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 َكز١َ

، واًمصالة واًمسالم اعمـزه قمـ اًمشبقف واًمنميؽ واًمقًمد ،اًمػرد اًمصؿداحلؿد هلل 

 وؾمؾؿ شمسؾقام يمثػما: وسمعد.وقمغم آًمف وصحبف  كبقـا حمؿد قمغم 

ؾؿ ومديــا اإلؾمالمل ديـ ؿمامؾ يمامؾ،  أناًمعاىمؾ احلصقػ غم ومنكف ٓ خيػك قم

چ )ىمال شمعامم: ، ظمػما إٓ دًمـا قمؾقف، ومل يدع ذا إٓ طمذركا مـف كبقـا يؽمك 

ىمال ، و (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 طَمتَّك  ىَمْد قَمؾََّؿُؽْؿ َكبِقُُّؽْؿ »: اًمقفقدي ًمسؾامن اًمػارد 
ٍ
ء ىَماَل:  ،شَراَءةَ اخلِ يُمؾَّ َرْ

ٌد » : َذر  وىمال أسمق  :شَأضَمْؾ »وَمَؼاَل:  ُك ـَماِئٌر ضَمـَاطَمْقِف ذِم ًَمَؼْد شَمَريَمـَا حُمَؿَّ ، َوَما ُُيَرِّ

َّٓ َأْذيَمَرَكا ِمـُْف قِمْؾاًم   إِ
ِ
اَمء   قـابكما سمقـف ًمـا ذم يمتاسمف، و رسمـا ما سمقـف ًمـا  أضمؾُّ و :شاًمسَّ

قا  وىمد متسؽ اًمصحاسمة : ، وودهًمتقطمقداذم ؾمـتف  هبذه اًمنمقمة اعمطفرة وقَمضُّ

وؾمار قمغم هنجفؿ وىمد اىمتدى هبؿ ، وؾمعدوا : ًمذا ومازوا وأومؾحقاقمؾقفا سماًمـقاضمذ

احلؽقؿ وىمد زاغ قمـ هذا اًمـفج ، وملصاسمقا احلؼ أيام إصاسمة: هلؿ سمنطمسان اًمتاسمعقن

: ومتؼمأ ، ومضؾقا وأوؾقاؿرهاسمصأو ؿوؾمؿعف قهلؿوقمؼ قهبؿـمبع اهلل قمغم ىمؾ ذذمة

: أيام حتذير ، وأئؿة اًمسؾػمـفؿ، وطمذر مـفؿ اًمتاسمعقن اًمصحب اًمؽرام همٓء 

، وطمثـا قمغم ًمزوم هدي اًمرؾمقل اًمطائػة اًمزائغة اًمتائفة اًمضاًمة شمؾؽؿمـ  كاوممـ طمذر

  وأصحاسمف اإلمام اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين ذم رؾماًمتف  إمام أهؾ اعمغرب ذم قمٍمه

                                 
 (.262( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

ذم اًمتعؾقؼات احلسان قمغم  (، وصححف إًمباين1/267(، واسمـ طمبان )21361( صحقح: رواه أمحد )2)

 .صحقح اسمـ طمبان
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: وىمد شمـاول اًمعؾامء هذه اًمرؾماًمة زسمدة اعمذهبسماًمسعد وبايمقرة اعمؾؼبة سماعمشفقرة 

ذطما مقضمزا،  أذطمفا: وملطمببت أن واًمـظؿ: ٓ ؾمقام مؼدمتفا سماًمنمح واًمتدريس

ذم ذًمؽ  ، وأىمػ قمغم مؼصقدها، وماؾمتخرت اهلل وأضمكم همامضفا ،ظمػقفاأسملم 

 ومنمح صدري وين زم إمتامف، ومؾؾف احلؿد واعمـة.

، وإكف قمغم يمؾ : إكف كعؿ اعمقمم وكعؿ اعمجقبمـل قمؿكم يمؾفوملؾملل اهلل أن يتؼبؾ 

  رء ًمؼدير.

 

 عًُٞ يف ٖشا ايهتاب:

  شمرمجة يسػمة. اسمـ أيب زيد اًمؼػمواينشمرمجت ًمؾؿصـػ اإلمام 

 .ووعت مؼدمة اًمرؾماًمة يمامؾة ىمبؾ اًمنمح 

 .ذطمت متـ اًمرؾماًمة ذطما مػصال: وايمتػقت سمؿؼصقد اًمرؾماًمة 

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

 ضمت إطماديث ، ومنذا يمان احلديث اشمػؼ قمؾقف خترجيا خمتٍما ظمرَّ

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

 ومقفام أو أطمدمها، ظمرضمتف مـ يمتب اًمســ إرسمعة.

 .اشمبعت أطمؽام اًمشقخ إًمباين ذم اًمتصحقح واًمتحسلم هماًمبا 

  اًمتل رأيتفا شمـاؾمب اعمؼام. اًمعؼديةأوػت سمعض اًمػقائد 

  ووعت متـ اًمرؾماًمة أقمغم اًمصػحة، واًمنمح أؾمػؾ مـف: ًمئال يؽقن

 اًمنمح سمؿعِزٍل قمـ اعمتـ. 

                                 
 (.1/3( اكظر: اًمػقايمف اًمدواين ذح رؾماًمة اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين )1)
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 وسمارك قمغم حمؿد، وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ.وصغم اهلل وؾمؾؿ هذا، 

 

 ٚنتب

 خالد بن حممود اجلهين
 ٖـ24/4/1435

 24/2/2014ّاملٛاؾل 
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 ترمجة املصيف
 امس٘ ْٚغب٘:

 .،ويؼال ًمف: ماًمؽ اًمصغػمأسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ أيب زيد اًمؼػمواين، اعماًمؽل

 َٛيزٙ:

ؾمؽـ و ،، وىمقؾ: قمنمة وصمالصمامئةسماًمؼػموان ؾمـة ؾمت قمنمة وصمؾثامئةوًمد 

 .هبا

 عقضٙ:

 :أؿمفرهؿمـ قماس اإلمام اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين قمؾامء يمثػميـ، 

هـ(،  363هـ(، وأضمري )ت 363هـ(، واًمطؼماين )ت353اًمرازي )ت

هـ(، 387هـ(، واسمـ سمطة )ت  385هـ(، واًمدارىمطـل )ت  362واًمؼمهباري )ت 

 هـ(. 435هـ(، واحلايمؿ اًمـقساسمقري )ت 395واسمـ مـده )ت 

 ؽٝٛخ٘:

 :اًمعؾؿ قمـ قمؾامء يمثػميـ، مـ أؿمفرهؿاإلمام اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين أظمذ 

 .حمؿد سمـ منور احلجام .1

 .اًمعسال .2

 .ؾمعقد سمـ إقمرايبأسمق  .3

                                 
 (.17/13(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء، ًمؾذهبل )6/215ًمؾؼايض قمقاض )( اكظر: شمرشمقب اعمدارك، 1)

 (.163( اكظر: ـمبؼات اًمػؼفاء، ًمؾشػمازي، صـ )2)

 (.1/9اًمػقايمف اًمدواين ) :( اكظر3)

 (.6/73( اكظر: معجؿ اعممًمػلم، ًمعؿر يمحاًمة )4)

 (.6/215) شمرشمقب اعمدارك( اكظر: 5)

 (.17/13(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء )6/217) اًمساسمؼ( اكظر: 6)
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 .حمؿد سمـ اًمػتح .4

 تالَٝشٙ:

 : ظمؾؼ يمثػم، مـفؿ اإلمام اسمـ أيب زيد اًمؼػمواينمـاًمعؾَؿ ؾمؿع 

 .اًمػؼقف قمبد اًمرطمقؿ سمـ اًمعجقز اًمسبتل .1

 .اًمػؼقف قمبد اهلل سمـ هماًمب اًمسبتل .2

 .إكصاريقمبد اهلل سمـ اًمقًمقد سمـ ؾمعد .3

 ت٘:َؤيؿا

ومجؾة شمقاًمقػف يمؾفا مػقدة ... ومألت اًمبالد شمقاًمقػف»ىمال اًمؼايض قمقاض:  

 :هامـ أؿمفر، وممًمػاصمالصملم ممًمػاشمف كحق وىمد سمؾغت ، شسمديعة، همزيرة اًمعؾؿ

 .اًمـقادر واًمزيادات .1

  .اظمتٍم اعمدوكة .2

ل سماعمغرب ذم اًمتػؼف»: اًمؼايض قمقاضىمال  شقمغم يمتاسمقف هذيـ اعمعقَّ

 .اًمسـّة آىمتداء سملهؾ .3

 .ماًمؽ يمتاب اًمذّب قمـ مذهب .4

 .اًمرد قمغم اًمؼدرية .5

 ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘:

 ،ويمان أسمق حمؿد رمحف اهلل، إمام اعماًمؽقة ذم وىمتف، وىمدوهتؿ»ىمال اًمؼايض قمقاض: 

                                 
 (.11-17/13(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء  )6/217( اكظر: شمرشمقب اعمدارك )1)

 (.218،  6/216( اكظر: شمرشمقب اعمدارك )2)

 (.217-6/216) اًمساسمؼ( اكظر: 3)

 (.6/216( اكظر: اًمساسمؼ )4)
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 ،ويمان واؾمع اًمعؾؿ يمثػم احلػظ واًمرواية ،وؿمارح أىمقاًمفوضمامع مذهب ماًمؽ،

ذاسّما قمـ مذهب ماًمؽ،  ،ومصقح اًمؼؾؿ ذا سمقان ومعرومة سمام يؼقًمف :ويمتبف شمشفد ًمف سمذًمؽ

 ،وطماز رئاؾمة اًمديـ واًمدكقا...  سماًمرد قمغم أهؾ إهقاء سماحلجة قمؾقف، سمصػما ىمائام

وهق اًمذي  :وإًمقف يماكت اًمرطمؾة مـ إىمطار، وكجب أصحاسمف، ويمثر أظمذون قمـف

قمارض يمثػم مـ  :فومألت اًمبالد شمقاًمقػ :خلص اعمذهب، ووؿ يمنه، وذّب قمـف

ومؾؿ يبؾغقا مداه، مع ومضؾ اًمسبؼ، وصعقسمة اعمبتدأ، وقمرف ىمدره  ،اًمـاس أيمثرها

 شإيماسمر

اإلمام، اًمعالمة، اًمؼدوة، اًمػؼقف، قمامل أهؾ اعمغرب، ويمان أطمد مـ »ىمال اًمذهبل: 

  .شسمرز ذم اًمعؾؿ واًمعؿؾ

ويمان رمحف اهلل قمغم ـمريؼة اًمسؾػ ذم إصقل، ٓ يدري اًمؽالم، »وىمال أيضا: 

 .شوٓ يتلول

 .شؿمقخ اعمغرب، إًمقف اكتفت رئاؾمة اعمذهب»وىمال قمبد احلل احلـبكم: 

 ٚؾات٘:

ذم وىمقؾ: ، ـصػ ؿمعبان، ؾمـة شمسع وصمامكلم وصمالث مائةذم اًممات اسمـ أيب زيد 

 .ؾمـة ؾمت وصمامكلم وصمالث مائة

                                 
 (.216-6/215( اكظر: اًمساسمؼ )1)

 (.17/13) ( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء 2)

 (.17/12( اكظر: اًمساسمؼ  )3)

 (.4/477( اكظر: ؿمذرات اًمذهب، ًمعبد احلل احلـبكم )4)

 (.2/331(، ومرآة اجلـان، ٕيب حمؿد اًمقاومعل )17/13( اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء  )5)

 (.163(، وـمبؼات اًمػؼفاء، ًمؾشػمازي، صـ )6/221( اكظر: شمرشمقب اعمدارك )6)
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 ٚأُٖٝتٗا تأيٝـ ايضعاي١عبب 

ْبَقِة،  يمتب اإلمام اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين رؾماًمتف ِب اًمصِّ ِف، ُمَمدِّ اؾمتجاسمة ًمرهمبة سَمَؾِديِّ

ؽل، ومعؾؿفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ: َأيب حمػقظ حُمَْرز سمـ ظمؾػ اًمبؽري اًمتقكز اعماًم

َأول خمتٍم ذم  شمعد هذه اًمرؾماًمةو: هـ 413واعمتقرم ؾمـة ، هـ 343اعمقًمقد ؾمـة 

 .مذهب اعماًمؽقة

وهل شمـتظؿ َأسمقاب اًمنميعة ذم: اًمتقطمقد، واًمػؼف، وأداب، وىمد طمقت كحق 

 .َأرسمعة آٓف مسَلًمة

وًمشدة احلػاوة هبا يمتبت سماًمذهب، وسمقعت َأول كسخة مـفا ذم طمؾؼة ؿمقخف 

هَبري، اعُمتقرمَّ سماإِلضمازة، ؿمقخ اعماًمؽقة سمبغداد: َأيب سمؽر حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمتؿقؿل إَ 

 .سمقعت سمعنميـ ديـارا ذهبا رمحف اهلل شمعاممهـ  375ؾمـة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.7، ًمؾديمتقر سمؽر سمـ قمبد اهلل أسمق زيد، صـ )( اكظر: قمؼقدة اًمسؾػ1)

 (.8( اكظر: قمؼقدة اًمسؾػ، صـ )2)

 (.9-8( اكظر: اًمساسمؼ ، صـ )3)
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 الرسالةمقدمة منت 

 الرشالةمقدِّمة 
 ّأرضاِ: أبْ حمند عبد اهلل بً أبٕ زٓد القريّاىٕ اإلماو قال 
ذم إرطمام سمحؽؿتف، وأسمرزه احلؿد هلل اًمذي اسمتدأ اإلكسان سمـعؿتف، وصقره [ 1]

ف وما ينه ًمف مـ رزىمف، وقمؾؿف ما مل يؽـ يعؾؿ، ويمان ومضؾ اهلل قمؾقف قمظقام، ؼِ ومْ إمم رِ 

سمآصمار صـعتف وأقمذر إًمقف قمغم أًمسـة اعمرؾمؾلم اخلػمة مـ ظمؾؼف ومفدى مـ وومؼف  فوكبف

سمػضؾف، وأوؾ مـ ظمذًمف سمعدًمف، وين اعمممـلم ًمؾقنى، وذح صدورهؿ 

قا سماهلل سملًمسـتفؿ كاـمؼلم، وسمؼؾقهبؿ خمؾصلم، وسمام أشمتفؿ سمف رؾمؾف ويمتبف ًمؾذيمرى، ومآمـ

هلؿ، واؾمتغـقا سمام أطمؾ هلؿ قمام طمرم  قمامؾلم، وشمعؾؿقا ما قمؾؿفؿ، ووىمػقا قمـد ما طمدَّ 

 قمؾقفؿ.

أما سمعد، أقماكـا اهلل وإياك قمغم رقماية ودائعف وطمػظ ما أودقمـا مـ ذائعف، [ 2]

خمتٍمة مـ واضمب أمقر اًمدياكة مما شمـطؼ سمف  ومنكؽ ؾملًمتـل أن أيمتب ًمؽ مجؾة

إًمسـة، وشمعتؼده اًمؼؾقب، وشمعؿؾف اجلقارح، وما يتصؾ سماًمقاضمب مـ ذًمؽ مـ 

ؾ مـ أصقل اًمســ مـ مميمدها وكقاومؾفا ورهمائبفا، ورء مـ أداب مـفا، ومج

ؾ  اًمػؼف وومـقكف قمغم مذهب اإلمام ماًمؽ سمـ أكس رمحف اهلل شمعامم وـمريؼتف، مع ما ؾمفَّ

بقؾ ما أؿمؽؾ مـ ذًمؽ مـ شمػسػم اًمراؾمخلم وسمقان اعمتػؼفلم، عما رهمبت ومقف مـ ؾم

شمعؾقؿ ذًمؽ ًمؾقًمدان يمام شمعؾؿفؿ طمروف اًمؼرآن، ًمقسبؼ إمم ىمؾقهبؿ مـ ومفؿ ديـ اهلل 

وذائعف ما شمرضمك هلؿ سمريمتف وحتؿد هلؿ قماىمبتف، وملضمبتؽ إمم ذًمؽ، عما رضمقشمف ًمـػز 

 إًمقف.وًمؽ مـ صمقاب مـ قمؾؿ ديـ اهلل أو دقما 

واقمؾؿ أن ظمػم اًمؼؾقب أوقماها ًمؾخػم وأرضمك اًمؼؾقب ًمؾخػم ما مل يسبؼ [ 3]
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اًمنم إًمقف، وأومم ما قمـل سمف اًمـاصحقن ورهمب ذم أضمره اًمراهمبقن إيصال اخلػم إمم 

ىمؾقب أوٓد اعمممـلم ًمػمؾمخ ومقفا، وشمـبقففؿ قمغم معامل اًمدياكة، وطمدود اًمنميعة 

وشمعؿؾ سمف ضمقارطمفؿ: ومنكف  ،ىمؾقهبؿ شمعتؼده مـ اًمديـقا قمؾقفا وما قمؾقفؿ أن اُو ًمػُمَ 

همضب اهلل، وأن شمعؾقؿ اًمٌمء ذم اًمصغر  كءروي أن شمعؾقؿ اًمصغار ًمؽتاب اهلل يطػ

 يماًمـؼش ذم احلجر.

حػظف، وينمومقن سم -إن ؿماء اهلل-ؾت ًمؽ مـ ذًمؽ ما يـتػعقن وىمد مثَّ [ 4]

ًمصالة ًمسبع ؾمـلم، سمعؾؿف، ويسعدون سماقمتؼاده واًمعؿؾ سمف، وىمد ضماء أن يممروا سما

ؿقا ما ومرض عؾَّ ويرضسمقا قمؾقفا ًمعنم، ويػرق سمقـفؿ ذم اعمضاضمع، ومؽذًمؽ يـبغل أن يُ 

اهلل قمغم اًمعباد مـ ىمقل وقمؿؾ ىمبؾ سمؾقهمفؿ ًمقليت قمؾقفؿ اًمبؾقغ وىمد متؽـ ذًمؽ مـ 

 ت سمام يعؿؾقن سمف مـ ذًمؽ ضمقارطمفؿ.َس كِ ىمؾقهبؿ، وؾمؽـت إًمقف أكػسفؿ، وأَ 

قمغم اًمؼؾب قمؿال مـ آقمتؼادات وقمغم اجلقارح  وىمد ومرض اهلل ؾمبحاكف[ 5]

 اًمظاهرة قمؿال مـ اًمطاقمات.

مـ ومفؿ متعؾؿقف إن ؿماء  َب وؾملومصؾ ًمؽ ما ذـمت ًمؽ ذيمره سماسما سماسما ًمقؼرُ [ 6]

 .ستعلم، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل اًمعكم اًمعظقؿكاهلل شمعامم، وإياه كستخػم وسمف 

 حبف وؾمؾؿ شمسؾقام يمثػما.وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد كبقف وآًمف وص[ 7]

 

 ]امليَج يف إثبات أمساء اهلل ّصفاتُ[
 

 مً ّاجب أمْر الدٓاىات باب ما تيطق بُ األلصية ّتعتقدِ األفئدة
مـ ذًمؽ اإليامُن سماًمؼؾب، واًمـُّطُؼ سماًمؾِّسان أنَّ اهلل إًَمٌف واطمٌد ٓ إًمف همػُمه، وٓ [ 8]

 َواًمَِد ًمف، وٓ صاطمبة ًمف، وٓ ذيَؽ ًمف.ؿمبقَف ًمف، وٓ َكظػَم ًمف، وٓ َوًَمَد ًمف، وٓ 
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تِف اكؼَضاءٌ [ 9] ًمِقَّتِِف اسمتداٌء، وٓ ٔظِمِريَّ  .ًمقس َٕوَّ

 .ٓ َيْبُؾُغ يُمـَْف ِصَػتِِف اًمقاصػقن [13]

رونَ [ 11]  .وَٓ ُُيقُط سملمِره اعُمَتَػؽِّ

روَن سمآياشمف[ 12]  .َيعَتؼِمُ اعمتَػؽِّ

روَن ذم َماِهَقِة [ 13]  مـ قِمؾؿف إَّٓ سماِم ؿماء َوؾِمَع وٓ َيَتػؽَّ
ٍ
ذاشمِف، وٓ ُُيقطقن سمٌمء

ؿقات وإرض، وٓ ِيُموُده طمػُظفام وهق اًمعكمُّ اًمَعظقُؿ.  يمْرؾِمقُّف اًمسَّ

ِؿقُع اًمبصػُم، اًمَعكِمُّ اًمَؽبػُم، َوأكَّف ومقَق قَمرؿمف [ 14] ُر اًمَؼِديُر، اًمسَّ اًمعامِلُ اخلبػُم، اعُمَدسمِّ

 َمؽان سمِعؾؿف. اعمجقد سمذاشمف، وهق ذم يمؾِّ 

ظَمَؾَؼ اإلكساَن وَيعؾُؿ ما شُمَقؾْمِقُس سمف كػُسف، وهق َأىمَرُب إًمقِف ِمـ طَمْبِؾ [ 15]

ذم فُمُؾاَمت إرِض َوَٓ َرـْمٍب َوَٓ  اًمَقِريِد، وما شَمْسُؼُط ِمـ َوَرىَمٍة إَّٓ َيعَؾُؿفا، وَٓ طَمبَّةٍ 

 َياسمِس إَّٓ ذم يمتاب ُمبلم.

 .وقَمغم اعُمْؾِؽ اطْمَتقى قمغم اًمَعرِش اؾْمَتقى،[ 16]

ػاُت اًمُعغَم [ 17]  .وًمف إؾمامء احلُسـك واًمصِّ

مَل َيَزل سمَِجؿقِع صػاشمِف وأؾمامِئف، شَمعامم أن شمؽقَن صػاشُمف خَمؾقىَمًة، وأؾمامُؤه  [18]

 حُمَْدصَمًة.

 

 غري خملْق[  ]كالو اهلل
 

غمَّ ًمؾَجَبؾ يمؾَّؿ مقؾمك سمؽالِمف اًمَّذي هق صػُة ذاشمِف ٓ ظَمْؾٌؼ ِمـ [ 19] ظَمؾِؼف، َودَمَ

ا ِمـ ضمالًمِف  .ومصار َديمًّ
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  وأنَّ اًمؼرآَن يمالُم اهلل، ًمقس سمؿخُؾقٍق ومَقبِقُد، وٓ صػة عمخؾقٍق وَمَقـَْػُد.[ 23]

 

 ]اإلمياٌ بالقدر[
 

ـا، [ 21] َرُه اهللُ َرسمُّ ِه، ويمؾُّ ذًمؽ ىَمد ىَمدَّ ه، طُمْؾِقِه َوُمرِّ ه وَذِّ واإليامُن سماًمَؼَدِر ظَمػْمِ

 ومؼاديُر إمقِر سمقِده، وَمصَدُرها قمـ ىمضاِئف.

 ىَمبؾ يَمقكِف، ومَجَرى قمغم ىَمَدِره، ٓ َيؽقن ِمـ قمباِده ىَمقٌل وٓ [ 22]
ٍ
قَمؾَِؿ يمؾَّ ْرء

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قَمَؿٌؾ إَّٓ وىمْد ىَمَضاُه وؾمبؼ قِمْؾُؿف سمف، 

 

ُؼف سمػضؾِف، ومَؽؾٌّ  ُيِضؾُّ َمـ يشاء ومَقْخُذًُمف سمعْدًمِف، وََيدي[ 23] َمـ َيشاء وَمُقَقومِّ

ٌ سمَتْقسػمه إمم ما ؾَمَبَؼ ِمـ قمؾؿف وىَمَدِره، ِمـ ؿَمِؼل  أو ؾمعقٍد.  ُمَقنَّ

شمعامَم أن يؽقَن ذم ُمْؾؽِِف ما ٓ ُيريد، أو يؽقَن ٕطََمد قمـف هِمـًك، أو يؽقن [ 24]

 إٓ هق َربُّ اًمعباد وَربُّ 
ٍ
رُ  ظماًمٌؼ ًمٌمء حِلَريماهِتؿ وآضماهِلؿ، اًمباقمُث  أقمامهِلؿ، واعُمَؼدِّ

ِة قَمَؾقفؿ. ؾُمؾ إًمقِفؿ إلىَماَمِة احُلجَّ  اًمرُّ

 

 []رشالة الييب 
 

د َكبقِّف [ 25] ؾماًمَة واًمـََّذاَرَة واًمـُُّبَقَة سمؿحؿَّ ، ومَجَعَؾف آظمَر اعمْرؾَمؾلم، صُمؿَّ ظَمَتَؿ اًمرِّ

اضما مـػما.  سَمِشػما وَكِذيرا وداقمقا إمم اهلل سمنذكِف وِهَ

اَط [ 26] َ َح سمف ديـَف اًمَؼقيَؿ، وَهَدى سمف اًمٍمِّ وأكَزَل قَمؾقف يمتاسَمف احلَؽِقَؿ، وَذَ

 اعمسَتؼقَؿ.
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 ]اإلمياٌ بالبعث ْٓو القٔامة[
 

اقمَة آشمَقٌة ٓ َرْيَب ومقفا[ 27]  .وأنَّ اًمسَّ

 وأنَّ اهللَ َيبَعُث َمـ َيؿقُت، يمام سمدَأهؿ يعقدون.[ 28]

 

 [ اعة الييب]التْبة مً الصغائر ّاللبائر، ّشف
 

 .واقَمَػ ًمعباده اعمممـلم احلَسـات وأنَّ اهللَ [ 29]

غاِئَر سماضْمتـاب [ 33] وَصَػَح هلؿ سماًمتَّقسَمة قمـ يمبائِر اًمسقِّئات، وهَمَػَر هلؿ اًمصَّ

 .اًمؽباِئر

ـَ اًمؽبائر َصائرا إمم َمشقَئتِف [ 31] ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وضَمَعَؾ َمـ مَل َيُتْب ِم

 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ڎ ڈ )وَمـ قماىَمَبف اهللُ سمـاِره أظمرضمف ِمـفا سمنيامكِف، وملدظَمَؾف سمف ضَمـََّتف [ 32]

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ

تِف.  وخُيِرُج مـفا سمشػاقَمة اًمـَّبِلِّ [ 33]  َمـ ؿَمَػَع ًَمف ِمـ أهِؾ اًمؽباِئر ِمـ أمَّ

 

 ]اإلمياٌ باجلية ّاليار[
 

 .ظَمَؾَؼ اجلَـَّةَ وأنَّ اهللَ ؾمبحاكف ىمد [ 34]

ها داَر ظُمُؾقد ٕوًمقاِئف[ 35]  .ومَلقَمدَّ
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 .وأيمَرمفؿ ومقفا سماًمـَّظر إمَم َوضْمِفف اًمؽريؿ[ 36]

تِل َأْهَبَط مـفا آَدَم كبِقَّف وظمؾِقَػَتف إمم َأرِوف سماِم ؾَمَبَؼ ذِم ؾماسمِؼ قِمؾِؿف.[ 37]  وهل اًمَّ

 .وظَمَؾؼ اًمـَّارَ [ 38]

ها َداَر ظُمُؾقد [ 39]  .َد ذم آياشمِف ويمُتبف وُرؾُمؾِفحلَ أعمَِـ يَمَػَر سمف، ووملقَمدَّ

 وضَمَعَؾفؿ حَمُجقسملِم قمـ ُرؤَيتِف.[ 43]

 

 ]جمٕء اهلل تعاىل ْٓو القٔامة للحصاب[
 

(   ائ ەئ ەئ وئ)وأنَّ اهللَ شمبارك وشمعامم جَيلُء َيقَم اًمؼقاَمِة: [ 41]

 .وصَمقاهِبا: ًمَِعْرِض إَُمِؿ َوطِمَساهِبَا وقمُؼقسَمتِفا 

ـُ ًَمَقْزِن َأقْماَمِل اًمِعَباِد: [ 42] ڱ ڱ ں ں ڻ )وشُمقَوُع اعمقاِزي

(   ڻ ڻ

وُيْمشَمْقَن َصحاِئػفؿ سملقماَمهِلؿ: ومَؿـ ُأويِت يمتاسَمف سمقؿقـف ومسقف ُُياؾَمُب [ 43]

 طِمساسما َيسػما، وَمـ ُأويِت يمتاسَمف وَراء فَمْفِره وملوًمِئؽ َيْصَؾْقَن ؾَمعػما.

 

 ]اإلمياٌ بالصراط[
 

، جَيُقُزه اًمعباُد سمَِؼْدِر أقمامهِلؿ، ومـاضُمقن ُمتػاِوشُمقن ذم [ 44] اَط طَمؼٌّ َ وأنَّ اًمٍمِّ

 ُهقَمة اًمـَّجاِة قمؾقف ِمـ كار ضَمَفـَّؿ، وىَمْقٌم َأْوسَمَؼْتُفْؿ ومقفا أقمامهُلؿ.

 

 ]اإلمياٌ باحلْض[
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ُتُف َٓ َيْظَؿُل َمـ َذب ِمـف، وُيَذاُد ، شَمِرُدُه واإليامُن سمَِحْقض رؾمقِل اهلل [ 45] أمَّ

. َ َل وهَمػمَّ ـْ سَمدَّ  قمـف َم

 

 ]اإلمياٌ قْل ّإخالص ّعنل، ٓسٓد ّٓيقص[ 
 

 .وأنَّ اإليامَن ىَمقٌل سماًمؾِّساِن، وإظماَلٌص سماًمؼؾب، وقَمَؿٌؾ سماجلقاِرح[ 46]

ياَدة [47]  .َيزيد سمزياَدة إقمامِل، وَيـُؼُص سمـَْؼِصفا، ومقؽقن ومقفا اًمـَّؼُص وهبا اًمزِّ

وٓ ىَمقٌل وقَمَؿٌؾ إَّٓ سمـِقَّة، وٓ ىمقٌل ، ُؾ ىَمقُل اإليامِن إَّٓ سماًمعؿؾوٓ َيْؽؿُ [ 48]

ـَّة.  وقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة إَّٓ سمُؿَقاوَمَؼة اًمسُّ

 

 ]حله مرتلب اللبرية[ 
 

ـْ أْهؾ اًمِؼْبَؾة.وأكَّف ٓ [ 49]  َيؽُػُر َأطمٌد سمَذكب ِم

 

 ]الشَداء أحٔاء عيد ربَه ٓرزقٌْ[
 

ؿ ُيْرَزىمقنَ [ 53] فداَء أطمقاٌء قمـد رهبِّ  .وأنَّ اًمشُّ

ؼاَوِة [ 51] عاَدِة سماىِمقٌة كاقِمؿٌة إمم يقم ُيْبَعثقن، وأرواُح أهِؾ اًمشَّ وأْرواُح أْهؾ اًمسَّ

يـ. سَمٌة إمم َيقم اًمدِّ  ُمَعذَّ
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 فتية القرب[ب]اإلمياٌ  
 

ڤ ڦ ڦ ڦ )وأنَّ اعمممـلَِم ُيْػَتـُقَن ذم ىُمُبقِرهؿ وُيْسَلًُمقن، [ 52]

 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 

 ]اإلمياٌ باملالئلة[
 

وأنَّ قمغم اًمعباد طَمَػَظًة َيؽُتبقن أقمامهَلؿ، وٓ َيسُؼُط ْرٌء ِمـ ذًمؽ قَمـ قِمؾِؿ [ 53]

ِؿ  .رهبِّ

ف. َمَؾَؽ اعمقِت َيْؼبُِض وأنَّ [ 54]  إرواَح سمنذن رسمِّ

 

 []االعتقاد يف الصحابة  
 

ذيـ َرَأوا رؾمقَل اهلل [ 55] ذيـ  وأنَّ ظمػْمَ اًمؼرون اًمؼرُن اًمَّ وآَمـقا سمف، صمؿَّ اًمَّ

ذيـ َيؾقهَنؿ.  َيُؾقهَنؿ صمؿَّ اًمَّ

اؿمدون اعَمْفديُّقن: أسمق سمؽر [ 56] صمؿَّ قُمؿر صمؿَّ قُمثامن َوأوْمَضُؾ اًمصحاسمة: اخلَُؾػاُء اًمرَّ

 صمؿَّ قمكمٌّ ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم.

ؾمقِل [ 57] إَّٓ سملطْمَسـ ِذيْمٍر، واإلمساك قمامَّ  وأن َٓ ُيذيَمَر َأطَمٌد ِمـ صحاسَمِة اًمرَّ

 .ؿَمَجَر سَمقـفؿ

َـّ هبؿ أطْمسـ [ 58] ؿ أطَمؼُّ اًمـَّاس، أن ُيْؾَتَؿَس هَلؿ َأطَمَسـ اعمخارج، وُيَظ وأهنَّ

 اعمذاهب.
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 اعة ّالة األمْر[]ط 
 

َؾِػ [ 59] باُع اًمسَّ ة اعمسؾؿلم ِمـ ُوَٓة أمقِرهؿ وقُمؾامئفؿ، واشمِّ واًمطَّاقَمُة ٕئؿَّ

اًمِح واىمتػاُء آصماِرهؿ، وآؾمتغػاُر هلؿ.  اًمصَّ

 

 ]حله املراء ّاجلدال يف الدًٓ[
 

يـ، وشَمرُك ما َأطْمَدصَمُف [ 63]  واجِلَداِل ذم اًمدِّ
ِ
 اعُمْحِدصُمقَن.وشَمرُك اعمراء

ٍد وقمغم آًمف وأزواضِمف وذريتف، وؾمؾَّؿ شَمسؾقام [ 61] وصغمَّ اهلل قمغم ؾمقِّدكا حمؿَّ

 يمثػما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11                                                                                                                                             حرز األماني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شرح مقدمة ابن أبي زيد القريواني   10 

 
 الرشالةمقدمة أٍه املْضْعات اليت اشتنلت علَٔا 

 .اعمـفج ذم إصمبات أؾمامء اهلل وصػاشمف .1

 .همػم خمؾقق يمالم اهلل  .2
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 الرشالةمقدِّمة 
 ّأرضاِ: أبْ حمند عبد اهلل بً أبٕ زٓد القريّاىٕ اإلماو قال 
ذم ( 5)، وصقره (4) سمـعؿتف( 3)اإلكسان ( 2)اًمذي اسمتدأ ( 1)احلؿد هلل [ 1]

 ....................................................................( 6)إرطمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اومتتح اعمصـػ رمحف اهلل رؾماًمتف سماًمثـاء قمغم اهلل  «:احلُز هلل»قٛي٘: ( 1)

ُم و :شمعامم احَلْؿُد ُهَق اًمثَّـَاُء قَمغَم اعَمْحُؿْقِد َمَع اعَمَحبَِّة، َواًمتَّْعظِْقِؿ ًَمُف، َوإًََمُػ َواًمالَّ

ؾْمتِْغَراِق يُمؾِّ اعَمَحاِمِد هللِ شَمَعامَم  ِٓ. 

 سمنجياده.اسمتدأ ظمؾؼف أي  :«ايشٟ ابتزأ»قٛي٘: ( 2)

، وإًمػ واًمالم ذيمقرا وإكاصما أي مجقع اًمـاس «:اإلْغإ»قٛي٘: ( 3)

  ًمالؾمتغراق.

 ، ىمال شمعامم: ٓ وضمقسما قمؾقف  مـف شمػضال وإطمساكا أي «:بٓعُت٘»قٛي٘: ( 4)

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

وىمال شمعامم:  (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وىمال شمعامم:

 (   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ)

 .اإلكسان اهللُؾ ؿمؽَّ  أي «:ٚفٛصٙ»قٛي٘: ( 5)

طِمؿُ  مجع رطمؿ،أي أرطمام اًمـساء، وهل  «:يف األصحاّ»قٛي٘: ( 6) سمقُت : واًمرَّ

  .َمـْبِِت اًمَقًَمِد، وِوقماُؤه

                                 
 ش.محد»اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة  (1)

 ش.رطمؿ»اًمؼامقس اعمحقط، مادة  اًمعلم، و ( اكظر:2)
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 ...........................................(3) فؼِ ومْ إمم رِ  (2) ، وأسمرزه(1) سمحؽؿتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، احِلؽؿُة: َمْرضِمُعفا إمم اًمَعْدل واًمِعْؾؿ واحِلْؾؿ «:حبهُت٘»قٛي٘: ( 1) 

ـْ َمْعِروَمِة أومضِؾ  وهل  سمَِلوْمَضِؾ إَ قِمَباَرٌة قَم
ِ
ـُ َدىَمائِِؼ  ،ُعُؾقمِ اًمؿْمَقاء ـْ ُُيِس َ

َوُيَؼاُل عمِ

ـاقمات وُيْتِؼـُفا: طَمؽِقؿ  .اًمصِّ

 (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ىمال شمعامم: 

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وىمال شمعامم: 

 

يؽقن أطمديمؿ أوٓ كطػة، صمؿ يؽقن قمؾؼة، صمؿ  أي»: ذم شمػسػم أية ىمال اسمـ يمثػم

يؽقن مضغة، صمؿ خيؾؼ ومقؽقن حلام وقمظام وقمصبا وقمروىما، ويـػخ ومقف اًمروح ومقصػم 

ٹ ٹ )وىمقًمف:  (   ۇ ۇ ۆ ۆ)ظمؾؼا آظمر، 

اًمتل هل يماًمغشاوة واًمقىماية قمغم اًمقًمد -يعـل: فمؾؿة اًمرطمؿ، وفمؾؿة اعمشقؿة (  ڤ

 .شوفمؾؿة اًمبطـ-

مـ سمطـ أمف سمعد أن صقره وأظمرج اهلل اإلكسان أي  «:ٚأبضطٙ»قٛي٘: ( 2)

 .وؿمؽؾف قمغم ما أراد 

ذم ، ومسخر ًمف أسمقيف، وضمعؾفام رأومتف إمم أي  «:ِ٘كِؾإىل ِص»قٛي٘: ( 3)

 .ظمدمتف إمم أن يؽؼم

                                 
 ش.طمؽؿ»( اكظر: يمتاب اًمعلم، مادة 1)

 (.1/419)اكظر: اًمـفاية ذم همريب احلديث ( 2)

 (.7/86( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )3)
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، ويمان ومضؾ اهلل قمؾقف (2) ، وقمؾؿف ما مل يؽـ يعؾؿ(1) مـ رزىمف (4) وما ينه ًمف

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأظمرضمف أيضا إمم ما ينه وؾمفؾف ًمف.أي  «:َٚا ٜغضٙ ي٘»قٛي٘: ( 1) 

وإرزاُق َكققماِن: فماِهَرة ًمألسْمداِن،  ،ما يـتػع سمف أي «:َٔ صطق٘»قٛي٘: ( 2)

 .يمإىَْمقاِت، وسماـمِـٌَة ًمؾُؼُؾقِب واًمـُّػقِس، يماعَمعاِرف واًمُعُؾقم

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  )ىمال شمعامم: 

 (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 (   ې ې ې ى ى)وىمال شمعامم: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)وىمال شمعامم: 

 (   ڈ ژ ژ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )وىمال شمعامم: 

 (   ۉ

 ما مل يؽـأي وقمؾؿ اهلل اإلكسان  «:ٚعًُ٘ َا مل ٜهٔ ٜعًِ»قٛي٘: ( 3)

ې ې ې ې ى ى )ىمال شمعامم: : يمام قمـد ظمروضمف مـ سمطـ أمفيعؾؿ 

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ـ سمسبب ما امتـ قمؾقف م «:عًٝ٘ ععُٝاٚنإ ؾنٌ اهلل »قٛي٘: ( 4)

                                 
 ش.رزق»( اكظر: شماج اًمعروس، مادة 1)
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(، 3)اخلػمة مـ ظمؾؼف  (2) وأقمذر إًمقف قمغم أًمسـة اعمرؾمؾلم(، 1)سمآصمار صـعتف  فوكبف

 .....................................................، (4) ومفدى مـ وومؼف سمػضؾف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إجياده وشمعؾقؿف ما مل يؽـ يعؾؿ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ):ًمـبقف  ىمال اهلل 

 (   مئ

اًمتل  سمآصمارهقستدل ًم نأي أيؼظ اهلل اإلكسا «:بآثاص فٓعت٘ ْ٘ٚبٗ»قٛي٘: ( 1)

هل آياشمف اًمؽقكقة قمغم ىمدرشمف اًمعظقؿة، وقمؾؿف اعمحقط سمؽؾ اًمٌمء، وشمدسمػمه اعمتَؼـ: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ىمال شمعامم: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 (   چ

أي ىمطع قمذره سمنرؾمال  «:ٚأعشص إيٝ٘ ع٢ً أيغ١ٓ املضعًني»قٛي٘: ( 2)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ): ىمال شمعامم: ًمف مبنميـ ومـذريـ اًمرؾمؾ

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

چ ): ىمال شمعامم: اهلل شمعاممظمؾؼ ومفؿ ظمػم  «:اخلري٠ َٔ خًك٘»قٛي٘: ( 3)

 (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

سمؿحض  إمم اخلػموأرؿمده  وومؼفأي  «:ؾٗز٣ َٔ ٚؾك٘ بؿنً٘»قٛي٘: ( 4)

، وىمال شمعامم: (   ڻ ڻ ڻ): ىمال شمعامم: قمطائف وامتـاكف

 ٴۇ ۋ ۋ )، ىمال شمعامم:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ )
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۀ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ)(   ۅ ۉ ۉۅ 

 (   ہ ہ ھ ھ ۀ ہ ہ

 : اهلزا١ٜ أصبع١ أْٛاعؾا٥ز٠: 

مت ىت )اهلداية اًمعامة اعمشؽميمة سملم اخلؾؼ اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمعامم:  :أحزٖا

أي أقمطك يمؾ رء صقرشمف اًمتل  ( يت جث مث ىث يث حج مج جح

صمؿ هداه إمم ما ظمؾؼف ًمف مـ  ،قئتفوأقمطك يمؾ قمضق ؿمؽؾف وه ،ٓ يشتبف ومقفا سمغػمه

، ف إمم ضمؾب ما يـػعف ودومع ما يرضهإقمامل وهذه هداية احلققان اعمتحرك سمنرادشم

ومفدى اًمرضمؾلم  ،يمؾ قمضق ًمف هداية شمؾقؼ سمف، وؾؽؾ كقع مـ احلققان هداية شمؾقؼوم

