............................................سمٕمض شم٠مويالت اًم٘مراُمٓم٦م.............

 017 .............................. واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت قمٚمؿ شمٚم٘مل اًمقاضم٥م

 017 ............................ ـمقائػ صمالث إمم ُمٜم٘مًٛمقن اًمًٚمػ ـمريؼ قمـ اعمٜمحرومقن

 017..................أهؾ اًمتخٞمٞمؾ.......................................................

 011...................أهؾ اًمت٠مويؾ.......................................................

 000............................أهؾ اًمتجٝمٞمؾ.............................................

 007 .................................................... اعمٗمقو٦م قمغم واًمرد اًمت٠مويؾ ُمٕم٤مين

 ت007.....................اًمت٠مويؾ اعمحٛمقد واًمت٠مويؾ اعمذُمقم.............................

 003...............................ُم٤م هق اًمت٠مويؾ اًمذي يٕمٚمٛمف اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ.........

 ت003.......................ُمـ هؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ.................................

 007-007....................ٓ اهلل.......................ُم٤م هق اًمت٠مويؾ اًمذي ٓيٕمٚمٛمف إ

 071 .............................. شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت إصم٤ٌمت سم٤مب ذم اًمًٚمػ يمالم سمٕمض ذيمر

 071...............................................يمالم إوزاقمل........................

 070.............................يمالم ُم٤مًمؽ واًمثقري واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإوزاقمل........

 077...........................................................ُمٕمٜمك ىمقل اًمًٚمػ سماليمٞمػ

 077.................................سمـ قمٌد اًمٕمزيز............................. يمالم قمٛمر

 073...............................................يمالم رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ.............
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 077..................................................................يمالم ُم٤مًمؽ سمـ أنس 

 077..........................................ُمٕمٜمك ىمقل اًمًٚمػ أُمروه٤م  يمام ضم٤مءت.......

 ت070.......................................ُم٤م هل اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م وح٤مذا ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ.

 070...............................................................يمالم اح٤مضمِمقن.......

 ت073...........................................إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمًٙمقت هلل شمٕم٤ممم..........

 037...............................................يمالم أيب طمٜمٞمٗم٦م........................

 037....................... وقمدم صح٦م ؾمٜمده إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م.............يمت٤مب اًمٗم٘مف إيمؼم

 ت037......................وأن اإلمج٤مع اؾمت٘مر قمغم ذًمؽ...... سمٞم٤من ومْمؾ قمثامن قمغم قمكم 

 071.............................يمالم هِم٤مم سمـ قمٌٞمداًمٚمف اًمرازي..........................

 070.........................اًمرازي...................................يمالم حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ 

 070............................يمالم اسمـ اعمديٜمل..........................................

 077.............................يمالم أيب قمٞمًك اًمؽمُمذي.................................

 077.............................زرقم٦م اًمرازي...................................يمالم أيب 

 077.........................يمالم  حمٛمد سمـ احلًـ.......................................

 073............................يمالم أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم...........................

 070.............................م اسمـ اعم٤ٌمرك........................................يمال

 072............................يمالم مح٤مد سمـ زيد........................................

 073..........................يمالم اسمـ ظمزيٛم٦م...........................................

م.....................................  071............................يمالم قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقا

 071..................................................يمالم اسمـ ُمٝمدي...................
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 070...........................يمالم إصٛمٕمل...........................................

 077.............................يمالم قم٤مصؿ سمـ قمكم سمـ قم٤مصؿ..........................

 077................................يمالم ُم٤مًمؽ سمـ أنس..................................

 073................................يمالم اًمِم٤مومٕمل........................................

 073......................................يمالم اسمـ أيب زُمٜملم.............................

 ت001.....................................إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٜمقر هلل شمٕم٤ممم.....................

 ت001...............................................هؾ اًمٜمقر ُمـ أؾمامء اهلل .............

 007 ..................... شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت سم٤مب ذم اًمًٚمػ عمذه٥م اًمٜم٤مىمٚملم يمالم سمٕمض ذيمر

 007....................................يمالم اخلٓم٤ميب.....................................

 003....................................اًمٙمالم ذم اًمذات...... اًمٙمالم ذم اًمّمٗم٤مت ومرع قمـ

 007....................................يمالم أيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين..........................

 001................................يمالم ُمٕمٛمر سمـ أمحد إصٌٝم٤مين........................

 002..................................ض............................يمالم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤م

 003.....................................يمالم قمٛمرو سمـ قمثامن اعمٙمل......................

 ت011................................................اًمٗمرد مل يث٧ٌم دًمٞمؾ أنف ُمـ أؾمامء اهلل

 013......................................عمح٤مؾمٌل........................يمالم احل٤مرث ا

 027......................................يمالم حمٛمد سمـ ظمٗمٞمػ..........................

 ت020..................................اًمّمحٞمح أن اًمٜمٗمس هل ذات اهلل شمٕم٤ممم..........

 037................................اهلل مدم قمغم صقرشمف(...........ُمٕمٜمك طمدي٨م: )ظمٚمؼ 

 ت033..........................ف طمدث ذم اعمٚم٦م .......اخلالف ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر أول ظمال
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 ت037.....................................ُمٕمٜمك: ) ُمٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد(...................

 ت030............................................................احلقض...............

 ت030....................................اًمِمٗم٤مقم٦م.......................................

