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 2  من معارج القبول

 مقدمة
إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال 

 .وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمفذيؽ ًمف، 

 [.201آل قمٛمران:(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

[.2اًمٜم٤ًمء:(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) 

[.72-70طمزاب:إ(﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

وذ إُمقر   وظمػم اهلدي هدي حمٛمد  أُم٤م سمٕمد: وم٢من أصـدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل   

 .حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر، وسمٕمد

ومٝمذا شمٚمخٞمص وهتذي٥م ًمٙمت٤مب ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل، وىمد أوٗم٧م إًمٞمف 

 .اًمٓم٤مًم٥م ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤مسمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل رأي٧م 

 وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.

 ٚنتب

 خايد بٔ حمُٛد ازبٗين

 ٖـ1/4/1435

1/2/2013ّ 
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 شرح عنوان الكتاب

 «يف ايتٛحٝد َعازج ايكبٍٛ بػسح ضًِ ايٛصٍٛ إىل عًِ األصٍٛ»
 

يٕمُرج ومٞمف، وُمٜمف ًمٞمٚم٦م اعمِْٕمراج، مجع  ُِمْٕمراج، وهق اعمّمٕمد واًمًٚمؿ اًمذي ُيّْمَٕمد ومٞمف و ََعازج:

 .(2)واجلٛمع: َُمٕم٤مرج وَُمٕم٤مِري٩م

ٌُقل إِذا ىَمٌَِٚمْتف اًمٜمٗمس، وذم احلدي٨م:  ايَكبٍٛ: أي اًمرو٤م سمف وُمٞمؾ اًمٜمٗمس إًمٞمف، ي٘م٤مل: قمغم ومالن ىَم

ٌُقُل ذِم إَْرضِ » و٤م سم٤مًمٌمء وَُمْٞمُؾ اًمٜمٗمس إًِمٞمف (1)شصُمؿَّ ُيقَوُع ًَمُف اًمَ٘م أي اعمح٦ٌم واًمرِّ
(3). 

ح ُم٠ًَمًم٦م ُمِمَٙمٚم٦م  :بػسح َح ومالن َأُمره، َأي َأووحف، وَذَ أي سمتقوٞمح وشمٌٞملم، ي٘م٤مل: َذَ

طَمف ومتحف وسَمٞمَّٜمَف ويَمَِمٗمف طم٤ًم وَذَّ طُمف َذْ ح اًمٌمَء َينْمَ  .(4)سَمٞمَّٜمٝم٤م، وَذَ

 :الفرق َبني الصَّْرح َوالتَّْفِصيلفائدة: 
ح سَمَٞم٤من اعمنموح وإظمراضمف ُمـ َوضمف آؿمٙم٤مل إمَِم  ْ َتْٕمٛمؾ  َأن اًمنمَّ ًْ َٓ ي اًمتجكم واًمٔمٝمقر َوهِلََذا 

ح ذِم اًمُ٘مْرآن َواًمتَّْٗمِّمٞمؾ ُهَق ذيمر َُم٤م شمتْمٛمٜمف اجلُْٛمَٚم٦م قمغم ؾَمٌِٞمؾ آومراد ْ گ ) :شَمَٕم٤ممَم  َوهِلََذا ىَم٤مَل  :اًمنمَّ

َومل ي٘مؾ ذطم٧م َوومرق آظمر َأن  (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ء اًمتَّْٗمِّمٞمؾ ُهَق وصػ آطَم٤مد اجِلٜمْس َوذيم ْ ٌََٞم٤من َواًمٌمَّ ح َواًم ْ رَه٤م َُمًٕم٤م َوُرسماَم اطْمَت٤مَج اًمتَّْٗمِّمٞمؾ إمَِم اًمنمَّ

 .َٓ حْيَت٤مج إمَِم َٟمٗمًف

 هق أًم٦م اًمتل يّمٕمد قمٚمٞمٝم٤م، وهل اعمدرج. ُضَِّ:

هق أقمغم ُمراشم٥م اإلدراك، صمؿ ٟم٘مؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ًمئؾ اعمْمٌقـم٦م وٌٓم٤م قمٚمٛمٞم٤م، واصٓمالطم٤م: عًِ:

 .، وىمٞمؾ همػم ذًمؽهق إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م هق سمف :وىمٞمؾ،سمؼ ًمٚمقاىمعقمت٘م٤مد اجل٤مزم اعمٓم٤مهق آ

                                 
 ش.قمرج»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة 2)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.1637، وُمًٚمؿ )(3109( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 ش.قمرج»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة 3)

 ش.ذح»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة 4)

حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ، ـمٌٕم٦م: دار اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ( اٟمٔمر: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ًمٚمٕمًٙمري، حت٘مٞمؼ: 5)

 (.59-58ُمٍم، صـ ) –اًم٘م٤مهرة 

-هـ 2403ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم –تٕمريٗم٤مت، ًمٚمنميػ اجلرضم٤مين،  ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ( يٜمٔمر: اًم6)
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 :ؾمت٦م، وهلوم٤مئدة: ُمراشم٥م اإلدراك 

 شم٘مدم شمٕمريٗمف.اًمٕمٚمؿ، و .2

 .قمدم اًمٕمٚمؿ أو آقمت٘م٤مد قماّم ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمقن قم٤معم٤م أو ُمٕمت٘مدااجلٝمؾ اًمًٌٞمط، وهق .1

٤مدا ضم٤مزُم٤م ؾمقاء يم٤من ُمًتٜمدا اقمت٘م٤مد اًمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م اقمت٘مد قمٚمٞمف اقمت٘مهق اجلٝمؾ اعمريم٥م،  .3

 .إمم ؿمٌٝم٦م أو شم٘مٚمٞمد

 .اًمّٓمرف اعمَْرضُمقح هق إدراك اًمقهؿ،  .4

اًمؽمدد سملم اًمٜم٘مٞمْملم سمال شمرضمٞمح ٕطمدمه٤م قمغم أظمر قمٜمد اًمِم٤مك، وىمٞمؾ: اًمِمؽ:  اًمِمؽ، وهق .5

ُم٤م اؾمتقى ـمروم٤مه، وهق اًمقىمقف سملم اًمِمٞمئلم ٓ يٛمٞمؾ اًم٘مٚم٥م إمم أطمدمه٤م، وم٢مذا شمرضمح أطمدمه٤م قمغم 

 .ظمر ومٝمق فمـ، وم٢مذا ـمرطمف ومٝمق هم٤مًم٥م اًمٔمـ، وهق سمٛمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملمأ

د سَملم َأُمرْيـ .6 دُّ َ اضِمح ُمـ اًمؽمَّ  .اًمٔمـ، وهق اًمّٓمرف اًمرَّ

 واًمٕمٚمؿ إُم٤م ضوري وإُم٤م ٟمٔمري.

اًميوري إُّم٤م ضوري سمٜمٗمًف أي سمٜمٗمس اخلؼم وم٢مّٟمف هق اًمذي يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًميوري و

ه أي أؾمتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًميوري عمْمٛمقٟمف ُمـ همػم اخلؼم عمْمٛمقٟمف وهق اعمتقاشمر، وإُّم٤م ضوري سمٖمػم

 وهق اعمقاومؼ ًمٚمٕمٚمؿ اًميوري ٟمحق اًمقاطمد ٟمّمػ آصمٜملم. 

وظمؼم أهؾ اإلمج٤مع، واخلؼم اعمقاومؼ ًمٚمٜمٔمر اًمّمحٞمح   واًمٜمٔمري ُمثؾ ظمؼم اهلل وظمؼم رؾمقًمف

 .ذم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت، وم٢مّن ذًمؽ يمٚمف ىمد قمٚمؿ وىمقع ُمْمٛمقٟمف سم٤مًمٜمٔمر

                                 
 (.255م،  صـ )2983

 –اٟمٔمر: احلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م، ًمٚمٛمٜم٤موي، حت٘مٞمؼ: د. ُم٤مزن اعم٤ٌمرك، ـمٌٕم٦م: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس(2)

 (.68-67) صـ ، هـ 2422 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت،

 سمػموت، –حت٘مٞمؼ: د. قمكم دطمروج، ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون اٟمٔمر: يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن، ًمٚمتٝم٤مٟمقي،  (1)

 (.2/600م، )2996 -اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

 (.2/600( اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ، )3)

 (.155( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت، صـ )4)

 (.218( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت صـ )5)

 (.67٘م٦م، صـ )اٟمٔمر: احلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم( 6)

 (.2/737( اٟمٔمر: يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن، )7)
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صؾ  ًمٖم٦م : ُم٤م يٌٜمك قمٚمٞمف همػمه، و اصٓمالطم٤م : هق ُم٤م ًمف ومرع  ٓن وإمجع أصؾ،  األصٍٛ:

 .(1)، و أصؾ يمؾ رء : ُم٤م يًتٜمد حت٘مؼ ذًمؽ اًمٌمء إًمٞمف  (2)اًمٗمرع ٓ يٜمِم٠م إٓ قمـ أصؾ

 وُمراد اعم١مًمػ هٜم٤م سمٕمٚمؿ إصقل: قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة، واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ىمًامن:

 اًم٘مًؿ إول: قمٚمؿ إصقل، واعم٘مّمقد سمف قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة.

 ٘مًؿ اًمث٤مين: قمٚمؿ اًمٗمروع، واعم٘مّمقد سمف قمٚمؿ اًمٗم٘مف سمتٗمريٕم٤مشمف.اًم

، واصٓمالطم٤م: هق إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرسمقسمٞم٦م واإلهلٞم٦م اًمتقطمٞمد ًمٖم٦م: اإلومراد :يف ايتٛحٝد

اًمذات اإلهلٞم٦م قمـ يمؾ ُم٤م يتّمقر ذم إومٝم٤مم، ويتخٞمؾ ذم  وإؾمامء واًمّمٗم٤مت، وىمٞمؾ: هق شمٜمزيف

 .إوه٤مم وإذه٤من

ّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يريد ُمـ هذا اًمنمح أن يقصٚمف ًمٚم٘مٌقل قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، يمام يريد ويم٠من اعم

 اًمذي هق يقصؾ إمم قمٚمؿ إصقل.ش ؾمٚمؿ اًمقصقل»أن يقصؾ ُمٌتٖمٞمف إمم يمت٤مسمف 

 ويٙم٤مد اًمٙمت٤مب اؾمتققم٥م ضمؾ أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م إٓ أٟمف ريمز قمغم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
( اٟمٔمر ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر ، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر اًمزطمٞمكم ، 2)

 ( ـمٌٕم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من .2/38واًمديمتقر ٟمزيف مح٤مد )

 ( .2/214حًـ اًمؽميمل )( اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم ، حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر قمٌد اعم1)

 ش.وطمد»( اٟمٔمرك ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة 3)

 (.69( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت، صـ )4)
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 املقدمة

 مسائل:ست  افيه
 املغاي١ األٚىل: ٌٖ االعِ ٖٛ املغ٢ُ؟

آؾمؿ هق اعمًٛمك وقمٞمٜمف وذاشمف وم٢مٟمؽ شم٘مقل: ي٤م اهلل ي٤م رمحـ ي٤م رطمٞمؿ ومتدقمقه سم٠مؾمامئف اًمتل ؾمٛمك 

(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)هب٤م ٟمٗمًف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يم٤مٟم٧م أؾمامء اهلل همػمه ًمٙم٤من اًمداقمل هب٤م ُمنميم٤م إذ دقم٤م ُمع اهلل همػمه وًمٙم٤مٟم٧م ، وًمق  

 .خمٚمقىم٦م إذ يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل خمٚمقق

 «.ايضسِٝ»، ٚبني امس٘ «ايضمحٔ»املغأي١ ايجا١ْٝ: ايفضم بني اعِ اهلل 

اؾمامن ُمِمت٘م٤من ُمـ اًمرمح٦م قمغم وضمف اعم٤ٌمًمٖم٦م، ورمحـ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رطمٞمؿ،  شاًمرمحـ اًمرطمٞمؿ»

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ـ يدل قمغم اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: وم٤مًمرمح

(   جث مث ىث يث )واًمرطمٞمؿ يدل قمغم اًمرمح٦م اخل٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

اًمرمحـ يدل قمغم اًمّمٗم٦م اًمذاشمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اشمّم٤مومف شمٕم٤ممم سم٤مًمرمح٦م، واؾمٛمف اًمرطمٞمؿ يدل اًمّمٗم٦م و

( جث مث ىث يث )مم اعمرطمقم ومٚمٝمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إيّم٤مًمف اًمرمح٦م إ

 .ومل ي٠مت ىمط إٟمف هبؿ رمحـ(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )، 

واًمرطمٞمؿ صٗم٦م  ،ٚمؿ يّمػ ىمط أطمدا ُمـ ظمٚم٘مف أٟمف رمحـاًمرمحـ صٗم٦م ظم٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومو 

ھ ھ ے )سم٠مٟمف رءوف رطمٞمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ٟمٌٞمف حمٛمدا اهلل وصػ قم٤مُم٦م، وم٘مد 

(   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ے ۓ ۓ ﮲

 

 املغأي١ ايجايج١: َع٢ٓ احلُز، ٚايفضم بٝٓ٘ ٚبني ٚايؾهض.

 احلٛمد هق اًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمام هق أهٚمف.

 قمغم ىمقًملم: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك احلٛمد واًمِمٙمر هؾ مه٤م ُمؽمادوم٤من أو ٓو

 .نُمؽمادوم٤م ايكٍٛ األٍٚ:

 .وهمػممه٤م ،ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقو، اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي  ايكا٥ًٕٛ ب٘:

احلٛمد أقمؿ ُمتٕمٚم٘م٤م وأظمص آًم٦م، واًمِمٙمر سم٤مًمٕمٙمس: أي احلٛمد يٙمقن قمغم ٟمٕمٛم٦م  ايكٍٛ ايجاْٞ:
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وهمػم ٟمٕمٛم٦م، سمخالف اًمِمٙمر، وهذا ُمٕمٜمك أقمؿ ُمتٕمٚم٘م٤م، ومال يٙمقن إٓ قمغم ٟمٕمٛم٦م، واحلٛمد يٙمقن 

 آًم٦م.سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط، سمخالف اًمِمٙمر وم٢مٟمف يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واجلقارح، وهذا ُمٕمٜمك أظمص 

 ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ): ذم احلٛمد ىم٤مل شمٕم٤ممم

 (   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ): ذم اًمِمٙمر ىم٤مل شمٕم٤مممو

 .املغأي١ ايضابع١: َع٢ٓ ايقال٠ ع٢ً ايٓيب 

َصاَلُة اهلِل: صَمٜم٤َمُؤُه قَمَٚمْٞمِف قِمٜمَْد »ىَم٤مَل َأسُمق اًمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم: اعمأل إقمغم،  ُمٕمٜم٤مه٤م صمٜم٤مؤه ذم صالة اهلل قمغم ٟمٌٞمف 

قَم٤مءُ   .شاعماََلِئَٙم٦ِم، َوَصاَلُة اعماََلِئَٙم٦ِم اًمدُّ

 وصالة اعمالئٙم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م آؾمتٖمٗم٤مر.

اًمٚمُٝمؿَّ َصؾِّ »َل: إَِذا َأشَم٤مُه ىَمْقٌم سمَِّمَدىَمتِِٝمْؿ، ىَم٤م وصالة أدُمٞملم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمدقم٤مء، وُمٜمف ىمقل اًمرؾمقل

 .شاًمٚمُٝمؿَّ َصؾِّ قَمغَم آِل َأيِب َأْورَم »سمَِّمَدىَمتِِف، وَمَ٘م٤مَل:  ق أورم، وَم٠َمشَم٤مُه َأسمشقَمغَم آِل وُماَلنٍ 

 املغأي١ اخلاَغ١: ملاسا خًكٓا اهلل؟

 :فسٜكنياْكطِ ايٓاع يف ايػا١ٜ اييت خًكٓا اهلل َٔ أجًٗا إىل 
 يم٤مومرون. األٍٚ: ايفسٜل

 ُم١مُمٜمقن. ٞ:ايجاْ فسٜلاي

 وقمٌث٤م. ومٔمٜمقا أن اهلل ظمٚم٘مٝمؿ ًمٕم٤ٌم أَا ايهافسٕٚ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :قاٍ تعاىل

[17ص:]( ٿ

( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶): فكاٍو ًم٘مد وسمخٝمؿ اهلل 

[225اعم١مُمٜمقن:]

أي  [226اعم١مُمٜمقن:]( ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ):فكاٍ ٟمٗمًف قمـ اًمٔمـ اًم٤ٌمـمؾ صمؿ ٟمزه

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :قمٌث٤م، ٕٟمف اعمٚمؽ احلؼ اعمٜمزه قمـ ذًمؽئ٤مشم٘مدس أن خيٚمؼ ؿمٞم

                                 
 (.6/210( اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )2)

 .(، ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب أورم 2076(، وُمًٚمؿ )2497( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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[226اعم١مُمٜمقن:] (ۉ

[36اًم٘مٞم٤مُم٦م:]( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)و ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ُّقاٍ ايطُّ  أي ٓ يٌٕم٨م. :د

ُّ  وٓ يٜمٝمك. أي ٓ ي١مُمر :ٚابٔ شٍٜد ٚزتاٖد ٚقاٍ ايػافع

ك ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٝمٛمال ٓ ي١مُمر، واًمٔم٤مهر أن أي٦م شمٕمؿ احل٤مًملم، أي ًمٞمس يؽم ابٔ نجري: اذتافغ ٚقاٍ

ذم  وٓ يٜمٝمك، وٓ يؽمك ذم ىمؼمه ؾمدى ٓ يٌٕم٨م، سمؾ هق ُم٠مُمقر ذم اًمدٟمٞم٤م، حمِمقر إمم اهلل 

 أظمرة.

 .أٓ وهل قم٤ٌمدشمف  ومٕمٚمٛمقا، وأي٘مٜمقا أن اهلل ظمٚمٗمٝمؿ ًمٖم٤مي٦م محٞمدة قمٔمٞمٛم٦م أَا املؤَٕٓٛ

[56اًمذاري٤مت:] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) قاٍ تعاىل:

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۉ ۉ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:

(   ۇئ ۇئ

 املغأي١ ايغارع١: سكٝك١ املٝجام ايشٟ أخشٙ اهلل ع٢ً عبارٙ.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 صمالصم٦م أىمقال: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك اعمٞمث٤مق قمغم

 ُمٞمث٤مق طم٘مٞم٘مل. ايكٍٛ األٍٚ:

 األدي١:
٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ِلِّ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ فَمْٝمِر آَدَم سمِٜمَْٕماَمَن »ىَم٤مَل:  ، قَم  -َأظَمَذ اهلُل اعمِٞمَث٤مَق ُِم

٦ٍم َذَرَأَه٤م، وَمٜمََثَرُهْؿ سَملْمَ  -َيْٕمٜمِل قَمَروَم٦َم  يَّ ـْ ُصْٚمٌِِف يُمؾَّ ُذرِّ ٌَاًل  وَم٠َمظْمَرَج ُِم َٛمُٝمْؿ ىِم ، صُمؿَّ يَمٚمَّ رِّ ىَم٤مَل:  شَيَدْيِف يَم٤مًمذَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

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

 (      ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                 
 (.4/167(، وأمحد )22217( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )2)
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ـَ اخلَٓم٤َّمِب و ، َأنَّ قُمَٛمَر سْم ٤مٍر اجُلَٝمٜمِلِّ ًَ ـِ َي ِٚمِؿ سْم ًْ ـْ ُُم ـْ َهِذِه أَي٦ِم ، ؾُمئِ  قَم ٹ ٹ ٹ ٹ )َؾ قَم

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

ـُ اخلَٓم٤َّمِب  (      ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ، ىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم

٠َمُل قَمٜمَْٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ًْ َح فَمْٝمَرُه سمِ »: ُي ًَ ٦ًم، إِنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ آَدَم، صُمؿَّ َُم يَّ َٞمِٛمٞمٜمِِف، وَم٠َمظْمَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ

َح فَمْٝمَرُه وَم٤مؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ذُ  ًَ  ًمِْٚمَجٜم٦َِّم َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجَلٜم٦َِّم َيْٕمَٛمُٚمقَن، صُمؿَّ َُم
ِ
ء َٓ ٦ًم وَمَ٘م٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُم يَّ رِّ

 ًمِٚمٜم٤َّمِر َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َيْٕمَٛمُٚمقنَ 
ِ
ء َٓ َ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، وَمِٗمٞمَؿ اًمَٕمَٛمُؾ؟ ىَم٤مَل: ، ومَ شظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُم

ٌَْد ًمِْٚمَجٜم٦َِّم اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم : »وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  إِنَّ اهللَ إَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم وَمُٞمْدظِمَٚمُف اهللُ اجلَٜمَّ  ٌَْد ًمِٚمٜم٤َّمِر اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر طَمتَّك قَمَٛمٍؾ ُِم ٦َم، َوإَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، وَمُٞمْدظِمَٚمُف اهللُ اًمٜم٤َّمرَ   .شَيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم

 اًمٗمٓمرة. ايكٍٛ ايجاْٞ:

وؿم٤مرح  ،اهلل ذم شمٗمًػمهواسمـ يمثػم رمحف  ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماًم٘م٤مئٚمقن سمف: 

وهق شمٗمًػم مج٤مقم٤مت يمثػمة  ،واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمدي ذم شمٗمًػمه ،وأئٛم٦م اًمدقمقة ،اًمٓمح٤موي٦م

 ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 األدي١:
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ِلُّ قَم َداٟمِِف، َأْو : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ يُمؾُّ َُمْقًُمقٍد ُيقًَمُد قَمغَم اًمِٗمْٓمَرِة، وَم٠َمسَمَقاُه هُيَقِّ

ٌَِٝمٞمَٛم٦َم َهْؾ شَمَرى ومِٞمَٝم٤م ضَمْدقَم٤مءَ  ٌَِٝمٞمَٛم٦ِم شُمٜمَْت٩ُم اًم ٤مٟمِِف، يَمَٛمَثِؾ اًم ًَ اٟمِِف، َأْو ُيَٛمجِّ َ  .شُيٜمٍَمِّ

ـِ مِح٤َمٍر اعمَُج٤مؿِمِٕملِّ و ـْ قِمَٞم٤مِض سْم ٌَتِِف: ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم َٓ إِنَّ َريبِّ »، ىَم٤مَل َذاَت َيْقٍم ذِم ظُمْٓم َأ

ًٌْدا طَماَلٌل، َوإيِنِّ ظَمَٚمْ٘م٧ُم َأَُمَريِن َأْن ُأقَمٚمِّ  َٛمُٙمْؿ َُم٤م ضَمِٝمْٚمُتْؿ، ِِم٤َّم قَمٚمََّٛمٜمِل َيْقُِمل َهَذا، يُمؾُّ َُم٤مٍل َٟمَحْٚمُتُف قَم

َُم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُمَ  ـْ ِديٜمِِٝمْؿ، َوطَمرَّ َٞم٤مـملُِم وَم٤مضْمَت٤مًَمْتُٝمْؿ قَم ُْؿ َأشَمْتُٝمُؿ اًمِمَّ ُٝمْؿ، َوإَِّنَّ ٤ٌَمِدي طُمٜمََٗم٤مَء يُمٚمَّ ٤م َأطْمَٚمْٚم٧ُم قِم

 .شؿْ هَلُ 

، وُمٕمٜمك أي٦م: أن ىم٤مًمقا: أي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أدٟمك قمالىم٦م سم٤معمٞمث٤مق اًمذي أظمذه اهلل قمغم ذري٦م آدم 

                                 
(، وأمحد 22216(، وطمًٜمف، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )3075(، واًمؽمُمذي )4703: رواه أسمق داود )( صحٞمح2)

(2/400.) 

 (.1658(، وُمًٚمؿ )2385( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1865( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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 اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ وضمٕمؾ سمٜمل آدم يتٜم٤مؾمٚمقن، وُمٕمٜمك اإلؿمٝم٤مد: إؿمٝم٤مد احل٤مل قمغم رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.

 اًمًٜم٦م.وم٢من هذه اعمقاصمٞمؼ يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب و اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم،ايكٍٛ ايجايح:

 اعمٞمث٤مق اًمذي أظمذه اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ طملم أظمرضمٝمؿ ُمـ فمٝمر أسمٞمٝمؿ آدم  :األولادقثاق  

 .(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )وأؿمٝمدهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ 

وهق أٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٓمرهؿ ؿم٤مهديـ سمام أظمذه قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٞمث٤مق  ،ُمٞمث٤مق اًمٗمٓمرة ادقثاق الثاين:

ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)إول يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  اعمت٘مدُملم.  وقمٞم٤مض سمـ مح٤مر  وهق اًمث٤مسم٧م ذم طمدي٨م أيب هريرة (   ۉ 

هق ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م دمديدا ًمٚمٛمٞمث٤مق إول وشمذيمػما سمف  ادقثاق الثالث:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

(   ک

ومٓمرشمف اًمتل هل ؿم٤مهدة سمام صم٧ٌم ذم اعمٞمث٤مق إول وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ومٛمـ أدرك هذا اعمٞمث٤مق وهق سم٤مق قمغم  

ذًمؽ ُمـ أول ُمرة وٓ يتقىمػ: ٕٟمف ضم٤مء ُمقاوم٘م٤م عم٤م ذم ومٓمرشمف وُم٤م ضمٌٚمف اهلل قمٚمٞمف ومٞمزداد سمذًمؽ ي٘مٞمٜمف 

 .وي٘مقى إيامٟمف 

وُمـ أدريمف وىمد شمٖمػمت ومٓمرشمف قمام ضمٌٚمف اهلل قمٚمٞمف سم٠من يم٤من ىمد اضمت٤مًمتف اًمِمٞم٤مـملم قمـ ديٜمف  

أو ٟمٍماه أو جم٤ًمه ومٝمذا إن رضمع إمم ومٓمرشمف وصدق سمام ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ ٟمٗمٕمف اعمٞمث٤مق وهقده أسمقاه 

إول واًمث٤مين، وإن يمذب هبذا اعمٞمث٤مق يم٤من ُمٙمذسم٤م سم٤مٕول ومٚمؿ يٜمٗمٕمف إىمراره سمف يقم أظمذه اهلل قمٚمٞمف 

 .وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف طمج٦م اهلل (  ڄ ڄ  )ضمقاسم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (  ڃ ) :طمٞم٨م ىم٤مل

، سم٠من ُم٤مت صٖمػما ىمٌؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُم٤مت قمغم اعمٞمث٤مق إول قمغم اًمٗمٓمرة  وُمـ مل يدرك هذا اعمٞمث٤مق

، أن رؾمقل اهلل وُمآًمف إمم اجلٜم٦م، ؾمقاء يم٤من أسمقاه ُم١مُمٜملم أو ُمنميملم: حلدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

  :ـَ طَمْقًَمُف وَمُٙمؾُّ َُمْقًُمقٍد َُم٤مَت قَمغَم اًمِٗمْٓمَرةِ »ىم٤مل ذم طمدي٨م اًمرؤي٤م اًمٓمقيؾ ِذي ٤م اًمِقًْمَداُن اًمَّ  شَوَأُمَّ

يملَِم؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ٚمِِٛملَم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، َوَأْوَُٓد اعمُنْمِ ًْ َوَأْوَُٓد : »ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض اعُم

يملِمَ   .شاعمُنْمِ
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 الفصل األول

 يف اْكغاّ ايتٛسٝز إىل ْٛعني ٚبٝإ ايٓٛع األٍٚ ٖٚٛ تٛسٝز املعضف١ ٚاإلثبات
 :ألةمس اثنان ومخسونفيه 

 ملغأي١ األٚىل: أٍٚ ٚادب ع٢ً ايعبٝز إفضار اهلل بايتٛسٝز.ا

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم: َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ قَم ـِ اسْم ، ىَم٤مَل:  عم٤ََّم سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا  قَم ـِ إِٟمََّؽ »قَمغَم اًمَٞمَٛم

َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًِمَ  ـْ َأوَّ َت٤مٍب، وَمْٚمَٞمُٙم
ُهْؿ َأنَّ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم َأْهِؾ يمِ ٤ٌَمَدُة اهللِ، وَم٢مَِذا قَمَروُمقا اهللَ، وَم٠َمظْمؼِمْ ْٞمِف قِم

ُهْؿ َأنَّ اهللَ وَمرَ  َض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اهللَ ىَمْد وَمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ََخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم َيْقُِمِٝمْؿ َوًَمْٞمَٚمتِِٝمْؿ، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا، وَم٠َمظْمؼِمْ

ْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم وُمَ٘مرَ 
ـْ َأُْمَقاهِلِ ٤م، وَمُخْذ ُِمٜمُْٝمْؿ َوشَمَققَّ يَمَراِئَؿ َأُْمَقاِل اًمٜم٤َّمسِ َزيَم٤مًة ُِم  .شاِئِٝمْؿ، وَم٢مَِذا َأـَم٤مقُمقا هِبَ

 املغأي١ ايجا١ْٝ: أْٛاع ايتٛسٝز.

 اًمتقطمٞمد ٟمققم٤من:

 وهق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت. ،إول: شمقطمٞمد قمٚمٛمل ظمؼمي اقمت٘م٤مدي

وهق ، اهلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف وهق قم٤ٌمدة ،ـمٚمٌل ىمّمدي إراديقمٛمكم واًمث٤مين: شمقطمٞمد 

 شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م.

وُم٤م جي٥م  ٕٟمف إُم٤م ظمؼم قمـ اهلل  :واًم٘مرآن يمٚمف ُمـ أوًمف إمم آظمره ذم شم٘مرير هذيـ اًمتقطمٞمديـ

وإُم٤م دقمقة إمم  ،وهق اًمتقطمٞمد اًمٕمٚمٛمل اخلؼمي آقمت٘م٤مدي ،أن يقصػ سمف وُم٤م جي٥م أن يٜمزه قمٜمف

 وٟمف ومٝمق اًمتقطمٞمد اًمٓمٚمٌل اإلرادي. قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وظمٚمع ُم٤م يٕمٌد ُمـ د

وإُم٤م أُمر وَّنل وإًمزام سمٓم٤مقمتف ومذًمؽ ُمـ طم٘مقق اًمتقطمٞمد وُمٙمٛمالشمف وإُم٤م ظمؼم قمـ إيمراُمف 

ٕهؾ اًمتقطمٞمد وُم٤م ومٕمؾ هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد وُم٤م يٙمرُمٝمؿ سمف ذم أظمرة وهق ضمزاء 

 شمقطمٞمده. 

ٙم٤مل وُم٤م يٗمٕمؾ هبؿ ذم اًمٕم٘مٌك ُمـ وإُم٤م ظمؼم قمـ أهؾ اًمنمك وُم٤م ومٕمؾ هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜمَّ 

 اًمٕمذاب ومٝمق ضمزاء ُمـ ظمرج قمـ طمٙمؿ شمقطمٞمده.

 املغأي١ ايجايج١: تكضٜض تٛسٝز ايضبٛب١ٝ.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   چ چ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

 (   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

ـِ ُُمْٓمِٕمؿٍ و ٌَػْمِ سْم ـْ ضُم ِلَّ  قَم وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ َهِذِه أَي٦َم:  َيْ٘مَرُأ ذِم اعمَْٖمِرِب سم٤ِمًمٓمُّقِر، ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 .ىَم٤مَل: يَم٤مَد ىَمْٚمٌِل َأْن َيٓمِػمَ  (   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

يم٠مٟمف اٟمزقم٩م قمٜمد ؾمامع هذه أي٦م ًمٗمٝمٛمف ُمٕمٜم٤مه٤م وُمٕمرومتف  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب شيم٤مد ىمٚمٌل يٓمػم» :ىمقًمف

(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)يمٝم٤م سمٚمٓمٞمػ ـمٌٕمف وذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم سمام شمْمٛمٜمتف ومٗمٝمؿ احلج٦م وم٤مؾمتدر

َّٕنام ظمٚم٘مت٤م ُمـ همػم رء أي هؾ  :ُمٕمٜم٤مه ًمٞمًقا أؿمد ظمٚم٘م٤م ُمـ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض :ىمٞمؾ

وذًمؽ ٓ جيقز ومال  ،اعمٕمٜمك أم ظمٚم٘مقا ُمـ همػم ظم٤مًمؼ :وىمٞمؾ ،ظمٚم٘مقا سم٤مـمال ٓ ي١مُمرون وٓ يٜمٝمقن

 :ٕٟمٗمًٝمؿ وذًمؽ ذم اًمٗم٤ًمد واًمٌٓمالن أؿمد :٘مقنسمد هلؿ ُمـ ظم٤مًمؼ وإذا أٟمٙمروا اخل٤مًمؼ ومٝمؿ اخل٤مًم

 :صمؿ ىم٤مل ،ٕن ُم٤م ٓ وضمقد ًمف يمٞمػ خيٚمؼ وإذا سمٓمؾ اًمقضمٝم٤من ىم٤مُم٧م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ سم٠من هلؿ ظم٤مًم٘م٤م

أي إن ضم٤مز هلؿ أن يدقمقا ظمٚمؼ أٟمٗمًٝمؿ ومٚمٞمدقمقا ظمٚمؼ اًمًاموات (   ڄ ڄ ڄ ڃ)

اًمتل قم٤مىمتٝمؿ  ومذيمر اًمٕمٚم٦م (   ڃ ڃ چ) :وإرض وذًمؽ ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ وم٘م٤مُم٧م احلج٦م صمؿ ىم٤مل

 .قمـ اإليامن وهق قمدم اًمٞم٘ملم اًمذي هق ُمقه٦ٌم ُمـ اهلل وٓ حيّمؾ إٓ سمتقومٞم٘مف

قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أن اًمرؿمٞمد ؾم٠مًمف قمـ ذًمؽ وم٤مؾمتدل ًمف سم٤مظمتالف اًمٚمٖم٤مت وإصقات و

 واًمٜمٖمامت. 

 .ؾم٠مًمقه قمـ وضمقد اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وقمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أن سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م

                                 
 (.4854: رواه اًمٌخ٤مري )( صحٞمح2)
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  أُمر ىمد أظمؼمت قمٜمف، ذيمروا إزم أن ؾمٗمٞمٜم٦م ذم اًمٌحر ُمقىمرةوم٢مين ُمٗمٙمر ذم ،دقمقين :وم٘م٤مل هلؿ 

وهل ُمع ذًمؽ شمذه٥م ودملء وشمًػم  ،ومٞمٝم٤م أٟمقاع ُمـ اعمت٤مضمر وًمٞمس هب٤م أطمد حيرؾمٝم٤م وٓ يًقىمٝم٤م

سمٜمٗمًٝم٤م وختؽمق إُمقاج اًمٕمٔم٤مم طمتك ختٚمص ُمٜمٝم٤م وشمًػم طمٞم٨م ؿم٤مئ٧م سمٜمٗمًٝم٤م ُمـ همػم أن يًقىمٝم٤م 

 .أطمد

 .وم٘م٤مًمقا: هذا رء ٓ ي٘مقًمف قم٤مىمؾ 

وم٘م٤مل: وحيٙمؿ هذه اعمقضمقدات سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم وُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ  

 إؿمٞم٤مء اعمحٙمٛم٦م ًمٞمس هل٤م ص٤مٟمع؟ ومٌٝم٧م اًم٘مقم ورضمٕمقا إمم احلؼ وأؾمٚمٛمقا قمغم يديف. 

وم٘م٤مل: هذا ورق اًمتقت ـمٕمٛمف واطمد شم٠ميمٚمف  وقمـ اًمِم٤مومٕمل أٟمف ؾمئؾ قمـ وضمقد اخل٤مًمؼ 

وشم٠ميمٚمف اًمِم٤مء واًمٌ٘مر وإٟمٕم٤مم  ،وشم٠ميمٚمف اًمٜمحؾ ومٞمخرج ُمٜمف اًمٕمًؾ ،اًمدود ومٞمخرج ُمٜمف اإلسمرؾمٞمؿ

 وشم٠ميمٚمف اًمٔم٤ٌمء ومٞمخرج ُمٜمف اعمًؽ وهق رء واطمد.  ،ومتٚم٘مٞمف سمٕمرا وروصم٤م

وقمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ أٟمف ؾمئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: هٝمٜم٤م طمّمـ طمّملم أُمٚمس ًمٞمس ًمف سم٤مب 

ومٌٞمٜم٤م هق يمذًمؽ إذ اٟمّمدع ضمداره  وٓ ُمٜمٗمذ فم٤مهره يم٤مًمٗمْم٦م اًمٌٞمْم٤مء وسم٤مـمٜمف يم٤مًمذه٥م اإلسمريز

ومخرج ُمٜمف طمٞمقان ؾمٛمٞمع سمّمػم ذو ؿمٙمؾ طمًـ وصقت ُمٚمٞمح ا. هـ. يٕمٜمل سمذًمؽ اًمٌٞمْم٦م إذا 

 .ظمرج ُمٜمٝم٤م اًمديؽ

 املغأي١ ايضابع١: أمسا٤ اهلل تعاىل يٝغت َٓشقض٠ يف عزر َعني.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َٕم٦مً »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، قَم ًْ
ـْ  إِنَّ هللَِِّ شمِ َّٓ َواطِمًدا، َُم ِٕملَم اؾْماًم ُِم٤مَئ٦ًم إِ ًْ

َوشمِ

  .شَأطْمَّم٤مَه٤م َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ 

إصم٤ٌمت هذه إؾمامء اعمخّمقص٦م هبذا اًمٕمدد وًمٞمس ومٞمف ُمٜمع ُم٤م  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم هذا احلدي٨م

قمداه٤م ُمـ اًمزي٤مدة وإٟمام اًمتخّمٞمص ًمٙمقَّن٤م أيمثر إؾمامء وأسمٞمٜمٝم٤م ُمٕم٤مين وظمؼم اعمٌتدأ ذم احلدي٨م هق 

ىمقًمف ُمـ أطمّم٤مه٤م ٓ ىمقًمف هلل وهق يم٘مقًمؽ ًمزيد أًمػ درهؿ أقمده٤م ًمٚمّمدىم٦م أو ًمٕمٛمرو ُم٤مئ٦م صمقب 

 .ُمـ زاره أًمًٌف إي٤مه٤م

                                 
 ( ُمقىمرة: أي محٚم٧م محال صم٘مٞمال.2)

 ( اإلسمريًؿ: ُم٤م يتخذ ُمٜمف صمٞم٤مب اًمدي٤ٌمج.1)

 ( اإلسمريز: اًمذه٥م اخل٤مًمص.3)

 (.1677(، وُمًٚمؿ )1736( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه  ،ًمٞمس ذم احلدي٨م طمٍم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :وم٘م٤مل ،وٟم٘مؾ اًمٜمقوي اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف

إؾمامء ُمـ أطمّم٤مه٤م  وإٟمام ُم٘مّمقد احلدي٨م أن هذه ،أٟمف ًمٞمس ًمف اؾمؿ همػم هذه اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم

 .وم٤معمراد اإلظم٤ٌمر قمـ دظمقل اجلٜم٦م سم٢مطمّم٤مئٝم٤م ٓ اإلظم٤ٌمر سمحٍم إؾمامء ،دظمؾ اجلٜم٦م

ٌِْد اهللِ ويدل قمغم هذا طمدي٨م َُم٤م َأَص٤مَب َأطَمًدا »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ سمـ ُمًٕمقد  قَم

ـُ  ٌُْدَك، اسْم َٓ طَمَزٌن، وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمُٝمؿَّ إيِنِّ قَم ـُ َأَُمتَِؽ، ىَمطُّ َهؿٌّ َو ٌِْدَك، اسْم َٟم٤مِصَٞمتِل سمَِٞمِدَك، َُم٤مٍض ذِمَّ قَم

ـْ  ْٛمَتُف َأطَمًدا ُِم َؽ، َأْو قَمٚمَّ ًَ ْٞم٧َم سمِِف َٟمْٗم طُمْٙمُٛمَؽ، قَمْدٌل ذِمَّ ىَمَْم٤مُؤَك، َأؾْم٠َمًُمَؽ سمُِٙمؾِّ اؾْمٍؿ ُهَق ًَمَؽ ؾَمٛمَّ

َٕمَؾ اًمُ٘مْرآَن َرسمِٞمَع ىَمْٚمٌِل، ظَمْٚمِ٘مَؽ، َأْو َأْٟمَزًْمَتُف ذِم يِمَت٤مسمَِؽ، َأِو اؾْمَت٠ْمصَمْرَت سمِِف ذِم  قِمْٚمِؿ اًمَٖمْٞم٥ِم قِمٜمَْدَك، َأْن دَمْ

ُف َوطُمْزَٟمُف، َوَأسْمَدًَمُف َُمَٙم٤مَٟمُف وَمَرطًم  َّٓ َأْذَه٥َم اهللُ مَهَّ  .ش٤مَوُٟمقَر َصْدِري، َوضِماَلَء طُمْزيِن، َوَذَه٤مَب مَهِّل، إِ

فات امٝل َٔ املغأي١ اخلاَغ١: باب األمسا٤ أمٝل َٔ باب ايقفات، ٚباب ايق

 باب األفعاٍ، ٚباب األفعاٍ أمٝل َٔ باب األخباص.

ُمٕمٜمك هذا أن آؾمؿ يِمٛمؾ اًمّمٗم٦م، وم٤مؾمؿ اهلل اًمرمحـ يِمٛمؾ صٗم٦م اًمرمح٦م، واًمٗمٕمؾ ٓ يِمتؼ 

ڃ ڃ چ چ )، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (   ەئ ەئ وئ)ُمٜمف صٗم٦م: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، ومال ي٘م٤مل اهلل (   ڱ ڱ ڱ )، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (   چ چ

ُمًتٝمزئ، أو ظم٤مدع، أو ُم٤ميمر، ويمذًمؽ خيؼم قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف ص٤مٟمع، ومال يِمتؼ ُمٜمف ومٕمؾ، ومال ي٘م٤مل: 

 اهلل يّمٜمع، وٟمحق ذًمؽ.

 .َٔ أمسا٤ اهلل عظ ٚدٌ َا ال ٜطًل عًٝ٘ إال َكرتْا مبكابً٘املغأي١ ايغارع١:

ل اعم٤مٟمع واًمْم٤مر اًمٜم٤مومع ومٛمٜمٝم٤م اعمٕمٓم ،وم٢مذا أـمٚمؼ وطمده أوهؿ ٟم٘مّم٤م شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ

اعم٤مٟمع اًمْم٤مر اًم٘م٤مسمض اعمذل  واًم٘م٤مسمض اًم٤ٌمؾمط واعمٕمز اعمذل واخل٤مومض اًمراومع ومال يٓمٚمؼ قمغم اهلل 

وُمـ  ،اخل٤مومض يمال قمغم اٟمٗمراده سمؾ ٓ سمد ُمـ ازدواضمٝم٤م سمٛم٘م٤مسمالهت٤م إذ مل شمٓمٚمؼ ذم اًمقطمل إٓ يمذًمؽ

(   ڃ ڃ چ چ)مم: إٓ ُمْم٤موم٤م إمم ذو يم٘مقًمف شمٕم٤مذًمؽ اعمٜمت٘مؿ مل ي٠مت ذم اًم٘مرآن

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )أو ُم٘مٞمدا سم٤معمجرُملم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

 .ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: إن اهلل شمٕم٤ممم مل يّمػ ٟمٗمًف سم٤مًمٙمٞمد واعمٙمر واخلداع وآؾمتٝمزاء ُمٓمٚم٘م٤م

رالي١ أمسا٤ اهلل تعاىل ع٢ً سات٘ ٚففات٘ تهٕٛ املغأي١ ايغابع١:

 اليتظاّ.باملطابك١، ٚبايتنُٔ، ٚبا

                                 
 (.27/5صحٞمح ُمًٚمؿ ) ( اٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم2)

 (.6/146( صحٞمح: رواه أمحد )1)
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يدل قمغم ذات اهلل، وقمغم صٗم٦م اخلٚمؼ سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، ويدل قمغم اًمذات  شاخل٤مًمؼ»ُمث٤مل ذًمؽ: 

 وطمده٤م وقمغم صٗم٦م اخلٚمؼ وطمده٤م سم٤مًمتْمٛمـ، ويدل قمغم صٗمتل اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة سم٤مًٓمتزام.

وهٙمذا ؾم٤مئر أؾمامئف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمٞم٧ًم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم همػمه يمام ي٘مقًمف اعمٚمحدون ذم 

 اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمقا يمٌػما، وم٢من اهلل قمز ضمؾ هق اإلًمف وُم٤م ؾمقاه قمٌٞمد وهق اًمرب وُم٤م أؾمامئف، شمٕم٤ممم

 .ؾمقاه خمٚمقق ؾمقاه ُمرسمقب وهق اخل٤مًمؼ وُم٤م

 أمسا٤ اهلل غري خمًٛق١املغأي١ ايجا١َٓ:

يٕمٜمل أن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم مل شمزل يمام مل يزل قمز وضمؾ وأَّن٤م سمخالف هذه إؾمامء اعمخٚمقىم٦م اًمتل 

 ٕصٜم٤مم وأهل٦م اًمتل قمٌدوه٤م ُمـ دوٟمف. أقم٤مروه٤م ا

وًمق يم٤من آؾمؿ خمٚمقىم٤م ُمًتٕم٤مرا همػم اهلل ، (   ں ڻ ڻ ڻ ڻ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  .مل ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم أن يًٌح خمٚمقق همػمه

 املغأي١ ايتاعع١: أْٛاع ايكٝاؼ.

 اًم٘مٞم٤مس صمالصم٦م أٟمقاع:

سمحٞم٨م يٙمقن يمؾ ومرد ُمٜمف داظمال  ىمٞم٤مس ؿمٛمقل، هق اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع أومراده، ايٓٛع األٍٚ:

 ذم ُمًٛمك ذًمؽ اًمٚمٗمظ وُمٕمٜم٤مه.

 ُمث٤مل: شم٘م٤مس طمٞم٤مة اعمخٚمقىملم سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ُمـ أضمؾ أن اًمٙمؾ يِمٛمٚمف اؾمؿ احلل.

ىمٞم٤مس اًمتٛمثٞمؾ، هق إحل٤مق اًمٌمء سمٛمثٞمٚمف، ومٞمجٕمؾ ُم٤م صم٧ٌم ًمٚمٛمِمٌف سمف ُمثؾ ُم٤م صم٧ٌم  ايٓٛع ايجاْٞ:

 ًمٚمٛمِمٌف.

ٕن  :ال شم٘م٤مس أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامء اخلٚمؼوم وهذان اًمٜمققم٤من ٓ جيقزان ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم،

أؾمامء اخلٚمؼ خمٚمقىم٦م ُمًتٕم٤مرة وًمٞم٧ًم أؾمامؤهؿ ٟمٗمس صٗم٤مهتؿ سمؾ خم٤مًمٗم٦م ًمّمٗم٤مهتؿ، وأؾمامء اهلل 

 .شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٤م ًمّمٗم٤مشمف وٓ رء ُمـ صٗم٤مشمف خم٤مًمٗم٤م ٕؾمامئف

إصؾ، وُمْمٛمقٟمف: أن يمؾ  ىمٞم٤مس إوًمقي٦م، هق دون اًمٗمرع أومم سم٤محلٙمؿ ُمـ ايٓٛع ايجايح:

يمامل صم٧ٌم ًمٚمٛمخٚمقق ٓ ٟم٘مص ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٤مخل٤مًمؼ أومم سمف، ويمؾ ٟم٘مص شمٜمزه قمٜمف 

 .(   ڳ ڳ ڱ )اعمخٚمقق، وم٤مخل٤مًمؼ أطمؼ سم٤مًمتٜمزيف قمٜمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أصأٜت يٛ نتبت امسا يف صقع١ ثِ اسرتقت ايضقع١ أيٝػ إمنا املغأي١ ايعاؽض٠:

  ٜنض االعِ ؽ٦ٝا؟حتضم ايضقع١ ٚال

إن اًمرىمٕم٦م ويمت٤مسم٦م آؾمؿ ًمٞمس يمٜمٗمس آؾمؿ إذا اطمؽمىم٧م اًمرىمٕم٦م اطمؽمق اخلط وسم٘مل  :ي٘م٤مل
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اؾمؿ اهلل ًمف وقمغم ًم٤ًمن اًمٙم٤مشم٥م مل يزل ىمٌؾ أن يٙمت٥م مل شمٜم٘مص اًمٜم٤مر ُمـ آؾمؿ وٓ ِمـ ًمف آؾمؿ 

ٝمؿ ؿمٞمئ٤م ؿمٞمئ٤م ويمذًمؽ ًمق يم٤مٟم٧م أؾمامء اعمخٚمقىملم مل شمٜم٘مص اًمٜم٤مر ُمـ أؾمامئٝمؿ وٓ ُمـ أضم٤ًمُم

هبج٤مئف ذم رىمٕم٦م صمؿ أطمرىم٧م اًمرىمٕم٦م ٓطمؽمىم٧م اًمرىمٕم٦م ويم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف  شاهلل»ويمذًمؽ ًمق يمت٧ٌم 

سمٙمامًمف قمغم قمرؿمف، ويمذًمؽ ًمق صقر رضمؾ ذم رىمٕم٦م صمؿ أًم٘مٞم٧م ذم اًمٜم٤مر ٓطمؽمىم٧م اًمرىمٕم٦م ومل يي 

 .اعمّمقر ؿمٞمئ٤م

 ،ويمذًمؽ اًم٘مرآن ًمق اطمؽمىم٧م اعمّم٤مطمػ يمٚمٝم٤م مل يٜم٘مص ُمـ اًم٘مرآن ٟمٗمًف طمرف واطمد 

ويمذًمؽ ًمق اطمؽمق اًم٘مراء يمٚمٝمؿ أو ىمتٚمقا أو ُم٤مشمقا ًمٌ٘مل اًم٘مرآن سمٙمامًمف يمام يم٤من مل يٜم٘مص ُمٜمف طمرف 

 .واطمد ٕٟمف ُمٜمف سمدا وإًمٞمف يٕمقد قمٜمد ومٜم٤مء اخلٚمؼ سمٙمامًمف همػم ُمٜم٘مقص

َٖا»: قٍٛ ايضعٍٛ املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: َع٢ٓ ْٔ َأْسَقا ََ». 

ـْ َأطْمَّم٤مهَ : »اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف    .ش٤م َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ َُم

 .ُمٕمٜم٤مه طمٗمٔمٝم٤م قاٍ ايبدازٟ ٚغريٙ:

أن يٕمده٤م طمتك يًتقومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمك أن ٓ ي٘متٍم قمغم  :أحدٖاحيتٛمؾ وضمقه٤م:  ٚقاٍ ارتطابٞ:

 .سمٕمْمٝم٤م ومٞمدقمق اهلل هب٤م يمٚمٝم٤م ويثٜمل قمٚمٞمف سمجٛمٞمٕمٝم٤م ومٞمًتقضم٥م اعمققمقد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمثقاب

ُمـ أـم٤مق اًم٘مٞم٤مم سمحؼ هذه إؾمامء واًمٕمٛمؾ اعمراد سم٤مإلطمّم٤مء اإلـم٤مىم٦م واعمٕمٜمك  :ٚثاْٝٗا 

وصمؼ سم٤مًمرزق ويمذا  شاًمرزاق»سمٛم٘متْم٤مه٤م وهق أن يٕمتؼم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ومٞمٚمزم ٟمٗمًف سمٛمقاضمٌٝم٤م وم٢مذا ىم٤مل: 

 .ؾم٤مئر إؾمامء

ؾمٚمؿ  شاحلٙمٞمؿ»اعمراد هب٤م اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وىمٞمؾ: أطمّم٤مه٤م قمٛمؾ هب٤م وم٢مذا ىم٤مل:  :ثايجٗا 

اؾمتحي يمقٟمف  شاًم٘مدوس»قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م، وإذا ىم٤مل:  جلٛمٞمع أواُمره وأىمداره وأَّن٤م مجٞمٕمٝم٤م

 .ُم٘مدؾم٤م ُمٜمزه٤م قمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص واظمت٤مره أسمق اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ

ـمريؼ اًمٕمٛمؾ هب٤م أن ُم٤م يم٤من يًقغ آىمتداء سمف يم٤مًمرطمٞمؿ واًمٙمريؿ ومٞمٛمرن  ٚقاٍ ابٔ بطاٍ: 

سمف ٟمٗمًف يم٤مجل٤ٌمر وُم٤م يم٤من خيتص  -يٕمٜمل ومٞمام ي٘مقم سمف-اًمٕمٌد ٟمٗمًف قمغم أن يّمح ًمف آشمّم٤مف هب٤م 

واًمٕمٔمٞمؿ ومٕمغم اًمٕمٌد اإلىمرار هب٤م واخلْمقع هل٤م وقمدم اًمتحكم سمّمٗم٦م ُمٜمٝم٤م وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمٕمٜمك اًمققمد 

 .ي٘مػ ومٞمف قمٜمد اًمٓمٛمع واًمرهم٦ٌم وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمٕمٜمك اًمققمٞمد ي٘مػ ُمٜمف قمٜمد اخلِمٞم٦م واًمره٦ٌم 

ٓ يٜمٗمع  أن ُمٕمٜمك طمٗمٔمٝم٤م وإطمّم٤مئٝم٤م هق ُمٕمرومتٝم٤م واًم٘مٞم٤مم سمٕمٌقديتٝم٤م يمام أن اًم٘مرآن اٖسعٚاي

                                 
 .، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (1677(، وُمًٚمؿ )1736( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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طمٗمظ أًمٗم٤مفمف ُمـ ٓ يٕمٛمؾ سمف، سمؾ ضم٤مء ذم اعمراق ُمـ اًمديـ أَّنؿ ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز 

 طمٜم٤مضمرهؿ.

 املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠: َع٢ٓ اإلحلار.

وُمٜمف اًمٚمحد ذم اًم٘مؼم  ،اًمٕمدول قمـ اًم٘مّمد واعمٞمؾ واجلقر وآٟمحراف اًمٚمٖم٦م:أصؾ اإلحل٤مد ذم 

 .ٟٓمحراومف إمم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م قمـ ؾمٛم٦م احلٗمر

 هق أٟمقاع:و

أن يٜمٙمر ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م أو ِم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت وإطمٙم٤مم، يمام ومٕمؾ أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ  األٍٚ:

اجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ. وإٟمام يم٤من ذًمؽ إحل٤مدا ًمقضمقب اإليامن هب٤م وسمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم 

 واًمّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م سم٤مهلل، وم٢مٟمٙم٤مر رء ُمـ ذًمؽ ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م.

اًم٦م قمغم صٗم٤مت شمِم٤مسمف صٗم٤مت اعمخٚمقىملم، يمام ومٕمؾ أهؾ اًمتِمٌٞمف، وذًمؽ أن جيٕمٚمٝم٤م د ايجاْٞ:

ٕن اًمتِمٌٞمف ُمٕمٜمك سم٤مـمؾ ٓ يٛمٙمـ أن شمدل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص، سمؾ هل داًم٦م قمغم سمٓمالٟمف، ومجٕمٚمٝم٤م داًم٦م 

 قمٚمٞمف ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م.

، وشمًٛمٞم٦م  شإب»أن يًٛمك اهلل شمٕم٤ممم سمام مل يًؿ سمف ٟمٗمًف، يمتًٛمٞم٦م اًمٜمّم٤مرى ًمف:  ايجايح:

، وذًمؽ ٕن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم شمقىمٞمٗمٞم٦م، ومتًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سمام مل يًؿ سمف  شاًمٕمٚم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م»ًمٗمالؾمٗم٦م إي٤مه ا

 ٟمٗمًف ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م، يمام أن هذه إؾمامء اًمتل ؾمٛمقه هب٤م ٟمٗمًٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، يٜمزه اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م.

ت٘م٤مق اًمٕمزى ُمـ اًمٕمزيز، أن يِمتؼ ُمـ أؾمامئف أؾمامء ًمألصٜم٤مم، يمام ومٕمؾ اعمنميمقن ذم اؿم ايسابع:

واؿمت٘م٤مق اًمالت ُمـ اإلًمف قمغم أطمد اًم٘مقًملم، ومًٛمقا هب٤م أصٜم٤مُمٝمؿ، وذًمؽ ٕن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم 

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم}خمتّم٦م سمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )، وىمقًمف:  {َوهللَِِّ إؾَْماَمُء احُل

٦م، وسم٠مٟمف يًٌح ًمف ُم٤م ذم ومٙمام اظمتص سم٤مًمٕم٤ٌمدة وسم٤مًٕمقهٞم٦م احل٘م(   ھ ھ ھ

اًمًاموات وإرض، ومٝمق خمتص سم٤مٕؾمامء احلًٜمك، ومتًٛمٞم٦م همػمه هب٤م قمغم اًمقضمف اًمذي خيتص سم٤مهلل 

 قمز وضمؾ ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م.

َد اعمٚمحديـ سم٘مقًمف:  ڄ ڄ ڄ )واإلحل٤مد سمجٛمٞمع أٟمقاقمف حمرم، ٕن اهلل شمٕم٤ممم َهدَّ

 .(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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 .وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ذيم٤م أو يمٗمًرا طمًٌام شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م

 املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: َعاْٞ بعض أمسا٤ اهلل تعاىل.

 خل٤مًمؼ اعمدسمر اًمًٞمد اعم٤مًمؽ اعمّمٚمح.اهق  :«ايسب»

(   ہ ہ ہ ہ )أي: اعم٘مدر واعم٘مٚم٥م ًمٚمٌمء سم٤مًمتدسمػم إمم همػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :«ارتايل»

 

واًمؼمء هق اًمٗمري وهق اًمتٜمٗمٞمذ وإسمراز ُم٤م  ،أي اعمٜمِمئ ًمألقمٞم٤من ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد :«ايبازئ»

 .ىمدره وىمرره إمم اًمقضمقد، وًمٞمس يمؾ ُمـ ىمدر ؿمٞمئ٤م ورشمٌف ي٘مدر قمغم شمٜمٗمٞمذه وإجي٤مده ؾمقى اهلل 

اعمٛمثؾ ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت سم٤مًمٕمالُم٤مت اًمتل يتٛمٞمز سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض، أي: اًمذي يٜمٗمذ ُم٤م  «:املضٛز»

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمّمٗم٦م اًمتل يريده٤م يريد إجي٤مده قمغم

 (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 ًمٞمس ىمٌٚمف رء.ش: إول»

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )ًمٞمس سمٕمده رء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ش: أظمر»

 (   ی

ٟمد ًمف وٓ اًمذي ٓ ود ًمف وٓ  ،ذم ذاشمف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف ومال ؿمٌٞمف ًمف وٓ ُمثٞمؾ «:األحد»

 .(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذيؽ ًمف ذم إهلٞمتف ورسمقسمٞمتف

اًمذي ًمف ُمٓمٚمؼ اًم٘مدرة ويمامهل٤م ومت٤مُمٝم٤م اًمذي ُم٤م يم٤من ًمٞمٕمجزه ُمـ رء ذم إرض  «:ايكدٜس»

يمـ ومٞمٙمقن، اًمذي يٌدأ اخلٚمؼ صمؿ يٕمٞمده  :اًمذي إٟمام أُمره إذا أراد ؿمٞمئ٤م أن ي٘مقل ًمف، وٓ ذم اًمًامء

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)، ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمٚمٞمف وهق أهقن

 (   يب جت حت خت مت ىت يت)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 يٕمٜمل اًمذي يّمٛمد إًمٞمف اخلالئؼ ذم طمقائجٝمؿ وُم٤ًمئٚمٝمؿ.  «:ايضُد»

هق اًمًٞمد اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ؾم١مدده واًمنميػ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ذومف واًمٕمٔمٞمؿ اًمذي وىمٞمؾ: 

ًمذي ىمد يمٛمؾ ذم طمٚمٛمف واًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم قمٚمٛمف واحلٙمٞمؿ ىمد يمٛمؾ ذم قمٔمٛمتف واحلٚمٞمؿ ا

 .اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم طمٙمٛمتف

                                 
 (.26( اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اعمثغم، ًمٚمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم، صـ )2)
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 هق اًم٤ٌمىمل سمٕمد ظمٚم٘مف.وىمٞمؾ:  

 : اًمّمٛمد احلل اًم٘مٞمقم اًمذي ٓ زوال ًمف. وىمٞمؾ

 : اًمّمٛمد اًمذي مل خيرج ُمٜمف رء ومل يٓمٕمؿ. وىمٞمؾ

 اًمذي ٓ ضمقف ًمف.  : اًمّمٛمدىمٞمؾو

 : اًمّمٛمد ٟمقر يتألٕ. ٞمؾوىم

ـْ ُأيَبِّ  ـِ يَمْٕم٥ٍم  قَم يملَِم ىَم٤مًُمقا ًمَِرؾُمقِل اهلِل  سْم ٥ْم ًَمٜم٤َم َرسمََّؽ، وَم٠َمْٟمَزَل اهلُل: ، َأنَّ اعُمنْمِ ًُ ٱ ٻ ): اْٟم

ْ ُيقًَمدْ ( ٻ ٻ ٻ ْ َيٚمِْد َومَل َٛمُد: اًمَِّذي مَل َّٓ  :وَم٤مًمّمَّ ٌء ُيقًَمُد إِ ُف ًَمْٞمَس َرْ َٟمَّ
ِٕ

 َّٓ ٌء َيُٛمقُت إِ َٓ ُيقَرُث:   ؾَمُٞمقَرُث، َوإِنَّ اهللَ ؾَمَٞمُٛمقُت، َوًَمْٞمَس َرْ ٺ ٺ ٺ )َٓ َيُٛمقُت َو

ءٌ »ىَم٤مَل:  (   ٺ ٿ ٿ َٓ قِمْدٌل َوًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ ـْ ًَمُف ؿَمٌِٞمٌف َو  .شمَلْ َيُٙم

 اًمّم٤مدق ومٞمام وقمد.، وىمٞمؾ: اًمٚمٓمٞمػوهق وصٗم٤م وومٕمال،  «:ايرب»

: اعمّمدق، وىمٞمؾ: إُملم، وىمٞمؾ: اًمرىمٞم٥م، وىمٞمؾؿ، هق اًمِمٝمٞمد قمغم قم٤ٌمده سم٠مقمامهل «:املُٗٝٔ»

 اًم٘م٤ميض. ىمٞمؾ: و

 أي سمذاشمف وصٗم٤مشمف وىمٝمره. «:ايعًٞ»

 املغأي١ ايضابع١ عؾض٠: أْٛاع ايعًٛ.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ومال ُمٖم٤مًم٥م ًمف وٓ ُمٜم٤مزع، سمؾ يمؾ رء حت٧م ؾمٚمٓم٤من ىمٝمره  :قمٚمق ىمٝمر األٍٚ:

ق اًمذات واًم٘مٝمر ذم ىمقًمف وىمد مجع اهلل شمٕم٤ممم سملم قمٚم(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 (   مئ ىئ يئ جب )شمٕم٤ممم: 

ومتٕم٤ممم قمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب اعمٜم٤مومٞم٦م إلهلٞمتف ورسمقسمٞمتف وأؾمامئف  :قمٚمق اًمِم٠من ايجاْٞ:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم

 . (   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ًمٕمٚمق مل خي٤مًمػ ومٞمٝمام أطمد ِمـ يدقمل اإلؾمالم ويٜمت٥ًم إًمٞمف، وإٟمام وؾ ُمـ ُمـ ا اًمٜمققم٤منهذان 

 .وؾ ُمٜمٝمؿ وأظمٓم٠م ذم اًمتٜمزيف اًمذي هق ُم٘مّمقده

 .ُمًتقي٤م قمغم قمرؿمف قم٤مًمٞم٤م قمغم ظمٚم٘مف سم٤مئٜم٤م ُمٜمٝمؿ قمٚمق اًمذات: ايجايح:

                                 
 (.15/244(، وأمحد )3364( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)
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 األري١ ع٢ً عًٛ اهلل تعاىل. املغأي١ اخلاَغ١ عؾض٠:

واًمٗمٓمر  إدًم٦م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أيمثر ُمـ أن حتَم وأضمؾ ُمـ أن شمًت٘مَم،

إمم سمٕمض ذًمؽ إؿم٤مرة وًمٜمنم  ،اًمًٚمٞمٛم٦م واًم٘مٚمقب اعمًت٘مٞمٛم٦م جمٌقًم٦م قمغم اإلىمرار سمذًمؽ ٓ شمٜمٙمره

 ، ومٛمـ ذًمؽ:شمدل قمغم ُم٤م وراءه٤م

ََٚتَعاَي٢ .2 ُ٘ َتَباَزَى  ِّ َي َََعاِْٞ ايُعًُ ُِِٝع  َُاُؤُٙ اذُتِط٢َٓ ايدَّاي١َُّ َع٢ًَ ُثُبِٛت َج يَم٤مؾْمِٛمِف إقَْمغَم َواؾْمِٛمِف  ،َأِض

َه٤م. ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: اًمٕمَ  ں ڻ ڻ ڻ )كِمِّ َواؾْمِٛمِف اعمَتَٕم٤مزِم َواؾْمِٛمِف اًمٔم٤َّمِهِر َواؾْمِٛمِف اًمَ٘م٤مِهِر َوهَمػْمِ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ، (   ڻ

 (   ی ی

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ٌء، َوَأْٟم٧َم أظِمُر اًمٚمُٝمؿَّ َأْٟم٧َم إَوَّ  ىم٤مل: ، أن رؾمقل اهلل  قَم ٌَْٚمَؽ َرْ ُل وَمَٚمْٞمَس ىَم

ءٌ  ـُ وَمَٚمْٞمَس ُدوَٟمَؽ َرْ
٤ٌَمـمِ ٌء، َوَأْٟم٧َم اًم ٌء، َوَأْٟم٧َم اًمٔم٤َّمِهُر وَمَٚمْٞمَس وَمْقىَمَؽ َرْ   .شوَمَٚمْٞمَس سَمْٕمَدَك َرْ

1. ِ٘ َٛا٤ِ َع٢ًَ َعِسِغ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ،ايتَِّضِسُٜح ِباِياِضِت

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ،(   ک ک ک گڑ ک 

 (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

١َِّ هلِل َتَعاَي٢ .3 ِِٛق َوىَم٤مَل:  ، (   مئ ىئ يئ جب): ىَم٤مَل اهللُ  ،ايتَِّضِسُٜح ِبايَف

 (   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

ُ٘ َتَعاَي٢ ِفٞ ا .4 َُا٤ِايتَِّضِسُٜح ِبأََّْ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم:  ،يطَّ

(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ڇ ڇ

 

ِلَّ  أن،  ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريَّ وقمـ أيب  ، َي٠ْمشمِٞمٜمِل ظَمؼَمُ »ىَم٤مَل:  اًمٜمٌَّ
ِ
اَمء ًَّ ـْ ذِم اًم َأَٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن َوَأَٟم٤م َأُِملُم َُم

٤ٌَمطًم٤م وَ   َص
ِ
اَمء ًَّ ٤مءً اًم ًَ  .شَُم

َِٓدُٙ، .5 َٗا ِع َٝا٤ِ ِبأََّْ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم:  ايتَِّضِسُٜح ِباِخِتَضاِص َبِعِض اأَلِغ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )ىَم٤مَل اهللُ شَم

 .(   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

                                 
 (.1723( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.2064(، وُمًٚمؿ )4352ٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚم1)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُه وَمْقَق قَمْرؿِمِف: إِنَّ إِنَّ اهللَ عم٤ََّم ىَم٣َم اخلَْٚمَؼ، يَمَت٥َم قِمٜمْدَ »، ىَم٤مَل: ، قَم

ٌََ٘م٧ْم هَمَْمٌِل  .شَرمْحَتِل ؾَم

َٛاْع: .6 َٛ أَِْ ُٖ َٚ  ِ٘ ِٝ َٚايُعُسُٚج ِإَي َٚايضُُّعُٛد   ايسَِّفُع 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )ىَم٤مَل: اهللُ شَمَٕم٤ممَم:  ،ِمـَْفا َرْفُعُه ِعقَسى 

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

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ )يَماَم ىَم٤مَل شمٕم٤ممم إًمٞمف:  ،َوِمـَْفا ُصُعوُد األَْعََمِل إَِلْقهِ 

 

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم: ادْمِمـنَِي إََِل اهللِ  َوِمـَْفا ُصُعوُد َأْرَواِح  ڑ ڑ ک ک )، ىَم٤مَل اهلُل شَم

 (   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

وِح إَِلْقهِ  َؽِة َوالرُّ
٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم:  ،َوِمـَْفا ُعُروُج ادََلئِ ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)ىَم٤مَل اهللُ شَم

 (   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ٜم٤َم  َيٜمِْزُل »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، َأيِب ُهَرْيَرَة  يمام ذم طمدي٨مايتضسٜح بٓصٚي٘ تبازى ٚتعاىل،  .7 َرسمُّ

ـْ َيْدقُمقيِن  ٌَْ٘مك صُمُٚم٨ُم اًمٚمَّْٞمِؾ أظِمُر َيُ٘مقُل: َُم ْٟمَٞم٤م طِملَم َي  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إِمَم اًم ، شَم

َتْٖمِٗمُريِن وَم٠َمهْمِٗمَر ًَمفُ  ًْ ـْ َي ٠َمًُمٜمِل وَم٠ُمقْمٓمَِٞمُف، َُم ًْ ـْ َي  .شوَم٠َمؾْمَتِجٞم٥َم ًَمُف َُم

8. َٚ ٍُ املًَا٥َِه١ِ،  َٓصُّ ََٚتَعاَي٢،َت ُ٘ َتَباَزَى  ِٓ َِ ٌُ ايِهَتاِب  ِِٓصٜ ََٚت ِِٓدِٙ  ِٔ ِع َِ َِِس  ٍُ اأَل گ ): ىَم٤مَل اهللُ  ُُْصٚ

 (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

َٚاأَلِبَضاِز .9  ِ٘ ِٝ ، َوطَمِدي٨ِم ُدقَم٤مِئِف  ،َزِفُع اأَلِِٜدٟ ِإَي
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ؾْمتِ ِٓ  يَماَم ذِم َأطَم٤مِدي٨ِم اًمُ٘مٜمُقِت، َوَأطَم٤مِدي٨ِم ا

يِػ ؾَماَل اجلَُزوِر َوُهَق ؾَم٤مضِمٌد، وهمػمه٤م. ِ ـَ ـَمَرطُمقا قَمغَم فَمْٝمِرِه اًمنمَّ ِذي  قَمغَم اًمٜمََّٗمِر اًمَّ

ُ٘ َت .20 َٚأََّْ ََٚتَعاَي٢  ِ٘ َتَباَزَى  ِ٘ َغاِيّبا ِإَي٢ َخاِيِك َِٚإَضاَفِت  ِ٘ َِٚصَفِت َٛاِزَد٠ُ ِفٞ ِذِنِس ايَعِسِش  ُُّضُٛص اي َعاَي٢ اي
،ُ٘ َِٛق  (   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)شَمَٕم٤ممَم:  ىَم٤مَل اهللُ َف

ُ٘ اهلُل .22 َٗ َّ ِإَي ِ٘ ايطًََّاُّ ِفٞ َأ ِٝ ِ٘ ََُٛض٢ َعًَ ُ٘ اهلُل ِفٞ َتِهِرِٜب َٓ َٕ َيَع ِٛ ِٔ ِفِسَع ُ٘ اهلُل َتَعاَي٢ َع َّ  ََا َقضَّ ََٚج َعصَّ 

                                 
 (.1752(، وُمًٚمؿ )7411( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.758(، وُمًٚمؿ )2245( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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،ُ٘ ُٗ َِٚإَي  ٤ٍِٞ ِّ َغ ُّ اأَلِع٢ًَ َخاِيُل ُن ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )مَم: ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤م ايَعًِ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 (   ک ک گ

21. ٌُ ٌِ َفاَِْدىَّ ادَتَب ًَِجَب ِ٘ ََُٛض٢ ِحنَي َتَج٢َّ ِي ُِ ُ٘ اهلُل َتَعاَي٢ ِفٞ ِقض١َِّ َتِهًِٝ : ىَم٤مَل اهللُ  ،ََا َقضَّ

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

       ڭ ڭ           

 (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .املغأي١ ايغارع١ عؾض٠: اجلُع بٝت عًٛ اهلل فٛم عضؽ٘، َٚعٝت٘ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ): ىم٤مل شمٕم٤ممم

ومجٛمع شمٕم٤ممم سملم اؾمتقائف قمغم (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ

 .قمرؿمف وسملم قمٚمٛمف اًمن وأظمٗمك

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ـْ َأيِب ُُمقؾَمكو قُمقَٟمُف َأىْمَرُب إِمَم َواًمَِّذي شَمدْ »َ٘م٤مَل: ومذِم هَمَزاٍة،  ، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  قَم

ـْ قُمٜمُِؼ َراطِمَٚم٦ِم َأطَمِديُمؿْ   .شَأطَمِديُمْؿ ُِم

 «.احلٞ ايكّٝٛ»املغأي١ ايغابع١ عؾض٠: َع٢ٓ 

 .اًمذي مل شمًٌؼ طمٞم٤مشمف سم٤مًمٕمدم ومل شمٕم٘م٥م سم٤مًمٗمٜم٤مء :اذتٞ

اًم٘مٞمقم سمٜمٗمًف اًم٘مٞمؿ ًمٖمػمه ومجٛمٞمع اعمقضمقدات ُمٗمت٘مرة إًمٞمف وهق همٜمل قمٜمٝم٤م وٓ ىمقام هل٤م  ايكّٝٛ:

 .سمف وٓ ىمقام هل٤م سمدون أُمرهإٓ 

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (، واًمٚمٗمظ ًمف.1704(، وُمًٚمؿ )1991( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 



غاية املأمول     13 

 (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ِلَّ  ريض اهلل قمٜمٝمام، قَم شمَِؽ »، يَم٤مَن َيُ٘مقُل: َأنَّ اًمٜمٌَّ َّٓ َأقُمقُذ سمِِٕمزَّ ِذي َٓ إًَِمَف إِ ، اًمَّ

ُـّ َواإِلْٟمُس َيُٛمقشُمقنَ   .شَأْٟم٧َم اًمَِّذي َٓ َيُٛمقُت، َواجِل

ِلُّ  ف أيْم٤م ،وقَمٜم ُد ىَم٤مَل:  ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ْٞمِؾ َيَتَٝمجَّ ـَ اًمٚمَّ اًمٚمُٝمؿَّ ًَمَؽ احلَْٛمُد َأْٟم٧َم ىَمٞمُِّؿ »إَِذا ىَم٤مَم ُِم

َـّ  ـْ ومِٞمِٝم َٛمَقاِت َوإَْرِض َوَُم ًَّ  .شاًم

  .ال ًٜظّ َٔ اتفام ايتغ١ُٝ اتفام املغُٝاتاملغأي١ ايجا١َٓ عؾض٠:

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد ؾمٛمك ٟمٗمًف ؾمٛمٞمٕم٤م سمّمػما، وأظمؼمٟم٤م أٟمف ضمٕمؾ اإلٟم٤ًمن ؾمٛمٞمٕم٤م سمّمػما، 

سم٤معم١مُمٜملم رءوف رطمٞمؿ، وؾمٛمك ٟمٗمًف اعمٚمؽ  ف اًمرطمٞمؿ، وأظمؼم أن ٟمٌٞمف ؤووؾمٛمك ٟمٗمًف اًمر

ٿ ٿ ٹ ٹ )وؾمٛمك سمٕمض ظمٚم٘مف ُمٚمٙم٤م وم٘م٤مل:  (   ٺ ٺ ٺ ٺ)وم٘م٤مل: 

وهق اًمٕمزيز وؾمٛمك  ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

سمٕمض قم٤ٌمده قمزيزا وهمػم ذًمؽ، ومال يٚمزم ُمـ اشمٗم٤مق اًمتًٛمٞم٦م اشمٗم٤مق إؾمامء وُم٘متْمٞم٤مهت٤م، ومٚمٞمس 

 .اًمًٛمع يم٤مًمًٛمع وٓ اًمٌٍم يم٤مًمٌٍم، يمام أٟمف ًمٞمس اعمخٚمقق يم٤مخل٤مًمؼ

 ار اهلل تعاىل باإلصار٠ ٚاملؾ١٦ٝ.املغأي١ ايتاعع١ عؾض٠: اْفض

 اإلرادة ٟمققم٤من: 

إرادة يمقٟمٞم٦م ىمدري٦م، وهل شمرادف اعمِمٞمئ٦م، وهل ٓ شمتٕمٚمؼ سمام حيٌف اهلل ويرو٤مه،  ايٓٛع األٍٚ:

 وهل ٟم٤مومذة ٓسمد أن شم٘مع وُمٜمٝم٤م:

 (   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ی

 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.1727(، وُمًٚمؿ )7383( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.769(، وُمًٚمؿ )2210ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗم1)
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 (   ٴۇ ۋ ۋ ۅ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 إرادة ذقمٞم٦م، وهل شمتٕمٚمؼ سمام حيٌف اهلل ويرو٤مه، وُمٜمٝم٤م: ايٓٛع ايجاْٞ:

 (   ٻ پ پ پ پ ڀ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ِلَّ  ىم٤مل:،  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  وقمـ ـِ »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ ي ْٝمُف ذِم اًمدِّ ا ُيَٗم٘مِّ ـْ ُيِرِد اهللُ سمِِف ظَمػْمً  .شَُم

 باخلًل. املغأي١ ايعؾضٕٚ: اْفضار اهلل 

 (   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)ل شمٕم٤ممم: ىم٤م

 (   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُٚمُؼ »َيُ٘مقُل:  ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ وقمـ  ـْ َذَه٥َم خَيْ َّ ـْ َأفْمَٚمُؿ ِِم َوَُم

٦ًٌَّم، َوًْمَٞمْخُٚمُ٘مقا َذرَّ   .شةً يَمَخْٚمِ٘مل، وَمْٚمَٞمْخُٚمُ٘مقا طَم

فال َعكب حلهُ٘ ٚال اهلل تعاىل ٖٛ احلانِ  املغأي١ احلار١ٜ ٚايعؾضٕٚ:

 يكنا٥٘.  صار

 (   حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 هلزا١ٜ.املغأي١ ايجا١ْٝ ٚايعؾضٕٚ: أْٛاع ا

 اهلداي٦م ٟمققم٤من:

 ، وُمٜمٝم٤م:هداي٦م شمقومٞمؼ وإهل٤مم، وهل ظم٤مص٦م سم٤مهلل  األٍٚ:

(   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 

 (   ۉ ې ې ې ې ى )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.2037(، وُمًٚمؿ )72( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1222(، وُمًٚمؿ )5953( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 (   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ ضَم٤مسمِرٍ و خَيُْٓم٥ُم اًمٜم٤َّمَس، حَيَْٛمُد اهلَل َوُيْثٜمِل قَمَٚمْٞمِف سماَِم ُهَق َأْهُٚمُف، صُمؿَّ  ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  قَم

ـْ هَيِْدِه اهللُ»َيُ٘مقُل:  ْؾ وَماَل َه٤مِدَي ًَمُف، َوظَمػْمُ احَلِدي٨ِم يِمَت٤مُب اهللِ َُم
ـْ ُيْْمٚمِ  .شوَماَل ُُمِْمؾَّ ًَمُف، َوَُم

 هداي٦م دًٓم٦م وسمٞم٤من، وهل قم٤مُم٦م، يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء واًمدقم٤مة، وُمٜمٝم٤م: ايجاْٞ:

 (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

املغأي١ ايجايج١ ٚايعؾضٕٚ: مجٝع أفعاٍ اهلل ٚتقضف٘ يف خًك٘ حله١ُ 

 ٜعًُٗا.

ُمـ هدايتف ُمـ يِم٤مء وإوالًمف ُمـ يِم٤مء، وإؾمٕم٤مد ُمـ يِم٤مء وإؿم٘م٤مء ُمـ  أن مجٞمع أومٕم٤مًمف أي 

يِم٤مء، وضمٕمٚمف أئٛم٦م اهلدى هيدون إمم احلؼ سم٠مُمره وأئٛم٦م اًمْمالًم٦م هيدون إمم اًمٜم٤مر، وهمػم ذًمؽ هق 

 .رسمقسمٞمتفُم٘مت٣م طمٙمٛمتف وُمقضم٥م 

وهل اًمٖم٤مي٦م اعمحٌقسم٦م  شاحلٙمٞمؿ»، وهل ُمتْمٛمـ اؾمٛمف وطمٙمٛمتف طمٙمٛم٦م طمؼ وهل صٗمتف  

ًمف وٕضمٚمٝم٤م ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض وأظمرة وإومم، ومجٛمٞمع ُم٤م ظمٚم٘مف وىمْم٤مه وىمدره ظمػم 

ويمذًمؽ مجٞمع ُم٤م ذقمف وأُمر سمف يمٚمف طمٙمٛم٦م وقمدل، وُم٤م يم٤من ُمـ  وطمٙمٛم٦م ُمـ ضمٝم٦م إو٤مومتف إًمٞمف 

َّٕن٤م ُمٕمّمٞم٦م ُمذُمقُم٦م ُمٙمروه٦م ًمٚمرب همػم  :ومٛمـ ضمٝم٦م إو٤مومتف إمم ومٕمؾ اًمٕمٌد ذ ذم ىمْم٤مئف وىمدره

ومخػم حمض وحلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م وهم٤مي٦م حمٛمقدة ٓ ذ ومٞمٝم٤م   حمٌقسم٦م، وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م إو٤مومتف إمم اًمرب 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )اجلـ:  ًمٌت٦م، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمام ىمّمف قمـأ

 .ًمنم ًمٚمٛمٗمٕمقل: ٕٟمف ٓ ذ ذم طم٘مف شمٕم٤مممومٌٜمك اًمٗمٕمؾ ذم إرادة ا(   ۉ

ُف ذِم َيَدْيَؽ، » :ذم دقم٤مء آومتت٤مح ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىم٤مل اًمٜمٌل   ٌَّْٞمَؽ َوؾَمْٕمَدْيَؽ َواخلػَْمُ يُمٚمُّ ًَم

ُّ ًَمْٞمَس إًَِمْٞمَؽ  ومٜمٗمك أن يْم٤مف اًمنم إمم اهلل سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وإن يم٤من هق ظم٤مًم٘مف: ٕٟمف  ،شَواًمنمَّ

                                 
 (.867( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 .(، ُمـ طمدي٨م قمكم 772( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)
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، وإٟمام يم٤من ذا ُمـ ضمٝم٦م إو٤مومتف إمم اًمٕمٌد: وذًمؽ ٕن اًمنم ومتف إًمٞمف ًمٞمس ذا ُمـ ضمٝم٦م إو٤م

 .ًمٞمس إٓ اًمًٞمئ٤مت وقم٘مقسمتٝم٤م، وُمقضم٥م اًمًٞمئ٤مت ذ اًمٜمٗمس وضمٝمٚمٝم٤م

املغأي١ ايضابع١ ٚايعؾضٕٚ: ٚدٛب محز اهلل تعاىل ع٢ً سهُت٘ يف خًك٘ 

 ٚأَضٙ.

ي٠مُمر سمف هق ُمقضم٥م احلٛمد قمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف ذم مجٞمع ظمٚم٘مف وأُمره، ومجٛمٞمع ُم٤م يٗمٕمٚمف و ٚمفومٚم

وًمف احلٛمد قمغم ظمٚم٘مف وأُمره وهق  ،رسمقسمٞمتف وُم٘مت٣م أؾمامئف وصٗم٤مشمف وًمف احلٛمد قمغم مجٞمع أومٕم٤مًمف

اعمحٛمقد قمغم ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وُمٕم٤مصٞمٝمؿ وإيامَّنؿ ويمٗمرهؿ، وقمغم ظمٚم٘مف اعمالئٙم٦م واًمِمٞم٤مـملم، وقمغم 

شمٕم٤ممم: ظمٚم٘مف اًمرؾمؾ وأقمداءهؿ، ويمؾ ذرة ُمـ ذرات اًمٙمقن ؿم٤مهدة سمحٙمٛمتف ومحده يمام ىم٤مل 

(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )

 

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم و ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ٌَّْٞمَؽ َٓ »: َأنَّ شَمْٚمٌَِٞم٦َم َرؾُمقِل اهللِ  ،قَم ٌَّْٞمَؽ، ًَم ٌَّْٞمَؽ اًمٚمُٝمؿَّ ًَم ًَم

ٌَّْٞمَؽ، إِنَّ احلَْٛمَد َواًمٜمِّْٕمَٛم٦َم ًَمَؽ وَ  يَؽ ًَمَؽ ًَم يَؽ ًَمَؽ َذِ  .شاعمُْٚمَؽ، َٓ َذِ

ـِ َأيِب َأْورَم و ـِ اسْم يُمقِع، ىَم٤مَل: ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ـَ اًمرُّ ، إَِذا َروَمَع فَمْٝمَرُه ُِم

اَمَواِت، َوُِمْؾُء إَْرِض وَ » ًَّ ٜم٤َم ًَمَؽ احلَْٛمُد، ُِمْؾُء اًم ـْ مَحَِدُه، اًمٚمُٝمؿَّ َرسمَّ َ
ـْ ؾَمِٛمَع اهللُ عمِ ُِمْؾُء َُم٤م ؿِمْئ٧َم ُِم

 سَمْٕمدُ 
ٍ
ء  .شَرْ

املغأي١ اخلاَغ١ ٚايعؾضٕٚ: اجلُع بني نٕٛ اهلل تعاىل ال حيب ايفغار 

 ٚنٕٛ سيو مبؾ١٦ٝ ٚإصارت٘.

إن اإلرادة واًم٘مْم٤مء وإُمر يمؾ ُمٜمٝم٤م يٜم٘مًؿ إمم يمقين وذقمل، وًمٗمظ اعمِمٞمئ٦م مل يرد إٓ ذم 

 (   ڃ ڃ چ چ چ چ)اًمٙمقين يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  )وُمث٤مل اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )وُمث٤مل اًم٘مْم٤مء اًمٙمقين ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )وُمث٤مل إُمر اًمٙمقين ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

(   ىئ ىئ ی ی

                                 
 (.2284(، وُمًٚمؿ )2549( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.476( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)
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ء وإُمر هق ُمِمٞمئتف اًمِم٤مُمٚم٦م وىمدرشمف اًمٜم٤مومذة وًمٞمس ٕطمد ومٝمذا اًم٘مًؿ ُمـ اإلرادة واًم٘مْم٤م 

وٓ ُمالزُم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمح٦ٌم واًمرو٤م، سمؾ يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر واإليامن  ،ظمروج ُمٜمٝم٤م وٓ حمٞمد قمٜمٝم٤م

واًمًٞمئ٤مت واًمٓم٤مقم٤مت يمؾ ذًمؽ سمٛمِمٞمئتف وىمدره وظمٚم٘مف وشمٙمقيٜمف، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم خم٤مًمٗمتٝم٤م وٓ خيرج 

 قمٜمٝم٤م ُمث٘م٤مل ذرة. 

(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )ة اًمنمقمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمث٤مل اإلراد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ڀ ڀ ڀ ٺ

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وُمث٤مل اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )وُمث٤مل إُمر اًمنمقمل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

اعمًتٚمزم عمح٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ورو٤مه، ومال ي٠مُمر  وهذه اإلرادة واًم٘مْم٤مء وإُمر اًمٙمقين اًم٘مدري هق

 إٓ سمام حيٌف ويرو٤مه وٓ يٜمٝمك إٓ قمام يٙمرهف وي٠مسم٤مه. 

وٓ ُمالزُم٦م سملم هذا اًم٘مًؿ وُم٤م ىمٌٚمف إٓ ذم طمؼ اعم١مُمـ اعمٓمٞمع، وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞمٜمٗمرد ذم طم٘مف 

 .اًمٙمقين اًم٘مدرياإلرادة واًم٘مْم٤مء وإُمر 

 تعاىل إٔ جيعٌاهلل  ٠أيٝػ مبُهٔ يف قزص املغأي١ ايغارع١ ٚايعؾضٕٚ:

 نًِٗ طا٥عني َؤَٓني َٗتزٜٔ؟ عبارٙ

هذا اًمذي ومٕمٚمف هبؿ هق ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وُمقضم٥م رسمقسمٞمتف وإهلٞمتف وهق ، وسمغم

 .أقمٚمؿ سمٛمقاىمع ومْمٚمف وقمدًمف

ف اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع واعمٕمٓمل اعم٤مٟمع واخل٤مومض اًمراومع : مل يم٤من ُمـ أؾمامئاًم٘م٤مئؾيم٘مقل  وهذا اًم١ًمال

إذ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم هل ُم٘مت٣م أؾمامئف وآصم٤مر صٗم٤مشمف، وم٤مٓقمؽماض قمٚمٞمف ذم  ؟واعمٜمٕمؿ اعمٜمت٘مؿ وٟمحق ذًمؽ

 .أومٕم٤مًمف اقمؽماض قمغم أؾمامئف وصٗم٤مشمف سمؾ وقمغم إهلٞمتف ورسمقسمٞمتف

 َا احله١ُ يف تكزٜض ايغ٦ٝات َع نضا١ٖ اهللاملغأي١ ايغابع١ ٚايعؾضٕٚ:

 تعاىل إٜاٖا، ٌٖٚ ٜأتٞ املهضٚٙ مبشبٛب؟

اإليامن سم٤مهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف واًمتًٚمٞمؿ ٕىمداره واًمٞم٘ملم سمٕمدًمف  أوٓاًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد 

وطمٙمٛمتف واًمٗمرح سمٗمْمٚمف ورمحتف، وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل وؾم٤مئر أؾمامئف وصٗم٤مشمف إٓ ُم٤م 
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ًمذاهت٤م ًمٞم٧ًم حمٌقسم٦م هلل وٓ ُمروٞم٦م يمام  أن اًمًٞمئ٦م وِم٤م قمٚمٛمٜم٤مه ُمـ ذًمؽ سمام قمٚمٛمٜم٤م اهلل ، قمٚمٛمٜم٤مه

(   يت جث مث ىث يث حج مج جح): مجٚم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمئرىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد أن َّنك قم٤ٌمده قمـ 

وًمٙمـ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ حم٤مسمف وُمرو٤مشمف ُم٤م هق أقمٚمؿ سمف إُم٤م ذم طمؼ وم٤مقمٚمٝم٤م ُمـ اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م 

ضم٤مء ُمٖمٗمرشمف وٟمٗمل اًمٕمج٥م اعمحٌط واإلذقم٤من وآقمؽماف سم٘مدرة اهلل قمٚمٞمف واخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف ور

ًمٚمحًٜم٤مت قمٜمف، ودوام اًمذل وآٟمٙم٤ًمر ومتحض آومت٘م٤مر وُمالزُم٦م آؾمتٖمٗم٤مر وهمػم ذًمؽ ُمـ 

 اًمتل أصمٜمك ذم يمت٤مسمف قمغم اعمتّمٗملم هب٤م هم٤مي٦م اًمثٜم٤مء.  اًمٗمرائض واًمٓم٤مقم٤مت اعمحٌقسم٦م ًمٚمرب 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـْ َأطَمِديُمْؿ هلَلَُّ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم َأؿَمدُّ وَمَرطًم٤م سمَِتْقسَم٦ِم َأطَمِديُمْؿ، ُِم

تِِف، إَِذا َوضَمَدَه٤م  .شسمَِْم٤مًمَّ

 املغأي١ ايجا١َٓ ٚايعؾضٕٚ: إثبات ايغُع ٚايبقض هلل تعاىل.

اًمًٛمع اعمحٞمط سمجٛمٞمع اعمًٛمققم٤مت، وه٤مشم٤من اًمّمٗمت٤من ُمـ واًمٌٍم اعمحٞمط سمجٛمٞمع اعمٌٍمات، 

 ش.اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم» صٗم٤مت ذاشمف شمٕم٤ممم ومه٤م ُمتْمٛمـ اؾمٛمٞمف

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِريِّ و ْٚمٜم٤َم ، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ قَم وْمٜم٤َم قَمغَم َواٍد، َهٚمَّ ، وَمُٙمٜم٤َّم إَِذا َأْذَ

َٟم٤م اْرشَمَٗمَٕم٧ْم َأْص  ْ ِلُّ َويَمؼمَّ ُٙمْؿ، وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ َٓ شَمْدقُمقَن : »َقاشُمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ًِ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اْرسَمُٕمقا قَمغَم َأْٟمُٗم َي٤م َأهيُّ

هُ  ٤ٌَمَرَك اؾْمُٛمُف َوشَمَٕم٤ممَم ضَمدُّ ُف ؾَمِٛمٞمٌع ىَمِري٥ٌم، شَم ُف َُمَٕمُٙمْؿ إِٟمَّ ٤ًٌم، إِٟمَّ  .شَأَصؿَّ َوَٓ هَم٤مِئ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  اًمَِّذي َوؾِمَع ؾَمْٛمُٕمُف إَْصَقاَت،  احلَْٛمُد هللِ»: ذم ىمّم٦م اعمج٤مدًم٦م ىَم٤مًَم٧ْم  ريض اهلل قمٜمٝم٤م، قَم

ِلِّ   ش (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم قَمغَم اًمٜمٌَّ

 املغأي١ ايتاعع١ ٚايعؾضٕٚ: َشٖب اجل١ُٝٗ ٚاملعتظي١ يف أمسا٤ ٚففات٘.

صٗم٦م ِم٤م ؾمٛمك ووصػ ٟمٗمًف شمٕم٤ممم سمف وأصمٌتف ًمف رؾمقل  ٓاجلٝمٛمٞم٦م ٓ يثٌتقن هلل شمٕم٤ممم اؾمام و

ومال يثٌتقن أن اهلل هق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم وٓ أٟمف يًٛمع ويرى ويٌٍم، ومرارا سمزقمٛمٝمؿ ُمـ  اهلل 

                                 
 (.1675(، وُمًٚمؿ )6308( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1704(، وُمًٚمؿ )1991( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.9/227( صحٞمح: راه اًمٌخ٤مري )3)
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اًمتِمٌٞمف سم٤معمخٚمقىملم ومٜمزهقه قمـ صٗم٤مت يمامًمف اًمتل وصػ هب٤م ٟمٗمًف، وؿمٌٝمقه سم٤مٕصٜم٤مم اًمتل ٓ 

ڦ ڄ ڄ ): ذم دقمقشمف أسم٤مه إمم اهلل  ٞمؿ قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمراه شمًٛمع وٓ شمٌٍم، ىم٤مل اهلل 

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م: ؾمٛمٞمع سمال ؾمٛمع سمّمػم سمال سمٍم وأـمردوا مجٞمع أؾمامئف هٙمذا وم٠مصمٌتقا أؾمامء 

وهق قم٤ٌمرة قمـ إصم٤ٌمت إًمٗم٤مظ دون اعمٕم٤مين، وىمقهلؿ ذم  ،وٟمٗمقا ُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل

 . ىمقل اجلٝمٛمٞم٦ماحل٘مٞم٘م٦م راضمع إمم

 املغأي١ ايجالثٕٛ: إثبات ايعًِ هلل تعاىل.

