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 ًقدًٞ

إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ سماهلل مـ ذور أكػسـا، ومـ 

ؾمقئات أقمامًمـا، مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هادي ًمف، وأؿمفد أن ٓ إًمف 

 قمبده ورؾمقًمف . اوأؿمفد أن حمؿدً إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201قمؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.2:]اًمـساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ۓ ۓ 

  [.02-00]إطمزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، وذ  ، وظمػم اهلدي هدي حمؿدومنن أصـدق احلديث يمتاب اهلل  أوا بعد؛ 

 3 وسمعد.اًمـارإمقر حمدصماهتا، ويمؾ حمدصمة سمدقمة، ويمؾ سمدقمة ضالًمة، ويمؾ ضالًمة ذم 

ٓ يؼبؾ مـ قمبد  نن اًمعؼقدة اإلؾمالمقة هل إؾماس هلذا اًمديـ3 ومنن اهلل وم

 ، ًمذا يمان اًمـبل قمدٓ وٓ سوما إٓ إذا يمان مقطمدا مممـا سمام ضماء سمف اًمرؾمقل 

يلمر ىمادشمف سماًمبداءة سماًمتقطمقد ىمبؾ يمؾ رء، ومنن أىمر اًمؽػار وأـماقمقا أقمؾؿفؿ 

ـِ وم سمػرائض اإلؾمالم اًمتل هل ومروقمف سماًمـسبة إمم أصؾف أٓ  وهق اًمتقطمقد3 ـِ اسْم َع

، ىَماَل:  عَمَّا سَمَعَث ُمَعاًذا  قَمبَّاٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم: َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ إِكََّؽ »قَمغَم اًمَقَؿ

َل َما شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمْقِف قِمَباَدُة اهللِ، وَمنَِذا قَمَروُمقا اهللَ،  ـْ َأوَّ شَمْؼَدُم قَمغَم ىَمْقٍم َأْهِؾ يمَِتاٍب، وَمْؾَقُؽ

ُهْؿ َأنَّ اهللَ ىَمْد وَمَرَض قَمَؾْقِفْؿ ََخَْس َصَؾَقاٍت ذِم َيْقِمِفْؿ َوًَمْقَؾتِِفْؿ، وَمنَِذا وَمَعُؾقا، وَمَلظْمؼِمْ 

ْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم وُمَؼَراِئِفْؿ، وَمنَِذا َأـَماقُمقا ِبَ  ـْ َأْمَقاهِلِ ُهْؿ َأنَّ اهللَ وَمَرَض قَمَؾْقِفْؿ َزيَماًة ِم ا، وَمَلظْمؼِمْ

 



 3                                                                                                                                              فتح الرب الغين

وهذا هنج اًمرؾمؾ قمؾقفؿ اًمسالم، ومام مـ  ،شقَّ يَمَراِئَؿ َأْمَقاِل اًمـَّاسِ وَمُخْذ ِمـُْفْؿ َوشَمقَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ )رؾمقل أرؾمؾف اهلل إٓ سماًمتقطمقد ىمبؾ يمؾ رء3 ىمال شمعامم:  

 (   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ًمذًمؽ اهتؿ اًمعؾامء ىمديام وطمديثا سماًمتلًمقػ ذم هذا اًمعؾؿ اًمعظقؿ، ومـ همٓء 

ذم ش أصقل اًمسـة»اإلمام أسمق سمؽر احلؿقدي ؿمقخ اًمبخاري اًمذي وضع يمتاسمف  اًمعؾامء

هناية مسـده اعمشفقر سمؿسـد احلؿقدي3 وإؾمفاما مـل ذم كنم شمؾؽؿ اًمعؼقدة اًمعظقؿة 

ومتح اًمرب اًمغـل قمغم »وضعت هذا اًمتعؾقؼ قمغم هذه اًمرؾماًمة اعمباريمة، وأؾمؿقتف 

وأؾملل اهلل اًمؽريؿ رب اًمعرش اًمؽريؿ أن جيعؾف 3 شأصقل اًمسـة ًمإلمام احلؿقدي

 . اًمؽريؿظماًمصا ًمقضمفف 

 عٌوٛ يف ٓرا اهلتاب:

  شمرمجة يسػمة. ًمؾؿصـػ اإلمام أيب سمؽر احلؿقديشمرمجت 

 .وضعت اًمنمح يمامال ىمبؾ اًمنمح 

 .ذطمت متـ اًمرؾماًمة ذطما مػصال3 وايمتػقت سمؿؼصقد اًمرؾماًمة 

  مـفا سمؽممجة مـاؾمبة.ىمسؿت اًمرؾماًمة إمم ومؼرات، وشمرمجت ًمؽؾ ومؼرة 

 ضمت إطماديث ، ومنذا يمان احلديث اشمػؼ قمؾقف خترجيا خمتٍما ظمرَّ

اًمشقخان، أو أطمدمها، ظمرضمتف مـفام أو أطمدمها، ومنن مل يؽـ مقضمقدا 

 ، وهؽذا.ومقفام أو أطمدمها، ظمرضمتف مـ يمتب اًمســ إرسمعة

 .اشمبعت أطمؽام اًمشقخ إًمباين ذم اًمتصحقح واًمتحسلم هماًمبا 

 اًمتل رأيتفا شمـاؾمب اعمؼام. اًمعؼديةقائد أضػت سمعض اًمػ 

                                 
 (.22(، ومسؾؿ )2541اًمبخاري )( متػؼ قمؾقف: رواه 2)
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 ًمئال يؽقن واًمنمح أؾمػؾ مـف وضعت متـ اًمرؾماًمة أقمغم اًمصػحة ،

 .تـاعماًمنمح سمؿعِزٍل قمـ 

 .وضعت أؾمئؾة ًمؾؿـاىمشة ذم آظمر اًمنمح 

 ، وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ.وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمارك قمغم كبقـا حمؿد 

 

 ٗكتب

 خالد بن حمنىد اجلهين

 ٓـ14/4/1435

14/2/2014َ 
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 ترمجة املصنف

 امسٕ ُٗطبٕ:

ـِ هق  ـِ قَمْبِد اهللِ سم ـِ ُأؾَماَمَة سم ـِ قُمَبْقِد اهللِ سم ـِ قِمْقَسك سْم سَمػْمِ سم ـُ اًمزُّ َأسُمق سَمْؽٍر قَمْبُد اهللِ سم

ى ـِ قَمْبِد اًمُعزَّ ـِ َأؾَمِد سم ـِ احَلاِرِث سم ـِ ُزَهػْمِ سم ،  ُُحَْقِد سم ، اًمُؼَرِرُّ ، احُلَؿْقِديُّ إؾََمِديُّ

لُّ   .اعَمؽِّ

 ً٘هدٖ:

ؾمـة رُحف اهلل ـمؾعت قمغم شمرمجاهتؿ ًمإلمام احلؿقدي اًمذيـ امل يذيمر اعممرظمقن 

 مقًمده.

 غٚ٘خٕ:

 :ِيوَ أشّسأخر العمي عَ كثري وَ عمىاء عصسٓ، ٔ
ـُ  وُمَضْقُؾ اًمؼاِض  .2  .قِمَقاضٍ  سم

ـُ  ؾُمْػَقانُ   .1  .قُمَقْقـَةَ  سم

ـُ  اًمَقًمِْقدُ   .3  .ُمْسؾِؿٍ  سم

ـُ  َويمِْقعُ  .5  .احاجلرَّ  سم

اومِِعلُّ  اإلمامُ  .4  .اًمشَّ

 تالًٚرٖ:

 :وَ أشّسِيوَ العمىاء،  تمقى العمي عٍْ كثري
 .اًمُبَخاِريُّ اإلمام  .2

اِزيُّ  .1  .َأسُمق ُزْرقَمَة اًمرَّ

 اًمرازي. َأسُمق طَماشمِؿٍ   .3

                                 
 (.20/626) ل( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء، ًمإلمام اًمذهب2)

 (.20/626) اًمساسمؼاكظر: ( 1)

 (.620-20/626) اًمساسمؼاكظر: ( 3)
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 عقٚدتٕ: 

 يمان اإلمام احلؿقدي ؾمؾػل اًمعؼقدة.

ة وحمدِّ  ياحلؿقد» :ايمِؿ َأسُمق قمبد اهللاحلَ ىَماَل   َوُهَق ٕهؾ  ،صمفؿمػتك أهؾ َمؽَّ

 . شعَراقاًمـة يملُحد سمـ طَمـَْبؾ ٕهؾ اًمسُّ  جاز ذماحل

 وٕقفْ وَ القدزٖة:
َأُْحَد سْمـ طمـبؾ، وذيمر معاذ سْمـ هشام، ومؼال: يَماَن ذِم يمتاسمف قَمـ أسمقف: ىمال اإلمام 

، ىُمْؾُت ًَمُف: وما قمؾؿؽ؟ ىمال: أكا رأيتف ذِم يمتاسمف قَمـ أسمقف، صمؿ اهللًِمقس اعمعايص مـ ىمدر 

ٓ شمسؿعقا مـ َهَذا »ظمرج إمَِم مؽة ذِم دمارة، ومجؾس حيدصمفؿ، ومؼال احلؿقدي: 

 . شاًمؼدري ؿمقئا

 وٕقفْ وَ املسجئة:
ُت َأنَّ َكاؾًما َيُؼقًُمقَن: »: احلؿقدي ىمال اَلِة َواًمزَّ »َوُأظْمؼِمْ ـْ َأىَمرَّ سمِاًمصَّ ْقِم َم يَماِة َواًمصَّ

ـْ َذًمَِؽ ؿَمْقًئا طَمتَّك َيُؿقَت، َأْو ُيَصكمِّ ُمْسَتْدسمَِر احلَ وَ  ْ َيْػَعْؾ ِم ِؼْبَؾِة طَمتَّك َيُؿقَت اًمجِّ َومَل

ـْ ضَماطِمًدا إَِذا قَمؾَِؿ َأْن شَمْريَمُف َذًمَِؽ إَِذا يَماَن ُيِؼرُّ سمِ  ، َما مَلْ َيُؽ ـٌ ِل َػَراِئِض َواؾْمتِْؼَبااًموَمُفَق ُمْمِم

اُح َوظِماَلُف يمَِتاِب اًمِؼْبَؾِة، وَمُؼْؾُت: َهَذا اًم َ ، َوومِْعِؾ ، َوؾُمـَِّة َرؾُمقًمِِف اهللُِؽْػُر اًمٍمُّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  اهللُْسؾِِؿلَم ىَماَل اعمُ 

 .ش(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 :جلّىٗةوٕقفْ وَ ا

                                 
 (.1/252) ، ًمؾسبؽل( اكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة2)

 (.11/252) ، ًمؾؿزي( اكظر: هتذيب اًمؽامل1)

 (.4/240ئل )ًمالًمؽا ،( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد3)
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: احلُ ىمال  َٓ حَيِؾُّ َأْن ُيْؽَتَب قَمـْفُ »َؿْقِديُّ يِّ ضَمْفِؿقًّا،  ِ ـُ اًمَّسَّ  .شيَماَن سمنِْمُ سْم

 ًرٓبٕ:

 يمان اإلمام احلؿقدي ؿماومعل اعمذهب.

 .شوشمػؼف سمِِف َوذهب َمَعف إمَِم مٍم لاًمشاومعاإلمام روى قَمـ »ىمال اًمسبؽل: 

 .شأضمؾ َأْصَحاسمفمـ َوُهَق »وىمال اًمذهبل: 

 ثِا١ اهعوٌا١ عوٕٚ:

ـُ طَمـَْبٍؾ: اإلمام ىَماَل   .(5)شاحلَُؿْقِديُّ قِمـَْدَكا إَِمامٌ »َأُْحَُد سم

ـِ »َوىَماَل َأسُمق طَماشمٍِؿ:  ، َوُهَق َرِئْقُس َأْصَحاِب اسْم ـِ قُمَقْقـََة احلَُؿْقِديُّ َأصْمَبُت اًمـَّاِس ذِم اسْم

 .شقُمَقْقـََة، َوُهَق صمَِؼٌة، إَِمامٌ 

ـُ  إؾِْمَحاُق وىمال  ، َوَأسُمق »َراْهَقْيف:  سم ، َواحُلَؿْقِديُّ اومِِعلُّ ُة ذِم َزَماكِـَا: اًمشَّ إَِئؿَّ

 .شقُمَبْقدٍ 

ة وحمدِّ  ياحلؿقد» :ايمِؿ َأسُمق قمبد اهللاحلَ ىَماَل و صمفؿ َوُهَق ٕهؾ مػتك أهؾ َمؽَّ

 . شعَراقاًمـة يملُحد سمـ طَمـَْبؾ ٕهؾ اًمسُّ  جاز ذماحل

ْوَن طَمِدْيَث َرؾُمْقِل اهللِ »وىمال احلؿقدي:  ـَ َيُردُّ ِذْي  اًمَّ
ِ
 َواهللِ َْٕن َأهْمُزَو َهُمَٓء

                                 
 (.213( اكظر: اًمؽػاية، ًمؾخطقب اًمبغدادي، صـ )2)

 (.1/250( اكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة )1)

 (.20/626( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )3)

 (.25/423( اكظر: هتذيب اًمؽامل، ًمؾؿزي )5)

 (.4/40( اكظر: اجلرح واًمتعديؾ، ٓسمـ أيب طماشمؿ )4)

 (.1/250)  ( اكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة6)

 (.1/252) اًمساسمؼ( اكظر: 0)
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ـَ إشَمَراكِ  هَتُؿ ِم ـْ َأْن َأهمُزَو قِمدَّ  .(2)شَأطَمبُّ إزَِمَّ ِم

ـُ طَمـَْبٍؾ سمِاًمِعَراِق، َوإؾِْمَحاُق سمُِخَراؾَماَن، »وىمال أيضا:  َما ُدْمُت سمِاحِلَجاِز، َوَأُْحَُد سم

 .شُبـَا َأطَمدٌ َٓ َيْغؾِ 

ـَ إؾِْماَمقِمْقَؾ  وىمال اإلمام َد سم  .شاحلَُؿْقِديُّ إَِماٌم ذِم احلَِدْيِث »: اًمبخاري حُمَؿَّ

  .شاإِلَماُم، احلَاومُِظ، اًمَػِؼْقُف، ؿَمْقُخ احلََرمِ »ىمال اإلمام اًمذهبل: 

 ًصِفاتٕ:

اَراينّ طمسـ ؾمؾقؿ أؾمد ، ًمف ـمبعة سمتحؼقؼ: مـ أؿمفر مصـػاشمف اعمسـد ذم  اًمدَّ

 جمؾديـ.

 ٗفاتٕ:

ةَ  اإلمام احلؿقدي رُحف اهلل َماَت  َة، ؾَمـََة شمِْسَع قَمنْمَ  .ومائتلم سمَِؿؽَّ

 

 

 
 
 
 

                                 
 (.20/622( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )2)

 (.1/252( اكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة )1)

 (.1/252) اًمساسمؼ( اكظر: 3)

 (.20/626( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )5)

 (.20/626) اًمساسمؼاكظر:  (4)

 (.20/621) اًمساسمؼ( اكظر: 6)
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 منت الرسالة

 
 ]اإلميان بالقدر[

 

اًمسـة قمـدكا أن يممـ اًمرضمؾ سماًمؼدر ظمػمه وذه، طمؾقه ومره، وأن يعؾؿ أن   -2

ما أصاسمف مل يؽـ ًمقخطئف، وأن ما أظمطله مل يؽـ ًمقصقبف، وأن ذًمؽ يمؾف ىمضاء مـ اهلل 

. 

 ]اإلميان قول وعنل يزيد وينقص[

 

وأن اإليامن ىمقل وقمؿؾ، يزيد ويـؼص، ٓ يـػع ىمقل إٓ سمعؿؾ، وٓ قمؿؾ  -1

 .كقة إٓ سمسـةووىمقل إٓ سمـقة، وٓ ىمقل وقمؿؾ 

 []االعتقاد يف الصحابة 

 

ٱ ٻ )ىمال:  يمؾفؿ ومنن اهلل  واًمؽمطمؿ قمغم أصحاب حمؿد  -3

(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

سمآؾمتغػار هلؿ، ومؿـ ؾمبفؿ أو سمغضفؿ أو أطمدا مـفؿ  ومؾؿ كممر إٓ، 

ومؾقس قمغم اًمسـة، وًمقس ًمف ذم اًمػلء طمؼ، أظمؼمكا سمذًمؽ همػم واطمد قمـ ماًمؽ سمـ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )أكس أكف ىمال: ىمسؿ اهلل شمعامم اًمػلء ومؼال: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )صمؿ ىمال:  ،(   ۇ

ومؾقس ومؿـ مل يؼؾ هذا هلؿ  ،أية (   پ ڀ ڀ ڀ

 .ممـ ضمعؾ ًمف اًمػلء
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 []القرآن كالو اهلل 

 

واًمؼرآن يمالم اهلل، ؾمؿعت ؾمػقان يؼقل: واًمؼرآن يمالم اهلل، ومـ ىمال:  -5

 .مل كسؿع أطمدا يؼقل هذا ،ومفق مبتدع 3خمؾقق

 ]ممن قال: اإلميان قول وعنل يزيد وينقص[ 

 

وؾمؿعت ؾمػقان يؼقل: اإليامن ىمقل وقمؿؾ، ويزيد ويـؼص، ومؼال ًمف أظمقه  -4

 سمغم ،يـؼص، ومغضب، وىمال: اؾمؽت يا صبل :إسمراهقؿ سمـ قمققـة: يا أسما حمؿد ٓ شمؼؾ

 طمتك ٓ يبؼك مـف رء.

 ]اإلميان برؤية املؤمنني لربوه يوو القيامة[

 

 واإلىمرار سماًمرؤية سمعد اعمقت. -6

 على حقيقتوا[ ]وجوب إثبات صفات اهلل  

 

(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)وما كطؼ سمف اًمؼرآن واحلديث مثؾ -0

وما أؿمبف هذا  ،(   ۇئ ۇئ ۆئ ) :ومثؾ، 

ؼػ قمغم ما وىمػ قمؾقف اًمؼرآن وكػَّسه، كزيد ومقف وٓ كمـ اًمؼرآن واحلديث، ٓ 

ومـ زقمؿ همػم هذا ومفق  ،(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ؼقل: كواًمسـة، و

 .معطؾ ضمفؿل

 ]حكه مرتكب الكبرية من أهل القبلة[  
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 وأٓ كؼقل يمام ىماًمت اخلقارج: مـ أصاب يمبػمة ومؼد يمػر. -1

اخلؿس اًمتل ىمال رؾمقل اهلل  ؽػر سمٌمء مـ اًمذكقب، إكام اًمؽػر ذم شمرككوٓ  -2

« : ًدا َرؾُمقُل اهللِ، َوإىَِماِم  ؾْماَلُم قَمغَم ََخٍْس: ؿَمَفاَدِة َأْن َٓ إًَِمفَ اإلِ سُمـَِل َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَؿَّ إِ

اَلةِ  يَماِة، َوَصْقِم َرَمَضاَن، َوطَمجِّ ، اًمصَّ  اًمزَّ
ِ
 .شَبْقِت اًمَوإِيَتاء

ٕكف  3مـ مل يتشفد، ومل يصؾ، ومل يصؿا: ث مـفا ومال يـافمر شماريمفوأما صمال -20 

د شمػريطف ومقف قمامدا قمـ ٓ يمظمر مـ هذا رء قمـ وىمتف، وٓ جيزئ مـ ىمضاه سمع

 .وىمتف

 .أما اًمزيماة ومؿتك ما أداها أضمزأت قمـف، ويمان آصمام ذم احلبسو 

ومؿـ وضمب قمؾقف، ووضمد اًمسبقؾ إًمقف وضمب قمؾقف، وٓ جيب قمؾقف ذم  3وأما احلج

ومل يؽـ آصمام ذم شملظمػمه إذا  ،قمامف ذًمؽ طمتك ٓ يؽقن ًمف مـف سمد، متك أداه يمان ممديا

ٕن اًمزيماة طمؼ عمسؾؿلم مسايملم طمبسف قمؾقفؿ ومؽان آصمام  3ًمزيماةأداه، يمام يمان آصمام ذم ا

طمتك وصؾ إًمقفؿ، وأما احلج ومؽان ذم ما سمقـف وسملم رسمف إذا أداه ومؼد أدى، وإن هق 

مات وهق واضمد مستطقع ومل حيج ؾملل اًمرضمعة إمم اًمدكقا أن حيج، وجيب ٕهؾف أن 

يمام ًمق يمان قمؾقف ديـ ومؼيض قمـف سمعد  ،حيجقا قمـف، وكرضمق أن يؽقن ذًمؽ ممديا قمـف

 مقشمف.

 

 

 

 

                                 
 (، مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.26(، ومسؾؿ )1( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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 شرح عنوان الرسالة
 «اهطِٞ أص٘ي»

 : مجع أصؾ، وهق ًُمَغةً أصقل: 
ِ
ء ْ  .َأؾَماُس اًمٌمَّ

ـْ َأْصؾٍ اًمنَّ ٕ  3َما ًَمُف وَمْرعٌ  : هقَواْصطِاَلطًما ، و أصؾ يمؾ َػْرَع َٓ َيـَْشُل إَٓ قَم

 .رء: ما يستـد حتؼؼ ذًمؽ اًمٌمء إًمقف 

ـَّة: ًمغة: اًمطريؼة، واًمسػمة، حمؿقدة يماكت أو مذمقمة ومـف ىمقًمف شمعامم: ، واًمسُّ

، ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

َـّ ذِم »:وىمقل اًمرؾمقل  ـْ ؾَم ا  ،اإِلؾْماَلِم ؾُمـًَّة طَمَسـَةً  َم ـْ قَمِؿَؾ ِبَ وَمَؾُف َأضْمُرَها َوَأضْمُر َم

ـْ ُأضُمقِرِهْؿ َرْ  ـْ هَمػْمِ َأْن َيـُْؼَص ِم َـّ ذِم  ،ءٌ سَمْعَدُه ِم ـْ ؾَم اإِلؾْماَلِم ؾُمـًَّة ؾَمقَِّئًة يَماَن قَمَؾْقِف  َوَم

ـْ َأْوَزا ـْ هَمػْمِ َأْن َيـُْؼَص ِم ـْ سَمْعِدِه ِم ا ِم ـْ قَمِؿَؾ ِبَ  .شءٌ ِرِهْؿ َرْ ِوْزُرَها َوِوْزُر َم

 واعمؼصقد سماًمسـة هـا اًمعؼقدة.

وًمػظ اًمسـة ذم يمالم اًمسؾػ يتـاول اًمسـة ذم اًمعبادات وذم »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

 ،وإن يمان يمثػم ممـ صـػ ذم اًمسـة يؼصدون اًمؽالم ذم آقمتؼادات ،آقمتؼادات

ظمػم مـ اىمتصاد ذم ؾمـة  :وأيب اًمدرداء  ،وأيب سمـ يمعب ،وهذا يمؼقل اسمـ مسعقد

 .شوأمثال ذًمؽ ،اضمتفاد ذم سمدقمة

 

 

                                 
 ش.أصؾ»اكظر: مؼايقس اًمؾغة، مادة ( 2)

 (.2/31) اًمـجارسمـ ، ٓ( اكظر: ذح اًمؽقيمب اعمـػم1)

 ( .2/215) اكظر: ذح خمتٍم اًمروضة ًمؾطقذم (3)

 .(، مـ طمديث ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمَبجكم 2020( صحقح: رواه مسؾؿ )5)

 (.1/320ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ) اكظر: آؾمتؼامة،( 4)
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 أهه املىضىعات اليت اشتنلت عليها هذه الرسالة

هإلًاَ احلٌٚدٜ عوٟ عدٝ « أص٘ي اهطِٞ»اغتٌوت زضاهٞ 

 ً٘ض٘عات عقدٙٞ، ًِٔا:

 اإليامن سماًمؼدر. .2

 شمعريػ اإليامن. .1

 .آقمتؼاد ذم أصحاب اًمـبل  .3

 اًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق. .5

 إصمبات اًمصػات.اعمـفج ذم  .4

 رؤية اعمممـلم ًمربؿ يقم اًمؼقامة. .6

 طمؽؿ مرشمؽب اًمؽبػمة مـ أهؾ اًمؼبؾة. .0
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 القدر[ميان ب]اإل 

 :رمحه اهلل قال اإلماو احلنيدي

 ......................................... (1) أن يممـ (2) اًمسـة قمـدكا -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه واعمراد رُحفؿ اهلل،  اًمصاًمح اًمسؾػأئؿة أي قمـد  «:اهطِٞ عِدُا»َق

سماًمسـة هـا اًمعؼقدة، وؾمؿقت اًمعؼقدة سماًمسـة3 ٕهنا ٓ جمال ًمؾرأي وآضمتفاد ومقفا، 

 اًمؽتاب واًمسـة اًمصحقحة.وإكام مبـاها قمغم 

(2 ) :ُٕ ُِ٘ه واًمتصديؼ، يؼال: آمـت سمؽذا  اإليامن ًمغة: هق اإلىمرار «:أْ ٙؤًّ»َق

 .إذا أىمررشمف وصدىمت سمف

واإلىمرار  ،ومعؾقم أن اإليامن هق اإلىمرار3 ٓ جمرد اًمتصديؼ»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

 .شضؿـ ىمقل اًمؼؾب اًمذي هق اًمتصديؼ وقمؿؾ اًمؼؾب اًمذي هق آكؼقاد

، ويطؾؼ ويراد سمف إذا ضماء مػردا يطؾؼ ويراد سمف اًمديـ يمؾف: واإلميان شرعا

ەئ ەئ وئ ): شمعامم ىمقًمف، ومـ إول إذا ضماء مؼؽمكا سماإلؾمالم آقمتؼاد

 .شَٓ َيْدظُمُؾ اجلَـََّة إِٓ َكْػٌس ُمْمِمـَةٌ »: وىمقل اًمـبل ، (وئ

ىمقل و، (   ڻ ڻ ڻ ڻ)ىمقًمف شمعامم: ومـ اًمثاين: 

ـَ  اإِلياَمنُ : »اًمـبل  ـَ سمِاهللِ، َوَماَلِئَؽتِِف، َويُمُتبِِف، َوُرؾُمؾِِف، َواًمَقْقِم أظِمِر، َوشُمْمِم  َأْن شُمْمِم

 

                                 
 ش.آمـ»مؼايقس اًمؾغة، وًمسان اًمعرب، مادة ( اكظر: 2)

 (.0/631) ، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى1)

 ، وصححف إًمباين.(، مـ طمديث قمكم 1/31(، وأُحد )1241( صحقح: رواه اًمـسائل )3)
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 .......................................................... (1) سماًمؼدر (2) اًمرضمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هِ  ِه َوَذِّ  .شسمِاًمَؼَدِر ظَمػْمِ

 (1 ) :ُٕ ُِ٘ه أي اًمعبد، ويدظمؾ ومقف اعمرأة، وإكام ذيمر اًمرضمؾ مـ سماب  «:اهسدى»َق

ضُمَؾ ِمـُْؽْؿ ًَمَقْعَؿُؾ إِنَّ »: رؾمقل اهلل  ىَماَل  ، يمام ذم طمديث اسمـ مسعقد اًمتغؾقب، اًمرَّ

َّٓ ِذَراٌع، وَمَقْسبُِؼ قَمَؾْقِف يمَِتاسُمُف، وَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ  طَمتَّك َما َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَملْمَ اجلَـَِّة إِ

 .شاًمـَّارِ 

(2 ) :ُٕ ُِ٘ه اإليامن سماًمؼدر أطمد أصقل اإليامن اًمستة اًمتل ٓ يتؿ إيامن  «:باهقدز»َق

دون سمؼقة  ، وكص اعمصـػ رُحف اهلل قمغم اإليامن سماًمؼدرقمبد إٓ سماإليامن با مجقعفا

 حلاضمة اًمـاس إًمقف، وحلدوث اخلؾؾ ومقف قمغم زماكف. صقلإ

ره اًم : ًمغة:واًمَؼَدرُ  ـْ   اهللَِؼَضاُء واحلُْؽؿ، َوُهَق َما ُيَؼدِّ ـَ اًمَم ُؽُؿ سمِِف ِم  َوحَيْ
ِ
َؼَضاء

 .3 َأي احلُْؽؿِ (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):  اهللُىَماَل  ،إُمقر

