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 َكد١َ

إن احلؿد هلل، كحؿده، وكًتعقـف، وكًتغػره، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػًـو، ومـ  

: مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمفد أن ٓ إًمف ـوؾمقئوت أقمامًم

 قمٌده ورؾمقًمف. اإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أن حمؿدً 

(   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 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ے ۓ ۓ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽   (   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

، وذ ، وظمػم اهلدي هدي حمؿد أمو سمعد: ومنن أصـدق احلديٌ يمتوب اهلل 

 إمقر حمدصموهتو، ويمؾ حمدصمي سمدقمي، ويمؾ سمدقمي والًمي، ويمؾ والًمي ذم اًمـور: وسمعد: 

ومؼومقا سمؿفؿي  ،فرضموٓ أقمالمو يذودون قمـ طمقووهلذا اًمديـ  ؼد هقل اهلل وم

ومـ همٓء إئؿي إقمالم إموم أهؾ اًمًـي  ضمقال سمعد ضمقؾ:ظمػم ىمقوم  فاًمدوموع قمـ

هذا  إن اهلل أقمز  »اجلامقمي، اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌوين: اًمذي ىمول ومقف اسمـ اعمديـل: 

ٌَؾ يقم  اًمديـ سمرضمؾلم ًمقس هلام صموًمٌ، َأسُمق سَمْؽر اًمصديؼ يقم اًمردة، وَأمْحَد سْمـ طَمـْ

 .شاعمحـي

                                 
ٕيب احلًلم اسمـ أيب يعغم (، وـمٌؼوت احلـوسمؾي، 5/184( اكظر: شموريخ سمغداد، ًمؾخطقى اًمٌغدادي )1)

(، واعمؼصد 2/27اًمشوومعقي، ًمؾًٌؽل ) (، وـمٌؼوت2/16(، وشمذيمرة احلػوظ، ًمؾذهٌل )1/13)

 (.1/69إرؿمد، ٓسمـ مػؾح )
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ذىمو وهمرسمو، وضمـقسمو وؿمامٓ، ومقضمدت تي اعمشتوىمد كظرت ذم جمتؿعوشمـو اعمعوسة 

أكف ًمـ يصؾحفو إٓ شمطٌقؼ شمؾؽؿ اًمعؼقدة اًمصوومقي اًمتل متًؽ هبو اًمصحوسمي واًمتوسمعقن 

قا قمؾقفو سموًمـقاضمذ: هل ذا ىمول إموم دار اهلجرة موًمؽ سمـ وشموسمعقهؿ سمنطمًون وقَمضُّ

 .شًمـ يصؾح آظمر هذه إمي إٓ مو أصؾح أوهلو»أكس: 

أصقل اًمًـي ًمإلموم أمحد سمـ قمغم رؾموًمي ختٍم اعمتعؾقؼ اًمهذا ًمذًمؽ ووعً 

مـ اًمصحوسمي  ، اًمذي طمقت مجؾي مـ قمؼوئد اًمًؾػطمـٌؾ إموم أهؾ اًمًـي واجلامقمي

 : وملؾملل اهلل أن جيعؾف ظموًمصو ًمقضمفف اًمؽريؿ.واًمتوسمعلم

 عًُٞ يف ٖرا ايهتاب:

 .شمرمجً ًمإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ شمرمجي يًػمة 

  اًمنمح.ووعً اعمتـ يمومال ىمٌؾ 

 وايمتػقً سمؿؼصقد اًمرؾموًمي.ذطمً متـ اًمرؾموًمي ذطمو مػصال : 

 .ىمًؿً اًمرؾموًمي إمم ومؼرات، وشمرمجً ًمؽؾ ومؼرة مـفو سمؽممجي مـوؾمٌي 

 ٌضمً إطمودي ، ومنذا يمون احلديٌ اشمػؼ قمؾقف خترجيو خمتٍما ظمر 

اًمشقخون، أو أطمدمهو، ظمرضمتف مـفام أو أطمدمهو، ومنن مل يؽـ مقضمقدا 

 رضمتف مـ يمتى اًمًــ إرسمعي.ومقفام أو أطمدمهو، ظم

 .اشمٌعً أطمؽوم اًمشقخ إًمٌوين ذم اًمتصحقح واًمتحًلم هموًمٌو 

  اًمتل رأيتفو شمـوؾمى اعمؼوم. اًمعؼدييأوػً سمعض اًمػقائد 

  ،ًمئال يؽقن واًمنمح أؾمػؾ مـف: ووعً متـ اًمرؾموًمي أقمغم اًمصػحي

 .اعمتـاًمنمح سمؿعِزٍل قمـ 

                                 
(، واىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿ ًمف 22/375( اكظر: جمؿقع اًمػتووى، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )1)

(2/243.) 
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 .ووعً أؾمئؾي ًمؾؿـوىمشي ذم آظمر اًمنمح 

صغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد، وقمغم آًمف وصحٌف وؾمؾؿ شمًؾقام يمثػما هذا، و

 إمم يقم اًمديـ. 

 ٚنتب 

 خايد بٔ ذلُٛد اجلٗين

 ٖـ16/4/1435

16/2/2014ّ 
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 ترمجة املصيف

 امسه وىسبه:

، اًمشقٌوين، اعمروزي، صمؿ حمؿد سمـ طمـٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـهق 

 .اًمٌغدادي

 مىلده:

 .سمٌغداد ذم ؿمفر رسمقع إول، ؾمـي أرسمع وؾمتلم وموئيوًمد 

 عصره:

، وايمتؿؾً ومقف اعمذاهى ازدهر ومقف اًمعؾؿرمحف اهلل ذم قمٍم أمحد قموش اإلموم 

(، وقمٌد اهلل سمـ اعمٌورك 179موًمؽ سمـ أكس )ت وممـ قموس مـ اًمعؾامء:، اًمػؼفقي

(، وؾمػقون سمـ قمققـي 224(، اًمشوومعل )ت 197(، وورش اعمؼرئ )ت188)ت

وهمػمهؿ  ،(239(، واسمـ أيب ؿمقٌي )ت 238(، وإؾمحوق سمـ راهقيف )ت197)ت

 يمثػم.

(، 172(، واهلودي )169اعمفدي )مـ ظمؾػوء سمـ اًمعٌوس، هؿ: صمامكقي يمام قموس 

(، 227(، واعمعتصؿ )218(، واعملمقن )198وإملم ) (،193اًمرؿمقد )تو

  .(247(، واعمتقيمؾ )232واًمقاصمؼ )

 مشاخيه:

اًمعؾؿ وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمـي، ذم اًمعوم اًمذي موت ومقف اإلموم أمحد ـمؾى 

 :: ومـ أسمرز اًمعؾامء اًمذيـ شمؾؼك اًمعؾؿ قمغم أيدهيؿموًمؽ، ومحود سمـ زيد

 .هشقؿ سمـ سمشػم .1

                                 
 (.179-11/178( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـٌالء، ًمؾذهٌل )1)

 (.11/179( اكظر: اًمًوسمؼ )2)

 (.181-11/182( اكظر: اًمًوسمؼ )3)
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 .اهلالزم ؾمػقون سمـ قمققـي .2

 .اًمقًمقد سمـ مًؾؿ .3

 .سمـ اجلراح ويمقع .4

 اًمشوومعل. .5

موئتون وصمامكقن  شاعمًـد»عدة ؿمققظمف اًمذيـ روى قمـفؿ ذم وم: »ىمول اًمذهٌل

 .شػوكق  

  تالميذه:

 :شمؾؼك اًمعؾؿ قمـ اإلموم أمحد قمؾامء يمثػمون، مـ أسمرزهؿ

 .اًمٌخوري .1

 سمـ احلجوج. مًؾؿ .2

 اًمًجًتوين. أسمق داود .3

 .صوًمح وقمٌد اهلل :وًمداه .4

 .اسمـ قمؿف: طمـٌؾ سمـ إؾمحوق .5

اًمشوومعل، ًمؽـ اًمشوومعل مل  قمٌد اًمرزاق، :وؿمققظمفطمدث قمـف مـ ىمول اًمذهٌل: 

 .يًؿف، سمؾ ىمول: طمدصمـل اًمثؼي

 مؤلفاتُ:
ت يمتى أمحد يقم موت، ومٌؾغً اصمـل قمنم محال رَ زِ طُم »: اًمرازي زرقمي قىمول أسم

وقمدٓ، مو يمون قمغم فمفر يمتوب مـفو: طمديٌ ومالن، وٓ ذم سمطـف: طمدصمـو ومالن، يمؾ 

                                 
 (.11/181( اكظر: اًمًوسمؼ )1)

 (.11/181( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )2)

 (.182-11/181) اًمًوسمؼاكظر:  (3)
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 ومـ أؿمفر يمتٌف:، شذًمؽ يمون حيػظف

 اعمًـد. .1

 اًمزهد. .2

 مًوئؾ أمحد سمروايي اسمـف قمٌد اهلل. .3

 مًوئؾ أمحد سمروايي اسمـف صوًمح. .4

 عبادته:

ي ريمعي، يمون أيب يصكم ذم يمؾ يقم وًمقؾي صمالث موئ»أمحد: اإلموم ىمول قمٌد اهلل سمـ 

أوعػتف، ومؽون يصكم يمؾ يقم وًمقؾي موئي ومخًلم  ومؾام مرض مـ شمؾؽ إؾمقاط

 .شريمعي

 ثياء العلناء عليه:

 .شهق: اإلموم طمؼو، وؿمقخ اإلؾمالم صدىمو»ىمول اًمذهٌل: 

إموم  ،إموم ذِم اًمػؼف ،إموم ذِم احلديٌ :َأمْحَد إموم ذِم صمامن ظمصول» :ىَموَل اًمشوومعل

إموم ذِم  ،إموم ذِم اًمقرع ،إموم ذِم اًمزهد ،إموم ذِم اًمػؼر ،إموم ذِم اًمؼرآن ،ذِم اًمؾغي

 .شاًمًـي

ظمرضمً مـ سمغداد ومو ظمؾػً هبو أطمدا أشمؼك وٓ أورع وٓ أومؼف »وىمول أيضو: 

ٌَؾ :ىَموَل  ،أفمـف  .شوٓ أقمؾؿ، مـ َأمْحَد سْمـ طَمـْ

اكتفك اًمعؾؿ إمَِم أرسمعي: َأسُمق سمؽر سْمـ َأيِب ؿمقٌي »: قمٌقد اًمؼوؾمؿ سْمـ ؾمالمق أسم وىمول

                                 
 (.11/188( اكظر: اًمًوسمؼ )1)

 (.11/212( اكظر: اًمًوسمؼ )2)

 (.11/178( اكظر: اًمًوسمؼ )3)

 (.1/5) ( اكظر: ـمٌؼوت احلـوسمؾي4)

 (.6/92( اكظر: شموريخ سمغداد  )5)
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أهدهؿ ًمف، وأمحد سْمـ طمـٌؾ أومؼففؿ ومقف، وقمكم اسمـ اعمديـل أقمؾؿفؿ سمف، وحيقك سْمـ 

 .شمعلم أيمتٌفؿ ًمف

ٌَؾ حيػظ أًمػ أًمػ طمديٌ»زرقمي اًمرازي: وىمول أسمق  ، ومؼقؾ ًمف: شيَموَن َأمْحَد سْمـ طَمـْ

 .شذايمرشمف وملظمذت قَمَؾْقِف إسمقاب»ومو يدريؽ؟ ىَموَل: 

وصور اإلموم أمحد قمؾام ٕهؾ اًمًـي اجلوئلم »وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: 

سمعده مـ مجقع اًمطقائػ يمؾفؿ يقاومؼف ذم مجؾ أىمقاًمف وأصقل مذاهٌف: ٕكف طمػظ قمغم 

 .شأن حيرومفو ويٌدهلوممـ أراد  اإليامن اعمقروث وإصقل اًمـٌقييإمي 

 .شمو رأى اًمشوومعل مثؾ أمحد سمـ طمـٌؾ»: إؾمحوق سمـ راهقيفىمول 

أقمز اهلل اًمديـ سموًمصديؼ يقم اًمردة، وسملمحد يقم »سمـ اعمديـل: وىمول قمكم 

 .شاعمحـي

 .شأمرين ؾمقدي أمحد سمـ طمـٌؾ أن ٓ أطمدث إٓ مـ يمتوب»: أيضو ىمولو

 .شحيى أمحد، وموقمؾؿ أكف صوطمى ؾمـيإذا رأيً مـ »طموشمؿ:  أسمق ىمول و

مجع أمحد سمـ طمـٌؾ اعمعرومي سموحلديٌ واًمػؼف واًمقرع واًمزهد »وىمول اًمـًوئل: 

 .شواًمصؼم

                                 
 (.13/421اًمًوسمؼ )( اكظر: 1)

 (.11/187(، وؾمػم أقمالم اًمـٌالء )6/92( اكظر: اًمًوسمؼ )2)

 (.12/358( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )3)

 (.11/196( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )4)

 (.11/196( اكظر: اًمًوسمؼ )5)

 (.11/222( اكظر: اًمًوسمؼ )6)

 (.11/198( اكظر: اًمًوسمؼ )7)

 (.11/199) اًمًوسمؼ( اكظر: 8)



 01                                                                                                                                             حصىل املـية 

 وفاتُ:
أيب  ؿ  عمو يمون أول رسمقع إول مـ ؾمـي إطمدى وأرسمعلم وموئتلم، طُم »ىمول صوًمح: 

 ًُ قمؾتف،  ًمقؾي إرسمعوء، وسموت وهق حمؿقم، يتـػس شمـػًو ؿمديدا، ويمـً ىمد قمروم

 ًُ  .شقم اجلؿعيومامت ي...  أمروف إذا اقمتؾ ويمـ

اؾمتؽؿؾً ؾمٌعو وؾمٌعلم ؾمـي، ودظمؾً ذم » ىمول قمٌد اهلل: ؾمؿعً أيب يؼقل:و

 .شمـ ًمقؾتف، وموت اًمققم اًمعوذ ؿ  صمامن، ومحُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.11/334) اًمًوسمؼكظر: ا (1)

 (.11/334) اًمًوسمؼاكظر:  (2)
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 منت الرسالة

 

 مقدمة

ْقخ : قاه الشيخ اإلوام أبو املظفَّر عبد املمك بو عمي بو حمىد اهلىدانيُّ طَمدصمـَو اًمش 

ًـ سمـ قمؿر احلأظمؼمَكو َواًمِدي َأسُمق قَمكّم  :ٌَـ و ىَموَل اًمًـ سمـ احلَأسُمق قمٌد اهلل حيقك اسْمـ أيب 

د سمـ قمٌد اهلل سمـ سَمنَمان احلُ أظمؼمَكو َأسُمق  :ىَموَل  :ٌَـ واًمسمـ  لْم قَمكّم سمـ حُمَؿ  َأكو  :ىَموَل  :لد  عَ اعمًَ

د  :ىَموَل  :كقُمْثاَمن سمـ َأمْحد سمـ اًمًام   ـؼم ىِمَراَءة عًـ سمـ قمٌد اًمقهوب َأسُمق اًماحلصَمـَو َأسُمق حُمَؿ 

علم وَ  قَمَؾْقِف مـ ًْ
 :ىَموَل ، هـ  293ِموَئَتلْمِ يمَِتوسمف ذِم ؿمفر رسمقع إول مـ ؾمـي صَماَلث َوشمِ

د سمـ ؾُمَؾْقاَمن  ّي سمتـ  اًمـْؼري اعمصَمـَو َأسُمق ضَمْعَػر حُمَؿ  سمـ  طَمدصمـِل قَمٌُدوُس  :ىَموَل  :قسٌٍَْمِ

 :َيُؼقل  َسِىعت َأَبا عبد اهلل َأْحىد بو َحْهَبن :ىَموَل  :َعط وراًمًمؽ وم

ـي قمـدَكو  ًّ ؽ سماَِم يَموَن قَمَؾْقِف َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل  :أُصقل اًم ًُّ وآىمتداء  اًمت َؿ

واجلؾقس مع أصحوب ُصقَموت اخلُ َوشمرك  ،ٌدع ويمؾ سمِدقَمي وَمِفَل َواَلًَمياًمَوشمرك  هبؿ

ـي شمػن  ،اًمّديـ ذِم إهقاء، وشمرك اعمراء واجلدال واخلصقموت  ًّ َوِهل  ،ُؼْرآناًمَواًم

ِئؾ  َٓ ـي ىِمَقوسَوًَمْقَس ذِم  ،ُؼْرآناًمَد ًّ َٓ شميب هَلَو  ، اًم َٓ شمْدرك ،ْمَثولإَ َو  ،سموًمعؼقل َو

 َٓ اَم ُهَق اإلشمٌوع َوشمرك إَ َو تِل مـ شمرك ِمـَْفو  ،قىاهلْهَقاء إِك  ِزَمي اًم  ـي اًمال  ًّ َومـ اًم

 :ظمْصَؾي مل يؼٌؾَفو ويممـ هَبو مل يؽـ مـ َأهؾَفو

 

 ]اإلمياٌ بالقدر[
 

 :َٓ ُيَؼول ،ياَمن هَبواإلِ واًمتصديؼ سموٕطموديٌ ومِقِف وَ  ،ظَمػمه وذهؼدِر وًمياَمن سمِ اإلِ -1

َٓ يَمقَػ  ؟مل اَم  ؟َو  .ياَمن هَبواإلِ ُهَق اًمت ْصِديؼ وَ  إِك 
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ػم احلَِديٌ ويٌؾغف قمؼؾف ومؼد يمػل َذًمِؽ َوأطمؽؿ ًَمفُ  
ًِ وَمَعَؾقِف  ،َومـ مل يعرف شَمْػ

ؾِقؿ اإلِ  ًْ وِدق اعمصدوقا» :مثؾ طَمِديًٌمف، ياَمن سمِِف َواًمت  َومثؾ َمو يَموَن مثؾف ذِم  ،شًمص 

ْؤَيي يمؾ   ،ؼدراًم  ،ً قَمـ إؾمامع واؾمتقطمش ِمـَْفو اعمًتؿعٌَ َوإِن كَ  ،َفوَومثؾ َأطَموِديٌ اًمرُّ

اَم قَمَؾْقِف  طَموِديٌ إَ َوهَمػمَهو مـ  ا،َٓ يرد ِمـَْفو طمرومو َواطِمد َوَأن ،ياَمن هَبواإلِ َوإِك 

 .اًمث َؼوتاعملصمقرات قَمـ 

َٓ ُُيَوِص   َٓ يـوفمرهَوَأن  َٓ يَتَعؾ ؿ  ،ؿ أطمدا َو ؼدر اًمَؽاَلم ذِم اًموَمنِن  :َدالاجلِ َو

ـَـ َمْؽُروه ومـفل  اًمواًمرؤيي وَ  ًّ َوإِن -َصوطمٌف  َٓ يؽقن ،قَمـفُ  ُؼْرآن َوهَمػمَهو مـ اًم

ـي ًّ ـي طَمت ك يدع  -أَصوب سمَِؽاَلِمِف اًم ًّ  .ؤصمورويممـ سم ،َدالاجلِ مـ أهؾ اًم

 

 [ُقْرآٌ َكَلاو اهللال]
 

َٓ ي، ُؼْرآن يَماَلم اهلل َوًَمْقَس سمؿخؾققاًموَ -2  :ًَمْقَس سمؿخؾقق :َأن َيُؼقل ػضعُ َو

ء خمؾقق ،وَمنِن يَماَلم اهلل ًَمْقَس سمٌوئـ ِمـْفُ  :ىَموَل  وك ومـوفمرةَ  ،َوًَمْقَس ِمـُْف َرْ مـ  َوإِي 

ْػِظ َوهَمػمه ،ومِقفِ  طمدثأ َأو  ،َٓ َأْدِري خَمُْؾقق :وَمَؼوَل  ،َومـ وىمػ ومِقفِ  ،َومـ ىَموَل سمِوًمؾ 

اَم ُهَق يَماَلم اهلل اَم  ،ُهَق خَمُْؾقق :وَمَفَذا َصوطمى سمِدقَمي مثؾ مـ ىَموَل  :ًَمْقَس سمؿخؾقق َوإِك  َوإِك 

 .سمؿخؾقق ُهَق يَماَلم اهلل ًَمْقَس 

 

 ]رؤية املؤميني لربَه يوو القيامة[ 
 

                                 
 (.2643(، ومًؾؿ )3228اعمتػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) ( يشػم إمم طمديٌ قمٌد اهلل سمـ مًعقد 1)
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ْؤَيِي َيْقم اإلِ وَ -3 ِل اًمياَمن سمِوًمرُّ َحوحإَ مـ  ِؼَقوَمي يَماَم ُرِوَي قَمـ اًمـٌ   .طَموِديٌ اًمص 

 

 لربُ يف الدىيا[ ]رؤية الييب 
 

ِل -4 ُف ملصمقر قَمـ َرؾُمقل اهلل  :ىمد رأى رسمف َوَأن اًمـٌ  َرَواُه ىَمَتوَدة  :َصِحقح وَمنِك 

ٌ وس قَمـ قِمْؽِرَمي قَمـ اسْمـ ٌ وسسمَ أَ َوَرَواُه احلؽؿ سمـ  :قَم َوَرَواُه  :ون قَمـ قِمْؽِرَمي قَمـ اسْمـ قَم

ٌ وس ِديٌ قمـدَكو قمغم فَموهره يَماَم احلَ و :قَمكم سمـ زيد قَمـ ُيقؾُمػ سمـ مْفَران قَمـ اسْمـ قَم

ِل  َٓ كـوفمر  ،َوًَمؽِـ كممـ سمِِف يَماَم ضَموَء قمغم فَموهره ،َؽاَلم ومِقِف سمِدقَمياًموَ ، ضَموَء قَمـ اًمـٌ  َو

 .ومِقِف أطمدا

 ]اإلمياٌ باليوو اآلخر[
 

ٌْد َيْقم » ِؼَقوَمي يَماَم ضَموءَ اًم ياَمن سموعمقزان َيْقماإلِ وَ -5 ِؼَقوَمي وَماَل يزن ضمـَوح اًمُيقزن اًمَع

واًمتصديؼ سمِِف  ،ياَمن سمِفِ اإلِ وَ  ،صمرإَ عٌود يَماَم ضَموَء ذِم اًمقزن َأقمامل شمو، شسمعقوي

 .َوشمرك جمودًمتف ،َذًمِؽ واإلقمراض قَمؿـ رد

، واإليامن ِؼَقوَمي ًَمْقَس سَمقـفؿ َوسَمقـف شمرمجوناًمعٌود َيْقم اًمَوَأن اهلل شَمَعومَم يؽؾؿُف -6 

 .واًمتصديؼ سمِفِ  سمف،

قمروف  ،رد قَمَؾْقِف أمتفشمِؼَقوَمي اًمَوَأن ًمَرؾُمقل اهلل طمقوو َيْقم  ،ياَمن سموحلقضاإلِ وَ -7

اَمءآكقتف يمعدد ُكُجقم  ،ـمقًمف مًػَمة ؿمفرٍ  مثُؾ   ً ٌَور مـ همػم إَ قمغم َمو صحً سمِِف  :اًم ظْم

 .َوضمف

                                 
 (.2785(، ومًؾؿ )4729متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)
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 .َؼؼْم اًمياَمن سمَِعَذاب اإلِ و-8

َومـ رسمف َومـ  ؾْماَلماإلِ ياَمن وَ اإلِ وشمًلل قَمـ ، مي شمػتـ ذِم ىمٌقرهوإن َهِذه َوأَ -9 

 .ياَمن سمِِف واًمتصديؼ سمِفِ اإلِ وَ  ،ويلشمقف ُمـؽر َوَكؽػِم يَمقَػ ؿَموَء َويَمقػ َأَرادَ  ،كٌقف

ِل اإلِ وَ -12 وسمؼقم ُيرضُمقن مـ اًمـ ور سَمْعَدَمو اطمؽمىمقا وصوروا  ياَمن سمشػوقمي اًمـٌ 

اَم ُهَق  ،يَمقَػ ؿَموَء ويمام ؿَموءَ  ،صمرإَ يَماَم ضَموَء  ،ـ ياجلوَمُقْمَمر هبؿ إمَِم هنر قمغم سَموب  :ومحام إِك 

 .ياَمن سمِِف واًمتصديؼ سمِفِ اإلِ 

قح اعمَ ياَمن َأن اإلِ وَ -11 ول ظَمورج َمْؽُتقب سَملم قَمْقـَْقِف يَموومِر وَ ًِ ضم  طَموِديٌ إَ اًمد 

تِل ضَموَءت ومِقِف وَ   .ياَمن سمَِلن َذًمِؽ يَموِئـاإلِ اًم 

ك اسْمـ َمْرَيؿ -12  ًَ ٌَوب ًمُ  َوَأن قِمق  .د  يـزل ومقؼتؾف سمِ

 

 ]اإلمياٌ قول وعنل[
 

ممـلَِم اعمُ أيمؿؾ » :ؼَم اخلَ يَماَم ضَموَء ذِم  ،يِزيد َويـْؼص ،ياَمن ىَمقل َوقمؿؾاإلِ وَ -13

اَلة ومؼد يمػر» وَ  ،شظمؾؼو إِياَمًكو أطْمًـفؿ ء إَ ًَمْقَس مـ » وَ  ،شمـ شمرك اًمص  قْماَمل َرْ

اَلة ٓ  اًمص   .َوىمد أطمؾ اهلل ىَمتؾف ،مـ شَمريمَفو وَمُفَق يَموومِر :ششَمريمف يمػر إِ

                                 
اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى (، وىمول: طمًـ صحقح، و1162(، واًمؽممذي )4682( طمًـ: رواه أسمق داود )1)

 ، وطمًـف إًمٌوين.(، مـ طمديٌ أيب هريرة 7422(، وأمحد )9129)

ـْ ضموسمر (، سمؾػظ: 82( صحقح: رواه مًؾؿ )2) ًُ اًمـ ٌِل  قَم ضُمِؾ َوسَملْمَ »َيُؼقُل:  ، ىمول: ؾَمِؿْع إِن  سَملْمَ اًمر 

ِك وَ  ْ اَلةِ اًماًمنم   ش.ُؽْػِر شَمْرَك اًمص 

ـْ قَمٌِْد (، 2622( صحقح: رواه اًمؽممذي )3) ، ىَموَل:  اهللِقَم  ؿَمِؼقٍؼ اًمُعَؼْقكِم 
ـِ ٍد »سْم َٓ َيَرْوَن  يَموَن َأْصَحوُب حُمَؿ 

اَلةِ  ـَ إقَْماَمِل شَمْريُمُف يُمْػٌر هَمػْمَ اًمص   ، وصححف إًمٌوين.شؿَمْقًئو ِم



 05                                                                                                                                             حصىل املـية 

 

 []االعتقاد يف أصحاب الييب 
 

صمؿ   ،طوباخلصمؿ  قمؿر سمـ  ،َأسُمق سمؽر اًمّصديؼ: كٌقفومي سمعد إ َهِذه ػمَوظم-14

ون  اًمث اَلصَمي يَماَم ىمدمفؿ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل  مُ ُيّؼد   ،قُمْثاَمن سمـ قَمػ 
ِ
ء َٓ َتؾُِػقا ذِم  َهُم مل َُيْ

 .َذًمِؽ

 اًمث اَلصَمي َأْصَحوب اًمشقرى 
ِ
ء َٓ ياخلَ صمؿ  سمعد َهُم ًَ  ،َوـَمْؾَحي ،قَمكّم سمـ أيب ـَموًمى :ْؿ

سَمػْم وَ   .َويمؾفْؿ إَِموم ،ًمؾخالومييصؾح فؿ َوؾمعد يمؾُّ  ،وقمٌداًمرمحـ سمـ قَمْقف ،اًمزُّ

 طَمّل َوَأْصَحوسمف يُمـ و كعد َوَرؾُمقل اهلل » :َوَكْذَهى ذِم َذًمِؽ إمَِم طَمِديٌ اسْمـ قمؿر

 .شصمؿ  كًؽً ،صمؿ  قُمْثاَمن ،صمؿ  قمؿر ،متقاومرون َأسُمق سمؽر

ْكَصور إَ صمؿ  أهؾ سمدر مـ  ،َفوضِمريـاعمُ صمؿ  مـ سمعد َأْصَحوب اًمشقرى أهؾ سمدر مـ  

 . ْجَرة واًمًوسمؼي َأوٓ وملوٓاهلِ قمغم ىمدر  مـ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل 

 َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل 
ِ
ء َٓ ِذي سمعٌ ومقفؿ نؼرْ اًم صمؿ  أومضؾ اًمـ وس سمعد َهُم   .اًم 

ًَمُف  ،و َيْقًمو َأو ؾَموقَمي َوَرآُه وَمُفَق مـ َأْصَحوسمفيمؾ مـ َصحٌف ؾمـي َأو ؿمفرا أَ و

ٌَي ْح  ة.قمغم ىمدر َمو َصحٌف َويَموَكً ؾموسمؼتف َمَعف َوؾمؿع ِمـُْف َوكظر إًَِمْقِف كظر اًمصُّ

ٌَي أومضؾ مـ  ِذي مل يروهاًموملدكوهؿ ُصْح قْماَمل يَموَن إَ َوًَمق ًمؼقا اهلل سمَِجِؿقِع  ،ؼرن اًم 

 اًم ذيـ صحٌقا ا
ِ
ء َٓ ِل َهُم  ،ورأوه وؾمؿعقا ِمـُْف أومضؾ ًمصحٌتفؿ مـ اًمت وسمِعلم ًمـٌ 

 .ػْم اخلَ َوًَمق قمِؿُؾقا يمؾ َأقمامل 

 

                                 
 اًمعالمي أمحد ؿمويمر.(، وصححف 4627( صحقح: رواه أمحد )1)
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 ]الواجب حنو والة األمور[ 
 

اَلوَمي اخلؼم واًمػوضمر َومـ وزم اًمممـلَِم اعمُ واًمًؿع َواًمط وقَمي ًمألئؿي وأمػم -15

ْقِػ طَمت ك َصور ظَمؾقَػي َوؾمؿل َأِمػم َواضْمتؿَع اًمـ وس قَمَؾْقِف َوَروقا سمِِف َومَ   ً ـ قَمَؾْقِفؿ سمِوًم

 .ممـلِمَ اعمُ 

َٓ يُ اًمِؼَقوَمي اًمواًمغزو َموض َمَع اإِلَموم إمَِم َيْقم -16  .ؽْمكؼم واًمػوضمر 

َؿي -17  ًْ ي َموضإَ ُدود إمَِم احلُ َػْلء َوإىَِموَمي اًمَوىِم ًَمْقَس ٕطمد َأن يطعـ  ،ِئؿ 

َٓ يـوزقمفؿ  . قَمَؾْقِفؿ َو

دىَموت إًَِمْقِفؿ ضَموِئَزة َكوومَِذة-18 سمرا يَموَن  ،مـ َدومعَفو إًَِمْقِفؿ َأضْمَزأت قَمـفُ  ،َودومع اًمص 

 .َأو وَموضِمًرا

ي َريْمَعَتلْمِ  ،ُؿَعي ظَمؾػفاجلُ َوَصاَلة -19  مـ  ،َوظمؾػ مـ وٓه ضَموِئَزة سَموىِمَقي شَموم 

ٌَْتدع ـي ،شَموِرك ًممصمور أقمودمهو وَمُفَق ُم ًّ ء إِذا مل اجلُ ًَمْقَس ًَمُف مـ ومضؾ  ،خُمَوًمػ ًمؾ ُؿَعي َرْ

اَلة ظمؾػ  ي مـ يَموُكقاإَ ير اًمص   ،وَموًمًـي سمَِلن ُيَصكم  َمَعفؿ َريْمَعَتلْمِ  :هؿ ووموضمرهؿسمر   :ِئؿ 

ي َو شَموم  ء ،َوشَمديـ سمَِلهن   .َٓ يؽـ ذِم صدرك مـ َذًمِؽ َرْ

ي -22  وأىمروا  ،قَمَؾْقفِ  يَموُكقا اضْمَتؿُعقا َوىمد ،ًؾؿلماعمُ َومـ ظمرج قمغم إَِموم مـ َأِئؿ 

َوو َأو -سمَِلّي َوضمف يَموَن  ،سموخلالومي ٌَياًمسمِوًمر   ،ًؾؿلماعمُ وِرج قَمصو اخلَ ومؼد ؿمّؼ َهَذا  -َغَؾ

 .وِرج قَمَؾْقِف َموَت مقَتي ضَموِهؾِق ياخلَ وَمنِن َموَت ، صَمور قَمـ َرؾُمقل اهلل أَوظَموًمػ 

 21- َٓ ْؾَطون َو ًُّ َٓ حيؾ ىمتول اًم وَمؿـ ومعؾ َذًمِؽ  ،ُروج قَمَؾْقِف ٕطمد مـ اًمـ وساخلُ  َو

ـي ًّ ٌَْتدع قمغم همػم اًم  .َواًمط ِريؼ وَمُفَق ُم

َوَموًمف وَمؾُف َأن  وىمتول اًمؾُُّصقص واخلقارج ضَموِئز إِذا قمروقا ًمؾرضمؾ ذِم َكػًف-22 

َوًَمْقَس ًَمُف إِذا ومورىمقه َأو شَمَريُمقُه َأن  ،َويْدوَمع قَمـَْفو سمُِؽؾ َمو يؼدر ،ُيَؼوشمؾ قَمـ َكػًف َوَموًمف
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ة  ،يطؾٌفؿ َٓ ٓ  اإِلَموم َأو ُو َٓ يتٌع آصَمورهؿ ًَمْقَس ٕطمد إِ اَم ًَمُف َأن يْدومع قَمـ  ،ًؾؿلماعمُ َو إِك 

َٓ يؼتؾ أطمداسمِجُ  َوَيـِْقي ،َكػًف ذِم مَؼومف َذًمِؽ وَمنِن َموَت قمغم َيَدْيِف ذِم َدومعف  ،ْفِدِه َأن 

َوُهَق يْدومع قَمـ  ،ولاحلَ تؾ َهَذا ذِم شمِْؾَؽ َوإِن ىمُ  ،ْؼُتقلاعمَ ًف ذِم اعمعريمي وملسمعد اهلل قَمـ َكػ

َفوَدة يَماَم ضَموَء ذِم  َكػًف َوَموًمف َرضَمْقُت  اَم َأمر أ َومَجِقعُ  ،طَموِديٌإَ ًَمُف اًمش  صَمور ذِم َهَذا إِك 

ٌَوقمف ،سمؼتوًمف َٓ اشم  َٓ جُي  ،َومل ُيممر سمؼْتؾف َو َوإِن َأظمذه  ،قَمَؾْقِف إِن سع َأو يَموَن ضمرحيو زُ فِ َو

َٓ ُيؼقؿ قَمَؾْقِف  ،َأؾِمػًما وَمَؾْقَس ًَمُف َأن يْؼتؾف َوًَمؽِـ يرومع أمره إمَِم مـ وٓه اهلل  ،داحلَ َو

 .حؽؿ ومِقفِ قومَ 

 

 ]الشَادة للنعني باجلية أو باليار[
 

َٓ كْشفد قمغم أهؾ -23 َٓ اًمَو ٌَْؾي سمَِعَؿؾ يعؿؾف سمجـي َو كرضمق ًمؾصوًمح  ،َكورؼ

 .ِزء اعمذكى َوَكْرضُمق ًَمُف َرمْحَي اهللاعمُ وكخوف قمغم  ،وكخوف قَمَؾْقفِ 

 

 ]حله مرتلب اللبرية[ 
 

ًٌو همػم مُ -24  ،وَمنِن اهلل َيُتقب قَمَؾْقفِ  :قَمَؾْقفِ  ٍم  َومـ ًَمِؼل اهلل سمذكى جيى ًَمُف اًمـ ور شَموِئ

  ً  .ق َئوتَويؼٌؾ اًمت ْقسَمي قَمـ قمٌوده َوَيْعُػق قَمـ اًم

وَرشمف يَماَم ضَموَء ذِم -25  ْكَقو وَمُفَق يَمػ  كى ذِم اًمدُّ مـ ًمِؼقف َوىمد أىمقؿ قَمَؾْقِف طمد َذًمِؽ اًمذ 

 . ؼَم قَمـ َرؾُمقل اهللاخلَ 

تِل اؾْمتْقضمَى هَبو - 26  ُكقب اًم  وَملمره  :عُؼقسَمياًمَومـ ًمِؼقف مٍما همػم شموئى مـ اًمذُّ

 .إمَِم اهلل إِن ؿَموَء قمذسمف َوإِن ؿَموَء همػر ًَمفُ 
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 .َومـ ًمِؼقف مـ يَموومِر قمذسمف َومل يْغػر ًَمفُ -27

ضمؿ طمؼ قمغم مـ زكو َوىمد أطمصـ إِذا اقْمؽمف َأو ىَموَمً قَمَؾْقِف سَمقـف-28  َوىمد  ،َواًمر 

يإَ ، وىمد رمجً رضمؿ َرؾُمقل اهلل   .اًمراؿمدون ِئؿ 

 

 [لييب ]حله مً اىتقص أصحاب ا 
 

سمغضف سمَِحَدث ِمـُْف َأو أَأو  َومـ اْكتؼَص أطمدا مـ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل -29

 .ف يَموَن مٌتدقمو طَمت ك يؽمطمؿ قَمَؾْقِفؿ مَجِقًعو َويؽقن ىمؾٌف هَلُؿ ؾمؾقامئمًووِ  ذيمرَ 

 

 ]تعريف اليفاق األكرب[
 

 ،َعاَلكَِقياًمؾْماَلم ذِم اإلِ ر َويْظفِ  ،َأن يؽػر سمِوهلل ويعٌد هَمػمه :ؽْػراًمواًمـػوق ُهَق -32

ذيـ يَموُكقا قمغم قمفد َرؾُمقل اهلل اعمُ مثؾ   .ـَوومِؼلم اًم 

 

 ]بياٌ اللفر العنلي[
 

قمغم اًمت ْغؾِقظ كروهيو يَماَم  هذاشصَماَلث مـ يمـ ومِقِف وَمُفَق ُمـَوومِؼ»: وىمقًمف -31

َٓ ك  ػنهو.ضَموَءت َو

                                 
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة 59(، ومًؾؿ )33متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1) ـِ اًمـ ٌِل  (، قَم آَيُي اعُمـَوومِِؼ »ىَموَل:  ، قَم

ـَ ظَمونَ 
ِ َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْؤمُت  ش.صَماَلٌث: إَِذا طَمد 
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وًرا والٓ » :َوىَمقًمف   .شيْيب سَمْعضُؽؿ ِرىَموب سمعضَٓ شمرضمعقا سمعِدي يمػ 

 .شوموًمؼوشمؾ واعمؼتقل ذِم اًمـ ور ،إِذا اًمتؼك اعمًؾامن سمًقػفام»: َومثؾ

 .شوىمتوًمف يمػر ،ًؾؿ ومًققاعمُ ؾمٌوب » :َومثؾ

ظَِمقفِ » :َومثؾ ِٕ  .شومؼد سَموء هَبو َأطمدمَهو :َيو يَموومِر :مـ ىَموَل 

طَموِديٌ مِم و ىمد َصح  إَ َوَكْحق َهِذه  ،شمـ كًى َوإِن دق   شمؼمؤٌ   سمِوهلل يمػرٌ » :َومثؾ

ػمَهو ،وَمنك و كًؾؿ ًَمفُ  ،ػظَوطُم  ًِ َٓ كتؽؾؿ ومِقَفو ،َوإِن مل كعؾؿ شَمْػ َٓ  ،َو َٓ كجودل ومِقَفو َو َو

ٓ  سمَِلطَمؼإَ كػن َهِذه  َٓ كردهو إِ ٓ  مثؾ َمو ضَموَءت   .ِمـَْفو طَموِديٌ إِ

 

 ]اجلية واليار خملوقتاٌ[ 
 

ـ ي وَمَرَأْيً اجلدظمؾً : »ـ ي َواًمـ ور خمؾقىمتون يَماَم ضَموَء قَمـ َرؾُمقل اهلل اجلوَ -32

 و ،يَمَذا شـ ي وَمَرَأْيً َأيمثر َأهؾَفواجلاـمؾعً ذِم » و ،شَؽْقصَمراًمَوَرَأْيً » ،شىمٍما

                                 
 ش.والٓ»سمدون ًمػظي ، (، مـ طمديٌ ضمرير 65(، ومًؾؿ )121متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 .(، مـ طمديٌ أيب سمؽرة 1682(، ومًؾؿ )31متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 2)

 .(، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ مًعقد 64(، ومًؾؿ )48متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 3)

 (، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.62(، ومًؾؿ )6124متػؼ قمؾقف : رواه اًمٌخوري )( 4)

(، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام، وطمًـف اًمعالمي 7219طمًـ: رواه أمحد )( 5)

 أمحد ؿمويمر.

 .(، مـ طمديٌ ضموسمر 3294(، ومًؾؿ )3679متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 6)

ـِ َموًمٍِؽ 6581صحقح: رواه اًمٌخوري )(7) ـِ اًمـ ٌِل  (، قمـ َأَكِس سْم َأَكو َأؾِمػُم ذِم اجلَـ ِي، إَِذا سَمْقـاََم »ىَموَل:  ، قَم

يُؾ؟ ىَموَل: َهَذا اًمَؽْقصَمرُ  : َمو َهَذا َيو ضِمؼْمِ ًُ ِف، ىُمْؾ ر  اعمَُجق  ٌَوُب اًمدُّ  ش.َأَكو سمِـََفٍر، طَمووَمَتوُه ىِم
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 . يَمَذا َويَمَذا شاـمؾعً ذِم اًمـ ور وَمَرَأْيً»

اَُم مل ختؾؼو وَمُفَق مؽذب سمِ   َٓ  َوَأطَموِديٌ َرؾُمقل اهلل  ،ُؼْرآنِ وًموَمؿـ زقمؿ َأهن  َو

 .َواًمـ ور ـ يِ وجلَأطْمًٌُف ُيممـ سمِ 

 

 ]الصالة على أٍل القبلة[
 

ٌَْؾي مقطمدااًمَومـ َموَت مـ أهؾ -33 َٓ حُي  ،قَمَؾْقِف ويًتغػر ًَمفُ  ُيَصغم   ؼ قَمـُف  ُى جَ َو

َٓ شمُ  ،آؾْمتِْغَػور اَلة قَمَؾْقِف ًمذكى أذكٌف َو أمره إمَِم اهلل  -َصِغػما يَموَن َأو يَمٌػِما-ؽْمك اًمص 

 .شَمَعومَم 

 

 ]اخلامتة[
 

ؾِقاًم احلَ وَ  :آظمر اًمرؾَموًَمي ًْ د َوآًمف َوؾمؾؿ شَم   .ْؿد هلل َوطمده وصؾقاشمف قمغم حُمَؿ 

ْقخ اإِلَموم أيب قمٌد اهلل حيقك سمـ أيب قمغم  ًـ احلؾمؿع مَجِقع اًمرؾَموًَمي مـ ًمػظ اًمش 

ْقخ اإِلَموم اًمسمـ َأمْحد سمـ  َفّذب َأسُمق اعمظػر قمٌد اعمؾؽ سمـ قَمكّم اعمُ ٌَـ و سمروايتف قَمـ َواًمِده اًمش 

د   .هَبو أديـ :َوىَموَل  ،ؿَدايِن اهلَ اسْمـ حُمَؿ 

 

 

 

                                 
ـِ طُمَصلْمٍ 2737(، ومًؾؿ )3241متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1) ـْ قِمْؿَراَن سْم ـِ اًمـ ٌِل  (، قَم : ، ىَموَل ، قَم

ًُ َأيْمثََر َأْهؾَِفو ا» ًُ ذِم اًمـ وِر وَمَرَأْي َؾْع ًُ َأيْمَثَر َأْهؾَِفو اًمُػَؼَراَء، َواـم  ًُ ذِم اجلَـ ِي وَمَرَأْي َؾْع وءَ اـم  ًَ  ش.ًمـ 
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 الشـــــرح
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 شرح عيواٌ الرسالة
 «ايط١ٓ أصٍٛ»

 : مجع أصؾ، وهق ًُمَغيً أصقل: 
ِ
ء ْ  .َأؾَموُس اًمٌم 

ـْ َأْصؾٍ اًمن  ٕ  :َمو ًَمُف وَمْرعٌ  : هقَواْصطِاَلطًمو ، و أصؾ يمؾ َػْرَع َٓ َيـَْشُل إَٓ قَم

 .رء: مو يًتـد حتؼؼ ذًمؽ اًمٌمء إًمقف 

ـ ي: ًمغي:  ًُّ ومـف ىمقًمف شمعومم: ، اًمطريؼي، واًمًػمة، حمؿقدة يموكً أو مذمقميواًم

، ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

ـ  ذِم »:وىمقل اًمرؾمقل  ـْ ؾَم ـَيً  َم ًَ و  ،اإِلؾْماَلِم ؾُمـ ًي طَم ـْ قَمِؿَؾ هِبَ وَمَؾُف َأضْمُرَهو َوَأضْمُر َم

ـْ ُأضُمقِرِهؿْ  ـْ هَمػْمِ َأْن َيـُْؼَص ِم ـ  ذِم  ،ءٌ َرْ  سَمْعَدُه ِم ـْ ؾَم اإِلؾْماَلِم ؾُمـ ًي ؾَمق َئًي يَموَن قَمَؾْقِف  َوَم

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ  ـْ هَمػْمِ َأْن َيـُْؼَص ِم ـْ سَمْعِدِه ِم و ِم ـْ قَمِؿَؾ هِبَ  .شءٌ ِوْزُرَهو َوِوْزُر َم

 واعمؼصقد سموًمًـي هـو اًمعؼقدة.

يتـوول اًمًـي ذم اًمعٌودات وذم وًمػظ اًمًـي ذم يمالم اًمًؾػ »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم: 

 ،وإن يمون يمثػم ممـ صـػ ذم اًمًـي يؼصدون اًمؽالم ذم آقمتؼودات ،آقمتؼودات

اىمتصود ذم ؾمـي ظمػم مـ  :وأيب اًمدرداء  ،وأيب سمـ يمعى ،وهذا يمؼقل اسمـ مًعقد

 .شوأمثول ذًمؽ ،اضمتفود ذم سمدقمي

اعمتلظمريـ مـ أهؾ صمؿ صور ذم قمرف يمثػم مـ اًمعؾامء »وىمول اسمـ رضمى احلـٌكم: 

                                 
 ش.أصؾ»مودة ٓسمـ ومورس اكظر: مؼويقس اًمؾغي، ( 1)

 (.1/38) احلـٌكم اعمعروف سموسمـ اًمـجور ًمؾشقخ حمؿد اًمػتقطمل ،( اكظر: ذح اًمؽقيمى اعمـػم2)

 ( .1/124)  ًمؾطقذم ،( اكظر: ذح خمتٍم اًمرووي3)

ٌَجكم 1217( صحقح: رواه مًؾؿ )4)  .(، مـ طمديٌ ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًم

 (.2/312اكظر: آؾمتؼومي، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )( 5)
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احلديٌ وهمػمهؿ اًمًـي قمٌورة قمام ؾَمؾَِؿ مـ اًمشٌفوت ذم آقمتؼودات ظموصي ذم 

مًوئؾ اإليامن سموهلل ومالئؽتف ويمتٌف ورؾمؾف واًمققم أظمر، ويمذًمؽ ذم مًوئؾ اًمؼدر 

ٕن ظمطره قمظقؿ واعمخوًمػ  :وومضوئؾ اًمصحوسمي، وصـػقا ذم هذا اًمعؾؿ سموؾمؿ اًمًـي

 .شومقف قمغم ؿمػو هؾؽي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.322اكظر: يمشػ اًمؽرسمي، ًمؾحوومظ اسمـ رضمى احلـٌكم، صـ )( 1)
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 أهه املىضىعات اليت اشتنلت عليها هذه الرسالة

 

يإلَاّ أمحد بٔ حٓبٌ ع٢ً عد٠ « أصٍٛ ايط١ٓ»اغتًُت زضاي١ 

 َٛضٛعات عكد١ٜ، َٓٗا:

 ]اإليامن سموًمؼدر، واإليامن سموًمققم أظمر[.اإليامن مجؾي مـ أصقل  .1

 اًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق. .2

 يقم اًمؼقومي.رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ  .3

 اإليامن قمـد أهؾ اًمًـي. .4

 .آقمتؼود ذم أصحوب اًمـٌل  .5

 اًمقاضمى قمغم اًمرقمقي كحق وٓة إمقر. .6

 طمؽؿ اًمشفودة ًمؾؿعلم سموجلـي أو سموًمـور. .7

 طمؽؿ مرشمؽى اًمؽٌػمة مـ أهؾ اًمؼٌؾي. .8

 شمعريػ اًمـػوق إيمؼم. .9

 سمقون اًمؽػر اًمعؿكم. .12
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 مقدمة

ْقخ : املمك بو عمي بو حمىد اهلىدانيُّ قاه الشيخ اإلوام أبو املظفَّر عبد طَمدصمـَو اًمش 

ًـ سمـ قمؿر احلىَموَل أظمؼمَكو َواًمِدي َأسُمق قَمكّم  ،ٌَـ واًمًـ سمـ احلَأسُمق قمٌد اهلل حيقك اسْمـ أيب 

د سمـ قمٌد اهلل سمـ سَمنَمان احلُ أظمؼمَكو َأسُمق  :ىَموَل  :ٌَـ واًمسمـ  لْم قَمكّم سمـ حُمَؿ  َأكو  :ىَموَل  :لد  عَ اعمًَ

د  :ىَموَل  :كقُمْثاَمن سمـ َأمْحد سمـ اًمًام   ـؼم ىِمَراَءة عًـ سمـ قمٌد اًمقهوب َأسُمق اًماحلصَمـَو َأسُمق حُمَؿ 

علم َوِموَئَتلْمِ  قَمَؾْقِف مـ ًْ
 :ىَموَل ، هـ  293يمَِتوسمف ذِم ؿمفر رسمقع إول مـ ؾمـي صَماَلث َوشمِ

د سمـ ؾُمَؾْقاَمن  ّي سمتـ  ٌَ اًمـْؼري اعمصَمـَو َأسُمق ضَمْعَػر حُمَؿ  سمـ  طَمدصمـِل قَمٌُدوُس  :ىَموَل  :قسٍْمِ

 :َيُؼقل  َسِىعت َأَبا عبد اهلل َأْحىد بو َحْهَبن :ىَموَل  :َعط وراًمًمؽ وم

ـي قمـدَكو  ًّ ؽ سماَِم يَموَن قَمَؾْقِف َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل  :(1)أُصقل اًم ًُّ  (2 ) اًمت َؿ

 ................................................................ (3)وآىمتداء هبؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي َْا»َق : واعمراد أي قمـد اًمًؾػ وأئؿي اًمًـي «:أُصٍٛ ايٓط١ٓ عٓد

 سموًمًـي: ٕهنو ٓ جمول ًمؾعؼؾ ومقفو. اًمعؼقدةسموًمًـي هـو اًمعؼقدة، وؾمؿقً 

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ٘ٔ َأِصَحاب َزُضٍٛ اهلل »َق ِٝ ًَ َٕ َع َُا نَا َُطُّو ٔب مـ اهلدى  :«ايتَّ

 واحلؼ.

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ِـ  اًمِعْرسَموضِ حلديٌ أي هبدهيؿ:  «:ٚاالقتدا٤ بِٗ»َق  أن   ، ؾَموِرَييَ  سْم

ـ تِل، »ىمول:   اهللِ َرؾُمقَل  ًُ قا قَمَؾْقَفو قَمَؾْقُؽْؿ سمِ لَم، قَمضُّ ـَ اعَمْفِدي  اؿِمِدي  اًمر 
ِ
َوؾُمـ ِي اخلَُؾَػوء

ويُمْؿ َوإُُمقَر اعُمْحَدصَموِت، وَمنِن  يُمؾ  سمِْدقَمٍي َواَلًَميٌ   .شسمِوًمـ َقاضِمِذ، َوإِي 

                                 
(، 42(، وىمول: طمًـ صحقح، واسمـ موضمف )2676(، واًمؽممذي )4627(  صحقح: رواه أسمق داود )1)

 وصححف إًمٌوين.
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 ............... (2) ُصقَموتاخلُ َوشمرك  (،1)ٌدع ويمؾ سمِدقَمي وَمِفَل َواَلًَمياًمَوشمرك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌِْد و ـْ قَم ـِ قَمْؿٍرو اهللِقَم إِن  سمـل : » اهللِ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ريض اهلل قمـفام سْم

ُفْؿ  ًي، يُمؾُّ ٌِْعلَم ِمؾ  تِل قَمغَم صَماَلٍث َوؾَم ُق ُأم 
ًي، َوشَمْػؽَمِ ٌِْعلَم ِمؾ  ًْ قَمغَم صمِـَْتلْمِ َوؾَم ىَم إهائقؾ شَمَػر 

ًي َواطِمَدةً  ٓ  ِمؾ  ـْ ِهَل َيو َرؾُمقَل شذِم اًمـ وِر إِ َمو َأَكو قَمَؾْقِف »؟ ىَموَل: اهللِ، ىَموًُمقا: َوَم

 .شَوَأْصَحويِب 

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ًَاَي١ ،بدعايَٚتسى »َق َٞ َض ِٗ أي مـ أصقل أهؾ  «:ٚنٌ ٔبدَع١ َف

ِـ  اًمِعْرسَموضِ حلديٌ اًمًـي واجلامقمي شمرك اًمٌدع يمؾفو: ٕهنو والٓت:    ؾَموِرَييَ  سْم

كو رِ مـ أطمدث ذم أمْ : » قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو ىموًمً: ىمول رؾمقل اهللو ،اعمتؼدم

 أي مردود قمؾقف. ،(2)شردهذا مو ًمقس مـف ومـفق 

ُؾقِك قَمَؾْقَفو »واًمٌدقمي هل:  ًُّ قِمق َي ُيْؼَصُد سمِوًم ْ قَمٍي، شُمَضوِهل اًمنم  ـِ خُمؽَْمَ ي ـَمِريَؼٍي ذِم اًمد 

ٌُِّد اعمُ  ٌَْحوَكفُ هلل ٌَوًَمَغُي ذِم اًمت َع  .شؾُم

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ََاتاخُلَٚتسى »َق ريض اهلل  قَموِئَشيَ ومعـ اًمـػوق: و شمقرث ٕهن«:وُُصٛ

: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ قمـفو ًْ ضَموِل إمَِم اهللِ : »، ىَموًَم  .شِصؿُ اخلَ  ًَمدُّ إَ إِن  َأسْمَغَض اًمر 

ـُ  ضَمْعَػرُ ىمول  ٍد:  سْم ويُمْؿ وَ »حُمَؿ  َو شَمْشَغُؾ اخلُ إِي  ، وَمنهِن  ـِ ي  َؼْؾَى، َوشُمقِرُث اًمُصقَمَي ذِم اًمد 

                                 
 .(، وطمًـف إًمٌوين2641( طمًـ: رواه اًمؽممذي )1)

   (.1718(، مًؾؿ  )2552متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (2) 

 (.1/52( اكظر: آقمتصوم، ًمؾشوـمٌل )3)

ومهو ضموكٌوه: ٕكف يمؾام اطمتٍ قمؾقف سمحجي أظمذ ذم  ،إًمد: ؿمديد اخلصقمي ملظمقذ مـ ًمديدي اًمقادي  (4)

 ضموكى آظمر. 