أٟمف قمٚمٞمؿ سمٕمٚمؿ وأن قمٚمٛمف حمٞمط سمجٛمٞمع  وِم٤م أصمٌتف اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٗمًف وأصمٌتف ًمف رؾمقًمف 

 .إؿمٞم٤مء ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت

 (   جب حب خب مب ىب يب جت حت خت)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ژ ڑ ڑ ک ک ک)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ِلُّ و ٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم َّٓ اهلُل اًمَٕمٚمِٞمُؿ »َيُ٘مقُل قِمٜمَْد اًمَٙمْرِب:  قَم َٓ إًَِمَف إِ

َّٓ اهللُ رَ  َّٓ اهلُل َربُّ اًمَٕمْرِش اًمَٕمِٔمٞمِؿ، َٓ إًَِمَف إِ َٛمَقاِت َوَربُّ إَْرِض َربُّ احلَٚمِٞمُؿ، َٓ إًَِمَف إِ ًَّ بُّ اًم

 .شاًمَٕمْرِش اًمَٙمِريؿِ 

املغأي١ احلار١ٜ ٚايجالثٕٛ: إثبات ايػ٢ٓ املطًل هلل تعاىل، ٚافتكاص ايها٥ٓات 

 .إيٝ٘ 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ھ ھ ھ ھ

ـْ َأيِب َذر  و ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  قَم ُف ىَم٤مَل: ، قَم ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َأٟمَّ ـِ اهللِ شَم ٤ٌَمِدي إِينِّ »، ومِٞماَم َرَوى قَم َي٤م قِم

 َّٓ ٤ٌَمِدي يُمٚمُُّٙمْؿ َو٤ملٌّ إِ ًُم٤م، وَماَل شَمَٔم٤معمَُقا، َي٤م قِم ْٚمَؿ قَمغَم َٟمْٗمِز، َوضَمَٕمْٚمُتُف سَمْٞمٜمَُٙمْؿ حُمَرَّ ُْم٧ُم اًمٔمُّ ـْ َهَدْيُتُف،  طَمرَّ َُم

 ٌَ ـْ َأـْمَٕمْٛمُتُف، وَم٤مؾْمَتْٓمِٕمُٛمقيِن ُأـْمِٕمْٛمُٙمْؿ، َي٤م قِم َّٓ َُم ٤ٌَمِدي يُمٚمُُّٙمْؿ ضَم٤مِئٌع، إِ ٤مِدي وَم٤مؾْمَتْٝمُدويِن َأْهِديُمْؿ، َي٤م قِم

ِٓمُئقَن سم٤ِم ُٙمْؿ خُتْ ٤ٌَمِدي إِٟمَّ ُٙمْؿ، َي٤م قِم ًُ قيِن َأيْم ًُ ْقشُمُف، وَم٤مؾْمَتْٙم ًَ ـْ يَم َّٓ َُم ْٞمِؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر، َوَأَٟم٤م يُمٚمُُّٙمْؿ قَم٤مٍر، إِ ًمٚمَّ

                                 
 (.3730(، وُمًٚمؿ )6346( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ويِن  ي وَمَتُيُّ ٌُْٚمُٖمقا َضِّ ـْ شَم ٤ٌَمِدي إِٟمَُّٙمْؿ ًَم ُٟمقَب مَجِٞمًٕم٤م، وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمُرويِن َأهْمِٗمْر ًَمُٙمْؿ، َي٤م قِم ـْ َأهْمِٗمُر اًمذُّ َوًَم

ٙمُ  ًَ ًَمُٙمْؿ َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم ٤ٌَمِدي ًَمْق َأنَّ َأوَّ ٌُْٚمُٖمقا َٟمْٗمِٕمل، وَمَتٜمَْٗمُٕمقيِن، َي٤م قِم ْؿ َوضِمٜمَُّٙمْؿ يَم٤مُٟمقا قَمغَم َأشْمَ٘مك ىَمْٚم٥ِم شَم

ُٙمْؿ وَ  ًَ ًَمُٙمْؿ َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم ٤ٌَمِدي ًَمْق َأنَّ َأوَّ ضِمٜمَُّٙمْؿ َرضُمٍؾ َواطِمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ، َُم٤م َزاَد َذًمَِؽ ذِم ُُمْٚمٙمِل ؿَمْٞمًئ٤م، َي٤م قِم

ـْ ُُمْٚمٙمِ  ًَمُٙمْؿ يَم٤مُٟمقا قَمغَم َأوْمَجِر ىَمْٚم٥ِم َرضُمٍؾ َواطِمٍد، َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ُِم ٤ٌَمِدي ًَمْق َأنَّ َأوَّ ل ؿَمْٞمًئ٤م، َي٤م قِم

٠َمًَمَتُف، َُم٤م  ًْ ٤مٍن َُم ًَ ٠َمًُمقيِن وَم٠َمقْمَٓمْٞم٧ُم يُمؾَّ إِْٟم ًَ ُٙمْؿ َوضِمٜمَُّٙمْؿ ىَم٤مُُمقا ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد وَم ًَ َٟمَ٘مَص َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم

ٌَْحرَ  َّٓ يَماَم َيٜمُْ٘مُص اعمِْخَٞمُط إَِذا ُأْدظِمَؾ اًم ٤ٌَمِدي إِٟمَّاَم ِهَل َأقْماَمًُمُٙمْؿ ُأطْمِّمٞمَٝم٤م ًَمُٙمْؿ، َذًمَِؽ ِِم٤َّم قِمٜمِْدي إِ ، َي٤م قِم

 َّٓ َـّ إِ ـْ َوضَمَد هَمػْمَ َذًمَِؽ، وَماَل َيُٚمقَُم ا، وَمْٚمَٞمْحَٛمِد اهللَ َوَُم ـْ َوضَمَد ظَمػْمً ٤مَه٤م، وَمَٛم ٞمُٙمْؿ إِيَّ فُ صُمؿَّ ُأَوومِّ ًَ  .شَٟمْٗم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  : َأْٟمِٗمْؼ ُأْٟمِٗمْؼ قَمَٚمْٞمَؽ، َوىَم٤مَل: َيُد اهلِل ىَم٤مَل اهللُ » ىَم٤مَل: َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، وقَم

اَمَء  ًَّ ْٞمَؾ َواًمٜمََّٝم٤مَر، َوىَم٤مَل: َأَرَأْيُتْؿ َُم٤م َأْٟمَٗمَؼ ُُمٜمُْذ ظَمَٚمَؼ اًم ٤مُء اًمٚمَّ َوإَْرَض، َُمأْلَى َٓ شَمِٖمٞمُْمَٝم٤م َٟمَٗمَ٘م٦ٌم ؾَمحَّ

ُف مَلْ َيِٖمْض َُم٤م ذِم َيِدهِ   .(1)شوَم٢مِٟمَّ

 .١ْٝ ٚايجالثٕٛ: إثبات ايهالّ هلل املغأي١ ايجا

 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اطْمَت٩مَّ آَدُم َوُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك: َأْٟم٧َم آَدُم »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ُهَرْيَرةَ وقمـ أيب 

ـَ اجلَٜم٦َِّم، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف آَدُم: َأْٟم٧َم ُُمقؾَمك اًمَِّذي اْصَٓمَٗم٤مَك اهلُل سمِِرؾَم٤مٓشَمِِف اًمَِّذي َأظْمرَ  ضَمْتَؽ ظَمِٓمٞمَئُتَؽ ُِم

ٌَْؾ َأْن ُأظْمَٚمَؼ  َر قَمكَمَّ ىَم  شوَمَح٩مَّ آَدُم ُُمقؾَمك: »وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،شَوسمَِٙماَلُِمِف، صُمؿَّ شَمُٚمقُُمٜمِل قَمغَم َأُْمٍر ىُمدِّ

شَملْمِ    .َُمرَّ

 ٜتهًِ إسا ؽا٤ مبا ٜؾا٤ ٚنٝف ٜؾا٤. املغأي١ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: اهلل 

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   يث

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٿ

                                 
 (.1577( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.993(، وُمًٚمؿ )4684اه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رو1)

 (.1651(، وُمًٚمؿ )3409( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 



غاية املأمول     21 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلَّ  قَم ٌُْٚمُغ سمِِف اًمٜمٌَّ سَم٧ِم اعماََلِئَٙم٦ُم »ىَم٤مَل:  ، َي ، َضَ
ِ
اَمء ًَّ إَِذا ىَم٣َم اهلُل إَُْمَر ذِم اًم

 .شسم٠َِمضْمٜمَِحتَِٝم٤م ظُمْْمَٕم٤مًٟم٤م ًمَِ٘مْقًمِفِ 

ـِ طَم٤مشمِؿٍ  ـْ قَمِديِّ سْم ِلُّ  قَم ُٛمُف اهللُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َّٓ َوؾَمُٞمَٙمٚمِّ ـْ َأطَمٍد إِ َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 .شهللِ َوسَمْٞمٜمَُف شُمْرمُج٤َمنٌ ًَمْٞمَس سَملْمَ ا

 جيٌ عٔ اإلسقا٤ ٚاحلقض ٚايفٓا٤. املغأي١ ايضابع١ ٚايجالثٕٛ: نالّ اهلل 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ىئ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ـْ ضُمَقْيرِ و ِلَّ ريض اهلل قمٜمٝم٤م َي٦مَ قَم ٌَْح، َوِهَل ذِم  ، َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ قِمٜمِْدَه٤م سُمْٙمَرًة طِملَم َصغمَّ اًمّمُّ ظَمَرَج ُِم

٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل:  ًَ
ِجِدَه٤م، صُمؿَّ َرضَمَع سَمْٕمَد َأْن َأْوَحك، َوِهَل ضَم٤مًمِ ًْ تِل وَم٤مَرىْمُتِؽ »َُم َُم٤م ِزًْم٧ِم قَمغَم احل٤َمِل اًمَّ

ِلُّ ىَم٤مًَم٧ْم: َٟمَٕمْؿ، ىمَ ش قَمَٚمْٞمَٝم٤م؟ اٍت، ًَمْق ُوِزَٟم٧ْم سماَِم »: ٤مَل اًمٜمٌَّ ًَمَ٘مْد ىُمْٚم٧ُم سَمْٕمَدِك َأْرسَمَع يَمٚماَِمٍت، صَماَلَث َُمرَّ

ِف َوِزَٟم٦َم قَمْرؿِمِف َوُمِ  ًِ ٌَْح٤مَن اهللِ َوسمَِحْٛمِدِه، قَمَدَد ظَمْٚمِ٘مِف َوِرَو٤م َٟمْٗم : ؾُم َـّ َداَد ىُمْٚم٧ِم ُُمٜمُْذ اًمَٞمْقِم ًَمَقَزَٟمْتُٝم

 .شيَمٚماَِمشمِفِ 

 .اخلاَغ١ ٚايجالثٕٛ: ايكضإٓ نالّ اهلل َٓظٍ ع٢ً صعٛي٘  املغأي١

 (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

 (   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 املغأي١ ايغارع١ ٚايجالثٕٛ: قٍٛ األؽاعض٠ ٚايهالب١ٝ يف نالّ اهلل تعاىل.

 ىم٤مًم٧م اًمٙمالسمٞم٦م: اًم٘مرآن طمٙم٤مي٦م قمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم.

                                 
 (.4702( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.2026(، وُمًٚمؿ )6539( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1716( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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 وىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرة: اًم٘مرآن قم٤ٌمرة قمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم.

 ويمال اًمٗمرىمتلم اًمت٤مئٝمتلم ُمتٗم٘مت٤من قمغم أن اًم٘مرآن ًمٞمس ُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم.

واًمٕم٤ٌمرة: أن احلٙم٤مي٦م سمٛمٕمٜمك اعم٤مصمٚم٦م، يمام يامصمؾ اًمّمدى يمالم اعمتٙمٚمؿ: واًمٗمرق سملم احلٙم٤مي٦م 

 واًمٕم٤ٌمرة يمالم ٟمٗمز سمحروف واصقات ظمٚم٘م٧م. 

 ايكضإٓ نالّ اهلل غري خمًٛم.املغأي١ ايغابع١ ٚايجالثٕٛ:

يمام ي٘مقل اًمزٟم٤مدىم٦م ُمـ احلٚمقًمٞم٦م وآحت٤مدي٦م واجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م  ًمٞمس سمٛمخٚمققاًم٘مرآن 

 .وهمػمهؿ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم أن اخلٚمؼ همػم إُمر وأن  (   ں ں ڻ ڻ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .اًم٘مرآن ُمـ أُمره ٓ ُمـ ظمٚم٘مف

وىمد اٟمٕم٘مد إمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م قمغم شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن: وذًمؽ ٕٟمف ٓ خيٚمق ىمقًمف ُمـ 

أو ذم همػمه، أو ُمٜمٗمّمال ُمًت٘مال، ويمؾ اًمثالث يمٗمر  إطمدى صمالث: إُم٤م أن ي٘مقل إٟمف ظمٚم٘مف ذم ذاشمف،

 .سيح: ٕٟمف إن ىم٤مل ظمٚم٘مف ذم ذاشمف وم٘مد ضمٕمؾ ذاشمف حمال ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت

وإن ىم٤مل إٟمف ظمٚم٘مف ذم همػمه ومٝمق يمالم ذًمؽ اًمٖمػم ومٞمٙمقن اًم٘مرآن قمغم هذا يمالم يمؾ شم٤مل ًمف  

 ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)وهذا ىمقل اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ومٞمام طمٙمك اهلل قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

وإن ىم٤مل إٟمف ظمٚم٘مف ُمٜمٗمّمال ُمًت٘مال ومٝمذا ضمحقد ًمقضمقده ُمٓمٚم٘م٤م إذ ٓ يٕم٘مؾ وٓ يتّمقر يمالم 

 .ي٘مقم سمذاشمف سمدون ُمتٙمٚمؿ، يمام ٓ يٕم٘مؾ ؾمٛمع سمدون ؾمٛمٞمع وٓ سمٍم سمدون سمّمػم

 .ظمروج ًمزٟمديؼ ُمٜمٝم٤م وٓ ضمقاب ًمف قمٜمٝم٤مومٝمذه اًمثالث ٓ 

 املغأي١ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: أفٌ ايكٍٛ خبًل ايكضإٓ.

ـْ َأْهِؾ اًمؽمُمذ َويَم٤مَن َص٤مطِم٥َم ظُمُّمقَُم٤مٍت َويَماَلٍم يَم٤مَن َأيْمَثُر اجلَْٝمُؿ يَم٤مَن  ـْ َأْهِؾ ظُمَراؾَم٤مَن َُم َُم

يمِلَم ُيَ٘م٤م ـْ اعمُنْمِ ًُّ  »ُل هَلُْؿ يَماَلُِمِف ذِم اهلِل وَمَٚمِ٘مَل ُأَٟم٤مؾًم٤م ُِم ُٟمَٙمٚمُِّٛمؽ : وَمَٕمَروُمقا اجلَْٝمَؿ وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمُف  شٜمٞم٦م ٛمَ اًم

                                 
سمرب ظم٤مًمؼ وٓ سمٛمٕمٌقد هلؿ ، و زقمٛمقا أٟمف ٓ  ومرىم٦م ُمـ أهؾ اهلٜمد اًمتٜم٤مؾمخٞم٦م اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن سم٢مًمف وٓ السؿـقة :(2)

ُمٕمٚمقم إٓ ُمـ ضمٝم٦م احلقاس اخلٛمس ، و أٟمٙمر أيمثرهؿ اعمٕم٤مد و اًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت ، و ىم٤مل ومريؼ ُمٜمٝمؿ سمتٜم٤مؾمخ 
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ُتؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم : َدظَمْٚمٜم٤َم ذِم ِديٜمِؽ . ُتٜم٤َم قَمَٚمْٞمؽ َدظَمْٚم٧م ذِم ِديٜمِٜم٤َم َوإِْن فَمَٝمَرْت طُمجَّ  وَم٢مِْن فَمَٝمَرْت طُمجَّ

٧م شمَ   ًْ  ْزقُمُؿ َأنَّ ًَمؽ إهَل٤ًم ؟ وَمَٙم٤مَن ِِم٤َّم يَمٚمَُّٛمقا سمِِف اجَلْٝمَؿ َأْن ىَم٤مًُمقا : َأًَم

 .ىَم٤مَل اجلَْٝمُؿ : سَمغَم  

 وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمُف : وَمَٝمْؾ َرَأْي٧م إهَلَؽ ؟  

. َٓ  ىَم٤مَل : 

 ىَم٤مًُمقا : وَمَٝمْؾ ؾَمِٛمْٕم٧م يَماَلَُمُف ؟ 

  . َٓ  ىَم٤مَل : 

 ىَم٤مًُمقا : وَمَٝمْؾ ؿَمَٛمْٛم٧م ًَمُف َراِئَح٦ًم ؟ 

. َٓ  ىَم٤مَل : 

٤م ؟ ىَم٤مًُمقا ًَمُف : وَمَقضَمْدت ًَمُف جِمَ   ًًّ 

 . َٓ  ىَم٤مَل : 

ُف إًَمٌف ؟   ىَم٤مًُمقا : وَماَم ُيْدِريؽ َأٟمَّ

ٌُُد َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م ـْ َيْٕم َ اجلَْٝمُؿ وَمَٚمْؿ َيْدِر َُم ٦ِم َزَٟم٤مِدىَم٦ِم  : ىَم٤مَل : وَمَتَحػمَّ ٦ًم ُِمْثَؾ طُمجَّ ُف اؾْمَتْدَرَك طُمجَّ صُمؿَّ إٟمَّ

ـْ َذاشمِِف َوَذًمَِؽ َأنَّ َزَٟم٤مِدىَم٦َم اًمٜمََّّم٤مرَ ، اًمٜمََّّم٤مَرى  ك ُهَق ُروُح اهللِ ُِم ًَ وَح اًمَِّذي ذِم قِمٞم ى َيْزقُمُٛمقَن َأنَّ اًمرُّ

٤مِن ظَمْٚمِ٘مِف وَمَٞم٠ْمُُمُر سماَِم ؿَم٤مَء وَ  ًَ
َؿ قَمغَم ًمِ َيٜمَْٝمك قَمامَّ ؿَم٤مَء وَم٢مَِذا َأَراَد َأْن حُيِْدَث َأُْمًرا َدظَمَؾ ذِم سَمْٕمِض ظَمْٚمِ٘مِف وَمَتَٙمٚمَّ

ـْ إسَمْ   َّم٤مِر .َوُهَق ُروٌح هَم٤مِئ٥ٌم قَم

٦ِم   ٦ًم ُِمْثَؾ َهِذِه احلُجَّ ًُّ ، وَم٤مؾْمَتْدَرَك اجَلْٝمُؿ طُمجَّ ٧م شَمْزقُمُؿ َأنَّ ومِٞمؽ ُروطًم٤م ؟ ٛمَ وَمَ٘م٤مَل ًمٚم ًْ  ٜمل : َأًَم

 ىَم٤مَل سَمغَم .

 ىَم٤مَل : وَمَٝمْؾ َرَأْي٧م ُروطَمؽ ؟ 

 . َٓ  ىَم٤مَل : 

 ىَم٤مَل : وَمَٝمْؾ ؾَمِٛمْٕم٧م يَماَلَُمُف ؟  

 . َٓ  ىَم٤مَل : 

٤م ؟ىَم٤مَل : وَمَقضَمْدت  ًًّ ٤م َوجِمَ ًًّ  ًَمُف طِم

                                 
 إرواح ذم اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م .
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 . َٓ  ىَم٤مَل : 

َٓ ُيَرى ًَمُف َوضْمٌف   َٛمُع ًَمُف َصْقٌت ، ىَم٤مَل : يَمَذًمَِؽ اهللُ  ًْ َٓ ُي ـْ  ، َو َٓ ُيَِمؿُّ ًَمُف َراِئَح٦ٌم َوُهَق هَم٤مِئ٥ٌم قَم َو

َٓ َيُٙمقُن ذِم َُمَٙم٤مٍن ُدوَن َُمَٙم٤منٍ   . إسَْمَّم٤مِر َو

اًمًٛمٞمع واهلل هق اًمًٛمٞمع ،  ،ٚمٝم٤م خمٚمقىم٤مت ُمٜمٗمّمٚم٦ميم وم٤موٓمر ضمٝمؿ أن ي٘مقل: إن صٗم٤مت اهلل

يٕمٜمل اعمًٛمققم٤مت ، اًمٌّمػم يٕمٜمل اعمٌٍمات، وهٙمذا ذم يمؾ اًمّمٗم٤مت ؾمقاء اًمذاشمٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م أوهل٤م 

 سمٛمخٚمقىم٤مت ُمٜمٗمّمٚم٦م .

: اًمدًمٞمؾ اًمذي أىم٤مُمف ضمٝمؿ ىم٤مًمقا صحٞمح، وهٜم٤مك صٗم٤مت قم٘مٚمٞم٦م: وىم٤مًمقا  أتى ادعتزلة بعدهثم 

أو اًمٕم٘مؾ  ،قم٘مكم واًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح ٓ يٓمٕمـ ذم اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح ٝمق دًمٞمؾومإذا يم٤من صحٞمح٤م و

 . : وم٠مصمٌتقا صمالث صٗم٤متاًمٍميح ٓ يٓمٕمـ ذم اًمٕم٘مؾ اًمٍميح 

، وىم٤مًمقا ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل وم٤ًمروا قمغم ُمٜمقال اعمٕمتزًم٦م وم٠مصمٌتقا ؾمٌع صٗم٤مت ثم أتى الؽَلبقة

 اعمٕمتزًم٦م .

، وزادوا ٤مًمقا ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اعمٕمتزًم٦موىم،  ؿوم٤ًمروا قمغم ُمٜمقاهل أتى األشاعرة واداتريديةويمذًمؽ 

 صٗم٦م صم٤مُمٜم٦م و هل اًمتٙمقيـ .

املغأي١ ايتاعع١ ٚايجالثٕٛ: أقٛاٍ أ١ُ٥ أٌٖ ايغ١ٓ يف َغأي١ خًل ايكضإٓ، 

 ٚاجل١ُٝٗ.

 ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق يقضمع ضسم٤م وحيٌس طمتك يتقب. 

 وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق. 

ـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق قمٜمدٟم٤م يم٤مومر: ٕن اًم٘مرآن ُمـ قمٚمؿ اهلل وومٞمف ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُم

 .أؾمامء اهلل

(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُمـ زقمؿ أن ىمقل اهلل: 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر زٟمديؼ طمالل اًمدم، وىم٤مل أيْم٤م: ُمـ ىم٤مل إن 

 .خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر (   پ پ

                                 
 ( .4/128جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) اكظر :( 2)

  هب٤م .هل : اًم٘مدرة و احلٞم٤مة و إرادة ٓ ذم حمؾ أي مل ي٘مؿ اهلل( 1)

 ( هل : اًمًٛمع و اًمٌٍم و احلٞم٤مة و اًمٙمالم و اإلرادة و اعمِمٞمئ٦م و اًم٘مدرة .3)
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 بعٕٛ: ايكضإٓ يٝػ مبفرت٣ نُا قاي٘ نفاص قضٜؿ، ٚغريِٖ.املغأي١ األص

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) ومرد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ٴۇ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ) ومرد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف:(   ى 

ٱ ٻ ٻ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (   ٿ

﯁              ) وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ      ڭ ڭ ڭ

 (   ىئ يئ جب

املغأي١ احلار١ٜ ٚاألصبعٕٛ: ايكضإٓ حيفغ بايكًب، ٜٚت٢ً بايًغإ، ٜٚغُع 

 باآلسإ، ٜٚٓعض إيٝ٘ باألبقاص، ٜٚهتب خط٘ باألٜزٟ.

ڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف حيٗمظ سم٤مًم٘مٚم٥م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ

ـِ ؾَمْٕمدٍ و ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م َرؾُمقَل اهلِل، إيِنِّ ىَمْد َرَأٌة إمَِم َرؾُمقِل اهلِل ، ىَم٤مَل: ضَم٤مَءِت اُمْ  قَم

ضْمٜمِٞمَٝم٤م، ىَم٤مَل:  ـْ َٟمْٗمِز، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َزوِّ ٧ٌُْم ًَمَؽ ُِم ـَ اًمُ٘مْرآنِ »َوَه ضْمٜم٤َميَمَٝم٤م سماَِم َُمَٕمَؽ ُِم  .شىَمْد َزوَّ

ھ ے ھ ھ ھ )ىمقًمف شمٕم٤ممم: : يتغم سم٤مًمٚم٤ًمن ويًٛمع سم٤مٔذاناًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف 

(   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 (   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.2415(، وُمًٚمؿ )1320( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و َٛمُف اهللُ اًمُ٘مْرآَن، »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  ، قَم : َرضُمٌؾ قَمٚمَّ َّٓ ذِم اصْمٜمََتلْمِ َد إِ ًَ َٓ طَم

ِٛمَٕمُف ضَم٤مٌر ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: ًَمْٞمَتٜمِل ُأوشمِٞم٧ُم ُِمْثَؾ َُم٤م ُأوِِتَ وُماَلٌن، وَمُٝمَق َيْتُٚمقُه آَٟم٤مَء اًمٚمَّْٞمِؾ، َوآَٟم٤مَء ا ًَ ًمٜمََّٝم٤مِر، وَم

، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: ًَمْٞمَتٜمِل ُأوشمِٞم٧ُم  ًٓ وَمُٝمَق هُيْٚمُِٙمُف ذِم احلَؼِّ  ُِمْثَؾ َُم٤م وَمَٕمِٛمْٚم٧ُم ُِمْثَؾ َُم٤م َيْٕمَٛمُؾ، َوَرضُمٌؾ آشَم٤مُه اهللُ َُم٤م

 .شُِمْثَؾ َُم٤م َيْٕمَٛمُؾ ُأوِِتَ وُماَلٌن، وَمَٕمِٛمْٚم٧ُم 

ٌِْد اهللِ و ـْ قَم ِلُّ سمـ ُمًٕمقد قَم ، ىُمْٚم٧ُم: آىْمَرُأ قَمَٚمْٞمَؽ، شاىْمَرْأ قَمكَمَّ اًمُ٘مْرآنَ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم اًمٜمٌَّ

ي»َوقَمَٚمْٞمَؽ ُأْٟمِزَل، ىَم٤مَل:  ـْ هَمػْمِ  .شإيِنِّ ُأطِم٥مُّ َأْن َأؾْمَٛمَٕمُف ُِم

ٌِْد اهلِل طمدي٨م واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يٜمٔمر إًمٞمف سم٤مٕسمّم٤مر،  ـْ قَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل ، سمـ ُمًٕمقد قَم

٥مَّ اهللَ َوَرؾُمقًَمُف، وَمْٚمَٞمْ٘مَرْأ ذِم اعمُّْمَحِػ : »اهللِ 
ُه َأْن حُيِ ـْ َهَّ  .شَُم

پ  ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف خيط سم٤مٕيدي، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڀ ڀ ڀ ڀ

سم٠مُمره، وذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمثامن، وإمم أن يٙمتٌف  اًمٜمٌل وىمد يمتٌف اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمد 

 .اعمًٚمٛمقن

َتلْمِ »وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام:   ومَّ َّٓ َُم٤م سَملْمَ اًمدَّ  .أي اًمٜمٌل  شَُم٤م شَمَرَك إِ

ويمؾ اعمذيمقرات ُمـ اًم٘مٚم٥م وطم٤مومٔمتف وذايمرشمف واًمٚم٤ًمن وطمريمتف وأذان وأؾمامقمٝم٤م 

يمت٤مسمتٝم٤م وأدوات اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ أوراق وأىمالم وُمداد، يمٚمٝم٤م خمٚمقىم٦م وإسمّم٤مر وٟمٔمره٤م وإي٤مدي و

 .اهلل شمٕم٤ممم  طم٘مٞم٘مف، دون اًم٘مرآن اًمذي هق يمالم

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: يتقضمف اًمٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مرآن سمخٛم٦ًم أوضمف وهق ومٞمٝم٤م همػم خمٚمقق: طمٗمظ 

خمٚمقق وم٤مًم٘مٚم٥م خمٚمقق واعمحٗمقظ همػم ،سم٘مٚم٥م وشمالوة سمٚم٤ًمن وؾمٛمع سم٠مذن وٟمٔمرة سمٌٍم وظمط سمٞمد

واًمتالوة خمٚمقىم٦م واعمتٚمق همػم خمٚمقق، واًمًٛمع خمٚمقق واعمًٛمقع همػم خمٚمقق، واًمٜمٔمر خمٚمقق 

 .واعمٜمٔمقر إًمٞمف همػم خمٚمقق، واًمٙمت٤مسم٦م خمٚمقىم٦م واعمٙمتقب همػم خمٚمقق

                                 
 (.825(، وُمًٚمؿ )5016( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.800(، وُمًٚمؿ )5049( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.5/451(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )498ُمٕمجٛمف ) ( طمًـ: رواه اسمـ اعم٘مرئ ذم3)

 (.5029( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.2/144( اٟمٔمر: اعم٤ًمئؾ واًمرؾم٤مئؾ اعمروي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕم٘مٞمدة )5)
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وم٠مقمامل اًمٕم٤ٌمد خمٚمقىم٦م واًم٘مرآن طمٞمثام شمٍمف وأيـ يمت٥م وطمٞم٨م شمكم يمالم اهلل شمٕم٤ممم همػم 

 خمٚمقق.

 ألصبعٕٛ: سهِ َٔ قاٍ: يفعٞ بايكضإٓ خمًٛم.املغأي١ ايجا١ْٝ ٚا

ىم٤مل أئٛم٦م اًمًٜم٦م: وُمـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌتدع، يٕمٜمقن همػم سمدقمٞم٦م اجلٝمٛمٞم٦م: 

اعمٚمٗمقظ سمف وهق اًم٘مرآن وهق يمالم اهلل ًمٞمس ومٕمال  :أحدُٖا :وذًمؽ ٕن اًمٚمٗمظ يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم

ٕمٌد ويمًٌف وؾمٕمٞمف، وم٢مذا أـمٚمؼ ًمٗمظ اخلٚمؼ قمغم اًمتٚمٗمظ وهق ومٕمؾ اًم :ٚايجاًْٞمٚمٕمٌد وٓ ُم٘مدورا ًمف، 

ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همػم  :اعمٕمٜمك اًمث٤مين ؿمٛمؾ إول وهق ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م، وإذا قمٙمس إُمر سم٠من ىم٤مل

 .خمٚمقق ؿمٛمؾ اعمٕمٜمك اًمث٤مين وهل سمدقم٦م أظمرى ُمـ سمدع آحت٤مدي٦م

ل اؿمتٝمر قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ أن اًمٚمٗمٔمٞم٦م ضمٝمٛمٞم٦م، واًمٚمٗمٔمٞم٦م هؿ ُمـ ىم٤مل: ًمٗمٔم

 .سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق

 املغأي١ ايجايج١ ٚاألصبعٕٛ: إثبات فف١ ايٓظٍٚ هلل تعاىل.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة يٜمزل ذم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، وم شمقاشمرت إدًم٦م قمغم أن اهلل  َٕم

 ، َِأنَّ َرؾُمقَل اهلل  :٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إمَِم »ىَم٤مَل ٜم٤َم شَم ٌَْ٘مك صُمُٚم٨ُم َيٜمِْزُل َرسمُّ ْٟمَٞم٤م طِملَم َي  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ  اًم

َتْٖمِٗمُريِن وَم٠َمهْمِٗمرَ  ًْ ـْ َي ٠َمًُمٜمِل وَم٠ُمقْمِٓمَٞمُف، َُم ًْ ـْ َي ـْ َيْدقُمقيِن، وَم٠َمؾْمَتِجٞم٥َم ًَمُف َُم  .شًَمفُ  اًمٚمَّْٞمِؾ أظِمُر َيُ٘مقُل: َُم

املغأي١ ايضابع١ ٚاألصبعٕٛ: ٌٖ خيًٛ ايعضـ َٔ اهلل تعاىل عٓز ْظٚي٘ إىل 

 ٤ ايزْٝا؟ايغُا

 اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م اىمقال:

 .خيٚمق اًمٕمرش ُمٜمف  ايكٍٛ األٍٚ:

 .ٓ خيٚمق اًمٕمرش ُمٜمف  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 اًمتقىمػ، أي ٓ ٟمث٧ٌم وٓ ٟمٜمٗمل. ايكٍٛ ايجايح:

 واًمّمحٞمح اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م صحٞمح٦م.

 بات اجمل٤ٞ هلل تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ.املغأي١ اخلاَغ١ ٚاألصبعٕٛ: إث

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ىئ ی ی ی

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.758(، وُمًٚمؿ )2245( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ٜم٤َم َيْقَم اًمِ٘مٞمَ  ُهَرْيَرةَ  وقمـ أيب  َهْؾ »٤مَُم٦ِم؟ ىَم٤مَل: ، َأنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

ٌَْدِر ًَمْٞمَس ُدوَٟمُف ؾَمَح٤مٌب  وَمَٝمْؾ مُت٤َمُروَن ذِم »ىَم٤مًُمقا: َٓ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، ىَم٤مَل: ش مُت٤َمُروَن ذِم اًمَ٘مَٛمِر ًَمْٞمَٚم٦َم اًم

ْٛمِس ًَمْٞمَس ُدوََّن٤َم ؾَمَح٤مٌب  ُٙمْؿ شَمَرْوَٟمُف يَمَذًمَِؽ، حُيْنَمُ اًمٜم٤َّمُس »ىَم٤مًُمقا: َٓ، ىَم٤مَل: ش اًمِمَّ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، وَم٢مِٟمَّ

ـْ َيتٌَُِّع اًمَ٘مَٛمرَ  ْٛمَس، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َيتٌَُِّع اًمِمَّ ٌُُد ؿَمْٞمًئ٤م وَمْٚمَٞمتٌَِّْع، وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ يَم٤مَن َيْٕم ـْ وَمَٞمُ٘مقُل: َُم ، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

٦ُم ومِٞمَٝم٤م ُُمٜم٤َمومُِ٘مقَه٤م، وَمَٞم٠ْمشمِٞمِٝمُؿ اهللُ  ٌَْ٘مك َهِذِه إُُمَّ َقاهِمٞم٧َم، َوشَم ُٙمْؿ، وَمَٞمُ٘مقًُمقَن َهَذا  َيتٌَُِّع اًمٓمَّ وَمَٞمُ٘مقُل: َأَٟم٤م َرسمُّ

ُٙمْؿ، ومَ  ٜم٤َم قَمَروْمٜم٤َمُه، وَمَٞم٠ْمشمِٞمِٝمُؿ اهللُ وَمَٞمُ٘مقُل: َأَٟم٤م َرسمُّ ٜم٤َم، وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َرسمُّ َٞمُ٘مقًُمقَن: َأْٟم٧َم َُمَٙم٤مُٟمٜم٤َم طَمتَّك َي٠ْمشمَِٞمٜم٤َم َرسمُّ

ٜم٤َم  .شَرسمُّ

 ّ ايكٝا١َ.املغأي١ ايغارع١ ٚاألصبعٕٛ: صؤ١ٜ املؤَٓني يضبِٗ ٜٛ

 (   ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وم٢مذا طمج٥م أوًمٞم٤مؤه وم٠مي (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .ومْمٞمٚم٦م هلؿ قمغم أقمدائف

، سم٤مًمٜمٔمر إمم اهلل  ومنه٤م اًمٜمٌل  (   ٻ ٻ ٻ ٻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .ٗم٦م، واسمـ ُمًٕمقد، واسمـ قم٤ٌمس، وهمػمهؿ ويمذا ومنه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمق سمٙمر، وقمكم، وطمذي

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٤ٌَمَرَك »ىَم٤مَل:  ، قَم إَِذا َدظَمَؾ َأْهُؾ اجلَٜم٦َِّم اجلَٜم٦ََّم، ىَم٤مَل: َيُ٘مقُل اهللُ شَم

ٌَٞمِّْض ُوضُمقَهٜم٤َم؟ َأمَلْ شُمْدظِمْٚمٜمَ  ـَ اًمٜم٤َّمِر؟ َوشَمَٕم٤ممَم: شُمِريُدوَن ؿَمْٞمًئ٤م َأِزيُديُمْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َأمَلْ شُم ٜم٤َم ُِم ٤م اجلَٜم٦ََّم، َوشُمٜمَجِّ

ِْؿ  ـَ اًمٜمََّٔمِر إمَِم َرهبِّ صُمؿَّ شَماَل َهِذِه أَي٦َم:  ىَم٤مَل: وَمَٞمْٙمِِمُػ احِلَج٤مَب، وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمْٞمًئ٤م َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم

 .ش(   ٻ ٻ ٻ ٻ )

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ و ـِ َرؾُمقِل اهللِ ، َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ذِم زَ  قَم ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، َهْؾ َٟمَرى  َُم

ٜم٤َم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   .شَٟمَٕمؿْ : »َرسمَّ

املغأي١ ايغابع١ ٚاألصبعٕٛ: َٓٗر أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ يف إثبات األمسا٤ 

 ٚايقفات.

                                 
 (.281(، وُمًٚمؿ )806( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.282رواه ُمًٚمؿ ) ( صحٞمح:1)

 (.283(، وُمًٚمؿ )4582ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 3)
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 قمغم صمالصم٦م أصقل: ٤متُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إصم٤ٌمت إؾمامء واًمّمٗميرشمٙمز 

 ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م. إصم٤ٌمت يمؾ ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف، وُم٤م أصمٌتف ًمف رؾمقًمف  األٍٚ:

 :ٚمما أثبت٘ اهلل يٓفط٘ 
 .(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ): شمٕم٤مممىم٤مل  صف١ ايٛج٘:

 .(   ۆئ ۈئ ۈئ  )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايٓفظ:

 (   ۇئ وئ ۇئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايٝدٜٔ:

 (   ڤ ڤ ڦ ڦ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايعني:

 (   ھ ھ ے ے ۓ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ اذتب:

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايسض٢:

 (   گ ڳ ڳ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايطدط:

 (   ۓ ۓ ﮲)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايهسٙ:

 (   ڱ ڱ ڱ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايػطب:

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايسمح١:

 (   ک گ گ گ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ ايعص٠:

 (   حت خت مت ىت يت )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صف١ االْتكاّ:

 :وِم٤م أصمٌتف ًمف رؾمقًمف 

ـْ ضَم٤مسمٍِر  صف١ ايٛج٘: ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )٤م َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم: ، ىَم٤مَل: عمََّ قَم

(  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )، ىَم٤مَل: شَأقُمقُذ سمَِقضْمِٝمَؽ : »، ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ (   ے ۓ

: [ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ 65]إٟمٕم٤مم:  ( ﮵ ﮶ ﮷)ش َأقُمقُذ سمَِقضْمِٝمَؽ »[، ىَم٤مَل: 65]إٟمٕم٤مم: 

 .ش- َأْو َهَذا َأْيَنُ  -َهَذا َأْهَقُن »

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  صف١ ايٝد: : َأْٟمِٗمْؼ ُأْٟمِٗمْؼ قَمَٚمْٞمَؽ، َوىَم٤مَل: ىَم٤مَل اهلُل »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل ، قَم

                                 
 (.4618( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ْٞمَؾ َواًمٜمََّٝم٤مرَ  ٤مُء اًمٚمَّ  .شَيُد اهللِ َُمأْلَى َٓ شَمِٖمٞمُْمَٝم٤م َٟمَٗمَ٘م٦ٌم ؾَمحَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  صف١ احملب١: ـْ قَم٤مَدى زِم َوًمِٞم٤ًّم وَمَ٘مْد »: َرؾُمقُل اهللِ  ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  قَم إِنَّ اهللَ ىَم٤مَل: َُم

ْو٧ُم قَمَٚمْٞمِف، َوَُم٤م َيَزاُل قَمٌْ   َأطَم٥مَّ إِزَمَّ ِِم٤َّم اوْمؽَمَ
ٍ
ء ٌِْدي سمٌَِمْ َب إِزَمَّ قَم ُب آَذْٟمُتُف سم٤ِمحلَْرِب، َوَُم٤م شَمَ٘مرَّ ِدي َيَتَ٘مرَّ

ٌَُّف، ومَ  ٌٍِْمُ سمِِف، َوَيَدُه إزَِمَّ سم٤ِمًمٜمََّقاومِِؾ طَمتَّك ُأطِم ُه اًمَِّذي ُي َٛمُع سمِِف، َوسَمٍَمَ ًْ ِذي َي ٌُْتُف: يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف اًمَّ ٌَ ٢مَِذا َأطْم

قُِمٞمَذٟمَّ  َٕ ـِ اؾْمَتَٕم٤مَذيِن  قُْمٓمَِٞمٜمَُّف، َوًَمِئ َٕ تِل َيْٛمٌِم هِب٤َم، َوإِْن ؾَم٠َمًَمٜمِل  ُش هِب٤َم، َوِرضْمَٚمُف اًمَّ
ٌْٓمِ تِل َي  .شفُ اًمَّ

ـْ َأيِب  صف١ ايعجب: ِلِّ  ُهَرْيَرَة قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ىَمْقٍم َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم٦ََّم ذِم »، ىَم٤مَل: ، قَم قَمِج٥َم اهللُ ُِم

اَلؾِمؾِ  ًَّ  .شاًم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  صف١ ايطخو: َيْْمَحُؽ اهلُل إِمَم َرضُمَٚملْمِ َيْ٘مُتُؾ »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، قَم

٤م أظَمَر َيْدظُماَلِن اجلَ  ُؾ َهَذا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ، وَمُٞمْ٘مَتُؾ، صُمؿَّ َيُتقُب اهللُ قَمغَم اًمَ٘م٤مشمِِؾ، َأطَمُدمُهَ
ٜم٦ََّم: ُيَ٘م٤مشمِ

َتِْمَٝمدُ  ًْ  .شوَمُٞم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  صف١ ايػطب: إِنَّ َريبِّ ىَمْد » :ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، قَم

ٌَْٚمفُ  ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  هَمِْم٥َم اًمَٞمْقَم هَمَْم  .شُِمْثَٚمُف، َوًَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  صف١ ايطدط: ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ِرْوَقاِن »ىَم٤مَل: ، قَم َٛم٦ِم ُِم
ُؿ سم٤ِمًمَٙمٚمِ ٌَْد ًَمَٞمَتَٙمٚمَّ إِنَّ اًمَٕم

ٌَْد ًَمٞمَ  ، َيْروَمُٕمُف اهللُ هِب٤َم َدَرضَم٤مٍت، َوإِنَّ اًمَٕم ًٓ ـْ ؾَمَخِط اهللِ، َٓ ُيْٚمِ٘مل هَل٤َم اهللِ، َٓ ُيْٚمِ٘مل هَل٤َم سَم٤م َٛم٦ِم ُِم
َتَٙمٚمَُّؿ سم٤ِمًمَٙمٚمِ

، هَيِْقي هِب٤َم ذِم ضَمَٝمٜمَّؿَ  ًٓ  .شسَم٤م

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  صف١ ايبػض: يَؾ  »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ًٌْدا َدقَم٤م ضِمؼْمِ إِنَّ اهلَل إَِذا َأطَم٥مَّ قَم

٥مُّ وُماَلًٟم٤م وَمَ٘م٤مَل: إِينِّ ُأطِم٥مُّ وُماَلًٟم٤م وَم٠مَ 
 وَمَٞمُ٘مقُل: إِنَّ اهلَل حُيِ

ِ
اَمء ًَّ يُؾ، صُمؿَّ ُيٜم٤َمِدي ذِم اًم

ٌُُّف ضِمؼْمِ ٌَُّف، ىَم٤مَل: وَمُٞمِح طِم

ًٌْدا َدقَم٤م  ٌُقُل ذِم إَْرِض، َوإَِذا َأسْمَٖمَض قَم ، ىَم٤مَل صُمؿَّ ُيقَوُع ًَمُف اًمَ٘م
ِ
اَمء ًَّ ٌُُّف َأْهُؾ اًم ٌُّقُه، وَمُٞمِح يَؾ وَم٠َمطِم ضِمؼْمِ

ٌِْٖمُض وَمَٞمُ٘مقُل:   إِنَّ اهللَ ُي
ِ
اَمء ًَّ يُؾ، صُمؿَّ ُيٜم٤َمِدي ذِم َأْهِؾ اًم

ٌِْٖمُْمُف ضِمؼْمِ  إيِنِّ ُأسْمِٖمُض وُماَلًٟم٤م وَم٠َمسْمِٖمْْمُف، ىَم٤مَل وَمُٞم

                                 
 (.93(، وُمًٚمؿ )4684( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.6501( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.3020( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 .(2890(، وُمًٚمؿ )1816( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.294(، وُمًٚمؿ )3340( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.6478( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 



غاية املأمول     31 

ٌَْٖمَْم٤مُء ذِم إَْرِض  ٌِْٖمُْمقَٟمُف، صُمؿَّ شُمقَوُع ًَمُف اًم  .شوُماَلًٟم٤م وَم٠َمسْمِٖمُْمقُه، ىَم٤مَل: وَمُٞم

ـِ َُم٤م صف١ ايسضا: ـْ َأَٟمِس سْم ٌِْد َأْن : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ًمٍِؽ قَم ـِ اًمَٕم َى قَم إِنَّ اهللَ ًَمػَمْ

سَم٦َم وَمَٞمْحَٛمَدُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م ْ َب اًمنمَّ  .شَي٠ْميُمَؾ إيَْمَٚم٦َم وَمَٞمْحَٛمَدُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأْو َينْمَ

مْح٦ََم ُِم٤مَئ٦َم ضَمٕمَ »َيُ٘مقُل:  ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ُهَرْيَرةَ قمـ أيب  صف١ ايسمح١: َؾ اهللُ اًمرَّ

 
ِ
ـْ َذًمَِؽ اجلُْزء ِٕملَم ضُمْزًءا، َوَأْٟمَزَل ذِم إَْرِض ضُمْزًءا َواطِمًدا، وَمِٛم ًْ

َٕم٦ًم َوشمِ ًْ
َؽ قِمٜمَْدُه شمِ ًَ ، وَم٠َمُْم

ٍ
ضُمْزء

ٌَفُ  ـْ َوًَمِدَه٤م، ظَمِْمَٞم٦َم َأْن شُمِّمٞم اطَمُؿ اخلَْٚمُؼ، طَمتَّك شَمْروَمَع اًمَٗمَرُس طَم٤مومَِرَه٤م قَم  .شَيؽَمَ

ـْ َأَٟمسٍ  ف١ ايَكَدِّ:ص ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َُمِزيٍد، »، ىَم٤مَل: ، قَم َٓ َيَزاُل ُيْٚمَ٘مك ومِٞمَٝم٤م َوشَمُ٘مقُل: َهْؾ ُِم

شمَِؽ  طَمتَّك َيَْمَع ومِٞمَٝم٤م َربُّ اًمَٕم٤معملََِم ىَمَدَُمُف، وَمَٞمٜمَْزِوي سَمْٕمُْمَٝم٤م إمَِم سَمْٕمٍض، صُمؿَّ شَمُ٘مقُل: ىَمْد، ىَمْد، سمِِٕمزَّ

ٙمِٜمَُٝمْؿ وَمْْمَؾ اجَلٜم٦َّمِ َويَمَرُِمَؽ، َوَٓ شمَ  ًْ  .شَزاُل اجلَٜم٦َُّم شَمْٗمُْمُؾ، طَمتَّك ُيٜمِِْمَئ اهلُل هَل٤َم ظَمْٚمً٘م٤م، وَمُٞم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )قمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شمٜمزيف اهلل  ايجاْٞ:

 (   ٹ ٹ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ىمٓمع اًمٓمٛمع قمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايجايح:

 (   ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

املغأي١ ايجا١َٓ ٚاألصبعٕٛ: أٌٖ ايغ١ٓ ٜجبتٕٛ األمسا٤ ٚايقفات َٔ غري 

 حتضٜف ٚال تعطٌٝ َٚٔ غري تهٝٝف ٚال متجٌٝ.

 هق شمٖمٞمػم اًمٜمص ًمٗمٔم٤م، أو ُمٕمٜمك ، وهق ىمًامن: ايتشضٜف:

ٛم٦م حتريػ ًمٗمٔمل: وذًمؽ سم٤مًمزي٤مدة ذم اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٜم٘مص أو شمٖمٞمػم طمريم٦م ذم اًمٙمٚمٛم٦م يمتحريػ يمٚم .2

إمم اؾمتقمم ، و يمتحريػ  (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)اؾمتقى ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: 

(   ڃ چ چ چ چ)إمم اًمٗمتح ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  شاهلل» طمريم٦م اًمْمؿ ذم ًمٗمظ اجلالًم٦م

 

هلل  شاًمٞمد»حتريػ ُمٕمٜمقي: وذًمؽ سمتٗمًػم اًمٚمٗمظ قمغم همػم ُمراد اهلل ورؾمقًمف ُمٜمـف يمٛمـ ومن  .1

                                 
 (.1637( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.1734( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.1751(، وُمًٚمؿ )6000( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.1848(، وُمًٚمؿ )7384( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 



 32  من معارج القبول

 وم٢من هذا شمٗمًػم سم٤مـمؾ ٓ يـدل قمٚمٞمف اًمنمع وٓ اًمٚمٖم٦م. ،ًمٜمٕمٛم٦مشمٕم٤ممم سم٤مًم٘مقة أو ا

 هق ٟمٗمل صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم يمٛمـ زقمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتّمـػ سمّمٗم٦م. :ٚايتعطٌٝ

سملم اًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾ هق أن اًمتحريػ ٟمٗمل اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف  واًمٗمرق

اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح ُمـ همػم  اًمٜمّمقص واؾمتٌداًمف سمٛمٕمٜمك آظمر همػم صحٞمح أُم٤م اًمتٕمٓمٞمؾ ومٝمق ٟمٗمـل

 اؾمتٌدال ًمف سمٛمٕمٜمك آظمر.

شمٕمٞملم يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٦م واهلٞمئ٦م اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م يمٗمٕمـؾ سمٕمـض اعمٜمحروملم ذم هذا  :ٚايتهٝٝف

اًم٤ٌمب اًمذيـ يٙمٞمٗمقن صٗم٤مت اهلل ومٞم٘مقًمقن يمٞمٗمٞم٦م يده: يمـذا ويمذا، ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتقائف قمغم هٞمئ٦م يمذا 

إٓ هق وطمده وأُم٤م اعمخٚمقىمقن وم٢مَّنؿ جيٝمٚمقن  وم٢من هذا سم٤مـمؾ إذ ٓ يٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اهلل ،ويمذا

 ذًمؽ ويٕمجزون قمــ إدرايمف.

و ، هق اًمتِمٌٞمف يمٛمـ ي٘مقل هلل ؾمٛمع يمًٛمٕمٜم٤م ووضمف يمقضمقهٜم٤م شمٕمـ٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ :ٚايتُجٌٝ

ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يرى أن اًمتٛمثٞمؾ أقمؿ ، وم٤مًمتٛمثٞمؾ ي٘متيض اعمِم٤مهب٦م ذم يمؾ اًمقضمقه ، واًمتِمٌٞمف ي٘متيض 

 . اعمِم٤مهب٦م ُمـ سمٕمض اًمقضمقه

 املغأي١ ايتاعع١ ٚاألصبعٕٛ: أَج١ً ع٢ً ايتشضٜف.

أي ( ۆئ ۈئ ۈئ)شمٕم٤ممم: يمام ذم ىمقًمف ، حتسٜف ايٓفظ بايػري

 همػمه.

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، حتسٜف ايٛج٘ بايجٛاب

 ىم٤مًمقا: أي صمقاسمف.

ىم٤مًمقا: (   ٱ ٻ ٻ ٻ) شمٕم٤ممم: ، يمام ذم ىمقًمفحتسٜف ايٝد بايكدز٠ أٚ ايٓع١ُ

 أي سمٜمٕمٛمتل.

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)شمٕم٤ممم:  ، يمام ذم ىمقًمفحتسٜف االضتٛا٤ باالضتٝال٤

 .اؾمتقممأي ىم٤مًمقا: 

 أجٝب عٔ ٖرا نً٘ بجالث١ أٚج٘:
 أن هذا خي٤مًمػ إمج٤مع اًمًٚمػ. األٍٚ:

 أن ىمقهلؿ ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ صحٞمح. ٚايجاْٞ:

 ٘م٦م اًمًٚمػ، اًمتل هل اإلصم٤ٌمت واًمتٜمزيف.أن ىمقهلؿ خي٤مًمػ ـمري ٚايجايح:
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 املغأي١ اخلُغٕٛ: أري١ املعتظي١ ع٢ً ْفٞ ايضؤ١ٜ يف اآلخض٠.

 اؾمتدًم٧م اعمٕمتزًم٦م قمغم ٟمٗمل اًمرؤي٦م سمٕمدة أدًم٦م أىمقاه٤م دًمٞمالن:

 ىم٤مًمقا: هذه ٟمٗمل ًمٚمرؤي٦م ُمٓمٚم٘م٤م.(   ٿ ٹ ٹ)ىمقًمف شمٕم٤ممم:  األٍٚ:

ٞمس اًمرؤي٦م، وصمٛم٦م ومرق سملم اًمرؤي٦م واإلدراك، سم٠من اًمٜمٗمل قمـ اإلدراك، وًم أجٝب عًٝ٘

ٱ ٻ )وم٤مإلدراك رء زائد قمغم اًمرؤي٦م، ومٜمحـ ُمثال ٟمرى اًم٘مٛمر وٓ ٟمدريمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ  (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 .ـمريؼ صحٞمح وٓ وٕمٞمػ أٟمف أراد سمذًمؽ ٟمٗمل اًمرؤي٦م ذم أظمرة

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ )مم: ىمقًمف شمٕم٤م ايجاْٞ:

 ىم٤مًمقا: ًمـ شمٗمٞمد اًمٜمٗمل اعم١مسمد.(   ﮽

 أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمثالصم٦م أوضمف:

ٓ شمٗمٞمد اًمٜمٗمل اعم١مسمد سمدًٓم٦م اًم٘مرآن واًمٚمٖم٦م، أُم٤م اًم٘مرآن وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ش ًمـ»أن  ايٛج٘ األٍٚ:

، صمؿ ذيمر أَّنؿ (   ٿ ٿ ٿ)طمٙمك قمـ اًمٙمٗم٤مر أٟمف ًمـ يتٛمٜمقن اعمقت، وم٘م٤مل: 

 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): ؾمٞمٛمٜمقٟمف وم٘م٤مل 

ًمٚمت٠مسمٞمد ُمٓمٚم٘م٤م إٓ اًمزخمنمي  شًمـ»ٚمؿ ي٘مؾ أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: إن ٟمٗمل وأُم٤م اًمٚمٖم٦م وم

، وىمد رده قمٚمٞمف ُمـ اعمت٠مظمريـ، ىم٤مل ذًمؽ شمروجي٤م عمذهٌف ذم آقمتزال، وضمحقد صٗم٤مت اخل٤مًمؼ 

 ـ يمثػم وهمػمه، ورده اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمٙم٤مومٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:أئٛم٦م اًمتٗمًػم يم٤مسم

 وُمـ يرى اًمٜمٗمل سمٚمـ ُم١مسمدا ... وم٘مقًمف اردد وؾمقاه وم٤مقمْمدا

أقمٚمؿ سمرسمف ُمـ همػمه، ومٝمق يٕمٚمؿ ُم٤م جيقز وُم٤م ٓ جيقز ذم طمؼ اًمؾ  أن ُمقؾمك  ايٛج٘ ايجاْٞ:

 شمٕم٤ممم.

همػم ِمٙمٜم٦م ًمٜمٗم٤مه٤م،  أن اهلل قمٚمؼ اًمرؤي٦م قمغم اؾمت٘مرار اجلٌؾ، وًمق يم٤مٟم٧م اًمرؤي٦م ايٛج٘ ايجايح:

 (       ): وم٘م٤مل 

املالسز٠ يف تٛسٝز املعضف١ ٚاإلثبات مخػ املغأي١ احلار١ٜ ٚاخلُغٕٛ:

 . طٛا٥ف

ؾمٚمٌٞم٦م حمْم٤م يثٌتقن إصم٤ٌمشم٤م هق قملم اًمٜمٗمل ويّمٗمقن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت اًمٕمدم اعمحض  :األٚىل

همػم أَّنؿ ي٘مقًمقن هق ُمقضمقد ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل  اًمذي ًمٞمس هق سمٌمء اًمٌت٦م، وًمٞمس ًمف قمٜمدهؿ طم٘مٞم٘م٦م
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وٓ ظم٤مرضم٤م قمٜمف وٓ ُم٤ٌميٜم٤م ًمف وٓ حم٤ميث٤م وًمٞمس قمغم اًمٕمرش وٓ همػمه وٓ يثٌتقن ًمف ذاشم٤م وٓ اؾمام 

ومل يٍمح سمذًمؽ وئمٝمره إٓ اسمـ ؾمٞمٜم٤م، وهق ُمٜمًقب إمم أرؾمٓمق اًمٞمقٟم٤مين،  ،وٓ صٗم٦م وٓ ومٕمال 

 .عمٕمٜمك، وهق اًمذي ٟمٍمه اًمٓمقدوهق يرضمع إمم ُمذه٥م اًمدهري٦م اًمٓم٤ٌمئٕمٞم٦م ذم ا

احلٚمقًمٞم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن ُمٕمٌقدهؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من سمذاشمف ويٜمزهقٟمف قمـ  ايطا٥ف١ ايجا١ْٝ:

 .اؾمتقائف قمغم قمرؿمف وقمٚمقه قمغم ظمٚم٘مف، وه١مٓء هؿ ىمدُم٤مء اجلٝمٛمٞم٦م

وهؿ اًم٘م٤مئٚمقن: إن اًمقضمقد سم٠مهه هق احلؼ، وأن اًمٙمثرة وهؿ، سمؾ  ،آحت٤مدي٦م ايطا٥ف١ ايجايج١:

إوداد اعمت٘م٤مسمٚم٦م وإؿمٞم٤مء اعمتٕم٤مرو٦م اًمٙمؾ رء واطمد هق ُمٕمٌقدهؿ ذم زقمٛمٝمؿ، وهؿ  مجٞمع

 .ـم٤مئٗم٦م اسمـ قمريب اًمٓم٤مئل

 ٟمٗم٤مة اًم٘مدر وهؿ ومرىمت٤من: ايطا٥ف١ ايسابع١:

ٟمٗم٧م شم٘مدير اخلػم واًمنم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وضمٕمٚم٧م اًمٕم٤ٌمد هؿ اخل٤مًم٘ملم ٕومٕم٤مهلؿ ظمػمه٤م وذه٤م،  فسق١

ٕن ذم ىمقهلؿ ٟمٗمل شمٍمف اهلل ذم قم٤ٌمده وإظمراج  :ٟمٗمًٝمؿوٓزم هذا اًم٘مقل أَّنؿ هؿ اخل٤مًم٘مقن ٕ

 .أومٕم٤مهلؿ قمـ ظمٚم٘مف وشم٘مديره، وهذا راضمع إمم ُمذه٥م اًمٓم٤ٌمئٕمٞم٦م اًمدهري٦م اًمذيـ مل يثٌتقا ظم٤مًم٘م٤م أصال

 .ٟمٗم٧م شم٘مدير اًمنم دون اخلػم ومجٕمٚمقا اخلػم ُمـ اهلل وضمٕمٚمقا اًمنم ُمـ اًمٕمٌد ٚفسق١

 .اًمٕمٌد جمٌقر قمغم أومٕم٤مًمف ىمنا وٓ ومٕمؾ ًمف أصال  اجلؼمي٦م اًمذيـ يٕمت٘مدون أن ايطا٥ف١ ارتاَط١:

 .املدايفٕٛ ألٌٖ ايغ١ٓ يف ايكضإٓ عبع طٛا٥فاملغأي١ ايجا١ْٝ ٚاخلُغٕٛ: 

آحت٤مدي٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضمقد أن يمؾ يمالم ذم اًمقضمقد يمالم اهلل ٟمٔمٛمف  املرٖب األٍٚ:

وداده يمٚمف قملم يمالم وٟمثره وطم٘مف وسم٤مـمٚمف ؾمحره ويمٗمره، واًم٥ًم واًمِمتؿ واهلجر واًمٗمحش وأ

 اهلل شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؿ سمف يمام ىم٤مل قم٤مرومٝمؿ:

 ويمؾ يمالم ذم اًمقضمقد يمالُمف ... ؾمقاء قمٚمٞمٜم٤م ٟمثره وٟمٔم٤مُمف

وهذا اعمذه٥م ُمٌٜمل قمغم أصٚمٝمؿ اًمذي أصٚمقه، وهق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق قملم هذا اًمقضمقد، 

  .ومّمٗم٤مشمف هل صٗم٤مت اهلل ويمالُمف هق يمالم اهلل

عمت٠مظمريـ أشم٤ٌمع أرؾمٓمق، وهؿ اًمذيـ حيٙمل اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م ا املرٖب ايجاْٞ

واًمٗم٤مرايب واًمٓمقد ىمقهلؿ: إن يمالم اهلل ومٞمض وم٤مض ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل قمغم اًمٜمٗمقس اًمٗم٤موٚم٦م 

 اًمزيمٞم٦م سمح٥ًم اؾمتٕمداده٤م، وم٠موضم٥م هل٤م ذًمؽ اًمٗمٞمض شمّمقرات وشمّمدي٘م٤مت سمح٥ًم ُم٤م ىمٌٚمتف ُمٜمف. 

 اًم٘م٤مئٚملم: إن يمالُمف خمٚمقق وُمـ ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م اًمٜمٗم٤مة ًمّمٗم٤مت اًمرب شمٕم٤ممم :املرٖب ايجايح
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 سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف ومٚمؿ ي٘مؿ سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف، وم٤مشمٗم٘مقا قمغم هذا إصؾ واظمتٚمٗمقا ذم ومروقمف. 

ىم٤مل إؿمٕمري: اظمتٚمٗم٧م اعمٕمتزًم٦م ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم هؾ هق ضمًؿ أو ًمٞمس سمجًؿ، وذم ظمٚم٘مف 

 .قمغم ؾمت٦م أىم٤مويؾ

ؾمٕمٞمد سمـ يمالب أن اًم٘مرآن ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ  ٦م أشم٤ٌمع قمٌد اهلل سمـٞمَّ سمِ الَّ ُمذه٥م اًمٙمُ  :املرٖب ايسابع

سم٤مًمٜمٗمس ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدرة واعمِمٞمئ٦م، وأٟمف ٓزم ًمذات اًمرب يمٚمزوم احلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ، وأٟمف ٓ يًٛمع 

 .قمغم احل٘مٞم٘م٦م، واحلروف وإصقات طمٙم٤مي٦م ًمف داًم٦م قمٚمٞمف وهل خمٚمقىم٦م

: ٕٟمف أٟمف ُمٕمٜمك واطمد ىم٤مئؿ سمذات اًمرب شمٕم٤ممم ؿوُمـ واوم٘مٝم ٦مُمذه٥م إؿمٕمري :املرٖب ارتاَظ

ًمٞمس سمحرف وٓ صقت وٓ يٜم٘مًؿ وٓ ًمف أسمٕم٤مض وٓ ًمف أضمزاء وهق قملم إُمر وقملم اًمٜمٝمل 

 .وقملم اخلؼم وقملم آؾمتخ٤ٌمر، اًمٙمؾ واطمد، وهق قملم اًمتقراة وقملم اإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن واًمزسمقر

وهق أٟمف ُمتٕمٚمؼ سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة ىم٤مئؿ سمذات اًمرب  ،ُمذه٥م اًمٙمراُمٞم٦م :املرٖب ايطادع 

ق طمروف وأصقات ُمًٛمققم٦م، وهق طم٤مدث سمٕمد أن مل يٙمـ، ومٝمق قمٜمدهؿ ُمتٙمٚمؿ سم٘مدرشمف شمٕم٤ممم، وه

وُمِمٞمئتف سمٕمد أن مل يٙمـ ُمتٙمٚمام، يمام ي٘مقًمف ؾم٤مئر ومرق اعمتٙمٚمٛملم أٟمف ومٕمؾ سم٘مدرشمف وُمِمٞمئتف سمٕمد أن مل 

يٙمـ وم٤مقمال، يمام أًمزُمقا سمف اًمٙمراُمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم ومٝمق ٓزم هلؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٗمٕمؾ، واًمٙمراُمٞم٦م 

 مم اًمّمقاب ُمٜمٝمؿ، وم٢مَّنؿ أصمٌتقا يمالُم٤م وومٕمال طم٘مٞم٘م٦م ىم٤مئٛملم سمذاتأىمرب إ

وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ أشم٤ٌمع إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأهؾ احلدي٨م أٟمف  ،ُمذه٥م اًم٤ًمعمٞم٦م :املرٖب ايطابع

صٗم٦م ىمديٛم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذات اًمرب شمٕم٤ممم، مل يزل وٓ يزال ٓ يتٕمٚمؼ سم٘مدرشمف وُمِمٞمئتف وُمع ذًمؽ هق 

ؾ ُمٜمف وؾمٛمٕمف ُمقؾمك سمال واؾمٓم٦م ويًٛمٕمف ؾمٌح٤مٟمف طمروف وأصقات وؾمقر وآي٤مت ؾمٛمٕمف ضمؼمي

 ُمـ يِم٤مء. 

وإؾمامقمف ٟمققم٤من: سمقاؾمٓم٦م وسمال واؾمٓم٦م، وُمع ذًمؽ ومحروومف ويمٚمامشمف ٓ يًٌؼ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م سمؾ 

هل ُم٘مؽمٟم٦م اًم٤ٌمء ُمع اًمًلم ُمع اعمٞمؿ ذم آن واطمد صمؿ مل شمٙمـ ُمٕمدوُم٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت وٓ 

احلٞم٤مة واًمًٛمع واًمٌٍم، ومجٝمقر اًمٕم٘مالء ىم٤مًمقا: إن  شمٕمدم سمؾ مل شمزل ىم٤مئٛم٦م سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ىمٞم٤مم صٗم٦م

شمّمقر هذا اعمذه٥م يم٤مف ذم اجلزم سمٌٓمالٟمف، واًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م وإدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ؿم٤مهدة سمٌٓمالن 

 هذه اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م وأَّن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ. 
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 الفصل الثاىي

سٝز ايطًب ٚايكقز، ٚأْ٘ يف بٝإ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ْٛعٞ ايتٛسٝز ٖٚٛ تٛ

 َع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل

 مسائل: يةفيه مثان
 املغأي١ األٚىل: تعضٜف تٛسٝز اإلهل١ٝ ٚتكضٜضٙ.

 شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م: هق إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة.

 َٚٔ األدي١ ع٢ً تكسٜسٙ:
(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .(   ڈ ژ

ٌٍَؾ و ـِ ضَم ـْ ُُمَٕم٤مِذ سْم ِلِّ ، قَم طْمِؾ، ًَمْٞمَس سمَ  ىَم٤مَل: سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َرِديُػ اًمٜمٌَّ َّٓ َأظِمَرُة اًمرَّ ْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُف إِ

ٌَؾٍ »وَمَ٘م٤مَل:  ـَ ضَم ٌَّْٞمَؽ َرؾُمقَل  ،شَي٤م ُُمَٕم٤مُذ سْم ش َي٤م ُُمَٕم٤مذُ »َوؾَمْٕمَدْيَؽ، صُمؿَّ ؾَم٤مَر ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿَّ ىَم٤مَل:  اهللىُمْٚم٧ُم: ًَم

ٌَّْٞمَؽ َرؾُمقَل  ٌَّْٞمَؽ َرؾُمقَل ش َٕم٤مذُ َي٤م ُمُ »َوؾَمْٕمَدْيَؽ، صُمؿَّ ؾَم٤مَر ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿَّ ىَم٤مَل:  اهللىُمْٚم٧ُم: ًَم اهلل ىُمْٚم٧ُم: ًَم

٤ٌَمِدهِ  اهللِ َهْؾ شَمْدِري َُم٤م طَمؼُّ »َوؾَمْٕمَدْيَؽ، ىَم٤مَل:  قَمغَم  اهللِ طَمؼُّ »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  اهللِ ىُمْٚم٧ُم: ش قَمغَم قِم

يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م ٌُُدوُه، َوَٓ ُينْمِ ٤ٌَمِدِه َأْن َيْٕم ٌَؾٍ »٤مَل: صُمؿَّ ؾَم٤مَر ؾَم٤مقَم٦ًم، صُمؿَّ ىمَ ش قِم ـَ ضَم ٌَّْٞمَؽ ش َي٤م ُُمَٕم٤مُذ سْم ىُمْٚم٧ُم: ًَم

٤ٌَمِد قَمغَم »َوؾَمْٕمَدْيَؽ، وَمَ٘م٤مَل:  اهللَِرؾُمقَل  َوَرؾُمقًُمُف اهللُ ىُمْٚم٧ُم: ش إَِذا وَمَٕمُٚمقهُ  اهللَِهْؾ شَمْدِري َُم٤م طَمؼُّ اًمِٕم

٤ٌَمِد قَمغَم »َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  هَبُؿْ  اهللِ طَمؼُّ اًمِٕم  .شَأْن َٓ ُيَٕمذِّ

ـِ و ٤ٌَّمٍس َريِضَ قَم ـِ قَم ، ىَم٤مَل:   عم٤ََّم سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا   اهللقَمٜمُْٝماَم: َأنَّ َرؾُمقَل  اهللاسْم ـِ إِٟمََّؽ »قَمغَم اًمَٞمَٛم

٤ٌَمَدُة اهللِ، وَم٢مَِذا قَمَروُمقا اهللَ، ومَ  َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمْٞمِف قِم ـْ َأوَّ َت٤مٍب، وَمْٚمَٞمُٙم
ُهْؿ أَ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم َأْهِؾ يمِ نَّ ٠َمظْمؼِمْ

ُهْؿ َأنَّ اهللَ وَمرَ  َض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اهللَ ىَمْد وَمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ََخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم َيْقُِمِٝمْؿ َوًَمْٞمَٚمتِِٝمْؿ، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا، وَم٠َمظْمؼِمْ

                                 
 (.30(، وُمًٚمؿ )5967ه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: روا2)
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٤م، وَمُخْذ ُِمٜمُْٝمْؿ َوشَمَققَّ يمَ  ْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم وُمَ٘مَراِئِٝمْؿ، وَم٢مَِذا َأـَم٤مقُمقا هِبَ
ـْ َأُْمَقاهِلِ  .شَراِئَؿ َأُْمَقاِل اًمٜم٤َّمسِ َزيَم٤مًة ُِم

ٌِْد اهللِو ـْ قَم ِلُّ سمـ ُمًٕمقد  قَم ِلُّ  ، ىَم٤مَل: اًمٜمٌَّ َٛم٦ًم َوىُمْٚم٧ُم ُأظْمَرى، ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ
ـْ َُم٤مَت : »يَمٚمِ َُم

ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ  ـْ ُدوِن اهلِل ٟمِدًّ  .شَوْهَق َيْدقُمق ُِم

 ٕ.املغأي١ ايجا١ْٝ: تٛسٝز ايضبٛب١ٝ ٚتٛسٝز اإلهل١ٝ َتالطَا

شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م واإلهلٞم٦م ُمتالزُم٤من ٓ يٜمٗمؽ ٟمقع ُمٜمٝمام قمـ أظمر، ومٛمـ طم٘مؼ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م 

 ًمزُمف حت٘مٞمؼ اإلهلٞم٦م.

(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )

 (   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

ې ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ىت يت

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ىئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:

مب ىب يب جت حت  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

(   خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس

 ايجايج١: تٛسٝز اإلهل١ٝ ٖٛ ايشٟ أصعٌ اهلل ب٘ ايضعٌ.املغأي١ 

 إٓ سمتقطمٞمد اإلهلٞم٦م، وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ: ُم٤م ُمـ رؾمقل أرؾمٚمف اهلل 

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ْؿ »، َيُ٘مقُل: اهلل ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل ُهَرْيَرَة  َأيبوقمـ  َٝم٤مهُتُ ٍت، ُأُمَّ إَْٟمٌَِٞم٤مُء إظِْمَقٌة ًمَِٕمالَّ

واعمٕمٜمك أن  ،هؿ إظمقة ٕب واطمد ُمـ أُمٝم٤مت خمتٚمٗم٦م ، وأوٓد اًمٕمالت:(2)شؿَمتَّك َوِديٜمُُٝمْؿ َواطِمدٌ 

ذائٕمٝمؿ ُمتٗم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م إصقل وإن اظمتٚمٗم٧م ُمـ طمٞم٨م اًمٗمروع طم٥ًم اًمزُمـ وطم٥ًم 

 .اًمٕمٛمقم واخلّمقص

 املغأي١ ايضابع١: ألدٌ تٛسٝز اإلهل١ٝ أصعٌ اهلل ايضعٌ.

إلٟمجٞمؾ ، وأٟمزل اُمـ أضمؾ شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م أٟمزل اهلل اًمٙمت٥م، وم٠مٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك 

 .، وأٟمزل اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل ، وأٟمزل اًمزسمقر قمغم داود  قمغم قمٞمًك

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ

 املغأي١ اخلاَغ١: ٚدٛب قتاٍ َٔ تٛىل ٚأب٢ تٛسٝز اإلهل١ٝ.

ُمتٜمع وأقمرض قمـ اًمتقطمٞمد، وُمـ ، واعم١مُمٜملم ىمت٤مل ُمـ اأوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم رؾمقًمف 

 إدًم٦م قمغم ذًمؽ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڀ ٺ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 

ـِ اسمْ و ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيِْمَٝمُدوا »ىَم٤مَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل ريض اهلل قمٜمٝمام ـِ قُمَٛمرَ قَم

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللَُأْن َٓ إًَِمَف إِ يَم٤مَة، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا اهللِ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ اَلَة، َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ، َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

ْؿ قَمغَم  ُِمٜمِّل ٤مهُبُ ًَ َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِم  .شاهللِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ

                                 
 (.1365(، وُمًٚمؿ )3443( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 املغأي١ ايغارع١: فنٌ ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.

َّٓ اهللُ ْهَل  .2 َٓ إًَِمَف إِ ٍَ اهلُل ، َسبِقُل الَػْوِز بُِدُخوِل اجَلـَّةِ ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن  ہ ھ ھ ھ ): َقا

 (   ھ ے ے ۓ 

٤مُِم٧ِم و ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم َٓ » : ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ قَم َّٓ اهلُل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأْن  َُم

ـُ َأَُمتِِف َويَمٚمَِٛمُتُف اًمَ٘م٤م ٌُْد اهللِ َواسْم ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم يَؽ ًَمُف َوَأنَّ حُمَٛمَّ َه٤م إِمَم َُمْرَيَؿ َوُروٌح َذِ

ـْ َأيِّ َأسْمَقاِب اجلَٜم٦َِّم اًمثَّاَمٟمَِٞم٦ِم ؿَم٤مءَ  ،ُِمٜمُْف، َوَأنَّ اجلَٜم٦ََّم طَمؼٌّ  : َأْدظَمَٚمُف اهللُ اجَلٜم٦ََّم ُِم  . شَوَأنَّ اًمٜم٤َّمَر طَمؼٌّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ وم ،َسَبُب الـََّجاةِ َوِهَل  .1 ـْ َأَٟمِس سْم ِلَّ  َٕم َٓ إًَِمَف »ًٟم٤م َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمَع ُُم١َمذِّ  ، َأنَّ اًمٜمٌَّ َأؿْمَٝمُد َأْن 

َّٓ اهللُ ـَ : »وَمَ٘م٤مَل ، شإِ  . شاًمٜم٤َّمرِ  ظَمَرضْم٧َم ُِم

٤مُِم٧ِم و ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم َّٓ اهللُ َوَأنَّ »َيُ٘مقُل:  ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  قَم َٓ إًَِمَف إِ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  َُم

َم ا ًدا َرؾُمقُل اهللِ، طَمرَّ  .شهللُ قَمَٚمْٞمِف اًمٜم٤َّمرَ حُمَٛمَّ

َعاَدةِ َوِهَل  .3 َ٘م٤مَوُة  َسبِقُل السَّ َّٓ هِبَِذِه اًمَٙمٚمَِٛم٦ِم، َوذِم ؿَم٠ْمَِّن٤َم شَمُٙمقُن اًمِمَّ ـِ ٓ وصقل إًمٞمٝم٤م إِ اَرْي ذِم اًمدَّ

ٍَ َتَعاَي٢ ،واًمًٕم٤مدة ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): َقا

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ا ُكُتَبهُ الَؽؾَِؿُة الَّ ِهَل وَ  .4 ا ُرُسَؾُه َوَأْكَزَل ِِبَ ْٟمَٞم٤م َوأظِمَرُة َواجلَٜم٦َُّم تِي َأْرَسَل اهللُ ِِبَ ضَْمٚمَِٝم٤م ظُمٚمَِ٘م٧ِم اًمدُّ
ِٕ ، َو

ٍَ َتَعاَي٢َواًمٜم٤َّمُر،   (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): َقا

٤ٌَمِدِه َأْن َهَداهُ   َأْعَظُم كِْعَؿٍة َأْكَعَم اهللُ َوِهَل  .5 ْؿ إًَِمْٞمَٝم٤م: َوهِلََذا َذيَمَرَه٤م ذِم ؾُمقَرِة اًمٜمَّْحِؾ هِب٤َم قَمغَم قِم

ٌَْؾ يُمؾِّ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم،  ًٓ ىَم َُمَٝم٤م َأوَّ تِل ِهَل ؾُمقَرُة اًمٜمَِّٕمِؿ، وَمَ٘مدَّ ٍَ َتَعاَي٢اًمَّ گ گ گ ڳ ڳ ): َفَكا

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

َفاَدةِ َوِهَل  .6 ـِ َوَأؾَم٤مؾُمُف َوَرْأُس َأُْمِرِه َوؾَم٤مُق َعاَدةِ َوِمْػَتاُح َداِر السَّ  َكؾَِؿُة الشَّ ي ، َوِهَل َأْصُؾ اًمدِّ

٦ٌٌَم ُِمٜمَْٝم٤م،  قَم٦ٌم قَمٜمَْٝم٤م، ُُمَتَِمٕمِّ ـِ َووَمَراِئِْمِف ُُمَتَٗمرِّ ي ِف، َوسَمِ٘مٞم٦َُّم َأْريَم٤مِن اًمدِّ
َٓم٤مـمِ ًْ اَلٌت ؿَمَجَرشمِِف َوقَمُٛمقُد وُم ُُمَٙمٛمِّ

 .َٛمِؾ سمُِٛمْ٘مَتَْم٤مَه٤مهَل٤َم، ُُمَ٘مٞمََّدٌة سم٤ِمًمتَِزاِم َُمْٕمٜم٤َمَه٤م َواًمٕمَ 

                                 
 (.18(، وُمًٚمؿ )474( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.381صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 1)

 (.19( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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تِل  الُعْرَوُة الُوْثَؼىِهَل وَ  .7 ٍَ اهلُل اًمَّ يب جت حت خت مت ىت ): َقا

 (   يت جث مث ىث يث حج 

ٍُإِْذ  اًمَِّذي َذيَمَر اهلُل  الَعْفُد َوِهَل  .8 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): َُٜكٛ

 (   ھ

تِل َذيَمَر اهلُل  َكؾَِؿُة احَلق  َوِهَل  .9 ٍُإِْذ  اًمَّ (   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) :َُٜكٛ

 

تِل َذيَمَر اهللُ  َكؾَِؿُة التَّْؼَوىَوِهَل  .20 ٍُإِْذ  اًمَّ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): َُٜكٛ

 (   ہ 

ٍُ َتَعاَي٢إِْذ  اًمَِّذي َذيَمَر اهللُ  الَؼْوُل الثَّابُِت َوِهَل  .22 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): َُٜكٛ

 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ٌِْد َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم،   َأْفَضُل َما ُذكَِر اهللَُل َوهِ  .21  ذِم ُِمٞمَزاِن اًمَٕم
ٍ
ء ـِ قَمْٛمٍرو ومسمِِف َوَأصْمَ٘مُؾ َرْ ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم َٕم

ِلِّ ، َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم  ـِ اًمٜمٌَّ َّٓ اهللُ:  إِنَّ ُٟمقطًم٤م » : قَم سْمٜمِِف قِمٜمَْد َُمْقشمِِف: آُُمُرَك سماَِل إًَِمٍف إِ ِٓ وَم٢مِنَّ ىَم٤مَل 

٦ٍم: ًَمرَ  َّٓ اهللُ ذِم يمِٗمَّ َٓ إًَِمَف إِ ٦ٍم َوُوِوَٕم٧ْم  ـَ ذِم يمِٗمَّ ٌَْع ًَمْق ُوِوْٕم ًَّ ٌَْع َوإََرِولَم اًم ًَّ اَمَواِت اًم ًَّ ضَمَح٧ْم اًم

ٌَْع يمـ طمٚم٘م٦م ُمٌٝمٛم٦م ًم٘مّمٛمتٝمـ ًَّ ٌَْع َوإََرِولَم اًم ًَّ اَمَواِت اًم ًَّ َّٓ اهللُ، َوًَمْق َأنَّ اًم َٓ إًَِمَف إِ َـّ  َٓ إًَِمَف  هِبِ

َّٓ اهللُ  . شإِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) ُمـ ىم٤مهل٤م ُمٕمت٘مدا ُمٕمٜم٤مه٤م سمٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٤مج آُمٜم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: .23

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ـْ َأيب ُمـ ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اجلٜم٦م .24 ِلَّ  ، أنَذر   ومَٕم ٌٍْد ىَم٤مَل: َٓ »ىَم٤مَل:   اًمٜمٌَّ ـْ قَم َّٓ  َُم٤م ُِم إًَِمَف إِ

َّٓ َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ اهللُ  .ش، صُمؿَّ َُم٤مَت قَمغَم َذًمَِؽ إِ

 املغأي١ ايغابع١: َع٢ٓ ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.

َ٘ ِإيَّا اهلُل ٢َٓ َيا ِإَي ـْ ُدوِن اهللِ وَماَل ََِع ٌَُد ُِم َٓ إًَِمَف َٟم٤مومًِٞم٤م مَجِٞمَع َُم٤م ُيْٕم َّٓ اهلُل،  ٌُقَد سمَِحؼ  إِ َٓ َُمْٕم َتِحؼُّ :  ًْ  َي

                                 
 (.1/115( صحٞمح: رواه أمحد )2)

 (.94(، وُمًٚمؿ )5817( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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٤ٌَمَدةَ  َّٓ اهللُ ُُمْثًٌِت٤م اًمِٕم ٌََد، إِ ٤ٌَمَدةِ  َأْن ُيْٕم َتِحؼُّ ًمِْٚمِٕم ًْ  .هلِلِ وَمُٝمَق اإِلًَمُف احلَؼُّ اعم

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): قاٍ 

 

إًمف ، ويٙمقن اًمت٘مدير ٓ شسمحؼ»إٓ أن يٜمٕم٧م اؾمؿ ٓ ش ُمقضمقد»وٓ جيقز أن ي٘مدر اخلؼم سمـ 

 طم٘م٤م ُمقضمقد إٓ اهلل.

 املغأي١ ايجا١َٓ: ؽضٚط ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.

ِٔ ٍَ اذَتَط ٍ٘: َقا َٓبِّ َُ  ِٔ ِِٖب ِب َٚ ٥ٌٌَم ًمُِدظُمقِل اجلَٜم٦َِّم  َٚ َّٓ اهللُ ؾَم َٓ إًَِمَف إِ ـْ َهِذِه إطََم٤مِدي٨ِم َأنَّ  اعمَراُد ُِم

َـّ 
ـَ اًمٜم٤َّمِر ُم٘متٍض ًمَِذًمَِؽ، َوًَمٙمِ وـِمِف َواًمٜمََّج٤مِة ُِم َّٓ سم٤ِمؾْمتِْجاَمِع ُذُ َٓ َيْٕمَٛمُؾ قَمَٛمَٚمُف إِ اعم٘مت٣م قمٛمٚمف 

وـمِِف َأْو ًمُِقضُمقِد َُم٤مٟمِعٍ  ـْ ُذُ ٍط ُِم  َُمَقاٟمِِٕمِف وَمَ٘مْد َيَتَخٚمَُّػ قَمٜمُْف ُُمْ٘مَتَْم٤مُه ًمَِٗمَقاِت َذْ
ِ
 .َواْٟمتَِٗم٤مء

ُٔ ٍَ اذَتَط ـُ اُْمَرَأشَمُف: َُم٤م َأقْمدَ  ََٚقا
َّٓ اهلُل ًمِْٚمَٗمَرْزَدِق َوُهَق َيْدومِ َٓ إًَِمَف إِ ْدَت هِلََذا اًمَٞمْقِم؟ ىَم٤مَل: ؿَمَٝم٤مَدَة َأْن 

 : ـُ ًَ ٌِْٕملَم ؾَمٜم٦ًَم ىَم٤مَل احَل ٤مَك َوىَمْذَف ٟمِْٕمَؿ اًمٕمِ »ُُمٜمُْذ ؾَم وـًم٤م وَم٢مِيَّ َّٓ اهللُ ُذُ دة، ًمٙمـ ًمِمٝم٤مدة أن ٓ إًَِمَف إِ

 . شاعمْحَّمٜم٤َمِت 

ِٔ ًَِخَط ٌَ ِي ـْ َِٚقٝ َّٓ اهلُل َدظَمَؾ اجلَٜم٦ََّم وَمَ٘م٤مَل:  : إِنَّ َٟم٤مؾًم٤م َيُ٘مقًُمقَن: َُم َٓ إًَِمَف إِ َّٓ »ىَم٤مَل  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل  َُم

َٝم٤م َووَمْرَوَٝم٤م َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ   .شاهللُ وَم٠َمدَّى طَم٘مَّ

 ٍ٘ َٓبِّ َُ  ُٔ ُِٖب ِب َٚ  ٍَ َّٓ اهلُل؟ ىَم٤مَل: سَمغَم  ََٚقا َٓ إًَِمَف إِ ـْ ؾَم٠َمًَمُف: َأًَمْٞمَس ُِمْٗمَت٤مُح اجَلٜم٦َِّم  َ
ـْ عمِ ـْ َُم٤م ُِم

، َوًَمٙمِ

َّٓ مَلْ ُيْٗمَتُح ًَمَؽ  َّٓ ًَمُف َأؾْمٜم٤َمٌن، وَم٢مِْن َأشَمْٞم٧َم سمِِٛمْٗمَت٤مٍح ًَمُف َأؾْمٜم٤َمٌن وُمتَِح ًَمَؽ َوإِ  .ُِمْٗمَت٤مٍح إِ

ٓ سمد ذم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمـ ؾمٌٕم٦م ذوط ، ٓ شمٜمٗمع ىم٤مئٚمٝم٤م إٓ  ٚقاٍ ايعًُا٤:

، هذه اًمنموط يم٤مِٔت:سم٤مضمتامقمٝم٤م

٤ٌَمشًم٤م اعمٜم٤َمذِم ًمِْٚمَجْٝمِؾ سمَِذًمَِؽ. :األٍٚايؾضط   اًمِٕمْٚمُؿ سمَِٛمْٕمٜم٤َمَه٤م اعمَراِد ُِمٜمَْٝم٤م َٟمْٗمًٞم٤م َوإصِْم

ٍَ اهلُل    [.29حمٛمد:]( يب جت حت خت مت ىت يت جث) :َقا

ٍَ َتَعاَي٢: ظمُرف:]( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) ََٚقا َّٓ اهلُل [، 86اًمزُّ َأْي: سماَِل إًَِمَف إِ

ٜمَتِِٝمْؿ. سمُِ٘مُٚمقهِبِْؿ َُمْٕمٜمَك َُم٤م( ەئ وئ) ًِ  َٟمَٓمُ٘مقا سمِِف سم٤ِمًم

ـْ قُمْثاَمَن و َّٓ اهللُ َدظَمَؾ »: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ قَم َٓ إًَِمَف إِ ُف  ـْ َُم٤مَت َوُهَق َيْٕمَٚمُؿ َأٟمَّ َُم

 .شاجلَٜم٦َّمَ 

                                 
 (.43(صحٞمح: رواه  ُمًٚمؿ )2)
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َتْٞمِ٘مٜم٤ًم سمَِٛمْدًُمقِل  ايؾضط ايجاْٞ: ًْ ؽِّ سم٠َِمْن َيُٙمقَن ىَم٤مِئُٚمَٝم٤م ُُم َهِذِه اًمَٙمٚمَِٛم٦ِم َيِ٘مٞمٜم٤ًم اًمَٞمِ٘ملُم اعمٜم٤َمذِم ًمِٚمِمَّ

ؽُّ  ، وَمَٙمْٞمَػ إَِذا َدظَمَٚمُف اًمِمَّ ِـّ َٓ قِمْٚمُؿ اًمٔمَّ َّٓ قِمْٚمُؿ اًمَٞمِ٘ملِم  َٓ ُيْٖمٜمِل ومِٞمِف إِ  .ضَم٤مِزًُم٤م، وَم٢مِنَّ اإِلياَمَن 

ٍَ اهلُل   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ) :َقا

( ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

َط ذِم ِصْدِق إِياَم  ـَ وَم٤مؿْمؽَمَ ٤م اعمْرشَم٤مُب وَمُٝمَق ُِم قا، وَم٠َمُمَّ َِّنِْؿ سم٤ِمهللِ َوَرؾُمقًمِِف يَمْقََّنُْؿ مَلْ َيْرشَم٤مسُمقا َأْي: مَلْ َيُِمٙمُّ

ـَ ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم ومِٞمِٝمْؿ:  ِذي ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )اعمٜم٤َمومِِ٘ملَم، َواًمِٕمَٞم٤مُذ سم٤ِمهللِ، اًمَّ

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

َٓ : »: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل، ىَم٤مَل قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة و َّٓ اهللُ َوَأينِّ َرؾُمقُل اهلِل،  َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَٝمُد َأْن 

َّٓ َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ  ٌٌْد هَمػْمَ ؿَم٤مك  ومِٞمِٝماَم إِ  .شَيْٚمَ٘مك اهلَل هِباَِم قَم

ِلَّ   وقمـ أيب هريرة أيْم٤م ـْ طَمِدي٨ٍم ـَمِقيٍؾ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ »وَمَ٘م٤مَل:  سَمَٕمَثُف سمِٜمَْٕمَٚمْٞمفِ  ُِم ـْ ًَمِ٘مٞم٧َم ُِم َُم

ُه سم٤ِمجَلٜم٦َّمِ  ْ ٌَنمِّ ٌُُف وَم ٤م ىَمْٚم َتْٞمِ٘مٜم٤ًم هِبَ ًْ َّٓ اهللُ ُُم َٓ إًَِمَف إِ  َهَذا احل٤َمِئِط َيِْمَٝمُد َأْن 
ِ
 . شَوَراء

ٌُُف هَمػْمَ ؿَم٤مك  ومِٞم  ٤م ىَمْٚم َتْٞمِ٘مٜم٤ًم هِبَ ًْ َط ذِم ُدظُمقِل ىَم٤مِئِٚمَٝم٤م اجلَٜم٦ََّم َأْن َيُٙمقَن ُُم ُط وَم٤مؿْمؽَمَ ْ َٝم٤م، َوإَِذا اْٟمَتَٗمك اًمنمَّ

وُط.  اْٟمَتَٗمك اعمنْمُ

٤مٟمِِف، َوىَمْد ىَمصَّ اهللُ  ايؾضط ايجايح: ًَ
ٌُقُل عم٤َِم اىْمَتَْمْتُف َهِذِه اًمَٙمٚمَِٛم٦ُم سمَِ٘مْٚمٌِِف َوًمِ ـْ  اًمَ٘م قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم

ـْ َردَّ  َّ ـْ ىَمٌَِٚمَٝم٤م َواْٟمتَِ٘م٤مُِمِف ِِم  َُم
ِ
ـْ إِْٟمَج٤مء ٌََؼ ُِم  َُم٤م ىَمْد ؾَم

ِ
٤ٌَمء  َه٤م َوَأسَم٤مَه٤م.َأْٟم

ٍَ َتَعاَي٢يَماَم  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): َقا

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

ظمُرف:]( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  [.15-13اًمزُّ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـَ اهلَُدى َواًمِٕمْٚمؿِ »ىَم٤مَل:  قَم يَمَٛمَثِؾ اًمَٖمْٞم٨ِم  َُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اهللُ سمِِف ُِم

ٌََت٧ِم اًمَٙمأَلَ َواًمُٕمِْم٥َم اًمَٙمثػَِم، َويَم٤مَٟم٧ْم ُمِ  ٜمَْٝم٤م اًمَٙمثػِِم َأَص٤مَب َأْرًو٤م، وَمَٙم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م َٟمِ٘مٞم٦ٌَّم ىَمٌَِٚم٧ِم اعم٤مَء وَم٠َمْٟم

سُمقا َوؾَمَ٘مْقا َوَزَرقُمقا، َوَأَص٤مَب ُِمٜمْ  َٙم٧ِم اعم٤مَء وَمٜمََٗمَع اهللُ هِب٤َم اًمٜم٤َّمَس، وَمنَمِ ًَ َٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦ًم ُأظْمَرى َأضَم٤مِدُب َأُْم

ـِ اهلِل َوَٟمَٗمَٕمُف َُم٤م سمَ  ـْ وَمِ٘مَف ذِم ِدي َٓ شُمٜم٧ٌُِْم يَمأَلً، وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم ُؽ َُم٤مًء َو
ًِ
ْ َٓ مُت َٕمَثٜمِل اهللُ سمِِف إِٟمَّاَم ِهَل ىِمٞمَٕم٤مٌن 

                                 
 (.17صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )(2)

 (. 32صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )(1)

 



غاية املأمول     43 

ٌَْؾ ُهَدى اهللِ ـْ مَلْ َيْروَمْع سمَِذًمَِؽ َرْأؾًم٤م َومَلْ َيْ٘م  .ش اًمَِّذي َأْرؾِمْٚم٧ُم سمِفِ وَمَٕمٚمَِؿ َوقَمٚمََّؿ، َوَُمَثُؾ َُم

ْٟمِ٘مَٞم٤مدُ  ايؾضط ايضابع: ِٓ ِك َذًمَِؽ،   ا ٧ْم قَمَٚمْٞمِف اعمٜم٤َمذِم ًمؽَِمْ  عم٤َِم َدًمَّ

ٍَ اهلُل  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ) :َقا

َُمر:](   [.54اًمزُّ

ٍَ َتَعاَي٢: ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) ََٚقا

َّٓ اهللُ  َأْي: سماَِل ، ( ں ں ڻ ڻ ڻ  ،(گ ڳ ڳ ڳ ڳ )إًَِمٍف إِ

ٚمِْؿ َوضْمَٝمُف إمَِم اهللِ َومَلْ َيُؽ  ًْ ـْ مَلْ ُي ٌد، َوَُم ـٌ ُُمَقطمِّ
ًِ
ْ ِٚمُؿ َوضْمَٝمُف َأْي: َيٜمَْ٘م٤مُد َوُهَق حُم ًْ ُف َوَُمْٕمٜمَك ُي ٜم٤ًم وَم٢مِٟمَّ

ًِ
حُمْ

ْؽ سم٤ِمًمُٕمْرَوِة اًمُقصْمَ٘مك ًِ َتْٛم ًْ  .مَلْ َي

ْدُق  ايؾضط اخلاَػ: ٜم٤َمذِم ًمِْٚمَٙمِذِب، َوُهَق َأْن َيُ٘مقهَل٤َم ِصْدىًم٤م ُمـ ىمٚمٌف يقاـمئ ىَمْٚمٌِِف ومِٞمَٝم٤م اعم اًمّمِّ

٤مَٟمفُ  ًَ
  .ًمِ

ٍَ اهلُل  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) :َقا

 .[3-2اًمٕمٜمٙمٌقت:]( ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ٌٍَؾ و ـِ ضَم ـْ ُُمَٕم٤مِذ سْم ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ َٓ إًِمَ : »قَم ـْ َأطَمٍد َيِْمَٝمُد َأْن  ٌُْدُه َُم٤م ُِم ًدا قَم َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَٛمَّ َف إِ

َُمُف اهلُل قَمغَم اًمٜم٤َّمرِ  َّٓ طَمرَّ ـْ ىَمْٚمٌِِف إِ  .شَوَرؾُمقًُمُف ِصْدىًم٤م ُِم

ـْ ىَمْٚمٌِِف، وَماَل َيٜمَْٗمُٕمُف   ـَ اًمٜم٤َّمِر َأْن َيُ٘مقهَل٤َم ِصْدىًم٤م ُِم َٛم٦َم ُِم
ـْ ىَم٤مَل َهِذِه اًمَٙمٚمِ  َُم

ِ
َط ذِم إِْٟمَج٤مء دُ وَم٤مؿْمؽَمَ  جُمَرَّ

 اًمٚمَّْٗمِظ سمُِدوِن ُُمَقاـَم٠َمِة اًمَ٘مْٚم٥ِم.