   قمؾؿف اًمساسمؼ سمف.أطماط ، وظمؾؼفهق ما ىمدره اهلل ذم إزل، وواًمؼدر ذقما: 

ـْ  ،ششَمَعامَم  اهللَِؼَدُر ىُمْدَرُة اًم»َماُم َأُْحَُد: اإلِ ىَماَل »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  ُيِشػُم إمَِم َأنَّ َم

ـُ إصِْمَباَت ىُمْدَرِة  ،شَمَعامَم  اهللَِؼَدَر وَمَؼْد َأْكَؽَر ىُمْدَرَة اًمَأْكَؽَر  ُف َيَتَضؿَّ شَمَعامَم قَمغَم يُمؾِّ  اهللَِوَأكَّ

 
ٍ
ء  .شَرْ

 وذم احلؼقؼة أكف مـ مل يؼؾ سمؼقل اًمسؾػ ومنكف ٓ يثبت هلل ىمدرة »وىمال رُحف اهلل: 

                                 
 (، واًمؾػظ ًمف.1)(، ومسؾؿ 40( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.1653(، ومسؾؿ )3101( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 ش.ىمدر»( اكظر: يمتاب اًمعلم، وهتذيب اًمؾغة، وًمسان اًمعرب، مادة 3)

 (.3/145( اكظر: مـفاج اًمسـة، ًمشقخ اإلؾمالم )5)
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................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واًمـاومقة طمؼقؼة ،اعمجؼمة ،واًمؼدرية ،واعمعتزًمة ،وماجلفؿقة ومـ اشمبعفؿ ،وٓ يثبتف ىمادرا

ومنن اعمؾؽ إما أن يؽقن هق اًمؼدرة3 أو  ،وًمقس ًمف اعمؾؽ ،ىمادراىمقهلؿ: إكف ًمقس 

 وقمغم يمؾ شمؼدير ومال سمد مـ اًمؼدرة3 ومؿـ مل يثبت ًمف اًمؼدرة طمؼقؼةُ  ،أو يمالمها ،اعمؼدور

 .شمل يثبت ًمف مؾؽا3 يمام ٓ يثبتقن ًمف ُحدا

 :ٔاًِٗ ٗقد تظآست األدهٞ عوٟ إثبات اإلمياْ باهقدز،

 (   جث حت خت مت ىت يت)ىمقًمف شمعامم: 

 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وىمقًمف شمعامم: 

ـِ  قُمَؿرَ وقمـ  ـِ اإِلياَمِن، : ىمال ًمؾـبل ، ، أن ضمؼميؾ  اخلَطَّاِب  سْم يِن قَم وَمَلظْمؼِمْ

ـَ »ىَماَل:  ـَ سمِاهللِ، َوَماَلِئَؽتِِف، َويُمُتبِِف، َوُرؾُمؾِِف، َواًمَقْقِم أظِمِر، َوشُمْمِم ِه َأْن شُمْمِم سمِاًمَؼَدِر ظَمػْمِ

هِ   .شَوَذِّ

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

ِعقِػ، َوذِم يُمؾٍّ ظَمػْمٌ  ـِ اًمضَّ ـَ اعُمْمِم َٓ شَمْعَجْز،  ،ِم ـْ سمِاهللِ َو اطْمِرْص قَمغَم َما َيـَْػُعَؽ، َواؾْمَتِع

ـْ ىُمْؾ ىَمَدُر اهللِ َوَما ؿَماَء 
ٌء، وَماَل شَمُؼْؾ ًَمْق َأينِّ وَمَعْؾُت يَماَن يَمَذا َويَمَذا، َوًَمؽِ َوإِْن َأَصاسَمَؽ َرْ

ْقَطانِ   .شوَمَعَؾ، وَمنِنَّ ًَمْق شَمْػَتُح قَمَؿَؾ اًمشَّ

ـْ ـَماُوٍس، و ـْ َأْصَحاِب َرؾُمقِل اهللِ قَم ُف ىَماَل: َأْدَريْمُت َكاؾًما ِم ، َيُؼقًُمقَن يُمؾُّ َأكَّ

ـَ قُمَؿَر َيُؼقُل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ   سمَِؼَدٍر، ىَماَل: َوؾَمِؿْعُت قَمْبَد اهللِ سْم
ٍ
ء  : »َرْ

ٍ
ء  يُمؾُّ َرْ

                                 
 (.1/30جمؿقع اًمػتاوى ) :( اكظر2)

 (.1( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.6600)صحقح: رواه اًمبخاري ( 3)
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 ............................................................... (،2) ظمػمه وذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شَعْجزِ اًمَؽْقِس وَ اًمَؽْقِس، َأِو اًمَعْجِز وَ اًمسمَِؼَدٍر، طَمتَّك 

ٍد قَمْبُد و ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ: ؾَم ىَماَل َأسُمق حُمَؿَّ ـِ سْم ُْحَ ـْ َمَذاِهِب َأْهِؾ ًملاًمرَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ـْ إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًماًمسُّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن ِم

 : َٓ ـْ إَ قِع ُعَؾاَمَء ذِم مَجِ اًمَأْدَريْمـَا »َذًمَِؽ ، وَمَؼا ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىًما َوؿَماًما َوَيَؿـًا وَمَؽاَن ِم

ـَ اًموَ .... َمْذَهبِِفُؿ:  ُه ِم ُه َوَذُّ  .ش اهللَِؼَدُر ظَمػْمُ

وأمجع أئؿة اًمسؾػ مـ أهؾ اإلؾمالم قمغم »وىمال احلاومظ قمبد اًمغـل اعمؼدد: 

سمؼضاء اهلل وىمدره، ٓ يؽقن اإليامن سماًمؼدر ظمػمه وذه، طمؾقه ومره، ىمؾقؾف ويمثػمه، 

ـ ؿماء ًمؾسعادة واؾمتعؿؾف إٓ سمنرادشمف، وٓ جيري ظمػم وذ إٓ سمؿشقئتف، ظمؾؼ م ءر

ؿ ؾْ اؾمتلصمر سمف، وقمِ  ، ومفق سر قمدٓ  با ومضال، وظمؾؼ مـ أراد ًمؾشؼاء واؾمتعؿؾف سمف

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

وىمد شمظاهرت إدًمة اًمؼطعقات مـ اًمؽتاب واًمسـة »وىمال اإلمام اًمـقوي: 

 .شوإمجاع اًمصحاسمة وأهؾ احلؾ واًمعؼد مـ اًمسؾػ واخلؾػ قمغم إصمبات ىمدر اهلل 

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه  3اًمذي هق ومعؾ اهلل  ذ اعمؼدور ٓ ذ اًمؼدرأي  «:خريٖ ٗغسٖ»َق

ُّ ًَمْقَس »: ًمذا ىمال اًمـبل 3 ٕن ومعؾ اهلل ًمقس ومقف ذ  .شإًَِمْقَؽ َواًمنمَّ

                                 
 (.1644( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.2/220( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )1)

 (.00( اكظر: آىمتصاد ذم آقمتؼاد، ًمؾحاومظ قمبد اًمغـل اعمؼدد، صـ )3)

 (.2/244( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ، ًمإلمام اًمـقوي )5)

 .(، مـ طمديث قمكم 002( صحقح: رواه مسؾؿ )4)
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 ..........................................................، (1) ومره (2) طمؾقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أما ، وهل ذ سماًمـسبة إمم اإلكسانظمؾؼ ذوات اًمسؿقم ومثال ذًمؽ أن اهلل 

 كسبتفا إمم اهلل ومفل ظمػم حمض.سماقمتبار 

ومقف ظمػم وذ، ظمػم ًمؽقكف ، وماعمرض ًمقس ذا حمضا، إكام ومقف ظمػموذ اعمؼدور 

 يؽػر اًمسقئات ويرومع اًمدرضمات، وذ ًمؽقكف يتعب اجلسؿ.

ومنكف قمؾؿ اهلل وىمدرشمف ويمتاسمف  ،اًمؼدر ٓ ذ ومقف سمقضمف مـ اًمقضمقه»ىمال اسمـ اًمؼقؿ: 

وماًمنم ًمقس إمم اًمرب شمعامم سمقضمف مـ  ،وضمفويمامل مـ ومشقئتف وذًمؽ ظمػم حمض 

وإكام يدظمؾ اًمنم  ،اًمقضمقه ٓ ذم ذاشمف وٓ ذم أؾمامئف وٓ ذم صػاشمف وٓ ذم أومعاًمف

ويؽقن ذا سماًمـسبة إمم حمؾ وظمػما سماًمـسبة إمم حمؾ  ،اجلزئل اإلضاذم ذم اعمؼيض اعمؼدر

ذ ًمف مـ وضمف سمؾ وىمد يؽقن ظمػما سماًمـسبة إمم اعمحؾ اًمؼائؿ سمف مـ وضمف يمام هق  ،آظمر

وهذا يماًمؼصاص وإىمامة احلدود وىمتؾ اًمؽػار ومنكف ذ سماًمـسبة  ،هذا هق اًمغاًمب

إًمقفؿ ٓ مـ يمؾ وضمف سمؾ مـ وضمف دون وضمف وظمػم سماًمـسبة إمم همػمهؿ عما ومقف مـ 

ويمذًمؽ أٓم وإمراض  ،مصؾحة اًمزضمر واًمـؽال ودومع اًمـاس سمعضفؿ سمبعض

 .شوضمقه قمديدة وإن يماكت ذورا مـ وضمف ومفل ظمػمات مـ

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه ؾمقاء يمان ـماقمة هلل، أو  ما حيبف اإلكسان ويرىض قمـفأي  «:سوٖ٘»َق

 ؿمفقة مباطمة.

(2 ) :ُٕ ُِ٘ه ما ٓ حيبف اإلكسان وٓ يرضاه، ومقجب قمغم اًمعبد أن أي  «:ًٗسٖ»َق

 يممـ سمجؿقع ىمدر اهلل شمعامم.

                                 
 (.162-2/161اًمعؾقؾ، ٓسمـ اًمؼقؿ )( اكظر: ؿمػاء 2)

 



 11                                                                                                                                              فتح الرب الغين

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بني كْ٘ اهقدز خريا ٗغسا ٗكُٕ٘ سو٘ا ًٗسا: اهفسق (1) فا٢دٝ

واخلػم  ،قد إمم مباذة إؾمباب ذم اًمعاضمؾاحلالوة واعمرارة شمع» ىمال اسمـ اًمؼقؿ:

وظمػم وذ  ،ومفق طمؾق ومر ذم مبدأه وأوًمف ،واًمنم يرضمع إمم طمسـ اًمعاىمبة وؾمقئفا

 .شذم مـتفاه وقماىمبتف

 بتشقٚق ًساتبٕ األزبعٞ:اإلمياْ باهقدز إال  ٍال ٙت: (2) فا٢دٝ

اعمقضمقدات ؽؾ رء مـ سملن اهلل شمعامم  أطماط قمؾؿف سماإليامن  املستبة األٔىل:

(   ۀ ہ ہ )يمام ىمال شمعامم: ، واعمعدومات واعمؿؽـات واعمستحقالت

(   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)وىمال شمعامم: 

يملَِم، وَمَؼاَل:  ، َيُؼقُل: ؾُمِئَؾ اًمـَّبِلُّ ُهَرْيَرَة وقمـ أيب  ـْ َذَراِريِّ اعُمنْمِ اهللُ »قَم

 .شيَماُكقا قَماِمؾلِمَ َأقْمَؾُؿ سماَِم 

ىمبؾ أن  ظقذم اًمؾقح اعمحػ مؼادير اخلالئؼسملن اهلل يمتب اإليامن املستبة الثاٌٗة:

(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): ىمال اهلل يمام  ،خيؾؼفؿ سمخؿسلم أًمػ ؾمـة

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )وىمال شمعامم:  

ـِ و ـِ قَمْؿِرو سْم ـْ قَمْبِد اهللِ سْم  ، ، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اهللِ رِض اهلل قمـفام َعاصِ اًمقَم

                                 
 (.2/162( اكظر: ؿمػاء اًمعؾقؾ )2)

 (.1642(، ومسؾؿ )2315( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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وأن ما أظمطله مل يؽـ ًمقصقبف، وأن ذًمؽ يمؾف  ،وأن يعؾؿ أن ما أصاسمف مل يؽـ ًمقخطئف

  (2.)ىمضاء مـ اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَمَواِت وَ اخلَ يَمَتَب اهللُ َمَؼاِديَر »َيُؼقُل:  ُؾَؼ اًمسَّ َػ اًمْرَض سمَِخْؿِسلَم إَ اَلِئِؼ ىَمْبَؾ َأْن خَيْ

 اعمَ ؾَمـٍَة، ىَماَل: َوقَمْرؿُمُف قَمغَم 
ِ
 .شاء

ـْ قَمكِمٍّ و َّٓ : »اًمـَّبِلُّ  : ىمال، ىَماَل قَم ـْ َكْػٍس َمـُْػقؾَمٍة إِ ـْ َأطَمٍد، َما ِم َما ِمـُْؽْؿ ِم

َّٓ ىَمْد يُمتَِب ؿَمِؼقًَّة َأْو ؾَمِعقَدةً يُمتَِب  ـَ اجلَـَِّة َواًمـَّاِر، َوإِ  .شَمَؽاهُنَا ِم

يمام ىمال ، سملن اهلل شمعامم إذا ؿماء ؿمقئا ىمال ًمف: يمـ ومقؽقناإليامن  املستبة الثالثة:

وما مل (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) شمعامم:

 (   ىت يت جث مث ىث مت) يمام ىمال شمعامم:يشل اهلل شمعامم مل يؽـ 

ٱ ٻ )يمام ىمال شمعامم: ، ءظماًمؼ يمؾ ر اإليامن سملن اهلل  املستبة السابعة:

 (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وىمال شمعامم: 

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه ٗأْ ٙعوٍ أْ ًا أصابٕ مل ٙلّ هٚخط٣ٕ، ٗأْ ًا أخطأٖ »َق

ضَماسمِِر يمام ذم طمديث  «:مل ٙلّ هٚصٚبٕ، ٗأْ ذهم كوٕ قضا١ ًّ اهلل 

ـِ قَمْبِد  ـَ : » اهللِىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  رِض اهلل قمـفام، اهللِسْم ـُ قَمْبٌد طَمتَّك ُيْمِم َٓ ُيْمِم

ِه، طَمتَّك َيعْ  ِه َوَذِّ ـْ سمِاًمَؼَدِر ظَمػْمِ ـْ ًمُِقْخطَِئُف، َوَأنَّ َما َأظْمَطَلُه مَلْ َيُؽ  َؾَؿ َأنَّ َما َأَصاسَمُف مَلْ َيُؽ

 

                                 
 (.1643( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.1650(، ومسؾؿ )2361متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واعمعـك: أن اًمعبد ٓ يممـ طمتك يعؾؿ أن ما يصقبف إكام أصاسمف ذم اًمؼدر، ، شًمُِقِصقَبفُ 

 أن ماأي: ما ىمدر قمؾقف مـ اخلػم واًمنم، مل يؽـ ًمقخطئف، أي: جياوزه ومال يصقبف، و

أظمطله مـ اخلػم واًمنم ذم اًمؼدر، أي: مل يؼدر قمؾقف، مل يؽـ ًمقصقبف، يمام ىمال شمعامم: 

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )وىمال شمعامم:  (   ﯁    

 (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

َحاسَمِة َواًمتَّاسمِِعلَم هَلُْؿ »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  َؾِػ َواًمصَّ ـَ اًمسَّ ىَماَل هَمػْمُ َواطِمٍد ِم

ضُمُؾ طَمِؼقَؼَة  :سمِنطِْمَسانٍ  ـْ ًمُِقْخطَِئُف، َوَما اإلِ َٓ َيْبُؾُغ  اًمرَّ ياَمِن طَمتَّك َيْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاسَمُف مَلْ َيُؽ

ـْ ًمُِقِصقَبفُ   .شَأظْمَطَلُه مَلْ َيُؽ

  

 

 

 

 

 

                                 
 (، وصححف إًمباين.54/511(، وأُحد )1255( صحقح: رواه اًمؽممذي )2)

ذم ذح يمتاب اًمتقطمقد، ًمؾشقخ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد  ( اكظر: شمقسػم اًمعزيز احلؿقد1)

 (.603اًمقهاب، صـ )

 (.3/16( اكظر: مـفاج اًمسـة )3)
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 ]اإلميان قول وعنل يزيد وينقص[

 ................................................... (2) وأن اإليامن ىمقل -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُٕ ُِ٘ه  ىمقل اًمؼؾب، وىمقل اًمؾسان. «:ٗأْ اإلمياْ ق٘ي»َق

ىمقل اًمؼؾب مـ اإليامن: واًمدًمقؾ قمغم أن ومفق شمصديؼف وإيؼاكف،  ،أوا قٕه القمب

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )اهلل شمعامم: ىمقل 

(ڤ

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )وىمال شمعامم:

﮴ )وىمال شمعامم:  (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 ىمقا صمؿ مل يشؽقا. صدَّ أي  

ـَ »وذم طمديث اًمشػاقمة:  َّٓ اهللُ َويَماَن ذِم ىَمْؾبِِف ِم ـْ ىَماَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمـَّاِر َم ُرُج ِم خَيْ

ةً اخلػَْمِ َما  ـَ َيِزُن سُمرَّ َّٓ اهللُ َويَماَن ذِم ىَمْؾبِِف َما َيِزُن ِم ـْ ىَماَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمـَّاِر َم ُرُج ِم ، صُمؿَّ خَيْ

ةً   .شاخلػَْمِ َذرَّ

ُد قِمْؾِؿ »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  ْن سمِِف قَمَؿُؾ احلَ َؼْؾِب سمِ اًموَمُؿَجرَّ ْ َيْؼؽَمِ َؼْؾِب اًمؼِّ إْن مَل

َباِع اًمِؿِف ِمْثُؾ حَمَبَِّة سمُِؿقضَمِب قِمؾْ  ْ َيـَْػْع َصاطِمَبُف سَمْؾ َأؿَمدُّ اًمـَّاِس اًمَؼْؾِب ًَمُف َواشمِّ َؼْؾِب ًَمُف مَل

 .شسمِِعْؾِؿفِ  اهللُِؼَقاَمِة قَمامِلٌ مَلْ َيـَْػْعُف اًمقَمَذاسًما َيْقَم 

                                 
 ( سمرة: ىمؿحة.2)

 ذرة: اًمـؿؾة اًمصغػمة. (1)

 .(، مـ طمديث أكس 222(، ومسؾؿ )0520( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.20/102اًمػتاوى ) ( اكظر: جمؿقع5)

 



 15                                                                                                                                              فتح الرب الغين

 .................................................................، (2) وقمؿؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فق اًمـطؼ سماًمشفادشملم: ؿمفادة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿدا وم ،قٕه المساُ ٔأوا

(   ٿ ٿ): اًمؾسان مـ اإليامن ىمقًمف شمعامم، واًمدًمقؾ قمغم أن ىمقل رؾمقل اهلل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وىمال شمعامم: 

(   ڦ

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ُأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ اًمـَّاَس »ىَماَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل رِض اهلل قمـفام قَم

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُطَمتَّك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ اَلَة، َوُيْمشُمقا اهللِ، َوَأنَّ حُمَؿَّ ، َوُيِؼقُؿقا اًمصَّ

َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِمَساُبُْؿ  يَماَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ اًمزَّ

 .شاهللقَمغَم 

َفاَدشَماِن إَذا»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  ا اًمشَّ ْؿ ِباَِم َمَع  وَمَلمَّ َػاِق اًممَلْ َيَتَؽؾَّ ُؼْدَرِة وَمُفَق يَماومٌِر سمِاشمِّ

تَِفا َومَجَاِهػِم قُمَؾاَمِئَفاإُ َوُهَق يَماومٌِر سَماـمِـًا َوفَماِهًرا قِمـَْد ؾَمَؾِػ  ،ْسؾِِؿلمَ اعمُ  ِة َوَأِئؿَّ  ،مَّ

ـْ  ُف اعمُ ْرضِمَئِة َوُهْؿ ضمفؿقة اعمُ َوَذَهَبْت ـَماِئَػٌة ِم لَّ َوَأشْمَباقِمِفاَم إمَم َأكَّ
احِلِ ْرضِمَئِة: يَمَجْفِؿ َواًمصَّ

اِهِر ُدوَن  ىًما سمَِؼْؾبِِف يَماَن يَماومًِرا ذِم اًمظَّ ـِ اًمإَذا يَماَن ُمَصدِّ  .شَباـمِ

 (1 ) :ُٕ ُِ٘ه  اًمؾسان واجلقارح.، وقمؿؾ قمؿؾ اًمؼؾب «:ٗعٌى»َق

اخلقف واًمرضماء واًمتقيمؾ، وكحقه، واًمدًمقؾ فق اًمـقة واعمحبة ووم ،أوا عىن القمب

 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )اهلل شمعامم: قمغم أن قمؿؾ اًمؼؾب مـ اإليامن: ىمقل 

                                 
 (.10(، ومسؾؿ )14( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.0/602) ىمبؾ اًمساسمؼ( اكظر: 1)
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............................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ېئ ىئ ىئ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )شمعامم:  قًمفوىم

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)شمعامم:  قًمفوىم

ِـ وقمـ  ـِ اًمـَّبِلِّ اخلَطَّاِب  قُمَؿَر سْم ْمِرٍئ »ىَماَل:  ، قَم ِٓ اَم  اَم إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَِّة، َوإِكَّ إِكَّ

ـْ يَماَكْت  ـْ يَماَكْت ِهْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، َوَم َما َكَقى، وَمَؿ

ضُم   .شَفا، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم َما َهاضَمَر إًَِمْقفِ ِهْجَرشُمُف ًمُِدْكَقا ُيِصقُبَفا َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـُ »ىَماَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ قَم ِذي َكْػِز سمَِقِدِه، َٓ ُيْمِم وَمَقاًمَّ

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدهِ   .شَأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َأيُمقَن َأطَمبَّ إًَِمْقِف ِم

َة ومَِرِق »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  ـْ َأقْماَمِل إُ قَمامَّ ِة شُمْدظِمُؾ َما ُهَق ِم ِة اًممَّ ُؼُؾقِب طَمتَّك قَمامَّ

ا اعمُ ومَِرِق  ـَِّة َوَأْصَحاُب اخلَ ْعَتِزًَمُة وَ اعمُ ْرضِمَئِة شَمُؼقُل سمَِذًمَِؽ َوَأمَّ ِديِث احلَ َقاِرُج َوَأْهُؾ اًمسُّ

اَم َكاَزَع ذِم  ـْ وَمَؼْقهُلُْؿ ذِم َذًمَِؽ َمْعُروٌف َوإِكَّ ـَ َصْػَقاَن ِم َبَع ضَمْفَؿ سْم ـْ اشمَّ ْرضِمَئِة اعمُ  َذًمَِؽ َم

ُد ىَمْقِل اًمؾَِّساِن ؿَماذر َأْيًضااًمَوَهَذا  ـَ َيُؼقًُمقَن ُهَق جُمَرَّ ِذي اِمَقة اًمَّ ، َؼْقُل ؿَماذر يَماَم َأنَّ ىَمْقَل اًمَؽرَّ

قْمتِـَاُء سمِِف وَمنِنَّ يَمثػِمً  ِٓ ـْ شَمَؽؾََّؿ ذِم َمْسَلًَمِة َوَهَذا َأْيًضا مِمَّا َيـَْبِغل ا َّ ياَمِن َهْؾ شَمْدظُمُؾ ومِقِف اإلِ ا مِم

اَم ُهَق ذِم َأقْماَمِل إَ  ُـّ َأنَّ اًمـَِّزاَع إكَّ  َقاِرِح اجلَ قْماَمُل؟ َوَهْؾ ُهَق ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ؟ َيُظ

                                 
 (.2200(، ومسؾؿ )1412( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.55(، ومسؾؿ )25( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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............................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ اقْمتَِؼاِد اعمُ َؼْقُل اًمَوَهَذا هَمَؾٌط3 سَمْؾ  ،ىَمْقُل اًمؾَِّسانِ  :َؼْقلِ اًمَراَد سمِ اعمُ َوَأنَّ  ُد قَم ياَمِن اإلِ َجرَّ

َػاِق  ُد اًمتَّْصِديِؼ سمِ ْسِؾِؿلَم3 وَمَؾْقَس اعمُ ًَمْقَس إياَمًكا سمِاشمِّ ـِ ُهَق اًمجُمَرَّ ِة اإلِ َباـمِ ياَمَن قِمـَْد قَمامَّ

ـْ َأشْمَباِع ضَمْفٍؿ واًمصاحللاعمُ  ـْ ؿَمذَّ ِم َّٓ َم ْػَسَطِة  ،ْسؾِِؿلَم إ ـْ اًمسَّ ْؿ ِم َعْؼؾِقَِّة اًمَوذِم ىَمْقهِلِ

يـِقَِّة َأقْمَظُؿ مِمَّا ذِم ىَمْقِل اسمْ إَ َخاًَمَػِة ذِم اعمُ وَ  ـِ طْمَؽاِم اًمدِّ ـْ َأشْمَباِع اسْم ـْ ؿَمذَّ ِم َّٓ َم اٍم إ ـِ يَمرَّ

اٍم َويَمَذًمَِؽ شَمْصِديُؼ  ِذي ًَمْقَس َمَعُف طُمبر اًميَمرَّ َٓ شَمْعظِقٌؿ سَمْؾ ومِقِف سُمْغٌض  هللَِؼْؾِب اًمَّ َو

َػاِق  هللَِوقَمَداَوٌة   .شْسؾِِؿلمَ اعمُ َوُرؾُمؾِِف ًَمْقَس إياَمًكا سمِاشمِّ

ما ٓ يمدى إٓ سمف يمتالوة اًمؼرآن وؾمائر إذيمار، وقمؿؾ  ، ومفقعىن المساُ أوأ

، واًمدًمقؾ قمغم أن قمؿؾ اًمؾسان اجلقارح ما ٓ يمدى إٓ با مثؾ اًمؼقام واًمريمقع

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )اهلل شمعامم: ىمقل  إليامناواجلقارح مـ 

( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 ( ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)شمعامم:  قًمفوىم

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )شمعامم:  وىمقًمف

﮽ ﮾ ﮿  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

آُمُريُمْؿ »: ًمقومد قمبد اًمؼقس ىَماَل  أن اًمـبل  ام،فرِض اهلل قمـ قَمبَّاسٍ  وقمـ اسمـ

اَلِة، هللِسمِاإِلياَمِن سمِاهللِ، َوَهْؾ شَمْدُروَن َما اإِلياَمُن سمِا َّٓ اهللُ، َوإىَِماُم اًمصَّ  ؟ ؿَمَفاَدُة َأْن َٓ إًَِمَف إِ

 

                                 
 (.0/440( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)
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 ........................................................، (2) يزيد ويـؼص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَماِة، َوشُمْعطُ  ـَ اعَمْغـَِؿ اخلُُؿَس َوإِيَتاُء اًمزَّ  .شقا ِم

طمؼائؼ: ىمقل أرسمعة وقمغم هذا ومنن اإليامن قمـد أهؾ اًمسـة واجلامقمة يؽميمب مـ 

ًمؾسان واجلقارح، وٓ يتؿ إيامن قمبد اًمؼؾب، وىمقل اًمؾسان، وقمؿؾ اًمؼؾب، وقمؿؾ ا

 .إن ؿماء اهلل 3 يمام ؾمقليتإٓ سمتحؼقؼفا يمؾفا

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه وهذا أي يزيد سماًمطاقمة، ويـؼص سماعمعصقة،  «:ٙصٙد ِٗٙقص»َق

 ومـ إدًمة قمغم ذًمؽ:سمنمجاع اًمسؾػ، 

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ  )شمعامم:  اهلل لقىم

 (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)شمعامم:  فًمقوىم

 (    ڱ ڱ ں ں )شمعامم:  قًمفوىم

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ و ذِم َأْضَحك َأْو ومِْطٍر إمَِم  ، ىَماَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللِ  قَم

، وَمَؼاَل: وَمَؼاَل: 
ِ
، وَمَؿرَّ قَمغَم اًمـَِّساء َـّ َأيْمَثَر »اعُمَصغمَّ ـَ وَمنيِنِّ ُأِريُتُؽ ىْم  شَمَصدَّ