 ت031...................................اًمٍماط .......................................

 ت031.................................................................اعمٞمزان...........

 ت031.........................ا عم٘متقل ىمتؾ سم٠مضمٚمف.......................................

 ت033........................رسمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج.............♀ٟمٗمل رؤي٦م اًمٜمٌل 

 710........................................................طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة..........

 717..................................................أىم٤ًمم اجلدال ذم اًمديـ ............

 717............................ُم٠ًمخ٦م اًمٚمٗمظ واعمٚمٗمقظ...................................

 713.............................................................ُم٠ًمخ٦م آؾمؿ واعمًٛمك..

 713................................اإليامن أخمٚمقق هق أم همػم خمٚمقق...............ُم٠ًمخ٦م 

 710...............................ُمٜمع إـمالق اًمٕمِمؼ قمغم اهلل ...........................

م.........إيمؾ ُمـ إُمقال   712................................اعمختٚمٓم٦م سم٤محلالل واحلرا

 ت700..........................................اًمٗمراؾم٦م.................................

 ت707.....................................اًمذيـ ىم٤مًمق ا : إرواح ًمٞم٧ًم خمٚمقىم٦م..........

ءة اعم  703......................................ٚمحٜم٦م...........................طمٙمؿ اًم٘مرا

 701.......................................يمالم قمٌداًم٘م٤مدر احلٞمكم.........................

 702......................................يمالم اسمـ قمٌد اًمؼم ..............................

 771..........................................م اًمٌٞمٝم٘مل...............................يمال
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 773...................................يمالم اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم..............................

 777................................يمالم أيب احلًـ إؿمٕمري............................ 

 ت777................................إصم٤ٌمت قمٞمٜملم هلل شمٕم٤ممم..............................

 ت770..................................ُم٠ًمخ٦م اًمقىمػ ذم اًم٘مرمن .........................

 ت771.............................شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم)وٟمحـ أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقري(..

 ت772.............................اجلًؿ ًمٗمظ جمٛمؾ ٓ يٓمٚمؼ قمغم اهلل وٓ يٜمٗمك قمٜمف......

 ت731.............................اإلؾمالم واإليامن إذا اضمتٛمع اومؽمىم٤م وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م..

 737.....................................يمالم اًم٤ٌمىمالين...................................

 ُمـ ؿمٌف ومٗمٞمف احلؼ ُمـ سمف ضم٤مءت سمام يتٛمًؽ ٓ صمؿ ُمٕمٞمٜم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ إٓ احلؼ ي٘مٌؾ ٓ اًمذي 

 770............................................................................. اًمٞمٝمقد

 733...........................................ل .............................يمالم اجلقيٜم

 ي٘مقًمف ُم٤م سمجٛمٞمع ي٘مقل وهمػمهؿ اعمتٙمٚمٛملم ُمـ ىمقًمف اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمر ُمـ يمؾ ًمٞمس

 777 ............................................................. وهمػمه اًمّمٗم٤مت سم٤مب ذم

 ت770.......................أظمذ احلؼ وىمٌقل احلؼ............................ اًمٗمرق سملم

 770 .................................................... اعمٕمٞم٦م وأدًم٦م اًمٕمٚمق أدًم٦م سملم اجلٛمع

 ت777.............................................اعمِمٙمؽ .............................

 ت770........................................................................اعمتقاـمئ..

 ت770........................................اعمِمؽمك..................................

 771 .................................... شمٕم٤ممم سم٤مهلل حتٞمط أّن٤م اًمًامء ذم اهلل يمقن ُمٕمٜمك ًمٞمس
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 770 ............... اعمّمكم وضمف ىمٌؾ اهلل يمقن أدًم٦م وسملم اًمٕمرش قمغم اًمٗمقىمٞم٦م أدًم٦م سملم اجلٛمع

 أن اقمت٘م٤مد ُمع سمف ضم٤مءت ُم٤م قمغم ٤متاًمّمٗم أدًم٦م إىمرار اًمًٚمػ ُمذه٥م إن ىم٤مل ُمـ ظمٓم٠م سمٞم٤من

 773 ................................................................... ُمراد همػم فم٤مهره٤م

 777 ........................... ُمِمٌٝم٤مً  اًمّمٗم٤مت ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أث٧ٌم ُمـ واعمٕمتزًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م شمًٛمٞم٦م

 770 ............................... اومؽماه سمٚم٘م٥م اًمًٜم٦م أهؾ يٚم٘م٥م عاًمٌد أهؾ ُمـ صٜمػ يمؾ

 777.........................آؾمتثٜم٤مء سم٤مإليامن............................................

 701 ................................ ذًمؽ ذم اًمّمقاب وسمٞم٤من اًمّمٗم٤مت أدًم٦م ذم اًمٜم٤مس أىم٤ًمم

 707 .................................. همػمه أو اًمّمٗم٤مت سم٤مب ذم رء قمٚمٞمف اؿمتٌف ُمـ قمالج

 700 .......................... شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت سم٤مب ذم واعمتٙمٚمٛملم اعمتٗمٚمًٗم٦م اٟمحراف سمٞم٤من

 700.......................إطم٤مدي٨م............................................ ٧مومٝمرؾم

 717.........................ومٝمرؾم٧م أصم٤مر..............................................

 710   ............................................................... ومٝمرس اعمقوققم٤مت
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