 وكحقه. ،ًمؾؿٌم واًمقديـ ًمؾبطش واًمعؿؾ واًمؾسان ًمؾؽالم وإذن ًمالؾمتامع

ٴۇ ۋ )يمؼقًمف شمعامم: ، هداية اًمبقان واًمدًٓمة واًمتعريػ ايٓٛع ايجاْٞ:

أي سمقـا هلؿ وأرؿمدكاهؿ ومؾؿ (   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)ومـفا ىمقًمف:  ،َيتدوا

وهل اهلداية اعمستؾزمة ًمالهتداء ومال  :هداية اًمتقومقؼ واإلهلام ايٓٛع ايجايح:

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )وهل اعمذيمقرة ذم ىمقًمف:  ،يتخؾػ قمـفا

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وذم ىمقًمف:  

ـْ ََيِْدِه »: وذم ىمقل اًمـبل  ـْ ُيْضؾِْؾ وَماَل َهاِدَي  اهللَُم  وَماَل ُمِضؾَّ ًَمُف، َوَم

                                 
 (.37-2/35( اكظر: سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ )1)

 



شرح مقدمة ابن أبي زيد القريواني   17 

 ............................................، (3) سمعدًمف (2) مـ ظمذًمف (1) وأوؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وذم ىمقًمف شمعامم: ، شًَمفُ 

ومـػك قمـف هذه اهلداية وأصمبت ًمف هداية اًمدقمقة واًمبقان ذم (ڳ

  (   ڤ ڤ ڤٹ ڤ )ىمقًمف: 

وهل اهلداية إمم اجلـة واًمـار إذا ؾمقؼ أهؾفام  ،هماية هذه اهلداية ايٓٛع ايضابع:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ىمال شمعامم:  ،إًمقفام

وىمال أهؾ اجلـة ومقفا:  (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ېئ )وىمال شمعامم قمـ أهؾ اًمـار: (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

(   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 

: يؼال: وؾ فدى، واًمضالل ود اهلدىأي مل يقومؼف ًمؾ :«ٚأمٌ»قٛي٘: ( 1)

 .قمـ اًمطريؼ إذا مل َيتدي إًمقف

ُن: شَمْرُك اخلِ و :أي مـ أراد ظمذٓكف«: َٔ خشي٘»قٛي٘: ( 2) َٓ ، ُعقَكةِ اعمَ ْذ

 .وهق ود اإليامن

 ٕكف أقمرض قمـ هدى اهلل : اًمٌمء ذم حمؾفأي سمقوعف  «:بعزي٘»قٛي٘: ( 3)

 

                                 
 .(، قمـ ضماسمر 867( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 ش.وؾ»( اكظر: يمتاب اًمعلم، مادة 2)

 ش.ظمذل»( اكظر: مؼايقس اًمؾغة، مادة 3)
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 .....................................................، (1) وين اعمممـلم ًمؾقنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وىمال  (   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): ىمال شمعامم: ومل يؼبؾف

ڻ ڻ ڻ  )، وىمال شمعامم:  (   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )شمعامم: 

ى  )وىمال شمعامم:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ىمال : اًمظؾؿ واجلقراهلل  يستحقؾ قمغم ٕكفو :(   ائ ائ ەئ ەئ 

وىمال (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)شمعامم:

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ)شمعامم: 

: اًمطاقمةاخلػم وإمم وومؼ اعمممـلم  أي «:ٜٚغض املؤَٓني يًٝغض٣»قٛي٘: ( 1)

(   ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ)ىمال شمعامم: 

ومسـفقئف ًمؾخؾة اًمقنى، وهل اًمعؿؾ سمام يرواه اهلل مـف ذم اًمدكقا، ًمققضمب ًمف أي ، 

 .سمف ذم أظمرة اجلـة

 (   ې ې ې)وىمال شمعامم: 

ـْ قَمكِم  و َعاَدِة : » اهللَِرؾُمقُل  ىَماَل ، ىَماَل:  قَم ا َأْهُؾ اًمسَّ ، َأمَّ ٌ اقْمَؿُؾقا وَمُؽؾٌّ ُمَقنَّ

َؼاَوةِ  وَن ًمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمشَّ ُ َؼاَوِة وَمُقَقنَّ ا َأْهُؾ اًمشَّ َعاَدِة، َوَأمَّ وَن ًمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمسَّ ُ ، صُمؿَّ شوَمُقَقنَّ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ے ۓ ۓ ھ ھ ے ھ ھ ہ ہ ہ)ىَمَرَأ: 

 (   ﮺ ﮻ ﮼  ﮷ ﮸ ﮹ ﮶

                                 
 (.24/471)شمػسػم اًمطؼمي ( اكظر: 1)

 (.2647(، ومسؾؿ )1362متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 2)
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 .............................................، (2) صدورهؿ ًمؾذيمرى( 1)وذح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾوين أي وؾمع  «:ٚؽضح»قٛي٘: ( 1)  ٱ ٻ ٻ ):  ىمال اهلل: وؾمفَّ

َسَع ًمَؼقل اخلػم، (   ٻ ٻ َعف وماشمَّ  .أي وؾمَّ

ٺ ٿ ): ىمال شمعامم: احلؼ أي ًمؼبقل «:فزٚصِٖ يًشنض٣»قٛي٘: ( 2)

، وىمال  (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)شمعامم: 

 . (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

أي:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ىمقل شمعامم: »ىمال اسمـ يمثػم: 

ٱ ٻ )يقنه ًمف ويـشطف ويسفؾف ًمذًمؽ، ومفذه قمالمة قمغم اخلػم، يمؼقًمف شمعامم: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )، وىمال شمعامم:  ( ٿ ٹ ٹ

 (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

يؼقل: يقؾمع ،  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ىمال اسمـ قمباس: 

 وهق فماهر. :ويمذا ىمال أسمق ماًمؽ، وهمػم واطمد ،ىمؾبف ًمؾتقطمقد واإليامن سمف

هق اًمذي ٓ يتسع  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وىمقًمف شمعامم: 

 ٿ )، ا يـػعف مـ اإليامن وٓ يـػذ ومقفممًمٌمء مـ اهلدى، وٓ خيؾص إًمقف رء 

                                 
 ش.ذح»( اكظر: يمتاب اًمعلم، مادة 1)
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، وسمام أشمتفؿ سمف رؾمؾف (3) وسمؼؾقهبؿ خمؾصلم، (2) سملًمسـتفؿ كاـمؼلم( 1) ومآمـقا سماهلل

 ..........، (6) هلؿ ، ووىمػقا قمـد ما طمدَّ (5) ، وشمعؾؿقا ما قمؾؿفؿ(4)ويمتبف قمامؾلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمؽاومر ذم ؿمدة وهذا مثؾ رضسمف اهلل ًمؼؾب هذا ، مـ وقؼ صدره(ٿ ٿ ٿ

يؼقل: ومؿثؾف ذم امتـاقمف مـ ىمبقل اإليامن ووقؼف  :شمضقؼف إياه قمـ وصقل اإليامن إًمقف

قمـ وصقًمف إًمقف، مثؾ امتـاقمف مـ اًمصعقد إمم اًمسامء وقمجزه قمـف: ٕكف ًمقس ذم 

 .شوؾمعف وـماىمتف

وسمام ضماء قمغم أًمسـة رؾمؾف  صدىمقا سماهلل شمعاممومأي  «:ؾآَٓٛا باهلل»قٛي٘: ( 1)

  قمؾقفؿ اًمسالم.

 سماحلؼ.كطؼقا أي  «:بأيغٓتِٗ ْاطكني»قٛي٘: ( 2)

، شمعامم ومممـلم سماهللمذقمـلم أي  «:ٚبكًٛبِٗ خمًقني»قٛي٘: ( 3)

 وخمؾصلم اًمعبادة هلل شمعامم.

أي امتثؾقا أوامر اهلل  «:ٚمبا أتتِٗ ب٘ صعً٘ ٚنتب٘ عاًَني»قٛي٘: ( 4)

 .اعمـزًمة قمؾقفؿ ويمتبفقمؾقفؿ اًمسالم كقاهقف اًمتل ضماءت هبا رؾمؾف شمعامم، واضمتـبقا 

 ذم اًمؽتاب واًمسـة قمغم مراد اهلل أي  «:ٚتعًُٛا َا عًُِٗ»قٛي٘: ( 5)

 .ورؾمقًمف 

ا طمدود اهلل، وهل احلالل ومال يتعدو «:هلِ ؿٛا عٓز َا حزَّقٚٚ»قٛي٘: ( 6)

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ): ىمال شمعامم: واحلرام

                                 
 (.337-3/334( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)
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 .(1) واؾمتغـقا سمام أطمؾ هلؿ قمام طمرم قمؾقفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ی ی ی جئ

سماحلالل  يمتػقاأي ا «:ٚاعتػٓٛا مبا أحٌ هلِ عُا حضّ عًِٝٗ»قٛي٘: ( 1)

 هلؿ. ؾَّ طمِ اعمحرمات سمؾ اؾمتغـقا قمـفا سمػعؾ ما أُ  : ومؾؿ يرشمؽبقاقمـ احلرام
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وطمػظ ما أودقمـا مـ  (،2) ، أقماكـا اهلل وإياك قمغم رقماية ودائعف(1) أما سمعد[ 2]

 ( ......8)خمتٍمة ( 7) مجؾة (6) ًمؽ (5) أن أيمتب (4) ، ومنكؽ ؾملًمتـل(3) ذائعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمؾؿة يمشمك هبا ًمالكتؼال إمم اعمقوقع اًمذي يؼصد،  «:أَا بعز»قٛي٘: ( 1) 

 .مفام يؽـ مـ رءوأصؾفا: 

هذا دقماء مـ  «:أعآْا اهلل ٚإٜاى ع٢ً صعا١ٜ ٚرا٥ع٘»قٛي٘: ( 2)

، اهلل ًمف وًمؾطاًمب سماًمتقومقؼ ذم طمػظ ودائعف، وهل ضمقارح اإلكساناعمصـػ رمحف 

 .ٕكف اخلاًمؼ هلا :وأوقػت ًمف شمعامم

أي أوامره، وكقاهقف: ىمال  «:ٚحؿغ َا أٚرعٓا َٔ ؽضا٥ع٘»قٛي٘: ( 3)

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )شمعامم: 

: ىمال ىمتادة: إماكة هل (   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .(2) واحلدود اًمديـ واًمػرائض

هذا ظمطاب عمعؾؿف اًمذي ـمؾب مـف أن يمًمػ  «:ؾإْو عأيتين»قٛي٘: ( 4)

  رؾماًمة ذم اًمعؼقدة واًمػؼف وأداب، ًمتحػقظفا ًمؾصغار.

  أي أؤًمػ. «:إٔ أنتب»قٛي٘: ( 5)

 هذا ظمطاب عمعؾؿف. «:يو»قٛي٘: ( 6)

 أي جمؿققمة أو ـمائػة.  «:مج١ً»قٛي٘: ( 7)

  أي مقضمزة، واعمختٍم ما ىمؾ ًمػظف ويمثر معـاه. «:خمتقض٠»قٛي٘: ( 8)

                                 
 (.3/137( اكظر: اًمؽتاب، ًمسقبقيف )1)

 (.6/489( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )2)
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، (3) ، وشمعتؼده اًمؼؾقب(2) مما شمـطؼ سمف إًمسـة( 1)مـ واضمب أمقر اًمدياكة 

مـ ( 6)مـ اًمســ ( 5)، وما يتصؾ سماًمقاضمب مـ ذًمؽ (4) وشمعؿؾف اجلقارح

 .................................................، (7) مميمدها وكقاومؾفا ورهمائبفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي مما يؾزم ومعؾف قمغم اعمؽؾػلم ذم  «:َٔ ٚاجب أَٛص ايزٜا١ْ»قٛي٘: ( 1) 

 وىمؾبقة، وومعؾقة.اًمديـ: وهذه اًمقاضمبات شمـؼسؿ صمالصمة أىمسام: ىمقًمقة، 

  هل أىمقال اًمؾسان، يماًمشفادشملم. «:مما تٓطل ب٘ األيغ١ٓ»قٛي٘: ( 2)

  هل أقمامل اًمؼؾقب، يماإليامن. «:ٚتعتكزٙ ايكًٛب»قٛي٘: ( 3)

هل أقمامل اجلقارح، يماًمصالة، واًمزيماة،  «:ٚتعًُ٘ اجلٛاصح»قٛي٘: ( 4)

 واًمصقام.

أي مـ أىمقال اًمؾسان، وأقمامل  «:َٚا ٜتقٌ بايٛاجب َٔ سيو»قٛي٘: ( 5)

 اًمؼؾقب، وأقمامل اجلقارح اًمقاضمبة. 

َما َأَمَر مجع ؾمـة، واعمراد هبا هـا: اعمستحبات، وهل  «:َٔ ايغٓٔ»قٛي٘: ( 6)

اِرُع ًَمْقَس قَمغَم ؾَمبِْقِؾ احلَْتِؿ َواإل َٓ ُيَعاىَمُب ًمسمِِف اًمشَّ ، َو ًٓ َزاِم، سمَِحْقُث ُيَثاُب وَماقِمُؾُف اْمتَِثا

 . شَماِريُمفُ 

اًمســ مـفا ما هق مميمد،  «:َٔ َؤنزٖا ْٚٛاؾًٗا ٚصغا٥بٗا»قٛي٘: ( 7)

، همػم اعمميمد هق سماىمل ومـفا ما هق همػم مميمد: وماعمميمد: ما دام قمؾقف اًمرؾمقل 

 .اًمســ، وشمسؿك اًمرهمائب، واًمرهمائب مجع رهمقبة، وهل ما رهمب ومقفا اًمشارع

                                 
 (.433-1/432) سمـ اًمـجارذح اًمؽقيمب اعمـػم، ٓ( اكظر: 1)

 ش.رهمب»( اكظر: يمتاب اًمعلم، مادة 2)

 



 23                                                                                                                                             حرز األماني 

قمغم مذهب ( 3)وومـقكف  (،2) أصقل اًمػؼفؾ مـ ، ومج(1) ورء مـ أداب مـفا

 (، .........................................4)اإلمام ماًمؽ سمـ أكس رمحف اهلل شمعامم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ايؿضم بني ايٓاؾ١ً ٚايضغٝب١ؾا٥ز٠: 

ومل يداوم   داوم قمؾقفا وطمدها سمخالف اًمـاومؾة ومنهنا ما ومعؾف هل ما اًمرهمقبة 

أو طمده ومل يظفره ذم مجاقمة، ومعـك اإلفمفار ذم مجاقمة  ،أو داوم قمؾقف ومل ُيده ،قمؾقف

ومعؾف ذم مجاقمة، ومعـك احلد اًمتعقلم ذم قمدد خمصقص سمحقث شمؽقن اًمزيادة قمؾقف 

 .واًمـؼص قمـف مػقشما ًمؾثقاب

اًمتل ؾمقذيمرها ذم آظمر رؾماًمتف، وهل  «:اآلراب َٓٗاٚؽ٤ٞ َٔ »قٛي٘: ( 1)

إدب: قمبارة قمـ معرومة ما ُيؽمز سمف قمـ مجقع أكقاع آداب إيمؾ اًمنمب، وكحقه: و

 .اخلطل

: مجع أصؾ، وهق ًُمَغةً أصقل:  «:ٌ َٔ أفٍٛ ايؿك٘ٚمج»قٛي٘: ( 2)

 
ِ
ء ْ ويمقػقة آؾمتػادة  ،معرومة دٓئؾ اًمػؼف إمجآهق  :أصقل اًمػؼف: وَأؾَماُس اًمٌمَّ

 .وطمال اعمستػقد ،مـفا

 .وهق اًمػرع اعمبـل قمغم همػمه ،اًمػـقن مجع ومـ «:ٚؾْٓٛ٘»قٛي٘: ( 3)

 أي  «:ع٢ً َشٖب اإلَاّ َايو بٔ أْػ صمح٘ اهلل تعاىل»قٛي٘: ( 4)

                                 
 (.1/22( اكظر: اًمػقايمف اًمدواين )1)

 (.15( اكظر: اًمتعريػات، صـ )2)

 ش.أصؾ»اكظر: مؼايقس اًمؾغة، مادة ( 3)

 (.1/19( اكظر: اإلهباج ذم ذح اعمـفاج، ًمؾسبؽل )4)

 ش.ومــ»( اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة 5)
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ؾ ؾمبقؾ ما أؿمؽؾ مـ ذًمؽ(1) وـمريؼتف مـ شمػسػم اًمراؾمخلم وسمقان  (2) ، مع ما ؾمفَّ

مـ شمعؾقؿ ذًمؽ ًمؾقًمدان يمام شمعؾؿفؿ طمروف ( 4)، عما رهمبت ومقف (3) اعمتػؼفلم

 ......................................................................، (5)اًمؼرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب اًمػؼفقة إرسمعة: وماًمؽ سمـ أكس هق إمام دار مذهبف اًمػؼفل، اًمذي هق أطمد اعمذاه

ؾمـة صمالث وًمد ، ماًمؽ سمـ أكس سمـ ماًمؽ سمـ أيب قمامر سمـ احلارث إصبحلاهلجرة 

وىمال: ، ىمال اًمشاومعل: إذا ضماءك إصمر قمـ ماًمؽ ومشد سمف يدكوشمسعلم مـ اهلجرة

هبؿ أئؿة احلديث اًمذيـ يؼتدى  اسمـ مفدي:، وىمالإذا ذيمر اًمعؾامء ومامًمؽ اًمـجؿ

: أرسمعة، ؾمػقان سماًمؽقومة وماًمؽ سماحلجاز وإوزاقمل سماًمشام ومحاد سمـ زيد سماًمبٍمة

 .شمقرم ؾمـة شمسع وؾمبعلم ومائة 

 أي اًمتل يسػم قمؾقفا ذم أىمقاًمف اًمػؼفقة. «:ٚطضٜكت٘»قٛي٘: ( 1)

ٌَّ عبٌٝ َا أؽهٌ َٔ سيو»قٛي٘: ( 2) أي ؾملًمتـل أن شمؽقن  «:َع َا ع

  مـ اعمذهب. ؾمفؾهذه اجلؿؾة مصاطمبة عما 

ما   ـمريَؼ أي سملمَّ  «:َٔ تؿغري ايضاعدني ٚبٝإ املتؿكٗني»قٛي٘: ( 3)

مـ سمقان اعمتػؼفلم مـ أصحاب و ،هب مـ شمػسػم اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿؿمؽؾ مـ اعمذأُ 

 .ماًمؽ اإلمام

  خياـمب معؾؿف. «:ؾٝ٘ بَتملا صِغ»قٛي٘: ( 4)

أي  «:ايكضإَٓٔ تعًِٝ سيو يًٛيزإ نُا تعًُِٗ حضٚف »قٛي٘: ( 5)

 اًمعؼقدة واًمػؼف وأداب. ؿيمام شمعؾؿفؿ اًمؼرآن شمعؾؿف

                                 
 (.153-1/134( اكظر: شمرشمقب اعمدارك )1)
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وحتؿد هلؿ  (2)ما شمرضمك هلؿ سمريمتف( 1)ًمقسبؼ إمم ىمؾقهبؿ مـ ومفؿ ديـ اهلل وذائعف 

، عما رضمقشمف ًمـػز وًمؽ مـ صمقاب مـ قمؾؿ ديـ (4) ، وملضمبتؽ إمم ذًمؽ(3) قماىمبتف

 .(5) اهلل أو دقما إًمقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي  «:يٝغبل إىل قًٛبِٗ َٔ ؾِٗ رٜٔ اهلل ٚؽضا٥ع٘»قٛي٘: ( 1) 

 ًمقػفؿقا اًمعؼقدة واًمػؼف وهؿ صغار.

 أي ذم اًمدكقا قمـد اًمؽؼم. «:َا تضج٢ هلِ بضنت٘»قٛي٘: ( 2)

 أي ذم أظمرة سمعد اعمقت. «:عاقبت٘ٚحتُز هلِ »قٛي٘: ( 3)

 أي إمم ؾمماًمؽ. «:ؾأجبتو إىل سيو»قٛي٘: ( 4)

ملا صجٛت٘ يٓؿغٞ ٚيو َٔ ثٛاب َٔ عًِ رٜٔ اهلل أٚ رعا »قٛي٘: ( 5)

اًمتعؾقؿ: واعمعـك: أكـل أضمبت ؾمماًمؽ ذم شملًمقػ هذه اًمرؾماًمة: ًمقؽقن أي إمم«:إيٝ٘

ْكَصاِريِّ إَ زم مثؾ أضمر مـ قمؿؾ أو دقما إمم هذا اًمعؿؾ: يمام ذم طمديث َأيِب َمْسُعقٍد 

 اهللِ، ىَماَل: ىمال َرؾُمقُل « : ِـْ َدلَّ قَمغَم ظَمػْمٍ وَمَؾُف ِمْثُؾ َأضْمِر وَماقِمؾِف  .(1)شَم

ـْ َأيِب و ـَ »، ىَماَل:  اهللِ، َأنَّ َرؾُمقَل  ُهَرْيَرةَ قَم ـْ َدقَما إمَِم ُهًدى، يَماَن ًَمُف ِم َم

ـْ شَمبَِعفُ إَ   .شضْمِر ِمْثُؾ ُأضُمقِر َم

 ، وذم آصطالح: شمعؾؼ اًمؼؾب سمؿحصقل حمبقب ذم (3)اًمرضماء: ذم اًمؾغة: إمؾو

 

                                 
 (.1893صحقح: رواه مسؾؿ ) (1)

 (.2674( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 ش.أمؾ»، واًمعلم، مادة شرضمك»هتذيب اًمؾغة، مادة ( اكظر: 3)
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وأرضمك اًمؼؾقب ًمؾخػم ما  (2) أن ظمػم اًمؼؾقب أوقماها ًمؾخػم( 1)واقمؾؿ [ 3]

، وأومم ما قمـل سمف اًمـاصحقن ورهمب ذم أضمره اًمراهمبقن (3) مل يسبؼ اًمنم إًمقف

 ، وشمـبقففؿ قمغم معامل اًمدياكة(4) إيصال اخلػم إمم ىمؾقب أوٓد اعمممـلم ًمػمؾمخ ومقفا

 وما قمؾقفؿ أن شمعتؼده مـ اًمديـ(، 7)قا قمؾقفا اُو ًمػُمَ (: 6)، وطمدود اًمنميعة (5)

 ..................................................................... ،(8)ىمؾقهبؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)اعمستؼبؾ

  ًمتـبقف.ًمؾحث، وايمؾؿة يمشمك هبا  «:ٚاعًِ»قٛي٘: ( 1)

أي أومضؾ وأطمسـ اًمؼؾقب  «:يًدريإٔ خري ايكًٛب أٚعاٖا »قٛي٘: ( 1)

 أطمػظفا ًمؾخػم.

أي أىمرب  «:ٚأصج٢ ايكًٛب يًدري َا مل ٜغبل ايؾض إيٝ٘»قٛي٘: ( 3)

 .اًمؼؾقب إمم اخلػم اًمؼؾقب اًمتل مل شمعص اهلل 

ٚأٚىل َا عين ب٘ ايٓافخٕٛ ٚصغب يف أجضٙ ايضاغبٕٛ »قٛي٘: ( 4)

 أي ًمقثبت ذم اًمؼؾقب. «:إٜقاٍ اخلري إىل قًٛب أٚالر املؤَٓني يريعذ ؾٝٗا

 أي أصقل اًمديـ وىمقاقمده. «:ٚتٓبِٝٗٗ ع٢ً َعامل ايزٜا١ْ»قٛي٘: ( 5)

 أي احلالل واحلرام. «:ٚحزٚر ايؾضٜع١»قٛي٘: ( 6)

ُٝ»قٛي٘: ( 7)  .قتؿركقا قمؾقفاًمأي  «:ٛا عًٝٗااُمَضي

أي ما جيب  «:قًٛبِٗ َٚا عًِٝٗ إٔ تعتكزٙ َٔ ايزٜٔ»قٛي٘: ( 8)

 اًمعؼائد. قمؾقفؿ سمعد سمؾقهمفؿ مـ

                                 
 (.139( اكظر: اًمتعريػات، صـ )1)
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 همضب اهلل كء: ومنكف روي أن شمعؾقؿ اًمصغار ًمؽتاب اهلل يطػ(1) وشمعؿؾ سمف ضمقارطمفؿ

 .(3) ، وأن شمعؾقؿ اًمٌمء ذم اًمصغر يماًمـؼش ذم احلجر(2)

، (5) حػظفسم -إن ؿماء اهلل-مـ ذًمؽ ما يـتػعقن ( 4)ؾت ًمؽ وىمد مثَّ [ 4]

  ........................، (7) ، ويسعدون سماقمتؼاده واًمعؿؾ سمف(6) وينمومقن سمعؾؿف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغؾ سمف أقمضاؤهؿ.أي وما شمش «:ٚتعٌُ ب٘ جٛاصحِٗ»قٛي٘: ( 1) 

غنب  ٤٢ؾإْ٘ صٟٚ إٔ تعًِٝ ايقػاص يهتاب اهلل ٜطؿ»قٛي٘: ( 2) 

مـ أًمػاظ ش روي»هذا احلديث وعقػ، مل أضمده ذم يمتب اًمسـة: ويمؾؿة  «:اهلل

 : يملن اعمصـػ يضعػ احلديث.اًمتضعقػ

أي  «:ٚإٔ تعًِٝ ايؾ٤ٞ يف ايقػض نايٓكؿ يف احلجض»قٛي٘: ( 3)

 يثبت ومال يـسك سمسفقًمة، سمخالف اًمتعؾقؿ ذم اًمؽؼم، ومنكف يـسك سمنقمة.

  أي سمقـت ًمؽ. «:ًت يوٚقز َجَّ»قٛي٘: ( 4) 

أي إن طمػظقه  «:ؿع٘حب -إٕ ؽا٤ اهلل-َٔ سيو َا ٜٓتؿعٕٛ »قٛي٘: ( 5)

 اكتػعقا سمف.

ذم اًمدكقا واًمنمف أي يـاًمقن اًمرومعة  «:ٜٚؾضؾٕٛ بعًُ٘»قٛي٘: ( 6)

 .وأظمرة سمؿعرومتف إن ؿماء اهلل

يـاًمقن اًمسعادة ذم اًمدكقا  «:ٜٚغعزٕٚ باعتكارٙ ٚايعٌُ ب٘»قٛي٘: ( 7)

قمؾؼ أمر  وأظمرة: ٕضمؾ أهنؿ آمـقا سماهلل وقمؿؾقا اًمصاحلات: ًمذا ومنن اهلل 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ )شمعامم:  اًمسعادة قمغم اإليامن سمف، واًمعؿؾ اًمصاًمح: ومؼال

 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
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 وىمد ضماء أن يممروا سماًمصالة ًمسبع ؾمـلم، ويرضسمقا قمؾقفا ًمعنم، ويػرق سمقـفؿ ذم

 ...................................................................، (1) اعمضاضمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڱ ڱ

ـَ »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية:  ـْ قَمِؿَؾ َصاحِلًا  اهللَِهَذا َوقْمٌد ِم َ
َوُهَق -شَمَعامَم عمِ

ـٌ  اهللَِتاسمُِع ًمِؽَِتاِب اعمُ َعَؿُؾ اًم ـْ سَمـِل آَدَم، َوىَمْؾُبُف ُمْمِم ـْ َذيَمٍر َأْو ُأْكَثك ِم شَمَعامَم َوؾُمـَِّة َكبِقِِّف  ِم

ـْ قِمـِْد اعمَ َعَؿَؾ اًمَوَرؾُمقًمِِف، َوإِنَّ َهَذا  اهللِسمِ  وٌع ِم ِقَقُف - اهللِْلُمقَر سمِِف َمنْمُ طَمَقاًة  اهللُسمَِلْن ُُيْ

ـِ َما قمَ  ِزَيُف سمَِلطْمَس ْكَقا َوَأْن جَيْ اِر ـَمقَِّبًة ذِم اًمدُّ قَِّبُة شَمْشَؿُؾ احلَ وَ : ظِمَرةِ أِؿَؾُف ذِم اًمدَّ َقاُة اًمطَّ

ـْ َأيِّ ضِمَفٍة يَماَكْت  اطَمِة ِم  .شُوضُمقَه اًمرَّ

ٜٚنضبٛا عًٝٗا  ،عٓنيٚقز جا٤ إٔ ٜؤَضٚا بايقال٠ يغبع »قٛي٘: ( 1)

ـْ َأسمِقِف،  يمام ذم طمديث  «:يعؾض، ٜٚؿضم بِٝٓٗ يف املناجع ـِ ؿُمَعْقٍب، قَم قَمْؿِرو سْم

هِ  ـْ ضَمدِّ اَلِة َوُهْؿ َأسْمـَاُء ؾَمْبِع : » اهللِ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  قَم َديُمْؿ سمِاًمصَّ َٓ ُمُروا َأْو

سُمقُهْؿ قَمَؾْقَفا، َوُهْؿ َأسْمـَاءُ  ىُمقا سَمْقـَُفْؿ ذِم  ،قَمنْمٍ  ؾِمـلَِم، َوارْضِ  .شَضاضِمعِ اعمَ َووَمرِّ

تِل َيـَاُمقَن ومِقَفا إَِذا سَمَؾُغقا »: ـَاِويُّ اعمُ ىَماَل  ِديُمْؿ ذِم َمَضاضِمِعِفُؿ اًمَّ َٓ ىُمقا سَملْمَ َأْو َأْي وَمرِّ

َـّ َأظَمَقاٍت  ْفَقِة َوإِْن يُم ـْ هَمَقاِئِؾ اًمشَّ ا طَمَذًرا ِم  .شقَمنْمً

ِب ًمَِعنْمٍ » :َعَؾِؼلُّ اًمىمال  ْ اَم َأَمَر سمِاًمرضَّ ُب هَماًمًِبا وَ  :إِكَّ ْ ُؾ ومِقِف اًمرضَّ ُف طَمدٌّ ُيَتَحؿَّ َكَّ
 َراُد اعمُ ِٕ

 

                                 
 (.4/631شمػسػم اسمـ يمثػم )( اكظر: 1)

 (، وصححف أمحد ؿمايمر.6689أمحد )(، و437(، واًمؽممذي )495( صحقح: رواه أسمق داود )2)

 (.5/521كظر: ومقض اًمؼدير، ًمؾؿـاوي )( ا3)
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( 1)ؿقا ما ومرض اهلل قمغم اًمعباد مـ ىمقل وقمؿؾ ىمبؾ سمؾقهمفؿ عؾَّ ومؽذًمؽ يـبغل أن يُ 

، (3) ، وؾمؽـت إًمقف أكػسفؿ(2) ًمقليت قمؾقفؿ اًمبؾقغ وىمد متؽـ ذًمؽ مـ ىمؾقهبؿ

 .(4) ت سمام يعؿؾقن سمف مـ ذًمؽ ضمقارطمفؿَس كِ وأَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍح  سًما هَمػْمَ ُمؼَمِّ ِب رَضْ ْ ِب اًمَوَأْن َيتَِّؼَل  ،سمِاًمرضَّ ْ  .شَقضْمَف ذِم اًمرضَّ

قبِلُّ  اَلِة وَ ْمِر إَ مَجََع سَملْمَ » :ىَماَل اًمطِّ ُػقًمِقَِّة اعمَ َػْرِق سَمْقـَُفْؿ ذِم اًمسمِاًمصَّ َضاضِمِع ذِم اًمطُّ

َْمِر  ِٕ ِف َوشمَ  اهللِشَمْلِديًبا هَلُْؿ َوحُمَاوَمَظًة  ةَ اعمُ ْعؾِقاًم هَلُْؿ يُمؾِّ َٓ َيِؼُػقا َمَقاىِمَػ اخلَ سَملْمَ  َعاَذَ ْؾِؼ َوَأْن 

 .شَحاِرمَ اعمَ اًمتَُّفِؿ وَمَقْجَتـُِبقا 

ُٜ»قٛي٘: ( 1) َّؾهشيو ٜٓبػٞ إٔ  ُٛا َا ؾضض اهلل ع٢ً ايعبار َٔ ع

أي يستحب أن يعؾؿ إوٓد ما ومرض اهلل قمغم «:قٍٛ ٚعٌُ قبٌ بًٛغِٗ

 مـ أىمقال، يماًمشفادشملم، وأقمامل، يماًمصقام ىمبؾ ؾمـ اًمبؾقغ.اعمؽؾػلم 

 أي «:يٝأتٞ عًِٝٗ ايبًٛؽ ٚقز متهٔ سيو َٔ قًٛبِٗ»قٛي٘: ( 2)

 وإقمامل اًمتل شمعؾؿقها.إىمقال 

أي اـمؿلكت أكػسفؿ سمف، ومال ُيقدون  «:ٚعهٓت إيٝ٘ أْؿغِٗ»قٛي٘: ( 3)

: واعمعـك أهنؿ إذا شمعؾؿقا اًمػرائض ذم اًمصغر متؽـت مـفؿ إذا سمؾغقا، ومال قمـف

 يستطقعقا شمريمفا.

 شمعقدتأي  «:ت مبا ٜعًُٕٛ ب٘ َٔ سيو جٛاصحَِٗغَِْٚأ»قٛي٘: ( 4)

 اًمػرائض، ومال يشعرون سمقطمشة قمـد قمؿؾف سمعد يعؿؾقن سمف مـ  قمغم ماضمقارطمفؿ 

                                 
 (.2/373( اكظر: حتػة إطمقذي، ًمؾؿباريمػقري )1)

 (.5/521( اكظر: ومقض اًمؼدير )2)
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وقمغم (، 1) كف قمغم اًمؼؾب قمؿال مـ آقمتؼاداتوىمد ومرض اهلل ؾمبحا[ 5]

 .(2) اجلقارح اًمظاهرة قمؿال مـ اًمطاقمات

مـ ومفؿ  َب ًمقؼرُ (: 5)سماسما سماسما ( 4)ما ذـمت ًمؽ ذيمره  (3) وؾملومصؾ ًمؽ[ 6]

 ....، (8) ستعلمكوسمف  (7)وإياه كستخػم، (6) متعؾؿقف إن ؿماء اهلل شمعامم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمبؾقغ.

ٚقز ؾضض اهلل عبخاْ٘ ع٢ً ايكًب عُال َٔ »قٛي٘: ( 1) 

سمف مـ حمبتف وشمقيمؾف وظمشقتف وإكاسمتف وظمقومف  مقمؿؾ اًمؼؾب هق ما يؼق «:االعتكارات

 مـ اهلل شمعامم.

قمؿؾ اجلقارح  «:ٚع٢ً اجلٛاصح ايعاٖض٠ عُال َٔ ايطاعات»قٛي٘: ( 2)

 قه.ًمصالة واًمصقام واًمذيمر واجلفاد وكحهق ما شمؼقم سمف إقمضاء يما

 أي أووح وأسملم وأومرق ًمؽ.  «:ٚعأؾقٌ يو»قٛي٘: ( 3)

  ًمزمت سمف كػز ًمؽ.أأي ما  «:َا ؽضطت يو سنضٙ»قٛي٘: ( 4)

 أي ؾملذيمره سماسما سمعد سماب. «:بابا بابا»قٛي٘: ( 5)

أي ًمقسفؾ  «:َٔ ؾِٗ َتعًُٝ٘ إٕ ؽا٤ اهلل تعاىل َبٝكُضي»قٛي٘: ( 6)

 ومفؿف قمغم متعؾؿقف.

وكطؾب ظمػم إمريـ: ٕكف هق  أي كستشػم «:ٚإٜاٙ ْغتدري»قٛي٘: ( 7)

: وشمؼديؿ اعمعؿقل قمغم اًمعامؾ يػقد احلٍم: أي طمٍم ر سماـمـفا وفماهرهاقاًمعامل سمإم

 .آؾمتخارة ذم اهلل 

 ، وشمؼديؿ اعمعؿقل ومال كطؾب اًمعقن إٓ مـف  «:غتعنيْٚب٘ »قٛي٘: ( 8)
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 .(1) وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل اًمعكم اًمعظقؿ

وؾمؾؿ شمسؾقام (، 4)وصحبف ( 3)وآًمف (، 2)وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد كبقف [ 7]

 .(5)يمثػما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٿ ٿ ٿ ): ىمال شمعامم: قمغم اًمعامؾ يػقد احلٍم: أي طمٍم آؾمتعاكة ذم اهلل 

 (   ٿ ٹ

أي ٓ متحقل مـ  «:ٚال حٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايععِٝ»قٛي٘: ( 1)

اؾمتسالم وشمػقيض إمم اهلل  يمؾؿةطمال إمم طمال إٓ سمنقماكة اهلل وطمقًمف وىمقشمف، ومفل 

 .يؿؾؽ ؿمقئا مـ إمر وأن اًمعبد ٓ ،راد ٕمره الومشمعامم واقمؽماف سماإلذقمان ًمف 

ـِ قمغم  «:ٚف٢ً اهلل ع٢ً عٝزْا حمُز ْبٝ٘»قٛي٘: ( 2) أي اًمؾفؿ اصم

 .ش: صَمـَاُؤُه قَمَؾْقِف قِمـَْد اعَماَلِئَؽةِ اهللَِصاَلُة »ىَماَل َأسُمق اًمَعاًمَِقِة: : ؾمقدكا حمؿد 

 ممـ شمبعف قمغم ديـف. أي أهؾ سمقتف  «:ٚآي٘»قٛي٘: ( 3)

ومات  مممـا سمف مـ ًمؼل اًمـبل هقومجع صاطمب،  «:ٚفخب٘»قٛي٘: ( 4)

 .، وًمق ختؾؾت ردة ذم إصحقمغم ذًمؽ

أي ؾمؾؿف مـ اًمنمور وأومات،  «:تغًُٝا نجرياٚعًِ »قٛي٘: ( 5)

ڄ ڄ ڄ )شمعامم:  وهذا امتثال ًمؼقًمفوُيتؿؾ أن شمؽقن سمؿعـك اًمتحقة: 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

                                 
 (.17/26( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي )1)

 (.6/123( اكظر: صحقح اًمبخاري )2)

 (.111، صـ )ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين ،ؾح أهؾ إصمراكظر: كزهة اًمـظر ذم شمقوقح كخبة اًمػؽر ذم مصط (3)
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 ]امليَج يف إثبات أمساء اهلل ّصفاتُ[ 
 (1) مً ّاجب أمْر الدٓاىات باب ما تيطق بُ األلصية ّتعتقدِ األفئدة

أنَّ اهلل إًَمٌف واطمٌد ٓ  (4) ، واًمـُّطُؼ سماًمؾِّسان(3) اإليامُن سماًمؼؾب (2) مـ ذًمؽ[ 8]

 .................................................، (6) ، وٓ ؿمبقَف ًمف(5) إًمف همػُمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب َا تٓطل ب٘ األيغ١ٓ ٚتعتكزٙ األؾ٦ز٠ َٔ ٚاجب »قٛي٘: ( 1) 

، ومال يصح ىمقل سمال اقمتؼاد، وٓ اتأي مـ إىمقال وآقمتؼاد «:أَٛص ايزٜاْات

 يصح اقمتؼاد سمال ىمقل.

  أي مـ مجؾة إىمقال وآقمتؼادات. «:َٔ سيو»قٛي٘: ( 2)

ُٕ بايكًب»قٛي٘: ( 3)   أي اًمتصديؼ اجلازم. «:اإلميا

ِّغإ»قٛي٘: ( 4) ُّطُل باي   أي آقمؽماف سماًمؾسان. «:ٚاي

ْ٘ ٚاحْز ال إي٘ غرُيٙ»قٛي٘: ( 5) َّ اهلل إَي أي ٓ معبقد سمحؼ ؾمقى اهلل:  «:أ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )وهذا معـك شمقطمقد اإلهلقة: ىمال شمعامم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وىمال شمعامم:(   خب

 (   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

َ٘ ي٘»قٛي٘: ( 6) ٺ ٿ  )أي ٓ مثقؾ ًمف: ىمال شمعامم:  «:ٚال ؽبٝ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وىمال شمعامم: (   ٿ

 .أي: ٓ دمعؾقا ًمف أكدادا وأؿمباها وأمثآ(   ڤ ڤ

                                 
 (.4/588( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)
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 .(3) وٓ ذيَؽ ًمف، (2) ، وٓ َوًَمَد ًمف، وٓ َواًمَِد ًمف، وٓ صاطمبة ًمف(1) وٓ َكظػَم ًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْعرَي ي٘»قٛي٘: ( 1)  : وهذا معـك أي ٓ مساو ًمف، وٓ يمػء ًمف  «:ٚال 

(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)شمقطمقد إؾمامء واًمصػات: ىمال شمعامم: 

أي هق اًمقاطمد (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 .إطمد، اًمذي ٓ كظػم ًمف وٓ وزير، وٓ كديد وٓ ؿمبقف وٓ قمديؾ

َٚاِيَز ي٘، ٚال فاحب١ ي٘»قٛي٘: ( 2) ََٚيَز ي٘، ٚال  ٕكف مـزه قمـ  «:ٚال 

اًمعجز، وصػات اًمـؼص: ومفق اًمرب اخلاًمؼ اعمدسمر دون أن ُيتاج وًمد وٓ واًمد وٓ 

(   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  )زوضمة: وهذا معـك شمقطمقد اًمرسمقسمقة: ىمال شمعامم: 

أي: هق ماًمؽ يمؾ رء وظماًمؼف، ومؽقػ يؽقن ًمف مـ ظمؾؼف كظػم ، 

 .وشمـزهيسامقف، أو ىمريب يداكقف، شمعامم وشمؼدس 

﮷  ے ے ۓ ۓ ﮲)وىمال شمعامم:  (   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 .(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ)، وىمال شمعامم: 

ـْ َأيِب ُمقؾَمك و ـِ اًمـَّبِلِّ قَم ـَ »ىَماَل:  ، قَم ًَمْقَس َأطَمٌد َأْصؼَمَ قَمغَم َأًذى ؾَمِؿَعُف ِم

ُف اهللِ ُْؿ ًَمَقْدقُمقَن ًَمُف َوًَمًدا، َوإِكَّ  .شًَمُقَعاومِقِفْؿ َوَيْرُزىُمُفؿْ ، إهِنَّ

 ، أي ذم رسمقسمقتف، وإهلقتف، وأؾمامئف وصػاشمف «:ٚال ؽضَٜو ي٘»قٛي٘: ( 3)

                                 
 (.8/528) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.8/529) اًمساسمؼاكظر: ( 2)

 (.2834(، ومسؾؿ )6399( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)
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تِف اكؼَضاءٌ [ 9] ًمِقَّتِِف اسمتداٌء، وٓ ٔظِمِريَّ  ...............................، (1) ًمقس َٕوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وىمال شمعامم: (   ٴۇ ۋ ۋ ): ىمال شمعامم: وطمؽؿف، وذقمف

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وىمال شمعامم:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 (   ڄ ڄ ڄ
ـْ َأْرسَمٍع: اقْمُبُدوا »وذم طمديث وومد قمبد اًمؼقس:  َٓ  اهللَآُمُريُمْؿ سمَِلْرسَمٍع، َوَأهْنَايُمْؿ قَم َو

يُمقا سمِِف ؿَمْقًئا  .ش...شُمنْمِ

 :ؾا٥ز٠: ايتٛحٝز ثالث١ أْٛاع

 أطمدها: شمقطمقد اًمرسمقسمقة، وهق إومراد اهلل سماخلؾؼ، واًمتدسمػم، واًمسقادة، واعمؾؽ.