ِ
َيا َمْعنَمَ اًمـَِّساء

: َوسمَِؿ َيا َرؾُمقَل ش َأْهِؾ اًمـَّارِ  ـَ ، َوشَمْؽُػْرَن اًمَعِشػَم، َما َرَأْيُت  شُمْؽثِْرنَ »؟ ىَماَل: اهللِ وَمُؼْؾ ـَ ْع اًمؾَّ

َـّ  ـْ إطِْمَدايُم ضُمِؾ احَلاِزِم ِم ـٍ َأْذَهَب ًمُِؾبِّ اًمرَّ ـْ َكاىِمَصاِت قَمْؼٍؾ َوِدي : َوَما ُكْؼَصاُن شِم ـَ ، ىُمْؾ

ضُمؾِ َأًَمْقَس ؿَمَفاَدُة اعَمْرَأِة ِمْثَؾ كِْصِػ ؿَم »؟ ىَماَل: اهللِِديـِـَا َوقَمْؼؾِـَا َيا َرؾُمقَل  ش َفاَدِة اًمرَّ

: سَمغَم، ىَماَل:  ـَ ـْ ُكْؼَصاِن قَمْؼؾَِفا، َأًَمْقَس إَِذا طَماَضْت مَلْ شُمَصؾِّ َومَلْ شَمُصؿْ »ىُمْؾ : ش وَمَذًمِِؽ ِم ـَ ىُمْؾ

ـْ ُكْؼَصاِن ِديـَِفا»سَمغَم، ىَماَل:   .شوَمَذًمِِؽ ِم

                                 
 (.20(، ومسؾؿ )0446)( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري 2)

 (.02(، ومسؾؿ )305( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ؾَمبَ  اقْمَؾُؿقا َرُِحَُؽُؿ اهللُ َأنَّ اهللَ »ىمال اسمـ سمطة:  َؾ سمِاإِلياَمِن قَمغَم َم َؼْت ًَمُف شَمَػضَّ

ـْ َأطَمبَّ َأْن ُيْسِعَدُه ، صُمؿَّ ضَمَعَؾ اعُمْمِمـلَِم ذِم اإِلياَمِن ُمَتَػاِضؾلَِم ،  ُْحَُة ذِم يمَِتاسمِِف ، َوَم اًمرَّ

صُمؿَّ ضَمَعَؾُف ومِقِفْؿ َيِزيُد َوَيْؼَقى سمِاعَمْعِروَمِة َواًمطَّاقَمِة ، َوَروَمَع سَمْعَضُفْؿ وَمْقَق سَمْعٍض َدَرضَماٍت 

ـَُّة ، َوقَمَؾْقِف  ،َوَيْضُعُػ سمِاًمَغْػَؾِة َواعَمْعِصَقةِ َوَيـُْؼُص  َذا َكَزَل اًمؽَِتاُب ، َوسمِِف َمَضِت اًمسُّ َوِبَ

َّٓ ُمْرضِمٌئ ظَمبِقٌث ، ىَمْد َمَرَض  اًمُِػُف إِ َٓ خُيَ َٓ ُيـْؽُِر َذًمَِؽ َو ِة ، َو ِة إُمَّ ـْ َأِئؿَّ  َأمْجََع اًمُعَؼاَلُء ِم

ـَ ىَماَل اهللُ ىَمْؾُبُف ، َوَزاَغ سَمٍَمُ  ِذي ـَ اًمَّ َقاـملِِم ، وَمُفَق ِم ـَ اًمشَّ  ُه ، َوشَماَلقَمَبْت سمِِف إظِْمَقاُكُف ِم

 .(2)ش(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ومِقِفْؿ: 

َحاسَمُة ىَمْد صَمَبَت قَمـُْفؿْ »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  ياَمَن َيِزيُد َوَيـُْؼُص َوُهَق اإلِ َأنَّ  ، َواًمصَّ

ـُ  ـَِّة َويَماَن اسْم ِة اًمسُّ ـْ ًَمْػِظ اعمُ ىَمْقُل َأِئؿَّ َباَرِك َيُؼقُل: ُهَق َيَتَػاَضُؾ َوَيَتَزاَيُد َوُيْؿِسُؽ قَم

َٓ َيـُْؼُص ِرَواَيَتاِن وَ  ـْ َماًمٍِؽ ذِم يَمْقكِِف  َياَدِة ذِم اًمَيـُْؼُص َوقَم  هَمػْمِ َمْقِضٍع ُؼْرآُن ىَمْد َكَطَؼ سمِاًمزِّ

ْت اًمـُُّصقُص قَمغَم َكْؼِصِف يَمَؼْقًمِِف:  ـٌ »َوَدًمَّ ايِن طِملَم َيْزيِن َوُهَق ُمْمِم َوَكْحِق  ،شَٓ َيْزيِن اًمزَّ

 
ِ
َّٓ ذِم ىَمْقًمِِف ذِم اًمـَِّساء ْػُظ إ ْ ُيْعَرْف َهَذا اًمؾَّ ـْ مَل

ـٍ »َذًمَِؽ ًَمؽِ  ،شَكاىِمَصاُت قَمْؼٍؾ َوِدي

ـْ  َٓ شُمَصكمِّ  َوضَمَعَؾ ِم َٓ شَمُصقُم َو َا إَذا طَماَضْت  َوِبََذا اؾْمَتَدلَّ هَمػْمُ  ،ُكْؼَصاِن ِديـَِفا َأهنَّ

ُف َيـُْؼُص  ـَِّة َأْن  3َواطِمٍد قَمغَم َأكَّ : اإلِ َوَذًمَِؽ َأنَّ َأْصَؾ َأْهِؾ اًمسُّ ـْ َوضْمَفلْمِ ياَمَن َيَتَػاَضُؾ ِم

بِّ  ـْ ضِمَفِة َأْمِر اًمرَّ ـْ ضِمَفةِ  ،ِم  .شَعْبدِ اًمومِْعِؾ  َوِم

                                 
 (.1/131( اكظر: اإلسماكة اًمؽؼمى، ٓسمـ سمطة )2)

 .(، مـ طمديث أيب هريرة 40(، ومسؾؿ )1504( متػؼ قمؾقف: وراه اًمبخاري )1)

 .(، مـ طمديث َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ 02(، ومسؾؿ )305( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.42-23/40( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )5)
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 ....................................................، (2) ٓ يـػع ىمقل إٓ سمعؿؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمجعقا قمغم أن اإليامن يزيد سماًمطاقمة ويـؼص »سمق احلسـ إؿمعري: وىمال أ

 .شسماعمعصقة

 فطرييف تٗأ٢ٌٞ اهطِٞ تِ٘ع عبازات اهطوف اهطبب يف فا٢دٝ: 

 اإلمياْ:

وَمَتاَرًة َيُؼقًُمقَن: ُهَق ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ. َوشَماَرًة َيُؼقًُمقَن: ُهَق ىَمْقٌل » ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:

َباُع  ـَِّة. َوشَماَرًة َيُؼقًُمقَن: ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة. َوشَماَرًة َيُؼقًُمقَن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة َواشمِّ اًمسُّ

َويُمؾُّ َهَذا َصِحقٌح. وَمنَِذا ىَماًُمقا: ىَمْقٌل  3َقاِرِح اجلَ َؼْؾِب َوقَمَؿٌؾ سمِ اًمسمِاًمؾَِّساِن َواقْمتَِؼاٌد سمِ 

ُف َيْدظُمُؾ ذِم  3َوقَمَؿٌؾ  َساِن مَجِقًعا3 َوَهَذا ُهَق اًمَؼْقِل ىَمْقُل اًموَمنِكَّ ـْ ًَمْػِظ ْػُفقُم مِ اعمَ َؼْؾِب َواًمؾِّ

َؾِػ: اعمَ وَ ...... . َؽاَلِم َوَكْحِق َذًمَِؽ إَذا ُأـْمؾَِؼ اًمَؼْقِل وَ اًم ـْ اًمسَّ ـْ ىَماَل ِم ْؼُصقُد ُهـَا َأنَّ َم

ـْ َأَراَد اجلَ َؼْؾِب وَ اًمَؼْؾِب َواًمؾَِّساِن َوقَمَؿَؾ اًمياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َأَراَد ىَمْقَل اإلِ  َقاِرِح3 َوَم

قْمتَِؼاَد َرَأى َأنَّ ًَمْػَظ  ِٓ َّٓ اًما َٓ ُيْػَفُؿ ِمـُْف إ اِهُر َأْو ظَماَف َذًمَِؽ وَمَزاَد اًمَؼْقِل  َؼْقُل اًمظَّ

قْمتَِؼاُد سمِ  ِٓ ـْ ىَماَل: ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة ىَماَل: اًما قْمتَِؼاَد َوىَمْقَل اًمَؼْؾِب َوَم ِٓ َؼْقُل َيَتـَاَوُل ا

ا  ،اًمؾَِّسانِ  َٓ ُيْػَفُؿ ِمـُْف اًمـِّقَّةُ اًمَوَأمَّ ـَّةِ  ،َعَؿُؾ وَمَؼْد  َباَع اًمسُّ ـْ َزاَد اشمِّ وَمِِلَنَّ  3وَمَزاَد َذًمَِؽ َوَم

َٓ َيُؽقُن حَمُْبقسًما  ُف  اَم  هللَِذًمَِؽ يُمؾَّ ْ ُيِريُدوا يُمؾَّ ىَمْقٍل َوقَمَؿٍؾ إكَّ ـَِّة َوُأوًَمِئَؽ مَل َباِع اًمسُّ َّٓ سمِاشمِّ  إ

ـْ  وقًما ِم دَّ قَمغَم إَ ىْمَقاِل وَ إَ َأَراُدوا َما يَماَن َمنْمُ ـْ يَماَن َمْؼُصقُدُهْؿ اًمرَّ
ْرضِمَئِة اعمُ قْماَمِل َوًَمؽِ

ًٓ وَمَؼطْ  ـَ ضَمَعُؾقُه ىَمْق ِذي  .شوَمَؼاًُمقا: سَمْؾ ُهَق ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ  ،اًمَّ

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه  ظمالوما ًمؾؿرضمئة اًمذي يؼقًمقن: اإليامن  «:ال ِٙفع ق٘ي إال بعٌى»َق

                                 
 (.244( اكظر: رؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر، ٕيب احلسـ إؿمعري، صـ )2)

 (.202-0/200( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )1)
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 (.1) كقة إٓ سمسـةو، وٓ ىمقل وقمؿؾ (2) وٓ قمؿؾ وىمقل إٓ سمـقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ومؿـ آمـ سمؼؾبف وكطؼ اًمشفادشملم ىمقل واقمتؼاد، وٓ يدظمؾقن اًمعؿؾ ذم اإليامن

 سمؾساكف، ومل يعؿؾ يمان مرضمئقا، ومل يؽـ مممـا.

(1 )  :ُٕ ُِ٘ه ومال يصح قمؿؾ وىمقل أي سماقمتؼاد،  «:ٗال عٌى ٗق٘ي إال بِٚٞ»َق

اقمتؼاد  اإليامن يامن ٓ يشؽمط ذمإلظمالوما ًمؾؽرامقة، اًمذيـ يؼقًمقن: اإٓ سماقمتؼاد 

 اًمؼؾب وكقتف.

(2 ) :ُٕ ُِ٘ه ومؿـ آمـ سمؼؾبف وكطؼ «:ُٚٞ إال بطِٞٗٗال ق٘ي ٗعٌى »َق

يَماَم ؾُمِئَؾ اًمشفادشملم سمؾساكف وقمؿؾ إقمامل اًمصاحلة وًمؽـف مل يتبع اًمسـف مل يؽـ مممـا3 

ـُ قَمْبِد  ـْ  اهللِؾَمْفُؾ سْم َنَّ  3ياَمِن َما ُهَق؟ وَمَؼاَل: ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة َوؾُمـَّةٌ اإلِ اًمتسؽمي قَم ِٕ

ًٓ سماَِل قَمَؿٍؾ وَمُفَق يُمْػرٌ  ياَمنَ اإلِ  ًٓ َوقَمَؿاًل سماَِل كِقٍَّة وَمُفَق كَِػاٌق  ،إَذا يَماَن ىَمْق َوإَِذا  ،َوإَِذا يَماَن ىَمْق

ًٓ َوقَمَؿاًل َوكِقًَّة سماَِل ؾُمـٍَّة وَمُفَق سمِْدقَمةٌ   .(2)شيَماَن ىَمْق

ويمان اإلمجاع مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم مـ سمعدهؿ ومـ : »ىمال اًمشاومعل 

أدريمـاهؿ يؼقًمقن: اإليامن ىمقل وقمؿؾ وكقة ٓ جيزئ واطمد مـ اًمثالث إٓ 

 .شسمأظمر

ـْ »:  اًمبخاريوىمال  ـْ َأْهِؾ اًمًَمِؼقُت َأيْمَثَر ِم َجاِز احلِ ِعْؾِؿ َأْهِؾ اًمِػ َرضُمٍؾ ِم

َة وَ  اِم اًمُؽقوَمِة وَ اًمِديـَِة وَ اعمَ َوَمؽَّ ِة َوَواؾِمَط َوسَمْغَداَد َواًمشَّ اٍت ىَمْرًكا َبٍْمَ َوِمٍْمَ ًَمِؼقُتُفْؿ يَمرَّ

ـْ ؾِمتٍّ َوَأْرسَمِعلَم سَمْعَد ىَمْرٍن صُمؿَّ ىَمْرًكا سَمْعَد ىَمْرنٍ   ، َأْدَريْمُتُفْؿ َوُهْؿ ُمَتَقاومُِروَن ُمـُْذ َأيْمَثَر ِم

                                 
 (.0/202) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.0/102ع اًمػتاوى )( اكظر: جمؿق1)

 اعمراد سماًمؼرن: اًمطبؼة مـ اًمعؾامء. (3)
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................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِم َوِمٍْمَ وَ  شَملْمِ وَ اجلَ ؾَمـًَة، َأْهَؾ اًمشَّ اٍت ذِم ؾِمـلَِم َذِوي قَمَدٍد اًمِزيَرِة َمرَّ ِة َأْرسَمَع َمرَّ َبٍْمَ

َٓ ُأطْم ِي يَمْؿ َدظَمْؾُت احلِ سمِ  صمِل َأْهِؾ  ُؽقوَمةَ اًمَجاِز ؾِمتََّة َأقْمَقاٍم، َو َوسَمْغَداَد َمَع حُمَدِّ

ا َوَأْن »، وذيمر سمعضفؿ، صمؿ ىمال: شظُمَراؾَمانَ   يَمْل َيُؽقَن خُمَْتٍَمً
ِ
ء َٓ َوايْمَتَػْقـَا سمَِتْسِؿَقِة َهُم

َتؾُِػ ذِم َهِذِه  ـَ ىَمْقٌل إَ َٓ َيُطقَل َذًمَِؽ، وَماَم َرَأْيُت َواطِمًدا ِمـُْفْؿ خَيْ ي : َأنَّ اًمدِّ
ِ
َوقَمَؿٌؾ3 ؿْمَقاء

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) :َوَذًمَِؽ ًمَِؼْقِل اهللِ

 .ش(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ: ؾَم  ىَماَل و ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب َأْهِؾ ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ـْ إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًماًمسُّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن ِم

 : َٓ ـْ ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »َذًمَِؽ ، وَمَؼا ا َوؿَماًما َوَيَؿـًا وَمَؽاَن ِم

 .شياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ ، َيِزيُد َوَيـُْؼُص اإلِ َمْذَهبِِفُؿ: 

ـَِّة َيُؼقًُمقَن: »: وىمال ويمقع سمـ اجلراح ْرضِمَئُة اعمُ ياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ، وَ اإلِ َأْهُؾ اًمسُّ

 .شْعِروَمةُ اعمَ ياَمُن اإلِ ْفِؿقَُّة َيُؼقًُمقَن: اجلَ ياَمُن ىَمْقٌل سماَِل قَمَؿٍؾ، وَ اإلِ شَمُؼقُل: 

ـْ َأًمٍػ َوصَماَمكلِْمَ َرضُماًل، ًَمْقَس ومِْقِفؿ إَِّٓ َصاطِمب »وىمال اًمبخاري:   يَمَتْبُت قَم

 .شطَمِدْيٍث، يَماُكقا َيُؼْقًُمْقَن: اإِلْياَمُن ىَمْقٌل َوقمؿٌؾ، َيِزْيُد َويـؼُص 

                                 
 (.234-2/235( اكظر: ذح أصقل اقمتؼاد أهؾ اًمسـة واجلامقمة، ًمالًمؽائل، )2)

 (.2/220) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.4/2002( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد )3)

 (.21/324( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )5)
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 .شاإليامن ىمقل وقمؿؾ :مل أيمتب إٓ قمؿـ ىمال» وىمال أيضا:

َٓ َأمْجََع »وىمال اسمـ قمبد اًمؼم:  َأْهُؾ اًمِػْؼِف َواحلَِديِث قَمغَم َأنَّ اإِلياَمَن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ َو

َّٓ سمِـِقَّةٍ  َفا  ،َواإِلياَمُن قِمـَْدُهْؿ َيِزيُد سمِاًمطَّاقَمِة َوَيـُْؼُص سمِاعَمْعِصَقةِ  ،قَمَؿَؾ إِ َواًمطَّاقَماُت يُمؾُّ

ـْ َأيِب طَمـِقَػَة َوأَ  َّٓ َما ُذيمَِر قَم َٓ  ،ْصَحاسمِفِ قِمـَْدُهْؿ إِياَمٌن إِ ُْؿ َذَهُبقا إمَِم َأنَّ اًمطَّاقَماِت  وَمنهِنَّ

اَم اإِلياَمُن اًمتَّْصِديُؼ َواإِلىْمَرارُ  ك إِياَمًكا ىَماًُمقا إِكَّ ـْ َزاَد َواعَمْعِروَمةُ  ،شُمَسؿَّ  .شَوِمـُْفْؿ َم

 :يافا٢دٝ: اختوف اهِاع يف تعسٙف اإلمياْ عوٟ ضتٞ أق٘

 وقمؿؾ سماًمؼؾب واجلقارح.ًمؼؾب اإليامن ىمقل سماًمؾسان واقمتؼاد سما القٕه األٔه:

 أهؾ اًمسـة واجلامقمة، واعمعتزًمة. القائمُٕ بْ:

 اإليامن ىمقل سماًمؾسان واقمتؼاد سماًمؼؾب، وٓ يدظمؾقن ومقف اًمعؿؾ. القٕه الثاٌ٘:

 مرضمئة اًمػؼفاء مـ احلـػقة. القائمُٕ بْ:

وقمغم هذا  3اإليامن شمصديؼ سماًمؼؾب ومؼط، دون كطؼ سماًمؾسان القٕه الثالث:

 وماًمؽػار مممـقن.

 إؿماقمرة. القائمُٕ بْ:

وقمغم هذا اعمـاومؼقن  3اإليامن كطؼ سماًمؾسان ومؼط، دون اقمتؼاد سماًمؼؾب القٕه السابع:

 مممـقن.

                                 
 (.502اسمـ طمجر، صـ ) ( اكظر: هدي اًمساري، ًمؾحاومظ2)

 (.2/131( اكظر: اًمتؿفقد، ٓسمـ قمبد اًمؼم، )1)

ذح قمؼقدة اإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب، ًمؾشقخ صاًمح (، و0/224جمؿقع اًمػتاوى )( اكظر: 3)

 (.30-34، صـ )سمـ ومقزان سمـ قمبد اهلل اًمػقزان
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 امقة.اًمؽرَّ  القائمُٕ بْ:

وقمغم هذا اًمؼقل ًمقس قمغم وضمف إرض  3معرومة سماهلل ومؼطاإليامن القٕه اخلاوس: 

 .يماومر سماًمؽؾقة، إذ ٓ جيفؾ اخلاًمؼ ؾمبحاكف أطمد

 .اجلفؿقة القائمُٕ بْ:

 اإليامن ىمقل سماًمؾسان وشمصديؼ سماًمؼؾب، واًمعؿؾ ذط يمامل.القٕه السادس: 

 ـمائػة ذم هذا اًمعٍم.القائمُٕ بْ: 

: أن اعمعتزًمة يؼقًمقن: مرشمؽب اًمؽبػمة ًمقس والفرق بني أهل السنة واملعتزلة

سمؿممـ وٓ سمؽاومر ذم اًمدكقا، وخمؾد ذم اًمـار ذم أظمرة، أما أهؾ اًمسـة، ومقؼقًمقن: 

اًمؽبػمة مممـ كاىمص اإليامن ذم اًمدكقا، وحتت مشقئة اهلل ذم أظمرة، إن ؿماء مرشمؽب 

 ف.مقمذسمف سمعدًمف، وإن ؿماء قمػا قمـف سمػضؾف ويمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25                                                                                                                                              فتح الرب الغين

 []االعتقاد يف الصحابة  

ىمال:  ومنن اهلل  (1) يمؾفؿ (2 )واًمؽمطمؿ قمغم أصحاب حمؿد  -3

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 .....................................................، (3) (   ڀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )  :ُٕ ُِ٘ه طقف قمغم هذا اًمؽالم مع «:ٗاهرتسٍ عوٟ أصشاب حمٌد »َق

  يمؾفؿ.  قمغم أصحاب حمؿد اًمرضمؾ ؽمطمؿ ما ىمبؾف، أي ومـ اًمسـة أن ي

ومات قمغم  مممـا سمف مـ ًمؼل اًمـبل واًمصحايب هق 3طمباوأصحاب مجع ص

 .، وًمق ختؾؾت ردة ذم إصحذًمؽ

(2 ) :ُٕ ُِ٘ه أي مـ أصقل أهؾ اًمسـة واجلامقمة اًمؽمطمؿ واًمؽمِض قمغم  «:كؤٍ»َق

 مجقع اًمصحاسمة3 ٕن اهلل رِض قمـفؿ. 

، واًمشقعة ًمؾصحاسمة اًمذيـ يـاصبقن اًمعداء  رد قمغم اًمـقاصب وذم هذا

 . اًمرواومض اًمذيـ يؽػرون أيمثر اًمصحاسمة

 (3 ) :ُٕ ُِ٘ه ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) قاي: فإْ اهلل »َق

همٓء هؿ اًمؼسؿ اًمثاًمث ممـ «:(پ پ پ ڀ ڀ ڀ

يستحؼ ومؼراؤهؿ مـ مال اًمػلء، وهؿ اعمفاضمرون صمؿ إكصار، صمؿ اًمتاسمعقن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )سمنطمسان، يمام ىمال ذم آية سمراءة: 

هؿ:  وماًمتاسمعقن هلؿ سمنطمسان (   پ پ پ ڀ ڀ

 قة3 وهلذا اعمتبعقن ٔصمارهؿ احلسـة وأوصاومفؿ اجلؿقؾة، اًمداقمقن هلؿ ذم اًمَّس واًمعالك

                                 
 (.222ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين ، صـ ) ،اكظر: كزهة اًمـظر ذم شمقضقح كخبة اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر (2)
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 ...............................................، (2) سمآؾمتغػار هلؿ ومؾؿ كممر إٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ىمائؾلم:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ىمال ذم هذه أية اًمؽريؿ: 

أي:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

 (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)سمغضا وطمسدا 

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه رِض  قَماِئَشةُ أم اعمممـلم ىَماًَمْت يمام «:باالضتػفاز هلٍ فوٍ ُؤًس إال»َق

پ پ پ پ ڀ )َوَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف:  ،شُأِمُروا َأْن َيْسَتْغِػُروا هَلُؿْ : »اهلل قمـفا

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .ش

َحاسَمِة قَمغَم »ىمال اًمشقيماين:و ـْ مَلْ َيْسَتْغِػْر ًمِؾصَّ هَلُْؿ  اهللُِعُؿقِم َوَيْطُؾْب ِرْضَقاَن اًموَمَؿ

ـَ أسمِِف ذِم َهِذِه  اهللُوَمَؼْد ظَماًَمَػ َما َأَمَرُه  َيِة، وَمنِْن َوضَمَد ذِم ىَمْؾبِِف هِمالًّ هَلُْؿ وَمَؼْد َأَصاسَمُف َكْزٌغ ِم

ْقَطانِ   .شاًمشَّ

َؾِت »ىمال اًمشعبل: و : ؾُمِئَؾِت اًموُمضِّ اومَِضِة سمَِخْصَؾَتلْمِ َقُفقُد َواًمـََّصاَرى قَمغَم اًمرَّ

ـْ َذُّ َأْهِؾ اًم اومَِضُة: َم ـْ ظَمػْمُ َأْهِؾ ِمؾَّتُِؽْؿ؟ ىَماًُمقا: َأْصَحاُب ُمقؾَمك، َوؾُمِئَؾِت اًمرَّ َقُفقُد َم

ٍد، َوؾُمِئَؾِت  ـْ ظَمػْمُ َأْهِؾ ِمؾَّتُِؽْؿ؟ ىَماًُمقا:  ِمؾَّتُِؽْؿ؟ ىَماًُمقا: َأْصَحاُب حُمَؿَّ اًمـََّصاَرى: َم

اومَِضُة: ـْ َذُّ َأْهِؾ ِمؾَّتُِؽْؿ؟ طَمَقاِريُّ قِمقَسك، َوؾُمئَِؾِت اًمرَّ ٍد، ُأِمُروا  َم ىَماًُمقا: طَمَقاِريُّ حُمَؿَّ

قُػ َمْسُؾقٌل قَمَؾْقِفْؿ إمَِم َيْقِم  ؾْمتِْغَػاِر هَلُْؿ وَمَسبُّقُهْؿ، وَماًمسَّ ِٓ َٓ َيْثُبُت هَلُْؿ ىَمَدٌم، اًمسمِا  ِؼَقاَمِة، 

                                 
 (.03-1/01( اكظر: شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، ًمؾحاومظ اسمـ يمثػم )2)

 (.2/223(، واًمالًمؽائل ذم ذح أصقل آقمتؼاد )20/3350( رواه اسمـ أيب طماشمؿ ذم شمػسػمه )1)

 (.4/150( اكظر: ومتح اًمؼدير، ًمؾشقيماين )3)
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 ، وًمقس (5) ومؾقس قمغم اًمسـة (3) أو أطمدا مـفؿ (،1) أو سمغضفؿ (، 2) ومؿـ ؾمبفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَم  ٌق، يُمؾَّ َتِؿُع هَلُْؿ يَمؾَِؿٌة، َدقْمَقهُتُْؿ َمْدطُمقَضٌة، َومَجُْعُفْؿ ُمَتَػرِّ َٓ دَمْ َٓ شَمُؼقُم هَلُْؿ َراَيٌة، َو  َو

 .ش اهللَُأْوىَمُدوا َكاًرا ًمِْؾَحْرِب َأـْمَػَلَها 

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم وىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَمَذاِهِب َأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ا َوؿَماًما ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »َيْعَتِؼَداِن ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ: ، َوَيَؿـًا اَلُم َأسُمق إُ َوظَمػْمُ َهِذِه ... وَمَؽاَن ِم اَلُة َواًمسَّ ِة سَمْعَد َكبِقَِّفا قَمَؾْقِف اًمصَّ مَّ

ـُ  يُؼ ، صُمؿَّ قُمَؿُر سْم دِّ ـُ َأيِب ـَماًمٍِب اخلَ سَمْؽٍر اًمصِّ اَن ، صُمؿَّ قَمكِمُّ سْم ـُ قَمػَّ طَّاِب ، صُمؿَّ قُمْثاَمُن سْم

اَلُم ، َوُهُؿ قَمؾَ  اؿِمُدوَن اخلُ ْقِفُؿ اًمسَّ قَن ، َوَأنَّ اعمَ َؾَػاُء اًمرَّ ُهْؿ َرؾُمقُل اًمْفِديُّ ـَ ؾَمامَّ ِذي َة اًمَّ َعنَمَ

ُؿ قَمغَم احلَ َوىَمْقًُمُف   اهللِـَِّة قَمغَم َما ؿَمِفَد سمِِف َرؾُمقُل اجلَ َوؿَمِفَد هَلُْؿ سمِ   اهللِ طمُّ َ ؼُّ ، َواًمؽمَّ