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ٌَْٞمِد اهللِ  قمـ َأَٟمِس سْم ـِ قُم ٦َم  َوـَمْٚمَح٦َم سْم ٌَ ـُ صَمْٕمَٚم ، َوُهَق ِواَمُم سْم ٦ِم إقَْمَرايِبِّ ـْ ىِمّمَّ ُِم

ـِ سَمْٙمٍر عم٤ََّم ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ  اِئِع اإِلؾْماَلِم وَم٠َمظْمؼَمَ َواومُِد سَمٜمِل ؾَمْٕمِد سْم ـْ َذَ َه٤م؟ قَم ُه، ىَم٤مَل: َهْؾ قَمكَمَّ هَمػْمُ

عَ »ىَم٤مَل:  َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ َٓ َأْٟمُ٘مُص ُِمٜمَْٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ، شَٓ إِ َٓ َأْزِيُد قَمَٚمْٞمَٝم٤م َو َأوْمَٚمَح إِْن : »ىَم٤مَل: َواهلِل 

َط ذِم وَماَلطِمِف َوُدظُمقِل اجَلٜم٦َِّم َأْن َيُٙمقَن َص٤مِدىًم٤م.، شَصَدَق   وَم٤مؿْمؽَمَ

كِ ، اإِلظْماَلُص  ايؾضط ايغارؼ: ْ ـْ مَجِٞمِع ؿَمَقاِئ٥ِم اًمنمِّ  .َوُهَق شَمّْمِٗمَٞم٦ُم اًمَٕمَٛمِؾ سمَِّم٤مًمِِح اًمٜمِّٞم٦َِّم قَم

                                 
 (.1181(، وُمًٚمؿ )79ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )(2)

 (.31( ، وُمًٚمؿ )218ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )ُمتٗم(1)

 (.21( ، وُمًٚمؿ )46(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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ٍَ اهلُل  ( ڎ ڎ ڈ ڈ) : َقا

ٍَ َتَعاَي٢  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): ََٚقا

 ( ہ ہ ہ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ : »قَم َّٓ اهللُ ظَم٤مًمًِّم٤م َُم َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل:  َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َُم

فِ  ًِ  .شىَمْٚمٌِِف َأْو َٟمْٗم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ٤ٌَمَن سْم ـْ قِمْت ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ َّٓ اهلُل »ىَم٤مَل: قَم َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل:  َم قَمغَم اًمٜم٤َّمِر َُم إِنَّ اهلَل طَمرَّ

ٌَْتِٖمل سمَِذًمِ   . شَؽ َوضْمَف اهللِ َي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و َّٓ اهللُ خُمْٚمًِّم٤م، إٓ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم َٓ إًَِمَف إِ  : ٌٌْد ىَمطُّ َُم٤م ىَم٤مَل قَم

٤ٌَمِئرُ  ٧ٌَِم اًمَٙم
 طَمتَّك شُمْٗميِضَ إمَِم اًمَٕمْرِش َُم٤م اضْمُتٜمِ

ِ
اَمء ًَّ  .شومتح٧م هل٤م َأسْمَقاُب اًم

َٝم٤م اًمَٕم٤مُِمٚملَِم هِب٤َم اعمْٚمَتِزُِملَم اعمحَ  ايؾضط ايغابع:
َْهٚمِ ِٕ ٧ْم قَمَٚمْٞمِف َو ٦ٌَُّم هِلَِذِه اًمَٙمٚمَِٛم٦ِم َوعم٤َِم اىْمَتَْمْتُف َوَدًمَّ

وـمَِٝم٤م، َوسُمْٖمٍض َُم٤م َٟم٤مىَمَض َذًمَِؽ.  ًمنُِمُ

ٍَ اهلُل   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): َقا

( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

  

َٟم٤م اهلُل  ٌَّتِِف َأطَمًدا يَماَم  وَم٠َمظْمؼَمَ يُمقا َُمَٕمُف ذِم حَمَ ُْؿ مَلْ ُينْمِ ََّنَّ
ِٕ ٤ًٌّم ًَمُف: َوَذًمَِؽ  ٤ٌَمَدُه اعم١ْمُِمٜملَِم َأؿَمدُّ طُم َأنَّ قِم

ٌِِّف، َوقَماَل  ـْ دوٟمف أٟمدادا حيٌقَّنؿ يَمُح َُذوا ُِم ـَ اختَّ ِذي يملَِم اًمَّ ـَ اعمنْمِ ٌَّتِِف ُِم قُمق حَمَ ٌِْد وَمَٕمَؾ ُُمدَّ َُم٦ُم طُم٥مِّ اًمَٕم

 َٓ ُف َوإِنَّ َُم٤مَل إًَِمْٞمِف َهَقاُه، َوُُمَقا ٌِْٖمُض َرسمُّ ِف َوإِْن ظَم٤مًَمَٗم٧ْم َهَقاُه َوسُمْٖمُض َُم٤م ُي ُف شَمْ٘مِديُؿ حُم٤َمسمِّ ـْ َوامَم اهلُل َرسمَّ ُة َُم

٤ٌَمُع َرؾُمقًمِِف  ـْ قَم٤مَداُه، َواشمِّ ٌُقُل ُهَداُه. َويُمؾُّ َهِذِه اًمَٕماَلَُم٤مِت َواىْمتَِٗم٤مُء َأصَمِرِه َوىمَ َوَرؾُمقًُمُف َوُُمَٕم٤مَداُة َُم

ٍط ُِمٜمَْٝم٤م، ٦ٌَِّم ُمع قمدم وضمقد َذْ ُر ُوضُمقُد اعمَح َٓ ُيَتَّمقَّ ٦ٌَِّم  وٌط ذِم اعمَح ُه  ُذُ ٌََد َُمَع اهللِ هَمػْمَ ـْ قَم وَمُٙمؾُّ َُم

ُٟمق ـَ اًمذُّ ٌٌْد هِلََقاُه، سَمْؾ يُمؾُّ َُم٤م قَمََم اهلَل سمِِف ُِم ٌِْد َهَقاُه قَمغَم َأَواُِمِر وَمُٝمَق ذِم احلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم قَم ٌُُف شَمْ٘مِديُؿ اًمَٕم ٌَ ًَ ِب وَم

 َوَٟمَقاِهٞمِف.  اهللِ 

ٍَ َتَعاَي٢  ِة َواعمَٕم٤مَداِة ومِٞمِف: ََٚقا َٓ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ذِم ؿَم٠ْمِن اعمَقا

                                 
 (.205(صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.2518(، وُمًٚمؿ )415(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.2514(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين )3590(طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )3)
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ٍَ َتَعاَي٢   ٤ٌَمِع َرؾُمقًمِِف ََٚقا اِط اشمِّ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): ذِم اؿْمؽِمَ

( ڃ ڃ چ چ چ چ

َـّ طَماَلَوَة اإِلياَمِن: َأْن َيُٙمقَن اهلُل : »أن َرؾُمقُل اهللِ  قمـ َأَٟمٍس و َـّ ومِٞمِف َوضَمَد هِبِ ـْ يُم صَماَلٌث َُم

َّٓ َوَرؾُمقًُمُف َأطَم٥مَّ  ٌُُّف إِ
َٓ حُيِ ٥مَّ اعمْرَء 

٤م، َوَأْن حُيِ ، َوَأْن َيْٙمَرَه َأْن َيُٕمقَد ذِم اًمُٙمْٗمِر سَمْٕمَد َأْن هللِ إًَِمْٞمِف ِِم٤َّم ؾِمَقامُهَ

 .شَأْٟمَ٘مَذُه اهلُل ُِمٜمُْف يَماَم َيْٙمَرُه َأْن ُيْ٘مَذَف ذِم اًمٜم٤َّمرِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و  ـْ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل قَم ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َأيُمقَن َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِف ُِم َٓ ُي١ْمُِم

 .شَوًَمِدِه َوَواًمِِدِه َواًمٜم٤َّمِس َأمْجَِٕملمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.68(، وُمًٚمؿ )26(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري)2)

 (.278( وُمًٚمؿ )25(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 ثالثالفصل ال

يف تعضٜف ايعبار٠، ٚسنض بعض أْٛاعٗا، ٚإٔ َٔ فضف َٓٗا ؽ٦ٝا يػري اهلل 

 فكز أؽضى

 فيه ستة مسائل:

 غُإ:املغأي١ األٚىل: ايعبٛر١ٜ ق

، وهل سمٛمٕمٜمك اًمتًخػم، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمـ قم٤مىمؾ وهمػمه، األٍٚ: عبٛد١ٜ عا١َ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )ورـم٥م وي٤مسمس، وسمر ووم٤مضمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ىئ

ڱ ڱ ڱ ڱ )، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مسمد اعم١مُمـ وم٘مط، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ايجاْٞ: عبٛد١ٜ خاص١

 (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 املغاي١ ايجا١ْٝ: تعضٜف ايعبار٠.

 .(2)اًمتذًمؾ واخلْمقع : ي٘م٤مل ـمريؼ ُمٕمٌد أي ُمذًمؾ :اًمٕم٤ٌمدة : ًمٖم٦م

 .(1)شهل اؾمؿ ضم٤مُمع  ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ُمـ إىمقال، وإقمامل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م»وذقم٤م: 

 .إىمقال اًمٔم٤مهرة : هل أىمقال اًمٚم٤ًمن : يم٤مًمِمٝم٤مدشملم، و اًمتًٌٞمح، و اًمتٝمٚمٞمؾ، ورد اًمًالم

 وإىمقال اًم٤ٌمـمٜم٦م : هل أىمقال اًم٘مٚم٥م،  يم٤مًمٞم٘ملم ، و اًمتّمديؼ.

 .وإقمامل اًمٔم٤مهرة : هل أقمامل اجلقارح، يم٤مًمّمالة، و اًمّمٞم٤مم، واًمزيم٤مة ، واًمٜمذر

 وإقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م: هل أقمامل اًم٘مٚم٥م، يم٤مخلقف، واًمرضم٤مء، واعمح٦ٌم، واخلِمٞم٦م، واإلٟم٤مسم٦م.

 املغأي١ ايجايج١: أصنإ ايعبار٠ .

 ث١ أزنإ:يًعباد٠ ثال
، وهل روح اًمٕم٤ٌمدة، ويمٚمام حترك احل٥م ذم اًم٘مٚم٥م يم٤من أدقمك أي ًمٚمٛمٕمٌقد  األٍٚ: احملب١:

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ )ًمإلظمالص، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي ومٞمام قمٜمد اهلل ُمـ اًمثقاب، وهق ي٘مقد اًمٕمٌد إمم إظمالص اًمٕم٤ٌمدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايجاْٞ: ايسجا٤:

  ( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

 

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، واخلقف زاضمر ًمٚمٕمٌد قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل أي ُمـ اهلل  ايجايح: ارتٛف:

                                 
 ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة )قمٌد( ، و شم٤مج اًمٕمروس ُم٤مدة )قمٌد( سمتٍمف.2)

 (20/249( جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ أٟمقر اًم٤ٌمز ، و قم٤مُمر اجلزار ، ـمٌٕم٦م دار اًمقوم٤مء )1)
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(   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

 

ىم٤مل اًمًٚمػ: ُمـ قمٌد اهلل سم٤محل٥م وطمده ومٝمق زٟمديؼ، وُمـ قمٌده سم٤مًمرضم٤مء وطمده ومٝمق ُمرضمئ، 

٥م واخلقف واًمرضم٤مء ومٝمق ُم١مُمـ وُمـ قمٌده سم٤مخلقف وطمده ومٝمق طمروري، وُمـ قمٌده سم٤محل

 .ُمقطمد

 املغأي١ ايضابع١: ؽضٚطٗا ايعبار٠.

 ال تقبل العبادة إال بصرطني:

اإلظمالص هق اًمتٜم٘مٞم٦م، واعمراد سمف أن ي٘مّمد اًمٕمٌد و :اإلخَلص فقفا لؾؿعبود ايػسط األٍٚ:

 .، واًمقصقل إمم دار يمرُمتف سمٕم٤ٌمدشمف وضمف اهلل  

 .ـ٤مًمص ًمقضمٝمف ؾمٌح٤مٟمفوم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ اخل

[5اًمٌٞمِّٜم٦م:]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قاٍ تعاىل: 

َُمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) َٚقاٍ تعاىل:  [.3اًمزُّ

َُمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ٚقاٍ تعـاىل:  [.24اًمزُّ

 .ادتابعة لؾرسول  ايػسط ايجاْٞ:

 . وم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ اعمقاومؼ هلدي اًمرؾمقل

َُمر:]( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ ) ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  [.24اًمزُّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وىَم٤مل شمٕم٤ممم:  

 [.65]اًمٜم٤ًمء: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

كا هذا ما لقس مـه رِ من أحدث يف أمْ : » ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م عا٥ػ١قمـ و

 أي ُمردود قمٚمٞمف. ،(1)شفـفو رد

 . ٦م رؾمـقل اهللومال قمؼمة سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م مل يٙمــ ظم٤مًمّم٤م هلل صقاسم٤م قمغم ؾمٜم

، 7هقد:] (ڦ ڦ ڄ ڄ) :ذم ىمقًمف شمٕمـ٤ممم قاٍ ايفطٌٝ بٔ عٝاض

                                 
 (.221صـ )ٛمٞم٦م، ( اٟمٔمر: اًمٕمٌقدي٦م، ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞم2)

   (2728(، ُمًٚمؿ  )1550ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (1) 
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 يم٤من إذا اًمٕمٛمؾ إن» :قاٍ وأصقسمف؟ أظمٚمّمـف وُم٤م قمكم، أسم٤م ي٤م :قٌٝ، شوأصقسمف أظمٚمّمف» :[1اعمُٚمؽ:

 ظم٤مًمّم٤م يٙمقن طمتك ي٘مٌؾ مل ظم٤مًمّم٤م يٙمـ ومل صقاسم٤م يم٤من وإذا ي٘مٌـؾ، مل صقاسم٤م يٙمـ ومل ظم٤مًمّم٤م

 .(2) شاًمًٜم٦م قمغم يم٤من ُم٤م واًمّمقاب هلل، يم٤من ُمـ٤م واخل٤مًمص صقاسم٤م،

يئ جب حب خب مب ) :ذم آظمر ؾمقرة اًمٙمٝمػ قٛي٘ تعاىلوُمـ أي٤مت اجل٤مُمٕم٦م هلذيـ اًمنمـملم 

 (ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس

 .[220اًمٙمٝمػ:]

 املغأي١ اخلاَغ١: بعض أْٛاع ايعبار٠.

 اًمٕم٤ٌمدة أٟمقاقمٝم٤م يمثػمة، وُمٜمٝم٤م:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايزعا٤: .2

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ

 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـِ سَمِِمػمٍ و ـْ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )ذِم ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم:  ، قَم

٤ٌَمَدةُ »ىَم٤مَل:  ، قَم٤مُء ُهَق اًمِٕم ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )، َوىَمَرَأ: شاًمدُّ

 .ش (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اخلٛف: .1

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

َٓ : »اهلل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل ىم٤مل،  ُهَرْيَرةَ  وقمـ أيب ـْ َأْدًَم٩َم سَمَٚمَغ اعمَٜمِْزَل، َأ ـْ ظَم٤مَف َأْدًَم٩َم، َوَُم  إِنَّ َُم

َٓ إِنَّ ؾِمْٚمَٕم٦َم  اهللِؾِمْٚمَٕم٦َم   .شاجلَٜم٦َّمُ اهللِ هَم٤مًمَِٞم٦ٌم، َأ

 (   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايتٛنٌ: .3

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (. 95/ 8اٟمٔمر: طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) (2) 

 (.3818(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )1969(، واًمؽمُمذي )2479( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 (.1450( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )3)
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ـِ طُمَّملْمٍ َريِضَ و ـْ قِمْٛمَراَن سْم ٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم ىم٤مل ذم صٗم٦م اًمذيـ يدظم أن رؾمقل اهلل  ،قَمٜمُْٝماَم  اهللُ قَم

ُٚمقنَ : »طم٤ًمب ِْؿ َيَتَقيمَّ وَن، َوَٓ َيْٙمَتُقوَن، َوقَمغَم َرهبِّ ُ ىُمقَن، َوَٓ َيَتَٓمػمَّ ؽَمْ ًْ ـَ َٓ َي ِذي  .شُهُؿ اًمَّ

( يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايضدا٤: .4

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

    (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ

ـْ َأيِب سَمْٙمَرةَ و اًمٚمُٝمؿَّ َرمْحََتَؽ َأْرضُمق، وَماَل شَمٙمِْٚمٜمِل : َدقَمَقاُت اعمَْٙمُروِب »ىَم٤مَل:  اهللِ  ، َأنَّ َرؾُمقَل  قَم

َّٓ َأْٟم٧َم، َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َيِزيُد قَمغَم َص٤م َٓ إًَِمَف إِ ُف،  ، َوَأْصِٚمْح زِم ؿَم٠ْميِن يُمٚمَّ  .شطِمٌِفِ إمَِم َٟمْٗمِز ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ

ې ې ى ى ائ )أي ومٞمام قمٜمد اهلل ُمـ اًمثقاب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايضغب١: .5

 (   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

(   ې ې ې ى)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـِ قَم٤مِزٍب و  سْم
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ ِلُّ  قَم ٠ْم ُوُوقَءَك ًمِٚمّمَّ »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ اَلِة، إَِذا َأشَمْٞم٧َم َُمْْمَجَٕمَؽ، وَمَتَقوَّ

ْو٧ُم َأُْمِري إًَِمْٞمَؽ،  ، صُمؿَّ ىُمْؾ: اًمٚمُٝمؿَّ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوضْمِٝمل إًَِمْٞمَؽ، َووَمقَّ ـِ َؽ إَْيَٛم صُمؿَّ اْوَٓمِجْع قَمغَم ؿِم٘مِّ

٦ًٌَم إًَِمْٞمَؽ  ٦ًٌَم َوَرْه  .شَواجل٠َْمُت فَمْٝمِري إًَِمْٞمَؽ، َرهْم

ې ې ى ى ائ )أي ِم٤م قمٜمد اهلل ُمـ اًمٕم٘م٤مب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايضٖب١: .6

 (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ائ ەئ ەئ وئ

ې ې ى ى ائ ائ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أي اًمتذًمؾ هلل  اخلؾٛع: .7

 (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ( ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ھ )هل أقمغم ُمـ اخلقف: عم٤م يّمحٌٝم٤م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمخقف ُمٜمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اخلؾ١ٝ: .8

                                 
 (.128ؿ )(، وُمًٚم5705( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.34/75(، وأمحد )5090( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 (.1720(، وُمًٚمؿ )147( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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 (   ے ے

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـُ ذِم »ىَم٤مَل:  ، قَم ٌَ ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللِ، طَمتَّك َيُٕمقَد اًمٚمَّ َٓ َيِٚم٩ُم اًمٜم٤َّمَر َأطَمٌد سَمَٙمك ُِم

عِ  ْ  .شاًميَّ

(   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿)هل اًمتقسم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م أرق ُمٜمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اإلْاب١: .9

 

 (   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 هق سمٛمٕمٜمك اخلِمقع. اخلنٛع: .20

ڱ ں ں ڻ ڻ )وآًمتج٤مء إًمٞمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  هل آُمتٜم٤مع سم٤مهلل  االعتعاس٠: .22

 (   ڻ ڻ ۀ ۀ

(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

ـِ اًمَٕم٤مصِ و ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ِلِّ قمٜمٝمامريض اهلل  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ِجَد ىَم٤مَل:  ، قَم ًْ ُف يَم٤مَن إَِذا َدظَمَؾ اعمَ َأٟمَّ

ضِمٞمؿِ » ْٞمَٓم٤مِن اًمرَّ ـَ اًمِمَّ  .شَأقُمقُذ سم٤ِمهللِ اًمَٕمِٔمٞمِؿ، َوسمَِقضْمِٝمِف اًمَٙمِريِؿ، َوؾُمْٚمَٓم٤مٟمِِف اًمَ٘مِديِؿ، ُِم

(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)هل ـمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  االعتعا١ْ: .21

 

ـْ سم٤ِمهللِ»ىم٤مل:  وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، أن رؾمقل اهلل   .شَوإَِذا اؾْمَتَٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمَتِٕم

ٱ )هل ـمٚم٥م اًمٖمقث ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمجٚم٥م ٟمٗمع، أو دومع ض، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  االعتػاث١: .23

 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ـْ َأَٟمِس سْم ،  َأنَّ َرضُماًل، َدظَمَؾ  ، قَم
ِ
ـْ سَم٤مٍب يَم٤مَن َٟمْحَق َداِر اًمَ٘مَْم٤مء ِجَد َيْقَم مُجَُٕم٦ٍم ُِم ًْ اعمَ

ٌََؾ َرؾُمقَل   اهللَِوَرؾُمقُل  ، َهَٚمَٙم٧ِم إَُْمَقاُل اهللىَم٤مِئاًم، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل  اهللِ ىَم٤مِئٌؿ خَيُْٓم٥ُم، وَم٤مؾْمَتْ٘م

ٌُُؾ، وَم٤مْدُع  ًُّ اًمٚمُٝمؿَّ َأهِمْثٜم٤َم، اًمٚمُٝمؿَّ َأهِمْثٜم٤َم، »َيَدْيِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  اهلِل َرؾُمقُل  ُيِٖمٞمُثٜم٤َم، وَمَروَمعَ  اهللَ َواْٟمَ٘مَٓمْٕم٧ِم اًم

                                 
 (.26/330(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )1322( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)

 (.466( صحٞمح: رواه اسمق داود )1)

 (.4/420(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )1526( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )3)
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 .شاًمٚمُٝمؿَّ َأهِمْثٜم٤َم

(   ژ ژ ڑ ڑ)ُمـ هدي، أو أوحٞم٦م، أو قم٘مٞم٘م٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايشبح: .24

 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وىم٤مل شمٕم٤ممم:

(ې ې ې

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وقمـ  ِلَّ  أن،  قَمكِمِّ سْم ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ اهللِ»ىَم٤مَل:   اًمٜمٌَّ ـَ اهللُ َُم  .شًَمَٕم

پ ڀ )هق أن يٚمزم اًمٕمٌد ٟمٗمًف قم٤ٌمدة مل شمٙمـ ٓزُم٦م سم٠مصؾ اًمنمع، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايٓشص: .25

 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ و ـِ  اهللُقَم ِلِّ قَمٜمَْٝم٤م، قَم ـْ َٟمَذَر َأْن َيْٕمِّمَٞمُف »ىَم٤مَل:  اًمٜمٌَّ ـْ َٟمَذَر َأْن ُيٓمِٞمَع اهلَل وَمْٚمُٞمِٓمْٕمُف، َوَُم َُم

 .شوَماَل َيْٕمِّمفِ 

 املغأي١ ايغارع١: سهِ َٔ فضف ؽ٦ٝا َٔ أْٛاع ايعبار٠ يػري اهلل تعاىل.

 َٔ صسف غ٦ٝا َٔ ايعباد٠ يػري اهلل تعاىل نفس، َٚٔ األدي١ ع٢ً ذيو:
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ): ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (   ی ی

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ېئ ېئ

ٌِْد و ـْ قَم ِلَّ ٠مىَم٤مَل: ؾَم ، اهلل سمـ ُمًٕمقد قَم ْٟم٥ِم َأقْمَٔمُؿ قِمٜمَْد »: ًم٧ُم اًمٜمٌَّ َأْن »؟ ىَم٤مَل: اهللِ َأيُّ اًمذَّ

َٕمَؾ هللِ ا َوُهَق ظَمَٚمَ٘مَؽ  دَمْ  .شٟمِدًّ

 

 

 

                                 
 (.897(، وُمًٚمؿ )2024( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.2978( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.6696( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.86(، وُمًٚمؿ )4477( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 رابعالفصل ال

 يف بٝإ مز ايتٛسٝز، ٖٚٛ ايؾضى

 ٚنْٛ٘ ٜٓكغِ إىل قغُني: أنرب، ٚأفػض، ٚبٝإ نٌ َُٓٗا

 فيه أربع عشرة مسألة:

 املغأي١ األٚىل: أقغاّ ايؾضى باعتباص أقغاّ ايتٛسٝز.

 ٜٓكطِ ايػسى باعتباز أقطاّ ايتٛحٝد إىل ثالث١ أقطاّ:
 ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م: يم٠من يٕمت٘مد وضمقد ُمتٍمف ذم اًمٙمقن ُمع اهلل. :أحدٖا

 ذك ذم اإلهلٞم٦م: يم٠من يٍمف ؿمٞمئ٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل. ايجاْٞ:

ذك ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت: يم٠من يِمٌف اهلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مف، أو يٕمٓمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ صٗم٤مت  ايجايح:

 اهلل.

 املغأي١ ايجا١ْٝ: أٍٚ ظٗٛص يًؾضى.

ٟمحق قمنمة  نمك يم٤من ذم ىمقم ٟمقح، ويم٤من سمٜمق آدم قمغم ُمٚم٦م أسمٞمٝمؿ آدم أول ُم٤م فمٝمر اًم

٤ٌَّمٍس َريِضَ ىمرون، وم ـِ قَم ـِ اسْم تِل يَم٤مَٟم٧ْم ذِم ىَمْقِم ُٟمقٍح ذِم اًمَٕمَرِب سَمْٕمُد »قَمٜمُْٝماَم، اهللُ َٕم َص٤مَرِت إَْوصَم٤مُن اًمَّ

٤م ؾُمَقاعٌ  ٤م َودٌّ يَم٤مَٟم٧ْم ًمَِٙمْٚم٥ٍم سمَِدْوَُم٦ِم اجلَٜمَْدِل، َوَأُمَّ ٌَٜمِل  َأُمَّ
َُراٍد، صُمؿَّ ًمِ

٤م َيُٖمقُث وَمَٙم٤مَٟم٧ْم عمِ يَم٤مَٟم٧ْم هِلَُذْيٍؾ، َوَأُمَّ

ِل ِذي اًم ِٔ ْٛمػَمَ 
٤م َٟمْنٌ وَمَٙم٤مَٟم٧ْم حِلِ ٤م َيُٕمقُق وَمَٙم٤مَٟم٧ْم هِلَْٛمَداَن، َوَأُمَّ ٢ٌَمٍ، َوَأُمَّ َٙماَلِع، هُمَٓمْٞمٍػ سم٤ِمجَلْقِف، قِمٜمَْد ؾَم

ـْ ىَمْقِم ُٟمقٍح، ومَ  لَم ُِم
ٌُقا إِمَم َأؾْماَمُء ِرضَم٤مٍل َص٤محِلِ ْٞمَٓم٤مُن إمَِم ىَمْقُِمِٝمْؿ، َأِن اْٟمِّم َٚمامَّ َهَٚمُٙمقا َأْوطَمك اًمِمَّ

ٌَْد، طَمتَّك إَِذا هَ  قَه٤م سم٠َِمؾْماَمِئِٝمْؿ، وَمَٗمَٕمُٚمقا، وَمَٚمْؿ شُمْٕم قَن َأْٟمَّم٤مسًم٤م َوؾَمٛمُّ ًُ
ٚمِ تِل يَم٤مُٟمقا جَيْ ِٝمُؿ اًمَّ

ًِ َٚمَؽ ُأوًَمِئَؽ جَم٤َمًمِ

َخ اًمِٕمْٚمُؿ قُمٌَِدْت  ًَّ  .شَوشَمٜمَ

 غاي١ ايجايج١: َٔ ايشٟ أرخٌ ايٛث١ٝٓ ٚعبار٠ األفٓاّ إىل بالر ايعضب؟امل

 أول ُمـ أدظمؾ اًمقصمٜمٞم٦م سمالد اًمٕمرب هق قمٛمرو سمـ حُلل.

٤مِم ذِم »: َقاَل اْبُن ِهَشامٍ   ٦َم إمَم اًمِمَّ ـْ َُمٙمَّ ـَ حُلَل  ظَمَرَج ُِم صَمٜمِل سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ َأنَّ قَمٛمرو سْم طَمدَّ

٤م َيْقَُمِئٍذ اًمَٕماَمًمِٞمُؼ، َوُهْؿ َوًَمُد قِمْٛمالق. َوُيَ٘م٤مُل: سَمْٕمِض ُأُُمقِرِه، وَمٚمَ  ، َوهِبَ
ِ
ٌَْٚمَ٘م٤مء ـْ َأْرِض اًم امَّ ىَمِدَم ُمآَب ُِم

تِل َأرَ  ٌُُدوَن إَْصٜم٤َمَم، وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ: َُم٤م َهِذِه إَْصٜم٤َمُم اًمَّ ـِ ُٟمقٍح، َرآُهْؿ َيْٕم ـِ ؾَم٤مَم سْم وذ سْم َٓ ـُ  ايُمْؿ قِمْٛمٚمٞمؼ سْم

ٌُُدوَن؟ ىمَ  ٌُُدَه٤م ومٜمًَتْٛمٓمره٤م ومُتٛمٓمرٟم٤م، وٟمًَتٜمٍْمه٤م ومتٜمٍُمٟم٤م، وم٘م٤مل هلؿ: أٓ شَمْٕم ٤مًُمقا ًَمُف: َهِذِه َأْصٜم٤َمٌم َٟمْٕم

ٌَؾ، ومَ  ٌُُدوُه؟ وَم٠َمقْمَٓمْقُه َصٜماًَم ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ُه َ٘مِدَم سمِِف شُمْٕمُٓمقَٟمٜمِل ُِمٜمَْٝم٤م َصٜماًَم، وَم٠َمؾِمػَم سمِِف إمَم َأْرِض اًمَٕمَرِب، وَمَٞمْٕم

                                 
 (.4910صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)
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ٌَفُ  ٦َم، وَمٜمََّم ٤ٌَمَدشمِِف وشمٕمٔمٞمٛمفَُمٙمَّ  .ش، َوَأَُمَر اًمٜم٤َّمَس سمِِٕم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـِ ظِمٜمِْدَف َأسَم٤م : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ـِ ىَمْٛمَٕم٦َم سْم ـَ حُلَلِّ سْم َرَأْي٧ُم قَمْٛمَرو سْم

ٌَفُ  ، جَيُرُّ ىُمّْم
ِ
ء َٓ  .شذِم اًمٜم٤َّمرِ  سَمٜمِل يَمْٕم٥ٍم َه١ُم

 عب ايؾٝطإ باملؾضنني يف عبار٠ األٚثإ.املغأي١ ايضابع١: أعباب تال

 ًمف أؾم٤ٌمب قمديدة ُمٜمٝم٤م: شمالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سم٤معمنميملم ذم قم٤ٌمدة إوصم٤من

 شمٕمٔمٞمؿ اعمقشمك اًمذيـ صقروا شمٚمؽ إصٜم٤مم قمغم صقرهؿ. .2

أن اًمِمٞم٤مـملم شمدظمؾ ومٞمٝم٤م وخت٤مـمٌٝمؿ ُمٜمٝم٤م وختؼمهؿ سمٌٕمض اعمٖمٞم٤ٌمت قمٜمٝمؿ وشمدهلؿ قمغم سمٕمض ُم٤م  .1

اًمِمٞمٓم٤من، ومجٝمٚمتٝمؿ وؾم٘مٓمٝمؿ ئمٜمقن أن اًمّمٜمؿ ٟمٗمًف هق اعمتٙمٚمؿ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ وهؿ ٓ يِم٤مهدون 

 .اعمخ٤مـم٥م

 .اًمٖمٚمق ذم اعمخٚمقق وإقمٓم٤مؤه ومقق ُمٜمزًمتف طمتك ضمٕمٚمقا ومٞمف طمٔم٤م ُمـ اإلهلٞم٦م وؿمٌٝمقه سم٤مهلل شمٕم٤ممم .3

 املغأي١ اخلاَغ١: أنجض ؽضى األَِ يف اإلهل١ٝ.

٤مًمٌٝمؿ إٟمام أذك ذم أن أيمثر ذك إُمؿ اًمتل سمٕم٨م اهلل إًمٞمٝم٤م رؾمٚمف وأٟمزل يمتٌف هم اعم٘مّمقد

قي٦م، وأُم٤م همػمهؿ ِمـ ضمحده٤م قمٜم٤مدا ٜمْ اإلهلٞم٦م، ومل يذيمر ضمحقد اًمّم٤مٟمع إٓ قمـ اًمدهري٦م واًمثِّ 

يمٗمرقمقن وٟمٛمرود وأضاهبؿ، ومٝمؿ ُم٘مرون سم٤مًمرسمقسمٞم٦م سم٤مـمٜم٤م يمام ىمدُمٜم٤م، وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمٜمٝمؿ: 

، وسم٘مٞم٦م اعمنميملم ي٘مرون سم٤مًمرسمقسمٞم٦م سم٤مـمٜم٤م  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ) ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:فم٤مهرا يمام سح سمذًمؽ اًم٘مرآنو

 .(   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 املغأي١ ايغارع١: أْٛاع ايتٛسٝز َتالط١َ: 

أٟمقاع اًمتقطمٞمد ُمتالزُم٦م ٓ يٜمٗمؽ ٟمقع ُمٜمٝم٤م قمـ أظمر، وهٙمذا أوداده٤م ومٛمـ و٤مد ٟمققم٤م ُمـ 

 .أٟمقاع اًمتقطمٞمد سمٌمء ُمـ اًمنمك وم٘مد أذك ذم اًم٤ٌمىمل

أو اومٕمؾ زم يمذا: ومدقم٤مؤه إي٤مه  ،أهمثٜمل : يم٠من ي٘مقل ًمف:أطمدهؿ اعم٘مٌقرٟم٤مدى إذا  :َجاٍ ذيو 

اًمٕم٤ٌمدة، ومٝمذا ذك ذم اإلهلٞم٦م، وؾم١ماًمف إي٤مه شمٚمؽ  هقٕن اًمدقم٤مء  :قم٤ٌمدة سومٝم٤م ًمف ُمـ دون اهلل

                                 
 (.2/71( اٟمٔمر: اًمًػمة، ٓسمـ هِم٤مم )2)

 سمق قمٌٞمد: إىمّم٤مب إُمٕم٤مء، واطمده٤م ىمّم٥م.ىمّمٌف: يٕمٜمل أُمٕم٤مءه، ىم٤مل أ (1)

 (.1856(، وُمًٚمؿ )2121( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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 احل٤مضم٦م ُمـ ضمٚم٥م ظمػم أو دومع ض ِم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل ُمٕمت٘مدا أٟمف ىم٤مدر قمغم ذًمؽ، هذا ذك

صمؿ إٟمف مل يدقمف هذا اًمدقم٤مء إٓ ُمع  ،ذم اًمرسمقسمٞم٦م طمٞم٨م اقمت٘مد أٟمف ُمتٍمف ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٚمٙمقشمف

، وهذا ذك ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت طمٞم٨م أصم٧ٌم ًمف ؾمٛمٕم٤م حمٞمٓم٤م سمجٛمٞمع فاقمت٘م٤مده أٟمف يًٛمٕم

 اعمًٛمققم٤مت: وم٤مؾمتٚمزم اًمنمك ذم اإلهلٞم٦م اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت.

 تعضٜف ايؾضى األنرب، ٚبٝإ خطضٙ، ٚتكضٜض سيو.املغاي١ ايغابع١: 

اًمنمك إيمؼم: هق أن يتخذ اًمٕمٌد ُمع اهلل ٟمدا يدقمقه ُمـ دون اهلل، وهق خمرج ُمـ اًمديـ، 

 وهق أقمٔمؿ ذٟم٥م قميص اهلل سمف.

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ( ﮵ ﮶ ﮷

ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌِْد و ـْ قَم ِلَّ ٠مىَم٤مَل: ؾَم ، اهلل سمـ ُمًٕمقد قَم ْٟم٥ِم َأقْمَٔمُؿ قِمٜمَْد »: ًم٧ُم اًمٜمٌَّ َأْن »؟ ىَم٤مَل: اهللِ َأيُّ اًمذَّ

َٕمَؾ هللِ ا َوُهَق ظَمَٚمَ٘مَؽ  دَمْ  .شٟمِدًّ

ٌِْد اهللِو ـْ قَم ِلُّ ُمًٕمقد  سمـ قَم ِلُّ  ، ىَم٤مَل: اًمٜمٌَّ َٛم٦ًم َوىُمْٚم٧ُم ُأظْمَرى، ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ
ـْ َُم٤مَت : »يَمٚمِ َُم

ا َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ  ـْ ُدوِن اهلِل ٟمِدًّ  .شَوْهَق َيْدقُمق ُِم

 املغأي١ ايجا١َٓ: سكٝك١ ؽضى َؾضنٞ قضٜؿ.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )ُم٘مرون ًمف شمٕم٤ممم سم٤مًمرسمقسمٞم٦م:  اعمنميملم أن ىمد أظمؼمٟم٤م اهلل 

سم٤مهلل  ا أصٜم٤مُمٝمؿ وأوصم٤مَّنؿ، وًمٙمٜمٝمؿ ؾمقو( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۈ 

شمٕم٤ممم ذم طمٌٝمؿ إي٤مهؿ يمح٥م اهلل ومل جيٕمٚمقا اعمح٦ٌم هلل وطمده، وذم ظمقومٝمؿ ُمٜمٝمؿ وظمِمٞمتٝمؿ يمخِمٞم٦م 

 ،ومل جيٕمٚمقا اخلِمٞم٦م هلل، ُمع أَّنؿ مل يٕمٌدوهؿ اؾمت٘مالٓ سمؾ زقمٛمقهؿ ؿمٗمٕم٤مء هلؿ قمٜمد اهلل ،اهلل

، وًمٙمـ اقمت٘مدوا شمٚمؽ اًمِمٗم٤مقم٦م ُمٚمٙم٤م ًمٚمٛمخٚمقق ويٓمٚمٌقٟمف ُمٜمف، وهلذا ؾمٛمك ًمٞم٘مرسمقهؿ إمم اهلل زًمٗمك

                                 
 (.86(، وُمًٚمؿ )4477( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.4497( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )اهلل شمٕم٤ممم اؾمتِمٗم٤مقمٝمؿ ذًمؽ ذيم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

 ومجٛمٕمقا ذم ذًمؽ سملم ذيملم:  ( ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 .إول: قم٤ٌمدهتؿ إي٤مهؿ ُمـ دون اهلل 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ضمٕمٚمٝمؿ ؿمٗمٕم٤مء سمدون إذن اهلل  واًمث٤مين:

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

 (   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 املغاي١ ايتاعع١: ايفضم بني َؾضنٞ طَآْا َٚؾضنٞ قضٜؿ.

ء، زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمد اًم٘مٌقر وهمػمه٤م ينميمقن ذم اًمِمدة أوٕم٤مف ذيمٝمؿ ذم اًمرظم٤مق ُمنميم .2

ٿ ٿ ٿ )سمخالف ُمنميمل ىمريش، ومٙم٤مٟمقا ينميمقن ذم اًمرظم٤مء دون اًمِمدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ُمـ صٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م وأَّنؿ ُمتٍمومقن ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف  ُمٕمٌقداهتؿ ُمنميمق زُم٤مٟمٜم٤م يٕمت٘مدون ذم  .1

ڭ ۇ ۇ ۆ )  شمٕم٤مممسمخالف ُمنميمل ىمريش، ومٙم٤مٟمقا ي٘مرون سم٤مًمرسمقسمٞم٦م هللإٓ اهلل، 

پ پ پ ڀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

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

 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ

 املغأي١ ايعاؽض٠: أقغاّ املعبٛرات َٔ رٕٚ اهلل تعاىل.

 هق قمغم ٟمققملم:، ويم٤مٔدُمل واعمالئٙم٦م واجلـ ايكطِ األٍٚ: َعبٛدات عاق١ً;

وه١مٓء ذم اًمٜم٤مر  ،يمٗمرقمقن وإسمٚمٞمس وهمػممه٤م ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م :راض سم٤مًمٕم٤ٌمدة ًمف أسزُٖا:

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): يمام ىم٤مل اهلل  ،ُمع قم٤مسمدهيؿ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ھ

(   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

(   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من إسمٚمٞمس: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وىم٤مل ذم ؿم٠من ومرقمقن:  
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 (   ڀ

يمٕمٞمًك وُمريؿ وقمزير واعمالئٙم٦م وهمػمهؿ، ومٝمؿ : ُمـ دون اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة وهمػم راض ٚايجاْٞ:

چ چ ڇ ڇ ڇ ): يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ قمٞمًك  ،سمرآء ِمـ قمٌدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

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

(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اعمالئٙم٦م: 

 ( ڀ ڀ

يم٤مٕؿمج٤مر وإطمج٤مر وهمػمه٤م ِم٤م ٓ يٕم٘مؾ ومٞمِمٛمٚمٝم٤م ايكطِ ايجاْٞ: َعبٛدات غري عاق١ً; 

ے  ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
 املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: تعضٜف ايؾضى األفػض، ٚتكضٜض سيو.

 هق يمؾ ذك ي١مدي إمم اًمنمك إيمؼم، وٓ خيرج ُمـ اًمديـ، ُمثؾ اًمري٤مء. ايػسى األصػس:

ـِ ًَمٌِٞمدٍ  ـْ حَمُْٛمقِد سْم ُك إَْصَٖمُر إِنَّ أَ »ىَم٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم ْ ظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمنمِّ

ُك إَْصَٖمُر َي٤م َرؾُمقَل اهلِل؟ ىَم٤مَل:  ،ش ْ َي٤مءُ »ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م اًمنمِّ  .شاًمرِّ

 املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠: ٌٖ ايضٜا٤ ٚايٓفام ؽ٤ٞ ٚاسز؟

 أـمٚمؼ قمغم اًمري٤مء اًمٜمٗم٤مق، وىمد أشمك ذًمؽ يمثػما ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

وًمٙمـ اعمراد سم٤مًمٜمٗم٤مق، اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم وًمٞمس آقمت٘م٤مدي، ٕن اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي خمرج ُمـ 

 اًمديـ.

 املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: تأثري اي١ٝٓ ع٢ً ايعٌُ.

 اعمراد سم٤مًمٕمٛمؾ:شمٕملم  ًمف طم٤مٓن ذماًمٜمٞم٦م 

هق إرادة اهلل واًمدار أظمرة وؾمٚمؿ ُمـ اًمري٤مء ذم ومٕمٚمف  إن يم٤من اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ األٚىل:

                                 
 (.39/39( طمًـ: رواه أمحد )2)
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 .ويم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٚمنمع ومذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعم٘مٌقل

ومذًمؽ اًمٜمٗم٤مق إيمؼم، ىم٤مل اهلل  إن يم٤من اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ هق إرادة همػم اهلل  ٚايجا١ْٝ:

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): شمٕم٤ممم

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ـِ وقمـ  ِلِّ اخلَٓم٤َّمِب  قُمَٛمَر سْم ـِ اًمٜمٌَّ ُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى، »ىَم٤مَل:  ، قَم ِٓ اَم  إِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜمِّٞم٦َِّم، َوإِٟمَّ

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف ًمُِدْٟمَٞم٤م  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، َوَُم ٌَُٝم٤م َأِو ُيِّم وَمَٛم ٞم

ضُمَٝم٤م، وَمِٝمْجَرشُمُف إِمَم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ   .شاُْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

املغأي١ ايضابع١ عؾض٠: َٔ أْٛاع ايؾضى األفػض: احلًف بػري اهلل تعاىل، 

 ٚقٍٛ: َا ؽا٤ اهلل ٚؽ٦ت، ٚ: يٛال اهلل ٚفالٕ.

 َٔ األدي١ ع٢ً إٔ اذتًف بػري اهلل َٔ ايػسى األصػس:
ٌِْد قمـ  ـِ قُمَٛمرَ قَم ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ اهللِ وَمَ٘مْد »ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمٝمام، أن رؾمقل اهلل  اهلِل سْم َُم

كَ   .شَأْذَ

ـْ سُمَرْيَدةَ و ـْ طَمَٚمَػ سم٤ِمََُٕم٤مَٟم٦مِ »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم  .شًَمْٞمَس ُِمٜم٤َّم َُم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ى، ُمَ »: اهلل ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل قَم ِت َواًمُٕمزَّ ـْ طَمَٚمَػ وَمَ٘م٤مَل ذِم طَمٚمِِٗمِف: َواًمالَّ

َّٓ اهلل  .شوَمْٚمَٞمُ٘مْؾ: َٓ إًَِمَف إِ

ِلُّ و ٤مِك، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ حَّ ـِ اًمْمَّ ـْ صَم٤مسم٧ِِم سْم ٦ِم اإِلؾْماَلِم وَمُٝمَق يَماَم ىَم٤مَل،  »: قَم ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ ُِمٚمَّ َُم

 
ٍ
ء ُف سمٌَِمْ ًَ ـْ ىَمَتَؾ َٟمْٗم ـْ َرَُمك ُُم١ْمُِمٜم٤ًم سمُِٙمْٗمٍر وَمُٝمَق  ىَم٤مَل: َوَُم ِف، َوَُم

ـِ يَمَ٘مْتٚمِ ـُ اعم١ُْمُِم َب سمِِف ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ، َوًَمْٕم قُمذِّ

 .شيَمَ٘مْتٚمِفِ 

 َٔ األدي١ ع٢ً إٔ قٍٛ َا غا٤ اهلل ٚغ٦ت َٔ ايػسى األصػس:
 (   ڃ ڃ چ چ چ چ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ طُمَذْيَٗم٦مَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ىُمقًُمقا َُم٤م اهللَٓ شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ؿَم٤مَء »، ىَم٤مَل: ، قَم ، َوؿَم٤مَء وُماَلٌن، َوًَمِٙم

                                 
 (.2907(، وُمًٚمؿ )1519( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.9/176(، وطمًٜمف، وأمحد )2535(، واًمؽمُمذي )3152واه أسمق داود )صحٞمح: ر( 1)

 (.38/81(، وأمحد )3153( صحٞمح: رواه أسمق داود )3)

 (.2647(، وُمًٚمؿ )4860( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.6651( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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 .شصُمؿَّ ؿَم٤مَء وُماَلنٌ اهلل ؿَم٤مَء 

اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ي٘متيض اعم٘م٤مرٟم٦م، أُم٤م اًمٕمٓمػ سمـ صمؿ ومٞم٘متيض اًمؽمشمٞم٥م  واًمٗمرق سملم اًمقاو وصمؿ أن

  ُمع اًمؽماظمل.

 ػسى األصػس:َٔ األدي١ ع٢ً إٔ قٍٛ َا يٛال اهلل ٚفالٕ َٔ اي
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ): ل اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمق

إٟمداد هق اًمنمك أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ قمغم صٗم٤مة ؾمقداء ذم فمٚمٛم٦م »، ىم٤مل: ( ﯀

وي٘مقل: ًمقٓ يمٚم٦ٌم هذا ٕشم٤مٟم٤م اًمٚمّمقص  ،اًمٚمٞمؾ، وهق أن ي٘مقل: واهلل وطمٞم٤مشمؽ ي٤م ومالن وطمٞم٤مِت

ًمدار ٕشمك اًمٚمّمقص، وىمقل اًمرضمؾ ًمّم٤مطمٌف: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م، وىمقل اًم٤ٌمرطم٦م، وًمقٓ اًمٌط ذم ا

 .شاًمرضمؾ: ًمقٓ اهلل وومالن، ٓ دمٕمؾ ومٞمٝم٤م ومالٟم٤م، هذا يمٚمف سمف ذك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.38/300(، وأمحد )20755(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )4980صحٞمح: رواه أسمق داود )( 2)

 (.2/296( اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )1)
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 الفصل اخلامس

ٚبٝإ  ،بٝإ أَٛص ٜفعًٗا ايعا١َ َٓٗا َا ٖٛ ؽضى، َٚٓٗا َا ٖٛ قضٜب َٓ٘ يف 

 سهِ ايضق٢ ٚايتُا٥ِ

 :فيه ست مسائل

 .َٔ ايؾضى االعتكار يف غري اهلل املغأي١ األٚىل: 

 ، أو اًمٜم٤مب، أو احلٚم٘م٦م، أو اخلٞمط، أو شمرسم٦م اًم٘مٌقر.آقمت٘م٤مد ذم اًمقدقم٦م

ـِ قمـ  ٦ٌََم سْم ـْ شَمَٕمٚمََّؼ مَتِٞمَٛم٦ًم، وَماَل َأشَمؿَّ اهللُ ًَمُف، »َيُ٘مقُل:  ، َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  قَم٤مُِمرٍ  قُمْ٘م َُم

ـْ شَمٕمَ   .شٚمََّؼ َوَدقَم٦ًم، وَماَل َوَدَع اهللُ ًَمُف َوَُم

ـِ احلَُّملْمِ و ـْ قِمْٛمَراَن سْم ِلَّ  قَم ـْ ُصْٗمٍر وَمَ٘م٤مَل: ، َأنَّ اًمٜمٌَّ َُم٤م َهِذِه »: َرَأى َرضُماًل ذِم َيِدِه طَمْٚمَ٘م٦ٌم ُِم

ـَ اًمَقاِهٜم٦َِم. ىَم٤مَل: ش احلَْٚمَ٘م٦ُم؟ َٓ شَمِزيُدكَ »ىَم٤مَل: َهِذِه ُِم ٤َم  َّٓ َوْهٜم٤ًم اْٟمِزقْمَٝم٤م وَم٢مَِّنَّ  .شإِ

ِـ  ُرَوْيِٗمعِ وقمـ  َي٤م ُرَوْيِٗمُع ًَمَٕمؾَّ احَلَٞم٤مَة ؾَمَتُٓمقُل سمَِؽ : »اهلل ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل ،  صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

٦ٍم، أَ  َد َوشَمًرا، َأْو اؾْمَتٜمَْجك سمَِرضِمٞمِع َداسمَّ ـْ قَمَ٘مَد حِلَْٞمَتُف، َأْو شَمَ٘مٚمَّ ُف َُم ْو قَمْٔمٍؿ وَم٢مِنَّ سَمْٕمِدي، وَم٠َمظْمؼِمِ اًمٜم٤َّمَس َأٟمَّ

ًدا   .شُِمٜمُْف سَمِريءٌ  حُمَٛمَّ

ـِ قُمَٙمْٞمؿٍ و ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ىَم٤مَل:  ، قَم ـْ شَمَٕمٚمََّؼ ؿَمْٞمًئ٤م ُويمَِؾ إًَِمْٞمفِ »َأٟمَّ  .شَُم

.١َُ  املغأي١ ايجا١ْٝ: سهِ ايضق١ٝ َٔ ايعني ٚاحل

 اًمٕملم شمٙمقن ُمـ اإلٟمس.

 وات اًمًٛمقم، يم٤محلٞم٦م واًمٕم٘مرب.واحلَٛم٦م: شمٓمٚمؼ قمغم ًمدغ ذ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ  .شاًمَٕملْمُ طَمؼٌّ »ىَم٤مَل: ، قَم

ـِ طُمَّملْمٍ و ـْ قِمْٛمَراَن سْم ، َأْو مُح٦َمٍ : »اهلل ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل قَم ـْ قَملْمٍ َّٓ ُِم  .شَٓ ُرىْمَٞم٦َم إِ

 املغأي١ ايجايج١: َؾضٚع١ٝ ايضق٢ ايؾضع١ٝ.

                                 
 ( اًمقْدقم٦م: رء أسمٞمض جيٚم٥م ُمـ اًمٌحر يٕمٚمؼ ذم طمٚمقق اًمّمٌٞم٤من.2)

 (.18/613( صحٞمح: رواه أمحد )1)

 (.33/104(، وأمحد )3532صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )( 3)

 (. 18/105(، وأمحد )5067اًمٜم٤ًمئل )(، و36( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.32/82(، وأمحد )4079(، واًمٜم٤ًمئل )1071اًمؽمُمذي ) ( صحٞمح: رواه5)

 (.1287(، وُمًٚمؿ )5740( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.110(، وُمًٚمؿ )5705( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 دًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م:ُمـ إ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ  ػٍم ًَمٜم٤َم وَمٜمََزًْمٜم٤َم، وَمَج٤مَءْت ضَم٤مِرَي٦ٌم، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إِنَّ ؾَمٞمَِّد  قَم
ًِ ، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم ذِم َُم

َأ، احلَلِّ ؾَمِٚمٞمٌؿ، َوإِنَّ َٟمَٗمَرَٟم٤م هَمْٞم٥ٌم، وَمَٝمْؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َراٍق؟ وَمَ٘م٤مَم َُمَٕمَٝم٤م َرضُمٌؾ َُم٤م يُمٜمَّ  ٤م َٟم٠ْمسُمٜمُُف سمُِرىْمَٞم٦ٍم، وَمَرىَم٤مُه وَمؼَمَ

ـُ ُرىْمَٞم٦ًم 
ًِ
ٌَٜم٤ًم، وَمَٚمامَّ َرضَمَع ىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: َأيُمٜم٧َْم حُتْ ىَم٤مَل:  -َأْو يُمٜم٧َْم شَمْرىِمل؟   -وَم٠َمَُمَر ًَمُف سمَِثاَلصملَِم ؿَم٤مًة، َوؾَمَ٘م٤مَٟم٤م ًَم

ِدصُمقا َّٓ سم٠ُِممِّ اًمِٙمَت٤مِب، ىُمْٚمٜم٤َم: َٓ حُتْ ٠َمَل  -ؿَمْٞمًئ٤م طَمتَّك َٟم٠ْمِِتَ  َٓ، َُم٤م َرىَمْٞم٧ُم إِ ًْ ِلَّ  -َأْو َٟم ، وَمَٚمامَّ ىَمِدُْمٜم٤َم اًمٜمٌَّ

ِلِّ  ْٝمؿٍ »وَمَ٘م٤مَل:  اعمَِديٜم٦ََم َذيَمْرَٟم٤مُه ًمِٚمٜمٌَّ ًَ سُمقا زِم سمِ ُٛمقا َواْضِ ًِ ٤َم ُرىْمَٞم٦ٌم؟ اىْم  .شَوَُم٤م يَم٤مَن ُيْدِريِف َأَّنَّ

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم، َريِضَ و ِلَّ َأنَّ اًم ،قَمٜمَْٝم٤م اهللقَم َرَأى ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م ضَم٤مِرَي٦ًم ذِم َوضْمِٝمَٝم٤م ؾَمْٗمَٕم٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل:  ٜمٌَّ

ىُمقا هَل٤َم، وَم٢مِنَّ هِب٤َم اًمٜمَّْٔمَرةَ »  .شاؾْمؽَمْ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ إؿَْمَجِٕملِّ و ـْ قَمْقِف سْم ٞم٦َِّم وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ يَمْٞمَػ  قَم
، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َٟمْرىِمل ذِم اجل٤َمِهٚمِ

كٌ »ًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل: شَمَرى ذِم ذَ  ـْ ومِٞمِف ِذْ ىَمك َُم٤م مَلْ َيُٙم َٓ سَم٠ْمَس سم٤ِمًمرُّ  .شاقْمِرُوقا قَمكَمَّ ُرىَم٤ميُمْؿ، 

 املغأي١ ايضابع١: ؽضٚط ايضق٢ ايؾضع١ٝ، َت٢ تقري ؽضن١ٝ.

اًمرىمك ٓ دمقز إٓ سم٤مضمتامع صمالصم٦م ذوط، وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م رىمٞم٦م ذقمٞم٦م، وإن اظمتؾ 

 :ذيمٞم٦م ٧ميم٤مٟمذط ُمٜمٝم٤م 

 أن شمٙمقن ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومال دمقز ُمـ همػممه٤م. ألٍٚ:ا

أن شمٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، حمٗمقفم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمٗمٝمقُم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ومال جيقز شمٖمٞمػمه٤م إمم ًم٤ًمن  ايجاْٞ:

 آظمر.

، ومال يٕمت٘مد اًمٜمٗمع ومٞمٝم٤م أن يٕمت٘مد أَّن٤م ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب، ٓ شم٠مصمػم هل٤م إٓ سم٢مذن اهلل  ايجايح:

 اًم٥ًٌم، واهلل هق اعم٥ًٌم إذا ؿم٤مء. ًمذاهت٤م، سمؾ ومٕمؾ اًمراىمل

 سكٝك١ تعًٝل ايتُا٥ِ إسا ناْت َٔ ايكضإٓ. :املغاي١ اخلاَغ١

 ع٢ً قٛيني: تعًٝل ايتُا٥ِ إذا ناْت َٔ ايكسإٓاختًف ايطًف َٔ ايضخاب١ ٚايتابعني يف حهِ 
 اًم٘مقل إول: اجلقاز.

 .مه٤موهمػم ،ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمقوأ ،يض اهلل قمٜمٝم٤مرقم٤مئِم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمف: 

 اًم٘مقل اًمث٤مين: ٓ جيقز.

                                 
 (.1102(، وُمًٚمؿ )5007( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1297(، وُمًٚمؿ )5739( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1100: رواه ُمًٚمؿ )( صحٞمح3)
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 ،وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿاًم٘م٤مئٚمقن سمف: 

  .إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، ووقمٚم٘مٛم٦م ،إؾمقدو

 :يعد٠ أَٛزتعًٝل ايكسإٓ، ٚايضٛاب: عدّ جٛاش 
إِنَّ »، ىم٤مل:قد ، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ، وٓ خمّمص ًمٚمٕمٛمقم .2

ىَمك، َواًمتَّاَمِئَؿ، َواًمتَِّقًَم٦مَ  كٌ  اًمرُّ  .شِذْ

 ؾمدا ًمٚمذريٕم٦م، وم٢مٟمف يٗميض إمم شمٕمٚمٞمؼ ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن. .1

أٟمف إذا قمٚمؼ ومال سمد أن يٛمتٝمـ اعمٕمٚمؼ سمحٛمٚمف ُمٕمف ذم طم٤مل ىمْم٤مء احل٤مضمـ٦م وآؾمتٜمج٤مء، وٟمحق  .3

 ذًمؽ.

 ًم٘مراءة سمـف قمٚمـك اعمريض ومال شمتج٤موز.أن آؾمتِمٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن ورد قمغم صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وهل ا .4

 املغأي١ ايغارع١: سهِ ايتُا٥ِ إسا ناْت َٔ غري ايهتاب ٚايغ١ٓ.

اًمتامئؿ اًمتل ُمـ همػم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ذيٙم٦م ًمألزٓم وؿمٌٞمٝم٦م هب٤م، ُمـ طمٞم٨م آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع 

 (   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

يم٤من يًتّمحٌٝم٤م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ ويًت٘مًٛمقن هب٤م إذا أرادوا أُمرا، وهل وإزٓم 

صمالصم٦م ىمداح، ُمٙمتقب قمغم أطمده٤م: اومٕمؾ واًمث٤مين: ٓ شمٗمٕمؾ واًمث٤مًم٨م: همٗمؾ، وم٢من ظمرج ذم يده اًمذي 

 ومٞمف اومٕمؾ ُم٣م ُٕمره، أو اًمذي ومٞمف ٓ شمٗمٕمؾ شمرك ذًمؽ، أو اًمٖمٗمؾ أقم٤مد اؾمت٘م٤ًمُمف.

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ٟمقع ُمـ اًمًحر جيٚم٥م اعمرأة إمم زوضمٝم٤م.( اًمتقًم٦م: 2)

 (.3530(، واسمـ ُم٤مضمف )3883( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)
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 لسادسالفصل ا

سذض أٚ بكع١ أٚ قرب أٚ حنٖٛا ٜتدش  َٔ ايؾضى فعٌ َٔ ٜتربى بؾذض٠ أٚ

 ع١ٝٓ ٚبزع١ٝ ٚؽضن١ٝ :سيو املهإ عٝزا، ٚبٝإ إٔ ايظٜاص٠ تٓكغِ إىل

 فيه مسألتان:
 املطأي١ األٚىل: حهِ ايتربى باألغجاز، ٚاألحجاز، ٚاختاذٖا عٝدا:

، أُم٤م اعمنموع، ومٝمق ُم٤م أذن اهلل ومٞمف: هق ـمٚم٥م اًمؼميم٦م، وهق ىمًامن: ُمنموع، وِمٜمقع التزك:

 يم٤مًمتؼمك سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمٌٞم٧م احلرام واحلجر إؾمقد وإي٤مم اًمٗم٤موٚم٦م.

٤مٕؿمج٤مر، اعمٛمٜمقع، هق ُم٤م مل ي٠مذن اهلل سمف: وهق ُمـ أقمامل اعمنميملم: يم٤مًمتؼمك سم اًمتؼمكو

 .وإطمج٤مر، واخت٤مذه٤م قمٞمدا

ـْ َأيِب َواىِمدٍ قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمؽمُمذي،  والدلقل ْٞمثِلِّ  قَم عم٤ََّم ظَمَرَج إِمَم  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  اًمٚمَّ

يملَِم ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم: َذاُت َأْٟمَقاٍط ُيَٕمٚمُِّ٘مقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ، وَمَ٘م٤مًُمقا: يَ   َُمرَّ سمَِِمَجَرٍة ًمِْٚمُٛمنْمِ
، اهلل٤م َرؾُمقَل طُمٜملَْمٍ

ِلُّ اضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم َذاَت َأْٟمَقاٍط يَماَم هَلُْؿ َذاُت َأْٟمَقا ٌَْح٤مَن »: ٍط، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ َهَذا يَماَم ىَم٤مَل ىَمْقُم ُُمقؾَمك  اهللِؾُم

ـْ يَم٤مَن  (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) َـّ ؾُمٜم٦ََّم َُم ٌُ يَم َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمؽَمْ

ٌَْٚمُٙمؿْ   .شىَم

اًمٕمٙمقف قمٜمد ىمٌقر اعمقشمك، واًمتٛمًح سم٤مًمّم٤محللم، وأظمذ  َٚٔ فٛص ايتربى املُٓٛع:

٘مٝمؿ، وؿمد اًمرطم٤مل إمم أضطم٦م اًمّم٤محللم، واًمٓمقاف قمٜمده٤م، واًمذسمح هل٤م، واًمّمالة قمٜمده٤م، ري

 وٟمحق ذًمؽ.

 املطأي١ ايجا١ْٝ: أقطاّ شٜاز٠ ايكبٛز:
 تكغِ طٜاص٠ ايكبٛص ثالث١ أقغاّ:

 زي٤مرة ذقمٞم٦م: وصٗمتٝم٤م يم٤مِٔت: ايكغِ األٍٚ:

ـْ سُمرَ أن يٜمقي اًمزائر آشمٕم٤مظ سم٠مهؾ اًم٘مٌقر، وشمذيمر أظمرة: وم .2 ىَمْد : » اهللْيَدَة، ىَم٤مَل َرؾُمقُل َٕم

٤َم  ِف، وَمُزوُروَه٤م وَم٢مَِّنَّ  ُأُمِّ
ٍد ذِم ِزَي٤مَرِة ىَمؼْمِ َُحٛمَّ

ٌُقِر، وَمَ٘مْد ُأِذَن عمِ ـْ ِزَي٤مَرِة اًمُ٘م ُر أظِمَرةَ يُمٜم٧ُْم ََّنَْٞمُتُٙمْؿ قَم  .ششُمَذيمِّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ أن يدقمق ًمف وًمألُمقات سم٠من يٕمٗمق اهلل قمٜمف وقمٜمٝمؿ: وم .1   اهللِ، َأنَّ َرؾُمقَل قمٜمٝم٤م ريض اهلل َٕم

                                 
 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح.1280( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)

 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح.2054( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )1)
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ةَ  َٓ »، وَمَ٘م٤مَل:  َأشَمك اعمَْ٘مؼَمَ طِمُ٘مقَن، اًمٚمُٝمؿَّ  َٓ ٤م سمُِٙمْؿ  اَلُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َداَر ىَمْقٍم ُُم١ْمُِمٜملَِم، َأْٟمُتْؿ ًَمٜم٤َم وَمَرٌط، َوإِٟمَّ ًَّ اًم

َٓ شَمْٗمتِٜم٤َّم سَمْٕمَدُهؿْ  ِرُْمٜم٤َم َأضْمَرُهْؿ، َو  .شحَتْ

ـْ ومأٓ يِمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م: .3 ِلِّ َأيِب ُهَرْيَرَة  َٕم ـِ اًمٜمٌَّ َّٓ إمَِم صَماَلصَم٦ِم »ىَم٤مَل:  ، قَم طَم٤مُل إِ َٓ شُمَِمدُّ اًمرِّ

ؾُمقِل  ِجِد اًمرَّ ًْ ِجِد احلََراِم، َوَُم ًْ ٤مضِمَد: اعمَ ًَ ِجِد إىَْمََم َُم ًْ  .ش، َوَُم

ـِ سُمَرْيَدةَ أٓ ي٘مقل، أو يٗمٕمؾ حمٔمقرا ذقمٞم٤م قمٜمده٤م: وم .4 ُف يَم٤مَن ذِم جَمْ  َٕم  ٚمٍِس ومِٞمِف َرؾُمقُل اهللِ ، َأٟمَّ

ٌُقرِ  ـْ ِزَي٤مَرِة اًمُ٘م َٓ شَمُ٘مقًُمقا ُهْجًرا ،وَمَ٘م٤مَل: إيِنِّ يُمٜم٧ُْم ََّنَْٞمُتُٙمْؿ قَم ا وَمْٚمَٞمُزْر َو ـْ َأَراَد َأْن َيُزوَر ىَمؼْمً ، شوَمَٛم

 واهلجر اًمٙمالم سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

تقؾمؾ سمف إمم اهلل زي٤مرة سمدقمٞم٦م: وصٗمتٝم٤م: أن ي٘مّمد اًمزائر اًم٘مؼم ًمٚمدقم٤مء واًم ايكغِ ايجاْٞ:

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ شمٕم٤ممم، وم ـْ قَمِٛمَؾ قَمَٛماًل ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف َأُْمُرَٟم٤م وَمُٝمَق »ىَم٤مَل:  قَمٜمَْٝم٤م، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  اهللَُٕم َُم

 .شَردٌّ 

ـْ َأطْمَدَث ذِم َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمْٞمَس ومِٞمِف، وَمُٝمَق َردٌّ » وذم ًمٗمظ:  .شَُم

ـِ  اًمِٕمْرسَم٤مضِ  وقمـ  »ىم٤مل:   اهللِ  َرؾُمقَل  أنَّ  ، ؾَم٤مِرَي٦مَ  سْم
ِ
ٜمَّتِل، َوؾُمٜم٦َِّم اخلَُٚمَٗم٤مء ًُ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِ

٤ميُمْؿ َوإُُُمقَر اعمُْحَدصَم٤مِت، وَم٢مِنَّ يُمؾَّ سمِْدقَم٦مٍ  قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٜمََّقاضِمِذ، َوإِيَّ لَم، قَمْمُّ ـَ اعمَْٝمِديِّ اؿِمِدي  اًمرَّ

 .شَواَلًَم٦مٌ 

٘مقل اًمزائر: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمج٤مه هذا اًمٌٞم٧م أن شمٗمٕمؾ زم وُمـ صقر اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م أن ي

 يمذا، أو يٓمٚم٥م ُمـ ص٤مطم٥م اًمييح ؿمٞمئ٤م، وٟمحق ذًمؽ.

 غبٗات يف ايتٛضٌ:فا٥د٠: 
 ٓ خترج ؿمٌٝم٤مت اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٤مب اًمتقؾمؾ قمـ أطمد أُمريـ:

وهذه يٗمرغ إُم٤م أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م يًتدل هب٤م ه١مٓء قمٚمـك ُمـ٤م ذهٌقا إًمٞمف،  األول:

 ُمـ أُمره٤م سمٛمٕمروم٦م قمدم صحتٝم٤م وصمٌقهت٤م، وُمـ ذًمؽ:

                                 
 (.1039(، واًمٜم٤ًمئل )3137(، وأسمق داود )2546صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )( 2)

 (.2397(، وُمًٚمؿ )2289( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (1033( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )3)

 (.2728(، وُمًٚمؿ )1697( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.2728( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.41)(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف 1676(، واًمؽمُمذي )4607( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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٤مؾم٠مًمقه سمج٤مهل إذا ؾم٠مًمتؿ اهلل وم» أو ، ششمقؾمـٚمقا سمج٤مهل وم٢من ضم٤مهل قمٜمـد اهلل قمٔمٞمـؿ»طمدي٨م:  .2

 ذم هق وٓ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمــ أطمـد يـروه مل سمـ٤مـمؾ طمدي٨م وهق ، شوم٢من ضم٤مهل قمٜمد اهلل قمٔمٞمؿ

 .احلديـ٨م يمتـ٥م ُمـ ؿمـلء

 وهق ، شوم٤مؾمـتٖمٞمثقا سم٠مهؾ اًم٘مٌقر» أو ، شإذا أقمٞمتٙمؿ إُمقر ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٠مهؾ اًم٘مٌقر»طمدي٨م:  .1

 سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء.  اًمٜمٌل قمغم ُمٗمؽمى ُمٙمذوب ي٨مطمد

 اإلؾمالم، ًمديـ ُمٜم٤مىمـض سمـ٤مـمؾ طمدي٨م وهق ، شًمق أطمًـ أطمديمؿ فمٜمف سمحجر ًمٜمٗمٕمف»طمدي٨م:  .3

 .اعمنميملم سمٕمض ووٕمف

ل: ي٤م رب أؾم٠مًمؽ سمحؼ حمٛمد عمـ٤م همٗمرت زم، وم٘م٤مل: ي٤م آدم عم٤م اىمؽمف آدم اخلٓمٞمئ٦م ىم٤م»طمدي٨م:   .4

 روطمؽ ُمـ ذم وٟمٗمخ٧م سمٞمدك ظمٚم٘متٜمل عمـ٤م رب ي٤م: ىم٤مل ؟ ويمٞمػ قمروم٧م حمٛمدا ومل أظمٚم٘مف

 ومٕمٚمٛم٧م اهلل، رؾمقل حمٛمد اهلل إٓ إًمف ٓ: ُمٙمتقسم٤م اًمٕمرش ىمقائؿ قمغم ومرأيـ٧م رأد رومٕم٧م

ـرت ًمـؽ وًمـقٓ حمٛمـد ُمـ٤م ؽ إٓ أطمـ٥م اخلٚمـؼ إًمٞمـؽ، وم٘مـ٤مل: همٗماؾمٛمـ إمم شمْمػ مل أٟمؽ

 . شًمقٓك ُم٤م ظمٚم٘مـ٧م إومالك»وهق طمدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف، وُمثٚمف طمدي٨م:  (2) شظمٚم٘متؽ

، وُمـ ومٝمٛم٧م ومٝمام ظم٤مـمئ٤م، أو طمروم٧م ُمدًمقٓهت٤م  أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل الثاين:

 ذًمؽ:

يم٤من إذا ىمحٓمـقا اؾمتً٘مك   أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبطمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، 

سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜمـ٤م ومتً٘مٞمٜم٤م، وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ 

 . (1)شٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م، ىم٤مل: ومٞمً٘مقن

وُمٙم٤مٟمتف قمٜمد   ن سمجـ٤مه اًمٕمٌـ٤مسإٟمام يم٤م  ومٗمٝمٛمـقا ُمــ هـذا اًمـحديـ٨م أن شمـقؾمـؾ قمٛمر

 .أي سمج٤مهف ،شيمٜمـ٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م»وأن اعمراد سم٘مقًمـف:   اهلل

أو   اًمتقؾمؾ إمم اهلل سمـذات اًمٜمٌل  وهذا ومٝمؿ ظم٤مـمئ: إذ مل يٙمـ ُمٕمرووم٤م ًمدى اًمّمح٤مسم٦م

إٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ »مل يرد سم٘مقًمف:   ضم٤مهف، وإٟمام يم٤مٟمقا يتقؾمٚمقن إمم اهلل سمدقم٤مئف طم٤مل طمٞم٤مشمـف، وقمٛمر

، أي ذاشمف أو ضم٤مهف، وإٟمام أراد دقم٤مءه، وًمق يم٤من اًمتقؾمؾ سمـ٤مًمذات أو اجل٤مه ُمٕمرووم٤م قمٜمدهؿ شسمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م

سمؾ وًم٘م٤مل ًمف اًمّمح٤مسم٦م إذ ذاك   إمم اًمتقؾمـؾ سم٤مًمٕم٤ٌمس  سمـ٤مًمٜمٌل عم٤م قمدل قمٛمر قمـ اًمتقؾمؾ

                                 
 (. 2/88اٟمٔمر: ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ًمألًم٤ٌمين ) (2) 

 (. 2020صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ) (1) 

 



غاية املأمول     75 

اًمذي هق أومْمؾ اخلالئؼ، ومٚمام مل ي٘مـؾ   يمٞمػ ٟمتقؾمـؾ سمٛمثـؾ اًمٕم٤ٌمس وٟمٕمدل قمـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

ذًمؽ أطمد ُمٜمٝمؿ، وىمد قمٚمؿ أَّنؿ ذم طمٞم٤مشمف إٟمام شمقؾمٚمقا سمدقم٤مئف، وسمٕمد ِم٤مشمـف شمقؾمـٚمقا سمدقم٤مء همػمه 

 ؾمؾ سمدقمـ٤مء اعمتقؾمـؾ ٓ سمذاشمف.قمٚمؿ أن اعمنموع قمٜمدهؿ اًمتق

وم٘م٤مل: ادع اهلل أن يٕم٤مومٞمٜمل، ىم٤مل:   أن رضمال ضير اًمٌٍم أشمك اًمٜمٌل» قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ،

ه أن يتقو٠م ومٞمحًـ إن ؿمئ٧م دقمقت وإن ؿمئ٧م صؼمت ومٝمق ظمػم ًمؽ، ىم٤مل: وم٤مدقمف، ىم٤مل: وم٠مُمر

ووـقءه ويدقمـق هبـذا اًمدقم٤مء: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛمد ٟمٌل اًمرمح٦م، إين 

 .( 2)ششمقضمٝم٧م سمؽ إمم ريب ذم طم٤مضمتل هذه ًمت٘م٣م زم اًمٚمٝمؿ ومِمٗمٕمف ذم

أو همـػمه ُمـ اًمّم٤محللم، وم٢من   ًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ سمج٤مه اًمٜمٌل

إن ؿمئ٧م صؼمت »أن يدقمق ًمف سم٠من يرد اهلل قمٚمٞمف سمٍمه، وم٘م٤مل ًمف:   ٜمٌلإقمٛمك ىمد ـمٚم٥م ُمــ اًم

 سم٠من اعمٍمطم٦م احلديـ٨م ذم اًمقاردة إًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ همػم إمم وم٤مدقمف،: وم٘م٤مل ، (1)شوإن ؿمئ٧م دقمقت

احلدي٨م ُمـ ُمٕمجزات  هذا اًمٕمٚمامءٓ سمذاشمف أو ضم٤مهف: وًمذا ذيمر   اًمٜمٌل سمدقم٤مء شمقؾمؾ هذا

 . (3)سمؼميمـ٦م دقم٤مئف هلذا إقمٛمك أقم٤مد اهلل قمٚمٞمف سمٍمه  ودقم٤مئف اعمًتج٤مب، وم٢مٟمف  اًمٜمٌل

ٕطمد سمٕمد   وم٢من ُمثؾ هذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمتٕمـذر دقم٤مء اًمٜمٌل  وأُم٤م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل

إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمـع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث: صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ »  اعمقت، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل

 .(4)شيٜمتٗمع سمف، أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمـف

زي٤مرة ذيمٞم٦م: وصٗمتٝم٤م: أن ي٘مّمد اًمزائر اًم٘مؼم، ومٞمدقمق ص٤مطمٌف، وهذا ُمـ  ايكغِ ايجاْٞ:

 اًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م.

 :َٚٔ األدي١ ع٢ً ذيو
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ېئ ېئ

ٱ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                 
 (. 238/  4(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )3578صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي ) (2) 

 (. 1576، ُمًٚمؿ ) (5318ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (1) 

 (. 267/  6دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) (3) 

 (. 2632صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ) (4) 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

   ( ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
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 بعالفصل السا

يف بٝإ َا ٚقع فٝ٘ ايعا١َ ايّٝٛ، َا ٜفعًْٛ٘ عٓز ايكبٛص َٚا ٜضتهبْٛ٘ َٔ 

 ايؾضى ايقضٜح ٚايػًٛ املفضط يف األَٛات
 فيه مخس مسائل:

 املطأي١ األٚىل: حهِ َٔ أٚقد ضساجا ع٢ً ايكرب، أٚ ب٢ٓ ع٢ً ايطسٜح َطجدا.
، ومٝمق جمدد ًمًٜمـ اًمٞمٝمقد قمغم اًم٘مؼم، أو سمٜمك قمغم اًمييح ُمًجدا ُمـ أوىمد هاضم٤م

 وم٤مقمٚمف. واًمٜمّم٤مرى، وىمد ًمٕمـ رؾمقل اهلل 

ٌَْد ومٕمـ  ٤ٌَّمٍس، ىَم٤مَٓ: عم٤ََّم َٟمَزَل سمَِرؾُمقِل  اهللِ قَم٤مِئَِم٦َم، َوقَم ـَ قَم ـَمِٗمَؼ َيْٓمَرُح ََخِٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم  اهلل سْم

ـْ َوضْمِٝمِف، وَمَ٘م٤مَل َوُهَق يَمَذًمَِؽ: َوضْمِٝمِف، وَم٢مَِذا اهْمَتؿَّ هِب٤َم يَمَِمَٗمٝمَ  قَمغَم اًمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى،  اهللًَمْٕمٜم٦َُم »٤م قَم

٤مضِمدَ  ًَ ٌُقَر َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ َُم َُذوا ىُم ُر َُم٤م َصٜمَُٕمقا ،شاختَّ  .حيذر أُمتف أن يّمٜمٕمقا سم٘مؼمه ُمثؾ ُم٤م صٜمٕمقا، أي حُيَذِّ

ـْ ضُمٜمَْدٌب و ِلَّ  قَم ٌَْٚمُٙمْؿ يَم٤مُٟمقا َيتَِّخُذوَن »قُل: َي٘مُ  ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ ـْ يَم٤مَن ىَم َٓ َوإِنَّ َُم َأ

ـْ َذًمَِؽ  ٤مضِمَد، إيِنِّ َأَّْن٤َميُمْؿ قَم ًَ ٌُقَر َُم َٓ وَماَل شَمتَِّخُذوا اًمُ٘م ٤مضِمَد، َأ ًَ ٞمِٝمْؿ َُم
ٌُقَر َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ َوَص٤محِلِ  .شىُم

لِّ و
ْٞمثِ ـْ َأيِب َواىِمٍد اًمٚمَّ يملَِم ُيَ٘م٤مُل عمََّ  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم  َُمرَّ سمَِِمَجَرٍة ًمِْٚمُٛمنْمِ

٤م ظَمَرَج إمَِم طُمٜملَْمٍ

، اضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم َذاَت َأْٟمَقاٍط يَماَم هَلُْؿ اهللهَل٤َم: َذاُت َأْٟمَقاٍط ُيَٕمٚمُِّ٘مقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ، وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل 

ِلُّ  ٌَْح٤مَن »: َذاُت َأْٟمَقاٍط، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)َهَذا يَماَم ىَم٤مَل ىَمْقُم ُُمقؾَمك  اهللِ ؾُم

ٌَْٚمُٙمؿْ   ـْ يَم٤مَن ىَم َـّ ؾُمٜم٦ََّم َُم ٌُ يَم  .شَواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمؽَمْ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ا ؿِم »، ىَم٤مَل: ، قَم ٌَْٚمُٙمْؿ، ؿِمؼْمً ـْ يَم٤مَن ىَم ـَ َُم َـّ ؾَمٜمَ ٌَُٕم ا ًَمَتْت ؼْمً

، اًمَٞمُٝمقُد َواًمٜمََّّم٤مَرى؟ اهلل، ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل شَوِذَراقًم٤م سمِِذَراٍع، طَمتَّك ًَمْق َدظَمُٚمقا ضُمْحَر َو٥م  شَمٌِْٕمُتُٛمقُهؿْ 

ـْ »ىَم٤مَل:   .شوَمَٛم

 املطأي١ ايجا١ْٝ: حهِ زفع ايكبٛز ٚايصٜاد٠ عًٝٗا.
ـْ ًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمف أو دمّمٞمّمف، ومٓ جيقز رومع اًم٘مؼم أيمثر ُمـ ؿمؼم، وٓ جيقز اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف أو ا َٕم

                                 
 (.519(، وُمًٚمؿ )435( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.531( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح.1280( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )3)

 (.1969(، وُمًٚمؿ )7310( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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ٌْٜمَك قَمَٚمْٞمفِ  ََّنَك َرؾُمقُل اهللِ »، ىَم٤مَل:  ضَم٤مسمِرٍ  ، َوَأْن ُيْ٘مَٕمَد قَمَٚمْٞمِف، َوَأْن ُي َص اًمَ٘مؼْمُ َزاَد  ،شَأْن جُيَّمَّ

ـُ ُُمقؾَمك:   .شَأْو ُيْٙمَت٥َم قَمَٚمْٞمفِ »ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم

 ٘.، ٚايػًٛ فٝاملطأي١ ايجايج١: حهِ اطسا٤ ايٓيب 
ـِ قُمَٛمَر سم٤مًمزي٤مدة ذم ُمدطمف، وٟمحقه، وم ٓ جيقز اًمٖمٚمق ذم اًمرؾمقل  ِلَّ  أن، َٕم َٓ : »ىم٤مل  اًمٜمٌَّ

ٌُْدُه، وَمُ٘مقًُمقا اَم َأَٟم٤م قَم ـَ َُمْرَيَؿ، وَم٢مِٟمَّ ٌُْد  :شُمْٓمُرويِن، يَماَم َأـْمَرْت اًمٜمََّّم٤مَرى اسْم  .ش، َوَرؾُمقًُمفُ اهللقَم

ـْ َأَٟمسٍ و ـَ ؾَمٞمِِّدَٟم٤مًمَِرؾُمقِل اهللِ : َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ىَم٤مًُمقا  قَم َٟم٤م، َوَي٤م ؾَمٞمَِّدَٟم٤م َواسْم ـَ ظَمػْمِ َٟم٤م َواسْم  ،: َي٤م ظَمػْمَ

َٓ ُأِريُد َأْن : »وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ْٞمَٓم٤مُن، إِينِّ  َتْٝمِقَيٜمَُّٙمُؿ اًمِمَّ ًْ َٓ َي ٤َم اًمٜم٤َّمُس، قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمَِ٘مْقًمُِٙمْؿ َو َي٤م َأهيُّ

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ شَمْروَمُٕمقيِن وَمْقَق َُمٜمِْزًَمتِ  ٌِْد اهللِ قَم ـُ قَم ُد سْم تِل َأْٟمَزًَمٜمِٞمَٝم٤م اهللُ شَمَٕم٤ممَم، َأَٟم٤م حُمَٛمَّ  .شل اًمَّ

 املطأي١ ايسابع١: ايٛاجب عًٝٓا جتاٙ ايسضٌ عًِٝٗ ايطالّ.
 اكؼسم الـاس جتاه الرسل عؾقفم السَلم إَل ثَلث صوائف:

، وسومق قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾاًمٖمالة: وهؿ اًمذيـ هم٤مًمقا ذم طمؼ إ ايطا٥ف١ األٚىل:

 ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمرسمقسمٞم٦م، أو اإلهلٞم٦م إًمٞمٝمؿ.

، وم٠مقمروقا قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ضمٗم٤مة: وهؿ اًمذيـ ومرـمقا ذم طمؼ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ايطا٥ف١ ايجاْٞ:

 قمـ ذائٕمٝمؿ، وٟمٌذوه٤م ظمٚمػ فمٝمقرهؿ.

 ٕٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾاًمقؾمٓمٞم٦م، وهؿ اًمذيـ شمقؾمٓمقا سملم اًمٖمالة، واجلٗم٤مة، وم٠مقمٓمقا ا ايطا٥ف١ ايجايج١:

 طم٘مقىمٝمؿ ُمـ همػم إومراط، وُمـ همػم شمٗمريط، وهؿ اهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م. قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 :ا بجب اعتكادٙ يف حل ايسضٌ عًِٝٗ ايطالّٚمم
 .شمّمديؼ ظمؼمهؿ  .2

  .اُمتث٤مل أُمرهؿ .1

 .اضمتٜم٤مب َّنٞمٝمؿ .3

 .اشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم ذيٕمتٝمؿ  .4

 .حمٌتٝمؿ هؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ  .5

                                 
 (.970( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.1017( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )1)

 (.2692(، وُمًٚمؿ )3445ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 3)

 (.200007( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )4)
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وٓ دقمقا إمم قم٤ٌمدة  ،ٚمؿ يدع أطمد ُمٜمٝمؿ اًمرسمقسمٞم٦مقمدم اًمٖمٚمق ومٞمٝمؿ، يم٤مدقم٤مء اًمرسمقسمٞم٦م هلؿ، وم  .6

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أٟمٗمًٝمؿ وٓ يٜمٌٖمل هلؿ ذًمؽ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ژ

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمٜمٌل 

(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمقح

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 املطاي١ ارتاَط١: حهِ ايػًٛ يف ايكبٛز.
َلَعَن »َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: من يػعل ذلك، ف ال جيوز الغؾو يف الؼبور، ولؼد لعن الـبي 

َج   اهلل َرُسوُل  ُ  .«َزائَِراِت الُؼُبوِر، َوادُتَِّخِذيَن َعَؾْقَفا ادََساِجَد َوالُّسُّ

 َٚٔ صٛز ايػًٛ يف ايكبٛز:
 رومع وشمِمٞمٞمد اًم٘مٌقر سم٤مٔضُمرِّ واحلج٤مرة. .2

 ووع اًمِمٛمقع واعمّم٤مسمٞمح قمٚمٞمٝم٤م. .1

 ٟمّم٥م إقمالم واًمراي٤مت قمٚمٞمٝم٤م. .3

 ٟمحر اًمٜمح٤مئر قمٜمده٤م. .4

 اًمتامس احل٤مضم٤مت ُمـ أصح٤مهب٤م. .5

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1043(، وطمًٜمف، واًمٜم٤ًمئل )310(، واًمؽمُمذي )3136( طمًـ: رواه أسمق داود )2)
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 ثامًالفصل ال

ٚسنض عكٛب١  ،يف بٝإ سكٝك١ ايغشض ٚسز ايغاسض ٚإٔ َٓ٘ عًِ ايتٓذِٝ

 َٔ فزم نآٖا
 فيه أربع عشرة مسألة:

 املطأي١ األٚىل: ايطخس حل، ٚي٘ تأثري.
اًمًحر ُمتح٘مؼ وضمقده ووىمققمف، وىمد أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أٟمف يم٤من ُمقضمقدا ذم زُمـ ومرقمقن، وم٘م٤مل 

 (   ی ی ی ی جئ)شمٕم٤ممم: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ى ى

(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واًمًحر يمذًمؽ ي١مصمر ذم إسمدان سم٤معمرض واًم٘متؾ، وإسمّم٤مر سم٤مًمتخٞمٞمؾ، وًمٙمـ سم٘مْم٤مء اهلل 

 وىمدرشمف اًمٙمقٟمٞم٦م ٓ اًمنمقمٞم٦م.

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ ، ومؿ اًمٞمٝمقدي ًمٚمٜمٌل ؾمحر ًمٌٞمد سمـ إقمّم َٚٔ أَج١ً ضخس األبدإ ريض اهلل  َٕم

ِلُّ قمٜمٝم٤م َء َوَُم٤م وَمَٕمَٚمُف، طَمتَّك إَِذا يَم٤مَن َذاَت َيْقٍم ، ىَم٤مًَم٧ْم: ؾُمِحَر اًمٜمٌَّ ْ ُف َيْٗمَٕمُؾ اًمٌمَّ ُف ًَمُٞمَخٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأٟمَّ طَمتَّك إِٟمَّ

ىُمْٚم٧ُم:  ،شىَمْد َأوْمَت٤ميِن ومِٞماَم اؾْمَتْٗمَتْٞمُتُف ومِٞمفِ  اهللَ قَم٤مِئَِم٦ُم َأنَّ  َأؿَمَٕمْرِت َي٤م»َوُهَق قِمٜمِْدي، َدقَم٤م اهللَ َوَدقَم٤مُه، صُمؿَّ ىَم٤مَل: 

، صُمؿَّ »َوَُم٤م َذاَك َي٤م َرؾُمقَل اهلِل؟ ىَم٤مَل:  ٤م قِمٜمَْد َرْأِد، َوأظَمُر قِمٜمَْد ِرضْمكَمَّ ضَم٤مَءيِن َرضُماَلِن، وَمَجَٚمَس َأطَمُدمُهَ

ضُم  ٤م ًمَِّم٤مطِمٌِِف: َُم٤م َوضَمُع اًمرَّ ـُ إقَْمَّمِؿ ىَم٤مَل َأطَمُدمُهَ ٌَُّف؟ ىَم٤مَل: ًَمٌِٞمُد سْم ـْ ـَم ٌُقٌب، ىَم٤مَل: َوَُم ِؾ؟ ىَم٤مَل: َُمْٓم

ـَ هُ  ـْ سَمٜمِل ُزَرْيٍؼ، ىَم٤مَل: ومِٞماَم َذا؟ ىَم٤مَل: ذِم ُُمِْمٍط َوُُمَِم٤مـَم٦ٍم َوضُمػِّ ـَمْٚمَٕم٦ٍم َذيَمٍر، ىَم٤مَل: وَم٠َمْي َق؟ اًمَٞمُٝمقِديُّ ُِم

ِلُّ  ىَم٤مَل: وَمَذَه٥َم  ،شىَم٤مَل: ذِم سمِْئِر ِذي َأْرَوانَ  ـْ َأْصَح٤مسمِِف إمَِم اًمٌِْئِر، وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م  اًمٜمٌَّ ذِم ُأَٟم٤مٍس ُِم

َٞم٤مـِملمِ »َٟمْخٌؾ، صُمؿَّ َرضَمَع إمَِم قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مَل:  ، َوًَمَٙم٠َمنَّ َٟمْخَٚمَٝم٤م ُرُءوُس اًمِمَّ
ِ
ش َواهللِ ًَمَٙم٠َمنَّ َُم٤مَءَه٤م ُٟمَ٘م٤مقَم٦ُم احِلٜم٤َّمء

َر قَمغَم »َأوَم٠َمظْمَرضْمَتُف؟ ىَم٤مَل:  ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ٤م َأَٟم٤م وَمَ٘مْد قَم٤موَم٤ميِنَ اهلُل َوؿَمَٗم٤ميِن، َوظَمِِمٞم٧ُم َأْن ُأصَمقِّ َٓ، َأُمَّ

ا  .َوَأَُمَر هِب٤َم وَمُدومِٜم٧َْم  ،شاًمٜم٤َّمِس ُِمٜمُْف َذًّ

ويمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت ُمـ أٟمف خيٞمؾ إًمٞمف ومٕمؾ رء مل يٗمٕمٚمف وٟمحقه  :قال الؼايض عقاض

                                 
 (.1289(، وُمًٚمؿ )5766( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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خلٚمؾ شمٓمرق إمم اًمٕم٘مؾ وًمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يدظمؾ ًم٤ًٌم قمغم   اًمتخٞمؾ سم٤مًمٌٍم ٓومٛمحٛمقل قمغم

 .ـمٕمٜم٤م ٕهؾ اًمْمالًم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وٓ

ۅ ۅ ۉ ۉ ): ؾمحر ىمقم ومرقمقن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومن أمثؾة سحر األبصار

ۉ ۉ )، وم٘م٤مل: ( ې ې ې ې ى ى

 ، ومل ي٘مؾ: ؾمحروا اًمٜم٤مس، ومدل قمغم أن اًمًحر سم٤مًمتخٞمٞمؾ.(ې

َٓ طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم ًَمُف قِمٜمَْدهُ »: ابن هبرةقال  ُف ىَم٤مَل:  َّٓ َأسَم٤م طَمٜمِٞمَٗم٦َم وَم٢مِٟمَّ ْحَر ًَمُف طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم، إِ ًِّ  ،شَأمْجَُٕمقا قَمغَم َأنَّ اًم

٤مطِمر ًَّ ظْمتاَِلَف ذِم طُمْٙمِؿ اًم
ِٓ  .صُمؿَّ َذيَمَر ا

ُٚمُؼ وقال الؼرصبي ْحَر طَمؼٌّ َوًَمُف طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم خَيْ ًِّ قِمٜمَْدُه َُم٤م َيَِم٤مُء، ظِماَلوًم٤م ًمِْٚمُٛمْٕمَتِزًَم٦ِم  اهلل : َوقِمٜمَْدَٟم٤م َأنَّ اًم

 .َوَأيِب إؾِْمَح٤مَق اإِلؾْمَٗمَراِيٞمٜمِلِّ طَمْٞم٨ُم ىَم٤مًُمقا: إِٟمَُّف متقيف وختٞمٞمؾ

 املطأي١ ايجا١ْٝ: حهِ ايطاحس.
 اًم٤ًمطمر يم٤مومر ؾمقاء شمٕمٚمؿ اًمًحر، أو مل يتٕمٚمٛمف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )اًمدًمٞمؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

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

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 (   ۓ

 ايؾاٖز َٔ ٖشٙ اآلٜتني َٔ ٚدٛٙ:

ره أي ُم٤م شمت   ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ايٛد٘ األٍٚ: ٘مقًمف وشمزوِّ

، هذا ُمـ قم٤ٌمدة أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم رؾمقًمف  ، وشمريمقا ُم٤ماًمِمٞم٤مـملم ذم ُمٚمؽ وقمٝمد ؾمٚمٞمامن 

اًمٓم٤مهمقت، وىمد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل أو حتريؿ ُم٤م أطمٚمف، 

                                 
 (. 4/275( اٟمٔمر: ذح ُمًٚمؿ، ًمٚمٜمقوي )2)

 (.1/116اٟمٔمر: اإلومّم٤مح، ٓسمـ هٌػمة )( 1)

 (.1/46اٟمٔمر: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمٚم٘مرـمٌل )( 3)
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ، قم٤ٌمدة

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

يتٚمقه٤م: إٟم٤م  طملم ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ىم٤مل قمدي سمـ طم٤مشمؿ  ( ۇئۇئ 

ٌُُدوََّنُْؿ، َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ يَم٤مُٟمقا إَِذا َأطَمٚمُّقا هَلُْؿ ؿَمْٞمًئ٤م اؾْمَتَحٚمُّقُه، »ًمًٜم٤م ٟمٕمٌدهؿ ىم٤مل:  ْ َيُٙمقُٟمقا َيْٕم ُْؿ مَل َّنَّ
َأَُم٤م إِ

ُُمقهُ  ُُمقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م طَمرَّ ا يم٤من هذا ذم ـم٤مقم٦م إطم٤ٌمر واًمره٤ٌمن ومٙمٞمػ ذم ـم٤مقم٦م وم٢مذ، شَوإَِذا طَمرَّ

 .اًمِمٞمٓم٤من ومٞمام يٜم٤مذم اًمقطمل؟! 

ُمـ اًمٙمٗمر، وهذا اًمٙمٗمر اًمذي  ٟمٌٞمف  سمرأ اهلل  (پ ڀ ڀ ) ايٛد٘ ايجاْٞ:

سمرأه شمٕم٤ممم ُمٜمف هق قمٚمؿ اًم٤ًمطمر وقمٛمٚمف، وإن يم٤من سمريئ٤م ُمـ اًمٙمٗمر يمٚمف ُمٕمّمقُم٤م ِم٤م هق دوٟمف، ًمٙمـ 

 .وأٟمف سمريء ُمٜمفؾمٞم٤مق أي٦م ذم ظمّمقص اًمًحر 

أيمذب اهلل شمٕم٤ممم ،  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)ايٛد٘ ايجايح:

وهؿ إٟمام ٟمًٌقا اًمًحر  (پ ڀ ڀ )سم٘مقًمف:  اًمٞمٝمقد ومٞمام ٟمًٌقه إمم ٟمٌٞمف ؾمٚمٞمامن 

ٕن اًمًحر يمٗمر: وهلذا أصم٧ٌم يمٗمر اًمِمٞم٤مـملم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس  :إًمٞمف، وٓزم ُم٤م ٟمًٌقه إًمٞمف هق اًمٙمٗمر

ويمذًمؽ يمؾ ُمـ  ،(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)اًمًحر وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

شمٕمٚمؿ اًمًحر أو قمٚمٛمف أو قمٛمؾ سمف يٙمٗمر يمٙمٗمر اًمِمٞم٤مـملم اًمذيـ قمٚمٛمقه اًمٜم٤مس، إذا ٓ ومرق سمٞمٜمف 

 .وسمٞمٜمٝمؿ

،  يٕمٜمل ُمـ (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  )ايٛد٘ ايضابع:

  أراد أن يتٕمٚمؿ اًمًحر ومال سمد أن يٙمٗمر.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )ايٛد٘ اخلاَػ:

،(ڻ ڻ ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

يٕمٜمل: ُمـ طمظ وٓ ٟمّمٞم٥م، وهذا اًمققمٞمد مل يٓمٚمؼ إٓ ومٞمام هق يمٗمر ٓ سم٘م٤مء ًمإليامن ُمٕمف، وم٢مٟمف ُم٤م 

  .ُمـ ُم١مُمـ إٓ ويدظمؾ اجلٜم٦م، ويمٗمك سمدظمقل اجلٜم٦م ظمالىم٤م، وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ٟمٗمس ُم١مُمٜم٦م

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) ايٛد٘ ايغارؼ:

                                 
 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمين.3095( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )2)
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وهذا ، اًمًحر وؾم٤مئر اًمذٟمقب اشم٘مقا، واًم٘مرآنو سمٛمحٛمد  ًمق آُمٜمقا يٕمٜمك، ( ۓ

ُمـ أسح إدًم٦م قمغم يمٗمر اًم٤ًمطمر وٟمٗمل اإليامن قمٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل ًمٚمٛم١مُمـ اعمت٘مل: وًمق 

 .أٟمف آُمـ واشم٘مك

 املطأي١ ايجايج١: حد ايطاحس.
ُف ؾَمِٛمَع سَمَج٤مًَم٦َم، َيُ٘مقُل وم طمد اًم٤ًمطمر ضسمف سم٤مًمًٞمػ، ـِ ِديٜم٤َمٍر، َأٟمَّ ـْ قَمْٛمِرو سْم : : يَمَت٥َم قُمَٛمُر َٕم

 .ىَم٤مَل: وَمَ٘مَتْٚمٜم٤َم صَماَلَث ؾَمَقاطِمرَ  ،شَأِن اىْمُتُٚمقا يُمؾَّ ؾَم٤مطِمٍر َوؾَم٤مطِمَرةٍ »

 املطأي١ ايسابع١: حهِ َٔ تعًِ ايطخس.
 قمغم صمالصم٦م أىمقال: ومٞمٛمـ يتٕمٚمؿ اًمًحر ويًتٕمٛمٚمفاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

 اًم٘مقل إول: يٙمٗمر.