 اإلهلقة، وهق إومراد اهلل سماًمعبادة.اًمثاين: شمقطمقد 

اًمثاًمث: شمقطمقد إؾمامء واًمصػات، وهق إومراد اهلل سمام ؾمؿك ووصػ سمف كػسف ذم 

 ذم ؾمـتف. يمتاسمف، وسمام ؾمامه ووصػف رؾمقًمف 

َِّت٘ اْكَنا٤ْ»قٛي٘: ( 1) ِ٘ ابتزا٤ْ، ٚال آلِخِض َِّت َِّٚي أي مل يسبؼف  «:يٝػ أَل

 (   ۈئ ۈئ ېئ)قمدم، وٓ يؾحؼف ومـاء: ًمؼقًمف شمعامم: 

ٌء، َوَأْكَت إَ ؿَّ َأْكَت اًمؾفُ »يؼقل:  ويمان اًمـبل  ُل وَمَؾْقَس ىَمْبَؾَؽ َرْ ظِمُر وَمَؾْقَس أوَّ

ءٌ   .شسَمْعَدَك َرْ

 

                                 
 ، وهذا ًمػظ مسؾؿ.(، مـ طمديث أيب ؾمعقد 18(، ومسؾؿ )523( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.1/48اكظر: مدار اًمساًمؽلم، ٓسمـ ىمقؿ اجلقزية )( 2)

 .(، مـ طمديث أيب هريرة 2713( صحقح: رواه مسؾؿ )3)
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رونَ ، وَٓ ُُيقُط سملمِره (1)ٓ َيْبُؾُغ يُمـَْف ِصَػتِِف اًمقاصػقن[ 11]   .......... ،(2) اعُمَتَػؽِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ٘ ايٛافؿٕٛ»قٛي٘: ( 1)  َ٘ ِفَؿِت ِٓ ًُُؼ ُن َِٜب ومال يستطقع أطمد أن يعرف  «:ال 

ـِ َأَكٍس ، وَمَؼاَل: َيا َأسَما قَمْبِد ومؼد : يمقػقة صػات اهلل   اهللِ ضَماَء َرضُمٌؾ إمَِم َماًمِِؽ سْم

ىَماَل: وَماَم َرَأْيُت َماًمًِؽا َوضَمَد  ؟يَمْقَػ اؾْمَتَقى (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

طَمَضاُء، َيْعـِل  ـْ َمَؼاًَمتِِف، َوقَماَلُه اًمرُّ  يَمَؿْقضِمَدشمِِف ِم
ٍ
ء ـْ َرْ َؼْقُم، اًمَعَرَق ىَماَل: َوَأـْمَرَق اًمِم

ـْ َماًمٍِؽ، وَمَؼاَل:  َي قَم َؽْقُػ هَمػْمُ َمْعُؼقٍل اًمَوضَمَعُؾقا َيـَْتظُِروَن َما َيْليِت ِمـُْف ومِقِف، ىَماَل: وَمُنِّ

ؾْمتَِقاُء ِمـُْف هَمػْمُ جَمُْفَقٍل وَ 
ِٓ َماُل قَمـُْف سمِْدقَمٌة، وَمنيِنِّ َأظَماُف َأْن اإلِ َوا ياَمُن سمِِف َواضِمٌب َواًمسُّ

 ًّٓ  .، َوَأَمَر سمِِف وَمُلظْمِرَج شَمُؽقَن َوا

َٕ»قٛي٘: ( 2) ُٜخُٝط بأَِضٙ امُلَتَؿهِّضٚ ؿ اهلل ؽَ أي ٓ ُيقط أطمد سمحِ  «:ٚاَل 

 : وًمقس اعمؼصقد أوامره اًمنمقمقة، واًمؽقكقة.وأهاره 

 :ؾا٥ز٠: أٚاَض اهلل قغُإ

ۆ ۆ )أوامر ذقمقة، وهل إطمؽام اًمتؽؾقػقة، ومـفا ىمقًمف شمعامم:  أحدها:

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ۈ ۈ

گ گ گ )وىمقًمف شمعامم:(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )أوامر يمقكقة، ومـف ىمقًمف شمعامم:  الثاني:

 (   ۆئ ۈئ

                                 
 (.3/441( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )1)

 .(18/132) (، جمؿقع اًمػتاوى154-1/145) اًمصحقح، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةاجلقاب اكظر: ( 2)
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روَن سمآياشمف[ 11]  .................................................،(1) َيعَتؼِمُ اعمتَػؽِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕ بآٜات٘»قٛي٘: ( 1)  أي يتعظقن سمآيات اهلل اًمؽقكقة  «:َٜعَتِبُض املتَؿهِّضٚ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )واًمنمقمقة: ىمال شمعامم: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )، وىمال شمعامم: (   چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڎ ڈ

 .(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 :ؾا٥ز٠: آٜات اهلل قغُإ

ىمقؾ: هل مـ أية سمؿعـك  :آيات ذقمقة: وهل اعمتضؿـة ًمنمقمف  أحدها:

ٕهنا قمالمات قمغم صدق مـ ضماء هبا، أو أن ومقفا قمالمات قمغم اسمتدائفا  :اًمعالمة ًمغة

 واكتفائفا.

ٓؿمتامل أية اًمنمقمقة اًمديـقة قمغم ـمائػة  :وىمقؾ: مـ أية، سمؿعـك اجلامقمة

 ومجاقمة مـ يمؾامت اًمؼرآن.

، وىمقًمف (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)ومـفا ىمقًمف شمعامم: 

 ىمقًمفو(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )شمعامم: 

 وكحقها مـ أيات. (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): شمعامم

ۇ ۇ ۆ ۆ ) : ومـف ىمقًمف شمعامم:ىمدرية اًمثاين: آيات يمقكقة

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ )ىمقًمف شمعامم: و(   ۈ ۈ

                                 
 (.3/223قطل )اكظر: أوقاء اًمبقان، ًمؾشـؼ( 1)
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روَن ذم َماِهَقِة ذاشمِف  مـ قِمؾؿف إَّٓ سماِم ؿماء (1) وٓ َيَتػؽَّ
ٍ
َوؾِمَع (، 2)، وٓ ُُيقطقن سمٌمء

ؿقات وإرض  ................................................، (3) يمْرؾِمقُّف اًمسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي قمالمات (   ک ک ک ک گ گ گ

قؿة أن ظماًمؼفا هق اًمرب اعمعبقد وطمده يمقكقة ىمدرية، يعرف هبا أصحاب اًمعؼقل اًمسؾ

 ضمؾ وقمال، وأية اًمؽقكقة اًمؼدرية ذم اًمؼرآن مـ أية سمؿعـك اًمعالمة ًمغة.

١َِٝ ساِت٘»قٛي٘: ( 1)  ِٖ ََا َٕ يف  ََٜتؿهَّضٚ أي ذم طمؼقؼة، ويمقػقة ذاشمف:  «:ٚال 

 .يػقوقن يمقػقة صػات اهلل شمعامم، ومال يعؾؿ أطمد يمقػ هق وملهؾ اًمسـة واجلامقمة 

ُٜخٝطٕٛ بؾ٤ٍٞ َٔ ِعًُ٘ إالَّ ِبُا ؽا٤»قٛي٘: ( 2)  أي: ٓ يطؾع  «:ٚال 

ى  ): ًمؼقًمف شمعامم: وأـمؾعف قمؾقف سمام أقمؾؿف اهلل  أطمد مـ قمؾؿ اهلل قمغم رء إٓ

ې ې ى )، وىمقًمف شمعامم: (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )، وىمقًمف شمعامم:  (   ى

 (   ژ ڑ ڑ

ُّٝ٘ ايغَُّٛات ٚاألصض»قٛي٘: ( 3) أي وؾمع اًمؽرد اًمذي  «:َِٚعَع نِضِع

ۆئ ۆئ ۈئ  )هق مقوع اًمؼدملم ؾمعة اًمساموات وإرض: ىمال شمعامم: 

 .(   ۈئ 

ْبُع َمَع »ىمال:  ، أن رؾمقل اهلل وقمـ أيب ذر  اَمَواُت اًمسَّ َّٓ يَمَحْؾَؼةٍ اًمَما اًمسَّ  ُؽْرِدِّ إِ

َػاَلِة قَمغَم اًمُؽْرِدِّ يَمَػْضِؾ اًمَعْرِش قَمغَم اًمَووَمْضُؾ  ،ُمْؾَؼاٍة سمَِلْرٍض وَماَلةٍ 

                                 
 (.683-1/679( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 



شرح مقدمة ابن أبي زيد القريواني   39 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شْؾَؼةِ احلَ 

َٓ ُيْؼَدُر اًمُؽْرِدُّ َمْقِوُع ىَمَدَمْقِف، وَ اًم»ىمال اسمـ قمباس ريض اهلل قمـفام:  َعْرُش 

 .شىَمْدُرهُ 

 .شيمرؾمقف اًمذي يقوع حتت اًمعرش»: اًمضحاكوىمال 

 :اختًـ يف ايهضعٞ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍؾا٥ز٠: 

 مقوع اًمؼدملم. القول األول:

 ، واًمضحاك.ياسمـ قمباس، واًمسد القائلون به:

 اًمؽرد هق اًمعرش كػسف. القول الثاني:

 احلسـ اًمبٍمي. القائلون به:

 اًمؽرد هق قمؾؿ اهلل. القول الثالث:

روي قمـ اسمـ قمباس سمسـد وعقػ. القائلون به:

 ؿ مؽتقبؾْ قمِ  :ومـف ىمقؾ ًمؾصحقػة يؽقن ومقفا: اًمعؾؿ شاًمؽرد» وأصؾىماًمقا: 

 .ٕهنؿ اعمعتؿد قمؾقفؿ :شاًمؽراد» :، ومـف يؼال ًمؾعؾامءشيمراؾمة»

                                 
، وصححف إًمباين ذم اًمسؾسؾة اًمصحقحة (136(، واسمـ سمطة ذم اإلسماكة )361( صحقح: رواه اسمـ طمبان )1)

(139.) 

(، وىمال: 2/313(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )1/249صحقح مقىمقف: رواه اسمـ ظمزيؿة ذم اًمتقطمقد )( 2)

 (.336اًمشقخلم، ومل خيرضماه، وصحح إًمباين وىمػف ذم اًمسؾسؾة اًمضعقػة )صحقح قمغم ذط 

 (.5/398( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.432-5/398) اًمساسمؼ( اكظر: 4)
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 .(3) اًمَعظقؿُ ( 2)وهق اًمعكمُّ (، 1)وٓ ِيُموُده طمػُظفام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ًمثبقت ذًمؽ قمـ اسمـ قمباس واًمصحقح أن اًمؽرد هق مقوع ىمدمل اًمرب 

 ريض اهلل قمـفام، وًمف طمؽؿ اًمرومع.

ُِٜؤُٚرٙ حؿُعُٗا»قٛي٘: ( 1) (   ېئ ېئ ىئ ) شمعامم:ًمؼقًمف   «:ٚال 

 وٓ يؽرصمف طمػظ اًمسؿقات وإرض ومـ ومقفام ومـأي ٓ يثؾؼف  

 .وهق اًمؼائؿ قمغم يمؾ كػس سمام يمسبتسمقـفام، سمؾ ذًمؽ ؾمفؾ قمؾقف يسػم ًمديف 

ُّ»قٛي٘: ( 2) ىئ ی ) ىمال شمعامم: :اًمعكم ذم ذاشمف، وصػاشمف  : «ٖٚٛ ايعً

 (   ڃ ڃ چ چ چ )، وىمال شمعامم: (   ی

ُِ»قٛي٘: ( 3) ٺ ٺ ٿ )اًمعظقؿ ذم أؾمامئف وصػاشمف، ىمال شمعال:  «:ايَععٝ

ـِ قَمبَّاٍس َريِضَ و (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ـِ اسْم قَم

َّٓ »َيْدقُمق قِمـَْد اًمَؽْرِب َيُؼقُل:  قَمـُْفاَم، ىَماَل: يَماَن اًمـَّبِلُّ  اهللُ اًمَعظِقُؿ احلَؾِقُؿ،  اهللُ َٓ إًَِمَف إِ

 َّٓ َؿَقاِت َوإَْرِض، َوَربُّ اًمَعْرِش اًمَعظِقؿِ  اهللَُٓ إًَِمَف إِ  .شَربُّ اًمسَّ

وهذه أيات وما ذم معـاها مـ »ىمال اسمـ يمثػم سمعد شمػسػمه ٔية اًمؽرد: 

إطماديث اًمصحاح إضمقد ومقفا ـمريؼة اًمسؾػ اًمصاًمح إمرارها يمام ضماءت مـ همػم 

 .ششمؽققػ وٓ شمشبقف

                                 
 (.682-1/681( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.2733(، ومسؾؿ )6345( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.1/682( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )3)
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ُر (5) اخلبػمُ ( 4)اًمعامِلُ [ 14]  ..........................،(4) اًمَؼِديرُ ( 3)، اعُمَدسمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُِ»قٛي٘: ( 1)  (   ژ ڑ ڑ ک ) رء، ىمال شمعامم:أي سمؽؾ  «:ايعاِي

(   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)وىمال شمعامم:

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )ل شمعامم: وىما

 (   ېئ 

أي: ُيقط قمؾؿف اًمؽريؿ سمجؿقع اعمقضمقدات، سمرَيا »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

 .شوسمحرَيا ٓ خيػك قمؾقف مـ ذًمؽ رء، وٓ مثؼال ذرة ذم إرض وٓ ذم اًمسامء

سمؿقاوع إؿمقاء وحماهلا، ومال يعطل إٓ عمـ يستحؼ أي  «:اخلبرُي»قٛي٘: ( 2)

، وىمال (   خب مب ىب ): ىمال شمعامم: وٓ يؿـع إٓ مـ يستحؼ

 (   ڤ ڤ ڦ )شمعامم: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): ىمال شمعامم: (3)أي ٕمر اخلالئؼ «:امُلَزبُِّض»قٛي٘: ( 3)

وىمال شمعامم:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

واعمدسمر ًمقس اؾمام مـ أؾمامء اهلل  (   ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 .شمعامم

 گ ڳ ڳ ڳ ڳ  )ومال يعجزه رء: ىمال شمعامم:  «:ايَكِزُٜض»قٛي٘: ( 4)

                                 
 (.3/265ظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )( اك1)

 (.3/244) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.4/247) اًمساسمؼ( اكظر: 3)
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ِؿقُع اًمبصػمُ   ( ...3)، َوأكَّف ومقَق قَمرؿمف اعمجقد (2) ، اًمَعكِمُّ اًمَؽبػمُ (1) اًمسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (   مت ىت يت جث مث)، وىمال شمعامم: (   ڱ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )وىمال شمعامم: 

(   ی ی جئ حئ

ُُِٝع ايبقرُي»قٛي٘: ( 1) اًمسؿقع ٕىمقال قمباده، مممـفؿ ويماومرهؿ، أي  «:ايغَّ

ومؽذهبؿ، اًمبصػم هبؿ ٓ خيػك قمؾقف مـفؿ ظماومقة ذم أطمقاهلؿ وطمريماهتؿ  مصدىمفؿ

وىمال شمعامم:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ): ىمال شمعامم: وؾمؽـاهتؿ

  (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

ُّ ايهَبرُي»قٛي٘: ( 2) ًِ اًمذي هق أيمؼم  اًمعكم اًمذي ٓ أقمغم مـف، اًمؽبػم «:ايَع

ومؽؾ رء حتت ىمفره وؾمؾطاكف ، مـ يمؾ رء، ومؽؾ رء ظماوع طمؼػم سماًمـسبة إًمقف

هق، وٓ رب ؾمقاه: ٕكف اًمعظقؿ اًمذي ٓ أقمظؿ مـف، اًمعكم اًمذي  وقمظؿتف، ٓ إًمف إٓ

ٓ أقمغم مـف، اًمؽبػم اًمذي ٓ أيمؼم مـف، شمعامم وشمؼدس وشمـزه، وقمز وضمؾ قمام يؼقل 

،  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): ىمال شمعامم: اًمظاعمقن قمؾقا يمبػما

 (   ٹ ٹ ٹ ڤ )وىمال شمعامم: 

َّْ٘ ؾَٛم َعضؽ٘»قٛي٘: ( 3) ڈ ژ ژ )ًمؼقًمف شمعامم:  «:اجملٝز َٚأ

 ، وىمقًمف (   ک ک ک گ)، وىمقًمف شمعامم: (   ڑ ڑ

                                 
 (.449 ،5/5( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.6/353،  5/449) اًمساسمؼ( اكظر: 2)
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 .(2) ، وهق ذم يمؾِّ َمؽان سمِعؾؿف(1) سمذاشمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڭ ڭ ڭ ڭ)شمعامم: 

ومقف رد قمغم اعمموًمة اًمذيـ أوًمقا قمؾق اًمذات: وىماًمقا: ًمقس  «:بشات٘»قٛي٘: ( 1)

 ومقق اًمعرش إًمف.

ََهإ بِعًُ٘»قٛي٘: ( 2)  ِّ ومقف رد قمغم احلؾقًمقة  «:ٖٚٛ يف ن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وآحتادية اًمذيـ يؼقًمقن: إن اهلل ذم يمؾ مؽان سمذاشمف: ىمال شمعامم: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ٹ ڤ

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )وىمال شمعامم: (   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

.  

أي: رىمقب قمؾقؽؿ، ؿمفقد قمغم أقمامًمؽؿ طمقث »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

أكتؿ، وأيـ يمـتؿ، مـ سمر أو سمحر، ذم ًمقؾ أو هنار، ذم اًمبققت أو اًمؼػار، اجلؿقع ذم 

قمؾؿف قمغم اًمسقاء، وحتت سمٍمه وؾمؿعف، ومقسؿع يمالمؽؿ ويرى مؽاكؽؿ، ويعؾؿ 

 .شهيمؿ وكجقايمؿ

ـَ »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:   اهللُياَمُن سماَِم َأظْمؼَمَ اإلِ  :اهللِياَمِن سمِ اإلِ َوىَمْد َدظَمَؾ ومِقاَم َذيَمْرَكاُه ِم

ـْ َرؾُمقًمِِف  ِة:إُ ، َوَأمْجََع قَمَؾْقِف ؾَمَؾُػ سمِِف ذِم يمَِتاسمِِف، َوشَمَقاشَمَر قَم ُف ؾُمْبَحاَكُف وَمْقَق  مَّ ـْ َأكَّ ِم

 َوُهَق ؾُمْبَحاَكُف َمَعُفْؿ َأْيـاََم يَماُكقا: َيْعَؾُؿ َما ُهْؿ ، ؾَماَمَواشمِِف قَمغَم قَمْرؿِمِف، قَمكِمٌّ قَمغَم ظَمْؾِؼفِ 

                                 
 (.8/9) اًمساسمؼ( اكظر: 1)
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 .............................، (1) ظَمَؾَؼ اإلكساَن وَيعؾُؿ ما شُمَقؾْمِقُس سمف كػُسف[ 15]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )يَماَم مَجََع سَملْمَ َذًمَِؽ ذِم ىَمْقًمِِف: ، قَماِمُؾقنَ 

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

ڦ  )َوًَمْقَس َمْعـَك ىَمْقًمِِف:  (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ُف خُمَْتؾٌِط سمِ (   ڦ َغةُ ، ْؾِؼ اخلَ َأكَّ َٓ شُمقضِمُبُف اًمؾُّ َوُهَق ظِماَلُف َما َأمْجََع قَمَؾْقِف ؾَمَؾُػ ، وَمنِنَّ َهَذا 

ةِ إُ  ـْ آَياِت ش َؼَؿرُ اًم»سَمْؾ ، ْؾَؼ اخلَ قَمَؾْقِف  اهللَُوظِماَلُف َما وَمَطَر ، مَّ ـْ َأْصَغِر اهللِآَيٌة ِم ، ِم

، َوُهَق َمَع 
ِ
اَمء َوُهَق ، َساومِِر َأْيـاََم يَمانَ اعمُ َساومِِر، َوهَمػْمِ اعمُ خَمُْؾقىَماشمِِف، ُهَق َمْقُوقٌع ذِم اًمسَّ

ِؾٌع إًَمْقِفْؿ: إمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ اًمؾُمْبَحاَكُف وَمْقَق  ـٌ قَمَؾْقِفْؿ ُمطَّ َعْرِش، َرىِمقٌب قَمغَم ظَمْؾِؼِف، ُمَفْقِؿ

ـْ  ِذي َذيَمَرُه اًمَويُمؾُّ َهَذا ، َمَعايِن ُرسُمقسمِقَّتِفِ  ِم ُف وَمْقَق اهللَُؽاَلِم اًمَّ : َأكَّ ـْ ُف اًم: ِم َعْرِش، َوَأكَّ

ـِ اًمظُّـُقِن  ـْ ُيَصاُن قَم
ِريٍػ، َوًَمؽِ َتاُج إمَم حَتْ َٓ َُيْ  .شَؽاِذسَمةِ اًمَمَعـَا: طَمؼٌّ قَمغَم طَمِؼقَؼتِِف، 

َٕ»قٛي٘: ( 1) ًََل اإلْغا ُِٛؼ ب٘ ْؿُغ٘ َخ َِٛع ُِ َا ُت َٜعً ىمال شمعامم: يمام  «:ٚ

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

ف حمقط ؿخيؼم شمعامم قمـ ىمدرشمف قمغم اإلكسان سملكف ظماًمؼف، وقمؾ»ىمال اسمـ يمثػم: 

سمجؿقع أمقره، طمتك إكف شمعامم يعؾؿ ما شمقؾمقس سمف كػقس سمـل آدم مـ اخلػم 

 .شواًمنم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   ـِ اًمـَّبِلِّ قَم صَمْت سمِِف  اهللَإِنَّ »ىَماَل:  ، قَم تِل َما طَمدَّ ـْ ُأمَّ اَوَز قَم  دَمَ

                                 
 (.84-83( اكظر: اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة، صـ )1)

 (.7/398اسمـ يمثػم )( اكظر: شمػسػم 2)
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 .....، (2) ، وما شَمْسُؼُط ِمـ َوَرىَمٍة إَّٓ َيعَؾُؿفا(1) وهق َأىمَرُب إًمقِف ِمـ طَمْبِؾ اًمَقِريدِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شَأْكُػَسَفا، َما مَلْ شَمْعَؿْؾ َأْو شَمَتَؽؾَّؿْ 

َِٛصِٜز»قٛي٘: ( 1) ٌِ اي َِٔ َحِب  ِ٘ ڀ ڀ  )ىمال شمعامم: يمام  «:ٖٚٛ َأقَضُب إيٝ

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

احلَْبُؾ ُهَق اًمَقِريُد وَمُلِوقَػ إمَم َكْػِسف ٓظمتالِف ًَمْػِظ »ىمال اًمػراء ذم شمػسػم أية: 

 . شواًمقِريُد قِمْرٌق سَملْمَ احُلْؾُؼقِم واًمِعْؾَباَويـ، آؾْمَؿلْمِ 

واًمَقريد: قمرٌق َيـْبُِض مـ  :طَمْبُؾ اًمَقريد: قِمْرٌق َيِدرُّ ذم احلَْؾؼ»وىمال اخلؾقؾ: 

 . شَدَم ومقفاحلققان ٓ 

 .ُهَق َما سَملْم اًمُعـُؼ واعمـْؽِب :َوىِمقَؾ 

ُُٗا»قٛي٘: ( 2) ًَ َٜع ََٚصَق١ٍ إالَّ   َِٔ ىئ )ىمال شمعامم: يمام  «:َٚا َتِغُكُط 

ويعؾؿ احلريمات طمتك مـ  أي(   ىئ ی ی ی ی

، يمام اجلامدات، ومام فمـؽ سماحلققاكات، وٓ ؾمقام اعمؽؾػقن مـفؿ مـ ضمـفؿ وإكسفؿ

 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)ىمال شمعامم: 

َجِر َوَما َيْبَؼك »ىمال اًمبغقي ذم شمػسػم أية:  ـْ َوَرِق اًمشَّ  َيْعَؾُؿ قَمَدَد َما َيْسُؼُط ِم

                                 
 (.127(، ومسؾؿ )5269( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 ش.طمبؾ»( اكظر: هتذيب اًمؾغة، مادة 2)

 ش.طمبؾ»( اكظر: يمتاب اًمعلم، مادة 3)

 (.1/333( اكظر: اًمـفاية ذم همريب احلديث )4)

 (.3/265( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )5)
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 .(3) إَّٓ ذم يمتاب ُمبلم (2) َوَٓ َرـْمٍب َوَٓ َياسمِس (،1) ذم فُمُؾاَمت إرضِ  وَٓ طَمبَّةٍ 

 .............................................، (4) قمغم اًمَعرِش اؾْمَتقى[ 16]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شقَمَؾْقفِ 

َُات األصِض ٚاَل َحب١ٍَّ»قٛي٘: ( 1) ًُ ْعُروُف ذِم اعمَ بُّ احلَ ىِمقَؾ: ُهَق  «:يف ُظ

َت اًمصخرة اًمتل ذِم َأؾْمَػِؾ إَ سُمُطقِن   .ْرِولمَ إَ ْرِض، َوىِمقَؾ: ُهَق حَتْ

َٜاِبػ»قٛي٘: ( 2) َٚاَل  جئ حئ مئ ىئ يئ ): ىمال شمعامميمام «:َٚاَل َصِطٍب 

(   جب حب خب مب ىب يب جت حت

ـُ قَمبَّاٍس َريِضَ  ـْمُب  اهللُ ىَماَل اسْم َوىَماَل قَمَطاٌء: ُيِريُد  َباِدَيُة،اًمَقاسمُِس اًماُء، وَ اعمَ قَمـُْفاَم: اًمرَّ

 
ٍ
ء ـْ يُمؾِّ َرْ ، َوىِمقَؾ: ُهَق قِمَباَرٌة قَم َٓ َمقِّت  َٓ طَمل  َو َٓ َيـُْبُت، َوىِمقَؾ: َو  .َما َيـُْبُت َوَما 

َُبني»قٛي٘: ( 3) ُؽؾَّ َمْؽُتقٌب ذِم اًمؾَّْقِح اًمَيْعـِل: َأنَّ  «:إالَّ يف نتاب 

 .ْحُػقظِ اعمَ 

ـِ اِعَت٣ٛع٢ً »قٛي٘: ( 4) ، يمام ىمال: اؾمتقاء طمؼقؼل يؾقؼ سمجالًمف  «:ايَعض

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ومؾؾـاس ذم هذا اعمؼام مؼآت يمثػمة ضمدا، ًمقس »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

                                 
 (.2/133( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )1)

 (.2/133) ساسمؼاًم( اكظر: 2)

 (.2/133) اًمساسمؼ( اكظر: 3)

 (.2/133) اًمساسمؼ( اكظر: 4)
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 .........................................................، (1) وقَمغم اعُمْؾِؽ اطْمَتقى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا مقوع سمسطفا، وإكام يسؾؽ ذم هذا اعمؼام مذهب اًمسؾػ اًمصاًمح: ماًمؽ، 

أمحد سمـ طمـبؾ، وإؾمحاق سمـ واًمؾقث سمـ ؾمعد، واًمشاومعل، و وإوزاقمل، واًمثقري،

راهقيف وهمػمهؿ، مـ أئؿة اعمسؾؿلم ىمديام وطمديثا، وهق إمرارها يمام ضماءت مـ همػم 

واًمظاهر اعمتبادر إمم أذهان اعمشبفلم مـػل قمـ اهلل، ومنن  :شمؽققػ وٓ شمشبقف وٓ شمعطقؾ

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)اهلل ٓ يشبفف رء مـ ظمؾؼف، و 

عقؿ سمـ محاد اخلزاقمل ؿمقخ مـفؿ ك-سمؾ إمر يمام ىمال إئؿة  

مـ ؿمبف اهلل سمخؾؼف ومؼد يمػر، ومـ ضمحد ما وصػ اهلل سمف كػسف ومؼد »: -اًمبخاري

وًمقس ومقام وصػ اهلل سمف كػسف وٓ رؾمقًمف شمشبقف، ومؿـ أصمبت هلل شمعامم ما  ،شيمػر

قؼ سمجالل اهلل وردت سمف أيات اًمٍمُية وإظمبار اًمصحقحة، قمغم اًمقضمف اًمذي يؾ

 .ششمعامم، وكػك قمـ اهلل شمعامم اًمـؼائص، ومؼد ؾمؾؽ ؾمبقؾ اهلدى

ًِِو احَِت٣ٛ»قٛي٘: ( 1) ۆئ )وماعمؾؽ يمؾف سمقد اهلل شمعامم: ىمال شمعامم:  «:َٚع٢ً امُل

 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ۈئ )، وىمال شمعامم: (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ٱ ٻ )، وىمال شمعامم:  (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 وماعمؾؽ واعمؾؽقت واطمد ذم اعمعـك، يمرمحة ورمحقت، ورهبة »ىمال اسمـ يمثػم: 

                                 
 (.427-3/426( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)
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ػاُت اًمُعغَم  (1) وًمف إؾمامء احلُسـك[ 17]   .(2) واًمصِّ

 مَل َيَزل سمَِجؿقِع صػاشمِف وأؾمامِئف، شَمعامم أن شمؽقَن صػاشُمف خَمؾقىَمًة، وأؾمامُؤه[ 18]

 .(3)حُمَْدصَمةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ومـ اًمـاس مـ زقمؿ أن اعمؾؽ هق قمامل إضمساد، ورهبقت، وضمؼم وضمؼموت

واعمؾؽقت هق قمامل إرواح، وإول هق اًمصحقح، وهق اًمذي قمؾقف اجلؿفقر مـ 

 .شاعمػنيـ وهمػمهؿ

أي اًمتل سمؾغت ذم احلسـ همايتف، ومال كؼص  «:ٚاألمسا٤ احلغ٢ٓ»قٛي٘: ( 1)

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)ومقف سمقضمف مـ اًمقضمقه: يمام ىمال شمعامم: 

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)، وىمال شمعامم: 

 .واحلسـك اؾمؿ شمػضقؾ، شملكقث إطمسـ

٢ًَ»قٛي٘: ( 2) أي اًمعاًمقة اًمتل ٓ شمشبف صػات اعمخؾقىملم:  «:ٚايقِّؿاُت ايُع

ڃ ڃ ڃ چ  )وىمال شمعامم: (   ڳ ڳ ڱ  )يمام ىمال شمعامم: 

أي: اًمؽامل اعمطؾؼ مـ يمؾ وضمف، وهق مـسقب  ،(   چ چ

 شملكقث إقمغم.اؾمؿ شمػضقؾ، ، واًمعغم إًمقف

ََٜظٍ ِبَجُِٝع فؿاِت٘ ٚأمسا٥ِ٘ َتعاىل إٔ»قٛي٘: ( 3) َٕ فؿاُت٘  َيِ  تهٛ

َُِخَزَث١ّ  وملؾمامء اهلل وصػاشمف أزًمقة ًمقست خمؾقىمة وٓ حمدصمة. :«ََدًَٛق١ّ، ٚأمساُؤٙ 

                                 
 (.6/596( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.2/253( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )2)

 (.4/578) ىمبؾ اًمساسمؼ( اكظر: 3)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ َراَهَقْيِف: ىمال  َٓ خَمْ  اهللَِأوْمَضْقا إمَِم َأْن ىَماًُمقا: َأؾْماَمُء »إؾِْمَحاُق سْم ُف يَماَن َو َكَّ ِٕ  ُؾقىَمٌة: 

َنَّ هلل :ْحُض اعمَ ُؽْػُر اًماؾْمَؿ ، َوَهَذا   .شْسـَكاحلُ ؾْماَمَء إَ  ِٕ

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ َأؾْماَمَء »وىمال اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ:  خَمُْؾقىَمٌة وَمُفَق يَماومٌِر ، َويُمْػُرُه  اهللَِم

ْؿسِ  ـْ َهِذِه اًمشَّ  .شقِمـِْدي َأْوَوُح ِم

ـُ  وىمال ظَمَؾُػ  ار اًمِهَشاٍم  سْم ـْ ىَماَل: إِنَّ َأؾْماَمَء »ْؼِرئ: اعمُ َبزَّ خَمُْؾقىَمٌة ، وَمُؽْػُرُه  اهللَِم

ْؿسِ  ـْ َهِذِه اًمشَّ  .شقِمـِْدي َأْوَوُح ِم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/243( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )1)

 (.2/238) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.2/232) اًمساسمؼاكظر: ( 3)

 



 51                                                                                                                                             حرز األماني 

 
 غري خملْق[  ]كالو اهلل

، َودَمَغمَّ (1) يمؾَّؿ مقؾمك سمؽالِمف اًمَّذي هق صػُة ذاشمِف ٓ ظَمْؾٌؼ ِمـ ظَمؾِؼف[ 19]

ا  (2)ًمؾَجَبؾ  ........................................، (4) ِمـ ضمالًمِف( 3)ومصار َديمًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِٔ »قٛي٘: ( 1)  ًِْل  َِ٘ ايَّشٟ ٖٛ فؿ١ُ ساِت٘ ال َخ ًَِّ َٛع٢ بهال ن

ومقف رد قمغم اجلفؿقة اًمذيـ ىماًمقا: يمالم اهلل خمؾقق، وأن اهلل ظمؾؼ اًمؽالم ذم  «:َخًِك٘

 ومل يتؽؾؿ يمالما طمؼقؼقا. مقؾمك 

  (   ڃ چ چ چ)ىمال شمعامم: 

 ويمؾؿ اهللَ»يـا قمـ سمعض اعمعتزًمة أكف ىمرأ قمغم سمعض اعمشايخ: وِّ رُ ىمال اسمـ يمثػم: 

ے ۓ ۓ )ومؼال ًمف: يا اسمـ اًمؾخـاء، ومؽقػ شمصـع سمؼقًمف شمعامم:  ،شمقؾمك شمؽؾقام

﮴  يعـل: أن هذا ٓ ُيتؿؾ اًمتحريػ وٓ  (   ﮲ ﮳

 .اًمتلويؾ

٢َّ يًَجَبٌ»قٛي٘: ( 2)  .ًمِْؾَجَبؾِ  َربِّ اًمأي فَمَفَر ُكقُر  «:ََٚتَج

قُّ َواطِمٌد، َوىِمقَؾ: : ضَمَعَؾُف َمْدىُمقىًماأي  «:ؾقاص َرنًّا»قٛي٘: ( 3) كُّ َواًمدَّ َواًمدَّ

ُف   .ؼفديما ومتَّ  اهللَُمْعـَاُه َديمَّ

 ے ۓ ۓ ﮲ )أي مـ قمظؿتف: ىمال شمعامم:  «:َِٔ جالِي٘»قٛي٘: ( 4)

                                 
 (.2/474( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.2/233اكظر: شمػسػم اًمبغقي )( 2)

 (.2/233) اًمساسمؼ( اكظر: 3)

 



شرح مقدمة ابن أبي زيد القريواني   50 

 .......................، (2) ، ًمقس سمؿخُؾقٍق ومَقبِقدُ (1) وأنَّ اًمؼرآَن يمالُم اهلل[ 23]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

               ڭ 

 (   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ُّ اهلل»قٛي٘: ( 1) َٕ نال َّ ايكضآ ٕكف صػة مـ صػاشمف، وصػات اهلل  «:ٚأ

 ة.همػم خمؾقىم

(   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: 

 

َِٝبُٝز»قٛي٘: ( 2) ًٍُٛم ؾ ٱ ): : ىمال شمعاممويػـك أي ومقفؾؽ «:يٝػ مبد

 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

وملظمؼم شمعامم أن اخلؾؼ همػم  (   ں ں ڻ ڻ  )وىمال شمعامم: 

 .إمر وأن اًمؼرآن مـ أمره ٓ مـ ظمؾؼف

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ: ؾَم  ـِ سْم مْحَ ٍ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
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 .(2) وَمَقـَْػدُ  (1) وٓ صػة عمخؾقٍق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 . ش اهللَِوومِقِف َأؾْماَمُء   اهللِقِمْؾِؿ 

ومقف رد قمغم اًمذيـ يؼقًمقن: اًمؼرآن صػة  «:ٚال فؿ١ ملدًٍٛم»قٛي٘: ( 1)

 .ف: ٕكف شمؽؾؿ سمجلؼميؾ 

َِٓؿُز»قٛي٘: ( 2) َٝ أي ومقـتفل: سمؾ إن يمالم اهلل ٓ يـتفل وٓ يـػد: ىمال  «:َؾ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )شمعامم: 

 .(   ىئ

ُد: ًَمْق يَماَن َماُء  »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية:  َبْحِر ِمَداًدا اًمَيُؼقُل شَمَعامَم: ىُمْؾ َيا حُمَؿَّ

ُة قَمَؾْقِف،  اًمَّ ِذي شُمْؽَتُب سمِِف يَمِؾاَمُت َرسمِّك َوطِمَؽُؿُف َوآَياشُمُف اًمدَّ َأْي: ًَمَػَرَغ ( ېئ ىئ)ًمِْؾَؼَؾِؿ اًمَّ

ـْ يمَِتاسَمِة َذًمَِؽ  َبْحرُ اًم َبْحِر آظَمَر، صُمؿَّ اًمَأْي: سمِِؿْثِؾ ( ی جئ حئ مئ)ىَمْبَؾ َأْن ُيْػَرَغ ِم

ُه َوُيْؽَتُب هِبَا، عَمَا َكِػَدْت يَمؾاَِمُت  ا، سُمُحقٌر مَتُدُّ  .شاهللِآظَمَر، َوَهُؾؿَّ ضَمرًّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )وىمال شمعامم: 

 (   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

 
                                 

 (.1/197( اكظر: ذح أصقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )1)

 (.1/132اًمسـة، ًمعبد اهلل سمـ أمحد )( اكظر: 2)

 (.5/234يمثػم )شمػسػم اسمـ ( اكظر: 3)
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 ]اإلمياٌ بالقدر[
 ........................................(...........1)واإليامُن سماًمَؼَدِر [ 21]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٕ بايَكَزِص»قٛي٘: ( 1)  اإليامن سماًمؼدر ريمـ مـ أريمان اإليامن اًمستة  «:ٚاإلميا

 اًمتل ٓ يتؿ إيامن قمبد إٓ سماإليامن هبا مجقعفا.