 اخلصؿ: احلوذق سموخلصقمي واعمذمقم هق اخلصقمي سموًمٌوـمؾ ذم رومع طمؼ أو إصمٌوت سموـمؾ. (5)

 (.2668(، ومًؾؿ )2457( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )6)
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 ذِم (، وشمرك اعمراء واجلدال واخلصقموت 1واجلؾقس مع أصحوب إهقاء )

 ...................................................................... (،2)اًمّديـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاًمـ َػوَق 

واقمؾؿ رمحؽ اهلل أن اخلصقمي ذم اًمديـ ًمقًً مـ ـمريؼ »وىمول ؿمقخ اإلؾمالم: 

 .شأهؾ اًمًـي

(1)  :ُ٘ ُِٛي أي وشمرك اجلؾقس مع أهؾ  «:ٚاجلًِٛع َع َأصحاب األٖٛا٤»َق

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ): ًمؼقًمف شمعومم: ، وهؿ اعمٌتدقميإهقاء

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )وىمقًمف شمعومم: 

 (   ىئ 

(2 ) :ُ٘ ُِٛي  أي اجلدال«:ٚاخلوُصَٛات ٔفٞ ايٓدٜٔ، ٚتسى املَسا٤ ٚاجلداٍ»َق

يؼقم قمغم أهؾ اًمًـ ي واجلامقمي ومـفٍ ، اجلدالاعمَِراء: ، واحلؼ   د سمفسموًمٌوـمؾ ًمػم

أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يؼدمقن قمؼقهلؿ ، سمخالف ًمـصقص اًمؽتوب واًمًـيآؾمتًالُم 

 ، وٓ يًتًؾؿقن هلو.كصقص اًمؽتوب واًمًـيقمغم 

 ومؼول  :مـ اعمامراة واجلدال سموًمٌوـمؾ ورؾمقًمف اًمؽريؿ كو اهلل شمعومم وىمد طمذر

 

                                 
 (.2/525ٓسمـ سمطي ) ( اكظر: اإلسموكي اًمؽؼمى،1)

 (.326( اكظر: اإليامن، ٓسمـ شمقؿقي، صـ )2)

 (.4/322ٓسمـ إصمػم )( اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ، 3)
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ـي شمػن  ًّ  ....................................................... (،1) ُؼْرآناًمَواًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): شمعوممؾمٌحوكف و

(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

، وىمول:  (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں)وىمول: 

 .(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

ـْ َأيِب و َمو َوؾ  ىَمْقٌم سَمْعَد ُهًدى يَموُكقا قَمَؾْقِف : » اهللِ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  ُأَموَميَ قَم

ٓ  ُأوشُمقا اجلََدَل  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )َهِذِه أَيَي:   اهللِ، صُمؿ  شَماَل َرؾُمقُل شإِ

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

(   ے ے ۓ ۓ): وأمركو اهلل سموجلدال سموحلًـك، ومؼول 

 

ـْ »ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػًػم أيي:  ـِ اطْمَتوَج ِمـُْفْؿ إمَِم ُمـَوفَمَرٍة َوضِمَداٍل، وَمْؾَقُؽ َأْي: َم

ـِ ظِمَطوٍب، يَماَم ىَموَل: احلَ َقضْمِف وًمسمِ  ًْ ـِ سمِِروْمٍؼ َوًملٍِم َوطُم ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ًَ

وكِِى، يَماَم اجلَ وَمَلَمَرُه شَمَعومَم سمِؾلِِم (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

اَلُم، طِملَم سَمَعَثُفاَم إمَِم ومِْرقَمْقَن وَمَؼوَل:   ً ہ ہ ھ ھ )َأَمَر ُمقؾَمك َوَهوُروَن، قَمَؾْقِفاَم اًم

 ش. (   ھ ھ ے ے ۓ

(1 ) :ُ٘ ُِٛي  ٿ ): ىمول شمعومم، وشمقوحف أي شمٌقـف «:ُكِسإٓايَٚايٓط١ٓ تفطس »َق

 

                                 
 (، وطمًـف إًمٌوين.48(، وىمول: طمًـ صحقح، واسمـ موضمف )3253رواه اًمؽممذي ) :( طمًـ1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 مـ ىمقل أو ومعؾ أو شمؼرير أو صػي. مو صمًٌ قمـ اًمـٌل واًمًـي هل 

ـ ـمريؼ قميؿؽـ ومفؿفو ومفام صحقحو قمغم مراد اهلل شمعومم إٓ  مو ٓأيوت  ومؿـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )مـفو ىمقًمف شمعومم:  اًمًـي،

قمغم (   پ)ىمقًمف :  ومؼد ومفؿ أصحوب اًمـٌل (   ڀ ڀ

 ، ومٌلم هلؿاؾمتشؽؾقا أييقمؿقمف اًمذي يشؿؾ يمؾ فمؾؿ وًمق يمون صغػما وًمذًمؽ 

ٌِْد اهللِ أن اعمراد سموًمظؾؿ ذم أيي: اًمنمك، وم اًمرؾمقل  ـْ قَم ىَموَل : عَم و  ،سمـ مًعقٍد َع

 : ًِ  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)َكَزًَم

فُ  :ىُمْؾـَو ًَ ُؿ َكْػ
ـَو َٓ َيْظؾِ ٱ ٻ ٻ )ًَمْقَس يَماَم شَمُؼقًُمقَن » :ىَموَل  ؟َيو َرؾُمقَل اهللِ َأيُّ

كٍ  (پ پ پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ پ  َؿُعقا إمَِم  ،سمنِِمْ ًْ ْ شَم َأَومَل

سْمـِفِ  ِٓ  .(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :ىَمْقِل ًُمْؼاَمَن 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب )وىمقًمف شمعومم: 

ط ؽمشييؼتيض أن ىمٍم اًمصالة ذم اًمًػر  فموهره(  جت حت خت 

ـِ ُأَمق يَ أكف ٓ يشؽمط ًمف اخلقف، ، ومٌلم اًمرؾمقل ًمف اخلقف ـْ َيْعغَم سْم ًُ  :ىَموَل  ،ومَع ىُمْؾ

ـِ   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) :ط وِب اخلَ ًمُِعَؿَر سْم

                                 
 (.4/613اكظر: شمػًػم اسمـ يمثػم )( 1)

 (.124(، ومًؾؿ )3362)( متػؼ قمؾقف : رواه اًمٌخوري 2)
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ِئؾ  َٓ  ......................................................... (،1) ُؼْرآناًمَوِهل َد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ اًمـ وُس  ،(يب جت حت خت  ًَ  :وَمَؼوَل  ،وَمَؼْد َأِم ًَ ِمـُْف وَم ٌْ ًُ مِم و قَمِج ٌْ ًُ َرؾُمقَل ًملقَمِج

ـْ َذًمَِؽ  اهللِ  ٌَُؾقا َصَدىَمَتفُ » :وَمَؼوَل  ،قَم و قَمَؾْقُؽْؿ وَموىْم َق اهللُ هِبَ  .شَصَدىَمٌي شَمَصد 

 ، ومنهو اًمـٌل ( ٻ ٻ ٻ ٻ )وىمقًمف شمعومم: 

ـْ ُصَفْقٍى ومسموًمزيودة، ِ  َع ـِ اًمـٌ   -ىَموَل  - ـ يَ اجلَ ـ ِي اجلَ إَِذا َدظَمَؾ َأْهُؾ » :ىَموَل   ل  قَم

ٌَوَرَك َوشَمَعومَم  ٌَق ْض ُوضُمقَهـَو :وَمَقُؼقًُمقنَ  ؟شُمِريُدوَن ؿَمْقًئو َأِزيُديُمؿْ  :َيُؼقُل اهللُ شَم ْ شُم َأمَلْ  ؟َأمَل

ـَ اًمـ ورِ اجلَ شُمْدظِمْؾـَو  ـَو ِم َجوَب وَماَم ُأقْمُطقا ؿَمْقًئو َأطَمى  احلِ وَمَقْؽِشُػ  -ىَموَل  - ؟ـ َي َوشُمـَج 

ـَ  ِْؿ  إًَِمْقِفْؿ ِم  .(ٻ ٻ ٻ ٻ) :صُمؿ  شَماَل َهِذِه أَييَ ،شاًمـ َظِر إمَِم َرهب 

، ومنهو اًمـٌل ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وىمقًمف شمعومم: 

  ،ـِ ومعـ سموًمرمل ٌََي سْم ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ىَموَل:قَموِمٍر  قُمْؼ  :َوُهَق قَمغَم اعمِـؼَْمِ َيُؼقُل  ؾَمِؿْع

مْ اًمَأَٓ إِن  ،  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)» َة اًمر  مْ اًمَأَٓ إِن   ،ُل ُؼق  َة اًمر  َأَٓ  ،ُل ُؼق 

مْ اًمإِن   َة اًمر   .شُل ُؼق 

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ٖٔٞ َدَيا٥ٌٔ »َق أي شمدل قمؾقف، وموًمًـي شمضقػ أطمؽومو  «:ُكِسإٓايَٚ

ضمديدة، مل يلت هبو اًمؼرآن اًمؽريؿ، مـفو: حتريؿ اجلؿع سملم اعمرأة وقمؿتفو، واعمرأة 

تَِفو، َوَٓ سَملْمَ »ىَموَل:  وظموًمتفو، ومعـ َأيِب ُهَرْيَرَة، َأن  َرؾُمقَل اهللِ   َٓ جُيَْؿُع سَملْمَ اعَمْرَأِة َوقَمؿ 

 

                                 
 (.686صحقح : رواه مًؾؿ )( 1)

 (.181( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.1917( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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.......................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاعَمْرَأِة َوظَموًَمتَِفو

ٌََي ومومـفو: حتريؿ يمؾ ذي كوب مـ اًمًٌوع، ـْ َأيِب صَمْعَؾ هَنَك » :، ىَموَل َشـِل  اخلُ َع

ِلُّ  ٌُعِ  اًمـٌ   ً ـَ اًم ـْ َأيْمِؾ يُمؾ  ِذي َكوٍب ِم  .شقَم

ٌ وسٍ ومـفو: حتريؿ يمؾ ذي خمؾى مـ اًمطػم، وم ـِ قَم ـِ اسْم  :ىَموَل  ريض اهلل قمـفام، َع

ـْ يُمؾ  ذِ  هَنَك َرؾُمقُل اهللِ » ٌَوعِ  يقَم  ً ـَ اًم ـْ يُمؾ  ذِ  ،َكوٍب ِم ـَ اًمط ػْمِ  يَوقَم  .شخِمَْؾٍى ِم

ـِ قُمَؿَر ومـفو: حتؾقؾ اًمًؿؽ واجلراد، وم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم  ، َأن  َرؾُمقَل ريض اهلل قمـفامَع

ًْ ًَمُؽْؿ »ىَموَل :  اهللِ  و اعَمْقَتَتوِن، ومَ ُأطِمؾ  و اجلَ قُت وَ وحلُ َمْقَتَتوِن َوَدَموِن، وَمَلم  َراُد، َوَأم 

َموِن، ومَ   .شَؽٌُِد َواًمط َحوُل وًماًمد 

واًمًـي شمٌلم جمؿؾ اًمؼرآن، ومؼد ضموءت ذم اًمؼرآن آيوت جمؿؾي، وملشمً اًمًـي 

، أمر اهلل سمنىمومي ( ڱ ڱ)سمتقوقحفو، مثؾ ىمقًمف شمعومم: 

 ومل يٌلم يمقػقي إىمومتفو، وملشمً اًمًـي مٌقـي يمقػقتفو.اًمصالة، 

، أمر اهلل سملداء اًمزيموة، ومل يٌلم يمقػقي ( ڱ ں)وىمقًمف شمعومم: 

 وشمقزيعفو سملم مًتحؼقفو، وكحق ذًمؽ.عفومجأدائفو، وملشمً اًمًـي مٌقـي يمقػقي 

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)وىمقًمف شمعومم: 

                                 
 (.1428(، ومًؾؿ )5129متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (1)

 (.1932(، ومًؾؿ )5782متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 2)

 (.1934صحقح: رواه مًؾؿ )( 3)

 (.2526(، وصححف إًمٌوين ذم إرواء اًمغؾقؾ )2/97(، وأمحد )3314)( صحقح: رواه اسمـ موضمف 4)
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.......................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، أمر اهلل سملداء احلٍ، ومل يٌلم مـوؾمؽف، وملشمً اًمًـي مٌقـي يمقػقي أدائف.

مطؾؼ اًمؼرآن، واعمطؾؼ هق اًمؾػظ اًمدال قمغم مدًمقل ؿموئع ذم واًمًـي شمؼقد 

، ومؽؾؿي ( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )، ومـف ىمقًمف شمعومم: ضمـًف

ـِ ، وردت ذم اًمـص مطؾؼي، وملشمً اًمًـي سمتؼقدهو سموًمثؾٌ، وم(ەئ) ـْ ؾَمْعِد سْم َع

وٍص  ًُ  ،َأيِب َوىم  ُق سمِ اهللِ  َرؾُمقلِ ًمىَموَل : وَمُؼْؾ ، شَٓ »ُثُؾَثْل َموزِم ؟ ىَموَل : : َأَأشَمَصد 

ْطِر ؟ وَمَؼوَل :  : سمِوًمش  ًُ ٌُ يَمٌػِمٌ »، صُمؿ  ىَموَل : شَٓ »وَمُؼْؾ ، َواًمثُّْؾ ٌُ  .شاًمثُُّؾ

، ورد ومقف (ٺ ٺ ٺ ٿ)وىمقًمف شمعومم: 

ريض اهلل قمـفام عـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو اًمؼطع مطؾؼو، وملشمً اًمًـي سمتؼقده إمم اعمػصؾ، وم

 .، وأمجع اعمًؾؿقن قمغم ذًمؽشؾِ ػَص ـ اعمِ و مِ ورىمً ؾَم   ٌلُّ اًمـ   طعَ ىمَ »ىمول : 

، ورد ومقف ومعؾ ( ۓ ڭ ڭ ڭ)وىمقًمف شمعومم: 

ٌ وسٍ اًمطقاف مطؾؼو، وملشمً اًمًـي سمتؼقده سمنموط اًمصالة، ومعـ  ـِ قَم ريض اهلل قمـفام اسْم

ِل   ًِ اًماًمط َقاُف طَمْقَل » :ىَموَل  َأن  اًمـٌ  ُؽْؿ شَمَتَؽؾ ُؿقَن ومِقفِ ٌَْق اَلِة إِٓ  َأك  ـْ  ،ِمْثُؾ اًمص  وَمَؿ

ـ  إِٓ  سمَِخػْمٍ  َؿ  .ششَمَؽؾ َؿ ومِقِف وَماَل َيَتَؽؾ 

 ًمػظ دال  قمغَم مَجقع أضْمَزاء موهق ي مدًمقل واًمًـي ختصص قموم  اًمؼرآن، واًمعوم هق 

                                 
 .(2/12ًمإلموم حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمشقيموين )( يـظر: إرؿمود اًمػحقل، 1)

 (.1628(، ومًؾؿ )1295( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.8/271رواه اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى )( 3)

 .(12/442ـظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )ي( 4)

 (، وصححف إًمٌوين.962صحقح: رواه اًمؽممذي ) (5)
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ـي ىِمَقوس ًّ  ...................................................(،...1) َوًَمْقَس ذِم اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق قمؾؿ ذم يمؾ ( ٱ ٻ ٻ)، ومـف ىمقًمف شمعومم: اًمؾ ْػظِ 

ىمول  اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرَة، َأن  َرؾُمقَل  مقتي، وملشمً اًمًـي سمتخصقص مقتي اًمٌحر سموحلؾ، ومعـ

ُفقُر َموُؤُه : »ذم موء اًمٌحر  .شؾُّ َمْقَتُتفُ احلِ ُهَق اًمط 

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)وىمقًمف شمعومم: 

قموم  ذم يمؾ اًمقرصمي، وملشمً اًمًـي سمتخصقص سمعض اًمقرصمي سمعدم اإلرث،  ،

َؼوشمُِؾ اًمَٓ َيِرُث »:  : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام ىمول ومعـ قمٌد

ِل  (3)شؿَمْقًئو ـِ َزْيٍد، َأن  اًمـٌ  ؾُِؿ »ىَموَل:  ، وقمـ ُأؾَموَمَي سْم ًْ َؽوومَِر، َوَٓ َيِرُث اًمَٓ َيِرُث اعُم

ؾِؿَ اًم ًْ  .شَؽوومُِر اعُم

(1 ) :ُ٘ ُِٛي َٝاع»َق َِٝظ ٔفٞ ايٓط١ٓ ٔق  ،اًمؼقوس اًمػوؾمدهـو سموًمؼقوس  اعمؼصقد «:ََٚي

: سموًمؼقوس عورضيومال جيقز أن ذا ُوضمد كص ذم مًلًمي ، ومنيعورض اًمـصوهق اًمذي 

، ىمول اًمرسمو قمغم اًمٌقعىمقوس ومنذا قمقرض اًمـص سموًمؼقوس، يمون ىمقوؾمو وموؾمدا، ومـف

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )شمعومم: 

 ۀ ہ ہ ہ )وهذا ىمقوس وموؾمد عمعوروتف ىمقًمف شمعومم:

(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ہ

                                 
 .(3/123يمى اعمـػم، ٓسمـ اًمـجور )( يـظر: ذح اًمؽق1)

(، واسمـ موضمف 59(، وىمول: طمًـ صحقح، واًمـًوئل )69(، واًمؽممذي )83رواه أسمقداود ) صحقح:( 2)

 (، وصححف إًمٌوين.386)

 (، وطمًـف إًمٌوين.4566رواه أسمق داود )( طمًـ: 3)

 (.1614(، ومًؾؿ )6764متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (4)
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َٓ شميب هَلَو  َٓ شمْدرك (،1) ْمَثولإَ َو َٓ سموًمعؼقل َو اَم ُهَق (، 2) ْهَقاءإَ َو إِك 

 ................................................... (،4) قىاهلَوشمرك  (3)اإلشمٌوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقوس إسمؾقس طملم ىمول: ومـف 

(   ہ ھ)عمعوروتف ىمقًمف شمعومم:  :هذا ىمقوس وموؾمد، و

 

(1 ) :ُ٘ ُِٛي َٗا »َق ويمالم   ٓ ييب ًمؽالم اهلل أي «:ََِجاٍاأَلََٚيا تطسب َي

، ىمول هذا مثؾ هذا، ومقؽقن طمؽؿف يمذا ويمذا: ولإؿمٌوه واًمـظوئر، ومقؼ  رؾمقًمف

(   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) شمعومم:

(2 ) :ُ٘ ُِٛي َٛا٤اأَلََٚيا  ،بايعكٍٛ ََٚيا تِدزى»َق اًمتقىمقػ: قمغم ٕن مٌـوهو  «:ِٖ

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ًمؼقًمف شمعومم: 

 (   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

(3 ) :ُ٘ ُِٛي َٛ اإلتباع»َق ُٖ َُا  َّْ ڑ ڑ ک ) ًمؼقًمف شمعومم:: أي هلل ورؾمقًمف  «:ِإ

وىمقًمف  (   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) شمعومم:

ٺ ٿ )وىمقًمف شمعومم: ،  (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ڦ ڦ ) وىمقًمف شمعومم:،  (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 

(4 ) :ُ٘ ُِٛي (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) ًمؼقًمف شمعومم: «:٣ٛاهلَٚتسى »َق
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ِزَمي ـي اًمال  ًّ تِل مـ شمرك ِمـَْفو ظمْصَؾي مل يؼٌؾَفو ويممـ هَبو مل يؽـ مـ  (1) َومـ اًم اًم 

 (:2) َأهؾَفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )شمعومم:  فًمقوىم

ې ې  ۉ ې ې)وىمقًمف شمعومم: (   ڦ ڦ ڄ ڄ

ې ى ى ائ )،  وىمقًمف شمعومم:(   ى ى ائ ائ

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

ڻ ڻ ڻ ڻ )وىمول شمعومم:(   ی ی ی جئ

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ١ََ»َق َّاِش ، و قمغم يمؾ مًؾؿ ومًؾؿي أي اًمقاضمٌي «:ََٚٔ ايٓط١ٓ اي

ـْ »  .هـو ًمتٌعقضش ِم

 (2 ) :ُ٘ ُِٛي َٗا مل ٜهٔ »َق َٗا ٜٚؤَٔ ب ١ًَ مل ٜكبً َٗا خوُِص ِٓ َٔ ائَّتٞ َٔ تسى 

َٗا ، ويصػم ـ مل يؽـ مـ أهؾ اًمًـيهذه اًمًـ ًـي مـويمػر سمرد أي مـ  :«َٔ َأًٖ

 مٌتدقمو.
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 ]اإلمياٌ بالقدر[
 ( .......................................................1) ؼدرِ وًمياَمن سمِ اإلِ -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليامن سموًمؼدر ريمـ مـ أريمون اإليامن اًمًتي  «:كدِزاياَمَيإ ٔباإِل»قٛي٘: ( 1) 

هبو مجقعفو، وظمص اإلموم أمحد رمحف اهلل اإليامن  اًمتل ٓ يتؿ إيامن قمٌد إٓ سموإليامن

: ٕن أهؾ اًمٌدع مـ اًمؼدريي واجلؼميي أكؽروه: وملراد رمحف اهلل أن يرد سموًمذيمر سموًمؼدر

قمؾقفؿ.

ره اهللِ اًم : ًمغي:واًمَؼَدرُ  ـْ  َؼَضوُء واحلُْؽؿ، َوُهَق َمو ُيَؼد  ـَ اًمَم ُؽُؿ سمِِف ِم  َوحَيْ
ِ
َؼَضوء

 .: َأي احلُْؽؿِ (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): ىَموَل اهللُ  ،إُمقر

َء  :ْصِؾ، َمْصَدرٌ إَ ُهَق ذِم و ْ ِػقِػَفو  -شَمُؼقُل: ىمدرُت اًمٌم  اِل َوخَتْ أىْمِدُرُه  -سمَِػْتِح اًمد 

َهو  - ًَ سمِِؿْؼَداِرهِ  -سمَِؽْنِ  .ىَمْدًرا وىَمَدًرا: إَِذا أطمط

قمؾؿ مؼودير إؿمقوء وأزموهنو ىمٌؾ إجيودهو صمؿ أوضمد أن اهلل شمعومم واًمؼدر ذقمو: 

 .مو ؾمٌؼ ذم قمؾؿف أكف يقضمد ومؽؾ حمدث صودر قمـ قمؾؿف وىمدرشمف وإرادشمف

ـْ  ،شَؼَدُر ىُمْدَرُة اهللِ شَمَعومَم اًم»َموُم َأمْحَُد: اإلِ ىَموَل »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  ُيِشػُم إمَِم َأن  َم

ٌَوَت ىُمْدَرِة اهللِ شَمَعومَم قَمغَم يُمؾ   ،َرَة اهللِ شَمَعومَم َؼَدَر وَمَؼْد َأْكَؽَر ىُمدْ اًمَأْكَؽَر  ـُ إصِْم ُف َيَتَضؿ  َوَأك 

 
ٍ
ء  .شَرْ

 ٚقد تٛاتست األدي١ ع٢ً إثبات اإلاَميإ بايكدز، َٚٓٗا:

                                 
 ش.ىمدر»( اكظر: يمتوب اًمعلم، وهتذيى اًمؾغي، وًمًون اًمعرب، مودة 1)

 (.1/118( اكظر: ومتح اًمٌوري، ٓسمـ طمجر )2)

 (.1/118) اًمًوسمؼ( اكظر: 3)

 (.3/254( اكظر: مـفوج اًمًـي، ًمشقخ اإلؾمالم )4)
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................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   حت خت مت ىت يت جث)ىمقًمف شمعومم: 

 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وىمقًمف شمعومم: 

ـِ  قُمَؿرَ وقمـ  ـِ اإِلياَمِن، : ىمول ًمؾـٌل ، ، أن ضمؼميؾ  اخلَط وِب  سْم يِن قَم وَمَلظْمؼِمْ

ِه »ىَموَل:  ـَ سمِوًمَؼَدِر ظَمػْمِ ِف، َواًمَقْقِم أظِمِر، َوشُمْمِم
ـَ سمِوهللِ، َوَماَلِئَؽتِِف، َويُمُتٌِِف، َوُرؾُمؾِ َأْن شُمْمِم

هِ   .شَوَذ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ، ظَمػْمٌ َوَأطَمىُّ إمَِم اهلِل : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ـُ اًمَؼِقيُّ اعُمْمِم

ـَ اعُممْ  َٓ شَمْعَجْز، ِم ـْ سمِوهللِ َو ِعقِػ، َوذِم يُمؾ  ظَمػْمٌ اطْمِرْص قَمغَم َمو َيـَْػُعَؽ، َواؾْمَتِع ـِ اًمض  ِم

ٌء، وَماَل شَمُؼْؾ  ـْ ىُمْؾ ىَمَدُر اهللِ َوَمو ؿَموَء  :َوإِْن َأَصوسَمَؽ َرْ
ًُ يَموَن يَمَذا َويَمَذا، َوًَمؽِ ًَمْق َأين  وَمَعْؾ

ْقَطونِ وَمَعَؾ، وَمنِن  ًَمْق شَمْػَتُح قَمؿَ   .شَؾ اًمش 

ـْ َأْصَحوِب َرؾُمقِل اهللِ و ًُ َكوؾًمو ِم ُف ىَموَل: َأْدَريْم ـْ ـَموُوٍس، َأك  يُمؾُّ  :، َيُؼقًُمقنَ قَم

ـَ قُمَؿَر َيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ٌَْد اهللِ سْم ًُ قَم  سمَِؼَدٍر، ىَموَل: َوؾَمِؿْع
ٍ
ء  : »َرْ

ٍ
ء يُمؾُّ َرْ

 .شَعْجزِ اًمَؽْقِس وَ اًمَؽْقِس، َأِو اًمَعْجِز وَ اًمسمَِؼَدٍر، طَمت ك 

ـُ َأيِب طَموشمٍِؿ: ؾَم و ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمر  ٍد قَم ـْ َمَذاِهِى َأْهِؾ ًملىَموَل َأسُمق حُمَؿ  ًُ َأيِب َوَأسَمو ُزْرقَمَي قَم

ـِ ، َوَمو َأْدَريَمو قَمَؾْقِف  ي ـ ِي ذِم ُأُصقِل اًمد  ًُّ ـْ إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًماًم ْمَصوِر ، َوَمو َيْعَتِؼَداِن ِم

 : َٓ ـْ إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَو »َذًمَِؽ ، وَمَؼو  ْمَصوِر طِمَجوًزا َوقِمَراىًمو َوؿَموًمو َوَيَؿـًو وَمَؽوَن ِم

                                 
 (.8( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.6622رواه اًمٌخوري )صحقح: ( 2)

 (.2655( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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 ............................................................. (،1) ظَمػمه وذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ اهللِ اًموَ .... َمْذَهٌِِفُؿ:  ُه ِم ُه َوَذُّ  .شَؼَدُر ظَمػْمُ

وأمجع أئؿي اًمًؾػ مـ أهؾ اإلؾمالم قمغم »وىمول احلوومظ قمٌد اًمغـل اعمؼدد: 

ومره، ىمؾقؾف ويمثػمه، سمؼضوء اهلل وىمدره، ٓ يؽقن اإليامن سموًمؼدر ظمػمه وذه، طمؾقه 

إٓ سمنرادشمف، وٓ جيري ظمػم وذ إٓ سمؿشقئتف، ظمؾؼ مـ ؿموء ًمؾًعودة واؾمتعؿؾف  ءر

ؿ ؾْ هبو ومضال، وظمؾؼ مـ أراد ًمؾشؼوء واؾمتعؿؾف سمف  قمدٓ، ومفق ه اؾمتلصمر سمف، وقمِ 

 .ش(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)طمجٌف قمـ ظمؾؼف، 

وىمد شمظوهرت إدًمي اًمؼطعقوت مـ اًمؽتوب واًمًـي »اإلموم اًمـقوي: وىمول 

 .شوإمجوع اًمصحوسمي وأهؾ احلؾ واًمعؼد مـ اًمًؾػ واخلؾػ قمغم إصمٌوت ىمدر اهلل 

ن ظمػما أو ذا، أي يمؾ رء سمؼدر اهلل ؾمقاء يمو «:َخريٙ ٚغسٙ»قٛي٘: ( 1)

ُّ ًَمْقَس : »، ٓ ذ ومقف سمقضمف مـ اًمقضمقه: ًمؼقل اًمـٌل وىمدر اهلل يمؾ ظمػم َواًمنم 

 .شإًَِمْقَؽ 

ومنكف قمؾؿ اهلل وىمدرشمف ويمتوسمف  ،اًمؼدر ٓ ذ ومقف سمقضمف مـ اًمقضمقه»ىمول اسمـ اًمؼقؿ: 

وموًمنم ًمقس إمم اًمرب شمعومم سمقضمف مـ  ،ومشقئتف وذًمؽ ظمػم حمض ويمامل مـ وضمف

وإكام يدظمؾ اًمنم  ،اًمقضمقه ٓ ذم ذاشمف وٓ ذم أؾمامئف وٓ ذم صػوشمف وٓ ذم أومعوًمف

 ويؽقن ذا سموًمـًٌي إمم حمؾ وظمػما سموًمـًٌي إمم حمؾ  ،جلزئل اإلووذم ذم اعمؼيض اعمؼدرا

                                 
 (.1/197( اكظر: ذح أصقل آقمتؼود، ًمالًمؽوئل )1)

 (.77( اكظر: آىمتصود ذم آقمتؼود، ًمؾحوومظ قمٌد اًمغـل اعمؼدد، صـ )2)

 (.1/155( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ًمإلموم اًمـقوي )3)

 .(، مـ طمديٌ قمكم 771( صحقح: رواه مًؾؿ )4)
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َٓ يَمقَػ  ؟مل :َٓ ُيَؼول (،2) ياَمن هَبواإلِ وَ  (1) واًمتصديؼ سموٕطموديٌ ومِقفِ  اَم  ؟َو ُهَق  إِك 

 (.3) ياَمن هَبواإلِ اًمت ْصِديؼ وَ 

ػم احلَِديٌ ويٌؾغف قمؼؾف ومؼد يمػل َذًمِؽ َوأطمؽؿ ًَمفُ  
ًِ وَمَعَؾقِف  ،َومـ مل يعرف شَمْػ

ؾِقؿ اإلِ  ًْ  ......................................................(، 4ًمف )ياَمن سمِِف َواًمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىمد يؽقن ظمػما سموًمـًٌي إمم اعمحؾ اًمؼوئؿ سمف مـ وضمف يمام هق ذ ًمف مـ وضمف سمؾ  ،آظمر

وهذا يموًمؼصوص وإىمومي احلدود وىمتؾ اًمؽػور ومنكف ذ سموًمـًٌي  ،هذا هق اًمغوًمى

إًمقفؿ ٓ مـ يمؾ وضمف سمؾ مـ وضمف دون وضمف وظمػم سموًمـًٌي إمم همػمهؿ عمو ومقف مـ 

ويمذًمؽ أٓم وإمراض  ،ؿ سمٌعضمصؾحي اًمزضمر واًمـؽول ودومع اًمـوس سمعضف

 .شوإن يموكً ذورا مـ وضمف ومفل ظمػمات مـ وضمقه قمديدة

٘ٔ»قٛي٘: ( 1)  أي اًمقاردة ذم اًمؼدر. «:ٚايتوُصدٜل باألحادٜح ٔفٝ

َٗااإِلَٚ»قٛي٘: ( 2) أي اًمتصديؼ واإلىمرار سموًمـصقص اًمقاردة ذم  «:اَمَيإ ب

 اًمؼدر.

َُٜكاٍ»قٛي٘: ( 3) َُا ؟ََٚيا َنَٝف ؟مل :َيا  َّْ َٚ ِإ َٛ ايتَّوُِصٔدٜل  َٗااإِلُٖ  :«اَمَيإ ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ًمؼقًمف شمعومم: 

، وىمقًمف شمعومم: (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)

ََٚٔ مل ٜعسف َتِفٔطري احَلٔدٜح ٜٚبًػ٘ عكً٘ فكد نفٞ »قٛي٘: ( 4)

ُ٘ َٚأحهِ َي ٘ٔ  ،َذٔيو  ًَٝ ًِٔٝ اإِلَفَع َٚايتَِّط  ٔ٘ ًمؾعؼؾ اإلكًوين  ومال جيقز:«ي٘اَمَيإ ٔب

 أن يتعؿؼ ومقفو سموًمٌحٌ قمـفو: ٕكف ٓ يًتطقع اؾمتقعوهبو.

                                 
 (.269-1/268اكظر: ؿمػوء اًمعؾقؾ، ٓسمـ اًمؼقؿ ) (1)



 30 بشرح أصىل السية لإلماو أمحد

وِدق اعمصدوق» :مثؾ طَمِديٌ َومثؾ  (،2) ؼدراًمَومثؾ َمو يَموَن مثؾف ذِم  ،ش(1)اًمص 

ْؤَيي يمؾ     ......................................................(،..3) َفوَأطَموِديٌ اًمرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمٌد اهلل  أي طمديٌ «:«ايوُصَّأدم املوُصدٚم» :َجٌ َحٔدٜح»قٛي٘: ( 1)

صَمـَو َرؾُمقُل اهللِ ىمول:  ، مًعقد وِدُق اعَمْصُدوُق، ىَموَل:  طَمد  إِن  َأطَمَديُمْؿ »َوُهَق اًمص 

ِف َأْرسَمِعلَم َيْقًمو، صُمؿ  َيُؽقُن قَمَؾَؼًي ِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿ  َيُؽقُن ُمْضَغًي ِمْثَؾ  ـِ ُأم   جُيَْؿُع ظَمْؾُؼُف ذِم سَمْط

ٌُ اهللُ َمَؾًؽو وَمُقْمَمُر سمَِلْرسَمِع يَمؾِاَمٍت، َويُ  ٌَْع َؼوُل ًَمُف: ايْمُتْى قَمَؿَؾُف، َوِرْزىَمُف، َذًمَِؽ، صُمؿ  َي

ضُمَؾ ِمـُْؽْؿ ًَمَقْعَؿُؾ طَمت ك َمو  وُح، وَمنِن  اًمر  َوَأضَمَؾُف، َوؿَمِؼل  َأْو ؾَمِعقٌد، صُمؿ  ُيـَْػُخ ومِقِف اًمرُّ

ٌُِؼ قَمَؾْقِف يمَِتوسُمُف، وَمَقْعَؿُؾ سمِعَ  ًْ ٓ  ِذَراٌع، وَمَق َؿِؾ َأْهِؾ اًمـ وِر، َوَيْعَؿُؾ َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَملْمَ اجَلـ ِي إِ

ٌُِؼ قَمَؾْقِف اًمؽَِتوُب، وَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ  ًْ ٓ  ِذَراٌع، وَمَق طَمت ك َمو َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَملْمَ اًمـ وِر إِ

 .شاجلَـ يِ 

َٕ َجً٘ ٔفٞ »قٛي٘: ( 2) ََا نَا أي إطموديٌ اًمقاردة ذم  «:كدزايََٚجٌ 

ـِ ضُمْعُشٍؿ ىَموَل: َيو َرؾُمقَل  ضَموسمِرٍ  مثؾ طمديٌاًمؼدر ـُ َموًمِِؽ سْم اىَمُي سْم ، ىَموَل: ضَموَء ُهَ

ْ ًَمـَو ِديـَـَو يَمَلك و ظُمِؾْؼـَو  ًْ سمِِف اًمَعَؿُؾ اًمَن، ومِقاَم أاهللِ سَملم  ىْماَلُم، َوضَمَرْت سمِِف إَ َقْقَم؟ َأومِقاَم ضَمػ 

َتْؼٌُِؾ؟ ىَموَل اعمَ  ًْ ًْ سمِِف : »َؼوِديُر، َأْم ومِقاَم َك ، سَمْؾ ومِقاَم ضَمػ  ىَموَل: ش يرُ َؼودِ اعمَ ىْماَلُم َوضَمَرْت سمِِف إَ َٓ

ٌ »وَمَؼوَل: َعَؿُؾ؟ اًموَمِػقَؿ   .شاقْمَؿُؾقا وَمُؽؾ  ُمَقن 

ِّ»قٛي٘: ( 3) ١َٜ ن أي أطموديٌ رؤيي اعمممـلم  «:َٗاََٚجٌ َأَحأدٜح ايسُِّؤ

 ًمرهبؿ يقم اًمؼقومي، وؾمقليت إن ؿموء اهلل رء مـفو: ومقجى قمغم اعمممـ أن يممـ هبذه 

                                 
 (.2643(، ومًؾؿ )3228اعمتػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) ( يشػم إمم طمديٌ قمٌد اهلل سمـ مًعقد 1)

 (.2643(، ومًؾؿ )3228( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.2648( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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اَم قَمَؾْقِف  (،2) واؾمتقطمش ِمـَْفو اعمًتؿع (1) إؾمامع ً قَمـٌَ َوإِن كَ   َوَأن ،ياَمن هَبواإلِ َوإِك 

 (.4) طَموِديٌ اعملصمقرات قَمـ اًمث َؼوتإَ َوهَمػمَهو مـ  (،3ا )َٓ يرد ِمـَْفو طمرومو َواطِمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إطموديٌ وأمثوهلو: وٓ يتعؿؼ ذم اًمٌحٌ قمـفو. 

َْ»قٛي٘: ( 1) هلو أؾمامع اًمـوس، أي مل شمؼٌؾفو ومل شمـؼد  «:ت َعٔ األمساعَبَِٚإٕ 

و  ومالن قمـ ومالن، إذا مل يـؼد ًمف، وىمول:يؼول: كٌو  ًْ يِب شمِْؾَؽ إَرُض َأي مَلْ َأضمد هِبَ ٌَ وَك

 .ىَمرارا

َٗا املطتُع»قٛي٘: ( 2) ِٓ َٔ قمغم اًمعٌد أن يممـ هبو ويًؾؿ أي «:ٚاضتٛحؼ 

 اعمًتؿع. اؾمتـؽرهو واؾمتغرهبوهلو وإن 

٘ٔ »قٛي٘: ( 3) ِٝ ًَ َُا َع َّْ َٗااإِلَِٚإ َٚأحدَيا  ََٚإٔ ،اَمَيإ ب َٗا حسفا  ِٓ َٔ ٕن  «:اٜسد 

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)اًمًـي وطمل: ًمؼقًمف شمعومم: 

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) ، وىمقًمف شمعومم: 

 

َٖا َٔ »قٛي٘: ( 4) ومقجى اإليامن  «:َحأدٜح املأثٛزات َعٔ ايجَقَكاتاأَلََٚغري

 هبو واًمتًؾقؿ هلو إذا صمٌتً صحتفو.

َػَؼ »ىمول حمؿد سمـ احلًـ اًمشقٌوين:  ـَ اًماشم  ُفْؿ ِم ِق إمَِم اعمَ ُػَؼَفوُء يُمؾُّ ْغِرِب قَمغَم اعمَ نْمِ

ـْ َرؾُمقِل إَ ُؼْرآِن وَ وًمياَمِن سمِ اإلِ  و اًمث َؼوُت قَم تِل ضَموَء هِبَ  اًم 
ٌِ ب    اهللِطَموِدي  ذِم ِصَػِي اًمر 

َٓ شَمْش  َٓ َوْصٍػ َو ـْ هَمػْمِ شَمْغِقػٍم َو َ ِم ـْ وَمن  ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼْد ظَمَرَج مِم و اًمٌِقٍف ، وَمَؿ َقْقَم ؿَمْقًئو ِم

ِلُّ  ـْ َأوْمَتْقا سماَِم ذِم اجلَ ، َووَموَرَق يَموَن قَمَؾْقِف اًمـٌ 
وا ، َوًَمؽِ ُ ُْؿ مَلْ َيِصُػقا َومَلْ ُيَػن   اَمقَمَي ، وَمنهِن 

                                 
 ش.كٌو»( اكظر: يمتوب اًمعلم، وهتذيى اًمؾغي، مودة 1)
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َٓ ُُيَوِص  َٓ يـوفمرهَوَأن  َٓ يَتَعؾ ؿ  ،ؿ أطمدا َو ؼدر اًمَؽاَلم ذِم اًموَمنِن  :(1) َدالاجلِ َو

ـَـ َمْؽُروه ومـفل  اًمواًمرؤيي وَ  ًّ  ..................... ،(2) قَمـفُ  ُؼْرآن َوهَمػمَهو مـ اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ىَموَل سمَِؼْقِل ضَمْفٍؿ وَمَؼْد وَموَرَق اًم ـ ِي صُمؿ  ؾَمَؽُتقا ، وَمَؿ ًُّ ُف ىَمْد َوَصَػُف اجلَ ؽَِتوِب َواًم َك  ِٕ اَمقَمَي: 

ءَ  َٓ َرْ  .شسمِِصَػِي 

َُٜدأص»قٛي٘: ( 1) ََٚيا ٜٓاظسََٙٚأَيا  ًَِّ  ،ِ أحدا  أي  «:َداٍاجلََٔٚيا َٜتَع

اجلدال: قمٌورة قمـ مراء :اعمذمقم، وإكام قمؾقف آؾمتًالم وآكؼقود ًمديـ اهلل 

 .يتعؾؼ سمنفمفور اعمذاهى وشمؼريرهو

ًَاّ ٔفٞ ايَفِإٕ »قٛي٘: ( 2) َٚايَه َٓٔ ايكدز ٚايسؤ١ٜ  َٖا َٔ ايٓط ََٚغري ُكِسإٓ 

ٌّ ُ٘ ََِهُسٚٙ َٚٓٗ َر : » اهللِىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ،َأيِب ُهَرْيَرَة  حلديٌ :«َعٓ ُأظم 

َمونِ اًمَؽاَلُم ذِم اًم تِل ذِم آظِمِر اًمز  اِر ُأم   .شَؼَدِر ًمنِِمَ

ٌ وٍس وقمـ  ـَ قَم ِل   ريض اهلل قمـفام،اسْم ـِ اًمـٌ  َٓ َيَزاُل إُ إِن  َأْمَر َهِذِه »ىَموَل:  قَم ِي  م 

 .شَؼَدرِ اًموَ  ِقًْمَداِن،اًمُمَؼوِرسًمو طَمت ك َيَؽؾ ُؿقا ذِم 

هِ و ـْ ضَمد  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم قَمغَم   اهللِ ، ىَموَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل  قَم

َتِصُؿقَن ذِم  ـَ اًمَأْصَحوسمِِف، َوُهْؿ َُيْ وِن ِم م  اَم ُيْػَؼُل ذِم َوضْمِفِف، طَمىُّ اًمرُّ َغَضِى، اًمَؼَدِر، وَمَؽَلك 

سُمقَن »وَمَؼوَل:  َذا ُأِمْرشُمْؿ، َأْو هِلََذا ظُمؾِْؼُتْؿ، شَمْيِ ًِ اًمهِبَ َذا َهَؾَؽ ٌَْعٍض، هِبَ  َمُؿ إُ ُؼْرآَن سَمْعَضُف سمِ

 

                                 
 (.3/482( اكظر: ذح أصقل آقمتؼود، ًمالًمؽوئل )1)

 (.75( اكظر: اًمتعريػوت، ًمؾنميػ اجلرضموين، صـ )2)

 (.1124ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي ) (، وصححف إًمٌوين6/96( صحقح: رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط )3)

 (.1675)(، وصححف إًمٌوين ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي 12/162( صحقح: رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )4)
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ـي-َصوطمٌف  َٓ يؽقن ًّ ـي طَمت ك يدع  -َوإِن أَصوب سمَِؽاَلِمِف اًم ًّ  ،َدالاجلِ مـ أهؾ اًم

 (.1) ويممـ سمؤصمور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَْؾُؽؿْ   .شىَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِل  »، ىَموَل:  قَم يُمق ىُمَرْيٍش ُُيَوِصُؿقَن اًمـٌ   ،ذِم اًمَؼَدرِ  ضَموَء ُمنْمِ

 ًْ  (   حت خت مت ىت يت جث): وَمـََزًَم

ـْ ىَموَل ذِم و َل َم ـِ َيْعَؿَر، ىَموَل: يَموَن َأو  ـْ حَيَْقك سْم ٌٌَد وًمَؼَدِر سمِ اًمقَم ِة َمْع ....  َفـِلُّ اجلُ ٌٍَْمَ

ٌََؾـَو َكوٌس َيْؼَرُءوَن  ُف ىَمْد فَمَفَر ىِم ـِ إِك  مْحَ ٌِْد اًمر  : َأسَمو قَم ًُ ُروَن اًموَمُؼْؾ ِعْؾَؿ، َوَذيَمَر اًمُؼْرآَن، َوَيَتَؼػ 

ـْ ؿَمْلهِنِؿْ  َٓ ىَمَدَر، َوَأن  ِم ُْؿ َيْزقُمُؿقَن َأْن  ًَ ُأوًَمِئَؽ »ْمَر ُأُكٌػ، ىَموَل: إَ ، َوَأهن  وَمنَِذا ًَمِؼق

ُْؿ سُمَرآُء ِمـ ل ُهْؿ َأين  سَمِريٌء ِمـُْفْؿ، َوَأهن  ـُ قُمَؿَر شوَمَلظْمؼِمْ ٌُْد اهللِ سْم ُػ سمِِف قَم
ِذي حَيْؾِ ًَمْق َأن  »، َواًم 

طََمِدِهْؿ ِمْثَؾ ُأطُم  ـَ سمِ ِٕ ًٌو، وَمَلْكَػَؼُف َمو ىَمٌَِؾ اهللُ ِمـُْف طَمت ك ُيْمِم  .شَؼَدرِ وًمٍد َذَه

٘ٔ ايٓط١ٓ-َصاحب٘  َيا ٜهٕٛ»قٛي٘: (1) َٔ ًَا َٔ أٌٖ  -َِٚإٕ أَصاب ٔبَه

ومؿـ واومؼ اًمًـي قمـ ـمريؼ  :«ٜٚؤَٔ باآلثاز ،َداٍاجٔلايٓط١ٓ َحت٢َّ ٜدع 

 اجلدال واعمـوفمرة ومؼد أظمطل: ٕن هذا اًمديـ مٌـل قمغم اًمتًؾقؿ وآكؼقود.

 ايكدز١ٜ فسقتإ.فا٥د٠: 

سموٕؿمقوء ىمٌؾ وضمقدهو، وشمزقمؿ أن اهلل مل يؼدر إمقر  اهلل شمـؽر قمؾؿ  األٚىل:

، وهق ٓ يعؾؿ أزٓ، ومل يتؼدم قمؾؿف هبو، ويموكقا يؼقًمقن: إن اهلل أمر اًمعٌود وهنوهؿ

 مـ يطقعف ممـ يعصقف، وٓ مـ يدظمؾ اجلـي ممـ يدظمؾ اًمـور طمتك ومعؾقا ذًمؽ، ومعؾؿف 

                                 
 (، وصححف أمحد ؿمويمر.6668(، وأمحد )85( صحقح: رواه اسمـ موضمف )1)

 (، وصححف إًمٌوين.83(، وىمول: طمًـ صحقح، واسمـ موضمف )3292( صحقح: رواه اًمؽممذي )2)

 (.8( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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............................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مٌتدأ، أي وهلذا ىموًمقا: إمر أكػ، أي مًتلكػ :سمعد مو ومعؾقه

ىمول اًمعؾامء: واعمـؽرون هلذا اكؼروقا، وهؿ اًمذيـ يمػرهؿ قمؾقف اإلموم موًمؽ، 

، وهؿ اًمذيـ ىمول ومقفؿ واإلموم اًمشوومعل، واإلموم أمحد وهمػمهؿ مـ إئؿي 

قز أن يؼع ذم اًمقضمقد يعـل يؼول هلؿ: أجي: ؿقاِص اًمشوومعل: إن ؾمؾؿ اًمؼدريي اًمعؾؿ ظُم 

ظمالف مو شمضؿـف اًمعؾؿ؟ ومنن مـعقا واومؼقا أهؾ اًمًـي، وإن أضموزوا ًمزمفؿ كًٌي 

 . اجلفؾ إمم اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وىمول اإلموم أمحد ذم ىمقًمف شمعومم:  

 هذه طمجي قمغم اًمؼدريي.(   پ

ؿ اًمؼدريي اعمـؽرة ًمؾعؾ أراد»: سمعد أن ذيمر يمالم اإلموم أمحد اعمتؼدم ىمول اسمـ اًمؼقؿ

 ومال شمعرض ومقفو عمًلًمي اًمذيـ يمػرهؿ اًمًؾػ، وإٓ ؿسموٕؿمقوء ىمٌؾ يمقهنو، وهؿ همالهت

 . شلقمامظمؾؼ إ

ىمد اكؼرض هذا اعمذهى ومال كعرف أطمدا يـًى إًمقف مـ »ىمول اًمؼرـمٌل: 

 . شاعمتلظمريـ

ٌؼقن قمغم أن اًمؼدريي اًمققم مط»ىمول احلوومظ اسمـ طمجر:  :اعمؼرون سموًمعؾؿ :ايجا١ْٝ

 اهلل قمومل سملومعول اًمعٌود ىمٌؾ وىمققمفو، وإكام ظموًمػقا اًمًؾػ ذم زقمؿفؿ سملن أومعول اًمعٌود 

                                 
 (.321-1/322) إكقار( اكظر: ًمقامع 1)

 (.3/114( اكظر: سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ )2)

 (.1/119( اكظر: ومتح اًمٌوري، ٓسمـ طمجر )3)
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............................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؼدورة هلؿ وواىمعي مـفؿ قمغم ضمفي آؾمتؼالل، وهق مع يمقكف مذهٌو سموـمال أظمػ مـ 

اعمذهى إول، واعمتلظمرون مـفؿ أكؽروا شمعؾؼ اإلرادة سملومعول اًمعٌود ومرارا مـ شمعؾؼ 

  .شاًمؼديؿ سموعمحدث

قا : »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ًُ قَن ًَمؽِـ ُفْؿ ًَمْق ٌَْتِدقُمقَن َووًمُّ  وَمُفْؿ ُم
ِ
ء َٓ و َهُم َوَأم 

ـْ   ظَمْؾٌؼ يَمثػٌِم ِم
ِ
ء َٓ  وَ اًمسمَِؿـِْزًَمِي ُأوًَمِئَؽ: َوذِم َهُم

ِ
ٌ وِد يُمتَِى قَمـُْفْؿ اًمُعَؾاَمء َوَأظْمَرَج  :ِعْؾؿُ اًمُع

ِؾٌؿ اًم ًْ ضُمقا ًَمفُ ٌَُخوِريُّ َوُم ْ ُُيَر  ـْ يَموَن َداقِمَقًي إًَمْقِف مَل ـْ َم
َوَهَذا َمْذَهُى  ،جِلاََمقَمِي ِمـُْفْؿ ًَمؽِ

 َأْهِؾ 
ِ
ـْ يَموَن َداقِمَقًي إمَم سمِْدقَميٍ احلَ وُمَؼَفوء ِه: َأن  َم  يَمَلمْحََد َوهَمػْمِ

ٌِ َتِحؼُّ  :ِدي ًْ ُف َي ُعُؼقسَمَي اًموَمنِك 

ـْ اًمـ وسِ  ِرِه قَم ـِ جُمَْتِفًدااًمَوإِْن يَموَن ذِم  ،ًمَِدوْمِع ََضَ وَماَل  ،َوَأىَمؾُّ قُمُؼقسَمتِِف َأْن هُيَْجرَ  ،ٌَوـمِ

َٓ ُيْمظَمُذ قَمـُْف  ـِ  ي ٌٌَي ذِم اًمد  ٌَُؾ ؿَمَفوَدشُمُف َوَكْحُق اًمَيُؽقُن ًَمُف َمْرشَم َٓ شُمْؼ َتْؼَه َو ًْ َٓ ُي ِعْؾُؿ َو

ـْ َهَذا :َذًمَِؽ  ـْ يَموَن َداقِمَقيً َوهِلَ  :َوَمْذَهُى َموًمٍِؽ ىَمِريٌى ِم َ
ِحقِح عمِ ْج َأْهُؾ اًمص  ْ ُُيَر   ،َذا مَل

ـْ َرَوْوا ُهْؿ َوؾَموِئُر َأْهِؾ 
ـْ يَموَن َيَرى ذِم اًمَوًَمؽِ ـْ يَمثػٍِم مِم  ـِ َرْأَي اًمِعْؾِؿ قَم ِي اًمٌَوـمِ َؼَدِري 

قَعيِ اخلَ ْرضِمَئِي وَ اعمُ وَ  ـْ َوىَموَل َأمْحَد: ًَمْق شَمَريْمـَو اًمر   :َقاِرِج َواًمش  يْمـَو َأيْمَثَر اًمَواَيَي قَم ِي ًَمؽَمَ َؼَدِري 

ةِ اًمِؾ َأهْ  َن   ،ٌٍَْمَ َٕ َلًَمَي ظَمْؾِؼ َأوْمَعوِل  َوَهَذا  ًْ ٌَ اًمَم َلًَمٌي ُمْشؽَِؾٌي  َؽوِئـَوِت اًموِد َوإَِراَدِة ِع ًْ َم

ـْ اًمَويَماَم َأن   َي ِم ُهْؿ َأظْمَطُئقا ومِقَفو وَمَؼْد اعمُ َؼَدِري  ـْ َرد  قَمَؾْقِفْؿ ْعَتِزًَمِي َوهَمػْمَ َأظْمَطَل ومِقَفو يَمثػٌِم مِم 

ٌَوقِمفِ  ،َأْو َأيْمَثُرُهؿْ  ـِ َصْػَقاَن َوَأشْم َؾَؽ ضَمْفِؿ سْم ًْ د  قَمَؾْقِفْؿ َم ُْؿ ؾَمَؾُؽقا ذِم اًمر  وَمـََػْقا  ،وَمنهِن 

ٌَوِدِه َوَكَػْقا َمو ضَم  اهللِطِمْؽَؿَي  ـْ ذِم ظَمْؾِؼِف َوَأْمَرُه َوَكَػْقا َرمْحََتُف سمِِع ٌَوِب ظَمْؾًؼو إَ َعَؾُف ِم ؾْم

ـْ  ًٌو ًمِـُُػقِر اعمَ َؼوِئِؼ احلَ َوَأْمًرا َوضَمَحُدوا ِم ٌَ اِئِعِف َمو َصوَر َذًمَِؽ ؾَم  ْقضُمقَدِة ذِم خَمُْؾقىَموشمِِف َوَذَ

                                 
 (.1/119( اكظر: ومتح اًمٌوري، ٓسمـ طمجر )1)
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............................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًم َأيْمَثرِ 
ِ
 .شُعَؼاَلء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.386-7/385( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )1)
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 [آٌ َكَلاو اهللُقرال]
َٓ ي، (2) َوًَمْقَس سمؿخؾقق (،1) ُؼْرآن يَماَلم اهللاًموَ -2  ... :َأن َيُؼقل (3) ضعػَو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَاّ اهللايَٚ»قٛي٘: ( 1) ًمؼقًمف شمؽؾؿ سمف طمؼقؼي، وًمقس سموعمجوز:  «:ُكِسإٓ َن

 (   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)شمعومم: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )وىمقًمف شمعومم: 

 (   حئ مئ ىئ

َِٝظ مبدًٛم»قٛي٘: ( 2) ٕكف صػي مـ صػوشمف، وصػوت اهلل همػم  «:ََٚي

مجقع مو  :ُؼ وموخلؾْ  (   ں ں ڻ ڻ  )خمؾقىمف، وٕن اهلل شمعومم ىمول: 

ظمؾؼ داظمؾ ومقف: ٕن اًمؽالم إذا يمون ًمػظف قمومو ومحؼقؼتف أكف قموم، وٓ جيقز ًمـو أن 

يمون هذا (   ں ں ڻ  ):  كزيؾ اًمؽالم قمـ طمؼقؼتف سمغػم طمجي وٓ سمرهون، ومؾام ىمول

ذيمر أمرا همػم مجقع اخلؾؼ، ومدل مو وصػـو قمغم (  ڻ)ذم مجقع اخلؾؼ، وعمو ىمول: 

 .أن أمر اهلل همػم خمؾقق

َن  اًمُؼْرآَن »أمحد سمـ طمـٌؾ:  اإلموم ىمول ِٕ ـْ ىَموَل: اًمُؼْرآُن خَمُْؾقٌق وَمُفَق قِمـَْدَكو يَموومٌِر،  َم

ـْ قِمْؾِؿ اهللِ   .شَوومِقِف َأؾْماَمُء اهللِ  ِم

ٌُـ:  «:فََٚيا ٜطُع»قٛي٘: ( 3)   .شوٓ يصػ وٓ يصح»ذم كًخي: أي ٓ جي

 

 

 

                                 
 (.63( اكظر: اإلسموكي قمـ أصقل اًمديوكي، ٕيب احلًـ إؿمعري، صـ )1)

 (.1/122اًمًـي، ًمعٌد اهلل سمـ أمحد )( اكظر: 2)
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ء خمؾقق ،(1) وَمنِن يَماَلم اهلل ًَمْقَس سمٌوئـ ِمـْفُ  :ىَموَل  :ًَمْقَس سمؿخؾقق  ،(1) َوًَمْقَس ِمـُْف َرْ

وك ومـوفمرةَ  ْػِظ َوهَمػمه ،(3) ومِقفِ  طمدثمـ أ َوإِي  َومـ وىمػ ومِقِف  ،(4) َومـ ىَموَل سمِوًمؾ 

اَم ُهَق يَماَلم اهلل ،َٓ َأْدِري خَمُْؾقق :وَمَؼوَل  ى سمِدقَمي مثؾ وَمَفَذا َصوطم :َأو ًَمْقَس سمؿخؾقق َوإِك 

 ......................................................... (5) ُهَق خَمُْؾقق :مـ ىَموَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِٝظ »قٛي٘: ( 1) ًَاّ اهلل َي ٍَ: َفِإٕ َن َِٝظ مبدًٛم؛ َقا َُٜكٍٛ: َي ببا٥ٔ َإٔ 

ُ٘ ِٓ ، وصػوت اهلل أي ًمقس سمؿـػصؾ قمـ اهلل شمعومم: ٕكف صػي مـ صػوشمف  «:َٔ

 .ًمقًً مـػصؾي قمـف  ىموئؿي سمذاشمف

٤ِٞ رلًٛم»قٛي٘:  (2) ُ٘ َغ ِٓ َٔ ِٝظَ   .ٕكف صػي مـ صػوشمف  «:ََٚي

٘ٔ»قٛي٘: ( 3) َّاى َٚٓاظس٠َ َٔ أحدخ ٔفٝ هذا حتذير مـ اإلموم رمحف  «:َِٚإ

: ويمالمف حيؿؾ قمغم اعمـوفمرة مـ أطمدث ذم اًمؼرآن ممو مل يلت ومقف كصاهلل مـ مـوفمرة 

 مـ همػم طموضمي.

ََٚغريٙ»قٛي٘: ( 4) َِّفٔظ  ٍَ ٔباي يمؿـ ىمول: ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق.«: ََٚٔ َقا

 : وومِِعلُّ ـْ ىَموَل: ًَمْػظِل سمِ »ىمول اًمش  ُؼْرآُن سمَِؾْػظِل خَمُْؾقٌق، وَمُفَق اًم :ُؼْرآِن، َأوِ وًمَم

 . (1)شضَمْفِؿل  

ـْ ىَموَل: ًَمْػظِل سمِ »وىمول اإلموم أمحد:  ـْ ىَموَل: وًمَم ُؼْرآِن خَمُْؾقٌق ، وَمُفَق ضَمْفِؿل  ، َوَم

ٌَْتِدعٌ   .(2)شهَمػْمُ خَمُْؾقٍق، وَمُفَق ُم

َِٝظ مبدًٛم»قٛي٘: ( 5) ًُٛم، َأٚ َي ََِد ٍَ: َيا َأِدِزٟ  ٘ٔ َفَكا  ،ََٚٔ ٚقف ٔفٝ

ًَاّ اهلل َٛ َن ُٖ َُا  َّْ ًُٛم ؛َِٚإ ََِد  َٛ ُٖ  :ٍَ ََٗرا َصاحب ٔبدَع١ َجٌ َٔ َقا  أي  «:َف

                                 
 (.2/392ًمؽوئل )اكظر: ذح أصقل آقمتؼود، ًمال( 1)

 (.2/393) اًمًوسمؼ( اكظر: 2)
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اَم ُهَق يَماَلم اهلل ًَمْقَس   (.1) سمؿخؾقق َوإِك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىمول: هق  مـ شمقىمػ ذم اًمؼرآن، ومؾؿ يؼؾ: اًمؼرآن خمؾقق، ومل يؼؾ: همػم خمؾقق، وإكام

 يمالم اهلل ومؼط: ومفذا اًمرضمؾ صوطمى سمدقمي، وهؿ يمؿ ىمول: اًمؼرآن خمؾقق.

ـُ اًمَؽاَلَم وَمُفَق ضَمْفِؿلُّ »ىمول اإلموم أمحد: 
ًِ
ـْ يَموَن ِمـُْفْؿ حُيْ ًة: شَم ُهْؿ »، َوىَموَل َمر 

ـَ اجلَْفِؿق يِ  ًة ُأظْمَرى شَذ  ِم  .شُهْؿ ضَمْفِؿق يٌ »، َوىَموَل َمر 

َِٝظ مبدًٛم»قٛي٘: ( 1) ًَاّ اهلل َي َٛ َن ُٖ َُا  َّْ وهذا مذهى اًمًؾػ،  «:َِٚإ

 وأئؿي اًمًـي.

ٌَُس طَمت ك َيُؿقَت »ىمول موًمؽ:  سًمو َوحُيْ ـْ ىَموَل اًمُؼْرآُن خَمُْؾقٌق ُيقضَمُع ََضْ  .شَم

 . شاًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق»وىمول اًمشوومعل: 

ـْ »ىمول أمحد سمـ طمـٌؾ:  َن  اًمُؼْرآَن ِم
ِٕ ـْ ىَموَل: اًمُؼْرآُن خَمُْؾقٌق وَمُفَق قِمـَْدَكو يَموومٌِر،  َم

 .شَوومِقِف َأؾْماَمُء اهللِ  قِمْؾِؿ اهللِ 

ـْ َزقَمَؿ َأن  ىَمْقَل اهللِ »: اًمث ْقِريُّ  ؾُمْػَقونُ ىمول و ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): َم

مِ خَمُْؾقٌق وَمُفَق يَموومٌِر ِزْكِديٌؼ (   ھ  .شطَماَلُل اًمد 

د اعمروِزيوىمول   پ پ پ ڀ ڀ ڀ )مـ ىَموَل َهِذه أَيي خمؾقىمي » :اًمـ ي سمـ حُمَؿ 

 

                                 
 (.1/164( اكظر: اًمًـي، ًمعٌد اهلل سمـ أمحد )1)

 (.1/126) اًمًوسمؼ( اكظر: 2)

 (.2/291( اكظر: اًمعرش، ًمإلموم ًمذهٌل، )3)

 (.1/122اًمًـي، ًمعٌد اهلل سمـ أمحد )( اكظر: 4)

 (.1/126( اكظر: اًمًـي، ًمعٌد اهلل سمـ أمحد )5)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شومؼد يمػر(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ي »ىمول اإلموم اًمذهٌل:    أمو شَمْؽِػػم مـ ىَموَل سمِخؾؼ اًمُؼْرآن ومؼد ورد قَمـ ؾَموِئر َأِئؿ 

وومِِعل  ٌَورك وويمقع صمؿ  قمٍم اًمش  ؾػ ذِم قمٍم َموًمؽ َواًمث ْقري صمؿ  قمٍم اسْمـ اعُم ًّ اًم

ون واًمؼعـٌل ٌَؾ َوقمكم سمـ اعَمِديـِّل  ،َوقَمػ  ٌَُخوِرّي َوأيب  ،صمؿ  قمٍم َأمْحد اسْمـ طَمـْ صمؿ  قمٍم اًم

اِزّي زْرقَمي اًم وِئّل َوحُمَّؿد سمـ ضمرير َواسْمـ  ،ر  ًَ د سمـ كٍم اعمروِزي َواًمـ  صمؿ  قمٍم حُمَؿ 

 .شظُمَزْيَؿي

َٓ شَمْضُعْػ َأْن شَمُؼقَل  اهللُِؼْرآُن يَماَلُم اًم»ىمول قمكم سمـ اعمديـل:  ًَمْقَس سمَِؿْخُؾقٍق، َو

 .شًَمْقَس سمَِؿْخُؾقٍق 

ـُ ِديـَوٍر: وىمول   .شًَمْقَس سمَِؿْخُؾقٍق  اهللُِؼْرآُن يَماَلُم اًم»قَمْؿُرو سْم

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.161ًمإلموم اًمذهٌل، صـ )( اكظر: اًمعؾق، 1)

 (.161، صـ )اًمًوسمؼ ( اكظر: 2)

 (.1/185( اكظر: ذح أصقل آقمتؼود، ًمالًمؽوئل )3)

 (.2/262)اًمًوسمؼ ( اكظر: 4)
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 ]رؤية املؤميني لربَه يوو القيامة[
ْؤَيِي َيْقم اإلِ وَ -3 ِل اًمياَمن سمِوًمرُّ طَموِديٌ إَ مـ  ِؼَقوَمي يَماَم ُرِوَي قَمـ اًمـٌ 

َحوح  ...................................................................(1)اًمص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّٛ اإِلَٚ»قٛي٘: ( 1) َٜ  ١َٜٔ َّٔبٞ اياَمَيإ ٔبايسُِّؤ َٟ َعٔ اي ِٚ َُا ُز ١ََ َن َٝا َٔ  ٔك

ٌِْد اهللِيمام ذم طمديٌ  «:َحأدٜح ايوُصَقَحاحاأَل ـِ قَم ِلُّ  ضَمِريِر سْم : ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌ 

ُؽْؿ قِمَقوًكو» ْوَن َرسم  ُؽْؿ ؾَمؽَمَ  .شإِك 

ِل  وقمـف أيضو ٌَْدَر  -، وَمـََظَر إمَِم اًمَؼَؿِر ًَمْقَؾًي ، ىَموَل: يُمـ و قِمـَْد اًمـٌ  وَمَؼوَل:  -َيْعـِل اًم

ُؽْؿ، يَماَم شَمَرْوَن َهَذا اًمَؼَؿَر، َٓ » ْوَن َرسم  ُؽْؿ ؾَمؽَمَ قنَ إِك  ذِم ُرْؤَيتِِف، وَمنِِن اؾْمَتَطْعُتْؿ َأْن  شُمَضومُّ

و وَمووْمَعُؾقا ٌَْؾ هُمُروهِبَ ْؿِس َوىَم ٌَْؾ ـُمُؾقِع اًمش  ٌُقا قَمغَم َصاَلٍة ىَم  .شَٓ شُمْغَؾ

 (   ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)وىمول شمعومم: 

ومنذا طمجى (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وىمول شمعومم: 

 .أوًمقوؤه وملي ومضقؾي هلؿ قمغم أقمدائف

اًمزيودة هل اًمـظر إمم اهلل  (   ٻ ٻ ٻ ٻ )وىمقًمف شمعومم: 

 ومنهو سمذًمؽ اًمـٌل ، ٌُصَفْقٍى ، يمام ذم طمدي   ِل ـِ اًمـٌ  َدظَمَؾ  إَِذا»ىَموَل:  ، قَم

ٌَوَرَك َوشَمَعومَم: شُمِريُدوَن ؿَمْقًئو َأِزيُديُمْؿ؟ َأْهُؾ اجلَـ ِي اجلَـ يَ  ، ىَموَل: َيُؼقُل اهللُ شَم

                                 
 (.7435( صحقح: رواه اًمٌخوري )1)

وٓ  ،أي ٓ يـضؿ سمعضؽؿ إمم سمعض ،وهق سمتشديد اعمقؿ مـ اًمضؿ ،ٓ شمضومقن: جيقز وؿ اًمتوء وومتحفو (2)

ٓ يـوًمؽؿ فمؾؿ  :يعـل ،سمؾ يمؾ يـػرد سمرؤيتف، وروي سمتخػقػ اعمقؿ مـ اًمضقؿ، وهق اًمظؾؿ ،أركقف :يؼقل

 سملن يرى سمعضؽؿ دون سمعض، سمؾ شمًتقون يمؾؽؿ ذم رؤيتف شمعومم.

