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 اػتع مؼدمة افشقخ حيقى احلجوري حػظه اهلل

 ک ک ک کژ وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف, , احلٛمد هلل يمام حي٥م ويرى

[, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف 6]ـمف: ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

واًمْمٞم٤مء, ومٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وأدى األُم٤مٟم٦م, طمتك  اعمٌٕمقث ُمـ رسمف قمز وضمؾ سم٤محلؼ واهلدى, واًمٜمقر

 ال ُمـ وؾ وهقى. قمٜمٝم٤م إ يزيغ شمريمٜم٤م قمغم ُمثؾ اًمٌٞمْم٤مء ال

سمٕمد: وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمل أظمقٟم٤م اًمِمٞمخ اعمٗمْم٤مل أسمق قمٛمرو قمٌد اًمٙمريؿ احلجقري طمٗمٔمف اهلل أن  أُم٤م

طمذف ُمـ اًمٙمت٤مب  أـمٚمع قمغم خمتٍمه هذا, ًمٙمت٤مب اًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم اآلضمري رمحف اهلل, طمٞم٨م

 ؿمٞمئلم ومه٤م: اًمْمٕمٞمػ, وأؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسم٧م.

ف قمغم اًمتٛمٞمز سملم ُم٤م يّمٚمح ًمالطمتج٤مج, أو ىمدرة ًم وهذا اًمٕمٛمؾ ذم اجلٛمٚم٦م قمٛمؾ ضمٞمد, عمـ ال 

وختٗمٞمًٗم٤م ُمـ ـمقل اًمٙمت٤مب3 ًمرهم٦ٌم يمثػم ُمـ  3االؾمتِمٝم٤مد ُمـ شمٚمؽ األطم٤مدي٨م, وُم٤م ال يّمٚمح

 .اًمٜم٤مس ذم اعمختٍمات

ُمـ ومٜمقن اًمتّمٜمٞمػ يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم هذا اًم٤ٌمب, ومام ذيمر هق ُمـ  واالظمتّم٤مر

 .غم ضمٝمده واضمتٝم٤مدهُمًقهم٤مت ُم٤م رآه اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو أصم٤مسمف اهلل قم

 ومٞمف قمز وضمؾ أن يٜمٗمع سم٤مًمٙم٤مشم٥م واًمٙمت٤مب, واحلٛمد هلل. وأُمٚمٜم٤م 

   هـ.8241حيٞمك سمـ قمكم احلجقري ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن  : يمتٌف         
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 مؼدمة افطبعة افثاكقة 

, وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده رب اًمٕم٤معملماحلٛمد هلل  

 , أُم٤م سمٕمد: ليه  علىل له  علي صىل اهلل ورؾمقًمف

اًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم اآلضمري رمحف اهلل, أىمدُمف ًمٚمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمٜم٤مومع  ٙمت٤مباًمومٝمذا خمتٍم   

ٌع يمام أرؾمٚمتف ًمٚمدار, شمّمحٞمح ُم٤م يم٤من طُمذف ُمـ شمرىمٞمٛمف, وُم٤م طمّمؾ ومٞمف ُمـ شمٖمٞمػم سمحٞم٨م مل يٓم

ف اًمؽمىمٞمؿ, وضمٕمؾ 3 وهل طمذشمالذم ذًمؽ وحت٤مر سمٕمض األظمٓم٤مء اًمتل رسمام وىمٕم٧مومٞمن اهلل 

 3 ألُمريـ:-يمام شمراه هٝمٜم٤م-اًمتخري٩م ذم احل٤مؿمٞم٦م, ويمٜم٧م ضمٕمٚمتف ذم أصؾ اًمٙمت٤مب 

 األول: ألٟمف ـمري٘م٦م اعمت٘مدُملم, وهل أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ ـمري٘م٦م اعمت٠مظمريـ.

٤ًٌم, وًمٞمس يم٤معمح٘مؼ جي٥م قمٚمٞمف ُمراقم٤مة ًمٗمظ  اًمث٤مين: أن ًمٚمُٛمْخَتٍِم اًمتٍمف سمام يٙمقن ُمٜم٤مؾم

 اعمّمٜمػ, وهٙمذا.

٤ًٌم يمام أردٟم٤مهوم٠مرضمق أن يٙم اًمٜمحؾ: ]  ژىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئژ , قن اًمٙمت٤مب اآلن ُمٜم٤مؾم

, وُم٤م طمّمؾ ُمـ ظمػم ومٌٗمْمؾ اهلل وقمقٟمف وشمٞمًػمه, وطمّمؾ ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ـمٌع اًمٌنم, [٣٥

واإلٟم٤ًمن ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م, واعمٕمّمقم ُمـ قمّمؿ اهلل شمٕم٤ممم, وال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل شمٕم٤ممم, 

 .وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 قمٛمرو قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد سمـ طمًلم احلجقري اًمٕمٛمريأسمق  :يمتٌف

 .82٥6مج٤مد أول42
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 ادخترص مؼدمة 

احلٛمد هلِل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره, وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ  إن

هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف, 

 أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ژ 

 [.8]اًمٜم٤ًمء: ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  

 [.804]آل قمٛمران: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ژ 

 [.08-00]األطمزاب: ژ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮵  ﮶  ﮷  

, هت٤م, وذ األُمقر حمدصم٤م, وظمػم اهلدى هدى حمٛمد أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل وم٢من سمٕمد: أُم٤م

 ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م.

خمتٍم يمت٤مب اًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم اآلضمري وهق ُمـ ٟمٗم٤مئس اًمٙمت٥م ذم سم٤مسمف3 وىمد يمٜم٧م زُمٜم٤ًم  ومٝمذا

ت٥م أصقل االقمت٘م٤مد اعمٗمردة3 يم٤مًمنميٕم٦م, ويمت٥م اًمًٜم٦م3 يمنمح وأٟم٤م حيدوين اًمِمقق خلدُم٦م يم

أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل, وٟمٔم٤مئر هذه اًمٙمت٥م3 طمتك ين اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٜمف 

٤مج, ومٙم٤مٟم٧م بويمرُمف شمدريس يمت٤م سمٜم٤م ذم سمٕمض اًمدروس يمؾ ُم٤م  متر اًمنميٕم٦م, سمدار احلدي٨م سمدُمَّ

 قم وٕمٞمػ, ومٌدا زم اظمتّم٤مر اًمٙمت٤مب ألُمقر:ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ, وم٘م٤مل اإلظمقان يمؾ ُم٤م أظمذٟم٤م اًمٞم

 : طمذف ُم٤م يم٤من وٕمٞمًٗم٤م, وم٢مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُمتٕمٌديـ سمف.األول
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: ـمقل اًمٙمت٤مب, وم٤ٌمظمتّم٤مره الؾمٞمام ُمع حتري اًمّمح٦م, وطمذف األؾم٤مٟمٞمد, يٙمٛمؾ اًمث٤مين

 .احلّمقل قمغم اًمٗم٤مئدة

 أصمٜم٤مء احلٙمؿ قمٚمٞمف أذيمر أهؿ ُمـ أظمرضمف ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة. وأٟم٤م

ىمد يٙمرر سمٕمض األطم٤مدي٨م, أو اآلصم٤مر ذم أيمثر ُمـ ُمقوٕملم, وم٠ميمتٗمل سمذيمره ذم  رياآلضم: اًمث٤مًم٨م

 ُمقوع واطمد إال ُم٤م ٟمدر ألمهٞم٦م إقم٤مدشمف. 

 .اًمْمٕمٞمػ ومٞمف3 طمتك إن اًمذي صح ُمٜمف ٟمحق اًمٜمّمػ : يمثرةاًمراسمع

وىمد ضمٕمٚمتف قمغم وشمػمة واطمدة )أسمقاسًم٤م( وم٤معمّمٜمػ شم٤مرة ي٘مقل: سم٤مب ...يمذا وهق األيمثر, وشم٤مرة 

ًدا.. يمذاِذيْمر وشم٤مرة ي٘مقل سم٤مب, ...ي٘مقل يمت٤مب  ., ومجٕمٚمتف َُمَقطمَّ

 .ومل أىمتٍم قمغم ُم٤م صم٧ٌم قمٜمده3 سمؾ وًمق صم٧ٌم سم٤معمجٛمقع طم٥ًم ضمٝمدي, وُم٤م ومتح اهلل قمكم

   ( ضمزًءا, ومجٕمٚمتف ذم جمٚمد واطمد.4٥ضمٕمٚمف ُمّمٜمٗمف ذم ) وىمد
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 رمحه اهلل تعاػ ادمفف ترمجة

سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي  أسمق هق اإلُم٤مم اًمًٚمٗمل اعمحدث ؿمٞمخ احلرم اًمنميػ 

 اآلضمري اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل.

 يم٤من صم٘م٦م صدوىًم٤م ديٜم٤ًم ظمػًما قم٤مسمًدا ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع.  

ي )آضمر(,  اًمراء ُمع اًمتِمديد ٟم٦ًٌم إمم درب سمٗمتح اهلٛمزة اعمٛمدودة ووؿ اجلٞمؿ ويمن: واآلضُمرِّ

 ًمٚمٌـ )اًمٓملم( سم٤مًمٜم٤مر, والوهل حمٚم٦م سمٌٖمداد, وىمٞمؾ إٟمف ٟم٦ًٌم إمم قمٛمؾ اآلضمر, وهق إصالح ا

 .شمٜم٤مذم سملم األُمريـ, ومٚمٕمٚمف ُم٤م ؾمٛمل درب آضمر هبذا االؾمؿ إال إلطمراق اًمٓملم, واهلل أقمٚمؿ

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗمري٤ميب, وأسم٤م ُمًٚمؿ اًمٙمجل, وأسم٤م ؿمٕمٞم٥م احلراين احل٤مومظ, ومج٤مقم٦م  ؾمٛمعو

 .يمثػم

سمق ٟمٕمٞمؿ ص٤مطم٥م قمٜمف قمكم وقمٌد اعمٚمؽ اسمٜم٤م سمنمان, وقمكم سمـ أمحد سمـ قمٛمر اعم٘مرئ, وأ وطمدث

 .احلٚمٞم٦م وهمػمهؿ

 .( ومًٙمٜمٝم٤م طمتك شمقذم هب٤م ٥60ؾمٜم٦م ) (, صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمٙم٦م ذم٥٥0سمٌٖمداد ىمٌؾ ؾمٜم٦م ) طمدث

, أقمجٌتف ومدقم٤م اهلل أن يرزىمف اإلىم٤مُم٦م هب٤م -طمرؾمٝم٤م اهلل  - عم٤م دظمؾ ُمٙم٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف وذيمر

 .ومٌ٘مل هب٤م إمم أن شمقوم٤مه اهلل شمٕم٤ممم هب٤م

 : ُمٜمٝم٤مسمٕملم ُم١مًمًٗم٤م ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة شمٗمقق األر ًمف

 يمت٤مب اًمنميٕم٦م, وهق هذا اًمٙمت٤مب اًمٜمٗمٞمس. -8

 .أظمالق اًمٕمٚمامء -4

 .يمت٤مب األرسمٕملم, وي٘م٤مل ًمف األرسمٕمقن اآلضمري٦م -٥
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 .وهمػمه٤م. أظمالق أهؾ اًم٘مرآن -2

 ومرمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م., وهق ُمـ أسمٜم٤مء اًمثامٟملم, سمٛمٙم٦م( ٥60ؾمٜم٦م ) شمقذم

 :ذم شمرمجتف

 (, وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء42٥-2/424األقمٞم٤من ) (, ووومٞم٤مت4/42٥شم٤مريخ سمٖمداد) 

 (.8٣/٥٥0, واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )(8٥6-6/8٥٥)
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 ممقزات ـتاب افؼيعة 

اآلضمري  : أٟمف يٕمد ُمقؾمققم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, وم٘مد ذيمر اإلُم٤مماألول

 االقمت٘م٤مد, ُمٜمٝم٤م: رمحف اهلل قمدة أهؿ ُم٤ًمئؾ

 .٦مِ ىمَ رْ ًمٜمٝمل قمـ اًمٗمُ ( األُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م, وا8

 ( سمٞم٤من طم٤مل اخلقارج.4

 ( ُمقىمػ اعمًٚمؿ ُمـ اًمٗمتـ.٥

 ( احل٨م قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.2

 ( اًمتحذير ُمـ ـمقائػ ظم٤مًمٗم٧م اًمًٜم٦م سمٙمت٤مب اهلل, وؿمدة اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ.٣

 ذم اخلّمقُم٤مت واجلدل, واًمتحذير ُمـ اًمذيـ يتٌٕمقن اعمتِم٤مسمف. (6

 اًم٘مرآن وأٟمف يمالم اهلل, وُمذه٥م اًمقاىمٗم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م. ( ذيمر ُم٠ًمًم٦م0

 ( شمٕمريػ اإلؾمالم واإليامن و ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا.1

 ( اًمرد قمغم اًم٘مدري٦م.2

 .( شمٙمٚمؿ قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمرؤي٦م80

 ( ُمذاه٥م احلٚمقًمٞم٦م.88

 .صٗم٤مت هلل شمٕم٤مممُمـ  ذيمر قمدةً  (84

 ( اًمِمٗم٤مقم٦م.8٥

 ( قمذاب اًم٘مؼم.82

 ( ٟمزول قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم.8٣
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 واًمٜم٤مر. ( اجلٜم٦م86

 .( ذيمر ومْم٤مئؾ رؾمقل اهلل80 

 واًمتل أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م دالئؾ اًمٜمٌقة. ُمٕمجزات اًمٜمٌل  ( ذيمر81

 ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م3 سمٞم٤مًٟم٤م ًمٚمحؼ, وإرهم٤مًُم٤م ًمٚم٤ٌمـمؾ. ( ضمٕمؾ ذم اًمٙمت٤مب ٟمحق اًمثٚم٨م ذم82

 ذًمؽ مم٤م شمراه ذم صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٤مب. وهمػم

, أو أصمر قمـ ٟمٌقي طمدي٨م ( ٟمًّم٤م ُمًٜمًدا ُمـ4000ذيمر ُم٤م يزيد قمغم ) اآلضمري: أن اًمث٤مين

, ذيمرٟم٤م ُمٜمٝم٤م مم٤م صم٧ٌم ًمديٜم٤م ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ اًمثٚم٨م, وهق صح٤ميب, أو ُمـ دوٟمف ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

 .يمثػم سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم, وًمٞمس ىمٚمٞماًل 

 .: هم٤مًم٥م رواي٤مشمف قمـ األئٛم٦م احلٗم٤مظ واًمٕمٚمامء اًمث٘م٤متاًمث٤مًم٨م

 .ص اًمتل يقرده٤مسم٢ميراد اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت اًمٙمثػمة ًمٚمٜمّمق اآلضمري: هيتؿ اًمراسمع

 .: يروي األطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ُمـ همػم ـمريؼ يمت٥م اًمًٜم٦م اعمِمٝمقرةاخل٤مُمس

سم٤مًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم, وهذه ُمٞمزة ـمٞم٦ٌم 3ألن ذيمر احلؼ جمرًدا ىمد خيٗمك هيتؿ  اآلضمري :اًم٤ًمدس

  .قمغم اًمٙمثػم, ًمٙمـ ُمع سمٞم٤من اًم٤ٌمـمؾ ومٞمحذر اًم٤ٌمـمؾ ويٚمزم احلؼ

 .ًمتقطمٞمد3 وطم٘مٞم٘م٦م أٟمف: اؾمؿ قمغم ُمًٛمكأٟمف ُمـ أهؿ يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد, وا : اًم٤ًمسمع

 وًمذًمؽ ص٤مر اًمٙمت٤مب ُيدرس ذم يمثػم ُمـ اعمدارس اًمًٚمٗمٞم٦م.

 .وهق ُمـ اعمراضمع ذم سم٤مسمف, ويٜم٘مؾ قمٜمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء

 (:٥60-4/٥6٥ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ) ىم٤مل
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لم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وشم٤مسمٕمل شم٤مسمٕمٞمٝمؿ, وذم واًمٜم٘مقل سمذًمؽ ُمتقاشمرة ُمًتٗمٞمْم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕم 

 ذًمؽ ُمّمٜمٗم٤مت ُمتٕمددة ألهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م يذيمرون ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مالت اًمًٚمػ سم٤مألؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسمت٦م

قمٜمٝمؿ, وهل ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهٚمٝم٤م, وذًمؽ ُمثؾ يمت٤مب )اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م( عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل 

 اعمريس, واًمرد قمغم سمنم سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل, ويمذًمؽ ٟم٘مض قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ناجلٕمٗمل, وًمٕمثام

أمحد ريض اهلل قمٜمف,  سمـ أيب طم٤مشمؿ, ويمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم ًمٕمٌد اًمرمحـ قمغم اجلٝمٛمٞم٦م

وأليب سمٙمر األصمرم وًمٚمخالل, ويمت٤مب ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٌخ٤مري, ويمت٤مب اًمتقطمٞمد أليب سمٙمر 

 قمٌداهلل سمـ أليب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين, وأليب اًمِمٞمخ األصٌٝم٤مين, وأليب ًٜم٦مسمـ ظمزيٛم٦م, ويمت٤مب اًم

واًمًٜم٦م أليب ذر اهلروي, واإلسم٤مٟم٦م السمـ سمٓم٦م,  واًمّمٗم٤مت أليب سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل, ُمٜمدة, واألؾمامء

ًمٙم٤مئل, واًمًٜم٦م أليب الأليب اًم٘م٤مؾمؿ اًم , وذح أصقل اًمًٜم٦مأليب بؽر اآلجري افؼيعةوىمٌٚمف 

 اهـ .قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل, وأُمث٤مل هذه اًمٙمت٥م يبطمٗمص سمـ ؿم٤مهلم, وأصقل اًمًٜم٦م أل

 مل يذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم: ًمتل اقمتٜم٧م سمٛم٠ًمًم٦م االقمت٘م٤مد وهل يمت٥م ُمٗمردةاًمٙمت٥م ا وُمـ

 .ىمٓمٜمل٤مب اًمّمٗم٤مت واًمٜمزول واًمرؤي٦م ًمٚمداريمت -8

 يمت٤مب قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين. -4

 .احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ًمألصٌٝم٤مين -٥

 .اًمًٜم٦م السمـ أيب قم٤مصؿ -2

 يمت٤مب اًمتقطمٞمد السمـ ُمٜمده. -٣

 همػمه٤م.وُمٜمده, يمت٤مب اإليامن السمـ  - 6
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 ظن ادخترصات كبذة

  : رمحٝمؿ اهلل سم٤معمختٍمات3 ألمهٞمتٝم٤م ومٛمـ ذًمؽاإلؾمالم  ءاقمتٜمك قمٚمام ًم٘مد

 (.282حٛمد سمـ صامدح اًمتجٞمٌل )ت عمخمتٍم شمٗمًػم اًمٓمؼمي,  (8

 (.6٣6خمتٍم صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٛمٜمذري )ت( 4

 خمتٍم ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمٛمٜمذري.( ٥

 (.6٣6شمٚمخٞمص صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚم٘مرـمٌل )ت( 2

 (.622اعمٕم٤مزم قمٛمر اًم٘مزويٜمل )ت يبألخمتٍم ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل, ( ٣

 (.021ٚمذهٌل )ت ًماعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل, ( 6

 شمٚمخٞمص ُمًتدرك احل٤ميمؿ خلّمف اًمذهٌل.( 0

 (.0٣4ٚمح٤مومظ اسمـ طمجر )ت ًمخمتٍم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري, ( 1

 .خمتٍم زوائد اًمٌزار ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر( 2

 اًمٌدر اعمٜمػم السمـ اعمٚم٘مـ, وهق اًمتٚمخٞمص احلٌػم ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر.  خمتٍم( 80

 (.001ٚمٌٕمكم احلٜمٌكم )تًماعمٜمٝم٩م اًم٘مٞمؿ سم٤مظمتّم٤مر اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمِمٞمخ اإلؾمالم, ( 88

ٚمٌٕمكم احلٜمٌكم أيًْم٤م, وًمف همػم هذا خمتٍمات ًمٍمي٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم, خمٍم اًمٗمت٤موى اعم( 84

  . ًمٙمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم

 (.12٥تٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمزسمٞمدي )تخم( 8٥

 (.288ٚمًٞمقـمل)تًم ,خمتٍم اًمٜمٝم٤مي٦م السمـ األصمػم( 82

 (. 8٥21خمتٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري السمـ أيب محزة )ت( 8٣
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 ٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمتٛمٞمٛمل.ًمخمتٍم زاد اعمٕم٤مد ( 86

 .خمتٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمألًم٤ٌمين( 80

 .شمٗمًػم اسمـ يمثػم, اظمتٍمه مج٤مقم٦م يمثػم( 81

 ألًم٤ٌمين.ًمخمتٍم اًمٕمٚمق ًمٚمذهٌل,  (82

 اعمٝمذب. همػم اعمٕمتٍمات, واعمٜمتخ٤ٌمت, واعمٜمت٘مٞم٤مت, واعمخت٤مرات, وهمػم ُمقوقع هذا

 اجلٛمع ُمـ قمدة يمت٥م ُمع شمٚمخٞمّمٝم٤م, وشمرشمٞمٌٝم٤م, وهمػم ذًمؽ ومٛمـ همػم طمٍم. أُم٤م

ُم٤م أومرد ُمـ اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ ومٝمذا قمٛمؾ ًمٚمٛمت٠مظمريـ, ومل ٟمره ألطمٍد ُمـ اعمت٘مدُملم قمغم  وهمػم

 ٞمف ُمـ ٟمٗمع. ُم٤م وم

ىمٓمرة ُمـ سمحر, وشمٜمقيف ًمٚمٛم٘مّمقد, وضمٝمقد ه١مالء اًمٕمٚمامء وهمػمهؿ ًمٞم٧ًم قمـ ومراغ,  وهذا

 وًمٙمـ األمهٞم٦م اًمتل ًمالظمتّم٤مر ذم سمٕمض األطمٞم٤من.
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 افؼيعة خمترص

اظمتٍم يمت٤مب اًمنميٕم٦م اإلُم٤مم أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد سمـ قمٌداهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٜم٤م  ىمد

وُمٜمف ش, اعمخت٤مر ذم اًمًٜم٦م قمغم ؾمٞم٤مق يمت٤مب اًمنميٕم٦م اآلضمري» ( ذم ضمزء صٖمػم سمٕمٜمقان:208)ت

 ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م ذم اًمٔم٤مهري٦م, يمام ذم ُم٘مدُم٦م اًمنميٕم٦م, ط دار اًمقـمـ.

ٟم٘مدم ًمألُم٦م هذا اعمختٍم ٟمرضمق  وشمْم٤مومًرا ُمع ضمٝمقد ه١مالء اًمٕمٚمامء اآلضمٚم٦م ذم االظمتّم٤مر هذا

٠مل اهلل أن جيٕمؾ قمٛمكم ٟمٗمٕمف وسمريمتف قمٚمٞمٜم٤م وقمغم اعمًٚمٛملم, وهق اظمتّم٤مر يمت٤مب اًمنميٕم٦م, أؾم

 ًمٚمٗمقز ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ. ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ, وُمقصاًل 

سمدار احلدي٨م سمدُم٤مج , 8241مج٤مد اآلظمر  (48يم٤من اًمٗمراغ ُمـ هذا اعمختٍم ذم يقم اجلٛمٕم٦م) 

 طمرؾمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم.

 أسمق قمٛمرو قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد سمـ طمًلم احلجقري اًمٕمٛمري. يمتٌف     
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 [اآلجريمؼدمة ]

 پ پ ژ هلل ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ, وأضمؾ احلٛمد ُم٤م محد سمف اًمٙمريؿ ٟمٗمًف, وم٠مٟم٤م أمحده سمف: احلٛمد

 ٱژ  [, و2-4]اًمٗم٤محت٦م: ژ  ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ  ٺ ٺٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

-8]ؾم٠ٌم: ژ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ

 ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ[, 4

 ۓ ے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻژ [,8]األٟمٕم٤مم: ژ ٺ ٺ

[, أمحده ؿمٙمًرا عم٤م شمٗمْمؾ سمف قمٚمٞمٜم٤م ُمـ 888]اإلهاء: ژ  ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

ٟمٕمٛمف اًمدائٛم٦م, وأي٤مديف اًم٘مديٛم٦م, محد ُمـ يٕمٚمؿ أن ُمقاله اًمٙمريؿ حي٥م احلٛمد, ومٚمف احلٛمد قمغم 

, ؾمٞمد وًمد آدم قمٚمٞمف اًمًالم, اعمذيمقر ٟمٕمتف يمؾ طم٤مل, وصغم اهلل قمغم اًمٌِمػم اًمٜمذير اًمناج اعمٜمػم

وقمغم آًمف اًمٓمٞمٌلم, وقمغم أصح٤مسمف  ملسو هيلع هللا ىلص, ذًمؽ حمٛمد األٟمٌٞم٤مءذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ, اخل٤مشمؿ جلٛمٞمع 

اعمٜمتخٌلم, وقمغم أزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, يرزىمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ اًمتٛمًؽ سمٓم٤مقمتف, وسمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف 

وسمام يم٤من قمٚمٞمف األئٛم٦م ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم,  وسمام يم٤من قمٚمٞمف صح٤مسمتف واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن, ,ملسو هيلع هللا ىلص

 وقمّمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ األهقاء اعمْمٚم٦م, إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م.
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 األمر بؾزوم اجلامظة وافـفي ظن افػرؿة بل االتباع وترك االبتداع  باب

إن اهلل قمز وضمؾ سمٛمٜمف وومْمٚمف أظمؼمٟم٤م ذم يمت٤مسمف قمٛمـ شم٘مدم ُمـ أهؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ٜمّم٤مرى أهنؿ إٟمام هٚمٙمقا عم٤م اومؽمىمقا ذم ديٜمٝمؿ, وأقمٚمٛمٜم٤م ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ أن اًمٙمت٤مسملم اًمٞمٝمقد واًم

 واحلًداًمذي محٚمٝمؿ قمغم اًمٗمرىم٦م قمـ اجلامقم٦م, واعمٞمؾ إمم اًم٤ٌمـمؾ اًمذي هنقا قمٜمف إٟمام هق اًمٌٖمل 

سمٕمد أن قمٚمٛمقا ُم٤م مل يٕمٚمؿ همػمهؿ, ومحٛمٚمٝمؿ ؿمدة اًمٌٖمل واحلًد إمم أن ص٤مروا ومرىًم٤م ومٝمٚمٙمقا, 

يؿ أن ٟمٙمقن ُمثٚمٝمؿ ومٜمٝمٚمؽ يمام هٚمٙمقا, سمؾ أُمرٟم٤م قمز وضمؾ سمٚمزوم اجلامقم٦م, ومحذرٟم٤م ُمقالٟم٤م اًمٙمر

ُمـ اًمٗمرىم٦م وأُمرٟم٤م سم٤مجلامقم٦م, ويمذًمؽ طمذرٟم٤م أئٛمتٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوهن٤مٟم٤م قمـ اًمٗمرىم٦م, ويمذًمؽ طمذرٟم٤م اًمٜمٌل 

ؾمٚمػ ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ ي٠مُمرون سمٚمزوم اجلامقم٦م, ويٜمٝمقن قمـ اًمٗمرىم٦م, وم٢من ىم٤مل  ممـ

شم٘مقًمف, واهلل اعمقومؼ ًمٜم٤م إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد, ىمٞمؾ ًمف: ؾم٠مذيمر ُمـ  ىم٤مئؾ: وم٤مذيمر ًمٜم٤م ذًمؽ ًمٜمحذر ُم٤م

ذًمؽ ُم٤م طميين ذيمره ُمٌٚمغ قمٚمٛمل اًمذي قمٚمٛمٜمل اهلل قمز وضمؾ, ٟمّمٞمح٦م إلظمقاين ُمـ أهؾ 

, وأهؾ اًمٗم٘مف وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم, واهلل اعمقومؼ عم٤م ىمّمدت ًمف, ٨ماًم٘مرآن وأهؾ احلدي

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ  ؾمقرة اًمٌ٘مرة: واعمٕملم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم

 گ گ گ کک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

 ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 [.48٥]اًمٌ٘مرة: ژ ﮲ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ژ ؾ: قمز وضم وىم٤مل

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل 4٣٥]اًمٌ٘مرة: ژڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ  چ ڃ ڃژ  قمٛمران:

[, 82]آل قمٛمران: ژ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ  ڈ

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 

 گ ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة يقٟمس:8٣2]األٟمٕم٤مم: ژ ڑ  ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

  ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

  ۀژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة طمؿ قمًؼ:2٥]يقٟمس: ژ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ

﮷  ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ

[, 82]اًمِمقرى: ژ     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼  ﮻ ﮺ ﮸﮹

 ک ک ڑ ڑ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة مل يٙمـ اًمذيـ يمٗمروا ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:و

 ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ  گ   ک ک

 [.٣-2]اًمٌٞمٜم٦م: ژ ہ ہ  ہ ہ ۀۀ ڻ  ڻ

وم٠مقمٚمٛمٜم٤م ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ أهنؿ أوشمقا قمٚماًم, ومٌٖمك سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ؿ ذًمؽ إمم أن شمٗمرىمقا ومٝمٚمٙمقا, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٠ميـ وطمًد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م, طمتك أظمرضمٝم

اعمقاوع ُمـ اًم٘مرآن اًمتل ومٞمٝم٤م هن٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن ٟمٙمقن ُمثٚمٝمؿ طمتك ٟمحذر ُم٤م طمذرٟم٤م ُمقالٟم٤م 

 ٿ ٿژىمٞمؾ ًمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل قمٛمران:  ؟اًمٗمرىم٦م سمؾ ٟمٚمزم اجلامقم٦م ـاًمٙمريؿ ُم
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  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ

  ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ   ژ ڈ ڈ

 ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ

]آل  ژ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڇ ڇڇ چ چ چ چژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 80٣-804قمٛمران:

 ژ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ

  ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭژ  روم:[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم8٣٥]األٟمٕم٤مم:

 ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

[, ٥4-٥0]اًمروم: ژ  جب يئ ىئ مئ حئ  جئ یی ی ی  ىئ ىئ

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة طمؿ قمًؼ:

 ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 چ چ چ ژ 8٥اًمِمقرى:  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳڳ

  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

 [.8٥]اًمِمقرى: ژ ڻ ڻ
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ومٝمؾ يٙمقن ُمـ اًمٌٞم٤من أؿمٗمك ُمـ هذا قمٜمد ُمـ قم٘مؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 شمٕم٤ممم ىمد صمؿ اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم وإي٤ميمؿ أن اهلل ؟وشمدسمر ُم٤م سمف طمذره ُمقاله اًمٙمريؿ ُمـ اًمٗمرىم٦م

 وهيديأقمٚمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ ذم يمت٤مسمف أٟمف ال سمد ُمـ أن يٙمقن االظمتالف سملم ظمٚم٘مف ًمٞمْمؾ ُمـ يِم٤مء, 

ُمـ يِم٤مء ضمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ ذًمؽ ُمققمٔم٦م يتذيمر هب٤م اعم١مُمٜمقن, ومٞمحذرون اًمٗمرىم٦م, ويٚمزُمقن 

 اجلامقم٦م ويدقمقن اعمراء واخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ, ويتٌٕمقن وال يٌتدقمقن, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: أيـ هذا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژ ىمٞمؾ ًمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد:  ؟ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

 ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پپ

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

ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص[, صمؿ إن اهلل شمٕم٤ممم أُمر ٟمٌٞمف 840-881]هقد: ژڇ ڇ ڇ ڇ چ

االظمتالف واإلقمج٤مب واشم٤ٌمع اهلقى, , وطمذر أُمتف ملسو هيلع هللا ىلصشم٘مدم ُمـ األُمؿ ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف, ومٗمٕمؾ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة طمؿ اجل٤مصمٞم٦م:

 ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

 ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ

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

[, صمؿ  82 -86]اجل٤مصمٞم٦م: ژ ﮶   ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ  ھ ہ

 [. 40]اجل٤مصمٞم٦م: ژ ﮾  ﮽﮼  ﮻﮺ ﮹ ﮸  ﮷ژ   شمٕم٤ممم:ىم٤مل اهلل
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أن يٚمزُمقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل شمٕم٤ممم سمف أُم٦م حمٛمد  رهذا ُم٤م طميين ذيمره مم٤م أُم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أٟمف طمذر أُمتف ذًمؽ ىمٞمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاجلامقم٦م وحيذروا اًمٗمرىم٦م وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٤مذيمر ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

 وشمٚمزم اجلامقم٦م وشمًتٕملم سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ. ًمف: ٟمٕمؿ, وواضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمًٛمٕمف, وحتذر اًمٗمرىم٦م 

 أمته بؾزوم اجلامظة وحتذيره إياهم افػرؿة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبي  باب

ُمـ أراد سمحٌقطم٦م اجلٜم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف  --((00))

  .شن ُمع اًمقاطمد وهق ُمـ االصمٜملم أسمٕمدومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م وم٢من اًمِمٞمٓم٤م

 ([.486٣واًمؽمُمذي سمرىمؿ ) (46و8/81( وأمحد)٣ؿ )سمرىم ضمري]صحٞمح, رواه اآل

إن اهلل شمٕم٤ممم أُمر حيٞمك سمـ زيمري٤م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ احل٤مرث األؿمٕمري, أن رؾمقل اهلل   --((11))  

وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف, وىم٤مل ش سمخٛمس يمٚمامت يٕمٛمؾ هبـ وي٠مُمر سمٜمل إهائٞمؾ يٕمٛمٚمقن هبـ

 واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م, وأٟم٤م آُمريمؿ سمخٛمس أُمرين اهلل شمٕم٤ممم هبـ: اجلامقم٦م,: »ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

اإلؾمالم ُمـ رأؾمف إال  واهلجرة, واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل, ومٛمـ وم٤مرق اجلامقم٦م ؿمؼما وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م

 .شأن يراضمع

 ([.4162و416٥(واًمؽمُمذي )2/8٥0وأمحد ) (,0سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

ُمـ وم٤مرق اجلامقم٦م وظم٤مًمػ » :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمف,قمـ أيب هريرة   --((22))

ًمٓم٤مقم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م, وُمـ اقمؽمض أُمتل سمره٤م ووم٤مضمره٤م ال حيتِمؿ ُمـ ُم١مُمٜمٝم٤م, وال يٗمل ا

يٖمْم٥م ًمٚمٕمّمٌٞم٦م, وي٘م٤مشمؾ ًمٚمٕمّمٌٞم٦م,   ًمذي قمٝمده٤م, ومٚمٞمس ُمـ أُمتل, وُمـ ىمتؾ حت٧م راي٦م قمٛمٞم٦م,

  .شُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ًمٕمّم٦ٌمويدقمق ًمٕمّم٦ٌم ًمف, ووامم 
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 ([. 8121وُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (,2سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

يقًُم٤م ظمًٓم٤م وىم٤مل سم٠مصٌٕمف قمغم األرض  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ظمط رؾمقل اهلل   --((33))

هذه ؾمٌؾ قمغم » صمؿ ظمط ظمٓمقـًم٤م قمـ يٛملم اخلط وي٤ًمره, وىم٤مل:ش, هذا ؾمٌٞمؾ اهلل: »ظمٓم٦م ىم٤مل

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چژ صمؿ شمال: ش, يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمف

[, 8٣٥]األٟمٕم٤مم: ژ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

 ط اًمتل قمـ يٛمٜمٞمف وي٤ًمره.اخلٓمق

 ([. 82٣(واًمٜم٤ًمئل ذم اًمتٗمًػم سمرىمؿ )8/2٥٣وأمحد ) (,84سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

رضب اهلل ُمثاًل ساـًم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من األٟمّم٤مري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   --((44))

 ُمًت٘مٞماًم وقمغم ضمٜمٌتل اًمٍماط ؾمقران, سمٞمٜمٝمام أسمقاب ُمٗمتح٦م, وقمغم األسمقاب ؾمتقر ُمرظم٤مة,

وقمغم سم٤مب اًمٍماط داع ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ادظمٚمقا اًمٍماط مجٞمًٕم٤م وال شمتٗمرىمقا, وداع يدقمق 

أراد إٟم٤ًمن ومتح رء ُمـ شمٚمؽ األسمقاب ىم٤مل ًمف: وحيؽ ال شمٗمتحف, وم٢مٟمؽ  اُمـ ومقق اًمٍماط, وم٢مذ

إن شمٗمتحف شمٚمجف, وم٤مًمٍماط: اإلؾمالم, واًمًتقر: طمدود اهلل, واألسمقاب: حم٤مرم اهلل شمٕم٤ممم, 

ٍماط: واقمظ اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ قمغم رأس اًمٍماط: يمت٤مب اهلل, واًمداقمل ُمـ ومقق اًمواًمداقمل 

(, 41٣2(واًمؽمُمذي )2/81481٥وأمحد ) (,82سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, . شُمًٚمؿ

 ([.81واسمـ أيب قم٤مصؿ )

إن هذا اًمٍماط حمتي حييه اًمِمٞم٤مـملم يٜم٤مدون: ي٤م قمٌد » :ىم٤مل سمـ ُمًٕمقد قمـ قمٌد اهلل --((55))

ًمٍماط ًمٞمّمدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل, وم٤مقمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل وم٢من طمٌؾ اهلل هق يمت٤مب اهلل هٚمؿ هذا ا

  ([.86سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  ش.اهلل
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ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس, قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م واجلامقم٦م, » قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل ذم ظمٓمٌتف:  --((66))

 ش. اًمٗمرىم٦م وم٢مهن٤م طمٌؾ اهلل اًمذي أُمر سمف, وُم٤م شمٙمرهقن ذم اجلامقم٦م ظمػٌم مم٤م حتٌقن ذم

 ([. 8٥٥سمرىمؿ8/420واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م ) (,80سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل: شمٕمٚمٛمقا اإلؾمالم, وم٢مذا شمٕمٚمٛمتٛمقه ومال شمرهمٌقا قمٜمف, وقمٚمٞمٙمؿ   --((77))

سم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وم٢مٟمف اإلؾمالم, وال حترومقا اًمٍماط يٛمٞمٜم٤ًم وال ؿماماًل, وقمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ 

أصح٤مسمف, وم٢مٟم٤م ىمد ىمرأٟم٤م اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ أن يٗمٕمٚمقا اًمذي ومٕمٚمقه مخس قمنمة قمٚمٞمٝم٤م  واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص

ىم٤مل: ومحدصم٧م سمف احلًـ  األهقاء اًمتل شمٚم٘مل سملم اًمٜم٤مس اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء, هؾمٜم٦م, وإي٤ميمؿ وهذ

 ؟اوم٘م٤مًم٧م: ي٤م سمٜمل أطمدصم٧م هبذا حمٛمدً  وم٘م٤مل: صدق وٟمّمح, وطمدصم٧م سمف طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ,

  ىمٚم٧م: ال, ىم٤مًم٧م: ومحدصمف إذن.

 ([. 8٥6واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م سمرىمؿ (,82سمرىمؿ) اآلضمريرواه  ]صحٞمح,

قمالُم٦م ُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما: ؾمٚمقك هذا اًمٓمريؼ, يمت٤مب اهلل, وؾمٜمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وؾمٜمـ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن, وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أئٛم٦م  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

امء ُمثؾ األوزاقمل, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, ُم٤مًمؽ سمـ اعمًٚمٛملم ذم يمؾ سمٚمد إمم آظمر ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٚم

سمـ طمٜمٌؾ, واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم, وُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ـمري٘متٝمؿ, وجم٤مٟم٦ٌم  وأمحد أٟمس, واًمِم٤مومٕمل,

 يمؾ ُمذه٥م يذُمف ه١مالء اًمٕمٚمامء, وؾمٜمٌلم ُم٤م يروقٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 اؾساق األمم دم ديـفم وظذ ـم تػسق هذه األمة؟  باب

 ٤مط ىم٤مل: أصقل اًمٌدع أرسمع:قمـ يقؾمػ سمـ أؾمٌ --((88))



       سم٤مب اومؽماق األُمؿ ذم ديٜمٝمؿ وقمغم يمؿ شمٗمؽمق هذه األُم٦م؟
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 .واعمرضمئ٦م, واًم٘مدري٦م, واخلقارج, اًمرواومض

صمؿ شمتِمٕم٥م يمؾ ومرىم٦م صمامين قمنمة ـم٤مئٗم٦م, ومتٚمؽ اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م, واًمث٤مًمث٦م واًمًٌٕمقن  

 ([.40سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ,  ش.إهن٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصاجلامقم٦م اًمتل ىم٤مل اًمٜمٌل

شمٗمرق اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل  ريض اهلل قمٜمف,أيب هريرة قمـ   --((0101)) 

 .شأو اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م, وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م قمغم إطمدى,

(,اًمؽمُمذي 2٣26سمرىمؿ ) وأسمق داود (4/٥٥4وأمحد ) (,48سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 ([.60و66(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ)٥228) (, واسمـ ُم٤مضمف4620)

اومؽمىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م, وإن : »٤ملىم ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس قمـ اًمٜمٌل قمـ  --((0000))  

 .شأُمتل ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م, يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إال اًمًقاد األقمٔمؿ

 ([. ٥22٥(واسمـ ُم٤مضمف)82٣و٥/840وأمحد ) (,40سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

س سمٛمٙم٦م أٟمف ىم٤مم طملم صغم اًمٔمٝمر سم٤مًمٜم٤م ,ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ --((0101))  

أال إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اومؽمىمقا : »ومٞمٜم٤م وم٘م٤مل ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: أال إن رؾمقل اهلل 

قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م, وإن هذه األُم٦م ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم, اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر 

 .ش, وهل اجلامقم٦م٦موواطمدة ذم اجلٜم

واًمدارُمل  (2٣20أسمق داود )(, و2/804(, وأمحد )42سمرىمؿ) اآلضمريرواه , هًمٖمػم صحٞمح]

 . ((88))  ([4٣6سمرىمؿ )

                                                 

 ُمٜمٝمؿ: قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ همػم ُمـ شم٘مدمأيًْم٤م ىمد صم٧ٌم و

 (, وهق صحٞمح.6٥)(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ ٥224قمقف سمـ ُم٤مًمؽ األؿمجٕمل: رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) -8
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رطمؿ اهلل قمٌدا طمذر هذه اًمٗمرق, وضم٤مٟم٥م اًمٌدع ومل يٌتدع, وًمزم األصمر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ومٓمٚم٥م اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ, واؾمتٕم٤من سمٛمقاله اًمٙمريؿ. 

 ومٝمق قمغم اًمٓمريؼ. حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إذا يم٤من اًمرضمؾ قمغم األصمر قمـ  --((0202))  

 ([. ٥0سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 ظذ أمته وحتذيره إياهم شـن من ؿبؾفم من األمم  ملسو هيلع هللا ىلصخوف افـبي  باب

ًمٞم٠مظمذن أُمتل سم٠مظمذ األُمؿ واًم٘مرون ىمٌٚمٝم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((0303))

: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: رؾمقل اهلل ؟ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل يمام ومٕمٚم٧م وم٤مرس واًمروم شوذراقًم٤م سمذراع ؿمؼًما سمِمؼم,

 ش.؟وُمـ اًمٜم٤مس إال أوًمئؽ»

  ([.0٥82واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥8سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ, ال ختٓمئقن  ًمتتٌٕمـ أصمر ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طمذو: »طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤ملقمـ  --((0404))

اإلؾمالم قمروة ومٕمروة, ويٙمقن أول ٟم٘مْمٝم٤م اخلِمقع  ـمري٘متٝمؿ وال ختٓمئٜمٙمؿ, وًمتٜم٘مْمـ قمرى

وطمتك ي٘مقل أىمقام: ذه٥م اًمٜمٗم٤مق ُمـ أُم٦م حمٛمد ومام سم٤مل اًمّمٚمقات  طمتك ال يرى ظم٤مؿمًٕم٤م,

 .شطمتك ُم٤م يّمٚمقن سمٞمٜمٝمؿ أوًمئؽ اعمٙمذسمقن سم٤مًم٘مدر ٌٚمٜم٤مًم٘مد وؾ ُمـ يم٤من ىم ؟اخلٛمس

  ([.٣/4٣8وأمحد ) (,٥٣سمرىمؿ) اآلضمريرواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

                                                                                                                                      

 (, وهق طمًـ.٣0(, وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم اًمًٜم٦م )61أسمق أُم٤مُم٦م: رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ ) -4

 ش.ىمٓمػ اًمثٛمر ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ األصمر»وهمػمهؿ, وىمد ذيمرت ـمرىمف ذم ختري٩م 

 



       سم٤مب ذم اخلقارج وؾمقء ُمذاهٌٝمؿ, وإسم٤مطم٦م ىمت٤مهلؿ وصمقاب ُمـ ىمتٚمٝمؿ أو ىمتٚمقه
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ُمٜمٝمؿ  ُمـ شمّمٗمح أُمر هذه األُم٦م ُمـ قم٤ممل قم٤مىمؾ, قمٚمؿ أن أيمثرهؿ اًمٕم٤مم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وقمغم ؾمٜمـ يمنى وىمٞمٍم وقمغم  ,ملسو هيلع هللا ىلصجيري أُمقرهؿ قمغم ؾمٜمـ أهؾ اًمٙمت٤مسملم, يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ؾمٜمـ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م, وذًمؽ ُمثؾ اًمًٚمٓمٜم٦م وأطمٙم٤مُمٝمؿ وأطمٙم٤مم اًمٕمامل واألُمراء وهمػمهؿ, وأُمر 

واًمٚم٤ٌمس واحلٚمٞم٦م, واأليمؾ واًمنمب واًمقالئؿ, واعمرايم٥م واخلدم  عم٤ًميمـاعمّم٤مئ٥م واألومراح وا

عمج٤مًم٦ًم, واًمٌٞمع واًمنماء, واعمٙم٤مؾم٥م ُمـ ضمٝم٤مت يمثػمة, وأؿم٤ٌمه عم٤م ذيمرت يٓمقل واعمج٤مًمس وا

ذطمٝم٤م دمري سمٞمٜمٝمؿ قمغم ظمالف اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب, وإٟمام دمري سمٞمٜمٝمؿ قمغم ؾمٜمـ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م, يمام ىم٤مل 

واهلل اعمًتٕم٤من, ُم٤م أىمؾ ُمـ يتخٚمص ُمـ اًمٌالء اًمذي ىمد قمؿ اًمٜم٤مس, وًمـ يٛمٞمز هذا  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 ف اًمٕمٚمؿ, واهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ رؿم٤مد, واعمٕملم قمٚمٞمف.إال قم٤مىمؾ قم٤ممل ىمد أدسم

ذم اخلوارج وشوء مذاهبفم, وإباحة ؿتاهلم وثواب من ؿتؾفم أو  باب

 ؿتؾوه

مل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م أن اخلقارج ىمقم ؾمقء قمّم٤مة هلل شمٕم٤ممم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ًمؽ سمٜم٤مومع هلؿ, ٟمٕمؿ, وإن صٚمقا وص٤مُمقا, واضمتٝمدوا ذم اًمٕم٤ٌمدة, ومٚمٞمس ذ ,ملسو هيلع هللا ىلصوًمرؾمقًمف 

وئمٝمرون األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وًمٞمس ذًمؽ سمٜم٤مومٍع هلؿ 3 ألهنؿ ىمقم يت٠موًمقن 

, ويٛمقهقن قمغم اعمًٚمٛملم, وىمد طمذرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ, وطمذرٟم٤م اًمٜمٌل قوناًم٘مرآن قمغم ُم٤م هي

ٝمؿ وطمذرٟم٤مهؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون سمٕمده, وطمذرٟم٤مهؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُمـ شمٌٕم ,ملسو هيلع هللا ىلص

سم٢مطم٤ًمن, واخلقارج هؿ اًمنماة األٟمج٤مس األرضم٤مس, وُمـ يم٤من قمغم ُمذهٌٝمؿ ُمـ ؾم٤مئر 

اخلقارج يتقارصمقن هذا اعمذه٥م ىمديام وطمديث٤م, وخيرضمقن قمغم األئٛم٦م واألُمراء ويًتحٚمقن ىمتؾ 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص: هق رضمؾ ـمٕمـ قمغم رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اعمًٚمٛملم, وم٠مول ىمرن ـمٚمع ُمٜمٝمؿ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
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ويٚمؽ, ومٛمـ يٕمدل إذا مل : »ملسو هيلع هللا ىلص : اقمدل ي٤م حمٛمد, ومام أراك شمٕمدل, وم٘م٤ملوهق ي٘مًؿ اًمٖمٜم٤مئؿ, وم٘م٤مل

أن هذا : »ىمتٚمف وأظمؼم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مراد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمتٚمف, ومٛمٜمٕمف اًمٜمٌل ش ؟أيمـ أقمدل

 ((88))ش٤م ًمف حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالشمف وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمف , يٛمرىمقن ُمـ اًمديـوأصح٤مسمً 

ٝمؿ أو ىمتٚمقه, صمؿ إهنؿ سمٕمد ذًمؽ ظمرضمقا ُمـ وأُمر ذم همػم طمدي٨م سم٘مت٤مهلؿ, وسملم ومْمؾ ُمـ ىمتٚم

سمٚمدان ؿمتك, واضمتٛمٕمقا وأفمٝمروا األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, طمتك ىمدُمقا اعمديٜم٦م, 

يم٤من سم٤معمديٜم٦م ذم  ممـملسو هيلع هللا ىلصقمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف, وىمد اضمتٝمد أصح٤مب رؾمقل اهلل  تٚمقاوم٘م

ضمقا سمٕمد ذًمؽ قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم ومام أـم٤مىمقا قمغم ذًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمؿ صمؿ ظمر أن ال ي٘متؾ قمثامن,

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ومل يروقا حلٙمٛمف, وأفمٝمروا ىمقهلؿ وىم٤مًمقا: ال طمٙمؿ إال هلل, 

, وم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف وم٠ميمرُمف ((44))ريض اهلل قمٜمف: يمٚمٛم٦م طمؼ أرادوا هب٤م اًم٤ٌمـمؾ قمكموم٘م٤مل 

ه, وىم٤مشمؾ ُمٕمف اًمّمح٤مسم٦م ومّم٤مر سمٗمْمؾ ُمـ ىمتٚمٝمؿ أو ىمتٚمق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل شمٕم٤ممم سم٘متٚمٝمؿ, وأظمؼم قمـ اًمٜمٌل 

 .ؾمٞمػ قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم اخلقارج ؾمٞمػ طمؼ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

 افسـن واآلثار ؾقام ذـركاه  باب

قمٜمد ُمٜمٍمومف ُمـ ظمٞمؼم, وذم  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: أشمك رضمؾ رؾمقل اهلل قمـ  --((0505))

: اقمدل وم٘م٤مل ي٘مٌض ُمٜمٝم٤م ومٞمٕمٓمل, وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ملسو هيلع هللا ىلصومْم٦م, ورؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصصمقب رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل قمٛمر سمـ ش وظمنت إذا مل أيمـ أقمدل ًم٘مد ظم٧ٌم ؟ويٚمؽ وُمـ يٕمدل إذا مل أيمـ أقمدل»

                                                 

  .ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم( 8)

  .ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم( 4)
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ُمٕم٤مذ اهلل أن يتحدث : »دقمٜمل وم٠مىمتؾ هذا اعمٜم٤مومؼ وم٘م٤مل هللاخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ي٤م رؾمقل ا

ُمـ  اًمٜم٤مس أين أىمتؾ أصح٤ميب إن هذا وأصح٤مسمف ي٘مرءون اًم٘مرآن ال جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ, يٛمرىمقن

 .شاًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م  يٛمرقاًمديـ يمام

 ([. 806٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥8٥1واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥6سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

ي٘مًؿ ذات يقم ىمًاًم إذ ىم٤مل ذو  ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((0606))

وحيؽ: ومٛمـ يٕمدل إذا مل أيمـ : »ملسو هيلع هللا ىلص اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل: ي٤م رؾمقل اهلل اقمدل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 ؟أشم٠مذن زم أرضب قمٜم٘مف وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهللريض اهلل قمٜمف, وم٘م٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  شل؟أقمد

ُمـ  وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمف, يٛمرىمقن حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالشمف, ٤مال, إن ًمف أصح٤مسمً : »ىم٤مل

ومال يقضمد ومٞمف رء, صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤مومف ومال  اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م, يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف

يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف ومال يقضمد ومٞمف رء, صمؿ يٜمٔمر إمم ىمذذه ومال يقضمد ومٞمف رء,  يقضمد ومٞمف رء, صمؿ

إطمدى يديف ُمثؾ  رضمؾ أدقم٩م ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم, خيرضمقن قمغم طملم ومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس, آيتٝمؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: أؿمٝمد: ًمًٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل اهلل ش شمدردر صمدي اعمرأة, أو ُمثؾ اًمٌْمٕم٦م,

ريض اهلل قمٜمف طملم ىمتٚمٝمؿ واًمتٛمس ذم اًم٘متغم, وم٠مشمك سمف وأؿمٝمد أين يمٜم٧م ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 . ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمٕم٧م رؾمقل اهلل

 ([. 8062( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)٥٥22اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )و(, ٥2سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

وجلٝمٜمؿ  يمٕم٥م األطم٤ٌمر ىم٤مل: ًمٚمِمٝمٞمد ٟمقران, وعمـ ىمتٚمف اخلقارج قمنمة أٟمقار ًمف,قمـ  --((0707))

 روري٦م, وًم٘مد ظمرضمقا قمغم داود ٟمٌل اهلل ذم زُم٤مٟمف. ؾمٌٕم٦م أسمقاب: سم٤مب ُمٜمٝم٤م ًمٚمح

 ([. 28سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 
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 هذه صٗم٦م احلروري٦م, وهؿ اًمنماة اخلقارج, اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳژ

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

:[ اآلي٦م, وىمد طمذر 0]آل قمٛمران: ژ           ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼

 ممـ هذه صٗمتف.  أُمتف ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ژ  ىمرأ: ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل  قمـ --((0808))

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے 

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

رأيتؿ اًمذيـ جي٤مدًمقن ومٞمف ومٝمؿ اًمذيـ إذا : »[, وم٘م٤مل0]آل قمٛمران:  ژ        

 .شاهلل شمٕم٤ممم, وم٤مطمذروهؿ قمٜمك

 ([. 466٣( وُمًٚمؿ )2٣20واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,24سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

: ىم٤مل ؟ـم٤موس, ىم٤مل: ذيمر السمـ قم٤ٌمس اخلقارج وُم٤م يّمٞمٌٝمؿ قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن قمـ --((1111))

﮹ ﮺ ﮻    ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ژ  ي١مُمٜمقن سمٛمحٙمٛمف, ويْمٚمقن قمـ ُمتِم٤مهبف, وىمرأ:»

 ([.2٣سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  [.0] آل قمٛمران:  ژ﮼ ﮽ ﮾ 

ًمٞمس هؿ سم٠مؿمد »اسمـ قم٤ٌمس وذيمر ًمف اخلقارج واضمتٝم٤مدهؿ وصالهتؿ, ىم٤مل: قمـ  --((1010))

 ([.26سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شاضمتٝم٤مًدا ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, وهؿ قمغم والًم٦م
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ؾمٕمٞمد, ظمرج ظم٤مرضمل سم٤مخلري٦ٌم, وم٘م٤مل: اعمٕمغم سمـ زي٤مد ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٚمحًـ: ي٤م أسم٤م قمـ  --((1111))

 ([.21سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ,  اعمًٙملم رأى ُمٜمٙمًرا وم٠مٟمٙمره, ومقىمع ومٞمام هق أٟمٙمر ُمٜمف.

ومال يٜمٌٖمل عمـ رأى اضمتٝم٤مد ظم٤مرضمل ىمد ظمرج قمغم إُم٤مم قمداًل يم٤من  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ومال يٜمٌٖمل ًمف أن  اإلُم٤مم أو ضم٤مئًرا, ومخرج ومجع مج٤مقم٦م وؾمؾ ؾمٞمٗمف, واؾمتحؾ ىمت٤مل اعمًٚمٛملم,

يٖمؽم سم٘مراءشمف ًمٚم٘مرآن, وال سمٓمقل ىمٞم٤مُمف ذم اًمّمالة, وال سمدوام صٞم٤مُمف, وال سمحًـ أًمٗم٤مفمف ذم 

ومٞمام ىمٚمتف أظم٤ٌمر ال يدومٕمٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمٚمؿ إذا يم٤من ُمذهٌف ُمذه٥م اخلقارج, وىمد روي قمـ رؾمقل اهلل 

  يمثػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم, سمؾ ًمٕمٚمف ال خيتٚمػ ذم اًمٕمٚمؿ هب٤م مجٞمع أئٛم٦م اعمًٚمٛملم.

رضمؾ ذو ٟمٙم٤مي٦م ًمٚمٕمدو واضمتٝم٤مد, وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ذيمر ًمرؾمقل اهلل قمـ  --((1212))

: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, ٟمٕمتف يمذا ويمذا, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شُم٤م أقمرف هذا: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ُم٤م يمٜم٧م : », ومٌٞمٜم٤م هؿ يمذًمؽ إذ ـمٚمع اًمرضمؾ, وم٘م٤مًمقا: هذا, ي٤م رؾمقل اهلل, وم٘م٤ملشُم٤م أقمرومف»

ىم٤مل: ومٚمام دٟم٤م اًمرضمؾ,  شرأيتف ذم أُمتل, إن سمف ًمًٗمٕم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ىمرنول أقمرف هذا, هذا أ

ٟمِمدشمؽ سم٤مهلل, هؾ طمدصم٧م ٟمٗمًؽ : »ملسو هيلع هللا ىلصؾمٚمؿ, ومرد قمٚمٞمف اًم٘مقم اًمًالم ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ, ىم٤مل: ومدظمؾ اعمًجد  ؟طملم ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٜم٤م, أن ًمٞمس ذم اًم٘مقم أطمد أومْمؾ ُمٜمؽ

, ومدظمؾ أسمق سمٙمر اعمًجد ومقضمده ىم٤مئاًم شىمؿ وم٤مىمتٚمف: »سمٙمر أليب ملسو هيلع هللا ىلصيّمكم ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مل:  ؟ملسو هيلع هللا ىلصيّمكم, وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ذم ٟمٗمًف: إن ًمٚمّمالة حلرُم٦م وطمً٘م٤م وًمق اؾمت٠مُمرت رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: ال, رأيتف ىم٤مئاًم يّمكم, ورأي٧م ًمٚمّمالة طمً٘م٤م وطمرُم٦م, وإن  ش؟أىمتٚمتف: »ومج٤مء إًمٞمف, وم٘م٤مل ًمف

ىم٤مل: ومدظمؾ قمٛمر  شاذه٥م ي٤م قمٛمر وم٤مىمتٚمف: », صمؿ ىم٤ملشفًم٧ًم سمّم٤مطمٌ: »ؿمئ٧م أن أىمتٚمف, ىمتٚمتف ىم٤مل

اعمًجد, وم٢مذا هق ؾم٤مضمد ىم٤مل: وم٤مٟمتٔمره ـمقياًل, صمؿ ىم٤مل: ذم ٟمٗمًف: إن ًمٚمًجقد حلً٘م٤م, وًمق أين 
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: وم٘م٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد اؾمت٠مُمره ُمـ هق ظمػٌم ُمٜمل ىم٤مل: ومج٤مء إمم رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اؾمت٠مُمرت رؾمقل اهلل

أىمتٚمف  أن ملسو هيلع هللا ىلصطمً٘م٤م, وإن ؿمئ٧م ي٤م رؾمقل اهلل  ٚمًجقدىم٤مل: ال, رأيتف ؾم٤مضمًدا, ورأي٧م ًم ش؟أىمتٚمتف»

ىم٤مل: ومدظمؾ قمكم ريض  شًم٧ًم سمّم٤مطمٌف ىمؿ ي٤م قمكم وم٤مىمتٚمف, أٟم٧م ص٤مطمٌف إن وضمدشمف: »ىمتٚمتف ىم٤مل

)ًمق : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مظمؼمه, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاعمًجد, ومٚمؿ جيده ىم٤مل: ومرضمع إمم رؾمقل اهلل  اهلل قمٜمف

 سم٤مىمل احلدي٨م. وذيمر شىمتؾ اًمٞمقم ُم٤م اظمتٚمػ رضمالن ُمـ أُمتل طمتك خيرج اًمدضم٤مل(

 .(22سمرىمؿ) اآلضمريرواه سملم اًم٘مقؾملم,  ه, ظمال ُم٤مًمٖمػم]صحٞمح 

  .(, قمـ ضم٤مسمر وهق صحٞمح448٣سمرىمؿ 2/8٣0)أسمق يٕمغمرواه  

 (, قمـ أيب ؾمٕمٞمد, وذم ؾمٜمده ؿمداد سمـ قمٛمران جمٝمقل طم٤مل[. ٥/8٣أمحد )رواه و

ؿتل ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـه فؾخوارج مما أـرمه اهلل تعاػ باب 

 اهلم بؼت

قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع, ُمقمم أم ؾمٚمٛم٦م: أن احلروري٦م, عم٤م ظمرضمقا وهؿ ُمع قمكم سمـ  قمـ --((1313))

 أيب ـم٤مًم٥م, ىم٤مًمقا: ال طمٙمؿ إال هلل, وم٘م٤مل قمكم: أضمؾ, يمٚمٛم٦م طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ, إن رؾمقل اهلل

وصػ أٟم٤مؾًم٤م, إين ألقمرف صٗمتٝمؿ, ي٘مقًمقن احلؼ ال جي٤موز هذا ُمٜمٝمؿ وأؿم٤مر إمم طمٚم٘مف, هؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

ؿم٤مة, أو طمٚمٛم٦م صمد, ي ومٚمام ىمتٚمٝمؿ قمكم  إمم اهلل, ومٞمٝمؿ أؾمقد إطمدى يديف ـمٌل ض ظمٚمؼ اهللأسمٖم

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اٟمٔمروا, ومٜمٔمروا ومٚمؿ جيدوا ؿمٞمًئ٤م, وم٘م٤مل: ارضمٕمقا ومقاهلل ُم٤م يمذسم٧م وال يمذسم٧م 

صمؿ وضمدوه ذم ظمرسم٦م, وم٠مشمقا سمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف طمتك ووٕمقه  ُمرشملم أو صمالصم٦م,

  اهلل سمـ أيب راومع: أٟم٤م طميت ذًمؽ ُمـ أُمرهؿ. ٌٞمدىم٤مل قم سملم يديف
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 .اخلرب: اًمٌٜم٤مء اعمتٝمدم .اًمِم٤مة: رضقمٝم٤م ـمٌل

 [. 8٣0-(806ُمًٚمؿ سمرىمؿ )و (,٣8سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

: ؾمٞمخرج ىمقم ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, قمٌٞمدة اًمًٚمامين, قمـ قمكم  قمـ --((1414))  

ألٟم٠ٌمشمٙمؿ ُم٤م وقمد اهلل  اًمٞمد, وًمقال أن شمٌٓمروا ٞمد, أو خمدجاًم اًمٞمد, أو ُمثدون ومٞمٝمؿ رضمؾ ُمقدن

ىم٤مل قمٌٞمدة: وم٘مٚم٧م ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف: أٟم٧م ؾمٛمٕمتف  ملسو هيلع هللا ىلصشمٕم٤ممم اًمذيـ ي٘متٚمقهنؿ قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ؾمٛمٕمتف ورب اًمٙمٕم٦ٌم, ؾمٛمٕمتف إي ورب اًمٙمٕم٦ٌم, ؾمٛمٕمتف إي  ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهللُمـ رؾمقل 

 ([.8066وأصٚمف ذم ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (,٣2سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  ورب اًمٙمٕم٦ٌم ؾمٛمٕمتف.

ريض اهلل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وريض قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم, قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

 .وٟمٗمٕمٜم٤م سمحٌٝمام, وطم٥م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 ثواب من ؿاتل اخلوارج ؾؼتؾفم أو ؿتؾوه باب 

اًمزُم٤من ىمقم أطمداث  خيرج ذم آظمر: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ --((1515))

 ُمـ اإلؾمالم يمام يٛمرق األؾمٜم٤من, ؾمٗمٝم٤مء األطمالم, ي٘مقًمقن ُمـ ظمػم ىمقل اًمٜم٤مس, يٛمرىمقن

 ش.ومٛمـ ًم٘مٞمٝمؿ ومٚمٞم٘متٚمٝمؿ, وم٢من ىمتٚمٝمؿ أضمر قمٜمد اهلل اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م,

( واسمـ 4811واًمؽمُمذي ), (8/202وأمحد ) (,٣0سمرىمؿ) اآلضمريرواه  ,ًمٖمػمه]صحٞمح 

 ([. 861ُم٤مضمف )

ىم٤مل: ظمرضم٧م ظم٤مرضم٦م سم٤مًمِم٤مم وم٘متٚمقا, وأًم٘مقا ذم  ملسو هيلع هللا ىلص ٤مُم٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهللأُم أيب قمـ --((1616))

ضم٥م, أو سمئر ىم٤مل: وم٠مىمٌؾ أسمق أُم٤مُم٦م وأٟم٤م ُمٕمف, طمتك وىمػ قمٚمٞمٝمؿ, صمؿ سمٙمك, صمؿ ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل, 
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يمالب اًمٜم٤مر, يمالب اًمٜم٤مر, صمالصًم٤م, ذ ىمتغم حت٧م فمؾ اًمًامء, ذ  ؟ُم٤م ومٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من هبذه األُم٦م

ىمتغم حت٧م فمؾ اًمًامء, ظمػم ىمتغم حت٧م فمؾ اًمًامء, ظمػم ىمتغم حت٧م اًمًامء, ظمػم  ؾىمتغم حت٧م فم

فمؾ اًمًامء ُمـ ىمتٚمقه ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م أسم٤م أُم٤مُم٦م, أرء شم٘مقًمف سمرأيؽ, أم رء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل 

همػم ُمرة,  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: إين إذن جلريء, إين إذن جلريء, صمالصًم٤م, سمؾ ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ؾمٞم٠ميت ىمقم ي٘مرءون : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص, ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهللطمتك قمد قمنًما ٤م,وال ُمرشملم, وال صمالصمً 

اًمًٝمؿ ُمـ  ُمـ اإلؾمالم يمام يٛمرق اًم٘مرآن ال جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ, أو ال يٕمدو شمراىمٞمٝمؿ, يٛمرىمقن

 .شاًمرُمٞم٦م, ال يٕمقدون ذم اإلؾمالم طمتك يٕمقد اًمًٝمؿ قمغم ومقىمف, ـمقسمك عمـ ىمتٚمقه أو ىمتٚمٝمؿ

 [.(4٣6و٣/4٣٥وأمحد ) (,٣1سمرىمؿ) اآلضمريرواه طمًـ, ]

 ش.اخلقارج يمالب اًمٜم٤مر: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ أيب أورم: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((1177))

 ([. 2/٥14وأمحد ) (,68سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

ىمد ذيمرت ُمـ اًمتحذير ُمـ ُمذاه٥م اخلقارج ُم٤م ومٞمف سمالغ عمـ قمّمٛمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

راء, ومل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمذه٥م اخلقارج, ومل ير رأهيؿ, وصؼم قمغم ضمقر األئٛم٦م, وطمٞمػ األُم

خيرج قمٚمٞمٝمؿ سمًٞمٗمف, وؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم يمِمػ اًمٔمٚمؿ قمٜمف, وقمـ اعمًٚمٛملم, ودقم٤م ًمٚمقالة 

ُمٕمٝمؿ يمؾ قمدو ًمٚمٛمًٚمٛملم وصغم ُمٕمٝمؿ اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ,  هدسم٤مًمّمالح, وطم٩م ُمٕمٝمؿ, وضم٤م

وم٢من أُمروه سمٓم٤مقم٦م وم٠مُمٙمٜمف أـم٤مقمٝمؿ, وإن مل يٛمٙمٜمف اقمتذر إًمٞمٝمؿ, وإن أُمروه سمٛمٕمّمٞم٦م مل يٓمٕمٝمؿ, 

سمٞمٜمٝمؿ ًمزم سمٞمتف ويمػ ًم٤ًمٟمف ويده, ومل هيق ُم٤م هؿ ومٞمف, ومل يٕمـ قمغم ومتٜم٦م, ومٛمـ  وإذا دارت اًمٗمتـ

 .إن ؿم٤مء اهلل ٘مٞمؿيم٤من هذا وصٗمف يم٤من قمغم اًمٍماط اعمًت
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دم افسؿع وافطاظة دن ويل أمر ادسؾؿغ وافصز ظؾقفم وإن  باب

 جاروا, وترك اخلروج ظؾقفم ما أؿاموا افصالة 

يٙمقن قمٚمٞمٙمؿ أُمراء شمٕمرومقن وشمٜمٙمرون, ومٛمـ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأم ؾمٚمٛم٦م قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((1818))

ال ُم٤م : »ىم٤مل ؟ىم٤مًمقا: أومال ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ ,شقمرف سمرئ, وُمـ يمره ؾمٚمؿ, وًمٙمـ ُمـ ريض وشم٤مسمع

  ([.81٣2وُمًٚمؿ سمرىمؿ) (,62سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ,  .شصٚمقا

اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا, وإن اؾمتٕمٛمؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ --((2121))

واًمٌخ٤مري سمرىمؿ  (,6٣سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  ش.يم٠من رأؾمف زسمٞم٦ٌم قمٚمٞمٙمؿ طمٌٌم

(0824 .]) 

قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م, ذم اًمٞمن » ملسو هيلع هللا ىلص قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل قمـ --((2020))

واعمٙمره, وأن ال ٟمٜم٤مزع األُمر أهٚمف, وأن ٟم٘مقم أو ٟم٘مقل سم٤محلؼ طمٞمثام يمٜم٤م, ال  واًمٕمن, واعمٜمِمط

 .شئؿال ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م

 ([. 8002( وُمًٚمؿ)0822واًمٌخ٤مري سمرىمؿ) (,66سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

اؾمٛمٕمقا هلؿ وأـمٞمٕمقا ذم قمنيمؿ : »أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ,أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم قمـ --((2121))

 .شقمٚمٞمٙمؿ, وال شمٜم٤مزقمقا األُمر أهٚمف, وإن يم٤من ًمٙمؿ وُمٙمرهٙمؿ, وأصمرة وينيمؿ وُمٜمِمٓمٙمؿ

 ([. 61سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ اإلؾمٜم٤مد, 

: أرأي٧م إن ملسو هيلع هللا ىلصوائؾ احليُمل ىم٤مل: ؾم٠مل ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اجلٕمٗمل رؾمقل اهلل  قمـ --((2222))

وم٠مقمرض قمٜمف, صمؿ ؾم٠مًمف اًمث٤مٟمٞم٦م أو  ؟ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء, وم٠ًمًمقٟم٤م طم٘مٝمؿ, وُمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م, ومام شم٠مُمرٟم٤م
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اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا, وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م محٚمقا, وقمٚمٞمٙمؿ ُم٤م : »األؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس, وىم٤مل اًمث٤مًمث٦م, ومجٌذه

 ([. 8126ُمًٚمؿ )رواه  (,62سمرىمؿ) اآلضمريرواه . ]صحٞمح, شتؿمحٚم

ًمٕمٚمؽ أن ختٚمػ سمٕمدي, وم٠مـمع : »ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ --((2323))

اإلُم٤مم, وإن يم٤من قمًٌدا طمٌِمًٞم٤م وإن رضسمؽ وم٤مصؼم, وإن طمرُمؽ وم٤مصؼم, وإن دقم٤مك إمم أُمر 

 .شُمٜم٘مّم٦م ذم دٟمٞم٤مك وم٘مؾ: ؾمٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦م, دُمل دون ديٜمل

  ([.00سمرىمؿ) اآلضمريرواه حٞمح, ]ص

ومٞمام ريض اهلل قمٜمف, اًمذي حيتٛمؾ قمٜمدك ىمقل قمٛمر  أيشوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ىمٞمؾ ًمف: حيتٛمؾ واهلل أقمٚمؿ أن ٟم٘مقل: ُمـ أُمر قمٚمٞمؽ ُمـ قمريب أو همػمه أؾمقد أو أسمٞمض أو  ؟ىم٤مًمف

فمٚماًم ًمؽ, أو اٟمتٝمؽ  قمجٛمل وم٠مـمٕمف ومٞمام ًمٞمس هلل ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م, وإن طمرُمؽ طمً٘م٤م ًمؽ, أو رضسمؽ

ُم٤مًمؽ, ومال حيٛمٚمؽ ذًمؽ قمغم أن خترج قمٚمٞمف سمًٞمٗمؽ طمتك شم٘م٤مشمٚمف, وال خترج  ذقمروؽ, أو أظم

ُمع ظم٤مرضمل ي٘م٤مشمٚمف, وال حترض همػمك قمغم اخلروج قمٚمٞمف, وًمٙمـ اصؼم قمٚمٞمف, وىمد حيتٛمؾ أن 

 يدقمقك إمم ُمٜم٘مّم٦م ذم ديٜمؽ ُمـ همػم هذه اجلٝم٦م حيتٛمؾ أن ي٠مُمرك سم٘متؾ ُمـ ال يًتحؼ اًم٘متؾ, أو

ُمـ ال حيؾ رضسمف, أو سم٠مظمذ ُم٤مل ُمـ ال يًتحؼ أن  يبسم٘مٓمع قمْمق ُمـ ال يًتحؼ ذًمؽ, أو سم

شم٠مظمذ ُم٤مًمف, أو سمٔمٚمؿ ُمـ ال حيؾ ًمف وال ًمؽ فمٚمٛمف, ومال يًٕمؽ أن شمٓمٞمٕمف, وم٢من ىم٤مل ًمؽ: ًمئـ مل 

ال ـم٤مقم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلصشمٗمٕمؾ ُم٤م آُمرك سمف وإال ىمتٚمتؽ أو رضسمتؽ, وم٘مؾ: دُمل دون ديٜمل3 ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 .((88))شإٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف: »ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف ,((88))شاخل٤مًمؼ قمز وضمؾعمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م 

                                                 

 :ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمدد( صحٞمح, وىمد ورد قمـ 8)

 (, وهق صحٞمح.842و8/22طمدي٨م قمكم: رواه أمحد) (8
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قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ال أدري ًمٕمٚمؽ أن  --((2424))  

ختٚمػ سمٕمدي وم٠مـمع اإلُم٤مم, وإن أُمر قمٚمٞمؽ قمٌد طمٌٌم جمدع, وإن فمٚمٛمؽ وم٤مصؼم, وإن طمرُمؽ 

 .ؾمٛمٕم٤م وـم٤مقم٦م, دُمل دون ديٜمل وم٤مصؼم, وإن دقم٤مك إمم أُمر يٜم٘مّمؽ ذم دٟمٞم٤مك وم٘مؾ:

٤ًٌم[.08]طمًـ رواه اآلضمري سمرىمؿ )  (, وىمد شم٘مدم ىمري

اسمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: طمدصمٜمل رزيؼ ُمقمم سمٜمل ومزارة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمًٚمؿ سمـ ىمرفم٦م  قمـ --((2525))  

 ملسو هيلع هللا ىلصاألؿمجٕمل, ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ األؿمجٕمل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ويّمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ, وذار ظمٞم٤مر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ حتٌقهنؿ وحيٌقٟمٙمؿ, : »ي٘مقل

ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل: أومال  شويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ ؿأئٛمتٙمؿ اًمذيـ شمٌٖمْمقهنؿ ويٌٖمْمقٟمٙمؿ, وشمٚمٕمٜمقهن

ال, ُم٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة, ال ُم٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة, أال ُمـ وزم »ىم٤مل:  ؟قمغم ذًمؽ ٟمٜم٤مسمذهؿ

ُم٤م ي٠ميت سمف ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل, وال قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمٝمؿ, ومرآه ي٠ميت ؿمٞمًئ٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ, ومٚمٞمٜمٙمر 

: اهلل, ي٤م أسم٤م اعم٘مدام ًمًٛمٕم٧م ُمًٚمؿ سمـ ىمرفم٦م, ؼىمٚم٧م ًمرزيش شمٜمزقمـ يًدا ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ

ي٘مقل: ُم٤م أظمؼمت سمف  ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ, ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ف أن حيٚمػ ىم٤مل اسمـ ضم٤مسمر: ومجث٤م رزيؼ قمغم ريمٌتٞمف, واؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, وطمٚمػ قمغم ُم٤م ؾم٠مًمت ؟قمٜمف

 . تث٤ٌمشًم٤مقمٚمٞمف ىم٤مل اسمـ ضم٤مسمر: ومل أؾمتحٚمٗمف اهت٤مًُم٤م ًمف, وًمٙمٜمل اؾمتحٚمٗمتف اؾم

                                                                                                                                      

 (, وهق صحٞمح.٣/66ه أمحد )اطمدي٨م احلٙمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري, وقمٛمران سمـ طمّملم, رو  (٥و4 

(, وهق وٕمٞمػ3 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ 8/202طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد, رواه أمحد ) (2

  ه.ُمًٕمقد مل يًٛمع ُمـ ضمد
  

  

  .( قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف8120( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )082٣رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ) (8)
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 ([. 81٣٣وُمًٚمؿ) (,04سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

 ؾضل افؼعود دم افػتـة ظن اخلوض ؾقفا  باب

  قمغم ىمٚمقهبؿ أن هتقى ُم٤م يٙمرهف اهلل شمٕم٤ممم وًمزوم اًمٌٞمقت واًمٕم٤ٌمدة هلل شمٕم٤ممم وختقف اًمٕم٘مالء

شمٙمقن ومتٜم٦م اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اعم٤مر, : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((2626))

 ُمـ يًتنمف هل٤م شمًتنمف ًمف, وُمـ وضمد ُمٜمٝم٤م ُمٚمج٠م أو ُمٕم٤مًذا واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًم٤ًمقمل,

 ([.4116(وُمًٚمؿ)0018واًمٌخ٤مري ) (,0٥سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شسمف ومٚمٞمٕمذ

اخلقارج, صمؿ وم٤مرىمٝمؿ ىم٤مل: دظمٚمقا ىمري٦م ومخرج قمٌد  رضمؾ ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس يم٤من ُمع قمـ --((2727)) 

ُمرشملم, وم٘م٤مل: واهلل ًم٘مد رقمتٛمقين ىم٤مًمقا:  ؟مل شمرع ؟اهلل سمـ ظم٤ٌمب ذقمًرا, جير رداءه, وم٘م٤مًمقا مل شمرع 

, ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ىم٤مًمقا: ومٝمؾ ؾمٛمٕم٧م ُمـ أسمٞمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصأٟم٧م قمٌد اهلل سمـ ظم٤ٌمب ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

إٟمف ذيمر : »ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕمتف ي٘مقل قمـ رؾمقل اهلل ىم٤مل:  ؟حتدصمٜم٤مه ملسو هيلع هللا ىلصطمديًث٤م حيدث سمف قمـ رؾمقل اهلل 

ومتٜم٦م, اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًم٘م٤مئؿ, واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اعم٤مر, واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًم٤ًمقمل, 

وال شمٙمـ قمٌد اهلل »ىم٤مل أيقب: وال أقمٚمٛمف إال ىم٤مل:  شىم٤مل: وم٢من أدريمتٝم٤م ومٙمـ قمٌد اهلل اعم٘متقل

ىم٤مل ٟمٕمؿ, وم٘مدُمقه  ؟ملسو هيلع هللا ىلصسمف قمـ رؾمقل اهلل ىم٤مًمقا: أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ أسمٞمؽ حيدث  ,شاًم٘م٤مشمؾ

ُم٤م اظمذومر يٕمٜمل ُم٤م اظمتٚمط سم٤معم٤مء اًمدم  قمغم وٗم٦م اًمٜمٝمر, وميسمقا قمٜم٘مف, وم٤ًمل دُمف يم٠مٟمف ذاك

 . شأم وًمده قمام ذم سمٓمٜمٝم٤م وسم٘مروا

 ّمٜمػاعموقمٌد اًمرزاق ذم  (٣/880وأمحد ) (,0٣سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]أصؾ اًم٘مّم٦م صحٞمح, 

 ([. 81٣00سمرىمؿ 80/881)
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إن سملم : »ملسو هيلع هللا ىلص يمٌِم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمقؾمك ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم: ىم٤مل رؾمقل اهلل أيبقمـ  --((2828))

أيديٙمؿ ومتٜم٤ًم يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ, يّمٌح اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم, ويٛمز يم٤مومًرا, ويٛمز ُم١مُمٜم٤ًم, 

ويّمٌح يم٤مومًرا, اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًم٘م٤مئؿ, واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اعم٤مر, واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ 

 .شسمٞمقشمٙمؿ يمقٟمقا أطمالس: »ىم٤مل ؟ا: ومام شم٠مُمرٟم٤مىم٤مًمق ش٤مقملاًمً

 ([. ٥268واسمـ ُم٤مضمف ) (,06سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

ىمد ذيمرت هذا اًم٤ٌمب ذم يمت٤مب اًمٗمتـ ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة, وىمد ذيمرت  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ه٤مهٜم٤م ـمروًم٤مُمٜمٝم٤م3 ًمٞمٙمقن اعم١مُمـ اًمٕم٤مىمؾ حيت٤مط ًمديٜمف, وم٢من اًمٗمتـ قمغم وضمقه يمثػمة, وىمد ُم٣م 

ٝم٤م ومتـ قمٔمٞمٛم٦م, ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م أىمقام, وهٚمؽ ومٞمٝم٤م أىمقام سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ اهلقى, وإيث٤مرهؿ ًمٚمدٟمٞم٤م, ومٛمـ ُمٜم

أراد اهلل سمف ظمػًما ومتح ًمف سم٤مب اًمدقم٤مء, واًمتج٠م إمم ُمقاله اًمٙمريؿ, وظم٤مف قمغم ديٜمف, وطمٗمظ 

ًم٤ًمٟمف, وقمرف زُم٤مٟمف, وًمزم اعمحج٦م اًمقاوح٦م اًمًقاد األقمٔمؿ, ومل يتٚمقن ذم ديٜمف, وقمٌد رسمف 

ؽمك اخلقض ذم اًمٗمتٜم٦م, وم٢من اًمٗمتٜم٦م يٗمتْمح قمٜمده٤م ظمٚمؼ يمثػم, أمل شمًٛمع إمم ىمقل اًمٜمٌل شمٕم٤ممم, وم

يّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤ًم, ويٛمز يم٤مومًرا, ويٛمز ُم١مُمٜم٤ًم, ويّمٌح : »ىم٤مل ؟وهق حمذر أُمتف اًمٗمتـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.يم٤مومًرا

سم٤مدروا سم٤مألقمامل, ؾمتٙمقن ومتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ : »أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ,أيب هريرة قمـ --((3131))

ويٛمز ُم١مُمٜم٤ًم ويّمٌح يم٤مومًرا, يٌٞمع اًمرضمؾ ديٜمف  ّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤ًم, ويٛمز يم٤مومًرا,اعمٔمٚمؿ, ي

 ([. 881وُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (,10سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  ش.سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: ىم٤مل زم راه٥م: ي٤م ؾمٕمٞمد ذم اًمٗمتٜم٦م يتٌلم ًمؽ ُمـ يٕمٌد اهلل قمـ  --((3030))

 ([. 18سمرىمؿ) اآلضمري رواهشمٕم٤ممم, وُمـ يٕمٌد اًمٓم٤مهمقت. ]طمًـ, 
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 .شيم٤مهلجرة إزم اًمٕم٤ٌمدة ذم اهلرج: »ملسو هيلع هللا ىلصُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((3131))

 ([. 4221وُمًٚمؿ سمرىمؿ) (,14سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

  ملسو هيلع هللا ىلصاحلث ظذ افتؿسك بؽتاب اهلل تعاػ وشـة رشول اهلل  باب

ومٞمام خي٤مًمػ ومٞمف اًمٙمت٤مب أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ وشمرك اًمٌدع وشمرك اًمٜمٔمر واجلدال  وؾمٜم٦م

 واًمًٜم٦م وىمقل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

ٟمحٛمد اهلل سمام هق أهٚمف  ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف: ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل قمـ  --((3232))

ُمـ هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل قمز »صمؿ ي٘مقل 

ألُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م , وذ ا ملسو هيلع هللا ىلصوضمؾ, وأطمًـ اهلدي هدي حمٛمد 

 .شاًمٜم٤مر والًم٦م, ويمؾ والًم٦م ذم

ومٝمل ؿم٤مذة يمام سمٞمٜمتف ذم حت٘مٞمؼ االىمتّم٤مد ذم االقمت٘م٤مد ش, ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر»دون زي٤مدة  ]طمًـ,

 ( سمدون اًمزي٤مدة اعمذيمقرة[. 160ورواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ) (.12سمرىمؿ) اآلضمريرواه ًمٚمٛم٘مدد, 

قمٛمرو اًمًٚمٛمل, وطمجر اًمٙمالقمل ىم٤مال: دظمٚمٜم٤م قمغم اًمٕمرسم٤مض سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمـ  --((3333))

﮳ژ  ؾم٤مري٦م, وهق اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف:  ,[ اآلي٦م24]اًمتقسم٦م: ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

وهق ُمريض ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م ًمف: إٟم٤م ضمئٜم٤مك زائريـ وقم٤مئديـ, وُم٘متًٌلم, وم٘م٤مل قمرسم٤مض: إن رؾمقل 

 ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن ووضمٚم٧م ٦م, ذروم٧مصغم صالة اًمٖمداة, صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م ومققمٔمٜم٤م ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: ىم٤مل ؟ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب, وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: ي٤م رؾمقل اهلل: إن هذه عمققمٔم٦م ُمقدع, ومام شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م

أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل, واًمٓم٤مقم٦م واًمًٛمع, وإن يم٤من قمًٌدا طمٌِمًٞم٤م, وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي »
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ا قمٚمٞمٝم٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل, وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم, قمْمق ػًما,ؾمػمى اظمتالوًم٤م يمث

 .شسم٤مًمٜمقاضمذ , وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت األُمقر, وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

 اآلضمريرواه ]صحٞمح سمٓمرىمف3 وىمد ذيمرهت٤م ذم حت٘مٞمؼ ىمٓمػ اًمثٛمر ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ األصمر, 

 ([.22و 2٥(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )4606( , واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2/846(, وأمحد )16سمرىمؿ)

: ي٘مقل ذم يمؾ جمٚمس جيٚمًفريض اهلل قمٜمف, ٟمف ؾمٛمع ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ يزيد سمـ قمٛمػمة أقمـ  --((3434))

هٚمؽ اعمرشم٤مسمقن إن ُمـ ورائٙمؿ ومتٜم٤ًم يٙمثر ومٞمٝم٤م اعم٤مل, ويٗمتح ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن, طمتك ي٠مظمذه اًمرضمؾ »

واعمرأة واحلر واًمٕمٌد, واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم, ومٞمقؿمؽ اًمرضمؾ أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ اًمزُم٤من 

ىمرأت اًم٘مرآن, ومٞم٘مقل: ُم٤م هؿ سمٛمتٌٕمل طمتك أسمتدع هلؿ  اًمٜم٤مس ال يتٌٕمقين وىمد لومٞم٘مقل: ُم٤م سم٤م

  ([.20سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شهمػمه, وم٢مي٤ميمؿ وُم٤م اسمتدع, وم٢مٟمام اسمتدع والًم٦م

أيب إدريس اخلقالين, ي٘مقل: أدريم٧م أسم٤م اًمدرداء ووقمٞم٧م قمٜمف, وأدريم٧م قم٤ٌمدة قمـ  --((3535))

ل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ, سمـ اًمّم٤مُم٧م ووقمٞم٧م قمٜمف, وأدريم٧م ؿمداد سمـ أوس ووقمٞم٧م قمٜمف, ووم٤مشمٜم

اهلل طمٙمؿ قمدل ىمًط, شم٤ٌمرك : »وم٠مظمؼمين يزيد سمـ قمٛمػمة, أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم يمؾ جمٚمس جيٚمًف

ومتٜم٤ًم يٙمثر ومٞمٝم٤م اعم٤مل , ويٗمتح ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن, طمتك ي٠مظمذ  ئٙمؿاؾمٛمف, هٚمؽ اعمرشم٤مسمقن, إن ُمـ ورا

ذًمؽ اًمرضمؾ واعمرأة, واحلر واًمٕمٌد, واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم, ومٞمقؿمؽ اًمرضمؾ أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم 

اًمزُم٤من ومٞم٘مقل: ىمد ىمرأت اًم٘مرآن ومام ًمٚمٜم٤مس ال يتٌٕمقين, وىمد ىمرأت اًم٘مرآن صمؿ ي٘مقل: ُم٤م هؿ 

اًمٕم٤ممل, وم٢من  وم٢من ُم٤م اسمتدع والًم٦م, اشم٘مقا زيٖم٦م اسمتدع,سمٛمتٌٕمل طمتك أسمتدع هلؿ همػمه, وم٢مي٤ميمؿ وُم٤م 

ريٜم٤م احلٙمٞمؿ يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م, ويٚم٘مل اعمٜم٤مومؼ يمٚمٛم٦م احلؼ ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م: وُم٤م يد اًمِمٞمٓم٤من يٚم٘مل قمغم ذم

ىم٤مل:  ؟رمحؽ اهلل أن اعمٜم٤مومؼ يٚم٘مل يمٚمٛم٦م احلؼ, وأن اًمِمٞمٓم٤من يٚم٘مل قمغم ذم احلٙمٞمؿ يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م
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وال يٜم٠ميٜمؽ ذًمؽ قمٜمف,  ؟اًمذي إذا ؾمٛمٕمتف ىمٚم٧م: ُم٤م هذه ٤مسمف,اضمتٜمٌقا ُمـ يمٚمٛم٦م احلٙمٞمؿ يمؾ ُمتِم

 .شوم٢مٟمف ًمٕمٚمف أن يراضمع, ويٚم٘مل احلؼ إذا ؾمٛمٕمف, وم٢من قمغم احلؼ ٟمقًرا

 ([. 2688وأسمق داود) (,28رىمؿ)سم اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أٟمف إذا ذيمر قمٜمده اًمزائٖمقن ذم اًمديـ ي٘مقل: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد  قمـ --((3636))

ووالة األُمر ُمـ سمٕمده ؾمٜمٜم٤ًم, األظمذ هب٤م اشم٤ٌمع ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم,  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمزيز: ؾمـ رؾمقل اهلل 

ػمه٤م, وال شمٌديٚمٝم٤م, واؾمتٙمامل ًمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم, وىمقة قمغم ديـ اهلل, ًمٞمس ألطمد ُمـ اخلٚمؼ شمٖمٞم

رء ظم٤مًمٗمٝم٤م, ُمـ اهتدى هب٤م ومٝمق ُمٝمتد, وُمـ اؾمتٜمٍم هب٤م ومٝمق ُمٜمّمقر, وُمـ  ذموال اًمٜمٔمر 

 .شمريمٝم٤م اشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, وواله اهلل ُم٤م شمقمم, وأصاله ضمٝمٜمؿ وؾم٤مءت ُمّمػًما

(, 066قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )رواه  (,24سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 ([. 8٥٣و8٥2ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م)واًمالًمٙم٤مئل 

بؽتاب اهلل تعاػ  ملسو هيلع هللا ىلصافتحذير من ضوائف يعارضون شـن افـبي  باب

 وصدة اإلكؽار ظذ هذه افطبؼة

يٜمٌٖمل ألهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ إذا ؾمٛمٕمقا ىم٤مئاًل ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

٤ًمن ضم٤مهؾ وم٘م٤مل: ال أىمٌؾ إال ُم٤م يم٤من ذم يمت٤مب اهلل ذم رء ىمد صم٧ٌم قمٜمد اًمٕمٚمامء, ومٕم٤مرض إٟم ملسو هيلع هللا ىلص

وطمذر ُمٜمؽ اًمٕمٚمامء وىمٞمؾ ًمف:  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  حيذرٟم٤مكشمٕم٤ممم, ىمٞمؾ ًمف: أٟم٧م رضمؾ ؾمقء, وأٟم٧م ممـ 

أن يٌلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م أٟمزل إًمٞمٝمؿ ىم٤مل اهلل قمز  ملسو هيلع هللا ىلصي٤م ضم٤مهؾ, إن اهلل أٟمزل ومرائْمف مجٚم٦م, وأُمر ٟمٌٞمف 

ڦ   ڦ   ٿ   ٹژ  وضمؾ:  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
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سمٓم٤مقمتف, وهن٤مهؿ  ٚمؼوم٠مىم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من قمٜمف, وأُمر اخل [,22]اًمٜمحؾ:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ  قمـ ُمٕمّمٞمتف, وأُمرهؿ سم٤مالٟمتٝم٤مء قمام هن٤مهؿ قمٜمف, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

ژ  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ملسو هيلع هللا ىلص[, صمؿ طمذرهؿ أن خي٤مًمٗمقا أُمر رؾمقل اهلل 0]احلنم:ژ  ہ  ہ ۀ

[, 6٥]اًمٜمقر: ژڳ  ڳ  ڳ     گ  گ  ڳک  ک  ک   گ  گ   ڑ  ک

   ې  ې  ې ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋژ  وىم٤مل قمز وضمؾ:

قمغم اخلٚمؼ  ضصمؿ ومر [,6٣]اًمٜم٤ًمء: ژى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 :ملسو هيلع هللا ىلصذم ٟمٞمػ وصمالصملم ُمقوٕم٤م ُمـ يمت٤مسمف شمٕم٤ممم وىمٞمؾ هلذا اعمٕم٤مرض ًمًٜمـ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصـم٤مقمتف 

أيـ دمد ذم يمت٤مب اهلل [, 2٥اًمٌ٘مرة: ] ژں     ڱ  ڱ  ڱژ ي٤م ضم٤مهؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

شمٕم٤ممم أن اًمٗمجر ريمٕمت٤من, وأن اًمٔمٝمر أرسمع, واًمٕمٍم أرسمع, واعمٖمرب صمالث, وأن اًمٕمِم٤مء اآلظمرة 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصدمد أطمٙم٤مم اًمّمالة وُمقاىمٞمتٝم٤م, وُم٤م يّمٚمحٝم٤م وُم٤م يٌٓمٚمٝم٤م إال ُمـ ؾمٜمـ اًمٜمٌل  ـأرسمع؟ أي

درهؿ مخ٦ًم دراهؿ, وُمـ قمنميـ ديٜم٤مًرا  وُمثٚمف اًمزيم٤مة, أيـ دمد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُم٤مئتل

ٟمّمػ ديٜم٤مر, وُمـ أرسمٕملم ؿم٤مة ؿم٤مة, وُمـ مخس ُمـ اإلسمؾ ؿم٤مة, وُمـ مجٞمع أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة, أيـ 

ويمذًمؽ مجٞمع ومرائض اهلل, اًمتل ومروٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمف, ال يٕمٚمؿ  ؟شمٕم٤ممم دمد هذا ذم يمت٤مب اهلل

ُمـ ىم٤مل همػم هذا ظمرج قمـ ُمٚم٦م  هذا ىمقل قمٚمامء اعمًٚمٛملم, ملسو هيلع هللا ىلصاحلٙمؿ ومٞمٝم٤م إال سمًٜمـ رؾمقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلؾمالم, ودظمؾ ذم ُمٚم٦م اعمٚمحديـ, ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمالًم٦م سمٕمد اهلدى وىمد روي قمـ اًمٜمٌل 

 ُم٤م سمٞمٜم٧م ًمؽ وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ. ُمثؾوقمـ صح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

قمغم أريٙمتف, ي٠مشمٞمف  ال أقمرومـ أطمديمؿ ُمتٙمًئ٤م: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب راومع, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((3737))

مم٤م أُمرت سمف, أو هنٞم٧م قمٜمف ومٞم٘مقل: ال ٟمدري, ُم٤م وضمدٟم٤م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  األُمر ُمـ أُمري,



  خمتصر الشريعة

 

3333 
 

3333 

 

(, 260٣داود ) (, وأسمق80و 6/1أمحد )و (,22سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شاشمٌٕمٜم٤مه

 ([. 8٥(, واسمـ ُم٤مضمف )466٥واًمؽمُمذي )

ا ُمٜمٙمؿ أشم٤مه قمٜمل طمدي٨م, وهق ال أقمرومـ أطمدً : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((3838))

 .شي٘مقل اشمؾ سمف ىمرآًٟم٤م قمغم أريٙمتف ُمتٙمئ

 ([. 4/21٥وأمحد ) (,26سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

أال إين أوشمٞم٧م اًمٙمت٤مب »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب اًمٙمٜمدي: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((4141))

وُمثٚمف, أال إين أوشمٞم٧م اًم٘مرآن وُمثٚمف, أال إين أوشمٞم٧م اًم٘مرآن وُمثٚمف, أال إٟمف يقؿمؽ رضمؾ ؿمٌٕم٤من 

٘مقل: قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًم٘مرآن, ومام وضمدشمؿ ومٞمف ُمـ طمالل وم٠مطمٚمقه, وُم٤م وضمدشمؿ ومٞمف ُمـ ي قمغم أريٙمتف

 وذيمر احلدي٨م. شطمرام ومحرُمقه

(, 2602(, وأسمقداود )8٥4و8٥8-2/8٥0أمحد )و (,20سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 .([4662واًمؽمُمذي سمرىمؿ )

٤مل رضمؾ: وم٘م طمديًث٤م ملسو هيلع هللا ىلصيٕمغم سمـ طمٙمٞمؿ, قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أٟمف طمدث قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((4040))

سمٙمت٤مب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم يمت٤مسمف: يمذا ويمذا وم٘م٤مل: أال أراك شمٕم٤مرض طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 .أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصشمٕم٤ممم, رؾمقل اهلل 

 ([. 680اًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )رواه  (,22سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 واعمتٗمٚمج٤مت اعمًتقؿمامتو قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل: ًمٕمـ اهلل اًمقاؿمامتقمـ  --((4141))

ًمٚمحًـ, اعمٖمػمات خلٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٌٚمغ ذًمؽ اُمرأة ُمـ سمٜمل أؾمد ي٘م٤مل هل٤م أم يٕم٘مقب يم٤مٟم٧م شم٘مرأ 

اًم٘مرآن وم٠مشمتف وم٘م٤مًم٧م ًمف: ُم٤م طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ أٟمؽ ًمٕمٜم٧م اًمقاؿمامت واعمتقؿمامت واعمتٗمٚمج٤مت 
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وهق  ملسو هيلع هللا ىلصـ رؾمقل اهلل وم٘م٤مل قمٌد اهلل: وُم٤م زم ال أًمٕمـ ُمـ ًمٕم ؟خلٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم تًمٚمحًـ اعمٖمػما

ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد ىمرأت ُم٤م سملم ًمقطمل اعمّمحػ ومام وضمدت هذا, ىم٤مل: وم٘م٤مل 

ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژ  قمٌد اهلل: ًمئـ يمٜم٧م ىمرأشمٞمف ًم٘مد وضمدشمٞمف, صمؿ ىم٤مل:

 [.0]احلنم:ژ  ہ

 ([. 484٣( وُمًٚمؿ)2116واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,80٥سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

ٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز, أٟمف يمت٥م إمم اًمٜم٤مس: إٟمف ال رأي ألطمد ُمع ؾمٜم٦م ؾمٜمٝم٤م رؾمقل قمقمـ  --((4242))

  ([.800سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ,  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُمٙمحقل ىم٤مل: اًمًٜم٦م ؾمٜمت٤من: ؾمٜم٦م األظمذ هب٤م ومريْم٦م, وشمريمٝم٤م يمٗمر وؾمٜم٦م األظمذ هب٤م قمـ  --((4343))

 ومْمٞمٚم٦م, وشمريمٝم٤م إمم همػم طمرج.

 ([. 602اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ)واًمدارُمل ذم  (,801سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

ومٞمام ذيمرت ذم هذا اجلزء ُمـ اًمتٛمًؽ سمنميٕم٦م احلؼ, واالؾمت٘م٤مُم٦م قمغم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

: ُم٤م إذا شمدسمره اًمٕم٤مىمؾ قمٚمؿ أٟمف ىمد ملسو هيلع هللا ىلصوٟمدهبؿ إًمٞمف اًمرؾمقل  ,ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ٟمدب اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف أُم٦م حمٛمد 

اًمراؿمديـ, ومجٞمع وسمًٜم٦م اخلٚمٗم٤مء  ,ملسو هيلع هللا ىلصأًمزُمف اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ , ومجٞمع ُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن , وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وشمرك اجلدال واعمراء 

واخلّمقُم٦م ذم اًمديـ, وًمزم جم٤مٟم٦ٌم أهؾ اًمٌدع, واالشم٤ٌمع, وشمرك االسمتداع, وم٘مد يمٗم٤مٟم٤م قمٚمؿ ُمـ 

ُم٣م ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ ال يًتقطمش قمـ ذيمرهؿ, ُمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمٌدع 

 .واعمٕملم قمٚمٞمف ؿم٤مد,الت, واهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ رواًمْمال
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  ((00))ذم اجلدال واخلصومات دم افدين باب

ُم٤م وؾ ىمقم سمٕمد هدى يم٤مٟمقا : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمفقمـ  --((4444))

]اًمزظمرف:  ژوئ  ۇئ    ائائ  ەئ  ەئ  وئ  ې  ې  ى  ىژ  , صمؿ ىمرأ:ش قمٚمٞمف إال أوشمقا اجلدل

( ٥4٣٥(واًمؽمُمذي )4٣6و٣/4٣4وأمحد ) (,802سمرىمؿ) رياآلضمرواه . ]طمًـ, ش[٣1

 ([. 21واسمـ ُم٤مضمف )

عم٤م ؾمٛمع هذا أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم مل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

يامروا ذم اًمديـ, ومل جي٤مدًمقا, وطمذروا اعمًٚمٛملم اعمراء واجلدال, وأُمروهؿ سم٤مألظمذ سم٤مًمًٜمـ, 

٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وهذا ـمريؼ أهؾ احلؼ ممـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم, وؾمٜمذيمر وسمام يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم

 ُم٤م دل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ؿقمٜمٝم

وم٢مهن٤م ؾم٤مقم٦م ضمٝمؾ اًمٕم٤ممل, وهب٤م يٌتٖمل  إي٤ميمؿ واعمراء ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر أٟمف يم٤من ي٘مقل:قمـ  --((4545))

 ([.280واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م) (,884سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .اًمِمٞمٓم٤من زًمتف

ىمالسم٦م يم٤من ي٘مقل: ال دم٤مًمًقا أهؾ األهقاء, وال دم٤مدًمقهؿ, وم٢مين ال آُمـ أن  أيب قمـ --((4646))

 يٖمٛمًقيمؿ ذم اًمْمالًم٦م, أو يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًمٌس قمٚمٞمٝمؿ.

( واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح 20٣واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م ) (,882سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

  ([.422و42٥رىمؿ )أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سم

 ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة ىم٤مل: اخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ حتٌط األقمامل.قمـ  --((4747))

                                                 

  (.8٣0-8/882) لت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئراضمع ذم هذا ومّماًل ُمٝماًم ذم ذح أصقل اقم( 8)
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( واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح ٣6٥واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م سمرىمؿ ) (,88٣سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح, 

 ([. 448أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمرىمؿ )

 ُم٤مت أيمثر اًمتٜم٘مؾ.قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل: ُمـ ضمٕمؾ ديٜمف همرًو٤م ًمٚمخّمق قمـ --((4848))

( واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح ٥84(, واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م )886سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ( [.486أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمرىمؿ)

ُمٕمـ سمـ قمٞمًك ىم٤مل: اٟمٍمف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس يقًُم٤م ُمـ اعمًجد, وهق ُمتٙمئ قمغم  قمـ --((5151))

٤مإلرضم٤مء, وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل اؾمٛمع ُمٜمل يدي ومٚمح٘مف رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: أسمق اجلقيري٦م يم٤من يتٝمؿ سم

ىم٤مل:  ,ىم٤مل: إن همٚمٌتؽ اشمٌٕمتٜمل ؟ٜملتؿمٞمًئ٤م أيمٚمٛمؽ سمف وأطم٤مضمؽ وأظمؼمك سمرأيل ىم٤مل: وم٢من همٚمٌ

ىم٤مل: ٟمتٌٕمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل: ي٤م قمٌد اهلل, سمٕم٨م اهلل قمز  ؟ومٖمٚمٌٜم٤م ٙمٚمٛمٜم٤موم٢من ضم٤مء رضمؾ آظمر, وم

يـ ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُمـ سمديـ واطمد, وأراك شمٜمت٘مؾ ُمـ ديـ إمم د ملسو هيلع هللا ىلصوضمؾ حمٛمًدا 

 ([. 880سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ضمٕمؾ ديٜمف همرًو٤م ًمٚمخّمقُم٤مت أيمثر اًمتٜم٘مؾ

هِم٤مم سمـ طم٤ًمن ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم احلًـ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد, شمٕم٤مل طمتك  قمـ --((5050))

أظم٤مصٛمؽ ذم اًمديـ, وم٘م٤مل احلًـ: أُم٤م أٟم٤م وم٘مد أسمٍمت ديٜمل, وم٢من يمٜم٧م أوٚمٚم٧م ديٜمؽ 

  .وم٤مًمتٛمًف

 ([. ٣16( واسمـ سمٓم٦م سمرىمؿ )48٣0واًمالًمٙم٤مئل ) (,881سمرىمؿ)اآلضمري رواه ح, ]صحٞم

مح٤مد سمـ ُمًٕمدة ىم٤مل: يم٤من قمٛمران اًم٘مّمػم ي٘مقل: إي٤ميمؿ واعمٜم٤مزقم٦م واخلّمقُم٦م, قمـ  --((5151))

 ([. 882سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .وإي٤ميمؿ وه١مالء اًمذيـ ي٘مقًمقن أرأي٧م أرأي٧م
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ح٤مب األهقاء ىم٤مل أليقب اًمًختٞم٤مين ي٤م أسم٤م ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع: أن رضماًل ُمـ أصقمـ  --((5252))

أؾم٠مًمؽ قمـ يمٚمٛم٦م ىم٤مل: ومقمم أيقب, وضمٕمؾ يِمػم سم٢مصٌٕمف: وال ٟمّمػ يمٚمٛم٦م وال ٟمّمػ  ؟سمٙمر

 ([. 840سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .يمٚمٛم٦م

أؾمامء سمـ ظم٤مرضم٦م ىم٤مل: دظمؾ رضمالن قمغم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ أهؾ األهقاء, قمـ  --((5353))

 ؟٤مل: ال ىم٤مال: ومٜم٘مرأ قمٚمٞمؽ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾىم ؟وم٘م٤مال: ي٤م أسم٤م سمٙمر ٟمحدصمؽ سمحدي٨م

 .ىم٤مل: ال, ًمت٘مقُمـ قمٜمل أو ألىمقُمـ

( واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م ٥21واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م ) (,848سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 424( واًمالًمٙم٤مئل )288)

 قمٌد اًمٙمريؿ اجلزري ىم٤مل: ُم٤م ظم٤مصؿ ورع ىمط ذم اًمديـ.قمـ  --((5454))

  ([.84٥سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

ىم٤مل:  ؟قمٛمرو سمـ ىمٞمس ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمحٙمؿ: ُم٤م اوٓمر اًمٜم٤مس إمم األهقاءقمـ  --((5555))

 ([. 481واًمالًمٙم٤مئل ) (,842سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .اخلّمقُم٤مت

ـم٤موس, أن رضماًل ىم٤مل السمـ قم٤ٌمس: احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ هقاٟم٤م قمغم هقايمؿ ىم٤مل: قمـ  --((5656))

 وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: اهلقى يمٚمف والًم٦م.

وُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع اعمٓمٌقع ذم آظمر ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (,846سمرىمؿ)اآلضمري رواه حٞمح, ]ص

  ([.44٣( واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )88/846)

األوزاقمل ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سمآصم٤مر ُمـ ؾمٚمػ, وإن رومْمؽ اًمٜم٤مس, وإي٤مك وآراء قمـ  --((5757))

  ([.840سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  اًمرضم٤مل, وإن زظمرومقا ًمؽ سم٤مًم٘مقل.
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ـ واؾمع ىم٤مل: رأي٧م صٗمقان سمـ حمرز وأؿم٤مر سمٞمده إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمًجد, حمٛمد سم قمـ --((5858))

 وؿم٦ٌٌم ىمري٥م ُمٜمف, يتج٤مدًمقن, ومرأيتف يٜمٗمض صمقسمف وىم٤مم وىم٤مل: إٟمام أٟمتؿ ضُمْرٌب إٟمام أٟمتؿ ضُمْرٌب.

 ([.841سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ل ُمـ يم٤من ًمف قمٚمؿ وقم٘مؾ, ومٛمٞمز مجٞمع ُم٤م شم٘مدم ذيمري ًمف ُمـ أوقال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

اًمٙمت٤مب إمم هذا اعمقوع قمٚمؿ أٟمف حمت٤مج إمم اًمٕمٛمؾ سمف, وم٢من أراد اهلل سمف ظمػما ًمزم ؾمٜمـ رؾمقل 

وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم يمؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 اًمٕمٚمؿ ًمٜمٗمًف, ًمٞمٜمتٗمل قمٜمف اجلٝمؾ, ويم٤من ُمراده أن يتٕمٚمٛمف هلل شمٕم٤ممم ومل يٙمـ ُمراده, شمٕمٚمؿقمٍم, و

أن يتٕمٚمٛمف ًمٚمٛمراء واجلدال واخلّمقُم٤مت, وال ًمٚمدٟمٞم٤م, وُمـ يم٤من هذا ُمراده ؾمٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل 

شمٕم٤ممم ُمـ األهقاء واًمٌدع واًمْمالًم٦م, واشمٌع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ شم٘مدم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ ال 

يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ, وؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مف ًمذًمؽ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢من يم٤من رضمؾ ىمد قمٚمٛمف 

ٕم٤ممم قمٚمام, ومج٤مءه رضمؾ ي٠ًمًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م ذم اًمديـ, يٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م وخي٤مصٛمف, شمرى ًمف أن اهلل شم

ىمٞمؾ ًمف: هذا اًمذي هنٞمٜم٤م قمٜمف, وهق اًمذي  ؟يٜم٤مفمره, طمتك شمث٧ٌم قمٚمٞمف احلج٦م, ويرد قمٚمٞمف ىمقًمف

ىمٞمؾ ًمف: إن يم٤من اًمذي ي٠ًمًمؽ  ؟أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومامذا ٟمّمٜمع ُمـطمذرٟم٤مه ُمـ شم٘مدم 

ُمًؽمؿمد إمم ـمريؼ احلؼ ال ُمٜم٤مفمرة, وم٠مرؿمده سم٠مًمٓمػ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٌٞم٤من سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٠ًمًمتف ُم٠ًمًم٦م 

ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وىمقل اًمّمح٤مسم٦م, وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ وإن يم٤من يريد 

يمره ًمؽ اًمٕمٚمامء, ومال شمٜم٤مفمره, واطمذره قمغم ديٜمؽ, يمام ىم٤مل  ًمذيُمٜم٤مفمرشمؽ, وجم٤مدًمتؽ, ومٝمذا ا

ن يمٜم٧م هلؿ ُمتًٌٕم٤م وم٢من ىم٤مل: ومٜمدقمٝمؿ يتٙمٚمٛمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ, وٟمًٙم٧م ُمـ شم٘مدم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم إ
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ىمٞمؾ ًمف: ؾمٙمقشمؽ قمٜمٝمؿ وهجرشمؽ عم٤م شمٙمٚمٛمقا سمف أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٜم٤مفمرشمؽ هلؿ يمذا ىم٤مل  ؟قمٜمٝمؿ

 .ٚمٛملمُمـ شم٘مدم ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ قمٚمامء اعمً

 أيقب أٟمف ىم٤مل: ًم٧ًم سمراد قمٚمٞمٝمؿ, أؿمد ُمـ اًمًٙمقت.قمـ  --((6161))

  ([.8٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ال دم٤مًمس أهؾ األهقاء, وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ ممرو٦م ًمٚم٘مٚمقب. قمـ --((6060))

  ([.682( واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م سمرىمؿ )8٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمًدا يٕمٜمل اسمـ ؾمػميـ: وُم٤مراه رضمؾ ذم رء  قمـ --((6161))

 ٤معمراء ُمٜمؽ, وًمٙمٜمل ال أُم٤مريؽ.وم٘م٤مل حمٛمد: إين أقمٚمؿ ُم٤م شمريد, وأٟم٤م أقمٚمؿ سم

 ([. 64٥-644واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م سمرىمؿ ) (,8٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أمل شمًٛمع رمحؽ اهلل إمم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف ُمـ ىمقل أيب ىمالسم٦م: ال  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

قا قمٚمٞمٙمؿ دم٤مًمًقا أهؾ األهقاء وال دم٤مدًمقهؿ, وم٢مين ال آُمـ أن يٖمٛمًقيمؿ ذم اًمْمالًم٦م, أو يٚمًٌ

ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًمٌس قمٚمٞمٝمؿ أو مل شمًٛمع إمم ىمقل احلًـ وىمد ؾم٠مًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: أال 

وم٘م٤مل ًمف احلًـ: أُم٤م أٟم٤م وم٘مد أسمٍمت ديٜمل, وم٢من يمٜم٧م أٟم٧م أوٚمٚم٧م ديٜمؽ  ؟اًمديـشمٜم٤مفمرين ذم 

وم٤مًمتٛمًف أو مل شمًٛمع إمم ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُمـ ضمٕمؾ ديٜمف همرًو٤م ًمٚمخّمقُم٤مت أيمثر 

 اًمتٜم٘مؾ.

ومٛمـ اىمتدى هب١مالء األئٛم٦م ؾمٚمؿ ًمف ديٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, وم٢من ىم٤مل ل اآلجري رمحه اهلل: ل اآلجري رمحه اهلل: قاقا

ىم٤مئؾ: وم٢من اوٓمرين ذم األُمر وىمًت٤م ُمـ األوىم٤مت إمم ُمٜم٤مفمرهتؿ, وإصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ أال 

ىمٞمؾ ًمف: االوٓمرار إٟمام يٙمقن ُمع إُم٤مم ًمف ُمذه٥م ؾمقء, ومٞمٛمتحـ اًمٜم٤مس ويدقمقهؿ  ؟أٟم٤مفمرهؿ
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ُمـ ُم٣م ذم وىم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ: صمالصم٦م ظمٚمٗم٤مء اُمتحٜمقا اًمٜم٤مس, ودقمقهؿ إمم  يمٗمٕمؾ ُمذهٌف,إمم 

ُمذهٌٝمؿ اًمًقء, ومٚمؿ جيد اًمٕمٚمامء سمدا ُمـ اًمذب قمـ اًمديـ, وأرادوا سمذًمؽ ُمٕمروم٦م اًمٕم٤مُم٦م احلؼ 

ُمـ اًم٤ٌمـمؾ, ومٜم٤مفمروهؿ رضورة ال اظمتٞم٤مًرا, وم٠مصم٧ٌم اهلل شمٕم٤ممم احلؼ ُمع أمحد سمـ طمٜمٌؾ وُمـ يم٤من 

شمٕم٤ممم اعمٕمتزًم٦م وومْمحٝمؿ وقمروم٧م اًمٕم٤مُم٦م أن احلؼ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أمحد وُمـ قمغم ـمري٘متف وأذل اهلل 

شم٤مسمٕمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, أرضمق أن يٕمٞمذ اهلل اًمٙمريؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ حمٜم٦م 

 شمٙمقن أسمًدا.

وؾمٜمـ أصح٤مسمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصوسمٕمد هذا ٟم٠مُمر سمحٗمظ اًمًٜمـ قمـ رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وا

وأمحد سمـ ريض اهلل قمٜمف, واألوزاقمل, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, واسمـ اعم٤ٌمرك وأُمث٤مهلؿ, واًمِم٤مومٕمل 

طمٜمٌؾ, واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم, وُمـ يم٤من قمغم ـمري٘م٦م ه١مالء ُمـ اًمٕمٚمامء, ويٜمٌذ ُمـ ؾمقاهؿ, وال 

٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ أظمذ ذم همػمه, وإن طمي ٟمٜم٤مفمر, وال ٟمج٤مدل وال ٟمخ٤مصؿ, وإذا ًم٘مل ص٤مطم

٤م هق ومٞمف ىم٤مم قمٜمف هٙمذا أدسمٜم٤م ُمـ ُم٣م ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م. ًً  جمٚم

 .حيٞمك سمـ أيب يمثػم ىم٤مل: إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذ ذم همػمه قمـ --((6262))

 ([. 4٣2( واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )224-220واسمـ سمٓم٦م ) (,8٥٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ن ي٘مقل: إن أهؾ األهقاء أهؾ اًمْمالًم٦م, وال أرى ُمّمػمهؿ إال أيب ىمالسم٦م أٟمف يم٤م قمـ --((6363))

 ([. 8٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .إمم اًمٜم٤مر

 أيب ىمالسم٦م ىم٤مل: ُم٤م اسمتدع اًمرضمؾ سمدقم٦م إال اؾمتحؾ اًمًٞمػ.قمـ  --((6464))



  خمتصر الشريعة

 

4141 
 

4141 

 

( واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ 800(, واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )8٥1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(420.])  

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: هذا اًمذي ذيمرشمف وسمٞمٜمتف ىمد قمرومٜم٤مه, وم٢مذا مل شمٙمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ُمٜم٤مفمرشمٜم٤م ذم رء ُمـ األهقاء اًمتل يٜمٙمره٤م أهؾ احلؼ, وهنٞمٜم٤م قمـ اجلدال واعمراء واخلّمقُم٦م 

ومٞمٝم٤م, وم٢من يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م ُمـ اًمٗم٘مف ذم األطمٙم٤مم, ُمثؾ اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م 

٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ األطمٙم٤مم, هؾ ًمٜم٤م ُم٤ٌمح أن ٟمٜم٤مفمر ومٞمف وٟمج٤مدل, أم هق وُم ًمٓمالق,واًمٜمٙم٤مح وا

حمٔمقر قمٚمٞمٜم٤م, قمرومٜم٤م ُم٤م يٚمزم ومٞمف يمٞمػ اًمًالُم٦م, ىمٞمؾ ًمف: هذا اًمذي ذيمرشمف ُم٤م أىمؾ ُمـ يًٚمؿ ُمـ 

ىمٞمؾ ًمف:  ؟اعمٜم٤مفمرة ومٞمف, طمتك ال يٚمح٘مف ومٞمف ومتٜم٦م وال ُم٠مصمؿ, وال ئمٗمر ومٞمف اًمِمٞمٓم٤من وم٢من ىم٤مل يمٞمػ

ضمًدا ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ذم يمؾ سمٚمد يٜم٤مفمر اًمرضمؾ اًمرضمؾ يريد ُمٖم٤مًمٌتف, هذا, ىمد يمثر ذم اًمٜم٤مس 

ويٕمٚمق صقشمف, واالؾمتٔمٝم٤مر قمٚمٞمف سم٤مالطمتج٤مج, ومٞمحٛمر ًمذًمؽ وضمٝمف, وشمٜمتٗمخ أوداضمف, ويٕمٚمق 

صقشمف, ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام حي٥م أن خيٓمئ ص٤مطمٌف, وهذا اعمراد ُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ, 

ُمـ اًمٕم٘مالء3 ألن ُمرادك أن خيٓمئ ُمٜم٤مفمرك: ظمٓم٠م ُمٜمؽ, اًمٕمٚمامء  هال حيٛمد قمقاىمٌف وال حيٛمد

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ:  ؟وُمٕمّمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م, وُمراده أن ختٓمئ ظمٓم٠م ُمٜمف وُمٕمّمٞم٦م, ومٛمتك يًٚمؿ اجلٛمٞمع

ىمٞمؾ ًمف: هذا يمالم فم٤مهر, وذم اًم٤ٌمـمـ همػمه وىمٞمؾ ًمف: إذا أردت  ؟وم٢مٟمام ٟمٜم٤مفمر ًمتخرج ًمٜم٤م اًمٗم٤مئدة

رت, وم٢مذا يمٜم٧م أٟم٧م طمج٤مزًي٤م, واًمذي يٜم٤مفمرك يمام ذيم ٤مئدة,وضمف اًمًالُم٦م ذم اعمٜم٤مفمرة ًمٓمٚم٥م اًمٗم

قمراىمًٞم٤م, وسمٞمٜمٙمام ُم٠ًمًم٦م, شم٘مقل أٟم٧م: طمالل, وي٘مقل هق: سمؾ طمرام وم٢من يمٜمتام شمريدان اًمًالُم٦م, 

وـمٚم٥م اًمٗم٤مئدة, وم٘مؾ ًمف: رمحؽ اهلل هذه اعم٠ًمًم٦م ىمد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ُمـ شم٘مدم ُمـ اًمِمٞمقخ, ومتٕم٤مل 

٤م ُمٕمؽ, اشمٌٕمتؽ, وشمريم٧م ىمقزم, وإن احلؼ ومٞمٝم يٙمـطمتك ٟمتٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م ُمٜم٤م صح٦م ال ُمٖم٤مًم٦ٌم وم٢من 
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يٙمـ احلؼ ُمٕمل, اشمٌٕمتٜمل وشمريم٧م ىمقًمؽ, ال أريد أن ختٓمئ وال أهم٤مًمٌؽ, وال شمريد أن أظمٓمئ, 

وال شمٖم٤مًمٌٜمل وم٢من ضمرى األُمر قمغم هذا ومٝمق طمًـ مجٞمؾ, وُم٤م أقمز هذا ذم اًمٜم٤مس وم٢مذا ىم٤مل يمؾ 

ىمد قمروم٧م ىمقًمؽ ُمٜمٝمام,  واطمدواطمد ُمٜمٝمام: ال ٟمٓمٞمؼ هذا, وصدىًم٤م قمـ أٟمٗمًٝمام ىمٞمؾ: ًمٙمؾ 

وىمقل ص٤مطمٌؽ وأصح٤مسمؽ واطمتج٤مضمٝمؿ, وأٟم٧م ومال شمرضمع قمـ ىمقًمؽ, وشمرى أن ظمّمٛمؽ 

قمغم اخلٓم٠م وىم٤مل ظمّمٛمؽ يمذًمؽ, ومام سمٙمام إمم اعمج٤مدًم٦م واعمراء واخلّمقُم٦م طم٤مضم٦م إذا يم٤من يمؾ 

واطمد ُمٜمٙمام ًمٞمس يريد اًمرضمقع قمـ ُمذهٌف, وإٟمام ُمراد يمؾ واطمد ُمٜمٙمام أن خيٓمئ ص٤مطمٌف, وم٠مٟمتام 

عمراد, أقم٤مذ اهلل اًمٕمٚمامء اًمٕم٘مالء قمـ ُمثؾ هذا اعمراد وم٢مذا مل دمر اعمٜم٤مفمرة قمغم اعمٜم٤مصح٦م, هبذا ا آصمامن

وم٤مًمًٙمقت أؾمٚمؿ, ىمد قمروم٧م ُم٤م قمٜمدك وُم٤م قمٜمده وقمرف ُم٤م قمٜمده وُم٤م قمٜمدك, واًمًالم صمؿ ال 

ومت٘مقل ًمف: هذا طمدي٨م وٕمٞمػ, أو شم٘مقل:  ,ملسو هيلع هللا ىلصٟم٠مُمـ أن ي٘مقل ًمؽ ذم ُمٜم٤مفمرشمف: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

يمؾ ذًمؽ, ًمؽمد ىمقًمف, وهذا قمٔمٞمؿ, ويمذًمؽ ي٘مقل ًمؽ أيًْم٤م, ومٙمؾ واطمد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ي٘مٚمفمل 

ُمٜمٙمام يرد طمج٦م ص٤مطمٌف سم٤معمج٤مزوم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم وهذا ُمقضمقد ذم يمثػم ممـ رأيٜم٤م يٜم٤مفمر وجي٤مدل 

قمغم أُمتف, ويمرهف  ملسو هيلع هللا ىلصوٟمتج٤مدل, طمتك رسمام ظمرق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض هذا اًمذي ظم٤مومف اًمٜمٌل 

 .اًمٕمٚمامء ممـ شم٘مدم واهلل أقمٚمؿ

 ظن ادراء دم افؼرآن افـفي باب 

 ش.ذم اًم٘مرآن يمٗمر ُمراء: »ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  أيب هريرة أن رؾمقل اهلل قمـ --((6565))

 ([. 260٥وأسمق داود سمرىمؿ) (414و4/4٣1وأمحد ) (,820سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

: ذم اًم٘مرآن, وم٘م٤مل يتدارءون ىمقًُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمع رؾمقل اهلل  قمـ --((6666))

هبذا رضسمقا يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ سمٕمْمف سمٌٕمض وإٟمام يمت٤مب اهلل يّمدق إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ »
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إمم  سمٕمْمف سمٕمًْم٤م, ومال شمٙمذسمقا سمٕمْمف سمٌٕمض, ومام قمٚمٛمتؿ ُمٜمف وم٘مقًمقا سمف, وُم٤م ضمٝمٚمتؿ ومٙمٚمقه

 ([. 4666(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )82٥-824سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شقم٤معمف

ذي هق يمٗمر, ُم٤م هق؟ ىمٞمؾ ًمف: ٟمزل وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: قمرومٜم٤م هذا اعمراء اًمقال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف, وُمٕمٜم٤مه٤م: قمغم ؾمٌع ًمٖم٤مت, ومٙم٤من رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل 

يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب اًم٘مرآن قمغم طم٥ًم ُم٤م حيتٛمؾ ُمـ ًمٖمتٝمؿ, ختٗمٞمًٗم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  يٚم٘مـملسو هيلع هللا ىلص

رآن, وًمٞمس هٙمذا ومٙم٤مٟمقا رسمام إذا اًمت٘مقا, ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: ًمٞمس هٙمذا اًم٘م ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ٦مسم٠مُم

ويٕمٞم٥م سمٕمْمٝمؿ ىمراءة سمٕمض ومٜمٝمقا قمـ هذا: اىمرءوا يمام قمٚمٛمتؿ, وال  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل

 جيحد سمٕمْمٙمؿ ىمراءة سمٕمض, واطمذروا اجلدال, واعمراء ومٞمام ىمد شمٕمٚمٛمتؿ, واحلج٦م ومٞمام ىمٚمٜم٤م.