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

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

َء إَ ُهَق ذِم و ْ اِل  -ْصِؾ، َمْصَدٌر شَمُؼقُل: ىمدرُت اًمٌمَّ ِػقِػَفا سمَِػْتِح اًمدَّ  -أىْمِدُرُه  -َوخَتْ

َها   .ىَمْدًرا وىَمَدًرا: إَِذا أطمطَت سمِِؿْؼَداِرهِ  -سمَِؽْنِ

أن اهلل شمعامم قمؾؿ مؼادير إؿمقاء وأزماهنا ىمبؾ إجيادها صمؿ أوضمد واًمؼدر ذقما: 

 .ما ؾمبؼ ذم قمؾؿف أكف يقضمد ومؽؾ حمدث صادر قمـ قمؾؿف وىمدرشمف وإرادشمف

 :ع٢ً اإلميإ بايكزص، َٚٓٗااألري١ ت ٚقز تٛاتضت ايٓقٛل ٚتعاٖضا

 (   حت خت مت ىت يت جث)ىمقًمف شمعامم: 

 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وىمقًمف شمعامم: 

ـِ  قُمَؿرَ وقمـ  اِب  سْم ـِ اإِلياَمِن، ىَماَل: : ، أن ضمؼميؾ ىمال ًمؾـبل  اخلَطَّ يِن قَم وَمَلظْمؼِمْ

ـَ سمِ » ِه اهللَِأْن شُمْمِم ـَ سمِاًمَؼَدِر ظَمػْمِ ِف، َواًمَقْقِم أظِمِر، َوشُمْمِم
 ، َوَماَلِئَؽتِِف، َويُمُتبِِف، َوُرؾُمؾِ

 

                                 
 ش.ىمدر»( اكظر: يمتاب اًمعلم، وهتذيب اًمؾغة، وًمسان اًمعرب، مادة 1)

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

 (.1/118) اًمساسمؼ( اكظر: 3)
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ه ه وَذِّ  ................................................................، (1) ظَمػْمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هِ   .شَوَذِّ

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

ـْ سمِ  ِعقِػ، َوذِم يُمؾ  ظَمػْمٌ اطْمِرْص قَمغَم َما َيـَْػُعَؽ، َواؾْمَتِع ـِ اًمضَّ ـَ اعُمْمِم َٓ شَمْعَجْز،  اهللِِم َو

ٌء، وَماَل شَمُؼْؾ  ـْ ىُمْؾ  :َوإِْن َأَصاسَمَؽ َرْ
َوَما  اهللِىَمَدُر  :ًَمْق َأينِّ وَمَعْؾُت يَماَن يَمَذا َويَمَذا، َوًَمؽِ

ْقَطانِ ؿَماَء وَمَعَؾ، وَمنِنَّ ًَمْق   .ششَمْػَتُح قَمَؿَؾ اًمشَّ

ـْ َأْصَحاِب َرؾُمقِل و ُف ىَماَل: َأْدَريْمُت َكاؾًما ِم ـْ ـَماُوٍس، َأكَّ يُمؾُّ  :، َيُؼقًُمقنَ  اهللِقَم

 سمَِؼَدٍر، ىَماَل: َوؾَمِؿْعُت قَمْبَد 
ٍ
ء ـَ قُمَؿَر َيُؼقُل: ىَماَل َرؾُمقُل  اهللَِرْ  : » اهللِسْم

ٍ
ء يُمؾُّ َرْ

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

وىمد شمظاهرت إدًمة اًمؼطعقات مـ اًمؽتاب واًمسـة وإمجاع »ىمال اإلمام اًمـقوي: 

 .شاًمصحاسمة وأهؾ احلؾ واًمعؼد مـ اًمسؾػ واخلؾػ قمغم إصمبات ىمدر اهلل 

أي يمؾ رء سمؼدر اهلل ؾمقاء يمان ظمػما أو ذا،  «:َخريٙ ٚؽضٙ»قٛي٘: ( 1)

ية واًمضالل سمؼدر اهلل، واإليامن واًمؽػر سمؼدر اهلل، واًمغـك واًمػؼر سمؼدر اهلل، اوماهلد

واًمصحة واعمرض سمؼدر اهلل: وىمدر اهلل يمؾ ظمػمه، ٓ ذ ومقف سمقضمف مـ اًمقضمقه: ًمؼقل 

ُّ ًَمْقَس إًَِمْقَؽ : »اًمـبل   بار اعمؼدور ٓ اًمؼدر.: وإكام هق ذ سماقمتشَواًمنمَّ

                                 
 (.8( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.6633صحقح: رواه اًمبخاري )( 2)

 (.2655( صحقح: رواه مسؾؿ )3)

 (.1/155اًمـقوي ) ( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ، ًمإلمام4)

 .(، مـ طمديث قمكم 771( صحقح: رواه مسؾؿ )5)
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هِ   .................................................................، (1) طُمْؾِقِه َوُمرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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 اإلواذم ذم اعمؼيض اعمؼدر

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

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  ،ضمصؾحة اًمزضمر واًمـؽال ودومع اًمـاس سمعضفؿ سمبع

 .شومفل ظمػمات مـ وضمقه قمديدة ،وإن يماكت ذورا مـ وضمف

ِٙ»قٛي٘: ( 1) َُضِّ َٚ  ِٙ ِٛ ًِ  وماحلؾق سمؼدر اهلل واعمر سمؼدر اهلل. «:ُح

واخلػم  ،احلالوة واعمرارة شمعقد إمم مباذة إؾمباب ذم اًمعاضمؾ» ىمال اسمـ اًمؼقؿ: 

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

 .شذم مـتفاه وقماىمبتف

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

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

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

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

 (.1/269( اكظر: ؿمػاء اًمعؾقؾ )2)
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ـا (1) ويمؾُّ ذًمؽ َرُه اهللُ َرسمُّ ، وَمصَدُرها قمـ (3) ، ومؼاديُر إمقِر سمقِده(2) ىَمد ىَمدَّ

 .(4) ىمضاِئف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ ؾْ قمدٓ، ومفق ه اؾمتلصمر سمف، وقمِ هبا ومضال، وظمؾؼ مـ أراد ًمؾشؼاء واؾمتعؿؾف سمف  

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

ُّ سيو»قٛي٘: ( 1)  أي اخلػم واًمنم، واحلؾق واعمر. «:ٚن

ُٙ »قٛي٘: ( 2) ىمبؾ أن خيؾؼ اًمساموات وإرض سمخؿسلم  «:َصبُّٓا اهلُلَقز َقزََّص

ەئ )وىمال شمعامم: (   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  )يمام ىمال شمعامم: أًمػ ؾمـة: 

 (   ەئ وئ وئ ۇئ

ـْ قَمْبِد و ـِ  اهللِقَم ـِ قَمْؿِرو سْم ،  اهللِ، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل ريض اهلل قمـفام َعاصِ اًمسْم

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

 اعمَ ؾَمـٍَة، ىَماَل: َوقَمْرؿُمُف قَمغَم 
ِ
 .شاء

 .وما مل يشل مل يؽـ ،ومام ؿماء اهلل يمان «:َٚكارُٜض األَِٛص بِٝزٙ»قٛي٘: ( 3)

ََقَزُصٖا عٔ قنا٥ِ٘»قٍٛ: ( 4) ومال يؽقن رء إٓ سمؼضائف وطمؽؿف:  «:ٚ

وىمال شمعامم:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)ىمال شمعامم: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )وىمال شمعامم:

                                 
 (.77( اكظر: آىمتصاد ذم آقمتؼاد، ًمؾحاومظ قمبد اًمغـل اعمؼدد، صـ )1)

 (.2653( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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 ىَمبؾ يَمقكِف[ 22]
ٍ
، ٓ َيؽقن ِمـ قمباِده (2) ، ومَجَرى قمغم ىَمَدِره(1) قَمؾَِؿ يمؾَّ ْرء

ٺ ٺ  (4)ڀ ڀ ٺ ٺ )، (3) ىَمقٌل وٓ قَمَؿٌؾ إَّٓ وىمْد ىَمَضاُه وؾمبؼ قِمْؾُؿف سمف

 (   ٿ(5)ٿ

 .....................................، (6) ُيِضؾُّ َمـ يشاء ومَقْخُذًُمف سمعْدًمِف[ 23]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِْ٘»قٛي٘: ( 1)  ٤ٍِٞ َقبٌ نَٛ َّ ؽ َِ ن ًِ  ومقف رد قمغم اًمؼدرية اًمغالة «:َع

 اًمذيـ يـؽرون قمؾؿ اهلل شمعامم.

 .أي قمغم ما ىمدره  «:ؾَجَض٣ ع٢ً َقَزِصٙ»قٛي٘: ( 2)

ُٙ ٚعبل »قٛي٘: ( 3) ٌْ إالَّ ٚقِز َقَنا َُ ٍْ ٚال َع َِٔ عباِرٙ َقٛ َٜهٕٛ  ال 

ُُ٘ ب٘ ًِ ذم هذا رد قمغم اعمعتزًمة اًمذيـ يـؽرون قمؾؿ اهلل سمإؿمقاء ىمبؾ طمدوصمفا:  «:ِع

ومقعتؼدون أن يمؾ قمؿؾ وىمقل يصدر مـ اًمعباد ىمضاه اهلل أما أهؾ اًمسـة واجلامقمة 

 وقمؾؿف ىمبؾ أن ُيدث.

َّٓ َيْعَؾَؿ اهللُ خَمُْؾقىَمفُ «: (ڀ ڀ ٺ ٺ) »قٛي٘: ( 4)  .َأْي َأ

اخلَبػُِم سماَِم ومِقَفا  ،ًَمطِقٌػ قِمْؾُؿُف ذِم اًمُؼُؾقِب  أي: « (ٺ ٺ ٿ)»قٛي٘: ( 5)

ـَ اًمن َواًمَقؾْمَقؾَمةِ   .ِم

َِٝدُشُي٘ بعِزِي٘»قٛي٘: ( 6) ََٔ ٜؾا٤ ؾ  ُّ ٕكف أقمرض قمـ هدى اهلل  «:ُِٜن

 ڑ )ىمال شمعامم:و :(   ى ائ ائ ەئ ەئ  )ومل يؼبؾف: ىمال شمعامم: 

                                 
 .(5/126) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.5/126( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )2)
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ُؼف سمػضؾِف ٌ سمَتْقسػمه إمم ما ؾَمَبَؼ ِمـ قمؾؿف (1) وََيدي َمـ َيشاء وَمُقَقومِّ ، ومَؽؾٌّ ُمَقنَّ

 .(2) وىَمَدِره، ِمـ ؿَمِؼل  أو ؾمعقدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڭ ۇ ۇ )وىمال شمعامم: (   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  )، وىمال شمعامم:  (   ۆ ۆ ۈ ۈ 

(   ہ ہ ہ ہ ھ

َٜؾا٤ »قٛي٘: ( 1)  ََٔ َٜٗزٟ  ًِٚ٘ َٛؾُِّك٘ بؿن ُٝ وماهلداية سمػضؾ اهلل، ىمال  «:َؾ

 (   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )شمعامم: 

َِٔ »قٛي٘: ( 2) َِٔ عًُ٘ َٚقَزِصٙ،  ِٝغريٙ إىل َا َعَبَل  َٝغَّْض بَت َُ  ٌّ ؾَه

ٍّ أٚ ععٍٝز ىمال أي يمؾ خمؾقق يعؿؾ سمام ينه اهلل ًمف، وقمؾؿف وىمدره قمؾقف: «: َؽِك

، (   ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ)شمعامم: 

ُؾ قَمَؾْقَؽ َأوْمَعاَل  (   ې ې ې)وىمال شمعامم:  ػْمِ اخلَ َأْي: ُكَسفِّ

 َٓ َٓ طَمَرَج َو َٓ اقْمِقضَماَج ومِقِف َو  ًٓ قًما ؾَمْفاًل ؾَمْؿًحا ُمْسَتِؼقاًم قَمْد ُع ًَمَؽ َذْ َوَأىْمَقاًَمُف، َوُكنَمِّ

 .قُمْنَ 

ـْ قَمكِم  و َعاَدِة : » اهللِ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  قَم ا َأْهُؾ اًمسَّ ، َأمَّ ٌ اقْمَؿُؾقا وَمُؽؾٌّ ُمَقنَّ

َؼاَوةِ  وَن ًمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمشَّ ُ َؼاَوِة وَمُقَقنَّ ا َأْهُؾ اًمشَّ َعاَدِة، َوَأمَّ وَن ًمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمسَّ ُ ، صُمؿَّ شوَمُقَقنَّ

 ﮲ ﮳ ﮴  ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ)ىَمَرَأ: 

 

                                 
 (.8/383شمػسػم اسمـ يمثػم )( اكظر: 1)
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 ....................................، (1) شمعامَم أن يؽقَن ذم ُمْؾؽِِف ما ٓ ُيريد[ 24]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ﮺ ﮻ ﮼  ﮷ ﮸ ﮹ ﮵﮶

صَمـَا َرؾُمقُل ىمال:  ، سمـ مسعقدوقمـ قمبد اهلل  اِدُق   اهللِطَمدَّ َوُهَق اًمصَّ

ِف َأْرسَمِعلَم َيْقًما، صُمؿَّ َيُؽقُن قَمَؾَؼًة »اعَمْصُدوُق، ىَماَل:  ـِ ُأمِّ إِنَّ َأطَمَديُمْؿ جُيَْؿُع ظَمْؾُؼُف ذِم سَمْط

سمَِلْرسَمِع يَمؾاَِمٍت، َوُيَؼاُل  َمَؾًؽا وَمُقْمَمرُ  اهللُِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ َيُؽقُن ُمْضَغًة ِمْثَؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ َيْبَعُث 

ضُمَؾ  وُح، وَمنِنَّ اًمرَّ ًَمُف: ايْمُتْب قَمَؿَؾُف، َوِرْزىَمُف، َوَأضَمَؾُف، َوؿَمِؼلٌّ َأْو ؾَمِعقٌد، صُمؿَّ ُيـَْػُخ ومِقِف اًمرُّ

َّٓ ِذَراٌع، وَمَقْسبُِؼ قَمَؾْقفِ  يمَِتاسُمُف، وَمَقْعَؿُؾ  ِمـُْؽْؿ ًَمَقْعَؿُؾ طَمتَّك َما َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَملْمَ اجلَـَِّة إِ

َّٓ ِذَراٌع، وَمَقْسبُِؼ قَمَؾْقِف  سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اًمـَّاِر، َوَيْعَؿُؾ طَمتَّك َما َيُؽقُن سَمْقـَُف َوسَملْمَ اًمـَّاِر إِ

 .شاًمؽَِتاُب، وَمَقْعَؿُؾ سمَِعَؿِؾ َأْهِؾ اجلَـَّةِ 

ُٜضٜز»قٛي٘: ( 1) ِ٘ َا ال  ًِِه َُ َٕ يف  شمعامم:ىمال يمام  «:تعاَي٢ إٔ ٜهٛ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 

ـِ قَمبَّاسٍ و ـْ اسْم َة ًَمْق : »ىمال زم رؾمقل اهلل ، ىَماَل: ريض اهلل قمـفام قَم َواقْمَؾْؿ َأنَّ إُمَّ

 ىَمْد يَمَتَبُف 
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ ْ َيـَْػُعقَك إِ  مَل

ٍ
ء ًَمَؽ، َوًَمْق اضْمَتَؿُعقا  اهللُاضْمَتَؿَعْت قَمغَم َأْن َيـَْػُعقَك سمٌَِمْ

 ىَمْد يَمَتَبُف 
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ وَك إِ  مَلْ َيرُضُّ

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ ْت  اهللُقَمغَم َأْن َيرُضُّ قَمَؾْقَؽ، ُرومَِعِت إىَْماَلُم َوضَمػَّ

ُحُػ   .شاًمصُّ

                                 
 (.2647(، ومسؾؿ )1362متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)

 (.2643(، ومسؾؿ )3238( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 .، وصححف إًمباين(، وىمال: طمسـ صحقح2516( صحقح: رواه اًمؽممذي )3)
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 إٓ هق َربُّ اًمعباد وَربُّ (1) أو يؽقَن ٕطََمد قمـف هِمـًك
ٍ
 ، أو يؽقن ظماًمٌؼ ًمٌمء

 .....................................................................، (2)أقمامهِلؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ّٓ»قٛي٘: ( 1)  َٕ أَلَحز عٓ٘ ِغ ومال يؿؽـ ٕطمد أن يستغـل قمـ  «:أٚ ٜهٛ

(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ)اهلل شمعامم: ىمال شمعامم: 

 

هؿ حمتاضمقن إًمقف ذم مجقع احلريمات  أي»ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

أي: هق (   ھ ھ ے ے )واًمسؽـات، وهق اًمغـل قمـفؿ سماًمذات: وهلذا ىمال: 

اعمـػرد سماًمغـك وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وهق احلؿقد ذم مجقع ما يػعؾف ويؼقًمف، ويؼدره 

 .شوينمقمف

 :«أعُاِيِٗ أٚ ٜهٕٛ خايْل يؾ٤ٍٞ إال ٖٛ َصبُّ ايعبار َٚصبُّ»قٛي٘: ( 2)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )ومال ظماًمؼ إٓ اهلل، وٓ رب إٓ هق: ىمال شمعامم: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ )، وىمال شمعامم: (   ھ ھ ھ ھ

﮳ )، وىمال شمعامم: (   ڳ ڳ ڳ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 ٱ ٻ ٻ ٻ )(     

                                 
 (.6/541)( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم 1)
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ُر حِلَريماهِتؿ وآضماهِلؿ ِة قَمَؾقفؿ(1) واعُمَؼدِّ ؾُمؾ إًمقِفؿ إلىَماَمِة احلُجَّ  .(2) ، اًمباقمُث اًمرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 

، ومال ومؽؾ رء سمؼدر اهلل «: ٚامُلَكزُِّص ِيَخضناِتِٗ ٚآجاِيِٗ»قٛي٘: ( 1)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ىمال شمعامم:ُيدث رء إٓ سمؼضائف وىمدره: 

 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث )ٚقاٍ تعاىل: 

َّٓ (   يث حج مج جح مح  ًَمْقَس َأطَمٌد ىَمَضْقُت ًَمُف ـُمقَل قُمُؿر  َوطَمَقاٍة إِ

ـَ  ْرُت ًَمُف ِم اَم َيـَْتِفل إمَِم اًمَوُهَق سَماًمٌِغ َما ىَمدَّ ِذي اًمُعُؿِر َوىَمْد ىَمَضْقُت َذًمَِؽ ًَمُف، وَمنِكَّ ؽَِتاِب اًمَّ

ُف ىَمِصػُم  َٓ ُيَزاُد قَمَؾْقِف، َوًَمْقَس َأطَمٌد ىَمَضْقُت ًَمُف َأكَّ ْرُت  َقاِة سمَِباًمٍِغ ًمِْؾُعُؿِر، احلَ ُعُؿِر وَ اًمىَمدَّ

ـْ َيـَْتِفل إمَِم 
ِذي يَمَتْبُت ًمَ اًمَوًَمؽِ .فُ ؽَِتاِب اًمَّ

ًَِٝٗ»قٛي٘: ( 2) ١ََِ احُلج١َِّ َع ِِٗ إلَقا ومؾؿ يؽميمفؿ  «:ايباعُح ايضُُّعٌ إيٝ

يبنمون مـ أـماع اهلل واشمبع روقاكف سماخلػمات، ويـذرون مـ مهال، سمؾ أرؾمؾ اًمرؾمؾ 

: ىمال : إلىمامة احلجة واًمؼمهان قمؾقفؿظماًمػ أمره ويمذب رؾمؾف سماًمعؼاب واًمعذاب

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )شمعامم: 

 (   ڑ ڑ ک

                                 
 (.6/538شمػسػم اسمـ يمثػم )( اكظر: 1)

 (.2/475) اًمساسمؼ( اكظر: 2)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أكف شمعامم أكزل يمتبف وأرؾمؾ رؾمؾف سماًمبشارة »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

واًمـذارة، وسملم ما ُيبف ويرواه مما يؽرهف ويلسماه: ًمئال يبؼك عمعتذر قمذر، يمام ىمال 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )شمعامم: 

ڈ ڈ )، ويمذا ىمقًمف شمعامم: (   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ـِ  ؾَمْعدِ وقمـ  ُعْذُر اًمًَمْقَس َأطَمٌد َأطَمبَّ إًَِمْقِف »، ىَماَل:  اهللَِرؾُمقَل  أن ، قُمَباَدةَ  سْم

ـَ  ـْ َأضْمِؾ َذًمَِؽ سَمَعَث اهللِِم ـَ اعمُ  اهللُ، ِم ـَ َوُمـِْذِري ي ِ  .شْرؾَمؾلَِم، ُمَبنمِّ

 ٖٞ:َضاتب اإلميإ بايكزص ال ٜتخكل إال باإلميإ بأصبع١ ؾا٥ز٠: 

ۀ )اعمحقط سمؽؾ رء، يمام ىمال شمعامم:  اإليامن سمعؾؿ اهلل  األوىل: املرتبة

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج )وىمال شمعامم: (   ہ ہ 

(   جح مح جخ حخ مخ جس

: ىمال اهلل  ،ذم اًمؾقح اعمحػقظ ٌمءًماهلل شمعامم  ةاإليامن سمؽتاسماملرتبة الجاىية:

ې ى ى ائ ائ  )وىمال شمعامم: (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

(   ەئ ەئ

                                 
 (.2/475) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.1499(، ومسؾؿ )7416( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائ ) ، يمام ىمال شمعامم:وىمدرشمف اًمشامؾةقئة اهلل اًمـاومذة اإليامن سمؿش املرتبة الجالجة:

وما مل يشل اهلل شمعامم مل (   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

مت ىت يت جث مث )يؽـ ًمعدم مشقئة اهلل شمعامم إياه ًمقس ًمعدم ىمدرشمف قمؾقف 

 (   ىث

ٱ ٻ )يمام ىمال شمعامم: ظماًمؼ يمؾ رء،  اإليامن سملن اهلل  املرتبة الرابعة:

وىمال شمعامم: (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)
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 [ ]رسالة النيب
د َكبقِّف [ 25] ؾماًمَة واًمـََّذاَرَة واًمـُُّبَقَة سمؿحؿَّ ، ومَجَعَؾف آظمَر صُمؿَّ ظَمَتَؿ اًمرِّ

 .................................................................... (1)اعمْرؾَمؾلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّٝ٘ »قٛي٘: ( 1)  َْب َّز  ٠ََٛ مبخ ُُّب ََّشاَص٠َ ٚاي َِ ايضِّعاي١َ ٚاي َّ َخَت ، ُث

ًَ٘ آخَض  ومال كبل سمعده، ، كبقـا حمؿد اًمرؾمؾ قمؾقفؿ اًمسالم  ومآظمر «:املِضَعًنيؾَجَع

(   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )يمام ىمال شمعامم: 

 

 .شَأَكا ظَماشمُِؿ اًمـَّبِقِّلمَ »ىمال:  ، أن رؾمقل اهلل أيب هريرة  وقمـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ْؾُت قَمغَم »ىَماَل:   اهللِ، َأنَّ َرؾُمقَل  قَم : ُأقْمطِقُت إَ وُمضِّ  سمِِست 
ِ
ْكبَِقاء

قْمِب، َوُأطِمؾَّْت زِمَ اًمضَمَقاِمَع  ُت سمِاًمرُّ ْرُض ـَمُفقًرا إَ َغـَاِئُؿ، َوضُمِعَؾْت زِمَ اًمَؽؾِِؿ، َوُكٍِمْ

ًة، َوظُمتَِؿ يِبَ اًمـَّبِقُّقنَ اخلَ َوَمْسِجًدا، َوُأْرؾِمْؾُت إمَِم   .شْؾِؼ يَماومَّ

ـِ  َأَكسِ وقمـ  َة ىَمْد : » اهللِ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  َماًمٍِؽ  سْم ؾَماًَمَة َواًمـُُّبقَّ إِنَّ اًمرِّ

َٓ َكبِلَّ   .شاْكَؼَطَعْت وَماَل َرؾُمقَل سَمْعِدي َو

وإطماديث ذم هذا يمثػمة، ومؿـ رمحة اهلل شمعامم سماًمعباد إرؾمال »ىمال اسمـ يمثػم: 

ف هلؿ ظمتؿ إكبقاء واعمرؾمؾلم حمؿد، صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقف، إًمقفؿ، صمؿ مـ شمنميػ

سمف، وإيمامل اًمديـ احلـقػ ًمف. وىمد أظمؼم شمعامم ذم يمتاسمف، ورؾمقًمف ذم اًمسـة اعمتقاشمرة 

 ومفق يمذاب أوماك،  قمـف: أكف ٓ كبل سمعده: ًمقعؾؿقا أن يمؾ مـ ادقمك هذا اعمؼام سمعده

                                 
 .(2286(، ومسؾؿ )3535( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.523( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (، وصححف إًمباين.2272د )(، وأمح2272( صحقح: رواه اًمؽممذي )3)
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 ...................................( 3)سمنذكِف  (2) وداقمقا إمم اهلل(، 1)سَمِشػما وَكِذيرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؿمعبذ، وأشمك سملكقاع اًمسحر واًمطالؾمؿ واًمـػمضمقات،  دضمال وال مضؾ، وًمق خترق

اًمعـز  ، قمغم يد إؾمقد قمـد أوزم إًمباب، يمام أضمرى اهللومؽؾفا حمال ووالل 

سماًمقؿـ، ومسقؾؿة اًمؽذاب سماًمقاممة، مـ إطمقال اًمػاؾمدة وإىمقال اًمباردة، ما قمؾؿ 

ويمذًمؽ يمؾ مدع ًمذًمؽ  ،يمؾ ذي ًمب وومفؿ وطمجك أهنام يماذسمان وآن، ًمعـفام اهلل

خيؾؼ  إمم يقم اًمؼقامة طمتك خيتؿقا سماعمسقح اًمدضمال، ومؽؾ واطمد مـ همٓء اًمؽذاسملم

وهذا مـ متام  ،اًمعؾامء واعمممـقن سمؽذب مـ  ضماء هبا اهلل معف مـ إمقر ما يشفد

ًمطػ اهلل شمعامم سمخؾؼف، ومنهنؿ سمرضورة اًمقاىمع ٓ يلمرون سمؿعروف وٓ يـفقن قمـ 

مـؽر إٓ قمغم ؾمبقؾ آشمػاق، أو عما هلؿ ومقف مـ اعمؼاصد إمم همػمه، ويؽقن ذم هماية 

 .شاإلومؽ واًمػجقر ذم أىمقاهلؿ وأومعاهلؿ

َِْشٜضا َبِؾريا»قٛي٘: ( 1) سمشػما ًمؾؿممـلم سمجزيؾ اًمثقاب، وكذيرا أي  «:ٚ

 .ًمؾؽاومريـ مـ وسمقؾ اًمعؼاب

ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمال شمعامم: 

(   ٹ ٹ ٹ ٹ

  .داقمقا ًمؾخؾؼ إمَِم شَمْقطِمقِدِه َوـَماقَمتِفِ أي  «:ٚراعٝا إىل اهلل»قٛي٘: ( 2)

ِْ٘»قٛي٘: ( 3)  .سمَِلْمِرهِ أي  :«بإس

                                 
 (.431-6/433( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.6/439) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.6/439(، وشمػسػم اسمـ يمثػم )3/648اكظر: شمػسػم اًمبغقي )( 3)

 



 75                                                                                                                                             حرز األماني 

اضما مـػما  .(1) وِهَ

 ...................................، (3) يمتاسَمف احلَؽِقؿَ ( 2)وأكَزَل قَمؾقف [ 26]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمف مـ احلؼ،  اءفماهر ومقام ضم هأي وأمر «:ِٚعَضاجا َٓريا»قٛي٘: ( 1) 

ُه : يماًمشؿس ذم إذاىمفا وإواءهتا، ٓ جيحدها إٓ معاكد اضًمااهلل ؾَمامَّ ُف  :ِهَ َكَّ ِٕ

ْؾَؿةِ  اِج ُيْسَتَضاُء سمِِف ذِم اًمظُّ َ  .َُيَْتَدى سمِِف يَماًمنِّ

ٍَ َعًٝ٘»قٛي٘: ( 2)  .أي اًمـبل  «:ٚأَْظ

َِ»قٛي٘: ( 3) اعمحؽؿ سماحلالل واحلرام  أي اًمؼرآن اًمؽريؿ «:نتاَب٘ احَلهِٝ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): ىمال شمعامم: واحلدود وإطمؽام

ڇ ڇ ڇ ڍ )وىمال شمعامم: (   ڃ ڃ ڃ

، وىمال شمعامم: (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 (   ٻ ٻ ٻ پ پ)ىمال شمعامم: 

احلؽقؿ اعمحؽؿ سماحلالل واحلرام واحلدود »شمػسػم أية:  اًمبغقي ذمىمال 

، وىمقؾ:  (   ڳ ڳ ڳ)وإطمؽام، ومعقؾ سمؿعـك مػعؾ سمدًمقؾ ىمقًمف: 

 ڎ ڈ ڈ ژ ): هق سمؿعـك احلايمؿ، ومعقؾ سمؿعـك وماقمؾ دًمقؾف ىمقًمف 

                                 
 (.3/648اكظر: شمػسػم اًمبغقي )( 1)

 (.6/439( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )2)

 (.3/648) ىمبؾ اًمساسمؼ( اكظر: 3)
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َح سمف  اَط اعمسَتؼقؿَ ( 4)، وَهَدى سمف (3) اًمَؼقيؿَ ( 2)ديـَف ( 1)وَذَ َ  .(5) اًمٍمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :، وىمقؾ: هق سمؿعـك اعمحؽقم، ومعقؾ سمؿعـك اعمػعقل (   ژ ڑ ڑ

ىمال احلسـ: طمؽؿ ومقف سماًمعدل واإلطمسان وإيتاء ذي اًمؼرسمك، وسماًمـفل قمـ اًمػحشاء 

 .شوسماًمـار عمـ قمصاه ،واعمـؽر واًمبغل، وطمؽؿ ومقف سماجلـة عمـ أـماقمف

 . سماًمـبل  وووح اهلل  أي سملمَّ  :«َٚؽَضَح ب٘»قٛي٘: ( 1)

َٓ٘»قٛي٘: ( 2)  أي اإلؾمالم. «:رٜ

َِ»قٛي٘: ( 3) ٿ ٹ ٹ  ): ىمال شمعامميمام أي اعمستؼقؿ:   «:ايَكٜٛ

 (   ڤ ڤٹ ٹ ڤ 

َأْي:  (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)وىمال شمعامم: 

 .ىَماِئاًم صَماسمًِتا

ََٖز٣ ب٘»قٛي٘: ( 4)  .اهلل سماًمـبل  أي أفمفر «:ٚ

َِ»قٛي٘: ( 5) ، أي اًمطريؼ اًمؼقؿ اًمذي ٓ اقمقضماج ومقف «:ايقَِّضاَط املغَتكٝ

َٓ اْكِحَراَف  ، وىمال (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): ىمال شمعامم: َو

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )شمعامم: 

.(   ڎ

 

                                 
 (.2/439شمػسػم اًمبغقي )( اكظر: 1)

 (.3/383اسمـ يمثػم )( اكظر: شمػسػم 2)

 (.3/383اًمساسمؼ )( اكظر: 3)
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 ]اإلمياٌ بالبعث ْٓو القٔامة[
اقمَة آشمَقٌة ٓ َرْيَب ومقفا[ 27]  .(1) وأنَّ اًمسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ أصقل اإليامن قمـد أهؾ اًمسـة واجلامقمة اإليامن سماًمققم أظمر، وهذا إصؾ  

 يتضؿـ قمدة أمقر، مـفا اإليامن سماًمساقمة، واًمساقمة اؾمؿ مـ أؾمامء يقم اًمؼقامة. 

َّ »قٛي٘: ( 1) َِٜب ؾٝٗاٚأ ١َْٝ ال َص أي يقم اًمؼقامة آت ٓ حماًمة،  «:ايغَّاع١َ آت

 وٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ.

(   ے ے ۓ )ىمقًمف شمعامم:  َٚٔ األري١ ع٢ً قٝاّ ايغاع١:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )شمعامم: قًمفوىم

پ ڀ ڀ ڀ )شمعامم:  قًمفوىم(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )شمعامم: قًمفوىم(   ڀ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )شمعامم: قًمفوىم (   ٹ ٹ ڤ ڤ

 (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ـِ قُمَؿَر َريِضَ و ـِ اسْم َمَػاشمُِح اًمَغْقِب ََخٌْس َٓ »ىَماَل:   اهللِ َأنَّ َرؾُمقَل  ،قَمـُْفاَم  اهللُقَم

 َّٓ َّٓ اهللَُيْعَؾُؿَفا إِ َّٓ اهللُ: َٓ َيْعَؾُؿ َما ذِم هَمٍد إِ ، َوَٓ اهللُ، َوَٓ َيْعَؾُؿ َما شَمِغقُض إَْرطَماُم إِ

 َّٓ ، َوَٓ شَمْدِري َكْػٌس سمَِليِّ َأْرٍض مَتُقُت، َوَٓ َيْعَؾُؿ َمَتك اهللَُيْعَؾُؿ َمَتك َيْليِت اعَمَطُر َأطَمٌد إِ

 َّٓ اقَمُة إِ  .شاهللُشَمُؼقُم اًمسَّ

 

                                 
 (.4697( صحقح: رواه اًمبخاري )1)
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 .(2) يمام سمدَأهؿ يعقدون ، (1) وأنَّ اهللَ َيبَعُث َمـ َيؿقُت [ 28]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ »قٛي٘: ( 1) َُُٜٛت اهلَلٚأ  ََٔ أي خيرج أهؾ اًمؼبقر مـ ىمبقرهؿ   «:َٜبَعُح 

 ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )ًمؾحساب واجلزاء يقم اًمؼقامة: ىمال شمعامم: 

 (   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وىمال شمعامم: 

 (   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ىمال شمعامم:و

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   »ىَماَل:  أن اًمـبل ، وقَم
ِ
ُؾقا سَملْمَ َأْكبَِقاء ُف ُيـَْػُخ ذِم اهللَِٓ شُمَػضِّ ، وَمنِكَّ

ـْ ؿَماَء  َّٓ َم ـْ ذِم إَْرِض، إِ َؿَقاِت َوَم ـْ ذِم اًمسَّ قِر، وَمَقْصَعُؼ َم ، صُمؿَّ ُيـَْػُخ ومِقِف اهللُاًمصُّ

ـْ  َل َم  .شسُمِعَث ُأظْمَرى، وَمَليُمقُن َأوَّ

ـِ قَمبَّاٍس َريِضَ و ـِ اسْم : داسمتفَوىَمَصْتُف  ىمال ذم اًمرضمؾ اًمذي أن اًمـبل قَمـُْفْؿ،  اهللُقَم

ُف ُيْبَعُث » ُروا َرْأؾَمُف، وَمنِكَّ ـُِّطقُه، َوَٓ خُتَؿِّ ، َوَٓ حُتَ
ـُقُه ذِم صَمْقسَملْمِ  َوؾِمْدٍر، َويَمػِّ

ٍ
اهْمِسُؾقُه سماَِمء

 .شاَيْقَم اًمِؼَقاَمِة ُمَؾبِّقً 

أي يمام ظمؾؼفؿ أول مرة يبعثفؿ مـ  «:نُا بزَأِٖ ٜعٛرٕٚ»قٛي٘: ( 2)

(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ىمبقرهؿ: ىمال شمعامم: 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )، وىمال شمعامم: 

                                 
 (.2373(، ومسؾؿ )3414( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.1236(، ومسؾؿ )1265( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گ گ ڳ )، وىمال شمعامم: (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ، وىمال شمعامم: (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـُ آَدَم،  اهللُُأَراُه ىَماَل »: ، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ قَم شَمَعامَم: َيْشتُِؿـِل اسْم

ا ؿَمْتُؿُف وَمَؼْقًُمُف: إِنَّ زِم َوًَمًدا، وَ  سُمـِل َوَما َيـَْبِغل ًَمُف، َأمَّ ا َوَما َيـَْبِغل ًَمُف َأْن َيْشتَِؿـِل، َوُيَؽذِّ َأمَّ

 .ش يَماَم سَمَدَأيِن شَمْؽِذيُبُف وَمَؼْقًُمُف: ًَمْقَس ُيِعقُديِن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3191( صحقح: رواه اًمبخاري )1)
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 [ ]التْبة مً الصغائر ّاللبائر، ّشفاعة الييب 
 .(1) واقَمَػ ًمعباده اعمممـلم احلَسـات  اهللَوأنَّ [ 29]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ »قٛي٘: ( 1)  ـَ   اهلَلٚأ أي مما  «:يعبارٙ املؤَٓني احلَغٓاتماَع

يضاقمػ ًمؾؿممـلم احلسـات يقم اًمؼقامة:  يممـ سمف أهؾ اًمسـة واجلامقمة أن اهلل 

ٱ ٻ )، وىمال شمعامم: (   ک ک ک ک گ گ )ىمال شمعامم: 

 .(   ٻ ٻ ٻ پ

ـِ قَمبَّاٍس َريِضَ و ـِ اسْم ـِ اًمـَّبِلِّ  اهللُقَم ِف قَمـُْفاَم، قَم ـْ َرسمِّ ىَماَل: ىَماَل:  ، ومِقاَم َيْرِوي قَم

ـْ َهؿَّ سمَِحَسـٍَة وَمَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا يَمَتَبَفا  اهللَإِنَّ » َ َذًمَِؽ، وَمَؿ قَِّئاِت صُمؿَّ سَملمَّ يَمَتَب احلََسـَاِت َواًمسَّ

ا وَمَعِؿَؾَفا يَمَتَبَفا  اهللُ ًَمُف قِمـَْدُه قَمنْمَ طَمَسـَاٍت إمَِم  هللُاًَمُف قِمـَْدُه طَمَسـًَة يَماِمَؾًة، وَمنِْن ُهَق َهؿَّ هِبَ

ـْ َهؿَّ سمَِسقَِّئٍة وَمَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا يَمَتَبَفا  ًَمُف قِمـَْدُه  اهللُؾَمْبِع ِماَئِة ِوْعٍػ إمَِم َأْوَعاٍف يَمثػَِمٍة، َوَم

ا وَمَعِؿَؾَفا يَمَتَبَفا   .شَدةً ًَمُف ؾَمقَِّئًة َواطمِ  اهللُطَمَسـًَة يَماِمَؾًة، وَمنِْن ُهَق َهؿَّ هِبَ

ـِ وَماشمٍِؽ و ـْ ظُمَرْيِؿ سْم ، َأنَّ اًمـَّبِلَّ إَ قَم قْماَمُل ؾِمتٌَّة، إَ اًمـَّاُس َأْرسَمَعٌة، وَ »ىَماَل:  ؾَمِديِّ

ْكَقا وَ  ٌع قَمَؾْقِف ذِم اًمدُّ ْكَقا َمْؼُتقٌر قَمَؾْقِف ذِم أوَماًمـَّاُس ُمَقؾمَّ ٌع ًَمُف ذِم اًمدُّ ظِمَرِة، أظِمَرِة، َوُمَقؾمَّ

ٌع قَمَؾْقِف ذِم  ْكَقا ُمَقؾمَّ ْكَقا وَ أَوَمْؼُتقٌر قَمَؾْقِف ذِم اًمدُّ قْماَمُل إَ ظِمَرِة. وَ أظِمَرِة، َوؿَمِؼلٌّ ذِم اًمدُّ

ُة َأْوَعاٍف، َوؾَمْبُع ِماَئِة ِوْعٍػ  ـْ َماَت اعمُ ومَ  :ُمقضِمَبَتاِن، َوِمْثٌؾ سمِِؿْثٍؾ، َوقَمنْمَ قضِمَبَتاِن: َم

ُك سمِاهللِ ؿَمْقًئا وَمَقضَمَبْت ًَمُف ُمْسؾاًِم ُمْممِ  َٓ ُينْمِ ـْ َماَت يَماومًِرا َوضَمَبْت ًَمُف اًمـَّاُر، اجلَ ـًا  ـَُّة، َوَم

ُف ىَمْد َأؿْمَعَرَها ىَمْؾَبُف، َوطَمَرَص قَمَؾْقَفا، يُمتَِبْت ًمَ  ـْ َهؿَّ سمَِحَسـٍَة وَمَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا، وَمَعؾَِؿ اهللُ َأكَّ ُف َوَم

ـْ َهؿَّ  ـْ قَمِؿَؾَفا يُمتَِبْت َواطِمَدًة َومَلْ شُمَضاقَمْػ قَمَؾْقِف،  طَمَسـًَة، َوَم  سمَِسقَِّئٍة مَلْ شُمْؽَتْب قَمَؾْقِف، َوَم

                                 
 (.131(، ومسؾؿ )6491قمؾقف: رواه اًمبخاري )( متػؼ 1)
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غاِئَر سماضْمتـاب (1) وَصَػَح هلؿ سماًمتَّقسَمة قمـ يمبائِر اًمسقِّئات[ 33] ، وهَمَػَر هلؿ اًمصَّ

 .(2) اًمؽباِئر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأْكَػَؼ َكَػَؼًة ذِم ؾَمبِقِؾ اهللِ يَماَكْت ًَمُف سمَِسْبِع  ـْ قَمِؿَؾ طَمَسـًَة يَماَكْت ًَمُف سمَِعنْمِ َأْمَثاهِلَا، َوَم َوَم

 .شِماَئِة ِوْعٍػ 

٦ِّاتَٚفَؿَح هلِ »قٛي٘: ( 1) أي قمػا قمـفؿ  «:بايتََّٛب١ عٔ نبا٥ِض ايغ

ومؿـ شماب مـ اعمعصقة ىمبؾ مقشمف همػر اهلل ًمف وإن يماكت سمتقسمتفؿ مـ يمبائر اًمسقئات: 

رن سمف وقمقد أو طمد أو ًمعـ أو يمؾ ذكب ىمُ  هلاًمؽبائر ومعصقتف مـ يمبائر اًمذكقب: 

  ما مل يؼؽمن سمف رء مـ ذًمؽ: واًمصغائر همضب أو قمؼقسمة

 .(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )ىمال شمعامم: 

أي: ٓ يغػر ًمعبد ًمؼقف   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )شمعامم:  ىمقًمفىمال اسمـ يمثػم:

أي: مـ  ( ھ ے )أي: مـ اًمذكقب  (ہ ھ ھ ھ)وهق منمك سمف 

 .قمباده

 ( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )وىمال شمعامم: 

أي أن صغائر  «:ايقَّػا٥َِض باجِتٓاب ايهبا٥ِضَٚغَؿَض هلِ »قٛي٘: ( 2)

 اًمذكقب يغػرها اهلل سماضمتـاب اًمؽبائر: ومؿـ أؾمباب مغػرة صغائر اًمذكقب اضمتـاب 

 

                                 
 (.2634(، وصححف إًمباين ذم اًمصحقحة )19335صحقح: رواه أمحد )( 1)

 (.293(، واًمداء واًمدواء، ٓسمـ اًمؼقؿ، صـ )2/86( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ )2)

 (.2/325( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )3)
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ـَ اًمؽبائر َصائرا إمم َمشقَئتِف [ 31] ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )وضَمَعَؾ َمـ مَل َيُتْب ِم

(   ہ ھ ھ ھ ھ ے

ڎ ڈ )( 2) سمـاِره أظمرضمف ِمـفا سمنيامكِف، وملدظَمَؾف سمف ضَمـََّتفوَمـ قماىَمَبف اهللُ 

 ..................................، (3) (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )يمبائرها: ىمال شمعامم: 

 (   ڱ ڱ ڱ ں

إذا اضمتـبتؿ يمبائر أصمام اًمتل هنقتؿ قمـفا يمػركا »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية: 

 .شقمـؽؿ صغائر اًمذكقب وأدظمؾـايمؿ اجلـة

ََؾ٦َِٝت٘»قٛي٘: ( 1) َٔ ايهبا٥ض َفا٥ضا إىل  َِ َُٜتِب  ََٔ َيِ   ٌَ ڻ ) َٚجَع

ومؿـ مات قمغم يمبػمة دون أن  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 إن ؿماء اهلل قمػا قمـف، وإن ؿماء قمذسمف.يتب مـفا، ومفق حتت اعمشقئة، 

ََٔ عاَقَب٘ »قٛي٘: ( 2) ًَ٘ ب٘  اهلُلٚ ِْ٘، ؾأرَخ َِٓٗا بإميا بٓاِصٙ أخضج٘ 

ََّت٘ أي مـ قماىمبف اهلل وملدظمؾف اهلل اًمـار ذم أظمرة، ومسقدظمؾف اجلـة سمعد ذًمؽ  «:َج