  .أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأمحد اًم٘م٤مئٚمقن سمف:

وُمـ شمٕمٚمٛمف ُمٕمت٘مدا ضمقازه أو أٟمف يٜمٗمٕمف  ،إن شمٕمٚمٛمف ًمٞمت٘مٞمف أو ًمٞمتجٜمٌف ومال يٙمٗمرقل اًمث٤مين: اًم٘م

 .يمٗمر، ويمذا ُمـ اقمت٘مد أن اًمِمٞم٤مـملم شمٗمٕمؾ ًمف ُم٤م يِم٤مء ومٝمق يم٤مومر

 اًم٘م٤مئٚمقن سمف: سمٕمض أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م.

اًمًحر ىمٚمٜم٤م ًمف: صػ ًمٜم٤م ؾمحرك، وم٢من وصػ ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر ُمثؾ  إذا شمٕمٚمؿاًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 

قمت٘مده أهؾ سم٤مسمؾ ُمـ اًمت٘مرب إمم اًمٙمقايم٥م اًمًٌٕم٦م وأَّن٤م شمٗمٕمؾ ُم٤م يٚمتٛمس ُمٜمٝم٤م ومٝمق يم٤مومر، وإن ُم٤م ا

  يم٤من ٓ يقضم٥م اًمٙمٗمر وم٢من اقمت٘مد إسم٤مطمتف ومٝمق يم٤مومر.

  .اًمِم٤مومٕملاًم٘م٤مئٚمقن سمف: 

 املطأي١ ارتاَط١: ٌٖ ٜكتٌ ايطاحس مبجسد فعً٘ ٚاضتعُاي٘؟
 ًمف قمغم ىمقًملم:اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٛمـ شمٕمٚمؿ اًمًحر هؾ ي٘متؾ سمٛمجرد اؾمتٕمام

 ي٘متؾ. ٟمٕمؿ الؼول األول:

 .ُم٤مًمؽ وأمحد الؼائؾون به:

 ٓ ي٘متؾ. الؼول الثاين:

  .اًمِم٤مومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م الؼائؾون به:

 ، فاختًف ايعًُا٤ فٝ٘ ع٢ً قٛيني:أَا إٕ قتٌ بطخسٙ إْطإ

                                 
 (.3043(، وأسمق داود )383صحٞمح: رواه اًمِم٤مومٕمل صـ )( 2)
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 .ي٘متؾ الؼول األول:

  ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد الؼائؾون به:

 .ر ُمٜمف ذًمؽ أو ي٘مر سمذًمؽ ذم طمؼ ؿمخص ُمٕملمٓ ي٘متؾ طمتك يتٙمر الؼول الثاين:

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م الؼائؾون به:

 املطأي١ ايطادض١: ٌٖ تكبٌ تٛب١ ايطاحس؟
 اختًف ايعًُا٤ يف تٛب١ ايطاحس ع٢ً قٛيني:

 .ٓ شم٘مٌؾ الؼول األول:

 .أمحداعمِمٝمقر قمـ ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م و الؼائؾون به:

 ٟمٕمؿ شم٘مٌؾ. الؼول الثاين:

 .أمحد قمـ واي٦ماًمِم٤مومٕمل ور الؼائؾون به:

 املطأي١ ايطابع١: حهِ ضاحس أٌٖ ايهتاب.
 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ ؾم٤مطمر أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم ىمقًملم:

  .ي٘متؾ الؼول األول:

 .طمٜمٞمٗم٦مأسمق  الؼائؾون به:

 ٓ ي٘متؾ. الؼول الثاين:

 .ُم٤مًمؽ وأمحد واًمِم٤مومٕمل الؼائؾون به:

 املطأي١ ايجا١َٓ: حهِ ايطاحس٠ املط١ًُ.
 طمٙمؿ اًم٤ًمطمرة اعمًٚمٛم٦م قمغم ىمقًملم:اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم 

 .ٓ شم٘متؾ وًمٙمـ حتٌس الؼول األول:

 .طمٜمٞمٗم٦م أسمق الؼائؾون به:

 .طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمرضمؾ  الؼول الثاين:

 ُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد. الؼائؾون به:

 املطأي١ ايتاضع١: حهِ ايتٓجِٝ.
 ر.اًمتٜمجٞمؿ: هق آؾمتدٓل سمحريم٦م اًمٜمجقم قمغم احلقادث إروٞم٦م، وهق ٟمقع ُمـ اًمًح

٤ٌَّمسٍ وم ـِ قَم ـِ اسْم ـَ اًمٜمُُّجقِم، : »اهلل ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل ريض اهلل قمٜمٝمام َٕم ٌََس قِمْٚماًم ُِم ـْ اىْمَت َُم
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ْحِر َزاَد َُم٤م َزادَ  ًِّ ـَ اًم ٦ًٌَم ُِم ٌََس ؿُمْٕم  .شاىْمَت

 واًمتٜمجٞمؿ أٟمقاع سمٕمْمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ سمٕمض، وُمٜمف:

ًٞم٤مرة وهمػمه٤م، وم٘مد سمٜمقا سمٞمقشم٤م ٕضمٚمٝم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف قمٌدة اًمٜمجقم ويٕمت٘مدوٟمف ذم اًمًٌٕم٦م اًم  .2

وصقروا ومٞمٝم٤م مت٤مصمٞمؾ ؾمٛمقه٤م سم٠مؾمامء اًمٜمجقم، وضمٕمٚمقا هل٤م ُمٜم٤مؾمؽ وذائع يٕمٌدوَّن٤م سمٙمٞمٗمٞم٤مهت٤م، 

 .وهذا هق اعمٕمروف قمـ ىمقم إسمراهٞمؿ سم٤ٌمسمؾ وهمػمه٤م

ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ يٙمت٥م طمروف أيب ضم٤مد وجيٕمؾ ًمٙمؾ طمرف ُمٜمٝم٤م ىمدرا ُمـ اًمٕمدد ُمٕمٚمقُم٤م، وجيري  .1

 .أدُمٞملم وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وهمػمه٤مقمغم ذًمؽ أؾمامء 

اًمٜمٔمر ذم طمريم٤مت إومالك ودوراَّن٤م وـمٚمققمٝم٤م وهمروهب٤م واىمؽماَّن٤م واومؽماىمٝم٤م ُمٕمت٘مديـ أن ًمٙمؾ  .3

ٟمجؿ ُمٜمٝم٤م شم٠مصمػمات ذم يمؾ طمريم٤مشمف ُمٜمٗمردا، وًمف شم٠مصمػمات أظمر قمٜمد اىمؽماٟمف سمٖمػمه ذم همالء إؾمٕم٤مر 

 ،وىمد يٜمًٌقن ذًمؽ إًمٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،ثورظمّمٝم٤م وهٌقب اًمري٤مح وؾمٙمقَّن٤م ووىمقع اًمٙمقائـ واحلقاد

 .وُمـ هذا اًم٘مًؿ آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء

اًمٜمٔمر ذم ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ ُمع اقمت٘م٤مد اًمت٠مصمػمات ذم اىمؽمان اًم٘مٛمر سمٙمؾ ُمٜمٝم٤م  .4

 .وُمٗم٤مرىمتف، وأن ذم شمٚمؽ ؾمٕمقدا أو ٟمحقؾم٤م وشم٠مًمٞمٗم٤م وشمٗمري٘م٤م وهمػم ذًمؽ

 فا٥د٠: ملاذا خًكت ايٓجّٛ؟
 :شمٕم٤ممم: إٟمام ضمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف هذه اًمٜمجقم ًمثالث ظمّم٤مل ىم٤مل ىمت٤مدة رمحف اهلل

 .ضمٕمٚمٝم٤م زيٜم٦م ًمٚمًامء .2

 .ضمٕمٚمٝم٤م هيتدى هب٤م .1

 ضمٕمٚمٝم٤م رضمقُم٤م ًمٚمِمٞم٤مـملم.   .3

 .ومٛمـ شمٕم٤مـمك ومٞمٝم٤م همػم ذًمؽ وم٘مد ىم٤مل سمرأيف وأظمٓم٠م طمٔمف وأو٤مع ٟمّمٞمٌف وشمٙمٚمػ ُم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف

 يٓفح فٝ٘.املطأي١ ايعاغس٠: َٔ ايطخس شجس ايطري، ٚارتط يف األزض، ٚايعكد ٚا
ـْ ىَمٌِٞمَّم٦مَ  ٧ٌِْم »َيُ٘مقُل:  اهلل ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل ، قَم ـَ اجِل ْرُق ُِم ُة، َواًمٓمَّ ػَمَ  ،شاًمِٕمَٞم٤موَم٦ُم، َواًمٓمِّ

ضْمُر، َواًمِٕمَٞم٤موَم٦ُم: اخلَطُّ   .اًمٓمَّْرُق: اًمزَّ

  .اجل٧ٌم هق اًمًحر : ىم٤مل قمٛمر

                                 
 (.1/480(، وأمحد )3716(، واسمـ ُم٤مضمف )3905( صحٞمح: رواه أسمق داود )2)

 (.22043واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )(، 3907ح: رواه أسمق داود )( صحٞم1)
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 (  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 عػس٠: إٕ َٔ ايبٝإ يطخسا. املطأي١ اذتاد١ٜ
ٌِْد  ـْ قَم ـِ قُمَٛمَر، َريِضَ  اهللقَم ْحًرا»: ىم٤مل  اهللِ َرؾُمقَل أن  ،قَمٜمُْٝماَم  اهللُسْم ًِ ٌََٞم٤مِن ًَم ـَ اًم  .شإِنَّ ُِم

 ايبٝإ قطُإ:ٚ

اعمٗم٤مظمرة واخلّمقُم٤مت سمٞم٤من ُمذُمقم، وهق ُم٤م يٙمقن ًمٜمٍمة اًم٤ٌمـمؾ، أو  ايكغِ األٍٚ:

  .سم٤مًم٤ٌمـمؾ وٟمحقه٤م

 .ًمٜمٍمة احلؼ سمٞم٤من حمٛمقد، وهق ُم٤م يٙمقن اْٞ:ايكغِ ايج

 عػس٠: حهِ حٌ ايطخس. املطاي١ ايجا١ْٝ
 سٌ ايغشض ي٘ ساالٕ:

طمؾ اًمًحر سم٤مًمرىمك واًمتٕم٤مويذ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهذا ضم٤مئز، وم٘مد صم٧ٌم أن ضمؼميؾ  األٚىل:

  وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م رىمٞم٤م اًمٜمٌل .سم٤معمٕمقذشملم 

ُمٕم٤موٟم٦م ًمٚم٤ًمطمر وإىمرار ًمف قمغم قمٛمٚمف، ا حمرم: ٕٟمف طمؾ اًمًحر سمًحر ُمثٚمف، وهذ ايجا١ْٝ:

 .وشم٘مرب إمم اًمِمٞمٓم٤من سم٠مٟمقاع اًم٘مرب ًمٞمٌٓمؾ قمٛمٚمف قمـ اعمًحقر

 .: ٓ حيؾ اًمًحر إٓ ؾم٤مطمرقال احلسن

 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: حهِ ايهأٖ.
 هق ُمـ يًتٕملم سم٤مًمِمٞم٤مـملم عمٕمروم٦م اعمٖمٞم٤ٌمت: هق يٙمٗمر سمذًمؽ: ٕؾم٤ٌمب: ايهأٖ:

ژ )ن ومٚمؿ يقح إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤من إٓ سمٕمد أن شمقٓه، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يمقٟمف وًمٞم٤م ًمٚمِمٞمٓم٤م  .2

واًمِمٞمٓم٤من ٓ يتقمم إٓ اًمٙمٗم٤مر ويتقًمقٟمف، ىم٤مل اهلل  ( ڑ ڑ ک ک

 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )شمٕم٤ممم: 

ٿ ٿ ) ،أي: ٟمقر اإليامن واهلدى (   ٺ ٺ ٺ ) :ىمقًمف شمٕم٤ممم .1

 اًمٙمٗمر واًمْمالًم٦مأي: فمٚمامت  ( 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .3

 (   ې

                                 
 (.869(، وُمًٚمؿ )5246( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ): شمًٛمٞمتف ـم٤مهمقشم٤م ذم ىمقًمف  .4

ٟمزًم٧م ذم اعمتح٤ميمٛملم إمم يم٤مهـ  (    ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .ضمٝمٞمٜم٦م

 .أي: سم٤مًمٓم٤مهمقت، ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ): وىمقًمف ىمقًمف   .5

 صٗم٤مشمف وُمٜم٤مزقمتف ًمف شمٕم٤ممم ذم رسمقسمٞمتف، وم٢من قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمـ صٗم٤مت شمِمٌٝمف سم٤مهلل قمز وضمؾ ذم  .6

( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )اًمرسمقسمٞم٦م اًمتل اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م دون ُمـ ؾمقاه، 

 

 أن دقمقاه شمٚمؽ شمتْمٛمـ اًمتٙمذي٥م سم٤مًمٙمت٤مب وسمام أرؾمؾ اهلل سمف رؾمٚمف.  .7

  ٟمٗمًف ومٞمام ادقم٤مه؟ اًمٜمّمقص ذم يمٗمر ُمـ ؾم٠مًمف قمـ رء ومّمدىمف سمام ي٘مقل، ومٙمٞمػ سمف هق  .8

َقُه بََِم َيُؼوُل  َمْن َأَتى َكاِهـًا»ىم٤مل:   قمـ اًمٜمٌل  ومٕمـ أيب هريرة ، َفَؼْد َكَػَر بََِم ُأْكِزَل َعَذ  َفَصدَّ

دٍ   . (2)ش  ُُمَؿَّ

اًفا»  :أٟمف ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  وقمـ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل  َمْن َأَتى َعرَّ
ٍء ََلْ ُتْؼبَ  (1) ْل َلُه َفَسَلَلُه َعْن ََشْ

 .  (4)ش (3)َصََلٌة َأْرَبِعنَي َلْقَؾةً 

                                 
 ( وصححف إًم٤ٌمين.639واسمـ ُم٤مضمف ) ، (235(، واًمؽمُمذي )3904صحٞمح: رواه أسمق داود ) (2) 

ًمْم٤مًم٦م وٟمحق ذًمؽ. ىم٤مل ؿمٞمخ اًمٕمراف: اًمذي يدقمل ُمٕمروم٦م إُمقر سمٛم٘مدُم٤مت يًتدل هب٤م قمغم اعمنوق وُمٙم٤من ا (1)

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًمٕمراف اؾمؿ ًمٚمٙم٤مهـ واعمٜمجؿ واًمرُم٤مل وٟمحقهؿ ِمـ يتٙمٚمٛمقن ذم ُمٕمروم٦م إُمقر سمتٚمؽ 

ـمريؼ اًمتٜمجٞمؿ ، أو اخلط ذم -اًمٓمرق. ومٙمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم ُمٕمروم٦م إُمقر اعمٖمٞم٦ٌم اعم٤موٞم٦م أو اعمًت٘مٌٚم٦م سمتٚمؽ اًمٓمرق 

ق ذًمؽ ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م ، أو سم٤مخلِم٦ٌم اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م أسم٤مضم٤مد ، وٟمحق اًمرُمؾ ، سمٓمريؼ اًمٓمرق ، أو سم٤مًمقدع ، وٟمح

ذًمؽ ُمـ ىمراءة اًمٗمٜمج٤من ، أو ىمراءة اًمٙمػ ، و يمؾ ُمـ خيؼم قمـ إُمقر اعمٖمٞم٦ٌم سمٌمء جيٕمٚمف وؾمٞمٚم٦م عمٕمروم٦م إُمقر 

 يًٛمك يم٤مهٜم٤م ، ويًٛمك قمراوم٤م ، ٕٟمف ٓ حيّمؾ ًمف أُمره إٓ سمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمٙمٝم٤مٟم٦م. -اعمٖمٞم٦ٌم 

أَّن٤م شم٘مع جمزئ٦م ٓ جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م ، وًمٙمـ ٓ صمقاب ًمف ش مل شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم يقُم٤م » ُمـ ىمقًمف:  اعم٘مّمقد (3)

ومٞمٝم٤م : ٕن اًمذٟم٥م واإلصمؿ اًمذي اىمؽمومف طملم أشمك اًمٕمراف وم٠ًمًمف قمـ رء ، ي٘م٤مسمؾ صمقاب اًمّمالة أرسمٕملم يقُم٤م ، 

 وم٠مؾم٘مط هذا هذا.

 .(5959رواه ُمًٚمؿ )صحٞمح: ( 4)
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ـَ ًمف، أو »ُمرومققم٤م:   وقمـ قمٛمران سمـ طمّملم ـَ أو شُمُٙمِٝم ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ شمٓمػم أو شُمٓمِـِّػَم ًمـف، أو شَمَٙمٝمَّ

 .(2) ش ؾَمَحر أو ؾُمِحَر ًمف، وُمـ أشمك يم٤مهٜم٤م ومّمدىمف سمام ي٘مـقل وم٘مد يمٗمر سمام ُأْٟمـِزل قمغم حمٛمد

 ِ تضدٜل ايهأٖ.املطاي١ ايسابع١ عػس٠: حه
 :ُمـ أشمك اًمٕمراف وم٠ًمًمف قمـ رء وًمق مل يّمدىمف ، ومٚمف طم٤مٓن 

ُمـ أشم٤مه وم٠ًمًمف قمـ رء رهم٦ٌم ذم آـمالع ، أُم٤م ُمـ أشم٤مه وم٠ًمًمف ًمإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف  احلاٍ األٚىل:

 وطمتك يتح٘مؼ أٟمف قمراف ومال يدظمؾ ذم ذًمؽ: ٕن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد .

ٙم٤مهـ وم٠ًمًمف قمـ رء ، وم٢مذا أظمؼمه اًمٙم٤مهـ أو اًمٕمراف ُمـ أشم٤مه أو أشمك اًم احلاي١ ايجا١ْٝ:

 صدىمف سمام ي٘مقل أٟمف يٙمٗمر يمٗمرا أصٖمر، وأٟمف ٓ شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم يقُم٤م وهق اًمّمحٞمح ًمًٌٌلم:

 مجٕم٤م سملم إطم٤مدي٨م . .2

ٕن شمّمديؼ اًمٙم٤مهـ ومٞمف ؿمٌٝم٦م ، و هل أن اًمٙم٤مهـ اًمذي ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م خيؼم سم٤مُٕمقر  .1

يؼ اؾمؽماق اجلـ ًمٚمًٛمع ،و ىمد ي٠مِت أِت إمم اًمٙم٤مهـ وي٘مقل: أٟم٤م اعمٖمٞم٦ٌم ومٞمام صدق ومٞمف قمـ ـمر

أصدىمف ومٞمام أظمؼم ُمـ اًمٖمٞم٥م: ٕٟمف ىمد ضم٤مءه قمٚمؿ ذًمؽ اًمٖمٞم٥م ُمـ اًمًامء قمـ ـمريؼ اجلـ ، وهذه 

 اًمِمٌٝم٦م متٜمع ُمـ شمٙمٗمػم ُمـ صدق اًمٙم٤مهـ اًمٙمٗمر إيمؼم .

ًمٔمٝمقر اًمتٕمٚمٞمؾ ذم وم٤مًم٘مقل إفمٝمر: أن يمٗمره يمٗمٌر أصٖمر وًمٞمس سم٠ميمؼم: ًمدًٓم٦م إطم٤مدي٨م: و

 ذًمؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح،  227/ 5(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )51/  9ر )صحٞمح: ُمًٜمد اًمٌزا (2) 

 (. 118/  5إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) وصححف 
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 الفصل التاسع

 َضاتب ايزٜٔ

 :ألةمس سبع وثالثونفيه 
 املغأي١ األٚىل: اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ.

سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واجلقارح، ومٝمذه أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ضم٤مُمٕم٦م ُٕمقر  وقمٛمؾ، سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمنىمقل 

 ديـ اإلؾمالم:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) شمٕم٤ممم: ، ىم٤مل اهللاألٍٚ: قٍٛ ايكًب ٖٚٛ تضدٜك٘ ٚإٜكاْ٘

(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ

أي  (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ىمقا صمؿ مل يِمٙمقا. صدَّ 

ـَ اخلػَْمِ »وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م:  َّٓ اهللُ َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم َُم٤م َيِزُن  خَيْ

ةً  ةً سُمرَّ ـَ اخلػَْمِ َذرَّ َّٓ اهلُل َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف َُم٤م َيِزُن ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم  .ش، صُمؿَّ خَيْ

وهق اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل  ،ايجاْٞ: قٍٛ ايًطإ

(   ٿ ٿ)ىم٤مل اهلل:  واإلىمرار سمٚمقازُمٝم٤م،

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـِ قُمَٛمرَ و ـِ اسْم ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيِْمَٝمُدوا »ىَم٤مَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل ريض اهلل قمٜمٝمام قَم

 َّٓ ًدااهللَُأْن َٓ إًَِمَف إِ يَم٤مَة، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا اهللَِرؾُمقُل  ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ اَلَة، َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ، َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

ْؿ قَمغَم  ٤مهُبُ ًَ َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِم  .شاهللُِمٜمِّل ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ

واًمتقيمؾ   اهلل ، وهق اًمٜمٞم٦م واإلظمالص واعمح٦ٌم وآٟم٘مٞم٤مد واإلىم٤ٌمل قمغمايجايح: عٌُ ايكًب

                                 
 ( سمرة: ىمٛمح٦م.2)

 ذرة: اًمٜمٛمٚم٦م اًمّمٖمػمة. (1)

 .(، ُمـ طمدي٨م أٟمس 292(، وُمًٚمؿ )7420( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.10وُمًٚمؿ )(، 15( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )قمٚمٞمف وًمقازم ذًمؽ وشمقاسمٕمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

( ىئ 

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ( ڻ ڻ ڻ ۀ

ـِ وقمـ  ِلِّ اخلَٓم٤َّمِب  قُمَٛمَر سْم ـِ اًمٜمٌَّ ُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى، »٤مَل: ىمَ  ، قَم ِٓ اَم  إِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜمِّٞم٦َِّم، َوإِٟمَّ

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف ًمُِدْٟمَٞم٤م  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، َوَُم ٌَُٝم٤م َأِو وَمَٛم ُيِّمٞم

ضُمَٝم٤م، وَمِٝمْجَرشُمُف إِ   .شمَم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ اُْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمتَّك »ىَم٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ قَم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، َٓ ُي١ْمُِم وَمَقاًمَّ

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدهِ   .شَأيُمقَن َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِف ُِم

ٓ سمف يمتالوة اًم٘مرآن وؾم٤مئر ، ومٕمٛمؾ اًمٚم٤ًمن ُم٤م ٓ ي١مدى إايسابع: عٌُ ايًطإ ٚادتٛازح

 .إذيم٤مر، وقمٛمؾ اجلقارح ُم٤م ٓ ي١مدى إٓ هب٤م ُمثؾ اًم٘مٞم٤مم واًمريمقع 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 ( ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 املغأي١ ايجا١ْٝ: أْٛاع ايهفض.

 رسمٕم٦م:أٟمقاع اًمٙمٗمر ٓ خترج قمـ أ

ې ې )شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  هق اٟمتٗم٤مء :نفس جٌٗ ٚتهرٜب .1

( ې ې ى ى ائ ائ ەئ

(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ )اهلل شمٕم٤ممم:  يمتؿ احلؼ ُمع اًمٕمٚمؿ سمّمدىمف، ىم٤ملهق : نفس جخٛد .2

(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                 
 (.2907(، وُمًٚمؿ )1519( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.44(، وُمًٚمؿ )24( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

(  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٜمٞم٦م واإلظمالص واعمح٦ٌم واإلذقم٤من ُمع اٟم٘مٞم٤مد  هق اٟمتٗم٤مء:نفس عٓاد ٚاضتهباز .3

اجلقارح اًمٔم٤مهرة، ؾمقاء وضمد اًمتّمديؼ اعمٓمٚمؼ أو اٟمتٗمك، وؾمقاء اٟمتٗمك سمتٙمذي٥م أو ؿمؽ، ىم٤مل اهلل 

ڃ ڃ چ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): شمٕم٤ممم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڇ ڇ ڇ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

، قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ اجلقارح ُمع اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م وآقمؽماف سم٤مًمٚم٤ًمن هق اٟمتٗم٤مء: نفس ْفام .4

يمٙمٗمر إسمٚمٞمس ويمٗمر هم٤مًم٥م اًمٞمٝمقد اًمذيـ ؿمٝمدوا أن اًمرؾمقل طمؼ ومل يتٌٕمقه أُمث٤مل: طمٞمل سمـ 

أظمٓم٥م ويمٕم٥م سمـ إذف وهمػممه٤م، ويمٗمر ُمـ شمرك اًمّمالة قمٜم٤مدا واؾمتٙم٤ٌمرا، وحم٤مل أن يٜمتٗمل 

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ يمام ذم طمدي٨م اٟم٘مٞم٤مد اجلقارح سم٤مٕقمامل اًمٔم٤مهرة ُمع صمٌقت قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م،  ، أن سَمِِمػمٍ  سْم

َد »ىم٤مل:  ل اهلل رؾمق ًَ َدْت وَم ًَ ُف، َوإَِذا وَم ُد يُمٚمُّ ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ َأَٓ َوإِنَّ ذِم اجَل

ُد يُمٚمُُّف، َأَٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  ًَ   .شاجلَ
 املغاي١ ايجايج١: َضاتب ايزٜٔ.

 ُمراشم٥م اًمديـ صمالصم٦م، سمٕمْمٝم٤م أقمغم ُمـ سمٕمض:

 اإلؾمالم. األٚىل:

 اإليامن. ايجا١ْٝ:

 اإلطم٤ًمن. ايجايج١:

ـِ  قُمَٛمرَ واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمدي٨م  ـُ قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ   اخلَٓم٤َّمِب  سْم َذاَت َيْقٍم، إِْذ  ىَم٤مَل: سَمْٞمٜماََم َٟمْح

 َٓ َٗمِر، َو ًَّ َٓ ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأصَمُر اًم َٕمِر،   َيْٕمِروُمُف ُِمٜم٤َّم ـَمَٚمَع قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ ؿَمِديُد سَمَٞم٤مِض اًمثَِّٞم٤مِب، ؿَمِديُد ؾَمَقاِد اًمِمَّ

ِلِّ  ُد َأطَمٌد، طَمتَّك ضَمَٚمَس إمَِم اًمٜمٌَّ ْٞمِف قَمغَم وَمِخَذْيِف، َوىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ ٌََتْٞمِف، َوَوَوَع يَمٗمَّ ٌََتْٞمِف إمَِم ُريْم ، وَم٠َمؾْمٜمََد ُريْم

                                 
 (.2599(، وُمًٚمؿ )51( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ـِ اإِلؾْماَلِم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  يِن قَم َٓ : »َأظْمؼِمْ ًدا َرؾُمقُل اإِلؾْماَلُم َأْن شَمِْمَٝمَد َأْن  َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَٛمَّ  إًَِمَف إِ

ٌَْٞم٧َم إِِن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞماًل اهللِ  يَم٤مَة، َوشَمُّمقَم َرَُمَْم٤مَن، َوحَت٩ُمَّ اًم اَلَة، َوشُم١ْمِِتَ اًمزَّ ، ش، َوشُمِ٘مٞمَؿ اًمّمَّ

ىُمُف، ىَم٤مَل: ومَ  ٠َمًُمُف، َوُيَّمدِّ ًْ ٌْٜم٤َم ًَمُف َي ـِ اإِلياَمِن، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم، ىَم٤مَل: وَمَٕمِج يِن قَم ـَ سم٤ِمهلِل، »٠َمظْمؼِمْ َأْن شُم١ْمُِم

هِ  ِه َوَذِّ ـَ سم٤ِمًمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ِف، َواًمَٞمْقِم أظِمِر، َوشُم١ْمُِم
، ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم، ىَم٤مَل: شَوَُماَلِئَٙمتِِف، َويُمُتٌِِف، َوُرؾُمٚمِ

٤مِن، ىَم٤مَل:  ًَ ـِ اإِلطْم يِن قَم ٌَُد اهللَ يَم٠َمٟمَّ »وَم٠َمظْمؼِمْ ُف َيَراكَ َأْن شَمْٕم ـْ شَمَراُه وَم٢مِٟمَّ يِن شَؽ شَمَراُه، وَم٢مِْن مَلْ شَمُٙم ، ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ

٤مقَم٦ِم، ىَم٤مَل:  ًَّ ـِ اًم ٤مِئؾِ »قَم ًَّ ـَ اًم ُئقُل قَمٜمَْٝم٤م سم٠َِمقْمَٚمَؿ ُِم ًْ ـْ َأَُم٤مَرهِت٤َم، ىَم٤مَل: ش َُم٤م اعمَ يِن قَم َأْن شَمٚمَِد »ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ

َتَٝم٤م، َوَأْن شَمَرى احُلٗمَ  ٌُٜمَْٞم٤منِ إََُم٦ُم َرسمَّ  َيَتَٓم٤مَوًُمقَن ذِم اًم
ِ
٤مء ، ىَم٤مَل: صُمؿَّ اْٟمَٓمَٚمَؼ ش٤مَة اًمُٕمَراَة اًمَٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِمَّ

ٞم٤ًّم، صُمؿَّ ىَم٤مَل زِم: 
٤مِئُؾ؟»وَمَٚمٌِْث٧ُم َُمٚمِ ًَّ ـِ اًم ُف »ىُمْٚم٧ُم: اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل: ش َي٤م قُمَٛمُر َأشَمْدِري َُم وَم٢مِٟمَّ

يُؾ َأشَم٤ميُمْؿ ُيَٕمٚمِّ   .شُٛمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ضِمؼْمِ

 املغاي١ ايضابع١: تعضٜف اإلعالّ.

 .اإلؾمالم ًمٖم٦م: آٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من

 طم٤مًمت٤من:ذقم٤م: ًمف و 

همػم ُم٘مؽمن سمذيمر اإليامن، ومٝمق طمٞمٜمئذ يراد سمف اًمديـ يمٚمف، يم٘مقًمف  ي٠مِت ُمٗمرداأن  :اذتاي١ األٚىل

( ڃ ڃ چ چ چ )شمٕم٤ممم: 

 ( ڍ ڍ ڌ ڌ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ِلِّ و ـِ اًمٜمٌَّ ـِ قَمْٛمٍرو َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم، قَم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ـْ »ىَم٤مَل:  قَم ُٛمقَن ُِم
ٚمِ ًْ ـْ ؾَمٚمَِؿ اعمُ ِٚمُؿ َُم ًْ اعمُ

٤مٟمِِف َوَيِدهِ  ًَ
 .شًمِ

 ،، ومٝمق طمٞمٜمئذ يراد سمف إقمامل وإىمقال اًمٔم٤مهرةسم٤مإليامنأن يٓمٚمؼ ُم٘مؽمٟم٤م  :اذتاي١ ايجا١ْٝ

( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڑ ک ک ک ک گ )

ـْ ؾَمْٕمٍد و  َك َرؾُمقُل اهللِ  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ قَم َرضُماًل ُهَق  َأقْمَٓمك َرْهًٓم٤م َوؾَمْٕمٌد ضَم٤مًمٌِس، وَمؽَمَ

ََراُه ُُم١ْمُِمٜم٤ًم، َٕ ـْ وُماَلٍن وَمَقاهللِ إيِنِّ  ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َُم٤م ًَمَؽ قَم ٌُُٝمْؿ إِزَمَّ ٚماًِم »وَمَ٘م٤مَل:  َأقْمَج ًْ ش َأْو ُُم

ـْ وُماَلٍن؟ وَمَقاهللِ إِ  ٌَٜمِل َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمُْف، وَمُٕمْدُت عمََِ٘م٤مًَمتِل، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م ًَمَؽ قَم َٙم٧مُّ ىَمِٚمٞماًل، صُمؿَّ هَمَٚم ًَ ََراُه وَم َٕ ينِّ 

                                 
 (، واًمٚمٗمظ ًمف.8(، وُمًٚمؿ )50( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 .(42(، وُمًٚمؿ )20( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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ٚماًِم »ُُم١ْمُِمٜم٤ًم، وَمَ٘م٤مَل:  ًْ ُمف ُمـ إقمامل يٕمٜمل أٟمؽ مل شمٓمٚمع قمغم إيامٟمف وإٟمام اـمٚمٕم٧م قمغم إؾمال، شَأْو ُُم

 اًمٔم٤مهرة. 

 املغأي١ اخلاَغ١: تعضٜف اإلميإ.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )إظمقة يقؾمػ:  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـاًمتّمديؼ،  ًمٖم٦م: اإليامن

( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .سمٛمّمدقأي  

 طم٤مًمت٤من: وذقم٤م: ًمف 

ف اًمديـ يمٚمف، يم٘مقًمف همػم ُم٘مؽمن سمذيمر اإلؾمالم، ومحٞمٜمئذ يراد سم ُمٗمرداأن يٓمٚمؼ  :اذتاي١ األٚىل

 :( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

(ەئ ەئ وئ وئ)وىمقًمف: 

 .شَٓ َيْدظُمُؾ اجَلٜم٦ََّم إِٓ َٟمْٗمٌس ُُم١ْمُِمٜم٦َمٌ »ىم٤مل:  ، أن رؾمقل اهلل وقمـ قمكم 

يمام ذم  ،وطمٞمٜمئذ يٗمن سم٤مٓقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٜم٦م اإليامن ُم٘مروٟم٤م سم٤مإلؾمالم، أن يٓمٚمؼ اذتاي١ ايجا١ْٝ:

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ)، ويمام ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  طمدي٨م ضمؼميؾ

 .ُم٤م ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف ذم همػم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ويمام ذم ىمقل اًمٜمٌل   إَِذا َصغمَّ  ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  ذم دقم٤مء اجلٜم٤مزة: قَم

ُف قَمغَم : »قَمغَم ضِمٜم٤َمَزٍة َيُ٘مقُل  ْٞمَتُف ُِمٜم٤َّم وَمَتَقومَّ ـْ شَمَقومَّ ـْ َأطْمَٞمْٞمَتُف ُِمٜم٤َّم وَم٠َمطْمِٞمِف قَمغَم اإِلؾْماَلِم، َوَُم اًمٚمُٝمؿَّ َُم

، وذًمؽ أن إقمامل سم٤مجلقارح وإٟمام يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م ذم احلٞم٤مة، وم٠مُم٤م قمٜمد اعمقت ومال يٌ٘مك همػم شاإِلياَمنِ 

 ىمقل اًم٘مٚم٥م وقمٛمٚمف.

 ع٢ً َٔ أخضز األعُاٍ عٔ َغ٢ُ اإلميإ: املغأي١ ايغارع١: إْهاص ايغًف

                                 
 (.250(، وُمًٚمؿ )17( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1/31(، وأمحد )1958( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )1)

(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 2498(، واسمـ ُم٤مضمف )2014(، واًمؽمُمذي )3102( صحٞمح: رواه أسمق داود )3)

(20852.) 
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 اًمًٚمػ: إن اإليامن اقمت٘م٤مد وىمقل وقمٛمؾ، وإن إقمامل يمٚمٝم٤م داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اإليامن. ىم٤مل 

 قمغم ذًمؽ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ِمـ أدريمٝمؿ. الشافعيوطمٙمك 

قمغم ىم٤مئٚمف  وأٟمٙمر اًمًٚمػ قمغم ُمـ أظمرج إقمامل قمـ اإليامن إٟمٙم٤مرا ؿمديدا، وِمـ أٟمٙمر ذًمؽ

وضمٕمٚمف ىمقٓ حمدصم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران وىمت٤مدة وأيقب اًمًختٞم٤مين واًمٜمخٕمل 

 واًمزهري وإسمراهٞمؿ وحيٞمك سمـ أيب يمثػم واًمثقري وإوزاقمل وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وهمػمهؿ.

 : هق رأي حمدث، أدريمٜم٤م اًمٜم٤مس قمغم همػمه. قال الثوري 

عؿر بن يٗمرىمقن سملم اًمٕمٛمؾ واإليامن. ويمت٥م  : يم٤من ُمـ ُم٣م ُمـ اًمًٚمػ ٓوقال األوزاعي

إمم إُمّم٤مر: أُم٤م سمٕمد، وم٢من اإليامن ومرائض وذائع، ومٛمـ اؾمتٙمٛمٚمٝم٤م اؾمتٙمٛمؾ اإليامن،  عبد العزيز

 .يًتٙمٛمٚمٝم٤م مل يًتٙمٛمؾ اإليامن وُمـ مل

وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي أراد اًمٌخ٤مري إصم٤ٌمشمف ذم يمت٤مب اإليامن وقمٚمٞمف سمقب أسمقاسمف يمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل:  

سم٤مب اجلٝم٤مد ُمـ »و ،شسم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإليامن»و ،شسم٤مب اًمّمالة ُمـ اإليامن»و ،شقر اإليامنسم٤مب أُم»

سم٤مب صقم »و ،شسم٤مب احلٞم٤مء ُمـ اإليامن»و ،شُمـ اإليامن سم٤مب طم٥م اًمرؾمقل »و ،شاإليامن

 شسم٤مب أداء اخلٛمس ُمـ اإليامن»و ،شسم٤مب اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز ُمـ اإليامن»و ،شرُمْم٤من اطمت٤ًمسم٤م ُمـ اإليامن

 اسمف. وؾم٤مئر أسمق

سم٤مب ُم٤م »ويمذًمؽ صٜمع اًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك، وسمقب اًمؽمُمذي قمغم طمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس 

 ش.ضم٤مء ذم إو٤موم٦م اًمٗمرائض إمم اإليامن

 املغأي١ ايغابع١: أقغاّ ايٓاؼ يف تعضٜف اإلميإ: 

 اإليامن ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م واجلقارح. ايكٍٛ األٍٚ:

 واجلامقم٦م.أهؾ اًمًٜم٦م  ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 اإليامن ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م، وٓ يدظمٚمقن ومٞمف اًمٕمٛمؾ. ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وم٘مط، دون ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن. وقمغم هذا وم٤مًمٙمٗم٤مر ُم١مُمٜمقن. ايكٍٛ ايجايح:

 إؿم٤مقمرة. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 ٤ًمن وم٘مط، دون اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م. وقمغم هذا اعمٜم٤موم٘مقن ُم١مُمٜمقن.اإليامن ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم ايكٍٛ ايسابع:

 اًمٙمراُمٞم٦م. ايكا٥ًٕٛ ب٘:
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وقمغم هذا اًم٘مقل ًمٞمس قمغم وضمف إرض يم٤مومر  ،ُمٕمروم٦م سم٤مهلل وم٘مطاإليامن ايكٍٛ ارتاَظ: 

 .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، إذ ٓ جيٝمؾ اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف أطمد

 .اجلٝمٛمٞم٦م ايكا٥ًٕٛ ب٘:
 املغأي١ ايجا١َٓ: أصنإ اإلعالّ.

 ٕ.ايػٗادتا .1
 ايضال٠. .2
 ايصنا٠. .3
 ايضّٛ. .4
 اذتج. .5

وهذه إريم٤من ىمًامن: أريم٤من ىمقًمٞم٦م، وأريم٤من قمٛمٚمٞم٦م، واًمٕمٛمٚمٞم٦م صمالصم٦م أىم٤ًمم، سمدٟمٞم٦م، وُم٤مًمٞم٦م، 

 وسمدٟمٞم٦م ُم٤مًمٞم٦م.

 َٚٔ األدي١ ع٢ً ٖرٙ األزنإ مج١ً:
ـِ قُمَٛمَر، َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ـِ اسْم غَم ََخٍْس: ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن سُمٜمَِل اإِلؾْماَلُم قمَ » :قَم

، َوَصْقِم رَ  يَم٤مِة، َواحل٩َمِّ  اًمزَّ
ِ
اَلِة، َوإِيَت٤مء ًدا َرؾُمقُل اهلِل، َوإىَِم٤مِم اًمّمَّ َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَٛمَّ  .شَُمَْم٤منَ َٓ إًَِمَف إِ

 َٚٔ األدي١ عًٝٗا تفضٝال:
 (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۆ ۆ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ( ې

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـْ »ىَم٤مَل:  أن رؾمقل اهلل ،  قَم َل َُم٤م حُي٤َمؾَم٥ُم اًمٜم٤َّمُس سمِِف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم إِنَّ َأوَّ

اَلةُ  ُؿ اًمّمَّ
 .شَأقْماَمهِلِ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ھ ھ ھ

 ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)شمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: وىمقًمف 

َٓ ُي١َمدِّي ُِمٜمَْٝم٤م : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ، ىم٤مل: وقمـ أيب هرير  ٦ٍم،  َٓ ومِْمَّ ـْ َص٤مطِم٥ِم َذَه٥ٍم َو َُم٤م ُِم

                                 
 (.26(، وُمًٚمؿ )8ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (.2415(، واسمـ ُم٤مضمف )465(، واًمٜم٤ًمئل )423(، واًمؽمُمذي )864د )( صحٞمح: رواه أسمق داو1)
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ـْ َٟم٤مٍر، وَم٠ُممْحَِل  َح٧ْم ًَمُف َصَٗم٤مِئُح ُِم َّٓ إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، ُصٗمِّ َٝم٤م، إِ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ، وَمُٞمْٙمَقى  طَم٘مَّ

لَم اًمَػ ؾَمٜم٦ٍَم،  ًِ
اَم سَمَرَدْت ُأقِمٞمَدْت ًَمُف، ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه ََخْ ٌُُف َوضَمٌِٞمٜمُُف َوفَمْٝمُرُه، يُمٚمَّ طَمتَّك ُيْ٘م٣َم هِب٤َم ضَمٜمْ

٤م إمَِم  ٤م إمَِم اجَلٜم٦َِّم، َوإُِمَّ ى ؾَمٌِٞمَٚمُف، إُِمَّ ٤ٌَمِد، وَمػَمَ  .ش اًمٜم٤َّمرِ سَملْمَ اًمِٕم

ِلَّ و ٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم: َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ، وَمَ٘م٤مَل:  سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا  قَم ـِ اْدقُمُٝمْؿ إمَِم »إمَِم اًمَٞمَٛم

َّٓ اهلُل، َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللِ، وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ، وَم٠َمقْمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنَّ  َض  ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن َٓ إًَِمَف إِ اهلَل ىَمِد اوْمؽَمَ

َض  ْٛمُٝمْؿ َأنَّ اهللَ اوْمؽَمَ
قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ََخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم، وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ، وَم٠َمقْمٚمِ

ـْ َأهْمٜمَِٞم٤مِئِٝمْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم وُمَ٘مَراِئِٝمؿْ  ْؿ شُم١ْمظَمُذ ُِم
 .شَصَدىَم٦ًم ذِم َأُْمَقاهِلِ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ف شمٕم٤ممم: وىمقًم

 ( ڦ ڦ ڦ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 (   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ٌَٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  قَم َ »، وَمَ٘م٤مَل: ، ىَم٤مَل: ظَمَٓم ٤م اًمٜم٤َّمُس ىَمْد وَمَرَض اهللُ قَمَٚمْٞمُٙمُؿ َأهيُّ

قا ، وَمُحجُّ َٙم٧َم طَمتَّك ىَم٤مهَل٤َم صَماَلصًم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ شاحل٩َمَّ ًَ ، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َأيُمؾَّ قَم٤مٍم َي٤م َرؾُمقَل اهلِل؟ وَم

 :« ْ٧ٌَْم، َوعم٤ََم اؾْمَتَٓمْٕمُتؿ   .شًَمْق ىُمْٚم٧ُم: َٟمَٕمْؿ ًَمَقضَم

 ايؾٗارتني.املغأي١ ايتاعع١: َع٢ٓ 

شمقطمٞمد اعمٕمٌقد اًمذي ُم٤م ظمٚمؼ اخلٚمؼ إٓ ًمٞمٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ُمٕمٜمك أن ٓ إمم إٓ اهلل 

 .ُمٜمفشمقطمٞمد اًمٓمريؼ اًمذي ٓ يقصؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم إٓ وُمٕمٜمك أن حمٛمدا رؾمقل اهلل

 املغأي١ ايعاؽض٠: سهِ تاصى ايقال٠.

 شم٤مرك اًمّمالة ًمف طم٤مًمت٤من:

ـِ قُمَٛمرَ ، وهذا يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع، ومدااذتاي١ األٚىل: إٔ ٜرتنٗا جخٛ ـِ اسْم ، َأنَّ ريض اهلل قمٜمٝمام َٕم

َّٓ »ىَم٤مَل:  اهلل َرؾُمقَل  ًدا َرؾُمقُل اهللُ ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيِْمَٝمُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ ، اهللِ ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ

                                 
 (.987( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.29(، وُمًٚمؿ )2395( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.2337( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)

 



غاية املأمول     98 

يَم٤مَة، وَم٢مِذَ  اَلَة، َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ َّٓ سمَِحؼِّ َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ ا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا ُِمٜمِّل ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ

٤مهُبُْؿ قَمغَم  ًَ  .شاهللاإِلؾْماَلِم، َوطِم

 .اذتاي١ ايجا١ْٝ: إٔ ٜرتنٗا تهاضال

 :اختؾف العؾَمء فقؿن ترك الصَلة تؽاسَل عذ ثَلثة أقوال

 ؾ طمدا.ٓ يٙمٗمر سمؾ يٗمًؼ ويًتت٤مب، وإٓ ىمت ايكٍٛ األٍٚ:

 ُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 استدلوا بـ:

 (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 (   ې

َّٓ اهللُ َوأَ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل، قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة و َٓ إًَِمَف إِ َٓ َأؿْمَٝمُد َأْن  ينِّ َرؾُمقُل اهلِل، 

َّٓ َدظَمَؾ اجلَٜم٦َّمَ  ٌٌْد هَمػْمَ ؿَم٤مك  ومِٞمِٝماَم إِ  .شَيْٚمَ٘مك اهلَل هِباَِم قَم

 يٙمٗمر. ايكٍٛ ايجاْٞ:

قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، ورواي٦م قمـ أمحد، ووضمف ًمٌٕمض  ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل.

 استدلوا بـ:

ِك َواًمُٙمْٗمِر شَمْرَك »َيُ٘مقُل:  ٌِلَّ اًمٜمَّ أن  ،فم٤مهر طمدي٨م ضم٤مسمر  ْ ضُمِؾ َوسَملْمَ اًمنمِّ إِنَّ سَملْمَ اًمرَّ

اَلةِ   .شاًمّمَّ

 ٓ يٙمٗمر، وٓ ي٘متؾ، وًمٙمـ يٕمزر. ايكٍٛ ايجايح:

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واعمزين. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 استدلوا بـ:

                                 
 (.10(، وُمًٚمؿ )15( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.72-1/70اٟمٔمر: ذح صحٞمح: ُمًٚمؿ، ًمٚمٜمقوي )( 1)

 (.17حٞمح: رواه ُمًٚمؿ )ص(3)

 (.8( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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ٌِْد  ـْ قَم ِٚمٍؿ، َيِْمَٝمُد َأْن َٓ َٓ حَيِؾُّ دَ »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ اهلل سمـ ُمًٕمقدقَم ًْ ُم اُْمِرٍئ ُُم

ايِن، َواعم٤َمرِ  َّٓ سم٢ِمِطْمَدى صَماَلٍث: اًمٜمَّْٗمُس سم٤ِمًمٜمَّْٗمِس، َواًمثَّٞم٥ُِّم اًمزَّ َّٓ اهللُ َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللِ، إِ ـِ إًَِمَف إِ ي ـَ اًمدِّ ُق ُِم

 ، وًمٞمس ومٞمف اًمّمالة.شاًمت٤َّمِرُك ًمِْٚمَجاَمقَم٦مِ 

 اْع ايظنا٠.املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: سهِ َ

 ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة ًمف طم٤مًمت٤من:

ـِ قُمَٛمرَ إن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م ُم٘مريـ سمقضمقهب٤م وهلؿ ؿمقيم٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ اإلُم٤مم، حلدي٨م  اذتاي١ األٚىل:  اسْم

َّٓ »ىَم٤مَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل ريض اهلل قمٜمٝمام ، اهللُُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيِْمَٝمُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ

ًدا َرؾُمقُل  َوَأنَّ  يَم٤مَة، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا ُِمٜمِّل ِدَُم٤مَءُهْؿ اهللِ حُمَٛمَّ اَلَة، َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ، َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

٤مهُبُْؿ قَمغَم  ًَ َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِم  .شاهللَوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ

 َّن٤م شم١مظمذ ُمٜمف ىمٝمرا.إن يم٤من اعمٛمتٜمع ومردا، وم٠ممجع اًمٕمٚمامء قمغم أ اذتاي١ ايجا١ْٝ:

هِ حلدي٨م  وي١مظمذ ُمٜمف ٟمّمػ ُم٤مًمف ٟمٙم٤مٓ ًمف، ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِٞمِف، قَم ٞمٍؿ، قَم
ـِ طَمٙمِ ِز سْم ، َأنَّ َرؾُمقَل  هَبْ

ـْ َأقْمَٓم٤مَه٤م »ىَم٤مَل:  اهللِ  ٤مهِب٤َم َُم ًَ ـْ طِم ُق إسِمٌِؾ قَم َٓ ُيَٗمرَّ ٌُقٍن، َو ذِم يُمؾِّ ؾَم٤مِئَٛم٦ِم إسِمٍِؾ ذِم َأْرسَمِٕملَم سمِٜم٧ُْم ًَم

ـْ َُمٜمََٕمَٝم٤م وَم٢مِٟم٤َّم آظِمُذوَه٤م َوؿَمْٓمَر َُم٤مًمِفُُم١ْمدَمِ   .شًرا وَمَٚمُف َأضْمُرَه٤م، َوَُم

 واظمتٚمٗمقا ذم يمٗمره قمغم ىمقًملم، ويمذا ذم ىمتٚمف.

املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠: سهِ َٔ تضى أسز املباْٞ األصبع١ دشٛرا، أٚ 

 اعتهباصا.

 ا يمٗمر سم٤مإلمج٤مع.ُمـ شمرك اًمّمالة، أو اًمزيم٤مة، أو اًمّمقم، أو احل٩م ضمحقدا، أو اؾمتٙم٤ٌمر

 املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: أصنإ اإلميإ.

 أريم٤من اإليامن ؾمت٦م، وهل:

 اإلميإ باهلل. .1
 اإلميإ باملال٥ه١. .2
 اإلميإ بايهتب. .3
 اإلميإ بايسضٌ. .4
 اإلميإ بايّٝٛ اآلخس. .5

                                 
 (.2676(، وُمًٚمؿ )6878( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.10(، وُمًٚمؿ )15( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.33/110(، وأمحد )1444(ن واًمٜم٤ًمئل )2575طمًـ: رواه أسمق داود )( 3)
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 اإلميإ بايكطا٤ ٚايكدز. .6
 َٚٔ األدي١ ع٢ً ٖرٙ األزنإ ايطت١ إمجاال:

ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 (   ڳ ڳ ڳ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 

 َٚٔ األدي١ عًٝٗا تفضٝال:
 (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ٕم٤ممم: ىمقًمف شم

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ( ٿ ٿ ٿ

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 

ڳ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ہ ہ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 (   ڇ ڍ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڀ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڌ ڎ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(   ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 

 (   حت خت مت ىت يت جث)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ْـ و َتْٗمِرَغ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  قَم ًْ ٠َمِل اعمَْرَأُة ـَماَلَق ُأظْمتَِٝم٤م ًمَِت ًْ َٓ شَم

َر هَل٤َم ْح، وَم٢مِنَّ هَل٤َم َُم٤م ىُمدِّ
 .شَصْحَٗمَتَٝم٤م، َوًْمَتٜمْٙمِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ، ظَمػْمٌ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ـُ اًمَ٘مِقيُّ ـِ اعُم١ْمُِم ـَ اعُم١ْمُِم  َوَأطَم٥مُّ إمَِم اهلِل ُِم

ٌء، وَماَل  َٓ شَمْٕمَجْز، َوإِْن َأَص٤مسَمَؽ َرْ ـْ سم٤ِمهللِ َو ِٕمٞمِػ، َوذِم يُمؾ  ظَمػْمٌ اطْمِرْص قَمغَم َُم٤م َيٜمَْٗمُٕمَؽ، َواؾْمَتِٕم  اًمْمَّ

ـْ ىُمْؾ ىَمَدُر اهللِ َوَُم٤م ؿَم٤مءَ 
وَمَٕمَؾ، وَم٢مِنَّ ًَمْق شَمْٗمَتُح قَمَٛمَؾ  شَمُ٘مْؾ ًَمْق َأينِّ وَمَٕمْٚم٧ُم يَم٤مَن يَمَذا َويَمَذا، َوًَمٙمِ

ْٞمَٓم٤منِ   .شاًمِمَّ

                                 
 (.1664صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 2)

 (.6600) صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري( 1)

 



غاية املأمول     011 
 املغأي١ ايضابع١ عؾض٠: َع٢ٓ اإلميإ باهلل.

 ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مهلل اإلىمرار واًمتّمديؼ سم٢مهلٞم٦م اهلل ورسمقسمٞمتف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف.

 املغأي١ اخلاَغ١ عؾض٠: تعضٜف املال٥ه١.

٤ممم وسملم رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم اعمالئٙم٦م هؿ قم٤ٌمد اهلل اعمٙمرُمقن واًمًٗمرة سمٞمٜمف شمٕم

 اًمٙمرام ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٤م واًمٙمرام قمغم اهلل شمٕم٤ممم اًمؼمرة اًمٓم٤مهريـ ذاشم٤م وصٗم٦م وأومٕم٤مٓ، اعمٓمٞمٕملم هلل 

، وٓ أوٓدا وٓ ، ظمٚم٘مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜمقر ًمٕم٤ٌمدشمف، ًمٞمًقا سمٜم٤مشم٤م هلل وهؿ قم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمد اهلل 

ي٘مقل اًمٔم٤معمقن واجل٤مطمدون واعمٚمحدون قمٚمقا يمٌػما، ىم٤مل اهلل  ذيم٤مء ُمٕمف وٓ أٟمدادا، شمٕم٤ممم اهلل قمام

 (ىئ ىئ ىئ ی ی ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)شمٕم٤ممم: 

 املغأي١ ايغارع١ عؾض٠: ٚظا٥ف املال٥ه١ َٚٗاَِٗ.

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، وهق اًمروح إُملم  َِٓٗ املٛنٌ بايٛحٞ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ضمؼميؾ 

( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 قمغم صقرشمف اًمتل ظُمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمرشملم: قمغم ضمؼميؾ  مل ير اًمرؾمقل  فا٥ز٠:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): رآه سم٤مٕومؼ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمنمق وذم ذًمؽ ي٘مـقل اهلل شمٕم٤ممم املض٠ األٚىل:

ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ(   )ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

  (   ڃ ڃ چ چ

ڑ ک ک ک )ذم اًمًامء وهذا ُم٤م أظمؼم اهلل قمٜمف سم٘مقًمـف:  اعمٕمراجرآه ًمٞمٚم٦م  املض٠ ايجا١ْٝ:

  ( ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

اَم »قمـ شمٗمًػم أيتلم اعمت٘مدُمتلم وم٘م٤مل:  قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، أَّن٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل   ُهَق إِٟمَّ

 ًَّ ـَ اًم  َرَأْيُتُف ُُمٜمَْٝمًٌِٓم٤م ُِم
شَملْمِ  اعمَرَّ

َؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م هَمػْمَ َه٤مشَملْمِ
تِل ظُمٚمِ ْ َأَرُه قَمغَم ُصقَرشمِِف اًمَّ يُؾ مَل ا قِمَٔمُؿ ضِمؼْمِ  ؾَم٤مدًّ

ِ
اَمء

 إِمَم إَْرضِ 
ِ
اَمء ًَّ  .(2)شظَمْٚمِ٘مِف َُم٤م سَملْمَ اًم

، وهق ذو ُمٙم٤مٟم٦م وهق ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ، وشمّم٤مريٗمف إمم طمٞم٨م أُمره اهلل  َِٚٓٗ املٛنٌ بايكطس

، وًمف أقمقان يٗمٕمٚمقن ُم٤م ي٠مُمرهؿ سمف سم٠مُمر رسمف، ويٍمومقن قمٚمٞم٦م وُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م وذف قمٜمد رسمف 

                                 
 (.  277(، وُمًٚمؿ )3061رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: 2)
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 .اًمري٤مح واًمًح٤مب يمام يِم٤مء اهلل 

 : ، يٜمٗمخ ومٞمف صمالث ٟمٗمخ٤مت سم٠مُمر رسمف ، وهق إهاومٞمؾ َِٚٓٗ املٛنٌ بايضٛز

 ٟمٗمخ٦م اًمٗمزع. األوَل:

 ٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ. والثاكقة:

 ٟمٗمخ٦م اًم٘مٞم٤مم ًمرب اًمٕم٤معملم. ثالثة:وال

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  يَمْٞمَػ َأْٟمَٕمُؿ َوَص٤مطِم٥ُم اًمَ٘مْرِن ىَمِد اًمَتَ٘مَؿ اًمَ٘مْرَن : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل قَم

ِلِّ شَواؾْمَتَٛمَع اإِلْذَن َُمَتك ُي١ْمَُمُر سم٤ِمًمٜمَّْٗمِخ وَمَٞمٜمُْٗمُخ  ، وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ: ، وَمَٙم٠َمنَّ َذًمَِؽ صَمُ٘مَؾ قَمغَم َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ

ْٚمٜم٤َم» ٌُٜم٤َم اهلُل َوٟمِْٕمَؿ اًمَقيمِٞمُؾ قَمغَم اهللِ شَمَقيمَّ ًْ  .(2)شىُمقًُمقا: طَم

اًمٚمُٝمؿَّ »ذم دقم٤مئف ُمـ صالة اًمٚمٞمؾ:  وه١مٓء اًمثالصم٦م هؿ أومْمؾ اعمالئٙم٦م ًمذا ذيمرهؿ اًمٜمٌل 

اَمَواِت َوإَ  ًَّ َر اًم
اومِٞمَؾ، وَم٤مـمِ اِئٞمَؾ، َوُِمٞمَٙم٤مِئٞمَؾ، َوإِْهَ َٝم٤مَدِة، َأْٟم٧َم َربَّ ضَمؼْمَ َ اًمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمَّ ْرِض، قَم٤ممِل

ـَ احلَؼِّ سم٢ِمِْذٟمَِؽ، إِٟمََّؽ  َتٚمُِٗمقَن، اْهِديِن عم٤َِم اظْمُتٚمَِػ ومِٞمِف ُِم ٤ٌَمِدَك ومِٞماَم يَم٤مُٟمقا ومِٞمِف خَيْ ُٙمُؿ سَملْمَ قِم ـْ  حَتْ هَتِْدي َُم

َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ اٍط ُُم  .(1)ششَمَِم٤مُء إمَِم ِسَ

ڦ ڄ ڄ ڄ  )ُمٚمؽ اعمقت وأقمقاٟمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، وهق َِٚٓٗ املٛنٌ بكبض األزٚاح

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

( ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 

ذم طمٚمف وارحت٤مًمف وذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف وذم يمؾ طم٤مٓشمف، وهؿ اعمٕم٘م٤ٌمت،  َِٚٓٗ املٛنٌ حبفغ ايعبد

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ں

 (  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: اعمٕم٘م٤ٌمت ُمـ اهلل هؿ اعمالئٙم٦م حيٗمٔمقٟمف ُمـ سملم يديف وُمـ 

 ظمٚمٗمف، وم٢مذا ضم٤مء ىمدر اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمقا قمٜمف.

                                 
 (.5/245)(، وطمًٜمف، وأمحد 3432( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)

 (، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.770( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)
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ؾ سمحٗمٔمف ذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف ُمـ اجلـ واإلٟمس وىم٤مل جم٤مهد: ُم٤م ُمـ قمٌد إٓ ًمف ُمٚمؽ ُمقيم 

 واهلقام، ومام ُمٜمٝم٤م رء ي٠مشمٞمف إٓ ىم٤مل ًمف اعمٚمؽ: وراءك، إٓ رء أذن اهلل ومٞمف ومٞمّمٞمٌف.

، وهؿ اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌقن، وه١مٓء يِمٛمٚمٝمؿ ُمع َِٚٓٗ املٛنٌ حبفغ عٌُ ايعبد َٔ خري ٚغس

( ڦ ڦ ڦ ): ُم٤م ىمٌٚمٝمؿ ىمقًمف 

(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 وم٤مًمذي قمـ اًمٞمٛملم يٙمت٥م احلًٜم٤مت، واًمذي قمـ اًمِمامل يٙمت٥م اًمًٞمئ٤مت. ( ڄ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ، وهؿ اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم،َِٚٓٗ املٛنًٕٛ بفت١ٓ ايكرب ؾُمقُل اهلِل ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رَ ومَٕم

« : ٤م: اعُمٜمَْٙمُر،  -َأْو ىَم٤مَل: َأطَمُديُمْؿ  -إَِذا ىُمؼِمَ اعمَٞم٧ُِّم طََمِدمِهَ
ِٕ َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَم٤مِن، ُيَ٘م٤مُل 

 .(2)شَوًمِْمظَمِر: اًمٜمَّٙمػِمُ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َِٚٓٗ خص١ْ ادت١ٓ، 

(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ

ٱ ٻ ٻ )، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: َِٚٓٗ املبػسٕٚ يًُؤَٓني عٓد ٚفٝاتِٗ ٚيف ّٜٛ ايكٝا١َ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  

 (ٿ ٹ ٹ

وهؿ اًمزسم٤مٟمٞم٦م، ورؤؾم٤مؤهؿ شمًٕم٦م قمنم، وُم٘مدُمٝمؿ  -قمٞم٤مذا سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م- َِٚٓٗ خص١ْ جِٗٓ

                                 
 (.2072طمًـ: رواه اًمؽمُمذي ) (2)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،ُم٤مًمؽ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ی

(ٺ ٿ ٿ ٿ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

صَمٜم٤َم رَ ىم٤مل:  ، ، يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقدَِٚٓٗ املٛنًٕٛ بايٓطف١ يف ايسحِ  ؾُمقُل اهللِ طَمدَّ

٤مِدُق اعمَّْمُدوُق، ىَم٤مَل:  ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م، صُمؿَّ َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم »َوُهَق اًمّمَّ ـِ ُأُمِّ َٛمُع ظَمْٚمُ٘مُف ذِم سَمْٓم إِنَّ َأطَمَديُمْؿ جُيْ

ٌَْٕم٨ُم اهلُل َُمَٚمًٙم٤م وَمُٞم١ْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يمَ  ٚماَِمٍت، َوُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ايْمُت٥ْم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ َيُٙمقُن ُُمْْمَٖم٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ َي

ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ  وُح، وَم٢مِنَّ اًمرَّ  طَمتَّك َُم٤م قَمَٛمَٚمُف، َوِرْزىَمُف، َوَأضَمَٚمُف، َوؿَمِ٘ملٌّ َأْو ؾَمِٕمٞمٌد، صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف اًمرُّ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف يِمَت٤مسُمُف، ومَ  ًْ َّٓ ِذَراٌع، وَمَٞم َٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، َوَيْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اجلَٜم٦َِّم إِ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمٙمَِت٤مُب، وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجَلٜم٦َّمِ  ًْ َّٓ ِذَراٌع، وَمَٞم  .شسَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِر إِ

ۓ ۓ ﮲ ﮳ )، وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ: َِٚٓٗ مح١ً ايعسش ٚايهسٚبٕٝٛ 

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮴ ﮵ 

(          

 ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌِْد اهللِ و ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلِّ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ »ىَم٤مَل:  ، قَم ـْ َُمَٚمٍؽ ُِم َث قَم ُأِذَن زِم َأْن ُأطَمدِّ

ـْ مَحََٚم٦ِم اًمٕمَ  ٌِْع ُِم٤مَئ٦ِم قَم٤ممٍ َُماَلِئَٙم٦ِم اهلِل ُِم ػَمُة ؾَم
ًِ  .شْرِش، إِنَّ َُم٤م سَملْمَ ؿَمْحَٛم٦ِم ُأُذٟمِِف إمَِم قَم٤مشمِِ٘مِف َُم

شمٜم٤مدوا:  ، وم٢مذا وضمدوا ىمقُم٤م يذيمرون اهلل َِٚٓٗ َال٥ه١ ضٝاحٕٛ ٜتبعٕٛ زتايظ ايرنس

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل ومهٚمٛمقا إمم طم٤مضمتٙمؿ، ومٞمحٗمقَّنؿ سم٠مضمٜمحتٝمؿ إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م،  : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل َٕم

                                 
 (.1643(، وُمًٚمؿ )3108( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1747ح: رواه أسمق داود )( صحٞم1)
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« : ََٟمَزًَم٧ْم قم َّٓ ـْ سُمُٞمقِت اهللِ، َيْتُٚمقَن يمَِت٤مَب اهلِل، َوَيَتَداَرؾُمقَٟمُف سَمْٞمٜمَُٝمْؿ، إِ َٚمْٞمِٝمِؿ َُم٤م اضْمَتَٛمَع ىَمْقٌم ذِم سَمْٞم٧ٍم ُِم

ـْ  ْتُٝمُؿ اعماََلِئَٙم٦ُم، َوَذيَمَرُهُؿ اهللُ ومِٞمَٛم مْح٦َُم َوطَمٗمَّ ٞمٜم٦َُم، َوهَمِِمَٞمْتُٝمُؿ اًمرَّ
ٙمِ ًَّ  .شقِمٜمَْدهُ  اًم

ِلِّ َِٚٓٗ املٛنٌ بادتباٍ  ـِ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم ًمِٚمٜمٌَّ : َهْؾ َأشَمك قَمَٚمْٞمَؽ َيْقٌم يَم٤مَن ، قَم

ـْ َيْقِم ُأطُمٍد، ىَم٤مَل:  ـْ ىَمْقُِمِؽ َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم، َويَم٤مَن َأؿَمدَّ َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ َيْقَم اًم»َأؿَمدَّ ُِم ٦ٌَِم، إِْذ ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم َٕمَ٘م

ٌْٜمِل إِمَم َُم٤م َأَرْدُت، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م  ٌِْد يُماَلٍل، وَمَٚمْؿ جُيِ ـِ قَم ٌِْد َي٤مًمِٞمَؾ سْم ـِ قَم َُمْٝمُٛمقٌم قَمَرْو٧ُم َٟمْٗمِز قَمغَم اسْم

َّٓ َوَأَٟم٤م سمَِ٘مْرِن اًمثََّٕم٤مًم٥ِِم وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد، وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمِ  ْتٜمِل، قَمغَم َوضْمِٝمل، وَمَٚمْؿ َأؾْمَتِٗمْؼ إِ َح٤مسَم٦ٍم ىَمْد َأفَمٚمَّ ًَ

وا قَمَٚمْٞمَؽ  يُؾ، وَمٜم٤َمَدايِن وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ اهللَ ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ، َوَُم٤م َردُّ ، َوىَمْد وَمٜمََٔمْرُت وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م ضِمؼْمِ

٤ٌَمِل ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمْؿ، وَمٜم٤َمَدايِن َُمَٚمُؽ اجِلٌَ  ُد، سَمَٕم٨َم إًَِمْٞمَؽ َُمَٚمَؽ اجِل ، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ ٚمََّؿ قَمكَمَّ ًَ ٤مِل وَم

ِلُّ  ؟ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ٌَلْمِ ِرَج وَمَ٘م٤مَل، َذًمَِؽ ومِٞماَم ؿِمْئ٧َم، إِْن ؿِمْئ٧َم َأْن ُأـْمٌَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إظَْمَِم : سَمْؾ َأْرضُمق َأْن خُيْ

ُك سمِفِ  ٌُُد اهللَ َوطْمَدُه، َٓ ُينْمِ ـْ َيْٕم ـْ َأْصاَلهِبِْؿ َُم   .شؿَمْٞمًئ٤م اهللُ ُِم

ـِ َصْٕمَّمَٕم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم ِٗ شٚاز ايبٝت املعُٛزَٓٚ ـْ َُم٤مًمِِؽ سْم ذم طمدي٨م اعمٕمراج أن ، قَم

ٌُْٕمقَن اًمَػ َُمَٚمٍؽ، إَِذا ظَمَرضُمقا مَلْ َيُٕمقُدوا »ىم٤مل:  اًمرؾمقل  ٌَْٞم٧ُم اعمَْٕمُٛمقُر ُيَّمكمِّ ومِٞمِف يُمؾَّ َيْقٍم ؾَم َهَذا اًم

 .شَٚمْٞمِٝمؿْ إًَِمْٞمِف آظِمَر َُم٤م قمَ 

ـِ ، َِٚٓٗ َال٥ه١ صفٛف ال ٜفتٕٛ، ٚقٝاّ ال ٜسنعٕٛ، ٚزنع ٚضجد ال ٜسفعٕٛ ـْ ضَم٤مسمِِر سْم قَم

٤َم؟»وَمَ٘م٤مَل:  َرؾُمقُل اهللِ  ىم٤مل، ىَم٤مَل:  ؾَمُٛمَرةَ  قَن يَماَم شَمُّمػُّ اعماََلِئَٙم٦ُم قِمٜمَْد َرهبِّ َٓ شَمُّمٗمُّ َي٤م  :وَمُ٘مْٚمٜم٤َمش َأ

٤َم؟ ىَم٤مَل:  َرؾُمقَل اهللِ، َويَمْٞمَػ شَمُّمػُّ  قَن ذِم »اعماََلِئَٙم٦ُم قِمٜمَْد َرهبِّ اصُّ ُٗمقَف إَُوَل َوَيؽَمَ قَن اًمّمُّ ُيتِٛمُّ

ػِّ   .شاًمّمَّ

ـْ َأيِب َذر  و َٛمُٕمقَن، »:  ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ قَم ًْ َٓ شَم َٓ شَمَرْوَن، َوَأؾْمَٛمُع َُم٤م  إِينِّ َأَرى َُم٤م 

اَمُء َوطَمؼَّ هَل٤َم أَ  ًَّ َّٓ قَمَٚمْٞمِف َُمَٚمٌؽ ؾَم٤مضِمدٌ َأـم٧َِّم اًم ، َُم٤م ومِٞمَٝم٤م َُمْقِوُع َأْرسَمِع َأَص٤مسمَِع إِ  .شْن شَمِئطَّ

 املغأي١ ايغابع١ عؾض٠: نٝف١ٝ اإلميإ بايهتب.

 اإليامن سم٤مًمٙمت٥م قمغم درضمتلم:

                                 
 (.1699( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.2795(، وُمًٚمؿ )3132( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.261(، وُمًٚمؿ )3107( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.430( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.35/405(، وأمحد )1321صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )( 5)
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 ، وشمٙمقن سمٕمدة أُمقر:ايدزج١ األٚىل: اإلميإ اجملٌُ

ف إمم قم٤ٌمده سم٤محلؼ اعمٌلم واهلدى قمغم رؾمٚم اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من يمٚمٝم٤م ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل  .2

 .اعمًتٌلم

 .ٓ يمالم همػمه وأَّن٤م يمالم اهلل  .1

وأن اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٚمؿ هب٤م طم٘مٞم٘م٦م يمام ؿم٤مء وقمغم اًمقضمف اًمذي أراد، ومٛمٜمٝم٤م اعمًٛمقع ُمٜمف ُمـ وراء   .3

طمج٤مب سمدون واؾمٓم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يًٛمٕمف اًمرؾمقل اعمٚمٙمل وي٠مُمره سمتٌٚمٞمٖمف ُمٜمف إمم اًمرؾمقل اًمٌنمي 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ): يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڃ چ چ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: (   ىب يب جت حت خت مت ىت يت

ٺ ٺ ٿ )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ظمٓمف سمٞمده  ( چ چ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ( ڄ ڄ ڄ ڄ

ُمؿ اًمذيـ ٟمزًم٧م إًمٞمٝمؿ اًمّمحػ واإليامن سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنمائع وأٟمف يم٤من واضم٤ٌم قمغم إ .4

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )إومم آٟم٘مٞم٤مد هل٤م واحلٙمؿ سمام ومٞمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ہ ہ ھ ھ ھ ھ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ              

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

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ٹ ڤ ڤ ڤ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ

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

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

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ
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ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 ( ی ی ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ٿ ٿ ٿ ٹ )وإن مجٞمٕمٝم٤م يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ٓ يٙمذسمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اإلٟمجٞمؾ:  .5

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وىم٤مل ذم اًم٘مرآن:  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 (   ڈ ڈ ژ 

وإن يمؾ ُمـ يمذب سمٌمء ُمٜمٝم٤م أو أسمك قمـ آٟم٘مٞم٤مد هل٤م ُمع شمٕمٚمؼ ظمٓم٤مسمف سمف، يٙمٗمر سمذًمؽ يمام ىم٤مل  .6

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )٤ممم: شمٕم

 (   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

سم٤مإلٟمجٞمؾ ىم٤مل اهلل  وأن ٟمًخ اًمٙمت٥م إومم سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض طمؼ، يمام ٟمًخ سمٕمض ذائع اًمتقراة .7

ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): شمٕم٤ممم ذم قمٞمًك 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ں  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

(   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

ٺ )، ويمام ٟمًخ يمثػم ُمـ ذائع اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

گ گ گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 (ې

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وأن ٟمًخ اًم٘مرآن سمٕمض آي٤مشمف سمٌٕمض طمؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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ۈ ٴۇ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 

وأٟمف ٓ ي٠مِت يمت٤مب سمٕمده وٓ ُمٖمػم وٓ ُمٌدل ًمٌمء ُمـ ذائٕمف سمٕمده، وأٟمف ًمٞمس ٕطمد اخلروج  .8

ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) قمـ رء ُمـ أطمٙم٤مُمف وأن ُمـ يمذب سمٌمء ُمٜمف ُمـ إُمؿ إومم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

، وم٘مد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذم اًمنمع ومّمؾ سمام ، وهل اإليامنج١ ايجا١ْٝ: اإلميإ املفضٌايدز

ٱ ٻ )واًمزسمقر قمغم داود ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،واإلٟمجٞمؾ قمغم قمٞمًك ،اًمتقراة قمغم ُمقؾمك :يمتٌف

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

أٟمزل ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟم١مُمـ سمام ػ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك، ، وذيمر صحواًم٘مرآن قمغم حمٛمد  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اهلل ُمـ يمت٤مب وُم٤م أرؾمؾ ُمـ رؾمقل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م:  (  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 (   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .يامن سمف ُمـ اُمتث٤مل أواُمره واضمتٜم٤مب ُمٜم٤مهٞمف وحتٚمٞمؾ طمالًمف وحتريؿ طمراُمفومال سمد ذم اإل

 املغأي١ ايجا١َٓ عؾض٠: ايفضم بني ايضعٍٛ ٚايٓيب.

 اًمٜمٌل هق ُمـ ٟم٠ٌمه اهلل ًمتجديد ذع ُمـ ىمٌٚمف و أرؾمؾ إمم ىمقم ُمقاوم٘ملم .

 وأُم٤م اًمرؾمقل ومٝمق ُمـ أرؾمؾ سمنمع ضمديد إمم اًمٙمٗم٤مر واعم١مُمٜملم ًمٞمٌٚمٖمـٝمؿ رؾمـ٤مًم٦م اهلل

 .ويدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدشمف

وم٤مًمٜمٌل هق اًمذي يٜمٌئف اهلل، وهق يٜمٌكء سمام أٟم٠ٌم اهلل سمف: وم٢من »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  : 

ُأرؾمؾ ُمع ذًمؽ إمم ُمـ ظم٤مًمػ أُمر اهلل ًمٞمٌٚمٖمف رؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل إًمٞمف: ومٝمق رؾمقل، وأُم٤م إذا يم٤من إٟمام 
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 .ش٤مًم٦م: ومٝمق ٟمٌليٕمٛمؾ سم٤مًمنميٕم٦م ىمٌٚمف، ومل ُيرؾمؾ هق إمم أطمد يٌٚمٖمف قمـ اهلل رؾم

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمٜمٌل أٟمف رؾمقل يمـام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 أٟمف يرؾمؾ اًمٜمٌل واًمرؾمقل. ومذيمر اهلل (   ڻ ۀ

أوطمل إًمٞمف ومل ي١مُمر  ُمـواًمٜمٌل هق يمؾ ُمـ أوطمل إًمٞمف وأُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ،  وىمٞمؾ: اًمرؾمقل هق

 وهذا ومٞمف ٟمٔمر: إذ يمٞمػ يقطمل اهلل إمم ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مئف سمقطمل وٓ ي٠مُمره سم٤مًمتٌٚمٞمغ.ٞمغ، سم٤مًمتٌٚم

 املغأي١ ايتاعع١ عؾض٠: سهِ َٔ نفض بٛاسز َٔ ايضعٌ عًِٝٗ ايغالّ.

ُمتالزم، ُمـ يمٗمر سمقاطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسمجٛمٞمع اًمرؾمؾ  اإليامن سمرؾمؾ اهلل 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

(   ﮴ ﮵

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڈ ڈ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 الّ.املغأي١ ايعؾضٕٚ: نٝف١ٝ اإلميإ بايضعٌ عًِٝٗ ايغ

 اإليامن سمرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ًمف درضمت٤من:

 ، ويتْمٛمـ قمدة أُمقر:ايدزج١ األٚىل: اإلميإ اجملٌُ

اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م ذم يمؾ أُم٦م رؾمقٓ يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ  .2

 .ًمف واًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دوٟمف

شم٘مٞم٤مء أُمٜم٤مء هداة ُمٝمتدون، أن مجٞمٕمٝمؿ ص٤مدىمقن ُمّمدىمقن سم٤مرون راؿمدون يمرام سمررة أ .1

 .وسم٤مًمؼماهلم اًمٔم٤مهرة وأي٤مت اًم٤ٌمهرة ُمـ رهبؿ ُم١ميدون

وأَّنؿ سمٚمٖمقا مجٞمع ُم٤م أرؾمٚمٝمؿ اهلل سمف، مل يٙمتٛمقا ُمٜمف طمروم٤م ومل يٖمػموه ومل يزيدوا ومٞمف ُمـ قمٜمد   .3

                                 
م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمزيز سمـ ص٤مًمح اًمٓمقي٤من، اًمٜم٤مذ أوقاء اًمًٚمػ اٟمٔمر: اًمٜمٌقات، ًمِمٞمخ اإلؾمال( 2)

 (.724اًمري٤مض صـ )
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 أٟمٗمًٝمؿ طمروم٤م ومل يٜم٘مّمقه، ومٝمؾ قمغم اًمرؾمؾ إٓ اًمٌالغ اعمٌلم.

ظمٚمٞمال   اهلدى اعمًتٌلم، وأن اهلل شمٕم٤ممم اختذ إسمراهٞمؿوأَّنؿ يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم احلؼ اعمٌلم و .4

ظمٚمٞمال، ويمٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام، ورومع إدريس ُمٙم٤مٟم٤م قمٚمٞم٤م، وأن قمٞمًك قمٌد اهلل  واختذ حمٛمدا 

ورؾمقًمف ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف، وأن اهلل شمٕم٤ممم ومْمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ورومع 

 سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض درضم٤مت.

إمم آظمرهؿ ذم أصؾ اًمديـ وهق شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ، سم٢مهلٞمتف  وىمد اشمٗم٘م٧م دقمقهتؿ ُمـ أوهلؿ .5

ورسمقسمٞمتف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وٟمٗمل ُم٤م يْم٤مد ذًمؽ أو يٜم٤مذم يمامًمف يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم شم٘مرير شمقطمٞمد 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمٓمٚم٥م واًم٘مّمد

ومٞمٗمرض وأُم٤م ومروع اًمنمائع ُمـ اًمٗمرائض واحلالل واحلرام وم٘مد ختتٚمػ  (  ڇ

قمغم ه١مٓء ُم٤م ٓ يٗمرض قمغم ه١مٓء، وخيٗمػ قمغم ه١مٓء ُم٤م ؿمدد قمغم أوًمئؽ، وحيرم قمغم أُم٦م ُم٤م 

 .(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں)ىم٤مل شمٕم٤ممم: حيؾ ًمألظمرى، 

وُمٕمٜم٤مه اإليامن سمٙمؾ ٟمٌل ورؾمقل ذيمر ذم اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة، ، فضٌايدزج١ األٚىل: اإلميإ امل

إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ َخ٦ًم وقمنمون، ورد ذيمـر صمامٟمٞم٦م قمنم  واعمذيمقرون ُمـ اًمرؾمؾ ذم اًم٘مرآن ُمـ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ُمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڤ ڤ ڤ

ڈ ڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

  (  ژ ڑ ڑ ک ک ک

 وورد ذيمر اًم٤ٌمىملم ذم ُمقاوع أظمرى ُمـ اًم٘مرآن.

 (   ۋ ۈ ۈ ٴۇ)وىمـ٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڭ ۇ ۇ ۆ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڄ ڄ ڄ ڄ) وىمـ٤مل شمٕم٤ممم :

(   ژ ڑ ڑ ک ک ک)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)و ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ٱ ٻ ٻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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واعمرؾمـٚملم إيامًٟمـ٤م ُمٗمّماًل، واإلىمرار ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمٌقة ومٞمج٥م اإليامن هب١مٓء إٟمٌٞم٤مء 

 قمٜمٝمؿ . ورؾمقًمف أو اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ُمـ٤م أظمـؼم اهلل 

 املغأي١ احلار١ٜ ٚايعؾضٕٚ: أٍٚ ايضعٌ ٚآخضِٖ.

واعمٕمٜمك: أن ٟمقطم٤م أول اًمرؾمؾ واًمٜمٌٞملم سمٕمد ،  أول اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٟمقح

(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ): آظمتالف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف 

ڑ ڑ )ٕن أُمتف أول ُمـ اظمتٚمػ وهمػم وسمدل ويمذب يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

(   ک ک ک ک گ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  آظمر

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ِٞمِّلمَ َأَٟم٤م »ىم٤مل:  ، أن رؾمقل اهلل أيب هريرة  وقمـ  .شظَم٤مشمُِؿ اًمٜمٌَّ

 املغأي١ ايجا١ْٝ ٚايعؾضٕٚ: أٚيٛ ايعظّ َٔ ايضعٌ.

أصح٤مب اجلزم واجلد واًمّمؼم ويمامل اًمٕم٘مؾ، ومل يرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ رؾمقل   اًمٕمزم أي أوًمق

إٓ وهذه اًمّمٗم٤مت ومٞمف جمتٛمٕم٦م، همػم أن ه١مٓء اخلٛم٦ًم أصح٤مب اًمنمائع اعمِمٝمقرة يم٤مٟم٧م هذه 

 .ؿ ُمـ همػمهؿ: ًمذا ظمّمقا سم٤مًمذيمراًمّمٗم٤مت ومٞمٝمؿ أيمٛمؾ وأقمٔم

: أول اًمٕمزم هؿ ٟمقح، وإسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، وقمٞمًك، ، وهمػممه٤موىمت٤مدة ،ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

 وحمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )شمٕم٤ممم:  ىم٤مل 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )شمٕم٤ممم: وىم٤مل 

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .وىم٤مل اًمٙمٚمٌل: هؿ اًمذيـ أُمروا سم٤مجلٝم٤مد وأفمٝمروا اعمٙم٤مؿمٗم٦م ُمع أقمداء اًمديـ

وىمٞمؾ: هؿ ؾمت٦م: ٟمقح وهقد وص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م وُمقؾمك قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وهؿ  

 .اعمذيمقرون قمغم اًمٜمًؼ ذم ؾمقرة إقمراف وهقد واًمِمٕمراء

                                 
 .(1186(، وُمًٚمؿ )3535( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ًمٜم٤مر وإؾمح٤مق صؼم وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: هؿ ؾمت٦م: ٟمقح صؼم قمغم أذى ىمقُمف وإسمراهٞمؿ صؼم قمغم ا 

قمغم اًمذسمح ويٕم٘مقب صؼم قمغم وم٘مد وًمده وذه٤مب سمٍمه ويقؾمػ صؼم قمغم اًمٌئر واًمًجـ وأيقب 

 صؼم قمغم اًمي.

وىمقًمف: إؾمح٤مق صؼم قمغم اًمذسمح هق ىمقل ُمرضمقح أو ُمردود، وإٟمام يم٤من اًمذسمٞمح إؾمامقمٞمؾ 

.يمام ذم ؾمقرِت اًمّم٤موم٤مت وهقد ، 

ٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م إٓ يم٤من ذا قمزم وضمزم ورأي وىم٤مل اسمـ زيد: يمؾ اًمرؾمؾ يم٤مٟمقا أوزم قمزم، مل ي

ويمامل قم٘مؾ، وإٟمام أدظمٚم٧م ُمـ ًمٚمتجٜمٞمس ٓ ًمٚمتٌٕمٞمض يمام ي٘م٤مل: اؿمؽمي٧م أيمًٞم٦م ُمـ اخلز وأردي٦م 

 .ُمـ اًمٌز

: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد وىم٤مل ىمقم: هؿ ٟمج٤ٌمء اًمرؾمؾ اعمذيمقرون ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم وهؿ صمامٟمٞم٦م قمنم 

 (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)ذيمرهؿ: 

 غأي١ ايجايج١ ٚايعؾضٕٚ: عالَات ايغاع١.امل

 قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ىمًامن:

 قمالُم٤مت صٖمرى: القسم األول:

، يمام ذم إٔ تًد األ١َ زبتٗا ٚإٔ تس٣ اذتفا٠ ايعسا٠ ايعاي١ زعا٤ ايػا٤ ٜتطاٚيٕٛ يف ايبٓٝإَٓٗا: 

٤مقَم٦ِم، ىَم٤مَل: : ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  أن ضمؼمي  طمدي٨م قمٛمر  ًَّ ـِ اًم يِن قَم ُئقُل قَمٜمَْٝم٤م َُم٤م »وَم٠َمظْمؼِمْ ًْ اعمَ

٤مِئؾِ  ًَّ ـَ اًم ـْ َأَُم٤مَرهِت٤َم، ىَم٤مَل: ش سم٠َِمقْمَٚمَؿ ُِم يِن قَم َتَٝم٤م، َوَأْن شَمَرى احلَُٗم٤مَة اًمُٕمَراَة »ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ َأْن شَمٚمَِد إََُم٦ُم َرسمَّ

ٌُٜمَْٞم٤منِ   َيَتَٓم٤مَوًُمقَن ذِم اًم
ِ
٤مء  .شاًمَٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِمَّ

ـْ َأٟمَ وم ،َٚٓٗا: َبعح ايٓيب   ِلِّ  سٍ َٕم ـِ اًمٜمٌَّ ٤مقَم٦َم يَمَٝم٤مشَملْمِ »ىَم٤مَل:  ، قَم ًَّ  .شسُمِٕمْث٧ُم َأَٟم٤م َواًم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ، ومَٚٓٗا: احنطاز َا٤ ايفسات ٤مقَم٦ُم »، ىَم٤مَل: ، َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  َٕم ًَّ َٓ شَمُ٘مقُم اًم

ـْ َذَه٥ٍم، َيْ٘مَتتُِؾ اًمٜم٤َّمُس  طَمتَّك حَيِْنَ  ٌٍَؾ ُِم ـْ ضَم َٕم٦ٌم  اًمُٗمَراُت قَم ًْ
ـْ يُمؾِّ ُِم٤مَئ٦ٍم، شمِ قَمَٚمْٞمِف، وَمُٞمْ٘مَتُؾ ُِم

ُٕمقَن، َوَيُ٘مقُل يُمؾُّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: ًَمَٕمكمِّ َأيُمقُن َأَٟم٤م اًمَِّذي َأْٟمُجق ًْ
 .شَوشمِ

                                 
 (، واًمٚمٗمظ ًمف.8(، وُمًٚمؿ )50( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1952(، وُمًٚمؿ )6504ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 1)

 ِمػ ًمذه٤مب ُم٤مئف.ن: أي يٜمٙم( حي3)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.1894(، وُمًٚمؿ )7229( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ، ومَٚٓٗا: فتح قططٓط١ٝٓٝ ٤مقَم٦ُم طَمتَّك »، ىَم٤مَل: ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َٕم ًَّ َٓ شَمُ٘مقُم اًم

وُم سم٤ِمٕقَْماَمِق َأْو سمَِداسمٍِؼ َيٜمْزِ  ـْ ظِمَٞم٤مِر َأْهِؾ إَْرِض َيْقَُمِئٍذ، َل اًمرُّ ـَ اعمَِديٜم٦َِم، ُِم ، وَمَٞمْخُرُج إًَِمْٞمِٝمْؿ ضَمْٞمٌش ُِم

ٚمِ  ًْ ْٚمُٝمْؿ، وَمَٞمُ٘مقُل اعُم
ٌَْقا ُِمٜم٤َّم ُٟمَ٘م٤مشمِ ـَ ؾَم ِذي وُم: ظَمٚمُّقا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ اًمَّ َٓ وَم٢مَِذا شَمَّم٤مومُّقا، ىَم٤مًَم٧ِم اًمرُّ ، َواهللِ  َٓ ُٛمقَن: 

َٓ َيُتقُب اهللُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأسَمًدا ، َوُيْ٘مَتُؾ صُمُٚمُثُٝمْؿ، ُٟمَخكمِّ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَملْمَ إظِْمَقاٟمِٜم٤َم، وَمُٞمَ٘م٤مشمُِٚمقََّنُْؿ، وَمَٞمٜمَْٝمِزُم صُمُٚم٨ٌم 

َٓ ُيْٗمَتٜمُقَن َأسَمًدا   قِمٜمَْد اهللِ، َوَيْٗمَتتُِح اًمثُُّٚم٨ُم، 
ِ
َٝمَداء ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ َأوْمَْمُؾ اًمِمُّ َٓمٜمِْٓمٞمٜمِٞم٦ََّم، وَم ًْ وَمَٞمْٗمَتتُِحقَن ىُم

ٞمَح ىَمْد ظَم  ًِ ْٞمَٓم٤مُن: إِنَّ اعَم ْيُتقِن، إِْذ َص٤مَح ومِٞمِٝمِؿ اًمِمَّ ُ٘مقا ؾُمُٞمقوَمُٝمْؿ سم٤ِمًمزَّ ُٛمقَن اًمَٖمٜم٤َمِئَؿ، ىَمْد قَمٚمَّ
ًِ َٚمَٗمُٙمْؿ ذِم َيْ٘مَت

وَن َأْهٚمِٞمُٙمْؿ، وَمَٞمْخُرضُمقَن، َوَذًمَِؽ سَم٤مـمٌِؾ، وَم٢مَِذا ضَم٤مُءوا اًم قُّ ًَ وَن ًمِْٚمِ٘مَت٤مِل، ُي ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ ُيِٕمدُّ ٠ْمَم ظَمَرَج، وَم ِمَّ

ـُ َُمْرَيَؿ  ك اسْم ًَ اَلُة، وَمَٞمٜمِْزُل قِمٞم ُٗمقَف، إِْذ ُأىِمٞمَٛم٧ِم اًمّمَّ ُٝمْؿ، وَم٢مَِذا َرآُه قَمُدوُّ اهللِ، َذاَب يَماَم اًمّمُّ ، وَم٠َمُمَّ

ْٟمَذاَب طَم  َٓ ، وَمَٚمْق شَمَريَمُف 
ِ
هيِْؿ َدَُمُف ذِم َيُذوُب اعمِْٚمُح ذِم اعم٤َمء ـْ َيْ٘مُتُٚمُف اهلُل سمَِٞمِدِه، وَمػُمِ تَّك هَيِْٚمَؽ، َوًَمِٙم

 .شطَمْرسَمتِفِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ، ومَٚٓٗا: نجس٠ ادتٌٗ، ٚايصالشٍ، ٚضسع١ ايصَإ، ٚظٗٛز ايفنت ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  َٕم

ِلُّ  ٌََض اًمِٕمْٚمُؿ، َوشَمْٙمثُ : »اًمٜمٌَّ ٤مقَم٦ُم طَمتَّك ُيْ٘م ًَّ ، َٓ شَمُ٘مقُم اًم ـُ َُم٤مُن، َوشَمْٔمَٝمَر اًمِٗمَت َِٓزُل، َوَيَتَ٘م٤مَرَب اًمزَّ َر اًمزَّ

 .شطَمتَّك َيْٙمُثَر ومِٞمُٙمُؿ اعم٤َمُل وَمَٞمِٗمٞمَض  -َوُهَق اًمَ٘مْتُؾ اًمَ٘مْتُؾ  -َوَيْٙمُثَر اهلَْرُج 

قمالُم٤مت يمؼمى، وهل اًمتل حتدث ىمرب ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وم٢مذا طمدصم٧م شمٌٕمٝم٤م ىمٞم٤مم  القسم الثاني:

ـِ َأؾِمٞمٍد اًمِٖمَٗم٤مِريِّ  قمالُم٤مت ُمذيمقرة ذم طمدي٨م اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهل قمنم ِلُّ  طُمَذْيَٗم٦َم سْم َٚمَع اًمٜمٌَّ ، ىَم٤مَل: اـمَّ

  :ـُ َٟمَتَذايَمُر، وَمَ٘م٤مَل ٤مقَم٦َم، ىَم٤مَل: ش َُم٤م شَمَذايَمُروَن؟»قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح ًَّ ـْ شَمُ٘مقَم طَمتَّك »ىَم٤مًُمقا: َٟمْذيُمُر اًم ٤َم ًَم إَِّنَّ

ٌَْٚمَٝم٤م قَمنْمَ آَي٤مٍت  ـْ َُمْٖمِرهِب٤َم،  -َذيَمَر ومَ  -شَمَرْوَن ىَم ْٛمِس ُِم ٦َم، َوـُمُٚمقَع اًمِمَّ اسمَّ ٤مَل، َواًمدَّ ضمَّ ظَم٤مَن، َواًمدَّ اًمدُّ

ـِ َُمْرَيَؿ  ك اسْم ًَ ٌػ َوُٟمُزوَل قِمٞم ًْ ِق، َوظَم ٌػ سم٤ِمعمَنْمِ ًْ قٍف: ظَم ًُ ، َوَي٠َمضُمقَج َوَُم٠ْمضُمقَج، َوصَماَلصَم٦َم ظُم

، شَمْٓمُرُد اًمٜم٤َّمَس إِمَم  ـِ ـَ اًمَٞمَٛم ُرُج ُِم ٌػ سمَِجِزيَرِة اًمَٕمَرِب، َوآظِمُر َذًمَِؽ َٟم٤مٌر خَتْ ًْ سم٤ِمعمَْٖمِرِب، َوظَم

ِهؿْ   .شحَمنَْمِ

                                 
 سم٤مٕقمامق أو سمداسمؼ: ُمقوٕم٤من سم٤مًمِم٤مم سم٘مرب طمٚم٥م. ( 2)

 ٓ يتقب اهلل قمٚمٞمٝمؿ أسمدا: أي ٓ يٚمٝمٛمٝمؿ اًمتقسم٦م.( 1)

 (.1897صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 3)

 (.2036( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.1902صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 5)

 



 004  من معارج القبول

ـْ »:  ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللُِهَرْيَرَة وقمـ أيب  ْٛمُس ُِم ٤مقَم٦ُم طَمتَّك شَمْٓمُٚمَع اًمِمَّ ًَّ َٓ شَمُ٘مقُم اًم

ـْ قَمَٚمْٞمَٝم٤م، وَمَذاَك طِملَم:  ـَ َُم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )َُمْٖمِرهِب٤َم، وَم٢مَِذا َرآَه٤م اًمٜم٤َّمُس آَُم

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

 .ش (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ٌِْد اهللِ و ـْ قَم ـِ قَمْٛمٍرو قَم ـْ َرؾُمقِل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝمام سْم ُف سَمْٕمُد،  ، ىَم٤مَل: طَمِٗمْٔم٧ُم ُِم ًَ طَمِديًث٤م مَلْ َأْٟم

ـْ َُمْٖمِرهِب٤َم، َوظُمُروُج »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  ْٛمِس ُِم َل أَي٤مِت ظُمُروضًم٤م، ـُمُٚمقُع اًمِمَّ إِنَّ َأوَّ

 ُ ٦ِم قَمغَم اًمٜم٤َّمِس ُوًحك، َوَأهيُّ اسمَّ ٤ًٌماًمدَّ ٌَتَِٝم٤م، وَم٤مٕظُْمَرى قَمغَم إصِْمِرَه٤م ىَمِري ٌَْؾ َص٤مطِم  .شاَم َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ىَم

ـَ اعمَُٝم٤مضِمَراِت إَُولِ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىَمْٞمسٍ  وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧ِْم وقمـ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم ٟمَِداَء ، ىم٤مًم٧م: َويَم٤مَٟم٧ْم ُِم

اَلَة ضَم٤مُِمَٕم٦ًم، ومَ اعمُٜم٤َمِدي، ُُمٜم٤َمِدي َرؾُمقِل اهللِ  ِجِد، وَمَّمٚمَّْٞم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل ، ُيٜم٤َمِدي: اًمّمَّ ًْ َخَرضْم٧ُم إمَِم اعمَ

تِل شَمكِم فُمُٝمقَر اًمَ٘مْقمِ اهللِ   اًمَّ
ِ
٤مء ًَ َصاَلشَمُف ضَمَٚمَس قَمغَم  وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َرؾُمقُل اهللِ  ، وَمُٙمٜم٧ُْم ذِم َصػِّ اًمٜمِّ

، َوُهَق َيْْمَحُؽ، وَمَ٘م٤مَل:  هُ »اعمِٜمؼَْمِ ٤مٍن ُُمَّمالَّ ًَ ىَم٤مًُمقا: اهللُ ش َأشَمْدُروَن مِلَ مَجَْٕمُتُٙمْؿ؟»صُمؿَّ ىَم٤مَل: ، شًمَِٞمْٚمَزْم يُمؾُّ إِْٟم

اِريَّ  »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  َنَّ مَتِٞماًم اًمدَّ
ِٕ ـْ مَجَْٕمُتُٙمْؿ، 

٦ٌٍَم، َوًَمٙمِ َٓ ًمَِرْه ٦ٌٍَم َو إِينِّ َواهللِ َُم٤م مَجَْٕمُتُٙمْؿ ًمَِرهْم

٤ٌَمَيَع َوأَ  اٟمِٞم٤ًّم، وَمَج٤مَء وَم ٞمِح يَم٤مَن َرضُماًل َٟمٍْمَ ًِ ـْ َُم صُمُٙمْؿ قَم صَمٜمِل طَمِديًث٤م َواوَمَؼ اًمَِّذي يُمٜم٧ُْم ُأطَمدِّ ؾْمَٚمَؿ، َوطَمدَّ

ـْ خَلٍْؿ َوضُمَذاَم، وَمَٚمِٕم٥َم هِبِ  ٦ٍم، َُمَع صَماَلصملَِم َرضُماًل ُِم ٥َم ذِم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم سَمْحِريَّ
ُف َريمِ صَمٜمِل َأٟمَّ ٤مِل، طَمدَّ ضمَّ ِؿ اعمَْقُج اًمدَّ

ٌَْحِر، صُمؿَّ َأْروَمُئقا قا ذِم َأىْمُرِب  إمَِم ضَمِزيَرةٍ  ؿَمْٝمًرا ذِم اًم ًُ ْٛمِس، وَمَجَٚم ٌَْحِر طَمتَّك َُمْٖمِرِب اًمِمَّ ذِم اًم

ِٗمٞمٜم٦َمِ  ًَّ ٦ٌم َأْهَٚم٥ُم  اًم ـْ  وَمَدظَمُٚمقا اجلَِزيَرَة وَمَٚمِ٘مَٞمْتُٝمْؿ َداسمَّ ـْ ُدسُمِرِه، ُِم ٌُُٚمُف ُِم َٓ َيْدُروَن َُم٤م ىُم َٕمِر،  يَمثػُِم اًمِمَّ

َٕمِر، وَمَ٘م٤مًُمقا:  ٤َم اًمَ٘مْقُم يَمْثَرِة اًمِمَّ ٤مؾَم٦ُم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َأهيُّ ًَّ ٤مؾَم٦ُم، ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م اجَل ًَّ َوْيَٚمِؽ َُم٤م َأْٟم٧ِم؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَٟم٤م اجَل

                                 
 (.257(، وُمًٚمؿ )4635ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (.1942صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 1)

صمؿ أروم١ما إمم ضمزيرة: أي اًمتج٠موا إًمٞمٝم٤م، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: أروم٠مت اًمًٗمٞمٜم٦م إذا أدٟمٞمتٝم٤م إمم اجلدة واجلدة وضمف  ا( 3)

 إرض أي اًمِمط. 

