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 َكد١َ

احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ ضمٜم٦م اًمٗمردوس ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ٟمزٓ وينهؿ ًمألقمامل 

اًمّم٤محل٦م اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م ومٚمؿ يتخذوا ؾمقاه٤م ؿمٖمال, وؾمٝمؾ هلؿ ـمرىمٝم٤م ومًٚمٙمقا اًمًٌٞمؾ 

  .اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م ذًمال

اًمًاموات وإرض ضم٤مقمؾ اعمالئٙم٦م رؾمال وسم٤مقم٨م اًمرؾمؾ واحلٛمد هلل وم٤مـمر 

ومل  ,ًمئال يٙمقن ًمٚمٜم٤مس قمغم اهلل طمج٦م سمٕمد اًمرؾمؾ إذ مل خيٚم٘مٝمؿ قمٌث٤م :ُمٌنميـ وُمٜمذريـ

ڄ ڄ ڄ ڃ ): يٖمٗمٚمٝمؿ مهال سمؾ ظمٚم٘مٝمؿ ُٕمر قمٔمٞمؿ ومل ,يؽميمٝمؿ ؾمدى

 (   ڃ ڃ ڃ

قمٌده ورؾمقًمف  اأن حمٛمدوأؿمٝمد , وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

شمرك أُمتف قمغم اًمقاوح٦م اًمٖمراء واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ومًٚمؽ أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف قمغم اًمذي 

ڑ ڑ )أصمره إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ وقمدل اًمراهمٌقن قمـ هديف إمم ـمرق اجلحٞمؿ: 

 (   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ومل يؽميمٝمؿ ؾمدى سمؾ ظمٚم٘مٝمؿ ُٕمر  ,مل خيٚمؼ ظمٚم٘مف قمٌث٤م أُم٤م سمٕمد وم٢من اهلل 

وُمـ صَمؿَّ (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ),قمٔمٞمؿ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )أرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ ُمٌنميـ وُمٜمذريـ: 

وُمٜمٝمؿ ُمـ طم٘م٧م قمٚمٞمف  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ هدى(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

اًمْمالًم٦م, وُمـ أقمٔمؿ إُمقر اًمتل دقم٧م إًمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إُمقر اًمتل 

, وىمد اٟمتٝم٩م هنجٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ , إذ هق إؾم٤مس هلذا اًمديـواًمتقطمٞمد شمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن

                                 
 ( سمتٍمف.5-3( اٟمٔمر: طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, صـ )1)
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اًمٕمٚمامء اًمذيـ ذح اهلل صدورهؿ ًمٚمٝمدى, ومٌٚمٖمقا قمٜمٝمؿ أشمؿ سمالغ, وىمد شمٜمققم٧م 

سم٤مًمتدريس, يٌٚمٖمقهن٤م أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ وـمرىمٝمؿ ذم ٟمنم وشمٌٚمٞمغ هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمٖمراء, ومت٤مرة 

أسمرز وُمـ ومٝمدى اهلل هبؿ ُمـ أراد هدايتف, وأوؾ ُمـ أراد همقايتف: وشم٤مرة سم٤مًمت٠مًمٞمػ, 

ه١مٓء إقمالم اًمذيـ أؾمٝمٛمقا اؾمٝم٤مُم٤م يمٌػما ذم هذا اعمج٤مل اإلُم٤مم اعمزين رمحف اهلل 

اًمتل مجٕم٧م سملم اًمذي ووع هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م و -هـ  462اعمتقرم ؾمٜم٦م 

, وًم٘مد واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن ـمٞم٤مهت٤م خمتٍما عمٕمت٘مد ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

, , واًمٌٕمد قمـ اًمتٕم٘مٞمدأؾمٚمقهب٤ممتٞمزت سمًٝمقًم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م, وووقح قم٤ٌمرهت٤م, وؾمالؾم٦م 

 وـمالب اًمٕمٚمؿ , وىمد ضمٕمؾ اهلل هل٤م اًم٘مٌقل, ومتٚم٘مٗمٝم٤م اًمٕمٚمامءوهمٛمقض إًمٗم٤مظ

, ت أن أدزم سمًٝمؿ ذم هذا اًمِم٠من اًمٕمٔمٞمؿدوم٠مر سم٤مًمتح٘مٞمؼ شم٤مرة, وسم٤مًمتدريس شم٤مرة,

  .ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ فأن جيٕمٚم اهلل ٠مؾم٠ملوم, اًمتٕمٚمٞمؼ اعمختٍم قمٚمٞمٝم٤مومقوٕم٧م هذا 

 عًُٞ يف ٖرا ايهتاب:

 .شمرمج٧م ًمٚمٛمّمٜمػ اإلُم٤مم اعمزين شمرمج٦م يًػمة 

 .ووٕم٧م ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمال ىمٌؾ اًمنمح 

 .ذطم٧م ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ذطم٤م ُمٗمّمال: وايمتٗمٞم٧م سمٛم٘مّمقد اًمرؾم٤مًم٦م 

  سمؽممج٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم.ىمًٛم٧م اًمرؾم٤مًم٦م إمم وم٘مرات, وشمرمج٧م ًمٙمؾ وم٘مرة ُمٜمٝم٤م 

 ضم٧م إطم٤مدي٨م , وم٢مذا يم٤من احلدي٨م اشمٗمؼ قمٚمٞمف خترجي٤م خمتٍما ظمرَّ

اًمِمٞمخ٤من, أو أطمدمه٤م, ظمرضمتف ُمٜمٝمام أو أطمدمه٤م, وم٢من مل يٙمـ ُمقضمقدا 

 ومٞمٝمام أو أطمدمه٤م, ظمرضمتف ُمـ يمت٥م اًمًٜمـ إرسمٕم٦م.

 .اشمٌٕم٧م أطمٙم٤مم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمتّمحٞمح واًمتحًلم هم٤مًم٤ٌم 

  اًمتل رأيتٝم٤م شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم. اًمٕم٘مدي٦مأوٗم٧م سمٕمض اًمٗمقائد 
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  ,ًمئال يٙمقن واًمنمح أؾمٗمؾ ُمٜمف: ووٕم٧م ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م أقمغم اًمّمٗمح٦م

  .تـاعماًمنمح سمٛمٕمِزٍل قمـ 

 .ووٕم٧م أؾمئٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ذم آظمر اًمنمح 

 , وقمغم آًمف وصحٌف أضمٕملم.وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم رؾمقًمٜم٤م حمٛمد 

 ويمت٥م

 ظم٤مًمد سمـ حمٛمقد اجلٝمٜمل

 هـ7/2/1235

 م7/4/4112
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 تزمجة املصنف
 :ٚنٓٝت٘ ْطب٘

أسمق إسمراهٞمؿ, إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ, اعمزين, هق 

 .اعمٍمي

 .سمٜم٧م يمٚم٥م سمـ وسمرة أّم اًم٘مٌٞمٚم٦م اعمِمٝمقرةواعمزين: ٟم٦ًٌم إمم ُمزيٜم٦م

 َٛيدٙ: 

هق ُمـ أهؾ , وذم ؾمٜم٦م ُمقت اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد, ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وُم٤مئ٦موًمد 

 .(2)ُمٍم

 عضسٙ:

, ذم ؿمتك قم٤مش اإلُم٤مم اعمزين رمحف اهلل ذم قمٍم ازدهرت ذم احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

وقمٌد اهلل سمـ (, 179ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )ت وممـ قم٤مس ُمـ اًمٕمٚمامء: اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م, 

ؾمٗمٞم٤من سمـ و(, 412اًمِم٤مومٕمل )ت (, 197وورش اعم٘مرئ )ت(, 188اعم٤ٌمرك )ت

أمحد و(, 439واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت (, 438وإؾمح٤مق سمـ راهقيف )ت(, 197قمٞمٞمٜم٦م )ت

 ٤موأسم, (461ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج )ت(, و456(, واًمٌخ٤مري )ت421سمـ طمٜمٌؾ )ت

(, 479تاًمؽمُمذي )و(, 475(, واسمـ ُم٤مضمف )ت475داود اًمًجًت٤مين )ت

 , وهمػمهؿ يمثػم.(313)ت اًمٜم٤ًمئلو

 غٝٛخ٘:

                                 
 (.14/294) اًمٜمٌالء, ًمإلُم٤مم اًمذهٌل ػم أقمالم( اٟمٔمر: ؾم1)

 (.3/478) اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م, ٓسمـ اًمٕمامد (4)

 (.14/294) ( اٟمٔمر: ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ3)

 (.1/417) ( اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من2)
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 :اًمذيـ أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ ُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل. .1

 .ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد .4

 .قمكم سمـ ُمٕمٌد سمـ ؿمداد .3

 تالَٝرٙ:

 :شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمٜمف قمدد يمثػم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ, ُمـ أؿمٝمرهؿ

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م. .1

 اًمٓمح٤موي.د سمـ حمٛمد أسمق ضمٕمٗمر أمحاإلُم٤مم  .4

 اإلُم٤مم أسمق حمٛمد سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي. .3

 عكٝدت٘:

ويدل قمغم هذا , يم٤من اعمزين رمحف اهلل ؾمٚمٗمٞم٤م يٕمت٘مد ُم٤م يم٤من يٕمت٘مده اًمّمح٤مسم٦م 

وًمقَن ُمـ إَ َهِذه ُم٘م٤مٓت وأومٕم٤مل اضْمتٛمع قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعم٤موقن »ذم هن٤مي٦م ذح اًمًٜم٦م:  ىمقًمف

٦م  وضم٤مٟمٌقا اًمتََّٙمٚمُّػ ومِٞماَم  ,وسمتقومٞمؼ اهلل اقْمتّمَؿ هَب٤م اًمت٤مسمٕمقن ىمدوة ورى ,دىاهلَأِئٛمَّ

٤ٌَمع ومٞم٘مٍموا ,يمٗمقا ومًددوا سمٕمقن اهلل وووم٘مقا شمِّ
ِٓ ٌُقا قَمـ ا ٤مِوُزوُه شمزيدا  ,مل َيْرهَم َومل جُيَ

٤ٌَمع آصَم٤مرهؿ راهمٌقن ,َوقَمٚمِٞمِف ُمتقيمٚمقن ,واصم٘مقن هللِوَمٜمْحـ سم٤ِم, ومٞمٕمتدوا  ش.َوإًَِمْٞمِف ذِم اشمِّ

 َرٖب٘:

 ل اعمذه٥م.ٕميم٤من اإلُم٤مم اعمزين ؿم٤موم

 .شاعمزين ٟم٤مس ُمذهٌل»اًمِم٤مومٕمل: اإلُم٤مم ىم٤مل  

                                 
 (.14/293) اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء( 1)

 (.14/293اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ, ) (4)

 (.14/293( اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء, )3)
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 عًٛ ُٖت٘:

 يم٤من اعمزين رمحف اهلل ُمـ ظمقاص ضمٚم٤ًمء اًمِم٤مومٕمل.

ًمٚمِم٤مومٕمل مخًامئ٦م ُمرة, ُم٤م ُمـ ُمرة  شاًمرؾم٤مًم٦م»ىمرأت يمت٤مب »ىم٤مل اعمزين رمحف اهلل: 

 .شإٓ واؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م وم٤مئدة ضمديدة مل أؾمتٗمده٤م ذم إظمرى

صح٧ٌم اعمزين ًمٞمٚم٦م ؿم٤مشمٞم٦م وسمٕمٞمٜمف رُمد, ومٙم٤من جيدد »ىم٤مل يقؾمػ سمـ أمحد اًم٘مّٛمل: 

ومٞم٘مقم صم٤مٟمٞم٤م ومٞمجدد اًمقوقء, طمتك ومٕمؾ ذًمؽ ؾمٌع قمنمة اًمقوقء صمؿ يدقمق, صمؿ يٜمٕمس 

 .شُمرة

ويم٤من ذم هم٤مي٦م اًمقرع, وسمٚمغ ُمـ اطمتٞم٤مـمف أٟمف يم٤من ينمب ذم مجٞمع ومّمقل اًمًٜم٦م ُمـ 

ذم اًمٙمٞمزان,  يمقز ٟمح٤مس, وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ, وم٘م٤مل: سمٚمٖمٜمل أهنؿ يًتٕمٛمٚمقن اًمنضملم

 .واًمٜم٤مر ٓ شمٓمٝمره٤م

ًً  اإٟمف يم٤من إذا وم٤مشمتف اًمّمالة ذم مج٤مقم٦م صغم ُمٜمٗمردً  :وىمٞمؾ وقمنميـ صالة  ٤ممخ

 .رايم٤م ًمٗمْمٞمٚم٦م اجلامقم٦مداؾمت

 تػطًٝ٘ يًُٛت٢:

 ًمػمقَّ  :شمٕم٤مٟمٞم٧م همًؾ اعمقشمك»يم٤من يٖمًؾ اعمقشمك شمٕمٌدا واطمت٤ًمسم٤م, وهق اًم٘م٤مئؾ: 

ًَّ شىمٚمٌل, ومّم٤مر زم قم٤مدة  .اًمِم٤مومٕمل رمحف اهللؾ , وهق اًمذي هم

 َضٓؿات٘:

ذم إصمراء اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م طمتك اٟمتنمت يمتٌف ذم رمحف اهلل  أؾمٝمؿ اإلُم٤مم اعمزين

                                 
 (.21(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )4/97ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) ( اٟمٔمر:1)

 (.45(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )351-4/329( اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ, )4)

 (.1/418ٓسمـ ظَمٚمِّٙم٤من ) ( اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من,3)

 (.1/418) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 2)

 (.14/295) ( اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء5)
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 :ؿمتك سم٘م٤مع اعمٕمٛمقرة, وُمـ أؿمٝمر يمتٌف

 اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. .1

 اعمختٍم اًمٙمٌػم. .4

 .خمتٍم اعمختٍم, اعمِمٝمقر سمٛمختٍم اعمزين .3

وم٘مد اؾمتٖمرق ذم شم٠مًمٞمٗمف قمنميـ وًم٘مد شمٕم٥م اإلُم٤مم اعمزين ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب, 

 , وأًمٗمف صمالث ُمرات وهمػمه.ؾمٜم٦م

 .شًمق أدريمٜمل اًمِم٤مومٕمل ًمًٛمع ُمٜمل هذا اعمختٍم»ىم٤مل قمٜمف اعمزين: 

 .خمتٍمه صغم هلل ريمٕمتلم يم٤من إذا ومرغ ُمـ شمٌٞمٞمض ُم٠ًمًم٦م وأودقمٝم٤مو

, وذطمف قمدة فواُمتألت اًمٌالد سمـوىمد اٟمتنم هذا اًمٙمت٤مب ذم اًمٌالد اٟمتِم٤مر يمٌػما, 

 .اعمزين ٧م اًمٌٙمر يٙمقن ذم ضمٝم٤مزه٤م ٟمًخ٦م سمٛمختٍماًمٙم٤ٌمر, سمحٞم٨م ي٘م٤مل: يم٤مٟمُمـ 

ٓ أقمٚمؿ يمت٤مسم٤م ُصٜمػ ذم اإلؾمالم أقمٔمؿ ٟمٗمٕم٤م, وأقمؿ سمريم٦م, وأيمثر »ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: 

واقمت٘م٤مده ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم, صمؿ اضمتٝم٤مده ذم صمٛمرة ُمـ يمت٤مسمف, ويمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ 

 .شقم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم, صمؿ ذم مجع هذا اًمٙمت٤مب

 ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘:

 .شًمتدريمـ زُم٤مٟم٤م شمٙمقن أىمٞمَس أهؾ ذًمؽ اًمزُم٤من»ىم٤مل ًمف اًمِم٤مومٕمل: 

                                 
 (.14/293) سمؼاًم٤ًم( اٟمٔمر: 1)

 (.25(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )326-4/325( اٟمٔمر: ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل, ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (.292-14/293( اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء, )3)

 (.14/293)اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 2)

 (.26(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )4/328ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل )( اٟمٔمر: 5)

 (.43(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )4/136)  ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل( اٟمٔمر: 6)
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 .شًمق ٟم٤مفمرت اًمِمٞمٓم٤من ٕومحٛمَتف»وىم٤مل ًمف أيْم٤م: 

رأي٧م اعمزين, وُم٤م رأي٧م أقمٌد هلل ُمٜمف, وٓ أشم٘مـ ًمٚمٗم٘مف »ىم٤مل قمٜمف اسمـ اًمًٙمري: 

 .(4)شُمٜمف

همقاص٤م قمغم اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م,  ٤محمج٤مضًم  اجمتٝمدً  ٤مقم٤معمً  ايم٤من زاهدً »ىم٤مل اسمـ ظمٚمِّٙم٤من: 

 .(3)شقمرومٝمؿ سمٓمرىمف وومت٤مويف وُم٤م يٜم٘مٚمف قمٜمفأُم٤مم اًمِم٤مومٕمٞملم وإوهق 

 .(2)شاإلُم٤مم, اًمٕمالُم٦م, وم٘مٞمف اعمٚم٦م, قمٚمؿ اًمزه٤مد»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل: 

 ٚؾات٘:

ًم٧ًم سم٘ملم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم وُم٤مئتلم سمٛمٍم, اإلُم٤مم اعمزين شمقذم 

, سم٤مًم٘مراوم٦م اًمّمٖمرى سمًٗمح اعم٘مٓمؿ, رمحف  شمرسم٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملودومـ سم٤مًم٘مرب ُمـ 

 .اهلل شمٕم٤ممم

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.42(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )11ـمٌ٘م٤مت وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م, ًمٚمٕم٤ٌمدي, صـ )( اٟمٔمر: 1)

 (.41(, ٟم٘مال قمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمًٜم٦م, صـ )4/351)  اٟمٔمر: ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل( 4)

 (.1/417) ( اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من3)

 (.14/294) ( اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء2)

 (.1/418) ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 5)
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 سبب تألَف الزسالة

سمٞمٜمٝمؿ ٖمرب ومجرى اعمسمٓمراسمٚمس  ضمٚمس سمٕمض اًمٕمٚمامء واًمٗمْمالء ذم جمٚمس ُمذايمرة

ذيمر قمٚمامء سمذًمؽ ُمثؾ ُم٤مًمؽ, واًمِم٤مومٕمل, وأيب طمٜمٞمٗم٦م, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, وداود 

راهقيف, وأمحد سمـ طمٜمٌؾ, واعمزين, ومٕم٤مرض ُمٕم٤مرض ذم إصٗمٝم٤مين, وإؾمح٤مق سمـ 

: ومٚمؿ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕين قاًم٤مىم :اعمزين, رمح٦م اهلل قمٚمٞمف, وىم٤مل: ًمٞمس ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمامء

 ُ٘مْرآن َوي٘مػ قِمٜمْدهاًمؾمٛمٕمتف يتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, وجي٤مدل سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٜمٔمر, ويتٙمٚمؿ ذم 

قمٜمف,  قهًٛمٕميذًمؽ أن ٝمؿ ومٖمٛم ,ُرونَ ىمقم آظَم  ٝمؿَوذيمر آظمر َأٟمف َيُ٘مقًمف إمَِم ان اضْمتٛمع َُمٕم

طم٘مٞم٘م٦م  ؿأن ينمح هل قه٠ًمًميإًمٞمف يمت٤مسم٤م  قاطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ُِمٜمُْف, ومٙمتٌ قإمٚمٛميأن  قاوأطمٌ

ُ٘مْرآن واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر واعمقازيـ واًمٍمط اًماقمت٘م٤مده ذم اًم٘مدر واإلرضم٤مء واًمًٜم٦م وَ 

اجلٛمع وآظمتّم٤مر ذم  قهوٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم وضمف اًمرب شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وؾم٠مًم

  .ومٙمت٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦ماجلقاب, 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ( أي ٓ ي٘مقل: اًم٘مرآن خمٚمقق, وٓ ي٘مقل: اًم٘مرآن همػم خمٚمقق, وهؿ اًمقاىمٗم٦م.1)

 أول ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م.( اٟمٔمر: 4)
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 منت الزسالة
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 02 على شرح السهة

 منت الزسالة
 سند الزسالة ًسبب كتابتوا

 

 ٤مريٙمَّ أظمؼمَٟم٤م اًمَٗمِ٘مٞمف اإِلَُم٤مم ؿمٛمس اًمّديـ َأسُمق اًمِٕمّز ُيقؾُمػ سمـ قمٛمر سمـ أيب ٟمٍم اهلَ 

ْٞمخ اإِلَُم٤مم احَل٤مومِظ اًمثَِّ٘م٦م سَمِ٘مٞم٦َّم  :ىَم٤مَل  ,ذِم ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م ؾِم٧ّم قمنَمة وؾِمتاِمَئ٦م طَمدصمٜم٤َم اًمِمَّ

ك سمـ درسم٤مس اعم٤مراين ُمـ ًَمٗمٔمف  ًَ ٚمػ َأسُمق إؾِْمَح٤مق إسِْمَراِهٞمؿ سمـ قُمْثاَمن سمـ قِمٞم ًّ اًم

أظمؼمَٟم٤م  :٤مَل ىمَ  ,سم٤معمقصؾ ذِم شَم٤مؾِمع قمنم ُمـ مُج٤َمَدى إومم ؾمٜم٦م إطِْمَدى قمنَمة وؾِمتاِمَئ٦م

د سمـ َأمْحد سمـ محد سمـ ُمٗمرج سمـ همٞم٤مث إرشم٤مطمل  ٤مًمح اًمَٕم٤ممل َأسُمق قمٌد اهلل حُمَٛمَّ ْٞمخ اًمّمَّ اًمِمَّ

ْٞمخ اعمًٜمد اًمَٕم٤ممل َأسُمق احلًـ قَمكّم سمـ  :ىَم٤مَل  ,راءيت قَمَٚمْٞمِف سمٗمًٓم٤مط ُمٍمسم٘م أظمؼمَٟم٤م اًمِمَّ

لْم سمـ قمٛمر اعمقِصكِم اًمٗمراء ومِٞماَم أذن ومِٞمِف زم ًَ  .احلُ

ْٞمخ إسِْمَراِهٞمؿ سمـ قُمْثاَمنىمَ : ح   :٤مَل اًمِمَّ

د   د سمـ َأمْحد سمـ حُمَٛمَّ ْٞمخ اإِلَُم٤مم اًمَٗمِ٘مٞمف احل٤َمومِظ َأسُمق ـَم٤مِهر َأمْحد سمـ حُمَٛمَّ َوأظْمؼمَٟم٤م اًمِمَّ

٦م ذِم رسمٞمع أظمر  ٌََٝم٤ميِنّ اًمًَٚمِٗمل ذِم يمَِت٤مسمف إًَِمْٞمٜم٤َم ُمـ اإلؾْمَٙمٜمَْدريَّ سمـ إسِْمَراِهٞمؿ سمـ ؾمٚمٗم٦م إَْص

د قمٌد اعمٚمؽ سمـ احلًـ سمـ  :ىَم٤مَل , ؾمٌٕملم َومَخًْاِمئ٦مؾمٜم٦م َأرسمع وَ  أظمؼمَٟم٤م اًمنميػ َأسُمق حُمَٛمَّ

ٕملم َوَأْرسَمٕماِمَئ٦م ٦مَ ٜمَّ تِ سمِ  ًْ
٦م سمِِ٘مَراَءيِت قَمَٚمْٞمِف ذِم ؾمٜم٦م شمًع َوشمِ َٓ  ,إْٟمَّم٤مِرّي سمَِٛمٙمَّ أظمؼمَٟم٤م اسمق  :ىَم٤م

لْم اسْمـ قَمكّم اًمٜمًق ًَ ٦م  يقمٌد اهلل احلُ د إؾِْماَمقِمٞمؾ سمـ  اظمؼميناًمَٗمِ٘مٞمف ىمدم قمٚمٞمٜم٤م َُمٙمَّ َأسُمق حُمَٛمَّ

َ٘ماَليِن سمٕمً٘مالن ًْ د سمـ َأمْحد سمـ قمٌد  ,َرضَم٤مء اسْمـ ؾمٕمٞمد اًمَٕم لْم حُمَٛمَّ ًَ َأظْمؼميِن َأسُمق احلُ

طِمٞمؿ اًم٘مٞمناين د سمـ قمٌد اًمرَّ د سمـ حُمَٛمَّ مْحَـ اعَمْٚمٓمِل َوَأسُمق َأمْحد حُمَٛمَّ َٓ  ,اًمرَّ أظمؼمَٟم٤م َأمْحد  :ىَم٤م

طَمدصمٜمِل احلًـ سمـ قَمكّم اًمٞم٤مزوري اًمَٗمِ٘مٞمف طَمدصمٜمِل قَمكّم سمـ قمٌد  :٤مَل ىمَ  ,سمـ سمٙمر اًمٞم٤مزوري

 :ىَم٤مَل  ,اهلل احلْٚمقايِن 

 



 03                                                                                                                                                  تـنام املهة 

ٜم٦م إمَِم َأن ذيمرَٟم٤م َأسَم٤م ,يمٜم٧م سمٓمراسمٚمس اعمٖمرب  ًّ  وَمذيمرت َأٟم٤م َوَأْصَح٤مب ًمٜم٤م اًم

ؿ ذِم اًمُ٘مْرآن َوي٘مػ سَمٚمٖمٜمِل َأٟمف يَم٤مَن يَتَٙمٚمَّ  :وَمَ٘م٤مَل سمٕمض َأْصَح٤مسمٜم٤َم ,إسِْمَراِهٞمؿ اعُمزيِنّ َرمَحف اهلل

قِمٜمْده َوذيمر آظمر َأٟمف َيُ٘مقًمف إمَِم ان اضْمتٛمع َُمٕمٜم٤م ىمقم آظَمُروَن ومٖمؿ اًمٜم٤َّمس َذًمِؽ همام ؿَمِديدا 

ٜم٦م ذِم اًم٘مدر واإلرضم٤مء  ًّ ومٙمتٌٜم٤م إًَِمْٞمِف يمت٤مسم٤م ُٟمِريد َأن ٟمًتٕمٚمؿ ُِمٜمُْف يْٙمت٥م إًَِمْٞمٜم٤َم ذح اًم

 :وَمٙمت٥م إًَِمْٞمٜم٤َم ,ٔمرَواًمُ٘مْرآن واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر واعمقازيـ َوذِم اًمٜمّ 

وذم ٟمًخ٦م أظمرى ىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤مذ سمـ يمثػم: ضم٤مًم٧ًم 

قَمكّم سمـ قمٌد اهلل احلْٚمقايِن سمٓمراسمٚمس اًمٖمرب ذم جمٚمس ُمذايمرة, ويمٜم٤م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ 

اًمٕمٚمؿ سمٛمذه٥م اًمًٜم٦م, ومجرى ذيمر قمٚمامء سمذًمؽ ُمثؾ ُم٤مًمؽ, واًمِم٤مومٕمل, وأيب طمٜمٞمٗم٦م, 

إصٗمٝم٤مين, وإؾمح٤مق سمـ راهقيف, وأمحد سمـ طمٜمٌؾ, واعمزين, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, وداود 

ومٕم٤مرض ُمٕم٤مرض ذم اعمزين, رمح٦م اهلل قمٚمٞمف, وىم٤مل: ًمٞمس ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمامء. ىمٚمٜم٤م: ومٚمؿ 

ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕين ؾمٛمٕمتف يتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, وجي٤مدل سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٜمٔمر, ومٖمٛمٜم٤م ذًمؽ أن 

٤م ٟم٠ًمًمف أن ينمح ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م ٟمًٛمٕمف قمٜمف, وأطمٌٌٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ, ومٙمتٌٜم٤م إًمٞمف يمت٤مسم

اقمت٘م٤مده ذم اًم٘مدر واإلرضم٤مء واًمًٜم٦م واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر واعمقازيـ واًمٍمط وٟمٔمر 

اًمٜم٤مس إمم وضمف اًمرب شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وؾم٠مًمٜم٤مه اجلٛمع وآظمتّم٤مر ذم اجلقاب, ومٚمام 

 ....ش.أن وصؾ إًمٞمٜم٤م اًمٙمت٤مب رد إًمٞمٜم٤م ضمقاسمف 

 
 [املقدمة]

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

٤ميُمؿ سم٤مًمت٘مقى[ 1] ٤ميُمؿ عمقاوم٘م٦م اهلدى ,قمّمٛمٜم٤م اهلل َوإِيَّ وَم٢مٟمَّؽ  ,أُم٤م سمٕمد ,وووم٘مٜم٤م َوإِيَّ

ؽ سمِفِ  ًُّ ٜم٦م أُمرا شمّمؼم َٟمٗمًؽ قمغم اًمتََّٛم ًّ  ,أصٚمحؽ اهلل ؾَم٠َمًمتٜمِل َأن أووح ًَمؽ ُمـ اًم
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٤مًّملم ,وشمدرأ سمِِف قَمٜمْؽ ؿمٌف إىََم٤مِويؾ َوىمد ذطم٧م ًَمؽ ُمٜمٝم٤مضم٤م  ,وزيغ حمدصم٤مت اًمْمَّ

٤مك ومِٞمِف ٟمّمح٤م سمدأت ومِٞمِف سمَِحْٛمد اهلل ِذي اًمرؿمد  ,ُمقوح٤م ُمٜمػما مل آل َٟمٗمِز َوإِيَّ

 .واًمتًديد

 .َوقَمٚمِٞمِف أصمٜمل ,َوأومم ُمـ ؿمٙمر ,احلَٛمد هلل َأطَمؼ ُمـ ذيمر[ 4]

 ]العلٌ ًاملعَة[
 

 َوُهَق َدان سمِِٕمْٚمِٛمِف ُمـ ظمٚم٘مف., قَم٤مل قمغم قَمْرؿمف[ 3]

 بال متجَل ًال تشبَى[ ]إثبات الصفات
 

ٛمد[ 2] َٓ وًمد, اًمَقاطِمد اًمّمَّ ٦ٌَم َو َٓ  ,ضمّؾ قَمـ اعمثٞمؾ ,ًَمْٞمَس ًَمُف َص٤مطِم وَماَل ؿَمٌٞمف ًَمُف َو

ٌَِّمػم اًمَٕمٚمِٞمؿ اخلٌَػِم ,قمديؾ ِٛمٞمع اًم ًَّ  .اعمٜمٞمع اًمرومٞمع ,اًم

 ]اإلميان القضاء ًالقدر[ 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ )أطَم٤مط قمٚمٛمف سم٤مُٕمقر وأٟمٗمذ ذِم ظمٚم٘مف ؾَم٤مسمؼ اعَمْ٘مُدور [ 5]

وٟم٤مومذون عم٤م ظمٚم٘مٝمْؿ  ,وم٤مخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن سم٤ًمسمؼ قمٚمٛمف, (   ڃ ڃ ڃ

ِٝمْؿ ُمـ اًمٓم٤َّمقَم٦م ٟمٗمٕم٤م ,ًَمُف ُمـ ظمػم َوذ ًِ َٓ جَيدوَن إمَِم سف  ,َٓ يٛمٚمُٙمقَن َْٕٟمُٗم َو

 .ظمٚمؼ اخلٚمؼ سمٛمِمٞمئتف قَمـ همػم طَم٤مضَم٦م يَم٤مَٟم٧م سمِفِ , اعمْٕمِّمَٞم٦م قَمٜمَْٝم٤م دومٕم٤م

 ]اإلميان باملالئكة[
 

٤ٌَمَدشمف ,ظمٚمؼ اعمَاَلِئَٙم٦م مَجِٞمًٕم٤م ًمٓم٤مقمتفو[ 6] وَمٛمٜمٝمْؿ َُماَلئَِٙم٦م سم٘مدرشمف  :وضمٌٚمٝمؿ قمغم قِم
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 ,َوآظَمُروَن سمَِحْٛمِدِه ي٘مدؾمقن ,َوـَم٤مِئَٗم٦م ُِمٜمُْٝمؿ طمقل قَمْرؿمف يًٌحقن ,ًمٚمٕمرش طم٤مُمٚمقن

 ُمدسمرون َُٕمره. َوسَمٕمٌض  ,َواْصٓمٗمك ُِمٜمُْٝمؿ رؾماًل إمَِم رؾمٚمف

 ًابتالؤي[ ]خلق آدو  
 

 َوهَن٤َمُه قَمـ ,فَوىمٌؾ َذًمِؽ ًمأْلَْرض ظمٚم٘مَ  ,ظمٚمؼ آدم سمَِٞمِدِه َوَأؾْمَٙمٜمَُف ضمٜمتف صمؿَّ [ 7]

صمؿَّ ؾمٚمط قَمَٚمْٞمِف قمدوه  ,صمؿَّ اسمتاله سماَِم هَن٤َمُه قَمٜمُف ُِمٜمَْٝم٤م ,ؿَمَجَرة ىمد ٟمٗمذ ىَمَْم٤مُؤُه قَمَٚمْٞمِف سم٠ميمٚمٝم٤م

َٓ  ,وضمد إمَِم شمرك أيمٚمَٝم٤م ؾَمٌِٞمال وَمام, َوضمٕمؾ أيمٚمف هَل٤َم إمَِم إَْرض ؾَم٤ٌٌم ,وم٠مهمقاه قَمَٚمْٞمَٝم٤م َو

 .قَمٜمُف هَل٤َم ُمذه٤ٌم

 ]أهل اجلنة ًأهل النار[
 

تف َأهال ومٝمؿ سم٠مقمامهل٤م سمٛمِمٞمئتف قم٤مُمٚمقن وسم٘مدرشمف [ 8] صمؿَّ ظمٚمؼ ًمٚمجٜم٦م ُمـ ُذريَّ

 .وسم٢مرادشمف يٜمٗمذون

تف ًمٚمٜم٤مر َأهال[ 9] َٓ يٌٍمون هَب٤م :َوظمٚمؼ ُمـ ُذريَّ َٓ  ,ومخٚمؼ هَلُؿ أقمٞمٜم٤م  وآذاٟم٤م 

َٓ يٗم٘مُٝمقَن هَب٤م ,َن هَب٤ميًٛمُٕمق وسم٠مقمامل أهؾ  ,ومٝمؿ سمذًمؽ قَمـ اهلدى حمجقسمقن ,َوىُمُٚمقسًم٤م 

 .اًمٜم٤َّمر سم٤ًمسمؼ ىمدره يْٕمٛمُٚمقنَ 

 ]اإلميان قٌل ًعنل ٍزٍد ًٍنقص[
 

٤منِ  ,َواإِلياَمن ىَمقل َوقمٛمؾ[ 11] ًَ سم٤مجلقارح  َوقمٛمؾ ,َُمَع اقْمتَِ٘م٤مده سم٤مجلٜم٤من ىَمقل سم٤ِمًمٚمِّ

َّٓ سمَِٕمَٛمؾ ,وٟمٔم٤مُم٤من وىمريٜم٤من٤من ٞمَّ ومه٤م ؾِم  ,وإريم٤من َٓ إِياَمن إِ َٓ قمٛمؾ  ,َٓ ٟمٗمرق سَمٞمٜمٝماَم  َو

َّٓ سم٢ِمِياَمن  .إِ
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 .وسمّم٤مًمح إقَْماَمل هؿ ُمتزايدون ,واعم١مُمٜمقن ذِم اإِلياَمن يتٗم٤موٚمقن[ 11]

َٓ يٙمٗمرون سمريمقب [ 14] َٓ خيرضُمقن سم٤ِمًمذُٟمقِب ُمـ اإِلياَمن َو َٓ  ُمٕمّمٞم٦مَو َو

 .قمّمٞم٤من

ِل [ 13]  َٓ ٟمقضم٥م عمحًٜمٝمؿ اجلٜم٤من سمٕمد ُمـ أوضم٥م ًَمُف اًمٜمٌَّ َٓ ٟمِْمٝمد قمغم , َو َو

 .ُمًٞمئٝمؿ سم٤مًمٜم٤َّمر

 ]القزآن كالو اهلل[ 
 

 ومٞمٌٞمد., َوُمـ ًَمدٟمف,  َوًَمْٞمَس سمٛمخٚمقق َواًمُ٘مْرآن يَماَلم اهلل [ 12]

 []صفات اهلل 
 

دائامت  ,يم٤مُمالت همػم خمٚمقىم٤مت ,وٟمٕمتف َوِصَٗم٤مشمف ,وىمدرة اهلل ,ويمٚمامت اهلل[ 15]

٧م سمٛمحدصم٤مت ومتٌٞمد ,أزًمٞم٤مت ًَ َٓ يَم٤مَن َرسمٜم٤َم َٟم٤مىِمّم٤م ومٞمزيد ,َوًَمْٞم  .َو

 ,اًمقاصٗملم ـٓمَ َوىمٍمت قَمٜمُف ومِ  ,ضمٚم٧م ِصَٗم٤مشمف قَمـ ؿمٌف ِصَٗم٤مت اعمخٚمقىملم[ 16]

١َمال ًُّ َٓ يٜم٤َمل ,ىمري٥م سم٤مإلضم٤مسم٦م قِمٜمْد اًم  ,سَم٤مئِـ ُمـ ظمٚم٘مف ,قمغم قَمْرؿمف قَم٤ملٍ , سمٕمٞمد سم٤مًمتٕمزز 

َٓ سمٛمٗم٘مقد  .َُمْقضُمقد َوًَمْٞمَس سمٛمٕمدوم َو

 ]اإلميان بالٌَو اآلخز[
 

 .واخلٚمؼ ُمٞمتقن سمآضم٤مهلؿ قِمٜمْد ٟمٗم٤مد َأْرَزاىمٝمؿ َواْٟمِ٘مَٓم٤مع آصَم٤مرهؿ[ 17]

ٌُقر ُم٤ًمءًمقن[ 18]  .صمؿَّ هؿ سمٕمد اًمْمٖمٓم٦م ذِم اًمُ٘م

 .غم ُمٜمِمقرونَوسمٕمد اًمٌِ [ 19]

 



 08                                                                                                                                                  تـنام املهة 

 .َوَيْقم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦م إمَِم َرهبؿ حَمُِْمقُرونَ [ 41]

 .وًمدى اًمٕمرض قَمَٚمْٞمِف حم٤مؾمٌقن[ 41]

ة اعمقازيـ[ 44]  .سمَِحْيَ

َواِويـ َأطْمَّم٤مُه اهلل وٟمًقه[ 43] ى ى ائ ائ ەئ ), َوٟمنم صحػ اًمدَّ

(   ەئ وئ

ًمٙمٜمف اهلل َيكِم احلٙمؿ سَمٞمٜمٝمؿ سمٕمدًمف  ,احل٤َميمِؿ سَملم ظمٚم٘مف ًَمق يَم٤مَن همػم اهلل [ 42]

ْٟمَٞم٤م  .(   ڎ ڎ ڈ ڈ) ,سمِِٛمْ٘مَدار اًم٘م٤مئٚم٦م ذِم اًمدُّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) ,وؾمٕم٤مدة َيْقُمِئٍذ يٕمقدون يَماَم سمدأه هَلُؿ ُمـ ؿم٘م٤موة[ 45]

 (   ۀ

ات يتٚمذذون[ 46] وسم٠مومْمؾ  ,َوأهؾ اجلٜم٦َّم َيْقُمِئٍذ ذِم اجلٜم٦َّم يتٜمٕمٛمقن وسمّمٜمقف اًمٚمَّذَّ

 .اًمٙمراُم٤مت حيؼمون

[47 ] َٓ َٓ َيِمٙمقَن ومٝمؿ طِمٞمٜمَِئٍذ إمَِم َرهبؿ يٜمٔمُروَن  يامرون ذِم اًمٜمّٔمر إًَِمْٞمِف َو

ائ ), وأقمٞمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمف إًَِمْٞمِف ٟم٤مفمرة ذِم ٟمٕمٞمؿ َداِئؿ ُُم٘مٞمؿ ,ومقضمقهٝمؿ سمٙمراُمتف ٟم٤مرضة

ڀ ٺ  )(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

َوذِم اًمٜم٤َّمر (   ڎ ڎ ڈ ڈ)َوأهؾ اجلْحد [ 48]

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )يًجرون 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )و  (   ڱ

ظمال ُمـ ؿَم٤مَء  (   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
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ديـ إظمراضمٝمؿ ُِمٜمَْٝم٤م اهلل ُمـ اعُمَقطمِّ

 ًالة األمٌر[ ]الٌاجب علَنا حنٌ
 

َواضْمتٜم٤َمب َُم٤م يَم٤مَن قِمٜمْد  ,ُمروٞم٤م َواًمٓم٤َّمقَم٦م ٕوزم إَُمر ومِٞماَم يَم٤مَن قِمٜمْد اهلل [ 49]

 .ٓم٤ماهلل ُمًخِ 

 .َوشمرك اخلُُروج قِمٜمْد شمٕمدهيؿ وضمقرهؿ[ 31]

 .يَمْٞماَم يْٕمٓمػ هبؿ قمغم رقمٞمتٝمؿ َواًمتَّْقسَم٦م إمَِم اهلل [ 31]

 [قِبَلةالِمَشاع َعت َتِكِفأ  أهل اإِل] 
 

ٌَْٚم٦ماًمواإلُم٤ًمك قَمـ شَمْٙمِٗمػم أهؾ [ 34]  .٘م

 .َأطْمَدصُمقا َُم٤م مل يٌتدقمقا والٓ واًمؼماءة ُِمٜمُْٝمؿ ومِٞماَم [ 33]

ٌَْٚم٦م ظَم٤مِرضم٤م َوُمـ اًمّديـ ُم٤مرىم٤ماًميَم٤مَن قمغم أهؾ  ,وَمٛمـ اسمتدع ُِمٜمُْٝمؿ والٓ[ 32]  ,٘م

اَءِة ُِمٜمْفُ ٤مًمسمِ  ت٘مرب إمَِم اهلل ويُ  ة ف شمَ دَّ ودمتٜم٥م همُ  ,وهيجر وحيت٘مر ,ؼَمَ وَمِٝمَل أقمدى ُمـ هُمدَّ

 .باجلرَ 

 [ الصََّحاَبةاالعتقاد يف ]
 

ٚمؼ اخلوَمُٝمَق أومْمؾ , أيب سمٙمر اًمّّمديؼ  َوُيَ٘م٤مل سمِٗمْمؾ ظَمٚمٞمَٗم٦م َرؾُمقل اهلل [ 35]

ِل  ومٝمام وزيرا  ٓم٤مب اخلَوُهَق قمٛمر سمـ  ,وٟمثٜمل سمٕمده سم٤مًمٗم٤مروق وأظمػمهؿ سمٕمد اًمٜمٌَّ

٤من  سمِِذي اًمٜمقريـوٟمثٚم٨م , ووجٞمٕم٤مه ذِم ىَمؼمه, َرؾُمقل اهلل  صمؿَّ سمِِذي , قُمْثاَمن سمـ قَمٗمَّ

 .ٗمْمؾ واًمت٘مك قَمكّم سمـ أيب ـَم٤مًم٥م َرِِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملمَ اًم
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٤ٌَمىِملَم ُمـ [ 36] ذيـ أوضم٥م هَلُؿ َرؾُمقل اهلل اًمصمؿَّ اًم ة اًمَّ ٚمص خْ وٟمُ  ,ٜم٦َّماجل ٕمنْمَ

ِذي أوضم٥م هَلُؿ َرؾُمقل اهلل اعمًمٙمؾ رضمؾ ُِمٜمُْٝمؿ ُمـ  ٦ٌَّم سمِ٘مدر اًمَّ صمؿَّ  ,ُمـ اًمتَّْٗمِْمٞمؾ ح

٤مِئر َأْصَح٤مسمف ُمـ سمٕمدهْؿ َرِِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملمَ  ًَ  .ًم

ْقض ومِٞماَم اخلَ وٟمٛمًؽ قَمـ  ,ويذيمرون سمٛمح٤مؾمـ أومٕم٤مهلؿ ,َوُيَ٘م٤مل سمٗمْمٚمٝمؿ[ 37]

ٝمؿ ضمٕمٚمًمٜمٌَٞمف و هلل ارشمْم٤مهؿ ا ,ومٝمؿ ظِمَٞم٤مر أهؾ إَْرض سمٕمد َٟمٌِّٞمٝمؿ ,ؿمجر سَمٞمٜمٝمؿ

٦م اًمّديـ وأقمالم ٝمومَ  :أٟمّم٤مرا ًمديٜمِفِ   َرِِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملَم.: ًٚمٛملماعمُ ؿ َأِئٛمَّ

ًََراء ]  ًَاأَلالصََّلاة  ًَاجلِئنَّة   [جاحلَواد َمَعوه 
 

[38 ] َٓ زمإوصالهت٤م َُمَع سمر َهِذه  ,ُٛمَٕم٦ماجلُ ؽْمك طُمُْمقر ٟمَو َٓ َُم٤م  ,ُم٦م ووم٤مضمره٤م 

 .ظَمٚمٗمف وَم٢مِن اسمتدع والٓ وَماَل َصاَلة ,٤مئٌِْدقَم٦م سمرياًميَم٤مَن ُمـ 

 .٩ماحلَٝم٤مد َُمَع يمؾ إَُِم٤مم قمدل َأو ضَم٤مِئر وَ اجلوَ [ 39]

 ]حكه قصز الصالة ًالفطز يف الشفز[
 

اَلة ذِم [ 21]  .ؾْمَٗم٤مرإَ وىمٍم اًمّمَّ

ؿَم٤مَء ؾْمَٗم٤مر إِن ؿَم٤مَء َص٤مَم َوإِن إَ ومِٞمِف سَملم اًمّّمٞم٤مم واإلومٓم٤مر ذِم اًمتخٞمػم وَ [ 21]

 .أومٓمر

 الشلف على هذي الزسالة[اِجِتَناع ] 
 

٦م إَ َهِذه ُم٘م٤مٓت وأومٕم٤مل اضْمتٛمع قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعم٤موقن [ 24]  ,دىاهلوًمقَن ُمـ َأِئٛمَّ

قا ومًددوا ٗمُ وضم٤مٟمٌقا اًمتََّٙمٚمُّػ ومِٞماَم يمُ  ٤م,وسمتقومٞمؼ اهلل اقْمتّمَؿ هَب٤م اًمت٤مسمٕمقن ىمدوة ورو
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٤ٌَمع ومٞم٘مٍمِّ  ,٘مقاسمٕمقن اهلل ووومِّ  شمِّ
ِٓ ٌُقا قَمـ ا وَمٜمْحـ : دا ومٞمٕمتدواَومل جُي٤َمِوُزوُه شمزيُّ  ,وامل َيْرهَم

٤ٌَمع آصَم٤مرهؿ راهمٌقن ,َوقَمٚمِٞمِف ُمتقيمٚمقن ,سم٤ِمهللَّ واصم٘مقن  .َوإًَِمْٞمِف ذِم اشمِّ

ًَاِجتَناب الَحاََةة على امُل]   [اروحامُلَفَزاِئض 
 

ٜم٦م»ومَٝمَذا [ 23] ًّ وَمٛمـ َووم٘مف اهلل ًمْٚمِ٘مَٞم٤مم سماَِم  :حتري٧م يمِمٗمٝم٤م وأووحتٝم٤م ,شذح اًم

طْمتَِٞم٤مِط ذِم اًمٜمََّج٤مؾَم٤مت٤مًمأسمٜمتف َُمَع ُمٕمقٟمتف ًَمُف سمِ  ِٓ وإؾم٤ٌمغ  ,٘مٞم٤مِم قمغم َأَداء وَمَرائِْمف سم٤ِم

َٝم٤مَرة قمغم اًمٓم٤َّمقَم٤مت َٚمَقات قمغم آؾمتٓم٤مقم٤مت ,اًمٓمَّ يَم٤مة قمغم أهؾ  ,َوَأَداء اًمّمَّ وإيت٤مء اًمزَّ

ْٝمر ٕهؾ اًمّمحَّ  ,ة وآؾمتٓم٤مقم٤متدَ اجلَ قمغم أهؾ  ٩ماحلوَ  ,اتدَ اجلِ   ,٤متَوِصَٞم٤مم اًمِمَّ

َوَصاَلة  ,ٗمْجراًم ٤موريمٕمت, قشمر ذِم يمؾ ًَمْٞمَٚم٦ماًمَصاَلة : َومْخس صٚمَقات ؾمٜمَّٝم٤م َرؾُمقل اهلل 

ْٛمس وَ  ,ٗمٓمر واًمٜمحراًم َ٘م٤مء َُمتك  ,َ٘مَٛمر إِذا ٟمزلاًمَوَصاَلة يمًقف اًمِمَّ ًْ
َوَصاَلة آؾْمتِ

 .َوضم٥م

ٌَٖمل اًموَ  ,ٞم٦ٌمواًمٖمِ  ,ٙمذباًموَ  ,وآطمؽماز ُمـ اًمٜمٛمٞمٛم٦م ,َح٤مِرماعمَ َواضْمتٜم٤َمب [ 22]

٤ٌَمِئر حُمرَُم٤مت ,ؼاحلسمَِٖمػْم  َٓ يٕمٚمؿ يمؾ َهَذا يَم  .َوَأن ُيَ٘م٤مل قمغم اهلل َُم٤م 

 ,واعمح٤مرم واعمِم٤مرب واعمالسمس ,واًمتحري ذِم اعمٙم٤مؾم٥م واعمٓم٤مقمؿ[ 25]

َٝمَقات ٤َم َداقِمَٞم٦م ًمريمقب  ,َواضْمتٜم٤َمب اًمِمَّ ُف احلوَمٛمـ رقمك طمقل , حرَُم٤متاعمُ وَم٢مهِنَّ ٛمك وَم٢مِٟمَّ

 .ٛمكاحلُيقؿمؽ َأن يقاىمع 

 [اخلامتة]
 

مْح٦َم قمغم َرضَم٤مء , هلََذا وَم٢مِٟمَُّف ُمـ اًمّديـ قمغم هدىوَمٛمـ ينِّ [ 26]  .َوُمـ اًمرَّ

٤مك إمَِم ؾَمٌٞمٚمف إىمقم[ 27]   ٕمكماًموضمالًمف  ,ف اجلزيؾ إىمدمسمٛمٜمِّ  ,وووم٘مٜم٤م اهلل َوإِيَّ
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اَلم ,إيمرم ًَّ اَلم قَمغم ُمـ ىَمَرَأ قمٚمٞمٜم٤م اًم ًَّ ٤مًّملم ,َواًم َٓ يٜم٤َمل ؾَمالم اهلل اًمْمَّ ْٛمد هلل احلَ وَ  ,َو

 .َٕم٤معملماًمرب 

د َوآًمف َوَأْصَح٤مسمف [ 28] ٟمجزت اًمرؾَم٤مًَم٦م سمَِحْٛمد اهلل َوُِمٜمْف وصٚمقاشمف قمغم حُمَٛمَّ

 .وأزواضمف اًمٓم٤مهرات َوؾمٚمؿ يمثػما يمثػما
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 شزح عنٌان الزسالة
 «غسح ايط١ٓ»

َح ومالن َأُمره, َأي َأووحف, اًمقوٞمح واًمنمح هق اًمت :«غسح» تٌٞملم, ي٘م٤مل: َذَ

طًم  طُمف َذْ ح اًمٌمَء َينْمَ ح ُم٠ًَمًم٦م ُمِمَٙمٚم٦م سَمٞمَّٜمٝم٤م, وَذَ طَمف ومتحف وسَمٞمَّٜمَف  ٤موَذَ وَذَّ

 .(1)ويَمَِمٗمف

 :َٚايٖتِؿٔضٌٝايؿسم َبني ايٖػِسح ؾا٥د٠: 

حاًمٗمرق إول:  ْ سَمَٞم٤من اعمنموح وإظمراضمف ُمـ َوضمف آؿمٙم٤مل إمَِم اًمتجكم  :اًمنمَّ

ح ذِم اًمُ٘مْرآن ,واًمٔمٝمقر ْ َتْٕمٛمؾ اًمنمَّ ًْ َٓ ي  .َوهِلََذا 

 .ُهَق ذيمر َُم٤م شمتْمٛمٜمف اجلُْٛمَٚم٦م قمغم ؾَمٌِٞمؾ آومراد :َواًمتَّْٗمِّمٞمؾ

  (ڱ ڱ ں ں گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) :شَمَٕم٤ممَم  َوهِلََذا ىَم٤مَل 

  .ذطم٧م :َومل ي٘مؾ 

ُهَق وصػ آطَم٤مد اجِلٜمْس َوذيمرَه٤م َُمًٕم٤م َوُرسماَم اطْمَت٤مَج  :اًمتَّْٗمِّمٞمؾ اًمٗمرق اًمث٤مين:

ٌََٞم٤من ح َواًم ْ َٓ حْيَت٤مج إمَِم َٟمٗمًف ,اًمتَّْٗمِّمٞمؾ إمَِم اًمنمَّ ء  ْ  .َواًمٌمَّ

نَّة: لغة: «: ايط١ٓ» ٜم٦ّم»: األزهريقال أبو منصور اًمٓمري٘م٦م, واًمًػمة, السُّ ًُّ  :اًم

ٜم٦َّم: »وقال ابن فارس, شاًمٓمري٘م٦ُم اعمًت٘مٞمٛم٦م اعمحٛمقدة ًُّ ػمة :اًم ًّ وقال , شهل اًم

: وقال ابن منظور, شؾمٜمـ اًمٓمريؼ: ُمثٚمث٦م وسمْمٛمتلم هنجف وضمٝمتف»: الػريوز آبادي

                                 
 ش.ذح»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة 1)

 (.59-58صـ )( اٟمٔمر: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م, ًمٚمٕمًٙمري, 4)

 ش.ؾمٜمـ», ُم٤مدة ٕيب ُمٜمّمقر إزهري ,( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م3)

 ش.ؾمٜمـ», ُم٤مدة ٓسمـ وم٤مرس ,( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميس اًمٚمٖم٦م2)

 ش.ؾمٜمـ», ُم٤مدة ًمٚمٗمػموز آسم٤مد ,( اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط5)
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ٜم٦ّم: اًمًػمة طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م» ًُّ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) , وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:شَأو ىمٌٞمح٦م ,اًم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم: ( ٴۇ ۋ ۋ

َـّ ذِم »:, وىمقل اًمرؾمقل ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ـْ ؾَم  َُم

ٜم٦َمً  ًَ ـْ  ,اإِلؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم طَم ـْ هَمػْمِ َأْن َيٜمُْ٘مَص ُِم ٤م سَمْٕمَدُه ُِم ـْ قَمِٛمَؾ هِبَ وَمَٚمُف َأضْمُرَه٤م َوَأضْمُر َُم

َـّ ذِم  ,ءٌ ُأضُمقِرِهْؿ َرْ  ـْ ؾَم ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم اإِلؾْم  َوَُم اَلِم ؾُمٜم٦ًَّم ؾَمٞمَِّئ٦ًم يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ِوْزُرَه٤م َوِوْزُر َُم

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ  ـْ هَمػْمِ َأْن َيٜمُْ٘مَص ُِم ـْ سَمْٕمِدِه ُِم  .شءٌ ُِم

هل اًمٓمري٘م٦م اعمًٚمقيم٦م ذم اًمديـ ُمـ همػم »: اجلرجاينىم٤مل والسنة اصطالحا: 

وم٢من يم٤مٟم٧م  ,قمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمؽمك أطمٞم٤مٟم٤م وم٤مًمًٜم٦م ُم٤م وافم٥م اًمٜمٌل  ,اومؽماض وضمقب

وإن يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤مدة ومًٜمـ  ,اعمقافم٦ٌم اعمذيمقرة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤ٌمدة ومًٜمـ اهلدى

 .شاًمزوائد

 :ذم اًمنميٕم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من: التهاىويوىم٤مل 

ٜم٦م, يمام ذم  ,اًمنميٕم٦م :ُمٜمٝم٤م ًّ وهبذا اعمٕمٜمك وىمع ذم ىمقهلؿ إومم سم٤مإلُم٤مُم٦م إقمٚمؿ سم٤مًم

 .ضم٤مُمع اًمرُمقز ذم سمٞم٤من ُم٤ًمئؾ اجلامقم٦م

همػم  هق ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل ق أطمد إدًم٦م إرسمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م, وُم٤م ه :وُمٜمٝم٤م

 .أو شم٘مرير ,أو ومٕمؾ ,اًم٘مرآن ُمـ ىمقل ويًّٛمك احلدي٨م

ٜم٦م وهبذا اعمٕمٜمك وىمع ومٞمام ًّ  روي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أّن اًمقشمر ؾمٜم٦ّم, وُمٜمٝم٤م ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًم

ٜم٦ّم ًّ  ,وقمٚمٞمف حيٛمؾ ىمقهلؿ: قمٞمدان اضمتٛمٕم٤م, أطمدمه٤م ومرض و أظمر ؾمٜم٦م, أي واضم٥م سم٤مًم

                                 
 ش.ؾمٜمـ»ُم٤مدة  ٓسمـ ُمٜمٔمقر, ,( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب1)

ٌَجكم 1117( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)  .(, ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًم

 .(161اًمتٕمريٗم٤مت, ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين صـ )اٟمٔمر: ( 3)
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ٜم٦ّم هٝمٜم٤م ُم٤م هق أطمد إدًم٦م إرسمٕم٦مو ًّ  .اعمراد سم٤مًم

ٚمف ظمػم ُمـ شمريمف ُمـ همػم اومؽماض وٓ وضمقب, ٕمْ ُم٤م يٕمّؿ اًمٜمٗمؾ وهق ُم٤م ومِ  :وُمٜمٝم٤م

 .اعمرء قمغم ومٕمٚمف و ٓ يٕم٤مىم٥م قمغم شمريمفوهق ُم٤م يث٤مب ,اًمٜمٗمؾ :وُمٜمٝم٤م

 وشمٕمددت شمٕمريٗم٤مت اًمًٜم٦م طم٥ًم اعمِمتٖمٚملم هب٤م.

ِلِّ : »فالسنة يف اصطالح املحدثني ـْ اًمٜمٌَّ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو   ُم٤م ُأصمَِر قَم

صٗم٦م ظَمْٚمِ٘مٞم٦َّم أو ظُمُٚمِ٘مٞم٦َّم أو ؾمػمة, ؾمقاء يم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م أو سمٕمده٤م, وهل هبذا شمرادف 

 .شسمٕمْمٝمؿاحلدي٨م قمٜمد 

ِلِّ »: ويف اصطالح األصولوني ـْ اًمٜمٌَّ  .شأو شم٘مرير ,أو ومٕمؾ ,ُمـ ىمقل ُم٤م ٟم٘مؾ قَم

ـُ »: ىمقًمف  ومثاله:, أصح٤مسمف  : ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل والؼول هو َٓ ُي١ْمُِم

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدِه َواًمٜم٤َّمِس َأمْجَِٕملمَ   .شَأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َأيُمقَن َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِف ُِم

أداء اًمّمالة, آداب  ومثاله:, ُمـ أومٕم٤مل اًمٜمٌل  : ُم٤م ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م والػعل

ُٕمقٍد , وٟمحقه, يم٘مقل ُمٕمٝمؿ  ىمْم٤مء احل٤مضم٦م, وشمٕم٤مُمٚمف  ًْ ـِ َُم ِلُّ » :اسْم  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ

آَُم٦ِم قَمَٚمْٞمٜم٤َم ًَّ ٤مِم يَمَراَه٦َم اًم ًُمٜم٤َم سم٤ِمعَمْققِمَٔم٦ِم ذِم إَيَّ ـُ  َأَٟمُس وىم٤مل  ,شَيَتَخقَّ يَم٤مَن »:  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ِلُّ  َتٜمِْجل سمِفِ  اًمٜمٌَّ ًْ  َيْٕمٜمِل َي
ٍ
ـْ َُم٤مء  .شإَِذا ظَمَرَج حِل٤َمضَمتِِف َأضِملُء َأَٟم٤م َوهُماَلٌم َُمَٕمٜم٤َم إَِداَوٌة ُِم

ُمـ أومٕم٤مل سمٕمض أصح٤مسمف سمًٙمقت ُمٜمف ُمع دًٓم٦م  : ُم٤م أىمره اًمٜمٌل والتؼرير

                                 
 .(981-1/981ٚمتٝم٤مٟمقي )ًميمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم, ( اٟمٔمر: 1)

 .(57( اٟمٔمر: اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل, ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل صـ )4)

 (.57اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ صـ )( 3)

 .(, ُمـ طمدي٨م أٟمس15( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.68( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.471(, وُمًٚمؿ )151ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 6)
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٤ٌَّمٍس قمـ  ومثاله: ,اًمرى, أو سم٢مفمٝم٤مر اؾمتح٤ًمن وشم٠ميٞمد ـَ قَم م  أنَّ رؾمقل اهلل اسْم ىُمدِّ

٥مَّ ًمف  ـُ اًمَقًمِٞمدِ ف, وَمَروَمَع َيَدُه قَمٜمِ  ,اًمْمَّ ٥مُّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :وَمَ٘م٤مَل ظَم٤مًمُِد سْم ىَم٤مَل :  ؟َأطَمَراٌم اًمْمَّ

ـْ سم٠َِمْرِض ىَمْقُِمل وَم٠َمضِمُديِن َأقَم٤موُمفُ  ,َٓ » ْ َيُٙم ـْ مَل
ْرشُمفُ  :ىَم٤مَل  ,شَوًَمٙمِ يَمْٚمُتُف وَم٠مَ  ,ظَم٤مًمٌِد وَم٤مضْمؽَمَ

 .َيٜمُْٔمُر إزَِمَّ  َوَرؾُمقُل اهللِ 

ِلِّ »: الػؼهاء ويف اصطالح ـْ اًمٜمٌَّ ُمـ همػم اومؽماض وٓ وضمقب,   ُم٤م صم٧ٌم قَم

وشم٘م٤مسمؾ اًمقاضم٥م وهمػمه ُمـ إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم, وىمد شمٓمٚمؼ قمٜمدهؿ قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ 

ٜم٦َِّم يَمَذا, َوـَماَلُق اًمٌِْدقَم٦ِم اًمٌدقم٦م, ًُ  .شيَمَذاوُمٜمف ىمقهلؿ: ـَماَلُق اًم

واعمراد سم٤مًمًٜم٦م هٜم٤م اًمٕم٘مٞمدة, وؾمٛمٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمًٜم٦م: ٕهن٤م ٓ جم٤مل ًمٚمرأي 

 وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م, وإٟمام ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م.