ؾمقرة, ومدظمٚم٧م اعمًجد  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل: أىمرأين رؾمقل اهلل  قمـ --((6767))

 وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم: أٟم٤م أىمرأ وم٘مرأ اًمًقرة اًمتل أىمرأٟمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ؟ُمـ ي٘مرأ وم٘مٚم٧م: أومٞمٙمؿ

أٟم٤م واًمرضمؾ,  ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم رؾمقل اهلل ,ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مذا هق ي٘مرأ سمخالف ُم٤م أىمرأين رؾمقل اهلل ,ملسو هيلع هللا ىلص

وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل اظمتٚمٗمٜم٤م ذم ىمراءشمٜم٤م, ومتٖمػم وضمف ريض اهلل قمٜمف, ـم٤مًم٥م  يبوإذا قمٜمده قمكم سمـ أ

إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص قمكم ريض اهلل قمٜمف: إن رؾمقل اهلل وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

 .شسم٤مالظمتالف, ومٚمٞم٘مرأ يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ُم٤م أىمرئ

  ([.٣0٣0(وأسمق يٕمغم سمرىمؿ )8/282وأمحد ) (,820سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ, ي٘مرأ ؾمقرة ريض اهلل قمٜمف, قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمـ --((6868))

وم٠مظمذت سمثقسمف, ومذه٧ٌم  أىمرأٟمٞمٝم٤م, ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمّمالة قمغم همػم ُم٤م أىمرؤه٤م, ويم٤من رؾمقل اهلل اًمٗمرىم٤من 

: ي٤م رؾمقل اهلل, إين ؾمٛمٕم٧م هذا ي٘مرأ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من قمغم همػم ُم٤م وم٘مٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلصسمف إمم رؾمقل اهلل 
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هٙمذا أٟمزل إن هذا اًم٘مرآن ٟمزل »اًم٘مراءة اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمٜمف, وم٘م٤مل:  وم٘مرأ شاىمرأ»أىمرأشمٜمٞمٝم٤م, وم٘م٤مل: 

 ش.رف وم٤مىمرءوا ُم٤م شمٞمن ُمٜمفقمغم ؾمٌٕم٦م أطم

  ([.181( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4224واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,821سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ومّم٤مر اعمراء ذم اًم٘مرآن يمٗمرا هبذا اعمٕمٜمك ي٘مقل هذا: ىمراءيت أومْمؾ ُمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

: ىمراءشمؽ, وي٘مقل اآلظمر: سمؾ ىمراءيت أومْمؾ ُمـ ىمراءشمؽ, ويٙمذب سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م, وم٘مٞمؾ هلؿ

ًمٞم٘مرأ يمؾ إٟم٤ًمن يمام قمٚمؿ, وال يٕم٥م سمٕمْمٙمؿ ىمراءة همػمه, واشم٘مقا اهلل, واقمٛمٚمقا سمٛمحٙمٛمف, 

 سم٠مُمث٤مًمف, وأطمٚمقا طمالًمف, وطمرُمقا طمراُمف. واقمتؼمواوآُمٜمقا سمٛمتِم٤مهبف, 

وىمد ذيمرت ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب اعمّمحػ, ُمّمحػ قمثامن سمـ قمٗم٤من قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل:  

ّمح٤مسم٦م, وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم, وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم اًمذي أمجٕم٧م قمٚمٞمف األُم٦م واًمريض اهلل قمٜمف, 

ذم يمؾ سمٚمد, وىمقل اًمًٌٕم٦م األئٛم٦م ذم اًم٘مرآن ُم٤م ومٞمف يمٗم٤مي٦م, ومل أطم٥م شمرداده ه٤مهٜم٤م, وإٟمام ُمرادي 

شمرك اجلدال واعمراء ذم اًم٘مرآن, وم٢مٟم٤م ىمد هنٞمٜم٤م قمٜمف, وال ي٘مقل إٟم٤ًمن ذم اًم٘مرآن سمرأيف, وال  ٤مه٤مهٜم

قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, أو قمـ أطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم أو  أو ملسو هيلع هللا ىلص يٗمن اًم٘مرآن, إال ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل

قمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وال يامري وال جي٤مدل, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢مٟم٤م ىمد ٟمرى اًمٗم٘مٝم٤مء 

ذم اًمٗم٘مف, ومٞم٘مقل أطمدهؿ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم يمذا, وىم٤مل اًمٜمٌل يمذا ويمذا, ومٝمؾ يٙمقن هذا  نيتٜم٤مفمرو

هذا ُمراء وم٢من اًمٗم٘مٞمف رسمام ٟم٤مفمره اًمرضمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م, ىمٞمؾ: ُمٕم٤مذ اهلل, ًمٞمس  ؟ُمـ ُمراء ذم اًم٘مرآن

قمغم ضمٝم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصومٞم٘مقل ًمف قمغم ضمٝم٦م اًمٌٞم٤من واًمٜمّمٞمح٦م طمجتٜم٤م ومٞمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم يمذا وىم٤مل اًمٜمٌل 

اًمٜمّمٞمح٦م واًمٌٞم٤من, ال قمغم ضمٝم٦م اعمامراة, ومٛمـ يم٤من هٙمذا, ومل يرد اعمٖم٤مًم٦ٌم, وال أن خيٓمئ ظمّمٛمف 

  يمام ذيمرٟم٤م ذم اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف.ويًتٔمٝمر قمٚمٞمف ؾمٚمؿ, وىمٌؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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وسمٕمد هذا وم٠ميمره اجلدال واعمراء ورومع اًمّمقت ذم اعمٜم٤مفمرة ذم اًمٗم٘مف إال قمغم اًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م  

 .احلًٜم٦م

أمته افذين جيادفون بؿتشابه افؼرآن وظؼوبة اإلمام  ملسو هيلع هللا ىلصحتذير افـبي  باب

 دن جيادل ؾقه

وم٘م٤مًمقا: ي٤م أُمػم  اهلل قمٜمف, ريضأيت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل:قمـ  --((7171))

إٟم٤م ًم٘مٞمٜم٤م رضماًل ي٠ًمل قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن, وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ أُمٙمٜمل ُمٜمف ىم٤مل: ومٌٞمٜم٤م قمٛمر ذات  اعم١مُمٜملم

 يقم يٖمدي اًمٜم٤مس, إذ ضم٤مءه رضمؾ قمٚمٞمف صمٞم٤مب وقمامُم٦م يتٖمدى طمتك إذا ومرغ ىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم:

وم٘م٤مم  ؟[, وم٘م٤مل قمٛمر: أٟم٧م هق4 -8]اًمذاري٤مت: ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ

إًمٞمف ومحن قمـ ذراقمٞمف ومٚمؿ يزل جيٚمده طمتك ؾم٘مٓم٧م قمامُمتف, وم٘م٤مل: واًمذي ٟمٗمس قمٛمر سمٞمده, ًمق 

وضمدشمؽ حمٚمقىًم٤م ًميسم٧م رأؾمؽ, أًمًٌقه صمٞم٤مسمف, وامحٚمقه قمغم ىمت٥م, صمؿ أظمرضمقه طمتك شم٘مدُمقا 

٤ًٌم, صمؿ ًمٞم٘مؾ: إن صٌٞمًٖم٤م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٠مظمٓم٠مه ومٚمؿ يزل ووٞمًٕم٤م ذم ىمقُمف  ؿسمف سمالده, صم ًمٞم٘مؿ ظمٓمٞم

 ؽ ويم٤من ؾمٞمد ىمقُمف.طمتك هٚم

 (٥42( واسمـ سمٓم٦م سمرىمؿ )826(, واًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م)8٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([.88٥6واًمالًمٙم٤مئل)

ې  ې  ې  ژ  وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٛمـ ي٠ًمل قمـ شمٗمًػم: رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ىمٞمؾ ًمف: مل  ؟[, اؾمتحؼ اًميب, واًمتٜمٙمٞمؾ سمف واهلجرة4 -8]اًمذاري٤مت:  ژې  ى  ى  

ًمف سم٥ًٌم قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م, وًمٙمـ عم٤م شم٠مدى إمم قمٛمر ُم٤م يم٤من ريض اهلل قمٜمف, ب قمٛمر يٙمـ رض



       أُمتف اًمذيـ جي٤مدًمقن سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرآن وقم٘مقسم٦م اإلُم٤مم عمـ جي٤مدل ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب حتذير اًمٜمٌل 
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ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ أن يراه قمٚمؿ أٟمف ُمٗمتقن, ىمد ؿمٖمؾ ٟمٗمًف سمام ال يٕمقد قمٚمٞمف  ـي٠ًمل قمٜمف ُم

ٟمٗمٕمف, وقمٚمؿ أن اؿمتٖم٤مًمف سمٓمٚم٥م قمٚمؿ اًمقاضم٤ٌمت ُمـ قمٚمؿ احلالل واحلرام أومم سمف, وشمٓمٚم٥م قمٚمؿ 

ومم سمف, ومٚمام قمٚمؿ أٟمف ُم٘مٌؾ قمغم ُم٤م ال يٜمٗمٕمف, ؾم٠مل قمٛمر اهلل شمٕم٤ممم أن يٛمٙمٜمف أ ملسو هيلع هللا ىلصؾمٜمـ رؾمقل اهلل

ُمٜمف, طمتك يٜمٙمؾ سمف, وطمتك: حيذر همػمه3 ألٟمف راع جي٥م قمٚمٞمف شمٗم٘مد رقمٞمتف ذم هذا وذم همػمه, 

وم٠مُمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف وىمد ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ؾمٞمٙمقن أىمقام جي٤مدًمقٟمٙمؿ سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرآن 

 أصح٤مب اًمًٜمـ أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم.ومخذوهؿ سم٤مًمًٜمـ, وم٢من 

وهٙمذا يم٤من ُمـ سمٕمد قمٛمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمام, إذا قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

 ؾم٠مًمف إٟم٤ًمن قمام ال يٕمٜمٞمف قمٜمٗمف ورده إمم ُم٤م هق أومم سمف روي أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف

وم٘م٤مل ًمف: ىم٤مشمٚمؽ اهلل, ؾمؾ  ؟ذم اًم٘مٛمر ىم٤مل يقًُم٤م: ؾمٚمقين, وم٘م٤مم اسمـ اًمٙمقاء وم٘م٤مل: ُم٤م اًمًقاد اًمذي

صمؿ ىم٤مل:  ؟شمٗم٘مًٝم٤م, وال شم٠ًمل شمٕمٜمًت٤م, أال ؾم٠مًم٧م قمـ رء يٜمٗمٕمؽ ذم أُمر دٟمٞم٤مك أو أُمر آظمرشمؽ

ذًمؽ حمق اًمٚمٞمؾ ىمٚم٧م: وىمد يم٤من اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م يٙمرهقن قمْمؾ اعم٤ًمئؾ ويردوهن٤م, 

قمـ ىمٞمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٜمف هنك اًمٜمٌل وي٠مُمرون سم٤مًم١ًمال قمام يٕمٜمل ظمقوًم٤م ُمـ اعمراء واجلدال اًمذي هنقا قم

 .((88))ويمثرة اًم١ًمال ٤مل,وىم

هذا ظمقوًم٤م ُمـ اعمراء واجلدال, وم٤مشم٘مقا اهلل ي٤م أهؾ اًم٘مرآن, وي٤م أهؾ احلدي٨م, وي٤م أهؾ اًمٗم٘مف,  يمؾ

ودقمقا اعمراء واجلدال واخلّمقُم٦م ذم اًمديـ واؾمٚمٙمقا ـمريؼ ُمـ ؾمٚمػ ُمـ أئٛمتٙمؿ, يًت٘مؿ ًمٙمؿ 

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, وم٘مد أصم٧ٌم ذم شمرك اعمراء األُمر اًمرؿمٞمد, وشمٙمقٟمقا قمغم اعمحج٦م اًمقاوح٦م 

 ُم٤م ومٞمف يمٗم٤مي٦م عمـ قم٘مؾ, واهلل اعمقومؼ عمـ أطم٥م. دالواجل

                                                 

  .ريض اهلل قمٜمف ( قمـ اعمٖمػمة٣2٥(,  وُمًٚمؿ)8200رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ) (8)
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ومن اإليامن بلن افؼرآن ـالم اهلل تعاػ, وأن ـالمه فقس بؿخؾوق باب 

 زظم أن افؼرآن خمؾوق ؾؼد ـػر

مل يزغ ىمٚمقهبؿ قمـ اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ىمقل اعمًٚمٛملم اًمذيـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

احلؼ, وووم٘مقا ًمٚمرؿم٤مد ىمدياًم وطمديًث٤م أن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٛمخٚمقق3 ألن اًم٘مرآن ُمـ 

قمٚمؿ اهلل, وقمٚمؿ اهلل ال يٙمقن خمٚمقىًم٤م, شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ دل قمغم ذًمؽ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, وىمقل 

, واجلٝمٛمل ومٕمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ال يٜمٙمر هذا إال ضمٝمٛمل ظمٌٞم٨م

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئژ اًمٕمٚمامء يم٤مومر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ى    ژې  ې   ى  

ى  ائ   ائ  ەئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ژ[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 6]اًمتقسم٦م: 

ۈئ  ېئ ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف , و[0٣]اًمٌ٘مرة:  ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ھ  ھ   ھ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ قمٚمٞمف اًمًالم: 

﮾      ۓ   ﮲ےے  ۓ    ﮳  ﮴  ﮵﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ 

     وهق اًم٘مرآن, وىم٤مل  [8٣1]األقمراف:  ژ﮿  ﯀  ﯁  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم:  ]ألقمراف:  ژٱ  ٻ  ٻ  

822]. 



       اإليامن سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم, وأن يمالُمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق وُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد يمٗمر سم٤مب
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  وُمثؾ هذا ذم اًم٘مرآن يمثػم, وىم٤مل شمٕم٤ممم: رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  ژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم:68]آل قمٛمران:  ژ ې  ې  ى

 [.82٣]اًمٌ٘مرة:  ژحئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

مل يزل اهلل قم٤معًم٤م ُمتٙمٚماًم ؾمٛمٞمًٕم٤م سمّمػًما سمّمٗم٤مشمف ىمٌؾ ظمٚمؼ األؿمٞم٤مء, ُمـ قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل:  

ىم٤مل همػم هذا يمٗمر وؾمٜمذيمر ُمـ اًمًٜمـ واآلصم٤مر وىمقل اًمٕمٚمامء اًمذيـ ال يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ ُم٤م 

اهلل  أرادٛمٕمٝم٤م ُمـ ًمف قمٚمؿ وقم٘مؾ, زاده قمٚماًم وومٝماًم, وإذا ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ ذم ىمٚمٌف زيغ, وم٢من إذا ؾم

 هدايتف إمم ـمريؼ احلؼ رضمع قمـ ُمذهٌف, وإن مل يرضمع وم٤مًمٌالء قمٚمٞمف أقمٔمؿ. 

 ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل ومال شمٍمومقه قمغم آرائٙمؿ.ريض اهلل قمٜمف, قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ  --((7070))

  ([.48( واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م سمرىمؿ )8٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ومروة سمـ ٟمقومؾ ىم٤مل: أظمذ ظم٤ٌمب سمـ األرت سمٞمدي وم٘م٤مل: ي٤م هٜم٤مه, شم٘مرب إمم اهلل  قمـ --((7171))

 شمٕم٤ممم سمام اؾمتٓمٕم٧م, وم٢مٟمؽ ًم٧ًم شمت٘مرب إًمٞمف سمٌمء أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمالُمف.

( وأمحد ذم اًمزهد)ص ٣88-80/٣80واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم) (,8٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ([.888و26ه قمٌد اهلل ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ)( ووًمد٥٣

وم٘م٤مل: ًمٞمس  ؟ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ طمًلم قمـ اًم٘مرآن --((7272))

 .سمخ٤مًمؼ وال خمٚمقق, وًمٙمٜمف يمالم اهلل شمٕم٤ممم

 ([. 8٥4(وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م)8٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

٧م قمٌد اهلل سمـ إدريس: وؾم٠مًمف رضمؾ أيب زيمري٤م حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمزُمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم قمـ --((7373))

ىم٤مل: ال, ىم٤مل: ُمـ  ؟ىم٤مل: ال, ىم٤مل: ُمـ اًمٜمّم٤مرى ؟قمٛمـ ي٘مقل: اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘م٤مل: ُمـ اًمٞمٝمقد
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ىم٤مل: ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد, ىم٤مل: ُمٕم٤مذ اهلل أن يٙمقن هذا ُمـ أهؾ  ؟ىم٤مل: ال, ىم٤مل: ومٛمٛمـ ؟اعمجقس

شمٕم٤ممم خمٚمقق, ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم زٟمديؼ, ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد زقمؿ أن اهلل  ذااًمتقطمٞمد, ه

وم٤مًمرمحـ ال يٙمقن خمٚمقىًم٤م, واًمرطمٞمؿ ال يٙمقن خمٚمقىًم٤م, واهلل ال يٙمقن  سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 .خمٚمقىًم٤م, ومٝمذا أصؾ اًمزٟمدىم٦م

 ([. 2٥4-2٥8(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ)868سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قاين, وم٘مٚم٧م ًمف: إن اًمٜم٤مس طمدصمٜم٤م أمحد سمـ أيب قمقف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م احلًـ سمـ قمكم احلٚم --((7474))

ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق, ُم٤م ٟمٕمرف  ؟ىمد اظمتٚمٗمقا قمٜمدٟم٤م ذم اًم٘مرآن, ومام شم٘مقل رمحؽ اهلل

 ([.864سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  همػم هذا.

وىم٤مل أمحد سمـ أيب قمقف: وؾمٛمٕم٧م ه٤مرون اًم٘مزويٜمل ي٘مقل: مل أؾمٛمع أطمًدا ُمـ أهؾ  --((7575))

إال وهؿ يٜمٙمرون قمغم ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق, ويٙمٗمروٟمف ىم٤مل  اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م, وأهؾ اًمًٜمـ,

 ([.864سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ه٤مرون: وأٟم٤م أىمقل هبذه اًمًٜم٦م

وىم٤مل ًمٜم٤م أمحد سمـ أيب قمقف: وأٟم٤م أىمقل سمٛمثؾ ُم٤م ىم٤مل ه٤مرون ىم٤مل اسمـ أيب قمقف,  --((7676))

ق يمٛمـ ىم٤مل هق وؾمٛمٕم٧م ه٤مرون ي٘مقل: ُمـ وىمػ قمغم اًم٘مرآن سم٤مًمِمؽ, ومل ي٘مؾ همػم خمٚمقق, ومٝم

 ([.864سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  خمٚمقق.

محزة سمـ ؾمٕمٞمد اعمروزي ويم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقًٟم٤م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش وم٘مٚم٧م:  قمـ --((7777))

وم٘م٤مل: اؾمٛمع إمم ويٚمؽ  ؟ي٤م أسم٤م سمٙمر ىمد سمٚمٖمؽ ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر اسمـ قمٚمٞم٦م ذم اًم٘مرآن, ومام شم٘مقل ومٞمف

 ٟمديؼ قمدو هلل شمٕم٤ممم, ال دم٤مًمًف وال شمٙمٚمٛمف.ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق قمٜمدٟم٤م يم٤مومر ز

  ([.86٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ق وُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد يمٗمرسم٤مب اإليامن سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم, وأن يمالُمف ًمٞمس سمٛمخٚمق
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أمحد سمـ يقٟمس ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىمرأ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن صمؿ ىم٤مل: ُمـ  قمـ --((7878))

 ([. 862سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .زقمؿ أن هذا خمٚمقق, وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ

٘مرآن يمالم اهلل, ويمالم اهلل ُمـ اهلل, وًمٞمس ُمـ اهلل رء ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, ىم٤مل: اًمقمـ  --((8181))

(, 280وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م) (,86٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .خمٚمقق

 ([. 282و280واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ)

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل, ويًتٗمٔمع ىمقل ُمـ ي٘مقل: اًم٘مرآن خمٚمقق, قمـ  --((8080))

 .س طمتك يٛمقتىم٤مل ُم٤مًمؽ: يقضمع رضسًم٤م, وحيٌ

 ([. 88وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م) (,866سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إسمراهٞمؿ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وم٘مٚم٧م: ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ ي٘مقل:  قمـ --((8181))

وم٘م٤مل: ًمق أين قمغم ؾمٚمٓم٤من ًم٘مٛم٧م قمغم اجلن, ومٙم٤من ال يٛمر يب رضمؾ إال ؾم٠مًمتف,  ؟اًم٘مرآن خمٚمقق

 .ٚمقق, رضسم٧م قمٜم٘مف, وأًم٘مٞمتف ذم اعم٤مءوم٢مذا ىم٤مل: اًم٘مرآن خم

( واًمالًمٙم٤مئل 26وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ) (,860) سمرىمؿاآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(٣02 .]) 

يزيد سمـ ه٤مرون: وذيمر اجلٝمٛمٞم٦م ىم٤مل: هؿ واهلل اًمذي ال إًمف إال هق زٟم٤مدىم٦م, قمٚمٞمٝمؿ  قمـ --((8282))

سمرىمؿ 4/62ًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م )واسمـ سمٓم٦م ذم ا (,862سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ًمٕمٜم٦م اهلل

 ([. 01( واًمٌخ٤مري ذم ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد سمرىمؿ)42( وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )40٣

طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وؾم٠مًمف يٕم٘مقب  قمـ --((8383))

وم٘م٤مل: ُمـ زقمؿ أن قمٚمؿ اهلل وأؾمامءه خمٚمقىم٦م وم٘مد يمٗمر,  ؟اًمدورىمل قمٛمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق
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[, أومٚمٞمس هق 68]آل قمٛمران:  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىژ  ٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:ي

قمت٘مد اومٛمـ زقمؿ أن قمٚمؿ اهلل وأؾمامءه وصٗم٤مشمف خمٚمقىم٦م ومٝمق يم٤مومر ال يِمؽ ذم ذًمؽ, إذا  ؟اًم٘مرآن

 ذًمؽ, ويم٤من رأيف وُمذهٌف ويم٤من ديٜم٤ًم يتديـ سمف, يم٤من قمٜمدٟم٤م يم٤مومر.

 ([. 800سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٕمٞمد سمـ ٟمّمػم أيب قمثامن اًمقاؾمٓمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل: ُم٤م ي٘مقل هذه ؾمقمـ  --((8484))

ا اعمريز ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م حمٛمد يزقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘م٤مل: يمذب ىم٤مل اهلل يٕمٜمل سمنًم  ؟اًمدوي٦ٌم

 وم٤مخلٚمؼ: ظمٚمؼ اهلل, واألُمر: اًم٘مرآن. [,٣2]األقمراف:  ژ  ں  ں  ڻ   ڻژ  شمٕم٤ممم:

 . ([808سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 وم٘م٤مل: يم٤مومر. ؟أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وؾمئؾ قمٛمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقققمـ  --((8585))

(, واًمالًمٙم٤مئل ٥-8وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م) أ(,-804سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(221-222.])  

 ويمٞمع ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر. قمـ  --((8686))

 ب([. -804سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يقؾمػ سمـ اًمٓم٤ٌمع ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضماًل ؾم٠مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وم٘م٤مل: ي٤م  حمٛمد سمـقمـ  --((8787))

ىم٤مل: ال, ىم٤مل: وم٠مصكم ظمٚمػ ُمـ ي٘مقل: اًم٘مرآن  ؟أسم٤م قمٌد اهلل, أصكم ظمٚمػ ُمـ ينمب اعمًٙمر

 ؟ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل أهن٤مك قمـ ُمًٚمؿ, وشم٠ًمًمٜمل قمـ يم٤مومر ؟خمٚمقق

اًمالًمٙم٤مئل و (8٣8وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م) (,80٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(2٥٥.])  



       سم٤مب اإليامن سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم, وأن يمالُمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق وُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد يمٗمر
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أيب داود ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وذيمر ًمف رضمؾ أن رضماًل ىم٤مل: إن أؾمامء اهلل قمـ  --((8888))

 ؟خمٚمقىم٦م واًم٘مرآن خمٚمقق وم٘م٤مل أمحد: يمٗمر سملم, ىمٚم٧م ألمحد: ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر

 .ىم٤مل: أىمقل: هق يم٤مومر

 ([. 412سمرىمؿ 4/60ٝمٛمٞم٦م)واسمـ سمٓم٦م ذم اًمرد قمغم اجل (,802سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ىم٤مل زم أمحد: ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م ًمٞمس رء أؿمد قمٚمٞمٝمؿ مم٤م أدظمٚم٧م  قمـ --((011011))

ىم٤مًمقا: ال, ىمٚم٧م: وم٢من قمٚمؿ اهلل هق اًم٘مرآن  ؟قمكم ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق, ىمٚم٧م: قمٚمؿ اهلل خمٚمقق

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  ژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 82٣رة: ]اًمٌ٘م ژمب  ىب   

 [, هذا ذم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع.68]آل قمٛمران:  ژى

 ([.80٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وذيمر اًم٘مرآن وُم٤م ي٘مقل طمٗمص  قمـ --((010010))

يم٤من سمٛمٍم وم٘م٤مل ًمف  اًمٗمرد, ويم٤من اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: طمٗمص اعمٜمٗمرد, وٟم٤مفمره سمحية والٍ 

ذم اعمٜم٤مفمرة: يمٗمرت واهلل اًمذي ال إًمف إال هق, صمؿ ىم٤مُمقا, وم٤مٟمٍمومقا, ريض اهلل قمٜمف, اًمِم٤مومٕمل 

 اًمذي ال إًمف إال هق اًمِم٤مومٕمل سمدُمل.  واهللومًٛمٕم٧م طمٗمًّم٤م ي٘مقل: أؿم٤مط 

ىم٤مل اًمرسمٞمع: وؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق,  --((011011))

 .ل: خمٚمقق ومٝمق يم٤مومروُمـ ىم٤م

-822واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم آداب اًمِم٤مومٕمل )ص  (,806سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

82٣ .]) 
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أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد اومؽمى قمغم اهلل,  قمـ --((012012))

 .وىم٤مل قمغم اهلل ُم٤م مل ي٘مٚمف اًمٞمٝمقد وال اًمٜمّم٤مرى

 ([. 08 سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )وقمٌد اهلل (,800سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن أول ُم٤م »وىمد اطمت٩م أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس: قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل:  

وذيمر أٟمف طمج٦م ىمقي٦م قمغم ُمـ ي٘مقل: إن اًم٘مرآن خمٚمقق, يم٠مٟمف  ((88))شظمٚمؼ اهلل ُمـ رء اًم٘مٚمؿ

ٚمؿ دل قمغم أن ي٘مقل: ىمد يم٤من اًمٙمالم ىمٌؾ ظمٚمؼ اًم٘مٚمؿ, وإذا يم٤من أول ظمٚمؼ اهلل ُمـ رء اًم٘م

 .سمٛمخٚمقق3 وألٟمف ىمٌؾ ظمٚمؼ األؿمٞم٤مء ٞمسيمالُمف ًم

اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ قم٤ٌمس اًمٜمرد, وم٘مٚم٧م: يم٤من  قمـ --((013013))

وم٘م٤مل: رمحف اهلل ىمٚم٧م: سمٚمٖمٜمل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ُم٤م ىمقزم: اًم٘مرآن همػم خمٚمقق, إال  ؟ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م

ذًمؽ, ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل, أًمٞمس هق يمام يم٘مقزم: ال إًمف إال اهلل, ومْمحؽ أسمق قمٌد اهلل, وه سم

إن أول ُم٤م ظمٚمؼ : »ىم٤مل: سمغم, وًمٙمـ هذا اًمِمٞمخ دًمٜم٤م قمٚمٞمف ًم١ميـ قمغم رء مل يٗمٓمـ ًمف, ىمقًمف ؟ىم٤مل

, واًمٙمالم ىمٌؾ اًم٘مٚمؿ, ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أٟم٤م ؾمٛمٕمتف ي٘مقًمف ((44))شاهلل شمٕم٤ممم ُمـ رء ظمٚمؼ اًم٘مٚمؿ

ـ وضمٝمل اًمٖمٓم٤مء, ورومع يده إمم وضمٝمف, ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل, ُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل يم٠مٟمف يمِمػ قم

وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: إن واطمد اًمٙمقوم٦م واطمد, صمؿ ذيمر طمدي٨م  سم٤مًمٙمقوم٦م,ىمٚم٧م: إٟمف ؿمٞمخ ىمد ٟمِم٠م 

صمؿ ىم٤مل: ٟمٔمرت  ؟اسمـ قم٤ٌمس: إن أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ رء اًم٘مٚمؿ وم٘م٤مل: يمؿ شمرى, ىمد يمتٌٜم٤مه

 ([. 801سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ومٞمف, وم٢مذا ىمد رواه مخ٦ًم قمـ اسمـ قم٤ٌمس.

                                                 

  .شمٕم٤ممم ٞم٠ميت خترجيف إن ؿم٤مء اهللؾم (8)

  .شمٕم٤ممم ٞم٠ميت خترجيف إن ؿم٤مء اهللؾم (4)
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وىمد ظمرضم٧م هذا اًم٤ٌمب ذم يمت٤مب اًم٘مدر, وأٟم٤م أذيمره هٝمٜم٤م ًمت٘مقى سمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 .طمج٦م أهؾ احلؼ قمغم أهؾ اًمزيغ

قم٤ٌمدة سمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م, قمـ أسمٞمف أٟمف دظمؾ قمغم قم٤ٌمدة وهق  قمـ --((014014))

دمد ـمٕمؿ اإليامن, ُمريض يرى ومٞمف اعمقت وم٘م٤مل: ي٤م أسم٧م أوصٜمل واضمتٝمد ىم٤مل: اضمٚمس, إٟمؽ ًمـ 

 ؟وًمـ شمٌٚمغ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن طمتك شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه, ىمٚم٧م ويمٞمػ زم أن أقمٚمؿ ظمػمه وذه

مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ, وأن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ, ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ٠مكىم٤مل: شمٕمٚمؿ أن ُم٤م أظمٓم

م إن أول رء ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٚمؿ, وم٘م٤مل ًمف: اضمر, ومجرى شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م إمم يق: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م سمام هق يم٤مئـ, وم٢من ُم٧م وأٟم٧م قمغم همػم ذًمؽ, دظمٚم٧م اًمٜم٤مر

(, واًمؽمُمذي رىمؿ ٣/٥80( رواه أمحد )810سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ( [. ٥٥82و48٣٣)

 ؟أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم: اًم٘مٚمؿ, وم٘م٤مل: ايمت٥م ىم٤مل: وُم٤م أيمت٥م»اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  قمـ --((015015))

صمؿ ظمٚمؼ اًمٜمقن ومٙمٌس قمغم فمٝمره األرض, ومذًمؽ  ىم٤مل: ايمت٥م ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م,

 .[8اًم٘مٚمؿ: ] ژڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ژ ىمقًمف: 

(, 4٥42رىمؿ )ش ُمًٜمده»(, وأسمق يٕمغم اعمقصكم ذم ٥٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح ُمقىمقوًم٤م, 

   ([.801رىمؿ )ش اًمًٜم٦م»واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

ج٦م ىمقي٦م أن اًم٘مرآن يمالم وذم طمدي٨م آدم ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم طم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 اهلل شمٕم٤ممم , ًمٞمس سمٛمخٚمقق , وؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 
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إن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ي٤م : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللريض اهلل قمٜمف, قمٛمر  قمـ --((016016))

وم٘م٤مل ًمف آدم:  ؟رب, أرٟم٤م آدم اًمذي أظمرضمٜم٤م ُمـ اجلٜم٦م, وم٠مراه اهلل شمٕم٤ممم آدم, وم٘م٤مل: أٟم٧م أسمقٟم٤م آدم

أٟم٧م اًمذي ٟمٗمخ اهلل ومٞمؽ ُمـ روطمف, وقمٚمٛمؽ األؾمامء يمٚمٝم٤م, وأُمر ُمالئٙمتف ومًجدوا  ٟمٕمؿ, ىم٤مل:

 ؟ىم٤مل ًمف آدم: وُمـ أٟم٧م ؟: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومام محٚمؽ قمغم أن أظمرضمتٜم٤م وٟمٗمًؽ ُمـ اجلٜم٦م٤ملىم ؟ًمؽ

ىم٤مل: أٟم٤م ُمقؾمك ىم٤مل: أٟم٧م ٟمٌل سمٜمل إهائٞمؾ, أٟم٧م اًمذي يمٚمٛمؽ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ وراء طمج٤مب, 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومام وضمدت ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أن ذًمؽ  ؟ُمـ ظمٚم٘مف ومل جيٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف رؾمقاًل 

ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومٚمؿ شمٚمقُمٜمل ذم رء ؾمٌؼ ُمـ قمٚمؿ اهلل  ؟شمٕم٤ممم ىمٌؾ أن أظمٚمؼ يم٤من ذم يمت٤مب اهلل

 .شآدم ُمقؾمك ومح٩م: »قمٜمد ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل  ؟شمٕم٤ممم ومٞمف اًم٘مْم٤مء ىمٌكم

وأسمق داود سمرىمؿ (, 8٥0( واسمـ أيب قم٤مصؿ )٥٣4و81٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(2004.])   

ىمٞمؾ ًمف: ىمقل آدم  ؟وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: أيـ ُمقوع احلج٦م ومٞمام ىمٚم٧م رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وإٟمام  ؟عمقؾمك: أٟم٧م اًمذي يمٚمٛمؽ اهلل ُمـ وراء طمج٤مب, ومل جيٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف رؾمقاًل ُمـ ظمٚم٘مف

ٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف مل جي: »يم٤من سمٞمٜمٝمام اًمٙمالم ومدل قمغم أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٛمخٚمقق, إذ ىم٤مل

 ومتٗمٝمٛمقا هذا شمٗم٘مٝمقا إن ؿم٤مء اهلل.ش, رؾمقاًل, ُمـ ظمٚم٘مف

داود ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق سمـ راهقيف, وهٜم٤مد سمـ اًمني, وقمٌد األقمغم سمـ  أيب قمـ --((017017))

مح٤مد, وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر, وطمٙمٞمؿ سمـ ؾمٞمػ اًمرىمل, وأيقب سمـ حمٛمد, وؾمقار سمـ قمٌد اهلل, 

د اًمقه٤مب سمـ قمٌد احلٙمؿ, وحمٛمد سمـ اًمّم٤ٌمح, واًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن, ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل, وقمٌ

وقمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم, وحمٛمد سمـ سمٙم٤مر سمـ اًمري٤من, وأمحد سمـ ضمقاس احلٜمٗمل, ووه٥م سمـ سم٘مٞم٦م, 
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وُمـ ال أطمّمٞمٝمؿ ُمـ قمٚمامئٜم٤م, يمؾ ه١مالء ؾمٛمٕمتٝمؿ ي٘مقًمقن: اًم٘مرآن يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق, 

  ([.816سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: همػم خمٚمقق

 افـفي ظن مذاهب افواؿػةباب  

وأُم٤م اًمذيـ ىم٤مًمقا: اًم٘مرآن يمالم اهلل ووىمٗمقا ومٞمف وىم٤مًمقا: ال ٟم٘مقل: همػم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

خمٚمقق, ومٝم١مالء قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ممـ رد قمغم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن, ىم٤مًمقا: ه١مالء اًمقاىمٗم٦م: 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يِمؽ ذم يمالم ُمثؾ ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق وأذ3 ألهنؿ ؿمٙمقا ذم ديٜمٝمؿ, 

 : إٟمف همػم خمٚمقق وأٟم٤م أذيمر ُم٤م شم٠مدى إًمٞمٜم٤م ُمٜمف ممـ أٟمٙمر قمغم اًمقاىمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.ًمربا

داود اًمًجًت٤مين ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد ي٠ًمل: هؾ هلؿ رظمّم٦م أن ي٘مقل أيب  قمـ --((018018))

يًٕمف  ًمقال ُم٤م وىمع ومٞمف اًمٜم٤مس يم٤من ؟وم٘م٤مل: ومل يًٙم٧م ؟اًمرضمؾ: اًم٘مرآن يمالم اهلل, صمؿ يًٙم٧م

 ؟اًمًٙمقت, وًمٙمـ طمٞم٨م شمٙمٚمٛمقا ومٞمام شمٙمٚمٛمقا, ألي رء ال يتٙمٚمٛمقن

   ([.810سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمٕمٜمك ىمقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل: مل خيتٚمػ أهؾ اإليامن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

خمٚمقق مل  ومٚمام ضم٤مء ضمٝمؿ سمـ صٗمقان وم٠مطمدث اًمٙمٗمر سم٘مقًمف: اًم٘مرآن ؟أن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم

يًع اًمٕمٚمامء إال اًمرد قمٚمٞمف سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق سمال ؿمؽ, وال شمقىمػ ومٞمف, ومٛمـ مل 

 همػم خمٚمقق ؾمٛمل واىمٗمًٞم٤م, ؿم٤ميًم٤م ذم ديٜمف.  ٘مؾي

داود ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد: وذيمر رضمٚملم يم٤مٟم٤م وىمٗم٤م ذم اًم٘مرآن, ودقمقا إًمٞمف  أيب قمـ --((001001))

ٞمٛم٦م, وضمٕمؾ يذيمرمه٤م سم٤معمٙمروه ىم٤مل أسمق داود: ومجٕمؾ يدقمق قمٚمٞمٝمام وىم٤مل زم: ه١مالء ومتٜم٦م قمٔم

ورأي٧م أمحد ؾمٚمؿ قمٚمٞمف رضمؾ ُمـ أهؾ سمٖمداد, ممـ وىمػ ومٞمام سمٚمٖمٜمل, وم٘م٤مل ًمف: اهمرب, ال أراك 
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همٚمٞمظ, ومل يرد قمٚمٞمف اًمًالم وىم٤مل ًمف: ُم٤م أطمقضمؽ أن يّمٜمع سمؽ ُم٤م صٜمع  يمالمدملء إمم سم٤ميب ذم 

 ([.811سمرىمؿ)اآلضمري اه رو]صحٞمح,  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمّمٌٞمغ ودظمؾ سمٞمتف ورد اًم٤ٌمب.

أيب داود ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق سمـ راهقيف ي٘مقل: ُمـ ىم٤مل ال أىمقل اًم٘مرآن همػم قمـ  --((000000))

 .([812سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  خمٚمقق ومٝمق ضمٝمٛمل.

أيب داود ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد: وىمٞمؾ ًمف اًمقاىمٗم٦م, وم٘م٤مل: ه١مالء اًمقاىمٗم٦م  قمـ --((001001))

 .([812سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ن خمٚمقق.ذ ُمٜمٝمؿ, يٕمٜمل ممـ ىم٤مل: اًم٘مرآ

أيب داود ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ي٘مقل: ه١مالء اًمذيـ ي٘مقًمقن:  قمـ --((002002))

 اًم٘مرآن يمالم اهلل ويًٙمتقن ذ ُمـ ه١مالء, يٕمٜمل ممـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق.

 .([812سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٛمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل, وال ي٘مقل أيب داود ىم٤مل: وؾم٠مًم٧م أمحد سمـ ص٤مًمح: قم قمـ --((003003))

  وم٘م٤مل: هذا ؿم٤مك, واًمِم٤مك يم٤مومر. ؟همػم خمٚمقق, وال خمٚمقق

 .([812سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ذم اًمقاىمٗم٦م: هؿ قمٜمدي  ىم٤ملحمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ اًمٕم٤ٌمداين ويم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم  قمـ --((004004))

 ([. 820سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ذ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م.

ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٛمـ أُمًؽ وم٘م٤مل: ال أىمقل: ًمٞمس هق  أيبقمـ  --((005005))

وال شمٙمٚمٛمف, يمٞمػ  ؟ىم٤مل: ال شمًٚمؿ قمٚمٞمف ؟خمٚمقىًم٤م, إذا ًم٘مٞمٜمل ذم اًمٓمريؼ وؾمٚمؿ قمكم, أؾمٚمؿ قمٚمٞمف

وم٢مذا مل شمًٚمؿ قمٚمٞمف قمرف  ؟ويمٞمػ يٕمرف هق أٟمؽ ُمٜمٙمر قمٚمٞمف ؟يٕمرومف اًمٜم٤مس إذا ؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمف

 ([. 828سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ٜم٤مس.اًمذل, وقمرف أٟمؽ أٟمٙمرت قمٚمٞمف, وقمرومف اًم
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افؾػظقة, ومن زظم أن هذا افؼرآن حؽاية فؾؼرآن افذي دم افؾوح باب 

 ادحػوظ ـذبوا

اطمذروا رمحٙمؿ اهلل ه١مالء اًمذيـ ي٘مقًمقن: إن ًمٗمٔمف سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ذا ُمٌتدع, ظمٌٞم٨م وال وهذا قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وُمـ يم٤من قمغم ـمري٘متف ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ, وىم٤مئؾ ه

يٙمٚمؿ, وال جي٤مًمس, وحيذر ُمٜمف اًمٜم٤مس, ال يٕمرف اًمٕمٚمامء همػم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وهق أن اًم٘مرآن 

خمٚمقق, وُمـ ىم٤مل خمٚمقق, وم٘مد يمٗمر, وُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل ووىمػ ومٝمق  همػميمالم اهلل 

همٚمظ ومٞمف ضمٝمٛمل, وُمـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ضمٝمٛمل أيْم٤م, يمذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ, و

اًم٘مقل ضمدا ويمذا ُمـ ىم٤مل: ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق وم٘مد اسمتدع, وضم٤مء سمام ال يٕمرومف اًمٕمٚمامء 

يمذًمؽ ىم٤مل, وهمٚمظ ومٞمف اًم٘مقل أمحد, ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل: إن هذا اًم٘مرآن اًمذي ي٘مرءوه اًمٜم٤مس, 

وهق ذم اعمّم٤مطمػ طمٙم٤مي٦م عم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ, ومٝمذا ىمقل ُمٜمٙمر, يٜمٙمره اًمٕمٚمامء ي٘م٤مل ًم٘م٤مئؾ 

ې  ژ   اعم٘م٤مًم٦م اًم٘مرآن يٙمذسمؽ, ويرد ىمقًمؽ, واًمًٜم٦م شمٙمذسمؽ وشمرد ىمقًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:هذه 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ى   [, وم٠مظمؼم اهلل شمٕم٤ممم: أٟمف 6]اًمتقسم٦م: ژې   ى  

ۆ  ۆ  ۈ   ژ إٟمام يًٛمع اًمٜم٤مس يمالم اهلل, ومل ي٘مؾ: طمٙم٤مي٦م يمالم اهلل, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إٟمام يًٛمع  عوم٠مظمؼم أن اًم٤ًمُم  [,402]األقمراف: ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ اًم٘مرآن, ومل ي٘مؾ: طمٙم٤مي٦م اًم٘مرآن, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

پ  پ  پ   ڀ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 2]االهاء:  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
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-42ف: ]األطم٘م٤م ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ  پ  پ  ڀ ٻ   ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ٥0

[, ومل ي٘مؾ يًتٛمٕمقن طمٙم٤مي٦م اًم٘مرآن, وال 4-8]اجلـ: ژٹ  ٹ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ

اسمتدع سمدقم٦م والًم٦م, وأشمك سمخالف اًمٙمت٤مب  ـىم٤مًم٧م اجلـ: إٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م طمٙم٤مي٦م اًم٘مرآن, يمام ىم٤مل ُم

 [.4]اعمزُمؾ: ژ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمًٜم٦م وسمخالف ىمقل اعم١مُمٜملم,

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يت٘مقا اهلل شمٕم٤ممم, ويتٕمٚمٛمقا اًم٘مرآن, ويتٕمٚمٛمقا  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أطمٙم٤مُمف, ومٞمحٚمقا طمالًمف وحيرُمقا طمراُمف, ويٕمٛمٚمقا سمٛمحٙمٛمف, وي١مُمٜمقا سمٛمتِم٤مهبف, وال يامروا 

وم٢من قم٤مروٝمؿ إٟم٤ًمن ضمٝمٛمل وم٘م٤مل: خمٚمقق, أو  ومٞمف, ويٕمٚمٛمقا أٟمف يمالم اهلل شمٕم٤ممم, همػم خمٚمقق,

يمالم اهلل ووىمػ, أو ىم٤مل: ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق, أو ىم٤مل: هذا اًم٘مرآن طمٙم٤مي٦م عم٤م ذم  رآنىم٤مل: اًم٘م

اًمٚمقح اعمحٗمقظ ومحٙمٛمف أن هيجر وال يٙمٚمؿ, وال يّمغم ظمٚمٗمف, وحيذر ُمٜمف, وقمٚمٞمٙمؿ سمٕمد ذًمؽ 

قمٜمٝمؿ, وىمقل اًمت٤مسمٕملم, وىمقل أئٛم٦م وؾمٜمـ أصح٤مسمف ريض اهلل شمٕم٤ممم  ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمًٜمـ قمـ رؾمقل اهلل 

واخلّمقُم٦م واجلدال ذم اًمديـ, ومٛمـ يم٤من قمغم هذا اًمٓمريؼ رضمقت ًمف  اعمراءاعمًٚمٛملم ُمع شمرك 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ظمػم, وؾم٠مذيمر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م ال سمد عمـ يم٤من هذا ُمذهٌف وقمٚمٛمف, قمٛمؾ سمف ُمـ 

رؿم٤مد, واعمٕملم قمٚمٞمف إن ُمٕمروم٦م اإليامن, وذيٕم٦م اإلؾمالم, طم٤ماًل سمٕمد طم٤مل, واهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ 

 ؿم٤مء اهلل, وال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

أيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح سمـ قمكم سمـ يٕم٘مقب سمـ اعمٜمّمقر اهل٤مؿمٛمل ويم٤من ُمـ وضمقه  قمـ --((006006))

سمٜمل ه٤مؿمؿ وأهؾ اجلالًم٦م, واًمِم٠من ُمٜمٝمؿ ىم٤مل: طميت اعمٝمتدي سم٤مهلل أُمػم اعم١مُمٜملم, وىمد ضمٚمس 

اًمٕم٤مُم٦م, ومٜمٔمرت إمم ىمّمص اًمٜم٤مس شم٘مرأ قمٚمٞمف ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م يٜمٔمر ذم أُمقر اعمًٚمٛملم ذم دار 



       ٦م, وُمـ زقمؿ أن هذا اًم٘مرآن طمٙم٤مي٦م ًمٚم٘مرآن اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ يمذسمقاسم٤مب اًمٚمٗمٔمٞم
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وإٟمِم٤مء اًمٙمت٥م ألصح٤مهب٤م, وخيتؿ ويدومع إمم ص٤مطمٌف, سملم يديف, ومنين  ٞمٝم٤مومٞم٠مُمر سم٤مًمتقىمٞمع وم

ذًمؽ, وضمٕمٚم٧م أٟمٔمر إًمٞمف, ومٗمٓمـ وٟمٔمر إزم, ومٖمْمْم٧م قمٜمف طمتك يم٤من ذًمؽ ُمٜمل وُمٜمف ُمراًرا 

٤مل زم: ي٤م ص٤مًمح, وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ ي٤م أُمػم صمالصًم٤م, وإذا ٟمٔمر همْمْم٧م, وإذا اؿمتٖمؾ ٟمٔمرت, وم٘م

 ؟أو ىم٤مل: شمريد أن شم٘مقًمف ؟رء جي٥م أن شم٘مقًمف ٜم٤ماعم١مُمٜملم, وم٘مٛم٧م ىم٤مئاًم, وم٘م٤مل: ذم ٟمٗمًؽ ُم

وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ, ي٤م ؾمٞمدي ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل زم: قمد إمم ُمقوٕمؽ, ومٕمدت, وقم٤مد ذم اًمٜمٔمر, طمتك 

, وىمد أمهتٜمل ٟمٗمز ومدظمٚم٧م إذا ىم٤مم ىم٤مل ًمٚمح٤مضم٥م: ال يؼمح ص٤مًمح, وم٤مٟمٍمف اًمٜم٤مس صمؿ أذن زم

زم, ُم٤م دار ذم ٟمٗمًؽ, أو أىمقل  شم٘مقلومدقمقت ًمف, وم٘م٤مل زم: اضمٚمس, ومجٚم٧ًم, وم٘م٤مل: ي٤م ص٤مًمح, 

ىمٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ُم٤م شمٕمزم قمٚمٞمف, وُم٤م شم٠مُمر سمف وم٘م٤مل:  ؟أٟم٤م: ُم٤م دار ذم ٟمٗمز أٟمف دار ذم ٟمٗمًؽ

ٜم٤م, إن مل يٙمـ ي٘مقل: وأىمقل: يم٠مين سمؽ وىمد اؾمتحًٜم٧م ُم٤م رأي٧م ُمٜم٤م, وم٘مٚم٧م: أي ظمٚمٞمٗم٦م ظمٚمٞمٗمت

صمؿ ىمٚم٧م: ي٤م ٟمٗمس, هؾ متقشملم إال  ,ومقرد قمغم ىمٚمٌل أُمر قمٔمٞمؿ, وأمهتٜمل ٟمٗمز ؟اًم٘مرآن خمٚمقق

وم٘مٚم٧م: واهلل ي٤م أُمػم  ؟وهؾ جيقز اًمٙمذب ذم ضمد أو هزل ؟وهؾ متقشملم ىمٌؾ أضمٚمؽ ؟ُمرة

ُم٤م أىمقل, ُمٚمًٞم٤م, صمؿ ىم٤مل زم: وحيؽ, اؾمٛمع ُمٜمل  اعم١مُمٜملم, وُم٤م دار ذم ٟمٗمز إال ُم٤م ىمٚم٧م, صمؿ أـمرق

احلؼ ُمٜمؽ, وأٟم٧م  سم٘مقلومقاهلل ًمتًٛمٕمـ ُمٜمل احلؼ, ومني قمٜمل وم٘مٚم٧م: ي٤م ؾمٞمدي وُمـ أومم 

ظمٚمٞمٗم٦م رب اًمٕم٤معملم, واسمـ قمؿ ؾمٞمد اعمرؾمٚملم, ُمـ األوًملم واآلظمريـ وم٘م٤مل زم: ُم٤م زًم٧م أىمقل: 

إن اًم٘مرآن خمٚمقق صدًرا ُمـ ظمالوم٦م اًمقاصمؼ, طمتك أىمدم قمٚمٞمٜم٤م أمحد سمـ أيب دؤاد ؿمٞمًخ٤م ُمـ أهؾ 

طمًـ  ًم٘م٤مُم٦م,م ُمـ أهؾ أذٟم٦م وم٠مدظمؾ اًمِمٞمخ قمغم اًمقاصمؼ ُم٘مٞمًدا, وهق مجٞمؾ اًمقضمف شم٤مم ااًمِم٤م

اًمِمٞم٦ٌم, ومرأي٧م اًمقاصمؼ ىمد اؾمتحٞمك ُمٜمف, ورق ًمف, ومام زال يدٟمٞمف وي٘مرسمف, طمتك ىمرب ُمٜمف, ومًٚمؿ 

اًمِمٞمخ وم٠مطمًـ اًمًالم, ودقم٤م وم٠مسمٚمغ اًمدقم٤مء, وأوضمز, وم٘م٤مل ًمف اًمقاصمؼ اضمٚمس, صمؿ ىم٤مل ًمف: ي٤م 
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ي٘مؾ  ؤاد دؤاد قمغم ُم٤م يٜم٤مفمرك قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, اسمـ أيب دؿمٞمخ ٟم٤مفمر اسمـ أيب

٤ًٌم قمٚمٞمف, وم٘م٤مل: أسمق  ويْمٞمؼ, ويْمٕمػ قمـ اعمٜم٤مفمرة ومٖمْم٥م اًمقاصمؼ, وقم٤مد ُمٙم٤من اًمرأوم٦م ًمف همْم

وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ: هقن قمٚمٞمؽ ي٤م  ؟قمٌد اهلل سمـ أيب دؤاد يّمٌق وي٘مؾ ويْمٕمػ قمـ ُمٜم٤مفمرشمؽ أٟم٧م

ذن زم ذم ُمٜم٤مفمرشمف, وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: ُم٤م دقمقشمؽ إال ًمٚمٛمٜم٤مفمرة وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م سمؽ وائ

وم٘م٤مل: إمم أن شم٘مقل: اًم٘مرآن خمٚمقق3  ؟ي٤م أمحد سمـ أيب دؤاد, إمم ُم٤م دقمقت اًمٜم٤مس ودقمقشمٜمل إًمٞمف

ألن يمؾ رء دون اهلل خمٚمقق, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: إن رأي٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أن حتٗمظ قمكم وقمٚمٞمف ُم٤م 

 ,اًمِمٞمخ: أظمؼمين ي٤م أمحد قمـ ُم٘م٤مًمتؽ هذه, أواضم٦ٌم داظمٚم٦م ذم قم٘مد اًمديـ ٟم٘مقل, ىم٤مل: أومٕمؾ, ىم٤مل

ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أمحد أظمؼمين قمـ  ؟ومال يٙمقن اًمديـ يم٤مُماًل طمتك ي٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٚم٧م

ؿمٞمًئ٤م مم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف  ملسو هيلع هللا ىلصطملم سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم إمم قم٤ٌمده, هؾ ؾمؽم رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومًٙم٧م اسمـ أيب  ؟إمم ُم٘م٤مًمتؽ هذه األُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمِمٞمخ: ومدقم٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: ال ىم٤مل ؟ذم ديٜمف

, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: شمٙمٚمؿ ومًٙم٧م, وم٤مًمتٗم٧م اًمِمٞمخ إمم اًمقاصمؼ, وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, واطمدة اددؤ

وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: واطمدة, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أمحد, أظمؼمين قمـ اهلل شمٕم٤ممم, طملم أٟمزل اًم٘مرآن قمغم 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چ  چ  ژ : وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

[, أيم٤من اهلل شمٕم٤ممم اًمّم٤مدق ذم إيمامل ديٜمف, أم أٟم٧م اًمّم٤مدق ذم ٟم٘مّم٤مٟمف, ومال ٥]اعم٤مئدة:ژ ڌ

ومًٙم٧م اسمـ أيب دؤاد, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: أضم٥م ي٤م  ؟يٙمقن اًمديـ يم٤مُماًل طمتك ي٘م٤مل ومٞمف سمٛم٘م٤مًمتؽ هذه

ت٤من وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أمحد : اصمٜمًمقاصمؼأمحد, ومٚمؿ جيٌف, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, اصمٜمت٤من وم٘م٤مل ا

ىم٤مل اسمـ أيب دؤاد: قمٚمٛمٝم٤م ىم٤مل  ؟ضمٝمٚمٝم٤م أم ملسو هيلع هللا ىلص أظمؼمين قمـ ُم٘م٤مًمتؽ هذه, أقمٚمٛمٝم٤م رؾمقل اهلل

ومًٙم٧م اسمـ أيب دؤاد وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, صمالث وم٘م٤مل  ؟اًمِمٞمخ: ومدقم٤م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م



       سم٤مب اًمٚمٗمٔمٞم٦م, وُمـ زقمؿ أن هذا اًم٘مرآن طمٙم٤مي٦م ًمٚم٘مرآن اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ يمذسمقا
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ومل يٓم٤مًم٥م  قمٚمٛمٝم٤م يمام زقمٛم٧م, إذملسو هيلع هللا ىلصاًمقاصمؼ: صمالث وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أمحد, وم٤مشمًع ًمرؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل  ؟ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ: واشمًع أليب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؟أُمتف هب٤م

اسمـ أيب دؤاد: ٟمٕمؿ وم٠مقمرض اًمِمٞمخ قمٜمف, وأىمٌؾ قمغم اًمقاصمؼ, وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ىمد ىمدُم٧م 

يتًع ًمؽ  ملًمؽ اًم٘مقل أن أمحد يّمٌق وي٘مؾ ويْمٕمػ قمـ اعمٜم٤مفمرة ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, إن 

وأليب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإلُم٤ًمك قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م, ُم٤م اشمًع ًمرؾمقل اهلل ا

قمٜمٝمؿ, ومال وؾمع اهلل قمغم ُمـ مل يتًع ًمف ُم٤م اشمًع هلؿ ُمـ ذًمؽ وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: ٟمٕمؿ إن مل يتًع ًمٜم٤م 

اهلل  وأليب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اإلُم٤ًمك قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م ُم٤م اشمًع ًمرؾمقل اهلل 

ومال وؾمع اهلل قمٚمٞمٜم٤م, اىمٓمٕمقا ىمٞمد اًمِمٞمخ, ومٚمام ىمٓمع رضب اًمِمٞمخ سمٞمده إمم اًم٘مٞمد ًمٞم٠مظمذه  قمٜمٝمؿ,

ومج٤مذسمف اجلالد قمٚمٞمف, وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: دع اًمِمٞمخ ًمٞم٠مظمذه, وم٠مظمذه اًمِمٞمخ ومقوٕمف ذم يمٛمف, وم٘م٤مل 

 ٕمٚمفىم٤مل اًمِمٞمخ: ألين ٟمقي٧م أن أشم٘مدم إمم ُمـ أويص إًمٞمف إذا ُم٧م أن جي ؟اًمقاصمؼ: مل ضم٤مذسم٧م قمٚمٞمف

يمٗمٜمل, طمتك أظم٤مصؿ سمف هذا اًمٔم٤ممل قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وم٠مىمقل: ي٤م رب, ؾمؾ  سمٞمٜمل وسملم

وسمٙمك اًمِمٞمخ  ؟قمٌدك هذا مل ىمٞمدين وروع أهكم ووًمدي وإظمقاين سمال طمؼ وأوضم٥م ذًمؽ قمكم

ومٌٙمك اًمقاصمؼ وسمٙمٞمٜم٤م, صمؿ ؾم٠مًمف اًمقاصمؼ أن جيٕمٚمف ذم طمؾ وؾمٕم٦م مم٤م ٟم٤مًمف وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: واهلل ي٤م أُمػم 

إذ يمٜم٧م رضماًل ُمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصٕمٚمتؽ ذم طمؾ وؾمٕم٦م ُمـ أول يقم إيمراًُم٤م ًمرؾمقل اهلل ًم٘مد ضم عم١مُمٜملم,ا

أهٚمف وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: إن يم٤مٟم٧م ممٙمٜم٦م ومٕمٚم٧م وم٘م٤مل اًمقاصمؼ: شم٘مٞمؿ ومٞمٜم٤م 

ومٞمٜمتٗمع سمؽ ومتٞم٤مٟمٜم٤م, وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, إن ردك إي٤مي إمم اعمقوع اًمذي أظمرضمٜمل ُمٜمف 

ُمـ ُم٘م٤مُمل قمٚمٞمؽ, وألظمؼمك سمام ذم ذًمؽ: أصػم إمم أهكم ووًمدي وأيمػ  أٟمٗمع ًمؽ اًمٔم٤مملهذا 

دقم٤مءهؿ قمٚمٞمؽ, وم٘مد ظمٚمٗمتٝمؿ قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل ًمف اًمقاصمؼ: ومت٘مٌؾ ُمٜم٤م صٚم٦م ُم٤م شمًتٕملم هب٤م قمغم 
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ؾمقي ىم٤مل: ومًؾ  دهرك وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ال حتؾ زم, أٟم٤م قمٜمٝم٤م همٜمل, وذو ُمرة

اًم٤ًمقم٦م, وشم٠مذن  ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومخؾ ؾمٌٞمكم إمم اًمثٖمر ؟لمطم٤مضمتؽ ىم٤مل: أو شم٘مْمٞمٝم٤م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜم

زم ىم٤مل: ىمد أذٟم٧م ًمؽ, ومًٚمؿ اًمِمٞمخ, وظمرج ىم٤مل ص٤مًمح: ىم٤مل اعمٝمتدي سم٤مهلل رمح٦م اهلل قمٚمٞمف: 

 ومرضمٕم٧م قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم, وأفمـ اًمقاصمؼ سم٤مهلل يم٤من رضمع قمٜمٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م.

حقه٤م ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ؾمػمة (, وروى ٟم82٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

   [.(6٣-٣8-ص)اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ذم سمٕمض سمٞمقت ظم٤مٟم٤مت ُمرو وم٢مذا  حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمزُمل, ي٘مقل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؾقمـ  --((007007))

ىم٤مل: ًمٞمس خت٤مف, ي٤م أسم٤م زيمري٤م ىم٤مل ىمٚم٧م:  ؟أٟم٤م هبقل قمٔمٞمؿ, ىمد دظمؾ قمكم, وم٘مٚم٧م: ُمـ أٟم٧م

ت٤مًمف, وم٘م٤مل: أٟم٤م أسمق ُمرة ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ال طمٞم٤مك اهلل, ىم٤مل: وىمٛم٧م وهتٞم٠مت ًم٘م ؟ومٜمٕمؿ, ُمـ أٟم٧م

ذم هذا اًمٌٞم٧م مل أدظمؾ, ويمٜم٧م أٟمزل سمٞمت٤م آظمر, ويم٤من هذا ُمٜمززم طملم آيت  ؽوم٘م٤مل: ًمق قمٚمٛم٧م أٟم

ىم٤مل:  ؟ىم٤مل: ُمـ اًمٕمراق ىم٤مل وىمٚم٧م: وُم٤م قمٛمٚم٧م سم٤مًمٕمراق ؟ظمراؾم٤من ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ُمـ أيـ أشمٞم٧م

ىم٤مل: إمم ظمٚمؼ  ؟, ىمٚم٧م: وإمم ُم٤م يدقمقىم٤مل: سمنم اعمريز ؟ظمٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م, ىمٚم٧م: وُمـ هق

 ؟يش شم٘مقل ذم اًم٘مرآن أٟم٧مأومٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م أيًْم٤م ىم٤مل: ىمٚم٧م:  ظمٚمػاًم٘مرآن ىم٤مل: وآيت ظمراؾم٤من وم٠م

 ىم٤مل: أٟم٤م وإن يمٜم٧م ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م رضمٞماًم أىمقل: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق.

   .([0/62(, واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ )626(, واًمالًمٙم٤مئل )822سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب ُمقؾمك حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٘مرأ قمغم ؿمٞمخ رضير سم٤مًمٌٍمة, ومٚمام أطمدصمقا قمـ  --((008008))

اهلل اًم٘مرآن ُمـ صدري  سمٌٖمداد اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ىم٤مل اًمِمٞمخ: إن مل يٙمـ اًم٘مرآن خمٚمقىًم٤م, ومٛمح٤م

 ُم٤مومالن ىم٤مل: ومٚمام ؾمٛمٕمٜم٤م هذا ُمـ ىمقًمف شمريمٜم٤مه واٟمٍمومٜم٤م قمٜمف, ومٚمام يم٤من سمٕمد ُمدة ًم٘مٞمٜم٤مه, وم٘مٚمٜم٤م ي٤م 
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ٻ  ٻ  ژ ىم٤مل: ُم٤م سم٘مل ذم صدري ُمٜمف رء, ىمٚمٜم٤م: وال  ؟ومٕمؾ اًم٘مرآن  ژٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  ژ ىم٤مل: وال [, 8اإلظمالص: ] إال أن أؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ [, 8اإلظمالص: ] ژٱ  ٻ  ٻ  

   ([.82٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  همػمي ي٘مرؤه٤م.

 فؿقة معرؾة اإليامن واإلشالم ورشائع افدين وافرد ظذ اجلتػريع  باب

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت, واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل, أُم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ًمٞم٘مروا سمتقطمٞمده,  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمد وم٤مقمٚمٛمقا رمحٜم٤م وإي٤ميمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م حمٛمًدا 

 ,ٟمف أضمزأهومٞم٘مقًمقا: ال إًمف إال اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ومٙم٤من ُمـ ىم٤مل هذا ُمقىمٜم٤م ُمـ ىمٚمٌف وٟم٤مـمً٘م٤م سمٚم٤ًم

وُمـ ُم٤مت قمغم هذا وم٢ممم اجلٜم٦م, ومٚمام آُمٜمقا سمذًمؽ, وأظمٚمّمقا شمقطمٞمدهؿ, ومرض قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة 

سمٛمٙم٦م, ومّمدىمقا سمذًمؽ, وآُمٜمقا وصٚمقا, صمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ اهلجرة, ومٝم٤مضمروا, ووم٤مرىمقا األهؾ 

واًمقـمـ, صمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م اًمّمٞم٤مم, ومآُمٜمقا وصدىمقا وص٤مُمقا ؿمٝمر رُمْم٤من, صمؿ ومرض 

وأدوا ذًمؽ يمام أُمروا, صمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد, ومج٤مهدوا  وصدىمقا,ومآُمٜمقا  قمٚمٞمٝمؿ اًمزيم٤مة,

اًمٌٕمٞمد واًم٘مري٥م, وصؼموا وصدىمقا, صمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ احل٩م, ومحجقا وآُمٜمقا سمف, ومٚمام آُمٜمقا هبذه 

اًمٗمرائض, وقمٛمٚمقا هب٤م شمّمديً٘م٤م سم٘مٚمقهبؿ, وىمقاًل سم٠مًمًٜمتٝمؿ, وقمٛماًل سمجقارطمٝمؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

[, صمؿ ٥]اعم٤مئدة:ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ 

ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  أقمٚمٛمٝمؿ أٟمف ال ي٘مٌؾ ذم اآلظمرة إال ديـ اإلؾمالم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

چ  چ  ڃ  ڃ  ژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم:1٣]آل قمٛمران: ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: ؿمٝم٤مدة أن : »ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل اًمٜمٌل 82]آل قمٛمران: ژ  چ   چ  چ
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, وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل, وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة, وصقم ؿمٝمر رُمْم٤من, ال إًمف إال اهلل 

ألُمتف ذائع اإلؾمالم, طم٤ماًل  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ سملم اًمٜمٌل  ((88))شوطم٩م اًمٌٞم٧م احلرام ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل 

سمٕمد طم٤مل, وؾمٜمذيمر ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, وهذا رمحٙمؿ اهلل ـمريؼ اعمًٚمٛملم وم٢من اطمت٩م حمت٩م 

ىمٞمؾ ًمف: هذه يم٤مٟم٧م ىمٌؾ    ((44))شُمـ ىم٤مل: ال إًمف إال اهلل دظمؾ اجلٜم٦م» :سم٤مألطم٤مدي٨م اًمتل روي٧م

قمٚمامء اعمًٚمٛملم, ممـ ٟمٗمٕمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  لٟمزول اًمٗمرائض, قمغم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وهذا ىمق

سم٤مًمٕمٚمؿ, ويم٤مٟمقا أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ, ؾمقى اعمرضمئ٦م اًمذيـ ظمرضمقا قمـ مجٚم٦م ُم٤م قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م, 

٦م اًمذيـ ال يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ ذم يمؾ سمٚمد وؾمٜمذيمر ُمـ واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وىمقل األئٛم

ًمٙمؾ رؿم٤مد, واعمٕملم قمٚمٞمف,  عمقومؼذًمؽ ُم٤م طميٟم٤م ذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ا

 وال ىمقة إال سم٤مهلل.

 ژچ  چ  چ  ڇ  ژ  باب معرؾة أي يوم كزفت هذه اآلية: 

قمٜمف: ًمق أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أي يقم ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل: ىم٤مل هيقدي ًمٕمٛمر ريض اهلل  قمـ --((011011))

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ أٟمزًم٧م هذه اآلي٦م الختذٟم٤مه٤م قمٞمًدا: 

[, وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ىمد قمٚمٛم٧م اًمٞمقم اًمذي أٟمزًم٧م ومٞمف, ٥]اعم٤مئدة:ژ  ڍ  ڌ  ڌ

 .ملسو هيلع هللا ىلص أٟمزًم٧م وٟمحـ وىمقف سمٕمروم٤مت ُمع رؾمقل اهلل

   ([.٥080سمرىمؿ ) (, وُمًٚمؿ0461اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(822سمرىمؿ)رواه اآلضمري ]صحٞمح, 

                                                 

( ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.8)
   

 ( ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. 4)
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ   قمامر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ىم٤مل: ىمرأ اسمـ قم٤ٌمس: قمـ --((010010))

[, وقمٜمده رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل: ٥]اعم٤مئدة: ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ًم٘مد أٟمزًم٧م يقم قمروم٦م يقم : »ًمق قمٚمٛمٜم٤م ذم أي يقم أٟمزًم٧م هذه اآلي٦م ضمٕمٚمٜم٤مه٤م قمٞمًدا وم٘م٤مل

   ([.٥0٣0اًمؽمُمذي سمرىمؿ ), و(400ؿ)سمرىماآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاجلٛمٕم٦م

هذا سمٞم٤من عمـ قم٘مؾ, يٕمٚمؿ أٟمف ال يّمح اًمديـ إال سم٤مًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

واإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن, واًمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح, ُمثؾ اًمّمالة, واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم, واحل٩م, واجلٝم٤مد, وُم٤م 

 أؿمٌف ذًمؽ.

  ؟ظذ ـم بـي اإلشالم باب

سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: ؿمٝم٤مدة أن ال إًمف : »ملسو هيلع هللا ىلصل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اسمـ قمٛمر ىم٤م قمـ --((011011))

إال اهلل, وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل, وإىم٤مم اًمّمالة, وإيت٤مء اًمزيم٤مة, وطم٩م اًمٌٞم٧م, وصقم ؿمٝمر 

   ([.86( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(408سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.رُمْم٤من

وظن  ؟شالم ما هوشمال جزيل فؾـبي ظؾقفام افسالم ظن اإلباب 

 اإليامن ما هو؟ 

حيٞمك سمـ يٕمٛمر ىم٤مل: يم٤من أول ُمـ ىم٤مل سم٤مًم٘مدر سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م  قمـ --((012012))

أٟم٤م ومحٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ, ومٚم٘مٞمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر, وم٘مٚمٜم٤م: إٟمف ىمد فمٝمر ىمٌٚمٜم٤م أٟم٤مس ي٘مرءون 

إذا ًم٘مٞم٧م أوًمئؽ, اًم٘مرآن ويٌتٖمقن اًمٕمٚمؿ, ويزقمٛمقن أن ال ىمدر, وأن األُمر أٟمػ ىم٤مل: 
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وهؿ ُمٜمل سمرآء, واًمذي حيٚمػ سمف اسمـ قمٛمر, ًمق أن ألطمدهؿ أطمًدا  سمريء,وم٠مظمؼمهؿ أين ُمٜمٝمؿ 

٤ًٌم, وم٠مٟمٗم٘مف ُم٤م ىمٌٚمف اهلل ُمٜمف طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر, صمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب قمٛمر  ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمف, ذه

, ال يرى إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ ؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب, ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد اًمٜمٌل 

وم٠مؾمٜمد ريمٌتف إمم ريمٌتف, وووع يمٗمٞمف قمغم ومخذيف,  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ممقمٚمٞمف أصمر اًمًٗمر, طمتك ضمٚمس إ

أن شمِمٝمد أن ال إًمف إال اهلل, وأن حمٛمًدا : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ؟وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أظمؼمين قمـ اإلؾمالم

رؾمقل اهلل, وشم٘مٞمؿ اًمّمالة, وشم١ميت اًمزيم٤مة, وشمّمقم رُمْم٤من, وحت٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف 

: ىم٤مل ؟أٟمف ي٠ًمًمف ويّمدىمف ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن ف, ىم٤مل: صدىم٧م, ىم٤مل: ومٕمجٌٜم٤م ًمشٌٞماًل ؾم

ىم٤مل:  شأن شم١مُمـ سم٤مهلل, وُمالئٙمتف, ويمتٌف, ورؾمٚمف, واًمٞمقم اآلظمر, وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه»

 شأن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك: »ىم٤مل ؟صدىم٧م ىم٤مل وم٠مظمؼمين قمـ اإلطم٤ًمن

ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قمـ  شقمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًمئؾ لئقاعمًُم٤م : »ىم٤مل ؟ظمؼمين قمـ اًم٤ًمقم٦مىم٤مل: وم٠م

 شرسمتٝم٤م, وأن يرى احلٗم٤مة اًمٕمراة رقم٤مء اًمِم٤مء يتٓم٤موًمقن ذم اًمٌٜمٞم٤من  أن شمٚمد األُم٦م: »أُم٤مرهت٤م ىم٤مل

ىمٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف  ش؟ي٤م قمٛمر شمدري ُمـ اًم٤ًمئؾ: »ىم٤مل: صمؿ اٟمٓمٚمؼ, ومٚمٌث٧م صمالصًم٤م, صمؿ ىم٤مل زم

 .شأُمر ديٜمٙمؿ ؿف ضمؼميؾ أشم٤ميمؿ يٕمٚمٛمٙمإٟم: »أقمٚمؿ ىم٤مل

 ([.1ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(40٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ضم٤مًمس ذم اعمًجد, إذ أىمٌؾ رضمؾ ؿمديد  ملسو هيلع هللا ىلص اسمـ قمٛمر ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل قمـ --((013013))

 ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب, ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر, ال يرى قمٚمٞمف أصمر اًمًٗمر, وال يٕمرف, وم٠مشمك رؾمقل اهلل

وم٘م٤مل  ؟ريمٌتٞمف إمم ريمٌتٞمف, وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أظمؼمين قمـ اإلؾمالمضمٚمس سملم يديف وأؾمٜمد  طمتك

إال اهلل , وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل, وشم٘مٞمؿ اًمّمالة, وشم١ميت اًمزيم٤مة,  فشمِمٝمد أال إًم: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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وم٘م٤مل: صدىم٧م,  ش, وشمٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦موشمّمقم رُمْم٤من, وحت٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمٌٞماًل 

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف »ىم٤مل:  ؟وم٠مظمؼمين قمـ اإليامنومٕمجٌقا ُمٜمف أٟمف ي٠ًمًمف ويّمدىمف ىم٤مل: 

واًمٌٕم٨م واحل٤ًمب, وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه, وطمٚمقه  واًمٜم٤مر,ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم اآلظمر واجلٜم٦م 

ُم٤م : »ىم٤مل ؟ىم٤مل: صدىم٧م, ومٕمجٌقا ُمٜمف أٟمف ي٠ًمًمف ويّمدىمف, ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قمـ اًم٤ًمقم٦م شوُمره

, ومٚمام يم٤من سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: صدىم٧م, صمؿ ذه٥م شاعم١ًمول قمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًمئؾ

ذًمؽ ضمؼميؾ أشم٤ميمؿ : »ىمٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل ش؟ي٤م قمٛمر, شمدري ُمـ اًمرضمؾ: »ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.يٕمٚمٛمٙمؿ أُمر ديٜمٙمؿ, وُم٤م أشم٤مين ذم صقرة إال قمرومتف ومٞمٝم٤م, إال ذم صقرشمف هذه

ف (, ًمٙمـ ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜم٥02وأمحد سمرىمؿ )(, 401سمرىمؿ)اآلضمري رواه صحٞمح, ؾمٜمده ]

   [.ملسو هيلع هللا ىلصواًمّمحٞمح هق اسمـ قمٛمر قمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل ( 4680سمرىمؿ )

 أؾضل اإليامن ما هو؟ وأدكى اإليامن ما هو؟باب 

وؾمتقن, أو  اإليامن سمْمع: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, قمـ أيب هريرة  --((014014))

واحلٞم٤مء األذى قمـ اًمٓمريؼ(,  سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم )أومْمٚمٝم٤م ىمقل ال إًمف إال اهلل وأدٟم٤مه٤م: إُم٤مـم٦م

 .شُمـ اإليامن ؿمٕم٦ٌم

وُمًٚمؿ  (, قمدا ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم,2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ), و(402سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([.٥٣سمرىمؿ )
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 ما دل ظذ زيادة اإليامن وكؼصاكه باب 

إن اعم١مُمـ إذا أذٟم٥م يم٤مٟم٧م ٟمٙمت٦م ؾمقداء ذم ىمٚمٌف, : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ,أيب هريرة قمـ --((015015))

, ىم٤مل شُمٜمٝم٤م ىمٚمٌف وم٢من زاد زادت طمتك شمٕمٚمقا ىمٚمٌف, ومذًمؽ اًمران وم٢من شم٤مب وٟمزع واؾمتٖمٗمر, ص٘مؾ

 [.82]اعمٓمٗمٗملم: ژڍ  ڍ     ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ اهلل شمٕم٤ممم: 

(, واسمـ ٥٥٥2(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4/420أمحد ), و(484سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

    ([.4104ُم٤مضمف)

 ؟ؾ ًمف: وُم٤م زي٤مدشمف وٟم٘مّم٤مٟمفقمٛمػم سمـ طمٌٞم٥م ىم٤مل: اإليامن يزيد ويٜم٘مص, ىمٞم قمـ --((016016))

ىم٤مل: إذا ذيمرٟم٤م اهلل قمز وضمؾ ومحدٟم٤مه وظمِمٞمٜم٤مه, ومذًمؽ زي٤مدشمف, وم٢مذا همٗمٚمٜم٤م ووٞمٕمٜم٤م, ومذًمؽ 

 .شٟم٘مّم٤مٟمف

(, واسمـ أيب 610و642ذم اًمًٜم٦م ) وقمٌد اهلل سمـ أمحد (,48٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

    ([.82ؿمٞم٦ٌم ذم اإليامن)

ُم٤م رأي٧م ُمـ ٟم٤مىمّم٤مت قم٘مؾ وديـ : »ًمٚمٜم٤ًمء ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل أن اًمٜمٌل  قمـ --((017017))

 .شأهمٚم٥م ألًم٤ٌمب ذوي اًمرأي ُمٜمٙمـ

ورواه  (قمـ أيب هريرة واسمـ قمٛمر.10(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )482سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

    ( قمـ أيب ؾمٕمٞمد[.02(وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥02اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

طملم يزين وهق  ال يزين اًمٕمٌد»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: إن اًمٜمٌل قمـ  --((018018))

 ش.ُم١مُمـ, وال ينق طملم ينق وهق ُم١مُمـ
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   ([.440سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ال ينق اًم٤ًمرق طملم ينق وهق ُم١مُمـ, »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة , قمـ اًمٜمٌل قمـ --((021021))

وال يزين طملم يزين وهق ُم١مُمـ, وال ينمب اخلٛمر طملم ينمب وهق ُم١مُمـ, واًمتقسم٦م ُمٕمروو٦م 

    ([.٣0( وُمًٚمؿ )6180واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,448سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شسمٕمد

ُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مًمف حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام, وذًمؽ أن اإليامن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

يزيد ويٜم٘مص, يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٤مت, ويٜم٘مص سم٤معمٕم٤ميص واإلؾمالم ال جيقز أن ي٘م٤مل: يزيد ويٜم٘مص 

ُمٜمف اإليامن, وم٢من شم٤مب رده اهلل إًمٞمف, يمؾ ذًمؽ  وىمد روى مج٤مقم٦م ممـ شم٘مدم أهنؿ ىم٤مًمقا: إذا زٟمك ٟمزع

سملم : »ملسو هيلع هللا ىلصأن اإليامن يزيد ويٜم٘مص, واإلؾمالم ًمٞمس يمذًمؽ, أال شمرى إمم ىمقل اًمٜمٌل  دًمٞمؾ قمغم

إن », وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ((88))شاًمٕمٌد وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة, ومٛمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر

 . ((44))شزك ومال صالة ًمفاهلل شمٕم٤ممم ىمرن اًمزيم٤مة ذم يمت٤مسمف ُمع اًمّمالة , ومٛمـ مل ي

اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: إن اًمرضمؾ إذا زٟمك ٟمزع اهلل قمز وضمؾ ُمٜمف ٟمقر  قمـ --((020020))

 ([.446سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  اإليامن, وم٢من ؿم٤مء رده إًمٞمف, وإن ؿم٤مء شمريمف.

جم٤مهد ىم٤مل: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس يًٛمل همٚمامٟمف شمًٛمٞم٦م اًمٕمرب وي٘مقل: ال شمزٟمقا: وم٢من  قمـ --((021021))

   ([.440سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ؾ إذا زٟمك ٟمزع ُمٜمف ٟمقر اإليامناًمرضم

                                                 

  .ضمري, طمٞم٨م أؾمٜمده اآلسم٢مذن اهلل ؾمٞم٠ميت خترجيف (8)

واسمـ  (,٥/882(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )62٥صحٞمح, رواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (4)

  .(4/002زٟمجقيف ذم األُمقال )
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اإليامن ٟمزه, ومٛمـ زٟم٤م وم٤مرىمف اإليامن, وم٢من الم ٟمٗمًف وراضمع,  أيب هريرة ىم٤مل: قمـ --((022022))

    ([.442سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  راضمٕمف اإليامن.

 اإليامن. جي٤مٟمٌف اإليامن ُم٤م يم٤من يمذًمؽ, وم٢من رضمع راضمٕمف: احلًـ ىم٤مل قمـ --((023023))

    ([.0٣6قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ), و(4٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 .شأيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامًٟم٤م: أطمًٜمٝمؿ ظمٚمً٘م٤م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((024024))

داود سمرىمؿ  (, وأسمق٣40و 204و 4/4٣0(, وأمحد )4٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وضم٤مسمر, وأٟمس, وىمد  وىمد ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م, وأيب ؾمٕمٞمد, .(8864(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2614)

    ذم حت٘مٞمؼ ىمٓمػ اًمثٛمر ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ األصمر[. ثٝمؿظمرضم٧م أطم٤مدي

ُمر قمغم رضمؾ ُمـ األٟمّم٤مر, وهق يٕمظ أظم٤مه ذم احلٞم٤مء,  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل  قمـ --((025025))

 .شدقمف, وم٢من احلٞم٤مء ُمـ اإليامن: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

    ([.٥6( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )42اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(4٥٣ؿ)سمرىماآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من جيتٛمٕمقن ذم ُم٤ًمضمدهؿ, ًمٞمس  قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: قمـ --((026026))

    ([.4٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ومٞمٝمؿ ُم١مُمـ

حمٛمد سمـ طمًلم: يمؾ هذه اآلصم٤مر شمدل قمغم زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف, وؾمٜمذيمر ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م  ىم٤مل

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه وهذا ـمريؼ ُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يدل 

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڤ  ڤژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم:842]اًمتقسم٦م:
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ېئ  ېئ  ژ [, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 2]اًمٗمتح:   ژڃ ]  ژۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ مم ومٞمام أصمٜمك سمف قمغم أصح٤مب اًمٙمٝمػ: وىم٤مل شمٕم٤م [.80حمٛمد:

ٹ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 82-8٥]اًمٙمٝمػ: ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

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

ژ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم:4]األٟمٗم٤مل: ژڃ  ڃ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  [, وهذا ذم اًم٘مرآن يمثػم, وىم٤مل شمٕم٤ممم:٥8]اعمدصمر: 

 [.80] آل قمٛمران: ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      ی  ی

أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًُمَقيـ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل همػم ُمرة:  قمـ --((027027))

اإليامن ىمقٌل وقمٛمؾ ىم٤مل: اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: وم٠مظمذٟم٤مه ممـ ىمٌٚمٜم٤م: ىمقٌل وقمٛمؾ, وإٟمف ال يٙمقن ىمقل إال 

 ؟ىم٤مل: وم٠مي رء إًذا ؟ٞمٞمٜم٦م: يزيد ويٜم٘مصسمٕمٛمؾ ىمٞمؾ السمـ قم

(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م 88٣0(, واسمـ سمٓم٦م سمرىمؿ )4٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

    ([.0٥1سمرىمؿ )

 ؟أيب اًمٗمتح ٟمٍم سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م اإليامن يزيد ويٜم٘مص قمـ --((028028))

[ ذم همػم ُمقوع, ىمٞمؾ: 80٥ ]آل قمٛمران: ژجئ  حئ  ژ ؟ىم٤مل: أًمٞمس شم٘مرءون اًم٘مرآن

 ىم٤مل: ًمٞمس رء يزيد إال وهق يٜم٘مص. ؟يٜم٘مص

 ([.8824اسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى سمرىمؿ ), و(420سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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ؾمٗمٞم٤من اًمثقري, واسمـ ضمري٩م, وُمٕمٛمر ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ, يزيد  قمـ --((031031))

 ([.424سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ويٜم٘مص

اًمرزاق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمٕمٛمًرا, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, واسمـ  قمٌدقمـ  --((030030))

 .شاإليامن ىمقل وقمٛمؾ, يزيد ويٜم٘مص»ضمري٩م, وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقًمقن: 

 ([. 42٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اإليامن ىمقل وقمٛمؾ, يزيد ويٜم٘مص, وم٘م٤مل ًمف أظمقه إسمراهٞمؿ : »اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل قمـ --((031031))

شم٘مقًمـ يزيد ويٜم٘مص, ومٖمْم٥م وىم٤مل: اؾمٙم٧م ي٤م صٌل, سمغم طمتك ال  سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ي٤م أسم٤م حمٛمد ال

 ([.422سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.يٌ٘مك ُمٜمف رء

 ش.اإليامن ىمقل وقمٛمؾ, يزيد ويٜم٘مص: »أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل قمـ --((032032))

 ([. 426سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ش.اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص: »ُم٤مًمؽ يم٤من ي٘مقلقمـ  --((033033))

   ([.420سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل: وىم٤مل أمحد: ىم٤مل  شُم٤م اٟمت٘مّم٧م أُم٤مٟم٦م قمٌد إال اٟمت٘مص إيامٟمف: »قمروة ىم٤مل قمـ --((034034))

 وهق ىمقل ؾمٗمٞم٤من. شاإليامن يزيد ويٜم٘مص: »ويمٞمع

   ([.422سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

[ ىم٤مل: ًمٞمزداد 460]اًمٌ٘مرة: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ   ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: قمـ --((035035))

   ([.4٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  إيامًٟم٤م.
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ومٞمام ذيمرت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٘مٜمع عمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمرؿم٤مد, وؾمٚمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 ُمـ األهقاء اًمْم٤مًم٦م.

  اإليامن تصديق بافؼؾب, وإؿرار بافؾسان, وظؿل باجلوارح باب

 .ال يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم, إال أن دمتٛمع ومٞمف هذه اخلّم٤مل اًمثالث

قا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اًمذي قمٚمٞمف قمٚمامء اعمًٚمٛملم أن اإليامن ٛمٚماقم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

واضم٥م قمغم مجٞمع اخلٚمؼ, وهق شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م, وإىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ سم٤مجلقارح, صمؿ اقمٚمٛمقا 

أٟمف ال دمزئ اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م واًمتّمديؼ إال أن يٙمقن ُمٕمف اإليامن سم٤مًمٚم٤ًمن ٟمٓمً٘م٤م, وال دمزيء 

ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن, طمتك يٙمقن قمٛمؾ سم٤مجلقارح, وم٢مذا يمٛمٚم٧م ومٞمف هذه اًمثالث و ٤مًم٘مٚم٥م,ُمٕمروم٦م سم

اخلّم٤مل: يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم دل قمغم ذًمؽ اًم٘مرآن, واًمًٜم٦م, وىمقل قمٚمامء اعمًٚمٛملم: وم٠مُم٤م ُم٤م ًمزم اًم٘مٚم٥م 

ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ  ُمـ ومرض اإليامن وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:

ڌ   ڎ   ڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم:28]اعم٤مئدة:  ڍ  ڌ  

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

 [.806]اًمٜمحؾ: ژگ  گ   

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژ شمٕم٤ممم: وىم٤مل

[ اآلي٦م, ومٝمذا مم٤م يدًمؽ قمغم أن قمغم اًم٘مٚم٥م اإليامن, وهق اًمتّمديؼ 82]احلجرات:   ژڱ

سمام يٜمٓمؼ سمف اًمٚم٤ًمن ُمع اًمٕمٛمؾ, وم٤مقمٚمٛمقا  ٤مىمً واعمٕمروم٦م, وال يٜمٗمع اًم٘مقل إذ مل يٙمـ اًم٘مٚم٥م ُمّمد

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ  ذًمؽ وأُم٤م ومرض اإليامن سم٤مًمٚم٤ًمن: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:
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ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

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

ٱ  ٻ  ژ ل شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران: [ اآلي٦م, وىم٤م8٥0 -8٥6 ]اًمٌ٘مرة:ژ  ڈ  ژ

: ملسو هيلع هللا ىلص[ اآلي٦م, وىم٤مل اًمٜمٌل 12]آل قمٛمران:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

وذيمر احلدي٨م ومٝمذا , ((88)) شأُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ال إًمف إال اهلل وأين رؾمقل اهلل»

٤ًٌم وأُم٤م اإليامن سمام ومرض قمغم اجلقارح شمّمدي٘مً  آُمـ سمف  ام٤م سماإليامن سم٤مًمٚم٤ًمن ٟمٓمً٘م٤م ومرًو٤م واضم

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ اًم٘مٚم٥م, وٟمٓمؼ سمف اًمٚم٤ًمن: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 00]احل٩م:  ژں  ں ڻ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

ذم همػم ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن, وُمثٚمف ومرض اًمّمٞم٤مم  [,2٥اًمٌ٘مرة: ] ژڱ  ڱ  ڱ   ںژ

وسمجٛمٞمع اجلقارح وم٤مألقمامل رمحٙمؿ اهلل  سم٤مًمٌدن,قمغم مجٞمع اًمٌدن, وُمثٚمف ومرض اجلٝم٤مد 

٤مجلقارح: شمّمديؼ قمـ اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن, ومٛمـ مل يّمدق اإليامن سمٕمٛمٚمف وسمجقارطمف: سم

ُمثؾ اًمٓمٝم٤مرة, واًمّمالة واًمزيم٤مة, واًمّمٞم٤مم واحل٩م واجلٝم٤مد, وأؿم٤ٌمه هلذه وريض ُمـ ٟمٗمًف 

٤ًٌم ُمٜمف إليامٟمف,  سم٤معمٕمروم٦م واًم٘مقل مل يٙمـ ُم١مُمًٜم٤م, ومل يٜمٗمٕمف اعمٕمروم٦م واًم٘مقل, ويم٤من شمريمف ًمٚمٕمٛمؾ شمٙمذي

جئ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلصًمٕمٛمؾ سمام ذيمرٟم٤مه شمّمديً٘م٤م ُمٜمف إليامٟمف, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ويم٤من ا

ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت     ژحئ  مئ  

اًمٜمٕم٧م ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة,  األُمتف ذائع اإليامن أهن٤م قمغم هذ ملسو هيلع هللا ىلص[ وم٘مد سملم اًمٜمٌل 62]اًمٜمحؾ: 

                                                 

  .ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم( 8)
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 ملسو هيلع هللا ىلصأن اإليامن ال يٙمقن إال سمٕمٛمؾ, وسمٞمٜمف اًمٜمٌل وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف, وسملم ذم همػم ُمقوع

ٻ  ٻ     ژظمالف ُم٤م ىم٤مًم٧م اعمرضمئ٦م, اًمذيـ ًمٕم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ڄ  

 ]اًمٌ٘مرة ژڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  چ  چ  

800 .] 

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ي٤م أهؾ اًم٘مرآن, وي٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ, وي٤م أهؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمًٜمـ واآلصم٤مر, وي٤م ُمٕمنم ُمـ وم٘مٝمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمديـ, سمٕمٚمؿ احلالل واحلرام أٟمٙمؿ إن شمدسمرشمؿ 

: رؾمقًمفأن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م قمغم اعم١مُمٜملم سمٕمد إيامهنؿ سمف وسماًم٘مرآن, يمام أُمريمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٛمتؿ 

اًمٕمٛمؾ, وأٟمف شمٕم٤ممم مل يثـ قمغم اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف ىمد ريض قمٜمٝمؿ وأهنؿ ىمد روقا قمٜمف وأصم٤مهبؿ قمغم 

ذًمؽ اًمدظمقل إمم اجلٜم٦م, واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر, إال اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وىمرن ُمع اإليامن 

يامن وطمده, طمتك وؿ إًمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, اًمذي ىمد اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, مل يدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سم٤مإل

ًمف, ومّم٤مر اإليامن ال يتؿ ألطمد طمتك يٙمقن ُمّمدىًم٤م سم٘مٚمٌف, وٟم٤مـمً٘م٤م سمٚم٤ًمٟمف, وقم٤مُماًل  ٝمؿووم٘م

سمجقارطمف ال خيٗمك قمغم ُمـ شمدسمر اًم٘مرآن وشمّمٗمحف, وضمده يمام ذيمرت واقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم 

ذم ؾمت٦م ومخًلم ُمقوًٕم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وإي٤ميمؿ أين ىمد شمّمٗمح٧م اًم٘مرآن ومقضمدت ومٞمف ُم٤م ذيمرشمف 

وشمٕم٤ممم مل يدظمؾ اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م سم٤مإليامن وطمده, سمؾ أدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمرمحتف  شم٤ٌمركقمز وضمؾ أن اهلل 

إي٤مهؿ, وسمام ووم٘مٝمؿ ًمف ُمـ اإليامن سمف, واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, وهذا رد قمغم ُمـ ىم٤مل: اإليامن: اعمٕمروم٦م, 
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ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ىم٤مئؾ هذا وم٢من ىم٤مل: وم٤مذيمر هذا ورد قمغم ُمـ ىم٤مل: اعمٕمروم٦م واًم٘مقل, وإن مل يٕمٛمؾ 

ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, ًمٞمًتٖمٜمك همػمك قمـ اًمتّمٗمح ًمٚم٘مرآن, ىمٞمؾ ًمف: ٟمٕمؿ, واهلل  ٜمتفاًمذي سمٞم

ٱ  ٻ  ژ شمٕم٤ممم اعمقومؼ ًمذًمؽ, واعمٕملم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ٿٿ  ٿ 

ک  گ  گ  گ  گ  ژ  [, وىم٤مل قمزوضمؾ:4٣]اًمٌ٘مرة: ژڃ  ڃ   

 ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ

ڌ  ڎ  ڎ   ڍ  ڌژ  [, وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل قمٛمران:400]اًمٌ٘مرة:

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

وىم٤مل قمز  [,٣0-٣6]آل قمٛمران: ژڱ  ڱ  ڱ    ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  وضمؾ ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

[, وىم٤مل ٣0]اًمٜم٤ًمء: ژھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ہ

ٻ   پ  پ  پ  ژ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٻ   ٻ   ٱ  ٻ  

 ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ [, وىم٤مل ضمؾ وقمال: 844ء:]اًمٜم٤ًم ک  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳڳ   ڱ  

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۀ  ۀ  ہ  
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ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

ى  ى  ائ  ائ   ژ  [, وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:80٥-804اًمٜم٤ًمء: ] ژ﮾

ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ٻ  ٻ     ٱ  ٻۆئ     ەئ  

ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 80-2: ]اعم٤مئدة ژٻ  پ   پ  پ  

 ژگ  گ  گ   ک   ک  ک  ک ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ

 [.21]األٟمٕم٤مم:

اقمتؼموا رمحٙمؿ اهلل سمام شمًٛمٕمقن, مل يٕمٓمٝمؿ ُمقالهؿ اًمٙمريؿ هذا اخلػم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ذيمر قمز وضمؾ هجرهتؿ وضمٝم٤مدهؿ سم٠مُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وىمد قمٚمٛمتؿ أن يمٚمف سم٤مإليامن وطمده, طمتك 

 وهق ؟ُم٤مذا ىم٤مل ومٞمٝمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قمز وضمؾ ذيمر ىمقًُم٤م آُمٜمقا سمٛمٙم٦م, ومل هي٤مضمروا ُمع رؾمقل اهلل

صمؿ  [,04]األٟمٗم٤مل: ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ  ىمقًمف:

ا, وم٘م٤مل ومٞمٝمؿ ىمقاًل, هق أقمٔمؿ ُمـ ذيمر ىمقًُم٤م آُمٜمقا سمٛمٙم٦م, وأُمٙمٜمتٝمؿ اهلجرة إًمٞمٝم٤م, ومٚمؿ هي٤مضمرو

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ هذا, وهق ىمقًمف قمز وضمؾ: 

ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  

ُمـ مل يًتٓمع اهلجرة وال اًمٜمٝمقض سمٕمد إيامٟمف, وم٘م٤مل  ه[, صمؿ قمذر ضمؾ ذيمر20]اًمٜم٤ًمء: ژں  

ہ  ہ  ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ قمز وضمؾ: 

 [.22 -21]اًمٜم٤ًمء:  ژ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ



  خمتصر الشريعة

 

8181 
 

8181 

 

يمؾ هذا يدل قمغم أن اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م, وىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

سم٤مجلقارح, وال جيقز همػم هذا ردا قمغم اعمرضمئ٦م, اًمذيـ ًمٕم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من, ُمٞمزوا هذا شمٗم٘مٝمقا إن 

ں  ڻ    ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ںژ وضمؾ ذم ؾمقرة يقٟمس:  ؿم٤مء اهلل, وىم٤مل قمز

ٹ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 2]يقٟمس:ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ

ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 2]يقٟمس: ژڃ  ڃ  ڃ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ٺ  ٿ

   مب  ىب  يب   جت  حتژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمرقمد: 62-6٥]يقٟمس:  ژڄ  

ٻ  ٻ  پ  جث  مث  ىث  يث     ختمت  ىت  يت ٱ  ٻ  ٻ  

ۋ  ۅ   ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ: 42 -41]اًمرقمد:  ژپ   پ  پ  

ى ۉ   ې   ې  ې  ې   ۉ   وئ   وئ    ۅ   ى  ائ  ائ  ەئەئ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ؾمٌح٤من:4٥]اسمراهٞمؿ: ژۇئ  ۇئ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٹ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم 2]اإلهاء: ژڦ    ٹ  ٹ  ٹ  

                ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ژ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ: 

    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ                   

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[٥ -8]اًمٙمٝمػ:  ژۇ  ۆ  ۆ  

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

ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ٥4-٥8]اًمٙمٝمػ: ژ             

-800اًمٙمٝمػ: ] ژې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۉ  ې

ھ  ھ  ھ  ےے    ھ  ہ  ہ  ہ  ہژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ُمريؿ: 801

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

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ُمريؿ أيًْم٤م: 60 -٣2]ُمريؿ:

حب  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ـمف: 26]ُمريؿ: ژٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

جح    يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت

ڄ  ڄ  ڃ  ژ ذم ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م:  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم06-0٣]ـمف: ژخس     محجخ  حخ  مخ  جس  حس

چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    ڃ   ڃ  ڃ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ   ڈ  ڈ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

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

[, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة 0-8]اًمٌٞمٜم٦م: ژ        ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ڀ  ژ اًمٕمٍم:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 [.٥- 8]اًمٕمٍم:  ژٺ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
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ُمٞمزوا رمحٙمؿ اهلل ىمقل ُمقاليمؿ اًمٙمريؿ: هؾ ذيمر اإليامن ذم ُمقوع  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ى  ى  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؟ال وىمد ىمرن إًمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحواطمد ُمـ اًم٘مرآن إ ې  ې  

ەئ ائ   أن يرومع إمم اهلل  ٦م[, وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم سم٠من اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م طم٘مٞم٘م80]وم٤مـمر:ژ  ائ  

شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٛمؾ, إن مل يٙمـ قمٛمؾ سمٓمؾ اًمٙمالم ُمـ ىم٤مئٚمف, ورد قمٚمٞمف, وال يمالم ـمٞم٥م أضمؾ ُمـ 

 رائض.اًمتقطمٞمد وال قمٛمؾ ُمـ أقمامل اًمّم٤محل٤مت أضمؾ ُمـ أداء اًمٗم

ويمذًمؽ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اعمت٘ملم ذم يمت٤مسمف ذم همػم ُمقوع ُمٜمف, ودظمقهلؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

[, وهذا ذم اًم٘مرآن يمثػم ٥4]اًمٜمحؾ:  ژۅ  ۅ  ۉ    ٴۇ  ۋ  ۋژ اجلٜم٦م, وم٘م٤مل: 

ں  ںژ يٓمقل سمف اًمٙمت٤مب ًمق مجٕمتف, ُمثؾ ىمقًمف ذم اًمزظمرف:  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ   

وئ  ۇئ  ۇئ ژ[, إمم ىمقًمف: 60]اًمزظمرف: ژڻ  ڻ      ەئ  ەئ  وئ  

[, وُمثؾ ىمقًمف ذم ؾمقرة ق, واًمذاري٤مت, واًمٓمقر, ُمثؾ ىمقًمف: 04]اًمزظمرف: ژۆئ  ۆئ  

[, وىم٤مل ذم  82 -81]اًمٓمقر:  ژڄ    ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڤ  ڤژ 

 ژەئ  وئ   ى  ائ   ائ  ەئ   ې  ې  ې  ې  ىژ ؾمقرة اعمرؾمالت: 

  [. 2٥ -28]اعمرؾمالت: 

اًمٕم٤مىمؾ قمغم أن اإليامن ًمٞمس سم٤مًمتحكم وال سم٤مًمتٛمٜمل وًمٙمـ يمؾ هذا يدل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ُم٤م وىمر ذم اًم٘مٚمقب, وصدىمتف األقمامل, يمذا ىم٤مل احلًـ وهمػمه, وأٟم٤م سمٕمد هذا أذيمر ُم٤م روي قمـ 

وقمـ مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف, وقمـ يمثػم ُمـ اًمت٤مسمٕملم أن اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م, وىمقٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 هبذا وم٘مد يمٗمر.  وقمٛمؾ سم٤مجلقارح, وُمـ مل ي٘مؾ قمٜمدهؿ ٤مًمٚم٤ًمن,سم
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اإليامن ىمقل, وال ىمقل إال سمٕمٛمؾ, وال ىمقل وقمٛمؾ إال سمٜمٞم٦م, وال : »ىم٤ملاحلًـ  قمـ --((036036))

    ([.4٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م إال سمًٜم٦م

, شىمقل وقمٛمؾ: »وم٘م٤مل ؟حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: قمـ اإليامن قمـ --((037037))

وؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن,  شل وقمٛمؾىمق: »وؾم٠مًم٧م اسمـ ضمري٩م, وم٘م٤مل

, وؾم٠مًم٧م ُم٤مًمؽ شىمقل وقمٛمؾ: », وؾم٠مًم٧م ٟم٤مومع سمـ قمٛمر اجلٛمحل, وم٘م٤ملشىمقل وقمٛمؾ: »وم٘م٤مل

 .شىمقل وقمٛمؾ: », وؾم٠مًم٧م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض, وم٘م٤ملشىمقل وقمٛمؾ: »سمـ أٟمس, وم٘م٤مل

٤م , ىم٤مل احلٛمٞمدي: وؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕمً شىمقل وقمٛمؾ: »وؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م, وم٘م٤مل --((038038))

أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ, واعمرضمئ٦م ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل, واجلٝمٛمٞم٦م : »ي٘مقل

 .شي٘مقًمقن: اإليامن اعمٕمروم٦م

(, واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل 8028اسمـ سمٓم٦م سمرىمؿ ), و(4٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

    ([.88٣2اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م)

اإليامن ىمقل وقمٛمؾ,  هِم٤مم, قمـ احلًـ ىم٤مل: حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓم٤مئٗمل, قمـقمـ  --((041041))

وم٘م٤مل: اإليامن: ىمقل وقمٛمؾ, ويم٤من حمٛمد  ؟وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ: وم٘مٚم٧م هلِم٤مم: ومام شم٘مقل أٟم٧م

اإليامن  اًمٓم٤مئٗمل ي٘مقل: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ. ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ: ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل:

ل وقمٛمؾ. ىم٤مل: ويم٤من ومْمٞمؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل: اإليامن ىمق يم٤منىمقل وقمٛمؾ. ىم٤مل حيٞمك: و

 ([.460سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ

اإليامن ىمقل  إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ي٘مقل:قمـ  --((040040))

وقمٛمؾ, يزيد ويٜم٘مص. ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس: وؾم٠مًم٧م سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد وأسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش 
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ٛمؾ. ىم٤مل إسمراهٞمؿ: وؾم٠مًم٧م أسم٤م إؾمح٤مق اًمٗمزاري وم٘مٚم٧م: اإليامن ىمقل اإليامن ىمقل وقم وم٘م٤مال:

 .اإليامن ىمقل وقمٛمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: ٕم٧مىم٤مل: وؾمٛم ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ؟وقمٛمؾ

    ([.46٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ومٞمام ذيمرشمف ُم٘مٜمع عمـ أراد اهلل قمز وضمؾ سمف اخلػم, ومٕمٚمؿ أٟمف ال يتؿ ًمف قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  سم٤مًمٕمٛمؾ هذا هق اًمديـ اًمذي ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ومٞمف:اإليامن إال 

  .[٣]اًمٌٞمٜم٦م: ژڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

 ـػر من ترك افصالة باب

ًمٞمس سملم اًمٕمٌد اعمًٚمؿ وسملم اًمنمك : »ملسو هيلع هللا ىلص ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ --((041041))

    ([.14ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(466سمرىمؿ)ي اآلضمررواه ]صحٞمح,  ش.إال شمرك اًمّمالة

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ شمرك اًمّمالة, ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد : »ملسو هيلع هللا ىلصسمريدة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ --((042042))

(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ ٥٣٣و٣/٥26(, وأمحد )461سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شيمٗمر

(4648.])   

 .اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: قمـ --((043043))

(, واًمالًمٙم٤مئل 004(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ)462سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح, 

    ([.8٣٥٥و8٣٥4)
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ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ ژاًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة, ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمـ --((044044))

ىم٤مل: أو٤مقمقا اعمقاىمٞم٧م, ومل يؽميمقه٤م,   [,٣2]ُمريؿ: ژھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

 وًمق شمريمقه٤م ص٤مروا سمؽميمٝم٤م يمٗم٤مًرا.

    ([.008وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ) (,400سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ]صحٞمح,

ريض اهلل قمٜمف, ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر: أن اعمًقر سمـ خمرُم٦م: أظمؼمه طملم ـمٕمـ قمٛمر  قمـ --((045045))

ٟمٕمؿ, وال : »أٟمف دظمؾ قمٚمٞمف هق واسمـ قم٤ٌمس, ومٚمام أصٌح أومزقمقه وم٘م٤مًمقا: اًمّمالة, اًمّمالة, وم٘م٤مل

 .شدًُم٤م , ومّمغم واجلرح يثٕم٥مطمظ ذم اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة

   ([.408سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .أمحد, ىم٤مل: إذا ىم٤مل: ال أصكم, ومٝمق يم٤مومر قمـ --((046046))

   ([.40٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م »ذيمر يقًُم٤م اًمّمالة وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أن اًمٜمٌل  قمـ --((047047))

ٟمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمـ مل حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م مل شمٙمـ ًمف ٟمقًرا, يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقًرا وسمره٤مًٟم٤م, وإو٤مءة, أو ىم٤مل 

وال سمره٤مًٟم٤م, وال إو٤مءة, أو ىم٤مل: ٟمج٤مة وي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ىم٤مرون وومرقمقن وه٤مُم٤من وأيب سمـ 

   ([.4/862(, وأمحد )40٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شػظمٚم

ة وشمْمٞمٞمٕمٝم٤م ُمع ُم٤م مل حمٛمد سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمف: هذه اًمًٜمـ واآلصم٤مر ذم شمرك اًمّمال ىم٤مل

ٟمذيمره مم٤م يٓمقل سمف اًمٙمت٤مب, ُمثؾ طمدي٨م طمذيٗم٦م وىمقًمف ًمرضمؾ مل يتؿ صالشمف: ًمق ُم٤مت هذا, 
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, وهمػمه, ُم٤م يدل قمغم أن اًمّمالة ُمـ اإليامن, وُمـ مل يّمؾ ومال ((88))ملسو هيلع هللا ىلصعم٤مت قمغم همػم ومٓمرة حمٛمد 

ًمٜم٤مس يم٤مٟمقا إؾمالم ىمد ؾمٛمك اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمّمالة: إيامًٟم٤م, وذًمؽ أن ا الإيامن ًمف و

يّمٚمقن إمم سمٞم٧م اعم٘مدس, إمم أن طمقًمقا إمم اًمٙمٕم٦ٌم وُم٤مت ىمقم قمغم ذًمؽ, ومٚمام طمقًم٧م اًم٘مٌٚم٦م إمم 

 ؟اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مل ىمقم: ي٤م رؾمقل اهلل, ومٙمٞمػ سمٛمـ ُم٤مت ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ممـ يم٤من يّمكم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس

يٕمٜمل صالشمٙمؿ إمم سمٞم٧م , [82٥]اًمٌ٘مرة: ژ  گ  گ  گ   ک  کژ وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ: 

 دس.اعم٘م

 االشتثـاء دم اإليامن من ؽر صك ؾقه باب 

ُمـ صٗم٦م أهؾ احلؼ, ممـ ذيمرٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: االؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن, قال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

ال قمغم ضمٝم٦م اًمِمؽ, ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمؽ ذم اإليامن, وًمٙمـ ظمقف اًمتزيمٞم٦م ألٟمٗمًٝمؿ ُمـ 

وذًمؽ أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ  ؟امن أم الاالؾمتٙمامل ًمإليامن, ال يدري أهق ممـ يًتحؼ طم٘مٞم٘م٦م اإلي

ىم٤مل: آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم اآلظمر  ؟أهؾ احلؼ إذا ؾمئٚمقا: أُم١مُمـ أٟم٧م

واجلٜم٦م واًمٜم٤مر, وأؿم٤ٌمه هذا, واًمٜم٤مـمؼ هبذا, واعمّمدق سمف سم٘مٚمٌف ُم١مُمـ, وإٟمام االؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن 

هذا  ؟لم ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن أم الال يدري: أهق ممـ يًتقضم٥م ُم٤م ٟمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ سمف اعم١مُمٜم

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, قمٜمدهؿ أن االؾمتثٜم٤مء ذم األقمامل, ال  ريؼوـم

يٙمقن ذم اًم٘مقل, واًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م, وإٟمام االؾمتثٜم٤مء ذم األقمامل اعمقضم٦ٌم حل٘مٞم٘م٦م اإليامن, 

وسمف دمري أطمٙم٤مم ُمٚم٦م  واًمٜم٤مس قمٜمدهؿ قمغم اًمٔم٤مهر ُم١مُمٜمقن, سمف يتقارصمقن, وسمف يتٜم٤ميمحقن,

                                                 

  .(028رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)
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روي ذم هذا  .اإلؾمالم, وًمٙمـ االؾمتثٜم٤مء ُمٜمٝمؿ قمغم طم٥ًم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ًمؽ, وسمٞمٜمف اًمٕمٚمامء ُمـ ىمٌٚمٜم٤م

 .ؾمٜمـ يمثػمة, وآصم٤مر شمدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ اهلل قمز وضمؾ:  ىم٤مل [, وىمد قمٚمؿ 40]اًمٗمتح:  ژۇ  

الم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقٍم ُم١مُمٜملم, اًمً»وم٘م٤مل:  اعم٘مؼمةملسو هيلع هللا ىلصقمز وضمؾ أهنؿ داظمٚمقن, وىمد دظمؾ اًمٜمٌل 

إين ألرضمق أن أيمقن أظمِم٤ميمؿ هلل قمز : »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ,((88))  شوإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ الطم٘مقن

وروي أن رضماًل ىم٤مل قمٜمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: أٟم٤م ُم١مُمـ؟ وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد: أوم٠مٟم٧م  ((44)),شوضمؾ

 ((٥٥))؟ىأومال ويمٚم٧م األومم يمام ويمٚم٧م األظمر وم٘م٤مل: أرضمق وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ؟ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

 ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

وهذا ُمذه٥م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء, وهق ُمذه٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ واطمت٩م أمحد سمام ذيمرٟم٤م, واطمت٩م  

سمٛم٤ًمءًم٦م اعمٚمٙملم ذم اًم٘مؼم ًمٚمٛم١مُمـ, وجم٤موسمتٝمام ًمف, ومٞم٘مقالن ًمف: قمغم اًمٞم٘ملم يمٜم٧م, وقمٚمٞمف ُم٧م, 

: قمغم ؿمؽ يمٜم٧م, وقمٚمٞمف ُم٧م واعمٜم٤مومؼٚمٙم٤مومر وقمٚمٞمف شمٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, وي٘م٤مل ًم

 وقمٚمٞمف شمٌٕم٨م إن ؿم٤مء اهلل.

أيب سمٙمر األصمرم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾمئؾ قمـ االؾمتثٜم٤مء ذم  قمـ --((048048))

 ىم٤مل: أُم٤م أٟم٤م ومال أقمٞمٌف. ؟اإليامن ُم٤م شم٘مقل ومٞمف

                                                 

  .سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ٞم٠ميت خترجيفؾم (8)

  .(8880( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)8246رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)

  ؾمٞم٠ميت خترجيف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.  (٥)
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طمتٞم٤مـًم٤م, ًمٞمس يمام أسمق قمٌد اهلل: إذا يم٤من ي٘مقل إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ, واؾمتثٜمك خم٤موم٦ًم وا ىم٤مل

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ  ي٘مقًمقن قمغم اًمِمؽ, إٟمام شمًتثٜمل ًمٚمٕمٛمؾ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:

أن أيمقن  ألرضمقإين : »ملسو هيلع هللا ىلص[, ومٝمذا اؾمتثٜم٤مء سمٖمػم ؿمؽ, وىم٤مل اًمٜمٌل 40]اًمٗمتح:  ژٴۇ  ۋ  

 ىم٤مل: هذا يمٚمف شم٘مقي٦م ًمالؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن.ش, أظمِم٤ميمؿ هلل قمز وضمؾ

 ([.401سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل: يٕمجٌف االؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن, وم٘م٤مل ًمف  قمـ --((051051))

ۇئ  ژ رضمؾ: إٟمام اًمٜم٤مس رضمالن: ُم١مُمـ, ويم٤مومر, وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: وم٠ميـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[806]اًمتقسم٦م: ژۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

 ([.402سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ل: ُم٤م أدريم٧م أطمًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, وال سمٚمٖمٜمل إال االؾمتثٜم٤مء.حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤م قمـ --((050050))

 ([.402شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ـٌ أٟم٧م إن ؿم٤مء مل  أيب قمٌد اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ --((051051)) إذا ؾمئؾ: أُم١مُم

جيٌف, وإن ؿم٤مء ىم٤مل: ؾم١ماًمؽ إي٤مي سمدقم٦م, وال أؿمؽ ذم إيامين وال يٕمٜمػ ُمـ ىم٤مل: إن اإليامن 

 .أو ىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل, ًمٞمس يٙمرهف, وًمٞمس سمداظمؾ ذم اًمِمؽ يٜم٘مص,

 ([.402شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ـٌ إن ؿم٤مء اهلل ومٚمٞمس هق سمِم٤مك, ىمٞمؾ ًمف إن ؿم٤مء  أيب قمٌد اهلل ىم٤مل:قمـ  --((052052)) إذا ىم٤مل أٟم٤م ُم١مُم

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ اهلل, أًمٞمس ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ؟اهلل, أًمٞمس هق ؿمًٙم٤م
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ًمف: وقمٚمٞمف شمٌٕم٨م  ؾ[, وذم قمٚمٛمف أهنؿ يدظمٚمقن, وص٤مطم٥م اًم٘مؼم إذا ىمٞم40]اًمٗمتح:  ژۈ  ٴۇ  

 ش.وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ال طم٘مقن: »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  ؟إن ؿم٤مء اهلل, وم٠مي ؿمٍؽ ه٤مهٜم٤م

 (, أُم٤م اعمرومقع ومًٞم٠ميت خترجيف إن ؿم٤مء اهلل[.402شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قن ذم األطمٙم٤مم واعمقاري٨م, وال ٟمدري يمٞمػ وقمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م ُم١مُمٜم --((053053))

 ([.402شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .وٟمرضمق أن ٟمٙمقن يمذًمؽ ؟هؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

ـٌ أٟم٧م قمـ --((054054)) إن ؿم٤مء مل جيٌف, أو ي٘مقل ًمف: ؾم١ماًمؽ إي٤مي  ؟ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: إذا ؾمئؾ أُم١مُم

 .ذم اًمِمؽسمدقم٦م, وال أؿمؽ ذم إيامين, وىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل ًمٞمس يٙمره, وًمٞمس سمداظمؾ 

 ([.410سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ُم٤م أدريم٧م أطمًدا ُمـ أصح٤مسمٜم٤م, وال سمٚمٖمٜمل إال قمغم  قمـ --((055055))

 .االؾمتثٜم٤مء, وىم٤مل: ىم٤مل حيٞمك: اإليامن: ىمقل وقمٛمؾ

 ([.410شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٜمرضمق أن ٟمٙمقن ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م ُم١مُمٜمقن ذم األطمٙم٤مم واعمقاري٨م, وم قمـ --((056056))

 .يمذًمؽ, وال ٟمدري طم٤مًمٜم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

 ([.410شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: يم٤من ؾمٗمٞم٤من يٜمٙمر أن ي٘مقل: أٟم٤م ُم١مُمـ قمـ --((057057))

 ([.410شمٚمق رىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اإليامن ىمقل وقمٛمؾ  قمكم سمـ سمحر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ي٘مقل: قمـ --((058058))

 : ويم٤من األقمٛمش وُمٜمّمقر وُمٖمػمة وًمٞم٨م وقمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وإؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمدىم٤مل
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وأسمق حيٞمك ص٤مطم٥م  وقمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع واًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م واسمـ ؿمؼمُم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 إن ؿم٤مء اهلل, ويٕمٞمٌقن قمغم ُمـ مل يًتثـ. ُمٜمقنٟمحـ ُم١م احلًـ ومحزة اًمزي٤مت ي٘مقًمقن:

 ([.020اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ)( وقمٌد 41٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ـٌ أٟم٧م قمـ --((061061))  .ىم٤مل: أرضمق إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ؟إسمراهٞمؿ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕمٚم٘مٛم٦م: أُم١مُم

(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 8٣و88قمٌٞمد ذم اإليامن رىمؿ ) (, وأسمق41٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .([040سمرىمؿ )ش اًمًٜم٦م»(, وقمٌداهلل سمـ أمحد ذم 88/8٣ش )اعمّمٜمػ»(, و0٣رىمؿ )ش اإليامن»

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم, وإٟم٤م »اعم٘مؼمة وم٘م٤مل:  أشمك ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن اًمٜمٌل قمـ  --((060060))

 وذيمر احلدي٨م. شإن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ الطم٘مقن

    ([.422(وُمًٚمؿ سمرىمؿ )410سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 إال سمف. ومٞمام ذيمرت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٘مٜمع إن ؿم٤مء اهلل وال ىمقة رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

هذا  ؟ؾقؿن ـره من افعؾامء دن يسلل فغره, ؾقؼول فه: أكت مممن باب

 ظـدهم مبتدع رجل شوء

وم٘مؾ: آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف  ؟إذا ىم٤مل ًمؽ رضمؾ: أٟم٧م ُم١مُمـقال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

ورؾمٚمف واًمٞمقم اآلظمر واعمقت واًمٌٕم٨م ُمـ سمٕمد اعمقت واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وإن أطم٧ٌٌم أن ال دمٞمٌف 

قل ًمف: ؾم١ماًمؽ إي٤مي سمدقم٦م, ومال أضمٞمٌؽ, وإن أضمٌتف, وم٘مٚم٧م: أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمغم شم٘م

اًمذي ذيمرٟم٤مه ومال سم٠مس سمف, واطمذر ُمٜم٤مفمرة ُمثؾ هذا, وم٢من هذا قمٜمد اًمٕمٚمامء ُمذُمقم, واشمٌع  ًمٜمٕم٧ما

 أصمر ُمـ ُم٣م ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم شمًٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 



       ٟم٧م ُم١مُمـ؟ هذا قمٜمدهؿ ُمٌتدع رضمؾ ؾمقءسم٤مب ومٞمٛمـ يمره ُمـ اًمٕمٚمامء عمـ ي٠ًمل ًمٖمػمه, ومٞم٘مقل ًمف: أ
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 ؟ىمٞمؾ ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: اًمرضمؾ ي٘مقل: ُم١مُمـ أٟم٧م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًمَقيـ ىم٤مل: قمـ --((061061))

وم٘م٤مل: وم٘مؾ:ُم٤م أؿمؽ ذم إيامين, وؾم١ماًمؽ إي٤مي سمدقم٦م, وىم٤مل: ُم٤م أدري أٟم٤م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ, 

 .ش؟ؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد, أُم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ أو ال

    ([.084أمحد ذم اًمًٜم٦م) وقمٌد اهلل سمـ (,411سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وم٘مؾ:  ؟ىم٤مل: ىم٤مل زم إسمراهٞمؿ: إذا ىمٞمؾ ًمؽ: أُم١مُمـ أٟم٧ماحلًـ سمـ قمٌٞمد اهلل  قمـ --((062062))

أمحد ذم  قمٌد اهلل سمـ, و(412سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .أرضمق إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 ([.6٣4اًمًٜم٦م)

وم٘مؾ: آُمٜم٧م  ؟حمؾ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مل زم إسمراهٞمؿ: إذا ىمٞمؾ ًمؽ أُم١مُمـ أٟم٧م قمـ --((063063))

  .سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف

 ([.622أمحد ذم اًمًٜم٦م) وقمٌد اهلل سمـ (,420سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح, 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ وم٘مؾ:  ؟حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: إذا ىمٞمؾ ًمؽ: أُم١مُمـ أٟم٧م قمـ --((064064))

 [.8٥6]اًمٌ٘مرة:  ژڤ  ڦ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 ([.621وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م) (,420سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .وم٘مؾ: ال إًمف إال اهلل ؟ٞمؾ ًمؽ: أُم١مُمـ أٟم٧مإسمراهٞمؿ ىم٤مل: إذا ىم قمـ --((065065))

 ([. 6٣8(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م)420سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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إسمراهٞمؿ, قمـ قمٚم٘مٛم٦م: وشمٙمٚمؿ قمٜمده رضمؾ ُمـ اخلقارج سمٙمالم يمرهف, وم٘م٤مل  قمـ --((066066))

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  قمٚم٘مٛم٦م: گ  گ   گ  گ   ک  ک  

 .شأرضمق»وم٘م٤مل:  ؟ل: أو ُمٜمٝمؿ أٟم٧م[, وم٘م٤مل ًمف اخل٤مرضم٣1]األطمزاب:ژڱ  ڱ  ڱ   

 ([.6٣0قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م), و(424سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

آُمٜم٧م سم٤مهلل  ىم٤مل: ؟اسمـ ـم٤موس, قمـ أسمٞمف: أٟمف يم٤من إذا ىمٞمؾ ًمف: أُم١مُمـ أٟم٧م قمـ --((067067))

 .وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف, ال يزيد قمغم هذا

 ([. 6٣0ذم اًمًٜم٦م) أمحد (, وقمٌد اهلل سمـ42٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وم٘م٤مل:  ؟أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري ىم٤مل: ىم٤مل األوزاقمل ذم اًمرضمؾ ؾمئؾ: أُم١مُمـ أٟم٧م قمـ --((068068))

إن اعم٠ًمًم٦م قمام ؾمئؾ سمدقم٦م, واًمِمٝم٤مدة سمف شمٕمٛمؼ مل ٟمٙمٚمٗمف ذم ديٜمٜم٤م ومل ينمقمف ٟمٌٞمٜم٤م ًمٞمس عمـ ي٠ًمل 

سم٤مًمتل  قمـ ذًمؽ ومٞمف إُم٤مم, اًم٘مقل سمف ضمدل, واعمٜم٤مزقم٦م ومٞمف طمدث, وًمٕمٛمري ُم٤م ؿمٝم٤مدشمؽ ًمٜمٗمًؽ

شمقضم٥م ًمؽ شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م إن مل شمٙمـ يمذًمؽ وال شمريمؽ اًمِمٝم٤مدة ًمٜمٗمًؽ هب٤م سم٤مًمتل خترضمؽ ُمـ 

اإليامن, إن يمٜم٧م يمذًمؽ, وإن اًمذي ؾم٠مًمؽ قمـ إيامٟمؽ, ًمٞمس يِمؽ ذم ذًمؽ ُمٜمؽ, وًمٙمٜمف يريد 

أن يٜم٤مزع اهلل قمز وضمؾ قمٚمٛمف ذم ذًمؽ, طملم يزقمؿ أن قمٚمٛمف وقمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ ؾمقاء, 

اًم٘مقم, وىمؾ ومٞمام ىم٤مًمقا, ويمػ قمام يمٗمقا قمٜمف,  ىمػ اًمًٜم٦م, وىمػ طمٞم٨م ووم٤مصؼم ٟمٗمًؽ قمغم

واؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ ؾمٚمٗمؽ اًمّم٤مًمح, وم٢مٟمف يًٕمؽ ُم٤م وؾمٕمٝمؿ وىمد يم٤من أهؾ اًمِم٤مم ذم همٗمٚم٦م ُمـ هذه 

اًمٌدقم٦م, طمتك ىمذومٝم٤م إًمٞمٝمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمراق ممـ دظمؾ ذم شمٚمؽ اًمٌدقم٦م, سمٕمد ُم٤م رد قمٚمٞمٝمؿ 

ٝمؿ, واؾمَتْحَٚمْتَٝم٤م أًمًٜمتٝمؿ, وأص٤مهبؿ ُم٤م وم٘مٝم٤مؤهؿ وقمٚمامؤهؿ, وم٠مذسمتٝم٤م ىمٚمقب ـمقائػ ُمٜم

أص٤مب همػمهؿ ُمـ االظمتالف, وًم٧ًم سمآيس أن يدومع اهلل قمز وضمؾ ذ هذه اًمٌدقم٦م, إمم أن 



       سم٤مب ذم اعمرضمئ٦م, وؾمقء ُمذاهٌٝمؿ قمٜمد اًمٕمٚمامء
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يّمػموا إظمقاًٟم٤م ذم ديٜمٝمؿ, وال ىمقة إال سم٤مهلل صمؿ, ىم٤مل األوزاقمل: ًمق يم٤من هذا ظمػًما ُم٤م ظمّمّمتؿ 

 بْمؾ قمٜمديمؿ, وهؿ أصح٤مسمف دون أؾمالومٙمؿ, وم٢مٟمف مل يدظمر قمٜمٝمؿ ظمػم ظمٌئ ًمٙمؿ دوهنؿ ًمٗم

ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, واًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ, وسمٕمثف ومٞمٝمؿ, ووصٗمف هبؿ وم٘م٤مل 

ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ ضمؾ وقمال: 

ڄ   ڄ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ   ڄ  ڄ

 [.42]اًمٗمتح:  ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

( واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م 204واخلالل ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ) (,422سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([.8482اًمٙمؼمى )

 دم ادرجئة, وشوء مذاهبفم ظـد افعؾامء  باب

 ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: ُمثؾ اعمرضمئ٦م ُمثؾ اًمّم٤مسمئلم. قمـ --((071071))

    ([.686وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (,٥00سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل: ال  ؟أيقب ىم٤مل: ىم٤مل زم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: أمل أرك ُمع ـمٚمؼ ىمٚم٧م: سمغم, ومامًمفقمـ  --((070070))

دم٤مًمًف وم٢مٟمف ُمرضمئ, ىم٤مل أيقب: وُم٤م ؿم٤مورشمف ذم ذًمؽ, وحيؼ ًمٚمٛمًٚمؿ إذا رأى ُمـ أظمٞمف ُم٤م يٙمره 

  أن ي٠مُمره ويٜمٝم٤مه.