 (.633(، ومًؾؿ )554( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)



 42 بشرح أصىل السية لإلماو أمحد

.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ اًمـ وِر؟ ىَموَل: وَمَقْؽِشُػ وَمَقُؼقًُمقَن:  ـَو ِم ْ شُمْدظِمْؾـَو اجَلـ َي، َوشُمـَج  ٌَق ْض ُوضُمقَهـَو؟ َأمَل ْ شُم َأمَل

ِْؿ  ـَ اًمـ َظِر إمَِم َرهب  صُمؿ  شَماَل َهِذِه أَيَي:  احِلَجوَب، وَماَم ُأقْمُطقا ؿَمْقًئو َأطَمى  إًَِمْقِفْؿ ِم

 .ش(   ٻ ٻ ٻ ٻ )

يقم اًمؼقومي  وأمجعقا قمغم أن اعمممـلم يرون اهلل »احلًـ إؿمعري:وىمول أسمق 

ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ)سملقملم وضمقهفؿ قمغم مو أظمؼم سمف شمعومم ذم ىمقًمف شمعومم: 

 .ش(   ٺ

وأمجع أهؾ احلؼ واشمػؼ أهؾ اًمتقطمقد »وىمول احلوومظ قمٌد اًمغـل اعمؼدد: 

 .شواًمصدق أن اهلل شمعومم ُيرى ذم أظمرة، يمام ضموء ذم يمتوسمف، وصح قمـ رؾمقًمف 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.181( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.134احلًـ إؿمعري، صـ )( اكظر: رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، ٕيب 2)

 (.125( اكظر: آىمتصود ذم آقمتؼود، صـ )3)
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 لربُ يف الدىيا[ ]رؤية الييب 
ِل -4  .......................................... :(1) ىمد رأى رسمف َوَأن اًمـٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّٔبٞ »قٛي٘: ( 1) هذه اعمًلًمي اظمتؾػ ومقفو اًمصحوسمي  «:قد زأ٣ زب٘ ََٚإٔ اي

 واًمصحقح أن اًمـٌل ، رسمف ذم اعمعراج. مل ير 

ًُ ًمَِعوِئَشَي َريِضَ  وٍق، ىَموَل: ىُمْؾ ـْ َمْنُ ٌد  اهللُقَم َتوْه َهْؾ َرَأى حُمَؿ  ُف؟  قَمـَْفو: َيو ُأم  َرسم 

ـْ  ـ  وَمَؼْد يَمَذَب: َم صَمَؽُف ـْ طَمد  ـْ صَماَلٍث، َم ًَ ِم ـَ َأْك ، َأْي ًَ : ًَمَؼْد ىَمػ  ؿَمَعِري مِم و ىُمْؾ ًْ وَمَؼوًَم

ًدا  صَمَؽ َأن  حُمَؿ  ُف وَمَؼْد يَمَذَب، صُمؿ  ىَمَرَأْت:  طَمد  ٿ ٹ ٹ ٹ )َرَأى َرسم 

ىئ ىئ ىئ ی ی )(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ

 .ش....(   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ًدا »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  َحوسَمِي ذِم َأن  حُمَؿ  ُف ًَمْقَؾَي  يَموَن اًمـ َزاُع سَملْمَ اًمص  َهْؾ َرَأى َرسم 

ٌ وٍس َريِضَ اعمِ  ـُ قَم ًدا َصغم   اهللُْعَراِج؟ وَمَؽوَن اسْم ـ ِي َيُؼقًُمقَن: إن  حُمَؿ  ًُّ  اًم
ِ
قَمـُْفاَم َوَأيْمَثُر قُمَؾاَمء

ُف ًَمْقَؾَي  اهللُ ًْ قَموِئَشُي َريِضَ اعمِ قَمَؾْقِف َوؾَمؾ َؿ َرَأى َرسم  قَمـَْفو َوـَموئَِػٌي َمَعَفو شُمـْؽُِر  اهللُْعَراِج َويَموَك

ًِ .... َذًمَِؽ  ـْ  اظْمَتَؾَػ َواَيُي قَم ًدا  :اهللَُأمْحََد  َرمِحَُف  مِ َمواإلِ اًمر  َرَأى   َهْؾ ُيَؼوُل: إن  حُمَؿ 

ُف سمَِعْقـَْل َرْأؾِمِف؟ َأْو ُيَؼوُل سمَِعلْمِ ىَمْؾٌِفِ  َٓ ُيَؼوُل  ،َأْو ُيَؼوُل: َرآهُ  ،َرسم  َٓ سمَِعلْمِ  ،سمَِعْقـَْل َرْأؾِمفِ  :َو َو

 .شىَمْؾٌِِف؟ قَمغَم صَماَلِث ِرَواَيوٍت 

ُف ىَموَل: »وىمول أيضو:  ٌ وٍس َأك  ـِ قَم ـْ اسْم ِحقِح قَم ًَ ذِم اًمص  ٌَ ِذي صَم ٌد »وَمَوًم  ُف َرَأى حُمَؿ  َرسم 

شَملْمِ  ْؤَييَ  ،شسمُِػَماِدِه َمر  ـْ مَجََع سَمْقـَُفاَم  :َوقَموِئَشُي َأْكَؽَرْت اًمرُّ ـْ اًمـ وِس َم  وَمَؼوَل: قَموِئَشُي  ،وَمِؿ

                                 
 (.177(، ومًؾؿ )4855( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.387-3/386( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )2)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَ ُرْؤَيَي  ،َعلْمِ اًمَأْكَؽَرْت ُرْؤَيَي  ٌَ ٌ وٍس َأصْم ـُ قَم ٌ وٍس آًموَ  :ُػَمادِ اًمَواسْم ـِ قَم ـْ اسْم َػوُظ اًمث وسمَِتُي قَم

فُ وًمُمْطَؾَؼٌي َأْو ُمَؼق َدٌة سمِ ِهَل  ٌد َرسم  ٌد: َومَلْ  :َوشَموَرًة َيُؼقُل  ،ُػَماِد شَموَرًة َيُؼقُل: َرَأى حُمَؿ  َرآُه حُمَؿ 

يٌح سمَِلك فُ  ٌ وٍس ًَمْػٌظ َسِ ـِ قَم ـْ اسْم ًْ قَم ٌُ شَموَرًة ُيْطؾُِؼ  َموُم َأمْحَداإلِ َرآُه سمَِعْقـِِف. َويَمَذًمَِؽ  َيْث

ْؤَيَي:  ُف ؾَمِؿَع َأمْحَد َيُؼقُل اًمرُّ ْ َيُؼْؾ َأطَمٌد إك  ـ   :َوشَموَرًة َيُؼقُل: َرآُه سمُِػَماِدِه: َومَل
َرآُه سمَِعْقـِِف: ًَمؽِ

ـْ َأْصَحوسمِِف ؾَمِؿُعقا سَمْعَض يَماَلِمِف  : يَماَم ؾَمِؿَع اًمْطَؾِؼ وَمَػِفُؿقا ِمـُْف ُرْؤَيَي اعمُ ـَموِئَػًي ِم َعلْمِ

ٌ وٍس وَمَػِفَؿ ِمـُْف ُرْؤَيَي سَمْعُض اًمـ وِس ُمْطَؾَؼ يمَ  ـِ قَم . َوًَمْقَس ذِم اًماَلِم اسْم ِي َمو َيْؼَتيِض إَ َعلْمِ ِدًم 

ـْ  ـْ َأطَمٍد ِم ًَ َذًمَِؽ قَم ٌَ َٓ صَم ُف َرآُه سمَِعْقـِِف َو َٓ ذِم  َأك  َحوسَمِي َو ـ ِي َمو َيُدلُّ قَمغَم اًماًمص  ًُّ ؽَِتوِب َواًم

ِحقحَ  ؾٍِؿ َذًمَِؽ: سَمْؾ اًمـُُّصقُص اًمص  ًْ : يَماَم ذِم َصِحقِح ُم ـْ َأيِب َذر  ُي قَمغَم َكْػِقِف َأَدلُّ ،  قَم

ًَ َرسم َؽ؟ ىَموَل: ًُ َرؾُمقَل اهللِ ًملىَموَل: ؾَم  َوىَمْد ىَموَل شَمَعومَم:  ،شُكقٌر َأك ك َأَراهُ »، َهْؾ َرَأْي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ُف َوًَمْق (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ًَ يَموَن ىَمْد َأَراُه َكْػ

 (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ)َويَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف:  ،سمَِعْقـِِف ًَمَؽوَن ِذيْمُر َذًمَِؽ َأْومَم 

َوًَمْق يَموَن َرآُه سمَِعْقـِِف ًَمَؽوَن ِذيْمُر َذًمَِؽ  (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 .شَأْومَم 

 أكف  مل يلت هـوك طمديٌ صحقح ومرومقع إمم اًمـٌل »وىمول اًمشقخ إًمٌوين: 

 

                                 
 (.178( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.511-6/512( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )2)
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ُف ملصمقر قَمـ َرؾُمقل اهلل  ٌ وس َرَواُه ىَمَتوَدة قَمـ قِمْؽِرَمي قَمـ اسْمـ :َصِحقح وَمنِك   (:1) قَم

ٌ وسسمَ أَ َوَرَواُه احلؽؿ سمـ  َوَرَواُه قَمكم سمـ زيد قَمـ  (:2) ون قَمـ قِمْؽِرَمي قَمـ اسْمـ قَم

ٌ وس  ......................................... (:3) ُيقؾُمػ سمـ مْفَران قَمـ اسْمـ قَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)شىمول: رأيً ريب ًمقؾي أهي يب

ُ٘ َأثٛز َعٔ َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 1) َّْ ُٙ َقَتاَد٠ َعٔ  ؛َصٔحٝح َفِإ َٚا َز

١ََ َعٔ اِبٔ ِل  «:َعبَّاع ٔعِهِس ـِ اًمـٌ  ًُ َريب  »ىَموَل:  قَم : ىمول اًمعالمي شَرَأْي

وموًمظوهر أن طمديٌ محود سمـ ؾمؾؿي خمتٍم مـ هذا وهل رؤيو مـومقي يمام »إًمٌوين: 

 .شيشعر سمف سمعض أًمػوفمف

ُٙ احلهِ بٔ » قٛي٘:( 2) َٚا ١ََ َعٔ اِبٔ َعبَّاعَبَأََٚز ىَموَل:  :«إ َعٔ ٔعِهِس

ٌد َرسم فُ » ًمؽـ  ،إؾمـوده وعقػ ورضموًمف صمؼوت»إًمٌوين: اًمعالمي ىمول :شَرَأى حُمَؿ 

 .شٌؾ طمػظفؽؿ سمـ أسمون ومقف وعػ مـ ىمِ احل

َِٗسإ َعٔ »قٛي٘: ( 3) ُُٜٛضف بٔ َ ُٙ َعًٞ بٔ شٜد َعٔ  َٚا «:اِبٔ َعبَّاعََٚز

ٌد  (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)»ذِم ىَمْقًمِِف:  ُف  ، ىَموَل: َرَأى حُمَؿ    َ َرسم 

 

                                 
 (.744-7/743ًمؾعالمي إًمٌوين )( اكظر: مقؾمققمي إًمٌوين ذم اًمعؼقدة، 1)

(، وصححف 897(، واًمالًمؽوئل )433(، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي )2582( صحقح: رواه أمحد )2)

 (.119-118إًمٌوين ذم خمتٍم اًمعؾق صـ )

 (.1/189( اكظر: فمالل اجلـي، ًمؾعالمي إًمٌوين )3)

(، واسمـ ظمزيؿي ذم اًمتقطمقد 437(، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي )3279( وعقػ: رواه اًمؽممذي )4)

 (، ووعػف إًمٌوين.2/494)

 (.1/192( اكظر: فمالل اجلـي )5)
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ِل  (1) ِديٌ قمـدَكو قمغم فَموهرهاحلَ و  (،3) َؽاَلم ومِقِف سمِدقَمياًموَ  (2 ،)يَماَم ضَموَء قَمـ اًمـٌ 

َٓ كـوفمر ومِقِف أطمدا ،(5) يَماَم ضَموَء قمغم فَموهره (4) َوًَمؽِـ كممـ سمِفِ   .(6) َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يرو قمـف إٓ اسمـ ضمدقمون ويقؾمػ سمـ مفران : وقمكم سمـ زيد وعقػشسمُِػَماِدهِ 

 .وهق ًملم احلديٌ

َْا ع٢ً َظاٖسٙاحَلٚ»قٛي٘: ( 1)  أي كثٌتف قمغم فموهره، ومـؼقل:  «:ٔدٜح عٓد

 رسمف سمعقـف، وهذا قمغم ومرض صحي احلديٌ. رأى اًمـٌل 

َّٔبٞ »قٛي٘:  (2) َُا َدا٤َ َعٔ اي وىمد شمؼدم وعػ إطموديٌ اًمقاردة  «:َن

 ذم ذًمؽ.

٘ٔ ٔبدَع١ايَٚ»قٛي٘:  (3) ًَاّ ٔفٝ ٕكف مل أي اًمؽالم ذم يمقػقي اًمرؤيي سمدقمي:  «:َه

 ومقف.يرد قمـ اًمًؾػ أهنؿ شمؽؾؿقا 

٘ٔ»قٛي٘: ( 4)  أي كصدق وكؼر سمف إىمرارا ضموزمو. «:ََٚيهٔٔ ْؤَٔ ٔب

َُا َدا٤َ ع٢ً َظاٖسٙ»قٛي٘:  (5)  .، وٓ حتريػسمدون شملويؾ «:َن

٘ٔ أحدا»قٛي٘: ( 6) ٕن مـفٍ أهؾ اًمًـي واجلامقمي يؼقم قمغم  «:ََٚيا ْٓاظس ٔفٝ

 اًمتًؾقؿ وآكؼقود ًمؾـصقص، وقمدم اجلدال واعمـوفمرة ومقفو.

 ايدْٝا:زؤ١ٜ اهلل يف فا٥د٠: 

 ٓ يؿؽـ ٕطمد أن يرى رسمف ذم اًمدكقو: حلديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، 

 

                                 
 (.281(، واًمدارىمطـل ذم اًمرؤيي )12/219( وعقػ: رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )1)

 (.421( اكظر: شمؼريى اًمتفذيى، ًمؾحوومظ اسمـ طمجر، صـ )2)

 (.612( اكظر: اًمتؼريى، صـ )3)
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ُف  شَمَعؾ ُؿقا»: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـْ َيَرى َأطَمٌد ِمـُْؽْؿ َرسم  ُف ًَم  .شطَمت ك َيُؿقَت  َأك 

ٌَْؾ »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  ُف سمَِعْقـَْقِف ىَم ُف َرَأى َرسم  قَمك َأك  ـْ اد  ْقِت وَمَدقْمَقاُه سَموـمٌِؾ اعمَ يُمؾُّ َم

ـ ِي وَ  ًُّ َػوِق َأْهِؾ اًم ـْ اجلَ سمِوشم  َػُؼقا مَجِقُعُفْؿ قَمغَم َأن  َأطَمًدا ِم ُْؿ اشم  هَن 
ِٕ َٓ َيَرى اعمُ اَمقَمِي:  ْمِمـلَِم 

ُف سمَِعْقـَْل َرْأؾِمِف طَمت ك يَ   .(3)شُؿقَت َرسم 

 :زؤ١ٜ اهلل يف املٓاّفا٥د٠: 

يِن  اًمىمول سمـ  وهل دٓٓت  ،ـَوِم ظَمَقاـمُِر ذم اًمؼؾىاعمَ شَمَعومَم ذِم  اهللُِرْؤَيُي » :ٌَوىِمال 

وِئِر اعمرئقوت ًَ  .(4)شًمؾرأي قَمغَم ُأُمقٍر مِم و يَموَن َأْو َيُؽقُن يَم

: اهلل شمعومم ذم اعمـوم ز صحي رؤييمل ُيتؾػ اًمعؾامء ذم ضمقا»وىمول اًمؼويض قمقوض: 

ن ذًمؽ اعمرئل همػم وإن رئل قمغم صػي ٓ شمؾقؼ سمجالًمف مـ صػوت إضمًوم : ًمتحؼؼ أ

: إذ ٓ جيقز قمؾقف اًمتجًقؿ، وٓ اظمتالف احلوٓت، سمخالف رؤيي اًمـٌل ذات اهلل شمعومم

 (5)شومؽوكً رؤيتف شمٌورك وشمعومم ذم اًمـقم مـ سموب اًمتؿثقؾ واًمتخققؾ. 

وىمول همػمه: »اًمٌوىمالين: أن طمؽك مو شمؼدم مـ ىمقل اًمؼويض و وىمول اًمؼرـمٌل سمعد

 .(6)شرؤيي اهلل ذم اعمـوم طمؼ  وصدٌق ٓ يمذب ومقفو : ٓ ذم ىمقل وٓ ذم ومعؾ

 ويظفر زم ذم اًمتقومقؼ سملم مجقع مو ذيمروه أن مـ رآه قمغم »: اسمـ طمجر وىمول احلوومظ

                                 
 وحتؼؼقا: يؼول: شمعؾؿ سمؿعـك اقمؾؿ.أي اقمؾؿقا ( شمعؾؿقا: 1)

 (.169صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)

 (.3/389( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )3)

 (.15/25) ، ًمؾـقويمًؾؿ صحقح( اكظر : ذح 4)

 ( .7/112إيمامل اعمعؾؿ ذح صحقح مًؾؿ )( اكظر : 5)

 ( .18/131( اكظر : شمػًػم اًمؼرـمٌل )6)
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وًمق يموكً ؾموئر اًمصػوت خموًمػي وقمغم ذًمؽ  ،صػي أو أيمثر ممو ُيتص سمف ومؼد رآه

ومؿـ رآه قمغم هقئتف اًمؽومؾي ومرؤيوه احلؼ اًمذي ٓ حيتوج إمم  ،ومتتػووت رؤيو مـ رآه

ومفام كؼص مـ صػوشمف ومقدظمؾ اًمتلويؾ  ،شومؼد رأى احلؼ» :شمعٌػم وقمؾقفو يتـزل ىمقًمف

سمحًى ذًمؽ ويصح إـمالق أن يمؾ مـ رآه ذم أي طموًمي يموكً مـ ذًمؽ ومؼد رآه 

 .(1)شطمؼقؼي

ومفذا طمؼ ذم  ،اعمـوم وُيوـمٌف وموإلكًون ىمد يرى رسمف ذم»وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: 

ومنن ؾموئر مو يرى ذم  ،وٓ جيقز أن يعتؼد أن اهلل ذم كػًف مثؾ مو رأى ذم اعمـوم ،اًمرؤيو

وًمؽـ ٓ سمد أن شمؽقن اًمصقرة اًمتل رآه ومقفو مـوؾمٌي  ،اعمـوم ٓ جيى أن يؽقن مموصمال

وؾمؿع مـ ومشوهبي ٓقمتؼوده ذم رسمف ومنن يمون إيامكف واقمتؼوده مطوسمؼو أيت مـ اًمصقر 

ىمول سمعض اعمشويخ: إذا رأى اًمعٌد رسمف ذم  اًمؽالم مو يـوؾمى ذًمؽ وإٓ يمون سموًمعؽس،

صقرة يموكً شمؾؽ اًمصقرة طمجوسمو سمقـف وسملم اهلل ومو زال اًمصوحلقن وهمػمهؿ يرون 

ومنن وضمقد هذا ممو ٓ يؿؽـ  ،ومو أفمـ قموىمال يـؽر ذًمؽ ،رهبؿ ذم اعمـوم وُيوـمٌفؿ

وهذه مًلًمي معروومي وىمد ذيمرهو اًمعؾامء  ،غػم اظمتقورهدومعف إذ اًمرؤيو شمؼع ًمإلكًون سم

مـ أصحوسمـو وهمػمهؿ ذم أصقل اًمديـ وطمؽقا قمـ ـموئػي مـ اعمعتزًمي وهمػمهؿ إكؽور 

وًمؽـ ًمعؾفؿ ىموًمقا: ٓ جيقز  ،واًمـؼؾ سمذًمؽ متقاشمر قمؿـ رأى رسمف ذم اعمـوم ،رؤيي اهلل

مـ أوغوث إطمالم أن يعتؼد أكف رأى رسمف ذم اعمـوم ومقؽقكقن ىمد ضمعؾقا مثؾ هذا 

 ويؽقكقن مـ ومرط ؾمؾٌفؿ وكػقفؿ كػقا أن شمؽقن رؤيي اهلل ذم اعمـوم رؤيي صحقحي 

                                 
 ( .12/387( اكظر : ومتح اًمٌوري )1)
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ومفذا ممو يؼقًمف اعمتجفؿي وهق سموـمؾ خموًمػ عمو اشمػؼ قمؾقف  ،يمًوئر مو يرى ذم اعمـوم

وًمقس ذم رؤيي اهلل ذم  ؾمؾػ إمي وأئؿتفو سمؾ وعمو اشمػؼ قمؾقف قمومي قمؼالء سمـل آدم،

وإكام ذًمؽ سمحًى طمول اًمرائل وصحي إيامكف ، اعمـوم كؼص وٓ قمقى يتعؾؼ سمف 

مو ظمطر سموًمٌول أو دار ذم اخلقول  :ل مـ يؼقلوومًوده واؾمتؼومي طموًمف واكحراومف وىمق

 .(1)شوموهلل سمخالومف

وىمد يرى اعمممـ رسمف ذم اعمـوم ذم صقر متـققمي قمغم ىمدر إيامكف »وىمول أيضو: 

وإذا يمون ذم إيامكف كؼص  ،ويؼقـف: ومنذا يمون إيامكف صحقحو مل يره إٓ ذم صقرة طمًـي

 .شرأى مو يشٌف إيامكف

إين كعًً ومرأيً »: رؤيي اهلل ذم اعمـوم ضموئزة، ىمول معوذ قمـ اًمـٌل : »وىمول اًمٌغقي

وشمؽقن رؤيتف ضمؾً ىمدرشمف فمفقر اًمعدل، واًمػرج واخلصى واخلػم ٕهؾ  ،(3)شريب

ذًمؽ اعمقوع، ومنن رآه ومققمد ًمف ضمـي أو مغػرة، أو كجوة مـ اًمـور، ومؼقًمف طمؼ ووقمده 

صدق، وإن رآه يـظر إًمقف، ومفق رمحتف، وإن رآه معروو قمـف، ومفق حتذير مـ اًمذكقب، 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )ًمؼقًمف ؾمٌحوكف وشمعومم:

 وإن أقمطوه ؿمقئو مـ متوع اًمدكقو وملظمذه، ومفق سمالء وحمـ  (   جئ

 

                                 
 ( .2/77اكظر : سمقون شمؾٌقس اجلفؿقي، ٓسمـ شمقؿقي )( 1)

 (.3/386( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )2)

( 119(، وصححف إًمٌوين ذم خمتٍم اًمعؾق، صـ )2/542( صحقح: رواه اسمـ ظمزيؿي ذم اًمتقطمقد )3)

ـِ »سمؾػظ:  ًَ ، وَمنَِذا َأَكو سمَِريب  ذِم َأطْم ًُ َي، طَمت ك اؾْمَتْثَؼْؾ ًُ ذِم ُمَصال  ًْ  ش.ُصقَرةٍ  وَمـََع
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 .(1)شيعظؿ هبو أضمرهوأؾمؼوم شمصقى سمدكف، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .12/277( اكظر : ذح اًمًـي، ًمؾٌغقي )1)
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 ]اإلمياٌ باليوو اآلخر[
 ...................................... (1) ِؼَقوَمياًم ياَمن سموعمقزان َيْقماإلِ وَ -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّٛاَمَيإ اإِلَٚ»قٛي٘: ( 1)  َٜ ١ََاي باملٝصإ  َٝا أي مـ أصقل أهؾ اًمًـي  «:ٔك

ڤ ڤ ڤ ڤ )ًمؼقًمف شمعومم: واجلامقمي: أهنؿ يممـقن سموعمقزان يقم اًمؼقومي: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 (   ڇ ڇ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وىمول شمعومم: 

(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڇ

 .(   ڈ ڈ ژ)

ـِ اًمَعوصِ قمـ و ـَ قَمْؿِرو سْم ٌَْد اهللِ سْم إِن  »: : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ىمول، ريض اهلل قمـفام قَم

َعًي  ًْ
تِل قَمغَم ُرُءوِس اخلاََلِئِؼ َيْقَم اًمِؼَقوَمِي وَمَقـنُْمُ قَمَؾْقِف شمِ ـْ ُأم  اهللَ ؾَمُقَخؾ ُص َرضُماًل ِم

ِعلَم ؾِمِجالا يُمؾُّ ؾِمِجؾ  ِمْثُؾ مَ  ًْ
ـْ َهَذا ؿَمْقًئو؟ َأفَمَؾَؿَؽ َوشمِ ُر ِم

، صُمؿ  َيُؼقُل: َأشُمـْؽِ ٌٍََمِ د  اًم

، وَمَقُؼقُل:  َٓ َيو َرب  ، وَمَقُؼقُل: َأوَمَؾَؽ قُمْذٌر؟ وَمَقُؼقُل:  َٓ َيو َرب  ٌَتِل احلَوومُِظقَن؟ وَمَقُؼقُل:  يَمَت

َٓ فُمْؾَؿ قَمَؾْقَؽ اًمقَ  ُف  ـًَي، وَمنِك  ًَ َٓ سَمغَم إِن  ًَمَؽ قِمـَْدَكو طَم ْقَم، وَمَتْخُرُج سمَِطوىَمٌي ومِقَفو: َأؿْمَفُد َأْن 

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، وَمَقُؼقُل: اطْمُيْ َوْزَكَؽ، وَمَقُؼقُل: َيو َرب  َمو  ًدا قَم ٓ  اهللُ َوَأؿْمَفُد َأن  حُمَؿ  إًَِمَف إِ

َٓ شُمْظَؾؿُ  ِت، وَمَؼوَل: إِك َؽ  ِجال   ً ُت ذِم »ىَموَل: ، شَهِذِه اًمٌَِطوىَمُي َمَع َهِذِه اًم ِجال   ً وَمُتقَوُع اًم

ًِ اًمٌَِطوىَمُي، وَماَل َيْثُؼُؾ َمَع اؾْمِؿ اهلِل  ُت َوصَمُؼَؾ ِجال   ً  اًم
ًِ ٍي، وَمَطوؿَم ٍي َواًمٌَِطوىَمُي ذِم يَمػ  يَمػ 

ءٌ   .شَرْ

                                 
 ، وصححف إًمٌوين.(6/438(، وأمحد )2639ه اًمؽممذي )( صحقح: روا1)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم طمديٌومـ معتؼد أهؾ اًمًـي واجلامقمي، أن اعمقزان ًمف ًمًون وًمف يمػتون، يمام 

ُف ىَموَل:  ٌ وٍس َأك  ـِ قَم َتوِن ُيقَزُن ومِقِف اعمِ »اسْم وٌن َويمِػ  ًَ
ق َئوُت، احلَ قَزاُن ًَمُف ًمِ  ً ـَوُت، َواًم وَمُقْمشَمك ًَ

ِي وحلَ سمِ  ـِ ُصقَرٍة وَمُتقَوُع ذِم يمِػ  ًَ ـَوِت ذِم َأطْم ق َئوِت اعمِ ًَ  ً  .شقَزاِن وَمَتْثُؼُؾ قَمغَم اًم

وأن أقمامل  ،أمجع أهؾ اًمًـي قمغم اإليامن سموعمقزان» :ىمول أسمق إؾمحوق اًمزضموج

وأكؽرت  ،وأن اعمقزان ًمف ًمًون ويمػتون ويؿقؾ سموٕقمامل ،اًمعٌود شمقزن يقم اًمؼقومي

ٕن اهلل أظمؼم  :ومخوًمػقا اًمؽتوب واًمًـي ،هق قمٌورة قمـ اًمعدل :وىموًمقا ،اعمعتزًمي اعمقزان

أكف يضع اعمقازيـ ًمقزن إقمامل ًمػمى اًمعٌود أقمامهلؿ ممثؾي ًمقؽقكقا قمغم أكػًفؿ 

  .شؿموهديـ

وىمد أكؽرت اعمعتزًمي اعمقزان سمـوء مـفؿ قمغم أن إقمراض »وىمول اسمـ ومقرك: 

 .شو إذ ٓ شمؼقم سملكػًفو، ومـ اعمتؽؾؿلم مـ يؼقل يمذًمؽيًتحقؾ وزهن

ـ ُي: َأن  ِمقَزاَن »وىمول اسمـ أيب اًمعز احلـػل:  ًُّ ًْ قَمَؾْقِف اًم ِذي َدًم  َتوِن إَ َواًم  قْماَمِل ًَمُف يمِػ 

ق َتوِن ُمَشوَهَدشَمونِ   ً  .شطِم

صموسمً سموًمؽتوب واحلوصؾ أن اإليامن سموعمقزان يملظمذ اًمصحػ »وىمول اًمًػوريـل:  

 .شواًمًـي واإلمجوع

                                 
 (.1/447) ( رواه اًمٌقفؼل ذم اًمشعى1)

 (.13/538( اكظر: ومتح اًمٌوري، ًمؾحوومظ اسمـ طمجر )2)

 (.722( اكظر: اًمتذيمرة سملطمقال اعمقشمك، ًمؾؼرـمٌل صـ )3)

 (.2/629ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل )( اكظر: 4)

 (.2/184)( اكظر: ًمقامع إكقار5)
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ٌْد َيْقم » يَماَم ضَموءَ  عٌود اًمقزن َأقمامل شمو، (1) شِؼَقوَمي وَماَل يزن ضمـَوح سمعقوياًمُيقزن اًمَع

 ........................................................ (،2) صمرإَ يَماَم ضَموَء ذِم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُا َدا٤َ»قٛي٘: ( 1) ِّٛ » َن َٜ َٓاح ايُٜٛشٕ ايَعِبد  ًَا ٜصٕ د ١ََ َف َٝا ٔك

: ومؿـ اًمـوس مـ يقوع ذم أن اًمعٌد يقزن يقم اًمؼقوميإصمٌوت هذا ومقف  ««:بعٛض١

 اعمقزان ومال يزن ضمـوح سمعقوي.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وم ـْ َرؾُمقِل اهللِ َع ضُمُؾ اًمَعظِقؿُ »ىَموَل:   ، قَم ُف ًَمَقْليِت اًمر  ِؿلُم  إِك   ً اًم

ھ ے ے ۓ ۓ﮲  )َيْقَم اًمِؼَقوَمِي، َٓ َيِزُن قِمـَْد اهللِ ضَمـَوَح سَمُعقَوٍي، َوىَموَل: اىْمَرُءوا، 

 .ش(   ﮳

ُعقدٍ و ًْ ـِ َم ـِ اسْم ـَ إََراِك، َويَموَن َدىِمقَؼ ،  قَم َتـِل ؾِمَقايًمو ِم ُف يَموَن جَيْ ، َأك  وىَملْمِ  ً اًم

يُح شَمْؽَػُمُه، وَمَضِحَؽ اًمَؼْقُم ِمـُْف، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ   اًمر 
ًِ  شِمؿ  شَمْضَحُؽقَن؟: »وَمَجَعَؾ

ِي ؾَموىَمْقِف، وَمَؼوَل:  ـْ ِدىم  ِذي كَ »ىَموًُمقا: َيو َكٌِل  اهللِ، ِم ـْ َواًم  ْػِز سمَِقِدِه، هَلاَُم َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

 .شُأطُمدٍ 

َُا َدا٤َ ٔفٞ ايٛشٕ َأعُاٍ تٚ»قٛي٘: ( 2)  َأيِب  يمام ذم طمديٌ «:ثساأَلعباد َن

ِلُّ ُهَرْيَرَة  ، ظَمِػقَػَتوِن قَمغَم »: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌ  ـِ مْحَ ٌََتوِن إمَِم اًمر  وِن، يَمؾَِؿَتوِن طَمٌِق ًَ اًمؾ 

ٌَْحوَن اهللِ اًمَعظِقؿِ  ٌَْحوَن اهللِ َوسمَِحْؿِدِه، ؾُم  .شصَمِؼقَؾَتوِن ذِم اعمِقَزاِن: ؾُم

                                 
 (.2785(، ومًؾؿ )4729متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 اًمعظقؿ: اًمضخؿ ذم ضمًؿف وٓ إيامن ذم ىمؾٌف. (2)

 (.2785(، ومًؾؿ )4729( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)

 .وصححف اًمعالمي أمحد حمؿد ؿمويمر ،(7/99( صحقح: رواه أمحد )4)

 (.2694(، ومًؾؿ )7563( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )5)



 54 بشرح أصىل السية لإلماو أمحد

 (.3) َوشمرك جمودًمتف (،2) َذًمِؽ واإلقمراض قَمؿـ رد(، 1)واًمتصديؼ سمِِف  ،ياَمن سمِفِ اإلِ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمد  ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ـِ »ىَموَل:  ، قَم ًْ ـْ طُم  َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

ٍ
ء ـْ َرْ َمو ِم

 .شاخلُُؾِؼ 

اسِ وقمـ  ِـ  اًمـ ق  اَليِب   سْم
ِل  ىمول، ؾَمْؿَعوَن اًمؽِ ًُ اًمـٌ  ُيْمشَمك سمِوًمُؼْرآِن »، َيُؼقُل: : ؾَمِؿْع

ٌََؼَرِة، َوآُل قِمْؿَرانَ  ـَ يَموُكقا َيْعَؿُؾقَن سمِِف شَمْؼُدُمُف ؾُمقَرُة اًم ِذي ِف اًم 
 .شَيْقَم اًمِؼَقوَمِي َوَأْهؾِ

٘ٔاإِلَٚ»قٛي٘: (1) ٘ٔ ،اَمَيإ ٔب  أي سموعمقزان. «:ٚايتوُصدٜل ٔب

 .، يموعمعتزًميًمف سموعمجوزأو   أو «:َذٔيو ٚاإلعساض َعُٔ زد»قٛي٘: ( 2)

، واكؼود ف احلؼ ؾمؾؿ ًمفإٓ إذا قُمؾؿ أكف إن قمرَ  «:َٚتسى دلاديت٘»قٛي٘: ( 3)

 إًمقف.

 :فا٥د٠: اختًف ايعًُا٤ يف املٛشٕٚ ع٢ً ثالث١ أقٍٛ

ِلُّ َأيِب ُهَرْيَرَة  ، حلديٌدمًؿ إقمامل القوه األوه: يَمؾَِؿَتوِن »: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌ 

ٌَْحوَن اهللِ َوسمَِحْؿِدِه،  وِن، صَمِؼقَؾَتوِن ذِم اعمِقَزاِن: ؾُم ًَ ، ظَمِػقَػَتوِن قَمغَم اًمؾ  ـِ مْحَ ٌََتوِن إمَِم اًمر  طَمٌِق

ٌَْحوَن اهللِ اًمَعظِقؿِ   .شؾُم

اسِ وقمـ  ِـ  اًمـ ق  اَليِب   سْم
ِل  ىمول، ؾَمْؿَعوَن اًمؽِ ًُ اًمـٌ  سمِوًمُؼْرآِن ُيْمشَمك »، َيُؼقُل: : ؾَمِؿْع

ٌََؼَرِة، َوآُل قِمْؿَرانَ  ـَ يَموُكقا َيْعَؿُؾقَن سمِِف شَمْؼُدُمُف ؾُمقَرُة اًم ِذي ِف اًم 
 .شَيْقَم اًمِؼَقوَمِي َوَأْهؾِ

                                 
 (.45/512(، وأمحد )4749( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (.825( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.392-3/389(، وشمػًػم اسمـ يمثػم )181-2/182( اكظر: شمػًػم اًمٌغقي )3)

 (.2694ومًؾؿ ) (،7563( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )4)

 (.825( صحقح: رواه مًؾؿ )5)
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.............................................................................. 
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 و
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمد  ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ـِ »ىَموَل:  ، قَم ًْ ـْ طُم  َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

ٍ
ء ـْ َرْ َمو ِم

 .شاخلُُؾِؼ 

ٌَْد اهللِ  حلديٌ،صحوئػ إقماملالقوه الثاني: ـِ اًمَعوصِ قَم ـَ قَمْؿِرو سْم ريض اهلل  سْم

تِل قَمغَم ُرُءوِس »: : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ىمول، قمـفام ـْ ُأم  إِن  اهللَ ؾَمُقَخؾ ُص َرضُماًل ِم

، صُمؿ   ٌٍََمِ ِعلَم ؾِمِجالا يُمؾُّ ؾِمِجؾ  ِمْثُؾ َمد  اًم ًْ
َعًي َوشمِ ًْ

اخلاََلِئِؼ َيْقَم اًمِؼَقوَمِي وَمَقـنُْمُ قَمَؾْقِف شمِ

، وَمَقُؼقُل: يَ  َٓ َيو َرب  ٌَتِل احلَوومُِظقَن؟ وَمَقُؼقُل:  ـْ َهَذا ؿَمْقًئو؟ َأفَمَؾَؿَؽ يَمَت ُر ِم
ُؼقُل: َأشُمـْؽِ

َٓ فُمْؾَؿ قَمَؾْقَؽ  ُف  ـًَي، وَمنِك  ًَ ، وَمَقُؼقُل: سَمغَم إِن  ًَمَؽ قِمـَْدَكو طَم َٓ َيو َرب  َأوَمَؾَؽ قُمْذٌر؟ وَمَقُؼقُل: 

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، اًمَقْقَم، وَمَتْخُرُج سمِطَ  ًدا قَم ٓ  اهللُ َوَأؿْمَفُد َأن  حُمَؿ  َٓ إًَِمَف إِ وىَمٌي ومِقَفو: َأؿْمَفُد َأْن 

ِت، وَمَؼوَل: إِك َؽ  ِجال   ً وَمَقُؼقُل: اطْمُيْ َوْزَكَؽ، وَمَقُؼقُل: َيو َرب  َمو َهِذِه اًمٌَِطوىَمُي َمَع َهِذِه اًم

ً  »، ىَموَل: شَٓ شُمْظَؾؿُ  ُت وَمُتقَوُع اًم ِجال   ً  اًم
ًِ ٍي، وَمَطوؿَم ٍي َواًمٌَِطوىَمُي ذِم يَمػ  ُت ذِم يَمػ  ِجال 

ءٌ  ًِ اًمٌَِطوىَمُي، وَماَل َيْثُؼُؾ َمَع اؾْمِؿ اهللِ َرْ  .شَوصَمُؼَؾ

ُعقدٍ  حلديٌاًمعومؾ كػًف، القوه الثالث: ًْ ـِ َم ـَ  اسْم َتـِل ؾِمَقايًمو ِم ُف يَموَن جَيْ ، َأك 

يُح شَمْؽَػُمُه، وَمَضِحَؽ اًمَؼْقُم ِمـُْف، وَمَؼوَل َدىِمقَؼ إََراِك، َويَموَن   اًمر 
ًِ ، وَمَجَعَؾ وىَملْمِ  ً اًم

ِي ؾَموىَمْقِف، وَمَؼوَل:  شِمؿ  شَمْضَحُؽقَن؟: »َرؾُمقُل اهللِ  ـْ ِدىم  ِذي »ىَموًُمقا: َيو َكٌِل  اهللِ، ِم َواًم 

ـْ ُأطُم   .شدٍ َكْػِز سمَِقِدِه، هَلاَُم َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

 

                                 
 (.45/512(، وأمحد )4749( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (.6/438(، وأمحد )2639( صحقح: رواه اًمؽممذي )2)

 (.7/99( صحقح: رواه أمحد )3)
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 ، واإليامن سمف،ِؼَقوَمي ًَمْقَس سَمقـفؿ َوسَمقـف شمرمجوناًمعٌود َيْقم اًمَوَأن اهلل شَمَعومَم يؽؾؿُف -6

 (.1) واًمتصديؼ سمِفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـْ َرؾُمقِل اهللِ قَم ِؿلمُ »ىَموَل:  ، قَم  ً ضُمُؾ اًمَعظِقُؿ اًم ُف ًَمَقْليِت اًمر   إِك 

 ﮲ ھ ے ے ۓ ۓ )َيْقَم اًمِؼَقوَمِي، َٓ َيِزُن قِمـَْد اهللِ ضَمـَوَح سَمُعقَوٍي، َوىَموَل: اىْمَرُءوا، 

 .ش(   ﮳

ُ٘ »قٛي٘:  (1) ِّٛ ايََٚإٔ اهلل َتَعاَي٢ ٜهًُ َٜ َِٝظ َبِٝٓٗايعباد  ١ََ َي َٝا  ٔك

٘ٔ ، ٚاإلاَميإ ب٘،ََٚبٝٓ٘ تسمجإ ـِ طَموشمِؿٍ  يمام ذم طمديٌ «:ٚايتوُصدٜل ٔب  قَمِدي  سْم

 ُِّل ُؿُف اهللُ َيْقَم اًمِؼَقوَمِي، ًَمْقَس سَملْمَ : »، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌ  ٓ  َوؾَمُقَؽؾ  ـْ َأطَمٍد إِ َمو ِمـُْؽْؿ ِم

ؿ  : وشاهللِ َوسَمْقـَُف شُمْرمُجَونٌ  مُجَون سمِوًمض  ْ ضِمُؿ اًموَ  اًمؽمُّ ِذي ُيؽَمْ َؽاَلَم، َأْي َيـُْؼؾف اًمَػْتِح: ُهَق اًم 

ـْ ًُمَغي إمَِم ًُمَغٍي ُأظْمَرى  .ِم

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وىمول شمعومم: 

 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وىمول شمعومم: 

 

 

 

 

                                 
 اًمعظقؿ: اًمضخؿ ذم ضمًؿف وٓ إيامن ذم ىمؾٌف. (1)

 (.2785)(، ومًؾؿ 4729( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.1216(، ومًؾؿ )6539( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)

 (.1/186اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )( 4)
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قمروف  ،رد قَمَؾْقِف أمتفشمِؼَقوَمي اًمَوَأن ًمَرؾُمقل اهلل طمقوو َيْقم  ،ياَمن سموحلقضاإلِ وَ -7

اَمء ،ـمقًمف مًػَمة ؿمفرٍ  مثُؾ   ً ٌَور مـ همػم إَ قمغم َمو صحً سمِِف  :آكقتف يمعدد ُكُجقم اًم ظْم

 (.1) َوضمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّٛ  ،اَمَيإ باحلٛضاإِلَٚ»قٛي٘: ( 1)  َٜ ١ََ ايََٚإٔ يَسُضٍٛ اهلل حٛضا  َٝا ٔك

٘ٔ أَت٘ت ِٝ ًَ ٌُ ،سد َع ُُْذّٛ  ،طٛي٘ َطرَي٠ غٍٗس عسض٘ َج آْٝت٘ نعدد 

َُا٤ ٘ٔ  ؛ايطَّ ََا صحت ٔب َٚد٘اأَلع٢ً  ڎ )يمام ذم ىمقًمف شمعومم:  «:خَِباز َٔ غري 

 (   ڎ ڈ ڈ

ـَ َموًمٍِؽ وقمـ  اًم،   اهللِ، َيُؼقُل: َأهْمَػك َرؾُمقُل  َأَكَس سْم  ً ٌَ إهِْمَػوَءًة، وَمَروَمَع َرْأؾَمُف ُمَت

و ىَموًُمقا ًَمُف: َيو َرؾُمقَل  و ىَموَل هَلُْؿ، َوإِم  ؟ وَمَؼوَل:  اهللِوَمنِم  ًَ ًْ قَمكَم  آكًِػو »مِلَ َوِحْؽ ُف ُأْكِزًَم إِك 

طَمت ك (   ڎ ڎ ڈ ڈ ٱ ٻ ٻ ٻ ): وَمَؼَرأَ ش ؾُمقَرةٌ 

َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  اهللُىَموًُمقا: ش َؽْقصَمُر؟اًمَهْؾ شَمْدُروَن َمو »ظَمَتَؿَفو، وَمَؾام  ىَمَرَأَهو ىَموَل: 

ُف هَنٌْر َوقَمَدكِقِف َريب  » تِل َيْقَم اجلَ ذِم  وَمنِك  ـ ِي، َوقَمَؾْقِف ظَمػْمٌ يَمثػٌِم، قَمَؾْقِف طَمْقٌض شَمِرُد قَمَؾْقِف ُأم 

 .شَؽَقايمِِى اًموَمِي، آكَِقُتُف قَمَدُد ِؼقَ اًم

ـْ قَموِئَشَي َريِضَ اهللُ قَمـَْفو، ىَموَل: ؾَم و ٌَْقَدَة، قَم ـْ َأيِب قُم ـْ ىَمْقًمِِف شَمَعومَم: لقَم ڎ )ًمُتَفو قَم

: ( ڎ ڈ ڈ ًْ ، ؿَموـمَِئوُه قَمَؾْقِف ُدر  هَنٌَر ُأقْمطَِقُف َكٌِقُُّؽْؿ »ىَموًَم

ٌف، آكَِقُتُف   .شيَمَعَدِد اًمـُُّجقمِ جُمَق 

ٌِْد و ـْ قَم ِل  اهلل سمـ مًعقد قَم ـِ اًمـٌ   .شَأَكو وَمَرـُمُؽْؿ قَمغَم احلَْقضِ : »، قَم

                                 
 (، وطمًـف إًمٌوين.11996(، وأمحد )4747( طمًـ: رواه أسمق داود )1)

 (.4965( صحقح: رواه اًمٌخوري )2)

 (.2289(، ومًؾؿ )6575( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)
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................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَ اًمَػَرُط سمَِػْتِح اًم :ىَموَل َأْهُؾ اًمؾَُّغيِ »ىمول اًمـقوي: 
ِ
اء  َواًمر 

ِ
ُم اًمَػوء ِذي َيَتَؼد  َػوِرُط ُهَق اًم 

ُء َوَكحْ احلِ وَ  ،َقاِرَد ًمُِقْصؾَِح هَلُؿْ اًم َٓ  وَمَؿْعـَك ومرـمؽؿ َقوُض َواًمد 
ِ
ؾْمتَِؼوء ِٓ ـْ ُأُمقِر ا ُقَهو ِم

 .شء ًَمفُ لقمكم احلقض ؾموسمؼؽؿ إًمقف يموعمف

وا طَمت ك »، ىَموَل:  أن اًمرؾمقل ، وقمـ أكس  ْوَن سَمْعِدي َأصَمَرًة، وَموْصؼِمُ ُؽْؿ ؾَمؽَمَ وَمنِك 

 .ششَمْؾَؼْقيِن قَمغَم احلَْقضِ 

ـْ َأَكسٍ و ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ـْ َأْصَحويِب احلَْقَض، طَمت ك »ىَموَل:  ، قَم َدن  قَمكَم  َكوٌس ِم
ًَمػَمِ

 :شقَمَروْمُتُفْؿ اظْمُتؾُِجقا ُدويِن، وَمَلىُمقُل: َأْصَحويِب، وَمَقُؼقُل: َٓ شَمْدِري َمو َأطْمَدصُمقا سَمْعَدكَ 

 .اىْمُتِطُعقا و:اظْمُتؾُِجقا َمْعـَوهو

ـْ َأيِب َذر  و : َيو َرؾُمقَل  قَم ًُ ِذي َكْػُس »اهللِ َمو آكَِقُي احلَْقِض ىَموَل: ، ىَموَل: ىُمْؾ َواًم 

ْقَؾِي اعُمْظؾَِؿِي اعمُ  َٓ ذِم اًمؾ   َويَمَقايمٌَِِفو، َأ
ِ
اَمء  ً ـْ قَمَدِد ُكُجقِم اًم كَِقُتُف َأيْمَثُر ِم َٔ ٍد سمَِقِدِه  ْصِحَقِي، حُمَؿ 

َب ِمـَْفو مَلْ َيْظَؿْل آظِمَر َمو قَمَؾقْ  ـْ َذِ ـْ  ِف، َيْشَخُى آكَِقُي اجلَـ ِي َم ـَ اجلَـ ِي، َم ومِقِف ِمقَزاسَموِن ِم

ـَ  َن إمَِم َأْيَؾَي، َموُؤُه َأؿَمدُّ سَمَقوًوو ِم ْ َيْظَؿْل، قَمْرُوُف ِمْثُؾ ـُمقًمِِف، َمو سَملْمَ قَمام  َب ِمـُْف مَل
َذِ

ؾِ  ًَ ـَ اًمَع ، َوَأطْمغَم ِم ـِ ٌَ  .شاًمؾ 

                                 
 (.15/53اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )( 1)

 (.1261(، ومًؾؿ )3163( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.2/452يشخى: أي يًقؾ. اكظر: اًمـفويي )( 3)

 (.15/64اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )( 4)

 (.2322( صحقح: رواه مًؾؿ )5)

 (.2322( صحقح: رواه مًؾؿ )6)
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 (.1) َؼؼْم اًمياَمن سمَِعَذاب اإلِ و-8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌْدِ وقمـ  ِـ  قَم ـِ اًمَعوصِ  اهللِ سْم طَمْقيِض : »ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمـفام،  قَمْؿِرو سْم

ـَ اًمَقِرِق، َوِرحيُ  ػَمُة ؿَمْفٍر، َوَزَواَيوُه ؾَمَقاٌء، َوَموُؤُه َأسْمَقُض ِم ًِ ِؽ، َم ًْ
ـَ اعمِ ُف َأـْمَقُى ِم

َب ِمـُْف وَماَل َيْظَؿُل سَمْعَدُه َأسَمًدا ـْ َذِ ، وَمَؿ
ِ
اَمء  ً  .شَويمِقَزاُكُف يَمـُُجقِم اًم

ٌُ  :اهللَُؼويِض قِمَقوٌض َرمِحَُف اًمىَموَل »ىمول اًمـقوي:   ،ْقِض َصِحقَحيٌ احلَ َأطَموِدي

ـَ  ،ياَمُن سمِِف وَمْرٌض اإلِ وَ  ـ ِي  ،ياَمنِ اإلِ َواًمت ْصِديُؼ سمِِف ِم ًُّ َوُهَق قَمغَم فَموِهِرِه قِمـَْد َأْهِؾ اًم

َتَؾُػ ومِقفِ اجلَ وَ  َٓ ُُيْ ُل َو َٓ ُيَتَلو  َوطَمِديُثُف ُمَتَقاشمُِر اًمـ ْؼِؾ َرَواُه ظَماَلئُِؼ  :َؼويِض اًمىَموَل  ،اَمقَمِي 

َحوسَميِ  ـَ اًمص   .شِم

ىمول  :هؾ اعمعصقيواعمـوومؼلم وأًمؾؽػور أي  «:َكِبساياَمَيإ ٔبَعَراب اإِل»قٛي٘: ( 1)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )شمعومم: 

(   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وىمول شمعومم: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ

 (   ھ ھ

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)وىمول شمعومم: 

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 وهذا حيتؿؾ أن يراد سمف قمذاهبؿ سموًمؼتؾ وهمػمه ذم اًمدكقو، وأن  (ی

                                 
 (.2292صحقح: رواه مًؾؿ )( 1)

 (.15/53مًؾؿ ) اكظر: ذح صحقح( 2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕن يمثػما مـفؿ موت ومل يعذب ذم اًمدكقو، أو  :ق أفمفريراد سمف قمذاهبؿ ذم اًمؼمزخ، وه

 .اعمراد أقمؿ مـ ذًمؽ

ـْ َأَكٍس و ِل  قَم ـِ اًمـٌ  َ َوَذَهَى »ىَموَل:  ، قَم ِه، َوشُمُقزم 
ٌُْد إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ اًمَع

 ًَ ْؿ، َأشَموُه َمَؾَؽوِن، وَمَلىْمَعَداُه، وَمَقُؼقَِٓن ًَمُف: َمو يُمـْ
َؿُع ىَمْرَع كَِعوهِلِ ًْ ُف ًَمَق َأْصَحوسُمُف طَمت ك إِك 

ٍد  ضُمِؾ حُمَؿ  ٌُْد اشَمُؼقُل ذِم َهَذا اًمر  ُف قَم هللِ َوَرؾُمقًُمُف، وَمُقَؼوُل: اْكُظْر إمَِم ؟ وَمَقُؼقُل: َأؿْمَفُد َأك 

ِلُّ  ـَ اجلَـ ِي، ىَموَل اًمـٌ  ـَ اًمـ وِر َأسْمَدًَمَؽ اهللُ سمِِف َمْؼَعًدا ِم و »: َمْؼَعِدَك ِم و مَجِقًعو، َوَأم  امُهَ وَمػَمَ

ًُ َأىُمقُل َمو َيُؼقُل اًمـ  -َأِو اعُمـَوومُِؼ  -اًمَؽوومُِر  ًَ وَمَقُؼقُل: َٓ َأْدِري، يُمـْ وُس، وَمُقَؼوُل: َٓ َدَرْي

َؿُعَفو  ًْ سَمًي سَملْمَ ُأُذَكْقِف، وَمَقِصقُح َصْقَحًي َي ـْ طَمِديٍد ََضْ ُب سمِِؿْطَرىَمٍي ِم ، صُمؿ  ُيْيَ ًَ َوَٓ شَمَؾْق

ٓ  اًمث َؼَؾلْمِ  ـْ َيؾِقِف إِ  .شَم

ٌ وسٍ وقمـ  ـِ قَم ِلُّ ريض اهلل قمـفام اسْم ـْ سَمْعِض طِمقَطوِن اعَمِديـَِي،  ، ىَموَل: ظَمَرَج اًمـٌ  ِم

و، وَمَؼوَل:  ٌُقِرمِهَ سَموِن ذِم ىُم  ُيَعذ 
وَكلْمِ ًَ ِؿَع َصْقَت إِْك ًَ ُف »وَم سَموِن ذِم يَمٌػٍِم، َوإِك  سَموِن، َوَمو ُيَعذ  ُيَعذ 

ٌَْقِل، َويَموَن أظَمُر َيْؿٌِم سمِوًمـ ِؿقؿَ  ـَ اًم َتؽِمُ ِم ًْ و َٓ َي صُمؿ  َدقَمو سمَِجِريَدٍة ش يِ ًَمَؽٌػٌِم، يَموَن َأطَمُدمُهَ

ًة ذِم ىَمؼْمِ َهَذا، وَمَؼوَل:  ًة ذِم ىَمؼْمِ َهَذا، َويمِْنَ ، وَمَجَعَؾ يمِْنَ شَملْمِ َأْو صمِـَْتلْمِ َهو سمِؽِْنَ وَمَؽَنَ

و» ًَ ٌَ ُػ قَمـُْفاَم َمو مَلْ َيْق ُف ُُيَػ   .شًَمَعؾ 

ـ ِي إِ ىمول اًمـقوي:  ًُّ ٌَوُت قَمَذاِب اقْمَؾْؿ َأن  َمْذَهَى َأْهِؾ اًم  َؼؼْمِ َوىَمْد شَمَظوَهَرْت قَمَؾْقِف اًمصْم

 

                                 
 (.2/572( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي )1)

 (.2872(، ومًؾؿ )1338( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.292(، ومًؾؿ )6255( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)
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َومـ رسمف  ؾْماَلماإلِ ياَمن وَ اإلِ وشمًلل قَمـ (، 1)مي شمػتـ ذِم ىمٌقرهو إَوَأن َهِذه -9

 ................................................................... (،2) َومـ كٌقف
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ِئُؾ  َٓ ـ يِ اًمَد ًُّ  .ظِماَلوًمو ًمِْؾُؿْعَتِزًَميِ  ؽَِتوِب َواًم

َٖٔرٙ »قٛي٘: ( 1) اًمػتـي هل آظمتٌور،  «:١َ تف ن ٔفٞ قبٛزٖااألََٚإٔ 

 وآمتحون.