وًمٗمظ اًمًٜم٦م ذم يمالم اًمًٚمػ يتٜم٤مول اًمًٜم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات وذم »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 

 ,وإن يم٤من يمثػم ممـ صٜمػ ذم اًمًٜم٦م ي٘مّمدون اًمٙمالم ذم آقمت٘م٤مدات ,آقمت٘م٤مدات

اىمتّم٤مد ذم ؾمٜم٦م ظمػم ُمـ  :وأيب اًمدرداء  ,وأيب سمـ يمٕم٥م ,وهذا يم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد

 .شوأُمث٤مل ذًمؽ ,اضمتٝم٤مد ذم سمدقم٦م

صمؿ ص٤مر ذم قمرف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ »وىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم: 

رة قمام ؾَمٚمَِؿ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ذم آقمت٘م٤مدات ظم٤مص٦م ذم احلدي٨م وهمػمهؿ اًمًٜم٦م قم٤ٌم

ُم٤ًمئؾ اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر, ويمذًمؽ ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مدر 

                                 
 (.57اٟمٔمر: اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل صـ ) (1)

 (.1926(, وُمًٚمؿ )5391( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.58اٟمٔمر: ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ صـ )( 3)

 (.48/178) , ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦ماٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى( 2)
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ٕن ظمٓمره قمٔمٞمؿ واعمخ٤مًمػ  :وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م, وصٜمٗمقا ذم هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمؿ اًمًٜم٦م

 .شومٞمف قمغم ؿمٗم٤م هٚمٙم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                 
 (.341اٟمٔمر: يمِمػ اًمٙمرسم٦م, ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم, صـ )( 1)
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 اشتنلت علَوا الزسالةأهه املٌضٌعات اليت 

 اشتىمت رسالة شرح الشٍة لإلواً املزٌ٘ عمى عدة وٕضٕعات عقدٖة، وَ أِىّا:
 ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت. .1

مجٚم٦م ُمـ أصقل اإليامن ]اإليامن سم٤مًم٘مدر, واإليامن سم٤معمالئٙم٦م, اإليامن سم٤مًمٞمقم  .4

 أظمر[.

 .ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  .3

 ُمـ وٓة إُمقر. ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م .2

 اًمتحذير ُمـ ارشمٙم٤مب اعمحرُم٤مت. .5

 كىا اشتىمت عمى عدة وٕضٕعات فقّٗة، وٍّا:
 ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر. .1

 اًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر. .4

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اداء اًمٗمرائض, واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت. .3
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 سند الزسالة، ًسبب كتابتوا

ؾمٕمٜمل:  َٗمِ٘مٞمف اإِلَُم٤مم ؿمٛمس اًمّديـ اًمأظمؼمَٟم٤م ىم٤مل قمز اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اًمرزاق اًمرَّ

٤مري ذِم ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م ؾِم٧ّم قمنَمة ٙمَّ ِٕمّز ُيقؾُمػ سمـ قمٛمر سمـ أيب ٟمٍم اهلَ اًمَأسُمق 

ْٞمخ اإِلَُم٤مم  :ىَم٤مَل  ,وؾِمتاِمَئ٦م ٚمػ َأسُمق إؾِْمَح٤مق إسِْمرَ احلَ طَمدصمٜم٤َم اًمِمَّ ًّ اِهٞمؿ سمـ ٤مومِظ اًمثَِّ٘م٦م سَمِ٘مٞم٦َّم اًم

ك سمـ درسم٤مس اعم٤مراين ُمـ ًَمٗمٔمف سم٤معمقصؾ ذِم شَم٤مؾِمع قمنم ُمـ مُج٤َمَدى  ًَ قُمْثاَمن سمـ قِمٞم

٤مًمح  :ىَم٤مَل  ,إومم ؾمٜم٦م إطِْمَدى قمنَمة وؾِمتاِمَئ٦م ْٞمخ اًمّمَّ َٕم٤ممل َأسُمق قمٌد اهلل اًمأظمؼمَٟم٤م اًمِمَّ

د سمـ َأمْحد سمـ محد سمـ ُمٗمرج سمـ همٞم٤مث إرشم٤مطمل   ,سمٗمًٓم٤مط ُمٍمراءيت قَمَٚمْٞمِف سم٘محُمَٛمَّ

ْٞمخ  :ىَم٤مَل  لْم سمـ قمٛمر احلُ ًـ قَمكّم سمـ احلَٕم٤ممل َأسُمق اًمًٜمد اعمأظمؼمَٟم٤م اًمِمَّ اء ٗمرَّ اًمقِصكِم اعمًَ

 .ومِٞماَم أذن ومِٞمِف زم

ْٞمخ إسِْمَراِهٞمؿ سمـ قُمْثاَمن: ح   :ىَم٤مَل اًمِمَّ

ْٞمخ اإِلَُم٤مم   د احلَ َٗمِ٘مٞمف اًمَوأظْمؼمَٟم٤م اًمِمَّ د سمـ َأمْحد سمـ حُمَٛمَّ ٤مومِظ َأسُمق ـَم٤مِهر َأمْحد سمـ حُمَٛمَّ

ٌََٝم٤ميِنّ اًمًَٚمِٗمل ذِم يمَِت٤مسمف إًَِمْٞمٜم٤َم ُمـ إَ سمـ إسِْمَراِهٞمؿ سمـ ؾمٚمٗم٦م  ٦م ذِم رسمٞمع أظمر اإلْص ؾْمَٙمٜمَْدريَّ

د قمٌد  :ىَم٤مَل  ,ؾمٜم٦م َأرسمع َوؾمٌٕملم َومَخًْاِمئ٦م  ًـ سمـاحلٚمؽ سمـ اعمأظمؼمَٟم٤م اًمنميػ َأسُمق حُمَٛمَّ

ٕملم َوَأْرسَمٕماِمَئ٦مإ ٦مَ ٜمَّ تِ سمِ  ًْ
٦م سمِِ٘مَراَءيِت قَمَٚمْٞمِف ذِم ؾمٜم٦م شمًع َوشمِ َٓ  ,ْٟمَّم٤مِرّي سمَِٛمٙمَّ أظمؼمَٟم٤م اسمق  :ىَم٤م

لْم اسْمـ قَمكّم اًمٜمًقاحلُ قمٌد اهلل  ٦م اظمؼميناًم يًَ د إؾِْماَمقِمٞمؾ سمـ  َٗمِ٘مٞمف ىمدم قمٚمٞمٜم٤م َُمٙمَّ َأسُمق حُمَٛمَّ

َ٘ماَليِن سمٕمً٘مالناًمَرضَم٤مء اسْمـ ؾمٕمٞمد  ًْ د سمـ َأمْحد سمـ قمٌد احلُ َأظْمؼميِن َأسُمق  ,َٕم لْم حُمَٛمَّ ًَ

مْحَـ  طِمٞمؿ اًم٘مٞمنايناعمَ اًمرَّ د سمـ قمٌد اًمرَّ د سمـ حُمَٛمَّ َٓ  ,ْٚمٓمِل َوَأسُمق َأمْحد حُمَٛمَّ أظمؼمَٟم٤م َأمْحد  :ىَم٤م

َٗمِ٘مٞمف طَمدصمٜمِل قَمكّم سمـ قمٌد اًمًـ سمـ قَمكّم اًمٞم٤مزوري احلطَمدصمٜمِل  :ىَم٤مَل  ,سمـ سمٙمر اًمٞم٤مزوري

 :ىَم٤مَل  ,قايِن ٚمْ احلاهلل 

ٜم٦م إمَِم َأن ذيمرَٟم٤م َأسَم٤م ,ٖمرباعميمٜم٧م سمٓمراسمٚمس   ًّ  وَمذيمرت َأٟم٤م َوَأْصَح٤مب ًمٜم٤م اًم
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ُ٘مْرآن َوي٘مػ اًمسَمٚمٖمٜمِل َأٟمف يَم٤مَن يَتَٙمٚمَّؿ ذِم  :وَمَ٘م٤مَل سمٕمض َأْصَح٤مسمٜم٤َم ,زيِنّ َرمَحف اهللاعمُ إسِْمَراِهٞمؿ 

قِمٜمْده َوذيمر آظمر َأٟمف َيُ٘مقًمف إمَِم ان اضْمتٛمع َُمٕمٜم٤م ىمقم آظَمُروَن ومٖمؿ اًمٜم٤َّمس َذًمِؽ همام ؿَمِديدا 

ٜم٦م ذِم  ًّ ٘مدر واإلرضم٤مء اًمومٙمتٌٜم٤م إًَِمْٞمِف يمت٤مسم٤م ُٟمِريد َأن ٟمًتٕمٚمؿ ُِمٜمُْف يْٙمت٥م إًَِمْٞمٜم٤َم ذح اًم

 :إًَِمْٞمٜم٤َم وَمٙمت٥م ,ُ٘مْرآن واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر واعمقازيـ َوذِم اًمٜمّٔمراًموَ 

وذم ٟمًخ٦م أظمرى ىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤مذ سمـ يمثػم: ضم٤مًم٧ًم 

ْٚمقايِن سمٓمراسمٚمس اًمٖمرب ذم جمٚمس ُمذايمرة, ويمٜم٤م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ احلقَمكّم سمـ قمٌد اهلل 

اًمٕمٚمؿ سمٛمذه٥م اًمًٜم٦م, ومجرى ذيمر قمٚمامء سمذًمؽ ُمثؾ ُم٤مًمؽ, واًمِم٤مومٕمل, وأيب طمٜمٞمٗم٦م, 

, وإؾمح٤مق سمـ راهقيف, وأمحد سمـ طمٜمٌؾ, واعمزين, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, وداود إصٗمٝم٤مين

ومٕم٤مرض ُمٕم٤مرض ذم اعمزين, رمح٦م اهلل قمٚمٞمف, وىم٤مل: ًمٞمس ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمامء. ىمٚمٜم٤م: ومٚمؿ 

, ومٖمٛمٜم٤م ذًمؽ (1) ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕين ؾمٛمٕمتف يتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, وجي٤مدل سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٜمٔمر

ًمف أن ينمح ًمٜم٤م أن ٟمًٛمٕمف قمٜمف, وأطمٌٌٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ, ومٙمتٌٜم٤م إًمٞمف يمت٤مسم٤م ٟم٠ًم

طم٘مٞم٘م٦م اقمت٘م٤مده ذم اًم٘مدر واإلرضم٤مء واًمًٜم٦م واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر واعمقازيـ واًمٍمط 

وٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم وضمف اًمرب شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وؾم٠مًمٜم٤مه اجلٛمع وآظمتّم٤مر ذم 

 ....ش.اجلقاب, ومٚمام أن وصؾ إًمٞمٜم٤م اًمٙمت٤مب رد إًمٞمٜم٤م ضمقاسمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمٜمٔمر ذم  أي يًتخدم اًم٘مٞم٤مس «:ٚجيادٍ بايكٝاع ٚايٓعس»قٛي٘: ( 1) 

  ٕمرض قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.ويُ آؾمتدٓل 

 ؾا٥د٠: ايكٝاع ثالث١ أْٛاع:

ىمٞم٤مس ؿمٛمقل, هق اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع أومراده, سمحٞم٨م يٙمقن يمؾ  الٍٕع األٔه:

 ومرد ُمٜمف داظمال ذم ُمًٛمك ذًمؽ اًمٚمٗمظ وُمٕمٜم٤مه.
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 احلل.

ىمٞم٤مس اًمتٛمثٞمؾ, هق إحل٤مق اًمٌمء سمٛمثٞمٚمف, ومٞمجٕمؾ ُم٤م صم٧ٌم ًمٚمٛمِمٌف سمف  الٍٕع الجاٌ٘:

 ُمثؾ ُم٤م صم٧ٌم ًمٚمٛمِمٌف.

ال شم٘م٤مس أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامء قم٤من ٓ جيقزان ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم, وموهذان اًمٜمق

ٕن أؾمامء اخلٚمؼ خمٚمقىم٦م ُمًتٕم٤مرة وًمٞم٧ًم أؾمامؤهؿ ٟمٗمس صٗم٤مهتؿ سمؾ خم٤مًمٗم٦م  :اخلٚمؼ

ًمّمٗم٤مهتؿ, وأؾمامء اهلل شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٤م ًمّمٗم٤مشمف وٓ رء ُمـ صٗم٤مشمف 

 .خم٤مًمٗم٤م ٕؾمامئف

ىمٞم٤مس إوًمقي٦م, هق دون اًمٗمرع أومم سم٤محلٙمؿ ُمـ إصؾ,  الٍٕع الجالح:

وم٤مخل٤مًمؼ أومم  ,وُمْمٛمقٟمف: أن يمؾ يمامل صم٧ٌم ًمٚمٛمخٚمقق ٓ ٟم٘مص ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

ڳ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :سمف, ويمؾ ٟم٘مص شمٜمزه قمٜمف اعمخٚمقق, وم٤مخل٤مًمؼ أطمؼ سم٤مًمتٜمزيف قمٜمف

 .(   ڳ ڱ 

 :ٙ ايكض١ٜؤخر َٔ ٖر

أٟمف يقاومؼ   اإلُم٤مم اعمزينضم٤مءت ردا قمغم ُمـ شم٘مقل قمغم ؾم٥ٌم يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مًم٦م أهن٤م .1

 اًم٘مدري٦م واعمتٙمٚمٛملم ذم سمٕمض ُم٤ًمئٚمٝمؿ.

 طمرص اًمًٚمػ قمغم ُمذايمرة اًمٕمٚمؿ. .4

اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أٓ يتٙمٚمؿ ذم  .3

 .وضمفٛمؾ أيمثر ُمـ تُمِمٙمِؾ حيقمغم وضمف وسملم اعمٌتدقم٦م 
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, وداودقمٔمٞمؿ ُمٜمزًم٦م يمؾ ُمـ ُم٤مًمؽ, واًمِم٤مومٕمل, وأيب طمٜمٞمٗم٦م,  .2

 , ٕٟمف حيت٩م سمٙمالُمٝمؿ.راهقيف, وأمحد سمـ طمٜمٌؾإصٗمٝم٤مين, وإؾمح٤مق سمـ 

 هذه إظم٤ٌمر قمٜمف. مم٤م ضمٕمٚمٝمؿ يٖمتٛمقن ًمًامع ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مم اعمزين سملم اًمٕمٚمامء .5

 يٜمٌٖمل عمـ سمٚمٖمف قمـ أطمد اًمٕمٚمامء ؿمٞمئ٤م ٓ ينه أن يتث٧ٌم أوٓ. .6
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 [املقدمة]

 :رمحه اهلل قال اإلمام املزني

 (3)  الرحيم(2) الرمحن  (1) بسم اهلل

٤ميُمؿ سم٤مًمت٘مقى[ 1]  ........................................ (,2) قمّمٛمٜم٤م اهلل َوإِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ِِ اهلٔل»َق َٛمَٚم٦ِم اىْمتَِداًء  اعمّمٜمػ رمحفاوْمَتَتَح  «:ٔبِط ًْ ٌَ اهللُ يمَِت٤مسُمُف سم٤ِمًم

ِلِّ  ًٞم٤م سم٤ِمًمٜمٌَّ َرىْمَؾ ٤ٌَمشمِِف, يَماَم ضَم٤مَء ذِم يمَِت٤مسمِ ذِم ُُمَراؾَماَلشمِِف, َوُُمَٙم٤مشمَ  سم٤ِمًمٙمَِت٤مُب اًمَٕمِزْيِز, َوشَم٠َمؾمِّ ِف هِلِ

ْومِ  يًم٤م, قَمٔمِْٞمِؿ اًمرُّ ٤م شَمؼَمُّ ِؿ اهللِ َأيْمُت٥ُم, َوسَمَدَأ هِبَ ًْ  . اؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ًم سم٤ِمهللِ شَمَٕم٤ممَم وَ , َواعَمْٕمٜمَك: سمِ

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ِٔ»َق َُ مْح٦َِم اًمَقاؾِمَٕم٦ِم, َوُهَق اؾْمٌؿ ظَم٤مٌص سم٤ِمهللِ  «:ايٖسِح َأي اعُمتَِّّمُػ سم٤ِمًمرَّ

. 

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ِِ»َق ِٝ مْح٦َِم اًمَقاِصَٚم٦مِ  «:ايٖسٔح  .َأْي ُذو اًمرَّ

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ٜٖاُنِ بايتك٣ٛ»َق َِٚإ هذا دقم٤مء ُمـ اعمّمٜمػ رمحف  «:عضُٓا اهلل 

اًمِٕمّْمَٛم٦ُم: أن سم٤مًمت٘مقى, و اعمٕمّمٞم٦م واًمنموراهلل ُمـ  ؿسم٠من يٕمّمٛمٝم لماهلل ًمف وًمٚمٛمخ٤مـمٌ

واقمتّمٛم٧م سم٤مهلل, أي: اُمتٜمٕم٧م سمف ُمـ , َيْٕمِّمَٛمَؽ اهللُ ُمـ اًمنّم, أي: يدومُع قمٜمؽ

 . اًمنّم 

                                 
 .ام(, ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس رِض اهلل قمٜمٝم1773(, وُمًٚمؿ )7ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.1/8) سمـ طمجراٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري, ًمٚمح٤مومظ ا (4)

 ش.رطمؿ»اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة  ( 3)

 ش.طمؿر»اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة   (2)

 ش.قمّمؿ»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد, ُم٤مدة 5)
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٤ميُمؿ عمقاوم٘م٦م اهلدى  ........... (3) وَم٢مٟمَّؽ أصٚمحؽ اهلل (,4) أُم٤م سمٕمد (,1) وووم٘مٜم٤م َوإِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل أن دمٕمؾ سمٞمٜمؽ : ذقم٤م, وًمٖم٦م: سمٛمٕمٜمك آشم٘م٤مء, وهق اخت٤مذ اًمقىم٤مي٦مقى: اًمت٘مو

 .وسملم قمذاب اهلل وىم٤مي٦م سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر وشمرك ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ٜٖاُنِ ملٛاؾك١ »َق َِٚإ ُمـ اعمّمٜمػ  صم٤من هذا دقم٤مء «:د٣اهلٚٚؾكٓا 

واًمنمع  ًٜم٦م اًمرؾمقل سم ًمٚمٕمٛمؾشمٕم٤ممم  اهلل ؿسم٠من يقوم٘مٝم لمرمحف اهلل ًمف وًمٚمٛمخ٤مـمٌ

 .اًمتقومٞمؼ: ضمٕمؾ اهلل ومٕمؾ قم٤ٌمده ُمقاومً٘م٤م سمام حيٌف ويرو٤مه, واحلٙمٞمؿ

ہ ہ ہ ھ  ہ)شمٕم٤ممم:  ىم٤مل :اًمرؾمقل  ذع هٜم٤مُمـ اهلدى اعم٘مّمقد و

 (   ھ ھ ھ ے ے

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ظُمْقِل ذِم اعَمْقُوْقِع :«أَا بعد»َق َهِذِه اًمَٙمٚمَِٛم٦ُم ُي١ْمشَمك هِب٤َم قِمٜمَْد اًمدُّ

ـْ ُأؾْمُٚمْقِب إمَِم آظَمَر, َوومِْٞمِف َٟمَٔمرٌ   .اعَمْ٘مُّمْقِد, َوىِمْٞمَؾ: ُي١ْمشَمك هِب٤َم ًماِِلْٟمتَِ٘م٤مِل ُِم

(3)  :ُ٘ ُِٛي ْٖو »َق هذا دقم٤مء ُمـ اعمّمٜمػ ًمٚم٤ًمئؾ اًمذي ؾم٠مًمف  «:أصًحو اهللَؾإ

(   ڃ ڃ ڃ چ), وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمـ قم٘مٞمدشمف سم٠من يّمٚمحف اهلل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                 
 ش.وىمك»ُم٤مدة  ,( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م1)

 (.1/511(, ويمِم٤مف آصٓمالطم٤مت )499( اٟمٔمر: اًمٙمٚمٞم٤مت, صـ )4)

 (.69( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت, صـ )3)

 (.1/118) , ًمٚمٌٝمقيتاٟمٔمر: اًمروض اعمرسمع (2)
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ٜم٦م (4) َأن أووح ًَمؽ (1) ؾَم٠َمًمتٜمِل ًّ ؽ  (3) ُمـ اًم ًُّ أُمرا شمّمؼم َٟمٗمًؽ قمغم اًمتََّٛم

 ........................................................................... (2)سمِفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ  َأَٟمسِ وقمـ  ِلُّ ىم٤مل,  َُم٤مًمٍِؽ  سْم َٛمِٕمل َُم٤م »ًمَِٗم٤مـمَِٛم٦َم:  : ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ًْ َُم٤م َيْٛمٜمَُٕمِؽ َأْن شَم

ْٞم٧ِم: َي٤م طَملُّ َي٤م ىَمٞمُّقُم سمَِرمْحَتَِؽ َأؾْمَتِٖمٞم٨ُم,  ًَ ٌَْح٧ِم َوإَِذا َأُْم ُأوِصٞمِؽ سمِِف, َأْن شَمُ٘مقزِم إَِذا َأْص

َٓ شَمٙمِْٚمٜمِل إمَِم َٟمْٗمِز ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ  ُف, َو  .شَأْصٚمِْح زِم ؿَم٠ْميِن يُمٚمَّ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي ٓٔٞ»َق  ٓ ؾم١مال ُمتٕمٜم٧م. أي ؾم١مال ُمًتٗمٝمؿ «:َضَأيت

(4 ) :ُ٘ ُِٛي  أي أسملم ًمؽ وأضمكم. «:َإٔ أٚضح َيو »َق

(3 ) :ُ٘ ُِٛي أي ُمـ اًمٕم٘مٞمدة, وؾمٛمٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمًٜم٦م: ٕهن٤م ٓ  «:َٔ ايٓط١ٓ »َق

 جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ.

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ٘ٔ» َق َُٗطو ٔب َْؿطو ع٢ً ايٖت سمف حتٌس أي ؿمٞمئ٤م  «:أَسا تضرب 

 قمغم ـم٤مقم٦م اهلل, وأىمداره, وقمـ ُمٕمّمٞمتف.ٟمٗمًؽ 

ؼْمُ  ا ,َٙمػُّ اًمٌُْس وَ احلَ : ًمٖم٦مَواًمّمَّ َؽ َوطُمٌَِس  ,َوُِمٜمُْف: ىُمتَِؾ وُماَلٌن َصؼْمً ًِ  ,إَِذا ُأُْم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )َوُِمٜمُْف ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

َؽ َُمَٕمُٝمْؿ. (   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ًَ  : َأِي اطْمٌِْس َٟمْٗم

ؼْمُ و ـِ ذقم٤م اًمّمَّ ٌُْس اًمٜمَّْٗمِس قَم طِ اجلَ : طَم خُّ ًَ ـِ  ,َزِع َواًمتَّ ٤مِن قَم ًَ ٌُْس اًمٚمِّ َوطَم

ْٙمَقى ٌُْس  ,اًمِمَّ ـِ اًمتَِّْمِقيِش.اجلَ َوطَم  َقاِرِح قَم

                                 
 (.1913(, وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )11331): رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى صحٞمح( 1)

 ش.صؼم»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة 4)
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 ................................( 3)وزيغ  (,4) ؿمٌف إىََم٤مِويؾ (1) وشمدرأ سمِِف قَمٜمْؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َُمْٕمِّمَٞم٦ِم  ,اهللَِوُهَق صَماَلصَم٦ُم َأْٟمَقاٍع: َصؼْمٌ قَمغَم ـَم٤مقَم٦ِم  َوَصؼْمٌ قَمغَم اُْمتَِح٤مِن  ,اهللَِوَصؼْمٌ قَم

 .اهللِ

(1)  :ُ٘ ُِٛي ِٓو»َق ٘ٔ َع أي شمدومع سمف قمـ ٟمٗمًؽ, وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  «:ٚتدزأ ٔب

 (   ائ ەئ ەئ)

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ٌِٜٚاأَلغب٘ »َق : يم٤مًمٙمالم ذم اًمتل ىمٞمٚم٧م ذمَّ  أي اًمت٤ٌمس إىم٤مويؾ«:َقا

اًمِمٌٝم٦م: هق ُم٤م مل يتٞم٘مـ يمقٟمف مجع ؿمٌٝم٦م, و :فٌَ ؿُم و :اًم٘مدر, واجلدال سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٜمٔمر

 ًٓ  .طمراًُم٤م أو طمال

ًٛمك إىمقال اعمٗمؽماة شموَ وأىمقال مجع ىمقل, وهق اًمٙمالم, , وأىم٤مويؾ: مجع أىمقال

 (   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) , وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممحت٘مػما هَل٤َم شأىم٤مويؾ»

 ؾا٥د٠: ايؿسم بني ايكٍٛ، ٚايكاٍ:

, ِّ  اًمَ٘مْقُل ذم اخلػَْمِ  .واًم٘م٤مُل واًم٘مٞمُؾ واًم٘م٤مًَم٦ُم ذم اًمنمَّ

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ٞمؾ قمـ احلؼ سم٥ًٌم ؿمٌٝم٦م أو ؿمٝمقة أو ُمو أي اٟمحراف «:ٚشٜؼ»َق

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ), وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومتٜم٦م

 ( ۓ

                                 
 (.4/155( اٟمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م, )1)

 (.142( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت, صـ )4)

 (.711( اٟمٔمر: اًمٙمٚمٞم٤مت, صـ )3)

 ش.ىمقل»( اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط, ُم٤مدة 2)
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٤مًّملم (1) حمدصم٤مت مل آل ( 2)ُمقوح٤م ُمٜمػما  (3) َوىمد ذطم٧م ًَمؽ ُمٜمٝم٤مضم٤م (4) اًمْمَّ

٤مك ومِٞمِف ٟمّمح٤م   .......................................................( 5)َٟمٗمِز َوإِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) :ُ٘ ُِٛي اًمٜمٌل  , وُمٜمف ىمقلوهل اًمٌمء اعمًتحدثمجع حمدصم٦م,  «:حمدثات»َق

« : ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت  .شوَم٢مِنَّ يُمؾَّ حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم, َويُمؾَّ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ ُُمقِر, إُ َوإِيَّ

 (4 ) :ُ٘ ُِٛي ی ), وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي اًمْم٤مئٕملم اهل٤مًمٙملم «:ايٖضاّيني»َق

 (   ی ی ی جئ حئ

مجٚم٦م ُمـ آقمت٘م٤مد اًمذي ذم رؾم٤مًمتف هذه واعمٕمٜمك أن اعمّمٜمػ رمحف اهلل ؾمٞمذيمر 

سمدع احلؼ سم٥ًٌم , وآٟمحراف واعمٞمؾ قمـ يقىمٕمف ذم آًمت٤ٌمسُم٤م يدومع قمـ اعمًٚمؿ 

 .اًمْم٤مًملم واهل٤مًمٙملم

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ذم هذه  ًمؽوووح٧م ٧م أي سمٞمٜم «:َٚقد غسحت َيو َٓٗاجا»َق

ڱ  ), وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٓمريُؼ اًمقاِوُح , وهق يم٤معَمٜمَْٝم٩ِم اعمِٜمٝم٤مُج: , واًمرؾم٤مًم٦م ـمري٘م٤م

 (   ڱ ڱ ڱ ں

 (2 ) :ُ٘ ُِٛي أٟمف  اًمذي ذطمتف ًمؽ ٩مٜمٝمأي صٗم٦م هذا اعم «:حا َٓرياٛٔضَُ»َق

 اًمٓمريؼ. ويٜمػم يقوح ويٌلم

 (5 ) :ُ٘ ُِٛي ٍُ»َق ٘ٔ ْضحا مل آ ٜٖاى ٔؾٝ َِٚإ  ذم ذيمر اًمٜمّمٞمح٦م  أي مل أىمٍم«:َْؿٔطٞ 

                                 
قمـ (, 24(, وىم٤مل: طمًـ صحٞمح, واسمـ ُم٤مضمف )4676(, واًمؽمُمذي )2617( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

ـِ ؾَم٤مِرَي٦َم   , وصححف إًم٤ٌمين.اًمِٕمْرسَم٤مِض سْم

 ش.وٚمؾ»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة 4)

 ش.هن٩م»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة 3)
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 ......................................... (4) ِذي اًمرؿمد (1) سمدأت ومِٞمِف سمَِحْٛمد اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َت زم وًمؽ, وآل:  ـْ أًَمْقُت إَِذا ىَمٍمَّ َ َوشَمَرَك اجلُٝمد, ُِم ضُمِؾ وَأزِمَ إَِذا ىَمٍمَّ  .ُيَ٘م٤مُل: َأممَّ اًمرَّ

َٖم٦ِم: اخلُٚمقص, ػْمِ ًمِْٚمَٛمٜمُّْمقِح ًَمفُ اخلَ اًمٜمَِّّمٞمَح٦ُم: ِهَل إَِراَدُة و  ,َوَأْصُؾ اًمٜمُّّْمِح ذِم اًمٚمُّ

 .ُيَ٘م٤مُل: َٟمَّمْحُتُف, وَٟمَّمْح٧ُم ًَمفُ 

: سَم٤مَيْٕم٧ُم , ىم٤ملحلدي٨م ضمرير اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف:  واًمٜمّمٞمح٦م طمؼ ُمـ طم٘مقق

:  اهللَِرؾُمقَل  َط قَمكَمَّ ٚمِؿٍ », وَم٤مؿْمؽَمَ ًْ  .شَواًمٜمُّّْمِح ًمُِٙمؾِّ ُُم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ٚمِِؿ قَمغَم اعمُ طَمؼُّ »ىَم٤مَل: , , َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم ٚمِِؿ ؾِم٧م  اعمُ ًْ ىِمٞمَؾ: ش ًْ

َـّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ؟, ىَم٤مَل:  ٌُْف, َوإَِذا »َُم٤م ُه ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف, َوإَِذا َدقَم٤مَك وَم٠َمضِم ًَ إَِذا ًَمِ٘مٞمَتُف وَم

ٛمِّ  ًَ ْتُف, َوإَِذا َُمِرَض وَمُٕمْدُه َوإَِذا َُم٤مَت اؾْمَتٜمَّْمَحَؽ وَم٤مْٟمَّمْح ًَمُف, َوإَِذا قَمَٓمَس وَمَحِٛمَد اهللَ وَم

ٌِْٕمفُ   .شوَم٤مشمَّ

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ُِد اهلل»َق ٘ٔ ٔبَح شمٕم٤ممم, واحلٛمد هق ٤مًمثٜم٤مء قمغم سمسمدأشمف أي  «:بدأت ٔؾٝ

 .اجلٛمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م وهمػمه٤ماًمثٜم٤مء 

(4 ) :ُ٘ ُِٛي مم ـمريؼ احلؼ, واًمرؿمد: إأي اعمقومؼ واهل٤مدي  «:ٔذٟ ايسغد»َق

 ڎ ڎ ڈ ) وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وهق ود اًمٖمل,, (6)ؼاحلآؾْمتَ٘م٤مَُم٦م قمغم ـَمِريؼ 

                                 
 (.1/63)ٓسمـ إصمػمٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م, ا( 1)

 (.5/64) اًم٤ًمسمؼر: ٟمٔما( 4)

 (.56(, وُمًٚمؿ )4712( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.4164( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )2)

 (.93( اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت, صـ )5)

 (.276( اٟمٔمر: اًمٙمٚمٞم٤مت, صـ )6)
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 (.1) واًمتًديد

 ..................... (2) َأطَمؼ ُمـ ذيمر َوأومم ُمـ ؿمٙمر( 3)هلل  (4) احلَٛمد[ 4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ْدٟم٤م اًمٚمٝمُ ي٘م٤مل: , إمم احلؼ واعمقومؼ اعمًدد أي «:ٚايتطدٜد»َق ؿَّ ؾمدِّ

٘مٜم٤م ًَمفُ  ٌَؽ, َأي: ,ًمٚمخػم, َأي: وومِّ د ص٤مطم َورضمؾ  قمٚمِّٛمف اخلػَم واهِده.َوُيَ٘م٤مل: ؾمدِّ

د, َأي: ُمقومَّؼ  .ُُمًدَّ

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ُُِد»َق ٦ٌَِّم, َواًمتَّْٕمٔمِْٞمِؿ ًَمُف,  «:احَل احلَْٛمُد ُهَق اًمثَّٜم٤َمُء قَمغَم اعَمْحُٛمْقِد َُمَع اعَمَح

ؾْمتِْٖمَراِق يُمؾِّ اعَمَح٤مُِمِد هللِ شَمَٕم٤ممَم  ِٓ ُم   . َوإًََمُػ َواًمالَّ

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ـْ َأًمَِف ُي٠ْمًَمُف ُأًُمْقَه٦ًم, سمَِٛمْٕمٜمَك  «:هللٔ»َق ٞم٦َِّم, ُُمِْمَتؼ  ُِم
اِت اإِلهَلِ اهللُ قَمَٚمٌؿ قَمغَم اًمذَّ

ظْمتَِّم٤مِص اعَمَح٤مُِمِد يُمٚمِّٝمَ  ِٓ ُم  ٌُْقٍد, َواًمالَّ ٤ٌَمَدًة, وَم٤مهللُ: إًَِمٌف سمَِٛمْٕمٜمَك َُم٠ْمًُمْقٍه: َأْي َُمْٕم ٌَُد قِم ٌََد ُيْٕم ٤م قَم

َتِحؼَّ جِلَِٛمْٞمِع َأْٟمَقاِع اعَمَح٤مُِمِد ُهَق اهللُ ضَمؾَّ هللِ شَمَٕم٤ممَم ُُمْٚمًٙم٤م, وَ  ًْ اؾْمتِْحَ٘م٤مىًم٤م, َواعَمْٕمٜمَك: َأنَّ اعُم

 .ِذيْمُرهُ 

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ٓ ي٠ميت سم٤محلًٜم٤مت  ٕٟمف «: َٚأٚىل َٔ غهس ،سنَٔأَحل َٔ ُذ»َق

 جيٞم٥م اًمدقَمقات إٓ هق, وٓ ُي٘مٞمؾإٓ هق, وٓ يذه٥م سم٤مًمًّٞمئ٤مت إٓ هق, وٓ 

 اًمٕمَثرات ويٖمٗمر اخلٓمٞمئ٤مت ويًؽم اًمٕمقرات ويٙمِمػ اًمٙمُرسم٤مت وُيٖمٞم٨م اًمٚمٝمٗم٤مت 

 

                                 
 .شؾمدد»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)

 ش.محد»اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة  (4)

 ش.أًمف»اٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس, وخمت٤مر اًمّمح٤مح, ُم٤مدة  (3)
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 (.1) َوقَمٚمِٞمِف أصمٜمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وُيٜمٞمؾ اًمٓمَٚم٤ٌمت ؾمقاه

 ؾا٥د٠: ايؿسم بني احلُد ٚايػهس:

ْٙمرُ  َ٘م٤مشمِفِ  اًمِمُّ ـْ ضِمَٝم٦ِم ُُمَتَٕمٚمَّ ٤ٌَمسمِِف, َوَأظَمصُّ ُِم ـْ ضِمَٝم٦ِم َأْٟمَقاقِمِف َوَأؾْم ْٛمُد َأقَمؿُّ احلَ وَ  ,َأقَمؿُّ ُِم

ـْ ضِمَٝم٦ِم  ـْ ضِمَٝم٦ِم اعمُ ُِم َ٘م٤مِت, َوَأظَمصُّ ُِم ٤ٌَمِب.إَ َتَٕمٚمَّ  ؾْم

ْٙمَر َيُٙمقُن سمِ  ٤مِن صَمٜم٤َمًء َ٘مْٚم٥ِم ظُمُْمققًم٤م َواؾْمتَِٙم٤مَٟم٦ًم, َوسم٤ِمًمٚمِّ ٤مًمَوَُمْٕمٜمَك َهَذا: َأنَّ اًمِمُّ ًَ

اوًم٤م, َوسمِ  ُ٘مُف: اًمٜمَِّٕمُؿ, ُدوَن  ,َقاِرِح ـَم٤مقَم٦ًم َواْٟمِ٘مَٞم٤مًدا٤مجلَ َواقْمؽِمَ اشمِٞم٦َِّم, وَماَل إَ َوُُمَتَٕمٚمَّ ْوَص٤مِف اًمذَّ

ِه َوقَمٚمِْٛمفِ  اهللَُيَ٘م٤مُل: ؿَمَٙمْرَٟم٤م  يَماَم ُهَق  ,ْحُٛمقُد قَمَٚمْٞمَٝم٤ماعمَ َوُهَق  ,قَمغَم طَمَٞم٤مشمِِف َوؾَمْٛمِٕمِف َوسَمٍَمِ

ْٙمُر َيُٙمقُن قَمغَم حَمْ  ٤مٟمِِف َوقَمْدًمِِف, َواًمِمُّ ًَ ٤مِن َواًمٜمَِّٕمِؿ.اإلِ ُٛمقٌد قَمغَم إطِْم ًَ  طْم

ْٙمُر َيَتَٕمٚمَُّؼ سمِِف  ـْ هَمػْمِ قَمْٙمٍس َويُمؾُّ َُم٤م َيَ٘مُع سمِِف احلَ وَمُٙمؾُّ َُم٤م َيَتَٕمٚمَُّؼ سمِِف اًمِمُّ ْٛمُد احلَ ْٛمُد ُِم

ـْ هَمػْمِ قَمْٙمسٍ  ْٙمُر ُِم ْٙمَر َيَ٘مُع سمِ وَم٢مِنَّ ا ,َيَ٘مُع سمِِف اًمِمُّ َ٘مْٚم٥ِم ٤مًمْٛمَد َيَ٘مُع سمِ احلَ وَ  ,َقاِرِح ٤مجلَ ًمِمُّ

٤منِ  ًَ  .َواًمٚمِّ

(1 ) :ُ٘ ُِٛي ٘ٔ أثين»َق ًٝٔ تًٌٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم سم٤مًم أذيمره أجمده وأي  «:ََٚع

ء سمٕمْمف اًمَُم٠ْمظُمقذ ُمـ اًمثٜمل, َوُهَق ًمٖم٦م:  واًمثٜم٤مء :واًمتحٛمٞمد وٟمحقه ْ َٕمٓمػ ورد اًمٌمَّ

 .اًمثَّْقب: إِذا ضمٕمٚمتف اصْمٜملَْمِ سم٤مًمتٙمرارقمغم سمٕمض َوُِمٜمْف صمٜمٞم٧م 

٤مِن َأو اإلِ ُهَق اصٓمالطم٤م: اًمثَّٜم٤َمء و ًَ ٞمؿ ُُمٓمٚمً٘م٤م, ؾَمَقاء يَم٤مَن سم٤ِمًمٚمِّ
 شْمَٞم٤من سماَِم يِْمٕمر اًمتَّْٕمٔمِ

                                 
 (.538( اٟمٔمر: اًمداء واًمدواء, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, صـ )1)

 (.4/436( اٟمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )4)

 (.342( اٟمٔمر: اًمٙمٚمٞم٤مت, صـ )3)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وَمٞمِْمَٛمؾ  َٓ ء َأو  ْٙمر احلَ سم٤مجلٜم٤من َأو سم٤مٕريم٤من: َوؾَمَقاء يَم٤مَن ذِم ُُمَ٘م٤مسمَٚم٦م َرْ ٛمد َواًمِمُّ

 .واعمدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                 
 (.342, صـ )٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: اًم1)
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 [ًاملعَة العلٌ] 
 .............................................................( 1)قَم٤مل [ 3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  قمغم ذًمؽوإدًم٦م  ,أي سمذاشمف  «:َعاٍ»َق

 :وُمٜمٝم٤م, ُمتقاشمرة

ََٔتَعاَلىَأِسَىاُؤُٓ  .1 ُْ َتَباَرَك  ِّ َل يَم٤مؾْمِٛمِف  ،احُلِشٍَى الدَّالَُّة َعَمى ُثُبِٕت َجِىِٗع َوَعاٌِ٘ الُعُم

َه٤م ٤مِهِر َواؾْمِٛمِف اًمَ٘م٤مِهِر َوهَمػْمِ ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  :إقَْمغَم َواؾْمِٛمِف اًمَٕمكِمِّ َواؾْمِٛمِف اعمَتَٕم٤مزِم َواؾْمِٛمِف اًمٔمَّ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )شَمَٕم٤ممَم:  َوىَم٤مَل  , (   ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 (   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

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

ـُ 
٤ٌَمـمِ ٌء, َوَأْٟم٧َم اًم ٤مِهُر وَمَٚمْٞمَس وَمْقىَمَؽ َرْ ٌء, َوَأْٟم٧َم اًمٔمَّ َوَأْٟم٧َم أظِمُر وَمَٚمْٞمَس سَمْٕمَدَك َرْ

ءٌ    .شوَمَٚمْٞمَس ُدوَٟمَؽ َرْ

4. ِْ َٕاِء َعَمى َعِرِش ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ،التَِّصِرُٖح ِباِلاِسِت

َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ,(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 

َِّة هلِل َتَعاَلى .3 ِِٕق  (   مئ ىئ يئ جب): ىَم٤مَل اهللُ  ،التَِّصِرُٖح ِبالَف

 

                                 
 (.167-1/127اٟمٔمر: ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل, ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل )( 1)

 (.4713حٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( ص4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)َوىَم٤مَل:  ,

ُْ َتَعاَلى  .2 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم:  ،ِف٘ الشََّىاِءالتَِّصِرُٖح ِبأٌََّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ ڇ ڇ

 (   ڑ ڑ

ِلَّ  أن,  ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريَّ وقمـ أيب  ـْ ذِم »ىَم٤مَل:  اًمٜمٌَّ َأَٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن َوَأَٟم٤م َأُِملُم َُم

 
ِ
اَمء ًَّ , َي٠ْمشمِٞمٜمِل ظَمؼَمُ اًم

ِ
اَمء ًَّ ٤مءً اًم ًَ ٤ٌَمطًم٤م َوَُم  .شَص

ٍَِدُٓ، .5 َّا ِع َٗاِء ِبأٌََّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم:  التَِّصِرُٖح ِباِخِتَصاِص َبِعِض اأَلِش ۆئ )ىَم٤مَل اهللُ شَم

 .(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ يَمَت٥َم قِمٜمَْدُه وَمْقَق إِنَّ اهللَ عَم٤َّم ىَم٣َم اخلَْٚمَؼ, », ىَم٤مَل: , قَم

ٌََ٘م٧ْم هَمَْمٌِل  .شقَمْرؿِمِف: إِنَّ َرمْحَتِل ؾَم

َٕاٌع: .6 َٕ أٌَِ ُِ َٔ  ِْ ِٗ َٔالُعُرُٔج ِإَل َٔالصُُّعُٕد   الرَِّفُع 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ىَم٤مَل: اهللُ شَمَٕم٤ممَم:  ،ِمنَْها َرْفُعُه ِعوَسى 

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

(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گ گڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 

 

                                 
 (.1162(, وُمًٚمؿ )2351( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4751(, وُمًٚمؿ )7244( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ې ې ى ى ائ )يَماَم ىَم٤مَل شمٕم٤ممم إًمٞمف:  ،َوِمنَْها ُصُعوُد األَْعََمِل إَِلْوهِ 

 (   ائ ەئ 

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم: املْؤِمننَِي إََِل اهللِ  َوِمنَْها ُصُعوُد َأْرَواِح  ڑ ڑ ), ىَم٤مَل اهللُ شَم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 (   ں

وِح إَِلْوهِ  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم:  ،َوِمنَْها ُعُروُج املاَلئَِؽِة َوالرُّ ۋ ۅ ۅ )ىَم٤مَل اهللُ شَم

(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۉ ۉ

 

 َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ , َأيِب ُهَرْيَرَة  يمام ذم طمدي٨مالتصرٖح بٍزٔلْ تبارك ٔتعاىل،  .7

ْٞمِؾ أظِمُر »ىَم٤مَل:  ٌَْ٘مك صُمُٚم٨ُم اًمٚمَّ ْٟمَٞم٤م طِملَم َي  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إمَِم اًم ٜم٤َم شَم َيٜمِْزُل َرسمُّ

َتْٖمِٗمُريِن وَم٠َمهْمِٗمَر ًَمفُ  ًْ ـْ َي ٠َمًُمٜمِل وَم٠ُمقْمٓمَِٞمُف, َُم ًْ ـْ َي ـْ َيْدقُمقيِن, وَم٠َمؾْمَتِجٞم٥َم ًَمُف َُم  .شَيُ٘مقُل: َُم

ٍَزُُّه املَماِئ .8 ََٔتَعاَلى،َت ُْ َتَباَرَك  ٍِ ٍِِزُٖن الِكَتاِب ِو ََٔت ٍِِدِٓ  َِ ِع ٌَُُٔزُٔه اأَلِوِر ِو ىَم٤مَل  َكِة، 

 (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): اهللُ 

 :ايعًٛ ثالث١ أْٛاع ؾا٥د٠:

ٓ ُمٖم٤مًم٥م ًمف وٓ ُمٜم٤مزع, سمؾ يمؾ رء حت٧م ؾمٚمٓم٤من ُمٕمٜم٤مه أن اهلل  :قمٚمق ىمٝمر األٔه:

 وىمد مجع اهلل (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ)ىمٝمره 

                                 
 (.758(, وُمًٚمؿ )1125( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1/122اٟمٔمر: ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل, ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل )( 4)
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 .................................................................(, 1) قمغم قَمْرؿمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   مئ ىئ يئ جب )شمٕم٤ممم سملم قمٚمق اًمذات واًم٘مٝمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

شمٕم٤ممم قمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب اعمٜم٤مومٞم٦م إلهلٞمتف ُمٕمٜم٤مه أن اهلل  :قمٚمق اًمِم٠من الجاٌ٘:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: ورسمقسمٞمتف وأؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم

﮶ ﮷ ﮸ ﮹  . (   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 أطمد ممـ يدقمل اإلؾمالم ويٜمت٥ًم إًمٞمف, ُمـ اًمٕمٚمق مل خي٤مًمػ ومٞمٝمام اًمٜمققم٤منهذان 

 .وإٟمام وؾ ُمـ وؾ ُمٜمٝمؿ وأظمٓم٠م ذم اًمتٜمزيف اًمذي هق ُم٘مّمقده

ُمًتقي٤م قمغم و قمغم ظمٚم٘مف سم٤مئٜم٤م ُمٜمٝمؿُمٕمٜم٤مه أن اهلل قم٤مل سمذاشمف  قمٚمق اًمذات: الجالح:

 .قمرؿمف

(1 ) :ُ٘ ُِٛي (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  «:ع٢ً َعِسغ٘»َق

  

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ إِنَّ اهللَ عَم٤َّم ىَم٣َم اخلَْٚمَؼ, يَمَت٥َم قِمٜمَْدُه وَمْقَق », ىَم٤مَل: , قَم

ٌََ٘م٧ْم هَمَْمٌِل   .شقَمْرؿِمِف: إِنَّ َرمْحَتِل ؾَم

ِلُّ و ٤ٌَّمٍس َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم َٓ إًَِمَف »َيُ٘مقُل قِمٜمَْد اًمَٙمْرِب:  قَم

 َّٓ َٛمَقاِت إِ ًَّ َّٓ اهللُ َربُّ اًم ٞمِؿ, َٓ إًَِمَف إِ
َّٓ اهللُ َربُّ اًمَٕمْرِش اًمَٕمٔمِ اهللُ اًمَٕمِٚمٞمُؿ احلَٚمِٞمُؿ, َٓ إًَِمَف إِ

 .شَوَربُّ إَْرِض َربُّ اًمَٕمْرِش اًمَٙمِريؿِ 

 

                                 
 (.4751(, وُمًٚمؿ )7244)( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري 1)

 (.3731(, وُمًٚمؿ )6326( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 .(4) َوُهَق َدان سمِِٕمْٚمِٛمِف ُمـ ظمٚم٘مف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وؾمٛمل سمذًمؽ ُمـ اًمٕمروش, وهق آرشمٗم٤مع ٚمٛمٚمؽ,اًمنير ًمواًمٕمرش: هق 

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ٘ٔ َٔ خًك٘»َق ُٔ ًِ َٛ َدإ ٔبٔع ُٖ يٕمٚمؿ يمؾ ُمـ ظمٚم٘مف,   أي ىمري٥م «:َٚ

ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ): شمٕم٤ممم ىم٤ملرء وٓ يٖمٞم٥م قمٜمف قمٚمؿ رء: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ومجٛمع شمٕم٤ممم سملم اؾمتقائف قمغم قمرؿمف وسملم قمٚمٛمف اًمن (   ڻ ڻ

 .وأظمٗمك

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

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

 (   ڃ ڃ ڃ

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

 (   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

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

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

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 

 

                                 
 ش.قمرش»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة 1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمكو ِذي »َ٘م٤مَل: ومذِم هَمَزاٍة,  , ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  قَم شَمْدقُمقَٟمُف َواًمَّ

ـْ قُمٜمُِؼ َراطِمَٚم٦ِم َأطَمِديُمؿْ   .شَأىْمَرُب إمَِم َأطَمِديُمْؿ ُِم

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (, واًمٚمٗمظ ًمف.4712(,  وُمًٚمؿ )4994( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 [تشبَى]إثبات الصفات بال متجَل ًال 
ٛمد (1) َقاطِمداًم[ 2]  ...............................................,(4) اًمّمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم ذاشمف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف ومال ؿمٌٞمف ًمف وٓ ُمثٞمؾ, اًمذي «:َٛأحداي»قٛي٘: ( 1) 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ٓ ود ًمف وٓ ٟمد ًمف وٓ ذيؽ ًمف ذم إهلٞمتف ورسمقسمٞمتف, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ِذي َيّْمُٛمُد  «:ايٖضُد»قٛي٘: ( 4) اَلِئُؼ إًَِمْٞمِف ذِم طَمَقاِئِجِٝمْؿ اخلَ َيْٕمٜمِل اًمَّ

٤مِئٚمِِٝمؿْ  ًَ ومِِف, , وَوَُم ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم َذَ يُػ اًمَّ ِ ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم ؾُم١ْمُدِدِه, َواًمنمَّ ٞمُِّد اًمَّ ًَّ ُهَق اًم

ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم قَمْٔمَٛمتِِف, وَ اًموَ  ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم طِمْٚمِٛمِف, وَ احلَ َٕمٔمِٞمُؿ اًمَّ ِذي اًمٚمِٞمُؿ اًمَّ َٕمٚمِٞمُؿ اًمَّ

ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم طِمْٙمَٛمتِفِ احلَ ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم قِمْٚمِٛمِف, وَ  ِذي ىَمْد يَمُٛمَؾ ذِم َأْٟمَقاِع , ٙمِٞمُؿ اًمَّ َوُهَق اًمَّ

١ْمُدِد, َوُهَق  ًُّ ِف َواًم َ ٌَٖمِ  اهللُاًمنمَّ َٓ شَمٜمْ ٌَْح٤مَٟمُف, َهِذِه ِصَٗمُتُف  َّٓ ًَمُف, ًَمْٞمَس ًَمُف يُمْػٌء, ؾُم ل إِ

 .وًمٞمس يمٛمثٚمف رء, ؾمٌح٤من اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر

ـِ يَمْٕم٥ٍم  ـْ ُأيَبِّ سْم يملَِم ىَم٤مًُمقا ًمَِرؾُمقِل اهللِ  قَم ٥ْم ًَمٜم٤َم َرسمََّؽ, وَم٠َمْٟمَزَل , َأنَّ اعُمنْمِ ًُ : اْٟم

ِذي مَلْ َيٚمِْد ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)اهللُ:  َٛمُد: اًمَّ ُف  :َومَلْ ُيقًَمدْ وَم٤مًمّمَّ َٟمَّ ِٕ

َّٓ ؾَمُٞمقَرُث, َوإِنَّ اهللَ  ٌء َيُٛمقُت إِ َّٓ ؾَمَٞمُٛمقُت, َوًَمْٞمَس َرْ ٌء ُيقًَمُد إِ َٓ َيُٛمقُت  ًَمْٞمَس َرْ

َٓ ُيقَرُث:  ـْ ًَمُف »ىَم٤مَل:  (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)َو ْ َيُٙم مَل

ءٌ  َٓ قِمْدٌل َوًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ  .شؿَمٌِٞمٌف َو

                                 
 (.8/548اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )( 1)

واًمّمٛمد »طمًـ دون ىمقًمف إًم٤ٌمين:, وىم٤مل (45/122(, وأمحد )3362: رواه اًمؽمُمذي )طمًـ( 4)

 ش...اًمذي
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َٓ وًمد ٦ٌَم َو َٓ قمديؾ (,3) وَماَل ؿَمٌٞمف ًَمفُ  (,4) ضمّؾ قَمـ اعمثٞمؾ (,1) ًَمْٞمَس ًَمُف َص٤مطِم  (,2) َو

ِٛمٞمع ًَّ  ..................................................................... (5) اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ٘ َصأحَب١»قٛي٘: ( 1)  َِٝظ َي ومٝمق اعمٜمزه قمـ اًمزوضم٦م واًمقًمد  «:ََٚيا ٚيد َي

 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مل

 (   پ پ پ ڀ ڀ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌٓ َعٔ املجٌٝ»قٛي٘: ( 4) ذم ذاشمف أو  أي شم٘مدس وشمٜمزه أن يٙمقن ًمف ُمثؾ «:ج

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: صٗم٤مشمف أو أؾمامئف أو صٗم٤مشمف

 

ًَا َغبٝ٘»قٛي٘:  (3) ُ٘ َؾ  .أي ٓ يِمٌف أطمدا ُمـ ظمٚم٘مف «:َي

َوُمـ أٟمٙمر َُم٤م وصػ سمِِف َٟمٗمًف  ,ُمـ ؿمٌف اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد يمٗمر» :ٟمٕمٞمؿ سمـ مَح٤َّمدىم٤مل 

َٓ َرؾُمقًمف شَمِْمٌِٞمٝم٤م ,وم٘مد يمٗمر   .شَوًَمْٞمَس َُم٤م وصػ اهلل سمِِف َٟمٗمًف َو

ىم٤مل شمٕم٤ممم: ,   وٓ ُمٙم٤مومئ وٓ ُم٤ًموٍ  أي ٓ ُمثؾ ًمف :«ََٚيا عدٌٜ»قٛي٘: ( 2)

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 .واًمَٕمديُؾ اًمذي ُيٕم٤مدًمؽ ذم اعَمْحٛمؾِ 

ُٔٝع»قٛي٘: ( 5) ٺ  ) اًمذي وؾمع ؾمٛمٕمف اعمًٛمققم٤مت, ىم٤مل شمٕم٤ممم: «:ايٖط

 (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 

                                 
 (.174( اٟمٔمر: اًمٕمٚمق, ًمإلُم٤مم اًمذهٌل, صـ )1)

 ش.قمدل»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة, 4)
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ٌَِّمػم  .......................................................... (4) اًمَٕمٚمِٞمؿ (1) اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾا٥د٠:

شمتْمٛمـ إصم٤ٌمت إؾمامء واًمّمٗم٤مت,  ـمري٘م٦م اًمًٚمػىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ٺ  )ُمع ٟمٗمل مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىم٤مت, إصم٤ٌمشم٤م سمال شمِمٌٞمف, وشمٜمزهي٤م سمال شمٕمٓمٞمؾ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٺ ٿ  ), ومٗمل ىمقًمف: (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 رد ًمإلحل٤مد (   ٿ ٹ ٹ )رد ًمٚمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ, وىمقًمف:  (ٿ

 .واًمتٕمٓمٞمؾ

ڌ  )  , ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمذي وؾمع سمٍمه سمجٛمٞمع اعمٌٍَمات «:َبٔضرياي»قٛي٘: ( 1)

 (   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِريِّ و وْمٜم٤َم قَمغَم , ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ قَم , وَمُٙمٜم٤َّم إَِذا َأْذَ

ِلُّ  َٟم٤م اْرشَمَٗمَٕم٧ْم َأْصَقاشُمٜم٤َم, وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ْ ْٚمٜم٤َم َويَمؼمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اْرسَمُٕمقا قَمغَم : »َواٍد, َهٚمَّ َي٤م َأهيُّ

ُف ؾَمِٛمٞمٌع ىَمِري٥ٌم  ُف َُمَٕمُٙمْؿ إِٟمَّ ٤ًٌم, إِٟمَّ ُٙمْؿ, وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ َٓ شَمْدقُمقَن َأَصؿَّ َوَٓ هَم٤مِئ
ًِ ٤ٌَمَرَك اؾْمُٛمُف َأْٟمُٗم , شَم

هُ   .شَوشَمَٕم٤ممَم ضَمدُّ

ًِٔٝاي»قٛي٘: ( 4)  , ىم٤مل سمجٛمٞمع إؿمٞم٤مء ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت اعمحٞمط «:َع

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

 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.8( اٟمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, صـ )1)

 (.4712(, وُمًٚمؿ )4994( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 (.3) اًمرومٞمع (4) اعمٜمٞمع(,1) اخلٌَػِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـٍ َوؾَمٞمٍِّئ,  «:ٔبرياخَل»قٛي٘: ( 1)  ًَ ـْ طَم ٌُقَٟمُف ُِم
ًِ ظَمٌػٌِم سمُِٙمؾِّ َُم٤م َيْٕمَٛمُٚمقَٟمُف َوَيْٙم

يت جث مث ىث  )ىم٤مل شمٕم٤ممم: , طَم٤مومٌِظ َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ًمُِٞمَج٤مِزهَيُْؿ قَمغَم يُمؾِّ َذًمَِؽ 

(   يث

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

 

َٓ ُيْٖمَٚم٥ُم  «:املٓٝع»قٛي٘: ( 4) ڳ ڳ ڳ  ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُهَق اًمَٕمِزيُز اًمِذي 

: ٕٟمف مل يرد ومٞمف ٟمص, وًمٞمس اعمٜمٞمع ُمـ أؾمامء اهلل (   ڳ ڱ ڱ

 قمغم اًمٜمص. ٤موإصم٤ٌمت إؾمامء يتقىمػ ومٞمٝم

اًمرومٞمع سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف  ,سمذاشمف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف اًمٕم٤مل  «:ايسؾٝع»قٛي٘: ( 3) 