    ([.640أ(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )-٥08سمرىمؿ)ي اآلضمررواه ]صحٞمح, 
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رأي حمدث, أدريمٜم٤م  قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من: وذيمر اعمرضمئ٦م وم٘م٤مل:قمـ  --((071071))

 .اًمٜم٤مس قمغم همػمه

    ([.680ب(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )-٥08سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يم٤من حيٞمك وىمت٤مدة ي٘مقالن: ًمٞمس ُمـ األهقاء رء أظمقف األوزاقمل ىم٤مل: ىمد  قمـ --((072072))

 .قمٜمدهؿ قمغم األُم٦م ُمـ اإلرضم٤مء

    ([.628ضمـ(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )-٥08سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ال أىمقل يمام ىم٤مًم٧م اعمرضمئ٦م  ضمٕمٗمر األمحر ىم٤مل: ىم٤مل ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ذم رء: قمـ --((073073))

 .اًمْم٤مًم٦م اعمٌتدقم٦م

    ([.68٥د(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )-٥08سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ]صحٞمح,

طمج٤مج ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ذيًٙم٤م: وذيمر اعمرضمئ٦م, ىم٤مل: هؿ أظم٨ٌم ىمقم وطمًٌؽ  قمـ --((074074))

 سم٤مًمراومْم٦م ظمًٌث٤م, وًمٙمـ اعمرضمئ٦م يٙمذسمقن قمغم اهلل قمز وضمؾ.

    ([.682) هـ(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ-٥08سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ ىم٤مل:  اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل: وؾمئؾ قمـ اعمرضمئ وم٘م٤مل:قمـ  --((075075))

    ([.٥04سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .إن اإليامن ىمقل

ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٌٞمط, قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ىم٤مل: ذيمروا قمٜمده ُمـ ىم٤مل: ال إًمف إال  قمـ --((076076))

 دود, وشمٜمزل اًمٗمرائض.اهلل دظمؾ اجلٜم٦م وم٘م٤مل: هذا ىمٌؾ أن حتد احل

 ([. ٥0٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ,  احلٛمٞمدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ويمٞمًٕم٤م ي٘مقل: قمـ --((077077))

 .واعمرضمئ٦م ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل, واجلٝمٛمٞم٦م ي٘مقًمقن: اإليامن اعمٕمروم٦م

 ([.٥02سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يامن ىمقل دون اًمٕمٛمؾ, ي٘م٤مل ًمف: رددت اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, ُمـ ىم٤مل: اإل رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ؟وُم٤م قمٚمٞمف مجٞمع اًمٕمٚمامء, وظمرضم٧م ُمـ ىمقل اعمًٚمٛملم, ويمٗمرت سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وم٢من ىم٤مل: سمؿ ذا

ىمٞمؾ ًمف: إن اهلل قمز وضمؾ, أُمر اعم١مُمٜملم سمٕمد أن صدىمقا ذم إيامهنؿ: أُمرهؿ سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة, 

ل ذيمره٤م, ُمع ؿمدة ظمقومٝمؿ, قمغم اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م, واجلٝم٤مد, وومرائض يمثػمة, يٓمق احل٩مواًمّمٞم٤مم و

اًمٜم٤مر واًمٕم٘مقسم٦م اًمِمديدة, ومٛمـ زقمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ومرض قمغم اعم١مُمٜملم ُم٤م ذيمرٟم٤م, ومل يرد ُمٜمٝمؿ 

وم٢من اهلل قمز وضمؾ عم٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٕمٛمؾ, وريض ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقل, وم٘مد ظم٤مًمػ اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف

ڇ  ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ ىم٤مل:  املشمٙم٤مُمؾ أُمر اإلؾمالم سم٤مألقم

: ملسو هيلع هللا ىلص, وىم٤مل ((88))شسمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: »ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل اًمٜمٌل ٥]اعم٤مئدة: ژ  ڍ  ڌ  ڌ

 .((44))شُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»

وُمـ ىم٤مل: اإليامن: اعمٕمروم٦م, دون اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ, وم٘مد أشمك سم٠مقمٔمؿ ُمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ن إسمٚمٞمس ىمد قمرف رسمف ُم٘م٤مًم٦م ُمـ ىم٤مل: اإليامن: ىمقل وًمزُمف أن يٙمقن إسمٚمٞمس قمغم ىمقًمف ُم١مُمٜم٤ًم3 أل

[, ٥6]احلجر:  ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  [, وىم٤مل:٥2]احلجر:  ژڎ   ڌ  ڌ  ڎژ ىم٤مل: 

ژ ويٚمزم أن شمٙمقن اًمٞمٝمقد عمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف أن يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

                                                 

  .شم٘مدم خترجيف( 8)

  شم٘مدم خترجيف. (4)



  خمتصر الشريعة

 

015015 
 

001515 

 

پ [ وم٘مد أظمؼم قمز وضمؾ أهنؿ يٕمرومقن اهلل شمٕم٤ممم 826]اًمٌ٘مرة: ژ  ٻ  ٻ   پ  

قمٚمٛمٜم٤م أن أهؾ اًمٙمٗمر ىمد  دوىم ؟ٗمرق سملم اإلؾمالم وسملم اًمٙمٗمريش اًمأورؾمقًمف, وي٘م٤مل هلؿ: 

قمرومقا سمٕم٘مقهلؿ أن اهلل ظمٚمؼ اًمًٛمقات واألرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام وال يٜمجٞمٝمؿ ذم فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر 

إال اهلل قمز وضمؾ, وإذا أص٤مسمتٝمؿ اًمِمدائد ال يدقمقن إال اهلل, ومٕمغم ىمقهلؿ إن اإليامن اعمٕمروم٦م يمؾ 

ًمٕمٜم٦م اهلل سمؾ ٟم٘مقل واحلٛمد  قطمِمٞم٦معمٕمروم٦م قمغم ىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمه١مالء ُمثؾ ُمـ ىم٤مل: اإليامن: ا

هلل ىمقاًل يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وقمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ال يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ, وىمد شم٘مدم 

ذيمرٟم٤م هلؿ: إن اإليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م شمّمديً٘م٤م ي٘مٞمٜم٤ًم, وىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ سم٤مجلقارح, وال 

 قمغم ذًمؽ. هللال جيزئ سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض, واحلٛمد  يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم إال هبذه اًمثالصم٦م,

اطمذروا رمحٙمؿ اهلل ىمقل ُمـ ي٘مقل إن إيامٟمف يم٢ميامن ضمؼميؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ, وُمـ ي٘مقل: أٟم٤م ُم١مُمـ قمٜمد اهلل, وأٟم٤م ُم١مُمـ ُمًتٙمٛمؾ اإليامن هذا يمٚمف ُمذه٥م أهؾ 

 اإلرضم٤مء. 

أيب ُمٚمٞمٙم٦م وم٘م٤مل ًمف ضمٚمٞمس ًمف: ي٤م أسم٤م ٟم٤مومع سمـ قمٛمر اًم٘مرر ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اسمـ  قمـ --((078078))

ومٖمْم٥م قمٌد اهلل سمـ  ؟حمٛمد, إن ٟم٤مؾًم٤م جي٤مًمًقٟمؽ يزقمٛمقن أن إيامهنؿ يم٢ميامن ضمؼميؾ, وُمٞمٙم٤مئٞمؾ

, ملسو هيلع هللا ىلصأيب ُمٚمٞمٙم٦م وم٘م٤مل: ُم٤م ريض اهلل قمز وضمؾ جلؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم طمتك ومْمٚمف سم٤مًمثٜم٤مء قمغم حمٛمد 

ہ  ھ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ ڳژ  : وم٘م٤مل

ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م: أوم٠مضمٕمؾ إيامن  ملسو هيلع هللا ىلص[, يٕمٜمل حمٛمًدا 44 -82]اًمتٙمقير: ژھ  ھ  

٤ًٌم ىم٤مل ٟم٤مومع: ىمد ر ؟ضمؼميؾ, وُمٞمٙم٤مئٞمؾ يم٢ميامن ومٝمدان ومٝمدان يم٤من رضماًل  أي٧مال وال يمراُم٦م وال طم

 ال يّمحق ُمـ اًمنماب.
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ٓم٦م سمرىمؿ ( واسمـ سم10٥( وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٥00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(84٣6.]) 

ُمـ ىم٤مل هذا ومٚم٘مد أقمٔمؿ اًمٗمري٦م قمغم اهلل قمز وضمؾ, وأشمك سمْمد احلؼ,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وسمام يٜمٙمره مجٞمع اًمٕمٚمامء3 ألن ىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م يزقمؿ أن ُمـ ىم٤مل: ال إًمف إال اهلل مل شميه اًمٙم٤ٌمئر 

ال ي٤ٌمذ ُمـ ذًمؽ ؿمٞمًئ٤م,  أن يٕمٛمٚمٝم٤م, وال اًمٗمقاطمش أن يرشمٙمٌٝم٤م, وأن قمٜمده أن اًم٤ٌمر اًمت٘مل اًمذي

    ژ  واًمٗم٤مضمر يٙمقٟم٤من ؾمقاء, هذا ُمٜمٙمر ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: ﮿  ﯀  ﯁    

          ژ                 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ [, وىم٤مل قمزوضمؾ: 48]اجل٤مصمٞم٦م:

ؾ, وم٘مؾ ًم٘م٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمٜمٙمرة: ي٤م و٤مل ي٤م ُمْم [.41]ص: ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

إن اهلل قمز وضمؾ مل يًق سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم أقمامل اًمّم٤محل٤مت, طمتك ومْمؾ سمٕمْمٝمؿ 

ىئی  ی     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ قمغم سمٕمض درضم٤مت ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

 ژی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

ن ومْمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض, وىم٤مل ومققمدهؿ اهلل قمز وضمؾ يمٚمٝمؿ احلًٜمك, سمٕمد أ [,80: ديد]احل

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ قمز وضمؾ: 

ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ويمٞمػ جيقز هلذا اعمٚمحد ذم اًمديـ أن يًقي سملم إيامٟمف وإيامن ضمؼميؾ,  ,[2٣]اًمٜم٤ًمء:

 ؟وُمٞمٙم٤مئٞمؾ, ويزقمؿ أٟمف ُم١مُمـ طمً٘م٤م
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 افرد ظذ افؼدرية  باب

طمًٌل اهلل ويمٗمك وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ, واحلٛمد هلل أهؾ احلٛمد واًمثٜم٤مء, ري رمحه اهلل: ري رمحه اهلل: قال اآلجقال اآلج

واًمٕمزة واًمٌ٘م٤مء, واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء, أمحده قمغم شمقاشمر ٟمٕمٛمف, وىمديؿ إطم٤ًمٟمف وىمًٛمف, محد ُمـ 

يٕمٚمؿ أن ُمقاله اًمٙمريؿ حي٥م احلٛمد, ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل وصٚمقاشمف قمغم اًمٌِمػم اًمٜمذير, 

رؾمقل رب اًمٕم٤معملم, وقمغم آًمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصألوًملم واآلظمريـ, ذًمؽ حمٛمد اعمٜمػم, ؾمٞمد ا اجاًمن

 اًمٓمٞمٌلم, وقمغم أصح٤مسمف اعمٜمتخٌلم, وقمغم أزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم أُم٤م سمٕمد:

وم٤مجلقاب ذم ذًمؽ ىمٌؾ أن ٟمخؼمه سمٛمذهٌٜم٤م أٟم٤م ٟمٜمّمح  ؟ؾم٤مئاًل ؾم٠مل قمـ ُمذهٌٜم٤م ذم اًم٘مدر وم٢من

قمـ اًم٘مدر3 ألن اًم٘مدر ه ُمـ ِهِّ اهلل ًمٚم٤ًمئؾ, وٟمٕمٚمٛمف أٟمف ال حيًـ سم٤معمًٚمٛملم اًمتٜم٘مػم واًمٌح٨م 

قمز وضمؾ, سمؾ اإليامن سمام ضمرت سمف اعم٘م٤مدير ُمـ ظمػٍم أو ذ واضم٥م قمغم اًمٕم٤ٌمد أن ي١مُمٜمقا سمف, صمؿ 

ي٠مُمـ اًمٕمٌد أن يٌح٨م قمـ اًم٘مدر ومٞمٙمذب سمٛم٘م٤مدير اهلل اجل٤مري٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد, ومٞمْمؾ قمـ ـمريؼ  ال

 .احلؼ

هلل قمٜمٝمؿ عم٤م سمٚمٖمٝمؿ قمـ ىمقم والل ذدوا وًمقال أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اقال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل: 

قمـ ـمريؼ احلؼ, ويمذسمقا سم٤مًم٘مدر, ومردوا قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلؿ, وؾمٌقهؿ ويمٗمروهؿ, ويمذًمؽ اًمت٤مسمٕمقن 

هلؿ سم٢مطم٤ًمن ؾمٌقا ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًم٘مدر ويمذب سمف وًمٕمٜمقهؿ وهنقا قمـ جم٤مًمًتٝمؿ, ويمذًمؽ أئٛم٦م 

ٌٞمح ُمذاهٌٝمؿ ومٚمقال أن قمـ جم٤مًم٦ًم اًم٘مدري٦م وقمـ ُمٜم٤مفمرهتؿ وسمٞمٜمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم ىم ٝمقناعمًٚمٛملم يٜم

ه١مالء ردوا قمغم اًم٘مدري٦م مل يًع ُمـ سمٕمدهؿ اًمٙمالم قمغم اًم٘مدر, سمؾ اإليامن سم٤مًم٘مدر: ظمػمه 

وذه, واضم٥م ىمْم٤مء وىمدر, وُم٤م ىمدر يٙمـ, وُم٤م مل ي٘مدر مل يٙمـ, وم٢مذا قمٛمؾ اًمٕمٌد سمٓم٤مقم٦م اهلل قمز 

ؽ, وقمٚمؿ أهن٤م اهلل ًمف ومٞمِمٙمره قمغم ذاك وإن قمٛمؾ سمٛمٕمّمٞمتف ٟمدم قمغم ذًم ٞمؼوضمؾ, قمٚمؿ أهن٤م سمتقوم
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سمٛم٘مدور ضمرى قمٚمٞمف, ومذم ٟمٗمًف واؾمتٖمٗمر اهلل قمز وضمؾ, هذا ُمذه٥م اعمًٚمٛملم وًمٞمس ألطمٍد قمغم 

ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ اهلل قمز وضمؾ طمج٦م, سمؾ هلل احلج٦م قمغم ظمٚم٘مف, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

 رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ُمذهٌٜم٤م ذم اًم٘مدر أن اًم٘مدر أن ٟم٘مقل: إن اهلل قمز ا, صمؿ اقمٚمٛمق[822األٟمٕم٤مم: ]

ضمٝمٜمؿ ُمـ اجلٜم٦م  , وأىمًؿ سمٕمزشمف أٟمف يٛمألوضمؾ ظمٚمؼ اجلٜم٦م وظمٚمؼ اًمٜم٤مر, وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام أهاًل 

واًمٜم٤مس أمجٕملم, صمؿ ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم, واؾمتخرج ُمـ فمٝمره يمؾ ذري٦م هق ظم٤مًم٘مٝم٤م إمم يقم 

ومريً٘م٤م ذم اجلٜم٦م وومريً٘م٤م ذم اًمًٕمػم وظمٚمؼ إسمٚمٞمس, وأُمره سم٤مًمًجقد  لماًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ ضمٕمٚمٝمؿ ومري٘م

قمٚمٞمف اًمًالم, وىمد قمٚمؿ أٟمف ال يًجد ًمٚمٛم٘مدور, اًمذي ىمد ضمرى قمٚمٞمف ُمـ اًمِم٘مقة اًمتل ىمد آلدم 

ؾمٌ٘م٧م ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ, ال ُمٕم٤مرض هلل اًمٙمريؿ ذم طمٙمٛمف, يٗمٕمؾ ذم ظمٚم٘مف ُم٤م يريد 

وطمقاء قمٚمٞمٝمام اًمًالم, ًمألرض ظمٚم٘مٝمام, وأؾمٙمٜمٝمام  آدمقمدال ُمـ رسمٜم٤م ىمْم٤مؤه وىمدره, وظمٚمؼ 

يمال ُمٜمٝم٤م رهمًدا ُم٤م ؿم٤مءا, وهن٤ممه٤م قمـ ؿمجرة واطمدة أن ال ي٘مرسم٤مه٤م, وىمد اجلٜم٦م, وأُمرمه٤م أن ي٠م

ضمرى ُم٘مدوره أهنام ؾمٞمٕمّمٞم٤مٟمف سم٠ميمٚمٝمام ُمـ اًمِمجرة, ومٝمق شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًمٔم٤مهر يٜمٝم٤ممه٤م, وذم 

مل يٙمـ هلام  ُمٜمٝم٤م: ال ي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقن يمالناًم٤ٌمـمـ ُمـ قمٚمٛمف: ىمد ىمدر قمٚمٞمٝمام أهنام ي٠م

٤ًٌم خلروضمٝمام ُمـ اجلٜم٦م, إذ يم٤مٟم٤م ًمألرض ظمٚمً٘م٤م, وأٟمف ؾمٞمٖمٗمر سمد ُمـ أيمٚمٝمام, ؾمًٌٌ  ٤م ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م, وؾمٌ

هلام سمٕمد اعمٕمّمٞم٦م, يمؾ ذًمؽ ؾم٤مسمؼ ذم قمٚمٛمف, ال جيقز أن يٙمقن رء حيدث ذم مجٞمع ظمٚم٘مف, إال 

يمقٟمف أٟمف ؾمٞمٙمقن ظمٚمؼ اخلٚمؼ يمام ؿم٤مء عم٤م ؿم٤مء,  ٌؾوىمد ضمرى ُم٘مدوره سمف, وأطم٤مط سمف قمٚماًم ىم

أن خيرضمٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م, وهؿ ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ, ويمت٥م آضم٤مهلؿ,  ومجٕمٚمٝمؿ ؿم٘مًٞم٤م وؾمٕمٞمًدا ىمٌؾ

ويمت٥م أرزاىمٝمؿ, ويمت٥م أقمامهلؿ, صمؿ أظمرضمٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م, ويمؾ إٟم٤ًمن يًٕمك ومٞمام يمت٥م ًمف 

ومٌٚمٖمقا رؾم٤مالت رهبؿ,  خلٚم٘مف,وقمٚمٞمف, صمؿ سمٕم٨م رؾمٚمف, وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ وطمٞمف, وأُمرهؿ سم٤مًمٌالغ 
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أن ي١مُمـ آُمـ, وُمـ ضمرى ذم ُم٘مدوره أن  وٟمّمحقا ىمقُمٝمؿ, ومٛمـ ضمرى ذم ُم٘مدور اهلل قمز وضمؾ

ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ ٹ ٿ  ٹ  ٹژ يٙمٗمر يمٗمر ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

 .[4]اًمتٖم٤مسمـ: ژڦ

ُمـ أراد ُمـ قم٤ٌمده, ومنمح صدره ًمإليامن واإلؾمالم, وُم٘م٧م آظمريـ, ومختؿ قمغم ىمٚمقهبؿ,  أطم٥م

ـ يِم٤مء ال ي٠ًمل وقمغم ؾمٛمٕمٝمؿ وقمغم أسمّم٤مرهؿ ومٚمـ هيتدوا إًذا أسمًدا, يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيدي ُم

قمام يٗمٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقن اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ًمف, يٗمٕمؾ ذم ظمٚم٘مف ُم٤م يريد, همػم فم٤ممل هلؿ, ضمؾ ذيمره أن 

إٟمام ئمٚمؿ ُمـ ي٠مظمذ ُم٤م ًمٞمس ًمف سمٛمٚمؽ, وأُم٤م رسمٜم٤م شمٕم٤ممم ومٚمف ُم٤م ذم اًمًٛمقات  اًمٔمٚمؿيٜم٥ًم رسمٜم٤م إمم 

٘مدؾم٧م وُم٤م ذم األرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام, وُم٤م حت٧م اًمثرى, وًمف اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة, ضمؾ ذيمره, وشم

أؾمامؤه, أطم٥م اًمٓم٤مقم٦م ُمـ قم٤ٌمده وأُمر هب٤م, ومجرت ممـ أـم٤مقمف سمتقومٞم٘مف هلؿ, وهنك قمـ اعمٕم٤ميص, 

وأراد يمقهن٤م ُمـ همػم حم٦ٌم ُمٜمف هل٤م, وال ًمألُمر هب٤م, شمٕم٤ممم قمز وضمؾ قمـ أن ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء, أو 

حيٌٝم٤م وضمؾ رسمٜم٤م وقمز ُمـ أن جيري ذم ُمٚمٙمف ُم٤م مل يرد أن جيري, أو رء مل حيط سمف قمٚمٛمف ىمٌؾ 

يمقٟمف, ىمد قمٚمؿ ُم٤م اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ, وسمٕمد أن ظمٚم٘مٝمؿ, ىمٌؾ أن يٕمٚمٛمقا ىمْم٤مًء 

اًمٚمقح اعمحٗمقظ سمام يٙمقن ُمـ سمر أو ومجقر, يثٜمل قمغم ُمـ  ذموىمدًرا ىمد ضمرى اًم٘مٚمؿ سم٠مُمره شمٕم٤ممم 

قمٛمؾ سمٓم٤مقمتف ُمـ قمٌٞمده, ويْمٞمػ اًمٕمٛمؾ إمم اًمٕم٤ٌمد, ويٕمدهؿ قمٚمٞمف اجلزاء اًمٕمٔمٞمؿ, وًمقال 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ژ : قمٛمٚمقا سمام اؾمتقضمٌقا سمف ُمٜمف اجلزاءشمقومٞم٘مف هلؿ ُم٤م 

, راًمٜم٤م [, ويمذا ذم ىمقًُم٤م قمٛمٚمقا سمٛمٕمّمٞمتف, وشمققمدهؿ قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م2]اجلٛمٕم٦م: ژڈ   ڈ  

وأو٤مف اًمٕمٛمؾ إًمٞمٝمؿ سمام قمٛمٚمقا, وذًمؽ سمٛم٘مدور ضمرى قمٚمٞمٝمؿ يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيدي ُمـ 

 يِم٤مء.
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ذم اًم٘مدر اًمذي ؾم٠مل قمٜمف اًم٤ًمئؾ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ُم٤م احلج٦م  هذا ُمذهٌٜم٤مقال اآلجري رمحه اهلل: قال اآلجري رمحه اهلل:  

وؾمٜم٦م أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ,  ,ملسو هيلع هللا ىلصىمٞمؾ ًمف: يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ؟ومٞمام ىمٚم٧م

 ٘مٞمٜم٤ًم,واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وم٢من ىم٤مل: وم٤مذيمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمزداد سمف قمٚماًم وي

  اعمقومؼ ًمٙمؾ رؿم٤مد, واعمٕملم قمٚمٞمف سمٛمٜمف.ىمٞمؾ ًمف: ٟمٕمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, واهلل

 ما أخز اهلل تعاػ أكه خيتم ظذ ؿؾوب من أراد من ظباده باب 

هيتدون إمم احلؼ, وال يًٛمٕمقٟمف, وال يٌٍموٟمف, ألٟمف ُم٘متٝمؿ ومٓمٌع قمغم ىمٚمقهبؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ومال

پ  پ  پ ٻ  ٻ  ٱژ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     پ ٻ  ٻ  

[, وىم٤مل 0-6]اًمٌ٘مرة: ژٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٻژ شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  ٻ   ڀ    پ ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ [, 8٣٣]اًمٜم٤ًمء: ژٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:

ىئ  ی  ی    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ

        ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 28]اعم٤مئدة:  ژی  ی  جئ   

ڭ  ڭ [ 4٣: ٕم٤مم]األٟمژ  ڭ  ۇ ڭ                        

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ اآلي٦م, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم هذه اًمًقرة: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٿٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ڦ  ڦ   ڤ  ڤ ې  ې  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م: 84٣]األٟمٕم٤مم: ژڤ  
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ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ى  ى   ائ   ۆئ  

چ  ڇ  ڇ  ژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ:2٥]اًمتقسم٦م: ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

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

ۀ   ژ  [, إمم ىمقًمف:806]اًمٜمحؾ: ژک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ے  ۓ   ھھ   ھ  ے    ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ: 801]اًمٜمحؾ:

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

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم 26 -2٣]االهاء:  ژ﯁                       

ڳ  ڳ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ژ ژ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ: 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ۈ  ۈ   ٴۇ    ۇ  ۇژ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء:  [,٣0]اًمٙمٝمػ: ۆ  ۆ  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ ې   ې  ې   ەئ   ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ڌ  ڎ  ڎ  ژ ة يس: [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقر408-21:اًمِمٕمراء] ژۇئ  ۇئ    وئ  وئ

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

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

ژ  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؿ اجل٤مصمٞم٦م:80- 0س: ]ي ژھ  ھ  ے    ہ  ہ   ھ  ھ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ
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ۇ  ۇ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة حمٛمد4٥:ٞم٦م]اجل٤مصم ژڤ    ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ

ى  ى  ائ  ائ   ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   

وئ  ۇئ   ۓ  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم: 86]حمٛمد: ژەئەئ  وئ  

 . [٥]اعمٜم٤موم٘مقن: ژۈ  ٴۇ    ۆ  ۈ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

شمٚمقشمف ُمـ هذه اآلي٤مت يدل اًمٕم٘مالء قمغم أن اهلل قمز وضمؾ ظمتؿ مجٞمع ُم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ًمٕم٤ٌمدشمف, وأراده٤م عمٕمّمٞمتف, وم٠مقمامه٤م قمـ احلؼ ومٚمؿ  يرده٤مقمغم ىمٚمقب ىمقم, وـمٌع قمٚمٞمٝم٤م, ومل 

شمٌٍمه, وأصٛمٝم٤م قمـ احلؼ ومٚمؿ شمًٛمٕمف, وأظمزاه٤م ومل يٓمٝمره٤م, يٗمٕمؾ سمخٚم٘مف ُم٤م يريد ال جيقز 

ذًمؽ, وم٘مد قم٤مرض اهلل قمز وضمؾ ذم ومٕمٚمف, ومْمؾ ومٛمـ ىم٤مل  ؟ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: مل ومٕمؾ ذًمؽ هبؿ

ڍ  ڌ  ڌ  ژ , ًمإليامن ٚمقهبؿقمـ ـمريؼ احلؼ, صمؿ اظمتص ُمـ قم٤ٌمده ُمـ أطم٥م, ومنمح ىم

ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

 .[1-0: ]احلجرات ژڳ  ڳ  

ين ُم٤مًمؽ اقم٘مٚمقا ي٤م ُمًٚمٛمقن ُم٤م خي٤مـمٌٙمؿ اهلل قمز وضمؾ سمف يٕمٚمٛمٙمؿ أ رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ًمٚمٕم٤ٌمد, أظمتص ُمٜمٝمؿ ُمـ أريد, وم٠مـمٝمر ىمٚمٌف, وأذح صدره, وأزيـ ًمف ـم٤مقمتل, وأيمره إًمٞمف 

ڇ  ڇ  ژ : ُمٕمّمٞمتل, ال ًمٞمد شم٘مدُم٧م ُمٜمف إزم, أٟم٤م اًمٖمٜمل قمـ قم٤ٌمدي, وهؿ اًمٗم٘مراء إزم ذًمؽ

[, واعمٜم٦م هلل قمز وضمؾ قمغم ُمـ هداه 2]اجلٛمٕم٦م: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ٕمقا رمحٙمؿ اهلل إمم ىمقل ُمقاليمؿ اًمٙمريؿ طملم اُمتـ ىمقم سم٢مؾمالُمٝمؿ قمغم اًمٜمٌل ًمإليامن, أمل شمًٛم

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ژ وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ:  ؟ملسو هيلع هللا ىلص
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[ أن أؾمٚمٛمقا ىمؾ ال متٜمقا قمكم إؾمالُمٙمؿ 80]احلجرات:  ژىئ  يئ  جب  حبخب  مب  

 سمؾ اهلل يٛمـ قمٚمٞمٙمؿ أن هدايمؿ ًمإليامن إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم.

 ما أخز اهلل ظز وجل أكه يضل من يشاء, وهيدي من يشاء باب 

األٟمٌٞم٤مء ال هيدون إال ُمـ ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل أٟمف هيديف ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  وأن

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ

ذه اًمًقرة وىمد [, وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم ه11]اًمٜم٤ًمء: ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڑ  ڑ  ک  ک   کژ ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل: 

ک  ک    ڑ  ڑژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 82٥]اًمٜم٤ًمء: ژڱ  ڱ  

ڱ  ں    ژک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ک  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ژ  [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم:٥2]األٟمٕم٤مم: ڑ  ک  

ۉ  ې  ې  ې   ژ وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األقمراف:  ,[822]األٟمٕم٤مم:ژک  ک  

[, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمرقمد: 816]األقمراف: ژې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب     ۆئ   ۈئ  ۈئژ 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڑ  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم هذه اًمًقرة: 40]اًمرقمد: ژخب  

  ىئ  ی  ی  یژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم هذه اًمًقرة: ٥8]اًمرقمد:ژ ڳ گ  گ  گ

جئ  حئ   مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   [, وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ٥٥]اًمرقمد:  ژی  



       سم٤مب ُم٤م أظمؼم اهلل قمز وضمؾ أٟمف يْمؾ ُمـ يِم٤مء, وهيدي ُمـ يِم٤مء
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ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ:  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ   قمز وضمؾ ذم [, وىم٤مل 2]اسمراهٞمؿ:ژڻ  

ڃ  ڃ  ژ ؾمقرة اًمٜمحؾ:  ڄ     ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  

ھ   ہ  ہژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمزُمر: 2]اًمٜمحؾ: ہ  ہ  ھ  ھ  

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳   وىم٤مل  [,81-80]اًمزُمر: ژھے   

ڦ  ڄ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ شمٕم٤ممم ذم هذه اًمًقرة: 

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ژ : ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم هذه اًمًقرة عمحٛمد 4٥]اًمزُمر: ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة طمؿ ٥0 -٥6]اًمزُمر:  ژڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ

 ژمت     يئ  جبحب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  ختجئ  حئ  مئ  ىئ   ی  ی  یژ اعم١مُمـ: 

 [. ٥8]اعمدصمر: ژ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ڭژ  [ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعمدصمر:٥٥]هم٤مومر:

اقمٚمٛمقا ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ُمقاليمؿ اًمٙمريؿ خيؼميمؿ أٟمف هيدي ُمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ء, ومال ي٘مدر ٟمٌل وال همػمه يِم٤مء, ومٞمقصؾ إمم ىمٚمٌف حم٦ٌم اإليامن, ومٞم١مُمـ ويّمدق, ويْمؾ ُمـ يِم٤م

 قمغم هدايتف سمٕمد أن أوٚمف اهلل قمـ اإليامن.
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 ما أخز اهلل تعاػ أكه أرشل افشقاضغ ظذ افؽاؾرين يضؾوهنمباب 

وال يْمٚمقن إال ُمـ ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف أٟمف ال ي١مُمـ وال ييون أطمًدا إال سم٢مذن اهلل, ويمذًمؽ 

 اًمًحرة ال ييون أطمدا إال سم٢مذن اهلل.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ژ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ٺ ڀ    ڃ  ڃ  ڃ  ژ  إمم ىمقًمف:  [.804]اًمٌ٘مرة: ژڀ  ڀ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڍ  ڍ   چڇ   ڇ  ڇ   ]اًمٌ٘مرة: ژ  ڃ  چ  چ  چ  

ژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم ؾمقرة ُمريؿ: 804

ڇ  ڍ   چ ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت:1٥]ُمريؿ: ژ چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  

 .[86٥ -868]اًمّم٤موم٤مت: ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ژاحلًـ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ  --((080811))

[, ىم٤مل: اًمِمٞم٤مـملم ال يٗمتٜمقن سمْمالًمتٝمؿ إال ُمـ أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمف أن 86٥-864]اًمّم٤موم٤مت:

   ([.2682(, وأسمق داود سمرىمؿ)٥88سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  يّمغم اجلحٞمؿ.

قمٛمر سمـ ذر ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ًمق أراد اهلل شمٕم٤ممم أن ال يٕمَم ُم٤م  قمـ --((080800))

ظمٚمؼ إسمٚمٞمس, وهق رأس اخلٓمٞمئ٦م, وإن ذم ذًمؽ ًمٕمٚماًم ُمـ يمت٤مب اهلل ضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف, وقمرومف ُمـ 

 ژڎ  ڈ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چژ قمرومف, صمؿ ىمرأ: 

 ([.٥84سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .[86٥ -868]اًمّم٤موم٤مت: 



       سم٤مب ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن ُمِمٞمئ٦م اخلٚمؼ شمٌع عمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
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ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ        ھ        ھ  

  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ    ٹ  ٹژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمزظمرف: 4٣]ومّمٚم٧م: ژھ  

   [.٥6]اًمزظمرف: ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ىمد أظمؼميمؿ اهلل شمٕم٤ممم ي٤م ُمًٚمٛمقن أٟمف يرؾمؾ اًمِمٞم٤مـملم قمغم ُمـ مل جير  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

هلؿ ىمٌٞمح ُم٤م هؿ قمٚمٞمف, وىمد أظمؼمٟم٤م اهلل  ٞمزيٜمقنًمف ذم ُم٘مدوره أٟمف ُم١مُمـ, ومٞمْمٚمٝمؿ سم٤مًمِمٞم٤مـملم, وم

اًمٕمجؾ سمام ىمٞمض هلؿ اًم٤ًمُمري, وم٠موٚمٝمؿ سمام شمٕم٤ممم أٟمف هق اًمذي ومتـ ىمقم ُمقؾمك, طمتك قمٌدوا 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ژ  قمٛمؾ هلؿ ُمـ اًمٕمجؾ, أمل شمًٛمٕمقا إمم ىمقًمف عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم:

ىئ  ىئ  ی   ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم ؾمقرة األٟمٌٞم٤مء:  [,1٣]ـمف: ژ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم ٥٣]اإلٟمٌٞم٤مء: ژیی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  

 [.٥0]هم٤مومر: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ ؾمقرة طمؿ اعم١مُمـ: 

 ما أخز اهلل تعاػ أن مشقئة اخلؾق تبع دشقئة اهلل شبحاكه وتعاػ باب 

 ؿم٤مء اهلل ًمف أن هيتدي اهتدى, وُمـ ؿم٤مء أن يْمؾ مل هيتد أسمًدا.  ومٛمـ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  ىم٤مل

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

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  

ۓ  ﮲   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م: 48٥]اًمٌ٘مرة:  ژھ  ھ  ے  ے      ۓ  
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ىئ   ژ[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة األٟمٕم٤مم: 4٣٥]اًمٌ٘مرة:  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌ

مب  ىب  يب  جت  حتخت  مت   حب  خبيئ  جب   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ی   ی

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ٥٣]األٟمٕم٤مم: ژ   يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ ىت

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڑ  ڑژ هذه اًمًقرة: 

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ٥2]األٟمٕم٤مم: ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ۀہ  ہ  ہ    گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 800  - 806]األٟمٕم٤مم: ژہ  ھ  ھ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ پ  پ   پ   ڀ  ڀ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد: 888]األٟمٕم٤مم: ژٹ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ

 [.882 -881]هقد:  ژڤ  ڦ    ڤ  ڤ

پ  ڀ  ڀ   ژ ُمٜمّمقر سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمـ --((080811))

[, ىم٤مل: وُمـ رطمؿ رسمؽ همػم 881-881]هقد: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ

ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ظمٚمؼ ه١مالء ًمٚمجٜم٦م, وظمٚمؼ ه١مالء ًمٚمٜم٤مر, وظمٚمؼ  ؟خمتٚمٗملم وىمٚم٧م: وًمذًمؽ ظمٚم٘مٝمؿ

 ًمٚمٕمذاب. ًمٚمرمح٦م, وظمٚمؼ ه١مالء ءه١مال

 ([.2٣0(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٥8٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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٤ًٌم ًمٚمحًـ, عم٤م  قمـ --((080822)) ظم٤مًمد احلذاء ىم٤مل: ىمدم قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م, ويم٤من جم٤مٟم

پ  ڀ  ژ :يم٤من يٌٚمٖمف قمٜمف ذم اًم٘مدر, طمتك ًم٘مٞمف, وم٠ًمًمف اًمرضمؾ أو ؾمئؾ, قمـ هذه اآلي٦م

أهؾ  ٚمػىم٤مل: ال خيت  [,881-881]هقد: ژٿڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ىم٤مل: ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم أهؾ اجلٜم٦م ًمٚمجٜم٦م, وأهؾ اًمٜم٤مر ًمٚمٜم٤مر ىم٤مل:  ؟رمح٦م اهلل, ىم٤مل: وًمذًمؽ ظمٚم٘مٝمؿ 

 .ومٙم٤من اًمرضمؾ سمٕمد ذًمؽ يٙمذب قمـ احلًـ

 ([.268٣(, وأسمق داود سمرىمؿ)٥82سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳژ شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم:  وىم٤مل

 ژڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

   ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڇ  ڇژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمقر: 2]إسمراهٞمؿ:

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مّمص ًمٜمٌٞمف قمٚمٞمف اًمّمالة 26]اًمٜمقر: ژژ  ژ  ڑ  

ڱ  ڱ ک  ک  ک  گ  گ  گژ واًمًالم:   ژگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

 ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٿژ ذم ؾمقرة اعمالئٙم٦م:  ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل ًمٜمٌٞمف ٣6اًم٘مّمص:]

ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة طمؿ قمًؼ: 44]وم٤مـمر: ژڄ     ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

[, وىم٤مل ذم ؾمقرة 1]اًمِمقرى:ژ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲

ڌ  ڌ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍڍ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڄ  ڃژ اعمدصمر: 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة: ٣6 - ٣2]اعمدصمر: ژڎ  ڈ   ڈ   

[, سمٕمد أن طمذر ُمـ اًمٜم٤مر, وؿمقق إمم اجلٜم٤مت مم٤م 8]اإلٟم٤ًمن: ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
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 ژڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ژ أقمد ومٞمٝم٤م ألوًمٞم٤مئف, وم٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ: 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃژ [, صمؿ ىم٤مل: 42]اإلٟم٤ًمن:

وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة  [,٥8-٥0]اإلٟم٤ًمن:  ژڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  إذا اًمِمٛمس يمقرت:

 .[42 - 41]اًمتٙمقير:  ژېئ   

ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ژ: ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم رؾمقًمف قمـ أيب هريرة ىم٤مل:  --((083083))

ىم٤مًمقا: األُمر إًمٞمٜم٤م, إن ؿمئٜم٤م اؾمت٘مٛمٜم٤م, وإن ؿمئٜم٤م مل ٟمًت٘مؿ, وم٠مٟمزل اهلل قمز  ,[41]اًمتٙمقير:  ژەئ

 [.42اًمتٙمقير: ] ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ژ وضمؾ: 

 .([٥14-٥18( واًمٗمري٤ميب ذم اًم٘مدر سمرىمؿ )٥8٣, رواه اآلضمري سمرىمؿ )طمًـ] 

ُمًٚمٛمقن, هؾ ًم٘مدري ذم مجٞمع ُم٤م شمٚمقشمف طمج٦م؟ إال ظمذالٟم٤م اقمتؼموا ي٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .وؿم٘مقة

ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس: ُم٤م أوؾ ُمـ يمذب  ,قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل األويز قمـ --((084084))

ڤ      ٹ ٹ ٿ  ٹ  ٹژ سم٤مًم٘مدر ًمق مل يٙمـ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف طمج٦م إال ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ([.٥86ىمؿ)سمراآلضمري رواه [, ًمٙمٗمك هب٤م طمج٦م. ]صحٞمح, 4]اًمتٖم٤مسمـ:    ژڤ

حب  خب   مئ  ىئ  يئ  جبژ  حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل: ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ --((085085))

[, ىم٤مل: ٟمزًم٧م شمٕمٞمػًما ألهؾ 22-21]اًم٘مٛمر: ژجث     مت  ىت  يت  مب  ىب  يب  جت  حت  خت

 ([.282(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٥81سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  اًم٘مدر.



       ٚمؼ شمٌع عمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممسم٤مب ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن ُمِمٞمئ٦م اخل
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[, 1]اًمِمٛمس: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  شمٕم٤ممم: أيب طم٤مزم ىم٤مل: ىم٤مل اهلل قمـ --((086086))

 ىم٤مل: وم٤مًمت٘مل أهلٛمف اًمت٘مقى, واًمٗم٤مضمر أهلٛمف اًمٗمجقر.

 ([.120(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٥82سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ومم٤م ىم٤مًمتف األٟمٌٞم٤مء, مم٤م هق طمج٦م قمغم أهؾ اًم٘مدر, ومم٤م ىم٤مًمف أهؾ اًمٜم٤مر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

٤م ومٞمف طمج٦م قمغم أهؾ اًم٘مدري٦م وم٠مول ُم٤م أسمدأ سمذيمره ه٤مهٜم٤م سمٕمد ذيمرٟم٤م عم٤م ُم٣م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض, مم

ُم٤م  رزي٤مدة قمغم ُم٤م ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ ذيمرٟم٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ىم٤مًمف, مم٤م يٗمتْمح سمف أهؾ اًم٘مدر, وٟمذيم

ىم٤مًمتف األٟمٌٞم٤مء مم٤م هق رد قمغم أهؾ اًم٘مدر, اًمذيـ زيغ هبؿ قمـ ـمريؼ احلؼ, واًمذي ىمد ًمٕم٥م هبؿ 

ؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ, وظم٤مًمٗمقا ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقم أؿم٘م٤مهؿ وأوٚمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من وا

پ  پ  پ   پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻژ قمـ ـمريؼ احلؼ, وم٘م٤مل ضمؾ ذيمره: 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ     ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ

   [.888]األٟمٕم٤مم:

: يمذا ملسو هيلع هللا ىلص٤مل: يمذا وىم٤مل اًمٜمٌل هٙمذا اًم٘مدري ي٘م٤مل ًمف: ىم٤مل اهلل يمذا, وىم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

: يمذا, وىم٤مًم٧م أئٛم٦م اعمًٚمٛملم: يمذا, ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مًم٧م األٟمٌٞم٤مء: يمذا, وىم٤مًم٧م صح٤مسم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ,وىم٤مل: يمذا

ومال يًٛمع وال يٕم٘مؾ إال ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ ُمذهٌف اخلٌٞم٨م, أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ؾمقء ُمذهٌٝمؿ, 

ومْمؾ قمٔمٞمؿ, وأقم٤مذٟم٤م  ورزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ اًمتٛمًؽ سم٤محلؼ, وصم٧ٌم ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ذيٕم٦م احلؼ, إٟمف ذو

اعم١مُمٜملم ىمد قمٚمٛمقا أن ىمٚمقهبؿ سمٞمد اهلل, يزيٖمٝم٤م إذا ؿم٤مء قمـ احلؼ, وهيدهي٤م  نُمـ زيغ اًم٘مٚمقب, وم٢م

إذا ؿم٤مء إمم احلؼ, ُمـ مل ي١مُمـ هبذا يمٗمر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام أرؿمد أٟمٌٞم٤مءه إًمٞمف واعم١مُمٜملم ُمـ 
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     ڭ  ڭ  ڭڭ                 ژ اًمدقم٤مء, أرؿمدهؿ ذم يمت٤مسمف أن ي٘مقًمقا: 

 [ 1]آل قمٛمران: ژۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ي٤م ُم٘مٚم٥م : »يٙمثر أن يدقمق هب٤م ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: دقمقة يم٤من اًمٜمٌل  قمـ --((087087))

ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م دقمقة أؾمٛمٕمؽ شمٙمثر أن , شاًم٘مٚمقب, صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ

لم ُمـ أص٤مسمع اهلل شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء أن إٟمف ًمٞمس ُمـ أطمد إال وىمٚمٌف سملم إصٌٕم: »وم٘م٤مل ؟شمدقمق هب٤م

 .أزاهمف ي٘مٞمٛمف أىم٤مُمف, وإن ؿم٤مء أن يزيٖمف

( وًمف ؿمقاهد شم٠ميت ذم سم٤مب اإليامن سم٠من 0٥٥و) (,٥48سمرىمؿ)اآلضمري رواه ه, ًمٖمػم]صحٞمح 

   [.يمٞمػىمٚمقب اخلالئؼ سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرب قمز وضمؾ سمال 

ؿ اًمًالم ظمالف ُم٤م ىم٤مًمتف اًم٘مدري٦م ىم٤مل صمؿ ٟمذيمر ُم٤م ىم٤مًمتف األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ژ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ًم٘مقُمف عم٤م ىم٤مًمقا: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲        ڻ   

      ژ﮳  ﮴     ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺          ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ٥م ًم٘مقُمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: [, وىم٤مل ؿمٕمٞم٥2-٥4]هقد:

ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ پ  پ

  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ : ٘مقُمفوىم٤مل ؿمٕمٞم٥م أيًْم٤م ًم ,[ 12 -11]األقمراف: ژڳ  ڳ  



       سم٤مب ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن ُمِمٞمئ٦م اخلٚمؼ شمٌع عمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

  [,11]هقد: ژېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦژ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم: 

[, 42]يقؾمػ: ژچچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃ  ڃ  چ  چ

کک  گ  گ  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کژ يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم:  وىم٤مل

ڱ  ڱ  ژ [, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: ٥٥]يقؾمػ: ژڱ      ڳ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  گ

[, وىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ٥2]يقؾمػ: ژہ   ہ    ۀ  ۀ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ اًمًالم: 

ى  ى   ژ  [ , وىم٤مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م دقم٤م قمغم ىمقُمف وم٘م٤مل:٥٣اهٞمؿ:]إسمر ژڦ  

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

ٱ  ٻ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب    ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ

ٹ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمام أظمؼم قمـ أهؾ اًمٜم٤مر: 12-11]يقٟمس: ژٻ  ٻ  

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

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

   [.48]اسمراهٞمؿ: ژژ  

 وم٘مد أىمر أهؾ اًمٜم٤مر أن اهلداي٦م ُمـ اهلل ال ُمـ أٟمٗمًٝمؿ. رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال
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اقمتؼموا رمحٙمؿ اهلل ىمقل األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وىمقل أهؾ اًمٜم٤مر, يمؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

طمج٦م قمغم اًم٘مدري٦م, واقمٚمٛمقا رمحٙمؿ اهلل أن اهلل قمز وضمؾ سمٕم٨م رؾمٚمف, وأُمرهؿ سم٤مًمٌالغ,  ذًمؽ

طمج٦م قمغم ُمـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ, ومٚمؿ جيٌٝمؿ إمم اإليامن إال ُمـ ؾمٌ٘م٧م ًمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اهلداي٦م, 

وُمـ مل يًٌؼ ًمف ُمـ اهلل اهلداي٦م, وذم ُم٘مدوره أٟمف ؿم٘مل ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل جيٌٝمؿ, وصم٧ٌم قمغم يمٗمره, 

واألٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمف, قمغم  ,ملسو هيلع هللا ىلصأظمؼميمؿ اهلل شمٕم٤ممم ي٤م ُمًٚمٛمقن سمذًمؽ, ٟمٕمؿ, وىمد طمرص ٟمٌٞمٜم٤م وىمد 

هداي٦م أممٝمؿ, ومام ٟمٗمٕمٝمؿ طمرصٝمؿ, إذا يم٤من ذم ُم٘مدور اهلل أهنؿ ال ي١مُمٜمقن , وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: سملم 

ًمٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم , وم٢مٟم٤م ٟمحت٤مج إمم ُمٕمرومتف , ىمٞمؾ ًمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ژ اًمٜمحؾ: 

ک  ک      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :ملسو هيلع هللا ىلص[, صمؿ ىم٤مل ًمٜمٌٞمف ٥6]اًمٜمحؾ:ژک  گ  

, وىمد أطم٥م ملسو هيلع هللا ىلص[, صمؿ ىم٤مل ًمٜمٌٞمف ٥0]اًمٜمحؾ: ژڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ      ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ هداي٦م سمٕمض ُمـ حيٌف , وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:

ڱ  ڱ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻژ ٤م: أيًْم  ملسو هيلع هللا ىلص[, وىم٤مل ًمٜمٌٞمف ٣6]اًم٘مّمص: ژڱ  ڱ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ڳ  ڳ   ڳ  ژ[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 811]األقمراف: ژڤ  ڦ  ڦ      ڤ   ڤ ٹ  ڤ

ہ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ 

 [.2]إسمراهٞمؿ: ژہ  ھ   ھ  
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يمؾ هذا سملم ًمٙمؿ اًمرب شمٕم٤ممم سمف أن األٟمٌٞم٤مء إٟمام سمٕمثقا ُمٌنميـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وُمٜمذريـ , وطمج٦م قمغم اخلٚمؼ , ومٛمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمف اإليامن آُمـ, وُمـ مل يِم٠م ًمف اإليامن مل 

ت٥م اعمٕمّمٞم٦م قمغم ىمقم , ي١مُمـ , ىمد ومرغ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمؾ رء , ىمد يمت٥م اًمٓم٤مقم٦م ًم٘مقم, ويم

أىمقاُم٤م سمٕمد ُمٕمّمٞمتٝمؿ إي٤مه , ويتقب قمٚمٞمٝمؿ , وىمقم ال يرمحٝمؿ , وال يتقب قمٚمٞمٝمؿ: ال  ويرطمؿ

 ي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقن.

, ومٞمام اسمتدأٟم٤م سمذيمره ُمـ أُمر اًم٘مدرىمد ذيمرٟم٤م احلج٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

احلج٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وُمـ ؾمٜم٦م ألن  3ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ٟمذيمر احلج٦م ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

ومٚمٞمس عمخ٤مًمػ طمج٦م , وٟمحـ ٟمزيد اعم٠ًمًم٦م ومٜم٘مقل: وُمـ ؾمٜم٦م أصح٤مب رؾمقل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .هلؿ سم٢مطم٤ًمن , وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ ٤مسمٕملمواًمت ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ن ىم٤مل ىم٤مئؾ: ًم٘مد ؿم٘مل ُمـ ظم٤مًمػ هذه اًمٓمري٘م٦م, وهؿ اًم٘مدري٦م , وم٢م رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وؾمامهؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م: يمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؟ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: سمؿ ذا ؟هؿ قمٜمدك أؿم٘مٞم٤مء

وؾمٜمذيمر هذا  شإن ُمروقا, ومال شمٕمقدوهؿ, وإن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿ: »جمقس هذه األُم٦م, وىم٤مل

 شمٕم٤ممم. اهللذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء 

ذم إصم٤ٌمت اًم٘مدر ُمـ يمت٤مب  وي٘م٤مل عمـ ظم٤مًمػ هذا اعمذه٥م اًمذي سمٞمٜم٤مه رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل شمٕم٤ممم: اقمٚمؿ ي٤م ؿم٘مل أٟم٤م ًمًٜم٤م أصح٤مب يمالم, واًمٙمالم قمغم همػم أصؾ ال شمث٧ٌم سمف طمج٦م, 

وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م طميٟم٤م ذيمره ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم,  ملسو هيلع هللا ىلصوطمجتٜم٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ڦ   ڦژ  :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف  ىمدو  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ألُمتف ُم٤م ومروف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ , ُمـ أداء ومرائْمف , واضمتٜم٤مب  ملسو هيلع هللا ىلص[, وم٘مد سملم 22]اًمٜمحؾ: 
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: إصم٤ٌمت ؿحم٤مرُمف , ومل يدقمٝمؿ ؾمدى ال يٕمٚمٛمقن, سمؾ سملم هلؿ ذائع ديٜمٝمؿ, ومٙم٤من مم٤م سمٞمٜمف هل

اًم٘مدر قمغم ٟمحق مم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وهل ؾمٜمـ يمثػمة ؾمٜمذيمره٤م أسمقاسًم٤م, ال ختٗمك قمٜمد اًمٕمٚمامء ىمديام 

ال يٜمٙمره٤م قم٤ممل , سمؾ إذا ٟمٔمر ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ممل إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم زادشمف إيامٟم٤م وشمّمدي٘م٤م, وال طمديث٤م, و

قمز وضمؾ,  وإذ ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ضم٤مهؾ سم٤مًمٕمٚمؿ, أو سمٕمض ُمـ ىمد ؾمٛمع ُمـ ىمدري ضم٤مهؾ سمٙمت٤مب اهلل

وؾمٜمـ أصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن وؾم٤مئر قمٚمامء اعمًٚمٛملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٜمـ رؾمقًمف 

سمف ظمػما يم٤من ؾمامقمف هل٤م ؾم٤ٌٌم ًمرضمققمف قمـ سم٤مـمٚمف , وإن شمٙمـ األظمرى , وم٢من أراد اهلل قمز وضمؾ 

 .وم٠مسمٕمده اهلل وأؾمح٘مف

  دبقـة بلن اهلل ظز وجل خؾق خؾؼهافسـن واآلثار اباب 

 ُمـ ؿم٤مء ظمٚم٘مف ًمٚمجٜم٦م, وُمـ ؿم٤مء ظمٚم٘مف ًمٚمٜم٤مر, ذم قمٚمؿ ىمد ؾمٌؼ

ه ؾمئؾ قمـ هذريض اهلل قمٜمف, , أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٝمٜملُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر اجل قمـ --((088088))

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ژ اآلي٦م: 

وم٘م٤مل قمٛمر [, 804األقمراف: ] ژڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

إن اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلصؾمئؾ قمٜمٝم٤م: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

, وم٤مؾمتخرج ُمٜمف ذريتف, وم٘م٤مل: قمز وضمؾ عم٤م ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم, ُمًح قمغم فمٝمره سمٞمٛمٞمٜمف

ظمٚم٘م٧م ه١مالء ًمٚمجٜم٦م, وسمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م يٕمٛمٚمقن, صمؿ ُمًح فمٝمره, وم٤مؾمتخرج ُمٜمف ذريتف وم٘م٤مل: 

وم٘م٤مم رضمؾ, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل , ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ؟ وم٘م٤مل ش ه١مالء ًمٚمٜم٤مر, وسمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر يٕمٛمٚمقن

اجلٜم٦م, طمتك  إن اهلل قمز وضمؾ إذا ظمٚمؼ اًمٕمٌد ًمٚمجٜم٦م اؾمتٕمٛمٚمف سمٕمٛمؾ أهؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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يٛمقت قمغم قمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م , وإذا ظمٚمؼ اًمٕمٌد ًمٚمٜم٤مر اؾمتٕمٛمٚمف سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر, طمتك يٛمقت 

 . شوهق قمغم قمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر ومٞمدظمٚمف سمف اًمٜم٤مر

   ([.4/22(, وأمحد )٥42سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

, أو  ٟم٠مشمٜمٗمفىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل , أٟمٕمٛمؾ ذم رء ريض اهلل قمٜمف, قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمـ --((111111))

ي٤م قمٛمر , ال يدرك : »ىم٤مل ؟ىم٤مل: ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ شسمؾ ذم رء ىمد ومرغ ُمٜمف: »ىم٤مل ؟ذم رء ومرغ ُمٜمف

 ىم٤مل: إذا ٟمجتٝمد ي٤م رؾمقل اهلل. شذًمؽ إال سم٤مًمٕمٛمؾ

(, وُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع اعمٓمٌقع ذم آظمر ُمّمٜمػ قمٌد ٥4٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.86٣)(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ 4006٥سمرىمؿ 88/888اًمرزاق)

ىم٤مل: يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة ذم سم٘مٞمع اًمٖمرىمد ىم٤مل: وم٠مشمك ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((110110))

رأؾمف, وضمٕمؾ يٜمٙم٧م سمٛمخٍمشمف صمؿ  ومٜمٙمس , وم٘مٕمد وىمٕمدٟم٤م طمقًمف, وُمٕمف خمٍمة ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م, إال وىمد يمت٥م ُمٙم٤مهن٤م ُمـ اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر , وإال ىمد يمت٧ٌم : »ىم٤مل

ومٛمـ يم٤من  ؟رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل , أومال ٟمتٙمؾ قمغم يمت٤مسمٜم٤م, وٟمدع اًمٕمٛمؾ ٘م٤مل, ومشؾمٕمٞمدةؿم٘مٞم٦م أو 

ُمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة وُمـ يم٤من ُمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤موة ومًٞمّمػم 

اقمٛمٚمقا , ومٙمؾ ُمٞمن, أُم٤م أهؾ اًمًٕم٤مدة ومٛمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهؾ : »إمم قمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة وم٘م٤مل

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ  , صمؿ ىمرأ:شًمٕمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة ون٘م٤موة ومٛمٞمناًمًٕم٤مدة , وأُم٤م أهؾ اًمِم

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

 [.80-٣]اًمٚمٞمؾ: ژ﮼  

 ([. 4620( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2221واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥40سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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قمٚمٞمف اًمًالم رضب سمٞمده  عم٤م ظمٚمؼ اهلل آدم» :ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((111111)) 

قمغم ؿمؼ آدم األيٛمـ , وم٠مظمرج ُمٜمف ذروا يم٤مًمذر , وم٘م٤مل: ي٤م آدم , ه١مالء ذريتؽ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م 

, صمؿ ىم٤مل: ه١مالء ذريتؽ  ىم٤مل: صمؿ رضب سمٞمده قمغم ؿمؼ آدم األين , وم٠مظمرج ُمٜمف ذري٦م يم٤مًمذر

رضمؾ  ( قمـ٣/61(, ورواه أمحد )٥٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح  .شُمـ أهؾ اًمٜم٤مر

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م[.

, وذم يده  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((112112)) 

ىم٤مًمقا: ال ي٤م رؾمقل اهلل , إال أن ختؼمٟم٤م , وم٘م٤مل  ش؟أشمدرون ُم٤م هذان اًمٙمت٤مسم٤من: »يمت٤مسم٤من , وم٘م٤مل

٤مئٝمؿ هذا يمت٤مب ُمـ رب اًمٕم٤معملم , ومٞمف أؾمامء أهؾ اجلٜم٦م وأؾمامء آسم: »ًمٚمذي ذم يده اًمٞمٛمٜمك

ا , وىم٤مل ًمٚمذي ذم ؿمامًمف: أمجؾ قمغم آظمرهؿ , ومال يزاد ومٞمٝمؿ وال يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمدً  ؿوىم٤ٌمئٚمٝمؿ , صم

هذا يمت٤مب أهؾ اًمٜم٤مر سم٠مؾمامئٝمؿ وأؾمامء آسم٤مئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ , صمؿ أمجؾ قمغم آظمرهؿ , ومال يزاد ومٞمٝمؿ 

: وم٘م٤مل ؟, وم٘م٤مل أصح٤مسمف: ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ ي٤م رؾمقل اهلل إن يم٤من ىمد ومرغ ُمٜمفشوال يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمًدا

وم٢من ص٤مطم٥م اجلٜم٦م خيتؿ ًمف سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م , وإن قمٛمؾ أي قمٛمؾ , وإن  ىم٤مرسمقا,ؾمددوا و»

ىمد »صمؿ ىم٤مل سمٞمده ومٜمٌذه٤م صمؿ ىم٤مل:  شص٤مطم٥م اًمٜم٤مر خيتؿ ًمف سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر , وإن قمٛمؾ أي قمٛمؾ

 .شومرغ رسمٙمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمد , ومريؼ ذم اجلٜم٦م وومريؼ ذم اًمًٕمػم 

 [.((88))  (4/860(, وأمحد)٥٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه : طمًـ]

                                                 

احل٤مومظ ذم شمٕمجٞمؾ احلدي٨م ُمـ ـمريؼ طُمٞمل سمـ ه٤مٟمئ اعمٕم٤مومري, وهق طمًـ احلدي٨م ذم ٟمٗمًف, ًمٙمـ هذا ( 8)

وهق وٕمػ أيب ىمٌٞمؾ وألٟمف يم٤من يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م : ذم شمرمج٦م قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة (1٣8ص ي٘مقل: ) اعمٜمٗمٕم٦م

طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس,  وذم  ( ُمـ8٥41. اهـ ًمٙمٜمف مل يٜمٗمرد سمف وم٘مد رواه اسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى سمرىمؿ )اًم٘مديٛم٦م

واًمت٘مري٥م  (,160)سمرىمؿ قمت٘م٤مد ًمالًمٙم٤مئلاالذح أصقل ؾمٜمده قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن, يمذا ذم األسم٤مٟم٦م, وذم 
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وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل , أظمؼمٟم٤م قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مم هاىم٦م سمـ ضمٕمِمؿ إمم اًمٜمٌل  قمـ --((113113))

أقمامًمٜم٤م يم٠مٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤م اًم٤ًمقم٦م: أرء صم٧ٌم سمف اًمٙمت٤مب , وضمرت سمف اعم٘م٤مدير أم رء ٟمًت٠مٟمٗمف؟ ىم٤مل: 

٘م٤مل: وم ؟ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل , ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ شال سمؾ رء صم٧ٌم سمف اًمٙمت٤مب وضمرت سمف اعم٘م٤مدير»

    ([.4621(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٥٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شُمٞمن ًمٕمٛمٚمف ٙمؾاقمٛمٚمقا وم»

 ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, أقمٚمؿ أهؾ اجلٜم٦م ُمـ أهؾ قمٛمران سمـ طمّملم أن رضماًل قمـ  --((114114))

 أو يمام ىم٤مل., شاقمٛمٚمقا ومٙمؾ ُمٞمن: »ىم٤مل: ومٗمٞمؿ يٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن؟ وم٘م٤مل شٟمٕمؿ: »ىم٤مل ؟اًمٜم٤مر

    ([.4٣22( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣26اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٥٥6رىمؿ)سماآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ » :ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((115115))

ظمٚم٘مف ذم فمٚمٛم٦م , وأًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟمقره, ومٛمـ أص٤مسمف ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر اهتدى سمف, وُمـ أظمٓم٠مه 

 سمام هق يم٤مئـ. ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: وًمذًمؽ أىمقل: ضمػ اًم٘مٚمؿش وؾ

    ([.820و4/806وأمحد ) (,٥٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أول رء ظمٚم٘مف اهلل قمز وضمؾ اًم٘مٚمؿ , وم٠مظمذه » :ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ  --((116116))

سمٞمٛمٞمٜمف, ويمٚمت٤م يديف يٛملم, ومٙمت٥م اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمؾ ُمٕمٛمقل, سمر أو ومجقر رـم٥م أو 

    ې   ې  ىى  ائ  ائ  ې  ېژ  اىمرءوا إن ؿمئتؿ:: »ىم٤مل صمؿش ي٤مسمس, وم٠مُمْم٤مه قمٜمده ذم اًمذيمر

 .ش[, ومٝمؾ يٙمقن اًمٜمًخ٦م إال ُمـ رء ىمد ومرغ ُمٜمف42]اجل٤مصمٞم٦م: ژوئ  ۇئ      ەئ   ەئ  وئ

                                                                                                                                      

اسمـ ؾمٚمٞمامن, وهق احلجري, وٕمٞمػ يّمٚمح ذم اًمِمقاهد, وم٤محلدي٨م طمًـ, وىمد طمًـ ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل 

  .(121( واألًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )8/600ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد )
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 ضم٤مء(, و806واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ) (,٥٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

  [.سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم يمام ؾمٞم٠ميت ,وهمػمهقمـ قم٤ٌمدة 

وات بلن اهلل تعاػ ؿدر ادؼادير ظذ افعباد ؿبل أن خيؾق افساماإليامن  باب

 واألرض 

ومرغ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((117117))

  .شُم٘م٤مدير اخلٚمؼ, ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًٛمقات واألرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م, ويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء

    ([.46٣٥سمرىمؿ ) ُمًٚمؿ, و(٥28سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ومج٤مءه ٟمٗمر ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وم٘م٤مًمقا:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: أشمٞم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((118118))

يم٤من اهلل : »وم٘م٤مل ؟أشمٞمٜم٤مك ي٤م رؾمقل اهلل ًمٜمتٗم٘مف ذم اًمديـ, ٟم٠ًمًمؽ قمـ أول هذا األُمر يمٞمػ يم٤من

شمٕم٤ممم, ومل يٙمـ رء, ويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء, صمؿ يمت٥م ذم اًمذيمر يمؾ رء ىمٌؾ أن خيٚمؼ 

 .شأًمػ ؾمٜم٦م ًلماًمًٛمقات واألرض سمخٛم

    ([.٥828اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٥22سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بام جرى به افؼؾم مما يؽون أبًدا  باب

جم٤مهد ىم٤مل: ىمٞمؾ السمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: إن ه٤مهٜم٤م ىمقًُم٤م ي٘مقًمقن ذم اًم٘مدر, قمـ  --((101101))

ذن سمِمٕمر أطمدهؿ ومألٟمّمقٟمف, إن اهلل قمز وضمؾ وم٘م٤مل: إهنؿ يٙمذسمقن سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, آلظم



       سم٤مب اإليامن سم٠من اهلل قمز وضمؾ ىمدر قمغم آدم اعمٕمّمٞم٦م ىمٌؾ أن خيٚم٘مف

 

020020 
 

020020 

 

يم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء ىمٌؾ أن خيٚمؼ ؿمٞمًئ٤م, صمؿ ظمٚمؼ, ومٙم٤من أول ُم٤م ظمٚمؼ اًم٘مٚمؿ صمؿ أُمره وم٘م٤مل: 

 .يم٤مئـ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م, وإٟمام دمري اًمٜم٤مس قمغم أُمر ىمد ومرغ ُمٜمف قايمت٥م, ومٙمت٥م ُم٤م ه

  ([.٤844٥مد سمرىمؿ )قمت٘ماالٙم٤مئل ذم ذح أصقل ًم(, واًمال٥٣8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بلن اهلل ظز وجل ؿدر ظذ آدم ادعصقة ؿبل أن خيؾؼه  باب

اطمت٩م آدم وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم, وم٘م٤مل : »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضمٜمدب ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  --((100100))

ُمقؾمك: ي٤م آدم , أٟم٧م اًمذي ظمٚم٘مؽ اهلل سمٞمده, وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف, وأؾمجد ًمؽ ُمالئٙمتف, 

وم٠مظمرضم٧م وًمدك ُمـ اجلٜم٦م؟ وم٘م٤مل آدم: أٟم٧م ُمقؾمك اًمذي  وأؾمٙمٜمؽ ضمٜمتف, وومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م3

؟ وم٘م٤مل شاًمتقراة, وىمرسمؽ ٟمجًٞم٤م, أٟم٤م أىمدم أم اًمذيمر آشم٤مكسمٕمثؽ اهلل شمٕم٤ممم سمرؾم٤مالشمف, ويمٚمٛمؽ, و

    ([.4/262وأمحد ) (,٥٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شومح٩م آدم ُمقؾمك: »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

وُمقؾمك, ومح٩م آدم ُمقؾمك, وم٘م٤مل  حت٤مج آدم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن رؾمقل اهلل قمـ  --((101101))

ًمف: أٟم٧م اًمذي أهمقي٧م اًمٜم٤مس, وأظمرضمتٝمؿ ُمـ اجلٜم٦م؟ وم٘م٤مل: آدم: أٟم٧م ُمقؾمك اًمذي أقمٓم٤مك 

اهلل قمٚمؿ يمؾ رء, واصٓمٗم٤مك قمغم اًمٜم٤مس سمرؾم٤مالشمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ومٚمؿ شمٚمقُمٜمل قمغم أُمر ىمدر 

 ش.قمكم ىمٌؾ أن أظمٚمؼ؟

    ([.46٣4وُمًٚمؿ سمرىمؿ )( ٥202واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بلن افسعقد وافشؼي من ـتب دم بطن أمه  باب

إن : »وهق اًمّم٤مدق اعمّمدوق ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل قمـ  --((102102))

ُمثؾ  ُمثؾ ذًمؽ, صمؿ يٙمقن ُمْمٖم٦م ظمٚمؼ أطمديمؿ جيٛمع ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م, صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م
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ٙم٤م ومٞم١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت3 ومٞمٙمت٥م قمٛمٚمف, وأضمٚمف, ورزىمف, وؿم٘مل ذًمؽ, صمؿ يٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف ُمٚم

اًمروح, وم٢من أطمديمؿ ًمٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م, طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م  فأم ؾمٕمٞمد, صمؿ يٜمٗمخ ومٞم

إال ذراع, ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر, ومٞمدظمؾ اًمٜم٤مر, وإن أطمديمؿ ًمٞمٕمٛمؾ 

إال ذراع, ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب, ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر, طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م 

 ش.اجلٜم٦م ومٞمدظمٚمٝم٤م

 ([.462٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣22واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سمٕمد ُم٤م  يدظمؾ اعمٚمؽ قمغم اًمٜمٓمٗم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((103103))

ل: أي رب, ُم٤م هذا: أؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد؟ شمّمػم ذم اًمرطمؿ سم٠مرسمٕملم, أو سمخٛمس وأرسمٕملم ًمٞمٚم٦م, ومٞم٘مق

ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ايمت٥م, ومٞمٙمت٥م, صمؿ ي٘مقل: أذيمر أم أٟمثك؟ ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ايمت٥م, ومٞمٙمت٥م, صمؿ 

 ش., وُمّمٞمٌتف, صمؿ شمٓمقى اًمّمحػ, ومال يزاد ومٞمٝم٤م وال يٜم٘مصقمٛمٚمفيٙمت٥م رزىمف, و

   ([.4622وُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (,٥60سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ي٘مقل: اًمِم٘مل ُمـ أيب اًمٓمقمـ  --((104104))

ؿم٘مل ذم سمٓمـ أُمف, واًمًٕمٞمد ُمـ وقمظ سمٖمػمه, وم٘مٚم٧م: ظمزًي٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من, يًٕمد اإلٟم٤ًمن ويِم٘مك 

ُمـ ىمٌؾ أن يٕمٛمؾ؟ وم٠مشمٞم٧م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد اًمٖمٗم٤مري, ومحدصمتف سمام ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد, 

ي٘مقل؟ وم٘مٚم٧م: سمغم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: أال أطمدصمؽ سمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل 

ذم اًمرطمؿ, اصمٜملم وأرسمٕملم ص٤ٌمطًم٤م, أشمك ُمٚمؽ األرطم٤مم ومخٚمؼ  إذا اؾمت٘مرت اًمٜمٓمٗم٦م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

حلٛمٝم٤م, وقمٔمٛمٝم٤م, وؾمٛمٕمٝم٤م, وسمٍمه٤م, صمؿ ي٘مقل: ي٤م رب, أؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد؟ ومٞم٘ميض رسمؽ سمام 

ُم٤م يِم٤مء, ويٙمت٥م ومٞم٘ميض رسمؽ  أٟمثك؟يِم٤مء ومٞمٝم٤م, ويٙمت٥م اعمٚمؽ, صمؿ ي٘مقل: ي٤م رب أذيمر أم 



       سم٤مب اإليامن سم٠من اًمًٕمٞمد واًمِم٘مل ُمـ يمت٥م ذم سمٓمـ أُمف
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صمؿ خيرج اعمٚمؽ سمّمحٞمٗمتف ُم٤م زاد » سمٛمثؾ هذه اًم٘مّم٦م, ش, اعمٚمؽ, صمؿ يذيمر رزىمف, وأضمٚمف, وقمٛمٚمف

 ([.462٣ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(٥68سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شومٞمٝم٤م وال ٟم٘مص

إذا ظمٚمؼ اهلل اًمٜمًٛم٦م »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ  --((105105))

م ُمٕمؽمًو٤م: أي رب أذيمر أم أٟمثك؟ ىم٤مل: ومٞم٘ميض اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف أُمره, ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل ُمٚمؽ األرطم٤م

ي٘مقل: أي رب أؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد؟ ىم٤مل: ومٞم٘ميض اهلل إًمٞمف أُمره, صمؿ يٙمت٥م سملم قمٞمٜمٞمف ُم٤م هق الق 

 .شٙمٌٝم٤مطمتك اًمٜمٙم٦ٌم يٜم

ػ وُمٕمٛمر ذم ضم٤مُمٕمف اعمٓمٌقع ُمع اعمّمٜمَّ  (,٥6٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه ]صحٞمح

    ([.81٥( واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )40066سمرىمؿ 88/884)

إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ويمؾ سم٤مًمرطمؿ ُمٚمًٙم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((106106))

أٟمٓمٗم٦م؟ أي رب أقمٚم٘م٦م؟ أي رب أُمْمٖم٦م؟ وم٢مذا أراد اهلل شمٕم٤ممم أن ي٘ميض ظمٚم٘مٝم٤م  ومٞم٘مقل: أي رب

اًمرزق؟ ومٞمٙمت٥م ذًمؽ ذم  ىم٤مل: ي٘مقل اعمٚمؽ؟ أذيمر أم أٟمثك, أؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد؟ ومام األضمؾ؟ ومام

 .شسمٓمـ أُمف

 ([.4626( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣2٣واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥62سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ أهؾ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي أن اًمٜمٌل قمـ  --((107107))

اجلٜم٦م, ومٞمام يٌدو ًمٚمٜم٤مس, وإٟمف عمـ أهؾ اًمٜم٤مر وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر, ومٞمام يٌدو 

 .شٚمٜم٤مس, وإٟمف عمـ أهؾ اجلٜم٦مًم

    ([.884( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4121اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٥60سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



  خمتصر الشريعة
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ال قمٚمٞمٙمؿ أن ال شمٕمجٌقا سم٠مطمد طمتك شمٜمٔمروا سمؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((108108))

ُم٤مت  خيتؿ ًمف3 وم٢من اًمٕم٤مُمؾ يٕمٛمؾ زُم٤مًٟم٤م ُمـ قمٛمره, أو سمره٦م ُمـ دهره, يٕمٛمؾ قمٛماًل ص٤محًل٤م ًمق

قمٚمٞمف دظمؾ اجلٜم٦م, صمؿ يتحقل ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ ؾمٞمئ, وإن اًمٕمٌد ًمٞمٕمٛمؾ زُم٤مًٟم٤م ُمـ قمٛمره سمٕمٛمؾ ؾمٞمئ 

, شصمؿ يتحقل ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ ص٤مًمح, وإذا أراد اهلل سمٕمٌد ظمػًما اؾمتٕمٛمٚمف اًمٜم٤مر,ًمق ُم٤مت قمٚمٞمف دظمؾ 

 .شيقوم٘مف ًمٕمٛمؾ ص٤مًمح, صمؿ ي٘مٌْمف قمٚمٞمف: »ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ يًتٕمٛمٚمف؟ ىم٤مل

    ([.٥120(, وأسمق يٕمغم )٥/840أمحد ), و(٥61سمرىمؿ)آلضمري ارواه ]صحٞمح, 

اإليامن بلكه ال يصح فعبد اإليامن, حتى يممن بافؼدر خره ورشه ال  باب

 .يصح فه اإليامن إال به

ال ي١مُمـ قمٌد, طمتك »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م, قمـ أسمٞمف, قمـ ضمده: أن اًمٜمٌل قمـ  --((111111))

(, 484و4/818أمحد ), و(٥06سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]طمًـ,  .شي١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

    ([.8٥2(, واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم )286واسمـ قمٌد اهلل ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ)

 ما ذـر دم ادؽذبغ بافؼدر  باب

اًم٘مدري٦م جمقس هذه األُم٦م, وم٢من ُمروقا : »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ  --((110110))

 .شومال شمٕمقدوهؿ, وإن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿ

    ([.٥18سمرىمؿ)اآلضمري رواه ف ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر, تظمرضم ه, وىمدًمٖمػم]صحٞمح 



       سم٤مب اإليامن أن يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة

 

024024 
 

024024 

 

إن جمقس هذه األُم٦م اعمٙمذسمقن سم٠مىمدار اهلل3 وم٢من : »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ  --((111111))

 .شُمروقا ومال شمٕمقدوهؿ, وإن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿ

    ([.٥12سمرىمؿ)اآلضمري رواه , صحٞمح ًمٖمػمه, وىمد ظمرضمتف ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر]

إن ًمٙمؾ أُم٦م جمقؾًم٤م, وإن جمقس هذه األُم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ  --((112112))

 .شاًم٘مدري٦م, ومال شمٕمقدوهؿ إذا ُمروقا, وال شمّمٚمقا قمغم ضمٜم٤مزهتؿ إذا ُم٤مشمقا

 ([.٥1٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ف ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمرته, وىمد ظمرضمًمٖمػمصحٞمح ]

  اإليامن أن ـل موفود يوفد ظذ افػطرة باب

يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة وم٠مسمقاه هيقداٟمف, : »ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن رؾمقل اهللقمـ  --((113113))

اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا »ىم٤مل:  ؟ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, أومرأي٧م ُمـ يٛمقت وهق صٖمػمش ويٜمٍماٟمف

 .شقم٤مُمٚملم

 ([.46٣1( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣22واًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,٥26سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمـ أوالد اعمنميملم اًمٙمٗم٤مر,  ملسو هيلع هللا ىلصـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمٌلاسمقمـ  --((114114))

 .شاهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم إذ ظمٚم٘مٝمؿ»ىم٤مل:  ؟اًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ يٕمٜمل اًمٕم٘مؾ

    ([.4660( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥1٥اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٥20سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وؾم٠مًمتٝم٤م قمـ ذراري  ,ملسو هيلع هللا ىلصل قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل قمٌد اهلل سمـ أيب ىمٞمس ىم٤مل: طمدصمتٜمقمـ  --((115115))

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, سمال  شهؿ ُمع آسم٤مئٝمؿ»قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مًم٧م: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  ؟اعمنميملم

 ([. 20٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم»وم٘م٤مل:  ؟قمٛمؾ
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ٜم٤مزة صٌل يّمكم إمم ضم ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: دقمل اًمٜمٌل قمـ  --((116116))

قمٚمٞمف, وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ـمقسمك ًمف, قمّمٗمقر ُمـ قمّم٤مومػم اجلٜم٦م, ومل يٕمٛمؾ اًمًقء, ومل يدريف, 

 أو همػم ذًمؽ ي٤م قم٤مئِم٦م إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ًمٚمجٜم٦م أهاًل, وظمٚم٘مٝمؿ هل٤م, وهؿ ذم أصالب»وم٘م٤مل: 

 .شآسم٤مئٝمؿ, وظمٚمؼ ًمٚمٜم٤مر أهاًل, وظمٚم٘مٝمؿ هل٤م, وهؿ ذم أصالب آسم٤مئٝمؿ

   ([.4664(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )206سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]طمًـ, 

يمؾ ُمقًمقد يقًمد : »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ىمٚم٧م ألمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمقل اًمٜمٌل قمـ  --((117117))

 .ىم٤مل: اًمِم٘مقة واًمًٕم٤مدة ؟ُم٤م يٕمٜمل سمف شقمغم اًمٗمٓمرة

 ([.200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل  شمدل قمغم ُمٕمٜمك ملسو هيلع هللا ىلصهذه اًمًٜمـ اًمتل ذيمرهت٤م قمـ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

قمز وضمؾ, وشمدل يمؾ ُمـ قم٘مؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم أن سمٕمْمٝم٤م يّمدق سمٕمًْم٤م, يمام أن اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ 

يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم يّمدق سمٕمْمف سمٕمًْم٤م, يدل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م أقمٚمٛمٜم٤مك ُمـ ُمذهٌٜم٤م ذم 

يْمٚمؾ ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ : »ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف إذا ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مدر وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

 .شومال ه٤مدي ًمف

يمذا روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف, ويمذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقًمقن ذم ظمٓمٌٝمؿ, إيامًٟم٤م وشمّمديً٘م٤م  

 .وي٘مٞمٜم٤ًم, ال يِمؽ ذم ذًمؽ أهؾ اإليامن

ذم ظمٓمٌتف: حيٛمد اهلل, ويثٜمل قمٚمٞمف سمام  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌلقمـ  --((118118))

ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, أصدق احلدي٨م ُمـ هيده اهلل ومال : »هق أهٚمف صمؿ ي٘مقل
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يمت٤مب اهلل, وأطمًـ اهلدي هدي حمٛمد, وذ األُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م 

    ([.160(وُمًٚمؿ سمرىمؿ )201سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شوالًم٦م

 إن احلٛمد هلل,»احل٤مضم٦م:  ظمٓم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل قمـ  --((121121))

ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره, وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م, وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ 

وذيمر  شًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف

 و8020( وأسمق داود سمرىمؿ )8/٥24(, وأمحد )202سمرىمؿ)اآلضمري رواه احلدي٨م. ]صحٞمح, 

4881.])    

 اخلٜمدق وهق ي٘مقل:  يقم ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: رأي٧م اًمٜمٌل قمـ  --((120120))

 اًمٚمٝمؿ ًمقالك ُم٤م اهتديٜم٤م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وال صٛمٜم٤م وال صٚمٞمٜم٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وم٠مٟمزًمـ ؾمٙمٞمٜم٦ًم قمٚمٞمٜم٤م

 

 

 

 

 وصم٧ٌم األىمدام إن الىمٞمٜم٤م  

 

 

 

  .احلدي٨م وذيمر

   ([.810٥ًٚمؿ سمرىمؿ )( وُم6640اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(288سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

ُمٚمٛمٚمٛم٦م, ومٙم٠مهن٤م  ؿمٝم٤ٌمء سمٖمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: أهدت وم٤مرس ًمرؾمقل اهللقمـ  --((121121))

ومدقم٤م سمّمقف وًمٞمػ, ومٜمحٚمٜم٤م هل٤م رؾمٜم٤ًم وقمذاًرا, صمؿ دقم٤م سمٕم٤ٌمءة ظمٚمؼ ومثٜم٤مه٤م,  ,ملسو هيلع هللا ىلصأقمج٧ٌم اًمٜمٌل 

يٕمٜمل اسمـ قم٤ٌمس ومريم٧ٌم ظمٚمٗمف,  شاريم٥م ي٤م همالم: »صمؿ رومٕمٝم٤م صمؿ ووٕمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م, صمؿ ريم٥م وىم٤مل

ي٤م همالم : »وميب سمٞمده اًمٞمٛمٜمك قمغم ُمٜمٙمٌل األين, وىم٤مل رىمد,ٟم٤م طمتك طم٤مذيٜم٤م سم٘مٞمع اًمٖمومن

اطمٗمظ اهلل حيٗمٔمؽ, اطمٗمظ اهلل دمده دم٤مهؽ, وال شم٠ًمل همػم اهلل, وال حتٚمػ إال سم٤مهلل, ضمٗم٧م 

األىمالم وـمقي٧م اًمّمحػ, ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده, ًمق أن أهؾ اًمًامء وأهؾ األرض اضمتٛمٕمقا 
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يمت٥م اهلل ًمؽ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا, وًمق أن أهؾ اًمًامء وأهؾ األرض قمغم أن ييوك سمٖمػم ُم٤م 

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, يمٞمػ  شاضمتٛمٕمقا قمغم أن يٜمٗمٕمقك سمٖمػم ُم٤م يمت٥م اهلل ًمؽ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ذًمؽ

شمٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ : »ىم٤مل ؟زم سمٛمثؾ هذا ُمـ اًمٞم٘ملم, طمتك أظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م

 .شوُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ

 (, واًمؽمُمذي سمرىمؿ٥00و٥0٥و4/42٥(, وأمحد )284سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]طمًـ, 

 (, وىمد ظمرضم٧م ـمرىمف ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم شمقطمٞمد رب اًمٕم٤معملم[.4٣86)

طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ, واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل, ىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال  

دري٦م, وأٟم٤م أذيمر ُم٤م روي ُمـ اًمرد قمغم اًم٘م ملسو هيلع هللا ىلصاطمتججٜم٤م سمف ُمـ يمت٤مب اهلل, وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

وريض اهلل قمـ اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم ُمـ ردهؿ قمغم اًم٘مدري٦م قمغم ُمٕمٜمك  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

واًمًٜم٦م, صمؿ أذيمر قمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وقمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ردهؿ قمغم  ت٤مباًمٙم

 .اًم٘مدري٦م, وحتذيرهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمقء ُمذاهٌٝمؿ

اهلل ظـفام من ردمها ظذ ما تلدى إفقـا ظن أيب بؽر وظؿر ريض باب 

 افؼدرية, وإكؽارمها ظؾقفم 

ىم٤مل: ال يذوق قمٌٌد ـمٕمؿ اإليامن طمتك ي١مُمـ ريض اهلل قمٜمف, قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ  --((122122))

 سم٤مًم٘مدر يمٚمف, وسم٠مٟمف ُمٌٕمقث ُمـ سمٕمد اعمقت.

    ([.88/881وُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع ) (,24٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد أيب قمثامن اًمٜمٝمدي, ومحٛمدٟم٤م اهلل قمز وضمؾ أيب ٟمٕم٤مُم٦م اًمًٕمدي قمـ  --((123123))

وذيمرٟم٤مه, وم٘مٚم٧م: ألٟم٤م سم٠مول هذا األُمر أؿمد ومرطًم٤م ُمٜمل سمآظمره, وم٘م٤مل صمٌتؽ اهلل, يمٜم٤م قمٜمد ؾمٚمامن 

ومحٛمدٟم٤م اهلل قمز وضمؾ وذيمرٟم٤مه وم٘مٚم٧م ألٟم٤م سم٠مول هذا األُمر أؿمد ومرطًم٤م ُمٜمل سمآظمره وم٘م٤مل ؾمٚمامن: 

ظمٚمؼ آدم ُمًح قمغم فمٝمره, وم٠مظمرج ُمٜمف ُم٤م هق ذاريء إمم صمٌتؽ اهلل قمز وضمؾ, إن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومخٚمؼ اًمذيمر واألٟمثك, واًمِم٘م٤موة واًمًٕم٤مدة, واألرزاق واآلضم٤مل واألًمقان, ومٛمـ 

 .قمٚمؿ اًمًٕم٤مدة ومٕمؾ اخلػم, وجم٤مًمس اخلػم, وُمـ قمٚمؿ اًمِم٘م٤موة ومٕمؾ اًمنم, وجم٤مًمس اًمنم

   ([.2٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

امن أٟمف ؾمٛمع قمٌد اهلل, أو ؾمٚمامن وال أراه إال ؾمٚمامن ىم٤مل: إن اهلل مخر ـمٞمٜم٦م أيب قمثقمـ  --((124124))

آدم قمٚمٞمف اًمًالم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م, أو أرسمٕملم يقًُم٤م صمؿ رضب سمٞمديف ومٞمف, ومخرج يمؾ ـمٞم٥م ذم يٛمٞمٜمف, 

ويمؾ ظمٌٞم٨م ذم يده األظمرى, صمؿ ظمٚمط سمٞمٜمٝمام ىم٤مل: ومٛمـ صمؿ خيرج احلل ُمـ اعمٞم٧م, واعمٞم٧م ُمـ 

    ([.2٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه صحٞمح ُمقىمقوًم٤م, يمام ىم٤مل. ] أواحلل, 

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف: أٟمف همٌم قمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم  --((125125))

فمٜمقا أٟمف ىمد وم٤مض ُمٜمٝم٤م, طمتك ىمٛمٜم٤م ُمـ قمٜمده وضمٚمٚمقه صمقسًم٤م, وظمرضم٧م أم يمٚمثقم  وضمٕمف همِمٞم٦م

ؼم واًمّمالة, ومٚمٌثقا اسمٜم٦م قم٘م٦ٌم اُمرأة قمٌد اًمرمحـ إمم اعمًجد, شمًتٕملم سمام أُمرت سمف ُمـ اًمّم

صمؿ أوم٤مق قمٌد اًمرمحـ, ومٙم٤من أول ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف أن يمؼم ويمؼم أهؾ  ِمٞمتف,ؾم٤مقم٦م, وقمٌد اًمرمحـ ذم هم

اًمٌٞم٧م وُمـ يٚمٞمٝمؿ, وم٘م٤مل هلؿ قمٌد اًمرمحـ: أهمٌم قمكم آٟمًٗم٤م؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ىم٤مل: صدىمتؿ, وم٢مٟمف 

مم اًمٕمزيز اٟمٓمٚمؼ يب ذم همِمٞمتل, رضمالن أضمد ُمٜمٝمام ؿمدة وهمٚمٔم٦م: وم٘م٤مال: اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م ٟمح٤ميمٛمؽ إ

ىم٤مال: ٟمح٤ميمٛمف إمم اًمٕمزيز األُملم  ؟وم٘م٤مل: أيـ شمذه٤ٌمن هبذا اًل,األُملم وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م يب, طمتك ًم٘مٞمٜم٤م رضم
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ىم٤مل: وم٤مرضمٕم٤م وم٢مٟمف ممـ يمت٥م اهلل هلؿ اًمًٕم٤مدة واعمٖمٗمرة, وهؿ ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ, وإٟمف يًتٛمتع سمف 

 سمٜمقه إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل ىم٤مل: ومٕم٤مش سمٕمد ذًمؽ ؿمٝمًرا صمؿ ُم٤مت. 

 ([.88/884ُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع), و(2٥6سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]طمًـ, 

 اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ُم٤م همال أطمد ذم اًم٘مدر إال ظمرج ُمـ اإليامن.قمـ  --((126126))

   ([.226سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: اًمٕمجز واًمٙمٞمس سم٘مدر.قمـ  --((127127))

   ([.88/881(, وُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع )220سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يمؾ »ي٘مقًمقن:  ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمامين أٟمف ىم٤مل: أدريم٧م ٟم٤مؾًم٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ـم٤موس اقمـ  --((128128))

 ش. رء سم٘مدر

يمؾ رء سم٘مدر, طمتك اًمٕمجز : »ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ي٘مقل: ىم٤مل اًمٜمٌل  --((131131))

   ([.46٣٣(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )222سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شواًمٙمٞمس

 دقم٤مء يدومع اًم٘مدر.قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: احلذر ال يٖمٜمل ُمـ اًم٘مدر, وًمٙمـ اًم --((130130))

 .(2٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ُمقىمقوًم٤م ]صحٞمح

(, وذم ؾمٜمده ؿمٝمر وٕمٞمػ, ومل يًٛمع ُمـ ٣/4٥2ُمٕم٤مذ ُمرومققًم٤م, رواه أمحد )قمـ وضم٤مء 

    [.ُمٕم٤مذ

أيب اًمزسمػم أٟمف يم٤من ُمع ـم٤موس يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م, ومٛمر ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وم٘م٤مل ىم٤مئؾ قمـ  --((131131))

ىم٤مل:  ؟اًم٘م٤مئؾ ُم٤م ال يٕمٚمؿ ؟٧م اعمٗمؽمي قمغم اهللًمٓم٤موس: هذا ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, ومٕمدل إًمٞمف, وم٘م٤مل: أٟم

إٟمف يٙمذب قمكم ىم٤مل أسمق اًمزسمػم ومٕمدل ُمع ـم٤موس طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل ـم٤موس ي٤م أسم٤م 



       سم٤مب ُم٤م شم٠مدى إًمٞمٜم٤م قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمـ ردمه٤م قمغم اًم٘مدري٦م, وإٟمٙم٤مرمه٤م قمٚمٞمٝمؿ
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ىم٤مل: إذا أوع يدي  ؟أروين سمٕمْمٝمؿ, ىمٚمٜم٤م: ص٤مٟمع ُم٤مذا»ىم٤مل:  ؟ذم اًم٘مدر قًمقنقم٤ٌمس اًمذيـ ي٘م

  .شذم رأؾمف وم٠مدق قمٜم٘مف

    ([.288وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )(, 2٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

٤م ُمع اسمـ قم٤ٌمس ذم طمٚم٘م٦م, ومذيمروا أهؾ اًم٘مدر وم٘م٤مل: قمـ  --((132132)) ًً ـم٤موس ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇ  ڇژ ومآظمذ سمرأؾمف وم٠مىمرأ قمٚمٞمف:  ؟ُمٜمٝمؿ ه٤م هٜم٤م أطمد

قمٚمٞمف آي٦م يمذا وآي٦م يمذا, آي٤مت  رأ[, صمؿ أىم2]اإلهاء: ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈ

    ([.244(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )2٣٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ٘مرآن.ذم اًم

 ًمق رأي٧م أطمدهؿ ألظمذت سمِمٕمره يٕمٜمل اًم٘مدري٦م. »قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  --((133133))

ؿمٕم٦ٌم: ومحدصم٧م سمف أسم٤م سمنم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م جم٤مهًدا ي٘مقل واطمتٗمز: ذيمروا قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس  ىم٤مل

 .ًمٕمْمْم٧م أٟمٗمفومتحٗمز وىم٤مل: ًمق رأي٧م أطمدهؿ 

    ([.242وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (,2٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وىمد ذيمرٟم٤م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م طميٟم٤م ذيمره ُمـ اًمرد قمغم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًم٘مدري٦م, قمغم ُم٤م يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, اؾمتٖمٜمٞمٜم٤م سمام ذيمرٟم٤مه قمـ اًمٙمالم وؾمٜمذيمر قمـ اًمت٤مسمٕملم 

ء ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم مم٤م شم٠مدى إًمٞمٜم٤م ُمـ ردهؿ قمغم اًم٘مدري٦م قمغم ُم٤م يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, واًمٕمٚمام

ريض اهلل قمٜمٝمؿ, مم٤م إذا ؾمٛمٕمف اًم٘مدري, وم٢من يم٤من ممـ أريد سمف اخلػم راضمع ديٜمف,  اًمّمح٤مسم٦موىمقل 

 .وشم٤مب إمم اهلل شمٕم٤ممم وأٟم٤مب, وإن يؽ همػم ذًمؽ: وم٠مسمٕمده اهلل وأىمّم٤مه
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 رهم من افرد ظؾقفمما ذـر ظن افتابعغ وؽ باب

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ُمـ اًم٘مدري٦م صٜمًٗم٤م إذا ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ: ُمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ومٞم٘مقًمقن: احلًـ, ويمذسمقا قمغم احلًـ, ىمد أضمؾ اهلل اًمٙمريؿ احلًـ  ؟إُم٤مُمٙمؿ ذم ُمذهٌٙمؿ هذا

 .((88))قمـ ُمذه٥م اًم٘مدري٦م وٟمحـ ٟمذيمر قمـ احلًـ ظمالف ُم٤م ادقمقا قمٚمٞمف

 .شُمـ يمٗمر سم٤مًم٘مدر وم٘مد يمٗمر سم٤مإلؾمالم: »قف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقلقمقمـ  --((134134))

إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ظمٚمً٘م٤م, ومخٚم٘مٝمؿ سم٘مدر, وىمًؿ اآلضم٤مل سم٘مدر, وىمًؿ أرزاىمٝمؿ سم٘مدر, : »صمؿ ىم٤مل 

 ([.264سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.واًمٌالء واًمٕم٤مومٞم٦م سم٘مدر

يتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, ظم٤مًمد احلذاء ىم٤مل: ظمرضم٧م أو هم٧ٌم همٞم٦ٌم زم واحلًـ ال  قمـ --((135135))

وم٘مدُم٧م وإذا هؿ ي٘مقًمقن: ىم٤مل احلًـ, وىم٤مل احلًـ, وم٠مشمٞمتف, ودظمٚم٧م قمٚمٞمف ُمٜمزًمف ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: 

ىم٤مل:  ؟ىم٤مل: ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م ُمٜم٤مزل؟ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد, أظمؼمين قمـ آدم, أًمٚمًامء ظمٚمؼ, أو ًمألرض ظمٚمؼ

ن أقمٚمؿ ىم٤مل: : ومل شمٙمـ هذه ُمـ ُم٤ًمئٚمٜم٤م ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد إين أطم٥م أدمح٤مد: ي٘مقل زم ظم٤مًم

ىم٤مل: مل يٙمـ ًمف سمد  ؟سمؾ ًمألرض ظمٚمؼ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: أرأي٧م ًمق اقمتّمؿ ومٚمؿ ي٠ميمؾ ُمـ اًمِمجرة

 ([.266سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ُمـ أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م3 ألٟمف ًمألرض ظمٚمؼ

قم٤مصؿ األطمقل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل: ُمـ يمذب سم٤مًم٘مدر وم٘مد يمذب سم٤محلؼ قمـ  --((136136))

ر أضماًل, وىمدر سمالء, وىمدر ُمّمٞم٦ٌم, وىمدر ُمٕم٤موم٤مة, ومٛمـ يمذب ُمرشملم, إن اهلل ىمدر ظمٚمً٘م٤م, وىمد

 ([.261سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  سم٤مًم٘مدر وم٘مد يمذب سم٤مًم٘مرآن.

                                                 

  .أصمر احلًـ, وهق صحٞمح, ًمٙمـ ذـمٜم٤م قمدم اًمتٙمرار إال ُم٤م ال سمد ُمٜمفأٟمف شم٘مدم  (8)



       اسمـ ؾمػميـ
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سمٓمٚم٧م دقمقى اًم٘مدري٦م قمغم احلًـ, إذ زقمٛمقا أٟمف إُم٤مُمٝمؿ, يٛمقهقن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 ُمٌٞمٜم٤ًم.  قمغم اًمٜم٤مس, ويٙمذسمقن قمغم احلًـ, ًم٘مد وٚمقا والاًل سمٕمٞمًدا, وظمنوا ظمناًٟم٤م

 شرين ابن

ش ؟ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس ذم اًم٘مدر»قمثامن اًمٌتل ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اسمـ ؾمػميـ وم٘م٤مل زم: قمـ  --((137137))

ُم٤م يزيد قمغم ُم٤م أىمقل ًمؽ ُمثؾ »ىم٤مل: ومٚمؿ أدر ُم٤م رددت قمٚمٞمف ىم٤مل: ومرومع ؿمٞمًئ٤م ُمـ األرض وم٘م٤مل: 

قمٜمف, وُمـ أراد سمف همػم هذا, إن اهلل شمٕم٤ممم إذا أراد سمٕمٌد ظمػًما ووم٘مف عمحآسمف وـم٤مقمتف وُم٤م يرى سمف 

 ([.262سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاختذ قمٚمٞمف احلج٦م, صمؿ قمذسمف همػم فم٤ممل ًمف ًمؽذ

 .شُم٤م يٜمٙمر ىمقم إن اهلل قمٚمؿ ؿمٞمًئ٤م ومٙمتٌف: »حمٛمد سمـ ؾمػميـ أٟمف ىم٤ملقمـ  --((138138))

    ([.20٥قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ), و(200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ش.مل يٙمـ أسمٖمض وأيمره إمم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ ه١مالء اًم٘مدري٦م»ىم٤مل:  اسمـ قمقنقمـ  --((141141))

    ([.208سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

مل يٙمـ ىمقم أسمٖمض إمم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ ىمقم أطمدصمقا ذم هذا »اسمـ قمقن ىم٤مل:  قمـ --((140140))

    ([.204سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.اًم٘مدر ُم٤م أطمدصمقا

ضمؾ حمٛمد سمـ ؾمػميـ, قمـ رضمٚملم اظمتّمام ذم اًم٘مدر وم٘م٤مل اسمـ قمقن ىم٤مل: أظمؼم ر قمـ --((141141))

 .شواومؼ رضماًل طمًٞم٤م: »ىم٤مل اآلظمر: ٟمٕمؿ ىم٤مل حمٛمد ؟أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف: أرأي٧م اًمزٟم٤م, سم٘مدر هق

   ([.20٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ أٟمف يم٤من يرى أن أهع اًمٜم٤مس ردة: أهؾ األهقاء. --((142142))
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وىمد صحح هذه اآلصم٤مر ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ذم   (,202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

    [.(٣42-٣41ص)اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر 

 بن ظبد اهلل مطرف

ُمٓمرف أٟمف ىم٤مل: ٟمٔمرت وم٢مذا اسمـ آدم ُمٚم٘مك سملم يدي رسمف شمٕم٤ممم وسملم يدي قمـ  --((143143))

 إسمٚمٞمس, وم٢من ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن يٕمّمٛمف قمّمٛمف وإن شمريمف ذه٥م سمف إسمٚمٞمس.

    ([.122(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )20٣سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]طمًـ, 

 ُمٓمرف ىم٤مل: مل ٟمقيمؾ إمم اًم٘مدر, وإًمٞمف ٟمّمػم. قمـ --((144144))

    ([.200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 بن معاوية إياس

مل أظم٤مصؿ سمٕم٘مكم يمٚمف : »طمٌٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م ي٘مقلقمـ  --((145145))

صح٤مب اًم٘مدر ىم٤مل: ىمٚم٧م: أظمؼموين قمـ اًمٔمٚمؿ ذم يمالم اًمٕمرب: ُمـ أصح٤مب األهقاء, همػم أ

 .شىم٤مًمقا: أن ي٠مظمذ اًمرضمؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٢من هلل قمز وضمؾ يمؾ رء ؟ُم٤م هق

    ([.201سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

طمٌٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد ىم٤مل: ضم٤مءوا سمرضمؾ إمم إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م, وم٘م٤مًمقا: هذا يتٙمٚمؿ قمـ  --((146146))

ىم٤مل: أىمقل: إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمر اًمٕم٤ٌمد وهن٤مهؿ, وإن اهلل ال  ؟س: ُم٤م شم٘مقلذم اًم٘مدر, وم٘م٤مل إي٤م

ىم٤مل: سمغم, أقمرومف ىم٤مل:  ؟ئمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد ؿمٞمًئ٤م ىم٤مل ًمف إي٤مس: أظمؼمين قمـ اًمٔمٚمؿ, شمٕمرومف أم ال شمٕمرومف
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ىم٤مل: ال ىم٤مل إي٤مس:  ؟ىم٤مل: أن ي٠مظمذ اًمرضمؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف ىم٤مل: ومٛمـ أظمذ ُم٤م ًمف فمٚمؿ ؟اًمٔمٚمؿ ٤مُم

    ([.202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ؟اآلن قمروم٧م اًمٔمٚمؿ

 بن أشؾم زيد

ُم٤م أقمٚمؿ ىمقًُم٤م أسمٕمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمقم خيرضمقٟمف ُمـ : »زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤ملقمـ  --((147147))

    ([.21٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شُمِمٞمئتف, ويٜمٙمروٟمف ُمـ ىمدرشمف

 بن ـعب افؼرطي حمؿد

مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب  ژ  قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل: ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: --((148148)) 

[, ىم٤مل: ٟمزًم٧م شمٕمٞمػًما ألهؾ 22-21]اًم٘مٛمر: ژمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   

 اًم٘مدر.

 [., وىمد شم٘مدم(282(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )21٣اآلضمري سمرىمؿ)رواه ]طمًـ, 

 افـخعي إبراهقم

ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ إسمراهٞمؿ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ  --((151151))

 [, ىم٤مل: سمٗم٤مشمٜملم إال ُمـ ىمدر ًمف أن يّمغم اجلحٞمؿ.86٥ -864]اًمّم٤موم٤مت:  ژ

    ([.212سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وائؾ سمـ داود ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ ي٘مقل: إن آوم٦م يمؾ ديـ اًم٘مدري٦م.قمـ  --((150150))

    ([.228سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 وشامل وؽرمها افؼاشم

 ر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًم٘م٤مؾمؿ, وؾم٤معًم٤م يٚمٕمٜم٤من اًم٘مدري٦م.قمٙمرُم٦م سمـ قمامقمـ  --((151151))

    ([.224سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ؾمٗمٞم٤من اًمٌزاز ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم وم٘م٤مل:  طمرب سمـ هي٩م أيبقمـ  --((152152))

٤ًٌم, وأًم٘مك زم وؾم٤مدة ُمـ أدم ؟أؿم٤مُمل أٟم٧م ىم٤مل: ىمٚم٧م: إن  وم٘م٤مًمقا ًمف: إٟمف ُمقالك وم٘م٤مل: ُمرطم

وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ىمدر اهلل اخلػم, ومل ي٘مدر اًمنم, وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ال ىمدر, 

رء يم٤من إال ضمرى سمف اًم٘مٚمؿ, وم٘م٤مل: سمٚمٖمٜمل أن ىمٌٚمٙمؿ أئٛم٦م يّمٚمقن  ًمٞمس رء يم٤مئٜم٤ًم, وال

سم٤مًمٜم٤مس, ُم٘م٤مًمتٝمؿ اعم٘م٤مًمت٤من األوًمت٤من, ومٛمـ رأيتؿ ُمٜمٝمؿ إُم٤مُم٤م يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومال شمّمٚمقا وراءه, صمؿ 

ال شمّمٚمقا قمٚمٞمف, ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل, إظمقان اًمٞمٝمقد ىمٚم٧م: ىمد ؾمٙم٧م هٜمٞمٝم٦م وم٘م٤مل: ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ وم

 ومٚمٞمٕمد اًمّمالة. وًمئؽصٚمٞم٧م ظمٚمٗمٝمؿ, ىم٤مل: ُمـ صغم ظمٚمػ أ

    ([.22٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 من افتابعغ, وؽرهم من افعؾامء مجاظة

[, 1]اًمِمٛمس: ژڦڦ  ڤ ڤژأيب طم٤مزم ىم٤مل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ  --((153153))

 أهلٛمف اًمٗمجقر. وم٤مًمت٘مل أهلٛمف اًمت٘مقى, واًمٗم٤مضمر

   [.وىمد شم٘مدم (٣00سمرىمؿ)رواه اآلضمري ]صحٞمح, 

سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أرـم٤مة سمـ اعمٜمذر ىم٤مل: ىمٚم٧م: أرأي٧م ُمـ يمذب قمـ  --((154154))

واًمؼمص, واًمٓمقيؾ  ىم٤مل: هذا مل ي١مُمـ سم٤مًم٘مرآن, ىمٚم٧م أرأي٧م إن ومنه قمغم اجلذام ؟سم٤مًم٘مدر



       مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم, وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء
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ىم٤مل: إذا اؾمت٘مر أٟمف يمذًمؽ  ؟ىمٚم٧م ومِمٝم٤مدشمفىم٤مل: هذا مل ي١مُمـ سم٤مًم٘مرآن,  ؟واًم٘مّمػم, وأؿم٤ٌمه هذا

    ([.٣0٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  مل جيز ؿمٝم٤مدشمف3 ألٟمف قمدو, وال جيقز ؿمٝم٤مدة قمدو.

ڈ  ڈ  ژ  ژ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ زيد شمال هذه اآلي٦م: قمـ  --((155155))

ک  ک  ک     ژ [, ومٜم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف: اٟم٘مٓمع واهلل 822]األٟمٕم٤مم: ژڑ  ک  

    ([.٣0٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح إمم قمكم سمـ زيد, وقمكم وٕمٞمػ,  هٜم٤م يمالم اًم٘مدري٦م.ه٤م

 .األصٛمٕمل ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم ال يرزق احلرام, ومٝمق يم٤مومر قمـ --((156156))

    ([.٣00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ىم٤مل: ُم٤م أوؾ ُمـ يمذب سم٤مًم٘مدر ًمق مل يٙمـ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف طمج٦م إالقمـ  --((157157))

 [, ًمٙمٗمك سمف طمج٦م.4]اًمتٖم٤مسمـ:  ژڤ   ڤڤ   ٹ ٹ ٿ  ٹ  ٹژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

    ([.٣01سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ىم٤مل ذم اعمٙمذب سم٤مًم٘مدر: ُم٤م هق سم٠مهؾ أن يٕم٤مد ذم ُمروف, وال قمـ  --((158158))

    ([.٣02سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  يرهم٥م ذم ؿمٝمقد ضمٜم٤مزشمف, وال دم٤مب دقمقشمف.

وذيمر ىمّم٦م قمٛمرو سمـ  - أيب طمٗمص قمٛمرو سمـ قمكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ --((161161))

ىم٤مل أسمق  -قمٌٞمد: إن يم٤مٟم٧م شم٧ٌم يدا أيب هل٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ, ومام قمغم أيب هل٥م ُمـ ًمقم, 

 .شُمـ ىم٤مل هبذا يًتت٤مب, وم٢من شم٤مب وإال رضسم٧م قمٜم٘مف»طمٗمص: ومذيمرشمف ًمقيمٞمع سمـ اجلراح وم٘م٤مل: 

    ([.٣80سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  
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 شرة ظؿر بن ظبد افعزيز رمحه اهلل دم أهل افؼدر  باب

أيب ؾمٝمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يمٜم٧م أؾمػم ُمع قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل, قمـ  --((160160))

وم٤مؾمتِم٤مرين ذم اًم٘مدري٦م ىمٚم٧م: أرى أن شمًتتٞمٌٝمؿ وم٢من شم٤مسمقا, وإال قمروتٝمؿ قمغم اًمًٞمػ, وم٘م٤مل: 

 .أُم٤م إن ذًمؽ رأيل ىم٤مل ُم٤مًمؽ: وذًمؽ رأيل

(, وصححف 2٣4وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (,٣88سمرىمؿ)اآلضمري اه رو]صحٞمح, 

   ([.٣64ؿمٞمخٜم٤م ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر سمرىمؿ)

أيب ؾمٝمٞمؾ ٟم٤مومع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمـ قمـ  --((161161))

٤مسمقا, وم٢من شم٤مسمقا وإال ىمٚم٧م: أرى أن يًتت ؟ومٞمف إمم أذين: ُم٤م شم٘مقل ذم اًمذيـ ي٘مقًمقن: ال ىمدر

رضسم٧م أقمٜم٤مىمٝمؿ, وم٘م٤مل قمٛمر: ذًمؽ اًمرأي ومٞمٝمؿ, واهلل ًمق مل يٙمـ إال هذه اآلي٦م اًمقاطمدة ًمٙمٗم٧م: 

   [.86٥ -864]اًمّم٤موم٤مت: ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

   ([.2٣٥وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (,٣8٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمٝم٤مضمر ىم٤مل سمٚمغ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن همٞمالن ي٘مقل ذم اًم٘مدر ومٌٕم٨م قمٛمرو سمـ قمـ  --((162162))

ىم٤مل قمٛمرو سمـ  ؟إًمٞمف ومحجٌف أي٤مًُم٤م, صمؿ أدظمٚمف قمٚمٞمف , وم٘م٤مل همٞمالن: ُم٤م هذا اًمذي سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ

ژ ُمٝم٤مضمر: وم٠مذت إًمٞمف أن ال شم٘مقل ؿمٞمًئ٤م ىم٤مل: وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ې  ې   ى  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 ]اإلٟم٤ًمن: ژىئ        وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ڍ  ڍ  ڌ       ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ىم٤مل: اىمرأ آظمر اًمًقرة:  [,٥ -8
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[, صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ٥8 - ٥0]اإلٟم٤ًمن: ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

ومٌٍمشمٜمل, وأصؿ وم٠مؾمٛمٕمتٜمل, وو٤ماًل ومٝمديتٜمل,  أقمٛمكٜم٧م ىم٤مل: أىمقل: ىمد يم ؟شم٘مقل ي٤م همٞمالن

وم٘م٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من قمٌدك همٞمالن ص٤مدىًم٤م, وإال وم٤مصٚمٌف, وم٠مُمًؽ قمـ اًمٙمالم ذم اًم٘مدر, 

ومقاله قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز دار اًميب سمدُمِمؼ, ومٚمام ُم٤مت قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز, وأومْم٧م 

ومٛمر سمف رضمؾ واًمذسم٤مب قمغم  ه,يد اخلالوم٦م إمم هِم٤مم, شمٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, ومٌٕم٨م إًمٞمف هِم٤مم وم٘مٓمع

يده, وم٘م٤مل ًمف: ي٤م همٞمالن: هذا ىمْم٤مء وىمدر, وم٘م٤مل: يمذسم٧م, ًمٕمٛمر اهلل ُم٤م هذا ىمْم٤مء وال ىمدًرا, 

 ومٌٕم٨م إًمٞمف هِم٤مم ومّمٚمٌف.

وطمًٜمف ؿمٞمخٜم٤م ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر  (,٣82سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

   ([.٣62سمرىمؿ)

زيز رمحف اهلل همٞمالن وم٘م٤مل: ي٤م همٞمالن سمٚمٖمٜمل اًمزهري ىم٤مل: دقم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕم قمـ --((163163))

وم٘م٤مل: ي٤م همٞمالن, اىمرأ أول  ؟أٟمؽ شمتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, إهنؿ يٙمذسمقن قمكم

ک  ک  ک  ژ طمتك أشمك:  [,4 -8س: ]ي ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  يس وم٘مرأ:

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

 ژھ  ھ  ے    ہ  ہ  ہ   ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

[, وم٘م٤مل همٞمالن: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٙم٠مين مل أىمرأه٤م ىمط ىمٌؾ اًمٞمقم, أؿمٝمدك ي٤م 80 -1 ]يس:

أُمػم اعم١مُمٜملم أين شم٤مئ٥م مم٤م يمٜم٧م أىمقل, وم٘م٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من ص٤مدىًم٤م ومثٌتف, وإن يم٤من يم٤مذسًم٤م 

ٜمف ؿمٞمخٜم٤م ذم اجل٤مُمع (, وطم٣8٣ًسمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  وم٤مضمٕمٚمف آي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم.

   [.٣٥2اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر ص
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إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمٌٚم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد قم٤ٌمدة سمـ ٟمز وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٠مظمؼمه أن أُمػم قمـ  --((164164))

ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل:  ؟اعم١مُمٜملم هِم٤مًُم٤م, ىمٓمع يد همٞمالن وًم٤ًمٟمف وصٚمٌف, وم٘م٤مل ًمف: طمً٘م٤م ُم٤م شم٘مقل

 ومألطمًٜمـ ًمف ُم٤م صٜمع. أص٤مب واهلل اًمًٜم٦م واًم٘مْمٞم٦م وأليمتٌـ إمم أُمػم اعم١مُمٜملم

    ([.٣80سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

قمٛمر سمـ ذر ىم٤مل: ىمدُمٜم٤م قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز مخ٦ًم: ُمقؾمك سمـ أيب يمثػم, قمـ  --((165165))

ودصم٤مر اًمٜمٝمدي, ويزيد اًمٗم٘مػم, واًمّمٚم٧م سمـ هبرام, وقمٛمر سمـ ذر وم٘م٤مل: إن يم٤من أُمريمؿ واطمًدا 

يم٤من أظمقف ُم٤م يتخقف قمٚمٞمف أن يٙمقن قمزم ومٚمٞمتٙمٚمؿ ُمتٙمٚمٛمٙمؿ, ومتٙمٚمؿ ُمقؾمك سمـ أيب يمثػم, و

ًمف قمٛمر ومحٛمد اهلل شمٕم٤ممم وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل: ًمق أراد شمٕم٤ممم أن  ومٕمرضسمٌمء ُمـ أُمر اًم٘مدر ىم٤مل: 

ال يٕمَم ُم٤م ظمٚمؼ إسمٚمٞمس وهق رأس اخلٓمٞمئ٦م وإن ذم ذًمؽ ًمٕمٚماًم ُمـ يمت٤مب اهلل, قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چژ وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف, صمؿ شمال هذه اآلي٦م: 

[, صمؿ ًمق أراد اهلل شمٕم٤ممم محؾ ظمٚم٘مف ُمـ طم٘مف قمغم 86٥ -868]اًمّم٤موم٤مت: ژڎ  ڎ  ڈ  

ىمدر قمٔمٛمتف مل يٓمؼ قمغم ذًمؽ أرض وال ؾمامء, وال ُم٤مًء وال ضمٌؾ, وًمٙمٜمف ريض ُمـ قم٤ٌمده 

 سم٤مًمتخٗمٞمػ.

قم٦م اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلام, و(٣4٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(842٣ .]) 