ٍد وَ مَجِقِع َأْصَحاِب   .شَؽػُّ قَمامَّ ؿَمَجَر سَمْقـَُفؿْ اًمحُمَؿَّ

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه َؼْطُع، صُمؿَّ اؿْمُتؼَّ ِمـُْف اًم اًمسبَأْصَؾ ؿمتؿفؿ، وي أ «:فٌّ ضبٍٔ»َق

ْتؿُ   .اًمشَّ

 (2 ) :ُٕ ُِ٘ه  .اًمُبْغُض: َكِؼقُض احُلبِّ «:أٗ بػضٍٔ»َق

(3 ) :ُٕ ُِ٘ه  .أي مـ أصحاب اًمـبل  «:أٗ أسدا ًٍِٔ»َق

(4)  :ُٕ ُِ٘ه  ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديث «:فوٚظ عوٟ اهطِٞ»َق

                                 
 (.1/2452( رواه اًمالًمؽائل ذم ذح أصقل آقمتؼاد )2)

 (.2/220( اكظر: ذح اصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )1)

 ش.ؾمب»( اكظر: مؼايقس اًمؾغة، مادة 3)

 ش.سمغض»( اكظر: هتذيب اًمؾغة، مادة 5)
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« : ِذي َكْػِز سمَِقِدِه ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َأْكَػَؼ َٓ شَمُسبُّقا َأْصَحايِب، وَمَقاًمَّ  َٓ شَمُسبُّقا َأْصَحايِب، 

َٓ َكِصقَػفُ   .شِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأطَمِدِهْؿ، َو

ـْ َأَكسٍ و ـِ اًمـَّبِلِّ  قَم ُف ىَماَل: ، ، قَم اإِلياَمِن طُمبُّ إَْكَصاِر، َوآَيُة اًمـَِّػاِق آَيُة »َأكَّ

اًمـػاق  ، ومـ قمالماتاإليامن طمب إكصار، أي مـ قمالمات شسُمْغُض إَْكَصارِ 

 .سمغض إكصار

ـِ قَمبَّاٍس و ـِ اسْم ـْ ؾَمبَّ َأْصَحايِب : »ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمـفام، قَم َم

 .شاَلِئَؽِة، َواًمـَّاِس َأمْجَِعلمَ اعمَ وَ وَمَعَؾْقِف ًَمْعـَُة اهللِ 

ومـ احلجة اًمقاضحة اًمثاسمتة اًمبّقـة اعمعروومة ذيمر حماؾمـ »ىمال اإلمام أُحد: 

يمؾفؿ أمجعلم واًمؽػ قمـ ذيمر مساوهيؿ، واخلالف اًمذي  أصحاب رؾمقل اهلل 

أو أطمدا مـفؿ ومفق مبتدع راوميض  ؿمجر سمقـفؿ، ومؿـ ؾمب أصحاب رؾمقل اهلل 

ًٓ ظمبقث،  ، سمؾ طمبفؿ ؾمـة، واًمدقماء هلؿ ىمرسمة، خماًمػ ٓ يؼبؾ اهلل مـف سوما وٓ قمد

 . شوآىمتداء بؿ وؾمقؾة، وإظمذ سمآصمارهؿ ومضقؾة

َحاسَمِة »ىمال اًمـقوي:  ـْ وَمَقاطِمِش  َواقْمَؾْؿ َأنَّ ؾَمبَّ اًمصَّ َماِت ؾَمَقاٌء اعمُ طَمَراٌم ِم  َحرَّ

                                 
 (.1450(، ومسؾؿ )3603( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.05(، ومسؾؿ )20( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.1/63اكظر: ذح صحقح مسؾؿ )( 3)

(، قمـ قمطاء مرؾمال، وطمسـف 6/504اسمـ أيب ؿمقبة )(، و21/251طمسـ: رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) (5)

 (.3350إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمصحقحة )

 (.2/30اكظر: ـمبؼات احلـاسمؾة، ٕيب طمسلم سمـ أيب يعغم )( 4)
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سَمَس  َٓ ـْ  ُْؿ جُمَْتِفُدوَن ذِم شمِْؾَؽ اًمَم هَنَّ
ِٕ ُه  ـَ ِمـُْفْؿ َوهَمػْمُ ًُمقنَ ُروِب احلُ ِػَت  .شُمَتَلوِّ

ـَ  :َؼاِِض اًمىَماَل »وىمال أيضا:  َوَمْذَهُبـَا  ،َؽَباِئرِ اًمَعايِص اعمَ َوؾَمبُّ َأطَمِدِهْؿ ِم

َٓ ُيْؼَتُؾ اجلُ َوَمْذَهُب  ُر َو ُف ُيَعزَّ  .شُيْؼَتُؾ  :اًمِؽِقَّةِ اعمَ َوىَماَل سَمْعُض  ،ْؿُفقِر َأكَّ

 .شذم اًمؼرآن واًمسـة وماًمؼدح ومقفؿ ىمدح»وىمال ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة: 

 عوِٚا: فا٢دٝ: ًّ مجوٞ سق٘ق اهصشابٞ 

ِـ ومعـ  3ومضؾفؿواقمتؼاد قمداًمتفؿ  األٗي: قَمـُْفاَم، ىَماَل:  اهللُطُمَصلْمٍ َرِِضَ  قِمْؿَراَن سْم

ـَ َيُؾقهَنُؿْ : »ىَماَل اًمـَّبِلُّ  ِذي ـَ َيُؾقهَنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي يُمْؿ ىَمْريِن، صُمؿَّ اًمَّ  .شظَمػْمُ

ٱ ٻ )ىمال شمعامم:  3اًمؽمِض قمؾقفؿ، وذيمر حماؾمـفؿ اهجاُٛ:

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

 

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ اًمؽػ قمام ؿمجر سمقـفؿ، وم اهجاهح: : ، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ َع

َأطَمَديُمْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأطُمٍد، َذَهًبا َما سَمَؾَغ ُمدَّ َأطَمِدِهْؿ، َوَٓ َٓ شَمُسبُّقا َأْصَحايِب، وَمَؾْق َأنَّ »

 ، واقمتؼاد أهنؿ جمتفدون ومقام وىمع سمقـفؿ، ومؿـ أصاب ومؾف أضمران، ومـ شَكِصقَػفُ 

                                 
 (.26/21( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ ًمؾـقوي )2)

 (.26/21) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.5/530جمؿقع اًمػتاوى )( اكظر: 3)

 (.1433(، ومسؾؿ )1642( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )5)

 (.1452(، ومسؾؿ )3603( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )4)
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ًمف ذم اًمػلء طمؼ، أظمؼمكا سمذًمؽ همػم واطمد قمـ ماًمؽ سمـ أكس أكف ىمال: ىمسؿ اهلل شمعامم 

صمؿ ىمال:  ،(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)اًمػلء ومؼال: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 (.2) ومؿـ مل يؼؾ هذا هلؿ ومؾقس ممـ ضمعؾ ًمف اًمػلء ،أية (   ڀ
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ـِ اًمَعاصِ ، ومأظمطل، ومؾف أضمر واطمد ـْ قَمْؿِرو سْم ُف ؾَمِؿَع َرؾُمقَل رِض اهلل قمـفام َع  اهللِ، َأكَّ

  :إَِذا طَمَؽَؿ احلَايمُِؿ وَماضْمَتَفَد صُمؿَّ َأَصاَب وَمَؾُف َأضْمَراِن، َوإَِذا طَمَؽَؿ وَماضْمَتَفَد صُمؿَّ »َيُؼقُل

 .شَأظْمَطَل وَمَؾُف َأضْمرٌ 

ـُ طَمْقؿَمٍب: اًمىَماَل  اُم سْم ـَ إُ َأْدَريْمُت َصْدَر َهِذِه »َعقَّ ِة َيُؼقًُمقَن: اْذيُمُروا حَمَاؾِم مَّ

َػ قَمَؾْقِفُؿ   اهللَِأْصَحاِب َرؾُمقِل  َٓ شَمْذيُمُروا َما ؿَمَجَر سَمْقـَُفْؿ اًمطَمتَّك شَمَلًمَّ ُؼُؾقُب، َو

وا ُ   .شاًمـَّاَس قَمَؾْقِفؿْ  وَمُتَجَّسِّ

قمؾقفؿ  -وأمجعقا قمغم اًمؽػ قمـ ذيمر اًمصحاسمة »وىمال أسمق احلسـ إؿمعري: 

إٓ سمخػم ما يذيمرون سمف، وقمغم أهنؿ أطمؼ أن يـنم حماؾمـفؿ، ويؾتؿس  -اًمسالم 

 .شٕومعاهلؿ أومضؾ اعمخارج، وأن كظـ بؿ أطمسـ اًمظـ، وأطمسـ اعمذاهب

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه ٗهٚظ هٕ يف اهف١ٛ سق، أخربُا برهم غري ٗاسد عّ ًاهم بّ »َق

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) أُظ إُٔ قاي: قطٍ اهلل تعاىل اهف١ٛ فقاي:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) ثٍ قاي: ،(   ۇ

                                 
 (.2026(، ومسؾؿ )0341( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

وا: أي شمشجعقا. (1) ُ  دُمََّسِّ

 (.21/33( اكظر: اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن، ًمإلمام اًمؼرـمبل )3)

 (.201( اكظر: رؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر، صـ )5)
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فٌّ مل ٙقى ٓرا  ،اآلٙٞ (   پ پ ڀ ڀ ڀ

ه اهلل شمعامم قمغم أهؾ ديـف مـ  «:هلٍ فوٚظ ممّ دعى هٕ اهف١ٛ اًمػلء: ما ردَّ

 ،أمقال مـ ظماًمػفؿ ذم اًمديـ سمال ىمتال، إما سماجلالء أو سماعمصاحلة، قمغم ضمزية أو همػمها

واًمغـقؿة أظمص مـف، واًمـػؾ أظمص مـفا، واًمػلء: ما يـسخ اًمشؿس، وهق مـ 

 .اًمزوال إمم اًمغرب، يمام أن اًمظؾ ما كسختف اًمشؿس، وهق مـ اًمطؾقع إمم اًمزوال

ـَ َما اؾْمَتـَْبَط »ىمال احلاومظ اسمـ يمثػم:  ـْ َهِذِه اإلِ َما َأطْمَس َيِة أَماُم َماًمٌِؽ رُحف اهلل ِم

َحاسَمَة ًَمْقَس ًَمُف ذِم َماِل  َأنَّ  :َؽِريَؿةِ اًم ِذي َيُسبُّ اًمصَّ اوميِِضَّ اًمَّ  َكِصقٌب اًماًمرَّ
ِ
ًمَِعَدِم  3َػْلء

ؿْ  اهللُاشمَِّصاومِِف سماَِم َمَدَح   ذِم ىَمْقهِلِ
ِ
ء َٓ پ پ پ پ ڀ ڀ ): سمِِف َهُم

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ش

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.200صـ )ًمؾنميػ اجلرضماين، ( اكظر: اًمتعريػات، 2)

 (.1/03) اسمـ يمثػم( اكظر: شمػسػم 1)
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 []القرآن كالو اهلل 

 ..................................................، (2) يمالم اهللواًمؼرآن  -5
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هذا اًمؽالم معطقف قمغم ما ىمبؾف، أي مـ  «:ٗاهقسآْ كالَ اهلل»ق٘هٕ:  (1) 

 اًمسـة أن يعتؼد اًمرضمؾ أن اًمؼرآن يمالم اهلل شمعامم، وًمقس مـ يمالم اًمبنم.

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)ىمال شمعامم: 

 

 (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وىمال شمعامم: 

(   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)وىمال شمعامم: 

 

 سمؿػؽمى يمام ىمال يمػار ىمريش، وهمػمهؿ.ًمقس و

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )ىمال شمعامم: 

 (   ڍ ڍ

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)وىمال شمعامم: 

(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)وىمال شمعامم: 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) ومرد قمؾقفؿ سمؼقًمف:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )وىمال شمعامم: 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ) ومرد قمؾقفؿ سمؼقًمف:(   ې ى ى ې

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ی ی
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 ...................................، (2) ؾمؿعت ؾمػقان يؼقل: واًمؼرآن يمالم اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ـِ قَمْبِد و ـْ ضَماسمِِر سْم َيْعِرُض َكْػَسُف   اهللِ، ىَماَل: يَماَن َرؾُمقُل رِض اهلل قمـفام اهللِقَم

ِؿُؾـِل إمَِم ىَمْقِمِف، وَمنِنَّ ىُمَرْيًشا ىَمْد َمـَُعقيِن َأْن » ْقىِمِػ، وَمَؼاَل:اعمَ قَمغَم اًمـَّاِس ذِم  َٓ َرضُمٌؾ حَيْ َأ

 .شُأسَمؾَِّغ يَماَلَم َريبِّ 

 . شاًمؼرآن يمالم اهلل طمقث شمٍّمف وقمغم يمؾ وضمفة»ىمال اإلمام أُحد سمـ طمـبؾ: 

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ: ؾَم و ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب َأْهِؾ ًملىَماَل َأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ـْ إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًماًمسُّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن ِم

 : َٓ ـْ ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »َذًمَِؽ ، وَمَؼا ا َوؿَماًما َوَيَؿـًا وَمَؽاَن ِم

 .شهَمػْمُ خَمُْؾقٍق سمَِجِؿقِع ضِمَفاشمِفِ  اهللُِؼْرآُن يَماَلُم اًموَ .... َمْذَهبِِفُؿ: 

ؾمػقان هق اسمـ  «:مسعت ضفٚاْ ٙق٘ي: ٗاهقسآْ كالَ اهلل»ق٘هٕ: ( 1)

ؾمؿع مـ: قمؿرو سمـ ديـار، واسمـ ؿمفاب ، قمققـة، وًمد سماًمؽقومة، ذم ؾمـة ؾمبع ومائة

إقمؿش، واسمـ ضمريج، ، وهمػمهؿ، وؾمؿع مـف:اًمزهري، وقماصؿ سمـ أيب اًمـجقد

، وقمبد اهلل سمـ اعمبارك، واًمشاومعل، واحلؿقدي، -وهمٓء مـ ؿمققظمف  -وؿمعبة 

وحيقك سمـ معلم، وقمكم سمـ اعمديـل وأُحد سمـ طمـبؾ، وأسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبة، وإؾمحاق 

 ٓ ماًمؽ وؾمػقان سمـ قمققـة، ًمق»اإلمام اًمشاومعل: ، وهمػمهؿ، ىمال قمـف سمـ راهقيف

                                 
(، وىمال: طمسـ صحقح، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى 1214(، واًمؽممذي )5035( صحقح: رواه أسمق داود )2)

 (، وصححف إًمباين.102(، واسمـ ماضمف )0610)

 (.152اكظر: آقمتؼاد اًمؼادري، ٕيب ـماهر اًمباىمالين، صـ )( 1)

 (.2/220( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )3)
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 ............................................... (،2) ومفق مبتدع 3ومـ ىمال: خمؾقق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قماش إطمدى وشمسعلم ، ومات ؾمـة صمامكقة وشمسعلم ومائة،شًمذهب قمؾؿ احلجاز

 .ؾمـة

ٕكف يمالم اهلل شمعامم، وهق  «:فٔ٘ ًبتدع ؛ًّٗ قاي: خمو٘ق»ق٘هٕ: ( 1)

ں ں ڻ  )ٕن اهلل شمعامم ىمال: ، وةصػة مـ صػاشمف، وصػات اهلل همػم خمؾقىم

مجقع ما ظمؾؼ داظمؾ ومقف3 ٕن اًمؽالم إذا يمان ًمػظف  ُؼ وماخلؾْ  (   ڻ

قماما ومحؼقؼتف أكف قمام، وٓ جيقز ًمـا أن كزيؾ اًمؽالم قمـ طمؼقؼتف سمغػم طمجة وٓ 

ذيمر (  ڻ)يمان هذا ذم مجقع اخلؾؼ، وعما ىمال: (   ں ں ڻ  ):  سمرهان، ومؾام ىمال

 .أمرا همػم مجقع اخلؾؼ، ومدل ما وصػـا قمغم أن أمر اهلل همػم خمؾقق

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): وىمال شمعامم

سًما َوحُيَْبُس طَمتَّك َيُؿقَت »ىمال ماًمؽ:  ـْ ىَماَل اًمُؼْرآُن خَمُْؾقٌق ُيقضَمُع َضْ  .شَم

 . شاًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق»وىمال اًمشاومعل: 

ـْ »ىمال أُحد سمـ طمـبؾ:  َنَّ اًمُؼْرآَن ِم ِٕ ـْ ىَماَل: اًمُؼْرآُن خَمُْؾقٌق وَمُفَق قِمـَْدَكا يَماومٌِر،  َم

 .شَوومِقِف َأؾْماَمُء اهللِ  قِمْؾِؿ اهللِ 

                                 
 (.540-0/545( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )2)

 (.63( اكظر: اإلسماكة قمـ أصقل اًمدياكة، ٕيب احلسـ إؿمعري، صـ )1)

 (.2/206( اكظر: اًمسـة، ًمعبد اهلل سمـ أُحد )3)

 (.1/122ًمذهبل، )ا( اكظر: اًمعرش، ًمإلمام 5)

 (.2/201) ىمبؾ اًمساسمؼ( اكظر: 4)
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............................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ ىَمْقَل اهللِ »: اًمثَّْقِريُّ  ؾُمْػَقانُ ىمال و ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): َم

ِم (   ھ  .شخَمُْؾقٌق وَمُفَق يَماومٌِر ِزْكِديٌؼ طَماَلُل اًمدَّ

د اعمروِزياًمـَّرض سمـ وىمال  پ پ پ ڀ ڀ ڀ )مـ ىَماَل َهِذه أَية خمؾقىمة » :حُمَؿَّ

 .شومؼد يمػر(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ة »ىمال اإلمام اًمذهبل:  أما شَمْؽِػػم مـ ىَماَل سمِخؾؼ اًمُؼْرآن ومؼد ورد قَمـ ؾَماِئر َأِئؿَّ

اومِِعل  اًمّسؾػ ذِم قمٍم َماًمؽ َواًمثَّْقري صمؿَّ قمٍم اسْمـ اعُمَبارك وويمقع صمؿَّ قمٍم اًمشَّ

ان واًمؼعـبل صمؿَّ قمٍم اًمُبَخاِرّي َوأيب  ،صمؿَّ قمٍم َأُْحد اسْمـ طَمـَْبؾ َوقمكم سمـ اعَمِديـِّل  ،َوقَمػَّ

اِزّي زْرقَمة اًم د سمـ كٍم اعمروِزي َواًمـََّساِئّل َوحُمَّؿد سمـ ضمرير َواسْمـ  ،رَّ صمؿَّ قمٍم حُمَؿَّ

 .شظُمَزْيَؿة

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم ىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ، ا َوؿَماًما َوَيَؿـًاْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ:  ـْ َزقَمَؿ َأنَّ ...وَمَؽاَن ِم َعظِقِؿ يُمْػًرا َيـُْؼُؾ اًم اهللُِؼْرآَن خَمُْؾقٌق وَمُفَق يَماومٌِر سمِ اًمَوَم

ـِ   .شؾَّةِ اعمِ قَم

 

                                 
 (.2/206) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.262( اكظر: اًمعؾق، ًمإلمام اًمذهبل، صـ )1)

 (.262، صـ )اًمساسمؼ( اكظر: 3)

 (.2/220صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ( اكظر: ذح 5)
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 (.2) مل كسؿع أطمدا يؼقل هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ اًمسؾػ وأئؿة  أطمديؼؾ أي مل  «:مل ُطٌع أسدا ٙق٘ي ٓرا»ق٘هٕ: ( 1)

 اًمسـة: اًمؼرآن خمؾقق.
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 ]ممن قال: اإلميان قول وعنل يزيد وينقص[

ويزيد ويـؼص، ومؼال ًمف أظمقه  ،ىمقل وقمؿؾوؾمؿعت ؾمػقان يؼقل: اإليامن  -4

 سمغم ،يـؼص، ومغضب، وىمال: اؾمؽت يا صبل :إسمراهقؿ سمـ قمققـة: يا أسما حمؿد ٓ شمؼؾ

 .(2) طمتك ٓ يبؼك مـف رء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٗٙصٙد  ،اإلمياْ ق٘ي ٗعٌىٗمسعت ضفٚاْ ٙق٘ي: »ق٘هٕ: ( 1) 

ِٙقص،  :ِٗٙقص، فقاي هٕ أخٖ٘ إبسآٍٚ بّ عِٚٚٞ: ٙا أبا حمٌد ال تقى

أي يـؼص  «:ستٟ ال ٙبقٟ ًِٕ غ١ٛ بوٟ ،فػضب، ٗقاي: اضلت ٙا صيب

 اإليامن طمتك ٓ يبؼك مـ رء، وىمد شمؼدم ذح هذه اعمسلًمة.

أسما طمقان وؾمؿع: ، وًمد كحق ؾمـة قمنميـ ومائة، حمدثوإسمراهقؿ سمـ قمققـة 

س، وـمائػة، روى قمـف: حيقك سمـ معلم، واًمػالَّ ، وهمػممها، واًمتقؿل، وـمؾحة سمـ حيقك

 .ىمقؾ: شمقذم ؾمـة شمسع وشمسعلم ومائة

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1/504( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )2)
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 ]اإلميان برؤية املؤمنني لربوه يوو القيامة[ 

 .(2) واإلىمرار سماًمرؤية سمعد اعمقت -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا اًمؽالم معطقف قمغم ما ىمبؾف،  «:ٗاإلقساز باهسؤٙٞ بعد امل٘ت»ق٘هٕ:  (1) 

، وىمد شمقاشمر إدًمة قمغم ذًمؽ، سمرؤية اعمممـلم ًمربؿ يقم اًمؼقامةأي مـ اًمسـة: اإلىمرار 

 ومـفا:

 (   ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)ىمقًمف شمعامم: 

ومنذا طمجب (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وىمقًمف شمعامم: 

 .أوًمقاؤه وملي ومضقؾة هلؿ قمغم أقمدائف

اًمزيادة هل اًمـظر إمم  (   ٻ ٻ ٻ ٻ )وىمقًمف شمعامم: 

ـِ اًمـَّبِلِّ  ُصَفْقٍب ، يمام ذم طمديث  ، ومَّسها سمذًمؽ اًمـبل اهلل  إَِذا »ىَماَل:  ، قَم

َدظَمَؾ َأْهُؾ اجلَـَِّة اجلَـََّة، ىَماَل: َيُؼقُل اهللُ شَمَباَرَك َوشَمَعامَم: شُمِريُدوَن ؿَمْقًئا َأِزيُديُمْؿ؟ 

ـَ اًمـَّاِر؟ ىَماَل: وَمقَ  ـَا ِم ْ شُمْدظِمْؾـَا اجَلـََّة، َوشُمـَجِّ ْ شُمَبقِّْض ُوضُمقَهـَا؟ َأمَل ْؽِشُػ وَمَقُؼقًُمقَن: َأمَل

ِْؿ  ـَ اًمـََّظِر إمَِم َربِّ صُمؿَّ شَماَل َهِذِه أَيَة:  احِلَجاَب، وَماَم ُأقْمُطقا ؿَمْقًئا َأطَمبَّ إًَِمْقِفْؿ ِم

 .ش(   ٻ ٻ ٻ ٻ )

ـِ قَمْبِد اهللِوقمـ  ُؽْؿ قِمَقاًكا: »، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ  ضَمِريِر سْم ْوَن َرسمَّ ُؽْؿ ؾَمؽَمَ  .شإِكَّ

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد و ـِ َرؾُمقِل اهللِ  ْدِريِّ اخلُ قَم  ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللِ،  ، َأنَّ َكاؾًما ذِم َزَم

 

                                 
 (.212صحقح: رواه مسؾؿ )( 2)

 (.0534( صحقح: رواه اًمبخاري )1)
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ـَا َيْقَم   .شَكَعؿْ : »ِؼَقاَمِة؟ ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ اًمَهْؾ َكَرى َرسمَّ

ـَا َيْقَم  ُهَرْيَرةَ  وقمـ أيب  اًمِؼَقاَمِة؟ ، َأنَّ اًمـَّاَس ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللِ َهْؾ َكَرى َرسمَّ

ىَماًُمقا: َٓ َيا َرؾُمقَل اهللِ، ش َهْؾ ُُتَاُروَن ذِم اًمَؼَؿِر ًَمْقَؾَة اًمَبْدِر ًَمْقَس ُدوَكُف ؾَمَحاٌب »ىَماَل: 

ْؿِس ًَمْقَس ُدوهَنَا ؾَمَحاٌب  وَمَفْؾ ُُتَاُرونَ »ىَماَل:  ُؽْؿ شَمَرْوَكُف »ىَماًُمقا: َٓ، ىَماَل: ش ذِم اًمشَّ وَمنِكَّ

 .شيَمَذًمَِؽ 

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم ىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ، ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىًما َوؿَماًما َوَيَؿـًاإَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ:  ُف شَمَباَرَك َوشَمَعامَم ُيَرى ذِم ...وَمَؽاَن ِم ـَِّة اجلَ ْهُؾ ظِمَرِة ، َيَراُه أَ أَوَأكَّ

 .شسمَِلسْمَصاِرِهؿْ 

يقم اًمؼقامة  وأمجعقا قمغم أن اعمممـلم يرون اهلل »وىمال أسمق احلسـ إؿمعري :

ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ)سملقملم وضمقهفؿ قمغم ما أظمؼم سمف شمعامم ذم ىمقًمف شمعامم: 

 .ش(   ٺ

 وأمجع أهؾ احلؼ واشمػؼ أهؾ اًمتقطمقد »ل اعمؼدد: ـوىمال احلاومظ قمبد اًمغ

                                 
 (.213(، ومسؾؿ )5412( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 شمشؽقن.( ُتارون: أي 1)

 (.211(، ومسؾؿ )106( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.2/220صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ( اكظر: ذح 5)

 (.235احلسـ إؿمعري، صـ )( اكظر: رؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر، ٕيب 4)
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 .شواًمصدق أن اهلل شمعامم ُيرى ذم أظمرة، يمام ضماء ذم يمتاسمف، وصح قمـ رؾمقًمف 

 :اعمعتزًمة قمغم كػل اًمرؤيةأدًمة  فا٢دٝ:

 اؾمتدًمت اعمعتزًمة قمغم كػل اًمرؤية سمعدة أدًمة أىمقاها دًمقالن:

ىماًمقا: هذه كػل (   ٿ ٹ ٹ)ىمقًمف شمعامم:  األٔه:

 ًمؾرؤية مطؾؼا.

سملن اًمـػل قمـ اإلدراك، وًمقس اًمرؤية، وصمؿة ومرق سملم اًمرؤية  أجٗب عمْٗ

رؤية، ومـحـ مثال كرى اًمؼؿر وٓ كدريمف، ومـف واإلدراك، وماإلدراك رء زائد قمغم اًم

ومل  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)ىمقًمف شمعامم: 

يـؼؾ قمـ أطمد مـ اًمصحاسمة مـ ـمريؼ صحقح وٓ ضعقػ أكف أراد سمذًمؽ كػل اًمرؤية 

 .ذم أظمرة

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ )ىمقًمف شمعامم:  الثاٌ٘:

 شمػقد اًمـػل اعممسمد.ىماًمقا: ًمـ (   ﮻ ﮼ ﮽

 أضمقب قمؾقف سملرسمعة أوضمف:

ٓ شمػقد اًمـػل اعممسمد سمدًٓمة اًمؼرآن واًمؾغة، أما اًمؼرآن ومنن ش ًمـ»أن  الٕجْ األٔه:

(   ٿ ٿ ٿ)اعمقت، ومؼال:  اًمـ يتؿـق ؿاهلل شمعامم طمؽك قمـ اًمؽػار أهن

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): ؿـقكف ومؼال ت، صمؿ ذيمر أهنؿ ؾمق

                                 
 (.214( اكظر: آىمتصاد ذم آقمتؼاد، صـ )2)

 (.110-114صـ )ٓسمـ اًمؼقؿ، ( اكظر: طمادي إرواح، 1)
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 (   ڦ ڦ

ًمؾتلسمقد مطؾؼا إٓ  شًمـ»ؾؿ يؼؾ أطمد مـ أئؿة اًمؾغة اًمعرسمقة: إن كػل وأما اًمؾغة وم

اًمزخمنمي مـ اعمتلظمريـ، ىمال ذًمؽ شمروجيا عمذهبف ذم آقمتزال، وضمحقد صػات 

، وىمد رده قمؾقف أئؿة اًمتػسػم يماسمـ يمثػم وهمػمه، ورده اسمـ ماًمؽ ذم اًمؽاومقة اخلاًمؼ 

 طمقث ىمال:

 وظمالومف اقمضدا، ومؼقًمف اردد                  ومـ رأى اًمـػل سمؾـ ممسمدا 

أقمؾؿ سمرسمف مـ همػمه، ومفق يعؾؿ ما جيقز وما ٓ جيقز  أن مقؾمك  الثاٌ٘:الٕجْ 

 ذم طمؼ اهلل شمعامم.