: ٕٟمف مل وًمٞمس اعمٜمٞمع ُمـ أؾمامء اهلل واًمّرومٕم٦م ٟم٘مٞمض اًمّذًّم٦م, قمـ ىمقل هم٤مٍو ُمٚمحد

 قمغم اًمٜمص. ٤ميرد ومٞمف ٟمص, وإصم٤ٌمت إؾمامء يتقىمػ ومٞمٝم

 

 

 

 

                                 
 (.9/321) شمٗمًػم اًمٓمؼمي( اٟمٔمر: 1)

 (.27( اٟمٔمر: ؿم٠من اًمدقم٤مء, ًمٚمخٓم٤ميب, صـ )4)

 ش.رومع»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة 3)
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 القضاء ًالقدر[اإلميان ] 
  ...(...........4) ْ٘مُدوراعمَ وأٟمٗمذ ذِم ظمٚم٘مف ؾَم٤مسمؼ (, 1)أطَم٤مط قمٚمٛمف سم٤مُٕمقر [ 5]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ, وُمٕمٜم٤مه٤م  «:أَحاط عًُ٘ باألَٛز»َق

أن اهلل شمٕم٤ممم أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚمام, ومال يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًاموات وٓ ذم 

حمٞمط سمٙمؾ رء ُمـ اعمقضمقدات واعمٕمدوُم٤مت واعمٛمٙمٜم٤مت  اهلل  إرض, ومٕمٚمؿ

واعمًتحٞمالت, ومٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن, وأٟمف قمٚمؿ ُم٤م 

وقمٚمؿ أرزاىمٝمؿ وآضم٤مهلؿ وأطمقاهلؿ وأقمامهلؿ ذم مجٞمع  ,اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ

يمام ىم٤مل , وُمـ هق ُمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ,طمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ وؿم٘م٤موهتؿ وؾمٕم٤مدهتؿ

(   ۀ ہ ہ )شمٕم٤ممم: 

(   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ِلُّ ُهَرْيَرَة وقمـ أيب  يملَِم, وَمَ٘م٤مَل:  , َيُ٘مقُل: ؾُمِئَؾ اًمٜمٌَّ ـْ َذَراِريِّ اعُمنْمِ اهللُ »قَم

 .شَأقْمَٚمُؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا قَم٤مُِمٚملِمَ 

(4)  :ُ٘ ُِٛي أي ُم٤م ىمدره قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمػم  «:ِكُدٚزامَلٚأْؿر ٔؾٞ خًك٘ َضابل »َق

هذا ومٞمف إؿم٤مرة عمرشم٦ٌم اًمٙمت٤مسم٦م, وُمٕمٜم٤مه٤م أن و, وذ ٓ سمد أن ي٘مع, ومال راد ًم٘مْم٤مئف 

اهلل شمٕم٤ممم يمت٥م ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًاموات وإرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م, 

ەئ ەئ وئ )(   حت خت مت ىت يت جث)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   وئ ۇئ ۇئ

                                 
 (.4659(, وُمًٚمؿ )1382( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِذِه  قاه احلافظ ابَ كجري: َتِدلُّ هِبَ ًْ ٤ٌَمِت ىَمَدر اًمَي٦ِم أَي ٜم٦َِّم قَمغَم إصِْم ًُّ  اهللَِٙمِريَٛم٦ِم أئٛم٦ُم اًم

٤مسمِِؼ خِلَْٚمِ٘مِف, َوُهَق قِمْٚمُٛمُف  ًَّ ِذِه إَ اًم وا هِبَ ٌَْؾ سُمْرِئَٝم٤م, َوَردُّ ٌَْؾ يَمْقهِن٤َم َويمَِت٤مسَمُتُف هَل٤َم ىَم َي٦ِم أؿْمَٞم٤مَء ىَم

ـَ  ـَ أَوسماَِم ؿَم٤ميَمَٚمَٝم٤م ُِم طَم٤مِدي٨ِم اًمث٤َّمسمَِت٤مِت قَمغَم اًمٗمْرىم٦م َٕ اَي٤مِت, َوَُم٤م َوَرَد ذِم َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ُِم

َح٤مسَم٦مِ  ٌَُٖمقا ذِم َأَواظِمِر قَمٍْمِ اًمّمَّ ـَ َٟم ِذي  .  اًمَ٘مدري٦م اًمَّ

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـْ اسْم ٦َم ًَمْق : »ىم٤مل زم رؾمقل اهلل , ىَم٤مَل: رِض اهلل قمٜمٝمام قَم َواقْمَٚمْؿ َأنَّ إُُمَّ

 ْ  مَل
ٍ
ء ٌَُف اهللُ ًَمَؽ, َوًَمْق اضْمَتَٛمُٕمقا اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم َأْن َيٜمَْٗمُٕمقَك سمٌَِمْ  ىَمْد يَمَت

ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ َيٜمَْٗمُٕمقَك إِ

٧ْم  ٌَُف اهللُ قَمَٚمْٞمَؽ, ُرومَِٕم٧ِم إىَْماَلُم َوضَمٗمَّ  ىَمْد يَمَت
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ وَك إِ  مَلْ َيُيُّ

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ قَمغَم َأْن َيُيُّ

ُحُػ   .شاًمّمُّ

٤مٍر اجلَُٝمٜمِلِّ و ًَ ـِ َي ٚمِِؿ سْم ًْ ـْ ُُم ـَ اخلَٓم٤َّمِب  َأنَّ , قَم ـْ َهِذِه أَي٦ِم:   قُمَٛمَر سْم ؾُمِئَؾ قَم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

, (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

إِنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ »: ؾُمِئَؾ قَمٜمَْٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  : وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ 

 ًمِْٚمَجٜم٦َِّم َوسمَِٕمَٛمِؾ 
ِ
٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء يَّ َح فَمْٝمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف, َواؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ آَدَم صُمؿَّ َُم

 ًمِ 
ِ
٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء يَّ َح فَمْٝمَرُه وَم٤مؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ ٚمٜم٤َّمِر َأْهِؾ اجَلٜم٦َِّم َيْٕمَٛمُٚمقَن, صُمؿَّ َُم

وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ, وَمِٗمٞمَؿ اًمَٕمَٛمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ,شَوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َيْٕمَٛمُٚمقَن 

ٌَْد ًمِْٚمَجٜم٦َِّم اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم  إِنَّ اهللَ »: اهللِ   إَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

                                 
 (.7/284( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, ٓسمـ يمثػم, )1)

 , وصححف إًم٤ٌمين.(, وىم٤مل: طمًـ صحٞمح4516( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)
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وم٤مخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن , (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 ................................................................ (,4) سم٤ًمسمؼ قمٚمٛمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف  ٌَْد ًمِٚمٜم٤َّمِر اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ قَمَٛمٍؾ ُِم اجلَٜم٦ََّم, َوإَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اًمٜمَّ   .ش٤مِر, وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اًمٜم٤َّمرَ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي ـْ : «(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) »َق ؼِمُ شَمَٕم٤ممَم قَم خُيْ

, ضَمٚمِٞمٚمَِٝم٤م َوطَمِ٘مػِمَه٤م, َصِٖمػِمَه٤م َويَمٌػِِمَه٤م, َدىِمٞمِ٘مَٝم٤م إَ ِحٞمِط سمَِجِٛمٞمِع اعمُ قِمْٚمِٛمِف اًمت٤َّممِّ 
ِ
ؿْمَٞم٤مء

ـَ  َتْحُٞمقا ُِم ًْ , وَيتَُّ٘مقُه طَمؼَّ شَمْ٘مَقاُه, احلَ طَمّؼ  اهللَِوًَمٓمِٞمِٗمَٝم٤م: ًمَِٞمْحَذَر اًمٜم٤َّمُس قِمْٚمَٛمُف ومِٞمِٝمْؿ, وَمَٞم
ِ
َٞم٤مء

ـْ َيْٕمَٚمُؿ  ٦ٌََم َُم ٌُقُه ُُمَراىَم ُف شَمَٕم٤ممَم َيْٕمَٚمُؿ َوُيَراىِم ُف َيَراُه, وَم٢مِٟمَّ ٤مِئٜم٦ََم َوإِْن َأسْمَدْت َأَُم٤مَٟم٦ًم, اخلَ َٕملْمَ اًمَأٟمَّ

اِئرِ  َ اَمِئِر َواًمنَّ ـَ اًمْمَّ ُدوِر ُِم ٤ٌَمَي٤م اًمّمُّ  .َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمٜمَْٓمِقي قَمَٚمْٞمِف ظَم

ضُمُؾ َيْدظُمُؾ قَمغَم »ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رِض اهلل قمٜمٝمام ذم شمٗمًػم أي٦م:   َأْهِؾ ُهَق اًمرَّ

ٜم٤َمُء, َأْو مَتُرُّ سمِِف َوهِبُِؿ احلَ ْرَأُة اعمَ ٌَْٞم٧ِم سَمْٞمَتُٝمْؿ, َوومِٞمِٝمُؿ اًم ٜم٤َمُء, وَم٢مَِذا هَمَٗمُٚمقا حَلََظ احلَ ْرَأُة اعمَ ًْ ًْ

ُه قَمٜمَْٝم٤م َٚمَع , إًَِمْٞمَٝم٤م, وَم٢مَِذا وَمٓمِٜمُقا هَمّض, وَم٢مَِذا هَمَٗمُٚمقا حَلََظ, وَم٢مَِذا وَمٓمِٜمُقا هَمضَّ سَمٍَمَ  اهللَُوىَمِد اـمَّ

َٚمَع قَمغَم وَمْرضِمَٝم٤م ُف َوّد َأْن ًَمِق اـمَّ ـْ ىَمْٚمٌِِف َأٟمَّ  .شُِم

(4 ) :ُ٘ ُِٛي قمٚمؿ ُم٤م اخلٚمؼ  أي أن اهلل  «:ؾاخلًل عإًَٛ بطابل عًُ٘»َق

 ن اهلل ٓ إوهذا ومٞمف رد قمغم اًم٘مدري٦م اًمٖمالة اًمذيـ ي٘مقًمقن: قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ: 

                                 
, وصححف أمحد (1/211(, وأمحد )11146(, واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )2713: رواه أسمق داود )( صحٞمح1)

 ؿم٤ميمر.

 (.7/137) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ4)

 (.11/9(, وومتح اًم٤ٌمري )7/137( اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ, )3)
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٤مقَم٦م ٟمٗمٕم٤م (,1) وٟم٤مومذون عم٤م ظمٚم٘مٝمْؿ ًَمُف ُمـ ظمػم َوذ ِٝمْؿ ُمـ اًمٓمَّ ًِ َٓ  ,َٓ يٛمٚمُٙمقَن َْٕٟمُٗم َو

 (, .........................................4) جَيدوَن إمَِم سف اعمْٕمِّمَٞم٦م قَمٜمَْٝم٤م دومٕم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وىمققمٝم٤م.يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد 

(   ۀ ہ ہ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي َٚغس»َق ُ٘ َٔ خري  ِِ َي أي ؾم٤مئرون ُم٤موقن عم٤م  «:ْٚاؾرٕٚ ملا خًكٗ

ىمدره ويمتٌف قمٚمٞمٝمؿ, وهذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمئ٦م, وُمٕمٜم٤مه٤م أن ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من, 

 (   ڃ ڃ چ چ چ چ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ: 

صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  , اسمـ ُمًٕمقد وقمـ ٤مِدُق اعَمّْمُدوُق, ىَم٤مَل:  طَمدَّ إِنَّ »َوُهَق اًمّمَّ

ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م, صُمؿَّ َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َيُٙمقُن  ـِ ُأُمِّ َأطَمَديُمْؿ جُيَْٛمُع ظَمْٚمُ٘مُف ذِم سَمْٓم

ٌَْٕم٨ُم اهللُ َُمَٚمًٙم٤م وَمُٞم١ْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يَمٚماَِمٍت, َوُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ايْمُت٥ْم قَمَٛمَٚمُف,  ُُمْْمَٖم٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َي

ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َوِرْزىَمُف, َوأَ  وُح, وَم٢مِنَّ اًمرَّ ضَمَٚمُف, َوؿَمِ٘مل  َأْو ؾَمِٕمٞمٌد, صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف اًمرُّ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف يمَِت٤مسُمُف, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر,  ًْ َّٓ ِذَراٌع, وَمَٞم َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اجَلٜم٦َِّم إِ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمٙمَِت٤مُب, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َوَيْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م يَ  ًْ َّٓ ِذَراٌع, وَمَٞم ُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِر إِ

 .شَأْهِؾ اجلَٜم٦َّمِ 

 (4 ) :ُ٘ ُِٛي ِِ َٔ ايطَّاَع١ ْؿعا»َق ِٗ ُِْؿٔط َٕ أَل َٕ ِإَي٢  ،َيا ميًُهٛ َٜجدٚ  ََٚيا 

 

                                 
 (.4623(, وُمًٚمؿ )3418( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 (.4) قَمـ همػم طَم٤مضَم٦م يَم٤مَٟم٧م سمِفِ  (1) ظمٚمؼ اخلٚمؼ سمٛمِمٞمئتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٗا دؾعااملصسف  ِٓ ١َٝ َع أي ٓ يٛمٚمؽ اًمٕم٤ٌمد ٟمٗمع أٟمٗمًٝمؿ سمٓم٤مقم٦م: ٕن اًمذي  «:ِعٔض

, وإٟمام أُمر اهلل اًمٕم٤ٌمد سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت, يمام ٓ يٛمٚمؽ يٕمٚمؿ ىمٌقهل٤م ورده٤م هق اهلل 

 اعمٕمّمٞم٦م قمٜمٝمؿ, وإٟمام أُمرهؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمٝم٤م واًمتقسم٦م.اًمٕم٤ٌمد دومع 

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

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  )شمٕم٤ممم: وىم٤مل   (   ﮷ 

٤ٌَّمسٍ ويمام ذم طمدي٨م  ـِ قَم : ىم٤مل زم رؾمقل اهلل , ىَم٤مَل: رِض اهلل قمٜمٝمام اعمت٘مدم  اسْم

ٌَُف اهللُ »  ىَمْد يَمَت
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ  مَلْ َيٜمَْٗمُٕمقَك إِ

ٍ
ء ٦َم ًَمْق اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم َأْن َيٜمَْٗمُٕمقَك سمٌَِمْ  َواقْمَٚمْؿ َأنَّ إُُمَّ

ٌَُف اهللُ  ىَمْد يَمَت
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ وَك إِ ْ َيُيُّ  مَل

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ قَمَٚمْٞمَؽ,  ًَمَؽ, َوًَمْق اضْمَتَٛمُٕمقا قَمغَم َأْن َيُيُّ

ُحُػ  ٧ْم اًمّمُّ  .شُرومَِٕم٧ِم إىَْماَلُم َوضَمٗمَّ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي اًمتل هل اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م  «:ًل شمػ٦ٝت٘اخلخًل »َق

, ىم٤مل شمٕم٤ممم: , وذم هذا إؿم٤مرة إمم ُمرشم٦ٌم اخلٚمؼ, وُمٕمٜم٤مه٤م أن اهلل ظمٚمؼ يمؾ رءاًمٜم٤مومذة

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

(4 ) :ُ٘ ُِٛي ٘ٔ َعٔ»َق َْت ٔب أي مل خيٚمؼ اخلٚمؼ حل٤مضمتف إًمٞمٝمؿ,  «:غري َحاَج١ َنا

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

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 , وصححف إًم٤ٌمين.طمًـ صحٞمح (, وىم٤مل:4516( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ـْ َأيِب َذر  و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ىَم٤مَل: , قَم ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َأٟمَّ ـِ اهللِ شَم َي٤م », ومِٞماَم َرَوى قَم

ـْ  ُٙمْؿ ًَم ٤ٌَمِدي إِٟمَّ ٤ٌَمِدي ًَمْق َأنَّ قِم ٌُْٚمُٖمقا َٟمْٗمِٕمل, وَمَتٜمَْٗمُٕمقيِن, َي٤م قِم ـْ شَم ويِن َوًَم ي وَمَتُيُّ ٌُْٚمُٖمقا رَضِّ شَم

ُٙمْؿ َوضِمٜمَُّٙمْؿ يَم٤مُٟمقا قَمغَم َأشْمَ٘مك ىَمْٚم٥ِم َرضُمٍؾ َواطِمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ, َُم٤م َزاَد  ًَ ًَمُٙمْؿ َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم َأوَّ

٤ٌَمِدي ًَمقْ  ُٙمْؿ َوضِمٜمَُّٙمْؿ يَم٤مُٟمقا قَمغَم  َذًمَِؽ ذِم ُُمْٚمٙمِل ؿَمْٞمًئ٤م, َي٤م قِم ًَ ًَمُٙمْؿ َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم َأنَّ َأوَّ

ًَمُٙمْؿ  ٤ٌَمِدي ًَمْق َأنَّ َأوَّ ـْ ُُمْٚمٙمِل ؿَمْٞمًئ٤م, َي٤م قِم َأوْمَجِر ىَمْٚم٥ِم َرضُمٍؾ َواطِمٍد, َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ُِم

٠َمًُمقيِن  ًَ ُٙمْؿ َوضِمٜمَُّٙمْؿ ىَم٤مُُمقا ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد وَم ًَ ٤مٍن  َوآظِمَريُمْؿ َوإِْٟم ًَ وَم٠َمقْمَٓمْٞم٧ُم يُمؾَّ إِْٟم

ٌَْحرَ  َّٓ يَماَم َيٜمُْ٘مُص اعمِْخَٞمُط إَِذا ُأْدظِمَؾ اًم ٠َمًَمَتُف, َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ مِم٤َّم قِمٜمِْدي إِ ًْ  .شَُم

ذيمره٤م ُمراشم٥م  ٠مرسمٕم٦مٓ يتح٘مؼ إٓ سم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر سم هبذا يتٌلم أن اإليامن ؾا٥د٠:

 , وهل:اعمّمٜمػ

يمؾ رء ُمـ اعمقضمقدات واعمٕمدوُم٤مت اًمٕمٚمؿ, وُمٕمٜم٤مه٤م أن اهلل قمٚمؿ  املرتبة األٔىل:

واعمٛمٙمٜم٤مت واعمًتحٞمالت, ومٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن, 

وأٟمف قمٚمؿ ُم٤م اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ وقمٚمؿ أرزاىمٝمؿ وآضم٤مهلؿ وأطمقاهلؿ 

ۀ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: يمام  ,وأقمامهلؿ ذم مجٞمع طمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ وؿم٘م٤موهتؿ وؾمٕم٤مدهتؿ

(   ہ ہ 

(   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.4577( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمت٥م يمؾ رء ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ: اًمٙمت٤مسم٦م: وُمٕمٜم٤مه٤م أن اهلل املرتبة الجاٌٗة:

(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): ىم٤مل اهلل 

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

ائ ائ ) يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعمِمٞمئ٦م: وُمٕمٜم٤مه٤م أن ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من,  املرتبة الجالجة:

وُم٤م مل يِم٠م اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمـ (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

مت ىت يت ) , يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:ًمٕمدم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم إي٤مه ًمٞمس ًمٕمدم ىمدرشمف قمٚمٞمف

 (   جث مث ىث

 واعمِمٞمئ٦م هٜم٤م شمرادف اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م.

ىمقًمف شمٕم٤ممم:  واًمٙمقٟمٞم٦م شمرادف اعمِمٞمئ٦م, وُمٜمٝم٤م , ٦موذقمٞم ٦مإمم يمقٟمٞم شمٜم٘مًؿاإلرادة و

 (   ڃ ڃ چ چ چ چ)

﮼  )وُمث٤مل اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: (   ﮽

(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٱ )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: , ظم٤مًمؼ يمؾ رء وُمٕمٜم٤مه٤م أن اهللاخلٚمؼ,  املرتبة الرابعة:

 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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 ]اإلميان باملالئكة[ 
٤ٌَمَدشمف ,اَلِئَٙم٦م مَجِٞمًٕم٤م ًمٓم٤مقمتفاعمَ ظمٚمؼ و[ 6]  .................. :(1) وضمٌٚمٝمؿ قمغم قِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّٔٝعا يطاعت٘امَلٚخًل »قٛي٘: ( 1)  ٚجبًِٗ ع٢ً  ،ًَا٥َٔه١ َج

ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م ًمٓم٤مقمتف, وضمٌٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ, ومال يٕمّمقن اهلل  أي أن اهلل  «:ٔعَباَدت٘

ۅ ۉ ۉ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)شمٕم٤ممم:  ُم٤م أُمرهؿ: يمام ىم٤مل

(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ُروَن »ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م:  َٓ َيَت٠َمظمَّ ٤ٌَمِدُروا إًَِمْٞمِف,  َأْي َُمْٝماَم َأَُمَرُهْؿ سمِِف شَمَٕم٤ممَم ُي

, َوُهْؿ ىَم٤مِدُروَن قَمغَم ومِْٕمٚمِِف ًَمْٞمَس هِبِْؿ قَمْجٌز قَمٜمْفُ   .شقَمٜمُْف ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ

ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)شمٕم٤ممم:وىم٤مل 

 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

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

 (   ېئ ېئ ىئ

اعمالئٙم٦م, إٟمام هق ختٗمٞمػ اعمألك, وإصؾ ُم٠مًمؽ,  ,اعَمَٚمُؽ مجع ًمٖم٦م:اعمالئٙم٦م و

 .إًَُمقِك وهق اًمرؾم٤مًم٦موم٘مدُمقا اًمالم وأظمروا اهلٛمزة, وم٘م٤مًمقا: ُمألك, وهق َُمٗمَٕمؾ ُمـ 

هؿ قم٤ٌمد اهلل اعمٙمرُمقن واًمًٗمرة سمٞمٜمف شمٕم٤ممم وسملم رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة وذقم٤م: 

 واًمًالم اًمٙمرام ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٤م واًمٙمرام قمغم اهلل شمٕم٤ممم اًمؼمرة اًمٓم٤مهريـ ذاشم٤م وصٗم٦م 

                                 
 (.8/168اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )( 1)

 ش.ُمٚمؽ»اٟمٔمر: اًمٕملم, ُم٤مدة ( 4)
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َوـَم٤مِئَٗم٦م ُِمٜمُْٝمؿ طمقل قَمْرؿمف  (,1) وَمٛمٜمٝمْؿ َُماَلِئَٙم٦م سم٘مدرشمف ًمٚمٕمرش طم٤مُمٚمقن

 .................................................................. ,(4)يًٌحقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., ظمٚم٘مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜمقروهؿ قم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمد اهلل  وأومٕم٤مٓ, اعمٓمٞمٕملم هلل 

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ـْ اعمَ ظُمٚمَِ٘م٧ِم : », ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم َٙم٦ُم ُِم
اَلئِ

 .شُٟمقرٍ 

ًَا٥َٔه١ بكدزت٘ يًعسش حإًَٛ»قٛي٘: ( 1) ََ  ِِ أي ًمق ؿم٤مء اهلل  «:َؾُٓٗ

شمٕم٤ممم حلٛمؾ اًمٕمرش سمٖمػمهؿ, وم٤معمالئٙم٦م حتٛمؾ اًمٕمرش ٓ ٕضمؾ أن اهلل ذم طم٤مضم٦م إمم 

 أراد أن حتٛمؾ اعمالئٙم٦م قمرؿمف, وذًمؽ سم٘مدرشمف., وإٟمام ٕضمؾ أن اهلل ذًمؽ

( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹): ىم٤مل شمٕم٤ممم

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

ٌِْد اهللِو ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلِّ رِض اهلل قمٜمٝمام قَم ـِ اًمٜمٌَّ َث »ىَم٤مَل:  , قَم ُأِذَن زِم َأْن ُأطَمدِّ

ـْ  ـْ َُمَٚمٍؽ ُِم ػَمُة قَم ًِ ـْ مَحََٚم٦ِم اًمَٕمْرِش, إِنَّ َُم٤م سَملْمَ ؿَمْحَٛم٦ِم ُأُذٟمِِف إمَِم قَم٤مشمِِ٘مِف َُم َٙم٦ِم اهللِ ُِم
َُماَلئِ

ٌِْع ُِم٤مَئ٦ِم قَم٤ممٍ   .شؾَم

ُِٗ حٍٛ َعِسغ٘ ٜطبحٕٛ»قٛي٘: ( 4)  ِٓ َٔ أي جمٛمققم٦م ُمـ  «:ََٚطا٥َٔؿ١ 

 قن. روسمٞمٞمُّ هؿ اًمٙمُ ىمٞمؾ:  :يًٌحقن اهلل شمٕم٤ممم طمقل اًمٕمرش اعمالئٙم٦م

                                 
 (.4996( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.4727( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)
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 ................................................. (,1) َوآظَمُروَن سمَِحْٛمِدِه ي٘مدؾمقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹): ىم٤مل شمٕم٤ممم

ـِ »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م:  ـْ مَحَٚم٦م اعمُ اَلِئَٙم٦ِم اعمَ خُيْؼِمُ شَمَٕم٤ممَم قَم سملَِم ُِم َ٘مرَّ

ـَ إَ َٕمْرِش اًم ـْ طَمْقًَمُف ُِم ِْؿ, َأْي: َيْ٘مِرُٟمقَن اًمْرسَمَٕم٦ِم, َوَُم ٌُِّحقَن سمَِحْٛمِد َرهبِّ ًَ ُْؿ ُي ُٙمُروسمِٞمِّلَم, سم٠َِمهنَّ

ٌِٞمِح ا ًْ الِّ قَمغَم َٟمْٗمِل اًمٜمََّ٘م٤مِئِص, َواًمتَّْحِٛمٞمِد سَملْمَ اًمتَّ ٤ٌَمِت ِصَٗم٤مِت اعمُ ًمدَّ صْم  . شْدِح اعمَ ْ٘مَت ِي إِلِ

ٌِْٕمٞمُد. وَ  اهللُِهَق شَمٜمِْزيُف  :واًمتًٌٞمح . َواًمتَّٜمِْزيُف: اًمتَّ
ٍ
ـْ يُمؾِّ ؾُمقء َٕمَرُب اًمضَمؾَّ صَمٜم٤َمُؤُه ُِم

ـْ يَمَذا, َأْي َُم٤م َأسْمَٕمَدهُ  ٌَْح٤مَن ُِم  .شَمُ٘مقُل: ؾُم

ٙٔ ٜكدضٕٛ»قٛي٘: ( 1) ُِٔد َٕ ٔبَح أي يٜمزهقن اهلل شمٕم٤ممم,  «:َٚآَخُسٚ

 .اًمتَّْ٘مِديُس: شَمٜمِْزيُف اهللَّ و

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

 (   ېئ ىئ

(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

                                 
 (.7/131( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, )1)

 ش.ؾمٌح»( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة, 4)

 ش.ىمدس»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة 3)
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 ............................................. (,1) َواْصٓمٗمك ُِمٜمُْٝمؿ رؾماًل إمَِم رؾمٚمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ے ے

ومٝمؿ دائٌقن ذم اًمٕمٛمؾ , أي: ٓ يتٕمٌقن وٓ يٛمٚمقن(   ھ ے)وىمقًمف: 

ى ائ ائ ەئ )ًمٞمال وهن٤مرا, ُمٓمٞمٕمقن ىمّمدا وقمٛمال ىم٤مدرون قمٚمٞمف, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ًّا ِإَي٢ زضً٘»قٛي٘: ( 1) ُِٗ زض ِٓ َٔ أي اظمت٤مر واضمتٌك ُمـ  «:َٚاِصطؿ٢ 

چ ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: إلسمالغ رؾم٤مٓشمف ُمالئٙمتف رؾمال سمٞمٜمف وسملم رؾمٚمف إمم أهؾ إرض

 (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڳ

 .َٕمْرشِ اًمُهْؿ مَحََٚم٦ُم : (   ڳ ڳ)

, وهق أومْمؾ اعمالئٙم٦م وُمـ ه١مٓء اعمالئٙم٦م اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ ضمؼميؾ 

, وهق اًمروح إُملم  ,اعمّمٓمٗملم, اعمقيمؾ سم٤مًمقطمل سملم اهلل ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

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

 ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

                                 
 (.5/336) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ1)

 (.4/315) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي4)
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 (.1َوسَمٕمٌض ُمدسمرون َُٕمره )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

 (   ہ

ُمثؾ اعمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر وشمّم٤مريٗمف إمم  «:ََٚبعْض َدبسٕٚ أَلَسٙ»قٛي٘: ( 1)

, وهق ذو ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمٞم٦م وُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م وذف , وهق ُمٞمٙم٤مئٞمؾ طمٞم٨م أُمره اهلل 

, وًمف أقمقان يٗمٕمٚمقن ُم٤م ي٠مُمرهؿ سمف سم٠مُمر رسمف, ويٍمومقن اًمري٤مح واًمًح٤مب قمٜمد رسمف 

 .يمام يِم٤مء اهلل 

, يٜمٗمخ ومٞمف صمالث ٟمٗمخ٤مت سم٠مُمر رسمف , وهق إهاومٞمؾ ٔوٍّي املٕكن بالصٕر

 : 

 ٟمٗمخ٦م اًمٗمزع. األوَل:

 ٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ. والثاىوة:

 ٟمٗمخ٦م اًم٘مٞم٤مم ًمرب اًمٕم٤معملم. والثالثة:

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  يَمْٞمَػ َأْٟمَٕمُؿ َوَص٤مطِم٥ُم اًمَ٘مْرِن ىَمِد : », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ قَم

, وَمَٙم٠َمنَّ َذًمَِؽ صَمُ٘مَؾ قَمغَم َأْصَح٤مِب شاًمَتَ٘مَؿ اًمَ٘مْرَن َواؾْمَتَٛمَع اإِلْذَن َُمَتك ُي١ْمَُمُر سم٤ِمًمٜمَّْٗمِخ وَمَٞمٜمُْٗمُخ 

ِلِّ  ٌُٜم٤َم اهللُ َوٟمِْٕمَؿ اًمَقيمِٞمُؾ قَمغَم اهللِ شَمَقيمَّ », وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ: اًمٜمٌَّ ًْ  .(1)شْٚمٜم٤َمىُمقًُمقا: طَم

 ڦ  ), وهق ُمٚمؽ اعمقت وأقمقاٟمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٔوٍّي املٕكن بقبض األرٔاح

                                 
 , وصححف إًم٤ٌمين.(5/125)(, وطمًٜمف, وأمحد 3231( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ

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

 

ذم طمٚمف وارحت٤مًمف وذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف وذم يمؾ طم٤مٓشمف,  ٔوٍّي املٕكن حبفظ العبد

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وهؿ اعمٕم٘م٤ٌمت, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں

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

 (  ﯁     

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رِض اهلل قمٜمٝمام: ُمالئٙم٦م حيٗمٔمقٟمف ُمـ سملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف, وم٢مذا 

 .ضم٤مء ىمدر اهلل ظمٚمقا قمٜمف

وىم٤مل جم٤مهد: ُم٤م ُمـ قمٌد إٓ ًمف ُمٚمؽ ُمقيمؾ, حيٗمٔمف ذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف ُمـ اجلـ 

إٓ ىم٤مل اعمٚمؽ: وراءك إٓ رء ي٠مذن اهلل  واإلٟمس واهلقام, ومام ُمٜمٝم٤م رء ي٠مشمٞمف يريده

 .ومٞمف ومٞمّمٞمٌف

, وهؿ اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌقن, وه١مٓء ٔوٍّي املٕكن حبفظ عىن العبد وَ خري ٔشر

( ڦ ڦ ڦ ): ىمٌٚمٝمؿ ىمقًمف  ـيِمٛمٚمٝمؿ ُمع ُم

 

                                 
 (.2/238) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ1)

 (.2/238) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 4)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ: 

(   ژ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ( ڦ ڦ ڄ

ك َوَي٠ْمظُمُذ » ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم أي٦م:  اَلِن سمِ اعمُ َٚمَٙم٤مِن اعمَ َأْي َيَتَٚم٘مَّ ٤مِن قَمَٛمَٚمُف ٤مإلِ َقيمَّ ًَ ْٟم

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف وَ  ٤م قَم ٤ٌَمٟمِِف, َأطَمُدمُهَ َٗمَٔم٤مٟمِِف َوَيْٙمُت َ٘مُف حَيْ
ـِ أَوَُمٜمْٓمِ ِذي قَم ـْ ؿِماَمًمِِف, وَم٤مًمَّ َٞمِٛملِم اًمظَمُر قَم

اَمِل َيْٙمُت٥ُم احلَ َيْٙمُت٥ُم  ـِ اًمِمِّ ِذي قَم ٜم٤َمِت, َواًمَّ ٞمَِّئ٤مِت ًَ ًَّ  . شاًم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  , وهؿ اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم,ٔوٍّي املٕكمُٕ بفتٍة القرب , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل ومَٕم

َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَم٤مِن, ُيَ٘م٤مُل  -َأْو ىَم٤مَل: َأطَمُديُمْؿ  -إَِذا ىُمؼِمَ اعَمٞم٧ُِّم : »َرؾُمقُل اهللِ 

٤م: اعُمٜمَْٙمُر,  طََمِدمِهَ
 .(4)شَوًمِْمظَمِر: اًمٜمَّٙمػِمُ ِٕ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٔوٍّي خزٌة اجلٍة، 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

(   ى ى

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

( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 

                                 
 (.7/358اًمٌٖمقي, )( اٟمٔمر: شمٗمًػم 1)

 ., وطمًٜمف إًم٤ٌمين(1171طمًـ: رواه اًمؽمُمذي ) (4)
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ٱ  ), يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٔوٍّي املبشرُٔ لمىؤوٍني عٍد ٔفٗاتّي ٔيف ًٖٕ القٗاوة

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

(  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

وهؿ اًمزسم٤مٟمٞم٦م, ورؤؾم٤مؤهؿ شمًٕم٦م قمنم,  -قمٞم٤مذا سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م- ٔوٍّي خزٌة جٍّي

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ,وُم٘مدُمٝمؿ ُم٤مًمؽ 

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

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ىئ ی

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

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

(   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
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صَمٜم٤َم َرؾُمقُل  , , يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقدٔوٍّي املٕكمُٕ بالٍطفة يف الرحي طَمدَّ

٤مِدُق اعَمّْمُدوُق, ىَم٤مَل:  اهللِ  ِف َأْرسَمِٕملَم »َوُهَق اًمّمَّ ـِ ُأُمِّ إِنَّ َأطَمَديُمْؿ جُيَْٛمُع ظَمْٚمُ٘مُف ذِم سَمْٓم

ٌَْٕم٨ُم اهللُ َُمَٚمًٙم٤م وَمُٞم١ْمَُمُر  َيْقًُم٤م, صُمؿَّ َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َيُٙمقُن ُُمْْمَٖم٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َي

َ٘م٤مُل ًَمُف: ايْمُت٥ْم قَمَٛمَٚمُف, َوِرْزىَمُف, َوَأضَمَٚمُف, َوؿَمِ٘مل  َأْو ؾَمِٕمٞمٌد, صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف سم٠َِمْرسَمِع يَمٚمِاَمٍت, َويُ 

ٌُِؼ قَمٚمَ  ًْ َّٓ ِذَراٌع, وَمَٞم ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اجلَٜم٦َِّم إِ وُح, وَم٢مِنَّ اًمرَّ ْٞمِف اًمرُّ

َّٓ ِذَراٌع, يمَِت٤مسُمُف, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمِٕمَ  َٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, َوَيْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِر إِ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمٙمَِت٤مُب, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َّمِ  ًْ  .شوَمَٞم

ـِ قَم٤مِئَِم٦َم َرِِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م, ٔوٍّي املٕكن باجلباه  ِلِّ أهن٤م , قَم : َهْؾ َأشَمك ىَم٤مًَم٧ْم ًمِٚمٜمٌَّ

ـْ َيْقِم ُأطُمٍد, ىَم٤مَل:  ـْ ىَمْقُِمِؽ َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم, َويَم٤مَن َأؿَمدَّ »قَمَٚمْٞمَؽ َيْقٌم يَم٤مَن َأؿَمدَّ ُِم ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم

ٌِْد يُماَلٍل, وَمَٚمْؿ  ـِ قَم ٌِْد َي٤مًمِٞمَؾ سْم ـِ قَم ٦ٌَِم, إِْذ قَمَرْو٧ُم َٟمْٗمِز قَمغَم اسْم َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ َيْقَم اًمَٕمَ٘م

ٌْٜمِل َّٓ َوَأَٟم٤م سمَِ٘مْرِن  جُيِ إمَِم َُم٤م َأَرْدُت, وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م َُمْٝمُٛمقٌم قَمغَم َوضْمِٝمل, وَمَٚمْؿ َأؾْمَتِٗمْؼ إِ

يُؾ, وَمٜم٤َمَدايِن  ْتٜمِل, وَمٜمََٔمْرُت وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م ضِمؼْمِ َح٤مسَم٦ٍم ىَمْد َأفَمٚمَّ ًَ  اًمثََّٕم٤مًم٥ِِم وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد, وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمِ

وا قَمَٚمْٞمَؽ, َوىَمْد سَمَٕم٨َم إًَِمْٞمَؽ َُمَٚمَؽ  وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ اهللَ ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ, َوَُم٤م َردُّ

ُد, وَم٘مَ  , صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ ٚمََّؿ قَمكَمَّ ًَ ٤ٌَمِل وَم ٤ٌَمِل ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمْؿ, وَمٜم٤َمَدايِن َُمَٚمُؽ اجِل ٤مَل, اجِل

ِلُّ َذًمَِؽ ومِٞماَم ؿِمْئ٧َم, إِْن ؿِمْئ٧َم أَ  ؟ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ
ٌَلْمِ : سَمْؾ َأْرضُمق َأْن ْن ُأـْمٌَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إظَْمَِم

ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م ٌُُد اهللَ َوطْمَدُه, َٓ ُينْمِ ـْ َيْٕم ـْ َأْصاَلهِبِْؿ َُم ِرَج اهللُ ُِم   .شخُيْ

                                 
 (.4623(, وُمًٚمؿ )3418( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1795(, وُمًٚمؿ )3431( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ًابتالؤي[ ]خلق آدو 
َوىمٌؾ َذًمِؽ ًمأْلَْرض  ,(3) َوَأؾْمَٙمٜمَُف ضمٜمتف( 4)ظمٚمؼ آدم سمَِٞمِدِه ( 1)صمؿَّ [ 7]

  .......................................................................,(2)فظمٚم٘مَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٖ»قٛي٘: ( 1)  ش صمؿ», و أي سمٕمد ظمٚم٘مف ُمالئٙمتف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ظمٚمؼ آدم  «:ث

 شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م ُمع اًمؽماظمل.

ٙٔ»قٛي٘: ( 4)  َٝٔد ۈ ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: هذا ومٞمف شمنميػ ٔدم  «:خًل آدّ ٔب

 (   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

ٺ  )ٓ شمِمٌف أيدي اعمخٚمقىملم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ويد اهلل يد طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٚمٞمؼ سمجالًمف 

 (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ُ٘ جٓت٘»قٛي٘: ( 3)  َٓ ڭ ڭ ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: أي ضمٜم٦م اخلٚمد «:ََٚأِضَه

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ې ې

(   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

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

 (   گ ڳ ڳ ڳ 

ًَِأِزض خًَك٘»قٛي٘: ( 2)  مل خيٚمؼ آدم ًمٞمٕمٞمش  أي أن اهلل  «:َٚقبٌ َذٔيو ي

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم اجلٜم٦م, إٟمام ظمٚم٘مف ًمٞمٕمٞمش ذم إرض: 

                                 
 (.1/432) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ1)
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 ............................. (,4) ىمد ٟمٗمذ ىَمَْم٤مُؤُه قَمَٚمْٞمِف سم٠ميمٚمٝم٤م (1) ؿَمَجَرة َوهَن٤َمُه قَمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ُٙ َعٔ َغَجَس٠»قٛي٘: ( 1)  َٗا َْ ىم٤مل أي قمـ إيمؾ ُمـ ؿمجرة قمٞمٜمٝم٤م ًمف:  «:َٚ

 ڦ ڄ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)شمٕم٤ممم: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ گ گ ڳ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

﮼  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ (   ﮶ ﮷

 

٘ٔ بأنًٗا»قٛي٘: ( 4)  ِٝ ًَ ُٙ َع  اًمٙمقين ء اهللىمْم٤مٟمٗمذ أي  «:قد ْؿر َقَضاُؤ

 سم٤مٕيمؾ ُمـ اًمِمجرة اًمتل هن٤مه قمٜمٝم٤م. قمغم آدم  اًمذي ٓ يرد

 :ؾا٥د٠: ايكضا٤ قطُإ

هق ُمِمٞمئتف اًمِم٤مُمٚم٦م وىمدرشمف اًمٜم٤مومذة وًمٞمس ٕطمد ظمروج ىمْم٤مء يمقين, و األٍٚ:

وٓ ُمالزُم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمح٦ٌم واًمرو٤م, سمؾ يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر  ,ُمٜمٝم٤م وٓ حمٞمد قمٜمٝم٤م

واإليامن واًمًٞمئ٤مت واًمٓم٤مقم٤مت يمؾ ذًمؽ سمٛمِمٞمئتف وىمدره وظمٚم٘مف وشمٙمقيٜمف, وٓ ؾمٌٞمؾ 

 إمم خم٤مًمٗمتٝم٤م وٓ خيرج قمٜمٝم٤م ُمث٘م٤مل ذرة. 

                                 
 .(18/134) (, جمٛمقع اًمٗمت٤موى152-1/125) اًمّمحٞمح, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماجلقاب اٟمٔمر: ( 1)
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َوضمٕمؾ أيمٚمف  ,(4) صمؿَّ ؾمٚمط قَمَٚمْٞمِف قمدوه وم٠مهمقاه قَمَٚمْٞمَٝم٤م (,1) صمؿَّ اسمتاله سماَِم هَن٤َمُه قَمٜمُف ُِمٜمَْٝم٤م

 (, .........................................................3) هَل٤َم إمَِم إَْرض ؾَم٤ٌٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمٜمف

اعمًتٚمزم عمح٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ورو٤مه, ومال ي٠مُمر إٓ سمام هق و ,ذقملىمْم٤مء  ايجاْٞ:

 .حيٌف ويرو٤مه وٓ يٜمٝمك إٓ قمام يٙمرهف

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمف 

َٗا»قٛي٘: ( 1) ِٓ َٔ  ُ٘ ُٙ َعٓ َٗا َْ َُا  ِٖ ابتالٙ ٔب أي اظمتؼمه سم٤مٕيمؾ ُمـ ؿمجرة  «:ث

 اخلٚمد اًمتل هن٤مه قمـ إيمؾ ُمٜمٝم٤م.

َٗا»قٛي٘: ( 4)  ِٝ ًَ ٘ٔ عدٚٙ ؾأغٛاٙ َع ِٝ ًَ ِٖ ضًط َع قمغم آدم  ىمدر اهلل أي  «:ث

 .زيـ ًمف إسمٚمٞمس إيمؾ ُمٜمٝم٤م, ومًمٞم٠ميمؾ ُمـ اًمِمجرة سم٤مًمقؾمقؾم٦مإهمقاء إسمٚمٞمس إي٤مه 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ِذي »ىَم٤مَل:  , قَم طَم٤مجَّ ُُمقؾَمك آَدَم, وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: َأْٟم٧َم اًمَّ

ِذي  ـَ اجَلٜم٦َِّم سمَِذْٟمٌَِؽ َوَأؿْمَ٘مْٞمَتُٝمْؿ, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل آَدُم: َي٤م ُُمقؾَمك, َأْٟم٧َم اًمَّ َأظْمَرضْم٧َم اًمٜم٤َّمَس ُِم

ٌَُف  اهللُاْصَٓمَٗم٤مَك  ُٚمَ٘مٜمِل  اهللُسمِِرؾَم٤مًَمتِِف َوسمَِٙماَلُِمِف, َأشَمُٚمقُُمٜمِل قَمغَم َأُْمٍر يَمَت ٌَْؾ َأْن خَيْ َأْو  -قَمكَمَّ ىَم

ُٚمَ٘مٜمِل  ٌَْؾ َأْن خَيْ َرُه قَمكَمَّ ىَم  .شوَمَح٩مَّ آَدُم ُُمقؾَمك: » اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  ,ش -ىَمدَّ

َٗا ِإَي٢ اأَلِزض َضببا»قٛي٘: ( 3)  أيمؾ  أي ضمٕمؾ اهلل  «:َٚجعٌ أنً٘ َي

 ٺ ٺ ٺ )ُمـ اًمِمجرة ؾم٤ٌٌم ًمالؾمت٘مرار ذم إرض, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  آدم 

                                 
 (.4654(, وُمًٚمؿ )2738( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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َٓ قَمٜمُف هَل٤َم ُمذه٤ٌم ,وضمد إمَِم شمرك أيمٚمَٝم٤م ؾَمٌِٞمال وَمام  (.1) َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

َٗا َرٖبا»قٛي٘: ( 1)  ُ٘ َي ََٚيا َعٓ َٗا َضٔبٝال،   «:َؾُا ٚجد ِإَي٢ تسى أنً

  ىمدر قمٚمٞمف يمقٟم٤م أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م. ٕن اهلل 
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 ]أهل اجلنة ًأهل النار[ 
تف َأهال[ 8]  ...................................... (,1) صمؿَّ ظمٚمؼ ًمٚمجٜم٦م ُمـ ُذريَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٖت٘ َأٖال»قٛي٘: ( 1)  ِٖ خًل يًج١ٓ َٔ ُذز أي ظمٚمؼ اهلل ُمـ ذري٦م آدم  :«ث

٤مٍر اجلَُٝمٜمِلِّ أهؾ اجلٜم٦م, وم ًَ ـِ َي ِؿ سْم
ٚمِ ًْ ـْ ُُم ـَ اخلَٓم٤َّمِب , َٕم ـْ َهِذِه   َأنَّ قُمَٛمَر سْم ؾُمِئَؾ قَم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )أَي٦ِم: 

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ؾُمِئَؾ قَمٜمَْٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  : وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ , 

 :« ,َح فَمْٝمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف ًَ ٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم إِنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ آَدَم صُمؿَّ َُم يَّ َواؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ

٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: يَّ َح فَمْٝمَرُه وَم٤مؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ  ًمِْٚمَجٜم٦َِّم َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم َيْٕمَٛمُٚمقَن, صُمؿَّ َُم
ِ
 َه١ُمٓء

 ًمِٚمٜم٤َّمِر َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َيْٕمَٛمُٚمقنَ 
ِ
ضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ, وَمِٗمٞمَؿ وَمَ٘م٤مَل رَ  ,شظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء

ٌَْد ًمِْٚمَجٜم٦َِّم اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ  إِنَّ اهللَ »: اًمَٕمَٛمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  إَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اجلَٜم٦ََّم, َوإَِذا  ٌَْد اجلَٜم٦َِّم, طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, وَمُٞمْدظِمَٚمُف  ًمِٚمٜم٤َّمِر اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, طَمتَّك َيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم

 .شسمِِف اًمٜم٤َّمَر 

ـْ قَمكِم  و , وَمَ٘مَٕمَد َٖمْرىَمِد, وَم٠َمشَم٤مَٟم٤م َرؾُمقُل اهللِ اًم, ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم ذِم ضَمٜم٤َمَزٍة ذِم سَمِ٘مٞمِع  قَم

شمِِف, صُمؿَّ ىَم٤مَل:  َس وَمَجَٕمَؾ َيٜمُْٙم٧ُم سمِِٛمْخٍَمَ ٌة وَمٜمَٙمَّ ـْ »َوىَمَٕمْدَٟم٤م طَمْقًَمُف, َوَُمَٕمُف خِمٍَْمَ َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ـَ  َّٓ َوىَمْد يَمَت٥َم اهللُ َُمَٙم٤مهَن٤َم ُِم ـْ َٟمْٗمٍس َُمٜمُْٗمقؾَم٦ٍم, إِ ٧ٌَْم اجلَ َأطَمٍد, َُم٤م ُِم
َّٓ َوىَمْد يُمتِ  ٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر, َوإِ

                                 
, وصححف أمحد (1/211(, وأمحد )11146(, واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )2713( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 .ؿم٤ميمر
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 (.3) وسم٘مدرشمف وسم٢مرادشمف يٜمٗمذون (4) سمٛمِمٞمئتف قم٤مُمٚمقن (1) ومٝمؿ سم٠مقمامهل٤م

تف ًمٚمٜم٤مر َأهال[ 9]  ........................................ (:2) َوظمٚمؼ ُمـ ُذريَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕمَٛمَؾ؟ اًمىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َرضَمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأوَماَل َٟمْٛمُٙم٨ُم قَمغَم يمَِت٤مسمِٜم٤َم, َوَٟمَدُع ش ؿَمِ٘مٞم٦ًَّم َأْو ؾَمِٕمٞمَدةً 

ـْ »وَمَ٘م٤مَل:  ـْ يَم٤مَن ُِم َٕم٤مَدِة, َوَُم ًَّ َٞمِّمػُم إمَِم قَمَٛمِؾ َأْهِؾ اًم ًَ َٕم٤مَدِة, وَم ًَّ ـْ َأْهِؾ اًم ـْ يَم٤مَن ُِم َُم

 ًَ َ٘م٤مَوِة, وَم َ٘م٤مَوةِ َأْهِؾ اًمِمَّ ٤م َأْهُؾ »وَمَ٘م٤مَل: ش َٞمِّمػُم إمَِم قَمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمِمَّ , َأُمَّ ٌ اقْمَٛمُٚمقا وَمُٙمؾ  ُُمَٞمنَّ

وَن ًمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ  ُ َ٘م٤مَوِة وَمُٞمَٞمنَّ ٤م َأْهُؾ اًمِمَّ َٕم٤مَدِة, َوَأُمَّ ًَّ وَن ًمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًم ُ َٕم٤مَدِة وَمُٞمَٞمنَّ ًَّ اًم

َ٘م٤مَوةِ  ﮲ ﮳  ے ۓ ۓ ے ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ), صُمؿَّ ىَمَرَأ: شاًمِمَّ

 (   ﮺ ﮻ ﮼  ﮷ ﮸ ﮹ ﮴ ﮵ ﮶

 أي سم٠مقمامل اجلٜم٦م. «:ؾِٗ بأعُاهلا»قٛي٘: ( 1) 

 أي سمٛمِمٞمئتف اًمٜم٤مومذة اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م. «:شمػ٦ٝت٘ عإًَٛ»قٛي٘: ( 4) 

أي يٗمٕمٚمقن ُم٤م أراده اهلل وىمدره:  «:ٚبكدزت٘ ٚبإزادت٘ ٜٓؿرٕٚ»قٛي٘: ( 3) 

 (   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٜٖت٘ يًٓاز َأٖال»قٛي٘: ( 2) أي ظمٚمؼ ُمـ ذري٦م آدم أهؾ  «:َٚخًل َٔ ُذز

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اًمٜم٤مر, وم ـَ  ١ْمُِمٜملَِم, ىَم٤مًَم٧ْم: ُدقِمَل َرؾُمقُل اهللِ اعمُ َٕم إمَِم ضَمٜم٤َمَزِة َصٌِل  ُِم

ـْ قَمَّم٤مومػِِم إَ  قَء اجلَ ْٟمَّم٤مِر, وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ـُمقسَمك هِلََذا, قُمّْمُٗمقٌر ُِم ًُّ ٜم٦َِّم مَلْ َيْٕمَٛمِؾ اًم

َأَو هَمػْمَ َذًمَِؽ, َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ ًمِْٚمَجٜم٦َِّم َأْهاًل, ظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم َوُهْؿ ذِم »َومَلْ ُيْدِريْمُف, ىَم٤مَل: 

 .ش٤مِئِٝمْؿ, َوظَمَٚمَؼ ًمِٚمٜم٤َّمِر َأْهاًل, ظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم َوُهْؿ ذِم َأْصاَلِب آسَم٤مِئِٝمؿْ َأْصاَلِب آسمَ 

                                 
 (.4627(, وُمًٚمؿ )1364ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 1)

 (.4664( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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َٓ يٌٍمون هَب٤م  َٓ يًٛمُٕمقَن هَب٤م ,ومخٚمؼ هَلُؿ أقمٞمٜم٤م  َٓ يٗم٘مُٝمقَن هَب٤م ,وآذاٟم٤م    (,1) َوىُمُٚمقسًم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٗا، »قٛي٘: ( 1)  َٕ ب َٗا، ٚآذاْا َيا ٜطُُعٛ ُِٗ أعٝٓا َيا ٜبضسٕٚ ب ؾدًل َي

َٗا َٕ ب ُٛٗ ًُّٛبا َيا ٜؿك يمام ىم٤مل أي ٓ يٌٍمون وٓ يًٛمٕمقن وٓ يٗم٘مٝمقن احلؼ:  «:َُٚق

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

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 (   ڄ

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

ظمٚم٘مٜم٤م وضمٕمٚمٜم٤م ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م: ي٘مقل اهلل ضمؾ ذيمره: ًم٘مد 

ٛمٚمقن, وم٢مٟمف شمٕم٤ممم عم٤م وسمٕمٛمؾ أهٚمٝم٤م يٕم هٞم٠مٟم٤مهؿ هل٤م, , وجلٝمٜمؿ يمثػما ُمـ اجلـ واإلٟمس

أراد أن خيٚمؼ اخلالئؼ, قمٚمؿ ُم٤م هؿ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ يمقهنؿ, ومٙمت٥م ذًمؽ قمٜمده ذم يمت٤مب 

ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًاموات وإرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م, يمام ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ, قمـ 

اَلِئِؼ اخلَ يَمَت٥َم اهلُل َُمَ٘م٤مِديَر »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  رِض اهلل قمٜمٝمام, قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

اَمَواِت وَ  ًَّ ُٚمَؼ اًم ٌَْؾ َأْن خَيْ لَم إَ ىَم ًِ  اعمَ َػ ؾَمٜم٦ٍَم, ىَم٤مَل: َوقَمْرؿُمُف قَمغَم اًمْرَض سمَِخْٛم
ِ
 .ش٤مء

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يمام  ,ؾم٤ٌٌم ًمٚمٝمداي٦م يٕمٜمل: ًمٞمس يٜمتٗمٕمقن سمٌمء ُمـ هذه اجلقارح اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل (ٹ 

ۈ ٴۇ ۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

                                 
 (.4653صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 1)
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 (.4) وسم٠مقمامل أهؾ اًمٜم٤َّمر سم٤ًمسمؼ ىمدره يْٕمٛمُٚمقنَ  (,1) ومٝمؿ سمذًمؽ قَمـ اهلدى حمجقسمقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)ذم طمؼ اعمٜم٤موم٘ملم, وىم٤مل ذم طمؼ اًمٙم٤مومريـ: 

ھ ے ے )ومل يٙمقٟمقا صام سمٙمام قمٛمٞم٤م إٓ قمـ اهلدى, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وىم٤مل: ,(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 :, وىم٤مل (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )

ڄ ڄ ڄ  ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

أي: ه١مٓء اًمذيـ ٓ يًٛمٕمقن احلؼ وٓ يٕمقٟمف (   ٹ ڤ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وٓ يٌٍمون اهلدى, يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمرطم٦م اًمتل ٓ شمٜمتٗمع  هبذه احلقاس ُمٜمٝم٤م إٓ ذم اًمذي 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )يٕمٞمِمٝم٤م ُمـ فم٤مهر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي:  (   ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

يمٛمثؾ إٟمٕم٤مم إذا دقم٤مه٤م راقمٞمٝم٤م ٓ شمًٛمع إٓ -ذم طم٤مل دقم٤مئٝمؿ إمم اإليامن -وُمثٚمٝمؿ 

 .صقشمف, وٓ شمٗم٘مف ُم٤م ي٘مقل

ممٜمققمقن  أي قمـ اشم٤ٌمع احلؼ «:د٣ حمجٛبٕٛاهلؾِٗ بريو َعٔ »قٛي٘: ( 1)

(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ), يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: سم٥ًٌم إقمراوٝمؿ قمـ اهلدى

 

                                 
 (.512-3/513) ( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ1)
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٓاز بطابل َق»قٛي٘: ( 4)  َِٕزَدٚبأعُاٍ أٌٖ اي ًُٛ عم٤م أراد أن خيٚمؼ  «:ٙ ِٜعُ

, يمام ذم ومٝمؿ يٕمٛمٚمقن سم٤ًمسمؼ ىمدره , ظمٚم٘مٝمؿاخلالئؼ, قمٚمؿ ُم٤م هؿ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ 

إِنَّ »: ؾُمِئَؾ قَمٜمَْٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :اعمت٘مدم  قُمَٛمرَ طمدي٨م 

َح فَمْٝمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف, َواؾْمَتْخَرَج ُِمٜمْفُ  ًَ  ًمِْٚمَجٜم٦َِّم  اهللَ ظَمَٚمَؼ آَدَم صُمؿَّ َُم
ِ
٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء يَّ ُذرِّ

 
ِ
٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: ظَمَٚمْ٘م٧ُم َه١ُمٓء يَّ َح فَمْٝمَرُه وَم٤مؾْمَتْخَرَج ُِمٜمُْف ُذرِّ ًَ َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجَلٜم٦َِّم َيْٕمَٛمُٚمقَن, صُمؿَّ َُم

, وَمِٗمٞمَؿ اًمَٕمَٛمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ,شًمِٚمٜم٤َّمِر َوسمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َيْٕمَٛمُٚمقنَ 

ٌَْد ًمِْٚمَجٜم٦َِّم اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, طَمتَّك  إِنَّ اهللَ »: َرؾُمقُل اهللِ  إَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم

ٌَْد ًمِٚمٜم٤َّمِر  ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اجلَٜم٦ََّم, َوإَِذا ظَمَٚمَؼ اًمَٕم َيُٛمقَت قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُِم

ـْ َأقْماَمِل َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, وَمُٞمْدظِمَٚمُف سمِِف اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, طَمتَّك َيُٛمقَت قمَ  غَم قَمَٛمٍؾ ُِم

 .شاًمٜم٤َّمَر 

 

 
 
 

 
 

                                 
, وصححف أمحد (1/211(, وأمحد )11146(, واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )2713( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 .ؿم٤ميمر
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 [قٌل ًعنل ٍزٍد ًٍنقص اإلميان] 
 ........................................................... (1) ياَمناإلِ وَ [ 1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمتّمديؼ, ي٘م٤مل: آُمٜم٧م  هق اإلىمرار اإلميان لغة: «:مَيإاإِلَٚ»قٛي٘: ( 1) 

 .سمٙمذا إذا أىمررشمف وصدىم٧م سمف

واإلىمرار وُمٕمٚمقم أن اإليامن هق اإلىمرار: ٓ جمرد اًمتّمديؼ. »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 

 .شوٛمـ ىمقل اًم٘مٚم٥م اًمذي هق اًمتّمديؼ وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمذي هق آٟم٘مٞم٤مد

ىمقل وقمٛمؾ: ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن : واإلميان شرعا

 .يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م ,واجلقارح

ـْ : »ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  َح٤مسَم٦ِم َواًمت٤َّمسمِِٕملَم ُِم ـْ اًمّمَّ ـْ َويَم٤مَن اإِلمْج٤َمُع ُِم سَمْٕمِدِهْؿ َوَُم

َّٓ  ,َأْدَريْمٜم٤َمُهْؿ َيُ٘مقًُمقَن: اإِلياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ َوٟمِٞم٦َّمٌ  ـْ اًمثَّاَلِث إ ِزُئ َواطِمٌد ُِم َٓ جُيْ

 .شسم٤ِمٔظَمرِ 

ـْ َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ َأْهِؾ احِلَج٤مِز »:  اًمٌخ٤مريوىم٤مل  ـْ اًمِػ َرضُمٍؾ ُِم ًَمِ٘مٞم٧ُم َأيْمَثَر ُِم

٦َم َواعَمِديٜم٦َِم  اٍت ىَمْرًٟم٤م َوَُمٙمَّ ٤مِم َوُِمٍْمَ ًَمِ٘مٞمُتُٝمْؿ يَمرَّ ِة َوَواؾِمَط َوسَمْٖمَداَد َواًمِمَّ ٌٍَْمَ َواًمُٙمقوَم٦ِم َواًم

ـْ ؾِم٧م  َوَأْرسَمِٕملَم سَمْٕمَد ىَمْرٍن صُمؿَّ ىَمْرًٟم٤م سَمْٕمَد ىَمْرنٍ  , َأْدَريْمُتُٝمْؿ َوُهْؿ ُُمَتَقاومُِروَن ُُمٜمُْذ َأيْمَثَر ُِم

٤مِم َوُِمٍْمَ َوا اٍت ذِم ؾِمٜملَِم َذِوي قَمَدٍد ؾَمٜم٦ًَم, َأْهَؾ اًمِمَّ ِة َأْرسَمَع َُمرَّ ٌٍَْمَ شَملْمِ َواًم  جلَِزيَرِة َُمرَّ

                                 
 ش.آُمـ»ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, وًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة ( اٟمٔمر: 1)

 (.7/638( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 (.3/151) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 3)

 (.7/419) اًم٤ًمسمؼ ( اٟمٔمر: 2)

 اعمراد سم٤مًم٘مرن: اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ اًمٕمٚمامء. (5)
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صمِل َأْهِؾ سم٤ِمحِلَج٤م َٓ ُأطْمِِص يَمْؿ َدظَمْٚم٧ُم اًمُٙمقوَم٦َم َوسَمْٖمَداَد َُمَع حُمَدِّ ِز ؾِمت٦ََّم َأقْمَقاٍم, َو

ا َوَأْن », وذيمر سمٕمْمٝمؿ, صمؿ ىم٤مل: شظُمَراؾَم٤منَ   يَمْل َيُٙمقَن خُمَْتٍَمً
ِ
ء َٓ ِٛمَٞم٦ِم َه١ُم ًْ َوايْمَتَٗمْٞمٜم٤َم سمَِت

ـَ ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ: َٓ َيُٓمقَل َذًمَِؽ, وَماَم َرَأْي٧ُم َواطِمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ خَيْ  ي : َأنَّ اًمدِّ
ِ
َتٚمُِػ ذِم َهِذِه إؿَْمَٞم٤مء

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

 .ش(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

َٓ  ,ياَمَن ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ اإلِ ِدي٨ِم قَمغَم َأنَّ احلَ ِٗمْ٘مِف وَ اًمَأمْجََع َأْهُؾ »وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:  َو

َّٓ سمِٜمِٞم٦َّمٍ  َٝم٤م  ,ْٕمِّمَٞم٦مِ ٤معمَ ياَمُن قِمٜمَْدُهْؿ َيِزيُد سم٤ِمًمٓم٤َّمقَم٦ِم َوَيٜمُْ٘مُص سمِ اإلِ وَ  ,قَمَٛمَؾ إِ َواًمٓم٤َّمقَم٤مُت يُمٚمُّ

ـْ َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأْصَح٤مسمِفِ  َر قَم
َّٓ َُم٤م ُذيمِ َٓ  ,قِمٜمَْدُهْؿ إِياَمٌن إِ ٌُقا إمَِم َأنَّ اًمٓم٤َّمقَم٤مِت  ُْؿ َذَه وَم٢مهِنَّ

ٛمَّ  ًَ اَم  :ك إِياَمًٟم٤م ىَم٤مًُمقاشُم ـْ َزاَد وَ  ,ىْمَرارُ اإلِ ياَمُن اًمتَّّْمِديُؼ وَ اإلِ إِٟمَّ  .شْٕمِروَم٦مُ اعمَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

إذا قمدي اإليامن ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمالم سف إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي,  ؾا٥د٠:

 وإذا قمدي سم٤مًم٤ٌمء سف إمم اعمٕمٜمك اًمنمقمل.