قمـ قمٛمر سمـ ذر ىم٤مل: ضمٚمًٜم٤م إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومتٙمٚمؿ ُمٜم٤م ُمتٙمٚمؿ, ومٕمٔمؿ اهلل  --((166166))

شمٕم٤ممم وذيمر سمآي٤مشمف, ومٚمام ومرغ شمٙمٚمؿ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز, ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف, وؿمٝمد ؿمٝم٤مدة 

ال يٕمَم احلؼ, وىم٤مل ًمٚمٛمتٙمٚمؿ: إن اهلل شمٕم٤ممم يمام ذيمرت وقمٔمٛم٧م, وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم: ًمق أراد أن 
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 ُم٤م ظمٚمؼ إسمٚمٞمس وىمد سملم ذًمؽ ذم آي٦م ُمـ اًم٘مرآن, قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمٚمٛمٝم٤م وضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝمٚمٝم٤م, صمؿ ىمرأ:

 -868]اًمّم٤موم٤مت: ژچ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چژ 

قمٌد اًمٕمزيز ورضمع  سمـ[, ىم٤مل وُمٕمٜم٤م: رضمؾ يرى رأي اًم٘مدري٦م, ومٜمٗمٕمف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقل قمٛمر 86٥

 أؿمد اًمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ قمغم اًم٘مدري٦م.قمام يم٤من ي٘مقل, ومٙم٤من 

   ([.٣46سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ُم٤م »وم٘م٤مل:  ؟اًمتٞمٛمل ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل قمـ اًم٘مدرقمـ  --((167167))

 , صمؿ ىم٤مل ًمٚم٤ًمئؾ: ال شمٕمقدن شم٠ًمًمٜمل قمـ ُمثؾ هذا.شضمرى ذسم٤مب سملم اصمٜملم إال سم٘مدر

   ([.٣40سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يم٤من همٞمالن ُمًٍما قمغم اًمٙمٗمر سم٘مقًمف ذم اًم٘مدر, وم٢مذا طمي قمٜمد قمٛمر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  ريرياآلجاآلج  قالقال 

رمحف اهلل ٟم٤مومؼ, وأٟمٙمر أن ي٘مقل سم٤مًم٘مدر, ومدقم٤م قمٚمٞمف قمٛمر سم٠من جيٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم آي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم, إن 

يم٤من يمذاسًم٤م, وم٠مضم٤مب اهلل قمز وضمؾ ومٞمف دقمقة قمٛمر, ومتٙمٚمؿ همٞمالن ذم وىم٧م هِم٤مم هق وص٤مًمح 

ام وصٚمٌٝمام, وىمٌؾ ذًمؽ ىمٓمع يد همٞمالن وًم٤ًمٟمف, صمؿ ىمتٚمف وصٚمٌف, وم٤مؾمتحًـ ُمقمم صم٘مٞمػ, وم٘متٚمٝم

اًمٕمٚمامء ذم وىمتف ُم٤م ومٕمؾ هبام, ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل ألئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأُمرائٝمؿ إذا صح قمٜمدهؿ أن إٟم٤ًمًٟم٤م 

يتٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ شم٘مدم أن يٕم٤مىمٌف سمٛمثؾ هذه اًمٕم٘مقسم٦م, وال شم٠مظمذهؿ ذم اهلل 

 الئؿ.  قُم٦مًم

ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أن قمدي سمـ أرـم٤مة, يمت٥م إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إن ىمٌٚمٜم٤م ىمقُم٤م قمـ  --((168168))

 ي٘مقًمقن: ال ىمدر, وم٤ميمت٥م إزم سمرأيؽ, وايمت٥م إزم سم٤محلٙمؿ ومٞمٝمؿ ومٙمت٥م إًمٞمف:

 ُمـ قمٌد اهلل قمٛمر أُمػم اعم١مُمٜملم إمم قمدي سمـ أرـم٠مة أُم٤م سمٕمد:   اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ سمًؿ
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 هق أُم٤م سمٕمد: وم٢مين أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل, واالىمتّم٤مد ذم أُمره, وم٢مين أمحد إًمٞمؽ اهلل اًمذي ال إًمف إال

وشمرك ُم٤م أطمدث اعمحدصمقن مم٤م ىمد ضمرت ؾمٜمتف, ويمٗمقا ُم١مٟمتف, ومٕمٚمٞمٙمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصواشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

ُمـ ىمد قمرف ُم٤م ذم ظمالومٝم٤م ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ, واحلٛمؼ  ٤مسمٚمزوم اًمًٜم٦م, وم٢من اًمًٜم٦م إٟمام ؾمٜمٝم

ؿ, وم٢مهنؿ قمـ قمٚمؿ وىمٗمقا, وسمٌٍم ٟم٤مومذ ىمد واًمتٕمٛمؼ, وم٤مرض ًمٜمٗمًؽ ُم٤م ريض سمف اًم٘مقم ألٟمٗمًٝم

يمٗمقا, وهلؿ يم٤مٟمقا قمغم يمِمػ األُمقر أىمقى وسمٗمْمؾ ًمق يم٤من ومٞمف أضمري ومٚمئـ ىمٚمتؿ: أُمر طمدث 

قمٜمٝمؿ, إهنؿ هلؿ اًم٤ًمسم٘مقن,  سمٜمٗمًفسمٕمدهؿ, ُم٤م أطمدصمف سمٕمدهؿ إال ُمـ اشمٌع همػم ؾمٜمتٝمؿ, ورهم٥م 

وُم٤م ومقىمٝمؿ خمن, ًم٘مد  وم٘مد شمٙمٚمٛمقا ُمٜمف سمام يٙمٗمل, ووصٗمقا ُمٜمف ُم٤م يِمٗمل, ومام دوهنؿ ُم٘مٍم,

قمغم  ؟ىمٍم قمٜمٝمؿ آظمرون ومْمٚمقا وإهنؿ سملم ذًمؽ ًمٕمغم هدى ُمًت٘مٞمؿ يمت٧ٌم شم٠ًمًمٜمل قمـ اًم٘مدر

هل أسملم أُمًرا,  دقم٦ماخلٌػم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ؾم٘مٓم٧م, ُم٤م أطمدث اعمًٚمٛمقن حمدصم٦م, وال اسمتدقمقا سم

ُمٝمؿ, وال أصم٧ٌم ُمـ أُمر اًم٘مدر, وًم٘مد يم٤من ذيمره ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اجلٝمالء يتٙمٚمٛمقن سمف ذم يمال

وي٘مقًمقن سمف ذم أؿمٕم٤مرهؿ, يٕمزون سمف أٟمٗمًٝمؿ قمـ ُمّم٤مئٌٝمؿ, صمؿ ضم٤مء اإلؾمالم ومٚمؿ يزده إال ؿمدة 

 ؾمقلذم همػم طمدي٨م وال طمديثلم وال صمالصم٦م, ومًٛمٕمف اعمًٚمٛمقن ُمـ ر ملسو هيلع هللا ىلصوىمقة, صمؿ ذيمره اًمٜمٌل 

 وسمٕمد ووم٤مشمف, ي٘مٞمٜم٤ًم وشمّمديً٘م٤م وشمًٚمٞماًم ًمرهبؿ وشمْمٕمٞمًٗم٤م ,ملسو هيلع هللا ىلص ومتٙمٚمٛمقا ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ألٟمٗمًٝمؿ: أن يٙمقن رء ُمـ األؿمٞم٤مء مل حيط سمف قمٚمٛمف, ومل حيّمف يمت٤مسمف ومل يٜمٗمذ ومٞمف ىمدره, ومٚمئـ 

ًم٘مد ىمرءوا ُمٜمف ُم٤م  ؟ىمٚمتؿ: ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف يمذا ويمذا, وعم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم أٟمف يمذا ويمذا

٥م اًمِم٘مقة, ىمد ىمرأشمؿ, وقمٚمٛمقا ُمـ شم٠مويٚمف ُم٤م ضمٝمٚمتؿ, صمؿ ىم٤مًمقا سمٕمد ذًمؽ: يمٚمف يمت٤مب وىمدر, ويمت

وُم٤م ي٘مدر يٙمـ, وُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ, وال ٟمٛمٚمؽ ألٟمٗمًٜم٤م رًضا وال ٟمٗمًٕم٤م, صمؿ رهمٌقا 
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رضسًم٤م,  فسمٕمد ذًمؽ ورهٌقا, يمت٧ٌم إزم شم٠ًمًمٜمل احلٙمؿ ومٞمٝمؿ, ومٛمـ أوشمٞم٧م سمف ُمٜمٝمؿ وم٠موضمٕم

 واؾمتقدقمف احلٌس, وم٢من شم٤مب ُمـ رأيف اًمًقء, وإال وم٤مرضب قمٜم٘مف, واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ.

   ([.2684أسمق داود سمرىمؿ ), و(٣42سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وؾمٜم٦م  ,ملسو هيلع هللا ىلص هذه طمجتٜم٤م قمغم اًم٘مدري٦م: يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وؾمٜم٦م رؾمقًمف رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أصح٤مسمف واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ُمع شمريمٜم٤م ًمٚمجدال واعمراء, واًمٌح٨م قمـ 

 ؾمٌٞمؾري٦م, وأن ال ٟمٜم٤مفمرهؿ, وال ٟمٗم٤محتٝمؿ قمغم اًم٘مدر وم٢مٟم٤م ىمد هنٞمٜم٤م قمٜمف, وأُمرٟم٤م سمؽمك جم٤مًم٦ًم اًم٘مد

اجلدل, سمؾ هيجرون وهي٤مٟمقن ويذًمقن, وال يّمغم ظمٚمػ واطمد ُمٜمٝمؿ, وال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ وال 

يزوج, وإن ُمرض مل يٕمد وإن ُم٤مت مل حيي ضمٜم٤مزشمف, ومل دم٥م دقمقشمف ذم وًمٞمٛم٦م إن يم٤مٟم٧م ًمف, 

د هلل, وإن قم٤مد إمم سم٤مب وم٢من ضم٤مء ُمًؽمؿمًدا أرؿمد قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمّمٞمح٦م ًمف, وم٢من رضمع وم٤محلٛم

 ٟمٚمتٗم٧م قمٚمٞمف, وـمرد وطمذر ُمٜمف, ومل يٙمٚمؿ ومل يًٚمؿ قمٚمٞمف.  ملاجلدل واعمراء 

ترك افبحث وافتـؼر ظن افـظر دم أمر ادؼدر ـقف؟ ومل؟ بل  باب

 اإليامن به وافتسؾقم 

هذا ُمٕمٜمك ُم٤م ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم رؾم٤مًمتف ألهؾ اًم٘مدر, ىمقًمف:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ومٚمئـ ىمٚمتؿ: ىمد ىم٤مل اهلل ذم يمت٤مسمف يمذا ويمذا, ي٘م٤مل هلؿ: ًم٘مد ىمرءوا ُمٜمف يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ىمد ىمرأشمؿ 

وُم٤م  قة,وقمٚمٛمقا ُمـ شم٠مويٚمف ُم٤م ضمٝمٚمتؿ, صمؿ ىم٤مًمقا سمٕمد ذًمؽ يمٚمف: يمٚمف يمت٤مب وىمدر, ويمت٥م اًمِم٘م

د ىمدر يٙمـ, وُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ, وال ٟمٛمٚمؽ ألٟمٗمًٜم٤م رًضا وال ٟمٗمًٕم٤م, صمؿ رهمٌقا سمٕم

 .ذًمؽ ورهٌقا واًمًالم
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وم٘م٤مل: ؾم٠مًمتٜمل قمـ  ؟داود سمـ أيب هٜمد: أن قمزيًرا ؾم٠مل رسمف شمٕم٤ممم قمـ اًم٘مدرقمـ  --((171171))

 قمٚمٛمل, قم٘مقسمتؽ أن ال أؾمٛمٞمؽ ذم األٟمٌٞم٤مء.

اآلضمري رواه ]صحٞمح إمم داود سمـ أيب هٜمد وال يّمح طمٙماًم, ومام أدرى أسم٤م داود, 

    ([.٣٥٥سمرىمؿ)

يٜم٤مضمل سمف رسمف: ي٤م رب ختٚمؼ ظمٚمً٘م٤م ومتْمؾ ُمـ شمِم٤مء  ٟمقف ىم٤مل: ىم٤مل قمزير ومٞمامقمـ  --((170170))

وهتدي ُمـ شمِم٤مء ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف: ي٤م قمزير, أقمرض قمـ هذا ىم٤مل: ومٕم٤مد وم٘م٤مل: ي٤م رب ختٚمؼ ظمٚمً٘م٤م, 

ومتْمؾ ُمـ شمِم٤مء وهتدي ُمـ شمِم٤مء ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف: ي٤م قمزير, أقمرض قمـ هذا, ويم٤من اإلٟم٤ًمن أيمثر 

حقشمؽ ُمـ اًمٜمٌقة, إين ال أؾم٠مل قمام : ي٤م قمزير, ًمتٕمروـ قمـ هذا أو عملومٕم٤مد وم٘م٤م رء ضمداًل,

 أومٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقن.

اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ , و(٣٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ إمم ٟمقف, وًمٕمٚمف ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت, 

(8٥2٥.]) 

قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف أٟمف ىم٤مل: أضمد ذم اًمتقراة, أو ذم اًمٙمت٤مب: أٟم٤م اهلل ال إًمف إال أٟم٤م  --((171171))

عمـ ظمٚم٘متف  ُمـ يٙمقن اخلػم قمغم يديف, ومٓمقسمكظم٤مًمؼ اخلٚمؼ, ظمٚم٘م٧م اخلػم واًمنم, وظمٚم٘م٧م 

 .ًمٞمٙمقن اخلػم قمغم يديف, وويٌؾ عمـ ظمٚم٘متف ًمٞمٙمقن اًمنم قمغم يديف

 ([.٣٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ومال يٕمتٛمد قمٚمٞمف,  ]طمًـ إمم وه٥م, وًمٕمٚمف ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت,

وضمدوا : »ُم٤ًمومع احل٤مضم٥م ]سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٞم٦ٌم أيب ؾمٚمٞمامن احلجٌل[ أٟمف ىم٤ملقمـ  --((172172))

جًرا طملم ٟم٘مْمقا اًمٌٞم٧م ومٞمف صمالصم٦م صٗمقح, ومٞمٝم٤م يمت٤مب ُمـ يمت٥م األول, ومدقمك هل٤م رضمؾ طم

وم٘مرأه٤م, وم٢مذا ذم صٗمح ُمٜمٝم٤م: أٟم٤م اهلل ذو سمٙم٦م صٖمتٝم٤م يقم صٖم٧م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر طمٗمٗمتٝم٤م سمًٌٕم٦م 
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اًمٚمحؿ واعم٤مء, وذم اًمّمٗمح اآلظمر: أٟم٤م اهلل ذو سمٙم٦م, ظمٚم٘م٧م اًمرطمؿ,  أُمالك, وسم٤مريم٧م ألهٚمٝم٤م ذم

ؾمٛمل, ومٛمـ وصٚمٝم٤م وصٚمتف, وُمـ ىمٓمٕمٝم٤م سمتتف, وذم اًمّمٗمح اًمث٤مًم٨م: أٟم٤م اهلل واؿمت٘م٘م٧م هل٤م ُمـ ا

 .شذو سمٙم٦م ظمٚم٘م٧م اخلػم واًمنم, ومٓمقسمك عمـ يم٤من اخلػم قمغم يديف, وويٌؾ عمـ يم٤من اًمنم قمغم يديف

اآلضمري رواه  ]صحٞمح إمم ُم٤ًمومع ًمٙمٜمف مل يٍمح أٟمف وضمد ذًمؽ ُمٕمٝمؿ, ومٚمذا هق حمؾ ٟمٔمر,

 ([.٣٥0سمرىمؿ)

 ىم٤مل: اضمتٛمع وه٥م سمـ ُمٜمٌف, وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين سمٛمٙم٦م, وم٘م٤مل قمٓم٤مء: ي٤م أيب ؾمٜم٤منقمـ  --((173173))

٤ًٌم, وال  أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م يمت٥م سمٚمٖمٜمل أهن٤م يمت٧ٌم قمٜمؽ ذم اًم٘مدر؟ وم٘م٤مل وه٥م: وُم٤م يمت٧ٌم يمت

شمٙمٚمٛم٧م ذم اًم٘مدر, صمؿ ىم٤مل وه٥م: ىمرأت ٟمٞمًٗم٤م وؾمٌٕملم ُمـ يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم, ُمٜمٝم٤م ٟمٞمػ وأرسمٕمقن 

: ن ال يٕمٚمٛمٝم٤م إال ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس, ومقضمدت ومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤مٟمٞمػ وقمنمو ُمٜمٝم٤مفم٤مهرة ذم اًمٙمٜم٤مئس, و

 .شأن ُمـ ويمؾ إمم ٟمٗمًف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعمِمٞمئ٦م وم٘مد يمٗمر»

رواه إلهائٞمٚمٞم٤مت, ين وٕمٞمػ, ووه٥م سمـ ُمٜمٌف ي٠مظمذ قمـ ا]طمًـ, وقمٓم٤مء اخلراؾم٤م

 .(2/42(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )84٣1(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ)٣٥2سمرىمؿ)اآلضمري 

ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلمج٤مع قمغم حتريؿ ذًمؽ, ذم اىمتْم٤مء اًمٍماط  ٘مد ٟم٘مؾوموهذا اًمٗمٕمؾ ظمٓم٠م,  

    .ط اًمٕم٘مؾ[ (8/462اعمًت٘مٞمؿ)

قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م ىم٤مل: قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق ظم٤مًمؼ وُم٤م اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن, صمؿ يمتٌف, قمـ  --((174174))

ۓ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓژ  :ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ىم٤مل ًمٜمٌٞمف 

 .([٣28سمرىمؿ)اآلضمري رواه [. ]صحٞمح, 00:]احل٩م ژ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  



  خمتصر الشريعة

 

045045 
 

045045 

 

ومٝمذا ـمريؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ: اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه, واىمع ُمـ اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  ,سمٛم٘مدور ضمرى سمف, يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيدي ُمـ يِم٤مء

وال سمٛمٜم٤مفمرة إال قمٜمد , وأُم٤م احلج٦م ذم شمرك جم٤مًم٦ًم اًم٘مدري٦م وال يٗم٤محتقن سمٙمالم, [4٥األٟمٌٞم٤مء: ]

وشمٌٙمٞمتٝمؿ, أويًؽمؿمد ُمٜمٝمؿ ُمًؽمؿمد ًمالؾمؽمؿم٤مد ومػمؿمد,  ٝمؿاًميورة وإصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞم

ويقىمػ قمغم ـمريؼ احلؼ, وحيذر ـمريؼ اًم٤ٌمـمؾ, ومال سم٠مس سم٤مًمٌٞم٤من قمغم هذا اًمٜمٕم٧م, وؾم٠مذيمر ذم 

 ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م إن ؿم٤مء اهلل, وم٤مهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ رؿم٤مد.

قمٛمر ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمج٤مًمس حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ومٞمند قمٚمٞمٜم٤م ُمثؾ اًمٚم١مًم١م,  قمٌٞمد اهلل سمـقمـ  --((175175))

ژ   وم٢مذا ـمٚمع رسمٞمٕم٦م ىمٓمع حيٞمك احلدي٨م إقمٔم٤مًُم٤م ًمرسمٞمٕم٦م, ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ يقًُم٤م حيدصمٜم٤م شمال هذه اآلي٦م:

[, وم٘م٤مل ًمف 48:ر]احلج ژڎ  ڎ      ڌ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  چ   ڇ  ڇ

د, أرأي٧م اًمًحر ُمـ شمٚمؽ اخلزائـ؟ وم٘م٤مل مجٞمؾ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م اًمٕمراىمل وهق ضم٤مًمس ُمٕمٜم٤م: ي٤م أسم٤م حمٛم

حيٞمك: ؾمٌح٤من اهلل, ُم٤م هذا ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمًٚمٛملم, وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب طمٌٞم٦ٌم: إن أسم٤م حمٛمد ًمٞمس 

أومت٘مقل  ,سمّم٤مطم٥م ظمّمقُم٦م, وًمٙمـ قمكم وم٠مىمٌؾ أُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقل: إن اًمًحر ال يي إال سم٢مذن اهلل

 ([.٣2٣سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]صحٞمح,  أٟم٧م ذًمؽ؟ ومًٙم٧م, ومٙم٠مٟمام ؾم٘مط قمٜم٤م ضمٌؾ.

قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل وم٘م٤مل: رضمؾ زٟمك,  --((176176))

: , وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: اهلل ىمدره قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل ؾم٤ممل: ٟمٕمؿ ىم٤ملشيًتٖمٗمر اهلل ويتقب إًمٞمف: »وم٘م٤مل ؾم٤ممل

 ش.صمؿ أظمذ ىمٌْم٦م ُمـ احلّم٤ٌمء, وميب هب٤م وضمف اًمرضمؾ وىم٤مل: ىمؿ»

وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م  (,٣26سمرىمؿ)اآلضمري رواه ُمت٤مسمع, ]صحٞمح, وقمٛمر سمـ حمٛمد 

   ([.121سمرىمؿ)
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 قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: ىم٤مل ًمٜم٤م ـم٤موس: أظمروا ُمٕمًٌدا اجلٝمٜمل وم٢مٟمف يم٤من ىمدرًي٤م.قمـ  --((177177))

(, اًمالًمٙم٤مئل 120وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ) (,٣21سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

    ([.840٥سمرىمؿ )

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ُمـ أئٛم٦م اًم٘مدري٦م ذم ُمذاهٌٝمؿ؟ ىمٞمؾ ًمف: ىمد أضمؾ اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم قمـ ُمذاهٌٝمؿ, وأئٛمتٝمؿ ذم ُمذاهٌٝمؿ اًم٘مدري٦م: ُمٕمٌد اجلٝمٜمل سم٤مًمٌٍمة, وىمد رد 

قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ُم٤م ىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وىمٌٚمف رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمراق يم٤من ٟمٍماٟمًٞم٤م 

ظمذ قمٜمف ُمٕمٌد اجلٝمٜمل اًم٘مدر, يمذا ىم٤مل األوزاقمل رمحف اهلل, وأظمذ همٞمالن صمؿ شمٜمٍم, وم٠م وم٠مؾمٚمؿ,

قمـ ُمٕمٌد, وىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًم٘مّم٦م همٞمالن, وُم٤م قمجؾ اهلل ًمف ُمـ اخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م, وُم٤م ًمف ذم 

اآلظمرة أقمٔمؿ, وقمٛمرو سمـ قمٌٞمد وُم٤م ذُمف اًمٕمٚمامء وهجروه ويمٗمروه, ه١مالء أئٛمتٝمؿ األٟمج٤مس 

 .واألرضم٤مس

٤مل: أول ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًم٘مدر: رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمراق ي٘م٤مل ًمف: ؾمقؾمـ, األوزاقمل ىمقمـ  --((178178))

 .ويم٤من ٟمٍماٟمًٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ, صمؿ شمٜمٍم, وم٠مظمذ قمٜمف ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, وأظمذ همٞمالن قمـ ُمٕمٌد

 ([. 8٥21اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ ), و(٣٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ريم٧م أٟمس سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل: أرؾمؾ إزم قمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ هرُمز وم٘م٤مل: ًم٘مد أد قمـ --((181181))

وُم٤م سم٤معمديٜم٦م أطمد يتٝمؿ سم٤مًم٘مدر إال رضمؾ ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ي٘م٤مل ًمف ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, ومٕمٚمٞمٙمؿ سمديـ اًمٕمقاشمؼ 

 اًمالئل ال يٕمرومـ إال اهلل شمٕم٤ممم.

]صحٞمح إزم قمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ هرُمز, وهق أطمد وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م يمام ذم اجلرح 

    ([.٣٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه (, ٣/822واًمتٕمديؾ)
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ي٘مقل: أول ُم٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اًم٘مدر سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وأسمق اسمـ قمقن قمـ  --((180180))

   ([.٣٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .يقٟمس األؾمقاري

صمؿ اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اًم٘مدري ال ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜمل, وال  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أن اعمِمٞمئ٦م إًمٞمف, إن ؿم٤مء ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اقمّمٛمٜمل, وال ي٘مقل: ال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل ألن قمٜمده 

 أـم٤مع وإن ؿم٤مء قمَم, وم٤مطمذروا ُمذاهٌٝمؿ ال يٗمتٜمقيمؿ قمـ ديٜمٙمؿ.

ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ, ىم٤مل: صٚمٞم٧م أٟم٤م وقمٛمر سمـ اهلٞمثؿ اًمرىم٤مر, ظمٚمػ اًمرسمٞمع سمـ سمرة قمـ  --((181181))

ىم٤مل ُمٕم٤مذ: أظمؼمين قمٛمر سمـ اهلٞمثؿ أٟمف طميشمف اًمّمالة ُمرة أظمرى, ومّمغم ظمٚمٗمف ىم٤مل: وم٘مٕمدت 

ـ ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اقمّمٛمٜمل؟ ىم٤مل: ُمٕم٤مذ: وم٠مقمدت شمٚمؽ اًمّمالة سمٕمد قمنميـ أدقمق وم٘م٤مل: ًمٕمٚمؽ مم

   ([.٣٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ؾمٜم٦م.

 ويم٤من اًمرسمٞمع سمـ سمرة هذا ىمدرًي٤م, ويم٤من ُمـ اعمتٕمٌديـ قمٜمدهؿ. رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أٟم٤م  أظمؼمين قمٛمر سمـ اهلٞمثؿ ىم٤مل: ظمرضم٧م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م إمم األسمٚم٦م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ, ىم٤مل:قمـ  --((182182))

وىم٤موٞمٝم٤م هٌػمة سمـ اًمٕمديس ىم٤مل: وصحٌٜم٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م جمقد وىمدري ىم٤مل: وم٘م٤مل اًم٘مدري 

ًمٚمٛمجقد: أؾمٚمؿ ىم٤مل: وم٘م٤مل اعمجقد طمتك يريد اهلل, ىم٤مل وم٘م٤مل اًم٘مدري: اهلل يريد واًمِمٞمٓم٤من 

اعمجقد: أراد اهلل, وأراد اًمِمٞمٓم٤من, ومٙم٤من ُم٤م أراد اًمِمٞمٓم٤من, هذا ؿمٞمٓم٤من  قلال يدقمؽ ىم٤مل: ي٘م

   ([.٣60سمرىمؿ)اآلضمري رواه حٞمح, ]ص .ىمقي

هذا اًمٙمالم ذيمره اًمٗمري٤ميب سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م قمـ اًم٘مدري واعمجقد, صمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ومنه ًمٜم٤م اًمٗمري٤ميب هذا اعمٕمٜمك وٟمحقه.
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أيب همٞم٤مث ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م أهمًؾ رضماًل ُمـ أهؾ اًم٘مدر ىم٤مل: ومتٗمرىمقا قمٜمل, ومٌ٘مٞم٧م قمـ  --((183183))

دار اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: وم٤مٟمتٗمض طمتك ؾم٘مط قمـ دومف ىم٤مل: ومٚمام وطمدي وم٘مٚم٧م: ويٌؾ ًمٚمٛمٙمذسملم سم٠مىم

دومٜم٤مه قمٜمد سم٤مب اًمنمىمل ومرأيتف ذم ًمٞمٚمتل شمٚمؽ ذم ُمٜم٤مُمل, يم٠مين ُمٜمٍمف ُمـ اعمًجد, إذ اجلٜم٤مزة 

وم٘م٤مًمقا: ومالن, وم٘مٚم٧م: ؾمٌح٤من  ؟طمٌِمٞم٤من رضماله٤م سملم يدهي٤م وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا ٤مذم اًمًقق حيٛمٚمٝم

دومٜمتٛمقه ذم همػم ُمقوٕمف, وم٘مٚم٧م: واهلل ألشمٌٕمٜمف  اهلل, أًمٞمس ىمد دومٜم٤مه قمٜمد سم٤مب اًمنمىمل؟ ىم٤مل:

طمتك أٟمٔمر ُم٤م يّمٜمع سمف, ومٚمام أن ظمرضمقا سمف ُمـ سم٤مب اًمٞمٝمقد ُم٤مًمقا سمف إمم ٟمقاويس اًمٜمّم٤مرى, وم٠مشمقا 

  ومٌدت زم رضماله, وم٢مذا هق أؿمد ؾمقاًدا ُمـ اًمٚمٞمؾ. ٞمف,ىمؼًما ُمٜمٝم٤م ومدومٜمقه وم

    ([.٣64سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

قاري ىم٤مل: ىمٚم٧م أليب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ُمـ أراد احلٔمقة أمحد سمـ أيب احلقمـ  --((184184))

ومٚمٞمتقاوع ذم اًمٓم٤مقم٦م وم٘م٤مل زم: وحيؽ, وأي رء اًمتقاوع؟ إٟمام اًمتقاوع أن ال شمٕمج٥م 

سمٕمٛمٚمؽ, ويمٞمػ يٕمج٥م قم٤مىمؾ سمٕمٛمٚمف؟ وإٟمام ٟمٕمد اًمٕمٛمؾ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم, يٜمٌٖمل أن يِمٙمر اهلل 

ؿ أٟمف يٕمٛمؾ, وم٠مُم٤م ُمـ زقمؿ أٟمف يًتٕمٛمؾ, شمٕم٤ممم ويتقاوع, إٟمام يٕمج٥م سمٕمٛمٚمف اًم٘مدري اًمذي يزقم

    ([.٣6٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ؟ومٙمٞمػ يٕمج٥م

ي٘م٤مل ًمٚم٘مدري: ي٤م ُمـ ًمٕم٥م سمف اًمِمٞمٓم٤من , ي٤م ُمـ يٜمٙمر أن اهلل شمٕم٤ممم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمِمٞم٤مـملم  ؟أًمٞمس اهلل ظمٚم٘مف ؟ظمٚمؼ اًمنم, أًمٞمس إسمٚمٞمس أصؾ يمؾ ذ

وم٠مي طمج٦م ًمؽ ي٤م ىمدري؟ ي٤م ُمـ ىمد طمرم  ؟أراد ًمٞمْمٚمقهؿ قمـ ـمريؼ اًمرؿمد وأرؾمٚمٝمؿ قمغم ُمـ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک  گ  گژ اًمتقومٞمؼ, أًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

 ژھ  ھ    ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ ں  ں  ڻ  ڱ  ڱ
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ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹژ [؟وىم٤مل شمٕم٤ممم: 4٣]ومّمٚم٧م:

[, وىم٤مل ٥0 -٥6]اًمزظمرف: ژڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ

 [.1٥]ُمريؿ: ژژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ شمٕم٤ممم: 

ُمنوق ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق قمٓمٞم٦م قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مٚمٜم٤م هل٤م: ي٤م أم قمـ  --((185185))

ي٘مقل: ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مءه,  -يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد  -اعم١مُمٜملم, إن أسم٤م قمٌد اًمرمحـ 

ه ًم٘م٤مء اهلل يمره اهلل ًم٘م٤مءه, وم٠ميٜم٤م حي٥م اعمقت؟ وم٘م٤مًم٧م: يرطمؿ اهلل اسمـ أم قمٌد, طمدث أول وُمـ يمر

وأُمًؽ قمـ آظمره, صمؿ أٟمِم٠مت حتدث وم٘م٤مًم٧م: إذا أراد اهلل سمٕمٌد ظمػًما سمٕم٨م إًمٞمف ُمٚمًٙم٤م  ي٨ماحلد

ىمٌؾ ُمقشمف سمٕم٤مم يًدده ويقوم٘مف طمتك يٛمقت قمغم ظمػم أطم٤ميٞمٜمف, ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس: ُم٤مت ومالن قمغم 

وم٢مذا طمي ورأى ُم٤م أقمد ًمف, ضمٕمؾ يتٝمقع ٟمٗمًف ُمـ احلرص قمغم أن خيرج, هٜم٤مك  ظمػم أطم٤ميٞمٜمف,

أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل وأطم٥م اهلل ًم٘م٤مءه, وإذا أراد اهلل سمٕمٌد همػم ذًمؽ, ىمٞمض ًمف ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م ىمٌؾ ُمقشمف سمٕم٤مم 

يٖمقيف ويّمده طمتك يٛمقت قمغم ذ أطم٤ميٞمٜمف, ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس: ُم٤مت ومالن قمغم ذ أطم٤ميٞمٜمف, وم٢مذا 

طمتك يٌتٚمع ٟمٗمًف, يمراهٞم٦م أن خترج, هٜم٤مك: يمره ًم٘م٤مء اهلل, ويمره اهلل طمي ورأى ُم٤م أقمد ًمف 

   ([.461٣(, وأصٚمف ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ)٣62سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ًم٘م٤مءه

وم٢من اقمؽمض سمٕمض ه١مالء اًم٘مدري٦م سمت٠مويٚمف اخلٓم٠م, وم٘م٤مل: ىم٤مل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

[, ومٞمزقمؿ أن 02]اًمٜم٤ًمء: ژ  يت  جثمب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت     جب  حب  خبژ شمٕم٤ممم: 

قمٚمٞمف, ىمٞمؾ ًمف: ي٤م ضم٤مهؾ, إن اًمذي  ٤ماًمًٞمئ٦م ُمـ ٟمٗمًف, دون أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم ىمْم٤مه٤م وىمدره

أٟمزًم٧م قمٚمٞمف هذه اآلي٦م هق أقمٚمؿ سمت٠مويٚمٝم٤م ُمٜمؽ, وهق اًمذي سملم ًمٜم٤م مجٞمع ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف ُمـ 

ٜمٝمؿ, هؿ اًمذيـ سمٞمٜمقا ًمٜم٤م إصم٤ٌمت اًم٘مدر, ويمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿم٤مهدوا اًمتٜمزيؾ ريض اهلل قم
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شم٠مويٚمٝم٤م مل شمٕم٤مرض هب٤م,  ٘مٚم٧موًمؽ إصم٤ٌمت اعم٘م٤مدير سمٙمؾ ُم٤م هق يم٤مئـ ُمـ ظمػم وذ, وىمٞمؾ: ًمق قم

مب   ىب    جب  حب  خبژ وًمٕمٚمٛم٧م أن احلج٦م قمٚمٞمؽ ال ًمؽ وم٢من ىم٤مل: يمٞمػ؟ ىمٞمؾ ًمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يم٤من أو ًذا؟  [, أًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم أص٤مسمف هب٤م: ظمػًما02]اًمٜم٤ًمء: ژ  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث

[, وىم٤مل ٣6]يقؾمػ: ژ  ڈ   ڈ  ژ  ژژ أًمٞمس ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  هؾ,وم٤مقم٘مؾ ي٤م ضم٤م

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڌ  ڌ  ڎژ شمٕم٤ممم:  کک  گ    ڑ  ڑ ڎ   ک  ک   

ۓ  ﮲   ے  ۓژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: [,800]األقمراف: ژڳ  ڳ    گ  گ  گ   ڳ

 ژ     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁       ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺

سم٤مًمٕم٤ٌمد  ٙمقن[, وهذا ذم اًم٘مرآن يمثػم, أال شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم خيؼمٟم٤م أن يمؾ ُمّمٞم٦ٌم شم44حلديد:]ا

ُمـ ظمػم أو ذ وم٤مهلل يّمٞمٌٝمؿ هب٤م, وىمد يمت٥م ُمّم٤مهبؿ ذم قمٚمؿ ىمد ؾمٌؼ, وضمرى سمف اًم٘مٚمؿ قمغم 

 طم٥ًم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وم٤مقم٘مٚمقه ي٤م ُمًٚمٛمقن وم٢من اًم٘مدري حمروم ُمـ اًمتقومٞمؼ.

ىميض اًم٘مْم٤مء وضمػ اًم٘مٚمؿ, وأُمقر شم٘م٣م »ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  احلًـ سمـ قمكمقمـ  --((186186))

 ش.ذم يمت٤مب ىمد ظمال

(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ 118(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م)٣62سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

   ([.٥/6٣(, واًمٓمؼماين )84٥2)

وأٟم٤م أظم٤مف قمغم  : إين رضمؾ ؿم٤مب,وم٘مٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة ىم٤مل: أشمٞم٧م رؾمقل اهللقمـ  --((187187))

صمؿ ىمٚم٧م ُمثؾ  ٗمز اًمٕمٜم٧م, وال أضمد ُم٤م أشمزوج سمف اًمٜم٤ًمء, وم٠مذن زم أظمتيص, ىم٤مل: ومًٙم٧م قمٜمل,ٟم

ي٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ, ومًٙم٧م قمٜمل, صمؿ ىمٚم٧م ُمثؾ ذًمؽ ومًٙم٧م قمٜمل, صمؿ ىمٚم٧م ُمثؾ ذًمؽ, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ش.الق وم٤مظمتص قمغم ذًمؽ أو ذر ٧مأسم٤م هريرة ىمد ضمػ اًم٘مٚمؿ سمام أٟم
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   ([.٣006اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٣00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ذيمره أُمر اًمٕم٤ٌمد سم٤مشم٤ٌمع ساـمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

چ  چ  چ  چ  ژ اعمًت٘مٞمؿ, وأن ال يٕمقضمقا قمٜمف يٛمٞمٜم٤ًم وال ؿماماًل, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذيمره: 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

[, ومٗمل 41]اًمتٙمقير: ژى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ ژ[, صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 8٣٥]األٟمٕم٤مم: ژ

اًمٔم٤مهر أٟمف ضمؾ ذيمره أُمرهؿ سم٤مالؾمت٘م٤مُم٦م واشم٤ٌمع ؾمٌٞمٚمف وضمٕمؾ ذم اًمٔم٤مهر إًمٞمٝمؿ اعمِمٞمئ٦م, صمؿ 

أقمٚمٛمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ: إٟمٙمؿ ًمـ شمِم٤مءوا إال أن أؿم٤مء أٟم٤م ًمٙمؿ ُم٤م ومٞمف هدايتٙمؿ, وإن ُمِمٞمئتٙمؿ شمٌع 

[, 42]اًمتٙمقير: ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ژ عمِمٞمئتل, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

ٺٿ  ٿ  ژ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن ُمِمٞمئتٝمؿ شمٌع عمِمٞمئتف قمز وضمؾ وىم٤مل قمز وضمؾ:  ٺ  ٺ  ٺ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  [, وىم٤مل قمز وضمؾ:824]اًمٌ٘مرة:  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ڌ    ک  ک   ڍ  ڍ  ڌ  

کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   

 ژۓ  ۓ  ﮲     ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ڻ   ۀ  ۀ  ہ 

 [. 48٥]اًمٌ٘مرة:

اٟم٘مٓمٕم٧م طمج٦م يمؾ ىمدري ىمد ًمٕم٥م سمف اًمِمٞمٓم٤من ومٝمق ذم همٞمف يؽمدد,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

واحلٛمد هلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م مم٤م اسمتالهؿ سمف, وسمٕمد وم٘مد اضمتٝمدت وسمٞمٜم٧م ذم إصم٤ٌمت اًم٘مدر سمام ىم٤مل اهلل 

اهلل قمز وضمؾ ُم٤م أٟمزًمف ذم يمت٤مسمف, وذيمرت ىمقل اعمٌلم قمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمز وضمؾ, وسمام ىم٤مل اًمرؾمقل 

ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وىمقل اًمت٤مسمٕملم, ويمثػًما ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب  ٤مسم٦ماًمّمح
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پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻژ  واًمًٜم٦م ومٛمـ مل ي١مُمـ هبذا ومٝمق ممـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پ  پ   پ   ڀ  ڀ

 [. 888]األٟمٕم٤مم: ژٹ  

 افتصديق بافـظر إػ اهلل ظز وجل ابب 

احلٛمد هلل قمغم مجٞمؾ إطم٤ًمٟمف, ودوام ٟمٕمٛمف محد ُمـ يٕمٚمؿ أن ُمقاله  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمٙمريؿ حي٥م احلٛمد, ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل, وصؾ اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل وأصح٤مسمف, وطمًٌٜم٤م 

ضمؾ ذيمره وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه, ظمٚمؼ ظمٚم٘مف يمام أراد عم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ, أُم٤م سمٕمد: وم٢من اهلل شمٕم٤ممم 

ومجٕمٚمٝمؿ ؿم٘مًٞم٤م وؾمٕمٞمًدا, وم٠مُم٤م أهؾ اًمِم٘مقة ومٙمٗمروا سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وقمٌدوا همػمه, وقمّمقا  أراد,

رؾمٚمف, وضمحدوا يمتٌف, وم٠مُم٤مهتؿ قمغم ذًمؽ, ومٝمؿ ذم ىمٌقرهؿ يٕمذسمقن وذم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٔمر إمم 

اع اًمٕمذاب يت٘مٚمٌقن, وًمٚمِمٞم٤مـملم ُم٘م٤مرسمقن, اهلل شمٕم٤ممم حمجقسمقن , وإمم ضمٝمٜمؿ واردون, وذم أٟمق

أسمًدا ظم٤مًمدون, وأُم٤م أهؾ اًمًٕم٤مدة: ومٝمؿ اًمذيـ ؾمٌ٘م٧م هلؿ ُمـ اهلل احلًٜمك, ومآُمٜمقا سم٤مهلل  ٤موهؿ ومٞمٝم

وطمده, ومل ينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م, وصدىمقا اًم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ, وم٠مُم٤مهتؿ قمغم ذًمؽ, ومٝمؿ ذم ىمٌقرهؿ 

٤ممم سم٠مقمٞمٜمٝمؿ يٜمٔمرون, وإمم اجلٜم٦م سمٕمد يٜمٕمٛمقن, وقمٜمد اعمحنم يٌنمون, وذم اعمقىمػ إمم اهلل شمٕم

وذم  وذم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م يتٗمٙمٝمقن, وًمٚمحقر اًمٕملم ُمٕم٤مٟم٘مقن, واًمقًمدان هلؿ خيدُمقن, ,ذًمؽ واومدون

ضمقار ُمقالهؿ اًمٙمريؿ أسمًدا ظم٤مًمدون3 وًمرهبؿ شمٕم٤ممم ذم داره زائرون, وسم٤مًمٜمٔمر إمم وضمٝمف اًمٙمريؿ 

م ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ يٙمرُمقن , ذًمؽ يتٚمذذون , وًمف ُمٙمٚمٛمقن, وسم٤مًمتحٞم٦م هلؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم 3 واًمًال

واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ, وم٢من اقمؽمض ضم٤مهؾ ممـ ال قمٚمؿ ُمٕمف, أو  يِم٤مءومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ 

سمٕمض ه١مالء اجلٝمٛمٞم٦م اًمذيـ مل يقوم٘مقا ًمٚمرؿم٤مد, وًمٕم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من وطمرُمقا اًمتقومٞمؼ وم٘م٤مل: 
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وم٢من ىم٤مل اجلٝمٛمل: أٟم٤م  اعم١مُمٜمقن يرون اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىمٞمؾ ًمف: ٟمٕمؿ3 واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ,

 سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ. ٗمرتال أؤُمـ هبذا. ىمٞمؾ ًمف: يم

وم٢من ىم٤مل: وُم٤م احلج٦م. ىمٞمؾ: ألٟمؽ رددت اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وىمقل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ,  

ڦ   ڦ  ژ وىمقل قمٚمامء اعمًٚمٛملم, واشمٌٕم٧م همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, ويمٜم٧م ممـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

چ  چ  ڇڇ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڇ   چ  چ  

ڍ  ڍ   ڀ    ڀ پ  ڀژ  :[, وم٠مُم٤م ٟمص اًم٘مرآن وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم88٣]اًمٜم٤ًمء: ژڇ   

[, وىم٤مل شمٕم٤ممم وىمد أظمؼمٟم٤م قمـ اًمٙمٗم٤مر أهنؿ حمجقسمقن قمـ 4٥-44: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژٺ    ٺ  ٺ   ڀ

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ    ڌ   ڌژ  رؤيتف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذيمره:

[, ومدل هبذه اآلي٦م: أن اعم١مُمٜملم يٜمٔمرون إمم اهلل, 80-8٣]اعمٓمٗمٗملم: ژگ  ڳ  ڳ       گ  گ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,وأهنؿ همػم حمجقسملم قمـ رؤيتف, يمراُم٦م ُمٜمف هلؿ

  .ومروي أن اًمزي٤مدة هل اًمٜمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم [,46]يقٟمس:ژ 

ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پجث  مث  ىث  يث   ژ شمٕم٤ممم:  وىم٤مل

 .[22-2٥اب:]األطمز ژ

واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م أن اًمٚم٘مك هٝمٜم٤م ال يٙمقن إال ُمٕم٤ميٜم٦م يراهؿ اهلل شمٕم٤ممم  

 ويٙمٚمٛمقٟمف.  ٙمٚمٛمٝمؿويروٟمف, وي

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

: أٟمف أقمٚمٛمٝمؿ ذم همػم [ , ويم٤من مم٤م سمٞمٜمف ألُمتف ذم هذه اآلي٤مت22]اًمٜمحؾ:  ژڦ   ڦ  
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قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ صح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وىمٌٚمٝم٤م  ىرو شإٟمٙمؿ شمرون رسمٙمؿ شمٕم٤ممم: »طمدي٨م

اًمٕمٚمامء قمٜمٝمؿ أطمًـ اًم٘مٌقل, يمام ىمٌٚمقا قمٜمٝمؿ قمٚمؿ اًمٓمٝم٤مرة, واًمّمالة, واًمزيم٤مة, واًمّمٞم٤مم, 

 شمٕم٤ممم واحل٩م, واجلٝم٤مد, وقمٚمؿ احلالل واحلرام, يمذا ىمٌٚمقا ُمٜمٝمؿ األظم٤ٌمر: أن اعم١مُمٜملم يرون اهلل

 وم٘مد يمٗمر. ٤مرال يِمٙمقن ذم ذًمؽ, صمؿ ىم٤مًمقا: ُمـ رد هذه األظمٌ

 .شاًمٜم٤مس يٜمٔمرون إمم اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مقمٞمٜمٝمؿ: »ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ىم٤مل قمـ  --((188188))

   ([.100(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )٣02سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ه اآلصم٤مر اًمتل شمروى ذم قمٌد اًمقه٤مب اًمقراق ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمألؾمقد سمـ ؾم٤ممل: هذ قمـ --((211211)) 

ىم٤مل  .((88))ُمٕم٤مين اًمٜمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم وٟمحقه٤م ُمـ األظم٤ٌمر؟ وم٘م٤مل: ٟمحٚمػ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٓمالق, واعمٌم

   ([.٣0٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .قمٌد اًمقه٤مب: ُمٕمٜم٤مه شمّمدي٘م٤م هب٤م

حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًُمَقيـ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: هذه األطم٤مدي٨م اًمتل شمروى  قمـ --((212100))

 ش.طمؼ قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ممـ ٟمثؼ سمف: »وم٘م٤مل ؟اًمرؤي٦مذم 

(, واًمالًمٙم٤مئل 242(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٣06سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

   ([.100سمرىمؿ )

اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وسمٚمٖمف قمـ رضمؾ أٟمف  قمـ --((211211))

٤ًٌم ؿمديًدا صمؿ ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ال ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم ال يرى ذم اآلظمرة,  ومٖمْم٥م همْم

يرى ذم اآلظمرة وم٘مد يمٗمر, قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل, وهمْمٌف, ُمـ يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس, أًمٞمس اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل: 

                                                 

  .( أهن٤م طمؼ٥84)سمرىمؿ اًمًٜم٦م زاد اخلالل ذم  (8)
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ڎ  ڎ      ڌ   ڌژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 4٥-44: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژٺ    ٺ  ٺ   ڀ   ڀ ڀ پ  ڀژ 

 ُمٜملم يرون اهلل شمٕم٤ممم.[, هذا دًمٞمؾ قمغم أن اعم١م8٣]اعمٓمٗمٗملم: ژڈ  ژ   ڈ

 ([.٣00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مًم٧م اجلٝمٛمٞم٦م: إن اهلل ال يرى ذم اآلظمرة, : »قمـ أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل --((212212))  

[, ومال يٙمقن هذا إال أن 8٣]اعمٓمٗمٗملم: ژڈ  ژ   ڎ  ڎ  ڈ    ڌ   ڌژ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

[, ومٝمذا 4٥-44: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژٺ    ٺ  ٺ   ڀ ڀ   ڀ پ  ڀژ اهلل شمٕم٤ممم يرى, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

, سمرواي٦م شإٟمٙمؿ شمرون رسمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم, واألطم٤مدي٨م اًمتل روي٧م قمـ اًمٜمٌل 

 ., وأؾم٤مٟمٞمد همػم ُمدومققم٦م, واًم٘مرآن ؿم٤مهد أن اهلل شمٕم٤ممم يرى ذم اآلظمرة((88))صحٞمح٦م

 ([.٣01سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إٟم٤م ًمٜمحٙمل يمالم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, وال ٟمًتٓمٞمع أن »: قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل قمـ --((213213))

 ش.ٟمحٙمل يمالم اجلٝمٛمٞم٦م

 ([4٥وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ) (,202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمـ أيب داود اًمًجًت٤مين ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وذيمر قمٜمده رء ُمـ اًمرؤي٦م  --((214214)) 

 ش.ٝمق يم٤مومرُمـ ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم ال يرى, وم: »ومٖمْم٥م وىم٤مل

 ([.٣10سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

                                                 

 .شمٕم٤ممم ٠ميت إن ؿم٤مء اهللتؾم (8)
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وذيمر  اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ي٘مقل: قمـ --((215215))

 قمٜمده هذه األطم٤مدي٨م ذم اًمرؤي٦م وم٘م٤مل: هذه قمٜمدٟم٤م طمؼ, ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض.

 ([.٣18سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 يم٤من قمٚمٞمف ه١مالء األئٛم٦م اًمذيـ ال يًتقطمش ُمـ ومٛمـ رهم٥م قمام رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ذيمرهؿ, وظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وريض سم٘مقل ضمٝمؿ وسمنم اعمريز وسم٠مؿم٤ٌمهٝمام, ومٝمق يم٤مومر, 

وم٠مُم٤م ُم٤م شم٠مدى إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمتٗمًػم ذم سمٕمض ُم٤م شمٚمقشمف, مم٤م طميين ذيمره: وم٠مٟم٤م أذيمره إن ؿم٤مء اهلل, صمؿ 

٤م ي٘مقى سمف ىمٚمقب أهؾ احلؼ, وشم٘مر سمف أقمٞمٜمٝمؿ, وشمذل اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٜمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم, مم اًمًٜمـأذيمر 

 سمف ٟمٗمقس أهؾ اًمزيغ, وشمًخـ سمف أقمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة. 

: [, ىم٤مل44: اًم٘مٞم٤مُم٦م ژڀ   ڀ پ  ڀژ احلًـ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمـ --((216216))

ٟمٔمرت إمم رهب٤م قمز وضمؾ : »[,ىم٤مل4٥ : ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژٺ    ٺ  ٺ   ڀژ  : شاًمٜمية: احلًـ»

 .شهومٜميت ًمٜمقر

(, واًمالًمٙم٤مئل 202(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )٣1٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([.100سمرىمؿ )

[,ىم٤مل: 44: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژڀ    ڀ پ  ڀژ قمـ قمٙمرُم٦م ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  --((217217))  

 ش.شمٜمٔمر إمم رهب٤م قمز وضمؾ ٟمٔمًرا: »ىم٤مل [,4٥ : ]اًم٘مٞم٤مُم٦م ژٺ    ٺ  ٺ   ڀژ , شُمـ اًمٜمٕمٞمؿ»

 ([.218قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ ), و(٣16سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:ريض اهلل قمٜمف, أيب سمٙمر اًمّمديؼ  قمـ  --((218218))

 .شاًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٕم٤ممم: »[, ىم٤مل46]يقٟمس: ژ  ٻ

 ([.٣12سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

[, 46]يقٟمس:  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻژ  طمذيٗم٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ --((201201))

   ب([.-٣28سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.اًمٜمٔمر إمم اهلل شمٕم٤ممم: »ىم٤مل

رمح٦م اهلل وروقاٟمف قمٚمٞمف: وأُم٤م اًمًٜمـ وم٢مٟم٤م ؾمٜمذيمر ُم٤م روى صح٤ميب  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .صح٤ميب قمغم االٟمٗمراد, ًمٞمٙمقن أوقمك عمـ ؾمٛمٕمف, وأراد طمٗمٔمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 ظبد اهلل افبجع روى جرير بن  ؾؿام

إٟمٙمؿ »ًمٞمٚم٦م اًمٌدر وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل  ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ىم٤مل: قمـ --((200200))

ذم رؤيتف , وم٢من اؾمتٓمٕمتؿ أن ال شمٖمٚمٌقا  ؾمؽمون رسمٙمؿ قمز وضمؾ يمام شمرون هذا اًم٘مٛمر, ال شمْم٤مُمقن

ڇ  ڍ  ژ صمؿ شمال هذه اآلي٦م:  شقمغم ه٤مشملم اًمّمالشملم ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وىمٌؾ همروهب٤م

 [ش.٥2]ق:  ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

   ([.6٥٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )02٥2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٣24سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 روى أبو هريرة ريض اهلل ظـه  ومما

: ىم٤مل ؟أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ٟمرى رسمٜم٤م قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ --((201201))

ومٝمؾ شمْم٤مرون »ىم٤مًمقا: ال ىم٤مل: ش , ًمٞم٧ًم ذم ؾمح٤مسم٦م؟ذم رؤي٦م اًمِمٛمس ذم اًمٔمٝمػمة هؾ شمْم٤مرون»



       مم٤م رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
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ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ال شمْم٤مرون ذم »ىم٤مًمقا: ال ىم٤مل: ش ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر, ًمٞمس ذم ؾمح٤مسم٦م؟

 ش.يمام ال شمْم٤مرون ذم رؤي٦م أطمدمه٤م إالرؤي٦م رسمٙمؿ, 

   ([.4216( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )02٥1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(٣26سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 واه أبو شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه ر مما

 ؟أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل, أٟمرى رسمٜم٤م قمز وضمؾ قمـ --((202202))

هؾ : »ىمٚمٜم٤م: ال ىم٤ملش ذم رؤي٦م اًمِمٛمس إذا يم٤من يقم صحق؟ هؾ شمْم٤مرون: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

وم٢مٟمٙمؿ ال شمْم٤مرون ذم رؤي٦م »ىمٚمٜم٤م: ال ىم٤مل: ش شمْم٤مرون ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر أو ىم٤مل: صحق؟

 ش., إال يمام ال شمْم٤مرون ذم رؤيتٝمام قُمئذرسمٙمؿ قمز وضمؾ ي

   ([.41٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )02٥2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(600سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 رواه صفقب ريض اهلل ظـه  ومما

ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ : ىمرأ ملسو هيلع هللا ىلصصٝمٞم٥م ىم٤مل: إن رؾمقل اهلل  قمـ --((203203))

ذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م, وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر, ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م إ: »[, صمؿ ىم٤مل46]يقٟمس: 

ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م هق؟ أمل يث٘مؾ اهلل قمز وضمؾ ُمقازيٜمٜم٤م,  إن ًمٙمؿ قمٜمد اهلل ُمققمًدا يريد أن يٜمجزيمٛمقه,

ويٌٞمض وضمقهٜم٤م ويدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م, وخيرضمٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟ ومٞمٙمِمػ احلج٤مب قمز وضمؾ ومٞمٜمٔمرون إًمٞمف 

 .شز وضمؾ ؿمٞمًئ٤م أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إًمٞمف, وهك اًمزي٤مدةىم٤مل: ومقاهلل ُم٤م أقمٓم٤مهؿ قم

    ([.818ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(60٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 روى أبو رزين افعؼقع ريض اهلل ظـه  ومما

أيب رزيـ اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: أيمٚمٜم٤م يرى رسمف قمز وضمؾ يقم  قمـ --((204204))

ي٤م أسم٤م رزيـ أًمٞمس يمٚمٙمؿ يرى اًم٘مٛمر : »ىم٤مل ؟ ظمٚم٘مفىمٚم٧م: وُم٤م آي٦م ذًمؽ ذم شٟمٕمؿ: »اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىم٤مل

 وذيمر احلدي٨م. شوم٤مهلل أقمٔمؿ: »ىمٚم٧م: سمغم ىم٤ملش خمٚمًٞم٤م سمف؟

   ([.٣42(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )2/8٥أمحد ), و(60٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 روى أبو موشى األصعري ريض اهلل ظـه  ومما

٤م هق يٕمٚمٛمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمر ديٜمٝمؿ: ىم٤مل: سمٞمٜم ملسو هيلع هللا ىلصأيب ُمقؾمك األؿمٕمري قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((205205))

ومٙمٞمػ : »ىم٤مًمقا: ٟمٔمرٟم٤م إمم اًم٘مٛمر ىم٤ملش ُم٤م أؿمخص أسمّم٤مريمؿ؟: »أسمّم٤مرهؿ وم٘م٤مل إذ ؿمخّم٧م

 ([.602سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شسمٙمؿ إذا رأيتؿ اهلل قمز وضمؾ ضمٝمرة

 ومما روى ظبد اهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام   

سمـ قمٛمر وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: يمٞمػ ؾمٛمٕم٧م صٗمقان سمـ حمرز ىم٤مل: يمٜم٧م آظمذا سمٞمد ا قمـ --((206206))

اهلل قمز وضمؾ  يدين»ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصي٘مقل ذم اًمٜمجقى؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومٞمًؽمه ُمـ اًمٜم٤مس, ومٞم٘مقل: أي٤م قمٌدي, شمٕمرف يمذا  اعم١مُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف

ي رب, ويمذا؟ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ, أي رب صمؿ ي٘مقل: أي٤م قمٌدي, شمٕمرف يمذا ويمذا؟ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ أ

طمتك إذا ىمرره سمذٟمقسمف, وىم٤مل ذم ٟمٗمًف: إٟمف ه٤مًمؽ ىم٤مل اهلل: وم٢مين ؾمؽمهت٤م قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م, وىمد 

 .شهمٗمرهت٤م ًمؽ اًمٞمقم, ويٕمٓمك يمت٤مب طمًٜم٤مشمف



       ومم٤م روى قمدي سمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ريض اهلل قمٜمف
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   ([.4161( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )0٣82اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(681سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 روى ظدي بن حاتم افطائي ريض اهلل ظـه  ومما

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إال : »ملسو هيلع هللا ىلصي سمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمد قمـ --((207207))

وؾمٞمٙمٚمٛمف رسمف شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمج٤من, وال طم٤مضم٥م حيجٌف ومٞمٜمٔمر أيٛمـ ُمٜمف ومال يرى إال 

ؿمٞمًئ٤م ىمدُمف, صمؿ يٜمٔمر أين ُمٜمف ومال يرى إال ؿمٞمًئ٤م ىمدُمف, صمؿ يٜمٔمر أُم٤مُمف ومال يرى إال اًمٜم٤مر, اشم٘مقا 

  .شرةاًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مت

    ([.00٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )0٣84(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )644سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 صجرة ضوبى  حديثباب 

ىمد ذيمر اهلل قمز وضمؾ ُم٤م أقمد ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اًمٙمراُم٤مت ذم اجلٜم٦م, ذم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ومٙم٤من مم٤م أيمرُمٝمؿ سمف أٟمف ىم٤مل قمز وضمؾ: ملسو هيلع هللا ىلصهمػم ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف قمز وضمؾ, وقمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ      [.42]اًمرقمد: ژٱ  ٻ  ٻ  

قمـ ؿمجرة ـمقسمك, ومم٤م أقمد اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ يمراُم٤مت اعم١مُمٜملم مم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد سملم اًمٜمٌل 

هلؿ ويٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ويٜمٔمرون إًمٞمف, ويٙمٚمٛمٝمؿ ويٙمٚمٛمقٟمف,  ويزيد  يٙمرُمٝمؿ سمف ومٞمتجغم اهلل قمز وضمؾ

ُمٜملم, وشمًخـ سمف أقملم اعمٚمحديـ, واهلل وزم ُمـ ومْمٚمف, وأٟم٤م أذيمره ًمٞم٘مر اهلل شمٕم٤ممم سمف أقملم اعم١م

 اًمتقومٞمؼ.

هذه األظم٤ٌمر يمٚمٝم٤م يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, ُمع فم٤مهر اًم٘مرآن يٌلم أن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

اعم١مُمٜملم يرون اهلل قمز وضمؾ, وم٤مإليامن هبذا واضم٥م, ومٛمـ آُمـ سمام ذيمرٟم٤م3 وم٘مد أص٤مب طمٔمف ُمـ 
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سمجٛمٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م, وزقمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ال  اخلػم إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة, وُمـ يمذب

وم٘مد يمٗمر, وُمـ يمٗمر , وم٘مد يمٗمر سم٠مُمقر يمثػمة مم٤م جي٥م قمٚمٞمف اإليامن هب٤م, وؾمٜمٌلم  ظمرةيرى ذم اآل

مجٞمع ُم٤م يٙمذب سمف اجلٝمٛمل ذم يمت٤مب همػم هذا اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل, وم٢من اقمؽمض سمٕمض ُمـ ىمد 

أن اهلل قمز وضمؾ ال يرى ذم  اؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من, ومٝمؿ ذم همٞمٝمؿ يؽمددون, ممـ يزقمؿ

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ژ  اًم٘مٞم٤مُم٦م, واطمت٩م سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ:

ومجحد اًمٜمٔمر إمم اهلل قمز وضمؾ سمت٠مويٚمف اخل٤مـمئ هلذه اآلي٦م ىمٞمؾ  [,80٥]األٟمٕم٤مم: ژڦ  ڦ   

ًمف: ي٤م ضم٤مهؾ إن اًمذي أٟمزل اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف اًم٘مرآن, وضمٕمٚمف احلج٦م قمغم ظمٚم٘مف, وأُمره سم٤مًمٌٞم٤من 

إٟمٙمؿ ؾمؽمون »أٟمزل قمٚمٞمف ُمـ وطمٞمف هق أقمٚمؿ سمت٠مويٚمٝم٤م ُمٜمؽ ي٤م ضمٝمٛمل, هق اًمذي ىم٤مل ًمٜم٤م:  ٤معم

وم٘مٌٚمٜم٤م قمٜمف ُم٤م سمنمٟم٤م سمف ُمـ يمراُم٦م رسمٜم٤م قمز وضمؾ قمغم  ((88))شرسمٙمؿ قمز وضمؾ يمام شمرون هذا اًم٘مٛمر

طم٥ًم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, ُمـ األظم٤ٌمر اًمّمح٤مح قمٜمد أهؾ احلؼ ُمـ اًمٕمٚمؿ, صمؿ ومن ًمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م 

 ژٺ    ٺ  ٺ   ڀ   ڀ ڀ پ  ڀژ وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم:  ٕمده,ٝمؿ سمريض اهلل قمٜم

[, ومنوه قمغم اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل قمز وضمؾ, ويم٤مٟمقا سمتٗمًػم اًم٘مرآن وسمتٗمًػم 4٥-44: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ژٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ژ : ُم٤م اطمتجج٧م سمف ُمـ ىمقًمف قمز وضمؾ

٤م ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ومن ًمٜم ملسو هيلع هللا ىلص[,أقمرف ُمٜمؽ, وأهدى ُمٜمؽ ؾمٌٞماًل , واًمٜمٌل 80٥]األٟمٕم٤مم:

ويم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة: اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٕم٤ممم, ويمذا قمٜمد صح٤مسمتف  ًمٚمذيـ أطمًٜمقا احلًٜمك وزي٤مدة

سم٤مًمٜمٔمر إمم  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمٝمؿ, وم٤مؾمتٖمٜمك أهؾ احلؼ هبذا, ُمع شمقاشمر األظم٤ٌمر اًمّمح٤مح قمـ اًمٜمٌل 

قم٤مرو٧م هب٤م  وضمف اهلل قمز وضمؾ, وىمٌٚمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ أطمًـ ىمٌقل, ويم٤مٟمقا سمت٠مويؾ اآلي٦م اًمتل

                                                 

  .شم٘مدم خترجيف( 8)
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ٿ  ٹ   ژ  أهؾ احلؼ أقمٚمؿ ُمٜمؽ ي٤م ضمٝمٛمل, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومام شم٠مويؾ ىمقًمف قمز وضمؾ:

[, ىمٞمؾ ًمف: ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ: أي: ال حتٞمط سمف األسمّم٤مر, وال 80٥]األٟمٕم٤مم: ژٹ   

حتقيف قمز وضمؾ, وهؿ يروٟمف ُمـ همػم إدراك, وال يِمٙمقن ذم رؤيتف, يمام ي٘مقل اًمرضمؾ: رأي٧م 

ق, ومل حيط سمٍمه سمٙمؾ اًمًامء, ومل يدريمٝم٤م, ويمام ي٘مقل اًمرضمؾ: رأي٧م اًمٌحر, اًمًامء وهق ص٤مد

 وهق ص٤مدق, ومل يدرك سمٍمه يمؾ اًمٌحر, ومل حيط سمٌٍمه, هٙمذا ومنه اًمٕمٚمامء, إن يمٜم٧م شمٕم٘مؾ.

ک  ک   ڑ  کژ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف:  قمـ --((208208)) [, أن اًمٜمٌل 8٥]اًمٜمجؿ: ژک  

ٿ  ٹ   ژ  : أًمٞمس ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:رأى رسمف قمز وضمؾ, وم٘م٤مل رضمؾ قمٜمد ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص

[؟ وم٘م٤مل ًمف قمٙمرُم٦م: أًمٞمس شمرى اًمًامء؟ ىم٤مل: سمغم 80٥]األٟمٕم٤مم: ژٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  

   ([.٥402اًمؽمُمذي سمرىمؿ ), و(640سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ىم٤مل: أو يمٚمٝم٤م شمراه٤م؟

أيب داود اًمًجًت٤مين ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىمٞمؾ ًمف ذم رضمؾ طمدث  قمـ --((211211))

ًمٕمـ : », قمـ رضمؾ, قمـ أيب اًمٕمٓمقف يٕمٜمل أن اهلل قمز وضمؾ ال يرى ذم اآلظمرة, وم٘م٤ملسمحدي٨م

 . شاهلل ُمـ طمدث هبذا احلدي٨م صمؿ ىم٤مل: أظمزى اهلل هذا

   ([.641سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بلن اهلل ظز وجل يضحك  باب

اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ أن  رمحف اهلل: اقمٚمٛمقا ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ًمٚمرؿم٤مد ُمـ رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وسمام  ,ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ احلؼ يّمٗمقن اهلل قمز وضمؾ سمام وصػ سمف ٟمٗمًف قمز وضمؾ, وسمام وصٗمف سمف رؾمقًمف 

وصٗمف سمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وهذا ُمذه٥م اًمٕمٚمامء ممـ اشمٌع ومل يٌتدع, وال ي٘م٤مل ومٞمف: 
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وقمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصًمف, واإليامن سمف أن اهلل قمز وضمؾ يْمحؽ, يمذا روي قمـ اًمٜمٌل  ٞمؿيمٞمػ؟ سمؾ اًمتًٚم

ح٤مسمتف, وال يٜمٙمر هذا إال ُمـ ال حيٛمد طم٤مًمف قمٜمد أهؾ احلؼ, وؾمٜمذيمر ُمٜمف ُم٤م طميٟم٤م ذيمره, ص

 واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب, وال ىمقة إال سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ. 

يْمحؽ اهلل قمز وضمؾ إمم رضمٚملم: ي٘متؾ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة: أن اًمٜمٌل  --((210210)) 

اهلل ومٞم٘متؾ, صمؿ يتقب اهلل قمز وضمؾ  أطمدمه٤م اآلظمر, يمالمه٤م يدظمؾ اجلٜم٦م: ي٘م٤مشمؾ هذا ذم ؾمٌٞمؾ

 .شقمغم اًم٘م٤مشمؾ, ومٞم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل, ومٞمًتِمٝمد

    ([.8120( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4146اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(642سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يْمحؽ اهلل قمز وضمؾ إمم رضمٚملم: رضمؾ ىم٤مم ذم : »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ --((211211))

٤مم يّمكم, ومٞمْمحؽ اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف, ورضمؾ ًم٘مل اًمٕمدو ضمقف اًمٚمٞمؾ وأهٚمف ٟمٞم٤مم, ومتٓمٝمر, صمؿ ىم

 .شوم٤مهنزم أصح٤مسمف, وصم٧ٌم طمتك رزىمف اهلل اًمِمٝم٤مدة

    ([.8/886(, وأمحد )6٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وم٘م٤مل طملم ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م ردف قمـ --((212212))

ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم  ٛمد هلل,ريم٥م: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم, واحلٛمد هلل واحل

ال إًمف إال أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إين ىمد فمٚمٛم٧م ٟمٗمز وم٤مهمٗمر زم ذٟمٌل إٟمف ال يٖمٗمر  وإٟم٤م إمم رسمٜم٤م عمٜم٘مٚمٌقن,

 ملسو هيلع هللا ىلصأٟم٧م, ىم٤مل: صمؿ اؾمتْمحؽ وم٘مٚم٧م: ُم٤م يْمحٙمؽ؟ ىم٤مل: يمٜم٧م ردف رؾمقل اهلل  إالاًمذٟمقب 

يٕمج٥م رسمٜم٤م قمز وضمؾ ُمـ : »ىم٤مل ؟ومٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م, وم٘مٚم٧م: ُم٤م يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل

اًمٕمٌد إذا ىم٤مل: ال إًمف إال أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إين ىمد فمٚمٛم٧م ٟمٗمز وم٤مهمٗمر زم ذٟمقيب, إٟمف ال يٖمٗمر 

 .شاًمذٟمقب إال أٟم٧م



       سم٤مب اإليامن سم٠من اهلل قمز وضمؾ يْمحؽ

 

064064 
 

064064 

 

   ([.٥22٥( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4604(, وأسمق داود سمرىمؿ )622سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 هلؿ رهبؿ قمز وضمؾ ومٞمتجغم: »ذم ىمّم٦م اًمقرود ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((213213))

 يْمحؽ طمتك شمٌدو هلقاشمف. ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ضم٤مسمر: رأي٧م رؾمقل اهلل  شيْمحؽ

   ([.626سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

إن آظمر ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م رضمؾ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أن رؾمقل اهلل  قمـ --((214214))

إًمٞمٝم٤م, اًمٜم٤مر ُمرة, وم٢مذا ضم٤موزه٤م اًمتٗم٧م  يٛمٌم قمغم اًمٍماط ومٝمق يٙمٌق ُمرة ويٛمٌم ُمرة , وشمًٗمٕمف

وم٘م٤مل: شم٤ٌمرك اًمذي ٟمج٤مين ُمٜمؽ, ًم٘مد أقمٓم٤مين اهلل قمز وضمؾ ؿمٞمًئ٤م ُم٤م أقمٓم٤مه أطمًدا ُمـ األوًملم 

ومٞم٘مقل: أي رب أدٟمٜمل ُمٜمٝم٤م وم٠مؾمتٔمؾ سمٔمٚمٝم٤م, وأذب ُمـ ُم٤مئٝم٤م,  جرةواآلظمريـ, ومؽمومع ًمف ؿم

ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ي٤م اسمـ آدم ًمٕمكم إن أقمٓمٞمتٙمٝم٤م شم٠ًمًمٜمل همػمه٤م, ومٞم٘مقل: ال ي٤م رب, ومٞمٕم٤مهده 

ال ي٠ًمًمف همػمه٤م, ورسمف قمز وضمؾ يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٗمٕمؾ, ومٞمدٟمٞمف ُمٜمٝم٤م, ومٞمًتٔمؾ سمٔمٚمٝم٤م وينمب ُمـ  أن

ُمـ هذه ومألذب ُمـ ُم٤مئٝم٤م  ُم٤مئٝم٤م, ومؽمومع ًمف ؿمجرة أطمًـ ُمـ , ومٞم٘مقل: أي رب, أدٟمٜمل

وألؾمتٔمؾ سمٔمٚمٝم٤م, ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ي٤م اسمـ آدم, أمل شمٕم٤مهدين: أن ال شم٠ًمًمٜمل همػمه٤م؟ ومٞم٘مقل: 

 أؾم٠مًمؽ همػمه٤م, ورسمف قمز وضمؾ يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٗمٕمؾ, ومٞم٘مقل قمز وضمؾ: ًمٕمكم أي رب وًمٙمـ هذه ال

همػمه٤م, ورسمف قمز وضمؾ يٕمٚمؿ أٟمف  ٠مًمفُمٜمٝم٤م شم٠ًمًمٜمل همػمه٤م؟ ومٞمٕم٤مهده: أن ال يً إن أدٟمٞمتؽ

ؾمٞمٗمٕمؾ, ومٞمدٟمٞمف ُمٜمٝم٤م, ومٞمًتٔمؾ سمٔمٚمٝم٤م وينمب ُمـ ُم٤مئٝم٤م, ومؽمومع ًمف ؿمجرة هل قمٜمد سم٤مب اجلٜم٦م 

ُمـ هذه ال أؾم٠مًمؽ همػمه٤م, ورسمف قمز وضمؾ يٕمٚمؿ  أطمًـ ُمـ األوًمٞملم, ومٞم٘مقل: أي رب أدٟمٜمل

أٟمف ؾمٞمٗمٕمؾ وهق يٕمذره3 ألٟمف يرى ُم٤م ال صؼم ًمف قمٚمٞمف, ومٞمدٟمٞمف ُمٜمٝم٤م, ومٞمًٛمع أصقات أهؾ اجلٜم٦م 

ومٞم٘مقل: أي رب أدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ومٞم٘مقل: ي٤م اسمـ آدم, أمل شمٕم٤مهدين أٟمؽ ال شم٠ًمًمٜمل همػمه٤م؟ ومٞم٘مقل: 
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؟ أيروٞمؽ أن أقمٓمٞمؽ اًمدٟمٞم٤م وُمثٚمٝم٤م أي رب أدظمٚمٜمٞمٝم٤م, ومٞم٘مقل: ي٤م اسمـ آدم ُم٤م يروٞمؽ ُمٜمل

ومْمحؽ اسمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل: أال ش ُمٕمٝم٤م؟ ومٞم٘مقل: أي رب, أشمًتٝمزئ يب وأٟم٧م رب اًمٕم٤معملم؟

صمؿ وحؽ,  ,ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: هٙمذا ومٕمؾ رؾمقل اهلل  ؟وم٘م٤مًمقا: ُمؿ شمْمحؽ ُمؿ أوحؽ؟ ٠ًمًمقينشم

أال شم٠ًمًمقين ُمؿ أوحؽ؟ وم٘م٤مل: ُمـ وحؽ رب اًمٕم٤معملم قمز وضمؾ ُمٜمف طملم ي٘مقل: : »وم٘م٤مل

 .شئ يب؟ ومٞم٘مقل: ال أؾمتٝمزئ سمؽ, وًمٙمٜمل قمغم ُم٤م أؿم٤مء ىمدير, ومٞمدظمٚمف اجلٜم٦مأشمًتٝمز

  ([.810ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(620سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ]سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف[, ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ضم٤مًمس ُمع محٞمد سمـ  قمـ --((215215))

ْمٕمػ, ُمـ سمٜمل ذم سمٍمه سمٕمض اًم ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اًمرمحـ إذ ُمر ؿمٞمخ ضمٚمٞمؾ ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

همٗم٤مر ومٌٕم٨م إًمٞمف محٞمد, ومٚمام أىمٌؾ ىم٤مل زم: ي٤م اسمـ أظمل, أوؾمع ًمف سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ وم٢مٟمف ىمد صح٥م 

سمٞمٜمل وسمٞمٜمف, صمؿ ىم٤مل احلدي٨م اًمذي ؾمٛمٕم٧م ُمـ  ضمٚمًفذم سمٕمض أؾمٗم٤مره, وم٠م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

إن اهلل قمز وضمؾ يٜمِمئ اًمًح٤مب, : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .شٜمٓمؼ أطمًـ اعمٜمٓمؼومٞمْمحؽ أطمًـ اًمْمحؽ, وي

   ([.٣/2٥٣(, وأمحد )621سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وم٘م٤مل: أي اًمِمٝمداء أومْمؾ؟ ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصٟمٕمٞمؿ سمـ مه٤مر ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  قمـ --((216216))

ذم اًمٕمغم ُمـ  اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن ذم اًمّمػ, ومال يٚمٗمتقن وضمقهٝمؿ طمتك ي٘متٚمقا, أوًمئؽ يتٚمٌٓمقن

 وحؽ إمم قمٌد ذم ُمقـمـ ومال طم٤ًمب قمٚمٞمف.اجلٜم٦م, يْمحؽ إًمٞمٝمؿ رسمؽ قمز وضمؾ, وإذا 

   ([.٣/410(, وأمحد )6٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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هذه اًمًٜمـ يمٚمٝم٤م ٟم١مُمـ هب٤م, وال ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م: يمٞمػ؟ واًمذيـ ٟم٘مٚمقا هذه  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمًٜمـ: هؿ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا إًمٞمٜم٤م اًمًٜمـ ذم اًمٓمٝم٤مرة, وذم اًمّمالة, واًمزيم٤مة, واًمّمٞم٤مم, احل٩م, 

 ذه, وؾم٤مئر األطمٙم٤مم ُمـ احلالل واحلرام, وم٘مٌٚمٝم٤م اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ أطمًـ ىمٌقل, وال يرد هواجلٝم٤مد

اًمًٜمـ إال ُمـ يذه٥م ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م, ومٛمـ قم٤مرض ومٞمٝم٤م أو رده٤م, أو ىم٤مل: يمٞمػ؟ وم٤مهتٛمقه 

 واطمذروه.

 افتحذير من مذاهب احلؾوفقة باب

ٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل, احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت, واحل رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وؾمٚمؿ أُم٤م سمٕمد:

أطمذر إظمقاين اعم١مُمٜملم ُمذه٥م احلٚمقًمٞم٦م اًمذيـ ًمٕم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من ومخرضمقا سمًقء ُمذهٌٝمؿ  وم٢مين

قمـ ـمريؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ, إمم ُمذاه٥م ىمٌٞمح٦م, ال يٙمقن إال ذم يمؾ ُمٗمتقن ه٤مًمؽ, زقمٛمقا أن اهلل قمز 

ُمذهٌٝمؿ إمم أن شمٙمٚمٛمقا ذم اهلل قمز وضمؾ سمام يٜمٙمره وضمؾ طم٤مل ذم يمؾ رء, طمتك أظمرضمٝمؿ ؾمقء 

ال يقاومؼ ىمقهلؿ يمت٤مب وال ؾمٜم٦م وال ىمقل اًمّمح٤مسم٦م, وال ىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم,  الء,اًمٕمٚمامء اًمٕم٘م

وإين ألؾمتقطمش أن أذيمر ىمٌٞمح أومٕم٤مهلؿ شمٜمزهي٤م ُمٜمل جلالل اهلل قمز وضمؾ وقمٔمٛمتف, يمام ىم٤مل اسمـ 

م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى , وال ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمل يمالم اعم٤ٌمرك رمحف اهلل: إٟم٤م ًمٜمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمل يمال

 .((88))اجلٝمٛمٞم٦م

                                                 

  ..شم٘مدم وهق صحٞمح( 8)
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إهنؿ إذا أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ؾمقء ُمذهٌٝمؿ ىم٤مًمقا: ًمٜم٤م طمج٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ: ُم٤م  صمؿ

ٹ   ٹ  ٹ ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ٺژ  احلج٦م؟ ىم٤مًمقا: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:

 [, وسم٘مقًمف قمز وضمؾ:0عمج٤مدًم٦م: ]اژ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ

ېئ ۈئژ  ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ [, إمم ىمقًمف: ٥]احلديد: ژ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ؿ[, ومٚمًٌقا قمغم اًم٤ًمُمع ُمٜمٝمؿ سمام شم٠موًمقا, وومنوا اًم٘مرآن قمغم ُم٤م هتقى ٟمٗمقؾمٝم2]احلديد: 

ومْمٚمقا وأوٚمقا, ومٛمـ ؾمٛمٕمٝمؿ ممـ ضمٝمؾ اًمٕمٚمؿ فمـ أن اًم٘مقل يمام ىم٤مًمقه, وًمٞمس هق يمام شم٠موًمقه 

ًمٕمٚمؿ واًمذي يذه٥م إًمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ: أن اهلل قمز وضمؾ ؾمٌح٤مٟمف قمغم قمرؿمف ومقق قمٜمد أهؾ ا

ؾمامواشمف, وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء, ىمد أطم٤مط قمٚمٛمف سمجٛمٞمع ُم٤م ظمٚمؼ ذم اًمًاموات اًمٕمال, 

سمٞمٜمٝمام وُم٤م حت٧م اًمثرى, يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك, ويٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م  ُم٤موسمجٛمٞمع ُم٤م ذم ؾمٌع أرولم و

واهلٛم٦م, ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمقس سمف اًمٜمٗمقس يًٛمع األقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور, ويٕمٚمؿ اخلٓمرة 

ويرى, وال يٕمزب قمـ اهلل قمز وضمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًاموات واألرولم وُم٤م سمٞمٜمٝمـ, إال وىمد 

إًمٞمف أقمامل اًمٕم٤ٌمد, وهق أقمٚمؿ هب٤م ُمـ  رومعأطم٤مط قمٚمٛمف سمف ومٝمق قمغم قمرؿمف ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمكم األقمغم شم

 اعمالئٙم٦م اًمذيـ يرومٕمقهن٤م سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.

ٺ  ژ يش ُمٕمٜمك ىمقًمف:٠م: ومىم٤مل ىم٤مئؾ وم٢من  ٹ  ٹ ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  

ٹ   [, اآلي٦م اًمتل هب٤م حيتجقن؟ ىمٞمؾ ًمف: قمٚمٛمف قمز وضمؾ واهلل قمغم 0]اعمج٤مدًم٦م:  ژٹ  

يدل أوهل٤م  ي٦مقمرؿمف, وقمٚمٛمف حمٞمط هبؿ, وسمٙمؾ رء ُمـ ظمٚم٘مف, يمذا ومنه أهؾ اًمٕمٚمؿ, واآل

 وآظمره٤م قمغم أٟمف اًمٕمٚمؿ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: يمٞمػ؟ 



       سم٤مب اًمتحذير ُمـ ُمذاه٥م احلٚمقًمٞم٦م
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ اهلل قمز وضمؾ: : ىم٤مل ىمٞمؾ

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

واسمتدأ اهلل قمز وضمؾ  ,[0]اعمج٤مدًم٦م: ژڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

, ومٕمٚمٛمف قمز وضمؾ حمٞمط سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف, وهق قمغم قمرؿمف, وهذا اآلي٦م سم٤مًمٕمٚمؿ, وظمتٛمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ

 ىمقل اعمًٚمٛملم.

اهلل قمز وضمؾ ذم اًمًامء , وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙم٤من , : »ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل ىم٤مل قمـ --((217217))

   ([.6٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.ال خيٚمق ُمـ قمٚمٛمف ُمٙم٤من

ٺ  ژ اًمْمح٤مك: قمـ --((218218)) : [, ىم٤مل٦0م: ]اعمج٤مدًم ژ ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  

    ([.6٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.هق قمغم اًمٕمرش , وقمٚمٛمف ُمٕمٝمؿ»

وذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ آي٤مت شمدل قمغم أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًمًامء  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ قمغم قمرؿمف, وقمٚمٛمف حمٞمط جلٛمٞمع ظمٚم٘مف ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ڄ  ڄ  ڃ  

ڎ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڌ  ڌ   ژ  ژ ڍ   ڈڈ    ڑ   ڑ     ڎ  

ەئژ  وىم٤مل قمز وضمؾ: [,80-86]اعمٚمؽ: ژ ائ   ائ   ژ  ې  ې  ى  ى  

قمز وضمؾ ًمٕمٞمًك  ٤مل[, وىم8]األقمغم: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 80]وم٤مـمر: 

گ  گ  ژ [, وىم٤مل ضمؾ ذيمره: ٣٣]آل قمٛمران:  ژٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ژ قمٚمٞمف اًمًالم: 

 [, وىم٤مل قمز وضمؾ:8٣1-8٣0]اًمٜم٤ًمء: ژں   ں    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  .[84]اًمٓمالق:  ژحخ  مخ  جس  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   مت  ىت   يت  جث  مثژ 
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 ؾوق افسـن افتي دفت افعؼالء ظذ أن اهلل ظز وجل ظذ ظرصهباب 

 شبع شامواته وظؾؿه حمقط بؽل يشء 

  ال خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم األرض وال ذم اًمًامء

٤م ومٝمق عم٤م ىم٣م اهلل قمز وضمؾ اخلٚمؼ3 يمت٥م يمت٤مسمً : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ,أيب هريرة قمـ  --((221221))

 .شقمٜمده ومقق اًمٕمرش: إن رمحتل همٚم٧ٌم همْمٌل

 ([. 40٣8( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )02٣٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )6٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن اهلل قمز وضمؾ ال يٜم٤مم : »سم٠مرسمع وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب ُمقؾمك ىم٤مل: ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((220220))

ٜمٌٖمل ًمف أن يٜم٤مم, يرومع اًم٘مًط وخيٗمض سمف, يرومع إًمٞمف قمٛمؾ اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ اًمٜمٝم٤مر, وقمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر وال ي

 .شوضمٝمف يمؾ ُمـ أدرك سمٍمه ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ, طمج٤مسمف اًمٜمقر ًمق يمِمٗمٝم٤م ألطمرىم٧م ؾمٌح٤مت

 ([.802(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

حلٛمد هلل اًمذي وؾمع ؾمٛمٕمف قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ا قمـ --((221221))

ومٞمخٗمك قمكم أطمٞم٤مًٟم٤م سمٕمض ُم٤م شم٘مقل, وم٠مٟمزل  ملسو هيلع هللا ىلصاألصقات, إن ظمقًم٦م ًمتِمتٙمل زوضمٝم٤م إمم اًمٜمٌل 

ٺٺ  ٺژ  اهلل قمز وضمؾ: پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پ  پ   ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 [.8: ٦م]اعمج٤مدًم ژٿ  ٿ  ٿ  

واسمـ ُم٤مضمف (, 6/661(, واًمٜم٤ًمئل )6/26وأمحد ) (,668سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 [.(0٥16)ىمٌؾ رىمؿوقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري  (811سمرىمؿ )



       ٞمط سمٙمؾ رءسم٤مب اًمًٜمـ اًمتل دًم٧م اًمٕم٘مالء قمغم أن اهلل قمز وضمؾ قمغم قمرؿمف ومقق ؾمٌع ؾمامواشمف وقمٚمٛمف حم
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ًً ريض اهلل قمٜمف, اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  قمـ --((222222))  ٤م سم٤مًمٌٓمح٤مء ذم قمّم٤مسم٦مىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم

هؾ شمدرون ُم٤م اؾمؿ : »ومٞمٝمؿ إذ ُمرت قمٚمٞمٝمؿ ؾمح٤مسم٦م, ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م , وم٘م٤مل هلؿ ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقل اهلل 

: ىم٤مًمقا: واعمزن, ىم٤ملش واعمزن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ, اؾمؿ هذه: اًمًح٤مب, ىم٤مل رؾمقل اهللش هذه؟

وم٢من سمٕمد ُم٤م سمٞمٜمٝمام »ىم٤مًمقا: ال ىم٤مل: ش ؟شمدرون ُم٤م سملم اًمًامء واألرض ؾه: »صمؿ ىم٤مل شواًمٖمٞم٤مي٦م»

إُم٤م إطمدى , وإُم٤م اصمٜمت٤من , وإُم٤م صمالث وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م إمم اًمًامء, واًمًامء ومقىمٝم٤م يمذًمؽ, طمتك قمد 

ٗمٚمف وأقماله ُمثؾ ُم٤م سملم ؾمامء إمم ؾمٌع ؾمٛمقات, صمؿ ىم٤مل: ومقق اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م سمحر, ُم٤م سملم أؾم

 ش.ؾمامء

 وىمد ذيمرت ـمرىمف ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر[.  (,66٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح سمٓمرىمف, 

إن اهلل قمز وضمؾ اؾمتقى قمغم قمرؿمف, ىمٌؾ أن خيٚمؼ ؿمٞمًئ٤م, : »قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل --((223223)) 

وم٢مٟمام جيري اًمٜم٤مس ذم  ومٙم٤من أول ُم٤م ظمٚمؼ اًم٘مٚمؿ, وم٠مُمره أن يٙمت٥م ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م,

 ([. 666سمرىمؿ )اآلضمري رواه ]صحٞمح ُمقىمقوًم٤م,  ش.أُمر ىمد ومرغ ُمٜمف

إذا شمٙمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمقطمل : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((224224))

ؾمٛمع أهؾ اًمًامء صٚمّمٚم٦م يمجر اًمًٚمًٚم٦م قمغم اًمّمٗم٤م ىم٤مل: ومٞمّمٕم٘مقن, ومال يزاًمقن يمذًمؽ طمتك 

الم, وم٢مذا ضم٤مءهؿ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومزع قمـ ىمٚمقهبؿ ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن: ي٠مشمٞمٝمؿ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمً

 .شىم٤مل: احلؼ, ومٞمٜم٤مدون: احلؼ, احلؼ ؟ؿي٤م ضمؼميؾ ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙم

 (, وراضمع حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر[. 662سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 
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يمٚمٝم٤م يدل ومٝمذه اًمًٜمـ ىمد اشمٗم٘م٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ويّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, و رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م: إن اهلل قمز وضمؾ قمغم قمرؿمف, ومقق ؾمامواشمف, وىمد أطم٤مط قمٚمٛمف سمٙمؾ رء, وإٟمف 

  .[8]األقمغم: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ؾمٛمٞمع, سمّمػم, قمٚمٞمؿ, ظمٌػم, وىمد ىم٤مل ضمؾ ذيمره: 

[, ىم٤مًمقا: ؾمٌح٤من 8]األقمغم: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  :مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إذا ىمرأوا ويم٤من

 .ريب األقمغم

أُمتف أن ي٘مقًمقا ذم اًمًجقد: ؾمٌح٤من ريب األقمغم صمالصًم٤م وهذا يمٚمف مم٤م ي٘مقي  ملسو هيلع هللا ىلصٚمؿ اًمٜمٌل وىمد قم 

ُم٤م ىمٚمٜم٤م: أن اهلل قمز وضمؾ اًمٕمكم األقمغم: قمغم قمرؿمف, ومقق اًمًاموات اًمٕمال, وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ 

 رء, ظمالف ُم٤م ىم٤مًمتف احلٚمقًمٞم٦م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمقء ُمذهٌٝمؿ.

 .شؾمٌح٤من ريب األقمغم»ام ؾمجد ىم٤مل: ومٚم ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م ىم٤مل: صٚمٞم٧م ظمٚمػ اًمٜمٌل  قمـ --((225225))

 ([.004(, وُمًٚمؿ)60٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

: [, وم٘م٤مل8]األقمغم: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم: أٟمف ىمرأ قمـ --((226226))

 ([.602سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شؾمٌح٤من ريب األقمغم»

 ژىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م:  قمـ --((227227))

ں  ڻ  ڻ  ژ  ومٚمام ٟمزًم٧م: شاضمٕمٚمقه٤م ذم ريمققمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  [,02]اًمقاىمٕم٦م:

 ش.اضمٕمٚمقه٤م ذم ؾمجقديمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص, ىم٤مل رؾمقل اهلل ژڻ  ڻ  

 ([.162(, وأسمق داود سمرىمؿ )2/8٣٣(, وأمحد )60٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       سم٤مب اًمًٜمـ اًمتل دًم٧م اًمٕم٘مالء قمغم أن اهلل قمز وضمؾ قمغم قمرؿمف ومقق ؾمٌع ؾمامواشمف وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء
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قمغم ُمـ ال قمٚمؿ ُمٕمف, ي٘مقل اهلل  ومم٤م حيت٩م سمف احلٚمقًمٞم٦م مم٤م يٚمًٌقن سمف رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ېئ ۈئژ  قمز وضمؾ: [, وىمد ومن أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اآلي٦م: ٥]احلديد: ژ  ۈئ  ېئ  ېئ  

اخلٚمؼ, وهق اًمٔم٤مهر:  ٕمدهق األول: ىمٌؾ يمؾ رء ُمـ طمٞم٤مة وُمقت, واآلظمر: سمٕمد يمؾ رء, سم

ومقق يمؾ رء يٕمٜمل ُم٤م ذم اًمًاموات, وهق اًم٤ٌمـمـ: دون يمؾ رء يٕمٚمؿ ُم٤م حت٧م األرولم, 

غم هذا آظمر اآلي٦م, وهق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ يمذا ومنه, ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن, وشمث٧ٌم ذًمؽ ودل قم

 اًمًٜم٦م.

اًمٚمٝمؿ أٟم٧م األول : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ --((228228))

ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رء, وأٟم٧م اآلظمر ومٚمٞمس سمٕمدك رء, وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رء, وأٟم٧م 

 ([. 600سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ]صحٞمح, .شاًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ رء

ڄ  ژ ومم٤م يٚمًٌقن سمف قمغم ُمـ ال قمٚمؿ ُمٕمف اطمتجقا سم٘مقًمف قمز وضمؾ:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ھ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ  [, وسم٘مقًمف قمز وضمؾ:٥]األٟمٕم٤مم: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ھ  ژ سمف اًمٗمتٜم٦م, يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ن[, وهذا يمٚمف إٟمام يٓمٚمٌق12]اًمزظمرف: ژ  ھ    ھ

ۓھ   ژ  [, وقمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ احلؼ:0]آل قمٛمران: ژ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

[, ومٝمق ٥]األٟمٕم٤مم: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

يمام ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: مم٤م ضم٤مءت سمف اًمًٜمـ: إن اهلل قمز وضمؾ قمغم قمرؿمف, وقمٚمٛمف حمٞمط سمجٛمٞمع 

ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ۇ    ڭ  ڭ   ڭژ ظمٚم٘مف, يٕمٚمؿ ُم٤م ينون وُم٤م يٕمٚمٜمقن , 

 ژ ھ    ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ  [ وىمقًمف قمز وضمؾ:880]األٟمٌٞم٤مء:  ژۈ  
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[,ومٛمٕمٜم٤مه: أٟمف ضمؾ ذيمره إًمف ُمـ ذم اًمًاموات, وإًمف ُمـ ذم األرض, إًمف يٕمٌد ذم 12]اًمزظمرف: 

 اًمًاموات, وإًمف يٕمٌد ذم األرض, هٙمذا ومنه اًمٕمٚمامء.

٤م قمٚمٞمٝمؿ, ًمئال يداظمؾ ىمٚمقهبؿ هؾ احلؼ إؿمٗم٤مىمً ومٞمام ذيمرشمف وسمٞمٜمتف ُم٘مٜمع أل رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ُمـ شمٚمٌٞمس أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ممـ يٛمٞمؾ سم٘مٌٞمح ُمذهٌف اًمًقء إمم اؾمتامع اًمٖمٜم٤مء ُمـ اًمٖمٚمامن اعمرد يتٚمذذ 

ومٝمق  ِمٞمٓم٤منسم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ, وال حي٥م االؾمتامع ُمـ اًمرضمؾ اًمٙمٌػم, ويرىمص ويزومـ, ىمد فمٗمر سمف اًم

٤مب وال إمم ؾمٜم٦م, وال إمم ىمقل اًمّمح٤مسم٦م, وال ُمـ يٚمٕم٥م سمف خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحؼ, ال يرضمع ذم ومٕمٚمف إمم يمت

شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن, وال ىمقل إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وُم٤م خيٗمقن ُمـ اًمٌالء مم٤م ال حيًـ ذيمره 

إمم  قومٞمؼأىمٌح, ويدقمقن أن هذا ديـ يديٜمقن سمف, ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ىمٌٞمح ُم٤م هؿ قمٚمٞمف, وٟم٠ًمًمف اًمت

 ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد, إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م.

ه٤مرون ىم٤مل: وذيمر اجلٝمٛمٞم٦م, وم٘م٤مل: هؿ واهلل اًمذي ال إًمف إال هق زٟم٤مدىم٦م  يزيد سمـ قمـ --((231231))

 ([. 602سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٜم٦م اهلل

 اإليامن وافتصديق بلن اهلل ظز وجل ـؾم موشى ظؾقه افسالم باب

ُمـ هلل اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل, وصغم اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمف  احلٛمد

ادقمك أٟمف ُمًٚمؿ صمؿ زقمؿ أن اهلل قمز وضمؾ مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك وم٘مد يمٗمر, يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإال ىمتؾ. 

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: مل؟ ىمٞمؾ: ألٟمف رد اًم٘مرآن وضمحده, ورد اًمًٜم٦م, وظم٤مًمػ مجٞمع قمٚمامء اعمًٚمٛملم, 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ وزاغ قمـ احلؼ, ويم٤من ممـ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ڦ   ڦ  

چ  چ  چ ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڇ    ژچ  



       سم٤مب اإليامن واًمتّمديؼ سم٠من اهلل قمز وضمؾ يمٚمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم
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ژ ضمؾ وقمز ىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  [, وأُم٤م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن: وم٢من اهلل88٣]اًمٜم٤ًمء:

ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األقمراف: 862]اًمٜم٤ًمء:  ژڃ  چ  چ   چ  چ  

[, وىم٤مل قمز 82٥]األقمراف: ژ  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹

ٻ  ٻ  پ  پ  پژ وضمؾ:  وىم٤مل  [,822]األقمراف:  ژ   ٱ  ٻ  ٻ  

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ې  ې  ى  ى   ائ   ائژ قمز وضمؾ ذم ؾمقرة ـمف: 

ڀ   ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٺ  ٿ    وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ,إمم آظمر اآلي٤مت [,82-88]ـمف: ژٺ  

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

ڦ  ڦ  ڦ  ژ  وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًم٘مّمص: [,2-1]اًمٜمٛمؾ: ژھ   ھ ہ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڄ  ڄ  ڃ    ڦ  ڄ  ڄ

ىئ  ىئ  ی  ژ  وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة واًمٜم٤مزقم٤مت: [٥0:ّمص]اًم٘م ژڇ  ڇ  

 [.86-8٣]اًمٜم٤مزقم٤مت: ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ی  ی   

ٛمـ زقمؿ أن اهلل قمز وضمؾ مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك وم٘مد رد ٟمص اًم٘مرآن, وم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ويمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ, وم٢من ىم٤مل ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ: إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ يمالًُم٤م ذم اًمِمجرة, ومٙمٚمؿ سمف ُمقؾمك 

ىمٞمؾ ًمف: هذا هق اًمٙمٗمر, ألٟمف يزقمؿ أن اًمٙمالم خمٚمقق, شمٕم٤ممم اهلل قمز وضمؾ قمـ ذًمؽ, ويزقمؿ أن 

ىمٌح اًم٘مقل وأؾمٛمجف, وىمٞمؾ ًمف: ي٤م ُمٚمحد, هؾ جيقز ًمٖمػم اهلل خمٚمقىًم٤م يدقمل اًمرسمقسمٞم٦م, وهذا ُمـ أ

أن ي٘مقل: إٟمٜمل أٟم٤م اهلل؟ ٟمٕمقذ سم٤مهلل أن يٙمقن ىم٤مئؾ هذا ُمًٚماًم, هٙمذا يم٤مومر يًتت٤مب, وم٢من شم٤مب 
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 ذاورضمع قمـ ُمذهٌف اًمًقء وإال ىمتٚمف اإلُم٤مم, وم٢من مل ي٘متٚمف اإلُم٤مم, ومل يًتتٌف وقمٚمؿ ُمٜمف أن ه

ٚمٞمف ومل يّمؾ ظمٚمٗمف, ومل شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف, ومل يزوضمف اعمًٚمؿ ُمذهٌف هجر ومل يٙمٚمؿ, ومل يًٚمؿ قم

 يمريٛمتف.

أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٛمـ ىم٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ مل  قمـ --((230230))

 ش.يًتت٤مب, وم٢من شم٤مب وإال رضسم٧م قمٜم٘مف: »يٙمٚمؿ ُمقؾمك؟ وم٘م٤مل

إن : »ٝم٤م ي٘مقل: ُمـ ىم٤ملوىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سمٕمٞمٜم 

 .شاهلل قمز وضمؾ مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك, ومٝمق يم٤مومر يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإال رضسم٧م قمٜم٘مف

  ([.610سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: ُمـ ىم٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك يًتت٤مب وم٢من  قمـ --((231231))

  ([.618سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شم٤مب وإال ىمتؾ

وأُم٤م اًمًٜمـ اًمتل ضم٤مءت سمٌٞم٤من ُم٤م ٟمزل سمف اًم٘مرآن أن اهلل قمز وضمؾ يمٚمؿ  ه اهلل:ه اهلل:رمحرمح  اآلجرياآلجري  قالقال

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمس سمٞمٜمٝمام رؾمقل ُمـ ظمٚم٘مف, شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اعمٚمحد اًمذي ىمد ًمٕم٧ٌم سمف 

 اًمِمٞم٤مـملم. 

إن اهلل قمز وضمؾ اصٓمٗمك إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مخلٚم٦م, : »اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل قمـ --((232232))

 ش.سم٤مًمرؤي٦م ملسو هيلع هللا ىلصٞمف اًمًالم سم٤مًمٙمالم, واصٓمٗمك حمٛمًدا واصٓمٗمك ُمقؾمك قمٚم

 [. (٣00اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ)وقمٌد  (,610سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب اإليامن واًمتّمديؼ سم٠من اهلل قمز وضمؾ يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م
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ومٞمام ذيمرشمف ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٘مٜمع عمـ قم٘مؾ قمـ اهلل ضمؾ اؾمٛمف وقمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

شمٙمٚمٞماًم, واًمٙمالم ُمـ  واآلصم٤مر اعمذيمقرة أن اهلل ضمؾ ضمالًمف يمٚمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 

 اهلل ضمؾ وقمز إمم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سمال رؾمقل سمٞمٜمٝمام. 

 اإليامن وافتصديق بلن اهلل ظز وجل يـزل إػ شامء افدكقا ـل فقؾة باب 

اإليامن هبذا واضم٥م, وال يًع اعمًٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ أن ي٘مقل: يمٞمػ يٜمزل؟  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .((88))وال يرد هذا إال اعمٕمتزًم٦م

هؾ احلؼ ومٞم٘مقًمقن: اإليامن سمف واضم٥م سمال يمٞمػ , ألن األظم٤ٌمر ىمد صح٧م قمـ رؾمقل اهلل أ وأُم٤م

واًمذيـ ٟم٘مٚمقا إًمٞمٜم٤م هذه األظم٤ٌمر هؿ  شأن اهلل قمز وضمؾ يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص

اًمذيـ ٟم٘مٚمقا إًمٞمٜم٤م األطمٙم٤مم ُمـ احلالل واحلرام, وقمٚمؿ اًمّمالة, واًمزيم٤مة, واًمّمٞم٤مم, واحل٩م, 

ىمٌؾ اًمٕمٚمامء قمٜمٝمؿ ذًمؽ, يمذًمؽ ىمٌٚمقا ُمٜمٝمؿ هذه اًمًٜمـ, وىم٤مًمقا: ُمـ رده٤م ومٝمق  ومٙمام ٤مد,واجلٝم

 و٤مل ظمٌٞم٨م, حيذروٟمف وحيذرون ُمٜمف. 

قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام: ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ذيؽ واؾمط وم٘مٚمٜم٤م ًمف: إن قمٜمدٟم٤م ىمقًُم٤م يٜمٙمرون هذه  قمـ --((233233))

ذه األطم٤مدي٨م األطم٤مدي٨م: إن اهلل قمز وضمؾ يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م, وم٘م٤مل ذيؽ: إٟمام ضم٤مءٟم٤م هب

اًمّمالة, واًمّمٞم٤مم, واًمزيم٤مة, واحل٩م, وإٟمام قمرومٜم٤م اهلل قمز  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ضم٤مء سم٤مًمًٜمـ قمـ رؾمقل اهلل 

  ([.62٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .دي٨موضمؾ هبذه األطم٤م

                                                 

  .وُمـ ضمرى جمراهؿ يم٤مألؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م( 8)
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إال اشم٤ٌمقمٝم٤م سمٗمرض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوًمٞمس ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل : »اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ىم٤مل قمـ --((234234))

 ش.د صمٌت٧م ومٞمف اًمًٜم٦م ُم٤م ال يًع قم٤معًم٤م, واهلل أقمٚمؿقمز وضمؾ, واعم٠ًمًم٦م سمٙمٞمػ ذم رء ىم

  ([.626سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقؾم٩م ىم٤مل: ىمٚم٧م ألمحد يٕمٜمل اسمـ طمٜمٌؾ: يٜمزل رسمٜم٤م  قمـ --((235235))

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمؾ ًمٞمٚم٦م, طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ األظمػم إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م, أًمٞمس شم٘مقل هبذه 

٦م يٕمٜمل رهبؿ قمز وضمؾ؟ وال شم٘مٌحقا اًمقضمف وم٢من اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ األطم٤مدي٨م؟ ويراه أهؾ اجلٜم

رهب٤م قمز وضمؾ طمتك ووع ومٞمٝم٤م ىمدُمف, وإن ُمقؾمك ًمٓمؿ  آدم قمغم صقرشمف, واؿمتٙم٧م اًمٜم٤مر إمم

هذا صحٞمح , وال يدومٕمف إال ُمٌتدع : », ىم٤مل إؾمح٤مقشيمؾ هذا صحٞمح: »ُمٚمؽ اعمقت ىم٤مل أمحد

  .([620سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.أو وٕمٞمػ اًمرأي

مج٤مقم٦م يمثػمة سمًٜمـ صم٤مسمت٦م قمٜمد أهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصىمد روى هذا احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ورواه أسمق  ,ملسو هيلع هللا ىلصىمٞمؾ: رواه أسمق هريرة قمـ اًمٜمٌل  ؟ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمٚمؿ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ُمـ رواه قمـ اًمٜمٌل 

ؾمٕمٞمد اخلدري يمذًمؽ, ورواه قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد يمذًمؽ, ورواه قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص يمذًمؽ, 

ة سمـ اًمّم٤مُم٧م يمذًمؽ, ورواه روم٤مقم٦م اجلٝمٜمل يمذًمؽ, ورواه ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ يمذًمؽ, قم٤ٌمد هوروا

وهمػمهؿ سمٛمٕمٜمك واطمد, وؾمٜمذيمر ذًمؽ قمٜمٝمؿ سم٤مألؾم٤مٟمٞمد  ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ه١مالء رووه قمـ اًمٜمٌل 

 .اًمّمح٤مح اًمتل ال يدومٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء

يٜمزل رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((236236))

وُمـ ي٠ًمًمٜمل وم٠مقمٓمٞمف,  ؟ٟمٞم٤م , طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ اآلظمر ومٞم٘مقل: ُمـ يدقمقين وم٠مؾمتجٞم٥م ًمفاًمد

 .شوُمـ يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف



       سم٤مب اإليامن واًمتّمديؼ سم٠من اهلل قمز وضمؾ يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م
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  ([.0٣1( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )882٣اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(622سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 يم٤مٟمقا يًتحٌقن آظمر اًمٚمٞمؾ.  ومٌذًمؽ

ٞمٝمام أهنام ؾمٛمٕم٤مه ي٘مقل أو ىم٤مل: أيب ؾمٕمٞمد, وأيب هريرة ىم٤مل: ؿمٝمدا سمف قمغم ٟمٌ قمـ --((237237))

إذا ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ األول هٌط اهلل قمز : »أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕمتٝمام يِمٝمدان سمف قمغم رؾمقل اهلل 

 .شهؾ ُمـ داع؟ ؟هؾ ُمـ ُمًتٖمٗمر؟ هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ وضمؾ إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٘م٤مل:

  ([.8/٣4٥ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(002سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ ُمٙم٦م وم٘م٤مل رؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصٝمٜمل ىم٤مل: صدرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل روم٤مقم٦م سمـ قمراسم٦م اجل قمـ --((238238))

اًمٚمٞمؾ أو ىم٤مل: صمٚمث٤مه يٜمزل اهلل قمز وضمؾ إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مقل: ال  إذا ُم٣م ؿمٓمر: »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أؾم٠مل قمـ قم٤ٌمدي همػمي, ُمـ ذا اًمذي ي٠ًمًمٜمل أقمٓمٞمف؟ ُمـ ذا اًمذي يدقمقين أؾمتجٞم٥م ًمف؟ ُمـ 

 .شيٜمٗمجر اًمّمٌح تكذا يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف؟ طم

(, وصححف 8٥60اسمـ ُم٤مضمف ), و(2/86(, وأمحد )002سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ]صحٞمح

 ([. 240-6/246ؿمٞمخٜم٤م ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم)

إن اهلل قمز وضمؾ يٗمتح : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((241241))

أال قمٌد ي٠ًمًمٜمل  يًٌط يديف أسمقاب اًمًامء صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ اًم٤ٌمىمل, صمؿ هيٌط إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م صمؿ

 .شأقمٓمٞمف؟ ىم٤مل: ومال يزال يمذًمؽ طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر

(, وصححف 8٥60(, واسمـ ُم٤مضمف )8/226(, وأمحد )08٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 6/240ؿمٞمخٜم٤م ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم)
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اًمًامء اًمدٟمٞم٤م,  يٜمزل اهلل قمز وضمؾ إمم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ, أن رؾمقل اهلل  قمـ --((240240))

 ش ومٞم٘مقل: هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ وم٠مقمٓمٞمف ؾم١مًمف؟ هؾ ُمـ ُمًتٖمٗمر وم٠مهمٗمر ًمف؟

 ([. 08٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ومٞمام ذيمرشمف يمٗم٤مي٦م عمـ أظمذ سم٤مًمًٜمـ, وشمٚم٘م٤مه٤م سم٠مطمًـ ىمٌقل, ومٚمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 يٕم٤مروٝم٤م سمٙمٞمػ ومل؟ واشمٌع ومل يٌتدع.

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن:  قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل: سمٚمٖمٜم٤م قمـ رضم٤مل --((241241)) 

 ([. 082سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شاالقمتّم٤مم سم٤مًمًٜمـ ٟمج٤مة»

اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م األوزاقمل, واًمثقري, وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, واًمٚمٞم٨م  قمـ --((242242))

 .شأُمروه٤م يمام ضم٤مءت سمال شمٗمًػم: »سمـ ؾمٕمد: قمـ األطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمّمٗم٤مت؟ ومٙمٚمٝمؿ ىم٤مل

(, واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 040سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح, 

 ([. 2٥0سمرىمؿ )

 اإليامن بلن اهلل ظز وجل خؾق آدم ظذ صورته بال ـقف  باب

إذا رضب أطمديمؿ ومٚمٞمجتٜم٥م اًمقضمف وم٢من : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((243243))

 ش.اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف

 ([. 4٣٣2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4684اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(048سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح, 



       قب اخلالئؼ سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرب قمز وضمؾ سمال يمٞمػسم٤مب اإليامن سم٠من ىمٚم
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هذه ُمـ اًمًٜمـ اًمتل جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم اإليامن هب٤م, وال ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

يمٞمػ؟ ومل؟ سمؾ شمًت٘مٌؾ سم٤مًمتًٚمٞمؿ واًمتّمديؼ, وشمرك اًمٜمٔمر, يمام ىم٤مل ُمـ شم٘مدم ُمـ أئٛم٦م 

 اعمًٚمٛملم. 

قمٌد اهلل اًمزسمػمي رمحف اهلل وىمد ؾمئؾ قمـ ُمٕمٜمك  ٤مؾمٛمٕم٧م أسم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال --((244244))

هذا احلدي٨م, ومذيمر ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف, صمؿ ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: ٟم١مُمـ هبذه األظم٤ٌمر اًمتل ضم٤مءت, يمام 

ضم٤مءت, وٟم١مُمـ هب٤م إيامًٟم٤م, وال ٟم٘مقل: يمٞمػ؟ وًمٙمـ ٟمٜمتٝمل ذم ذًمؽ إمم طمٞم٨م اٟمتٝمل ًمٜم٤م, ومٜم٘مقل 

 ت. ُم٤م ضم٤مءت سمف األظم٤ٌمر يمام ضم٤مء ًمؽُمـ ذ

اإليامن بلن ؿؾوب اخلالئق بغ إصبعغ من أصابع افرب ظز وجل  باب

 بال ـقف 

إن ىمٚمقب سمٜمل آدم يمٚمٝم٤م سملم : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  قمـ --((245245))

, صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل شإصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ضمؾ وقمز, يم٘مٚم٥م واطمد, يٍمومٝم٤م يمٞمػ ؿم٤مء

 ش.ىمٚمٌل ًمٓم٤مقمتؽاًمٚمٝمؿ ُمٍمف اًم٘مٚمقب اسف : »ملسو هيلع هللا ىلص

 [. (46٣2)وُمًٚمؿ سمرىمؿ (, 040سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م إال وهق سملم : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصأم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((246246))

 ش.أزاهمف إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع رب اًمٕم٤معملم, إذا ؿم٤مء أن ي٘مٞمٛمف أىم٤مُمف, وإذا ؿم٤مء أن يزيٖمف

 ([.٥061, واًمؽمُمذي سمرىمؿ)(6/٥8٣(, وأمحد )0٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب, : »يٙمثر أن ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ --((247247))

, ومٞم٘م٤مل ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل أختِمك قمٚمٞمٜم٤م وىمد آُمٜم٤م سمؽ , وآُمٜم٤م سمام ضمئ٧م سمف؟  شصم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ

وإن ؿم٤مء  إن ىمٚمقب اخلالئؼ سملم أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ قمز وضمؾ, إن ؿم٤مء هٙمذا,: »وم٘م٤مل

 ([.4828(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ)٥/884(, وأمحد )0٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شهٙمذا

ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م إال وهق : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((248248))

ىم٤مل: ش أزاهمف سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع رب اًمٕم٤معملم, إذا ؿم٤مء أن ي٘مٞمٛمف أىم٤مُمف, وإذا ؿم٤مء أن يزيٖمف

 .شي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٤من رؾمقل اهلل

 ([. 0٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م سمنم سمـ احل٤مرث ي٘مقل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل  قمـ --((251251))

ىمٚم٥م اسمـ آدم سملم إصٌٕملم ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  شي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ؟: »ملسو هيلع هللا ىلص

 .: ه١مالء اجلٝمٛمٞم٦م يتٕم٤مفمٛمقن هذاصمؿ ىم٤مل سمنم شأص٤مسمع اهلل قمز وضمؾ

 ([. 0٥٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اإليامن بلن اهلل ظز وجل يؿسك افساموات ظذ إصبع واألرضغ  باب

ظذ إصبع, واجلبال وافشجر ظذ إصبع, واخلالئق ـؾفا ظذ إصبع, 

 واداء وافثرى ظذ إصبع

وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمٝمقد إمم رؾمقل اهلل قمٌد اهلل يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ضم٤مء طمؼم ُمـ ا قمـ --((250250))

إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمٕمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمًاموات قمغم إصٌع, واألرولم قمغم إصٌع, 



       سم٤مب ُم٤م روي أن اهلل قمز وضمؾ ي٘مٌض األرض سمٞمده, ويٓمقي اًمًاموات سمٞمٛمٞمٜمف
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واجل٤ٌمل قمغم إصٌع, واخلالئؼ يمٚمٝم٤م قمغم إصٌع, صمؿ هيزهـ, صمؿ ي٘مقل: أٟم٤م اعمٚمؽ ىم٤مل: ومٚم٘مد 

ې  ژ  :ملسو هيلع هللا ىلصسمدت ٟمقاضمذه, شمّمديً٘م٤م ًمف , صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل  كوحؽ طمت ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م رؾمقل اهلل 

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

 [.60]اًمزُمر:ژ 

 ([. 4016( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2188اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(0٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ما روي أن اهلل ظز وجل يؼبض األرض بقده, ويطوي افساموات  باب

 بقؿقـه 

قمز وضمؾ األرض, ي٘مٌض اهلل : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((251251))

 ش.ويٓمقي اًمًاموات سمٞمٛمٞمٜمف, صمؿ ي٘مقل: أٟم٤م اعمٚمؽ, أيـ ُمٚمقك األرض؟

 ([. 4010( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2184(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بلن اهلل ظز وجل يلخذ افصدؿات بقؿقـه, ؾربقفا فؾؿممن  باب

٤م شمّمدق أطمد سمّمدىم٦م ُمـ ـمٞم٥م وال ُم: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((252252))

ي٘مٌؾ اهلل إال اًمٓمٞم٥م إال أظمذه٤م اًمرمحـ قمز وضمؾ سمٞمٛمٞمٜمف, وإن يم٤مٟم٧م مترة, ومؽمسمق ذم يمػ اًمرمحـ 

 .شقمز وضمؾ طمتك شمٙمقن أقمٔمؿ ُمـ اجلٌؾ, يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه, أو ومّمٞمٚمف

 ([. 8082( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8280(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )024سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 يامن بلن هلل ظز وجل يدين وـؾتا يديه يؿغ اإل باب

اعم٘مًٓمقن قمٜمد اهلل قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو, سمٚمغ سمف اًمٜمٌل  قمـ --((253253))

قمغم ُمٜم٤مسمر ُمـ ٟمقر, قمـ يٛملم اًمرمحـ قمز وضمؾ ويمٚمت٤م يديف يٛملم3 اًمذيـ يٕمدًمقن سمحٙمٛمٝمؿ 

 .شوأهٚمٞمٝمؿ وُم٤م وًمقا

  ([.8140سمرىمؿ )ُمًٚمؿ , و(020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإليامن بلن اهلل ظز وجل خؾق آدم ظؾقه افسالم بقده باب

وظمط اًمتقراة عمقؾمك سمٞمده , وظمٚمؼ ضمٜم٦م قمدن سمٞمده , وىمد ىمٞمؾ: اًمٕمرش , واًم٘مٚمؿ , وىم٤مل ًم٤ًمئر  

 اخلٚمؼ: يمـ ومٙم٤من , ومًٌح٤مٟمف. 

 ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمده يقم»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة, قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((254254))

اجلٛمٕم٦م, وٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف وأُمر اعمالئٙم٦م أن يًجدوا ًمف, ومًجدوا ًمف إال إسمٚمٞمس يم٤من ُمـ 

 ([. 1٣2(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.اجلـ ومٗمًؼ قمـ أُمر رسمف

ي٘م٤مل ًمٚمجٝمٛمل اًمذي يٜمٙمر أن اهلل ظمٚمؼ آدم سمٞمده يمٗمرت سم٤مًم٘مرآن,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ُم٦م, وم٠مُم٤م اًم٘مرآن: وم٢من اهلل قمز وضمؾ عم٤م أُمر اعمالئٙم٦م أن يًجدوا ورددت اًمًٜم٦م, وظم٤مًمٗم٧م األ

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ژ آلدم ومًجدوا إال إسمٚمٞمس ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

ۋ  ۅ  ژ  [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم صقرة احلجر:0٣]ص: ژى  ائ  ائ        ې  ې  ى

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

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



       سم٤مب اإليامن سم٠من اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمده
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[, ومحًد ٥4-41]احلجر: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  حئ  مئ   

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  اًمت٘مكإسمٚمٞمس آدم ألن اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘مف سمٞمده, ومل خيٚمؼ إسمٚمٞمس سمٞمده, وعم٤م 

ظمٚم٘مؽ  ُمع آدم قمٚمٞمف اًمًالم وم٤مطمتج٤م, ومٙم٤من ُمـ طمج٦م ُمقؾمك آلدم أٟمف ىم٤مل ًمف: أٟم٧م أسمقٟم٤م آدم

اهلل شمٕم٤ممم سمٞمده, وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف, وأُمر اعمالئٙم٦م ومًجدوا ًمؽ؟ وم٤مطمت٩م ُمقؾمك قمغم آدم 

سم٤مًمٙمراُم٦م اًمتل ظمص اهلل قمز وضمؾ هب٤م آدم مم٤م مل خيص همػمه هب٤م ُمـ أن اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘مف سمٞمده 

 وأُمر ُمالئٙمتف ومًجدوا ًمف, ومٛمـ أٟمٙمر هذا وم٘مد يمٗمر.

اًمذي اصٓمٗم٤مك اهلل سمٙمالُمف , وظمط ًمؽ  اطمت٩م آدم قمغم ُمقؾمك: وم٘م٤مل آدم: أٟم٧م ُمقؾمك صمؿ

 .((88))اًمتقراة سمٞمده وذيمر احلدي٨م

ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء سمٞمده: آدم قمٚمٞمف : »اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل قمـ --((255255))

 ش.اًمًالم, واًمٕمرش, واًم٘مٚمؿ, وضمٜم٤مت قمدن, صمؿ ىم٤مل ًم٤ًمئر اخلٚمؼ: يمـ ومٙم٤من

 ([. 0٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح ُمقىمقوًم٤م, 

أظمؼمت أن رسمٙمؿ قمز وضمؾ مل يٛمس إال صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: : »طمٙمٞمؿ سمـ ضم٤مسمر ىم٤مل قمـ --((256256))

واًمزقمٗمران, وضم٤ٌمهل٤م اعمًؽ, وظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم,  همرس اجلٜم٦م سمٞمده, وضمٕمؾ شمراهب٤م اًمقرس

 ([. 0٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح ُم٘مٓمققًم٤م,  .شويمت٥م اًمتقراة عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم

: إن اهلل قمز وضمؾ مل يٛمس سمٞمده إال صمالصم٦م: ظمٚمؼ آدم أٟمس, أن يمٕم٥م األطم٤ٌمر ىم٤مل قمـ --((257257))

 سمٞمده, ويمت٥م اًمتقراة سمٞمده, وهمرس اجلٜم٦م سمٞمده, صمؿ ىم٤مل: شمٙمٚمٛمل: وم٘م٤مًم٧م: ىمد أومٚمح اعم١مُمٜمقن.

 ([. 0٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح إمم يمٕم٥م, وًمٞمس ىمقل يمٕم٥م سمحج٦م, 

                                                 

  .شم٘مدم( 8)
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 اإليامن بلن اهلل ظز وجل ال يـام  باب

 [4٣٣]اًمٌ٘مرة: ژ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ژ اهلل قمز وضمؾ:  ىم٤مل

 اآلي٦م.