ِـ  َأَكسِ :سمنيامكف ـِ اًمـَّبِلِّ  سْم ُفْؿ »ىَماَل:  َماًمٍِؽ، قَم ـَ اًمـَّاِر سَمْعَد َما َمسَّ ُرُج ىَمْقٌم ِم خَيْ

قِفْؿ َأْهُؾ اجلَـَِّة: اجلََفـَِّؿقِّلمَ   .شِمـَْفا ؾَمْػٌع، وَمَقْدظُمُؾقَن اجلَـََّة، وَمُقَسؿِّ

 قؽتب ًمؽؾ سمر وم(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)»قٛي٘: ( 3)

                                 
 (.2/271) اًمساسمؼ( اكظر: 1)

 (.6559)صحقح: رواه اًمبخاري ( 2)
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تِف  سمشػاقَمة اًمـَّبِلِّ  (1)وخُيِرُج مـفا[ 33]  .(2) َمـ ؿَمَػَع ًَمف ِمـ أهِؾ اًمؽباِئر ِمـ أمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسمؽؾ طمسـة قمنم طمسـات، ومنذا يمان يقم اًمؼقامة  ،ووماضمر سمؽؾ ؾمقئة ؾمقئة واطمدة

واقمػ اهلل طمسـات اعمممـلم أيضا، سمؽؾ واطمدة قمنم، ويؿحق قمـف سمؽؾ طمسـة قمنم 

 .ؾمقئات، ومؿـ زادت طمسـاشمف قمغم ؾمقئاشمف مثؼال ذرة، دظمؾ اجلـة

ُٜدِضُج َٓٗا»قٛي٘: ( 1)  مـ اًمـار.خيرج اهلل أي  «:ٚ

ِّ»قٛي٘: ( 2) َِّب َِٔ  ََٔ  بؾؿاَع١ اي ٌِ ايهبا٥ِض  َِٔ أٖ َؽَؿَع َي٘ 

َِّت٘ : أي خيرج اهلل مـ اًمـار ىمقما مـ أهؾ اًمؽبائر مـ اعمقطمديـ سمشػاقمة اًمـبل  «:أ

ـِ  قِمْؿَرانَ ومعـ  ـِ اًمـَّبِلِّ  اهللُ طُمَصلْمٍ َريِضَ  سْم ـَ اًمـَّاِر »ىَماَل:  قَمـُْفاَم، قَم ُرُج ىَمْقٌم ِم خَيْ

ٍد  ْقَن اجلََفـَِّؿقِّلمَ  سمَِشَػاقَمِة حُمَؿَّ  .شوَمَقْدظُمُؾقَن اجَلـََّة، ُيَسؿَّ

ـْ َأَكٍس و قا »، ىَماَل: َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ،قَم َبُس اعُمْمِمـُقَن َيْقَم اًمِؼَقاَمِة طَمتَّك َُيِؿُّ ُُيْ

ـْ َمَؽاكِـَا، وَمقَ  ُُيـَا ِم ـَا وَمػُمِ ْلشُمقَن آَدَم، وَمَقُؼقًُمقَن: َأْكَت سمَِذًمَِؽ، وَمَقُؼقًُمقَن: ًَمِق اؾْمَتْشَػْعـَا إمَِم َرسمِّ

سمَِقِدِه، َوَأؾْمَؽـََؽ ضَمـََّتُف، َوَأؾْمَجَد ًَمَؽ َماَلئَِؽَتُف، َوقَمؾََّؿَؽ  اهللُآَدُم َأسُمق اًمـَّاِس، ظَمَؾَؼَؽ 

ـْ َمَؽاكِـَا َهَذا، ىَماَل: وَمَقُؼقُل: ًَمْسُت  ، ًمَِتْشَػْع ًَمـَا قِمـَْد َرسمَِّؽ طَمتَّك ُيِرَُيـَا ِم
ٍ
ء َأؾْماَمَء يُمؾِّ َرْ

تِل َأَصاَب  ـِ ُهـَايُمْؿ، ىَماَل: َوَيْذيُمُر ظَمطِقَئَتُف اًمَّ َجَرِة، َوىَمْد هُنَِل قَمـَْفا، َوًَمؽِ ـَ اًمشَّ : َأيْمَؾُف ِم

َل َكبِل  سَمَعَثُف  إمَِم َأْهِؾ إَْرِض، وَمَقْلشُمقَن ُكقطًما وَمَقُؼقُل: ًَمْسُت ُهـَايُمْؿ،  اهللُاْئُتقا ُكقطًما َأوَّ

ُف سمَِغػْمِ قِمْؾٍؿ، َوًمَ  تِل َأَصاَب: ؾُمَماًَمُف َرسمَّ ، َوَيْذيُمُر ظَمطِقَئَتُف اًمَّ ـِ مْحَ ـِ اْئُتقا إسِْمَراِهقَؿ ظَمؾِقَؾ اًمرَّ
ؽِ

ـِ  ، َوًَمؽِ َـّ  ىَماَل: وَمَقْلشُمقَن إسِْمَراِهقَؿ وَمَقُؼقُل: إيِنِّ ًَمْسُت ُهـَايُمْؿ، َوَيْذيُمُر صَماَلَث يَمؾاَِمٍت يَمَذهَبُ

                                 
 (.8/464( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.6566( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سَمُف َكِجقًّا، ىَماَل: وَمَقْلشُمقَن ُمقؾَمك، وَمَقُؼقُل:  اهللُاْئُتقا ُمقؾَمك: قَمْبًدا آشَماُه  اًمتَّْقَراَة، َويَمؾََّؿُف، َوىَمرَّ

ـِ اْئُتقا قِمقَسك قَمْبَد إيِنِّ ًَمْسُت ُهـَايُمْؿ، َوَيْذيُمُر ظَمطِقَئَتُف اًمَّ   اهللِ تِل َأَصاَب ىَمْتَؾُف اًمـَّْػَس، َوًَمؽِ

ـِ اْئُتقا  اهللَِوَرؾُمقًَمُف َوُروَح  َويَمؾَِؿَتُف، ىَماَل: وَمَقْلشُمقَن قِمقَسك، وَمَقُؼقُل: ًَمْسُت ُهـَايُمْؿ، َوًَمؽِ

ًدا  ـْ َذْكبِِف َومَ  اهللُ، قَمْبًدا هَمَػَر حُمَؿَّ َم ِم َر، وَمَقْلشُمقيِن، وَمَلؾْمَتْلِذُن قَمغَم َريبِّ ذِم ًَمُف َما شَمَؼدَّ ا شَمَلظمَّ

َأْن َيَدقَمـِل،  اهللَُداِرِه وَمُقْمَذُن زِم قَمَؾْقِف، وَمنَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْعُت ؾَماضِمًدا، وَمَقَدقُمـِل َما ؿَماَء 

ْع، َوؾَمْؾ شُمْعَط، ُد، َوىُمْؾ ُيْسَؿْع، َواؿْمَػْع شُمَشػَّ ىَماَل: وَمَلْروَمُع َرْأِد،  وَمَقُؼقُل: اْروَمْع حُمَؿَّ

ا، وَمَلظْمُرُج وَمُلْدظِمُؾُفُؿ ا ُؿـِقِف، صُمؿَّ َأؿْمَػُع وَمَقُحدُّ زِم طَمدًّ ِؿقٍد ُيَعؾِّ  َوحَتْ
ٍ
جلَـََّة، وَمُلصْمـِل قَمغَم َريبِّ سمَِثـَاء

ـَ اًمـَّاِر، َوأُ  - صُمؿَّ  -ْدظِمُؾُفُؿ اجَلـََّة ىَماَل ىَمَتاَدُة: َوؾَمِؿْعُتُف َأْيًضا َيُؼقُل: وَمَلظْمُرُج وَمُلظْمِرضُمُفْؿ ِم

 َأقُمقُد اًمثَّاكَِقَة: وَمَلؾْمَتْلِذُن قَمغَم َريبِّ ذِم َداِرِه، وَمُقْمَذُن زِم قَمَؾْقِف، وَمنَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْعُت ؾَماضِمًدا،

ُد، َوىُمْؾ ُيْسَؿْع، َواؿْم  اهللُوَمَقَدقُمـِل َما ؿَماَء  ْع، َأْن َيَدقَمـِل، صُمؿَّ َيُؼقُل: اْروَمْع حُمَؿَّ َػْع شُمَشػَّ

ُؿـِقِف، ىَماَل: صُمؿَّ َأؿْمَػُع  ِؿقٍد ُيَعؾِّ  َوحَتْ
ٍ
َوؾَمْؾ شُمْعَط، ىَماَل: وَمَلْروَمُع َرْأِد، وَمُلصْمـِل قَمغَم َريبِّ سمَِثـَاء

ا، وَمَلظْمُرُج، وَمُلْدظِمُؾُفُؿ اجلَـََّة،  ىَماَل ىَمَتاَدُة، َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل: وَمَلظْمُرُج  -وَمَقُحدُّ زِم طَمدًّ

ـَ اًمـَّاِر َوُأْدظِمُؾُفُؿ اجلَـََّة وَملُ  صُمؿَّ َأقُمقُد اًمثَّاًمَِثَة: وَمَلؾْمَتْلِذُن قَمغَم َريبِّ ذِم َداِرِه،  -ظْمِرضُمُفْؿ ِم

َأْن َيَدقَمـِل، صُمؿَّ َيُؼقُل  اهللُوَمُقْمَذُن زِم قَمَؾْقِف، وَمنَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْعُت ؾَماضِمًدا، وَمَقَدقُمـِل َما ؿَماَء 

ْع، َوؾَمْؾ شُمْعَطْف، ىَماَل: وَمَلْروَمُع َرْأِد، وَمُلصْمـِل قَمغَم اْروَمْع حُمَؿَّ  ُد، َوىُمْؾ ُيْسَؿْع، َواؿْمَػْع شُمَشػَّ

ا، وَمَلظْمُرُج وَمُلْدظِمُؾُفُؿ اجلَـََّة، ُؿـِقِف، ىَماَل: صُمؿَّ َأؿْمَػُع وَمَقُحدُّ زِم طَمدًّ ِؿقٍد ُيَعؾِّ  َوحَتْ
ٍ
 - َريبِّ سمَِثـَاء

ـَ اًمـَّاِر، َوُأْدظِمُؾُفُؿ اجلَـََّة ىَماَل ىَمَتاَدُة َوىَمْد ؾَم  طَمتَّك َما  -ِؿْعُتُف َيُؼقُل: وَمَلظْمُرُج وَمُلظْمِرضُمُفْؿ ِم

ـْ طَمَبَسُف اًمُؼْرآنُ  َّٓ َم  ، َأْي َوضَمَب قَمَؾْقِف اخلُُؾقُد، ىَماَل: صُمؿَّ شَماَل َهِذِه أَيَة: شَيْبَؼك ذِم اًمـَّاِر إِ
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َوَهَذا اعَمَؼاُم اعَمْحُؿقُد »ىَماَل: (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

ِذي ُوقِمَدهُ   .شَكبِقُُّؽْؿ  اًمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                 
 (.193(، ومسؾؿ )7443( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 ]اإلمياٌ باجلية ّاليار[ 
 .(1) ؾمبحاكف ىمد ظَمَؾَؼ اجلَـَّةَ  اهللَوأنَّ [ 34]

ها داَر ظُمُؾقد[ 35]  ............................................... (2) ومَلقَمدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ »قٛي٘: ( 1)  ١ََّٓ اهلَلٚأ ًََل اجَل  :ىمال اهلل شمعامم «:عبخاْ٘ قز َخ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) وىمال: ( ڀ

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ـْ و ـِ طُمَصلْمٍ قَم ـِ اًمـَّبِلِّ  قِمْؿَراَن سْم َؾْعُت ذِم اجلَـَِّة وَمَرَأْيُت َأيْمَثَر »، ىَماَل: ، قَم اـمَّ

َؾْعُت ذِم اًمـَّاِر وَمَرَأْيُت َأيْمَثَر َأْهِؾَفا اًمـَِّساءَ   .شَأْهؾَِفا اًمُػَؼَراَء، َواـمَّ

خمؾقىمتان اشمػؼ أهؾ اًمسـة قمغم أن اجلـة واًمـار »ىمال اسمـ أيب اًمعز احلـػل: و

 .شمقضمقدشمان أن

ًُٛر»قٛي٘: ( 2) ومال خيرضمقن مـفا وٓ يؿقشمقن، ًمؼقًمف  «:ؾَأَعزَّٖا راَص ُخ

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت )شمعامم: 

ۉ ې ې ې ې )وىمقًمف شمعامم: (   حت خت مت ىت

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ )وىمال شمعامم:(   ۈئ ېئ

 

                                 
 (. 2737(، ومسؾؿ )3241متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)

 (.2/614( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل )2)
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 .(1) ٕوًمقاِئف[ 36]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 (   ى ى

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و  َْهِؾ اجلَـَِّة: َيا َأْهَؾ اجلَـَِّة »: ، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ  قَم ِٕ ظُمُؾقٌد ُيَؼاُل 

َْهِؾ اًمـَّاِر: َيا َأْهَؾ اًمـَّاِر ظُمُؾقٌد َٓ َمْقَت  ِٕ  .شَٓ َمْقَت، َو

ٱ ٻ ٻ )اعمممـلم إشمؼقاء: ىمال شمعامم: أي  «:ألٚيٝا٥ِ٘»قٛي٘: ( 1)

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 

ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)وىمال شمعامم: 

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

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

 (   ىئ

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وىمال شمعامم: 

 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) وىمال شمعامم:

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .شَٓ َيْدظُمُؾ اجلَـََّة إِٓ َكْػٌس ُمْمِمـَةٌ »ىمال:  ، أن اًمـبل وقمـ قمكم 

                                 
 (.6545)صحقح: رواه اًمبخاري ( 1)

 وصححف إًمباين.(، 2/32(، وأمحد )2958( صحقح: رواه اًمـسائل )2)
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 .(1) وأيمَرمفؿ ومقفا سماًمـَّظر إمَم َوضْمِفف اًمؽريؿ[ 36]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٗ٘ ايهضِٜ»قٛي٘: ( 1)  َِٚج َّٓعض إَي٢  أي أيمرم اهلل  «:ٚأنَضَِٗ ؾٝٗا باي

(   ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ) شمعامم:  أهؾ اجلـة سماًمـظر إمم وضمفف اًمؽريؿ: ىمال

اًمزيادة هل  (   ٻ ٻ ٻ ٻ )وىمقًمف شمعامم: ، 

ـِ اًمـَّبِلِّ  ُصَفْقٍب ، يمام ذم طمديث  ، ومنها سمذًمؽ اًمـبل اًمـظر إمم اهلل   ، قَم

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

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

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

 .ش(   ٻ ٻ ٻ ٻ )

ـُ َأيِب طَماشمٍِؿ ، ىَماَل: ؾَم ىمال  ـِ سْم مْحَ ٍ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 اُه َأْهُؾ ظِمَرِة ، َيرَ أَوَأكَّ

 .شسمَِلسْمَصاِرِهؿْ 

وأمجع أهؾ احلؼ واشمػؼ أهؾ اًمتقطمقد »وىمال احلاومظ قمبد اًمغـل اعمؼدد: 

 .شواًمصدق أن اهلل شمعامم ُيرى ذم أظمرة، يمام ضماء ذم يمتاسمف، وصح قمـ رؾمقًمف 

                                 
 (.181( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.1/197صقل آقمتؼاد، ًمالًمؽائل )أ( اكظر: ذح 2)

 (.125( اكظر: آىمتصاد ذم آقمتؼاد، صـ )3)
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تِل َأْهَبَط مـفا آَدَم كبِقَّف( 1)وهل [ 2]  ................ (1) وظمؾِقَػَتف إمم َأرِوف (2)اًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي ضمـة اخلؾد. «:ٖٚٞ»قٛي٘: ( 1) 

َّٝ٘»قٛي٘: ( 2) َّ ِْب َِٖبَط َٓٗا آَر ڭ ڭ ۇ )يمام ىمال شمعامم:  «:ايَِّتٞ َأ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

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

 (   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )

 (   گ ڳ ڳ ڳ 

ًَِٝؿَت٘ إىل َأصِم٘»قٛي٘: ( 3) ٱ ٻ ٻ )يمام ىمال شمعامم:  «:ٚخ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 

اًمصقاب أٓ يؼال: ظمؾقػتف: ٕن اهلل ًمقس ًمف ظمؾقػة، سمؾ إن اهلل هق اخلؾقػة، يمام 

َػِر، وَ اًمؾفُ »ذم دقماء اًمسػر:  ىمال اًمـبل  اطِمُب ذِم اًمسَّ ؾِقَػُة ذِم اخلَ ؿَّ َأْكَت اًمصَّ

 .، وماهلل ٓ يستخؾػ أطمدا كقاسمة قمـف، إكام اًمبنم خيؾػ سمعضفؿ سمعضاشْهؾِ إَ 

 أي: ىمقما خيؾػ سمعضفؿ  (ٻ پ پ پ پ )ىمقًمف: »ىمال اسمـ يمثػم: 

 

                                 
 اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام. (، مـ طمديث1342( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.62قان اعمعاين ذح مؼدمة اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين، ًمؾشقخ صاًمح اًمػقزان، صـ )( اكظر: سم2)
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 .(1) سماِم ؾَمَبَؼ ذِم ؾماسمِؼ قِمؾِؿف

 .(2)وظَمَؾؼ اًمـَّاَر [ 38]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مب ىب يب جت )سمعضا ىمركا سمعد ىمرن وضمقال سمعد ضمقؾ، يمام ىمال شمعامم: 

  (   ۋ ۅ ۅ ) :وىمال (   حت

 :وىمال(   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ) :وىمال

، ومؼط،  وًمقس اعمراد هاهـا سماخلؾقػة آدم(   ہ ہ ہ ھ)

يمام يؼقًمف ـمائػة مـ اعمػنيـ، وقمزاه اًمؼرـمبل إمم اسمـ مسعقد واسمـ قمباس ومجقع 

أهؾ اًمتلويؾ، وذم ذًمؽ كظر، سمؾ اخلالف ذم ذًمؽ يمثػم، طمؽاه ومخر اًمديـ اًمرازي ذم 

شمػسػمه وهمػمه، واًمظاهر أكف مل يرد آدم قمقـا إذ ًمق يمان يمذًمؽ عما طمسـ ىمقل اعمالئؽة: 

إكام أرادوا أن مـ هذا اجلـس  ومنهنؿ(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

مـ يػعؾ ذًمؽ، ويملهنؿ قمؾؿقا ذًمؽ سمعؾؿ ظماص، أو سمام ومفؿقه مـ اًمطبقعة اًمبنمية 

ومنكف أظمؼمهؿ أكف خيؾؼ هذا اًمصـػ مـ صؾصال مـ محن مسـقن أو ومفؿقا مـ اخلؾقػة 

أكف اًمذي يػصؾ سملم اًمـاس ويؼع سمقـفؿ مـ اعمظامل ويرد قمـفؿ اعمحارم واعمآصمؿ، ىماًمف 

 . شأو أهنؿ ىماؾمقهؿ قمغم مـ ؾمبؼ ،ـمبلاًمؼر

ُِ٘»قٛي٘: ( 1) مـ   آدم أهبط أن اهلل «:ِبُا َعَبَل ِؾٞ عاِبل ِعً

 ام ؾمبؼ ذم قمؾؿف اًمؼديؿ مـ خماًمػتف ذم إيمؾ مـ اًمشجرة. سمإمم إرض  ضمـة اخلؾد

َّاَص»قٛي٘: ( 2) ًَل اي  ېئ ېئ ېئ ىئ ): ىمال شمعامميمام  «:َٚخ

                                 
 (.1/216( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 



 91                                                                                                                                             حرز األماني 

ها َداَر [ 39]  .........................................، (1) ظُمُؾقد عمَِـ يَمَػَر سمفوملقَمدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ېئ ىئ ىئ ىئ ی) :وىمال (ىئىئ

 (ی

َُٔ َنَؿَض »قٛي٘: ( 1) ًُٛر ِي ومؿـ يمػر سماهلل أدظمؾف اًمـار،  «:ب٘ؾأَعزَّٖا َراَص ُخ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )يمام ىمال شمعال: وٓ خيرضمف مـفا أسمدا: 

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

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )شمعامم:  ىمالو (   ی

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

ۈ ٴۇ ۋ ۋ )وىمال شمعامم: (   ىئ ىئ

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

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

ٱ ٻ )، وىمال شمعامم: (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 

ـََّة، َوُيْدظِمُؾ اجلَ ـَِّة اجلَ ُيْدظِمُؾ اهللُ َأْهَؾ  »ىَماَل:  اهللِ، ىَماَل: إِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَمْبدِ وقمـ 

ٌن سَمْقـَُفْؿ وَمَقُؼقُل: َيا َأْهَؾ  َٓ اجلَ َأْهَؾ اًمـَّاِر اًمـَّاَر، صُمؿَّ َيُؼقُم ُمَمذِّ َٓ َمْقَت، َوَيا َأْهَؾ اًمـَّاِر  ـَِّة 

 .شَمْقَت، يُمؾٌّ ظَماًمٌِد ومِقاَم ُهَق ومِقفِ 

                                 
 (، واًمؾػظ ًمف.2853(، ومسؾؿ )6544متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)
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 .(4) وُرؾُمؾِف( 3)ويمُتبف ( 2)ذم آياشمِف ( 1)حلََد أو

 .(5) وضَمَعَؾفؿ حَمُجقسملِم قمـ ُرؤَيتِف[ 43]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي مال قمـ اًمطريؼ اعمستؼقؿ وارشماب ومقف: وهق سمؿعـك  «:َزحلَأٚ»قٛي٘: ( 1) 

ـْ ، ومـف ؾمؿل اًمؾحد حلدا:اًمؽػر ُف ىَمْد ُأِمقَؾ قَم َكَّ
 .وؾَمط اًمَؼؼْم إمَِم ضماكِبفِٕ

اًمؽقكقة واًمنمقمقة: سملن أكؽرها، أو كسبفا ًمغػم اهلل  «:يف آٜاِت٘»قٛي٘: ( 2)

 :ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): ىمال شمعامم

 (   چ چ چ چ 

 اعمـزًمة قمغم رؾمؾف قمؾقفؿ اًمسالم. «:ٚنُتب٘»قٛي٘: ( 3)

ًِ٘»قٛي٘: ( 4) ڦ ڄ ڄ ڄ )إمم أهؾ إرض: ىمال شمعامم:  «:ُٚصُع

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڃ چ )، وىمال شمعامم: (   ک ک ک ک

 . (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

َِٜت٘»قٛي٘: ( 5) ََخُجِٛبني عٔ ُصؤ  ًَِٗ ومال يرى اًمؽػار رهبؿ يقم  «:َٚجَع

 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)شمعامم: ًمؼقًمف اًمؼقامة: 

 

 
                                 

 (.7/183اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )( 1)

 (.4/236اكظر: اًمـفاية ذم همريب احلديث وإصمر )( 2)
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 ]جمٕء اهلل تعاىل ْٓو القٔامة للحصاب[
 ................(: ...........1) شمبارك وشمعامم جَيلُء َيقَم اًمؼقاَمةِ  اهللَوأنَّ [ 41]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ »قٛي٘: ( 1)  ١ََِ اهلَلٚأ َّ ايكٝا َٜٛ َٜج٤ُٞ  ًمؾػصؾ سملم  «:تباصى ٚتعاىل 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ىمال شمعامم: يمام اًمعباد: 

 (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

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

 

يعـل: ًمػصؾ اًمؼضاء سملم ظمؾؼف، وذًمؽ سمعد ما (  ى ائ)ىمال اسمـ يمثػم: 

، سمعدما يسلًمقن أوزم اًمعزم مـ يستشػعقن إًمقف سمسقد وًمد آدم قمغم اإلـمالق حمؿد 

، طمتك شمـتفل اًمـقسمة إمم سمصاطمب ذًمؽاًمرؾمؾ واطمدا سمعد واطمد، ومؽؾفؿ يؼقل: ًمست 

ومقذهب ومقشػع قمـد اهلل ذم أن يليت ًمػصؾ اًمؼضاء  ،شأكا هلا، أكا هلا»ومقؼقل:  حمؿد 

 . ومقجلء اًمرب شمعامم ًمػصؾ اًمؼضاء يمام يشاء ... ومقشػعف اهلل ذم ذًمؽ

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

، اهللِىَماًُمقا: َٓ َيا َرؾُمقَل ش َؾَة اًمَبْدِر ًَمْقَس ُدوَكُف ؾَمَحاٌب َهْؾ مُتَاُروَن ذِم اًمَؼَؿِر ًَمقْ »ىَماَل: 

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

ـْ يَماَن َيْعبُ  ـْ َيتَّبُِع يَمَذًمَِؽ، ُُيْنَمُ اًمـَّاُس َيْقَم اًمِؼَقاَمِة، وَمَقُؼقُل: َم ُد ؿَمْقًئا وَمْؾَقتَّبِْع، وَمِؿـُْفْؿ َم

ُة ومِقَفا  َقاهِمقَت، َوشَمْبَؼك َهِذِه إُمَّ ـْ َيتَّبُِع اًمطَّ ـْ َيتَّبُِع اًمَؼَؿَر، َوِمـُْفْؿ َم ْؿَس، َوِمـُْفْؿ َم  اًمشَّ

                                 
 .(، مـ طمديث أكس سمـ ماًمؽ 193(، ومسؾؿ )7513( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.8/399( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )2)
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: ًمَِعْرِض إَُمِؿ َوطِمَساهِبَا وقمُؼقسَمتِفا (1) (   ائ ەئ ەئ وئ)

 .....................................................................، (2) وصَمقاهِبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَا، وَمنَِذا  اهللُُمـَاومُِؼقَها، وَمَقْلشمِقِفُؿ  ُؽْؿ، وَمَقُؼقًُمقَن َهَذا َمَؽاُكـَا طَمتَّك َيْلشمَِقـَا َرسمُّ وَمَقُؼقُل: َأَكا َرسمُّ

ـَا قَمَروْمـَاُه، وَمَقْلشمِقِفُؿ  ـَا اهللُضَماَء َرسمُّ ُؽْؿ، وَمَقُؼقًُمقَن: َأْكَت َرسمُّ  .شوَمَقُؼقُل: َأَكا َرسمُّ

 اهلل اعمالئؽة جيقئقن سملم يديأي  «:(ائ ەئ ەئ وئ)»قٛي٘: ( 1)

 .شصػقوما صػقوما

َٗا ٚعُكَٛبِتٗا َٚثٛاِبٗا»قٛي٘: ( 2) َِٚحَغاِب  ِِ ََ يمام ىمال شمعامم:  «:ِيَعِضِض اأُل

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ)

ڎ ڈ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وىمال شمعامم: 

(   ک ک ک ک گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 

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

 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )وىمال شمعامم: 

 أي ؾمؽـت، واهلؿس: اًمصقت اخلػل.(   ے ے ۓ ۓ

 ( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )وىمال شمعامم: 

                                 
 (.182(، ومسؾؿ )836( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.8/399) ىمبؾ اًمساسمؼ( اكظر: 2)
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ـُ ًَمَقْزِن َأقْماَمِل اًمِعَبادِ [ 42]  : ...................................(1) وشُمقَوُع اعمقاِزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي ذًمت وظمضعت. 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وىمال شمعامم: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 (  ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وىمال شمعامم: 

 (  ھ ھ

ـْ قَماِئَش و َّٓ : » اهللِ، ىَماًَمْت: ىَماَل َرؾُمقُل ريض اهلل قمـفا ةَ قَم ًَمْقَس َأطَمٌد ُُيَاؾَمُب إِ

ڇ ):  اهللُومَِداَءَك، َأًَمْقَس َيُؼقُل  اهللُضَمَعَؾـِل  اهللِىَماًَمْت: ىُمْؾُت: َيا َرؾُمقَل ش َهَؾَؽ 

ـْ ُكقىِمَش »ىَماَل:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ َذاَك اًمَعْرُض ُيْعَرُوقَن َوَم

 .شاحِلَساَب َهَؾَؽ 

ٍِ ايِعَباِر»قٛي٘: ( 1) َُا ِٕ َأِع َِٛط ُٔ َي ڳ )يمام ىمال شمعامم:  «:ُٚتَٛمُع املٛاِطٜ

ڻ ۀ ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )وىمال شمعامم: 

 (   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڃ ڃ 

 ېئ ىئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)وىمال شمعامم: 

                                 
 (.2876(، ومسؾؿ )4939( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 .......... (   (2)ں ڻ ڻ ڻ (1)ڱ ڱ ں)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وىمال شمعامم: 

ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڇ

 (   ڈ ژ

أي مـ رضمحت طمسـاشمف قمغم ؾمقئاشمف «: (ڱ ڱ ں)»قٛي٘: ( 1)

 .ريض اهلل قمـفام وًمق سمقاطمدة، ىماًمف اسمـ قمباس

أي اًمذيـ ومازوا ومـجقا مـ اًمـار «: (ں ڻ ڻ)»قٛي٘: ( 2)

 .وأدظمؾقا اجلـة

 :ايعًُا٤ يف املٛطٕٚ ع٢ً ثالث١ أقٍٛؾا٥ز٠: اختًـ 

قْماَمُل، وإن يماكت أقمراوا، إٓ أن اهلل شمعامم يؼؾبفا يقم إَ شُمقَزُن  الكول األول:

ـِ قَمبَّاٍس، وَمُقْمشَمك سمِ  ـِ اسْم َسـَِة قَمغَم ُصقَرٍة احلَ قْماَمِل إَ اًمؼقامة أضمساما: ُرِوَي َذًمَِؽ قَم

قَِّئِة قَمغَم ُصقَرٍة ىَمبِقَحٍة وَمُتقَوُع ذِم إَ طَمَسـٍَة َوسمِ  ْؽَؿُة ذِم َوْزِن احلِ قَزاِن، وَ اعمِ قْماَمِل اًمسَّ

ْكَقا َوإىَِماَمُة اإلِ قِمَباَدُه سمِ  اهللِقْماَمِل اْمتَِحاُن إَ  ِة قَمَؾْقِفْؿ ذِم احلُ ياَمِن ذِم اًمدُّ ـْ َأيِب اًمجَّ ُعْؼَبك: ومَع

، ظَمِػقَػَتاِن قَمغَم اًمؾَِّساِن، : »، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ ُهَرْيَرَة  ـِ مْحَ  يَمؾَِؿَتاِن طَمبِقَبَتاِن إمَِم اًمرَّ

 

                                 
 (.5/496) ( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم1)

 (.5/496) اًمساسمؼ( اكظر: 2)

 (.393-3/389) اًمساسمؼ(، و181-2/183( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )3)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)شاًمَعظِقؿِ  اهللَِوسمَِحْؿِدِه، ؾُمْبَحاَن  اهللِصَمِؼقَؾَتاِن ذِم اعمِقَزاِن: ؾُمْبَحاَن 

 ، اَليِبِّ
ـِ ؾَمْؿَعاَن اًمؽِ اِس سْم ُيْمشَمك سمِاًمُؼْرآِن »، َيُؼقُل: : ؾَمِؿْعُت اًمـَّبِلَّ ىمالوقمـ اًمـَّقَّ

ـَ  ِذي ِف اًمَّ
 .شيَماُكقا َيْعَؿُؾقَن سمِِف شَمْؼُدُمُف ؾُمقَرُة اًمَبَؼَرِة، َوآُل قِمْؿَرانَ َيْقَم اًمِؼَقاَمِة َوَأْهؾِ

 و
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمدَّ ـِ اًمـَّبِلِّ  قَم ـِ »ىَماَل:  ، قَم ـْ طُمْس  َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

ٍ
ء ـْ َرْ َما ِم

 .شاخلُُؾِؼ 

ـِ اًمَعاصِ  اهللِقَمْبَد عـ وم،صحائػ إقماملالكول الجاىي: ـَ قَمْؿِرو سْم ريض اهلل  سْم

تِل قَمغَم ُرُءوِس  اهللَإِنَّ »:  اهللِ: ىَماَل َرؾُمقُل ىمال، قمـفام ـْ ُأمَّ ؾَمُقَخؾُِّص َرضُماًل ِم

، صُمؿَّ  اخلاََلِئِؼ َيْقَم اًمِؼَقاَمِة وَمَقـنُْمُ قَمَؾْقِف شمِْسَعًة َوشمِْسِعلَم ؾِمِجالًّ يُمؾُّ ؾِمِجؾ  ِمْثُؾ َمدِّ اًمَبٍَمِ

، وَمَقُؼقُل:  َٓ َيا َربِّ ـْ َهَذا ؿَمْقًئا؟ َأفَمَؾَؿَؽ يَمَتَبتِل احلَاومُِظقَن؟ وَمَقُؼقُل:  ُر ِم
َيُؼقُل: َأشُمـْؽِ

َٓ فُمْؾَؿ قَمَؾْقَؽ  ُف  ، وَمَقُؼقُل: سَمغَم إِنَّ ًَمَؽ قِمـَْدَكا طَمَسـًَة، وَمنِكَّ َٓ َيا َربِّ َأوَمَؾَؽ قُمْذٌر؟ وَمَقُؼقُل: 

َّٓ اًمَقْقَم، وَمَتْخُرُج سمِ  َٓ إًَِمَف إِ ًدا قَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمُف،  اهللَُطاىَمٌة ومِقَفا: َأؿْمَفُد َأْن  َوَأؿْمَفُد َأنَّ حُمَؿَّ

ِت، وَمَؼاَل: إِكََّؽ  ِجالَّ وَمَقُؼقُل: اطْمرُضْ َوْزَكَؽ، وَمَقُؼقُل: َيا َربِّ َما َهِذِه اًمبَِطاىَمُة َمَع َهِذِه اًمسِّ

ُت وَمُتقَوُع اًم»، ىَماَل: شَٓ شُمْظَؾؿُ  ِجالَّ ٍة، وَمَطاؿَمِت اًمسِّ ٍة َواًمبَِطاىَمُة ذِم يَمػَّ ُت ذِم يَمػَّ ِجالَّ سِّ

ءٌ  اهللَِوصَمُؼَؾِت اًمبَِطاىَمُة، وَماَل َيْثُؼُؾ َمَع اؾْمِؿ   .شَرْ

                                 
 (.2694(، ومسؾؿ )7563( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.825( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 .، وصححف إًمباين(45/513(، وأمحد )4749( صحقح: رواه أسمق داود )3)

 .، وصححف أمحد ؿمايمر(6/438(، وأمحد )2639) ( صحقح: رواه اًمؽممذي4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ َمْسُعقدٍ وميقزن اًمعامؾ كػسف، الكول الجالح: ـِ اسْم ـَ  َع َتـِل ؾِمَقايًما ِم ُف يَماَن جَيْ ، َأكَّ

يُح شَمْؽَػُمُه، ومَ إََراِك، َويَماَن َدىِمقَؼ  ، وَمَجَعَؾِت اًمرِّ
اىَملْمِ َضِحَؽ اًمَؼْقُم ِمـُْف، وَمَؼاَل اًمسَّ

ِة ؾَماىَمْقِف، وَمَؼاَل: اهللِىَماًُمقا: َيا َكبِلَّ  شِمؿَّ شَمْضَحُؽقَن؟: » اهللَِرؾُمقُل  ـْ ِدىمَّ ِذي »، ِم َواًمَّ

ـْ ُأطُمدٍ   .شَكْػِز سمَِقِدِه، هَلاَُم َأصْمَؼُؾ ذِم اعمِقَزاِن ِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـْ َرؾُمقِل قَم ِؿلمُ »ىَماَل:   اهللِ، قَم ضُمُؾ اًمَعظِقُؿ اًمسَّ ُف ًَمَقْليِت اًمرَّ  إِكَّ

ھ ے ے ۓ ۓ﮲  )ضَمـَاَح سَمُعقَوٍة، َوىَماَل: اىْمَرُءوا،  اهللَِيْقَم اًمِؼَقاَمِة، َٓ َيِزُن قِمـَْد 

 .ش(   ﮳

وىمد يؿؽـ اجلؿع سملم هذه أصمار سملن يؽقن ذًمؽ يمؾف صحقحا، »ىمال اسمـ يمثػم: 

 .(4)ششمقزن إقمامل، وشمارة شمقزن حماهلا، وشمارة يقزن وماقمؾفا، واهلل أقمؾؿومتارة 

ؾا٥ز٠: ٚج٘ اجلُع بني نٕٛ املٝظإ َؿضرا يف بعض اآلٜات، 

 .ٚنْٛ٘ مجعا يف ايبعض اآلخض

(   ڻ ڻ)جَيُقُز َأْن َيُؽقَن ًَمْػُظُف مَجًْعا َوَمْعـَاُه َواطِمٌد يَمَؼْقًمِِف:ىِمقَؾ:

 َوىِمقَؾ: ًمُِؽؾِّ قَمْبٍد ِمقَزاٌن. 

                                 
 .، وصححف أمحد ؿمايمر(7/99( صحقح: رواه أمحد )1)

 اًمعظقؿ: اًمضخؿ ذم ضمسؿف وٓ إيامن ذم ىمؾبف. (2)

 (.2785(، ومسؾؿ )4729( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.3/393( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )4)

 (.2/181( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )5)
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وُيْمشَمْقَن َصحاِئػفؿ سملقماَمهِلؿ: ومَؿـ ُأويِت يمتاسَمف سمقؿقـف ومسقف ُُياؾَمُب طِمساسما [ 43]

 .(1) َيسػما، وَمـ ُأويِت يمتاسَمف وَراء فَمْفِره وملوًمِئؽ َيْصَؾْقَن ؾَمعػما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌؼ سمِِف. إَ َوىِمقَؾ:   ْصُؾ ِمقَزاٌن َواطِمٌد قَمظِقٌؿ َوًمُِؽؾِّ قَمْبٍد ومِقِف ِمقَزاٌن ُمَعؾَّ

َنَّ  ِٕ َٓ يتؿ اًمقَزاَن َيْشَتِؿُؾ قَمغَم اعمِ َوىِمقَؾ: مَجََعُف  ـِ َواًمؾَِّساِن، َو اِهَدْي َتلْمِ َواًمشَّ ؽِػَّ

 اًمقزن إٓ سماضمتامقمفام.