َٚاإِلٚتطأٍ َعٔ »قٛي٘: ( 2)  ًَاّاإِلاَمَيإ  ََٚٔ ْبٝ٘ ِض يمام ضموء  «:ََٚٔ زب٘ 

ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم »ىمول:  ريض اهلل قمـفو، أن اًمـٌل  قَموِئَشيَ ذم طمديٌ  : َأك  ُأوطِمَل إزَِم 

ٌُقِريُمْؿ  ًْ َأؾْماَمُء  -ىَمِريَى  -ِمْثَؾ َأْو  -ىُم قِح  -َٓ َأْدِري َأي  َذًمَِؽ ىَموًَم ًِ ـْ ومِْتـَِي اعَم ِم

ضم   ٌد َرؾُمقُل اًمد  ـُ وَمَقُؼقُل: ُهَق حُمَؿ  ـُ َأِو اعُمقىِم و اعُمْمِم ضُمِؾ؟ وَمَلم  َذا اًمر  وِل، ُيَؼوُل َمو قِمْؾُؿَؽ هِبَ

ٌد صَماَلصًمو، وَمُقَؼوُل: َكْؿ َصوحِلًو ىَمْد وًم، ضَموَءَكو سمِ اهللِ ٌَْعـَو، ُهَق حُمَؿ  ٌْـَو َواشم  ٌَق ـَوِت َواهلَُدى، وَمَلضَم

ًَ عَمُقىِمـًو سمِفِ قَمؾِْؿـَو إِْن يمُ  ًُ اًمـ وَس  ،ـْ و اعُمـَوومُِؼ َأِو اعُمْرشَموُب وَمَقُؼقُل: َٓ َأْدِري، ؾَمِؿْع َوَأم 

 .شَيُؼقًُمقَن ؿَمْقًئو وَمُؼْؾُتفُ 

: َدظَمَؾ قَمكَم  َرؾُمقُل اهللِ  ريض اهلل قمـفو، قَموِئَشيَ وقمـ  ًْ ـَ  ىَموًَم َوقِمـِْدي اْمَرَأٌة ِم

ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم اًم : وَموْرشَموَع َرؾُمقُل اهللِ اًمَقُفقِد، َوِهَل شَمُؼقُل: َهْؾ ؿَمَعْرِت َأك  ًْ ٌُقِر؟ ىَموًَم ُؼ

  :ـُ هَيُقدُ »َوىَموَل اَم شُمْػَت ، صُمؿ  ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ش إِك  ًْ قَموِئَشُي: وَمَؾٌِْثـَو ًَمَقوزِمَ َهْؾ : »ىَموًَم

ُف ُأوطِمَل إزَِم   ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم  ؿَمَعْرِت َأك  ٌُقِر؟اًمَأك  ًْ قَموِئَشُي: ش ُؼ ًُ َرؾُمقَل اهللِ »ىَموًَم ِؿْع ًَ وَم

 ـْ قَمَذاِب َتِعقُذ ِم ًْ  .شَؼؼْمِ اًم، سَمْعُد َي

                                 
 (.17/221اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )( 1)

 (.529(، ومًؾؿ )86( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.584)( صحقح: رواه مًؾؿ 3)
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ـِ قَموِزٍب اًموقمـ   سْم
ِ
اء ِل   ؼَمَ ـَ ، ىَموَل: ظَمَرضْمـَو َمَع اًمـٌ  ، ذِم ضِمـَوَزِة َرضُمٍؾ ِم

، َوعَم و ُيْؾَحْد، وَمَجَؾَس َرؾُمقُل اهللِ اًمْكَصوِر، وَموْكَتَفْقـَو إمَِم إَ  ـَو طَمْقًَمُف، يَمَلن  َؼؼْمِ ًْ ، َوضَمَؾ

ًُ ذِم  ، َوذِم َيِدِه قُمقٌد َيـُْؽ ػْمَ اؾْمَتِعقُذوا »ْرِض، وَمَروَمَع َرْأؾَمُف، وَمَؼوَل: إَ قَمغَم ُرُءوؾِمـَو اًمط 

ـْ قَمَذاِب  ، َأْو صَماَلصًمو، شَؼؼْمِ اًمسمِوهللِ ِم شَملْمِ ٌَْد اًمإِن  »ؿ  ىَموَل: صمُ  َمر  ـَ إَِذا يَموَن ذِم اْكِؼَطوٍع اعمُ َع ْمِم

ـَ  ٌَوٍل ِم ْكَقو َوإىِْم ـَ اًمدُّ  سمِقُض أِم
ِ
اَمء  ً ـَ اًم ُقضُمقِه، يَمَلن  اًمظِمَرِة، َكَزَل إًَِمْقِف َماَلِئَؽٌي ِم

ـْ َأيْمَػوِن  ـٌ ِم ْؿُس، َمَعُفْؿ يَمَػ ـْ اجلَ ُوضُمقَهُفُؿ اًمش  ـ ِي، طَمت ك اجلَ طَمـُقِط  ـ ِي، َوطَمـُقٌط ِم

قا ِمـُْف َمد   ًُ
ؾِ ، صُمؿ  جَيِلُء َمَؾُؽ اًمجَيْ قِمـَْد َرْأؾِمِف، وَمَقُؼقُل:  ، طَمت ك جَيْؾَِس  ْقِت اعمَ ٌٍََمِ

ٌَُي، ق  ُتَفو اًمـ ْػُس اًمط  ـَ اهلِل َوِرْوَقانٍ  َأي  قُؾ يَماَم »ىَموَل:  :شاظْمُرضِمل إمَِم َمْغِػَرٍة ِم ًِ وَمَتْخُرُج شَم

قُؾ  ًِ ، وَمَقْلظُمُذَهو، وَمنَِذا َأظَمَذَهو مَلْ َيَدقُمقَهو ذِم َيِدِه ـَمْروَمَي قَملْمٍ طَمت ك اًمشَم
ِ
َؼوء  ً ـْ ذِم اًم َؼْطَرُة ِم

، َوذِم َذًمَِؽ اًمَيْلظُمُذوَهو، وَمَقْجَعُؾقَهو ذِم َذًمَِؽ  ـِ ُرُج ِمـَْفو يَمَلـْمَقِى َكػْ احلَ َؽَػ َحِي ـُقِط، َوَُيْ

ٍؽ ُوضِمَدْت قَمغَم َوضْمِف  ًْ وَن، َيْعـِل هِبَو، قَمغَم »ىَموَل: ، شْرضِ إَ ِم وَمَقْصَعُدوَن هِبَو، وَماَل َيُؿرُّ

ـَ  ـِ اعمَ َمإَلٍ ِم ًَ ـُ وُماَلٍن، سمَِلطْم ق ُى؟ وَمَقُؼقًُمقَن: وُماَلُن سْم وُح اًمط  ٓ  ىَموًُمقا: َمو َهَذا اًمرُّ اَلِئَؽِي، إِ

تِل يمَ  َتْػتُِحقَن َأؾْماَمِئِف اًم  ًْ ْكَقو، وَمَق  اًمدُّ
ِ
اَمء  ً و إمَِم اًم ْكَقو، طَمت ك َيـَْتُفقا هِبَ قَكُف هِبَو ذِم اًمدُّ ؿُّ ًَ وُكقا ُي

تِل شَمؾِقَفو، طَمت ك ُيـَْتَفك سمِ   اًم 
ِ
اَمء  ً سُمقَهو إمَِم اًم  ُمَؼر 

ٍ
ـْ يُمؾ  ؾَماَمء ِف إمَِم ًَمُف، وَمُقْػَتُح هَلُْؿ وَمُقَشق ُعُف ِم

 
ِ
اَمء  ً وسمَِعِي، وَمَقُؼقُل اهللُ  اًم  ً ق لَم، َوَأقِمقُدوُه إمَِم اًم ٌِْدي ذِم قِمؾ  ٌُقا يمَِتوَب قَم ْرِض، إَ : ايْمُت

وَمُتَعوُد ُروطُمُف ذِم »ىَموَل:  ،شوَمنيِن  ِمـَْفو ظَمَؾْؼُتُفْؿ، َوومِقَفو ُأقِمقُدُهْؿ، َوِمـَْفو ُأظْمِرضُمُفْؿ شَموَرًة ُأظْمرَ 

ِدِه، وَمَقْلشمِقِف َمَؾؽَ  ًَ ِن ضَم َٓ َ اهللُ، وَمَقُؼق ـْ َرسمَُّؽ؟ وَمَقُؼقُل: َريب  ِن ًَمُف: َم َٓ وكِِف، وَمَقُؼق ًَ
وِن، وَمُقْجؾِ

ٌَ ومِقُؽْؿ؟ اإلِ ًَمُف: َمو ِديـَُؽ؟ وَمَقُؼقُل: ِديـَِل  ِذي سُمِع ضُمُؾ اًم  ِن ًَمُف: َمو َهَذا اًمر  َٓ ؾْماَلُم، وَمَقُؼق

ِن ًمَ وَمَقُؼقُل: ُهَق َرؾُمقُل اهللِ  َٓ ًُ  ُف: َوَمو قِمْؾُؿَؽ؟، وَمَقُؼق  وَمَقُؼقُل: ىَمَرْأُت يمَِتوَب اهللِ، وَمآَمـْ
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ـَ  ٌِْدي، وَمَلوْمِرؿُمقُه ِم : َأْن َصَدَق قَم
ِ
اَمء  ً ، وَمُقـَوِدي ُمـَوٍد ذِم اًم ًُ ىْم قُه اًمـ ِي، وَ اجلَ سمِِف َوَصد  ًُ ٌِ

ـَ  ُح ًَمُف ذِم »ىَموَل:  ،شـ ياجلَ ـ ِي، َواوْمَتُحقا ًَمُف سَموسًمو إمَِم اجلَ ِم ًَ ـْ َرْوطِمَفو، َوـمِقٌَِفو، َوُيْػ وَمَقْلشمِقِف ِم

ِه َمد   هِ ىَمؼْمِ ـُ »ىَموَل: ، شسَمٍَمِ ًَ يِح، اًمَوَيْلشمِقِف َرضُمٌؾ طَم ـُ اًمث َقوِب، ـَمق ُى اًمر  ًَ َقضْمِف، طَم

؟  ًَ ـْ َأْك ًَ شُمققَمُد، وَمَقُؼقُل ًَمُف: َم ِذي يُمـْ َك، َهَذا َيْقُمَؽ اًم  ِذي َيُنُّ وَمَقُؼقُل: َأسْمنِمْ سمِوًم 

، وَمَقُؼقُل: َأكَ وخلَ َقضْمُف جَيِلُء سمِ اًموَمَقضْمُفَؽ  وقَمَي ػْمِ  ً وًمُِح، وَمَقُؼقُل: َرب  َأىِمِؿ اًم و قَمَؿُؾَؽ اًمص 

ٌَْد اًمَوإِن  »ىَموَل:  ،شطَمت ك َأْرضِمَع إمَِم َأْهكِم، َوَمولِ  ْكَقو اًمَع ـَ اًمدُّ َؽوومَِر إَِذا يَموَن ذِم اْكِؼَطوٍع ِم

ـَ  ٌَوٍل ِم  َماَلِئَؽٌي ؾُمقُد أَوإىِْم
ِ
اَمء  ً ـَ اًم قُح، اعمُ ُقضُمقِه، َمَعُفُؿ اًمظِمَرِة، َكَزَل إًَِمْقِف ِم ًُ

قَن ِمـُْف َمد   ًُ
، صُمؿ  جَيِلُء َمَؾُؽ اًموَمَقْجؾِ ُتَفو اعمَ ٌٍََمِ ْقِت، طَمت ك جَيْؾَِس قِمـَْد َرْأؾِمِف، وَمَقُؼقُل: َأي 

ـَ اهللِ َوهَمَضٍى اخلَ اًمـ ْػُس  ِدِه، »ىَموَل:  ،شٌِقَثُي، اظْمُرضِمل إمَِم ؾَمَخٍط ِم ًَ ُق ذِم ضَم وَمُتَػر 

قِف ومَ  ـَ اًمصُّ قُد ِم ػُّ  ً ْ َيَدقُمقَهو ذِم اعمَ َقـَْتِزقُمَفو يَماَم ُيـَْتَزُع اًم ٌُْؾقِل، وَمَقْلظُمُذَهو، وَمنَِذا َأظَمَذَهو مَل

 طَمت ك جَيَْعُؾقَهو ذِم شمِْؾَؽ َيِدِه ـَمْروَمَي 
ـِ ِريِح ضِمقَػٍي ُوضِمَدْت اعمُ قَملْمٍ ُرُج ِمـَْفو يَمَلْكَت قِح، َوَُيْ ًُ

ـَ َٕ اقَمغَم َوضْمِف   ِم
وَن هِبَو قَمغَم َمأَلٍ ٓ  ىَموًُمقا: َمو اعمَ ْرِض، وَمَقْصَعُدوَن هِبَو، وَماَل َيُؿرُّ اَلِئَؽِي، إِ

وُح  ك هِبَو ذِم اخلَ َهَذا اًمرُّ ؿ  ًَ تِل يَموَن ُي ٌَِح َأؾْماَمِئِف اًم  ـُ وُماَلٍن سمَِلىْم ؟ وَمَقُؼقًُمقَن: وُماَلُن سْم ٌُ ٌِق

ْكَقو، طَمت ك ُيـَْتَفك سمِفِ  َتْػَتُح ًَمُف، وَماَل ُيْػَتُح ًَمفُ  اًمدُّ ًْ ْكَقو، وَمُق  اًمدُّ
ِ
اَمء  ً ، صُمؿ  ىَمَرَأ َرؾُمقُل اهللِ شإمَِم اًم

 :( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

لٍم ذِم »: وَمَقُؼقُل اهللُ (   ڻ ڻ ۀ ٌُقا يمَِتوسَمُف ذِم ؾِمج  ايْمُت

ْػغَم، وَمُتْطَرُح ُروطُمُف إَ  ًُّ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )صُمؿ  ىَمَرَأ:  ،شـَمْرطًموْرِض اًم

 وَمُتَعوُد ُروطُمُف (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
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 (.1) ياَمن سمِِف واًمتصديؼ سمِفِ اإلِ ويلشمقف ُمـؽر َوَكؽػِم يَمقَػ ؿَموَء َويَمقػ َأَراَد وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َٓ ـْ َرسمَُّؽ؟ وَمَقُؼقُل: َهوْه َهوْه  ِن ًَمُف: َم َٓ وكِِف، وَمَقُؼق ًَ
ِدِه، َوَيْلشمِقِف َمَؾَؽوِن، وَمُقْجؾِ ًَ ذِم ضَم

ِن ًَمُف: َمو ِديـَُؽ؟ وَمَقُؼقُل: َهوهْ  َٓ ضُمُؾ  َأْدِري، وَمَقُؼق ِن ًَمُف: َمو َهَذا اًمر  َٓ َٓ َأْدِري، وَمَقُؼق َهوْه 

 َأْن يَمَذَب، 
ِ
اَمء  ً ـَ اًم َٓ َأْدِري، وَمُقـَوِدي ُمـَوٍد ِم ٌَ ومِقُؽْؿ؟ وَمَقُؼقُل: َهوْه َهوْه  ِذي سُمِع اًم 

ـْ  ـَ اًمـ وِر، َواوْمَتُحقا ًَمُف سَموسًمو إمَِم اًمـ وِر، وَمَقْلشمِقِف ِم َهو، َوؾَمُؿقِمَفو، َوُيَضق ُؼ  وَمووْمِرؿُمقا ًَمُف ِم طَمر 

َتؾَِػ ومِقِف َأْواَلقُمُف، َوَيْلشمِقِف َرضُمٌؾ ىَمٌِقُح  ُه طَمت ك خَتْ ـُ اًمقَمَؾْقِف ىَمؼْمُ
َقضْمِف، ىَمٌِقُح اًمث َقوِب، ُمـْتِ

قُءَك، َهَذا َيْقُمَؽ  ًُ ِذي َي يِح، وَمَقُؼقُل: َأسْمنِمْ سمِوًم  ًَ شُمققَمُد، وَمَقُؼقُل  اًمر  ِذي يُمـْ ؟ اًم  ًَ ـْ َأْك : َم

، وَمَقُؼقُل: َأَكو قَمَؿُؾَؽ اًموَمَقضْمُفَؽ  َٓ شُمِؼِؿ اخلَ َقضْمُف جَيِلُء سمِوًمنم   ، وَمَقُؼقُل: َرب   ٌُ ٌِق

وقَميَ   ً  .شاًم

َٚ»قٛي٘: ( 1) ََٚنٝف َأَزاَد  َْٔهري َنَٝف َغا٤َ  َٚ َُٓهس  اَمَيإ اإِلٜٚأتٝ٘ 

ٔ٘ ٘ٔ ٚايتوُصدٜل ٔب إَِذا ىُمؼِمَ »:  اهللِىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ، َأيِب ُهَرْيَرَة يمام ذم طمديٌ «:ٔب

 ًُ و:  -َأْو ىَموَل: َأطَمُديُمْؿ  -اعَمق  طََمِدمِهَ
ِٕ ـَْؽُر، اعمُ َأشَموُه َمَؾَؽوِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَموِن، ُيَؼوُل 

ضُمِؾ؟ وَمَقُؼقُل: َمو يَموَن َيُؼقُل: ُهَق  ًَ شَمُؼقُل ذِم َهَذا اًمر  ِن: َمو يُمـْ َٓ َوًمِْمظَمِر: اًمـ ؽػُِم، وَمَقُؼق

ٌُْد  ٓ   اهللِقَم َٓ إًَِمَف إِ ِن: ىَمْد يُمـ و اهللَُوَرؾُمقًُمُف، َأؿْمَفُد َأْن  َٓ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، وَمَقُؼق ًدا قَم ، َوَأن  حُمَؿ 

ُر ًَمُف ومِقفِ  ٌِْعلَم، صُمؿ  ُيـَق  ٌُْعقَن ِذَراقًمو ذِم ؾَم ِه ؾَم
ُح ًَمُف ذِم ىَمؼْمِ ًَ ، َكْعَؾُؿ َأك َؽ شَمُؼقُل َهَذا، صُمؿ  ُيْػ

ِذي  ِن: َكْؿ يَمـَْقَمِي اًمَعُروِس اًم  َٓ ُهْؿ، وَمَقُؼق صُمؿ  ُيَؼوُل ًَمُف، َكْؿ، وَمَقُؼقُل: َأْرضِمُع إمَِم َأْهكِم وَمُلظْمؼِمُ

ٌَْعَثُف َٓ يُ  ِف إًَِمْقِف، طَمت ك َي
ٓ  َأطَمىُّ َأْهؾِ ـْ َمْضَجِعِف َذًمَِؽ، َوإِْن يَموَن ُمـَوومًِؼو ىَموَل:  اهللُقىِمُظُف إِ ِم

ِن: ىَمْد يُمـ و َكْعَؾُؿ َأك َؽ شَمُؼقُل  َٓ َٓ َأْدِري، وَمَقُؼق ًُ ِمْثَؾُف،  ًُ اًمـ وَس َيُؼقًُمقَن، وَمُؼْؾ ؾَمِؿْع

 ْرِض: اًمَتِئِؿل قَمَؾْقِف، وَمَتْؾَتِئُؿ قَمَؾْقِف، وَمَتْخَتؾُِػ ومِقَفو َأْواَلقُمُف، وَماَل َيَزاُل َذًمَِؽ، وَمُقَؼوُل ًمأِلَ 

                                 
 (.1676وصححف إًمٌوين ذم صحقح اجلومع )(، 18534( صحقح: رواه أمحد )1)
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ِل اإلِ وَ -12   (1........................................ ،)ياَمن سمشػوقمي اًمـٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَْعَثُف  سًمو طَمت ك َي ـْ َمْضَجِعِف َذًمَِؽ  اهللُومِقَفو ُمَعذ   .شِم

َّٔبٞ اإِلَٚ»قٛي٘: ( 1) َأيِب  يمام ذم طمديٌأي اًمعظؿك،  «:اَمَيإ بػفاع١ اي

َتَجوُب »: ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ُهَرْيَرةَ  ًْ و وَمُق َتَجوسَمٌي َيْدقُمق هِبَ ًْ ًمُِؽؾ  َكٌِل  َدقْمَقٌة ُم

تِل َيْقَم اًمِؼَقوَميِ  ُم 
ِٕ ٌَْلُت َدقْمَقيِت ؿَمَػوقَمًي   .شًَمُف، وَمُقْمشَموَهو، َوإيِن  اظْمَت

ـْ و ٌِْد اهلِل قَم ـُ قَم ِل  ريض اهلل قمـفام ضَموسمُِر سْم و »ىَموَل:  ، َأن  اًمـٌ  ًً ًُ مَخْ مَلْ ُأقْمطِق

ِجًدا  ًْ ًْ زِم إَْرُض َم ػَمَة ؿَمْفٍر، َوضُمِعَؾ
ًِ قْمِى َم ُت سمِوًمرُّ ٌْكِم: ُكٍِمْ ـ  َأطَمٌد ىَم ُيْعَطُف

ْ حَتِؾ   ًْ زِم اعَمَغوكُِؿ َومَل ، َوُأطِمؾ  اَلُة وَمْؾُقَصؾ  تِل َأْدَريَمْتُف اًمص  ـْ ُأم  اَم َرضُمٍؾ ِم َوـَمُفقًرا، وَمَليُّ

ٌْكِم، َوُأقْمطِ  طََمٍد ىَم
ًُ إمَِم اًمـ وِس ِٕ ًي َوسُمِعْث ٌُ إمَِم ىَمْقِمِف ظَموص  ٌَْع ِلُّ ُي َػوقَمَي، َويَموَن اًمـٌ  ًُ اًمش  ق

يً   .شقَموم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ٌُُف  َأن  َرؾُمقَل اهللِ ، قَم ًْ شُمْعِج َراُع، َويَموَك ُأيِتَ سمَِؾْحٍؿ وَمُرومَِع إًَِمْقِف اًمذ 

َأَكو ؾَمق ُد اًمـ وِس َيْقَم اًمِؼَقوَمِي، َوَهْؾ شَمْدُروَن ِمؿ  َذًمَِؽ؟ جَيَْؿُع »ىَموَل:  وَمـََفَش ِمـَْفو هَنَْشًي، صُمؿ  

 ، ٌٍََمُ اقِمل َوَيـُْػُذُهُؿ اًم ِؿُعُفُؿ اًمد  ًْ ـَ ذِم َصِعقٍد َواطِمٍد، ُي ًملَِم َوأظِمِري اهللُ اًمـ وَس إَو 

ـَ اًمَغؿ   ٌُْؾُغ اًمـ وَس ِم ْؿُس، وَمَق َتِؿُؾقَن، وَمَقُؼقُل  َوشَمْدُكق اًمش  َواًمَؽْرِب َمو َٓ ُيطِقُؼقَن َوَٓ حَيْ

ُؽْؿ؟ وَمَقُؼقُل سَمْعُض  ـْ َيْشَػُع ًَمُؽْؿ إمَِم َرسم  اًمـ وُس: َأَٓ شَمَرْوَن َمو ىَمْد سَمَؾَغُؽْؿ، َأَٓ شَمـُْظُروَن َم

ٌَْعٍض: قَمَؾْقُؽْؿ سمِآَدَم، وَمَقْلشُمقَن آَدَم 
، ظَمَؾَؼَؽ اهللُ  اًمـ وِس ًمِ ٌَنَمِ ًَ َأسُمق اًم وَمَقُؼقًُمقَن ًَمُف: َأْك

َجُدوا ًَمَؽ، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم َؽ، َأَٓ شَمَرى  ًَ ـْ ُروطِمِف، َوَأَمَر اعَماَلِئَؽَي وَم  سمَِقِدِه، َوَكَػَخ ومِقَؽ ِم

                                 
 (، وطمًـف إًمٌوين.1271( صحقح: رواه اًمؽممذي )1)

 (، واًمؾػظ ًمف.199(، ومًؾؿ )6324متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (2)

 (.521(، ومًؾؿ )335( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ومِقِف، َأَٓ شَمَرى إمَِم َمو ىَمْد سَمَؾَغـَو؟ وَمَقُؼقُل آَدُم: إِن  َريب  ىَمْد هَمِضَى اًمَققْ  ْ إمَِم َمو َكْح ًٌو مَل  َم هَمَض

ـْ َيْغَضَى  ٌَْؾُف ِمْثَؾُف، َوًَم َجَرِة وَمَعَصْقُتُف، َكْػِز  َيْغَضْى ىَم ـِ اًمش  ُف ىَمْد هَنَويِن قَم سَمْعَدُه ِمْثَؾُف، َوإِك 

ٌُقا إمَِم ُكقٍح، وَمَقْلشُمقَن ُكقطًمو وَمَقُؼقًُمقَن: َيو ُكقُح، إِك َؽ  ي، اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ َكْػِز َكْػِز، اْذَه

ؾُمِؾ إمَِم َأْهِؾ إَْرِض، َوىَمْد ؾَم  ُل اًمرُّ ًَ َأو  ًٌْدا ؿَمُؽقًرا، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم َؽ، َأْك َك اهللُ قَم ام 

ـُ ومِقِف؟ وَمَقُؼقُل: إِن  َريب   ٌَْؾُف  َأَٓ شَمَرى إمَِم َمو َكْح ْ َيْغَضْى ىَم ًٌو مَل ىَمْد هَمِضَى اًمَقْقَم هَمَض

ًْ زِم َدقْمَقٌة  ُف ىَمْد يَموَك ـْ َيْغَضَى سَمْعَدُه ِمْثَؾُف، َوإِك  َدقَمْقهُتَو قَمغَم ىَمْقِمل، َكْػِز َكْػِز ِمْثَؾُف، َوًَم

ٌُقا إمَِم إسِْمَراِهقَؿ، وَمَقْلشُمقَن إسِْمَراِهقَؿ وَمَقُؼقًُمقَن: َيو إسِْمَراِهقُؿ  ي، اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ َكْػِز، اْذَه

َؽ َأَٓ شَمرَ  ـْ َأْهِؾ إَْرِض، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم  ًَ َكٌِلُّ اهللِ َوظَمؾِقُؾُف ِم ـُ ومِقِف، َأْك ى إمَِم َمو َكْح

ـْ َيْغَضَى سَمْعَدُه  ٌَْؾُف ِمْثَؾُف، َوًَم ْ َيْغَضْى ىَم ًٌو مَل وَمَقُؼقُل هَلُْؿ: إِن  َريب  ىَمْد هَمِضَى اًمَقْقَم هَمَض

ي،  ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ًُ صَماَلَث يَمِذسَموٍت َكْػِز َكْػِز َكْػِز، اْذَه ًُ يَمَذسْم ِمْثَؾُف، َوإيِن  ىَمْد يُمـْ

َؾَؽ اهللُ اْذهَ  ًَ َرؾُمقُل اهللِ، وَمض  ٌُقا إمَِم ُمقؾَمك وَمَقْلشُمقَن، ُمقؾَمك وَمَقُؼقًُمقَن: َيو ُمقؾَمك َأْك

ـُ ومِقِف؟ وَمَقُؼقُل:  سمِِرؾَموًَمتِِف َوسمَِؽاَلِمِف قَمغَم اًمـ وِس، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم َؽ، َأَٓ شَمَرى إمَِم َمو َكْح

ـْ َيْغَضَى سَمْعَدُه ِمْثَؾُف، َوإيِن  ىَمْد إِن  َريب  ىَمْد هَمِضَى اًمَقْقَم  ٌَْؾُف ِمْثَؾُف، َوًَم ًٌو مَلْ َيْغَضْى ىَم هَمَض

ك  ًَ ٌُقا إمَِم قِمق ي، اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ْ ُأوَمْر سمَِؼْتؾَِفو، َكْػِز َكْػِز َكْػِز، اْذَه و مَل ًً ًُ َكْػ ىَمَتْؾ

ك، وَمَقُؼقًُمقَن:  ًَ ـِ َمْرَيَؿ، وَمَقْلشُمقَن قِمق ًَ َرؾُمقُل اهللِ، َويَمؾَِؿُتُف اًمَؼوَهو إمَِم اسْم ك َأْك ًَ َيو قِمق

ًَ اًمـ وَس ذِم اعَمْفِد َصٌِقاو، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم َؽ َأَٓ شَمَرى إمَِم َمو  ْؿ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف، َويَمؾ 

 ْ ًٌو مَل ك: إِن  َريب  ىَمْد هَمِضَى اًمَقْقَم هَمَض ًَ ـُ ومِقِف؟ وَمَقُؼقُل قِمق ـْ َكْح ، َوًَم ٌَْؾُف ِمْثَؾُف ىَمطُّ  َيْغَضْى ىَم

ٌُقا إمَِم  ي اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ًٌو، َكْػِز َكْػِز َكْػِز اْذَه ْ َيْذيُمْر َذْك َيْغَضَى سَمْعَدُه ِمْثَؾُف، َومَل

ًَ َرؾُمقُل اهللِ َوظَموشمُِؿ إَ  ُد َأْك ًدا وَمَقُؼقًُمقَن: َيو حُمَؿ  ٍد، وَمَقْلشُمقَن حُمَؿ  ، َوىَمْد هَمَػَر اهللُ حُمَؿ 
ِ
 ْكٌَِقوء
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وَمُقْمَمر هبؿ إمَِم هنر قمغم سَموب  :وسمؼقم ُيرضُمقن مـ اًمـ ور سَمْعَدَمو اطمؽمىمقا وصوروا ومحام

اَم ُهَق  ،يَمقَػ ؿَموَء ويمام ؿَموءَ  ،صمرإَ يَماَم ضَموَء  ،ـ ياجل  (.1) ياَمن سمِِف واًمتصديؼ سمِفِ اإلِ إِك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ومِقِف، وَمَلْكَطِؾُؼ  َر، اؿْمَػْع ًَمـَو إمَِم َرسم َؽ َأَٓ شَمَرى إمَِم َمو َكْح ـْ َذْكٌَِؽ َوَمو شَمَلظم  َم ِم  ًَمَؽ َمو شَمَؼد 

ًَ اًمَعْرِش، وَمَلىَمُع ؾَموضِمًدا ًمِ   َريب  وَمآيِت حَتْ
ِ
ـِ اًمث ـَوء ًْ ـْ حَمَوِمِدِه َوطُم ، صُمؿ  َيْػَتُح اهللُ قَمكَم  ِم

ُد اْروَمْع َرْأؾَمَؽ ؾَمْؾ شُمْعَطْف، َواؿْمَػعْ  ٌْكِم، صُمؿ  ُيَؼوُل: َيو حُمَؿ   قَمَؾْقِف ؿَمْقًئو، مَلْ َيْػَتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ىَم

تِل يَ  ْع وَمَلْروَمُع َرْأِد، وَمَلىُمقُل: ُأم  ُد شُمَشػ  ، وَمُقَؼوُل: َيو حُمَؿ  تِل َيو َرب  ، ُأم  تِل َيو َرب  ، ُأم  و َرب 

ـْ َأسْمَقاِب اجلَـ ِي، َوُهْؿ  ـِ ِم ٌَوِب إَْيَؿ ـَ اًم وَب قَمَؾْقِفْؿ ِم ًَ ـْ َٓ طِم تَِؽ َم ـْ ُأم  َأْدظِمْؾ ِم

ـَ إسَْمَقاِب، صُمؿ  ىَموَل: َوا يَموُء اًمـ وِس ومِقاَم ؾِمَقى َذًمَِؽ ِم ِذي َكْػِز سمَِقِدِه، إِن  َمو سَملْمَ ُذَ ًم 

َي َومِحْػَمَ  ـْ َمَصوِريِع اجلَـ ِي، يَماَم سَملْمَ َمؽ   ِم
اقَملْمِ ى  -اعمٍِْمَ َي َوسُمٍْمَ  .ش-َأْو يَماَم سَملْمَ َمؽ 

 . ٌيف استفتاح باب اجلهة، ويي خاصة ب ويشفع الهيب 
ـِ َموًمٍِؽ وم ـْ َأَكِس سْم ُل اًمـ وِس َيْشَػُع ذِم اجلَـ ِي : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  َع َأَكو َأو 

ًٌَعو  شَم
ِ
 .شَوَأَكو َأيْمَثُر إَْكٌَِقوء

ـِ َموًمٍِؽ و ـْ َأَكِس سْم آيِت سَموَب اجلَـ ِي َيْقَم اًمِؼَقوَمِي »: ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ   قَم

طََمٍد وَمَلؾْمتْػتُِح، وَمَقُؼقُل  ِٕ َٓ َأوْمَتُح  ٌد، وَمَقُؼقُل: سمَِؽ ُأِمْرُت  ؟ وَمَلىُمقُل: حُمَؿ  ًَ ـْ َأْك اخلَوِزُن: َم

ٌَْؾَؽ   .شىَم

ََا احرتقٛا ٚصازٚا فحُا»قٛي٘: ( 1) َّاز َبِعَد  ؛ٚبكّٛ خيسُدٕٛ َٔ اي

ََس بِٗ ِإَي٢ ْٗس ع٢ً َباب  ُِٝؤ َُا َدا٤َ  ،١َّٓاجلَف َنَٝف َغا٤َ ٚنُا  ،ثساأَلَن

َٛ  ،َغا٤َ ُٖ َُا  َّْ ٘ٔاإِلِإ ٘ٔ ٚايتوُصدٜل ٔب  ،  َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِري   يمام ذم طمديٌ «:اَمَيإ ٔب

                                 
 (.193(، ومًؾؿ )4712) ( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري1)

 (.196( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.197( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َيَشوُء سمَِرمْحَتِِف، َوُيْدظِمُؾ »ىَموَل:  َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ُيْدظِمُؾ اهللُ َأْهَؾ اجلَـ ِي اجَلـ َي، ُيْدظِمُؾ َم

ـْ ظَمْرَدٍل َأْهَؾ اًمـ وِر اًمـ ورَ  ٌ ٍي ِم ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ىَمْؾٌِِف ِمْثَؼوَل طَم ـْ إِياَمٍن ، صُمؿ  َيُؼقُل: اْكُظُروا َم ِم

، ، وَمُقْؾَؼْقَن ذِم هَنَِر احَلَقوِة، َأِو احلََقوىَمْد اْمَتَحُشقا وَمَلظْمِرضُمقُه، وَمُقْخَرضُمقَن ِمـَْفو مُحَاًم 

ُرُج َصْػَراَء  ْ شَمَرْوَهو يَمْقَػ خَتْ ْقِؾ، َأمَل  ً ٌ ُي إمَِم ضَموكِِى اًم ًُ احِل ٌُ ٌُُتقَن ومِقِف يَماَم شَمـْ وَمَقـْ

 .شَيًي؟ُمْؾَتقِ 

ـْ َأيِب ؾَمِعقدٍ و ـَ ُهْؿ َأْهُؾَفو، »: ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ِذي و َأْهُؾ اًمـ وِر اًم  َأم 

ـْ َكوٌس َأَصوسَمْتُفُؿ اًمـ وُر سمُِذُكقهِبِْؿ 
َقْقَن، َوًَمؽِ َٓ حَيْ َٓ َيُؿقشُمقَن ومِقَفو َو ُْؿ  َأْو ىَموَل  -وَمنهِن 

َػوقمَ  -سمَِخَطوَيوُهْؿ  ٌَوِئَر وَمَلَموهَتُْؿ إَِموشَمًي طَمت ك إَِذا يَموُكقا وَمْحاًم، ُأِذَن سمِوًمش  ِي، وَمِجلَء هِبِْؿ َو

ٌُثُّقا قَمغَم َأهْنَوِر  ٌَوِئَر، وَم ٌَوَت اجلَ ـ ِي، صُمؿ  ىِمقَؾ: َيو َأْهَؾ اجلَ َو ٌُُتقَن َك ـ ِي، َأومِقُضقا قَمَؾْقِفْؿ، وَمَقـْ

ْقؾِ احلِ   ً  .شٌ ِي شَمُؽقُن ذِم مَحِقِؾ اًم

ِـ  قِمْؿَرانَ وقمـ  ـِ  سْم ِل   طُمَصلْمٍ َريِضَ اهللُ قَمـُْفاَم، قَم ـَ اًمـ وِر »ىَموَل:  اًمـٌ  ُرُج ىَمْقٌم ِم َُيْ

ٍد  ْقَن اجلََفـ ِؿق لمَ  سمَِشَػوقَمِي حُمَؿ  ؿ  ًَ  .شوَمَقْدظُمُؾقَن اجَلـ َي، ُي

                                 
 محام: أي ومحام. ( 1)

 امتحشقا: اطمؽمىمقا. ( 2)

احلقو: احلقو هق اعمطر ؾمؿل طمقو: ٕكف حتقو سمف إرض ويمذًمؽ هذا اعموء حيقو سمف همٓء اعمحؽمىمقن وحتدث ( 3)

 ومقفؿ اًمـضورة يمام حيدث ذًمؽ ذم إرض.

 مؾتقيي: أي مؾػقومي جمتؿعي وىمقؾ مـحـقي.( 4)

 (.184( صحقح: رواه مًؾؿ )5)

 (.185( صحقح: رواه مًؾؿ )6)

 (.6566( صحقح: رواه مًؾؿ )7)
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ول ظَمورج َمْؽُتقب سَملم قَمْقـَْقِف يَموومِر وَ اعمَ ياَمن َأن اإلِ وَ -11 ضم  قح اًمد 
طَموِديٌ إَ ًِ

تِل ضَموَءت ومِقِف وَ   (.1) ياَمن سمَِلن َذًمِؽ يَموِئـاإلِ اًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َػوقَمِي قَمْؼاًل َوُوضُمقهُبَو » :اهللَُؼويِض قِمَقوٌض َرمِحَُف اًمىَموَل  ـ ِي ضَمَقاُز اًمش  ًُّ َمْذَهُى َأْهِؾ اًم

يِح ىَمْقًمِِف  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) :شَمَعومَم ؾَمْؿًعو سمٍَِمِ

اَم (   ڃ چ چ چ چ) :وىمقًمف(   ۋ  ،َوَأْمَثوهِلِ

وِدِق  ِي أَوىَمْد ضَموَءِت ، َوسمَِخؼَمِ اًمص  ًْ سمَِؿْجُؿققِمَفو اًمت َقاشُمَر سمِِصح  تِل سَمَؾَغ صَموُر اًم 

َػوقَمِي ذِم  َؾُػ وَ  ،ْمِمـلِمَ اعمُ ظِمَرِة عمُِْذكٌِِل أاًمش   ً ـْ َأْهِؾ اخلَ َوَأمْجََع اًم ـْ سَمْعَدُهْؿ ِم َؾُػ َوَم

ـ ِي قَمَؾْقَفو ًُّ ًِ  ،اًم ُؼقا سمَِؿَذاِهٌِِفْؿ ذِم خَتْؾِقِد اعمُ َقاِرُج َوسَمْعُض اخلَ َوَمـََع ْعَتِزًَمِي ِمـَْفو َوشَمَعؾ 

 .شْذكٌِلَِم ذِم اًمـ ورِ اعمُ 

٘ٔ امَلاَمَيإ َإٔ اإِلَٚ»قٛي٘: ( 1)  ِٝ َٓ ِٝ ََهُِتٛب َبع  َع ٔطٝح ايدَّدَّاٍ َخازم 

َٚ َٚاأَلَنأفس   ٔ٘ أي واىمع ٓ  «:اَمَيإ ٔبَإٔ َذٔيو َنا٥ٔٔاإِلَحأدٜح ائَّتٞ َدا٤َت ٔفٝ

ٌَـَو َرؾُمقُل  ٌَوِهكِم  اًمَأيِب ُأَموَمَي ديٌ وًمي:  حلحم ٌَتِِف  اهللِ، ىَموَل: ظَمَط ، وَمَؽوَن َأيْمَثُر ظُمْط

ـْ ىَمْقًمِِف َأْن ىَموَل:  َرَكوُه، وَمَؽوَن ِم وِل، َوطَمذ  ضم  ـْ اًمد  صَمـَوُه قَم ـْ ومِْتـٌَي ذِم »طَمِديًثو طَمد  ْ شَمُؽ ُف مَل إِك 

وِل، َوإِن   اهللُْرِض ُمـُْذ َذَرَأ إَ  ضم  ـْ ومِْتـَِي اًمد  َي آَدَم، َأقْمَظَؿ ِم ي  َر مَلْ  اهللَُذر  ٓ  طَمذ  ٌْ َكٌِقاو إِ ٌَْع َي

وَل، َوَأَكو آظِمُر  ضم  َتُف اًمد  ، َوَأْكُتْؿ آظِمُر إَ ُأم 
ِ
َٓ حَمَوًَمَي، َوإِْن إُ ْكٌَِقوء َمِؿ، َوُهَق ظَموِرٌج ومِقُؽْؿ 

ـْ سَمعْ  ُرْج ِم ؾٍِؿ، َوإِْن َُيْ ًْ ٌٍ ًمُِؽؾ  ُم ُرْج َوَأَكو سَملْمَ فَمْفَراَكْقُؽْؿ وَمَلَكو طَمِجق ِدي وَمُؽؾُّ اْمِرٍئ َُيْ

ِف، وَ  ًِ ٍُ َكْػ ؾِؿٍ  اهللُطَمِجق ًْ  .شظَمؾِقَػتِل قَمغَم يُمؾ  ُم

ـْ َأَكٍس  ِلُّ قَم اَب، : »، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌ  َتُف إقَْمَقَر اًمَؽذ  ٓ  َأْكَذَر ُأم  ٌَ َكٌِل  إِ  َمو سُمِع

                                 
 (.3/35اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )( 1)

 (.2972(، وصححف إًمٌوين ذم صحقح اجلومع )4277( صحقح: رواه اسمـ موضمف )2)
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ُؽْؿ ًَمْقَس سمَِلقْمَقَر، َوإِن  سَملْمَ قَمْقـَْقِف  ُف َأقْمَقُر، َوإِن  َرسم   .شَمْؽُتقٌب يَموومِرٌ َأَٓ إِك 

ِذي قَمَؾْقِف »ىمول اًمـقوي:  ِحقُح اًم  ُؼقَن َأن  َهِذِه اعمُ اًمص  َو  ،ؽَِتوسَمَي قَمغَم فَموِهِرَهواًمَحؼ  َوَأهن 

ـْ مُجَْؾِي  اهللُيمَِتوسَمٌي طَمِؼقَؼٌي ضَمَعَؾَفو  َؼوـمَِعِي سمُِؽْػِرِه َويَمِذسمِِف َوإسِْمَطوًمِِف اًمَعاَلَموِت اًمآَيًي َوقَماَلَمًي ِم

ؾٍِؿ يَموشمٍِى َوهَمػْمِ يَموشمٍِى  اهللَُوُيْظِفُرَهو  ًْ ـْ َأَراَد ؿمؼووشمف وومتـتي  ،شَمَعومَم ًمُِؽؾ  ُم ِػقَفو قَمؿ  َوُُيْ

هل يمتوسمي طمؼقؼي يَماَم  :مـفؿ مـ ىمول ،َؼويِض ومِقِف ظِماَلوًمواًمَوَذيَمَر  ،وٓامتـوع ذِم َذًمَِؽ 

ـْ ىَموَل  ،َكوَذيَمرْ  ٍ  سمَِؼْقًمِفِ  :ُدوِث قَمَؾْقفِ احلُ ِهَل جَمَوٌز َوإؿَِموَرٌة إمَِم ؾِماَمِت  :َوِمـُْفْؿ َم  :َواطْمَت

ـٍ يَموشمٍِى َوهَمػْمِ يَموشمٍِى »  .شَوَهَذا َمْذَهٌى َوِعقٌػ  ،شيؼرأه يُمؾُّ ُمْمِم

ِي إَ َهِذِه » قمقوض: ىمول اًمؼويضو ُه ذِم ىِمص  ؾٌِؿ َوهَمػْمُ ًْ تِل َذيَمَرَهو ُم ٌُ اًم  طَموِدي

ٌي عمَِْذَهِى َأْهِؾ  وِل طُمج  ضم  ِي ُوضُمقِدهِ احلَ اًمد  ُف ؿَمْخٌص سمَِعْقـِِف اسْمَتغَم  ،ؼ  ذِم ِصح  سمِِف  اهللَُوَأك 

ـْ َمْؼُدوَراِت  ٌَوَدُه َوَأىْمَدَرُه قَمغَم َأؿْمَقوَء ِم ـْ إِ  اهللِقِم  شَمَعومَم ِم
ِ
ـْ اعمَ طْمَقوء ِذي َيْؼُتُؾُف َوِم  اًم 

ًِ
ق 

ْكَقو وَ  ٌَوِع يُمـُقِز اخلِ فُمُفقِر َزْهَرِة اًمدُّ ْرِض ًَمُف َوَأْمِرِه إَ ْصِى َمَعُف َوضَمـ تِِف َوَكوِرِه َوهَنََرْيِف َواشم 

اَمَء َأْن مُتْطَِر وَمُتْؿطَِر وَ   ً ًَ وَمَقَؼُع يُمؾُّ إَ اًم ًَ وَمُتـٌِْ شَمَعومَم  اهللَِذًمَِؽ سمُِؼْدَرِة  ْرَض َأْن شُمـٌِْ

همػمه  يؼدر قمغم ىمتؾ ذًمؽ اًمرضمؾ وٓ شَمَعومَم سَمْعَد ذًمؽ ومال اهللَُوَمِشقَئتِِف صُمؿ  ُيْعِجُزُه 

ك  ًَ ٌْطُِؾ َأْمَرُه َوَيْؼُتُؾُف قِمق ًُ ، َوُي  ٌ ـَ آَمـُقا اهللَُوُيَث ِذي ـ ِي َومَجِقِع  :اًم  ًُّ َهَذا َمْذَهُى َأْهِؾ اًم

صملَِم وَ حَ اعمُ  ـَ اًمد  ـْ َأْكَؽَرُه َوَأسْمَطَؾ َأْمَرُه ِم َ
 َواًمـُّظ وِر ظِماَلوًمو عمِ

ِ
ْفِؿق ِي اجلَ َقاِرِج وَ اخلَ ُػَؼَفوء

ٌَُخوِري  اعمُ َوسَمْعِض  ـَ اعمُ ْعَتِزًَمِي َوظِماَلوًمو ًمِْؾ ُف اجلَ ْعَتِززِم  َوُمَقاومِِؼقِف ِم ِهْؿ ذِم َأك   ْفِؿق ِي َوهَمػْمِ

                                 
 (.2933(، ومًؾؿ )7131)( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري 1)

 (.2934صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)

 (.61-18/62( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ًمؾـقوي )3)
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ك اسْمـ َمْرَيؿ -12 ًَ ٌَوب ًمُ  َوَأن قِمق  (.1) د  يـزل ومقؼتؾف سمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  اًمذى يدقمك خمورف وظمقوٓت ٓ ،ُقضُمقدِ اًمَصِحقُح 
ُف ًَمْق  ،طمؼوئؼ هَلَو َوًَمؽِ َوَزقَمُؿقا َأك 

 ْ و مَل  َصَؾَقاُت إَ َيْقصُمْؼ سمُِؿْعِجَزاِت  يَموَن طَمؼا
ِ
ـْ  ،َوؾَماَلُمُف قَمَؾْقِفؿْ  اهللِْكٌَِقوء َوَهَذا هَمَؾٌط ِم

قِمل  اَم َيد  ِع اًمـٌقة وَمَقُؽقَن َمو َمَعُف يَموًمت ْصِديِؼ ًَمُف َوإِك  ْ َيد  ُف مَل َك 
ِٕ ق َي َوُهَق ذِم اإلِ مَجِقِعِفْؿ 

هَلِ

ٌب هَلَ  ِئِؾ َكْػِس َدقْمَقاُه ُمَؽذ  َٓ ُدوِث ومِقِف َوَكْؼِص ُصقَرشمِِف احلُ و سمُِصقَرِة طَموًمِِف َوُوضُمقِد َد

ـْ إَِزاًَمِي  وِهِد سمُِؽْػِرِه اًمَوقَمْجِزِه قَم ـْ إَِزاًَمِي اًمش  ِذي ذِم قَمْقـَْقِف َوقَم ْؽُتقِب سَملْمَ قمقـقف اعمَ َعَقِر اًم 

د   ٓإيغؽم سمف  وهلذه اًمدٓئؾ وهمػمهو ٓ ًَ
ـَ اًمـ وِس ًمِ ًٌَي ذِم اًموضَمِي وَ احلَ رقموع ِم َػوىَمِي َرهْم

ا شَمْدَهُش  َن  ومِْتـََتُف قَمظِقَؿٌي ضِمدا ِٕ ـْ َأَذاُه  َمِؼ َأْو شَمِؼق ًي َوظَمْقوًمو ِم ُ ُعُؼقَل َوحُتَ اًمؾَمد  اًمر  ػم 

َعَػوءُ  إمر ومال إًمٌوب مع هقمي مروره ذم ُؾ اًمضُّ ٌُ َيَتَلم  ئَِؾ  يؿؽٌ سمَِحْق َٓ طَموًَمُف َوَد

ىَمُف ذِم َهِذِه احلُ  ـْ َصد  ىُمُف َم َرِت  :وًَميِ احلَ ُدوِث ومِقِف َواًمـ ْؼِص وَمُقَصد  ْكٌَِقوُء إَ َوهِلََذا طَمذ 

ئِِؾ إسِْمَطوًمِِف َوأَ  اهللَِصَؾَقاُت  َٓ ٌ ُفقا قَمغَم َكْؼِصِف َوَد ـْ ومِْتـَتِِف َوَك و َوؾَماَلُمُف قَمَؾْقِفْؿ َأمْجَِعلَم ِم م 

وَن سمِِف وٓ ِئِؾ  َأْهُؾ اًمت ْقومِقِؼ وَماَل َيْغؽَمُّ َٓ ـَ اًمد  َو َذيَمْرَكوُه ِم
سَمِي ًَمُف َمَع اعمُ ُيدقمقن عمَِو َمَعُف عمِ َؽذ 

ـَ  ٌََؼ هَلُْؿ ِم ِذي َيْؼتُ اًمَمو ؾَم  ٓإمو ازددت ومقؽ  :ُؾُف صُمؿ  حيققفِعْؾِؿ سمَِحوًَمِف َوهِلََذا َيُؼقُل ًَمُف اًم 

 .شسمصػمة

َِٜ »قٛي٘: ( 1) ََِس أي يـزل  «:دٍّٜٓصٍ فٝكتً٘ ٔبَباب ُي ََٚإٔ ٔعَٝط٢ اِبٔ 

 ذم ىمقًمف  فىمد وىمعً اإلؿمورة ذم اًمؼرآن إمم كزوًممـ اًمًامء ومقؼتؾ اًمدضمول:  قمقًك 
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وذم ىمقًمف (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) :شمعومم

 .كف اًمذي يؼتؾ اًمدضمولأوصح  (   ٱ ٻ ٻ): شمعومم

ـِ ؾَمْؿَعوَن ومعـ  اِس سْم وَل َذاَت هَمَداٍة  َذيَمَر َرؾُمقُل اهللِ  :ىَموَل ، اًمـ ق  ضم  اًمد 

َع طَمت ك فَمـَـ وُه ذِم  َض ومِقِف َوَروم  اًمـ ْخِؾ وَمَؾام  ُرطْمـَو إًَِمْقِف قَمَرَف َذًمَِؽ ومِقـَو وَمَؼوَل  ـَموِئَػيِ  وَمَخػ 

ًَ طَمت ك  :ىُمْؾـَو ،شَمو ؿَمْلُكُؽؿْ » ْع ًَ ومِقِف َوَروم  ْض وَل هَمَداًة وَمَخػ  ضم  َيو َرؾُمقَل اهللِ َذيَمْرَت اًمد 

وِل َأظْمَقوُمـِ » :وَمَؼوَل  ،ـَموِئَػِي اًمـ ْخؾِ  فَمـَـ وُه ذم ضم  ُرْج َوَأَكو ومِقُؽْؿ وَمَلَكو  لهَمػْمُ اًمد  قَمَؾْقُؽْؿ إِْن َُيْ

ًُ ومِ  ًْ ُرْج َوًَم فِ طَمِجقُجُف ُدوَكُؽْؿ َوإِْن َُيْ ًِ ٍُ َكْػ قَمغَم يُمؾ   لَواهلُل ظَمِؾقَػتِ  ،قُؽْؿ وَموْمُرٌؤ طَمِجق

ُف ؿَموب  ىَمَططٌ  ؾٍِؿ إِك  ًْ ـْ َأْدَريَمُف  قَمْقـُُف ـَموومَِئٌي يَمَلين  ُم ـٍ وَمَؿ ـِ ىَمَط ى سْم ٌِْد اًمُعز  ٌ ُفُف سمَِع ُأؿَم

ُف ظَم  ْلِم َواًمِعَراِق وِرٌج ظَمؾ يً ِمـُْؽْؿ وَمْؾَقْؼَرْأ قَمَؾْقِف وَمَقاشمَِح ؾُمقَرِة اًمَؽْفِػ إِك  سَملْمَ اًمش 

ًٓ وَمَعوَث  ٌُُتقا َيِؿقـًو َوقَموَث ؿِماَم ٌَوَد اهللِ وَموصْم ٌُْثُف ذِم  :ىُمْؾـَو ،شَيو قِم  َيو َرؾُمقَل اهللِ َوَمو ًَم

ـٍَي َوَيْقٌم يَمَشْفٍر َوَيْقٌم يَمُجُؿَعٍي »: ىَموَل  ؟إَْرضِ  ًَ وِمِف َأْرسَمُعقَن َيْقًمو َيْقٌم يَم َوؾَموِئُر َأي 

وِمُؽؿْ  ـٍَي َأشَمْؽِػقـَو ومِقِف َصاَلُة َيْقمٍ  :ىُمْؾـَو ،شيَمَلي  ًَ ِذى يَم  :ىَموَل  ؟َيو َرؾُمقَل اهللِ وَمَذًمَِؽ اًمَقْقُم اًم 

اقُمُف ذِم  :ىُمْؾـَو ،شَٓ اىْمُدُروا ًَمُف ىَمْدَرهُ » ٌِ » :ىَموَل  ؟إَْرضِ  َيو َرؾُمقَل اهللِ َوَمو إِْهَ يَموًمَغْق

يُح وَمَقْليِت اؾْمتَ  اَمَء  ْدسَمَرشْمُف اًمر   ً ٌُقَن ًَمُف وَمَقْلُمُر اًم َتِجق ًْ  قَمغَم اًمَؼْقِم وَمَقْدقُمقُهْؿ وَمُقْمِمـُقَن سمِِف َوَي

                                 
 (.13/92اكظر: ومتح اًمٌوري )( 1)

 ( ـموئػي: أي جمؿققمي.2)

 (اًمؼطط: ؿمديد ضمعقدة ؿمعر اًمرأس.3)

 ( ظمؾي: ـمريؼ.4)

 (قموث: أومًد.5)
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وُح قَمَؾْقِفْؿ ؾَموِرطَمُتُفؿْ  ًُ وَمؽَمُ ًْ ُذًرا وَمُتْؿطُِر َوإَْرَض وَمُتـٌِْ ٌََغفُ  َأـْمَقَل َمو يَموَك  َوَأؾْم

هُ  وقًمو َوَأَمد  ُف قَمـُْفْؿ  ظَمَقاِسَ صُمؿ  َيْليِت  َُضُ وَن قَمَؾْقِف ىَمْقًَمُف وَمَقـٍَْمِ دُّ اًمَؼْقَم وَمَقْدقُمقُهْؿ وَمػَمُ

ْؿ َوَيُؿرُّ سمِوخلَِرسَمِي وَمَقُؼقُل هَلَو َأظْمِرضمِ  ءٌ ًَمْقَس سمَِلْيِدهيِْؿ َرْ  وَمُقْصٌُِحقَن مُمِْحِؾلمَ 
ـْ َأْمَقاهِلِ  لِم

ٌَُعُف يُمـُقُزَهو يَمَقَعوؾِمقِى  ،يُمـُقَزكِ  سُمُف  صُمؿ  َيْدقُمق َرضُماًل  ،ْحؾِ اًمـ  وَمَتْت ٌَوسًمو وَمَقْيِ مُمَْتؾًِئو ؿَم

ْقِػ وَمَقْؼَطُعُف ضَمْزًَمَتلْمِ   ً صُمؿ  َيْدقُمقُه وَمُقْؼٌُِؾ َوَيَتَفؾ ُؾ َوضْمُفُف َيْضَحُؽ  ،َرْمَقَي اًمَغَرضِ  سمِوًم

ـَ َمْرَيَؿ ومَ  قَح اسْم
ًِ ٌَ اهللُ اعَم ٌَْقـاََم ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ سَمَع  َيْضَحُؽ وَم

ِ
ٌَْقَضوء َقـِْزُل قِمـَْد اعَمـَوَرِة اًم

ىمِ  ْقِف قَمغَم َأضْمـَِحِي َمَؾَؽلْمِ إَِذا ـَمْلـَملَ  ِدَمْشَؼ سَملْمَ َمْفُروَدشَملْمِ  ل  َذْ َرَأؾَمُف  َواِوًعو يَمػ 

ْمًُمِم وَماَل حَيِؾُّ ًمَِؽوومٍِر جَيُِد رِ  َر ِمـُْف مُجَوٌن يَموًمؾُّ د  ُف ىَمَطَر َوإَِذا َروَمَعُف حَتَ ًُ ِف إِٓ  َموَت َوَكَػ
ًِ يَح َكَػ

ٌَوِب ًُمد   ٌُُف طَمت ك ُيْدِريَمُف سمِ ٌُ َيـَْتِفك ـَمْروُمُف وَمَقْطُؾ  .شوَمَقْؼُتُؾفُ  َيـَْتِفك طَمْق

                                 
 ( اًمًورطمي: اعموؿمقي. 1)

 ( اًمذرى: مجع اًمذروة وهك أقمغم اًمٌمء واعمراد اًمًـوم.2)

 ( أؾمٌغف: أي أقمظؿف.3)

 ( أمده: أي أـمقًمف.4)

 ( اعمؿحؾ: اعمجدب اعمؼحط.5)

 ( اًمقعوؾمقى: مجع يعًقب وهق ذيمر اًمـحؾ.6)

 ( اجلزًمي: اًمؼطعي.7)

 ( رمقي اًمغرض: أي ذم اًمنقمي.8)

 : احلؾي أو اًمشؼي وىمقؾ اًمثقب اعمفرود اًمذى يصٌغ سموًمقرس واًمزقمػران.( اعمفرودة9)

 ( ـملـمل: أي ظمػض. 12)

 ( سموب ًمد: سمؾدة ىمريٌي مـ سمقً اعمؼدس.11)

 (.7562( صحقح: رواه مًؾؿ )12)
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وُم »، ىَموَل: ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وقم وقَمُي طَمت ك َيـِْزَل اًمرُّ  ً َٓ شَمُؼقُم اًم

ـَ سمِوٕقَْماَمِق َأْو سمَِداسمٍِؼ  ـْ ظِمَقوِر َأْهِؾ إَْرِض َيْقَمِئٍذ،  ، وَمَقْخُرُج إًَِمْقِفْؿ ضَمْقٌش ِم اعَمِديـَِي، ِم

ٌَْقا ِمـ و ُكَؼوشمِْؾُفْؿ، وَمَقُؼقُل  ـَ ؾَم ِذي وُم: ظَمؾُّقا سَمْقـَـَو َوسَملْمَ اًم   اًمرُّ
ًِ  َيْقَمِئٍذ، وَمنَِذا شَمَصوومُّقا، ىَموًَم

َٓ ُكَخكم  سَمْقـَُؽْؿ َوسَملْمَ إظِْمَقاكِـَو، وَمُقَؼوشمِؾُ  ، َواهللِ  َٓ ؾُِؿقَن:  ًْ َٓ َيُتقُب اعُم  ٌٌ قهَنُْؿ، وَمَقـَْفِزُم صُمُؾ

َٓ ُيْػَتـُقَن اهللُ قَمَؾْقِفْؿ َأسَمًدا  ، ٌُ  قِمـَْد اهللِ، َوَيْػَتتُِح اًمثُُّؾ
ِ
َفَداء ، َوُيْؼَتُؾ صُمُؾُثُفْؿ، َأوْمَضُؾ اًمشُّ

ُؿقَن اًمَغـَوِئَؿ، ًِ ٌَْقـاََم ُهْؿ َيْؼَت َطـْطِقـِق َي، وَم ًْ ْيُتقِن،  َأسَمًدا وَمَقْػَتتُِحقَن ىُم ُؼقا ؾُمُققوَمُفْؿ سمِوًمز  ىَمْد قَمؾ 

قَح ىَمْد ظَمَؾَػُؽْؿ ذِم َأْهؾِقُؽْؿ، وَمَقْخُرضُمقَن، َوَذًمَِؽ سَموـمٌِؾ،  ًِ ْقَطوُن: إِن  اعَم إِْذ َصوَح ومِقِفِؿ اًمش 

ُػقَف، وَن اًمصُّ قُّ ًَ وَن ًمِْؾِؼَتوِل، ُي ٌَْقـاََم ُهْؿ ُيِعدُّ ْلَم ظَمَرَج، وَم ًِ  وَمنَِذا ضَموُءوا اًمش  إِْذ ُأىِمقَؿ

ـُ َمْرَيَؿ  ك اسْم ًَ اَلُة، وَمَقـِْزُل قِمق ُفْؿ، وَمنَِذا َرآُه قَمُدوُّ اهللِ، َذاَب يَماَم َيُذوُب اعمِْؾُح اًمص  ، وَمَلم 

هيِْؿ َدَمُف ذِم  ـْ َيْؼُتُؾُف اهللُ سمَِقِدِه، وَمػُمِ
ْكَذاَب طَمت ك هَيْؾَِؽ، َوًَمؽِ َٓ ، وَمَؾْق شَمَريَمُف 

ِ
ذِم اعَموء

 .شتِفِ طَمْرسمَ 

 

 

 

 

 

                                 
 سموٕقمامق أو سمداسمؼ: مقوعون سموًمشوم سمؼرب طمؾى. ( 1)

 ٓ يتقب اهلل قمؾقفؿ أسمدا: أي ٓ يؾفؿفؿ اًمتقسمي.( 2)