ىمٞم٤مس، واًم٘مٞم٤مس ىمقارب، وهل ؾمٗمٞمٜم٦م صٖمػمة شمٙمقن ومجٚمًقا ذم أىمرب اًمًٗمٞمٜم٦م: إىمرب مجع ىم٤مرب قمغم همػم ( 4)

ُمع اًمٙمٌػمة يم٤مجلٜمٞم٦ٌم يتٍمف ومٞمٝم٤م ريم٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ، وىمٞمؾ: أىمرب اًمًٗمٞمٜم٦م أداٟمٞمٝم٤م أي ُم٤م ىم٤مرب 

 إمم إرض ُمٜمٝم٤م.

 أهٚم٥م: إهٚم٥م همٚمٞمظ اًمِمٕمر يمثػمه.( 5)

 



غاية املأمول     005 

يُمْؿ سم٤ِمٕؿَْمَقاِق  ُف إمَِم ظَمؼَمِ ْيِر، وَم٢مِٟمَّ ضُمِؾ ذِم اًمدَّ ٧ْم ًَمٜم٤َم َرضُماًل وَمِرىْمٜم٤َم اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا إمَِم َهَذا اًمرَّ ، ىَم٤مَل: عم٤ََّم ؾَمٛمَّ

٤منٍ  ُِمٜمَْٝم٤م ًَ ْيَر، وَم٢مَِذا ومِٞمِف َأقْمَٔمُؿ إِْٟم اقًم٤م، طَمتَّك َدظَمْٚمٜم٤َم اًمدَّ َرَأْيٜم٤َمُه  َأْن شَمُٙمقَن ؿَمْٞمَٓم٤مَٟم٦ًم، ىَم٤مَل: وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم ِهَ

ٌَْٞمِف سم٤ِمحلَ  ٌََتْٞمِف إمَِم يَمْٕم ُه ِوصَم٤مىًم٤م، جَمُْٛمققَم٦ٌم َيَداُه إمَِم قُمٜمُِ٘مِف، َُم٤م سَملْمَ ُريْم ِديِد، ىُمْٚمٜم٤َم: َوْيَٚمَؽ َُم٤م ىَمطُّ ظَمْٚمً٘م٤م، َوَأؿَمدُّ

ٌْٜم٤َم ذِم 
ـَ اًمَٕمَرِب َريمِ ـُ ُأَٟم٤مٌس ُِم ويِن َُم٤م َأْٟمُتْؿ؟ ىَم٤مًُمقا: َٟمْح ي، وَم٠َمظْمؼِمُ

 َأْٟم٧َم؟ ىَم٤مَل: ىَمْد ىَمَدْرشُمْؿ قَمغَم ظَمؼَمِ

ٌَْحَر طِملَم اهْمَتَٚمؿَ  ٦ٍم، وَمَّم٤مَدوْمٜم٤َم اًم ؿَّ َأْروَم٠ْمَٟم٤م إمَِم ضَمِزيَرشمَِؽ َهِذِه، وَمَٚمِٕم٥َم سمِٜم٤َم اعمَْقُج ؿَمْٝمًرا، صمُ  ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم سَمْحِريَّ

 ٌُ َٓ ُيْدَرى َُم٤م ىُم َٕمِر،  ٦ٌم َأْهَٚم٥ُم يَمثػُِم اًمِمَّ ٜم٤َم ذِم َأىْمُرهِب٤َم، وَمَدظَمْٚمٜم٤َم اجلَِزيَرَة، وَمَٚمِ٘مَٞمْتٜم٤َم َداسمَّ ًْ ـْ وَمَجَٚم ـْ ُدسُمِرِه ُِم ُٚمُف ُِم

َٕمِر، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َوْيَٚمِؽ َُم٤م َأْٟم٧ِم؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: أَ  ٤مؾَم٦ُم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: اقْمِٛمُدوا إِمَم يَمْثَرِة اًمِمَّ ًَّ ٤مؾَم٦ُم، ىُمْٚمٜم٤َم: َوَُم٤م اجَل ًَّ َٟم٤م اجَل

اقًم٤م، َووَمِزقْمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م ٌَْٚمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ِهَ يُمْؿ سم٤ِمٕؿَْمَقاِق، وَم٠َمىْم ُف إِمَم ظَمؼَمِ ْيِر، وَم٢مِٟمَّ ضُمِؾ ذِم اًمدَّ ـْ َأْن َهَذا اًمرَّ ، َومَلْ َٟم٠ْمَُم

٤منَ شَمُٙمقَن ؿَمْٞمَٓم٤مَٟم٦ًم، وَمَ٘م٤مَل: َأظْمؼِمُ  ًَ ـْ َٟمْخِؾ سَمْٞم ؟ ىَم٤مَل: َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ ويِن قَم َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأيِّ ؿَم٠ْمَِّن٤َم شَم ، ىُمْٚمٜم٤َم: قَم

ـْ  ويِن قَم َٓ شُمْثِٛمَر، ىَم٤مَل: َأظْمؼِمُ ُف ُيقؿِمُؽ َأْن  ـْ َٟمْخٚمَِٝم٤م، َهْؾ ُيْثِٛمُر؟ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: َأَُم٤م إِٟمَّ ِة  قَم سُمَحػْمَ

٦مِ  يَّ ؼَمِ ، ىَم٤مَل: َأَُم٤م إِنَّ ، ىُمٚمْ اًمٓمَّ
ِ
؟ ىَم٤مَل: َهْؾ ومِٞمَٝم٤م َُم٤مٌء؟ ىَم٤مًُمقا: ِهَل يَمثػَِمُة اعم٤َمء َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأيِّ ؿَم٠ْمَِّن٤َم شَم ٜم٤َم: قَم

ـْ قَملْمِ ُزهَمرَ  ويِن قَم ؟ ىَم٤مَل: َهْؾ َُم٤مَءَه٤م ُيقؿِمُؽ َأْن َيْذَه٥َم، ىَم٤مَل: َأظْمؼِمُ َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأيِّ ؿَم٠ْمَِّن٤َم شَم ، ىَم٤مًُمقا: قَم

، َوَأْهُٚمَٝم٤م َيْزَرقُمقَهْؾ ذِم اًم
ِ
؟ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: َٟمَٕمْؿ، ِهَل يَمثػَِمُة اعم٤َمء  اًمَٕملْمِ

ِ
ـْ َٕملْمِ َُم٤مٌء؟ َوَهْؾ َيْزَرُع َأْهُٚمَٝم٤م سماَِمء َن ُِم

٦َم َوَٟمَزَل َيْثِرَب، ىمَ  ـْ َُمٙمَّ ٞمِّلَم َُم٤م وَمَٕمَؾ؟ ىَم٤مًُمقا: ىَمْد ظَمَرَج ُِم ـْ َٟمٌِلِّ إُُمِّ ويِن قَم ٤مَل: َأىَم٤مشَمَٚمُف َُم٤مِئَٝم٤م، ىَم٤مَل: َأظْمؼِمُ

ـَ اًمَٕمَرِب  ـْ َيٚمِٞمِف ُِم ُف ىَمْد فَمَٝمَر قَمغَم َُم َٟم٤مُه َأٟمَّ اًمَٕمَرُب؟ ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: يَمْٞمَػ َصٜمََع هِبِْؿ؟ وَم٠َمظْمؼَمْ

يُمْؿ َوَأـَم٤مقُمقُه، ىَم٤مَل هَلُْؿ: ىَمْد يَم٤مَن َذًمَِؽ؟ ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: َأَُم٤م إِنَّ َذاَك ظَمػْمٌ هَلُْؿ َأْن ُيٓمِٞم ُٕمقُه، َوإيِنِّ خُمؼِْمُ

ٞمُح، َوإيِنِّ ُأوؿِمُؽ َأْن ُي١ْمَذَن زِم ذِم اخلُُروِج، وَم٠َمظْمُرَج وَم٠َمؾِمػَم ذِم إَْرِض وَماَل َأدَ 
ًِ َع ىَمْرَي٦ًم قَمٜمِّل، إيِنِّ َأَٟم٤م اعمَ

٦ٌَمَ  ٦َم َوـَمْٞم ٌَْٓمُتَٝم٤م ذِم َأْرسَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦ًم هَمػْمَ َُمٙمَّ َّٓ َه
اَم َأَرْدُت َأْن َأْدظُمَؾ ، وَمُٝماَم حُمَرَّ إِ ٤م، يُمٚمَّ ْٚمَت٤ممُهَ

َُمَت٤مِن قَمكَمَّ يمِ

                                 
 ىمٜم٤م ُمٜمٝم٤م: أي ظمٗمٜم٤م.وم٢مٟمف إمم ظمؼميمؿ سم٤مٕؿمقاق: أي ؿمديد إؿمقاق إًمٞمف أي إمم ظمؼميمؿ. ومر( 2)

 ومرىمٜم٤م ُمٜمٝم٤م: أي ظمٗمٜم٤م. (1)

 أقمٔمؿ إٟم٤ًمن: أي أيمؼمه ضمث٦م أو أهٞم٥م هٞمئ٦م. (3)

 اهمتٚمؿ: أي ه٤مج وضم٤موز طمده اعمٕمت٤مد.(4)

 ٟمخؾ سمٞم٤ًمن: هل ىمري٦م سم٤مًمِم٤مم.  (5)

 سمحػمة اًمٓمؼمي٦م: هل سمحر صٖمػم ُمٕمروف سم٤مًمِم٤مم.  (6)

 قملم زهمر: هل سمٚمدة ُمٕمرووم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًم٘مٌكم ُمـ اًمِم٤مم. (7)

 ـمٞم٦ٌم: هل اعمديٜم٦م وي٘م٤مل هل٤م أيْم٤م ـم٤مسم٦م.   (8)
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ْٞمُػ َصْٚمًت٤م -َأْو َواطِمًدا  -َواطِمَدًة  ًَّ ٌََٚمٜمِل َُمَٚمٌؽ سمَِٞمِدِه اًم يِن قَمٜمَْٝم٤م، َوإِنَّ قَمغَم يُمؾِّ َٟمْ٘م٥ٍم ُِمٜمُْٝماَم اؾْمَتْ٘م ، َيُّمدُّ

: ُل اهلِل ُِمٜمَْٝم٤م َُماَلِئَٙم٦ًم حَيُْرؾُمقََّن٤َم، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمق شمِِف ذِم اعمِٜمؼَْمِ ـَ سمِِٛمْخٍَمَ ٦ٌَُم، َهِذِه »، َوـَمَٕم َهِذِه ـَمْٞم

٦ٌَمُ  ٦ٌَُم، َهِذِه ـَمْٞم صْمُتُٙمْؿ َذًمَِؽ؟» -َيْٕمٜمِل اعمَِديٜم٦ََم  -ش ـَمْٞم َٓ َهْؾ يُمٜم٧ُْم طَمدَّ ُف »وَمَ٘م٤مَل اًمٜم٤َّمُس: َٟمَٕمْؿ، ش َأ وَم٢مِٟمَّ

ُف َواوَمَؼ اًمَّ  ٌَٜمِل طَمِدي٨ُم مَتِٞمٍؿ، َأٟمَّ ُف ذِم سَمْحِر َأقْمَج َٓ إِٟمَّ ٦َم، َأ ـِ اعمَِديٜم٦َِم َوَُمٙمَّ صُمُٙمْؿ قَمٜمُْف، َوقَم ِذي يُمٜم٧ُْم ُأطَمدِّ

ِق َُم٤م ُهقَ  ٌَِؾ اعمَنْمِ ـْ ىِم َٓ سَمْؾ ُِم  ، ـِ ٠ْمِم، َأْو سَمْحِر اًمَٞمَٛم ِق، َُم٤م اًمِمَّ ٌَِؾ اعمَنْمِ ـْ ىِم ِق َُم٤م ُهَق ُِم ٌَِؾ اعمَنْمِ ـْ ىِم ، ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َوَأْوَُم٠َم سمَِٞمِدِه إمَِم ش ُهقَ  ِق، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَحِٗمْٔم٧ُم َهَذا ُِم  . اعمَنْمِ

ـِ ؾَمْٛمَٕم٤مَن و اِس سْم ـِ اًمٜمَّقَّ َع  َذيَمَر َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل ، قَم َض ومِٞمِف َوَرومَّ ٤مَل َذاَت هَمَداٍة وَمَخٗمَّ ضمَّ اًمدَّ

ىُمْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  ،شَُم٤م ؿَم٠ْمُٟمُٙمؿْ »َرَف َذًمَِؽ ومِٞمٜم٤َم وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّْخِؾ وَمَٚمامَّ ُرطْمٜم٤َم إًَِمْٞمِف قمَ  ـَم٤مِئَٗم٦مِ  طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّمُه ذِم 

ْْم٧َم ومِٞمِف َوَرومَّْٕم٧َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّمُه ذم ٤مَل هَمَداًة وَمَخٗمَّ ضمَّ ٤مِل » وَمَ٘م٤مَل  ،ـَم٤مِئَٗم٦ِم اًمٜمَّْخؾِ  َذيَمْرَت اًمدَّ ضمَّ هَمػْمُ اًمدَّ

ُرْج َوَأَٟم٤م ومِٞمُٙمْؿ ومَ  لَأظْمَقوُمٜمِ  ٧ُم ومِٞمُٙمْؿ وَم٤مُْمُرٌؤ طَمِجٞم٩ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْن خَيْ ًْ ُرْج َوًَم ٠َمَٟم٤م طَمِجٞمُجُف ُدوَٟمُٙمْؿ َوإِْن خَيْ

فِ  ًِ ُف ؿَم٤مبٌّ ىَمَٓمطٌ  لَواهلُل ظَمِٚمٞمَٗمتِ  ،َٟمْٗم ٚمٍِؿ إِٟمَّ ًْ ـِ  قَمْٞمٜمُُف ـَم٤مومَِئ٦ٌم يَم٠َمينِّ قَمغَم يُمؾِّ ُُم ى سْم ٌِْد اًمُٕمزَّ ٌُِّٝمُف سمَِٕم ُأؿَم

ـْ َأْدَريَمُف ُِمٜمُْٙمْؿ وَمْٚمٞمَ  ـٍ وَمَٛم ُف ظَم٤مِرٌج ظَمٚم٦َّمً ىَمَٓم ٠ْمِم َواًمِٕمَراِق ْ٘مَرْأ قَمَٚمْٞمِف وَمَقاشمَِح ؾُمقَرِة اًمَٙمْٝمِػ إِٟمَّ سَملْمَ اًمِمَّ

ٌُُتقاوَمَٕم٤مَث  ٤ٌَمَد اهللِ وَم٤مصْم ٌُْثُف ذِم  :ىُمْٚمٜم٤َم ،شَيِٛمٞمٜم٤ًم َوقَم٤مَث ؿِماَمًٓ َي٤م قِم : ىَم٤مَل  ؟إَْرضِ  َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َوَُم٤م ًَم

٤مُِمُٙمؿْ  َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤م َيْقمٌ » ٤مُِمِف يَم٠َميَّ ٜم٦ٍَم َوَيْقٌم يَمَِمْٝمٍر َوَيْقٌم يَمُجُٛمَٕم٦ٍم َوؾَم٤مِئُر َأيَّ ًَ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  :ىُمْٚمٜم٤َم ،شيَم

ٜم٦ٍَم َأشَمْٙمِٗمٞمٜم٤َم ومِٞمِف َصاَلُة َيْقمٍ  ًَ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َوَُم٤م  :ىُمْٚمٜم٤َم ،شَٓ اىْمُدُروا ًَمُف ىَمْدَرهُ » :ىَم٤مَل  ؟وَمَذًمَِؽ اًمَٞمْقُم اًمَِّذى يَم

اقُمُف ذِم إِ  يُح وَمَٞم٠ْمِِت » :ىَم٤مَل  ؟إَْرضِ  ْهَ قَمغَم اًمَ٘مْقِم وَمَٞمْدقُمقُهْؿ وَمُٞم١ْمُِمٜمُقَن سمِِف  يَم٤مًمَٖمْٞم٨ِم اؾْمَتْدسَمَرشْمُف اًمرِّ

وُح قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَم٤مِرطَمُتُٝمؿْ  اَمَء وَمُتْٛمٓمُِر َوإَْرَض وَمُتٜم٧ٌُِْم وَمؽَمُ ًَّ ٌُقَن ًَمُف وَمَٞم٠ْمُُمُر اًم َتِجٞم ًْ ٤مَٟم٧ْم َأـْمَقَل َُم٤م يمَ  َوَي

                                 
 صٚمت٤م: سمٗمتح اًمّم٤مد ووٛمٝم٤م أي ُمًٚمقٓ. (2)

 ُم٤م هق: ُم٤م هق زائدة صٚم٦م ًمٚمٙمالم ًمٞم٧ًم سمٜم٤مومٞم٦م واعمراد إصم٤ٌمت أٟمف ذم ضمٝم٦م اًمنمق. (1)

 (.1941صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 3)

 ( ـم٤مئٗم٦م: أي جمٛمققم٦م.4)

 (اًم٘مٓمط: ؿمديد ضمٕمقدة ؿمٕمر اًمرأس.5)

 ( ظمٚم٦م: ـمريؼ.6)

 (قم٤مث: أومًد.7)

 ( اًم٤ًمرطم٦م: اعم٤مؿمٞم٦م. 8)
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ٌََٖمفُ  ُذًرا هُ  َوَأؾْم وقًم٤م َوَأَُمدَّ ُف  ظَمَقاِسَ صُمؿَّ َي٠ْمِِت  ُضُ وَن قَمَٚمْٞمِف ىَمْقًَمُف وَمَٞمٜمٍَْمِ دُّ اًمَ٘مْقَم وَمَٞمْدقُمقُهْؿ وَمػَمُ

ُف قَمٜمُْٝمْؿ وَمُٞمّْمٌُِحقَن ُِمِْحٚمِلمَ  ْؿ َوَيُٛمرُّ سم٤ِمخلَِرسَم٦ِم ًَمْٞمَس سم٠َِمْيِدهيِْؿ َرْ  وَمَٞمٜمٍَْمِ
ـْ َأُْمَقاهِلِ وَمَٞمُ٘مقُل هَل٤َم ٌء  ُِم

ٌَُٕمُف يُمٜمُقُزَه٤م يَمَٞمَٕم٤مؾِمٞم٥ِم  ،يُمٜمُقَزكِ  لَأظْمِرضمِ  ْٞمِػ  ،اًمٜمَّْحؾِ وَمَتْت ًَّ سُمُف سم٤ِمًم ٤ٌَمسًم٤م وَمَٞمْيِ صُمؿَّ َيْدقُمق َرضُماًل ُِمَْتٚمًِئ٤م ؿَم

ْٞمِػ وَمَٞمْ٘مَٓمُٕمُف ضَمْزًَمَتلْمِ  ًَّ ٌَْٞمٜماََم ُهَق  صُمؿَّ َيْدقُمقُه وَمُٞمْ٘مٌُِؾ َوَيَتَٝمٚمَُّؾ َوضْمُٝمفُ  ،َرُْمَٞم٦َم اًمَٖمَرضِ  سم٤ِمًم َيْْمَحُؽ وَم

ىمِ   َذْ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء ـَ َُمْرَيَؿ وَمَٞمٜمِْزُل قِمٜمَْد اعمَٜم٤َمَرِة اًم ٞمَح اسْم

ًِ  ِدَُمِْمَؼ سَملْمَ َُمْٝمُروَدشَملْمِ  لَّ يَمَذًمَِؽ إِْذ سَمَٕم٨َم اهللُ اعَم

ْٞمِف قَمغَم َأضْمٜمَِح٦ِم َُمَٚمَٙملْمِ إَِذا ـَم٠ْمـَم٠مَ  ١ْمًُم١ِم وَماَل حَيِؾُّ َرَأؾَمُف ىَمَٓمَر َوإَِذا رَ  َواِوًٕم٤م يَمٗمَّ َر ُِمٜمُْف مُج٤َمٌن يَم٤مًمٚمُّ دَّ وَمَٕمُف حَتَ

ٌُُف طَمتَّك ُيْدِريَمُف سمِ  ُف َيٜمَْتِٝمك طَمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمك ـَمْروُمُف وَمَٞمْٓمُٚم ًُ ِف إَِّٓ َُم٤مَت َوَٟمَٗم
ًِ ٤ٌَمِب ًُمد  ًمَِٙم٤مومٍِر جَيُِد ِريَح َٟمَٗم

ـَ َُمْرَيَؿ ىَمْقٌم ىمَ  صُمؿَّ َي٠ْمِِت  ،وَمَٞمْ٘مُتُٚمفُ  ك اسْم ًَ صُمُٝمْؿ قِمٞم ـْ ُوضُمقِهِٝمْؿ َوحُيَدِّ ُح قَم ًَ ْد قَمَّمَٛمُٝمُؿ اهللُ ُِمٜمُْف وَمَٞمْٛم

ك إيِنِّ  سمَِدَرضَم٤مهِتِْؿ ذِم  ًَ ٌَْٞمٜماََم ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ َأْوطَمك اهللُ إِمَم قِمٞم ٤ٌَمًدا زِم  اجلَٜم٦َِّم وَم َٓ َيَداِن  ىَمْد َأظْمَرضْم٧ُم قِم

زْ  ْؿ وَمَحرِّ
٤ٌَمدِ  ٕطََمٍد سمِِ٘مَت٤مهِلِ ـْ يُمؾِّ طَمَدٍب ،  اًمٓمُّقرِ إمَِم  يقِم ٌَْٕم٨ُم اهللُ َي٠ْمضُمقَج َوَُم٠ْمضُمقَج َوُهْؿ ُِم  َوَي

ُٚمقنَ  ًِ سُمقَن َُم٤م ومِٞمَٝم٤م َوَيُٛمرُّ آظِمُرُهْؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ًَمَ٘مْد يَم٤مَن هِبَ  َيٜمْ ٦َم وَمَٞمنْمَ يَّ ِة ـَمؼَمِ ِذِه وَمَٞمُٛمرُّ َأَواِئُٚمُٝمْؿ قَمغَم سُمَحػْمَ

ًة َُم٤مءٌ  ـْ ُِم٤مَئ٦ِم ِديٜم٤َمٍر  لُّ َوحُيٍَْمُ َٟمٌِ  ،َُمرَّ ا ُِم ك َوَأْصَح٤مسُمُف طَمتَّك َيُٙمقَن َرْأُس اًمثَّْقِر ٕطََمِدِهْؿ ظَمػْمً ًَ اهللُ قِمٞم

هَم٥ُم  ؾِمُؾ اهللُ قَمَٚمْٞمُٝمُؿ اًمٜمََّٖمَػ  لُّ َٟمٌِ  ٕطََمِديُمُؿ اًمَٞمْقَم وَمػَمْ ك َوَأْصَح٤مسُمُف وَمػُمْ ًَ ِرىَم٤مهِبِْؿ  ذم اهللِ قِمٞم

                                 
 ( اًمذرى: مجع اًمذروة وهك أقمغم اًمٌمء واعمراد اًمًٜم٤مم.2)

 ( أؾمٌٖمف: أي أقمٔمٛمف.1)

 ( أُمده: أي أـمقًمف.3)

 ( اعمٛمحؾ: اعمجدب اعم٘محط.4)

 ( اًمٞمٕم٤مؾمٞم٥م: مجع يٕمًقب وهق ذيمر اًمٜمحؾ.5)

 ( اجلزًم٦م: اًم٘مٓمٕم٦م.6)

 ( رُمٞم٦م اًمٖمرض: أي ذم اًمنقم٦م.7)

 رودة: احلٚم٦م أو اًمِم٘م٦م وىمٞمؾ اًمثقب اعمٝمرود اًمذى يّمٌغ سم٤مًمقرس واًمزقمٗمران.( اعمٝم8)

 ( ـم٠مـم٠م: أي ظمٗمض. 9)

 ( طمرز: وؿ. 20)

 ( احلدب: اًمٖمٚمٞمظ ُمـ إرض ذم ارشمٗم٤مع.22)

 ( يٜمًٚمقن: خيرضمقن ُمنقملم.21)

 ( يرهم٥م: يدقمق.23)

 ىم٧م.( اًمٜمٖمػ: مجع اًمٜمٖمٗم٦م وهق دود يقضمد ذم أٟمقف اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ومتٛمقت سمف ذم أىمرب و24)

 



 009  من معارج القبول

ك َوَأْصَح٤مسُمُف إمَِم إَْرِض وَماَل  لُّ يَمَٛمْقِت َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة صُمؿَّ هَيٌُِْط َٟمٌ وَمُٞمّْمٌُِحقَن وَمْرؾَمك ًَ اهللِ قِمٞم

ُٝمْؿ   إَِّٓ َُمأَلُه َزمَهُ
هَم٥ُم َٟمٌِ  وَ جَيُِدوَن َُمْقِوَع ؿِمؼْمٍ ؾِمُؾ  لُّ َٟمْتٜمُُٝمْؿ وَمػَمْ ك َوَأْصَح٤مسُمُف إمَِم اهللِ وَمػُمْ ًَ اهللِ قِمٞم

ا يَم٠َمقْمٜمَ  ٌُْخ٧ِم اهللُ ـَمػْمً ُـّ  ٤مِق اًم ُِمٜمُْف  وَمَتْحِٛمُٚمُٝمْؿ وَمَتْٓمَرطُمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم ؿَم٤مَء اهللُ صُمؿَّ ُيْرؾِمُؾ اهللُ َُمَٓمًرا َٓ َيُٙم

ًَمَٗم٦مِ َوَٓ َوسَمرٍ  ُِمٜمُْف سَمْٞم٧ُم َُمَدرٍ  يَمَٝم٤م يَم٤مًمزَّ ُؾ إَْرَض طَمتَّك َيؽْمُ ًِ صَمَٛمَرشَمِؽ  لصُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل ًمأَِلْرِض َأْٟمٌِتِ  وَمَٞمْٖم

َتٔمِٚمُّقَن سمِِ٘مْحِٗمَٝم٤م، ى سَمَريَمَتِؽ صَمَٛمَرشَمِؽ َوُردِّ  ًْ ٤مَٟم٦ِم َوَي ُمَّ ـَ اًمرُّ ٤ٌَمَرُك ذِم  وَمَٞمْقَُمِئٍذ شَم٠ْميُمُؾ اًمِٕمَّم٤مسَم٦ُم ُِم  َوُي

ؾْمؾِ  ـَ اإِلسمِِؾ ًَمَتْٙمٗمِ  طَمتَّك َأنَّ اًمٚمِّْ٘مَح٦مَ  اًمرِّ ٌََ٘مِر ًَمَتْٙمٗمِ اًمِٗمَئ٤مَم  لُِم ـَ اًم ْ٘مَح٦َم ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس َواًمٚمِّ  لُِم

ـَ اًمَٖمٜمَِؿ ًَمَتْٙمٗمِ  ٦مَ اًمَ٘مٌِٞمٚمَ  ْ٘مَح٦َم ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس َواًمٚمِّ ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ سَمَٕم٨َم اهلُل  اًمَٗمِخذَ  لُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس وَم ُِم

اُر اًمٜم٤َّمسِ  ٌَْ٘مك ِذَ ٚمٍِؿ َوَي ًْ ـٍ َويُمؾِّ ُُم ٧َم آسَم٤مـمِِٝمْؿ وَمَتْ٘مٌُِض ُروَح يُمؾِّ ُُم١ْمُِم ٦ًٌَم وَمَت٠ْمظُمُذُهْؿ حَتْ  ِرحًي٤م ـَمٞمِّ

٤مقَم٦ُم  ٤مَرضُمقنَ َيَتٝمَ  ًَّ .شومِٞمَٝم٤م هَت٤َمُرَج احُلُٛمِر وَمَٕمَٚمْٞمِٝمْؿ شَمُ٘مقُم اًم

ـُ قُمَٛمرَ و ٌُْد اهللِ سْم ٞمَح  َذيَمَر َرؾُمقُل اهلِل  ريض اهلل قمٜمٝمام،  قَم ًِ َيْقًُم٤م سَملْمَ فَمْٝمَرايَنِ اًمٜم٤َّمِس اعمَ

٤مَل، وَمَ٘م٤مَل:  ضمَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًَمْٞمَس سم٠ِمَ »اًمدَّ ٤مَل َأقْمَقُر، قَملْمِ اًمُٞمْٛمٜمَك يَم٠َمنَّ إِنَّ اهللَ شَم ضمَّ ٞمَح اًمدَّ
ًِ َٓ إِنَّ اعمَ قْمَقَر، َأ

٦ٌٌَم ـَم٤مومَِٞم٦مٌ   .شقَمْٞمٜمَُف قِمٜمَ

                                 
 ( اًمٗمرؾمك: مجع اًمٗمريس وهؿ اًم٘متغم.2)

 ( اًمزمه٦م: اًمريح اعمٜمتٜم٦م.1)

 ( اًمٌخ٧م: واطمدهت٤م اًمٌختٞم٦م، وهك اًمٜم٤مىم٦م ـمقيٚم٦م اًمٕمٜمؼ ذات اًمًٜم٤مُملم.3)

 ( يٙمـ: يًؽم.4)

 ( اعمدر: اًم٘مرى وإُمّم٤مر واطمدهت٤م ُمدرة. 5)

 ( اًمقسَمر: اًمٌٞم٧م اعمتخذ ُمـ صقف اإلسمؾ واعمراد أهؾ اًم٤ٌمدي٦م. 6)

 ٦م: اعمٙم٤من حيٗمر ًمٞمحٌس ومٞمف ُم٤مء اًمًامء وىمٞمؾ اعمرآة.( اًمزًمٗم7)

 ( اًم٘محػ: اًم٘منم.8)

 ( اًمرؾمؾ: اًمٚمٌـ9)

 ( اًمٚم٘مح٦م: اًمٜم٤مىم٦م ذات اًمٚمٌـ ىمري٦ٌم اًمٕمٝمد سم٤مًمقٓدة.20)

 اًمٗمئ٤مم: اجلامقم٦م اًمٙمثػمة.( 22)

 ( اًمٗمخذ: طمل اًمرضمؾ إذا يم٤من ُمـ أىمرب قمِمػمشمف.21)

 ( يتٝم٤مرضمقن: جي٤مُمٕمقن اًمٜم٤ًمء سمحية اًمٜم٤مس.23)

 (.7560ٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( صح24)

 (.269(، وُمًٚمؿ )7407رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ: 25)

 



غاية املأمول     011 
 املغأي١ ايضابع١ ٚايعؾضٕٚ: اإلميإ بايّٝٛ اآلخض ٜتنُٔ ثالث١ عؾض٠ أَضا :

 يتٜم٤مول اإليامن سم٤معمقت قمدة أُمقر: اإلميإ باملٛت: .1

اًمدٟمٞم٤م ُمـ أهؾ اًمًاموات وإرض ُمـ اإلٟمس واجلـ واعمالئٙم٦م حتتٛمف قمغم ُمـ يم٤من ذم  األول:

وىم٤مل شمٕم٤ممم: (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وهمػمهؿ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

 ( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ِلَّ  ريض اهلل قمٜمٝمام، قَم َّٓ َأْٟم٧َم »٤مَن َيُ٘مقُل: ، يمَ َأنَّ اًمٜمٌَّ شمَِؽ، اًمَِّذي َٓ إًَِمَف إِ َأقُمقُذ سمِِٕمزَّ

ُـّ َواإِلْٟمُس َيُٛمقشُمقنَ   .شاًمَِّذي َٓ َيُٛمقُت، َواجِل

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًمف أضمؾ حمدود وأُمد ِمدود يٜمتٝمل إًمٞمف ٓ يتج٤موزه وٓ ي٘مٍم قمٜمف يمؾ الثاني:

 (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

 (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٌِْد اهللِ و ـْ قَم ِلِّ سمـ ُمًٕمقد  قَم ٦ٌََم َزْوُج اًمٜمٌَّ : اًمٚمُٝمؿَّ َأُْمتِْٕمٜمِل سمَِزْوضِمل ، ىَم٤مَل: ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ طَمٌِٞم

ِلُّ  ، َوسم٠َِميِب َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن، َوسم٠َِمظِمل ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ َرؾُمقِل اهللِ  ضَم٤مٍل ٠مىَمْد ؾَم : »ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ِٔ ًم٧ِم اهللَ 

َر ؿَمْٞمًئ٤م قمَ  ٌَْؾ طِمٚمِِّف، َأْو ُي١َمظمِّ َؾ ؿَمْٞمًئ٤م ىَم ـْ ُيَٕمجِّ قَُم٦ٍم، ًَم ًُ ٤مٍم َُمْٕمُدوَدٍة، َوَأْرَزاٍق َُمْ٘م وسَم٦ٍم، َوَأيَّ ِف، َُمْيُ ـْ طِمٚمِّ

ـْ قَمَذاٍب ذِم ا٠مَوًَمْق يُمٜم٧ِْم ؾَم  ا َوَأوْمَْمَؾ ًم٧ِم اهللَ َأْن ُيِٕمٞمَذِك ُِم ، يَم٤مَن ظَمػْمً
 .شًمٜم٤َّمِر، َأْو قَمَذاٍب ذِم اًمَ٘مؼْمِ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  وُمٕمٜمك طمدي٨م َط ًَمُف »، َيُ٘مقُل: ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ َأَٟمِس سْم ًَ ٌْ ُه َأْن ُي ـْ َهَّ َُم

٠َم ًَمُف ذِم َأصَمِرِه، وَمْٚمَٞمِّمْؾ َرمِحَفُ  ًَ اًمٕمٛمؾ واًمقىم٧م، ومٞمجٕمٚمف يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ  : اًمؼميم٦م ذمشذِم ِرْزىِمِف، َأْو ُيٜمْ

 اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمقىم٧م اًم٘مٚمٞمؾ.

اإليامن سم٠من ذًمؽ إضمؾ اعمحتقم ٓ اـمالع ًمٜم٤م قمٚمٞمف وٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمف، وأن ذًمؽ ُمـ  الثالث:

ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م اًمتل اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمٝم٤م قمـ مجٞمع ظمٚم٘مف، ومال يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ هق يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )

                                 
 (.1727(، وُمًٚمؿ )7383( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1663صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 1)

 (.1557(، وُمًٚمؿ )1067( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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ی )، وىم٤مل شمٕم٤ممم: (   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

 (   ی جئ حئ مئ ىئ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ، ومذيمر اًمٕمٌد اعمقت وضمٕمٚمف قمغم سم٤مًمفاإليمث٤مر ُمـ  الرابع: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  َٕم

« : اِت  .شَأيْمثُِروا ِذيْمَر َه٤مِذِم اًمٚمَّذَّ

، اًمت٠مه٥م ًمف ىمٌؾ ٟمزوًمف، وآؾمتٕمداد عم٤م سمٕمده ىمٌؾ طمّمقًمف واعم٤ٌمدرة سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح س:اخلام

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اًمٕمذاب ٕهؾ اعمٕمّمٞم٦م، واًمٜمٕمٞمؿ ٕهؾ اًمٓم٤مقم٦م، ىم٤مل اإليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف،  السادس:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  )شمٕم٤ممم: 

(   ۉ ۉ ې

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ـْ َأَٟمٍس و ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ِه، »ىَم٤مَل:  ، قَم ٌُْد إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ ُف اًمَٕم َ َوَذَه٥َم َأْصَح٤مسُمُف طَمتَّك إِٟمَّ َوشُمُقزمِّ

ضُمِؾ حُمَ  ْؿ، َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن، وَم٠َمىْمَٕمَداُه، وَمَٞمُ٘مقَِٓن ًَمُف: َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمُ٘مقُل ذِم َهَذا اًمرَّ
َٛمُع ىَمْرَع ٟمَِٕم٤مهِلِ ًْ ٍد ًَمَٞم ؟ ٛمَّ

ٌُْد اهللِ َوَرؾُمقًُمُف، وَمُٞمَ٘م٤مُل: اْٟمُٔمرْ  ُف قَم ـَ  وَمَٞمُ٘مقُل: َأؿْمَٝمُد َأٟمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر َأسْمَدًَمَؽ اهللُ سمِِف َُمْ٘مَٕمًدا ُِم إمَِم َُمْ٘مَٕمِدَك ُِم

ِلُّ  ٤م اًمَٙم٤مومُِر »: اجلَٜم٦َِّم، ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ٤م مَجِٞمًٕم٤م، َوَأُمَّ امُهَ وَمَٞمُ٘مقُل: َٓ َأْدِري، يُمٜم٧ُْم َأىُمقُل َُم٤م  -َأِو اعمُٜم٤َمومُِؼ  -وَمػَمَ

سَم٦ًم سَملْمَ ُأُذَٟمْٞمِف، وَمَٞمِّمٞمُح َيُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس، وَمُٞمَ٘م٤مُل: َٓ َدَرْي٧َم َوَٓ شمَ  ـْ طَمِديٍد َضْ ُب سمِِٛمْٓمَرىَم٦ٍم ُِم َٚمْٞم٧َم، صُمؿَّ ُيْيَ

َّٓ اًمثََّ٘مَٚملْمِ  ـْ َيٚمِٞمِف إِ َٛمُٕمَٝم٤م َُم ًْ  .شَصْٞمَح٦ًم َي

وأمجع قمغم ذًمؽ أئٛم٦م قمٞم٦م، ٜمّمقص اًمنماًمىمد شمٔم٤مهرت سمذًمؽ ؾم١مال اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم،  السابع:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ،ـ سمٕمدهؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦ماًمًٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٛم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل ومَٕم

٤م:  -َأْو ىَم٤مَل: َأطَمُديُمْؿ  -إَِذا ىُمؼِمَ اعمَٞم٧ُِّم : »َرؾُمقُل اهللِ  طََمِدمِهَ
ِٕ َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَم٤مِن، ُيَ٘م٤مُل 

                                 
 (.4158(، واسمـ ُم٤مضمف )2814(، واًمٜم٤ًمئل )3107( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)

 (.1870(، وُمًٚمؿ )2338( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 .(2)شاعمُٜمَْٙمُر، َوًمِْمظَمِر: اًمٜمَّٙمػِمُ 

 ا٤ اهلل تعاىل: اإلميإ بًك .2
 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ

٤مُِم٧ِم و ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللِ َأطَم٥مَّ اهللُ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوُمَ »ىَم٤مَل:  ، قَم ـْ يَمِرَه َُم

 .شًمَِ٘م٤مَء اهللِ يَمِرَه اهللُ ًمَِ٘م٤مَءهُ 

 هق إطمٞم٤مء اعمقشمك وإظمراضمٝمؿ ُمـ ىمٌقرهؿ. اإلميإ بايبعح ٚايٓػٛز: .3

 (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:

(   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قِر، وَمَٞمّْمَٕمُؼ »ىَم٤مَل:  ٌل أن اًمٜم، وقَم ُف ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمُّ  اهلِل، وَم٢مِٟمَّ

ِ
ُٚمقا سَملْمَ َأْٟمٌَِٞم٤مء َٓ شُمَٗمْمِّ

ـْ سُمٕمِ  َل َُم ـْ ؿَم٤مَء اهلُل، صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف ُأظْمَرى، وَم٠َميُمقُن َأوَّ َّٓ َُم ـْ ذِم إَْرِض، إِ َٛمَقاِت َوَُم ًَّ ـْ ذِم اًم  .ش٨َم َُم

 اإلميإ بايٓفذ يف ايضٛز: .4
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: هق اًم٘مرن اًمذي ويمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمف إهاومٞمؾاًمّمقر 

 (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 أي مجع اخلالئؼ ًمٚمح٤ًمب. اإلميإ باذتػس: .5

 (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڃ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.2072طمًـ: رواه اًمؽمُمذي ) (2)

 (.1683(، وُمًٚمؿ )6507( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1373(، وُمًٚمؿ )3424( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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 (   ٿ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ پ پ پ پ

 (   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـِ اًمقَم ِلِّ ، قَم  : َراهِمٌلِمَ حُيْنَمُ اًمٜم٤َّمُس قَمغَم صَماَلِث ـَمَراِئَؼ »ىَم٤مَل:  ٜمٌَّ

ٌة قَمغَم سَمِٕمػٍم، َوحَيْنُمُ سَمِ٘مٞمَّ َراِهٌلِمَ  َتُٝمُؿ ، َواصْمٜم٤َمِن قَمغَم سَمِٕمػٍم، َوصَماَلصَم٦ٌم قَمغَم سَمِٕمػٍم، َوَأْرسَمَٕم٦ٌم قَمغَم سَمِٕمػٍم، َوقَمنَمَ

ٌَُحقا، َومُتِْز َُمَٕمُٝمْؿ  اًمٜم٤َّمُر، شَمِ٘مٞمُؾ  طَمْٞم٨ُم ىَم٤مًُمقا، َوشَمٌِٞم٧ُم َُمَٕمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم سَم٤مشُمقا، َوشُمّْمٌُِح َُمَٕمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم َأْص

ْقا ًَ  .شَُمَٕمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم َأُْم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـَ ذِم َصِٕمٞمٍد »ىم٤مل:  ، أن رؾمقل اهلل  قَم ًملَِم َوأظِمِري جَيَْٛمُع اهللُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إَوَّ

َٓ َواطِمدٍ  ـَ اًمَٖمؿِّ َواًمَٙمْرِب َُم٤م  ٌُْٚمُغ اًمٜم٤َّمَس ُِم ْٛمُس وَمَٞم ، َوشَمْدُٟمق اًمِمَّ ٌٍََمُ اقِمل، َوَيٜمُْٗمُذُهُؿ اًم ِٛمُٕمُٝمُؿ اًمدَّ ًْ ، وَمُٞم

َتِٛمُٚمقنَ  َٓ حَيْ  .شُيٓمِٞمُ٘مقَن، َوَُم٤م 

ـِ وقمـ  ٦ٌََم سْم ْٛمُس ُمِ »َيُ٘مقُل:   : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ىم٤مل،  قَم٤مُِمرٍ  قُمْ٘م ـَ إَْرِض شَمْدُٟمق اًمِمَّ

٤مِق، َوُِمٜمْ  ًَّ ٌُْٚمُغ إمَِم ٟمِّْمِػ اًم ـْ َي ٌَْٞمِف، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٌُْٚمُغ قَمَرىُمُف قَمِ٘م ـْ َي ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم ـْ وَمَٞمْٕمَرُق اًمٜم٤َّمُس، وَمِٛم ُٝمْؿ َُم

َة، َوُِمٜمْ  ٌُْٚمُغ اخل٤َمِسَ ـْ َي ٌُْٚمُغ اًمَٕمُجَز، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َي ٌََتْٞمِف، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٌُْٚمُغ إمَِم ُريْم ٌَْٞمِف، َي ٌُْٚمُغ َُمٜمِْٙم ـْ َي ُٝمْؿ َُم

ٌُْٚمُغ َوؾَمَط ومِٞمِف  ـْ َي ٌُْٚمُغ قُمٜمَُ٘مُف، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َي  َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمِدِه وَم٤مجلََٛمَٝم٤م وَم٤مُه: َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  -َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ـْ ُيَٖمٓمِّٞمِف قَمَرىُمفُ -ُيِِمػُم َهَٙمَذا   .ش، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

 ايعسض ٚاذتطاب: .6

، سم٤مدي٦م ًمف وهق قمرض اخلالئؼ يمٚمٝمؿ قمغم رهبؿ  ،ٕمٜمك قم٤مم: ُمأحدُٖا ُمٕمٜمٞم٤من: اًمٕمرض ًمف 

                                 
 ـمرائؼ: ومرق.  (2)

 راهمٌلم: هبذا احلنم، وهؿ اًم٤ًمسم٘مقن.  (1)

 لم، وهؿ قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم. راهٌلم: ظم٤مئٗم (3)

 شم٘مٞمؾ: شم٘مػ ُمٕمٝمؿ وؾمط اًمٜمٝم٤مر. (4)

 (.1862(، وُمًٚمؿ )1561( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.204(، وُمًٚمؿ )4721( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.18/647( صحٞمح: رواه أمحد )7)
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 صٗمح٤مهتؿ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ ظم٤مومٞم٦م هذا يدظمؾ ومٞمف ُمـ يٜم٤مىمش احل٤ًمب وُمـ ٓ حي٤مؾم٥م.

 .قمرض ُمٕم٤ميص اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ وشم٘مريرهؿ هب٤م وؾمؽمه٤م قمٚمٞمٝمؿ وُمٖمٗمرهت٤م هلؿ ٚايجاْٞ:

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ک ک ک ک گ گ گ ژ ڑ ڑ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و َّٓ َهَٚمَؽ : »، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝم٤م قَم ىَم٤مًَم٧ْم: ش ًَمْٞمَس َأطَمٌد حُي٤َمؾَم٥ُم إِ

( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): قُل اهللُ ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ضَمَٕمَٚمٜمِل اهلُل ومَِداَءَك، َأًَمْٞمَس َي٘مُ 

٤مَب َهَٚمَؽ »ىَم٤مَل:   ًَ ـْ ُٟمقىِمَش احِل  .شَذاَك اًمَٕمْرُض ُيْٕمَرُوقَن َوَُم

(             )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 أي ؾمٙمٜم٧م، واهلٛمس: اًمّمقت اخلٗمل.(   ۓ

أي ذًم٧م  (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )شمٕم٤ممم: وىم٤مل 

 وظمْمٕم٧م.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (  ھ

وُمٜمٝمؿ ُمـ  : أي صحػ إقمامل، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ صحٞمٗمتف سمٛمٞمٜمف،اإلميإ تطاٜس ايضخف .7

 ي٠مظمذه٤م سمِمامًمف.

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ىم٤مل شمٕم٤مل: 

                                 
 (.1876(، وُمًٚمؿ )4939( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 ۓ ﮲ ﮳ ھ ے ے ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ

 ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 ۈ ۈ ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ   ڭ ڭ ڭ ڭ         

مث ىث  جت حت خت مت ىت يت جث ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ۋ جئ حئ مئ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ يث حج مج جح

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و ٌََٙم٧ْم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ٤َم َذيَمَرِت اًمٜم٤َّمَر وَم ٌْٙمِٞمِؽ؟: »، َأَّنَّ ىَم٤مًَم٧ْم: َذيَمْرُت ش َُم٤م ُي

ٌََٙمْٞم٧ُم، وَمَٝمْؾ شَمْذيُمُروَن َأْهٚمِٞمُٙمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ٤م ذِم صَماَلصَم٦ِم َُمَقاـمِ »: اًمٜم٤َّمَر وَم ـَ وَماَل َأُمَّ

ں ) :َأْو َيْثُ٘مُؾ، َوقِمٜمَْد اًمٙمَِت٤مِب طِملَم ُيَ٘م٤مُل  ،َيْذيُمُر َأطَمٌد َأطَمًدا: قِمٜمَْد اعمِٞمَزاِن طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأخَيِػُّ ُِمٞمَزاُٟمفُ 

ـَ َيَ٘مُع يمَِت٤مسُمُف َأذِم َيِٛمٞمٜمِفِ ( ں ڻ ڻ  فَمْٝمِرِه، وَ  ،َأْم ذِم ؿِماَمًمِفِ  ،طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأْي
ِ
ـْ َوَراء قِمٜمَْد َأْم ُِم

اِط إَِذا ُوِوَع سَملْمَ فَمْٝمَرْي ضَمَٝمٜمَّؿَ  َ  .شاًمٍمِّ

 اإلميإ باملٝصإ: .8
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڈ ڈ ژ(   )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ

 

 يضساط.  اإلميإ با .9
اًمٍماط ضمن ييسمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم فمٝمر ضمٝمٜمؿ ًمٞمٛمر قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، 

، ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل:  (   ک ک گ گ)واعمجرُمقن إمم ضمٝمٜمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)شطإفمٝمر وإىمقى أٟمف اعمرور قمغم اًمٍماو»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ

                                 
 (. 1135(، واًمؽمُمذي )4755د )( صحٞمح: رواه أسمق داو2)

 (.1/634( اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل )1)

 



غاية املأمول     015 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

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

 (   ھ ھ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ و  وَمُٞمْجَٕمُؾ سَملْمَ صُمؿَّ ُي١ْمشَمك سم٤ِمجلَْنِ .. »..، ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل  ، قَم

؟ ىَم٤مَل: شفَمْٝمَرْي ضَمَٝمٜمَّؿَ  ٦ٌم، قَمَٚمْٞمِف ظَمَٓم٤مـمِٞمُػ َويَماَلًمِٞم٥ُم، »، ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، َوَُم٤م اجلَْنُ َُمْدطَمَْم٦ٌم َُمِزًمَّ

ْٕمَداُن، اعم١ُْمُمِ  ًَّ َٙم٦ٌم ُُمَٗمْٚمَٓمَح٦ٌم هَل٤َم ؿَمْقيَم٦ٌم قُمَ٘مْٞمَٗم٤مُء، شَمُٙمقُن سمِٜمَْجٍد، ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم: اًم ًَ ـُ قَمَٚمْٞمَٝم٤م يَم٤مًمٓمَّْرِف َوطَم

ٚمٌَّؿ، َوَٟم٤مٍج خَمُْدوٌش، َوَُمْٙمُدوٌس ذِم َٟم٤مِر  ًَ يَم٤مِب، وَمٜم٤َمٍج ُُم يِح، َويَم٠َمضَم٤مِويِد اخلَْٞمِؾ َواًمرِّ ِق َويَم٤مًمرِّ َويَم٤مًمؼَمْ

٤ًٌم َح٥ُم ؾَمْح ًْ  .شضَمَٝمٜمََّؿ، طَمتَّك َيُٛمرَّ آظِمُرُهْؿ ُي

ْٞمِػ  سَمَٚمَٖمٜمِل َأنَّ اجِلْنَ »:  ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمدٍ  ًَّ ـَ اًم ْٕمَرِة، َوَأطَمدُّ ُِم ـَ اًمِمَّ  .شَأَدقُّ ُِم

اشمٗم٘م٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمٍماط ذم اجلٛمٚم٦م، ًمٙمـ أهؾ احلؼ يثٌتقٟمف قمغم »ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل: 

فم٤مهره ُمـ يمقٟمف ضمنا ِمدودا قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ أطمد ُمـ اًمًٞمػ وأدق ُمـ اًمِمٕمر، وأٟمٙمر هذا 

 ُمـ أشم٤ٌمقمف زقمام ُمٜمٝمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ قمٌقره، وإن أُمٙمـ اًمٔم٤مهر اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم، ويمثػم

 .شاعم١مُمٜملم واًمّمٚمح٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٗمٞمف شمٕمذي٥م، وٓ قمذاب قمغم

 اإلميإ بادت١ٓ ٚايٓاز. .11
اجلٜم٦م: هل اًمدار اًمتل أقمده٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ 

 ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم.

ل أقمده٤م اهلل ًمٚمٙم٤مومريـ، واعمٜم٤موم٘ملم اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي، وُمـ ؿم٤مء ُمـ قمّم٤مة واًمٜم٤مر: هل اًمدار اًمت

 اعم١مُمٜملم.

 ٜٚتخكل اإلميإ بادت١ٓ ٚايٓاز ثالث١ أَٛز:
 ، وأن اًمٜم٤مر دار أقمداء اهلل، واجلٜم٦م دار أوًمٞم٤مئف.نُْٛٗا حكا ال زٜب فُٝٗا ٚال غواألٍٚ: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) :شمٕم٤ممم ىم٤مل

                                 
 (.7439( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.283( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.1/291( اٟمٔمر: ًمقاُمع إٟمقار، ًمٚمًٗم٤مريٜمل )3)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وئ ۇئ ۇئى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ی ی ی

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٤ٌَمو ـْ قُم ٤مُِم٧ِم قَم ـِ اًمّمَّ َّٓ اهللُ َوطْمَدُه » : ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َدَة سْم َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأْن  َُم

ـُ َأَُمتِِف َويَمٚمَِٛمُتُف اًمَ٘م٤مَه٤م إِ  ٌُْد اهللِ َواسْم ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف َوَأنَّ قِمٞم ًدا قَم يَؽ ًَمُف َوَأنَّ حُمَٛمَّ مَم َُمْرَيَؿ َٓ َذِ

ـْ َأيِّ َأسْمَقاِب اجلَٜم٦َِّم اًمثَّاَمٟمَِٞم٦ِم ؿَم٤مءَ  ،وٌح ُِمٜمُْف، َوَأنَّ اجلَٜم٦ََّم طَمؼٌّ َورُ  : َأْدظَمَٚمُف اهللُ اجلَٜم٦ََّم ُِم  .شَوَأنَّ اًمٜم٤َّمَر طَمؼٌّ

 اعتكاد ٚجٛدُٖا اآلٕ.ايجاْٞ: 
(   ڱ ں ں ڻ ڻ ) وىم٤مل: (   ڀ ڀ ڀ ) :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م

ېئ ىئ ) :وىم٤مل( ىئ ىئ ىئ): : ذم اًمٜم٤مروىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (   ىئ ىئ ی ی

ـِ طُمَّملْمٍ و ـْ قِمْٛمَراَن سْم ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ َٚمْٕم٧ُم ذِم اجَلٜم٦َِّم وَمَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م اًمُٗمَ٘مَراَء، »، ىَم٤مَل: ، قَم اـمَّ

َٚمْٕم٧ُم ذِم اًمٜم٤َّمِر وَمَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م ٤مءَ  َواـمَّ ًَ  .شاًمٜمِّ

 يف دٚاَُٗا ٚبكا٥ُٗا بإبكا٤ اهلل هلُا ٚأُْٗا ال تفٓٝإ أبدا ٚال ٜف٢ٓ َٔ فُٝٗا:ايجايح: 
(   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلُّ  قَم َْهِؾ اجلَٜم٦َِّم: َي٤م َأْهَؾ اجَلٜم٦َِّم ظُمُٚمقٌد َٓ َُمْقَت، »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ِٕ ُيَ٘م٤مُل 

                                 
 (.18(، وُمًٚمؿ )474( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (. 1737(، وُمًٚمؿ )3142اه اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رو( 1)
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َْهِؾ اًمٜم٤َّمِر: َي٤م َأْهَؾ اًمٜم٤َّمِر ظُمُٚمقٌد َٓ َُمْقَت  ِٕ  .شَو

 اإلميإ باذتٛض. .11
 وىمد شمقاشمرت إدًم٦م قمغم إصم٤ٌمشمف، ُمٜمٝم٤م:، ٟمٌٞمف  احلقض: هق اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مه اهلل 

 (   ڎ ڎ ڈ ڈ)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مَل: ؾَم  ٌَْٞمَدَة، قَم ـْ َأيِب قُم ـْ ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: ٠مقَم ڎ ڎ )ًمُتَٝم٤م قَم

َٞمُف َٟمٌِٞمُُّٙمْؿ »ىَم٤مًَم٧ْم: ( ڈ ڈ
ٌف، آٟمَِٞمُتُف يَمَٕمَدِد ََّنٌَر ُأقْمٓمِ ، ؿَم٤مـِمَئ٤مُه قَمَٚمْٞمِف ُدرٌّ جُمَقَّ

 .شاًمٜمُُّجقمِ 

ـْ و ٌِْد قَم ِلِّ اهلل سمـ ُمًٕمقد قَم ـِ اًمٜمٌَّ  .شَأَٟم٤م وَمَرـُمُٙمْؿ قَمغَم احلَْقضِ : »، قَم

وا طَمتَّك شَمْٚمَ٘مْقيِن قَمغَم »، ىَم٤مَل:  أن اًمرؾمقل ، وقمـ أٟمس  ْوَن سَمْٕمِدي َأصَمَرًة، وَم٤مْصؼِمُ ُٙمْؿ ؾَمؽَمَ وَم٢مِٟمَّ

 .شاحلَْقضِ 

ـْ َأَٟمسٍ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ دَ »ىَم٤مَل:  ، قَم ـْ َأْصَح٤ميِب احلَْقَض، طَمتَّك قَمَروْمُتُٝمْؿ ًَمػَمِ نَّ قَمكَمَّ َٟم٤مٌس ُِم

 .شاظْمُتٚمُِجقا ُدويِن، وَم٠َمىُمقُل: َأْصَح٤ميِب، وَمَٞمُ٘مقُل: َٓ شَمْدِري َُم٤م َأطْمَدصُمقا سَمْٕمَدكَ 

ـْ َأيِب َذر  و ٍد سمَِٞمِدِه َواًمَِّذي َٟمٗمْ »، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َُم٤م آٟمَِٞم٦ُم احلَْقِض ىَم٤مَل:  قَم ُس حُمَٛمَّ

ْٞمَٚم٦ِم اعمُْٔمٚمَِٛم٦ِم اعمُّْمِحَٞم٦ِم، آٟمَِٞم٦ُم  َٓ ذِم اًمٚمَّ  َويَمَقايِمٌَِٝم٤م، َأ
ِ
اَمء ًَّ ـْ قَمَدِد ُٟمُجقِم اًم ٟمَِٞمُتُف َأيْمَثُر ُِم َب َٔ ـْ َذِ اجلَٜم٦َِّم َُم

ـَ اجلَٜم٦َِّم، ُمَ  ْ َئْمَٛم٠ْم آظِمَر َُم٤م قَمَٚمْٞمِف، َيِْمَخ٥ُم ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن ُِم ْ َئْمَٛم٠ْم، قَمْرُوُف ُِمْثُؾ ُِمٜمَْٝم٤م مَل َب ُِمٜمُْف مَل
ـْ َذِ

ؾِ  ًَ ـَ اًمَٕم ، َوَأطْمغَم ُِم ـِ ٌَ ـَ اًمٚمَّ َن إمَِم َأْيَٚم٦َم، َُم٤مُؤُه َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم  .شـُمقًمِِف، َُم٤م سَملْمَ قَمامَّ

ٌْدِ وقمـ  ِـ  قَم ـِ اًمَٕم٤مصِ  اهلِل سْم ػَمُة ؿَمْٝمٍر، طَمْقيِض ُمَ : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل ريض اهلل قمٜمٝمام،  قَمْٛمِرو سْم ًِ

 ،
ِ
اَمء ًَّ ِؽ، َويمِٞمَزاُٟمُف يَمٜمُُجقِم اًم ًْ

ـَ اعمِ ـَ اًمَقِرِق، َوِرحُيُف َأـْمَٞم٥ُم ُِم ـْ َوَزَواَي٤مُه ؾَمَقاٌء، َوَُم٤مُؤُه َأسْمَٞمُض ُِم وَمَٛم
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َب ُِمٜمُْف وَماَل َئْمَٛم٠ُم سَمْٕمَدُه َأسَمًدا  .شَذِ

 .يٛا٤ اذتُد يًٓيب  .12
 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ٤مه اًمٜمٌل اًمٚمقاء: هق اًمراي٦م، وهق ًمقاء طم٘مٞم٘مل يٕمٓم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ  َٓ وَمْخَر، َوسمَِٞمِدي : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم َأَٟم٤م ؾَمٞمُِّد َوًَمِد آَدَم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َو

٧َم ًمَِقاِئل، َوأَ  َّٓ حَتْ ـْ ؾِمَقاُه إِ ـْ َٟمٌِل  َيْقَُمِئٍذ آَدَم وَمَٛم َٓ وَمْخَر، َوَُم٤م ُِم ـْ شَمٜمَِْمؼُّ قَمٜمُْف ًمَِقاُء احلَْٛمِد َو ُل َُم َٟم٤م َأوَّ

َٓ وَمْخرَ   .شإَْرُض َو

 ايػفاع١. .13
 َٔ أْٛاع ايػفاع١ ايجابت١:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )وهل اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي ىم٤مل اهلل ومٞمف:  ايػفاع١ ايعع٢ُ:

 (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ِـ  ضَم٤مسمِرِ وقمـ  ٌِْد اهللِ سْم ِلَّ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ٌْكِم: »ىَم٤مَل:   ، َأنَّ اًمٜمٌَّ َـّ َأطَمٌد ىَم ْ ُيْٕمَٓمُٝم ٤م مَل ًً ُأقْمٓمِٞم٧ُم ََخْ

تِل َأْدَريمَ  ـْ ُأُمَّ اَم َرضُمٍؾ ُِم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا، وَم٠َميُّ ًْ ػَمَة ؿَمْٝمٍر، َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِم إَْرُض َُم ًِ قْم٥ِم َُم ُت سم٤ِمًمرُّ ْتُف ُٟمٍِمْ

، َوُأطِمٚم٧َّْم زِم اعمََٖم٤مٟمُِؿ َومَلْ حَتِ  اَلُة وَمْٚمُٞمَّمؾِّ ٌَْٕم٨ُم إِمَم اًمّمَّ ِلُّ ُي َٗم٤مقَم٦َم، َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ ٌْكِم، َوُأقْمِٓمٞم٧ُم اًمِمَّ طََمٍد ىَم
ِٕ ؾَّ 

٦ًم  ٦ًم َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ  .شىَمْقُِمِف ظَم٤مصَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ًْ »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم َتَج٤مسَم٦ٌم َيْدقُمق هِب٤َم وَمُٞم ًْ َتَج٤مُب ًمُِٙمؾِّ َٟمٌِل  َدقْمَقٌة ُُم

تِل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ُُمَّ
ِٕ ٠ٌَْمُت َدقْمَقِِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم   .شًَمُف، وَمُٞم١ْمشَم٤مَه٤م، َوإيِنِّ اظْمَت

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ٌُُف وَمٜمََٝمَش ُِمٜمَْٝم٤م  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، قَم َراُع، َويَم٤مَٟم٧ْم شُمْٕمِج ُأِِتَ سمَِٚمْحٍؿ وَمُرومَِع إًَِمْٞمِف اًمذِّ

ًملَِم »َل: ََّنَِْم٦ًم، صُمؿَّ ىَم٤م َأَٟم٤م ؾَمٞمُِّد اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َوَهْؾ شَمْدُروَن ُِمؿَّ َذًمَِؽ؟ جَيَْٛمُع اهللُ اًمٜم٤َّمَس إَوَّ

ٌُْٚمُغ اًمٜم٤َّمَس ُمِ  ْٛمُس، وَمَٞم ، َوشَمْدُٟمق اًمِمَّ ٌٍََمُ اقِمل َوَيٜمُْٗمُذُهُؿ اًم ِٛمُٕمُٝمُؿ اًمدَّ ًْ ـَ ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد، ُي ـَ َوأظِمِري

ـْ اًمَٖمؿِّ َواًم َتِٛمُٚمقَن، وَمَٞمُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس: َأَٓ شَمَرْوَن َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمُٙمْؿ، َأَٓ شَمٜمُْٔمُروَن َُم  َٙمْرِب َُم٤م َٓ ُيِٓمٞمُ٘مقَن َوَٓ حَيْ

ٌَْٕمٍض: قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِآَدَم، وَمَٞم٠ْمشُمقَن آَدَم 
وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ًَمُف:  َيِْمَٗمُع ًَمُٙمْؿ إمَِم َرسمُِّٙمْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقُل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس ًمِ
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َجُدوا ًَمَؽ، اؿْمَٗمْع ًمَ أَ  ًَ ـْ ُروطِمِف، َوَأَُمَر اعمَاَلِئَٙم٦َم وَم ، ظَمَٚمَ٘مَؽ اهللُ سمَِٞمِدِه، َوَٟمَٗمَخ ومِٞمَؽ ُِم ٌَنَمِ ٜم٤َم إِمَم ْٟم٧َم َأسُمق اًم

ـُ ومِٞمِف، َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم؟ وَمَٞمُ٘مقُل آَدُم: إِنَّ َريبِّ ىَمْد هَمِْم  ٥َم اًمَٞمْقَم َرسمَِّؽ، َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

َجَرِة وَمَٕمَّمٞمْ  ـِ اًمِمَّ ُف ىَمْد ََّن٤َميِن قَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َوإِٟمَّ ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف، َوًَم ْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ٤ًٌم مَل ُتُف، َٟمْٗمِز هَمَْم

ٌُقا إمَِم ُٟمقٍح، وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُٟمقطًم٤م وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م ٟمُ  ي، اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ُل َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز، اْذَه قُح، إِٟمََّؽ َأْٟم٧َم َأوَّ

ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمَِّؽ، َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ٟمَ  َك اهلُل قَم ؾُمِؾ إمَِم َأْهِؾ إَْرِض، َوىَمْد ؾَمامَّ ـُ اًمرُّ ْح

ٌَْٚمُف  ْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ٤ًٌم مَل ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ومِٞمِف؟ وَمَٞمُ٘مقُل: إِنَّ َريبِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَمْد هَمِْم٥َم اًمَٞمْقَم هَمَْم ُِمْثَٚمُف، َوًَم

ي، اذْ  ٌُقا إِمَم هَمػْمِ ُف ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم زِم َدقْمَقٌة َدقَمْقهُت٤َم قَمغَم ىَمْقُِمل، َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز، اْذَه ٌُقا إمَِم ُِمْثَٚمُف، َوإِٟمَّ َه

ـْ َأْهِؾ إَْرِض، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إِمَم  إسِْمَراِهٞمَؿ، وَمَٞم٠ْمشُمقَن إسِْمَراِهٞمَؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ َأْٟم٧َم َٟمٌِلُّ  اهلِل َوظَمٚمِٞمُٚمُف ُِم

ٌَْٚمفُ  ْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ٤ًٌم مَل ـُ ومِٞمِف، وَمَٞمُ٘مقُل هَلُْؿ: إِنَّ َريبِّ ىَمْد هَمِْم٥َم اًمَٞمْقَم هَمَْم  ُِمْثَٚمُف، َرسمَِّؽ َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َوإِينِّ ىَمْد يُمٜم٧ُْم  ي، َوًَم ٌُقا إمَِم هَمػْمِ يَمَذسْم٧ُم صَماَلَث يَمِذسَم٤مٍت َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز، اْذَه

َٚمَؽ اهللُ سمِِرؾَم٤مًَمتِِف  ٌُقا إمَِم ُُمقؾَمك وَمَٞم٠ْمشُمقَن، ُُمقؾَمك وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م ُُمقؾَمك َأْٟم٧َم َرؾُمقُل اهلِل، وَمْمَّ اْذَه

ـُ ومِٞمِف؟ وَمَٞمُ٘مقُل: إِنَّ َريبِّ ىَمْد هَمِْم٥َم َوسمَِٙماَلُِمِف قَمغَم اًمٜم٤َّمِس، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمَِّؽ،  َأَٓ شَمَرى إِمَم َُم٤م َٟمْح

ْ ُأوُمَ  ٤م مَل ًً ينِّ ىَمْد ىَمَتْٚم٧ُم َٟمْٗم
ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َوإِ ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف، َوًَم ْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ٤ًٌم مَل ْر سمَِ٘مْتٚمَِٝم٤م، اًمَٞمْقَم هَمَْم

ٌُقا إِمَم همَ  ك، وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز، اْذَه ًَ ـِ َُمْرَيَؿ، وَمَٞم٠ْمشُمقَن قِمٞم ك اسْم ًَ ٌُقا إمَِم قِمٞم ي، اْذَه ػْمِ

ك َأْٟم٧َم َرؾُمقُل اهللِ، َويَمٚمَِٛمُتُف اًمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف، َويَمٚمَّْٛم٧َم اًمٜم٤َّمَس ذِم اعمَْٝمِد َصٌِٞم٤ًّم، ًَ اؿْمَٗمْع  قِمٞم

َؽ َأَٓ شَمَرى إمَِم  ٌَْٚمُف  ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمِّ ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ك: إِنَّ َريبِّ ىَمْد هَمِْم٥َم اًمَٞمْقَم هَمَْم ًَ ـُ ومِٞمِف؟ وَمَٞمُ٘مقُل قِمٞم َُم٤م َٟمْح

ي ا ٌُقا إِمَم هَمػْمِ ٤ًٌم، َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز اْذَه ْ َيْذيُمْر َذْٟم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمُف، َومَل ، َوًَم ٌُقا إِمَم ُِمْثَٚمُف ىَمطُّ ْذَه

ٍد، وَمٞمَ  ، َوىَمْد هَمَٗمَر اهللُ ًَمَؽ َُم٤م شَم٘مَ حُمَٛمَّ
ِ
ُد َأْٟم٧َم َرؾُمقُل اهللِ َوظَم٤مشمُِؿ إَْٟمٌَِٞم٤مء ًدا وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م حُمَٛمَّ َم ٠ْمشُمقَن حُمَٛمَّ دَّ

٧َم ا ـُ ومِٞمِف، وَم٠َمْٟمَٓمٚمُِؼ وَمآِِت حَتْ َؽ َأَٓ شَمَرى إِمَم َُم٤م َٟمْح َر، اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إِمَم َرسمِّ ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ ًمَٕمْرِش، وَم٠َمىَمُع ُِم

ْ َيٗمْ   قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م، مَل
ِ
ـِ اًمثَّٜم٤َمء ًْ ـْ حَم٤َمُِمِدِه َوطُم ، صُمؿَّ َيْٗمَتُح اهلُل قَمكَمَّ ُِم َتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريبِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ

ْع ومَ  ُد اْروَمْع َرْأؾَمَؽ ؾَمْؾ شُمْٕمَٓمْف، َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ ٌْكِم، صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل: َي٤م حُمَٛمَّ ، ىَم تِل َي٤م َربِّ ٠َمْروَمُع َرْأِد، وَم٠َمىُمقُل: ُأُمَّ

 ٌَ ـَ اًم ٤مَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ًَ ـْ َٓ طِم َؽ َُم
تِ ـْ ُأُمَّ ُد َأْدظِمْؾ ُِم ، وَمُٞمَ٘م٤مُل: َي٤م حُمَٛمَّ تِل َي٤م َربِّ ، ُأُمَّ تِل َي٤م َربِّ ٤مِب ُأُمَّ

يَم٤مُء اًمٜم٤َّمِس ومِٞماَم ؾِمَقى ذَ  ـْ َأسْمَقاِب اجَلٜم٦َِّم، َوُهْؿ ُذَ ـِ ُِم ـَ إسَْمَقاِب، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َواًمَِّذي َٟمْٗمِز إَْيَٛم ًمَِؽ ُِم
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٦َم َومِحْػَمَ  ـْ َُمَّم٤مِريِع اجلَٜم٦َِّم، يَماَم سَملْمَ َُمٙمَّ  ُِم
اقَملْمِ ى  -سمَِٞمِدِه، إِنَّ َُم٤م سَملْمَ اعمٍِْمَ ٦َم َوسُمٍْمَ  -َأْو يَماَم سَملْمَ َُمٙمَّ

 .ش

 .، وهل ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل ٚايػفاع١ يف اضتفتاح باب ادت١ٓ

ـْ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم  : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َأَٟمِس سْم
ِ
ُل اًمٜم٤َّمِس َيِْمَٗمُع ذِم اجَلٜم٦َِّم َوَأَٟم٤م َأيْمَثُر إَْٟمٌَِٞم٤مء َأَٟم٤م َأوَّ

ًٌَٕم٤م  .ششَم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ـْ َأَٟمِس سْم تُِح، وَمَٞمُ٘مقُل آِِت سَم٤مَب اجلَٜم٦َِّم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَم٠َمؾْمتٗمْ »: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   قَم

ٌَْٚمَؽ  طََمٍد ىَم
ِٕ َٓ َأوْمَتُح  ٌد، وَمَٞمُ٘مقُل: سمَِؽ ُأُِمْرُت  ـْ َأْٟم٧َم؟ وَم٠َمىُمقُل: حُمَٛمَّ  .شاخل٤َمِزُن: َُم

 .ٚايػفاع١ يف أٌٖ ايهبا٥س َٔ املطًُني

ـْ َأَٟمٍس  ِلَّ  ،قَم ٌَُس اعم١ُْمُِمٜمُقَن َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم طَمتَّك هُيِ »، ىَم٤مَل: َأنَّ اًمٜمٌَّ قا سمَِذًمَِؽ، وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: ًَمِق حُيْ ٛمُّ

ـْ َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم، وَمَٞم٠ْمشُمقَن آَدَم، وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َأْٟم٧َم آَدُم َأسُمق اًمٜم٤َّمِس، ظَمٚمَ  حُيٜم٤َم ُِم ٜم٤َم وَمػُمِ َ٘مَؽ اهللُ سمَِٞمِدِه، اؾْمَتِْمَٗمْٕمٜم٤َم إمَِم َرسمِّ

، ًمَِتِْمَٗمْع ًَمٜم٤َم قِمٜمَْد َرسمَِّؽ طَمتَّك ُيِرحَيٜم٤َم َوَأؾْمَٙمٜمََؽ ضَمٜمََّتُف، َوَأؾْمَجَد ًَمَؽ َُماَلِئَٙمَتُف، َوقَمٚمََّٛمَؽ َأؾْماَم 
ٍ
ء َء يُمؾِّ َرْ

ـَ اًمِمَّ  تِل َأَص٤مَب: َأيْمَٚمُف ُِم ٞمَئَتُف اًمَّ
٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ، ىَم٤مَل: َوَيْذيُمُر ظَمٓمِ ًْ ـْ َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم َهَذا، ىَم٤مَل: وَمَٞمُ٘مقُل: ًَم َجَرِة، ُِم

َل ٟمَ  ـِ اْئُتقا ُٟمقطًم٤م َأوَّ
٧ُم َوىَمْد َُّنَِل قَمٜمَْٝم٤م، َوًَمٙمِ ًْ ٌِل  سَمَٕمَثُف اهلُل إِمَم َأْهِؾ إَْرِض، وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُٟمقطًم٤م وَمَٞمُ٘مقُل: ًَم

ـِ اْئُتقا إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞمَؾ ا ُف سمَِٖمػْمِ قِمْٚمٍؿ، َوًَمٙمِ تِل َأَص٤مَب: ؾُم١َماًَمُف َرسمَّ ٞمَئَتُف اًمَّ
، ُهٜم٤َميُمْؿ، َوَيْذيُمُر ظَمٓمِ ـِ مْحَ ًمرَّ

ـِ اْئُتقا ُُمقؾَمك: ىَم٤مَل: وَمَٞم٠ْمشُمقَن إسِْمَراِهٞمَؿ وَمَٞم٘مُ  ، َوًَمٙمِ َـّ ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ، َوَيْذيُمُر صَماَلَث يَمٚماَِمٍت يَمَذهَبُ ًْ قُل: إيِنِّ ًَم

٧ُم ُهٜمَ  ًْ سَمُف َٟمِجٞم٤ًّم، ىَم٤مَل: وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُُمقؾَمك، وَمَٞمُ٘مقُل: إيِنِّ ًَم َٛمُف، َوىَمرَّ ًٌْدا آشَم٤مُه اهللُ اًمتَّْقَراَة، َويَمٚمَّ ٤ميُمْؿ، َوَيْذيُمُر قَم

ٌَْد اهلِل َوَرؾُمقًَمُف َوُروَح اهللِ َويَمٚمَِٛمَتُف، ىَم٤مَل: ظَمٓمِٞمَئَتُف اًمَّ  ك قَم ًَ ـِ اْئُتقا قِمٞم تِل َأَص٤مَب ىَمْتَٚمُف اًمٜمَّْٗمَس، َوًَمِٙم

ًدا  ـِ اْئُتقا حُمَٛمَّ ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ، َوًَمِٙم ًْ ك، وَمَٞمُ٘مقُل: ًَم ًَ ـْ َذْٟمٌِِف َوُمَ وَمَٞم٠ْمشُمقَن قِمٞم َم ُِم ًٌْدا هَمَٗمَر اهللُ ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ ٤م ، قَم

َر، وَمَٞم٠ْمشُمقيِن، وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن قَمغَم َريبِّ ذِم َداِرِه وَمُٞم١ْمَذُن زِم قَمَٚمْٞمِف، وَم٢مَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْٕم٧ُم ؾَم٤مضِمدً  ا، وَمَٞمَدقُمٜمِل َُم٤م شَم٠َمظمَّ

ْع، َوؾَمْؾ شُمْٕمَط، َٛمْع، َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ ًْ ُد، َوىُمْؾ ُي ىَم٤مَل: وَم٠َمْروَمُع  ؿَم٤مَء اهللُ َأْن َيَدقَمٜمِل، وَمَٞمُ٘مقُل: اْروَمْع حُمَٛمَّ

ا، وَم٠َمظْمُرُج وَم٠ُمْدظِم  ُٛمٜمِٞمِف، صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ ِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمِّ  َوحَتْ
ٍ
 -ُٚمُٝمُؿ اجَلٜم٦ََّم، َرْأِد، وَم٠ُمصْمٜمِل قَمغَم َريبِّ سمَِثٜم٤َمء

ـَ اًمٜم٤َّمِر، َوأُ  صُمؿَّ َأقُمقُد اًمث٤َّمٟمَِٞم٦َم:  -ْدظِمُٚمُٝمُؿ اجَلٜم٦ََّم ىَم٤مَل ىَمَت٤مَدُة: َوؾَمِٛمْٕمُتُف َأْيًْم٤م َيُ٘مقُل: وَم٠َمظْمُرُج وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمْؿ ُِم

                                 
 (.293(، وُمًٚمؿ )4721( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.296ح: رواه ُمًٚمؿ )( صحٞم1)

 (.297( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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اهللُ َأْن  وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن قَمغَم َريبِّ ذِم َداِرِه، وَمُٞم١ْمَذُن زِم قَمَٚمْٞمِف، وَم٢مَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْٕم٧ُم ؾَم٤مضِمًدا، وَمَٞمَدقُمٜمِل َُم٤م ؿَم٤مءَ 

َٛمْع، َواؿْم  ًْ ُد، َوىُمْؾ ُي ْع، َوؾَمْؾ شُمْٕمَط، ىَم٤مَل: وَم٠َمْروَمُع َرْأِد، وَم٠ُمصْمٜمِل َيَدقَمٜمِل، صُمؿَّ َيُ٘مقُل: اْروَمْع حُمَٛمَّ َٗمْع شُمَِمٗمَّ

ا، وَم٠َمظْمُرُج، وَم٠ُمْدظِمُٚمُٝمُؿ اجلَ  ُٛمٜمِٞمِف، ىَم٤مَل: صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ ِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمِّ  َوحَتْ
ٍ
ىَم٤مَل  -ٜم٦ََّم، قَمغَم َريبِّ سمَِثٜم٤َمء

ـَ اًمٜم٤َّمِر َوُأْدظِمُٚمُٝمُؿ اجلَٜم٦ََّم ىَمَت٤مَدُة، َوؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل: وَم٠َمظْمُرُج وَم٠مُ  صُمؿَّ َأقُمقُد اًمث٤َّمًمَِث٦َم: وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن  -ظْمِرضُمُٝمْؿ ُِم

قَمٜمِل، صُمؿَّ قَمغَم َريبِّ ذِم َداِرِه، وَمُٞم١ْمَذُن زِم قَمَٚمْٞمِف، وَم٢مَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْٕم٧ُم ؾَم٤مضِمًدا، وَمَٞمَدقُمٜمِل َُم٤م ؿَم٤مَء اهلُل َأْن َيدَ 

 َيُ٘مقُل اْروَمْع حُمَٛمَّ 
ٍ
ْع، َوؾَمْؾ شُمْٕمَٓمْف، ىَم٤مَل: وَم٠َمْروَمُع َرْأِد، وَم٠ُمصْمٜمِل قَمغَم َريبِّ سمَِثٜم٤َمء َٛمْع، َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ ًْ ُد، َوىُمْؾ ُي

ا، وَم٠َمظْمُرُج وَم٠ُمْدظِمُٚمُٝمُؿ اجلَٜم٦ََّم،  ُٛمٜمِٞمِف، ىَم٤مَل: صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ ِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمِّ ِٛمْٕمُتُف ىَم٤مَل ىَمَت٤مَدُة َوىَمْد ؾَم  -َوحَتْ

ـَ اًمٜم٤َّمِر، َوُأْدظِمُٚمُٝمُؿ اجلَٜم٦ََّم  ُف  -َيُ٘مقُل: وَم٠َمظْمُرُج وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمْؿ ُِم ًَ ٌَ ـْ طَم َّٓ َُم ٌَْ٘مك ذِم اًمٜم٤َّمِر إِ طَمتَّك َُم٤م َي

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )، َأْي َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف اخلُُٚمقُد، ىَم٤مَل: صُمؿَّ شَماَل َهِذِه أَي٦َم: شاًمُ٘مْرآنُ 

 .شَوَهَذا اعمََ٘م٤مُم اعمَْحُٛمقُد اًمَِّذي ُوقِمَدُه َٟمٌِٞمُُّٙمْؿ : »ىَم٤مَل (   ڈ

ـِ  قِمْٛمَرانَ وقمـ  ِلِّ  سْم ـِ اًمٜمٌَّ ٍد »ىَم٤مَل:  طُمَّملْمٍ َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم، قَم ـَ اًمٜم٤َّمِر سمَِِمَٗم٤مقَم٦ِم حُمَٛمَّ ُرُج ىَمْقٌم ُِم  خَيْ

ْقَن اجلََٝمٜمَِّٛمٞمِّلمَ  ٛمَّ ًَ  .شوَمَٞمْدظُمُٚمقَن اجلَٜم٦ََّم، ُي

 املغأي١ اخلاَغ١ ٚايعؾضٕٚ: ؽبٗات سٍٛ إثبات عؤاٍ ايكرب.

ۓ ڭ ڭ ) ؾم١مال اًم٘مؼم، واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:اعمٕمتزًم٦م وأٟمٙمر سمنم اعمريز 

(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: (   ڭ ڭ ۇ ۇ 

 

 .ُمرشملم ٓ ُمقشم٦م واطمدةىم٤مًمقا ذم أي٦م إومم: ًمق ص٤مروا أطمٞم٤مء ذم اًم٘مٌقر ًمذاىمقا اعمقت 

وىم٤مًمقا ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إن اًمٖمرض ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م شمِمٌٞمف اًمٙمٗمرة سم٠مهؾ اًم٘مٌقر ذم قمدم اإلؾمامع،  

 وًمق يم٤من اعمٞم٧م طمٞم٤م ذم ىمؼمه أو طم٤مؾم٤م مل يًت٘مؿ اًمتِمٌٞمف.

ىم٤مًمقا: وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ وم٢مٟم٤م ٟمرى ؿمخّم٤م يّمٚم٥م ويٌ٘مك ُمّمٚمقسم٤م إمم أن شمذه٥م أضمزاؤه 

 .ُم٠ًمًم٦م وٓ ٟمِم٤مهد ومٞمف إطمٞم٤مء و

أن أي٦م ٓ شمدل قمغم ُمدقم٤مهؿ سمقضمف، وم٢مَّن٤م ذم صٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م وُم٤م  ٚادتٛاب عٔ ايػب١ٗ األٚىل:

هلؿ ومٞمٝم٤م ُمـ يمامل اًمٜمٕمٞمؿ واخلٚمد اعم٘مٞمؿ، وأَّنؿ ٓ يذوىمقن ومٞمٝم٤م اعمقت سمؾ يٜمٕمٛمقن وٓ ي٠ٌمؾمقن 

                                 
 (.293(، وُمًٚمؿ )7440( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ڭ ۇ )وخيٚمدون ومال يٛمقشمقن، وأيـ هذا ُمـ ٟمٗمل قمذاب اًم٘مؼم اًمذي ادقمقه، وىمقًمف: 

 .شم٠ميمٞمد ًمٜمٗمل اعمقت قمٜمٝمؿ ذم اجلٜم٦م (  ۇ

واعمقشم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم أطمد اًمتٗمًػميـ هل ُمقشمتٝمؿ سمٕمد ومتٜم٦م اًم٘مؼم، وشمٗمًػم اجلٛمٝمقر ٓ يٜم٤مذم ذًمؽ 

وم٢مَّنؿ محٚمقا اعمقشم٦م إومم قمغم اًمٕمدم اًمذي ىمٌؾ وضمقدهؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اخلروج ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل 

شم٦م ُمًت٘مٚم٦م: ٕن طم٤مل اًمؼمزخ ُمـ اعمقشم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وًمٞمس هق ُمـ يٕمدوا ٟمقُمتٝمؿ سمٕمد اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مؼم ُمق

 .دار اًمدٟمٞم٤م وٓ دار أظمرة سمؾ هق طم٤مضمز سمٞمٜمٝمام

 ٚعٔ ايػب١ٗ ايجا١ْٝ ادتٛاب َٔ ٚجٗني:ٚادتٛاب 
ٟمٗمل ٓؾمتٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل  (   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)إول: أن ىمقًمف: 

 ٕمٝمؿ يمام أؾمٛمع أهؾ اًم٘مٚمٞم٥م شمٌٙمٞمتف أن يًٛمٕمٝمؿ، وًمٞمس ذًمؽ سمٛمح٤مل ذم ىمدرة اهلل أن يًٛم 

٤م؟»:  سم٘مقًمف  ُٙمْؿ طَم٘مًّ  .شَهْؾ َوضَمْدشُمْؿ َُم٤م َوقَمَد َرسمُّ

ذم  اًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف مل يٜمػ ُمٓمٚمؼ اًمًامع وإٟمام ٟمٗمك ؾمامع آؾمتج٤مسم٦م يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف  

 .شَُم٤م َأْٟمُتْؿ سم٠َِمؾْمَٛمَع عم٤َِم َأىُمقُل ُِمٜمُْٝمؿْ »طمدي٨م اًم٘مٚمٞم٥م: 

وم٢من اًمروح اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ اعمتّمؾ سم٤مجلًؿ أعمف ًمٞمس  ِ ايعك١ًٝ:ٚأَا غبٗتٗ

ومٙمٞمػ يدريمف ، سمٛمدرك ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ومٛمـ يم٤من ٓ يدرك روح ُمـ يٛمٌم ُمٕمف ويٙمٚمٛمف

 .إذا ص٤مر ُمـ قم٤ممل أظمرة ًمٞمس ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟

 املغأي١ ايغارع١ ٚايعؾضٕٚ: أفٓاف َٓهضٟ ايبعح.

 ٕم٨م قمغم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف:ُمٜمٙمرو اًمٌ

صٜمػ أٟمٙمروا اعمٌدأ واعمٕم٤مد، وزقمٛمقا أن إيمقان شمتٍمف سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ومتقضمد  ايضٓف األٍٚ:

وشمٕمدم سم٠مٟمٗمًٝم٤م، ًمٞمس هل٤م رب يتٍمف ومٞمٝم٤م، إٟمام هل أرطم٤مم شمدومع وأرض شمٌٚمع، وه١مٓء هؿ 

 مجٝمقر اًمٗمالؾمٗم٦م اًمدهري٦م واًمٓم٤ٌمئٕمٞم٦م.

ري٦م، وهؿ ُمٜمٙمرون ًمٚمخ٤مًمؼ أيْم٤م ويٕمت٘مدون ُمـ اًمدهري٦م ـم٤مئٗم٦م ي٘م٤مل هلؿ اًمدو :ايضٓف ايجاْٞ

أن ذم يمؾ ؾمت٦م وصمالصملم أًمػ ؾمٜم٦م يٕمقد يمؾ رء إزم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وزقمٛمقا أن هذا ىمد شمٙمرر ُمرات 

 .ٓ شمتٜم٤مهك 

                                 
 .(، ُمـ طمدي٨م أيب ـمٚمح٦م 1873(، وُمًٚمؿ )3976ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 .ـمٚمح٦م (، ُمـ طمدي٨م أيب 1873(، وُمًٚمؿ )3976ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 1)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) شمٕم٤ممم:وه٤مشم٤من اًمٓم٤مئٗمت٤من يٕمٛمٝمؿ ىمقًمف 

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ

واوم٘مٝمؿ، وهؿ ُم٘مرون سم٤مًمٌداءة وأن اهلل  اًمدهري٦م ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب وُمـ :ايضٓف ايجايح

(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى): وُمع هذا ىم٤مًمقا ،شمٕم٤ممم رهبؿ وظم٤مًم٘مٝمؿ

 .وم٠مىمروا سم٤مًمٌداءة واعمٌدئ، وأٟمٙمروا اًمٌٕم٨م واعمٕم٤مد 

ُمالطمدة اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ، زقمٛمقا أن هذا اًمٕم٤ممل يٕمدم قمدُم٤م حمْم٤م وًمٞمس  :ايضٓف ايسابع

ر همػمه، ومحٞمٜمئذ شمٙمقن إرض اًمتل حتدث أظم٤ٌمره٤م وختؼم سمام قمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مد هق سمؾ قم٤ممل آظم

ظمػم وذ ًمٞم٧ًم هل هذه، وشمٙمقن إضم٤ًمد اًمتل شمٕمذب ودم٤مزى وشمِمٝمد قمغم ُمـ قمٛمؾ هب٤م 

اعمٕم٤ميص ًمٞم٧ًم هل اًمتل أقمٞمدت سمؾ هل همػمه٤م، وإسمدان اًمتل شمٜمٕمؿ ذم اجلٜم٦م وشمث٤مب ًمٞم٧ًم هل 

 .أ اسمتداء حمْم٤ماًمتل قمٛمٚم٧م اًمٓم٤مقم٦م، سمؾ هل همػمه٤م شمٌتد

ُّ ؽ٤ٞ ٜٛطٕ يف املٝظإ؟  املغأي١ ايغابع١ ٚايعؾضٕٚ: أ

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمقزون قمغم أرسمٕم٦م أىمقل:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ، ومإقمامل دمًؿ ومتقوع ذم اعمٞمزان ايكٍٛ األٍٚ: ِلُّ َٕم : ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

، ظَمِٗمٞمٗمَ » ـِ مْحَ ٌََت٤مِن إمَِم اًمرَّ َٛمَت٤مِن طَمٌِٞم
ٌَْح٤مَن اهللِ َوسمَِحْٛمِدِه، يَمٚمِ ٤مِن، صَمِ٘مٞمَٚمَت٤مِن ذِم اعمِٞمَزاِن: ؾُم ًَ َت٤مِن قَمغَم اًمٚمِّ

ٌَْح٤مَن اهلِل اًمَٕمٔمِٞمؿِ   .شؾُم

اسِ وقمـ  ِـ  اًمٜمَّقَّ ِلَّ ىم٤مل، ؾَمْٛمَٕم٤مَن اًمٙماَِليِبِّ  سْم ُي١ْمشَمك سم٤ِمًمُ٘مْرآِن َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم »، َيُ٘مقُل: : ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

ـَ  ِذي ٌََ٘مَرِة، َوآُل قِمْٛمَرانَ  َوَأْهٚمِِف اًمَّ  .شيَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن سمِِف شَمْ٘مُدُُمُف ؾُمقَرُة اًم

 و
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمدَّ ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـِ اخلُُٚمِؼ »ىَم٤مَل:  ، قَم ًْ ـْ طُم  َأصْمَ٘مُؾ ذِم اعمِٞمَزاِن ُِم

ٍ
ء ـْ َرْ  .شَُم٤م ُِم

ـَ قَمْٛمرِ ٕمـ وم،صح٤مئػ إقماملايكٍٛ ايجاْٞ: ٌَْد اهلِل سْم ـِ اًمَٕم٤مصِ قَم : ىم٤مل، ريض اهلل قمٜمٝمام و سْم

تِل قَمغَم ُرُءوِس اخلاََلِئِؼ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمَٞمٜمنُْمُ قَمَٚمْٞمِف »: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ ُأُمَّ إِنَّ اهللَ ؾَمُٞمَخٚمُِّص َرضُماًل ُِم

، صُمؿَّ َيُ٘مقُل: َأشمُ  ٌٍََمِ ِٕملَم ؾِمِجالًّ يُمؾُّ ؾِمِجؾ  ُِمْثُؾ َُمدِّ اًم ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

ٌَتِل شمِ ـْ َهَذا ؿَمْٞمًئ٤م؟ َأفَمَٚمَٛمَؽ يَمَت ُر ُِم
ٜمْٙمِ

، وَمَٞمُ٘مقُل: سَمغَم إِنَّ ًَمَؽ قِمٜمْ  َٓ َي٤م َربِّ ، وَمَٞمُ٘مقُل: َأوَمَٚمَؽ قُمْذٌر؟ وَمَٞمُ٘مقُل:  َٓ َي٤م َربِّ َدَٟم٤م احل٤َمومُِٔمقَن؟ وَمَٞمُ٘مقُل: 

                                 
 (.1694(، وُمًٚمؿ )7563( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.815( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.45/520(، وأمحد )4749( صحٞمح: رواه أسمق داود )3)

 



 024  من معارج القبول

َٓ فُمْٚمَؿ قَمَٚمْٞمَؽ اًمَٞمْقَم، وَمَتْخُرُج سمَِٓم٤مىَم٦ٌم ومِٞمٝمَ  ُف  ٜم٦ًَم، وَم٢مِٟمَّ ًَ ًدا طَم َّٓ اهللُ َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ َٓ إًَِمَف إِ ٤م: َأؿْمَٝمُد َأْن 

ِت، وَم٘مَ  ِجالَّ ًِّ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، وَمَٞمُ٘مقُل: اطْمُيْ َوْزَٟمَؽ، وَمَٞمُ٘مقُل: َي٤م َربِّ َُم٤م َهِذِه اًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع َهِذِه اًم ٤مَل: قَم

َٓ شُمْٔمَٚمؿُ  ُت »، ىَم٤مَل: شإِٟمََّؽ  ِجالَّ ًِّ ُت َوصَمُ٘مَٚم٧ِم وَمُتقَوُع اًم ِجالَّ ًِّ ٦ٍم، وَمَٓم٤مؿَم٧ِم اًم ٦ٍم َواًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم ذِم يَمٗمَّ ذِم يَمٗمَّ

ءٌ   .شاًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم، وَماَل َيْثُ٘مُؾ َُمَع اؾْمِؿ اهللِ َرْ

 صمقاب اًمٕمٛمؾ. ايكٍٛ ايجايح:

ُٕمقدٍ وماًمٕم٤مُمؾ ٟمٗمًف، ايكٍٛ ايسابع: ًْ ـِ َُم ـِ اسْم ـَ إََراكِ  َٕم َتٜمِل ؾِمَقايًم٤م ُِم ُف يَم٤مَن جَيْ ، َويَم٤مَن ، َأٟمَّ

يُح شَمْٙمَٗم١ُمُه، وَمَْمِحَؽ اًمَ٘مْقُم ُِمٜمُْف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َدىِمٞمَؼ  ، وَمَجَٕمَٚم٧ِم اًمرِّ
٤مىَملْمِ ًَّ ُِمؿَّ : »اًم

٦ِم ؾَم٤مىَمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل:  ششَمْْمَحُٙمقَن؟ ـْ ِدىمَّ ـْ  َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، هَلاَُم َأصْمَ٘مُؾ ذِم اعمِٞمَزانِ »ىَم٤مًُمقا: َي٤م َٟمٌِلَّ اهللِ، ُِم ُِم

 .شُأطُمدٍ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـْ َرؾُمقِل اهللِ قَم ِٛملمُ  »ىَم٤مَل:  ، قَم ًَّ ضُمُؾ اًمَٕمٔمِٞمُؿ اًم ُف ًَمَٞم٠ْمِِت اًمرَّ َيْقَم  إِٟمَّ

(   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َٓ َيِزُن قِمٜمَْد اهلِل ضَمٜم٤َمَح سَمُٕمقَو٦ٍم، َوىَم٤مَل: اىْمَرُءوا، 

 .ش

 ا١َٓ ٚايعؾضٕٚ: َشاٖب املبتزع١ يف اجل١ٓ ٚايٓاص.املغأي١ ايج

 املرٖب األٍٚ: َرٖب االحتاد١ٜ.
إن أهٚمٝم٤م يٕمذسمقن ومٞمٝم٤م صمؿ شمٜم٘مٚم٥م ـمٌٞمٕمتٝمؿ وشمٌ٘مك ـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مري٦م يتٚمذذون هب٤م عمقاوم٘متٝم٤م ىم٤مًمقا: 

 .ـمٌٕمٝمؿ

 املرٖب ايجاْٞ: َرٖب ادت١ُٝٗ.
ُم٤م صم٧ٌم طمدوصمف اؾمتح٤مل سم٘م٤مؤه، سمٜم٤مء َّٕنام طم٤مدصمت٤من، و :إن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر شمٗمٜمٞم٤من يمٚمت٤ممه٤مقا: ىم٤مًم

 قمغم أصٚمف اًمٗم٤مؾمد ذم ُمٜمع شمًٚمًؾ احلقادث وسم٘م٤مئٝم٤م سم٢مسم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم هل٤م.