ظمرؿم٦م سمـ احلر ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم قمٌد اهلل سمـ ؾمالم وم٤مٟم٘مٌض ُمٜمل , طمتك  قمـ --((258258))

إن ُمقؾمك : »اٟمت٧ًٌم ًمف ومٕمرومٜمل وم٘م٤مل: واهلل ال أطمدث سمٌمء إال وهق ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ

ل: ي٤م ضمؼميؾ , هؾ يٜم٤مم األىمالم, وم٘م٤م قمٚمٞمف اًمًالم دٟم٤م ُمـ رسمف قمز وضمؾ طمتك ؾمٛمع سيػ

وم٘م٤مل ي٤م ضمؼميؾ أقمٓمف ىم٤مرورشملم ومٚمٞمٛمًٙمٝمام اًمٚمٞمٚم٦م  ٤مم؟رسمؽ؟ ىم٤مل ضمؼميؾ: ي٤م رب ي٠ًمًمؽ هؾ شمٜم

واليٜم٤مم, وم٠مقمٓم٤مه ومٜم٤مم , وم٤مصٓمٗم٘م٧م اًم٘م٤مرورشم٤من وم٤مٟمٙمنشم٤م وم٘م٤مل ي٤م رب ىمد اٟمٙمنت اًم٘م٤مرورشم٤من 

 .شوم٘م٤مل ي٤م ضمؼميؾ إٟمف ال يٜمٌٖمل زم أن أٟم٤مم, وًمق ٟمٛم٧م ًمزاًم٧م اًمًاموات واألرض

اآلضمري رواه ٚمٞم٤مت, ٞم]صحٞمح إمم اسمـ ؾمالم, وًمٞمس ىمقًمف هذا سمحج٦م3 ومٚمٕمٚمف ُمـ اإلهائ

 ([. 062سمرىمؿ)

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ ال ي١مُمـ سمجٛمٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م, وإٟمام ال ي١مُمـ سمام ذيمرٟم٤مه  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ٛم٦م اجلٝمٛمٞم٦م اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وؾمٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وظم٤مًمٗمقا أئ

 اعمًٚمٛملم, ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ قم٘مؾ قمـ اهلل قمز وضمؾ أن حيذرهؿ قمغم ديٜمف.
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 وجوب اإليامن بافشػاظة  باب

اقمٚمٛمقا رمحٙمؿ اهلل , أن اعمٜمٙمر ًمٚمِمٗم٤مقم٦م يزقمؿ أن ُمـ دظمؾ اًمٜم٤مر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ٕم٤ممم, ومٚمٞمس سمخ٤مرج ُمٜمٝم٤م, وهذا ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م يٙمذسمقن هب٤م, وسم٠مؿمٞم٤مء ؾمٜمذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شم

وؾمٜمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصمم٤م هل٤م أصؾ ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, وؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

وىمقل وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم وم٤معمٕمتزًم٦م خي٤مًمٗمقن هذا يمٚمف, ال يٚمتٗمتقن إمم ؾمٜمـ  ,وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن

وال إمم ؾمٜمـ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ وإٟمام يٕم٤مروقن سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرآن, وسمام  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ًمٕم٘مؾ قمٜمدهؿ, وًمٞمس هذا ـمريؼ اعمًٚمٛملم وإٟمام هذا ـمريؼ ُمـ ىمد زاغ قمـ ـمريؼ احلؼ أراهؿ ا

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمز وضمؾ ممـ هذه صٗمتف, وطمذرٟم٤مهؿ اًمٜمٌل  ٟم٤موىمد ًمٕم٥م سمف اًمِمٞمٓم٤من, وىمد طمذر

,  ملسو هيلع هللا ىلصوطمذرٟم٤مهؿ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ىمديام وطمديث٤م , وم٠مُم٤م ُم٤م طمذرٟم٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ وأٟمزًمف قمغم ٟمٌٞمف 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳژ  :ملسو هيلع هللا ىلص قمز وضمؾ ىم٤مل ًمٜمٌٞمف وم٢من اهلل ,ملسو هيلع هللا ىلصوطمذرٟم٤مهؿ اًمٜمٌل 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

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

 [.0]آل قمٛمران: ژ         

ل ًمف: ـمٚمؼ سمـ يزيد اًمٗم٘مػم ىم٤مل: يمٜم٤م سمٛمٙم٦م ُمـ ىمٓم٤مهن٤م, ويم٤من ُمٕمل أخ زم ي٘م٤م قمـ --((261261))

طمٌٞم٥م, ويمٜم٤م ٟمرى رأي احلروري٦م, ومٌٚمٖمٜم٤م أن ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل األٟمّم٤مري ىمدم, ويم٤من يٚمزم ذم 

يمؾ ُمقؾمؿ, وم٠مشمٞمٜم٤مه وم٘مٚمٜم٤م ًمف: سمٚمٖمٜم٤م قمٜمؽ ىمقل ذم اًمِمٗم٤مقم٦م, وىمقل اهلل قمز وضمؾ خي٤مًمٗمؽ, ومٜمٔمر ذم 

دمدون  وضمقهٜم٤م, وىم٤مل: ُمـ أهؾ اًمٕمراق أٟمتؿ؟ وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ, ىم٤مل: ومتًٌؿ أو وحؽ, وىم٤مل: أيـ
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ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژ ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ؟ ىمٚمٜم٤م: طمٞم٨م ي٘مقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  ژ  [, وىم٤مل قمز وضمؾ:824]آل قمٛمران:ژ  ۓ  ۓ

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ : [, وىمقًمف قمز وضمؾ٥0]اعم٤مئدة:ژ  پ پ

٘م٤مل: أٟمتؿ [, وأؿم٤ٌمه هذا ُمـ اًم٘مرآن, وم44]احل٩م: ژې  ې  ې  ى  ى   ائ  

سمف ُمٜم٤م, ىم٤مل: ومقاهلل ًم٘مد ؿمٝمدت شمٜمزيؾ  أقمٚمؿوم٘مٚمٜم٤م: سمؾ أٟم٧م  ؟أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ أم أٟم٤م

وأن اًمِمٗم٤مقم٦م ذم يمت٤مب اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصوًم٘مد ؿمٝمدت شم٠مويٚمف ُمـ رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا قمغم رؾمقل اهلل 

 قمز وضمؾ عمـ قم٘مؾ.

حخ  مخ      مح  جخ جح مج ژ  ىم٤مل: ذم ؾمقرة اعمدصمر ىم٤مل: وم٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م: ؟: ىمٚمٜم٤م: وأيـ اًمِمٗم٤مقم٦مىم٤مل

    مع  جغ  مغ  جف  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع خس   مس حس  جس

[, صمؿ ىم٤مل: أال 21-24]اعمدصمر: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  حق     خف  مف  ىف  يف   حف

إن اهلل قمز وضمؾ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصشمروهن٤م طمٚم٧م عمـ مل ينمك سم٤مهلل قمز وضمؾ ؿمٞمًئ٤م, ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ومل يِم٤مور ومٞمف أطمًدا, صمؿ أُم٤مهتؿ, ومل يًتٕمـ قمغم ذًمؽ ظمٚمؼ اخلٚمؼ, ومل يًتٕمـ قمغم ذًمؽ أطمًدا, 

أطمًدا, ومل يِم٤مور ومٞمف أطمًدا, صمؿ أطمٞم٤مهؿ, ومل يًتٕمـ قمغم ذًمؽ أطمًدا, ومل يِم٤مور ومٞمف أطمًدا, 

وم٠مدظمؾ ُمـ ؿم٤مء اجلٜم٦م سمرمحتف, وأدظمؾ ُمـ ؿم٤مء اًمٜم٤مر سمذٟمٌف, صمؿ إن اهلل قمز وضمؾ حتٜمـ قمغم 

ؾ اًمٜم٤مر ومٚمؿ يّم٥م إال ُمـ ؿم٤مء اهلل ومل يّم٥م اعمقطمديـ ومٌٕم٨م سمٛمٚمؽ ُمـ ىمٌٚمف سمامء وٟمقر: ومدظم

ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل ينمك سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م, وم٠مظمرضمٝمؿ طمتك ضمٕمٚمٝمؿ سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م, صمؿ رضمع إمم  جإال ُمـ ظمر

رسمف قمز وضمؾ: وم٠مُمده سمامء وٟمقر ومٜمْمح ومل يّم٥م إال ُمـ ؿم٤مء اهلل ومل يّم٥م إال ُمـ ظمرج ُمـ 
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ظمرضمٝمؿ طمتك ضمٕمٚمٝمؿ سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م, صمؿ اًمدٟمٞم٤م ومل ينمك سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م, إال أص٤مسمف ذًمؽ اًمٜمْمح, وم٠م

 .شهلؿ وم٠مدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمرمحتف وؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم اأذن ًمٚمِمٗمٕم٤مء ومِمٗمٕمق

 ([. 828أصٚمف ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(00٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يزيد سمـ صٝمٞم٥م ىم٤مل: ُمررت سمج٤مسمر سمـ قمٌد اهلل , وهق ذم طمٚم٘م٦م حيدث أٟم٤مؾًم٤م,  قمـ --((260260))

يمر أٟم٤مؾًم٤م خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر, ىم٤مل: ويمٜم٧م يقُمئذ أٟمٙمر ذًمؽ ىم٤مل: ومجٚم٧ًم إًمٞمف, ومًٛمٕمتف يذ

ي٘مقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مٚم٧م: واهلل ُم٤م أقمج٥م ُمـ اًمٜم٤مس, وًمٙمـ أقمج٥م ُمٜمٙمؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ژپڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پژ  قمز وضمؾ:

ٟمام ىم٤مل اهلل قمز وم٤مٟمتٝمرين أصح٤مسمف, ويم٤من أطمٚمٛمٝمؿ, وم٘م٤مل: دقمقا اًمرضمؾ, صمؿ ىم٤مل: إ [,٥0]اعم٤مئدة:

ۅ  ۅ  ۉ   ۉژ وضمؾ:  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ۋ  ۋ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

چ  ژ [, ىم٤مل: وُم٤م شم٘مرأ اًم٘مرآن: ٥0-٥6]اعم٤مئدة: ژپڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   پ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   [, ىم٤مل: وم٢من 02]اإلهاء: ژڇ  

قمز وضمؾ قمذب ىمقًُم٤م سمخٓم٤مي٤مهؿ, وإن ؿم٤مء أن خيرضمٝمؿ أظمرضمٝمؿ, ىم٤مل: ومٚمؿ أيمذب سمف سمٕمد  اهلل

 ([. 002سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ذًمؽ.

إن اعمٙمذب سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م أظمٓم٠م ذم شم٠مويٚمف ظمٓم٠م وم٤مطمِم٤م ظمرج سمف قمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ؼم اهلل قمز وضمؾ: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وذًمؽ أٟمف قمٛمد إمم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمٗمر, أظم

أهنؿ إذا دظمٚمقا اًمٜم٤مر أهنؿ همػم ظم٤مرضملم ُمٜمٝم٤م, ومجٕمٚمٝم٤م اعمٙمذب سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ذم اعمقطمديـ, ومل 

, واًم٘مرآن يدل اًمٙم٤ٌمئر ذم إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م أهن٤م إٟمام هل ألهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيٚمتٗم٧م إمم أظم٤ٌمر رؾمقل اهلل 
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ىم٤مل اهلل قمز قمغم هذا, ومخرج سم٘مقًمف اًمًقء قمـ مجٚم٦م ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اإليامن, واشمٌع همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ 

چ  چ  چ  ژ وضمؾ:  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڇ    [.88٣]اًمٜم٤ًمء: ژچ  

وؾمٜمـ أصح٤مسمف ومٝمق ممـ ؿم٤مىمؼ  ملسو هيلع هللا ىلصومٙمؾ ُمـ رد ؾمٜمـ رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمرؾمقل وقمّم٤مه, وقمَم اهلل شمٕم٤ممم سمؽميمف ىمٌقل اًمًٜمـ, وًمق قم٘مؾ هذا اعمٚمحد وأٟمّمػ ُمـ 

قمٚمؿ أن أطمٙم٤مم اهلل قمز وضمؾ ومجٞمع ُم٤م شمٕمٌد سمف ظمٚم٘مف إٟمام شم١مظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وىمد  ٟمٗمًف,

ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم: أن يٌلم خلٚم٘مف ُم٤م أٟمزًمف قمٚمٞمف مم٤م شمٕمٌدهؿ سمف, وم٘م٤مل ضمؾ ذيمره:  ؾأُمر اهلل قمز وضم

ڦ   ڦ    ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹژ   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ مجٞمع األطمٙم٤مم, وسملم  ض اهللألُمتف مجٞمع ُم٤م ومر ملسو هيلع هللا ىلصوىمد سملم  [,22]اًمٜمحؾ:

هلؿ أُمر اًمدٟمٞم٤م وأُمر اآلظمرة, ومجٞمع ُم٤م يٜمٌٖمل أن ي١مُمٜمقا سمف, ومل يدقمٝمؿ ضمٝمٚم٦م3 ال يٕمٚمٛمقن طمتك 

أقمٚمٛمٝمؿ أُمر اعمقت واًم٘مؼم وُم٤م يٚم٘مك اعم١مُمـ, وُم٤م يٚم٘مك اًمٙم٤مومر, وأُمر اعمحنم, واًمقىمقف, وأُمر 

 يمؾ سم٤مب ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ذيمر, وؾمٜماجلٜم٦م واًمٜم٤مر, طم٤ماًل سمٕمد طم٤مل يٕمرومف أهؾ احلؼ

ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم: أن أهؾ اًمٙمٗمر إذا دظمٚمقا اًمٜم٤مر ورأوا اًمٕمذاب األًمٞمؿ وأص٤مهبؿ  اقمٚمٛمقا

اهلقان اًمِمديد, ٟمٔمروا إمم ىمقم ُمـ اعمقطمديـ ُمٕمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر, ومٕمػموهؿ سمذًمؽ, وىم٤مًمقا: ُم٤م أهمٜمك 

ومزاد أهؾ اًمتقطمٞمد ُمـ اعمًٚمٛملم طمزًٟم٤م وهماًم, قمٜمٙمؿ إؾمالُمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأٟمتؿ ُمٕمٜم٤م ذم اًمٜم٤مر؟ 

اهلل قمز وضمؾ قمغم ُم٤م ٟم٤مهلؿ ُمـ اًمٖمؿ سمتٕمٞمػم أهؾ اًمٙمٗمر هلؿ وم٠مذن ذم اًمِمٗم٤مقم٦م3 ومٞمِمٗمع  ـمٚمعوم٤م

األٟمٌٞم٤مء, واعمالئٙم٦م, واًمِمٝمداء, واًمٕمٚمامء, واعم١مُمٜمقن ومٞمٛمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ اعمًٚمٛملم, وم٠مظمرضمقا 

ؿمتك ومدظمٚمقا اجلٜم٦م, ومٚمام وم٘مدهؿ أهؾ  قمغم ـمٌ٘م٤مت ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمٝم٤م قمغم طم٥ًم ُم٤م أظمؼمٟم٤م رؾمقل اهلل 
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اًمٙمٗمر ودوا طمٞمٜمئذ ًمق يم٤من ُمًٚمٛملم, وأي٘مٜمقا أٟمف ًمٞمس ؿم٤مومع يِمٗمع هلؿ, وال صديؼ محٞمؿ يٖمٜمل 

قمٜمٝمؿ ُمـ قمذاهبؿ ؿمٞمًئ٤م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم أهؾ اًمٙمٗمر عم٤م ٟمْمجقا سم٤مًمٕمذاب وقمٚمٛمقا أن 

ڄ  ڄژ اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٖمػمهؿ ىم٤مًمقا:   ژ چ   ڃ  ڃ ڄ  ڃ  ڃ ڄ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڳ  ڳ    ک  ک   ک  گ  گ  گ  گژ [ اآلي٦م, وىم٤مل قمز وضمؾ: ٣٥]األقمراف: 

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

 [.808-22]اًمِمٕمراء: ژ﮴  ﮵   ﮶     ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھ ھ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ  مح٤مد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ: قمـ هذه اآلي٦م: قمـ --((261261))

[,ىم٤مل: طمدصم٧م أن اعمنميملم ىم٤مًمقا عمـ دظمؾ اًمٜم٤مر: ُم٤م أهمٜمك قمٜمٙمؿ 4]احلجر: ژ ٺ  ٺ 

ُم٤م يمٜمتؿ شمٕمٌدون؟ ومٞمٖمْم٥م اهلل قمز وضمؾ هلؿ, ومٞم٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم: اؿمٗمٕمقا, ومٞمِمٗمٕمقن 

اًمٜم٤مر, طمتك إن إسمٚمٞمس ًمٞمتٓم٤مول رضم٤مء أن خيرج ُمٕمٝمؿ, ومٕمٜمد ذًمؽ ود اًمذيـ  ُمـومٞمخرضمقن 

 يمٗمروا ًمق يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم.

(قمـ ضم٤مسمر وهق 8/646(,اًمٜم٤ًمئل ذم اًمتٗمًػم )00٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ػمهًمٖم]صحٞمح 

 طمًـ[. 

 سمٓمٚم٧م طمج٦م ُمـ يمذب سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م, اًمقيؾ ًمف إن مل يت٥م. رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .شُمـ يمذب سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م: »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل قمـ --((262262))

  ([.000سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 ة إكام هي ألهل افؽبائر ما روي أن افشػاظ باب

 ش.ؿمٗم٤مقمتل ألهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل: »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((263263))

( واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ 4٣66واًمؽمُمذي سمرىمؿ ) (,001سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

(2٥80.])  

هؾ اًمِمٗم٤مقم٦م أل: »وم٘م٤مل ؟يمٕم٥م سمـ قمجرة ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل اًمِمٗم٤مقم٦م قمـ --((264264))

  ([.010سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل

 ش.ؿمٗم٤مقمتل ألهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((265265))

  ([.018سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ممـ شمّمٞمٌف ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد ؾمٛمع رضماًل أٟمف طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  قمـ --((266266))

يٖمٜمل اعم١مُمٜملم قمـ ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد, وًمٙمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛمذٟمٌلم ُمـ  وم٘م٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

  ([.01٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم.

 ما روي أن افشػاظة دن مل يؼك باهلل تعاػ  باب

ًمٙمؾ ٟمٌل دقمقة ُمًتج٤مسم٦م, ومتٕمجؾ يمؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((267267))

ؿمٗم٤مقم٦م ألُمتل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومٝمل ٟم٤مئٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل ُمـ ُم٤مت ٟمٌل دقمقشمف, وإين اظمت٠ٌمت دقمقيت 

 .شال ينمك سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م

  ([.821( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٥02اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(016سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       شًمٙمؾ ٟمٌل دقمقة يدقمق هب٤م, واظمت٠ٌمت دقمقيت ؿمٗم٤مقم٦م ألُمتل: »ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 
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أيب هريرة ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟  قمـ --((268268))

أسم٤م هريرة أن ال ي٠ًمًمٜمل قمـ هذا احلدي٨م أطمد أول ُمٜمؽ, عم٤م ًم٘مد فمٜمٜم٧م ي٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل 

رأي٧م ُمـ طمرصؽ, أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىم٤مل: ال إًمف إال اهلل ظم٤مًمّم٤م ُمـ 

  ([.22اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(011سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شٟمٗمًف

فؽل كبي دظوة يدظو هبا, واختبلت دظويت صػاظة »: ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي باب 

  «يألمت

إن ًمٙمؾ ٟمٌل دقمقة ىمد دقم٤م هب٤م ذم أُمتف : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((271271))

 ش.وإين اظمت٠ٌمت دقمقيت ؿمٗم٤مقم٦م ألُمتل

 ([. 400( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٥0٣اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(012سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن اهلل خرين بغ أن يدخل كصف أمتي اجلـة أو ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿول افـبي باب 

  «ؾاخست افشػاظة افشػاظة

ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ومذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصقمقف سمـ ُم٤مًمؽ األؿمجٕمل ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمـ --((270270))

أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م آت ُمـ ريب قمز وضمؾ ومخػمين : »ضم٤مءٟم٤م وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصطمديث٤م ـمقياًل ىم٤مل ومٞمف: وإن ٟمٌل اهلل 

 . وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل,شسملم اًمِمٗم٤مقم٦م وسملم أن يدظمؾ ٟمّمػ أُمتل اجلٜم٦م, وم٤مظمؽمت اًمِمٗم٤مقم٦م

: إمم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص, صمؿ أىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل شإٟمٙمؿ أهؾ ؿمٗم٤مقمتل»اضمٕمٚمٜم٤م ذم ؿمٗم٤مقمتؽ وم٘م٤مل: 

إٟمف أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م آت ُمـ ريب قمز وضمؾ ومخػمين سملم اًمِمٗم٤مقم٦م وسملم أن يدظمؾ ٟمّمػ أُمتل اجلٜم٦م »
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: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ ؿمٗم٤مقمتؽ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  شوم٤مظمؽمت اًمِمٗم٤مقم٦م

 .شُمـ أُمتل ال ينمك سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م تين أن ؿمٗم٤مقمتل عمـ ُم٤مأؿمٝمد ُمـ طمي»

 ([. 4٣08(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )6/41(, وأمحد )02٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اإليامن بلن أؿواما خيرجون من افـار ؾقدخؾون اجلـة بشػاظة افـبي  باب

 وصػاظة ادممـغ  ملسو هيلع هللا ىلص

٤م حمٛمًدا ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر: ي٤م أسم قمـ --((271271))

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ.ش ؟إن اهلل قمز وضمؾ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ىمقُم٤م سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصحيدث قمـ اًمٜمٌل 

  ([.828( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4٣82(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )021سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

خيرج اهلل ُمـ اًمٜم٤مر ىمقُم٤م سمِمٗم٤مقم٦م حمٛمد : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمران سمـ طمّملم , قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((272272))

 ش.ٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م , ومٞمًٛمٞمٝمؿ أهؾ اجلٜم٦م اجلٝمٜمٛمٞملموم ملسو هيلع هللا ىلص

  ([.6٣66(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )100سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أُم٤م أهؾ اًمٜم٤مر اًمذيـ هؿ أهؾ اًمٜم٤مر : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((273273))

 وم٢مهنؿ ال يٛمقشمقن ومٞمٝم٤م, وأُم٤م ٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس وم٢من اًمٜم٤مر شم٠مظمذهؿ قمغم ىمدر ذٟمقهبؿ ومٞمحؽمىمقن

ومٞمٌثقن  ومٞمٝم٤م ومٞمّمػمون ومحام, صمؿ ي٠مذن اهلل قمز وضمؾ هلؿ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمخرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر و٤ٌمئر

أو يٜمثرون قمغم أهن٤مر اجلٜم٦م ومٞم١مُمر أهؾ اجلٜم٦م ومٞمٗمٞمْمقن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤مء, ومتٜم٧ٌم حلقُمٝمؿ يمام شمٜم٧ٌم 

  .شاًمًٞمؾ احل٦ٌم ذم محٞمؾ

 ([.14( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )44(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )108سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((274274))

ُمـ إيامن وم٠مظمرضمقه ُمـ  اًمٜم٤مر ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ سمرمحتف: اٟمٔمروا ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف طم٦ٌم ُمـ ظمردل

 ومٞمٚم٘مقن ذم هنر يًٛمك هنر احلٞم٤مة, ومٞمٜمٌتقن يمام يٜم٧ٌم اًمٖمث٤مء اًمٜم٤مر ىم٤مل: وم٠مظمرضمقا, وىمد قم٤مدوا محام

 .شاًمًٞمؾ, أو إمم ضم٤مٟم٥م اًمًٞمؾ , أمل شمروا أهن٤م شم٠ميت صٗمراء ُمٚمتقي٦م ذم محٞمؾ

 ([. 812( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣60(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )104سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أوشمٞم٧م اًمِمٗم٤مقم٦م وم٠مؿمٗمع عمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((275275))

أؿمٗمع عمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة طمتك ال يٌ٘مك أطمد ذم طم٦ٌم ُمـ إيامن, صمؿ  يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل

 وطمرك اإلهب٤مم واعمًٌح٦م. .شىمٚمٌف ُمـ اإليامن ُمثؾ هذا

( 82٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )0٣80(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )10٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ُمٓمقاًل[. 

خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ىمقم سمٕمد ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل  قمـ --((276276))

 ش.ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م, يًٛمٞمٝمؿ أهؾ اجلٜم٦م اجلٝمٜمٛمٞملم ؾمٗمع ُمٜمٝم٤م

 ([.6٣٣2(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )102سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٜم٤مر  ًمٞمخرضمـ ىمقم ُمـ اًمٜم٤مر ىمد حمِمتٝمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((277277))

 .شومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم, يًٛمقن اجلٝمٜمٛمٞملم

 ([. 10٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ژ﮴  ﮵   ۓ   ۓ  ﮲  ﮳ ژ  ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: قمـ --((278278))

عم٤م أُمر سم٢مظمراج ُمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد وم٘م٤مل ُمـ هب٤م ُمـ : »[, ىم٤مل4٥]األٟمٕم٤مم: 
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اعمنميملم: شمٕم٤مًمقا: ومٚمٜم٘مؾ: ال إًمف إال اهلل ًمٕمٚمٜم٤م أن ٟمخرج ُمع ه١مالء, وم٘م٤مًمقا ومٚمؿ يّمدىمقا ىم٤مل: 

﮹  ﮺﮻  ﮼      ﮸    ﮶  ﮷ژ ىم٤مل: وم٘م٤مل قمز وضمؾ:  شيمٜم٤م ُمنميملمرسمٜم٤م ُم٤م  هللومحٚمٗمقا, وا

 ([. 101سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .[42]األٟمٕم٤مم: ژ﯀  ﯁     ﮽  ﮾  ﮿

يِمٗمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م جلٛمٞمع ذري٦م  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد روي ُمـ همػم وضمف,أن اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

يِمٗمع آدم قمٚمٞمف اًمّمالة  آدم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اعمقطمديـ سم٠من خيرج ُمـ اًمٜم٤مر يمؾ ُمقطمد صمؿ

واًمًالم, صمؿ األٟمٌٞم٤مء, صمؿ اعمالئٙم٦م, صمؿ اعم١مُمٜمقن ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يٙمذب هبذا, ًم٘مد وؾ والاًل 

 وظمن ظمناًٟم٤م ُمٌٞمٜم٤ًم. ٕمٞمًدا,سم

 ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ذيمروا قمٜمد رؾمقل اهلل  قمـ --((281281))

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وال ومخر, وإن سمٞمدي ًمقاء احلٛمد, وإن واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, إين ًمًٞمد اًمٜم٤مس ي: »وم٘م٤مل

حتتف آدم قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ دوٟمف وال ومخر, ىم٤مل: يٜم٤مدي اهلل قمز وضمؾ يقُمئذ آدم, ومٞم٘مقل آدم: 

ومٞم٘مقل: وُم٤م سمٕم٨م اًمٜم٤مر؟ ومٞم٘مقل:  : أظمرج ُمـ ذريتؽ سمٕم٨م اًمٜم٤مرومٞم٘مقلًمٌٞمؽ رب وؾمٕمديؽ, 

ه إال اهلل قمز وضمؾ, ومٞم٠مشمقن آدم ُمـ يمؾ أًمػ شمًٕمامئ٦م وشمًٕم٦م وشمًٕملم, ومٞمخرج ُم٤مال يٕمٚمؿ قمدد

قمٚمٞمف اًمًالم, ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧م آدم أيمرُمؽ اهلل, وظمٚم٘مؽ سمٞمده, وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف, وأؾمٙمٜمؽ 

ًمذريتؽ, ال حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر, ومٞم٘مقل: ًمٞمس ذًمؽ  عضمٜمتف, وأُمر اعمالئٙم٦م ومًجدوا ًمؽ, وم٤مؿمٗم

ومٞم٠مشمقن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف إزم اًمٞمقم, وًمٙمـ ؾم٠مرؿمديمؿ, قمٚمٞمٙمؿ سمٕمٌد اختذه اهلل ظمٚمٞماًل وأٟم٤م ُمٕمٙمؿ, 

اًمًالم, ومٞم٘مقًمقن: ي٤م إسمراهٞمؿ, أٟم٧م قمٌد اختذك اهلل ظمٚمٞماًل, وم٤مؿمٗمع ًمذري٦م آدم, ال حترق اًمٞمقم 

قمٚمٞمٙمؿ سمٕمٌد اصٓمٗم٤مه اهلل قمز وضمؾ سمٙمالُمف  ديمؿ,سم٤مًمٜم٤مر, ومٞم٘مقل: ًمٞمس ذًمؽ إزم, وًمٙمـ ؾم٠مرؿم

ي٤م ُمقؾمك أٟم٧م ورؾم٤مالشمف, وأًم٘مك قمٚمٞمف حم٦ٌم ُمٜمف3 ُمقؾمك, وأٟم٤م ُمٕمٙمؿ, ومٞم٠مشمقن ُمقؾمك, ومٞم٘مقًمقن: 
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قمٌد اصٓمٗم٤مك اهلل قمز وضمؾ سمرؾم٤مالشمف ويمالُمف, وأًم٘مك قمٚمٞمؽ حم٦ٌم ُمٜمف, اؿمٗمع ًمذري٦م آدم, ال 

قمٚمٞمٙمؿ سمروح اهلل ويمٚمٛمتف3  يمؿ,حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر ىم٤مل: ًمٞمس ذًمؽ اًمٞمقم إزم, وًمٙمـ ؾم٠مرؿمد

قمٞمًك اسمـ ُمريؿ, ومٞم٠مشمقن قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم, ومٞم٘مقًمقن ي٤م قمٞمًك, أٟم٧م روح اهلل 

ف, اؿمٗمع ًمذري٦م آدم, ال حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر, ىم٤مل: ًمٞمس ذًمؽ اًمٞمقم إزم, قمٚمٞمٙمؿ سمٕمٌد ضمٕمٚمف ويمٚمٛمت

أمحد, ضمٕمٚمؽ اهلل رمح٦م  ٤موأٟم٤م ُمٕمٙمؿ, ومٞم٠مشمقن ومٞم٘مقًمقن: ي ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمز وضمؾ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم3 أمحد 

ًمٚمٕم٤معملم, وم٤مؿمٗمع ًمذري٦م آدم, ال حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر, ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ , أٟم٤م ص٤مطمٌٝم٤م, ومآيت طمتك آظمذ 

أٟم٤م أمحد ومٞمٗمتح زم, وم٢مذا ٟمٔمرت إمم اجل٤ٌمر شم٤ٌمرك  ٚم٘م٦م سم٤مب اجلٜم٦م, ومٞم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ وم٠مىمقل:سمح

وضمؾ رء ال حيًـ  زوشمٕم٤ممم ظمررت ؾم٤مضمًدا, صمؿ يٗمتح زم ُمـ اًمتحٛمٞمد واًمثٜم٤مء قمغم اًمرب قم

ي٤م رب, ذري٦م آدم ال حترق اًمٞمقم ذم اًمٜم٤مر,  اخلٚمؼ, صمؿ ي٘م٤مل: ؾمؾ شمٕمٓمف , واؿمٗمع شمِمٗمع, ومٞم٘مقل:

ٌقا ومٛمـ وضمدشمؿ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ديٜم٤مر ُمـ إيامن وم٠مظمرضمقه, صمؿ يٕمقدون إزم ومٞم٘مقًمقن: ومٞم٘مقل: اذه

: ُمـ هذا؟ ٞم٘م٤ملذري٦م آدم ال حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر, ىم٤مل: ومآيت طمتك آظمذ سمحٚم٘م٦م سم٤مب اجلٜم٦م, وم

وم٠مىمقل: أمحد ومٞمٗمتح زم, وم٢مذا ٟمٔمرت إمم اجل٤ٌمر شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمررت ؾم٤مضمًدا, وم٠مؾمجد ُمثؾ 

ٕمل, ومٞمٗمتح زم ُمـ اًمثٜم٤مء قمغم اًمرب قمز وضمؾ ُمـ اًمتحٛمٞمد ُمثؾ ُم٤م ؾمجقدي أول ُمرة وُمثٚمف ُم

ومٞم٘م٤مل: ارومع رأؾمؽ, وؾمؾ شمٕمٓمف, واؿمٗمع شمِمٗمع, وم٠مىمقل: ي٤م رب, ذري٦م آدم,  ومتح زم أول ُمرة,

ىمػماط ُمـ إيامن, صمؿ يٕمقدون  اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر, ومٞم٘مقل: أظمرضمقا ًمف ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل رقال حت

ٟمٔمرت إمم اجل٤ٌمر قمز وضمؾ ظمررت ؾم٤مضمًدا, وم٠مؾمجد  إزم, ومآيت طمتك أصٜمع يمام صٜمٕم٧م, وم٢مذا

يمًجقدي أول ُمرة وُمثٚمف ُمٕمل, ويٗمتح زم ُمـ اًمثٜم٤مء واًمتحٛمٞمد ُمثؾ ذًمؽ, صمؿ ي٘م٤مل: ؾمؾ 

ومٞم٘مقل: اذهٌقا ومٛمـ  : ي٤م رب, ذري٦م آدم, ال حترق اًمٞمقم سم٤مًمٜم٤مر,لشمٕمٓمف, واؿمٗمع شمِمٗمع, وم٠مىمق
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يٕمٚمؿ قمدهتؿ إال اهلل قمز وضمؾ, وضمدشمؿ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن وم٠مظمرضمقه, ومٞمخرضمقن ُم٤م ال 

ويٌ٘مك أيمثرهؿ, صمؿ ي١مذن آلدم سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م, ومٞمِمٗمع ًمٕمنمة آالف أًمػ, صمؿ ي١مذن ًمٚمٛمالئٙم٦م 

 ش.أليمثر ُمـ رسمٞمٕم٦م وُمي ِمٗمعواًمٜمٌٞملم, ومٞمِمٗمٕمقن, طمتك إن اعم١مُمـ ًمٞم

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 2206وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (,102سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(82٥ .]) 

 عؾامء وافشفداء يوم افؼقامة صػاظة افباب 

يدظمؾ اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقم٦م رضمؾ ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((280280))

 .شأُمتل ُمثؾ أطمد احلٞملم رسمٞمٕم٦م وُمي

 ([. ٣/4٣0أمحد ), و(180سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  

٦م وسم٘مقم خيرضمقن حمٛمد سمـ طمًلم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وم٠مٟم٤م أرضمق عمـ آُمـ سمام ذيمرٟم٤م ُمـ اًمِمٗم٤مقم ىم٤مل

ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ اعمقطمديـ, وسمجٛمٞمع ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ل, وسمجٛمٞمع ُم٤م ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل ُمـ اعمح٦ٌم 

, وألهؾ سمٞمتف, وذريتف, وصح٤مسمتف, وأزواضمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم3 أن يرمحٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمٌل 

ٌٞمٜم٤م وال حيرُمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ شمٗمْمٚمف ورمحتف, وأن يدظمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ذم ؿمٗم٤مقم٦م ٟم اًمٙمريؿ,ُمقالٟم٤م 

وؿمٗم٤مقم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ سمٞمتف, وأزواضمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم, وُمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد 

 . ((88))يمذب سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م, ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م يمام ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

                                                 

  .شم٘مدم( 8)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن باحلوض افذي أظطي افـبي  باب

أٟم٤م قمٜمد طمقيض يقم : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصصمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل  قمـ --((281281))

 شُمثؾ ُم٤م سملم ُم٘م٤مُمل هذا إمم قمامن: »قمـ ؾمٕم٦م احلقض؟ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ومًئؾ ٟمٌل اهلل  ش٤مُم٦ماًم٘مٞم

أؿمد سمٞم٤مًو٤م ُمـ : »قمـ ذاسمف؟ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ؾمٕمٞمد: ُم٤م سمٞمٜمٝمام ؿمٝمر أو ٟمحقه, وؾمئؾ ٟمٌل اهلل 

ُمـ اجلٜم٦م, أطمدمه٤م ُمـ ورق,  ُمـ اجلٜم٦م, أو ُمداده ومٞمف ُمٞمزاسم٤من ٕم٥ماًمٚمٌـ, وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ, ي

 ([. 4٥08ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(144سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.واآلظمر ُمـ ذه٥م

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمػمدن : »أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ , قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((282282))

 .شدوين احلقض قمكم رضم٤مل طمتك إذا قمرومتٝمؿ ورومٕمقا إزم اظمتٚمجقا

 ([.4٥02( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣14اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(140سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُم٤م سملم ٟم٤مطمٞمتل طمقيض: يمام سملم صٜمٕم٤مء : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل  قمـ --((283283))

ن  .شإمم اعمديٜم٦م, ويمام سملم اعمديٜم٦م وقَمامَّ

  ([.4٥0٥ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(141سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد : »ىم٤مل ؟أيب ذر ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م آٟمٞم٦م احلقض قمـ --((284284))

ُمـ قمدد ٟمجقم اًمًامء, ويمقايمٌٝم٤م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعمٔمٚمٛم٦م اعمْمحٞم٦م ُمـ آٟمٞم٦م اجلٜم٦م, سمٞمده آلٟمٞمتف أيمثر 

ُمـ اجلٜم٦م, ُمـ ذب ُمٜمف مل ئمٛم٠م, قمروف ُمثؾ ـمقًمف, ُم٤م سملم قمامن إمم أيٚم٦م,  ومٞمف ُمٞمزاسم٤من يِمخ٥م

 .شُمـ اًمٚمٌـ وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ًو٤مُم٤مؤه أؿمد سمٞم٤م

  ([.4٥00ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(142سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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قمغم  أٟم٤م ومرـمٙمؿ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((285285))

 .شاحلقض, ُمـ ورد ذب, وُمـ ذب مل ئمٛم٠م أسمًدا

  ([.4420( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )00٣0اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(1٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمغم احلقض,  أٟم٤م ومرـمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((286286))

 ش.قمـ رضم٤مال ُمٜمٙمؿ, وألهمٚمٌـ قمٚمٞمٝمؿ, ومٞم٘م٤مل: إٟمؽ ال شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدكومألٟم٤مز

 ([.4420( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣06(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )1٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

: أيب هريرة: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, يمٞمػ شمٕمرف ُمـ ي٠ميت ُمـ سمٕمد ُمـ أُمتؽ؟ ىم٤مل قمـ --((287287))

ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م ش هبؿ, أال يٕمرف ظمٞمٚمف؟ ذم ظمٞمؾ دهؿ حمجٚم٦م أرأي٧م ًمق يم٤من ًمرضمؾ ظمٞمؾ همر»

قمغم  ُمـ اًمقوقء, وأٟم٤م ومرـمٝمؿ وم٢مهنؿ ي٠مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همرا حمجٚملم: »رؾمقل اهلل, ىم٤مل

 .شاًمٌٕمػم اًمْم٤مل طمقيض يمام يذاد ـرضم٤مل قم احلقض, ومٚمٞمذادن

 ([. 420( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6٣06(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )1٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

٤مًم٧م: يمٜم٧م أؾمٛمع يذيمرون احلقض, ومل أؾمٛمع ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل أم ؾمٚمٛم٦م ىم قمـ --((288288))

ي٘مقل: أهي٤م اًمٜم٤مس,  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمام يم٤من يقًُم٤م ُمـ ذًمؽ واجل٤مري٦م متِمٓمٜمل, ومًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

وم٘مٚم٧م ًمٚمج٤مري٦م: اؾمت٠مظمري قمٜمل, وم٘م٤مًم٧م: إٟمام دقم٤م اًمرضم٤مل ومل يدع اًمٜم٤ًمء, وم٘مٚم٧م: إين ُمـ 

قمٜمف يمام  ض وم٢مي٤مي ال ي٠ميت أطمديمؿ ومٞمذبًمٙمؿ قمغم احلق إين ومرط: »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜم٤مس, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 وذيمر احلدي٨م. شيذب قمٜمف اًمٌٕمػم اًمْم٤مل

 ([. 442٣ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(1٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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أسمق سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقري: ذيمرت هذا احلدي٨م إلسمراهٞمؿ األصٌٝم٤مين وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م همري٥م,  ىم٤مل

 يمت٥م سمف إًمٞمٜم٤م يقٟمس.

سمراهٞمؿ اًمزهري وذيمر هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: هذا ذم أهؾ ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقري: وؾمٛمٕم٧م أسم٤م إ 

 اًمردة.

سملم أيديٙمؿ, وم٢من  أٟم٤م ومرـمٙمؿ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  قمـ --((311311))

 وذيمر احلدي٨م. ,شمل دمدوين وم٠مٟم٤م قمغم احلقض, وطمقيض: ىمدر ُم٤م سملم أيٚم٦م إمم ُمٙم٦م

 ([. ٥/٥12(, وأمحد )1٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

أٟمس ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اسمـ زي٤مد, وهؿ يتذايمرون احلقض, ومٚمام رأوين ـمٚمٕم٧م  قمـ --((310310))

واهلل ُم٤م ؿمٕمرت : »قمٚمٞمٝمؿ, ىم٤مًمقا: ىمد ضم٤مءيمؿ أٟمس وم٘م٤مًمقا: ي٤م أٟمس ُم٤م شم٘مقل ذم احلقض؟ وم٘مٚم٧م

أين أقمٞمش طمتك أرى أُمث٤مًمٙمؿ شمِمٙمقن ذم احلقض, ًم٘مد شمريم٧م قمج٤مئز سم٤معمديٜم٦م, ُم٤م شمّمكم واطمدة 

 ش.ملسو هيلع هللا ىلصأن يقرده٤م طمقض حمٛمد  وضمؾُمٜمٝمـ صالة إال ؾم٠مًم٧م رهب٤م قمز 

 ([. 1٥1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أال شمرون إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رمحف اهلل يتٕمج٥م ممـ يِمؽ ذم احلقض  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

إذ يم٤من قمٜمده أن احلقض مم٤م ي١مُمـ سمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م طمتك إن اًمٕمج٤مئز ي٠ًمًمـ اهلل قمز وضمؾ أن 

ال ي١مُمـ سم٤محلقض, ويٙمذب سمف, وومٞمام ذيمرٟم٤مه ُمـ  , ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـملسو هيلع هللا ىلصيً٘مٞمٝمـ ُمـ طمقوف 

 يمٗم٤مي٦م قمـ اإليمث٤مر.  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤محلقض اًمذي أقمٓم٤مه اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا  تّمديؼاًم
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 افتصديق واإليامن بعذاب افؼز  باب 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ اًمؼماء سمـ قم٤مزب: ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  قمـ --((311311))

 ٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم.ٟمزًم: [ ىم٤مل40]إسمراهٞمؿ:ژ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 ([.4108( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥62(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )1٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: دظمٚم٧م قمكم قمجقز, أو قمجقزان ُمـ قمج٤مئز هيقد  قمـ --((312312))

اعمديٜم٦م, وم٘م٤مًمت٤م: إن أهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن ذم ىمٌقرهؿ, ىم٤مًم٧م: ومٙمذسمتٝمام ومخرضمت٤م, ودظمؾ رؾمقل 

ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل إن قمجقزيـ ُمـ قمج٤مئز هيقد اعمديٜم٦م دظمٚمت٤م قمكم, ومزقمٛمت٤م أن  وم٘مٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 شصدىمت٤م, إهنؿ يٕمذسمقن قمذاسًم٤م شمًٛمٕمف اًمٌٝم٤مئؿ يمٚمٝم٤م: », وم٘م٤ملرهؿأهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن ذم ىمٌق

 ىم٤مًم٧م: ومام رأيتف سمٕمد ذًمؽ ذم صالة إال يتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم.

  ([.٣16( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8204اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(12٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ طمقائط سمٜمل اًمٜمج٤مر, ومًٛمع  دظمؾ طم٤مئًٓم٤م ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل  قمـ --((313313))

: وم٘م٤مًمقا: ذم اجل٤مهٚمٞم٦م, ومن سمذًمؽ وم٘م٤ملش ُمتك دومـ ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم؟: »صقشم٤م ُمـ ىمؼم وم٘م٤مل

 ش.ًمقال أن ال شمداومٜمقا ًمدقمقت اهلل أن يًٛمٕمٙمؿ قمذاب اًم٘مؼم»

  ([.٣12(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )12٣)سمرىمؿاآلضمري رواه ]صحٞمح, 

هذه : »ؾمٛمع أصقاشًم٤م طملم همرسم٧م اًمِمٛمس وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب أيقب: أن اًمٜمٌل  قمـ --((314314))

 .شأصقات اًمٞمٝمقد شمٕمذب ذم ىمٌقرهؿ

  ([.4162( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥0٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )120سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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أو اعمديٜم٦م ومًٛمع ُمـ طمٞمٓم٤من ُمٙم٦م  سمح٤مئط ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ُمر رؾمقل اهلل  قمـ --((315315))

صمؿ  شيٕمذسم٤من وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم: »ملسو هيلع هللا ىلصصقت إٟم٤ًمٟملم يٕمذسم٤من ذم ىمٌقرمه٤م, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

صمؿ دقم٤م سمجريدة,  شسمغم يم٤من أطمدمه٤م ال يًتٜمزه ُمـ سمقًمف, ويم٤من اآلظمر يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م: »ىم٤مل

: ومٙمنه٤م يمنشملم, وووع قمغم ىمؼم يمؾ ُمٜمٝمام يمنة, وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, مل ومٕمٚم٧م هذا؟ ىم٤مل

 .شًمٕمٚمف خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل يٞم٤ًٌم, أو إمم أن يٞم٤ًٌم»

  ([.424( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )486اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ), و(121سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .شأيمثر قمذاب اًم٘مؼم ذم اًمٌقل: »أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((316316))

رواه (, 1/401(, وقمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )8/٥66]اًمراضمح وىمٗمف, يمام ذم قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ )

 ([.1٣٥سمرىمؿ )اآلضمري 

ُمـ طمقائط سمٜمل  , وأٟم٤م ذم طم٤مئط ملسو هيلع هللا ىلصأم ُمٌنم ىم٤مًم٧م: دظمؾ قمكم رؾمقل اهلل  قمـ --((317317))

اؾمتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ : »اًمٜمج٤مر, ومٞمف ىمٌقر ُمٜمٝمؿ ىمد ُم٤مشمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م: ىم٤مًم٧م: ومخرج, وهق ي٘مقل

ؿ, قمذاسم٤م ٟمٕم: »ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل وإهنؿ ًمٞمٕمذسمقن ذم ىمٌقرهؿ؟ ىم٤مل شقمذاب اًم٘مؼم

  ([.6/٥64(, وأمحد )1٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ششمًٛمٕمف اًمٌٝم٤مئؿ

 اإليامن وافتصديق بؿسلفة مـؽر وكؽر باب 

إذا ىمؼم أطمديمؿ أو اإلٟم٤ًمن, أشم٤مه ُمٚمٙم٤من : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((318318))

٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا أؾمقدان أزرىم٤من, ي٘م٤مل ألطمدمه٤م: اعمٜمٙمر, وًممظمر: اًمٜمٙمػم ومٞم٘مقالن ًمف: ُم

اًمرضمؾ؟ ومٝمق ىم٤مئؾ ُم٤م يم٤من ي٘مقل , وم٢من يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم, ىم٤مل: هق قمٌد اهلل ورؾمقًمف, أؿمٝمد أن ال إًمف 
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إال اهلل, وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل, ومٞم٘مقالن: إن يمٜم٤م ًمٜمٕمٚمؿ أٟمؽ شم٘مقل ذًمؽ, صمؿ يٗمًح ًمف ذم ىمؼمه 

: دقمقين أرضمع إمم أهكم ؾمٌٕمقن ذراقًم٤م ذم ؾمٌٕملم ذراقًم٤م, ويٜمقر ًمف ومٞمف, صمؿ ي٘م٤مل ًمف: ٟمؿ, ومٞم٘مقل

وم٠مظمؼمهؿ, ومٞم٘م٤مل ًمف: ٟمؿ يمٜمقُم٦م اًمٕمروس اًمذي ال يقىمٔمف إال أطم٥م أهٚمف إًمٞمف, طمتك يٌٕمثف اهلل قمز 

ذًمؽ, وإن يم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م ىم٤مل: ال أدري, يمٜم٧م أؾمٛمع اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞمًئ٤م,  جٕمفوضمؾ ُمـ ُمْم

 ٚمٞمف, ومتٚمتئؿقم ويمٜم٧م أىمقًمف, ومٞم٘مقالن: إن يمٜم٤م ًمٜمٕمٚمؿ أٟمؽ شم٘مقل ذًمؽ, صمؿ ي٘م٤مل ًمألرض: اًمتئٛمل

قمٚمٞمف, طمتك ختتٚمػ ومٞمٝم٤م أوالقمف, ومال يزال ومٞمٝم٤م ُمٕمذسًم٤م طمتك يٌٕمثف اهلل قمز وضمؾ ُمـ ُمْمجٕمف 

  ([.8008(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )1٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.ذًمؽ

إن اًمٕمٌد إذا ووع ذم ىمؼمه, وشمقمم قمٜمف : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن ٟمٌل اهلل  قمـ --((301301))

هلؿ, أشم٤مه ُمٚمٙم٤من ومٞم٘مٕمداٟمف, ومٞم٘مقالن: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا ٟمٕم٤م أصح٤مسمف, إٟمف ًمٞمًٛمع ىمرع

ىم٤مل: وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومٞم٘مقل: أؿمٝمد أٟمف قمٌد اهلل ورؾمقًمف, ىم٤مل: ومٞم٘م٤مل ًمف:  ؟ملسو هيلع هللا ىلصاًمرضمؾ؟ ذم حمٛمد 

 : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل ش, ىمد أسمدًمؽ اهلل قمز وضمؾ سمف ُم٘مٕمًدا ُمـ اجلٜم٦م ٜم٤مر,اٟمٔمر إمم ُم٘مٕمدك ُمـ اًم

 .شمجٞمًٕم٤م»أو ىم٤مل: ش, ومػمامه٤م يمالمه٤م»

 ىمت٤مدة: وذيمر ًمٜم٤م أٟمف يٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ؾمٌٕمقن ذراقًم٤م, ويٛمأل قمٚمٞمف ظمًيا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ىم٤مل

وأُم٤م اًمٙم٤مومر, أو اعمٜم٤مومؼ ومٞم٘م٤مل ًمف: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا : »رضمع إمم طمدي٨م أٟمس ىم٤مل صمؿ

اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: ال أدري, يمٜم٧م أىمقل ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس, ومٞم٘م٤مل ًمف: ال دري٧م وال شمٚمٞم٧م, صمؿ 

 .شُمـ طمديد رضسم٦م سملم أذٟمٞمف, ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف همػم اًمث٘مٚملم اقييب سمٛمٓمر

  ([.4100( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥02(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )1٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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إذا شمقذم اًمٕمٌد سمٕم٨م اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف ُمالئٙم٦م : »ىم٤مل ,قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ --((300300))

ه سمٕم٨م اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف ُمٚمٙملم يٜمتٝمراٟمف, ومٞم٘مٌْمقن روطمف ذم أيمٗم٤مٟمف, وم٢مذا ووع ذم ىمؼم

ومٞم٘مقالن: ُمـ رسمؽ؟ ىم٤مل: ريب اهلل, ىم٤مال: ُم٤م ديٜمؽ؟ ىم٤مل: ديٜمل اإلؾمالم, ىم٤مال: ُمـ ٟمٌٞمؽ؟ ىم٤مل: 

يمٜم٧م, أومرؿمقه ُمـ اجلٜم٦م, وأًمًٌقه ُمٜمٝم٤م, وأروه ُم٘مٕمده ُمٜمٝم٤م, وأُم٤م  ًمؽحمٛمد ىم٤مال: صدىم٧م, يمذ

ف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ أوالقمف, أو اًمٙم٤مومر ومٞميب رضسم٦م يٚمتٝم٥م ىمؼمه ٟم٤مًرا ُمٜمٝم٤م, ويْمٞمؼ قمٚمٞم

مت٤مس, ويٌٕم٨م قمٚمٞمف طمٞم٤مت ُمـ طمٞم٤مت اًم٘مؼم يم٠مقمٜم٤مق اإلسمؾ, وم٢مذا ظمرج ىمٛمع سمٛم٘مٛمع ُمـ ٟم٤مر أو 

  ([.16٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ ُمقىمقوًم٤م,  ش.طمديد

ذم ضمٜم٤مزة رضمؾ ُمـ األٟمّم٤مر,  ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمـ --((301301))

وضمٚمًٜم٤م طمقًمف, يم٠مٟمام قمغم رءوؾمٜم٤م اًمٓمػم,  ملسو هيلع هللا ىلصومجٚمس رؾمقل اهلل  دوم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًم٘مؼم وعم٤م يٚمح

صمالث ُمرات, أو  شاؾمتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم»وذم يده قمقد يٜمٙم٧م سمف, ومرومع رأؾمف, وم٘م٤مل: 

إن اًمٕمٌد اعم١مُمـ إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م, وإىم٤ٌمل ُمـ اآلظمرة, ٟمزل إًمٞمف : »ُمرشملم, صمؿ ىم٤مل

يم٠مٟمام وضمقهٝمؿ اًمِمٛمس, طمتك جيٚمًقا ُمٜمف ُمد اًمٌٍم, ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمًامء ُمالئٙم٦م سمٞمض اًمقضمقه, 

يمٗمـ ُمـ أيمٗم٤من اجلٜم٦م وطمٜمقط ُمـ طمٜمقط اجلٜم٦م, صمؿ جيلء ُمٚمؽ اعمقت, ومٞمجٚمس قمٜمد رأؾمف, 

إمم ُمٖمٗمرة ُمـ اهلل وروقان, ومتخرج شمًٞمؾ يمام شمًٞمؾ  لومٞم٘مقل: أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م اظمرضم

ده ـمروم٦م قملم طمتك ي٠مظمذوه٤م, اًم٘مٓمرة ُمـ اًمً٘م٤مء, ومٞم٠مظمذه٤م, وم٢مذا أظمذه٤م مل يدقمٝم٤م ذم ي

ومٞمجٕمٚمقه٤م ذم شمٚمؽ األيمٗم٤من, وذم ذًمؽ احلٜمقط, ومٞمخرج ُمٜمف يم٠مـمٞم٥م ٟمٗمح٦م ُمًؽ وضمدت قمغم 

: ُم٤م هذا اًمروح ىم٤مًمقاوضمف األرض, ومٞمّمٕمدون هب٤م ومال يٛمرون قمغم ُمإل ُمـ اعمالئٙم٦م إال 

اًمٓمٞم٥م؟ ومٞم٘مقًمقن: هذا ومالن سمـ ومالن سم٠مطمًـ أؾمامئف اًمتل يم٤من يًٛمك هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م, طمتك 
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يّمٕمدوا هب٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م, ومٞمًتٗمتح, ومٞمٗمتح ًمف, ومٞمًت٘مٌٚمف ُمـ يمؾ ؾمامء ُم٘مرسمقه٤م إمم اًمًامء 

يمت٤مب قمٌدي ذم  قااًمتل شمٚمٞمٝم٤م, طمتك يٜمتٝمك هب٤م إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م, ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ايمتٌ

قمٚمٞملم, ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م, وأقمٞمدوه إمم األرض, وم٢مين ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ, وومٞمٝم٤م أقمٞمدهؿ, وُمٜمٝم٤م 

أظمرضمٝمؿ شم٤مرة أظمرى, ىم٤مل: ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده, وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞمجٚم٤ًمٟمف, ومٞم٘مقالن ًمف: ُمـ 

هذا  ُم٤مرسمؽ؟ ومٞم٘مقل: ريب اهلل, ومٞم٘مقالن ًمف: ُم٤م ديٜمؽ؟ ومٞم٘مقل: ديٜمل اإلؾمالم, ومٞم٘مقالن ًمف: 

اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل: هق رؾمقل اهلل, ومٞم٘مقالن ًمف: ُم٤م قمٚمٛمؽ؟ ومٞم٘مقل: ىمرأت 

سمف, وصدىم٧م سمف, ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء: صدق قمٌدي, وم٠مومرؿمقه ُمـ يمت٤مب اهلل, وآُمٜم٧م 

اجلٜم٦م, وأًمًٌقه ُمـ اجلٜم٦م, واومتحقا ًمف سم٤مسم٤م إمم اجلٜم٦م, ومٞم٠مشمٞمف ُمـ ـمٞمٌٝم٤م وروطمٝم٤م, ويٗمًح ًمف ذم 

ي٠مشمٞمف رضمؾ طمًـ اًمقضمف طمًـ اًمثٞم٤مب ـمٞم٥م اًمريح ومٞم٘مقل: أسمنم سم٤مًمذي ينك,  ه,ىمؼمه ُمد سمٍم

ُمـ أٟم٧م؟ ومقضمٝمؽ اًمقضمف اًمذي جيلء سم٤مخلػم, ومٞم٘مقل: هذا يقُمؽ اًمذي يمٜم٧م شمققمد, ومٞم٘مقل: 

 أٟم٤م قمٛمٚمؽ اًمّم٤مًمح, ومٞم٘مقل: ي٤م رب أىمؿ اًم٤ًمقم٦م, طمتك أرضمع إمم أهكم وُم٤مزم.

وإن اًمٕمٌد اًمٙم٤مومر إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م وإىم٤ٌمل ُمـ اآلظمرة, ٟمزل إًمٞمف ُمـ اًمًامء ُمالئٙم٦م  

جيلء ُمٚمؽ اعمقت طمتك جيٚمس  صمؿ: »ىم٤ملش, ؾمقد اًمقضمقه ُمٕمٝمؿ اعمًقح, جيٚمًقن ُمٜمف ُمد اًمٌٍم

قمٜمد رأؾمف, ومٞم٘مقل: ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م, اظمرضمل إمم ؾمخط ُمـ اهلل وهمْم٥م, ومتٗمرق ذم 

ُمـ اًمّمقف اعمٌٚمقل,  ضمًده ىم٤مل: ومٞمخرضمٝم٤م شمت٘مٓمع ُمٕمٝم٤م اًمٕمروق واًمٕمّم٥م, يمام يٜمزع اًمًٗمقد

ج ُمٜمف ومٞم٠مظمذه٤م وم٢مذا أظمذه٤م مل يدقمٝم٤م ذم يده ـمروم٦م قملم طمتك ي٠مظمذوه٤م ذم شمٚمؽ اعمًقح, ومٞمخر

ريح يم٠مٟمتـ ضمٞمٗم٦م وضمدت قمغم وضمف األرض, ومٞمّمٕمدون هب٤م, ومال يٛمرون هب٤م قمغم ُمإل ُمـ 

اخلٌٞم٨م؟ ومٞم٘مقًمقن: ومالن سمـ ومالن سم٠مىمٌح أؾمامئف اًمتل يم٤من  حاعمالئٙم٦م: إال ىم٤مًمقا: ُم٤م هذا اًمرو



       سم٤مب اًمتّمديؼ سم٤مًمدضم٤مل, وأٟمف ظم٤مرج ذم هذه األُم٦م
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صمؿ ىمرأ ش يًٛمك هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م, طمتك يٜمتٝمك هب٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م, ومٞمًتٗمتحقن, ومال يٗمتح هلؿ

ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڳ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل رؾمقل ا

ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ايمتٌقا يمت٤مب قمٌدي ذم ؾمجلم ذم األرض : »[,ىم٤مل20]األقمراف: 

اًمًٗمغم, وأقمٞمدوه إمم األرض, وم٢مين ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ, وومٞمٝم٤م أقمٞمدهؿ, وُمٜمٝم٤م أظمرضمٝمؿ شم٤مرة 

پ  پ  پ  ڀ  ژ  » : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل ش : ومتٓمرح روطمف ـمرطًم٤مىم٤مل ش.أظمرى

[, ٥8]احل٩م:  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

: ه٤مه ه٤مه, ال ومٞم٘مقلومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده, وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من, ومٞمجٚم٤ًمٟمف ومٞم٘مقالن ًمف: ُمـ رسمؽ؟ 

أدري, وي٘مقالن ًمف: وُم٤م ديٜمؽ؟ ومٞم٘مقل: ه٤مه ه٤مه, ال أدري, ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء: أومرؿمقا ًمف 

ه ُمـ اًمٜم٤مر, واومتحقا ًمف سم٤مسًم٤م إمم اًمٜم٤مر, ومٞم٠مشمٞمف ُمـ طمره٤م وؾمٛمقُمٝم٤م, ىم٤مل: ُمـ اًمٜم٤مر, وأًمًٌق

ُمٜمتـ  اًمثٞم٤مب,ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ ومٞمف أوالقمف, وي٠مشمٞمف رضمؾ ىمٌٞمح اًمقضمف, ىمٌٞمح 

اًمريح, ومٞم٘مقل: أسمنم سم٤مًمذي يًقؤك, هذا يقُمؽ اًمذي يمٜم٧م شمققمد, ومٞم٘مقل: ُمـ أٟم٧م ومقضمٝمؽ 

٤م قمٛمٚمؽ اخلٌٞم٨م, ومٞم٘مقل: رب ال شم٘مؿ اًم٤ًمقم٦م, رب ال شم٘مؿ اًمقضمف اًمذي جيلء سم٤مًمنم؟ ومٞم٘مقل: أٟم

 .([2/410(, وأمحد )162سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.اًم٤ًمقم٦م

 افتصديق بافدجال, وأكه خارج دم هذه األمة باب 

 من ؾتـة افدجال  ملسو هيلع هللا ىلصاشتعاذة افـبي  باب

  وشمٕمٚمٞمٛمف ألُمتف أن يًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل
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اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م : »أٟمف يم٤من ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل أيب هريرة: قمـ  قمـ --((302302))

 .شاًم٘مؼم, وقمذاب اًم٘مؼم, وذ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت, وذ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

  ([.٣11( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥00(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )104سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يٕمٚمٛمٝمؿ اًمًقرة  : يم٤من يٕمٚمٛمٝمؿ هذا اًمدقم٤مء, يمامملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((303303))

ىمقًمقا اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ, وأقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم, : »ُمـ اًم٘مرآن وي٘مقل

 ش.وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل, وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت

 ([. ٣20ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(10٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ : »اًمٙمٚمامتيم٤من يدقمق هب١مالء  ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد أن اًمٜمٌل  قمـ --((304304))

 .شقمذاب اًمٜم٤مر, وقمذاب اًم٘مؼم, وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت, وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

 ([. 4/24٥(, وأمحد)100سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ اًمدضم٤مل, وقمٚمؿ أُمتف أن يًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد اؾمتٕم٤مذ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ٚمٛمًٚمٛملم أن يًتٕمٞمذوا سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمٜمف, وىمد طمذر أُمتف ذم همػم طمدي٨م ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ومٞمٜمٌٖمل ًم

اًمدضم٤مل, ووصٗمف هلؿ ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن حيذروه, ويًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ زُم٤من خيرج ومٞمف 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن حيذروه, ويًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ زُم٤من خيرج ومٞمف اًمدضم٤مل, وم٢مٟمف  ضم٤مل,اًمد

زُم٤من صٕم٥م, أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمف, وىمد روي أٟمف ىمد ظمٚمؼ, وهق ذم اًمدٟمٞم٤م ُمقصمؼ سم٤محلديد إمم 

 اًمقىم٧م اًمذي ي٠مذن اهلل قمز وضمؾ سمخروضمف. 

لم, قمٚمٞمٝم٤م فمٗمرة اًمٕم اًمدضم٤مل ممًقح: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((305305))

 .شهمٚمٞمٔم٦م, ُمٙمتقب سملم قمٞمٜمٞمف يم٤مومر



       ُمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب اؾمتٕم٤مذة اًمٜمٌل 
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 ([.42٥٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )08٥8(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )110سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إٟمف أقمقر قملم اًمٞمٛمٜمك, يم٠مهن٤م : »: ذيمر اًمدضم٤مل يقًُم٤م, وم٘م٤ململسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر: أن اًمٜمٌل  قمـ --((306306))

 .شقمٜم٦ٌم ـم٤مومٞم٦م

  ([.862( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )084٥)(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ 11٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم احليُمل: أٟمف ؾمٛمع اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٙماليب ىم٤مل: ذيمر  قمـ --((307307))

اًمدضم٤مل ذات همداة, ومخٗمض ومٞمف ورومع, طمتك فمٜمٜم٤مه ذم ـم٤مئٗم٦م اًمٜمخؾ, ومام رطمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 إًمٞمف قمرف ذًمؽ ومٞمٜم٤م, وم٠ًمًمٜم٤م وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل, ذيمرت اًمدضم٤مل اًمٖمداة , ومخٗمْم٧م ومٞمف

همػم اًمدضم٤مل أظمقومٜمل قمٚمٞمٙمؿ, وم٢من خيرج, وأٟم٤م : »وم٘م٤ملورومٕم٧م, طمتك فمٜمٜم٤مه ذم ـم٤مئٗم٦م اًمٜمخؾ, 

ومٞمٙمؿ, وم٠مٟم٤م طمجٞمجف دوٟمٙمؿ, وإن خيرج وًم٧ًم ومٞمٙمؿ, وم٤مُمرؤ طمجٞم٩م ٟمٗمًف, واهلل ظمٚمٞمٗمتل قمغم 

 ([. 44٣0(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )112سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  , وذيمر احلدي٨م.شيمؾ ُمًٚمؿ

 اعمٜمؼم, ومٌلم ىم٤مئؿ وضم٤مًمس وم٠موُم٠م ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: صٕمد رؾمقل اهلل  وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس قمـ --((308308))

أن اضمٚمًقا, وم٢مين مل أىمؿ ُم٘م٤مُمل هذا ألُمر يٜمٖمّمٙمؿ ًمره٦ٌم وال : »سمٞمده ملسو هيلع هللا ىلصإًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ُمـ اًمٗمرح وىمرة اًمٕملم, أال إن  ظمؼًما ُمٜمٕمٜمل اًم٘مٞمٚمقًم٦م ؼمينًمرهم٦ٌم, وًمٙمـ متٞماًم اًمداري أشم٤مين, وم٠مظم

ر, أظمذهتؿ قم٤مصػ ذم اًمٌحر, وم٠مجل٠مهتؿ إمم ضمزيرة ُمـ سمٜمل قمؿ ًمتٛمٞمؿ اًمداري ريمٌقا ذم اًمٌح

ضمزائر اًمٌحر ال يٕمرومقهن٤م, وم٘مٕمدوا, وىم٤مل ظمٚمػ ُمرة أظمرى: ومريمٌقا ذم ىمقارب اًمًٗمٞمٜم٦م, صمؿ 

أهدب, يمثػم اًمِمٕمر, وم٘م٤مًمقا هل٤م: ُم٤م أٟم٧م؟  قدظمرضمقا ومّمٕمدوا إمم اجلزيرة, وم٢مذا هؿ سمٌمء أؾم

س, وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م أٟم٤م سمٛمخؼمشمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م, وال ىم٤مًم٧م: أٟم٤م اجل٤ًمؾم٦م , وم٘م٤مًمقا هل٤م: أظمؼميٜم٤م قمـ اًمٜم٤م

ؾم٤مئٚمتٙمؿ قمٜمف, وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًمدير وم٠مشمقه, وم٢من ومٞمف رضماًل سم٤مألؿمقاق إمم أن خي٤مسمريمؿ 
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ُمقصمؼ ؿمديد اًمقصم٤مق, ؿمديد اًمتِمٙمل,  خوخت٤مسمروه, وم٠مشمقه وم٤مؾمت٠مذٟمقا قمٚمٞمف, ومدظمٚمقا, وم٢مذا هؿ سمِمٞم

ام ومٕمٚم٧م اًمٕمرب؟ ىم٤مًمقا: ٟمحـ ُمٔمٝمر ًمٚمحزن, وم٘م٤مل: ُمـ أيـ ٟم٠ٌمشمؿ؟ وم٘م٤مًمقا: ُمـ اًمِم٤مم ىم٤مل: وم

ىمقُمف,  ىمقم ُمـ اًمٕمرب قمؿ شم٠ًمل؟ ىم٤مل: ُم٤م ومٕمؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي ظمرج؟ وم٘م٤مًمقا: ظمػًما ٟم٤موأه

وإهلٝمؿ واطمد,  طمد,وم٠مفمٝمره اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ, وم٠مُمرهؿ مجٞمع, وديٜمٝمؿ واطمد, وٟمٌٞمٝمؿ وا

٘مقن ُمٜمٝم٤م ىم٤مل: ذًمؽ ظمػم هلؿ, وم٘م٤مل: ُم٤م ومٕمٚم٧م قملم زهمر؟ وم٘م٤مًمقا: ينمسمقن ُمٜمٝم٤م ًمِمٗمتٝمؿ, ويً

زروقمٝمؿ, ىم٤مل: ُم٤م ومٕمؾ ٟمخؾ ُم٤م سملم قمامن وسمٞم٤ًمن؟ وم٘م٤مًمقا: يٓمٕمؿ ضمٜم٤مه يمؾ طملم, ىم٤مل: ُم٤م 

 زومراتقمٜمد ذًمؽ صمالث  ومٕمٚم٧م سمحػمة اًمٓمؼمي٦م؟ وم٘م٤مًمقا: يدومؼ ضم٤مٟم٤ٌمه٤م ُمـ يمثرة اعم٤مء, ىم٤مل: ومزومر

 , صمؿ ىم٤مل: إن اٟمٗمٚم٧م ُمـ وصم٤مىمل هذا: مل أدع أرًو٤م إال وـمئتٝم٤م سمرضمكم ه٤مشملم, إال ـمٞم٦ٌم ًمٞمس زم

 .شقمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٤من

إمم هذا اٟمتٝمك ومرطمل, هذه ـمٞم٦ٌم يٕمٜمل: اعمديٜم٦م واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  وم٘م٤مل

ُم٤م ومٞمٝم٤م ـمريؼ واطمد, وٞمؼ وال واؾمع, ؾمٝمؾ وال ضمٌؾ إال وقمٚمٞمف ُمٚمؽ ؿم٤مهر ؾمٞمٗمف إمم يقم 

 ([. 4224(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )11٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 ؾقؼقم احلق  ظداًل سى ابن مريم ظؾقه افسالم حؽاًم اإليامن بـزول ظق باب

 ويؼتل افدجال 

ًمٞمٜمزًمـ اسمـ ُمريؿ طمٙماًم قمداًل, ومٚمٞمٙمنن : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((311311))

ومال يًٕمك قمٚمٞمٝم٤م, وًمٞمذهٌـ  اًمّمٚمٞم٥م, وًمٞم٘متٚمـ اخلٜمزير, وًمٞمْمٕمـ اجلزي٦م, وًمتؽميمـ اًم٘مالص

 .شإمم اعم٤مل ومال ي٘مٌٚمف أطمداًمِمحٜم٤مء, واًمت٤ٌمهمض, واًمتح٤مؾمد, وًمٞمدقمق 
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 ([. 8٣٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4444(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )110سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

األٟمٌٞم٤مء أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك, وديٜمٝمؿ واطمد, وأٟم٤م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((310310))

قمرومقه, أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ, ألٟمف مل يٙمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ٟمٌل, وإٟمف ٟم٤مزل, وم٢مذا رأيتٛمقه وم٤م

وم٢مٟمف رضمؾ ُمرسمقع إمم احلٛمرة واًمٌٞم٤مض, يم٠من رأؾمف ي٘مٓمر, وإن مل يّمٌف سمٚمؾ, وإٟمف يدق 

ويْمع اجلزي٦م ويٗمٞمض اعم٤مل, وي٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس قمغم اإلؾمالم, طمتك  ر,اًمّمٚمٞم٥م, وي٘متؾ اخلٜمزي

هيٚمؽ اهلل قمز وضمؾ ذم إُم٤مرشمف اعمٚمؾ يمٚمٝم٤م همػم اإلؾمالم, وطمتك هيٚمؽ اهلل قمز وضمؾ ذم إُم٤مرشمف 

األقمقر اًمٙمذاب, وشم٘مع األُمٜم٦م ذم األرض, طمتك يرقمك األؾمد ُمع اإلسمؾ,  ُمًٞمح اًمْمالًم٦م

واًمٜمٛمر ُمع اًمٌ٘مر, واًمذئ٤مب ُمع اًمٖمٜمؿ, وشمٚمٕم٥م اًمّمٌٞم٤من سم٤محلٞم٤مت ال يي سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م, يٚم٨ٌم 

 ([. 111سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.ويّمكم قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ,ملسو هيلع هللا ىلصأرسمٕملم ؾمٜم٦م, صمؿ يتقرم 

ٚمقن ُمع قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم3 أُم٦م واًمذيـ ي٘م٤مشم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

واًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن قمٞمًك: اًمٞمٝمقد ُمع اًمدضم٤مل, ومٞم٘متؾ قمٞمًك اًمدضم٤مَل, وي٘متؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد 

 .اعمًٚمٛمقن اًمٞمٝمقَد, صمؿ يٛمقت قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم, ويّمكم قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن

احلجر  ًمت٘م٤مشمٚمـ اًمٞمٝمقد وًمت٘متٚمٜمٝمؿ طمتك إن: »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((311311))

 .شًمٞم٘مقل: ي٤م ُمًٚمؿ هذا هيقدي, ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمف

  ([.4248( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣2٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )120سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 اإليامن بادقزان أكه حق توزن به احلسـات وافسقئات  باب

يقوع اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمف طمد يمحد اعمقؾمك, ىم٤مل: ويقوع : »ؾمٚمامن ىم٤مل قمـ --((312312))

ن, وًمق ووٕم٧م ذم يمٗمتف اًمًاموات واألرض وُم٤م ومٞمٝمـ ًمقؾمٕمتٝمؿ, ومت٘مقل اعمالئٙم٦م: رسمٜم٤م اعمٞمزا

 ش.عمـ شمزن هبذا؟ ومٞم٘مقل: عمـ ؿمئ٧م ُمـ ظمٚم٘مل, ومٞم٘مقًمقن: رسمٜم٤م ُم٤م قمٌدٟم٤مك طمؼ قم٤ٌمدشمؽ

 ([. 122سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح ُمقىمقوًم٤م, 

١مُمـ ُمـ اخلٚمؼ ُم٤م ُمـ رء أصم٘مؾ ذم ُمٞمزان اعم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب اًمدرداء: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((313313))

 .شاحلًـ

  ([.4002( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2022(, وأسمق داود سمرىمؿ )126سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ي١مشمك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمرضمؾ إمم : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((314314))

اعمٞمزان, وي١مشمك سمتًٕم٦م وشمًٕملم ؾمجاًل, يمؾ ؾمجؾ ُمٜمٝم٤م ُمد اًمٌٍم, ومٞمٝم٤م ظمٓم٤مي٤مه وذٟمقسمف, 

ذم يمٗم٦م اعمٞمزان, صمؿ خيرج سمٓم٤مىم٦م سم٘مدر أٟمٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م: ؿمٝم٤مدة أن ال إًمف إال اهلل, وأن حمٛمًدا ومتقوع 

 .شرؾمقل اهلل, ومتقوع ذم اًمٙمٗم٦م األظمرى, ومؽمضمح سمخٓم٤مي٤مه وذٟمقسمف

  ([.4/48٥(, وأمحد)204سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

وع ذم قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤مل: ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ اًمٓمقيؾ اًمٕمٔمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومٞمق قمـ --((315315))

]اًمٙمٝمػ:  ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ژ اعمٞمزان, ومال يزن قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م, وىمرأ: 

, وىمد صم٧ٌم ُمرومققًم٤م, رواه اًمٌخ٤مري (20٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح ُم٘مٓمققًم٤م,  [.80٣

  [.( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف401٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2042سمرىمؿ )
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اعمٞمزان سمٞمد اًمرمحـ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمق قمـ --((316316))

 ش.شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, يرومع أىمقاًُم٤م, وخيٗمض آظمريـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

  ([.4/48٥(, وأمحد)202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  

 .ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يٙمذب سم٤معمٞمزان رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 اإليامن وافتصديق بلن اجلـة وافـار خمؾوؿتانباب 

 ال يٜم٘مٓمع قمـ أهٚمٝم٤م أسمًدا, وأن قمذاب اًمٜم٤مر ال يٜم٘مٓمع قمـ أهٚمٝم٤م أسمًدا.وأن ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م  

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اًم٘مرآن ؿم٤مهد أن اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ اجلٜم٦م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

واًمٜم٤مر ىمٌؾ أن خيٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, وظمٚمؼ ًمٚمجٜم٦م أهاًل, وًمٚمٜم٤مر أهاًل, ىمٌؾ أن 

خيتٚمػ ذم هذا ُمـ ؿمٛمٚمف اإلؾمالم, وذاق طمالوة ـمٕمؿ اإليامن, دل قمغم  خيرضمٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م, ال

ذًمؽ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يٙمذب هبذا, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: سملم ًمٜم٤م ذًمؽ, ىمٞمؾ ًمف: أًمٞمس 

ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم وطمقاء قمٚمٞمٝمام اًمًالم, وأؾمٙمٜمٝمام اجلٜم٦م؟ وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  اًمٌ٘مرة:

ژ  ژ  ڑ  ژ : [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األقمراف٥٣]اًمٌ٘مرة: ژې  ې  ې  ې   

ژ  ڳ ڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڑ   ک  ک

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :[اآلي٦م, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة ـمف 40]األقمراف:

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڎ  ڎ  ڈ 
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ڳ  ڳ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ  :[, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة ص إلسمٚمٞمس848-886]ـمف: ژ﮵   

شم٤مب قمٚمٞمٝمام, ووقمدمه٤م أن [, وم٠مظمرج اهلل قمز وضمؾ آدم وطمقاء ُمـ اجلٜم٦م, صمؿ 00]ص: ژی  

 وأظمرضمف ُمـ اجلٜم٦م, وأيًف ُمـ اًمرضمقع إمم اجلٜم٦م. سيردمه٤م إمم اجلٜم٦م, وًمٕمـ إسمٚمٞم

وؾمٜمذيمر ُمـ اًمًٜمـ اًمث٤مسمت٦م ذم أن اهلل قمز وضمؾ ىمد ظمٚمؼ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 وأقمد ذم يمؾ واطمدة ألهٚمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء, مم٤م ال يدومٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء, واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ.

عم٤م ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((317317))

أرؾمؾ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إمم اجلٜم٦م وم٘م٤مل: اٟمٔمر إًمٞمٝم٤م, وإمم ُم٤م أقمددت ألهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ومٜمٔمر 

إًمٞمٝم٤م, ومرضمع إًمٞمف قمز وضمؾ, وم٘م٤مل: وقمزشمؽ ال يًٛمع هب٤م أطمد إال دظمٚمٝم٤م, وم٠مُمر هب٤م ومحج٧ٌم 

وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م, ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وم٢مذا هل ىمد طمج٧ٌم سم٤معمٙم٤مره, وم٘م٤مل: وقمزشمؽ,  ٥م٤مل اذهسم٤معمٙم٤مره, وم٘م

ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن ال يدظمٚمٝم٤م أطمد, صمؿ ىم٤مل: اذه٥م وم٤مٟمٔمر إمم اًمٜم٤مر, وإمم ُم٤م أقمددت ألهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, 

ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م, وم٢مذا هل يريم٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, ومرضمع وم٘م٤مل: وقمزشمؽ ال يدظمٚمٝم٤م أطمد, وم٠مُمر هب٤م 

ومرضمع وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن ال يٜمجق ُمٜمٝم٤م  ٞمٝم٤مرضمع إًمومحٗم٧م سم٤مًمِمٝمقات, وم٘م٤مل: ا

 ش.أطمد إال دظمٚمٝم٤م

  ([.4٣6٥(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4/٥٣2(, وأمحد)28٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  

طمٗم٧م اجلٜم٦م سم٤معمٙم٤مره, وطمٗم٧م اًمٜم٤مر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((318318))

  ([.4144ٚمؿ )(, وُم28٣ًسمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.سم٤مًمِمٝمقات
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طمج٧ٌم اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات, وطمج٧ٌم اجلٜم٦م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((321321))

 ش.سم٤معمٙم٤مره

 ([. 414٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6210(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )280سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اـمٚمٕم٧م ذم اجلٜم٦م ومرأي٧م أيمثر أهٚمٝم٤م اًمٗم٘مراء : »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل حمٛمد  قمـ --((320320))

 ش., وإمم اًمٜم٤مر أو ذم اًمٜم٤مر ومرأي٧م أيمثر أهٚمٝم٤م اًمٜم٤ًمءواعم٤ًميملم

  ([.40٥0ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(281سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اطمتج٧م اًمٜم٤مر واجلٜم٦م, وم٘م٤مًم٧م هذه: : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((321321))

ضمؾ يدظمٚمٜمل اجل٤ٌمرون واعمتٙمؼمون, وىم٤مًم٧م هذه: يدظمٚمٜمل اًمْمٕمٗم٤مء واعم٤ًميملم, وم٘م٤مل اهلل قمز و

هلذه: أٟم٧م قمذايب أصٞم٥م سمؽ ُمـ أؿم٤مء, ورسمام ىم٤مل: أقمذب سمؽ ُمـ أؿم٤مء, وىم٤مل هلذه: أٟم٧م 

 .شُمٜمل ُمٜمٝمام ُمٚم١مه٤م طمدةرمحتل أرطمؿ سمؽ ُمـ أؿم٤مء, وًمٙمؾ وا

  ([.4126( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )21٣0(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )248سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُم٤مت قمرض قمغم ُم٘مٕمده إن أطمديمؿ إذا : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((322322))

واًمٕمٌم, إن يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٛمـ أهؾ اجلٜم٦م, وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ومٛمـ أهؾ  سم٤مًمٖمداة

 .شاًمٜم٤مر, ي٘م٤مل: هذا ُم٘مٕمدك طمتك يٌٕمثؽ اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ([. 4166( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥02(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )244سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن اعمٞم٧م حتيه اعمالئٙم٦م, وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  أيب هريرة أن قمـ --((323323))

اًمّم٤مًمح ىم٤مًمقا: اظمرضمل أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اًمٓمٞم٦ٌم, يم٤مٟم٧م ذم اجلًد اًمٓمٞم٥م, اظمرضمل محٞمدة, وأسمنمي 

سمروح, ورحي٤من ورب همػم همْم٤ٌمن ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن ذًمؽ طمتك خترج وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف ىم٤مل: 
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ومٞم٘مقل: ذم اإلؾمالم ىم٤مل: ومٞم٘م٤مل:  ؟ومٞمؿ يمٜم٧مومزع صمؿ ي٘م٤مل:  ػمومٞمجٚمس اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ذم ىمؼمه هم

ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمٌٞمٜم٤مت ُمـ ىمٌؾ اهلل قمز وضمؾ, ومآُمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصومٞم٘مقل: حمٛمد رؾمقل اهلل  ؟ُم٤م هذا اًمرضمؾ

وصدىمٜم٤م , ومٞمٗمرج ًمف ومرضم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مر, ومٞمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م حيٓمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, ومٞم٘م٤مل: اٟمٔمر إمم ُم٤م 

 زهرهت٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م , ومٞم٘م٤مل: هذا اجلٜم٦م, ومٞمٜمٔمر إمم مموىم٤مك اهلل قمز وضمؾ صمؿ يٗمرج ًمف ومرضم٦م إ

 .وذيمر احلدي٨م شُم٘مٕمدك

 ([. 2461(, واسمـ ُم٤مضمف )4/402(, وأمحد )2٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إٟمام ٟمًؿ اعم١مُمـ ـم٤مئر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصيمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف يم٤من حيدث أن رؾمقل اهلل قمـ --((324324))

 .شيٕمٚمؼ ذم ؿمجر اجلٜم٦م, طمتك يرضمٕمف اهلل قمز وضمؾ ذم ضمًده يقم يٌٕمثف

 ([. 8628(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ)٥/2٣٣(, وأمحد )242سمرىمؿ)اآلضمري رواه ٞمح, ]صح

: عم٤م أصٞم٥م إظمقاٟمٙمؿ سم٠مطمد ضمٕمؾ اهلل قمز ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((325325))

وضمؾ أرواطمٝمؿ ذم أضمقاف ـمػم ظمي, شمرد أهن٤مر اجلٜم٦م, وشم٠ميمؾ ُمـ صمامره٤م, وشم٠موي إمم ىمٜم٤مديؾ 

ا ـمٞم٥م ُم٠ميمٚمٝمؿ وُمنمهبؿ وُم٘مٞمٚمٝمؿ, ىم٤مًمقا: ُمـ ُمـ ذه٥م ُمٕمٚم٘م٦م ذم فمؾ اًمٕمرش, ومٚمام وضمدو

قمٜمد احلرب؟  ٟمرزق , ًمئال يزهدوا ذم اجلٝم٤مد, وال يٜمٙمٚمقا جلٜم٦ميٌٚمغ إظمقاٟمٜم٤م قمٜم٤م: أٟم٤م أطمٞم٤مء ذم ا

ڳ  ڱ  ڱڱ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ ىم٤مل وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ: أٟم٤م أسمٚمٖمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: 

-862 ]آل قمٛمران: ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

 اآلي٦م. [800

طمدي٨م  اآلضمري( وىمد روى 8110, يمحدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ سمرىمؿ )ًمٖمػمه]صحٞمح 

 ([. 4٣40(, وأسمق داود )8/46٣(, وأمحد )24٣اسمـ قم٤ٌمس سمرىمؿ)



       سم٤مب اإليامن واًمتّمديؼ سم٠من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من
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ُمـ ؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ اجلٜم٦م صمالث : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((326326))

ـ اؾمتج٤مر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜم٤مر صمالث ُمرات, ىم٤مًم٧م ُمرات, ىم٤مًم٧م اجلٜم٦م: اًمٚمٝمؿ أدظمٚمف اجلٜم٦م, وُم

 .شاًمٜم٤مر: اًمٚمٝمؿ أضمره ُمـ اًمٜم٤مر

(, واًمٜم٤ًمئل 4٣0٣(, واًمؽمُمذي )٥/401(, وأمحد )246سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. ٣٣48سمرىمؿ )

إن أطم٥م اًمزي إمم اهلل قمز وضمؾ ..» .:ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((327327))

 .شيمٗمٜمقا ومٞمف ُمقشم٤ميمؿاًمٌٞم٤مض, ومٚمٞمٚمًٌف أطمديمؿ و

 ([. ٥٣66(, واسمـ ُم٤مضمف)٥101(, وأسمق داود )246سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 إذا يم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من صٗمدت: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((328328))

اجلـ, وهمٚم٘م٧م أسمقاب اًمٜم٤مر, ومٚمؿ يٗمتح ُمٜمٝم٤م سم٤مب, وومتح٧م أسمقاب اجلٜم٤من,  اًمِمٞم٤مـملم, وُمردة

, ويٜم٤مدي ُمٜم٤مد: ي٤م سم٤مهمل اخلػم أىمٌؾ, وي٤م سم٤مهمل اًمنم أىمٍم, وهلل شمٕم٤ممم قمت٘م٤مء ومٚمؿ يٖمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٤مب

 .ش٦مُمـ اًمٜم٤مر ذم يمؾ ًمٞمٚم

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 8122(, وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )242سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(8002.]) 

وم٘م٤مل ًمٜم٤م  إذ ؾمٛمٕمٜم٤م وضم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ٟمحـ يقُم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل  قمـ --((331331))

أشمدرون ُم٤م هذا؟ ىمٚمٜم٤م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل: هذا طمجر أرؾمؾ ذم ضمٝمٜمؿ ُمٜمذ : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.ؾمٌٕملم ظمريًٗم٤م, اآلن طملم اٟمتٝمك إمم ىمٕمره٤م

 ([. 4122(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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هذه اًمًٜمـ وهمػمه٤م مم٤م يٓمقل ذيمره٤م شمدل اًمٕم٘مالء, وهمػمهؿ ممـ مل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .قمغم أن اهلل قمز وضمؾ ىمد ظمٚمؼ اجلٜم٦م واًمٜم٤مريٙمت٥م اًمٕمٚمؿ 

ٟم٤مريمؿ هذه اًمتل شمقىمد سمٜمق آدم ضمزء واطمد : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((330330))

وم٢مهن٤م ومْمٚم٧م : », وم٘مٞمؾ: واهلل إن يم٤مٟم٧م ًمٙم٤مومٞم٦م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤ملشُمـ ؾمٌٕملم ضمزًءا ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

 .شقمٚمٞمٝم٤م سمتًٕم٦م وؾمتلم ضمزًءا, يمٚمٝمـ ُمثؾ طمره٤م

  ([.412٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥46٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )2٥٥سمرىمؿ)اآلضمري اه رو]صحٞمح, 

 اجلـة ملسو هيلع هللا ىلصدخول افـبي  باب

سمٞمٜم٤م أٟم٤م أؾمػم ذم اجلٜم٦م إذ قمرض زم هنر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل  قمـ --((331331))

طم٤مومت٤مه ىم٤ٌمب اًمٚم١مًم١م اعمجقف, وم٘م٤مل اعمٚمؽ: أشمدري ُم٤م هذا؟ هذا اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مك رسمؽ, 

 .شإمم أروف وم٠مظمرج ُمـ ـمٞمٜمف اعمًؽورضب سمٞمده 

  ([.2262(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )2٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأيتٜمل ذم : », وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل  قمـ --((332332))

, وم٘مٚم٧م: عمـ هذا اًم٘مٍم؟ ىم٤مًمقا: إمم ضم٤مٟم٥م ىمٍم -يٕمٜمل: طمًٜم٤مء-اجلٜم٦م, وم٢مذا أٟم٤م سم٤مُمرأة ؿمقه٤مء 

, ىم٤مل أسمق هريرة: ومٌٙمك قمٛمر وم٘م٤مل: سم٠ميب وأُمل, أقمٚمٞمؽ شر, ومذيمرت همػمشمؽ, ومقًمٞم٧م ُمدسمًراًمٕمٛم

 أهم٤مر؟

  ([.4٥2٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣440(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )2٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 



       سم٤مب اإليامن سم٠من أهؾ اجلٜم٦م ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م أسمًدا وأن أهؾ اًمٜم٤مر ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م أسمًدا
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اإليامن بلن أهل اجلـة خافدون ؾقفا أبًدا وأن أهل افـار من افؽػار  باب

 وادـاؾؼغ خافدون ؾقفا أبًدا

ىم٤مل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٞم٤من هذا ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, ورم ؾمٜمـ رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  للقاقا

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: 

[, ٣0]اًمٜم٤ًمء:  ژھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ہ

ٻ   پ  پ  پ  ژ وىم٤مل قمز وضمؾ:  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ 

مئىئ  يئ   ی  ی  ی  یژ  [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:844]اًمٜم٤ًمء: حئ   جئ  

ىب حب  خب  مب   مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج  يب  جت    جب    ژمج  جح     حتخت  

 .[882]اعم٤مئدة:

وىمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أن أهؾ اًمٜم٤مر اًمذيـ هؿ أهٚمٝم٤م, خيٚمدون  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

﮴     ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ھ  ھ  ےژ , ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ومٞمٝم٤م أسمًدا

 ژ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁        

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة األطمزاب: 862-861]اًمٜم٤ًمء:

  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹژ , وىم٤مل قمز وضمؾ: [62]األطمزاب: ژٹ  ڤ  

 .[00زظمرف:]اًم ژڦ  ڦ  
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وم٤مًم٘مرآن ؿم٤مهد: أن أهؾ اجلٜم٦م ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م أسمًدا ذم ضمقار اهلل قمز  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳژ وضمؾ, ذم اًمٜمٕمٞمؿ يت٘مٚمٌقن, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

اًمٜم٤مر اًمذيـ هؿ أهٚمٝم٤م ذم اًمٕمذاب اًمِمديد أسمًدا  وأهؾ, [٥2-٥4]اًمقاىمٕم٦م: ژں  ں  ڻ  

 ال يٗمؽم.

جي٤مء سم٤معمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, يم٠مٟمف يمٌش أُمٚمح : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((333333))

ومٞمٜمٔمرون, صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م أهؾ  أقمٗمر ومٞمقىمػ سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م, ومٞمنمئٌقن

اًمٜم٤مر, ومٞمنمئٌقن ومٞمٜمٔمرون, ومػمون أن اًمٗمرج ىمد ضم٤مء, ومٞمدقمك , ومٞمذسمح سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وي٘م٤مل: 

 .شظمٚمقد ال ُمقت ومٞمف , وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ظمٚمقد ال ُمقت ومٞمف ,جلٜم٦مي٤م أهؾ ا

 ([. 228سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ي١مشمك سم٤معمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م , يم٠مٟمف : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((334334))

ويٜمٔمرون  ومٞمقىمػ سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, ومٞم٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م , شمٕمرومقن هذا: ومٞمنمئٌقن يمٌش أُمٚمح

ذا اعمقت , وي٘م٤مل ي٤م أهؾ اًمٜم٤مر شمٕمرومقن هذا: ومٞمنمئٌقن ويٜمٔمرون وي٘مقًمقن هذا وي٘مقًمقن ه

صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م ظمٚمقد وال ُمقت, وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ظمٚمقد وال  ٞمذسمح,اعمقت ومٞم١مُمر سمف وم

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل  شُمقت

 .[٥2]ُمريؿ:  ژڀ

  ([.4122( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )20٥0(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )224سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل 
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 ملسو هيلع هللا ىلصؾضائل افـبي  باب

ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم اآلضمري رمحف اهلل: احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت, واحلٛمدهلل  

 قمغم يمؾ طم٤مل, وصغم اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل وآًمف وؾمٚمؿ أُم٤م سمٕمد:

ؼ اًمتل ٟمدهبؿ اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٝم٤م وأُمرهؿ وم٢مٟمف مم٤م يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٌٞمٜمف ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ذيٕم٦م احل 

سم٤مًمتٛمًؽ هب٤م, وطمذرهؿ اًمٗمرىم٦م ذم ديٜمٝمؿ, وأُمرهؿ سمٚمزوم اجلامقم٦م, وأُمرهؿ سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م 

ًمٞمٕمٚمٛمقا ىمدر ُم٤م ظمّمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ سمف3 إذ  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٢مين أسملم هلؿ ومْمؾ ٟمٌٞمٝمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 

  .اهلل قمغم ذًمؽ ًمٞمِمٙمرواضمٕمٚمٝمؿ ُمـ أُمتف 

ۆ ژ اهلل قمز وضمؾ:  ىم٤مل ۋ   ۇ  ۇ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ۅ  ۅ      

 [.8٣4-8٣8]اًمٌ٘مرة: ژەئ  ەئ    وئ  وئ  

وُم٤م ظمّمف اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصىمٌٞمح سم٤معمًٚمٛملم أن جيٝمٚمقا ُمٕمروم٦م ومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٝمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

قمز وضمؾ سمف ُمـ اًمٙمراُم٤مت واًمنمف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة, وىمد رؾمٛم٧م ذم هذه أرسمٕم٦م أضمزاء 

طم٤ماًل سمٕمد طم٤مل, وىمد أطم٧ٌٌم أن أذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصٍمة طمًٜم٦م مجٞمٚم٦م, مم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل خمت

ُم٤م ال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم  ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي وؾمٛمتف سمٙمت٤مب اًمنميٕم٦م ُمـ ومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م  اًمٙمت٤مبذم هذا 

ضمٝمٚمف, سمؾ يزيدهؿ قمٚماًم وومْماًل وؿمٙمًرا عمقالهؿ اًمٙمريؿ, واهلل اعمقومؼ عم٤م ىمّمدت ًمف, واعمٕملم 

 .قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل
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دم ـتابه من افؼف افعظقم  ملسو هيلع هللا ىلصما كعت اهلل ظز وجل به كبقه حمؿًدا باب 

 مما تؼر به أظغ ادممـغ 

سم٠مقمغم  ملسو هيلع هللا ىلصاقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اهلل ضمؾ ذيمره ذف ٟمٌٞمف حمٛمًدا  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ُمقالٟم٤م  اًمنمف, وٟمٕمتف سم٠مطمًـ اًمٜمٕم٧م, ووصٗمف سم٠ممجؾ اًمّمٗم٦م, وأىم٤مُمف ذم أقمغم اًمرشم٥م, أظمؼمٟم٤م

ڀ   ژ  اًمٙمريؿ: أٟمف سمٕمثف سمِمػًما وٟمذيًرا, وداقمًٞم٤م إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضًم٤م ُمٜمػًما وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ:

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

ڃ  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ: 20-2٣]األطمزاب: ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڤ   ڤ

 .[42ر:]وم٤مـم ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

وأٟمذر وسمنم وُم٤م ىمٍم صمؿ أظمؼمٟم٤م ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ: أن  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد طمذر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

دقمقة أسمٞمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم, ودقمقة اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وسمنم سمف قمٞمًك  ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمًدا 

ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻژ اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ

ڃ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 ژڌ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 [.842-840]اًمٌ٘مرة:

وم٤مؾمتج٤مب اهلل قمز وضمؾ إلسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

٤ًٌم, وأقماله٤م ىمدًرا,  ملسو هيلع هللا ىلصواظمتص ُمـ ذريتٝمام ُمـ أطم٥م وهق حمٛمد  ُمـ أذف ىمريش ٟمً



       ذم يمت٤مسمف ُمـ اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ مم٤م شم٘مر سمف أقملم اعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ٟمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ سمف ٟمٌٞمف حمٛمًدا 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ وأيمرُمٝم٤م سمٞمًت٤م وأومْمٚمٝم٤م قمٜمده, ومٌٕمثف سمِمػًما وٟمذيًرا, وىم٤مل قمز وضمؾ: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ

 [ 6]اًمّمػ: ژڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ػ وصمالصملم ُمقوًٕم٤م أوضم٥م ـم٤مقم٦م وهذا ذم اًم٘مرآن يمثػم ذم ٟمٞم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

, وأن ال جيٕمٚمقا أُمر ملسو هيلع هللا ىلصوىمرهن٤م ُمع ـم٤مقمتف قمز وضمؾ, صمؿ طمذر ظمٚم٘مف خم٤مًمٗم٦م رؾمقًمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف

إذا أُمرهؿ سمٌمء, أو هن٤مهؿ قمـ رء, يم٤ًمئر اخلٚمؼ, وأقمٚمٛمٝمؿ قمٔمٞمؿ ُم٤م يٚمحؼ ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٌٞمف 

ڇ  ڇ    چ  چ  ڇ  ڇژ شمٚمح٘مف, وم٘م٤مل قمز وضمؾ:  لظم٤مًمٗمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م اًمت

ڎ   ڈ  ژ  ژڍ  ڍڌ  ڌ   ڈ إمم آظمر اآلي٦م , صمؿ  [6٥]اًمٜمقر:ژ  ڎ  

أو  طمرجطمٙماًم أن ال يٙمقن ذم ٟمٗمًف  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل قمز وضمؾ أوضم٥م قمغم ُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ  سمؾ يًٚمؿ حلٙمٛمف ويرى, وم٘م٤مل ضمؾ ذيمره: ,ملسو هيلع هللا ىلصوٞمؼ عم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ې  ې  ې ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۋ

يِمؽ , صمؿ إن اهلل قمز وضمؾ أصمٜمك  احلرج ه٤مهٜم٤م: أن ال, و[6٣ء:]اًمٜم٤ًم ژەئ  وئ  وئ   

وطمٙمؿ قمٚمٞمف وريض سمام أقمٓم٤مه ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ ىمٚمٞمؾ أو  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ُمـ ريض سمام طمٙمؿ ًمف اًمٜمٌل 

ک  ک   گ  گ    ڑ  ڑ  ک  کژ  يمثػم, وذم ُمـ مل يرض, وم٘م٤مل قمز وضمؾ:

 [.٣2]اًمتقسم٦م: ژڱ   ڱ  ں  ں     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ

ومٝمذا اًمذي طميين ذيمره مم٤م ذومف اهلل قمز وضمؾ سمف ذم اًم٘مرآن , ىمد  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  جريجرياآلاآل  قالقال

ذيمرت ُمٜمف ُم٤م ومٞمف سمالغ عمـ قم٘مؾ وأٟم٤م أذيمر سمٕمد هذه مم٤م ذومف اهلل قمز وضمؾ سمف مم٤م ضم٤مءت سمف 
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,  لماًمًٜمـ قمٜمف واآلصم٤مر قمـ صح٤مسمتف طم٤مال سمٕمد طم٤مل , مم٤م ي٘مر اهلل سمف قمز وضمؾ أقملم اعم١مُمٜم

وشمٕمٔمٞمام ًمف , واهلل اعمقومؼ ًمذًمؽ , واعمٕملم  ملسو هيلع هللا ىلصٟم٤م إمم إيامهنؿ , وحم٦ٌم ًمٚمرؾمقل ويزدادون هب٤م إيام

 قمٚمٞمف.

  ملسو هيلع هللا ىلصمتى وجبت افـبوة فؾـبي باب 

وآدم سملم اًمروح : »ىم٤مل ؟ُمٞمنة اًمٗمجر ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُمتك يمٜم٧م ٟمًٌٞم٤م قمـ --((335335))

  ([.٣/٣2(, وأمحد )22٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شواجلًد

سملم ظمٚمؼ : »: ُمتك وضم٧ٌم ًمؽ اًمٜمٌقة؟ ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصيب هريرة ىم٤مل: ؾمئؾ رؾمقل اهلل أ قمـ --((336336))

  ([.٥68٥(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )22٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شآدم وٟمٗمخ اًمروح ومٞمف

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلصدم ؿول اهلل ظز وجل فـبقه  باب

ال »: ىم٤مل [,2]اًمنمح: ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ جم٤مهد ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  قمـ --((337337))

وذم ىمقل اهلل قمز  شأذيمر إال ذيمرت ُمٕمل, أؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا رؾمقل اهلل

: ُمـ ٤مل[ ىم٤مل: ي٘م٤مل: ممـ هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘م22]اًمزظمرف:   ژۇ  ۆۆ  ڭ  ۇژ وضمؾ: 

 اًمٕمرب, ومٞم٘م٤مل ُمـ أي اًمٕمرب؟ ومٞم٘م٤مل: ُمـ ىمريش.

 ([. 2٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أال : »[, ىم٤مل2]اًمنمح: ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ حلًـ ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ا قمـ --((338338))

 ش.ُمٕمف ملسو هيلع هللا ىلصشمرى أن اهلل قمز وضمؾ ال يذيمر ذم ُمقـمـ إال ذيمر ٟمٌٞمف 



       ورو٤مقمف وُمٜمِمئف إمم اًمقىم٧م اًمذي ضم٤مءه اًمقطمل ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب: ذيمر ُمقًمد رؾمقل اهلل 
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 ([. 2٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ورضاظه ومـشئه إػ افوؿت افذي  ملسو هيلع هللا ىلصباب: ذـر موفد رشول اهلل  

 جاءه افوحي 

أشم٤مه ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وهق يٚمٕم٥م : »ملسو هيلع هللا ىلص أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمف: أن رؾمقل اهلل قمـ --((341341))

ُمع اًمّمٌٞم٤من, ومٍمقمف , ومِمؼ قمـ ىمٚمٌف وم٤مؾمتخرج اًم٘مٚم٥م, وم٤مؾمتخرج ُمٜمف قمٚم٘م٦م, صمؿ ىم٤مل: هذا 

طمظ اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمؽ, صمؿ همًٚمف ذم ـم٧ًم ُمـ ذه٥م سمامء زُمزم, صمؿ ألُمف, صمؿ أقم٤مده ذم ُمٙم٤مٟمف, 

 ٤مؾمت٘مٌٚمقه وهق ُمٜمت٘معوم٘م٤مًمقا: إن حمٛمًدا ىمد ىمتؾ, وم وضم٤مء اًمٖمٚمامن يًٕمقن إمم أُمف يٕمٜمل فمئره

 .ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل أٟمس: يمٜم٧م أرى أصمر اعمخٞمط ذم صدره ش اًمٚمقن

 ([. 468(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )26٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ملسو هيلع هللا ىلصمبعثه باب 

مل يزل ٟمٌٞم٤م ُمـ ىمٌؾ ظمٚمؼ  ملسو هيلع هللا ىلصاقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ألٟمٌٞم٤مء, وأسمٜم٤مء األٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمّمحٞمح طمتك آدم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يت٘مٚم٥م ذم أصالب ا

اهلل  سمٖمضأظمرضمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٓمـ أُمف, حيٗمٔمف ُمقاله اًمٙمريؿ ويٙمٚم١مه وحيقـمف إمم أن سمٚمغ, و

قمز وضمؾ إًمٞمف أوصم٤من ىمريش, وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر, ومل يٕمٚمٛمف ُمقاله اًمِمٕمر, وال ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

ال ذيؽ ًمف, ًمٞمس ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ؾمٌٞمؾ, يتٕمٌد أظمالق اجل٤مهٚمٞم٦م, سمؾ أهلٛمف ُمقاله قم٤ٌمدشمف وطمده 

 إممعمقاله اًمٙمريؿ ظم٤مًمًّم٤م, طمتك ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل, وأُمر سم٤مًمرؾم٤مًم٦م, وسمٕم٨م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م, 

اإلٟمس واجلـ, سمٕم٨م قمغم رأس أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ ُمقًمده, أىم٤مم سمٛمٙم٦م قمنًما3 يدقمقهؿ إمم اهلل قمز 
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قمز وضمؾ ًمف ذم اهلجرة إمم اعمديٜم٦م, وضمؾ, ي١مذوٟمف ومٞمّمؼم, وجيٝمٚمقن قمٚمٞمف ومٞمحٚمؿ, صمؿ أذن اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومٝم٤مضمر إًمٞمٝم٤م, وم٠مىم٤مم هب٤م قمنًما, وشمقذم سمٕمد اًمًتلم 

قمغم رأس أرسمٕملم ؾمٜم٦م, ومٙم٤من سمٛمٙم٦م قمنم  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م اًمٜمٌل : »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل قمـ --((340340))

قمغم رأس اًمًتلم, وًمٞمس ذم رأؾمف وحلٞمتف  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٜملم, وسم٤معمديٜم٦م قمنم ؾمٜملم, وشمقذم رؾمقل اهلل 

  .شقمنمون ؿمٕمرة سمٞمْم٤مء

  ([.4٥٥1( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣200(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )260سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ـقف كزل ظؾقه افوحي  

ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م  ملسو هيلع هللا ىلصأول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل : »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م قمـ --((341341))

ومٙم٤من اًمّمٌح, صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء,  اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمٜمقم ومٙم٤من ال يرى رؤي٤م إال ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ

ًمذًمؽ, صمؿ يرضمع إمم ظمدجي٦م  ي٠ميت طمراء, ومٞمتحٜم٨م ومٞمف: وهق اًمتٕمٌد اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد ويتزود

ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ومتزوده عمثٚمٝم٤م طمتك ومج٠مه اًمقطمل, وهق ذم هم٤مر طمراء, وضم٤مء اعمٚمؽ ومٞمف, وم٘م٤مل: 

إٟمك ًم٧ًم سم٘م٤مرئ, وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد, : »: وم٘مٚم٧مملسو هيلع هللا ىلصاىمرأ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ؾمٚمٜمل, وم٘م٤مل: اىمرأ, وم٘مٚم٧م: ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ, وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م, طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد, صمؿ صمؿ أر

: ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ, ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م, طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد, صمؿ أرؾمٚمٜمل, ٘مٚم٧مأرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل: اىمرأ, وم

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ  وم٘م٤مل: ڑ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

شمرضمػ سمقادره طمتك دظمؾ قمغم ظمدجي٦م ,  رضمع, ومش[٣-8ًمٕمٚمؼ:]ا ژک  ک  ک  ک   گ  گ  

وأظمؼمه٤م ش ي٤م ظمدجي٦م ُم٤مزم؟: »ومزُمٚمقه , طمتك ذه٥م قمٜمف اًمروع , وم٘م٤مل شزُمٚمقين زُمٚمقين: »وم٘م٤مل
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ىم٤مًم٧م: يمال , أسمنم ومقاهلل ال خيزيؽ اهلل أسمًدا, إٟمؽ ًمتّمؾ ش,ىمد ظمِمٞم٧م قمكم: »اخلؼم, وىم٤مل

 .ش, وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼاًمْمٞمػ اًمرطمؿ, وشمّمدق احلدي٨م, وحتٛمؾ اًمٙمؾ, وشم٘مري

 ([.860( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6214(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )262سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

حيدث قمـ ومؽمة اًمقطمل وم٘م٤مل ذم  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  --((342342))

ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أُمٌم, ومًٛمٕم٧م صقشم٤م , ُمـ اًمًامء , ومرومٕم٧م رأد, وم٢مذا أٟم٤م سم٤معمٚمؽ اًمذي, : »طمديثف

٤ًٌم, ومرضمٕم٧م وم٘مٚم٧م:  سمحراء ضم٤مًمس قمغم يمرد سملم اًمًامء واألرض, ومجثث٧مضم٤مءين  ُمٜمف رقم

ۓ  ﮲     ے  ے   ۓ    ھ  ھژ  وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ: شدصمروين زُمٚمقين , زُمٚمقين, دصمروين

وهك األوصم٤من ىمٌؾ أن شمٗمرض  [,٣-8]اعمدصمر: ژ﮹   ﮺    ﮷   ﮸  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

 .اًمّمالة

 ([.868( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )224٣ري سمرىمؿ )(, واًمٌخ٤م200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وكعته دم افؽتب افسافػة من ؿبؾه  ملسو هيلع هللا ىلصصػة افـبي باب 

ذم سمٕمض  ملسو هيلع هللا ىلصإٟم٤م ًمٜمجد صٗم٦م رؾمقل اهلل : »ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلصأم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل  قمـ --((343343))

ذم األؾمقاق, وال يقىمد سم٤مًمًٞمئ٦م إذا , وًمٙمـ يٓمٗمئٝم٤م  وال همٚمٞمظ, وال ؾمخ٤مب اًمٙمت٥م: ًمٞمس سمٗمظ,

طمتك  ٞمٗمتح هب٤م قمٞمقًٟم٤م قمٛمًٞم٤م, ويًٛمع آذاًٟم٤م وىمًرا, وي٘مٞمؿ أًمًٜم٦م ُمٕمقضم٦مسمٕمٞمٜمف, أقمٓمٞمتف ُمٗم٤مشمٞمح, ًم

 ([. 20٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شيِمٝمدوا أن ال إًمف إال اهلل

قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم اًمًٚمٛمل ىم٤مل: رهم٧ٌم قمـ آهل٦م ىمقُمل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ورأي٧م أهن٤م  قمـ --((344344))

ٗمع, ىم٤مل: ومٚم٘مٞم٧م رضماًل ُمـ أهؾ آهل٦م سم٤مـمٚم٦م, يٕمٌدون احلج٤مرة ورأي٧م احلج٤مرة ال شمي, وال شمٜم
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اًمٙمت٤مب, وم٠ًمًمتف قمـ أومْمؾ اًمديـ؟ وم٘م٤مل: خيرج رضمؾ ُمـ ُمٙم٦م, ويرهم٥م قمـ آهل٦م ىمقُمف, 

ويدقمق إمم همػمه٤م, وهق ي٠ميت سم٠مومْمؾ اًمديـ, وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م سمف وم٤مشمٌٕمف, ومٚمؿ يٙمـ زم هؿ إال ُمٙم٦م, 

ؼ همػم ضمد آشمٞمٝم٤م أؾم٠مل: هؾ طمدث ومٞمٝم٤م أُمر؟ ومٞم٘مقًمقن: ال, وم٠مٟمٍمف إمم أهكم وأهكم ُمـ اًمٓمري

سمٕمٞمد وم٠مقمؽمض اًمريم٤ٌمن ظم٤مرضملم ُمـ ُمٙم٦م, وم٠مؾم٠مهلؿ: هؾ طمدث ومٞمٝم٤م ظمؼم أو أُمر؟ ومٞم٘مقًمقن: 

ال, وم٢مين ًم٘م٤مقمد قمغم اًمٓمريؼ, إذ ُمر يب رايم٥م وم٘مٚم٧م: ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ ىم٤مل: ُمـ ُمٙم٦م, ىمٚم٧م: هؾ 

طمدث ومٞمٝم٤م ظمؼم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, رضمؾ رهم٥م قمـ آهل٦م ىمقُمف, ودقم٤م إمم همػمه٤م, ىمٚم٧م: ص٤مطمٌل اًمذي 

راطمٚمتل, ومجئ٧م ُمٜمززم اًمذي يمٜم٧م أٟمزل ومٞمف, وم٠ًمًم٧م قمٜمف؟ ومقضمدت ُمًتخٗمٞم٤م أريد, ومِمددت 

ؿم٠مٟمف, ووضمدت ىمريًِم٤م قمٚمٞمف ضمرآء, ومتٚمٓمٗم٧م ًمف طمتك دظمٚم٧م قمٚمٞمف, ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف, صمؿ ىمٚم٧م: ُم٤م 

 شاهلل: »ىمٚم٧م: ُمـ أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل شملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل : »ىمٚم٧م: وُم٤م اًمٜمٌل؟ ىم٤مل شٟمٌل: »أٟم٧م؟ ىم٤مل

٤مم, وحت٘مـ اًمدُم٤مء, وشم١مُمـ اًمًٌؾ , وشمٙمن أن شمقصؾ األرطم: »ىمٚم٧م: سمامذا أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ُم٤م أرؾمٚمؽ سمف, أؿمٝمدك أٟمك ىمد  شاألوصم٤من , ويٕمٌد اهلل وطمده ال ينمك سمف ؿمٞمًئ٤م

ىمد شمرى يمراهٞم٦م اًمٜم٤مس عم٤م ضمئ٧م سمف, : »سمؽ وصدىم٧م, أوم٠مُمٙم٨م ُمٕمؽ؟ أو ُم٤م شمرى؟ ىم٤مل ٜم٧مآُم

إمم اعمديٜم٦م هت طمتك  ومٚمام ظمرجش, وم٤مُمٙم٨م ذم أهٚمؽ, وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م يب ظمرضم٧م خمرضًم٤م وم٤مشمٌٕمٜمل

ٟمٕمؿ أٟم٧م اًمًٚمٛمل اًمذي ضمئتٜمل سمٛمٙم٦م, : »ىم٤مل ؟ىمدُم٧م قمٚمٞمف, صمؿ ىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل , أشمٕمرومٜمل

 وذيمر احلدي٨م. شزم: يمذا ويمذا ىمٚم٧موم٘مٚم٧م ًمؽ: يمذا ويمذا, و

 ([. 1٥4ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وىمد أُمروا سم٤مشم٤ٌمقمف ذم يمتٌٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب صٗم٦م رؾمقل اهلل 
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اظه دم دم افتوراة واإلكجقل وؿد أمروا باتب ملسو هيلع هللا ىلصصػة رشول اهلل  باب

 ـتبفم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ  ىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ[ اآلي٦م, وىم٤مل قمز وضمؾ: 8٣0-8٣6]األقمراف: ژڇ  

  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ       ڀ  ڀ  پ  پ  پ

   [.6]اًمّمػ: ژ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

ٟمٌل, وأٟمف ُمرؾمؾ, وأٟمف واضم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصىمد قمٚمٛم٧م اًمٞمٝمقد: أن حمٛمًدا  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وشمرك ديٜمٝمؿ ًمديٜمف, وأوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ سمٞم٤من ٟمٌقشمف عمـ ال يمت٤مب قمٜمده ُمـ اعمنميملم,  ف,قمٚمٞمٝمؿ اشم٤ٌمقم

ي٘م٤مشمٚمقن اًمٕمرب, ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمرب هتزم اًمٞمٝمقد, وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد  ملسو هيلع هللا ىلصىمٌؾ أن يٌٕم٨م اًمٜمٌل  ويم٤مٟمقا

سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: شمٕم٤مًمقا طمتك ٟمًتٗمتح ىمت٤مًمٜم٤م ًمٚمٕمرب سمٛمحٛمد, اًمذي ٟمجده ُمٙمتقسًم٤م قمٜمدٟم٤م أٟمف 

يمٗمروا سمف طمًًدا ُمٜمٝمؿ ًمف قمغم قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ أٟمف ٟمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م اًمٜمٌل  ٚمامخيرج ٟمًٌٞم٤م ُمـ اًمٕمرب... وم

ڀ   ڀ  ڀ  ژ ومٚمٕمٜمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ, وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ:  طمؼ, ال ؿمؽ ومٞمف قمٜمدهؿ,
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .((88))[ 12]اًمٌ٘مرة:  ژڤ   

ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ وىمش ىم٤مل: يم٤من سملم أسمٞم٤مشمٜم٤م رضمؾ هيقدي, ومخرج قمٚمٞمٜم٤م  قمـ --((345345))

ذ همالم ؿم٤مب, قمغم وحك, طمتك ضمٚمس إمم سمٜمل قمٌد األؿمٝمؾ ذم ٟم٤مدهيؿ, وأٟم٤م يقُمئ ذات همداة

سمردة زم, ُمْمٓمجع سمٗمٜم٤مء أهكم, وم٠مىمٌؾ اًمٞمٝمقدي ومذيمر اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م, واجلٜم٦م واًمٜم٤مر, ويم٤من 

ال يرون طمٞم٤مة شمٙمقن سمٕمد اعمقت, وم٘م٤مًمقا: وحيؽ ي٤م ومالن, أشمرى هذا يم٤مئٜم٤ًم:  اًم٘مقم أصح٤مب وصمـ

ه اًمدار جيزون أن اهلل قمز وضمؾ يٌٕم٨م اًمٕم٤ٌمد سمٕمد ُمقهتؿ, إذا ص٤مروا شمراسًم٤م وقمٔم٤مًُم٤م؟ وأن همػم هذ

ومٞمٝم٤م سمحًـ أقمامهلؿ وؾمٞمئٝم٤م, صمؿ يّمػمون إمم ضمٜم٦م وٟم٤مر؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, وايؿ 

اهلل ًمقددت أن طمٔمل ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤مر أن أٟمجق ُمٜمٝم٤م3 أن يًجر زم شمٜمقر ذم داريمؿ, صمؿ أضمٕمؾ ومٞمف, 

رج ُمـ صمؿ يٓمٌؼ قمكم, ىم٤مًمقا ًمف: وُم٤م قمالُم٦م ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٌل يٌٕم٨م اآلن ىمد أفمٚمٙمؿ زُم٤مٟمف, وخي

هذه اًمٌالد وأؿم٤مر إمم ُمٙم٦م, ىم٤مًمقا: وُمتك يٙمقن ذًمؽ اًمزُم٤من؟ ىم٤مل: إن يًتٜمٗمد هذا اًمٖمالم 

 قمٛمره يدريمف.

وإن اًمٞمٝمقدي حلل سملم أفمٝمرٟم٤م,  ,ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ؾمٚمٛم٦م: ومام ذه٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر طمتك سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف  

ومالن أيـ وصدىمٜم٤مه, ويمٗمر سمف اًمٞمٝمقدي ويمذسمف, ومٙمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف: ويٚمؽ ي٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلصومآُمٜم٤م سمرؾمقل اهلل 

 ًمٞمس سمف, سمٖمًٞم٤م وطمًًدا. ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل؟ ومٞم٘مقل: إٟمف

 ([. ٥/260(, وأمحد)202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

                                                 

ول ًمِمٞمخٜم٤م (, وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمز8/48٥رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ) (8)

  .(40ُم٘مٌؾ رمحف اهلل )ص 
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ُمثؾ قمٌد  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٠ميمثر اًمٞمٝمقد يمٗمروا , واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ آُمـ سمرؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 اهلل سمـ ؾمالم, وسمٕمده يمٕم٥م األطم٤ٌمر.

: إٟم٤م أرؾمٚمٜم٤مك ملسو هيلع هللا ىلصل: إٟم٤م ًمٜمجد صٗم٦م رؾمقل اهلل قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم, أٟمف يم٤من ي٘مق --((346346)) 

وال  ؿم٤مهًدا وُمٌنًما وٟمذيًرا, وطمرًزا ًمألُمٞملم أٟم٧م قمٌدي ورؾمقزم, ؾمٛمٞمتف اعمتقيمؾ, ًمٞمس سمٗمظ,

ذم األؾمقاق, وال جيزي سم٤مًمًٞمئ٦م ُمثٚمٝم٤م, وًمٙمـ يٕمٗمق ويتج٤موز, ًمـ أىمٌْمف  همٚمٞمظ, وال ؾمخ٤مب

إال اهلل, يٗمتح اهلل سمف أقمٞمٜم٤ًم قمٛمًٞم٤م, وآذاًٟم٤م  اعمتٕمقضم٦م, سم٠من يِمٝمدوا أن ال إًمف ًمًٜم٦مطمتك ي٘مٞمؿ اهلل األ

 صاًم, وىمٚمقسًم٤م همٚمًٗم٤م.

 وىم٤مل يمٕم٥م األطم٤ٌمرُمثؾ ىم٤مل اسمـ ؾمالم. --((347347)) 

 ([. 210سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

: حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل: وأُم٤م اًمٜمّم٤مرى, وم٘مد أصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ ىم٤مل

ٞمؾ, وم٠مصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ قمز وضمؾ سم٠مطمًـ ُم٤م يٙمقن ُمـ ألٟمف ُمٙمتقب قمٜمدهؿ ذم اإلٟمج ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمحٛمد 

 اًمثٜم٤مء.