 (.2897رواه مًؾؿ ) صحقح:( 3)
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 ]اإلمياٌ قول وعنل[
 ( ................................................2)ىَمقل  (1) ياَمناإلِ وَ -13
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واًمتصديؼ، يؼول: آمـً  هق اإلىمرار اإلميان لغة: «:اَمَيإاإِلَٚ»قٛي٘: ( 1)

 .سمؽذا إذا أىمررشمف وصدىمً سمف

ىمقل وقمؿؾ: ىمقل اًمؼؾى واًمؾًون، وقمؿؾ اًمؼؾى واًمؾًون : واإلميان شرعا

 .يزيد سموًمطوقمي ويـؼص سموعمعصقي ،واجلقارح

ـْ اإلِ َويَموَن : »ىمول اًمشوومعل  ـْ سَمْعِدِهْؿ َوَم َحوسَمِي َواًمت وسمِِعلَم ِم ـْ اًمص  مْجَوُع ِم

ٓ   ،ياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َوكِق يٌ اإلِ َأْدَريْمـَوُهْؿ َيُؼقًُمقَن:  ـْ اًمث اَلِث إ ِزُئ َواطِمٌد ِم َٓ جُيْ

 .شظَمرِ ؤسمِ 

ٌِ قَمغَم أَ »وىمول اسمـ قمٌد اًمؼم:  َٓ َأمْجََع َأْهُؾ اًمِػْؼِف َواحلَِدي ن  اإِلياَمَن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َو

َفو  ٓ  سمِـِق ٍي َواإِلياَمُن قِمـَْدُهْؿ َيِزيُد سمِوًمط وقَمِي َوَيـُْؼُص سمِوعَمْعِصَقِي َواًمط وقَموُت يُمؾُّ قَمَؿَؾ إِ

ٌُقا إمَِم أَ  ُْؿ َذَه ـْ َأيِب طَمـِقَػَي َوَأْصَحوسمِِف وَمنهِن  ٓ  َمو ُذيمَِر قَم َٓ قِمـَْدُهْؿ إِياَمٌن إِ ن  اًمط وقَموِت 

ـْ َزاَد َواعَمْعِروَميُ  اَم اإِلياَمُن اًمت ْصِديُؼ َواإِلىْمَراُر َوِمـُْفْؿ َم ك إِياَمًكو ىَموًُمقا إِك  ؿ  ًَ  .ششُم

 أي ىمقل اًمؼؾى، وىمقل اًمؾًون. «:َقٍٛ»قٛي٘: ( 2)

واًمدًمقؾ قمغم أن ىمقل اًمؼؾى مـ اإليامن ، ًو تصديقٌ وإيقانٌفقوه القمب  أوا

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )شمعومم: ىمقًمف

                                 
 ش.آمـ»مؼويقس اًمؾغي، وًمًون اًمعرب، مودة ( اكظر: 1)

 (.3/151( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )2)

 (.7/229) اًمًوسمؼ ( اكظر: 3)

 (.9/238) ( اكظر: اًمتؿفقد، ٓسمـ قمٌد اًمؼم4)
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(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)شمعومم:  فًمقوىم

 ىمقا صمؿ مل يشؽقا. صد  أي  

ـَ »وذم طمديٌ اًمشػوقمي:  ٓ  اهللُ َويَموَن ذِم ىَمْؾٌِِف ِم ـْ ىَموَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمـ وِر َم ُرُج ِم َُيْ

ةً  ٓ  اهللُ َويَموَن ذِم ىَمْؾٌِِف َمو اخلػَْمِ َمو َيِزُن سُمر  ـْ ىَموَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمـ وِر َم ُرُج ِم ـَ ، صُمؿ  َُيْ َيِزُن ِم

ةً   .شاخلػَْمِ َذر 

ُد قِمْؾِؿ »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  ْن سمِِف قَمَؿُؾ وحلَ َؼْؾِى سمِ اًموَمُؿَجر  ْ َيْؼؽَمِ َؼْؾِى اًمؼ  إْن مَل

ٌ ِي  ٌَوِع اًمسمُِؿقضَمِى قِمْؾِؿِف ِمْثُؾ حَمَ ٌَُف سَمْؾ َأؿَمدُّ اًمـ وِس اًمَؼْؾِى ًَمُف َواشم  ْ َيـَْػْع َصوطِم َؼْؾِى ًَمُف مَل

 .شسمِِعْؾِؿفِ  اهللُِؼَقوَمِي قَمومِلٌ مَلْ َيـَْػْعُف اًمقَمَذاسًمو َيْقَم 

، واًمدًمقؾ قمغم أن ىمقل اًمؾًون مـ فق اًمـطؼ سموًمشفودشملموم ،قوه المساى وأوا

(   ٿ ٿ): اإليامن ىمقًمف شمعومم

ـِ قُمَؿرَ  وذم طمديٌ ُأِمْرُت َأْن ُأىَموشمَِؾ »ىَموَل:  اهلل ، َأن  َرؾُمقَل ريض اهلل قمـفام اسْم

  ٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُاًمـ وَس طَمت ك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ اَلَة، اهللِ، َوَأن  حُمَؿ  ، َوُيِؼقُؿقا اًمص 

ٓ  سمَِحؼ  اإلِ  يَموَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿقا ِمـ ل ِدَموَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ ؾْماَلِم، َوُيْمشُمقا اًمز 

وهُبُْؿ قَمغَم  ًَ  .شاهللَوطِم

                                 
 ( سمرة: ىمؿحي.1)

 ذرة: اًمـؿؾي اًمصغػمة. (2)

 .(، مـ طمديٌ أكس 191(، ومًؾؿ )7412( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)

 (.12/271( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )4)

 (.22(، ومًؾؿ )25( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )5)
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 .................................................................. (،1) َوقمؿؾ
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َفوَدشَمونِ »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  و اًمش  ْؿ هِباَِم َمَع  وَمَلم  َػوِق اًمإَذا مَلْ َيَتَؽؾ  ُؼْدَرِة وَمُفَق يَموومٌِر سمِوشم 

ؾِِؿلَم َوُهَق يَموومٌِر سَموـمِـًو َوفَموِهًرا قِمـَْد ؾَمَؾِػ اعمُ  ًْ إُ ًْ ٌَ تَِفو َومَجَوِهػِم قُمَؾاَمِئَفو َوَذَه ِي َوَأِئؿ  م 

ـْ  ُف إَذا يَموَن ْرضِمَئِي: يمَ اعمُ ْرضِمَئِي َوُهْؿ ضمفؿقي اعمُ ـَموِئَػٌي ِم ٌَوقِمِفاَم إمَم َأك  ل  َوَأشْم
وحِلِ َجْفِؿ َواًمص 

وِهِر ُدوَن  ىًمو سمَِؼْؾٌِِف يَموَن يَموومًِرا ذِم اًمظ  ـِ اًمُمَصد   .شٌَوـمِ

 أي قمؿؾ اًمؼؾى، وقمؿؾ اًمؾًون واجلقارح. «:َٚعٌُ»قٛي٘: ( 1)

قمؿؾ اًمؼؾى كقتف وحمٌتف وشمقيمؾف قمغم اهلل، واًمدًمقؾ قمغم أن فق وم، عىن القمبأوا 

( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ): مـ اإليامن ىمقًمف شمعومم

ِـ وطمديٌ  ِل  اخلَط وِب  قُمَؿَر سْم ـِ اًمـٌ  اَم إقَْماَمُل سمِوًمـ ق يِ »ىَموَل:  ، قَم  .شإِك 

ِذي»ىَموَل:  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ َأيِب ُهَرْيَرَة  وطمديٌ ـُ  وَمَقاًم  َكْػِز سمَِقِدِه، َٓ ُيْمِم

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدهِ   .شَأطَمُديُمْؿ طَمت ك َأيُمقَن َأطَمى  إًَِمْقِف ِم

َي ومَِرِق »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  ـْ َأقْماَمِل إُ قَموم  ِي شُمْدظِمُؾ َمو ُهَق ِم ِي اًمم  ُؼُؾقِب طَمت ك قَموم 

و  ،ْرضِمَئِي شَمُؼقُل سمَِذًمَِؽ اعمُ ومَِرِق  ـ ِي َوَأْصَحوُب اخلَ ْعَتِزًَمُي وَ اعمُ َوَأم  ًُّ ٌِ احلَ َقاِرُج َوَأْهُؾ اًم ِدي

ـْ  ،وَمَؼْقهُلُْؿ ذِم َذًمَِؽ َمْعُروٌف  ـَ َصْػَقاَن ِم ٌََع ضَمْفَؿ سْم ـْ اشم  اَم َكوَزَع ذِم َذًمَِؽ َم  ،ْرضِمَئيِ اعمُ َوإِك 

ـَ اًمَوَهَذا  ِذي اِمَقي اًم  وِن ؿَموذ   :َيُؼقًُمقنَ  َؼْقُل ؿَموذ  يَماَم َأن  ىَمْقَل اًمَؽر  ًَ ُد ىَمْقِل اًمؾ  ُهَق جُمَر 

قْمتِـَوُء سمِِف وَمنِن   :َأْيًضو ِٓ ٌَِغل ا َلًَمِي َوَهَذا َأْيًضو مِم و َيـْ ًْ ـْ شَمَؽؾ َؿ ذِم َم  َهْؾ  ياَمنِ اإلِ يَمثػًِما مِم 

                                 
 (.7/629( اكظر: جمؿقع اًمػتووى، )1)

 (.1927(، ومًؾؿ )2529( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.44(، ومًؾؿ )14)( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري 3)
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اَم ُهَق ذِم َأقْماَمِل إَ شَمْدظُمُؾ ومِقِف  ُـّ َأن  اًمـ َزاَع إك  َقاِرِح اجلَ قْماَمُل؟ َوَهْؾ ُهَق ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ؟ َيُظ

ونِ  :َؼْقلِ وًمَراَد سمِ اعمُ َوَأن   ًَ ـْ اقْمتَِؼوِد اعمُ َؼْقُل اًمَوَهَذا هَمَؾٌط: سَمْؾ  ،ىَمْقُل اًمؾ  ُد قَم ياَمِن اإلِ َجر 

َػوِق  ُد اًمت ْصِديِؼ سمِ اعمُ ًَمْقَس إياَمًكو سمِوشم  ِؾِؿلَم: وَمَؾْقَس جُمَر  ـِ ُهَق وًمًْ ِي اإلِ ٌَوـمِ ياَمَن قِمـَْد قَموم 

ٌَوِع ضَم اعمُ  ـْ َأشْم ـْ ؿَمذ  ِم ٓ  َم ؾِِؿلَم إ َطِي ًْ ًَ ْػ  ً ـْ اًم ْؿ ِم
َعْؼؾِق ِي اًمْفٍؿ واًمصوحلل َوذِم ىَمْقهِلِ

ـِ إَ َخوًَمَػِي ذِم اعمُ وَ  ٌَوِع اسْم ـْ َأشْم ـْ ؿَمذ  ِم ٓ  َم اٍم إ ـِ يَمر  يـِق ِي َأقْمَظُؿ مِم و ذِم ىَمْقِل اسْم طْمَؽوِم اًمد 

اٍم َويَمَذًمَِؽ شَمْصِديُؼ  ِذي ًَمْقَس َمَعُف طُمى  اًميَمر  َٓ شَمْعظِقٌؿ سَمْؾ ومِقِف سُمْغٌض  هللِ َؼْؾِى اًم  َو

َػوِق  هللَِوقَمَداَوٌة  ؾِِؿلمَ اعمُ َوُرؾُمؾِِف ًَمْقَس إياَمًكو سمِوشم   .شًْ

، ومعؿؾ اًمؾًون مو ٓ يمدى إٓ سمف يمتالوة اًمؼرآن عىن المساى واجلوارح وأوا

واًمدًمقؾ ، وؾموئر إذيمور، وقمؿؾ اجلقارح مو ٓ يمدى إٓ هبو مثؾ اًمؼقوم واًمريمقع

ڃ چ چ چ ): قمغم أن قمؿؾ اًمؾًون واجلقارح مـ اإليامن ىمقًمف شمعومم

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 ( ژ ژ ڑ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )شمعومم:  فًمقوىم

﮽ ﮾ ﮿  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 ( ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ): وىمقًمف شمعومم

ٌ وسٍ  وطمديٌ اسمـ آُمُريُمْؿ »: ًمقومد قمٌد اًمؼقس ىَموَل  أن اًمـٌل  ام،فريض اهلل قمـ قَم

اَلِة، هللِسمِوإِلياَمِن سمِوهللِ، َوَهْؾ شَمْدُروَن َمو اإِلياَمُن سمِو ٓ  اهللُ، َوإىَِموُم اًمص   ؟ ؿَمَفوَدُة َأْن َٓ إًَِمَف إِ

                                 
 (.7/552( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )1)
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 ........................................................... (،1) يِزيد َويـْؼص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ اعَمْغـَِؿ اخلُُؿَس  يَموِة، َوشُمْعُطقا ِم  .شَوإِيَتوُء اًمز 

ِٓكص»قٛي٘: ( 1) َٜٚ  يزيد سموًمطوقمي ويـؼص سموعمعصقي: ًمؼقًمف شمعومم: «:ِٜصٜد 

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ)

 (    ڱ ڱ ں ں )وىمقًمف شمعومم: 

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِري  و ذِم َأْوَحك َأْو ومِْطٍر إمَِم  ، ىَموَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللِ  قَم

، وَمَؼوَل: 
ِ
وء ًَ ، وَمَؿر  قَمغَم اًمـ  ـ  َأيْمَثَر َأْهِؾ »اعُمَصغم  ـَ وَمنيِن  ُأِريُتُؽ ىْم  شَمَصد 

ِ
وء ًَ َيو َمْعنَمَ اًمـ 

: َوسمَِؿ َيو َرؾُمقَل ش اًمـ ورِ  ـَ ، َوشَمْؽُػْرَن اًمَعِشػَم، َمو »؟ ىَموَل: اهللِوَمُؼْؾ ـَ ْع ـْ شُمْؽثِْرَن اًمؾ  ًُ ِم َرَأْي

ـ   ـْ إطِْمَدايُم ضُمِؾ احلَوِزِم ِم ـٍ َأْذَهَى ًمُِؾى  اًمر  : َوَمو ُكْؼَصوُن شَكوىِمَصوِت قَمْؼٍؾ َوِدي ـَ ، ىُمْؾ

ضُمؾِ »؟ ىَموَل: اهللِِديـِـَو َوقَمْؼؾِـَو َيو َرؾُمقَل  ش َأًَمْقَس ؿَمَفوَدُة اعَمْرَأِة ِمْثَؾ كِْصِػ ؿَمَفوَدِة اًمر 

: سَمغَم، ىَموَل:  ـَ ًْ مَلْ شُمَصؾ  َومَلْ شَمُصؿْ »ىُمْؾ ـْ ُكْؼَصوِن قَمْؼؾَِفو، َأًَمْقَس إَِذا طَموَو : ش وَمَذًمِِؽ ِم ـَ ىُمْؾ

ـْ ُكْؼَصوِن ِديـَِفو»سَمغَم، ىَموَل:   .شوَمَذًمِِؽ ِم

مْحَُي  اقْمَؾُؿقا َرمِحَُؽُؿ اهللُ َأن  اهللَ »ىمول اسمـ سمطي:  ًْ ًَمُف اًمر  ٌََؼ ـْ ؾَم َؾ سمِوإِلياَمِن قَمغَم َم شَمَػض 

ِعَدُه ، صُمؿ  ضَمَعَؾ اعمُْمِمـلَِم ذِم اإِلياَمِن ُمَتَػوِوؾلَِم ، َوَروَمَع  ًْ ـْ َأطَمى  َأْن ُي ذِم يمَِتوسمِِف ، َوَم

وعَمْعِروَمِي َواًمط وقَمِي ، َوَيـُْؼُص صُمؿ  ضَمَعَؾُف ومِقِفْؿ َيِزيُد َوَيْؼَقى سمِ سَمْعَضُفْؿ وَمْقَق سَمْعٍض َدَرضَموٍت 

ـ ُي ، َوقَمَؾْقِف َأمْجََع  ،َوَيْضُعُػ سمِوًمَغْػَؾِي َواعَمْعِصَقيِ  ًُّ  اًم
ًِ َذا َكَزَل اًمؽَِتوُب ، َوسمِِف َمَض َوهِبَ

 ٌٌ ٓ  ُمْرضِمٌئ ظَمٌِق وًمُِػُف إِ َٓ ُُيَ َٓ ُيـْؽُِر َذًمَِؽ َو ِي ، َو ِي إُم  ـْ َأِئؿ   ، ىَمْد َمَرَض  اًمُعَؼاَلُء ِم

                                 
 (.17(، ومًؾؿ )7556( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.79(، ومًؾؿ )324( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)
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اَلة » وَ  ،(1) شظمؾؼو ممـلَِم إِياَمًكو أطْمًـفؿاعمُ أيمؿؾ » :ؼَم اخلَ يَماَم ضَموَء ذِم  مـ شمرك اًمص 

اَلةإَ ًَمْقَس مـ » وَ  ،شومؼد يمػر ٓ  اًمص  ء شَمريمف يمػر إِ مـ شَمريمَفو وَمُفَق  :شقْماَمل َرْ

 (.1) َوىمد أطمؾ اهلل ىَمتؾف ،يَموومِر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ ىَموَل اهللُ  ِذي ـَ اًم  َقوـملِِم ، وَمُفَق ِم ـَ اًمش  ًْ سمِِف إظِْمَقاُكُف ِم ٌَ ُه ، َوشَماَلقَم ٌُُف ، َوَزاَغ سَمٍَمُ  ىَمْؾ

 .(4)ش(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ومِقِفْؿ: 

َُا َدا٤َ ٔفٞ »قٛي٘: ( 1) ّْا أِحطِٓٗامُلأنٌُ » :َبساخَلَن ٓٔعَ  ِإاَمَيا  ؤَ

هذا ومقف أن اإليامن يزيد، ومو ومؿـ أؾمٌوب زيودة اإليامن طمًـ اخلؾؼ: و «:«خًكا

 مـ رء يزيد إٓ وهق يـؼص.

ًَا٠ فكد نفس» َٚ»قٛي٘: ( 2) َِٝظ َٔ » َٚ ،«َٔ تسى ايوُصَّ ٤ِٞ اأَلَي َُاٍ َغ ِع

ًَا٠ َتسن٘ نفس ِإيَّا َٛ َنأفس ؛«ايوُصَّ ُٗ َٗا َف  «:َٚقد أحٌ اهلل َقتً٘ ،َٔ َتسن

 اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أن مـ شمرك اًمصالة ضمحقدا أو اؾمتؽٌور ومفق يموومر. 

َٓ ظِماَلَف سَملْمَ َأْهِؾ »ىمول اسمـ ىمدامي:  ـْ شَمَريَمَفو ضَموطِمًدا ًمُِقضُمقهِبَو، اًمَو ِعْؾِؿ ذِم يُمْػِر َم

َٓ َيْعِرُف  ـْ  َفُؾ ِمْثُؾُف َذًمَِؽ، وَمنِْن يَموَن مِم  َٓ جَيْ ـْ  ٌِ اًمإَذا يَموَن مِم  ؾْماَلِم، اإلِ ُقضُمقَب، يَمَحِدي

ـْ اإلِ َواًمـ وؿِمِئ سمَِغػْمِ َداِر  َؽْؿ سمُِؽْػِرِه، اًمَأْهِؾ ْمَصوِر وَ إَ ؾْماَلِم َأْو سَموِدَيٍي سَمِعقَدٍة قَم  ِعْؾِؿ، مَلْ حُيْ

                                 
اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى (، وىمول: طمًـ صحقح، و1162(، واًمؽممذي )4682( طمًـ: رواه أسمق داود )1)

 ، وطمًـف إًمٌوين.(، مـ طمديٌ أيب هريرة 7422(، وأمحد )9129)

ـْ ضموسمر (، سمؾػظ: 82( صحقح: رواه مًؾؿ )2) ًُ اًمـ ٌِل  قَم ضُمِؾ َوسَملْمَ »َيُؼقُل:  ، ىمول: ؾَمِؿْع إِن  سَملْمَ اًمر 

ِك وَ  ْ اَلةِ اًماًمنم   ش.ُؽْػِر شَمْرَك اًمص 

ـْ قَمٌِْد (، 2622( صحقح: رواه اًمؽممذي )3) ، ىَموَل:  اهللِقَم  ؿَمِؼقٍؼ اًمُعَؼْقكِم 
ـِ ٍد »سْم َٓ َيَرْوَن  يَموَن َأْصَحوُب حُمَؿ 

اَلةِ  ـَ إقَْماَمِل شَمْريُمُف يُمْػٌر هَمػْمَ اًمص   ، وصححف إًمٌوين.شؿَمْقًئو ِم

 (.2/832( اكظر: اإلسموكي اًمؽؼمى، ٓسمـ سمطي )4)
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ُي وُ  ًُ ًَمُف َأِدًم  ٌَ َف َذًمَِؽ، َوشُمْث و إَذا يَمونَ  :ضُمقهِبَو، وَمنِْن ضَمَحَدَهو سَمْعَد َذًمَِؽ يَمَػرَ َوقُمر   َوَأم 

ِد ضَمْحِدَهواًمْمَصوِر سَملْمَ َأْهِؾ إَ وطِمُد هَلَو َكوؿِمًئو ذِم اجلَ  ُر سمُِؿَجر  ُف ُيَؽػ   .شِعْؾِؿ، وَمنِك 

وأمو شمورك اًمصالة ومنن يمون مـؽرا ًمقضمقهبو ومفق يموومر »وىمول اإلموم اًمـقوي: 

اعمًؾؿلم ظمورج مـ مؾي اإلؾمالم إٓ أن يؽقن ىمريى قمفد سموإلؾمالم ومل ُيوًمط  سمنمجوع

 .شاعمًؾؿلم مدة يٌؾغف ومقفو وضمقب اًمصالة قمؾقف

 :(3)واختمف العمىاء فيىو ترك الصالة تكاسال عمى ثالثة أقواه
 ٓ يؽػر سمؾ يػًؼ ويًتتوب، وإٓ ىمتؾ طمدا. القوه األوه:

 موًمؽ، واًمشوومعل. القائموى بٌ:

 استدلوا بـ:

(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)ىمقًمف شمعومم: 

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) وىمقًمف شمعومم:

 (   ۉ ې ې

ٓ  اهللُ َوَأين  َرؾُمقُل : »ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ، قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة و َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَفُد َأْن 

َٓ َيْؾَؼك  ٓ  َدظَمَؾ اجلَـ يَ اهللِ،  ٌٌْد هَمػْمَ ؿَموك  ومِقِفاَم إِ  .شاهللَ هِباَِم قَم

                                 
 (.276-12/275اعمؼدد )( اكظر: اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي 1)

 (.2/69( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ًمؾـقوي )2)

 (.71-2/72( اكظر: ذح صحقح: مًؾؿ، ًمؾـقوي )3)

 (.27صحقح: رواه مًؾؿ ) (4)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يؽػر. القوه الثاني:

قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، وإؾمحوق سمـ راهقيف، وروايي قمـ أمحد، ووضمف  القائموى بٌ:

 ًمٌعض أصحوب اًمشوومعل.

 استدلوا بـ:

ِل  أن  ،فموهر طمديٌ ضموسمر  ِك َواًمُؽْػِر »َيُؼقُل:  اًمـٌ  ْ ضُمِؾ َوسَملْمَ اًمنم  إِن  سَملْمَ اًمر 

اَلةِ   .ششَمْرَك اًمص 

 ٓ يؽػر، وٓ يؼتؾ، وًمؽـ يعزر. القوه الثالث:

 أسمق طمـقػي، واعمزين. القائموى بٌ:

 استدلوا بـ:

ٌِْد  ـْ قَم ؾٍِؿ، »: ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ اهلل سمـ مًعقدقَم ًْ ؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُم
َٓ حَيِ

ٓ  سمِنطِْمَدى  ٓ  اهللُ َوَأين  َرؾُمقُل اهللِ، إِ صَماَلٍث: اًمـ ْػُس سمِوًمـ ْػِس، َواًمث ق ُى َيْشَفُد َأْن َٓ إًَِمَف إِ

ـِ اًمت وِرُك ًمِْؾَجاَمقَميِ  ي ـَ اًمد  ايِن، َواعَموِرُق ِم  ، وًمقس ومقف اًمصالة.شاًمز 

  والراجح أى تارك الصالة تكاسال أو تًاونا ال يكفر.

 األدلة:
(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)ىمقًمف شمعومم: 

 

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) وىمقًمف شمعومم:

                                 
 (.8( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.1676(، ومًؾؿ )6878( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ۉ ې ې

ٓ  اهللُ َوَأين  : »ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ،  قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة و َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَفُد َأْن 

ٓ  َدظَمَؾ اجلَـ يَ  ٌٌْد هَمػْمَ ؿَموك  ومِقِفاَم إِ َٓ َيْؾَؼك اهللَ هِباَِم قَم  .شَرؾُمقُل اهللِ، 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.27صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)
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 []االعتقاد يف أصحاب الييب  
صمؿ   ،طوباخلصمؿ  قمؿر سمـ  ،َأسُمق سمؽر اًمّصديؼ: مي سمعد كٌقفوإ َهِذه ػمَوظم-14

ون  اًمث اَلصَمي يَماَم ىمدمفؿ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل  مُ ُيّؼد   ،قُمْثاَمن سمـ قَمػ 
ِ
ء َٓ َتؾُِػقا ذِم  َهُم مل َُيْ

 .(1) َذًمِؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٖٔرٙ ريَٚخ»قٛي٘: ( 1)  َّ عُس  ،َأُبٛ بهس ايوُٓصدٜل: ١َ بعد ْبٝٗااأل  ث

َُإ بٔ َعفَّإ ،اطاباخلبٔ  َّ ُعِج َُا قدَِٗ  ُُّّٜكدَّ ،ث ًَاَث١ َن َُٖؤَيا٤ٔ ايجَّ

ًُٔفٛا ٔفٞ َذٔيو َأِصَحاب َزُضٍٛ اهلل  َِٜدَت ـِ قُمَؿَر َريِضَ  يمام ذم طمديٌ «:مل   اهللُ اسْم

ُ سَملْمَ اًمـ وسِ »قَمـُْفاَم، ىَموَل:  ِل   يُمـ و ُكَخػم  ـِ اًمـٌ  ـَ  ذِم َزَم ُ َأسَمو سَمْؽٍر، صُمؿ  قُمَؿَر سْم وَمـَُخػم 

وَن  ـَ قَمػ   .شاخلَط وِب، صُمؿ  قُمْثاَمَن سْم

وذم احلديٌ شمؼديؿ قمثامن سمعد أيب سمؽر وقمؿر يمام هق اعمشفقر »ىمول اسمـ طمجر: 

وممـ ىمول سمف  ،اًمًـي وذهى سمعض اًمًؾػ إمم شمؼديؿ قمكم قمغم قمثامنقمـد مجفقر أهؾ 

 ،سمـ ظمزيؿي وـموئػي ىمٌؾف وسمعدهاوىمول سمف  ،إكف رضمع قمـف :ويؼول ،ؾمػقون اًمثقري

وشمٌعف مجوقمي مـفؿ حيقك  ،ىموًمف موًمؽ ذم اعمدوكي ،ٓ يػضؾ أطمدمهو قمغم أظمر :وىمقؾ

 .شفقروطمديٌ اًمٌوب طمجي ًمؾجؿ :سمـ طمزماومـ اعمتلظمريـ  ،اًمؼطون

ـْماَلِق َأسُمق سَمْؽٍر، صُمؿ  قُمَؿُر، صُمؿ  إِن  مُجُْفقَر اإلِ َأوْمَضُؾُفْؿ قَمغَم »ىمول اسمـ اًمصالح: و

َؾِػ قَمغَم شَمْؼِديِؿ قُمْثاَمَن قَمغَم قَمكِم    ً ْت قَمَؾْقِف ....  اًم ِذي اؾْمَتَؼر  َوشَمْؼِديُؿ قُمْثاَمَن ُهَق اًم 

ٌِ احلَ َمَذاِهُى َأْصَحوِب  ـ يِ ِدي ًُّ  .شَوَأْهِؾ اًم

                                 
 كؼقل: ومالن ظمػم مـ ومالن.كخػم سملم اًمـوس: ( 1)

 (.3655(صحقح: رواه اًمٌخوري )2)

 (.7/16( اكظر: ومتح اًمٌوري )3)

 (.299-298( اكظر: مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ )4)
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 اًمث اَلصَمي َأْصَحوب اًمشقرى 
ِ
ء َٓ ياخلَ صمؿ  سمعد َهُم ًَ  ،َوـَمْؾَحي ،قَمكّم سمـ أيب ـَموًمى :ْؿ

سَمػْم   (.2) َويمؾفْؿ إَِموم ،ًمؾخالومييصؾح فؿ َوؾمعد يمؾُّ  ،وقمٌداًمرمحـ سمـ قَمْقف ،َواًمزُّ

 طَمّل َوَأْصَحوسمف يُمـ و كعد َوَرؾُمقل اهلل » :َوَكْذَهى ذِم َذًمِؽ إمَِم طَمِديٌ اسْمـ قمؿر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَاَث١ َأِصَحاب ايػٛز٣ »قٛي٘: ( 1)  َُٖؤَيا٤ٔ ايجَّ َّ بعد  ٞٓ بٔ  :َُِط١اخَلث َعً

ًَِح١ ،أبٞ َطايب ِٝس ،ََٚط ِٛف ،َٚايصَُّب ُّ ،ٚعبدايسمحٔ بٔ َع ِٗ َٚضعد ن

ََاّ ،يًدالف١ٜوُصًح  ِِ ِإ يمام ذم طمديٌ رؿمحفؿ ًمؾخالومي:  ٕن قمؿر  «:َٚنًٗ

ىَموًُمقا: َأْوِص َيو َأِمػَم اعُمْمِمـلَِم اؾْمَتْخؾِْػ، ىَموَل: َمو َأضِمُد َأطَمًدا ، أن اًمـوس اؾمتشفوده 

َ َرؾُمقُل اهللِ  ـَ شُمُقذم  ِذي ْهِط، اًم   اًمـ َػِر، َأِو اًمر 
ِ
ـْ َهُمَٓء َذا إَْمِر ِم َوُهَق قَمـُْفْؿ  َأطَمؼ  هِبَ

، وَ  سَمػْمَ ك قَمؾِقاو، َوقُمْثاَمَن، َواًمزُّ ؿ  ًَ ، َوىَموَل: َراٍض، وَم ـِ مْحَ ٌَْد اًمر  ـَمْؾَحَي، َوؾَمْعًدا، َوقَم

ٌء  ـَ إَْمِر َرْ ـُ قُمَؿَر، َوًَمْقَس ًَمُف ِم ٌُْد اهللِ سْم وَمنِْن  - يَمَفْقَئِي اًمت ْعِزَيِي ًَمفُ  -َيْشَفُديُمْؿ قَم

ُؽْؿ َمو  ـْ سمِِف َأيُّ َتِع ًْ ٓ  وَمْؾَق  اإِلْمَرُة ؾَمْعًدا وَمُفَق َذاَك، َوإِ
ًِ ـْ َأَصوسَم ْ َأقْمِزًْمُف قَم َر، وَمنيِن  مَل ُأم 

 .شقَمْجٍز، َوَٓ ظِمَقوَكيٍ 

شمؼرر قمـد أهؾ اًمًـي ىموـمٌي مـ شمؼديؿ قمكم سمعد قمثامن ومـ »ىمول اسمـ طمجر: 

 .ششمؼديؿ سمؼقي اًمعنمة اعمٌنمة قمغم همػمهؿ ومـ شمؼديؿ أهؾ سمدر قمغم مـ مل يشفدهو

 

 

 

                                 
 .يمفقئي اًمتعزيي ًمف: ىمقؾ: هذا مـ يمالم اًمراوي، وًمقس مـ يمالم قمؿر  (1)

 (.3722( صحقح: رواه اًمٌخوري )2)

 (.7/58( اكظر: ومتح اًمٌوري )3)
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 .ش(1)صمؿ  كًؽً ،صمؿ  قُمْثاَمن ،صمؿ  قمؿر ،متقاومرون َأسُمق سمؽر

ْكَصور إَ صمؿ  أهؾ سمدر مـ  ،َفوضِمريـاعمُ صمؿ  مـ سمعد َأْصَحوب اًمشقرى أهؾ سمدر مـ 

  (2.................................................. )مـ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٖب ٔفٞ َذٔيو ِإَي٢ َحٔدٜح اِبٔ عُس»قٛي٘: ( 1) َِْر ََٚزُضٍٛ » :َٚ َّا ْعد  ُن

ََٚأِصَحاب٘ اهلل   ٓٞ َّ عُس ،َتٛافسٕٚ َأُبٛ بهس َح َُإ ،ث َّ ُعِج َّ  ،ث ث

أسمق سمؽر، صمؿ قمؿر، صمؿ  هذا احلديٌ ومقف أن أومضؾ إمي سمعد اًمـٌل  ««:ْطهت

 .قمثامن 

و َأوْمَضُؾ َأْصـَوومِِفْؿ ِصـًْػو: وَمَؼْد ىَموَل َأسُمق َمـُْصقٍر »ىمول اسمـ اًمصالح:  ٌَْغَداِديُّ اًمَوَأم 

: َأْصَحوسُمـَو جُمِْؿُعقَن قَمغَم َأن  َأوْمَضَؾُفُؿ  ت ُي إَ َؾَػوُء اخلُ اًمت ِؿقِؿلُّ  ً ٌَوىُمقَن إمَِم اًمْرسَمَعُي، صُمؿ  اًم

ِة، صُمؿ  اًممَتَوِم  قَن، صُمؿ  اًمَعنَمَ ْوَقاِن سمِ  ٌَْدِريُّ  .شَدْيٌَِقيِ وحلُ َأْصَحوُب ُأطُمٍد، صُمؿ  َأْهُؾ سَمْقَعِي اًمر 

َّ َٔ بعد َأِصَحاب ايػٛز٣ أٌٖ بدز َٔ »قٛي٘: ( 2) َّ  ،َٗأدسٜٔامُلث ث

: سَمَعَثـِل ىمول،  حلديٌ قمكم«:ِْوَُصاز َٔ َأِصَحاب َزُضٍٛ اهلل اأَلأٌٖ بدز َٔ 

ـَ إؾَْمَقِد، ىَموَل:   اهللِ َرؾُمقُل  ، َواعمِْؼَداَد سْم سَمػْمَ اْكَطؾُِؼقا طَمت ك شَمْلشُمقا َرْوَوَي »َأَكو َواًمزُّ

ظَمْقُؾـَو  ، وَموْكَطَؾْؼـَو شَمَعوَدى سمِـَوشَوَمَعَفو يمَِتوٌب وَمُخُذوُه ِمـَْفو ،، وَمنِن  هِبَو فَمِعقـَيً ظَموخٍ 

: َمو َمِعل  ًْ ِعقـَِي، وَمُؼْؾـَو َأظْمِرضِمل اًمؽَِتوَب، وَمَؼوًَم ـُ سمِوًمظ  ْوَوِي، وَمنَِذا َكْح  طَمت ك اْكَتَفْقـَو إمَِم اًمر 

 

                                 
 اًمعالمي أمحد ؿمويمر.(، وصححف 4627( صحقح: رواه أمحد )1)

 (.299( اكظر: مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ )2)

 رووي ظموخ: مقوع سملم مؽي واعمديـي. (3)

  .اعمرأة قمومي :وىمقؾ ،فمعقـي: اعمرأة ذم اهلقدج(4)

 شمعودى سمـو: شمٌوقمد ودموري.( 5)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ قِمَؼوِصَفو ـ  اًمؽَِتوَب َأْو ًَمـُْؾِؼلَم  اًمث َقوَب، وَمَلظْمَرضَمْتُف ِم ـْ يمَِتوٍب، وَمُؼْؾـَو: ًَمُتْخِرضِم ، ِم

ـْ  اهللِ وَمَلشَمْقـَو سمِِف َرؾُمقَل  يملَِم ِم ـَ اعُمنْمِ ـِ َأيِب سَمْؾَتَعَي إمَِم ُأَكوٍس ِم ـْ طَموـمِِى سْم ، وَمنَِذا ومِقِف ِم

ٌَْعِض َأْمِر َرؾُمقِل  ُهْؿ سمِ ؼِمُ َي ُُيْ َيو طَموـمُِى َمو : » اهللِ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل  اهللَِأْهِؾ َمؽ 

ًُ اْمرَ ً، َٓ شَمْعَجْؾ قَمكَم  إيِن  يمُ اهللِ، ىَموَل: َيو َرؾُمقَل شَهَذا؟ ـْ  ُمْؾَصًؼو اـْ ذِم ىُمَرْيٍش، َومَلْ َأيُم

و َأْهِؾقِفْؿ  َي حَيُْؿقَن هِبَ ـَ هَلُْؿ ىَمَراسَموٌت سمَِؿؽ  ـَ اعُمَفوضِمِري ـْ َمَعَؽ ِم َفو، َويَموَن َم
ًِ ـْ َأْكُػ ِم

 ِ ِى ومِقِفْؿ، َأْن َأخت  ًَ ـَ اًمـ  ًُ إِْذ وَموشَمـِل َذًمَِؽ ِم ٌْ ٌَ و  َذ قِمـَْدُهْؿ َيًداَوَأْمَقاهَلُْؿ، وَمَلطْم حَيُْؿقَن هِبَ

ًُ يُمْػًرا َوَٓ اْرشمَِداًدا، َوَٓ ِرًوو سمِوًمُؽْػِر سَمْعَد اإِلؾْماَلِم، وَمَؼوَل َرؾُمقُل   اهللِىَمَراسَمتِل، َوَمو وَمَعْؾ

« : ْْب قُمـَُؼ َهَذا اعُمـَوومِِؼ، اهللِ، ىَموَل قُمَؿُر: َيو َرؾُمقَل شًَمَؼْد َصَدىَمُؽؿ ىَموَل:  َدقْمـِل َأَْضِ

ُف ىَمْد ؿَمِفَد سَمْدًرا، َوَمو ُيْدِريَؽ ًَمَعؾ  » قَمغَم َأْهِؾ سَمْدٍر وَمَؼوَل:  َأْن َيُؽقَن ىَمِد اـم َؾعَ  اهللَإِك 

 .شاقْمَؿُؾقا َمو ؿِمْئُتْؿ وَمَؼْد هَمَػْرُت ًَمُؽؿْ 

أن اعمفوضمريـ مجعقا سملم اًمـٍمة واًمدًمقؾ قمغم شمؼديؿ اعمفوضمريـ قمغم إكصور 

ومؼد هجروا أوـموهنؿ وأمقاهلؿ وأهؾقفؿ إمم اهلل ورؾمقًمف، وكٍموا هلل  واهلجرة،

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ورؾمقًمف، ىمول اهلل شمعومم ذم وصػ اعمفوضمريـ: 

 ، ومـص قمغم اهلجرة وكص قمغم اًمـٍمة، ومفؿ أومضؾ مـ (   ې 

                                 
 قمؼوصفو: هق اًمشعر اعمضػقر.  (1)

 مؾصؼو: مضوومو إًمقفؿ وًمًً مـفؿ، وىمقؾ: معـوه طمؾقػو ومل يؽـ مـ كػس ىمريش وأىمرسموئفؿ.  (2)

 يدا: كعؿي ومـي قمؾقفؿ.( 3)

 اـمؾع: كظر إًمقفؿ، وقمؾؿ طموهلؿ ومو ؾمقؽقن مـفؿ.  (4)

 (.2494(، ومًؾؿ )3227( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )5)
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 (. 1) ْجَرة واًمًوسمؼي َأوٓ وملوٓاهلِ قمغم ىمدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إكصور

ىمدمفؿ قمغم إكصور ذم يمتوسمف اًمؽريؿ، ومدل قمغم أهنؿ أومضؾ: ىمول  وٕن اهلل 

 :( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

  (   ۆئ ۈئ ۈئ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وىمول شمعومم: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

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

(   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 

ومفؿ متػووؾقن ومقام  «:ِذَس٠ ٚايطابك١ َأٚال فأٚالاهٔلع٢ً قدز »قٛي٘: ( 1)

 قمغم ىمدر هجرهتؿ وؾموسمؼتفؿ ذم اإلؾمالم. سمقـفؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ىمول شمعومم: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  )وىمول شمعومم: 

(   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت
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 َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل 
ِ
ء َٓ ِذي سمعٌ ومقفؿ نؼرْ اًم صمؿ  أومضؾ اًمـ وس سمعد َهُم   (.1)اًم 

ًَمُف  ،يمؾ مـ َصحٌف ؾمـي َأو ؿمفرا َأو َيْقًمو َأو ؾَموقَمي َوَرآُه وَمُفَق مـ َأْصَحوسمفو

ٌَي ْح  (.2ة )قمغم ىمدر َمو َصحٌف َويَموَكً ؾموسمؼتف َمَعف َوؾمؿع ِمـُْف َوكظر إًَِمْقِف كظر اًمصُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )وىمول شمعومم: 

 (   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

وأمجعقا قمغم أن اخلقور سمعد اًمعنمة ذم أهؾ سمدر مـ اعمفوضمريـ »ىمول إؿمعري: 

 .شوإكصور قمغم ىمدر اهلجرة واًمًوسمؼي

َُٖؤَيا٤ٔ َأِصَحاب َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 1) َّاع بعد  َّ أفطٌ اي  ٕكِساي ث

ـِ حلديٌ  «:ائَّرٟ بعح فِٝٗ : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ىمولطُمَصلْمٍ َريِضَ اهللُ قَمـُْفاَم،  قِمْؿَراَن سْم

 :« ْـَ َيُؾقهَنُؿ ِذي ـَ َيُؾقهَنُْؿ، صُمؿ  اًم  ِذي تِل ىَمْريِن، صُمؿ  اًم   .شظَمػْمُ ُأم 

ُٙٚ»قٛي٘: ( 2) ََٚزآ َّا َأٚ َضاَع١  ِٛ َٜ َٛ  نٌ َٔ َصحب٘ ض١ٓ َأٚ غٗسا َأٚ  ُٗ َف

ُ٘ ايوُصُِّحَب١ ،َٔ َأِصَحاب٘ َََع٘  َي َْت ضابكت٘  ََٚنا ََا َصحب٘  ع٢ً قدز 

٘ٔ ْظس ِٝ َْٚظس ِإَي  ُ٘ ِٓ َٔ مممـو سمف، وموت قمغم ذًمؽ  ومؽؾ مـ ًمؼل اًمـٌل  «:٠َٚمسع 

 ، وًمف ومضؾ اًمصحٌي.ومفق مـ أصحوسمف 

ْؿَعويِنُّ اعمُ  ىمول أسمق  ً ِر اًم َحوسَمِي احلَ َأْصَحوُب »: ْرَوِزيُّ اعمَ  َظػ  ُؼقَن اؾْمَؿ اًمص 
ٌِ ُيْطؾِ ِدي

ـَ  ـْ َرآُه ُرْؤَيًي ِم وَن َم ُعقَن طَمت ك َيُعدُّ ـْ َرَوى قَمـُْف طَمِديًثو َأْو يَمؾَِؿًي، َوَيَتَقؾم  قَمغَم يُمؾ  َم

ِل   ِف َمـِْزًَمِي اًمـٌ  َحوسَمِي، َوَهَذا ًمنَِمَ ٌَي اًمص  ْح ـْ َرآُه طُمْؽَؿ اًمصُّ  .شَأقْمَطْقا يُمؾ  َم

                                 
 (.171( اكظر: رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، صـ  )1)

 (.2533(، ومًؾؿ )3652قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) ( متػؼ2)

 (.293( اكظر: مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ )3)
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ٌَي أومضؾ مـ  ِذي مل يروهاًموملدكوهؿ ُصْح قْماَمل يَموَن إَ َوًَمق ًمؼقا اهلل سمَِجِؿقِع  ،ؼرن اًم 

ِل   اًم ذيـ صحٌقا اًمـٌ 
ِ
ء َٓ  ،ورأوه وؾمؿعقا ِمـُْف أومضؾ ًمصحٌتفؿ مـ اًمت وسمِعلم َهُم

 (.1) ػْم اخلَ َوًَمق قمِؿُؾقا يمؾ َأقمامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل  »ىمول اًمٌخوري:  ـْ َصِحَى اًمـٌ  ـْ َوَم ؾِِؿلَم، وَمُفَق ِم ًْ ـَ اعمُ ، َأْو َرآُه ِم

 .شَأْصَحوسمِفِ 

وموت قمغم  مممـو سمف مـ ًمؼل اًمـٌل هق»وىمول اسمـ طمجر ذم شمعريػ اًمصحويب: 

 .ش، وًمق ختؾؾً ردة ذم إصحذًمؽ

ََٚيٛ يكٛا  ،كسٕ ائَّرٟ مل ٜسٚٙايفأدْاِٖ ُصِحَب١ أفطٌ َٔ »قٛي٘: ( 1)

ُِٔٝع  َّٔبٞ اأَلاهلل ٔبَذ َُٖؤَيا٤ٔ ايَّرٜٔ صحبٛا اي  َٕ َُاٍ نَا ٚزأٚٙ ٚمسعٛا  ِع

ُ٘ أفطٌ يوُصحبتِٗ َٔ ايتَّأبعع  ِٓ ًُٛا نٌ َأعُاٍ  ،َٔ ُٔ  «:ِٝساخَلََٚيٛ ع

ٌُّقا : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديٌ ًُ َٓ شَم ٌُّقا َأْصَحويِب،  ًُ َٓ شَم

ًٌو، َمو َأْدَرَك ُمد   ِذي َكْػِز سمَِقِدِه ًَمْق َأن  َأطَمَديُمْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه َأْصَحويِب، وَمَقاًم 

َٓ َكِصقَػفُ   .شَأطَمِدِهْؿ، َو

ًٌو َمو سَمَؾَغ صَمَقاسُمُف ذِم َذًمَِؽ  :َوَمْعـَوهُ »ىمول اًمـقوي:  ًَمْق َأْكَػَؼ َأطَمُديُمْؿ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه

َٓ كِْصَػ ُمد   ا َو ًْ  ... :صَمَقاَب َكَػَؼِي َأطَمِد َأْصَحويِب ُمدا َو يَموَك ٌَُى شَمْػِضقِؾ َكَػَؼتِِفْؿ َأهن  َوؾَم

وَرِة َوِوقِؼ  ُ ًِ اًمي  ِهؿْ احلَ ذِم َوىْم شمِِف  :وِل سمِِخاَلِف هَمػْمِ َن  إِْكَػوىَمُفْؿ يَموَن ذِم ُكٍْمَ ِٕ  َو

 ۆئ  ): شَمَعومَم  اهللَُوىَمْد ىَموَل ،َومِحَوَيتِِف َوَذًمَِؽ َمْعُدوٌم سَمْعَدُه َويَمَذا ضِمَفوُدُهْؿ َوؾَموِئُر ـَموقَمتِِفؿْ 

 

                                 
 (.5/2( اكظر: صحقح اًمٌخوري )1)

 (.111ٓسمـ طمجر اًمعًؼالين ، صـ ) ،اكظر: كزهي اًمـظر ذم شمقوقح كخٌي اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر (2)

 (.2542(، ومًؾؿ )3673( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيُي َهَذا أ (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ُف َمَع َمو يَموَن ذِم  ِد وَ يُمؾُّ َػَؼِي َواًمت َقدُّ ـَ اًمش  ِفْؿ ِم
ًِ َفوِد اجلِ يَثوِر وَ اإلِ ُشقِع َواًمت َقاُوِع وَ اخلُ َأْكُػ

َٓ شُمـَوُل درضمتفو سمٌم اهللِذِم  َٓ ُيَقاِزهَيو قَمَؿٌؾ َو ٌَِي َوًَمْق حَلَْظًي  ْح  ءطَمؼ  ضِمَفوِدِه َووَمِضقَؾِي اًمصُّ

َٓ شُمْمظَمُذ سمِِؼَقوسٍ اًموَ  ـْ َيَشوءُ  اهللِوَمْضُؾ  َذًمَِؽ  ،َػَضوِئُؾ   .شُيْمشمِقِف َم

ٓ يـول أطمديمؿ سمنكػوق مثؾ  :معـك احلديٌ :ىمول اًمٌقضووي»ىمول اسمـ طمجر: 

أطمد ذهٌو مـ اًمػضؾ وإضمر مو يـول أطمدهؿ سمنكػوق مد ـمعوم أو كصقػف وؾمٌى 

واقمظؿ مـ  :ىمؾً ،اًمتػووت مو يؼورن إومضؾ مـ مزيد اإلظمالص وصدق اًمـقي

وأؿمور سموٕومضؾقي  ،ومضؾقي قمظؿ مقىمع ذًمؽ ًمشدة آطمتقوج إًمقفذًمؽ ذم ؾمٌى إ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )سمًٌى اإلكػوق إمم إومضؾقي سمًٌى اًمؼتول يمام وىمع ذم أيي 

وذًمؽ أن اإلكػوق واًمؼتول  ،ومنن ومقفو إؿمورة إمم مقىمع اًمًٌى اًمذي ذيمرشمف، (ىئ 

 :يمون ىمٌؾ ومتح مؽي قمظقام ًمشدة احلوضمي إًمقف وىمؾي اعمعتـل سمف سمخالف مو وىمع سمعد ذًمؽ

ومنكف ٓ يؼع ذًمؽ  ،ٕن اعمًؾؿلم يمثروا سمعد اًمػتح ودظمؾ اًمـوس ذم ديـ اهلل أومقاضمو

 .شاعمقىمع اعمتؼدم

وًمق  وقمغم أن يمؾ مـ صحى اًمـٌل ... ، وأمجعقا قمغم »ىمول إؿمعري: 

 .شؾموقمي، أو رآه وًمق مرة مع إيامكف سمف وسمام دقمو إًمقف أومضؾ مـ اًمتوسمعلم سمذًمؽ

                                 
 (.16/93اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ًمؾـقوي )( 1)

 (.35-7/34( اكظر: ومتح اًمٌوري، ًمؾحوومظ اسمـ طمجر )2)

 (.171( اكظر: رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، صـ  )3)
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 ]الواجب حنو والة األمور[ 
 ................ (1) ؼم واًمػوضمراًمممـلَِم اعمُ واًمًؿع َواًمط وقَمي ًمألئؿي وأمػم -15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٚاياطَّاَع١ يأل١ُ٥ ٚأَري »قٛي٘: ( 1)  ٓٔعَ  امُلٚايطُع   «:رب ٚايفادسايؤَ

هذا أصؾ قمظقؿ مـ أصقل أهؾ اًمًـي واجلامقمي، وهق اًمًؿع واًمطوقمي ٕئؿي 

 ووموضمرهؿ، ظمالومو ًمؾراومضي واخلقارج.اعمًؾؿلم، وٓة إمقر سمرهؿ 

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )ىمول شمعومم: 

 

ٌِْد »ىمول اًمؼرـمٌل:  ـُ قَم ُؼْرآِن اًمَأْهُؾ  (ی ی ی )َوجُمَوِهٌد:  اهللِىَموَل ضَموسمُِر سْم

وِك ىَموَل: َيْعـِل اهللُِعْؾِؿ، َوُهَق اظْمتَِقوُر َموًمٍِؽ َرمِحَُف اًموَ  ح  ُػَؼَفوَء اًم، َوَكْحُقُه ىَمْقُل اًمض 

ـِ اًموَ  ي  .شُعَؾاَمَء ذِم اًمد 

ًِ قمـ و وِم ـِ اًمص  ٌَوَدَة سْم ِل  قُم ـِ اًمـٌ  َك »ىَموَل:  ، قَم اؾْمَؿْع َوَأـمِْع، ذِم قُمْنِ

سُمقا فَمْفَركَ  َك، َوَمـَْشطَِؽ َوَمْؽَرِهَؽ، َوَأصَمَرٍة قَمَؾْقَؽ، َوإِْن َأيَمُؾقا َموًَمَؽ، َوََضَ  .(2)شَوُيْنِ

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ِل  ريض اهلل قمـفام قَم ـِ اًمـٌ  ُف ىَموَل: ، قَم ْؿُع »، َأك   ً ؾِِؿ اًم ًْ  اعُم
ِ
قَمغَم اعَمْرء

 َٓ ٓ  َأْن ُيْمَمَر سمَِؿْعِصَقٍي، وَمنِْن ُأِمَر سمَِؿْعِصَقٍي، وَماَل ؾَمْؿَع َو َواًمط وقَمُي ومِقاَم َأطَمى  َويَمِرَه، إِ

 .شـَموقَميَ 

ـِ َموًمٍِؽ إؿَْمَجِعل  وقمـ  ًُ َرؾُمقَل اهللِ ىمول  قَمْقِف سْم  ظِمَقوُر »َيُؼقُل:  : ؾَمِؿْع

                                 
 (.5/259( اكظر: شمػًػم اًمؼرـمٌل )1)

(، وصححف 12/426اسمـ طمٌون ذم صحقحف )(، و1226( صحقح: رواه اسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي )2)

 إًمٌوين.

 (.1839(، ومًؾؿ )7144متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 3)
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 ...........................(1)اَلوَمي َواضْمتؿَع اًمـ وس قَمَؾْقِف َوَروقا سمِِف اخلَومـ وزم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُّقَكُؽْؿ، َوشُمَصؾُّقَن قَمَؾْقِفْؿ 
ٌُّقهَنُْؿ َوحُيِ

ـَ حُتِ ِذي تُِؽُؿ اًم  تُِؽُؿ َأِئؿ  اُر َأِئؿ  َوُيَصؾُّقَن قَمَؾْقُؽْؿ، َوِذَ

ٌِْغُضقَكُؽْؿ، َوشَمْؾَعـُقهَنُْؿ َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ  ٌِْغُضقهَنُْؿ َوُي ـَ شُم ِذي ، ىَموًُمقا: ىُمْؾـَو: َيو َرؾُمقَل اهللِ، شاًم 

َٓ »َأوَماَل ُكـَوسمُِذُهْؿ قِمـَْد َذًمَِؽ؟ ىَموَل:  اَلَة،  ، َمو َأىَموُمقا ومِقُؽُؿ اًمص  ، َمو َأىَموُمقا ومِقُؽُؿ َٓ

ـْ  ـْ َمْعِصَقِي اهللِ، وَمْؾَقْؽَرْه َمو َيْليِت ِم ـْ َوزِمَ قَمَؾْقِف َواٍل، وَمَرآُه َيْليِت ؿَمْقًئو ِم َٓ َم اَلَة، َأ اًمص 

ـْ ـَموقَميٍ  ـ  َيًدا ِم َٓ َيـِْزقَم  .شَمْعِصَقِي اهللِ، َو

ًِ و وِم ـِ اًمص  ٌَوَدَة سْم ـْ قُم ٌَوَيْعـَوُه، وَمَؽوَن ومِقاَم َأظَمَذ  و َرؾُمقُل اهللِ ىَموَل: َدقَموكَ  ، قَم وَم

َكو، َوَأصَمَرٍة »قَمَؾْقـَو:  َكو َوُيْنِ ْؿِع َواًمط وقَمِي ذِم َمـَْشِطـَو َوَمْؽَرِهـَو، َوقُمْنِ  ً َأْن سَموَيَعـَو قَمغَم اًم

َٓ ُكـَوِزَع إَْمَر َأْهَؾفُ  ٓ  َأْن شَمرَ »، ىَموَل: شقَمَؾْقـَو، َوَأْن  ـَ اهللِ ومِقِف إِ ْوا يُمْػًرا سَمَقاطًمو قِمـَْديُمْؿ ِم

  .شسُمْرَهونٌ 

َة احلَ َوَمْعـَك »ىمول اًمـقوي:  َٓ َٓ شُمـَوِزقُمقا ُو  ٌِ ُوقا إُ ِدي َٓ شَمْعؽَمِ َيتِِفْؿ َو َٓ ُمقَر ذِم ِو

ـْ ىَمَقاقِمِد  ًؼو شَمْعَؾُؿقَكُف ِم ٓ  َأْن شَمَرْوا ِمـُْفْؿ ُمـَْؽًرا حُمَؼ  وَمنَِذا َرَأْيُتْؿ َذًمَِؽ  ،ؾْماَلمِ اإلِ قَمَؾْقِفْؿ إِ

ٌُ َمو يُمـُْتؿْ وحلَ َوىُمقًُمقا سمِ  ،وَمَلْكؽُِروُه قَمَؾْقِفؿْ  و  ،ؼ  طَمْق وُج قَمَؾْقِفْؿ َوىِمَتوهُلُْؿ وَمَحَراٌم رُ اخلُ َوَأم 

ؾِِؿلمَ اعمُ سمِنمِْجَوِع  َؼًي فَموعملِِمَ  ،ًْ ًَ ٌُ سمَِؿْعـَك َمو َذيَمْرشُمفُ إَ َوىَمْد شَمَظوَهَرِت  ،َوإِْن يَموُكقا وَم  ،طَموِدي

ْؾَطوُن سمِ  ًُّ َٓ َيـَْعِزُل اًم ُف  ـ ِي َأك  ًُّ ِؼ وًمَوَأمْجََع َأْهُؾ اًم ًْ  .شِػ

٘ٔاخلََٚٔ ٚيٞ »قٛي٘: ( 1) ََٚزضٛا ٔب  ٔ٘ ِٝ ًَ َّاع َع َٚادِتَُع اي مـ أي  «:ًَاَف١ 

 وهذا هق أهؾ احلؾ واًمعؼد، وضمى ًمف اًمًؿع واًمطوقمي: شمقمم اخلالومي وأمجع قمؾقف 

                                 
 .(1855( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.1729(، ومًؾؿ )7255( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

 (.12/229( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )3)



 014 بشرح أصىل السية لإلماو أمحد

ْقِػ طَمت ك َصور ظَمؾقَػي َوؾمؿل َأِمػم َومَ   ً  (.1) ممـلِمَ اعمُ ـ قَمَؾْقِفؿ سمِوًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمطريؼ إول ًمتـصقى وزم إمر. 

ََ»قٛي٘: ( 1) َٔري َٚ َٚمسٞ َأ ِٝٔف َحت٢َّ َصاز َخًَٝف١  ِِٗ ٔبايطَّ ِٝ ًَ ٔ َع

ٓٔعَ امُل أي إن شمغؾى قمغم اًمـوس رضمؾ، واؾمتؼر ًمف إمر وضمى ًمف اًمًؿع  «:ؤَ

 واًمطوقمي: وهذا هق اًمطريؼ اًمثوين ًمتـصقى وزم إمر. 

وىمد ؾمئؾ ؾمفؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي: مو جيى قمؾقـو عمـ همؾى قمغم سمالدكو وهق 

دمقٌف وشممدي إًمقف مو يطوًمٌؽ مـ طمؼف، وٓ شمـؽر ومعوًمف وٓ شمػر مـف، وإذا »إموم؟ ىمول: 

 . شئتؿـؽ قمغم ه مـ أمر اًمديـ مل شمػشفا

ـُ ظُمَقْيِز َمـَْداُد:وىمول  وًمق وصمى قمغم إمر مـ يصؾح ًمف مـ همػم مشقرة وٓ » اسْم

 .شاظمتقور وسمويع ًمف اًمـوس متً ًمف اًمٌقعي

َهَذا : »شَأـمِْعُف ذِم ـَموقَمِي اهللِ، َواقْمِصِف ذِم َمْعِصَقِي اهللِ»: وىمول اًمـقوي ذم ىمقًمف 

َموَمِي سمِ اعمُ ومِقِف َدًمِقٌؾ ًمُِقضُمقِب ـَموقَمِي  لَم ًمإِْلِ َٓ قَمْفدٍ وًمَتَقًم  ـْ هَمػْمِ إمِْجَوٍع َو  .شَؼْفِر ِم

 :فا٥د٠: طسم تٓوُصٝب ٚيٞ األَس أزبع١

َّصُّ،  َٖا: اي ِل  َأَحٔد سَمْؽٍر قَمغَم ؿَموَرِة، َوَأسُمق وإلِ َكص  قَمغَم َأيِب سَمْؽٍر سمِ  َوَذًمَِؽ َأن  اًمـٌ 

  قُمَؿَر.