 .طا٥ف١ َٔ املعتصي١ ٚايكدز١ٜاملرٖب ايجايح: َرٖب 
 شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.مل شمٙمقٟم٤م أن ُمقضمقدشملم سمؾ يٜمِمئٝمام اهلل ىم٤مًمقا: 

 ؽضٚط ايؾفاع١:املغأي١ ايتاعع١ ٚايعؾضٕٚ: 

                                 
 (.6/438(، وأمحد )1639( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )2)

 (.7/99( صحٞمح: رواه أمحد )1)

 اًمٕمٔمٞمؿ: اًمْمخؿ ذم ضمًٛمف وٓ إيامن ذم ىمٚمٌف. (3)

 (.1785(، وُمًٚمؿ )4719ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 4)
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 اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ سمنمـملم: ث٧ٌمشم ٓ

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): ًم٘مقل شمٕم٤ممم: إذن اهلل ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ايػسط األٍٚ:

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

حب خب مب ىب يب جت )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: رو٤م اهلل قمـ اًمِم٤مومع واعمِمٗمقع،  ايػسط ايجاْٞ:

(   حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح

 (   ڃ چ چ چ چ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 املغأي١ ايجالثٕٛ: َضاتب اإلميإ بايكزص.

 اإليامن سم٤مًم٘مدر قمغم أرسمع ُمراشم٥م:

اعمحٞمط سمٙمؾ رء ُمـ اعمقضمقدات واعمٕمدوُم٤مت  اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل  املستب١ األٚىل:

يٙمقن، وأٟمف قمٚمؿ ُم٤م واعمٛمٙمٜم٤مت واعمًتحٞمالت، ومٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ 

اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ وقمٚمؿ أرزاىمٝمؿ وآضم٤مهلؿ وأطمقاهلؿ وأقمامهلؿ ذم مجٞمع طمريم٤مهتؿ 

ۀ ہ )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، وُمـ هق ُمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،وؾمٙمٜم٤مهتؿ وؿم٘م٤موهتؿ وؾمٕم٤مدهتؿ

(   ہ 

(   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ِلُّ ُهَرْيَرَة يب وقمـ أ يمِلَم، وَمَ٘م٤مَل:  ، َيُ٘مقُل: ؾُمِئَؾ اًمٜمٌَّ ـْ َذَراِريِّ اعمُنْمِ اهلُل َأقْمَٚمُؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا »قَم

 .شقَم٤مُِمٚمِلمَ 

ڇ ڇ ڍ ): ىم٤مل اهلل  ،اإليامن سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي مل يٗمرط ومٞمف ُمـ رءاملستب١ ايجا١ْٝ:

(   ڍ ڌ ڌ 

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـْ قَمكِم  و ِلُّ  : ىم٤مل، ىَم٤مَل قَم َّٓ يُمت٥َِم َُمَٙم٤مَُّن٤َم : »اًمٜمٌَّ ـْ َٟمْٗمٍس َُمٜمُْٗمقؾَم٦ٍم إِ ـْ َأطَمٍد، َُم٤م ُِم َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم
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٥َم ؿَمِ٘مٞم٦ًَّم َأْو ؾَمِٕمٞمَدةً 
َّٓ ىَمْد يُمتِ ـَ اجَلٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر، َوإِ  .شُِم

ئ٦م اهلل اًمٜم٤مومذة وىمدرشمف اًمِم٤مُمٚم٦م ومه٤م جيتٛمٕم٤من ومٞمام يم٤من وُم٤م اإليامن سمٛمِمٞم املستب١ ايجايج١:

، ومام ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يمقٟمف ومٝمق يم٤مئـ سم٘مدرشمف ٓ حم٤مًم٦م ،ؾمٞمٙمقن، ويٗمؽمىم٤من ذم ُم٤م مل يٙمـ وٓ هق يم٤مئـ

وُم٤م مل يِم٠م اهلل (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

(   مت ىت يت جث مث ىث)ٞمس ًمٕمدم ىمدرشمف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم مل يٙمـ ًمٕمدم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم إي٤مه ًم

 

ظم٤مًمؼ يمؾ رء ومٝمق ظم٤مًمؼ يمؾ قم٤مُمؾ  وهق اإليامن سم٠من اهلل  ،ُمرشم٦ٌم اخلٚمؼ املستب١ ايسابع١:

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: وقمٛمٚمف، 

 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اإلميإ بهتاب١ املكارٜض ٜزخٌ فٝ٘ مخغ١ ار١ٜ ٚايجالثٕٛ:املغأي١ احل

 .تكارٜض

اًمت٘مدير إززم ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض قمٜمدُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٚمؿ، يمام ىم٤مل  :األول

(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)شمٕم٤ممم: 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ): وىم٤مل 

 (   ﯀ ﯁    

ـِ اًمَٕم٤مصِ و ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ، َيُ٘مقُل: ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل ريض اهلل قمٜمٝمام قَم

لمَ » ًِ اَمَواِت َوإَْرَض سمَِخْٛم ًَّ ُٚمَؼ اًم ٌَْؾ َأْن خَيْ  .شَأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ يَمَت٥َم اهللُ َُمَ٘م٤مِديَر اخلاََلِئِؼ ىَم

 .يمت٤مسم٦م اعمٞمث٤مق يقم أًم٧ًم سمرسمٙمؿ الثاني:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ل شمٕم٤ممم: ىم٤م

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

٤مٍر اجلَُٝمٜمِلِّ  ًَ ـِ َي ٚمِِؿ سْم ًْ ـْ ُُم ـَ اخلَٓم٤َّمِب ، قَم ـْ َهِذِه أَي٦ِم:   َأنَّ قُمَٛمَر سْم ٹ ٹ ٹ ٹ )ؾُمِئَؾ قَم

                                 
 (.1647(، وُمًٚمؿ )2361ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (.1653( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 



غاية املأمول     028 

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

ؾُمِئَؾ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  : وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ ، (   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

٦ًم، وَمَ٘م٤مَل: »: قَمٜمَْٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  يَّ َح فَمْٝمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف، َواؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ إِنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ آَدَم صُمؿَّ َُم

 ًمِٚمْ 
ِ
٦ًم، وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء يَّ َح فَمْٝمَرُه وَم٤مؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ َجٜم٦َِّم َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم َيْٕمَٛمُٚمقَن، صُمؿَّ َُم

 ًمِٚمٜم٤َّمِر َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َيْٕمَٛمُٚمقَن 
ِ
وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، وَمِٗمٞمَؿ اًمَٕمَٛمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل  ،شظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء

ٌَْد ًمِْٚمَجٜم٦َِّم اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم، طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم  إِنَّ اهللَ »:  َرؾُمقُل اهللِ إَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ٌَْد ًمِٚمٜم٤َّمِر اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمؾِ  ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم، وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اجلَٜم٦ََّم، َوإَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم ِر، َأْهِؾ اًمٜم٤َّم قَمَٛمٍؾ ُِم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اًمٜم٤َّمَر   .شطَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم

اًمٕمٛمري قمٜمد ختٚمٞمؼ اًمٜمٓمٗم٦م ذم اًمرطمؿ، ومٞمٙمت٥م إذ ذاك ذيمقريتٝم٤م وأٟمقصمتٝم٤م اًمت٘مدير  الثالث:

ُمٜمف ىم٤مل  ،وإضمؾ واًمٕمٛمؾ واًمِم٘م٤موة واًمًٕم٤مدة واًمرزق ومجٞمع ُم٤م هق ٓق ومال يزاد ومٞمف وٓ يٜم٘مص

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

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

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁             

(        ڭ ڭ

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مسجت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

ٌِْد اهللِو ـْ قَم صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ سمـ ُمًٕمقد  قَم ٤مِدُق اعمَّْمُدوُق  ، ىَم٤مَل: طَمدَّ إِنَّ »: َوُهَق اًمّمَّ

ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م، صُمؿَّ َيُٙمقُن ذِم َذًمَِؽ قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، صمُ  ـِ ُأُمِّ ؿَّ َيُٙمقُن ذِم َذًمَِؽ َأطَمَديُمْؿ جُيَْٛمُع ظَمْٚمُ٘مُف ذِم سَمْٓم

وَح، َوُي١ْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يَمٚماَِمٍت: سمَِٙمْت٥ِم ِرْزىِمفِ  ، َوَأضَمٚمِِف، ُُمْْمَٖم٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ ُيْرؾَمُؾ اعمََٚمُؽ وَمَٞمٜمُْٗمُخ ومِٞمِف اًمرُّ

ُه إِنَّ َأطَمَديُمْؿ ًَمَٞمْٕمٛمَ  َٓ إًَِمَف هَمػْمُ ُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن َوقَمَٛمٚمِِف، َوؿَمِ٘ملٌّ َأْو ؾَمِٕمٞمٌد، وَمَقاًمَِّذي 

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمِٙمَت٤مُب، وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، وَمَٞمْدظُمُٚمَٝم٤م، َوإِنَّ  ًْ َّٓ ِذَراٌع، وَمَٞم  َأطَمَديُمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمََٝم٤م إِ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمِٙمَت٤مُب، وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر، طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسمَ  ًْ َّٓ ِذَراٌع، وَمَٞم ْٞمٜمََٝم٤م إِ
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 .شاجلَٜم٦َِّم، وَمَٞمْدظُمُٚمَٝم٤م

اًمت٘مدير احلقزم ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ي٘مدر ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م يٙمقن ذم اًمًٜم٦م إمم ُمثٚمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  الرابع:

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

 .ىم٤مل جم٤مهد: ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م احلٙمؿ

وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ي١مذن ًمٚمحج٤مج ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومٞمٙمتٌقن سم٠مؾمامئٝمؿ وأؾمامء آسم٤مئٝمؿ ومال  

 .يٖم٤مدر ُمٜمٝمؿ أطمد وٓ يزاد ومٞمٝمؿ وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ

وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إَّن٤م ًمٗمل رُمْم٤من وإَّن٤م ًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، يٗمرق  

 .ٙمٞمؿ، ومٞمٝم٤م ي٘ميض اهلل شمٕم٤ممم يمؾ أضمؾ وقمٛمؾ ورزق إمم ُمثٚمٝم٤مومٞمٝم٤م يمؾ أُمر طم

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: يٙمت٥م ُمـ أم اًمٙمت٤مب ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م يٙمقن ذم اًمًٜم٦م ُمـ ُمقت وطمٞم٤مة 

 .ورزق وُمٓمر طمتك احلج٤مج ي٘م٤مل حي٩م ومالن وحي٩م ومالن

٤مل اهلل وهق ؾمقق اعم٘م٤مدير إمم اعمقاىمٞم٧م اًمتل ىمدرت هل٤م ومٞمام ؾمٌؼ، ىم ،اًمت٘مدير اًمٞمقُمل :اخلامس

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): شمٕم٤ممم

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: إن ِم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ًمقطم٤م حمٗمقفم٤م ُمـ درة سمٞمْم٤مء ، دومت٤مه ُمـ 

ي٤مىمقشم٦م محراء ىمٚمٛمف ٟمقر ويمت٤مسمف ٟمقر يٜمٔمر ومٞمف يمؾ يقم صمالصمامئ٦م وؾمتلم ٟمٔمرة أو ُمرة ، ومٗمل يمؾ ٟمٔمرة 

ڳ ڳ ڳ ڳ  ) يذل ، ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ، ومذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ُمٜمٝم٤م خيٚمؼ ويرزق وحيٞمل ويٛمٞم٧م ويٕمز و

 .(1)ش(   ڱ ڱ

 املغأي١ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: ٌٖ يًعبار قزص٠ ع٢ً أعُاهلِ؟

ًمٚمٕم٤ٌمد ىمدرة قمغم أقمامهلؿ وهلؿ ُمِمٞمئ٦م، واهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘مٝمؿ وظم٤مًمؼ ىمدرهتؿ وُمِمٞمئتٝمؿ ٟمٕمؿ 

وأىمدرهؿ قمٚمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م هبؿ ُمْم٤موم٦م وأىمقاهلؿ وأقمامهلؿ، وهق شمٕم٤ممم اًمذي ُمٜمحٝمؿ إي٤مه٤م 

إًمٞمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م، وسمحًٌٝم٤م يمٚمٗمقا قمٚمٞمٝم٤م يث٤مسمقن ويٕم٤مىمٌقن، ومل يٙمٚمٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إٓ وؾمٕمٝمؿ ومل 

 .حيٛمٚمٝمؿ إٓ ـم٤مىمتٝمؿ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۉ ۉ ې ې ې ې)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (، واًمٚمٗمظ ًمف.1643(، وُمًٚمؿ )3108ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗم2)

 (.17/235(، و اسمـ ضمرير )1/474،529طمًـ ُمقىمقف: احل٤ميمؿ )( 1)
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(   ۈئ ۈئ ېئ

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم َتِٕمٞمٜمُُف، : »ىم٤مل اهللِ  َرؾُمقَل ، َأنَّ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ًْ إِنَّ احلَْٛمَد هللِ، َٟمْحَٛمُدُه َوَٟم

ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َه٤مِدَي ًَمفُ  ـْ هَيِْدِه اهللُ وَماَل ُُمِْمؾَّ ًَمُف، َوَُم  .شَُم

 املغأي١: ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: َشاٖب املبتزع١ يف ايكزص.

 ومٕمٚمف، يم٤مًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح. ُمذه٥م اجلؼمي٦م، ىم٤مًمقا: اإلٟم٤ًمن جمٌقر قمغم املرٖب األٍٚ:

ُمذه٥م اًم٘مدري٦م، ىم٤مًمقا: اإلٟم٤ًمن هق اًمذي خيٚمؼ ومٕمؾ ٟمٗمًف، ىم٤مل ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل  املرٖب ايجاْٞ:

 : « ْسُمقَن سم٤ِمًمَ٘مَدِر، وَم٢مِْن َُم٤مشُمقا وَماَل شَمِْمَٝمُدوُهْؿ، َوإِن تِل اعمَُٙمذِّ ٦ٍم جَمُقؾًم٤م، َوإِنَّ جَمُقَس ُأُمَّ  إِنَّ ًمُِٙمؾِّ ُأُمَّ

 .ش شَمُٕمقُدوُهؿْ َُمِرُوقا وَماَل 

 وهؿ ومرق:

 .ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمك قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم يم٠موًمٞمٝمؿ، ومٗمٞمٝمؿ ُمـ ٟمٗمك قمٚمٛمف سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت 

وُمٜمٝمؿ ُمـ أصم٧ٌم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت دون اجلزئٞم٤مت، صمؿ اومؽمىمقا ذم أومٕم٤مل اهلل يمام اومؽمىمقا ذم 

 قمٚمٛمف:

 ػمه٤م وٓ ذه٤م. يمؾ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمٞم٧ًم ُم٘مدورة هلل وٓ خمٚمقىم٦م ًمف، ٓ ظم ففسق١ قايت:

اخلػم ُمـ أومٕم٤مهلؿ خمٚمقق ًمف شمٕم٤ممم وُم٘مدور ًمف، وأُم٤م اًمنم ومٚمٞمس قمٜمدهؿ خمٚمقىم٤م  ٚاألخس٣ قايت:

هلل وٓ ُم٘مدورا ًمف، وم٠مصمٌتقا ٟمّمػ اًم٘مدر وٟمٗمقا ٟمّمٗمف، وأصمٌتقا ظم٤مًم٘ملم. ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م جمقس 

تقا ظم٤مًم٘ملم ًمٙمؾ ومرد ُمـ قي٦م، سمؾ أقمٔمؿ ُمٜمٝمؿ: وم٢من اًمثٜمقي٦م أصمٌتقا ظم٤مًم٘ملم ًمٚمٙمقن يمٚمف، وه١مٓء أصمٌٜمَ صمِ 

وًمٙمؾ ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل سمؾ ضمٕمٚمقا اعمخٚمقىملم يمٚمٝمؿ ظم٤مًم٘ملم، وًمقٓ شمٜم٤مىمْمٝمؿ ًمٙم٤مٟمقا أيمٗمر  ،إومراد

 .ُمـ اعمجقس

 املغأي١ ايضابع١ ٚايجالثٕٛ: اخلقاٍ اييت تٓايف اإلميإ بايكزص.

ؾمػمه٤م وم٢مَّنؿ يٕمت٘مدون أن عمٓم٤مًمع اًمٙمقايم٥م وُمٖم٤مرهب٤م و، ُمـ آقمت٘م٤مد ذم اًمٜمجقم، هق اي٤ٛٓ .2

وم٢مذا وىمع ، واٟمت٘م٤مهل٤م واىمؽماَّن٤م واومؽماىمٝم٤م شم٠مصمػما ذم هٌقب اًمري٤مح وؾمٙمقَّن٤م، وذم جملء اعمٓمر وشم٠مظمره

 رء ُمـ احلقادث ٟمًٌقه إمم اًمٜمجقم وم٘م٤مًمقا: هذا سمٜمقء قمٓم٤مرد أو اعمِمؽمي أو اعمريخ أو يمذا أو يمذا.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، ومورد اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وأيمذهبؿ

                                 
 (868صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 2)

 (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.20/151( طمًـ: رواه أمحد )1)
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ىئ ی ی ی ی  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ وئ وئ

 (   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

ـِ ظَم٤مًمٍِد اجلَُٝمٜمِلِّ و ـْ َزْيِد سْم ُف ىَم٤مَل: َصغمَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلِل  قَم ٌِْح سم٤ِمحلَُدْيٌَِٞم٦ِم قَمغَم  ، َأٟمَّ إصِْمِر َصاَلَة اًمّمُّ

ُٙمْؿ؟ ٌََؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس، وَمَ٘م٤مَل: َهْؾ شَمْدُروَن َُم٤مَذا ىَم٤مَل َرسمُّ َف َأىْم ْٞمَٚم٦ِم، وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ ـَ اًمٚمَّ  يَم٤مَٟم٧ْم ُِم
ٍ
ىَم٤مًُمقا:  ؾَماَمء

ـْ ىَم٤مَل: ُُمٓمِْرَٟم٤م »اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  ٤م َُم ـٌ يِب َويَم٤مومٌِر، وَم٠َمُمَّ ٤ٌَمِدي ُُم١ْمُِم ـْ قِم ٌََح ُِم سمَِٗمْْمِؾ اهلِل َأْص

 يَمَذا َويَمَذا، وَمَذًمَِؽ يَم٤مومٌِر يِب 
ِ
ـْ ىَم٤مَل: سمِٜمَْقء ٤م َُم ـٌ يِب َويَم٤مومٌِر سم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم، َوَأُمَّ ـٌ  َوَرمْحَتِِف، وَمَذًمَِؽ ُُم١ْمُِم َوُُم١ْمُِم

 .شسم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم 

يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون هي٤من اعمرض ُمـ ضمًد إمم ضمًد سمٓمٌٞمٕمتف، ومٜمٗمك اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ ، ايعد٣ٚ .1

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ورؾمقًمف 

 (   گ گ گ

: َي٤م ش َٓ قَمْدَوى َوَٓ َصَٗمَر َوَٓ َه٤مَُم٦مَ »ىَم٤مَل:  ، ىَم٤مَل: إِنَّ َرؾُمقَل اهلِل ُهَرْيَرَة وقمـ أيب  وَمَ٘م٤مَل َأقْمَرايِبٌّ

 َ ُْمِؾ يَم٠َمَّنَّ ٌَِٕمػُم إضَْمَرُب وَمَٞمْدظُمُؾ سَمْٞمٜمََٝم٤م َرؾُمقَل اهللِ، وَماَم سَم٤مُل إسِمكِِم، شَمُٙمقُن ذِم اًمرَّ ٤ٌَمُء، وَمَٞم٠ْمِِت اًم ٤م اًمٔمِّ

َل؟»وَمُٞمْجِرهُب٤َم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـْ َأقْمَدى إَوَّ  .شوَمَٛم

َة، َوَٓ َه٤مَُم٦َم َوَٓ َصَٗمَر، : »، ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ُهَرْيَرةَ أُم٤م طمدي٨م أيب  َٓ قَمْدَوى َوَٓ ـِمػَمَ

ـَ اعمَجْ  ـَ إؾََمدِ َوومِرَّ ُِم اًمٜمٝمل قمـ إيراد اعمٛمرض قمغم ، ومجٛمع اًمٕمٚمامء سمٞمٜمف وسملم شُذوِم يَماَم شَمِٗمرُّ ُِم

 :اعمّمح ُمـ صمالصم٦م أوضمف

أُمر سم٤مًمٗمرار ُمـ اعمجذوم ًمئال يتٗمؼ ًمٚمٛمخ٤مًمط رء ُمـ ذًمؽ اسمتداء ٓ سم٤مًمٕمدوى  أٟمف  ايٛج٘ األٍٚ:

 ،ومٞم٘مع ذم احلرج ه٤م رؾمقل اهلل اًمتل ٟمٗم٤م اعمٜمٗمٞم٦م ومٞمٔمـ أٟمف سم٥ًٌم اعمخ٤مًمٓم٦م ومٞمٕمت٘مد صمٌقت اًمٕمدوى

ًمألقمرايب اًمذي اؾمتِمٝمد ًمّمح٦م اًمٕمدوى سمٙمقن اًمٌٕمػم إضمرب يدظمؾ  واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

َل؟: »ذم اإلسمؾ اًمّمح٤مح ومتجرب، وم٘م٤مل ًمف،  ـْ َأقْمَدى إَوَّ يٕمٜمل أن اهلل شمٕم٤ممم اسمتدأ اعمرض ، شوَمَٛم

 رض سمٓمٌٞمٕمتف ُمـ ضمًد إمم آظمر.ذم اًم٤ٌمىمل يمام اسمتدأه ذم إول ٓ أن ذًمؽ ُمـ هي٤من اعم

                                 
   (.72(، وُمًٚمؿ )846ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (.1110(، وُمًٚمؿ )5727ٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قم1)

 (.5707صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )( 3)
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َّٕن٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل أضمرى اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٤مدة سم٠مَّن٤م شمٗميض  :قمـ اعمخ٤مًمٓم٦م أن َّنٞمف  ايٛج٘ ايجاْٞ:

هق اًمذي ظمٚمؼ إؾم٤ٌمب وُم٤ًٌٌمهت٤م وم٢من ؿم٤مء شمٕم٤ممم  إمم ُم٤ًٌٌمهت٤م ٓ اؾمت٘مالٓ سمٓمٌٕمٝم٤م، وًمٙمـ اهلل 

ه، وإن ؿم٤مء ؾمٚم٥م إؾم٤ٌمب ىمقاه٤م ومال شم١مصمر أسم٘مك اًم٥ًٌم وأصمر ذم ُمًٌٌف سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وىمدر

 .ؿمٞمئ٤م

أن اًمٜمٗمقس شمًت٘مذر ذًمؽ وشمٜم٘مٌض قمٜمد رؤيتف وشمِمٛمئز ُمـ خم٤مًمٓمتف وشمٙمرهف ضمدا ٓ  ايٛج٘ ايجايح:

اهلل ذم ؾم٘مٛمٝم٤م ىمْم٤مء ُمـ اهلل وىمدرا ٓ  ؾمٞمام ُمع ُمالُمًتف وؿمؿ رائحتف ومٞمحّمؾ سمذًمؽ شم٠مصمػم سم٢مذن

 .ٞم٦مسم٤مٟمت٘م٤مل اًمداء سمٓمٌٞمٕمتف يمام يٕمت٘مده أهؾ اجل٤مهٚم

، هل اًمتٗم٤مؤل واًمتِم٤مؤم سم٤مًمٓمػم، ومٞمؽمك اإلٟم٤ًمن طم٤مضمتف شمِم٤مؤُم٤م سمام ؾمٛمع، أو يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ايطري٠ .3

 شمٗم٤مؤٓ سمام يًٛمع.

ـَ : »: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ىم٤مل ، ُهَرْيَرةَ قمـ أيب  َة، َوَٓ َه٤مَُم٦َم َوَٓ َصَٗمَر، َوومِرَّ ُِم ػَمَ
َٓ قَمْدَوى َوَٓ ـمِ

ـَ   .شإؾََمدِ اعمَْجُذوِم يَماَم شَمِٗمرُّ ُِم

ٌْدِ أُم٤م طمدي٨م  ِـ  قَم اَم »: قُمَٛمَر، َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  اهللِ سْم َة، إِٟمَّ ػَمَ
َٓ قَمْدَوى َوَٓ ـمِ

اِر  ١ْمُم ذِم صَماَلٍث: ذِم اًمَٗمَرِس، َواعمَْرَأِة، َواًمدَّ يم٤معمرأة  ،٤معمراد سمف إُمر اعمحًقس اعمِم٤مهد، ومشاًمِمُّ

 اًمتل ٓ شمٚمد أو اًمٚمًٜم٦م اعم١مذي٦م أو اعمٌذرة سمامل زوضمٝم٤م ؾمٗم٤مه٦م وٟمحق ذًمؽ.  اًمٕم٤مىمر

 .ويمذا اًمدار اجلدسم٦م أو اًمْمٞم٘م٦م أو اًمًٞمئ٦م اجلػمان وُم٤م ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ

ويمذا اًمداسم٦م اًمتل ٓ شمٚمد وٓ ٟمًؾ هل٤م أو اًمٙمثػمة اًمٕمٞمقب، ومٝمدا يمٚمف رء ضوري ُمِم٤مهد ُمٕمٚمقم 

  .ًمٞمس هق ُمـ سم٤مب اًمٓمػمة اعمٜمٗمٞم٦م

واًمٜمٗمل عم٤م يم٤من يٕمت٘مده أهؾ ، هل واطمد اًمٖمٞمالن وهل ُمـ ذ ؿمٞم٤مـملم اجلـ وؾمحرهتؿ ،ايػٍٛ .4

 ،اجل٤مهٚمٞم٦م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمي واًمٜمٗمع، ويم٤مٟمقا خي٤مومقَّنؿ ظمقوم٤م ؿمديدا ويًتٕمٞمذون سمٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض

،  (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) ؾمٌح٤مٟمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وم٠مسمدًمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمدٓ ُمٜمٝم٤م آؾمتٕم٤مذة سمف

 (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ

                                 
 (.1110(، وُمًٚمؿ )5707( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1115(، وُمًٚمؿ )5753( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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َٚمِٛمٞم٦َّمِ  ظَمْقًَم٦َم سمِٜم٧ِْم وقمـ  ًُّ ـْ َٟمَزَل »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ىم٤مًم٧م: ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م طَمِٙمٞمٍؿ اًم َُم

ـْ َذِّ ُمَ  ٤مِت ُِم اَمِت اهللِ اًمت٤َّمُمَّ
ًٓ صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأقُمقُذ سمَِٙمٚمِ ـْ َُمٜمِْزًمِِف َُمٜمِْز َؾ ُِم

ٌء، طَمتَّك َيْرحَتِ ُه َرْ ٤م ظَمَٚمَؼ، مَلْ َيُيَّ

 .شَذًمَِؽ 

 يم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م شم٘مقل: ًمٞمس أطمد يٛمقت ومٞمدومـ إٓ ظمرج ُمـ ىمؼمه ه٤مُم٦م. ،  اهلا١َ .5

هق وضمع ي٠مظمذ ذم اًمٌٓمـ، ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: هق يٕمدي، وىمٞمؾ: إن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟمقا   ايضفس، .6

 ش.رٓ صٗم: »وحيرُمقٟمف قم٤مُم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌلحيٚمقن صٗمر، حيٚمقٟمف قم٤مُم٤م 

 سهِ ايفأٍ. املغأي١ اخلاَغ١ ٚايجالثٕٛ:

أن ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف وأن ٓ يٙمقن ُم٘مّمقدا سمؾ أن يتٗمؼ ًمإلٟم٤ًمن: ذًمؽ اعمنموع ُمـ ذط اًمٗم٠مل 

 ُمـ همػم أن يٙمقن ًمف قمغم سم٤مل.

َه٤م اًمَٗم٠ْمُل َٓ ـِمػَمَ »َيُ٘مقُل:  ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  ُهَرْيَرةَ ومٕمـ أيب  ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م ش َة، َوظَمػْمُ

َٛمُٕمَٝم٤م َأطَمُديُمؿْ »اًمَٗم٠ْمُل؟ ىَم٤مَل:  ًْ ٤محِل٦َُم َي َٛم٦ُم اًمّمَّ
 .شاًمَٙمٚمِ

ـْ َأَٟمٍس و ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٤مًمُِح: اًمَٙمٚمَِٛم٦ُم »ىَم٤مَل:  ، قَم ٌُٜمِل اًمَٗم٠ْمُل اًمّمَّ َة، َوُيْٕمِج َٓ ـِمػَمَ َٓ قَمْدَوى َو

ٜم٦َُم  ًَ  .شاحلَ

 غارع١ ٚايجالثٕٛ: َضتب١ اإلسغإ.املغأي١ اي

وأهٚمٝم٤م هؿ اعمًتٙمٛمٚمقن هل٤م اًم٤ًمسم٘مقن  ،أقمغم ُمراشم٥م اًمديـ وأقمٔمٛمٝم٤م ظمٓمراُمرشم٦ٌم اإلطم٤ًمن 

 سم٤مخلػمات اعم٘مرسمقن ذم قمٚمق اًمدرضم٤مت.

 ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): شمٕم٤مممىم٤مل اهلل 

 ( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 اإلسغإ. َكاَات: ثٕٛايغابع١ ٚايجال غأي١امل

 :هلا مؼامانرتبة اإلحسان م

 .أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراهُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة، وهق  األٍٚ: كاّامل

، وهق أن يٕمٛمؾ اًمٕمٌد قمغم اؾمتحْم٤مر ُمِم٤مهدة اهلل إي٤مه اعمراىم٦ٌم واإلظمالصُم٘م٤مم  املكاّ ايجاْٞ:

ق خمٚمص هلل شمٕم٤ممم: ـمالقمف قمٚمٞمف وىمرسمف ُمٜمف، وم٢مذا اؾمتحي اًمٕمٌد هذا ذم قمٛمٚمف وقمٛمؾ قمٚمٞمف ومٝماو

                                 
 (.1708صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ) (2)

 (.1113(، وُمًٚمؿ )5754( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1114(، وُمًٚمؿ )5756ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗم3)
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وهذا اعم٘م٤مم هق  ،اهلل وإرادشمف سم٤مًمٕمٛمؾ ٕن اؾمتحْم٤مره ذًمؽ ذم قمٛمٚمف يٛمٜمٕمف ُمـ آًمتٗم٤مت إمم همػم

 اًمقؾمٞمٚم٦م اعمقصٚم٦م إمم اعم٘م٤مم إول.
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 الفصل العاشر

 يف َغا٥ٌ تتعًل مبباسح ايزٜٔ

 مخس عشرة مسألة:فيه 
 املغأي١ األٚىل: اإلميإ ٜظٜز ٜٚٓكك.

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ  )شمٕم٤ممم: ىم٤مل 

 (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (    ڱ ڱ ں ں )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ و ، وَمَٛمرَّ  ، ىَم٤مَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلِل  قَم ذِم َأْوَحك َأْو ومِْٓمٍر إمَِم اعمَُّمغمَّ

، وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
٤مء ًَ َـّ َأيْمَثَر َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ »قَمغَم اًمٜمِّ ـَ وَم٢ميِنِّ ُأِريُتُٙم ىْم  شَمَّمدَّ

ِ
٤مء ًَ : َوسمَِؿ َي٤م َرؾُمقَل ش َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمٜمِّ ـَ وَمُ٘مْٚم

ضُمِؾ »اهللِ؟ ىَم٤مَل:  ـٍ َأْذَه٥َم ًمُِٚم٥مِّ اًمرَّ ـْ َٟم٤مىِمَّم٤مِت قَمْ٘مٍؾ َوِدي ، َوشَمْٙمُٗمْرَن اًمَٕمِِمػَم، َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِم ـَ ْٕم شُمْٙمثِْرَن اًمٚمَّ

َـّ احل٤َمِزِم  ـْ إِطْمَدايُم  .شُِم

 املغأي١ ايجا١ْٝ: أٌٖ اإلميإ ٜتفامًٕٛ فُٝا بِٝٓٗ.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 املؤميني ثالثة أقساو:فقسه تعاىل 

، وهؿ إسمرار أصح٤مب اًمٞمٛملم اًمذيـ اىمتٍموا قمغم اًمتزام ونُم٘متّمد القسه األول: 

 ب اعمحرُم٤مت ومٚمؿ يزيدوا قمغم ذًمؽ ومل يٜم٘مّمقا ُمٜمف. اًمقاضم٤ٌمت واضمتٜم٤م

 .سم٤مخلػمات، وهؿ اعم٘مرسمقن اًمذيـ شم٘مرسمقا إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض ؾم٤مسم٘مقن القسه الثاىي:

 .قمّم٤مة اعمقطمديـفم٤معمقن ٕٟمٗمًٝمؿ، وهؿ  القسه الثالث:

 ُمتٗم٤موشمقن ذم اًمديـ سمتٗم٤موت اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ، ُمتٗم٤موٚمقن ومٞمف سمح٥ًم ذًمؽ، وم٤معم١مُمٜمقن

وسملم ذًمؽ  ،ٓمقن ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمدوأدٟم٤مهؿ اعمخٚمِّ  ،وم٠مومْمٚمٝمؿ وأقمالهؿ أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ

 ُمراشم٥م ودرضم٤مت ٓ حيٞمط هب٤م إٓ اهلل 

 ميإ.إلاملغأي١ ايجايج١: َضتهب ايهبري٠ َٔ املؤَٓني َؤَٔ ْاقك ا

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك اًمٙم٤مذب وم٤مؾم٘م٤م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ٕن

                                 
 (.79(، وُمًٚمؿ )304( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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وُمع هذا مل خيرج ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف أي٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  ( ٹ

 ومل يٜمػ قمٜمف اإليامن ُمٓمٚم٘م٤م ومل يٛمٜمع ُمـ ضمري٤من أطمٙم٤مم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف. 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

 .اعم٘متتٚمتلم ُم١مُمٜم٦م تلمومًٛمك اهلل شمٕم٤ممم يمال ُمـ اًمٓم٤مئٗم( ﮺

ٌْدوقمـ  ِلَّ  ،اهلل سمـ ُمًٕمقد  قَم قٌق، َوىِمَت٤مًُمُف يُمْٗمرٌ »ىَم٤مَل:  َأنَّ اًمٜمٌَّ ًُ ِؿ وُم
ٚمِ ًْ ٤ٌَمُب اعمُ  .شؾِم

 املغأي١ ايضابع١: أقغاّ ايهفض.

 الكفر قسناٌ:

ھ  ): ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممعمٜم٤موم٤مشمف أصؾ اًمديـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،خيرج ُمـ اعمٚم٦م يمٗمر أيمؼم، وهق األول:

 .( ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ٌْدف، وُمٜمف طمدي٨م يٜم٘مص اإليامن ويٜم٤مذم اعمٚم٦م وٓ خيرج ص٤مطمٌ يمٗمر أصٖمر، وهق الثاىي: اهلل  قَم

ِلَّ  ،سمـ ُمًٕمقد  قٌق، َوىِمَت٤مًُمُف يُمْٗمرٌ »ىَم٤مَل:  َأنَّ اًمٜمٌَّ ًُ ٚمِِؿ وُم ًْ ٤ٌَمُب اعمُ  .شؾِم

 املغأي١ اخلاَغ١: أقغاّ ايعًِ.

 الظله قسناٌ:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )ؿ أيمؼم، وهق خيرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: فمٚم األول:

 .( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 (   ں ڻ ڻ ڻ )شمٕم٤ممم:  فًمقوىم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممفمٚمؿ أصٖمر، وهق دون إول،  الثاىي:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )شمٕم٤ممم:  فًمقوىم 

 ( ک ک گ

                                 
 (.64(، وُمًٚمؿ )48( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.64(، وُمًٚمؿ )48( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 املغأي١ ايغارع١: أقغاّ ايفغل.

 الفسق قسناٌ:

ڱ ڱ ں ں ڻ )ومًؼ أيمؼم، وهق سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗمر إيمؼم، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  األول:

ں ڻ  )شمٕم٤ممم:  فًمقوىم(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 (   ڻ ڻ

ڑ ڑ ک ک ک ک )ومًؼ أصٖمر، وهق دون إول، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  الثاىي:

 (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ): شمٕم٤ممموىمقًمف 

(   ڤ ڦ ڦ ڦ

 املغأي١ ايغابع١: أقغاّ ايٓفام.

 اليفاق قسناٌ:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )عمٚم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٟمٗم٤مق أيمؼم، وهق خمرج ُمـ ا األول:

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 

ٌِْد ٟمٗم٤مق أصٖمر، وهق دون إول، وٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمٜمف طمدي٨م  الثاىي: ـِ قَمْٛمٍرو  اهللِ قَم سْم

ِلَّ  َـّ ومِٞم»ىَم٤مَل:  َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ يُم َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف َأْرسَمٌع َُم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم ِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م، َوَُم

َث يَمَذَب، َوإَِذا قَم٤مَهَد هَمَدَر، َوإَِذا ظَم٤م ـَ ظَم٤مَن، َوإَِذا طَمدَّ
ِ ـَ اًمٜمَِّٗم٤مِق طَمتَّك َيَدقَمَٝم٤م: إَِذا اْؤمُت َصَؿ ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم

 .شوَمَجرَ 

 .خيرج ُمـ اًمديـ إٓ إذا صحٌف اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مديومٝمذه اخلّم٤مل يمٚمٝم٤م ٟمٗم٤مق قمٛمكم ٓ 

 املغأي١ ايجا١َٓ: سهِ َضتهب ايهبري٠ عٓز أٌٖ ايبزع.

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٌدع ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم صمالصم٦م أىمقل:

 يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م، خمٚمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ذم أظمرة. ايكٍٛ األٍٚ:

 اخلقارج. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

                                 
 (.58(، وُمًٚمؿ )34( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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٦م سملم اعمٜمزًمتلم، أي ًمٞمس سمٛمًٚمؿ وٓ يم٤مومر هذا ذم اًمدٟمٞم٤م، وظم٤مًمد خمٚمد ذم ذم ُمٜمزًم ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ذم أظمرة.

 اعمٕمتزًم٦م. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن، وٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر. ايكٍٛ ايجايح:

 اعمرضمئ٦م. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 املغأي١ ايتاعع١: ايعافٞ ال خيًز يف ايٓاص، ٚأَضٙ إىل اهلل.

ـِ قمـ  ٤ٌَمَدَة سْم ٤مُِم٧ِم  قُم ـْ َأْصَح٤مسمِِف:  َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل ، اًمّمَّ سَم٤مِيُٕمقيِن »ىَم٤مَل، َوطَمْقًَمُف قِمَّم٤مسَم٦ٌم ُِم

ىُمقا، َوَٓ شَمْزُٟمقا، َوَٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْوََٓديُمْؿ، َوَٓ شَم٠ْمشُمقا سمِ  يُمقا سم٤ِمهللِ ؿَمْٞمًئ٤م، َوَٓ شَمْنِ ٌُْٝمَت٤مٍن قَمغَم َأْن َٓ شُمنْمِ

وَٟمُف سَملْمَ أَ  ـْ شَمْٗمؽَمُ ـْ َورَم ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٠َمضْمُرُه قَمغَم اهلِل، َوَُم ْيِديُٙمْؿ َوَأْرضُمٚمُِٙمْؿ، َوَٓ شَمْٕمُّمقا ذِم َُمْٕمُروٍف، وَمَٛم

هُ  ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿَّ ؾَمؽَمَ ـْ َأَص٤مَب ُِم ٤مَرٌة ًَمُف، َوَُم ْٟمَٞم٤م وَمُٝمَق يَمٗمَّ ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئ٤م وَمُٕمقىِم٥َم ذِم اًمدُّ  اهلُل َأَص٤مَب ُِم

ٌَفُ وَمُٝمَق إمَِم ا ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه قَمغَم َذًمَِؽ  ،شهلِل، إِْن ؿَم٤مَء قَمَٗم٤م قَمٜمُْف َوإِْن ؿَم٤مَء قَم٤مىَم  .وَم

 املغأي١ ايعاؽض٠: أقغاّ عقا٠ أٌٖ ايتٛسٝز.

 صمالصم٦م أىم٤ًمم: قمّم٤مة أهؾ اًمتقطمٞمد

ىمقم رضمح٧م طمًٜم٤مهتؿ سمًٞمئ٤مهتؿ وم٠موًمئؽ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ُمـ أول وهٚم٦م وٓ اًم٘مًؿ إول: 

 متًٝمؿ اًمٜم٤مر أسمدا.

ىمقم شم٤ًموت طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ وم٘مٍمت هبؿ ؾمٞمئ٤مهتؿ قمـ اجلٜم٦م ودم٤موزت  اًمث٤مين: اًم٘مًؿ

هبؿ طمًٜم٤مهتؿ قمـ اًمٜم٤مر، وه١مٓء هؿ أصح٤مب إقمراف: اًمذيـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أَّنؿ يقىمٗمقن سملم 

اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يقىمٗمقا، صمؿ ي١مذن هلؿ ذم دظمقل اجلٜم٦م، يمام ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕمد أن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر: دظمؾ أهؾ اجل

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

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڱ ڱ ں ں

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ھ ے

                                 
 (.2709(، وُمًٚمؿ )28)( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري 2)
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 ( ﮾ ﮿

املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: َع٢ٓ األسارٜح ايٛاصر٠ يف إٔ َضتهب ايهبري٠ ال 

 ٜزخٌ اجل١ٓ.

ٌَػْمِ ُمثؾ: طمدي٨م  ِـ  ضُم ِلَّ  ُُمْٓمِٕمؿٍ  سْم  .شَٓ َيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم ىَم٤مـمِعٌ : »ىم٤مَل  ، َأنَّ اًمٜمٌَّ

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦مَ  ـِ اىْمَتَٓمعَ »ىَم٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  قَم ٚمٍِؿ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف، وَمَ٘مْد َأْوضَم٥َم  َُم ًْ طَمؼَّ اُْمِرٍئ ُُم

َم قَمَٚمْٞمِف اجلَٜم٦َّمَ  ػًما َي٤م َرؾُمقَل اهللِ؟ ىَم٤مَل:  ،شاهللُ ًَمُف اًمٜم٤َّمَر، َوطَمرَّ ًِ َوإِْن »وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ: َوإِْن يَم٤مَن ؿَمْٞمًئ٤م َي

ـْ َأَراكٍ  ٤ًٌم ُِم  .شىَمِْمٞم

ِ ،ىم٤مل:  طُمَذْيَٗم٦مَ وقمـ  ، وذم رواي٦م: شَٓ َيْدظُمُؾ اجَلٜم٦ََّم ىَمت٤َّمٌت »َيُ٘مقُل:  لَّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

مٌ »  .شَٟمامَّ

ومٛمٕمٜمك هذه إظم٤ٌمر اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر سمٕمض اًمذٟمقب اًمذي يرشمٙمٌف سمٕمض اعم١مُمٜملم أن ُمرشمٙمٌف ٓ 

 يدظمؾ اجلٜم٦م إٟمام هق قمغم أطمد ُمٕمٜمٞملم:

ًمذيـ مل يرشمٙمٌقا شمٚمؽ ٓ يدظمؾ اًمٕم٤مزم ُمـ اجلٜم٤من اًمتل هل دار اعمت٘ملم ا ٤مُمٕمٜم٤مه :أحدٍنا

 .اًمذٟمقب واحلقسم٤مت واخلٓم٤مي٤م

  ُأمِّ واًمدًمٞمؾ قمغم أَّن٤م ضمٜم٤من طمدي٨م 
ِ
اء سَمٞمِِّع سمِٜم٧َْم اًمؼَمَ ِلَّ  أَّن٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، اًمرُّ ، َأشَم٧ِم اًمٜمٌَّ

ـْ طَم٤مِرصَم٦َم، َويَم٤مَن ىُمتَِؾ َيْقَم سَمْدٍر َأَص٤مسَمُف ؾَم  صُمٜمِل قَم دِّ ْٝمٌؿ هَمْرٌب، وَم٢مِْن يَم٤مَن ذِم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م َٟمٌِلَّ اهللِ، َأَٓ حُتَ

، ىَم٤مَل: 
ِ
ٌَُٙم٤مء ُت، َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ َذًمَِؽ، اضْمَتَٝمْدُت قَمَٚمْٞمِف ذِم اًم ٤َم ضِمٜم٤َمٌن ذِم »اجلَٜم٦َِّم َصؼَمْ َي٤م ُأمَّ طَم٤مِرصَم٦َم إَِّنَّ

 .شاجلَٜم٦َِّم، َوإِنَّ اسْمٜمَِؽ َأَص٤مَب اًمِٗمْرَدْوَس إقَْمغَم 

ًٜم٦م ٕهؾ اًمتقطمٞمد وم٢مٟمام هق قمغم ذيٓم٦م، أي: إٓ أن يِم٤مء يمؾ وقمٞمد ذم اًمٙمت٤مب واًم :الثاىيو

ىمد ظمؼم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف أٟمف ىمد  اهلل شمٕم٤ممم أن يٖمٗمر ومال يٕمذب قمغم ارشمٙم٤مب شمٚمؽ اخلٓمٞمئ٦م، إذ اهلل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )يِم٤مء أن يٖمٗمر دون اًمنمك ُمـ اًمذٟمقب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ک ک ک 

                                 
 (.1556(، وُمًٚمؿ )5984( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.237( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.205(، وُمًٚمؿ )6065( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.205( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.1809( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 



غاية املأمول     041 

املتكزّ فُٝٔ  اجلُع بني سزٜح عبار٠ بٔ ايقاَت : املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠

اصتهب سزا مل ٜكِ عًٝ٘، فٗٛ إىل اهلل إٕ ؽا٤ عفا عٓ٘ ٚإٕ ؽا٤ عاقب٘، ٚبني َا 

فضست ب٘ ايٓقٛل اييت يف املٝظإ ٚاحلغاب ٚاجل١ٓ َٔ إٔ َٔ صدشت خطاٜاٙ 

 ٚع٦ٝات٘ حبغٓات٘ متغ٘ ايٓاص ٚال بز.

ِلَّ سمحدي اجلٛمع سملم هذه اًمٜمّمقص ورد ذم ـْ »ىَم٤مَل:  ٨م قَم٤مِئَِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م، َأنَّ اًمٜمٌَّ َُم

َب  (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: وَمُ٘مْٚم٧ُم َأَوًَمْٞمَس َيُ٘مقُل اهللُ شَمَٕم٤ممَم:  ،شطُمقؾِم٥َم قُمذِّ

ِٚمْؽ »ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَ٘م٤مَل:  ٤مَب هَيْ ًَ ـْ ُٟمقىِمَش احِل : َُم ـْ اَم َذًمِِؽ اًمَٕمْرُض، َوًَمِٙم  .شإِٟمَّ

ِف طَمتَّك َيَْمَع »وىم٤مل ذم ُمٕمٜمك اًمٕمرض ذم إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم صٗمتف:  ـْ َرسمِّ َيْدُٟمق َأطَمُديُمْؿ ُِم

، يَمٜمََٗمُف قَمَٚمْٞمِف، وَمَٞمُ٘مقُل: قَمِٛمْٚم٧َم يَمَذا َويَمَذا؟ وَمَٞمُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ، َوَيُ٘مقُل: قَمِٛمْٚم٧َم يَمَذا َويَمَذا، وَمَٞمُ٘مقُل: َٟمَٕمؿْ 

ُرُه، صُمؿَّ َيُ٘مقُل:  ْٟمَٞم٤م، وَم٠َمَٟم٤م َأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ اًمَٞمْقمَ وَمُٞمَ٘مرِّ ُت قَمَٚمْٞمَؽ ذِم اًمدُّ  .شإيِنِّ ؾَمؽَمْ

ـْ : »وأُم٤م اًمذيـ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر سمذٟمقهبؿ ومٝمؿ ِمـ يٜم٤مىمش احل٤ًمب وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل،  َُم

َب  ٤مَب قُمذِّ ًَ  .شُٟمقىِمَش احِل

إسا  املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: املؤَٔ ال ٜهفض بايهبا٥ض اييت رٕٚ ايؾضى إال

 اعتشًٗا.

ُم١مُمٜم٤م سم٤محلدود اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤من اًمتل ًمٞم٧ًم سمنمك، إذا ارشمٙم٥م اعم١مُمـ يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر 

يٙمٗمر سمٛمجرد اقمت٘م٤مده سمتحٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل  إٓ إذا اؾمتحٚمٝم٤م وم٢مٟمفإيامٟمف  ويٜم٘مصسمٗمٕمٚمٝم٤م،  وم٢مٟمف يٗمًؼ

وذًمؽ يمٗمر  ورؾمقًمف ًمق مل يٕمٛمؾ سمف: ٕٟمف طمٞمٜمئذ يٙمقن ُمٙمذسم٤م سم٤مًمٙمت٤مب وُمٙمذسم٤م سم٤مًمرؾمقل 

ومٛمـ ضمحد أُمرا جمتٛمٕم٤م قمٚمٞمف ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ومال ؿمؽ ذم  ،سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع

 يمٗمره.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ): واًمدًمٞمؾ قمغم ومً٘مف وٟم٘مّم٤من إيامٟمف ىمقل اهلل  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ( ہ ہ ھ ھ ھ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلُّ ، ىَم٤مَل  قَم ُق : »: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ، َوَٓ َيْنِ ـٌ ايِن طِملَم َيْزيِن َوُهَق ُُم١ْمُِم َٓ َيْزيِن اًمزَّ

                                 
 (.1876(، وُمًٚمؿ )203( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.1768(، وُمًٚمؿ )6070ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (1)

 (، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.1876(، وُمًٚمؿ )6536( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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، َواًمتَّْقسَم٦ُم َُمْٕمُروَو٦ٌم سَمْٕمدُ  ـٌ هُب٤َم َوُهَق ُُم١ْمُِم ُب طِملَم َينْمَ ، َوَٓ َينْمَ ـٌ ُق َوُهَق ُُم١ْمُِم  .شطِملَم َيْنِ

 ؽضٚط ايتٛب١ املكبٛي١. املغأي١ ايضابع١ عؾض٠:

 ثالث١ غسٚط: ايتٛب١يكبٍٛ ط رتػٜ
 اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م. األٍٚ:

 اًمٜمدم قمغم ومٕمٚمف. ايجاْٞ:

 اًمٕمزم قمغم أن ٓ يٕمقد ومٞمف. ايجايح:

، َأيِب ُهَرْيَرَة حلدي٨م وم٢من يم٤من ذم ذًمؽ اًمذٟم٥م طمؼ ٔدُمل ًمزم اؾمتحالًمف ُمٜمف إن أُمٙمـ، 

َ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ِٕ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمْٔمَٚمَٛم٦ٌم  ْٚمُف ُِمٜمُْف اًمَٞمْقَم، َُم ، وَمْٚمَٞمَتَحٚمَّ
ٍ
ء ـْ قِمْرِوِف َأْو َرْ ظِمٞمِف ُِم

 ْ ٌَْؾ َأْن َٓ َيُٙمقَن ِديٜم٤َمٌر َوَٓ ِدْرَهٌؿ، إِْن يَم٤مَن ًَمُف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح ُأظِمَذ ُِمٜمُْف سمَِ٘مْدِر َُمْٔمَٚمَٛمتِِف، َوإِْن مَل ـْ ًَمُف ىَم  شَمُٙم

ـْ ؾَمٞمَِّئ٤مِت َص٤مطِمٌِِف ومَ  ٜم٤َمٌت ُأظِمَذ ُِم ًَ  .شُحِٛمَؾ قَمَٚمْٞمفِ طَم

ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 ( وئ وئ ۇئ ۇئ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 (  

ـْ َأيِب ُُمقؾَمكو ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ْٞمِؾ ًمَِٞمُتقَب ُُمِزُء اًمٜمََّٝم٤مِر،  إِنَّ اهلَل »، ىَم٤مَل:  ، قَم ُط َيَدُه سم٤ِمًمٚمَّ ًُ ٌْ َي

٤م ـْ َُمْٖمِرهِبَ ْٛمُس ُِم ُط َيَدُه سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر ًمَِٞمُتقَب ُُمِزُء اًمٚمَّْٞمِؾ، طَمتَّك شَمْٓمُٚمَع اًمِمَّ ًُ ٌْ  .شَوَي

 طَٔ ايتٛب١ املكبٛي١. املغأي١ اخلاَغ١ عؾض٠:

چ چ )، آطمتْم٤مرقمٜمد ومرد ُمـ اًمٕم٤ٌمد، قمٜمدُم٤م يرى اعمالئٙم٦م زُمـ اًمتقسم٦م ذم طمؼ يمؾ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک

                                 
 (.57(، وُمًٚمؿ )6820( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1449( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1759) ( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ3)
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( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 

ـِ قُمَٛمرَ و ـِ اسْم ٌَُؾ »ىَم٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ٌِْدِه َُم٤م مَلْ  إِنَّ اهللَ شَمَٕم٤ممَم َيْ٘م شَمْقسَم٦َم قَم

 .شُيَٖمْرهِمرْ 

َّٕن٤م أول آي٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م  :َّن٤م شمٜم٘مٓمع سمٓمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤موم٢مأُم٤م ذم طمؼ قمٛمر اًمدٟمٞم٤م، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٕمٔم٤مم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ( ڃ ڃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ُم٤ممل يٖمرهمر: أي ُم٤ممل شمٌٚمغ روطمف طمٚم٘مقُمف. ومٞمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًمٌمء اًمذي يتٖمرهمر سمف اعمريض. واًمٖمرهمرة أن جيٕمؾ  (2)

 اعمنموب ذم اًمٗمؿ ويردد إمم أصؾ احلٚمؼ وٓ يٌٚمغ.

 (.20/300(، وأمحد )4153(، واسمـ ُم٤مضمف )3537( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )1)
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 الفصل احلادي عصر

 يف َعضف١ ْبٝٓا 

 تسع عشرة مسألة:فيه 
 .املغأي١ األٚىل: ْغب ايٓيب 

ٌد  ـُ َه٤مؿِمٍؿ  َٟمٌِٞمُّٜم٤َم حُمَٛمَّ ٦ٌَُم احلَْٛمِد سْم ٥ِم َواؾْمُٛمُف ؿَمْٞم
ٚمِ ٌِْد اعمُٓمَّ ـِ قَم ٌِْد اهللِ سْم ـُ قَم ُد سْم ُهَق َأسُمق اًمَ٘م٤مؾِمِؿ حُمَٛمَّ

ٌِْد َُمٜم٤َم ـُ قَم ـِ َواؾْمُٛمُف قَمْٛمُرو سْم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم َة سْم ـِ ُُمرَّ اَلِب سْم
ـُ يمِ ـُ ىُميَص  َواؾْمُٛمُف َزْيُد سْم ٍف َواؾْمُٛمُف ُُمِٖمػَمُة سْم

ـِ  ـِ اًمَٞم٤مَس سْم ـِ ُُمْدِريَم٦َم سْم ـِ ظُمَزْيَٛم٦َم سْم ـِ يمِٜم٤َمَٟم٦َم سْم ـِ اًمٜمَّْيِ سْم ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـِ ومِْٝمِر سْم ـِ هَم٤مًم٥ِِم سْم ـِ  ًُم١َميِّ سْم ُُمَيَ سْم

ـِ َُمَٕمدِّ   ـِ قَمْدَٟم٤مَن.سمْ  ٟمَِزاِر سْم

 وهذا هق اًمٜم٥ًم اعمتٗمؼ قمغم هده، ٓ ظمالف ومٞمف ٕطمد. 

ُف  . َوُأُمُّ ـِ ًُم١َمي  ـِ يَمْٕم٥ِم سْم َة سْم ـِ ُُمرَّ ـِ يِماَلِب سْم ـِ ُزْهَرَة سْم ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم  آُِمٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم َوْه٥ِم سْم

ٌٝمؿ أظمرضمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أوؾمط اًمٕمرب ٟم٤ًٌم وأيمرُمٝمؿ طم٤ًٌم، وأذومٝمؿ أصال وأـمٞموم٘مد 

 .ومرقم٤م

ِـ وم ـْ َواصمَِٚم٦َم سْم ـْ َوًَمِد »َيُ٘مقُل:  : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ىم٤مل،  إؾَْمَ٘معِ  َٕم إِنَّ اهلَل اْصَٓمَٗمك يِمٜم٤َمَٟم٦َم ُِم

ـْ سَمٜمِل  ـْ ىُمَرْيٍش سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ، َواْصَٓمَٗم٤ميِن ُِم ـْ يِمٜم٤َمَٟم٦َم، َواْصَٓمَٗمك ُِم إؾِْماَمقِمٞمَؾ، َواْصَٓمَٗمك ىُمَرْيًِم٤م ُِم

 .شَه٤مؿِمؿٍ 

 .املغأي١ ايجا١ْٝ: َٛيز ايٓيب 

ـْ قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٛمٙم٦م، وم وًمد اًمٜمٌل  ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ خَمَْرَُم٦َم، قَم ـِ ىَمْٞمِس سْم ٌِْد اهللِ سْم ـِ قَم ٥ِم سْم
ٚمِ ـْ اعمُٓمَّ َٕم

هِ   .شقَم٤مَم اًمِٗمٞمؾِ  ُوًمِْدُت َأَٟم٤م َوَرؾُمقُل اهللِ »، ىَم٤مَل:  ضَمدِّ

 املغأي١ ايجايج١: بز٤ ايٛسٞ.

ـِ َُم٤مًمٍِؽ وقمٛمره أرسمٕمقن قم٤مُم٤م، وم رؾمقل اهلل  سمدأ اًمقطمل قمغم ـْ َأَٟمِس سْم ُف َٕم : يَم٤مَن ىم٤مل، َأٟمَّ

ـِ : »َرؾُمقُل اهللِ  ٤ٌَمِئ ِقيِؾ اًم ، ، َوًَمْٞمَس سم٤ِمَٔدمِ ، َوَٓ سم٤ِمًمَ٘مِّمػِم، َوَٓ سم٤ِمٕسَْمَٞمِض إَُْمَٝمِؼ ًَمْٞمَس سم٤ِمًمٓمَّ

                                 
 (.1176( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.19/411(، وأمحد )3629رواه اًمؽمُمذي ) ( طمًـ:1)

 اًم٤ٌمئـ: اعمٗمرط اًمٓمقل اًمٔم٤مهر قمغم همػمه اعمٗم٤مرق عمـ ؾمقاه.( 3)

 وٓ سم٤مٕسمٞمض إُمٝمؼ: هق اًمٙمريف اًمٌٞم٤مض يمٚمقن اجلص يريد أٟمف يم٤من ٟمػم اًمٌٞم٤مض.  (4)

 وًمٞمس سم٤مٔدم: إدُم٦م ذم اًمٜم٤مس اًمًٛمرة اًمِمديدة. (5)
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ٌْ َوًَمْٞمَس سم٤ِمجلَْٕمِد اًمَ٘مَٓمطِ  ًَّ ٦َم قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، ، َوَٓ سم٤ِمًم ِط، سَمَٕمَثُف اهللُ قَمغَم َرْأِس َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦ًَم، وَم٠َمىَم٤مَم سمَِٛمٙمَّ

وَن ؿَمْٕمَرًة سَمْٞمَْم٤مءَ  ٤مُه اهللُ َوًَمْٞمَس ذِم َرْأؾِمِف َوحِلَْٞمتِِف قِمنْمُ  .شَوسم٤ِمعمَِديٜم٦َِم قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، وَمَتَقومَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اعُم١ْمُِمٜملِمَ و ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اهلِل  ٤م،ريض اهلل قمٜمٝم قَم ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم: َأوَّ ـَ اًمَقطْمِل  َأَّنَّ ُِم

٤محِل٦َمُ  ْؤَي٤م اًمّمَّ ٌِْح  اًمرُّ َّٓ ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ ٥ٌَِّم إًَِمْٞمِف ذِم اًمٜمَّْقِم، وَمَٙم٤مَن َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م إِ ، صُمؿَّ طُم

 ومَ اخلاََلءُ 
ٍ
ُٚمق سمَِٖم٤مِر طِمَراء ٌُُّد  -َٞمَتَحٜم٨َُّم ومِٞمِف ، َويَم٤مَن خَيْ ٌَْؾ َأْن َيٜمِْزَع إِمَم  -َوُهَق اًمتََّٕم َٞم٤مزِمَ َذَواِت اًمَٕمَدِد ىَم اًمٚمَّ

ُد عمِِْثٚمَِٝم٤م، طَمتَّك ضَم٤مَءُه احلَؼُّ َوهُ  ُد ًمَِذًمَِؽ، صُمؿَّ َيْرضِمُع إمَِم ظَمِدجَي٦َم وَمَٞمَتَزوَّ ، إمَِم َأْهٚمِِف، َوَيَتَزوَّ
ٍ
َق ذِم هَم٤مِر طِمَراء

وَم٠َمظَمَذيِن وَمَٖمٓمَّٜمِل طَمتَّك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجلَْٝمَد صُمؿَّ »، ىَم٤مَل: شَُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرئٍ »ُؽ وَمَ٘م٤مَل: اىْمَرْأ، ىَم٤مَل: وَمَج٤مَءُه اعمَٚمَ 

ٜمِل اًمث٤َّمٟمَِٞم٦َم طَمتَّك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجَلْٝمدَ  ْرؾَمَٚمٜمِل، صُمؿَّ أَ  َأْرؾَمَٚمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: اىْمَرْأ، ىُمْٚم٧ُم: َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ، وَم٠َمظَمَذيِن وَمَٖمٓمَّ

ٜمِل اًمث٤َّمًمَِث٦َم صُمؿَّ َأْرؾَمَٚمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل:  چ چ چ ڇ )وَمَ٘م٤مَل: اىْمَرْأ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ، وَم٠َمظَمَذيِن وَمَٖمٓمَّ

َيْرضُمُػ  وَمَرضَمَع هِب٤َم َرؾُمقُل اهللِ ( ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ُٚمقيِن »َقْيٚمٍِد َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل: ، وَمَدظَمَؾ قَمغَم ظَمِدجَي٦َم سمِٜم٧ِْم ظُم وُم١َماُدهُ  ُٚمقيِن  َزُمِّ ُٚمقُه  ،شَزُمِّ وَمَزُمَّ

ْوعُ  : طَمتَّك َذَه٥َم قَمٜمُْف اًمرَّ َه٤م اخلؼََمَ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ظَمِدجَي٦ُم: ش ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم قَمغَم َٟمْٗمِز »، وَمَ٘م٤مَل خِلَِدجَي٦َم َوَأظْمؼَمَ

٥ُم اعمَْٕمُدوَم، َوشَمْ٘مِري يَمالَّ َواهللِ َُم٤م خُيِْزيَؽ اهللُ َأسَمدً  ًِ ، َوشَمْٙم ِٛمُؾ اًمَٙمؾَّ طِمَؿ، َوحَتْ ا، إِٟمََّؽ ًَمَتِّمُؾ اًمرَّ

ـِ َأؾَم  ـَ َٟمْقوَمِؾ سْم ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم سمِِف ظَمِدجَي٦ُم طَمتَّك َأشَم٧ْم سمِِف َوَرىَم٦َم سْم ْٞمَػ، َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احلَؼِّ ـِ اًمْمَّ ِد سْم

ـَ قَمؿِّ ظَمِدجَي٦مَ  ى اسْم ٌِْد اًمُٕمزَّ ، وَمَٞمْٙمُت٥ُم  قَم ايِنَّ َ ذِم اجَل٤مِهٚمِٞم٦َِّم، َويَم٤مَن َيْٙمُت٥ُم اًمِٙمَت٤مَب اًمِٕمؼْمَ َويَم٤مَن اُْمَرًأ شَمٜمٍَمَّ

اٟمِٞم٦َِّم َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ َأْن َيْٙمُت٥َم، َويَم٤مَن ؿَمْٞمًخ٤م يَمٌػًِما ىَمْد قَمِٛمَل، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف ظَمِدجيَ  ـَ اإِلْٟمِجٞمِؾ سم٤ِمًمِٕمؼْمَ ـَ ُِم ٦ُم: َي٤م اسْم

، اؾْمَٛمعْ  ُه َرؾُمقُل اهللِ  قَمؿِّ ـَ َأظِمل َُم٤مَذا شَمَرى؟ وَم٠َمظْمؼَمَ ـِ َأظِمٞمَؽ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦ُم: َي٤م اسْم ـَ اسْم ظَمؼَمَ َُم٤م  ُِم

                                 
 اًم٘مٓمط: اًمِمديد اجلٕمقدة. (2)

 (.1347(، وُمًٚمؿ )3548ٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمت1)

 اًمّم٤محل٦م( اًمّم٤مدىم٦م وهل اًمتل جيري ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُم٤م يقاوم٘مٝم٤م. ( 3)

 ومٚمؼ اًمّمٌح: وٞم٤مؤه وٟمقره وي٘م٤مل هذا ذم اًمٌمء اًمقاوح اًمٌلم.( 4)

 اخلالء: آٟمٗمراد. (5)

 ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ: ٓ أقمرف اًم٘مراءة وٓ أطمًٜمٝم٤م.( 6)

 ويتحرك سمِمدة.يرضمػ وم١ماده: خيٗمؼ ىمٚمٌف  (7)

 زُمٚمقين: ًمٗمقين وهمٓمقين.  (8)

 اًمروع: اًمٗمزع.   (9)
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َل اهللُ قَمغَم ُُمقؾَمك، َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل ومِٞمَٝم٤م ضَمَذقًم٤م َرَأى، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦ُم: َهَذا اًمٜم٤َّمُُمقُس  ، ًَمْٞمَتٜمِل اًمَِّذي َٟمزَّ

، ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، مَلْ َي٠ْمِت َرضُمٌؾ ىَمطُّ شَأَو خُمِْرضِملَّ ُهؿْ : »٤م إِْذ خُيِْرضُمَؽ ىَمْقُُمَؽ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َأيُمقُن طَمٞمًّ 

ًرا ا ُُم١َمزَّ َك َٟمٍْمً َّٓ قُمقِدَي، َوإِْن ُيْدِريْمٜمِل َيْقُُمَؽ َأْٟمٍُمْ ْن َوَرىَم٦ُم أَ  صُمؿَّ مَلْ َيٜمَِْم٥ْم  ،سمِِٛمْثِؾ َُم٤م ضِمْئ٧َم سمِِف إِ

، َووَمؽَمَ اًمَقطْمُل أَ  َ  .ْن شُمُقذمِّ

 إىل اهلل تعاىل. املغأي١ ايضابع١: رعٛت٘ 

 .قمنم ؾمٜملم ىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمف اًمّمٚمقات اخلٛمس وٓ همػمه٤م  اًمتقطمٞمدإمم  اًمٜمٌل دقم٤م 

 .ويم٤مٟم٧م اًمدقمقة ذم أول اًمٌٕمث٦م ها صمالث ؾمٜملم

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: عم٤ََّم ٟمَ  ـِ قَم ـِ اسْم (   ڇ ڇ ڇ ڍ)َزًَم٧ْم: قَم

ِلُّ  َٗم٤م، وَمَجَٕمَؾ ُيٜم٤َمِدي: ، َصِٕمَد اًمٜمٌَّ ٌُُٓمقِن  -ش َي٤م سَمٜمِل ومِْٝمٍر، َي٤م سَمٜمِل قَمِدي  »قَمغَم اًمّمَّ
ًمِ

ًٓ ًمَِٞمٜمُْٔمَر ُمَ  -ىُمَرْيٍش  ُرَج َأْرؾَمَؾ َرؾُمق َتٓمِْع َأْن خَيْ ًْ ْ َي ضُمُؾ إَِذا مَل ٤م ُهَق، وَمَج٤مَء طَمتَّك اضْمَتَٛمُٕمقا وَمَجَٕمَؾ اًمرَّ

شُمُٙمْؿ َأنَّ ظَمْٞماًل سم٤ِمًمَقاِدي شُمِريُد َأْن شُمِٖمػَم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ، َأيُمٜمُْتْؿ »َأسُمق هَل٥ٍَم َوىُمَرْيٌش، وَمَ٘م٤مَل:  َأَرَأْيَتُٙمْؿ ًَمْق َأظْمؼَمْ

؟ ىِملَّ َّٓ ِصْدىًم٤م، ىَم٤مَل: ش ُُمَّمدِّ سْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ إِ  ،شْؿ سَملْمَ َيَدْي قَمَذاٍب ؿَمِديدٍ وَم٢مِينِّ َٟمِذيٌر ًَمٙمُ »ىَم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ، َُم٤م ضَمرَّ

٤ًٌّم ًَمَؽ ؾَم٤مِئَر اًمَٞمْقِم، َأهِلََذا مَجَْٕمَتٜم٤َم؟ وَمٜمََزًَم٧ْم:  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وَمَ٘م٤مَل َأسُمق هَل٥ٍَم: شَم

 (   ک ک گ گ گ

 املغأي١ اخلاَغ١: سارث١ اإلعضا٤ ٚاملعضاز.

، واعمٕمراج ُمـ اعمًجد إىمَم إمم ؾمدرة يم٤من اإلهاء ُمـ اعمًجد احلرام إمم اعمًجد إىمَم

 .اعمٜمتٝمك صمؿ إمم طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )ذم ذيمر اإلهاء:  شمٕم٤مممىم٤مل  

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                 
 ؾمٛمل سمذًمؽ ٓظمتّم٤مصف سم٤مًمقطمل. اًمٜم٤مُمقس: هق ص٤مطم٥م اًمن، واعمراد ضمؼميؾ  (2)

 ضمذقم٤م: ؿم٤مسم٤م واجلذع ذم إصؾ اًمّمٖمػم ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ صمؿ اؾمتٕمػم ًمٚمِم٤مب ُمـ اإلٟم٤ًمن.( 1)

 ُم١مزرا: ىمقي٤م ُمـ إزر وهق اًم٘مقة.  (3)

 ٨م.يٜمِم٥م: يٚمٌ( 4)

 ومؽم اًمقطمل: شم٠مظمر قمـ اًمٜمزول ُمدة ُمـ اًمزُمـ.( 5)

 (.260(، وُمًٚمؿ )3( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.4770( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 



غاية املأمول     045 

ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ڑ ک ک ک ک)ذم ذيمر اعمٕمراج:  شمٕم٤ممموىم٤مل 

(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ

ـِ َصْٕمَّمَٕم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم، َأنَّ َٟمٌِلَّ اهللِ  ـْ َُم٤مًمِِؽ سْم َي سمِِف: قَم ـْ ًَمْٞمَٚم٦ِم ُأْهِ صَمُٝمْؿ قَم سَمْٞمٜماََم َأَٟم٤م »طَمدَّ

اَم ىَم٤مَل: ذِم احِلْجِر  -، ذِم احلَٓمِٞمؿِ  : ىَم٤مَل: َوؾَمِٛمْٕمُتفُ  -َوُرسمَّ َيُ٘مقُل: وَمَِمؼَّ  ُُمْْمَٓمِجًٕم٤م إِْذ َأشَم٤ميِن آٍت، وَمَ٘مدَّ

ـْ صُمْٖمَرِة َٟمْحِرهِ  -َُم٤م سَملْمَ َهِذِه إمَِم َهِذِه  إمَِم  وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمِْٚمَج٤مُروِد َوُهَق إمَِم ضَمٜمٌِْل: َُم٤م َيْٕمٜمِل سمِِف؟ ىَم٤مَل: ُِم

ِف إِمَم ؿِمْٕمَرشمِِف ؿِمْٕمَرشمِفِ  ـْ ىَمّمِّ ـْ َذَه٥ٍم وَم٤مؾْمَتْخَرَج ىَمْٚمٌِل، صُمؿَّ ُأشمِٞم -، َوؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل: ُِم ٧ٍم ُِم ًْ ٧ُم سمَِٓم

ٌَْٖمِؾ، َووَمْقَق احِلاَم  ٦ٍم ُدوَن اًم ٞم٧ُم سمَِداسمَّ
َؾ ىَمْٚمٌِل، صُمؿَّ طُمٌِمَ صُمؿَّ ُأقِمٞمَد، صُمؿَّ ُأشمِ

ًِ  -ِر َأسْمَٞمَض، َِمُْٚمقَءٍة إِياَمًٟم٤م، وَمُٖم

اُق َي٤م َأسَم٤م مَحَْزَة؟ ىَم٤مَل َأَٟمٌس: َٟمَٕمْؿ  ْٓمَقُه قِمٜمَْد َأىْمََم ـَمْرومِِف، وَمُحِٛمْٚم٧ُم َيَْمُع ظَم  -وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اجل٤َمُروُد: ُهَق اًمؼُمَ

يُؾ، ىمِ  ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ ْٟمَٞم٤م وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح، وَمِ٘مٞمَؾ َُم اَمَء اًمدُّ ًَّ يُؾ طَمتَّك َأشَمك اًم
ـْ قَمَٚمْٞمِف، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ يِب ضِمؼْمِ ٞمَؾ: َوَُم

ٌد، ىِمٞمَؾ: َوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ،  ٤ًٌم سمِِف وَمٜمِْٕمَؿ اعمَِجلُء ضَم٤مَء وَمَٗمَتَح، وَمَٚمامَّ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ ىِمٞمَؾ: َُمْرطَم

اَلَم، صُمؿَّ  ًَّ ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمَردَّ اًم ًَ ْؿ قَمَٚمْٞمِف، وَم ٚمِّ ًَ  ىَم٤مَل: ظَمَٚمّْم٧ُم وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م آَدُم، وَمَ٘م٤مَل: َهَذا َأسُمقَك آَدُم وَم

٤مًمِِح  ِلِّ اًمّمَّ ٤مًمِِح، َواًمٜمٌَّ ـِ اًمّمَّ سْم
ِٓ ٤ًٌم سم٤ِم ـْ َُمْرطَم اَمَء اًمث٤َّمٟمَِٞم٦َم، وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ىِمٞمَؾ: َُم ًَّ ، صُمؿَّ َصِٕمَد يِب طَمتَّك َأشَمك اًم

ٌد، ىِمٞمَؾ: َوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىِمٞمَؾ: َُمْرطَم  ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َوَُم
٤ًٌم َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ

٤م اسْمٜم٤َم اخل٤َمًَم٦ِم، ىَم٤مَل: َهَذا حَيَْٞمك سمِِف وَمٜمِْٕمَؿ اعمَِجلُء ضَم٤مَء وَمَٗمَتَح، ومَ  ك، َومُهَ ًَ َٚمامَّ ظَمَٚمّْم٧ُم إَِذا حَيَْٞمك َوقِمٞم

٤مًمِِح، صمُ  ِلِّ اًمّمَّ ٤مًمِِح، َواًمٜمٌَّ ٤ًٌم سم٤ِمَِٕخ اًمّمَّ ا، صُمؿَّ ىَم٤مَٓ: َُمْرطَم ٚمَّْٛم٧ُم وَمَردَّ ًَ ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِٝماَم، وَم ًَ ك وَم ًَ ؿَّ َصِٕمَد َوقِمٞم

 اًمث٤َّمًمَِث٦مِ 
ِ
اَمء ًَّ ٌد، ىِمٞمَؾ: يِب إمَِم اًم ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َوَُم

ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ ، وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح، ىِمٞمَؾ: َُم

٤ًٌم سمِِف وَمٜمِْٕمَؿ اعَمِجلُء ضَم٤مَء وَمُٗمتَِح، وَمَٚمامَّ ظَمَٚمّْم٧ُم إَِذا ُيق ؾُمُػ، َوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىِمٞمَؾ: َُمْرطَم

٤مًمِِح، ىَم٤مَل: َهَذا ُيقؾُمُػ ومَ  ِلِّ اًمّمَّ ٤مًمِِح َواًمٜمٌَّ ٤ًٌم سم٤ِمَِٕخ اًمّمَّ ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمَردَّ صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُمْرطَم ًَ ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف، وَم ًَ

ـْ َُمَٕمَؽ  يُؾ، ىِمٞمَؾ: َوَُم ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ اسمَِٕم٦َم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح، ىِمٞمَؾ: َُم اَمَء اًمرَّ ًَّ ؟ صُمؿَّ َصِٕمَد يِب طَمتَّك َأشَمك اًم

٤ًٌم سمِِف، وَمٜمِْٕمَؿ اعمَِجلُء ضَم٤مَء وَمُٗمتَِح، وَمَٚمامَّ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ  ٌد، ىِمٞمَؾ: َأَوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىِمٞمَؾ: َُمْرطَم

٤ًٌم سم٤ِمَٕ  ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمَردَّ صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُمْرطَم ًَ ْؿ قَمَٚمْٞمِف وَم ٚمِّ ًَ ِخ ظَمَٚمّْم٧ُم إمَِم إِْدِريَس، ىَم٤مَل: َهَذا إِْدِريُس وَم

                                 
 احلٓمٞمؿ: هق احلجر. ( 2)

 صمٖمرة ٟمحره: اًمٗمجقة اًمتل سملم اًمؽمىمقشملم أقمغم اًمّمدر وأؾمٗمؾ اًمٕمٜمؼ.  (1)

 ؿمٕمرشمف: ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م.  (3)
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ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل:اًمّمَّ  ٦َم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح، ىِمٞمَؾ: َُم ًَ اَمَء اخل٤َمُِم ًَّ ٤مًمِِح، صُمؿَّ َصِٕمَد يِب، طَمتَّك َأشَمك اًم ِلِّ اًمّمَّ  ٤مًمِِح َواًمٜمٌَّ

٤ًٌم سمِِف، وَمٜمِ  ٌد، ىِمٞمَؾ: َوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىِمٞمَؾ: َُمْرطَم ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َوَُم
َؿ ٕمْ ضِمؼْمِ

ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمَردَّ  ًَ ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف، وَم ًَ صُمؿَّ ىَم٤مَل: اعمَِجلُء ضَم٤مَء، وَمَٚمامَّ ظَمَٚمّْم٧ُم وَم٢مَِذا َه٤مُروُن، ىَم٤مَل: َهَذا َه٤مُروُن وَم

٤مِدؾَم٦َم وَم٤مؾْم  ًَّ اَمَء اًم ًَّ ٤مًمِِح، صُمؿَّ َصِٕمَد يِب طَمتَّك َأشَمك اًم ِلِّ اًمّمَّ ٤مًمِِح، َواًمٜمٌَّ ٤ًٌم سم٤ِمَِٕخ اًمّمَّ ـْ َُمْرطَم َتْٗمَتَح، ىِمٞمَؾ: َُم

ٌد، ىِمٞمَؾ: َوىَمْد ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: َُمْرطَمًٌ  ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َُم
٤م َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ

ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف ومَ  ًَ ْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمَردَّ سمِِف، وَمٜمِْٕمَؿ اعمَِجلُء ضَم٤مَء، وَمَٚمامَّ ظَمَٚمّْم٧ُم وَم٢مَِذا ُُمقؾَمك، ىَم٤مَل: َهَذا ُُمقؾَمك وَم ٚمَّ ًَ

ٌْٙمِٞمَؽ؟ ىمَ  ٤مَوْزُت سَمَٙمك، ىِمٞمَؾ ًَمُف: َُم٤م ُي ٤مًمِِح، وَمَٚمامَّ دَمَ ِلِّ اًمّمَّ ٤مًمِِح، َواًمٜمٌَّ ٤ًٌم سم٤ِمَِٕخ اًمّمَّ ٤مَل: صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُمْرطَم

ـْ َيْدظُم  َّ تِِف َأيْمَثُر ِِم ـْ ُأُمَّ َنَّ هُماَلًُم٤م سُمِٕم٨َم سَمْٕمِدي َيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم ُِم
ِٕ تِل، صُمؿَّ َصِٕمَد يِب إِمَم َأسْمٙمِل  ـْ ُأُمَّ ُٚمَٝم٤م ُِم

ٌد، ـْ َُمَٕمَؽ؟ ىَم٤مَل: حُمَٛمَّ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َوَُم
ـْ َهَذا؟ ىَم٤مَل: ضِمؼْمِ يُؾ، ىِمٞمَؾ: َُم ٤مسمَِٕم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ ًَّ  اًم

ِ
اَمء ًَّ  اًم

٤ًٌم سمِِف، وَمٜمِْٕمَؿ اعمَِجل ُء ضَم٤مَء، وَمَٚمامَّ ظَمَٚمّْم٧ُم وَم٢مَِذا إسِْمَراِهٞمُؿ ىِمٞمَؾ: َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: َُمْرطَم

٤مًمِ  ـِ اًمّمَّ سْم
ِٓ ٤ًٌم سم٤ِم اَلَم، ىَم٤مَل: َُمْرطَم ًَّ ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَردَّ اًم ًَ ْؿ قَمَٚمْٞمِف، ىَم٤مَل: وَم ٚمِّ ًَ ِلِّ ىَم٤مَل: َهَذا َأسُمقَك وَم ِح َواًمٜمٌَّ

٤مًمِِح، صُمؿَّ ُرومَِٕم٧ْم إزَِمَّ ؾِمْدَرُة اعمُٜمَْتَٝمك، وَم٢مَِذا ٟمَ  ٌُْ٘مَٝم٤م ُِمْثُؾ ىِماَلِل َهَجَر، َوإَِذا َوَرىُمَٝم٤م ُِمْثُؾ آَذاِن اًمِٗمَٞمَٚم٦ِم، اًمّمَّ

َهَذاِن َي٤م ىَم٤مَل: َهِذِه ؾِمْدَرُة اعُمٜمَْتَٝمك، َوإَِذا َأْرسَمَٕم٦ُم َأَّْن٤َمٍر: ََّنَْراِن سَم٤مـمِٜم٤َمِن َوََّنَْراِن فَم٤مِهَراِن، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م 

٤ٌَمـمِٜم٤َمِن وَمٜمَٝمْ  ٤م اًم يُؾ؟ ىَم٤مَل: َأُمَّ
ٌَْٞم٧ُم ضِمؼْمِ ٤مِهَراِن وَم٤مًمٜمِّٞمُؾ َواًمُٗمَراُت، صُمؿَّ ُرومَِع زِم اًم ٤م اًمٔمَّ َراِن ذِم اجَلٜم٦َِّم، َوَأُمَّ

ـَ وَمَ٘م٤مَل: ٌَ ٍؾ، وَم٠َمظَمْذُت اًمٚمَّ ًَ ـْ قَم  ُِم
ٍ
، َوإَِٟم٤مء ـٍ ٌَ ـْ ًَم  ُِم

ٍ
ـْ ََخٍْر، َوإَِٟم٤مء  ُِم

ٍ
ِهَل اًمِٗمْٓمَرُة  اعمَْٕمُٛمقُر، صُمؿَّ ُأشمِٞم٧ُم سم٢ِمَِٟم٤مء

تِل َأْٟم٧َم قَمٚمَ  لَم َصاَلًة يُمؾَّ َيْقٍم، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَٛمَرْرُت قَمغَم اًمَّ ًِ
َٚمَقاُت ََخْ ُتَؽ، صُمؿَّ وُمِرَو٧ْم قَمكَمَّ اًمّمَّ ْٞمَٝم٤م َوُأُمَّ

َتِٓمٞمُع ََخْ  ًْ َتَؽ َٓ شَم لَم َصاَلًة يُمؾَّ َيْقٍم، ىَم٤مَل: إِنَّ ُأُمَّ
ًِ لَم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل: سماَِم ُأُِمْرَت؟ ىَم٤مَل: ُأُِمْرُت سمَِخْٛم ًِ

اِئٞمَؾ َأؿَمدَّ اعمَُٕم٤مجَل٦َِم، وَم٤مْرضِمعْ َصاَلًة يمُ  ْهَ
ٌَْٚمَؽ، َوقَم٤مجَل٧ُْم سَمٜمِل إِ سْم٧ُم اًمٜم٤َّمَس ىَم  ؾَّ َيْقٍم، َوإيِنِّ َواهلِل ىَمْد ضَمرَّ

ا، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمفُ  تَِؽ، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْمً ُُمَّ
ِٕ ، إمَِم َرسمَِّؽ وَم٤مؾْم٤مًمُف اًمتَّْخِٗمٞمَػ 

ا،  ا، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْمً وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَقَوَع قَمٜمِّل قَمنْمً

 وَمَرضَمْٕم٧ُم إِمَم ُُمقؾَمك وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٠ُمُِمْرُت سمَِٕمنْمِ َصَٚمَقاٍت يُمؾَّ َيْقٍم، وَمَرضَمْٕم٧ُم وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَٚمُف،

ْرُت سمَِخْٛمِس َصَٚمَقاٍت يُمؾَّ َيْقٍم، وَمَرضَمْٕم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك، وَمَ٘م٤مَل: سمَِؿ ُأُِمْرَت؟ ىُمْٚم٧ُم: ُأُِمْرُت وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٠ُمُمِ 

سْم٧ُم  َتٓمِٞمُع ََخَْس َصَٚمَقاٍت يُمؾَّ َيْقٍم، َوإيِنِّ ىَمْد ضَمرَّ ًْ َتَؽ َٓ شَم  سمَِخْٛمِس َصَٚمَقاٍت يُمؾَّ َيْقٍم، ىَم٤مَل: إِنَّ ُأُمَّ

ٌَْٚمَؽ َوقَم٤مجَلْ  تَِؽ، ىَم٤مَل: اًمٜم٤َّمَس ىَم ُُمَّ
ِٕ َؽ وَم٤مؾْم٤مًمُف اًمتَّْخِٗمٞمَػ  اِئٞمَؾ َأؿَمدَّ اعُمَٕم٤مجَل٦َِم، وَم٤مْرضِمْع إِمَم َرسمِّ ٧ُم سَمٜمِل إِْهَ

ؾَم٤مًم٧ُم َريبِّ طَمتَّك اؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم، َوًَمٙمِٜمِّل َأْرَى َوُأؾَمٚمُِّؿ، ىَم٤مَل: وَمَٚمامَّ ضَم٤مَوْزُت َٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمٍد: َأُْمَْمْٞم٧ُم 
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ٗمْ  ٤ٌَمِديوَمِريَْمتِل، َوظَمٗمَّ ـْ قِم  .ش٧ُم قَم

 املغأي١ ايغارع١: املعضاز نإ بايضٚح ٚاجلغز ٜكع١ ال َٓاَا.

أن اإلهاء واعمٕمراج يم٤مٟم٤م ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤م، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ُم٤م ذيمر ذم سمٕمض  اًمٜمّمقص قمغم دًم٧م

 .وم٢من ذًمؽ قمٜمد أول ُم٤م أشمٞم٤مه وٓ يدل قمغم أٟمف اؾمتٛمر ٟم٤مئام ،شسمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ»: اًمرواي٤مت ذم ىمقًمف 

ويم٤من ُمـ طمدي٨م اإلهاء: أٟمف أهي سمجًـده ذم اًمٞم٘مٔم٦م قمغم »٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل: ىم

شاًمّمحٞمح ُمـ اعمًجد احلرام إمم اعمًجد إىمَم.. 
( )
 . 

وىمـ٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُم٘مررا أن هذا هق اًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمحـ٤مسم٦م ومٛمـ 

د وذم اًمٞم٘مٔم٦م، وهذا هق احلؼ، وذه٥م ُمٕمٔمؿ اًمًٚمػ واعمًٚمٛملم إمم أٟمف إهاء سم٤مجلً»: سمٕمدهؿ

وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وضم٤مسمر، وأٟمـس، وطمذيٗمـ٦م، وقمٛمر، وأيب هريرة، وُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م، وأيب 

طم٦ٌم اًمٌدري، واسمـ ُمًـٕمقد، واًمْمح٤مك، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وىمت٤مدة، واسمـ اعمًٞم٥م، واسمـ ؿمـٝم٤مب، 

ق دًمٞمؾ ىمقل واسمــ زيد، واحلًـ، وإسمراهٞمؿ، وُمنوق، وجم٤مهد، وقمٙمرُم٦م، واسمـ ضمري٩م، وهـ

قم٤مئِم٦م، وهق ىمقل اًمٓمؼمي واسمـ طمٜمٌؾ ومج٤مقمـ٦م قمٔمٞمٛمـ٦م ُمــ اعمًٚمٛملم، وىمقل أيمثر اعمتـ٠مظمريـ 

 .شُمــ اًمٗم٘مـٝم٤مء واعمحدصمـلم واعمتٙمٚمٛمـلم واعمٗمنيـ

وًمق يم٤من اإلهاء واعمٕمراج سمروطمف ذم اعمٜم٤مم مل شمٙمـ ُمٕمجزة وٓ يم٤من ًمتٙمذي٥م ىمريش هب٤م 

٧م اعم٘مدس ؿمٝمرا ذه٤مسم٤م وؿمٝمرا إي٤مسم٤م، وحمٛمد يزقمؿ أٟمف أهي وىمقهلؿ يمٜم٤م ٟميب أيم٤ٌمد اإلسمؾ إمم سمٞم

 .سمف إًمٞمف وأصٌح ومٞمٜم٤م، إمم آظمر شمٙمذيٌٝمؿ واؾمتٝمزائٝمؿ سمف 

ًمق يم٤من ذًمؽ رؤي٤م ُمٜم٤مُم٤م مل يًتٌٕمدوه ومل يٙمـ ًمردهؿ قمٚمٞمف ُمٕمٜمك: ٕن اإلٟم٤ًمن ىمد يرى ذم  

ىمص قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ُمٜم٤مُمف ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس وٓ يٙمذسمف أطمد اؾمتٌٕم٤مدا ًمرؤي٤مه، وإٟمام 

  سمف اؾمتٌٕم٤مدا ًمذاًمؽ واؾمتٕمٔم٤مُم٤م ًمف واؾمتٝمزأواُمنى طم٘مٞم٘م٦م ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُم٤م ومٙمذسمقه. 

 صب٘ يف املعضاز؟ ٌٖ صأ٣ ايٓيب  املغأي١ ايغابع١:

 رسمف ذم ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج قمغم ىمقًملم: اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم رؤي٦م اًمٜمٌل 

 رسمف ذم اعمٕمراج. اًم٘مقل إول: رأى اًمٜمٌل 

                                 
 (.٤3887مري )( صحٞمح: رواه اًمٌخ2)

 (.2/342( اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل )1)

 (.362-2/360( اٟمٔمر: اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ اعمّمٓمٗمك )3)
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 ، واحلًـ، وقمٙمرُم٦م، ويمٕم٥م.اسمـ قم٤ٌمس، وأٟمس، وأسمق ذر اًم٘م٤مئٚمقن سمف: 

 رسمف ذم اعمٕمراج. اًم٘مقل اًمث٤مين: مل ير اًمٜمٌل 

 .اًم٘م٤مئٚمقن سمف: قم٤مئِم٦م، وأسمق هريرة، واسمـ ُمًٕمقد، واسمـ قم٤ٌمس، وأسمق ذر 

قَم٤مِئَِم٦َم مل ير رسمف ذم ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج، ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ قمٚمٞمف، وحلدي٨م  واًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

يَؾ ذِم ُصقَرشمِِف »قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: َريِضَ اهللُ  ـْ ىَمْد َرَأى ضِمؼْمِ
ُف وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ، َوًَمٙمِ ًدا َرَأى َرسمَّ ـْ َزقَمَؿ َأنَّ حُمَٛمَّ َُم

 .شَوظَمْٚمُ٘مُف ؾَم٤مدٌّ َُم٤م سَملْمَ إوُُمِؼ 

 املغأي١ ايجا١َٓ: اهلذض٠.