َُٔ ُأِٚتٞ نتاَب٘ بُٝٝٓ٘ »قٛي٘: ( 1) َُاِيِٗ: ؾ َٕ َفخا٥ِؿِٗ بأع ِٛ ُِٜؤَت ٚ

ِِٗضٙ ؾأٚي٦ِو  ََٔ ُأِٚتٞ نتاَب٘ َٚصا٤ َظ َٜغريا، ٚ ُٜخاَعُب ِحغابا  ؾغٛف 

َٕ َععريا ِٛ ًَ أي يمؾٌّ يلظمذ صحقة قمؿؾف سمام يمان يعؿؾ: وملهؾ اًمطاقمة يلظمذون  «:َِٜق

يمام ىمال شمعال: ئؾفؿ: صحائػفؿ سمليامهنؿ، وأهؾ اعمعصقة يلظمذون صحائػفؿ سمشام

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ)

ۓ  ھ ے ے ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮲ ﮳

   ڭ ڭ ڭ ڭ              

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

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

 (   ٻ ٻ پ

چ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)وىمال شمعامم: 

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ

 (   گ ڳ ڳ ک گ گ گ ک ک
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ـْ قَماِئَشةَ و َا َذيَمَرِت اًمـَّاَر وَمَبَؽْت، وَمَؼاَل َرؾُمقُل  قَم ش َما ُيْبؽِقِؽ؟: » اهللِ، َأهنَّ

:  اهللِىَماًَمْت: َذيَمْرُت اًمـَّاَر وَمَبَؽْقُت، وَمَفْؾ شَمْذيُمُروَن َأْهؾِقُؽْؿ َيْقَم اًمِؼَقاَمِة؟ وَمَؼاَل َرؾُمقُل 

ـَ وَماَل َيْذيُمُر َأطَمٌد َأطَمًدا: قِمـَْد اعمِقَزاِن طَمتَّك َيْعَؾَؿ َأخَيِػُّ ِمقَزاُكفُ »
ا ذِم صَماَلصَمِة َمَقاـمِ  َأوْ  ،َأمَّ

ـَ َيَؼُع يمَِتاسُمُف َأذِم ( ں ں ڻ ڻ) :َيْثُؼُؾ، َوقِمـَْد اًمؽَِتاِب طِملَم ُيَؼاُل  طَمتَّك َيْعَؾَؿ َأْي

اِط إَِذا ُوِوَع سَملْمَ فَمْفَرْي  ،َأْم ذِم ؿِماَمًمِفِ  ،َيِؿقـِفِ  َ  فَمْفِرِه، َوقِمـَْد اًمٍمِّ
ِ
ـْ َوَراء َأْم ِم

 .شضَمَفـَّؿَ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (، وصححف إًمباين. 2235(، واًمؽممذي )4755رواه أسمق داود ) ( صحقح:1)
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 ]اإلمياٌ بالصراط[
اَط طَمؼٌّ [ 44] َ  ................................................، (1) وأنَّ اًمٍمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ ايقَِّضاَط َحلٌّ»قٛي٘: ( 1)  اًمٍماط ضمن قمغم فمفر ضمفـؿ أدق مـ  «:ٚأ

ک ک گ )اًمشعر وأطمد مـ اًمسقػ، يؿر قمؾقف اًمـاس يقم اًمؼقامة: ىمال شمعامم: 

إفمفر وإىمقى أكف اعمرور قمغم و»، ىمال اسمـ أيب اًمعز احلـػل:    (گ

 .(1)شطاًمٍما

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ىمال شمعامم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڤ ڦ ڦ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڱ ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 

ـْ قَماِئَشةَ و َا َذيَمَرِت اًمـَّاَر وَمَبَؽْت، وَمَؼاَل َرؾُمقُل  قَم ش َما ُيْبؽِقِؽ؟: » اهللِ، َأهنَّ

:  اهللِىَماًَمْت: َذيَمْرُت اًمـَّاَر وَمَبَؽْقُت، وَمَفْؾ شَمْذيُمُروَن َأْهؾِقُؽْؿ َيْقَم اًمِؼَقاَمِة؟ وَمَؼاَل َرؾُمقُل 

ـَ وَماَل َيْذيُمُر َأطَمٌد َأطَمًدا: قِمـَْد اعمِقَزاِن طَمتَّك َيْعَؾَؿ َأخَيِػُّ ِمقَزاُكفُ »
ا ذِم صَماَلصَمِة َمَقاـمِ  َأوْ  ،َأمَّ

ـَ َيَؼُع يمَِتاسُمُف َأذِم ( ں ں ڻ ڻ) :َيْثُؼُؾ، َوقِمـَْد اًمؽَِتاِب طِملَم ُيَؼاُل   طَمتَّك َيْعَؾَؿ َأْي

                                 
 (.2/634( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل )1)
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 ...................................................، (1) جَيُقُزه اًمعباُد سمَِؼْدِر أقمامهِلؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِط إَِذا ُوِوَع سَملْمَ فَمْفَرْي  ،َأْم ذِم ؿِماَمًمِفِ  ،َيِؿقـِفِ  َ  فَمْفِرِه، َوقِمـَْد اًمٍمِّ
ِ
ـْ َوَراء َأْم ِم

 .شضَمَفـَّؿَ 

ْقِػ سَمَؾَغـِل َأنَّ »:  ىَماَل َأسُمق ؾَمِعقدٍ  ـَ اًمسَّ ْعَرِة، َوَأطَمدُّ ِم ـَ اًمشَّ  .شاجِلْنَ َأَدقُّ ِم

اشمػؼت اًمؽؾؿة قمغم إصمبات اًمٍماط ذم اجلؿؾة، ًمؽـ أهؾ احلؼ »ىمال اًمسػاريـل: 

يثبتقكف قمغم فماهره مـ يمقكف ضمنا ممدودا قمغم متـ ضمفـؿ أطمد مـ اًمسقػ وأدق مـ 

 .شاًمشعر

ومؿـفؿ مـ جيقزه يماًمطرف،  «:أعُاِيَُِٜٗجُٛطٙ ايعباُر ِبَكِزِص »قٛي٘: ( 1)

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد ومومـفؿ مـ جيقزه يماًمؼمق، ويماًمريح، ويملضماويد اخلقؾ واًمريماب:  َع

صُمؿَّ ُيْمشَمك سمِاجَلْنِ وَمُقْجَعُؾ سَملْمَ فَمْفَرْي .. »..، ىمال: أن رؾمقل اهلل  ، اخلُْدِريِّ 

؟ ىَماَل: اهللِ، ىُمْؾـَا: َيا َرؾُمقَل شضَمَفـَّؿَ  ٌة، قَمَؾْقِف ظَمَطاـمِقُػ »، َوَما اجلَْنُ َمْدطَمَضٌة َمِزًمَّ

ْعَداُن،  َويَماَلًمِقُب، َوطَمَسَؽٌة ُمَػْؾَطَحٌة هَلَا ؿَمْقيَمٌة قُمَؼْقَػاُء، شَمُؽقُن سمِـَْجٍد، ُيَؼاُل هَلَا: اًمسَّ

يِح، َويَمَلضَماِويِد  ِق َويَماًمرِّ ـُ قَمَؾْقَفا يَماًمطَّْرِف َويَماًمؼَمْ يَماِب، وَمـَاٍج ُمَسؾٌَّؿ، اعُمْمِم اخلَْقِؾ َواًمرِّ

 .شَوَكاٍج خَمُْدوٌش، َوَمْؽُدوٌس ذِم َكاِر ضَمَفـََّؿ، طَمتَّك َيُؿرَّ آظِمُرُهْؿ ُيْسَحُب ؾَمْحًبا

 

                                 
 (، وصححف إًمباين. 2235(، واًمؽممذي )4755( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (.183( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.2/192( اكظر: ًمقامع إكقار، ًمؾسػاريـل )3)

 (.7439( صحقح: رواه اًمبخاري )4)
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، وىَمْقٌم َأْوسَمَؼْتُفْؿ ومقفا (1) ومـاضُمقن ُمتػاِوشُمقن ذم ُهقَمة اًمـَّجاِة قمؾقف ِمـ كار ضَمَفـَّؿ

 .(2) أقمامهُلؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِٔ ْاص »قٛي٘: ( 1)  َّٓجا٠ِ عًٝ٘  ُِٚتٕٛ يف ُعضَع١ اي َُتؿا ؾٓاُجٕٛ 

َِّٓ َٗ وماًمذيـ يـجقن مـ اًمٍماط يتػاوشمقن ذم هقمة اعمرور قمؾقف: يمام ذم طمديث  «:َج

 اعمتؼدم. أيب ؾمعقد 

ـْ و طِمُؿ، وَمَتُؼقَماِن إَ َوشُمْرؾَمُؾ ... »ىمال:  ، أن رؾمقل اهلل  طُمَذْيَػةَ قَم َماَكُة َواًمرَّ

ًُمُؽْؿ يمَ  ، وَمَقُؿرُّ َأوَّ ًٓ اِط َيِؿقـًا َوؿِماَم َ ِق اًمضَمـََبَتِل اًمٍمِّ ل َأيُّ  شؼَمْ ىَماَل: ىُمْؾُت: سمَِليِب َأْكَت َوُأمِّ

 يَمَؿرِّ 
ٍ
ء ِق؟ ىَماَل: اًمَرْ ؟ صُمؿَّ يَمَؿرِّ اًما إمَِم َأمَلْ شَمَروْ »ؼَمْ

ِق يَمْقَػ َيُؿرُّ َوَيْرضِمُع ذِم ـَمْروَمِة قَملْمٍ ؼَمْ

اِط  َ ِري هِبِْؿ َأقْماَمهُلُْؿ َوَكبِقُُّؽْؿ ىَماِئٌؿ قَمغَم اًمٍمِّ ضَماِل، دَمْ ، َوؿَمدِّ اًمرِّ ػْمِ يِح، صُمؿَّ يَمَؿرِّ اًمطَّ اًمرِّ

ضُمُؾ وَماَل َيْسَتطِقُع اًمُل َيُؼقُل: َربِّ ؾَمؾِّْؿ ؾَمؾِّْؿ، طَمتَّك شَمْعِجَز َأقْماَم  ِعَباِد، طَمتَّك جَيِلَء اًمرَّ

َّٓ َزطْمًػا ػْمَ إِ ـِ ُاِمَرْت »، ىَماَل: شاًمسَّ َؼٌة َمْلُمقَرٌة سمَِلظْمِذ َم اِط يَماَلًمِقُب ُمَعؾَّ َ َوذِم طَماوَمَتِل اًمٍمِّ

 .شسمِِف، وَمَؿْخُدوٌش َكاٍج، َوَمْؽُدوٌس ذِم اًمـَّارِ 

ّْ »قٛي٘: ( 2) ِٛ ِِ ؾٝٗا أعُاُيَِٗٚق ُٗ َِٚبَكِت  :أي أوىمعتفؿ أقمامهلؿ ذم ضمفـؿ«:َأ

وماًمؽاومر يسؼط ذم اًمـار وٓ خيرج أسمدا: أما قمصاة اعمقطمديـ  :وهؿ متػاوشمقن

 .ومقسؼطقن ذم اًمـار إٓ أن يشاء اهلل 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَماَل: ىَماَل ُأَكاٌس: َيا َرؾُمقَل  ـَا َيْقَم اًمِؼَقاَمِة؟ وَمَؼاَل: اهللِقَم ، َهْؾ َكَرى َرسمَّ

ْؿِس ًَمْقَس ُدوهَنَا ؾَمَحاٌب » وَن ذِم اًمشَّ َهْؾ »، ىَماَل: اهللِىَماًُمقا: َٓ َيا َرؾُمقَل ش َهْؾ شُمَضارُّ

وَن ذِم اًمَؼَؿِر ًَمْقَؾَة اًمَبْدِر ًَمْقَس ُدوَكُف ؾَمَحاٌب   : ، ىَماَل اهللِىَماًُمقا: َٓ َيا َرؾُمقَل ش شُمَضارُّ

                                 
 (.195( صحقح: رواه مسؾؿ )1)
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................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُؽْؿ شَمَرْوَكُف َيْقَم اًمِؼَقاَمِة يَمَذًمَِؽ، جَيَْؿُع » ـْ يَماَن َيْعُبُد ؿَمْقًئا  اهللُوَمنِكَّ اًمـَّاَس، وَمَقُؼقُل: َم

ـْ يَماَن َيعْ  ـْ يَماَن َيْعُبُد اًمَؼَؿَر، َوَيْتَبُع َم ْؿَس، َوَيْتَبُع َم ـْ يَماَن َيْعُبُد اًمشَّ ُبُد وَمْؾَقتَّبِْعُف، وَمَقْتَبُع َم

ُة ومِقَفا ُمـَاومُِؼقَها، وَمَقْلشمِقفِ  َقاهِمقَت، َوشَمْبَؼك َهِذِه إُمَّ تِل  اهللُُؿ اًمطَّ قَرِة اًمَّ ذِم هَمػْمِ اًمصُّ

ـَا،  اهللَِيْعِروُمقَن، وَمَقُؼقُل: َأَكا َرسمُُّؽْؿ، وَمَقُؼقًُمقَن: َكُعقُذ سمِ  ِمـَْؽ، َهَذا َمَؽاُكـَا طَمتَّك َيْلشمَِقـَا َرسمُّ

ـَا قَمَروْمـَاُه، وَمَقْلشمِقِفُؿ  تِل َيْعِروُمقنَ  اهللُوَمنَِذا َأشَماَكا َرسمُّ قَرِة اًمَّ ُؽْؿ، ذِم اًمصُّ ، وَمَقُؼقُل: َأَكا َرسمُّ

ـَا وَمَقْتَبُعقكَ  ُب ضِمْنُ ضَمَفـَّؿَ وَمَقُؼقًُمقَن: َأْكَت َرسمُّ وَمَليُمقُن »:  اهللِىَماَل َرؾُمقُل ، شُف، َوُيرْضَ

ؾُمِؾ َيْقَمِئٍذ:  ـْ جُيِقُز، َوُدقَماُء اًمرُّ َل َم َوسمِِف يَمالًمِقُب ِمْثُؾ ؿَمْقِك  ،ؿَّ ؾَمؾِّْؿ ؾَمؾِّؿْ اًمؾفُ َأوَّ

ْعَداِن؟ْعَداِن، َأَما اًمسَّ  َا ِمْثُؾ ؿَمْقِك »، ىَماَل: اهللِىَماًُمقا: سَمغَم َيا َرؾُمقَل  شَرَأْيُتْؿ ؿَمْقَك اًمسَّ وَمنهِنَّ

 َّٓ َا َٓ َيْعَؾُؿ ىَمْدَر قِمَظِؿَفا إِ ْعَداِن، هَمػْمَ َأهنَّ ْؿ، ِمـُْفُؿ اهللُاًمسَّ ، وَمَتْخَطُػ اًمـَّاَس سمَِلقْماَمهِلِ

 .شسمَِعَؿؾِِف، َوِمـُْفُؿ اعُمَخْرَدُل اعُمقسَمُؼ 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.6573رواه اًمبخاري )( صحقح: 1)
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 ]اإلمياٌ باحلْض[
ُتُف  (1)واإليامُن سمَِحْقض رؾمقِل اهلل [ 45] َٓ َيْظَؿُل َمـ َذب ( 2)، شَمِرُدُه أمَّ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍِ اهلل »قٛي٘: ( 1)  ِٛض صعٛ ُٕ ِبَخ ڎ ڎ )ىمال شمعامم:  :«ٚاإلميا

 (   ڈ ڈ

ـْ قَمائَِشَة َريِضَ  ـْ َأيِب قُمَبْقَدَة، قَم ـْ ىَمْقًمِِف شَمَعامَم: لقَمـَْفا، ىَماَل: ؾَم  اهللُقَم ڎ )ًمُتَفا قَم

، ؿَماـمَِئاُه قَمَؾْقِف ُدرٌّ هَنٌَر ُأقْمطَِقُف َكبِقُُّؽْؿ »ىَماًَمْت: ( ڎ ڈ ڈ

ٌف، آكَِقُتُف يَمَعَدِد اًمـُُّجقمِ   .شجُمَقَّ

ُ٘»قٛي٘: ( 2) َُّت ُٙ أ أن ، مـف: ومعـ أكس  ومقنمسمقنمة اإلضماسمة، أي أ «:َتِضُر

ْوَن سَمْعِدي َأصَمَرةً »ىَماَل: ،  اًمرؾمقل  ُؽْؿ ؾَمؽَمَ وا طَمتَّك شَمْؾَؼْقيِن قَمغَم وَمنِكَّ ، وَماْصؼِمُ

 .شاحلَْقضِ 

ـْ قَمْبِد و ـِ اًمـَّبِلِّ اهلل سمـ مسعقد قَم  .شَأَكا وَمَرـُمُؽْؿ قَمغَم احلَْقضِ : »، قَم

َِٓ٘»قٛي٘: ( 3) ََٔ َؽضب  َُُأ  َِٜع ، ىَماَل: ىُمْؾُت:  َأيِب َذر  يمام ذم طمديث  «:اَل 

ـْ قَمَدِد ُكُجقِم »َما آكَِقُة احلَْقِض ىَماَل:  اهللَِيا َرؾُمقَل  كَِقُتُف َأيْمَثُر ِم َٔ ٍد سمَِقِدِه  ِذي َكْػُس حُمَؿَّ َواًمَّ

َب ِمـَْفا مَلْ َيْظؿَ  ـْ َذِ ْقَؾِة اعُمْظؾَِؿِة اعُمْصِحَقِة، آكَِقُة اجلَـَِّة َم َٓ ذِم اًمؾَّ  َويَمَقايمِبَِفا، َأ
ِ
اَمء  ْل اًمسَّ

                                 
 (.4965( صحقح: رواه اًمبخاري )1)

 أي يػضؾ قمؾقؽؿ همػميمؿ ذم إمقال.( أصمرة: 2)

 (.1361(، ومسؾؿ )3163( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.2289)(، ومسؾؿ 6575( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )4)
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ـْ سمَ  َ وُيَذاُد قمـف َم َل وهَمػمَّ  .(1) دَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ َيْظَؿْل، قَمْرُوُف ِمْثُؾ  آظِمَر َما قَمَؾْقِف، َيْشَخُب  َب ِمـُْف مَل
ـْ َذِ ـَ اجلَـَِّة، َم ومِقِف ِمقَزاسَماِن ِم

َن إمَِم  ـَ اًمَعَسؾِ  ـُمقًمِِف، َما سَملْمَ قَمامَّ ، َوَأطْمغَم ِم ـِ َب ـَ اًمؾَّ  .شَأْيَؾَة، َماُؤُه َأؿَمدُّ سَمَقاًوا ِم

ِـ  اهللِ قَمْبدِ وقمـ  ـِ اًمَعاصِ  سْم طَمْقيِض : » اهللِىَماَل َرؾُمقُل ريض اهلل قمـفام،  قَمْؿِرو سْم

ـَ اًمَقِرِق، َوِرُُيُف  ـَ اعمِْسِؽ، َمِسػَمُة ؿَمْفٍر، َوَزَواَياُه ؾَمَقاٌء، َوَماُؤُه َأسْمَقُض ِم َأـْمَقُب ِم

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

ََّض»قٛي٘: ( 1) ٍَ َٚغ ِٔ َبزَّ ََ َُٜشاُر عٓ٘  يمام يذود اًمساىمل اًمـاىمة اًمغريبة قمـ «:ٚ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ : ومإسمؾف إذا أرادت اًمنمب مع إسمؾف َُذوَدنَّ »ىَماَل:  ، َأنَّ اًمـَّبِلَّ  َع َٕ

ًٓ يَماَم شُمَذاُد  ـْ طَمْقيِض ِرضَما ـَ اًمقَم  .شسمِؾِ اإلِ َغِريَبُة ِم

ـْ َأَكسٍ و ـِ اًمـَّبِلِّ  قَم ـْ َأْصَحايِب احلَْقَض، طَمتَّك »ىَماَل:  ، قَم َدنَّ قَمكَمَّ َكاٌس ِم
ًَمػَمِ

 .شُدويِن، وَمَلىُمقُل: َأْصَحايِب، وَمَقُؼقُل: َٓ شَمْدِري َما َأطْمَدصُمقا سَمْعَدكَ  قَمَروْمُتُفْؿ اظْمُتؾُِجقا

همٓء صـػان أطمدمها قمصاة مرشمدون قمـ آؾمتؼامة ٓ قمـ » :ىمال اًمؼايض

 واًمثاين مرشمدون إمم اًمؽػر طمؼقؼة  ،اإلؾمالم وهمٓء مبدًمقن ًمألقمامل اًمصاحلة سماًمسقئة

                                 
 يشخب: أي يسقؾ.( 1)

 (.2333( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.2292صحقح: رواه مسؾؿ )( 3)

 (.15/64مسؾؿ ) صحقح ( اكظر: ذح4)

 (.2332( صحقح: رواه مسؾؿ )5)

 اىمتطعقا.( اظمتؾجقا: أي 6)

 (.2334(، ومسؾؿ )6582( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )7)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شواؾمؿ اًمتبديؾ يشؿؾ اًمصـػلم،كايمصقن قمغم أقمؼاهبؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

                                 
 (.65-15/64( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ )1)
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 ّإخالص ّعنل، ٓسٓد ّٓيقص[]اإلمياٌ قْل 
 .................، (2) ، وإظماَلٌص سماًمؼؾب(1) وأنَّ اإليامَن ىَمقٌل سماًمؾِّسانِ [ 46]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٕ»قٛي٘: ( 1)  ِّغا ٍْ باي َٕ َقٛ َّ اإلميا : واًمدًمقؾ هق اًمـطؼ سماًمشفادشملم «:ٚأ

 (   ٿ ٿ): قمغم أن ىمقل اًمؾسان مـ اإليامن ىمقًمف شمعامم

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ): ىمقًمف شمعاممو

(   ڦ

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

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

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

 .شاهللقَمغَم 

ومال يـػع اإليامن سمدون إظمالص: ومـ  «:ٚإخاَلْل بايكًب»قٛي٘: ( 2)

 إدًمة قمغم ذًمؽ:

( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )شمعامم:  اهلل ىمقل

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

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )شمعامم:  قًمفوىم 

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

                                 
 (.23(، ومسؾؿ )25( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 .(1) وقَمَؿٌؾ سماجلقاِرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .شَما َكَقى

ٌْ باجلٛاِصح»قٛي٘: ( 1) َُ اإليامن سمدون قمؿؾ اجلقارح، ومال يـػع  «:َٚع

وأقمامل اجلقارح هل اًمتل شممدى سماجلقارح يماًمصالة، واًمصقام، واحلج، وكحقه:: 

 ومـ إدًمة قمغم ذًمؽ:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ىمقل اهلل شمعامم:  

 ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )شمعامم:  قًمفوىم

﮽ ﮾ ﮿  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

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

َّٓ اهللِ، َوَهْؾ شَمْدُروَن َما اإِلياَمُن سمِ اهللِسمِاإِلياَمِن سمِ  اَلِة، اهللُ؟ ؿَمَفاَدُة َأْن َٓ إًَِمَف إِ ، َوإىَِماُم اًمصَّ

ـَ  يَماِة، َوشُمْعُطقا ِم  .شاعَمْغـَِؿ اخلُُؿَس  َوإِيَتاُء اًمزَّ

 ؾا٥ز٠: تٓٛع عباصات ايغًـ يف تؿغري اإلميإ:

وشمارة يؼقًمقن: هق ىمقل  ،ومتارة يؼقًمقن: هق ىمقل وقمؿؾ» ىمال ؿمقخ اإلؾمالم:

وشمارة يؼقًمقن: ىمقل  ،وشمارة يؼقًمقن ىمقل وقمؿؾ وكقة واشمباع اًمسـة ،وقمؿؾ وكقة

 ومنذا ىماًمقا: ىمقل وقمؿؾ  :سماًمؾسان واقمتؼاد سماًمؼؾب وقمؿؾ سماجلقارح ويمؾ هذا صحقح

                                 
 (.1937(، ومسؾؿ )2529( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.17(، ومسؾؿ )7556( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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 .................................، (1) َيزيد سمزياَدة إقمامِل، وَيـُؼُص سمـَْؼِصفا[ 47]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ ًمػظ اًمؼقل ومنكف يدظمؾ ذم اًمؼقل ىمقل اًمؼؾب واًمؾسان مجقعا: وهذا هق اعمػفقم 

واعمؼصقد هـا أن مـ ىمال مـ اًمسؾػ: اإليامن ......  واًمؽالم وكحق ذًمؽ إذا أـمؾؼ

ىمقل وقمؿؾ أراد ىمقل اًمؼؾب واًمؾسان وقمؿؾ اًمؼؾب واجلقارح: ومـ أراد آقمتؼاد 

رأى أن ًمػظ اًمؼقل ٓ يػفؿ مـف إٓ اًمؼقل اًمظاهر أو ظماف ذًمؽ ومزاد آقمتؼاد 

كقة ىمال: اًمؼقل يتـاول آقمتؼاد وىمقل اًمؾسان وأما ومـ ىمال: ىمقل وقمؿؾ و ،سماًمؼؾب

ومألن ذًمؽ يمؾف ٓ  :ومـ زاد اشمباع اًمسـة ،اًمعؿؾ ومؼد ٓ يػفؿ مـف اًمـقة ومزاد ذًمؽ

وأوًمئؽ مل يريدوا يمؾ ىمقل وقمؿؾ إكام أرادوا ما يمان  ،يؽقن حمبقسما هلل إٓ سماشمباع اًمسـة

 اعمرضمئة اًمذيـ ضمعؾقه منموقما مـ إىمقال وإقمامل وًمؽـ يمان مؼصقدهؿ اًمرد قمغم

 .شومؼاًمقا: سمؾ هق ىمقل وقمؿؾ ،ىمقٓ ومؼط

َِٓكِقٗا»قٛي٘: ( 1) َُٜٓكُك ب ٚ ،ٍِ ومقزيد اإليامن  «:َٜظٜز بظٜاَر٠ األعُا

(   ڄ ڄ ڄ ڃ  )سماًمطاقمة ويـؼص سماعمعصقة: ًمؼقًمف شمعامم: 

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

 (    ڱ ڱ ں ں)شمعامم: 

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

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

ِ
َيا َمْعنَمَ اًمـَِّساء

: َوسمَِؿ َيا َرؾُمقَل ش اًمـَّارِ  ـَ ، َوشَمْؽُػْرَن اًمَعِشػَم، َما »؟ ىَماَل: اهللِوَمُؼْؾ ـَ ْع ـْ شُمْؽثِْرَن اًمؾَّ  َرَأْيُت ِم

                                 
 (.171-7/173( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )1)
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ياَدة (2) اًمـَّؼُص  (1) ومقؽقن ومقفا  .(3) وهبا اًمزِّ

 ...،(5) وٓ ىَمقٌل وقَمَؿٌؾ إَّٓ سمـِقَّة، (4)وٓ َيْؽُؿُؾ ىَمقُل اإليامِن إَّٓ سماًمعؿؾ[ 48]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َـّ  ـْ إطِْمَدايُم ضُمِؾ احلَاِزِم ِم ـٍ َأْذَهَب ًمُِؾبِّ اًمرَّ : َوَما ُكْؼَصاُن شَكاىِمَصاِت قَمْؼٍؾ َوِدي ـَ ، ىُمْؾ

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

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

ـْ ُكْؼَصاِن ِديـَِفا»سَمغَم، ىَماَل:   .شوَمَذًمِِؽ ِم

ُه سمَِقِدِه، »َيُؼقُل:   اهللَِرؾُمقَل وقمـ أيب ؾمعقد  ْ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا وَمْؾُقَغػمِّ َم

 .شياَمنِ اإلِ وَمنِْن مَلْ َيْسَتِطْع وَمبِؾَِساكِِف، وَمنِْن مَلْ َيْسَتطِْع وَمبَِؼْؾبِِف، َوَذًمَِؽ َأْوَعُػ 

 أي ذم إقمامل. «:ؾٝهٕٛ ؾٝٗا»قٛي٘: ( 1)

َّكُك»قٛي٘: ( 2)   أي ذم اإليامن. «:اي

 .يامنأي أن إقمامل ؾمبب زيادة اإل «:ٚبٗا ايظِّٜاَر٠»قٛي٘: ( 3)

ِٕ إالَّ بايعٌُ»قٛي٘: ( 4) ٍُ اإلميا ٌُ َقٛ ُُ َِٜه أي ٓ يؽؿؾ اإليامن  «:ٚال 

 .اًمقاضمب إٓ سماًمعؿؾ

١َّٝ»قٛي٘: ( 5) ِٓ ٌْ إالَّ ب َُ ٍْ َٚع ىمقٓ، أو قمؿؾ قمؿال سمدون ومؿـ ىمال  «:ٚال َقٛ

ـِ حلديث قمُ كقة، ومنكف ٓ يؼبؾ:  ـِ اًمـَّبِلِّ اخلَطَّاِب  َؿَر سْم اَم إقَْماَمُل »ىَماَل:  ، قَم إِكَّ

ـْ يَماَكْت ِهْجَرشُمُف إمَِم  ْمِرٍئ َما َكَقى، وَمَؿ
ِٓ اَم   اهللِ َوَرؾُمقًمِِف، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم  اهللِسمِاًمـِّقَِّة، َوإِكَّ

ـْ يَماَكْت ِهْجَرشُمُف ًمُِدْكَقا ُيِصقُبَفا أَ  ضُمَفا، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم َما َهاضَمَر َوَرؾُمقًمِِف، َوَم  ِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

                                 
 (.79(، ومسؾؿ )334( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.49( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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ـَّة  .(1) وٓ ىمقٌل وقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة إَّٓ سمُؿَقاوَمَؼة اًمسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شإًَِمْقفِ 

ٌْ »قٛي٘: ( 1) َُ ٍْ َٚع ١َّٓٚال قٛ َٛاَؾَك١ ايغُّ ١َّْٝ إالَّ مُب ِْ ومؿـ ىمال ىمقٓ، أو  «:َٚ

ڑ ک ک ک ک )قمؿؾ قمؿال خماًمػا ًمؾسـة: ومنكف ٓ يؼبؾ: ًمؼقًمف شمعامم: 

 (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وىمال شمعامم: 

ـْ قَماِئَشَة َريِضَ و ـْ قَمِؿَؾ قَمَؿاًل ًَمْقَس قَمَؾْقِف »ىَماَل:   اهللِقَمـَْفا، َأنَّ َرؾُمقَل  اهللُقَم َم

ـْ َأطْمَدَث ذِم َأْمِرَكا َهَذا َما ًَمْقَس ومِقِف، وَمُفَق َردٌّ » ، وذم ًمػظ:شَأْمُرَكا وَمُفَق َردٌّ   .شَم

ِـ  اًمِعْرسَماضِ  وقمـ قَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـَّتِل، َوؾُمـَِّة »ىمال:   اهللِ َرؾُمقَل  أنَّ  ، ؾَماِرَيةَ  سْم

ايُمْؿ َوإُُمقَر اعمُْحَدصَماِت، وَمنِنَّ  قا قَمَؾْقَفا سمِاًمـََّقاضِمِذ، َوإِيَّ ـَ اعَمْفِديِّلَم، قَمضُّ اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
اخلَُؾَػاء

 .شيُمؾَّ سمِْدقَمٍة َواَلًَمةٌ 

 

 

 

                                 
 (.1937(، ومسؾؿ )2529متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري ) (1)

 (.1718(، ومسؾؿ )2697( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 (.1718( صحقح: رواه مسؾؿ )3)

، (42(، وىمال: طمسـ صحقح، واسمـ ماضمف )2676(، واًمؽممذي )4637( صحقح: رواه أسمق داود )4)

 .وصححف إًمباين
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 ]حله مرتلب اللبرية[
ـْ أْهؾ اًمِؼْبَؾة[ 49]  .(1) وأكَّف ٓ َيؽُػُر َأطمٌد سمَذكب ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ًَ»قٛي٘: ( 1)  ٌِٖ ايِكِب ِٔ أ َِ َٜهُؿُض َأحْز بَشْب  َّْ٘ ال  مـ أصقل  «:ٚأ

أهؾ اًمسـة واجلامقمة أهنؿ ٓ يؽػرون أطمدا مـ أهؾ اإلؾمالم سمٌمء مـ اًمذكقب إٓ 

يؽػر سمؿجرد اقمتؼاده ًمق مل يعؿؾ سمف:  ومنذا اؾمتحؾفا ومنكف اًمؽػر، واؾمتحالل اعمعصقة،

 . ٕكف طمقـئذ يؽقن مؽذسما سماًمؽتاب ومؽذسما سماًمرؾمقل 

﮲ )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  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ڻ

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

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:  الَوىمَ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(    

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

ُق َوُهَق  ُق طِملَم َيْنِ ، َواًمتَّْقسَمُة َمْعُروَوٌة َيْنِ ـٌ ا َوُهَق ُمْمِم هُبَ ُب طِملَم َينْمَ ، َوَٓ َينْمَ ـٌ ُمْمِم

 .شسَمْعدُ 

اقمؾؿ أن مذهب أهؾ احلؼ أكف ٓ يؽػر أطمد مـ أهؾ اًمؼبؾة سمذكب »ىمال اًمـقوي: 

وأن مـ ضمحد ما يعؾؿ مـ ديـ اإلؾمالم رضورة  ،وٓ يؽػر أهؾ إهقاء واًمبدع

أن يؽقن ىمريب قمفد سماإلؾمالم أو كشل سمبادية سمعقدة وكحقه ممـ  طمؽؿ سمردشمف ويمػره إٓ

خيػك قمؾقف ومقعرف ذًمؽ ومنن اؾمتؿر طمؽؿ سمؽػره ويمذا طمؽؿ مـ اؾمتحؾ اًمزكك أو 

 .شاخلؿر أو اًمؼتؾ أو همػم ذًمؽ مـ اعمحرمات اًمتل يعؾؿ حتريؿفا رضورة

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.57(، ومسؾؿ )6813)( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري 1)

 (.1/153مسؾؿ )صحقح ( اكظر: ذح 2)
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 ]الشَداء أحٔاء عيد ربَه ٓرزقٌْ[ 
فداَء [ 53] ؿ ُيْرَزىمقنَ وأنَّ اًمشُّ  .(1) أطمقاٌء قمـد رهبِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕ»قٛي٘: ( 1)  ُِٜضَطقٛ َّ ايؾُّٗزا٤َ أحٝا٤ْ عٓز صبِِّٗ  يمام ىمال شمعامم:  «:ٚأ

(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

. 

ـْ  وٍق، ىَماَل: ؾَم قَم ـْ َهِذِه  سمـ مسعقد  اهللِـَا قَمْبَد ًملَمْنُ گ گ )َيِة: أقَم

ىَماَل: ، (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ا ىَمْد ؾَم  ـْ َذًمَِؽ، وَمَؼاَل: ًملَأَما إِكَّ َؼٌة »ـَا قَم ، هَلَا ىَمـَاِديُؾ ُمَعؾَّ َأْرَواطُمُفْؿ ذِم ضَمْقِف ـَمػْمٍ ظُمرْضٍ

ـَ اًمسمِ  ُح ِم َؾَع إًَِمْقِفْؿ اًمـَِّة طَمْقُث ؿَماَءْت، صُمؿَّ شَمْلِوي إمَِم شمِْؾَؽ اجلَ َعْرِش، شَمْنَ َؼـَاِديِؾ، وَماـمَّ

ُُؿ اـمِّاَلقَمةً  ـَ »، وَمَؼاَل: شَرهبُّ ُح ِم ـُ َكْنَ  َكْشَتِفل َوَكْح
ٍ
ء َهْؾ شَمْشَتُفقَن ؿَمْقًئا؟ ىَماًُمقا: َأيَّ َرْ

ـْ َأْن ـَِّة طَمْقُث ؿِمْئـَا، وَمػَ اجلَ  يُمقا ِم ـْ ُيؽْمَ ُْؿ ًَم اٍت، وَمَؾامَّ َرَأْوا َأهنَّ َعَؾ َذًمَِؽ هِبِْؿ صَماَلَث َمرَّ

ًة  ، ُكِريُد َأْن شَمُردَّ َأْرَواطَمـَا ذِم َأضْمَساِدَكا طَمتَّك ُكْؼَتَؾ ذِم ؾَمبِقؾَِؽ َمرَّ ُيْسَلًُمقا، ىَماًُمقا: َيا َربِّ

 .شاضَمٌة شُمِريُمقاُأظْمَرى، وَمَؾامَّ َرَأى َأْن ًَمْقَس هَلُْؿ طَم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىمال شمعامم: 

 .(   ٺ

خيؼم شمعامم أن اًمشفداء ذم سمرزظمفؿ أطمقاء »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم أية:

 .شيرزىمقن

                                 
 (.1878( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.1/446( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )2)
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عاَدِة [ 51] ، وأرواُح أهِؾ (3) إمم يقم ُيْبَعثقن (2) سماىِمقٌة كاقِمؿةٌ ( 1)وأْرواُح أْهؾ اًمسَّ

ؼاَوِة  يـ( 4)اًمشَّ سَمٌة إمم َيقم اًمدِّ  .(5) ُمَعذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌِٖ ايغَّعاَر٠ِ»قٛي٘: ( 1)   أي أهؾ اإليامن. «:ٚأِصٚاُح أ

 أي متـعؿة. «:باِق١ْٝ ْاِع١ُْ»قٛي٘: ( 2)

ُِٜبَعجٕٛ»قٛي٘: ( 3) ـِ  يَمْعِب أي إمم يقم اًمؼقامة: ومعـ  «:إىل ّٜٛ  ، َماًمٍِؽ  سْم

ـْ َرؾُمقِل  اَم َكَسَؿُة »ىَماَل:   اهللِقَم ـِ اعمُ إِكَّ إمَِم   اهللُـَِّة طَمتَّك َيْبَعَثُف اجلَ ـَماِئٌر ذِم ؿَمَجِر  ْمِم

 .شِؼَقاَمةِ اًمضَمَسِدِه َيْقَم 

ًمعؿقم اعمممـلم أيضا، وإن يمان اًمشفداء ىمد ظمصصقا ومػقف دًٓمة »ىمال اسمـ يمثػم: 

 .شسماًمذيمر ذم اًمؼرآن، شمنميػا هلؿ وشمؽريام وشمعظقام

٠َِٚ»قٛي٘: ( 4) ٌِ ايؾَّكا  أي أهؾ اًمؽػر. «:ٚأصٚاُح أٖ

َّٜٛ ايزِّٜٔ»قٛي٘: ( 5) أي إمم يقم اًمؼقامة: يمام ىمال شمعامم:  «:ََُعشََّب١ْ إىل 

ں ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھڻ 

 

 ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)وىمال شمعامم: 

 

                                 
 ( كسؿة اعمممـ: أي روطمف.1)

 (، وصححف إًمباين.15777(، وأمحد )4271(، واسمـ ماضمف )2373( صحقح: رواه اًمـسائل )2)

 (.1/467( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )3)
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(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ۇئ ۆئ ۆئوئ ۇئ 

وهذا ُيتؿؾ أن يراد سمف قمذاهبؿ سماًمؼتؾ وهمػمه ذم اًمدكقا، وأن يراد  

سمف قمذاهبؿ ذم اًمؼمزخ، وهق أفمفر، ٕن يمثػما مـفؿ مات ومل يعذب ذم اًمدكقا، أو اعمراد 

 .أقمؿ مـ ذًمؽ

ـْ َأَكٍس و ـِ اًمـَّبِلِّ قَم َ َوَذَهَب »ىَماَل:  ، قَم ِه، َوشُمُقزمِّ
اًمَعْبُد إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ

ْؿ، َأشَماُه َمَؾَؽاِن، وَمَلىْمَعَداُه، وَمَقُؼقَِٓن ًَمُف: َما يُمـَْت  ُف ًَمَقْسَؿُع ىَمْرَع كَِعاهِلِ َأْصَحاسُمُف طَمتَّك إِكَّ

ٍد  ضُمِؾ حُمَؿَّ ُف قَمْبُد شَمُؼقُل ذِم َهَذا اًمرَّ َوَرؾُمقًُمُف، وَمُقَؼاُل: اْكُظْر إمَِم  هللِا؟ وَمَقُؼقُل: َأؿْمَفُد َأكَّ

ـَ اًمـَّاِر َأسْمَدًَمَؽ  ـَ اجلَـَِّة، ىَماَل اًمـَّبِلُّ  اهللَُمْؼَعِدَك ِم ا »: سمِِف َمْؼَعًدا ِم ا مَجِقًعا، َوَأمَّ امُهَ وَمػَمَ

اُس، وَمُقَؼاُل: َٓ َدَرْيَت وَمَقُؼقُل: َٓ َأْدِري، يُمـُْت َأىُمقُل َما َيُؼقُل اًمـَّ -َأِو اعُمـَاومُِؼ  -اًمَؽاومُِر 

سَمًة سَملْمَ ُأُذَكْقِف، وَمَقِصقُح َصْقَحًة َيْسَؿُعَفا  ـْ طَمِديٍد رَضْ ُب سمِِؿْطَرىَمٍة ِم َوَٓ شَمَؾْقَت، صُمؿَّ ُيرْضَ

َّٓ اًمثََّؼَؾلْمِ  ـْ َيؾِقِف إِ  .شَم

 

 

 

 

 

                                 
 (.2/572( اكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية )1)

 (.2873(، ومسؾؿ )1338( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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 فتية القرب[ب]اإلمياٌ  
 .........(، ...........2) وُيْسَلًُمقن (1) ىُمُبقِرهؿوأنَّ اعمممـلَِم ُيْػَتـُقَن ذم [ 52]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕ يف ُقُبِٛصِٖ»قٛي٘: ( 1)  ُٛٓ ُِٜؿَت ِٓنَي  َّ املؤَ  أي خيتؼمون ويؿتحـقن. «:ٚأ

ُِٜغَأُيٕٛ»قٛي٘: ( 2) يمام ضماء ذم طمديث أي قمـ اعمعبقد، اًمديـ، واًمـبل:  «:ٚ

َأشَماُه  -َأْو ىَماَل: َأطَمُديُمْؿ  -إَِذا ىُمؼِمَ اعَمقُِّت »:  اهللِىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل ، َأيِب ُهَرْيَرَة 

ا:  طََمِدمِهَ
ِٕ ِن: َما يُمـَْت ـَْؽُر، َوًمِْمظَمِر: اًمـَّؽػُِم، وَمَقؼُ اعمُ َمَؾَؽاِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَماِن، ُيَؼاُل  َٓ ق

ضُمِؾ؟ وَمَقُؼقُل: َما يَماَن َيُؼقُل: ُهَق قَمْبُد  َّٓ  اهللِشَمُؼقُل ذِم َهَذا اًمرَّ َٓ إًَِمَف إِ َوَرؾُمقًُمُف، َأؿْمَفُد َأْن 

ِن: ىَمْد يُمـَّا َكْعَؾُؿ َأكََّؽ شَمُؼقُل َهَذا، صُمؿَّ ُيػْ اهللُ َٓ ًدا قَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمُف، وَمَقُؼق َسُح ًَمُف ذِم ، َوَأنَّ حُمَؿَّ

ُر ًَمُف ومِقِف، صُمؿَّ ُيَؼاُل ًَمُف، َكْؿ، وَمَقُؼقُل: َأْرضِمُع إمَِم أَ  ِه ؾَمْبُعقَن ِذَراقًما ذِم ؾَمْبِعلَم، صُمؿَّ ُيـَقَّ
ْهكِم ىَمؼْمِ

َّٓ َأطَمبُّ َأْهؾِِف إًَِمْقفِ  َٓ ُيقىِمُظُف إِ ِذي  ِن: َكْؿ يَمـَْقَمِة اًمَعُروِس اًمَّ َٓ ُهْؿ، وَمَقُؼق ، طَمتَّك وَمُلظْمؼِمُ

ـْ َمْضَجِعِف َذًمَِؽ، َوإِْن يَماَن ُمـَاومًِؼا ىَماَل: ؾَمِؿْعُت اًمـَّاَس َيُؼقًُمقَن، وَمُؼْؾُت  اهللَُيْبَعَثُف  ِم

ِن: ىَمْد يُمـَّا َكْعَؾُؿ َأكََّؽ شَمُؼقُل َذًمَِؽ، وَمُقَؼاُل ًمأَِلْرِض: اًمَتِئِؿل قَمَؾْقِف،  َٓ َٓ َأْدِري، وَمَقُؼق ِمْثَؾُف، 

سًما طَمتَّك َيْبَعَثُف وَمَتْؾَتِئُؿ  ـْ َمْضَجِعِف  اهللُ قَمَؾْقِف، وَمَتْخَتؾُِػ ومِقَفا َأْواَلقُمُف، وَماَل َيَزاُل ومِقَفا ُمَعذَّ ِم

 . شَذًمَِؽ 

ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم »ىمال:  ريض اهلل قمـفا، أن اًمـبل  قَماِئَشةَ وقمـ  : َأكَّ ُأوطِمَل إزَِمَّ

ـْ ومِْتـَِة اعَمِسقِح  -َٓ َأْدِري َأيَّ َذًمَِؽ ىَماًَمْت َأؾْماَمُء  -ىَمِريَب  -ِمْثَؾ َأْو  -ىُمُبقِريُمْؿ  ِم

ـُ وَمَقُؼقُل: ُهَق حُمَ  ـُ َأِو اعُمقىِم ا اعُمْمِم ضُمِؾ؟ وَمَلمَّ َذا اًمرَّ اِل، ُيَؼاُل َما قِمْؾُؿَؽ هِبَ ضمَّ ٌد َرؾُمقُل اًمدَّ ؿَّ

ٌد صَماَلصًما، وَمُقَؼاُل: َكْؿ َصاحِلًا ىَمْد اًم، ضَماَءَكا سمِ اهللِ َبْعـَا، ُهَق حُمَؿَّ  َبقِّـَاِت َواهلَُدى، وَمَلضَمْبـَا َواشمَّ