ٍ يَماَم وَمَعَؾ اعمُ وَمنَِذا َكص  آؾمتخالف،  اياطسٜل ايجاْٞ: ُػ قَمغَم َواطِمٍد ُمَعلم 
َتْخؾِ ًْ 

                                 
 (.1/269اكظر: شمػًػم اًمؼرـمٌل )( 1)

 (.1/269) اًمًوسمؼاكظر: ( 2)

 اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام. (، مـ طمديٌ قمٌد1844( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.12/234( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )4)

 (.269-1/268( اكظر: شمػًػم اًمؼرـمٌل )5)
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َٓ يُ اًمِؼَقوَمي اًمواًمغزو َموض َمَع اإِلَموم إمَِم َيْقم -16  (.1) ؽْمكؼم واًمػوضمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُؼ، َأْو قَمغَم مَجَوقَمٍي يَماَم وَمَعَؾ قُمَؿرُ  د  َيُؽقُن اًمت ْخِقػُم إًَِمْقِفْؿ ذِم شَمْعِقلِم َواطِمٍد ِمـُْفْؿ يَماَم ، واًمص 

حَ  وَن  قُمْثاَمنَ ذِم شَمْعِقلِم  وسَمُي وَمَعَؾ اًمص  ـِ قَمػ   .سْم

ـْ اجلَ َعْؼِد، َوَذًمَِؽ َأن  اًمؾ  وَ احلَ إمِْجَوُع َأْهِؾ  اياطسٜل ايجايح: اَمقَمَي ذِم ِمٍْمٍ ِم

َٓ اؾْمَتْخَؾَػ اعمُ َأْمَصوِر  ـْ هَلُْؿ إَِموٌم َو ْ َيُؽ ؾِِؿلَم إَِذا َموَت إَِموُمُفْؿ َومَل وَمَلىَموَم َأْهُؾ َذًمَِؽ  ،ًْ

ُة اعمِ  ِذي ُهَق طَمْيَ ِفُؿ اضْمَتَؿُعقا قَمَؾْقِف َوَرَوْقهُ اإلِ ٍْمِ اًم  ًِ َْكُػ ِٕ وَمنِن   ،َموِم َوَمْقِوُعُف إَِموًمو 

ـَ  ـْ ظَمْؾَػُفْؿ َوَأَموَمُفْؿ ِم ؾِِؿلَم ذِم اعمُ يُمؾ  َم ظُمقُل ذِم ـَموقَمِي َذًمَِؽ أًْ وَموِق َيْؾَزُمُفُؿ اًمدُّ

ـِ اإلِ  ِؼ وَ وًمَموُم ُمْعؾِـًو سمِ اإلِ  َموِم، إَِذا مَلْ َيُؽ ًْ وِد، ٕهنو دقمقةاًمِػ ًَ قَطٌي هِبِْؿ دَمُِى إضَِموسَمُتَفو َػ حُمِ

ـَ اظْمتاَِلِف  َو ذِم إىَِموَمِي إَِموَملْمِ ِم
ُع َأطَمٌد اًمت َخؾَُّػ قَمـَْفو عمِ ًَ َٓ َي وِد َذاِت اًمَو ًَ َؽِؾَؿِي َووَم

 .ٌَلْمِ اًم

ـْ ًَمُف َأْهؾِق ُي وَمنِْن شمَ اًمت َغؾُّى:  اياطسٜل ايسابع:  َؼْفِر وًمَموَمِي َوَأظَمَذَهو سمِ اإلِ َغؾ َى َم

ٌَيِ اًموَ   .َغَؾ

ِّٛ يٚا»قٛي٘: ( 1) َٜ ََاّ ِإَي٢  َََع اإِل ََاض  ١ََ ايػصٚ  َٝا رب ٚايفادس َيا ائك

مـ أصقل أهؾ اًمًـي واجلامقمي أهنؿ يرون وضمقب اجلفود مع اإلموم أو  «:ِتسىُٜ

َن  كوئٌف ؾمقاء يمون سمرا أو وموضمرا، وكص اإلموم أمحد قمغم اجلفود:   ؼَفوَد وَمْرض َيَتَعؾ  اجلِ ِٕ

قُس اًمـ وَس ومِقِف، َوُيَؼوِوُم  ًُ ـْ ؾَموئٍِس َي َػِر، وَماَل سُمد  ِم  ً ، َوَهَذا اًمسمِوًم ك يَماَم حَيُْصُؾ ْعـَ اعمَ َعُدو 

 .َػوضِمرِ اًمَموِم وإلِ ؼَم  حَيُْصُؾ سمِ اًمَموِم وإلِ سمِ 

 واألدلة عمى وجوب اجلًاد كثرية، وهًا:
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ىمقًمف شمعومم: 

                                 
 (.388( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل، صـ )1)
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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

﮹ )شمعومم:  قًمفوىم ﮶  ﮷ ﮸  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

(   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ )شمعومم:  قًمفوىم 

(   ڌ ڎ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )شمعومم: قًمفوىم

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (   ی ی ی جئ حئ

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ُأِمْرُت َأْن ُأىَموشمَِؾ اًمـ وَس »ىَموَل:  اهلل ، َأن  َرؾُمقَل ريض اهلل قمـفام قَم

  ٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُطَمت ك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ اَلَة، َوُيْمشُمقا اهللِ، َوَأن  حُمَؿ  ، َوُيِؼقُؿقا اًمص 

ٓ  سمَِحؼ  اإلِ  يَموَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿقا ِمـ ل ِدَموَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ وهُبُْؿ اًمز  ًَ ؾْماَلِم، َوطِم

 .شاهللقَمغَم 

يِؼ و د  ـْ َأيِب سَمْؽٍر اًمص  ٓ  اجلِ َمو شَمَرَك ىَمْقٌم : » اهللِىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  ، قَم َفوَد إِ

ُفُؿ   .شَعَذاِب وًمسمِ  اهللُقَمؿ 

                                 
 (.22(، ومًؾؿ )25( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.2663(، وصححف إًمٌوين ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي )4/148)( صحقح: رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط 2)
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َؿي -17 ًْ ي َموضإَ ُدود إمَِم احلُ َوإىَِموَمي  (،1) َػْلءاًمَوىِم ًَمْقَس ٕطمد َأن  (،2) ِئؿ 

َٓ يـوزقمفؿ  (. 3) يطعـ قَمَؾْقِفؿ َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ًُ َرؾُمقَل امفريض اهلل قمـ قَم ٌَوَيْعُتْؿ »َيُؼقُل:   اهللِ، ىَموَل: ؾَمِؿْع  إَِذا شَم

ْرِع، َوشَمَريْمُتُؿ اًمشُمْؿ َأْذَكوَب ِعقـَِي، َوَأظَمذْ وًمسمِ  ٓا  اهللَُفوَد، ؾَمؾ َط اجلِ ٌََؼِر، َوَرِوقُتْؿ سمِوًمز  قَمَؾْقُؽْؿ ُذ

 .شَٓ َيـِْزقُمُف طَمت ك شَمْرضِمُعقا إمَِم ِديـُِؽؿْ 

١َُ »قٛي٘: ( 1) ٤ِٞايَٚٔقِط ، وموًمذي يتقمم اًمغـوئؿ سملم أي شمقزيع اًمغـوئؿ «:َف

ه اهلل شمعومم قمغم أهؾ ديـف مـ أمقال مـ ظموًمػفؿ مًتحؼقفو هؿ إئؿي، و اًمػلء: مو رد 

واًمغـقؿي أظمص  ،ذم اًمديـ سمال ىمتول، إمو سموجلالء أو سموعمصوحلي، قمغم ضمزيي أو همػمهو

مـف، واًمـػؾ أظمص مـفو، واًمػلء: مو يـًخ اًمشؿس، وهق مـ اًمزوال إمم اًمغرب، 

 .اليمام أن اًمظؾ مو كًختف اًمشؿس، وهق مـ اًمطؾقع إمم اًمزو

١ََ »قٛي٘: ( 2) ََاضاأَلُدٚد ِإَي٢ احُلَِٚإَقا  ١َُّ أي اًمذي يتقمم إىمومي  «:٥ٔ

أن يؼقؿ احلدود دون  احلدود، يمحد اًمزكو واًمؼتؾ، وكحقه إئؿي، ومال جيقز ٕطمد

 اإلموم.

ََٚيا ٜٓاشعِٗ»قٛي٘: ( 3)  ِِٗ ِٝ ًَ َِٝظ ألحد َإٔ ٜاطعٔ َع ؾمقاء يمون ذم  «:َي

ؾَمِعقٍد عـ أيب ىمًؿي اًمغـوئؿ، أو إىمومي احلدود: ٕن هذا مـ ومعؾ اخلقارج واعمعتزًمي، وم

ـُ قِمـَْد َرؾُمقِل اهللِ اخلُْدِري   ِة،  ، ىَموَل: سَمْقـاََم َكْح اًم، َأشَموُه ُذو اخلَُقْيٍِمَ ًْ ُؿ ىِم
ًِ َوُهَق َيْؼ

ـْ سَمـِل مَتِقٍؿ، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ اقْمِدْل، وَمَؼوَل:  ـْ َيْعِدُل إَِذا مَلْ »َوُهَق َرضُمٌؾ ِم  َوْيَؾَؽ، َوَم

                                 
 صححف إًمٌوين.(، و3462( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (.172( اكظر: اًمتعريػوت، صـ )2)
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َت  ًَ َوظَمِنْ ٌْ ـْ َأقْمِدُل  َأقْمِدْل، ىَمْد ظِم  وَمَؼوَل قُمَؿُر: َيو َرؾُمقَل اهللِ، اْئَذْن زِم ومِقفِ  :شإِْن مَلْ َأيُم

َب قُمـَُؼُف؟ وَمَؼوَل:  ِؼُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َمَع َصاَلهِتِْؿ، َدقْمُف، وَمنِن  ًَمُف »وَمَلَْضِ َأْصَحوسًمو حَيْ

ـِ َوِصَقوَمُف َمَع ِصَقوِمِفْؿ، َيْؼَرُءوَن اًمُؼْرآَن َٓ جُيَوِوُز شَمَراىِمَقُفؿْ  ي ـَ اًمد  يَماَم  ، َيْؿُرىُمقَن ِم

ِمق ِي، ُيـَْظُر إمَِم َكْصؾِفِ  ـَ اًمر  ْفُؿ ِم  ً ٌء، صُمؿ  ُيـَْظُر إمَِم ِرَصوومِفِ  َيْؿُرُق اًم  وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ

ٌء، صُمؿ  ُيـَْظُر إمَِم َكِضق ِف،  ٌء، صُمؿ  - َوُهَق ىِمْدطُمفُ  -وَماَم ُيقضَمُد ومِقِف َرْ ، وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ

ٌََؼ اًمَػْرَث  ُيـَْظُر إمَِم ىُمَذِذهِ  ٌء، ىَمْد ؾَم مَ  وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ ، آَيُتُفْؿ َرضُمٌؾ َأؾْمَقُد، َواًمد 

ٌَْضَعِي شَمَدْرَدرُ  ، َوَُيُْرضُمقَن قَمغَم طِملِم وُمْرىَمٍي إطِْمَدى قَمُضَدْيِف ِمْثُؾ صَمْدِي اعَمْرَأِة، َأْو ِمْثُؾ اًم

ـَ اًمـ وسِ  ـْ َرؾُمقِل اهلِلش ِم ٌَ ِم ًُ َهَذا احلَِدي ،  ىَموَل َأسُمق ؾَمِعقٍد: وَمَلؿْمَفُد َأين  ؾَمِؿْع

ضُمِؾ وَموًمُتِؿَس وَمُليِتَ سمِِف، ـَ َأيِب ـَموًمٍِى ىَموشَمَؾُفْؿ َوَأَكو َمَعُف، وَمَلَمَر سمَِذًمَِؽ اًمر    َوَأؿْمَفُد َأن  قَمكِم  سْم

                                 
ظمًٌ وظمنت: أي أكً اخلوئى واخلوه إذا فمــً أين ٓ أقمدل ٕكؽ شمعتؼد كػًؽ شموسمعو عمـ هذه  (1)

 صػتف.

 ،وهل قمظؿ يصؾ مو سملم صمغرة اًمـحر واًمعوشمؼ، واًمؽماىمل مجع شمرىمقة  ،ٓ جيووز شمراىمقفؿ: ٓ يتعداهو (2)

 وٓ يمصمر ذم كػقؾمفؿ ومال يعؿؾقن سمؿؼتضوه. ،ٓ يػؼفقن معـوه وٓ ختشع ًمف ىمؾقهبؿ :واعمراد

 يؿرىمقن: ُيرضمقن مـف هيعو دون أن يًتػقدوا مـف. (3)

 كصؾف: طمديدة اًمًفؿ.( 4)

 ؾ اًمـصؾ.رصوومف: هق اًمعصى اًمذي يؾقى ومقق مدظم (5)

 ىمدطمف: هق قمقد اًمًفؿ ىمٌؾ أن يقوع ًمف اًمريش.( 6)

 وهل واطمدة اًمريش اًمذي يعؾؼ قمغم اًمًفؿ. ،ىمذذه: مجع ىمذة( 7)

مو جيتؿع ذم اًمؽرش ممو شمليمؾف  :واًمػرث ،ىمد ؾمٌؼ اًمػرث واًمدم: أي مل يتعؾؼ سمف رء مـفام ًمشدة هقمتف (8)

 ذوات اًمؽروش.

 وشمذهى ودملء. ،شمدردر: شمضطرب( 9)
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دىَموت إًَِمْقِفؿ ضَموِئَزة َكوومَِذة-18 سمرا يَموَن  ،مـ َدومعَفو إًَِمْقِفؿ َأضْمَزأت قَمـفُ  ،َودومع اًمص 

 (.1) َأو وَموضِمًرا

ي َريْمَعَتلْمِ  ،ُؿَعي ظَمؾػفاجلُ ة َوَصاَل -19 مـ  ،َوظمؾػ مـ وٓه ضَموِئَزة سَموىِمَقي شَموم 

ٌَْتدع ـي ،شَموِرك ًممصمور أقمودمهو وَمُفَق ُم ًّ  (،..............................2) خُمَوًمػ ًمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل    اًمـٌ 
ًِ ِذي َكَعَتفُ طَمت ك َكَظْرُت إًَِمْقِف قَمغَم َكْع  .اًم 

َْأفَر٠»قٛي٘: ( 1)  ِِٗ َدا٥َٔص٠  ِٝ ِِٗ َأدَِصأت  ،َٚدفع ايوُصَّدَقات ِإَي ِٝ َٗا ِإَي َٔ َدفع

ُ٘ َٕ َأٚ َفأدّسا ،َعٓ ٕن مجع اًمصدىموت وشمقزيعفو مـ مفوم اًمًؾطون، ومؾق  «:بسا نَا

 دومعً اًمصدىموت إمم وزم إمر أضمزأت وؾمؼطً قمـ اًمداومع وإن يمون وموضمرا.

وأمجعقا قمغم اًمًؿع واًمطوقمي ٕئؿي اعمًؾؿلم وقمغم أن يمؾ مـ »ىمول إؿمعري: 

مـ أمقرهؿ قمـ رى أو همؾٌي وامتدت ـموقمتف مـ سمر ووموضمر ٓ يؾزم  ووزم ؿمقئً 

أو قمدل، وقمغم أن يغزوا معفؿ اًمعدو، وحيٍ معفؿ  ؾقفؿ سموًمًقػ ضموراخلروج قم

 .شاًمٌقً، وشمدومع إًمقفؿ اًمصدىموت إذا ـمؾٌقهو ويصغم ظمؾػفؿ اجلؿع وإقمقود

ًَا٠ »قٛي٘: ( 2) ١َّ  ،َُُع١ َخًف٘اجُلََٚص ١َٝ َتا َٚخًف َٔ ٚالٙ َدا٥َٔص٠ َبأق

ِٔ ِٝ َُِبَتدع ،َزِنَعَت  َٛ ُٗ هذا  «:ََُدايف يًٓط١ٓ ،يآلثازَتاِزى  َٔ أعادُٖا َف

ن صالة ظمؾػ اإلموم سمرا وقمي وهق أهنؿ يرأصؾ قمظقؿ مـ أصقل أهؾ اًمًـي واجلام

يمون أو وموضمر، ومـ صغم وراءه، صمؿ أقمودهو، ومفق مٌتدع: عمخوًمػتف أصمور اًمقاردة ذم 

 ذًمؽ.

ـ ِي وَ »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم:  ًُّ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ اًم ُْؿ ُيَصؾُّقَن اجلَ َوِم  َؿَع اجلُ اَمقَمِي َأهن 

                                 
 (.1264(، ومًؾؿ )3612متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 (.169-168( اكظر: رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، صـ )2)
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َٓ َيَدقُمقَن اجلَ قْمَقوَد وَ إَ وَ  اومَِضِي اًماَمقَمَي يَماَم وَمَعَؾ َأْهُؾ اجلَ ُؿَعَي وَ اجلُ اَمقَموِت  ـْ اًمر  ٌَِدِع ِم

ِهْؿ وَمنِْن يَموَن  َٓ وُمُجقٌر َصغم  ظَمْؾَػُف اإلِ َوهَمػْمِ ْ َيْظَفْر ِمـُْف سمِْدقَمٌي َو ُتقًرا مَل ًْ ُؿَعَي اجلُ َموُم َم

َػوِق اجلَ وَ  ِي إَ اَمقَمَي سمِوشم  ـْ إَ ِئؿ  ِهْؿ ِم ِي  ْرسَمَعِي َوهَمػْمِ ـْ اعمُ َأِئؿ  ْ َيُؼْؾ َأطَمٌد ِم ؾِِؿلَم َومَل ِي إَ ًْ ِئؿ 

ـُ َأْمِرِه سَمْؾ َمو َزاَل 
ـْ قُمؾَِؿ سَموـمِ ٓ  ظَمْؾَػ َم اَلُة إ قُز اًمص  َٓ دَمُ ُف  ـْ سَمْعِد َكٌِق ِفْؿ اعمُ إك  ؾُِؿقَن ِم ًْ

ِؾِؿ اعمُ ُيَصؾُّقَن ظَمْؾَػ  ـْ اعمَ ًْ ـْ إَذا فَمَفَر ِم
ُتقِر َوًَمؽِ ـَ عمُ اًْ َصكم  سمِْدقَمٌي َأْو وُمُجقٌر َوَأْمَؽ

ِه وَمَليْمَثُر َأْهِؾ  اَلِة ظَمْؾَػ هَمػْمِ ٌَْتِدٌع َأْو وَموؾِمٌؼ َمَع إْمَؽوِن اًمص  ُف ُم ـْ ُيْعَؾُؿ َأك  اَلُة ظَمْؾَػ َم اًمص 

ُحقَن َصاَلَة اًم وومِِعل  َوَأيِب طَمـِقَػيَ اعمَ ِعْؾِؿ ُيَصح  َؼْقًَملْمِ اًمَوُهَق َأطَمُد  ْلُمقِم َوَهَذا َمْذَهُى اًمش 

ٓ  ظَمْؾَػ  :ذِم َمْذَهِى َموًمٍِؽ َوَأمْحَدَ  اَلُة إ ـْ اًمص 
ْ ُيْؿؽِ و إَذا مَل َػوضِمِر اًمٌَْتِدِع َأْو اعمُ َوَأم 

ٌَْتِدٌع َأْو وَموضِمٌر َوًَمْقَس ُهـَوَك مُجَُعٌي ُأظْمَرى وَمَفِذِه شُمَصغم  ظَمْؾَػ وجلُ يمَ  تِل إَموُمَفو ُم ُؿَعِي اًم 

ـ ِي وَ اًمٌَْتِدِع وَ عمُ ا ًُّ ِي َأْهِؾ اًم وومِِعل  َوَأيِب طَمـِقَػَي اجلَ َػوضِمِر قِمـَْد قَموم  اَمقَمِي. َوَهَذا َمْذَهُى اًمش 

ـ ِي سماَِل ظِماَلٍف قِمـَْدُهؿْ  ًُّ ِي َأْهِؾ اًم ـْ َأِئؿ  ِهْؿ ِم ٌٍَؾ َوهَمػْمِ ـِ طَمـْ اَلُة ظَمْؾَػ .... َوَأمْحََد سْم وَموًمص 

 اعمَ 
ِ
َػوِق قُمَؾاَمء ُتقِر ضَموِئَزٌة سمِوشم  ـْ اعمُ ًْ َمٌي َأْو سَموـمَِؾٌي ظَمْؾَػ َم اَلَة حُمَر  ـْ ىَموَل إن  اًمص  ؾِِؿلَم َوَم ًْ

ـ ِي وَ  ًُّ َحوسَمُي ِرْوَقاُن اجلَ َٓ ُيْعَرُف طَموًُمُف وَمَؼْد ظَموًَمَػ إمْجَوَع َأْهِؾ اًم  اهللِاَمقَمِي، َوىَمْد يَموَن اًمص 

ٌُْد قَمَؾْقِفْؿ يُ  ـْ َيْعِروُمقَن وُمُجقَرُه يَماَم َصغم  قَم ـْ  اهللَِصؾُّقَن ظَمْؾَػ َم ُه ِم ُعقٍد َوهَمػْمُ ًْ ـُ َم سْم

َحوسَمِي ظَمْؾَػ  ُب اًماًمص  ـِ َأيِب معقط َويَموَن ىَمْد َينْمَ ٌََي سْم ـِ قُمْؼ ًة اخلَ َقًمِقِد سْم ْؿَر َوَصغم  َمر 

ـُ قم ٌَْح َأْرسَمًعو َوضَمَؾَدُه قُمْثاَمُن سْم ٌُْد  :ػون قَمغَم َذًمَِؽ اًمصُّ ـْ  اهللَِويَموَن قَم ُه ِم ـُ قُمَؿَر َوهَمػْمُ سْم

َحوسَمِي ُيَصؾُّقَن ظَمْؾَػ  ـِ ُيقؾُمَػ احلَ اًمص  وِج سْم َحوسَمُي َواًَمَتو سمعقن ُيَصؾُّقَن  :ج   َويَموَن اًمص 
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اَلة ظمؾػ اجلُ ًَمْقَس ًَمُف مـ ومضؾ  ء إِذا مل ير اًمص  ي مـ يَموُكقا: سمإَ ُؿَعي َرْ هؿ ِئؿ  ر 

ي ،وَموًمًـي سمَِلن ُيَصكم  َمَعفؿ َريْمَعَتلْمِ  (:1) ووموضمرهؿ َو شَموم  َٓ يؽـ ذِم  (،2) َوشَمديـ سمَِلهن 

ء  (.3) صدرك مـ َذًمِؽ َرْ

ي -22 وأىمروا  ،قَمَؾْقفِ  َوىمد يَموُكقا اضْمَتؿُعقا ،ًؾؿلماعمُ َومـ ظمرج قمغم إَِموم مـ َأِئؿ 

َوو َأو -سمَِلّي َوضمف يَموَن  ،سموخلالومي ٌَياًمسمِوًمر   ،ًؾؿلماعمُ وِرج قَمصو اخلَ ومؼد ؿمّؼ َهَذا  -َغَؾ

 (.4) وِرج قَمَؾْقِف َموَت مقَتي ضَموِهؾِق ياخلَ وَمنِن َموَت ، صَمور قَمـ َرؾُمقل اهلل أَوظَموًمػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَْقٍد َويَموَن ُمت َفاًم سمِ  ـِ َأيِب قُم اَللِ وٓحلَ ظَمْؾَػ اسْم  .شوِد َوَداقِمًقو إمَم اًمض 

ُ٘ َٔ فطٌ »قٛي٘: ( 1) َِٝظ َي ًَا٠ خًف اجُلَي ٤ِٞ ِإذا مل ٜس ايوُصَّ َُُع١ َغ

ُْٛااأَل ١َُّ َٔ َنا أي مـ صغم اجلؿعي وراء اإلموم صمؿ  «:ِٖ ٚفادسِٖبسَق ؛٥ٔ

 ء.رأقمودهو، ومؾقس ًمف مـ ومضؾ صمقاب اجلؿعي 

ِٔ»قٛي٘: ( 2) ِٝ َََعِٗ َزِنَعَت  ًِّٞ ُٜوَُص ١ََّ ،َفايط١ٓ ٔبَإٔ  َٗا َتا َّْ  «:ََٚتدٜٔ ٔبَأ

 أهنو شمومي وًمقًً كوىمصي. أي شمعتؼد

٤ِٞ»قٛي٘: ( 3) أي مـ يمقهنو شمومي،  :«َيا ٜهٔ ٔفٞ صدزى َٔ َذٔيو َغ

 حي: ومؿـ ؿمؽ ذم ذًمؽ ومؾقس ًمف مـ ومضؾ صمقاب اجلؿعي رء.وصحق

١َُّ »قٛي٘: ( 4) ََاّ َٔ َأ٥ٔ ُْٛا  ،طًُع امُلََٚٔ خسم ع٢ً ِإ َٚقد َنا

٘ٔ ادَِتُُعٛا ِٝ ًَ َٕ  ،ٚأقسٚا باخلالف١ ،َع َٚد٘ نَا  ٟٓ ًََب١ائبايسَقَضا َأٚ -ٔبَأ فكد  -َػ

ََٖرا  ََاَت ، َثاز َعٔ َزُضٍٛ اهلل اآلََٚخايف  ،طًُع امُلاِزم َعوُصا اخَلغٓل  َفِإٕ 

١َّٝاخَل ًٔ ٖٔ ََاَت ََٝت١ َدا  ٔ٘ ِٝ ًَ ذيمر اعمصـػ رمحف اهلل ذم هذه اًمػؼرة صمالصمي  «:اِزم َع

آصمور ًمؾخروج قمغم احلؽوم، وهل: ؿمؼ قمصو اعمًؾؿلم، وخموًمػي اًمًـي، واخلورج 

ًُ  ىمول:قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام،  يمام ذم طمديٌيؿقت مقتي ضموهؾقي:   ؾَمِؿْع

                                 
 .(281-3/282( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )1)
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21- َٓ ْؾَطون َو ًُّ َٓ حيؾ ىمتول اًم وَمؿـ ومعؾ َذًمِؽ  ،ُروج قَمَؾْقِف ٕطمد مـ اًمـ وساخلُ َو

ـي ًّ ٌَْتدع قمغم همػم اًم  (.1) َواًمط ِريؼ وَمُفَق ُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ـَموقَمٍي، ًَمِؼَل اهللَ َيْقَم »َيُؼقُل:  َرؾُمقَل اهللِ  ـْ ظَمَؾَع َيًدا ِم ـْ اًمَم َي ًَمُف، َوَم َٓ طُمج  ِؼَقوَمِي 

ٌُ ُهْؿ :شَموَت َوًَمْقَس ذِم قُمـُِؼِف سَمْقَعٌي، َموَت ِمقَتًي ضَموِهؾِق يً  ـْ طَمْق َأْي قَمغَم ِصَػِي َمْقهِتِْؿ ِم

َٓ إَِموَم هَلُؿْ   .وَمْقَى 

ىمد و ،ذم احلديٌ طمجي ذم شمرك اخلروج قمغم اًمًؾطون وًمق ضمور»: سمطولسمـ اىمول 

وأن ـموقمتف ظمػم مـ  ،أمجع اًمػؼفوء قمغم وضمقب ـموقمي اًمًؾطون اعمتغؾى واجلفود معف

وطمجتفؿ هذا اخلؼم  ،عمو ذم ذًمؽ مـ طمؼـ اًمدموء وشمًؽلم اًمدمهوء ،اخلروج قمؾقف

ومال  ،اًمًؾطون اًمؽػر اًمٍميحومل يًتثـقا مـ ذًمؽ إٓ إذا وىمع مـ  ،وهمػمه ممو يًوقمده

 .شدمقز ـموقمتف ذم ذًمؽ سمؾ دمى جموهدشمف عمـ ىمدر قمؾقفو يمام ذم احلديٌ اًمذي سمعده

ََٚيا »قٛي٘: ( 1) ًِاَطإ  َّاعاخُلََٚيا حيٌ قتاٍ ايطُّ ٘ٔ ألحد َٔ اي ِٝ ًَ  ،ُسٚم َع

َُِبَتدع ع٢ً غري ايٓط١ٓ  َٛ ُٗ مـ أصقل أهؾ اًمًـي  «:َٚاياطَِّسٜل َفُٔ فعٌ َذٔيو َف

واجلامقمي أهنؿ يرون طمرمي اخلروج قمغم اًمًؾطون، ظمالومو ًمؾخقارج واعمعتزًمي اًمذيـ 

 : ومؿـ ىموشمؾ اًمًؾطون أو ظمرج قمؾقف ومفق وول مٌتدع.ضمقاز ذًمؽ يرون

ـْ قَمْروَمَجيَ وم ًُ َرؾُمقَل اهللِ  َع ُف ؾَمَتُؽقُن َهـَوٌت »، َيُؼقُل: ، ىَموَل: ؾَمِؿْع إِك 

َق َأْمَر َهِذِه َوَهـَوٌت، وَمؿَ  ـْ إُ ـْ َأَراَد َأْن ُيَػر  ْقِػ يَموِئـًو َم  ً سُمقُه سمِوًم ِي َوِهَل مَجِقٌع، وَموَْضِ  م 

                                 
 (.1851( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.4/372ذح صحقح مًؾؿ )( اكظر: 2)

ٓ  َأْن شَمَرْوا »اعمتؼدم:  ( يشػم إمم طمديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً 3) ـَ اهللِ ومِقِف سُمْرَهونٌ إِ  ش.يُمْػًرا سَمَقاطًمو قِمـَْديُمْؿ ِم

 (.13/7( اكظر: ومتح اًمٌوري )4)
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َوَموًمف وَمؾُف َأن  وىمتول اًمؾُُّصقص واخلقارج ضَموِئز إِذا قمروقا ًمؾرضمؾ ذِم َكػًف-22

 .......................... (،1) َويْدوَمع قَمـَْفو سمُِؽؾ َمو يؼدر ،ُيَؼوشمؾ قَمـ َكػًف َوَموًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شيَمونَ 

ـْ ظَمَرَج قَمغَم إَ ومِقِف »ىمول اًمـقوي: َموِم َأْو َأَراَد شَمْػِريَؼ يَمؾَِؿِي اإلِ ْمُر سمِِؼَتوِل َم

ؾِِؿلَم َوَكْحَق َذًمَِؽ اعمُ  ـْ َذًمَِؽ ًْ ٓ  سمَِؼْتؾِِف  ،َوُيـَْفك قَم ُه إِ ْ َيـَْدومِْع َذُّ ْ َيـَْتِف ىُمقشمَِؾ َوإِْن مَل وَمنِْن مَل

 .شوَمُؼتَِؾ 

ـْ ُأم  ؾَمَؾَؿيَ و ؾَمَتُؽقُن ُأَمَراُء وَمَتْعِروُمقَن »ىَموَل: ، ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ ريض اهلل قمـفو قَم

ـْ قَمَرَف سَمِرَئ،  ُروَن، وَمَؿ
ـْ َريِضَ َوشَموسَمعَ َوشُمـْؽِ ـْ َم

ـْ َأْكَؽَر ؾَمؾَِؿ، َوًَمؽِ ىَموًُمقا: َأوَماَل ش َوَم

، َمو َصؾ ْقا»ُكَؼوشمُِؾُفْؿ؟ ىَموَل:   .شَٓ

َٓ جَيُقُز »ىمول اًمـقوي: ذم هذا احلديٌ:  ُف   اخلُ ُروُج قَمغَم اخلُ َأك 
ِ
سمؿجرد اًمظؾؿ أو  َؾَػوء

 .شمل يغػموا ؿمقئو مـ ىمقاقمد اإلؾمالم اًمػًؼ مو

ُّوُُصٛص ٚاخلٛازم َدا٥ٔص ِإذا عسضٛا يًسدٌ ٔفٞ »قٛي٘: ( 1) ٚقتاٍ اي

ََاي٘ َْفط٘ َٚ َْفط٘  َُٜكاتٌ َعٔ  ُ٘ َإٔ  ََاي٘ َفً ََا  ،َٚ َٗا ٔبُهٌ  ِٓ َِٜٚدَفع َع

أي مـ اًمًـي ضمقاز ىمتول اًمؾصقص واخلقارج إذا شمعروقا ًمؾرضمؾ ًمؼتؾف أو «:ٜكدز

، ىَموَل:  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديٌٕظمذ موًمف، وًمف أن يدومع قمـ كػًف وموًمف سمام يًتطقع: 

ًَ إِْن ضَموَء َرضُمٌؾ ُيِريُد َأظْمَذ ضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  ، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ، َأَرَأْي

ًَ إِْن ىَموشَمَؾـِل؟ ىَموَل: ش وَماَل شُمْعطِِف َموًَمَؽ »َموزِم؟ ىَموَل:  ًَ إِْن ش ىَموشمِْؾفُ »ىَموَل: َأَرَأْي  ىَموَل: َأَرَأْي

                                 
 (.1852( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.12/241( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )2)

 (.1854( صحقح: رواه مًؾؿ )3)

 (.244-12/243( اكظر: ذح صحقح: مًؾؿ )4)
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َٓ يتٌع آ ،َوًَمْقَس ًَمُف إِذا ومورىمقه َأو شَمَريُمقُه َأن يطؾٌفؿ ٓ  اإِلَموم َأو َو صَمورهؿ ًَمْقَس ٕطمد إِ

ة  َٓ اَم ًَمُف َأن يْدومع قَمـ َكػًف ذِم مَؼومف َذًمِؽ ،ًؾؿلماعمُ ُو  ....................... (،1) إِك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَ ؿَمِفق»ىَمَتَؾـِل؟ ىَموَل:  ًَ إِْن ىَمَتْؾُتُف؟ ىَموَل: شدٌ وَمَلْك .شُهَق ذِم اًمـ ورِ »، ىَموَل: َأَرَأْي

ظَْمِذ اًمومِقِف ضَمَقاُز ىَمْتِؾ »ىمول اًمـقوي:  ِٕ وُل ىَمؾِقاًل اعمَ وِل سمَِغػْمِ طَمؼ  ؾَمَقاٌء يَموَن اعمَ َؼوِصِد 

 اًموهذا ىمقل اجلامهػم مـ  ،ًمعؿقم احلديٌ :أو يمثػما
ِ
َوىَموَل سَمْعُض َأْصَحوِب  ،ُعَؾاَمء

َعومِ  ػًما يَموًمث ْقِب َواًمط  ًِ َٓ جَيُقُز ىَمْتُؾُف إَِذا ـَمَؾَى ؿَمْقًئو َي   ،َموًمٍِؽ 
ٍ
ء  ،َوَهَذا ًَمْقَس سمٌَِمْ

َقاُب َمو ىَموًَمُف  و  ،اَمِهػمُ اجلَ َواًمص  ـِ اعمُ َوَأم  ٌٌَي سماَِل ظِماَلٍف احلَ َداوَمَعُي قَم ِي َداوَمعَ اعمُ َوذِم  ،ِريِؿ وَمَقاضِم

ـِ اًمـ ْػِس سمِ  َكو وَ وًمقَم ـِ اعمُ َؼْتِؾ ظِماَلٌف ذِم َمْذَهٌـَو َوَمْذَهِى هَمػْمِ وِل ضَموِئَزٌة هَمػْمُ اعمَ َداوَمَعُي قَم

ٌَيٍ   .شَواضِم

واًمذي قمؾقف أهؾ اًمعؾؿ أن ًمؾرضمؾ أن يدومع قمام ذيمر إذا أريد »وىمول اسمـ اعمـذر: 

حلديٌ يموعمجؿعلم قمغم اؾمتثـوء فمؾام سمغػم شمػصقؾ إٓ أن يمؾ مـ حيػظ قمـف مـ قمؾامء ا

 .شاًمًؾطون ًممصمور اًمقاردة سموٕمر سموًمصؼم قمغم ضمقره وشمرك اًمؼقوم قمؾقف

ُٙ َإٔ ٜاطًبِٗ»قٛي٘: ( 1) ُ٘ ِإذا فازقٛٙ َأٚ َتَسُنٛ َِٝظ َي ََٚيا ٜتبع آَثازِٖ  ،ََٚي

َُٚيا٠  ََاّ َأٚ  َِٝظ ألحد ِإيَّا اإِل َْفط٘ ٔفٞ  ،طًُع امُلَي ُ٘ َإٔ ِٜدفع َعٔ  َُا َي َّْ ِإ

أي ًمقس ٕطمد أن يطؾى اًمؾصقص أو اخلقارج أو يتٌع آصمورهؿ إذا «:ََكاَ٘ َذٔيو

ومال يتٌع هرسمقا إٓ اإلموم أو كوئٌف: وإكام قمغم مـ شمعروقا ًمف اعمداومعي ذم مؼومف ومؼط: 

ـْ َأيِب ُأَموَمَي، ىَموَل:  ، وحيرم ىمتؾ مدسمرهؿ، ومَع لَم، وَمَؽوُكقا َٓ  ْدُت ؿَمفِ »هلؿ ومور   ِصػ 

                                 
 (.142( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.2/165صحقح مًؾؿ )( اكظر: ذح 2)

 (.5/124( اكظر: ومتح اًمٌوري )3)
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َٓ يؼتؾ أطمداسمِجُ  َوَيـِْقي وَمنِن َموَت قمغم َيَدْيِف ذِم َدومعف قَمـ َكػًف ذِم اعمعريمي  ،ْفِدِه َأن 

َوُهَق يْدومع قَمـ َكػًف َوَموًمف  ،ولاحلَ تؾ َهَذا ذِم شمِْؾَؽ َوإِن ىمُ  (،1) ْؼُتقلاعمَ وملسمعد اهلل 

َفوَدة يَماَم ضَموَء ذِم  َرضَمْقُت   .................................. (،2) طَموِديٌإَ ًَمُف اًمش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُقَن ىَمتِقاًل  ُؾ ًْ ًقو َوَٓ َي  .شجُيِقُزوَن قَمغَم ضَمِريٍح، َوَٓ َيْؼُتُؾقَن ُمَقًم 

ِٟٛ»قٛي٘: ( 1) ِٓ َٜ ٙٔ َإٔ َيا ٜكتٌ أحدأبُذ َٚ ٘ٔ ٔفٞ  ،ِٗٔد ِٜ ََٜد ََاَت ع٢ً  َفِإٕ 

َْفط٘ ٔفٞ املعسن١ فأبعد اهلل  أي يـقي قمـد اًمدوموع قمـ  «:ِكُتٍٛامَلَدفع٘ َعٔ 

ٓ جيقز أسمعده سموعمقت: و كػًف وموًمف أٓ يؼتؾ أطمدا، ومنن موت قمغم يديف ومقؽقن اهلل 

 .ٕن اعمؼصقد يمػفؿ، ودومع ذهؿ ٓ ىمتؾفؿ سموٕظمػ:ىمتؾف إن أمؽـ دومعف 

ًَِو َِٚإٕ ُق»قٛي٘: ( 2) ََٖرا ٔفٞ ٔت ََاي٘  ،اٍاحَلتٌ  َٚ َْفط٘  َٛ ِٜدفع َعٔ  ُٖ َٚ

ُِٛت َُا َدا٤َ ٔفٞ  َزَد َٗاَد٠ َن ُ٘ ايػَّ أي إن ىمتؾ اعمداومع قمـ كػًف «:َحأدٜحاأَلَي

ٌِْد ذم طمديٌ يمام وموًمف ومفق ؿمفقد:  ـِ قَمْؿٍرو َريِضَ  اهللِقَم ًُ  اهللُ سْم قَمـُْفاَم، ىَموَل: ؾَمِؿْع

ِل   ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َموًمِِف وَمُفَق ؿَمِفقدٌ »َيُؼقُل:  اًمـٌ   .شَم

ُِٗٝدفا٥د٠:  ٍّ ايػَّ ًَاَث١ُ َأِقَطا  : َث

َٖا ٌَوِب اعمَ  :َأَحُد ـْ َأؾْم ٌٍَى ِم ًَ وَمَفَذا ًَمُف طُمْؽُؿ  ،ِؼَتولِ اًمْؼُتقُل ذِم طمرب اًمؽػور سمِ

 ذِم صَمَقاِب 
ِ
َفَداء ْكَقو ،ظِمَرةِ أاًمشُّ َٓ ُيَصغم  قَمَؾْقفِ  ،َوذِم َأطْمَؽوِم اًمدُّ ُؾ َو  ً َٓ ُيَغ ُف   .َوُهَق َأك 

ْٞٔ ْكَقو :َٚايجَّا   ،ْطُعقنُ اعمَ ٌُْطقُن وَ اعمَ َوُهَق  ،ؿَمِفقٌد ذِم اًمث َقاِب ُدوَن َأطْمَؽوِم اًمدُّ

                                 
(، وصححف إًمٌوين ذم اإلرواء 2/167(، واحلويمؿ ذم مًتدريمف )8/182رواه اًمٌقفؼل )( صحقح: 1)

(2463.) 
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اَم َأمر سمؼتوًمفصَمور أ َومَجِقعُ  ٌَوقمف ،ذِم َهَذا إِك  َٓ اشم  َٓ جُي  (،1) َومل ُيممر سمؼْتؾف َو قَمَؾْقِف إِن  زُ فِ َو

 ....................................................... (،2) سع َأو يَموَن ضمرحيو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ضَموَءِت  ،ْدمِ اهلَ َوَصوطِمُى  ُهْؿ مِم  ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َموًمِِف َوهَمػْمُ ِحقَحُي إَ َوَم ٌُ اًمص  طَموِدي

ِؿَقتِِف ؿَمِفقًدا ًْ ُؾ  ،سمَِت  ً  أًَمُف ذِم وَ  ،َوُيَصغم  قَمَؾْقفِ  ،وَمَفَذا ُيَغ
ِ
َفَداء َٓ َيْؾَزُم  ،ظِمَرِة صَمَقاُب اًمشُّ َو

لِ إَ َأْن َيُؽقَن ِمْثَؾ صَمَقاِب   .و 

ـْ هَمؾ  ذم :َٚايجَّأيُح ِؿَقتِِف ؿَمِفقًدا إَِذا أاًمغـقؿي وؿمٌفف ممـ َوَرَدِت  َم ًْ صَموُر سمِـَْػِل شَم

ورِ اًمىُمتَِؾ ذِم طَمْرِب  ْكَقو ،ُؽػ   ذِم اًمدُّ
ِ
َفَداء َٓ ُيَصغم  قَمَؾْقفِ  ،وَمَفَذا ًَمُف طُمْؽُؿ اًمشُّ ُؾ َو  ً  ،وَماَل ُيَغ

 .ظِمَرةِ أَؽوِمُؾ ذِم اًمَوًَمْقَس ًَمُف صَمَقاهُبُُؿ 

ُُٔٝع»قٛي٘: ( 1) َُا َأَس بكتاي٘اآل ََٚد َّْ ََٖرا ِإ ََٚيا  ،َثاز ٔفٞ  ُٜؤَس بكِتً٘  َٚمل 

، ، ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهللِ اعمتؼدم  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  يمام ذم طمديٌ «:اتَقَباع٘

ًَ إِْن ضَموَء َرضُمٌؾ ُيِريُد َأظْمَذ َموزِم؟ ىَموَل:  ش وَماَل شُمْعطِِف َموًَمَؽ »وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ، َأَرَأْي

ًَ إِْن ىَموشَمَؾـِل؟ ىَموَل:  ًَ إِْن ىمَ ش ىَموشمِْؾفُ »ىَموَل: َأَرَأْي ًَ ؿَمِفقدٌ »َتَؾـِل؟ ىَموَل: ىَموَل: َأَرَأْي ، شوَمَلْك

ًَ إِْن ىَمَتْؾُتُف؟ ىَموَل:   .شُهَق ذِم اًمـ ورِ »ىَموَل: َأَرَأْي

ُٜذ»قٛي٘: ( 2) َٕ دسحيا ُصََِٗٚيا  ٘ٔ ِإٕ صسع َأٚ نَا ِٝ ًَ اإلهاع أي حيرم  «:َع

وٕن  :اعمتؼدم حلديٌ َأيِب ُأَموَمَي  :ىمتؾ ضمرحيفؿذم ىمتؾفؿ إن سقمقا، وحيرم 

 قمغم وضمفز ،يموًمصوئؾ ىمتؾفؿ، جيز ومؾؿ –وىمد طمصؾ  -اعمؼصقد يمػفؿ ودومعفؿ 

 . ىمتؾف أهع: قمؾقف وأضمفز اجلريح

                                 
 (.142( صحقح: رواه مًؾؿ )1)
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َٓ ُيؼقؿ قَمَؾْقِف  ،َوإِن َأظمذه َأؾِمػًما وَمَؾْقَس ًَمُف َأن يْؼتؾف َوًَمؽِـ يرومع أمره إمَِم مـ  ،داحلَ َو

 (.1) حؽؿ ومِقفِ قوٓه اهلل ومَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ  ـْ قَمغِم  سْم ـِ احلُ وقَم ًُ قَمغَم َمْرَواَن سْم لْمِ ىَموَل: َدظَمْؾ ًُ َأطَمًدا »وَمَؼوَل:  ،َؽؿِ احلَ ًَ َمو َرَأْي

ْقـَو َيْقَم  ـْ َأسمِقَؽ، َمو ُهَق إِٓ  َأْن َوًم  ًٌَي ِم َؿِؾ وَمـَوَدى ُمـَوِديِف َٓ ُيْؼَتُؾ ُمْدسمٌِر َوَٓ اجلَ َأيْمَرَم هَمَؾ

 .شقَمغَم ضَمِريٍح  ُيَذوم ُػ 

ُ٘ َإٔ ِٜكتً٘»قٛي٘: ( 1) َِٝظ َي ًَ ٘ٔ ََٚيا  ،َِٚإٕ َأخرٙ َأٔضرّيا َف ِٝ ًَ  ،داحَلُٜكِٝ َع

ََ٘ٔٝٚيهٔٔ ٜسفع أَسٙ ِإَي٢ َٔ ٚالٙ اهلل َف أي ٓ جيقز ًمف أن يؼتؾ  «:حهِ ٔفٝ

إكام يرومع أمره ًمقٓة إمقر:  إن أظمذه أؾمػما اًمصوئؾ أو اخلورضمل، وٓ يؼقؿ قمؾقف احلد

 ٕن هذا مـ اظمتصوصوت اإلموم. ًمقحؽؿقا ومقف

َ ؾَمٌِقُؾُف، َوإِْن َأسَمك َذًمَِؽ، »ىمول اسمـ ىمدامي:  و َأؾِمػُمُهْؿ، وَمنِْن َدظَمَؾ ذِم اًمط وقَمِي، ظُمكم  َوَأم 

ـْ َأْهِؾ  ًْ اًمَويَموَن َرضُماًل ضَمْؾًدا ِم ًْ احلَ ِؼَتوِل، طُمٌَِس َمو َداَم ْرُب ىَموِئَؿًي، وَمنَِذا اْكَؼَض

َٓ َيعُ احلَ  َط قَمَؾْقِف َأْن  َ ؾَمٌِقُؾُف، َوُذِ ـْ اًمقَد إمَم ْرُب، ظُمكم  ـْ َأْهِؾ إَ ِؼَتوِل، َوإِْن مَلْ َيُؽ ؾِمػُم ِم

ُققِخ اًم ٌَْقوِن َواًمشُّ  َواًمص 
ِ
وء ًَ قا، ذِم َأطَمِد اًمِؼَتوِل، يَموًمـ  ًُ ٌَ ْ حُيْ َ ؾَمٌِقُؾُفْؿ، َومَل َػوكلَِم، ظُمكم 

. َوذِم اًم ا ًمُِؼُؾقِب أَقضْمَفلْمِ َن  ومِقِف يَمْنً ِٕ قَن:  ًُ ٌَ  .شوةِ ٌُغَ اًمظَمِر، حُيْ
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 (.2/289(، وطمًـف اسمـ يمثػم ذم إرؿمود اًمػؼقف )8/181رواه اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى )( طمًـ: 2)

 (.12/253اعمؼدد )( اكظر: اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي 3)
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 ]الشَادة للنعني باجلية أو باليار[ 
َٓ كْشفد قمغم أهؾ -23 ٌَْؾياًمَو َٓ َكور (1) ؼ كرضمق  ،(2) سمَِعَؿؾ يعؿؾف سمجـي َو

 ................................................................ (3) ًمؾصوًمح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ًَايََٚيا ِْػٗد ع٢ً أٌٖ »قٛي٘: ( 1)  أهؾ اًمؼٌؾي هؿ اعمًؾؿقن. «:كِب

َْاز»قٛي٘: ( 2) ََٚيا  ٌَُ ٜعًُ٘ ظ١ٓ  ٓ كشفد ٕطمد معلم مـ أهؾ أي  «:ٔبَع

ومعـ  :أكف مـ أهؾ اجلـي: يموًمعنمة اعمٌنميـ سموجلـياًمؼٌؾي سموجلـي إٓ مـ ورد ومقف كص 

ـِ  ؾَمِعقدِ  ٌة ذِم »َأين  ؾَمِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  ىَموَل: َأؿْمَفُد قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ   َزْيدٍ  سْم قَمنْمَ

ِلُّ ذِم اجلَـ ِي، َوَأسُمق سَمْؽٍر ذِم اجلَـ ِي، َوقُمَؿُر ذِم اجلَـ ِي، َوقُمْثاَمنُ  ذِم اجلَـ ِي، َوقَمكِم  ذِم  اجلَـ ِي اًمـٌ 

ـُ َموًمٍِؽ ذِم اجلَـ ِي، َوقَمٌْ  اِم ذِم اجلَـ ِي، َوؾَمْعُد سْم ـُ اًمَعق  سَمػْمُ سْم ُد اجلَـ ِي، َوـَمْؾَحُي ذِم اجَلـ ِي، َواًمزُّ

ًُ اًمَعوِذَ  ْق ؿ  ًَ ًُ ًَم ـُ قَمْقٍف ذِم اجلَـ ِي، َوًَمْق ؿِمْئ ـِ سْم مْحَ ـْ  ،شاًمر  ُهَق؟  ىَموَل: وَمَؼوًُمقا: َم

ـْ ُهَق؟ وَمَؼوَل: ُهَق  . ىَموَل: وَمَؼوًُمقا: َم ًَ َؽ ًَ ـُ َزْيدٍ »وَم  . شؾَمِعقُد سْم

وٓ كشفد قمغم أطمد معلم مـ ومًوق اعمممـلم سموًمـور إٓ سمـص مـ اًمؽتوب أو 

 اًمًـي، أمو اًمؽوومر إصكم يموًمـٍماين واًمقفقدي، ومـشفد ًمف سموًمـور إن موت قمغم يمػره:

ـْ وم ٍك : »ىمول أن اًمـٌل ، يض اهلل قمـفامقمٌد اهلل سمـ قمؿر رَع طَمْقُثاَم َمَرْرَت سمَِؼؼْمِ ُمنْمِ

ُه سمِوًمـ ورِ  ْ ٌَنم   .شوَم

 أي اجلـي: واًمرضموء هق اًمطؿع ومقام قمـد اهلل مـ  «:ْسدٛ يًوُصاحل»قٛي٘: ( 3)

 

                                 
اًمـًوئل ذم  (،133(، وصححف، واسمـ موضمف )3748(، واًمؽممذي )4649( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (، وصححف إًمٌوين.8137اًمؽؼمى )

 صححف إًمٌوين.(، و1573( صحقح: رواه اسمـ موضمف )2)
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 (.3) َوَكْرضُمق ًَمُف َرمْحَي اهلل (،2) ِزء اعمذكىاعمُ وكخوف قمغم  (،1) وكخوف قَمَؾْقفِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إضمر واًمثقاب.

٘ٔ»قٛي٘: ( 1) ِٝ ًَ ومعـ مـ اًمـور.كخوف قمغم اًمرضمؾ اًمصوًمح ي أ «:ٚخناف َع

ٌْدِ  ـِ  اهللِ قَم ُعقٍد  سْم ًْ صَمـَو َرؾُمقُل َم وِدُق اعَمْصُدوُق: ،  اهللِ، طَمد  َٓ »َوُهَق اًمص  ِذي  وَمَقاًم 

ُه إِن  َأطَمَديُمْؿ ًَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ  ٓ  ِذَراٌع، اجلَ إًَِمَف هَمػْمُ ـ ِي طَمت ك َمو َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَمْقـََفو إِ

ٌُِؼ قَمَؾْقِف  ًْ َوإِن  َأطَمَديُمْؿ ًَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ  ؽَِتوُب، وَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمـ وِر، وَمَقْدظُمُؾَفو،اًموَمَق

ٌُِؼ قَمَؾْقِف  ًْ ٓ  ِذَراٌع، وَمَق ؽَِتوُب، وَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ اًمَأْهِؾ اًمـ وِر، طَمت ك َمو َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَمْقـََفو إِ

 .شـ ِي، وَمَقْدظُمُؾَفواجلَ َأْهِؾ 

 أي مـ اًمـور. «:ٔط٤ٞ املرْبامُلٚخناف ع٢ً »قٛي٘: ( 2)

١َُ اهلل»قٛي٘: ( 3) ُ٘ َزِح َِْسُدٛ َي أي كطؿع وكرضمق أن يرمحف اهلل سمرمحتف:  :«َٚ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )ىَموَل شَمَعومَم: 

َوىَموَل شَمَعومَم: (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

  
 
 
 
 

                                 
 (، واًمؾػظ ًمف.2643(، ومًؾؿ )3332متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)
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 ]حله مرتلب اللبرية[ 
ًٌو همػم مُ َومـ ًَمِؼل اهلل سمذكى جيى -24 وَمنِن اهلل َيُتقب  :قَمَؾْقفِ  ٍم  ًَمُف اًمـ ور شَموِئ

 ................................................................... ،(1)قَمَؾْقفِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُ ََٚٔ َئكٞ اهلل»قٛي٘: ( 1)  َّاز َتا٥ّٔبا غري  ُ٘ اي ٘ٔ وُصسٍّبرْب جيب َي ِٝ ًَ  ؛َع

ٔ٘ ِٝ ًَ َُٜتٛب َع أي مـ موت همػم مٍم قمغم يمٌػمة مـ اًمؽٌوئر، شمقضمى ًمف  «:َفِإٕ اهلل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )  يمام ىمول شمعومم: اًمـور ومنن اهلل يتقب قمؾقف، 

 (   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ)وىمول شمعومم: 

 (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ـْ َأيِب ُمقؾَمكو ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ْقِؾ ًمَِقُتقَب  إِن  اهللَ »، ىَموَل: ، قَم ُط َيَدُه سمِوًمؾ  ًُ ٌْ َي

ْقِؾ، طَمت ك شَمْطُؾَع  ُط َيَدُه سمِوًمـ َفوِر ًمَِقُتقَب ُمِزُء اًمؾ  ًُ ٌْ ـْ ُمِزُء اًمـ َفوِر، َوَي ْؿُس ِم اًمش 

 .شَمْغِرهِبَو

ـْ َأَكسٍ و ـْ َموٍل : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ـِ آَدَم َواِدَيوِن ِم سْم
ِٓ ًَمْق يَموَن 

ـْ شَموَب  اُب، َوَيُتقُب اهللُ قَمغَم َم َ ٓ  اًمؽمُّ ـِ آَدَم إِ َٓ َيْؿأَلُ ضَمْقَف اسْم سْمَتَغك َواِدًيو صَموًمًِثو، َو  .شَٓ

ـْ َأيِب و ـْ ضَموَء سمِ َيُؼقُل اهللُ »: ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ   َذر  قَم ـَِي وَمَؾُف وحلَ : َم ًَ

َب ِمـ   ـْ شَمَؼر  ق َئِي وَمَجَزاُؤُه ؾَمق َئٌي ِمْثُؾَفو َأْو َأهْمِػُر َوَم  ً ـْ ضَموَء سمِوًم ل قَمنْمُ َأْمَثوهِلَو َوَأِزيُد، َوَم

ـْ َأشَمويِن  ًُ ِمـُْف سَموقًمو، َوَم سْم َب ِمـ ل ِذَراقًمو شَمَؼر  ـْ شَمَؼر  ًُ ِمـُْف ِذَراقًمو، َوَم سْم ا شَمَؼر   َيْؿٌِم ؿِمؼْمً

ـْ ًَمِؼَقـِل سمُِؼَراِب  ُك يِب ؿَمْقًئو ًَمِؼقُتُف سمِِؿْثؾَِفو إَ َأشَمْقُتُف َهْرَوًَمًي، َوَم َٓ ُينْمِ  ْرِض ظَمطِقَئًي 

                                 
 (.2759مًؾؿ ) ( صحقح: رواه1)

 (.1248(، ومًؾؿ )6436( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)
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ق َئوت  ً  (.1) َويؼٌؾ اًمت ْقسَمي قَمـ قمٌوده َوَيْعُػق قَمـ اًم

ْكَقو وَمُفقَ -25  كى ذِم اًمدُّ وَرشمف يَماَم ضَموَء ذِم  مـ ًمِؼقف َوىمد أىمقؿ قَمَؾْقِف طمد َذًمِؽ اًمذ  يَمػ 

  (2.) ؼَم قَمـ َرؾُمقل اهللاخلَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شَمْغِػَرةً 

َق٦َات»قٛي٘: ( 1) َِٜعُفٛ َعٔ ايطَّ َٚ َِٛب١ َعٔ عبادٙ  ومؿـ رمحي  «:َٜٚكبٌ ايتَّ

ڑ ڑ ک ک )يمام ذم ىمقًمف شمعومم: أكف يؼٌؾ اًمتقسمي ويعػق قمـ اًمًقئوت:  اهلل 

 (   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )وىمول شمعومم: 

 (   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ـْ َأيِب ُمقؾَمكو ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ْقِؾ  إِن  اهللَ »، ىَموَل: ، قَم ُط َيَدُه سمِوًمؾ  ًُ ٌْ ًمَِقُتقَب َي

ـْ  ْؿُس ِم ْقِؾ، طَمت ك شَمْطُؾَع اًمش  ُط َيَدُه سمِوًمـ َفوِر ًمَِقُتقَب ُمِزُء اًمؾ  ًُ ٌْ ُمِزُء اًمـ َفوِر، َوَي

 .شَمْغِرهِبَو

َٛ »قٛي٘: ( 2) ُٗ َٝا َف ِْ ٘ٔ حد َذٔيو ايرَّْب ٔفٞ ايدُّ ِٝ ًَ َٚقد أقِٝ َع َٔ ئكٝ٘ 

َُا َدا٤َ ٔفٞ  أي مـ موت قمغم معصقي،  «: ُضٍٛ اهللَبس َعٔ َزاخَلَنفَّاَزت٘ َن

ـِ يمام ذم طمديٌ وىمد أىمقؿ قمؾقف طمدهو ذم اًمدكقو، ومفق يمػورة ًمف،  ٌَوَدَة سْم ًِ  قُم وِم ، اًمص 

ـْ َأْصَحوسمِِف:   اهللِ َأن  َرؾُمقَل  يُمقا سمِ »ىَموَل، َوطَمْقًَمُف قِمَصوسَمٌي ِم  وهللِسَموِيُعقيِن قَمغَم َأْن َٓ شُمنْمِ

وَكُف سَملْمَ  ٌُْفَتوٍن شَمْػؽَمُ ىُمقا، َوَٓ شَمْزُكقا، َوَٓ شَمْؼُتُؾقا َأْوََٓديُمْؿ، َوَٓ شَمْلشُمقا سمِ  ؿَمْقًئو، َوَٓ شَمْنِ

                                 
 (.2678( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.2759صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)
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تِل اؾْمتْقضمَى هَبو - 26 ُكقب اًم  وَملمره  :عُؼقسَمياًمَومـ ًمِؼقف مٍما همػم شموئى مـ اًمذُّ

 (.1) إمَِم اهلل إِن ؿَموَء قمذسمف َوإِن ؿَموَء همػر ًَمفُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َورَم ِمـُْؽْؿ وَمَلضْمُرُه قَمغَم  ُؽْؿ، َوَٓ شَمْعُصقا ذِم َمْعُروٍف، وَمَؿ
ـْ اهللَِأْيِديُؽْؿ َوَأْرضُمؾِ ، َوَم

ْكَقو ـْ َذًمَِؽ ؿَمْقًئو وَمُعقىِمَى ذِم اًمدُّ ـْ َذًمَِؽ ؿَمْقًئو صُمؿ   َأَصوَب ِم ـْ َأَصوَب ِم وَرٌة ًَمُف، َوَم وَمُفَق يَمػ 

ُه  ٌَفُ اهللِوَمُفَق إمَِم  اهللُؾَمؽَمَ ٌَوَيْعـَوُه قَمغَم َذًمَِؽ ش ، إِْن ؿَموَء قَمَػو قَمـُْف َوإِْن ؿَموَء قَموىَم  .وَم

ٌِ وَمَقاِئدُ احلَ َوذِم َهَذا »ىمول اًمـقوي:  ًٌو ُيقضِمُى ..... ،  ِدي ـِ اْرشَمَؽَى َذْك َوِمـَْفو َأن  َم

 اًمىَموَل َأيْمَثُر  :َؼويِض قِمَقوٌض اًمىَموَل  ،صْمؿُ اإلِ د  وَمُحد  ؾَمَؼَط قَمـُْف احلَ 
ِ
وَرٌة احلُ  :ُعَؾاَمء ُدوُد يَمػ 

َذا  ًٓ هِبَ َٓ ٌِ احلَ اؾْمتِْد  .شِدي

َٗا »قٛي٘: ( 1) ِٛدَب ب ُْٛب ائَّتٞ اِضت ََٚٔ ئكٝ٘ َوُصسا غري تا٥ب َٔ ايرُّ

ُ٘ ؛عُكَٛب١اي َِٚإٕ َغا٤َ غفس َي مـ أي مـ موت  :«َفأَسٙ ِإَي٢ اهلل ِإٕ َغا٤َ عرب٘ 

ومنكف يًتحؼ هبذه اعمعقي اًمعؼقسمي: ومنن ؿموء اهلل قمذسمف مٍما قمغم معصقي اعمقطمديـ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): يمام ىمول شمعوممسمعدًمف، وإن ؿموء همػر ًمف سمػضؾف: 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷  (   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

ـِ ويمام ذم طمديٌ  ٌَوَدَة سْم ًِ  قُم وِم ... » :ىَموَل   اهللَِأن  َرؾُمقَل اعمتؼدم، وومقف  اًمص 

ـْ َذًمَِؽ ؿَمْقًئو ـْ َأَصوَب ِم ُه  ،َوَم َوإِْن ؿَموَء ، إِْن ؿَموَء قَمَػو قَمـُْف اهللِوَمُفَق إمَِم  اهللُصُمؿ  ؾَمؽَمَ

ٌَفُ   .شقَموىَم

ٌِ وَمَقاِئُد ِمـَْفواحلَ َوذِم َهَذا »ىمول اًمـقوي:  ِريُؿ َهِذِه  :ِدي  ْذيُمقَراِت َوَمو ذِم اعمَ حَتْ

                                 
 (.1729(، ومًؾؿ )18( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.223-11/222( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )2)

 (.1729(، ومًؾؿ )18( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )3)
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 (.1) َومـ ًمِؼقف مـ يَموومِر قمذسمف َومل يْغػر ًَمفُ -27

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَمُي عمَِْذَهِى َأْهِؾ  :َوِمـَْفو ،َمْعـَوَهو َٓ َٓ ُيْؼَطُع ًمَِصوطِمٌَِفو اًمَعوَِيَ هَمػْمَ اعمَ  ؼ  َأن  احلَ اًمد  ُؽْػِر 

سَمُف  اهللِسمِوًمـ وِر إَِذا َموَت َومَلْ َيُتْى ِمـَْفو سَمْؾ ُهَق سمَِؿِشقَئِي  شَمَعومَم إِْن ؿَموَء قَمَػو قَمـُْف َوإِْن ؿَموَء قَمذ 

ُروَن سمِ اخلَ وَمنِن   ،ْعَتِزًَميِ اعمُ ظِماَلوًمو ًمِْؾَخَقاِرِج وَ  َٓ َيْؽُػُر عْ اعمُ َعوَِي وَ وعمَ َقاِرَج ُيَؽػ  َتِزًَمَي َيُؼقًُمقَن 

ُد ذِم اًمـ ورِ  ؾ  ـْ ُُيَ
 .شَوًَمؽِ

ُ٘»قٛي٘: ( 1)  َٚمل ِٜػفس َي أي مـ موت  «:ََٚٔ ئكٝ٘ َٔ َنأفس عرب٘ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )شمعومم:  يموومرا قمذسمف اهلل ومل يغػر ًمف، ًمؼقًمف

﮵ ﮶ ﮷  (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ )شمعومم:  قًمفوىم

(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 

﮹ ) : شمعومم قًمفوىم ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 (   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ـْ ًَمِؼَك »ىمول:   أن رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمـفام،قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهللو َٓ  اهللََم

ُك سمِِف ؿَمْقًئو َدظَمَؾ  ـْ ، ـ يَ اجلَ ُينْمِ ُك سمِِف َدظَمَؾ اًمـ ور َوَم  .شًَمِؼَقُف ُينْمِ

ـْ »ىمـول:   أن رؾمـقل اهلل ، سمـ مًعقدقمٌد اهلل وقمـ  ـْ َموَت َوْهَق َيْدقُمق ِم  َم

 

                                 
 (.223-11/222( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )1)

 (. 32(، مًؾؿ )129متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (2) 
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ضمؿ-28  .......................................( 2)طمؼ قمغم مـ زكو  (1) َواًمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا َدظَمَؾ اًمـ ورِ   .شُدوِن اهللِ كِدا

َػَؼ : واعمقتطمتك وهمػمهو اًمرضمؿ: اًمرمل سموحلجورة «:َٚايسَّدِ»قٛي٘: ( 1) اشم 

ضْمَؿ حَيُْصُؾ سمِ  قمغم ُعَؾاَمءُ اًم َشِى َوهَمػْمِ اخلَ َزِف َأِو اخلَ ِعَظوِم َأِو اًمَدِر َأِو اعمَ َجِر َأِو وحلَ َأن  اًمر 

 .َؼْتُؾ اًمَذًمَِؽ مِم و حَيُْصُؾ سمِِف 

  .شوأمجعقا قمغم أن اعمرضمقم يداوم قمؾقف اًمرضمؿ طمتك يؿقت»ىمول اسمـ اعمـذر: 

: يؿد ويؼٍم، واًمزكوأي جيى قمغم اًمزاين: «:حل ع٢ً َٔ شْا»قٛي٘: ( 2)

، وموًمؼٍم ٕهؾ احلجوز، واعمد ٕهؾ كجد، واًمزكو: هق ومعؾ اًمػوطمشي ذم ىمٌؾ أو دسمر

ژ ژ ڑ ڑ ک ک )مم: ووهق طمرام ومـ اًمؽٌوئر اًمعظوم، سمدًمقؾ ىمقل اهلل شمع

ٌِْد اهللِ سمـ مًعقد(   ک ک گ گ ـْ قَم ، ىَموَل:  وقَم

ِل  ًملؾَم  ْكِى َأقْمَظُؿ قِمـَْد  ًُ اًمـٌ  ا َوْهَق ظَمَؾَؼَؽ »اهللِ؟ ىَموَل: َأيُّ اًمذ  َعَؾ هللِ كِدا ، شَأْن دَمْ

: صُمؿ  َأيُّ ؟ ىَموَل:  ًُ : إِن  َذًمَِؽ ًَمَعِظقٌؿ، ىُمْؾ ًُ وُف َأْن َيْطَعَؿ »ىُمْؾ َوَأْن شَمْؼُتَؾ َوًَمَدَك خَتَ

: صُمؿ  َأيُّ ؟ ىَموَل: شَمَعَؽ  ًُ  .شَأْن شُمَزايِنَ طَمؾِقَؾَي ضَموِركَ »، ىُمْؾ

                                 
 .  (92(، مًؾؿ )4227متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري ) (1) 

 (.12/312) اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد( اكظر: 2)

 (.11/198( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )3)

 ش.697»اكظر: اإلمجوع، ٓسمـ اعمـذر، رىمؿ ( 4)

(، واإلىمـوع، ًمؾحجووي 372(، واعمطؾع، ًمؾٌعكم صـ )376-5/375اكظر: اًمؽوذم، ٓسمـ ىمدامي )( 5)

(4/174.) 