إمم ىمقًمف قمز  ژۆ  ۆ  ۈ  ژ : ىمت٤مدة ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ قمـ --((348348))

[, ىم٤مل: أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤مٟمقا 1٥-14]اعم٤مئدة: ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ :وضمؾ

ومٚمام  قمغم ذيٕم٦م ُمـ احلؼ مم٤م ضم٤مء سمف قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, ي١مُمٜمقن سمف, ويٜمتٝمقن إًمٞمف,

صدىمقه وآُمٜمقا سمف, وقمرومقا أن اًمذي ضم٤مء سمف احلؼ ُمـ اهلل قمز  ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م اهلل قمز وضمؾ حمٛمًدا 

 ([. 214سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  وضمؾ, وم٠مصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ سمام شمًٛمٕمقن.
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وىمد ذيمرت ىمّم٦م هرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم, وُم٤ًمءًمتف أليب ؾمٗمٞم٤من رمحف اهلل,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

إمم ىمٞمٍم  ,ملسو هيلع هللا ىلصومٕمٚمؿ أٟمف طمؼ, وىمّم٦م دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل عم٤م سمٕمثف اًمٜمٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلص قمـ صٗم٦م رؾمقل اهلل

ص٤مطم٥م اًمروم, صمؿ أطمي ًمف أؾم٘مػ ُمـ قمٔمامء اًمٜمّم٤مرى, ومٚمام وصٗمف دطمٞم٦م آُمـ سمف اًم٘مس, 

, اًمذي جيدوٟمف ذم اإلٟمجٞمؾ, وم٘متٚمتف اًمٜمّم٤مرى, وقمٚمؿ ىمٞمٍم أٟمف اًمٜمٌل ملسو هيلع هللا ىلصوقمٚمؿ أٟمف اًمٜمٌل

أٟمف ٟمٌل, وًمٙمـ ال أشمرك ُمٚمٙمل, وىمد  ومجِمٕم٧م ٟمٗمًف ُمـ اًم٘متؾ, وم٘م٤مل ًمدطمٞم٦م: أسمٚمغ ص٤مطمٌؽ

ذيمرت ىمّم٦م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد, رمحف اهلل وظمدُمتف ًمٚمره٤ٌمن, وىمّم٦م اًمراه٥م اًمذي قمرومف صٗم٦م 

ومٙم٤من يمذًمؽ صمؿ أؾمٚمؿ ؾمٚمامن رمحف اهلل وىمد  ف,أٟمف يٌٕم٨م ُمـ ُمٙم٦م وأُمره أن يتٌٕم ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

هؿ ألوًمٞم٤مئٝمؿ وىمد ذيمرت شمّمديؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم, وإظم٤ٌمر ,ملسو هيلع هللا ىلصذيمرت مجٞمع ذًمؽ ذم ومْم٤مئٚمف 

 .ومآُمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمرب, وهجروا األصٜم٤مم, وطمًـ إؾمالُمٝمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اإلٟمس سمٛمٌٕم٨م اًمٜمٌل 

وظؾقفم  ,ملسو هيلع هللا ىلصـقف ـان يـزل افوحي ظذ األكبقاء وظذ حمؿد كبقـا باب 

 أمجعغ 

يقٟمس سمـ يزيد األيكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمزهري وؾمئؾ قمـ هذه اآلي٦م قمـ ىمقل اهلل  قمـ --((351351))

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب   ىئ   ی  ی  ی  ی    ېئ  ىئ  ىئژ قمز وضمؾ: 

ىت  يت     مب  ىب   يب  جتحت  خت ٟمزًم٧م هذه اآلي٦م : »٤مل[, ىم٣8]اًمِمقرى: ژمت  

شمٕمؿ ُمـ أوطمل إًمٞمف ُمـ اًمٜمٌٞملم, واًمٙمالم يمالم اهلل قمز وضمؾ اًمذي يمٚمؿ سمف ُمقؾمك, ُمـ وراء 

ُم٤م أراد ُمـ طمج٤مب واًمقطمل: ُم٤م يقطمل اهلل قمز وضمؾ إمم اًمٜمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مئف, ومٞمث٧ٌم اهلل قمز وضمؾ 

يتٙمٚمؿ سمف اًمٜمٌل ويثٌتف, وهق يمالم اهلل قمز وضمؾ ووطمٞمف, وُمٜمف ُم٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلصوطمٞمف ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 



       وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب يمٞمػ يم٤من يٜمزل اًمقطمل قمغم األٟمٌٞم٤مء وقمغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م 
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ال يٙمٚمؿ سمف أطمد ُمـ األٟمٌٞم٤مء أطمًدا ُمـ اًمٜم٤مس, وًمٙمٜمف ه همٞم٥م سملم  ,ملسو هيلع هللا ىلصيٙمقن سملم اهلل ورؾمقًمف

٤مسمتف, اهلل قمز وضمؾ وسملم رؾمٚمف, وُمٜمف ُم٤م شمتٙمٚمؿ سمف األٟمٌٞم٤مء, وال يٙمتٌقٟمف ألطمد, وال ي٠مُمرون سمٙمت

 ٤مسوًمٙمٜمٝمؿ حيدصمقن سمف اًمٜم٤مس طمديًث٤م ويٌٞمٜمقن هلؿ أن اهلل قمز وضمؾ أُمرهؿ أن يٌٞمٜمقه ًمٚمٜم

ويٌٚمٖمقهؿ, وُمـ اًمقطمل ُم٤م يرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يِم٤مء ممـ اصٓمٗم٤مه ُمـ ُمالئٙمتف, ومٞمٙمٚمٛمقن 

أٟمٌٞم٤مءه ُمـ اًمٜم٤مس, وُمـ اًمقطمل ُم٤م يرؾمؾ سمف ُمـ يِم٤مء ومٞمقطمقن سمف وطمًٞم٤م ذم ىمٚمقب ُمـ ؿم٤مء ُمـ 

ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قمز وضمؾ أٟمف يرؾمؾ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إمم حمٛمد رؾمٚمف, وىمد سملم

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ذم يمت٤مسمف: 

ژ [, وذيمر أٟمف اًمروح األُملم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 20]اًمٌ٘مرة: ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 ([. 212سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, .[82٣-824]اًمِمٕمراء: ژۀ  ہ  

ُم٤م هق  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ىمقل اًمزهري ذم ُمٕمٜمك اآلي٦م, وىمد روي قمـ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 .أسملم مم٤م ىم٤مًمف اًمزهري

: يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م رمحٝم٤م اهلل ىم٤مًم٧م: ؾم٠مل احل٤مرث سمـ هِم٤مم اًمٜمٌل  قمـ --((350350))

قمٜمل وىمد ومٝمٛم٧م ووقمٞم٧م ُم٤م ىم٤مل,  اجلرس, ومٞمٗمّمؿ أطمٞم٤مٟم٤م ذم ُمثؾ صٚمّمٚم٦م: »اًمقطمل؟ وم٘م٤مل

 .شُم٤م ي٘مقل وأطمٞم٤مًٟم٤م ذم ُمثؾ صقرة اًمرضمؾ, ومٞمٙمٚمٛمٜمل وم٠مقمل

 ([.4٥٥٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )21٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

واوًٕم٤م يده قمغم ُمٕمروم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: رأي٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((351351))

ًمٙمٚمٌل ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل رأيتؽ واوًٕم٤م يدك قمغم ُمٕمروم٦م ومرس ىم٤مئاًم يٙمٚمؿ دطمٞم٦م ا
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ومذًمؽ ضمؼميؾ قمٚمٞمف : »ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ىم٤ملشوىمد رأيتٞمف؟: »ومرس ىم٤مئاًم شمٙمٚمؿ دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل ىم٤مل

: وقمٚمٞمف اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف, ضمزاه اهلل ظمػًما ُمـ ٘مٚم٧م, وم شاًمًالم, وهق ي٘مرئؽ اًمًالم

 .ص٤مطم٥م ودظمٞمؾ, ومٜمٕمؿ اًمّم٤مطم٥م وٟمٕمؿ اًمدظمٞمؾ

 ([. 2/4٣0(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )210سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

وُمٕمف رضمؾ ضم٤مًمس حيدصمف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصطم٤مرصم٦م سمـ اًمٜمٕمامن ىم٤مل: ُمررت قمغم اًمٜمٌل  قمـ --((352352))

, وم٘م٤مل: هؾ رأي٧م اًمرضمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاعم٘م٤مم, ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف صمؿ ضمزت, ومٚمام رضمٕم٧م اٟمٍمف اًمٜمٌل 

 ش.يؾ وىمد رد قمٚمٞمؽ اًمًالموم٢مٟمف ضمؼم: »اًمذي يم٤من ُمٕمل؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل

 ([. 212سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قم٤مئِم٦م ىمّم٦م طمدي٨م اإلومؽ سمٓمقًمف إمم ىمقهل٤م: وم٤موٓمجٕم٧م قمغم ومرار, واهلل  قمـ --((353353))

يٕمٚمؿ أين سمريئ٦م, واهلل يؼمئٜمل سمؼماءيت, وًمٙمـ مل أيمـ أرضمق أن يٜمزل اهلل قمز وضمؾ ذم ؿم٠مين وطمٞم٤م 

ٚمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم سم٠مُمر يتغم, وًمٙمـ يمٜم٧م أرضمق أن يتغم, ًمِم٠مين يم٤من أطم٘مر ذم ٟمٗمز ُمـ أن يتٙم

ذم ُمٜم٤مُمف رؤي٤م يؼمئٜمل اهلل قمز وضمؾ هب٤م ىم٤مًم٧م: ومقاهلل ُم٤م رام  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قليري اهلل قمز وضمؾ رؾم

ُمـ جمٚمًف وال ظمرج أطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك أٟمزل اهلل قمز وضمؾ3 وم٠مظمذه ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ُمـ اًمٕمرق ذم اًمٞمقم اًمِم٤ميت ُمـ صم٘مؾ  امنطمتك إٟمف ًمٞمٜمحدر ُمٜمف ُمثؾ اجل يم٤من ي٠مظمذه ُمـ اًمؼمطم٤مء,

وهق يْمحؽ, ومٙم٤من أول يمٚمٛم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص: ومٚمام هي قمـ رؾمقل اهلل ٧ماًم٘مقل اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف, ىم٤مًم

وذيمر ىمّم٦م ٟمزول اآلي٤مت ذم اًمرد قمغم أهؾ  شأُم٤م اهلل قمز وضمؾ وم٘مد سمرأك: »شمٙمٚمؿ هب٤م أن ىم٤مل

 .اإلومؽ, وذيمر احلدي٨م إمم آظمره

 ([. 4000( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )20٣0ٌخ٤مري سمرىمؿ )(, واًم220سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       األٟمٌٞم٤مء وضمٕمٚمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ظمتؿ اهلل قمز وضمؾ سمٛمحٛمد 

 

134134 
 

134134 

 

 وجعؾه خاتم افـبقغ  األكبقاء ملسو هيلع هللا ىلصما ختم اهلل ظز وجل بؿحؿد باب 

إن ُمثكم وُمثؾ األٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم يمٛمثؾ رضمؾ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة: أن رؾمقل اهلل  قمـ --((354354))

ُمـ زاوي٦م ُمـ زواي٤مه ومجٕمؾ اًمٜم٤مس يٓمقومقن  سمٜمك سمٞمًت٤م وم٠مطمًٜمف وأيمٛمٚمف, إال ُمقوع ًمٌٜم٦م

 .شوم٠مٟم٤م اًمٚمٌٜم٦م, وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم»ىم٤مل: ش ويٕمجٌقن ًمف وي٘مقًمقن: هال ووٕم٧م هذه اًمٚمٌٜم٦م؟

 ([. 4416( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣٥٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )228سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أرؾمٚم٧م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م , وظمتؿ يب : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن رؾمقل اهلل  قمـ --((355355))

 .شاًمٜمٌٞمقن

 ([. ٣4٥(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )22٣ىمؿ)سمراآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل  -يم٠مٟمف مجع ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م اًمذي سمٔمٝمر رؾمقل اهلل : »قمـ قمٌد اهلل سمـ هضمس ىم٤مل --((356356)) 

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص: ُمثؾ اعمحجٛم٦م اًمْمخٛم٦م يٕمٜمل: اخل٤مشمؿ اًمذي سملم يمتٗمٞمف -ؾمٗمٞم٤من 

 ([. 4٥26(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )226سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصًمتل إمم رؾمقل اهلل اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد ي٘مقل: ذه٧ٌم يب ظم٤م قمـ --((357357))

اهلل إن اسمـ أظمتل وضمع, ومٛمًح رأد ودقم٤م زم سم٤مًمؼميم٦م, صمؿ شمقو٠م ومنمسم٧م ُمـ ووقئف, صمؿ 

 .شمًٚمٞماًم يمثػًماملسو هيلع هللا ىلص ىمٛم٧م ظمٚمػ فمٝمره ومٜمٔمرت إمم ظم٤ممتف سملم يمتٗمٞمف3 ُمثؾ زر احلجٚم٦م 

  ([.4٥2٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )820(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )220سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ملسو هيلع هللا ىلصوجعؾه رمحة فؾعادغ  ملسو هيلع هللا ىلصما اشتـؼذ اهلل ظز وجل اخلؾق بافـبي اب ب 

 .شإٟمام أٟم٤م رمح٦م ُمٝمداة: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((358358))
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 ([. 8000سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

إٟمام ُمثكم وُمثؾ اًمٜم٤مس يمٛمثؾ رضمؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((361361))

ت ضمٕمؾ اًمذسم٤مب ورسمام ىم٤مل اًمذسم٤مب واًمٌٕمقض يت٘محٛمقن ومٞمٝم٤م, وم٠مٟم٤م اؾمتقىمد ٟم٤مًرا, ومٚمام أو٤مء

 ش.قمـ اًمٜم٤مر, وأٟمتؿ شم٘متحٛمقن ومٞمٝم٤م آظمذ سمحجزيمؿ

 ([. 4412( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥246(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8008سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

: ي٤م رؾمقل اهلل هؾ أشمك قمٚمٞمؽ ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل  قمـ --((360360))

ًم٘مد ًم٘مٞم٧م ُمـ ىمقُمؽ ويم٤من أؿمد ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم اًمٕم٘م٦ٌم, إذا : »ىم٤مل ؟ؿمد ُمـ يقم أطمديقم أ

قمرو٧م ٟمٗمز قمغم اسمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٌد يمالل, ومٚمؿ جيٌٜمل إمم ُم٤م أردت, وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٝمٛمقم 

قمغم وضمٝمل, ومٚمؿ أؾمتٗمؼ إال وأٟم٤م سم٘مرن اًمثٕم٤مًم٥م, وم٢مذا أٟم٤م سمًح٤مسم٦م ىمد أفمٚمتٜمل ومٜمٔمرت, وم٢مذا ومٞمٝم٤م 

م, ومٜم٤مداين, وم٘م٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ, وُم٤م ردوا ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًال

قمٚمٞمؽ, وىمد سمٕم٨م إًمٞمؽ ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ًمت٠مُمر ومٞمٝمؿ سمام ؿمئ٧م, ومٜم٤مداين ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ومًٚمؿ قمكم, صمؿ 

ًمؽ, وأٟم٤م ُمٚمؽ اجل٤ٌمل, وىمد سمٕمثٜمل رسمؽ إًمٞمؽ  قُمؽىم٤مل: ي٤م حمٛمد إن اهلل ىمد ؾمٛمع ىمقل ىم

سمؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟شٌؼ قمٚمٞمٝمؿ األظمِمٌلمًمت٠مُمرين سم٠مُمرك سمام ؿمئ٧م, إن ؿمئ٧م أن أـم

 .شأرضمق أن خيرج اهلل قمز وضمؾ ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل وطمده , ال ينمك سمف ؿمٞمًئ٤م

 ([. 802٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥4٥8(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8004سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٻ  ٻ     ٻٱ   ٻ  ژ ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىمد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  

[, وذم هذه اآلي٦م شمٗمْمؾ اًمٜمٌل 42]اًمٗمتح: ژ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ



       ملسو هيلع هللا ىلصوضمٕمٚمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م اؾمتٜم٘مذ اهلل قمز وضمؾ اخلٚمؼ سم٤مًمٜمٌل 
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سمٕمد أن يم٤مٟمقا ىمد ُمٙمروا سمف, ومٚمؿ يٌٚمٖمٝمؿ اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلص لقمغم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ ُمٙم٦م, فمٗمر هبؿ اًمٜمٌ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمز وضمؾ ُم٤م أرادوا ُمـ اعمٙمر, ومٔمٗمر هبؿ , ومٕمٗم٤م قمٜمٝمؿ رأوم٦م ُمٜمف ورمح٦م هبؿ.

سم٤محلديٌٞم٦م ذم فمؾ اًمِمجرة  ملسو هيلع هللا ىلصعمزين ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ا قمـ --((361361))

اًمتل ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم اًم٘مرآن, ويم٠مين سمٖمّمـ ُمـ أهمّم٤من شمٚمؽ اًمِمجرة قمغم فمٝمر رؾمقل اهلل 

ومرومٕمتف قمـ فمٝمره, وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ضم٤مًم٤ًمن سملم  ,ملسو هيلع هللا ىلص

وم٠مظمذ ؾمٝمٞمؾ سمـ  شهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿايمت٥م سمًؿ ا: »ًمٕمكم ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ,ملسو هيلع هللا ىلصيدي اًمٜمٌل 

ايمت٥م : »قمٛمرو سمٞمده, وىم٤مل: ُم٤م ٟمٕمرف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, ايمت٥م ذم ىمْمٞمتٜم٤م ُم٤م ٟمٕمرف, وم٘م٤مل

, وم٠مُمًؽ ؾمٝمٞمؾ سمٞمده وىم٤مل: شسم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ , هذا ُم٤م ص٤مًمح قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل أهؾ ُمٙم٦م

قمٚمٞمف ايمت٥م هذا ُم٤م ص٤مًمح »ًم٘مد فمٚمٛمٜم٤مك إن يمٜم٧م رؾمقًمف, ايمت٥م ذم ىمْمٞمتؽ ُم٤م ٟمٕمرف ىم٤مل: 

ومٌٞمٜمام ٟمحـ يمذًمؽ, إذا ظمرج قمٚمٞمٜم٤م صمالصمقن ش, حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م, وأٟم٤م رؾمقل اهلل

وم٠مظمذهؿ اهلل شمٕم٤ممم  ,ملسو هيلع هللا ىلصؿم٤مسًم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالح, ومث٤مروا ذم وضمقهٜم٤م, ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

هؾ ضمئتؿ ذم قمٝمد أطمد؟ وهؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصسم٠مسمّم٤مرهؿ, وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمٝمؿ وم٠مظمذٟم٤مهؿ, وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل 

   ٱ   ٻ  ٻژ  وم٘م٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ال, ومخغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ, وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ: شطمد أُم٤مًٟم٤م؟ضمٕمؾ ًمٙمؿ أ

 ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ([.2/16(, وأمحد )800٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  [.42: تح]اًمٗم

وم٢مهنؿ اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل , : »ملسو هيلع هللا ىلصؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((362362))

  يٕمٜمل يقم أطمد. شاليٕمٚمٛمقن

 ([.20٥(, واسمـ طم٤ٌمن يمام ذم اإلطم٤ًمن )8002سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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 أـثر األكبقاء تبعا يوم افؼقامة  ملسو هيلع هللا ىلصما روي أن كبقـا  باب

أٟم٤م أيمثر »وذيمر قمٜمده األٟمٌٞم٤مء وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((363363))

ُمـ األٟمٌٞم٤مء عمـ ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ُمٕمف ُمّمدق همػم رضمؾ  األٟمٌٞم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمًٌٕم٤م, إن

  ([.826(وُمًٚمؿ سمرىمؿ )800٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شواطمد

 افتي خصه اهلل ظز وجل هبا  ملسو هيلع هللا ىلصظدد أشامء رشول اهلل باب 

أٟم٤م : », ذم ؾمٙمؽ اعمديٜم٦م ومًٛمٕمتف ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع اًمٜمٌل  قمـ --((364364))

وأٟم٤م ٟمٌل اًمرمح٦م, وأٟم٤م ٟمٌل اًمتقسم٦م, وأٟم٤م ٟمٌل اعمٚمحٛم٦م, وأٟم٤م اعم٘مٗمك, وأٟم٤م حمٛمد , وأٟم٤م أمحد, 

 ([.٣/20٣(, وأمحد )8080سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاحل٤مذ

إن زم أؾمامء: أٟم٤م حمٛمد, : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ , ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  --((365365)) 

, وأٟم٤م احل٤مذ , اًمذي حينم اًمٜم٤مس وأٟم٤م أمحد, وأٟم٤م اعم٤مطمل اًمذي يٛمحق اهلل قمز وضمؾ يب اًمٙمٗمر

 .اًمذي ًمٞمس سمٕمده ٟمٌل اًمزهري: اًمٕم٤مىم٥م ىم٤مل ش.قمغم ىمدُمل, وأٟم٤م اًمٕم٤مىم٥م

 ([. 4٥٣2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣٥4(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8088سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ أٟمف دظمؾ قمغم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان وم٘م٤مل ًمف قمٌد اعمٚمؽ:  قمـ --((366366))

حمٛمد, : »وىم٤مل ٟم٤مومع: هل ؾم٧م ؟اًمتل يم٤من ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ يٕمده٤مملسو هيلع هللا ىلص امء رؾمقل اهلل أحتيص أؾم

 وأمحد, وظم٤مشمؿ, وطم٤مذ, وقم٤مىم٥م, وُم٤مح.

وم٠مُم٤م طم٤مذ: ومٌٕم٨م ُمع اًم٤ًمقم٦م ٟمذيًرا ًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد, وأُم٤م اًمٕم٤مىم٥م: وم٢مٟمف قم٘م٥م  

 األٟمٌٞم٤مء, وأُم٤م ُم٤مح: وم٢من اهلل قمز وضمؾ حم٤م سمف اًمًٞمئ٤مت: ؾمٞمئ٤مت ُمـ اشمٌٕمف.



       وأظمالىمف احلٛمٞمدة اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل ظمّمف اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب صٗم٦م ظمٚمؼ رؾمقل اهلل 
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 ([. 8082سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ]طمًـ,

احلؿقدة اجلؿقؾة افتي خصه اهلل  وأخالؿه ملسو هيلع هللا ىلصصػة خؾق رشول اهلل  باب

 تعاػ هبا 

 ذم طمٚم٦م ,ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م رأي٧م ُمـ ذي عم٦م أطمًـ ُمـ رؾمقل اهلل : »اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل قمـ --((367367))

 .شملسو هيلع هللا ىلصمحراء, ًمف ؿمٕمر ييب ُمٜمٙمٌٞمف, سمٕمٞمد ُم٤م سملم اعمٜمٙمٌلم, ًمٞمس سم٤مًم٘مّمػم وال سم٤مًمٓمقيؾ 

 ([. 4٥٥0( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣121(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8081سمرىمؿ)اآلضمري رواه حٞمح, ]ص

أطمًـ اًمٜم٤مس ىمقاًُم٤م, وأطمًـ اًمٜم٤مس  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل قمـ --((368368))

وضمًٝم٤م, وأطمًـ اًمٜم٤مس ًمقًٟم٤م, وأـمٞم٥م اًمٜم٤مس رحًي٤م, وأًملم اًمٜم٤مس يمًٗم٤م, ُم٤م ؿمٛمٛم٧م رائح٦م ىمط 

وال طمريرة, أًملم ُمـ يمٗمف, ويم٤من رسمٕم٦م, ًمٞمس  ٧ًًم ظمزة,ُمًٙم٦م وال قمٜمؼمة أـمٞم٥م ُمٜمف, وال ُم

 .شملسو هيلع هللا ىلص وال اًمًٌط , إذا ُمِمك أفمٜمف ىم٤مل: يتٙمٗم٠م ٕمدسم٤مًمٓمقيؾ وال سم٤مًم٘مّمػم, وال اجل

 ([. 4٥20( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣21(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8082سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ف اًمتل , وطمًـ صقرشم ملسو هيلع هللا ىلصىمد ذيمرت ُمـ صٗم٦م ظمٚمؼ رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أيمرُمف اهلل قمز وضمؾ هب٤م وصٗم٦م أظمالىمف اًمنميٗم٦م, اًمتل ظمّمف اهلل اًمٙمريؿ هب٤م ُم٤م ومٞمف يمٗم٤مي٦م عمـ 

 شمٕمٚمؼ ُمـ أُمتف سمٓمرف ُمٜمٝم٤م.

وًمـ يًتٓمٞمع أطمد ُمـ اًمٜم٤مس  ,ملسو هيلع هللا ىلصوٟم٠ًمل اهلل ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ اعمٕمقٟم٦م قمغم االىمتداء سمنمائع ٟمٌٞمف 

ٚمف ووًمده وصح٤مسمتف, وإال ومٛمـ أن يتخٚمؼ سم٠مظمالىمف إال ُمـ اظمتّمف اهلل اًمٙمريؿ ممـ أطم٥م ُمـ أه
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 ,ملسو هيلع هللا ىلصدوهنؿ يٕمجز قمـ ذًمؽ, وًمٙمـ ُمـ يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف وُمراده ذم ـمٚم٥م اًمتٕمٚمؼ سم٠مظمالق رؾمقل اهلل 

 .اًمٙمريؿ أن يثٞمٌف قمغم ىمدر ٟمٞمتف وُمراده وإن وٕمػ قمٜمٝم٤م قمٛمٚمف اهللرضمقت ًمف ُمـ 

ٟمؽ وإ ,ملسو هيلع هللا ىلصأمل شمًٛمٕمقا رمحٙمؿ اهلل إمم ىمقل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ي٘م٤مل: قمغم أدب اًم٘مرآن, ومٛمـ يم٤من اهلل قمز وضمؾ ُمتقًمٞمف سم٤مألظمالق اًمنميٗم٦م,  ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ

 ومٚمٞمس سمٕمده وال ىمٌٚمف ُمثٚمف ذم ذف األظمالق.

ؾمٕمد سمـ هِم٤مم ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ُم٤م يم٤من ظمٚمؼ رؾمقل اهلل  قمـ --((371371))

 ومخٚم٘مف اًم٘مرآن. [,2]اًم٘مٚمؿ: ژڱ  ں  ں     ڱ  ڱژ وم٘م٤مًم٧م: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 ([.022ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(804٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 أكه أرسي به إفقه  ,ملسو هيلع هللا ىلصما خص اهلل ظز وجل به افـبي باب 

مم٤م أيمرُمف سمف, وقمٔمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد سمـ احلًلم , رمحف اهلل: ومم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل  ىم٤مل

طمتك وصؾ إمم سمٞم٧م  سمجًده وقم٘مٚمف ملسو هيلع هللا ىلصؿم٠مٟمف زي٤مدة ُمٜمف ًمف ذم اًمٙمراُم٤مت أٟمف أهي سمٛمحٛمد 

اعم٘مدس, صمؿ قمرج سمف إمم اًمًاموات, ومرأى ُمـ آي٤مت رسمف اًمٙمؼمى, رأى ُمالئٙم٦م رسمف قمز وضمؾ, 

, طمتك وصؾ إمم ُمقاله اًمٙمريؿ3 وم٠ميمرُمف سم٠مقمٔمؿ اًمٙمراُم٤مت, وومرض ٟمٌٞم٤مءورأى إظمقاٟمف ُمـ األ

قمٚمٞمف وقمغم أُمتف مخس صٚمقات, وذًمؽ سمٛمٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة, صمؿ أصٌح سمٛمٙم٦م, ه اهلل اًمٙمريؿ 

ٱ  ژ  سمف أقملم اعم١مُمٜملم, وأؾمخـ سمف أقملم اًمٙم٤مومريـ, ومجٞمع اعمٚمحديـ, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:

ٺ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ



       أٟمف أهي سمف إًمٞمف ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل 
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يمٞمػ أهي سمف, ويمٞمػ  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد سملم اًمٜمٌل  [,8]اإلهاء: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺٿ  ٿ

 ريم٥م اًمؼماق ويمٞمػ قمرج سمف وٟمحـ ٟمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ومرج ؾم٘مػ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يم٤من أسمق ذر حيدث: أن رؾمقل اهلل  ـقم --((370370))

سمٞمتل وأٟم٤م سمٛمٙم٦م, ومٜمزل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم, ومٗمرج صدري, صمؿ همًٚمف ُمـ ُم٤مء زُمزم, صمؿ ضم٤مء 

سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥م ممٚمقء طمٙمٛم٦م وإيامًٟم٤م ُمًٕم٤م, وم٠مومرهمٝم٤م ذم صدري صمؿ أـمٌ٘مف, صمؿ أظمذ سمٞمدي, 

 ؟اًمدٟمٞم٤م, ىم٤مل: ضمؼميؾ خل٤مزن اًمًامء: اومتح ىم٤مل: ُمـ هذا ءومٕمرج يب إمم اًمًامء, ومٚمام ضم٤مء اًمًام

, ىم٤مل: أرؾمؾ إًمٞمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, وم٤مومتح, ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ضمؼميؾ ىم٤مل: هؾ ُمٕمؽ أطمد؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, حمٛمد 

ومٗمتح, ىم٤مل: ومٚمام قمٚمقٟم٤م اًمًامء اًمدٟمٞم٤م إذا رضمؾ قمـ يٛمٞمٜمف أؾمقدة, وقمـ ي٤ًمره أؾمقدة, وم٢مذا ٟمٔمر 

٤ًٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح واالسمـ اًمّم٤مًمح, , كىمٌؾ يٛمٞمٜمف وحؽ, وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ ؿمامًمف سمٙم وم٘م٤مل: ُمرطم

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م ضمؼميؾ ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا آدم, وهذه األؾمقدة قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ٟمًؿ سمٜمٞمف, 

وم٠مهؾ اًمٞمٛملم ُمٜمٝمؿ أهؾ اجلٜم٦م, واألؾمقدة قمـ ؿمامًمف أهؾ اًمٜم٤مر, وم٢مذا ٟمٔمر قمـ يٛمٞمٜمف وحؽ, 

ًالم طمتك أشمٞمٜم٤م اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م, وم٘م٤مل: وإذا ٟمٔمر قمـ ؿمامًمف سمٙمك, ىم٤مل: صمؿ قمرج يب ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًم

. ىم٤مل أٟمس: شخل٤مزهن٤م: اومتح, ومٗمتح, وم٘م٤مل: ًمف ظم٤مزهن٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل ًمف ظم٤مزن ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ومٗمتح

ومذيمر أٟمف وضمد ذم اًمًاموات آدم, وإدريس, وقمٞمًك, وُمقؾمك, وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة 

ؾمامء اًمدٟمٞم٤م, وإسمراهٞمؿ ذم واًمًالم, ومل يث٧ٌم يمٞمػ ُمٜم٤مزهلؿ, همػم أٟمف ىمد ذيمر أٟمف وضمد آدم ذم 

٤ًٌم سم٤مًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمام ُمر ضمؼميؾ ورؾمقل اهلل : »اًم٤ًمدؾم٦م, وىم٤مل سم٢مدريس قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ُمرطم

صمؿ ُمررت وم٘مٚم٧م: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا إدريس, ىم٤مل: صمؿ ُمررت : »اًمّم٤مًمح واألخ اًمّم٤مًمح, ىم٤مل

٤ًٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح واألخ اًمّم٤مًمح, ىمٚم٧م: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا ُمقؾمك , ىم٤مل: سمٛمقؾمك ىم٤مل: ُمرطم



  خمتصر الشريعة

 

141141 
 

141141 

 

٤ًٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح واألخ اًمّم٤مًمح, ىمٚم٧م: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا  صمؿ ُمررت سمٕمٞمًك, وم٘م٤مل: ُمرطم

٤ًٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح, واالسمـ اًمّم٤مًمح,  قمٞمًك, ىم٤مل: صمؿ ُمررت سم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم, وم٘م٤مل: ُمرطم

 .ىمٚم٧م: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا إسمراهٞمؿ

ٟمّم٤مري يم٤مٟم٤م ي٘مقالن: ىم٤مل ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: وم٠مظمؼمين اسمـ طمزم, أن اسمـ قم٤ٌمس وأسم٤م طم٦ٌم األ 

 .صمؿ قمرج يب طمتك فمٝمرت سمٛمًتقى اًمٕمرش: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومٗمرض اهلل قمز وضمؾ قمغم أُمتل مخًلم : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اسمـ طمزم وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

ومرضمٕم٧م سمذًمؽ طمتك ُمررت سمٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, وم٘م٤مل: ُمقؾمك, ُم٤مذا : »ىم٤مل شصالة

ىم٤مل: ُمقؾمك, راضمع رسمؽ,  قمٚمٞمٝمؿ مخًلم صالة,ومرض رسمؽ قمغم أُمتؽ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومرض 

ريب قمز وضمؾ, ومقوع ؿمٓمره٤م, ىم٤مل: ومرضمٕم٧م إمم  ومراضمٕم٧م وم٢من أُمتؽ ال شمٓمٞمؼ ذًمؽ, ىم٤مل:

 ومراضمٕم٧م ريب, قمز وضمؾ, ُمقؾمك, وم٠مظمؼمشمف ىم٤مل: راضمع رسمؽ وم٢من أُمتؽ ال شمٓمٞمؼ ذًمؽ, ىم٤مل:

راضمع  وم٘م٤مل: ىم٤مل: ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك, هل مخس, وهك مخًقن ُم٤م يٌدل اًم٘مقل ًمدي, وم٘م٤مل:

أشمك يب ؾمدرة اعمٜمتٝمك,  تكىم٤مل: صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب طم رسمؽ وم٘مٚم٧م: ىمد اؾمتحٞمٞم٧م ُمـ ريب قمز وضمؾ,

اًمٚم١مًم١م, وإذا  ىم٤مل: صمؿ أدظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مسمذ ومٖمِم٤مه٤م ُم٤م همِمك ُمـ أًمقان ُم٤م أدري ُم٤م هل

 .ششمراهب٤م اعمًؽ

 ([. 86٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٥24(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8046سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وم٤مؾمتّمٕم٥م  ُمٚمجاًم  أيت سم٤مًمؼماق ًمٞمٚم٦م أهي سمف ُمنضًم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس: أن اًمٜمٌل  قمـ --((371371))

 .شقمٚمٞمف, وم٘م٤مل ًمف ضمؼميؾ: اؾمٙمـ, ومام ريمٌؽ أطمد أيمرم قمغم اهلل قمز وضمؾ ُمٜمف وم٤مرومض قمرىًم٤م

 ([. ٥8٥0(, اًمؽمُمذي سمرىمؿ )٥/862(, وأمحد )8041سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       أٟمف أهي سمف إًمٞمف ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل 
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عم٤م يم٤من ًمٞمٚم٦م أهي يب : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ --((372372))

ىم٤مل: صمؿ أصٌح٧م سمٛمٙم٦م ىم٤مل: ومْم٘م٧م سم٠مُمري, وقمٚمٛم٧م أن اًمٜم٤مس ُمٙمذيب وم٘مٕمدت ُمٕمتزاًل 

ش طمزيٜم٤ًم ومٛمر يب قمدو اهلل أسمق ضمٝمؾ, ومج٤مء طمتك ضمٚمس إزم, صمؿ ىم٤مل يم٤معمًتٝمزئ: هؾ ُمـ رء؟

 ش.ٟمٕمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 . ىم٤مل: وم٘م٤مل: إمم أيـ؟ شي يب اًمٚمٞمٚم٦مأه: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ُم٤م هق؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 . ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: صمؿ أصٌح٧م سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م؟شإمم سمٞم٧م اعم٘مدس: »ىمٚم٧م

ىم٤مل: ومٚمؿ يره أٟمف ُمٙمذسمف خم٤موم٦م أن جيحد احلدي٨م, ىم٤مل: وم٘م٤مل: إن ش. ٟمٕمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  

 ش.ٟمٕمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصدقمقت إًمٞمؽ ىمقُمؽ أحتدصمٝمؿ ُمثؾ ُم٤م طمدصمتٜمل؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ل أسمق ضمٝمؾ: ي٤م ُمٕمنم سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي هٚمٛمقا إزم, ىم٤مل: وم٤مٟمت٘مْم٧م اعمج٤مًمس ومج٤مءوا : وم٘م٤مىم٤مل

: طمدث ىمقُمؽ ُم٤م طمدصمتٜمل, وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصطمتك ضمٚمًقا إًمٞمٝمام, ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ ًمرؾمقل اهلل 

 وم٘م٤مًمقا: إمم أيـ؟  شأهي يب اًمٚمٞمٚم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

  ؟ىم٤مًمقا: صمؿ أصٌح٧م سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م ش: إمم سمٞم٧م اعم٘مدسوم٘مٚم٧م»

٤ًٌم ًمٚمٙمذب ش.ٟمٕمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل رؾم ىم٤مل ىم٤مل: ومٌلم ُمّمٗمؼ, وآظمر واوع يده قمغم رأؾمف, ُمًتٕمج

زقمؿ, ىم٤مل: وم٘م٤مل اًم٘مقم: شمًتٓمٞمع أن شمٜمٕم٧م ًمٜم٤م اعمًجد؟ ىم٤مل: وذم اًم٘مقم ُمـ ىمد ؾم٤مومر إمم ذًمؽ 

قمكم  ومذه٧ٌم أٟمٕم٧م ومام زًم٧م أٟمٕم٧م طمتك ًمٌس: »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌٚمد ورأى اعمًجد, ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

عمًجد وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمف طمتك ووع دون دار قم٘مٞمؾ, وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمف, سمٕمض اًمٜمٕم٧م ىم٤مل: ومجلء سم٤م

 .شىم٤مل: وم٘م٤مل اًم٘مقم: أُم٤م اًمٜمٕم٧م وم٘مد أص٧ٌم

 ([.8/٥02(, وأمحد )8042سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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ُمـ ُمٞمز مجٞمع ُم٤م شم٘مدم ذيمري ًمف قمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ أهى سمٛمحٛمد  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

اء يم٤من ُمٜم٤مًُم٤م وذًمؽ أن اإلٟم٤ًمن ًمق ىم٤مل: وهق سم٤معمنمق إًمٞمف سمجًده وقم٘مٚمف, ال أن اإله ,ملسو هيلع هللا ىلص

رأي٧م اًم٤ٌمرطم٦م ذم اًمٜمقم يم٠مين سم٤معمٖمرب مل يرد قمٚمٞمف ىمقًمف ومل يٕم٤مرض وإذا ىم٤مل: يمٜم٧م ًمٞمٚمتل 

ًمٙم٤من ىمقًمف يمذسًم٤م, ويم٤من ىمد شم٘مقل سمٕمٔمٞمؿ إذا يم٤من ُمثؾ ذًمؽ اًمٌٚمد همػم واصؾ إًمٞمف ذم  ٖمرب,سم٤معم

رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠مين سمٌٞم٧م  يب ضمٝمؾ وًم٤ًمئر ىمقُمف:ًمق ىم٤مل: أل ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمٚمتف ال ظمالف ذم هذا, وم٤مًمٜمٌل 

اعم٘مدس قمغم وضمف اعمٜم٤مم, ًم٘مٌٚمقا ُمٜمف ذًمؽ ومل يتٕمجٌقا ُمـ ىمقًمف, وًم٘م٤مًمقا ًمف: صدىم٧م, وذًمؽ أن 

أهي يب اًمٚمٞمٚم٦م إمم : »ملسو هيلع هللا ىلصىمد يرى ذم اًمٜمقم يم٠مٟمف ذم أسمٕمد مم٤م أظمؼمشمٜم٤م, وًمٙمٜمف عم٤م ىم٤مل هلؿ  ٟم٤ًمناإل

اًم٘مقم ويم٤من هذا ذم اًمٞم٘مٔم٦م سمجًده وقم٘مٚمف, وم٘م٤مًمقا ًمف: ذم يم٤من ظمالوًم٤م ًمٚمٛمٜم٤مم قمٜمد  شسمٞم٧م اعم٘مدس

 ًمٞمٚم٦م واطمدة ذه٧ٌم إمم اًمِم٤مم, وأصٌح٧م سملم أفمٝمرٟم٤م؟

صمؿ ىمقهلؿ: أليب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: هذا ص٤مطمٌؽ يزقمؿ أٟمف أهي سمف اًمٚمٞمٚم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس صمؿ  

ـ قم٘مؾ وُمٞمز رضمع ُمـ ًمٞمٚمتف, وىمقل أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف هلؿ وُم٤م رد قمٚمٞمٝمؿ, يمؾ هذا دًمٞمؾ عم

سم٠مٟمف أهى سمف سمجًده وقم٘مٚمف, وؿم٤مهد مجٞمع ُم٤م ذم  ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ظمص ٟمٌٞمف حمٛمًدا 

ودظمقًمف اجلٜم٦م, ومجٞمع ُم٤م رأى ُمـ آي٤مت رسمف قمز وضمؾ, وومرض قمٚمٞمف اًمّمالة, يمؾ  ,اًمًاموات

ذًمؽ ال ي٘م٤مل ُمٜم٤مم, سمؾ سمجًده وقم٘مٚمف, وومْمٚم٦م ظمّمف اهلل اًمٙمريؿ هب٤م, ومٛمـ زقمؿ أٟمف ُمٜم٤مم, وم٘مد 

 ورد اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وشمٕمرض ًمٕمٔمٞمؿ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ,ملسو هيلع هللا ىلصذم ىمقًمف وىمٍم ذم طمؼ ٟمٌٞمف أظمٓم٠م 

 من افرؤية فربه ظز وجل  ملسو هيلع هللا ىلصما خص اهلل ظز وجل به افـبي باب 

 ش.رأي٧م ريب قمز وضمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((373373))

 . ([80٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه , وىمد ذيمرهت٤م ذم حت٘مٞمؼ ىمٓمػ اًمثٛمر, ًمٖمػمه]صحٞمح 



       ُمـ اًمرؤي٦م ًمرسمف قمز وضمؾ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل 
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 أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمث٘مٗمل: أٟمِمد ىمقل ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس, أن رؾمقل اهلل  قمـ --((374374))

 رضمؾ وصمقر حت٧م رضمؾ يٛمٞمٜمف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((88))واًمٜمن ًمألظمرى وًمٞم٨م ُمرصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . شصدق: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  وم٘م٤مل

واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد سمرىمؿ  (8/4٣6(, وأمحد )80٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 [. (008واًمٌٞمٝم٘مل ذم األؾمامء واًمّمٗم٤مت سمرىمؿ ) (884)

وم٘م٤مل: ي٤م  رأي٧م ريب قمز وضمؾ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((375375))

رب ذم اًمٙمٗم٤مرات, اعمٌم قمغم األىمدام إمم اجلامقم٤مت,  حمٛمد ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل األقمغم؟ ىمٚم٧م:

ة, ومٛمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝمـ قم٤مش اًمقوقء ذم اعمٙمروه٤مت, واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمال وإؾم٤ٌمغ

 .شيمٞمقم وًمدشمف أُمف سمفسمخػم, وُم٤مت سمخػم ويم٤من ُمـ ذٟمق

 ([. 80٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه , وىمد ذيمرهت٤م ذم حت٘مٞمؼ ىمٓمػ اًمثٛمر, ًمٖمػمه]صحٞمح 

رأي٧م ريب قمز وضمؾ ذم : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤ميش ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  قمـ --((376376))

٤م حمٛمد؟ ىمٚم٧م أٟم٧م أقمٚمؿ أي ريب, ىم٤مل: ومٞمؿ أطمًـ صقرة, وم٘م٤مل زم: ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل األقمغم ي

خيتّمؿ اعمأل األقمغم؟ ىمٚم٧م: أٟم٧م أقمٚمؿ أي رب, ومقوع يمٗمف قمز وضمؾ سملم يمتٗمل, ومٕمٚمٛم٧م ُم٤م ذم 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿژ : اًمًاموات وُم٤م ذم األرض, صمؿ شمال

ڤ  ڤ    صمؿ ىم٤مل زم: ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل األقمغم ي٤م حمٛمد؟ ىمٚم٧م: ذم  [,0٣]األٟمٕم٤مم: ژٹ  

                                                 

أرسمٕم٦م ُمالئٙم٦م: ُمٚمؽ  وإٟمام أريد سمف ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٙمرد حيٛمٚمفىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل  (8)

 . اهـ ة صمقر, وُمٚمؽ ذم صقرة ٟمنصقرة أؾمد, وُمٚمؽ ذم صقر , وُمٚمؽ ذمذم صقرة رضمؾ

 هذا أطمًـ ُم٤م رأيتف ذم شمٗمًػم ذًمؽ. 
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, ىم٤مل: وُم٤م اًمدرضم٤مت؟ ىمٚم٧م: اعمٌم إمم اجلامقم٤مت, واجلٚمقس ذم اعم٤ًمضمد ظمٚمػ اًمدرضم٤مت

اًمقوقء ذم اًمًؼمات, ىم٤مل: وومٞمؿ؟ ىمٚم٧م: ذم اًمٙمٗم٤مرات, ىم٤مل: وُم٤م هل؟  ٤مغاًمّمٚمقات, وإؾمٌ

ىمٚم٧م: إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم, وسمذل اًمًالم, واًمّمالة سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم, ىم٤مل: ىمؾ: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ 

, وطم٥م اعم٤ًميملم, وأن شمتقب قمكم, وشمٖمٗمر زم, وشمرمحٜمل, وإذا ومٕمؾ احلًٜم٤مت, وشمرك اعمٜمٙمرات

: ومتٕمٚمٛمقهـ ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ملسو هيلع هللا ىلصأردت سم٘مقم ومتٜم٦م ومتقومٜمل وأٟم٤م همػم ُمٗمتقن, ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  .شإهنـ حلؼ

 ([. 8028سمرىمؿ)اآلضمري رواه , قم٘مٞمدة أهؾ األصمر, وىمد ذيمرهت٤م ذم حت٘مٞمؼ ًمٖمػمه]صحٞمح 

دم افدكقا من افؽرامات ظذ مجقع  ملسو هيلع هللا ىلصما ؾضل اهلل ظز وجل به كبقـا باب 

 األكبقاء ظؾقفم افصالة وافسالم 

ومْمٚمٜم٤م قمغم اًمٜم٤مس سمثالث: ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((377377))

األرض يمٚمٝم٤م ُمًجًدا, وضمٕمٚم٧م شمرهب٤م ًمٜم٤م ـمٝمقًرا, وضمٕمٚم٧م صٗمقومٜم٤م يمّمٗمقف اعمالئٙم٦م, 

اًمٕمرش, مل يٕمط أطمد ُمٜمف ىمٌكم وال وأوشمٞم٧م ه١مالء اآلي٤مت ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ يمٜمز حت٧م 

  ([.٣44ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شيٕمٓمك أطمد ُمٜمف سمٕمدي

ومْمٚم٧م قمغم األٟمٌٞم٤مء سم٧ًم: أقمٓمٞم٧م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  ,أيب هريرة قمـ --((378378))

ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ, وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م, وأطمٚم٧م زم اًمٖمٜم٤مئؿ , وضمٕمٚم٧م زم األرض ـمٝمقًرا وُمًجًدا, 

 .شإمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م, وظمتؿ يب اًمٜمٌٞمقنوأرؾمٚم٧م 

 ([.٣4٥ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       مم٤م ظمّمف هب٤م ُمقاله اًمٙمريؿ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب دالئؾ اًمٜمٌقة مم٤م ؿم٤مهده اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل 
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إن اهلل قمز وضمؾ ومْمٚمٜمل قمغم األٟمٌٞم٤مء, أو ىم٤مل: : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن ٟمٌل اهلل  ,قمـ أيب أُم٤مُم٦م --((381381)) 

أُمتل قمغم األُمؿ سم٠مرسمع: أرؾمٚمٜمل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م, وضمٕمؾ األرض يمٚمٝم٤م ُمًجًدا وـمٝمقًرا, وم٠ميٜمام 

٧م اًمرضمؾ ُمـ أُمتل اًمّمالة وم٢مٟمف ُمًجده وقمٜمده ـمٝمقره, وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م يًػم سملم أدريم

 .شىمٚمقب أقمدائل وأطمٚم٧م زم اًمٖمٜم٤مئؿ  يدي ُمًػمة ؿمٝمر3 ىمذف ذم

 ([.8٣٣٥اًمؽمُمذي سمرىمؿ), و(8021سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

مما  ملسو هيلع هللا ىلصدالئل افـبوة مما صاهده افصحابة ريض اهلل ظـفم من افـبي باب 

 ريم خصه هبا مواله افؽ

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ـمٚمح٦م ألم ؾمٚمٞمؿ: ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م صقت رؾمقل اهلل  قمـ --((380380))

وٕمٞمًٗم٤م أقمرف ومٞمف اجلقع, ومٝمؾ قمٜمدك ُمـ رء؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ وم٠مظمرضم٧م أىمراًص٤م ُمـ ؿمٕمػم  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ أظمذت مخ٤مًرا هل٤م, ومٚمٗم٧م اخلٌز سمٜمّمٗمف ورداء شمٌلم سمٜمّمٗمف, صمؿ أرؾمٚمتٜمل إمم رؾمقل اهلل 

, وُمٕمف اًمٜم٤مس وم٘مٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ, وم٘م٤مل رؾمقل اعمًجدذم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ىم٤مل: ومذه٧ٌم ومقضمدت رؾمقل

, ىم٤مل: شىمقُمقا: »عمـ ُمٕمف ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ش أسمق ـمٚمح٦م أرؾمٚمؽ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وم٤مٟمٓمٚمؼ, واٟمٓمٚم٘م٧م سملم أيدهيؿ طمتك ضمئ٧م أسم٤م ـمٚمح٦م وم٠مظمؼمشمف, وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ, ىمد 

: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ, وم٤مٟمٓمٚمؼ ًم٧مٛمٝمؿ! وم٘م٤موًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُم٤م ٟمٓمٕم ,ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مء رؾمقل اهلل 

وأسمق ـمٚمح٦م, طمتك دظمال, وم٘م٤مل  ,ملسو هيلع هللا ىلص, وم٠مىمٌؾ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأسمق ـمٚمح٦م طمتك ًم٘مل رؾمقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشم٧م سمذًمؽ اخلٌز وم٠مُمر سمف رؾمقل اهلل ش هٚمٛمل ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ , ُم٤م قمٜمدك؟: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

, صمؿ ٘مقل أن ي: ُم٤م ؿم٤مء اهللملسو هيلع هللا ىلصومٗم٧م, وقمٍمت أم ؾمٚمٞمؿ قمٙم٦م هل٤م وم٠مدُمتف, وم٘م٤مل ومٞمف رؾمقل اهلل 
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 شائذن ًمٕمنمة: », وم٠مذن هلؿ, وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا, صمؿ ظمرضمقا, صمؿ ىم٤ملشائذن ًمٕمنمة: »ىم٤مل

, وم٠ميمؾ اًم٘مقم طمتك ؿمٌٕمقا, واًم٘مقم ؾمٌٕمقن أو شائذن ًمٕمنمة: »وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا, صمؿ ىم٤مل

 صمامٟمقن رضماًل.

  ([.4020( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣01(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )80٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إمم  ومٞمٝم٤م حلؿ ومتٕم٤مىمٌقه٤م ُمـ همدوة أيت سم٘مّمٕم٦م :ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب: أن اًمٜمٌل  --((381381)) 

 اًمٔمٝمر, ي٘مقم ىمقم وي٘مٕمد آظمرون.

ُم٤م يم٤مٟم٧م متد إال ُمـ ه٤مهٜم٤م  ؟ىم٤مل: وم٘مٞمؾ ًمًٛمرة: هؾ يم٤مٟم٧م متد؟ ىم٤مل: ومٛمـ أي رء شمٕمج٥م 

 [. (٥642(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )80٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  وأؿم٤مر إمم اًمًامء.

ذم همزوة وم٠مص٤مسم٧م اًمٜم٤مس  ملسو هيلع هللا ىلصأيب قمٛمرة األٟمّم٤مري, ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمـ --((382382))

ذم ٟمحر سمٕمض فمٝمقرهؿ, وىم٤مًمقا: يٌٚمٖمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ سمف,  ,ملسو هيلع هللا ىلصخمٛمّم٦م , وم٤مؾمت٠مذٟمقا رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: يمٞمػ سمٜم٤م إذا ًم٘مٞمٜم٤م قمدوٟم٤م رضم٤ماًل, وًمٙمـ إن رأي٧م ي٤م رؾمقل اهلل3 أن 

ومتجٛمٕمٝم٤م, صمؿ شمدقمق ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼميم٦م, وم٢من اهلل قمز وضمؾ ؾمٞمٌٚمٖمٜم٤م  ؿٌ٘مٞم٦م أزوادهشمدقمق اًمٜم٤مس سم

سمٌ٘مٞم٦م أزوادهؿ ومج٤مءوا سمف, جيلء  ملسو هيلع هللا ىلصسمدقمقشمؽ, أو ي٤ٌمرك ًمٜم٤م ذم دقمقشمؽ, ومدقم٤مهؿ رؾمقل اهلل 

ُمـ اًمتٛمر,  اًمرضمؾ سم٤محلثٞم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم, وومقق ذًمؽ, ىم٤مل: ومٙم٤من أقمالهؿ اًمذي ضم٤مء اًمّم٤مع

سم٘مل ذم اجلٞمش وقم٤مء إال ُمأله وسم٘مل ُمثٚمف,  قمٞمتٝمؿ, ومامصمؿ دقم٤م اًمٜم٤مس سم٠مو ومجٛمٕمف قمغم ٟمٓمع,

أؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وأؿمٝمد أين رؾمقل : »طمتك سمدت ٟمقاضمذه, وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصومْمحؽ رؾمقل اهلل 

اهلل, وأؿمٝمد قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ال يٚم٘مك اهلل قمز وضمؾ قمٌد ُم١مُمـ هبام, إال طمجٌت٤مه قمـ اًمٜم٤مر يقم 

 ([. 281-٥/280وأمحد )(, 80٣٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شاًم٘مٞم٤مُم٦م
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 شامجٕمقا أزواديمؿ»اجلقع وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ؿمٙمقٟم٤م إمم رؾمقل اهلل  قمـ --((383383))

ومجٕمؾ اًمرضمؾ جيلء سم٤محلٗمٜم٦م ُمـ اًمتٛمر, وسم٤محلٗمٜم٦م ُمـ اًمًقيؼ, وـمرطمقا األٟمٓم٤مع واًمٕم٤ٌمء, أو 

دٟم٤م, , وم٠ميمٚمٜم٤م طمتك ؿمٌٕمٜم٤م, وأظمذٟم٤م ذم ُمزاوشيمٚمقا: »يده قمٚمٞمٝم٤م, صمؿ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل األيمًٞم٦م ومقوع 

 .شأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وأين رؾمقل اهلل, ُمـ ضم٤مء هبام همػم ؿم٤مك ومٞمٝمام دظمؾ اجلٜم٦م: »صمؿ ىم٤مل

 ([.40ُمًٚمؿ ُمٓمقاًل سمرىمؿ ), و(80٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

٤م ُمرا ذم صٚمح ىمريش سمٚمٖمف أن ىمريًِم  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: عم٤م ٟمزل رؾمقل اهلل  قمـ --((384384))

وال وٕمًٗم٤م, وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق اٟمتحرٟم٤م ُمـ فمٝمرٟم٤م,  شم٘مقل: ُم٤م يتت٤مسمع أصح٤مب حمٛمد هزاًل 

ال, وًمٙمـ : »وم٠ميمٚمٜم٤م ُمـ حلقُمٝم٤م وؿمحقُمٝم٤م, أصٌحٜم٤م همًدا إذا همدوٟم٤م قمغم اًم٘مقم وسمٜم٤م مج٤مم, وم٘م٤مل

ومًٌٓمقا أٟمٓم٤مقًم٤م ومّمٌقا قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ومْمؾ ُمـ أزوادهؿ , ومدقم٤م هلؿ ومٞمٝم٤م  ,شديمؿايتقين سمٗمْمؾ أزوا

 .صمؿ يمٗمتقا ُم٤م ومْمؾ ُمـ ومْمقل أزوادهؿ ذم ضمرهبؿسم٤مًمؼميم٦م, وم٠ميمٚمقا طمتك شمْمٚمٕمقا ؿمًٌٕم٤م, 

 ([.8/٥0٣أمحد ), و(80٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

اخلٜمدق أص٤مب اعمًٚمٛملم ضمٝمد  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: عم٤م طمٗمر رؾمقل اهلل  قمـ --((385385))

قمغم سمٓمٜمف صخرة ُمـ اجلقع, ىم٤مل ضم٤مسمر: وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إمم  ملسو هيلع هللا ىلصوضمقع ؿمديد, طمتك رسمط رؾمقل اهلل 

يم٤مٟم٧م قمٜمدي, وىمٚم٧م ألهكم: أقمٜمديمؿ دىمٞمؼ؟ ىم٤مًمقا: قمٜمدٟم٤م أُمداد ُمـ دىمٞمؼ  ىًم٤مأهكم ومذسمح٧م قمٜم٤م

وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إين  ,ملسو هيلع هللا ىلصـمٕم٤مُمٝمؿ, صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل  صٜمٕمقاؿمٕمػم, ىم٤مل: وم٠مُمرهتؿ ومخٌزوه و

, ىم٤مل: شاٟمٓمٚمؼ ومٝمٞمئ ـمٕم٤مُمؽ طمتك آشمٞمؽ»صٜمٕم٧م ًمؽ وًمٜمٗمر ُمـ أصح٤مسمؽ ـمٕم٤مًُم٤م, وم٘م٤مل: 

ٞمًٕم٤م, ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمام هل قمٜم٤مق واجلٞمش مج ,ملسو هيلع هللا ىلصومٗمٕمٚم٧م, ىم٤مل: صمؿ ضم٤مء اًمٜمٌل 

ائدم : »: ومدقم٤م سم٤مًم٘مّمٕم٦م وىم٤مللصٜمٕمتٝم٤م, ورء ُمـ دىمٞمؼ ؿمٕمػم ًمؽ, وًمٜمٗمر ُمـ أصح٤مسمؽ, ىم٤م
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أدظمؾ قمكم : », ىم٤مل: ومٗمٕمٚم٧م, صمؿ ذيمر قمٚمٞمف اؾمؿ اهلل قمز وضمؾ, ودقم٤م سم٤مًمؼميم٦م, صمؿ ىم٤ملشومٞمٝم٤م

, ومٗمٕمٚم٧م شكم قمنمة أظمرأدظمؾ قم: », ومٗمٕمٚم٧م طمتك إذا ـمٕمٛمقا وؿمٌٕمقا صمؿ ظمرضمقا ىم٤ملشقمنمة

 مم٤م يم٤من. اطمتك إذا ؿمٌٕمقا أدظمٚم٧م قمنمة آظمريـ طمتك ؿمٌع اجلٞمش مجٞمًٕم٤م وإن اًمٓمٕم٤مم ٟمحقً 

 ([.40٥2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2808(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )80٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٕمٓمش ىم٤مل: ومدقم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ؿمٙمك اًمٜم٤مس إمم رؾمقل اهلل  قمـ --((386386))

ومرأي٧م  شاؾمت٘مقا»يده ذم اًمٕمس, صمؿ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصامء ومّمٌف ومٞمف, صمؿ ووع رؾمقل اهلل سمٕمس , ودقم٤م سم

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمٞمقن شمٜمٌع ُمـ سملم أص٤مسمع رؾمقل اهلل 

 ( [.٥٣06(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )80٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء ُم٤م يٖمٛمر أص٤مسمٕمف, أو ال يٙم٤مد  ,ملسو هيلع هللا ىلصأيت اًمٜمٌل  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: قمـ --((387387))

ومجٕمٚمقا يتقوئقن, وضمٕمؾ اعم٤مء يٜمٌع ُمـ سملم أص٤مسمٕمف ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م ألٟمس: يمؿ يٖمٛمر أص٤مسمٕمف, 

 يمٜمتؿ: ىم٤مل: زه٤مء صمالصمامئ٦م.

 ([.4402( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣04(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )80٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ويمٜم٧م صقحيٌف وظمقيدُمف,  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ىم٤مل: أص٧ٌم سمثالث: سمٛمقت اًمٜمٌل  --((388388)) 

 قمٚمٞمف, واعمزودة, وُم٤م اعمزودة؟ ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م هريرة وُم٤م اعمزودة؟ ىم٤مل: يمٜم٤م وسم٘متؾ قمثامن رمح٦م اهلل

ي٤م أسم٤م هريرة هؾ ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل  وم٠مص٤مب اًمٜم٤مس خمٛمّم٦م, ملسو هيلع هللا ىلصُمع رؾمقل اهلل 

وم٠مشمٞمتف سمف, وم٠مدظمؾ يده وم٠مظمرج ىمٌْم٦م  شوم٠مشمٞمٜمل سمف: »ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ, رء ُمـ متر ذم ُمزود ىم٤ملش رء؟

, ومدقمقت ًمف قمنمة, وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا, صمؿ أدظمؾ يده شدع زم قمنمةا: »ومًٌٓمٝم٤م, صمؿ ىم٤مل

ومدقمقت ًمف قمنمة, وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا, ومام ش ادع زم قمنمة: »وم٠مظمرج ىمٌْم٦م ومًٌٓمٝم٤م, صمؿ ىم٤مل
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ظمذ ُم٤م ضمئ٧م سمف وأدظمؾ يدك : »وؿمٌٕمقا, صمؿ ىم٤مل زم ٚمٝمؿزال يّمٜمع ذًمؽ طمتك أيمؾ اجلٞمش يم

 .شواىمٌْمف وال شمٙمٌف

ىم٤مل أسمق هريرة: أال أطمدصمٙمؿ قمام أيمٚم٧م ُمٜمف؟  يمثر مم٤م ضمئ٧م سمف,ىم٤مل أسمق هريرة: وم٘مٌْم٧م قمغم أ 

وأـمٕمٛم٧م, وأيمٚم٧م طمٞم٤مة أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, وأـمٕمٛم٧م, وطمٞم٤مة  ,ملسو هيلع هللا ىلصأيمٚم٧م طمٞم٤مة رؾمقل اهلل 

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وأـمٕمٛم٧م, وطمٞم٤مة قمثامن ريض اهلل قمٜمف, وأـمٕمٛم٧م, ومٚمام ىمتؾ قمثامن ريض 

 ([.8060سمرىمؿ)اآلضمري  رواه]طمًـ,  اهلل قمٜمف, اٟمتٝم٥م ُمٜمل ومذه٥م اعمزود.

أيب هريرة ىم٤مل: واًمذي ال إًمف همػمه إن يمٜم٧م ألؿمد احلجر قمغم سمٓمٜمل ُمـ اجلقع,  قمـ --((411411))

وإن يمٜم٧م ألقمتٛمد سمٙمٌدي قمغم األرض ُمـ اجلقع, وًم٘مد ىمٕمدت يقًُم٤م قمغم ـمري٘مٝمؿ اًمذي 

ف خيرضمقن ُمٜمف, ومٛمر يب أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, وم٠ًمًمتف قمـ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُم٤م أؾم٠مًم

ومٕمرف ُم٤م ذم ٟمٗمز وُم٤م ذم  ,ملسو هيلع هللا ىلصيٗمٕمؾ, صمؿ ُمر يب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  قمٜمٝم٤م إال ًمٞمًتتٌٕمٜمل, ومٛمر ومل

ًمٌٜم٤ًم ذم ىمدح, وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص, وم٤مشمٌٕمتف, ومدظمؾ وم٠مذن زم ومقضمد شأسم٤م هر احلؼ: »وضمٝمل, ومتًٌؿ صمؿ ىم٤مل

ي٤م أسم٤م هريرة »ىم٤مًمقا: أهداه ًمؽ ومالن, أو آل ومالن, وم٘م٤مل زم:  شُمـ أيـ ًمٙمؿ هذا اًمٚمٌـ؟: »ألهٚمف

ىم٤مل: وم٠مطمزٟمٜمل ذًمؽ, وأهؾ اًمّمٗم٦م أوٞم٤مف اإلؾمالم, ال  ش,ٚمؼ إمم أهؾ اًمّمٗم٦م وم٤مدقمٝمؿاٟمٓم

ي٠موون إمم أهؾ وال ُم٤مل, إذا ضم٤مءت صدىم٦م أرؾمؾ هب٤م إًمٞمٝمؿ, ومل يذر ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م, وإذا ضم٤مءشمف 

هدي٦م أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وم٠مذيمٝمؿ ومٞمٝم٤م وأص٤مب ُمٜمٝم٤م, وم٠مطمزٟمٜمل إرؾم٤مًمف إي٤مي, وىمٚم٧م: يمٜم٧م أرضمق 

سم٦م أشمٖمذى هب٤م, ومام يٖمٜمل هذا اًمٚمٌـ ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م وأٟم٤م اًمرؾمقل, أن أذب ُمـ هذا اًمٚمٌـ ذ

سمد,  ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مذا ضم٤مءوا أُمرين ويمٜم٧م أقمٓمٞمٝمؿ, ىم٤مل: ومل يٙمـ ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل وُمـ ـم٤مقم٦م رؾمقًمف

: وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إًمٞمٝمؿ ومدقمقهتؿ وم٠مىمٌٚمقا, اؾمت٠مذٟمقا, وم٠مذن هلؿ, وم٠مظمذوا جم٤مًمًٝمؿ ُمـ اًمٌٞم٧م, وم٘م٤مل
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: وم٠مظمذت اًم٘مدح أقمٓمل لىم٤م ,شىمؿ وم٠مقمٓمٝمؿ: »ىم٤ملىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل, ش, أي أسم٤م هر»

اًمرضمؾ ومٞمنمب طمتك يروى, صمؿ يرده إزم, صمؿ أقمٓمل اآلظمر, ومٞمنمب طمتك يروى, صمؿ يرده إزم, 

وم٠مظمذ اًم٘مدح ومقوٕمف قمغم يده, صمؿ رومع  ,ملسو هيلع هللا ىلصطمتك روي مجٞمع اًم٘مقم واٟمتٝمٞم٧م إمم رؾمقل اهلل 

  ,شاىمٕمد وم٤مذب»هلل ىم٤مل: ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اش, أسم٤م هر»رأؾمف إزم ومٜمٔمر إزم ومتًٌؿ, وىم٤مل: 

ومنمسم٧م, ومام زال ي٘مقل:  ,شاذب: »ومنمسم٧م, وىم٤مل ش,اذب»وم٘مٕمدت ومنمسم٧م وىم٤مل: 

, طمتك ىمٚم٧م: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م أضمد ًمف ُمًٚمًٙم٤م ىم٤مل: ومرددت إًمٞمف شاذب, وأذب»

 اإلٟم٤مء ومًٛمك ومحد اهلل وذب ُمٜمف.

  ([.62٣4(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8068سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ي٤م أسم٤م راومع : »وم٘م٤مل وقمٜمدٟم٤م ؿم٤مة ُمّمٚمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصأيب راومع ىم٤مل: دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((414100))

: ومٜم٤موًمتف وم٠ميمٚمف , صمؿ ىم٤مل شي٤م أسم٤م راومع , ٟم٤موًمٜمل اًمذراع: »ومٜم٤موًمتف وم٠ميمٚمف , صمؿ ىم٤مل ش, ٟم٤موًمٜمل اًمذراع

 ًمق: »ملسو هيلع هللا ىلص, وم٘مٚم٧م: وهؾ ًمٚمِم٤مة إال ذراقم٤من؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شي٤م أسم٤م راومع , ٟم٤موًمٜمل اًمذراع»

 ([.6/1(, وأمحد )8062سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شٙم٧م ألقمٓمٞمتٜمل ُم٤م دقمقت هب٤مؾم

اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن ىم٤مل: ىمدُمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل ذم أرسمٕمامئ٦م ُمـ ُمزيٜم٦م, ىم٤مل: وم٠مُمرٟم٤م  قمـ --((411411))

رؾمقل اهلل, سمٌٕمض أُمره, وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ُمٕمٜم٤م ـمٕم٤مم ٟمتزوده, وم٘م٤مل رؾمقل 

, وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م قمٜمدي إال ومْمؾ ُمـ متر ُم٤م أرى أن يٖمٜمل شي٤م قمٛمر زودهؿ: »اهلل

, ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م ومٗمتح قمٚمٞمف وم٢مذا ومٞمٝم٤م ومْمٚم٦م ُمـ متر ُمثؾ شوم٤مٟمٓمٚمؼ ومزودهؿ: »قمٜمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م, ىم٤مل

اًمٌٕمػم األورق, ىم٤مل: وم٠مظمذ اًم٘مقم طم٤مضمتٝمؿ, ويمٜم٧م ذم آظمر اًم٘مقم وم٤مًمتٗم٧م, وُم٤م أوم٘مد ُمٜمف 

 .امئ٦م رضمؾُمقوع مترة وىمد اطمتٛمؾ ُمٜمف أرسمٕم



       سم٤مب طمدي٨م احلٜم٤مٟم٦م
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 ([.٣/22٣أمحد ), و(806٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: يمٜم٧م أرقمك همٜمام ًمٕم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط , وم٠مشمك قمكم  قمـ --((412412))

ىمٚم٧م: ال ي٤م رؾمقل اهلل, ش ي٤م همالم هؾ ُمٕمؽ ُمـ ًمٌـ؟: »وُمٕمف أسمق سمٙمر, وم٘م٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ٗمحؾ, ومٛمًح رضقمٝم٤م ودقم٤م سم٤مًمؼميم٦م, صمؿ طمٚم٥م , وم٠مشمٞمتف سمجذقم٦م مل يٛمًٝم٤م اًمشوم٠مدٟمٜمل ؿم٤مة: »ىم٤مل

 .وم٘مٚمص شاىمٚمص: »ذم ىمٕم٥م ومنمب, صمؿ ٟم٤مول أسم٤م سمٙمر ومنمب صمؿ ىم٤مل ًمٚميع

 ([. 264و8/٥02(, وأمحد )8066سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 احلـاكة  حديثباب 

خيٓم٥م إمم ضمذع ٟمخٚم٦م ُمـ ىمٌؾ أن  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل  ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: قمـ --((413413))

طمـ ذًمؽ اجلذع طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م طمٜمٞمٜمف, وم٠مشم٤مه  ,ملسو هيلع هللا ىلصومٚمام ووع اعمٜمؼم, وصٕمد اًمٜمٌل يقوع اعمٜمؼم, 

 ., ومقوع يده قمٚمٞمف ومًٙمـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

  ([.281(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8060سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م إمم ضمٜم٥م ظمِم٦ٌم  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: قمـ --((414414))

, ومٌٜمقا ًمف قمتٌتلم, ومٚمام ىم٤مم قمغم اعمٜمؼم شاسمٜمقا زم ُمٜمؼًما: »٤مليًٜمد فمٝمره إًمٞمٝم٤م, ومٚمام يمثر اًمٜم٤مس ىم

, ىم٤مل أٟمس: وأٟم٤م ذم اعمًجد ومًٛمٕم٧م اخلِم٦ٌم حتـ ملسو هيلع هللا ىلصخيٓم٥م, طمٜم٧م اخلِم٦ٌم إمم رؾمقل اهلل 

 حتـ طمتك ٟمزل إًمٞمٝم٤م وم٤مطمتْمٜمٝم٤م ومًٙمٜم٧م. ٧مطمٜملم اًمقاًمف, ومام زاًم

 ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل  ي٤م قم٤ٌمد اهلل اخلِم٦ٌم حتـ ىم٤مل: ومٙم٤من احلًـ إذا طمدث هبذا سمٙمك صمؿ ىم٤مل: 

 .ؿمقىًم٤م إًمٞمف عمٙم٤مٟمف ُمـ اهلل قمز وضمؾ, وم٠مٟمتؿ أطمؼ أن شمِمت٤مىمقا إمم ًم٘م٤مئف
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 ([.٥/446(, وأمحد )8062سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: عم٤م يمثر اًمٜم٤مس سم٤معمديٜم٦م ضمٕمؾ اًمرضمؾ جيلء واًم٘مقم جيٞمئقن  --((415415)) 

ُمـ قمٜمده, وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ي٤م رؾمقل طمتك يراضمٕمقا  ,ملسو هيلع هللا ىلصومال يٙم٤مدون يًٛمٕمقن يمالم رؾمقل اهلل 

اهلل إن اًمٜم٤مس ىمد يمثروا, وإن اجل٤مئل جيلء ومال يٙم٤مد يًٛمع يمالُمؽ طمتك يرضمع, ومٚمق أٟمؽ 

ىم٤مل:  شومام ؿمئتؿ: »األرض, ومتًٛمع اًمٜم٤مس يمالُمؽ ىم٤مل ُمـاختذت ؿمٞمئ٤م ختٓم٥م قمٚمٞمف ُمرشمٗمًٕم٤م 

رىم٤مشملم , ومٙم٤من اًمٖم٤مسم٦م ومجٕمٚمقا ًمف ُمٜمف ُم وم٠مرؾمؾ إمم همالم الُمرأة ُمـ األٟمّم٤مر ٟمج٤مر وإمم ـمروم٤مء

جيٚمس قمٚمٞمف وخيٓم٥م قمٚمٞمف, ومٚمام ومٕمؾ ذًمؽ طمٜم٧م اخلِم٦ٌم اًمتل يم٤من ي٘مقم قمٜمده٤م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ومًٙمٜم٧م. قمٚمٞمٝم٤مإًمٞمٝم٤م ومقوع يده  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مم اًمٜمٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

(, وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ٣/٥٥0, وأمحد )((88))(8008سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ([.٣22( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥00)

 دم اآلخرة ظذ شائر األكبقاء ظؾقفم افسالم  ملسو هيلع هللا ىلصؾضل كبقـا باب  

أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وال ومخر, سمٞمدي : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((416416))

 .شًمقاء احلٛمد, وُم٤م ُمـ ٟمٌل آدم ومٛمـ دوٟمف إال وهق حت٧م ًمقائل

 ([.800٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه , وىمد ذيمرهت٤م ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر, ًمٖمػمه]صحٞمح 

 ش.أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وال ومخر: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((441717))

                                                 

  .( وهق ظمٓم٠م8208اًمنميٕم٦م إمم رىمؿ ) وشمّمحػ هذا اًمرىمؿ  ذم اعمٓمٌقع ُمـ (8)



       أول اًمٜم٤مس دظمقاًل اجلٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م روي أن ٟمٌٞمٜم٤م 
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(, 4٥01( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٥02(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8000سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 [. ذم حت٘مٞمؼ قم٘مٞمدة أهؾ األصمر سمٞمٜمتفدون ىمقًمف وال ومخر, وهل صحٞمح٦م يمام 

وال ومخر؟ ىمٞمؾ ًمف واهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصٜمٌل يش حيتٛمؾ ىمقل اًمأوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

عمقاله اًمٙمريؿ وًمٚمٛم١مُمٜملم, أي إين ًم٧ًم أومخر قمٚمٞمٙمؿ هبذا,  ,ملسو هيلع هللا ىلصأقمٚمؿ: حيتٛمؾ ُمـ شمقاوٕمف 

ڻ  ڻ      ڻ  ڻژ وًمٙمٜمل أطمدصمٙمؿ سمٜمٕمؿ اهلل اًمٙمريؿ قمكم, إذ يم٤من اهلل قمز وضمؾ ىمد ىم٤مل ًمف: 

 [, ومحدصمٝمؿ سمٜمٕمؿ اهلل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف.88]اًمْمحك: ژۀ   

  اجلـة أول افـاس دخواًل  ملسو هيلع هللا ىلصما روي أن كبقـا  باب

 .شأٟم٤م أول ُمـ ي٘مرع سم٤مب اجلٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((418418))

  ([.826(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8010سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

آيت سم٤مب اجلٜم٦م وم٠مؾمتٗمتح ومٞم٘مقل : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((401401))

 . شرت, ال أومتح ألطمد ىمٌٚمؽوم٠مىمقل: حمٛمد, ومٞم٘مقل: سمؽ أُم اخل٤مزن: ُمـ أٟم٧م؟

  ([.820(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8018سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 دم اجلـة  ملسو هيلع هللا ىلصافؽوثر افذي أظطي افـبي باب 

 شهق اخلػم اًمٙمثػم: »ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ؟قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم اًمٙمقصمر --((400400))

  ([.6٣01(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8012سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م طم٤مومت٤مه ُمـ ذه٥م, : »ملسو هيلع هللا ىلصٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اسمـ قم قمـ --((401401))

٤م وجمراه قمغم اًمدر واًمٞم٤مىمقت, شمرسمتف ُمـ أـمٞم٥م ُمـ اعمًؽ, وُم٤مؤه أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ, وأؿمد سمٞم٤مًو 

  ([.8012سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.ُمـ اًمثٚم٩م

قمرض زم هنر  سمٞمٜمام أٟم٤م أؾمػم ذم اجلٜم٦م إذ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل  قمـ --((402402))

طم٤مومت٤مه ىم٤ٌمب اًمٚم١مًم١م اعمجقف, وم٘م٤مل اعمٚمؽ: أشمدري ُم٤م هذا؟ هذا اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مك رسمؽ, 

 .شورضب سمٞمده إمم أروف وم٠مظمرج ُمـ ـمٞمٜمف اعمًؽ

  ([.6٣18(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8016سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٙمقصمر؟  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رضماًل أشمك رؾمقل اهلل  قمـ --((403403))

هق هنر أقمٓم٤مٟمٞمف ريب قمز وضمؾ ذم اجلٜم٦م أؿمد سمٞم٤مًو٤م ُمـ اًمٚمٌـ, وأطمغم ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل

, وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ي٤م رؾمقل اهلل  شاًمٕمًؾ, ومٞمف ـمٞمقر أقمٜم٤مىمٝم٤م يم٠مقمٜم٤مق اجلزر

 ش.آيمٚمٝم٤م أٟمٕمؿ ُمٜمٝم٤م: »لإهن٤م ًمٜم٤مقمٛم٦م وم٘م٤م

  ([.٥/4٥6(, وأمحد)8010سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

إهمٗم٤مءة ومرومع رأؾمف ُمتًٌاًم, وم٢مُم٤م ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أهمٗمك رؾمقل اهلل  قمـ --((404404))

إٟمف أٟمزًم٧م قمكم آٟمٗم٤م ؾمقرة , وم٘مرأ سمًؿ اهلل : »هلؿ وإُم٤م ىم٤مًمقا ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل مل وحٙم٧م؟ ىم٤مل

ڈ   ڎژ  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ: ڈ   : طمتك ظمتٛمٝم٤م ومٚمام ىمرأه٤م ىم٤مل[ش, 8]اًمٙمقصمر: ژڎ  

وم٢مٟمف هنر وقمدٟمٞمف ريب قمز وضمؾ ذم : »ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل شقصمر؟ُم٤م اًمٙم ونهؾ شمدر»

 .شاجلٜم٦م, قمٚمٞمف ظمػم يمثػم, قمٚمٞمف طمقض يرد قمٚمٞمف أُمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, آٟمٞمتف يمٕمدد اًمٙمقايم٥م

  [.(200ُمًٚمؿ سمرىمؿ )(, و8011سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       ُمـ اعم٘م٤مم اعمحٛمقد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ظمص اهلل قمز وضمؾ سمف اًمٜمٌل 
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ذم  ملسو هيلع هللا ىلصأقمٓمٞمف رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م رمحٝم٤م اهلل: اًمٙمقصمر هنر  : قمـ أيب قمٌٞمدة ىم٤مل --((405405)) 

 .ىم٤مل: ىمٚم٧م: وُم٤م سمٓمٜم٤من اجلٜم٦م ىم٤مًم٧م: وؾمط اجلٜم٦م, ؿم٤مـمئ٤مه در جمقف أو درة جمقوم٦م  سمٓمٜم٤من اجلٜم٦م.

  ([.226٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ)8020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 من ادؼام ادحؿود يوم افؼقامة  ملسو هيلع هللا ىلصما خص اهلل ظز وجل به افـبي  باب

ُمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن اهلل قمز وضمؾ أقمٓمك ٟمٌٞمٜم٤م اقمٚمٛمقا رمح رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ واحلظ اجلزيؾ ُم٤م مل يٕمٓمف ٟمٌٞم٤م ىمٌٚمف مم٤م ىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وأقمٓم٤مه اعم٘م٤مم اعمحٛمقد 

سمف  يؿيزيده ذوًم٤م وومْماًل, مجع اهلل اًمٙمريؿ ًمف ومٞمف يمؾ طمظ مجٞمؾ ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م, ظمص اهلل اًمٙمر

األوًمقن واآلظمرون, ه اهلل اًمٙمريؿ سمف اعم١مُمٜملم3 مم٤م ظمص  وأىمر ًمف سمف قمٞمٜمف يٖمٌٓمف سمف ,ملسو هيلع هللا ىلصٟمٌٞمٜم٤م 

سمف ٟمٌٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمراُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م, واًمٗمْمٞمٚم٦م اجلٛمٞمٚم٦م, شمٚم٘م٤مه٤م اًمٕمٚمامء سم٠مطمًـ اًم٘مٌقل, وم٤محلٛمد هلل 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ: ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ذًمؽ, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  چ  ڇ  

 [. 02]اإلهاء: ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ ـ اًمٞمامن ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: طمذيٗم٦م سم قمـ --((406406)) چ  ڇ  

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   جيٛمع اهلل اخلٚمؼ ذم صٕمٞمد »[, ىم٤مل: 02]اإلهاء: ژڍ  ڌ  

 ,ملسو هيلع هللا ىلص ٛمدواطمد, يًٛمٕمٝمؿ اًمداقمل, ويٜمٗمذهؿ اًمٌٍم, قمراة, طمٗم٤مة, ىمٞم٤مًُم٤م, ؾمٙمقًٟم٤م, ومٞمٜم٤مدي حم

سملم يديؽ, وُمٜمؽ  ًمٌٞمؽ رب وؾمٕمديؽ, واخلػم سمٞمديؽ, واعمٝمدي ُمـ هدي٧م, وقمٌدك ومٞم٘مقل:

ىم٤مل:  شوإًمٞمؽ, وال ُمٜمج٤م وال ُمٚمج٠م ُمٜمؽ إال إًمٞمؽ, شم٤ٌمريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م, ؾمٌح٤مٟمؽ رب اًمٌٞم٧م

 .ومذًمؽ اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي يٖمٌٓمف سمف األوًمقن واآلظمرون
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(, واسمـ أيب قم٤مصؿ 4/٥10(, وقمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه )8024سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(012 .]) 

ـ ُمًٕمقد ىم٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ اختذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل, وإن قمٌد اهلل يٕمٜمل اسم قمـ --((407407))

ص٤مطمٌٙمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل, وإن حمٛمًدا ؾمٞمد وًمد آدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وأيمرم اخلالئؼ قمغم اهلل قمز وضمؾ, 

 [.02]اإلهاء: ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژوىمرأ: 

  ([.8022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

چ  ڇ  ڇ  ژُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمز وضمؾ: يش أوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ:  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

دون همػمه ُمـ اًمٜم٤مس؟ وهؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ  ملسو هيلع هللا ىلص[, أهل ٟم٤مومٚم٦م ًمٚمٜمٌل 02]اإلهاء: ژڇ   ڇ  ڍ  

 واضم٥م قمغم همػمه؟ أو ٟم٤مومٚم٦م ًمف ظم٤مص٦م؟ 

٤ًٌم قمغم اًمٜمٌل  ىمٞمؾ وقمغم أُمتف وهق ىمقل  ,ملسو هيلع هللا ىلصًمف: ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜمك طمًـ أقمٚمؿ أٟمف يم٤من ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واضم

ٺ  ٺ  ٿ    ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ڀ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻژ اهلل قمز وضمؾ: 

ي٘مقُمف وأُمتف, ويّمٕم٥م قمغم اعم١مُمٜملم شم٘مدير  ,ملسو هيلع هللا ىلص[, ومٙم٤من 2-8:ُمؾ]اعمز ژٿ  ٿ   ٿ

اًمٚمٞمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم, ومتٗمْمؾ اهلل اًمٙمريؿ قمغم ٟمٌٞمف, وقمغم أُمتف ومٜمًخ قمٜمف وقمٜمٝمؿ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ3 وهق ىمقًمف 

ژ  ڦ   ڦ  ڄٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ژ قمز وضمؾ: 

[ إمم آظمر اًمًقرة, ومّم٤مر ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء ىم٤مُمف, وُمـ ؿم٤مء مل ي٘مٛمف, إذا أدى 40]اعمزُمؾ: 

ومرائْمف, يمام أُمره اهلل قمز وضمؾ, ومٛمـ ىم٤مُمف يمٗمر اهلل قمز وضمؾ سمف قمٜمف ؾمٞمئ٤مشمف, وىمقًمف قمز وضمؾ: 

[, ُمٕمٜم٤مه: أن اهلل قمز وضمؾ ىمد همٗمر ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م 02]اإلهاء:  ژڇ  ڍ ژ
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ر, ومٚمٞمس ًمؽ ذٟمقب شمٙمٗمر قمٜمؽ, وإٟمام ىمٞم٤مُمؽ اًمٚمٞمؾ ومجٞمع أقمامل اًمٓم٤مقم٤مت ومْمؾ ًمؽ ذم شم٠مظم

درضم٤مشمؽ قمٜمد رسمؽ قمز وضمؾ3 ٟم٤مومٚم٦م ًمؽ, وؾم٤مئر أُمتؽ ُم٤م قمٛمٚمقه ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ 

وهمػمه, إٟمام يٕمٛمٚمقن ذم يمٗم٤مرات اًمذٟمقب, وأٟم٧م ومال ذٟمقب ًمؽ شمٙمٗمره٤م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ٟم٤مومٚم٦م ًمؽ ي٤م 

 حمٛمد.

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژد, ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: جم٤مه قمـ --((408408))  ژچ  ڇ  

ظم٤مص٦م ُمـ أضمؾ أٟمف ىمد همٗمر ًمف ُم٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلصمل شمٙمـ اًمٜم٤مومٚم٦م ألطمد إال ًمٚمٜمٌل : »[, ىم٤مل02]اإلهاء:

شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر, ومام قمٛمؾ ُمـ قمٛمؾ ُمع اعمٙمتقسم٤مت ومٝمق ٟم٤مومٚم٦م ًمف ؾمقى اعمٙمتقسم٦م, ُمـ 

٤م ؾمقى اعمٙمتقسم٦م ذم يمٗم٤مرة ذٟمقهبؿ, اًمذٟمقب, واًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن ُم ذم يمٗم٤مرة يٕمٛمؾأضمؾ أٟمف ال 

  ([.8800سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شملسو هيلع هللا ىلصومٚمٞمس ًمٚمٜم٤مس ٟمقاومؾ إٟمام هل ًمٚمٜمٌل 

يمثػمة, واحلٛمد هلل ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة, وىمد وقمده  ملسو هيلع هللا ىلصومْم٤مئؾ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل قمز وضمؾ أٟمف ؾمٞمٕمٓمٞمف ذم اآلظمرة ُمـ اًمٙمراُم٤مت طمتك يرى, وهق ىمقًمف قمز وضمؾ: 

 [.٣]اًمْمحك: ژڎ  ڈ    ڌ  ڎ ڌ ژ

  ملسو هيلع هللا ىلصوؾاة افـبي  باب

واهلل ُم٤م رأي٧م يقًُم٤م أوقأ, وال أٟمقر, وال أطمًـ ُمـ يقم دظمؾ : »أٟمس ىم٤مل قمـ --((411411))

 .شملسو هيلع هللا ىلصوال رأي٧م يقًُم٤م أفمٚمؿ, وال أىمٌح, ُمـ يقم ُم٤مت ومٞمف رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمٜم٤م حمٛمد 

(, واسمـ ٥644(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٥/448(, وأمحد )8888سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.8٥44ُم٤مضمف )



  خمتصر الشريعة

 

161161 
 

161161 

 

ووم٤مشمف, وهمًٚمف, ويمٞمػ صكم  ملسو هيلع هللا ىلصىمد رؾمٛم٧م ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

قمٚمٞمف, ووىم٧م دومٜمف, ويمٞمػ اًمّمالة قمٚمٞمف سمٕمده, وصمقاب ُمـ صغم قمٚمٞمف طم٤ماًل سمٕمد طم٤مل, وٟمذيمر 

٤مًرا, سمٕمد هذا ومْمؾ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ ًمف أصٝم٤مًرا, وأٟمّم

 واألٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وٟمٗمٕمٜم٤م سمحٌٝمؿ.  ٝم٤مضمريـووزراءهؿ اعم



       ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م
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 ؾضائل افصحابة

احلٛمد هلل اعمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٜمٕمؿ اًمدائٛم٦م, واألي٤مدي اجلٛمٞمٚم٦م فم٤مهرة  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وسم٤مـمٜم٦م, ًها وقمالٟمٞم٦م, محد ُمـ يٕمٚمؿ أن ُمقاله اًمٙمريؿ حي٥م احلٛمد, ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل, 

وقمغم آًمف اًمٓمٞمٌلم  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ؾمٞمد األوًملم واآلظمريـ, ذاك حمٛمد رؾمقل رب اًمٕم٤معملم  وصغم اهلل

 وأصح٤مسمف اعمٜمتجٌلم, وأزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, أُم٤م سمٕمد:

وم٢مٟمف مم٤م ين اهلل اًمٙمريؿ زم ُمـ رؾمؿ يمت٤مب اًمنميٕم٦م, ين زم أن رؾمٛم٧م ومٞمف ُمـ ومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م  

, اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ ًمف, وأذيمر سمٕمد ذًمؽ ومْم٤مئؾ صح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد 

ومجٕمٚمٝمؿ وزراءه, وأصٝم٤مره, وأٟمّم٤مره, واخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمده ذم أُمتف, وهؿ اعمٝم٤مضمرون واألٟمّم٤مر 

اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف سم٠مطمًـ اًمٜمٕم٧م, ووصٗمٝمؿ سم٠ممجؾ اًمقصػ, وأظمؼمٟم٤م اهلل قمز  ؿاًمذيـ ٟمٕمتٝم

ژ ٝمؿ سم٠ممجؾ اًمقصػ: وضمؾ ذم يمت٤مسمف أٟمف ٟمٕمتٝمؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ سم٠مطمًـ اًمٜمٕم٧م, ووصٗم

 [,وم٠مُم٤م اعمٝم٤مضمرون ريض2]اجلٛمٕم٦م: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ذم ؿمدة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمٝمؿ , وم٢مهنؿ آُمٜمقا سم٤مهلل وسمرؾمقًمف, وصدىمقا اإليامن سم٤مًمٕمٛمؾ, صؼموا ُمع اًمٜمٌل 

ًمِمٌع ذم , آصمروا اًمذل ذم اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٕمز ذم همػم اهلل, وآصمروا اجلقع ذم اهلل قمز وضمؾ قمغم ا

, آلسم٤مء, ووم٤مرىمقا املسو هيلع هللا ىلصهمػم اهلل, قم٤مدوا ذم اهلل قمز وضمؾ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد, وه٤مضمروا ُمع اًمرؾمقل 

واألسمٜم٤مء, واألهؾ, واًمٕمِم٤مئر, وشمريمقا األُمقال, واًمدي٤مر, وظمرضمقا وم٘مراء, يمؾ ذًمؽ حم٦ٌم ُمٜمٝمؿ 

آصمر قمٜمدهؿ ُمـ مجٞمع ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, وًمرؾمقًمف 

ه سم٢ميامن ص٤مدق, وقم٘مقل ُم١ميدة, وأٟمٗمس يمريؿ , ورأي ؾمديد, وصؼم مجٞمؾ سمتقومٞمؼ ُمـ ذيمرٟم٤م
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌژ  اهلل قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف: يضاهلل قمز وضمؾ ر

[, وأُم٤م األٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ومٝمؿ ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ 44]اعمج٤مدًم٦م:  ژڈ 

وسم٤ميٕمقه, وصدىمقا ذم سمٞمٕمتٝمؿ إي٤مه وم٠مطمٌقه, وٟمٍموه:  ًمٜمٍمة ديٜمف واشم٤ٌمع ٟمٌٞمف, ومآُمٜمقا سمف سمٛمٙم٦م,

[, وأرادوا أن خيرضمقه ُمٕمٝمؿ إمم اعمديٜم٦م 8٣0]األقمراف: ژ  ڱ  ڱ ڳ   ڳ   ڱژ 

, شمريمف إمم وىم٧م, صمؿ ظمرضمقا إمم اعمديٜم٦م وم٠مظمؼموا إظمقاهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصحم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ًمف, وم٠ًمهلؿ اًمٜمٌل 

وا سمذًمؽ, وهوا سم٘مدوُمف اؾمتٌنم ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٢ميامهنؿ ومآُمٜمقا وصدىمقا, ومٚمام ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ اًمرؾمقل 

وم٠ميمرُمقه, وقمٔمٛمقه, وقمٚمٛمقا أهن٤م ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ, صمؿ ىمدم اعمٝم٤مضمرون  ٝمؿ,قمٚمٞم

سمٕمدهؿ, ومٗمرطمقا سم٘مدوُمٝمؿ, وأيمرُمقهؿ سم٠مطمًـ اًمٙمراُم٦م, ووؾمٕمقا هلؿ اًمدي٤مر, وآصمروهؿ قمغم 

٤ًٌم ؿمديًدا , وص٤مروا إظمقة ذم اهلل قمز وضمؾ, وشمآًمٗم٧م اًم ٘مٚمقب األهؾ, واألوالد, وأطمٌقهؿ طم

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ  :ملسو هيلع هللا ىلصأن يم٤مٟمقا أقمداء, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف  دسمتقومٞمؼ ُمـ اعمحٌقب سمٕم

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

[, صمؿ ىم٤مل قمز وضمؾ 6٥-64]األٟمٗم٤مل: ژڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ  ًمٚمجٛمٞمع:

مجٞمًٕم٤م قمغم حم٦ٌم اهلل  وم٠ممجٕمقا[, 80٥]آل قمٛمران: ژ ژ  ڑ   ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

وقمغم اعمٕم٤موٟم٦م قمغم ٟمٍمشمف, واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمف ذم اًمٕمن  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمز وضمؾ, وحم٦ٌم رؾمقًمف 

واًمٞمن, واعمٜمِمط واعمٙمره, ال شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُم٦م الئؿ, ومٜمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ اعمٝم٤مضمريـ, 

ومٞمٝم٤م  يـ٧م طمًـ مجٞمؾ, ووقمدهؿ اجلٜم٦م ظم٤مًمدواألٟمّم٤مر ذم يمت٤مسمف ذم همػم ُمقوع ُمٜمف, سمٙمؾ ٟمٕم
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌژ  أسمًدا , وأظمؼمٟم٤م أٟمف ىمد ريض قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف:

[,وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٤مذيمر ًمٜم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ُم٤م يدل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م 3 44]اعمج٤مدًم٦م:  ژڈ   

أىم٤مويؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل ىمٞمؾ ًمف: ال يًٕمٜم٤م أن ٟمٜمٓمؼ سمٌمء إال سمام واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, و

قمٜمٝمؿ, وؾم٠مذيمر ًمؽ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٘مر اهلل اًمٙمريؿ سمف أقملم اعم١مُمٜملم, ويًخـ سمف أقملم اعمٜم٤موم٘ملم, 

 واهلل اعمقومؼ عم٤م ىمّمدٟم٤م ًمف وال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

ما مدح اهلل ظز وجل به ادفاجرين واألكصار دم ـتابه مما أـرمفم باب 

 اهلل به

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ   ژ قمز وضمؾ: ىم٤مل اهلل 

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڇ  ژ : [, وىم٤مل قمز وضمؾ800]اًمتقسم٦م: ژٹ  ڤ  ڤ   چ  چ   چ  چ  

 ]األٟمٗم٤مل:ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ: 04

ائ   ەئ  ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ې  ې   ې  ىى  ائ 

 ژۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ:0٣-02]األٟمٗم٤مل:  ۓ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ى  ائ  ائ
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جب  حب    ی  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ژیی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 [.2-1]احلنم:

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ وىم٤مل قمز وضمؾ:  

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ھ  ھ   ھ  ے  

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

            ﯀  ﯁                    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

[, وىم٤مل قمز 82٣-828]آل قمٛمران: ژڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ٹ  ٹ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژوضمؾ:  ٿٿ   ٿ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڤ   ڃ  ڃڃ     ٹٹ   

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ژ  ؾ:[, وىم٤مل قمز وضم12-11]اًمتقسم٦م: ژ  چ  چ   ڃ  چ

[, 800]اًمٜم٤ًمء:  ژ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ وىم٤مل قمز وضمؾ:  ۉ  ې  ې  

 [.2٥اآلي٦م ]األقمراف: ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ
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ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ قمز وضمؾ:  وىم٤مل

ائ  ەئ ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ: 880]اًمٜمحؾ: ژ   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ                 

وىم٤مل قمز وضمؾ:  [,24-28]اًمٜمحؾ: ژىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   

ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ژ [, وىم٤مل قمز وضمؾ: 1]اًمتحريؿ:  ژڇ   

 [,81]اًمٗمتح: ژ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ٻ  ٻ  پ  پژ وىم٤مل قمز وضمؾ:  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  

ٹ  ٹ  ڤ    ٿٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀ  ٺ  

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   ڤ  

 [.44]اعمج٤مدًم٦م: ژ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ

پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ  وىم٤مل قمز وضمؾ: 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    [, 42]اًمٗمتح: ژڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
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ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڤ  ڤ  ڦژ وىم٤مل قمز وضمؾ:  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    چ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃ ڇ  ڇ   

 ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   ڈ  ژ  ڎ   ڈ

 [.٣٣]اًمٜمقر:

وم٘مد واهلل أٟمجز اهلل قمز وضمؾ اًمٙمريؿ ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ واألٟمّم٤مر ُم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وقمدهؿ سمف, ضمٕمٚمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمد اًمرؾمقل, وُمٙمٜمٝمؿ ذم اًمٌالد, ومٗمتحقا اًمٗمتقح, وهمٜمٛمقا 

ٌقا ذراري اًمٙمٗم٤مر, وأؾمٚمؿ قمغم أيدهيؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ظمٚمؼ يمثػم, وأقمزوا ديـ اهلل قمز األُمقال, وؾم

أقمداء اهلل قمز وضمؾ, وفمٝمر أُمر اهلل وًمق يمره اعمنميمقن, وؾمٜمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًٜمـ  ذًمقاضمؾ, وأ

ڃ  چ  چ  ژ  :اًمنميٗم٦م, ويم٤مٟمقا سمريم٦م قمغم مجٞمع األُم٦م, أسمق سمٙمر وقمٛمر, وقمثامن, وقمكم

 .[44: دًم٦م]اعمج٤م ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ

وًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ال حيَم يمثرة, ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمحٌٝمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .ملسو هيلع هللا ىلصإٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م, وأٟم٤م أذيمر إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد هذا ُم٤م ومْمٚمٝمؿ سمف اًمٜمٌل 

 من افػضل افعظقم واحلظ اجلزيل  ملسو هيلع هللا ىلصما كعتفم به افـبيباب 

اعمٝم٤مضمرون واألٟمّم٤مر سمٕمْمٝمؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمرير سمـ  قمـ --((410410))

 ش.أوًمٞم٤مء سمٕمض ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة

 ([. 2/٥6٥(, وأمحد)888٣و8882سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ واحلظ اجلزيؾ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ٟمٕمتٝمؿ سمف اًمٜمٌل
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األٟمّم٤مر ًمٞم٘مٓمع هلؿ اًمٌحريـ, وم٘م٤مًمقا:  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: دقم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((411411))

إٟمٙمؿ شمٚم٘مقن سمٕمدي أصمرة, وم٤مصؼموا طمتك » ٤مل طمتك شم٘مٓمع إلظمقاٟمٜم٤م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمثٚمف, وم٘م

 ش.شمٚم٘مقين

 ([. 80٣2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥022(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8886سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

هؾ شمدرون أول ُمـ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((412412))

إن أول ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م »: ىم٤مًمقا: اهلل أقمٚمؿ ورؾمقًمف, ىم٤مل شيدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ؟

ُمـ ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ اعمٝم٤مضمرون اًمذيـ شمًد هبؿ اًمثٖمقر, ويت٘مك هبؿ اعمٙم٤مره, ويٛمقت أطمدهؿ 

هل٤م ىمْم٤مء, ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ عمـ ؿم٤مء ُمـ ُمالئٙمتف: إيتقهؿ  تٓمٞمعوطم٤مضمتف ذم صدره ال يً

ؿ ومحٞمقهؿ, ومت٘مقل اعمالئٙم٦م: رسمٜم٤م ٟمحـ ؾمٙم٤من ؾمامئؽ وظمػمشمؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ أومت٠مُمرٟم٤م ومٜمًٚم

قمٚمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل: إهنؿ يم٤مٟمقا قم٤ٌمدا زم يٕمٌدوٟمٜمل ال ينميمقن يب ؿمٞمًئ٤م, وشمًد هبؿ اًمثٖمقر, وشمت٘مك هبؿ 

اعمٙم٤مره, يٛمقت أطمدهؿ وطم٤مضمتف ذم صدره ال يًتٓمٞمع هل٤م ىمْم٤مء, ىم٤مل: ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م قمٜمد 

 ژں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ژ  :ذًمؽ ومٞمدظمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ سم٤مب

(, واسمـ أيب قم٤مصؿ 4/861(, وأمحد)8882سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]صحٞمح,   [.42]اًمرقمد:

 ([.٣0سمرىمؿ ذم األوائؾ)

ًمق ؾمٚمؽ : »أطمرز ُمـ اًمقادي, وم٘م٤مل أن اًمِمٕم٥م ملسو هيلع هللا ىلصأٟمٍس ىم٤مل: قمٚمؿ رؾمقل اهلل  قمـ --((413413)) 

األٟمّم٤مر ؿمٕم٤ٌم, وؾمٚمؽ اًمٜم٤مس وادي٤م, ًمًٚمٙم٧م ؿمٕم٥م األٟمّم٤مر, وًمقال اهلجرة ًمٙمٜم٧م اُمرأ ُمـ 

ويمرر, أُم٤م شمروقن أن  ُمًٞمئٝمؿ, األٟمّم٤مر قمٞمٌتلاألٟمّم٤مر, اىمٌٚمقا ُمـ حمًٜمٝمؿ ودم٤موزوا قمـ 
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أُم٤م ًمق ؿمئتؿ ًم٘مٚمتؿ: », صمؿ ىم٤مل: شملسو هيلع هللا ىلص, وشمذهٌقا سمرؾمقل اهلل  تواًمٌٙمرا يذه٥م اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مء

 ومٌٙمقا, وىم٤مًمقا: هلل وًمرؾمقًمف اعمٜم٦م قمٚمٞمٜم٤م.ش ضمئتٜم٤م ـمريدا ومآويٜم٤مك , وظمذًمؽ اًمٜم٤مس ومٜمٍمٟم٤مك!

 ([. 80٣2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥001(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8840سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

٤م, وؾمٚمٙم٧م ًمق أن اًمٜم٤مس ؾمٚمٙمقا واديً : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن رؾمقل اهلل  قمـ --((414414))

ىم٤مل أسمق  شاألٟمّم٤مر وادي٤م, ًمًٚمٙم٧م وادي األٟمّم٤مر, وًمقال اهلجرة ًمٙمٜم٧م اُمرأ ُمـ األٟمّم٤مر

 هريرة: ًم٘مد آووا وٟمٍموا رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

  ([.٥002ىمؿ )(, واًمٌخ٤مري سمر8848سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

األٟمّم٤مر ؿمٕم٤مر, واًمٜم٤مس دصم٤مر, : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((415415))

 .شوًمقال اهلجرة ًمٙمٜم٧م اُمرًأ ُمـ األٟمّم٤مر

 ([. ٥/60(, وأمحد )884٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

احلٙمؿ سمـ ُمٞمٜم٤م, قمـ يزيد سمـ ضم٤مري٦م ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًم ُمع ٟمٗمر ُمـ األٟمّم٤مر  قمـ --((416416))

٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝمام, وم٠ًمًمٜم٤م وم٘مٚمٜم٤م: يمٜم٤م ذم طمدي٨م ُمـ طمدي٨م ومخرج قمٚمٞمٜم

: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاألٟمّم٤مر, وم٘م٤مل: أوال أزيديمؿ طمديث٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل 

 .شأسمٖمض األٟمّم٤مر أسمٖمْمف اهلل وُمـُمـ أطم٥م األٟمّم٤مر أطمٌف اهلل, »

 ([. 26(, وأمحد )8846سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمألٟمّم٤مر, وألسمٜم٤مء األٟمّم٤مر, وألسمٜم٤مء أسمٜم٤مء : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس أن اًمٜمٌل  قمـ --((417417)) 

 .شاألٟمّم٤مر

  ([.810٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥02٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8841سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 ظذ األكصار افسبعغ افذين ؿتؾوا يوم بئر معوكة  ملسو هيلع هللا ىلصحزن افـبي باب 

قمغم هي٦م ُم٤م وضمد قمغم أهؾ سمئر  وضمد ملسو هيلع هللا ىلصأي٧م اًمٜمٌل ُم٤م ر: »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل قمـ --((418418))

 ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وي٘م٤مل: إهنؿ يم٤مٟمقا أصح٤مب ىمرآن.  .شُمٕمقٟم٦م

 ([.600( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥00(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )88٥٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمـ أٟمٍس ىم٤مل: ي٤م رب ؾمٌٕملم ُمـ األٟمّم٤مر, ىمتؾ يقم أطمد ؾمٌٕمقن, وىمتؾ يقم سمئر  --((421421)) 

 ىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م ؾمٌٕمقن, وىمتؾ يقم يمذا ويمذا طمتك قمد مخس ) يمذا( ُمقاـمـ.ُمٕمقٟم٦م ؾمٌٕمقن, و

  ([.2001(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )88٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإلشالم بؿؽة وتصديؼفم إياه  ظذ ملسو هيلع هللا ىلص بقعة األكصار فؾـبيباب 

٤مج ًم٨ٌم قمنم ؾمٜملم يتٌع احل ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  امضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝم قمـ --((420420))

ُمـ ي١مويٜمل ويٜمٍمين؟ : »ذم ُمٜم٤مزهلؿ ذم اعمقؾمؿ, وسمٛمجٜم٦م, وقمٙم٤مظ, وُمٜم٤مزهلؿ ُمـ ُمٜمك, ومٞم٘مقل

ومال جيد أطمًدا يٜمٍمه, وال ي١مويف, طمتك إن اًمرضمؾ ًمػمطمؾ  شطمتك أسمٚمغ رؾم٤مالت ريب, وًمف اجلٜم٦م

إمم ذي رمحف, ومٞم٠مشمٞمف ىمقُمف ومٞم٘مقًمقن ًمف: اطمذر همالم ىمريش ال يٗمتٜمؽ,  ـُمـ ُمٍم أو ُمـ اًمٞمٛم

 رطم٤مهلؿ يدقمقهؿ إمم اهلل قمز وضمؾ ومٞمِمػمون إًمٞمف سم٤مألص٤مسمع, طمتك سمٕمثٜم٤م اهلل قمز ويٛمٌم سملم

وضمؾ ُمـ يثرب, ومٞم٠مشمٞمف اًمرضمؾ ُمٜم٤م ومٞم١مُمـ سمف, وي٘مرئف اًم٘مرآن, ومٞمٜم٘مٚم٥م إمم أهٚمف ومٞمًٚمٛمقن 

إال ومٞمٝم٤م رهط ُمـ اعمًٚمٛملم ئمٝمرون اإلؾمالم, وسمٕمثٜم٤م  ثربسم٢مؾمالُمف, طمتك مل يٌؼ دار ُمـ دور ي

 ملسو هيلع هللا ىلصرٟم٤م, واضمتٛمٕمٜم٤م ؾمٌٕمقن رضماًل ُمٜم٤م, وم٘مٚمٜم٤م: طمتك ُمتك ٟمذر رؾمقل اهلل اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف وم٠ممت

اًمٕم٘م٦ٌم, وم٘م٤مل  يٓمرد ذم ضم٤ٌمل ُمٙم٦م وخي٤مف؟ ومرطمٚمٜم٤م طمتك ىمدُمٜم٤م قمٚمٞمف ذم اعمقؾمؿ, ومقاقمدٟم٤م ؿمٕم٥م
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أدري ُم٤م ه١مالء اًم٘مقم اًمذيـ ضم٤مءوك؟ إين ذو  قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف: ي٤م اسمـ أظمل, ال

ُمـ رضمؾ ورضمٚملم, ومٚمام ٟمٔمر اًمٕم٤ٌمس ذم وضمقهٜم٤م ىم٤مل: ُمٕمروم٦م سم٠مهؾ يثرب, واضمتٛمٕمٜم٤م قمٜمده 

شم٤ٌميٕمقين قمغم : »ه١مالء ىمقم ال ٟمٕمرومٝمؿ, ه١مالء أطمداث! ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل قمالم ٟم٤ٌميٕمؽ؟ ىم٤مل

واًمٞمن, واألُمر سم٤معمٕمروف,  اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمِم٤مط واًمٙمًؾ, وقمغم اًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمٕمن

ذيمؿ ومٞمف ًمقُم٦م الئؿ, وقمغم أن شمٜمٍموين إذا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وقمغم أن شم٘مقًمقا ذم اهلل ال شم٠مظم

وم٘مٛمٜم٤م  شىمدُم٧م إًمٞمٙمؿ, ومتٜمٕمقين مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف أٟمٗمًٙمؿ وأزواضمٙمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ, وًمٙمؿ اجلٜم٦م

: رويدا ي٤م أهؾ يثرب , إٟم٤م لٟم٤ٌميٕمف, وم٠مظمذ سمٞمده أؾمٕمد سمـ زرارة وهق أصٖمر اًمًٌٕملم إال أٟم٤م , وم٘م٤م

, وإن إظمراضمف اًمٞمقم ُمٗم٤مرىم٦م اًمٕمرب يم٤موم٦م, إال وٟمٕمٚمؿ أٟمف رؾمقل اهلل مل ٟميب إًمٞمف أيم٤ٌمد اعمٓمل

وىمتؾ ظمٞم٤مريمؿ, وأن شمٕمْمٙمؿ اًمًٞمقف, وم٢مُم٤م أٟمتؿ ىمقم شمّمؼمون قمٚمٞمٝم٤م إذا ُمًتٙمؿ, وقمغم ىمتؾ 

خت٤مومقن ُمـ  ٟمتؿظمٞم٤مريمؿ, وُمٗم٤مرىم٦م اًمٕمرب يم٤موم٦م, ومخذوه وأضمريمؿ قمغم اهلل قمز وضمؾ, وإُم٤م أ

د, أُمط قمٜم٤م يدك, ومقاهلل أٟمٗمًٙمؿ ظمٞمٗم٦م ومذروه3 ومٝمق أقمذر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ, ىم٤مًمقا: ي٤م أؾمٕم

ال ٟمذر هذه اًمٌٞمٕم٦م, وال ٟمًت٘مٞمٚمٝم٤م , وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمف رضماًل رضماًل , وم٠مظمذ قمٚمٞمٜم٤م ذـمف اًمٕم٤ٌمس, 

 .ويٕمٓمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ اجلٜم٦م

(, واًمٌزار يمام ذم يمِمػ ٥٥2و٥/٥44(, وأمحد )8820سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.80٣6األؾمت٤مر )

 وُمٕمف أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف.,  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ه٤مضمر اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

طملم ه٤مضمر,  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  رديػريض اهلل قمٜمف, أٟمس ىم٤مل: يم٤من أسمق سمٙمر  قمـ --((421421))

ال يٕمرومٝم٤م, ىم٤مل: ومٞمٛمر سم٤مًم٘مقم ومٞم٘مقًمقن: ي٤م أسم٤م سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من أسمق سمٙمر يٕمرف اًمٓمريؼ ورؾمقل اهلل 
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ٟمزًمقا سم٤محلرة,  ُمـ هذا اًمٗمتك أُم٤مُمؽ؟ ىم٤مل: ومٞم٘مقل: هذا هيديٜمل اًمًٌٞمؾ. ومٚمام دٟمقا ُمـ اعمديٜم٦م

وأرؾمال إمم األٟمّم٤مر ومج٤مءوه, وم٘م٤مًمقا: ىمقُم٤م آُمٜملم ُمٓم٤مقملم, ىم٤مل أٟمس: ومقاهلل ُم٤م رأي٧م يقًُم٤م 

وال رأي٧م يقًُم٤م أفمٚمؿ, وال أىمٌح,  ,ملسو هيلع هللا ىلصأوقأ, وال أٟمقر, وال أطمًـ ُمـ يقم دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م حمٛمد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمـ يقم ُم٤مت ومٞمف اًمٜمٌل 

 ([. 810و٥/44(, وأمحد )882٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ؾضل مجقع افصحابة ريض اهلل ظـفم اب ب

ىمد ذيمرت ُمـ ومْمؾ اعمٝم٤مضمريـ واألٟمّم٤مر ُم٤م طميين ذيمره, وأٟم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أذيمر ومْمؾ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ واألٟمّم٤مر, وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 

 قمٜمٝمؿ 

ٕم٤ٌمد, ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد إن اهلل شمٕم٤ممم ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًم: »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ --((422422))

ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد, وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف, وسمٕمثف سمرؾم٤مًمتف, صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٕمد ىمٚم٥م  ,ملسو هيلع هللا ىلص

 .شومقضمد ىمٚمقب أصح٤مسمف ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد, ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمٌٞمف ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف ,ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد 

 ([. 426(, واًمٓمٞم٤مًمز سمرىمؿ)٥02(, وأمحد)8822سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

أٟم٤م وُمـ ُمٕمل, صمؿ : »أي اًمٜم٤مس ظمػم؟ ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ىم٤مل: ؾمئؾ رؾمقل اهلل أيب قمـ --((423423))

 صمؿ يم٠مٟمف رومض ُمـ سم٘مل. ش,اًمذيـ قمغم األصمر, صمؿ اًمذيـ قمغم األصمر

  ([.4/420(, وأمحد )8820سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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ظمػم أُمتل اًم٘مرن اًمذي سمٕمث٧م ومٞمٝمؿ, صمؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((424424))

 صمؿ اهلل أقمٚمؿ أذيمر اًمث٤مًم٨م أم ال.ش, قهنؿاًمذيـ يٚم

  ([.4٣٥2(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8821سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىمرين, : »أي اًمٜم٤مس ظمػم؟ ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((425425))

 .شصمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

 ([. 4٣٥٥وُمًٚمؿ سمرىمؿ )( 66٣1(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )88٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين, صمؿ اًمذيـ : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((426426))

 .شيٚمقهنؿ, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

  ([.4٣٥٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥6٣0(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )88٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يرومع رأؾمف إمم  رومع رأؾمف إمم اًمًامء ويم٤من يمثػًما ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصأيب ُمقؾمك أن اًمٜمٌل  قمـ --((427427))

اًمٜمجقم أُمٜم٦م ًمٚمًامء, وم٢مذا ذه٧ٌم اًمٜمجقم أشمك اًمًامء ُم٤م شمققمد, وأٟم٤م أُمٜم٦م : »اًمًامء, وم٘م٤مل

ألصح٤ميب, وم٢مذا ذه٧ٌم أشمك أصح٤ميب ُم٤م يققمدون, وأصح٤ميب أُمٜم٦م ألُمتل, وم٢مذا ذه٥م أصح٤ميب 

 ([. 4٣٥8ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(88٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.أشمك أُمتل ُم٤م يققمدون

ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من خيرج اجلٞمش : »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر رومٕمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((428428))

ومٞم٘م٤مل: هؾ ومٞمٙمؿ أطمد ُمـ أصح٤مب حمٛمد؟ ومٞم٘م٤مل: ٟمٕمؿ, ومٞمًتٗمتحقن سمف, ومٞمٗمتح هلؿ, صمؿ ي٠ميت 

قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من خيرج اجلٞمش, ومٞم٘م٤مل: هؾ ومٞمٙمؿ أطمد ُمـ أصح٤مب حمٛمد؟ ومٞمٓمٚمٌقٟمف ومال 

ُمـ أصح٤مب حمٛمد؟ ومٞمٓمٚمٌقٟمف ومال جيدوٟمف, ومٞم٘م٤مل:  طمًداجيدوٟمف, ومٞم٘م٤مل: هؾ ومٞمٙمؿ أطمد رأى أ
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هؾ ومٞمٙمؿ أطمد رأى أطمًدا ُمـ أصح٤مب حمٛمد؟ ومال جيدوٟمف, ومٚمق يم٤من اًمرضمؾ ُمـ أصح٤ميب ُمـ 

 ([. 4802(, وأسمق يٕمغم سمرىمؿ )8860سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.وراء اًمٌحر ألشمقه

يمر أصح٤مب اًمٜمٌل قمٌد رسمف ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد احلًـ ذم جمٚمس, ومذيمر يمالًُم٤م, وذ قمـ --((431431))

أوًمئؽ أصح٤مب حمٛمد يم٤مٟمقا أسمر هذه األُم٦م ىمٚمقسًم٤م, وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚماًم, وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م, : »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف, وإىم٤مُم٦م ديٜمف, ومتِمٌٝمقا سم٠مظمالىمٝمؿ, وـمرائ٘مٝمؿ, وم٢مهنؿ 

 ([. 8868سمرىمؿ)اآلضمري رواه . ]طمًـ, شاهلدي اعمًت٘مٞمؿ غميم٤مٟمقا ورب اًمٙمٕم٦ٌم قم

]آل  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: قمـ --((430430))

 .شملسو هيلع هللا ىلصهؿ اًمذيـ ه٤مضمروا ُمع حمٛمد : »[, ىم٤مل880قمٛمران: 

 ([. 40٥(, وأمحد )8864سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ذظمر أدظمره, صمؿ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصطم٥م أصح٤مب حمٛمد : »اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل قمـ --((431431))

 .ملسو هيلع هللا ىلص حيًـ هذا يمٚمف سمح٥م أصح٤مب حمٛمد وإٟمام ,ملسو هيلع هللا ىلصرطمؿ اهلل ُمـ شمرطمؿ قمغم أصح٤مب حمٛمد 

أرضمق أن يٜمجق  ,ملسو هيلع هللا ىلصظمّمٚمت٤من ُمـ يم٤مٟمت٤م ومٞمف اًمّمدق, وطم٥م أصح٤مب حمٛمد » :اسمـ اعم٤ٌمركىم٤مل 

 ([. 8862سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شويًٚمؿ

اهلل اًمٙمريؿ  )اآلضمري(: ومٛمـ صٗم٦م ُمـ أراد اهلل قمز وضمؾ سمف ظمػًما, وؾمٚمؿ ًمف ديٜمف, وٟمٗمٕمف ىمٚم٧م

 ,ملسو هيلع هللا ىلصوألزواج رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٕمٚمؿ, اعمح٦ٌم جلٛمٞمع اًمّمح٤مسم٦م, وألهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

واالىمتداء هبؿ, وال خيرج سمٗمٕمؾ وال سم٘مقل قمـ ُمذاهٌٝمؿ, وال يرهم٥م قمـ ـمري٘متٝمؿ, وإذا 

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: طمالل, وىم٤مل اآلظمر: طمرام, ٟمٔمر: أي اًم٘مقًملم أؿمٌف  ؿاظمتٚمٗمقا ذم سم٤مب ُمـ اًمٕمٚم
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وؾم٠مل اًمٕمٚمامء قمـ ذًمؽ إذا ىمٍم قمٚمٛمف, وم٠مظمذ سمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصز وضمؾ, وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل سمٙمت٤مب اهلل قم

 ومل خيرج قمـ ىمقل سمٕمْمٝمؿ, وؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ اًمًالُم٦م, وشمرطمؿ قمغم اجلٛمٞمع.

 افشفادة فؾعؼة باجلـة ريض اهلل ظـفم أمجعغباب 

واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ قم٘مؾ قمـ اهلل قمز وضمؾ وص٤مٟمف قمـ ُمذاه٥م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

سم٤مجلٜم٦م إذ يم٤من قمغم طمراء ومتزًمزل سمف اجلٌؾ,  ملسو هيلع هللا ىلصًمراومْم٦م واًمٜم٤مص٦ٌم, أن يِمٝمد عمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل ا

اؾمٙمـ : »وُمٕمف أسمق سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ومت٤مم ؾم٤مئر اًمٕمنمة, وم٘م٤مل ًمف

: ريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمـ ملسو هيلع هللا ىلصويمذا يم٤مٟمقا يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ش إال ٟمٌل أو صديؼ أو ؿمٝمٞمد ٞمؽومام قمٚم

سم٦م اًمذيـ وٛمـ اهلل هلؿ ذم يمت٤مسمف أٟمف ال خيزهيؿ, وأٟمف يتؿ هلؿ ٟمقرهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, مجٞمع اًمّمح٤م

ويٖمٗمر هلؿ, وأظمؼم أٟمف ىمد ريض قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف, وأٟمف أقمد هلؿ ضمٜم٤مت دمري ُمـ حتتٝم٤م األهن٤مر 

وسمح٥م  ,ملسو هيلع هللا ىلصأسمًدا, ومريض اهلل قمٜمٝمؿ, وٟمٗمٕمٜم٤م سمحٌٝمؿ, وسمح٥م أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  ٤مظم٤مًمديـ ومٞمٝم

  قمٜمٝمؿ أمجٕملم.أزواضمف ريض اهلل

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد ىم٤مل: أؿمٝمد قمغم اًمتًٕم٦م أهنؿ ذم اجلٜم٦م, وًمق ؿمٝمدت قمغم اًمٕم٤مذ  --((432432))

قمغم طمراء وأسمق سمٙمر, وقمٛمر,  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  ؟ًمّمدىم٧م, ىم٤مل: ىمٚم٧م: وُم٤م ذاك

: ملسو هيلع هللا ىلصوقمثامن, وقمكم, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وؾمٕمد, وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .شًمٞمس قمٚمٞمؽ إال ٟمٌل, أو صديؼ, أو ؿمٝمٞمداصم٧ٌم طمراء3 وم٢مٟمف »

 .ىم٤مل: أٟم٤م ؟ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومٛمـ اًمٕم٤مذ 

(, 264٥(, وأسمق داود سمرىمؿ )8/811(, وأمحد)8862سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.٥0٣0واًمؽمُمذي سمرىمؿ )



       سم٤مب ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ وٟمٗمٕمٜم٤م سمٛمحٌتٝمؿ
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يم٤من قمغم طمراء, وُمٕمف أسمق سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن  ,ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن رؾمقل اهلل  قمـ --((433433))

أيب ـم٤مًم٥م, وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام, وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد سمـ قمٗم٤من, وقمكم سمـ 

اهلل, وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص, وؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ, ومتحرك اجلٌؾ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ومًٙمـ اجلٌؾ.ش إال ٟمٌل أو صديؼ أو ؿمٝمٞمد ؽاؾمٙمـ طمراء ومٚمٞمس قمٚمٞم: »ملسو هيلع هللا ىلص

  ([.4280(, وُمًٚمؿ )8800سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أسمق سمٙمر ذم اجلٜم٦م, وقمٛمر ذم : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((434344))

اجلٜم٦م, وقمثامن ذم اجلٜم٦م, وقمكم ذم اجلٜم٦م, وـمٚمح٦م ذم اجلٜم٦م, واًمزسمػم ذم اجلٜم٦م, وقمٌداًمرمحـ ذم 

 .شاجلٜم٦م, وؾمٕمد ذم اجلٜم٦م, وؾمٕمٞمد سمـ زيد ذم اجلٜم٦م, وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح ذم اجلٜم٦م

 ([. ٥020(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8/82٥(, وأمحد )8806سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

خالؾة أيب بؽر وظؿر وظثامن وظع ريض اهلل ظـفم وكػعـا باب  

 بؿحبتفم

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ظمالوم٦م أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, وقمكم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وسمٞم٤من ُمـ ىمقل أصح٤مب  ,ملسو هيلع هللا ىلصهلل ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٞم٤مهن٤م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وذم ؾمٜم٦م رؾمقل ا

وسمٞم٤من ُمـ ىمقل اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وال يٜمٌٖمل عمًٚمؿ قم٘مؾ قمـ اهلل قمز وضمؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ڦ  ڦ   ڦ    ڤ  ڤ  ڦژ يِمؽ ذم هذا, وم٠مُم٤م دًمٞمؾ اًم٘مرآن وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل:  أن

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄ  
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ڎ   ڈ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ژڑ  ڑ  ک  ک      ڈ  ژ  ڇ  ڇ   

 [.٣٣]اًمٜمقر: ژک  ک  گ  گ  گ   

وم٘مد واهلل أٟمجز اهلل اًمٙمريؿ هلؿ ُم٤م وقمدهؿ سمف, ضمٕمٚمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمد  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وُمٙمٜمٝمؿ ذم اًمٌالد, وومتحقا اًمٗمتقح, وهمٜمٛمقا األُمقال, وؾمٌقا ذراري اًمٙمٗم٤مر,  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

قمـ اإلؾمالم طمتك أضمٚمقهؿ, ورضمع سمٕمْمٝمؿ,  وأؾمٚمؿ ذم ظمالومتٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم, وىم٤مشمٚمقا ُمـ ارشمد

ومٕمؾ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف, ومٙم٤من ؾمٞمٗمف ومٞمٝمؿ ؾمٞمػ طمؼ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م,  ًمؽيمذ

يم٤من ؾمٞمٗمف ذم اخلقارج ؾمٞمػ ريض اهلل قمٜمف, ويمذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع وهق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ا األقمداء, وفمٝمر أُمر اهلل, طمؼ, إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م, وم٠مقمز اهلل اًمٙمريؿ ديٜمف سمخالومتٝمؿ, وأذًمق

 ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٜمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًٜمـ اًمنميٗم٦م, ويم٤مٟمقا سمريم٦م قمغم مجٞمع أُم٦م حمٛمد  يمقن,وًمق يمره اعمنم

 ملسو هيلع هللا ىلصوم٢مٟمف روى ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

, وقمٛمر صمؿ ىم٤مل: أُمًؽ أسمق سمٙمر ؾمٜمتلم شاخلالوم٦م صمالصمقن ؾمٜم٦م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

٤م ؿمٌٞمٝمً  ملسو هيلع هللا ىلصويمذا وًمقه٤م, ويمذا روى أسمق سمٙمر قمـ اًمٜمٌل  ؾمًت٤م,قمنًما, وقمثامن صمٜمت٤م قمنمة, وقمكم 

قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل, وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء : »ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل اًمٜمٌل  ((88))شاألئٛم٦م ُمـ ىمريش: »ملسو هيلع هللا ىلصهبذا, وىم٤مل 

 , وؾمٜمذيمر اًمًٜمـ واآلصم٤مر ذم ذًمؽ.((44))شاًمراؿمديـ اعمٝمديلم, قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ

                                                 

 ( وهمػمه٤م ُمـ طمدي٨م أٟمس.2/٣00( واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك)84٥00هذا اًمٚمٗمظ رواه أمحد سمرىمؿ ) (8)

 .( قمـ ُمٕم٤موي٦م٥٣00وهق ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

  .وىمد ورد قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م 

  .فشم٘مدم خترجيصحٞمح, وىمد  (4)



       ملسو هيلع هللا ىلصسمٞم٤من ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف, سمٕمد رؾمقل اهلل سم٤مب 
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صمؿ ىم٤مل: أُمًؽ,  شاخلالوم٦م صمالصمقن ؾمٜم٦م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ؾمٗمٞمٜم٦م ىم٤م قمـ --((435435))

 ظمالوم٦م أيب سمٙمر ؾمٜمت٤من, وقمٛمر قمنم, وقمثامن صمٜمت٤م قمنمة, وقمكم ؾم٧م.