 .اعمديٜم٦مإمم  سم٤مهلجرة أُمره اهللأقمقام اإلهاء واعمٕمراج سمثالصم٦م سمٕمد 

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل:  ـِ قَم ـِ اسْم ٦َم صَماَلَث  سُمِٕم٨َم َرؾُمقُل اهلِل »قَم َْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦ًَم، وَمَٛمُٙم٨َم سمَِٛمٙمَّ ِٕ

ـُ صَماَلٍث َوؾِمتِّلمَ  َة ؾَمٜم٦ًَم ُيقطَمك إًَِمْٞمِف، صُمؿَّ ُأُِمَر سم٤ِمهِلْجَرِة وَمَٝم٤مضَمَر قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، َوَُم٤مَت َوُهَق اسْم  .شقَمنْمَ

ِلِّ ـ وقم ، قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م، َزْوَج اًمٜمٌَّ ـَ ي ٤م َيِديٜم٤َمِن اًمدِّ َّٓ َومُهَ ، ىَم٤مًَم٧ْم: مَلْ َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقيَّ ىَمطُّ إِ

َّٓ َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم ومِٞمِف َرؾُمقُل اهلِل  ْ َيُٛمرَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َيْقٌم إِ ٚمُِٛمقنَ ـَمَرذَمِ اًمٜمََّٝم٤مِر، سُمْٙمَرًة َوقَمِِمٞم٦ًَّم، وَمَٚمامَّ اسمْ  َومَل ًْ ، ُتكِمَ اعُم

ٌََِم٦ِم، طَمتَّك إَِذا سَمَٚمَغ سَمْرَك اًمِٖماَمدِ  ٌََؾ احلَ هِمٜم٦َِم، َوُهَق ؾَمٞمُِّد  ظَمَرَج َأسُمق سَمْٙمٍر ُُمَٝم٤مضِمًرا ىِم ـُ اًمدَّ ًَمِ٘مَٞمُف اسْم

ـَ شُمِريُد َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر؟ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: َأظْمَرضَمٜمِل ىَمْقُِملاًمَ٘م٤مَرةِ  ، وَم٠َمَٟم٤م ُأِريُد َأْن َأؾِمٞمَح ذِم ، وَمَ٘م٤مَل: َأْي

٥ُم اعمَْٕمدُ  ًِ ُرُج َوَٓ خُيَْرُج، وَم٢مِٟمََّؽ شَمْٙم هِمٜم٦َِم: إِنَّ ُِمْثَٚمَؽ َٓ خَيْ ـُ اًمدَّ ، ىَم٤مَل اسْم ٌَُد َريبِّ وَم، إَْرِض، وَم٠َمقْم

ْٞمَػ، َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احلَ  ، َوشَمْ٘مِري اًمْمَّ ِٛمُؾ اًمَٙمؾَّ طِمَؿ، َوحَتْ ، َوَأَٟم٤م ًَمَؽ ضَم٤مٌر، وَم٤مْرضِمْع َوشَمِّمُؾ اًمرَّ ؼِّ

٤مِر ىُمرَ  اِف يُمٗمَّ هِمٜم٦َِم، وَمَرضَمَع َُمَع َأيِب سَمْٙمٍر، وَمَٓم٤مَف ذِم َأْذَ ـُ اًمدَّ َؾ اسْم ٌُْد َرسمََّؽ سمٌِاَِلِدَك، وَم٤مْرحَتَ ْيٍش، وَمَ٘م٤مَل وَم٤مقْم

ُرُج ُِمْثُٚمُف َوَٓ خُيَْرُج، َأخُتِْرضُمقَن َرضُم  طِمَؿ، َوحَيِْٛمُؾ هَلُْؿ: إِنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر َٓ خَيْ ٥ُم اعمَْٕمُدوَم، َوَيِّمُؾ اًمرَّ
ًِ اًل ُيْٙم

هِمٜم٦َِم، َوآَُمٜمُقا أَ  ـِ اًمدَّ ، وَم٠َمْٟمَٗمَذْت ىُمَرْيٌش ضِمَقاَر اسْم ْٞمَػ، َوُيِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احلَؼِّ ، َوَيْ٘مِري اًمْمَّ سَم٤م اًمَٙمؾَّ

 ٌُ هِمٜم٦َِم: ُُمْر َأسَم٤م سَمْٙمٍر، وَمْٚمَٞمْٕم ـِ اًمدَّ سْم
ِٓ ، َوًْمَٞمْ٘مَرْأ َُم٤م ؿَم٤مَء، َوَٓ ُي١ْمِذيٜم٤َم سَمْٙمٍر، َوىَم٤مًُمقا  ُف ذِم َداِرِه، وَمْٚمُٞمَّمؾِّ ْد َرسمَّ

همِ  ـُ اًمدَّ ٤مَءَٟم٤م، ىَم٤مَل َذًمَِؽ اسْم ًَ
ـَ َأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م َوٟمِ

٤م ىَمْد ظَمِِمٞمٜم٤َم َأْن َيْٗمتِ ـْ سمِِف، وَم٢مِٟمَّ َتْٕمِٚم ًْ يَِب سَمْٙمٍر، سمَِذًمَِؽ، َوَٓ َي ِٕ ٜم٦َِم 

                                 
 (.277(، وُمًٚمؿ )3134( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.3901( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 اسمتكم اعمًٚمٛمقن: أص٤مهبؿ أذى اعمنميملم.  (3)

 ُمقوع سم٠مىم٤ميص هجر، وىمٞمؾ: سم٤مًمٞمامُم٦م وهق ُمقوع أيْم٤م سم٤مًمٞمٛمـ. سمرك اًمٖمامد:  (4)

 اًم٘م٤مرة: ىمٌٞمٚم٦م ُمقصقوم٦م سمجقدة اًمرُمل.( 5)

 



غاية املأمول     051 

ٌُُد رَ  يَِب سَمْٙمٍر، وَمَٓمِٗمَؼ َأسُمق سَمْٙمٍر َيْٕم ِٕ اَلِة، َوَٓ اًمِ٘مَراَءِة ذِم هَمػْمِ َداِرِه، صُمؿَّ سَمَدا  ـُ سم٤ِمًمّمَّ
َتْٕمٚمِ ًْ ُف ذِم َداِرِه، َوَٓ َي سمَّ

٤مءُ  ًَ
ُػ قَمَٚمْٞمِف ٟمِ  َداِرِه َوسَمَرَز، وَمَٙم٤مَن ُيَّمكمِّ ومِٞمِف، َوَيْ٘مَرُأ اًمُ٘مْرآَن، وَمَٞمَتَ٘مّمَّ

ِ
ِجًدا سمِِٗمٜم٤َمء ًْ يمِلمَ  وَم٤مسْمَتٜمَك َُم  اعمُنْمِ

٤مًء، َٓ َيْٛمٚمُِؽ َدُْمَٕمُف طِملَم َيْ٘مرَ  ٌُقَن َوَيٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمِف، َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر َرضُماًل سَمٙمَّ ُأ اًمُ٘مْرآَن، َوَأسْمٜم٤َمُؤُهْؿ، َيْٕمَج

هِمٜم٦َِم، وَمَ٘مِدَم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ـِ اًمدَّ يملَِم، وَم٠َمْرؾَمُٚمقا إمَِم اسْم ـَ اعمُنْمِ اَف ىُمَرْيٍش ُِم وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمُف: إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم  وَم٠َموْمَزَع َذًمَِؽ َأْذَ

 َدارِ 
ِ
ِجًدا سمِِٗمٜم٤َمء ًْ ُف ضَم٤مَوَز َذًمَِؽ، وَم٤مسْمَتٜمَك َُم ُف ذِم َداِرِه، َوإِٟمَّ ٌَُد َرسمَّ ـَ َأضَمْرَٟم٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر قَمغَم َأْن َيْٕم ِه، َوَأقْمَٚم

٤مَءَٟم٤م،  ًَ
ـَ َأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م َوٟمِ

اَلَة َواًمِ٘مَراَءَة، َوىَمْد ظَمِِمٞمٜم٤َم َأْن َيْٗمتِ ُف اًمّمَّ ٌَُد َرسمَّ وَم٠ْمشمِِف، وَم٢مِْن َأطَم٥مَّ َأْن َيْ٘مَتٍِمَ قَمغَم َأْن َيْٕم

َتَؽ، وَم٢مِٟم٤َّم يَمِرْهٜم٤َم أَ  ْٚمُف َأْن َيُردَّ إًَِمْٞمَؽ ِذُمَّ ًَ ـَ َذًمَِؽ، وَم َّٓ َأْن ُيْٕمِٚم ٜم٤َم ذِم َداِرِه وَمَٕمَؾ، َوإِْن َأسَمك إِ ًْ ْن ُٟمْخِٗمَرَك، َوًَم

ؾْمتِْٕمالَ  ِٓ يَِب سَمْٙمٍر ا ِٕ ـَ  ي هِمٜم٦َِم َأسَم٤م سَمْٙمٍر، وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم اًمَِّذي ُُمِ٘مرِّ ـُ اًمدَّ َن، ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: وَم٠َمشَمك اسْم

تِل ٤م َأْن شَمُردَّ إزَِمَّ ِذُمَّ ٤م َأْن شَمْ٘مَتٍِمَ قَمغَم َذًمَِؽ، َوإُِمَّ َٛمَع قَمَ٘مْدُت ًَمَؽ قَمَٚمْٞمِف، وَم٢مُِمَّ ًْ ، وَم٢ميِنِّ َٓ ُأطِم٥مُّ َأْن شَم

ظْمِٗمْرُت ذِم َرضُمٍؾ قَمَ٘مْدُت ًَمُف، ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: إيِنِّ َأُردُّ إًَِمْٞمَؽ ضِمَقاَرَك، َوَأْرَى سمِِجَقاِر اهلِل اًمَٕمَرُب، َأينِّ أُ 

٦َم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َوَرؾُمقُل اهللِ  ٌَْخ٦مً : »َيْقَُمِئٍذ سمَِٛمٙمَّ َذاَت  ىَمْد ُأِري٧ُم َداَر ِهْجَرشمُِٙمْؿ، َرَأْي٧ُم ؾَم

شَم٤منِ شٓسََمَتلْمِ َٟمْخٍؾ سَملْمَ  ٤م احَلرَّ ٌََؾ اعمَِديٜم٦َِم طِملَم َذيَمَر َذًمَِؽ َرؾُمقُل اهللِ ، َومُهَ ـْ َه٤مضَمَر ىِم ، ، وَمَٝم٤مضَمَر َُم

َز َأسُمق سَمْٙمٍر ُُمَٝم٤مضِمًرا، وَمَ٘م٤مَل ًمَ  ٝمَّ ٌََِم٦ِم، َودَمَ ـْ يَم٤مَن َه٤مضَمَر إمَِم َأْرِض احلَ ُف َرؾُمقُل َوَرضَمَع إِمَم اعمَِديٜم٦َِم سَمْٕمُض َُم

، ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: َهْؾ شَمْرضُمق َذًمَِؽ سم٠َِميِب َأْٟم٧َم؟ ىَم٤مَل: شقَمغَم ِرؾْمٚمَِؽ، وَم٢مِينِّ َأْرضُمق َأْن ُي١ْمَذَن زِم : » اهللِ

ُف قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ شَٟمَٕمؿْ » ًَ ٌََس َأسُمق سَمْٙمٍر َٟمْٗم ٌَُف، َوقَمَٚمَػ َراطِمَٚمَتلْمِ يَم٤مَٟمَت٤م قِمٜمَْدُه َوَرَق  ، وَمَح ًمَِٞمّْمَح

ٛمُ  ًَّ  .َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمرٍ  رِ اًم

ـُ َيْقًُم٤م ضُمُٚمقٌس ذِم سَمْٞم٧ِم َأيِب سَمْٙمٍر ذِم َٟمْحِر اًمٔمَِّٝمػَمِة، ىَم٤مَل ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ٌَْٞمٜماََم َٟمْح : وَم

يَِب سَمْٙمٍر: َهَذا َرؾُمقُل اهللِ  ِٕ ـْ َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م،  ىَم٤مِئٌؾ  وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: ومَِداٌء ًَمُف َأيِب ُُمَتَ٘مٜمًِّٕم٤م، ذِم ؾَم٤مقَم٦ٍم مَلْ َيُٙم

َّٓ َأُْمٌر، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَج٤مَء َرؾُمقُل اهلِل  ٤مقَم٦ِم إِ ًَّ ل، َواهللِ َُم٤م ضَم٤مَء سمِِف ذِم َهِذِه اًم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن، وَم٠ُمِذَن ًَمُف  َوُأُمِّ

ِلُّ  يَِب سَمْٙمٍر:  وَمَدظَمَؾ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ـْ قِمٜمَْدكَ »ِٕ سُمق سَمْٙمٍر: إِٟمَّاَم ُهْؿ َأْهُٚمَؽ، سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َي٤م وَمَ٘م٤مَل أَ ش. َأظْمِرْج َُم

                                 
 ذُمتل: قمٝمدي.  (2)

 ؾمٌخ٦م: هل إرض اًمتل ٓ شمٙم٤مد شمٜم٧ٌم عم٤م يٕمٚمقه٤م ُمـ اعمٚمقطم٦م.(1)

 احلرشم٤من: شمثٜمٞم٦م طمرة وهل أرض ذات طمج٤مرة ؾمقداء يم٠مَّن٤م اطمؽمىم٧م سمحر اًمٜم٤مر. (3)

 ـ اًمِمجر واطمده ؾمٛمرة.اًمًٛمر: ٟمقع ُم( 4)

 (.3905( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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َح٤مسَم٦ُم سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ؟ ش وَم٢ميِنِّ ىَمْد ُأِذَن زِم ذِم اخلُُروِج »َرؾُمقَل اهلِل، ىَم٤مَل:  وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: اًمّمَّ

،  -َأْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ سم٠َِميِب  -ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: وَمُخْذ ش َٟمَٕمؿْ : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  إطِْمَدى َراطِمَٚمَتلَّ َه٤مشَملْمِ

ـِ : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ٤م َأطَم٨مَّ اجِلَٝم٤مِز، َوَصٜمَْٕمٜم٤َم هَلاَُم ؾُمْٗمَرًة ذِم ش. سم٤ِمًمثََّٛم ْزَٟم٤ممُهَ ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: وَمَجٝمَّ

ـْ ٟمَِٓم٤مىمِ  َٝم٤م، وَمَرسَمَٓم٧ْم سمِِف قَمغَم وَمِؿ اجِلَراِب، وَمٌَِذًمَِؽ ضِمَراٍب، وَمَ٘مَٓمَٕم٧ْم َأؾْماَمُء سمِٜم٧ُْم َأيِب سَمْٙمٍر ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

َؼ َرؾُمقُل اهللِ   ىَم٤مًَم٧ْم: صُمؿَّ حَلِ
َٞم٧ْم َذاَت اًمٜمَِّٓم٤مىَملْمِ ٌَِؾ صَمْقٍر، وَمَٙمَٛمٜم٤َم ومِٞمِف صَماَلَث  ؾُمٛمِّ َوَأسُمق سَمْٙمٍر سمَِٖم٤مٍر ذِم ضَم

ـُ َأيِب سَمْٙمٍر، َوُهقَ  ٌُْد اهلِل سْم ٤م قَم َحٍر،  ًَمَٞم٤مٍل، َيٌِٞم٧ُم قِمٜمَْدمُهَ ًَ ٤م سمِ ـْ قِمٜمِْدمِهَ ، وَمُٞمْدًم٩ُِم ُِم ـٌ ، صَمِ٘مٌػ ًَمِ٘م هُماَلٌم ؿَم٤مبٌّ

َّٓ َوقَم٤مُه، طَمتَّك َي٠ْمشمَِٞمُٝماَم  َٛمُع َأُْمًرا، ُيْٙمَت٤مَداِن سمِِف إِ ًْ ٤ٌَمِئ٧ٍم، وَماَل َي ٦َم يَم سمَِخؼَمِ َذًمَِؽ وَمُٞمّْمٌُِح َُمَع ىُمَرْيٍش سمَِٛمٙمَّ

َتٚمُِط اًمٔمَّاَلُم، َوَيْرقَمك قَمَٚمٞمْ  حُيَٝم٤م قَمَٚمْٞمِٝماَم طِملَم خَيْ ـْ هَمٜمٍَؿ، وَمػُمِ َة، َُمْقمَم َأيِب سَمْٙمٍر ُِمٜمَْح٦ًم ُِم ـُ وُمَٝمػْمَ ِٝماَم قَم٤مُِمُر سْم

ـُ ُِمٜمَْحتِِٝماَم َوَرِوٞمِٗمِٝماَم، طَمتَّك َيٜمِْٕمَؼ هِبَ  ٌَ ، وَمَٞمٌِٞمَت٤مِن ذِم ِرؾْمٍؾ، َوُهَق ًَم
ِ
ـَ اًمِٕمَِم٤مء ٤م طِملَم شَمْذَه٥ُم ؾَم٤مقَم٦ٌم ُِم

َة سمِ  ـُ وُمَٝمػْمَ َٞم٤مزِم اًمثَّاَلِث، َواؾْمَت٠ْمضَمَر َرؾُمقُل اهلِل قَم٤مُِمُر سْم ـْ شمِْٚمَؽ اًمٚمَّ  َٖمَٚمٍس، َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم يُمؾِّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم ُِم

ي٧ُم اعم٤َمِهرُ  يًت٤م، َواخِلرِّ ، َه٤مِدَي٤م ظِمرِّ ـِ قَمِدي  ٌِْد سْم ـْ سَمٜمِل قَم يِؾ، َوُهَق ُِم ـْ سَمٜمِل اًمدِّ  َوَأسُمق سَمْٙمٍر َرضُماًل ُِم

٤مِر ىُمَرْيٍش، وَم٠َمُِمٜم٤َمُه سم٤ِمهِلَداَي٦ِم، ىَمْد همَ  ـِ يُمٗمَّ ، َوُهَق قَمغَم ِدي ْٝمِٛملِّ ًَّ ـِ َواِئٍؾ اًم َٛمَس طِمْٚمًٗم٤م ذِم آِل اًمَٕم٤مِص سْم

ٌَْح صَماَلٍث، َوا ْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُٝماَم وَمَدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف َراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم، َوَواقَمَداُه هَم٤مَر صَمْقٍر سَمْٕمَد صَماَلِث ًَمَٞم٤مٍل، سمَِراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم ُص

َقاطِمؾِ قَم٤مُمِ  ًَّ ًمِٞمُؾ، وَم٠َمظَمَذ هِبِْؿ ـَمِريَؼ اًم َة، َواًمدَّ ـُ وُمَٝمػْمَ  .ُر سْم

ـِ َُم٤مًمِِؽ سمْ  اىَم٦َم سْم ـُ َأظِمل ُهَ ، َوُهَق اسْم لُّ
ـُ َُم٤مًمٍِؽ اعمُْدجِلِ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ يِن قَم ـُ ؿِمَٝم٤مٍب: َوَأظْمؼَمَ ـِ ىَم٤مَل اسْم

ُف ؾَمِٛمَع ُهَ  ُه َأٟمَّ ٤مِر ىُمَرْيٍش، جَيَْٕمُٚمقَن ذِم ضُمْٕمُِمٍؿ، َأنَّ َأسَم٤مُه َأظْمؼَمَ ـَ ضُمْٕمُِمٍؿ َيُ٘مقُل: ضَم٤مَءَٟم٤م ُرؾُمُؾ يُمٗمَّ اىَم٦َم سْم

ـْ  َرؾُمقِل اهلِل  ٌَْٞمٜماََم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌِس ذِم جَمِْٚمٍس ُِم ُه، وَم ـْ ىَمَتَٚمُف َأْو َأَهَ َوَأيِب سَمْٙمٍر، ِدَي٦َم يُمؾِّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم، َُم

اىَم٦ُم: إيِنِّ ىَمْد جَم٤َمًمِِس ىَمْقُِمل سَمٜمِل ُُمْدًم٩ٍِم، َأىمْ  ـُ ضُمُٚمقٌس، وَمَ٘م٤مَل َي٤م ُهَ ٌََؾ َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ، طَمتَّك ىَم٤مَم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح

ُْؿ ُهْؿ، وَمُ٘مٚمْ  اىَم٦ُم: وَمَٕمَروْم٧ُم َأَّنَّ ًدا َوَأْصَح٤مسَمُف، ىَم٤مَل ُهَ ٤مطِمِؾ، ُأَراَه٤م حُمَٛمَّ ًَّ ُْؿ َرَأْي٧ُم آٟمًِٗم٤م َأؾْمِقَدًة سم٤ِمًم ٧ُم ًَمُف: إَِّنَّ

قا هِبِ  ًُ ِس ؾَم٤مقَم٦ًم، صُمؿَّ ىُمْٛم٧ُم ًَمْٞم
ْؿ، َوًَمٙمِٜمََّؽ َرَأْي٧َم وُماَلًٟم٤م َووُماَلًٟم٤م، اْٟمَٓمَٚمُ٘مقا سم٠َِمقْمُٞمٜمِٜم٤َم، صُمؿَّ ًَمٌِْث٧ُم ذِم اعمَْجٚمِ

 َأيَمَٛم٦مٍ 
ِ
ـْ َوَراء ُرَج سمَِٗمَرِد، َوِهَل ُِم ، َوَأظَمْذُت وَمَدظَمْٚم٧ُم وَم٠َمَُمْرُت ضَم٤مِرَيتِل َأْن خَتْ َٝم٤م قَمكَمَّ ًَ

، وَمَتْحٌِ

ِف إَْرَض ُرحْمِ  ٌَْٞم٧ِم، وَمَحَٓمْٓم٧ُم سمُِزضمِّ ـْ فَمْٝمِر اًم ، َوظَمَٗمْْم٧ُم قَم٤مًمَِٞمُف، طَمتَّك َأشَمْٞم٧ُم ل، وَمَخَرضْم٧ُم سمِِف ُِم

                                 
 (.3905( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 راسمٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م قمـ إرض.( 1)

 ومحٓمٓم٧م سمزضمف: ٟمٙم٧ًم أؾمٗمٚمف، واًمزج احلديدة اًمتل شمٙمقن ذم أؾمٗمؾ اًمرُمح.  (3)
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ٌُْتَٝم٤م، وَمَروَمْٕمُتَٝم٤م ُب يِب  وَمَرِد وَمَريِم ، طَمتَّك َدَٟمْقُت ُِمٜمُْٝمْؿ، وَمَٕمَثَرْت يِب وَمَرِد، وَمَخَرْرُت قَمٜمَْٝم٤م، شُمَ٘مرِّ

ْٛم٧ُم هِب٤َم َقْي٧ُم َيِدي إمَِم يمِٜم٤َمَٟمتِل، وَم٤مؾْمَتْخَرضْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م إَْزَٓمَ وَمُ٘مْٛم٧ُم وَم٠َمهْ  ًَ ُهْؿ َأْم َٓ، وَم٤مؾْمَتْ٘م : َأُضُّ

ُب يِب طَمتَّك إَِذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىِمَراَءَة َرؾُمقِل وَمَخَرَج اًمَِّذي َأيْمَرهُ  ٧ٌُْم وَمَرِد، َوقَمَّمْٞم٧ُم إَْزََٓم، شُمَ٘مرِّ ، وَمَريِم

ًمتَِٗم٤مَت، ؾَم٤مظَم٧ْم َيَدا وَمَرِد ذِم إَْرِض، طَمتَّك سَمَٚمَٖمَت٤م ، اهللِ  ِٓ َوُهَق َٓ َيْٚمَتِٗم٧ُم، َوَأسُمق سَمْٙمٍر ُيْٙمثُِر ا

ِرُج َيَدهْي٤َم، وَمَٚمامَّ اؾْمَتَقْت ىَم٤مئِ  ، وَمَخَرْرُت قَمٜمَْٝم٤م، صُمؿَّ َزضَمْرهُت٤َم وَمٜمََٝمَْم٧ْم، وَمَٚمْؿ شَمَٙمْد خُتْ
ٌََتلْمِ يْم صَمَ اًمرُّ ِٕ ِر َٛم٦ًم، إَِذا 

ْٛم٧ُم سم٤ِمَْٕزَِٓم، وَمَخَرَج اًمَِّذي َأيْمَرُه، وَمٜم٤َمَدْيُتُٝمْؿ  َيَدهْي٤َم قُمَث٤منٌ  ًَ ظَم٤مِن، وَم٤مؾْمَتْ٘م  ُِمْثُؾ اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ٌع ذِم اًم

ؾَم٤مـمِ

ـَ ا ٧ٌُْم وَمَرِد طَمتَّك ضِمْئُتُٝمْؿ، َوَوىَمَع ذِم َٟمْٗمِز طِملَم ًَمِ٘مٞم٧ُم َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم
ٌِْس سم٤ِمََُٕم٤مِن وَمَقىَمُٗمقا، وَمَريمِ حلَ

٤ٌَمَر قَمٜمُْٝمْؿ، َأْن ؾَمَٞمْٔمَٝمُر َأُْمُر َرؾُمقِل اهللِ  هُتُْؿ َأظْم َي٦َم، َوَأظْمؼَمْ . وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: إِنَّ ىَمْقَُمَؽ ىَمْد ضَمَٕمُٚمقا ومِٞمَؽ اًمدِّ

٠َمٓيَِن  ًْ ْ َي اَد َواعمََت٤مَع، وَمَٚمْؿ َيْرَزآيِن َومَل َّٓ َأْن ىَم٤مَل: َُم٤م ُيِريُد اًمٜم٤َّمُس هِبِْؿ، َوقَمَرْو٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمزَّ َأظْمِػ »، إِ

ـْ َأِديٍؿ، صُمؿَّ َُم٣َم ش. قَمٜم٤َّم َة وَمَٙمَت٥َم ذِم ُرىْمَٕم٦ٍم ُِم ـَ وُمَٝمػْمَ ، وَم٠َمَُمَر قَم٤مُِمَر سْم
ـٍ ٤مًمُتُف َأْن َيْٙمُت٥َم زِم يمَِت٤مَب َأُْم ًَ  وَم

 .َرؾُمقُل اهللِ 

، َأنَّ َرؾُم  سَمػْمِ ـُ اًمزُّ يِن قُمْرَوُة سْم ـُ ؿِمَٝم٤مٍب، وَم٠َمظْمؼَمَ ـَ  قَل اهللِ ىَم٤مَل اسْم سَمػْمَ ذِم َريْم٥ٍم ُِم ًَمِ٘مَل اًمزُّ

سَمػْمُ َرؾُمقَل اهللِ  ٤م اًمزُّ ًَ ٠ْمِم، وَمَٙم ـَ اًمِمَّ ِٚملَم ُِم
٤مًرا ىَم٤مومِ ٚمِِٛملَم، يَم٤مُٟمقا دِمَ ًْ َوَأسَم٤م سَمْٙمٍر صمَِٞم٤مَب سَمَٞم٤مٍض، َوؾَمِٛمَع  اعمُ

ٚمُِٛمقَن سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم خَمَْرَج َرؾُمقِل اهللِ  ًْ ٦َم، وَمَٙم٤مٟمُ  اعمُ ـْ َُمٙمَّ ِة، وَمَٞمٜمَْتٔمُِروَٟمُف ُِم قا  َيْٖمُدوَن يُمؾَّ هَمَداٍة إمَِم احلَرَّ

ٌُقا َيْقًُم٤م سَمْٕمَد َُم٤م َأـَم٤مًُمقا اْٟمتَِٔم٤مَرُهْؿ، وَمَٚمامَّ َأَوْوا إمَِم سُمٞمُ  ِٝمػَمِة، وَم٤مْٟمَ٘مَٚم ُهْؿ طَمرُّ اًمٔمَّ قهِتِْؿ، َأْورَم َرضُمٌؾ طَمتَّك َيُردَّ

ـْ هَيُقَد قَمغَم ُأـُمؿٍ  ـْ آـَم٤مُِمِٝمؿْ  ُِم ٌٍَُمَ سمَِرؾُمقِل اهللِ ُِم َُْمٍر َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِف، وَم
ِٕ  ،  ٌََٞمَِّْملم  َوَأْصَح٤مسمِِف ُُم

                                 
 ومرومٕمتٝم٤م: أهقم٧م هب٤م اًمًػم.( 2)

و وومقق اًمٕم٤مدة، وىمٞمؾ: هق أن شمرومع يدهي٤م ُمٕم٤م وشمْمٕمٝمام شم٘مرب يب: ُمـ اًمت٘مري٥م وهق ٟمقع ُمـ اًمًػم دون اًمٕمد( 1)

 ُمٕم٤م. 

إزٓم: ؾمٝم٤مم ٓ ريش هل٤م وٓ ٟمّمؾ ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ٓ ٟمٕمؿ ومٙم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا أرادوا أُمرا ضسمقا هب٤م وم٢من  (3)

 ظمرج ]ٓ[ شمريمقا وإن ظمرج ]ٟمٕمؿ[ ومٕمٚمقا. 

 وم٤مؾمت٘مًٛم٧م هب٤م: ُمـ آؾمت٘م٤ًمم وهق ـمٚم٥م ُمٕمروم٦م ُم٤م ىمًؿ.  (4)

 اًمذي أيمره: أي ٓ شميهؿ وٓ شم٘مدر قمٚمٞمٝمؿ.( 5)

 قمث٤من: اًمدظم٤من. (6)

 (.3906( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 أـمؿ: طمّمـ وىمٞمؾ سمٜم٤مء ُمـ طمجر يم٤مًم٘مٍم. ( 8)
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اُب  َ يُمؿُ َيُزوُل هِبُِؿ اًمنَّ ِؽ اًمَٞمُٝمقِديُّ َأْن ىَم٤مَل سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِِف: َي٤م َُمَٕم٤مِذَ اًمَٕمَرِب، َهَذا ضَمدُّ
 ، وَمَٚمْؿ َيْٛمٚمِ

ْقا َرؾُمقَل اهللِ اًمَِّذي شَمٜمَْتٔمُِروَن، وَمَث٤مَر اعمُ  اَلِح، وَمَتَٚم٘مَّ ًِّ ُٛمقَن إمَِم اًم
ٚمِ ًْ  ِة، وَمَٕمَدَل هِبِْؿ َذاَت سمَِٔمْٝمِر احلَرَّ

ِل، ومَ  ـْ ؿَمْٝمِر َرسمِٞمٍع إَوَّ صْمٜملَْمِ ُِم
ِٓ ـِ قَمْقٍف، َوَذًمَِؽ َيْقَم ا َ٘م٤مَم َأسُمق اًمَٞمِٛملِم، طَمتَّك َٟمَزَل هِبِْؿ ذِم سَمٜمِل قَمْٛمِرو سْم

ـَ إَْٟمَّم٤مِر  ضَمَٚمَس َرؾُمقُل اهللِ سَمْٙمٍر ًمِٚمٜم٤َّمِس، وَ  ـْ ضَم٤مَء ُِم ْ َيَر َرؾُمقَل اهلِل  -َص٤مُِمًت٤م، وَمَٓمِٗمَؼ َُم ـْ مَل َّ ِِم

-  ْٛمُس َرؾُمقَل اهلِل ٌََؾ َأسُمق سَمْٙمٍر طَمتَّك فَمٚمََّؾ قَمَٚمْٞمِف سمِِرَداِئِف، حُيَٞمِّل َأسَم٤م سَمْٙمٍر، طَمتَّك َأَص٤مسَم٧ِم اًمِمَّ ، وَم٠َمىْم

َة  قِمٜمَْد َذًمَِؽ، وَمَٚم٨ٌَِم َرؾُمقُل اهللِ  قَل اهللِ وَمَٕمَرَف اًمٜم٤َّمُس َرؾُم  ـِ قَمْقٍف سمِْْمَع قَمنْمَ ذِم سَمٜمِل قَمْٛمِرو سْم

َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى، َوَصغمَّ ومِٞمِف َرؾُمقُل اهللِ  ِجُد اًمَِّذي ُأؾمِّ ًْ َس اعَم ٤مَر ًَمْٞمَٚم٦ًم، َوُأؾمِّ ًَ ، صُمؿَّ َريِم٥َم َراطِمَٚمَتُف، وَم

ؾُمقِل َيْٛمٌِم َُمَٕمُف اًمٜم٤َّمُس طَم  ِجِد اًمرَّ ًْ ـَ  تَّك سَمَريَم٧ْم قِمٜمَْد َُم سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم، َوُهَق ُيَّمكمِّ ومِٞمِف َيْقَُمِئٍذ ِرضَم٤مٌل ُِم

ـِ ُزَراَرَة،  َٝمْٞمٍؾ َوؾَمْٝمٍؾ هُماَلَُملْمِ َيتِٞمَٛملْمِ ذِم طَمْجِر َأؾْمَٕمَد سْم ًُ
ٚمِِٛملَم، َويَم٤مَن ُِمْرسَمًدا ًمِٚمتَّْٛمِر، ًمِ ًْ وَمَ٘م٤مَل اعمُ

اًمُٖماَلَُملْمِ  صُمؿَّ َدقَم٤م َرؾُمقُل اهللِ ش. َهَذا إِْن ؿَم٤مَء اهللُ اعمَٜمِْزُل » سَمَريَم٧ْم سمِِف َراطِمَٚمُتُف: طِملمَ  َرؾُمقُل اهللِ 

٤مَوَُمُٝماَم  ًَ ٌُُف ًَمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل، وَم٠َمسَمك َرؾُمقُل اهلِل َأْن سم٤ِمعمِْرسَمدِ  وَم ِجًدا، وَمَ٘م٤مَٓ: َٓ، سَمْؾ ََّنَ ًْ ، ًمَِٞمتَِّخَذُه َُم

ٌَٚمَ  ِجًدا، َوـَمِٗمَؼ َرؾُمقُل اهللِ َيْ٘م ًْ ٦ًٌَم طَمتَّك اسْمَت٤مقَمُف ُِمٜمُْٝماَم، صُمؿَّ سَمٜم٤َمُه َُم ـَ ذِم سُمٜمَْٞم٤مٟمِِف  ُف ُِمٜمُْٝماَم ِه ٌِ َيٜمُْ٘مُؾ َُمَٕمُٝمُؿ اًمٚمَّ

 : ـَ ٌِ ٜم٤َم َوَأـْمَٝمرْ »َوَيُ٘مقُل، َوُهَق َيٜمُْ٘مُؾ اًمٚمَّ ، َهَذا َأسَمرُّ َرسمَّ اًمٚمُٝمؿَّ إِنَّ »َوَيُ٘مقُل:  ،شَهَذا احِلاَمُل َٓ مِح٤َمَل ظَمْٞمؼَمْ

ؿَّ زِم ىَم٤مَل  شإضَْمَر َأضْمُر أظِمَرْه، وَم٤مْرطَمِؿ إَْٟمَّم٤مَر، َواعمَُٝم٤مضِمَرْه  ًَ ِٛملَم مَلْ ُي
ٚمِ ًْ ـَ اعمُ وَمَتَٛمثََّؾ سمِِِمْٕمِر َرضُمٍؾ ُِم

ٌُْٚمْٖمٜم٤َم ذِم إطََم٤مِدي٨ِم َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  ـُ ؿِمَٝم٤مٍب َومَلْ َي ٌَْٞم٧ِم  اسْم ٌَْٞم٧ِم  مَتَثََّؾ سمِ  .ؿِمْٕمٍر شَم٤مم  هَمػْمَ َهَذا اًم

 .املغأي١ ايتاعع١: دٗار ايٓيب 

 اجلٝم٤مد ىمًامن:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )إول: ضمٝم٤مد احلج٦م واًمٌٞم٤من، ويم٤من سمٛمٙم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮲ ﮳ ﮴  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                 
 ُمٌٞمْملم: قمٚمٞمٝمؿ صمٞم٤مب سمٞمض.( 2)

شمزول هبؿ اًمناب: هق ُم٤م يرى ذم ؿمدة احلر ُمـ سمٕمد يم٠مٟمف ُم٤مء، واعمٕمٜمك يزول اًمناب قمـ اًمٜمٔمر سم٥ًٌم  (1)

 ًمف، أو ئمٝمرون ومٞمف شم٤مرة وخيٗمقن أظمرى.قمرووٝمؿ 

 ضمديمؿ: طمٔمٙمؿ وص٤مطم٥م دوًمتٙمؿ اًمذي شمتقىمٕمقن جمٞمئف. (3)

 ـمٚم٥م ُمٜمٝمام أن يٌٞمٕم٤مه اعمرسمد ويذيمرا صمٛمٜم٤م ًمف. وم٤ًموُمٝمام:( 4)

 ُمرسمد: اعمقوع اًمذي جيٗمػ ومٞمف اًمتٛمر.( 5)

 (.3906( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)
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  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٱ ٻ ٻ ٻ )ديٜم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمث٤مين: ضمٝم٤مد اًمًٞمػ، ويم٤من سمٕمد اهلجرة إمم اعم

 (   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (   ہ ہ ھ

ـِ قُمَٛمرَ و ـِ اسْم ٤مَس طَمتَّك َيِْمَٝمُدوا ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜمَّ »ىَم٤مَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل ريض اهلل قمٜمٝمام قَم

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللَُأْن َٓ إًَِمَف إِ يَم٤مَة، وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا اهللِ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ اَلَة، َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ، َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

ْؿ قَمغَم  ٤مهُبُ ًَ َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِم  .شاهللُِمٜمِّل ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ

 املغأي١ ايعاؽض٠: اْتؾاص اإلعالّ.

ويم٤من ُمٕمٔمؿ فمٝمقره سمٕمد اًمٗمتح: اٟمتنم اإلؾمالم ذم اًمٌالد،  سم٤مًم٘مت٤مل عم٤م أذن اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف 

َّٕنؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م هؿ ؾم٤مدة اًمٕمرب وىم٤مدهت٤م، ويمذًمؽ  :ٕن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يٜمتٔمرون سم٢مؾمالُمٝمؿ ىمريِم٤م

ُمـ  -ُمٝمؿ، وشمقاشمرت اًمقومقد إمم رؾمقل اهلل سم٤مدر يمؾ ىمقم سم٢مؾمالهؿ ذم اإلؾمالم، ومٚمام أؾمٚمٛمقا

 .يمؾ وم٩م قمٛمٞمؼ، واٟمتنم اإلؾمالم وضمرت أطمٙم٤مُمف، واٟمتنمت أقمالُمف ذم يمؾ ضمزيرة اًمٕمرب

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  (   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ

 .املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: ٚفا٠ ايٓيب 

ذم رسمٞمع إول  ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ٟمت٘مؾ إمم اًمرومٞمؼ إقمغم، رؾم٤مًم٦م رسمف ا سمٕمد أن سمٚمغ اًمرؾمقل 

 .َّن٤مر آصمٜملم سمٕمد طمج٦م اًمقداع سمٗمقق صمامٟملم ًمٞمٚم٦م

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  

گ گ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ( ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                 
 (.10(، وُمًٚمؿ )15( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ـِ و ٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  قَم ـِ قَم ُف ىَم٤مَل: َيْقُم اخلَِٛمٞمِس َوَُم٤م َيْقُم اخلَِٛمٞمِس؟ صُمؿَّ سَمَٙمك طَمتَّك  ،اسْم َأٟمَّ

٤ٌَمَء، وَمَ٘م٤مَل: اؿْمَتدَّ سمَِرؾُمقِل اهلِل  اْئُتقيِن سمِِٙمَت٤مٍب »َوضَمُٕمُف َيْقَم اخلَِٛمٞمِس، وَمَ٘م٤مَل:  ظَمَْم٥َم َدُْمُٕمُف احلَّْم

ـْ شَمِْمٚمُّقا سَمْٕمَدُه َأسَمًداَأيْمُت٥ْم ًَمُٙمْؿ يِمتَ  ٌَِٖمل قِمٜمَْد َٟمٌِل  شَمٜم٤َمُزٌع، وَمَ٘م٤مًُمقا: َهَجَر َرؾُمقُل ش٤مسًم٤م ًَم ، وَمَتٜم٤َمَزقُمقا، َوَٓ َيٜمْ

ِذي َأَٟم٤م ومِٞمِف ظَمػْمٌ ِِم٤َّم شَمْدقُمقيِن إًَِمْٞمفِ »، ىَم٤مَل: اهللِ   َأظْمِرضُمقا»، َوَأْوَص قِمٜمَْد َُمْقشمِِف سمَِثاَلٍث: شَدقُمقيِن، وَم٤مًمَّ

ـْ ضَمِزيَرِة اًمَٕمَرِب، َوَأضِمٞمُزوا اًمَقوْمَد سمِٜمَْحِق َُم٤م يُمٜم٧ُْم ُأضِمٞمُزُهؿْ  يملَِم ُِم ٞم٧ُم اًمث٤َّمًمَِث٦مَ شاعمُنْمِ ًِ  .، َوَٟم

ِـ  َأَٟمسِ وقمـ  ِلِّ  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم َ ومِٞمِف، طَمتَّك  َأنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر يَم٤مَن ُيَّمكمِّ هَلُْؿ ذِم َوضَمِع اًمٜمٌَّ اًمَِّذي شُمُقذمِّ

ِلُّ  إَِذا يَم٤منَ  اَلِة، وَمَٙمَِمَػ اًمٜمٌَّ صْمٜملَْمِ َوُهْؿ ُصُٗمقٌف ذِم اًمّمَّ
ِٓ ؾِمؽْمَ احلُْجَرِة َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمٜم٤َم َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ  َيْقُم ا

َؿ َيْْمَحُؽ، وَمَٝمَٛمْٛمٜم٤َميَم٠َمنَّ َوضْمَٝمُف َوَرىَم٦ُم ُُمّْمَحٍػ  ًَّ ٌَ َـ  ، صُمؿَّ شَم ـَ اًمَٗمَرِح سمُِرْؤَي٦ِم اًمٜمَّ  َأْن َٟمْٗمَتتِ ٌِلِّ ُِم

ِلَّ  وَمٜمََٙمَص  َـّ َأنَّ اًمٜمٌَّ ، َوفَم ػَّ ٌَْٞمِف ًمَِٞمِّمَؾ اًمّمَّ اَلِة  َأسُمق سَمْٙمٍر قَمغَم قَمِ٘م وَم٠َمؿَم٤مَر إًَِمْٞمٜم٤َم »ظَم٤مِرٌج إمَِم اًمّمَّ

ِلُّ  ـْ َيْقُِمفِ  اًمٜمٌَّ َ ُِم ؽْمَ وَمُتُقذمِّ ًِّ ُّقا َصاَلشَمُٙمْؿ َوَأْرظَمك اًم  .شَأْن َأمِت

 .عُّٛ صعايت٘ املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠: 

 اجلـ واإلٟمس.سمٕمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦م إمم  اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف  اظمتص

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ۓ ۓ

ٌِْد اهللِ إَْٟمَّم٤مِريِّ و ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ٤م : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝمام قَم ًً ُأقْمٓمِٞم٧ُم ََخْ

َـّ َأطَمٌد  ٦ًم، َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم يُمؾِّ َأمْحََر َوَأؾْمَقَد، َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤مصَّ ٌْكِم، يَم٤مَن يُمؾُّ َٟمٌِل  ُي ىَم

اَم َرضُمٍؾ َأدْ  ِجًدا، وَم٠َميُّ ًْ ٦ًٌَم ـَمُٝمقًرا َوَُم ٌْكِم، َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ إَْرُض ـَمٞمِّ طََمٍد ىَم
ِٕ ؾَّ  ْ حُتَ  َريَمْتفُ اًمَٖمٜم٤َمِئُؿ، َومَل

َٗم٤مقَم٦مَ  ػَمِة ؿَمْٝمٍر، َوُأقْمِٓمٞم٧ُم اًمِمَّ ًِ قْم٥ِم سَملْمَ َيَدْي َُم ُت سم٤ِمًمرُّ اَلُة َصغمَّ طَمْٞم٨ُم يَم٤مَن، َوُٟمٍِمْ  .شاًمّمَّ

 .املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: َٔ َعذظات ايضعٍٛ 

                                 
 (.2637(، وُمًٚمؿ )3053( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 ورىم٦م ُمّمحػ: ُمـ طمٞم٨م رىم٦م اجلٚمد وصٗم٤مء اًمٌنمة واجلامل.  (1)

 ومٝمٛمٛمٜم٤م: يمدٟم٤م وقمزُمٜم٤م.  (3)

 ٟمٗمتتـ: سم٠من ٟمخرج ُمـ اًمّمالة. (4)

 ومٜمٙمص: رضمع إمم اًمقراء.( 5)

 (.429(، وُمًٚمؿ )680( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.512(، وُمًٚمؿ )438اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه 7)
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، و قمغم أًمػ ُمٕمجزة ومزادت، ىمد قمّده٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٛمٕمجزات يمثػمة ًم٘مد أيد اهلل ٟمٌٞمف 

 ُمٜمٝم٤م:

 .آي٦م، اٟمِمؼ اًم٘مٛمر ؿم٘ملم ؾم٠مل أهُؾ ُمٙم٦م اًمرؾمقَل  قمٜمدُم٤م :ُساْػكام ايك .2

( ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ھ ھ ے ے ۓ)ىم٤مل شمٕمـ٤ممم

. 

: ىَم٤مَل َأسُمق ىم٤مل سْمـ َُم٤مًمٍِؽ  َأَٟمسِ  ، ومٕمـأيمثر ُمـ ُمرةىمد وىمع هذا ُمٜمف : ايطعاّ تهجريٙ  .2

  ـَمْٚمَح٦َم ُٕمِّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقَت َرؾُمقِل اهللِ 
ٍ
ء ـْ َرْ َوِٕمٞمًٗم٤م َأقْمِرُف ومِٞمِف اجلُقَع وَمَٝمْؾ قِمٜمَْدِك ُِم

ٌَْٕمِْمِف صُمؿَّ َدؾمَّ  ٌَْز سمِ ٧ِم اخلُ ـْ ؿَمِٕمػٍم صُمؿَّ َأظْمَرضَم٧ْم َِخ٤َمًرا هَل٤َم وَمَٚمٗمَّ ٧َم ىَم٤مًَم٧ْم َٟمَٕمْؿ وَم٠َمظْمَرضَم٧ْم َأىْمَراًص٤م ُِم ْتُف حَتْ

ٌَْٕمِْمِف صُمؿَّ َأْرؾَمَٚمْتٜمِل إمَِم  َيِدي َوٓصََمْتٜمِل ٧ٌُْم سمِِف وَمَقضَمْدُت َرؾُمقَل اهللِ  َرؾُمقِل اهللِ سمِ ذِم  ىَم٤مَل: وَمَذَه

ِجِد َوَُمَٕمُف اًمٜم٤َّمُس وَمُ٘مْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقِل اهلِل  ًْ  ، َٟمَٕمؿْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ؟ آْرؾَمَٚمَؽ َأسُمق ـَمْٚمَح٦مَ  :اعمَ

ـْ  سمَِٓمَٕم٤مٍم وَمُ٘مْٚم٧ُم َٟمَٕمْؿ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َواْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ طَمتَّك ، َُمَٕمُف ىُمقُُمقا عمَِ

شُمُف وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ـَمْٚمَح٦مَ  سم٤ِمًمٜم٤َّمِس َوًَمْٞمَس قِمٜمَْدَٟم٤م  َي٤م ُأمَّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ ىَمْد ضَم٤مَء َرؾُمقُل اهللِ  :ضِمْئ٧ُم َأسَم٤م ـَمْٚمَح٦َم وَم٠َمظْمؼَمْ

ٌََؾ َرؾُمقُل ، َٚمُؿ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم طَمتَّك ًَمِ٘مَل َرؾُمقَل اهللِ َُم٤م ُٟمْٓمِٕمُٛمُٝمْؿ وَمَ٘م٤مًَم٧ِم اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقمْ  وَم٠َمىْم

ٌِْز وَم٠َمَُمَر سمِِف  ، َوَأسُمق ـَمْٚمَح٦َم َُمَٕمُف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ اهللِ  ل َي٤م ُأمَّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ َُم٤م قِمٜمَْدِك وَم٠َمشَم٧ْم سمَِذًمَِؽ اخلُ َهُٚمٛمِّ

ْت  َرؾُمقُل اهللِ  ٦ًم وَم٠َمَدَُمْتفُ  وَمُٗم٧مَّ َوقَمٍَمَ : ومِٞمِف َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ َأْن صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ قُمٙمَّ

ٍة وَم٠َمِذَن هَلُْؿ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل ، َيُ٘مقَل  ٍة وَم٠َمِذَن هَلُْؿ وَم٠َميَمُٚمقا طَمتَّك ؿَمٌُِٕمقا صُمؿَّ ظَمَرضُمقا صُمؿَّ ىَم٤مَل اْئَذْن ًمَِٕمنَمَ اْئَذْن ًمَِٕمنَمَ

ةٍ » :ك ؿَمٌُِٕمقا صُمؿَّ ظَمَرضُمقا صُمؿَّ ىَم٤مَل وَم٠َميَمُٚمقا طَمتَّ  صُمؿَّ ظَمَرضُمقا ، وَم٠َمِذَن هَلُْؿ وَم٠َميَمُٚمقا طَمتَّك ؿَمٌُِٕمقا ،شاْئَذْن ًمَِٕمنَمَ

ٌُْٕمقَن، َأْو صَماَمُٟمقَن  ُٝمْؿ َوؿَمٌُِٕمقا َواًمَ٘مْقُم ؾَم ٍة وَم٠َميَمَؾ اًمَ٘مْقُم يُمٚمُّ  .َرضُمال –صُمؿَّ ىَم٤مَل اْئَذْن ًمَِٕمنَمَ

  ْبع٘ َٔ بني أصابع٘ ايػسٜف١:ٚتهجريٙ املا٤  .3
ٌِْد اهللِ، َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: قَمِٓمَش اًمٜم٤َّمُس َيْقَم احلَُدْيٌَِٞم٦مِ وم ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلُّ  ،َٕم سَملْمَ َيَدْيِف  َواًمٜمٌَّ

٠َم وَمَجَٝمَش اًمٜم٤َّمُس َٟمْحَقُه وَمَ٘م٤مَل  َريْمَقةٌ  ُب إَِّٓ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ىَم٤مًُمقا ًَمْٞمَس قِمٜمَْدٟمَ  :وَمَتَقوَّ ٠ُم، َوَٓ َٟمنْمَ ٤م َُم٤مٌء َٟمَتَقوَّ

                                 
 أي: ًمٗم٧م قمكم سمٕمض اخلامر قمامُم٦م .ٓصمتٜمل: ( 2)

 (. 1040(، و ُمًٚمؿ )  3578ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) ( 1)

 ( اًمريمقة: هل إٟم٤مء يقوع ومٞمف اعم٤مء .3)
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سمْ  يْمَقِة وَمَجَٕمَؾ اعم٤َمُء َيُثقُر سَملْمَ َأَص٤مسمِِٕمِف يَم٠َمُْمَث٤مِل اًمُٕمُٞمقِن وَمنَمِ ٠ْمَٟم٤م َُم٤م سَملْمَ َيَدْيَؽ وَمَقَوَع َيَدُه ذِم اًمرَّ ٜم٤َم َوشَمَقوَّ

َة ُِمَئ٦مًَمْق يُمٜم٤َّم ُِمَئ٦َم اًمٍػ ًَمَٙمَٗم٤مَٟم٤م يُمٜمَّ  :ىَم٤مَل ؟ ىُمْٚم٧ُم يَمْؿ يُمٜمُْتؿْ   .٤م ََخَْس قَمنْمَ

 :ي٘  حٓني ادترع .4
ٌِْد اهلِل ريض اهلل قمٜمٝمام، ىَم٤مَل: ومٕمـ  ِلُّ »ضَم٤مسمِر سْمـ قَم ، وَمَٚمامَّ ُوِوَع ًَمُف اعمِٜمؼَْمُ  يَم٤مَن ضِمْذٌع َيُ٘مقُم إًَِمْٞمِف اًمٜمٌَّ

ِلُّ   .(1)شَع َيَدُه قَمَٚمْٞمفِ وَمَقَو  ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم ًمِْٚمِجْذِع ُِمْثَؾ َأْصَقاِت اًمِٕمَِم٤مِر طَمتَّك َٟمَزَل اًمٜمٌَّ

 : عًٝ٘  تطًِٝ اذتجس .5
ـِ ؾَمُٛمَرةَ وم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ٌَْؾ : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  : ىَم٤مَل  ، َٕم ٚمُِّؿ قَمغَمَّ ىَم ًَ ٦َم يَم٤مَن ُي ينِّ ٕقَْمِرُف طَمَجًرا سمَِٛمٙمَّ

إِ

 .( 3)شَأْن ُأسْمَٕم٨َم إيِنِّ ٕقَْمِروُمُف أنَ 

 خامت ايٓب٠ٛ: .6
 فَمْٝمِر َرؾُمقِل اهللِ  َرَأْي٧ُم ظَم٤ممِت٤ًم ذِم »ىم٤مل:  ٕمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ، وميمتٗمٞمف سملم  يم٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة 

ُف سَمْٞمَْم٦ُم مَح٤َممٍ   . شيَم٠َمٟمَّ

فُٝا ٚمل ٜكٌ ؽ٦ٝا َٔ صأٜ٘ َبًؼ عٔ اهلل  املغأي١ ايضابع١ عؾض٠: ايٓيب 

ٜتعًل بايتبًٝؼ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .(   ڌ

( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 بًؼ مجٝع َا أصعٌ ب٘. املغأي١ اخلاَغ١ عؾض٠: ايٓيب 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ژ ڑ ڑ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، ىمَ  ًدا »٤مًَم٧ْم: وقَم صَمَؽ َأنَّ حُمَٛمَّ ـْ طَمدَّ يَمَتَؿ ؿَمْٞمًئ٤م ِِم٤َّم َأْٟمَزَل اهللُ قَمَٚمْٞمِف،  َُم

                                 
 (.4251صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (.928( صحٞمح: اًمٌخ٤مري )1)

 (6078ُمًٚمؿ )(3)

 (6132( ُمًٚمؿ )4)
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.(2)ش(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )، َواهلُل َيُ٘مقُل:شوَمَ٘مْد يَمَذَب 

 ٖٛ مجٝع ايزٜٔ. املغأي١ ايغارع١ عؾض٠: َا بًػ٘ ايضعٍٛ 

(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٖٛ خامت األْبٝا٤. املغأي١ ايغابع١ عؾض٠: ايٓيب  

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ېئ ېئ ىئ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڄ ڄ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ٌْكِم، يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ »، ىَم٤مَل: َرؾُمقَل اهلِل  ، َأنَّ قَم ـْ ىَم  ُِم
ِ
إِنَّ َُمَثكِم َوَُمَثَؾ إَْٟمٌَِٞم٤مء

ـْ َزاِوَي٦ٍم، وَمَجَٕمَؾ اًمٜم٤َّمُس َيُٓمقوُمقَن سمِِف، َوَيْٕمجَ  َّٓ َُمْقِوَع ًَمٌِٜم٦ٍَم ُِم ٜمَُف َوَأمْجََٚمُف، إِ ًَ ٌُقَن ًَمُف، سَمٜمَك سَمْٞمًت٤م وَم٠َمطْم

ِٞمِّلمَ َوَيُ٘مقًُمقَن َهالَّ ُوِوٕمَ  ٌِٜم٦َُم َوَأَٟم٤م ظَم٤مشمُِؿ اًمٜمٌَّ  .ش٧ْم َهِذِه اًمٚمٌَِّٜم٦َُم؟ ىَم٤مَل: وَم٠َمَٟم٤م اًمٚمَّ

 ٖٛ أفنٌ األْبٝا٤. املغأي١ ايجا١َٓ عؾض٠: ايٓيب 

ـْ َيٜمَِْمؼُّ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ُهَرْيَرةَ  قمـ أيب ُل َُم  َأَٟم٤م ؾَمٞمُِّد َوًَمِد آَدَم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َوَأوَّ

عٍ  ُل ُُمَِمٗمَّ ُل ؿَم٤مومٍِع َوَأوَّ ، َوَأوَّ  .شقَمٜمُْف اًمَ٘مؼْمُ

ـْ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد وقمـ  ُل َُم َٓ وَمْخَر، َوَأَٟم٤م َأوَّ َأَٟم٤م ؾَمٞمُِّد َوًَمِد آَدَم، َو

ُل  َٓ وَمْخَر، َوَأَٟم٤م َأوَّ َْرُض قَمٜمُْف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َو ْٕ َٓ وَمْخَر، َوًمَِقاُء احْلَْٛمِد شَمٜمَِْمؼُّ ا ٍع، َو ُل ُُمَِمٗمَّ ؿَم٤مومٍِع، َوَأوَّ

َٓ وَمْخرَ   .(4)شسمَِٞمِدي َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َو

ع٢ً األْبٝا٤،  املغأي١ ايتاعع١ عؾض٠: اجلُع بني أسارٜح تفنٌٝ ايٓيب 

 ٚأسارٜح ايٓٗٞ عٔ ايتفنٌٝ.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َيْٕمِرُض ؾِمْٚمَٕمَتُف، ُأقْمٓمَِل هِب٤َم ؿَمْٞمًئ٤م يَمِرَهُف، وَمَ٘م٤مَل: َٓ َواًمَِّذي  ، ىَم٤مَل: سَمْٞمٜماََم هَيُقِديٌّ قَم

                                 
 (.277(، وُمًٚمؿ )4621( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1186(، وُمًٚمؿ )3535( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1178( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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ـَ إَْٟمَّم٤مِر، وَمَ٘م٤مَم وَمَٚمَٓمَؿ َوضْمَٝمُف، َوىَم٤مَل: شَمُ٘مقُل: َواًمَِّذي  ِٛمَٕمُف َرضُمٌؾ ُِم ًَ ، وَم ٌَنَمِ اْصَٓمَٗمك ُُمقؾَمك قَمغَم اًم

ِلُّ  ، َواًمٜمٌَّ ٌَنَمِ ٦ًم سَملْمَ أَ  اْصَٓمَٗمك ُُمقؾَمك قَمغَم اًم فْمُٝمِرَٟم٤م؟ وَمَذَه٥َم إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل: َأسَم٤م اًمَ٘م٤مؾِمِؿ، إِنَّ زِم ِذُمَّ

ِلُّ ش مِلَ ًَمَٓمْٛم٧َم َوضْمَٝمفُ »َوقَمْٝمًدا، وَماَم سَم٤مُل وُماَلٍن ًَمَٓمَؿ َوضْمِٝمل، وَمَ٘م٤مَل:  طَمتَّك ُرِئَل  وَمَذيَمَرُه، وَمَٖمِْم٥َم اًمٜمٌَّ

ُٚمقا سَملْمَ أَ »ذِم َوضْمِٝمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ـْ َٓ شُمَٗمْمِّ َٛمَقاِت َوَُم ًَّ ـْ ذِم اًم قِر، وَمَٞمّْمَٕمُؼ َُم ُف ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمُّ  اهللِ، وَم٢مِٟمَّ
ِ
ْٟمٌَِٞم٤مء

ـْ سُمِٕم٨َم، وَم٢مَِذا ُُمقؾَمك آظِمٌذ  َل َُم ـْ ؿَم٤مَء اهللُ، صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف ُأظْمَرى، وَم٠َميُمقُن َأوَّ َّٓ َُم ذِم إَْرِض، إِ

ٌْكِم سم٤ِمًمَٕمْرِش، وَماَل َأْدِري َأطُمقؾِم٥َم سمَِّمْٕمَ٘متِ  ـْ  ِف َيْقَم اًمٓمُّقِر، َأْم سُمِٕم٨َم ىَم َوَٓ َأىُمقُل: إِنَّ َأطَمًدا َأوْمَْمُؾ ُِم

ـِ َُمتَّك  شُيقُٟمَس سْم

ِلِّ و ـِ اًمٜمٌَّ ٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم، قَم ـِ قَم ـِ اسْم ـْ »، ىَم٤مَل: قَم ينِّ ظَمػْمٌ ُِم
ٌٍْد َأْن َيُ٘مقَل إِ ٌَِٖمل ًمَِٕم َُم٤م َيٜمْ

ـِ َُمتَّك وَ  ٌَُف إِمَم َأسمِٞمفِ ُيقُٟمَس سْم ًَ  .شَٟم

 :ومجقاسمف ُمـ َخ٦ًم أوضمف شٓ شمٗمْمٚمقا سملم إٟمٌٞم٤مء»أُم٤م احلدي٨م أظمر »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 .ىم٤مًمف ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمد وًمد آدم ومٚمام قمٚمؿ أظمؼم سمف أٟمف  :أحدُٖا 

 .ىم٤مًمف أدسم٤م وشمقاوٕم٤م :ٚايجاْٞ 

 .قلأن اًمٜمٝمل إٟمام هق قمـ شمٗمْمٞمؾ ي١مدي إمم شمٜم٘مٞمص اعمٗمْم :ٚايجايح 

 .إٟمام َّنك قمـ شمٗمْمٞمؾ ي١مدي إمم اخلّمقُم٦م واًمٗمتٜم٦م يمام هق اعمِمٝمقر ذم ؾم٥ٌم احلدي٨م :ٚايسابع 

أن اًمٜمٝمل خمتص سم٤مًمتٗمْمٞمؾ ذم ٟمٗمس اًمٜمٌقة ومال شمٗم٤موؾ ومٞمٝم٤م وإٟمام اًمتٗم٤موؾ  :ٚارتاَظ 

  .شسم٤مخلّم٤مئص وومْم٤مئؾ أظمرى وٓ سمد ُمـ اقمت٘م٤مد اًمتٗمْمٞمؾ

ىم٤مل هذا زضمرا قمـ أن  أٟمف »: ؿم٠من يقٟمس  ذم ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ومٞمام ىم٤مًمف اًمٜمٌل 

ُمـ أضمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز ُمـ ىمّمتف  يتخٞمؾ أطمد ُمـ اجل٤مهٚملم ؿمٞمئ٤م ُمـ طمط ُمرشم٦ٌم يقٟمس 

مل حيٓمف ُمـ اًمٜمٌقة ُمث٘م٤مل ذرة وظمص يقٟمس سم٤مًمذيمر عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  ىم٤مل اًمٕمٚمامء وُم٤م ضمرى ًمٞمقٟمس 

 .شذيمره ذم اًم٘مرآن سمام ذيمر

وم٤مًمْمٛمػم ذم أٟم٤م  شُم٤م يٜمٌٖمل ًمٕمٌد أن ي٘مقل أٟم٤م ظمػم ُمـ يقٟمس» ىمقًمف وأُم٤م » وىم٤مل رمحف اهلل:

                                 
 (.1373(، وُمًٚمؿ )3425،  3424( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1377(، وُمًٚمؿ )3423( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.38-25/37( اٟمٔمر: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )3)

 (.25/231( اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ )4)
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وىمٞمؾ يٕمقد إمم اًم٘م٤مئؾ أي ٓ ي٘مقل ذًمؽ سمٕمض اجل٤مهٚملم ُمـ اعمجتٝمديـ ذم  ىمٞمؾ يٕمقد إمم اًمٜمٌل 

ُم٤م سمٚمغ مل يٌٚمغ درضم٦م اًمٜمٌقة وي١ميد ئؾ قم٤ٌمدة أو قمٚمؿ أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وم٢مٟمف ًمق سمٚمغ ُمـ اًمٗمْم٤م

ي٦م اًمتل ىمٌٚمف وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ٓ يٜمٌٖمل ًمٕمٌد أن ي٘مقل أٟم٤م ظمػم ُمـ يقٟمس سمـ هذا اًمت٠مويؾ اًمروا

 .شُمتك
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 070  من معارج القبول

 

 الفصل الثاىي عصر

 ايقشاب١ 

 :مثاني عشرة مسألةفيه 
 املغأي١ األٚىل: اخلالف١.

ِت  َُمَرَوُف اًمَِّذي َُم٤مَت ومِٞمِف، قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: عم٤ََّم َُمِرَض َرؾُمقُل اهلِل قمـ  وَمَحَيَ

َن وَمَ٘م٤مَل:  اَلُة، وَم٠ُمذِّ وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: إِنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر َرضُمٌؾ َأؾِمٞمٌػ إَِذا ىَم٤مَم ذِم ش ُُمُروا َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمْٚمُٞمَّمؾِّ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ »اًمّمَّ

َ سم٤ِمًمٜم٤َّمِس، َوَأقَم٤مَد وَم٠َمقَم٤مُدوا ًَمُف، وَم٠َمقَم٤مَد اًمث٤َّمًمَِث٦َم، ْع َأْن ُيَّمكمِّ
َتٓمِ ًْ ْ َي َـّ َصَقاطِم٥ُم »وَمَ٘م٤مَل:  َُمَ٘م٤مُِمَؽ مَل ُٙم إِٟمَّ

 .شُيقؾُمَػ ُُمُروا َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمْٚمُٞمَّمؾِّ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ 

ـِ ُُمْٓمِٕمؿٍ وقمـ  ٌَػْمِ سْم ِلَّ  ضُم ، وَم٠َمَُمَرَه٤م َأْن شَمْرضِمَع إًَِمْٞمِف، ىَم٤مًَم٧ْم: َأَرَأْي٧َم إِْن ، ىَم٤مَل: َأشَم٧ِم اُْمَرَأٌة اًمٜمٌَّ

٤َم شَم٘مُ   .شإِْن مَلْ دَمِِديٜمِل وَم٠ْمِِت َأسَم٤م سَمْٙمرٍ : »قُل: اعمَْقَت، ىَم٤مَل ضِمْئ٧ُم َومَلْ َأضِمْدَك؟ يَم٠َمَّنَّ

ِلَّ ُهَرْيَرَة وقمـ أيب  سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ َرَأْيُتٜمِل قَمغَم ىَمٚمِٞم٥ٍم قَمَٚمْٞمَٝم٤م »، َيُ٘مقُل: ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

ـُ  ، َوذِم َٟمْزقِمِف  َدًْمٌق، وَمٜمََزقْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ، صُمؿَّ َأظَمَذَه٤م اسْم َأيِب ىُمَح٤موَم٦َم وَمٜمََزَع هِب٤َم َذُٟمقسًم٤م َأْو َذُٟمقسَملْمِ

ـَ  ٤م ُِم ٌَْ٘مِريًّ ـُ اخلَٓم٤َّمِب وَمَٚمْؿ َأَر قَم  اًمٜم٤َّمِس َوْٕمٌػ، َواهلُل َيْٖمِٗمُر ًَمُف َوْٕمَٗمُف، صُمؿَّ اؾْمَتَح٤مًَم٧ْم هَمْرسًم٤م، وَم٠َمظَمَذَه٤م اسْم

َب اًمٜم٤َّمُس  ـٍ  َيٜمِْزُع َٟمْزَع قُمَٛمَر، طَمتَّك َضَ  .شسمَِٕمَٓم

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و اْدقِمل زِم َأسَم٤م سَمْٙمٍر، َأسَم٤مِك، »ذِم َُمَرِوِف:  ، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝم٤م قَم

ـ  َوَيُ٘مقُل ىَم٤مِئٌؾ: َأَٟم٤م َأْومَم، َوَي٠ْمسَمك ا هلُل َوَأظَم٤مِك، طَمتَّك َأيْمُت٥َم يمَِت٤مسًم٤م، وَم٢ميِنِّ َأظَم٤مُف َأْن َيَتَٛمٜمَّك ُُمَتَٛم

َّٓ َأسَم٤م سَمْٙمرٍ   .شَواعم١ُْمُِمٜمُقَن إِ

ِلِّ و ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م، َزْوِج اًمٜمٌَّ ٜمِْح، ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ قَم ًُّ  -، َُم٤مَت َوَأسُمق سَمْٙمٍر سم٤ِمًم

، ىَم٤مًَم٧ْم: َوىَم٤مَل قُمَٛمُر: اهللِ  وَمَ٘م٤مَم قُمَٛمُر َيُ٘مقُل: َواهللِ َُم٤م َُم٤مَت َرؾُمقُل  -ىَم٤مَل: إؾِْماَمقِمٞمُؾ َيْٕمٜمِل سم٤ِمًمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم 

َـّ َأْيِدَي ِرضَم٤مٍل َوَأْرضُمَٚمُٝمْؿ،  ٌَْٕمَثٜمَُّف اهللُ، وَمَٚمَٞمْ٘مَٓمَٕم َّٓ َذاَك، َوًَمَٞم وَمَج٤مَء َأسُمق سَمْٙمٍر َواهللِ َُم٤م يَم٤مَن َيَ٘مُع ذِم َٟمْٗمِز إِ

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ل، وَمَٙمَِمَػ قَم ٌََّٚمُف، ىَم٤مَل: سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُمِّ ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َٓ  وَمَ٘م ٧ٌَْم طَمٞم٤ًّم َوَُمٞمًِّت٤م، َواًمَّ ـِم

                                 
 (.428(، وُمًٚمؿ )664( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.2857(، وُمًٚمؿ )3659( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1391(، وُمًٚمؿ )3664ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗم3)

 (.1387( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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َؿ َأسُمق سَمٙمْ  َؽ، وَمَٚمامَّ شَمَٙمٚمَّ
٤َم احل٤َمًمُِػ قَمغَم ِرؾْمٚمِ  َأسَمًدا، صُمؿَّ ظَمَرَج وَمَ٘م٤مَل: َأهيُّ

 ٍر ضَمَٚمَس قُمَٛمُر،ُيِذيُ٘مَؽ اهلُل اعمَْقشَمَتلْمِ

ًدا وَمَحِٛمَد اهللَ َأسُمق سَمْٙمٍر َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف، َوىَم٤مَل  ٌُُد حُمَٛمَّ ـْ يَم٤مَن َيْٕم ـْ يَم٤مَن  : َأٓ َُم ًدا ىَمْد َُم٤مَت، َوَُم وَم٢مِنَّ حُمَٛمَّ

ٌُُد اهللَ وَم٢مِنَّ اهللَ طَملٌّ َٓ َيُٛمقُت، َوىَم٤مَل:  ڄ )، َوىَم٤مَل: (   حئ مئ ىئ يئ جب)َيْٕم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

، ىَم٤مَل: وَمٜمََِم٩َم اًمٜم٤َّمُس (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

٤ٌَمَدَة ذِم ؾَمِ٘مٞمَٗم٦ِم سَمٜمِل ؾَم٤مقِمَدَة، وَمَ٘م٤مًُمقا: ُِمٜم٤َّم َأُمِ  ـِ قُم ٌُْٙمقَن، ىَم٤مَل: َواضْمَتَٛمَٕم٧ِم إَْٟمَّم٤مُر إمَِم ؾَمْٕمِد سْم ػٌم َي

ٌَْٞمدَ  ـُ اخلَٓم٤َّمِب، َوَأسُمق قُم اِح، وَمَذَه٥َم قُمَٛمُر َوُِمٜمُْٙمْؿ َأُِمػٌم، وَمَذَه٥َم إًَِمْٞمِٝمْؿ َأسُمق سَمْٙمٍر، َوقُمَٛمُر سْم ـُ اجَلرَّ َة سْم

َّٓ َأينِّ ىَمْد َهٞم٠َّْمُت يَمالَ  ًُم٤م ىَمْد َيَتَٙمٚمَُّؿ وَم٠َمؾْمَٙمَتُف َأسُمق سَمْٙمٍر، َويَم٤مَن قُمَٛمُر َيُ٘مقُل: َواهللِ َُم٤م َأَرْدُت سمَِذًمَِؽ إِ

َؿ َأسُمق سَمْٙمٍر  ٌُْٚمَٖمُف َأسُمق سَمْٙمٍر، صُمؿَّ شَمَٙمٚمَّ ٌَٜمِل، ظَمِِمٞم٧ُم َأْن َٓ َي ـُ َأقْمَج َؿ َأسْمَٚمَغ اًمٜم٤َّمِس، وَمَ٘م٤مَل ذِم يَماَلُِمِف: َٟمْح وَمَتَٙمٚمَّ

ـُ اعمُٜمِْذِر: َٓ َواهللِ َٓ َٟمْٗمَٕمُؾ، ُِمٜم٤َّم َأُِمػٌم، َوُِمٜمُْٙمْؿ َأُمِ  ٤ٌَمُب سْم ػٌم، وَمَ٘م٤مَل َأسُمق إَُُمَراُء َوَأْٟمُتُؿ اًمُقَزَراُء، وَمَ٘م٤مَل طُم

٤ٌَمِيُٕمقا قُمَٛمَر، سَمْٙمٍر: َٓ، َوًَمٙمِٜم٤َّم إَُُمَراُء، َوَأْٟمُتُؿ اًم ٤مسًم٤م، وَم ًَ ُقَزَراُء، ُهْؿ َأْوؾَمُط اًمَٕمَرِب َداًرا، َوَأقْمَرهُبُْؿ َأطْم

ٌُّٜمَ  َٟم٤م، َوَأطَم ٤ٌَمِيُٕمَؽ َأْٟم٧َم، وَم٠َمْٟم٧َم ؾَمٞمُِّدَٟم٤م، َوظَمػْمُ اِح، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: سَمْؾ ُٟم ـَ اجلَرَّ ٌَْٞمَدَة سْم ٤م إمَِم َرؾُمقِل اهلِل َأْو َأسَم٤م قُم

 ِ٤ٌَمَدةَ ، وَم٠َمظَمَذ قُمَٛمُر سم ـَ قُم ٤ٌَمَيَٕمُف، َوسَم٤مَيَٕمُف اًمٜم٤َّمُس، وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مِئٌؾ: ىَمَتْٚمُتْؿ ؾَمْٕمَد سْم ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر ىَمَتَٚمُف اهلُل َٞمِدِه وَم

 .ش

 .: فنٌ أبٞ بهض ١املغأي١ ايجاْٝ

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(3)ر ٟمزًم٧م ذم أيب سمٙم (  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
.

ـِ  ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: وقَم ِلِّ »اسْم ـِ اًمٜمٌَّ َٓ َٟمْٕمِدُل سم٠َِميِب سَمْٙمٍر َأطَمًدا، صُمؿَّ قُمَٛمَر،  يُمٜم٤َّم ذِم َزَُم

ِلِّ  ُك َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ   .ش، َٓ ُٟمَٗم٤مِوُؾ سَمْٞمٜمَُٝمؿْ صُمؿَّ قُمْثاَمَن، صُمؿَّ َٟمؽْمُ

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ـَ اًمٜم٤َّمِس : »ىم٤مل رؾمقل اهلل هلل قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: َريِضَ اقَم َوًَمْق يُمٜم٧ُْم ُُمتَِّخًذا ُِم

                                 
 ىمتٚمتؿ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة: أي ظمذًمتٛمقه وأقمروتؿ قمٜمف. (2)

 (.3668،  3667( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.14/479( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )3)

 (.3697( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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َْذُت َأسَم٤م سَمْٙمٍر ظَمٚمِٞماًل   .شظَمٚمِٞماًل ٓخَتَّ

ـِ وقمـ  ِلَّ اًمَٕم٤مِص  قَمْٛمرو سْم اَلؾِمِؾ، وَم٠َمشَمْٞمُتُف وَمُ٘مْٚم٧ُم: ، َأنَّ اًمٜمٌَّ ًُّ ، سَمَٕمَثُف قَمغَم ضَمْٞمِش َذاِت اًم

ضَم٤مِل؟ وَمَ٘م٤مَل: شقَم٤مِئَِم٦مُ »َأطَم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ؟ ىَم٤مَل: َأيُّ اًمٜم٤َّمِس » ـَ اًمرِّ ؟ شَأسُمقَه٤م»، وَمُ٘مْٚم٧ُم: ُِم ـْ ، ىُمْٚم٧ُم: صُمؿَّ َُم

ـُ اخلَٓم٤َّمِب »ىَم٤مَل:   .شصُمؿَّ قُمَٛمُر سْم

ـْ َأيِب سَمْٙمٍر و ِلِّ قَم ٧َم  ،، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ًمِٚمٜمٌَّ ىَمَدَُمْٞمِف َوَأَٟم٤م ذِم اًمَٖم٤مِر: ًَمْق َأنَّ َأطَمَدُهْؿ َٟمَٔمَر حَتْ

َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل:  سَْمٍَمَ  .شَُم٤م فَمٜمَُّؽ َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر سم٤ِمصْمٜملَْمِ اهللُ صَم٤مًمُِثُٝماَم »َٕ

ـَ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ ىَمَت٤مَدَة، َأنَّ َأَٟمَس سْم ِلَّ قَم صَمُٝمْؿ َأنَّ اًمٜمٌَّ َصِٕمَد ُأطُمًدا، َوَأسُمق سَمْٙمٍر، َوقُمَٛمُر،  ، طَمدَّ

يٌؼ، َوؿَمِٝمٞمَدانِ » َوقُمْثاَمُن وَمَرضَمَػ هِبِْؿ، وَمَ٘م٤مَل: ، َوِصدِّ اَم قَمَٚمْٞمَؽ َٟمٌِلٌّ ٧ٌُْم ُأطُمُد وَم٢مِٟمَّ  .شاصْم

 َٔ املضتزٜٔ. املغأي١ ايجايج١: َٛقف أبٞ بهض 

َ َرؾُمقُل اهللِ ُهَرْيَرَة  قمـ أيب ـَ اًمَٕمَرِب، َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر  ، ىَم٤مَل: عم٤ََّم شُمُقذمِّ ـْ يَمَٗمَر ُِم ، َويَمَٗمَر َُم

ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: »: : يَمْٞمَػ شُمَ٘م٤مشمُِؾ اًمٜم٤َّمَس؟ َوىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ 

٤مسُمُف قَمغَم اهللِ  ًَ ِف، َوطِم َّٓ سمَِح٘مِّ ُف إِ ًَ ـْ ىَم٤مهَل٤َم وَمَ٘مْد قَمَّمَؿ ُِمٜمِّل َُم٤مًَمُف َوَٟمْٗم َّٓ اهللُ، وَمَٛم وَمَ٘م٤مَل: َواهلِل ، شَٓ إًَِمَف إِ

يَم٤مَة طَمؼُّ اعم٤َمِل، َواهللِ ًَمْق َُمٜمَُٕمقيِن قَمٜم٤َمىمً  يَم٤مِة، وَم٢مِنَّ اًمزَّ اَلِة َواًمزَّ َق سَملْمَ اًمّمَّ ـْ وَمرَّ َـّ َُم ىَُم٤مشمَِٚم وََّن٤َم َٕ ٤م يَم٤مُٟمقا ُي١َمدُّ

َح اهلُل وَمَقاهلِل َُم٤م هُ »ىَم٤مَل قُمَٛمُر َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف:  ،شًَمَ٘م٤مشَمْٚمُتُٝمْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمَٝم٤م إمَِم َرؾُمقِل اهلِل  َّٓ َأْن ىَمْد َذَ َق إِ

 .ش، وَمَٕمَروْم٧ُم َأٟمَُّف احلَؼُّ َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر 

 ثالخ فضم:  اصتز يف سٝا٠ ايٓيب فا٥ز٠: 

ورئٞمًٝمؿ ذو اخلامر اًمٕمٜمز ويٚم٘م٥م سم٤مٕؾمقد، ويم٤من يم٤مهٜم٤م ُمِمٕمٌذا ومتٜم٠ٌم  ،سمٜمق ُمذطم٩م األٚىل:

اعمًٚمٛملم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وُمـ ُمٕمف ُمـإمم  سم٤مًمٞمٛمـ واؾمتقمم قمغم سمالده، ومٙمت٥م رؾمقل اهلل 

وأُمرهؿ أن حيثقا اًمٜم٤مس قمغم اًمتٛمًؽ سمديٜمٝمؿ وقمغم اًمٜمٝمقض حلرب إؾمقد، وم٘متٚمف ومػموز 

 اًمديٚمٛمل قمغم ومراؿمف. 

ذم آظمر  ورئٞمًٝمؿ ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، ويم٤من ىمد شمٜم٠ٌم ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل  ،سمٜمق طمٜمٞمٗم٦م :ايجا١ْٝ

                                 
 (.531وُمًٚمؿ )(، 467( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1384(، وُمًٚمؿ )1661( ُمتٗمؼ: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1382(، وُمًٚمؿ )3653( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.3675( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.10(، وُمًٚمؿ )2400،  2399( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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ظم٤مًمد   ، ومٌٕم٨م أسمق سمٙمررؾمقل اهلل  وشمقذم ذم اًمٜمٌقة، ؾمٜم٦م قمنم وزقمؿ أٟمف اؿمؽمك ُمع حمٛمد 

 .  سمـ اًمقًمٞمد إمم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ذم ضمٞمش يمثػم طمتك أهٚمٙمف اهلل قمغم يدي وطمٌم

ادقمك اًمٜمٌقة ذم  ورأؾمٝمؿ ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد، ويم٤من ـمٚمٞمح٦م آظمر ُمـ ارشمد ،سمٜمق أؾمد :ايجايج١

أسمق سمٙمر ظم٤مًمد سمـ ُمـ أهؾ اًمردة، ومٌٕم٨م  وأول ُمـ ىمقشمؾ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

اًمقًمٞمد ومٝمزُمٝمؿ ظم٤مًمد سمٕمد ىمت٤مل ؿمديد، وأومٚم٧م ـمٚمٞمح٦م ومٛمر قمغم وضمٝمف ه٤مرسم٤م ٟمحق اًمِم٤مم، صمؿ إٟمف 

 .أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ وطمًـ إؾمالُمف

 .املغأي١ ايضابع١: ٚفا٠ أبٞ بهض 

ودومـ ُمـ ًمٞمٚمتف وذًمؽ ًمثامن سم٘ملم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م  ،ذم يقم آصمٜملم يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف 

وذم أصمٜم٤مء هذا اعمرض قمٝمد  ، صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦مقمـ ٦ًم قمنم يقُم٤م، صمالث قمنمة سمٕمد ُمرض َخ

سم٤مُٕمر ُمـ سمٕمده إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ويم٤من اًمذي يمت٥م اًمٕمٝمد قمثامن سمـ قمٗم٤من وىمرئ قمغم 

 .اعمًٚمٛملم وم٠مىمروا سمف وؾمٛمٕمقا ًمف وأـم٤مقمقا، ويم٤مٟم٧م ُمدة ظمالومتف ؾمٜمتلم وصمالصم٦م أؿمٝمر

 .املغاي١ اخلاَغ١: فنٌ عُض 

ـِ قمَ  ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلُّ قَم َرَأْيُتٜمِل َدظَمْٚم٧ُم اجلَٜم٦ََّم، وَم٢مَِذا َأَٟم٤م »: ٌِْد اهلِل َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ـْ َهَذا؟ وَمَ٘م٤مَل: َهَذا سماَِلٌل، َوَرَأْي٧ُم ىَمٍْمً  ، اُْمَرَأِة َأيِب ـَمْٚمَح٦َم، َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ظَمَِمَٗم٦ًم، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم
ِ
َُمْٞمَّم٤مء ا سم٤ِمًمرُّ

شَمَؽ سمِِٗمٜم٤َمِئِف ضَم٤مرِ  ـْ َهَذا؟ وَمَ٘م٤مَل: ًمُِٕمَٛمَر، وَم٠َمَرْدُت َأْن َأْدظُمَٚمُف وَم٠َمْٟمُٔمَر إًَِمْٞمِف، وَمَذيَمْرُت هَمػْمَ َ
 ،شَي٦ٌم، وَمُ٘مْٚم٧ُم: عمِ

ل َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأقَمَٚمْٞمَؽ َأهَم٤مرُ   .شوَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: سم٠َِميِب َوُأُمِّ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ و ُف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَم سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ َرَأْي٧ُم »َيُ٘مقُل:  َرؾُمقَل اهلِل ، َأٟمَّ

ٌُْٚمُغ ُدوَن َذًمَِؽ، َوقُمِرَض  ٌُْٚمُغ اًمثَّْدَي، َوُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م َي  قَمكَمَّ اًمٜم٤َّمَس قُمِرُوقا قَمكَمَّ َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىُمُٛمٌص، وَمِٛمٜمَْٝم٤م َُم٤م َي

هُ  ؽَمُّ ـُ اخلَٓم٤َّمِب، َوقَمَٚمْٞمِف ىَمِٛمٞمٌص جَيْ ًْمَتُف َي٤م َرؾُمقَل اهلِل؟ ىَم٤مَل:  ىَم٤مًُمقا:ش قُمَٛمُر سْم ـَ »وَماَم َأوَّ ي  .شاًمدِّ

ـِ  ؾَمْٕمدِ وقمـ  ـْ ىُمَرْيٍش  ، ىَم٤مَل: اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر قَمغَم َرؾُمقِل اهلِل  َأيِب َوىم٤َّمصٍ  سْم ٤مٌء ُِم ًَ
َوقِمٜمَْدُه ٟمِ

، وَمَٚمامَّ اؾْمَت٠ْمَذَن  َـّ َتْٙمثِْرَٟمُف، قَم٤مًمَِٞم٦ًم َأْصَقاهُتُ ًْ ْٛمٜمَُف َوَي ٌَْتِدْرَن احِلَج٤مَب، وَم٠َمِذَن ًَمُف َرؾُمقُل اهلِل ُيَٙمٚمِّ ـَ َي قُمَٛمُر ىُمْٛم

  َوَرؾُمقُل اهلِل  :ـْ »َيْْمَحُؽ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأْوَحَؽ اهللُ ؾِمٜمََّؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل، ىَم٤مَل ٧ٌُْم ُِم قَمِج

ـَ َصْقشَمَؽ اسْمَتَدْرَن احِلجَ  َـّ قِمٜمِْدي، وَمَٚمامَّ ؾَمِٛمْٕم ِِت يُم  اًمالَّ
ِ
ىَم٤مَل قُمَٛمُر: وَم٠َمْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهلِل ش ٤مَب َه١ُمَٓء

                                 
 (.1394(، وُمًٚمؿ )3679( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1390(، وُمًٚمؿ )7009ف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞم1)
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ـَ َرؾُمقَل اهلِل  ٌْ ٌْٜمَٜمِل َوَٓ هَتَ ، َأهَتَ َـّ ِٝم
ًِ اِت َأْٟمُٗم ، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأْي قَمُدوَّ ـَ ٌْ : َٟمَٕمْؿ، يُمٜم٧َْم َأطَمؼَّ َأْن هَيَ ـَ ؟ ىُمْٚم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ْٞمَٓم٤مُن وَ : »، ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َأْٟم٧َم َأوَمظُّ َوَأهْمَٚمُظ ُِم اًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه، َُم٤م ًَمِ٘مَٞمَؽ اًمِمَّ

َؽ  ٤م هَمػْمَ وَمجِّ َّٓ ؾَمَٚمَؽ وَمجًّ
٤م إِ  .شىَمطُّ ؾَم٤مًمًِٙم٤م وَمجًّ

 .املغأي١ ايغارع١: اعتؾٗار عُض 

ـَ اخلَٓم٤َّمِب  ـِ َُمْٞمُٛمقٍن، ىَم٤مَل: َرَأْي٧ُم قُمَٛمَر سْم ـْ قَمْٛمِرو سْم ٤مٍم سم٤ِمعمَدِ قَم ٌَْؾ َأْن ُيَّم٤مَب سم٠َِميَّ يٜم٦َِم، َوىَمَػ ، ىَم

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ، ىَم٤مَل:  ـِ اًمَٞماَمِن، َوقُمْثاَمَن سْم َأْن شَمُٙمقَٟم٤م ىَمْد مَحَّْٚمُتاَم  ، َأخَت٤َموَم٤منِ يَمْٞمَػ وَمَٕمْٚمُتاَم »قَمغَم طُمَذْيَٗم٦َم سْم

ٍؾ، ىَم٤مَل: اْٟمُٔمَرا َأْن شَمُٙمقَٟم٤م ىَم٤مَٓ: مَحَّْٚمٜم٤َمَه٤م َأُْمًرا ِهَل ًَمُف ُُمٓمِٞمَ٘م٦ٌم، َُم٤م ومِٞمَٝم٤م يَمٌػُِم وَمْْم  إَْرَض َُم٤م َٓ شُمِٓمٞمُؼ؟

َـّ َأَراُِمَؾ َأهْ  ََدقَم َٕ ـْ ؾَمٚمََّٛمٜمِل اهللُ،  ٞمُؼ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَٓ: َٓ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: ًَمِئ
ِؾ اًمِٕمَراِق مَحَّْٚمُتاَم إَْرَض َُم٤م َٓ شُمٓمِ

َّٓ رَ  ـَ إمَِم َرضُمٍؾ سَمْٕمِدي َأسَمًدا، ىَم٤مَل: وَماَم َأشَم٧ْم قَمَٚمْٞمِف إِ َتْج اسمَِٕم٦ٌم طَمتَّك ُأِصٞم٥َم، ىَم٤مَل: إِينِّ ًَمَ٘م٤مِئٌؿ َُم٤م سَمْٞمٜمِل َٓ حَيْ

، ىَم٤مَل: اؾْمَتُقوا، طَمتَّ  لْمِ ٗمَّ ٤ٌَّمٍس هَمَداَة ُأِصٞم٥َم، َويَم٤مَن إَِذا َُمرَّ سَملْمَ اًمّمَّ ـُ قَم ٌُْد اهللِ سْم َّٓ قَم ك إَِذا مَلْ َيَر َوسَمْٞمٜمَُف، إِ

اَم ىمَ  ، َوُرسمَّ َ َم وَمَٙمؼمَّ َـّ ظَمَٚماًل شَمَ٘مدَّ يْمَٕم٦ِم إُومَم طَمتَّك ومِٞمِٝم َرَأ ؾُمقَرَة ُيقؾُمَػ، َأِو اًمٜمَّْحَؾ، َأْو َٟمْحَق َذًمَِؽ ، ذِم اًمرَّ

ِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل: ىَمَتَٚمٜمِل  ًَ َ وَم َّٓ َأْن يَمؼمَّ َتِٛمَع اًمٜم٤َّمُس، وَماَم ُهَق إِ ، طِملَم ـَمَٕمٜمَُف، وَمَٓم٤مَر اًمَٙمْٚم٥ُم  -َأْو َأيَمَٚمٜمِل  -جَيْ

لٍم ذَ  اًمِٕمْٚم٩ُم  ٙمِّ ًِ ـَ صَماَلصَم٦َم قَمنَمَ سمِ َّٓ ـَمَٕمٜمَُف، طَمتَّك ـَمَٕم ًٓ إِ ، َٓ َيُٛمرُّ قَمغَم َأطَمٍد َيِٛمٞمٜم٤ًم َوَٓ ؿِماَم
اِت ـَمَروَملْمِ

َـّ ا ٤م، وَمَٚمامَّ فَم ًً ِٛملَم ـَمَرَح قَمَٚمْٞمِف سُمْرُٟم
ٚمِ ًْ ـَ اعمُ ٌَْٕم٦ٌم، وَمَٚمامَّ َرَأى َذًمَِؽ َرضُمٌؾ ُِم ُف َرضُماًل، َُم٤مَت ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم ًمِٕمْٚم٩ُم َأٟمَّ

ـْ َيكِم قُمَٛمَر وَمَ٘مْد َرَأىُمَ  َُمُف، وَمَٛم ـِ قَمْقٍف وَمَ٘مدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ُف، َوشَمٜم٤َمَوَل قُمَٛمُر َيَد قَم ًَ اًمَِّذي  ٠ْمظُمقٌذ َٟمَحَر َٟمْٗم

ُْؿ ىَمْد وَمَ٘مُدوا َصْقَت قُمَٛمَر، َوُهْؿ َيُ٘مق ُْؿ َٓ َيْدُروَن، هَمػْمَ َأَّنَّ ِجِد وَم٢مَِّنَّ ًْ ٤م َٟمَقاطِمل اعمَ ًُمقَن: َأَرى، َوَأُمَّ

ـَ  وُمقا ىَم٤مَل: َي٤م اسْم ـِ َصاَلًة ظَمِٗمٞمَٗم٦ًم، وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٌَْح٤مَن اهللِ، وَمَّمغمَّ هِبِْؿ قَم ٌَْح٤مَن اهللِ ؾُم ٤ٌَّمٍس، ؾُم قَم

ٜمَُع؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ـْ ىَمَتَٚمٜمِل، وَمَج٤مَل ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَ٘م٤مَل: هُماَلُم اعمُِٖمػَمِة، ىَم٤مَل: اًمّمَّ ىَم٤مَل: ىَم٤مشَمَٚمُف اهلُل،  اْٟمُٔمْر َُم

قِمل اإِلؾْماَلَم، ىَمْد يُمٜم٧َْم  ْ جَيَْٕمْؾ ُِمٞمَتتِل سمَِٞمِد َرضُمٍؾ َيدَّ َأْٟم٧َم  ًَمَ٘مْد َأَُمْرُت سمِِف َُمْٕمُرووًم٤م، احَلْٛمُد هلِل اًمَِّذي مَل

٤ٌَّمِن َأْن شَمْٙمُثَر اًمُٕمُٚمقُج سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم، 
٤ٌَّمُس َأيْمَثَرُهْؿ َرىمِ  -َوَأسُمقَك حُتِ وَمَ٘م٤مَل: إِْن ؿِمْئ٧َم وَمَٕمْٚم٧ُم،  -ٞمً٘م٤م َويَم٤مَن اًمَٕم

                                 
 (.1396(، وُمًٚمؿ )3194( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 أخت٤موم٤من: هؾ خت٤موم٤من.  (1)

 محٚمتام إرض( ومروتام قمغم أهٚمٝم٤م ويم٤من ىمد سمٕمثٝمام ًمٞميسم٤م اخلراج واجلزي٦م قمغم أهٚمٝم٤م.(3)

 يمٞمػ ومٕمٚمتام: ذم أرض ؾمقاد اًمٕمراق.  (4)

 د اًمذي ـمٕمٜمف. اًمٙمٚم٥م: أراد سمف اعمجق (5)

 اًمٕمٚم٩م: هق اًمرضمؾ ُمـ يمٗم٤مر اًمٕمجؿ.( 6)
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ُٙمْؿ.  َأْي: إِْن ؿِمْئ٧َم ىَمَتْٚمٜم٤َم؟ ىَم٤مَل: يَمَذسْم٧َم  قا طَمجَّ ٌَْٚمَتُٙمْؿ، َوطَمجُّ ٤مٟمُِٙمْؿ، َوَصٚمَّْقا ىِم ًَ سَمْٕمَد َُم٤م شَمَٙمٚمَُّٛمقا سمِِٚم

ٌُْٝمْؿ ُمُ  ٌَْؾ َيْقَُمِئٍذ، وَمَ٘م٤مِئٌؾ َيُ٘مقُل: َٓ سَم٠ْمَس، وَم٤مطْمُتِٛمَؾ إمَِم سَمْٞمتِِف وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َُمَٕمُف، َويَم٠َمنَّ اًمٜم٤َّمَس مَلْ شُمِّم ٦ٌٌَم ىَم ِّمٞم

ـْ ضَمْقومِفِ  سَمُف، وَمَخَرَج ُِم ـْ َوىَم٤مِئٌؾ َيُ٘مقُل: َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمِف، وَم٠ُمِِتَ سمِٜمٌَِٞمٍذ وَمنَمِ سَمُف وَمَخَرَج ُِم ـٍ وَمنَمِ ٌَ ، صُمؿَّ ُأِِتَ سمَِٚم

ُف َُمٞم٧ٌِّم، وَمَدظَمْٚمٜم٤َم قَمَٚمٞمْ  ُٛمقا َأٟمَّ
، ضُمْرطِمِف، وَمَٕمٚمِ ِف، َوضَم٤مَء اًمٜم٤َّمُس، وَمَجَٕمُٚمقا ُيْثٜمُقَن قَمَٚمْٞمِف، َوضَم٤مَء َرضُمٌؾ ؿَم٤مبٌّ

٦ٌَِم َرؾُمقِل اهلِل  ـْ ُصْح ى اهللِ ًَمَؽ، ُِم ٌُنْمَ ، َوىَمَدٍم ذِم اإِلؾْماَلِم َُم٤م ىَمْد وَمَ٘م٤مَل: َأسْمنِمْ َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْمُِمٜملَِم سمِ

ْٛم٧َم، صُمؿَّ َوًمِٞم٧َم وَمَٕمَدًْم٧َم، صُمؿَّ ؿَمَٝم٤مدَ 
ٌة، ىَم٤مَل: َوِدْدُت َأنَّ َذًمَِؽ يَمَٗم٤مٌف َٓ قَمكَمَّ َوَٓ زِم، وَمَٚمامَّ َأْدسَمَر إَِذا قَمٚمِ

ُف َأسْمَ٘مك ًمِثَ  ـَ َأظِمل اْروَمْع صَمْقسَمَؽ، وَم٢مِٟمَّ وا قَمكَمَّ اًمُٖماَلَم، ىَم٤مَل: َي٤م اسْم ْقسمَِؽ، إَِزاُرُه َيَٛمسُّ إَْرَض، ىَم٤مَل: ُردُّ

ٌَْد اهللِ  ٌُقُه وَمَقضَمُدوُه ؾِمت٦ًَّم َوصَماَمٟملَِم اًمًٗم٤م َأْو َوَأشْمَ٘مك ًمَِرسمَِّؽ َي٤م قَم ًَ ، وَمَح ـِ ْي ـَ اًمدَّ ـَ قُمَٛمَر، اْٟمُٔمْر َُم٤م قَمكَمَّ ُِم  سْم

ـِ يَمْٕم٥ٍم  ْؾ ذِم سَمٜمِل قَمِديِّ سْم ًَ َّٓ وَم ْؿ، َوإِ
ـْ َأُْمَقاهِلِ ِه ُِم ، وَم٢مِْن مَلْ َٟمْحَقُه، ىَم٤مَل: إِْن َورَم ًَمُف، َُم٤مُل آِل قُمَٛمَر وَم٠َمدِّ

ْؼ إِمَم قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ شَمِػ َأُمْ 
ِهْؿ، وَم٠َمدِّ قَمٜمِّل َهَذا اعم٤َمَل اْٟمَٓمٚمِ ْؾ ذِم ىُمَرْيٍش، َوَٓ شَمْٕمُدُهْؿ إمَِم هَمػْمِ ًَ  َقاهُلُْؿ وَم

٧ُم اًمَٞمْقَم ًمِٚمْ  ًْ اَلَم، َوَٓ شَمُ٘مْؾ َأُِمػُم اعم١ُْمُِمٜملَِم، وَم٢ميِنِّ ًَم ًَّ ُِمٜملَِم َأُِمػًما، ُٛم١مْ اعم١ُْمُِمٜملَِم، وَمُ٘مْؾ: َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمِؽ قُمَٛمُر اًم

ٚمََّؿ َواؾْمَت٠ْمَذَن، صُمؿَّ َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م،  ًَ ٌَْٞمِف، وَم ـَ َُمَع َص٤مطِم ـُ اخلَٓم٤َّمِب َأْن ُيْدوَم َت٠ْمِذُن قُمَٛمُر سْم ًْ وَمَقضَمَدَه٤م َوىُمْؾ: َي

َت٠ْمِذُن َأنْ  ًْ اَلَم، َوَي ًَّ ـُ اخلَٓم٤َّمِب اًم ل، وَمَ٘م٤مَل: َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمِؽ قُمَٛمُر سْم
ٌْٙمِ ٌَْٞمِف،  ىَم٤مقِمَدًة شَم ـَ َُمَع َص٤مطِم ُيْدوَم

ٌُْد اهللِ ٌََؾ، ىِمٞمَؾ: َهَذا قَم ُوصمَِرنَّ سمِِف اًمَٞمْقَم قَمغَم َٟمْٗمِز، وَمَٚمامَّ َأىْم َٕ ـُ قُمَٛمَر، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: يُمٜم٧ُْم ُأِريُدُه ًمِٜمَْٗمِز، َو  سْم