 (.86(، ومًؾؿ )4477متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 6)
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  ( .................................................2) إِذا اقْمؽمف (1) َوىمد أطمصـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمحصـ هـو سمؿعـك اعمتزوج زواضمو صحقحو،«:َٚقد أحوُصٔ»قٛي٘: ( 1) 

 .إٓ قمغم اعمحصـ سمنمجوع أهؾ اًمعؾؿ ، واًمرضمؿ ٓ جيىومحده اًمرضمؿ طمتك يؿقت

 وأمجعقا قمغم أن احلر إذا شمزوج طمرة شمزوجيو صحقحو، ووـمئفو »ىمول اسمـ اعمـذر: 

ذم اًمػرج أكف حمصـ، جيى قمؾقفام اًمرضمؿ إذا زكقو. وأمجعقا قمغم أن اعمرء ٓ يؽقن سمعؼد 

  .شاًمـؽوح حمصـو، طمتك يؽقن معف اًمقطء

أن يؼر وهق  :اًمطريؼ إول ًمثٌقت طمد اًمزكو هذا «:ِإذا اِعرتف»قٛي٘: ( 2)

ٕكف ٓ يعؾؿ اًمزكو  :قمغم كػًف أرسمع مرات، ويًتؿر قمغم إىمراره طمتك يتؿ احلداًمزاين 

ـَ  اعمقضمى ًمؾحد إٓ سمف وسموًمشفودة، حلديٌ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُف ىَموَل: َأشَمك َرضُمٌؾ ِم ، َأك 

ؾِِؿلَم َرؾُمقَل اهللِ  ًْ ، اعم ًُ ِجِد، وَمـَوَداُه، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ إيِن  َزَكْق ًْ ، َوُهَق ذِم اعم

، وَمَلقْمَرَض قَمـُْف  ًُ ك شمِْؾَؼوَء َوضْمِفِف، وَمَؼوَل ًَمُف: َيو َرؾُمقَل اهللِ إيِن  َزَكْق وَمَلقْمَرَض قَمـُْف، وَمَتـَح 

اٍت، وَمَؾام  ؿَم  ِف َأْرسَمَع ؿَمَفوَداٍت َدقَموُه َرؾُمقُل اهللِ طَمت ك صَمـَك َذًمَِؽ قَمَؾْقِف َأْرسَمَع َمر  ًِ ِفَد قَمغَم َكْػ

  :؟»، ىَموَل: َٓ، ىَموَل: شَأسمَِؽ ضُمـُقٌن؟»وَمَؼوَل ًَ ، ىَموَل: َكَعْؿ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل شوَمَفْؾ َأطْمَصـْ

ٌُقا سمِِف، وَموْرمُجُقهُ : »اهللِ   . ، ومؾق رضمع أو هرب، شُمركشاْذَه

ـِ ظَموًمِ و ـْ َزْيِد سْم ِل   اهللٍُد، َوَأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ قَم ـِ اًمـٌ   َواهْمُد َيو »ىَموَل:  قَمـُْفاَم، قَم

                                 
 (.371اعمطؾع صـ )( اكظر: 1)

 (.12/314) اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد( اكظر: 2)

 ش.696،  695»رىمؿ اكظر: اإلمجوع، ٓسمـ اعمـذر، ( 3)

 (.1691(، ومًؾؿ )6825متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري)( 4)

 (.6/192(، وذح اعمـتفك، ًمؾٌفقيت )386-5/385اكظر: اًمؽوذم ) (5)
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يإَ ، وىمد رمجً َوىمد رضمؿ َرؾُمقل اهلل  (،1) َأو ىَموَمً قَمَؾْقِف سَمقـف  (.2) اًمراؿمدون ِئؿ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًْ وَموْرمُجَْفو وَم  .شُأَكْقُس إمَِم اْمَرَأِة َهَذا، وَمنِِن اقْمؽَمَ

ٌِْد و ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ـْ َأؾْمَؾْؿ، َأشَمك » ريض اهلل قمـفام، إَْكَصوِري   اهللِ قَم َأن  َرضُماًل ِم

ِف َأْرسَمَع ؿَمَفوَداٍت، وَمَلَمَر سمِِف َرؾُمقُل   اهللَِرؾُمقَل  ًِ ُف ىَمْد َزَكك، وَمَشِفَد قَمغَم َكْػ صَمُف َأك   اهللِ وَمَحد 

  َـ  .شوَمُرضِمَؿ، َويَموَن ىَمْد ُأطْمِص

٘ٔ َبٝٓ٘»قٛي٘: ( 1) ِٝ ًَ ََت َع ًمثٌقت طمد اًمزكو: وهق  ًمثوينهذا اًمطريؼ ا«:َأٚ َقا

 :وأرسمع ؿمفداء، مـ اعمًؾؿلم إطمرار اًمعدول، يصػون اًمزك  اًمزاينأن يشفد قمغم

ڑ )، وًمؼقًمف شمعومم:  (  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )ًمؼقًمف شمعومم: 

 .(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 وأمجعقا قمغم أن اًمشفودة قمغم اًمزكو أرسمعي، ٓ يؼٌؾ أىمؾ»وىمول اسمـ اعمـذر: 

 .شمـفؿ

١َُّاأَل، ٚقد زمجت َٚقد زدِ َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 2)  «:ايساغدٕٚ ٥ٔ

ٌ وٍس  يمام ذم طمديٌ، واخلؾػوء اًمراؿمدون اًمزكوة اعمحصـلم، أي رضمؿ اًمـٌل  ـِ قَم اسْم

إِن  اهللَ ىَمْد »: َوُهَق ضَموًمٌِس قَمغَم ِمـؼَْمِ َرؾُمقِل اهللِ قَمـُْفاَم، ىَموَل: ىَموَل قُمَؿرُ  اهللَُريِضَ 

ًدا  ٌَ حُمَؿ  ، َوَأْكَزَل قَمَؾْقِف وحلَ سمِ  سَمَع ضْمِؿ، ىَمَرْأَكوَهو اًمؼ  ؽَِتوَب، وَمَؽوَن مِم و ُأْكِزَل قَمَؾْقِف آَيُي اًمر 

 ، َوَرمَجْـَو سَمْعَدُه، وَمَلظْمَشك إِْن ـَموَل سمِوًمـ وِس َوَوقَمْقـَوَهو َوقَمَؼْؾـَوَهو، وَمَرضَمَؿ َرؾُمقُل اهللِ 

                                 
 (.1697(، ومًؾؿ )2314( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.6814صحقح: رواه اًمٌخوري )( 2)

 (.5/387اكظر: اًمؽوذم ) (3)

 ش.724» اكظر: اإلمجوع، رىمؿ (4)
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.............................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِك ومَ  ضْمَؿ ذِم يمَِتوِب اهللِ وَمَقِضؾُّقا سمؽَِمْ ِريَضٍي َأْكَزهَلَو اهللُ، َوإِن  َزَموٌن َأْن َيُؼقَل ىَموِئٌؾ: َمو َكِجُد اًمر 

 ًِ ، إَِذا ىَموَم
ِ
وء ًَ ضَموِل َواًمـ  ـَ اًمر  ـَ ِم ـْ َزَكك إَِذا َأطْمَص ضْمَؿ ذِم يمَِتوِب اهللِ طَمؼ  قَمغَم َم اًمر 

اُف احلَ ٌَق ـَُي، َأْو يَموَن اًم قْمؽِمَ
ِٓ  .شٌَُؾ، َأِو ا

ٌِْد و ـْ قَم ـِ قُمَؿَر َريِضَ  اهللِقَم ِل   ،قَمـُْفاَم  اهللُسْم سمَِرضُمٍؾ  َأن  اًمَقُفقَد، ضَموُءوا إمَِم اًمـٌ 

ِجدِ »ِمـُْفْؿ َواْمَرَأٍة َزَكَقو  ًْ ـْ َمْقِوِع اجلَـَوِئِز قِمـَْد اعَم ًٌو ِم  .شوَمَلَمَر هِباَِم، وَمُرمِجَو ىَمِري

 .واًمغومديي رضمؿ موقمزا اًمـٌل  ورضمؿ

رمحف  ءوا قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيزيـو أن رؾمؾ اخلقارج ضمووىمد رو  »ىمول اسمـ ىمدامي: 

 اهلل، ومؽون مـ مجؾي مو قموسمقا قمؾقف اًمرضمؿ، وىموًمقا: ًمقس ذم يمتوب اهلل إٓ اجلؾد.

 .وىموًمقا: احلوئض أوضمٌتؿ قمؾقفو ىمضوء اًمصقم دون اًمصالة، واًمصالة أويمد

 ٓ شملظمذون إٓ سمام ذم يمتوب اهلل؟  ومؼول هلؿ قمؿر: وأكتؿ

  .ىموًمقا: كعؿ

ىمول: وملظمؼموين قمـ قمدد اًمصؾقات اعمػروووت، وقمدد أريموهنو وريمعوهتو 

ومقاىمقتفو، أيـ دمدوكف ذم يمتوب اهلل شمعومم؟ وأظمؼموين قمام دمى اًمزيموة ومقف، ومؼوديرهو 

 وكصٌفو؟ 

 ومرضمعقا يقمفؿ ذًمؽ، ومؾؿ جيدوا ؿمقئو ممو ؾملهلؿ قمـف ذم اًمؼرآن.  :ومؼوًمقا: أكظركو

                                 
 (.1691(، ومًؾؿ )6832( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.1329( صحقح: رواه اًمٌخوري )2)

 (.1695(، ومًؾؿ )6815متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 3)

 (.1695صحقح: رواه مًؾؿ ) (4)
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 ومؼوًمقا: مل كجده ذم اًمؼرآن. 

 ىمول: ومؽقػ ذهٌتؿ إًمقف؟ 

 سمعده. ومعؾف وومعؾف اعمًؾؿقن  ىموًمقا: ٕن اًمـٌل 

رضمؿ ورضمؿ ظمؾػوؤه  ومؽذًمؽ اًمرضمؿ، وىمضوء اًمصقم، ومنن اًمـٌل  :ومؼول هلؿ

 سمعده واعمًؾؿقن، وأمر اًمـٌل سمؼضوء اًمصقم دون اًمصالة، وومعؾ ذًمؽ كًوؤه وكًوء 

 .شأصحوسمف

كص اإلموم أمحد رمحف اهلل قمغم اًمرضمؿ ومل يـص قمغم اجلؾد: ٕن اخلقارج  فا٥د٠:

واعمعتزًمي أكؽروا اًمرضمؿ دون اجلؾد: ٕن اًمرضمؿ مل يرد ذم يمتوب اهلل شمعومم، وهؿ ٓ 

 يلظمذون سموًمًـي أطمود.

وهذا  :ضمى قمغم اًمزاين اعمحصـ، رضمال يمون أو امرأةااًمرضمؿ وىمول اسمـ ىمدامي: 

ـ اًمصحوسمي، واًمتوسمعلم، ومـ سمعدهؿ مـ قمؾامء إمصور ذم ىمقل قمومي أهؾ اًمعؾؿ م

صور، وٓ كعؾؿ ومقف خموًمػو إٓ اخلقارج، ومنهنؿ ىموًمقا: اجلؾد ًمؾٌؽر واًمثقى، قممجقع إ

وىموًمقا: ٓ  (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )ًمؼقل اهلل شمعومم: 

جيقز اًمؽذب  جيقز شمرك يمتوب اهلل شمعومم اًمثوسمً سمطريؼ اًمؼطع واًمقؼلم، ٕظمٌور آطمود

 .ومقفو، وٕن هذا يػيض إمم كًخ اًمؽتوب سموًمًـي، وهق همػم ضموئز

ايِن اًمَوَأمْجََع »وىمول اًمـقوي:   ٌِْؽِر ِموَئًي َوَرضْمِؿ اًمُعَؾاَمُء قَمغَم ُوضُمقِب ضَمْؾِد اًمز 

                                 
 (.12/312) اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد( اكظر: 1)

 (.12/329) اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد( اكظر: 2)
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ـِ َوُهَق اًمث ق ُى اعمُ  ـْ َأْهِؾ  ،ْحَص ْ ُُيَوًمِْػ ذِم َهَذا َأطَمٌد ِم ٓ  َمو طَمَؽك اًمَومَل ٌَْؾِي إِ َؼويِض اًمِؼ

ـِ  ُه قَم  .شعتزًميَقاِرِج َوسَمْعِض اعماخلَ  قِمَقوٌض َوهَمػْمُ

وىمد أمجع اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ ومـ شمؼدم مـ »وىمول إًمقد: 

اًمًؾػ وقمؾامء إمي وأئؿي اعمًؾؿلم قمغم أن اعمحصـ يرضمؿ سموحلجورة طمتك يؿقت، 

ٕهنؿ إن أكؽروا طمجقي إمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم  :وإكؽور اخلقارج ذًمؽ سموـمؾ

إلكؽورهؿ طمجقي ظمؼم  قمـفؿ ومجفؾ مريمى، وإن أكؽروا وىمققمف مـ رؾمقل اهلل 

ٕن صمٌقت اًمرضمؿ مـف قمؾقف  :اًمقاطمد ومفق سمعد سمطالكف سموًمدًمقؾ ًمقس مو كحـ ومقف

وشمؿ، وضمقد طم ،يمشجوقمي قمكّم يمرم اهلل شمعومم وضمفف ،اًمصالة واًمًالم متقاشمر اعمعـك

وهؿ يمًوئر اعمًؾؿلم يقضمٌقن اًمعؿؾ  ،وأطمود ذم شمػوصقؾ صقره وظمصقصقوشمف

سموعمتقاشمر معـك يموعمتقاشمر ًمػظو إٓ أن اكحراومفؿ قمـ اًمصحوسمي واعمًؾؿلم وشمرك اًمؽمدد 

إمم قمؾامء اعمًؾؿلم واًمرواة أوىمعفؿ ذم ضمفوٓت يمثػمة خلػوء اًمًؿع قمـفؿ 

 .شواًمشفرة

 

 

 

 

                                 
 (.11/189) ، ًمؾـقوي( اكظر: ذح مًؾؿ1)

 (.9/277( اكظر: روح اعمعوين، ًمألًمقد )2)
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 []حله مً اىتقص أصحاب الييب  
سمَِحَدث  (2)سمغضفأَأو  (1 ،)َومـ اْكتؼَص أطمدا مـ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل -29

 .................................................................... (،3) ِمـْفُ 
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ِْتكَص أحدا َٔ َأِصَحاب َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 1)  آكتؼوص  «:ََٚٔ ا

 هق اًمًى أو اًمشتؿ.

ٌُْغُض: َكِؼقُض احلُى  يمرهف: و «:بػط٘أَأٚ »قٛي٘: ( 2)  .اًم

ُ٘ٔبَحَدخ »قٛي٘: ( 3)  ِٓ  .، ومعوويي يمذيمر مو ؿمجر سملم قمكم  «:َٔ

َحوسَمِي »ىمول اًمـقوي:  تِل ضَمَرْت سَملْمَ اًمص  َموَء اًم  ًْ سمَِداظِمَؾٍي ذِم  َواقْمَؾْؿ َأن  اًمد  ًَ ًَمْق

ـ ِي وَ  ،َققِمقدِ اًمَهَذا  ًُّ ـ  هِبِْؿ وَ احلَ َوَمْذَهُى َأْهِؾ اًم وُن اًمظ  ًَ وُك قَمام  ؿَمَجَر اإلِ ؼُّ إطِْم ًَ سَمْقـَُفْؿ ْم

ؿْ  ْ َيْؼِصُدوا َمْعِصَقًي وٓ ،َوشَمْلِويُؾ ىِمَتوهِلِ ًُمقَن مَل ُْؿ جُمَْتِفُدوَن ُمَتَلو  ْكَقو سَمِؾ  َوَأهن  حمض اًمدُّ

ضِمَع إمَِم َأْمِر اعمُ اقْمَتَؼَد يُمؾُّ وَمِريٍؼ َأك ُف  َويَموَن  اهللِِحؼُّ َوخُمَوًمُِػُف سَموٍغ وَمَقضَمَى قَمَؾْقِف ىِمَتوًُمُف ًمػَِمْ

ًٌو َوسَمْعُضُفْؿ خُمْطًِئو َمْعُذوًرا ذِم  ضْمتَِفوٍد وَ  :َطلِ اخلَ سَمْعُضُفْؿ ُمِصق ِٓ ُف  َك  َٓ اعمُ ِٕ ْجَتِفُد إَِذا َأظْمَطَل 

ـ ِي احلُ ِصقُى ذِم شمِْؾِؽ اعمُ ِحؼُّ اعمُ ُهَق  إصِْمَؿ قَمَؾْقِف َويَموَن قَمكِم   ًُّ ُروِب َهَذا َمْذَهُى َأْهِؾ اًم

 ًِ وِئَػَتلْمِ َؼَضويَ اًمَويَموَك وا ومِقَفو وَموقْمَتَزًُمقا اًمط  ُ ػم  َحوسَمِي حَتَ ـَ اًمص   ،و ُمْشَتٌَِفٌي طَمت ك إِن  مَجَوقَمًي ِم

وقَمَدشمِِف ِمـُْفؿْ  ،َومَلْ ُيَؼوشمُِؾقا ًَ ـْ ُم ُروا قَم َقاَب صُمؿ  شَمَلظم  ـُقا اًمص   .شَومَلْ َيَتَقؼ 

اًمطعـ قمغم أطمد مـ واشمػؼ أهؾ اًمًـي قمغم وضمقب مـع »وىمول اسمـ طمجر: 

 ٕهنؿ مل يؼوشمؾقا ذم شمؾؽ  :اًمصحوسمي سمًٌى مو وىمع هلؿ مـ ذًمؽ وًمق قمرف اعمحؼ مـفؿ

                                 
 ش.سمغض»( اكظر: هتذيى اًمؾغي، مودة 1)

 (.18/11( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )2)
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يَموَن مٌتدقمو طَمت ك يؽمطمؿ قَمَؾْقِفؿ مَجِقًعو َويؽقن ىمؾٌف هَلُؿ  (1) فئمًووِ  َأو ذيمرَ 

 (......................................................................2)ؾمؾقام
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سمؾ صمًٌ أكف  ،احلروب إٓ قمـ اضمتفود وىمد قمػو اهلل شمعومم قمـ اعمخطئ ذم آضمتفود

 .شيمضمر أضمرا واطمدا وأن اعمصقى يمضمر أضمريـ

ِٚ َأٚ ذنَس»قٛي٘: ( 1)  أي قمققسمف. «:٥َ٘طا

َٜٚهٕٛ قًب٘ »قٛي٘: ( 2)  ُّٔٝعا  ِِٗ َد ِٝ ًَ َٕ َبتدعا َحت٢َّ ٜرتحِ َع نَا

ُِٗ ضًُٝا أي مـ ومعؾ هذه اعمذيمقرات يصػم مٌتدقمو طمتك يؽمطمؿ قمغم مجقع  «:َي

، ىَموَل: ىَموَل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديٌاًمصحوسمي، ويؽػ قمـ ؾمٌفؿ وذيمر مًووئفؿ: 

ِذي َكْػِز سمَِقِدِه ًَمْق َأن  : »َرؾُمقُل اهللِ  ٌُّقا َأْصَحويِب، وَمَقاًم  ًُ َٓ شَم ٌُّقا َأْصَحويِب،  ًُ َٓ شَم

َٓ َكِصقَػفُ  ًٌو، َمو َأْدَرَك ُمد  َأطَمِدِهْؿ، َو  .شَأطَمَديُمْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ىمول شمعومم: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

    (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ٌ وٍس و ـِ قَم ـِ اسْم ـْ ؾَمى  َأْصَحويِب : »ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمـفام، قَم َم

 .شاَلِئَؽِي، َواًمـ وِس َأمْجَِعلمَ اعمَ وَمَعَؾْقِف ًَمْعـَُي اهللِ وَ 

ـْ َأَكسٍ و ِل   قَم ـِ اًمـٌ  ُف ىَموَل: ، ، قَم  آَيُي اإِلياَمِن طُمىُّ إَْكَصوِر، َوآَيُي اًمـ َػوِق »َأك 

                                 
 (.13/34( اكظر: ومتح اًمٌوري )1)

 (.2542(، ومًؾؿ )3673( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)

(، قمـ قمطوء مرؾمال، وطمًـف 6/425اسمـ أيب ؿمقٌي )(، و12/142اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )( طمًـ: رواه 3)

 (.3342إًمٌوين ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي )
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، أي مـ قمالموت اإليامن طمى إكصور، ومـ قمالموت اًمـػوق شإَْكَصورِ سُمْغُض 

 .سمغض إكصور

ـُ َأيِب طَموشمٍِؿ ، ىَموَل: ؾَم وىمول  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمر  ٍد قَم ـْ ًملَأسُمق حُمَؿ  ًُ َأيِب َوَأسَمو ُزْرقَمَي قَم

ـِ ، َوَمو َأْدَريَمو قَمَؾْقِف  ي ـ ِي ذِم ُأُصقِل اًمد  ًُّ ْمَصوِر ، َوَمو إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَمَذاِهِى َأْهِؾ اًم

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼو و َوؿَموًمو ْمَصوِر طِمَجوًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَو »َيْعَتِؼَداِن ِم

ـْ َمْذَهٌِِفُؿ: ، َوَيَؿـًو ٍد وَ ... وَمَؽوَن ِم ُؿ قَمغَم مَجِقِع َأْصَحوِب حُمَؿ  طمُّ َ َؽػُّ قَمام  ؿَمَجَر اًمَواًمؽم 

 .شسَمْقـَُفؿْ 

ـْ َأْصَحوِب َرؾُمقِل »ُزْرقَمَي:  وىمول أسمق ضُمَؾ َيـَْتِؼُص َأطَمًدا ِم ًَ اًمر    اهللِإَِذا َرَأْي

ُف زِ   .شْكِديٌؼ وَموقْمَؾْؿ َأك 

ومـ احلجي اًمقاوحي اًمثوسمتي اًمٌّقـي اعمعروومي ذيمر حموؾمـ »ىمول اإلموم أمحد: 

يمؾفؿ أمجعلم واًمؽػ قمـ ذيمر مًووهيؿ، واخلالف اًمذي  أصحوب رؾمقل اهلل 

أو أطمدا مـفؿ ومفق مٌتدع راوميض  ؿمجر سمقـفؿ، ومؿـ ؾمى أصحوب رؾمقل اهلل 

 ًٓ ، سمؾ طمٌفؿ ؾمـي، واًمدقموء هلؿ ىمرسمي، ظمٌقٌ، خموًمػ ٓ يؼٌؾ اهلل مـف سومو وٓ قمد

 . شوآىمتداء هبؿ وؾمقؾي، وإظمذ سمآصمورهؿ ومضقؾي

                                 
 (.74(، ومًؾؿ )17( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.2/63صحقح مًؾؿ )( اكظر: ذح 2)

 (.1/197صقل آقمتؼود، ًمالًمؽوئل )أ( اكظر: ذح 3)

 (.49طقى اًمٌغدادي، صـ )( اكظر: اًمؽػويي، ًمؾخ4)

 (.1/32) اكظر: ـمٌؼوت احلـوسمؾي( 5)
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إٓ سمخػم  قمؾقفؿ اًمًالموأمجعقا قمغم اًمؽػ قمـ ذيمر اًمصحوسمي »وىمول إؿمعري: 

مو يذيمرون سمف، وقمغم أهنؿ أطمؼ أن يـنم حموؾمـفؿ، ويؾتؿس ٕومعوهلؿ أومضؾ 

 .شاعمخورج، وأن كظـ هبؿ أطمًـ اًمظـ، وأطمًـ اعمذاهى

طمرام مـ ومقاطمش اعمحرموت ؾمقاء  واقمؾؿ أن ؾمى اًمصحوسمي »ىمول اًمـقوي: 

 .شٕهنؿ جمتفدون ذم شمؾؽ احلروب متلوًمقن :اًمػتـ مـفؿ وهمػمه مـ ٓسمس

وؾمى أطمدهؿ مـ اعمعوَي اًمؽٌوئر ومذهٌـو  :ىمول اًمؼويض»وىمول أيضو: 

 .شيؼتؾ :وىمول سمعض اعموًمؽقي ،ومذهى اجلؿفقر أكف يعزر وٓ يؼتؾ

 .شوموًمؼدح ومقفؿ ىمدح ذم اًمؼرآن واًمًـي»وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: 

اِزّي مـ أضمؾ ؿُمُققخ ُمًؾؿىموَل و إِذا َرَأْيً اًمرضمؾ » :إَِموم قمٍمه َأسُمق زْرقَمي اًمر 

ؾُمقل  ،وَموقْمَؾؿ َأكف زكديؼ يـتؼص أطمدا مـ َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل   َوَذًمَِؽ َأن اًمر 

َحوسَمي وَمؿـ ضمرطمفؿاًمطمؼ وَ  اَم أّدى إًَِمْقـَو َذًمِؽ يُمؾف اًمص   ُؼْرآن طمؼ َوَمو ضَموَء سمِِف طمؼ َوإِك 

اَم َأَراَد إِب ْـَمول  ـي وَمقؽقن اًمإِك  ًّ ؽؿ قَمَؾْقِف سموًمزكدىمي احلْرح سمِِف أًمصؼ وَ اجلؽتوب َواًم

 .شػًود ُهَق إىمقم إطمؼاًمؽذب وَ اًمواًمضالًمي وَ 

 ې ى ى )ىمول شمعومم:  :اًمصحوسمي يمؾفؿ مـ أهؾ اجلـي ىمطعو»ىمول اسمـ طمزم: 

                                 
 (.172مم أهؾ اًمثغر، صـ )إ( اكظر: رؾموًمي 1)

 (.16/92( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ ًمؾـقوي )2)

 (.16/92( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ًمؾـقوي )3)

 (.4/432( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )4)

 (.2/628) اًمصقاقمؼ اعمحرىمي، ٓسمـ طمجر اهلقتؿل( اكظر: 5)



 024 بشرح أصىل السية لإلماو أمحد

.............................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

(   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)وىمول شمعومم: 

 :وأكف ٓ يدظمؾ أطمد مـفؿ اًمـور ،ومثًٌ أن مجقعفؿ مـ أهؾ اجلـي

 .شأصمًٌ ًمؽؾ مـفؿ احلًـك وهل اجلـي ٕهنؿ اعمخوـمٌقن سمؤيي إومم اًمتل

ـي وَ »وىمول اسمـ طمجر اهلقتؿل:  ًّ ِذي أمجع قَمَؾْقِف أهؾ اًم اَمقَمي َأكف جيى اجلَ اقْمَؾؿ َأن اًم 

ٌَوت  َحوسَمي سمِنصِْم َعَداًَمي هَلُؿ واًمؽػ قَمـ اًمطْعـ ومقفؿ اًمقمغم يمؾ أطمد شَمْزيمَِقي مَجِقع اًمص 

ٺ ) :ِمـَْفو ىَمْقًمف شَمَعومَم  قَمَؾْقِفؿ ذِم آَيوت مـ يمَِتوسمف َواًمثـَوء قمقؾفؿ ومؼد أصمـك اهلل 

ي قمغم ؾَموِئر اخلَ وَملصْمًٌ اهلل هَلُؿ  ، (   ٺ ٺ ٺ ٿ ي   ،َمؿإُ ػْمِ

ء يعودل ؿَمَفوَدة اهلل هَلُؿ سمذًمؽ َٓ َرْ ُف شَمَعومَم أقمؾؿ سمعٌوده َوَمو اكطقوا قَمَؾْقِف مـ  :َو َك  ِٕ

َٓ يعؾؿ َذًمِؽ هَمػمه شَمَعومَم اخل ُؿ ظمػم  ،ػَمات َوهَمػمَهو سمؾ  َمؿ إُ وَمنِذا ؿمفد شَمَعومَم ومقفؿ سمَِلهن 

ٌَورهاإلِ د َذًمِؽ وَ َوضمى قمغم يمؾ أطمد اقْمتَِؼو ٓ  يَموَن ُمَؽذسمو هلل ذِم إظْم َٓ ؿمّؽ  ،ياَمن سمِِف َوإِ َو

ء مِم و أظمؼم اهلل َأو َرؾُمقًمف سمِِف يَموَن يَموومًِرا سمِنمِْجَوع ؼَأن مـ ارشموب ذِم طمؼق  .شًؾؿلماعمُ ي َرْ

ر، وإن مل ىمول اًمعالمي اسمـ محدان: مـ ؾمى أطمدا مـ اًمصحوسمي مًتحال يمػَ و

ً   يًتحؾ ومًؼ،  .ررهؿ يمػَ ؼفؿ أو ـمعـ ذم ديـفؿ أو يمػ  وقمـف: يؽػر مطؾؼو، وإن وم

                                 
 (.629-2/628) اًمًوسمؼ( اكظر: 1)

 (.624-2/623) اًمًوسمؼ( اكظر: 2)

 (.2/389)ًمقامع إكقار، ًمؾًػوريـل ( اكظر: 3)
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 ]تعريف اليفاق األكرب[ 
 ،َعاَلكَِقياًمؾْماَلم ذِم اإلِ ر َويْظفِ  ،ويعٌد هَمػمه وهللَأن يؽػر سمِ  :ؽْػراًمواًمـػوق ُهَق -32

ذيـ يَموُكقا قمغم قمفد َرؾُمقل اهلل اعمُ مثؾ    . (1)ـَوومِؼلم اًم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٛ »قٛي٘: ( 1)  ُٖ  ،ٜٚعبد َغريٙ اهللَإٔ ٜهفس ٔب :هِفسايٚايٓفام 

ِٗ ًَاّ ٔفٞ اإِلس َِٜٚظ ١َٝايِض ْٔ ًَا ُْٛا ع٢ً عٗد َزُضٍٛ امُلَجٌ  ،َع َٓأفكع  ايَّرٜٔ َنا

 هذا شمعريػ اًمـػوق إيمؼم، وهق سمؿعـك اًمؽػر. :«اهلل 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ىمول شمعومم: 

 (  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

(   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)وىمول شمعومم: 

(   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)وىمول شمعومم:

 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )وىمول شمعومم: 

 (   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) وىمول شمعومم:

 (   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ـْ طُمَذْيَػيَ و ِل  »، ىَموَل:  قَم اَم يَموَن اًمـ َػوُق قَمغَم قَمْفِد اًمـٌ  اَم ُهَق إِك  و اًمَقْقَم وَمنِك  ، وَمَلم 

 .شاًمُؽْػُر سَمْعَد اإِلياَمنِ 

 

 

                                 
 .(7114( صحقح: رواه اًمٌخوري )1)
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 فا٥د٠: ايٓفام ْٛعإ:

ـُ  ىمول ًَ يُّ  احلَ ٌٍَْمِ  .شكَِػوُق اًمت ْؽِذيِى اًمـ َػوُق كَِػوىَموِن: كَِػوُق اًمَعَؿِؾ، وَ » :اًم

إٓ إذا صحٌف اًمـػوق  كػوق قمؿؾ، وهق دون إول، وٓ ُيرج مـ اعمؾي األول:

ٌِْد ، ومـف طمديٌ آقمتؼودي ِل   اهللِقَم ـِ قَمْؿٍرو َأن  اًمـٌ  ـ  ومِقِف يَموَن »ىَموَل:  سْم ـْ يُم َأْرسَمٌع َم

ًْ ومِقِف ظَمْصَؾٌي  ـْ يَموَك ـَ اًمـ َػوِق طَمت ك ُمـَوومًِؼو ظَموًمًِصو، َوَم ًْ ومِقِف ظَمْصَؾٌي ِم ـ  يَموَك ِمـُْف

َث يَمَذَب، َوإَِذا قَموَهَد هَمَدَر، َوإَِذا ظَموَصَؿ وَمَجرَ  ـَ ظَموَن، َوإَِذا طَمد 
ِ  .شَيَدقَمَفو: إَِذا اْؤمُت

كػوق شمؽذيى، وهق كػوق اقمتؼودي خمرج مـ اعمؾي، ومـف ىمقًمف شمعومم:  الثاني:

(   ڃ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) وىمقًمف شمعومم:

 ( ٴۇ

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.5/19( اكظر: ؾمــ اًمؽممذي )1)

 (.58(، ومًؾؿ )34( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )2)



 028                                                                                                                                             حصىل املـية 

 ]بياٌ اللفر العنلي[
  (2) قمغم اًمت ْغؾِقظ هذاشصَماَلث مـ يمـ ومِقِف وَمُفَق ُمـَوومِؼ»: وىمقًمف -31

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٓأفل»: ٚقٛي٘ »قٛي٘: ( 1)  َُ  َٛ ُٗ ٘ٔ َف ًَاخ َٔ نٔ ٔفٝ يؼصد طمديٌ  :««َث

ِل  َأيِب ُهَرْيَرَة  ـِ اًمـٌ  َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد »ىَموَل:  ، قَم آَيُي اعُمـَوومِِؼ صَماَلٌث: إَِذا طَمد 

ـَ ظَمونَ 
ِ  .شَأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْؤمُت

ًٔٝظ ٖرا»قٛي٘: ( 2) أي ًمقس اعمؼصقد مـف اًمـػوق آقمتؼودي،  «:ع٢ً ايتَِّػ

 إكام اًمـػوق إصغر.

اَم يَموَن كَِػوُق »ىمول اًمؽممذي:  اَم َمْعـَك َهَذا قِمـَْد َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ كَِػوُق اًمَعَؿِؾ، َوإِك  إِك 

 .ش اهللِاًمت ْؽِذيِى قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل 

ِذي ىَموًَمُف  :ُعَؾاَمُء ذِم َمْعـَوهُ اًماظْمَتَؾَػ »ىمول اًمـقوي:  ُؼقَن وَ اعمُ وَموًم  يْمَثُروَن َوُهَق إَ َحؼ 

ِحقُح  ٌَُفو ؿَمٌِقٌف سموعمـوومؼلم اخلِ َأن  َمْعـَوُه َأن  َهِذِه  :ْخَتورُ اعمُ اًمص  َصوَل ظِمَصوُل كَِػوٍق َوَصوطِم

ٌؼ سمَِلظْماَلىِمِفؿْ اخلِ ذِم َهِذِه  ـُ ظِماَلوَمفُ  ،َصوِل َوُمَتَخؾ 
ٌْطِ َوَهَذا  ،وَمنِن  اًمـ َػوَق ُهَق إفِْمَفوُر َمو ُي

صَمُف َوَوقَمَدُه  ،َصولِ اخلِ ْعـَك َمْقضُمقٌد ذِم َصوطِمِى َهِذِه اعمَ  ـْ طَمد  َوَيُؽقُن كَِػوىُمُف ذِم طَمؼ  َم

ُف ُمـَوومٌِؼ ذِم  َٓ َأك  ـَ اًمـ وِس  ـُ اإلِ َواْئَتَؿـَُف َوظَموَصَؿُف َوقَموَهَدُه ِم
ٌْطِ ؾْماَلِم وَمُقْظِفُرُه َوُهَق ُي

ِلُّ اًم ُف ُمـَوومٌِؼ كَِػوَق  ُؽْػَر َومَلْ ُيِرِد اًمـٌ  َذا َأك  وِر اًمهِبَ ْرِك اعمُ ُؽػ  ـَ ذِم اًمد  ِدي ـَ إَ َخؾ   ؾْمَػِؾ ِم

 

                                 
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة 59(، ومًؾؿ )33متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1) ـِ اًمـ ٌِل  (، قَم آَيُي اعُمـَوومِِؼ »ىَموَل:  ، قَم

ـَ ظَمونَ 
ِ َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْؤمُت  ش.صَماَلٌث: إَِذا طَمد 

 (.59(، ومًؾؿ )33متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 2)

 (.5/19مذي )( اكظر: ؾمــ اًمؽم3)
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َٓ ك  (.1ػنهو )كروهيو يَماَم ضَموَءت َو

وًرا والٓ يْيب سَمْعضُؽؿ ِرىَموب سمعض» :َوىَمقًمف   .شَٓ شمرضمعقا سمعِدي يمػ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاًمـ ورِ 

وكِِف َووَمَعَؾ َهِذِه اًمَوىَمْد َأمْجََع »وىمول أيضو:  ًَ
ىًمو سمَِؼْؾٌِِف َوًمِ ـْ يَموَن ُمَصد  ُعَؾاَمُء قَمغَم َأن  َم

ُد ذِم اًمـ ورِ اخلِ  ؾ  َٓ ُهَق ُمـَوومٌِؼ ُُيَ َؽُؿ قَمَؾْقِف سمُِؽْػٍر َو َٓ حُيْ  .شَصوَل 

ََٚيا »قٛي٘: ( 1) َُا َدا٤َت  كروهيو يمام ضموءت قمـ أي  «:فطسٖاْْسٜٚٗا َن

 .وٓ كذيمر شمػًػمهو طمتك شمردع اًمـوس وختقومفؿ مـ اًمقىمقع ومقف، واًمرؾمقل 

َيا تسدعٛا بعٔدٟ نفَّاّزا ضالال ِٜطسب » :ََٚقٛي٘»قٛي٘: ( 2)

اعمراد سموًمؽػر هـو اًمؽػر اًمعؿكم، وًمقس اًمؽػر إيمؼم  «:«َبِعطُهِ ِزَقاب بعض

(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)اعمخرج مـ اعمؾي: ًمؼقًمف شمعومم: 

وهبذا اؾمتدل اًمٌخوري وهمػمه قمغم أكف ٓ : ، ومًامهؿ مممـلم مع آىمتتول

ُيرج مـ اإليامن سموعمعصقي وإن قمظؿً، ٓ يمام يؼقًمف اخلقارج ومـ شموسمعفؿ مـ 

 .وكحقهؿ اعمعتزًمي

ٌَْعُي َأىْمَقالٍ »ىمول اًمـقوي:    :ىِمقَؾ ذِم َمْعـَوُه ؾَم

َتِحؾ  سمَِغػْمِ طَمؼ  اعمُ َأن  َذًمَِؽ يُمْػٌر ذِم طَمؼ   :َأطَمُدَهو ًْ. 

 .ؾْماَلمِ اإلِ َراُد يُمْػُر اًمـ ْعَؿِي َوطَمؼ  اعمُ  :َواًمث ويِن 

                                 
 ش.والٓ»، سمدون ًمػظي (، مـ طمديٌ ضمرير 65(، ومًؾؿ )121متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 (.2/47اكظر: ذح صحقح مًؾؿ ) (2)

 (.2/46( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )3)

 (.7/374( اكظر: شمػًػم اسمـ يمثػم )4)
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 .(ش1) اًمـ ور إِذا اًمتؼك اعمًؾامن سمًقػفام وموًمؼوشمؾ واعمؼتقل ذِم »: َومثؾ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌُ ـَ  :َواًمث وًمِ ُب ِم ُف ُيَؼر    .ُؽْػِر َوُيَمد ي إًَِمْقفِ اًمَأك 

اسمِعُ  ُف ومِْعٌؾ يَمِػْعِؾ  :َواًمر  ورِ اًمَأك   .ُؽػ 

ؾِِؿلمَ  ،ُؽْػرِ اًمَراُد طَمِؼقَؼُي اعمُ  :وِمُس اخلَ وَ  ًْ َٓ شَمْؽُػُروا سَمْؾ ُدوُمقا ُم   .َوَمْعـَوُه 

وِدُس   ً ُه َأن  اخلَ طَمَؽوُه  :َواًم ويِبُّ َوهَمػْمُ ورِ وًمَراَد سمِ اعمُ ط  اَلِح اعمُ  :ُؽػ   ً ُروَن سمِوًم  :ُيَؼوُل  ،َتَؽػ 

فُ  ًَ اَلطِمِف إَِذا ًَمٌِ
ًِ ضُمُؾ سمِ َر اًمر  َغيِ ذِم يمِ  :ْزَهِريُّ إَ ىَموَل  ،شَمَؽػ  ُيَؼوُل ًماَِلسمِِس  ،َتوسمِِف هَتِْذيُى اًمؾُّ

اَلِح   ً  .يَموومِرٌ  :اًم

وسمِعُ    ً ُر سَمْعُضُؽْؿ سَمْعًضو :ط ويِبُّ َمْعـَوهُ اخلَ ىَموًَمُف  :َواًم َتِحؾُّقا ىِمَتوَل سَمْعِضُؽْؿ  ،َٓ ُيَؽػ  ًْ وَمَت

 .سَمْعًضو

ابِ ُ الَ َوَأْظَهُر    .شاهللَُؼويِض قِمَقوٍض َرمِحَُف اًمَوُهَق اظْمتَِقوُر  ،وْْقَواِ  الربا

أىمقى مو ىمقؾ ذم ذًمؽ أكف أـمؾؼ قمؾقف مٌوًمغي ذم اًمتحذير مـ »وىمول اسمـ طمجر: 

ٕن ذًمؽ ومعؾ  :ذًمؽ ًمقـزضمر اًمًومع قمـ اإلىمدام قمؾقف أو أكف قمغم ؾمٌقؾ اًمتشٌقف

 .شاًمؽوومر

ِإذا ايتك٢ املطًُإ بطٝفُٗا فايكاتٌ ٚاملكتٍٛ ٔفٞ »: ََٚجٌ»قٛي٘: ( 1)

َّاز  أي إذا اًمتؼك اعمًؾامن سمًقػقفام قمصٌقي ومحقي اؾمتحؼو دظمقل اًمـور. :««اي

و يَمْقُن »ىمول اًمـقوي:  ـْ ٓاعمَ َؼوشمُِؾ وَ اًمَوَأم  ـْ َأْهِؾ اًمـ وِر وَمَؿْحُؿقٌل قَمغَم َم  ْؼُتقُل ِم

َتِحؼ  هَلَو َوىَمْد  ًْ  شملويؾ ًَمُف َوَيُؽقُن ىِمَتوهُلاَُم قَمَصٌِق ًي َوَكْحَقَهو صُمؿ  يَمْقُكُف ذِم اًمـ وِر َمْعـَوُه ُم

                                 
 .(، مـ طمديٌ أيب سمؽرة 1682(، ومًؾؿ )31متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 (.2/55اكظر: ذح مًؾؿ ًمؾـقوي )( 2)

 (.13/27( اكظر: ومتح اًمٌوري )3)
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 .(ش3) وىمتوًمف يمػر (2) ومًقق (1) ًؾؿاعمُ ؾمٌوب » :َومثؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شؼ  احلَ شَمَعومَم قَمـُْف َهَذا َمْذَهُى َأْهِؾ  اهللُجُيَوَزى سمَِذًمَِؽ َوىَمْد َيْعُػق 

وًمؽـ  ،أهنام يًتحؼون ذًمؽ :ىمول اًمعؾامء معـك يمقهنام ذم اًمـور»وىمول اسمـ طمجر: 

وإن ؿموء  ،أمرمهو إمم اهلل شمعومم إن ؿموء قموىمٌفام صمؿ أظمرضمفام مـ اًمـور يمًوئر اعمقطمديـ

وٓ طمجي ومقف  ،هق حمؿقل قمغم مـ اؾمتحؾ ذًمؽ :وىمقؾ ،قمػو قمـفام ومؾؿ يعوىمٌفام أصال

ٕكف ٓ يؾزم مـ  :ومـ ىمول مـ اعمعتزًمي سملن أهؾ اعمعوَي خمؾدون ذم اًمـور ،ًمؾخقارج

 .شاؾمتؿرار سمؼوئفام ومقفو شومفام ذم اًمـور» :ىمقًمف

اًمًى ذم اًمؾغي اًمشتؿ واًمتؽؾؿ ذم قمرض  «:طًِامُلضباب » :ََٚجٌ»قٛي٘: ( 1)

 .اإلكًون سمام يعقٌف

ہ ہ ) ، ومـف ىمقًمف شمعومم:اخلروجاًمػًؼ ذم اًمؾغي  «:فطٛم»قٛي٘: ( 2)

 .سمف ذم اًمنمع اخلروج قمـ اًمطوقمي، واعمراد ، َأي ظمَرج(   ہ ھ

ـْ  :ىِمقَؾ «:ٚقتاي٘ نفس»قٛي٘: ( 3) ؾام ِم ًْ ـْ ؾَمى  َأْو ىموشَمؾ ُم َهَذا حَمُْؿقل قَمغَم َم

ؼ  :َوىِمقَؾ  :هَمػْمِ شمْلويؾ ًْ َٓ أك ف ُُيْرضمف إمَِم اًمِػ اَم ىَموَل َذًمَِؽ قَمغَم ضِمَفي اًمت ْغؾِقظ،   إِك 

 

                                 
 .(، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ مًعقد 64(، ومًؾؿ )48متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

 (.18/11( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ )2)

 (.13/33) ( اكظر: ومتح اًمٌوري3)

 (.2/53، وذح مًؾؿ )شؾمى»( اكظر: مؼويقس اًمؾغي، مودة 4)

 ش.ومًؼ»هتذيى اًمؾغي، مودة اكظر: ( 5)

 (.54-2/53مًؾؿ ) صحقح ( اكظر: ذح6)
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ظَِمقفِ » :َومثؾ ِٕ  .(ش1) ومؼد سَموء هَبو َأطمدمَهو :َيو يَموومِر :مـ ىَموَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واًمُؽْػر

ومًى اعمًؾؿ سمغػم طمؼ طمرام سمنمجوع إمي  :وأمو معـك احلديٌ»ىمول اًمـقوي: 

وأمو ىمتوًمف سمغػم طمؼ ومال يؽػر سمف قمـد أهؾ احلؼ ، ووموقمؾف وموؾمؼ يمام أظمؼم سمف اًمـٌل 

 .شمـ اعمؾي يمام ىمدمـوه ذم مقاوع يمثػمة إٓ إذا اؾمتحؾف يمػرا ُيرج سمف

٘ٔ» :ََٚجٌ»قٛي٘: ( 1) ٍَ ٔيَأٔخٝ َُا ؛َٜا َنأفس :َٔ َقا َٗا َأحدٖ  «:فكد َبا٤ ب

و َأْن َيْصُدق قَمَؾْقِف َأْو َيْؽِذب، وَمنِْن َصَدق ومُفق يموومِر، َوإِْن  :أي سمؽؾؿي اًمؽػر ُف إِم  َك 
ِٕ

 .يَمَذب قَموَد اًمُؽْػر إًَِمْقِف سمَِتْؽِػػمه أظموه اعمًؾؿ

مذهى أهؾ احلؼ أكف ٓ يؽػر اعمًؾؿ سموعمعوَي يموًمؼتؾ واًمزكو »ىمول اًمـقوي: 

ذم شملويؾ  ىمقؾ... ـ اإلؾمالم يموومر مـ همػم اقمتؼود سمطالن دي :ويمذا ىمقًمف ٕظمقف

 :احلديٌ أوضمف

  .أكف حمؿقل قمغم اعمًتحؾ ًمذًمؽ :أحديا

  .معـوه رضمعً قمؾقف كؼقصتف ٕظمقف ومعصقي شمؽػػمه :الوجٌ الثاني

 .أكف حمؿقل قمغم اخلقارج اعمؽػريـ ًمؾؿممـلم :الثالثالوجٌ 

سمريد  :وذًمؽ أن اعمعوَي يمام ىموًمقا ،معـوه أن ذًمؽ يمول سمف إمم اًمؽػر :الوجٌ الرابع

 .اًمؽػر وُيوف قمغم اعمؽثر مـفو أن يؽقن قموىمٌي ؿمممفو اعمصػم إمم اًمؽػر

                                 
 (، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.62(، ومًؾؿ )6124متػؼ قمؾقف : رواه اًمٌخوري )( 1)

 (.2/332ٓسمـ إصمػم )( اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ، 2)

 (.2/54( اكظر: ذح مًؾؿ )3)

 (.4/185( اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )4)
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طَموِديٌ مِم و ىمد إَ َوَكْحق َهِذه  ،(ش1) مـ كًى َوإِن دق شمؼمؤٌ   سمِوهلل يمػرٌ » :َومثؾ

ػمَهو ،وَمنك و كًؾؿ ًَمفُ  ،ػظَصح  َوطُم  ًِ َٓ كتؽؾؿ ومِقَفو ،َوإِن مل كعؾؿ شَمْػ َٓ كجودل  (،2) َو َو

َٓ كػن َهِذه  ٓ  سمَِلطَمؼإَ ومِقَفو َو َٓ كردهو إِ ٓ  مثؾ َمو ضَموَءت   (.3) ِمـَْفو طَموِديٌ إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ومؾقس اًمراضمع طمؼقؼي اًمؽػر سمؾ معـوه ومؼد رضمع قمؾقف شمؽػػم :الوجٌ اخلاوس

 ،إمو ٕكف يمػر مـ هق مثؾف ،اًمتؽػػم ًمؽقكف ضمعؾ أظموه اعمممـ يموومرا ومؽلكف يمػر كػًف

  .وإمو ٕكف يمػر مـ ٓ يؽػره إٓ يموومر يعتؼد سمطالن ديـ اإلؾمالم

َِٚإٕ دم تربْؤ اهللٔب نفْس» :ََٚجٌ»قٛي٘: ( 1) أي مـ شمؼمأ  «:«َٔ ْطب 

ُف َيُؼقلاًمتؼمؤ يًػما: مـ كًٌف يمػر وإن يمون  َك ُف يمذب قمغم اهلل يَمَلك  َمو ظمؾؼـل اهلل مـ  :ِٕ

 .يمػر اًمـ ْعَؿي :َراداعموَ  ،وماَلن سمؾ مـ وماَلن

َٖٔرٙ »قٛي٘: ( 2) َِْحٛ  َُٚحاأَلَٚ َّا قد َصحَّ  َٔ ُ٘ ،فظَحأدٜح  َّا ْطًِ َي  ،َفإ

َٖا َٗا ،َِٚإٕ مل ْعًِ َتِفٔطري أهؾ اًمًـي واجلامقمي يممـقن  أي «:ََٚيا ْتهًِ ٔفٝ

، وإن مل يعؾؿقن شمػًػمهو، وٓ ويصدىمقن ويًؾؿقن ٕطموديٌ رؾمقل اهلل 

  سمام ُيوًمػ معـوهو اعمراد.يتؽؾؿقن ومقفو 

َٖٔرٙ »قٛي٘: ( 3) ََٚيا ْفطس  َٗا  ََا اأَلََٚيا زلادٍ ٔفٝ َدا٤َت َحأدٜح ِإيَّا َجٌ 

َٗا َيا ْسدٖا ِإيَّا ٔبَأَحل ِٓ هذا أصؾ يمٌػم قمـد أهؾ اًمًـي واجلامقمي، وهق اًمتًؾقؿ  «:َٔ

: وإذا اًمًـي، وقمدم اخلقض ومقفو سمام ُيوًمػ معـوهو اعمراد مـفواًمؽتوب وًمـصقص 

 كؼدم إىمقى. شمعوروً ومقام سمقـفو

                                 
(، مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص ريض اهلل قمـفام، وطمًـف اًمعالمي 7219طمًـ: رواه أمحد )( 1)

 أمحد ؿمويمر.