أن اهلل قمؾؼ اًمرؤية قمغم اؾمتؼرار اجلبؾ، وًمق يماكت اًمرؤية همػم ممؽـة  الٕجْ الثالث:

 (   ۉ ې ې ې ې): ًمـػاها، ومؼال 

ؾمماًمف اًمرؤية، ومدل قمغم  أن اهلل شمعامم مل يـؽر قمغم مقؾمك  الٕجْ السابع:

 إمؽاهنا.

 

 

 

 

 

                                 
 (.3/2424( اكظر: ذح اًمؽاومقة اًمشاومقة، ٓسمـ ماًمؽ )2)
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 على حقيقتوا[ ]وجوب إثبات صفات اهلل 

ۉ ې ې ې ې ى ى ) :مثؾ (2) وما كطؼ سمف اًمؼرآن واحلديث -0

(ۇئ ۇئ ۆئ) :ومثؾ، (1)(ائ

(3)، ................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ضماء ذم اًمؼرآن واًمسـة أي  «:ًٗا ُطق بٕ اهقسآْ ٗاحلدٙح»ق٘هٕ: ( 1) 

 أؾمامء اهلل وصػاشمف.مـ اًمـبقية اًمصحقحة 

هذه أية ومقفا  (  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ) :ًجى»ق٘هٕ:  (2)

اًمصػة وكػك اًمعقب، واًمذيـ يـؽرون صػة اًمقد طمقث أصمبت اهلل شمعامم، إصمبات اًمقد هلل 

وهمٓء كػقا  ،أؾمقأ طمآ مـ اًمقفقد3 ٕن اًمقفقد أصمبتت اًمصػة وأصمبتت اًمعقب هلل 

 .ٓ شمشبف أيدي اعمخؾقىملم طمؼقؼقة شمؾقؼ سمجالًمف  اهلل يدو 3اًمصػة يمام كػقا اًمعقب

وهذه أية شمؼتيض إصمبات (   وئ ۇئ ۇئ )امم: ىمال شمعو 

 .صػتلم ذاشمقتلم شمسؿقان يديـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و : َأْكِػْؼ ُأْكِػْؼ قَمَؾْقَؽ، ىَماَل اهللُ »ىَماَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، قَم

ْقَؾ َواًمـََّفارَ  َوىَماَل: َيُد اهللِ َمِْلَى َٓ شَمِغقُضَفا اُء اًمؾَّ  .شَكَػَؼٌة ؾَمحَّ

هذه  ( ۇئ ۇئ ۆئ ) :ًٗجى»ق٘هٕ: ( 3)

 ُؼْدَرِة َواًمـِّْعَؿِة مَلْ اًموَمَؾْق يَماَن جَمَاًزا ذِم 3أية ومقفا إصمبات اًمقد هلل شمعامم ويمقهنا يؿلم

                                 
 (.1/220اكظر: سمقان شمؾبقس اجلفؿقة، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة )( 2)

 (.1/160اكظر: اًمساسمؼ )( 1)

 (.23(، ومسؾؿ )5615( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)
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 ...........................................،(2) وما أؿمبف هذا مـ اًمؼرآن واحلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ُيْسَتْعَؿْؾ ِمـُْف ًَمْػُظ َيِؿلمٍ 

أي ما أؿمبف هذه  «:ًٗا أغبٕ ٓرا ًّ اهقسآْ ٗاحلدٙح»ق٘هٕ: ( 1)

 ىمقًمف: مثؾاًمـصقص مـ اًمؽتاب واًمسـة اًمتل شمثبت إؾمامء واًمصػات هلل شمعامم، 

ـْ ضَماسمٍِر و، (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ): شمعامم ، ىَماَل: عَمَّا َكَزًَمْت قَم

، ىَماَل (   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)َهِذِه أَيُة: 

[، ىَماَل: 64]إكعام: (  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )، ىَماَل: شَأقُمقُذ سمَِقضْمِفَؽ : »َرؾُمقُل اهللِ 

 -َهَذا َأْهَقُن : »[ ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ 64]إكعام:  ( ﮵ ﮶ ﮷)ش َأقُمقُذ سمَِقضْمِفَؽ »

 .ش-َأْو َهَذا َأْيََّسُ 

(   ڤ ڤ ڦ ڦ)شمعامم:  ىمقًمفو

ـْ و(   ھ ھ ے ے ۓ)شمعامم:  وىمقًمف ،  َأيِب ُهَرْيَرةَ  قَم

ـْ قَماَدى زِم َوًمِقًّا وَمَؼْد آَذْكُتُف سمِاحلَْرِب، َوَما »: ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  إِنَّ اهللَ ىَماَل: َم

ُب إزَِمَّ  ْضُت قَمَؾْقِف، َوَما َيَزاُل قَمْبِدي َيَتَؼرَّ  َأطَمبَّ إزَِمَّ مِمَّا اوْمؽَمَ
ٍ
ء َب إزَِمَّ قَمْبِدي سمٌَِمْ شَمَؼرَّ

ِذي ُيْبٍِمُ سمِِف، سمِاًمـََّقاومِِؾ طَمتَّك ُأطِمبَُّف، وَمنَِذا َأطْمَبْبُتُف:  ُه اًمَّ ِذي َيْسَؿُع سمِِف، َوسَمٍَمَ يُمـُْت ؾَمْؿَعُف اًمَّ

ـِ اؾْمَتَعاَذيِن  قُْمطَِقـَُّف، َوًَمِئ َٕ تِل َيْؿٌِم ِبَا، َوإِْن ؾَمَلًَمـِل  تِل َيْبطُِش ِبَا، َوِرضْمَؾُف اًمَّ َوَيَدُه اًمَّ

قُِمقَذكَّفُ   .شَٕ

                                 
 (.322اكظر: خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾة، ًمؾبعكم، صـ )( 2)

 (.5611( صحقح: رواه اًمبخاري )1)

 (.6401( صحقح: رواه اًمبخاري )3)
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َيْضَحُؽ اهللُ إمَِم َرضُمَؾلْمِ َيْؼُتُؾ »ىَماَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، َأيِب ُهَرْيَرَة وقمـ 

ا أظَمَر َيْدظُماَلِن  اجلَـََّة: ُيَؼاشمُِؾ َهَذا ذِم ؾَمبِقِؾ اهللِ، وَمُقْؼَتُؾ، صُمؿَّ َيُتقُب اهللُ قَمغَم َأطَمُدمُهَ

 .شاًمَؼاشمِِؾ، وَمُقْسَتْشَفدُ 

إِنَّ َريبِّ ىَمْد » :ذم طمديث اًمشػاقمة ىَماَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ، َأيِب ُهَرْيَرَة  وقمـ

ـْ َيْغَضَب سَمْعَدُه ِمْثَؾفُ هَمِضَب اًمَقْقَم هَمَضًبا مَلْ َيْغَضْب ىَمْبَؾُف ِمْثؾَ   .شُف، َوًَم

ـِ اًمـَّبِلِّ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  وقمـ ـْ ِرْضَقاِن »ىَماَل: ، قَم ُؿ سمِاًمَؽؾَِؿِة ِم إِنَّ اًمَعْبَد ًَمَقَتَؽؾَّ

، َيْروَمُعُف اهللُ ِبَا َدَرضَماٍت، َوإِنَّ اًمَعْبَد ًَمَقَتَؽؾَُّؿ سمِاًمَؽِؾؿَ  ًٓ ـْ ؾَمَخِط اهللِ، َٓ ُيْؾِؼل هَلَا سَما ِة ِم

، هَيِْقي ِبَا ذِم ضَمَفـَّؿَ  ًٓ  .شاهللِ، َٓ ُيْؾِؼل هَلَا سَما

يَؾ  »: ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  وقمـ إِنَّ اهللَ إَِذا َأطَمبَّ قَمْبًدا َدقَما ضِمؼْمِ

 وَمَقُؼقُل: إِنَّ اهللَ 
ِ
اَمء يُؾ، صُمؿَّ ُيـَاِدي ذِم اًمسَّ  وَمَؼاَل: إيِنِّ ُأطِمبُّ وُماَلًكا وَمَلطِمبَُّف، ىَماَل: وَمُقِحبُُّف ضِمؼْمِ

، ىَماَل صُمؿَّ يُ 
ِ
اَمء قَضُع ًَمُف اًمَؼُبقُل ذِم إَْرِض، َوإَِذا حُيِبُّ وُماَلًكا وَمَلطِمبُّقُه، وَمُقِحبُُّف َأْهُؾ اًمسَّ

يُؾ، صُمؿَّ  يَؾ وَمَقُؼقُل: إيِنِّ ُأسْمِغُض وُماَلًكا وَمَلسْمِغْضُف، ىَماَل وَمُقْبِغُضُف ضِمؼْمِ َأسْمَغَض قَمْبًدا َدقَما ضِمؼْمِ

 إِنَّ اهللَ ُيْبِغُض وُماَلًكا وَمَلسْمِغُضقُه، ىَماَل: وَمُقْبِغُضق
ِ
اَمء َكُف، صُمؿَّ شُمقَضُع ًَمُف ُيـَاِدي ذِم َأْهِؾ اًمسَّ

 .شاًمَبْغَضاُء ذِم إَْرِض 

دُ ىمال ـُ  حُمَؿَّ ـِ احلَ  سْم َػَؼ »: اًمشقباين َس ـَ اًماشمَّ ُفْؿ ِم ِق إمَِم اعمَ ُػَؼَفاُء يُمؾُّ  ْغِرِب قَمغَم اعمَ نْمِ

                                 
 (.2120(، ومسؾؿ )1116( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.225(، ومسؾؿ )3350( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.6501( صحقح: رواه اًمبخاري )3)

 (.1630( صحقح: رواه مسؾؿ )5)
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 ..............................................، (1) ػَّسهكوٓ (، 2)زيد ومقف كٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َرؾُمقِل إَ ُؼْرآِن وَ اًمياَمِن سمِ اإلِ  ا اًمثَِّؼاُت قَم تِل ضَماَء ِبَ بِّ   اهللِطَماِديِث اًمَّ  ذِم ِصَػِة اًمرَّ

ـْ  َٓ شَمْشبِقٍف ، وَمَؿ َٓ َوْصٍػ َو ـْ هَمػْمِ شَمْغِقػٍم َو َ  ِم ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼْد ظَمَرَج مِمَّا اًموَمَّسَّ َقْقَم ؿَمْقًئا ِم

ـْ َأوْمَتْقا سماَِم ذِم اجلَ ، َووَماَرَق يَماَن قَمَؾْقِف اًمـَّبِلُّ 
وا ، َوًَمؽِ ُ ُْؿ مَلْ َيِصُػقا َومَلْ ُيَػَّسِّ اَمقَمَة ، وَمنهِنَّ

ـْ ىَماَل سمَِؼْقِل ضَمفْ اًم ـَِّة صُمؿَّ ؾَمَؽُتقا ، وَمَؿ َكَّفُ اجلَ ٍؿ وَمَؼْد وَماَرَق ؽَِتاِب َواًمسُّ ِٕ ىَمْد َوَصَػُف  اَمقَمَة3 

ءَ  َٓ َرْ  .شسمِِصَػِة 

وأمجعقا قمغم وصػ اهلل شمعامم سمجؿقع ما وصػ »وىمال أسمق احلسـ إؿمعري: 

سمف كػسف، ووصػف سمف كبقف مـ همػم اقمؽماض ومقف وٓ شمؽققػ ًمف، وأن اإليامن سمف واضمب، 

 .شوشمرك اًمتؽققػ ًمف ٓزم

أي كتقىمػ قمـد ما ضماء ذم اًمؽتاب واًمسـة، ومال  «:صٙد فُٕٚال »ق٘هٕ: ( 1)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): ًمؼقًمف شمعامم؛ جمال ًمؾعؼؾ ذم إصمبات إؾمامء واًمصػات

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

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وىمقًمف شمعامم:  ،(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 (   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .شوٓ يقصػ اهلل سمٌمء أيمثر مما وصػ سمف كػسف »ىمال اإلمام أُحد: 

 ، أي ٓ كؽقػف، ومال يعؾؿ يمقػقة صػات اهلل إٓ هق «: فطسُٖٗال »ق٘هٕ: ( 2)

                                 
 (.3/510( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد )2)

 (.233( اكظر: رؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر، صـ )1)

 (.2/100( اكظر: اعمسائؾ اعمروية قمـ اإلمام أُحد ذم اًمعؼقدة، ًمؾديمتقر قمبد اإلًمف إُحدي )3)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ې ې ى )، وىمال شمعامم: (   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  )ىمال شمعامم: 

 (   ى

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم ىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ، ا َوؿَماًما َوَيَؿـًاْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ:  ـْ ظَمْؾِؼِف يَماَم َوَصَػ َكْػَسُف ذِم   اهللََوَأنَّ ...وَمَؽاَن ِم ـٌ ِم قَمغَم قَمْرؿِمِف سَماِئ

 قِمْؾاًم ،  يمَِتاسمِِف ، َوقَمغَم ًمَِساِن َرؾُمقًمِِف 
ٍ
ء ٺ ٿ )سماَِل يَمْقٍػ ، َأطَماَط سمُِؽؾِّ َرْ

 .ش(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ا َما ؾَم »ىمال اخلطايب: و َػاِت َوَما ضَماَء ِمـَْفا ذِم ًملوَمَلمَّ ـْ اًمصِّ ـَِّة اًمت قَمـُْف ِم ؽَِتاِب َواًمسُّ

ا َوإضِْمَراُؤَها قَمغَم فَمَقاِهِرَها َوَكْػُل  َؾِػ إصْمَباهُتَ َؽْقِػقَِّة َواًمتَّْشبِقِف قَمـَْفا َوىَمْد اًموَمنِنَّ َمْذَهَب اًمسَّ

ـْ  اهللُا َما َأصْمَبَتُف َكَػاَها ىَمْقٌم وَمَلسْمَطُؾق َؼَفا ىَمْقٌم ِم ٍب اعمُ َوطَمؼَّ ْثبِتلَِم وَمَخَرضُمقا ذِم َذًمَِؽ إمَم َضْ

ـْ اًمتَّْشبِقِف َواًمتَّْؽِققِػ  اَم  ،ِم ِريَؼِة اًمَوإِكَّ ـُ إَ ْسَتِؼقَؿِة سَملْمَ اعمُ َؼْصُد ذِم ؾُمُؾقِك اًمطَّ ـِ َوِدي ْمَرْي

ِ قَمـُْف.اعمُ اذِم وَ اجلَ وَ َغازِم ومِقِف اًمشَمَعامَم سَملْمَ  اهللِ وَمنَِذا ىُمْؾـَا َيٌد َوؾَمْؿٌع َوسَمٍَمٌ َوَما .. .َؼٍمِّ

اَم ِهَل ِصَػاٌت َأصْمَبَتَفا  ُة َأْو اًمـِّْعَؿُة اًمَقِد اًمًمِـَْػِسِف3 َوًَمْسـَا َكُؼقُل: إنَّ َمْعـَك  اهللَُأؿْمَبَفَفا وَمنِكَّ ُؼقَّ

ْؿِع وَ  َٓ َمْعـَك اًمسَّ َٓ َكُؼقُل اًمَبٍَمِ اًمَو َٓ ُكَشبُِّفَفا سمِ  :ِعْؾُؿ3 َو َا ضَمَقاِرُح َو ْيِدي إَ إهنَّ

تِل ِهَل ضَمَقاِرُح َوَأَدَواٌت ًمِْؾِػْعؾِ إَ ؾْماَمِع وَ إَ وَ  اَم َوضَمَب اًمَوَكُؼقُل: إنَّ  ،سْمَصاِر اًمَّ َؼْقَل إكَّ

َنَّ اًمتَّْقىِمقَػ َوَرَد ِبَا3 َوَوضَمَب كَ  ِٕ َػاِت3  َنَّ سمِنصِْمَباِت اًمصِّ ِٕ  ًَمْقَس  اهللَْػُل اًمتَّْشبِقِف قَمـَْفا 

                                 
 (.2/220صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ ( اكظر: ذح2)
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 ....................................، (2) ؼػ قمغم ما وىمػ قمؾقف اًمؼرآن واًمسـةوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌء3 َوقَمغَم َهَذا ضَمَرى  َػاِت يَمِؿْثؾِِف َرْ َؾِػ ذِم َأطَماِديِث اًمصِّ  . شىَمْقُل اًمسَّ

َؾِػ ِرْضَقاُن »وىمال ؿمقخ اإلؾمالم:  َػاِت  اهللَِمْذَهُب اًمسَّ قَمَؾْقِفْؿ إصْمَباُت اًمصِّ

َنَّ  3َؽْقِػقَِّة قَمـَْفااًمَوإضِْمَراُؤَها قَمغَم فَماِهِرَها َوَكْػُل  ـْ اًمِٕ َػاِت وَمْرٌع قَم َؽاَلِم اًمَؽاَلَم ذِم اًمصِّ

اِت  ذِم  َٓ إصْمَباُت يَمْقِػقَّةٍ  ،اًمذَّ اِت إصْمَباُت ُوضُمقٍد3  وَمَؽَذًمَِؽ إصْمَباُت  ،َوإصِْمَباُت اًمذَّ

َػاِت   . شاًمصِّ

ومال جيقز إصمبات  «:قف عوٟ ًا ٗقف عوٕٚ اهقسآْ ٗاهطُِٞٗ»ق٘هٕ: ( 1)

 اًمصحقحة. اؾمؿ أو صػة هلل مل شمرد ذم يمتاب اهلل شمعامم أو ؾمـة رؾمقًمف 

ـَِّة جُمِْؿُعقَن قَمغَم »: اًمؼمىمال اسمـ قمبد  َػاِت اإلِ َأْهُؾ اًمسُّ َفا ذِم اًمىْمَراِر سمِاًمصِّ َقاِرَدِة يُمؾِّ

ـَِّة وَ اًم ا َوَُحْؾَِفا قَمغَم اإلِ ُؼْرآِن َواًمسُّ َٓ قَمغَم احلَ ياَمِن ِبَ َٓ ُيَؽقُِّػقَن اعمَ ِؼقَؼِة3  ُْؿ  َّٓ َأهنَّ َجاِز3 إ

وَن ومِقِف  َٓ حَيُدُّ ا َأْهُؾ  3ِصَػًة حَمُْصقَرةً ؿَمْقًئا َو َقاِرُج اخلَ ْعَتِزًَمُة وَ اعمُ ْفِؿقَّة وَ اجلَ بَِدِع: اًمَوَأمَّ

ِؿُؾ ؿَمْقًئا ِمـَْفا قَمغَم  َٓ حَيْ ُفْؿ ُيـْؽُِرَها3 َو ـْ َأىَمرَّ ِبَا ُمَشبٌِّف َوُهْؿ احلَ وَمُؽؾُّ ِؼقَؼِة َوَيْزقُمُؿقَن َأنَّ َم

ـْ َأىَمرَّ ِبَا  - َوُهْؿ ، َوؾُمـَُّة َكبِقِِّف  اهللِؼُّ َما َكَطَؼ سمِِف يمَِتاُب احلَ وَ  ،َن ًمِْؾَؿْعُبقدِ َكاوُمق -قِمـَْد َم

ُة   .شاَمقَمةِ اجلَ َأِئؿَّ

 

 

 

                                 
 (.42-4/41( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)

 (.3/260) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.3/112)ًمساسمؼ ا( اكظر: 3)
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 ، ............................(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ؼقل: كو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أي قمال وارشمػع ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ) ق٘ي:ُٗ»ق٘هٕ: ( 1) 

 .ؾؿ يرد ذم اًمؽتاب وٓ اًمسـةومشمػسػم آؾمتقاء سمآؾمتؼرار أما

 آؾمتقاءىمال اإلمام اًمذهبل سمعد أن ذيمر ىمقل اًمؽؾبل ومؼاشمؾ ذم معـك 

َٓ ُيعجبـِل ىَمْقًمف اؾْمَتؼر سمؾ َأىُمقل يَماَم ىَماَل َماًمؽ اإِلَمام آؾْمتَقاء »سمآؾمتؼرار: 

 .شَمْعُؾقم

ڈ ژ )وىمال ًمف اًمسائؾ:  ،ؾمئؾ قمـفا ماًمؽ سمـ أكس»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

يَمْقَػ اؾْمَتَقى؟ وَمَلـْمَرَق َماًمٌِؽ سمَِرْأؾِمِف طَمتَّك قَماَلُه  ،(ژ ڑ ڑ

ؾْمتَِقاُء َمْعُؾقٌم3 وَ  ِٓ طَمَضا3 صُمؿَّ ىَماَل: ا َماُل اإلِ َؽْقُػ جَمُْفقٌل وَ اًماًمرُّ ياَمُن سمِِف َواضِمٌب َواًمسُّ

َّٓ ُمْبَتِدقًما ـِ  3صُمؿَّ َأَمَر سمِِف وَمُلظْمِرَج  ،قَمـُْف سمِْدقَمٌة3 َوَما َأَراك إ : يَماسْم ـِ ي ِة اًمدِّ َومَجِقُع َأِئؿَّ

ـِ طَمـَْبٍؾ إَ اعماضمشقن وَ  اومِِعلِّ َوَأُْحَد سْم ـِ َزْيٍد َواًمشَّ ـِ ؾَمْعٍد َوَُحَّاِد سْم ْقِث سْم ْوَزاقِمل َواًمؾَّ

ـْ َأنَّ  ِهْؿ: يَماَلُمُفْؿ َيُدلُّ قَمغَم َما َدلَّ قَمَؾْقِف يَماَلُم َماًمٍِؽ3 ِم َػاِت اًمَوهَمػْمِ ِعْؾَؿ سمَِؽْقِػقَِّة اًمصِّ

َنَّ  3ًَمْقَس سمَِحاِصِؾ ًَمـَا َػِة وَمْرٌع قَمغَم ِعؾْ اًمِٕ ْقُصقِف وَمنَِذا يَماَن اعمَ ِعْؾِؿ سمَِؽْقِػقَِّة اًمَؿ سمَِؽْقِػقَِّة اًمصِّ

َػةِ اعمَ  َٓ شُمْعَؾُؿ يَمْقِػقَُّتُف اْمَتـََع َأْن شُمْعَؾَؿ يَمْقِػقَُّة اًمصِّ .شْقُصقُف 

 اعمُ ًمت وأوَّ » :َبَغِقياًمىَماَل 
ِ
ؾْمتِقاَلء ِٓ   :َوأما أهؾ اًمّسـة وَمَقُؼقًُمقنَ  ،ْعَتزًَمة آؾْمتَقاء سمِا

                                 
 (.1/360،  1/330،  1/22، 2/221( اكظر: اًمعرش، ًمإلمام اًمذهبل )2)

 (.2/222( اكظر: معارج اًمؼبقل، ًمؾشقخ طماومظ احلؽل )1)

 (.161اًمذهبل، صـ )( اكظر: اًمعؾق، ًمإلمام 3)

 (.322-6/321( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )5)
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 (.1) ضمفؿل (2) ومـ زقمؿ همػم هذا ومفق معطؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شياَمن سمِفِ اإلِ َعْرش صػة اهلل سماَِل يَمقَػ جيب اًمآؾْمتَقاء قمغم 

 :ىَماَل اسْمـ قَمبَّاس (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ) :َوىَماَل ذِم ىَمْقًمِِف شَمَعامَم  

اَمء»  .شَوأيْمثر مػَّسي اًمّسؾػ اْرشَمػع إمَِم اًمسَّ

 اعمعطؾ هق اًمذي يـػل صػات  :شًّٗ شعٍ غري ٓرا فٔ٘ ًعطى»ق٘هٕ: ( 1)

يماجلفؿقة اًمذيـ يـػقن أؾمامء اهلل وصػاشمف يمؾفا، اهلل شمعامم وأؾمامئف يمؾفا أو سمعضفا، 

يـػقن صػات اهلل يمؾفا، ويمإؿماقمرة اًمذيـ يثبتقن ؾمبع صػات  يماعمعتزًمة اًمذيـو

 ويـػقن اًمباىمل.

: كسبة إمم اجلفؿ سمـ صػقان اًمذي يمان يـػل أؾمامء اهلل شدٌٔٛ»ق٘هٕ: ( 2)

 وصػاشمف يمؾفا.

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم ىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ َمَذاِهِب ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما َيْعَتِؼَداِن إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ، ا َوؿَماًما َوَيَؿـًاْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ:  ارٌ اجلَ َوَأنَّ ...وَمَؽاَن ِم  .شْفِؿقََّة يُمػَّ

 

 

 

                                 
 (.3/134( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )2)

 (.2/01)ًمساسمؼ ا( اكظر: 1)

 (.2/220صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ( اكظر: ذح 3)
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 ]حكه مرتكب الكبرية من أهل القبلة[

 .(2) ؼقل يمام ىماًمت اخلقارج: مـ أصاب يمبػمة ومؼد يمػركوأٓ  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) :ُٕ ُِ٘ه ٗأال ُق٘ي كٌا قاهت اخل٘ازز: ًّ أصاب كبريٝ فقد »َق

هذا اًمؽالم معطقف قمغم ما ىمبؾف، أي أن مـ أصقل أهؾ اًمسـة واجلامقمة  «:كفس

أهنؿ ٓ يؽػرون مرشمؽب اًمؽبػمة، إكام يؼقًمقن: هق مممـ كاىمص اإليامن، أو: مممـ 

 سمنيامكف، وماؾمؼ سمؽبػمشمف.

ا ذِم َأْوقَمَد قَمؾَ ، أو سمِـَاٍر، َأْو هَمَضٍب، َأْو ًَمْعـَةٍ  اهللُِهَل يُمؾُّ َذْكٍب ظَمَتَؿُف  واًمؽبػمة ْقِف طَمدًّ

ْكَقا، َأْو قَمَذاسًما ذِم   .ظِمَرةِ أاًمدُّ

وطمؽؿقا قمؾقفؿ  ،أصحاب اًمذكقب مـ أهؾ اًمؼبؾة واخلقارج هؿ أول مـ يمػر

هؿ اًمذيـ كزقمقا أيدهيؿ قمـ سماخلؾقد ذم اًمـار، واؾمتحؾقا دماءهؿ وأمقاهلؿ وكسائفؿ، 

قمكم سمـ أيب ـماًمب ـماقمة ذي اًمسؾطان مـ أئؿة اعمسؾؿلم، وأصؾفؿ اخلارضمقن قمغم 

وأمجع اعمسؾؿقن قمغم ىمتاهلؿ ،. 