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ)وُمـ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڌ ڎ ڎ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وُمـ اًمث٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڻ ڻ ۀ ۀ

                                 
 (.135-1/132( اٟمٔمر: ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, ًمالًمٙم٤مئل, )1)

 (.9/438( اٟمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد, ٓسمـ قمٌد اًمؼم, )4)
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٤منِ  :َُمَع اقْمتَِ٘م٤مده سم٤مجلٜم٤من ,ىَمقل َوقمٛمؾ ًَ   (,1)سم٤مجلقارح وإريم٤من َوقمٛمؾ ,ىَمقل سم٤ِمًمٚمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڱ ں

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـِ  قُمَٛمرَ وقمـ  ٤مِب  سْم ـِ : , أن ضمؼميؾ ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  اخلَٓمَّ يِن قَم اإِلياَمِن, ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ

ِه » ـَ سم٤ِمًمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ِف, َواًمَٞمْقِم أظِمِر, َوشُم١ْمُِم
ـَ سم٤ِمهللِ, َوَُماَلِئَٙمتِِف, َويُمُتٌِِف, َوُرؾُمٚمِ َأْن شُم١ْمُِم

هِ   .شَوَذِّ

َََع اِعٔتَكادٙ باجلٓإ»قٛي٘: ( 1)  َٚعٌُ  َٚعٌُ  :َقٍٛ   ،ِٕ ًَِّطا َقٍٛ ٔباي

 أي أن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن شمتٙمقن ُمـ أرسمٕم٦م أُمقر: «:باجلٛازح ٚاألزنإ

ٿ ٿ ٿ ), ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: األٔه: قٕه القمب ِٕٔ تصدٖقْ ٔإٖقاٌْ

(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم:

﮴ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 ىمقا صمؿ مل يِمٙمقا. صدَّ أي  

ـَ »وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م:  َّٓ اهللُ َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم خَيْ

ةً  ـَ اخلػَْمِ َُم٤م َيِزُن سُمرَّ َّٓ اهللُ َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف َُم٤م َيِزُن ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم  , صُمؿَّ خَيْ

                                 
 (, واًمٚمٗمظ ًمف.8(, وُمًٚمؿ )51( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 سمرة: ىمٛمح٦م.( 4)
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ةً   .شاخلػَْمِ َذرَّ

ْن سمِِف »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  ْ َيْ٘مؽَمِ ُد قِمْٚمِؿ اًمَ٘مْٚم٥ِم سم٤ِمحَلؼِّ إْن مَل قَمَٛمُؾ اًمَ٘مْٚم٥ِم وَمُٛمَجرَّ

ٌَُف سَمْؾ َأؿَمدُّ اًمٜم٤َّمِس  ْ َيٜمَْٗمْع َص٤مطِم ٤ٌَمِع اًمَ٘مْٚم٥ِم ًَمُف مَل ٦ٌَِّم اًمَ٘مْٚم٥ِم ًَمُف َواشمِّ سمُِٛمقضَم٥ِم قِمْٚمِٛمِف ُِمْثُؾ حَمَ

 .شقَمَذاسًم٤م َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَم٤ممِلٌ مَلْ َيٜمَْٗمْٕمُف اهللُ سمِِٕمْٚمِٛمفِ 

وهق اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا  ,الجاٌ٘: قٕه المشاُ

(   ٿ ٿ)رؾمقل اهلل واإلىمرار سمٚمقازُمٝم٤م, ىم٤مل اهلل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڦ

ـِ قُمَٛمرَ و ـِ اسْم ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس »ىَم٤مَل:  اهلل , َأنَّ َرؾُمقَل رِض اهلل قمٜمٝمام قَم

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُطَمتَّك َيِْمَٝمُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ اَلَة, َوُي١ْمشُمقا اهللِ, َوَأنَّ حُمَٛمَّ , َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ

َّٓ سمَِحؼِّ اإلِ  يَم٤مَة, وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا ُِمٜمِّل ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ إِ ٤مهُبُْؿ اًمزَّ ًَ ؾْماَلِم, َوطِم

 .شاهللقَمغَم 

َٗم٤مِق »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  ْؿ هِباَِم َُمَع اًمُ٘مْدَرِة وَمُٝمَق يَم٤مومٌِر سم٤ِمشمِّ َٝم٤مَدشَم٤مِن إَذا مَلْ َيَتَٙمٚمَّ ٤م اًمِمَّ وَم٠َمُمَّ

ٚمِِٛملمَ  ًْ تَِٝم٤م َومَج٤َمِهػِم قُمَٚماَمِئَٝم٤م ,اعُم ٦ِم َوَأِئٛمَّ   ,َوُهَق يَم٤مومٌِر سَم٤مـِمٜم٤ًم َوفَم٤مِهًرا قِمٜمَْد ؾَمَٚمِػ إُُمَّ

                                 
 ذرة: اًمٜمٛمٚم٦م اًمّمٖمػمة. (1)

 .(, ُمـ طمدي٨م أٟمس 191(, وُمًٚمؿ )7211( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.11/471( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )3)

 (.41(, وُمًٚمؿ )45( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ُف  ٤ٌَمقِمِٝماَم إمَم َأٟمَّ لَّ َوَأشْم
٤محِلِ ـْ اعُمْرضِمَئ٦ِم َوُهْؿ ضمٝمٛمٞم٦م اعُمْرضِمَئ٦ِم: يَمَجْٝمِؿ َواًمّمَّ ٧ٌَْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم َوَذَه

ىًم٤م سمَِ٘مْٚمٌِِف يَم٤مَن يَم٤مومًِرا ذِم  ـِ  إَذا يَم٤مَن ُُمَّمدِّ ٤ٌَمـمِ ٤مِهِر ُدوَن اًم  .شاًمٔمَّ

, وهق اًمٜمٞم٦م واإلظمالص واعمح٦ٌم وآٟم٘مٞم٤مد واإلىم٤ٌمل قمغم اهلل الجالح: عىن القمب

  :ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )واًمتقيمؾ قمٚمٞمف وًمقازم ذًمؽ وشمقاسمٕمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

( ېئ ېئ ىئ ىئ 

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

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ِـ وقمـ  ِلِّ اخلَٓم٤َّمِب  قُمَٛمَر سْم ـِ اًمٜمٌَّ ُْمِرٍئ »ىَم٤مَل:  , قَم ِٓ اَم  اَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜمِّٞم٦َِّم, َوإِٟمَّ  إِٟمَّ

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف, وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف, َوَُم َُم٤م َٟمَقى, وَمَٛم

ضُمَٝم٤م, وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ  ٌَُٝم٤م َأِو اُْمَرَأٍة َيَتَزوَّ  .شِهْجَرشُمُف ًمُِدْٟمَٞم٤م ُيِّمٞم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـُ »ىَم٤مَل:  َرؾُمقَل اهللِ , َأنَّ قَم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه, َٓ ُي١ْمُِم وَمَقاًمَّ

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدهِ   .شَأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َأيُمقَن َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِف ُِم

٦ِم »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  ـْ َأقْماَمِل اًمُ٘مُٚمقِب طَمتَّك قَم٤مُمَّ ٦ِم شُمْدظِمُؾ َُم٤م ُهَق ُِم ٦َم ومَِرِق إُُمَّ  قَم٤مُمَّ

                                 
 (.7/619) ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 1)

 (.1917(, وُمًٚمؿ )4549( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.22(, وُمًٚمؿ )12( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 



 82 على شرح السهة

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًُّ  ,ومَِرِق اعُمْرضِمَئ٦ِم شَمُ٘مقُل سمَِذًمَِؽ  ٤م اعُمْٕمَتِزًَم٦ُم َواخلََقاِرُج َوَأْهُؾ اًم ٜم٦َِّم َوَأْصَح٤مُب احلَِدي٨ِم َوَأُمَّ

ـْ اعُمْرضِمَئ٦ِم  ,وَمَ٘مْقهُلُْؿ ذِم َذًمَِؽ َُمْٕمُروٌف  ـَ َصْٗمَقاَن ُِم ٌََع ضَمْٝمَؿ سْم ـْ اشمَّ اَم َٟم٤مَزَع ذِم َذًمَِؽ َُم َوإِٟمَّ

ـَ َيُ٘مقًُمقنَ  ِذي اُِمَٞم٦م اًمَّ ًَ  :َوَهَذا اًمَ٘مْقُل ؿَم٤مذ  يَماَم َأنَّ ىَمْقَل اًمَٙمرَّ ُد ىَمْقِل اًمٚمِّ ٤مِن ؿَم٤مذ  ُهَق جُمَرَّ

٠َمًَم٦ِم اإِلياَمِن َهْؾ , َأْيًْم٤م ًْ ـْ شَمَٙمٚمََّؿ ذِم َُم َّ قْمتِٜم٤َمُء سمِِف وَم٢مِنَّ يَمثػًِما مِم
ِٓ ٌَِٖمل ا َوَهَذا َأْيًْم٤م مِم٤َّم َيٜمْ

اَم ُهَق ذِم َأقْماَمِل اجلََقارِ  ُـّ َأنَّ اًمٜمَِّزاَع إٟمَّ  ِح شَمْدظُمُؾ ومِٞمِف إقَْماَمُل؟ َوَهْؾ ُهَق ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ؟ َئُم

٤منِ  :َوَأنَّ اعُمَراَد سم٤ِمًمَ٘مْقلِ  ًَ ـْ اقْمتَِ٘م٤مِد اإِلياَمِن  ,ىَمْقُل اًمٚمِّ ُد قَم َوَهَذا هَمَٚمٌط: سَمْؾ اًمَ٘مْقُل اعُمَجرَّ

٦ِم  ـِ ُهَق اإِلياَمَن قِمٜمَْد قَم٤مُمَّ
٤ٌَمـمِ ُد اًمتَّّْمِديِؼ سم٤ِمًم ِٚمِٛملَم: وَمَٚمْٞمَس جُمَرَّ ًْ َٗم٤مِق اعُم ًَمْٞمَس إياَمًٟم٤م سم٤ِمشمِّ

 َّٓ ٚمِِٛملَم إ ًْ ٤ٌَمِع ضَمْٝمٍؿ واًمّم٤محللاعُم ـْ َأشْم ـْ ؿَمذَّ ُِم َٓم٦ِم اًمَٕمْ٘مٚمِٞم٦َِّم  , َُم ًَ ْٗم ًَّ ـْ اًم ْؿ ُِم
َوذِم ىَمْقهِلِ

ـِ  ٤ٌَمِع اسْم ـْ َأشْم ـْ ؿَمذَّ ُِم َّٓ َُم اٍم إ ـِ يَمرَّ يٜمِٞم٦َِّم َأقْمَٔمُؿ مِم٤َّم ذِم ىَمْقِل اسْم  َواعُمَخ٤مًَمَٗم٦ِم ذِم إطَْمَٙم٤مِم اًمدِّ

اٍم َويَمَذًمَِؽ شَمّْمِديُؼ اًم٘مَ  ِذي ًَمْٞمَس َُمَٕمُف طُم٥م  يَمرَّ َٓ شَمْٕمٔمِٞمٌؿ سَمْؾ ومِٞمِف سُمْٖمٌض  هللِْٚم٥ِم اًمَّ َو

ٚمِِٛملمَ  هللَِوقَمَداَوٌة  ًْ َٗم٤مِق اعُم  .شَوُرؾُمٚمِِف ًَمْٞمَس إياَمًٟم٤م سم٤ِمشمِّ

, ومٕمٛمؾ اًمٚم٤ًمن ُم٤م ٓ ي١مدى إٓ سمف يمتالوة اًم٘مرآن الرابع: عىن المشاُ ٔاجلٕارح

 .وؾم٤مئر إذيم٤مر, وقمٛمؾ اجلقارح ُم٤م ٓ ي١مدى إٓ هب٤م ُمثؾ اًم٘مٞم٤مم واًمريمقع 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

﮳ ﮴ ﮵ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

                                 
 (.7/551( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)
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َّٓ  (,5) َٓ ٟمٗمرق سَمٞمٜمٝماَم  (,2) وىمريٜم٤من (3) وٟمٔم٤مُم٤من (4) ٤منٞمَّ ؾِم  (1) ومه٤م َٓ إِياَمن إِ

 .................................................................... (,6) سمَِٕمَٛمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮽ ﮾ ﮿  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

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

٤ٌَّمسٍ  وقمـ اسمـ آُُمُريُمْؿ »: ًمقومد قمٌد اًم٘مٞمس ىَم٤مَل  أن اًمٜمٌل  رِض اهلل قمٜمام, قَم

َّٓ هللِ, َوَهْؾ شَمْدُروَن َُم٤م اإِلياَمُن سم٤ِم٤مهللِسم٤ِمإِلياَمِن سمِ  اَلِة, , َوإىَِم٤مُم اهللُ؟ ؿَمَٝم٤مَدُة َأْن َٓ إًَِمَف إِ اًمّمَّ

ـَ اعَمْٖمٜمَِؿ اخلُُٛمَس  يَم٤مِة, َوشُمْٕمُٓمقا ُِم  .شَوإِيَت٤مُء اًمزَّ

أي اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ. «:ُٖٚا»قٛي٘: ( 1)

َٝٓ»قٛي٘: ( 4) أي ُمثالن, أراد هبام: ؾمقاءان, همػم أّن اًمٕمرب شم٘مقل: مه٤م «:إٔض

 .وإذا مجٕمقا ؾِمّٞم٤من ,ؾمقاء, ويمذًمؽ ذم اجلٛمٞمع واًمقاطمد

 أي ُم٤م يٜمْمؿ سمٕمْمف إمم سمٕمض. «:ْٚعاَإ»قٛي٘: ( 3) 

أي ُمتالزُم٤من ٓ يٗمؽمىم٤من, وٓ يٜمٗمؽ أطمدمه٤م قمـ  «:ٚقسٜٓإ»قٛي٘: ( 2) 

 أظمر.

َُا»قٛي٘: ( 5)  ذم هذا شم٘مرير ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, ومٝمؿ  «:َيا ْؿسم َبٝٓٗ

 ٓ يٗمرىمقن سملم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ, ومٙمالمه٤م ُمـ اإليامن.

ٌََُيا ِإمَيإ ِإ»قٛي٘: ( 6)  أي ٓ إيامن صحٞمح إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ, وذم هذا «: يَّا ٔبَع

 رد قمغم اعمرضمئ٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل وشمّمديؼ, وٓ يدظمٚمقن ومٞمف اًمٕمٛمؾ.

                                 
 (.17(, وُمًٚمؿ )7556( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 .شؾمٞمل»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة 4)
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َّٓ سم٢ِمِياَمن  َٓ قمٛمؾ إِ  (.1) َو

 .................................. (,4) واعم١مُمٜمقن ذِم اإِلياَمن يتٗم٤موٚمقن[ 11]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ٓ قمٛمؾ ُم٘مٌقل إٓ سم٤مإليامن, وذم هذا  «:ََٚيا عٌُ ِإيَّا ٔبِإمَيإ»قٛي٘: ( 1)

 اإليامن ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط, دون اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م. رد قمغم اًمٙمراُمٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: 

ُمتٗم٤موشمقن ذم  وم٤معم١مُمٜمقن «:مَيإ ٜتؿاضًٕٛاإِلٚاملؤَٕٓٛ ٔؾٞ »قٛي٘: ( 4)

اًمديـ سمتٗم٤موت اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ, ُمتٗم٤موٚمقن ومٞمف سمح٥ًم ذًمؽ, وم٠مومْمٚمٝمؿ وأقمالهؿ 

, وذم هذا رد قمغم ٓمقن ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمدوأدٟم٤مهؿ اعمخٚمِّ  ,أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ

 اعمرضمئ٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: اإليامن رء واطمد وأهٚمف ومٞمف ؾمقاء.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ـِ وقمـ  تِل »: : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ىم٤ملطُمَّملْمٍ َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم,  قِمْٛمَراَن سْم ظَمػْمُ ُأُمَّ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  ِذي ـَ َيُٚمقهَنُْؿ, صُمؿَّ اًمَّ ِذي  .شىَمْريِن, صُمؿَّ اًمَّ

يتٗم٤موٚمقن ذم اإليامن واًمت٘مقى ومٝمؿ ُمتٗم٤موٚمقن ذم واًمٜم٤مس »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 

 . شوٓي٦م اهلل سمح٥ًم ذًمؽ يمام أهنؿ عم٤م يم٤مٟمقا ُمتٗم٤موٚملم ذم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق

َؾ سمِ  اهللََأنَّ  اهللُاقْمَٚمُٛمقا َرمِحَُٙمُؿ  »ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م:  ـْ ٤مإلِ قَمزَّ َوضَمؾَّ شَمَٗمْمَّ ياَمِن قَمغَم َُم

ِٕمَدُه , صُمؿَّ ضَمَٕمَؾ  ًْ ـْ َأطَم٥مَّ َأْن ُي مْح٦َُم ذِم يمَِت٤مسمِِف , َوَُم ٌََ٘م٧ْم ًَمُف اًمرَّ  ياَمِن اإلِ ١ْمُِمٜملَِم ذِم اعمُ ؾَم

 

                                 
 (.4533(, وُمًٚمؿ )3651( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.11/175( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)
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 ............................................ (,1) وسمّم٤مًمح إقَْماَمل هؿ ُمتزايدون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)شُُمَتَٗم٤مِوٚملَِم , َوَروَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ وَمْقَق سَمْٕمٍض َدَرضَم٤مٍت 

َُاٍ ِٖ َتصاٜدٕٚاأَلٚبضاحل »قٛي٘: ( 1) هذا شم٘مرير ًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ  «:ِع

 , وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ:اًمّم٤مًمح سم٠من اإليامن يزيد ويٜم٘مص

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ  )شمٕم٤ممم:  قًمفىم

 (   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)شمٕم٤ممم:  فًمقوىم

 (    ڱ ڱ ں ں )شمٕم٤ممم:  فًمقوىم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ و ذِم َأْوَحك َأْو ومِْٓمٍر إمَِم  , ىَم٤مَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللِ  قَم

, وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
٤مء ًَ , وَمَٛمرَّ قَمغَم اًمٜمِّ َـّ َأيْمَثَر »وَمَ٘م٤مَل: اعُمَّمغمَّ ـَ وَم٢ميِنِّ ُأِريُتُٙم ىْم  شَمَّمدَّ

ِ
٤مء ًَ َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمٜمِّ

: َوسمَِؿ َي٤م َرؾُمقَل ش َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  ـَ , َوشَمْٙمُٗمْرَن اًمَٕمِِمػَم, َُم٤م َرَأْي٧ُم »؟ ىَم٤مَل: اهللِ وَمُ٘مْٚم ـَ ْٕم شُمْٙمثِْرَن اًمٚمَّ

َـّ  ـْ إطِْمَدايُم ضُمِؾ احَل٤مِزِم ُِم ـٍ َأْذَه٥َم ًمُِٚم٥مِّ اًمرَّ ـْ َٟم٤مىِمَّم٤مِت قَمْ٘مٍؾ َوِدي : َوَُم٤م ُٟمْ٘مَّم٤مُن شُِم ـَ , ىُمْٚم

ضُمؾِ َأًَمْٞمَس ؿَمَٝم٤مَدُة اعَمْرأَ »؟ ىَم٤مَل: اهللِِديٜمِٜم٤َم َوقَمْ٘مٚمِٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل  ش ؟ِة ُِمْثَؾ ٟمِّْمِػ ؿَمَٝم٤مَدِة اًمرَّ

: سَمغَم, ىَم٤مَل:  ـَ ْ شَمُّمؿْ »ىُمْٚم ْ شُمَّمؾِّ َومَل ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن قَمْ٘مٚمَِٝم٤م, َأًَمْٞمَس إَِذا طَم٤مَو٧ْم مَل ش ؟وَمَذًمِِؽ ُِم

: سَمغَم, ىَم٤مَل:  ـَ ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن ِديٜمَِٝم٤م»ىُمْٚم  .شوَمَذًمِِؽ ُِم

َؾ سمِ   اهللَ َأنَّ  اهللُاقْمَٚمُٛمقا َرمِحَُٙمُؿ  »ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م:  ٌََ٘م٧ْم ًَمُف ٤مإلِ شَمَٗمْمَّ ـْ ؾَم ياَمِن قَمغَم َُم

ِٕمَدُه , صُمؿَّ ضَمَٕمَؾ  ًْ ـْ َأطَم٥مَّ َأْن ُي مْح٦َُم ذِم يمَِت٤مسمِِف , َوَُم ياَمِن ُُمَتَٗم٤مِوٚملَِم , اإلِ ١ْمُِمٜملَِم ذِم اعمُ اًمرَّ

 ْٕمِروَم٦ِم َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم , ٤معمَ َوَيْ٘مَقى سمِ  صُمؿَّ ضَمَٕمَٚمُف ومِٞمِٝمْؿ َيِزيدُ َوَروَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ وَمْقَق سَمْٕمٍض َدَرضَم٤مٍت 

                                 
 (.4/834اٟمٔمر: اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى, ٓسمـ سمٓم٦م )( 1)

 (.79(, وُمًٚمؿ )312( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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َٓ يٙمٗمرون سمريمقب [ 14] َٓ خيرضُمقن سم٤ِمًمذُٟمقِب ُمـ اإِلياَمن َو َٓ  ُمٕمّمٞم٦مَو َو

 (.1)قمّمٞم٤من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َذا َٟمَزَل  ,ْٕمِّمَٞم٦مِ اعمَ َٖمْٗمَٚم٦ِم وَ ٤مًمَوَيٜمُْ٘مُص َوَيْْمُٕمُػ سمِ  ٜم٦َُّم , َوقَمَٚمْٞمِف اًمَوهِبَ ًُّ ٙمَِت٤مُب , َوسمِِف َُمَْم٧ِم اًم

٦ِم اًمَأمْجََع  ـْ َأِئٛمَّ َّٓ ُُمْرضِمٌئ ظَمٌِٞم٨ٌم , ىَمْد َُمَرَض إُ ُٕمَ٘ماَلُء ُِم ٤مًمُِٗمُف إِ َٓ خُيَ َٓ ُيٜمْٙمُِر َذًمَِؽ َو ٦ِم , َو ُمَّ

٧ٌَْم سمِِف إِ  ُه , َوشَماَلقَم ٌُُف , َوَزاَغ سَمٍَمُ ـَ ىَم٤مَل ىَمْٚم ِذي ـَ اًمَّ َٞم٤مـملِِم , وَمُٝمَق ُِم ـَ اًمِمَّ   اهللُظْمَقاُٟمُف ُِم

 .(1)ش(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ومِٞمِٝمْؿ: 

٧ٌََم قَمٜمُْٝمؿْ »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  َح٤مسَم٦ُم ىَمْد صَم َأنَّ اإِلياَمَن َيِزيُد َوَيٜمُْ٘مُص َوُهَق  , َواًمّمَّ

ـْ ًَمْٗمِظ  ُؽ قَم
ًِ ٤ٌَمَرِك َيُ٘مقُل: ُهَق َيَتَٗم٤مَوُؾ َوَيَتَزاَيُد َوُيْٛم ـُ اعُم ٜم٦َِّم َويَم٤مَن اسْم ًُّ ٦ِم اًم ىَمْقُل َأِئٛمَّ

يَ  َٓ َيٜمُْ٘مُص ِرَواَيَت٤مِن َواًمُ٘مْرآُن ىَمْد َٟمَٓمَؼ سم٤ِمًمزِّ ـْ َُم٤مًمٍِؽ ذِم يَمْقٟمِِف  ٤مَدِة ذِم هَمػْمِ َُمْقِوٍع َيٜمُْ٘مُص َوقَم

٧ْم اًمٜمُُّّمقُص قَمغَم َٟمْ٘مِّمِف يَمَ٘مْقًمِِف:  ـٌ »َوَدًمَّ ايِن طِملَم َيْزيِن َوُهَق ُُم١ْمُِم َوَٟمْحِق  ,شَٓ َيْزيِن اًمزَّ

 
ِ
٤مء ًَ َّٓ ذِم ىَمْقًمِِف ذِم اًمٜمِّ ْٗمُظ إ ْ ُيْٕمَرْف َهَذا اًمٚمَّ ـْ مَل

ـٍ »َذًمَِؽ ًَمٙمِ  ,شَٟم٤مىِمَّم٤مُت قَمْ٘مٍؾ َوِدي

َٓ شُمَّمكمِّ  َٓ شَمُّمقُم َو ٤َم إَذا طَم٤مَو٧ْم  ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن ِديٜمَِٝم٤م َأهنَّ َوهِبََذا اؾْمَتَدلَّ هَمػْمُ  ,َوضَمَٕمَؾ ُِم

ُف َيٜمُْ٘مُص  :  :َواطِمٍد قَمغَم َأٟمَّ ـْ َوضْمَٝملْمِ ٜم٦َِّم َأْن اإِلياَمَن َيَتَٗم٤مَوُؾ ُِم ًُّ َوَذًمَِؽ َأنَّ َأْصَؾ َأْهِؾ اًم

بِّ  ـْ ضِمَٝم٦ِم َأُْمِر اًمرَّ ٌْدِ  ,ُِم ـْ ضِمَٝم٦ِم ومِْٕمِؾ اًمَٕم  .شَوُِم

ُْٛٔب َٔ »قٛي٘: ( 1)  ََٚيا ٜهؿسٕٚ بسنٛب اإِلََٚيا خيسُجٕٛ ٔباير مَيإ 

ََٚيا عضٝإ  اًمتل ًمٞم٧ًم سمنمك, إذا ارشمٙم٥م اعم١مُمـ يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  «:َعض١ٝ 

                                 
 (.4/834( اٟمٔمر: اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى, ٓسمـ سمٓم٦م )1)

 .(, ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 57(, وُمًٚمؿ )4275( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: وراه اًمٌخ٤مري )4)

 .(, ُمـ طمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ 79(, وُمًٚمؿ )312( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.51-13/51( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )2)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٕٟمف طمٞمٜمئذ إٓ إذا اؾمتحٚمٝم٤م , وٓ خيرج ُمـ اإليامنإيامٟمف ويٜم٘مصسمٗمٕمٚمٝم٤م,  وم٢مٟمف يٗمًؼ

 .وذًمؽ يمٗمر سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع سم٤م سم٤مًمٙمت٤مب وُمٙمذسم٤م سم٤مًمرؾمقل يٙمقن ُمٙمذ

ڑ ڑ ک ک ک ک ): واًمدًمٞمؾ قمغم ومً٘مف وٟم٘مّم٤من إيامٟمف ىمقل اهلل  

ڻ ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )شمٕم٤ممم:  قًمفوىم

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮺   ومًٛمك اهلل شمٕم٤ممم يمال ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم( ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 .اعم٘متتٚمتلم ُم١مُمٜم٦م

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )شمٕم٤ممم:  قًمفوىم

﮵ ﮶ ﮷  (   ﮲ ﮳ ﮴ 

ٌْدوقمـ  ِلَّ  ,اهلل سمـ ُمًٕمقد  قَم قٌق, َوىِمَت٤مًُمُف »ىَم٤مَل:  َأنَّ اًمٜمٌَّ ًُ ٚمِِؿ وُم ًْ ٤ٌَمُب اعُم ؾِم

 .شيُمْٗمرٌ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلُّ  قَم , : », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ـٌ ايِن طِملَم َيْزيِن َوُهَق ُُم١ْمُِم َٓ َيْزيِن اًمزَّ

, َواًمتَّْقسَم٦ُم  ـٌ هُب٤َم َوُهَق ُُم١ْمُِم ُب طِملَم َينْمَ , َوَٓ َينْمَ ـٌ ُق َوُهَق ُُم١ْمُِم ُق طِملَم َيْنِ  َوَٓ َيْنِ

 

                                 
 (.62(, وُمًٚمؿ )28( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شَُمْٕمُروَو٦ٌم سَمْٕمدُ 

ِـ وقمـ  ٤ٌَمَدَة سْم ٤مُِم٧ِم  قُم ـْ  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ , اًمّمَّ ىَم٤مَل, َوطَمْقًَمُف قِمَّم٤مسَم٦ٌم ُِم

ىُمقا, َوَٓ شَمْزُٟمقا, َوَٓ شَمْ٘مُتُٚمقا »َأْصَح٤مسمِِف:  يُمقا سم٤ِمهللِ ؿَمْٞمًئ٤م, َوَٓ شَمْنِ سَم٤مِيُٕمقيِن قَمغَم َأْن َٓ شُمنْمِ

وَٟمُف سَملْمَ َأْيِديُٙمْؿ َوَأْرضُمٚمُِٙمْؿ, َوَٓ شَمْٕمُّمقا ذِم َُمْٕمُروٍف,  ٌُْٝمَت٤مٍن شَمْٗمؽَمُ َأْوََٓديُمْؿ, َوَٓ شَم٠ْمشُمقا سمِ

ـْ َورَم ُمِ  ْٟمَٞم٤م وَمُٝمَق وَمَٛم ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئ٤م وَمُٕمقىِم٥َم ذِم اًمدُّ ـْ َأَص٤مَب ُِم ٜمُْٙمْؿ وَم٠َمضْمُرُه قَمغَم اهللِ, َوَُم

ُه اهللُ وَمُٝمَق إمَِم اهللِ, إِْن ؿَم٤مَء قَمَٗم٤م قَمٜمُْف َوإِْن  ـْ َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿَّ ؾَمؽَمَ ـْ َأَص٤مَب ُِم ٤مَرٌة ًَمُف, َوَُم يَمٗمَّ

ٌَفُ  ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه قمَ  ,شؿَم٤مَء قَم٤مىَم  .غَم َذًمَِؽ وَم

ـَ »وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م:  َّٓ اهللُ َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم خَيْ

ةً  ـَ اخلػَْمِ َُم٤م َيِزُن سُمرَّ َّٓ اهللُ َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف َُم٤م َيِزُن ُِم ـْ ىَم٤مَل: َٓ إًَِمَف إِ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم , صُمؿَّ خَيْ

ةً   .شاخلػَْمِ َذرَّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ـْ َأَٟمِس سْم َْهِؾ »: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  , قَم ِٕ ـْ اًمؿَمَٗم٤مقَمتِل  ٤ٌَمِئِر ُِم َٙم

تِل  .شُأُمَّ

ُٝمْؿ قَمغَم َأنَّ ُُمْرشَمٙم٥َِم »: سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗملىم٤مل ا ٜم٦َِّم ُُمتَِّٗمُ٘مقَن يُمٚمُّ ًُّ َٓ اًمَأْهَؾ اًم  َٙمٌػَِمِة 

                                 
 (.57(, وُمًٚمؿ )6811( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1719(, وُمًٚمؿ )18( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 ( سمرة: ىمٛمح٦م.3)

 ذرة: اًمٜمٛمٚم٦م اًمّمٖمػمة. (2)

 .(, ُمـ طمدي٨م أٟمس 191(, وُمًٚمؿ )7211( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 صححف إًم٤ٌمين.(, و4235(, واًمؽمُمذي )2739( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ  ٦ِم سمِ اعمِ َيْٙمُٗمُر يُمْٗمًرا َيٜمُْ٘مُؾ قَم ٞم٦َِّم, يَماَم ىَم٤مًَم٧ِم ٤مًمٚمَّ ـِ اخلَ ُٙمٚمِّ ٦ِم اعمِ َقاِرُج, إِْذ ًَمْق يَمَٗمَر يُمْٗمًرا َيٜمُْ٘مُؾ قَم ٚمَّ

ٌَُؾ قَمْٗمُق َوزِمِّ  َٓ ُيْ٘م ا ُيْ٘مَتُؾ قَمغَم يُمؾِّ طَم٤مٍل, َو ِري اًمًَمَٙم٤مَن ُُمْرشَمدًّ َٓ دَمْ ُدوُد ذِم احلُ ِ٘مَّم٤مِص, َو

ِب  ىَم٦ِم َوُذْ ِ َٟم٤م َواًمنَّ ـِ  َ٘مْقُل َُمْٕمُٚمقٌم سُمْٓماَلُٟمفُ اًمْٛمِرو َوَهَذا اخلَ اًمزِّ ـْ ِدي وَرِة ُِم ُ ٤مُدُه سم٤ِمًميَّ ًَ َووَم

ـَ : ؾْماَلمِ اإلِ  ُرُج ُِم َٓ خَيْ ُف  َٓ َيْدظُمُؾ ذِم اإلِ ياَمِن وَ اإلِ َوُُمتَِّٗمُ٘مقَن قَمغَم َأٟمَّ َٓ اًمؾْماَلِم, َو ُٙمْٗمِر, َو

َتِحؼُّ  ًْ , يَماَم ىَم٤مًَم٧ِم اًمُٚمقَد َُمَع اخلُ َي ـَ َأْيًْم٤م, إِْذ ىَمْد ضَمَٕمَؾ  ْٕمَتِزًَم٦ُم. وَم٢مِنَّ ىَمْقهَلُْؿ سَم٤مـمٌِؾ اعمُ َٙم٤مومِِري

ـَ اًمُُمْرشَمٙم٥َِم  اهللُ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )١ْمُِمٜملَِم, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: اعمُ َٙمٌػَِمِة ُِم

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)إمَِم َأْن ىَم٤مَل: (   ک ک

ِرِج   ـَ آَُمٜمُقا, َوضَمَٕمَٚمُف َأظًم٤م ًمَِقزِمِّ اًموَمَٚمْؿ خُيْ ِذي ـَ اًمَّ َراُد اعمُ ِ٘مَّم٤مِص, وَ اًمَ٘م٤مشمَِؾ ُِم

ـِ سماَِل َرْي٥ٍم  ي ُة اًمدِّ  .شُأظُمقَّ

ؾا٥د٠: اختًـ أٌٖ ايبدع يف َستهب ايهبري٠ َٔ املطًُني ع٢ً 

 :ٍاثالث١ أقٛ

 يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م, خمٚمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ذم أظمرة. القٕه األٔه:

 اخلقارج. بْ: القائمُٕ

ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم, أي ًمٞمس سمٛمًٚمؿ وٓ يم٤مومر هذا ذم اًمدٟمٞم٤م,  القٕه الجاٌ٘:

 وظم٤مًمد خمٚمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ذم أظمرة.

 اعمٕمتزًم٦م. القائمُٕ بْ:

                                 
 (.344-341صـ ) ٓسمـ أيب اًمٕمز( اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م, 1)

 (.583-1/584اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) اًمٜمٌقات, ًمِمٞمخ( اٟمٔمر: 4)
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ِل [ 13] َٓ ٟمقضم٥م عمحًٜمٝمؿ اجلٜم٤من سمٕمد ُمـ أوضم٥م ًَمُف اًمٜمٌَّ   (1............... ,)َو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن, وٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر. القٕه الجالح:

 اعمرضمئ٦م. القائمُٕ بْ:

ٖٓٔبٞ اجلََٚيا ْٛجب حملطِٓٗ »قٛي٘: ( 1) ُ٘ اي «:ٓإ بعد َٔ أٚجب َي

سم٤مجلٜم٦م:  ٟمِمٝمد ٕطمد ُمٕملم ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سم٤مجلٜم٦م إٓ ُمـ ؿمٝمد هلؿ اًمرؾمقل  ٓ أي

, وقمٌد اهلل سمـ , وصم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس, واحلًـ واحلًلمسم٤مجلٜم٦ميم٤مًمٕمنمة اعمٌنميـ 

 , وهمػمهؿ.ؾمالم 

ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ قمـ  َأينِّ ؾَمِٛمْٕمُتُف َوُهَق َيُ٘مقُل:  ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ   َزْيدٍ  سْم

ِلُّ ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوَأسُمق سَمْٙمٍر ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوقُمَٛمُر ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوقُمْثاَمُن ذِم اجلَٜمَّ » ٌة ذِم اجلَٜم٦َِّم اًمٜمٌَّ ٦ِم, قَمنْمَ

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ذِم  اِم ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوؾَمْٕمُد سْم ـُ اًمَٕمقَّ سَمػْمُ سْم َوقَمكِم  ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوـَمْٚمَح٦ُم ذِم اجلَٜم٦َِّم, َواًمزُّ

ْٞم٧ُم اًمَٕم٤مِذَ اجلَ  ٛمَّ ًَ ـُ قَمْقٍف ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوًَمْق ؿِمْئ٧ُم ًَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـْ  ,شٜم٦َِّم, َوقَم ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم

ـْ ُهَق؟ وَمَ٘م٤مَل: ُهَق  َٙم٧َم. ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم ًَ ـُ َزْيدٍ »ُهَق؟ وَم  .شؾَمِٕمٞمُد سْم

ـِ َأيِب َوىم٤َّمصٍ و ـْ ؾَمْٕمِد سْم ِلَّ َُم٤م ؾَمِٛمٕمْ », ىَم٤مَل:  قَم طََمٍد َيْٛمٌِم ٧ُم اًمٜمٌَّ ِٕ , َيُ٘مقُل: 

ٌِْد  َّٓ ًمَِٕم ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم, إِ ُف ُِم ـِ ؾَماَلمٍ  اهللِقَمغَم إَْرِض إِٟمَّ  .شسْم

                                 
(, واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 118(, وىم٤مل: طمًـ صحٞمح, واسمـ ُم٤مضمف )3768صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )( 1)

 , وصححف إًم٤ٌمين.(, ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 17/31(, وأمحد )8113)

 .(, ُمـ طمدي٨م أٟمس 119صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 4)

اًمٜم٤ًمئل ذم  (,133(, وصححف, واسمـ ُم٤مضمف )3728) (, واًمؽمُمذي2629( صحٞمح: رواه أسمق داود )3)

 (.8137اًمٙمؼمى )

 (.3814( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 



 91                                                                                                                                                  تـنام املهة 

َٓ ٟمِْمٝمد قمغم ُمًٞمئٝمؿ سم٤مًمٜم٤َّمر  (.1) َو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٓاز»قٛي٘: ( 1)  أي ٓ ٟمِمٝمد قمغم أطمد ُمٕملم  «:ََٚيا ِْػٗد ع٢ً َط٦ِٝٗ باي

ُمـ وم٤ًمق اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜم٤مر إٓ سمٜمص ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م, أُم٤م اًمٙم٤مومر إصكم 

 يم٤مًمٜمٍماين واًمٞمٝمقدي, ومٜمِمٝمد ًمف سم٤مًمٜم٤مر إن ُم٤مت قمغم يمٗمره.

ـْ  ٍك طَمْٞمُثاَم : »ىم٤مل أن اًمٜمٌل , قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمامقَم َُمَرْرَت سمَِ٘مؼْمِ ُُمنْمِ

ُه سم٤ِمًمٜم٤َّمرِ  ْ ٌَنمِّ  .شوَم

ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وأظمؼم اهلل أن أسم٤م هل٥م ذم اًمٜم٤مر, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک ک گ گ گ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ أن قمٛمر سمـ حلل ذم اًمٜم٤مر, وم وأظمؼم اًمٜمٌل  , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  َٕم

ٌَفُ : »اهللِ  , جَيُرُّ ىُمّْم
ِ
ء َٓ ـِ ظِمٜمِْدَف َأسَم٤م سَمٜمِل يَمْٕم٥ٍم َه١ُم ـِ ىَمْٛمَٕم٦َم سْم ـَ حُلَلِّ سْم  َرَأْي٧ُم قَمْٛمَرو سْم

 .شذِم اًمٜم٤َّمرِ 

ـْ َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ أن أصح٤مب اًم٘مٚمٞم٥م ذم اًمٜم٤مر, وم وأظمؼم اًمٜمٌل    اهللِ, َأنَّ َٟمٌِلَّ  َٕم

ـْ َصٜم٤َمِديدِ َأَُمَر َيْقَم سَمْدٍر سم٠َِمْرسَمَٕم٦ٍم َوقِمنْمِ  ـَ َرضُماًل ُِم ـْ  ىُمَرْيٍش, وَمُ٘مِذوُمقا ذِم ـَمِقي   ي ُِم

 سَمْدٍر ظَمٌِٞم٨ٍم 
ِ
 , َويَم٤مَن إَِذا فَمَٝمَر قَمغَم ىَمْقٍم َأىَم٤مَم سم٤ِمًمَٕمْرَص٦ِم صَماَلَث ًَمَٞم٤مٍل, وَمَٚمامَّ خُم٨ٌٍِْم  َأـْمَقاء

                                 
 صححف إًم٤ٌمين.(, و1573( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )1)

 ىمّمٌف: يٕمٜمل أُمٕم٤مءه, ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: إىمّم٤مب إُمٕم٤مء, واطمده٤م ىمّم٥م. (4)

 (.4856(, وُمًٚمؿ )1414( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 صٜم٤مديد: مجع صٜمديد وهق اًمًٞمد اًمِمج٤مع.  (2)

 ـمقي: هل اًمٌئر اًمتل سمٜمٞم٧م ضمدراهن٤م سم٤محلج٤مرة. (5)

 ظمٌٞم٨م: همػم ـمٞم٥م.( 6)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَْدٍر اًمَٞمْقَم اًمث٤َّمًم٨َِم َأَُمَر سمَِراطِمَٚمتِِف وَمُِمدَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َرطْمُٚمَٝم٤م, صُمؿَّ  ٌََٕمُف َأْصَح٤مسُمُف,  يَم٤مَن سمِ َُمَِمك َواشمَّ

يمِلِّ  ٌَْٕمِض طَم٤مضَمتِِف, طَمتَّك ىَم٤مَم قَمغَم ؿَمَٗم٦ِم اًمرَّ
َّٓ ًمِ , وَمَجَٕمَؾ َوىَم٤مًُمقا: َُم٤م ُٟمَرى َيٜمَْٓمٚمُِؼ إِ

 آسَم٤مِئِٝمْؿ: 
ِ
ـَ وُماَلٍن, َأيَ »ُيٜم٤َمِدهيِْؿ سم٠َِمؾْماَمِئِٝمْؿ َوَأؾْماَمء ـَ وُماَلٍن, َوَي٤م وُماَلُن سْم ُٙمْؿ َي٤م وُماَلُن سْم يُمْؿ َأٟمَّ ُنُّ

ُٙمْؿ  اهللَ َأـَمْٕمُتؿُ  ٤م, وَمَٝمْؾ َوضَمْدشُمْؿ َُم٤م َوقَمَد َرسمُّ ٜم٤َم طَم٘مًّ ٤م ىَمْد َوضَمْدَٟم٤م َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م َرسمُّ َوَرؾُمقًَمُف, وَم٢مِٟمَّ

٤م؟ ٤مٍد َٓ َأْرَواَح هَل٤َم؟ وَمَ٘م٤مَل اهللِىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َي٤م َرؾُمقَل ش طَم٘مًّ ًَ ـْ َأضْم ُؿ ُِم  َرؾُمقُل , َُم٤م شُمَٙمٚمِّ

ٍد سمَِٞمِدِه, َُم٤م َأْٟمُتْؿ سم٠َِمؾْمَٛمَع عم٤َِم َأىُمقُل ُِمٜمُْٝمؿْ : » اهللِا ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ  .شَواًمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 خم٨ٌم: ُمـ ىمقًمف أظم٨ٌم إذا اختذ أصح٤مسم٤م ظمٌث٤م أي زاد ظمٌثف سم٢مًم٘م٤مء ه١مٓء اخلٌٞمثلم ومٞمف. (1)

 ؿمٗم٦م اًمريمل: ـمرف اًمٌئر. (4)

 أٟمٙمؿ أـمٕمتؿ: أي ًمق أٟمٙمؿ أـمٕمتؿ. (3)

 (.934(, وُمًٚمؿ )3976قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ ( 2)
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 [كالو اهلل ]القزآن 
 .(4) ومٞمٌٞمد,  َوًَمْٞمَس سمٛمخٚمقق (1) , َوُمـ ًَمدٟمفُ٘مْرآن يَماَلم اهلل اًموَ [ 12]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَاّ اهلل ايَٚ»قٛي٘: ( 1)  ََٚٔ َيدُْ٘كِسإٓ َن أي شمٙمٚمؿ اهلل سم٤مًم٘مرآن  «:، 

 .طم٘مٞم٘م٦م, وهق ُمـ قمٜمده 

اًم٘مرآن ًمٖم٦م: ُمّمدر ُمـ ىمقًمؽ: ىمرأت إذا شمٚمقت, وُمـ ىمقًمؽ: ىمرأت اًمٌمء إذا و

 وهق ُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم. ,مجٕمتف

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

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

 

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

 (   ڻ 

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

 

َِٝظ شمدًٛم »قٛي٘: ( 4) احلٚمقًمٞم٦م  أي ومٞمٝمٚمؽ, وهذا ومٞمف رد قمغم «:ؾٝبٝدََٚي

 ممـ ي٘مقًمقن: اًم٘مرآن خمٚمقق. وآحت٤مدي٦م واجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): ىم٤مل شمٕم٤ممم 

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

                                 
 ش.ىمرأ»( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إُمر وأن اًم٘مرآن ُمـ أُمره ٓ ُمـ ظمٚم٘مف

 .اًم٘مرآنوىمد اٟمٕم٘مد إمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م قمغم شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ 

ـْ ىَم٤مَل »ىم٤مل ُم٤مًمؽ:  ٌَُس طَمتَّك َيُٛمقَت اًمَُم سًم٤م َوحُيْ  .شُ٘مْرآُن خَمُْٚمقٌق ُيقضَمُع رَضْ

 . شاًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق»وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

ـْ ىَم٤مَل: »ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:  َنَّ اًمَُم ِٕ ـْ اًمُ٘مْرآُن خَمُْٚمقٌق وَمُٝمَق قِمٜمَْدَٟم٤م يَم٤مومٌِر,  ُ٘مْرآَن ُِم

 .ش اهللَِوومِٞمِف َأؾْماَمُء   اهللِقِمْٚمِؿ 

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ ىَمْقَل »: اًمثَّْقِريُّ  ؾُمْٗمَٞم٤منُ ىم٤مل و ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):  اهللَُِم

ِم (   ھ  .شخَمُْٚمقٌق وَمُٝمَق يَم٤مومٌِر ِزْٟمِديٌؼ طَماَلُل اًمدَّ

د وىم٤مل  ڀ ڀ  پ پ پ ڀ)َي٦م خمٚمقىم٦م أُمـ ىَم٤مَل َهِذه » :روِزياعماًمٜمَّي سمـ حُمَٛمَّ

 .شوم٘مد يمٗمر(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

٦م اًمأُم٤م شَمْٙمِٗمػم ُمـ ىَم٤مَل سمِخٚمؼ »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:    ُ٘مْرآن وم٘مد ورد قَمـ ؾَم٤مِئر َأِئٛمَّ

ٚمػ ذِم قمٍم َُم٤مًمؽ َواًمثَّْقري صمؿَّ قمٍم اسْمـ  ًّ ٤مومِِٕمل اعمُ اًم ٤ٌَمرك وويمٞمع صمؿَّ قمٍم اًمِمَّ

٤من واًم٘مٕمٜمٌل ٌَؾ َوقمكم سمـ  ,َوقَمٗمَّ ٌَُخ٤مِرّي َوأيب  ,ِديٜمِّل اعمَ صمؿَّ قمٍم َأمْحد اسْمـ طَمٜمْ  صمؿَّ قمٍم اًم

                                 
 (.1/116( اٟمٔمر: اًمًٜم٦م, ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد )1)

 (.4/491( اٟمٔمر: اًمٕمرش, ًمإلُم٤مم ًمذهٌل, )4)

 (.1/114اًمًٜم٦م, ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد )( اٟمٔمر: 3)

 (.1/116) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 2)

 (.161ذهٌل, صـ )( اٟمٔمر: اًمٕمٚمق, ًمإلُم٤مم اًم5)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِزّي زْرقَم٦م  د سمـ ٟمٍم  ,اًمرَّ ٤مِئّل َوحُمَّٛمد سمـ ضمرير َواسْمـ اعمصمؿَّ قمٍم حُمَٛمَّ ًَ روِزي َواًمٜمَّ

 .شظُمَزْيَٛم٦م

 ؾا٥د٠: حهِ َٔ قاٍ: يؿعٞ بايكسإٓ خمًٛم:

اإلُم٤مم أمحد وأصح٤مسمف وأصح٤مب ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وإؿمٕمري  اؿمتٝمر قمـ

)وهمػمهؿ: أن ُمـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌتدع ). 

ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق  :ُمـ ىم٤مل» وىم٤مل: ,شاًمٚمٗمٔمٞم٦م ضمٝمٛمٞم٦م»وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: 

 .شهمػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌتدع :وُمـ ىم٤مل ,ومٝمق ضمٝمٛمل

 ؾا٥د٠: حهِ ايٛاقؿ١:

ذيـ يتقىمٗمقن ذِم  َوىمد  ,وٓهمػم خَمُْٚمقق ,خَمُْٚمقق :ُ٘مْرآن وَماَل َيُ٘مقًُمقنَ اًماًمقاىمٗم٦م هؿ اًمَّ

َٓ حُيَْم قَمددهْؿ ُمـ  ٦م, يمَ إَ ذُمٝمؿ ُمـ  ٤مومِِٕمّل َوإؾِْمَح٤مق سمـ َراْهَقْي٦ِم ٤مإلِ ِئٛمَّ َُم٤مِم َأمْحد َواًمِمَّ

 . َوهَمػمهؿ

ـُ »محد: أىم٤مل اإلُم٤مم 
ًِ
ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٝمْؿ حُيْ ًة: شَٙماَلَم وَمُٝمَق ضَمْٝمِٛملُّ اًمَُم ُهْؿ », َوىَم٤مَل َُمرَّ

ـَ  ًة ُأظْمَرى شْٝمِٛمٞم٦َّمِ اجلَ َذ  ُِم  .شُهْؿ ضَمْٝمِٛمٞم٦َّمٌ », َوىَم٤مَل َُمرَّ

 

                                 
 (.161, صـ )اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 1)

 (.3/418( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 (.6/187) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 3)

 (.241-14/241) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 2)

 (.1/162( اٟمٔمر: اًمًٜم٦م, ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد )5)
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 []صفات اهلل  
 ..................................................... ,(1) ويمٚمامت اهلل[ 15]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف,  ,هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ«: ٚنًُات اهلل»قٛي٘: ( 1) 

 هلل شمٕم٤ممم همػم خمٚمقىم٦م, ٓ شمٗمٜمك وٓ شمٌٞمد. ٤متوهل صٗم وأواُمره وٟمقاهٞمف,

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   مب ىب يب

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

 (   حئ مئ ىئ

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

 (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبی جئ 

٤ٌَّمٍس َرِِضَ و ـِ قَم ـِ اسْم ِلُّ  اهللُقَم ,  قَمٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ لْمَ ًَ ـَ َواحلُ ًَ ُذ احلَ ُيَٕمقِّ

٤م إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق: َأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت »َوَيُ٘مقُل:  ُذ هِبَ ـْ يُمؾِّ  اهللِإِنَّ َأسَم٤ميُماَم يَم٤مَن ُيَٕمقِّ ٦ِم, ُِم اًمت٤َّمُمَّ

٦مٍ   َُٓمَّ
ـْ يُمؾِّ قَملْمٍ ٦ٍم, َوُِم  .شؿَمْٞمَٓم٤مٍن َوَه٤مُمَّ

َٚمِٛمٞم٦َّمِ  ظَمْقًَم٦َم سمِٜم٧ِْم وقمـ ًُّ ـْ َٟمَزَل »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ىم٤مًم٧م:, طَمٙمِٞمٍؿ اًم َُم

ـْ َذِّ َُم٤م ظَم  ٤مِت ُِم ًٓ صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأقُمقُذ سمَِٙمِٚماَمِت اهللِ اًمت٤َّمُمَّ ٌء, طَمتَّك َيْرحَتَِؾ َُمٜمِْز ُه َرْ َٚمَؼ, مَلْ َيُيَّ

ـْ َُمٜمِْزًمِِف َذًمَِؽ   .شُِم

                                 
 (.1/198اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )( 1)

 (.3371)( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري 4)

 (.4718( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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 (,.................................................................1) وىمدرة اهلل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَم وَصػ يَماَلَُمُف سم٤مًمتَّاَمم»ىم٤مل اسمـ إصمػم:  ـْ  :إِٟمَّ  ُِم
ٍ
ء َٓ جَيُقُز َأْن َيُٙمقَن ذِم َرْ ُف  َٟمَّ

ِٕ

 .شيَماَلُِمِف َٟمْ٘مٌص َأْو قَمْٞم٥ٌم يَماَم َيُٙمقُن ذِم يَماَلِم اًمٜم٤مس

 :يمٚمامت اهلل ىمًامن ؾا٥د٠:

َتَٝم٤م وهل  ,أطمدمه٤م: يمٚمامت يمقٟمٞم٦م ُف َيْدظُمُؾ حَتْ َٓ وَم٤مضِمٌر: وَم٢مِٟمَّ َٓ جُي٤َمِوُزَه٤م سَمر  َو تِل  اًمَّ

ـْ َيْدظُمُؾ اًمٜم٤َّمرَ اًمْٚمِؼ طَمتَّك إسْمٚمِٞمَس َوضُمٜمُقَدُه َومَجِٞمَع اخلَ مَجِٞمُع  ٤مِر َوؾَم٤مِئَر َُم : وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ُٙمٗمَّ

وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وظمقًم٦م (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) شمٕم٤ممم:

 .اعمت٘مدُملم 

ٌُُف  اًمث٤مين: يمٚمامت ديٜمٞم٦م, ـْ َأُْمِرِه َوهَنِْٞمِف وَم٠َمـَم٤مقَمَٝم٤م اعمُ َوِهَل يُمُت ًَم٦ُم َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م ُِم سْمَراُر إَ ٜمَزَّ

٤مرُ اًمَوقَمَّم٤مَه٤م  يٜمِٞم٦َِّم اعمُ تَُّ٘مقَن ُهْؿ اعمُ  اهللَِوَأْوًمَِٞم٤مُء  ,ُٗمجَّ  ٓمِٞمُٕمقَن ًمَِٙمٚماَِمشمِِف اًمدِّ

شمٚمٞمؼ سمجالًمف ٓ شمِمٌف  شمٕم٤ممم همػم خمٚمقىم٦مهل صٗم٦م هلل «:ٚقدز٠ اهلل»قٛي٘: ( 1)

 , ٓ شمٗمٜمك وٓ شمٌٞمد.صٗم٤مت اعمخٚمقىملم

 (   خت مت ىت يت جث مث ىث )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ۉ ۉ ې ې ې ې

 حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.1/197اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )( 1)

 (.11/471اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )( 4)
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٧م (, 2) أزًمٞم٤مت (3) دائامت (,4) همػم خمٚمقىم٤مت (1) يم٤مُمالت ,وٟمٕمتف َوِصَٗم٤مشمف ًَ َوًَمْٞم

َٓ يَم٤مَن َرسمٜم٤َم َٟم٤مىِمّم٤م ومٞمزيد (,5) سمٛمحدصم٤مت ومتٌٞمد  (.6) َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   حخ مخ جس

ِلَّ و ٦ٌََم, َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ ؿُمْٕم ـْ اعُمِٖمػَمِة سْم َٓ إًَِمَف »يَم٤مَن َيُ٘مقُل ذِم ُدسُمِر يُمؾِّ َصاَلٍة َُمْٙمُتقسَم٦ٍم:  قَم

 َّٓ  ىَمِديٌر,  اهللُإِ
ٍ
ء يَؽ ًَمُف, ًَمُف اعُمْٚمُؽ, َوًَمُف احلَْٛمُد, َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ ؿَّ َٓ اًمٚمٝمُ َوطْمَدُه َٓ َذِ

٤َم َُمٜمَْٕم٧َم, َوَٓ َيٜمَْٗمُع َذا اجلَدِّ ُِمٜمَْؽ اجلَدُّ َُم٤مٟمَِع عم٤َِم َأقْمَٓمٞمْ 
 .ش٧َم, َوَٓ ُُمْٕمٓمَِل عمِ

َٚٔصَؿات٘، ناَالت»قٛي٘: ( 1)  أي همػم ٟم٤مىمّم٤مت: ٕن اهلل  «:ْٚعت٘ 

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)ُمٜمزه قمـ اًمٜم٘مص, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

 ٕهن٤م صٗم٤مشمف, وصٗم٤مت اهلل همػم خمٚمقىم٦م. «:غري خمًٛقات»قٛي٘: ( 4) 

 أي ٓ شمٗمٜمك, ومّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف. «:دا٥ُات»قٛي٘: ( 3) 

 أي همػم حمَدصم٦م, وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمتّمػ سمّمٗم٤مشمف أوٓ وآظمرا. «:أشيٝات»قٛي٘: ( 2) 

َِٝطت شمحدثات ؾتبٝد»قٛي٘: ( 5) أي ًمٞم٧ًم صٗم٤مشمف حمدصم٦م ومتٗمٜمك  «:ََٚي

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهتٚمؽ, وهذا ًمٙمامل رسمقسمٞمتف 

 (   ڈ ڈ ژ

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َْأقضا ؾٝصٜد»قٛي٘: ( 6)  َٓا  َٕ َزب  ؿمٞمئ٤م سمٕمد  أي مل يزد اًمرب  «:ََٚيا َنا

                                 
 (.593(, وُمًٚمؿ )822( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 ـٓمَ َوىمٍمت قَمٜمُف ومِ  (,1) اعمخٚمقىملم ضمٚم٧م ِصَٗم٤مشمف قَمـ ؿمٌف ِصَٗم٤مت[ 16]

١َمال (,4)اًمقاصٗملم ًُّ  ................................. (,3) ىمري٥م سم٤مإلضم٤مسم٦م قِمٜمْد اًم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٟم٘مص, ٕن شمٕمٓمٞمؾ اهلل ُمـ صٗم٤مشمف ٟم٘مص, واهلل ُمٜمزه قمـ اًمٜم٘مص

 أن اهلل أي  «:جًت ٔصَؿات٘ َعٔ غب٘ ٔصَؿات املدًٛقني»قٛي٘: ( 1)

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )اعمخٚمقىملم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ف صٗم٤متأن شمِمٌف صٗم٤مشمُمٜمزه 

 (   ٹ ٹ ٹ

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُ٘ ٔؾَطٔ ايٛاصؿني»قٛي٘: ( 4)  أي ٓ يٛمٙمـ ًمٚمقاصٗملم ُمٝمام  «:َٚقضست َعٓ

: ٕن , وٓ يٛمٙمـ ًمٗمٙمر أن يتخٞمٚمفقمٚمقا ذم اًمذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م أن يدريمقا يمٜمف صٗم٤مشمف 

 .اهلل شمٕم٤ممم مل يره أطمد, ومل ير أطمد ُمثٞمٚمف, ومل خيؼم أطمد سمٙمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مشمف 

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .وومٓمـ: أي ذيم٤مء وومٝمؿ

ِٓد ايٗطَؤاٍ»قٛي٘:  (3) أي جيٞم٥م دقمقة اًم٤ًمئؾ إذا  «:قسٜب باإلجاب١ ٔع

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ؾم٠مًمف: 

 (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

                                 
 ش.ومٓمـ»( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)
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َٓ يٜم٤َمل  (, ....................................................1) سمٕمٞمد سم٤مًمتٕمزز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِريِّ و وْمٜم٤َم قَمغَم , ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ قَم , وَمُٙمٜم٤َّم إَِذا َأْذَ

ِلُّ  َٟم٤م اْرشَمَٗمَٕم٧ْم َأْصَقاشُمٜم٤َم, وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ْ ْٚمٜم٤َم َويَمؼمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اْرسَمُٕمقا قَمغَم : »َواٍد, َهٚمَّ َي٤م َأهيُّ

ُف ؾَمِٛمٞمٌع ىَمِري٥ٌم  ُف َُمَٕمُٙمْؿ إِٟمَّ ٤ًٌم, إِٟمَّ ُٙمْؿ, وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ َٓ شَمْدقُمقَن َأَصؿَّ َوَٓ هَم٤مِئ
ًِ ٤ٌَمَرَك اؾْمُٛمُف َأْٟمُٗم , شَم

هُ   .شَوشَمَٕم٤ممَم ضَمدُّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ِذي َوؾِمَع ؾَمْٛمُٕمُف  احلَْٛمُد هلِل»: ذم ىمّم٦م اعمج٤مدًم٦م ىَم٤مًَم٧ْم  رِض اهلل قمٜمٝم٤م, قَم اًمَّ

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

 ش

ُٜبعٝد »قٛي٘: ( 1)  أي سمٕمٞمد قمـ ظمٚم٘مف سم٤مًم٘مقة واًمٖمٚم٦ٌم ومال  «:َٓاٍبايتعصش َيا 

 .سمًقء وهمػمه يٜم٤مل

 (   مئ ىئ يئ جب )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٧ْم ًَمُف »ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م:  ىَم٤مُب, َوَذًمَّ ِذي ظَمَْمَٕم٧ْم ًَمُف اًمرِّ َأْي ُهَق اًمَّ

 َوَداَٟم٧ْم ًَمُف اًم٤ٌَمسمَِرُة, َوقَمٜم٧َْم ًَمُف اجلَ 
ٍ
ء اَلِئُؼ, َوشَمَقاَوَٕم٧ْم ًمَِٕمَٔمَٛم٦ِم اخلَ ُقضُمقُه, َوىَمَٝمَر يُمؾَّ َرْ

ِه َوىُمْدَرشمِِف  َي٤مِئِف َوقَمَٔمَٛمتِِف َوقُمُٚمقِّ ؿْمَٞم٤مُء, َواؾْمَتَٙم٤مَٟم٧ْم َوشَمَْم٤مَءًَم٧ْم سَملْمَ َيَدْيِف إَ ضَماَلًمِِف َويمؼِْمِ

٧َم طُمْٙمِٛمِف َوىَمْٝمِرهِ   شَوحَتْ

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ گ ڳ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 (.4712(, وُمًٚمؿ )4994( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.9/117صحٞمح: راه اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.3/422اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )( 3)
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 ............................................. (,1) سَم٤مِئـ ُمـ ظمٚم٘مف ,قمغم قَمْرؿمف قَم٤ملٍ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ): ىم٤مل شمٕم٤مممو

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ٍٍ ع٢ً َعِسغ٘، َبا٥ٔٔ َٔ خًك٘»قٛي٘: ( 1) أي ُمٜمٗمّمؾ قمـ اخلٚمؼ  «:َعا

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)همػم خمتٚمط هبؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واشمف ُمـ مل ي٘مؾ إن اهلل ومقق ؾمام»: وىم٤مل إُم٤مم إئٛم٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م

وم٢من شم٤مب وإٓ رضسم٧م قمٜم٘مف وأًم٘مل قمغم  ,قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف وضم٥م أن يًتت٤مب

 شُمزسمٚم٦م ًمئال يت٠مذى سمٜمتـ رحيف أهؾ اعمٚم٦م وٓ أهؾ اًمذُم٦م, ويم٤من ُم٤مًمف ومٞمئ٤م

ُم٤م زاًم٧م إُمؿ قمرهب٤م وقمجٛمٝم٤م ذم ضم٤مهٚمٞمتٝم٤م وإؾمالُمٝم٤م ُمٕمؽموم٦م »ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: و

سمؾ اؾمتقى ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٕمرش قمغم  :أو ي٘م٤مل ,سم٠من اهلل ذم اًمًامء, أي قمغم اًمًامء

واشمف وأٟمف قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ف اًمذي يٚمٞمؼ سمجالًمف ويٜم٤مؾم٥م يمؼمي٤مءه وأٟمف ومقق ؾماماًمقضم

ُمـ ظمٚم٘مف ُمع أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق طم٤مُمؾ ًمٚمٕمرش وحلٛمٚم٦م اًمٕمرش, وأن آؾمتقاء ُمٕمٚمقم 

واًمٙمٞمػ جمٝمقل واإليامن سمف واضم٥م واًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م, يمام ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ورسمٞمٕم٦م 

 شًٚمٛملمسمـ أيب قمٌد اًمرمحـ وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, ومٝمذا ُمذه٥م اعم

َٓ »وىم٤مل اإِلَُم٤مم ُمٕمٛمر سمـ َأمْحد إصٌٝم٤مين:  إن اهلل اؾْمَتَقى قمغم قَمْرؿمف سماَِل يَمٞمَػ َو

َٓ شَم٠ْمِويؾ وآؾمتقاء َُمْٕمُ٘مقل واًمٙمٞمػ ومِٞمِف جَمُْٝمقل ُمًتق قمغم قَمْرؿمف  َوَأٟمف  ,شَمِْمٌِٞمف َو

َٓ ُمالص٘م٦م  َٓ اظْمتاَِلط َو َٓ مم٤مزضم٦م َو  سَم٤مِئـ ُمـ ظمٚم٘مف واخلٚمؼ سم٤مئٜمقن ُِمٜمُْف سماَِل طُمُٚمقل َو

                                 
 (.6/272اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى, ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )( 1)

 (.6/273اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ )( 4)
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َٓ سمٛمٗم٘مقد  (.1) َُمْقضُمقد َوًَمْٞمَس سمٛمٕمدوم َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُف  َٟمَّ  شٚمؼاخلَٖمٜمِّل قَمـ اًمَقاطِمد اًمٚمؼ اخل٤ٌَمِئـ ُمـ اًمَٗمرد اًمِٕ

أهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م وؾمٚمػ إُم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أٟمف ومقق »وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 

قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف ًمٞمس ذم ذاشمف رء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف وٓ ذم خمٚمقىم٤مشمف  واشمفؾمام

رء ُمـ ذاشمف وقمغم ذًمؽ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛم٦م اًمًٜم٦م 

سمؾ قمغم ذًمؽ مجٞمع اعم١مُمٜملم ُمـ إوًملم وأظمريـ وأهؾ اًمًٜم٦م, وؾمٚمػ إُم٦م 

ر يٜمٗمل أن يٙمقن اهلل ُمتٗم٘مقن قمغم أن ُمـ شم٠مول اؾمتقى سمٛمٕمٜمك اؾمتقمم أو سمٛمٕمٜمك آظم

 شواشمف ومٝمق ضمٝمٛمل و٤ملومقق ؾمام

ََٚيا شمؿكٛد»قٛي٘: ( 1)  َِٝظ شمعدّٚ  ََٚي ُِٛجٛد  وهذا ًمٙمامل رسمقسمٞمتف  «:ََ

 :(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ), ىم٤مل شمٕم٤ممم

 

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

  
 
 
 

                                 
 (.1/168اٟمٔمر: آؾمت٘م٤مُم٦م, ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )( 1)

 (.6/268اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى, ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )( 4)
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 ]اإلميان بالٌَو اآلخز[
 .............................................(1) واخلٚمؼ ُمٞمتقن سمآضم٤مهلؿ[ 17]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمف أضمؾ حمدود يٜمتٝمل  خمٚمقق يمؾأي  «:ٚاخلًل َٝتٕٛ بآجاهلِ»قٛي٘: ( 1) 

 .إًمٞمف ٓ يتج٤موزه وٓ ي٘مٍم قمٜمف

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ھ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  , اسمـ ُمًٕمقدوقمـ  ٤مِدُق اعَمّْمُدوُق, ىَم٤مَل:  طَمدَّ إِنَّ »َوُهَق اًمّمَّ

ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م, صُمؿَّ َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َيُٙمقُن  َأطَمَديُمْؿ جُيَْٛمعُ  ـِ ُأُمِّ ظَمْٚمُ٘مُف ذِم سَمْٓم

ٌَْٕم٨ُم اهللُ َُمَٚمًٙم٤م وَمُٞم١ْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يَمٚماَِمٍت, َويُ  َ٘م٤مُل ًَمُف: ايْمُت٥ْم قَمَٛمَٚمُف, ُُمْْمَٖم٦ًم ُِمْثَؾ َذًمَِؽ, صُمؿَّ َي

ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ طَمتَّك  وُح, وَم٢مِنَّ اًمرَّ َوِرْزىَمُف, َوَأضَمَٚمُف, َوؿَمِ٘مل  َأْو ؾَمِٕمٞمٌد, صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف اًمرُّ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف يمَِت٤مسُمُف, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمِٕمَ  ًْ َّٓ ِذَراٌع, وَمَٞم َٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اجَلٜم٦َِّم إِ

ٌُِؼ قَمَٚمْٞمِف اًمٙمَِت٤مُب, وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ  ًْ َّٓ ِذَراٌع, وَمَٞم َوَيْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِر إِ

 .شَأْهِؾ اجلَٜم٦َّمِ 

                                 
 (.4623وُمًٚمؿ ) (,3418( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 (.1) قِمٜمْد ٟمٗم٤مد َأْرَزاىمٝمؿ َواْٟمِ٘مَٓم٤مع آصَم٤مرهؿ

ٌُقر[ 18]  .................................... (4) صمؿَّ هؿ سمٕمد اًمْمٖمٓم٦م ذِم اًمُ٘م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ِلَّ  رِض اهلل قمٜمٝمام, قَم ِذي », يَم٤مَن َيُ٘مقُل: َأنَّ اًمٜمٌَّ شمَِؽ, اًمَّ َأقُمقُذ سمِِٕمزَّ

ِذي َّٓ َأْٟم٧َم اًمَّ ُـّ َواإِلْٟمُس َيُٛمقشُمقنَ  َٓ إًَِمَف إِ  .شَٓ َيُٛمقُت, َواجِل

ٌِْد اهلِلو ـْ قَم ِلِّ سمـ ُمًٕمقد  قَم ٦ٌََم َزْوُج اًمٜمٌَّ : اًمٚمُٝمؿَّ َأُْمتِْٕمٜمِل , ىَم٤مَل: ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ طَمٌِٞم

ِلُّ سمَِزْوضِمل َرؾُمقِل اهللِ  ىَمْد : », َوسم٠َِميِب َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن, َوسم٠َِمظِمل ُُمَٕم٤مِوَي٦َم ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

ٌَْؾ ٠مؾَم  َؾ ؿَمْٞمًئ٤م ىَم ـْ ُيَٕمجِّ قَُم٦ٍم, ًَم ًُ ٤مٍم َُمْٕمُدوَدٍة, َوَأْرَزاٍق َُمْ٘م وسَم٦ٍم, َوَأيَّ ضَم٤مٍل َُمْيُ ِٔ ًم٧ِم اهلَل 

ِف, َوًَمْق يُمٜمْ  ـْ طِمٚمِّ َر ؿَمْٞمًئ٤م قَم ِف, َأْو ُي١َمظمِّ ـْ قَمَذاٍب ذِم اًمٜم٤َّمِر, َأْو ٠م٧ِم ؾَم طِمٚمِّ ًم٧ِم اهللَ َأْن ُيِٕمٞمَذِك ُِم

ا َوَأوْمَْمَؾ  , يَم٤مَن ظَمػْمً
 .شقَمَذاٍب ذِم اًمَ٘مؼْمِ

ِْٔكَطاع آَثازِٖ»قٛي٘: ( 1)  َٚا ِٓد ْؿاد َأِزَشاقِٗ  أي إذا ٟمٗمد رزق اًمٕمٌد,  :«ٔع

ًمـ متقت ٟمٗمس طمتك شمًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤م, ويٜم٘مٓمع قمٛمٚمٝم٤م: حلدي٨م واٟم٘مٓمع قمٛمٚمف ُم٤مت: و

ٌِْد  ـِ قَم ُ٘مقا : » اهللِ, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل رِض اهلل قمٜمٝمام اهللِضَم٤مسمِِر سْم ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ  اهللََأهيُّ

ُ٘مقا  َتْقذِمَ ِرْزىَمَٝم٤م َوإِْن َأسْمَٓم٠َم قَمٜمَْٝم٤م, وَم٤مشمَّ ًْ ـْ مَتُقَت طَمتَّك شَم ٤م ًَم ًً  اهللََوَأمْجُِٚمقا ذِم اًمٓمََّٚم٥ِم, وَم٢مِنَّ َٟمْٗم

, َوَدقُمقا َُم٤م طَمُرمَ   .شَوَأمْجُِٚمقا ذِم اًمٓمََّٚم٥ِم, ظُمُذوا َُم٤م طَمؾَّ

ِٖ ِٖ بعد ايضػط١ ٔؾٞ »قٛي٘: ( 4) ـْ أي سمٕمد وٖمٓم٦م اًم٘مؼم, وم «:ُكُبٛزايث َٕم

ِلِّ رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم٤مِئَِم٦مَ  ـِ اًمٜمٌَّ  إِنَّ ًمِْٚمَ٘مؼْمِ َوْٖمَٓم٦ًم, َوًَمْق يَم٤مَن َأطَمٌد َٟم٤مضِمًٞم٤م ُِمٜمَْٝم٤م »ىَم٤مَل:  , قَم

                                 
 (.4717(, وُمًٚمؿ )7383( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4663صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 4)

 (, وصححف إًم٤ٌمين.4122( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )3)
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 .(1) ُم٤ًمءًمقن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ُُمَٕم٤مذٍ َج٤م ُِمٜمَْٝم٤م ٟمَ    .شؾَمْٕمُد سْم

أي سمٕمد اعمقت ي٠ًمل اًمٕمٌد ذم ىمؼمه قمـ رسمف, وديٜمف,  «:َطا٤يٕٛ»قٛي٘: ( 1)

َأْو ىَم٤مَل:  -إَِذا ىُمؼِمَ اعمَٞم٧ُِّم : », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َأيِب ُهَرْيَرَة  حلدي٨موٟمٌٞمف: 

٤م: اعُمٜمَْٙمُر, َوًمِْمظَمِر: اًمٜمَّٙمػِمُ َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن َأؾْمَقَداِن َأْزَرىَم٤مِن,  -َأطَمُديُمْؿ  طََمِدمِهَ
ِٕ  .(4)شُيَ٘م٤مُل 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ـْ َأَٟمٍس و ِلِّ قَم ـِ اًمٜمٌَّ َ َوَذَه٥َم »ىَم٤مَل:  , قَم ِه, َوشُمُقزمِّ
ٌُْد إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ اًمَٕم

ْؿ, َأشَم٤مُه َُمَٚمَٙم٤مِن, وَم٠َمىْمَٕمَداُه, وَمَٞمُ٘مقَِٓن ًَمُف: َُم٤م يُمٜم٧َْم  َٛمُع ىَمْرَع ٟمَِٕم٤مهِلِ ًْ ُف ًَمَٞم َأْصَح٤مسُمُف طَمتَّك إِٟمَّ

ٍد  ضُمِؾ حُمَٛمَّ ٌُْد اشَمُ٘مقُل ذِم َهَذا اًمرَّ ُف قَم هللِ َوَرؾُمقًُمُف, وَمُٞمَ٘م٤مُل: اْٟمُٔمْر إمَِم ؟ وَمَٞمُ٘مقُل: َأؿْمَٝمُد َأٟمَّ

ِلُّ  ـَ اجلَٜم٦َِّم, ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر َأسْمَدًَمَؽ اهللُ سمِِف َُمْ٘مَٕمًدا ُِم ٤م »: َُمْ٘مَٕمِدَك ُِم ٤م مَجِٞمًٕم٤م, َوَأُمَّ امُهَ وَمػَمَ

٤مُس, وَمُٞمَ٘م٤مُل: َٓ َدَرْي٧َم وَمَٞمُ٘مقُل: َٓ َأْدِري, يُمٜم٧ُْم َأىُمقُل َُم٤م َيُ٘مقُل اًمٜمَّ -َأِو اعُمٜم٤َمومُِؼ  -اًمَٙم٤مومُِر 

َٛمُٕمَٝم٤م  ًْ سَم٦ًم سَملْمَ ُأُذَٟمْٞمِف, وَمَٞمِّمٞمُح َصْٞمَح٦ًم َي ـْ طَمِديٍد رَضْ ُب سمِِٛمْٓمَرىَم٦ٍم ُِم َوَٓ شَمَٚمْٞم٧َم, صُمؿَّ ُيْيَ

َّٓ اًمثََّ٘مَٚملْمِ  ـْ َيٚمِٞمِف إِ  .شَُم

ـِ  ـِ قَم٤مِزٍب اًمقَم  سْم
ِ
اء ِلِّ  ؼَمَ ـَ , ذِم ضمِ , ىَم٤مَل: ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع اًمٜمٌَّ ٜم٤َمَزِة َرضُمٍؾ ُِم

, َوعَم٤َّم ُيْٚمَحْد, وَمَجَٚمَس َرؾُمقُل اهللِ اًمْٟمَّم٤مِر, وَم٤مْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم إمَِم إَ  ٜم٤َم طَمْقًَمُف, يَم٠َمنَّ َ٘مؼْمِ ًْ  , َوضَمَٚم

                                 
 (.4181(, وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )21/347( صحٞمح: رواه أمحد )1)

 , وطمًٜمف إًم٤ٌمين.(1171طمًـ: رواه اًمؽمُمذي ) (4)

 (.4871(, وُمًٚمؿ )1338( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, َوذِم َيِدِه قُمقٌد َيٜمُْٙم٧ُم ذِم  ػْمَ اؾْمَتِٕمٞمُذوا »ْرِض, وَمَروَمَع َرْأؾَمُف, وَمَ٘م٤مَل: إَ قَمغَم ُرُءوؾِمٜم٤َم اًمٓمَّ

ـْ قَمَذاِب  , َأْو صَماَلصًم٤م,  شَ٘مؼْمِ اًمسم٤ِمهللِ ُِم شَملْمِ ٌَْد اًمإِنَّ  », صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُمرَّ ـَ إَِذا يَم٤مَن ذِم اْٟمِ٘مَٓم٤مٍع اعمُ َٕم ١ْمُِم

ـَ  ٤ٌَمٍل ُِم ْٟمَٞم٤م َوإىِْم ـَ اًمدُّ  سمِٞمُض أُِم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ُقضُمقِه, يَم٠َمنَّ اًمظِمَرِة, َٟمَزَل إًَِمْٞمِف َُماَلِئَٙم٦ٌم ُِم

ـْ َأيْمَٗم٤مِن  ـٌ ُِم ْٛمُس, َُمَٕمُٝمْؿ يَمَٗم ـْ طَمٜمُقِط اجلَ ُوضُمقَهُٝمُؿ اًمِمَّ ٜم٦َِّم, طَمتَّك اجلَ ٜم٦َِّم, َوطَمٜمُقٌط ُِم

قا ُِمٜمُْف َُمدَّ  ًُ
ٚمِ , صُمؿَّ جَيِلُء َُمَٚمُؽ اًمجَيْ ٚمَِس ْقِت, اعمَ ٌٍََمِ قِمٜمَْد َرْأؾِمِف, وَمَٞمُ٘مقُل:  , طَمتَّك جَيْ

ـَ اهلِل َوِرْوَقان ٦ٌَُم, اظْمُرضِمل إمَِم َُمْٖمِٗمَرٍة ُِم ٞمِّ ُتَٝم٤م اًمٜمَّْٗمُس اًمٓمَّ ٞمُؾ يَماَم ومَ »ىَم٤مَل:  ,شَأيَّ ًِ َتْخُرُج شَم

ٞمُؾ  ًِ , وَمَٞم٠ْمظُمُذَه٤م, وَم٢مَِذا َأظَمَذَه٤م مَلْ َيَدقُمقَه٤م ذِم َيِدِه ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ طَمتَّك اًمشَم
ِ
َ٘م٤مء ًِّ ـْ ذِم اًم َ٘مْٓمَرُة ُِم

, َوذِم َذًمَِؽ اًمَي٠ْمظُمُذوَه٤م, وَمَٞمْجَٕمُٚمقَه٤م ذِم َذًمَِؽ  ـِ ُرُج ُِمٜمَْٝم٤م يَم٠َمـْمَٞم٥ِم َٟمْٗمحَ احلَ َٙمَٗم ٦ِم ٜمُقِط, َوخَيْ

ٍؽ ُوضِمَدْت قَمغَم َوضْمِف  ًْ وَن, َيْٕمٜمِل هِب٤َم, قَمغَم »ىَم٤مَل:  ,شْرضِ إَ ُِم وَمَٞمّْمَٕمُدوَن هِب٤َم, وَماَل َيُٛمرُّ

ـَ  ـِ اعمَ َُمإَلٍ ُِم ًَ ـُ وُماَلٍن, سم٠َِمطْم ٞم٥ُِّم؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: وُماَلُن سْم وُح اًمٓمَّ َّٓ ىَم٤مًُمقا: َُم٤م َهَذا اًمرُّ اَلِئَٙم٦ِم, إِ

تِل يَم٤م َتْٗمتُِحقَن َأؾْماَمِئِف اًمَّ ًْ ْٟمَٞم٤م, وَمَٞم  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ٤م إمَِم اًم ْٟمَٞم٤م, طَمتَّك َيٜمَْتُٝمقا هِبَ قَٟمُف هِب٤َم ذِم اًمدُّ ٛمُّ ًَ ُٟمقا ُي

تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م, طَمتَّك ُيٜمَْتَٝمك سمِ   اًمَّ
ِ
اَمء ًَّ سُمقَه٤م إمَِم اًم  ُُمَ٘مرَّ

ٍ
ـْ يُمؾِّ ؾَماَمء ِف إمَِم ًَمُف, وَمُٞمْٗمَتُح هَلُْؿ وَمُٞمَِمٞمُِّٕمُف ُِم

 
ِ
اَمء ًَّ ٤مسمَِٕم٦ِم, وَمَٞمُ٘مقُل اهللُ اًم ًَّ ٞمِّلَم, َوَأقِمٞمُدوُه إمَِم اًم ٌِْدي ذِم قِمٚمِّ ٌُقا يمَِت٤مَب قَم ْرِض, إَ : ايْمُت

وَمُتَٕم٤مُد ُروطُمُف ذِم »ىَم٤مَل:  ,شوَم٢ميِنِّ ُِمٜمَْٝم٤م ظَمَٚمْ٘مُتُٝمْؿ, َوومِٞمَٝم٤م ُأقِمٞمُدُهْؿ, َوُِمٜمَْٝم٤م ُأظْمِرضُمُٝمْؿ شَم٤مَرًة ُأظْمرَ 

ِدِه, وَمَٞم٠ْمشمِٞمِف َُمَٚمٙمَ  ًَ ِن ضَم َٓ َ اهللُ, وَمَٞمُ٘مق ـْ َرسمَُّؽ؟ وَمَٞمُ٘مقُل: َريبِّ ِن ًَمُف: َُم َٓ ٤مٟمِِف, وَمَٞمُ٘مق ًَ
٤مِن, وَمُٞمْجٚمِ

ِذي سُمِٕم٨َم ومِٞمُٙمْؿ؟ اإلِ ًَمُف: َُم٤م ِديٜمَُؽ؟ وَمَٞمُ٘مقُل: ِديٜمَِل  ضُمُؾ اًمَّ ِن ًَمُف: َُم٤م َهَذا اًمرَّ َٓ ؾْماَلُم, وَمَٞمُ٘مق

ِن وَمَٞمُ٘مقُل: ُهَق َرؾُمقُل اهللِ  َٓ وَمَٞمُ٘مقُل: ىَمَرْأُت يمَِت٤مَب اهللِ, وَمآَُمٜم٧ُْم  ًَمُف: َوَُم٤م قِمْٚمُٛمَؽ؟, وَمَٞمُ٘مق

ـَ  ٌِْدي, وَم٠َموْمِرؿُمقُه ُِم : َأْن َصَدَق قَم
ِ
اَمء ًَّ ىْم٧ُم, وَمُٞمٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد ذِم اًم قُه اًمٜم٦َِّم, وَ اجلَ سمِِف َوَصدَّ ًُ ٌِ 
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  (.1) غم ُمٜمِمقرونَوسمٕمد اًمٌِ [ 19]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ  ُح ًَمُف ذِم »ىَم٤مَل:  ,شٜم٦َّمِ اجلَ ٜم٦َِّم, َواوْمَتُحقا ًَمُف سَم٤مسًم٤م إمَِم اجلَ ُِم ًَ ـْ َرْوطِمَٝم٤م, َوـمِٞمٌَِٝم٤م, َوُيْٗم وَمَٞم٠ْمشمِٞمِف ُِم

ِه  ِه َُمدَّ سَمٍَمِ ـُ ». ىَم٤مَل: شىَمؼْمِ ًَ يِح, اًمَوَي٠ْمشمِٞمِف َرضُمٌؾ طَم ـُ اًمثَِّٞم٤مِب, ـَمٞم٥ُِّم اًمرِّ ًَ َقضْمِف, طَم

ـْ َأْٟم٧َم؟  ِذي يُمٜم٧َْم شُمققَمُد, وَمَٞمُ٘مقُل ًَمُف: َُم َك, َهَذا َيْقُُمَؽ اًمَّ ِذي َيُنُّ وَمَٞمُ٘مقُل: َأسْمنِمْ سم٤ِمًمَّ

٤مًمُِح, وَمَٞمُ٘مقُل: َربِّ َأىِمؿِ ٤مخلَ َقضْمُف جَيِلُء  سمِ اًموَمَقضْمُٝمَؽ  , وَمَٞمُ٘مقُل: َأَٟم٤م قَمَٛمُٚمَؽ اًمّمَّ ٤مقَم٦َم  ػْمِ ًَّ اًم

ٌَْد اًمَوإِنَّ »ىَم٤مَل:  ,شطَمتَّك َأْرضِمَع إمَِم َأْهكِم, َوَُم٤مزِم  ْٟمَٞم٤م اًمَٕم ـَ اًمدُّ َٙم٤مومَِر إَِذا يَم٤مَن ذِم اْٟمِ٘مَٓم٤مٍع ُِم

ـَ  ٤ٌَمٍل ُِم  َُماَلِئَٙم٦ٌم ؾُمقُد أَوإىِْم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم قُح, اعمُ ُقضُمقِه, َُمَٕمُٝمُؿ اًمظِمَرِة, َٟمَزَل إًَِمْٞمِف ُِم ًُ

قَن ُمِ  ًُ
, صُمؿَّ جَيِلُء َُمَٚمُؽ اًمٜمُْف َُمدَّ وَمَٞمْجٚمِ ُتَٝم٤م اعمَ ٌٍََمِ ْقِت, طَمتَّك جَيْٚمَِس قِمٜمَْد َرْأؾِمِف, وَمَٞمُ٘مقُل: َأيَّ

ـَ اهللِ َوهَمَْم٥ٍم اخلَ اًمٜمَّْٗمُس  ِدِه, »ىَم٤مَل: , ٌِٞمَث٦ُم, اظْمُرضِمل إمَِم ؾَمَخٍط ُِم ًَ ُق ذِم ضَم وَمُتَٗمرَّ

ـَ  قُد ُِم ٗمُّ ًَّ قِف  وَمَٞمٜمَْتِزقُمَٝم٤م يَماَم ُيٜمَْتَزُع اًم ْ َيَدقُمقَه٤م ذِم اعمَ اًمّمُّ ٌُْٚمقِل, وَمَٞم٠ْمظُمُذَه٤م, وَم٢مَِذا َأظَمَذَه٤م مَل

ـْ َأْٟم٧َم؟ وَمَقضْمُٝمَؽ  َيِدِه ـَمْروَم٦مَ  ِذي يُمٜم٧َْم شُمققَمُد, وَمَٞمُ٘مقُل: َُم , وَمَٞمُ٘مقُل: اًماًمَّ ِّ َقضْمُف جَيِلُء سم٤ِمًمنمَّ

٤مقَم٦مَ اخلَ َأَٟم٤م قَمَٛمُٚمَؽ  ًَّ َٓ شُمِ٘مِؿ اًم  .شٌِٞم٨ُم, وَمَٞمُ٘مقُل: َربِّ 

 و
ِ
اء ـْ اًمؼَمَ ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ڤ ڦ ڦ ڦ )شَمَٕم٤ممَم:  اهللِذِم ىَمْقِل  , قَم

ذِم اًمَ٘مؼْمِ إَِذا »ىَم٤مَل:  (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ـْ َٟمٌِٞمُّؽ ـْ َرسمَُّؽ, َوَُم٤م ِديٜمَُؽ, َوَُم  .شىِمٞمَؾ ًَمُف: َُم

أي سمٕمد أن شمٌغم إضم٤ًمد يٙمقن اًمٜمنم  «:٢ً َٓػٛزَٕٚٚبعد ائب»قٛي٘: ( 1)

 هق إطمٞم٤مء اعمقشمك وإظمراضمٝمؿ ُمـ ىمٌقرهؿ.و واًمٌٕم٨م,

                                 
 (.721(, وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )31/511(, وأمحد )2753( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 طمًـ صحٞمح, وصححف إًم٤ٌمين. :(, وىم٤مل3141( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)
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 .(1) َوَيْقم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦م إمَِم َرهبؿ حَمُِْمقُرونَ [ 41]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ﯁ 
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ىَم٤مَل: ش َُم٤م سَملْمَ اًمٜمَّْٗمَخَتلْمِ َأْرسَمُٕمقنَ : » اهللِ, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل قَم

, ىَم٤مَل: َأْرسَمُٕمقَن ؿَمْٝمًرا؟ ىَم٤مَل: َأسَمْٞم٧ُم, ىَم٤مَل: َأْرسَمُٕمقَن ؾَمٜم٦ًَم؟ َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤م؟ ىَم٤مَل: َأسَمْٞم٧ُم 

ـَ  اهللُصُمؿَّ ُيٜمِْزُل »ىَم٤مَل: َأسَمْٞم٧ُم, ىَم٤مَل:  ٌَْ٘مُؾ, ًَمْٞمَس ُِم ٧ٌُُم اًم ٌُُتقَن يَماَم َيٜمْ  َُم٤مًء وَمَٞمٜمْ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ُِم

َّٓ قَمْٔماًم َواطِمًدا َوهُ  ٌْغَم, إِ َّٓ َي ٌء إِ ٤مِن َرْ ًَ َٟم٥ِم اإِلْٟم ٥ُم اخلَْٚمُؼ َيْقَم َق قَمْج٥ُم اًمذَّ , َوُِمٜمُْف ُيَريمَّ

 .شاًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ُف ُيٜمَْٗمُخ ذِم »ىَم٤مَل:  أن اًمٜمٌل , وقَم  اهللِ, وَم٢مِٟمَّ
ِ
ُٚمقا سَملْمَ َأْٟمٌَِٞم٤مء َٓ شُمَٗمْمِّ

 َّٓ ـْ ذِم إَْرِض, إِ َٛمَقاِت َوَُم ًَّ ـْ ذِم اًم قِر, وَمَٞمّْمَٕمُؼ َُم ـْ ؿَم٤مَء اهللُ, صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف  اًمّمُّ َُم

ـْ سُمِٕم٨َم  َل َُم  .شُأظْمَرى, وَم٠َميُمقُن َأوَّ

ِّٛ »قٛي٘: ( 1)  َٜ َٕايَٚ ََِحُػُٛزٚ ١ََ ِإَي٢ َزبِٗ  َٝا اخلالئؼ  مجع هقاحلنم «:ٔك

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ًمٚمح٤ًمب

                                 
 ,أو ؿمٝمرا سمؾ اًمذي أضمزم سمف أهن٤م أرسمٕمقن جمٛمٚم٦مأرسمٕمقن يقُم٤م أو ؾمٜم٦م  :أسمٞم٧م: ُمٕمٜم٤مه أسمٞم٧م أن أضمزم سم٠من اعمراد(1)

 وىمد ضم٤مءت ُمٗمنة ُمـ رواي٦م همػمه ذم همػم ُمًٚمؿ أرسمٕمقن ؾمٜم٦م. 

قمج٥م اًمذئ٥م: أي اًمٕمٔمؿ اًمٚمٓمٞمػ اًمذي ذم أؾمٗمؾ اًمّمٚم٥م وهق رأس اًمٕمّمٕمص وي٘م٤مل ًمف: قمجؿ سم٤معمٞمؿ,  (4)

 وهق أول ُم٤م خيٚمؼ ُمـ إدُمك وهق اًمذي يٌ٘مك ُمٜمف ًمٞمٕم٤مد شمريمٞم٥م اخلٚمؼ قمٚمٞمف.

 (.4955(, وُمًٚمؿ )2935ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 3)

 (.4373(, وُمًٚمؿ )3212( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 



 001                                                                                                                                                  تـنام املهة 

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

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڦ ڄ ڄ ڄ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ٿ ٿ ٹ ٹ

ٱ ٻ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 (   ٿ

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

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ًملَِم »ىم٤مل:  , أن رؾمقل اهلل  قَم جَيَْٛمُع اهللُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إَوَّ

ْٛمُس  , َوشَمْدُٟمق اًمِمَّ ٌٍََمُ اقِمل, َوَيٜمُْٗمُذُهُؿ اًم ِٛمُٕمُٝمُؿ اًمدَّ ًْ ـَ ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد, وَمُٞم َوأظِمِري

َتٛمِ  َٓ حَيْ َٓ ُيٓمِٞمُ٘مقَن, َوَُم٤م  ـَ اًمَٖمؿِّ َواًمَٙمْرِب َُم٤م  ٌُْٚمُغ اًمٜم٤َّمَس ُِم  .شُٚمقنَ وَمَٞم

ـِ وقمـ  ٦ٌََم سْم ـَ »َيُ٘مقُل:   : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ىم٤مل,  قَم٤مُِمرٍ  قُمْ٘م ْٛمُس ُِم شَمْدُٟمق اًمِمَّ

ٌُْٚمُغ إمَِم ٟمِّْمِػ  ـْ َي ٌَْٞمِف, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٌُْٚمُغ قَمَرىُمُف قَمِ٘م ـْ َي ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم إَْرِض وَمَٞمْٕمَرُق اًمٜم٤َّمُس, وَمِٛم

ٌْٚمُ  ـْ َي ٤مِق, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ًَّ ٌُْٚمُغ اًم ـْ َي ٌُْٚمُغ اًمَٕمُجَز, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َي ٌََتْٞمِف, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ُغ إمَِم ُريْم

ٌُْٚمُغ َوؾَمَط ومِٞمِف  ـْ َي ٌُْٚمُغ قُمٜمَُ٘مُف, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َي ٌَْٞمِف, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم
ٌُْٚمُغ َُمٜمْٙمِ ـْ َي َة, َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم   –اخل٤َمِسَ

                                 
 (.112(, وُمًٚمؿ )2714( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 (.1) وًمدى اًمٕمرض قَمَٚمْٞمِف حم٤مؾمٌقن[ 41]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ُيَٖمٓمِّٞمِف -ُيِِمػُم َهَٙمَذا  َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمِدِه وَم٤مجلََٛمَٝم٤م وَم٤مُه: َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  , َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

 .شقَمَرىُمفُ 

٘ٔ حماضبٕٛايٚيد٣ »قٛي٘: ( 1)  ِٝ ًَ اًمٕمرض هق قمرض اخلالئؼ  «:عسض َع

, سم٤مدي٦م ًمف صٗمح٤مهتؿ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ ظم٤مومٞم٦م هذا يدظمؾ ومٞمف ُمـ يمٚمٝمؿ قمغم رهبؿ 

 يٜم٤مىمش احل٤ًمب وُمـ ٓ حي٤مؾم٥م.

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڎ ڈ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ک ک ک ک گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و َّٓ : », ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم ًَمْٞمَس َأطَمٌد حُي٤َمؾَم٥ُم إِ

ڇ ): ىَم٤مًَم٧ْم: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ضَمَٕمَٚمٜمِل اهللُ ومَِداَءَك, َأًَمْٞمَس َيُ٘مقُل اهللُ ش َهَٚمَؽ 

ـْ ُٟمقىِمَش »ىَم٤مَل:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ َذاَك اًمَٕمْرُض ُيْٕمَرُوقَن َوَُم

٤مَب َهَٚمَؽ  ًَ  .شاحِل

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

 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 .(, وصححف إًم٤ٌمين ومٞمف7485, واسمـ طم٤ٌمن )(48/627( صحٞمح: رواه أمحد )1)

 (.4876(, وُمًٚمؿ )2939( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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ة اعمقازيـ )44]  ....................................................(, 1[ سمَِحْيَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي ؾمٙمٜم٧م, واهلٛمس: اًمّمقت اخلٗمل.(   ے ے ۓ ۓ

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

 أي ذًم٧م وظمْمٕم٧م. 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 (  ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (  ھ ھ

مجع ُمٞمزان, أي سمٛمِمٝمد اعمقازيـ, واعمقازيـ:  «:ٔبَحِضَس٠ املٛاشٜٔ»قٛي٘: ( 1)

 وهق ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل ًمف ًم٤ًمن ويمٗمت٤من.

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

 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ـَ اعمَ َأْي َوَٟمَْمُع »ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م:  يْمَثُر إَ  :ِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ اًمَٕمْدَل ًمَِٞمْقِم اًمَقاِزي

ِد  ٤ٌَمِر شَمَٕمدُّ
اَم مُجَِع سم٤ِمقْمتِ اَم ُهَق ُِمٞمَزاٌن َواطِمٌد, َوإِٟمَّ ُف إِٟمَّ  .شْقُزوَٟم٦ِم ومِٞمفِ اعمَ قْماَمِل إَ قَمغَم َأٟمَّ

 چڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڇ

                                 
 (.5/325اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )( 1)
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َواِويـ[ 43]  .............................................. (1) َوٟمنم صحػ اًمدَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ڈ ژ

ٌْدِ و ـْ قَم ـِ  اهللِ قَم ـِ اًمَٕم٤مِص,  سْم ؾَمُٞمَخٚمُِّص  اهللَإِنَّ »:  اهللِ: ىَم٤مَل َرؾُمقُل ىم٤ملقَمْٛمِرو سْم

ِٕملَم ؾِمِجالًّ يُمؾُّ  ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

تِل قَمغَم ُرُءوِس اخلاََلِئِؼ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمَٞمٜمنُْمُ قَمَٚمْٞمِف شمِ ـْ ُأُمَّ َرضُماًل ُِم

, صُمؿَّ َيُ٘مقُل: َأشُمٜمْٙمُِر  ٌٍََمِ ٌَتِل احل٤َمومُِٔمقَن؟ ؾِمِجؾ  ُِمْثُؾ َُمدِّ اًم ـْ َهَذا ؿَمْٞمًئ٤م؟ َأفَمَٚمَٛمَؽ يَمَت ُِم

, وَمَٞمُ٘مقُل: سَمغَم إِنَّ ًَمَؽ قِمٜمَْدَٟم٤م  َٓ َي٤م َربِّ , وَمَٞمُ٘مقُل: َأوَمَٚمَؽ قُمْذٌر؟ وَمَٞمُ٘مقُل:  َٓ َي٤م َربِّ وَمَٞمُ٘مقُل: 

َٓ فُمْٚمَؿ قَمَٚمْٞمَؽ اًمَٞمْقَم, وَمَتْخُرُج سمَِٓم٤مىَم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م: َأؿْم  ُف  ٜم٦ًَم, وَم٢مِٟمَّ ًَ َّٓ طَم َٓ إًَِمَف إِ َوَأؿْمَٝمُد  ,اهللَُٝمُد َأْن 

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف, وَمَٞمُ٘مقُل: اطْمُيْ َوْزَٟمَؽ, وَمَٞمُ٘مقُل: َي٤م َربِّ َُم٤م َهِذِه اًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع  ًدا قَم َأنَّ حُمَٛمَّ

َٓ شُمْٔمَٚمؿُ  ِت, وَمَ٘م٤مَل: إِٟمََّؽ  ِجالَّ ًِّ ُت ذِم يَمٗمَّ », ىَم٤مَل: شَهِذِه اًم ِجالَّ ًِّ ٦ٍم َواًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم ذِم وَمُتقَوُع اًم

ُت َوصَمُ٘مَٚم٧ِم اًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم, وَماَل َيْثُ٘مُؾ َُمَع اؾْمِؿ  ِجالَّ ًِّ ٦ٍم, وَمَٓم٤مؿَم٧ِم اًم ءٌ  اهللِيَمٗمَّ  .شَرْ

ِٜٚٔ»قٛي٘: ( 1) َٚا ّمحػ اًمتل دوٟم٧م ومٞمٝم٤م اًمأي  :«َْٚػس صحـ ايٖد

 ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٠مظمذ صحٞمٗمتف سمٛمٞمٜمف, وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذه٤م سمِمامًمف.إقمامل, 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ىم٤مل شمٕم٤مل: 

ھ ے  ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ں ڻ ڻ

﮳  ے ۓ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ۓ ﮲ ﮾  ﮴ ﮽ 

          ﮿ ﯀ ﯁      

 ىئ يئ جب  ۋ جئ حئ مئ ۈ ۈ ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ   ڭ ڭ ڭ ڭ

                                 
(, وصححف  أمحد ؿم٤ميمر, 6992(, وأمحد )2311(, واسمـ ُم٤مضمف )4639صحٞمح: رواه  اًمؽمُمذي )( 1)

 وإًم٤ٌمين.
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 ........(, ..................................................1) َأطْمَّم٤مُه اهلل وٟمًقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مث ىث يث حج مج  جت حت خت مت ىت يت جث حب خب مب ىب يب

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ جح

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و ٌََٙم٧ْم, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ٤َم َذيَمَرِت اًمٜم٤َّمَر وَم ٌْٙمِٞمِؽ؟: », َأهنَّ ش َُم٤م ُي

ٌََٙمْٞم٧ُم, وَمَٝمْؾ شَمْذيُمُروَن َأْهٚمِٞمُٙمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  : ىَم٤مًَم٧ْم: َذيَمْرُت اًمٜم٤َّمَر وَم

ـَ وَماَل َيْذيُمُر َأطَمٌد َأطَمًدا: قِمٜمَْد اعمِٞمَزاِن طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأخَيِػُّ ُِمٞمَزاُٟمفُ »
٤م ذِم صَماَلصَم٦ِم َُمَقاـمِ  َأوْ  ,َأُمَّ

ـَ َيَ٘مُع يمَِت٤مسُمُف َأذِم ( ں ں ڻ ڻ) :َيْثُ٘مُؾ, َوقِمٜمَْد اًمٙمَِت٤مِب طِملَم ُيَ٘م٤مُل  طَمتَّك َيْٕمَٚمَؿ َأْي

اِط إَِذا ُوِوَع سَملْمَ فَمْٝمَرْي  ,َأْم ذِم ؿِماَمًمِفِ  ,َيِٛمٞمٜمِفِ  َ  فَمْٝمِرِه, َوقِمٜمَْد اًمٍمِّ
ِ
ـْ َوَراء َأْم ُِم

 .شضَمَٝمٜمَّؿَ 

ُٙ اهلل ْٚطٛٙ»قٛي٘: ( 1) أي: وٌٓمف اهلل وطمٗمٔمف قمٚمٞمٝمؿ, وهؿ ىمد   «:َأِحَضا

 .ٟمًقا ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف, واهلل ٓ يٖمٞم٥م قمٜمف رء, وٓ خيٗمك وٓ يٜمًك ؿمٞمئ٤م

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

(   ىئ ىئ ی ی ی

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

(   ڳ ڱ ڱ

                                 
  , وصححف إًم٤ٌمين.(4435(, واًمؽمُمذي )2755( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 (.8/21( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )4)
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(   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)

 ...(4) ًمٙمٜمف اهلل َيكِم احلٙمؿ سَمٞمٜمٝمؿ سمٕمدًمف ,احل٤َميمِؿ سَملم ظمٚم٘مف ًَمق يَم٤مَن همػم اهلل [ 42] 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

أي ُمدة هذا اًمٞمقم شم٤ًموي  (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)» قٛي٘:( 1) 

 لم أًمػ ؾمٜم٦م.ًمخ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ُف,: », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ قَم َٓ ُي١َمدِّي طَم٘مَّ ـْ َص٤مطِم٥ِم يَمٜمٍْز   َُم٤م ُِم

ٌُُف َوفَمْٝمُرُه طَمتَّك  ٌَْٝمُتُف َوضَمٜمْ ٤م ضَم َّٓ ضُمِٕمَؾ َصَٗم٤مِئَح حُيَْٛمك قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ, وَمُتْٙمَقى هِبَ إِ

لَم  حَيُْٙمَؿ اهللُ  ًِ
٤ٌَمِدِه, ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه مَخْ ونَ اًمسَملْمَ قِم  .شَػ ؾَمٜم٦ٍَم مِم٤َّم شَمُٕمدُّ

َٕ غري اهلل »قٛي٘: ( 4)  يهٓ٘ اهلل  ،أنِ َبني خًك٘احَل َيٛ َنا

ًٔٞ احلهِ َبِٝٓٗ بعدي٘ هذا ُمـ مت٤مم قمدل اهلل شمٕم٤ممم, وًمق قمذب اهلل مجٞمع «: َٜ

 يمٞمػ ؿم٤مء. ذم ُمٚمٙمف ظمٚم٘مف مل يٙمـ فم٤معم٤م هلؿ: ٕهنؿ قمٌٞمده, واًمًٞمد يتٍمف

 (   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ ڃ) وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (   ڍ ڌ ڌ ڎ

ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   ک ک گ گ گ

                                 
 (.987ؿ )( صحٞمح: رواه ُمًٚم1)
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ْٟمَٞم٤م   ............. (   (1)ڎ ڎ ڈ ڈ) ,سمِِٛمْ٘مَدار اًم٘م٤مئٚم٦م ذِم اًمدُّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) ,وؾمٕم٤مدة َيْقُمِئٍذ يٕمقدون يَماَم سمدأه هَلُؿ ُمـ ؿم٘م٤موة[ 45]

 (   ۀ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٝا»قٛي٘: ( 1)  ِْ ُِٔكَداز ايكا١ً٥ ٔؾٞ ايٗد أي  «:(ڎ ڎ ڈ ڈ)ٔب

 .اًم٘م٤مئٚم٦م هل ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مرحيٙمؿ سملم اًمٕم٤ٌمد ذم وىم٧م أىمؾ ُمـ اًم٘م٤مئٚم٦م: و

(   ۇئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

ُِٗ َٔ غكا٠ٚ»قٛي٘: ( 4)  َُا بدأٙ َي ٦َِٕٔٛر ٜعٛدٚ َن َٜ  ٕ،ٚضعاد٠ 

, ومجٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًمِم٘مل واًمًٕمٞمد, : أي يمام ظمٚم٘مٝمؿ« (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

ومٙمذًمؽ ذم إظمرة يٕمقدون, ُمٜمٝمؿ اًمِم٘مل واًمًٕمٞمد, وم٠مهؾ اجلٜم٦م هؿ اًمًٕمداء, وأهؾ 

  اًمٜم٤مر هؿ إؿم٘مٞم٤مء.

(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

(   جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

 

                                 
 ش.ىم٤مل»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة 1)
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ات يتٚمذذون[ 46] وسم٠مومْمؾ  ,َوأهؾ اجلٜم٦َّم َيْقُمِئٍذ ذِم اجلٜم٦َّم يتٜمٕمٛمقن وسمّمٜمقف اًمٚمَّذَّ

 (.1) اًمٙمراُم٤مت حيؼمون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦َِٕٔٛر ٔؾٞ اجلَٚأٌٖ »قٛي٘: ( 1)  َٜ ١ٖٓ ٜتٓعُٕٛ ٚبضٓٛف اجل١ٖٓ 

َّٖرات ٜتًرذٕٚ ٠مهؾ اجلٜم٦م يتٜمٕمٛمقن ذم أي «:ٚبأؾضٌ ايهساَات حيربٕٚ ،اي

 .نونيٗمرطمقن وي ُم٤متاسم٠مٟمقاع اًمٚمذات وسم٠مومْمؾ اًمٙمراجلٜم٦م 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 (   ىئ

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

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

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ ژ

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ی ی ی ی جئ حئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 



 008                                                                                                                                                  تـنام املهة 

َٓ َيِمٙمقنَ [ 47] َٓ يامرون ذِم اًمٜمّٔمر إًَِمْٞمِف َو  ....... (,1) ومٝمؿ طِمٞمٜمَِئٍذ إمَِم َرهبؿ يٜمٔمُروَن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   مئ ىئ يئ

ِلَّ و ـْ ضَم٤مسمٍِر, ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ ٜم٦َِّم َي٠ْميُمُٚمقَن ومِٞمَٝم٤م اجلَ إِنَّ َأْهَؾ », َيُ٘مقُل: قَم

َٓ َيْٛمَتِخُٓمقنَ  ـُمقَن َو َٓ َيَتَٖمقَّ ٌُقًُمقَن َو َٓ َي َٓ َيْتُٗمُٚمقَن َو سُمقَن, َو ىَم٤مًُمقا: وَماَم سَم٤مُل ش َوَينْمَ

َٕم٤مِم؟ ىَم٤مَل:  ٌِٞمَح َواًمتَّحْ اعمِ ضُمَِم٤مٌء َوَرؿْمٌح يَمَرؿْمِح »اًمٓمَّ ًْ ِؽ, ُيْٚمَٝمُٛمقَن اًمتَّ ِٛمٞمَد, يَماَم ًْ

 .ششُمْٚمَٝمُٛمقَن اًمٜمََّٗمَس 

ِلِّ و ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, قَم ـْ َيْدظُمُؾ », ىَم٤مَل: قَم ٌْغَم اجلَ َُم َٓ شَم ٠ٌَْمُس,  َٓ َي ٜم٦ََّم َيٜمَْٕمُؿ 

٤ٌَمسُمفُ  َٓ َيْٗمٜمَك ؿَم  .شصمَِٞم٤مسُمُف َو

٦ِم »ىم٤مل اًمٜمقوي:  ٜم٦َِّم َوقَم٤مُمَّ ًُّ ِٚمِٛملَم َأنَّ َأْهَؾ اعمُ َُمْذَه٥ُم َأْهِؾ اًم ٜم٦َِّم َي٠ْميُمُٚمقَن ومِٞمَٝم٤م اجلَ ًْ

ِه ُمـ ُمالذ وأٟمقاع ٟمٕمٞمٛمٝم٤م شمٜمٕمام دائام ٓ ُٛمقَن سمَِذًمَِؽ َوسمَِٖمػْمِ سُمقَن َيَتٜمَٕمَّ  آظمر ًمف وٓ َوَينْمَ

ِؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م  َٛمُٝمْؿ سمَِذًمَِؽ قَمغَم َهْٞمَئ٦ِم شَمٜمَٕمُّ ـَ اًمتََّٗم٤مُوِؾ ذِم ُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم ُمِ  ٓإاٟم٘مٓم٤مع َأسَمًدا َوإِنَّ شَمٜمَٕمُّ

تِل ٓ ِة َواًمٜمََّٗم٤مؾَم٦ِم اًمَّ ِٛمَٞم٦ِم َوَأْصِؾ  ذم ٓإيِم٤مرك ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م  اًمٚمَّذَّ ًْ َٓ اهلَ اًمتَّ ُْؿ  َّٓ ذِم َأهنَّ ْٞمَئ٦ِم َوإِ

ٌُّْمُ٘مقنَ  َٓ َي ُٓمقَن َو َٓ َيَتَٛمخَّ ـُمقَن َو َٓ َيَتَٖمقَّ ٌُقًُمقَن َو  .شَي

٦َٕٔٓر ِإَي٢ َزبِٗ »قٛي٘: ( 1) ََٚيا ؾِٗ ٔحٝ  ٔ٘ ِٝ ٓٓعس ِإَي َٕ َيا ميازٕٚ ٔؾٞ اي ٜٓعُسٚ

َٕ , ال يِمٙمقن وٕمػ اًمرؤي٦مأهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م يٜمٔمرون إمم رهبؿ ومأي  «:َٜػهٛ

 .وإٟمام يروٟمف يمرؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر

                                 
 (.4835صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 1)

 (.4836صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 4)

 (.17/173اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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 ....................... (1) وأقمٞمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمف إًَِمْٞمِف ٟم٤مفمرة ,ومقضمقهٝمؿ سمٙمراُمتف ٟم٤مرضة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜم٤َم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟  ُهَرْيَرةَ  قمـ أيب  , َأنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

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

ْٛمِس ًَمْٞمَس ُدوهَن٤َم ؾَمَح٤مٌب  وَمَٝمْؾ مُت٤َمُرونَ »ىَم٤مَل:  ُٙمْؿ شَمَرْوَٟمُف »ىَم٤مًُمقا: َٓ, ىَم٤مَل: ش ذِم اًمِمَّ وَم٢مِٟمَّ

 .شيَمَذًمَِؽ 

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ إَِذا َدظَمَؾ َأْهُؾ اجَلٜم٦َِّم اجلَٜم٦ََّم, ىَم٤مَل: َيُ٘مقُل اهللُ »ىَم٤مَل:  , قَم

 ٌَ ٌَٞمِّْض ُوضُمقَهٜم٤َم؟ َأمَلْ شُمْدظِمْٚمٜم٤َم اجلَٜم٦ََّم, شَم ٤مَرَك َوشَمَٕم٤ممَم: شُمِريُدوَن ؿَمْٞمًئ٤م َأِزيُديُمْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َأمَلْ شُم

ـَ اًمٜمََّٔمِر إمَِم  ـَ اًمٜم٤َّمِر؟ ىَم٤مَل: وَمَٞمْٙمِِمُػ احِلَج٤مَب, وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمْٞمًئ٤م َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم ٜم٤َم ُِم َوشُمٜمَجِّ

ِْؿ   .ش(   ٻ ٻ ٻ ٻ )صُمؿَّ شَماَل َهِذِه أَي٦َم:  َرهبِّ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد و ـِ َرؾُمقِل اهللِ  ْدِريِّ اخلُ قَم ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ,  , َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ذِم َزَُم

ٜم٤َم َيْقَم   .شَٟمَٕمؿْ : »ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ اًمَهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

٘ٔ  ،بهساَت٘ ْاضس٠ؾٛجِٖٛٗ »قٛي٘: ( 1)  ِٝ ٚأعِٝٓٗ بؿضً٘ ِإَي

ُمـ اًمٜمْم٤مرة, أي طمًٜم٦م هبٞم٦م ُمنمىم٦م (   پ ڀ ڀ ڀ)ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  «:ْاظس٠

 ضَمِريِر  ذم طمدي٨مأي: شمراه قمٞم٤مٟم٤م, يمام (   ڀ ٺ ٺ ٺ) ُمنورة

 

                                 
 شمِمٙمقن.( مت٤مرون: أي 1)

 (.184(, وُمًٚمؿ )816( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.181( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)

 (.183(, وُمًٚمؿ )2581اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه 2)
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      ائ ائ ەئ ەئ )(, 1) ذِم ٟمٕمٞمؿ َداِئؿ ُُم٘مٞمؿ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌِْد  ـِ قَم ِلُّ  اهللِسْم ُٙمْؿ قِمَٞم٤مًٟم٤م: », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ْوَن َرسمَّ ُٙمْؿ ؾَمؽَمَ  .شإِٟمَّ

َُكِٝ»قٛي٘: ( 1) ٓ يزول وٓ يٗمٜمك, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أي  «:ٔؾٞ ْعِٝ َدا٥ِٔ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (   مت ىت

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

 (   ڀ

 وأذىِم٘م٦م ُم أي ٓ يٜم٤مهلؿ ذم اجلٜم٦م (ائ ائ ەئ ەئ) »قٛي٘: ( 4) 

ِلَّ », ىَم٤مَل: َأيِب ُهَرْيَرَة  ذم طمدي٨م, يمام وشمٕم٥م يُؾ اًمٜمٌَّ
, وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل َأشَمك ضِمؼْمِ

اٌب, وَم٢مَِذا ِهَل َأشَمْتَؽ وَم٤مىْمَرأْ   اهللِ: َهِذِه ظَمِدجَي٦ُم ىَمْد َأشَم٧ْم َُمَٕمَٝم٤م إَِٟم٤مٌء ومِٞمِف إَِداٌم, َأْو ـَمَٕم٤مٌم َأْو َذَ

ـْ  اَلَم ُِم ًَّ ـْ ىَمَّم٥ٍم َٓ َصَخ٥َم ومِٞمِف, َوَٓ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم ٌَْٞم٧ٍم ذِم اجلَٜم٦َِّم ُِم َه٤م سمِ ْ ٤َم َوُِمٜمِّل َوسَمنمِّ َرهبِّ

.شَٟمَّم٥َم 

 

                                 
 (.7235( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4234(, وُمًٚمؿ )3841( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ڀ ٺ ٺ ٺ )(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ خيرضمقن  اجلٜم٦م ذمأي خيٚمدون  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ وئ) »قٛي٘: ( 1) 

, َوَأيِب ُهَرْيَرةَ اخلُ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد , يمام ذم طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أسمدا ِلِّ رِض اهلل قمٜمٝمام ْدِريِّ ـِ اًمٜمٌَّ  , قَم

َٞمْقا »ىَم٤مَل:  َ٘مُٛمقا َأسَمًدا, َوإِنَّ ًَمُٙمْؿ َأْن حَتْ ًْ قا وَماَل شَم وَماَل مَتُقشُمقا ُيٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد: إِنَّ ًَمُٙمْؿ َأْن شَمِّمحُّ

٠ٌَْمؾُمقا َأسَمًدا َرُُمقا َأسَمًدا, َوإِنَّ ًَمُٙمْؿ َأْن شَمٜمَْٕمُٛمقا وَماَل شَم ٌُّقا وَماَل هَتْ وَمَذًمَِؽ  ,شَأسَمًدا, َوإِنَّ ًَمُٙمْؿ َأْن شَمِِم

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ): ىَمْقًُمُف 

 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 (   حب خب مب ىب يب

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلُّ  قَم َْهِؾ اجلَٜم٦َِّم: َي٤م َأْهَؾ اجَلٜم٦َِّم ظُمُٚمقٌد »: , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ِٕ ُيَ٘م٤مُل 

َْهِؾ اًمٜم٤َّمِر: َي٤م َأْهَؾ اًمٜم٤َّمِر ظُمُٚمقٌد َٓ َُمْقَت  ِٕ  .شَٓ َُمْقَت, َو

اعمٓم٤مقمؿ  ُمـومٞمٝم٤م ُم٤م ي١ميمؾ ومٞمٝم٤م  أي  ( ڀ ٺ ٺ  ) »قٛي٘: ( 4)

 .ٓ يٜمًخووفمٚمٝم٤م ٓ يٗمٜمك  ,وٓ ومٜم٤مء واًمٗمقايمف واعمِم٤مرب دائؿ ٓ اٟم٘مٓم٤مع هل٤م

ٌِْد قمـ  ٤ٌَّمٍس َرِِضَ  اهللِقَم ـِ قَم ْٛمُس قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل  اهللُسْم َٗم٧ِم اًمِمَّ ًَ قَمٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل: ظَم

, ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل  اهللِ ْٞمًئ٤م ذِم َُمَ٘م٤مُِمَؽ, صُمؿَّ َرَأْيٜم٤َمَك , َرَأْيٜم٤َمَك شَمٜم٤َمَوًْم٧َم ؿَم اهللِ, وَمَّمغمَّ

يََمْٚمُتْؿ ُِمٜمُْف َُم٤م », ىَم٤مَل: شَمَٙمْٕمَٙمْٕم٧َم  َٕ  إيِنِّ ُأِري٧ُم اجلَٜم٦ََّم, وَمَتٜم٤َمَوًْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م قُمٜمُْ٘مقًدا, َوًَمْق َأظَمْذشُمُف 

                                 
 (.4837( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.6525صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.2/265( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )3)

 شمٙمٕمٙمٕم٧م: شم٠مظمرت إمم اًمقراء.( 2)
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(   ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

َوذِم اًمٜم٤َّمر (   ڎ ڎ ڈ ڈ) (2) َوأهؾ اجلْحد[ 48]

 .................................................................... (5)يًجرون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٟمَٞم٤م  .شسَمِ٘مَٞم٧ِم اًمدُّ

ـْ ضَم٤مسمِرٍ و ِلَّ  قَم ٜم٦َِّم َي٠ْميُمُٚمقَن ومِٞمَٝم٤م اجلَ إِنَّ َأْهَؾ », َيُ٘مقُل: , ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

َٓ َيْتُٗمُٚمقنَ  سُمقَن, َو َٓ َيْٛمَتِخُٓمقنَ  َوَينْمَ ـُمقَن َو َٓ َيَتَٖمقَّ ٌُقًُمقَن َو َٓ َي ىَم٤مًُمقا: وَماَم سَم٤مُل ش َو

َٕم٤مِم؟ ىَم٤مَل:  ِؽ, اعمِ ضُمَِم٤مٌء َوَرؿْمٌح يَمَرؿْمِح »اًمٓمَّ ٌِٞمَح َواًمتَّْحِٛمٞمَد, يَماَم ًْ ًْ ُيْٚمَٝمُٛمقَن اًمتَّ

 .ششُمْٚمَٝمُٛمقَن اًمٜمََّٗمَس 

 .اجلٜم٦م أي ( ٺ ) »قٛي٘: ( 1)

 أي قم٤مىم٦ٌم اًمذيـ اُمتثٚمقا أواُمر اهلل شمٕم٤ممم, ( ٿ ٿ ٿ ) »قٛي٘: ( 4)

أُمره واضمتٜمٌقا هنٞمف اجلٜم٦م. ذم وأـم٤مقمقه ووطمدوه وقمٌدوه

ذ وظمزيأي قم٤مىمٌتٝمؿ ( ٹ ٹ ٹ ) »قٛي٘: ( 3)

 أي أهؾ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي. «:ِحداجلَٚأٌٖ  »قٛي٘: ( 2)

ٖٓاز ٜطجسٕٚ ،( ڎ ڎ ڈ ڈ) »قٛي٘: ( 5)  :أي يقىمدون«:  َٚٔؾٞ اي

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

                                 
 (.917(, وُمًٚمؿ )728ه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: روا1)

 وٓ يتٗمٚمقن: سمٙمن اًمٗم٤مء ووٛمٝم٤م طمٙم٤ممه٤م اجلقهري وهمػمه أي ٓ يٌّم٘مقن.( 4)

 (.4835( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )و  (1) 

 ........ (3) (   ﮹ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  (4) ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

(ڻ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) »قٛي٘: ( 1) 

.(1)يٕمٜمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( ڱ ڱ

ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) »قٛي٘: ( 4)

﮳  أي ٓ ي٘م٣م قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمقت ومٞمٛمقشمقا ويًؽمحيقا, وٓ خيٗمػ ( ۓ ﮲

 قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب.