                                 
 (، وطمسـف إًمباين.1371: رواه اًمؽممذي )طمسـ( 1)
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ا اعُمـَاومُِؼ َأِو اعُمْرشَماُب وَمَقُؼقُل: َٓ َأْدِري، ؾَمِؿْعُت اًمـَّاَس  ،قَمؾِْؿـَا إِْن يُمـَْت عَمُقىِمـًا سمِفِ  َوَأمَّ

 .شَيُؼقًُمقَن ؿَمْقًئا وَمُؼْؾُتفُ 

ـَ   اهللِىَماًَمْت: َدظَمَؾ قَمكَمَّ َرؾُمقُل  ريض اهلل قمـفا، قَماِئَشةَ وقمـ  َوقِمـِْدي اْمَرَأٌة ِم

ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم اًم  اهللُِؼُبقِر؟ ىَماًَمْت: وَماْرشَماَع َرؾُمقُل اًمَقُفقِد، َوِهَل شَمُؼقُل: َهْؾ ؿَمَعْرِت َأكَّ

  :ـُ ََيُقدُ »َوىَماَل اَم شُمْػَت َهْؾ : » اهللِ، صُمؿَّ ىَماَل َرؾُمقُل ىَماًَمْت قَماِئَشُة: وَمَؾبِْثـَا ًَمَقازِمَ ش إِكَّ

ُؽْؿ شُمْػَتـُقَن ذِم  ُف ُأوطِمَل إزَِمَّ َأكَّ  اهللِ وَمَسِؿْعُت َرؾُمقَل »ىَماًَمْت قَماِئَشُة: ش ُؼُبقِر؟اًمؿَمَعْرِت َأكَّ

 ـْ قَمَذاِب  .شَؼؼْمِ اًم، سَمْعُد َيْسَتِعقُذ ِم

ـِ قَماِزٍب اًموقمـ   سْم
ِ
اء ـَ ، ىَماَل: ظَمَرضْمـَا َمَع اًمـَّبِلِّ  ؼَمَ ، ذِم ضِمـَاَزِة َرضُمٍؾ ِم

، َوعَمَّا ُيْؾَحْد، وَمَجَؾَس َرؾُمقُل اًمْكَصاِر، وَماْكَتَفْقـَا إمَِم إَ  ، َوضَمَؾْسـَا طَمْقًَمُف، يَمَلنَّ  اهللَِؼؼْمِ

، َوذِم َيِدِه قُمقٌد َيـُْؽُت ذِم  ػْمَ اؾْمَتِعقُذوا »وَمَع َرْأؾَمُف، وَمَؼاَل: ْرِض، وَمرَ إَ قَمغَم ُرُءوؾِمـَا اًمطَّ

ـْ قَمَذاِب  اهللِسمِ  ، َأْو صَماَلصًما، شَؼؼْمِ اًمِم شَملْمِ ـَ إَِذا يَماَن ذِم اْكِؼَطاٍع اعمُ َعْبَد اًمإِنَّ »صُمؿَّ ىَماَل:  َمرَّ ْمِم

ـَ  ْكَقا َوإىِْمَباٍل ِم ـَ اًمدُّ  سمِقأِم
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ ُقضُمقِه، يَمَلنَّ اًمُض ظِمَرِة، َكَزَل إًَِمْقِف َماَلِئَؽٌة ِم

ـْ َأيْمَػاِن  ـٌ ِم ْؿُس، َمَعُفْؿ يَمَػ ـْ طَمـُقِط اجلَ ُوضُمقَهُفُؿ اًمشَّ ـَِّة، طَمتَّك اجلَ ـَِّة، َوطَمـُقٌط ِم

ؾُِسقا ِمـُْف َمدَّ  ، صُمؿَّ جَيِلُء َمَؾُؽ اًمجَيْ قِمـَْد َرْأؾِمِف، وَمَقُؼقُل:  ، طَمتَّك جَيْؾَِس  ْقِت اعمَ َبٍَمِ

ُتَفا اًمـَّػْ  قَِّبُة،َأيَّ ـَ  ُس اًمطَّ وَمَتْخُرُج شَمِسقُؾ يَماَم »ىَماَل:  :شَوِرْوَقانٍ  اهللِ اظْمُرضِمل إمَِم َمْغِػَرٍة ِم

، وَمَقْلظُمُذَها، وَمنَِذا َأظَمَذَها مَلْ َيَدقُمقَها ذِم َيِدِه ـَمْروَمَة قَملْمٍ طَمتَّك اًمشَمِسقُؾ 
ِ
َؼاء ـْ ذِم اًمسِّ  َؼْطَرُة ِم

                                 
 (.539(، ومسؾؿ )86( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.584( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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، َوذِم َذًمَِؽ اًمَيْلظُمُذوَها، وَمَقْجَعُؾقَها ذِم َذًمَِؽ  ـِ ُرُج ِمـَْفا يَمَلـْمَقِب َكْػَحِة احلَ َؽَػ ـُقِط، َوخَيْ

ونَ »ىَماَل: ، شْرضِ إَ ِمْسٍؽ ُوضِمَدْت قَمغَم َوضْمِف   -َيْعـِل هِبَا -وَمَقْصَعُدوَن هِبَا، وَماَل َيُؿرُّ

ـَ  ـُ وُماَلٍن، اعمَ قَمغَم َمإَلٍ ِم قُِّب؟ وَمَقُؼقًُمقَن: وُماَلُن سْم وُح اًمطَّ َّٓ ىَماًُمقا: َما َهَذا اًمرُّ اَلِئَؽِة، إِ

ْكَقا  اًمدُّ
ِ
اَمء ا إمَِم اًمسَّ ْكَقا، طَمتَّك َيـَْتُفقا هِبَ ا ذِم اًمدُّ قَكُف هِبَ تِل يَماُكقا ُيَسؿُّ ـِ َأؾْماَمِئِف اًمَّ ، سمَِلطْمَس

تِل شَمؾِقَفا، طَمتَّك  وَمَقْسَتْػتُِحقَن ًَمُف، وَمُقْػَتُح   اًمَّ
ِ
اَمء سُمقَها إمَِم اًمسَّ  ُمَؼرَّ

ٍ
ـْ يُمؾِّ ؾَماَمء هَلُْؿ وَمُقَشقُِّعُف ِم

اسمَِعِة، وَمَقُؼقُل   اًمسَّ
ِ
اَمء قِّلَم، َوَأقِمقُدوُه  اهللُُيـَْتَفك سمِِف إمَِم اًمسَّ : ايْمُتُبقا يمَِتاَب قَمْبِدي ذِم قِمؾِّ

ىَماَل:  ،شْؼُتُفْؿ، َوومِقَفا ُأقِمقُدُهْؿ، َوِمـَْفا ُأظْمِرضُمُفْؿ شَماَرًة ُأظْمرَ ْرِض، وَمنيِنِّ ِمـَْفا ظَمؾَ إَ إمَِم 

ـْ َرسمَُّؽ؟ وَمَقُؼقُل: » ِن ًَمُف: َم َٓ وَمُتَعاُد ُروطُمُف ذِم ضَمَسِدِه، وَمَقْلشمِقِف َمَؾَؽاِن، وَمُقْجؾَِساكِِف، وَمَقُؼق

 َ ِن ًَمُف: َما ِديـَُؽ؟ وَمَقُؼقُل: دِ اهللَُريبِّ َٓ ضُمُؾ اإلِ يـَِل ، وَمَقُؼق ِن ًَمُف: َما َهَذا اًمرَّ َٓ ؾْماَلُم، وَمَقُؼق

ِذي سُمِعَث ومِقُؽْؿ؟ وَمَقُؼقُل: ُهَق َرؾُمقُل  ِن ًَمُف: َوَما قِمْؾُؿَؽ؟ اهللِاًمَّ َٓ وَمَقُؼقُل:  ، وَمَقُؼق

: َأْن َصدَ اهللِىَمَرْأُت يمَِتاَب 
ِ
اَمء ىْمُت، وَمُقـَاِدي ُمـَاٍد ذِم اًمسَّ َق قَمْبِدي، ، وَمآَمـُْت سمِِف َوَصدَّ

ـَ  ـَ ًمأـَِّة، وَ اجلَ وَمَلوْمِرؿُمقُه ِم ـْ »ىَماَل:  ،شـَّةاجلَ ـَِّة، َواوْمَتُحقا ًَمُف سَماسًما إمَِم اجلَ بُِسقُه ِم وَمَقْلشمِقِف ِم

هِ  ِه َمدَّ سَمٍَمِ ـُ »ىَماَل: ، شَرْوطِمَفا، َوـمِقبَِفا، َوُيْػَسُح ًَمُف ذِم ىَمؼْمِ َقضْمِف، اًمَوَيْلشمِقِف َرضُمٌؾ طَمَس

ِذي يُمـَْت  َك، َهَذا َيْقُمَؽ اًمَّ ِذي َيُنُّ يِح، وَمَقُؼقُل: َأسْمنِمْ سمِاًمَّ ـُ اًمثَِّقاِب، ـَمقُِّب اًمرِّ طَمَس

ـْ َأْكَت؟ وَمَقضْمُفَؽ  ، وَمَقُؼقُل: َأَكا قَمَؿُؾَؽ اخلَ َقضْمُف جَيِلُء سمِ اًمشُمققَمُد، وَمَقُؼقُل ًَمُف: َم ػْمِ

اًمُِح، وَمَقُؼقُل: َربِّ َأىِمِؿ  اقَمَة طَمتَّك َأْرضِمَع إمَِم َأْهكِم، َوَمازِم اًمصَّ َعْبَد اًمَوإِنَّ »ىَماَل:  ،شاًمسَّ

ـَ اًم ْكَقا َوإىِْمَباٍل ِم ـَ اًمدُّ  َماَلِئَؽٌة أَؽاومَِر إَِذا يَماَن ذِم اْكِؼَطاٍع ِم
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ ظِمَرِة، َكَزَل إًَِمْقِف ِم

، صُمؿَّ جَيِلُء َمَؾُؽ اًمـُْف َمدَّ ُسقُح، وَمَقْجؾُِسقَن مِ اعمُ ُقضُمقِه، َمَعُفُؿ اًمؾُمقُد   ْقِت، طَمتَّك اعمَ َبٍَمِ
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ُتَفا اًمـَّْػُس  ـَ اخلَ جَيْؾَِس قِمـَْد َرْأؾِمِف، وَمَقُؼقُل: َأيَّ  ،شَوهَمَضٍب  اهللِبِقَثُة، اظْمُرضِمل إمَِم ؾَمَخٍط ِم

قِف  ـَ اًمصُّ قُد ِم ػُّ ْ َيَدقُمقَها ذِم اعمَ وَمَقـَْتِزقُمَفا يَماَم ُيـَْتَزُع اًمسَّ ْبُؾقِل، وَمَقْلظُمُذَها، وَمنَِذا َأظَمَذَها مَل

 طَمتَّك جَيَْعُؾقَها ذِم شمِْؾَؽ َيِدِه ـَمْروَمَة 
ـِ ِريِح ضِمقَػٍة ُوضِمَدْت اعمُ قَملْمٍ ُرُج ِمـَْفا يَمَلْكَت ُسقِح، َوخَيْ

ـَ إَ قَمغَم َوضْمِف   ِم
وَن هِبَا قَمغَم َمأَلٍ َّٓ ىَماًُمقا: َما اعمَ ْرِض، وَمَقْصَعُدوَن هِبَا، وَماَل َيُؿرُّ اَلِئَؽِة، إِ

وُح  ك هِبَا ذِم بِقُث؟ وَمَقُؼقًمُ اخلَ َهَذا اًمرُّ تِل يَماَن ُيَسؿَّ ـُ وُماَلٍن سمَِلىْمَبِح َأؾْماَمِئِف اًمَّ قَن: وُماَلُن سْم

ْكَقا، وَمُقْسَتْػَتُح ًَمُف، وَماَل ُيْػَتُح ًَمفُ   اًمدُّ
ِ
اَمء ْكَقا، طَمتَّك ُيـَْتَفك سمِِف إمَِم اًمسَّ  اهللِ، صُمؿَّ ىَمَرَأ َرؾُمقُل شاًمدُّ

 :( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

لٍم ذِم »:  اهللُوَمَقُؼقُل (   ۀڻ ڻ  ايْمُتُبقا يمَِتاسَمُف ذِم ؾِمجِّ

ْػغَم، وَمُتْطَرُح ُروطُمُف ـَمْرطًماإَ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ )صُمؿَّ ىَمَرَأ:  ،شْرِض اًمسُّ

وَمُتَعاُد ُروطُمُف (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 َٓ ـْ َرسمَُّؽ؟ وَمَقُؼقُل: َهاْه َهاْه  ِن ًَمُف: َم َٓ ذِم ضَمَسِدِه، َوَيْلشمِقِف َمَؾَؽاِن، وَمُقْجؾَِساكِِف، وَمَقُؼق

ضُمُؾ  ِن ًَمُف: َما َهَذا اًمرَّ َٓ َٓ َأْدِري، وَمَقُؼق ِن ًَمُف: َما ِديـَُؽ؟ وَمَقُؼقُل: َهاْه َهاْه  َٓ َأْدِري، وَمَقُؼق

ِذي   َأْن يَمَذَب، اًمَّ
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ َٓ َأْدِري، وَمُقـَاِدي ُمـَاٍد ِم سُمِعَث ومِقُؽْؿ؟ وَمَقُؼقُل: َهاْه َهاْه 

َها، َوؾَمُؿقِمَفا، َوُيَضقَُّؼ  ـْ طَمرِّ ـَ اًمـَّاِر، َواوْمَتُحقا ًَمُف سَماسًما إمَِم اًمـَّاِر، وَمَقْلشمِقِف ِم وَماوْمِرؿُمقا ًَمُف ِم

تَ  ُه طَمتَّك خَتْ ـُ اًمؾَِػ ومِقِف َأْواَلقُمُف، َوَيْلشمِقِف َرضُمٌؾ ىَمبِقُح قَمَؾْقِف ىَمؼْمُ
َقضْمِف، ىَمبِقُح اًمثَِّقاِب، ُمـْتِ

ِذي َيُسقُءَك، َهَذا َيْقُمَؽ  يِح، وَمَقُؼقُل: َأسْمنِمْ سمِاًمَّ ـْ َأْكَت؟  اًمرِّ ِذي يُمـَْت شُمققَمُد، وَمَقُؼقُل: َم اًمَّ

، وَمَقُؼقُل: أَ اًموَمَقضْمُفَؽ  ِّ َٓ شُمِؼِؿ اخلَ َكا قَمَؿُؾَؽ َقضْمُف جَيِلُء سمِاًمنمَّ  بِقُث، وَمَقُؼقُل: َربِّ 
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ڃ  ( 3)ڄ ڄ ڄ( 2)ڦ ڄ ( 1)ڤ ڦ ڦ ڦ )

 (   (4)ڃ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقَمةَ   .شاًمسَّ

 .أقمامهَلؿ وإيامهنؿُيؼؼ اهلل أي  (ڤ ڦ ڦ ڦ)»قٛي٘: ( 1)

سماًمؼقل احلؼ، وهق: ؿمفادة أن ٓ إًمف إٓ أي  (ڦ ڄ )»قٛي٘: ( 2)

 .اهلل، وأّن حمؿًدا رؾمقل اهلل

سماإليامن سماهلل يثبت اهلل اًمذيـ آمـقا  أي (ڄ ڄ ڄ )»قٛي٘: ( 3)

ن اهللَ يَثبتفؿ ذم ىمبقرهؿ ىمبَؾ ىمقام إ، وىمقؾ: ذم احلقاة اًمدكقا وسمرؾمقًمف حمؿد 

 .اًمساقمة

سمؿثؾ اًمذي صمبَّتفؿ سمف ذم احلقاة يثبتفؿ أي  (ڃ ڃ  )»قٛي٘: ( 4)

اًمدكقا، وذًمؽ ذم ىمبقرهؿ طملم ُيْسلًمقن قمـ اًمذي هؿ قمؾقف مـ اًمتقطمقد واإليامن 

 .سمرؾمقًمف 

ـِ قَماِزٍب َريِضَ وم  سْم
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ ـِ اًمـَّبِلِّ  اهللَُع ـُ ذِم »ىَماَل:  قَمـُْفاَم، قَم  إَِذا ُأىْمِعَد اعمُْمِم

                                 
 (.1676صحقح اجلامع )وصححف إًمباين ذم (، 18534( صحقح: رواه أمحد )1)

 .(16/589)اكظر: شمػسػم اًمطؼمي ( 2)

 (.16/589) اكظر: اًمساسمؼ ( 3)

 (.16/632اكظر: اًمساسمؼ )( 4)

 (.16/589) اكظر: اًمساسمؼ ( 5)

 (.16/632اكظر: اًمساسمؼ )( 6)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َّٓ ، صُمؿَّ ؿَمِفَد َأْن َٓ إًَِمَف إِ ِه ُأيِتَ
ًدا َرؾُمقُل  اهللُىَمؼْمِ ڤ ڦ )، وَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف: اهللَِوَأنَّ حُمَؿَّ

 .َكَزًَمْت ذِم قَمَذاِب اًمَؼؼْمِ  (   ڦ ڦ ڦ ڄ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2871(، ومسؾؿ )1369( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 ]اإلمياٌ باملالئلة[ 
 .............................، (1) وأنَّ قمغم اًمعباد طَمَػَظًة َيؽُتبقن أقمامهَلؿ[ 53]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٜهُتبٕٛ أعُاَيِٗ»قٛي٘: ( 1)  َّ ع٢ً ايعبار َحَؿَع١ّ  مـ أصقل  «:ٚأ

ؾفؿ  اإليامن قمـد أهؾ اًمسـة واجلامقمة: اإليامن سماعمالئؽة: وهؿ ظمؾؼ مـ ظمؾؼ اهلل ويمَّ

اًمذيـ يؽتبقن  وهؿ اًمؽرام اًمؽاشمبقنحلػظة اسمقفمائػ ومفام قمظقؿة: ومؿـفؿ اعمالئؽة 

 ( ڦ ڦ ڦ ): أقمامل سمـل آدم: ىمال شمعامم

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )وىمال شمعامم ومقفؿ: 

(   ژ

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

 ( ڦ ڦ ڄ

اَلِن سمِاإِلْكَساِن قَمَؿَؾُف » ىمال اًمبغقي ذم شمػسػم أية:  ك َوَيْلظُمُذ اعَمَؾَؽاِن اعُمَقيمَّ َأْي َيَتَؾؼَّ

ـْ  ا قَم َػَظاكِِف َوَيْؽُتَباكِِف، َأطَمُدمُهَ َؼُف َُيْ
ـِ اًمَقِؿلِم َوَمـْطِ ِذي قَم ـْ ؿِماَمًمِِف، وَماًمَّ َيِؿقـِِف َوأظَمُر قَم

قَِّئاِت  اَمِل َيْؽُتُب اًمسَّ ـِ اًمشِّ ِذي قَم  . شَيْؽُتُب احلََسـَاِت، َواًمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و : إَِذا َأَراَد قَمْبِدي َأْن َيْعَؿَؾ اهللَُيُؼقُل »ىَماَل:   اهللَِأنَّ َرؾُمقَل  ، قَم

ـْ ؾَمقَِّئًة،  َفا، َوإِْن شَمَريَمَفا ِم
وَماَل شَمْؽُتُبقَها قَمَؾْقِف طَمتَّك َيْعَؿَؾَفا، وَمنِْن قَمِؿَؾَفا وَمايْمُتُبقَها سمِِؿْثؾِ

َأضْمكِم وَمايْمُتُبقَها ًَمُف طَمَسـًَة، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْعَؿَؾ طَمَسـًَة وَمَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا  وَمايْمُتُبقَها ًَمُف طَمَسـًَة، 

 .شوَمايْمُتُبقَها ًَمُف سمَِعنْمِ َأْمَثاهِلَا إمَِم ؾَمْبِع ِماَئِة ِوْعٍػ وَمنِْن قَمِؿَؾَفا 

                                 
 (.7/358( اكظر: شمػسػم اًمبغقي، )1)

 (.128(، ومسؾؿ )7531قمؾقف: رواه اًمبخاري )( متػؼ 2)
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ِؿ  .(1) وٓ َيسُؼُط ْرٌء ِمـ ذًمؽ قَمـ قِمؾِؿ رهبِّ

 .(2) إرواَح سمنذن رسمِّف وأنَّ َمَؾَؽ اعمقِت َيْؼبُِض [ 54]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِِٗ»قٛي٘: ( 1)  ِِ صبِّ َِٔ سيو َعٔ ِعً  ٤ِْٞ َٜغُكُط ؽ يغقب رء ٓ أي «:ٚال 

سماًمن   اهلل إلطماـمة قمؾؿ :اهلل قمغم اًمعباد قمـ قمؾؿ  يمتبف اًمؽرام اًمؽاشمبقنمما 

ـْ َأيِب وم وأظمػك: ْقِؾ  َيَتَعاىَمُبقنَ »ىَماَل:   اهللِ َأنَّ َرؾُمقَل  ، ُهَرْيَرةَ َع ومِقُؽْؿ َماَلِئَؽٌة سمِاًمؾَّ

ـَ سَماشُمقا  ِذي ، صُمؿَّ َيْعُرُج اًمَّ َتِؿُعقَن ذِم َصاَلِة اًمَػْجِر َوَصاَلِة اًمَعٍْمِ َوَماَلِئَؽٌة سمِاًمـََّفاِر، َوجَيْ

يَمْقَػ شَمَريْمُتْؿ قِمَباِدي؟ وَمَقُؼقًُمقَن: شَمَريْمـَاُهْؿ َوُهْؿ  ومِقُؽْؿ، وَمَقْسَلهُلُْؿ َوُهَق َأقْمَؾُؿ هِبِْؿ:

 .شُيَصؾُّقَن، َوَأشَمْقـَاُهْؿ َوُهْؿ ُيَصؾُّقنَ 

َِٜكِبُض»قٛي٘: ( 2) ًََو املِٛت  ََ  َّ ىمال اهلل شمعامم:  «:األصٚاَح بإسٕ صبِّ٘ ٚأ

وىمال ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

( مئ ىئ يئ جب حب خب ی ی ی ی جئ حئ ) شمعامم:

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )وىمال شمعامم: 

(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 

 

 

 

                                 
 (.632(، ومسؾؿ )555( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 []االعتقاد يف الصحابة  
ذيـ َرَأوا رؾمقَل اهلل [ 55]  .........،(1) وآَمـقا سمف وأنَّ ظمػْمَ اًمؼرون اًمؼرُن اًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍَ اهلل »قٛي٘: ( 1)  ُٕ ايَّشٜٔ َصَأٚا صعٛ َِٝض ايكضٕٚ ايكض َّ خ ََٓٛا  ٚأ ٚآ

 ، أهؾ اًمسـة واجلامقمة يعتؼدون أن أومضؾ إضمقال ضمقؾ أصحاب اًمـبل  «:ب٘

، وًمق ختؾؾت ردة ذم ومات قمغم ذًمؽ مممـا سمف مـ ًمؼل اًمـبل هقواًمصحايب: 

 .إصح

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )ىمال شمعامم: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

  (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وىمال شمعامم: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

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

(   حبىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 

ـِ وقمـ  تِل »:  اهللِ: ىَماَل َرؾُمقُل ىمالقَمـُْفاَم،  اهللُطُمَصلْمٍ َريِضَ  قِمْؿَراَن سْم ظَمػْمُ ُأمَّ

ـَ َيُؾقهَنُؿْ  ِذي ـَ َيُؾقهَنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي  .شىَمْريِن، صُمؿَّ اًمَّ

                                 
 (.111صـ ) ،ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين ،اكظر: كزهة اًمـظر ذم شمقوقح كخبة اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر (1)

 (.2533(، ومسؾؿ )3653( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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ذيـ َيُؾقهَنؿ ذيـ َيؾقهَنؿ (1) صمؿَّ اًمَّ  .(2) صمؿَّ اًمَّ

اؿمدون اعَمْفديُّقنَوأوْمَضُؾ [ 56] : أسمق سمؽر صمؿَّ قُمؿر صمؿَّ (3) اًمصحاسمة: اخلَُؾػاُء اًمرَّ

 .(4) قُمثامن صمؿَّ قمكمٌّ ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واعمراد أصحاسمف وىمد  اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أن ظمػم اًمؼرون ىمركف »ىمال اًمـقوي: 

وًمق ؾماقمة ومفق  أن اًمصحقح اًمذي قمؾقف اجلؿفقر أن يمؾ مسؾؿ رأى اًمـبل  ىمدمـا

واًمصحقح أن  .... اعمراد مجؾة اًمؼرن سماًمـسبة إمم يمؾ ىمرن سمجؿؾتف ... مـ أصحاسمف 

 .شواًمثاًمث شماسمعقهؿ ،واًمثاين اًمتاسمعقن ،اًمصحاسمة ىمركف 

َِْٗ»قٛي٘: ( 1) ًُٛ َٜ َّ ايَّشٜٔ  ٱ )ىمال شمعامم: أي اًمتاسمعقن:  «:ث

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 

َِْٗ»قٛي٘: ( 2) ًَٜٛ َّ ايَّشٜٔ   أي شماسمع اًمتاسمعلم. «:ث

ُّٜٕٛ»قٛي٘: ( 3) ِٗز ًَؿا٤ُ ايضَّاؽزٕٚ امَل ٌُ ايقخاب١: اخُل أي اًمذيـ  «:َٚأِؾَن

 هداهؿ اهلل إمم احلؼ. 

ٌّ صمٞ اهلل عِٓٗ »قٛي٘: ( 4) َّ عً َّ ُعجُإ ث َّ ُعُض ث أبٛ بهض ث

ـِ  اًمِعْرسَماضِ ومعـ  :«أمجعني قَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـَّتِل، »ىمال:   اهللِ َرؾُمقَل  أنَّ  ، ؾَماِرَيةَ  سْم

ايُمْؿ َوإُُمقَر  قا قَمَؾْقَفا سمِاًمـََّقاضِمِذ، َوإِيَّ لَم، قَمضُّ ـَ اعَمْفِديِّ اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
 َوؾُمـَِّة اخلَُؾَػاء

 

                                 
 (.85-16/84( اكظر: ذح مسؾؿ )1)
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ؾمقِل [ 57]  .........، (1) إَّٓ سملطْمَسـ ِذيْمرٍ  وأن َٓ ُيذيَمَر َأطَمٌد ِمـ صحاسَمِة اًمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاعُمْحَدصَماِت، وَمنِنَّ يُمؾَّ سمِْدقَمٍة َواَلًَمةٌ 

ـِ قُمَؿَر َريِضَ وقمـ  ُ سَملْمَ اًمـَّاسِ »قَمـُْفاَم، ىَماَل:  اهللُاسْم ـِ اًمـَّبِلِّ  يُمـَّا ُكَخػمِّ  ذِم َزَم

اَن َريِضَ  ـَ قَمػَّ ـَ اخلَطَّاِب، صُمؿَّ قُمْثاَمَن سْم ُ َأسَما سَمْؽٍر، صُمؿَّ قُمَؿَر سْم  .شقَمـُْفؿْ  اهللُوَمـَُخػمِّ

ا َأوْمَضُؾ َأْصـَاومِِفْؿ ِصـًْػا: وَمَؼْد ىَماَل َأسُمق َمـُْصقٍر »ىمال اسمـ اًمصالح:  َبْغَداِديُّ اًمَوَأمَّ

: َأْصَحاسُمـَا جُمِْؿُعقَن قَمغَم َأنَّ َأوْمَضَؾُفُؿ   .شْرسَمَعةُ إَ َؾَػاُء اخلُ اًمتَِّؿقِؿلُّ

َؾِػ قَمغَم اإلِ َأوْمَضُؾُفْؿ قَمغَم »وىمال أيضا:  ـْماَلِق َأسُمق سَمْؽٍر، صُمؿَّ قُمَؿُر، صُمؿَّ إِنَّ مُجُْفقَر اًمسَّ

ْت قَمَؾْقِف َمَذاِهُب َأْصَحاِب ....  شَمْؼِديِؿ قُمْثاَمَن قَمغَم قَمكِم   ِذي اؾْمَتَؼرَّ َوشَمْؼِديُؿ قُمْثاَمَن ُهَق اًمَّ

ـَّةِ احلَ   .شِديِث َوَأْهِؾ اًمسُّ

ٍِ »قٛي٘: ( 1) َِٔ فخاَب١ِ ايضَّعٛ ُٜشَنَض َأَحْز  إالَّ بأِحَغٔ  ٚإٔ اَل 

ٱ ٻ )مـ طمؼقق اًمصحاسمة قمؾقـا أن كذيمرهؿ سماخلػم: ىمال شمعامم:  «:ِسِنٍض

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ 

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 

                                 
(، 42(، وىمال: طمسـ صحقح، واسمـ ماضمف )2676(، واًمؽممذي )4637(  صحقح: رواه أسمق داود )1)

 وصححف إًمباين.

 كخػم سملم اًمـاس: كؼقل: ومالن ظمػم مـ ومالن.( 2)

 (.3655(صحقح: رواه اًمبخاري )3)

 (.299( اكظر: مؼدمة اسمـ اًمصالح، صـ )4)

 (.299-298، صـ ) اًمساسمؼ( اكظر: 5)
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 .(1) واإلمساك قمامَّ ؿَمَجَر سَمقـفؿ

َـّ هبؿ أطْمسـ [ 58] ؿ أطَمؼُّ اًمـَّاس، أن ُيْؾَتَؿَس هَلؿ َأطَمَسـ اعمخارج، وُيَظ وأهنَّ

 .(2)اعمذاهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّا َؽَجَض َبِٝٓٗ»قٛي٘: ( 1)  ومال ُيؼ ٕطمد أن خيقض ومقام  «:ٚاإلَغاى ع

: وكعتؼد أن اعمصقب مـفؿ ًمف أضمران، واعمخطئ ًمف أضمر ؿمجر سملم أصحاب اًمـبل 

ـِ واطمد: حلديث  ُف ؾَمِؿَع َرؾُمقَل ريض اهلل قمـفام اًمَعاصِ قَمْؿِرو سْم إَِذا »َيُؼقُل:   اهللِ، َأكَّ

طَمَؽَؿ احلَايمُِؿ وَماضْمَتَفَد صُمؿَّ َأَصاَب وَمَؾُف َأضْمَراِن، َوإَِذا طَمَؽَؿ وَماضْمَتَفَد صُمؿَّ َأظْمَطَل وَمَؾُف 

 .شَأضْمرٌ 

َٓ شَمُسبُّقا : » اهللِ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  وقمـ َٓ شَمُسبُّقا َأْصَحايِب، 

ِذي َكْػِز سمَِقِدِه ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ  َأْصَحايِب، وَمَقاًمَّ

َٓ َكِصقَػفُ   .شَأطَمِدِهْؿ، َو

ََُػ َيِٗ َأَحَغٔ »قٛي٘: ( 2) ًَِت ُٜ َّاؼ إٔ  َِّٗ أَحلُّ اي َّ ٚأ َُٜع املداصج، ٚ

ٱ ٻ ٻ )عامم: ًمؼقًمف شمومال يظـ هبؿ فمـ اًمسقء: «:بِٗ أِحغٔ املشاٖب

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ـِ اًمـَّبِلِّ سمـ مسعقد  اهللِ قَمْبدِ  وقمـ ـَ »ىَماَل:  ، قَم ِذي  ظَمػْمُ اًمـَّاِس ىَمْريِن، صُمؿَّ اًمَّ

 

                                 
 (.1716(، ومسؾؿ )7352قمؾقف: رواه اًمبخاري )( متػؼ 1)

 (.2543(، ومسؾؿ )3673( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ َيُؾقهَنُؿْ  ِذي  .شَيُؾقهَنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ

ـْ َأسمِقفِ و ـْ َأيِب سُمْرَدَة، قَم ْقـَا اعَمْغِرَب َمَع َرؾُمقِل  قَم ، صُمؿَّ ىُمْؾـَا: ًَمْق  اهللِ، ىَماَل: َصؾَّ

َ َمَعُف اًمِعَشاَء ىَماَل وَمَجَؾْسـَا، وَمَخَرَج قَمَؾْقـَا، وَمَؼاَل:  ش َما ِزًْمُتْؿ َهاُهـَا؟»ضَمَؾْسـَا طَمتَّك ُكَصكمِّ

َ َمَعَؽ اًمِعَشاَء،  اهللِىُمْؾـَا: َيا َرؾُمقَل  ْقـَا َمَعَؽ اعَمْغِرَب، صُمؿَّ ىُمْؾـَا: َكْجؾُِس طَمتَّك ُكَصكمِّ َصؾَّ

، َويَماَن يَمثػًِما مِمَّا َيْروَمُع َرْأؾَمُف إمَِم  :ىَماَل ش َأطْمَسـُْتْؿ َأْو َأَصْبُتؿْ »ىَماَل 
ِ
اَمء وَمَروَمَع َرْأؾَمُف إمَِم اًمسَّ

، وَمَؼاَل: 
ِ
اَمء  اًمـُُّجقُم َأَمـَ »اًمسَّ

ِ
اَمء اَمَء َما شُمققَمُد، َوَأَكا ٌة ًمِؾسَّ ، وَمنَِذا َذَهَبِت اًمـُُّجقُم َأشَمك اًمسَّ

َْصَحايِب  ِٕ تِل، ، وَمنَِذا َذَهْبُت َأشَمك َأْصَحايِب َما ُيققَمُدونَ َأَمـٌَة  ُمَّ
ِٕ ، َوَأْصَحايِب َأَمـٌَة 

تِل َما ُيققَمُدونَ   .شوَمنَِذا َذَهَب َأْصَحايِب َأشَمك ُأمَّ

 

 

                                 
 (.2533(، ومسؾؿ )2652( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

أن اًمـجقم ما دامت سماىمقة وماًمسامء سماىمقة ومنذا  :ومعـك احلديث ،أمـة ًمؾسامء: إمـة وإمـ وإمان سمؿعـك( 2)

 م وشمـاصمرت ذم اًمؼقامة وهـت اًمسامء وماكػطرت واكشؼت وذهبت. اكؽدرت اًمـجق

وأكا أمـة ٕصحايب: أي مـ اًمػتـ واحلروب وارشمداد مـ ارشمد مـ إقمراب واظمتالف اًمؼؾقب وكحق ( 3)

 ذًمؽ مما أكذر سمف سُيا وىمد وىمع يمؾ ذًمؽ.

اًمديـ واًمػتـ ومقف وـمؾقع ومنذا ذهب أصحايب أشمك أمتل ما يققمدون: معـاه مـ فمفقر اًمبدع واحلقادث ذم  (4)

ىمرن اًمشقطان وفمفقر اًمروم وهمػمهؿ قمؾقفؿ واكتفاك اعمديـة ومؽة وهمػم ذًمؽ وهذه يمؾفا مـ معجزاشمف 

. 

 (.2531صحقح: رواه مسؾؿ )( 5)
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 ]طاعة ّالة األمْر[
ة اعمسؾؿلم ِمـ ُوَٓة أمقِرهؿ وقُمؾامئفؿ [59]  ..............، (1) واًمطَّاقَمُة ٕئؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٚاَل٠ أَِٛصِٖ »قٛي٘: ( 1)   َِٔ ١َُّ املغًُني   :«ُٚعًُا٥ِٗٚايطَّاَع١ُ أل٥

هذا أصؾ قمظقؿ مـ أصقل أهؾ اًمسـة واجلامقمة، وهق وضمقب ـماقمة أئؿة اعمسؾؿلم 

 إذا أمروا سمطاقمة اهلل، أو هنقا قمـ معصقة اهلل.

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )ىمال شمعامم: 

 

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ـِ اًمـَّبِلِّ ريض اهلل قمـفام قَم ُف ىَماَل: ، قَم ْؿُع قَمغَم »، َأكَّ  اعُمْسؾِِؿ اًمسَّ
ِ
اعَمْرء

 َٓ َّٓ َأْن ُيْمَمَر سمَِؿْعِصَقٍة، وَمنِْن ُأِمَر سمَِؿْعِصَقٍة، وَماَل ؾَمْؿَع َو َواًمطَّاقَمُة ومِقاَم َأطَمبَّ َويَمِرَه، إِ

 .شـَماقَمةَ 

اِمِت قمـ و ـِ اًمصَّ ـِ اًمـَّبِلِّ قُمَباَدَة سْم َك »ىَماَل:  ، قَم اؾْمَؿْع َوَأـمِْع، ذِم قُمْنِ

سُمقا فَمْفَركَ  َك، َوَمـَْشطَِؽ َوَمْؽَرِهَؽ، َوَأصَمَرٍة قَمَؾْقَؽ، َوإِْن َأيَمُؾقا َماًَمَؽ، َورَضَ  .(2)شَوُيْنِ

ـِ َماًمٍِؽ إؿَْمَجِعلِّ وقمـ  ظِمَقاُر »َيُؼقُل:  : ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اهللِ ىمال  قَمْقِف سْم

تُِؽُؿ اًمَّ  تُِؽُؿ َأِئؿَّ اُر َأِئؿَّ بُّقهَنُْؿ َوُُيِبُّقَكُؽْؿ، َوشُمَصؾُّقَن قَمَؾْقِفْؿ َوُيَصؾُّقَن قَمَؾْقُؽْؿ، َوِذَ
ـَ حُتِ ِذي

ـَ شُمْبِغُضقهَنُْؿ َوُيْبِغُضقَكُؽْؿ، َوشَمْؾَعـُقهَنُْؿ َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ  ِذي  ، ىَماًُمقا: ىُمْؾـَا: َيا َرؾُمقَل اهللِ، شاًمَّ

                                 
 (.1839(، ومسؾؿ )7144( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

(، وصححف 13/426)اسمـ طمبان ذم صحقحف (، و1326( صحقح: رواه اسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة )2)

 إًمباين.
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َؾِػ  باُع اًمسَّ اًمِحواشمِّ  ...................................................... (1) اًمصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، َما »َأوَماَل ُكـَاسمُِذُهْؿ قِمـَْد َذًمَِؽ؟ ىَماَل:  َٓ اَلَة،  ، َما َأىَماُمقا ومِقُؽُؿ اًمصَّ َأىَماُمقا ومِقُؽُؿ َٓ

ـْ  ـْ َمْعِصَقِة اهللِ، وَمْؾَقْؽَرْه َما َيْليِت ِم ـْ َوزِمَ قَمَؾْقِف َواٍل، وَمَرآُه َيْليِت ؿَمْقًئا ِم َٓ َم اَلَة، َأ اًمصَّ

ـْ ـَماقَمةٍ  َـّ َيًدا ِم َٓ َيـِْزقَم  .شَمْعِصَقِة اهللِ، َو

إِنَّ ظَمؾِقكِم َأْوَصايِن َأْن َأؾْمَؿَع َوُأـمِقَع، َوإِْن يَماَن قَمْبًدا »، ىَماَل:  َأيِب َذر   وقمـ

َع   .شـْمَراِف إَ طَمَبِشقًّا جُمَدَّ

ـِ ايقَّاِيح»قٛي٘: ( 1) ًَ مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم هلؿ سمنطمسان:  «:ٚاتِّباُع ايغَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ىمال شمعامم: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ

هؿ: اعمتبعقن ٔصمارهؿ احلسـة وأوصاومفؿ  وماًمتاسمعقن هلؿ سمنطمسان»ىمال اسمـ يمثػم: 

 .شاجلؿقؾة، اًمداقمقن هلؿ ذم اًمن واًمعالكقة

ـِ قَمْؿٍروو ـْ قَمْبِد اهللِ سْم إِنَّ سمـل : »، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ ريض اهلل قمـفام قَم

ُفْؿ  ًة، يُمؾُّ تِل قَمغَم صَماَلٍث َوؾَمْبِعلَم ِمؾَّ ُق ُأمَّ
ًة، َوشَمْػؽَمِ ىَمْت قَمغَم صمِـَْتلْمِ َوؾَمْبِعلَم ِمؾَّ  إهائقؾ شَمَػرَّ

                                 
 .(1855( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

أي أؾمؿع وأـمقع ًمألمػم وإن يمان  ،أظمس اًمعبقد :واعمراد ،وإن يمان قمبدا جمدع إـمراف: يعـل مؼطققمفا( 2)

 دينء اًمـسبة طمتك ًمق يمان قمبدا أؾمقد مؼطقع إـمراف ومطاقمتف واضمبة.