٥مُّ َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْمُِمٜملَِم ىَمْد ضَم٤مَء، ىَم٤مَل: اْروَمُٕمقيِن، وَم٠َمؾْمٜمََدُه َرضُمٌؾ إًَِمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ًَمَدْيَؽ؟ ىمَ 
٤مَل: اًمَِّذي حُتِ

ـْ َذًمَِؽ، وَم٢مَِذا َأَٟم٤م ىَمَْمْٞم٧ُم وَم٤ممْحُِٚمقيِن، صُمؿَّ   َأَهؿُّ إزَِمَّ ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ  ؾَمٚمِّْؿ، َأِذَٟم٧ْم، ىَم٤مَل: احلَْٛمُد هللِ، َُم٤م يَم٤مَن ُِم

ـُ اخلَٓم٤َّمِب، وَم٢مِْن َأِذَٟم٧ْم زِم وَم٠َمْدظِم  َت٠ْمِذُن قُمَٛمُر سْم ًْ ٚمِِٛملَم، وَمُ٘مْؾ: َي ًْ ويِن إِمَم َُمَ٘م٤مسمِِر اعُم شْمٜمِل ُردُّ ُٚمقيِن، َوإِْن َردَّ

 ٌَ ػُم َُمَٕمَٝم٤م، وَمَٚمامَّ َرَأْيٜم٤َمَه٤م ىُمْٛمٜم٤َم، وَمَقجَل٧َْم قَمَٚمْٞمِف، وَم
ًِ ٤مُء شَم ًَ َٙم٧ْم قِمٜمَْدُه َوضَم٤مَءْت ُأمُّ اعُم١ْمُِمٜملَِم طَمْٗمَّم٦ُم َواًمٜمِّ

ضَم٤مُل، وَمَقجَل٧َْم َداظِم  اظِمِؾ، وَمَ٘م٤مًُمقا: َأْوِص َي٤م َأُِمػَم ؾَم٤مقَم٦ًم، َواؾْمَت٠ْمَذَن اًمرِّ ـَ اًمدَّ ِٛمْٕمٜم٤َم سُمَٙم٤مَءَه٤م ُِم ًَ اًل هَلُْؿ، وَم

ْهِط، اًمَّذِ   اًمٜمََّٗمِر، َأِو اًمرَّ
ِ
ـْ َه١ُمَٓء َ اعم١ُْمُِمٜملَِم اؾْمَتْخِٚمْػ، ىَم٤مَل: َُم٤م َأضِمُد َأطَمًدا َأطَمؼَّ هِبََذا إَُْمِر ُِم ـَ شُمُقذمِّ ي

، َوُهَق قَمٜمُْٝمْؿ رَ  َرؾُمقُل اهللِ  ـِ مْحَ ٌَْد اًمرَّ ، َوـَمْٚمَح٦َم، َوؾَمْٕمًدا، َوقَم سَمػْمَ ٞم٤ًّم، َوقُمْثاَمَن، َواًمزُّ
ك قَمٚمِ ٛمَّ ًَ اٍض، وَم

ٌء  ـَ إَُْمِر َرْ ـُ قُمَٛمَر، َوًَمْٞمَس ًَمُف ُِم ٌُْد اهللِ سْم وَم٢مِْن َأَص٤مسَم٧ِم  - يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اًمتَّْٕمِزَي٦ِم ًَمفُ  -َوىَم٤مَل: َيِْمَٝمُديُمْؿ قَم

                                 
 يمذسم٧م: أظمٓم٠مت ذم ىمقًمؽ. (2)

 ضمقومف: أي ُمـ ضمرطمف ُمٙم٤من اًمٓمٕمٜم٦م حت٧م اًمنة.  (1)

 .يمٝمٞمئ٦م اًمتٕمزي٦م ًمف: ىمٞمؾ: هذا ُمـ يمالم اًمراوي، وًمٞمس ُمـ يمالم قمٛمر  (3)
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ـْ قَمْجٍز، َوَٓ ظِمَٞم٤مَٟم٦ٍم، َوىَم٤مَل اإِلُْمَرُة ؾَمْٕمًدا ومَ  َر، وَم٢ميِنِّ مَلْ َأقْمِزًْمُف قَم ُٙمْؿ َُم٤م ُأُمِّ ـْ سمِِف َأيُّ َتِٕم ًْ َّٓ وَمْٚمَٞم : ُٝمَق َذاَك، َوإِ

ُٝمْؿ، َوحَيَْٗمَظ هَلُْؿ طُمْرَُمَتُٝمؿْ  ًملَِم، َأْن َيْٕمِرَف هَلُْؿ طَم٘مَّ ـَ إَوَّ ـْ سَمْٕمِدي، سم٤ِمعمَُٝم٤مضِمِري ، ُأويِص اخلَٚمِٞمَٗم٦َم ُِم

ا،  ٌْٚمِِٝمؿْ }َوُأوِصٞمِف سم٤ِمَْٕٟمَّم٤مِر ظَمػْمً ـْ ىَم اَر َواإِلياَمَن ُِم ُءوا اًمدَّ ٌَقَّ ـَ شَم ِذي ٜمِِٝمْؿ، َوَأْن {اًمَّ ًِ ـْ حُمْ ٌََؾ ُِم ، َأْن ُيْ٘م

٤ٌَمُة اعم٤َمِل، وَ  ُْؿ ِرْدُء اإِلؾْماَلِم، َوضُم ا، وَم٢مَِّنَّ ٞمِئِٝمْؿ، َوُأوِصٞمِف سم٠َِمْهِؾ إَُْمَّم٤مِر ظَمػْمً
ًِ ـْ ُُم هَمْٞمُظ ُيْٕمَٗمك قَم

ُْؿ َأْصُؾ  ا، وَم٢مَِّنَّ ـْ ِرَو٤مُهْؿ. َوُأوِصٞمِف سم٤ِمٕقَْمَراِب ظَمػْمً َّٓ وَمْْمُٚمُٝمْؿ قَم
، َوَأْن َٓ ُي١ْمظَمَذ ُِمٜمُْٝمْؿ إِ  اًمَٕمُدوِّ

ْؿ، َوُيَردَّ قَمغَم وُمَ٘مَراِئِٝمْؿ، َوُأوِصٞمِف سمِ 
ـْ طَمَقاِر َأُْمَقاهِلِ ُة اإِلؾْماَلِم، َأْن ُي١ْمظَمَذ ُِم ٦ِم اهللِ، اًمَٕمَرِب، َوَُم٤مدَّ ِذُمَّ

٦ِم َرؾُمقًمِِف  َّٓ ـَم٤مىَمَتُٝمْؿ، وَمَٚمامَّ ىُمٌَِض  َوِذُمَّ ُٗمقا إِ ـْ َوَراِئِٝمْؿ، َوَٓ ُيَٙمٚمَّ َأْن ُيقرَم هَلُْؿ سمَِٕمْٝمِدِهْؿ، َوَأْن ُيَ٘م٤مشَمَؾ ُِم

َت٠ْمِذُن قمُ  ًْ ـُ قُمَٛمَر، ىَم٤مَل: َي ٌُْد اهللِ سْم ٚمََّؿ قَم ًَ ـُ اخلَٓم٤َّمِب، ىَم٤مًَم٧ْم: ظَمَرضْمٜم٤َم سمِِف، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َٟمْٛمٌِم، وَم َٛمُر سْم

ْهُط، ومَ   اًمرَّ
ِ
ـْ َدوْمٜمِِف اضْمَتَٛمَع َه١ُمَٓء ٌَْٞمِف، وَمَٚمامَّ وُمِرَغ ُِم ٌُْد َأْدظِمُٚمقُه، وَم٠ُمْدظِمَؾ، وَمُقِوَع ُهٜم٤َمًمَِؽ َُمَع َص٤مطِم َ٘م٤مَل قَم

: ىَمْد  سَمػْمُ مَم صَماَلصَم٦ٍم ُِمٜمُْٙمْؿ، وَمَ٘م٤مَل اًمزُّ
: اضْمَٕمُٚمقا َأُْمَريُمْؿ إِ ـِ مْحَ ، وَمَ٘م٤مَل ـَمْٚمَح٦ُم: ىَمْد اًمرَّ ضَمَٕمْٚم٧ُم َأُْمِري إمَِم قَمكِم 

ٌُْد  ـِ قَمْقٍف، وَمَ٘م٤مَل قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ضَمَٕمْٚم٧ُم َأُْمِري إمَِم قُمْثاَمَن، َوىَم٤مَل ؾَمْٕمٌد: ىَمْد ضَمَٕمْٚم٧ُم َأُْمِري إمَِم قَم

ـْ َهَذا إَُْمِر، وَمٜمَْجَٕمُٚمُف إًَِمْٞمفِ  َأ ُِم ُٙماَم شَمؼَمَّ : َأيُّ ـِ مْحَ ِف؟  اًمرَّ ًِ َواهلُل قَمَٚمْٞمِف َواإِلؾْماَلُم، ًَمَٞمٜمُْٔمَرنَّ َأوْمَْمَٚمُٝمْؿ ذِم َٟمْٗم

ـْ َأوْمَْمٚمُِٙمؿْ  : َأوَمَتْجَٕمُٚمقَٟمُف إزَِمَّ َواهللُ قَمكَمَّ َأْن َٓ آُل قَم
ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْٞمَخ٤مِن، وَمَ٘م٤مَل قَم ٧َم اًمِمَّ

ىَم٤مَٓ: َٟمَٕمْؿ،  وَم٠ُمؾْمٙمِ

٤م وَمَ٘م٤مَل: ًَمَؽ  ـْ َرؾُمقِل اهلِل  وَم٠َمظَمَذ سمَِٞمِد َأطَمِدمِهَ َواًمَ٘مَدُم ذِم اإِلؾْماَلِم َُم٤م ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم، وَم٤مهلُل قَمَٚمْٞمَؽ  ىَمَراسَم٦ٌم ُِم

، صُمؿَّ ظَماَل سم٤ِمٔظَمِر وَمَ٘م٤مَل ًمَ  َـّ ، َوًَمُتٓمِٞمَٕم َـّ َٛمَٕم ًْ ْرُت قُمْثاَمَن ًَمَت ـْ َأُمَّ ، َوًَمِئ َـّ ْرشُمَؽ ًَمَتْٕمِدًَم ـْ َأُمَّ ُف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، ًَمِئ

٤ٌَمَيُٕمقهُ وَمَٚمامَّ َأظَمَذ  اِر وَم ، َوَوًَم٩َم َأْهُؾ اًمدَّ ٤ٌَمَيَع ًَمُف قَمكِمٌّ ٤ٌَمَيَٕمُف، وَم  .شاعمِٞمَث٤مَق ىَم٤مَل: اْروَمْع َيَدَك َي٤م قُمْثاَمُن وَم

قمنم ؾمٜملم وؾمت٦م أؿمٝمر، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف قمغم اعمِمٝمقر ًمثالث  ويم٤مٟم٧م ُمدة ظمالوم٦م اًمٗم٤مروق 

ؾمتقن ؾمٜم٦م قمغم إؿمٝمر، وسمقيع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ، وًمف ُمـ اًمٕمٛمر صمالث و

ًمٕمثامن ذم صمالث ُمـ اعمحرم دظمقل ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ، وأول ُمـ سم٤ميٕمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف صمؿ 

 .قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمؿ سم٘مٞم٦م أصح٤مب اًمِمقرى صمؿ سم٘مٞم٦م أهؾ اًمدار صمؿ سم٘مٞم٦م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر 

 .املغأي١ ايغابع١: فنٌ عجُإ 

ـَ اًمَٞماَمنِ قمـ  ٠ْمِم ذِم وَمْتِح َأْرُِمٞمٜمَِٞم٦َم،   ىَمِدَم قَمغَم قُمْثاَمنَ ،  طُمَذْيَٗم٦َم سْم َويَم٤مَن ُيَٖم٤مِزي َأْهَؾ اًمِمَّ

َي٤م َأُِمػَم  َوَأْذَرسمِٞمَج٤مَن َُمَع َأْهِؾ اًمِٕمَراِق، وَم٠َموْمَزَع طُمَذْيَٗم٦َم اظْمتاَِلوُمُٝمْؿ ذِم اًمِ٘مَراَءِة، وَمَ٘م٤مَل طُمَذْيَٗم٦ُم ًمُِٕمْثاَمَن:

َتٚمُِٗمقا ذِم اًمٙمَِت٤مِب اظْمتاَِلَف اًمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى، وَم٠َمْرؾَمَؾ قُمْثاَمُن اعم١ُْمُِمٜملَِم، َأْدِرْك َهِذِه إُ  ٌَْؾ َأْن خَيْ ٦َم، ىَم ُمَّ

                                 
 (.3700صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )( 2)
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َه٤م إًَِمْٞمِؽ »إمَِم طَمْٗمَّم٦َم:  ُخَٝم٤م ذِم اعمََّم٤مطِمِػ، صُمؿَّ َٟمُردُّ ًَ ُحِػ َٟمٜمْ ، وَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم هِب٤َم شَأْن َأْرؾِمكِم إًَِمْٞمٜم٤َم سم٤ِمًمّمُّ

ـَ طَمْٗمَّم٦ُم إِمَم قُمْثاَم  ـِ سْم مْحَ ٌَْد اًمرَّ ـَ اًمَٕم٤مِص، َوقَم ، َوؾَمِٕمٞمَد سْم سَمػْمِ ـَ اًمزُّ ٌَْد اهللِ سْم ـَ صَم٤مسم٧ٍِم، َوقَم َن، وَم٠َمَُمَر َزْيَد سْم

ُخقَه٤م ذِم اعمََّم٤مطِمِػ  ًَ ـِ ِهَِم٤مٍم وَمٜمَ ْهِط اًمُ٘مَرؿِمٞمِّلَم اًمثَّاَلصَم٦ِم: شاحل٤َمِرِث سْم إَِذا اظْمَتَٚمْٗمُتْؿ »، َوىَم٤مَل قُمْثاَمُن ًمِٚمرَّ

٤مَِّنِؿْ َأْٟمتُ  ًَ
اَم َٟمَزَل سمِٚمِ ٤مِن ىُمَرْيٍش، وَم٢مِٟمَّ ًَ

ٌُقُه سمِٚمِ ـَ اًمُ٘مْرآِن وَم٤ميْمُت  ُِم
ٍ
ء ـُ صَم٤مسم٧ٍِم ذِم َرْ وَمَٗمَٕمُٚمقا طَمتَّك إَِذا ش ْؿ َوَزْيُد سْم

ُحَػ إِمَم طَمْٗمَّم٦َم، َوَأْرؾَمَؾ إمَِم يُمؾِّ ُأوُمٍؼ سمُِٛمّْم  ُحَػ ذِم اعمََّم٤مطِمِػ، َردَّ قُمْثاَمُن اًمّمُّ ُخقا اًمّمُّ ًَ َحٍػ ِِم٤َّم َٟم

ـَ اًمُ٘مْرآِن ذِم يُمؾِّ َصِحٞمَٗم٦ٍم َأْو ُُمّْمَحٍػ، َأْن حُيَْرَق  ُخقا، َوَأَُمَر سماَِم ؾِمَقاُه ُِم ًَ  .َٟم

ـْ  ، ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمٜمٝم٤م قَم٤مِئَِم٦مَ وقمـ  ُُمْْمَٓمِجًٕم٤م ذِم سَمْٞمتِل، يَم٤مؿِمًٗم٤م قَم

َث، صُمؿَّ اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر، وَمِخَذْيِف، َأْو ؾَم٤مىَمْٞمِف، وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن أَ  سُمق سَمْٙمٍر وَم٠َمِذَن ًَمُف، َوُهَق قَمغَم شمِْٚمَؽ احل٤َمِل، وَمَتَحدَّ

َث، صُمؿَّ اؾْمَت٠ْمَذَن قُمْثاَمُن، وَمَجَٚمَس َرؾُمقُل اهلِل  ى صمَِٞم٤مسَمُف وَم٠َمِذَن ًَمُف، َوُهَق يَمَذًمَِؽ، وَمَتَحدَّ ىَم٤مَل  -، َوؾَمقَّ

َٓ َأىُمقُل َذًمَِؽ ذِم  ٌد: َو َث، وَمَٚمامَّ ظَمَرَج ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: َدظَمَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر  -َيْقٍم َواطِمٍد  حُمَٛمَّ وَمَدظَمَؾ وَمَتَحدَّ

٤ٌَمًمِِف، صُمؿَّ َدظَمَؾ قُمْثاَمُن ومَ  ْ شُم ٤ٌَمًمِِف، صُمؿَّ َدظَمَؾ قُمَٛمُر وَمَٚمْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَل ْ شُم ْي٧َم وَمَٚمْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَل ٧َم َوؾَمقَّ ًْ َجَٚم

َتِحل ُِمٜمُْف اعماََلِئَٙم٦مُ »َل: صمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَ٘م٤م ًْ ـْ َرضُمٍؾ شَم َٓ َأؾْمَتِحل ُِم  .شَأ

 .املغأي١ ايجا١َٓ: اعتؾٗار عجُإ 

يقم اجلٛمٕم٦م ًمثامين قمنمة ظمٚم٧م ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م َخس وصمالصملم قمغم اًمّمحٞمح  اؾمتِمٝمد 

 اعمِمٝمقر، ويم٤مٟم٧م ظمالومتف صمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م إٓ اصمٜمل قمنم يقُم٤م. 

 .وم٢مٟمف ىمد ضم٤موز صمٜمتلم وصمامٟملم ؾمٜم٦مأُم٤م قمٛمره ريض اهلل قمٜمف 

 .املغأي١ ايتاعع١: فنٌ عًٞ 

ـْ َأسمِٞمِف، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ ؾَمْٕمٍد، قَم ـْ ُُمّْمَٕم٥ِم سْم ٌُقَك، َواؾْمَتْخَٚمَػ قَمٚمِٞم٤ًّم، وَمَ٘م٤مَل: قَم ظَمَرَج إمَِم شَم

؟ ىَم٤مَل: 
ِ
٤مء ًَ ٌَْٞم٤مِن َواًمٜمِّ ٚمُِّٗمٜمِل ذِم اًمّمِّ ُف  َأَٓ شَمْرَى َأْن شَمُٙمقنَ »َأخُتَ َّٓ َأٟمَّ ـْ ُُمقؾَمك إِ ُِمٜمِّل سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َه٤مُروَن، ُِم

 .شًَمْٞمَس َٟمٌِلٌّ سَمْٕمِدي

ـِ إيَْمَقِع و ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ِلِّ  ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن قَمكِمٌّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٚمََّػ قَم ، َويَم٤مَن سمِِف َرَُمٌد،  خَتَ ذِم ظَمْٞمؼَمَ

ـْ َرؾُمقِل اهلِل  ٚمَُّػ قَم ِلِّ ، وَمَ٘م٤مَل: َأَٟم٤م َأخَتَ تِل وَمَتَحَٝم٤م وَمَخَرَج قَمكِمٌّ وَمَٚمِحَؼ سم٤ِمًمٜمٌَّ ْٞمَٚم٦ِم اًمَّ ٤مُء اًمٚمَّ ًَ ، وَمَٚمامَّ يَم٤مَن َُم

                                 
 (.4987( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1402ح: رواه ُمًٚمؿ )( صحٞم1)

 (.1404(، وُمًٚمؿ )4426( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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٤ٌَمطِمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  اَي٦َم »: ذِم َص قُْمِٓملَمَّ اًمرَّ ٌُُّف اهللُ  -َأْو ىَم٤مَل: ًَمَٞم٠ْمظُمَذنَّ  -َٕ
هَمًدا َرضُمٌؾ حُيِ

٥مُّ اهللَ
ـُ سمَِٕمكِم  َوَُم٤م َٟمْرضُمقُه، وَمَ٘م٤مًُمقا: َهَذا ش َوَرؾُمقًَمُف، َيْٗمَتُح اهلُل قَمَٚمْٞمفِ َوَرؾُمقًُمُف، َأْو ىَم٤مَل: حُيِ ، وَم٢مَِذا َٟمْح

، وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َرؾُمقُل اهللِ   .، وَمَٗمَتَح اهلُل قَمَٚمْٞمفقَمكِمٌّ

 .ًمٞمٚم٦م ُمٙمر اعمنميملم اًمٜمٌل  قمغم ومراش هق اًمذي ٟم٤مم وقمكم 

 وهق اًمذي أدى إُم٤مٟم٤مت قمٜمف سمٕمده٤م. 

 .ذم اعمقؾمؿ ويم٤من ص٤مطم٥م اًمٜمداء سمًقرة سمراءة شمٌٚمٞمٖم٤م قمـ اًمرؾمقل 

 َٔ اخلٛاصز ٚايضٚافض. َٛقف عًٞ  :املغأي١ ايعاؽض٠

ـُ قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريَّ قمـ أيب  اًم، َأشَم٤مُه ُذو  ، ىَم٤مَل: سَمْٞمٜماََم َٟمْح ًْ ُؿ ىِم
ًِ َوُهَق َيْ٘م

ـْ  ِة، َوُهَق َرضُمٌؾ ُِم ـْ َيْٕمِدُل إَِذا مَلْ »سَمٜمِل مَتِٞمٍؿ، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ اقْمِدْل، وَمَ٘م٤مَل:  اخلَُقْيٍِمَ َوْيَٚمَؽ، َوَُم

َت  ٧ٌَْم َوظَمِنْ ـْ َأقْمِدُل  َأقْمِدْل، ىَمْد ظِم ْ َأيُم َب ش. إِْن مَل وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َي٤م َرؾُمقَل اهلِل، اْئَذْن زِم ومِٞمِف وَم٠َمْضِ

ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلهِتِْؿ، َوِصَٞم٤مَُمُف َُمَع ِصَٞم٤مُِمِٝمْؿ، َدقْمُف، ومَ »قُمٜمَُ٘مُف؟ وَمَ٘م٤مَل:  ٢مِنَّ ًَمُف َأْصَح٤مسًم٤م حَيْ

ـِ َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  ي ـَ اًمدِّ ُِمٞم٦َِّم، ُيٜمَْٔمُر إمَِم  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ يَماَم َيْٛمُرُق اًم

ٌء، صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم ِرَص٤مومِفِ ومَ  َٟمّْمٚمِفِ  ٌء، صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم َٟمِْمٞمِِّف،  اَل ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ َوُهَق  -وَماَم ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ

ٌء، صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم ىُمَذِذهِ - ىِمْدطُمفُ  ٌََؼ اًمَٗمْرَث  ، وَماَل ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ ٌء، ىَمْد ؾَم وَماَل ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ

مَ وَ  ٌَْْمَٕم٦ِم شَمَدْرَدرُ اًمدَّ ، ، آَيُتُٝمْؿ َرضُمٌؾ َأؾْمَقُد، إِطْمَدى قَمُْمَدْيِف ُِمْثُؾ صَمْدِي اعمَْرَأِة، َأْو ُِمْثُؾ اًم

                                 
 (.1404(، وُمًٚمؿ )3701( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 ظم٧ٌم وظمنت: أي أٟم٧م اخل٤مئ٥م واخل٤مه إذا فمٜمٜم٧م أين ٓ أقمدل ٕٟمؽ شمٕمت٘مد ٟمٗمًؽ شم٤مسمٕم٤م عمـ هذه صٗمتف. (1)

مجع شمرىمقة وهل قمٔمؿ يّمؾ ُم٤م سملم صمٖمرة اًمٜمحر واًمٕم٤مشمؼ واعمراد ٓ  ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ: ٓ يتٕمداه٤م واًمؽماىمل (3)

 يٗم٘مٝمقن ُمٕمٜم٤مه وٓ ختِمع ًمف ىمٚمقهبؿ وٓ ي١مصمر ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ومال يٕمٛمٚمقن سمٛم٘متْم٤مه.

 يٛمرىمقن: خيرضمقن ُمٜمف هيٕم٤م دون أن يًتٗمٞمدوا ُمٜمف. (4)

 ٟمّمٚمف: طمديدة اًمًٝمؿ.( 5)

 رص٤مومف: هق اًمٕمّم٥م اًمذي يٚمقى ومقق ُمدظمؾ اًمٜمّمؾ. (6)

 طمف: هق قمقد اًمًٝمؿ ىمٌؾ أن يقوع ًمف اًمريش.ىمد( 7)

 ىمذذه: مجع ىمذة وهل واطمدة اًمريش اًمذي يٕمٚمؼ قمغم اًمًٝمؿ.( 8)

ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم: أي مل يتٕمٚمؼ سمف رء ُمٜمٝمام ًمِمدة هقمتف واًمٗمرث ُم٤م جيتٛمع ذم اًمٙمرش ِم٤م شم٠ميمٚمف ذوات  (9)

 اًمٙمروش.

 شمدردر: شمْمٓمرب وشمذه٥م ودملء.( 20)

 



غاية املأمول     081 

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  ـْ َرؾُمقِل ش َوخَيُْرضُمقَن قَمغَم طِملِم وُمْرىَم٦ٍم ُِم ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد: وَم٠َمؿْمَٝمُد َأينِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َهَذا احَلِدي٨َم ُِم

ضُمِؾ وَم٤مًمُتِٛمَس وَم٠ُمِِتَ سمِفِ اهللِ  ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َوَأَٟم٤م َُمَٕمُف، وَم٠َمَُمَر سمَِذًمَِؽ اًمرَّ ، طَمتَّك ، َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ قَمكِمَّ سْم

ِلِّ   .اًمَِّذي َٟمَٕمَتفُ َٟمَٔمْرُت إًَِمْٞمِف قَمغَم َٟمْٕم٧ِم اًمٜمٌَّ

 املغأي١ احلار١ٜ عؾض٠: أؽٗض طٛا٥ف ايضافن١.

 ، ُمٜمٝمؿ:يمثػمةأىم٤ًمم  اًمراومْم٦م

أقمٔمٛمٝمؿ همٚمقا وأظم٨ٌم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى،  ، وهؿاًمًٌئٞم٦م أشم٤ٌمع قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٝمقدي .2

، وهؿ اًمذيـ أطمرىمٝمؿ قمكم اإلهلٞم٦م يمام يٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك  يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ذم قمكم 

 ِلَّ  وَمَ٘م٤مَل: ًَمْق يُمٜم٧ُْم َأَٟم٤م مَلْ ريض اهلل قمٜمٝمام، سم٤مًمٜم٤مر، وأٟمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف اسمـ قم٤ٌمس َنَّ اًمٜمٌَّ
ِٕ ىْمُٝمْؿ  ُأطَمرِّ

  :سُمقا سمَِٕمَذاِب اهللِ»ىَم٤مَل ِلُّ شَٓ شُمَٕمذِّ َل ِديٜمَُف وَم٤مىْمُتُٚمقهُ : »، َوًَمَ٘مَتْٚمُتُٝمْؿ يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ـْ سَمدَّ  .شَُم

 .يٕمت٘مدون أن ٓ إًمف إٓ قمكم، وهؿ اًمٜمّمػمي٦م .1

 . قمغم حمٛمد ظم٤مَّن٤م ومٜمزل هب٤م  اًمرؾم٤مًم٦م وأن ضمؼميؾ قمكم  ذم ـم٤مئٗم٦م شمدقمل .3

رى ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن سم٤مـمٚم٦م، ويِمتٛمقن ـمٚمح٦م شماًمٕمّمٛم٦م، و قمكم  ذم ـم٤مئٗم٦م شمدقمل .4

 .واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ويرُمقَّن٤م سمام رُم٤مه٤م سمف اسمـ ؾمٚمقل

 وؾمٞمٜمزل يمام يٜمزل قمٞمًك   رومع إمم اًمًامء يمام رومع قمٞمًكأٟمف  قمكم  ذم ـم٤مئٗم٦م شمدقمل .5

 وهؿ أصح٤مب اًمرضمٕم٦م.

سم٠مُمتف، وأٟمف قمٝمد إًمٞمف ُم٤م يٕمٝمده إمم همػمه وسمٚمٖمف  رؾمقل اهلل  ٟمف ويصُّ أ  قمكم  ذم ـم٤مئٗم٦م شمدقمل .6

 ُم٤م يمتٛمف اًمٜم٤مس، وهمػم ذًمؽ ُمـ ومرىمٝمؿ اًمْم٤مًم٦م وؿمٞمٕمٝمؿ اخل٤مـمئ٦م.

ٓ يِمتٛمقن اًمِمٞمخلم وٓ قم٤مئِم٦م و ،يدقمقن أَّنؿ أصح٤مب زيد سمـ قمكم وأشم٤ٌمقمف، وهؿ اًمزيدي٦م .7

صمؿ  صمؿ قمٛمر   وم٦م صمؿ أسمق سمٙمروي٘مدُمقٟمف ذم اخلال وٓ ؾم٤مئر اًمٕمنمة، وًمٙمٜمٝمؿ يٗمْمٚمقن قمٚمٞم٤م 

 .وحيٓمقن قمغم ُمٕم٤موي٦م  يًٙمتقن قمـ قمثامن 

 .املغأي١ ايجا١ْٝ عؾض٠: اعتؾٗار عًٞ 

اسمـ ُمٚمجؿ قمغم يد  وهق ي٘مقل: اًمّمالة اًمّمالة ،يقم اجلٛمٕم٦م ذم وىم٧م اًمٗمجر  اؾمتِمٝمد قمكم 

ٞم٧م ُمـ اخل٤مرضمل، ومٛمٙم٨م يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم، وشمقذم ًمٞمٚم٦م إطمد إلطمدى قمنمة ًمٞمٚم٦م سم٘م

                                 
 (.2064(، وُمًٚمؿ )٤3620مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ2)

 (.3027( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 .رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمٕملم قمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م

 .يم٤مٟم٧م ُمدة ظمالومتف يمٚمٝم٤م أرسمع ؾمٜملم وشمًٕم٦م أؿمٝمر إٓ ًمٞم٤مل

 املغأي١ ايجايج١ عؾض٠: فنٌ بك١ٝ ايعؾض٠ املبؾضٜٔ باجل١ٓ.

ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ قمـ  ٌة »َأينِّ ؾَمِٛمْٕمُتُف َوُهَق َيُ٘مقُل:  ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد قَمغَم َرؾُمقِل اهلِل   َزْيدٍ  سْم ذِم اجَلٜم٦َِّم قَمنْمَ

ِلُّ ذِم اجلَٜم٦َِّم، َوَأسُمق سَمْٙمٍر ذِم اجلَٜم٦َِّم، َوقُمَٛمُر ذِم اجَلٜم٦َِّم، َوقُمْثاَمُن ذِم اجلَٜم٦َِّم، َوقَمكِمٌّ ذِم اجلَ  ٜم٦َِّم، َوـَمْٚمَح٦ُم ذِم اًمٜمٌَّ

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ذِم اجلَٜم٦َِّم، وَ  اِم ذِم اجلَٜم٦َِّم، َوؾَمْٕمُد سْم ـُ اًمَٕمقَّ سَمػْمُ سْم ـُ قَمْقٍف ذِم اجَلٜم٦َِّم، َوًَمْق اجلَٜم٦َِّم، َواًمزُّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ قَم

ْٞم٧ُم اًمَٕم٤مِذَ  ٛمَّ ًَ ـْ ُهَق؟ وَمَ٘م٤مَل: ُهَق  ،شؿِمْئ٧ُم ًَم َٙم٧َم. ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم ًَ ـْ ُهَق؟ وَم ؾَمِٕمٞمُد »ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم

ـُ َزْيدٍ   .شسْم

ـْ ضَم٤مسمٍِر و ِلُّ قَم ـْ َي٠ْمشمِٞمٜمِل سمِخَ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ : َأَٟم٤م، ش ؼَمِ اًمَ٘مْقِم َيْقَم إطَْمَزاِب؟َُم سَمػْمُ ىَم٤مَل اًمزُّ

ـْ َي٠ْمشمِٞمٜمِل سمَِخؼَمِ اًمَ٘مْقِم؟»صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ِلُّ شَُم : َأَٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ سَمػْمُ ٤م : »، ىَم٤مَل اًمزُّ إِنَّ ًمُِٙمؾِّ َٟمٌِل  طَمَقاِريًّ

سَمػْمُ   .شَوطَمَقاِريَّ اًمزُّ

ٌْدِ وقمـ  ـِ  قَم ادٍ  اهللِ سْم ِلَّ ، ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَمٚمِٞم٤ًّم  ؿَمدَّ ي َرضُماًل سَمْٕمَد  ، َيُ٘مقُل: َُم٤م َرَأْي٧ُم اًمٜمٌَّ ُيَٗمدِّ

ل»ؾَمْٕمٍد ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل:   .شاْرِم ومَِداَك َأيِب َوُأُمِّ

ـْ َأَٟمسِ و ِـ  قَم ٦ٍم َأُِمٞمٜم٤ًم، َوإِنَّ َأُمِ »، ىَم٤مَل: ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم ٦ُم إِنَّ ًمُِٙمؾِّ ُأُمَّ ُتَٝم٤م إُُمَّ ٞمٜمَٜم٤َم َأيَّ

اِح  ـُ اجلَرَّ ٌَْٞمَدَة سْم  .شَأسُمق قُم

 إمجاال.  املغأي١ ايضابع١ عؾض٠: أفنٌ ايقشاب١

أومْمٚمٝمؿ اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، صمؿ ُمـ إٟمّم٤مر، صمؿ أهؾ سمدر، صمؿ أهؾ أطمد، صمؿ 

صمؿ ُمـ ه٤مضمر ُمـ ىمٌؾ  أهؾ اًمث٤ٌمت ذم همزوة إطمزاب اًمتل ٟمجؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗم٤مق، صمؿ سمٞمٕم٦م اًمروقان،

 اًمٗمتح وىم٤مشمؾ أقمٔمؿ درضم٦م ُمـ اًمذيـ أٟمٗم٘مقا ُمـ سمٕمد وىم٤مشمٚمقا ويمال وقمد اهلل احلًٜمك.

 .املغأي١ اخلاَغ١ عؾض٠: آٍ بٝت ايٓيب 

 هؿ:  أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

                                 
اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  (،233(، وصححف، واسمـ ُم٤مضمف )3748(، واًمؽمُمذي )4649( صحٞمح: رواه أسمق داود )2)

(8237.) 

 (.1425(، وُمًٚمؿ )1846( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1422(، وُمًٚمؿ )1905( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.1429(، وُمًٚمؿ )3744( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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ڃ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: (   ۋ ۋ  )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أشٚاج٘ زضٞ اهلل عٓٗٔ .2

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڎ 

 وهـ زوضم٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. 

ومٞمام سمٕم٨م سمف، وىمرأ ضمؼميؾ  هل أول ُمـ صدىمف ، وظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م األٚىل:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وم ، قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ رهب٤م وسمنمه٤م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م، ٓ صخ٥م وٓ وص٥م َٕم

 :يُؾ اًمٜمٌَِّلَّ  َأشَمك»، ىَم٤مَل
، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ: َهِذِه ظَمِدجَي٦ُم ىَمْد َأشَم٧ْم َُمَٕمَٝم٤م إَِٟم٤مٌء ومِٞمِف إَِداٌم، َأْو ضِمؼْمِ

ٌَْٞم٧ٍم ذِم ا َه٤م سمِ ْ ٤َم َوُِمٜمِّل َوسَمنمِّ ـْ َرهبِّ اَلَم ُِم ًَّ اٌب، وَم٢مَِذا ِهَل َأشَمْتَؽ وَم٤مىْمَرْأ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم ـْ ـَمَٕم٤مٌم َأْو َذَ  جلَٜم٦َِّم ُِم

  .شىَمَّم٥ٍم َٓ َصَخ٥َم ومِٞمِف، َوَٓ َٟمَّم٥َم 

، ويم٤مٟم٧م ُمـ أوم٘مف اًمّمح٤مسم٦م ذم احلدي٨م ؼقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمدي ايجا١ْٝ:

قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل ، ومٕمـ واًمتٗمًػم وهمػم ذًمؽ، أىمرأه٤م ضمؼميؾ اًمًالم

  :اَلمَ َي٤م قَم٤مِئَش، »َيْقًُم٤م ًَّ يُؾ ُيْ٘مِرُئِؽ اًم
 .شَهَذا ضِمؼْمِ

أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذات اهلجرشملم ُمع زوضمٝم٤م أيب ؾمٚمٛم٦م إمم احلٌِم٦م صمؿ إمم اعمديٜم٦م  ايجايج١:

 .سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م  ٜمٌل اًمصمؿ شمزوضمٝم٤م 

زيٜم٥م أم اعم١مُمٜملم اًمتل زوضمف اهلل إي٤مه٤م ُمـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقات، وهل أـمقهلـ يدا  ايسابع١:

 وسمًٌٌٝم٤م ٟمزل احلج٤مب. ُمـ يم٥ًم يده٤م، وأهقمٝمـ حلقىم٤م سمف إلٟمٗم٤مىمٝم٤م 

صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ُمـ وًمد ه٤مرون سمـ قمٛمران رؾمقل اهلل وأظمل رؾمقًمف ُمقؾمك  ارتاَط١:

 اًمٙمٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم.

ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث ُمٚمؽ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ اًمتل يم٤مٟم٧م هل اًم٥ًٌم ذم قمتؼ اًمًٌل  ايطادض١:

 ُمـ ىمٌٞمٚمتٝم٤م.

تل يم٤مٟم٧م أيْم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب احلج٤مب، وعم٤م يمؼمت اظمت٤مرت ٟمٌل ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م اًم ايطابع١:

 أن شمٌ٘مك ذم قمّمٛم٦م ٟمٙم٤مطمف، ووه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م شمًتح٘مف ُمع ىمًٛمٝم٤م. اهلل 

                                 
 (.1431(، وُمًٚمؿ )3810( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.1447(، وُمًٚمؿ )3768( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 .أم طمٌٞم٦ٌم ذات اهلجرشملم ايجا١َٓ:

ذم قمٛمرة  ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمتل ٟمٙمحٝم٤م اًمٜمٌل  ايتاضع١:

 .اًم٘مْم٤مء، ومه٤م طمالٓن

ظَمَرَج ريض اهلل قمٜمٝم٤م، أَّن٤م ىم٤مًم٧م:  قَم٤مِئَِم٦مَ  طمدي٨مسمٙم٤ًمئف يمام ذم  ًمذيـ ضمٚمٚمٝمؿ اًمٜمٌل اخلٛم٦ًم ا  .1

ِلُّ  ٌؾ  اًمٜمٌَّ ـُ قَمكِم  وَم٠َمْدظَمَٚمُف، صُمؿَّ ضَم٤مَء هَمَداًة َوقَمَٚمْٞمِف ُِمْرٌط ُُمَرطمَّ ـُ سْم ًَ ـْ ؿَمْٕمٍر َأؾْمَقَد، وَمَج٤مَء احَل ، ُِم

لْمُ وَمَدظَمَؾ َُمَٕمُف، صُمؿَّ ضَم٤مَءْت ومَ  ًَ َٛم٦ُم وَم٠َمْدظَمَٚمَٝم٤م، صُمؿَّ ضَم٤مَء قَمكِمٌّ وَم٠َمْدظَمَٚمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: احلُ
ڎ ڈ ڈ  )٤مـمِ

 (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ـِ  َيِزيدَ  ي٨مسمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م اًمذيـ طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م: يمام ذم طَمد  .3 طَمٞم٤َّمَن، ىَم٤مَل:  سْم

َة، َوقُمَٛمرُ  ـُ ؾَمؼْمَ :  اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوطُمَّملْمُ سْم ٜم٤َم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ًَمُف طُمَّملْمٌ ًْ ـِ َأْرىَمَؿ، وَمَٚمامَّ ضَمَٚم ٍؿ، إمَِم َزْيِد سْم
ٚمِ ًْ ـُ ُُم سْم

ا يَمثػًِما، َرَأْي٧َم َرؾُمقَل اهللِ  ، َوؾَمِٛمْٕم٧َم طَمِديَثُف، َوهَمَزْوَت َُمَٕمُف، َوَصٚمَّْٞم٧َم ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧َم َي٤م َزْيُد ظَمػْمً

ـْ َرؾُمقِل اهللِ ظَمْٚمَٗمُف ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧َم، َي٤م َزْيُد ظَمػْمً  صْمٜم٤َم َي٤م َزْيُد َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم ُِم ـَ َأظِمل ا يَمثػًِما، طَمدِّ ، ىَم٤مَل: َي٤م اسْم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ٞم٧ُم سَمْٕمَض اًمَِّذي يُمٜم٧ُْم َأقِمل ُِم ًِ ْت ؾِمٜمِّل، َوىَمُدَم قَمْٝمِدي، َوَٟم ، وَماَم َواهللِ ًَمَ٘مْد يَمؼِمَ

، وَماَل شمُ  َٓ ٌَُٚمقا، َوَُم٤م  صْمُتُٙمْؿ وَم٤مىْم ُٗمقٟمِٞمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَم َرؾُمقُل اهللِ طَمدَّ  ُيْدقَمك َُخ٤ًّم  َٙمٚمِّ
ٍ
٤ًٌم، سماَِمء َيْقًُم٤م ومِٞمٜم٤َم ظَمِٓمٞم

َر، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ٦َم َواعمَِديٜم٦َِم وَمَحِٛمَد اهلَل َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف، َوَوقَمَظ َوَذيمَّ اَم َأَٟم٤م  »سَملْمَ َُمٙمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس وَم٢مِٟمَّ َٓ َأهيُّ ٤م سَمْٕمُد، َأ َأُمَّ

هُلاَُم يِمَت٤مُب اهللِ ومِٞمِف اهلُ سمَ  : َأوَّ
َدى َواًمٜمُّقُر نَمٌ ُيقؿِمُؽ َأْن َي٠ْمِِتَ َرؾُمقُل َريبِّ وَم٠ُمضِمٞم٥َم، َوَأَٟم٤م شَم٤مِرٌك ومِٞمُٙمْؿ صَمَ٘مَٚملْمِ

ُٙمقا سمِفِ  ًِ ٥َم ومِٞمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  شوَمُخُذوا سمِٙمَِت٤مِب اهللِ، َواؾْمَتْٛم سَمْٞمتِل  َوَأْهُؾ »وَمَح٨مَّ قَمغَم يمَِت٤مِب اهلِل َوَرهمَّ

ُريُمُؿ اهللَ ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل ُريُمُؿ اهللَ ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل، ُأَذيمِّ ُريُمُؿ اهللَ ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل، ُأَذيمِّ : ش ُأَذيمِّ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف طُمَّملْمٌ

ـْ َأْهؾِ  ٤مُؤُه ُِم ًَ
ـْ َأْهِؾ سَمْٞمتِِف؟ ىَم٤مَل: ٟمِ ٤مُؤُه ُِم ًَ

ـْ َأْهُؾ سَمْٞمتِِف؟ َي٤م َزْيُد َأًَمْٞمَس ٟمِ ـْ  َوَُم ـْ َأْهُؾ سَمْٞمتِِف َُم
سَمْٞمتِِف، َوًَمٙمِ

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل: ـْ ُهْؿ؟ ىَم٤مَل: ُهْؿ آُل قَمكِم  َوآُل قَمِ٘مٞمٍؾ، َوآُل ضَمْٕمَٗمٍر، َوآُل قَم َدىَم٦َم سَمْٕمَدُه، ىَم٤مَل: َوَُم  طُمِرَم اًمّمَّ

َدىَم٦َم؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمؿْ   طُمِرَم اًمّمَّ
ِ
ء َٓ  .يُمؾُّ َه١ُم

 إمجاال. ايقشاب١ املغأي١ ايغارع١ عؾض٠: فنٌ 

ـْ َأسمِٞمفِ  ـْ َأيِب سُمْرَدَة، قَم ْٞمٜم٤َم اعمَْٖمِرَب َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  قَم ٜم٤َم طَمتَّك ، ىَم٤مَل: َصٚمَّ ًْ ، صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: ًَمْق ضَمَٚم

                                 
 ُمرط ُمرطمؾ: اعمرط يم٤ًمء مجٕمف ُمروط اعمرطمؾ هق اعمقؿمك اعمٜم٘مقش قمٚمٞمف صقر رطم٤مل اإلسمؾ. (2)

 (.1414( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.1408صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 3)
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ٜم٤َم، وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل:  ًْ َ َُمَٕمُف اًمِٕمَِم٤مَء ىَم٤مَل وَمَجَٚم ْٞمٜم٤َم ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اش َُم٤م ِزًْمُتْؿ َه٤مُهٜم٤َم؟»ُٟمَّمكمِّ هللِ َصٚمَّ

َ َُمَٕمَؽ اًمِٕمَِم٤مَء، ىَم٤مَل  ٌُْتؿْ »َُمَٕمَؽ اعمَْٖمِرَب، صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمْجٚمُِس طَمتَّك ُٟمَّمكمِّ ٜمُْتْؿ َأْو َأَص ًَ ىَم٤مَل وَمَروَمَع ش َأطْم

، وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
اَمء ًَّ ، َويَم٤مَن يَمثػًِما ِِم٤َّم َيْروَمُع َرْأؾَمُف إِمَم اًم

ِ
اَمء ًَّ  اًمٜمُُّجقُم أَ »َرْأؾَمُف إِمَم اًم

ِ
اَمء ًَّ ٧ٌَِم َُمٜم٦ٌَم ًمِٚم ، وَم٢مَِذا َذَه

َْصَح٤ميِب  ِٕ اَمَء َُم٤م شُمققَمُد، َوَأَٟم٤م َأَُمٜم٦ٌَم  ًَّ ٧ٌُْم َأشَمك َأْصَح٤ميِب َُم٤م ُيققَمُدونَ اًمٜمُُّجقُم َأشَمك اًم ، ، وَم٢مَِذا َذَه

تِل َُم٤م ُيققَمُدونَ  تِل، وَم٢مَِذا َذَه٥َم َأْصَح٤ميِب َأشَمك ُأُمَّ ُُمَّ
ِٕ  .شَوَأْصَح٤ميِب َأَُمٜم٦ٌَم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ٌُّقا َأْصَح٤ميِب، : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ًُ َٓ شَم ٌُّقا َأْصَح٤ميِب،  ًُ َٓ شَم

َٓ َٟمِّمٞم ٤ًٌم، َُم٤م َأْدَرَك ُُمدَّ َأطَمِدِهْؿ، َو  .شَٗمفُ وَمَقاًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َأْٟمَٗمَؼ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه

ـِ قمِ وقمـ  ل ىَمْريِن، صُمؿَّ »: : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل ىم٤ملطُمَّملْمٍ َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم،  ْٛمَراَن سْم
تِ ظَمػْمُ ُأُمَّ

ـَ َيُٚمقََّنُؿْ  ِذي ـَ َيُٚمقََّنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي  .شاًمَّ

 عؾض٠: فنٌ ايتابعني.بع١ املغأي١ ايغا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 (   ڤ

ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و َة، وَمَ٘م٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم اَلُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َداَر ىَمْقٍم ُُم١ْمُِمٜملَِم، »َأشَمك اعمَْ٘مؼُمَ ًَّ اًم

٤م ىَمْد َرَأْيٜم٤َم إِظْمَقاَٟمٜم٤َمَوإِٟم٤َّم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل سمِٙمُ  طِمُ٘مقَن، َوِدْدُت َأٟمَّ َٓ ٜم٤َم إظِْمَقاَٟمَؽ؟ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل ش ْؿ  ًْ ىَم٤مًُمقا: َأَوًَم

                                 
أُمٜم٦م ًمٚمًامء: ىم٤مل اًمٕمٚمامء إُمٜم٦م وإُمـ وإُم٤من سمٛمٕمٜمك وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜمجقم ُم٤م داُم٧م سم٤مىمٞم٦م وم٤مًمًامء سم٤مىمٞم٦م ( 2)

 وم٢مذا اٟمٙمدرت اًمٜمجقم وشمٜم٤مصمرت ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٧م اًمًامء وم٤مٟمٗمٓمرت واٟمِم٘م٧م وذه٧ٌم. 

ارشمداد ُمـ ارشمد ُمـ إقمراب واظمتالف اًم٘مٚمقب وٟمحق ذًمؽ ِم٤م وأٟم٤م أُمٜم٦م ٕصح٤ميب: أي ُمـ اًمٗمتـ واحلروب و( 1)

 أٟمذر سمف سحي٤م وىمد وىمع يمؾ ذًمؽ.

وم٢مذا ذه٥م أصح٤ميب أشمك أُمتل ُم٤م يققمدون: ُمٕمٜم٤مه ُمـ فمٝمقر اًمٌدع واحلقادث ذم اًمديـ واًمٗمتـ ومٞمف وـمٚمقع ىمرن  (3)

 .ُمـ ُمٕمجزاشمف اًمِمٞمٓم٤من وفمٝمقر اًمروم وهمػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ واٟمتٝم٤مك اعمديٜم٦م وُمٙم٦م وهمػم ذًمؽ وهذه يمٚمٝم٤م 

 (.1532صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 4)

 (.1540(، وُمًٚمؿ )3673( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.1533(، وُمًٚمؿ )3650( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)
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ـَ مَلْ َي٠ْمشُمقا سَمْٕمدُ »ىَم٤مَل:  ِذي تَِؽ؟ ش َأْٟمُتْؿ َأْصَح٤ميِب َوإظِْمَقاُٟمٜم٤َم اًمَّ ـْ ُأُمَّ ـْ مَلْ َي٠ْمِت سَمْٕمُد ُِم وَمَ٘م٤مًُمقا: يَمْٞمَػ شَمْٕمِرُف َُم

َٓ َيْٕمِرُف »٤م َرؾُمقَل اهللِ وَمَ٘م٤مَل: يَ  ٍؿ َأ َٚم٦ٌم سَملْمَ فَمْٝمَرْي ظَمْٞمٍؾ ُدْهٍؿ هُبْ َأَرَأْي٧َم ًَمْق َأنَّ َرضُماًل ًَمُف ظَمْٞمٌؾ هُمرٌّ حُمَجَّ

، َوَأَٟم٤م »ىَم٤مًُمقا: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ىَم٤مَل: ش ظَمْٞمَٚمُف؟
ِ
ـَ اًمُقُوقء لَم ُِم

ٚمِ ا حُمَجَّ ُْؿ َي٠ْمشُمقَن هُمرًّ وَمَرـُمُٝمْؿ قَمغَم وَم٢مَِّنَّ

 ُ َٓ َهُٚمؿَّ وَمُٞمَ٘م٤مُل: إَِّنَّ ٤ملُّ ُأَٟم٤مِدهيِْؿ َأ ٌَِٕمػُم اًمْمَّ ـْ طَمْقيِض يَماَم ُيَذاُد اًم َٓ ًَمُٞمَذاَدنَّ ِرضَم٤مٌل قَم ْؿ ىَمْد احلَْقِض َأ

ًُمقا سَمْٕمَدَك وَم٠َمىُمقُل ؾُمْحً٘م٤م ؾُمْحً٘م٤م  .شسَمدَّ

ييت دضت بني عؾض٠: ٚدٛب ايغهٛت عٔ اخلٛض يف ايفنت ا جا١َٓاملغاي١ اي

 .ايقشاب١ 

أمجع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم وضمقب اًمًٙمقت قمـ اخلقض ذم اًمٗمتـ اًمتل ضمرت سملم 

، وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚم٘متغم ُمـ اًمٓمروملم واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ وطمٗمظ ومْم٤مئؾ سمٕمد ىمتؾ قمثامن  اًمّمح٤مسم٦م 

ٱ ٻ ٻ ): اًمّمح٤مسم٦م وآقمؽماف هلؿ سمًقاسم٘مٝمؿ وٟمنم ُمٜم٤مىمٌٝمؿ، قمٛمال سم٘مقل اهلل 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ

واقمت٘م٤مد أن اًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ جمتٝمد إن أص٤مب ومٚمف (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

أضمران: أضمر قمغم اضمتٝم٤مده وأضمر قمغم إص٤مسمتف، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر آضمتٝم٤مد واخلٓم٠م ُمٖمٗمقر، وٓ 

 .ٟم٘مقل: إَّنؿ ُمٕمّمقُمقن سمؾ جمتٝمدون إُم٤م ُمّمٞمٌقن وإُم٤م خمٓمئقن مل يتٕمٛمدوا اخلٓم٠م ذم ذًمؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.149( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)
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 اخلامتة

 االعتقاّ بايهتاب ٚايغ١ٓ

 فيَا مثاىي مسائل:

 املغأي١ األٍٚ: ؽضٚط ايعٌُ ايقاحل.

 :ٜؾرتط يف قبٍٛ ايعٌُ ايقاحل ؽضطإ

اإلظمالص هق اًمتٜم٘مٞم٦م، واعمراد سمف أن ي٘مّمد اًمٕمٌد سمٕم٤ٌمدشمف وضمف اهلل  و :اإلخَلص ايػسط األٍٚ:

 واًمقصقل إمم دار يمرُمتف ،. 

 .اًمٕمٛمؾ إٓ اخلـ٤مًمص ًمقضمٝمف ؾمٌح٤مٟمفوم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ 

[5اًمٌٞمِّٜم٦م:]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قاٍ تعاىل: 

َُمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) َٚقاٍ تعاىل:  [.3اًمزُّ

َُمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ٚقاٍ تعـاىل:  [.24اًمزُّ

 موافؼة الرشع. ايػسط ايجاْٞ:

 . وم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ اعمقاومؼ هلدي اًمرؾمقل

َُمر:]( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں) ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  [.24اًمزُّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وىَم٤مل شمٕم٤ممم:  

 [.65]اًمٜم٤ًمء: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

كا هذا ما لقس مـه رِ من أحدث يف أمْ : » ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل عا٥ػ١قمـ ٚ

 أي ُمردود قمٚمٞمف. ،(2)شفـفو رد

 .املغاي١ ايجا١ْٝ: ٚدٛب طاع١ اهلل ٚصعٛي٘ 

(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)٤مل شمٕم٤ممم: ىم

 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڌ

                                 
   (2728(، ُمًٚمؿ  )1550ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (2) 
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ائ ەئ ەئ (   )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـِ اًمٜمَّ  قَم ٌَْٚمُٙمْؿ »، ىَم٤مَل: ٌِلِّ ، قَم ـْ يَم٤مَن ىَم َدقُمقيِن َُم٤م شَمَريْمُتُٙمْؿ، إِٟمَّاَم َهَٚمَؽ َُم

ٌُقُه، َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمِ 
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ ْؿ َواظْمتاَِلومِِٝمْؿ قَمغَم َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ، وَم٢مَِذا ََّنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

١َماهِلِ ًُ ٠َمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م سمِ

 .شاؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 

 ملغأي١ ايجايج١: سض١َ اإلفتا٤ ٚايكٍٛ ع٢ً اهلل بال عًِ.ا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   جئ

ِلُّ َصغمَّ ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  ٠َمُل ِِم٤َّم مَلْ ُيٜمَْزْل قَمَٚمْٞمِف اًمَقطْمُل، وَمَٞمُ٘مقُل: سَم٤مُب َُم٤م يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ًْ َؿ ُي اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْ َيُ٘مْؾ سمَِرْأٍي َوَٓ سمِِ٘مَٞم٤مسٍ شَٓ َأْدِري» ٥ْم طَمتَّك ُيٜمَْزَل قَمَٚمْٞمِف اًمَقطْمُل، َومَل
ْ جُيِ وئ  )ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: : ، َأْو مَل

ًْ (   وئ ۇئ  ـُ َُم ِلُّ  ُٕمقدٍ َوىَم٤مَل اسْم َٙم٧َم طَمتَّك َٟمَزًَم٧ِم  : ؾُمِئَؾ اًمٜمٌَّ ًَ وِح وَم ـِ اًمرُّ قَم

 .أَي٦مُ 

 املغأي١ ايضابع١: ععِ إثِ َٔ أسزخ يف ايزٜٔ َا يٝػ َٓ٘.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ى ى ائ ائ ەئ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ې

ٌِْد اهللِ و ـْ قَم ـِ : »، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ سمـ ُمًٕمقد قَم َّٓ يَم٤مَن قَمغَم اسْم َٓ شُمْ٘مَتُؾ َٟمْٗمٌس فُمْٚماًم، إِ

                                 
 (.2317وُمًٚمؿ ) (،7188( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.202-9/200( اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)
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َـّ اًمَ٘مْتَؾ  ـْ ؾَم ُل َُم ُف َأوَّ َٟمَّ
ِٕ ـْ َدُِمَٝم٤م،  ِل يمِْٗمٌؾ ُِم  .شآَدَم إَوَّ

ٌِْد اهللِو ـِ قَم ـْ ضَمِريِر سْم ـَ إَ  قَم قُف وَمَرَأى  قْمَراِب إمَِم َرؾُمقِل اهللِ ، ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َٟم٤مٌس ُِم اًمّمُّ

َدىَم٦ِم، وَم٠َمسْمَٓمُئقا قَمٜمُْف طَمتَّك ُرِئَل َذًمَِؽ ذِم  ْؿ ىَمْد َأَص٤مسَمْتُٝمْؿ طَم٤مضَم٦ٌم، وَمَح٨مَّ اًمٜم٤َّمَس قَمغَم اًمّمَّ ؾُمقَء طَم٤مهِلِ

ـْ َوِرٍق، ٍة ُِم ٍُمَّ
ـَ إَْٟمَّم٤مِر ضَم٤مَء سمِ صُمؿَّ ضَم٤مَء آظَمُر، صُمؿَّ شَمَت٤مسَمُٕمقا طَمتَّك قُمِرَف  َوضْمِٝمِف. ىَم٤مَل: صُمؿَّ إِنَّ َرضُماًل ُِم

وُر ذِم َوضْمِٝمِف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ُ ٜم٦ًَم، وَمُٕمِٛمَؾ هِب٤َم سَمْٕمَدُه، يُمت٥َِم ًَمُف : »اًمنُّ ًَ َـّ ذِم اإِلؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم طَم ـْ ؾَم َُم

ءٌ  ـْ ُأضُمقِرِهْؿ َرْ َٓ َيٜمُْ٘مُص ُِم ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم، َو ٤م ُِمْثُؾ َأضْمِر َُم َـّ ذِم اإِلؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم ؾَمٞمَِّئ٦ًم، وَمُٕمِٛمَؾ هِبَ ـْ ؾَم ، َوَُم

ءٌ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ َٓ َيٜمُْ٘مُص ُِم ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم، َو  .شسَمْٕمَدُه، يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِف ُِمْثُؾ ِوْزِر َُم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و َة، وَمَ٘م٤مَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم اَل »َأشَمك اعمَْ٘مؼُمَ ًَّ ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َداَر ىَمْقٍم ُُم١ْمُِمٜملَِم، اًم

٤م ىَمْد َرَأْيٜم٤َم إِظْمَقاَٟمٜم٤َم طِمُ٘مقَن، َوِدْدُت َأٟمَّ َٓ ٜم٤َم إظِْمَقاَٟمَؽ؟ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل ش َوإِٟم٤َّم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل سمُِٙمْؿ  ًْ ىَم٤مًُمقا: َأَوًَم

ـَ مَلْ َي٠ْمشُمقا سَمْٕمدُ »ىَم٤مَل:  ِذي تَِؽ؟  شَأْٟمُتْؿ َأْصَح٤ميِب َوإظِْمَقاُٟمٜم٤َم اًمَّ ـْ ُأُمَّ ـْ مَلْ َي٠ْمِت سَمْٕمُد ُِم وَمَ٘م٤مًُمقا: يَمْٞمَػ شَمْٕمِرُف َُم

َٓ َيْٕمِرُف »َي٤م َرؾُمقَل اهللِ وَمَ٘م٤مَل:  ٍؿ َأ َٚم٦ٌم سَملْمَ فَمْٝمَرْي ظَمْٞمٍؾ ُدْهٍؿ هُبْ َأَرَأْي٧َم ًَمْق َأنَّ َرضُماًل ًَمُف ظَمْٞمٌؾ هُمرٌّ حُمَجَّ

، َوَأَٟم٤م وَمَرـُمُٝمْؿ قَمغَم »: ىَم٤مًُمقا: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ىَم٤مَل ش ظَمْٞمَٚمُف؟
ِ
ـَ اًمُقُوقء لَم ُِم

ٚمِ ا حُمَجَّ ُْؿ َي٠ْمشُمقَن هُمرًّ وَم٢مَِّنَّ

 ُ َٓ َهُٚمؿَّ وَمُٞمَ٘م٤مُل: إَِّنَّ ٤ملُّ ُأَٟم٤مِدهيِْؿ َأ ٌَِٕمػُم اًمْمَّ ـْ طَمْقيِض يَماَم ُيَذاُد اًم َٓ ًَمُٞمَذاَدنَّ ِرضَم٤مٌل قَم ْؿ ىَمْد احلَْقِض َأ

ًُمقا سَمْٕمَدَك وَم٠َمىُمقُل ؾُمحْ   .شً٘م٤م ؾُمْحً٘م٤مسَمدَّ

 املغأي١ اخلاَغ١: تعضٜف ايبزع١.

، وهلذا ومن  وٓ أصح٤مسمف ذع ُم٤م مل ي٠مذن اهلل سمف ومل يٙمـ قمٚمٞمف أُمر اًمٜمٌل ل اًمٌدقم٦م ه

 أي ُمردود قمٚمٞمف. ،(4)شكا هذا ما لقس مـه فـفو ردرِ من أحدث يف أمْ » اًمٌدقم٦م سم٘مقًمف: اًمٜمٌل 

 ا بايزٜٔ.املغأي١ ايغارع١: أقغاّ ايبزع١ حبغب إخالهل

 اًمٌدع سمح٥ًم إظمالهل٤م سم٤مًمديـ ىمًامن:

ـ أٟمٙمر أُمرا جمٛمٕم٤م قمٚمٞمف ُمتقاشمرا ُمـ اًمنمع ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة هل عم :َهفس٠األٍٚ: 

ُمـ ضمحقد ُمٗمروض أو ومرض ُم٤م مل يٗمرض أو إطمالل حمرم أو حتريؿ طمالل أو اقمت٘م٤مد ُم٤م يٜمزه اهلل 

 ي٥م سم٤مًمٙمت٤مب وسمام أرؾمؾ اهلل سمف رؾمٚمف ورؾمقًمف ويمت٤مسمف قمٜمف ُمـ ٟمٗمل أو إصم٤ٌمت: ٕن ذًمؽ شمٙمذ

                                 
 (.2677(، وُمًٚمؿ )3335( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.2027( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.149( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)

   (، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.2728(، ُمًٚمؿ  )1550ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (4) 
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 .يمٌدقم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ذم إٟمٙم٤مر صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

ام مل يٚمزم ُمٜمف شمٙمذي٥م سم٤مًمٙمت٤مب وٓ سمٌمء ِم٤م أرؾمؾ اهلل سمف رؾمٚمف ومٞمهل  :غري َهفس٠ايجاْٞ: 

سمٌمء ُمٜمٝم٤م يمٌدع اعمرواٟمٞم٦م اًمتل أٟمٙمره٤م قمٚمٞمٝمؿ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م ومل ي٘مروهؿ قمٚمٞمٝم٤م ومل يٙمٗمروهؿ 

ومل يٜمزقمقا يدا ُمـ سمٞمٕمتٝمؿ ٕضمٚمٝم٤م يمت٠مظمػمهؿ سمٕمض اًمّمٚمقات إمم أواظمر أوىم٤مهت٤م، وشم٘مديٛمٝمؿ 

 .اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد، وضمٚمقؾمٝمؿ ذم ٟمٗمس اخلٓم٦ٌم ذم اجلٛمٕم٦م وهمػمه٤م

 املغأي١ ايغابع١: أقغاّ ايبزع١ حبغب َا تكع فٝ٘.

 :ىمًٛملم شمٜم٘مًؿ اًمٌدع سمح٥ًم ُم٤م شم٘مع ومٞمف إمم

 ، وهل ٟمققم٤من:ًمٕم٤ٌمداتسمدقم٦م ذم ا األٍٚ:

اًمتٕمٌد سمام مل ي٠مذن اهلل شمٕم٤ممم أن يٕمٌد سمف اًمٌت٦م، يمتٕمٌد ضمٝمٚم٦م اًمّمقومٞم٦م سمآٓت اًمٚمٝمق  ايٓٛع األٍٚ:

واًمرىمص واًمّمٗمؼ واًمٖمٜم٤مء وأٟمقاع اعمٕم٤مزف، وهمػمه٤م ِم٤م هؿ ومٞمف ُمْم٤مهئقن ومٕمؾ اًمذيـ ىم٤مل اهلل 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ: 

 ( ڄ ڃ

اًمتٕمٌد سمام أصٚمف ُمنموع وًمٙمـ ووع ذم همػم ُمقوٕمف، يمٙمِمػ اًمرأس ُمثال هق  ايجاْٞ:ٛع ايٓ

ذم اإلطمرام قم٤ٌمدة ُمنموقم٦م، وم٢مذا ومٕمٚمف همػم اعمحرم ذم اًمّمقم أو ذم اًمّمالة أو همػمه٤م سمٜمٞم٦م اًمتٕمٌد 

 .يم٤من سمدقم٦م حمرُم٦م

 ذم يمام يم٤مؿمؽماط ُم٤م ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف :سمدقم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت ايجاْٞ:

ِع َأَواٍق، ذِم يُمؾِّ طمدي٨م  ًْ
٧ٌُْم َأْهكِم قَمغَم شمِ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: ضَم٤مَءشْمٜمِل سَمِريَرُة وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: يَم٤مشَم

َه٤م هَلُْؿ، َوَيُٙمقَن َوَُٓؤِك زِم وَمَٕمْٚم٧ُم، ومَ  ٧ٌَْم قَم٤مٍم َوىِمٞم٦ٌَّم، وَم٠َمقِمٞمٜمِٞمٜمِل، وَمُ٘مْٚم٧ُم: إِْن َأطَم٥مَّ َأْهُٚمِؽ َأْن َأقُمدَّ َذَه

ـْ قِمٜمِْدِهْؿ َوَرؾُمقُل اهللِ  ضَم٤مًمٌِس،  سَمِريَرُة إمَِم َأْهٚمَِٝم٤م، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم هَلُْؿ وَم٠َمسَمْقا َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م، وَمَج٤مَءْت ُِم

ِٛمَع اًمٜمٌَِّلُّ  ًَ َّٓ َأْن َيُٙمقَن اًمَقَُٓء هَلُْؿ، وَم ْت ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إِينِّ ىَمْد قَمَرْو٧ُم َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمسَمْقا إِ وَم٠َمظْمؼَمَ

ِلَّ  ـْ َأقْمَتَؼ »، وَمَ٘م٤مَل: قَم٤مِئَِم٦ُم اًمٜمٌَّ َ
ـمِل هَلُُؿ اًمَقََٓء، وَم٢مِٟمَّاَم اًمَقَُٓء عمِ ، وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم، صُمؿَّ شظُمِذهَي٤م َواؿْمؽَمِ

٤م سَمْٕمُد، ُمَ »ذِم اًمٜم٤َّمِس، وَمَحِٛمَد اهللَ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ىَم٤مَم َرؾُمقُل اهللِ  ـُمقَن َأُمَّ ٤م سَم٤مُل ِرضَم٤مٍل َيِْمؽَمِ

ٍط ًَمْٞمَس ذِم يمَِت٤مِب اهللِ وَمُٝمَق سَم٤مـمٌِؾ، َوإِْن يَم٤مَن ُِم٤مَئ٦َم َذْ  ـْ َذْ ٧ْم ذِم يمَِت٤مِب اهلِل، َُم٤م يَم٤مَن ُِم ًَ وـًم٤م ًَمْٞم ٍط، ُذُ

ـْ َأقْمَتَؼ  َ
ُط اهللِ َأْوصَمُؼ، َوإِٟمَّاَم اًمَقَُٓء عمِ ، َوَذْ  .شىَمَْم٤مُء اهللِ َأطَمؼُّ

                                 
 (.2504(، وُمًٚمؿ )1268ه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: روا2)
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َٚٔ بعزِٖ إىل ايهتاب  ايجا١َٓ: املضدع يف اخلالف بني ايقشاب١  املغأي١

 ٚايغ١ٓ.

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

ـْ َرؾُمقلِ  ٤ٌَمَٟم٧ْم ًَمُف ؾُمٜم٦ٌَّم قَم ـْ اؾْمَت : َأمْجََع اًمٜم٤َّمُس قَمغَم َأنَّ َُم ٤مومِِٕملُّ ـْ ًَمُف َأْن  اهللِ  َوىَم٤مَل اًمِمَّ ْ َيُٙم مَل

سُمقا سمَِ٘مْقزِم احل٤َمئِ  ُف ىَم٤مَل: إَذا َصحَّ احَلِدي٨ُم وَم٤مْضِ ـْ اًمٜم٤َّمِس. َوشَمَقاشَمَر قَمٜمُْف َأٟمَّ َط، َوَصحَّ َيَدقَمَٝم٤م ًمَِ٘مْقِل َأطَمٍد ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ُف ىَم٤مَل: إَذا َرَوْي٧م قَم ْ آظُمْذ سمِِف وَم٤مقمْ  قَمٜمُْف َأٟمَّ َوَصحَّ  .َٚمُٛمقا َأنَّ قَمْ٘مكِم ىَمْد َذَه٥َم طَمِديًث٤م َومَل

طََمٍد َُمَع ؾُمٜم٦َِّم َرؾُمقِل اهللِ  ِٕ َٓ ىَمْقَل  ُف ىَم٤مَل:   .قَمٜمُْف َأٟمَّ

 

 مت الكتاب واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1/102( اٟمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )2)
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 الفهرس

 ةـــمقدم
 شرح عنوان الكتاب

 املقدمة

 َطا٥ٌ:ضت  افٝٗ

 املطاي١ األٚىل: ٌٖ االضِ ٖٛ املط٢ُ؟

 «.ايسسِٝ»، ٚبني امس٘ «ايسمحٔ»املطأي١ ايجا١ْٝ: ايفسم بني اضِ اهلل 

 املطأي١ ايجايج١: َع٢ٓ اسبُد، ٚايفسم بٝٓ٘ ٚبني ٚايػهس.

 .املطأي١ ايسابع١: َع٢ٓ ايؿال٠ ع٢ً ايٓيب 

 اشباَط١: ملاذا خًكٓا اهلل؟املطأي١ 

 املطأي١ ايطادض١: سكٝك١ املٝجام ايرٟ أخرٙ اهلل ع٢ً عبادٙ.
 الفصل األول

 يف اْكطاّ ايتٛسٝد إىل ْٛعني ٚبٝإ ايٓٛع األٍٚ ٖٚٛ تٛسٝد املعسف١ ٚاإلثبات

 :أي١َط اثٓإ ٚمخطٕٛفٝ٘ 

 املطأي١ األٚىل: أٍٚ ٚادب ع٢ً ايعبٝد إفساد اهلل بايتٛسٝد.

 املطأي١ ايجا١ْٝ: أْٛاع ايتٛسٝد.

 املطأي١ ايجايج١: تكسٜس تٛسٝد ايسبٛب١ٝ.

 املطأي١ ايسابع١: أمسا٤ اهلل تعاىل يٝطت َٓشؿس٠ يف عدد َعني.

باب األفعاٍ، ٚباب األفعاٍ املطأي١ اشباَط١: باب األمسا٤ أقٝل َٔ باب ايؿفات، ٚباب ايؿفات اقٝل َٔ 

 أقٝل َٔ باب األخباز.

 .َٔ أمسا٤ اهلل عص ٚدٌ َا ال ٜطًل عًٝ٘ إال َكرتْا مبكابً٘ يطادض١:املطأي١ ا

 ٚبايتكُٔ، ٚبااليتصاّ.دالي١ أمسا٤ اهلل تعاىل ع٢ً ذات٘ ٚؾفات٘ تهٕٛ باملطابك١،  املطأي١ ايطابع١:

 أمسا٤ اهلل غري خمًٛق١ املطأي١ ايجا١َٓ:

 املطأي١ ايتاضع١: أْٛاع ايكٝاع.
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ذبسم ايسقع١ ٚال ٜكس أزأٜت يٛ نتبت امسا يف زقع١ ثِ اسرتقت ايسقع١ أيٝظ إمنا  املطأي١ ايعاغس٠:

 االضِ غ٦ٝا؟

ْٔ َأْسَؿاَٖا»: قٍٛ ايسضٍٛ  املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: َع٢ٓ ََ». 

 املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠: َع٢ٓ اإلسباد.

 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: َعاْٞ بعض أمسا٤ اهلل تعاىل.

 ْٛاع ايعًٛ.املطأي١ ايسابع١ عػس٠: أ

 األدي١ ع٢ً عًٛ اهلل تعاىل.املطأي١ اشباَط١ عػس٠:

 .املطأي١ ايطادض١ عػس٠: ازبُع بٝت عًٛ اهلل فٛم عسغ٘، َٚعٝت٘ 

 «.اسبٞ ايكّٝٛ»املطأي١ ايطابع١ عػس٠: َع٢ٓ 

  .ال ًٜصّ َٔ اتفام ايتط١ُٝ اتفام املطُٝات املطأي١ ايجا١َٓ عػس٠:

 ٚاملػ١٦ٝ.املطأي١ ايتاضع١ عػس٠: اْفساد اهلل تعاىل باإلزاد٠ 

 املطأي١ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: مجٝع أفعاٍ اهلل ٚتؿسف٘ يف خًك٘ سبه١ُ 

 ٜعًُٗا.

 ٚأَسٙ. املطأي١ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: ٚدٛب محد اهلل تعاىل ع٢ً سهُت٘ يف خًك٘ 

 ٚنٕٛ ذيو مبػ١٦ٝ ٚإزادت٘.املطأي١ اشباَط١ ٚايعػسٕٚ: ازبُع بني نٕٛ اهلل تعاىل ال حيب ايفطاد 

نًِٗ طا٥عني َؤَٓني  عبادٙ تعاىل إٔ جيعٌاهلل  ٠أيٝظ مبُهٔ يف قدز ايطادض١ ٚايعػسٕٚ:املطأي١ 

 َٗتدٜٔ؟

تعاىل إٜاٖا، ٌٖٚ ٜأتٞ َا اسبه١ُ يف تكدٜس ايط٦ٝات َع نسا١ٖ اهلل  املطأي١ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ:

 املهسٚٙ مبشبٛب؟

 املطأي١ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ: إثبات ايطُع ٚايبؿس هلل تعاىل.

 أي١ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ: َرٖب ازب١ُٝٗ ٚاملعتصي١ يف أمسا٤ ٚؾفات٘.املط

 املطأي١ ايجالثٕٛ: إثبات ايعًِ هلل تعاىل.

 .إيٝ٘ املطأي١ اسباد١ٜ ٚايجالثٕٛ: إثبات ايػ٢ٓ املطًل هلل تعاىل، ٚافتكاز ايها٥ٓات 
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 .املطأي١ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: إثبات ايهالّ هلل 

 ٜتهًِ إذا غا٤ مبا ٜػا٤ ٚنٝف ٜػا٤. املطأي١ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: اهلل 

 جيٌ عٔ اإلسؿا٤ ٚاسبؿس ٚايفٓا٤. املطأي١ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ: نالّ اهلل 

 .املطأي١ اشباَط١ ٚايجالثٕٛ: ايكسإٓ نالّ اهلل َٓصٍ ع٢ً زضٛي٘ 

 ّ اهلل تعاىل.املطأي١ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ: قٍٛ األغاعس٠ ٚايهالب١ٝ يف نال

 ايكسإٓ نالّ اهلل غري خمًٛم. املطأي١ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ:

 املطأي١ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: أؾٌ ايكٍٛ خبًل ايكسإٓ.

 ٚازب١ُٝٗ.املطأي١ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ: أقٛاٍ أ١ُ٥ أٌٖ ايط١ٓ يف َطأي١ خًل ايكسإٓ، 

 غريِٖ.املطأي١ األزبعٕٛ: ايكسإٓ يٝظ مبفرت٣ نُا قاي٘ نفاز قسٜؼ، ٚ

باآلذإ، ٜٚٓعس إيٝ٘ باألبؿاز، املطأي١ اسباد١ٜ ٚاألزبعٕٛ: ايكسإٓ حيفغ بايكًب، ٜٚت٢ً بايًطإ، ٜٚطُع 

 ٜٚهتب خط٘ باألٜدٟ.

 املطأي١ ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛ: سهِ َٔ قاٍ: يفعٞ بايكسإٓ خمًٛم.

 املطأي١ ايجايج١ ٚاألزبعٕٛ: إثبات ؾف١ ايٓصٍٚ هلل تعاىل.

 ايدْٝا؟املطأي١ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ: ٌٖ خيًٛ ايعسؽ َٔ اهلل تعاىل عٓد ْصٚي٘ إىل ايطُا٤ 

 املطأي١ اشباَط١ ٚاألزبعٕٛ: إثبات اجمل٤ٞ هلل تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

 املطأي١ ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ: زؤ١ٜ املؤَٓني يسبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ.

 ٚايؿفات.املطأي١ ايطابع١ ٚاألزبعٕٛ: َٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ يف إثبات األمسا٤ 

ٚال تعطٌٝ َٚٔ غري املطأي١ ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛ: أٌٖ ايط١ٓ ٜجبتٕٛ األمسا٤ ٚايؿفات َٔ غري ذبسٜف 

 تهٝٝف ٚال متجٌٝ.

 املطأي١ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ: أَج١ً ع٢ً ايتشسٜف.

 ملعتصي١ ع٢ً ْفٞ ايسؤ١ٜ يف اآلخس٠.املطأي١ اشبُطٕٛ: أدي١ ا

 . طٛا٥فاملالسد٠ يف تٛسٝد املعسف١ ٚاإلثبات مخظ  املطأي١ اسباد١ٜ ٚاشبُطٕٛ:

 .املدايفٕٛ ألٌٖ ايط١ٓ يف ايكسإٓ ضبع طٛا٥فاملطأي١ ايجا١ْٝ ٚاشبُطٕٛ: 
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 الفصل الثاني

 ع٢ٓ ال إي٘ إال اهلليف بٝإ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ْٛعٞ ايتٛسٝد ٖٚٛ تٛسٝد ايطًب ٚايكؿد، ٚأْ٘ َ

 َطا٥ٌ: ١ٝفٝ٘ مثاْ

 املطأي١ األٚىل: تعسٜف تٛسٝد اإلهل١ٝ ٚتكسٜسٙ.

 املطأي١ ايجا١ْٝ: تٛسٝد ايسبٛب١ٝ ٚتٛسٝد اإلهل١ٝ َتالشَإ.

 ايجايج١: تٛسٝد اإلهل١ٝ ٖٛ ايرٟ أزضٌ اهلل ب٘ ايسضٌ.املطأي١ 

 املطأي١ ايسابع١: ألدٌ تٛسٝد اإلهل١ٝ أزضٌ اهلل ايسضٌ.

 املطأي١ اشباَط١: ٚدٛب قتاٍ َٔ تٛىل ٚأب٢ تٛسٝد اإلهل١ٝ.

 املطأي١ ايطادض١: فكٌ غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.

 املطأي١ ايطابع١: َع٢ٓ غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.

 املطأي١ ايجا١َٓ: غسٚط غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل.
 ثالثالفصل ال

 فكد أغسى يف تعسٜف ايعباد٠، ٚذنس بعض أْٛاعٗا، ٚإٔ َٔ ؾسف َٓٗا غ٦ٝا يػري اهلل

 فٝ٘ ضت١ َطا٥ٌ:

 املطأي١ األٚىل: ايعبٛد١ٜ قطُإ:

 املطاي١ ايجا١ْٝ: تعسٜف ايعباد٠.

 املطأي١ ايجايج١: أزنإ ايعباد٠ .

 املطأي١ ايسابع١: غسٚطٗا ايعباد٠.

 .املطأي١ اشباَط١: بعض أْٛاع ايعباد٠

 املطأي١ ايطادض١: سهِ َٔ ؾسف غ٦ٝا َٔ أْٛاع ايعباد٠ يػري اهلل تعاىل.
 رابعالفصل ال

 ٚنْٛ٘ ٜٓكطِ إىل قطُني: أنرب، ٚأؾػس، ٚبٝإ نٌ َُٓٗا ،يف بٝإ قد ايتٛسٝد، ٖٚٛ ايػسى

 فٝ٘ أزبع عػس٠ َطأي١:

 املطأي١ األٚىل: أقطاّ ايػسى باعتباز أقطاّ ايتٛسٝد.
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 ظٗٛز يًػسى.املطأي١ ايجا١ْٝ: أٍٚ 

 املطاي١ ايجايج١: َٔ ايرٟ أدخٌ ايٛث١ٝٓ ٚعباد٠ األؾٓاّ إىل بالد ايعسب؟

 املطأي١ ايسابع١: أضباب تالعب ايػٝطإ باملػسنني يف عباد٠ األٚثإ.

 املطأي١ اشباَط١: أنجس غسى األَِ يف اإلهل١ٝ.

 املطأي١ ايطادض١: أْٛاع ايتٛسٝد َتالش١َ: 

 ايػسى األنرب، ٚبٝإ خطسٙ، ٚتكسٜس ذيو.املطاي١ ايطابع١: تعسٜف 

 املطأي١ ايجا١َٓ: سكٝك١ غسى َػسنٞ قسٜؼ.

 املطاي١ ايتاضع١: ايفسم بني َػسنٞ شَآْا َٚػسنٞ قسٜؼ.

 املطأي١ ايعاغس٠: أقطاّ املعبٛدات َٔ دٕٚ اهلل تعاىل.

 املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: تعسٜف ايػسى األؾػس، ٚتكسٜس ذيو.

 : ٌٖ ايسٜا٤ ٚايٓفام غ٤ٞ ٚاسد؟املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠

 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: تأثري اي١ٝٓ ع٢ً ايعٌُ.

َا غا٤ اهلل ٚغ٦ت، ٚ: يٛال املطأي١ ايسابع١ عػس٠: َٔ أْٛاع ايػسى األؾػس: اسبًف بػري اهلل تعاىل، ٚقٍٛ: 

 اهلل ٚفالٕ.
 الفصل اخلامس

 سهِ ايسق٢ ٚايتُا٥ِ ٚبٝإ ،قسٜب َٓ٘ بٝإ أَٛز ٜفعًٗا ايعا١َ َٓٗا َا ٖٛ غسى، َٚٓٗا َا ٖٛ يف

 فٝ٘ ضت َطا٥ٌ:

 .َٔ ايػسى االعتكاد يف غري اهلل املطأي١ األٚىل: 

 املطأي١ ايجا١ْٝ: سهِ ايسق١ٝ َٔ ايعني ٚاسب١َُ.

 املطأي١ ايجايج١: َػسٚع١ٝ ايسق٢ ايػسع١ٝ.

 املطأي١ ايسابع١: غسٚط ايسق٢ ايػسع١ٝ، َت٢ تؿري غسن١ٝ.

 سكٝك١ تعًٝل ايتُا٥ِ إذا ناْت َٔ ايكسإٓ. :املطاي١ اشباَط١

 املطأي١ ايطادض١: سهِ ايتُا٥ِ إذا ناْت َٔ غري ايهتاب ٚايط١ٓ.
 الفصل السادس
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سذس أٚ بكع١ أٚ قرب أٚ حنٖٛا ٜتدر ذيو املهإ عٝدا، ٚبٝإ إٔ  َٔ ايػسى فعٌ َٔ ٜتربى بػذس٠ أٚ

 ض١ٝٓ ٚبدع١ٝ ٚغسن١ٝ :ايصٜاز٠ تٓكطِ إىل

 فٝ٘ َطأيتإ:

 املطأي١ األٚىل: سهِ ايتربى باألغذاز، ٚاألسذاز، ٚارباذٖا عٝدا:

 املطأي١ ايجا١ْٝ: أقطاّ شٜاز٠ ايكبٛز:
 بعالفصل السا

ايػسى ايؿسٜح ٚايػًٛ املفسط  يف بٝإ َا ٚقع فٝ٘ ايعا١َ ايّٝٛ، َا ٜفعًْٛ٘ عٓد ايكبٛز َٚا ٜستهبْٛ٘ َٔ

 يف األَٛات

 فٝ٘ مخظ َطا٥ٌ:

 َٔ أٚقد ضسادا ع٢ً ايكرب، أٚ ب٢ٓ ع٢ً ايكسٜح َطذدا. املطأي١ األٚىل: سهِ

 املطأي١ ايجا١ْٝ: سهِ زفع ايكبٛز ٚايصٜاد٠ عًٝٗا.

 ، ٚايػًٛ فٝ٘.املطأي١ ايجايج١: سهِ اطسا٤ ايٓيب 

 املطأي١ ايسابع١: ايٛادب عًٝٓا دباٙ ايسضٌ عًِٝٗ ايطالّ.

 املطاي١ اشباَط١: سهِ ايػًٛ يف ايكبٛز.
 ثامنالفصل ال

 ؾدم ٚذنس عكٛب١ َٔ  ،بٝإ سكٝك١ ايطشس ٚسد ايطاسس ٚإٔ َٓ٘ عًِ ايتٓذِٝيف 

 نآٖا

 املطأي١ األٚىل: ايطشس سل، ٚي٘ تأثري.

 فٝ٘ أزبع عػس٠ َطأي١:

 املطأي١ ايجا١ْٝ: سهِ ايطاسس.

 املطأي١ ايجايج١: سد ايطاسس.

 املطأي١ ايسابع١: سهِ َٔ تعًِ ايطشس.

 مبذسد فعً٘ ٚاضتعُاي٘؟ املطأي١ اشباَط١: ٌٖ ٜكتٌ ايطاسس

 املطأي١ ايطادض١: ٌٖ تكبٌ تٛب١ ايطاسس؟
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 املطأي١ ايطابع١: سهِ ضاسس أٌٖ ايهتاب.

 املطأي١ ايجا١َٓ: سهِ ايطاسس٠ املط١ًُ.

 املطأي١ ايتاضع١: سهِ ايتٓذِٝ.

 املطأي١ ايعاغس٠: َٔ ايطشس شدس ايطري، ٚاشبط يف األزض، ٚايعكد ٚايٓفح فٝ٘.

 عػس٠: إٕ َٔ ايبٝإ يطشسا.املطأي١ اسباد١ٜ 

 عػس٠: سهِ سٌ ايطشس. املطاي١ ايجا١ْٝ

 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: سهِ ايهأٖ.

 املطاي١ ايسابع١ عػس٠: سهِ تؿدٜل ايهأٖ.
 الفصل التاسع

 َساتب ايدٜٔ

 :أي١َط ضبع ٚثالثٕٛفٝ٘ 

 املطأي١ األٚىل: اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ.

 ايهفس.املطأي١ ايجا١ْٝ: أْٛاع 

 املطاي١ ايجايج١: َساتب ايدٜٔ.

 املطاي١ ايسابع١: تعسٜف اإلضالّ.

 املطأي١ اشباَط١: تعسٜف اإلميإ.

 املطأي١ ايطادض١: إْهاز ايطًف ع٢ً َٔ أخسز األعُاٍ عٔ َط٢ُ اإلميإ:

 املطأي١ ايطابع١: أقطاّ ايٓاع يف تعسٜف اإلميإ: 

 اإلضالّ.املطأي١ ايجا١َٓ: أزنإ 

 املطأي١ ايتاضع١: َع٢ٓ ايػٗادتني.

 املطأي١ ايعاغس٠: سهِ تازى ايؿال٠.

 املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: سهِ َاْع ايصنا٠.

 أسد املباْٞ األزبع١ دشٛدا، أٚ اضتهبازا.املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠: سهِ َٔ تسى 
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 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: أزنإ اإلميإ.

 املطأي١ ايسابع١ عػس٠: َع٢ٓ اإلميإ باهلل.

 املطأي١ اشباَط١ عػس٠: تعسٜف املال٥ه١.

 املال٥ه١ َٚٗاَِٗ.املطأي١ ايطادض١ عػس٠: ٚظا٥ف 

 املطأي١ ايطابع١ عػس٠: نٝف١ٝ اإلميإ بايهتب.

 املطأي١ ايجا١َٓ عػس٠: ايفسم بني ايسضٍٛ ٚايٓيب.

 املطأي١ ايتاضع١ عػس٠: سهِ َٔ نفس بٛاسد َٔ ايسضٌ عًِٝٗ ايطالّ.

 املطأي١ ايعػسٕٚ: نٝف١ٝ اإلميإ بايسضٌ عًِٝٗ ايطالّ.

 ٚآخسِٖ.املطأي١ اسباد١ٜ ٚايعػسٕٚ: أٍٚ ايسضٌ 

 املطأي١ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ: أٚيٛ ايعصّ َٔ ايسضٌ.

 املطأي١ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: عالَات ايطاع١.

 املطأي١ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: اإلميإ بايّٝٛ اآلخس ٜتكُٔ ثالث١ عػس٠ أَسا :

 املطأي١ اشباَط١ ٚايعػسٕٚ: غبٗات سٍٛ إثبات ضؤاٍ ايكرب.

 املطأي١ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ: أؾٓاف َٓهسٟ ايبعح.

ُّ غ٤ٞ ٜٛشٕ يف املٝصإ؟  املطأي١ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ: أ

 املطأي١ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ: َراٖب املبتدع١ يف ازب١ٓ ٚايٓاز.

 غسٚط ايػفاع١:املطأي١ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ: 

 املطأي١ ايجالثٕٛ: َساتب اإلميإ بايكدز.

 .اإلميإ بهتاب١ املكادٜس ٜدخٌ فٝ٘ مخط١ تكادٜس املطأي١ اسباد١ٜ ٚايجالثٕٛ:

 أعُاهلِ؟املطأي١ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: ٌٖ يًعباد قدز٠ ع٢ً 

 املطأي١: ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: َراٖب املبتدع١ يف ايكدز.

 املطأي١ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ: اشبؿاٍ اييت تٓايف اإلميإ بايكدز.

 سهِ ايفأٍ. املطأي١ اشباَط١ ٚايجالثٕٛ:
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 املطأي١ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ: َستب١ اإلسطإ.

 اإلسطإ. َكاَات: ايطابع١ ٚايجالثٕٛ طأي١امل
 الفصل العاشر

 يف َطا٥ٌ تتعًل مبباسح ايدٜٔ

 مخظ عػس٠ َطأي١:فٝ٘ 

 املطأي١ األٚىل: اإلميإ ٜصٜد ٜٚٓكـ.

 املطأي١ ايجا١ْٝ: أٌٖ اإلميإ ٜتفاقًٕٛ فُٝا بِٝٓٗ.

 ميإ.إلبري٠ َٔ املؤَٓني َؤَٔ ْاقـ ااملطأي١ ايجايج١: َستهب ايه

 أقطاّ ايهفس. املطأي١ ايسابع١:

 املطأي١ اشباَط١: أقطاّ ايعًِ.

 املطأي١ ايطادض١: أقطاّ ايفطل.

 املطأي١ ايطابع١: أقطاّ ايٓفام.

 املطأي١ ايجا١َٓ: سهِ َستهب ايهبري٠ عٓد أٌٖ ايبدع.

 املطأي١ ايتاضع١: ايعاؾٞ ال خيًد يف ايٓاز، ٚأَسٙ إىل اهلل.

 عؿا٠ أٌٖ ايتٛسٝد.املطأي١ ايعاغس٠: أقطاّ 

 املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: َع٢ٓ األسادٜح ايٛازد٠ يف إٔ َستهب ايهبري٠ ال ٜدخٌ ازب١ٓ.

املتكدّ فُٝٔ ازتهب سدا مل ٜكِ عًٝ٘،  ازبُع بني سدٜح عباد٠ بٔ ايؿاَت املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠: 

غا٤ عاقب٘، ٚبني َا ؾسست ب٘ ايٓؿٛف اييت يف املٝصإ ٚاسبطاب ٚازب١ٓ َٔ إٔ  فٗٛ إىل اهلل إٕ غا٤ عفا عٓ٘ ٚإٕ

 َٔ زدشت خطاٜاٙ ٚض٦ٝات٘ حبطٓات٘ متط٘ ايٓاز ٚال بد.

 املطأي١ ايجايج١ عػس٠: املؤَٔ ال ٜهفس بايهبا٥س اييت دٕٚ ايػسى إال إذا اضتشًٗا.

 غسٚط ايتٛب١ املكبٛي١. املطأي١ ايسابع١ عػس٠:

 شَٔ ايتٛب١ املكبٛي١. املطأي١ اشباَط١ عػس٠:
 الفصل احلادي عصر

 يف َعسف١ ْبٝٓا 
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 تطع عػس٠ َطأي١:فٝ٘ 

 .املطأي١ األٚىل: ْطب ايٓيب 

 .املطأي١ ايجا١ْٝ: َٛيد ايٓيب 

 املطأي١ ايجايج١: بد٤ ايٛسٞ.

 إىل اهلل تعاىل. دعٛت٘ املطأي١ ايسابع١: 

 املطأي١ اشباَط١: سادث١ اإلضسا٤ ٚاملعساز.

 املطأي١ ايطادض١: املعساز نإ بايسٚح ٚازبطد ٜكع١ ال َٓاَا.

 زب٘ يف املعساز؟ ٌٖ زأ٣ ايٓيب  املطأي١ ايطابع١:

 املطأي١ ايجا١َٓ: اهلذس٠.

 .املطأي١ ايتاضع١: دٗاد ايٓيب 

 املطأي١ ايعاغس٠: اْتػاز اإلضالّ.

 .املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: ٚفا٠ ايٓيب 

 .املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠: عُّٛ زضايت٘ 

 .املطأي١ ايجايج١ عػس٠: َٔ َعذصات ايسضٍٛ 

 .فُٝا ٜتعًل بايتبًٝؼ ٚمل ٜكٌ غ٦ٝا َٔ زأٜ٘ َبًؼ عٔ اهلل  املطأي١ ايسابع١ عػس٠: ايٓيب 

 بًؼ مجٝع َا أزضٌ ب٘. املطأي١ اشباَط١ عػس٠: ايٓيب 

 ٖٛ مجٝع ايدٜٔ. املطأي١ ايطادض١ عػس٠: َا بًػ٘ ايسضٍٛ 

 ٖٛ خامت األْبٝا٤. املطأي١ ايطابع١ عػس٠: ايٓيب  

 ٖٛ أفكٌ األْبٝا٤. املطأي١ ايجا١َٓ عػس٠: ايٓيب 

 ع٢ً األْبٝا٤، ٚأسادٜح ايٓٗٞ عٔ ايتفكٌٝ. املطأي١ ايتاضع١ عػس٠: ازبُع بني أسادٜح تفكٌٝ ايٓيب 
 الفصل الثاني عصر

 ايؿشاب١ 

 :مثاْٞ عػس٠ َطأي١فٝ٘ 
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 املطأي١ األٚىل: اشبالف١.

 .: فكٌ أبٞ بهس ١املطأي١ ايجاْٝ

 َٔ املستدٜٔ. املطأي١ ايجايج١: َٛقف أبٞ بهس 

 .املطأي١ ايسابع١: ٚفا٠ أبٞ بهس 

 .املطاي١ اشباَط١: فكٌ عُس 

 .املطأي١ ايطادض١: اضتػٗاد عُس 

 .املطأي١ ايطابع١: فكٌ عجُإ 

 .املطأي١ ايجا١َٓ: اضتػٗاد عجُإ 

 .املطأي١ ايتاضع١: فكٌ عًٞ 

 َٔ اشبٛازز ٚايسٚافض. َٛقف عًٞ  :املطأي١ ايعاغس٠

 املطأي١ اسباد١ٜ عػس٠: أغٗس طٛا٥ف ايسافك١.

 .املطأي١ ايجا١ْٝ عػس٠: اضتػٗاد عًٞ 

 عػس٠: فكٌ بك١ٝ ايعػس٠ املبػسٜٔ بازب١ٓ.املطأي١ ايجايج١ 

 إمجاال.  املطأي١ ايسابع١ عػس٠: أفكٌ ايؿشاب١

 .املطأي١ اشباَط١ عػس٠: آٍ بٝت ايٓيب 

 إمجاال. ايؿشاب١ املطأي١ ايطادض١ عػس٠: فكٌ 

 عػس٠: فكٌ ايتابعني.بع١ املطأي١ ايطا

 .عػس٠: ٚدٛب ايطهٛت عٔ اشبٛض يف ايفنت اييت دست بني ايؿشاب١  جا١َٓاملطاي١ اي
 اخلامتة

 االعتؿاّ بايهتاب ٚايط١ٓ

 فٝٗا مثاْٞ َطا٥ٌ:

 املطأي١ األٍٚ: غسٚط ايعٌُ ايؿاحل.

 .املطاي١ ايجا١ْٝ: ٚدٛب طاع١ اهلل ٚزضٛي٘ 
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 املطأي١ ايجايج١: سس١َ اإلفتا٤ ٚايكٍٛ ع٢ً اهلل بال عًِ.

 ايسابع١: ععِ إثِ َٔ أسدخ يف ايدٜٔ َا يٝظ َٓ٘.املطأي١ 

 املطأي١ اشباَط١: تعسٜف ايبدع١.

 املطأي١ ايطادض١: أقطاّ ايبدع١ حبطب إخالهلا بايدٜٔ.

 املطأي١ ايطابع١: أقطاّ ايبدع١ حبطب َا تكع فٝ٘.

 َٚٔ بعدِٖ إىل ايهتاب  املطأي١ ايجا١َٓ: املسدع يف اشبالف بني ايؿشاب١ 

 الفهرس

 

 

 