 (.52-2/49( اكظر: ذح مًؾؿ )2)

 (.2/229ًمزيـ اًمديـ اعمـووي ) قًػم ذح اجلومع اًمصغػم،(، واًمت12/42( اكظر: ومتح اًمٌوري )3)



 033                                                                                                                                             حصىل املـية 

 ]اجلية واليار خملوقتاٌ[ 
ـ ي وَمَرَأْيً اجلدظمؾً : »ـ ي َواًمـ ور خمؾقىمتون يَماَم ضَموَء قَمـ َرؾُمقل اهلل اجلوَ -32

 و ،يَمَذا شـ ي وَمَرَأْيً َأيمثر َأهؾَفواجلاـمؾعً ذِم » و ،شَؽْقصَمراًمَوَرَأْيً » ،شىمٍما

 . يَمَذا َويَمَذا شاـمؾعً ذِم اًمـ ور وَمَرَأْيً»

اَُم مل ختؾؼو وَمُفقَ   َٓ  َوَأطَموِديٌ َرؾُمقل اهلل  ،(1) ُؼْرآنِ وًممؽذب سمِ  وَمؿـ زقمؿ َأهن  َو

 .(2) َواًمـ ور ـ يِ وجلَأطْمًٌُف ُيممـ سمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّاز رلًٛقتإ اجلَٚ»قٛي٘: ( 1)  َٚاي َُا مل ختًكا ... ١َّٓ  ُٗ َّْ َٛ َفُٔ شعِ َأ ُٗ َف

ِٕايَهرب ٔب أي مـ ىمول: إن اجلـي واًمـور مل ختؾؼو ومؼد يمذب اًمؼرآن: ٕن اهلل  «:ُكِسآ

 ڱ ں ں ڻ ) وىمول: (   ڀ ڀ ڀ ) :ذم اجلـي ىمول

 (   ڻ

 :وىمول( ىئ ىئ ىئ): ذم اًمـور وىمول شمعومم 

 (   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)

ُٜؤَٔ ٔب ََٚأَحأدٜح َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 2)  ُ٘ َّاز ١َّٔٓاجلََٚيا َأِحطب  «:َٚاي

مـ  : ٕنومؿـ زقمؿ أن اجلـي واًمـور مل ختؾؼو: ومفق مؽذب سملطموديٌ اًمرؾمقل 

 أهنام خمؾقىمتون مقضمقدشمون.مؼتضقوت اإليامن سموجلـي واًمـور اقمتؼود 

                                 
 .(، مـ طمديٌ ضموسمر 3294(، ومًؾؿ )3679متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 1)

ـِ َموًمٍِؽ 6581صحقح: رواه اًمٌخوري )(2) ـِ اًمـ ٌِل  (، قمـ َأَكِس سْم سَمْقـاََم َأَكو َأؾِمػُم ذِم اجلَـ ِي، إَِذا »ىَموَل:  ، قَم

يُؾ؟ ىَموَل: َهَذا اًمَؽْقصَمرُ َأَكو  : َمو َهَذا َيو ضِمؼْمِ ًُ ِف، ىُمْؾ ر  اعمَُجق  ٌَوُب اًمدُّ  ش.سمِـََفٍر، طَمووَمَتوُه ىِم

ـِ طُمَصلْمٍ 2737(، ومًؾؿ )3241متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )( 3) ـْ قِمْؿَراَن سْم ـِ اًمـ ٌِل  (، قَم ، ىَموَل: ، قَم

ًُ أَ » ًُ ذِم اجلَـ ِي وَمَرَأْي َؾْع وءَ اـم  ًَ ًُ َأيْمثََر َأْهؾَِفو اًمـ  ًُ ذِم اًمـ وِر وَمَرَأْي َؾْع  ش.يْمَثَر َأْهؾَِفو اًمُػَؼَراَء، َواـم 
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.............................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا  ،اجلـي واًمـور خمؾقىمتون مقضمقدشمون اًمققم وأن ذم اجلـي صمامرا»ىمول اًمـقوي: 

 .شيمؾف مذهى أصحوسمـو وؾموئر أهؾ اًمًـي ظمالومو ًمؾؿعتزًمي

اشمػؼ أهؾ اًمًـي قمغم أن اجلـي واًمـور خمؾقىمتون »ىمول اسمـ أيب اًمعز احلـػل: و

طمتك كٌغً كوسمغي مـ اعمعتزًمي مقضمقدشمون أن، ومل يزل قمغم ذًمؽ أهؾ اًمًـي 

! ومحؾفؿ قمغم ذًمؽ واًمؼدريي، وملكؽرت ذًمؽ، وىموًمً: سمؾ يـشئفام اهلل يقم اًمؼقومي! 

أصؾفؿ اًمػوؾمد اًمذي ووعقا سمف ذيعي عمو يػعؾف اهلل، وأكف يـٌغل أن يػعؾ يمذا، وٓ 

يـٌغل ًمف أن يػعؾ يمذا! ! وىموؾمقه قمغم ظمؾؼف ذم أومعوهلؿ، ومفؿ مشٌفي ذم إومعول، 

ودظمؾ اًمتجفؿ ومقفؿ، ومصوروا مع ذًمؽ معطؾي! وىموًمقا: ظمؾؼ اجلـي ىمٌؾ اجلزاء قمٌٌ: 

ي مددا متطووًمي! ! ومردوا مـ اًمـصقص مو ظموًمػ هذه اًمنميعي ٕهنو شمصػم معطؾ

اًمٌوـمؾي اًمتل ووعقهو ًمؾرب شمعومم، وطمرومقا اًمـصقص قمـ مقاوعفو، ووؾؾقا 

 .شوسمدقمقا مـ ظموًمػ ذيعتفؿ

 

 

 

 

 

                                 
 (.6/227( اكظر: ذح مًؾؿ )1)

 (.615-2/614( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل )2)
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 ]الصالة على أٍل القبلة[
ٌَْؾي مقطمدااًمَومـ َموَت مـ أهؾ -33 َٓ حُي  ،قَمَؾْقِف ويًتغػر ًَمفُ  ُيَصغم   ؼ قَمـُف  ُى جَ َو

َٓ شمُ  ،آؾْمتِْغَػور اَلة قَمَؾْقِف ًمذكى أذكٌف َو أمره إمَِم اهلل  -َصِغػما يَموَن َأو يَمٌػِما-ؽْمك اًمص 

 .(1) شَمَعومَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََاَت َٔ أٌٖ »قٛي٘: ( 1)  ١ًَ َٛحداايََٚٔ  َّ كِب ٘ٔ ٜٚطتػفس  ٢ُٜوَُص ِٝ ًَ َع

ُ٘ ُٜ ،َي ُ٘ االِضٔتِػَفاز ُبحَذََٚيا  ٘ٔ يرْب أذْب٘ ََٚيا ُت ،َعٓ ِٝ ًَ ًَا٠ َع -ِتسى ايوُصَّ

َٕ َأٚ نَٔبريا أي مـ موت مـ اعمًؾؿلم  «:أَسٙ ِإَي٢ اهلل َتَعاَي٢ -َصٔػريا نَا

دا همػم منمك سموهلل: ومنكف يصغم قمؾقف اجلـوزة، ويًتغػر ًمف، وٓ يؿـع  مـ مقطم 

آؾمتغػور ًمف، وٓ كؽمك اًمصالة قمؾقف ًمذكى أذكٌف صغػما يمون أو يمٌػم، وأمره إمم اهلل 

  :ٕن اًمـٌل إن ؿموء همػر ًمف وإن ؿموء قمذسمف  يمون يصكم قمغم اعمًؾؿلم ويدقمق

 ًتغػر هلؿ.يو

ٌِْد اهللِوم ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ًَمُؽْؿ ىَمْد  إِن  َأظًمو: »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمـفام َع

لْمِ شَموَت، وَمُؼقُمقا وَمَصؾُّقا قَمَؾْقفِ  ـَو َصػ   .، ىَموَل: وَمُؼْؿـَو وَمَصػ 

 .شوهل ومرض يمػويي سموإلمجوع ،ومقف وضمقب اًمصالة قمغم اعمقً»ىمول اًمـقوي: 

ِـ  قَمْقِف وقمـ  ـْ  : َصغم  َرؾُمقُل اهللِ ىمول،  َموًمٍِؽ  سْم ًُ ِم قَمغَم ضَمـَوَزٍة، وَمَحِػْظ

ْع »ِف َوُهَق َيُؼقُل: ُدقَموئِ  ، اهْمِػْر ًَمُف َواْرمَحُْف َوقَموومِِف َواقْمُػ قَمـُْف، َوَأيْمِرْم ُكُزًَمُف، َوَوؾم  اًمؾُفؿ 

ْؾُف سمِ  ًِ ٍِ وَ وعمَ ُمْدظَمَؾُف، َواهْم  َواًمث ْؾ
ِ
ـَ اًموء ِف ِم ِد، َوَكؼ  ًَ اًمث ْقَب اخلَ ؼَمَ ْق ـَ إَ َطوَيو يَماَم َكؼ  سْمَقَض ِم

ـْ َزْوضِمِف،  ا ِم ِف َوَزْوضًمو ظَمػْمً
ـْ َأْهؾِ ا ِم ـْ َداِرِه، َوَأْهاًل ظَمػْمً ا ِم َكِس، َوَأسْمِدًْمُف َداًرا ظَمػْمً  اًمد 

                                 
 (.952(، ومًؾؿ )1321( متػؼ قمؾقف: رواه اًمٌخوري )1)

 (.7/23مًؾؿ ) ( اكظر: ذح2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ قَمَذاِب اجلَ َوَأْدظِمْؾُف   .شَؼؼْمِ اًمـ َي َوَأقِمْذُه ِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ؿ  اًمؾفُ »إَِذا َصغم  قَمغَم ضِمـَوَزٍة َيُؼقُل:   اهللِ، ىَموَل: يَموَن َرؾُمقُل  قَم

ـْ اًمؾفُ اهْمِػْر حِلَق ـَو َوَمق تِـَو، َوؿَموِهِدَكو َوهَموِئٌِـَو، َوَصِغػِمَكو َويَمٌػِِمَكو، َوَذيَمِرَكو َوُأْكَثوَكو،  ؿ  َم

ُف قَمغَم اإلِ َأطْمَقْقَتُف ِمـ و وَمَلطْمِقِف قَمغَم  ْقَتُف ِمـ و وَمَتَقوم  ـْ شَمَقوم  َٓ حَتْ اًمؾفُ ياَمِن، اإلِ ؾْماَلِم، َوَم ِرْمـَو ؿ  

ـَو سَمْعَدهُ  َٓ شُمِضؾ   .شَأضْمَرُه، َو

 وًمإلموم شمرك اًمصالة قمغم اًمعوَي اجلوهر سمؿعصقتف زضمرا ٕهؾ اعمعوَي.

مذهى اًمعؾامء يموومي اًمصالة قمغم يمؾ مًؾؿ وحمدود  :ىمول اًمؼويض»ىمول اًمـقوي: 

وقمـ موًمؽ وهمػمه أن اإلموم جيتـى اًمصالة قمغم  :ومرضمقم وىموشمؾ كػًف ووًمد اًمزكك

 .شوأن أهؾ اًمػضؾ ٓ يصؾقن قمغم اًمػًوق زضمرا هلؿ ،تقل ذم طمدمؼ

اَلِة قَمغَم ضَمـَوِئِز اعمُ َأمْجََع »وىمول اًمؼرـمٌل:  َٓ جَيُقُز شَمْرُك اًمص  ُف  ؾُِؿقَن قَمغَم َأك  ًْ

ـْ َأْهِؾ اعمُ  ؾِِؿلَم، ِم ـْ َكٌِق ِفْؿ اًمًْ لَم، ِوَراصَمًي قَم
ٌَوِئِر يَموُكقا َأْو َصوحِلِ ًٓ َوقَمَؿاًل  َؽ  :ىَمْق

َػَؼ  هلل:ْؿُد احلَ وَ  ِفقِد اًمَواشم  ٓ  ذِم اًمش  ٓ  ذم أهؾ اًمٌدع واًمٌغوة ...ُعَؾاَمُء قَمغَم َذًمَِؽ إِ  .شَوإِ

ے ۓ )أمو اًمؽوومر، واعمـوومؼ اًمـػوق آقمتؼودي ومال ُيصغم  قمؾقف: ًمؼقًمف شمعومم: 

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

                                 
 (.963( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

(، 1986(، وىمول: طمًـ صحقح، واًمـًوئل )1224(، واًمؽممذي )3221( صحقح: رواه أسمق داود )2)

 (، وصححف إًمٌوين.1498واسمـ موضمف )

 (.7/47( اكظر: ذح مًؾؿ )3)

 (.8/221( اكظر: شمػًػم اًمؼرـمٌل )4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أن يؼمأ مـ اعمـوومؼلم، وأٓ أمر اهلل شمعومم رؾمقًمف »ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػًػم أيي: 

يؼقم قمغم ىمؼمه ًمقًتغػر ًمف أو يدقمق ًمف: ٕهنؿ  يصكم قمغم أطمد مـفؿ إذا موت، وأٓ

 .شيمػروا سموهلل ورؾمقًمف، وموشمقا قمؾقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.194-4/193( اكظر: شمػًػم اسمـ يمثػم )1)
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 ]اخلامتة[ 
د (4) َوطمده( 3)هلل  (2) ْؿداحلَ وَ  (،1) آظمر اًمرؾَموًَمي  (5) وصؾقاشمف قمغم حُمَؿ 

 ........................................................................ (6)َوآًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي هذا آظمر اًمرؾموًمي. «:آخس ايسَضاَي١»قٛي٘: ( 1) 

ٌ ِي، َواًمت ْعظِْقِؿ ًَمُف،  «:ُِداحَلٚ»قٛي٘: ( 2) احلَْؿُد ُهَق اًمث ـَوُء قَمغَم اعَمْحُؿْقِد َمَع اعَمَح

ؾْمتِْغَراِق يُمؾ  اعَمَحوِمِد هللِ شَمَعومَم  ِٓ ُم   .َوإًََمُػ َواًمال 

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ـْ َأًمَِف ُيْلًَمُف ُأًمُ  «:هلل»َق ق ِي، ُمْشَتؼ  ِم
اِت اإِلهَلِ ْقَهًي، سمَِؿْعـَك اهللُ قَمَؾٌؿ قَمغَم اًمذ 

ظْمتَِصوِص اعَمَحوِمِد يُمؾ فَ  ِٓ ُم  ٌُْقٍد، َواًمال  ٌَوَدًة، وَموهللُ: إًَِمٌف سمَِؿْعـَك َمْلًُمْقٍه: َأْي َمْع ٌَُد قِم ٌََد ُيْع و قَم

َتِحؼ  جِلَِؿْقِع َأْكَقاِع اعَمَحوِمِد ُهقَ  ًْ اهللُ ضَمؾ   هللِ شَمَعومَم ُمْؾًؽو، َواؾْمتِْحَؼوىًمو، َواعَمْعـَك: َأن  اعُم

 .ِذيْمُرهُ 

(4 ) :ُ٘ ُِٛي  .شمليمقد معـقي: واعمعـك ٓ يًتحؼ احلؿد إٓ اهلل  «:َٚحدٙ»َق

َّد»قٛي٘: ( 5) ََُح َصاَلُة اهللِ: صَمـَوُؤُه قَمَؾْقِف »ىَموَل َأسُمق اًمَعوًمَِقِي:  «:ٚصًٛات٘ ع٢ً 

قَموءُ   .شقِمـَْد اعَماَلِئَؽِي، َوَصاَلُة اعمَاَلِئَؽِي اًمدُّ

 قمغم ديـف. اعمراد سمؤل هـو: أشمٌوع اًمـٌل «:َٚآي٘»قٛي٘: ( 6)

وهق  ،قمغم أىمقال أفمفرهو واظمتؾػ اًمعؾامء ذم آل اًمـٌل »ىمول اإلموم اًمـقوي: 

 سمـق هوؿمؿ وسمـق  :واًمثوين ،أهنؿ مجقع إمي :اظمتقور إزهري وهمػمه مـ اعمحؼؼلم

 

                                 
 ش.محد»اكظر: ًمًون اًمعرب، مودة  (1)

 ش.أًمف»اكظر: شموج اًمعروس، وخمتور اًمصحوح، مودة  (2)

 (.6/12( اكظر: صحقح اًمٌخوري )3)
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ؾِقاًم  ًْ   (.1) َوؾمؾؿ شَم

ْقخ اإِلَموم أيب قمٌد اهلل حيقك سمـ أيب قمغم  ًـ احلؾمؿع مَجِقع اًمرؾَموًَمي مـ ًمػظ اًمش 

ْقخ اإِلَموم اًمسمـ َأمْحد سمـ  َفّذب َأسُمق اعمظػر قمٌد اعمؾؽ سمـ قَمكّم اعمُ ٌَـ و سمروايتف قَمـ َواًمِده اًمش 

د   .(2) هَبو أديـ :َوىَموَل  ،ؿَدايِن اهلَ اسْمـ حُمَؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شأهؾ سمقتف  :واًمثوًمٌ ،اعمطؾى

ُّا»قٛي٘: ( 1) ًٝٔ اًمًالم ًمف معـقون: أطمدمهو: اًمتحقي، واًمثوين:  «:َٚضًِ َتِط

ڄ ڄ ڄ )، وهذا امتثول ًمؼقًمف  شمعومم: اًمًالمي مـ أوموت واًمنمور

 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ

َٗا أدٜٔ»قٛي٘: ( 2)  أي اقمتؼد. :«ب

 الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلمد هلل ، مت الشرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.4/124( اكظر: ذح مًؾؿ )1)

 ش.ؾمؾؿ»( اكظر: هتذيى اًمؾغي، مودة 2)
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 األسئلة واملناقشة

يإلَاّ أمحد « حصول املنة بشرح أصول السنة»يف ض٤ٛ دزاضتو يهتاب 

 بٔ حٓبٌ زمح٘ اهلل أدب عٔ األض١ً٦ اآلت١ٝ:

 شمعرف قمـ اإلموم أمحد رمحف اهلل؟موذا  .1

 .ذح قمـقان اًمرؾموًميا .2

 ؟أهؿ اعمقوققموت اًمتل اؿمتؿؾً قمؾقفو هذه اًمرؾموًميمو  .3

ـي شمػن  .4 ًّ ِئؾ ، ُؼْرآناًماًم َٓ  ووح ذًمؽ. ُؼْرآن.اًمَوِهل َد

 اذيمر إدًمي قمغم اإليامن سموًمؼدر. .5

 ووح ذًمؽ. اًمؼدريي ومرىمتون. .6

 ووح ذًمؽ. َوًَمْقَس سمؿخؾقق.، ُؼْرآن يَماَلم اهللاًم .7

 رسمف؟ هؾ رأى اًمـٌل  .8

 هؾ يرى اهلل ذم اعمـوم؟ مع ذيمر إدًمي قمغم مو شمؼقل. .9

 طمد رسمف ذم اًمدكقو. مع ذيمر إدًمي قمغم مو شمؼقل.أهؾ يرى  .12

مع ذم هذا يتضؿـ قمدة أمقر. اذيمر مو ذيمره اعمصـػ  اإليامن سموًمققم أظمر .11

 ذطمف ذطمو يموومقو.

 مع ذيمر إدًمي قمغم مو شمؼقل. ووح ذًمؽ .اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمقزون .12

 : صمؿ سملم مذاهى اًمـوس ومقف.قمرف اإليامن ًمغي وذقمو .13

 اإليامن ىمقل وقمؿؾ. ووح ذًمؽ. .14

 . ووح ذًمؽ.اظمتؾػ اًمعؾامء ومقؿـ شمرك اًمصالة شمؽوؾمال .15

 يمام شمؽؾؿ قمـف اعمصـػ. آقمتؼود ذم أصحوب اًمـٌل شمؽؾؿ قمـ  .16
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 ؟اًمقاضمى كحق وٓة إمقرمو  .17

 ؟ـمرق شمـصقى وزم إمر مو .18

ومٍ  .19 ًَ ِفقُد صَماَلصَمُي َأىْم  . ووح ذًمؽ.اًمش 

 مو طمؽؿ اًمشفودة عمعلم سمجـي أو سمـور؟ .22

 مو طمؽؿ مرشمؽى اًمؽٌػمة؟ .21

 ؟كص اإلموم أمحد رمحف اهلل قمغم اًمرضمؿ ومل يـص قمغم اجلؾدعموذا  .22

 مو هق اًمؽػر اًمعؿكم؟ مع ذيمر أمثؾي قمؾقف. .23

 . ووح ذًمؽ: مع سمقون مذاهى اًمـوس ذم ذًمؽ.اجلـي واًمـور خمؾقىمتون .24

 ؟اًمصالة قمغم أهؾ اًمؼٌؾيمو طمؽؿ  .25
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 املصادر واملراجع
قمٌد اهلل قمٌقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ محدان  أيبسمـ سَمط ي ٓاإلسموكي اًمؽؼمى،  .1

روو معطل، وقمثامن إصمققيب، ويقؾمػ ، حتؼقؼ: هـ(387اًمُعْؽؼَمي )اعمتقرم: 

دار اًمرايي ًمؾـنم ، ـمٌعي: اًمقاسمؾ، واًمقًمقد سمـ ؾمقػ اًمـٍم، ومحد اًمتقجيري

 .م 2225 -هـ  1426اًمطٌعي: إومم، ،واًمتقزيع، اًمريوض

احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إؾمحوق سمـ ؾمومل  يبٕاإلسموكي قمـ أصقل اًمديوكي،  .2

سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ مقؾمك سمـ أيب سمردة سمـ أيب مقؾمك إؿمعري 

: دار إكصور ، ـمٌعيقدومقىمقي طمًلم حمؿاًمديمتقرة : ، حتؼقؼهـ(324)اعمتقرم: 

 هـ.1397اًمطٌعي: إومم، ، اًمؼوهرة –

، هـ(319سمؽر حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر اًمـقًوسمقري )اعمتقرم :  يبٕاإلمجوع،  .3

حتؼقؼ: اًمديمتقر أيب محود صغػم أمحد سمـ حمؿد طمـقػ، ـمٌعي: دار اًمؽتى، 

 م.2223هـ،  1424اًمطٌعي اًمثوكقي، 

محد سمـ قمكم سمـ ؾشقيموين، ، ًممـ قمؾؿ إصقلإرؿمود اًمػحقل إزم حتؼقؼ احلؼ  .4

: اًمشقخ أمحد قمزو قمـويي، دمشؼ ، حتؼقؼهـ(1252حمؿد سمـ قمٌد اهلل )اعمتقرم: 

، واًمديمتقر وزم اًمديـ صوًمح ومرومقر ،ىمدم ًمف: اًمشقخ ظمؾقؾ اعمقس، يمػر سمطـو -

 .م1999 -هـ 1419 ،إومم:اًمطٌعي ، : دار اًمؽتوب اًمعريبـمٌعي

ومي أدًمي اًمتـٌقف، ًمإلموم إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر قمامد اًمديـ سمـ إرؿمود اًمػؼقف، إمم معر .5

يمثػم، حتؼقؼ: هبجي يقؾمػ أسمق اًمطقى، ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي سمػموت، 

 هـ.1416 ،إومم :اًمطٌعي

 -إرواء اًمغؾقؾ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين، ـمٌعي: اعمؽتى اإلؾمالمل  .6
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 .هـ1399 ،إومم: اًمطٌعي –سمػموت 

اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد  اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيبآؾمتؼومي، ًمشقخ  .7

اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدمشؼل 

: ضمومعي اإلموم ، ـمٌعيحمؿد رؿمود ؾمومل ، حتؼقؼ: اًمديمتقرهـ(728)اعمتقرم: 

 هـ.1423اًمطٌعي: إومم، ، اعمديـي اعمـقرة -حمؿد سمـ ؾمعقد 

إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمؾخؿل اًمغركوـمل  ،ؾشوـمٌلًمقمتصوم، آ .8

: دار اسمـ قمػون، ، ـمٌعيحتؼقؼ: ؾمؾقؿ سمـ قمقد اهلالزم، هـ(792)اعمتقرم: 

 .م1992 -هـ 1412اًمطٌعي: إومم، ، اًمًعقديي

آىمتصود ذم آقمتؼود، ًمؾحوومظ قمٌد اًمغـل سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ هور  .9

: أمحد سمـ قمطقي ، حتؼقؼهـ(622)اعمتقرم:  ؼل احلـٌكمؼدد اجلامقمقكم اًمدمشاعم

: مؽتٌي اًمعؾقم واحلؽؿ، اعمديـي اعمـقرة، اعمؿؾؽي ، ـمٌعيسمـ قمكم اًمغومدي

 .م1993 - هـ1414اًمطٌعي: إومم، ، اًمعرسمقي اًمًعقديي

اًمعٌوس  تؼل اًمديـ أيب، ًماىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿ عمخوًمػي أصحوب اجلحقؿ .12

قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ 

: كوس قمٌد اًمؽريؿ ، حتؼقؼهـ(728شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 -هـ 1419اًمطٌعي: اًمًوسمعي، ، : دار قمومل اًمؽتى، سمػموت، ًمٌـون، ـمٌعياًمعؼؾ

 .م1999

حتؼقؼ: اإلىمـوع ًمطوًمى آكتػوع، ًمنمف اًمديـ مقؾمك سمـ أمحد احلجووي،  .11

 م.2222هـ،  1423قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمطٌعي اًمثوًمثي 

 إيمامل اعمعؾؿ ذح صحقح مًؾؿ، ًمؾؼويض أيب اًمػضؾ قمقوض اًمقحصٌل. .12

اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد  تؼل اًمديـ أيبًماإليامن،  .13
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شؼل )اعمتقرم: اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدم

: اعمؽتى اإلؾمالمل، ، ـمٌعي: حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين، حتؼقؼهـ(728

 .م1996 - هـ1416اًمطٌعي: اخلومًي، ، قمامن، إردن

سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ  .14

، : دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت، ـمٌعيهـ(751اسمـ ىمقؿ اجلقزيي )اعمتقرم: 

 .ًمٌـون

اًمعٌوس  تؼل اًمديـ أيب، ًمسمقون شمؾٌقس اجلفؿقي ذم شملؾمقس سمدقمفؿ اًمؽالمقي .15

أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ 

جمؿققمي مـ حتؼقؼ: ، هـ(728شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

اًمطٌعي: إومم، ، اًمنميػـمٌعي: جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمصحػ ، ؼلمحؼاعم

 .هـ1426

شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس، عمحّؿد سمـ حمّؿد سمـ قمٌد اًمرّزاق  .16

سمقدي ؼلم، ـمٌعي: حؼاعمهـ(، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ 1225قرم: )اعمتاحلًقـل  اًمز 

 دار اهلدايي.

سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً سمـ أمحد سمـ مفدي اخلطقى  يبٕشموريخ سمغداد،  .17

دراؾمي ، سمػموت –ـمٌعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، هـ(463رم: اًمٌغدادي )اعمتق

 .هـ 1417اًمطٌعي: إومم، ، وحتؼقؼ: مصطػك قمٌد اًمؼودر قمطو

قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَموْيامز  شؿس اًمديـ أيبًمشمذيمرة احلػوظ،  .18

اًمطٌعي: ، ًمٌـون-ـمٌعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، هـ(748اًمذهٌل )اعمتقرم: 

 .م1998 -هـ1419إومم، 

قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب  يب، ٕاًمتذيمرة سملطمقال اعمقشمك وأمقر أظمرة .19
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، هـ(671سمؽر سمـ ومرح إكصوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل )اعمتقرم: 

ـمٌعي: مؽتٌي دار ، حتؼقؼ ودراؾمي: اًمديمتقر: اًمصودق سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ

 .هـ 1425ٕومم، اًمطٌعي: ا، اعمـفوج ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض

عكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضموين )اعمتقرم: ًماًمتعريػوت،  .22

ـمٌعي: دار اًمؽتى ، اًمـوذحتؼقؼ: مجوقمي مـ اًمعؾامء سمنذاف ، هـ(816

 .م1983-هـ 1423اًمطٌعي: إومم ، ًمٌـون–اًمعؾؿقي سمػموت 

اًمتعؾقؼوت احلًون قمغم صحقح اسمـ طمٌون ومتققز ؾمؼقؿف مـ صحقحف،  .21

قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ، سمـ احلوج كقح سمـ  يب، ٕه مـ حمػقفمفوؿموذ

ـمٌعي: دار سمو وزير ، هـ(1422كجويت سمـ آدم، إؿمؼقدري إًمٌوين )اعمتقرم: 

 1424اًمطٌعي: إومم، ي، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقدي -ًمؾـنم واًمتقزيع، ضمدة 

 .م 2223 -هـ 

ـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، ٕيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سم .22

هـ(، حتؼقؼ: ؾمومل سمـ حمؿد ؾمالمي، ـمٌعي: دار ـمقٌي 774اًمدمشؼل)اعمتقرم: 

 م.1999هـ،  1422 ،اًمثوكقي:ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمطٌعي 

، احلًلم سمـ حقل اًمًـي، عمشمعومل اًمتـزيؾ ذم شمػًػم اًمؼرآن» شمػًػم اًمٌغقي .23

حتؼقؼ: قمٌد ، هـ(512اًمشوومعل )اعمتقرم :  مًعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء اًمٌغقي

اًمطٌعي : إومم ، ، سمػموت–ـمٌعي : دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، اًمرزاق اعمفدي

 .هـ 1422

شمػًػم اًمؼرـمٌل، ٕيب قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ ومرح إكصوري  .24

هـ(، حتؼقؼ: أمحد اًمؼمدوين، 671اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل)اعمتقرم: 

 اًمثوكقي،: اًمطٌعي اًمؼوهرة، –سمراهقؿ أـمػقش، ـمٌعي: دار اًمؽتى اعمٍميي وإ
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 .م1964  هـ،1384

شمػًػم اًمؼرـمٌل ٕيب قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ ومرح إكصوري  .25

هـ(، حتؼقؼ: قمٌداهلل سمـ 671اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل)اعمتقرم: 

هـ،  1427إومم  قمٌداعمحًـ اًمؽميمل، ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي

 م.2226

اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمجر  يبٕشمؼريى اًمتفذيى،  .26

 –ـمٌعي: دار اًمرؿمقد ، حتؼقؼ: حمؿد قمقامي، هـ(852اًمعًؼالين )اعمتقرم: 

 م.1986 –هـ  1426اًمطٌعي: إومم، ، ؾمقريو

اهلل سمـ قمؿر يقؾمػ سمـ قمٌد  يب، ٕعمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد اًمتؿفقد .27

حتؼقؼ: ، هـ(463حمؿد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قموصؿ اًمـؿري اًمؼرـمٌل )اعمتقرم: 

ـمٌعي: وزارة قمؿقم ، مصطػك سمـ أمحد اًمعؾقي ، حمؿد قمٌد اًمؽٌػم اًمٌؽري

 .هـ 1387: ـمٌعي،اعمغرب –إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي 

مـصقر )اعمتقرم:  حؿد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي، أيب، عمهتذيى اًمؾغي .28

 –ـمٌعي: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، حتؼقؼ: حمؿد قمقض مرقمى، هـ(372

 .م2221اًمطٌعي: إومم، ، سمػموت

سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ  يب، ٕاًمتقطمقد وإصمٌوت صػوت اًمرب قمز وضمؾ .29

، هـ(311ظمزيؿي سمـ اعمغػمة سمـ صوًمح سمـ سمؽر اًمًؾؿل اًمـقًوسمقري )اعمتقرم: 

 –اًمًعقديي -ـمٌعي: مؽتٌي اًمرؿمد ، حتؼقؼ: قمٌد اًمعزيز سمـ إسمراهقؿ اًمشفقان

 .م1994 -هـ 1414اًمطٌعي: اخلومًي، ، اًمريوض

زيـ اًمديـ حمؿد اعمدقمق سمعٌد اًمرؤوف سمـ ، ًماًمتقًػم سمنمح اجلومع اًمصغػم .32

شموج اًمعوروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمعوسمديـ احلدادي صمؿ اعمـووي اًمؼوهري )اعمتقرم: 
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اًمطٌعي: اًمثوًمثي، ، اًمريوض –ـمٌعي: مؽتٌي اإلموم اًمشوومعل ، هـ(1231

 .م1988 -هـ 1428

احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ  يب، ٕرؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر سمٌوب إسمقاب .31

إؾمحوق سمـ ؾمومل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ مقؾمك سمـ أيب سمردة سمـ أيب مقؾمك 

ـمٌعي: ، حتؼقؼ: قمٌد اهلل ؿمويمر حمؿد اجلـقدي، هـ(324إؿمعري )اعمتقرم: 

معي اإلؾمالمقي، اعمديـي اعمـقرة، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي قمامدة اًمٌحٌ اًمعؾؿل سموجلو

 .هـ1413اًمطٌعي: ، اًمًعقديي

شفوب اًمديـ حمؿقد ، ًمروح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمًٌع اعمثوين .32

حتؼقؼ: قمكم قمٌد اًمٌوري ، هـ(1272سمـ قمٌد اهلل احلًقـل إًمقد )اعمتقرم: 

 هـ 1415ي: إومم، اًمطٌع، سمػموت –ـمٌعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، قمطقي

احلًـ قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد سمـ مفدي سمـ مًعقد سمـ اًمـعامن  يب، ٕرؤيي اهلل .33

ىمدم ًمف وطمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف ، هـ(385سمـ ديـور اًمٌغدادي اًمدارىمطـل )اعمتقرم: 

ـمٌعي: مؽتٌي ، أمحد ومخري اًمروموقملووظمرج أطموديثف: إسمراهقؿ حمؿد اًمعكم، 

 هـ. 1411ؾمـي : ، ـمٌعيإردن –اعمـور، اًمزرىموء 

اًمًؾًؾي اًمصحقحي، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ سمـ احلوج كقح سمـ  .34

هـ(، ـمٌعي: مؽتٌي 1422)اعمتقرم: كجويت سمـ آدم، إؿمؼقدري إًمٌوين

 م.2222هـ،   1422اعمعورف، اًمطٌعي: إومم، 

ػم سمـ ؿمداد داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ سمـ إؾمحوق سمـ سمش يبٕ ،ؾمــ أيب داود .35

ً  سمـ قمؿر توين )اعمتقرم: و إزدي اًم ًْ حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ ، هـ(275ِج

  .سمػموت –ـمٌعي: اعمؽتٌي اًمعٍميي، صقدا ، قمٌد احلؿقد

، هـ(273قمٌد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل )اعمتقرم:  يب، ٕؾمــ اسمـ موضمف .36
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ومقصؾ  -ـمٌعي: دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل

 .ويب احلؾٌلقمقًك اًمٌ

، عمحؿد سمـ قمقًك سمـ ؾَمْقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحوك، ؾمــ اًمؽممذي .37

، (2، 1أمحد حمؿد ؿمويمر )ضمـ  حتؼقؼ وشمعؾقؼ:، هـ(279: اًمؽممذي )اعمتقرم

وإسمراهقؿ قمطقة قمقض اعمدرس ذم إزهر ، (3وحمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل )ضمـ 

 –ؾٌل ـمٌعي: ذيمي مؽتٌي ومطٌعي مصطػك اًمٌويب احل، (5، 4اًمنميػ )ضمـ 

 .م 1975 -هـ  1395اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، مٍم

ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اخلراؾموين، اًمؽؼمى،ؾمــ اًمـًوئل  .38

، هـ(، طمؼؼف وظمرج أطموديثف: طمًـ قمٌد اعمـعؿ ؿمؾٌل323اًمـًوئل )اعمتقرم: 

، ىمدم ًمف: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، أذف قمؾقف: ؿمعقى إركموط

 .م 2221 -هـ  1421اًمطٌعي: إومم، ، سمػموت –ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي 

قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم  يب، ًٕمـًوئل اًمصغرىاؾمــ  .39

ـمٌعي: ، حتؼقؼ: قمٌد اًمػتوح أسمق همدة، هـ(323اخلراؾموين، اًمـًوئل )اعمتقرم: 

 م.1986 -هـ1426اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، طمؾى –مؽتى اعمطٌققموت اإلؾمالمقي 

ٓسمـ أيب قموصؿ أمحد سمـ قمؿرو سمـ اًمضحوك سمـ خمؾد اًمشقٌوين  ،ـياًمً .42

ـمٌعي: اعمؽتى ، حتؼقؼ: حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين، هـ(287)اعمتقرم: 

 هـ.1422اًمطٌعي: إومم، ، سمػموت –اإلؾمالمل 

اًمًـي، ًمعٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌويّن اًمٌغدادي )اعمتقرم:  .41

ـمٌعي: دار اسمـ ، حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ ؾمومل اًمؼحطوين اًمديمتقرحتؼقؼ: ، هـ(292

 .م 1986 -هـ  1426اًمطٌعي: إومم، ، اًمدموم –اًمؼقؿ 

ْوضِمردي ٕ ،اًمًــ اًمؽؼمى .42 محد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلُْنَ
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، حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو، هـ(458سمؽر اًمٌقفؼل )اعمتقرم:  اخلراؾموين، أيب

 -هـ  1424اًمطٌعي: اًمثوًمثي، ، نًمٌـو –ػموت ـمٌعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سم

 .م 2223

قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ  ؿمؿس اًمديـ أيب ،ؾمػم أقمالم اًمـٌالء، ًمؾذهٌل .43

سمنذاف  اعمحؼؼلمحتؼقؼ : جمؿققمي مـ ، هـ(748قمثامن سمـ ىَموْيامز )اعمتقرم : 

هـ  1425، اًمطٌعي: اًمثوًمثي، ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمشقخ ؿمعقى إركموط

 .م 1985 -

حمؿد احلًلم سمـ مًعقد سمـ حمؿد سمـ  ذح اًمًـي، ًمؾٌغقي حمقل اًمًـي، أيب .44

حمؿد زهػم -حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، هـ(516اًمػراء اًمشوومعل )اعمتقرم: 

اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، دمشؼ، سمػموت -ـمٌعي: اعمؽتى اإلؾمالمل ، اًمشوويش

 .م1983 -هـ 1423

ـػل صدر اًمديـ حمؿد سمـ قمالء ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ٓسمـ أيب اًمعز احل .45

قمٌد اهلل  -حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط ، هـ(792اًمديـ قمكّم سمـ حمؿد )اعمتقرم: 

اًمطٌعي: اًمعوذة، ، سمػموت –ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي ، سمـ اعمحًـ اًمؽميمل

 .م1997 -هـ 1417

اًمٌؼوء حمؿد سمـ أمحد سمـ  شمؼل اًمديـ أيبذح اًمؽقيمى اعمـػم، ٓسمـ اًمـجور .46

كزيف هـ(، حتؼقؼ: حمؿد اًمزطمقكم، و972 سمـ قمكم اًمػتقطمل )اعمتقرم:قمٌد اًمعزيز 

 م. 1997 -هـ 1418 ،اًمثوكقي :محود، ـمٌعي: مؽتٌي اًمعٌقؽون، اًمطٌعي

هٌي اهلل سمـ احلًـ سمـ ، ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي واجلامقمي، ًمالًمؽوئل .47

حتؼقؼ: أمحد سمـ ؾمعد سمـ محدان ، هـ(418مـصقر اًمطؼمي اًمرازي )اعمتقرم: 

 -هـ 1423اًمطٌعي: اًمثومـي، ، اًمًعقديي –ـمٌعي: دار ـمقٌي ، اًمغومدي
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 .م2223

 ؾـقوي أيب، ًمشاعمـفوج ذح صحقح مًؾؿ سمـ احلجوج»ذح صحقح مًؾؿ  .48

ـمٌعي: دار إطمقوء اًمؽماث ، هـ(676زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف )اعمتقرم: 

 هـ.1392اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، سمػموت –اًمعريب 

ؾمؾقامن سمـ قمٌد اًمؼقي سمـ اًمؽريؿ  ، ًمؾطقذم،ذح خمتٍم اًمرووي .49

حتؼقؼ: اًمديمتقر قمٌد ، هـ(716اًمرسمقع، كجؿ اًمديـ )اعمتقرم :  اًمٍمسي، أيب

 ،هـ  1427، اًمطٌعي: إومم، ـمٌعي : ممؾمًي اًمرؾموًمي، اعمحًـ اًمؽميمل

 .م 1987

، ًمؾشقخ مـصقر سمـ شدىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك»ذح مـتفك اإلرادات  .52

هـ(، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمحًـ 1251قيت )اعمتقرم: يقكس اًمٌف

 م. 2225هـ،  1426اًمؽميمل، ـمٌعي ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي اًمثوكقي 

ْوضِمردي  ًمؾٌقفؼل،ؿُمعى اإليامن،  .51 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلُْنَ

اخلراؾموين، ، طمؼؼف وراضمع كصقصف وظمرج أطموديثف: اًمديمتقر قمٌد اًمعكم قمٌد 

هـ،   1423حلؿقد طمومد، ـمٌعي: مؽتٌي اًمرؿمد ًمؾـنم، اًمطٌعي: إومم، ا

 م.2223

ىمقؿ سمـ ، ٓؿمػوء اًمعؾقؾ ذم مًوئؾ اًمؼضوء واًمؼدر واحلؽؿي واًمتعؾقؾ .52

ـمٌعي: دار ، هـ(751حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد )اعمتقرم: ، اجلقزيي

 .م1978 - هـ1398اًمطٌعي: ن، اعمعرومي، سمػموت، ًمٌـو

طمٌون سمؽمشمقى اسمـ سمؾٌون، ًمإلموم حمؿد سمـ طمٌون سمـ أمحد سمـ صحقح اسمـ  .53

ًٌُتل )اعمتقرم: طمٌون سمـ معوذ سمـ َمْعٌَد، اًمتؿقؿل، أيب طموشمؿ، اًمدارمل، اًم

 هـ(، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط،  ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي.354
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صحقح اسمـ ظمزيؿي، ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي أيب سمؽر اًمًؾؿل  .54

هـ(، حتؼقؼ: اًمديمتقر حمؿد مصطػك إقمظؿل، 311: اًمـقًوسمقري )اعمتقرم

 م.1972هـ،   1392سمػموت   -ـمٌعي: اعمؽتى اإلؾمالمل 

 صحقح اًمٌخوري، ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمٌخوري .55

، شمرىمقؿ قمٌداًمٌوىمل، ـمٌعي دار اًمشعى اًمؼوهرة، اًمطٌعي: هـ( 256)اعمتقرم: 

 .م1987 –هـ 1427إومم، 

ح اجلومع، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين، ـمٌعي: اعمؽتى صحق .56

 م.1988هـ، 1428اإلؾمالمل سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوًمثي، 

صحقح مًؾؿ، ًمإلموم مًؾؿ سمـ احلجوج أيب احلًلم اًمؼشػمي اًمـقًوسمقري،  .57

، ـمٌعي: دار إطمقوء اًمؽماث هـ( 261اعمتقرم: ) حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل

 .سمػموت –اًمعريب 

صحقح ووعقػ ؾمــ أيب داود، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ  .58

 اًمريوض . -إًمٌوين، ـمٌعي: دار اعمعورف

صحقح ووعقػ ؾمــ اًمؽممذي، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ  .59

 اًمريوض . -إًمٌوين، ـمٌعي: دار اعمعورف

صحقح ووعقػ ؾمــ اًمـًوئل، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ  .62

 اًمريوض . -ٌوين، ـمٌعي: دار اعمعورفإًم

صحقح ووعقػ ؾمــ اسمـ موضمف، ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ  .61

 اًمريوض . -إًمٌوين، ـمٌعي: دار اعمعورف

محد سمـ حمؿد سمـ ، ٕاًمصقاقمؼ اعمحرىمي قمغم أهؾ اًمرومض واًمضالل واًمزكدىمي .62

 قمكم سمـ طمجر اهلقتؿل اًمًعدي إكصوري، ؿمفوب اًمديـ ؿمقخ اإلؾمالم، أيب
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يمومؾ  -حتؼقؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمؽميمل ، هـ(974اًمعٌوس )اعمتقرم: 

 -هـ 1417اًمطٌعي: إومم، ، ًمٌـون –ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي ، حمؿد اخلراط

 م1997

ـمٌؼوت احلـوسمؾي، ٕيب احلًلم اسمـ أيب يعغم حمؿد سمـ حمؿد )اعمتقرم:  .63

 .سمػموت –ـمٌعي: دار اعمعرومي ، حتؼقؼ: حمؿد طمومد اًمػؼل، هـ(526

توج اًمديـ قمٌد اًمقهوب سمـ شمؼل اًمديـ اًمًٌؽل ى، ًمـمٌؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼم .64

قمٌد  واًمديمتقر ،حمؿقد حمؿد اًمطـوطمل اًمديمتقر: ، حتؼقؼهـ(771)اعمتقرم: 

اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، ـمٌعي: هجر ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع، اًمػتوح حمؿد احلؾق

 .هـ1413

سمؽر سمـ أيب قموصؿ وهق أمحد  يبٕاًمًـي  اعمطٌقع مع، ، ًمألًمٌوينفمالل اجلـي .65

ـمٌعي: اعمؽتى ، هـ(287سمـ قمؿرو سمـ اًمضحوك سمـ خمؾد اًمشقٌوين )اعمتقرم: 

 .م1982 - هـ1422اًمطٌعي: إومم، ، اإلؾمالمل

، حتؼقؼ: اًمديمتقر هـ( 172)اعمتقرم  اًمعلم، ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي .66

 اًمديمتقر إسمراهقؿ اًمًومرائل، ـمٌعي: دار ومؽتٌي اهلالل. ومفدي اعمخزومل، 

)اعمتقرم  اًمؽوذم، عمقومؼ اًمديـ أيب حمؿد قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اعمؼدد .67

، حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ اًمؽميمل، ـمٌعي دار هجر، هـ( 622)

 م.1997هـ،  1417آومم  :اًمطٌعي

ظ  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أيب ومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوري، ًمؾحووم .68

سمػموت،  -، ـمٌعي: دار اعمعرومي (852)اعمتقرم  اًمػضؾ اًمعًؼالين اًمشوومعل

 هـ. 1379

زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ ًم ،يمشػ اًمؽرسمي ذم وصػ أهؾ اًمغرسمي .69
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المل، اًمٌغدادي، صمؿ اًمدمشؼل، احلـٌكم )اعمتقرم:  ًَ رضمى سمـ احلًـ، اًم

ـمٌعي: ، عى ـمؾعً سمـ ومماد احلؾقايندراؾمي وحتؼقؼ: أيب مص، هـ(795

 .م 2223 -هـ  1424اًمطٌعي: اًمثوكقي، ، اًمػوروق احلديثي ًمؾطٌوقمي واًمـنم

سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً سمـ أمحد سمـ مفدي  يب، ٕاًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي .72

إسمراهقؿ وقمٌداهلل اًمًقرىمل،  حتؼقؼ: أيب، هـ(463اخلطقى اًمٌغدادي )اعمتقرم: 

 .اعمديـي اعمـقرة -: اعمؽتٌي اًمعؾؿقي ـمٌعي، محدي اعمدين

 711)اعمتقرم  ًمًون اًمعرب، عمحؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي .71

 .إومم اًمطٌعي سمػموت، –، ـمٌعي: دار صودر هـ(

اًمعقن حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾمومل  ًمقامع إكقار، ًمؾًػوريـل ؿمؿس اًمديـ، أيب .72

، دمشؼ –ؼلم ومؽتٌتفو ـمٌعي: ممؾمًي اخلووم، هـ(1188احلـٌكم )اعمتقرم: 

 .م 1982 -هـ  1422 ،اًمطٌعي: اًمثوكقي

جمؿقع اًمػتووى، ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيب اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ  .73

 ، ـمٌعي اًمشقخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ.هـ( 728)اعمتقرم  سمـ شمقؿقي احلراين

)اعمتقرم: خمتور اًمصحوح، عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمٌداًمؼودر اًمرازي .74

سمػموت، ـمٌعي  -هـ(، حتؼقؼ: حمؿقد ظموـمر، ـمٌعي: مؽتٌي ًمٌـون كوذون 666

 م.1995هـ،   1415

قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد  شؿس اًمديـ أيب، ًمخمتٍم اًمعؾق ًمؾعكم اًمعظقؿ ًمؾذهٌل .75

طمؼؼف واظمتٍمه: حمؿد كوس ، هـ(748سمـ قمثامن سمـ ىَموْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم: 

-هـ1412 ،اًمثوكقي اًمطٌعي:، الملـمٌعي: اعمؽتى اإلؾم، اًمديـ إًمٌوين

 م.1991

اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم، ًمإلموم حمؿد سمـ قمٌداهلل أيب قمٌداهلل احلويمؿ  .76
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هـ(، حتؼقؼ: مصطػك قمٌد اًمؼودر قمطو، ـمٌعي: دار 425)اعمتقرم: اًمـقًوسمقري

 .م1992 –هـ  1411، إومم :اًمطٌعي سمػموت، –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقٌوين قمٌد اهلل أمحد  يب، ٕمًـد أمحد .77

، اًمؼوهرة –ـمٌعي: دار احلديٌ ، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر، هـ(241)اعمتقرم: 

 .م 1995 -هـ  1416اًمطٌعي: إومم، 

قمٌد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقٌوين  يبٕمًـد أمحد،  .78

، ـيقمودل مرؿمد، وآظمرو ،حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، هـ(241)اعمتقرم: 

، ـمٌعي: ممؾمًي اًمرؾموًمي، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل اًمديمتقرإذاف: 

 .م 2221 -هـ  1421اًمطٌعي: إومم، 

سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي، قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ  يبٕاعمصـػ،  .79

ـمٌعي: ، حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، هـ(235ظمقاؾمتل اًمعٌز )اعمتقرم: 

 هـ.1429اًمطٌعي: إومم، ، اًمريوض –ي اًمرؿمد مؽتٌ

)اعمتقرم: اعمطؾع قمغم أسمقاب اًمػؼف، ًمإلموم حمؿد سمـ أيب اًمػتح اًمٌعكم احلـٌكم .82

سمػموت   -هـ(، حتؼقؼ: حمؿد سمشػم إدًمٌل، ـمٌعي: اعمؽتى اإلؾمالمل 729

 هـ.1981 -هـ  1421

ؾخؿل سمـ أيقب سمـ مطػم اًم ؾمؾقامن سمـ أمحدًمؾطؼماين اعمعجؿ إوؾمط،  .81

، قمٌد حتؼقؼ: ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد، هـ(362)اعمتقرم:  اًمشومل

 .اًمؼوهرة –ـمٌعي: دار احلرملم ، اعمحًـ سمـ إسمراهقؿ احلًقـل

سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل  ؾمؾقامن سمـ أمحد ؾطؼمايناعمعجؿ اًمؽٌػم، ًم .82

 -، حتؼقؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجقد اًمًؾػل، ـمٌعي: مؽتٌي اسمـ شمقؿقي اًمشومل

 رة، اًمطٌعي: اًمثوكقي.اًمؼوه
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، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ هـ( 622اعمؼدد )اعمتقرم  ٓسمـ ىمدامي ،اعمغـل .83

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، واًمديمتقر حمؿد احلؾق، ـمٌعي: قمومل اًمؽتى، اًمطٌعي 

 اًمًودؾمي.

)اعمتقرم: مؼويقس اًمؾغي، أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريوء اًمؼزويـل اًمرازي .84

حمؿد هورون، ـمٌعي: دار اًمػؽر، ـمٌعي: هـ(، حتؼقؼ: قمٌد اًمًالم 395

 م.1979هـ، 1399

قمثامن سمـ سمـ اًمصالح، ٓ، شمعرومي أكقاع قمؾقم احلديٌ»مؼدمي اسمـ اًمصالح  .85

 -ـمٌعي: دار اًمػؽر، حتؼقؼ: كقر اًمديـ قمؽم، هـ(643)اعمتقرم:  قمٌد اًمرمحـ

 .م1986 -هـ 1426: ، ـمٌعيسمػموت –ؾمقريو، دار اًمػؽر اعمعوس 

اًمعٌوس  تؼل اًمديـ أيب، ًمقيي ذم كؼض يمالم اًمشقعي اًمؼدرييمـفوج اًمًـي اًمـٌ .86

أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ 

، حتؼقؼ: حمؿد رؿمود ؾمومل، هـ(728شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 -هـ  1426اًمطٌعي: إومم، ، ـمٌعي: ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي

 .م 1986

سمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل إل ذم ذيمر أصحوب اإلموم أمحداعمؼصد إرؿمد .87

حتؼقؼ: ،هـ(884إؾمحوق، سمرهون اًمديـ )اعمتقرم:  سمـ حمؿد اسمـ مػؾح، أيب

 –اًمريوض  -ـمٌعي: مؽتٌي اًمرؿمد ، قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمؾقامن اًمعثقؿلم اًمديمتقر

 .م1992 -هـ 1412اًمطٌعي: إومم، ، اًمًعقديي

َصـََعُف: ؿمودي سمـ حمؿد سمـ  ،مقؾمققمي إًمٌوين ذم اًمعؼقدة، ًمؾعالمي إًمٌوين .88

ـمٌعي: مريمز اًمـعامن ًمؾٌحقث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي وحتؼقؼ ، ؾمومل آل كعامن

 .م 2212 -هـ  1431اًمطٌعي: إومم، ، اًمقؿـ –اًمؽماث واًمؽممجي، صـعوء 
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كزهي اًمـظر ذم شمقوقح كخٌي اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر، ٓسمـ طمجر  .89

اًمصٌوح  :قر اًمديـ قمؽم، مطٌعيك :(، حتؼقؼهـ852اًمعًؼالين )اعمتقرم: 

 دمشؼ.

اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر، ٕيب اًمًعودات اعمٌورك سمـ حمؿد اجلزري  .92

قد حمؿد حمؿو ،هـ(، حتؼقؼ: ـموهر أمحد اًمزاوي626)اعمتقرم: اسمـ إصمػم

 م.1979هـ،  1399سمػموت،  -اًمطـوطمل، ـمٌعي: اعمؽتٌي اًمعؾؿقي 
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 الفهرس
 مؼدمي

 شمرمجي اعمصـػ

 اؾمؿف وكًٌف

 مقًمده

 قمٍمه

 مشوُيف

 شمالمقذه

 ممًمػوشمف

 قمٌودشمف

 صمـوء اًمعؾامء قمؾقف

 ووموشمف

 متـ اًمرؾموًمي

 مؼدمي

 اإليامن سموًمؼدر

 ُؼْرآن يَماَلم اهللاًم

 يقم اًمؼقوميرؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ 

 اإليامن سموًمققم أظمر

 اإليامن ىمقل وقمؿؾ

 آقمتؼود ذم أصحوب اًمـٌل
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 اًمقاضمى كحق وٓة إمقر 

 اًمشفودة ًمؾؿعلم سموجلـي أو سموًمـور

 طمؽؿ مرشمؽى اًمؽٌػمة 

 طمؽؿ مـ اكتؼص أصحوب اًمـٌل  

 شمعريػ اًمـػوق إيمؼم

 سمقون اًمؽػر اًمعؿكم

 اجلـي واًمـور خمؾقىمتون 

 ؼٌؾياًمصالة قمغم أهؾ اًم

 اخلومتي

 اًمشـرح

 ذح قمـقان اًمرؾموًمي

 أهؿ اعمقوققموت اًمتل اؿمتؿؾً قمؾقفو هذه اًمرؾموًمي

 مؼدمي

ؽ سماَِم يَموَن قَمَؾْقِف َأْصَحوب َرؾُمقل اهلل  ًُّ  وضمقب اًمت َؿ

 ُصقَموت واجلؾقِس مع َأصحوب إهقاءاخلُ ٌدع واًماًمـفل قمـ 

ـي شمػن  ًّ  ُؼْرآناًماًم

 اًمًـي شمدل قمغم اًمؼرآن

 جمؿؾ اًمؼرآن اًمًـي شمٌلم

 اًمًـي شمؼقد مطؾؼ اًمؼرآن

 اًمًـي ختصص قموم  اًمؼرآن

ـي ىِمَقوس ًّ  ًَمْقَس ذِم اًم
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 اإليامن سموًمؼدر 

 ؼدِر ًمغي وذعاًمشمعريػ 

 إدًمي قمغم إصمٌوت اإليامن سموًمؼدر

 يمقػقي اإليامن سموًمؼدر

 طمرمي اعمخوصؿي واعمجودًمي ذم ديـ اهلل

 طمرمي اًمؽالم ذم اًمؼدر

 وموئدة: اًمؼدريي ومرىمتون

 ُؼْرآن يَماَلم اهللًما

 إدًمي قمغم أن اًمؼرآن يمالم اهلل

 طمؽؿ مـ ىمول: ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق

 طمؽؿ اًمقاىمػي

 طمؽؿ مـ ىمول: اًمؼرآن خمؾقق

 رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ يقم اًمؼقومي

 إدًمي قمغم ضمقاز رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ يقم اًمؼقومي

 ًمرسمف ذم اًمدكقو رؤيي اًمـٌل 

 اًمدكقووموئدة: رؤيي اهلل ذم 

 وموئدة: رؤيي اهلل ذم اعمـوم

 اإليامن سموًمققم أظمر

 ياَمن سموعمقزان، وإدًمي قمؾقف اإلِ 

 وموئدة: اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمقزون قمغم صمالصمي أىمقل.

 ِؼَقوَمي اًمعٌود َيْقم اًماإليامن سملن اهلل شَمَعومَم يؽؾؿُف 
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 ياَمن سموحلقضاإلِ 

 َؼؼْم.اًمياَمن سمَِعَذاب اإلِ 

 مي شمػتـ ذِم ىمٌقرهو إاإليامن سمَلن َهِذه 

ِل   اإليامن سمشػوقمي اًمـٌ 

 ذم اؾمتػتوح سموب اجلـي. ؿمػوقمي اًمـٌل 

ك اسْمـ َمْرَيؿ وعمَ ياَمن سماإلِ  ًَ ول، َوَأن قِمق ضم  قح اًمد 
ًِ

 . ٌَوب ًُمد   يـزل ومقؼتؾف سمِ

 اًمشػوقمي ذم أهؾ اًمؽٌوئر

 اإليامن ىمقل وقمؿؾ

 شمعريػ اإليامن ًمغي وذقمو

 معـك ىمقل اًمؼؾى، وإدًمي قمغم أكف مـ اإليامن 

 معـك ىمقل اًمؾًون، وإدًمي قمغم أكف مـ اإليامن

 معـك قمؿؾ اًمؼؾى، وإدًمي قمغم أكف مـ اإليامن

 معـك قمؿؾ اًمؾًون واجلقارح، وإدًمي قمغم أهنو مـ اإليامن

 إدًمي قمغم أن اإليامن يِزيد َويـْؼص

 ال اظمتالف اًمعؾامء ومقؿـ شمرك اًمصالة شمؽوؾم

 إدًمي قمغم أن شمورك اًمصالة شمؽوؾمال أو هتووكو ٓ يؽػر 

 آقمتؼود ذم أصحوب اًمـٌل 

طوب، صمؿ  اخلمي سمعد كٌقفو: َأسُمق سمؽر اًمّصديؼ، صمؿ  قمؿر سمـ إإدًمي قمغم ظمػم َهِذه 

ون  قُمْثاَمن سمـ قَمػ 

 ومضؾ َأْصَحوب اًمشقرى 

 ومضؾ أهؾ سمدر
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 ومضؾ ىمرن اًمـٌل 

 اًمقاضمى كحق وٓة إمقر 

 وضمقب اًمًؿع واًمطوقمي ٕمراء اعمًؾؿلم

 ـمرق شمـصقى وزم إمر أرسمعي

 وضمقب اًمغزو مع أمراء اعمًؾؿلم

 إدًمي قمغم وضمقب اجلفود يمثػمة 

َؿي  ًْ ي َموض إَ ُدود إمَِم احلُ َػْلء َوإىَِموَمي اًمىِم  ِئؿ 

دىَموت إمم إمراء اًمػوضمريـ   طمؽؿ دومع اًمص 

 اًمػوضمرُؿَعي ظَمؾػ اإلموم اجلُ وضمقب َصاَلة  

ي   ًؾؿلماعمُ طمؽؿ اخلروج قمغم إَِموم مـ َأِئؿ 

ْؾَطون و ًُّ  ُروج قَمَؾْقِف اخلُ طمرمي ىمتول اًم

 طمؽؿ ىمتول اًمؾُُّصقص واخلقارج  

وٍم  ًَ ِفقُد صَماَلصَمُي َأىْم  وموئدة: اًمش 

 اًمشفودة ًمؾؿعلم سموجلـي أو سموًمـور

 طمؽؿ مرشمؽى اًمؽٌػمة

ًٌو همػم ُمٍم  قَمَؾْقِف   طمؽؿ مـ ًَمِؼل اهلل سمذكى جيى ًَمُف اًمـ ور شَموِئ

ْكَقو  كى ذِم اًمدُّ  طمؽؿ مـ ًمِؼل اهلل َوىمد أىمقؿ قَمَؾْقِف طمد َذًمِؽ اًمذ 

تِل اؾْمتْقضمَى هَبو  ُكقب اًم   عُؼقسَمياًمطمؽؿ مـ ًمِؼل اهلل مٍما همػم شموئى مـ اًمذُّ

 طمؽؿ مـ ًمِؼل اهلل يَموومِرا 

ضمؿ طمؼ قمغم    مـ زكو َوىمد أطمصـ اًمر 

 وموئدة: عموذا كص اإلموم أمحد رمحف اهلل قمغم اًمرضمؿ ومل يـص قمغم اجلؾد؟
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 طمؽؿ مـ اكتؼص أصحوب اًمـٌل  

 شمعريػ اًمـػوق إيمؼم

 سمقون اًمؽػر اًمعؿكم 

 اجلـي واًمـور خمؾقىمتون

 إدًمي قمغم أن اجلـي واًمـور خمؾقىمتون

 طمؽؿ مـ زقمؿ أن اجلـي واًمـور مل ختؾؼو

 غم أهؾ اًمؼٌؾياًمصالة قم

 مـ هؿ أهؾ اًمؼٌؾي؟ 

 اخلومتي

 ْؿد هللاحلَ معـك 

 معـك اًمًالم

 إؾمئؾي واعمـوىمشي

 اعمصودر واعمراضمع

 اًمػفرس

 

 

 

 

 

 