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

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 (   ڦ

أي: هذا ضمزاء يمؾ ُمـ يمٗمر ( ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ) »قٛي٘: ( 3)

 .سمرسمف ويمذب سم٤محلؼ

 

                                 
 (.3/165( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )1)

 (.6/354( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )4)
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ديـ إظمراضمٝمؿ ُِمٜمَْٝم٤مظمال ُمـ   ( 1) ؿَم٤مَء اهلل ُمـ اعمَُقطمِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٗاامُلخال َٔ َغا٤َ اهلل َٔ »قٛي٘: ( 1)  ِٓ َٔ أي ٓ  «:َٛحِّدٜٔ إخساجِٗ 

ومٞمف رد قمغم اخلقارج  هذا: وخيٚمد ذم اًمٜم٤مر مج٤مقم٦م ُمـ اعمقطمديـ اؾمثٜم٤مهؿ اهلل 

واعمٕمتزًم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ظم٤مًمد خمٚمد ذم اًمٜم٤مر.

ِلِّ قمـ  ـِ اًمٜمٌَّ ـُ طُمَّملْمٍ َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم, قَم ـَ اًمٜم٤َّمِر »ىَم٤مَل:  قِمْٛمَراُن سْم ُرُج ىَمْقٌم ُِم خَيْ

ٍد  ْقَن  سمَِِمَٗم٤مقَم٦ِم حُمَٛمَّ ٛمَّ ًَ  .شاجلََٝمٜمَِّٛمٞمِّلمَ وَمَٞمْدظُمُٚمقَن اجَلٜم٦ََّم, ُي

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد و ٜم٦ََّم, اجلَ ٜم٦َِّم اجلَ ُيْدظِمُؾ اهللُ َأْهَؾ  »ىَم٤مَل:  , َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ْدِريِّ اخلُ قَم

ـْ َيَِم٤مُء سمَِرمْحَتِِف, َويُ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ْدظِمُؾ َأْهَؾ اًمٜم٤َّمِر اًمٜم٤َّمرَ ُيْدظِمُؾ َُم , صُمؿَّ َيُ٘مقُل: اْٟمُٔمُروا َُم

ـْ إِياَمٍن وَم٠َمظْمِرضُمقُه, وَمُٞمْخَرضُمقَن ُِمٜمَْٝم٤م مُحَاًم ىَمْد اُْمَتَحُِمقا ـْ ظَمْرَدٍل ُِم ٦ٌٍَّم ُِم , ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل طَم

٧ٌُُم َٞم٤ماحلَ َٞم٤مِة, َأِو احلَ وَمُٞمْٚمَ٘مْقَن ذِم هَنَِر  ٌُُتقَن ومِٞمِف يَماَم شَمٜمْ ْٞمِؾ, َأمَلْ حلِ ا, وَمَٞمٜمْ ًَّ ٦ٌَُّم إمَِم ضَم٤مٟم٥ِِم اًم

ُرُج َصْٗمَراَء ُُمْٚمَتِقَي٦ًم؟  .ششَمَرْوَه٤م يَمْٞمَػ خَتْ

 
 
 

                                 
 (.6566( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 اُمتحِمقا: اطمؽمىمقا. ( 4)

احلٞم٤م: احلٞم٤م هق اعمٓمر ؾمٛمل طمٞم٤م: ٕٟمف حتٞم٤م سمف إرض ويمذًمؽ هذا اعم٤مء حيٞم٤م سمف ه١مٓء اعمحؽمىمقن وحتدث ( 3)

 ومٞمٝمؿ اًمٜمْم٤مرة يمام حيدث ذًمؽ ذم إرض.

 ُمٚمتقي٦م: أي ُمٚمٗمقوم٦م جمتٛمٕم٦م وىمٞمؾ ُمٜمحٜمٞم٦م.( 2)

 (.182( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 



 014 على شرح السهة

 [ًالة األمٌر حنٌعلَنا الٌاجب ] 
َواضْمتٜم٤َمب َُم٤م يَم٤مَن قِمٜمْد  ,ُمروٞم٤م ُمر ومِٞماَم يَم٤مَن قِمٜمْد اهلل إَ َواًمٓم٤َّمقَم٦م ٕوزم [ 49]

 .(1) ٓم٤ماهلل ُمًخِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٓد اهلل اأَلَٚايطَّاَع١ ألٚيٞ  »قٛي٘: ( 1)  َٕ ٔع َُا نَا  ،َسضٝا َس ٔؾٝ

ِٓد اهلل َطٔد َٕ ٔع ََا نَا َٓاب  هذا أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م  «:طاَٚاجِت

واجلامقم٦م, وهق وضمقب ـم٤مقم٦م وزم إُمر إذا أُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل, أو هنك قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

 رد قمغم اخلقارج واعمٕمتزًم٦م اًمذيـ يرون اخلروج قمٚمٞمٝمؿ. هذا شمٕم٤ممم, وذم

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 

٤مُِم٧ِم قمـ و ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ِلِّ قُم ـِ اًمٜمٌَّ َك »ىَم٤مَل:  , قَم اؾْمَٛمْع َوَأـمِْع, ذِم قُمْنِ

سُمقا فَمْٝمَركَ  َك, َوَُمٜمَِْمٓمَِؽ َوَُمْٙمَرِهَؽ, َوَأصَمَرٍة قَمَٚمْٞمَؽ, َوإِْن َأيَمُٚمقا َُم٤مًَمَؽ, َورَضَ  .(1)شَوُيْنِ

ـِ قُمَٛمرَ و ـِ اسْم ِلِّ رِض اهلل قمٜمٝمام قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ىَم٤مَل: , قَم  اعمَ قَمغَم », َأٟمَّ
ِ
ْٛمُع اعمُ ْرء ًَّ ٚمِِؿ اًم ًْ

 َٓ َّٓ َأْن ُي١ْمَُمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم, وَم٢مِْن ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم, وَماَل ؾَمْٛمَع َو َواًمٓم٤َّمقَم٦ُم ومِٞماَم َأطَم٥مَّ َويَمِرَه, إِ

 .شـَم٤مقَم٦مَ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ وقمـ  ظِمَٞم٤مُر »َيُ٘مقُل:  : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ىم٤مل  ؿْمَجِٕملِّ إَ قَمْقِف سْم

تُِٙمُؿ اًمَّ  تُِٙمُؿ َأِئٛمَّ اُر َأِئٛمَّ ٌُّقَٟمُٙمْؿ, َوشُمَّمٚمُّقَن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوُيَّمٚمُّقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ, َوِذَ
ٌُّقهَنُْؿ َوحُيِ

ـَ حُتِ  ِذي

                                 
(, وصححف ٤11/246من ذم صحٞمحف )اسمـ طمٌ(, و1146( صحٞمح: رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م )1)

 إًم٤ٌمين.

 (.1839(, وُمًٚمؿ )7122( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ................................. (,1) َوشمرك اخلُُروج قِمٜمْد شمٕمدهيؿ وضمقرهؿ[ 31]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌِْٖمُْمقَٟمُٙمْؿ, َوشَمْٚمَٕمٜمُقهَنُْؿ َوَيْٚمَٕمٜمُقَٟمُٙمؿْ  ٌِْٖمُْمقهَنُْؿ َوُي ـَ شُم ِذي , ىَم٤مًُمقا: ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ, شاًمَّ

, ُمَ »َأوَماَل ُٟمٜم٤َمسمُِذُهْؿ قِمٜمَْد َذًمَِؽ؟ ىَم٤مَل:  , َُم٤م َأىَم٤مُُمقا ومِٞمُٙمُؿ َٓ َٓ اَلَة,  ٤م َأىَم٤مُُمقا ومِٞمُٙمُؿ اًمّمَّ

ـْ  ـْ َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهللِ, وَمْٚمَٞمْٙمَرْه َُم٤م َي٠ْميِت ُِم ـْ َوزِمَ قَمَٚمْٞمِف َواٍل, وَمَرآُه َي٠ْميِت ؿَمْٞمًئ٤م ُِم َٓ َُم اَلَة, َأ اًمّمَّ

ـْ ـَم٤مقَم٦مٍ  َـّ َيًدا ُِم َٓ َيٜمِْزقَم  .شَُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهللِ, َو

 قطُإ:طاع١ ٚال٠ األَٛز ؾا٥د٠: 

, أو سمٌمء حمؾ اضمتٝم٤مد, أو دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ إن أُمروا سمٓم٤مقم٦م اهلل أو رؾمقًمف  األٍٚ:

 أُمروا سمٌمء ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم.

 .حترم ـم٤مقمتٝمؿ إن أُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل  ايجاْٞ:

ِٓد تعدِٜٗ ٚجٛزِٖاخُلَٚتسى »قٛي٘: ( 1) ُمـ أصقل أهؾ  «:ُسٚع ٔع

ـِ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمدم اخلروج قمغم وٓة إُمقر وإن شمٕمدوا وفمٚمٛمقا: حلدي٨م  ٤ٌَمَدَة سْم قُم

٤مُِم٧ِم  ِلِّ اًمّمَّ ـِ اًمٜمٌَّ َك, َوَُمٜمَِْمٓمَِؽ »ىَم٤مَل:  , قَم َك َوُيْنِ اؾْمَٛمْع َوَأـمِْع, ذِم قُمْنِ

سُمقا فَمْٝمَركَ   .(4)شَوَُمْٙمَرِهَؽ, َوَأصَمَرٍة قَمَٚمْٞمَؽ, َوإِْن َأيَمُٚمقا َُم٤مًَمَؽ, َورَضَ

٤مُِم٧ِم و ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه, وَمَٙم٤مَن ومِٞماَم َأظَمَذ  ىَم٤مَل: َدقَم٤مَٟم٤م َرؾُمقُل اهللِ  , قَم وَم

َٟم٤م, َوَأصَمَرٍة »َٚمْٞمٜم٤َم: قمَ  َٟم٤م َوُيْنِ ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم ذِم َُمٜمَِْمِٓمٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم, َوقُمْنِ ًَّ َأْن سَم٤مَيَٕمٜم٤َم قَمغَم اًم

َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع  ـَ اهللِ ومِٞمِف », ىَم٤مَل: شُْمَر َأْهَٚمفُ إَ قَمَٚمْٞمٜم٤َم, َوَأْن  َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م قِمٜمَْديُمْؿ ُِم  إِ

                                 
 .(1855( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

(, وصححف 11/246اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )(, و1146( صحٞمح: رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م )4)

 إًم٤ٌمين.
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 (.1) يَمْٞماَم يْٕمٓمػ هبؿ قمغم رقمٞمتٝمؿ اًمتَّْقسَم٦م إمَِم اهلل وَ [ 31]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شسُمْرَه٤منٌ 

يمثػم إٓ إذا رأى قمغم اخلروج قمغم وٓة إُمقر وم٤ًمد قمٔمٞمؿ وذ يؽمشم٥م وٕٟمف 

قمٜمدهؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من, ومال سم٠مس أن خيرضمقا قمغم هذا  سمقاطم٤م اعمًٚمٛمقن يمٗمرا

اًمًٚمٓم٤من إلزاًمتف إذا يم٤من قمٜمدهؿ ىمدرة, أُم٤م إذا مل يٙمـ قمٜمدهؿ ىمدرة ومال جيقز, أو يم٤من 

 أيمثر ومٚمٞمس هلؿ اخلروج رقم٤مي٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م. ااخلروج ي٥ًٌم ًذ 

َِٛب١ ِإَي٢ اهلل »قٛي٘: ( 1)  َُا ِٜعطـ بِٗ ع٢ً  َٚايٖت ِٝ  «:زعٝتِٗنَ

 وزم أُمرهؿ.طمتك يّمٚمح اهلل هلؿ ه ويًتٖمٗمروأي قمغم اًمرقمٞم٦م أن يتقسمقا إمم اهلل شمٕم٤ممم 

﮵  ) ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                 
 (.1719(, وُمًٚمؿ )7155( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 [قِبَلةالِمَشاع َعت َتِكِفأ  أهل اإِل]
ٌَْٚم٦ماًمواإلُم٤ًمك قَمـ شَمْٙمِٗمػم أهؾ [ 34]  .(1) ٘م

 .(4) َأطْمَدصُمقا َُم٤م مل يٌتدقمقا والٓ ومِٞماَم واًمؼماءة ُِمٜمُْٝمؿ [ 33]

ٌَْٚم٦م ظَم٤مِرضم٤م َوُمـ اًمّديـ ُم٤مرىم٤ماًميَم٤مَن قمغم أهؾ  ,وَمٛمـ اسمتدع ُِمٜمُْٝمؿ والٓ[ 32]  ,٘م

اَءِة ُِمٜمْفُ ٤مًمسمِ  ت٘مرب إمَِم اهلل ويُ   ....................... ,(3) وهيجر وحيت٘مر ,ؼَمَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ًَايٚاإلَطاى َعٔ َتِهٔؿري أٌٖ »قٛي٘: ( 1)  ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م  «:كِب

واجلامقم٦م أهنؿ ٓ يٙمٗمرون ُمًٚمام سمذٟم٥م ُم٤م مل يًتحٚمف, ظمالوم٤م ًمٚمخقارج واعمٕمتزًم٦م, وىمد 

 هذه اعم٠ًمًم٦م. ذيمرشم٘مدم 

َُا»قٛي٘: ( 4)  ُِٗ ٔؾٝ ِٓ َٔ ََا مل ٜبتدعٛا ضالال ٚايربا٠٤  ُمـ  «:َأِحَدُثٛا 

أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهنؿ يتؼمؤون ُمـ أهؾ اًمٌدع ومٞمام أطمدصمقه ُم٤م مل شمٙمـ 

 اًمٌدقم٦م ُمٙمٗمرة, يمٌدع اجلٝمٛمٞم٦م, واًمرواومض.

ُِٗ ضالال»قٛي٘: ( 3) ِٓ َٔ َٕ ع٢ً أٌٖ  ،َؾُٔ ابتدع  ١ًَ َخاِزجا اينَا كِب

ُٜ ،ايٓدٜٔ َازقاََٚٔ  ُ٘ائب تكسب ِإَي٢ اهلل ٚ ِٓ َٔ  «:ٜٚٗجس ٚحيتكسَبَسا٠ٔ٤َ 

, ووضم٥م اًمت٘مرب أي ُمـ اسمتدع سمدقم٦م ُمٙمٗمرة ظمرج ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 إمم اهلل سم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمؿ, ووضم٥م هجراٟمف واطمت٘م٤مره.

,  وٓ أصح٤مسمف ذع ُم٤م مل ي٠مذن اهلل سمف ومل يٙمـ قمٚمٞمف أُمر اًمٜمٌل ل اًمٌدقم٦م هو

ىا هذا ما لوس منه فـهو رِ من أحدث يف أمْ » اًمٌدقم٦م سم٘مقًمف: وهلذا ومن اًمٜمٌل 

 أي ُمردود قمٚمٞمف. ،شرد

                                 
 (.1719(, وُمًٚمؿ )7155( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)
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ة اجلرَ شمَ دَّ ودمتٜم٥م همُ   (.1) بف وَمِٝمَل أقمدى ُمـ هُمدَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٞ أعد٣ َٔ ُغٖد٠ اجلَسَتٖدٚجتتٓب ُغ»قٛي٘: ( 1) ِٗ أي وضم٥م  «:ب٘ َؾ

 : ًمئال شمٕمديف.دمٜم٥م سمدقمتف

ة: ـَم٤مقُمقُن و َٚمؿ ُِمٜمْفُ اإلِ اًمُٖمدَّ ًْ  .سمِِؾ, وىَمٚمَّام شَم

 :ؾا٥د٠: ايبدع١ قطُإ

 هل اًمتل ٓ شمٙمقن سمتٙمذي٥م رء ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, يمت٠مظمػم األٔه: وفشقة:

 .صالة اًمٕمٞمدظمر وىمتٝم٤م, وشم٘مديؿ اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ آإمم  اًمّمالة

, أو أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ُمتقاشمر ُمـ اًمنمعهل اًمتل شمٙمقن سم٢مٟمٙم٤مر  :وكفرةالجاٌ٘: 

أو إطمالل حمرم أو حتريؿ طمالل أو اقمت٘م٤مد ُم٤م يٜمزه اهلل ورؾمقًمف ويمت٤مسمف  ,ضمحقد ومرض

يمٌدقم٦م  قمٜمف ُمـ ٟمٗمل أو إصم٤ٌمت: ٕن ذًمؽ شمٙمذي٥م سم٤مًمٙمت٤مب وسمام أرؾمؾ اهلل سمف رؾمٚمف 

 .واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن  اجلٝمٛمٞم٦م ذم إٟمٙم٤مر صٗم٤مت اهلل

 
 
 
 
 
 

                                 
   (.3/323اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )اٟمٔمر:  (1)

 (.  24-1/21اٟمٔمر: اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (4)
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 [ الصََّحاَبةاالعتقاد يف ] 
 ............,  (1)أيب سمٙمر اًمّّمديؼ  َوُيَ٘م٤مل سمِٗمْمؾ ظَمٚمٞمَٗم٦م َرؾُمقل اهلل [ 35]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُٜكاٍ ٔبؿضٌ َخًَٝؿ١ َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 1)  َٚ  أبٞ بهس ايٓضدٜل

:»  ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م  ذم سمٞم٤منذع اعمّمٜمػ رمحف اهلل ,

, وُمـ إدًم٦م قمغم أطم٘مٞمتف ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  ومٌدأ سم٠مومْمٚمٝمؿ, وهق أسمق سمٙمر 

 :سمٕمد اًمٜمٌل  سم٤مخلالوم٦م 

ِذي َُم٤مَت ومِٞمِف,  قَم٤مِئَِم٦َم َرِِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م, ىَم٤مًَم٧ْم: عَم٤َّم َُمِرَض َرؾُمقُل اهللِ قمـ  َُمَرَوُف اًمَّ

َن وَمَ٘م٤مَل:  اَلُة, وَم٠ُمذِّ ِت اًمّمَّ وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: إِنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر ش ُُمُروا َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمْٚمُٞمَّمؾِّ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ »وَمَحَيَ

َ سم٤ِمًمٜم٤َّمِس, َوَأقَم٤مَد وَم٠َمقَم٤مُدوا ًَمُف, وَم٠َمقَم٤مَد َرضُمٌؾ َأؾِمٞمٌػ إَِذا ىَم٤مَم ذِم َُم٘مَ  ْع َأْن ُيَّمكمِّ
َتٓمِ ًْ ٤مُِمَؽ مَلْ َي

َـّ َصَقاطِم٥ُم ُيقؾُمَػ ُُمُروا َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمْٚمُٞمَّمؾِّ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ »اًمث٤َّمًمَِث٦َم, وَمَ٘م٤مَل:  ُٙم  .شإِٟمَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و اْدقِمل زِم »ذِم َُمَرِوِف:  , ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم

ـ  َوَيُ٘مقُل ىَم٤مِئٌؾ:  َأسَم٤م سَمْٙمٍر, َأسَم٤مِك, َوَأظَم٤مِك, طَمتَّك َأيْمُت٥َم يمَِت٤مسًم٤م, وَم٢ميِنِّ َأظَم٤مُف َأْن َيَتَٛمٜمَّك ُُمَتَٛم

َّٓ َأسَم٤م سَمْٙمرٍ   .شَأَٟم٤م َأْومَم, َوَي٠ْمسَمك اهللُ َواعُم١ْمُِمٜمُقَن إِ

ـِ ُُمْٓمِٕمؿٍ وقمـ  ٌَػْمِ سْم ِلَّ , ىَم٤مَل  ضُم , وَم٠َمَُمَرَه٤م َأْن شَمْرضِمَع إًَِمْٞمِف, : َأشَم٧ِم اُْمَرَأٌة اًمٜمٌَّ

٤َم شَمُ٘مقُل: اعَمْقَت, ىَم٤مَل  إِْن مَلْ دَمِِديٜمِل وَم٠ْميِت : »ىَم٤مًَم٧ْم: َأَرَأْي٧َم إِْن ضِمْئ٧ُم َومَلْ َأضِمْدَك؟ يَم٠َمهنَّ

 .شَأسَم٤م سَمْٙمرٍ 

                                 
 (.218(, وُمًٚمؿ )662( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4387( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.1857(, وُمًٚمؿ )3659قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ 3)
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ِل اخلوَمُٝمَق أومْمؾ   .................................... (1 ,)ٚمؼ وأظمػمهؿ سمٕمد اًمٜمٌَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٗمْمٚمف وؾم٤مسم٘متف,  وهق أطمؼ ظمٚمؼ اهلل سم٤مخلالوم٦م سمٕمد اًمٜمٌل »ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

قمغم شم٘مديٛمف , وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ًمف ذم اًمّمالة قمغم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م  وشم٘مديؿ اًمٜمٌل 

 .شوُم٤ٌميٕمتف, ومل يٙمـ اهلل ًمٞمجٛمٕمٝمؿ قمغم والًم٦م

َٛ أؾضٌ »قٛي٘: ( 1) ُٗ ٖٓٔبٞ اخلَؾ  هذا سم٤مإلمج٤مع. «:ًل ٚأخريِٖ بعد اي

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٟمزًم٧م ذم أيب سمٙمر  (  ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ

(4).

ـِ قُمَٛمَر َرِِضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل:  ـِ اسْم ِلِّ »وقَم ـِ اًمٜمٌَّ َٓ َٟمْٕمِدُل سم٠َِميِب سَمْٙمٍر  يُمٜم٤َّم ذِم َزَُم

ِلِّ  ُك َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ   .ش, َٓ ُٟمَٗم٤مِوُؾ سَمْٞمٜمَُٝمؿْ َأطَمًدا, صُمؿَّ قُمَٛمَر, صُمؿَّ قُمْثاَمَن, صُمؿَّ َٟمؽْمُ

٤ٌَّمسٍ و ـِ قَم ـِ اسْم ـَ : »ىم٤مل رؾمقل اهلل ُٝماَم, ىَم٤مَل: َرِِضَ اهلل قَمٜمْ قَم َوًَمْق يُمٜم٧ُْم ُُمتَِّخًذا ُِم

َْذُت َأسَم٤م سَمْٙمٍر ظَمٚمِٞماًل   .شاًمٜم٤َّمِس ظَمِٚمٞماًل ٓخَتَّ

ـِ وقمـ  ِلَّ اًمَٕم٤مِص  قَمْٛمرو سْم اَلؾِمِؾ, وَم٠َمشَمْٞمُتُف , َأنَّ اًمٜمٌَّ ًُّ , سَمَٕمَثُف قَمغَم ضَمْٞمِش َذاِت اًم

ضَم٤مِل؟ وَمَ٘م٤مَل: شقَم٤مِئَِم٦مُ »َأيُّ اًمٜم٤َّمِس َأطَم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ؟ ىَم٤مَل: »وَمُ٘مْٚم٧ُم:  ـَ اًمرِّ  , وَمُ٘مْٚم٧ُم: ُِم

 

                                 
 (.36( اٟمٔمر: عمٕم٦م آقمت٘م٤مد, ًمإلُم٤مم سمـ ىمداُم٦م, صـ )1)

 (.42/279( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )4)

 (.3697( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.534(, وُمًٚمؿ )267( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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  (1............................ ,)ٓم٤مب اخلَوُهَق قمٛمر سمـ  ,وٟمثٜمل سمٕمده سم٤مًمٗم٤مروق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ ىَم٤مَل: شَأسُمقَه٤م» ـْ ٤مِب », ىُمْٚم٧ُم: صُمؿَّ َُم ـُ اخلَٓمَّ  .شصُمؿَّ قُمَٛمُر سْم

ـْ َأيِب سَمْٙمٍر و ِلِّ قَم ٧َم  ,, ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ًمِٚمٜمٌَّ َوَأَٟم٤م ذِم اًمَٖم٤مِر: ًَمْق َأنَّ َأطَمَدُهْؿ َٟمَٔمَر حَتْ

َٟم٤م, وَمَ٘م٤مَل:  سَْمٍَمَ َٕ  .شَُم٤م فَمٜمَُّؽ َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر سم٤ِمصْمٜملَْمِ اهللُ صَم٤مًمُِثُٝماَم »ىَمَدَُمْٞمِف 

ـَ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ ىَمَت٤مَدَة, َأنَّ َأَٟمَس سْم ِلَّ قَم صَمُٝمْؿ َأنَّ اًمٜمٌَّ ق سَمْٙمٍر, َصِٕمَد ُأطُمًدا, َوَأسمُ  , طَمدَّ

يٌؼ, »َوقُمَٛمُر, َوقُمْثاَمُن وَمَرضَمَػ هِبِْؿ, وَمَ٘م٤مَل:  , َوِصدِّ اَم قَمَٚمْٞمَؽ َٟمٌِل  ٧ٌُْم ُأطُمُد وَم٢مِٟمَّ اصْم

 .شَوؿَمِٝمٞمَدانِ 

َٛ عُس بٔ  ،ْٚجين بعدٙ بايؿازٚم»قٛي٘: ( 1) ُٖ أهؾ  «:طاب اخلَٚ

إدًم٦م قمغم , وُمـ هق قمٛمر  اًمًٜم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن أومْمؾ إُم٦م سمٕمد أيب سمٙمر 

 ذًمؽ:

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ  ُف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ قَم سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ »َيُ٘مقُل:  , َأٟمَّ

ٌُْٚمُغ ُدوَن  ٌُْٚمُغ اًمثَّْدَي, َوُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م َي َرَأْي٧ُم اًمٜم٤َّمَس قُمِرُوقا قَمكَمَّ َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىُمُٛمٌص, وَمِٛمٜمَْٝم٤م َُم٤م َي

هُ  َذًمَِؽ, َوقُمِرَض  ؽَمُّ ـُ اخلَٓم٤َّمِب, َوقَمَٚمْٞمِف ىَمِٛمٞمٌص جَيْ ًْمَتُف َي٤م َرؾُمقَل ش قَمكَمَّ قُمَٛمُر سْم ىَم٤مًُمقا: وَماَم َأوَّ

ـَ »اهللِ؟ ىَم٤مَل:  ي  .شاًمدِّ

ـِ  ؾَمْٕمدِ وقمـ  ٤مٌء  , ىَم٤مَل: اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ  َأيِب َوىم٤َّمصٍ  سْم ًَ
 َوقِمٜمَْدُه ٟمِ

                                 
 (.4382(, وُمًٚمؿ )4664( ُمتٗمؼ: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4381(, وُمًٚمؿ )3653ؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗم4)

 (.3675( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )3)

 (.4391(, وُمًٚمؿ )7119( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 ( .....................................4)ووجٞمٕم٤مه  (1 ,)ومٝمام وزيرا َرؾُمقل اهلل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَْتِدْرَن  ـَ َي , وَمَٚمامَّ اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر ىُمْٛم َـّ َتْٙمثِْرَٟمُف, قَم٤مًمَِٞم٦ًم َأْصَقاهُتُ ًْ ْٛمٜمَُف َوَي ـْ ىُمَرْيٍش ُيَٙمٚمِّ ُِم

َيْْمَحُؽ, وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأْوَحَؽ اهللُ  َوَرؾُمقُل اهللِ  احِلَج٤مَب, وَم٠َمِذَن ًَمُف َرؾُمقُل اهللِ 

ـَ َصْقشَمَؽ »ؾِمٜمََّؽ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ, ىَم٤مَل:  َـّ قِمٜمِْدي, وَمَٚمامَّ ؾَمِٛمْٕم يِت يُم  اًمالَّ
ِ
ـْ َه١ُمَٓء ٧ٌُْم ُِم قَمِج

, صُمؿَّ ىَم٤مَل: َأْي ش اسْمَتَدْرَن احِلَج٤مَب  ـَ ٌْ ىَم٤مَل قُمَٛمُر: وَم٠َمْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ يُمٜم٧َْم َأطَمؼَّ َأْن هَيَ

ـَ َرؾُمقَل اهللِ ٌْ ٌْٜمَٜمِل َوَٓ هَتَ , َأهَتَ َـّ ِٝم
ًِ اِت َأْٟمُٗم ـْ  قَمُدوَّ : َٟمَٕمْؿ, َأْٟم٧َم َأوَمظُّ َوَأهْمَٚمُظ ُِم ـَ ؟ ىُمْٚم

ْٞمَٓم٤مُن ىَمطُّ ؾَم٤مًمًِٙم٤م : », ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َرؾُمقِل اهللِ  ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه, َُم٤م ًَمِ٘مَٞمَؽ اًمِمَّ َواًمَّ

َؽ  ٤م هَمػْمَ وَمجِّ َّٓ ؾَمَٚمَؽ وَمجًّ
٤م إِ  .شوَمجًّ

ٌِْد اهللِ َرِِضَ اهللُ قمَ و ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلُّ قَم َرَأْيُتٜمِل َدظَمْٚم٧ُم »: ٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ـْ َهَذا؟ وَمَ٘م٤مَل:  , اُْمَرَأِة َأيِب ـَمْٚمَح٦َم, َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ظَمَِمَٗم٦ًم, وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم
ِ
َُمْٞمَّم٤مء اجلَٜم٦ََّم, وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سم٤ِمًمرُّ

ـْ هَ  َ
ا سمِِٗمٜم٤َمِئِف ضَم٤مِرَي٦ٌم, وَمُ٘مْٚم٧ُم: عمِ َذا؟ وَمَ٘م٤مَل: ًمُِٕمَٛمَر, وَم٠َمَرْدُت َأْن َهَذا سماَِلٌل, َوَرَأْي٧ُم ىَمٍْمً

شَمَؽ  ل َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأقَمَٚمْٞمَؽ  ,شَأْدظُمَٚمُف وَم٠َمْٟمُٔمَر إًَِمْٞمِف, وَمَذيَمْرُت هَمػْمَ وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: سم٠َِميِب َوُأُمِّ

 .شَأهَم٤مرُ 

أي يم٤من أسمق سمٙمر وقمٛمر رِض اهلل  «:ؾُٗا ٚشٜسا َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 1)

ى )اًمقزير هق اعم٤ًمقمد, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم شمٌٚمٞمغ دقمقشمف: و قمٜمٝمام وزيرا رؾمقل اهلل 

 (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ ائ ائ ەئ ەئ وئ

 أي أسمق سمٙمر وقمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام.  «:ٚضجٝعاٙ»قٛي٘: ( 4)

                                 
 (.4396(, وُمًٚمؿ )3492( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.4392(, وُمًٚمؿ )3679( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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٤من  وٟمثٚم٨م سمِِذي اًمٜمقريـ(, 1) ذِم ىَمؼمه   (4........................ ,)قُمْثاَمن سمـ قَمٗمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمْمجٞمع هق اعمْم٤مضمع, وًمق ىم٤مل: وضم٤مراه ذم ىمؼمه ًمٙم٤من أومم: ٕن اعمْم٤مضمع 

 . ُمٕمٜم٤مه اًمٜم٤مئؿ ُمع همػمه ذم صمقب واطمد

 .أي ىمؼم اًمٜمٌل  «:ٔؾٞ َقربٙ»قٛي٘: ( 1)

َُإ بٔ َعؿَّإ  ْٚجًح ٔبٔرٟ ايٓٛزٜٔ»قٛي٘: ( 4) ؾمٛمل سمذي  «:ُعِج

, وُمـ إدًم٦م قمغم , ومل يتٗمؼ ذًمؽ ًمٖمػمه اًمٜمقريـ: ٕٟمف شمزوج اسمٜمتل رؾمقل اهلل 

 :ومْمٚمف 

ـِ ؾَمُٛمَرةَ  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ِلِّ  قَم ِديٜم٤َمٍر طِملَم  ِػ ٤مًمسمِ  , ىَم٤مَل: ضَم٤مَء قُمْثاَمُن إمَِم اًمٜمٌَّ

َز ضَمْٞمَش  ِة وَمٜمََثَرَه٤م ذِم طِمْجِرهِ اًمضَمٝمَّ ِلَّ  ,ُٕمْنَ : وَمَرَأْي٧ُم اًمٜمٌَّ ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٌَُٝم٤م ذِم  ىَم٤مَل قَم ُيَ٘مٚمِّ

شَملْمِ »طِمْجِرِه َوَيُ٘مقُل:   .شَُم٤م رَضَّ قُمْثاَمَن َُم٤م قَمِٛمَؾ سَمْٕمَد اًمَٞمْقِم َُمرَّ

ُُمْْمَٓمِجًٕم٤م ذِم سَمْٞمتِل,  : يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ , ىَم٤مًَم٧ْم رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم٤مِئَِم٦مَ وقمـ 

ـْ وَمِخَذْيِف, َأْو ؾَم٤مىَمْٞمِف, وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن َأسُمق سَمْٙمٍر وَم٠َمِذَن ًَمُف, َوُهَق قَمغَم شمِْٚمَؽ احل٤َمِل,  يَم٤مؿِمًٗم٤م قَم

َث, صُمؿَّ اؾْمتَ  َث, صُمؿَّ اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر, وَم٠َمِذَن ًَمُف, َوُهَق يَمَذًمَِؽ, وَمَتَحدَّ ٠ْمَذَن قُمْثاَمُن, وَمَتَحدَّ

ى صمَِٞم٤مسَمُف وَمَجَٚمَس َرؾُمقُل اهللِ  َٓ َأىُمقُل َذًمَِؽ ذِم َيْقٍم َواطِمٍد  -, َوؾَمقَّ ٌد: َو  -ىَم٤مَل حُمَٛمَّ

٤ٌَمًمِِف, صُمؿَّ  ْ شُم َث, وَمَٚمامَّ ظَمَرَج ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم: َدظَمَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَٚمْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَل وَمَدظَمَؾ وَمَتَحدَّ

٤ٌَمًمِفِ  ْي٧َم صمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَ٘م٤مَل: َدظَمَؾ قُمَٛمُر وَمَٚمْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَلْ شُم ٧َم َوؾَمقَّ ًْ  , صُمؿَّ َدظَمَؾ قُمْثاَمُن وَمَجَٚم

 

                                 
 ش.عوج»( اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)

 (, وطمًٜمف إًم٤ٌمين.3711( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )4)
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 .................................... (1) ٗمْمؾ واًمت٘مك قَمكّم سمـ أيب ـَم٤مًم٥ماًمصمؿَّ سمِِذي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٓ َأؾْمَتِحل » َتِحل ُِمٜمُْف اعَماَلِئَٙم٦مُ َأ ًْ ـْ َرضُمٍؾ شَم  .شُِم

ِٖ ٔبٔرٟ »قٛي٘: ( 1) ٞٓ بٔ أبٞ َطايبايث اشمٗمؼ أهؾ  «:ؿضٌ ٚايتك٢ َعً

  ,, واظمتٚمٗمقا ذم شمرشمٞمٌٝمؿ قمغم إومْمٚمٞم٦مقمغم إطمؼ سم٤مخلالوم٦م إرسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم شمرشمٞم٥م

 .قمغم قمكم  وإيمثر قمغم شم٘مديؿ قمثامن 

 :وُمـ إدًم٦م قمغم ومْمؾ قمكم 

ـْ َأسمِٞمِف, َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ ؾَمْٕمٍد, قَم ـْ ُُمّْمَٕم٥ِم سْم ٌُقَك, َواؾْمَتْخَٚمَػ قَم ظَمَرَج إمَِم شَم

؟ ىَم٤مَل: 
ِ
٤مء ًَ ٌَْٞم٤مِن َواًمٜمِّ ُٗمٜمِل ذِم اًمّمِّ ٚمِّ َأَٓ شَمْرَى َأْن شَمُٙمقَن ُِمٜمِّل سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم »قَمٚمِٞم٤ًّم, وَمَ٘م٤مَل: َأخُتَ

ُف ًَمْٞمَس َٟمٌِل  سَمْٕمِديَه٤مُروَن, ُمِ  َّٓ َأٟمَّ  .شـْ ُُمقؾَمك إِ

ـِ إيَْمَقِع و ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ِلِّ  , ىَم٤مَل: يَم٤مَن قَمكِم  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٚمََّػ قَم ,  خَتَ ذِم ظَمْٞمؼَمَ

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ِلِّ َويَم٤مَن سمِِف َرَُمٌد, وَمَ٘م٤مَل: َأَٟم٤م َأخَتَٚمَُّػ قَم , وَمَٚمامَّ , وَمَخَرَج قَمكِم  وَمَٚمِحَؼ سم٤ِمًمٜمٌَّ

٤ٌَمطِمَٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  تِل وَمَتَحَٝم٤م ذِم َص ْٞمَٚم٦ِم اًمَّ ٤مُء اًمٚمَّ ًَ اَي٦َم »: يَم٤مَن َُم قُْمٓملَِمَّ اًمرَّ َأْو  -َٕ

ٌُُّف اهللُ َوَرؾُمقًُمُف, َأْو ىَم٤مَل: حُي٥ِمُّ  -ىَم٤مَل: ًَمَٞم٠ْمظُمَذنَّ 
اهللَ َوَرؾُمقًَمُف, َيْٗمَتُح اهللُ هَمًدا َرضُمٌؾ حُيِ

, وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َرؾُمقُل اهللِ شقَمَٚمْٞمفِ  ـُ سمَِٕمكِم  َوَُم٤م َٟمْرضُمقُه, وَمَ٘م٤مًُمقا: َهَذا قَمكِم  , وَمَٗمَتَح اهللُ , وَم٢مَِذا َٟمْح

 .قَمَٚمْٞمف

                                 
 (.4211( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.36اٟمٔمر: عمٕم٦م آقمت٘م٤مد, ٓسمـ ىمداُم٦م, صـ )( 4)

 (.499-498اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح, صـ )( 3)

 (.4212(, وُمًٚمؿ )2216( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.4212وُمًٚمؿ )(, 3714( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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 (. 4) َرِِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملمَ 

٤ٌَمىِملَم ُمـ [ 36] ة اًمَّذيـ أوضم٥م هَلُؿ َرؾُمقل اهلل اًمصمؿَّ اًم  ....... (,1) ٜم٦َّماجل ٕمنْمَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُٔعنَي»قٛي٘: ( 4)  ُِٗ َأِج ِٓ  ,هذه اجلٛمٚم٦م حتتٛمؾ اإلظم٤ٌمر :«َزٔضٞ اهلل َع

ٱ ٻ ٻ ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: أي اًمٚمٝمؿ ارض قمٜمٝمؿ اًمدقم٤مءحتتٛمؾ و

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 

ِٖ ايَبأقنَي َٔ »قٛي٘: ( 1) ُِٗ َزُضٍٛ اهلل ايث  عِػَس٠ ايَّرٜٔ أٚجب َي

ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ يمام ذم طمدي٨م  «:١ٖٓاجل َأينِّ ؾَمِٛمْٕمُتُف  ىَم٤مَل: َأؿْمَٝمُد قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ   َزْيدٍ  سْم

ِلُّ ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوَأسُمق سَمْٙمٍر ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوقُمَٛمُر ذِم اجلَٜم٦َِّم, »َوُهَق َيُ٘مقُل:  ٌة ذِم اجلَٜم٦َِّم اًمٜمٌَّ قَمنْمَ

اِم ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوؾَمْٕمُد َوقُمْثاَمُن ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوقَمكِم  ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوـَمٚمْ  ـُ اًمَٕمقَّ سَمػْمُ سْم َح٦ُم ذِم اجلَٜم٦َِّم, َواًمزُّ

ْٞم٧ُم اًمَٕم٤مِذَ  ٛمَّ ًَ ـُ قَمْقٍف ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوًَمْق ؿِمْئ٧ُم ًَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـُ َُم٤مًمٍِؽ ذِم اجلَٜم٦َِّم, َوقَم  ,شسْم

ـْ ُهَق؟  َٙم٧َم. ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم ًَ ـْ ُهَق؟ وَم ـُ َزْيدٍ »وَمَ٘م٤مَل: ُهَق ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم  .شؾَمِٕمٞمُد سْم

 

                                 
اًمٜم٤ًمئل ذم  (,133(, وصححف, واسمـ ُم٤مضمف )3728(, واًمؽمُمذي )2629( صحٞمح: رواه أسمق داود )1)

 , وصححف إًم٤ٌمين.(8137اًمٙمؼمى )
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ِذي أوضم٥م هَلُؿ َرؾُمقل اهلل اعمٚمص ًمٙمؾ رضمؾ ُِمٜمُْٝمؿ ُمـ خْ وٟمُ  ٦ٌَّم سمِ٘مدر اًمَّ ُمـ  ح

٤مِئر َأْصَح٤مسمف ُمـ سمٕمدهْؿ َرِِض اهلل قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملمَ  ,اًمتَّْٗمِْمٞمؾ ًَ  (.1) صمؿَّ ًم

ْقض ومِٞماَم اخلَ وٟمٛمًؽ قَمـ  ,ويذيمرون سمٛمح٤مؾمـ أومٕم٤مهلؿ ,َوُيَ٘م٤مل سمٗمْمٚمٝمؿ[ 37] 

 ............................................................ (,4) ؿمجر سَمٞمٜمٝمؿ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اًمىَم٤مَل َأسُمق َُمٜمُّْمقٍر  َٚمَٗم٤مُء اخلُ ِٛمُٕمقَن قَمغَم َأنَّ َأوْمَْمَٚمُٝمُؿ َأْصَح٤مسُمٜم٤َم جُمْ »ٌَْٖمَداِديُّ اًمتَِّٛمٞمِٛملُّ

ت٦َُّم إَ  ًِّ ِة, صُمؿَّ اًم٤ٌَمىُمقَن إمَِم مَت٤َمِم اًمْرسَمَٕم٦ُم, صُمؿَّ اًم قَن, صُمؿَّ َأْصَح٤مُب ُأطُمٍد, صُمؿَّ َأْهُؾ اًمَٕمنَمَ ٌَْدِريُّ

ْوَقاِن سمِ    .شَدْيٌَِٞم٦مِ ٤محلُ سَمْٞمَٕم٦ِم اًمرِّ

ُْ»قٛي٘: ( 1) ُِٗ َٔ ِدٚ ِٓ َٔ ٖب١ ٔبكدز ائَّرٟ أٚجب احملًط يهٌ زجٌ 

ُِٗ َزُضٍٛ اهلل  ِِ َزٔضٞ اهلل  َي ِٖ يَطا٥ٔس َأِصَحاب٘ َٔ بعدٖ َٔ ايٖتِؿٔضٌٝ ث

َُٔعنَي ُِٗ َأِج ِٓ أي ٟمح٥م يمؾ رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمت٘مدم ذيمرهؿ قمغم ىمدر «: َع

 .ومْمٚمف, صمؿ يٚمٞمٝمؿ ذم اعمٜمزًم٦م ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م 

َُٜكاٍ بؿضًِٗ»قٛي٘: ( 4) ٚمنطو  ،ٜٚرنسٕٚ شمحاضٔ أؾعاهلِ ،َٚ

َُا غجس َبِٝٓٗاخَلَعٔ   قمٚمٞمٜم٤م: هذا ومٞمف مجٚم٦م ُمـ طم٘مقق اًمّمح٤مسم٦م  «:ِٛض ٔؾٝ

ـِ ومْمٚمٝمؿ, ومٕمـ واقمت٘م٤مد قمداًمتٝمؿ  األٍٚ: قَمٜمُْٝماَم, ىَم٤مَل:  اهللُطُمَّملْمٍ َرِِضَ  قِمْٛمَراَن سْم

ِلُّ  يُمْؿ ىَمْريِن, صُمؿَّ : »ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ـَ َيُٚمقهَنُؿْ ظَمػْمُ ِذي ـَ َيُٚمقهَنُْؿ, صُمؿَّ اًمَّ ِذي  .شاًمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ )ذيمر حم٤مؾمـ أومٕم٤مهلؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايجاْٞ:

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

                                 
 (.1/499اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )( 1)

 (.4533(, وُمًٚمؿ )4651( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ........................................... (,1) ومٝمؿ ظِمَٞم٤مر أهؾ إَْرض سمٕمد َٟمٌِّٞمٝمؿ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ اًمٙمػ قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ, وم ايجايح: ِلُّ َٕم : , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ٌُّقا َأْصَح٤ميِب, وَمَٚمْق َأنَّ » ًُ ٤ًٌم َُم٤م سَمَٚمَغ ُُمدَّ َأطَمِدِهْؿ, َوَٓ َٓ شَم َأطَمَديُمْؿ َأْٟمَٗمَؼ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد, َذَه

 .شَٟمِّمٞمَٗمفُ 

أمجع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم وضمقب اًمًٙمقت قمـ اخلقض ذم اًمٗمتـ اًمتل وىمد 

ٱ ٻ ٻ ): , قمٛمال سم٘مقل اهلل سمٕمد ىمتؾ قمثامن  ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

واقمت٘م٤مد أن اًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ (   ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

جمتٝمد إن أص٤مب ومٚمف أضمران: أضمر قمغم اضمتٝم٤مده وأضمر قمغم إص٤مسمتف, وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر 

آضمتٝم٤مد واخلٓم٠م ُمٖمٗمقر, وٓ ٟم٘مقل: إهنؿ ُمٕمّمقُمقن سمؾ جمتٝمدون إُم٤م ُمّمٞمٌقن وإُم٤م 

 .خمٓمئقن مل يتٕمٛمدوا اخلٓم٠م ذم ذًمؽ

َٝاز أٌٖ »قٛي٘: ( 1) ِٝٓٗؾِٗ ٔخ َْٔب ٌْدِ  حلدي٨م «:اأَلِزض بعد  سمـ ُمًٕمقد  اهللِ قَم

 ِِّل ـِ اًمٜمٌَّ ـَ َيُٚمقهَنُؿْ »ىَم٤مَل:  , قَم ِذي ـَ َيُٚمقهَنُْؿ, صُمؿَّ اًمَّ ِذي  .شظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن, صُمؿَّ اًمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ٌُّقا : », ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم ًُ َٓ شَم ٌُّقا َأْصَح٤ميِب,  ًُ َٓ شَم

٤ًٌم, َُم٤م َأْدَرَك ُُمدَّ  ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َأْٟمَٗمَؼ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه  َأْصَح٤ميِب, وَمَقاًمَّ

                                 
 (.4521) (, وُمًٚمؿ3673( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.3/1418اٟمٔمر: ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل )( 4)

 (.4533(, وُمًٚمؿ )4654( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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٦م اًمّديـ وأقمالم ٝمومَ  :ٝمؿ أٟمّم٤مرا ًمديٜمِفِ ضمٕمٚمًمٜمٌَٞمف و ارشمْم٤مهؿ اهلل  : ًٚمٛملماعمُ ؿ َأِئٛمَّ

 .(1) قَمٜمُْٝمؿ َأمْجَِٕملمَ َرِِض اهلل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٓ َٟمِّمٞمَٗمفُ   .شَأطَمِدِهْؿ, َو

ـْ َأسمِٞمفِ و ـْ َأيِب سُمْرَدَة, قَم ْٞمٜم٤َم اعَمْٖمِرَب َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  قَم , صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: ًَمْق , ىَم٤مَل: َصٚمَّ

َ َُمَٕمُف اًمِٕمَِم٤مءَ  ٜم٤َم طَمتَّك ُٟمَّمكمِّ ًْ ٜم٤َم, وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم, وَمَ٘م٤مَل:  :ىَم٤مَل  ,ضَمَٚم ًْ ش َُم٤م ِزًْمُتْؿ َه٤مُهٜم٤َم؟»وَمَجَٚم

َ َُمَٕمَؽ اًمِٕمَِم٤مَء,  ْٞمٜم٤َم َُمَٕمَؽ اعَمْٖمِرَب, صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمْجٚمُِس طَمتَّك ُٟمَّمكمِّ ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َصٚمَّ

ٜمُْتْؿ أَ »ىَم٤مَل  ًَ ٌُْتؿْ َأطْم , َويَم٤مَن يَمثػًِما مِم٤َّم َيْروَمُع َرْأؾَمُف إمَِم  :ىَم٤مَل  ,شْو َأَص
ِ
اَمء ًَّ وَمَروَمَع َرْأؾَمُف إمَِم اًم

, وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
اَمء ًَّ  »اًم

ِ
اَمء ًَّ اَمَء َُم٤م شُمققَمُد, َوَأَٟم٤م اًمٜمُُّجقُم َأَُمٜم٦ٌَم ًمِٚم ًَّ ٧ٌَِم اًمٜمُُّجقُم َأشَمك اًم , وَم٢مَِذا َذَه

َْصَح٤ميِب  ِٕ ٧ٌُْم َأشَمك َأْصَح٤ميِب َُم٤م ُيققَمُدونَ َأَُمٜم٦ٌَم  تِل, , وَم٢مَِذا َذَه ُُمَّ
ِٕ , َوَأْصَح٤ميِب َأَُمٜم٦ٌَم 

تِل َُم٤م ُيققَمُدونَ   .شوَم٢مَِذا َذَه٥َم َأْصَح٤ميِب َأشَمك ُأُمَّ

َٓبٝ٘ ٚ ازتضاِٖ اهلل »قٛي٘: ( 1)  ٘ٔجعًي ٔٓ ١ُٖ َٗؾ ؛ِٗ أْضازا يدٜ  ِ َأ٥ٔ

 

                                 
 (.4521(, وُمًٚمؿ )3673( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

أن اًمٜمجقم ُم٤م داُم٧م سم٤مىمٞم٦م وم٤مًمًامء سم٤مىمٞم٦م وم٢مذا  :وُمٕمٜمك احلدي٨م ,أُمٜم٦م ًمٚمًامء: إُمٜم٦م وإُمـ وإُم٤من سمٛمٕمٜمك( 4)

 اٟمٙمدرت اًمٜمجقم وشمٜم٤مصمرت ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٧م اًمًامء وم٤مٟمٗمٓمرت واٟمِم٘م٧م وذه٧ٌم. 

وأٟم٤م أُمٜم٦م ٕصح٤ميب: أي ُمـ اًمٗمتـ واحلروب وارشمداد ُمـ ارشمد ُمـ إقمراب واظمتالف اًم٘مٚمقب وٟمحق ( 3)

 ذًمؽ مم٤م أٟمذر سمف سحي٤م وىمد وىمع يمؾ ذًمؽ.

٤ميب أشمك أُمتل ُم٤م يققمدون: ُمٕمٜم٤مه ُمـ فمٝمقر اًمٌدع واحلقادث ذم اًمديـ واًمٗمتـ ومٞمف وـمٚمقع وم٢مذا ذه٥م أصح (2)

ىمرن اًمِمٞمٓم٤من وفمٝمقر اًمروم وهمػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ واٟمتٝم٤مك اعمديٜم٦م وُمٙم٦م وهمػم ذًمؽ وهذه يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٕمجزاشمف 

. 

 (.4531صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 5)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُٔعنَي؛ طًُنيامُلايٓدٜٔ ٚأعالّ  ُِٗ َأِج ِٓ أي ه١مٓء اًمّمح٥م  «:َزٔضٞ اهلل َع

اًمٙمرام روٞمٝمؿ اهلل ًمٜمٌٞمف أصح٤مسم٤م, وضمٕمٚمٝمؿ أٟمّم٤مرا ًمديٜمف, ومٝمؿ سمذًمؽ أئٛم٦م وأقمالم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمًٚمٛملم: 

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 

 (   جب حب
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ًََراء ]  ًَاأَلالصََّلاة  ًَاجلِئنَّة   [جاحلَواد َمَعوه 
[38 ] َٓ زمإوصالهت٤م َُمَع سمر َهِذه  ,ُٛمَٕم٦ماجلُ ؽْمك طُمُْمقر ٟمَو َٓ  ,(1) ُم٦م ووم٤مضمره٤م 

 .(4) ظَمٚمٗمف وَم٢مِن اسمتدع والٓ وَماَل َصاَلة ,٤مئٌِْدقَم٦م سمرياًمَُم٤م يَم٤مَن ُمـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٖٔرٙ  ،َُُع١اجُلِتسى ُحُضٛز ََْٚيا »قٛي٘: ( 1)  َََع بس  ١َ األٚصالتٗا 

, : ٕٟمف أُمرٟم٤م سمٓم٤مقمتٝمؿ, وهن٤مٟم٤م قمـ خم٤مًمٗمتٝمؿُٕمر اًمٜمٌل  اُمتث٤مٓ«:ٚؾاجسٖا َياشّ

 .واعمٕمتزًم٦م وهذا ومٞمف رد قمغم اخلقارج

َٕ َٔ »قٛي٘: ( 4) ًَا٠ ،ا٦ٔبِدَع١ بسٜايََا نَا ًَا َص  َؾِإٕ ابتدع ضالال َؾ

أي إن اسمتدع اإلُم٤مم سمدقم٦م ُمٙمٗمرة ومال صالة ظمٚمٗم٦م إن أُمٙمـ أن يّمٚمٞمٝم٤م ُمع  «:َخًؿ٘

 إُم٤مم آظمر.

ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهنؿ يّمٚمقن اجلٛمع »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 

اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م يمام ومٕمؾ أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمراومْم٦م  وإقمٞم٤مد واجلامقم٤مت ٓ يدقمقن

وهمػمهؿ وم٢من يم٤من اإلُم٤مم ُمًتقرا مل ئمٝمر ُمٜمف سمدقم٦م وٓ ومجقر صغم ظمٚمٗمف اجلٛمٕم٦م 

واجلامقم٦م سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ إئٛم٦م 

ُمـ سمٕمد ٟمٌٞمٝمؿ  إٟمف ٓ دمقز اًمّمالة إٓ ظمٚمػ ُمـ قمٚمؿ سم٤مـمـ أُمره سمؾ ُم٤م زال اعمًٚمٛمقن

وًمٙمـ إذا فمٝمر ُمـ اعمّمكم سمدقم٦م أو ومجقر وأُمٙمـ  ,يّمٚمقن ظمٚمػ اعمًٚمؿ اعمًتقر

اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ يٕمٚمؿ أٟمف ُمٌتدع أو وم٤مؾمؼ ُمع إُمٙم٤من اًمّمالة ظمٚمػ همػمه وم٠ميمثر أهؾ 

وأُم٤م إذا مل يٛمٙمـ اًمّمالة إٓ ظمٚمػ اعمٌتدع أو  ...اًمٕمٚمؿ يّمححقن صالة اعم٠مُمقم 

اًمٗم٤مضمر يم٤مجلٛمٕم٦م اًمتل إُم٤مُمٝم٤م ُمٌتدع أو وم٤مضمر وًمٞمس هٜم٤مك مجٕم٦م أظمرى ومٝمذه شمّمغم 

 وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأيب  ,ظمٚمػ اعمٌتدع واًمٗم٤مضمر قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م
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 (.1) ٩ماحلَٝم٤مد َُمَع يمؾ إَُِم٤مم قمدل َأو ضَم٤مِئر وَ اجلوَ [ 39]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤مًمّمالة ... طمٜمٞمٗم٦م وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م سمال ظمالف قمٜمدهؿ

إن اًمّمالة حمرُم٦م أو سم٤مـمٚم٦م  :ظمٚمػ اعمًتقر ضم٤مئزة سم٤مشمٗم٤مق قمٚمامء اعمًٚمٛملم وُمـ ىم٤مل

ظمٚمػ ُمـ ٓ يٕمرف طم٤مًمف وم٘مد ظم٤مًمػ إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يّمٚمقن ظمٚمػ ُمـ يٕمرومقن ومجقره يمام صغم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمٚمػ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ويم٤من ىمد ينمب اخلٛمر 

ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ,ٚمده قمثامن سمـ قمٗم٤من قمغم ذًمؽوصغم ُمرة اًمّمٌح أرسمٕم٤م وضم

ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤م سمٕمقن , وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يّمٚمقن ظمٚمػ احلج٤مج سمـ يقؾمػ

 .شيّمٚمقن ظمٚمػ اسمـ أيب قمٌٞمد ويم٤من ُمتٝمام سم٤مإلحل٤مد وداقمٞم٤م إمم اًمْمالل

َٚاجلَٚ»قٛي٘: ( 1) ََاّ عدٍ َأٚ َجا٥ٔس  َََع نٌ ِإ ُمـ أصقل «: جاحلَٗاد 

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهنؿ يرون احل٩م واجلٝم٤مد ُمع اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف ؾمقاء يم٤من سمرا أو 

َنَّ وم٤مضمرا,  قُس اًمٜم٤َّمَس اجلِ ٩مَّ وَ احلَ ِٕ ًُ ـْ ؾَم٤مِئٍس َي َٗمِر, وَماَل سُمدَّ ُِم ًَّ َ٘م٤مِن سم٤ِمًم َٝم٤مَد وَمْرَو٤مِن َيَتَٕمٚمَّ

, َوَهَذا اًمومِٞمِٝماَم, َوُيَ٘م٤مِوُم   .َٗم٤مضِمرِ اًمَُم٤مِم ٤مإلِ ؼَمِّ حَيُّْمُؾ سمِ اًمَُم٤مِم ٤مإلِ حَيُّْمُؾ سمِ  ْٕمٜمَك يَماَم اعمَ َٕمُدوَّ

َٓ ضِمَٝم٤مَد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  هٜم٤م  يِمػم اعمّمٜمػ رمحف اهلل اومَِْم٦ِم, طَمْٞم٨ُم ىَم٤مًُمقا:  دِّ قَمغَم اًمرَّ إمَِم اًمرَّ

ٌُِٕمقُهو اهللِ : اشمَّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ٍد, َوُيٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد ُِم ـْ آِل حُمَٛمَّ َو٤م ُِم ُرَج اًمرِّ  .طَمتَّك خَيْ

 :ؾا٥د٠: اجلٗاد قطُإ

                                 
 .(481-3/481( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 (.388اًمٓمح٤موي٦م, ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل, صـ ) ( اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة4)

 (.189-187اًمٗمروؾمٞم٦م, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, صـ )( اٟمٔمر: 3)
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إذا داهؿ اًمٕمدو سمالدهؿ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ىمت٤مهلؿ, ومٞمج٥م قمغم ضمٝم٤مد دومع,  األٍٚ:

 مجٞمع ُمـ حيٛمؾ اًمًالح ىمت٤مهلؿ: ُمـ أضمؾ دومع اًمٕمدو قمـ أروٝمؿ.