 ىم٤مل قمكم سمـ اجلٕمد: ىمٚم٧م حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م: ؾمٗمٞمٜم٦م اًم٘م٤مئؾ: أُمًؽ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. 

ش اًمًٜم٦م» واسمٜمف قمٌداهلل ذم(, 448و ٣/440) ( وأمحد8800سمرىمؿ )رواه اآلضمري  ]صحٞمح,

  ([.4620و 4626(, وأسمق داود سمرىمؿ )8200 -8204رىمؿ )

وىمد وزم اخلالوم٦م سمٕمد أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ظمٚمؼ يمثػم, ومٛمٜمٝمؿ ُمـ قمدل وم٠مضمره قمغم اهلل, وُمٜمٝمؿ ُمـ ىَمٍمَّ ومٞمام جي٥م هلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف, 

هق أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم, وىمد أُمرٟم٤م ٟمحـ سم٤مًمًٛمع, وأهف, وىمد ورد اجلٛمٞمع إمم اهلل قمز وضمؾ, و

هلؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م, وسم٤مًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ, وسم٤مجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ, وسم٤محل٩م ُمٕمٝمؿ, ُمع اًمؼم ُمٜمٝمؿ  ٓم٤مقم٦مواًم

 واًمٗم٤مضمر, واًمٕمدل ُمٜمٝمؿ واجل٤مئر, وال ٟمخرج قمٚمٞمٝمؿ, واًمّمؼم طمتك يٗمرج اهلل قمز وضمؾ.

 ملسو هيلع هللا ىلصبعد رشول اهلل ريض اهلل ظـه, بقان خالؾة أيب بؽر افصديق  باب

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أٟمف مل خيتٚمػ ُمـ ؿمٛمٚمف اإلؾمالم, وأذاىمف اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

إال أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمريؿ ـمٕمؿ اإليامن, أٟمف مل يٙمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

 قمٜمف, ال جيقز عمًٚمؿ أن ي٘مقل همػم هذا, وذًمؽ ًمدالئؾ ظمّمف اهلل اًمٙمريؿ هب٤م, وظمّمف هب٤م اًمٜمٌل

 ذم طمٞم٤مشمف, وأُمر هب٤م سمٕمد ووم٤مشمف, ُمٜمٝم٤م: ملسو هيلع هللا ىلص

وصحٌف وأطمًـ اًمّمح٦ٌم,  ,ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل, وأول ُمـ صدق اًمرؾمقل  

وأٟمٗمؼ قمٚمٞمف ُم٤مًمف, وص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مر, واعمٜمزل قمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م, وقم٤مشم٥م اهلل قمز وضمؾ اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ 

ۀ  ہ  ژ ؾ: إال أسم٤م سمٙمر, وم٢مٟمف أظمرضمف ُمـ اعمٕم٤مشم٦ٌم, وهق ىمقًمف قمز وضم ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمٜمٌل 
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   اآلي٦م  ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ومٚمؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلص[, واًمّم٤مسمر ُمٕمف سمٛمٙم٦م ذم يمؾ ؿمدة, ورومٞم٘مف ذم اهلجرة, وُمرض اًمٜمٌل 20]اًمتقسم٦م: 

 ملسو هيلع هللا ىلصيٛمٙمٜمف اخلروج إمم اًمّمالة وم٠مُمر أن يت٘مدم أسمق سمٙمر, ومٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس, وال يت٘مدم همػمه, وصغم 

إن أسمٓم٠مت وم٘مدم أسم٤م : »و سمـ قمقف, وىم٤مل ًمٌالليّمٚمح سملم سمٜمل قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ظمرجظمٚمٗمف, و

وىم٤مل اًمٜمٌل  شإن أُمـ اًمٜم٤مس قمكم ذم صحٌتف وُم٤مًمف أسمق سمٙمر: »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  شسمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس

وإؿمٗم٤مىمف قمٚمٞمف,  ملسو هيلع هللا ىلصأن أسم٤م سمٙمر إٟمام طمزٟمف قمغم اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصأليب سمٙمر ومه٤م ذم اًمٖم٤مر وىمد قمٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

ومٙمؾ هذه اخلّم٤مل اًمنميٗم٦م اًمٙمريٛم٦م ش ؟سمٙمر ُم٤م فمٜمؽ سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام أسم٤مي٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

دًم٧م قمغم أٟمف اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده, ال يِمؽ ذم هذا ُم١مُمـ, وأُم٤م ُم٤م يم٤من سمٕمد ووم٤مشمف وم٢مٟمف رواه ضمٌػم سمـ 

ومٙمٚمٛمتف ذم رء وم٠مُمره٤م أن شمرضمع إًمٞمف, وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل,  ,ملسو هيلع هللا ىلصُمٓمٕمؿ أن اُمرأة أشم٧م اًمٜمٌل 

صمؿ سم٤ميٕمف اعمٝم٤مضمرون ش ل وم٠ميت أسم٤م سمٙمرإن مل دمديٜم: »سم٤معمقت وم٘م٤مل هل٤م شمٕمرضأرأي٧م إن مل أضمدك, 

هلق ريض اهلل قمٜمف, واألٟمّم٤مر, ُمٕمروم٦م ُمٜمٝمؿ سمحؼ أيب سمٙمر وومْمٚمف, وسم٤ميٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 أول ُمـ سم٤ميٕمف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ.

 األخبار افتي دفت ظذ ما ؿؾـا باب 

اُمرأة ومٙمٚمٛمتف ذم رء, وم٠مُمره٤م أن شمرضمع  ملسو هيلع هللا ىلصضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ, ىم٤مل: أشم٧م اًمٜمٌل  قمـ --((436436))

إن مل دمديٜمل ائتل : »يم٠مهن٤م شمٕمٜمل اعمقت وم٘م٤مل ؟ف, وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل: أرأي٧م إن مل أضمدكإًمٞم

 .شأسم٤م سمٙمر

  ([.4٥16( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥6٣2(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )881٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب األظم٤ٌمر اًمتل دًم٧م قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م
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ريض اهلل قمٜمف, قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل: وًمٞمٜم٤م أسمق سمٙمر  قمـ --((437437))

  ش.ٞمٗم٦م أرمحف سمٜم٤م وأطمٜم٤مه قمٚمٞمٜم٤مومخػم ظمٚم»

 ([. 622(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )8810سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

يم٤من رضمقع األٟمّم٤مر يقم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة سمٙمالم : »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ --((438438))

ىمدم أسم٤م سمٙمر ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس؟ ىم٤مًمقا:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا: يمٚمٜم٤م ال شمٓمٞم٥م ٟمٗمًف ٟمحـ  ؟ؿ ٟمٕمؿ. ىم٤مل: وم٠ميٙمؿ شمٓمٞم٥م ٟمٗمًف أن يت٘مدم أسم٤م سمٙمراًمٚمٝم

 .شٟمًتٖمٗمر اهلل قمز وضمؾ

  ([.000(, واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ )٥26و8/48(, وأمحد )8821سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: عم٤م صم٘مؾ قمـ --((441441))

ىم٤مًم٧م: ومٚمام ىم٤مم قمٌد ش ٜمل سمٙمتػ طمتك أيمت٥م أليب سمٙمر يمت٤مسًم٤م ال خيتٚمػ قمٚمٞمف سمٕمديائت: »سمٙمر

 ش.أسمك اهلل واعم١مُمٜمقن أن خيتٚمػ قمغم أيب سمٙمر: »ملسو هيلع هللا ىلصاًمرمحـ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

( وُمًٚمؿ سمرىمؿ ٣666(, وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8822سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(4٥10 .]) 

ُم٤م اظمتٚمػ قمغم أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, سمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌل يم٤من يمام ىم٤مل ا رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

شمت٤مسمع اعمٝم٤مضمرون واألٟمّم٤مر, وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وسمٜمق ه٤مؿمؿ قمغم سمٞمٕمتف, واحلٛمد 

هلل قمغم رهمؿ أٟمػ يمؾ راوميض ُم٘مٛمقع ذًمٞمؾ, ىمد سمرأ اهلل قمز وضمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أُمػم 

 ريض اهلل قمٜمف قمـ ُمذه٥م اًمًقء. ُمٜملماعم١م
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وظن مجقع ريض اهلل ظـه, مر ادممـغ ظؿر بن اخلطاب خالؾة أ باب

 افصحابة أمجعغ 

زيد سمـ أؾمٚمؿ, قمـ أسمٞمف, ومٞمام أقمٚمؿ ىم٤مل: يمت٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف  قمـ --((440440))

وصٞم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف هذه إمم اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده ىم٤مل: طمتك إذا مل يٌؼ إال أن 

, ىم٤مل: وومرق قمثامن أن يٛمقت ومل يًؿ أطمًدا, وقمرف أٟمف يًٛمل اًمرضمؾ أظمذت أسم٤م سمٙمر همِمٞم٦م

ال يٕمدو قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, ومٙمت٥م ذم اًمّمحٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, صمؿ ـمقاه٤م, وم٠موم٤مق أسمق سمٙمر 

وىمد قمٚمؿ أٟمف مل يًؿ أطمًدا ىم٤مل: ومرهم٧م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ُمـ ؾمٛمٞم٧م؟ ىم٤مل: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, 

 .أيتؽ هل٤م أهاًل ىم٤مل: رمحؽ اهلل وضمزاك ظمػًما, ومقاهلل ًمق شمقًمٞمتٝم٤م ًمر

 ([. 400-٥/822(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت)8400سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس, أن رضماًل ُمـ اعمٝم٤مضمريـ دظمؾ قمغم أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, قمـ  --((441441))

طملم اؿمتد وضمٕمف اًمذي شمقذم ومٞمف, وم٘م٤مل: ىمد اؾمتخٚمػ قمغم اًمٜم٤مس رضماًل ومًٔم٤م همٚمٞمًٔم٤م, وم٘م٤مل أسمق 

 .شسم٤مهلل قمز وضمؾ؟ وم٢مين أىمقل هلل شمٕم٤ممم: اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ظمػم أهٚمؽ أشمٗمرىمقين: »سمٙمر

  ([.8408سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ًم٘مد طمٗمظ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف, وصٞم٦م اهلل ووصٞم٦م رؾمقًمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ووصٞم٦م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل ذم ٟمٗمًف وذم رقمٞمتف سم٤محلؼ اًمذي أُمر طمتك ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م زاهًدا ,ملسو هيلع هللا ىلص

٤ًٌم ذم اآلظمرة, مل شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م الئؿ ال يِمؽ ذم هذا ُم١مُمـ ذاق طمالوة اإليامن.   ومٞمٝم٤م وراهم



       سم٤مب ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف, وقمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م

 

180180 
 

180180 

 

ًمق يم٤من سمٕمدي ٟمٌل ًمٙم٤من قمٛمر سمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر قمـ --((442442))

  ([.٥40راضمع اًمّمحٞمح٦م ), و(840٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح  .شاخلٓم٤مب

شمٜمٓمؼ قمغم  ُم٤م يمٜم٤م ٟمٌٕمد أن اًمًٙمٞمٜم٦م: »ىم٤ملريض اهلل قمٜمف, ٤مًم٥م قمكم سمـ أيب ـم قمـ --((443443))

  ([.8٥٣0و840٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شًم٤ًمن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف

وًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ قمٜمد اهلل وقمٜمد رؾمقًمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .٤مء اهللوقمٜمد مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م, ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤م ؾمٜمذيمره ذم ُمقوٕمف إن ؿم

خالؾة أمر ادممـغ ظثامن بن ظػان ريض اهلل ظـه, وظن مجقع  باب

 افصحابة 

عم٤م ـمٕمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وشمٞم٘مـ أٟمف اعمقت يم٤من ُمـ طمًـ شمقومٞمؼ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل اًمٙمريؿ ًمف, وٟمّمٞمحتف هلل قمز وضمؾ ذم رقمٞمتف, وطمًـ اًمٜمٔمر هلؿ طمًٞم٤م وُمٞمًت٤م, أٟمف ضمٕمؾ األُمر 

وهق قمٜمٝمؿ راض, وىمد ؿمٝمد هلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصسملم مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م3 اًمذيـ ىمٌض اًمٜمٌل  سمٕمده ؿمقرى

ُمـ اظمؽمشمؿ ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن : »وأظمرج وًمده ُمـ اخلالوم٦م, وُمـ اعمِمقرة, وىم٤مل هلؿ ٜم٦م,سم٤مجل

, وهؿ ؾمت٦م قمثامن, وقمكم, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وؾمٕمد, وقمٌد اًمرمحـ سمـ ((88))شظمٚمٞمٗم٦م ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م

ُم٦م ظمػًما, ومام ىمٍموا ذم االضمتٝم٤مد, ومريض اًم٘مقم سمٕمثامن قمقف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وضمزاهؿ قمـ األ

وم٤ٌميٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م, مل خيتٚمػ  ٜمف,سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قم

وسمذًمف عم٤مًمف هلل  ,ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف واطمد ُمٜمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمٗمْمٚمف, وىمديؿ إؾمالُمف, وحمٌتف هلل وًمرؾمقًمف

                                                 

 ؾمٞم٠ميت خترجيف إن ؿم٤مء اهلل. (8)
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ًمف, ال يِمؽ ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوإيمرام اًمٜمٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وًمرؾمقًمف, وًمٗمْمؾ قمٚمٛمف وًمٕمٔمٞمؿ ىمدره قمٜمد رؾمقل 

ؿم٘مل ىمد ظمٓمئ سمف قمـ ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد, وًمٕم٥م سمف  ٤مهؾذًمؽ ُم١مُمـ قم٤مىمؾ, وإٟمام يِمؽ ذم ذًمؽ ضم

 اًمِمٞمٓم٤من, وطمرم اًمتقومٞمؼ.

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٤مذيمر ُمـ سمٕمض ُمٜم٤مىمٌف, ُم٤م إذا ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ ضمٝمؾ ومْمؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف,  

وإؾمالُمف,  ملسو هيلع هللا ىلصل ُمٜم٤مىمٌف شمّمدي٘مف ًمرؾمقل اهلل رضمع قمـ ُمذهٌف اخلٓم٠م إمم اًمّمقاب, ىمٞمؾ ًمف: أو

 .إي٤مه اسمٜمتٞمف ملسو هيلع هللا ىلصوشمزوي٩م اًمٜمٌل 

اقمٚمٛمقا, رمحٙمؿ اهلل, أٟمف إٟمام يًٛمك قمثامن ذا اًمٜمقريـ, ألٟمف مل جيٛمع سملم اسمٜمتل ٟمٌل ذم اًمتزوي٩م  صمؿ

واطمدة سمٕمد األظمرى ُمـ ًمدن آدم قمٚمٞمف اًمًالم, إال قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف, ومٚمذًمؽ 

ذه أطمد ُمٜم٤مىمٌف اًمنميٗم٦م, وُمٜمٝم٤م أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ضم٤مء قمثامن ؾمٛمل ذا اًمٜمقريـ, ومٝم

صمؿ ومم,  ملسو هيلع هللا ىلصذم همزوة شمٌقك, وذم يمٛمف أًمػ ديٜم٤مر ومّمٌٝم٤م ذم طمجر اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصقمٗم٤من إمم اًمٜمٌل  سمـ

ُم٤م رض قمثامن ُم٤م : »ي٘مٚمٌٝم٤م سمٞمده ذم طمجره وي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة: ومرأي٧م اًمٜمٌل 

 .((88))ش ومٕمؾ سمٕمد هذا اًمٞمقم أسمًدا

وم٤مؿمؽماه٤م  شُمـ يِمؽمي سمئر روُم٦م, ومٞمجٕمٚمٝم٤م ؾم٘م٤مي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم, همٗمر اهلل ًمف: »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  

اضمٕمٚمٝم٤م ؾم٘م٤مي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وأضمره٤م : »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمثامن ريض اهلل قمٜمف, صمؿ ذيمر ًمرؾمقل اهلل 

 .((٥٥))ش إن اعمالئٙم٦م ًمتًتحٞمل ُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل   .((44))شًمؽ

                                                 

 .شمٕم٤ممم ن اهللذ٢مسمؾمٞم٠ميت خترجيف  (8)

 .شمٕم٤ممم ن اهللذ٢مسمؾمٞم٠ميت خترجيف  (4)

 .شمٕم٤ممم ن اهللذ٢مسمؾمٞم٠ميت خترجيف  (٥)



       سم٤مب ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف, وقمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م
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سمريء ُمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمف, شمٙمقن سمٕمده, وأظمؼم أن قمثامن,  أظمؼم سمٗمتـ يم٤مئٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ إن اًمٜمٌل  

وأظمؼم أٟمف ي٘متؾ ُمٔمٚمقًُم٤م, وأُمره سم٤مًمّمؼم, ومّمؼم ريض اهلل قمٜمف, طمتك ىمتؾ ُمٔمٚمقُم٤م وىمد اضمتٝمد 

 .ذم ٟمٍمشمف, ومٛمٜمٕمٝمؿ -ورطمؿ أصح٤مسمف  ملسو هيلع هللا ىلص -أصح٤مب رؾمقل اهلل 

يٕم٘مؾ ممـ ٟمٗمٕمف اهلل  حيٞمل اًمٚمٞمؾ يمٚمف سمريمٕم٦م خيتؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن, وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ذيٗم٦م قمٜمد ُمـ ويم٤من

 .اًمٙمريؿ سم٤مًمٕمٚمؿ, ؾمٜمذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمٝم٤م

قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىم٤مل: ًمق مل يٙمـ ذم قمثامن ريض اهلل قمٜمف إال ه٤مشم٤من  قمـ --((444444))

 .شمجٕمف اعمّمحػ, وسمذًمف دُمف دون دُم٤مء اعمًٚمٛملم: »اخلّمٚمت٤من يمٗمت٤مه

 ([. 8401سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إٟمٙم٤مًرا ريض اهلل قمٜمف, ىمتؾ قمثامن  ملسو هيلع هللا ىلصوًم٘مد أٟمٙمر أصح٤مب رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ؿمديًدا, وسمٙمقا قمٚمٞمف, ورصمقه.

ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: عم٤م طمي قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف اعمقت أُمر  قمـ --((445445))

٤ًٌم أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس صمالصًم٤م طمتك يًت٘مٞمؿ  ٤ًٌم, وأُمر صٝمٞم اًمًت٦م اًمٜمٗمر سم٤مًمِمقرى, ويم٤من ـمٚمح٦م هم٤مئ

إن اؾمت٘م٤مم أُمريمؿ ىمٌؾ أن ي٘مدم ـمٚمح٦م وم٠مُمْمقه قمغم ُم٤م اؾمت٘م٤مم : »ؿ قمغم رضمؾ, ىم٤مل قمٛمرأُمره

 ش.ـمٚمح٦م ىمٌؾ أن يًت٘مٞمؿ أُمريمؿ وم٠مدٟمقه ُمٜمٙمؿ, وم٢مٟمف رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ مأُمريمؿ قمٚمٞمف, وإن ىمد

ومٚمام اضمتٛمٕمقا ويم٤مٟمقا مخ٦ًم, وم٢مذا أُمرهؿ ال يًت٘مٞمؿ, وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف رمحف اهلل: إٟمٙمؿ  

ومتٕم٤مد قمكم » قمغم أُمر وأٟمتؿ مخ٦ًم, ومٚمٞمٕم٤مد يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ, وأٟم٤م قمديد اًمٖم٤مئ٥م  ال شمًت٘مٞمٛمقن

واًمزسمػم, ومقمم اًمزسمػم أُمره قمٚمًٞم٤م, وشمٕم٤مد قمثامن وؾمٕمد, ومقمم ؾمٕمد أُمره قمثامن, وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ 

ًمٚمزسمػم وؾمٕمد: وًمٞمتام أُمريمام قمٚمًٞم٤م وقمثامن, وم٤مقمتزال, وظمال قمٌد اًمرمحـ وقمكم وقمثامن, وم٘م٤مل قمٌد 
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 وقمثامن: أٟمتام سمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف, وم٤مظمت٤مرا: إُم٤م أن شمتؼمءا ُمـ اإلُمرة, وم٠موًمٞمٙمام األُمر, اًمرمحـ ًمٕمكم

رسمف  دقم٤مرضماًل, وإُم٤م أن شمقًمٞم٤مين ذًمؽ وأسمرأ ُمـ اإلُمرة, ومقًمٞم٤مه ذًمؽ, وم ملسو هيلع هللا ىلصومتخت٤مرا ألُم٦م حمٛمد 

ؾم٤مقم٦م, ورومع يديف, صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: اهلل قمٚمٞمؽ راع إن أٟم٤م سم٤ميٕمتؽ ًمتٕمدًمـ ذم أُم٦م حمٛمد 

ت٘ملم اهلل قمز وضمؾ وإن أٟم٤م مل أسم٤ميٕمؽ ًمتًٛمٕمـ وًمتٓمٞمٕمـ عمـ سم٤ميٕم٧م, وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل وًمت ,ملسو هيلع هللا ىلص

صمؿ أظمذ سمٞمد قمثامن ريض اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل: اهلل قمٚمٞمؽ راع إن أٟم٤م سم٤ميٕم٧م همػمك,  ,قمٜمف: ٟمٕمؿ

 ًمتًٛمٕمـ, وًمتٓمٞمٕمـ, ىم٤مل قمثامن: ٟمٕمؿ, صمؿ صٗمؼ قمغم يد قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

  ([.٥000(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8480ؿ)سمرىماآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىمد ضمٕمٚم٧م األُمر ُمـ سمٕمدي إمم ه١مالء : »ىم٤ملريض اهلل قمٜمف, قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمـ --((446446))

وهق قمٜمٝمؿ راض: قمثامن, وقمكم, وقمٌد اًمرمحـ, وؾمٕمد,  ملسو هيلع هللا ىلصاًمًت٦م اًمذيـ ىمٌض رؾمقل اهلل 

  .شوـمٚمح٦م, واًمزسمػم, ومٛمـ اؾمتخٚمٗمقا ُمٜمٝمؿ ومٝمق اخلٚمٞمٗم٦م

 ([. 8488سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمٜمزال سمـ ؾمؼمة اهلالزم ىم٤مل: ُم٤م ظمٓم٥م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ظمٓم٦ٌم إال ؿمٝمدهت٤م,  قمـ --((447447))

أُمرٟم٤م : »وم٘م٤ملريض اهلل قمٜمف, ومِمٝمدشمف طملم ٟمٕمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف, وذيمر قمثامن 

 ([. 8484سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.ظمػم ُمـ سم٘مل ومل ٟم٠مًمقا

ريض اهلل قمٜمف, إًمٞمٜم٤م قمٛمر  ٞمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد, ومٜمٕمكأيب وائؾ ىم٤مل: ىمدم قمٚم قمـ --((448448))

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, ًمق أٟمك أقمٚمؿ أن قمٛمر »ومٚمؿ أر يقًُم٤م أيمثر سم٤ميمًٞم٤م طمزيٜم٤ًم ُمٜمف, صمؿ ىم٤مل قمٌد اهلل: 

٤ًٌم ألطمٌٌتف, وإٟم٤م أصح٤مب حمٛمد  أمجٕمٜم٤م وم٤ٌميٕمٜم٤م قمثامن, ومٚمؿ ٟم٠مًمقا قمـ ظمػمٟم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من حي٥م يمٚم

 ([. 8482سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح,  .شوأومْمٚمٜم٤م ذا ومقق



       سم٤مب ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وقمـ ذريتف اًمٓمٞم٦ٌم

 

184184 
 

184184 

 

وظن ذريته ريض اهلل ظـه, خالؾة أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافب  باب

 افطقبة

أطمد ريض اهلل قمٜمف, اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أٟمف مل يٙمـ سمٕمد قمثامن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

اهلل أطمؼ سم٤مخلالوم٦م ُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف3 عم٤م أيمرُمف اهلل قمز وضمؾ سمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ظمّمف 

وضمؾ,  زاًمٙمريؿ هب٤م, وُم٤م ذومف اهلل قمز وضمؾ سمف ُمـ اًمًقاسمؼ اًمنميٗم٦م, وقمٔمٞمؿ اًم٘مدر قمٜمد اهلل قم

وقمٜمد صح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وقمٜمد مجٞمع اعم١مُمٜملم, ىمد مجع ًمف اًمنمف ُمـ  ,ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمد رؾمقًمف 

وأظمق  ,ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ضمٝم٦م, ًمٞمس ُمـ ظمّمٚم٦م ذيٗم٦م إال وىمد ظمّمف اهلل قمز وضمؾ هب٤م: اسمـ قمؿ اًمرؾمقل

 ,ملسو هيلع هللا ىلصزوج وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وأسمق احلًـ واحلًلم رحي٤مٟمتل اًمٜمٌل و ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

٤ًٌم, ووم٤مرس اًمٕمرب, وُمٗمرج اًمٙمرب قمـ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوُمـ يم٤من اًمٜمٌل  وأُمر اهلل قمز  ,ملسو هيلع هللا ىلصًمف حم

 ى  ائ  ائژ وضمؾ ٟمٌٞمف سم٤معم٤ٌمهٚم٦م ألهؾ اًمٙمت٤مب عم٤م دقمقه إمم اعم٤ٌمهٚم٦م, وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

[, وم٠مسمٜم٤مؤٟم٤م وأسمٜم٤مؤيمؿ: 68قمٛمران: ]آل  ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

وأٟمٗمًٜم٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٤محلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام وٟم٤ًمؤٟم٤م وٟم٤ًمؤيمؿ: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

ألقمٓملم اًمراي٦م همدا رضمال حي٥م : »ملسو هيلع هللا ىلصوأٟمٗمًٙمؿ: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وىم٤مل اًمٜمٌل 

ًمٞمف اًمراي٦م, وذًمؽ يقم ومدومع إريض اهلل قمٜمف, , صمؿ دقم٤م قمٚمًٞم٤م شاهلل ورؾمقًمف, وحيٌف اهلل ورؾمقًمف

حم٥م ريض اهلل قمٜمف, أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصظمٞمؼم3 ومٗمتح اهلل اًمٙمريؿ قمغم يديف, وأظمؼم اًمٜمٌل 

 .وأن اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف حم٤ٌمن ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف ,ملسو هيلع هللا ىلصهلل وًمرؾمقًمف 
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وذًمؽ عم٤م ظمٚمٗمف ذم همزوة شمٌقك قمغم  شأٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك: »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  

إٟمام ظمٚمٗمتؽ قمغم أهكم ومٝمال : »ملسو هيلع هللا ىلص٤مل ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يمالًُم٤م مل حيًـ, وم٘م٤مل اًمٜمٌل اعمديٜم٦م, وم٘م

ُمـ يمٜم٧م : »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ششمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إال أٟمف ال ٟمٌل سمٕمدي

 .ال حيٌؽ إال ُم١مُمـ وال يٌٖمْمؽ إال ُمٜم٤مومؼ: »ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  شالهُمقاله ومٕمكم ُمق

وومْم٤مئٚمف أيمثر ُمـ أن حتَم, وًم٘مد أيمرُمف ريض اهلل قمٜمف, وُمٜم٤مىم٥م قمكم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل قمز وضمؾ سم٘مت٤مل اخلقارج, وضمٕمؾ ؾمٞمٗمف ومٞمٝمؿ, وىمت٤مًمف هلؿ ؾمٞمػ طمؼ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م, 

 ٜم٦موسمرأه اهلل ُمـ ىمتٚمف وأومْم٧م اخلالوم٦م إًمٞمف يمام روى ؾمٗمٞمريض اهلل قمٜمف, ومٚمام ىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

, ومٚمام ُم٣م أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل ((88))شصمالصمقن ؾمٜم٦م اخلالوم٦م سمٕمدي: »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل 

قمٜمٝمؿ يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع, وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس سم٤معمديٜم٦م إًمٞمف, وم٠مسمك قمٚمٞمٝمؿ, ومٚمؿ 

يؽميمقه وم٘م٤مل: وم٢من سمٞمٕمتل ال شمٙمقن ًها, وًمٙمـ أظمرج إمم اعمًجد ومٛمـ ؿم٤مء أن ي٤ٌميٕمٜمل سم٤ميٕمٜمل, 

 إمم اعمًجد وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس. ومخرج

وقمثامن ريض ريض اهلل قمٜمف, حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((451451))

ريض اهلل قمٜمف حمّمقر, ىم٤مل: وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: إن أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٘متقل اًم٤ًمقم٦م, ىم٤مل: وم٘م٤مم قمكم 

وم٠مظمذت سمقؾمٓمف ختقوًم٤م قمٚمٞمف, وم٘م٤مل: ظمؾ, ال أم ًمؽ, ىم٤مل: وم٠مشمك قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهلل قمٜمف, 

وىمد ىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف وم٠مشمك داره ومدظمٚمٝم٤م وأهمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مسمف, وم٠مشم٤مه  ,ٜمف اًمدارريض اهلل قم

اًمٜم٤مس وميسمقا قمٚمٞمف اًم٤ٌمب, ومدظمٚمقا قمٚمٞمف, وم٘م٤مًمقا: إن قمثامن ىمد ىمتؾ, والسمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م, 

ال شمزيدون, وم٢مين أيمقن ًمٙمؿ وزيًرا : »وال ٟمٕمٚمؿ أطمًدا أطمؼ هب٤م ُمٜمؽ, وم٘م٤مل هلؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف
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        سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وقمـ ذريتف اًمٓمٞم٦ٌمسم٤مب ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم
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: ال, واهلل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمًدا أطمؼ هب٤م ُمٜمؽ, ىم٤مل: وم٢من أسمٞمتؿ قمكم وم٢من سمٞمٕمتل ال ىم٤مًمقاأُمػم,  ظمػم ُمـ

ىم٤مل: ومخرج إمم اعمًجد  .شمٙمقن ًها, وًمٙمـ أظمرج إمم اعمًجد ومٛمـ ؿم٤مء أن ي٤ٌميٕمٜمل سم٤ميٕمٜمل

 ش.وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس

 ([. 280-4/28٣(, واخلالل ذم اًمًٜم٦م )848٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أٟمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع ريض اهلل قمٜمف, ومٝمذا ُمذهٌٜم٤م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ه اهلل:ه اهلل:رمحرمح  اآلجرياآلجري  قالقال 

 .((88))شاخلالوم٦م صمالصمقن ؾمٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصيمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ىمٓمع ىمٛمٞمًّم٤م  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: سمـ قمكم سمـ احلًلم أن حمٛمد قمـ --((450450))

 .ص٤مسمع ُمـ اًمٙمٛملمؾمٜمٌالٟمًٞم٤م, وم٠مشمك سمف ومٚمًٌف, ومٙم٠مٟمف ضم٤موز يمامه أص٤مسمٕمف, وم٘مٓمع ُم٤م ضم٤موز األ

(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ٥/42(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )8480سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 8/1٥احلٚمٞم٦م )

ىمد ذيمرت ُمـ ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف3 اخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م عمـ قم٘مؾ3 ًمٞمزيد اعم١مُمٜملم حم٦ٌم ًمٕمكم سمـ أيب

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي ال حيٌف إال ُم١مُمـ, وال يٌٖمْمف إال ُمٜم٤مومؼ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

إٟمف ال حيٌؽ إال : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: قمٝمد إزم اًمٜمٌل ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((451451))

  .شُم١مُمـ وال يٌٖمْمؽ إال ُمٜم٤مومؼ

  ([.01ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8440سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 ادممـغ ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـه خالؾة أمر آخرباب 

وُمذهٌٜم٤م أٟم٤م ٟم٘مقل ذم اخلالوم٦م, واًمتٗمْمٞمؾ: سم٠ميب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ, هذا ـمريؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ. 

ذم اخلالوم٦م واًمتٗمْمٞمؾ أليب : »اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل قمـ --((452452))

 ش.ثامن, وقمكم ريض اهلل قمٜمفسمٙمر, وقمٛمر, وقم

 ([. 844٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وهذا ىمقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل. رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وم٘مد أصم٧ٌم ُمـ سمٞم٤من ظمالوم٦م أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, وقمكم ريض اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ٟمٔمر ومٞمٝم٤م راوميض ظمٌٞم٨م, أو قمٜمٝمؿ, ُم٤م إذا ٟمٔمر ومٞمٝم٤م اعم١مُمـ هه, وزاده حم٦ٌم ًمٚمجٛمٞمع, وإذا 

ٟم٤مصٌل ذًمٞمؾ ُمٝملم, أؾمخـ اهلل اًمٙمريؿ سمذًمؽ أقمٞمٜمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة3 ألهنام ظم٤مًمٗم٤م اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م, وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واشمٌٕم٤م همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ 

چ  چ  چ  چ  ژ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڇڇ  ڇ  قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل : »ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمٌل  [,88٣]اًمٜم٤ًمء: ژڍ  ڍ    ڇ  

, ومٝمؿ أسمق سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, ((88))شوؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم, قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ

 وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وُمـ اشمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن.
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       سم٤مب شمثٌٞم٧م حم٦ٌم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم
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تثبقت حمبة أيب بؽر وظؿر وظثامن وظع ريض اهلل ظـفم دم ؿؾوب باب 

 ادممـغ

ُمـ قمالُم٦م ُمـ أراد اهلل قمز وضمؾ سمف ظمػًما ُمـ اعم١مُمٜملم وصح٦م إيامهنؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحمٌتٝمؿ أليب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ, يمذا ىم٤مل اًمٜمٌل 

إن طم٥م قمثامن وقمكم ال جيتٛمٕم٤من ذم ىمٚم٥م ُم١مُمـ : »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مًمقا قمـ --((453453))

 .ش ذم ىمٚمقسمٜم٤مويمذسمقا, ىمد مجع اهلل قمز وضمؾ طمٌٝمام سمحٛمد اهلل

 ([. 8446سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ال جيتٛمع طم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ : »أيب ؿمٝم٤مب, ىم٤مل قمـ --((454454))

 ([. 8441سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شإال ذم ىمٚمقب أشم٘مٞم٤مء هذه األُم٦م

ًمٕمثامن وقمكم,  إن أىمقاًُم٤م ي٘مقًمقن: ال يًٕمٜم٤م أن ٟمًتٖمٗمر: »ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل قمـ --((455455)) 

  .شوأٟم٤م أىمقل همٗمر اهلل ًمٕمثامن وقمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم

 ([. 8442سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  
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فسـن أيب بؽر  دم خالؾتهريض اهلل ظـه, اتباع ظع بن أيب ضافب  باب

 وظؿر وظثامن ريض اهلل ظـفم 

 وٟمٗمٕمٜم٤م سمح٥م اجلٛمٞمع

أيب ـم٤مًم٥م ذم ظمالومتف ؿمٞمًئ٤م مم٤م ؾمٜمف   قمكم سمـوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٝمؾ همػمَّ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ؟ 

ىمٞمؾ ًمف: ُمٕم٤مذ اهلل, سمؾ يم٤من هلؿ ُمتًٌٕم٤م, وؾمٞمذيمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م ال خيٗمك ذيمره قمٜمد اًمٕمٚمامء ممـ ؾمٚمٛمف 

اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ, ُمـ ذًمؽ أن قمكم سمـ أيب  ًمزماهلل قمز وضمؾ ُمـ ُمذه٥م اًمراومْم٦م واًمٜم٤مص٦ٌم, و

 ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م وزم اخلالوم٦م أضمرى أُمر ومدك, وىمٌؾ ُمـ أيب سمٙمر ُم٤م ؾمٛمع اًمٜمٌل  فـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜم

, أقمٜمل أسم٤م سمٙمر اًم٘م٤مئؾ, ومٚمام أومْم٧م اخلالوم٦م إمم قمكم ((88))شال ٟمقرث, ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م: »ي٘مقل

, ويم٤من قمٜمده أن احلؼ ومٞمام ومٕمٚمف أسمق سمٙمر ٜمفريض اهلل قمٜمف أضمراه قمغم ُم٤م أضمراه أسمق سمٙمر ريض اهلل قم

احلؼ قمٜمده ذم همػم ُم٤م ومٕمٚمف أسمق سمٙمر ًمرده, ومل ي٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م الئؿ,  ريض اهلل قمٜمف, وًمق يم٤من

ظمالف ُم٤م ىم٤مًمتف اًمراومْم٦م األٟمج٤مس, وهذا ُمِمٝمقر ال يٛمٙمـ أطمد أن ي٘مقل همػم هذا, وم٠مُم٤م ُم٤م 

 اهلل قمٜمف, واشمٌٕمف قمغم ذًمؽ. ومٚمؿ يٖمػمه قمكم ريضريض اهلل قمٜمف, ؾمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 اًمراومْم٦م اًمذيـ ظمٓمئ هبؿ قمـ ـمريؼ احلؼ, وأؾمخـ اهلل هذا رد قمغم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

شمٕم٤ممم أقمٞمٜمٝمؿ, وٟمًٌقا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف إمم ُم٤م ىمد سمرأه اهلل قمز وضمؾ مم٤م يٜمحٚمقٟمف 

طمٙمؿ سمف  ٤مإًمٞمف ذم أيب سمٙمر, وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ًمق قمٚمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن احلؼ ذم همػم ُم

                                                 

 (.80٣2(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥084رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)



       سم٤مب اشم٤ٌمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, ذم ظمالومتف ًمًٜمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ
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ًمقُم٦م الئؿ, وًمٙمـ قمٚمؿ أن احلؼ هق اًمذي ومٕمٚمف أسمق سمٙمر, وم٠مضمراه  أسمق سمٙمر ًمرده, ومل ي٠مظمذه ذم اهلل

قمغم ُم٤م ومٕمؾ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ويمذا ومٕمؾ قمٛمر ذم أهؾ ٟمجران, ويمذا عم٤م ؾمـ قمٛمر سمـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من, ومجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف, أطمٞم٤م سمذًمؽ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ومٚمام أومْم٧م  ومّماله٤م اًمّمح٤مسم٦م ذم مجٞمع اًمٌٚمدان, وصاله٤م

وم٘م٤مل: ٟمقر اهلل ىمؼمك ي٤م ريض اهلل قمٜمف, اخلالوم٦م إًمٞمف, صاله٤م وأُمر سم٤مًمّمالة, وشمرطمؿ قمغم قمٛمر 

اسمـ اخلٓم٤مب, يمام ٟمقرت ُم٤ًمضمدٟم٤م وىم٤مل: أٟم٤م أذت قمغم قمٛمر سمذًمؽ, وهذا رد قمغم اًمراومْم٦م 

 .اهلل قمٜمٝمؿ وقمغم مجٞمع اعمًٚمٛملمظمالوًم٤م قمغم قمٛمر وقمثامن وقمكم ريض  صالهت٤م,اًمذيـ ال يرون 

قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض ريض اهلل قمٜمف, وهٙمذا سم٤ميع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل قمٜمف ذم مجٕمف اعمّمحػ, وصقب رأيف ذم مجٕمف, وىم٤مل: أول ُمـ مجٕمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض 

ٙمقوم٦م ممـ قم٤مب قمثامن قمغم ـمقائػ ُمـ أهؾ اًم اهلل قمٜمف وأٟمٙمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف,

 ريض اهلل قمٜمف سمجٛمٕمف ًمٚمٛمّمحػ, وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مًرا ؿمديًدا ظمالف ُم٤م ىم٤مًمتف اًمراومْم٦م. 

إن أقمٔمؿ اًمٜم٤مس أضمًرا ذم اعمّم٤مطمػ أسمق : »ىم٤ملريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((456456))

 ش.يم٤من أول ُمـ مجع اًم٘مرآن سملم اًمٚمقطملمريض اهلل قمٜمف, سمٙمر اًمّمديؼ 

ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت  ـ(, واسم82/04(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8428سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]طمًـ, 

 ([. 410(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ)82٥/٥)

وُمـ أصح اًمدالئؾ وأووح احلج٩م قمغم يمؾ راوميض خم٤مًمػ ًمٕمكم سمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 اهلل مل يزل ي٘مرأ سمام ذم ُمّمحػ قمثامن ريض أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: أن قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف

 ٟم٘مص,قمٜمف, ومل يٖمػم ُمٜمف طمروًم٤م واطمًدا, وال ىمدم طمروًم٤م قمغم طمرف وال أظمر, وال زاد ومٞمف وال 
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وال ىم٤مل: إن قمثامن ومٕمؾ ذم هذا اعمّمحػ ؿمٞمًئ٤م زم أن أومٕمؾ همػمه, ُم٤م حيٗمظ قمٜمف رء ُمـ هذا 

ريض اهلل قمٜمف, وهٙمذا وًمده ريض اهلل قمٜمف, مل يزاًمقا ي٘مرءون سمام ذم ُمّمحػ قمثامن ريض اهلل 

قمٜمف طمتك وم٤مرىمقا اًمدٟمٞم٤م, وهٙمذا أصح٤مب قمكم ريض اهلل قمٜمف مل يزاًمقا ي٘مرئقن اعمًٚمٛملم سمام ذم 

قمثامن ريض اهلل قمٜمف, ال جيقز ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل همػم هذا, ُمـ ىم٤مل همػم هذا وم٘مد يمذب,  ّمحػُم

  .وأشمك سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اإلؾمالم

اهلل قمٜمف مل يزل ُمتًٌٕم٤م عم٤م  ُمرادٟم٤م ُمـ هذا أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ؾمٜمف أسمق سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ُمتًٌٕم٤م هلؿ, يٙمره ُم٤م يمرهقا, وحي٥م ُم٤م أطمٌقا, 

 .طمتك ىمٌْمف اهلل قمز وضمؾ ؿمٝمٞمًدا, اًمذي ال حيٌف إال ُم١مُمـ شم٘مل وال يٌٖمْمف إال ُمٜم٤مومؼ ؿم٘مل

وأكه أول افـاس  ملسو هيلع هللا ىلصتصديق أيب بؽر ريض اهلل ظـه فرشول اهلل  باب

 ا إشالمً 

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف: أًم٧ًم أطمؼ  قمـ --((457457))

 ؟أًم٧ًم ص٤مطم٥م يمذا ؟أًم٧ًم ص٤مطم٥م يمذا ؟أًم٧ًم أول ُمـ أؾمٚمؿ ؟اًمٜم٤مس هب٤م

(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ 408(, وأمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ )8420سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

(٥660 .]) 

ىم٤مل:  ,قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أول ُمـ أؾمٚمؿ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: قمـ --((458458))

أسمق سمٙمر ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمع رؾمقل اهلل  ومذيمرت ذًمؽ إلسمراهٞمؿ, وم٠مٟمٙمره وىم٤مل:

 .قمٜمف



       سمٜمٗمًف وُم٤مًمف وأهٚمف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمف ًمٚمٜمٌل سم٤مب ُمقاؾم٤مة أيب سمٙمر ريض 
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  ([.٥0٥٣(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2/٥61(, وأمحد )84٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .شأول ُمـ أؾمٚمؿ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: »إسمراهٞمؿ ىم٤مل قمـ --((461461))

  ([.464(, وأمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ)84٣4سمرىمؿ)اآلضمري اه رو]صحٞمح, 

يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب اعم٤مضمِمقن ىم٤مل: أدريم٧م ُمِمٞمختٜم٤م وُمـ ٟم٠مظمذ قمٜمف, ُمٜمٝمؿ: قمـ  --((460460))

رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ, وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر, وقمثامن سمـ حمٛمد األظمِمٜمل ي٘مقًمقن: أسمق سمٙمر 

  .أول اًمرضم٤مل إؾمالًُم٤م

 ػم واطمد.(: وهم84٣٣ذم رىمؿ ) اآلضمري وزاد

 ([. 468أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ ), و(84٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ملسو هيلع هللا ىلصأول ُمـ أفمٝمر إؾمالُمف ؾمٌٕم٦م: رؾمقل اهلل : »قمٌد اهلل يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ --((461461))

 .شوأسمق سمٙمر, وقمامر, وأُمف ؾمٛمٞم٦م, وصٝمٞم٥م, واعم٘مداد, وسمالل ريض اهلل قمٜمٝمؿ

  ([.88(, واسمـ ُم٤مضمف )8/202أمحد ), و(84٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 بـػسه ومافه وأهؾه  ملسو هيلع هللا ىلصمواشاة أيب بؽر ريض اهلل ظـه فؾـبي باب 

ُم٤م ٟمٗمٕمٜم٤م ُم٤مل, ُم٤م ٟمٗمٕمٜم٤م ُم٤مل أيب سمٙمر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((462462))

 .شريض اهلل قمٜمف

(, واسمـ ٥0-41)ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿأمحد , و(8468سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.22سمرىمؿ ) ُم٤مضمف
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 شُم٤م ٟمٗمٕمٜمل ُم٤مل ُم٤م ٟمٗمٕمٜمل ُم٤مل أيب سمٙمر: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((463463))

  ؟ىم٤مل: ومٌٙمك أسمق سمٙمر, وىم٤مل: هؾ أٟم٤م وُم٤مزم إال ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل

  [.(4/4٣٥وأمحد ) (846٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إن آُمـ اًمٜم٤مس قمكم »: ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن رؾمقل اهلل  قمـ --((464464))

ذم صحٌتف وُم٤مًمف أسمق سمٙمر, وًمق يمٜم٧م ُمتخذا ُمـ اًمٜم٤مس ظمٚمٞمال الختذت أسم٤م سمٙمر ظمٚمٞماًل, وًمٙمـ 

 .شظمٚم٦م اإلؾمالم وُمقدشمف, ال يٌ٘ملم ذم اعمًجد سم٤مب إال ؾمد إال سم٤مب أيب سمٙمر

  ([.4٥14( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )266(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8461سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وظداته بعد موته  ملسو هيلع هللا ىلصدين رشول اهلل ؿضاء أيب بؽر باب 

ًمق ىمد ضم٤مء ُم٤مل اًمٌحريـ ًم٘مد : »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  قمـ --((465465))

ومٚمام ىمدم  ,ملسو هيلع هللا ىلص, ومٚمؿ ي٘مدم ُم٤مل اًمٌحريـ طمتك ىمٌض رؾمقل اهلل شأقمٓمٞمتؽ هٙمذا وهٙمذا صمالصًم٤م

ٞم٠مشمٜمل, ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ ديـ أو قمدة ومٚم ملسو هيلع هللا ىلصقمغم أيب سمٙمر أُمر ُمٜم٤مدًي٤م ومٜم٤مدى: ُمـ يم٤من ًمف قمٜمد اًمٜمٌل 

ًمق ىمدم ُم٤مل اًمٌحريـ3 أقمٓمٞمتؽ هٙمذا : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل: ومجئ٧م أسم٤م سمٙمر, وم٠مظمؼمشمف أن اًمٜمٌل 

ىم٤مل ضم٤مسمر: وم٠مشمٞم٧م أسم٤م سمٙمر سمٕمد ذًمؽ وم٠ًمًمتف ومٚمؿ يٕمٓمٜمل, صمؿ أشمٞمتف ومٚمؿ يٕمٓمٜمل, صمؿ ش, وهٙمذا صمالصًم٤م

شمٌخؾ قمٜمل؟ وم٘م٤مل:  أشمٞمتف ومٚمؿ يٕمٓمٜمل, وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد أشمٞمتؽ ومٚمؿ شمٕمٓمٜمل, وم٢مُم٤م أن شمٕمٓمٞمٜمل وإُم٤م أن

ىم٤مهل٤م صمالصًم٤م, ُم٤م ُمٜمٕمتؽ ُمـ ُمرة إال وأٟم٤م أريد أن  ؟أىمٚم٧م: شمٌخؾ قمٜمل؟ وأي داء أدوأ ُمـ اًمٌخؾ

 .أقمٓمٞمؽ

  ([.4٥82( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2٥1٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8400سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمّم٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٖم٤مر ُمع اًمٜمٌل 
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  ملسو هيلع هللا ىلصؿصة أيب بؽر ريض اهلل ظـه دم افغار مع افـبي باب 

اًمٔمٝمػمة ىم٤مل ىم٤مئؾ أليب سمٙمر:  ٌٞمٜم٤م ٟمحـ ضمٚمقس ذم سمٞمتٜم٤م ذم ٟمحرقم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: وم قمـ --((466466))

 ذم ؾم٤مقم٦م مل يٙمـ ي٠مشمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م. ُم٘مٌاًل ُمت٘مٜمًٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلصهذا رؾمقل اهلل 

ىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: ومداء ًمف أيب وأُمل إن ضم٤مء سمف ذم هذه اًم٤ًمقم٦م ألُمر, ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:  

: طملم دظمؾ أليب سمٙمر ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مؾمت٠مذن, وم٠مذن ًمف, ومدظمؾ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصومج٤مء رؾمقل اهلل 

, وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إٟمام هؿ أهٚمؽ سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل, وم٘م٤مل رؾمقل شأظمرج ُمـ قمٜمدك»

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: اًمّمح٦ٌم سم٠ميب أٟم٧م ىم٤مل رؾمقل  شىمد أذن زم ذم اخلروج ٟمفإ: »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ه٤مشملم, وم٘م٤مل وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ومخذ سم٠ميب أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل, إطمدى راطمٚمتل  شٟمٕمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ىم٤مًم٧م: ومجٝمزٟم٤ممه٤م أطم٨م اجلٝم٤مز, وصٜمٕمٜم٤م هلام ؾمٗمرة ذم ضمراب,  شسم٤مًمثٛمـ: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

سمف اجلراب, ومٚمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمًٛمك ذات  ىمٓمٕم٦م ُمـ ٟمٓم٤مىمٝم٤م وم٠مويم٧م سمٙمروم٘مٓمٕم٧م أؾمامء سمٜم٧م أيب 

وأسمق سمٙمر سمٖم٤مر ذم ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف: صمقر ومٛمٙمث٤م ومٞمف صمالث ًمٞم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٓم٤مىملم, صمؿ حلؼ رؾمقل اهلل 

٤م قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر, وهق همالم ؿم٤مب, ًم٘مـ, صم٘مػ, ومٞمدظمٚمٝمؿ ُمـ قمٜمدهؿ اًمًحر يٌٞم٧م قمٜمدمه

يٙم٤مدان سمف إال وقم٤مه, طمتك ي٠مشمٞمٝمام سمخؼم ذًمؽ  ُمًراومٞمّمٌح ُمع ىمريش سمٛمٙم٦م يم٤ٌمئ٧م, ومال يًٛمع أ

طملم خيتٚمط اًمٔمالم, ويرقمك قمٚمٞمٝمام قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ُمقمم أيب سمٙمر ُمٜمٞمح٦م ُمـ همٜمؿ, ومػمحيٝم٤م 

هبام قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة  اًمٕمِم٤مء, ومٞمثٌت٤من ذم رؾمٚمٝمام, طمتك يٜمٕمؼ قمٚمٞمٝمام طملم شمذه٥م ؾم٤مقم٦م ُمـ

وأسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف  ملسو هيلع هللا ىلصسمٖمٚمس, يٗمٕمؾ ذًمؽ يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم واؾمت٠مضمر رؾمقل اهلل 

ىمد  -واخلري٧م: اعم٤مهر ذم اهلداي٦م-رضماًل ُمـ سمٜمل اًمدئؾ, صمؿ ُمـ سمٜمل قمٌد سمـ قمدي ه٤مدًي٤م ظمريًت٤م

غم ديـ يمٗم٤مر ىمريش, وم٠مُمٜم٤مه ودومٕم٤م إًمٞمف راطمٚمتٞمٝمام, همٛمس يده ذم طمٚمػ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ وهق قم
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اًمثالث, وم٤مرحتؾ, وم٤مٟمٓمٚمؼ  ٞم٤مزموواقمداه هم٤مر صمقر سمٕمد صمالث ًمٞم٤مل, وم٠مشم٤ممه٤م سمراطمٚمتٞمٝمام صٌٞمح٦م اًمٚم

 .ُمٕمٝمؿ قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ُمع أيب سمٙمر واًمدًمٞمؾ, وأظمذ هبؿ ـمريؼ إذاظمر وهل ـمريؼ اًم٤ًمطمؾ

 ([. ٥20٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8401سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ما طـك يا : »أليب بؽر ريض اهلل ظـه ومها دم افغار ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي  باب

  «أبا بؽر باثـغ اهلل ثافثفام

وٟمحـ  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ, أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف طمدصمف 3 ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمٜمٌل  قمـ --((467467))

فمٜمؽ  ي٤م أسم٤م سمٙمر! ُم٤م: »ذم اًمٖم٤مر: ًمق أن أطمدهؿ ٟمٔمر إمم ىمدُمٞمف3 ألسمٍمٟم٤م حت٧م ىمدُمٞمف, وم٘م٤مل

 ش. سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام؟

 ([.4٥18( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥6٣6(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8402سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

بؽر   إال أبا ملسو هيلع هللا ىلصما ذـر أن اهلل ظز وجل ظاتب مجقع افـاس دم افـبي  باب

 ريض اهلل ظـه 

  .وم٢مٟمف أظمرضمف ُمـ اعمٕم٤مشم٦ٌم

همػم أيب  ملسو هيلع هللا ىلصًٚمٛملم مجٞمًٕم٤م ذم ٟمٌٞمف قم٤مشم٥م اهلل قمز وضمؾ اعم: »ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل قمـ --((468468))

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  :سمٙمر وطمده, وم٢مٟمف أظمرج ُمـ اعمٕم٤مشم٦ٌم وشمال ىمقًمف قمز وضمؾ

ھ  ے  ے     [.20]اًمتقسم٦م: ژھ  ھ   ھ  

 ([.8416سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 
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 صز أيب بؽر ريض اهلل ظـه دم ذات اهلل ظز وجل باب 

 .ؽ وضمف اهلل قمز وضمؾحم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف سمذًم ملسو هيلع هللا ىلصُمع رؾمقل اهلل 

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م3 ىم٤مًم٧م: مل أقم٘مؾ أسمقي ىمط إال ومه٤م يديٜم٤من اًمديـ, ومل  قمـ --((471471))  

وقمِمٞم٦م, ومٚمام اسمتكم اعمًٚمٛمقن, ظمرج  ي٠مشمٞمٜم٤م ـمرذم اًمٜمٝم٤مر همدوة ملسو هيلع هللا ىلصي٠مت قمٚمٞمٜم٤م يقم إال ورؾمقل اهلل 

٦م وهق ؾمٞمد اًم٘م٤مرة, أسمق سمٙمر ُمٝم٤مضمًرا ىمٌؾ أرض احلٌِم٦م, طمتك إذا سمٚمغ سمرك اًمٖمامد ًم٘مٞمف اسمـ اًمدهمٜم

ذم األرض, وأقمٌد ريب قمز  شمريد ي٤م أسم٤م سمٙمر؟ ىم٤مل: أظمرضمٜمل ىمقُمل, وم٠مريد أن أؾمٞمح يـوم٘م٤مل: أ

وضمؾ, ىم٤مل: وم٢مٟمؽ ال خترج, وال خيرج ُمثٚمؽ, أٟم٧م شمٙم٥ًم اعمٕمدم, وشمّمؾ اًمرطمؿ, وحتٛمؾ 

اًمْمٞمػ, وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ, وم٤مرضمع وم٤مقمٌد رسمؽ سمٌٚمدك وم٠مٟم٤م ًمؽ ضم٤مر,  اًمٙمؾ, وشم٘مري

طمتك أشمك يمٗم٤مر ىمريش, وم٘م٤مل: إن أسم٤م سمٙمر ال خيرج, وال  ٙمراسمـ اًمدهمٜم٦م, وُمٕمف أسمق سم وم٤مرحتؾ

خيرج, أخترضمقن رضماًل يٙم٥ًم اعمٕمدوم, ويّمؾ اًمرطمؿ, وحيٛمؾ اًمٙمؾ, وي٘مري اًمْمٞمػ, 

ويٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ؟ وم٠مٟمٗمذت ىمريش ضمقار اسمـ اًمدهمٜم٦م, وم٘م٤مًمقا: ُمر أسم٤م سمٙمر ومٚمٞمٕمٌد رسمف ذم 

وًمٞم٘مرأ ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء, وال يٕمٚمـ اًم٘مراءة وال اًمّمالة, وم٢مٟم٤م ٟمخِمك أن داره, ويٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م يِم٤مء, 

 يٗمتـ ٟم٤ًمءٟم٤م وأسمٜم٤مءٟم٤م.

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: وم٠مشمك اسمـ اًمدهمٜم٦م أسم٤م سمٙمر, وم٘م٤مل ًمف ذًمؽ, ومٚم٨ٌم أسمق سمٙمر ريض اهلل  ىم٤مًم٧م

ًمف, وم٤مسمتٜمك ُمًجًدا سمٗمٜم٤مء داره, ومٙم٤من يّمكم ومٞمف, ومتت٘مّمػ  قمٜمف قمغم ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء اهلل, صمؿ سمدا

ٞمف ٟم٤ًمء اعمنميملم, وأسمٜم٤مؤهؿ يٕمجٌقن ُمٜمف, ويٜمٔمرون إًمٞمف, ويم٤من أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف قمٚم
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يٛمٚمؽ دُمٕمف إذا ىمرأ اًم٘مرآن, وم٠مومزع ذًمؽ يمٗم٤مر ىمريش, وم٠مرؾمٚمقا إمم اسمـ اًمدهمٜم٦م, وم٘مدم  السمٙم٤مء, 

قمٚمٞمٝمؿ, وم٘م٤مًمقا: إٟم٤م يمٜم٤م أضمرٟم٤م أسم٤م سمٙمر قمغم أن يٕمٌد رسمف ذم داره, وإٟمف ىمد ضم٤موز ذًمؽ, واسمتٜمك 

ا سمٗمٜم٤مء داره, وأقمٚمـ اًم٘مراءة, وإٟم٤م ىمد ظمِمٞمٜم٤م أن يٗمتـ ٟم٤ًمءٟم٤م, وم٢من أطم٥م أن ي٘متٍم قمغم ُمًجدً 

وإن أيب وم٠مؾم٠مًمف أن يرد قمٚمٞمؽ ذُمتؽ, وم٢مٟم٤م يمرهٜم٤م أن ٟمخٗمرك, وًمًٜم٤م ٟم٘مر أليب سمٙمر  ٚمٞمٗمٕمؾ,ذًمؽ وم

االؾمتٕمالن, وم٠مشم٤مه اسمـ اًمدهمٜم٦م, وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر ىمد قمٚمٛم٧م اًمذي قم٘مدت ًمؽ قمٚمٞمف, وم٢مُم٤م أن 

ذم قم٘مد  , وإُم٤م أن شمرضمع إزم ذُمتل, وم٢مين ال أطم٥م أن شمًٛمع اًمٕمرب أٟمك أظمٗمرتشم٘متٍم قمٚمٞمف

  .رضمؾ قم٘مدت ًمف

 ملسو هيلع هللا ىلصأسمق سمٙمر: وم٢مين أرد إًمٞمؽ ضمقارك, وأرى سمجقار اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف, ورؾمقل اهلل  وم٘م٤مل

 ([. ٥20٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8410سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .يقُمئذ سمٛمٙم٦م

ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف يدل قمغم أن اهلل قمز وضمؾ ظمص أسم٤م سمٙمر ريض مجٞمع  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 اهلل قمٜمف سم٠مؿمٞم٤مء ومْمٚمف هب٤م قمغم مجٞمع صح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

بقان تؼدمة أيب بؽر ريض اهلل ظـه ظذ مجقع افصحابة ريض اهلل باب 

 وبعد وؾاته  ملسو هيلع هللا ىلصظـفم دم حقاة رشول اهلل 

ُمروا إٟم٤ًمٟم٤م يّمكم : »طملم ُمرض ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل  قمـ --((470470))

ىم٤مل يمذا  ملسو هيلع هللا ىلص, ىم٤مًم٧م: ومخرج قمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م, ومٚم٘مل قمٛمر, وم٘م٤مل ًمف: إن رؾمقل اهلل شسم٤مًمٜم٤مس

: صقشمف, وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصويمذا, ومت٘مدم ومّمؾ سم٤مًمٜم٤مس, ىم٤مل ومذه٥م ومت٘مدم يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومًٛمع اًمٜمٌل 
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ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٛمر ريض  ,شال, ي٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن إال أسم٤م سمٙمر: »وم٘م٤مًمقا: قمٛمر, وم٘م٤مل شُمـ هذا؟»

 ىم٤مل: ومالُمف أؿمد اًمٚمئ٤مُم٦م وشمٖمٞمظ قمٚمٞمف. .اهلل قمٜمف ًمٕمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م: مل يٙمـ ؾمامين؟ ىم٤مل: ال

 ([. 8428سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]ؾمٜمده صحٞمح, 

وأٟم٤م قمٜمده, ذم ٟمٗمر  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م سمـ األؾمقد ىم٤مل: عم٤م اؾمتٕملم سمرؾمقل اهلل  قمـ --((471471))

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ زُمٕم٦م:  شُمروا ُمـ يّمكم سم٤مًمٜم٤مس: »ّمالة, وم٘م٤ملُمـ اعمًٚمٛملم, دقم٤مه سمالل إمم اًم

٤ًٌم  ومخرضم٧م وم٢مذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٜم٤مس, ويم٤من أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف هم٤مئ

صقشمف, ىم٤مل: ويم٤من قمٛمر  ملسو هيلع هللا ىلصىمؿ ومّمؾ سم٤مًمٜم٤مس وم٘م٤مم ومٙمؼم ومًٛمع رؾمقل اهلل  ر,وم٘مٚم٧م: ي٤م قمٛم

 شذًمؽ واعمًٚمٛمقن, ي٠مسمك اهلل ذًمؽ واعمًٚمٛمقن وم٠ميـ أسمق سمٙمر, ي٠مسمك اهلل: »ملسو هيلع هللا ىلصرضماًل جمٝمًرا وم٘م٤مل 

ىم٤مل: ومٌٕم٨م إمم أيب سمٙمر سمٕمد ُم٤م صغم قمٛمر شمٚمؽ اًمّمالة ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس, ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م: 

يب ي٤م اسمـ زُمٕم٦م, واهلل ُم٤م فمٜمٜم٧م طملم أُمرشمٜمل أن أصكم سم٤مًمٜم٤مس  ٜمٕم٧مىم٤مل زم قمٛمر: وحيؽ ُم٤م ص

ٜم٤مس, وم٘مٚم٧م: واهلل ُم٤م أُمرين أُمرك سمذًمؽ, وًمقال ذًمؽ ُم٤م صٚمٞم٧م سم٤مًم ملسو هيلع هللا ىلصإال أن رؾمقل اهلل 

 .وًمٙمٜمل طملم مل أر أسم٤م سمٙمر رأيتؽ أطمؼ ُمـ طمي سم٤مًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

(, واسمـ 26٥٣(, وأسمق داود سمرىمؿ )2/٥44(, وأمحد )8428سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 8864أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ)

سمالل ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف, أشم٤مه  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: عم٤م ُمرض رؾمقل اهلل  قمـ --((472472))

ىم٤مل: وم٘م٤مل  شي٤م سمالل, ىمد سمٚمٖم٧م, ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞمّمؾ وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمذر: »وم٠مذٟمف سم٤مًمّمالة, وم٘م٤مل ًمف

ىم٤مل: ومٚمام شم٘مدم  شأسمق سمٙمر, ُمروه ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس: »ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل, ومٛمـ يّمكم ًمٚمٜم٤مس؟ ىم٤مل

ىم٤مل: ومٜمٔمرٟم٤م إًمٞمف يم٠مٟمف ورىم٦م سمٞمْم٤مء قمٚمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصأسمق سمٙمر ًمٞمّمكم يمِمػ اًمًتقر قمـ رؾمقل اهلل 
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ملسو هيلع هللا ىلص: داء, ومٔمـ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف يريد اخلروج ومت٠مظمر, وم٠مؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل اهلل ؾمق مخٞمّم٦م

 طمتك ُم٤مت ُمـ يقُمف. ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ومّمغم أسمق سمٙمر ومام رأي٧م رؾمقل اهلل  شأي ُمٙم٤مٟمؽ»

 ([. 282( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )610(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )842٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمروا أسم٤م سمٙمر : »٤مؿمتد ُمروف وم٘م٤ملوم ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ُمرض رؾمقل اهلل  أيب ُمقؾمك قمـ --((473473))

وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل, إن أسم٤م سمٙمر رضمؾ رىمٞمؼ وُمتك ي٘مؿ ُم٘م٤مُمؽ ال  شومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس

ىم٤مل: وم٠مشم٤مه اًمرؾمقل وم٘م٤مل ًمف  شُمروا أسم٤م سمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس: »يًتٓمٞمع أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس وم٘م٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس طمٞم٤مة رؾمقل اهلل

 ([. 240( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )601خ٤مري سمرىمؿ )(, واًم8421ٌسمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سمٚمٖمف أن سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف يم٤من سمٞمٜمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد, أن رؾمقل اهلل  قمـ --((474474))

وطم٤مٟم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصيّمٚمح سمٞمٜمٝمؿ ذم أٟم٤مس ُمٕمف, ومحٌس رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرء, ومخرج رؾمقل اهلل 

ٌس, ىمد طم ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمالة, ومج٤مء سمالل إمم أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر, إن رؾمقل اهلل 

: ٟمٕمؿ وم٠مىم٤مم سمالل, وشم٘مدم أسمق سمٙمر ومٙمؼم ىم٤ملوىمد طم٤مٟم٧م اًمّمالة, ومٝمؾ ًمؽ أن شم١مم اًمٜم٤مس؟ 

يٛمٌم طمتك ىم٤مم ذم اًمّمػ, وأظمذ اًمٜم٤مس ذم اًمتّمٗمٞمؼ, ويم٤من أسمق  ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜم٤مس, وضم٤مء رؾمقل اهلل 

وم٠مؿم٤مر إًمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصسمٙمر ريض اهلل قمٜمف ال يٚمتٗم٧م ذم صالشمف, ومٚمام أيمثر اًمٜم٤مس اًمتٗم٧م, وم٢مذا رؾمقل اهلل 

وراءه, طمتك ىم٤مم  ورضمع اًم٘مٝم٘مرى هللي٠مُمره أن يّمكم, ومرومع أسمق سمٙمر يديف ومحٛمد ا ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

ي٤م أهي٤م : »ومّمغم ًمٚمٜم٤مس, ومٚمام ومرغ أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس, وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمّمػ, وشم٘مدم رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مس, ُم٤م ًمٙمؿ طملم ٟم٤مسمٙمؿ ذم اًمّمالة أظمذشمؿ ذم اًمتّمٗمٞمؼ, إٟمام اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜم٤ًمء, ُمـ ٟم٤مسمف ذم 

اهلل إال اًمتٗم٧م, ي٤م أسم٤م  ٌح٤منٌح٤من اهلل, وم٢مٟمف ال يًٛمٕمف أطمد طملم ي٘مقل: ؾماًمّمالة رء ومٚمٞم٘مؾ: ؾم



       ظمٚمػ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب صالة اًمٜمٌل 
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وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل السمـ أيب  ش؟سمٙمر, ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمّمكم ًمٚمٜم٤مس طملم أذت إًمٞمؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلصىمح٤موم٦م أن يّمكم سملم يدي رؾمقل اهلل 

 ([. 248( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )612(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8422سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أُمر أسم٤م سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلصهذه اًمًٜمـ يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, وشمدل قمغم أن اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

سم٠من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مشمف إذا مل حيي, وذم ُمروف إذا مل ي٘مدر, وىمقًمف عم٤م شم٘مدم ريض اهلل قمٜمف, 

دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل يٙمـ أومْمؾ  شال, ي٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن إال أسم٤م سمٙمر: »وم٘م٤ملريض اهلل قمٜمف, قمٛمر 

وهق ريض اهلل قمٜمف, ٜمف, وقمغم أٟمف اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده, ويمذا ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم

أسم٤م سمٙمر ومّمغم  ملسو هيلع هللا ىلصاخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع, وىمد ذيمر أسم٤م سمٙمر وذومف, وومْمٚمف, وىم٤مل: ىمدم رؾمقل اهلل 

٤ًٌم وال ُمريًْم٤م, وًمق أراد أن ي٘مدُمٜمل ًم٘مدُمٜمل, وم  روٞمٜم٤مسم٤مًمٜم٤مس, وىمد رأى ُمٙم٤مين, وُم٤م يمٜم٧م هم٤مئ

 ًمديٜمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص٤مٟم٤م ُمـ روٞمف رؾمقل اهلل ًمدٟمٞم

 خؾف أيب بؽر افصديق ريض اهلل ظـه  ملسو هيلع هللا ىلصصالة افـبي باب 

ُمع اًم٘مقم, صغم ذم  ملسو هيلع هللا ىلصآظمر صالة صاله٤م رؾمقل اهلل : »أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل قمـ --((475475))

 .شظمٚمػ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف صمقب واطمد ُمتقؿمًح٤م

(, ٥6٥سمرىمؿ )(, واًمؽمُمذي ٥/8٣2(, وأمحد)8٥02سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 0٣0واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ )

ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصصغم رؾمقل اهلل : »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م قمـ --((476476))

 شظمٚمػ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مقمًدا

  ([.281( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )084(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥06سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام  ؾضائلباب 

وم٠مىمٌؾ أسمق سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((477477))

 ش.ي٤م قمكم, هذان ؾمٞمدا يمٝمقل أهؾ اجلٜم٦م سمٕمد اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم: »وقمٛمر, وم٘م٤مل

 ([. 8٥8٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

  ملسو هيلع هللا ىلصمـزفة أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام من رشول اهلل باب 

٤م قمٜمد رؾمقل اهلل قمٌد اهلل سمـ طمٜمٓم قمـ --((478478)) ًً إذ ـمٚمع أسمق سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلص٥م ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم

 .شهذان اًمًٛمع واًمٌٍم: »وقمٛمر, ىم٤مل: ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمٝمام ىم٤مل

 ([. ٥608(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8٥44سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 باب ؾضل إيامن أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام  

ىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس سمقضمٝمف اًمّمٌح, صمؿ أ ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل قمـ  --((481481))

سمٞمٜمام رضمؾ يًقق سم٘مرة, إذ أقمٞم٤م ومريمٌٝم٤م وميهب٤م, وم٘م٤مًم٧م: إٟم٤م مل ٟمخٚمؼ هلذا, إٟمام ظمٚم٘مٜم٤م : »وم٘م٤مل

: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ؾمٌح٤من اهلل! ؾمٌح٤من اهلل سم٘مرة شمتٙمٚمؿ شحلراصم٦م األرض

همٜمؿ ًمف, إذ ضم٤مء اًمذئ٥م وسمٞمٜمام رضمؾ ذم : »ىم٤مل ش, وأسمق سمٙمر, وقمٛمر, وُم٤م مه٤م صَمؿَّ ٟم٤موم٢مين أوُمـ سمف أ»

يقم ال  قمغم ؿم٤مة ُمٜمٝم٤م, وم٠مدريمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م, وم٤مؾمتٜم٘مذه٤م ُمٜمف, وم٘م٤مل اًمذئ٥م: ومٛمـ هل٤م يقم اًمًٌع

وم٢مين أوُمـ سمف أٟم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ؟وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ؾمٌح٤من اهلل ذئ٥م يتٙمٚمؿ ش؟راقمل هل٤م همػمي

 .شؿَّ وُم٤م مه٤م صمَ  وقمٛمروأسمق سمٙمر 



       سم٤مب ومْمؾ درضم٤مت أيب سمٙمر وقمٛمر ذم اجلٜم٦م
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 ([. 4٥11( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥208رىمؿ )(, واًمٌخ٤مري سم8٥42اآلضمري سمرىمؿ)رواه ]صحٞمح, 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: يمٜم٧م أيمثر أن أؾمٛمع  --((480480)) 

ذه٧ٌم أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر, ودظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر, وظمرضم٧م أٟم٤م : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ريض اهلل قمٜمٝمام. شوأسمق سمٙمر وقمٛمر

  ([.٥٥12( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥61٣سمرىمؿ ) (, واًمٌخ٤مري8٥٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ؾضل درجات أيب بؽر وظؿر دم اجلـة باب 

إن أهؾ اًمدرضم٤مت اًمٕمغم يراهؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((481481))

ُمـ حتتٝمؿ يمام يرى اًمٙمقيم٥م اًمٓم٤مًمع ُمـ األومؼ ُمـ أوم٤مق اًمًامء, وأسمق سمٙمر ُمٜمٝمؿ وقمٛمر ُمٜمٝمؿ 

 ([. ٥/46(, وأمحد )8٥٥1و8٥٥2ىمؿ)سمراآلضمري رواه ]طمًـ,  ش.وأٟمٕمام

 باالؿتداء بليب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام  ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبي  باب

وأؿم٤مر إمم أيب  شاىمتدوا سم٤مًمٚمذيـ ُمـ سمٕمدي: »ملسو هيلع هللا ىلصطمذيٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((482482))

 سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

  ([.٥66٥( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٣/٥14(, وأمحد )8٥28سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ذم ُمًػم ًمف, وختٚمػ قمٜمف اًمٜم٤مس ذم ُمًػمهؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصأيب ىمت٤مدة, أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  قمـ --((483483))

 ش.إن شمٓمٞمٕمقا أسم٤م سمٙمر وقمٛمر شمرؿمدوا: »ملسو هيلع هللا ىلصوومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ([. 618(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٥22سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  



  خمتصر الشريعة

 

203203 
 

203203 

 

 يض اهلل ظـه ؾضائل أمر ادممـغ ظؿر بن اخلطاب ر ابب

فعؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـه بلن يعز اهلل ظز  ملسو هيلع هللا ىلصدظاء افـبي باب 

 وجل به اإلشالم 

اًمٚمٝمؿ أقمز اإلؾمالم سم٠مطم٥م هذيـ : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((484484))

 ش.اًمرضمٚملم إًمٞمؽ, سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, أو سم٠ميب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم

 خلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.ومٙم٤من أطمٌٝمام إمم اهلل قمز وضمؾ قمٛمر سمـ ا 

  ([.٥614(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4/2٣(, وأمحد)8٥26سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

 إظزاز اإلشالم وأهؾه بنشالم ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـه باب 

ُم٤م زًمٜم٤م أقمزة ُمٜمذ أؾمٚمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل : »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ --((485485))

  ([.٥612(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥22سمرىمؿ) اآلضمريرواه ]صحٞمح,  .شقمٜمف

ما روي أن اهلل ظز وجل جعل احلق ظذ ؿؾب ظؿر وفساكه, وأن  باب

 افسؽقـة تـطق ظذ فساكه 

إن اهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ احلؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة, أن اًمٜمٌل قمـ --((486486))

  .شوىمٚمٌف

 ([. 8420 قم٤مصؿ )(, واسمـ أيب4/208(, وأمحد )8٥٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       شىمد يم٤من يٙمقن ذم األُمؿ حمدصمقن: »ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 
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هذا يدل قمغم أن ُمٚمٙم٤م يٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, يمام ىم٤مل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ې  ې  ژ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم,  ((88))قمكم ريض اهلل قمٜمف: إن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر

 . [20احلجر: ] ژې   ى   ى  

 «ؿد ـان يؽون دم األمم حمدثون: »ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي باب 

هذا ُمقاومؼ ًمٚم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف, وُمٕمٜم٤مه قمٜمد اًمٕمٚمامء واهلل أقمٚمؿ أن اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  للقاقا 

قمز وضمؾ يٚم٘مل ذم ىمٚمٌف احلؼ, ويٜمٓمؼ سمف ًم٤ًمٟمف, يٚم٘مٞمف اعمٚمؽ قمغم ًم٤ًمٟمف وىمٚمٌف ُمـ اهلل قمز وضمؾ 

: ُم٤م فيمام ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمريض اهلل قمٜمف, ظمّمقًص٤م ظمص اهلل اًمٙمريؿ سمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .ٟمٌٕمد أن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر هذه األطم٤مدي٨م شمّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤ميمٜم٤م 

ىمد يم٤من يٙمقن ذم األُمؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((487487))

 .شحمدصمقن3 وم٢من يٙمـ ذم أُمتل أطمد ومٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 .([4٥21ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8٥62سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

فربه ظز وجل مما كزل به ريض اهلل ظـه, طاب مواؾؼة ظؿر بن اخلباب 

 افؼرآن 

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: واوم٘م٧م ريب قمز وضمؾ  قمـ --((488488))

ۉ  ې  ژ ذم صمالث: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ًمق اختذت ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم ىم٤مل: ومٜمزًم٧م: 

                                                 

  .شم٘مدم خترجيف( 8)
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ن ٟم٤ًمءك يدظمؾ قمٚمٞمٝمـ [, ىم٤مل: وىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, إ84٣]اًمٌ٘مرة: ژ  ې  ې   ې

ومٚمق أُمرهتـ أن حيتجٌـ, ىم٤مل: ومٜمزًم٧م آي٦م احلج٤مب, ىم٤مل: واضمتٛمع قمغم رؾمقل  اًمٗم٤مضمر,اًمؼم و

 اآلي٦م ژھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ    ہ  ہ  ھژ  :ٟم٤ًمؤه ذم اًمٖمػمة 3 وم٘مٚم٧م هلـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .ىم٤مل: ومٜمزًم٧م يمذًمؽ [,٣]اًمتحريؿ: 

 . ([221٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥61سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: واوم٘م٧م ريب قمز وضمؾ ذم  قمـ --((511511))

 صمالث: ذم احلج٤مب, وذم أؾم٤مرى سمدر, وذم ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم.

  ([.4٥22ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8٥00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 بافعؾم وافدين افذي أظطي ظؿر بن اخلطاب  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي  باب

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ, أشمٞم٧م سم٘مدح ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((510510))

ىم٤مًمقا: ومام  شًمٌـ ومنمسم٧م ُمٜمف, طمتك إين ألرى اًمري جيري ذم أفمٗم٤مري, صمؿ أقمٓمٞم٧م ومْمكم قمٛمر

 .شاًمٕمٚمؿ: »ىم٤مل ؟أوًم٧م ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل

  ([.4٥28( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )04(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥0٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م اًمٜم٤مس : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((511511))

يٕمروقن قمكم وقمٚمٞمٝمؿ ىمٛمص, ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ اًمثدي, وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ دون ذًمؽ, وُمر قمكم قمٛمر 

 .شاًمديـ»ىم٤مل:  ؟وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل ومام أوًم٧م ذًمؽ شوقمٚمٞمف ىمٛمٞمص جيره

 ([. 4٥20( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4٥اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )(, و8٥06سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف, سمام أقمد اهلل قمز وضمؾ ًمف ذم اجلٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب سمِم٤مرة اًمٜمٌل 
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بام أظد اهلل ظز ريض اهلل ظـه, فعؿر بن اخلطاب  ملسو هيلع هللا ىلصبشارة افـبي باب 

 وجل فه دم اجلـة 

أدظمٚم٧م اجلٜم٦م ومرومع زم ومٞمٝم٤م ىمٍم, : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((512512))

ـ هق؟ ىم٤مًمقا: قمٛمر سمـ وم٘م٤مًمقا: ًمرضمؾ ُمـ ىمريش, ومٔمٜمٜم٧م أين أٟم٤م هق, وم٘مٚم٧م: ُم ؟وم٘مٚم٧م: عمـ هذا

ىم٤مل: أقمٚمٞمؽ  شومام ُمٜمٕمٜمل أن أدظمٚمف إال همػمشمؽ ي٤م أسم٤م طمٗمص: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  شاخلٓم٤مب

اهلل قمز وضمؾ قمكم إال  أهم٤مر ي٤م رؾمقل اهلل؟ وهؾ رومٕمٜمل اهلل شمٕم٤ممم إال سمؽ وهداين؟ وهؾ ُمـ

 .ىم٤مل: وسمٙمك ؟سمؽ

 , سمؾ ذم اًمٞم٘مٔم٦م.ىم٤مل: ال ؟ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش: ىمٚم٧م حلٛمٞمد ذم اًمٜمقم أو ذم اًمٞم٘مٔم٦م 

      ([.٥612(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٥/802(, وأمحد )8٥00سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىم٤مل: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف عمـ أهؾ اجلٜم٦م3 ألن  قمـ --((513513))

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأيتٜمل دظمٚم٧م : »يم٤من ُم٤م رأى ذم ي٘مٔمتف وذم ٟمقُمف طمً٘م٤م3 وإٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .شومرأي٧م ومٞمٝم٤م داًرا 3 وم٘مٚم٧م: عمـ هذه اًمدار وم٘مٞمؾ: ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اجلٜم٦م

  ([.٣/4٥٥(, وأمحد)8٥1٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إين دظمٚم٧م اجلٜم٦م : »يقًُم٤م3 وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصسمريدة األؾمٚمٛمل ىم٤مل: أصٌح رؾمقل اهلل  قمـ --((514514))

ُمـ اًمٕمرب3  وم٘مٞمؾ: ًمرضمؾ ؟ومرأي٧م ومٞمٝم٤م ىمًٍما ُمرسمًٕم٤م ُمـ ذه٥م, وم٘مٚم٧م: عمـ هذا اًم٘مٍم اًم٤ٌمرطم٦م

وم٘مٞمؾ: ًمرضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ أُم٦م حمٛمد. ىمٚم٧م: وم٠مٟم٤م حمٛمد,  ؟ومٚمٛمـ هق .وم٘مٚم٧م: وم٠مٟم٤م ُمـ اًمٕمرب

 ش. ؟: ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مبٞمؾومٚمٛمـ هذا اًم٘مٍم؟ وم٘م
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وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م يمٜم٧م  شومٚمقال همػمشمؽ ًمدظمٚم٧م اًم٘مٍم: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  

  ألهم٤مر قمٚمٞمؽ.

 ([. ٥612(, واًمؽمُمذي)٣/٥٣2وأمحد )(, 8٥12سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 رأي٧م يم٠مين أدظمٚم٧م اجلٜم٦م اًم٤ٌمرطم٦م,: »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((515515))

ىم٤مل: ورأي٧م ومٞمٝم٤م ىمًٍما أسمٞمض سمٗمٜم٤مئف ضم٤مري٦م, ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: عمـ هذا اًم٘مٍم؟ وم٘مٞمؾ: ًمٕمٛمر سمـ 

٘م٤مل ًمف قمٛمر: سم٠ميب ىم٤مل: وم شاخلٓم٤مب3 وم٠مردت أن أدظمٚمف, وم٠مٟمٔمر إًمٞمف ومذيمرت همػمشمؽ ي٤م قمٛمر

 ؟أهم٤مرك قمٚمٞمؽوأُمل ي٤م رؾمقل اهلل و

 ([. 4٥22( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣446(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥1٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ما روي أن ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـه ؿػل اإلشالم9 وأن  باب

 افػتن تؽون بعده 

ب ريض اهلل قمٜمف: ُمـ أيب وائؾ, قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤م قمـ --((516516))

ومتٜم٦م اًمرضمؾ ذم أهٚمف, وُم٤مًمف3 شمٙمٗمره٤م اًمّمالة, : »حيدصمٜم٤م قمـ اًمٗمتٜم٦م؟ وم٘مٚم٧م: أٟم٤م ؾمٛمٕمتف ي٘مقل

: وم٘م٤مل قمٛمر: ًمٞمس قمـ شمٚمؽ أؾم٠مًمؽ3 قمـ اًمتل متقج يمٛمقج اًمٌحر؟ وم٘مٚم٧م شواًمّمدىم٦م, واًمّمقم

ٚم٧م: ال ىم٤مل: أومٞمٙمن ذًمؽ اًم٤ٌمب أو يٗمتح؟ ىم شىمتؾ رضمؾ أو ُمقشمف ُمٖمٚمً٘م٤م,إن ُمـ دون ذًمؽ سم٤مسًم٤م »

 .سمؾ يٙمن3 وم٘م٤مل قمٛمر: ذًمؽ أضمدر أن ال يٖمٚمؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أٟمف هق اًم٤ٌمب؟ وم٠مُمرٟم٤م ُمنوىًم٤م وم٠ًمًمف 3 ريض اهلل قمٜمف, ومٝمٌٜم٤م طمذيٗم٦م أن ٟم٠ًمًمف: أيم٤من يٕمٚمؿ قمٛمر  

 .وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ يمام يٕمٚمؿ أن دون همد اًمٚمٞمٚم٦م, وذًمؽ أين طمدصمتف طمديًث٤م ًمٞمس سم٤مألهم٤مًمٞمط



       سم٤مب ُم٘متؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف
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  ([.412٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )0026واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )(, 8٥12سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 مؼتل ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـه باب 

أيب راومع ىم٤مل: يم٤من أسمق ًم١مًم١مة همالًُم٤م ًمٚمٛمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم, ويم٤من يّمٜمع األرطم٤مء,  قمـ --((517517))

ويم٤من يّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م إص٤مسم٦م يمٌػمة, ويم٤من اعمٖمػمة يًتٖمؾ ُمٜمف يمؾ يقم أرسمٕم٦م دراهؿ, وم٠مشمك قمٛمر 

٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن اعمٖمػمة ىمد أصم٘مؾ همٚمتل3 ومٙمٚمٛمف أن خيٗمػ قمٜمل, وم٘م٤مل: ريض اهلل قمٜمف, وم٘م

إمم ُمقاًمٞمؽ, واومٕمؾ واومٕمؾ, ىم٤مل: وُمـ ٟمٞمتف أن يٚم٘مك اعمٖمػمة, ومٞم٠مُمره  ـاشمؼ اهلل, وأطمً

سم٤مًمتخٗمٞمػ قمٜمف3 ىم٤مل: ومٖمْم٥م وىم٤مل: وؾمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمدًمؽ همػمي, ومّمٜمع ظمٜمجًرا, 

صمؿ أشمك سمف اهلرُمزان ُمـ اًمٗمرس, وم٘م٤مل: يمٞمػ  وؿمحذه ىم٤مل: وأطمًٌف ىم٤مل: وضمٕمؾ ًمف رأؾملم3

ىم٤مل: ومتحلم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وم٠مشم٤مه  ىمتٚمف,شمرى هذا؟ ىم٤مل: أرى هذا أٟمف ال ييب سمف أطمد إال 

صمالث وضمآت, ـمٕمٜمف ذم يمتٗمف, وـمٕمٜمف ذم ظم٤مسشمف,  ُمـ ورائف وهق ذم إىم٤مُم٦م اًمّمػ3 ومقضم٠مه

 وـمٕمٜمف ذم سمٕمض ضمًده, ىم٤مل: ومً٘مط, واطمتٛمؾ إمم ُمٜمزًمف.

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف رمحف اهلل: اًمّمالة اًمّمالة3 ومت٘مدم قمٌد اًمرمحـ ومّمغم هبؿ, وىمرأ وىم٤مل  

سم٠مىمٍم ؾمقرشملم ذم اًم٘مرآن, واٟمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس ٟمحق قمٛمر ي٠ًمًمقن قمٜمف, ويدقمقن ًمف, وي٘مقًمقن: ال 

3 ومدقم٤م سمنماب ًمٞمٜمٔمر ُم٤م ىمدر شإن يٙمـ قمكم ذم اًم٘متؾ سم٠مس3 وم٘مد ىمتٚم٧م: »سم٠مس قمٚمٞمؽ3 وم٘م٤مل قمٛمر

واًمذي ٟمٗمز : »ع اًمدم, ومٚمؿ يتٌلم3 ومجٕمٚمقا يثٜمقن قمٚمٞمف3 وم٘م٤مل قمٛمرومخرج ُم بضمراطمتف, ومنم

أو ىم٤مل: وؾمٚمؿ زم ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمده, ًمقددت أين اٟمٗمٚم٧م ُمٜمٝم٤م يمٗم٤موًم٤م, وؾمٚمؿ زم قمٛمكم ُمع رؾمقل اهلل 

ىمٌٚمٝم٤م, ىم٤مل: واسمـ قم٤ٌمس قمٜمد رأؾمف, وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ال واهلل ال شمٜمٗمٚم٧م ُمٜمٝم٤م يمٗم٤موًم٤م, ًم٘مد 

ف سمخػم ُم٤م صحٌف ومٞمف ص٤مطم٥م, يمٜم٧م شمٜمٗمذ أُمره, ويمٜم٧م ذم ومّمحٌت ,ملسو هيلع هللا ىلصصح٧ٌم رؾمقل اهلل 
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وهق قمٜمؽ راض, صمؿ وًمٞمٝم٤م أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, ومٙمٜم٧م شمٜمٗمذ أُمره,  ملسو هيلع هللا ىلصقمقٟمف طمتك ىمٌض 

ويمٜم٧م ذم قمقٟمف طمتك ىمٌض وهق قمٜمؽ راض, صمؿ وًمٞمتٝم٤م سمخػم ُم٤م وًمٞمٝم٤م وال, ىم٤مل: وذيمر 

وم٘م٤مل: يمرر قمكم يمالُمؽ اعمقت,  بحم٤مؾمٜمف, ومٙم٠من قمٛمر اؾمؽماح إمم يمالم اسمـ قم٤ٌمس وهق ذم يمر

٤ًٌم الومتدي٧م ُمـ هقل اعمٓمٚمع  وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف اًمٙمالم, وم٘م٤مل قمٛمر: واهلل ًمق أن زم ـمالع األرض ذه

وضم٤مء صٝمٞم٥م, وم٘م٤مل: وأظم٤مه وأظم٤مه, رومع صٝمٞم٥م صقشمف وم٘م٤مل قمٛمر: ُمٝماًل ي٤م صٝمٞم٥م ُمٝمال ي٤م 

 ش.إن اعمٕمقل قمٚمٞمف يٕمذب: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصصٝمٞم٥م, أُم٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ؾمت٦م: إمم قمثامن, وقمكم, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وؾمٕمد, وقمٌد اًمرمحـ, وأُمر ىم٤مل: وضمٕمؾ األُمر إمم  

٤ًٌم أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس.  ([40٥8(, وأسمق يٕمغم سمرىمؿ )8٥2٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  صٝمٞم

ىم٤مل: يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: سمٕم٨م طمذيٗم٦م قمغم  قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن قمـ --((518518)) 

ك اًمٗمرات, ومقوٕم٤م اخلراج, ومٚمام ىمدُم٤م قمٚمٞمف ُم٤م ؾم٘م٧م دضمٚم٦م, وسمٕم٨م قمثامن سمـ طمٜمٞمػ قمغم ُم٤م ؾم٘م

ىم٤مل: ًمٕمٚمٙمام محٚمتام األرض ُم٤م ال شمٓمٞمؼ, وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: ًمق ؿمئ٧م ال وٕمٗم٧م أريض, وىم٤مل قمثامن 

وُم٤م ومٞمٝم٤م يمٌػم ومْمؾ وم٘م٤مل: ًمئـ قمِم٧م ألراُمؾ أهؾ اًمٕمراق  ٓمٞمؼ,سمـ طمٜمٞمػ: ًم٘مد محٚمتٝم٤م ُم٤م شم

أصٞم٥م, ىم٤مل: ويم٤من قمٛمر ألدقمٝمـ ال حيتجـ إمم أطمد سمٕمدي, ىم٤مل: ومام ًم٨ٌم إال أرسمٕم٦م طمتك 

ريض اهلل قمٜمف إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة 3 ىم٤مل ًمٚمٜم٤مس: اؾمتقوا, ومٚمام اؾمتقوا ـمٕمٜمف رضمؾ, وم٘م٤مل: سم٤مؾمؿ 

اًمٕمٚم٩م سمًٙملم ذي ـمروملم ال يدٟمقا ُمٜمف إٟم٤ًمن  ومٓم٤مراهلل, أيمٚمٜمل اًمٙمٚم٥م, أو ىمتٚمٜمل اًمٙمٚم٥م, ىم٤مل: 

ـ اعمًٚمٛملم إال ـمٕمٜمف, طمتك ـمٕمـ صمالصم٦م قمنم رضماًل, ومامت ُمٜمٝمؿ شمًٕم٦م, وأًم٘مك قمٚمٞمف رضمؾ ُم

٤م, صمؿ ضمثؿ قمٚمٞمف, ومٚمام قمرف أٟمف ُم٠مظمقذ, ـمٕمـ ٟمٗمًف, وم٘متؾ ٟمٗمًف3 ىم٤مل: وىمدم اًمٜم٤مس قمٌد  ًً سمرٟم

اًمرمحـ ومّمغم هبؿ صالة ظمٗمٞمٗم٦م, ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٛمر السمـ قم٤ٌمس: اٟمٔمر ُمـ ىمتٚمٜمل؟ ىم٤مل: ومج٤مل 
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ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ىم٤مل: ىم٤مشمٚمف اهلل ًم٘مد  ؟ضمقًم٦م, صمؿ رضمع وم٘م٤مل: همالم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم, وم٘م٤مل: اًمّمٜمٞمع

يمٜم٧م أُمرت سمف ظمػًما, احلٛمد هلل اًمذي مل جيٕمؾ ُمٜمٞمتل ذم يد رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم, وىم٤مل السمـ 

: أال ٟم٘متٚمٝمؿ3 ىم٤مل: ٤ملقم٤ٌمس: ًم٘مد يمٜم٧م أٟم٧م وأسمقك حت٤ٌمن أن شمٙمثر اًمٕمٚمقج سم٤معمديٜم٦م, ىم٤مل: وم٘م

 أسمٕمد ُم٤م صٚمقا صالشمٙمؿ وطمجقا طمجٙمؿ؟

ئذ, ىم٤مل: ومجٕمؾ اًمٜم٤مس صمؿ محؾ طمتك أدظمٚمقه ُمٜمزًمف, ومٙم٠من مل يّم٥م اعمًٚمٛملم ُمّمٞم٦ٌم ىمٌؾ يقُم 

يدظمٚمقن قمٚمٞمف, إذ دظمؾ قمٚمٞمف ؿم٤مب, وم٘م٤مل: أسمنم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٌنمى اهلل قمز وضمؾ وم٢من ًمؽ 

ُم٤م يم٤من ًمؽ, صمؿ وًمٞم٧م ومٕمدًم٧م, صمؿ رزىمؽ اهلل قمز وضمؾ اًمِمٝم٤مدة,  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًم٘مدم ُمع رؾمقل اهلل 

زاره, وم٘م٤مل: وددت أين وذاك ال زم وال قمكم, صمؿ أدسمر اًمِم٤مب, وم٢مذا هق جير إ ل,ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظم

, وم٘م٤مل ًمف: ي٤م اسمـ أظمل, ارومع إزارك3 وم٢مٟمف أٟم٘مك ًمثقسمؽ, أشم٘مك ًمرسمؽ  .ردوه, وَمُردَّ

ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن: ومقاهلل ُم٤م ُمٜمٕمف ُم٤م يم٤من ومٞمف أن ٟمّمحف, صمؿ أيت سمنماب ٟمٌٞمذ ومنمب ُمٜمف,  

 ومخرج ُمـ ضمرطمف ومٕمرف أٟمف مل سمف, وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر, اٟمٔمر ُم٤م قمكم ُمـ اًمديـ ومٜمٔمر وم٢مذا

سمْمع وصمامٟمقن أًمًٗم٤م, وم٘م٤مل: ؾمؾ ذم آل قمٛمر, وم٢من ورم وإال ومًؾ ذم سمٜمل قمدي, وم٢من ووم٧م وإال 

 ومًؾ ذم ىمريش, وال شمٕمدهؿ إمم همػمهؿ.

صمؿ ىم٤مل: ي٤م قمٌد اهلل, ائ٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م, وم٘مؾ: إن قمٛمر ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم, وال شم٘مؾ أُمػم  

ذم أن يدومـ ُمع ص٤مطمٌٞمف, وم٢من أذٟم٧م  اعم١مُمٜملم, وم٢مين ًم٧ًم اًمٞمقم ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٠مُمػم, وىمؾ: يًت٠مذن

 نوم٤مدومٜمقين ُمٕمٝمام, وإن أسم٧م ومردوين إمم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم, وم٠مشم٤مه٤م قمٌد اهلل وهل شمٌٙمل, وم٘م٤مل: إ

قمٛمر يًت٠مذن ذم أن يدومـ ُمع ص٤مطمٌٞمف, وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد يمٜم٧م أدظمر ذًمؽ اعمٙم٤من ًمٜمٗمز ألوصمرٟمف 

٤م وراءك؟ ىم٤مل: ىمد أذٟم٧م اًمٞمقم قمغم ٟمٗمز, صمؿ رضمع, ومٚمام أىمٌؾ ىم٤مل قمٛمر: أىمٕمدوين صمؿ ىم٤مل: ُم
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ًمؽ, ىم٤مل: اهلل أيمؼم, ُم٤م رء أهؿ إزم ُمـ ذًمؽ اعمْمجع, وم٢مذا أٟم٤م ىمٌْم٧م وم٤ممحٚمقين, صمؿ ىمقًمقا: 

يًت٠مذن قمٛمر, وم٢من أذٟم٧م وم٤مدومٜمقين وإال ومردوين إمم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم, صمؿ ىم٤مل: إن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: 

ض: قمكم, وقمثامن, وهق قمٜمٝمؿ را ملسو هيلع هللا ىلصاؾمتخٚمػ وإن األُمر إمم ه١مالء اًمًت٦م اًمذيـ شمقذم اًمٜمٌل 

وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, وؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ, وًمٞمِمٝمدهؿ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

وًمٞمس ًمف ُمـ األُمر رء, وم٢من أص٤مسم٧م اخلالوم٦م ؾمٕمًدا, وإال ومٚمٞمًتٕمـ سمف ُمـ وزم, وم٢مين مل أقمزًمف 

قمـ قمجز وال ظمٞم٤مٟم٦م, صمؿ ىم٤مل: أويص اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ, وأوصٞمف 

ريـ األوًملم اًمذيـ أظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ وأُمقاهلؿ, أن يٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ, وحيٗمظ هلؿ سم٤معمٝم٤مضم

ويتج٤موز قمـ ُمًٞمئٝمؿ, وأوصٞمف سم٠مهؾ  ٜمٝمؿ,طمرُمتٝمؿ, وأوصٞمف سم٤مألٟمّم٤مر ظمػما أن ي٘مٌؾ ُمـ حمً

األُمّم٤مر ظمػما وم٢مهنؿ ردء اإلؾمالم, وهمٞمظ اًمٕمدو وضم٤ٌمة اعم٤مل ال ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ إال ومْمٚمٝمؿ قمـ 

اب ظمػما 3 وم٢مهنؿ أصؾ اًمٕمرب وُم٤مدة اإلؾمالم, أن ي١مظمذ ُمـ رى ُمٜمٝمؿ, وأوصٞمف سم٤مألقمر

أن يقذم هلؿ  ًمفطمقار أُمقاهلؿ ومػمد قمغم وم٘مرائٝمؿ, وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل قمز وضمؾ وذُم٦م رؾمق

 .سمٕمٝمدهؿ, وأن ي٘م٤مشمؾ ُمـ ورائٝمؿ وال يٙمٚمٗمقا إال ـم٤مىمتٝمؿ

 ([. ٥000(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٥21-8٥26سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ذ ظؿر ريض اهلل ظـه كوح اجلن ظ ذـر

اجلـ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف  قمٌد اهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل: ٟم٤مطم٧م قمـ --((501501))

 :ومقصػ ذًمؽ وم٘م٤مل

 قمٚمٞمؽ ؾمالم اهلل ُمـ أُمـػم وسم٤مريمـ٧م     

 

ـــزق  ـــؿ اعمٛم ـــد اهلل ذم ذاك األدي  ي

 ىمْمٞم٧م أُمـقًرا صمـؿ همـ٤مدرت سمٕمـده٤م    

 

 ٟمـــــقائح ذم أيمامُمٝمـــــ٤م مل شُمَٗمتَّـــــؼ 
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 يريم٥م ضمٜم٤مطمل ٟمٕم٤مُمـ٦م    ومٛمـ يًع أو 

 

 ًمٞمدرك ُمـ٤م ىمـدُم٧م سمـ٤مألُمس يًـٌؼ 

ــف  ــ٧م  ًم ــ٦م أفمٚمٛم ــؾ سم٤معمديٜم ــد ىمتٞم  أسمٕم

 

ـــقق  ـــ٤مة سم٠مؾم ـــز اًمٖمْم  األرض هتت

 ([. ٥/٥02(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )8204سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

 رواي٦م ُمثٚمف وزاد:  ذم

 وُم٤م يمٜم٧م أظمِمـك أن شمٙمـقن ووم٤مشمـف  

 

 سمٙمٗمل ؾمـٌٜمتك أزرق اًمٕمـلم ُمٓمـرق 

 ([.820٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ]طمًـ  

 :قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم: أن اجلـ ٟم٤مطم٧م قمـ --((500500))

 ضمزى اهلل ظمػًما ُمــ إُمـ٤مم وسم٤مريمـ٧م  

 

ـــزق  ـــؿ اعمٛم ـــد اهلل ذم ذاك األدي  ي

 ىمْمٞم٧م أُمـقًرا صمـؿ همـ٤مدرت سمٕمـده٤م    

 

 ٟمـــــقائح ذم أيمامُمٝمـــــ٤م مل شُمَٗمتَّـــــؼ 

     ومٛمـ يًع أو يريم٥م ضمٜم٤مطمل ٟمٕم٤مُمـ٦م 

 

 ًمٞمدرك ُمـ٤م ىمـدُم٧م سمـ٤مألُمس يًـٌؼ 

ــف  ــ٧م  ًم ــ٦م أفمٚمٛم ــؾ سم٤معمديٜم ــد ىمتٞم  أسمٕم

 

ـــقق  ـــ٤مة سم٠مؾم ـــز اًمٖمْم  األرض هتت

(, وقمٌد اعمٚمؽ مل يدرك ووم٤مة قمٛمر, ًمٙمـ صح قمـ 8204سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح  

 ([.٥02و٥/٥٥٥قم٤مئِم٦م, رواه اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت)

 ظـه وظن مجقع اهلل ريضؾضائل أمر ادممـغ ظثامن بن ظػان باب 

 افصحابة

أول ومْم٤مئؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف سمٕمد اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

واطمدة سمٕمد واطمدة ومل  ,ملسو هيلع هللا ىلصأن اهلل قمز وضمؾ أيمرُمف سم٠من زوضمف سم٤مسمٜمتل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوسمرؾمقًمف 

اهلل  قمثامن سمـ قمٗم٤من ريضجيٛمع سملم اسمٜمتل ٟمٌل ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل آدم قمٚمٞمف اًمًالم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إال 
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قمٜمف, ومْمٞمٚم٦م أيمرُمف اهلل قمز وضمؾ هب٤م ُمع اًمٙمراُم٤مت اًمٙمثػمة, واعمٜم٤مىم٥م اجلٛمٞمٚم٦م, واًمٗمْم٤مئؾ 

ريض اهلل ًمف سم٤مًمِمٝم٤مدة, وأٟمف ي٘متؾ ُمٔمٚمقًُم٤م, وأُمره سم٤مًمّمؼم, ومّمؼم  ملسو هيلع هللا ىلصاحلًٜم٦م, وسمِم٤مرة اًمٜمٌل 

 طمتك ىمتؾ وطم٘مـ دُم٤مء اعمًٚمٛملم. قمٜمف, 

 ؾضقؾة خص هبا  ,ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل  بابـتيريض اهلل ظـه تزويج ظثامن باب 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أيب قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقذم ىم٤مل: ىم٤مل زم طمًلم سمـ قمكم اجلٕمٗمل: ي٤م  قمـ --((501501))

مل جيٛمع سملم اسمٜمتل : »أسم٤م قمٌد اًمرمحـ, مل ؾمٛمل قمثامن ذا اًمٜمقريـ؟ ىمٚم٧م: ال واهلل ُم٤م أدري ىم٤مل

 .شٟمٌل إال قمثامن ريض اهلل قمٜمف

ـٌ إمم طمًلم,    ([.0/0٥(, واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )820٣رىمؿ)سماآلضمري رواه ]طمً

 بامفه وجتفقزه جلقش افعرسة  ملسو هيلع هللا ىلصمواشاة ظثامن ريض اهلل ظـه فؾـبي باب 

 ملسو هيلع هللا ىلصإمم اًمٜمٌل ريض اهلل قمٜمف, قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ضم٤مء قمثامن سمـ قمٗم٤من  قمـ --((502502))

ـ: صمؿ ومم ىم٤مل قمٌد اًمرمح ملسو هيلع هللا ىلصذم همزوة شمٌقك, وذم يمٛمف أًمػ ديٜم٤مر, ومّمٌٝم٤م ذم طمجر اًمٜمٌل 

 ش.ُم٤م رض قمثامن ُم٤م ومٕمؾ سمٕمده٤م أسمًدا: »ي٘مٚمٌٝم٤م سمٞمده ذم طمجره وي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصومرأي٧م اًمٜمٌل 

 ([. ٥008(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٣/6٥(, وأمحد )8288سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

األطمٜمػ سمـ ىمٞمس ىم٤مل: ٟمِمد قمثامن سمـ قمٗم٤من: قمٚمًٞم٤م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وؾمٕمًدا  قمـ --((503503))

ُمـ ضمٝمزه٤م همٗمر اهلل : »ىم٤مل يقم ضمٞمش اًمٕمنة ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل قمٜمٝمؿ: هؾ شمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل

ُمـ : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصوال قم٘م٤ماًل, هؾ شمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل  ومجٝمزهتؿ طمتك ُم٤م يٗم٘مدون ظمٓم٤مًُم٤م شًمف

 ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مسمتٕمتٝم٤م صمؿ ذيمرهت٤م ًمرؾمقل اهلل  شًمٚمٛمًٚمٛملم همٗمر اهلل ًمف ٤مي٦ميِمؽمي سمئر رؤُم٦م ومٞمجٕمٚمٝم٤م ؾم٘م
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ًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ومٜمِمدشمٙمؿ سم٤مهلل هؾ ىم٤مًمقا: ا شاضمٕمٚمٝم٤م ؾم٘م٤مي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وأضمره٤م ًمؽ؟: »وم٘م٤مل

وم٤مسمتٕمتف, صمؿ  شُمـ اؿمؽمى سمٞمت٤م ومزاده ذم اعمًجد همٗمر اهلل ًمف: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل 

 ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ. شوأضمره ًمؽ عمًجدزده ذم ا: »ذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل

  ([.٥622( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8/00(, وأمحد )8286سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

بػتن ـائـة وأن ظثامن ريض اهلل ظـه وأصحابه مـفا  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي  باب

 برءاء 

أيب األؿمٕم٨م اًمّمٜمٕم٤مين: أن ظمٓم٤ٌمء ىم٤مُم٧م سم٤مًمِم٤مم ومٞمٝمؿ رضم٤مل ُمـ أصح٤مب  قمـ --((504504))

وم٘م٤مم آظمرهؿ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف ُمرة سمـ يمٕم٥م, وم٘م٤مل: ًمقال رء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

وم٘مٛم٧م إًمٞمف  شهذا يقُمئذ قمغم اهلدى: »ومٛمر رضمؾ وم٘م٤مل ُم٤م ىمٛم٧م: ومذيمر ومتٜم٦م وم٘مرهب٤م, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .: ٟمٕمؿ, وم٢مذا هق قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمفلوم٠مىمٌٚم٧م قمٚمٞمف سمقضمٝمف وم٘م٤مل: هق هذا؟ ىم٤م

 ([. 84/28(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4٥6و2/4٥٣(, وأمحد)8280سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 أكه يؼتل مظؾوما ريض اهلل ظـه, فعثامن  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي  باب

ش اطمٗمظ اًم٤ٌمب: »دظمؾ طم٤مئًٓم٤م وىم٤مل زم ملسو هيلع هللا ىلصأيب ُمقؾمك األؿمٕمري: أن اًمٜمٌل  قمـ --((505505))

وم٢مذا أسمق سمٙمر, صمؿ ضم٤مء رضمؾ آظمر يًت٠مذن  شائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦م: »ومج٤مء رضمؾ يًت٠مذن ىم٤مل

وم٢مذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف, صمؿ ضم٤مء آظمر يًت٠مذن,  شائذن ًمف, وسمنمه سم٤مجلٜم٦م: »وم٘م٤مل

ىم٤مل:  شائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦م سمٕمد سمٚمقى ؿمديدة ؾمتّمٞمٌف: »صمؿ ىم٤مل هٜمٞمٝم٦م, ملسو هيلع هللا ىلصومٚم٨ٌم رؾمقل اهلل 

 .وم٠مذٟم٧م ًمف وم٢مذا قمثامن ريض اهلل قمٜمف
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 ([. 420٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥62٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8244سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

باب بذل ظثامن دمه دون دماء ادسؾؿغ وترك افـرصة فـػسه وهو يؼدر  

 ريض اهلل ظـه 

 شادقمقا زم سمٕمض أصح٤ميبملسو هيلع هللا ىلص: »٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل قم قمـ --((506506))

ومًٙم٧م, ىمٚم٧م: أدقمق ًمؽ اسمـ  ؟ومًٙم٧م, ىمٚم٧م: أدقمق ًمؽ قمٛمر ؟ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م أدقمق ًمؽ أسم٤م سمٙمر

أي شهٙمذا: »ومج٤مء قمثامن وم٘م٤مل زم شادقمٞمف: »ىم٤مل ؟ومًٙم٧م, ىمٚم٧م: أدقمق ًمؽ قمثامن ؟قمٛمؽ قمٚمًٞم٤م

ػم أو وضمٝمف يتٖمػم, ىم٤مًم٧م: ومٚمام يم٤من يقم اًمدار ىمٞمؾ وًمقٟمف يتٖم ثامنشمٜمحل ىم٤مًم٧م: ومرأيتف ي٘مقل ًمٕم

 .قمٝمد إمم قمٝمًدا, وإين ص٤مسمر ٟمٗمز شملسو هيلع هللا ىلصًمف: أال شم٘م٤مشمؾ؟ وم٘م٤مل: إن رؾمقل اهلل 

 ([. ٥288(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8/٣1(, وأمحد )8241سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

٤مل: أن قمثامن ريض اهلل قمٜمف أصٌح حيدث اًمٜم٤مس وم٘م ,اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمـ --((507507))

وم٠مصٌح ص٤مئاًم, صمؿ ىمتؾ ُمـ يقُمف, رمح٦م اهلل  شي٤م قمثامن, أومٓمر قمٜمدٟم٤م اًمٚمٞمٚم٦م: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م اًمٜمٌل 

(, واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل 8/04(, وأمحد )82٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  قمٚمٞمف.

 ([. 4٣00اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمرىمؿ)

 ه ؿتل ظثامن ريض اهلل ظـ ملسو هيلع هللا ىلصإكؽار أصحاب رشول اهلل باب 

 وشمٕمٔمٞمؿ ذًمؽ قمٜمدهؿ وقمروٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ ًمٜمٍمشمف وُمٜمٕمف إي٤مهؿ



       ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب قمذر قمثامن ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أصح٤مب رؾمقل اهلل 
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ًمق اٟم٘مض أطمد ومٞمام ومٕمٚمتؿ سم٤مسمـ قمٗم٤من : »ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ىم٤مل قمـ --((508508))  

 ([. 6224(, واًمٌخ٤مري )82٥1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.ًمٙم٤من حم٘مقىًم٤م أن يٜم٘مض

قمغم قمثامن ريض اهلل قمٜمف  األقمٛمش, قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة ىم٤مل: دظمٚم٧م قمـ --((511511))

أينك أن ي٘متؾ اًمٜم٤مس »يقم اًمدار وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ـم٤مب أو رضب وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م هريرة, 

وم٢مٟمؽ واهلل إن ىمتٚم٧م رضماًل واطمًدا ومٙم٠مٟمام ىمتٚم٧م : »ىم٤مل: ىمٚم٧م: ال ىم٤ملش مجٞمًٕم٤م وإي٤مي ُمٕمٝمؿ؟

 : ومرضمٕم٧م ومل أىم٤مشمؾ.ىم٤مل شاًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م

 .إذا ذيمر ُم٤م صٜمع سمٕمثامن سمٙمكىم٤مل األقمٛمش: ويم٤من أسمق ص٤مًمح  

 ىم٤مل األقمٛمش: يم٠مين أؾمٛمٕمف ي٘مقل: ه٤مه, ه٤مه. 

  ([.٣4-٥/٣8(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )8222سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ملسو هيلع هللا ىلصظذر ظثامن ريض اهلل ظـه ظـد أصحاب رشول اهلل باب 

قمٜمد احلًـ سمـ قمكم ريض ريض اهلل قمٜمف, حمٛمد سمـ طم٤مـم٥م ىم٤مل: ذيمروا قمثامن  قمـ --((510510))

ي٠مشمٞمٙمؿ اآلن وم٤مؾم٠مًمقه قمٜمف, ومج٤مء ريض اهلل قمٜمف,  قمٜمف, وم٘م٤مل احلًـ: هذا أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم اهلل

ڎ  ڎ  ژ قمكم ريض اهلل قمٜمف, وم٠ًمًمقه قمـ قمثامن ريض اهلل قمٜمف, ومتال هذه اآلي٦م ذم اعم٤مئدة 

, يمٚمام ُمر سمحرف ُمـ اآلي٦م ىم٤مل: يم٤من [2٥]اعم٤مئدة: ژڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

 ڱ  ڱژ : قمثامن ُمـ اًمذيـ اشم٘مقا, صمؿ ىمرأ إمم ىمقًمف قمز وضمؾ قمثامن ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا, يم٤من

(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 8221سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  [.2٥]اعم٤مئدة:  ژں    ں

(84/٣2 .]) 
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يقؾمػ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: ىمدم حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف اًمٌٍمة ىم٤مل: ومحدصمٜمل,  قمـ --((511511))

ه قمامر سمـ ي٤مه وزيد سمـ صقطم٤من, ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف وهق قمغم هير, وقمٜمد

ىم٤مل: وقمكم ريض اهلل قمٜمف يٜمٙم٧م ذم األرض سمٕمقد ُمٕمف, ريض اهلل قمٜمف, وصٕمّمٕم٦م, ومذيمر قمثامن 

[, 808]األٟمٌٞم٤مء: ژى  ى  ائ  ائ    ۉ  ۉ ې  ې  ې  ېژ  :وم٘مرأ

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ؟وم٘مٚم٧م عمحٛمد سمـ قمكم: أروي هذا قمٜمؽ ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمثامن.

 ([. 84/٣8(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ)82٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ىم٤مل: عم٤م طمٍم قمثامن ريض اهلل قمٜمف ذم داره, اضمتٛمع  قمـ --((512512))

إذا اٟمتٗمض  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜم٤مس طمقل داره وم٠مذف قمٚمٞمٝمؿ قمثامن, وم٘م٤مل: أٟمِمد اهلل رضماًل ؾمٛمع ٟمٌل اهلل 

وم٘م٤مل أٟم٤مس ممـ ؾمٛمع , شاصم٧ٌم طمراء, ومام قمٚمٞمؽ إال ٟمٌل, أو صديؼ أو ؿمٝمٞمد: »طمراء وم٘م٤مل

ُمـ يٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م ُمت٘مٌٚم٦م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مهلل هؾ شمٕمٚمٛمقن أن ٟمٌل اهلل  ِمديمؿذًمؽ: ىمد ؾمٛمٕمٜم٤مه. ىم٤مل: أٟم

واًمٜم٤مس يقُمئذ جمٝمدون ُمٕمنون, ومجٝمزت اجلٞمش ُمـ ُم٤مزم؟ ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ش ذم ضمٞمش اًمٕمنة؟

يتٝم٤م صمؿ ىم٤مل: أٟمِمديمؿ سم٤مهلل أشمٕمٚمٛمقن أن روُم٦م يم٤من ال ينمب ُمٜمٝم٤م أطمد إال سمثٛمـ وم٤مؿمؽم .ٟمٕمؿ

 سمامزم ًمٚمٗم٘مػم, واًمٖمٜمل, واسمـ اًمًٌٞمؾ, واًمٜم٤مس قم٤مُم٦م؟ ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ, ذم أؿمٞم٤مء قمدده٤م قمٚمٞمٝمؿ.

(, 20-84/٥2(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)8/00(, وأمحد )82٣8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.8٥02و8٥0٥واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )

قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف,  قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: ضم٤مءين رضمؾ ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمـ --((513513))

ومٙمٚمٛمٜمل سمٙمالم ـمقيؾ, يريد ذم يمالُمف سم٠من أقمٞم٥م قمغم قمثامن, وهق اُمرؤ ذم ًم٤ًمٟمف صم٘مؾ ال يٙم٤مد 

طمل أومْمؾ أُم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصىمد يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل اهلل  ي٘ميض يمالُمف ذم هيع, ومٚمام ىم٣م يمالُمف, ىمٚم٧م:



       ملسو هيلع هللا ىلصذر قمثامن ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أصح٤مب رؾمقل اهلل سم٤مب قم
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٤م سمٖمػم طمؼ, صمؿ قمٛمر, صمؿ قمثامن, وإٟم٤م واهلل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ قمثامن ىمتؾ ٟمٗم ٙمر,سمٕمده أسمق سم ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ًً

وال ضم٤مء ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ؿمٞمًئ٤م, وًمٙمـ إٟمام هق هذا اعم٤مل, وم٢من أقمٓم٤ميمٛمقه روٞمتؿ, وإن أقمٓمك أوزم 

ىم٤مل:  .ىمراسمتف ؾمخٓمتؿ, إٟمام شمريدون أن شمٙمقٟمقا يمٗم٤مرس واًمروم ال يؽميمقن هلؿ أُمػًما إال ىمتٚمقه

 اًمدُمع صمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ال ٟمريد ذًمؽ. ـومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه سم٠مرسمع ُم

  ([.٥6٣٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )82٣٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىم٤مل:  ؟اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ وم٠ًمل اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل: أؿمٝمد قمثامن سمدًرا قمـ --((514514))

ال, ىم٤مل: أؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان؟ ىم٤مل: ال, ىم٤مل: ومٝمؾ شمقمم يقم اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ىم٤مل: 

امن, وم٘م٤مل: ردوه ومدقمقه ًمف, ومٚمام ىم٤مم اًمرضمؾ ىمٞمؾ ًمف: إن هذا يٜمٓمٚمؼ ومٞمزقمؿ أٟمؽ وىمٕم٧م ذم قمث

قمٜمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ؾم٠مًمتؽ هؾ ؿمٝمد قمثامن سمدًرا؟ وم٘مٚم٧م: ال, وؾم٠مًمتؽ  ٠مًمتٜملوم٘م٤مل: قمٚمٛم٧م ُم٤م ؾم

هؾ ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان؟ ىمٚم٧م: ال, وؾم٠مًمتؽ هؾ شمقمم يقم اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل 

سمًٝمٛمف,  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر: أُم٤م سمدر, وم٢مٟمف يم٤من ذم طم٤مضم٦م اهلل, وطم٤مضم٦م رؾمقًمف, وميب ًمف رؾمقل اهلل 

وم٢مٟمف يم٤من ذم طم٤مضم٦م اهلل, وطم٤مضم٦م رؾمقًمف, وم٤ٌميع ًمف  وقان3ومل ييب ألطمد همػمه, وأُم٤م سمٞمٕم٦م اًمر

ًمٕمثامن ظمػم ُمـ يد قمثامن ًمٜمٗمًف, وأُم٤م يقم اًمت٘مك  ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمده, ومٞمد رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ۀ  ہ  ہ  ہژ اجلٛمٕم٤من3 وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل: 

 [,8٣٣]آل قمٛمران: ژ﮼    ﮹  ﮺  ﮻  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ے  ے  ۓ

  اذه٥م وم٤مضمٝمد قمغم ضمٝمدك.

 ([. 2066(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )82٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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ًم٘مد قم٤مسمقا قمغم قمثامن ريض اهلل قمٜمف أؿمٞم٤مء, ًمق ومٕمؾ هب٤م قمٛمر ُم٤م : »اسمـ قمٛمر ىم٤مل قمـ --((515515))

 [. (82٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شقم٤مسمقه٤م قمٚمٞمف

 يش افسبب افذي ؿتل به ريض اهلل ظـه أبن ظػان شبب ؿتل ظثامن  باب

أٟمف ذيمر ومتٜم٦م شمٙمقن ُمـ سمٕمده,  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ىمد ذيمرت قمـ اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وم٠مظمؼمٟم٤م قمـ أصح٤مسمف ُمـ  شوم٤مشمٌٕمقا هذا وأصح٤مسمف وم٢مهنؿ يقُمئذ قمغم هدى: »صمؿ ىم٤مل ذم قمثامن

٤مجلٜم٦م, اعمذيمقر ٟمٕمتٝمؿ ذم اًمتقراة اعمِمٝمقد هلؿ سم ملسو هيلع هللا ىلصهؿ؟ ىمٞمؾ ًمف: أصح٤مسمف أصح٤مب رؾمقل اهلل 

اًمذي ُمـ أطمٌٝمؿ ؾمٕمد, وُمـ أسمٖمْمٝمؿ ؿم٘مل, وم٢من ىم٤مل: وم٤مذيمرهؿ, ىمٞمؾ ًمف: قمكم سمـ  إلٟمجٞمؾ,وا

أيب ـم٤مًم٥م, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وؾمٕمد, وؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ذم وىمتٝمؿ 

ٚمٝمؿ اؾمتٕمٔمؿ ويمٚمٝمؿ أٟمٙمر ىمتٚمف, ويم ,ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمٝمؿ, يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم هدى يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

قمٜمف, وؿمٝمدوا قمغم ىمتٚمتف أهنؿ ذم اًمٜم٤مر. وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٛمـ اًمذي  ُم٤م ضمرى قمغم قمثامن ريض اهلل

ىمتٚمف؟ ىمٞمؾ ًمف: ـمقائػ أؿم٘م٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ سم٘متٚمف طمًًدا ُمٜمٝمؿ ًمف وسمٖمًٞم٤م, وأرادوا اًمٗمتٜم٦م, وأن 

ؿ ذم اآلظمرة عم٤م ؾمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمِم٘مقة ذم اًمدٟمٞم٤م, وُم٤م هل ,ملسو هيلع هللا ىلصيقىمٕمقا اًمْمٖم٤مئـ سملم أُم٦م حمٛمد 

أقمٔمؿ, وم٢من ىم٤مل: ومٛمـ أيـ اضمتٛمٕمقا قمغم ىمتٚمف؟ ىمٞمؾ ًمف: أول ذًمؽ وسمدء ؿم٠مٟمف أن سمٕمض اًمٞمٝمقد 

ي٘م٤مل ًمف: اسمـ اًمًقداء ويٕمرف سمٕمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف زقمؿ أٟمف أؾمٚمؿ, وم٠مىم٤مم سم٤معمديٜم٦م, 

وًمّمح٤مسمتف, وًمإلؾمالم, وم٤مٟمٖمٛمس ذم اعمًٚمٛملم, يمام اٟمٕمٛمس ُمٚمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصومحٛمٚمف احلًد ًمٚمٜمٌل 

أوٚمٝمؿ, وومرىمٝمؿ ومرىًم٤م, وص٤مروا أطمزاسم٤م, ومٚمام متٙمـ  كاًمٞمٝمقد سمقًمس سمـ ؿم٤موذ ذم اًمٜمّم٤مرى, طمت

ومٞمٝمؿ اًمٌالء واًمٙمٗمر شمريمٝمؿ, وىمّمتف شمٓمقل, صمؿ قم٤مد إمم اًمتٝمقد سمٕمد ذًمؽ, ومٝمٙمذا قمٌد اهلل سمـ 

ؾم٠ٌم, أفمٝمر اإلؾمالم, وأفمٝمر األُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وص٤مر ًمف أصح٤مب ذم 



       سم٤مب ؾم٥ٌم ىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من أيش اًم٥ًٌم اًمذي ىمتؾ سمف ريض اهلل قمٜمف
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قمثامن ريض اهلل قمٜمف, صمؿ ـمٕمـ  قمغماًمٓمٕمـ قمغم األُمراء, صمؿ أفمٝمر اًمٓمٕمـ  األُمّم٤مر, صمؿ أفمٝمر

قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, صمؿ أفمٝمر أٟمف يتقمم قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف, وىمد أقم٤مذ اهلل اًمٙمريؿ 

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, ووًمده, وذريتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ُمـ ُمذه٥م اسمـ ؾم٠ٌم وأصح٤مسمف اًم٠ًٌمي٦م.