ـُ قِمـَْد َرؾُمقِل اهللِ ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ وورد ذم ذيمرهؿ طمديث أيب  ، ىَماَل: سَمْقـاََم َكْح

  ِـْ سَمـِل َُتِقٍؿ، وَمَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اهلل ِة، َوُهَق َرضُمٌؾ ِم َوُهَق َيْؼِسُؿ ىِمْساًم، َأشَماُه ُذو اخلَُقْيٍِمَ

َت »اقْمِدْل، وَمَؼاَل:  ْ َأقْمِدْل، ىَمْد ظِمْبَت َوظَمَِّسْ ـْ َيْعِدُل إَِذا مَل ـْ  َوْيَؾَؽ، َوَم ْ َأيُم إِْن مَل

َب قُمـَُؼُف؟ وَمَؼاَل:  ،شَأقْمِدُل  َدقْمُف، وَمنِنَّ ًَمُف »وَمَؼاَل قُمَؿُر: َيا َرؾُمقَل اهللِ، اْئَذْن زِم ومِقِف وَمَلْضِ

ِؼُر َأطَمُديُمْؿ   َصاَلشَمُف َمَع َصاَلهِتِْؿ، َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ، َيْؼَرُءوَن اًمُؼْرآَن َٓ َأْصَحاسًما حَيْ

                                 
 (.2/332) ، ٓسمـ اًمؼقؿ( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم2)

ٕكؽ شمعتؼد كػسؽ شماسمعا عمـ هذه  3ظمبت وظمَّست: أي أكت اخلائب واخلاس إذا فمــت أين ٓ أقمدل (1)

 صػتف.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ جُيَاِوُز شَمَراىِمَقُفؿْ  ي ـَ اًمدِّ ِمقَِّة، ُيـَْظُر إمَِم َكْصؾِفِ  ، َيْؿُرىُمقَن ِم ـَ اًمرَّ ْفُؿ ِم  يَماَم َيْؿُرُق اًمسَّ

ٌء، صُمؿَّ ُيـَْظُر إمَِم ِرَصاومِفِ  ٌء، صُمؿَّ ُيـَْظُر إمَِم َكِضقِِّف،  وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ  -وَماَم ُيقضَمُد ومِقِف َرْ

ٌء، صُمؿَّ ُيـَْظُر إمَِم ىُمَذِذهِ - َق ىِمْدطُمفُ َوهُ  ٌء، ىَمْد  ، وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ وَماَل ُيقضَمُد ومِقِف َرْ

مَ  ، آَيُتُفْؿ َرضُمٌؾ َأؾْمَقُد، إطِْمَدى قَمُضَدْيِف ِمْثُؾ صَمْدِي اعمَْرَأِة، َأْو ِمْثُؾ ؾَمَبَؼ اًمَػْرَث َواًمدَّ

ـَ اًمـَّاسِ ، َوخَيْ اًمَبْضَعِة شَمَدْرَدرُ  ىَماَل َأسُمق ؾَمِعقٍد: وَمَلؿْمَفُد َأينِّ ش ُرضُمقَن قَمغَم طِملِم وُمْرىَمٍة ِم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ـَ َأيِب ـَماًمٍِب ىَماشَمَؾُفْؿ َوَأَكا ؾَمِؿْعُت َهَذا احلَِديَث ِم ، َوَأؿْمَفُد َأنَّ قَمكِمَّ سْم

ضُمِؾ وَماًمُتِؿَس وَمُليِتَ سمِفِ  ِذي ، طَمتَّك َكَظْرُت إًَِمْقِف قَمغَم َكْعِت اًمـَّبِلِّ َمَعُف، وَمَلَمَر سمَِذًمَِؽ اًمرَّ اًمَّ

 .َكَعَتفُ 

 وَمَؼَسَؿَفا سَملْمَ إَْرسَمَعِة  سمُِذَهْقَبةٍ  ، إمَِم اًمـَّبِلِّ ، ىَماَل: سَمَعَث قَمكِمر  فقَمـْ و

                                 
 ،وهل قمظؿ يصؾ ما سملم صمغرة اًمـحر واًمعاشمؼ ،قةرىمُ مجع شمُ  :واًمؽماىمل ،ٓ جياوز شمراىمقفؿ: ٓ يتعداها (2)

 يعؿؾقن سمؿؼتضاه. وٓ يمصمر ذم كػقؾمفؿ ومال ،وٓ ختشع ًمف ىمؾقبؿ ،ٓ يػؼفقن معـاه :واعمراد

 يؿرىمقن: خيرضمقن مـف سيعا دون أن يستػقدوا مـف. (1)

 كصؾف: طمديدة اًمسفؿ.( 3)

 رصاومف: هق اًمعصب اًمذي يؾقى ومقق مدظمؾ اًمـصؾ. (5)

 ىمدطمف: هق قمقد اًمسفؿ ىمبؾ أن يقضع ًمف اًمريش.( 4)

 وهل واطمدة اًمريش اًمذي يعؾؼ قمغم اًمسفؿ. ،ىمذذه: مجع ىمذة( 6)

ىمد ؾمبؼ اًمػرث واًمدم: أي مل يتعؾؼ سمف رء مـفام ًمشدة سقمتف واًمػرث ما جيتؿع ذم اًمؽرش مما شمليمؾف  (0)

 ذوات اًمؽروش.

 شمدردر: شمضطرب وشمذهب ودملء.( 1)

 (.2065(، ومسؾؿ )3620( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 سمذهبقة: ىمطعة مـ ذهب.  (20)
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، صُمؿَّ  ، َوَزْيٍد اًمطَّاِئلِّ ـِ سَمْدٍر اًمَػَزاِريِّ ، َوقُمَقْقـََة سْم ، صُمؿَّ اعُمَجاؿِمِعلِّ ـِ طَماسمٍِس احلَـَْظكِمِّ  إىَْمَرِع سْم

ـِ  ، صُمؿَّ َأطَمِد سَمـِل يمِاَلٍب، وَمَغِضَبْت ىُمَرْيٌش، َأطَمِد سَمـِل َكْبَفاَن، َوقَمْؾَؼَؿَة سْم قُماَلصَمَة اًمَعاِمِريِّ

ُػُفؿْ »َأْهِؾ َكْجٍد َوَيَدقُمـَا، ىَماَل:  َوإَْكَصاُر، ىَماًُمقا: ُيْعِطل َصـَاِديدَ  اَم َأشَمَلًمَّ وَمَلىْمَبَؾ  ،شإِكَّ

ُف اًمَقضْمـََتلْمِ َرضُمٌؾ هَماِئُر اًمَعْقـلَْمِ  ْحَقِة حَمُْؾقٌق، وَمَؼاَل: ، َكاشمِ ، ُمنْمِ ُئ اجلَبلِِم، يَمثُّ اًمؾِّ

ِؼ  ُد، وَمَؼاَل:  اهللَاشمَّ ـْ ُيطِِع »َيا حُمَؿَّ قَمغَم َأْهِؾ إَْرِض وَماَل  اهللُإَِذا قَمَصْقُت؟ َأَيْلَمـُـِل  اهللََم

ـَ اًمَقًمِقِد  -وَمَسَلًَمُف َرضُمٌؾ ىَمْتَؾُف، ش شَمْلَمـُقيِن  ـْ »ـََعُف، وَمَؾامَّ َوممَّ ىَماَل:  وَمؿَ  -َأطْمِسُبُف ظَماًمَِد سْم إِنَّ ِم

، َهَذا، َأْو: ذِم قَمِؼِب َهَذا ىَمْقًما َيْؼَرُءوَن اًمُؼْرآَن َٓ جُيَاِوُز طَمـَاضِمَرُهؿْ  ءِضْئيِض 

ِمقَّةِ  َيْؿُرىُمقنَ  ـَ اًمرَّ ْفِؿ ِم ـِ ُمُروَق اًمسَّ ي ـَ اًمدِّ قَن َأْهَؾ ، َيْؼُتُؾقَن َأْهَؾ اإِلؾْماَلِم َوَيَدقمُ ِم

ىَْمُتَؾـَُّفْؿ ىَمْتَؾ قَمادٍ  َٕ ـْ َأَكا َأْدَريْمُتُفْؿ   .شَأْهَؾ إَْوصَماِن، ًَمِئ

 

                                 
 صـديد. :مجع ،صـاديد: رؤؾماء (2)

 : قمقـاه داظمؾتان ذم رأؾمف ٓصؼتان سمؼعر احلدىمة ضد اجلاطمظ.همائر اًمعـلم (1)

 اًمعظامن اعمنمومان قمغم اخلديـ، وىمقؾ: حلؿ ضمؾد اخلديـ. :واًمقضمـتان 3منمف اًمقضمـتلم: قماًمقفام (3)

 ضئيضء: هق إصؾ واًمعؼب، وىمقؾ: هق يمثرة اًمـسؾ.  (5)

 وٓ يـتػعقن سمتالوشمف.  ،ٓ جياوز طمـاضمرهؿ: ٓ يػؼفقن معـاه (4)

ومل يتعؾؼ سماًمسفؿ مـ دمف  ،يؿرىمقن: خيرضمقن مـف ظمروج اًمسفؿ إذا كػذ مـ اًمصقد مـ ضمفة أظمرى( 6)

 رء.

 اًمرمقة: اًمصقد اعمرمل.( 0)

 ىمتؾ قماد: أي أؾمتلصؾفؿ سماًمؽؾقة سملي وضمف وٓ أسمؼل أطمدا مـفؿ. (1)

 (.2065(، ومسؾؿ )3355متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 2)
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 ًّٗ األدهٞ عوٟ أْ ًستلب اهلبريٝ هٚظ بلافس:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )شَمَعامَم:  فًمقىم

وَمَؾْؿ (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ِرِج  ـَ آَمـُقا، َوضَمَعَؾُف َأظًما ًمَِقزِمِّ اًمخُيْ ِذي ـَ اًمَّ ـِ سماَِل اعمُ ِؼَصاِص، وَ اًمَؼاشمَِؾ ِم ي ُة اًمدِّ َراُد ُأظُمقَّ

 .َرْيٍب 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )شَمَعامَم:  قًمفَوىمَ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 .(    

ـَِّة وَ اًمَوُكُصقُص  اِرَق وَ اإلِ ؽَِتاِب َواًمسُّ ايِنَ َواًمسَّ َٓ اًممْجَاُع شَمُدلُّ قَمغَم َأنَّ اًمزَّ َؼاِذَف 

ُف ًَمْقَس سمُِؿْرشَمدٍّ احلَ ُيْؼَتُؾ، سَمْؾ ُيَؼاُم قَمَؾْقِف  ، وَمَدلَّ قَمغَم َأكَّ  .دُّ

ِـ  قِمْؿَرانَ وقمـ  ـِ اًمـَّبِلِّ  سْم ـَ اًمـَّاِر »ىَماَل:  طُمَصلْمٍ َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم، قَم ُرُج ىَمْقٌم ِم خَيْ

ٍد  ْقَن اجلََفـَِّؿقِّلمَ  سمَِشَػاقَمِة حُمَؿَّ  .شوَمَقْدظُمُؾقَن اجَلـََّة، ُيَسؿَّ

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ و ْهَؾ اجَلـَِّة اجلَـََّة، ُيْدظِمُؾ اهللُ أَ »ىَماَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم

ـْ َيَشاُء سمَِرُْحَتِِف، َويُ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ْدظِمُؾ َأْهَؾ اًمـَّاِر اًمـَّارَ ُيْدظِمُؾ َم  ، صُمؿَّ َيُؼقُل: اْكُظُروا َم

                                 
 (.1/551اًمطحاوية، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل )( اكظر: ذح اًمعؼقدة 2)

 (.1/551) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.6466( صحقح: رواه مسؾؿ )3)
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ـْ إِياَمٍن وَمَلظْمِرضُمقُه، وَمُقْخَرضُمقَن ِمـَْفا ُُحَاًم ىَمْد اْمَتَحُشقا ـْ ظَمْرَدٍل ِم ، ىَمْؾبِِف ِمْثَؼاَل طَمبٍَّة ِم

ْقِؾ، َأمَلْ وَمُقْؾَؼْقَن ذِم هَنَِر احلََقاِة، َأِو احلََقا ، وَمَقـُْبُتقَن ومِقِف يَماَم شَمـُْبُت احِلبَُّة إمَِم ضَماكِِب اًمسَّ

ُرُج َصْػَراَء ُمْؾَتِقَيًة؟  .ششَمَرْوَها يَمْقَػ خَتْ

ـْ أهؾ اًمؼبؾة وٓ شمُ »ىمال اإلمام أُحد:  ر أطمًدا مـفؿ سمذكب وٓ ؽػِّ واًمؽػ قَم

طمديث ومػموى احلديث يمام ضماء ويمام ضمف مـ اإلؾمالم سمعؿؾ إٓ أن يؽقن ذِم ذًمؽ رِ خُتْ 

وما  ،وشمعؾؿ أكف يمام روي كحق شمرك اًمصالة وذب اخلؿر ،بؾفؼْ روى وشمصدىمف وشمَ 

أؿمبف ذًمؽ أو يبتدع سمدقمة يـسب صاطمبفا إمم اًمؽػر واخلروج مـ اإلؾمالم وماشمبع 

 .شهزْ إصمر ذِم ذًمؽ وٓ دماوِ 

ُفْؿ قَمغَم َأنَّ ُمْرشَمؽَِب  َأْهُؾ »: اسمـ أيب اًمعز احلـػلوىمال  ـَِّة ُمتَِّػُؼقَن يُمؾُّ َٓ اًماًمسُّ َؽبػَِمِة 

ـِ  ِة سمِ اعمِ َيْؽُػُر يُمْػًرا َيـُْؼُؾ قَم قَِّة، يَماَم ىَماًَمِت اًمؾَّ ـِ اخلَ ُؽؾِّ ِة اعمِ َقاِرُج، إِْذ ًَمْق يَمَػَر يُمْػًرا َيـُْؼُؾ قَم ؾَّ

ا ُيْؼَتُؾ قَمغَم يُمؾِّ طَماٍل، وَ  ِري اًمَٓ ُيْؼَبُؾ قَمْػُق َوزِمِّ ًَمَؽاَن ُمْرشَمدًّ َٓ دَمْ  ُدوُد ذِم احلُ ِؼَصاِص، َو

 

 

                                 
 امتحشقا: اطمؽمىمقا. ( 2)

احلقا: احلقا هق اعمطر ؾمؿل طمقا3 ٕكف حتقا سمف إرض ويمذًمؽ هذا اعماء حيقا سمف همٓء اعمحؽمىمقن وحتدث ( 1)

 ومقفؿ اًمـضارة يمام حيدث ذًمؽ ذم إرض.

 مؾتقية: أي مؾػقومة جمتؿعة وىمقؾ مـحـقة. (3)

 (.215( صحقح: رواه مسؾؿ )5)

 (.2/10( اكظر: ـمبؼات احلـاسمؾة )4)
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ِب  ىَمِة َوُذْ ِ َكا َواًمَّسَّ ـِ اًمْؿِرو َوَهَذا اخلَ اًمزِّ ـْ ِدي وَرِة ِم ُ َؼْقُل َمْعُؾقٌم سُمْطاَلُكُف َووَمَساُدُه سمِاًمرضَّ

ـَ ، ؾْماَلمِ اإلِ  ُرُج ِم َٓ خَيْ ُف  َٓ َيْدظُمُؾ ذِم اإلِ ياَمِن وَ اإلِ َوُمتَِّػُؼقَن قَمغَم َأكَّ َٓ اًمؾْماَلِم، َو  ُؽْػِر، َو

، يَماَم ىَماًَمِت اًمُؾقَد َمَع اخلُ َيْسَتِحؼُّ  ـَ وَمنِنَّ ىَمْقهَلُْؿ سَماـمٌِؾ َأْيًضا، إِْذ ىَمْد ضَمَعَؾ  ،ْعَتِزًَمةُ اعمُ َؽاومِِري

ـَ اًمُمْرشَمؽَِب  اهللُ  .شْمِمـلِمَ اعمُ َؽبػَِمِة ِم

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم وىمال  ـِ سْم ُْحَ ٍد قَمْبُد اًمرَّ ـْ ًملَأسُمق حُمَؿَّ ُت َأيِب َوَأسَما ُزْرقَمَة قَم

ـِ ، َوَما َأْدَريَما قَمَؾْقِف  ي ـَِّة ذِم ُأُصقِل اًمدِّ ْمَصاِر ، َوَما إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَمَذاِهِب َأْهِؾ اًمسُّ

 : َٓ ـْ َذًمَِؽ ، وَمَؼا ا َوؿَماًما ْمَصاِر طِمَجاًزا َوقِمَراىمً إَ ُعَؾاَمَء ذِم مَجِقِع اًمَأْدَريْمـَا »َيْعَتِؼَداِن ِم

ـْ َمْذَهبِِفُؿ: ، َوَيَؿـًا َؽَباِئِر ذِم اًمَوَأْهُؾ .....  ياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ ، َيِزيُد َوَيـُْؼُص اإلِ وَمَؽاَن ِم

ُر َأْهَؾ ،  اهللَِمِشقَئِة  َٓ ُكَؽػِّ اَرُهْؿ إمَِم اًمَو  .ش اهللِِؼْبَؾِة سمُِذُكقِبِْؿ ، َوَكؽُِؾ َأْسَ

وأمجعقا قمغم أن اعمممـ سماهلل شمعامم وؾمائر ما دقماه »وىمال أسمق احلسـ إؿمعري: 

إمم اإليامن سمف ٓ خيرضمف قمـف رء مـ اعمعايص، وٓ حيبط إيامكف إٓ اًمؽػر،   اًمـبل 

وأن اًمعصاة مـ أهؾ اًمؼبؾة ملمقرون سمسائر اًمنمائع همػم ظمارضملم قمـ اإليامن 

 .شسمؿعاصقفؿ

(1 ) :ُٕ ُِ٘ه أي ومـ أصقل أهؾ اًمسـة  «:لفس بػ١ٛ ًّ اهرُ٘بُٗال »َق

ومنذا  واجلامقمة أهنؿ ٓ يؽػرون سمٌمء مـ اًمذكقب إٓ اًمؽػر، واؾمتحالل اعمعصقة،

 يؽػر سمؿجرد اقمتؼاده سمتحؾقؾ ما طمرم اهلل ورؾمقًمف ًمق مل يعؿؾ سمف3 ٕكف  اؾمتحؾفا ومنكف

                                 
 (.1/551اكظر: ذح اًمعؼقد اًمطحاوية )( 2)

 (.2/220صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ( اكظر: ذح 1)

 (.246( اكظر: رؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر، صـ )3)
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ؾْماَلُم قَمغَم ََخٍْس: اإلِ سُمـَِل : »اخلؿس اًمتل ىمال رؾمقل اهلل  إكام اًمؽػر ذم شمرك

اَلةِ  ًدا َرؾُمقُل اهللِ، َوإىَِماِم اًمصَّ َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَؿَّ يَماِة، َوَصْقِم ، ؿَمَفاَدِة َأْن َٓ إًَِمَف إِ  اًمزَّ
ِ
َوإِيَتاء

 .ش(2) َبْقِت اًمَرَمَضاَن، َوطَمجِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذًمؽ يمػر سماًمؽتاب واًمسـة  طمقـئذ يؽقن مؽذسما سماًمؽتاب ومؽذسما سماًمرؾمقل 

 .واإلمجاع

﮲ )ىمال شمعامم:  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 (   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ڑ ڑ ): وكؼصان إيامكف ىمقل اهلل مـ ارشمؽب ذكبا واًمدًمقؾ قمغم ومسؼ  

ڱ ڱ ں ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ڻ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ، َوَٓ : »، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ  قَم ـٌ ايِن طِملَم َيْزيِن َوُهَق ُمْمِم َٓ َيْزيِن اًمزَّ

 ، ـٌ ا َوُهَق ُمْمِم ُبَ ُب طِملَم َينْمَ ، َوَٓ َينْمَ ـٌ ُق َوُهَق ُمْمِم ُق طِملَم َيَّْسِ َواًمتَّْقسَمُة َمْعُروَضٌة َيَّْسِ

 .شسَمْعدُ 

َٛ : »اخلٌظ اهيت قاي زض٘ي اهلل  إمنا اهلفس يف تسن»ق٘هٕ: ( 1) ِِ ُب

َِ اإِل َِٗإَقا ٌمّدا َزُضُ٘ي اهللِ،  ًَُش ْم  ََٗأ َٕ ِإه اا اهلُل  ِْ اَل ِإَه ِٝ َأ َٔاَد ٌِظ : َغ َُ َعَوٟ َخ ِضَوا

ِٝ ََٗسرِّ ، اهصماَل  ،َْ ًََضا َِ َز ِ٘ ََٗص  ،ِٝ ِِٚتاهَِٗإَٙتا١ِ اهصمَكا اؾمتدل اعمصـػ  :««َب

رُحف اهلل بذا احلديث قمغم يمػر مـ شمرك أطمد اعمذيمقرات اخلؿس، وهل: اًمشفادشمان، 

 واًمصالة، واًمزيماة، وصقم رمضان، واحلج، وىمد اشمػؼ اًمعؾامء قمغم يمػر شمارك 

                                 
 (، مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.26(، ومسؾؿ )1)( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري 2)

 (.40(، ومسؾؿ )6120( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 اًمشفادشملم مع اًمؼدرة قمغم اًمـطؼ بام.

 وملما اًمشفادشمان  إذا مل يتؽؾؿ بام مع اًمؼدرة ومفق يماومر سماشمػاق»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

 .شسماـمـا وفماهرا قمـد ؾمؾػ إمة وأئؿتفا ومجاهػم قمؾامئفا اعمسؾؿلم وهق يماومر

 أوا املباٌ٘ األزبعة ففّٗا تفصٗن عمى الٍحٕ التال٘: 
 وَ تسك أحد املباٌ٘ األزبع جحٕدا أٔ استكبازا كفس باإلمجاع.

َٓ ظِماَلَف سَملْمَ َأْهِؾ »ىمال اسمـ ىمدامة:  ـْ شَمَريَمَفا ضَماطِمًدا ًمِ اًمَو ُقضُمقِبَا، ِعْؾِؿ ذِم يُمْػِر َم

َٓ َيْعِرُف  ـْ  َّ َفُؾ ِمْثُؾُف َذًمَِؽ، وَمنِْن يَماَن مِم َٓ جَيْ ـْ  َّ ؾْماَلِم، اإلِ ُقضُمقَب، يَمَحِديِث اًمإَذا يَماَن مِم

ـْ اإلِ َواًمـَّاؿِمِئ سمَِغػْمِ َداِر  َؽْؿ سمُِؽْػِرِه، اًمْمَصاِر َوَأْهِؾ إَ ؾْماَلِم َأْو سَماِدَيٍة سَمِعقَدٍة قَم ِعْؾِؿ، مَلْ حُيْ

ا إَذا يَماَن  ُة ُوضُمقِبَا، وَمنِْن ضَمَحَدَها سَمْعَد َذًمَِؽ يَمَػَر. َوَأمَّ َف َذًمَِؽ، َوشُمْثَبُت ًَمُف َأِدًمَّ َوقُمرِّ

ِد ضَمْحِدَها، َويَمَذًمَِؽ اًمْمَصاِر سَملْمَ َأْهِؾ إَ اطِمُد هَلَا َكاؿِمًئا ذِم اجلَ  ُر سمُِؿَجرَّ ُف ُيَؽػَّ ِعْؾِؿ، وَمنِكَّ

َقاُم وَ اإلِ ْؽُؿ ذِم َمَبايِن احلُ  يَماُة َواًمصِّ َفا، َوِهَل اًمزَّ َا َمَبايِن احلَ ؾْماَلِم يُمؾِّ هَنَّ
ِٕ  3 ؾْماَلِم، اإلِ جُّ

َٓ شَمَؽاُد خَتَْػك، إْذ يَماَن  ا  ُة ُوضُمقِبَ تَِفا، وَ اًمَوَأِدًمَّ ـَُّة َمْشُحقَكلْمِ سمَِلِدًمَّ مْجَاُع اإلِ ؽَِتاُب َواًمسُّ

ـْ ُمـَْعِؼٌد قَمَؾْقَفا، وَماَل جَيَْحُدهَ  َّٓ ُمَعاكٌِد ًمإِْلِؾْماَلِم، َيْؿَتـُِع ِم طْمَؽاِم، هَمػْمُ ىَماسمٍِؾ إَ تَِزاِم اًما إ

تِفِ  اهللًِمِؽَِتاِب  َٓ إمْجَاِع ُأمَّ َٓ ؾُمـَِّة َرؾُمقًمِِف َو  .ششَمَعامَم َو

ا وَمُفَق يَماومٌِر »وىمال اإلمام اًمـقوي:  اَلِة وَمنِْن يَماَن ُمـْؽًِرا ًمُِقضُمقِبَ ا شَماِرُك اًمصَّ َوَأمَّ

ِة اعمُ سمِنمِْجَاِع  ـْ ِمؾَّ َّٓ َأْن َيُؽقَن ىَمِريَب قَمْفٍد سمِ اإلِ ْسؾِِؿلَم ظَماِرٌج ِم  ؾْماَلِم َومَلْ خُيَاًمِِط اإلِ ؾْماَلِم إِ

 

                                 
 (.0/602( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)

 (.106-21/104( اكظر: اعمغـل، ٓسمـ ىمدامة اعمؼدد )1)
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اَلِة قَمَؾْقفِ اعمُ  ًة َيْبُؾُغُف ومِقَفا ُوضُمقُب اًمصَّ  .شْسؾِِؿلَم ُمدَّ

قمغم أن مـ امتـع مـ أداء اًمزيماة مستحال ًمذًمؽ همػم  واشمػؼقا»وىمال اسمـ هبػمة: 

معتؼد ًمقضمقبا أكف يماومر، إذا يمان ممـ ًمقس سمحديث قمفد سماإلؾمالم، ومنن يمان طمديث 

، ومنن مل يؼر ىمتؾ يمػرا سمعد اؾمتتاسمتف ف وسُمٍمِّ  .شقمفد سماإلؾمالم قمرِّ

 ٔأوا وع اإلقساز بالٕجٕب إذا تسك شٗئا وَ ِرٓ األزكاُ»قاه شٗخ اإلسالً: 
 فف٘ التكفري أقٕاه لمعمىاء ِ٘ زٔاٖات عَ أمحد: ،األزبعة

أكف يؽػر سمؽمك واطمد مـ إرسمعة طمتك احلج وإن يمان ذم ضمقاز شملظمػمه  أحدِا:

 ،وهذا ىمقل ـمائػة مـ اًمسؾػ ،كزاع سملم اًمعؾامء ومؿتك قمزم قمغم شمريمف سماًمؽؾقة يمػر

 .وهل إطمدى اًمروايات قمـ أُحد اظمتارها أسمق سمؽر

وهذا هق  3يؽػر سمؽمك رء مـ ذًمؽ مع اإلىمرار سماًمقضمقبأكف ٓ  ٔالثاٌ٘:

وهق  ،اعمشفقر قمـد يمثػم مـ اًمػؼفاء مـ أصحاب أيب طمـقػة وماًمؽ واًمشاومعل

 إطمدى اًمروايات قمـ أُحد اظمتارها اسمـ سمطة وهمػمه.

وهل اًمرواية اًمثاًمثة قمـ أُحد وىمقل يمثػم مـ  3ٓ يؽػر إٓ سمؽمك اًمصالة ٔالثالث:

 ب ماًمؽ واًمشاومعل وـمائػة مـ أصحاب أُحد. اًمسؾػ وـمائػة مـ أصحا

 يؽػر سمؽميمفا وشمرك اًمزيماة ومؼط.  ٔالسابع:

 سمؽميمفا وشمرك اًمزيماة إذا ىماشمؾ اإلمام قمؾقفا دون شمرك اًمصقام يؽػر  ٔاخلاوس:

                                 
 (.1/62( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي )2)

 ( أي إئؿة إرسمعة.1)

 (.2/166اكظر: إمجاع إئؿة إرسمعة واظمتالومفؿ، ٓسمـ هبػمة )( 3)
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 . (2)شواحلج

 وؾمئؾ اًمشقخ حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب، رُحف اهلل شمعامم، قمام يؼاشمؾ قمؾقف؟ وقمام يؽػر

أريمان اإلؾمالم اخلؿسة، أوهلا اًمشفادشمان، صمؿ إريمان إرسمعة، » اًمرضمؾ سمف؟ وملضماب:

ومـحـ وإن ىماشمؾـاه قمغم ومعؾفا، ومال كؽػره سمؽميمفا. ومإرسمعة إذا أىمر با، وشمريمفا هتاوكا، 

واًمعؾامء اظمتؾػقا ذم يمػر اًمتارك هلا يمسال مـ همػم ضمحقد، وٓ كؽػر إٓ ما أمجع قمؾقف 

 .شوأيضا: كؽػره سمعد اًمتعريػ إذا قمرف وأكؽر، اًمعؾامء يمؾفؿ، وهق: اًمشفادشمان

  ٔالساجح أُ تازك أحد املباٌ٘ األزبع تكاسال ال ٖكفس.