زون اًمٕمدو ذم سمالدهؿ, , وم٢مهنؿ يٖميم٤مٟم٧م سم٤معمًٚمٛملم ىمقة إذاـمٚم٥م,  ضمٝم٤مد ايجاْٞ:

ڭ )ويدقمقهنؿ إمم اهلل, وم٢من أضم٤مسمقا وإٓ ىم٤مشمٚمقهؿ ُمـ أضمؾ إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 (   ې ې ې
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 [حكه قصز الصالة ًالفطز يف الشفز]
اَلة ذِم [ 21]  ........................................ ,(1) ؾْمَٗم٤مرإَ وىمٍم اًمّمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَا٠ ٔؾٞ »قٛي٘: ( 1)  أي ُمـ اًمًٜم٦م ىمٍم اًمّمالة ذم «:ِضَؿازاأَلٚقضس ايٖض

 :ىمقًملم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر قمغماًمًٗمر: وىمد 

 , واًم٘مٍم أومْمؾ.إن ؿم٤مء صغم ريمٕمتلم, وإن ؿم٤مء أشمؿالقٕه األٔه: 

قمثامن, وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص, واسمـ ُمًٕمقد, واسمـ قمٛمر, وقم٤مئِم٦م القائمُٕ بْ: 

واعمِمٝمقر قمـ , وهق اعمِمٝمقر قمـ ُم٤مًمؽوأصح٤مسمف إوزاقمل, واًمِم٤مومٕمل, و ,

 أمحد.

 جي٥م اًم٘مٍم.: القٕه الجاٌ٘

 اًمثقري, وأيب طمٜمٞمٗم٦م. , وٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزقمو ,مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامنالقائمُٕ بْ: 

 إن ؿم٤مء صغم ريمٕمتلم, وإن ؿم٤مء أشمؿ.اًم٘مقل إول اًم٘م٤مِض سم٠من اعم٤ًمومرالراجح 

 األدلة:
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب )ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

وهذا يدل قمغم (   جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

 أن اًم٘مٍم رظمّم٦م خمػم سملم ومٕمٚمف وشمريمف, يم٤ًمئر اًمرظمص. 

ـِ و ـِ ُأَُمٞم٦ََّم, ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ًمُِٕمَٛمَر سْم ـْ َيْٕمغَم سْم  حئ مئ ىئ يئ جب)ٓم٤َّمِب: اخلَ قَم

٧ٌُْم (   حب خب مب ىب يب جت حت خت  ٧ٌُْم مِم٤َّم قَمِج ـَ اًمٜم٤َّمُس, وَمَ٘م٤مَل: قَمِج  وَمَ٘مْد َأُِم

                                 
 (.143-3/144اعمٖمٜمل, ٓسمـ ىمداُم٦م )(, و156-2/155اعمجٛمقع, ًمٚمٜمقوي )( اٟمٔمر: 1)
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ؾْمَٗم٤مر إِن ؿَم٤مَء َص٤مَم َوإِن ؿَم٤مَء إَ واإلومٓم٤مر ذِم ومِٞمِف سَملم اًمّّمٞم٤مم اًمتخٞمػم وَ [ 21]

 (.1)أومٓمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًَ ـْ َذًمَِؽ, وَمَ٘م٤مَل  ٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ًم٠مُِمٜمُْف, وَم ٌَُٚمقا »قَم َق اهللُ هِب٤َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ, وَم٤مىْم َصَدىَم٦ٌم شَمَّمدَّ

 وهذا يدل قمغم أٟمف رظمّم٦م, وًمٞمس سمٕمزيٛم٦م, وأهن٤م ُم٘مّمقرة. , شَصَدىَمَتفُ 

ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: وذم إمج٤مع اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اعم٤ًمومر إذا دظمؾ ذم 

صالة اعم٘مٞمٛملم, وم٠مدرك ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م أن يٚمزُمف أرسمع, دًمٞمؾ واوح قمغم أن اًم٘مٍم 

 .رظمّم٦م, إذ ًمق يم٤من ومروف ريمٕمتلم مل يٚمزُمف أرسمع سمح٤مل

 .يم٤من يداوم قمٚمٞمف, ويمذا اًمّمح٤مسم٦م  : ٕن اًمٜمٌل ٔاألفطن القصر

٧ٌُْم َرؾُمقَل اهللِ » قمـ اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مل: َٗمِر, وَمَٚمْؿ  إيِنِّ َصِح ًَّ ذِم اًم

٧ٌُْم َأسَم٤م سَمْٙمٍر, وَمَٚمْؿ َيِزْد قَمغَم َريْمَٕمَتلْمِ  ٌََْمُف اهللُ, َوَصِح ٌََْمُف  َيِزْد قَمغَم َريْمَٕمَتلْمِ طَمتَّك ىَم طَمتَّك ىَم

٧ٌُْم قُمْثاَمَن, وَمَٚمْؿ  ٌََْمُف اهللُ, صُمؿَّ َصِح  طَمتَّك ىَم
٧ٌُْم قُمَٛمَر, وَمَٚمْؿ َيِزْد قَمغَم َريْمَٕمَتلْمِ اهللُ, َوَصِح

 ٌَ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): َوىَمْد ىَم٤مَل اهللُش َْمُف اهللَُيِزْد قَمغَم َريْمَٕمَتلْمِ طَمتَّك ىَم

 (   ېئ

٘ٔ َبني ايٓضٝاّ ٚاإلؾطاز ٔؾٞ ايتدٝري َٚ»قٛي٘: ( 1) َّ اأَلٔؾٝ ِضَؿاز ِإٕ َغا٤َ َصا

 أي اعم٤ًمومر خمػم سملم اًمٗمٓمر واًمّمٞم٤مم إن ؿم٤مء ص٤مم وإن ؿم٤مء أومٓمر:  «:َِٚإٕ َغا٤َ أؾطس

 

                                 
 (.686( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.314-16/311( اٟمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد, ٓسمـ قمٌد اًمؼم )4)

 (.686( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر قمغم ىمقًملموىمد 

 اعم٤ًمومر ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر, وم٢من ص٤مم يمره ًمف ذًمؽ, وأضمزأه.  القٕه األٔه:

 أيمثر اًمٕمٚمامء. القائمُٕ بْ:

 .اعم٤ًمومرٓ يّمح صقم  القٕه الجاٌ٘:

 , واًمٔم٤مهري٦م.قمٛمر وأسمق هريرة القائمُٕ بْ:

 األدلة:
ٌِْد  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ذِم ؾَمَٗمٍر, وَمَرَأى   اهللِ, ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل قَمٜمُْٝمام اهللَُرِِضَ  اهللِقَم

ـَ اًمؼِمِّ », وَمَ٘م٤مًُمقا: َص٤مِئٌؿ, وَمَ٘م٤مَل: شَُم٤م َهَذا؟»ِزطَم٤مًُم٤م َوَرضُماًل ىَمْد فُمٚمَِّؾ قَمَٚمْٞمِف, وَمَ٘م٤مَل:  ًَمْٞمَس ُِم

َٗمرِ  ًَّ ْقُم ذِم اًم   .شاًمّمَّ

ٌِْد اهللِ َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم, َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ٦َم اًمظَمَرَج قَم٤مَم  قَم َٗمْتِح إمَِم َُمٙمَّ

 وَمَروَمَٕمُف, اًمذِم َرَُمَْم٤مَن وَمَّم٤مَم طَمتَّك سَمَٚمَغ يُمَراَع 
ٍ
ـْ َُم٤مء َٖمِٛمٞمِؿ, وَمَّم٤مَم اًمٜم٤َّمُس, صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِ٘مَدٍح ُِم

َب, وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف سَمْٕمَد َذًمَِؽ: إِنَّ سَمْٕمَض اًمٜم٤َّمِس ىَمْد َص٤مَم, وَمَ٘م٤مَل:  طَمتَّك َٟمَٔمَر اًمٜم٤َّمُس إًَِمْٞمِف, صُمؿَّ َذِ

 .شُٕمَّم٤مةُ اًمُٕمَّم٤مُة, ُأوًَمِئَؽ اًمُأوًَمِئَؽ »

 ٛمقًم٦م قمغم شمٗمْمٞمؾ اًمٗمٓمر قمغم اًمّمٞم٤مم.حم وأضمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م

 اعم٤ًمومر ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر, وم٢من ص٤مم يمره ًمف ذًمؽ, القاض٘ بأُ  الراجح القٕه األٔه

                                 
 (.217-2/216( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل, ٓسمـ ىمداُم٦م )1)

 (.1115(, وُمًٚمؿ )1926( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.1112( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)
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 وأضمزأه.
 األدلة:

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َرِِضَ  ِلِّ  اهللُقَم ـَ قَمْٛمٍرو إؾَْمَٚمِٛملَّ ىَم٤مَل ًمِٚمٜمٌَّ : َأَأُصقُم ذِم قَمٜمَْٝم٤م, َأنَّ مَحَْزَة سْم

َٗمِر؟  ًَّ َٞم٤مِم  -اًم   .شإِْن ؿِمْئ٧َم وَمُّمْؿ, َوإِْن ؿِمْئ٧َم وَم٠َموْمٓمِرْ », وَمَ٘م٤مَل: -َويَم٤مَن يَمثػَِم اًمّمِّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم ِلِّ »ىَم٤مَل:  , قَم ٤مومُِر َُمَع اًمٜمٌَّ ًَ ٤مِئُؿ قَمغَم  يُمٜم٤َّم ُٟم وَمَٚمْؿ َيِٕم٥ِم اًمّمَّ

٤مِئؿِ  ُر قَمغَم اًمّمَّ
 .شاعُمْٗمٓمِِر, َوَٓ اعُمْٗمٓمِ

ُمِم٘م٦م وم٤مٕومْمؾ  ؾمٞمؽمشم٥م قمغم صقُمفومْمؾ قمغم طم٥ًم طم٤مل اعم٤ًمومر, إن يم٤من وإ

 ِم٘م٦م وم٤مٕومْمؾ اًمّمقم.ُماًمٗمٓمر, وإن مل شمقضمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1923(, وُمًٚمؿ )1141( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1118(, وُمًٚمؿ )1927( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 [الشلف على هذي الزسالةاِجِتَناع ]
٦م إَ َهِذه ُم٘م٤مٓت وأومٕم٤مل اضْمتٛمع قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعم٤موقن [ 24]  ,(1) دىاهلوًمقَن ُمـ َأِئٛمَّ

قا ٗمُ وضم٤مٟمٌقا اًمتََّٙمٚمُّػ ومِٞماَم يمُ  ,(4) ٤موسمتقومٞمؼ اهلل اقْمتّمَؿ هَب٤م اًمت٤مسمٕمقن ىمدوة ورو

٤ٌَمع ومٞم٘مٍمِّ  ,(3) ٘مقاومًددوا سمٕمقن اهلل ووومِّ  شمِّ
ِٓ ٌُقا قَمـ ا َومل جُي٤َمِوُزوُه  ,(2) وامل َيْرهَم

٤ٌَمع آصَم٤مرهؿ  ,َوقَمٚمِٞمِف ُمتقيمٚمقن ,وَمٜمْحـ سم٤ِمهللَّ واصم٘مقن: (5) دا ومٞمٕمتدواشمزيُّ  َوإًَِمْٞمِف ذِم اشمِّ

 .(6) راهمٌقن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٗا املاضٕٛ »قٛي٘: ( 1)  ِٝ ًَ َٕ َٔ اأَلَٖٔرٙ َكاالت ٚأؾعاٍ اجِتُع َع ٚيٛ

 ١ُٖ  , واًمت٤مسمٕمقن.اًمّمح٤مسم٦م أي هذه اًمٕم٘مٞمدة اضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م  «:د٣اهلَأ٥ٔ

َِ »قٛي٘: ( 4) َٗا ايتابعٕٛ قد٠ٚ ٚزضٚبتٛؾٝل اهلل اِعتض أي وومؼ  «:اب

اىمتداء هبؿ ورو٤م  اهلل اًمت٤مسمٕملم, وم٤مقمتّمٛمقا سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُم٤م ومٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م 

 سمام قمٚمٞمف.

َُا ُن»قٛي٘: ( 3)  ًُّـ ٔؾٝ ٛا ؾطددٚا بعٕٛ اهلل ُؿٚجاْبٛا ايٖتَه

 أي مل يتٙمٚمٗمقا ومٞمام يمٗم٤مهؿ اًم٤ًمسم٘مقن ومقوم٘مٝمؿ اهلل وؾمددهؿ. «:كٛاٚٚؾِّ

َِٜسَغُبٛا َعٔ أياتَِّباع ؾٝكضِّ»قٛي٘: ( 2)  أي مل يؽميمقا اشم٤ٌمع ه١مٓء  «:سٚامل 

 : ٕن ُمـ رهم٥م قمـ هنجٝمؿ ٓ ي٘مٌؾ قمٛمٚمف.اًمّمح٤مسم٦م 

ٜٗ»قٛي٘: ( 5)  ُٙ تص ُِٚشٚ َُٜجا أي مل جي٤موزوا هن٩م اًمّمح٤مسم٦م  «:دا ؾٝعتدٚاَٚمل 

  .رهم٦ٌم ذم اًمتََّزيُّد: ٕن ُمـ ضم٤موزهؿ وم٘مد اقمتدى 

ًَّ٘ ٚاثكٕٛ»قٛي٘: ( 6)  ٘ٔ َتٛنًٕٛ ،َؾِٓحٔ ٔباي ًٝٔ ٘ٔ ٔؾٞ اتَِّباع  ،ََٚع ِٝ َِٚإَي

 , وٟمحـ يمذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ارشم٣م ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ًمٜمٌٞمف  «:آَثازِٖ زاغبٕٛ
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................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٟمرشم ي ـمري٘متٝمؿ وهنجٝمؿ.
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ًَاِجتَناب الَحاََةة على امُل]  [اروحامُلَفَزاِئض 
ٜم٦م»ومَٝمَذا [ 23] ًّ وَمٛمـ َووم٘مف اهلل ًمْٚمِ٘مَٞم٤مم  :(1) حتري٧م يمِمٗمٝم٤م وأووحتٝم٤م ,شذح اًم

طْمتَِٞم٤مِط ذِم  (3) ٘مٞم٤مِم قمغم َأَداء وَمَراِئْمف٤مًمَُمَع ُمٕمقٟمتف ًَمُف سمِ  (4) سماَِم أسمٜمتف ِٓ سم٤ِم

 ................................................................. ,(2)اًمٜمََّج٤مؾَم٤مت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََٗرا »قٛي٘: ( 1)  أي  :«حتسٜت نػؿٗا ٚأٚضحتٗا «غسح ايٓط١ٓ»ؾ

 .سمٞمٜمتٝم٤م, واًمتحري: شمقظمل اًمّمقاب

َُا أبٓت٘»قٛي٘: ( 4)  َٝاّ ٔب ًِٔك َٚؾك٘ اهلل ي أي ُمـ ؾمدده اهلل وأقم٤مٟمف  «:َؾُٔ 

قمغم اًم٘مٞم٤مم سمام ووحتف ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٗمرائض, واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل 

 وم٢مٟمف قمغم ديـ اهلدى.

ُ٘ ٔب»قٛي٘: ( 3)  ِّ ع٢ً َأَدا٤ َؾَسا٥ٔض٘ايَََع َعْٛت٘ َي ومرائض مجع  «:كٝا

 .ومريْم٦م, وهل اًمتل أوضمٌٝم٤م اهلل قمٚمٞمٜم٤م

َٖٓجاَضات»قٛي٘: ( 2)  َٝأط ٔؾٞ اي أي إظمذ سم٤مٕطمقط,  «:ٔبأياحِٔت

َٓ واًمٜمج٤مؾم٤مت: مجع ٟمج٤مؾم٦م ُرُم شَمٜم٤َمُوهُل٤َم َُمَع إُِْمَٙم٤مٟمِِف   حَيْ
َواًمٜمََّج٤مؾَم٦ُم: ِهَل يُمؾُّ قَملْمٍ

ٌََدٍن, َأْو قَمْ٘مؾٍ  ٍر سمِ َٓ ًمَِيَ ؾْمتِْ٘مَذاِرَه٤م, َو ِٓ  َٓ ُمثؾ اًمٌقل واًمٖم٤مئط واًمدم  :حِلُْرَُمتَِٝم٤م, َو

  وٟمحقه.

ُرُم شَمٜم٤َمُوهُل٤َم»وَمَ٘مْقًُمٜم٤َم:  ُف ـَم٤مِهٌر. ش: حَيْ َٟمَّ ِٕ ٤ٌَمُح شَمٜم٤َمُوًُمُف,   ظَمَرَج سمِِف َُم٤م ُي

ْٞمُد طَم٤مَل اإِلطْمَراِم, َوَداظِمَؾ  احلََرِم. ش: َٓ حِلُْرَُمتَِٝم٤م»َوىَمْقًُمٜم٤َم:   ظَمَرَج سمِِف اًمّمَّ

                                 
 ش.طمرى»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)

 ش.ومرض»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 4)
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٤مقمَ  َٝم٤مَرة قمغم اًمٓمَّ  .............................................. (,1) ٤متوإؾم٤ٌمغ اًمٓمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾْمتِْ٘مَذاِرَه٤م»َوىَمْقًُمٜم٤َم:  ِٓ  َٓ ٌُْٝمُف, وَمَٚمْٞمَس سمِٜمََجٍس, ش: َو ٌَُزاُق َواعُمَخ٤مُط, َوؿِم ظَمَرَج سمِِف اًم

ؾْمتِْ٘مَذاِرِه. َوُهَق حُمَ  ِٓ ٌم   رَّ

ٌََدنٍ »َوىَمْقًُمٜم٤َم:  ٍر سمِ َٓ ًمَِيَ ٌم ش: َو ٌُْٝمُف, وَمَٚمْٞمَس سمِٜمَِجٍس, َوُهَق حُمَرَّ , َوؿِم ؿُّ ًُّ ظَمَرَج سمِِف اًم

ِرِه.   ًمَِيَ

ٌُْٝمُف, وَمَٚمْٞمَس سمِٜمََجسٍ ش: َأْو قَمْ٘مؾٍ »َوىَمْقًُمٜم٤َم:  ٌَٜم٩ُْم, َوؿِم  . ظَمَرَج سمِِف اًم

َٗاَز٠ ع٢ً ايطَّاَعاتٚإضباؽ »قٛي٘: ( 1)  ٌِْد اهللِ  حلدي٨م «:ايطَّ ـِ قَم ُٟمَٕمْٞمِؿ سْم

ٌََغ اعمُ  َؾ َوضْمَٝمُف وَم٠َمؾْم ًَ ٠ُم وَمَٖم َؾ َيَدُه اًمْجِٛمِر, ىَم٤مَل: َرَأْي٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َيَتَقوَّ ًَ ُقُوقَء, صُمؿَّ هَم

َع ذِم اًم َع ذِم اًمَٕمُْمِد, صُمؿَّ َيَدُه اًمُٞمْٛمٜمَك طَمتَّك َأْذَ ى طَمتَّك َأْذَ َح اًمُٞمْنَ ًَ َٕمُْمِد, صُمؿَّ َُم

َؾ ِرضْمَٚمُف  ًَ َؾ ِرضْمَٚمُف اًمَرْأؾَمُف, صُمؿَّ هَم ًَ ٤مِق, صُمؿَّ هَم ًَّ َع ذِم اًم ى طَمتَّك اًمُٞمْٛمٜمَك طَمتَّك َأْذَ ُٞمْنَ

٤مِق  ًَّ َع ذِم اًم ٠ُم. َوىَم٤مَل: ىمَ  َهَٙمَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ », صُمؿَّ ىَم٤مَل: شَأْذَ ٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َيَتَقوَّ

« : ُٚمقَن َيْقَم اعمُ ُٖمرُّ اًمَأْٟمُتُؿ ـْ إؾِْم٤ٌمِغ اًمَحجَّ ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع ُِمٜمْٙمْؿ وَمْٚمُٞمٓمِْؾ اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم , وَمَٛم
ِ
ُقُوقء

ِجٞمَٚمفُ  شَمُف َوحَتْ  .شهُمرَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ُٙمْؿ قَمغَم َُم٤م َيْٛمُحق اهللُ سمِِف »ىَم٤مَل:  , َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم َٓ َأُدًمُّ َأ

َرضَم٤مِت؟اخلَ  ٤ٌَمُغ »ىَم٤مًُمقا سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ىَم٤مَل: ش َٓم٤مَي٤م, َوَيْروَمُع سمِِف اًمدَّ  قَمغَم اًمإؾِْم
ِ
ُقُوقء

اَلةِ اعمَ َٓم٤م إمَِم اخلُ َٙم٤مِرِه, َويَمْثَرُة اعمَ  اَلِة سَمْٕمَد اًمّمَّ ٤مضِمِد, َواْٟمتَِٔم٤مُر اًمّمَّ سَم٤مطُ ًَ  .ش, وَمَذًمُِٙمُؿ اًمرِّ

                                 
 (.1/89(, واإلىمٜم٤مع )7اٟمٔمر: اعمٓمٚمع صـ ) (1)

 (.426(, وُمًٚمؿ )136( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.451صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 3)
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َٚمَقات قمغم آؾمتٓم٤مقم٤مت  .......................................... (,1) َوَأَداء اًمّمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ إىَْمَذاِر, ُيَ٘م٤مُل: ًُمَٖم٦ًم: اًمٜمََّزاَه٦ُم واإلؾم٤ٌمغ هق اإلٟم٘م٤مء, واًمٓمٝم٤مرة َواًمٜمََّٔم٤موَم٦ُم قَم

َه٤م َٝم٤م َويَمْنِ  َوَوٛمِّ
ِ
ُٟمْقِب, سمَِٗمْتِح اهل٤َمء ـَ اًمذُّ ضُمُؾ ُِم ـَ احلَْٞمِض, َواًمرَّ , ـَمُٝمَرِت اعَمْرَأُة ُِم

قًم٤م: ِهَل اْرشمَِٗم٤مُع احَلَدِث, َوَُم٤م ذِم َُمْٕمٜم٤َمُه, َوَزَواُل اًمٜمََّجسِ   .َوَذْ

, َوإَُْمُر احل٤َمِدُث: اعُمٜمَْٙمُر هَمػْمُ اعُمْٕمَت٤مدِ َواحلََدُث ًُمَٖم٦ًم: اًمّمَّ   ِـّ ًِّ , َواْصٓمِاَلطًم٤م ِٖمػْمُ اًم

اَلِة, َوَٟمْحِقَه٤م ـَ اًمّمَّ ٌََدِن اعَم٤مٟمِِع ُِم  . ُهَق: اًمَقْصُػ اًمَ٘م٤مِئُؿ سم٤ِمًم

َٛات ع٢ً االضتطاعات»قٛي٘: ( 1)  ًَ أي قمغم ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م,  «:ََٚأَدا٤ ايٖض

ـِ طُمَّملْمٍ وم ـْ قِمْٛمَراَن سْم ًَ َٕم ِلَّ ًم٠م, ىَم٤مَل: يَم٤مَٟم٧ْم يِب سَمَقاؾِمػُم, وَم اَلِة, ٧ُم اًمٜمٌَّ ـِ اًمّمَّ قَم

َتٓمِْع وَمَٕمغَم ضَمٜم٥ٍْم »وَمَ٘م٤مَل:  ًْ َتٓمِْع وَمَ٘م٤مقِمًدا, وَم٢مِْن مَلْ شَم ًْ  .شَصؾِّ ىَم٤مِئاًم, وَم٢مِْن مَلْ شَم

ـِ وقمـ  ٌَْٞمِد  ـَمْٚمَح٦َم سْم ـْ َأْهِؾ َٟمْجٍد   اهللِ, َيُ٘مقُل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل  اهللِقُم ُِم

ـِ  ٠َمُل قَم ًْ َٛمُع َدِويُّ َصْقشمِِف َوَٓ ُيْٗمَ٘مُف َُم٤م َيُ٘مقُل, طَمتَّك َدَٟم٤م, وَم٢مَِذا ُهَق َي ًْ ْأِس, ُي صَم٤مِئَر اًمرَّ

ٞمْ : » اهللِاإِلؾْماَلِم, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل: َهْؾ قَمكَمَّ  ,شَٚم٦مِ مَخُْس َصَٚمَقاٍت ذِم اًمَٞمْقِم َواًمٚمَّ

َه٤م؟ ىَم٤مَل:  عَ »هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ ىَم٤مَل: َهْؾ  ,شَوِصَٞم٤مُم َرَُمَْم٤منَ : » اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  ,شَٓ, إِ

ُه؟ ىَم٤مَل:  عَ »قَمكَمَّ هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ يَم٤مَة, ىَم٤مَل: َهْؾ   اهللِىَم٤مَل: َوَذيَمَر ًَمُف َرؾُمقُل  ,شَٓ, إِ اًمزَّ

َه٤م؟ ىَم٤مَل:  عَ »قَمكَمَّ هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ ضُمُؾ َوُهَق َيُ٘مقُل: وَ  ,شَٓ, إِ  َٓ َأِزيُد  اهللِىَم٤مَل: وَم٠َمْدسَمَر اًمرَّ

                                 
 ش.ـمٝمر»ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة  اٟمٔمر:( 1)

 (.1/34) اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف(, و5اٟمٔمر: اعمٓمٚمع صـ )( 4)

 ش.طمدث»اًمقؾمٞمط ُم٤مدة اٟمٔمر: اعمٕمجؿ ( 3)

 (.1/34) ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع(, 5اٟمٔمر: اعمٓمٚمع صـ )( 2)

 (.1117( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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يَم٤مة قمغم أهؾ   ... (,4) ة وآؾمتٓم٤مقم٤متدَ اجلَ ٩م قمغم أهؾ احلوَ  (,1) اتدَ اجلِ وإيت٤مء اًمزَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شَأوْمَٚمَح إِْن َصَدَق : » اهللِقَمغَم َهَذا َوَٓ َأْٟمُ٘مُص, ىَم٤مَل َرؾُمقُل 

 (   ہ ہ ہ ھ)وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٌُقُه, َوإَِذا », ىَم٤مَل: , قَم
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ وَم٢مَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

 .شَأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 

اًمٖمٜمك, أهؾ أي قمغم  «:اتَداجٔلٚإٜتا٤ ايٖصَنا٠ ع٢ً أٌٖ »قٛي٘: ( 1) 

٤ٌَّمٍس َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم: َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ حلدي٨م  ـِ قَم ,  عَم٤َّم سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا  اسْم ـِ قَمغَم اًمَٞمَٛم

٤ٌَمَدُة اهللِ, وَم٢مَِذا »ىَم٤مَل:  َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمْٞمِف قِم ـْ َأوَّ إِٟمََّؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم َأْهِؾ يمَِت٤مٍب, وَمْٚمَٞمُٙم

ُهْؿ َأنَّ اهللَ ىَمْد وَمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ مَخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم َيْقُمِ  ِٝمْؿ َوًَمْٞمَٚمتِِٝمْؿ, وَم٢مَِذا قَمَروُمقا اهللَ, وَم٠َمظْمؼِمْ

ْؿ َوشُمَردُّ قَمغَم وُمَ٘مَراِئِٝمْؿ, وَم٢مَِذا 
ـْ َأُْمَقاهِلِ ُهْؿ َأنَّ اهللَ وَمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َزيَم٤مًة ُِم وَمَٕمُٚمقا, وَم٠َمظْمؼِمْ

 .شَأـَم٤مقُمقا هِب٤َم, وَمُخْذ ُِمٜمُْٝمْؿ َوشَمَققَّ يَمَراِئَؿ َأُْمَقاِل اًمٜم٤َّمسِ 

أي احل٩م واضم٥م  «:٠ ٚاالضتطاعاتَداجَلج ع٢ً أٌٖ احلَٚ»قٛي٘: ( 4) 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ) قمكم اعمًتٓمٞمع اؾمتٓم٤مقم٦م سمدٟمٞم٦م, وُم٤مًمٞم٦م, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 (   ﮲ ﮳ ﮴

ـِ قُمَٛمَر, َرِِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ و ـِ اسْم سُمٜمَِل اإِلؾْماَلُم قَمغَم » :قَم

يَم٤مِة,  اًمزَّ
ِ
اَلِة, َوإِيَت٤مء ًدا َرؾُمقُل اهللِ, َوإىَِم٤مِم اًمّمَّ َّٓ اهللُ َوَأنَّ حُمَٛمَّ   مَخٍْس: ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن َٓ إًَِمَف إِ

                                 
 (.11(, وُمًٚمؿ )26( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.1337(, وُمًٚمؿ )7488( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.19(, وُمًٚمؿ )1258( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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ْٝمر ٕهؾ اًمّمحَّ   (4 :)َومْخس صٚمَقات ؾمٜمَّٝم٤م َرؾُمقل اهلل  (,1) ٤متَوِصَٞم٤مم اًمِمَّ

 (, .....................................................3) قشمر ذِم يمؾ ًَمْٞمَٚم٦ماًمَصاَلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, َوَصْقِم َرَُمَْم٤منَ   .شَواحل٩َمِّ

ِٗس ألٌٖ ايضٖح»قٛي٘: ( 1)  َٝاّ ايٖػ أي جي٥م اًمّمقم قمغم اًم٘م٤مدريـ  «:اتَٚٔص

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: قمٚمٞمف: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮻  ﮸  ﮹ ﮺  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

 (    ى

َٗا َزُضٍٛ اهلل »قٛي٘: ( 4)  ٓٓ َٛات ض اًمًٜم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك  «:َٚمِخظ صً

 اًمٜم٤مومٚم٦م.

ًَا٠ »قٛي٘: ( 3)  ١ًَايَص ِٝ , ىَم٤مَل: َأيِب ُهَرْيَرَة  حلدي٨م «:ٛتس ٔؾٞ نٌ َي

َـّ طَمتَّك َأُُمقَت:  ٤مٍم »َأْوَص٤ميِن ظَمٚمِٞمكِم سمَِثاَلٍث َٓ َأَدقُمُٝم ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر, َوَصاَلِة َصْقِم صَماَلصَم٦ِم َأيَّ ُِم

َحك, َوَٟمْقٍم قَمغَم ِوشْمرٍ   .شاًمْمُّ

                                 
 (.16(, وُمًٚمؿ )8رواه اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: ( 1)

 (.741(, وُمًٚمؿ )1178( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 ...................................,(4) ٗمٓمر واًمٜمحراًمَوَصاَلة  ,(1) ٗمْجراًم ٤موريمٕمت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ و ِلُّ », ىَم٤مًَم٧ْم: رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم َو٦ًم قَمغَم  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ُيَّمكمِّ َوَأَٟم٤م َراىِمَدٌة ُُمْٕمؽَمِ

 .شومَِراؿِمِف, وَم٢مَِذا َأَراَد َأْن ُيقشمَِر َأْيَ٘مَٔمٜمِل, وَم٠َمْوشَمْرُت 

أي ُمـ اًمًٜمـ اعم١ميمدة ؾمٜم٦م اًمٗمجر اًم٘مٌٚمٞم٦م,  «:ؿِجساي اٚزنعت»قٛي٘: ( 1) 

ِلِّ رِض اهلل قمٜمٝم٤م قَم٤مِئَِم٦مَ  حلدي٨م ـِ اًمٜمٌَّ ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م اًمَريْمَٕمَت٤م », ىَم٤مَل: , قَم ـَ اًمدُّ َٗمْجِر ظَمػْمٌ ُِم

 .شومِٞمَٝم٤م

ًَا٠ »قٛي٘: ( 4)   صالة قمٞمد اًمٗمٓمر  أي ُمـ اًمًٜمـ  «:ؿطس ٚايٓحسايََٚص

 :وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ صالة اًمٕمٞمد قمغم صمالصم٦م أىمقالوإوحك: 

ـْ  اًم٘مقل إول: ومرض يمٗم٤مي٦م ـْ َيْٙمِٗمل ؾَمَ٘مَٓم٧ْم قَم ٤م َُم َٗمَؼ اًمإَذا ىَم٤مَم هِبَ ٤ٌَمىِملَم, َوإِْن اشمَّ

 َُم٤مُم.اإلِ َأْهُؾ سَمَٚمٍد قَمغَم شَمْريمَِٝم٤م ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ 

٤مومِِٕملِّ  اًم٘م٤مئٚمقن سمف: , وفم٤مهر ُمذه٥م أمحد, وسمٕمض أصح٤مب سَمْٕمُض َأْصَح٤مِب اًمِمَّ

 أيب طمٜمٞمٗم٦م.

 إدًم٦م:

ُع هَل٤َم َٕ  .1 َٓ ُينْمَ ٤َم   .ٜم٤َمَزةِ اجلِ قْمَٞم٤مِن, يَمَّماَلِة إَ َذاُن, وَمَٚمْؿ دَم٥ِْم قَمغَم إَ هنَّ

٧ٌَْم قَمغَم  .4 ٌَُتَٝم٤م, َوَوضَم٥َم اؾْمتاَِمقُمَٝم٤م يمَ إَ ًَمْق َوضَم ٧ٌَْم ظُمْٓم  ُٛمَٕم٦ِم.٤مجلُ قْمَٞم٤مِن ًَمَقضَم

 

                                 
 (.452-3/453(, واعمٖمٜمل )6-5/5اٟمٔمر: اعمجٛمقع )( 1)

 (.745( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.722(, وُمًٚمؿ )514( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )3)
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................................................................................ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژ ژ ڑ )شَمَٕم٤ممَم هِب٤َم, سمَِ٘مْقًمِِف  اهللِْٛمَٚم٦ِم, َأُْمُر اجلُ ُوضُمقهِب٤َم ذِم  وُمـ أدًم٦م

ِلِّ اًمُْمُر َيْ٘مَت ِي إَ وَ (   ڑ قَمغَم ومِْٕمٚمَِٝم٤م, َوَهَذا  ُقضُمقَب, َوُُمَداَوَُم٦ُم اًمٜمٌَّ

 ُقضُمقِب. اًمَدًمِٞمُؾ 

٦ًٌَم يمَ  ـِ اًمٔم٤َّمِهَرِة, وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َواضِم ي ـْ َأقْماَلِم اًمدِّ ٤َم ُِم هَنَّ
ِٕ  .ُٛمَٕم٦مِ ٤مجلُ َو

ُ٘مُف َأنَّ  ٘مِّ , حُيَ ـِ ٜمَ ًُّ ٤مِئِر اًم ًَ ٥ْم مَلْ جَي٥ِْم ىِمَت٤مُل شَم٤مِريمِٞمَٝم٤م, يَم
٤َم ًَمْق مَلْ دَمِ هَنَّ

ِٕ َٓ اًمَو ِ٘مَت٤مَل قُمُ٘مقسَم٦ٌم 

ُف إمَم شَم٤مِرِك َُمٜمُْدوٍب يمَ  ِب.٤مًمشَمَتَقضمَّ ْ  َ٘مْتِؾ َواًميَّ

 اًم٘مقل اًمث٤مين: ومرض قملم.

 .َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  اًم٘م٤مئٚمقن سمف:

  اًمتٕمٚمٞمؾ:

قَم٧ْم هَل٤َم  ٤َم َصاَلٌة ُذِ هَنَّ
٦ًٌَم قَمغَم اخلُ ِٕ ٦ٌَُم, وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َواضِم ٧ْم وَمْرًو٤م. إَ ْٓم ًَ قْمَٞم٤مِن, َوًَمْٞم

 ُٛمَٕم٦ِم. ٤مجلُ يمَ 

٦ٌٍَم. اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:  َدٌة هَمػْمُ َواضِم  ؾُمٜم٦ٌَّم ُُم١َميمَّ

٤مومِِٕملِّ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م, َُم٤مًمٌِؽ, اًم٘م٤مئٚمقن سمف:  , ورواي٦م قمـ أمحد, َوَأيْمَثُر َأْصَح٤مِب اًمِمَّ

 وداود, ومج٤مهػم اًمٕمٚمامء.

 إدًم٦م:

ـِ قمـ  .1 ٌَْٞمِد اهللِ ـَمْٚمَح٦َم سْم ـْ َأْهِؾ َٟمْجٍد  , َيُ٘مقُل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  قُم ُِم

٠َمُل  ًْ َٛمُع َدِويُّ َصْقشمِِف َوَٓ ُيْٗمَ٘مُف َُم٤م َيُ٘مقُل, طَمتَّك َدَٟم٤م, وَم٢مَِذا ُهَق َي ًْ ْأِس, ُي صَم٤مِئَر اًمرَّ

ـِ اإِلؾْماَلِم, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ْٞمَٚم٦مِ : »قَم  وَمَ٘م٤مَل:  ,شمَخُْس َصَٚمَقاٍت ذِم اًمَٞمْقِم َواًمٚمَّ
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................................................................................ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َه٤م؟ ىَم٤مَل:  عَ »َهْؾ قَمكَمَّ هَمػْمُ َّٓ َأْن شَمَٓمقَّ  .شَٓ, إِ

َنَّ أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ٓ طمج٦م ومٞمف ِٕ َٓ شَمْٚمَزُُمُٝمْؿ إَ :  ُٛمَٕم٦ُم, ًمَِٕمَدِم اجلُ قْمَراَب 

ؾْمتِٞمَٓم٤مِن, ومَ  ِٓ  ِٕمٞمُد َأْومَم.٤مًما

٤مُِم٧ِم, ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقل  .4 ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم مَخُْس َصَٚمَقاٍت »َيُ٘مقُل:   اهللِقَم

َـّ  َوُٝم َـّ ؿَمْٞمًئ٤م, اؾْمتِْخَٗم٤موًم٤م  اهللُاوْمؽَمَ ْ َيٜمَْتِ٘مْص ُِمٜمُْٝم َـّ مَل
ـْ ضَم٤مَء هِبِ ٤ٌَمِدِه, وَمَٛم قَمغَم قِم

, وَم٢مِنَّ  َـّ ِٝم َـّ اجلَ ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمْٝمًدا َأْن ُيْدظِمَٚمُف اًمضَم٤مقِمٌؾ ًَمُف َيْقَم  اهللَسمَِح٘مِّ ـْ ضَم٤مَء هِبِ ٜم٦ََّم, َوَُم

َـّ ؿَمْٞمًئ٤م, اؾْمتِْخَٗم٤موًم٤م سمِحَ  ـْ ًَمُف قِمٜمَْد ىَمِد اْٟمَتَ٘مَص ُِمٜمُْٝم ْ َيُٙم , مَل َـّ ِٝم قَمْٝمٌد, إِْن ؿَم٤مَء  اهللِ٘مِّ

سَمُف, َوإِْن ؿَم٤مَء هَمَٗمَر ًَمفُ   .شقَمذَّ

َح سمُِقضُمقِب سم أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف خمّمقص ُف إٟمَّاَم َسَّ يْمِر, اخلَ ٠َمٟمَّ َٝم٤م سم٤ِمًمذِّ ْٛمِس, َوظَمّمَّ

ِرَه٤م ذِم يُمؾِّ َيْقٍم  قْمَٞم٤مِن,إَ ًمَِت٠ْميمِٞمِدَه٤م َوُوضُمقهِب٤َم قَمغَم  َواِم, َوشَمَٙمرُّ َوُوضُمقهِب٤َم قَمغَم اًمدَّ

َه٤م جَي٥ُِم َٟم٤مِدًرا َوًمَِٕم٤مِرٍض, يَمَّماَلِة  اَلِة اعمَ ٜم٤َمَزِة وَ اجلِ َوًَمْٞمَٚم٦ٍم, َوهَمػْمُ ٜمُْذوَرِة َواًمّمَّ

 .ْخَتَٚمِػ ومِٞمَٝم٤م, وَمَٚمْؿ َيْذيُمْرَه٤ماعمُ 

3.  ْ ٤َم َصاَلٌة َذاُت ُريُمقٍع َوؾُمُجقٍد مَل هَنَّ
ِع, ِٕ ْ ْع هَل٤َم َأَذاٌن, وَمَٚمْؿ دَم٥ِْم اسْمتَِداًء سم٤ِمًمنمَّ ُينْمَ

 وَ 
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ؾْمتِ ِٓ قِف. اًميَمَّماَلِة ا ًُ  ُٙم

َٓ َأصَمَر ًَمُف, سمَِدًمِٞمِؾ أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ىمٞم٤مس  َنَّ يَمْقهَن٤َم َذاَت ُريُمقٍع َوؾُمُجقٍد  ِٕ  : َٓ َيِّمحُّ

َٝم٤م ومِٞمَٝم٤م ُريُمقٌع َوؾُمُجقدٌ  ٦ٌٍَم, وَمَٞمِج٥ُم طَمْذُف َهَذا َأنَّ اًمٜمََّقاومَِؾ يُمٚمَّ  َقْصِػ, اًم, َوِهَل هَمػْمُ َواضِم

                                 
 (.11(, وُمًٚمؿ )26( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (, وصححف إًم٤ٌمين.1211(, واسمـ ُم٤مضمف )245رواه أسمق داود ): صحٞمح( 4)
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ْٛمس وَ   ..................................... (,1) َ٘مَٛمر إِذا ٟمزلاًمَوَصاَلة يمًقف اًمِمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜمُْذوَرِة.٤معمَ ٜم٤َمَزِة, َوَيٜمَْتِ٘مُض قَمغَم يُمؾِّ طَم٤مٍل سمِ اجلِ ًمَِٕمَدِم َأصَمِرِه, صُمؿَّ ُيٜمَْ٘مُض ىِمَٞم٤مؾُمُٝمْؿ سمَِّماَلِة 

اًم٘مقل اًمث٤مين اًم٘م٤مِض سم٠مهن٤م ومرض قملم, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  ٚايساجح

احلُٞمََّض, َواًمَٕمَقاشمَِؼ, َوَذَواِت ُأُِمْرَٟم٤م َأْن َٟمْخُرَج وَمٜمُْخِرَج »ُأمُّ قَمٓمِٞم٦ََّم: : حلدي٨م شمٞمٛمٞم٦م

ُهؿْ , اخلُُدورِ  ـَ ُُمَّمالَّ ْؿ َوَيْٕمَتِزًْم ٚمِِٛملَم, َوَدقْمَقهَتُ ًْ ٤م احلُٞمَُّض: وَمَٞمِْمَٝمْدَن مَج٤َمقَم٦َم اعُم  .شوَم٠َمُمَّ

َٚ»قٛي٘: ( 1) ُِظ  ًَا٠ نطٛف ايٖػ َُس ِإذا ْصٍايََٚص أي إذا طمدث  «:َك

  اهللِ, ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم قِمٜمَْد َرؾُمقِل  َأيِب سَمْٙمَرةَ  حلدي٨ماًمٙمًقف ًمٚمِمٛمس أو ًمٚم٘مٛمر: 

َٗم٧ِم  ًَ ْٛمُس  وَم٤مْٟمَٙم ِلُّ اًمِمَّ ِجَد, وَمَدظَمْٚمٜم٤َم, وَمَّمغمَّ  , وَمَ٘م٤مَم اًمٜمٌَّ ًْ جَيُرُّ ِرَداَءُه طَمتَّك َدظَمَؾ اعمَ

ْٛمُس, وَمَ٘م٤مَل  ْٛمَس َواًمَ٘مَٛمرَ : »سمِٜم٤َم َريْمَٕمَتلْمِ طَمتَّك اْٟمَجَٚم٧ِم اًمِمَّ َٗم٤مِن عمَِْقِت  إِنَّ اًمِمَّ ًِ َٓ َيٜمَْٙم

٤م, وَمَّمٚمُّقا, َواْدقُمقا طَمتَّك ُيْٙمَِمَػ َُم٤م سمُِٙمؿْ   .شَأطَمٍد, وَم٢مَِذا َرَأْيُتُٛمقمُهَ

َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ سَملْمَ َأْهِؾ »ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:  ْٛمِس اًمَو قِف اًمِمَّ ًُ وقِمٞمَّتَِٝم٤م ًمُِٙم ِٕمْٚمِؿ ذِم َُمنْمُ

 .شظِماَلوًم٤م

 :خلًقف اًم٘مٛمر قمغم صمالصم٦م أىمقالواظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م 

 اًم٘مقل إول: ضم٤مئزة.

                                 
 (.97اٟمٔمر: آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, صـ )( 1)

 (.981( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 وم٤مٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس: شمٖمػم وقؤه٤م وٟم٘مص. (3)

 (.911(, وُمًٚمؿ )1121( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (.3/341)اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ( 5)

 (.344-3/341(, واعمٖمٜمل )38-5/37اٟمٔمر: اعمجٛمقع )( 6)
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.................................................................................. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, احلَ قَمَٓم٤مٌء, وَ , وُمٜمٝمؿ: ِٕمْٚمؿِ اًمَأيْمَثُر َأْهِؾ اًم٘م٤مئٚمقن سمف:  ٤مومِِٕملُّ , َواًمِمَّ , َواًمٜمََّخِٕملُّ ـُ ًَ

 َوإؾِْمَح٤مُق.

 إدًم٦م:

َٗم٤مِن عمَِْقِت َأطَمٍد, وَم٢مَِذا » ىم٤مل: ٕن اًمٜمٌل  .1 ًِ ْٛمَس َواًمَ٘مَٛمَر َٓ َيٜمَْٙم إِنَّ اًمِمَّ

٤م, وَمَّمٚمُّقا, َواْدقُمقا طَمتَّك ُيْٙمَِمَػ َُم٤م سمُِٙمؿْ  اَلِة هَلاَُم َأُْمًرا : شَرَأْيُتُٛمقمُهَ وَم٠َمَُمَر سم٤ِمًمّمَّ

 َواطِمًدا.

ُف َأطَمُد  .4 َٟمَّ ْٛمِس. اًمِٕ قَف اًمِمَّ ًُ ٌََف يُم , وَم٠َمؿْم
قوَملْمِ ًُ  ُٙم

قِف اًم٘مقل اًمث٤مين:  ًُ  َ٘مَٛمِر ؾُمٜم٦ٌَّم. اًمًَمٞمس ًمُِٙم

 اًم٘م٤مئٚمقن سمف: ُم٤مًمؽ.

قِف  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: ًُ َٓ َ٘مَٛمِر ُوطْمَداًٟم٤م َريْمَٕمَتلْمِ اًمُيَّمكمِّ اًمٜم٤َّمُس خِلُ , َو َريْمَٕمَتلْمِ

 .ُيَّمٚمُّقَن مَج٤َمقَم٦مً 

  اًم٘م٤مئٚمقن سمف: أسمق طمٜمٞمٗم٦م, وُم٤مًمؽ.

 اًمتٕمٚمٞمؾ:

٦ًم.  َنَّ ذِم ظُمُروضِمِٝمْؿ إًَمْٞمَٝم٤م َُمَِم٘مَّ ِٕ 

اًم٘مقل إول اًم٘م٤مِض سمٛمنموقمٞم٦م صالة اًمٙمًقف ًمٚم٘مٛمر: وهق اظمتٞم٤مر ٚايساجح 

 .ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

                                 
 (.911(, وُمًٚمؿ )1121( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.99اٟمٔمر: آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, صـ )( 4)
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َ٘م٤مء َُمتك َوضم٥م ًْ
 .(1) َوَصاَلة آؾْمتِ

 ............................................(,4) َح٤مِرماعمَ َواضْمتٜم٤َمب [ 22]

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٚجب»قٛي٘: ( 1)  ََت٢  ًَا٠ االِضٔتِطَكا٤  آؾمتً٘م٤مء هق ـمٚم٥م  «:ََٚص

َـّ ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يًتً٘مقا, يمام يم٤من ٢م, وماًمً٘مٞم٤م ذا اٟم٘مٓمع ٟمزول اعمٓمر, وىمؾ اعم٤مء ؾُم

 .يٗمٕمؾ اًمٜمٌل 

٤مومِِٕملُّ  َ٘م٤مُء إَذا َأضْمَدسَم٧ْم » وأصح٤مسمف:ىَم٤مَل اًمِمَّ ًْ
ؾْمتِ ِٓ ُع ا اَم ُينْمَ ْرُض َواْٟمَ٘مَٓمَع إَ َوإِٟمَّ

ٌََت٧ْم  ,ْحَت٤مُج إًَمْٞمَٝم٤ماعمُ ُٕمُٞمقُن اًمَٖمْٞم٨ُم َأْو اًمٜمَّْٝمُر َأْو اًم  إَ َوىَمْد صَم
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ِحٞمَح٦ُم ذِم اؾْمتِ طَم٤مِدي٨ُم اًمّمَّ

  اهللَُصغمَّ  اهللَِرؾُمقِل 
ِ
قَم٤مء اَلِة َوسم٤ِمًمدُّ  .شقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سم٤ِمًمّمَّ

ٜم٦َِّم َرؾُمقِل »ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:  ًُ َدٌة, صَم٤مسمَِت٦ٌم سمِ  ؾُمٜم٦ٌَّم ُُم١َميمَّ
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ؾْمتِ ِٓ ,  اهللَِصاَلُة ا

 .شَوظُمَٚمَٗم٤مِئفِ 

َٓاب »قٛي٘: ( 4)  أي آسمتٕم٤مد قمـ اعمحرُم٤مت اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل. «:َحاِزّامَلَٚاجِت

ُم: ًُمَٖم٦ًم: ُهَق اعَمْٛمٜمُْقعُ و  .اعُمَحرَّ

ـْ ومِْٕمٚمِِف قَمغَم ؾَمٌِْٞمِؾ احلَْتِؿ َوآ ٤مِرُع قَم اَلطًم٤م: ُهَق َُم٤م هَنَك اًمِمَّ
 َزاِم سمَِحْٞم٨ُم ُيَث٤مُب ًمَواْصٓمِ

 

 

                                 
 (.5/51اٟمٔمر: اعمجٛمقع )( 1)

 (.895(, وُمًٚمؿ )1115( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.5/51(, واعمجٛمقع )1/484إم, ًمٚمِم٤مومٕمل )اٟمٔمر: ( 3)

 (.3/332اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )( 2)

 .شطمرم»اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب, ُم٤مدة  (5)
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 .................................................... (,1) وآطمؽماز ُمـ اًمٜمٛمٞمٛم٦م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتِحؼُّ وَم٤مقِمُٚمُف اًمِٕمَ٘م٤مَب   ًْ , َوَي ًٓ   .شَم٤مِريُمُف اُْمتَِث٤م

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

 (   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

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

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ی ی جئ حئ مئ ىئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ِلِّ و ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, قَم ٌُقهُ », ىَم٤مَل: قَم
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ  .شإَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦ُم َٟمْ٘مُؾ يَماَلِم » :ُٕمَٚماَمءُ اًمىَم٤مَل  «:ٚاالحرتاش َٔ اي١ُُٝٓ»قٛي٘: ( 1)

٤مِد سَمْٞمٜمَُٝمؿْ اإلِ اًمٜم٤َّمِس سَمْٕمِْمِٝمْؿ إمَِم سَمْٕمٍض قَمغَم ضِمَٝم٦ِم  ًَ  .شوْم

 واًمٜمٛمٞمٛم٦م ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب.