 (.1837( صحقح: رواه مسؾؿ )3)

 (.73-8/72اسمـ يمثػم )( اكظر: شمػسػم 4)
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 .(2) ، وآؾمتغػاُر هلؿ(1) واىمتػاُء آصماِرهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًة َواطِمَدةً  َّٓ ِمؾَّ ـْ ِهَل َيا َرؾُمقَل اهللِ؟ ىَماَل: شذِم اًمـَّاِر إِ َما َأَكا قَمَؾْقِف »، ىَماًُمقا: َوَم

 .شَوَأْصَحايِب 

ـْ : وماًمسؾػ اًمصاًمحأىمقال وأومعال  أي اشمباع«:ٚاقتؿا٤ُ آثاِصِٖ»قٛي٘: ( 1) َع

ـِ  ـْ سَمْعِدي َأيِب سَمْؽٍر، »: ، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  َقاَمنِ اًمطُمَذْيَػَة سْم ـِ ِم َذْي اىْمَتُدوا سمِاًمؾَّ

 .شَوقُمَؿرَ 

ِـ  اًمِعْرسَماضِ  وقمـ قَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـَّتِل، َوؾُمـَِّة »ىمال:   اهللِ َرؾُمقَل  أنَّ  ، ؾَماِرَيةَ  سْم

قا قَمَؾْقَفا  لَم، قَمضُّ ـَ اعَمْفِديِّ اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
 .شسمِاًمـََّقاضِمذِ اخلَُؾَػاء

أي مـ طمؼقق اًمسؾػ اًمصاًمح قمؾقـا: ـمؾب  «:ٚاالعتػؿاُص هلِ»قٛي٘: ( 2)

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )اعمغػرة هلؿ: ًمؼقًمف شمعامم: 

ې ې ى  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

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

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  جب حب

 ( ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

                                 
 .(، وطمسـف إًمباين2641( طمسـ: رواه اًمؽممذي )1)

 (، وصححف إًمباين.23245(، وأمحد )97(، وطمسـف، واسمـ ماضمف )3662( صحقح: رواه اًمؽممذي )2)

، (42(، وىمال: طمسـ صحقح، واسمـ ماضمف )2676(، واًمؽممذي )4637( صحقح: رواه أسمق داود )3)

 .وصححف إًمباين
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..................................................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ]حله املراء ّاجلدال يف الدًٓ[
يـ[ 63]  واجِلَداِل ذم اًمدِّ

ِ
 ....................................، (1) وشَمرُك اعمراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍِ يف ايزِّٜٔ»قٛي٘: ( 1)  أي مـ أصقل أهؾ اًمسـة  «:َٚتضُى املضا٤ِ ٚاجِلَزا

أهؾ ، ومؿـفج اجلدالاعمَِراء: و :احلؼَّ  رد سمفياًمذي سماًمباـمؾ  واجلامقمة شمرك اجلدال

: ًمـصقص اًمؽتاب واًمسـة: ىمال شمعاممآؾمتسالُم يؼقم قمغم اًمسـَّة واجلامقمة 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

وىمال: (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )، وىمال:  (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 .(   ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ

ـْ َأيِب ُأَماَمةَ و َما َوؾَّ ىَمْقٌم سَمْعَد ُهًدى يَماُكقا قَمَؾْقِف : »، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم

َّٓ ُأوشُمقا اجلََدَل  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )َهِذِه أَيَة:  ، صُمؿَّ شَماَل َرؾُمقُل اهللِ شإِ

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

(   ے ے ۓ ۓ): أما اجلدال سماحلسـك ومؼد أمركا سمف: ىمال 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وىمال شمعامم:

 (   ڀ ڀ 

 

                                 
 ش.مرا»: اًمـفاية ذم همريب احلديث، مادة ( اكظر1)

 (، وطمسـف إًمباين.48(، وىمال: طمسـ صحقح، واسمـ ماضمف )3253( طمسـ رواه اًمؽممذي )2)
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 .(1) وشَمرُك ما َأطْمَدصَمُف اعُمْحِدصُمقنَ 

ٍد وقمغم آًمف وأزواضِمف [ 61]  (....................2)وصغمَّ اهلل قمغم ؾمقِّدكا حمؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕ»قٛي٘: ( 1)  ُ٘ امُلِخِزُثٛ أي مـ أصقل أهؾ اًمسـة  «:َٚتضُى َا َأِحَزَث

ـْ قَماِئَشَة َريِضَ : ومواجلامقمة شمرك ما اسمتدقمف أهؾ اًمبدع ذم ديـ اهلل  قَمـَْفا، َأنَّ  اهللَُع

ـْ قَمِؿَؾ قَمَؿاًل ًَمْقَس قَمَؾْقِف َأْمُرَكا وَمُفَق َردٌّ »ىَماَل:  َرؾُمقَل اهللِ  ـْ » ، وذم ًمػظ:شَم َم

 .شَأطْمَدَث ذِم َأْمِرَكا َهَذا َما ًَمْقَس ومِقِف، وَمُفَق َردٌّ 

وهذا  ،اًمرد هـا سمؿعـك اعمردود ومعـاه ومفق سماـمؾ همػم معتد سمف»ىمال اًمـقوي: 

ومنكف سيح ذم  وهق مـ ضمقامع يمؾؿف  ،احلديث ىماقمدة قمظقؿة مـ ىمقاقمد اإلؾمالم

 .شرد يمؾ اًمبدع واعمخؽمقمات

ٍَّز ٚع٢ً آي٘ ٚأطٚاِج٘»قٛي٘: ( 2) ِّٝزْا حم ٢ًَّ اهلل ع٢ً ع ظمتؿ  «:ٚف

، وهؿ أشمباقمف ، وقمغم آًمفاعمصـػ رمحف اهلل مؼدمة رؾماًمتف سماًمصالة قمغم رؾمقل اهلل 

، ؼقمائشة سمـت اًمصدي، وظمدجية أم اعمممـلم، وهـ شمسع: قمغم ديـف، وقمغم أزواضمف 

زيـب أم اعمممـلم اًمتل زوضمف اهلل إياها مـ ، وأم ؾمؾؿة ريض اهلل قمـفا ذات اهلجرشملمو

، ؾمقدة سمـت زمعة، وضمقيرية سمـت احلارث، وصػقة سمـت طمقلو ومقق ؾمبع ؾمؿقات،

ـ: وهـ مـ قؿقكة سمـت احلارث اهلالًمقة ريض اهلل قمـفم، وأم طمبقبة ذات اهلجرشملمو

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ): ىمال شمعامم: آل سمقتف 

                                 
 (.1718(، ومسؾؿ )2697( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.1718( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.12/16( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ )3)
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 .(2) ، وؾمؾَّؿ شَمسؾقام يمثػما(1) وذريتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 ( ڑ ڑ ک ک ک ک

وماـمؿة ريض اهلل قمـفا، وهؿ مـ  د، وأوٓوهؿ سمـاشمف  «:ٚسصٜت٘»قٛي٘:  ( 1)

هَمَداًة َوقَمَؾْقِف ِمْرٌط  ظَمَرَج اًمـَّبِلُّ ريض اهلل قمـفا، أهنا ىماًمت:  قَماِئَشةَ ومعـ  ،آل سمقتف 

ٌؾ  ـُ قَمكِم  وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ضَماَء احلَُسلْمُ وَمَدظَمَؾ َمَعُف، ُمَرطمَّ ـُ سْم ـْ ؿَمْعٍر َأؾْمَقَد، وَمَجاَء احلََس ، ِم

ڎ ڈ ڈ ژ  )صُمؿَّ ضَماَءْت وَماـمَِؿُة وَمَلْدظَمَؾَفا، صُمؿَّ ضَماَء قَمكِمٌّ وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ىَماَل: 

 (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ًَِّ»قٛي٘: ( 2) مـ أومات ؾمؾؿ همٓء اعمذيمقريـ أي  «:َتغًُٝا نجريا ٚع

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )شمعامم:  وهذا امتثال ًمؼقًمفواًمنمور: 

 (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 مت الشرح واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                 
 هق اعمقؿمك اعمـؼقش قمؾقف صقر رطمال اإلسمؾ. :اعمرطمؾو ،مرط مرطمؾ: اعمرط يمساء مجعف مروط (1)

 (.2424( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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 األسئلة واملناقشة

أجب عً « حرز األماىي شرح مكدمة ابً أبي زيد الكريواىي»يف ضوء دراشتم للتاب 
 األشئلة اآلتية: 

 ماذا تعرف عً اإلماو ابً أبي زيد الكريواىي؟ .1
 ما شبب تأليف الرشالة وأٍنيتَا؟ .2
 ما أٍه املوضوعات اليت اشتنلت عليَا مكدمة الرشالة؟ .3
 ما أىواع اهلداية ؟  .4
 الرغيبة؟ما الفرق بني اليافلة و .5
 ما الفائدة مً تعله العله يف الصػر؟ .6
 ما أىواع التوحيد؟ .7
 أوامر اهلل قصناٌ. وضح ذلم. .8
 آيات اهلل قصناٌ. وضح ذلم. .9

 اختلف يف اللرشي على ثالثة أقوال. وضح ذلم. .11
 ما امليَج يف إثبات األمساء والصفات؟ .11
 غري خملوق. وضح ذلم. كالو اهلل  .12
 الكيامة للحصاب.تلله عً جميء اهلل تعاىل يوو  .13
ما وجُ اجلنع بني كوٌ امليساٌ مفردا يف بعض اآليات، وكوىُ مجعا يف البعض  .14

 اآلخر.
 تلله عً كل مما يأتي: .15
 اإلمياٌ بالكدر. (1
 اإلمياٌ باجلية واليار. (2
 اإلمياٌ بالصراط. (3
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 تلله عً اإلمياٌ باحلوض. (4
 حله مرتلب اللبرية. (5
 اإلمياٌ فتية الكرب. (6
 مياٌ باملالئلة.اإل (7
 طاعة والة األمور. (8
 .االعتكاد يف الصحابة (9

 حله املراء واجلدال يف الديً. (11
 اإلمياٌ قول وإخالص وعنل، يسيد وييكص. (11
 أرواح الشَداء، واملؤميني، واللفار يف اآلخرة.                    (12
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 واملراجعاملصادر 
قمبد اهلل قمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ محدان اًمُعْؽؼَمي  يبٕاإلسماكة اًمؽؼمى،  .1

روا معطل، وقمثامن ، حتؼقؼ: هـ(387اعمعروف سماسمـ سَمطَّة اًمعؽؼمي )اعمتقرم: 

، ـمبعة: إصمققيب، ويقؾمػ اًمقاسمؾ، واًمقًمقد سمـ ؾمقػ اًمـٍم، ومحد اًمتقجيري

 .م 2335 -هـ  1426اًمطبعة: إومم، ،دار اًمراية ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمرياض

اإلهباج ذم ذح اعمـفاج )مـفاج اًمقصقل إزم قمؾؿ إصقل ًمؾؼايض  .2

هـ(، ًمتؼل اًمديـ أيب احلسـ قمكم سمـ قمبد اًمؽاذم 785اًمبقضاوي اعمتقذم ؾمـف 

ووًمده شماج اًمديـ قمبد اًمقهاب،  ،سمـ قمكم سمـ متام سمـ طمامد سمـ ُيقل اًمسبؽل

 .م 1995 - هـ1416: ـمبعة وت،سمػم–ـمبعة: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 

 -إرواء اًمغؾقؾ، ًمؾشقخ حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، ـمبعة: اعمؽتب اإلؾمالمل  .3

 .هـ1399 ،إومم :اًمطبعة –سمػموت 

حمؿد إملم سمـ حمؿد ، ًمؾشـؼقطل، أوقاء اًمبقان ذم إيضاح اًمؼرآن سماًمؼرآن .4

اًمػؽر ًمؾطباقمة  : دار، ـمبعةهـ(1393)اعمتقرم :  تار سمـ قمبد اًمؼادر اجلؽـلاعمخ

 .م 1995 -هـ  1415: ، ـمبعةًمبـان –اًمتقزيع سمػموت واًمـنم و

آىمتصاد ذم آقمتؼاد، ًمؾحاومظ قمبد اًمغـل سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ هور  .5

هـ(، 633اعمؼدد اجلامقمقكم اًمدمشؼل احلـبكم، أيب حمؿد، شمؼل اًمديـ )اعمتقرم: 

بة اًمعؾقم واحلؽؿ، اعمديـة حتؼقؼ: أمحد سمـ قمطقة سمـ قمكم اًمغامدي، ـمبعة: مؽت

 م.1993 -هـ 1414اعمـقرة، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، اًمطبعة: إومم، 

سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ  .6
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هـ(، ـمبعة: دار اًمؽتاب اًمعريب، سمػموت، 751اسمـ ىمقؿ اجلقزية )اعمتقرم: 

 ًمبـان.

اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين، ًمؾشقخ صاًمح اًمػقزان، ـمبعة: سمقان اعمعاين ذح مؼدمة  .7

 هـ. 1435اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، اًمطبعة: إومم،  -دار اسمـ اجلقزي

شماج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼامقس، عمحّؿد سمـ حمّؿد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسقـل   .8

سمقدي )اعمتقرم:  ، ـمبعة: دار اعمحؼؼلمهـ(، حتؼقؼ: جمؿققمة مـ 1235اًمزَّ

 ية.اهلدا

ؿد قمبد اًمرمحـ سمـ حمؾؿباريمػقرى ًمحتػة إطمقذي سمنمح ضمامع اًمؽممذي،  .9

 .سمػموت –هـ(، ـمبعة: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 1353قمبد اًمرطمقؿ )اعمتقرم: 

شمرشمقب اعمدارك وشمؼريب اعمساًمؽ، ٕيب اًمػضؾ اًمؼايض قمقاض سمـ مقؾمك  .13

هـ(، حتؼقؼ: اجلزء إول: اسمـ شماويت اًمطـجل، 544اًمقحصبل )اعمتقرم: 

 - 1966م، اجلزء اًمثاين، واًمثاًمث، واًمراسمع: قمبد اًمؼادر اًمصحراوي،  1965

م، واجلزء اخلامس: حمؿد سمـ ذيػة، اجلزء اًمسادس، واًمساسمع،  1973

 -م، ـمبعة: مطبعة ومضاًمة 1983-1981واًمثامـ: ؾمعقد أمحد أقمراب 

 اعمحؿدية، اعمغرب، اًمطبعة: إومم.

اًمنميػ اجلرضماين )اعمتقرم: عكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيـ ًماًمتعريػات،  .11

ـمبعة: دار اًمؽتب اًمـاذ، حتؼقؼ: مجاقمة مـ اًمعؾامء سمنذاف ، هـ(816

 .م1983-هـ 1433 ،اًمطبعة: إومم، ًمبـان–اًمعؾؿقة سمػموت 

اًمتعؾقؼات احلسان قمغم صحقح اسمـ طمبان ومتققز ؾمؼقؿف مـ صحقحف،  .12

اج كقح سمـ وؿماذه مـ حمػقفمف، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ، سمـ احل
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هـ(، ـمبعة: دار سما وزير 1423كجايت سمـ آدم، إؿمؼقدري إًمباين )اعمتقرم: 

 1424اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، اًمطبعة: إومم،  -ًمؾـنم واًمتقزيع، ضمدة 

 م. 2333 -هـ 

اًمتقطمقد وإصمبات صػات اًمرب قمز وضمؾ، ٕيب سمؽر حمؿد سمـ إؾمحاق سمـ  .13

هـ(، 311ؾؿل اًمـقساسمقري )اعمتقرم: ظمزيؿة سمـ اعمغػمة سمـ صاًمح سمـ سمؽر اًمس

 –اًمسعقدية -حتؼقؼ: قمبد اًمعزيز سمـ إسمراهقؿ اًمشفقان، ـمبعة: مؽتبة اًمرؿمد 

 .م1994 - هـ1414 اخلامسة،: اًمطبعة اًمرياض،

شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، ٕيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر  .14

ـمبعة: دار ـمقبة  هـ(، حتؼقؼ: ؾمامل سمـ حمؿد ؾمالمة،774اًمدمشؼل)اعمتقرم: 

 م.1999هـ،  1423 ،اًمثاكقة :ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمطبعة

حمؿد  حقل اًمسـة ، أيب، عمشمعامل اًمتـزيؾ ذم شمػسػم اًمؼرآن» شمػسػم اًمبغقي .15

، هـ(513احلسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء اًمبغقي اًمشاومعل )اعمتقرم : 

، سمػموت–: دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ـمبعة، حتؼقؼ: قمبد اًمرزاق اعمفدي

 .هـ 1423: إومم ، اًمطبعة

، ًمؾطؼمي، حمؿد سمـ ضمرير سمـ شضمامع اًمبقان ذم شملويؾ اًمؼرآن»شمػسػم اًمطؼمي  .16

هـ(، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمايمر، 313يزيد سمـ يمثػم سمـ هماًمب أمكم )اعمتقرم: 

 م. 2333 -هـ  1423ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة، اًمطبعة: إومم، 

مـصقر )اعمتقرم:  حؿد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي، أيب، عمب اًمؾغةهتذي .17

 –ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ، حتؼقؼ: حمؿد قمقض مرقمب، هـ(373

 .م2331اًمطبعة: إومم، ، سمػموت
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اجلقاب اًمصحقح، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة، حتؼقؼ: قمكم سمـ طمسـ، وقمبد  .18

ة: دار اًمعاصؿة، اًمسعقدية، اًمعزيز سمـ إسمراهقؿ ، ومحدان سمـ حمؿد، ـمبع

 م.1999هـ ، 1419اًمطبعة: اًمثاكقة، 

 ، ٓسمـ ىمقؿشاجلقاب اًمؽاذم عمـ ؾملل قمـ اًمدواء اًمشاذم»اًمداء واًمدواء،  .19

د ، هـ(751حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد )اعمتقرم:  ،اجلقزية طمؼؼف: حُمَؿَّ

جمؿع اًمػؼف ـمبعة: ، ظمرج أطماديثف: زائد سمـ أمحد اًمـشػمي، أمجؾ اإلْصاَلطمل

 هـ.1429اًمطبعة: إومم، ، دار قمامل اًمػقائد سمجدة ـمبعة:اإلؾمالمل سمجدة، 

، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ سمـ احلاج إطماديث اًمصحقحةؾمؾسؾة  .23

هـ(، ـمبعة: 1423)اعمتقرم: كقح سمـ كجايت سمـ آدم، إؿمؼقدري إًمباين

 م.2332هـ،   1422مؽتبة اعمعارف، اًمطبعة: إومم، 

قمبد  يب، ٕؾمؾسؾة إطماديث اًمضعقػة واعمقوققمة وأصمرها اًمسقئ ذم إمة .21

: دار اعمعارف، ، ـمبعةهـ(1423اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ إًمباين )اعمتقرم: 

 .م 1992 -هـ  1412اًمطبعة: إومم، ، ؽة اًمعرسمقة اًمسعقديةؾاعمؿ -اًمرياض 

ػم سمـ ؿمداد ـ سمشداود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث سمـ إؾمحاق سم يبٕ ،ؾمــ أيب داود .22

حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ ، هـ(275ِجْستاين )اعمتقرم: سمـ قمؿرو إزدي اًمسِّ 

  .سمػموت –ـمبعة: اعمؽتبة اًمعٍمية، صقدا ، قمبد احلؿقد

، هـ(273قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل )اعمتقرم:  يب، ٕؾمــ اسمـ ماضمف .23

ومقصؾ  -اًمعرسمقة ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽتب ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل

 .قمقسك اًمبايب احلؾبل

سمـ ؾَمْقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحاك،  عمحؿد سمـ قمقسك،ؾمــ اًمؽممذي .24
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أمحد حمؿد ؿمايمر )ضمـ  حتؼقؼ وشمعؾقؼ:، هـ(279قمقسك )اعمتقرم:  اًمؽممذي، أيب

وإسمراهقؿ قمطقة قمقض اعمدرس ذم ، (3وحمؿد ومماد قمبد اًمباىمل )ضمـ ، (2، 1

ـمبعة: ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك اًمبايب ، (5، 4إزهر اًمنميػ )ضمـ 

 .م 1975 -هـ  1395اًمطبعة: اًمثاكقة، ، مٍم –احلؾبل 

ٕيب قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم اخلراؾماين، اًمؽؼمى،ؾمــ اًمـسائل  .25

، هـ(، طمؼؼف وظمرج أطماديثف: طمسـ قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل333اًمـسائل )اعمتقرم: 

، اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل ىمدم ًمف: قمبد، أذف قمؾقف: ؿمعقب إركموط

 .م 2331 -هـ  1421اًمطبعة: إومم، ، سمػموت –ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة 

قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم  يب، ًٕمـسائل اًمصغرىاؾمــ  .26

ـمبعة: ، حتؼقؼ: قمبد اًمػتاح أسمق همدة، هـ(333اخلراؾماين، اًمـسائل )اعمتقرم: 

 م.1986 -هـ1436اًمثاكقة،  اًمطبعة:، طمؾب –مؽتب اعمطبققمات اإلؾمالمقة 

ٓسمـ أيب قماصؿ أمحد سمـ قمؿرو سمـ اًمضحاك سمـ خمؾد اًمشقباين  ،اًمسـة .27

ـمبعة: اعمؽتب ، حتؼقؼ: حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، هـ(287)اعمتقرم: 

 هـ.1433اًمطبعة: إومم، ، سمػموت –اإلؾمالمل 

)اعمتقرم: اًمسـة، ًمعبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبايّن اًمبغدادي  .28

ـمبعة: دار اسمـ ، حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ ؾمامل اًمؼحطاين اًمديمتقرحتؼقؼ: ، هـ(293

 .م 1986 -هـ  1436اًمطبعة: إومم، ، اًمدمام –اًمؼقؿ 

قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ  ؿمؿس اًمديـ أيب ،ؾمػم أقمالم اًمـبالء، ًمؾذهبل .29

سمنذاف  اعمحؼؼلمحتؼقؼ : جمؿققمة مـ ، هـ(748قمثامن سمـ ىَماْيامز )اعمتقرم : 

 1435اًمطبعة: اًمثاًمثة ، ، ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة، اًمشقخ ؿمعقب إركموط
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 .م 1985 -هـ 

عبد احلل سمـ أمحد سمـ حمؿد اسمـ اًمعامد ، ًمؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار مـ ذهب .33

ظمرج ، موط: حمؿقد إرك، حتؼقؼهـ(1389اًمَعؽري احلـبكم )اعمتقرم: 

، سمػموت –سمـ يمثػم، دمشؼ ـمبعة: دار ا، موطأطماديثف: قمبد اًمؼادر إرك

 .م 1986 -هـ  1436اًمطبعة: إومم، 

ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية، ٓسمـ أيب اًمعز احلـػل صدر اًمديـ حمؿد سمـ قمالء  .31

اًمديـ قمكّم سمـ حمؿد اسمـ أيب اًمعز احلـػل، إذرقمل اًمصاحلل اًمدمشؼل 

، قمبد اهلل سمـ اعمحسـ اًمؽميمل، وحتؼقؼ: ؿمعقب إركموط، هـ(792)اعمتقرم: 

 .م1997 -هـ 1417اًمطبعة: اًمعاذة، ، سمػموت –بعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة ـم

اًمؼاؾمؿ هبة اهلل سمـ  يب، ٕذح أصقل اقمتؼاد أهؾ اًمسـة واجلامقمة، ًمالًمؽائل .32

حتؼقؼ: أمحد سمـ ؾمعد ، هـ(418احلسـ سمـ مـصقر اًمطؼمي اًمرازي )اعمتقرم: 

هـ 1423اًمطبعة: اًمثامـة، ، اًمسعقدية –ـمبعة: دار ـمقبة ، سمـ محدان اًمغامدي

 .م2333 -

 ؾـقوي أيب، ًمشاعمـفاج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجاج»ذح صحقح مسؾؿ  .33

ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽماث ، هـ(676زيمريا حمقل اًمديـ ُيقك سمـ ذف )اعمتقرم: 

 هـ.1392اًمطبعة: اًمثاكقة، ، سمػموت –اًمعريب 

حمؿد سمـ أمحد سمـ ذح اًمؽقيمب اعمـػم، ٓسمـ اًمـجار شمؼل اًمديـ أيب اًمبؼاء  .34

كزيف هـ(، حتؼقؼ: حمؿد اًمزطمقكم، و972 قمبد اًمعزيز سمـ قمكم اًمػتقطمل )اعمتقرم:

 م. 1997 -هـ 1418 ،اًمثاكقة :محاد، ـمبعة: مؽتبة اًمعبقؽان، اًمطبعة

ؿمػاء اًمعؾقؾ ذم مسائؾ اًمؼضاء واًمؼدر واحلؽؿة واًمتعؾقؾ، عمحؿد سمـ أيب  .35
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هـ(، 751زية )اعمتقرم: سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلق

 م.1978 -هـ 1398ـمبعة: دار اعمعرومة، سمػموت، ًمبـان، اًمطبعة: 

صحقح اسمـ طمبان سمؽمشمقب اسمـ سمؾبان، ًمإلمام حمؿد سمـ طمبان سمـ أمحد سمـ  .36

طمبان سمـ معاذ سمـ َمْعبَد، اًمتؿقؿل، أيب طماشمؿ، اًمدارمل، اًمُبستل )اعمتقرم: 

 اًمرؾماًمة.هـ(، حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط،  ـمبعة: ممؾمسة 354

 صحقح اًمبخاري، ًمإلمام حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمبخاري .37

، شمرىمقؿ قمبداًمباىمل، ـمبعة دار اًمشعب اًمؼاهرة، اًمطبعة: هـ( 256)اعمتقرم: 

 .م1987 –هـ 1437إومم، 

صحقح اجلامع، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ إًمباين، ـمبعة: اعمؽتب  .38

 م.1988هـ، 1438عة: اًمثاًمثة، اإلؾمالمل سمػموت، اًمطب

صحقح مسؾؿ، ًمإلمام مسؾؿ سمـ احلجاج أيب احلسلم اًمؼشػمي اًمـقساسمقري،  .39

، ـمبعة: دار إطمقاء اًمؽماث هـ( 261اعمتقرم: ) حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل

 .سمػموت –اًمعريب 

صحقح ووعقػ ؾمــ أيب داود، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ  .43

 اًمرياض . -اعمعارفإًمباين، ـمبعة: دار 

صحقح ووعقػ ؾمــ اًمؽممذي، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ  .41

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

صحقح ووعقػ ؾمــ اًمـسائل، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ  .42

 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

اًمديـ  صحقح ووعقػ ؾمــ اسمـ ماضمف، ٕيب قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس .43
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 اًمرياض . -إًمباين، ـمبعة: دار اعمعارف

هـ(، 476ـمبؼات اًمػؼفاء، ٕيب اؾمحاق إسمراهقؿ سمـ قمكم اًمشػمازي )اعمتقرم:  .44

هـ(، حتؼقؼ: إطمسان قمباس، 711هذسمُف: حمؿد سمـ مؽرم اسمـ مـظقر )اعمتقرم: 

 .م1973 إومم،: اًمطبعة ًمبـان، –ـمبعة: دار اًمرائد اًمعريب، سمػموت 

، ٕيب حمؿد قمبد اهلل شمؼدمة أيب زيد اًمؼػمواين ًمؽتاسمف اًمرؾماًمة»قمؼقدة اًمسؾػ  .45

هـ(، 386سمـ )أيب زيد( قمبد اًمرمحـ اًمـػزي، اًمؼػمواين، اعماًمؽل )اعمتقرم: 

 حتؼقؼ: سمؽر سمـ قمبد اهلل أسمق زيد، ـمبعة: دار اًمعاصؿة.

اقمتؼاد اًمػرىمة اًمـاضمقة اعمـصقرة إمم ىمقام اًمساقمة أهؾ »اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة  .46

، ٓسمـ شمقؿقة، شمؼل اًمديـ أيب اًمعباس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ شاجلامقمةاًمسـة و

قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد احلراين احلـبكم اًمدمشؼل 

حمؿد أذف سمـ قمبد اعمؼصقد، ـمبعة: أوقاء  هـ(، حتؼقؼ: أيب728)اعمتقرم: 

 .م1999 - هـ1423 ،اًمثاكقة: اًمطبعة اًمرياض، –اًمسؾػ 

، حتؼقؼ: اًمديمتقر هـ( 173)اعمتقرم  ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي اًمعلم، .47

 مفدي اعمخزومل، اًمديمتقر إسمراهقؿ اًمسامرائل، ـمبعة: دار ومؽتبة اهلالل. 

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أيب  اًمباري ذح صحقح اًمبخاري، ًمؾحاومظومتح  .48

سمػموت،  -، ـمبعة: دار اعمعرومة (852)اعمتقرم  اًمػضؾ اًمعسؼالين اًمشاومعل

 هـ. 1379

اًمػقايمف اًمدواين قمغم رؾماًمة اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين، ٕمحد سمـ هماكؿ )أو همـقؿ(  .49

سمـ ؾمامل اسمـ مفـا، ؿمفاب اًمديـ اًمـػراوي إزهري اعماًمؽل )اعمتقرم: 

هـ 1415هـ(، ـمبعة: دار اًمػؽر، اًمطبعة: سمدون ـمبعة، شماريخ اًمـنم: 1126
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 م.1995 -

يـ اًمديـ حمؿد اعمدقمق سمعبد ومقض اًمؼدير ذح اجلامع اًمصغػم، ًمؾؿـاوي، ز .53

اًمرؤوف سمـ شماج اًمعاروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمعاسمديـ احلدادي اًمؼاهري 

 إومم،: اًمطبعة مٍم، –هـ(، ـمبعة: اعمؽتبة اًمتجارية اًمؽؼمى 1331)اعمتقرم: 

 .هـ1356

 اًمؼامقس اعمحقط ًمؾػػموز آسمادي، ـمبعة اهلقئة اعمٍمية ًمؾؽتاب. .51

هـ(، 183سمـ ىمـؼم احلارصمل )اعمتقرم:  اًمؽتاب، ًمسقبقيف، قمؿرو سمـ قمثامن .52

حتؼقؼ: قمبد اًمسالم حمؿد هارون، ـمبعة: مؽتبة اخلاكجل، اًمؼاهرة، اًمطبعة: 

 م. 1988 -هـ  1438اًمثاًمثة، 

يمشاف اصطالطمات اًمػـقن واًمعؾقم، ًمإلمام حمؿد قمغم اًمتفاكقي، ـمبعة:  .53

 م.1996سمػموت  -مؽتبة ًمبـان كاذون

 711)اعمتقرم  ظقر إومريؼل اعمٍميًمسان اًمعرب، عمحؿد سمـ مؽرم سمـ مـ .54

 .إومم اًمطبعة سمػموت، –، ـمبعة: دار صادر هـ(

ًمقامع إكقار، ًمؾسػاريـل ؿمؿس اًمديـ، أيب اًمعقن حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾمامل  .55

 دمشؼ، –هـ(، ـمبعة: ممؾمسة اخلاومؼلم ومؽتبتفا 1188احلـبكم )اعمتقرم: 

 .م 1982 - هـ 1432 - اًمثاكقة: اًمطبعة

اًمػتاوى، ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيب اًمعباس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ جمؿقع  .56

 ، ـمبعة اًمشقخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىماؾمؿ.هـ( 728)اعمتقرم  سمـ شمقؿقة احلراين

ٓسمـ اًمؼقؿ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد )اعمتقرم:  ،مدارج اًمساًمؽلم .57

 –هـ(، حتؼقؼ: حمؿد اعمعتصؿ سماهلل اًمبغدادي، ـمبعة: دار اًمؽتاب اًمعريب 751
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 م.1996 -هـ  1416سمػموت، اًمطبعة: اًمثاًمثة، 

اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم، ًمإلمام حمؿد سمـ قمبداهلل أيب قمبداهلل احلايمؿ  .58

، حتؼقؼ: مصطػك قمبد اًمؼادر قمطا، ـمبعة: دار هـ(435اًمـقساسمقري )اعمتقرم: 

 .م1993 – هـ 1411 إومم، اًمطبعة سمػموت، –اًمؽتب اًمعؾؿقة 

قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقباين  يب، ٕمسـد أمحد .59

، اًمؼاهرة –ـمبعة: دار احلديث ، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمايمر، هـ(241)اعمتقرم: 

 .م 1995 -هـ  1416اًمطبعة: إومم، 

قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقباين  يبٕمسـد أمحد،  .63

، ـيقمادل مرؿمد، وآظمر -ؿمعقب إركموط حتؼقؼ: ، هـ(241)اعمتقرم: 

، ـمبعة: ممؾمسة اًمرؾماًمة، قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمديمتقرإذاف: 

 .م 2331 -هـ  1421اًمطبعة: إومم، 

وقمؼمة اًمقؼظان ذم معرومة ما يعتؼم مـ طمقادث اًمزمان، ٕيب حمؿد مرآة اجلـان  .61

هـ(، 768قمػقػ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أؾمعد سمـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اًمقاومعل )اعمتقرم: 

 ًمبـان، –ووع طمقاؿمقف: ظمؾقؾ اعمـصقر، ـمبعة: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت 

 .م 1997 - هـ 1417 إومم،: اًمطبعة

سمـ حمؿد راهمب سمـ قمبد اًمغـل يمحاًمة  معجؿ اعممًمػلم، ًمعؿر سمـ روا .62

دار إطمقاء وسمػموت،  -هـ(، ـمبعة: مؽتبة اعمثـك 1438اًمدمشؼ )اعمتقرم: 

 سمػموت. -اًمؽماث اًمعريب 

أمحد  ،)إسمراهقؿ مصطػك جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سماًمؼاهرة، اعمعجؿ اًمقؾمقط .63

 .ـمبعة: دار اًمدقمقة، حمؿد اًمـجار( ،طمامد قمبد اًمؼادر ،اًمزيات
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، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ هـ( 623اعمؼدد )اعمتقرم  امةاعمغـل ٓسمـ ىمد .64

قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، واًمديمتقر حمؿد احلؾق، ـمبعة: قمامل اًمؽتب، اًمطبعة 

 اًمسادؾمة.

)اعمتقرم: محد سمـ ومارس سمـ زيمرياء اًمؼزويـل اًمرازيٕمؼايقس اًمؾغة،  .65

هـ(، حتؼقؼ: قمبد اًمسالم حمؿد هارون، ـمبعة: دار اًمػؽر، ـمبعة: 395

 م.1979هـ، 1399

، ٓسمـ اًمصالح، قمثامن سمـ شمعرومة أكقاع قمؾقم احلديث»مؼدمة اسمـ اًمصالح  .66

 -هـ( ، حتؼقؼ: كقر اًمديـ قمؽم، ـمبعة: دار اًمػؽر643قمبد اًمرمحـ )اعمتقرم: 

 .م1986 - هـ1436: ـمبعة سمػموت، –ؾمقريا، دار اًمػؽر اعمعاس 

ٓسمـ طمجر  كزهة اًمـظر ذم شمقوقح كخبة اًمػؽر ذم مصطؾح أهؾ إصمر، .67

 -اًمصباح :قر اًمديـ قمؽم، مطبعةك :هـ(، حتؼقؼ852اًمعسؼالين )اعمتقرم: 

 دمشؼ.

اًمـفاية ذم همريب احلديث وإصمر، ٕيب اًمسعادات اعمبارك سمـ حمؿد اجلزري  .68

حمؿقد حمؿد  -هـ(، حتؼقؼ: ـماهر أمحد اًمزاوي 636)اعمتقرم: اسمـ إصمػم

 م.1979هـ،  1399سمػموت،  -اًمطـاطمل، ـمبعة: اعمؽتبة اًمعؾؿقة 

اًمعباس ؿمؿس اًمديـ أمحد سمـ حمؿد  ٕيبوومقات إقمقان وأكباء أسمـاء اًمزمان،  .69

هـ(، 681سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽان اًمؼممؽل اإلرسمكم )اعمتقرم: 

 إومم،: اًمطبعة سمػموت، –حتؼقؼ: إطمسان قمباس، ـمبعة: دار صادر 

 .م1994
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 الفهرس
 مؼدمة

 شمرمجة اعمصـػ

 وكسبفاؾمؿف 

 مقًمده

 قمٍمه

 ؿمققظمف

 شمالمقذه

 ممًمػاشمف

 صمـاء اًمعؾامء قمؾقف

 ووماشمف

 ؾمبب شملًمقػ اًمرؾماًمة وأمهقتفا

 متـ اًمرؾماًمة

مة اًمرؾماًمة  مؼدِّ

 اعمـفج ذم إصمبات أؾمامء اهلل وصػاشمف

 سماب ما شمـطؼ سمف إًمسـة وشمعتؼده إومئدة مـ واضمب أمقر اًمدياكات

 همػم خمؾقق يمالم اهلل 

 اإليامن سماًمؼدر

 اًمـبل رؾماًمة 
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 اإليامن سماًمبعث يقم اًمؼقامة

 اًمتقسمة مـ اًمصغائر واًمؽبائر، وؿمػاقمة اًمـبل 

 اإليامن سماجلـة واًمـار

 جملء اهلل شمعامم يقم اًمؼقامة ًمؾحساب

 اإليامن سماًمٍماط

 اإليامن سماحلقض

 اإليامن ىمقل وإظمالص وقمؿؾ، يزيد ويـؼص 

 طمؽؿ مرشمؽب اًمؽبػمة 

 اًمشفداء أطمقاء قمـد رهبؿ يرزىمقن

 اإليامن ومتـة اًمؼؼم 

 اإليامن سماعمالئؽة

 آقمتؼاد ذم اًمصحاسمة  

 ـماقمة وٓة إمقر 

 طمؽؿ اعمراء واجلدال ذم اًمديـ

 اًمنمح

 أهؿ اعمقوققمات اًمتل اؿمتؿؾت قمؾقفا مؼدمة اًمرؾماًمة

مة اًمرؾماًمة  مؼدِّ

 احلؿد هلل

 شمعريػ احلؽؿة

 ومائدة: اهلداية أرسمعة أكقاع 
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 شأما سمعد»معـك 

 سملم اًمـاومؾة واًمرهمقبةومائدة: اًمػرق 

 شمرمجة اإلمام أكس سمـ ماًمؽ

 شمعريػ اًمرضماء ًمغة واصطالطما

 شمعريػ اًمصحايب

 اعمـفج ذم إصمبات أؾمامء اهلل وصػاشمف

 سماب ما شمـطؼ سمف إًمسـة وشمعتؼده إومئدة مـ واضمب أمقر اًمدياكات

 اإليامن يؽقن سماًمؼؾب واًمؾسان

 ومائدة: اًمتقطمقد صمالصمة أكقاع

 اهلل ٓ يعرف أطمد يمـف صػات

 ومائدة: أوامر اهلل ىمسامن

 ومائدة: آيات اهلل ىمسامن

 ٓ ُيقط أطمد سمٌمء مـ قمؾؿ اهلل 

 قمظؿة يمرد اهلل 

 ومائدة: اظمتالف ذم اًمؽرد 

 معـك اًمعكمّ 

 معـك اًمَعظقؿ

 معـك اًمعاملِ 

 معـك اخلبػم

 معـك اعُمَدسمِّر

 



شرح مقدمة ابن أبي زيد القريواني   044 

 معـك اًمَؼِدير

ِؿقع اًمبصػم  معـك اًمسَّ

 معـك اًمَعكِمّ اًمَؽبػم

 وهق ذم يمؾِّ َمؽان سمِعؾؿف، سمذاشمف قق اًمعرشاهلل وم

 إطماـمة قمؾؿ اهلل 

ػاُت اًمُعغَم  هلل إؾمامء احلسـك  واًمصِّ

 أؾمامء اهلل وصػاشمف ًمقست خمؾقىمة

 همػم خمؾقق يمالم اهلل 

 ًمقس سمؿخُؾقٍق  اًمؼرآن يمالُم اهلل

 اإليامن سماًمؼدر

 شمعريػ اًمؼدر ًمغة وذقما

 إدًمة قمغم اإليامن سماًمؼدر

 سماًمؼدريمقػقة اإليامن 

 ٓ يؽقن رء ذم اًمؽقن إٓ سمنرادة اهلل 

 عماذا أرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ؟

 اإليامن سماًمؼدر ٓ يتحؼؼ إٓ سماإليامن سملرسمعة مراشمبومائدة: 

 رؾماًمة اًمـبل 

 ظمتؿ اًمـبقة

 اًمبشارة واًمـذارة

 اإليامن سماًمبعث يقم اًمؼقامة
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 حتتؿ ىمقام اًمساقمة

 إدًمة قمغم ىمقام اًمساقمة

 اًمبعث

 اًمتقسمة مـ اًمصغائر واًمؽبائر، وؿمػاقمة اًمـبل 

 مضاقمػة اهلل احلسـات ًمؾؿممـلم

 ؿمػاقمة اًمـبل ذم أهؾ اًمؽبائر

 اإليامن سماجلـة واًمـار

 ظمؾؼ اجلـة

 كعقؿ أهؾ اجلـة

 ؟ما هل اجلـة اًمتل يمان ذم آدم 

 ظمؾؼ اًمـار

 قمذاب أهؾ اًمـار

 جملء اهلل شمعامم يقم اًمؼقامة ًمؾحساب

 مةجملء اهلل يقم اًمؼقا

 اًمعرض واحلساب

 اعمقزان

 ومائدة: اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمقزون قمغم صمالصمة أىمقل

ومائدة: وضمف اجلؿع سملم يمقن اعمقزان مػردا ذم سمعض أيات، ويمقكف مجعا ذم 

 اًمبعض أظمر

 شمطاير اًمصحػ
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 اإليامن سماًمٍماط

 شمػاوت اًمـاس ذم اعمرور قمغم اًمٍماط

 اإليامن سماحلقض

 صػة احلقض

 وقمؿؾ، يزيد ويـؼص اإليامن ىمقل وإظمالص

 وقَمَؿٌؾ سماجلقاِرح  اإليامن ىَمقٌل سماًمؾِّساِن، وإظماَلٌص سماًمؼؾب

 ومائدة: شمـقع قمبارات اًمسؾػ ذم شمػسػم اإليامن

 زيادة اإليامن وكؼصاكف

ـَّة  ٓ ىمقٌل وقَمَؿٌؾ َوكِقٌَّة إَّٓ سمُؿَقاوَمَؼة اًمسُّ

 طمؽؿ مرشمؽب اًمؽبػمة

ـْ أْهؾ اًمِؼْبؾَ    ةٓ َيؽُػُر َأطمٌد سمَذكب ِم

 اًمشفداء أطمقاء قمـد رهبؿ يرزىمقن

 أرواح أهؾ اًمسعادة

 أرواح أهؾ اًمشؼاوة

 اإليامن ومتـة اًمؼؼم

 ومتـة اًمؼؼم وؾمماًمف

 اإليامن سماعمالئؽة

 طمػظ اعمالئؽة ٕقمامل اًمعباد

 ؾمعة قمؾؿ اهلل

 مؾؽ اعمقت

 



 048                                                                                                                                             حرز األماني 

 آقمتؼاد ذم اًمصحاسمة 

 اًمصحاسمة ظمػم اًمـاس صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ

اؿمدون اعَمْفديُّقنَوأوْمَضُؾ   اًمصحاسمة: اخلَُؾػاُء اًمرَّ

 وضمقب ذيمر حماؾمـ اًمصحاسمة واًمؽػ قمام ؿمجر سمقـفؿ

 ـماقمة وٓة إمقر

َؾِػ  باُع اًمسَّ ة اعمسؾؿلم ِمـ ُوَٓة أمقِرهؿ وقُمؾامئفؿ، واشمِّ وضمقب اًمطَّاقَمُة ٕئؿَّ

اًمِح  اًمصَّ

 طمؽؿ اعمراء واجلدال ذم اًمديـ

 ؟مـ هؿ ذرية اًمـبل 

 واًمتسؾقؿ معـك اًمسالم

 إؾمئؾة واعمـاىمشة

 اعمصادر واعمراضمع

 اًمػفرس

 

 