 األدلة:

(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)ىمقًمف شمعامم: 

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) وىمقًمف شمعامم:

 (   ۉ ې ې

َّٓ اهللُ َوَأينِّ : »ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ،  قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة و َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَفُد َأْن 

َٓ َيْؾَؼك اهللَ  َّٓ َدظَمَؾ اجلَـَّةَ َرؾُمقُل اهللِ،   .شِباَِم قَمْبٌد هَمػْمَ ؿَماكٍّ ومِقِفاَم إِ

 :فا٢دٝ: أق٘اي أٓى اهبدع يف تازن اهصالٝ

 عمى أزبعة أقٕاه: حكي تازك الصالةيف لبدع اختمف أِن ا
                                 

 (.622-0/620( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)

 (.2/201ًمؾشقخ قمبد اًمرُحـ سمـ حمؿد سمـ ىماؾمؿ )( اكظر: اًمدرر اًمسـقة، 1)

 (.10صحقح: رواه مسؾؿ )(3)

 (.153-5/151( اكظر: اًمتؿفقد، ٓسمـ قمبد اًمؼم )5)
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 (23) مـ مل يتشفد، ومل يصؾ، ومل يصؿا: ث مـفا ومال يـافمر شماريمفوأما صمال -20

 .........................................، (1) ٕكف ٓ يمظمر مـ هذا رء قمـ وىمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا هَمػْمَ ضَماطِمٍد اإلِ شمارك اًمصالة مممـ ُمْسَتْؽِؿُؾ  القٕه األٔه: ياَمِن إَِذا يَماَن ُمِؼرًّ

ىًما هَمػْمَ ُمْسَتْؽؼِمٍ   .َوُمَصدِّ

ـْ َأيِب طَمـِقَػةَ اعمرضمئة، وطمؽل  القائمُٕ بْ:  .َوُهَق ىَمْقُل ضَمْفؿٍ  ،قَم

َٓ يَماومِرٌ  القٕه الثاٌ٘: َّٓ َأْن  ،شمارك اًمصالة وماؾمؼ ٓ مممـ َو ٌد ذِم اًمـَّاِر إِ َوُهَق خُمَؾَّ

 .َيُتقَب 

 .اعمعتزًمة القائمُٕ بْ:

ِم وَ ة شمارك اًمصال القٕه الثالث:  .الِ اعمَ يَماومٌِر طَماَلُل اًمدَّ

ةُ  القائمُٕ بْ: ْػِريَّ ـَ إَ وَ  ،اًمصُّ  .َقاِرِج اخلَ َزاِرىَمُة ِم

َمانِ  شمارك اًمصالة القٕه السابع: قَكُف يَماومَِر كِْعَؿةٍ  ،يَماومٌِر هَمػْمَ َأنَّ َدَمُف َوَماًَمُف حُمَرَّ  .َوُيَسؿُّ

 .سَماِضقَّةُ اإلِ  القائمُٕ بْ:

ٗمل ، ًّ مل ٙتػٔدا: خ ًِٔا فال ِٙاظس تازكٔثال ٗأًا»ق٘هٕ: ( 1)

أي هذه اًمثالث ٓ شمسؼط قمـ أطمد إٓ سمعذر، سمخالف اًمزيماة  «:ٙصى، ٗمل ٙصٍ

 واحلج، ومال جيبا قمغم اعمسؾؿ إٓ إذا شمقومرت ذوـمفام.

أي ٓ جيقز شملظمػم  «:ألُٕ ال ٙؤخس ًّ ٓرا غ١ٛ عّ ٗقتٕ»ق٘هٕ: ( 2)

 ضمبة.اًمصالة واًمصقام قمـ أوىماهتام اًمقا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  )أما اًمصالة، وملوىماهتا معروومة3 ًمؼقًمف شمعامم: 

 (   ہ ہ ھ

 ۀ ہ ہ ہ )وأما اًمصقم، ومقىمتف ؿمفر رمضان3 ًمؼقًمف شمعامم: 
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 (.2) قمـ وىمتفوٓ جيزئ مـ ىمضاه سمعد شمػريطف ومقف قمامدا 

 (.1) أما اًمزيماة ومؿتك ما أداها أضمزأت قمـف، ويمان آصمام ذم احلبسو 

 ...........، (3) ومؿـ وضمب قمؾقف، ووضمد اًمسبقؾ إًمقف وضمب قمؾقف 3وأما احلج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ہ

 «:ٗال جيصئ ًّ قضاٖ بعد تفسٙطٕ فٕٚ عاًدا عّ ٗقتٕ»ق٘هٕ: ( 1) 

سمعد وىمتفام3 هذا قمغم اًمؼقل  أي مـ شمرك اًمصالة واًمصقم قمامدا، ومال جيزئف ىمضاؤمها

 سمتؽػػم مـ شمرك أطمد اعمباين إرسمع شمؽاؾمال، أو هتاوكا.

واًمصحقح أن مـ شمرك اًمصالة، واًمصقم شمؽاؾمال وهتاوكا، صمؿ أدامها ذم وىمتقفام 

 أضمزأه، وإن يمان آصمام سمتلظمػممها قمـ وىمتقفام.

واشمػؼقا قمغم أن مـ شمعؿد إيمؾ واًمنمب صحقحا مؼقام ذم يقم »ىمال اسمـ هبػمة: 

 .شمـ ؿمفر رمضان أكف جيب قمؾقف اًمؼضاء

يف  ْ آثـٌاأًا اهصكاٝ فٌتٟ ًا أدآا أدصأت عِٕ، ٗكاٗ»ق٘هٕ: ( 2)

ومال شمسؼط اًمزيماة مطؾؼا، ومؿتك أظمرضمفا أضمزأشمف إٓ أكف إذا أظمرها قمـ  «:احلبظ

  (   ڭ ڭ ۇ ۇ )وىمتفا أصمؿ3 ًمؼقًمف شمعامم: 

فٌّ ٗدب عوٕٚ، ٗٗدد اهطبٚى إهٕٚ ٗدب  ؛ٗأًا احلر»ق٘هٕ: ( 3)

ٓ جيب احلج إٓ سمخؿسة ذوط، وهل اإلؾمالم، واًمعؼؾ، واًمبؾقغ،  «:عوٕٚ

 ، وكص اعمصـػ قمغم اًمسبقؾ، وهق آؾمتطاقمة3 ٕن اهلل واحلرية، وآؾمتطاقمة

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)كص قمؾقف، ومؼال: 

                                 
 (.121-2/122إرسمعة واظمتالومفؿ )( اكظر: إمجاع إئؿة 2)

 (.1/122اًمؽاذم، ٓسمـ ىمدامة )( اكظر: 1)
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ومل يؽـ  ،قمؾقف ذم قمامف ذًمؽ طمتك ٓ يؽقن ًمف مـف سمد، متك أداه يمان ممدياوٓ جيب 

 ......................................................، (2) آصمام ذم شملظمػمه إذا أداه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىمد وردت إطماديث ، هذه آية وضمقب احلج قمـد اجلؿفقر»ىمال اسمـ يمثػم: 

اعمتعددة سملكف أطمد أريمان اإلؾمالم ودقمائؿف وىمقاقمده، وأمجع اعمسؾؿقن قمغم ذًمؽ 

 .شإمجاقما ضوريا، وإكام جيب قمغم اعمؽؾػ ذم اًمعؿر مرة واطمدة سماًمـص واإلمجاع

، ذهم ستٟ ال ٙلْ٘ هٕ ًِٕ بدٌّٗال جيب عوٕٚ يف عإً »ق٘هٕ: ( 1)

أي ٓ جيب  «: ٌا يف تأخريٖ إذا أداٖـٗمل ٙلّ آثًتٟ أداٖ كاْ ًؤدٙا

 احلج قمغم اًمػقر قمغم مـ أمؽـف، ومؿتك أداه أضمزأه، ومل يلصمؿ ًمتلظمػمه.

عمى  ؟ِن جيب عمْٗ عمى الفٕز أٔ عمى الرتاخ٘ ،َ أوكٍْ احلجاختمف العمىاء فٗى
 :قٕلني

 ، ومل جيز ًمف شملظمػمه.جيب قمغم اًمػقر القٕه األٔه:

 ، وأُحد.أسمق طمـقػة، وماًمؽ القائمُٕ بْ:

 األدلة:
(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ) ىمقًمف شمعامم: 

﮳  ﮴ )شمعامم:وىمقًمف  وإمر (   ۓ ﮲

قمغم اًمػقر.

ـِ قَمبَّاٍس رِض اهلل قمـفام، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  .1 ـِ اسْم ـْ َأَراَد : » اهللِوقَم  جَّ احلَ َم

                                 
 (.11-1/12( اكظر: شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ )2)

 (.31-4/36( اكظر: اعمغـل )1)
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............................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْؾ   .(2)شوَمْؾَقَتَعجَّ

 ٕكف أطمد أريمان اإلؾمالم، ومؽان واضمبا قمغم اًمػقر، يماًمصقام.  .3

ٕكف يمظمر إمم همػم 3 ٕن وضمقسمف سمصػة اًمتقؾمع خيرضمف قمـ رشمبة اًمقاضمبات .5

هماية وٓ يلصمؿ سماعمقت ىمبؾ ومعؾف، ًمؽقكف ومعؾ ما جيقز ًمف ومعؾف، وًمقس قمغم 

 اعمقت أمارة يؼدر سمعدها قمغم ومعؾف. 

 .وًمف شملظمػمه جيب احلج وضمقسما مقؾمعا، القٕه الثاٌ٘:

  ، واحلؿقدي.اًمشاومعل القائمُٕ بْ:

 األدلة:
، وختؾػ سماعمديـة، ٓ حمارسما، وٓ قمغم احلج أمر أسما سمؽر  ٕن اًمـبل  .2

ـَ قَمغَم مشغقٓ سمٌمء،  ؾََّػ َأيْمَثُر اًمـَّاِس ىَماِدِري  .جِّ احلَ َوخَتَ

ومتح مؽة ؾمـة صمامن، وإكام أظمره ؾمـة شمسع، ومقحتؿؾ أكف  سملن اًمـبل  أجٗب عٍْ

ه رؤية اعمنميملم قمراة طمقل اًمبقت، رْ يمان ًمف قمذر، مـ قمدم آؾمتطاقمة، أو يمُ 

كٌ »يـادي: أن   ر احلج طمتك سمعث أسما سمؽروملظمَّ  َوَٓ  ،َٓ حَيُجُّ سَمْعَد اًمَعاِم ُمنْمِ

 .شَبْقِت قُمْرَيانٌ اًمَيُطقُف سمِ 

 ر اهلل شمعامم ًمتؽقن طمجتف طمجة اًمقداع ذم اًمسـة اًمتل وحيتؿؾ أكف أظمره سملم

                                 
(، وطمسـف إًمباين ذم إرواء 3/333(، وأُحد )1113(، واسمـ ماضمف )2031( طمسـ: رواه أسمق داود )2)

 (.220اًمغؾقؾ )

 (.2350(، ومسؾؿ )2611واه اًمبخاري )( متػؼ قمؾقف: ر1)

 (.2350(، ومسؾؿ )2611( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)
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ٕن اًمزيماة طمؼ عمسؾؿلم مسايملم طمبسف قمؾقفؿ ومؽان آصمام طمتك  3يمام يمان آصمام ذم اًمزيماة

 ....، وإن هق (2) وصؾ إًمقفؿ، وأما احلج ومؽان ذم ما سمقـف وسملم رسمف إذا أداه ومؼد أدى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؾمتدار ومقفا اًمزمان يمفقئتف يقم ظمؾؼ اهلل اًمسؿقات وإرض ويصادف وىمػة 

 اجلؿعة، ويؽؿؾ اهلل ديـف.

ٕكف إذا أظمره صمؿ ومعؾف ذم اًمسـة إظمرى مل يؽـ ىماضقا ًمف، دل قمغم أن  .1

 اظمل.وضمقسمف قمغم اًمؽم

ھ )ىمال اهلل شمعامم:  سملن ومعؾ احلج سمعد شملظمػمه ٓ يسؿك ىمضاء، أجٗب عٍْ

، وقمغم أكف ٓ يؾزم مـ اًمقضمقب قمغم اًمػقر  (   ھ ے

شمسؿقة اًمؼضاء3 ومنن اًمزيماة دمب قمغم اًمػقر، وًمق أظمرها ٓ شمسؿك ىمضاء، 

 واًمؼضاء اًمقاضمب قمغم اًمػقر إذا أظمره ٓ يسؿك ىمضاء اًمؼضاء، وًمق همؾب قمغم

فمـف ذم احلج أكف ٓ يعقش إمم ؾمـة أظمرى، مل جيز ًمف شملظمػمه، ومؾق أظمره ٓ يسؿك 

 ىمضاء.

َٓ »ىمال اًمـقوي:  ًيا ًمِْؾَحجِّ  ك ُمَمدِّ ـْ ؾَمـٍَة إمَم ؾَمـٍَة َأْو َأيْمَثَر َووَمَعَؾُف ُيَسؿَّ َرُه ِم إَذا َأظمَّ

 .شْسؾِِؿلمَ اعمُ ىَماِضًقا سمِنمِْجَاِع 

ألْ اهصكاٝ سق ملطوٌني  ؛يف اهصكاٝ ٌاـكٌا كاْ آث»ق٘هٕ: ( 1)

ٗأًا احلر  ،ٌا ستٟ ٗصى إهٍٚٔـًطاكني سبطٕ عوٍٚٔ فلاْ آث

أي مـ أظمر إظمراج اًمزيماة  «: فلاْ يف ًا بِٕٚ ٗبني زبٕ إذا أداٖ فقد أد٠

قمـ وىمتفا أصمؿ3 ٕهنا طمؼ يتعؾؼ سماًمػؼراء واعمسايملم، سمخالف احلج، ومنكف طمؼ يتعؾؼ 

 ، ومؿتك أداه أضمزأه.سماهلل 

                                 
 (.0/206( اكظر: اعمجؿقع، ًمإلمام اًمـقوي )2)
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 .............، (2) مات وهق واضمد مستطقع ومل حيج ؾملل اًمرضمعة إمم اًمدكقا أن حيج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  )ىمال شمعامم ذم احلج: 

 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )وىمال شمعامم ذم اًمزيماة: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 (   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم: َأنَّ اًمـَّبِلَّ و ـِ اسْم ، وَمَؼاَل:  سَمَعَث ُمَعاًذا  قَم ـِ إمَِم اًمَقَؿ

َّٓ اهللُ، َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللِ، وَمنِْن ُهْؿ َأـَماقُمقا ًمَِذًمَِؽ، » اْدقُمُفْؿ إمَِم ؿَمَفاَدِة َأْن َٓ إًَِمَف إِ

َض قَمَؾْقِفْؿ ََخَْس َصَؾَقاٍت ذِم يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمْقَؾٍة، وَمنِْن ُهْؿ َأـَماقمُ  قا وَمَلقْمؾِْؿُفْؿ َأنَّ اهللَ ىَمِد اوْمؽَمَ

ـْ َأهْمـَِقاِئِفْؿ َوشُمَردُّ  ْؿ شُمْمظَمُذ ِم َض قَمَؾْقِفْؿ َصَدىَمًة ذِم َأْمَقاهِلِ ًمَِذًمَِؽ، وَمَلقْمِؾْؿُفْؿ َأنَّ اهلَل اوْمؽَمَ

 .شقَمغَم وُمَؼَراِئِفؿْ 

ٗإْ ٓ٘ ًات ٗٓ٘ ٗادد ًطتطٚع ٗمل حير ضأي اهسدعٞ »ق٘هٕ: ( 1)

قمؾقف، صمؿ مات ومنكف يـدم  أي مـ ومرط ذم احلج وهق ىمادر «:إىل اهدُٚا أْ حير

ہ ہ )أن يرضمع إمم اًمدكقا3 ًمقحج، ىمال شمعامم:  ويتحَّس قمغم شمػريطف، وؾملل اهلل 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 (   ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )وىمال شمعال: 

 ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

                                 
 (.22(، ومسؾؿ )2324( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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 ...........................................، (2) حيجقا قمـفوجيب ٕهؾف أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

 (               

أي إن أمؽـف احلج، ومل حيج  «:ٗجيب ألٓوٕ أْ حيذ٘ا عِٕ»ق٘هٕ: ( 1)

 طمتك مات وضمب قمغم أهؾف أن حيجقا قمـف.

 :عمى قٕلنيتٕيف  حتى ٔجب عمْٗ احلج ٔمل حيج اختمف العمىاء فٗىَ
وضمب أن خيرج قمـف مـ مجقع ماًمف ما حيج سمف قمـف ويعتؿر، ؾمقاء وماشمف  القٕه األٔه:

 سمتػريط أو سمغػم شمػريط. 

 ، وأُحد، واحلؿقدي.علاحلسـ، وـماوس، واًمشاوم القائمُٕ بْ:

 األدلة:
ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ  .2 ـْ اسْم ِة  اهللُقَم ـْ ظَمْثَعَؿ قَماَم طَمجَّ قَمـُْفاَم، ىَماَل: ضَماَءِت اْمَرَأٌة ِم

قَمغَم قِمَباِدِه ذِم احلَجِّ َأْدَريَمْت َأيِب  اهللِإِنَّ وَمِريَضَة  اهللِاًمَقَداِع، ىَماًَمْت: َيا َرؾُمقَل 

اطِمَؾِة وَمَفْؾ َيْؼيِض قَمـُْف َأْن َأطُمجَّ قَمـُْف؟  ؿَمْقًخا يَمبػًِما َٓ َيْسَتطِقُع َأْن َيْسَتِقَي قَمغَم اًمرَّ

 .شَكَعؿْ »ىَماَل: 

 ٕكف طمؼ اؾمتؼر قمؾقف شمدظمؾف اًمـقاسمة، ومؾؿ يسؼط سماعمقت يماًمديـ. .1

 سماعمقت3 ومنن وص با ومفل مـ اًمثؾث. جاحل يسؼط القٕه الثاٌ٘:

 .اًمشعبل، واًمـخعلو ،أسمق طمـقػة، وماًمؽ القائمُٕ بْ:

 التعمٗن:

                                 
 (.32-4/31( اكظر: اعمغـل )2)

 (.2335(، ومسؾؿ )2145( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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يمام ًمق يمان قمؾقف ديـ ومؼيض قمـف سمعد  ،(2) وكرضمق أن يؽقن ذًمؽ ممديا قمـف 

 .(1)مقشمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕكف قمبادة سمدكقة ومتسؼط سماعمقت، يماًمصالة.

سملكف ىمقاس مع اًمػارق3 ٕن احلج دمقز ومقف اًمـقاسمة قمـد اًمعجز،  أجٗب عمْٗ

 سمخالف اًمصالة ومال جيقز ومقفا اًمـقاسمة مطؾؼا.

أن خيرج قمـف مـ مجقع ماًمف ما حيج سمف قمـف اًمؼقل إول اًمؼاِض سمقضمقب  الساجح

 ػريط.ويعتؿر، ؾمقاء وماشمف سمتػريط أو سمغػم شم

 التعمٗن:
 ًمؼقة أدًمة هذا اًمؼقل، وًمضعػ أدًمة اًمؼائؾلم سماًمؼقل اًمثاين.

أي كرضمق مـ اهلل  : «ُٗسد٘ أْ ٙلْ٘ ذهم ًؤدٙا عِٕ»ق٘هٕ: ( 1)

  وكطؿع أن يتؼبؾ قمـف هذا احلج.

أي إذا  «:كٌا ه٘ كاْ عوٕٚ دّٙ فقضٛ عِٕ بعد ً٘تٕ»ق٘هٕ: ( 2)

يمان قمؾقف ديـ ذم طمقاشمف ومؾؿ يمده طمتك مات ؾمؼط قمـف، ويمذًمؽ إذا مل حيج طمال 

ـِ قَمبَّاسٍ حلديث طمقاشمف وهق ىمادر مستطقع، ومُحجَّ قمـف سمعد مقشمف ؾمؼط قمـف3  رِض  اسْم

جَّ ومَ َأنَّ اْمَرَأًة ضَماَءْت إمَِم اًمـَّبِلِّ  اهلل قمـفام، ل َكَذَرْت َأْن حَتُ اَمشَمْت ىَمْبَؾ َأْن ، وَمَؼاًَمْت: إِنَّ ُأمِّ

، َأوَمَلطُمجَّ قَمـَْفا؟ ىَماَل:  جَّ ـٌ َأيُمـِْت »حَتُ ِؽ َدْي ل قَمـَْفا، َأَرَأْيِت ًَمْق يَماَن قَمغَم ُأمِّ َكَعْؿ، طُمجِّ

ِذي ًَمُف، وَمنِنَّ  اهللَاىْمُضقا »، ىَماًَمْت: َكَعْؿ، وَمَؼاَل: شىَماِضَقَتُف؟   اهللَاًمَّ
ِ
 .شَأطَمؼُّ سمِاًمَقوَماء

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،مت الشرح
 

                                 
 (.0324صحقح: رواه اًمبخاري )( 2)
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 األسئلة واملناقشة

ص٘ي اهطِٞ هإلًاَ أفتح اهسب اهػين عوٟ »يف ض١٘ دزاضتم هلتاب 

 أدب عّ األض٣وٞ اآلتٚٞ:« ٌٚدٜاحل

 ماذا شمعرف قمـ اإلمام احلؿقدي؟ (2

 ؟شأصقل اًمسـة»ما معـك  (1

ًمإلمام ش أصقل اًمسـة»رؾماًمة أهؿ اعمقضققمات اًمتل اؿمتؿؾت قمؾقفا ما  (3

 احلؿقدي؟

 قمرف اإليامن ًمغة وذقما. (5

 قمرف اًمؼدر ًمغة وذقما، صمؿ سملمِّ أىمقال اًمعؾامء ومقف. (4

 اذيمر إدًمة قمغم اإليامن سماًمؼدر. (6

 ؟اًمػرق سملم يمقن اًمؼدر ظمػما وذا ويمقكف طمؾقا ومراما  (0

 . وضح ذًمؽ.ٓ يتؿ اإليامن سماًمؼدر إٓ سمتحؼقؼ مراشمبف إرسمعة (1

وأن يعؾؿ أن ما أصاسمف مل يؽـ ًمقخطئف، وأن ما »ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي:  (2

  ش.أظمطله مل يؽـ ًمقصقبف، وأن ذًمؽ يمؾف ىمضاء مـ اهلل

 . وضح ذًمؽ.وقمؿؾ اإليامن ىمقل (20

 . وضح ذًمؽ.يزيد ويـؼص (22

 ؟اًمسبب ذم شمـقع قمبارات اًمسؾػ وأئؿة اًمسـة ذم شمػسػم اإليامنما  (21

. ؿؾ وكقة إٓ سمسـةوٓ ىمقل وقم، وٓ قمؿؾ وىمقل إٓ سمـقة، ٓ يـػع ىمقل إٓ سمعؿؾ (23

 اذح هذه اًمعبارة.

 أىمقال. وضح ذًمؽ.اظمتؾػ اًمـاس ذم شمعريػ اإليامن قمغم  (25
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 يمام شمؽؾؿ قمـف اإلمام احلؿقدي.  آقمتؼاد ذم اًمصحاسمةشمؽؾؿ قمـ  (24

 ؟ما طمؽؿ ؾمب اًمصحاسمة  (26

 ؟قمؾقـا طمؼقق اًمصحاسمة هل ما (07

ومؿـ مل يؼؾ هذا هلؿ ومؾقس ممـ ضمعؾ ًمف »ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي:  (21

 ؟شاًمػلء

واًمؼرآن يمالم اهلل، ومـ ىمال: خمؾقق3 ومفق مبتدع، مل »: ما معـك ىمقل ؾمػقان (22

 .شكسؿع أطمدا يؼقل هذا

 ؟شاإلىمرار سماًمرؤية سمعد اعمقت»: ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي (10

 . وضح ذًمؽ.اؾمتدًمت اعمعتزًمة قمغم كػل اًمرؤية سمعدة أدًمة (12

ن واحلديث، ٓ كزيد وما أؿمبف هذا مـ اًمؼرآ»ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي:  (11

 ؟شومقف وٓ كػَّسه، وكؼػ قمغم ما وىمػ قمؾقف اًمؼرآن واًمسـة

 ؟شومـ زقمؿ همػم هذا ومفق معطؾ ضمفؿل»ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي:  (13

وأٓ كؼقل يمام ىماًمت اخلقارج: مـ أصاب »ما معـك ىمقل اإلمام احلؿقدي:  (15

 ؟شيمبػمة ومؼد يمػر

 ما هل اًمؽبػمة؟ (14

 ما ورد ذم ؿملهنؿ مـ اًمسـة. ماذا شمعرف قمـ اخلقارج؟ مع ذيمر (16

وأما مع اإلىمرار  ،مـ شمرك أطمد اعمباين إرسمع ضمحقدا أو اؾمتؽبارا يمػر سماإلمجاع (10

. سماًمقضمقب إذا شمرك ؿمقئا مـ هذه إريمان إرسمعة، ومػل اًمتؽػػم أىمقال ًمؾعؾامء

 وضح ذًمؽ.