 (  ۉ ۉ ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                 
 .(387-1/386) , ٓسمـ اًمٜمج٤مراٟمٔمر: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم (1)

 (.1337(, وُمًٚمؿ )7488( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4/114اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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ُش سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوَيٜمُْ٘مُؾ »ىم٤مل اسمـ يمثػم:  ِذي َيْٛمٌِم سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس, َوحُيَرِّ ِدي٨َم احلَ َيْٕمٜمِل: اًمَّ

٤مِد َذاِت  ًَ  .ش٤مًمَِ٘م٦مُ احلَ ٌَلْمِ َوِهَل اًمًمَِٗم

٤ٌَّمسٍ  وقمـ ـِ قَم ِلُّ رِض اهلل قمٜمٝمام اسْم ـْ سَمْٕمِض طِمٞمَٓم٤مِن اعَمِديٜم٦َِم,  , ىَم٤مَل: ظَمَرَج اًمٜمٌَّ ُِم

٤مٟمَ  ًَ ِٛمَع َصْقَت إِْٟم ًَ ٤م, وَمَ٘م٤مَل: وَم ٌُقِرمِهَ سَم٤مِن ذِم ىُم  ُيَٕمذَّ
ُف »لْمِ سَم٤مِن ذِم يَمٌػٍِم, َوإِٟمَّ سَم٤مِن, َوَُم٤م ُيَٕمذَّ ُيَٕمذَّ

ٌَْقِل, َويَم٤مَن أظَمُر َيْٛمٌِم سم٤ِمًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦مِ  ـَ اًم َتؽِمُ ُِم ًْ ٤م َٓ َي صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِجِريَدٍة ش ًَمَٙمٌػٌِم, يَم٤مَن َأطَمُدمُهَ

شَملْمِ َأوْ  َه٤م سمِٙمِْنَ ًة ذِم ىَمؼْمِ َهَذا, وَمَ٘م٤مَل:  وَمَٙمَنَ ًة ذِم ىَمؼْمِ َهَذا, َويمِْنَ , وَمَجَٕمَؾ يمِْنَ صمِٜمَْتلْمِ

٤م» ًَ ٌَ ُػ قَمٜمُْٝماَم َُم٤م مَلْ َيْٞم ُف خُيَٗمَّ  .شًَمَٕمٚمَّ

ٜم٦ََّم اجلَ َٓ َيْدظُمُؾ »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  , ىم٤مل: طُمَذْيَٗم٦مَ وقمـ 

 .شىَمت٤َّمٌت 

اقمٚمؿ أن اؾمؿ اًمٜمٛمٞمٛم٦م إٟمام يٓمٚمؼ ذم إيمثر قمغم ُمـ يٜمؿ ىمقل اًمٖمػم »وىم٤مل اًمٖمزازم: 

إمم اعم٘مقل ومٞمف يمام شم٘مقل ومالن يم٤من يتٙمٚمؿ ومٞمؽ سمٙمذا ويمذا وًمٞم٧ًم اًمٜمٛمٞمٛم٦م خمتّم٦م سمف 

 ٜمُْ٘مقُل إًَِمْٞمِف َأْو يَمِرَهُف صَم٤مًم٨ٌِم اعمَ ٜمُْ٘مقُل قَمٜمُْف َأِو اعمَ سمؾ طمده٤م يَمِْمُػ َُم٤م ُيْٙمَرُه يَمِْمُٗمُف ؾَمَقاٌء يَمِرَهُف 

ُْمِز َأْو سمِ ٤مًموؾمقاء يم٤من اًمٙمِمػ سم٤مًم٘مقل أسمق سمِ  َت٤مسَم٦ِم َأْو سم٤ِمًمرَّ
 َوؾَمَقاٌء يَم٤مَن ٤مإلِ ٙمِ

ِ
ـَ اعمَ ياَمء ٜمُْ٘مقُل ُِم

ـَ إَ  ٤ًٌم َوَٟمْ٘مًّم٤م ذِم إَ قْماَمِل َأْو ُِم ـْ سَمْؾ اعمَ ىْمَقاِل َوؾَمَقاٌء يَم٤مَن َذًمَِؽ قَمْٞم  ٜمُْ٘مقِل قَمٜمُْف َأْو مَلْ َيُٙم

                                 
 (.8/191يمثػم ) اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ( 1)

 (.494(, وُمًٚمؿ )6155( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 ىمت٤مت: أي ٟمامم.( 3)

 (.115(, وُمًٚمؿ )6156( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 قَمامَّ ُيْٙمَرُه يَمِْمُٗمُف سَمْؾ يم٤من ُم٤م رآه اإلٟم٤ًمن ُمـ 
ؽْمِ ًِّ ِّ َوَهْتُؽ اًم طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦ِم إوِْمَِم٤مُء اًمنِّ

ٚمٍِؿ َأْو َدوْمٌع أطمقال  ًْ ُ
َّٓ َُم٤م ذِم طِمَٙم٤مَيتِِف وَم٤مِئَدٌة عمِ ُٙم٧َم قَمٜمُْف إِ ًْ ٌَِٖمل َأْن َي اًمٜم٤مس مم٤م يٙمره وَمَٞمٜمْ

ِه وَمَٕمَٚمْٞمِف أن يِمٝمد سمف ُمراقم٤مة حلؼ اعمِمٝمقد ًمف ـْ َيَتٜم٤َمَوُل َُم٤مَل هَمػْمِ َْٕمِّمَٞم٦ٍم يَماَم إَِذا َرَأى َُم
 ,عمِ

 ٤موم٢من يم٤من ُم٤م يٜمؿ سمف ٟم٘مًّم  ,ٛمٞمٛم٦م وإومِم٤مء ًمٚمنوم٠مُم٤م إذا رآه خيٗمل ُم٤مٓ ًمٜمٗمًف ومذيمره ومٝمق ٟم

٤م إَِراَدُة  ٤موقمٞمًٌ  ذم اعمحٙمل قمٜمف يم٤من ىمد مجع سملم اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م وم٤مًم٤ٌمقم٨م قَمغَم اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦ِم إُِمَّ

 ًمِْٚمَٛمْحٙمِلِّ قَمٜمُْف َأْو إفِْمَٝم٤مُر 
ِ
قء ًُّ ُج سمِ احلُ اًم لِّ ًَمُف َأِو اًمتََّٗمرُّ

ْقُض ذِم اخلَ ِدي٨ِم وَ ٤محلَ ٥مِّ ًمِْٚمَٛمْحٙمِ

 .ش٤ٌَمـمِؾِ اًمُٗمُْمقِل وَ ًما

ٌِْد  حلدي٨ماًمٙمذب يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر: :«هربايَٚ»قٛي٘: ( 1) سمـ  اهللِقَم

ِلِّ ُمًٕمقد  ـِ اًمٜمٌَّ , َوإِنَّ اًمؼِمَّ هَيِْدي إمَِم اجلَٜم٦َِّم, »ىَم٤مَل:  , قَم ْدَق هَيِْدي إمَِم اًمؼِمِّ إِنَّ اًمّمِّ

يً٘م٤م. َوإِنَّ اًمَٙمِذَب هَيِْدي إمَِم اًمُٗمُجقِر, َوإِنَّ  ضُمَؾ ًَمَٞمّْمُدُق طَمتَّك َيُٙمقَن ِصدِّ َوإِنَّ اًمرَّ

ضُمَؾ ًَمَٞمْٙمِذُب  اسًم٤م اهللِطَمتَّك ُيْٙمَت٥َم قِمٜمَْد اًمُٗمُجقَر هَيِْدي إمَِم اًمٜم٤َّمِر, َوإِنَّ اًمرَّ  .شيَمذَّ

ْدَق هَيِْدي إمَِم » :ُٕمَٚماَمءُ اًمىَم٤مَل  ٤مًمِِح اًمَُمْٕمٜم٤َمُه َأنَّ اًمّمِّ ـْ يُمؾِّ اخلَ َٕمَٛمِؾ اًمّمَّ ٤مًمِِص ُِم

َٕمَٛمَؾ اًمَوجَيُقُز َأْن َيَتٜم٤َمَوَل  ,ٜم٦َّمُ اجلَ ؼِمُّ اًم :َوىِمٞمَؾ  ,ؼِمُّ اؾْمٌؿ ضَم٤مُِمٌع ًمِْٚمَخػْمِ يُمٚمِّفِ اًموَ  ,َُمْذُُمقمٍ 

٤مًمَِح وَ  ٤م  ,ٜم٦َّمَ اجلَ اًمّمَّ ؾْمتَِ٘م٤مَُم٦مِ  ُٗمُجقِر وهقاًمَٙمِذُب وَمُٞمقِصُؾ إمَِم اًمَوَأُمَّ ِٓ ـِ ا  :َوىِمٞمَؾ  ,اعمٞمؾ قَم

ْٟمٌَِٕم٤مُث ذِم  ِٓ  .شَٕم٤مِي اعمَ ا

                                 
 (.3/156اٟمٔمر: إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ, ًمٚمٖمزازم )( 1)

 (.4617(, وُمًٚمؿ )6192( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.16/161)اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( 3)
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ِلِّ و ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, قَم َث يَمَذَب, َوإَِذا »ىَم٤مَل:  قَم آَي٦ُم اعُمٜم٤َمومِِؼ صَماَلٌث: إَِذا طَمدَّ

ـَ ظَم٤منَ 
ِ  .شَوقَمَد َأظْمَٚمَػ, َوإَِذا اْؤمُت

ـِ قَمْٛمٍرو, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ و ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم َـّ ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م »: قَم ـْ يُم َأْرسَمٌع َُم

َث  ـْ ٟمَِٗم٤مٍق طَمتَّك َيَدقَمَٝم٤م: إَِذا طَمدَّ ٦ٌم ُِم َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمٚمَّ ٦ٌم ُِمٜمُْٝم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمٚمَّ ظَم٤مًمًِّم٤م, َوَُم

 .شإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ, َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجرَ يَمَذَب, َوإَِذا قَم٤مَهَد هَمَدَر, وَ 

ٌَُٝم٤م ؿَمٌِٞمٌف سم٤معمٜم٤موم٘ملم ذِم  ,َّم٤مَل ظِمَّم٤مُل ٟمَِٗم٤مٍق اخلِ َُمْٕمٜم٤َمُه َأنَّ َهِذِه »ىم٤مل اًمٜمقوي:  َوَص٤مطِم

ـُ ظِماَلوَمفُ  ,َّم٤مِل َوُُمَتَخٚمٌِّؼ سم٠َِمظْماَلىِمِٝمؿْ اخلِ َهِذِه 
ٌْٓمِ ْٕمٜمَك اعمَ َوَهَذا  ,وَم٢مِنَّ اًمٜمَِّٗم٤مَق ُهَق إفِْمَٝم٤مُر َُم٤م ُي

صَمُف َوَوقَمَدُه َواْئَتَٛمٜمَُف  ,َّم٤ملِ اخلِ َُمْقضُمقٌد ذِم َص٤مطِم٥ِم َهِذِه  ـْ طَمدَّ َوَيُٙمقُن ٟمَِٗم٤مىُمُف ذِم طَمؼِّ َُم

ُف ُُمٜم٤َمومٌِؼ ذِم  َٓ َأٟمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِس  ـُ اإلِ َوظَم٤مَصَٛمُف َوقَم٤مَهَدُه ُِم
ٌْٓمِ َومَلْ  ,ُٙمْٗمرَ اًمؾْماَلِم وَمُٞمْٔمِٝمُرُه َوُهَق ُي

ِلُّ  ُف ُُمٜم٤َمومٌِؼ ٟمَِٗم٤مَق  ُيِرِد اًمٜمٌَّ َذا َأٟمَّ ٤مِر اًمهِبَ ْرِك اعمُ ُٙمٗمَّ ـَ ذِم اًمدَّ ِدي ـَ اًمٜم٤َّمرِ إَ َخٚمَّ َوىَمْقًُمُف  ,ؾْمَٗمِؾ ُِم

 :«ٌَِف سمِ  شيَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م ٥ٌَِم َهِذِه ٤معمُ َُمْٕمٜم٤َمُه ؿَمِديُد اًمِمَّ ًَ ىَم٤مَل  :َّم٤ملِ اخلِ ٜم٤َمومِِ٘ملَم سمِ

 ًماسَمْٕمُض 
ِ
ـْ يَم٤مَٟم٧ْم َهِذِه  :ُٕمَٚماَمء ٦ًٌَم قَمَٚمْٞمفِ اخلِ َوَهَذا ومِٞمَٛم

٤م ُمـ يٜمدر ذًمؽ ُمٜمف  ,َّم٤مُل هَم٤مًمِ وَم٠َمُمَّ

 .شْخَت٤مرُ اعمُ وَمَٝمَذا ُهَق  ,وَمَٚمْٞمَس َداظِماًل ومِٞمفِ 

ِر قَمغَم  ٤ماقْمَٚمْؿ أن اًمٙمذب ًمٞمس طمراُمً »ىم٤مل اًمٖمزازم:  َ ـَ اًميَّ ٤َم ومِٞمِف ُِم
ًمٕمٞمٜمف سمؾ عمِ

 َخ٤مـَم٥ِم َأْو قمغم همػمه وم٢من أىمؾ درضم٤مشمف أن يٕمت٘مد اعمخؼم اًمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م هق اعمُ 

                                 
 (.59(, وُمًٚمؿ )33( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.58(, وُمًٚمؿ )32( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4/27اٟمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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 .................................................................... (,1) ٞم٦ٌمواًمٖمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شضم٤مهالقمٚمٞمف ومٞمٙمقن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :«ٝب١ٚائػ»قٛي٘: ( 1)

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

٦ٌَُم؟اًمَأشَمْدُروَن َُم٤م », ىَم٤مَل:  , َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ وقمـ  ىَم٤مًُمقا: اهلُل ش ِٖمٞم

َأوَمَرَأْي٧َم إِْن يَم٤مَن ذِم َأظِمل َُم٤م َأىُمقُل؟  :ىِمٞمَؾ ش ِذيْمُرَك َأظَم٤مَك سماَِم َيْٙمَرهُ »َأقْمَٚمُؿ, ىَم٤مَل: َوَرؾُمقًُمُف 

تَّفُ »ىَم٤مَل:  ـْ ومِٞمِف وَمَ٘مْد هَبَ ٌَْتُف, َوإِْن مَلْ َيُٙم  . شإِْن يَم٤مَن ومِٞمِف َُم٤م شَمُ٘مقُل, وَمَ٘مِد اهْمَت

 سماَِم »اسمـ طمجر: احل٤مومظ ىم٤مل 
ِ
ْخِص َأْو ِذيْمُر اعمْرء َيْٙمَرُهُف ؾَمَقاٌء يَم٤مَن َذًمَِؽ ذِم سَمَدِن اًمِمَّ

فِ  ًِ َأْو  ,َأْو َزْوضِمفِ  ,َأْو َوًَمِدهِ  ,َأْو َواًمِِدهِ  ,َأْو َُم٤مًمِفِ  ,َأْو ظُمُٚمِ٘مفِ  ,َأْو ظَمْٚمِ٘مفِ  ,ِديٜمِِف َأْو ُدْٟمَٞم٤مُه َأْو َٟمْٗم

َأْو هَمػْمِ َذًمَِؽ مِم٤َّم َيَتَٕمٚمَُّؼ سمِِف ؾَمَقاٌء  ,فِ تِ قؾَم ٌُ َأو قمُ  ,فِ تِ ىمَ اَل َأو ـمَ  ,َأو طمريمتف ,َأو صَمْقسمف ,ظَم٤مِدُِمفِ 

ُْمزِ ٤مإلِ َأْو سمِ  ,َذيَمْرشَمُف سم٤ِمًمٚمَّْٗمظِ   .شؿَم٤مَرِة َواًمرَّ

َُم٦ٌم سمِ اًم» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: ٦ٌَُم حُمَرَّ َّٓ َُم٤م ٤مإلِ ِٖمٞم ـْ َذًمَِؽ إِ َتْثٜمَك ُِم ًْ َٓ ُي مْج٤َمِع, َو

 .شَواًمتَّْٕمِديِؾ َواًمٜمَِّّمٞمَح٦مِ ْرِح اجلَ َرضَمَح٧ْم َُمّْمَٚمَحُتُف, يَماَم ذِم 

                                 
 (.3/137اٟمٔمر: إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ, ًمٚمٖمزازم )( 1)

 ( أي رُمٞمتف سم٤مًم٤ٌمـمؾ.4)

 (.4589( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )3)

 (.11/269طمجر )ومتح اًم٤ٌمري, ٓسمـ ( اٟمٔمر: 2)

 (.7/377( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )5)
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 .......................................................... (,1) ؼاحلٌَٖمل سمَِٖمػْم اًموَ 

َٓ يٕمٚمؿ ٤ٌَمِئر حُمرَُم٤مت (4) َوَأن ُيَ٘م٤مل قمغم اهلل َُم٤م   (.3) يمؾ َهَذا يَم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  ٤مؾَمُدوا, : » , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   قَم َٓ حَتَ

َٓ شَمَداسَمُروا ٤ٌَمهَمُْمقا, َو َٓ شَم َٓ شَمٜم٤َمضَمُِمقا, َو َٓ َيٌِْع َو سَمْٕمُْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٞمِع سَمْٕمٍض, َويُمقُٟمقا , َو

ِ٘مُرُه اًمتَّْ٘مَقى َه٤مُهٜم٤َم َٓ حَيْ ُذًُمُف, َو َٓ خَيْ َٓ َئْمٚمُِٛمُف َو ٚمِِؿ,  ًْ ٚمُِؿ َأظُمق اعم ًْ ٤ٌَمَد اهللِ إظِْمَقاًٟم٤م اعم ش قِم

اٍت  ِ٘مَر َأظَم »َوُيِِمػُم إمَِم َصْدِرِه صَماَلَث َُمرَّ ِّ َأْن حَيْ ـَ اًمنمَّ ٥ِم اُْمِرٍئ ُِم ًْ ٚمَِؿ, يُمؾُّ سمَِح ًْ ٤مُه اعم

ٚمِِؿ طَمَراٌم, َدُُمُف, َوَُم٤مًُمُف, َوقِمْرُوفُ  ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعم ًْ )شاعم ) 

ِٝس ايَٚ»قٛي٘: ( 1) : يٌٖمل قمغم اًمٜم٤مس سمٖمػم احلؼأي أن  «:لاحلَبػٞ ٔبَػ

 .اًمٌٖمل هق اًمتٕمدي قمغم اًمٜم٤مسو

ََا َيا ٜعًِ»قٛي٘: ( 4) َُٜكاٍ ع٢ً اهلل  ـَ  «:ََٚإٔ   وَ ُِم
ِ
اء وْمؽِمَ

ِٓ ـْ اًما َٙمِذِب ُِم

َٓ قِمْٚمَؿ ًَمُٙمْؿ سمِفِ  ڇ ڇ ڍ ڍ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : َدقْمَقى َأنَّ ًَمُف َوًَمًدا َوَٟمْحَق َذًمَِؽ, مِم٤َّم 

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

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ََات»قٛي٘: ( 3) َُحس ََٖرا َنَبا٥ٔس  َن يم٤ٌمئر مجع يمٌػمة, وهل  «:نٌ   َُم٤م اىْمؽَمَ

                                 
َٓ شَمَداسَمُروا: أي ٓ يٕمرض أطمديمؿ سمقضمٝمف قمـ أظمٞمف ويقًمف دسمره اؾمتث٘م٤مٓ وسمٖمْم٤م ًمف.1)  ( َو

 (.4562( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.14/213ًمٓمؼمي )( اٟمٔمر: شمٗمًػم ا3)

 (.3/219( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )2)

 (.3/219) اًم٤ًمسمؼ( اٟمٔمر: 5)
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 ,واعمح٤مرم واعمِم٤مرب واعمالسمس ,واًمتحري ذِم اعمٙم٤مؾم٥م واعمٓم٤مقمؿ[ 25]

َٝمَقات ٤َم َداقِمَٞم٦م ًمريمقب  ,َواضْمتٜم٤َمب اًمِمَّ ُف احلوَمٛمـ رقمك طمقل , حرَُم٤متاعمُ وَم٢مهِنَّ ٛمك وَم٢مِٟمَّ

 (.1) ٛمكاحلُيقؿمؽ َأن يقاىمع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـٍ َأْو هَمَْم٥ٍم َأْو قُمُ٘مقسَم٦مٍ  ـْ ًَمْٕم ْٟمَٞم٤م َأْو َوقِمٞمٌد , وسم٤ِمًمٜمَّْٝمِل قَمٜمُْف َوقِمٞمٌد ُِم شَمَرشم٥ََّم قَمَٚمْٞمِف طَمد  ذِم اًمدُّ

 .ظِمَرةِ أذِم 

ٚاحملازّ ٚاملػازب  ،ٚاملطاعِٚايتحسٟ ٔؾٞ املهاضب »قٛي٘: ( 1)

َٛات ،ٚاملالبظ َٗ َٓاب ايٖػ ١َٝ يسنٛب  ،َٚاجِت َٗا َدأع ْٖ ََاتامُلَؾِإ َؾُٔ زع٢ ، حس

ُٜٛغو َإٔ ٜٛاقع احلحٍٛ   ُ٘ ْٖ ومٕمغم اًمٕمٌد أن يتحرى ذم  «:٢ُاحل٢ُ َؾِإ

اعمٙم٥ًم, واعمٓمٕمؿ, واعمنمب, ومال يٙم٥ًم إٓ طمالٓ, وٓ يٓمٕمؿ إٓ طمالٓ, وٓ 

٥م اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م: ٕن طمالٓ, وٓ يٚمٌس إٓ طمالٓ: وقمٚمٞمف أن جيتٜمينمب إٓ 

ذم اعمقوع اًمذي  آىمؽماب ُمـ هذه إُمقر ؾم٥ٌم ًمٚمقىمقع ومٞمٝم٤م: وم٢مذا اىمؽمب ُمٜمٝم٤م وىمع

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  ومٕمـ, وُمٜمع آىمؽماب ُمٜمف طمٔمره اهلل , َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم رِض اهلل قمٜمٝمام سَمِِمػمٍ  سْم

ـَ »َيُ٘مقُل:   اهللَِرؾُمقَل  ٌََّٝم٤مٌت َٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م يَمثػٌِم ُِم , َوسَمْٞمٜمَُٝماَم ُُمَِم ٌ , َواحلََراُم سَملمِّ ٌ احلَاَلُل سَملمِّ

ٌَُٝم٤مِت: يَمَراٍع  ـْ َوىَمَع ذِم اًمِمُّ َأ ًمِِديٜمِِف َوقِمْرِوِف, َوَُم ٌََّٝم٤مِت اؾْمَتؼْمَ َ٘مك اعُمَِم ـِ اشمَّ اًمٜم٤َّمِس, وَمَٛم

ذِم  اهللُِف, َأَٓ َوإِنَّ ًمُِٙمؾِّ َُمٚمٍِؽ مِحًك, َأَٓ إِنَّ مِحَك َيْرقَمك طَمْقَل احِلَٛمك, ُيقؿِمُؽ َأْن ُيَقاىِمٕمَ 

َدْت  ًَ ُف, َوإَِذا وَم ُد يُمٚمُّ ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ َأْرِوِف حَم٤َمِرُُمُف, َأَٓ َوإِنَّ ذِم اجلَ

ُف, َأَٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  ُد يُمٚمُّ ًَ َد اجلَ ًَ  .شوَم

 

                                 
 (.493-494اًمداء واًمدواء, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, صـ )( اٟمٔمر: 1)

 (.1599(, وُمًٚمؿ )54( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 [اخلامتة]

مْح٦َم قمغم َرضَم٤مء , هلََذا وَم٢مِٟمَُّف ُمـ اًمّديـ قمغم هدىوَمٛمـ ينِّ [ 26]  .(1) َوُمـ اًمرَّ

٤مك إمَِم ؾَمٌٞمٚمف إىمقم[ 27]   ,(3) ف اجلزيؾ إىمدمسمٛمٜمِّ  ,(4) وووم٘مٜم٤م اهلل َوإِيَّ

اَلم ,(5) إيمرم (2)ٕمكماًموضمالًمف  ًَّ اَلم قَمغم ُمـ ىَمَرَأ قمٚمٞمٜم٤م اًم ًَّ  ............ ,(6) َواًم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي ُ٘ َٔ ايٓدٜٔ ع٢ً ٖد٣َؾُٔ ٜطِّ»َق ْٖ ١َُ  ،س هَلَرا َؾِإ ََٚٔ ايٖسِح

أي ُمـ ين اهلل ًمف اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقاضم٤ٌمت واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت اًمتل  «:ع٢ً َزَجا٤

 ., وىمري٥م ُمـ رمح٦م اهلل ذيمرهت٤م ومٝمق قمغم اهلدى واحلؼ اعمٌلم

 (4 ) :ُ٘ ُِٛي ٜٖاى ِإَي٢ َضبًٝ٘ األقّٛ»َق َِٚإ هذا دقم٤مء ُمـ اعمّمٜمػ  «:ٚٚؾكٓا اهلل 

اـمف اعمًت٘مٞمؿ, ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مف واعمخ٤مـم٥م إمم ـمريؼ اهلل اًم٘مقيؿ وس

 (   ٹ ٹ ٹ ڤ)شمٕم٤ممم: 

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ِّ»َق  اًمٕمٔمٞمؿ إززم. أي سمٗمْمٚمف  :«٘ اجلصٌٜ األقدّشم

(2 ) :ُ٘ ُِٛي ڎ )ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: أي  :«عًٞايٚجالي٘ »َق

 (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

(5 ) :ُ٘ ُِٛي َٓ إيمَرُم: ُهَق  :«األنسّ» َق  أيْمَرُم إيْمَرُملَم َٓ ُيَقاِزْيِف يمريؿ, َو

 (   ڎ ڎ ڈ ڈ), ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُيَٕم٤مِدًُمف ومٞمف َٟمٔمػِمٌ 

(6 ) :ُ٘ ُِٛي ًَاّ»َق ًَاّ َع٢ً َٔ َقَسَأ عًٝٓا ايٖط  ًمٜم٤م اًمًالُم٦م ؾم٠ملُمـ أي : «َٚايٖط

 , واًمًالم ًمف ُمٕمٜمٞم٤من: أطمدمه٤م: اًمتحٞم٦م, واًمث٤مين: اًمًالُم٦م ُمـ ُمـ اًمنمور وأوم٤مت

                                 
 (.112-113( اٟمٔمر: ؿم٠من اًمدقم٤مء, ًمٚمخٓم٤ميب, صـ )1)
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٤مًّملم َٓ يٜم٤َمل ؾَمالم اهلل اًمْمَّ  (.4) َٕم٤معملماًمْٛمد هلل رب احلَ وَ  (,1) َو

د َوآًمف (3) ٟمجزت اًمرؾَم٤مًَم٦م[ 28]  (2) سمَِحْٛمد اهلل َوُِمٜمْف وصٚمقاشمف قمغم حُمَٛمَّ

 ........................................... (6) وأزواضمف اًمٓم٤مهرات (5)َوَأْصَح٤مسمف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أوم٤مت واًمنمور

(1 ) :ُ٘ ُِٛي َٓاٍ َضالّ اهلل ايٖضاّيني»َق قمـ اًمْم٤مًملم  ٓ يًٚمؿ اهلل أي  «:ََٚيا ٜ

 ُمـ إهقال واًمنمور ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ

(4 ) :ُ٘ ُِٛي مجع قم٤ممل وهق يمؾ ُم٤م ؾمقى اًمٕم٤معملم:  «:َعاملنيايُِد هلل زب احَلَٚ»َق

 , يمٕم٤ممل اعمالئٙم٦م, وقم٤ممل اجلـ, وقم٤ممل اإلٟمس, وقم٤ممل احلٞمقان, وقم٤ممل اًمٜم٤ٌمت.اهلل شمٕم٤ممم

(3 ) :ُ٘ ُِٛي ٚم٧ُم ووومٞم٧ُم هب «:دمصت ايسَضاَي١»َق  .٤مأي قَمجَّ

(2 ) :ُ٘ ُِٛي َٚآي٘»َق ُٖد  ََُح ِٓ٘ ٚصًٛات٘ ع٢ً  َٔ َٚ ُِد اهلل  أي سم٤مًمثٜم٤مء «: ٔبَح

اًمٜمٌل أهؾ سمٞم٧م اعمراد سم٤مٔل هٜم٤م: هؿ , وآًمف: قمغم اهلل, وسمٗمْمٚمف, وصمٜم٤مئف قمغم رؾمقًمف 

 وسمٜمل قم٘مٞمؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م. 

 (5 ) :ُ٘ ُِٛي  ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل , واًمّمح٤ميب هق٤مطم٥ممجع ص «:ََٚأِصَحاب٘»َق

 .وُم٤مت قمغم ذًمؽ ُم١مُمٜم٤م سمف

 (6 ) :ُ٘ ُِٛي  .أي اًمٕمٗمٞمٗم٤مت اًمٜم٘مٞم٤مت ُمـ اًمٕمٞمقب «:ٚأشٚاج٘ ايطاٖسات»َق

                                 
 ش.ؾمٚمؿ»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 1)

 .شقمٚمؿ»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 4)

 ش.ٟمجز»( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم, ُم٤مدة 3)

 (.111, صـ )ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ,ٚمح أهؾ إصمراٟمٔمر: ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓم (2)

 ش.ـمٝمر»( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, ُم٤مدة 5)
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 (.1) َوؾمٚمؿ يمثػما يمثػما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) :ُ٘ ُِٛي وآًمف وأزواضمف  أي اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ اًمٜمٌل  «:َٚضًِ نجريا نجريا»َق

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ُمـ أوم٤مت واًمنمور : وهذا اُمتث٤مٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،مت الشرح

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 070 على شرح السهة

 
 األسئلة ًاملناقشة

لإلواً املزٌ٘ أجب عَ « متاً املٍة عمى شرح الشٍة»يف ضٕء دراستك لكتاب 
 األسئمة اآلتٗة: 

 ُم٤مذا شمٕمرف قمـ اإلُم٤مم اعمزين؟ .1

 ُم٤م ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م؟ .4

 ؟شذح اًمًٜم٦م»ُم٤م اعم٘مّمقد سمـ  .3

 ُم٤م أهؿ اعمقوققم٤مت اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م؟ .2

 اًم٘مٞم٤مس صمالصم٦م أٟمقاع. ووح ذًمؽ. .5

 احلٛمد واًمِمٙمر؟ُم٤م اًمٗمرق سملم  .6

 اذيمر إدًم٦م قمغم قمٚمق ذات اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف. .7

 ُم٤م هل ُمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل؟ .8

 اذيمر مجٚم٦م ُمـ وفم٤مئػ اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ. .9

 اإليامن ىمقل وقمٛمؾ. ووح ذًمؽ. .11

 اذيمر أىمقال اًمٜم٤مس ذم اإليامن. .11

 شمٗم٤موؾ اًمٜم٤مس ذم اإليامن.اذيمر إدًم٦م قمغم  .14

 اذيمر أىمقال اًمٜم٤مس ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة. .13

 ٤مًمٜم٤مر عمٕملم؟سمُم٤م طمٙمؿ اًمِمٝم٤مدة سم٤مجلٜم٦م أو  .12

 اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق. ووح ذًمؽ. .15

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل: ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق؟ .16

 ُمـ هؿ اًمقاىمٗم٦م؟ وُم٤م طمٙمٛمٝمؿ؟ .17
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 اقمرض ًمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم يمام قمروٝم٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل. .18

 أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م؟ ويمٞمػ يٕمذب أهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر؟يمٞمػ يتٚمذذ  .19

 ُم٤م هل إدًم٦م قمغم رؤي٦م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ .41

ُم٤م هل إدًم٦م اًمتل اؾمتدًم٧م هب٤م اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٗمل رؤي٦م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟  .41

 وسمؿ شمرد قمٚمٞمٝمؿ؟

 ُم٤م طمٙمؿ شمٙمٗمػم وم٤ًمق أهؾ اًم٘مٌٚم٦م؟ .44

 .يمام شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٙمٚمؿ قمـ صح٤مسم٦م اًمٜمٌل  .43

 شمٙمٚمؿ قمـ طمٙمؿ اًمّمالة وراء إئٛم٦م, واحل٩م واجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ. .42

 اجلٝم٤مد ىمًامن. ووح ذًمؽ. .45

 ُم٤م طمٙمؿ اًم٘مٍم واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر؟ .46

     شمٙمٚمؿ قمـ اًمٗمرائض واعمٜم٤مهل اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل. .47

 ٌشأه اهلل لٍا ٔلكي التٕفٗق ٔاهلداٖة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 072 على شرح السهة

 

 املصادر واملراجع
قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان اًمُٕمْٙمؼَمي  يبٕاإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى,  .1

رو٤م ُمٕمٓمل, وقمثامن , حت٘مٞمؼ: هـ(387اعمٕمروف سم٤مسمـ سَمٓم٦َّم اًمٕمٙمؼمي )اعمتقرم: 

, ـمٌٕم٦م: إصمٞمقيب, ويقؾمػ اًمقاسمؾ, واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم, ومحد اًمتقجيري

 .م 4115 -هـ  1246اًمٓمٌٕم٦م: إومم, ,دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, اًمري٤مض

طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد )اعمتقرم:  يب, ٕإطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ .4

 .سمػموت –: دار اعمٕمروم٦م , ـمٌٕم٦مهـ(515

آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, اظمت٤مره٤م قمالء اًمديـ  .3

 :دار آؾمت٘م٤مُم٦م, اًمٓمٌٕم٦م :احلًـ اًمٌٕمكم, حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل, ـمٌٕم٦م أسمق

 م.4115هـ,  1246 ,إومم

 -إرواء اًمٖمٚمٞمؾ, ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .2

 .هـ1399 ,إومم :اًمٓمٌٕم٦م –سمػموت 

اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ, ًمت٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس  .5

 أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ

هـ(, حت٘مٞمؼ: ٟم٤مس قمٌد اًمٙمريؿ 748شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 -هـ 1219اًمٕم٘مؾ, ـمٌٕم٦م: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م, سمػموت, ًمٌٜم٤من, اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م, 

 م.1999

آؾمت٘م٤مُم٦م, ًمِمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد  .6

ٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حم
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هـ(, حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل, ـمٌٕم٦م: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم 748)اعمتقرم: 

 هـ.1213اعمديٜم٦م اعمٜمقرة, اًمٓمٌٕم٦م: إومم,  -حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

اإلىمٜم٤مع ًمٓم٤مًم٥م آٟمتٗم٤مع, ًمنمف اًمديـ ُمقؾمك سمـ أمحد احلج٤موي, حت٘مٞمؼ:  .7

 م.4114 -هـ  1243 ,اًمث٤مًمث٦م :اًمٓمٌٕم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل,

ٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضم٤مين )اعمتقرم: ًماًمتٕمريٗم٤مت,  .8

ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٥م , اًمٜم٤مذحت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف , هـ(816

 .م1983-هـ 1213 ,اًمٓمٌٕم٦م: إومم, ًمٌٜم٤من–اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ومتٞمٞمز ؾم٘مٞمٛمف ُمـ صحٞمحف, وؿم٤مذه  .9

ُمـ حمٗمقفمف, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ, سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ 

هـ(, ـمٌٕم٦م: دار سم٤م وزير ًمٚمٜمنم 1241آدم, إؿم٘مقدري إًم٤ٌمين )اعمتقرم: 

 -هـ  1242, اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م, اًمٓمٌٕم٦م: إومم -واًمتقزيع, ضمدة 

 م. 4113

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر  .11

هـ(, حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م, ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم 772اًمدُمِم٘مل)اعمتقرم: 

 م.1999  -هـ 1241 ,اًمث٤مٟمٞم٦م :ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, اًمٓمٌٕم٦م

سمـ حمٛمد سمـ سمـ أيب طم٤مشمؿ, أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, ٓشمٗمًػم  .11

هـ(, حت٘مٞمؼ: أؾمٕمد 347إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل, احلٜمٔمكم, اًمرازي )اعمتقرم: 

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م,  -حمٛمد اًمٓمٞم٥م, ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز 

 هـ. 1219 -اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م 

حمٛمد  حٞمل اًمًٜم٦م , أيب, عمشُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن» شمٗمًػم اًمٌٖمقي .14
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, هـ(511ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم :  احلًلم سمـ

, سمػموت–ـمٌٕم٦م : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب , حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي

 .هـ 1241اًمٓمٌٕم٦م : إومم , 

قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ  يب, ٕعم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد اًمتٛمٝمٞمد .13

حت٘مٞمؼ: , هـ(263اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري 

ـمٌٕم٦م: وزارة قمٛمقم , حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمريوُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي , 

 .هـ 1387: ـمٌٕم٦م,اعمٖمرب –إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمٜمّمقر )اعمتقرم:  حٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي, أيب, عمهتذي٥م اًمٚمٖم٦م .12

 –طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ـمٌٕم٦م: دار إ, حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م, هـ(371

 .م4111اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , سمػموت

اجلقاب اًمّمحٞمح, ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ طمًـ, وقمٌد  .15

اًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ , ومحدان سمـ حمٛمد, ـمٌٕم٦م: دار اًمٕم٤مصٛم٦م, اًمًٕمقدي٦م, 

 م.1999 ,هـ 1219اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, 

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ,  .16

ـمٌٕم٦م: ُمٓمٌٕم٦م اعمدين, , هـ(751ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 .اًم٘م٤مهرة

 , ٓسمـ ىمٞمؿشاجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم»اًمداء واًمدواء,  .17

د , هـ(751حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد )اعمتقرم:  ,اجلقزي٦م طم٘م٘مف: حُمَٛمَّ

ـمٌٕم٦م: جمٛمع اًمٗم٘مف , ظمرج أطم٤مديثف: زائد سمـ أمحد اًمٜمِمػمي, طملأمجؾ اإلْصالَ 

 هـ.1249اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , دار قم٤ممل اًمٗمقائد سمجدة وـمٌٕم٦م:اإلؾمالُمل سمجدة, 
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حت٘مٞمؼ اإلصم٤ٌمت ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت وطم٘مٞم٘م٦م اجلٛمع سملم » اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م .18

الم اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمً ت٘مل اًمديـ أيب, ًمشاًم٘مدر واًمنمع

سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل 

ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم , حمٛمد سمـ قمقدة اًمًٕمقي اًمديمتقر: , حت٘مٞمؼهـ(748)اعمتقرم: 

 .م4111 -هـ 1241 ,اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمدؾم٦م, اًمري٤مض –اًمٕمٌٞمٙم٤من 

 اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع, ًمٚمِمٞمخ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت .19

هـ(, حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة, ـمٌٕم٦م: ُمدار اًمقـمـ, 1151)اعمتقرم: 

 م.4111 -هـ  1231 ,اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٓمٌٕم٦م

اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ  .41

هـ(, ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم 1241)اعمتقرم: ٟمج٤ميت سمـ آدم, إؿم٘مقدري إًم٤ٌمين

 م.4114  -هـ  1244اعمٕم٤مرف, اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

ػم سمـ ؿمداد داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِم يبٕ ,ؾمٜمـ أيب داود .41

 ًِّ ت٤مين )اعمتقرم: سمـ قمٛمرو إزدي اًم ًْ حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ , هـ(475ِج

  .سمػموت –ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م, صٞمدا , قمٌد احلٛمٞمد

, هـ(473)اعمتقرم:  اًم٘مزويٜمل قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد يب, ٕؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف .44

ومٞمّمؾ  -ـمٌٕم٦م: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م , حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

 .قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل

حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾَمْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك, ,ؾمٜمـ اًمؽمُمذي .43

أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر )ضمـ  حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ:, هـ(479قمٞمًك )اعمتقرم:  اًمؽمُمذي, أيب

وإسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض اعمدرس ذم , (3ل )ضمـ وحمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىم, (4, 1
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ـمٌٕم٦م: ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب , (5, 2إزهر اًمنميػ )ضمـ 

 .م 1975 -هـ  1395اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, , ُمٍم –احلٚمٌل 

ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين, اًمٙمؼمى,ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  .42

, يثف: طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌلهـ(, طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مد313اًمٜم٤ًمئل )اعمتقرم: 

, ىمدم ًمف: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل, أذف قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 .م 4111 -هـ  1241اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , سمػموت –ـمٌٕم٦م: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم  يب, ًٕمٜم٤ًمئل اًمّمٖمرىاؾمٜمـ  .45

ـمٌٕم٦م: , د اًمٗمت٤مح أسمق همدةحت٘مٞمؼ: قمٌ, هـ(313اخلراؾم٤مين, اًمٜم٤ًمئل )اعمتقرم: 

 م.1986 -هـ1216اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, , طمٚم٥م –ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

ٓسمـ أيب قم٤مصؿ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًمِمٞم٤ٌمين  ,اًمًٜم٦م .46

ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٥م , حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين, هـ(487)اعمتقرم: 

 هـ.1211اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , سمػموت –اإلؾمالُمل 

اًمًٜم٦م, ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌميّن اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  .47

ـمٌٕم٦م: دار اسمـ , حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل اًم٘محٓم٤مين اًمديمتقرحت٘مٞمؼ: , هـ(491

 .م 1986 -هـ  1216اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , اًمدُم٤مم –اًم٘مٞمؿ 

ْوضِمردي ٕ ,اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .48 محد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

, حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م, هـ(258سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم:  ين, أيباخلراؾم٤م

 -هـ  1242اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م, , نًمٌٜم٤م –ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م, سمػموت 

 .م 4113

اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل, ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل, ـمٌٕم٦م  .49
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 م.4118 -هـ 1249دار اًمًالم 

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ  ؿمٛمس اًمديـ أيب ,لؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء, ًمٚمذهٌ .31

سم٢مذاف  اعمح٘م٘ملمحت٘مٞمؼ : جمٛمققم٦م ُمـ , هـ(728قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز )اعمتقرم : 

هـ  1215, اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م, ـمٌٕم٦م: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م, اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 .م 1985 -

ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب  ؿم٠من اًمدقم٤مء, ًمٚمخٓم٤ميب, أيب .31

ـمٌٕم٦م: دار اًمث٘م٤موم٦م , حت٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ اًمّدىم٤مق, هـ(388اًمًٌتل )اعمتقرم: 

 .م 1994 -هـ  1214اًمث٤مًمث٦م,  اًمٓمٌٕم٦م:, اًمٕمرسمٞم٦م

ٕمٌد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ اًمٕمامد , ًمؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م .34

ظمرج , ١موط: حمٛمقد إرٟم٘مٞمؼ, حتهـ(1189)اعمتقرم:  اًمَٕمٙمري احلٜمٌكم

, سمػموت –ـمٌٕم٦م: دار اسمـ يمثػم, دُمِمؼ , ١موطأطم٤مديثف: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم

 .م 1986 -هـ  1216اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م, ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل صدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمالء  .33

اًمديـ قمكّم سمـ حمٛمد اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل, إذرقمل اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل 

, قمٌد اهلل سمـ اعمحًـ اًمؽميمل -حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط , هـ(794عمتقرم: )ا

 .م1997 -هـ 1217اًمٓمٌٕم٦م: اًمٕم٤مذة, , سمػموت –ـمٌٕم٦م: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ  يب, ٕذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, ًمالًمٙم٤مئل .32

سمـ ؾمٕمد  حت٘مٞمؼ: أمحد, هـ(218احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًمرازي )اعمتقرم: 

 ,هـ1243اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مُمٜم٦م, , اًمًٕمقدي٦م –ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم , سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي

 .م4113
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ون, ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج,  .35 ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٛمزين, حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر مج٤مل قمزُّ

 هـ. 1231اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

 ٚمٜمقوي أيب, ًمشاعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج»ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  .36

ـمٌٕم٦م: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث , هـ(676زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف )اعمتقرم: 

 هـ.1394اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, , سمػموت –اًمٕمريب 

اًمٌ٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد سمـ  شم٘مل اًمديـ أيبذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم, ٓسمـ اًمٜمج٤مر .37

هـ(, حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمزطمٞمكم, وٟمزيف 974قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٗمتقطمل )اعمتقرم: 

 م. 1997 -هـ 1218 ,اًمث٤مٟمٞم٦م :ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من, اًمٓمٌٕم٦م مح٤مد,

صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن, ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ  .38

ًٌُتل )اعمتقرم:  طم٤ٌمن سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُمْٕمٌَد, اًمتٛمٞمٛمل, أيب طم٤مشمؿ, اًمدارُمل, اًم

 هـ(, حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط,  ـمٌٕم٦م: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.352

 ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري صحٞمح اًمٌخ٤مري, .39

, شمرىمٞمؿ قمٌداًم٤ٌمىمل, ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م اًم٘م٤مهرة, اًمٓمٌٕم٦م: هـ( 456)اعمتقرم: 

 .م1987 –هـ 1217إومم, 

صحٞمح اجل٤مُمع, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٥م  .21

 م.1988 -هـ 1218اإلؾمالُمل سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م, 

صحٞمح ُمًٚمؿ, ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أيب احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري,  .21

, ـمٌٕم٦م: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث هـ( 461اعمتقرم: ) حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

 .سمػموت –اًمٕمريب 

صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  .24
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 اًمري٤مض . -إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م: دار اعمٕم٤مرف

ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  صحٞمح .23

 اًمري٤مض . -إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م: دار اعمٕم٤مرف

صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  .22

 اًمري٤مض . -إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م: دار اعمٕم٤مرف

صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف, ٕيب قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  .25

 اًمري٤مض . -دار اعمٕم٤مرف إًم٤ٌمين, ـمٌٕم٦م:

ت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل ى, ًمـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼم .26

قمٌد  واًمديمتقر ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل اًمديمتقر: , حت٘مٞمؼهـ(771)اعمتقرم: 

اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, , ـمٌٕم٦م: هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع, اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق

 .هـ1213

 ًمٚمٕم٤ٌمدي, ُمٙمت٦ٌم اًمٌٚمدي٦م, اإلؾمٙمٜمدري٦م.ـمٌ٘م٤مت وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م,  .27

اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر ذم إيْم٤مح صحٞمح إظم٤ٌمر وؾم٘مٞمٛمٝم٤م, ًمإلُم٤مم اًمذهٌل,  .28

حمٛمد أذف  هـ(, حت٘مٞمؼ: أيب728حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز )اعمتقرم: 

 إومم,: اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مض, –سمـ قمٌد اعم٘مّمقد, ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم أوقاء اًمًٚمػ 

 .م1995 - هـ1216

, حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر هـ( 171)اعمتقرم  اًمٕملم, ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي .29

 اًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل, ـمٌٕم٦م: دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل. وُمٝمدي اعمخزوُمل, 

شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ , ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى .51

: دار , ـمٌٕم٦مهـ(748رم: قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد )اعمتق
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  .م1987 -هـ 1218اًمٓمٌٕم٦م: إومم, , اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري, ًمٚمح٤مومظ  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أيب  .51

سمػموت,  -, ـمٌٕم٦م: دار اعمٕمروم٦م (854)اعمتقرم  اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل

 هـ. 1379

اًمٗمروؾمٞم٦م, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد )اعمتقرم:  .54

هـ(, حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر سمـ طمًـ سمـ حمٛمقد سمـ ؾمٚمامن, ـمٌٕم٦م: دار إٟمدًمس 751

 .م1993 - هـ 1212 إومم,: اًمٓمٌٕم٦م طم٤مئؾ, –اًمًٕمقدي٦م  -

 اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م, ًمٚمٕمًٙمري, حت٘مٞمؼ: حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ, ـمٌٕم٦م: دار اًمٕمٚمؿ. .53

 اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي, ـمٌٕم٦م اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب.اًم٘م٤مُمقس  .52

يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم, ًمإلُم٤مم حمٛمد قمغم اًمتٝم٤مٟمقي, ـمٌٕم٦م:  .55

 م.1996سمػموت  -ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون

يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ اإلىمٜم٤مع, ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت احلٜمٌكم .56

ارة اًمٕمدل, اًمٓمٌٕم٦م إومم هـ(, حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م ُمتخّمّم٦م ذم وز1151)اعمتقرم: 

 م.4116, 1247

زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ ًم ,يمِمػ اًمٙمرسم٦م ذم وصػ أهؾ اًمٖمرسم٦م .57

الُمل, اًمٌٖمدادي, صمؿ اًمدُمِم٘مل, احلٜمٌكم )اعمتقرم:  ًَ رضم٥م سمـ احلًـ, اًم

ـمٌٕم٦م: , دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أيب ُمّمٕم٥م ـمٚمٕم٧م سمـ وم١ماد احلٚمقاين, هـ(795

 .م 4113 -هـ  1242اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م,  ,اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

 711)اعمتقرم  ًم٤ًمن اًمٕمرب, عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي .58

 .إومم :اًمٓمٌٕم٦م سمػموت, –, ـمٌٕم٦م: دار ص٤مدر هـ(
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سمـ ىمداُم٦م, أيب حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ اعمٕم٦م آقمت٘م٤مد, ًمإلُم٤مم  .59

هـ(, 641اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )اعمتقرم:  حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم

اعمٛمٚمٙم٦م  -ـمٌٕم٦م: وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

 م.4111 -هـ 1241اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م, اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, 

اعمجٛمقع, ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي أيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي  .61

 دار قم٤ممل اًمٙمت٥م,ـمٌٕم٦م: جٞم٥م اعمٓمٞمٕمل, حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمهـ(, 676)اعمتقرم: 

 م.4113هـ, 1243اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, 

جمٛمقع اًمٗمت٤موى, ًمِمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ  .61

 , ـمٌٕم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ.هـ( 748)اعمتقرم  سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين

د ؿمٛمس ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕم .64

هـ(, حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل 751اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 -هـ  1216سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م,  –اًمٌٖمدادي, ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

 م.1996

قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين  يب, ُٕمًٜمد أمحد .63

, اًم٘م٤مهرة –ـمٌٕم٦م: دار احلدي٨م , يمرحت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤م, هـ(421)اعمتقرم: 

 .م 1995 -هـ  1216اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين  يبُٕمًٜمد أمحد,  .62

, ـيقم٤مدل ُمرؿمد, وآظمر -حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط , هـ(421)اعمتقرم: 

, اًمرؾم٤مًم٦مـمٌٕم٦م: ُم١مؾم٦ًم , قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل اًمديمتقرإذاف: 

 .م 4111 -هـ  1241اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 
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أمحد  ,)إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة, اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط .65

 .ـمٌٕم٦م: دار اًمدقمقة, حمٛمد اًمٜمج٤مر( ,طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر ,اًمزي٤مت

ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل, حل٤مومظ سمـ أمحد سمـ  .66

حت٘مٞمؼ: قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر, ـمٌٕم٦م:  هـ(,1377قمكم احلٙمٛمل )اعمتقرم : 

 .م 1991 - هـ 1211 , إومم: اًمٓمٌٕم٦م اًمدُم٤مم, –دار اسمـ اًم٘مٞمؿ 

, حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ هـ( 641اعم٘مدد )اعمتقرم  اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م .67

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل, واًمديمتقر حمٛمد احلٚمق, ـمٌٕم٦م: قم٤ممل اًمٙمت٥م, اًمٓمٌٕم٦م 

 اًم٤ًمدؾم٦م.

)اعمتقرم: محد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازيُٕم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م,  .68

هـ(, حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون, ـمٌٕم٦م: دار اًمٗمٙمر, ـمٌٕم٦م: 395

 م.1979 -هـ 1399

, ٓسمـ اًمّمالح, شُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م»ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح  .69

هـ(, حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ قمؽم, ـمٌٕم٦م: دار 623قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ )اعمتقرم: 

 .م1986 - هـ1216: ـمٌٕم٦م سمػموت, –ؾمقري٤م, دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس  -اًمٗمٙمر

عمتقرم: اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف, ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم احلٜمٌكم )ا .71

سمػموت   -هـ(, حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمِمػم إدًمٌل, ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 719

 هـ.1981 -هـ  1211

هـ(, حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد أمحد ص٘مر, 258ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٌٞمٝم٘مل)اعمتقرم:  .71

 م. 1971 -هـ  1391ـمٌٕم٦م: دار اًمؽماث, اًم٘م٤مهرة, اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

اًمٜمٌقات, ًمت٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد  .74
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اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

هـ(, حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمزيز سمـ ص٤مًمح اًمٓمقي٤من, ـمٌٕم٦م: أوقاء اًمًٚمػ, 748

 م.4111-هـ 1241اًمري٤مض, اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م, اًمٓمٌٕم٦م: إومم, 

ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر, ٓسمـ طمجر  .73

 -اًمّم٤ٌمح :قر اًمديـ قمؽم, ُمٓمٌٕم٦مٟم :هـ(, حت٘مٞمؼ854اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 دُمِمؼ.

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر, ٕيب اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري  .72

حمٛمقد حمٛمد و ,د اًمزاويهـ(, حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمح616)اعمتقرم: اسمـ إصمػم

 م.1979  -هـ 1399سمػموت,  -اًمٓمٜم٤مطمل, ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد  ٕيبوومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من,  .75

هـ(, 681سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل اإلرسمكم )اعمتقرم: 

 إومم,: اًمٓمٌٕم٦م ,سمػموت –حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس, ـمٌٕم٦م: دار ص٤مدر 

 .م1992
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 الفهرس
 ُم٘مدُم٦م

 شمرمج٦م اعمّمٜمػ

 ٟمًٌف ويمٜمٞمتف

 ُمقًمده

 قمٍمه

 ؿمٞمقظمف

 شمالُمٞمذه

 قم٘مٞمدشمف

 ُمذهٌف

 قمٚمق مهتف

 شمٖمًٞمٚمف ًمٚمٛمقشمك

 ُمّمٜمٗم٤مشمف

 صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف

 ووم٤مشمف

 ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمػ اًمرؾم٤مًم٦م

 ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م

 ؾمٜمد اًمرؾم٤مًم٦م, وؾم٥ٌم يمت٤مسمتٝم٤م

 اعم٘مدُم٦م

 اًمٕمٚمق واعمٕمٞم٦م
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 سمال متثٞمؾ وٓ شمِمٌٞمفإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت 

 اإليامن سم٤معمالئٙم٦م

 واسمتالؤه ظمٚمؼ آدم  

 أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر

 اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص

 اًم٘مرآن يمالم اهلل 

 صٗم٤مت اهلل 

 اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر

 اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحق وٓة إُمقر

٤مك قَمـ شَمْٙمِٗمػم أهؾ اإلِ   ًَ ٌَْٚم٦ماًمُْم  ٘م

َح٤مسَم٦م   آقمت٘م٤مد ذم اًمّمَّ

اَلة َوَراء   ٦م وَ إَ اًمّمَّ  ٩ماحلَٝم٤مد َُمَٕمٝمؿ وَ اجلِئٛمَّ

 طمٙمؿ ىمٍم اًمّمالة واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر

 اضْمتاَِمع اًمًٚمػ قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

 ح٤مرماعمُ َٗمَراِئض َواضْمتٜم٤َمب اًمَح٤مومَٔم٦م قمغم اعمُ  

 اخل٤ممت٦م

 اًمنمح

 ذح قمٜمقان اًمرؾم٤مًم٦م

 أهؿ اعمقوققم٤مت اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م

ح َواًمتَّْٗمِّمٞمؾوم٤مئدة: اًمٗمرق سَملم  ْ  اًمنمَّ

 



 087 على شرح السهة

 شمٕمريػ اًمًٜم٦م ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م

 شمٕمريػ اًمًٜم٦م قمٜمد اعمحدصملم وإصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء

 اعمراد سم٤مًمًٜم٦م هٜم٤م 

 ؾمٜمد اًمرؾم٤مًم٦م, وؾم٥ٌم يمت٤مسمتٝم٤م

 ؾمٜمد اًمرؾم٤مًم٦م

 ىمّم٦م يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 وم٤مئدة: اًم٘مٞم٤مس صمالصم٦م أٟمقاع

 ىمّم٦م يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ي١مظمذ ُمـ ُم٤م

 اعم٘مدُم٦م

 اًمٙمالم قمغم اًمًٌٛمٚم٦م

 شأُم٤م سمٕمد»ُمٕمٜمك 

 شمٕمريػ اًمّمؼم ًمٖم٦م وذقم٤م

 أٟمقاع اًمّمؼم

 وم٤مئدة: اًمٗمرق سملم اًم٘مقل, واًم٘م٤مل

 شمٕمريػ اًمٜمّمٞمح٦م

 ُمٕمٜمك احلٛمد

 شاهلل»اؿمت٘م٤مق ًمٗمظ اجلالًم٦م 

 وم٤مئدة: اًمٗمرق سملم احلٛمد واًمِمٙمر

 شمٕمريػ اًمثٜم٤مء ًمٖم٦م وذقم٤م

 اًمٕمٚمق واعمٕمٞم٦م
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 إدًم٦م قمغم قمٚمق ذات اهلل 

 وم٤مئدة: أٟمقاع اًمٕمٚمق 

 قمغم قَمْرؿمف إدًم٦م قمغم قمٚمق اهلل 

 شُهَق َدان سمِِٕمْٚمِٛمِف ُمـ ظمٚم٘مف»ُمٕمٜمك 

 إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت سمال متثٞمؾ وٓ شمِمٌٞمف

 ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًمَقاطِمد

ٛمد  ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًمّمَّ

َٓ وًمد ٦ٌَم َو  ًَمْٞمَس ًَمُف َص٤مطِم

 ًمٞمس ًمف ُمثؾ

ِٛمٞمع ًَّ  ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًم

  وم٤مئدة: ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصم٤ٌمت إؾمامء واًمّمٗم٤مت

ٌَِّمػم  ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًم

 ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًمَٕمٚمِٞمؿ

 ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اخلٌَػِم

 ُمـ أؾمامء اهلل؟ هؾ اعمٜمٞمع

 ُمـ أؾمامء اهلل؟ هؾ اًمرومٞمع

 اإليامن اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر 

 إطم٤مـم٦م قمٚمؿ اهلل سم٤مُٕمقر

 ٟمٗمقذ ىمدر اهلل

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
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 اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن سم٤ًمسمؼ قمٚمؿ اهلل

 عم٤م ظمٚم٘مٝمْؿ ًَمُف ُمـ ظمػم َوذاخلٚمؼ ٟم٤مومذون 

 ُمِمٞمئ٦م اهلل

 ُمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر أرسمٕم٦م

 اًمٕمٚمؿاعمرشم٦ٌم إومم: 

 اًمٙمت٤مسم٦م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اعمِمٞمئ٦ماعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: 

 اخلٚمؼاعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م: 

 اإليامن سم٤معمالئٙم٦م

 اعمالئٙم٦م ضمٌٚم٧م قمغم اًمٓم٤مقم٦م

 ُمـ وفم٤مئػ اعمالئٙم٦م محؾ اًمٕمرش

 اًمتًٌٞمح طمقل اًمٕمرشُمـ وفم٤مئػ اعمالئٙم٦م 

 ُمـ وفم٤مئػ اعمالئٙم٦م حتٛمٞمد اهلل وشم٘مديًف

 اظمت٤مر اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م رؾمال

 ُمـ وفم٤مئػ اعمالئٙم٦م شمدسمػم سمٕمض أواُمر اهلل, ومٛمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سم٤مًمّمقر

 وُمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سمحٗمظ اًمٕمٌد 

 وُمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سم٘مٌض إرواح

 وُمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سمحٗمظ قمٛمؾ اًمٕمٌد ُمـ ظمػم وذ

 ٘مؼموُمٜمٝمؿ اعمقيمٚمقن سمٗمتٜم٦م اًم

 وُمٜمٝمؿ ظمزٟم٦م اجلٜم٦م
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 وُمٜمٝمؿ اعمٌنمون ًمٚمٛم١مُمٜملم قمٜمد وومٞم٤مهتؿ وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 وُمٜمٝمؿ ظمزٟم٦م ضمٝمٜمؿ 

 وُمٜمٝمؿ اعمقيمٚمقن سم٤مًمٜمٓمٗم٦م ذم اًمرطمؿ

 وُمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سم٤مجل٤ٌمل

 واسمتالؤه ظمٚمؼ آدم  

 إصؾ أن اهلل ظمٚمؼ آدم ًمٚمٛمٙم٨م ذم إرض

 هنل اهلل آدم قمـ إيمؾ ُمـ ؿمجرة اخلٚمد

 وم٤مئدة: أىم٤ًمم اًم٘مْم٤مء

 أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر

 اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص

 شمٕمريػ اإليامن ًمٖم٦م وذقم٤م

وم٤مئدة: إذا قمدي اإليامن ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمالم سف إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي, 

 وإذا قمدي سم٤مًم٤ٌمء سف إمم اعمٕمٜمك اًمنمقمل.

 اإليامن يتْمٛمـ أرسمٕم٦م أريم٤من

 ىمقل اًم٘مٚم٥م 

 ىمقل اًمٚم٤ًمن

 قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م

 واجلقارحقمٛمؾ اًمٚم٤ًمن 

َّٓ سمَِٕمَٛمؾ  َٓ إِياَمن إِ

 وإقمامل شمٗم٤موؾ اعم١مُمٜملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اإليامن
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 اعم١مُمـ ٓ يٙمٗمر سمٛمٕمّمٞم٦م

 لاوم٤مئدة: اظمتٚمػ أهؾ اًمٌدع ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم صمالصم٦م أىمق

 أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يقضمٌقن ًمٚمٛمحًٜملم اجلٜم٦م, وٓ يِمٝمدون قمغم اعمزء سم٤مًمٜم٤مر

 اًم٘مرآن يمالم اهلل

 اًم٘مرآن ًمٖم٦م, وذقم٤م ريػ شمٕم

 إدًم٦م قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل

 اًم٘مرآن ًمٞمس خمٚمقق

 طمٙمؿ اًم٘م٤مئٚملم سمخٚمؼ اًم٘مرآن

 وم٤مئدة: طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل: ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق

 وم٤مئدة: طمٙمؿ اًمقاىمٗم٦م

 صٗم٤مت اهلل 

 همػم خمٚمقىم٦م يمٚمامت اهلل

 وم٤مئدة: يمٚمامت اهلل ىمًامن

 همػم خمٚمقىم٦م ىمدرة اهلل

 اعمخٚمقىملمصٗم٤مت اهلل ٓ شمِمٌف صٗم٤مت 

 اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر

 اخلٚمؼ ُمٞمتقن سمآضم٤مهلؿ

 ؾم١مال اًم٘مؼم

 اًمٌٕم٨م

 احلنم
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 اًمٕمرض واحل٤ًمب

 اعمٞمزان

 ٟمنم اًمّمحػ

 ُمـ مت٤مم قمدل اهلل أٟمف هق اًمذي يتقمم احلٙمؿ سمٜمٗمًف

 هقم٦م احل٤ًمب

 طم٤مل أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م

 طم٤مل أهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر

 اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحق وٓة إُمقر

 إُمقروضمقب ـم٤مقم٦م وٓة 

 وم٤مئدة: ـم٤مقم٦م وٓة إُمقر ىمًامن

 طمرُم٦م اخلروج قمغم احلٙم٤مم

 ُم٤مذا يٗمٕمؾ اعمًٚمٛمقن ًمٙمل يٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤مم؟

٤مك قَمـ شَمْٙمِٗمػم أهؾ اإلِ   ًَ ٌَْٚم٦ماًمُْم  ٘م

 طمد اخلروج ُمـ اًمديـ

 وم٤مئدة: اًمٌدقم٦م ىمًامن

َح٤مسَم٦م   آقمت٘م٤مد ذم اًمّمَّ

 أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م شمٗمّمٞمال وإدًم٦م قمغم ذًمؽ

 اًمقاضم٥م ٟمحق اًمّمح٤مسم٦م 

اَلة َوَراء   ٦م وَ إَ اًمّمَّ  ٩ماحلَٝم٤مد َُمَٕمٝمؿ وَ اجلِئٛمَّ

 ُمـ طم٘مقق احلٙم٤مم قمٚمٞمٜم٤م اًمّمالة واحل٩م ُمٕمٝمؿ
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 طمٙمؿ ىمٍم اًمّمالة واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر

اَلة ذِم   ؾْمَٗم٤مرإَ طمٙمؿ ىمٍم اًمّمَّ

 طمٙمؿ اًمّمٞم٤مم ذم إؾمٗم٤مر

 اضْمتاَِمع اًمًٚمػ قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 ح٤مرماعمُ َٗمَراِئض َواضْمتٜم٤َمب اًمَح٤مومَٔم٦م قمغم اعمُ  

طْمتَِٞم٤مِط ذِم اًمٜمََّج٤مؾَم٤مت ِٓ  ا

َٝم٤مَرة قمغم اًمٓم٤َّمقَم٤مت  إؾم٤ٌمغ اًمٓمَّ

َٚمَقات قمغم آؾمتٓم٤مقم٤مت  َأَداء اًمّمَّ

يَم٤مة قمغم أهؾ   َداتاجلِ إيت٤مء اًمزَّ

 َدة وآؾمتٓم٤مقم٤متاجلَ ٩م قمغم أهؾ احل

٤مت ْٝمر ٕهؾ اًمّمحَّ  ِصَٞم٤مم اًمِمَّ

 مْخس صٚمَقات ؾمٜمَّٝم٤م َرؾُمقل اهلل 

 قشمر ذِم يمؾ ًَمْٞمَٚم٦ماًمَصاَلة 

 ٗمْجراًمريمٕمت٤م 

 ٗمٓمر واًمٜمحراًمَصاَلة 

ْٛمس وَ   َ٘مَٛمر اًمَصاَلة يمًقف اًمِمَّ

َ٘م٤مء  ًْ
 َصاَلة آؾْمتِ

 َح٤مِرماعمَ اضْمتٜم٤َمب 

 ٙمذباًمآطمؽماز ُمـ اًمٜمٛمٞمٛم٦م, 

 ؼاحلٌَٖمل سمَِٖمػْم اًمُمـ اًمٙم٤ٌمئر 
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 ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ

 اًمتحري ذِم اعمٙم٤مؾم٥م واعمٓم٤مقمؿ, واعمح٤مرم واعمِم٤مرب واعمالسمس 

َٝمَقات  اضْمتٜم٤َمب اًمِمَّ

 ظمٓمقرة اعمٕمّمٞم٦م

 اخل٤ممت٦م

 ُمٕمٜمك اًمًالم

 ُمٕمٜمك اًمٕم٤معملم

 اعمراد سمآل اًمٜمٌل 

 اًمّمح٤ميبشمٕمريػ 

 إؾمئٚم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م

 اعمّم٤مدر واعمراضمع

 اًمٗمٝمرس

 

 

 