 ؟أىمقال أهؾ اًمبدع ذم شمارك اًمصالةاذيمر  (11

 ُطأي اهلل هِا ٗهلٍ اهت٘فٚق ٗاهلداٙٞ
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 املصادز ٗاملسادع

قمبد اهلل قمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ ُحدان اًمُعْؽؼَمي  يبٕاإلسماكة اًمؽؼمى،  .2

رضا معطل، وقمثامن ، حتؼقؼ: هـ(310اعمعروف سماسمـ سَمطَّة اًمعؽؼمي )اعمتقرم: 

، ـمبعة: إصمققيب، ويقؾمػ اًمقاسمؾ، واًمقًمقد سمـ ؾمقػ اًمـٍم، وُحد اًمتقجيري

 .م 1004 -هـ  2516اًمطبعة: إومم، ،واًمتقزيع، اًمرياضدار اًمراية ًمؾـنم 

احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إؾمحاق سمـ ؾمامل  يبٕاإلسماكة قمـ أصقل اًمدياكة،  .1

سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمبد اهلل سمـ مقؾمك سمـ أيب سمردة سمـ أيب مقؾمك إؿمعري 

 –: دار إكصار ، ـمبعة: د. ومقىمقة طمسلم حمؿقد، حتؼقؼهـ(315)اعمتقرم: 

 هـ.2320اًمطبعة: إومم، ، اًمؼاهرة

إمجاع إئؿة إرسمعة واظمتالومفؿ، ٓسمـ هبػمة قمقن اًمديـ أيب اعمظػر حيقك سمـ  .3

هـ(، دراؾمة وحتؼقؼ: حمؿد طمسلم إزهري، ـمبعة: دار  460حمؿد )اعمتقرم 

 م.1020هـ،  2532اًمعال، اًمطبعة: اًمثاكقة، 

 -اعمؽتب اإلؾمالمل إرواء اًمغؾقؾ، ًمؾشقخ حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، ـمبعة:  .5

 .هـ2322 ،إومم :اًمطبعة –سمػموت 

اًمعباس أُحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد  آؾمتؼامة، ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيب .4

اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقة احلراين احلـبكم اًمدمشؼل 

اإلمام  : ضمامعة، ـمبعةحمؿد رؿماد ؾمامل ، حتؼقؼ: اًمديمتقرهـ(011)اعمتقرم: 

 هـ.2503اًمطبعة: إومم، ، اعمديـة اعمـقرة -حمؿد سمـ ؾمعقد 

ًمـاس هـ(،يمتبف ومجع ا512آقمتؼاد اًمؼادري، ٕيب ـماهر اًمباىمالين )اعمتقرم:  .6

دراؾمة وحتؼقؼ: قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد آل قمبد ، قمؾقف: اخلؾقػة اًمؼادر سماهلل
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ة اًمعرسمقة وآدابا، اًمؾطقػ، ـمبعة: جمؾة ضمامعة أم اًمؼرى ًمعؾقم اًمنميعة واًمؾغ

 هـ. 2510، ذو احلجة 32، ع 21ج 

آىمتصاد ذم آقمتؼاد، ًمؾحاومظ قمبد اًمغـل سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ سور  .0

، هـ(600حمؿد، شمؼل اًمديـ )اعمتقرم:  اعمؼدد اجلامقمقكم اًمدمشؼل احلـبكم، أيب

اعمديـة : مؽتبة اًمعؾقم واحلؽؿ، ، ـمبعة: أُحد سمـ قمطقة سمـ قمكم اًمغامديحتؼقؼ

 .م2223 - هـ2525اًمطبعة: إومم، ، اعمـقرة، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية

سمقان شمؾبقس اجلفؿقة ذم شملؾمقس سمدقمفؿ اًمؽالمقة، ًمتؼل اًمديـ أيب اًمعباس  .1

أُحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ 

ـ(، حتؼقؼ: جمؿققمة مـ ه011شمقؿقة احلراين احلـبكم اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

ؼلم، ـمبعة: جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطباقمة اعمصحػ اًمنميػ، اًمطبعة: إومم، حؼاعم

 هـ.2516

عكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضماين )اعمتقرم: ًماًمتعريػات،  .2

ـمبعة: دار اًمؽتب ، اًمـاذحتؼقؼ: مجاقمة مـ اًمعؾامء سمنذاف ، هـ(126

 .م2213-هـ 2503 ،ومماًمطبعة: إ، ًمبـان–اًمعؾؿقة سمػموت 

شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، ٕيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر  .20

هـ(، حتؼقؼ: ؾمامل سمـ حمؿد ؾمالمة، ـمبعة: دار ـمقبة 005اًمدمشؼل)اعمتقرم: 

 م.2222هـ،  2510ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمطبعة اًمثاكقة 

حمؿد سمـ  سمـ أيب طماشمؿ، أيب حمؿد قمبد اًمرُحـ سمـاًمؼرآن اًمعظقؿ، ٓشمػسػم  .22

هـ(، حتؼقؼ: أؾمعد حمؿد اًمطقب، 310)اعمتقرم: ريس سمـ اعمـذر اًمتؿقؿل، إد

  ،اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، اًمطبعة: اًمثاًمثة -ـمبعة: مؽتبة كزار مصطػك اًمباز 
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 هـ. 2522

حمؿد  حقل اًمسـة ، أيب، عمشمعامل اًمتـزيؾ ذم شمػسػم اًمؼرآن» شمػسػم اًمبغقي .21

، هـ(420احلسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء اًمبغقي اًمشاومعل )اعمتقرم : 

، سمػموت–ـمبعة : دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ، حتؼقؼ: قمبد اًمرزاق اعمفدي

 .هـ 2510اًمطبعة : إومم ، 

قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ  يب، ٕعما ذم اعمقـمل مـ اعمعاين وإؾماكقد اًمتؿفقد .23

حتؼقؼ: ، هـ(563سمـ قماصؿ اًمـؿري اًمؼرـمبل )اعمتقرم: حمؿد سمـ قمبد اًمؼم 

ـمبعة: وزارة قمؿقم ، حمؿد قمبد اًمؽبػم اًمبؽريو، يمصطػك سمـ أُحد اًمعؾق

 .هـ 2310: ـمبعة،اعمغرب –إوىماف واًمشمون اإلؾمالمقة 

 رُحـ سمـ يقؾمػهتذيب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال، ًمؾؿزي يقؾمػ سمـ قمبد اًم .25

هـ(، حتؼقؼ: اًمديمتقر سمشار قمقاد معروف، ـمبعة: ممؾمسة 051)اعمتقرم: 

 م.2210ـ، ه 2500 إومم،: اًمطبعة سمػموت، –اًمرؾماًمة 

مـصقر )اعمتقرم:  حؿد سمـ أُحد سمـ إزهري اهلروي، أيب، عمهتذيب اًمؾغة .24

 –ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ، حتؼقؼ: حمؿد قمقض مرقمب، هـ(300

 .م1002ومم، اًمطبعة: إ، سمػموت

شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ذم ذح يمتاب اًمتقطمقد، ًمؾشقخ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل سمـ  .26

هـ(، حتؼقؼ: زهػم اًمشاويش، ـمبعة: 2133حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب )اعمتقرم: 

 م.1001هـ،2513اعمؽتب آؾمالمل، سمػموت، دمشؼ، اًمطبعة: إومم، 

ـ سمـ حمؿد سمـ ىماؾمؿ، اًمدرر اًمسـقة، ًمعؾامء كجد إقمالم، حتؼقؼ: قمبد اًمرُح .20

 م.2226هـ،2520اًمطبعة: اًمسادؾمة، 
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اجلرح واًمتعديؾ، ٓسمـ أيب طماشمؿ حمؿد قمبد اًمرُحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس سمـ  .21

سمحقدر  -اعمـذر اًمتؿقؿل، احلـظكم، ـمبعة: ـمبعة جمؾس دائرة اعمعارف اًمعثامكقة 

 ،إومم: اًمطبعة سمػموت، – اًمعريب اًمؽماث إطمقاء دار اهلـد، –آسماد اًمديمـ 

 .م 2241 هـ 2102

احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ  يب، ٕرؾماًمة إمم أهؾ اًمثغر سمباب إسمقاب .22

إؾمحاق سمـ ؾمامل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمبد اهلل سمـ مقؾمك سمـ أيب سمردة سمـ أيب مقؾمك 

ـمبعة: ، حتؼقؼ: قمبد اهلل ؿمايمر حمؿد اجلـقدي، هـ(315إؿمعري )اعمتقرم: 

اعمديـة اعمـقرة، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة  قمامدة اًمبحث اًمعؾؿل سماجلامعة اإلؾمالمقة،

 .هـ2523اًمطبعة: ، اًمسعقدية

اًمسؾسؾة اًمصحقحة، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ سمـ احلاج كقح سمـ  .10

هـ(، ـمبعة: مؽتبة 2510)اعمتقرم: كجايت سمـ آدم، إؿمؼقدري إًمباين

 م.1001هـ،   2511اعمعارف، اًمطبعة: إومم، 

ػم سمـ ؿمداد ؾقامن سمـ إؿمعث سمـ إؾمحاق سمـ سمشداود ؾم يبٕ ،ؾمــ أيب داود .12

حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ ، هـ(104ِجْستاين )اعمتقرم: سمـ قمؿرو إزدي اًمسِّ 

  .سمػموت –ـمبعة: اعمؽتبة اًمعٍمية، صقدا ، قمبد احلؿقد

، هـ(103)اعمتقرم:  قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل يب، ٕؾمــ اسمـ ماضمف .11

ومقصؾ  -ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽتب اًمعرسمقة ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل

 .قمقسك اًمبايب احلؾبل

ؾمــ اًمؽممذي، عمحؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحاك،  .13

، (1، 2أُحد حمؿد ؿمايمر )ضمـ  حتؼقؼ وشمعؾقؼ:، هـ(102اًمؽممذي )اعمتقرم: 

 



 84 على أصىل السنة لإلماو احلنيدي

وإسمراهقؿ قمطقة قمقض اعمدرس ذم إزهر ، (3وحمؿد ومماد قمبد اًمباىمل )ضمـ 

 –ـمبعة: ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك اًمبايب احلؾبل ، (4، 5 اًمنميػ )ضمـ

 .م 2204 -هـ  2324اًمطبعة: اًمثاكقة، ، مٍم

ٕيب قمبد اًمرُحـ أُحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم اخلراؾماين، اًمؽؼمى،ؾمــ اًمـسائل  .15

، هـ(، طمؼؼف وظمرج أطماديثف: طمسـ قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل303اًمـسائل )اعمتقرم: 

، ًمف: قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل ىمدم، أذف قمؾقف: ؿمعقب إركموط

 .م 1002 -هـ  2512اًمطبعة: إومم، ، سمػموت –ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة 

قمبد اًمرُحـ أُحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم  يب، ًٕمـسائل اًمصغرىاؾمــ  .14

ـمبعة: ، حتؼقؼ: قمبد اًمػتاح أسمق همدة، هـ(303اخلراؾماين، اًمـسائل )اعمتقرم: 

 م.2216 -هـ2506اًمطبعة: اًمثاكقة،  ،طمؾب –مؽتب اعمطبققمات اإلؾمالمقة 

ٓسمـ أيب قماصؿ أُحد سمـ قمؿرو سمـ اًمضحاك سمـ خمؾد اًمشقباين  ،اًمسـة .16

ـمبعة: اعمؽتب ، حتؼقؼ: حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، هـ(110)اعمتقرم: 

 هـ.2500اًمطبعة: إومم، ، سمػموت –اإلؾمالمل 

ادي )اعمتقرم: اًمسـة، ًمعبد اهلل سمـ أُحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبايّن اًمبغد .10

ـمبعة: دار اسمـ ، حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ ؾمامل اًمؼحطاين اًمديمتقرحتؼقؼ: ، هـ(120

 .م 2216 -هـ  2506اًمطبعة: إومم، ، اًمدمام –اًمؼقؿ 

ْوضِمردي ٕ ،اًمســ اًمؽؼمى .11 ُحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلَُّْسَ

، اًمؼادر قمطاحتؼقؼ: حمؿد قمبد ، هـ(541سمؽر اًمبقفؼل )اعمتقرم:  اخلراؾماين، أيب

 -هـ  2515اًمطبعة: اًمثاًمثة، ، نًمبـا –ـمبعة: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت 

 .م 1003
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قمبد اهلل حمؿد سمـ أُحد سمـ  ؿمؿس اًمديـ أيب ،ؾمػم أقمالم اًمـبالء، ًمؾذهبل .12

سمنذاف  ؼلماعمحؼحتؼقؼ : جمؿققمة مـ ، هـ(051قمثامن سمـ ىَماْيامز )اعمتقرم : 

هـ  2504، اًمطبعة: اًمثاًمثة، اًمرؾماًمة ـمبعة: ممؾمسة، اًمشقخ ؿمعقب إركموط

 .م 2214 -

ذح قمؼقدة اإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب، ًمؾشقخ صاًمح سمـ ومقزان  .30

 هـ. 2532سمـ قمبد اهلل اًمػقزان، ـمبعة: دار اعمـفاج، اًمطبعة: اًمثاكقة، 

ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل صدر اًمديـ حمؿد سمـ قمالء  .32

قمبد اهلل و ،حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط، هـ(021حمؿد )اعمتقرم: اًمديـ قمكّم سمـ 

اًمطبعة: اًمعاذة، ، سمػموت –ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة ، سمـ اعمحسـ اًمؽميمل

 .م2220 -هـ 2520

اًمبؼاء حمؿد سمـ أُحد سمـ  شمؼل اًمديـ أيبذح اًمؽقيمب اعمـػم، ٓسمـ اًمـجار .31

هـ(، 201اعمعروف سماسمـ اًمـجار احلـبكم )اعمتقرم:  قمبد اًمعزيز سمـ قمكم اًمػتقطمل

حتؼقؼ: حمؿد اًمزطمقكم، و كزيف ُحاد، ـمبعة: مؽتبة اًمعبقؽان، اًمطبعة اًمثاكقة 

 م. 2220 -هـ 2521

هبة اهلل سمـ احلسـ سمـ  ذح أصقل اقمتؼاد أهؾ اًمسـة واجلامقمة، ًمالًمؽائل .33

د سمـ ُحدان حتؼقؼ: أُحد سمـ ؾمع، هـ(521مـصقر اًمطؼمي اًمرازي )اعمتقرم: 

 -هـ 2513اًمطبعة: اًمثامـة، ، اًمسعقدية –ـمبعة: دار ـمقبة ، اًمغامدي

 .م1003

 ؾـقوي أيب، ًمشاعمـفاج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجاج»ذح صحقح مسؾؿ  .35

ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽماث ، هـ(606زيمريا حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف )اعمتقرم: 
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 هـ.2321اًمطبعة: اًمثاكقة، ، سمػموت –اًمعريب 

قمبد  حؿد سمـ قمبد اهلل، اسمـ ماًمؽ اًمطائل اجلقاين، أيبعمًمؽاومقة اًمشاومقة،ذح ا .34

: ، ـمبعة: قمبد اعمـعؿ أُحد هريدي، حتؼقؼهـ(601اهلل، مجال اًمديـ )اعمتقرم: 

ضمامعة أم اًمؼرى مريمز اًمبحث اًمعؾؿل وإطمقاء اًمؽماث اإلؾمالمل يمؾقة 

 .اًمطبعة: إومم، اًمنميعة واًمدراؾمات اإلؾمالمقة مؽة اعمؽرمة

ؾمؾقامن سمـ قمبد اًمؼقي سمـ اًمؽريؿ ًمؾطقذم ذح خمتٍم اًمروضة، ًمؾطقذم،  .36

حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد ، هـ(026اًمرسمقع، كجؿ اًمديـ )اعمتقرم :  اًمٍمسي، أيب

 ،هـ  2500اًمطبعة : إومم ، ، ـمبعة : ممؾمسة اًمرؾماًمة، اعمحسـ اًمؽميمل

 .م 2210

حؿد سمـ أيب ، عمؾؿمػاء اًمعؾقؾ ذم مسائؾ اًمؼضاء واًمؼدر واحلؽؿة واًمتعؾق .30

، هـ(042سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزية )اعمتقرم: 

 .م2201 - هـ2321اًمطبعة: ن، ـمبعة: دار اعمعرومة، سمػموت، ًمبـا

 صحقح اًمبخاري، ًمإلمام حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمبخاري .31

ؼاهرة، اًمطبعة: ، شمرىمقؿ قمبداًمباىمل، ـمبعة دار اًمشعب اًمهـ( 146)اعمتقرم: 

 .م2210 –هـ 2500إومم، 

صحقح اجلامع، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، ـمبعة: اعمؽتب  .32

 م.2211هـ، 2501اإلؾمالمل سمػموت، اًمطبعة: اًمثاًمثة، 

صحقح مسؾؿ، ًمإلمام مسؾؿ سمـ احلجاج أيب احلسلم اًمؼشػمي  .50

، ـمبعة: دار هـ( 162 اعمتقرم:) اًمـقساسمقري، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل

 .سمػموت –إطمقاء اًمؽماث اًمعريب 
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صحقح وضعقػ ؾمــ أيب داود، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ  .52

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

صحقح وضعقػ ؾمــ اًمؽممذي، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ  .51

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

سائل، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ صحقح وضعقػ ؾمــ اًمـ .53

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

صحقح وضعقػ ؾمــ اسمـ ماضمف، ٕيب قمبد اًمرُحـ حمؿد كاس اًمديـ  .55

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

 هـ(416ـمبؼات احلـاسمؾة، ٕيب احلسلم اسمـ أيب يعغم حمؿد سمـ حمؿد )اعمتقرم:  .54

 .سمػموت –ـمبعة: دار اعمعرومة ، مد اًمػؼلحتؼقؼ: حمؿد طما

تاج اًمديـ قمبد اًمقهاب سمـ شمؼل اًمديـ اًمسبؽل ى، ًمـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼم .56

قمبد  واًمديمتقر ،حمؿقد حمؿد اًمطـاطمل اًمديمتقر: ، حتؼقؼهـ(002)اعمتقرم: 

اًمطبعة: اًمثاكقة، ، ـمبعة: هجر ًمؾطباقمة واًمـنم واًمتقزيع، اًمػتاح حمؿد احلؾق

 .هـ2523

مام اًمذهبل، ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أُحد سمـ قمثامن اًمعرش، ًمإل .50

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد سمـ ظمؾقػة سمـ قمكم اًمتؿقؿل، ـمبعة: 051سمـ ىَماْيامز )اعمتقرم: 

قمامدة اًمبحث اًمعؾؿل سماجلامعة اإلؾمالمقة، اعمديـة اعمـقرة، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة 

 م.1003هـ،2515اًمسعقدية، اًمطبعة: اًمثاكقة، 

اًمعؾق ًمؾعكم اًمغػار ذم إيضاح صحقح إظمبار وؾمؼقؿفا، ًمإلمام اًمذهبل،  .51

هـ(، حتؼقؼ: 051ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أُحد سمـ قمثامن سمـ ىَماْيامز )اعمتقرم: 
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 اًمرياض، –حمؿد أذف سمـ قمبد اعمؼصقد، ـمبعة: مؽتبة أضقاء اًمسؾػ  أيب

 .م2224 - هـ2526 إومم،: اًمطبعة

، حتؼقؼ: اًمديمتقر هـ( 200)اعمتقرم  اًمػراهقدياًمعلم، ًمؾخؾقؾ سمـ أُحد  .52

 مفدي اعمخزومل، اًمديمتقر إسمراهقؿ اًمسامرائل، ـمبعة: دار ومؽتبة اهلالل. 

ومتح اًمؼدير، ًمؾشقيماين حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقيماين اًمقؿـل  .40

دمشؼ،  -هـ(، ـمبعة: دار اسمـ يمثػم، دار اًمؽؾؿ اًمطقب 2140)اعمتقرم: 

 هـ. 2525 -: إومم سمػموت، اًمطبعة

)اعمتقرم  اًمؽاذم، عمقومؼ اًمديـ أيب حمؿد قمبداهلل سمـ أُحد سمـ ىمدامة اعمؼدد .42

دار هجر،  :اًمديمتقر قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل، ـمبعة :، حتؼقؼهـ( 610

 م.2220هـ،  2520 ،آومم :اًمطبعة

فدي سمؽر أُحد سمـ قمكم سمـ صماسمت سمـ أُحد سمـ م يب، ٕاًمؽػاية ذم قمؾؿ اًمرواية .41

قمبداهلل اًمسقرىمل، إسمراهقؿ  حتؼقؼ: أيب، هـ(563اخلطقب اًمبغدادي )اعمتقرم: 

 .اعمديـة اعمـقرة -ـمبعة: اعمؽتبة اًمعؾؿقة ، ُحدي اعمدين

 022)اعمتقرم  ًمسان اًمعرب، عمحؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي .43

 .إومم :اًمطبعة سمػموت، –، ـمبعة: دار صادر هـ(

اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيب اًمعباس أُحد سمـ قمبد احلؾقؿ  جمؿقع اًمػتاوى، ًمشقخ .45

 ، ـمبعة اًمشقخ قمبد اًمرُحـ سمـ ىماؾمؿ.هـ( 011)اعمتقرم  سمـ شمقؿقة احلراين

اعمجؿقع، ًمإلمام اًمـقوي أيب زيمريا حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي  .44

 هـ(، ـمبعة: دار اًمػؽر.606)اعمتقرم: 

حؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد عم ،خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾة قمغم اجلفؿقة واعمعطؾة .46
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، هـ(005اًمؽريؿ سمـ رضقان اًمبعكم ؿمؿس اًمديـ، اسمـ اعمقصكم )اعمتقرم: 

اًمطبعة: إومم، ، مٍم –: دار احلديث، اًمؼاهرة ، ـمبعة: ؾمقد إسمراهقؿحتؼقؼ

 .م1002 -هـ 2511

ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أُحد سمـ قمثامن سمـ  خمتٍم اًمعؾق ًمؾعكم اًمعظقؿ ًمؾذهبل .40

طمؼؼف واظمتٍمه: حمؿد كاس اًمديـ ، هـ(051عمتقرم: ىَماْيامز اًمذهبل )ا

 م.2222-هـ2521 ،اًمطبعة: اًمثاكقة، ـمبعة: اعمؽتب اإلؾمالمل، إًمباين

حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد اجلقزية ىمقؿ ٓسمـ  ،مدارج اًمساًمؽلم .41

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد اعمعتصؿ سماهلل اًمبغدادي، ـمبعة: دار اًمؽتاب 042)اعمتقرم: 

 م.2226 -هـ  2526سمػموت، اًمطبعة: اًمثاًمثة،  –اًمعريب 

اعمسائؾ اعمروية قمـ اإلمام أُحد ذم اًمعؼقدة، ًمؾديمتقر قمبد اإلًمف إُحدي،  .42

 م.1002هـ،  2530ـمبعة: دار ـمقبة، اًمطبعة: اًمثاًمثة، 

قمبد اهلل أُحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقباين  يب، ٕمسـد أُحد .60

، اًمؼاهرة –ـمبعة: دار احلديث ، أُحد حمؿد ؿمايمرحتؼقؼ: ، هـ(152)اعمتقرم: 

 .م 2224 -هـ  2526اًمطبعة: إومم، 

قمبد اهلل أُحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقباين  يبٕمسـد أُحد،  .62

، قمادل مرؿمد، وآظمرون -حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط ، هـ(152)اعمتقرم: 

، عة: ممؾمسة اًمرؾماًمةـمب، قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمديمتقرإذاف: 

 .م 1002 -هـ  2512اًمطبعة: إومم، 

سمؽر سمـ أيب ؿمقبة، قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ  يبٕاعمصـػ،  .61

ـمبعة: ، حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، هـ(134ظمقاؾمتل اًمعبز )اعمتقرم: 
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 هـ.2502اًمطبعة: إومم، ، اًمرياض –مؽتبة اًمرؿمد 

معارج اًمؼبقل سمنمح ؾمؾؿ اًمقصقل إمم قمؾؿ إصقل، حلاومظ سمـ أُحد سمـ  .63

هـ(، حتؼقؼ: قمؿر سمـ حمؿقد أسمق قمؿر، ـمبعة: 2300قمكم احلؽؿل )اعمتقرم : 

 .م 2220 - هـ 2520 ، إومم: اًمطبعة اًمدمام، –دار اسمـ اًمؼقؿ 

ؾمؾقامن سمـ أُحد سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل ًمؾطؼماين اعمعجؿ إوؾمط،  .65

حتؼقؼ: ـمارق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد ، قمبد ، هـ(360)اعمتقرم: اًمشامل 

 .اًمؼاهرة –ـمبعة: دار احلرملم ، اعمحسـ سمـ إسمراهقؿ احلسقـل

 اًمؾخؿل ؾمؾقامن سمـ أُحد سمـ أيقب سمـ مطػم ًمؾطؼمايناعمعجؿ اًمؽبػم،  .64

 -، حتؼقؼ: ُحدي سمـ قمبد اعمجقد اًمسؾػل، ـمبعة: مؽتبة اسمـ شمقؿقة اًمشامل

 اًمثاكقة. اًمؼاهرة، اًمطبعة:

، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ هـ( 610اعمؼدد )اعمتقرم  اعمغـل ٓسمـ ىمدامة .66

قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، واًمديمتقر حمؿد احلؾق، ـمبعة: قمامل اًمؽتب، اًمطبعة 

 اًمسادؾمة.

)اعمتقرم: ُحد سمـ ومارس سمـ زيمرياء اًمؼزويـل اًمرازيٕمؼايقس اًمؾغة،  .60

ـمبعة: دار اًمػؽر، ـمبعة:  هـ(، حتؼقؼ: قمبد اًمسالم حمؿد هارون،324

 م.2202هـ، 2322

اًمعباس  تؼل اًمديـ أيب، ًممـفاج اًمسـة اًمـبقية ذم كؼض يمالم اًمشقعة اًمؼدرية .61

أُحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ 

، حتؼقؼ: حمؿد رؿماد ؾمامل، هـ(011شمقؿقة احلراين احلـبكم اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 -هـ  2506اًمطبعة: إومم، ، ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقة ـمبعة:
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 .م 2216

كزهة اًمـظر ذم شمقضقح كخبة اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر، ٓسمـ طمجر  .62

 قر اًمديـ قمؽم، مطبعة اًمصباح دمشؼ.ك :هـ(، حتؼقؼ141اًمعسؼالين )اعمتقرم: 

حمؿد اجلزري  اًمـفاية ذم همريب احلديث وإصمر، ٕيب اًمسعادات اعمبارك سمـ .00

حمؿقد حمؿد و ،هـ(، حتؼقؼ: ـماهر أُحد اًمزاوي606)اعمتقرم: اسمـ إصمػم

 م.2202هـ،  2322 اًمطبعة: سمػموت، -اًمطـاطمل، ـمبعة: اعمؽتبة اًمعؾؿقة 

هدي اًمساري، ًمؾحاومظ اسمـ طمجر، أُحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين  .02

اًمديـ هـ، سمنذاف: حمب 2302سمػموت،  -اًمشاومعل، ـمبعة: دار اعمعرومة 

 اخلطقب.
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 اهفٔسع

 مؼدمة

 شمرمجة اعمصـػ

 اؾمؿف وكسبف

 مقًمده

 ؿمققظمف

 شمالمقذه

 قمؼقدشمف

 مقىمػف مـ اًمؼدرية

 مقىمػف مـ اعمرضمئة

 مقىمػف مـ اجلفؿقة

 مذهبف

 صمـاء اًمعؾامء قمؾقف

 مصـػاشمف

 ووماشمف

 متـ اًمرؾماًمة

 يامن سماًمؼدراإل

 اإليامن ىمقل وقمؿؾ يزيد ويـؼص

 آقمتؼاد ذم اًمصحاسمة 

 اًمؼرآن يمالم اهلل 
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 ممـ ىمال: اإليامن ىمقل وقمؿؾ يزيد ويـؼص 

 اإليامن سمرؤية اعمممـلم ًمربؿ يقم اًمؼقامة

 قمغم طمؼقؼتفا وضمقب إصمبات صػات اهلل  

 طمؽؿ مرشمؽب اًمؽبػمة مـ أهؾ اًمؼبؾة 

 اًمشـرح

 ذح قمـقان اًمرؾماًمة 

 ًمةأهؿ اعمقضققمات اًمتل اؿمتؿؾت قمؾقفا هذه اًمرؾما

 يامن سماًمؼدراإل

 عماذا ؾمؿقت اًمعؼقدة سماًمسـة؟

 وذقما اإليامن ًمغةشمعريػ 

 اإليامن سماًمؼدر  مؽاكة

 شمعريػ اًمؼدر ًمغة وذقما

 إدًمة قمغم إصمبات اإليامن سماًمؼدر

 يمقػقة اإليامن سماًمؼدر

 ومائدة: اًمػرق سملم يمقن اًمؼدر ظمػما وذا ويمقكف طمؾقا ومرا.

 سمتحؼقؼ مراشمبف إرسمعةومائدة: ٓ يتؿ اإليامن سماًمؼدر إٓ 

  اًمعؾؿاعمرشمبة إومم: 

  اًمؽتاسمة اعمرشمبة اًمثاكقة:

  اعمشقئةاعمرشمبة اًمثاًمثة: 

  اخلؾؼاعمرشمبة اًمراسمعة: 
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 اإليامن ىمقل وقمؿؾ يزيد ويـؼص

 ىمقل اًمؼؾب، وىمقل اًمؾسان.معـك 

 قمؿؾ اًمؼؾب، وقمؿؾ اًمؾسان واجلقارح. معـك

 إدًمة قمغم زيادة اإليامن وكؼصاكف

 اًمسبب ذم شمـقع قمبارات اًمسؾػ وأئؿة اًمسـة ذم شمػسػم اإليامنومائدة: 

 وٓ ىمقل وقمؿؾ وكقة إٓ سمسـة، وٓ قمؿؾ وىمقل إٓ سمـقة، ٓ يـػع ىمقل إٓ سمعؿؾ

 .ومائدة: اظمتؾػ اًمـاس ذم شمعريػ اإليامن قمغم ؾمتة أىمقل

 .آقمتؼاد ذم اًمصحاسمة 

 وضمقب آؾمتغػار ًمؾصحاسمة

 قمؾقـا ومائدة: مـ مجؾة طمؼقق اًمصحاسمة 

 اًمؼرآن يمالم اهلل 

 ذم اًمؼرآنؾمػقان  ىمقل

 خمؾققاًمؼرآن : طمؽؿ مـ ىمال

 ممـ ىمال: اإليامن ىمقل وقمؿؾ يزيد ويـؼص

 اإليامن سمرؤية اعمممـلم ًمربؿ يقم اًمؼقامة

 إدًمة قمغم اإليامن سمرؤية اعمممـلم ًمربؿ يقم اًمؼقامة

 اعمعتزًمة قمغم كػل اًمرؤية أدًمة أىمقى  ومائدة:

 قمغم طمؼقؼتفا وضمقب إصمبات صػات اهلل 

 طمؽؿ مـ كػك صػات اهلل 

 طمؽؿ مرشمؽب اًمؽبػمة مـ أهؾ اًمؼبؾة 
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 إدًمة قمغم أن مرشمؽب اًمؽبػمة ًمقس سمؽاومر

 اعمباين إرسمعة  طمؽؿ شمارك

 شمرك أطمد اعمباين إرسمع ضمحقدا أو اؾمتؽبارا طمؽؿ 

  شمارك أطمد اعمباين إرسمع شمؽاؾمال طمؽؿ

 اًمبدع ذم شمارك اًمصالةومائدة: أىمقال أهؾ 

 ٓ يـافمر شماريمفا  اًمػرائض اًمتل

 طمؽؿ ىمضاء اًمصالة واًمصقم عمـ شمريمفام قمامدا

 صمؿ أداهاطمؽؿ مـ أظمر اًمزيماة قمـ وىمتفا 

 طمؽؿ شملظمػم احلج قمـ وىمتف

  ؟هؾ جيب قمؾقف قمغم اًمػقر أو قمغم اًمؽماظمل 3احلج فؽــ أمم ف اًمعؾامء ذماظمتال

 إؾمئؾة واعمـاىمشة

 اعمصادر واعمراضمع

 اًمػفرس

 

 