اًمْمالل ذم اسمـ ؾم٠ٌم وأصح٤مسمف, ص٤مر إمم اًمٙمقوم٦م, ومّم٤مر ًمف هب٤م أصح٤مب, ومٚمام متٙمٜم٧م اًمٗمتٜم٦م و 

صمؿ ورد إمم اًمٌٍمة ومّم٤مر ًمف هب٤م أصح٤مب, صمؿ ورد إمم ُمٍم, ومّم٤مر ًمف هب٤م أصح٤مب, يمٚمٝمؿ أهؾ 

والًم٦م, صمؿ شمقاقمدوا اًمقىم٧م, وشمٙم٤مشمٌقا ًمٞمجتٛمٕمقا ذم ُمقوع, صمؿ يّمػموا يمٚمٝمؿ إمم اعمديٜم٦م, 

ؿ ؾم٤مروا إمم اعمديٜم٦م, وم٘متٚمقا قمثامن ريض اهلل قمٜمف, وُمع ذًمؽ , وأهٚمٝم٤م ومٗمٕمٚمقا, صمٜم٦مًمٞمٗمتٜمقا اعمدي

وم٠مهؾ اعمديٜم٦م ال يٕمٚمٛمقن طمتك وردوا قمٚمٞمٝمؿ, وم٢من ىم٤مل: ومٚمؿ مل ي٘م٤مشمؾ قمٜمف أصح٤مب رؾمقل اهلل 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص

ًمف: إن قمثامن ريض اهلل قمٜمف وصح٤مسمتف مل يٕمٚمٛمقا طمتك وم٤مضم٠مهؿ األُمر, ومل يٙمـ سم٤معمديٜم٦م  ىمٞمؾ

اضمتٝمدوا ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ٟمٍمشمف, واًمذب قمٜمف, ومام  ضمٞمش ىمد أقمد حلرب, ومٚمام ومج٠مهؿ ذًمؽ

أـم٤مىمقا ذًمؽ, وىمد قمروقا أٟمٗمًٝمؿ قمغم ٟمٍمشمف وًمق شمٚمٗم٧م أٟمٗمًٝمؿ, وم٠مسمك قمٚمٞمٝمؿ, وىم٤مل: أٟمتؿ 

ذم طمؾ ُمـ سمٞمٕمتل, وذم طمرج ُمـ ٟمٍميت, وإين ألرضمق أن أًم٘مك اهلل قمز وضمؾ ؾم٤معًم٤م ُمٔمٚمقًُم٤م, 

 قمٜمٝمؿ, ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هل١مالء وىمد ظم٤مـم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم ريض اهلل

ىمد  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مقم سمٛمخ٤مـم٦ٌم ؿمديدة, وهمٚمٔمقا هلؿ ذم اًم٘مقل, ومٚمام أطمًقا أن أصح٤مب رؾمقل اهلل 

يتقًمقن اًمّمح٤مسم٦م, ومٚمزُم٧م ومرىم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مب قمكم سمـ  أهنؿأٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ3 أفمٝمرت يمؾ ومرىم٦م ُمٜمٝمؿ 

ؿ, ومٛمٜمٕمقه اخلروج, أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وزقمٛم٧م أهن٤م شمتقاله, وىمد سمرأه اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝم

وًمزُم٧م ومرىم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مب ـمٚمح٦م, وزقمٛمقا أهنؿ يتقًمقٟمف, وىمد سمرأه اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝمؿ, وًمزُم٧م 
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سمرأه اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝمؿ, وإٟمام أرادوا أن  ىمدومرىم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مب اًمزسمػم, وزقمٛمقا أهنؿ يتقًمقٟمف, و

ُمرهؿ ًمٚمٛم٘مدور يِمٖمٚمقا اًمّمح٤مسم٦م قمـ االٟمتّم٤مر ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف, وًمًٌقا قمغم أهؾ اعمديٜم٦م أ

اًمذي ىمدره قمز وضمؾ أن قمثامن ي٘متؾ ُمٔمٚمقًُم٤م, ومقرد قمغم اًمّمح٤مسم٦م أُمر ال ـم٤مىم٦م هلؿ سمف, وُمع 

هلؿ سمٜمٍمشمف, ُمع ىمٚم٦م قمددهؿ, وم٠مسمك  نذًمؽ وم٘مد قمروقا أٟمٗمًٝمؿ قمغم قمثامن ريض اهلل قمٜمف ًمٞم٠مذ

 قمٚمٞمٝمؿ, وًمق أذن هلؿ3 ًم٘م٤مشمٚمقا.

ؾ, ومٙم٤من يٜمٌٖمل هلؿ أن ي٘م٤مشمٚمقا قمٜمف, ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٘مد قمٚمٛمقا أٟمف ُمٔمٚمقم, وىمد أذف قمغم اًم٘مت وم٢من

 وإن يم٤من ىمد ُمٜمٕمٝمؿ, ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م أطمًٜم٧م اًم٘مقل3 ألٟمؽ شمٙمٚمٛم٧م سمٖمػم متٞمٞمز, وم٢من ىم٤مل: ومل؟

ىمٞمؾ: ألن اًم٘مقم يم٤مٟمقا أصح٤مب ـم٤مقم٦م, ووم٘مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمّمقاب ُمـ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ, وم٘مد  

ٜمٍمشمف قمغم طم٥ًم ومٕمٚمقا ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اإلٟمٙم٤مر سم٘مٚمقهبؿ, وأًمًٜمتٝمؿ, وقمروقا أٟمٗمًٝمؿ ًم

ـم٤مىمتٝمؿ, ومٚمام ُمٜمٕمٝمؿ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ُمـ ٟمٍمشمف, قمٚمٛمقا أن اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٛمع 

مل يًٕمٝمؿ ذًمؽ, ويم٤من احلؼ قمٜمدهؿ ومٞمام رآه قمثامن ريض اهلل قمٜمف  ًمٗمقهواًمٓم٤مقم٦م ًمف, وأهنؿ إن ظم٤م

 كوقمٜمٝمؿ, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٚمؿ ُمٜمٕمٝمؿ قمثامن ُمـ ٟمٍمشمف وهق ُمٔمٚمقم, وىمد قمٚمؿ أن ىمت٤مهلؿ قمٜمف هن

قمـ ُمٜمٙمر, وإىم٤مُم٦م طمؼ ي٘مٞمٛمقٟمف؟ ىمٞمؾ ًمف: وهذا أيًْم٤م همٗمٚم٦م ُمٜمؽ, وم٢من ىم٤مل: ويمٞمػ؟ ىمٞمؾ ًمف: 

 يمٚمٝم٤م حمٛمقدة: ٤م,ُمٜمٕمف إي٤مهؿ قمـ ٟمٍمشمف حيتٛمؾ وضمقهً 

ىمد أقمٚمٛمف أٟمؽ شم٘متؾ ُمٔمٚمقًُم٤م,  ملسو هيلع هللا ىلصأطمده٤م: قمٚمٛمف سم٠مٟمف ُم٘متقل ُمٔمٚمقم ال ؿمؽ ومٞمف3 ألن اًمٜمٌل  

ًمف طمؼ يمام ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصل, وأن اًمذي ىم٤مًمف اًمٜمٌل وم٤مصؼم, وم٘م٤مل: أصؼم, ومٚمام أطم٤مـمقا سمف قمٚمؿ أٟمف ُم٘متق

السمد ُمـ أن يٙمقن, صمؿ قمٚمؿ أٟمف ىمد وقمده ُمـ ٟمٗمًف اًمّمؼم, ومّمؼم يمام وقمد, ويم٤من قمٜمده أن ُمـ 

 .ًمٜمٗمًف واًمذب قمٜمٝم٤م ومٚمٞمس هذا سمّم٤مسمر, إذ وقمد ُمـ ٟمٗمًف اًمّمؼم ومٝمذا وضمف ٤مرـمٚم٥م االٟمتّم



ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصذيمر ُمًػم اجلٞمش اًمذيـ أؿم٘م٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ سم٘متؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف وأقم٤مذ اهلل اًمٙمريؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

       ىمتٚمف
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دد, وأن اًمذيـ يريدون ووضمف آظمر: وهق أٟمف ىمد قمٚمؿ أن ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمٚم٦م قم 

ىمتٚمف يمثػم قمددهؿ, ومٚمق أذن هلؿ سم٤محلرب مل ي٠مُمـ أن يتٚمػ ُمـ صح٤مسم٦م ٟمٌٞمف سمًٌٌف, ومقىم٤مهؿ 

سمٜمٗمًف إؿمٗم٤مىًم٤م ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ3 ألٟمف راع واًمراقمل واضم٥م قمٚمٞمف أن حيقط رقمٞمتف سمٙمؾ ُم٤م أُمٙمٜمف, وُمع 

 .ُم٘متقل ومّم٤مهنؿ سمٜمٗمًف, وهذا وضمف أٟمفذًمؽ وم٘مد قمٚمؿ 

أهن٤م ومتٜم٦م, وأن اًمٗمتٜم٦م إذا ؾمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٞمػ مل ي١مُمـ أن ي٘متؾ ومٞمٝم٤م ُمـ  آظمر: وهق أٟمف عم٤م قمٚمؿ ووضمف

ال يًتحؼ3 ومٚمؿ خيؽم ألصح٤مسمف أن يًٚمقا ذم اًمٗمتٜم٦م اًمًٞمػ, وهذا أيًْم٤م إؿمٗم٤مق ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ, ومتٜم٦م 

 شمٕمؿ, وشمذه٥م ومٞمٝم٤م األُمقال, وهتتؽ ومٞمٝم٤م احلريؿ, ومّم٤مهنؿ قمـ مجٞمع هذا.

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؿمٝمقًدا قمغم ُمـ  حيتٛمؾ أن يّمؼم قمـ االٟمتّم٤مر ًمتٙمقن آظمر: ووضمف

فمٚمٛمف, وظم٤مًمػ أُمره, وؾمٗمؽ دُمف سمٖمػم طمؼ, ألن اعم١مُمٜملم ؿمٝمداء اهلل قمز وضمؾ ذم أروف, وُمع 

ذم أُمتف سم٢مهراىمف دم ُمًٚمؿ, ويمذا  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ ومٚمؿ حي٥م أن هيراق سمًٌٌف دم ُمًٚمؿ, وال خيٚمػ اًمٜمٌل 

ً٘م٤م ُمٕمذوًرا رؿمٞمًدا, ويم٤من ومٙم٤من قمثامن ريض اهلل قمٜمف هبذا اًمٗمٕمؾ ُمقوم ٜمف,ىم٤مل ريض اهلل قم

 اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم قمذر, وؿم٘مل ىم٤مشمٚمف. 

مسر اجلقش افذين أصؼاهم اهلل ظز وجل بؼتل ظثامن ريض اهلل ظـه  ذـر

 من ؿتؾه  ملسو هيلع هللا ىلصوأظاذ اهلل افؽريم أصحاب رشول اهلل 

اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ٟم٤مئٚم٦م سمٜم٧م اًمٗمراومّم٦م اًمٙمٚمٌٞم٦م طملم دظمٚمقا قمغم قمثامن  قمـ --((516516))

إن شم٘متٚمقه أو شمدقمقه وم٘مد يم٤من حيٞمل : » اهلل قمٜمف وم٘متٚمقه ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م ٟم٤مئٚم٦م سمٜم٧م اًمٗمراومّم٦مريض

  .شاًمٚمٞمؾ سمريمٕم٦م جيٛمع ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن
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 ([. ٥/06(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )8268سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ه سمٙمك قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ورصم٤مريض اهلل قمٜمف, عم٤م ىمتؾ قمثامن  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ األٟمّم٤مري, وىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, وًمزم ىمقم سمٞمقهتؿ ومام ظمرضمقا إال إمم ىمٌقرهؿ, 

 وسمٙم٧م اجلـ, وٟم٤مطم٧م قمٚمٞمف.

 ما روي دم ؿتؾة ظثامن ريض اهلل ظـه  باب

ىمد ؾم٤مروا إًمٞمف واهلل ًمٞم٘متٚمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٠ميـ هق؟ : »ضمٜمدب, قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل قمـ --((517517))

 .شىم٤مل: ذم اًمٜم٤مر واهلل ؟ٚمتفىم٤مل: ذم اجلٜم٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٠ميـ ىمت

 ([. 8٣/406(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8262سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اًمتل ريض اهلل قمٜمف, ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر: أن ضمٝمج٤مه اًمٖمٗم٤مري, أظمذ قمَم قمثامن  قمـ --((518518))

 .شيم٤من يتخٍم هب٤م ومٙمنه٤م قمغم ريمٌتف, ومقىمٕم٧م ذم ريمٌتف األيمٚم٦م

 ([. 84/22ؿمٞم٦ٌم ) (, واسمـ أيب8261سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أن رضماًل ي٘م٤مل ًمف: ضمٝمج٤مه, شمٜم٤مول قمّم٤م ُمـ يد قمثامن ريض اهلل قمٜمف, : ٟم٤مومع قمـ  --((521521))

 ومٙمنه٤م قمغم ريمٌتف, ومرُمل ذًمؽ اعمٙم٤من سم٠ميمٚم٦م.

  ([.8262سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

أيب ؾمٕمٞمد, ُمقمم أيب أؾمٞمد ىم٤مل: ؾمٛمع قمثامن ريض اهلل قمٜمف: أن وومًدا ُمـ أهؾ  قمـ --((520520))

ٌٚمقا, ومخرج ومتٚم٘م٤مهؿ, ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف ىم٤مل ذم آظمره: صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ ُمـ ُمٍم ىمد أىم

سمٜمل ؾمدوس, ي٘م٤مل: اعمقت األؾمقد, ومخٜم٘مف, وظمٜم٘مف, صمؿ ظمرج, وم٘م٤مل: ُم٤م رأي٧م أًملم ُمـ طمٚم٘مف, 



       ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف,وومْمٚمف قمٜمده ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب إيمرام اًمٜمٌل 
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يؽمدد ذم ضمًده يم٠مهن٤م ٟمٗمس ضم٤من, صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ وذم  ٗمًفًم٘مد ظمٜم٘متف طمتك ٟمٔمرت إمم ٟم

ت٤مب اهلل قمز وضمؾ, وميسمف رضسم٦م, وم٤مشم٘م٤مه٤م سمٞمده وم٘مٓمٕمٝم٤م, ال يده اًمًٞمػ, وم٘م٤مل: سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ يم

وم٤مٟمتْمح اًمدم قمغم  أدري أسم٤مهن٤م أم مل ي٘مٓمٕمٝم٤م ومل يٌٜمٝم٤م, صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف اًمتجٞمٌل وم٠مؿمٕمره ُمِم٘مًّم٤م,

[, وم٢مهن٤م ًمٗمل 8٥0]اًمٌ٘مرة:  ژڳ     گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳژ هذه اآلي٦م 

 . ([820٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  اعمّمحػ ُم٤م طمٙم٧م, وذيمر احلدي٨م.

 وؾضؾه ظـده ريض اهلل ظـه,فعثامن  ملسو هيلع هللا ىلصإـرام افـبي  باب

ُمْمٓمجًٕم٤م يم٤مؿمًٗم٤م قمـ ؾم٤مىمٞمف,  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ --((521521))

ريض وم٠مذن ًمف وهق قمغم شمٚمؽ احل٤مل ومتحدث, صمؿ اؾمت٠مذن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, وم٤مؾمت٠مذن أسمق سمٙمر 

وؾمقى  ملسو هيلع هللا ىلصيض اهلل قمٜمف, ومجٚمس رؾمقل اهلل وم٠مذن ًمف وهق يمذًمؽ, صمؿ اؾمت٠مذن قمثامن راهلل قمٜمف, 

صمٞم٤مسمف ومتحدث, ومٚمام ظمرج ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل, دظمؾ أسمق سمٙمر ومٚمؿ شم٤ٌمًمف, 

أال أؾمتحل ُمـ : »صمؿ دظمؾ قمٛمر ومٚمؿ شم٤ٌمًمف, صمؿ دظمؾ قمثامن ومجٚم٧ًم وؾمقي٧م صمٞم٤مسمؽ؟ وم٘م٤مل

  ش.رضمؾ شمًتحل ُمٜمف اعمالئٙم٦م

 ([. 4208سمرىمؿ ) (, وُمًٚمؿ8201سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

هتجٛمقن قمغم رضمؾ ي٤ٌميع : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ طمقاًم٦م ىم٤مل: ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((522522))

, ومٝمجٛمٜم٤م قمغم قمثامن وهق ُمٕمتجر سمؼمد طمؼمة ي٤ٌميع اًمٜم٤مس, شُمـ أهؾ اجلٜم٦م ُمٕمتجًرا سمؼمد طمؼمة,

 ([. 824(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )8214سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  يٕمٜمل اًمٌٞمع واًمنماء.
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 ؾضائل أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـهباب  

احلٛمد هلل اعمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٜمٕمؿ اًمدائٛم٦م, فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م, محد ُمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

يٕمٚمؿ أن ُمقاله اًمٙمريؿ حي٥م احلٛمد, ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل, وصغم اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل, وقمغم 

 آًمف اًمٓمٞمٌلم وؾمٚمؿ, أُم٤م سمٕمد: 

رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, ذومف اهلل اًمٙمريؿ  اوم٤مقمٚمٛمق

سم٠مقمغم اًمنمف, ؾمقاسم٘مف سم٤مخلػم قمٔمٞمٛم٦م, وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة, وومْمٚمف قمٔمٞمؿ, وظمٓمره ضمٚمٞمؾ, وىمدره 

واسمـ قمٛمف, وزوج وم٤مـمٛم٦م, وأسمق احلًـ واحلًلم, ووم٤مرس اعمًٚمٛملم,  ,ملسو هيلع هللا ىلصٟمٌٞمؾ, أظمق اًمرؾمقل 

وىم٤مشمؾ األىمران, اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل, اًمزاهد ذم اًمدٟمٞم٤م, اًمراهم٥م  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل قمـ  ربوُمٗمرج اًمٙم

ذم اآلظمرة, اعمتٌع ًمٚمحؼ, اعمت٠مظمر قمـ اًم٤ٌمـمؾ, اعمتٕمٚمؼ سمٙمؾ ظمٚمؼ ذيػ, اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف 

ًمف حم٤ٌمن, وهق هلل واًمرؾمقل حم٥م, اًمذي ال حيٌف إال ُم١مُمـ شم٘مل, وال يٌٖمْمف إال ُمٜم٤مومؼ ؿم٘مل, 

 حلٚمؿ, واألدب ريض اهلل قمٜمف. وا ٚمؿ,ُمٕمدن اًمٕم٘مؾ واًمٕم

ريض اهلل ظـه, فعع بن أيب ضافب  ملسو هيلع هللا ىلصحمبة اهلل ظز وجل ورشوفه باب 

  ملسو هيلع هللا ىلصا حمب هلل ظز وجل ورشوفه وأن ظؾقً 

ألقمٓملم اًمراي٦م رضماًل حي٥م اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلصؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  قمـ --((523523))

 .وم٠مقمٓم٤مهريض اهلل قمٜمف, ومدقم٤م قمٚمًٞم٤م  شورؾمقًمف, وحيٌف اهلل ورؾمقًمف

  ([.4202ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8228سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       يمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُمٜمزًم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف, ُمـ رؾمقل اهلل 
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ألدومٕمـ اًمراي٦م إمم يد رضمؾ حي٥م : »ىم٤مل يقم ظمٞمؼم ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة, أن رؾمقل اهلل  قمـ --((524524))

وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ومام أطم٧ٌٌم اإلُم٤مرة إال يقُمئذ, ومتٓم٤موًم٧م  شاهلل ورؾمقًمف, يٗمتح اهلل قمٚمٞمف

اذه٥م وال شمٚمتٗم٧م طمتك : »ومدومع اًمٚمقاء إًمٞمف, صمؿ ىم٤ملش ىمؿ»: هل٤م ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف

, ومٛمِمك هٜمٞمٝم٦م, صمؿ ىم٤مم ومل يٚمتٗم٧م ًمٚمٕمزُم٦م, وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: قمالم شقمٚمٞمؽ اهلليٗمتح 

ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يِمٝمدوا أن ال إًمف إال اهلل, وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م3 وم٘مد ُمٜمٕمقا : »ملسو هيلع هللا ىلصأىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .ش٤ًمهبؿ قمغم اهلل قمز وضمؾُمٜمؽ دُم٤مءهؿ, وأُمقاهلؿ إال سمح٘مٝم٤م, وطم

 ([. 420٣ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(822٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ـؿـزفة هارون من  ملسو هيلع هللا ىلصمن رشول اهلل ريض اهلل ظـه, مـزفة ظع باب 

 موشى 

٤م ي٘مقل واؾمتخٚمػ قمٚمٞمً  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: أُم٤م إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((525525))

يِمٞمٕمف ىم٤مل: ومخرج قمكم, ريض اهلل قمٜمف, ومخرج قمكم قمغم اعمديٜم٦م ذم همزوة شمٌقك, ريض اهلل قمٜمف, 

أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك, همػم أٟمف ًمٞمس سمٕمدي : »ىم٤مل ومٚمام رأى ضمزقمف

 ([. 4202( وُمًٚمؿ )2286(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8٣02سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شٟمٌل
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ع من ــت مواله ؾعع مواله, ومن ــت وفقه ؾعملسو هيلع هللا ىلص: »ؿول افـبي باب 

  «وفقه

ومرأي٧م ُمٜمف ريض اهلل قمٜمف, إمم اًمٞمٛمـ ُمع قمكم  ملسو هيلع هللا ىلصسمريدة ىم٤مل: سمٕمثٜمل اًمٜمٌل  قمـ --((526526))

أًم٧ًم أومم »رأؾمف وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصؿمٙمقشمف إًمٞمف, ىم٤مل: ومرومع اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصضمٗمقة, ومٚمام ىمدُم٧م قمغم اًمٜمٌل 

 .شومٛمـ يمٜم٧م ُمقاله ومٕمكم ُمقاله: »ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم ىم٤ملش سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟

  ([.8٥٣2(, واسمـ أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )٣/٥20(, وأمحد)8٣8٥ىمؿ)سمراآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ريض اهلل ظـه, دن واػ ظع بن أيب ضافب  ملسو هيلع هللا ىلصدظاء افـبي باب 

 وتواله, ودظائه به ظذ من ظاداه 

ُمـ طمج٦م اًمقداع ٟمزل همدير ظمؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصزيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: عم٤م رضمع رؾمقل اهلل  قمـ --((527527))

صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض  ش٠مضم٧ٌميم٠مين ىمد دقمٞم٧م وم: »وم٠مُمر سمدوطم٤مت وم٘مٛمٛمـ, وىم٤مل

اهلل ُمقالي, وأٟم٤م ُمقمم يمؾ ُم١مُمـ, وُمـ يمٜم٧م ُمقاله ومٕمكم ُمقاله, اًمٚمٝمؿ وال : »اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل

  ([.2/٥61(, وأمحد )8٣4٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.ُمـ وااله, وقم٤مد ُمـ قم٤مداه



       إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب قمٝمد اًمٜمٌل 
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 إػ ظع ريض اهلل ظـه ملسو هيلع هللا ىلصظفد افـبي باب 

 يبغضه إال مـاؾق وادمذي فعع ريض اهلل ظـه أكه ال حيبه إال مممن وال 

  ملسو هيلع هللا ىلصادمذي فرشول اهلل 

قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل: واًمذي ومٚمؼ  ,زر سمـ طمٌٞمش ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف قمـ --((528528))

أٟمف ال حيٌؽ إال ُم١مُمـ, وال يٌٖمْمؽ إال : »ملسو هيلع هللا ىلصاحل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م3 إٟمف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل األُمل إزم 

  ([.01(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8٣٥0ىمؿ)سمراآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شُمٜم٤مومؼ

إٟمام يمٜم٤م ٟمٕمرف ُمٜم٤موم٘مل األٟمّم٤مر سمٌٖمْمٝمؿ قمكم سمـ أيب : »أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل قمـ --((531531))

 ([. ٥080(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8٣٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف

ـ اًمٜم٤مس وم٘م٤مم مخ٦ًم أو ؾمت٦م ُمريض اهلل قمٜمف, ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م ىم٤مل: ٟمِمد قمكم  قمـ --((530530))

 .شُمـ يمٜم٧م ُمقاله ومٕمكم ُمقاله: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصومِمٝمدوا أن رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب اًمٜمٌل 

(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 0/222(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8٣28سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.8/881زوائد اعمًٜمد)

 ما أظطى ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـهباب 

 ًمف سم٤مًمًداد واًمتقومٞمؼ. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م وشمقومٞمؼ اًمّمقاب ذم اًم٘مْم٤مء, ودقم٤م 

إمم أهؾ اًمٞمٛمـ  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: عم٤م سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((531531))

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, إٟمؽ شمرؾمٚمٜمل إمم ىمقم وي٠ًمًمقين وال قمٚمؿ زم, ىم٤مل: ومقوع يده قمغم 
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سملم يديؽ إن اهلل قمز وضمؾ ؾمٞمٝمدي ىمٚمٌؽ, ويث٧ٌم ًم٤ًمٟمؽ3 وم٢مذا ىمٕمد : »صدري صمؿ ىم٤مل

اخلّمامن ومال شم٘مْملم طمتك شمًٛمع ُمـ اآلظمر, يمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ األول3 وم٢مٟمف أطمرى أن يتٌلم ًمؽ 

 ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: ومام زًم٧م ىم٤موًٞم٤م أو ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ذم ىمْم٤مء سمٕمد.  .شاًم٘مْم٤مء

  ([.8/11(, وأمحد )8٣٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اهلل ظز وجل  بؼتل اخلوارج وأنريض اهلل ظـه, فعع  ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبي  باب

 أـرمه بؼتاهلم 

اًمٜمٝمر, ومٚمام ريض اهلل قمٜمف, قمٌٞمدة اًمًٚمامين ىم٤مل: ؿمٝمدت ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((532532))

اًمٞمد, أو ُم١مدن اًمٞمد, أو ُمثدن   خمدجىمتٚم٧م اخلقارج ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: إن ومٞمٝمؿ رضماًل 

وا وىمٚمٌقا اًم٘متغم, اًمٞمد, ىم٤مل: ومٜمٔمروا ومٚمؿ ي٘مدروا قمٚمٞمف, وم٘م٤مل ذًمؽ صمالث ُمرات, صمؿ ىم٤مل: اٟمٔمر

ريض اهلل قمٜمف, آدم ُمثدن يده اًمٞمٛمٜمك, يم٠مهن٤م صمدي اعمرأة, ومٚمام رآه قمكم  ضماًل ىم٤مل: وم٤مؾمتخرضمقا ر

اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, ورومع يديف, ومحٛمد اهلل, وأصمٜمك قمٚمٞمف, وؿمٙمر اهلل اًمذي واله ىمتٚمٝمؿ, واًمذي 

ٌؼ قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل أيمرُمف سم٘مت٤مهلؿ, صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف وم٘م٤مل: ًمقال أن شمٌٓمروا حلدصمتٙمؿ سمام ؾم

 ه١مالء اًم٘مقم. ىمتؾُمـ اًمٙمراُم٦م عمـ  ملسو هيلع هللا ىلص

ىم٤مل:  ؟أو رء ؾمٛمٕمتف ُمٜمف ؟ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل قمٌٞمدة: وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, أرء سمٚمٖمؽ قمـ اًمٜمٌل  

 اًم٤ٌمب[.ذم ]شم٘مدم خترجيف ُمع أطم٤مدي٨م  سمؾ ؾمٛمٕمتف ورب اًمٙمٕم٦ٌم.



       إن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء قم٤معمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 
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 إن ؾاضؿة ريض اهلل ظـفا شقدة كساء ظادفا  ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي  باب

وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء قم٤معمٝم٤م3 إال ُم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أ قمـ --((533533))

 .شضمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ عمريؿ سمٜم٧م قمٛمران

  ([.٥/٥(, وأمحد )8604سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

طمًٌؽ ُمـ ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران, : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((534534))

 .شملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد, ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل

  ([.٥101(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٥/8٥٣(, وأمحد )860٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 فػاضؿة ريض اهلل ظـفا وظظم ؿدرها ظـده  ملسو هيلع هللا ىلصإـرام افـبي باب  

أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأي٧م أطمًدا يم٤من أؿمٌف يمالًُم٤م  قمـ --((535535))

دظمٚم٧م قمٚمٞمف رطم٥م هب٤م, وىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ  ويم٤مٟم٧م إذا ,ملسو هيلع هللا ىلصوطمديًث٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م, سمرؾمقل اهلل 

سمٞمده٤م, وم٘مٌٚمٝم٤م, وأضمٚمًٝم٤م ذم جمٚمًف, ويم٤من إذا دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م رطم٧ٌم سمف, وىم٤مُم٧م إًمٞمف وم٠مظمذت 

ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ذم ُمروف اًمذي شمقذم ومٞمف, ومرطم٥م هب٤م,  ٝم٤م,سمٞمده, وم٘مٌٚمتف, وأضمٚمًتف ذم جمٚمً

إزم أظمؼمين أٟمف  وىمٌٚمٝم٤م, وأه إًمٞمٝم٤م, ومٌٙم٧م, صمؿ أه إًمٞمٝم٤م ومْمحٙم٧م, وم٠ًمًمتٝم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م: أه

 ُمٞم٧م ومٌٙمٞم٧م, صمؿ أه إزم أين أول أهٚمف حلقىًم٤م سمف, ومْمحٙم٧م.

( وُمًٚمؿ ٥642-٥64٥(, وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8602سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.42٣0سمرىمؿ )
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 فغضب ؾاضؿة ريض اهلل ظـفا  ملسو هيلع هللا ىلصؽضب افـبي  باب

ظمٓم٥م اسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ, ف, ريض اهلل قمٜمأن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  أن اعمًقر سمـ خمرُم٦م قمـ --((536536))

ومٚمام ؾمٛمٕم٧م سمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أشم٧م رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمده وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مًم٧م: إن ىمقُمؽ يتحدصمقن أٟمؽ ال شمٖمْم٥م ًمٌٜم٤مشمؽ, ش ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ي٤م وم٤مـمٛم٦م؟: »وم٘م٤مل هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصأيب ضمٝمؾ, ىم٤مل اعمًقر سمـ خمرُم٦م: وم٘م٤مم رؾمقل اهلل  ٜم٦موهذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟم٤ميمح اسم

أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمام وم٤مـمٛم٦م اسمٜم٦م حمٛمد سمْمٕم٦م ُمٜمل, وإهن٤م واهلل ال دمتٛمع : »تف طملم شمِمٝمد, صمؿ ىم٤ملومًٛمٕم

ىم٤مل: ومٌٚمغ ذًمؽ قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف, ومؽمك قمكم ريض اهلل  شواسمٜم٦م قمدو اهلل أسمًدا ملسو هيلع هللا ىلصاسمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .قمٜمف اخلٓم٦ٌم

  [.(4222( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥042(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8688سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ؾضائل احلسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام ابب

وقمغم آًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاحلٛمد هلل اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل واعمّمٓمٗمك رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 .أمجٕملم

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ: أن احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ظمٚمً٘م٤م, وظمٚمً٘م٤م  ملسو هيلع هللا ىلصٌف اًمٜم٤مس سمرؾمقل اهلل ظمٓمرمه٤م قمٔمٞمؿ, وىمدرمه٤م ضمٚمٞمؾ, وومْمٚمٝمام يمٌػم, أؿم

احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام, مه٤م ذريتف اًمٓمٞم٦ٌم اًمٓم٤مهرة اعم٤ٌمريم٦م, وسمْمٕمت٤من ُمٜمف, أُمٝمام 

وسمْمٕم٦م ُمٜمف, وأسمقمه٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ُمٝمج٦موم٤مـمٛم٦م اًمزهراء, 

قمغم اسمٜمتف, وٟم٤مسه وُمٗمرج واسمـ قمٛمف, وظمتٜمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمف, أظمق رؾمقل رب اًمٕم٤معملم 



       شاحلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 
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اًمٙمرب قمٜمف, وُمـ يم٤من اهلل ورؾمقًمف ًمف حمٌلم, وم٘مد مجع اهلل اًمٙمريؿ ًمٚمحًـ واحلًلم ريض اهلل 

وؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلصُمـ يمؾ ضمٝم٦م, رحي٤مٟمت٤م رؾمقل اهلل  جلزيؾقمٜمٝمام اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ, واحلظ ا

 اجلٜم٦م.

حم٥م هلام, ويًخـ  وؾمٜمذيمر ُم٤م طميين ذيمره سمٛمٙم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ3 ُم٤م شم٘مر هب٤م قملم يمؾ ُم١مُمـ 

 اهلل اًمٕمٔمٞمؿ هب٤م قملم يمؾ ٟم٤مصٌل ظمٌٞم٨م, سم٤مهمض هلام أسمٖمض اهلل ُمـ أسمٖمْمٝمام. 

  «احلسن واحلسغ شقدا صباب أهل اجلـة: »ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي  باب

أن طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م, : »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري, قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((537537))

 .شزيمري٤م قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم إال اسمٜمل اخل٤مًم٦م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ, وحيٞمك سمـ

اًمؽمُمذي سمرىمؿ و (٥/64أمحد ), ووهمػمه(8640سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

(٥008.])  

  ملسو هيلع هللا ىلصصبه احلسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام برشول اهلل  باب

ُمـ هه أن يٜمٔمر إمم أؿمٌف : »ي٘مقلريض اهلل قمٜمف,هٌػمة سمـ يريؿ, أٟمف ؾمٛمع قمٚمًٞم٤م  قمـ --((538538))

ُم٤م سملم قمٜم٘مف إمم وضمٝمف وؿمٕمره ومٚمٞمٜمٔمر إمم احلًـ سمـ قمكم, وُمـ هه أن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اًمٜم٤مس سمرؾمقل 

ُم٤م سملم قمٜم٘مف إمم يمٕمٌف ظمٚمً٘م٤م3 ومٚمٞمٜمٔمر إمم احلًلم سمـ قمكم  ملسو هيلع هللا ىلصيٜمٔمر إمم أؿمٌف اًمٜم٤مس سمرؾمقل اهلل 

 .شٜمٝمامريض اهلل قم

  ([.٥002(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8/22(, وأمحد )86٥8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 .ش, ويم٤من احلًـ سمـ قمكم يِمٌٝمفملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م رؾمقل اهلل : »ضمحٞمٗم٦م ىم٤ملأيب  قمـ --((541541))
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  ([.٥٣2٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )86٥4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمـ صالة  ريض اهلل قمٜمف,قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ  قمـ --((540540))

إمم ضمٜمٌف,  يٛمٌم ريض اهلل قمٜمف,سمٚمٞم٤مل, وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمٍم, سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

ريض ومٛمر سمحًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف, وهق يٚمٕم٥م ُمع اًمٖمٚمامن, وم٤مطمتٛمٚمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

 قمغم رىمٌتف, وضمٕمؾ ي٘مقل:اهلل قمٜمف 

 سمــــــــ٠ميب ؿمــــــــٌف اًمٜمٌــــــــل

 

ــــــــكم  ــــــــٞمس ؿمــــــــٌٞمٝم٤م سمٕم  ًم

 ريض اهلل قمٜمف يْمحؽ. وقمكم 

  ([.٥٣24(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )86٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 واحلسغ ريض اهلل ظـفام فؾحسن  ملسو هيلع هللا ىلصحمبة افـبي باب 

اًمٚمٝمؿ إين : »٤م وهق ي٘مقلحيٛمؾ طمًٜمً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((541541))

 .شأطمٌف وم٠مطمٌف

  ([.4244( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥022(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )86٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       شمه٤م رحي٤مٟمت٤مي ُمـ اًمدٟمٞم٤م»ًمٚمحًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 

 

234234 
 

234234 

 

مها رحياكتاي من »فؾحسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام  ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي  باب

  «اافدكق

٤م قمٜمد اسمـ قمٛمر إذ ضم٤مءه رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمراق  قمـ --((542542)) ًً اسمـ أيب ٟمٕمؿ ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم

وم٠ًمًمف قمـ دم اًمٌٕمقض؟ وم٘م٤مل: اٟمٔمروا إمم هذا, ي٠ًمًمٜمل قمـ دم اًمٌٕمقض, وهؿ ىمتٚمقا اسمـ 

 .شمه٤م رحي٤مٟمت٤مي ُمـ اًمدٟمٞم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

  ([.٤٥0٣٥مري سمرىمؿ )(, واًمٌخ8624سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب سمٙمرة ىم٤مل: رأي٧م احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام يث٤ٌمن قمغم فمٝمر رؾمقل  قمـ --((543543))

وهق يّمكم, ومٞمٛمًٙمٝمام سمٞمده طمتك إذا اؾمت٘مر قمغم األرض شمريمٝمام, ومٚمام صغم أضمٚمًٝمام ذم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

س صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤م شإن اسمٜمل هذيـ رحي٤مٟمت٤مي ُمـ اًمدٟمٞم٤م: »طمجره صمؿ ُمًح رؤؾمٝمام صمؿ ىم٤مل

وأرضمق أن يّمٚمح اهلل قمز وضمؾ سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ذم آظمر  ٞمد,إن اسمٜمل هذا ؾم: »وم٘م٤مل

 ش.اًمزُم٤من

 ([. 4002(, وأظمرج اًمٌخ٤مري اجلزء األظمػم سمرىمؿ )8622سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

 .يٕمٜمل سمف احلًـ ريض اهلل قمٜمف رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال



  خمتصر الشريعة
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 ظذ طفره دم فؾحسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام ملسو هيلع هللا ىلصمحل افـبي باب 

 افصالة وؽر افصالة 

خيٓم٥م إذ أىمٌؾ احلًـ واحلًلم ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسمريدة, ىم٤مل: سمٞمٜمام رؾمقل اهلل  قمـ --((544544))

قمـ اعمٜمؼم ومرومٕمٝمام  ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمٝمام, قمٚمٞمٝمام ىمٛمٞمّم٤من أمحران, يٛمِمٞم٤من ويٕمثران, إذ ٟمزل رؾمقل اهلل 

ذيـ ٟمٔمرت إمم ه [,8٣]اًمتٖم٤مسمـ: ژ  ڱ  ں  ں   ڻژ صدق اهلل: : »إًمٞمف, وىم٤مل

 .شيٛمِمٞم٤من ويٕمثران, ومٚمؿ أصؼم طمتك ىمٓمٕم٧م طمديثل ورومٕمتٝمام ًمّمٌٞملما

(, 8802(, وأسمق داود سمرىمؿ )٣/٥٣2(, وأمحد )86٣8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([.٥600(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )4/801(, واًمٜم٤ًمئل )٥002واًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 فؾحسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام  ملسو هيلع هللا ىلصمالظبة افـبيباب 

وهق ي٘مٌؾ احلًـ سمـ قمكم  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة: أن األىمرع سمـ طم٤مسمس, أسمٍم اًمٜمٌل أيب قمـ --((545545))

ُمـ : »ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل: إن زم ًمٕمنمة ُمـ اًمقًمد ُم٤م ىمٌٚم٧م واطمًدا ُمٜمٝمؿ, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .شال يرطمؿ ال يرطمؿ

  ([.٥481( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣220(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )86٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       قمـ صالح اعمًٚمٛملم سم٤محلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب إظم٤ٌمر اًمٜمٌل 
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ظن صالح ادسؾؿغ باحلسن بن ظع ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي باب 

 ظـفام 

رسم٤مح سمـ احل٤مرث ىم٤مل: اضمتٛمع اًمٜم٤مس إمم احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام سمٕمد  قمـ --((546546))

إن يمؾ ُم٤م هق آت : »ووم٤مة قمكم ريض اهلل قمٜمف, ومخٓمٌٝمؿ ومحٛمد اهلل قمز وضمؾ وأصمٜمك قمٚمٞمف, صمؿ ىم٤مل

وًمق يمره اًمٜم٤مس, وإين ُم٤م أطم٥م أن أزم ُمـ ىمري٥م, وإن أُمر اهلل قمز وضمؾ ًمقاىمع, ُم٤م ًمف ُمـ داومع, 

يزن ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل, هيراق ومٞمف حمجٛم٦م ُمـ دم, ىمد قمروم٧م ُم٤م  ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصأُمر أُم٦م حمٛمد 

 .شيٜمٗمٕمٜمل مم٤م ييين, وم٤محل٘مقا سمٓمٞمٌتٙمؿ

  ([.8٥62(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ)8660سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وُمٞمزوا ومٕمؾ احلًـ اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ, أظمل اٟمٔمروا رمحٙمؿ اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمذي ىمد طمقى مجٞمع اًمنمف, عم٤م ٟمٔمر إمم أٟمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمريؿ اسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء, ُمٝمج٦م رؾمقل اهلل 

ال يتؿ ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م إال سمتٚمػ األٟمٗمس, وذه٤مب اًمديـ, وومتـ ُمتقاشمرة, وأُمقر يتخقف 

ومل حي٥م سمٚمقغ ُم٤م ًمف ومٞمف طمظ  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اعمًٚمٛملم, ص٤من ديٜمف وقمروف, وص٤من أُم٦م حمٛمد  ٌٝم٤مقمقاىم

ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م, وىمد يم٤من ًمذًمؽ أهاًل, ومؽمك ذًمؽ سمٕمد اعم٘مدرة ُمٜمف قمغم ذًمؽ, شمٜمزهي٤م ُمٜمف ًمديٜمف, 

إن اسمٜمل هذا : »ملسو هيلع هللا ىلصوًمنمومف, ويمٞمػ ال يٙمقن ذًمؽ, وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصوًمّمالح أُم٦م حمٛمد 

 .شؾمٞمد, وإن اهلل قمز وضمؾ يّمٚمح سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم

ريض اهلل قمـ احلًـ واحلًلم, وقمـ أسمٞمٝمام, وقمـ أُمٝمام, وٟمٗمٕمٜم٤م  ,ملسو هيلع هللا ىلصن يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ومٙم٤م 

 سمحٌٝمؿ. 



  خمتصر الشريعة
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اصتد ؽضب : »وؿوفهريض اهلل ظـه, بؼتل احلسغ  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي  باب

  «اهلل ظذ ؿاتؾه

إذا ٟم٤مم مل يؽمك أطمًدا يدظمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ --((547547))

٤م وطمًٞمٜم٤ًم ريض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مًم٧م: ومٜم٤مم يقًُم٤م ذم سمٞمتل, وضمٚم٧ًم قمغم اًم٤ٌمب أُمٜمع قمٚمٞمف3 إال طمًٜمً 

ُمـ يدظمؾ, ومج٤مء طمًلم يًٕمك ومخٚمٞم٧م قمٜمف, ومذه٥م طمتك ؾم٘مط قمغم سمٓمٜمف, ومٗمزع رؾمقل اهلل 

: : ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م ًمؽ شمٌٙمل وىمد ٟمٛم٧م وأٟم٧م ُمنوًرا؟ وم٘م٤مل٘مٚم٧موهق يٌٙمل وم٤مًمتزُمف, وم ملسو هيلع هللا ىلص

يمٗمف, وم٢مذا ومٞمٝم٤م شمرسم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: وسمًط رؾمقل اهلل  شذه اًمؽمسم٦مإن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم أشم٤مين هب»

هذه » ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: وُم٤م هذه األرض؟ ىم٤مل  شوم٠مظمؼمين أن اسمٜمل هذا ي٘متؾ ذم هذه اًمؽمسم٦م» محراء 

 .ءوم٘مٚم٧م: أرض يمرب وسمال شيمرسمالء

 ([. 6/422(, وأمحد)8664سمرىمؿ)اآلضمري رواه ] طمًـ 

حيب  ملسو هيلع هللا ىلصفام ؾؾؾرشول دم احلسن واحلسغ ريض اهلل ظـفام من أحب باب

 يبغض  ملسو هيلع هللا ىلصومن أبغضفام ؾؾؾرشول 

ُمـ أطمٌٝمام وم٘مد أطمٌٜمل, وُمـ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة, ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((548548))

 يٕمٜمل احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام. شأسمٖمْمٝمام وم٘مد أسمٖمْمٜمل

  ([.82٥(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )4/411(, وأمحد)8602سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمغم ُمـ ىمتؾ احلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام ًمٕمٜم٦م اهلل, وًمٕمٜم٦م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اًمالقمٜملم, وقمغم ُمـ أقم٤من قمغم ىمتٚمف, وقمغم ُمـ ؾم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, وؾم٥م احلًـ 



       سم٤مب ومْم٤مئؾ ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م
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ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وهمْمٌف,  ,ملسو هيلع هللا ىلصواحلًلم, أو آذى وم٤مـمٛم٦م ذم وًمده٤م, أو آذى أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٟم٤مًمتف ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد  ًمف وزًٟم٤م, وال ٙمريؿال أىم٤مم اهلل اًم

 خدجية أم ادممـغ ريض اهلل ظـفا ؾضائلباب 

وقمغم آًمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصاعمحٛمقد اهلل قمغم يمؾ طم٤مل, واعمّمٓمٗمك رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

  .اًمٓمٞمٌلم وؾمٚمؿ

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومْمٚمٝم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

رزىم٧م ُمٜمف األوالد  ,ملسو هيلع هللا ىلصضمزيؾ, أيمرُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٔمٞمؿ سم٠من زوضمٝم٤م رؾمقًمف  قمٔمٞمؿ, وظمٓمره٤م

يٕمٔمؿ ىمدر ظمدجي٦م,  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمرام, وأوًمده٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء, ُمٝمج٦م رؾمقل اهلل 

وهل زوضمتف, وهل  ملسو هيلع هللا ىلصهل٤م, ويثٜمل قمٚمٞمٝم٤م, يمراُم٦م ُمٜمف هل٤م, سمٕم٨م اًمٜمٌل  ويٖمْم٥مويٙمثر ذيمره٤م, 

خيؼمه٤م سمام يِم٤مهد ُمـ اًمقطمل, ومتثٌتف وشمٕمٚمٛمف: إٟمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصل أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء, ومٙم٤من اًمٜمٌ

ٟمٌل, وإٟمؽ قمٜمد اهلل يمريؿ, ويتٕمٌد ًمرسمف قمز وضمؾ ذم ضمٌؾ طمراء, ومتزوده وشمٕمٞمٜمف قمغم قم٤ٌمدة رسمف 

سمام أقمد اهلل هل٤م ذم اجلٜم٦م ُمـ اًمٙمراُم٦م, أُمره اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومٌنمه٤م اًمٜمٌل  ٥مقمز وضمؾ, وحتقـمف سمٙمؾ ُم٤م حي

 ـ ىمّم٥م, وهق اًمدر اعمجقف.قمز وضمؾ أن يٌنمه٤م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُم

 شم٘مدم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم سمدء اًمقطمل. وىمد

هذا ومٕمؾ ُمقوم٘م٦م يمريٛم٦م ُمٜمتج٦ٌم, أيمرُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمز وضمؾ, ودظمره٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أول أزواضمف ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, ذومٝم٤م اهلل سم٤مًمقًمد ُمٜمف, وضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م اًمذري٦م اًمٓمٞم٦ٌم  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌٞمف 

 اعم٤ٌمريم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م. 
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 خلدجية ريض اهلل ظـفا وحسن ثـائه ظؾقفا  ملسو هيلع هللا ىلصؽضب افـبي باب 

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ُم٤م همرت قمغم اُمرأة ُم٤م همرت قمغم ظمدجي٦م, ًمٙمثرة  قمـ --((551551))

 يذيمره٤م, وًم٘مد أُمره رسمف أن يٌنمه٤م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م. ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م رأي٧م رؾمقل اهلل 

 ([. 42٥٣ًٚمؿ سمرىمؿ )( وُم٥180(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8614سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 أن خدجية ريض اهلل ظـفا شقدة كساء ظادفا  ملسو هيلع هللا ىلصإخبار افـبي  باب

طمًٌؽ ُمـ ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم سمٛمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران, : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((550550))

 .شملسو هيلع هللا ىلصوظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد, ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد 

 , وىمد شم٘مدم [. ((88))  ( 866٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

خلدجية ريض اهلل ظـفا بام أظد اهلل ظز وجل هلا دم  ملسو هيلع هللا ىلصي بشارة افـب باب

 اجلـة 

سمنم ظمدجي٦م سمٌٞم٧م ذم : »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ أيب أورم ىم٤مل: ىم٤مل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٜمٌل  قمـ --((551551))

 .شاجلٜم٦م, ال صخ٥م ومٞمف وال ٟمّم٥م 

 ([. 42٥٥( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8024(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8610سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىمد ذيمرت ُمـ ومْم٤مئؾ ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم٤م طميين ذيمره  هلل:هلل:رمحه ارمحه ا  اآلجرياآلجري  قالقال

 , واهلل وزم اًمتقومٞمؼ.((88))سمٛمٙم٦م

                                                 

  (.816٥إمم رىمؿ )ُمـ اًمنميٕم٦م شمّمحػ ذم اعمٓمٌقع  (8)



       سم٤مب ضم٤مُمع ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
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 جامع ؾضائل أهل افبقت ريض اهلل ظـفم  باب

ىمد ذيمرت ُمـ ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, ووم٤مـمٛم٦م,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

اهلل ذوًم٤م, وومْمٚمٝمؿ يمثػم  واحلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤م طميين ذيمره سمٛمٙم٦م, زاده٤م

قمٔمٞمؿ, وأٟم٤م أذيمر ومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م مجٚم٦م, اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف ذم همػم ُمقوع, 

ەئ  ەئ  وئ   ى  ائ  ائژ أن ي٤ٌمهؾ هبؿ, وم٘م٤مل ضمؾ ذيمره:  ملسو هيلع هللا ىلصوأُمر ٟمٌٞمف 

[, وهؿ: قمكم, ووم٤مـمٛم٦م, واحلًـ 68]آل قمٛمران:  ژوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  

  ژ  ڑ ڈ  ڈ  ژ   ڎژ  ل اهلل قمز وضمؾ:واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وممـ ىم٤م

سمٛمرط ًمف  ملسو هيلع هللا ىلص[, وهؿ اًمذيـ همِم٤مهؿ اًمٜمٌل ٥٥]األطمزاب:  ژڑ  ک  ک   ک  ک  

ڑ    ژ  ڑ ڈ  ڈ  ژ   ڎژ  ُمرطمؾ, وىمٞمؾ: سمٙم٤ًمء ظمٞمؼمي, وىم٤مل هلؿ:

[, وهؿ: قمكم, ووم٤مـمٛم٦م, واحلًـ واحلًلم ٥٥]األطمزاب:  ژک  ک   ک  ک  

ؾ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم وصٝمر ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, إال ؾمٌٌل يم: »ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمٝمؿ, وممـ ىم٤مل اًمٜمٌل 

ومٝمؿ قمكم, ووم٤مـمٛم٦م, واحلًـ, واحلًلم, وضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر, ومجٞمع أوالد  ((44))شوٟمًٌل وصٝمري

واحلًلم, وأوالد أوالدهؿ, وذريتٝمؿ اًمٓمٞم٦ٌم  ـقمكم, ومجٞمع أوالد وم٤مـمٛم٦م, ومجٞمع أوالد احلً

  اعم٤ٌمريم٦م, وأوالد ظمدجي٦م أسمًدا, روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

 

                                                                                                                                      

 ذيمرٟم٤م ُم٤م صح ُمٜمف.ىمد و (8)

 .شمٕم٤ممم ؾمٞم٠ميت خترجيف إن ؿم٤مء اهلل (4)



  خمتصر الشريعة
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ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ژ : ؿول اهلل ظز وجلباب 

  ژ  ک   ک  ک

مجٞمع اًمنمف, وهؿ: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, ووم٤مـمٛم٦م, واحلًـ,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

ذات همداة, وقمٚمٞمف ُمرط ُمرطمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: ظمرج اًمٜمٌل , قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ --((552552))

ومج٤مء احلًـ ريض اهلل قمٜمف وم٠مدظمٚمف ُمٕمف, صمؿ ضم٤مء احلًلم ريض اهلل قمٜمف  ُمـ ؿمٕمر أؾمقد,

وم٠مدظمٚمف ُمٕمف, صمؿ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٠مدظمٚمٝم٤م, صمؿ ضم٤مء قمكم ريض اهلل قمٜمف وم٠مدظمٚمف, صمؿ 

 ژڎ   ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ  : »ىم٤مل

 ([. 4018(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )862٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.[٥٥]األطمزاب: 

يم٤من ذم سمٞمتٝم٤م قمغم ُمٜم٤مُم٦م ًمف, حتتف يم٤ًمء  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  ,أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ --((553553))

ادقمل : »ملسو هيلع هللا ىلصومٞمٝم٤م ظمزيرة, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ظمٞمؼمي, ومج٤مءت وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمؼمُم٦م

   ڎژ  :ملسو هيلع هللا ىلصومدقمتٝمؿ, ومٌٞمٜم٤م هؿ ي٠ميمٚمقن, إذ ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل  شزوضمؽ, واسمٜمٞمؽ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم

[, ٥٥]األطمزاب:  ژک  ک   ک  ک    ڑ  ژ  ڑ ڈ  ڈ  ژ

اًمٚمٝمؿ ه١مالء أهؾ سمٞمتل, وطم٤مُمتل, وم٠مذه٥م : »اًمٙم٤ًمء ومٖمِم٤مهؿ هبؿ, صمؿ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مظمذ اًمٜمٌل 

 .شقمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػًما

 ([. 6/٥4٥(, وأمحد)862٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 



       أهؾ سمٞمتفوسمٛمح٦ٌم  ملسو هيلع هللا ىلصأُمتف سم٤مًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وسمًٜم٦م رؾمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب أُمر اًمٜمٌل 
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أمته بافتؿسك بؽتاب اهلل ظز وجل وبسـة رشوفه  ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبي باب 

 قتهوبؿحبة أهل ب ملسو هيلع هللا ىلص

وافتؿسك ظذ ما هم ظؾقه من احلق وافـفي ظن افتخؾف ظن ضريؼتفم 

 اجلؿقؾة احلسـة 

أهي٤م اًمٜم٤مس اؾمٛمٕمقا ىمقزم وم٢مين ال أدري : »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((554554))

ًمٕمكم ال أًم٘م٤ميمؿ سمٕمد يقُمل هذا ذم هذا اعمقىمػ, ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس, دُم٤مؤيمؿ وأُمقاًمٙمؿ طمرام إمم يقم 

وم٢مين ىمد سمٚمٖم٧م وشمريم٧م  3ز وضمؾ, ومذيمر اخلٓم٦ٌم إمم ىمقًمف وم٤مقم٘مٚمقا أهي٤م اًمٜم٤مس ىمقزمشمٚم٘مقن رسمٙمؿ قم

وذيمر  شملسو هيلع هللا ىلصُم٤م إن متًٙمتؿ سمف ومٚمـ شمْمٚمقا أسمدا يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ  ٤مسومٞمٙمؿ أهي٤م اًمٜم

 ([. 800٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .احلدي٨م إمم آظمره

٦م اًمقداع سمٛمٜمك, وأُمر أُمتف ذم طمج ملسو هيلع هللا ىلصومٞمدل قمغم أن ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وذم رضمققمف ُمـ هذه احلج٦م سمٖمدير ظمؿ وم٠مُمر أُمتف  ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وسمًٜمتف 

سمٙمت٤مب اهلل واًمتٛمًؽ سمف وسمٛمح٦ٌم أهؾ سمٞمتف, وسمٛمقاالة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, 

ؾ قمٜمده, يدل اًمٕم٘مالء ُمـ اعم١مُمٜملم قمغم أٟمف واضم٥م قمغم يم فوشمٕمريػ اًمٜم٤مس ذف قمكم وومْمٚم

وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديـ,  ,ملسو هيلع هللا ىلصُمًٚمؿ أن يتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, وسمًٜم٦م رؾمقًمف 

وسمٛمحٌتٝمؿ وسمٛمح٦ٌم أهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم, واًمتٕمٚمؼ سمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ األظمالق اًمنميٗم٦م, واالىمتداء 

ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ, أال شمرى أن اًمٕمرسم٤مض سمـ  غمهبؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ومٛمـ يم٤من هٙمذا, ومٝمق قم

ذات يقم ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م, ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن, ووضمٚم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: وقمٔمٜم٤م اًمٜمٌل  ؾم٤مري٦م اًمًٚمٛمل



  خمتصر الشريعة

 

243243 
 

243243 

 

أوصٞمٙمؿ »ىم٤مل:  ؟ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب, وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل: إن هذه عمققمٔم٦م ُمقدع, ومام شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م

سمٕمدي ؾمػمى اظمتالوًم٤م  ُمٜمٙمؿسمت٘مقى اهلل, واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م, وإن قمٌدا طمٌِمًٞم٤م, وم٢مٟمف ُمـ يٕمش 

اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم, قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ, وإي٤ميمؿ يمثػًما, ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل, وؾمٜم٦م 

  .((88)) شوحمدصم٤مت األُمقر, وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ومٝمؿ: أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ب اهلل قمز وضمؾ, وًمًٜم٦م ٤م راوًٞم٤م سمخالومتٝمؿ, ُمتٌٕم٤م هلؿ, ومٝمق ُمتٌع ًمٙمت٤مقمٜمٝمؿ, ومٛمـ يم٤من هلؿ حمًٌ 

اًمٓمٞمٌلم, وشمقالهؿ وشمٕمٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصوُمـ أطم٥م أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومٝمق قمغم اعمحج٦م اًمقاوح٦م, واًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ واألُمر اًمرؿمٞمد, ويرضمك ًمف  ؿ,وشم٠مدب سم٠مدهب

 .اًمٜمج٤مة

٦ٌم قمكم ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومام شم٘مقل ومٞمٛمـ يزقمؿ أٟمف حم٥م أليب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن, ُمتخٚمػ قمـ حم وم٢من

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وقمـ حم٦ٌم احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام, همػم رايض سمخالوم٦م 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف؟ هؾ شمٜمٗمٕمف حم٦ٌم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ؟ ىمٞمؾ 

ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهذه صٗم٦م ُمٜم٤مومؼ, ًمٞم٧ًم سمّمٗم٦م ُم١مُمـ ىم٤مل اًمٜمٌل  هلل,ًمف: ُمٕم٤مذ ا

ُمـ آذى قمٚمٞم٤م وم٘مد : »وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم شال حيٌؽ إال ُم١مُمـ, وال يٌٖمْمؽ إال ُمٜم٤مومؼ: »ٜمفقم

سم٤مخلالوم٦م وؿمٝمد ًمف سم٤مجلٜم٦م, وسم٠مٟمف ؿمٝمٞمد, وأن قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف, ًمٕمكم  ملسو هيلع هللا ىلصوؿمٝمد اًمٜمٌل  شآذاين

حم٤ٌمن ًمٕمكم  ملسو هيلع هللا ىلصوأن اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف  ,ملسو هيلع هللا ىلصهلل قمز وضمؾ وًمرؾمقًمف  ٥محمريض اهلل قمٜمف, 

ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل شم٘مدم ذيمرٟم٤م هل٤م وُم٤م أظمؼم  ملسو هيلع هللا ىلصمجٞمع ُم٤م ؿمٝمد ًمف سمف رؾمقل اهلل وريض اهلل قمٜمف, 

                                                 

 شم٘مدم خترجيف. (8)



       واًمتٛمًؽ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ احلؼ واًمٜمٝمل قمـ اًمتخٚمػ قمـ ـمري٘متٝمؿ اجلٛمٞمٚم٦م احلًٜم٦م
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ُمـ حمٌتف ًمٚمحًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام, مم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمف, ومٛمـ مل حي٥م ه١مالء  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

واآلظمرة, وىمد سمرئ ُمٜمف أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل  ًمدٟمٞم٤مويتقهلؿ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ذم ا

ٟمف يتقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وحي٥م أهؾ سمٞمتف ويزقمؿ أٟمف ال قمٜمٝمؿ, ويمذا ُمـ زقمؿ أ

يرى سمخالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وال قمثامن وال حيٌٝمؿ ويؼمأ ُمٜمٝمؿ, ويٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ, ومٜمِمٝمد سم٤مهلل 

ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمرآء ُمٜمف, ال شمٜمٗمٕمف حمٌتٝمؿ طمتك  احلًلمي٘مٞمٜم٤م أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واحلًـ و

ومٞمام ريض اهلل قمٜمف, ريض اهلل قمٜمٝمؿ, يمام ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م حي٥م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

وصٗمٝمؿ سمف, وذيمر ومْمٚمٝمؿ, وشمؼمأ ممـ مل حيٌٝمؿ, ومريض اهلل قمٜمف, وقمـ ذريتف اًمٓمٞم٦ٌم, هذا ـمريؼ 

سم٤مًمٓمٕمـ قمغم أيب سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  فاًمٕم٘مالء ُمـ اعمًٚمٛملم, وٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ ي٘مذ

ؽمى قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م وىمذومٝمؿ سمام ىمد ص٤مهنؿ اهلل قمز وضمؾ وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ًم٘مد اوم

قمٜمف, وهؾ قمروم٧م أيمثر ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن, إال مم٤م رواه قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل 

 قمٜمٝمؿ أمجٕملم. 

حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ, قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم,  قمـ --((555555))

ي٤م ؾم٤ممل, شمقهلام, : »وم٘م٤مال ؟أيب سمٙمر, وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝماموضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ, قمـ 

 واسمرأ ُمـ قمدومه٤م, وم٢مهنام يم٤مٟم٤م إُم٤مُمل هدى.

 ىم٤مل اسمـ ومْمٞمؾ: ىم٤مل ؾم٤ممل: ىم٤مل زم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد: ي٤م ؾم٤ممل أي٥ًم اًمرضمؾ ضمده؟ 

إن مل أيمـ أشمقالمه٤م وأسمرأ ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصأسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ضمدي ال شمٜم٤مًمٜمل ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد  

(, 8٥0٥(, وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )8001سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ]طمًـ, .شقمدومه٤م

  ([.4٥٣1واًمالًمٙم٤مئل )



  خمتصر الشريعة

 

245245 
 

245245 

 

وًمٞمٜم٤م أسمق سمٙمر, ومخػم ظمٚمٞمٗم٦م : »قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل قمـ --((556556))

 (, وىمد شم٘مدم[. 8002سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شأرمحف سمٜم٤م, وأطمٜم٤مه قمٚمٞمٜم٤م

ُمثؾ ه١مالء اًم٤ًمدة اًمٙمرام ي١مظمذ اًمٕمٚمؿ يٕمرف سمٕمْمٝمؿ ىمدر ومٕمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 سمٕمض 

  ژہ  ہ  ھ  ھ  ژ ؿول اهلل ظز وجل: باب 

ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة: أن يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

 وؾمٌٌف وصٝمره. ملسو هيلع هللا ىلصؾم٥ٌم وٟم٥ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜم٘مٓمع إال ٟم٥ًم رؾمقل اهلل 

يمؾ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, إال : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل اسمـ قم٤ٌمس, أن رؾم قمـ --((557557))

  .شؾمٌٌل وٟمًٌل

  ([.88648سمرىمؿ 88/424(, واًمٓمؼماين )8080سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

يمؾ ٟم٥ًم يٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ويمؾ صٝمر, ملسو هيلع هللا ىلص: »اعمًقر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((558558))

 ([. 2/٥4٥(, وأمحد )8088سمرىمؿ)اآلضمري رواه  ,ًمٖمػمه]صحٞمح  .شيٜم٘مٓمع إال صٝمري

 ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف هبذا ُمـ رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ظمٓم٥م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اسمٜمتف أم يمٚمثقم ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

اسمـ أظمل وهل صٌٞم٦م صٖمػمة, وم٘م٤مل ًمف قمكم ريض اهلل قمٜمف: وم٢مين طمًٌتٝم٤م قمغم  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ضمٕمٗمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وهل صٌٞم٦م ومٌٕم٨م إًمٞمف قمٛمر وإن يم٤مٟم٧م صٖمػمة, وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 
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ومٚمذًمؽ رهم٧ٌم ومٞمٝم٤م  شيمؾ ٟم٥ًم وصٝمر ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إال ٟمًٌل وصٝمري: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصومزوضمف إي٤مه٤م, ومريض اهلل قمـ قمٛمر وقمـ قمكم وقمـ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

ٓم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم قمكم ريض قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين, أٟمف ىم٤مل: ظم قمـ --((561561))

وم٘م٤مل قمكم: إهن٤م صٖمػمة, وم٘م٤مل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمف أم يمٚمثقم اسمٜمتف, وهل ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

قمٛمر: وإن يم٤مٟم٧م صٖمػمة, وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: وم٢مين طمًٌتٝم٤م قمغم اسمـ أظمل ضمٕمٗمر وم٘م٤مل 

اًم٘مٞم٤مُم٦م, إال ٟمًٌل إن يمؾ ٟم٥ًم وصٝمر ُمٜم٘مٓمع يقم : »قلي٘م ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمر: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل ًمف قمكم: وم٢مين ُمرؾمٚمٝم٤م إًمٞمؽ, هؾ شمٜمٔمر إمم صٖمره٤م؟  .ومٚمذًمؽ رهم٧ٌم ومٞمٝم٤م شوصٝمري

 .وم٘م٤مل قمٛمر: ىمد روٞمتٝم٤م ؟وم٠مرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف ومج٤مءشمف, وم٘م٤مًم٧م: إن أيب ي٘مقل ًمؽ: هؾ روٞم٧م احلٚم٦م

 .٤موم٠مٟمٙمحف قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام, وم٠مصدىمٝم٤م قمٛمر أرسمٕملم أًمٗمً 

اًمٓمؼماين ذم , و(4/٥2(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م)8084سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

 ([. 46٥٥سمرىمؿ ٥/٥6اًمٙمٌػم)

 ؾضل جعػر بن أيب ضافب ريض اهلل ظـه باب

أظمق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل ريض اهلل قمٜمف, ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

طمتك ىمٓمٕم٧م يداه, ذم سمٕمض همزواشمف, وم٘م٤مشمؾ ىمت٤ماًل ؿمديًدا  ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمف, ىمتؾ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 جلٜم٦مومٞم٘م٤مل: إٟمف أظمذ اًمرُمح سمذراقمٞمف وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ ريض اهلل قمٜمف, ومجٕمؾ اهلل اًمٙمريؿ ًمف ذم ا

ضمٜم٤مطملم ُمرصٕملم سم٤مًمدر يٓمػم هبام ذم اجلٜم٦م, وىمد يم٤من ه٤مضمر إمم احلٌِم٦م, ومٚمام ىمدم اؾمت٘مٌٚمف اًمٜمٌل 

 .ؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمسومٕم٤مٟم٘مف, وىمٌؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف, وىمد يم٤من وًمد جلٕمٗمر3 قمٌد اهلل وحمٛمد ُمـ أ ملسو هيلع هللا ىلص

 .شرأي٧م ضمٕمٗمًرا ًمف ضمٜم٤مطم٤من يٓمػم هبام: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((560560))
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اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر سمرىمؿ رواه و .(8082سمرىمؿ)اآلضمري رواه , ًمٖمػمه]صحٞمح 

(٥002 .]) 

صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب, يٕمٜمل: ذم اجلٜم٦م, طمتك أذوم٧م : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب أُم٤مُم٦م قمـ رؾمقل اهلل  قمـ --((561561))

ىم٤مل: ه١مالء زيد سمـ طم٤مرصم٦م ش  صمالصم٦م ينمسمقن ُمـ مخر هلؿ, ىم٤مل: ىمٚم٧م: ُمـ ه١مالء ي٤م ضمؼميؾ؟قمغم

  ([.8040سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  وضمٕمٗمر واسمـ رواطم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

وىم٤مل  شأٟم٧م أؿمٌٝمٝمؿ يب ظمٚمً٘م٤م: »جلٕمٗمر ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((562562))

 .شُمٜمؽأٟم٧م أظمل وص٤مطمٌل, وأٟم٧م ُمٜمل وأٟم٤م : »ًمٕمكم

 ([. 4622اًمؼماء سمرىمؿ ) قمـاًمٌخ٤مري رواه (, و8048سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ؾضل محزة بن ظبد ادطؾب ريض اهلل ظـه  باب

حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل ىم٤مل: أسمق قمامرة, وي٘م٤مل: أسمق يٕمغم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أؾمد اهلل  ىم٤مل

 ,ملسو هيلع هللا ىلص٤مضمر سمٛمٝم٤مضمرة رؾمقل اهلل ؿمٝمد سمدًرا, وصغم اًم٘مٌٚمتلم, وه ,ملسو هيلع هللا ىلص قمز وضمؾ, وأؾمد رؾمقًمف

وأسمٜم٤مؤه يٕمغم وقمامرة خلقًم٦م سمٜم٧م ىمٞمس األٟمّم٤مري   ,ملسو هيلع هللا ىلصوىمتؾ يقم أطمد, وصغم قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ال قم٘م٥م ًمف, وىمد يم٤من حلٛمزة سمٜم٧م ومزوضمٝم٤م ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل, واسمٜمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ؿمداد 

 اعمحدث.

 ؾضائل افعباس بن ظبد ادطؾب ووفده ريض اهلل ظـفم أمجعغ  ببا

يٙمرم قمٛمف اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل قمٜمف,  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  الالقق

ويدقمق ًمف وًمقًمده سم٠من يًؽمهؿ اهلل قمز وضمؾ ُمـ  شي٤م قمؿ: »ويٕمٔمٛمف ويٖمْم٥م ًمٖمْمٌف وي٘مقل ًمف
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 ناًمٜم٤مر, ودقم٤م ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس سم٠من يٕمٚمٛمف اهلل احلٙمٛم٦م واًمت٠مويؾ, وم٠مضم٤مسمف اهلل اًمٙمريؿ ومٞمف, ومٙم٤م

يٕمٔمؿ ريض اهلل قمٜمف, قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف: شمرمج٤من اًم٘مرآن, ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ي٘م٤مل السمـ

 اًمٕم٤ٌمس ووًمده, وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس, وهؿ ًمذًمؽ أهؾ, ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم. 

  ملسو هيلع هللا ىلصتعظقم ؿدر افعباس ريض اهلل ظـه ظـد رشول اهلل  باب

ـمٚمع اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل ذم ٟم٘مٞمع اخلٞمؾ جيٝمز سمٕمًث٤م إذ  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٕمد ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  قمـ --((563563))

 ش.٤م وأوصٚمٝم٤م هل٤مهذا اًمٕم٤ٌمس قمؿ ٟمٌٞمٙمؿ أضمقد ىمريش يمٗمً : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمف, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ([. 8/81٣(, وأمحد )80٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ما روي أن فؾعباس ريض اهلل ظـه صػاظة يشػع هبا فؾـاس يوم  باب

 افؼقامة 

قمٜمف أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل وُمـ ومْم٤مئؾ اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 قمٜمف اؾمتً٘مك قم٤مم اًمرُم٤مدة سم٤مًمٕم٤ٌمس ومً٘مقا. 

ٟم٤مومع ىم٤مل: ظمرج قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قم٤مم اًمرُم٤مدة يًتً٘مل, وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م  قمـ --((564564))

 ومتً٘مٞمٜم٤م, وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م, ومً٘مقا. ملسو هيلع هللا ىلصٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م 

 ([. ٤8080مري سمرىمؿ )(, واًمٌخ8022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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ؾضل ظبد اهلل بن ظباس ريض اهلل ظـه وما خصه اهلل افؽريم به من  باب

 احلؽؿة وافتلويل احلسن فؾؼرآن 

 ش.اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمف احلٙمٛم٦م: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: وٛمٜمل اًمٜمٌل  قمـ --((565565))

  ([.0٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )802٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 دقم٤م ًمف أن يرزىمف اهلل قمز وضمؾ قمٚماًم وومٝماًم. ملسو هيلع هللا ىلصٌل اسمـ قم٤ٌمس, أن اًمٜم قمـ --((566566))

  ([.8/٥٥0(, وأمحد )8020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

وقمٜمده ضمؼميؾ قمٚمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس, ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: اٟمتٝمٞم٧م إمم اًمٜمٌل  قمـ --((567567))

 هذه األُم٦م وم٤مؾمتقص سمف ظمػًما. ؼمطماًمًالم, وم٘م٤مل ضمؼميؾ: إٟمف يم٤مئـ 

اآلضمري رواه ( ٥/٥٥2ف اًمذهٌل سم٤مًمٜمٙم٤مرة ذم اًمًػم )]فم٤مهر ؾمٜمده احلًـ, وطمٙمؿ قمٚمٞم

 ([. 8/٥86(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م)80٣0سمرىمؿ)

  امما اكتؼ من ظؾم ابن ظباس ريض اهلل ظـفباب 

واٟم٘مٓمٕم٧م إمم اسمـ قم٤ٌمس؟  ملسو هيلع هللا ىلصـم٤موس ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف: أدريم٧م أصح٤مب حمٛمد  قمـ --((568568))

 اٟمتٝمقا إمم ىمقل اسمـ قم٤ٌمس. إذا شمدارءوا ذم رء ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: أدريم٧م ؾمٌٕملم ُمـ أصح٤مب حمٛمد 

 ([. 4/٥66(, واسمـ ؾمٕمد )80٣4و80٣8سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ٤مة اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام سم٤مًمٓم٤مئػ, واآلي٦م اًمتل رؤي٧م قمٜمد دومٜمفسم٤مب ووم
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قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م جمٚم٤ًم ىمط أيمرم ُمـ جمٚمس اسمـ قم٤ٌمس أيمثر  قمـ --((571571))

وم٘مٝم٤م وأقمٔمؿ ضمٗمٜم٦م, إن أصح٤مب اًمٗم٘مف قمٜمده وأصح٤مب اًم٘مرآن قمٜمده, وأصح٤مب اًمِمٕمر قمٜمده, 

 ع.يّمدرهؿ يمٚمٝمؿ ُمـ واد واؾم

(, واًمٗمًقي ذم 8242(, وأمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ)80٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

  ([.8/٣40اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ)

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد, أٟمف ذيمر اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: ًمٜمٕمؿ اًمؽممج٤من ًمٚم٘مرآن اسمـ  قمـ --((570570))

 .قم٤ٌمس

 ([. 816٥(, وأمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ )80٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: اسمـ قم٤ٌمس أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمام أٟمزل اهلل قمز وضمؾ قمغم حمٛمد قمـ  --((571571))

 ([. 80٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ملسو هيلع هللا ىلص

بافطائف, واآلية افتي رؤيت ظـد  اموؾاة ابن ظباس ريض اهلل ظـفباب 

 دؾـه 

سم٤مًمٓم٤مئػ, ومج٤مء ـم٤مئر مل  امؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: ُم٤مت اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم قمـ --((572572))

قمغم ظمٚم٘متف, ومدظمؾ ٟمٕمِمف صمؿ مل ٟمره ظم٤مرضًم٤م ُمٜمف, ومٚمام دومـ شمٚمٞم٧م هذه اآلي٦م قمغم ؿمٗمػم اًم٘مؼم, ال ير 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹژ يدرى ُمـ شماله٤م: 

 .[٥0-40]اًمٗمجر: ژڦ   ڦ       ڦ
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(, 8102(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ)80٣1-80٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

(: ٥/٥٣1(, وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم )8/٥42(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م)٥/٣2٥واحل٤ميمؿ)

  ومٝمذه ىمْمٞم٦م ُمتقاشمرة[.

ؾضائل ضؾحة وافزبر وشعد وشعقد وظبد افرمحن بن ظوف وأيب باب 

 ظبقدة بن اجلراح ريض اهلل ظـفم 

قمنمة : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((573573))

قمٛمر, وقمثامن, وقمكم, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وأسمققمٌٞمدة سمـ اجلراح, , وذم اجلٜم٦م3 أسمق سمٙمرُمـ ىمريش 

, ىم٤مل: وؾمٙم٧م قمـ اًمٕم٤مذ, ىم٤مل: يرون أٟمف شوؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص, وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

 ([. 8062سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ٟمٗمًف

واًمًٜم٦م, ويمٗمك سمف ىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمٚمِمٝم٤مدة ًمٚمٕمنمة سم٤مجلٜم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .ومْماًل, وٟمحـ ٟمذيمر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م شم٠مدى إًمٞمٜم٤م ُمـ ومْمؾ سم٤مىمل اًمٕمنمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 ؾضل ضؾحة وافزبر ريض اهلل ظـفام باب 

٤م وطمقاريل إن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريً : »ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((574574))

  .شاًمزسمػم

 ([. 428٣( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4126ؿ )(, واًمٌخ٤مري سمرىم800٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب ومْمؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف
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٤م, واًمزسمػم إن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريً : »ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((575575))

 ([. 2/2(, وأمحد )8006سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شطمقاريل واسمـ قمٛمتل

 ؾضل شعد بن أيب وؿاص ريض اهلل ظـه  باب

مجع أسمقيف ألطمد  ملسو هيلع هللا ىلص: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ىم٤ملريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((576576))

 .شارم ومداك أيب وأُمل: »إال ًمًٕمد, وم٘م٤مل

 ([. 4288( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )20٣0(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8000سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يقم أطمد,  زم رؾمقل اهلل صغم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٜم٤مٟمتف ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: ٟمثؾ قمـ --((577577))

 .شارم ومداك أيب وأُمل: »وم٘م٤مل

 ([. 4284( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )20٣٣(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8001سمرىمؿ)اآلضمري واه ر]صحٞمح, 

 ؾضل شعقد بن زيد بن ظؿرو بن كػقل ريض اهلل ظـه باب 

ىمد ذيمرٟم٤م ومْمٚمف أٟمف ُمـ اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م, وأهنؿ ممـ ىمٌض  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وؾم٤مئر  قمٜمف, ريض اهللوهق قمٜمٝمؿ راض, وهق ممـ روٞمٝمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

  .اًمّمح٤مسم٦م, ويم٤من جم٤مب اًمدقمقة ريض اهلل قمٜمف

قمروة, ىم٤مل: ظم٤مصٛم٧م أروى سمٜم٧م أوس ؾمٕمٞمد سمـ زيد إمم ُمروان سمـ احلٙمؿ,  قمـ --((578578))

وم٘م٤مًم٧م: إٟمف اٟمت٘مص ُمـ أريض إمم أروف, وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: أٟم٤م أٟمت٘مص ُمـ أروٝم٤م إمم أريض, أؿمٝمد 

ض فمٚماًم وم٢مٟمف يٓمقىمف ُمـ ؾمٌع ُمـ أظمذ ؿمؼًما ُمـ األر: »ًمًٛمٕمتف ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصقمغم رؾمقل اهلل 

: واهلل ال ٟمٙمٚمٛمؽ سمٕمده٤م, يٕمٜمل: شمّمديً٘م٤م ًمف وشمٕمٔمٞمام ن, وم٘م٤مل ًمف ُمرواشأرولم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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ًمًٕمٞمد, ىم٤مل: ومدقم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمد, وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ فمٚمٛمتٜمل وم٠مقمؿ سمٍمه٤م, واىمتٚمٝم٤م ذم أروٝم٤م, 

 ومذه٥م سمٍمه٤م وسمٞمٜم٤م هل متٌم ذم أروٝم٤م إذ وىمٕم٧م ذم سمئر ومامشم٧م.

 ([. 8680( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥821(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8014سمرىمؿ)ضمري اآلرواه ]صحٞمح, 

ريض اهلل  ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أٟم٤م وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ --((581581))

 .شي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُم٦م وطمده»وم٘م٤مل:  ؟قمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمف, يٕمٜمل اًمٜمٌل 

(, واًمٓمٞم٤مًمز يمام ذم ُمًٜمده 8/812(, وأمحد )801٣-8012سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

  ([.4٥2سمرىمؿ )

 ؾضل ظبد افرمحن بن ظوف ريض اهلل ظـه باب 

إين ىمد ضمٕمٚم٧م : »ىم٤مل قمغم اعمٜمؼمريض اهلل قمٜمف, ُمٕمدان سمـ أيب ـمٚمح٦م, أن قمٛمر  قمـ --((580580))

وهق قمٜمٝمؿ راض: قمثامن, وقمكم,  ملسو هيلع هللا ىلصاألُمر سمٕمدي إمم ه١مالء اًمًت٦م اًمذيـ ىمٌض رؾمقل اهلل 

 .شُمٜمٝمؿ ومٝمق اخلٚمٞمٗم٦م , واًمزسمػم, وؾمٕمد, ومٛمـ اؾمتخٚمٗمقا, وـمٚمح٦مـوقمٌد اًمرمح

 ([. 606ُمًٚمؿ سمرىمؿ ), و(8010سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ؾضل أيب ظبقدة بن اجلراح ريض اهلل ظـه  باب

ىم٤مًمقا: أرؾمؾ ُمٕمٜم٤م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس, أن أهؾ اًمٞمٛمـ, عم٤م ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل  قمـ --((581581))

 .شهذا أُملم هذه األُم٦م: »اح وم٠مرؾمٚمف ُمٕمٝمؿ3 وىم٤مليٕمٚمٛمٜم٤م, ىم٤مل: وم٠مظمذ سمٞمد أيب قمٌٞمدة سمـ اجلر

  ([.4282( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥022(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8028سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب ُمذه٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم
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دم أيب بؽر ريض اهلل ظـه, مذهب أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافب  ابب

  وظؿر وظثامن ريض اهلل ظـفم أمجعغ

ؾم٠مل, قمـ ُمذه٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  أُم٤م سمٕمد, وم٢من ؾم٤مئاًل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وهؾ  ؟ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمدهريض اهلل قمٜمف, 

وهؾ همػم ذم ظمالومتف  ؟يم٤من ُمتٌٕم٤م هلؿ ذم ظمالومتف سمٕمدهؿ؟ وهؾ طمٗمظ قمٜمف رء ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ

جلٛمٞمٕمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ  وم٠مطم٥م اًم٤ًمئؾ أن يٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ ُم٤م يزيده حم٦ٌم ؟ؾمػمهتؿ ـؿمٞمئ٤م ُم

وقمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وقمـ مجٞمع أزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, وقمـ مجٞمع أهؾ 

اًمٌٞم٧م وم٠مضمٞم٥م اًم٤ًمئؾ إمم اجلقاب قمٜمف خمتًٍما إن ؿم٤مء اهلل, واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب ُمـ اًم٘مقل 

 .واًمٕمٛمؾ

ال حيٗمظ قمٜمف هلل قمٜمف, ريض ااقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  

اًمّمح٤مسم٦م, وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم, وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم إال حم٦ٌم أيب سمٙمر, وقمٛمر, 

وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ذم طمٞم٤مهتؿ وذم ظمالومتٝمؿ, وسمٕمد ووم٤مهتؿ: وم٠مُم٤م ذم ظمالومتٝمؿ وم٤ًمُمع هلؿ 

ص ذم اًمٓم٤مقم٦م وحيٌقٟمف, ويٕمٔمؿ ىمدرهؿ ويٕمٔمٛمقن ىمدره, ص٤مدق ذم حمٌتف هلؿ, خمٚم حيٌٝمؿُمٓمٞمع 

هلؿ, جي٤مهد ُمـ جي٤مهدون, وحي٥م ُم٤م حيٌقن, ويٙمره ُم٤م يٙمرهقن, يًتِمػموٟمف ذم اًمٜمقازل3 ومٞمِمػم 

ريض اهلل قمٜمف, ُمِمقرة ٟم٤مصح ُمِمٗمؼ حم٥م, ومٙمثػم ُمـ ؾمػمهتؿ سمٛمِمقرشمف ضمرت, وم٘مٌض أسمق سمٙمر 

ومٌٙمك قمٚمٞمف سمٙم٤مًء ـمقياًل, وىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف, وىمتؾ قمٛمر  ا,ومحزن ًمٗم٘مده طمزًٟم٤م ؿمديدً 

 .يض اهلل قمٜمف فمٚماًم, ومؼمأه اهلل قمز وضمؾ ُمـ دُمف, ويم٤من ىمتٚمف قمٜمده فمٚماًم ُمٌٞمٜم٤ًمر
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صمؿ وزم اخلالوم٦م سمٕمدهؿ, ومٕمٛمؾ سمًٜمتٝمؿ, وؾم٤مر ؾمػمهتؿ, واشمٌع آصم٤مرهؿ, وؾمٚمؽ ـمري٘مٝمؿ.  

ومْم٤مئٚمٝمؿ, وظمٓم٥م اًمٜم٤مس ذم همػم وىم٧م3 ومذيمر ذومٝمؿ, وذم ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوروى قمـ رؾمقل اهلل 

وقمٜمٝمؿ, ه١مالء ريض اهلل قمٜمف, ؾمٜمتٝمؿ وؾمػمهتؿ, وم ظم٤مًمٗمٝمؿ, وشمؼمأ ُمـ قمدوهؿ, وأُمر سم٤مشم٤ٌمع

 .األرسمٕم٦م

ومٚمـ حيٌٝمؿ إال ُم١مُمـ شم٘مل, ىمد ووم٘مف اهلل قمز وضمؾ ًمٚمحؼ, وًمـ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

يتخٚمػ قمـ حمٌتٝمؿ, أو قمـ حم٦ٌم واطمد ُمٜمٝمؿ إال ؿم٘مل ىمد ظمٓمل سمف قمـ ـمريؼ احلؼ, وُمذهٌٜم٤م 

 ٛمر, صمؿ قمثامن, صمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ. ومٞمٝمؿ أٟم٤م ٟم٘مقل ذم اخلالوم٦م واًمتٗمْمٞمؾ: أسمق سمٙمر, صمؿ قم

رمحٙمؿ اهلل: أٟمف ال جيتٛمع طم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم إال ذم ىمٚمقب أشم٘مٞم٤مء هذه  وي٘م٤مل

  .األُم٦م

دم أيب بؽر ريض اهلل ظـه, مذهب أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافب باب 

 وظؿر وظثامن ريض اهلل ظـفم 

سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘مد ضمٝمؾ  أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل: ُمـ ضمٝمؾ ومْمؾ أيب قمـ --((582582))

 .اًمًٜم٦م

(, واًمالًمٙم٤مئل 801(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ )810٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

(4٥42 .]) 

قمغم ظمػم ُمٚم٦م ىمٌض  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىمٌض اهلل ٟمٌٞمف ريض اهلل قمٜمف, قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م,  قمـ --((583583))

ومٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ ريض اهلل قمٜمف, ق سمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌل ُمـ األٟمٌٞم٤مء. ىم٤مل: وأصمٜمك قمٚمٞمف, صمؿ اؾمتخٚمػ أسم



       سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٤مب ُمذه٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم
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وسمًٜمتف صمؿ ىمٌض أسمق سمٙمر قمغم ظمػم ُم٤م ىمٌض اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف أطمًدا, ويم٤من ظمػم  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝمام وؾمٜمتٝمام صمؿ ىمٌض ريض اهلل قمٜمف, , صمؿ اؾمتخٚمػ قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلصهذه األُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م 

 . سمٙمرقمٛمر قمغم ظمػم ُم٤م ىمٌض قمٚمٞمف أطمد, ويم٤من ظمػم هذه األُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م وسمٕمد أيب

 ([. 8/841(, وأمحد)8102سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م أليب: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل  قمـ --((584584))

صمؿ  ش.صمؿ قمٛمر: »ىمٚم٧م: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل .ىم٤مل: أسمق سمٙمر ؟ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمف: ُمـ ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل 

رضمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ًمف طمًٜم٤مت وؾمٞمئ٤مت, وم٘م٤مل: أسمقك  ؟سم٤مدرت ومخٗم٧م أن أؾم٠مًمف وم٘مٚم٧م: صمؿ أٟم٧م

  .يٗمٕمؾ اهلل ُم٤م يِم٤مء

 ([. ٥608(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8106سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمغم اعمٜمؼم سم٤مًمٙمقوم٦م  ,قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف --((585585)) 

٤مًم٨م ًمق ؿمئ٧م ي٘مقل: إن ظمػم هذه األُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر, صمؿ ظمػمهؿ سمٕمد أيب سمٙمر قمٛمر واًمث

  ( وىمد شم٘مدم ٟمحقه[.8180سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ؾمٛمٞمتف.

يم٤من يٙمثر  سمردريض اهلل قمٜمف, أيب اًمًٗمر 3 ىم٤مل: رؤي قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمـ --((586586))

ًمًٌف, ىم٤مل: وم٘مٞمؾ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, إٟمؽ ًمتٙمثر ًمٌس هذا اًمؼمد؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ, إن هذا يم٤ًمٟمٞمف 

ريض اهلل قمٜمف,  اهلل قمٜمف, صمؿ ىم٤مل: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض ظمٚمٞمكم وصٗمٞمل

  .سمٙمكٟم٤مصح اهلل ومٜمّمحف, صمؿ 

 ([. 84020سمرىمؿ4/42(, واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )818٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



  خمتصر الشريعة

 

257257 
 

257257 

 

شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر ريض  ىم٤مل: ُم٤م يمٜم٤م ٟمٌٕمد أن اًمًٙمٞمٜم٦مريض اهلل قمٜمف, قمـ قمكم  --((587587)) 

 ([. 8180سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  اهلل قمٜمف.

وطمًـ ريض اهلل قمٜمف, سمٗمْم٤مئؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, عم٤م قمٚمؿ قمكم  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

زوضمف اسمٜمتف أم يمٚمثقم ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمزًمتف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُمـ رؾمقًمف 

وهل ريض اهلل قمٜمف, وروقان اهلل قمغم وم٤مـمٛم٦م, ووًمدت ُمٜمف, وًم٘مد ىمتؾ قمٛمر  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 قمٜمٝم٤م. اهللقمٜمده ريض 

 ملسو هيلع هللا ىلصدؾن أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام مع افـبي باب 

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت, واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل,  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

  .وصغم اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل وآًمف وؾمٚمؿ

دؤ يمٞمػ يم٤من سم ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمد: وم٢من ؾم٤مئال ؾم٠مل قمـ دومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل  أُم٤م

سمذًمؽ أصمر أن أسم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصؿم٠من دومٜمٝمام ُمٕمف؟ ويمٞمػ صٗم٦م ىمؼمهيام ُمع ىمؼمه؟ وهؾ يم٤من شم٘مدم ُمـ اًمٜمٌل 

وم٠مطم٥م  ؟سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يدومٜم٤من ُمٕمف ذم سمٞم٧م واطمد, ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ذًمؽ قمٚماًم ؿم٤مومًٞم٤م وم٠مضمٌتف إمم اجلقاب قمٜمف, واهلل اعمٕملم قمٚمٞمف, وال طمقل وال ىمقة  يٕمٚمؿاًم٤ًمئؾ أن 

 إال سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وومْم٤مئؾ اعمٝم٤مضمريـ ريض اهلل قمٜمف, ُمـ قمٜمل سمٛمٕمروم٦م ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم 

واألٟمّم٤مر قمغم طم٥ًم ُم٤م شم٘مدم ذيمرٟم٤م ذم يمت٤مب اًمنميٕم٦م, ال سمد ًمف أن يٕمٚمؿ قمٚمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م 

ومٛمتك  ,ملسو هيلع هللا ىلصدومٜمٝمام ُمع رؾمقل اهلل  ٤م وقم٘ماًل, وال يٕم٤مروف اًمِمؽ ذم صح٦م وي٘مٞمٜمً ًمٞمزداد قمٚماًم 



       شسملم ىمؼمي وُمٜمؼمي روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 
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قم٤مروف ضم٤مهؾ ال قمٚمؿ ُمٕمف يم٤من ُمٕمف قمٚمؿ يٜمٗمل سمف اًمِمؽ طمتك يرده إمم اًمٞم٘ملم اًمذي ال ؿمؽ 

 .ومٞمف, واهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ رؿم٤مد

ىمد قمٚمؿ أٟمف ُمٞم٧م, وىمد قمٚمؿ أٟمف يدومـ ذم سمٞمتف سمٞم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصاقمٚمٛمقا ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن اًمٜمٌل  

قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يدومٜم٤من ُمٕمف, واًمدًمٞمؾ قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وىمد قمٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر و

 .((88))شسملم ىمؼمي وُمٜمؼمي روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصهذا ىمقًمف 

 .((44))شُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ٦مُم٤م سملم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م وُمٜمؼمي روو: »ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  

 .((٥٥))ش٤م إال دومـ طمٞم٨م ىمٌضُم٤م ىمٌض اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمٌٞمً : »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف و

سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وؾمت٠ميت ُمـ األظم٤ٌمر ُم٤م أٟمف يدومـ ذم  ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذا يدل قمغم أٟمف ىمد قمٚمؿ  

ىمٌؾ ووم٤مشمف أٟمف يدومـ ذم سمٞمتف سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وأن أسم٤م سمٙمر,  ملسو هيلع هللا ىلصيدل قمغم قمٚمؿ اًمٜمٌل 

صمؿ قمـ أيب سمٙمر  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمٝمام يدومٜم٤من ُمٕمف, وأول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف األرض اًمٜمٌل  ريضوقمٛمر, 

 صمؿ قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

  «ؿزي ومـزي روضة من رياض اجلـة بغ: »ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي باب 

ُم٤م سملم ىمؼمي وُمٜمؼمي روو٦م ُمـ : »ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلصأم ؾمٚمٛم٦م, رمحٝم٤م اهلل, أن اًمٜمٌل  قمـ --((588588))

 .شري٤مض اجلٜم٦م, وإن ىمقائؿ ُمٜمؼمي هذا رواشم٥م ذم اجلٜم٦م

                                                 

٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل (8)   .ؾمٞم٠ميت خترجيف ىمري

٤ًٌم إن ؿم٤مء اهللؾمٞم٠ميت ختر (4)   .جيف ىمري

٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل (٥)   .ؾمٞم٠ميت خترجيف ىمري
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, شسمٞمتل وُمٜمؼمي...»سمٚمٗمظ: وًمف ؿمقاهد ذم اًمّمحٞمحلم  (,81٥٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه , طمًـ]

 [. يّمح هب٤م

أٟمف يدومـ ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض  ملسو هيلع هللا ىلصشمدل هذه اًمًٜمـ قمغم أٟمف ىمد قمٚمؿ  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 اهلل قمٜمٝم٤م, وأن ىمؼمه سم٢مزاء ُمٜمؼمه, وسمٞمٜمٝمام روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م.

 وظدد شـقه افتي ؿبض ظؾقفا  ملسو هيلع هللا ىلصوؾاة افـبي باب 

 شمقذم وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م. ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل  قمـ --((611611))

  ([.4٥22( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥٣٥6(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )81٥1سمرىمؿ)اآلضمري واه ر]صحٞمح, 

وهق اسمـ صمالث  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىمٌض رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  قمـ --((610610))

 وؾمتلم, وأسمق سمٙمر وهق اسمـ صمالث وؾمتلم, وقمٛمر وهق اسمـ صمالث وؾمتلم.

  ([.4٥٣4(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8120سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ىمٌض  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: إن مم٤م أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمكم أن رؾمقل اهلل  قمـ --((611611))

وري٘مف قمٜمد اعمقت, دظمؾ قمكم  وٟمحري, ومجع اهلل اًمٙمريؿ سملم ري٘مل ذم سمٞمتل, وشمقذم سملم ؾمحري

إمم صدري وسمٞمده اًمًقاك, ومجٕمؾ يٜمٔمر إًمٞمف,  ملسو هيلع هللا ىلصأظمل قمٌد اًمرمحـ وأٟم٤م ُمًٜمدة رؾمقل اهلل 

سمرأؾمف: ٟمٕمؿ, ومٜم٤موًمتف إي٤مه وم٠مدظمٚمف  ٕمجٌف اًمًقاك, وم٘مٚم٧م: آظمذه ًمؽ؟ وم٠موُم٠مويمٜم٧م أقمرف أٟمف ي

ذم ومٞمف وم٤مؿمتد قمٚمٞمف, ومتٜم٤موًمتف وم٘مٚم٧م: أًمٞمٜمف ًمؽ؟ وم٠موُم٠م سمرأؾمف أن: ٟمٕمؿ, ومٚمٞمٜمتف ًمف, وم٠مُمره وسملم 

ال إًمف إال اهلل, إن : »ومٞمٝم٤م ُم٤مء, ومجٕمؾ يدظمؾ يده ومٞمٝم٤م ويٛمًح هب٤م وضمٝمف وي٘مقل يديف ريمقة

 ش.ًمٚمٛمقت ًمًٙمرات
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 .وُم٤مًم٧م يده ,ملسو هيلع هللا ىلص٥م يده ي٘مقل: اًمرومٞمؼ األقمغم, طمتك ىمٌض رؾمقل اهلل صمؿ ٟمّم 

( وروى ُمًٚمؿ ُمٜمف ذيمر 2222(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )812٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 422٥اًمرومٞمؼ األقمغم سمرىمؿ )

  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 هلل قمٜمٝم٤م.ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض ا ملسو هيلع هللا ىلصُمرادٟم٤م ُمـ هذا دومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل 

 دم بقت ظائشة ريض اهلل ظـفا  ملسو هيلع هللا ىلصدؾن افـبي باب 

يقم اًمثالصم٤مء ووع قمغم هيره  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م ومرغ ُمـ ضمٝم٤مز رؾمقل اهلل  قمـ --((612612))

ذم سمٞمتف, وىمد يم٤من اعمًٚمٛمقن اظمتٚمٗمقا ذم دومٜمف, وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: ٟمدومٜمف ذم ُمًجده, وىم٤مل ىم٤مئؾ: يدومـ 

 .ُمع أصح٤مسمف

ُم٤م ىمٌض اهلل قمز وضمؾ ٟمًٌٞم٤م إال دومـ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: وم٘م٤مل

  ([.4/424(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )812٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .شطمٞم٨م ىمٌض

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م رأت ذم اعمٜم٤مم يم٠من ىمٛمًرا ضم٤مء هيقي ُمـ اًمًامء ومقىمع  قمـ --((613613))

ٝم٤م قمغم أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إن ذم طمجرهت٤م, صمؿ ىمٛمر صمؿ ىمٛمر, صمالصم٦م أىمامر, وم٘مّمت

 صدىم٧م رؤي٤مك دومـ ظمػم أهؾ األرض صمالصم٦م ذم سمٞمتؽ, أو ىم٤مل: ذم طمجرشمؽ. 

 ([. 4/42٥(, واسمـ ؾمٕمد)8126سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 ملسو هيلع هللا ىلصدؾن أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام مع افـبي باب 

  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ؾمالم, وأذاىمف اهلل اًمٙمريؿ ـمٕمؿ اإليامن أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل مل خيتٚمػ مجٞمع ُمـ ؿمٛمٚمف اإل

ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وًمٞمس هذا مم٤م حيت٤مج ومٞمف إمم األظم٤ٌمر  ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمٝمام دومٜم٤م ُمع اًمٜمٌل 

اعمِمٝمقر اًمذي ال يٜمٙمره قم٤ممل, وال  مواألؾم٤مٟمٞمد اعمروي٦م: ومالن قمـ ومالن, سمؾ هذا ُمـ األُمر اًمٕم٤م

قمـ ٟم٘مؾ األظم٤ٌمر: واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م  ملسو هيلع هللا ىلصسمِمٝمرة دومٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل  ضم٤مهؾ سم٤مًمٕمٚمؿ, سمؾ يًتٖمٜمل

هذا اًم٘مقل: أٟمف ُم٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمدياًم وال طمديًث٤م ممـ رؾمؿ ًمٜمٗمًف يمت٤مسًم٤م ٟمًٌف إًمٞمف ُمـ 

اعمديٜم٦م ممـ يريد طمًج٤م أو  موم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم, ومرؾمؿ يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ, إال وهق ي٠مُمر يمؾ ُمـ ىمد

, واعم٘م٤مم سم٤معمديٜم٦م ًمٗمْمٚمٝم٤م, إال ملسو هيلع هللا ىلصة, وأراد زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل قمٛمرة, أو ال يريد طمًج٤م وال قمٛمر

, ويمٞمػ يًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلصويمؾ اًمٕمٚمامء ىمد أُمروه ورؾمٛمقه ذم يمتٌٝمؿ, وقمٚمٛمقه يمٞمػ يًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل 

أهؾ اًمٕمراق ىمدياًم  امءقمغم أيب سمٙمر, وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, قمٚمامء احلج٤مز ىمدياًم وطمديًث٤م, وقمٚم

طمديًث٤م, وقمٚمامء أهؾ ُمٍم ىمدياًم وطمديًث٤م, وقمٚمامء ظمراؾم٤من وطمديًث٤م, وقمٚمامء أهؾ اًمِم٤مم ىمدياًم و

ىمدياًم وطمديًث٤م, وقمٚمامء أهؾ اًمٞمٛمـ ىمدياًم وطمديًث٤م, ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ذًمؽ, ومّم٤مر دومـ أيب سمٙمر 

ومٞمف سملم قمٚمامء  الفُمـ األُمر اعمِمٝمقر اًمذي ال ظم ملسو هيلع هللا ىلصوقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع رؾمقل اهلل 

اعمًٚمٛملم ممـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, أظمذوه ٟم٘ماًل  اعمًٚمٛملم, ويمذًمؽ هق ُمِمٝمقر قمٜمد مجٞمع قمقام

وشمّمديً٘م٤م وُمٕمروم٦م, ال يتٜم٤ميمروٟمف سمٞمٜمٝمؿ ذم يمؾ سمٚمد ُمـ سمٚمدان اعمًٚمٛملم, وال يٛمٙمـ أن ىم٤مئاًل 

ُمٜمذ  ملسو هيلع هللا ىلصي٘مقل: إن ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ ظمٚمٗم٤مء اعمًٚمٛملم ىمدياًم وطمديًث٤م أٟمٙمر دومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ُمع اًمٜمٌل 

ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وظمالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م, ال  ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من, وظمالوم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
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ال يتٜم٤ميمروٟمف إمم ريض اهلل قمٜمف, يتٜم٤ميمر ذًمؽ اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م, ويمذًمؽ ظمالوم٦م وًمد اًمٕم٤ٌمس 

   وىمتٜم٤م هذا, وإمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م.
  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال  

 ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٙمر سمـ األٟم٤ٌمري, ذم دومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل  قأسموأٟمِمد  --((614614))

  ـ ىمقًمف:ُم

 أال إن اًمٜمٌل وص٤مطمٌٞمف

 

 يمٛمثؾ اًمٗمرىمديـ سمال اومؽماق 

 
 قمغم رهمؿ اًمرواومض ىمد

 

 شمّم٤مومقا وقم٤مؿمقا ذم ُمقدة سم٤مشمٗم٤مق 

 
 وص٤مروا سمٕمد ُمقهتؿ مجٞمًٕم٤م

 

 إمم ىمؼم شمْمٛمـ سم٤مقمتٜم٤مق 

 
 إمم ُم٤م ومٞمف ىمد ظمٚم٘مقا أقمٞمدوا

 

 وُمٜمٝم٤م يٌٕمثقن إمم اًمًٞم٤مق 

 
 وم٘مؾ ًمٚمراوميض شمٕم٧ًم ي٤م ُمـ

 

 واًمِم٘م٤مق ي٤ٌميـ ذم اًمٕمداوة 

 
 ألهؾ اًمًٌؼ واألومْم٤مل طمً٘م٤م

 

 ـمقال اًمدهر شمٓمرح ذم وصم٤مق 

 
 ومٕمٜمد اعمقت شمٌٍم ؾمقء هذا

 

 وسمٕمد اعمقت حتنم ذم اخلٜم٤مق 

 
 وأهؾ اًمٌٞم٧م طمٌٝمؿ سم٘مٚمٌل

 

 رشم٤مق ىوأصح٤مب اًمٜمٌل ًمد 

 
 ((88))هبؿ ٟمرضمقا اًمًالُم٦م ُمـ ضمحٞمؿ

 

 شمًٕمر ًمٚمٛمخ٤مًمػ سم٤مطمؽماق 

 
 ا ذم اجلٜم٤من سمدار ظمٚمدوومقزً 

 

 ًمتحٞم٦م ذم اًمتالقوٟمٚم٘مك سم٤م 

                                                  

  .ًمٕمٚمف أردا سمحٌٝمؿ ومٝمذا شمقؾمؾ سمٕمٛمؾ ص٤مًمحاًمتقؾمؾ ال جيقز سمذوات األؿمخ٤مص, ًمٙمـ  (8)
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 يبا ًمروهذا واوح ؿمٙمرً 

 

 ُمٙملم قمٜمد أهؾ احلؼ سم٤مق 

 
 وهق صحٞمح.

قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ عم٤مًمؽ سمـ أٟمس: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل, إين أضمؾ  قمـ --((616155))

أن أؾمٚمؿ قمغم أطمد ُمٕمف, وم٘م٤مل ًمف ُم٤مًمؽ رمحف اهلل: اضمٚمس, ومجٚمس, وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

م قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف, اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد شمِمٝمد, ومتِمٝمد طمتك ىم٤مل: اًمًال

ُم٤مًمؽ: مه٤م ُمـ قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم, ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام يٕمٜمل أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض  ٤ملاهلل اًمّم٤محللم, وم٘م

 ([. 81٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .اهلل قمٜمٝمام

 اًم٘مؼم؟ اسمـ قمقف ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ ٟم٤مومًٕم٤م: هؾ يم٤من اسمـ قمٛمر يًٚمؿ قمغم قمـ  --((616166))

ىم٤مل: ٟمٕمؿ, ًم٘مد رأيتف ُم٤مئ٦م ُمرة, أو أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمرة, يم٤من يٛمر ومٞم٘مقم قمٜمده ومٞم٘مقل: اًمًالم قمغم  

  اًمًالم قمغم أيب سمٙمر, اًمًالم قمغم أيب. ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 ([. 81٣٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

, وقمغم أيب ملسو هيلع هللا ىلصمم ُمـ يًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢مٟم٤م ىمد رأيٜم٤م سم٤معمديٜم٦م أىمقاًُم٤م إذا ٟمٔمروا إ

سمٙمر, وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, يٜمٙمرون قمٚمٞمف ويٙمٚمٛمقٟمف سمام يٙمره, ومٚمؿ ص٤مر هذا هٙمذا, وقمـ ُمـ 

 أظمذوا هذا؟

ىمٞمؾ ًمف: ًمٞمس اًمذي يٗمٕمؾ هذا ممـ ًمف قمٚمؿ وُمٕمروم٦م, ه١مالء ٟمِم٠موا ُمع ـمٌ٘م٦م همػم حمٛمقدة يًٌقن  

ه١مالء, وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢من ومٞمٝمؿ أىمقاًُم٤م  أسم٤م سمٙمر, وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ومٚمٞمس يٕمقل قمغم ُمثؾ

ُمـ أهؾ اًمنمف يٕمٞمٜمقهنؿ قمغم هذا األُمر اًم٘مٌٞمح ذم أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام؟ ىمٞمؾ ًمف: 
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, وذريتف اًمٓمٞم٦ٌم, ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصُمٕم٤مذ اهلل, ىمد أضمؾ اهلل اًمٙمريؿ أهؾ اًمنمف ُمـ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

هؿ أزيمك وأـمٝمر وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس  ,ملسو هيلع هللا ىلصأن يٜمٙمروا دومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل 

وُم٤م يٜمٌٖمل ألطمد أن يٜمحؾ هذا اخلٚمؼ  ,ملسو هيلع هللا ىلصسمٗمْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وسمّمح٦م دومٜمٝمام ُمع رؾمقل اهلل 

أقمغم ىمدًرا وأصقب رأًي٤م مم٤م يٜمحؾ إًمٞمٝمؿ, وم٢من يم٤من ىمد أفمٝمر إٟم٤ًمن  ٜمدٟم٤ماًم٘مٌٞمح إًمٞمٝمؿ, هؿ قم

ريض اهلل قمٜمٝمام,  ُمٜمٝمؿ ُمثٚمام شم٘مقل, ومٚمٕمٚمف أن يٙمقن ؾمٛمع ُمـ سمٕمض ُمـ ي٘مع ذم أيب سمٙمر وقمٛمر

ويذيمرمه٤م سمام ال حيًـ, ومٔمـ أن اًم٘مقل يمام ىم٤مل, وًمٞمس يمؾ ُمـ رومٕمف اهلل اًمٙمريؿ سم٤مًمنمف 

ومٕمٚمؿ ُم٤م ًمف مم٤م قمٚمٞمف, إٟمام يٕمقل ذم هذا قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ٕمٚمؿ,قمٜمل سم٤مًم ملسو هيلع هللا ىلصسم٘مراسمتف ُمـ رؾمقل اهلل 

ُمـ يٜمٙمر  واًمذي قمٜمدٟم٤م أن أهؾ اًمٌٞم٧م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمذيـ قمٜمقا سم٤مًمٕمٚمؿ يٜمٙمرون قمغم .ُمٜمٝمؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصسمؾ ي٘مقًمقن: إن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ُمع اًمٜمٌل  ,ملسو هيلع هللا ىلصدومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل 

ذم ذًمؽ األظم٤ٌمر وال يروقن سمام يٜمٙمره ُمـ ضمٝمؾ  يرووندومٜم٤م ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, و

 اًمٕمٚمؿ, وضمٝمؾ ومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

اًم٤ًمدة, اًمٙمرام, األشم٘مٞم٤مء, اًمٕمٚمامء, اًمٕم٘مالء اًمذيـ ىمد وم٘مٝمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم ومٕمـ ُمثؾ ه١مالء 

اًمديـ وقمٚمٛمقا احلالل ُمـ احلرام وقمٚمٛمقا ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ومٞم١مظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ ُمثؾ ه١مالء, ًمٞمس 

ورومؼ سمف وىمٞمؾ  وقمظ,ي١مظمذ قمٛمـ ضمٝمؾ اًمٕمٚمؿ, سمؾ إذا ؾمٛمع ُمٜمف ُم٤م ال حيًـ وىمػ قمغم ذًمؽ و

أن ٟمٔمـ سمؽ أٟمؽ دمٝمؾ ومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر, أو شمٜمٙمر دومٜمٝمام ًمف: أٟم٧م وؾمٚمٗمؽ أضمؾ قمٜمدٟم٤م ُمـ 

, وي٘م٤مل ًمف: أٟم٧م مل شم٠مظمذ هذا اًمذي شمٜمٙمره ُمـ ومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض ملسو هيلع هللا ىلصُمع رؾمقل اهلل 

اهلل قمٜمٝمام ُمـ ؾمٚمٗمؽ اًمّم٤مًمح, إٟمام أظمذشمف ُمـ صٜمػ يزقمٛمقن أهنؿ يتقًمقٟمٙمؿ, يًٛمقن: 
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ؽ قمـ ُمذاه٥م ه١مالء وي٘م٤مل ًمف: ٟمحـ ٟمجٚمؽ قمـ ُمذاه٥م ه١مالء وٟمرهم٥م سمنموم .اًمراومْم٦م

 .اًمذيـ ىمد ظمٓمئ هبؿ قمـ ـمريؼ احلؼ وًمٕم٧ٌم هبؿ اًمِمٞم٤مـملم

ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمًـ سمـ طمًـ, ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل ًمرضمؾ  قمـ --((616177))

 .ُمـ اًمراومْم٦م: واهلل ًمئـ أُمٙمـ اهلل ُمٜمٙمؿ ًمت٘مٓمٕمـ أيديٙمؿ وأرضمٚمٙمؿ وال ي٘مٌؾ ُمٜمٙمؿ شمقسم٦م

 .يمام ُمرىم٧م احلروري٦م قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمفوىم٤مل: وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ُمرىم٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمراومْم٦م  

 ([. 8168سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ومٛمـ ؾمٛمع هذا ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اشمٌع ؾمٚمٗمف اًمّم٤مًمح وؿمٜمئ ُمذاه٥م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 اًمراومْم٦م اًمذيـ ال قم٘مؾ هلؿ وال ديـ.

٦م مجٞمع ُم٤م ذيمرشمف ُمـ األظم٤ٌمر يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م, يدل قمغم صح رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

, صمؿ ُمع ُم٤م أوىمع اهلل اًمٙمريؿ صح٦م ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلصدومـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمع اًمٜمٌل 

ىمٚمقب اعم١مُمٜملم, واـمٛم٠مٟم٧م إًمٞمف اًم٘مٚمقب, وؾمٙمٜم٧م إًمٞمف اًمٜمٗمقس, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ, وؾمٜم٠ميت 

 . ذًمؽسمزي٤مدات قمغم 

 



       وصٗم٦م ىمؼم أيب سمٙمر وصٗم٦م ىمؼم قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ,ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب صٗم٦م ىمؼم اًمٜمٌل 
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وصػة ؿز أيب بؽر وصػة ؿز ظؿر ريض اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصصػة ؿز افـبي باب 

 ظـفام 

أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق احلريب ي٘مقل: يمت٥م أهؾ اًمٌٍمة ي٠ًمًمقن  ـقم --((616188))

وأسمق  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل ُمّمٕم٥م: ىمؼم اًمٜمٌل  ؟وم٢مٟم٤م ىمد اظمتٚمٗمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلصُمّمٕم٤ٌم يٕمٜمل: اًمزسمػمي قمـ ىمؼم اًمٜمٌل 

  .سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام هٙمذا, وُمثٚمف إسمراهٞمؿ احلريب ذم اًمٌٞم٧م اًمذي ومٞمف األىمؼم هٙمذا

 ملسو هيلع هللا ىلص ــــــــ اًمٜمٌل                      

 قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ــــأسمق سمٙمرــــ                      

 إسمراهٞمؿ احلريب: رضمال قمٛمر حت٧م اجلدار. ىم٤مل

 ([. 8162سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

اسمـ خمٚمد ىم٤مل: ىمرأت قمغم إسمراهٞمؿ احلريب يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ3 ىم٤مل: ومتقزم فمٝمرك قمـ  --((660101))

ٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف, وذيمر اًمًالم اًم٘مٌٚم٦م وشمًت٘مٌؾ وؾمٓمف, وشم٘مقل: اًمًالم قمٚم

 وىمؾ: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وذيمر واًمدقم٤مء, ىم٤مل: صمؿ شمت٘مدم قمغم ي٤ًمرك ىمٚمٞماًل 

 ([. 8100سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .احلدي٨م
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هِم٤مم سمـ قمروة ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب, ىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤مس يّمٚمقن إمم اًم٘مؼم, وم٠مُمر قمٛمر  قمـ --((606000))

يز رمحف اهلل ومرومع طمتك ال يّمكم ومٞمف اًمٜم٤مس, ومٚمام هدم سمدت ىمدم سم٤ًمق ورىم٦ٌم3 ىم٤مل: سمـ قمٌد اًمٕمز

وريمٌتف, ريض اهلل قمٜمف, ومٗمزع ُمـ ذًمؽ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز. وم٠مشم٤مه قمروة وم٘م٤مل: هذا ؾم٤مق قمٛمر 

 ([. 8108سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز. ومني

 سمّمٗم٦م همػم هذه اًمّمٗم٦م.وومٞمف رواي٦م أظمرى  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وهذا قمغم ُم٤م ذيمره حيٞمك سمـ احلًلم ذم يمت٤مسمف, وم٘مد اشمٗم٘م٧م األظم٤ٌمر  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  ,ملسو هيلع هللا ىلصيمٚمٝم٤م قمغم أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمدومقٟم٤من ُمع اًمٜمٌل 

 , وسمف اًمث٘م٦م.وصغم اهلل قمغم حمٛمد اًمٜمٌل وآًمف وؾمٚمؿ, وومٞمام ذيمرشمف ُم٘مٜمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 ؾضائل ظائشة ريض اهلل ظـفا باب

اقمٚمٛمقا رمحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومجٞمع أزواج  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أوهلـ ظمدجي٦م ريض اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, ومْمٚمٝمـ اهلل قمز وضمؾ سمرؾمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

٤م قمٔمٞمؿ, وظمٓمره٤م ضمٚمٞمؾ, وم٢من قمٜمٝم٤م وىمد ذيمرٟم٤م ومْمٚمٝم٤م, وسمٕمده٤م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذومٝم

ممـ يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصص٤مر اًمِمٞمقخ يذيمرون ومْم٤مئؾ قم٤مئِم٦م دون ؾم٤مئر أزواج اًمٜمٌل  ومٚمؿىم٤مل ىم٤مئؾ: 

سمٕمده٤م, أقمٜمل: سمٕمد ظمدجي٦م وسمٕمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ىمٞمؾ ًمف: عم٤م أن طمًده٤م ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم 

آن وأيمذب ومٞمف ُمـ ومرُمقه٤م سمام ىمد سمرأه٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف وأٟمزل ومٞمف اًم٘مر ملسو هيلع هللا ىلصقمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

وأىمر سمف أقملم اعم١مُمٜملم, وأؾمخـ سمف أقملم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمريؿ سمف رؾمقًمف  هللرُم٤مه٤م سم٤ٌمـمٚمف, ومن ا

ذم اًمدٟمٞم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصزوضم٦م اًمٜمٌل  ٤ماعمٜم٤موم٘ملم, قمٜمد ذًمؽ قمٜمل اًمٕمٚمامء سمذيمر ومْم٤مئٚمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم

 .واآلظمرة



       ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب شمزوي٩م اًمٜمٌل 
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أطمدمه٤م وسمٚمٖمٜمل قمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمت٘مدُملم أٟمف ؾمئؾ قمـ رضمٚملم طمٚمٗم٤م سم٤مًمٓمالق, طمٚمػ  

ال  ؟وم٘مٞمؾ ًمف: يمٞمػ هذا .أن قم٤مئِم٦م أُمف, وطمٚمػ اآلظمر أهن٤م ًمٞم٧ًم سم٠مُمف, وم٘م٤مل: يمالمه٤م مل حيٜم٨م

سمد ُمـ أن حيٜم٨م أطمدمه٤م وم٘م٤مل: إن اًمذي طمٚمػ أهن٤م أُمف هق ُم١مُمـ مل حيٜم٨م, واًمذي طمٚمػ إهن٤م 

  .مل حيٜم٨م ُمٜم٤مومؼًمٞم٧ًم أُمف هق 

, اًمٓمٞم٦ٌم, اعمؼمأة, ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يِمٜم٠م قم٤مئِم٦م طمٌٞم٦ٌم رؾم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمدي٘م٦م اسمٜم٦م اًمّمديؼ, أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وقمـ أسمٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل 

 فعائشة ريض اهلل ظـفا  ملسو هيلع هللا ىلصتزويج افـبي باب 

رأيتؽ ذم اعمٜم٤مم ُمرشملم, : »ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ىم٤مًم٧م: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  قمـ --((606011))

ومٞم٘مقل: هذه اُمرأشمؽ, وم٠ميمِمٗمٝم٤م وم٢مذا هل أٟم٧م, وم٠مىمقل: إن طمرير,  أرى رضماًل حيٛمٚمؽ ذم هىم٦م

 .شيٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمف

 ([. 42٥1( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4001(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8102سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ذم ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ىم٤مًم٧م: ضم٤مء يب ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إمم اًمٜمٌل  قمـ --((606022))

 ضمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة.طمرير ظمياء, وم٘م٤مل: هذه زو ظمرىم٦م

 ([. ٥110(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8106سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ملسو هيلع هللا ىلصمؼدار شن ظائشة ريض اهلل ظـفا وؿت تزوجفا رشول اهلل باب 

وهل سمٜم٧م شمًع, يٕمٜمل:  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل  قمـ --((606033))

 ين قمنمة ؾمٜم٦م.وىم٧م دظمقًمف هب٤م وهل سمٜم٧م شمًع, وُم٤مت قمٜمٝم٤م وهك سمٜم٧م صمام
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(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ ٣8٣1(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8102سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  

(80٥2 .]) 

ُمتقرم ظمدجي٦م ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: شمزوضمٜمل رؾمقل اهلل  ,قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ --((606044)) 

قمٜمٝم٤م ىمٌؾ خمرضمف ُمـ ُمٙم٦م, وأٟم٤م اسمٜم٦م ؾمٌع ؾمٜملم أو ؾم٧م ؾمٜملم, ومٚمام ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ضم٤مءين ٟمًقة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأًمٕم٥م قمغم أرضمقطم٦م, وأٟم٤م حمٛمٛم٦م ومٝمٞم٠مٟمٜمل, وصٜمَّٕمٜمَٜمِل, صمؿ أشملم يب رؾمقل اهلل وأٟم٤م 

 ([. 8244(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥122(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8110سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ذم ؿمقال, وسمٜمك يب ذم ؿمقال, وم٠مي ٟم٤ًمء  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: شمزوضمٜمل رؾمقل اهلل  قمـ --((606055))

 ٤مل: ويم٤مٟم٧م حت٥م أن شمدظمؾ ٟم٤ًمءه٤م ذم ؿمقال.قمٜمده ُمٜمل, ىم يم٤من أطمٔمك ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ([. 824٥(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8118سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 فعائشة ريض اهلل ظـفا ومالظبته إياها  ملسو هيلع هللا ىلصحمبة رشول اهلل باب 

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: أرؾمؾ أزواج اًمٜمٌل  قمـ --((606066))

وم٠مذن هل٤م,  وم٤مؾمت٠مذٟم٧م قمٚمٞمف وهق ُمْمٓمجع ذم ُمرـمل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, إن أزواضمؽ أرؾمٚمٜمٜمل ي٠ًمًمٜمؽ اًمٕمدل ذم اسمٜم٦م أيب ىمح٤موم٦م, وأٟم٤م ؾم٤ميمت٦م , 

 ش.وم٠مطمٌل هذه: »ىم٤مًم٧م: سمغم3 ىم٤مل .شأًم٧ًم حتٌلم ُمـ أطم٥م؟ ٜمٞم٦م,ي٤م سم: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل 

ومرضمٕم٧م إمم أزواج اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مُم٧م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م طملم ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسم٤مًمذي ىم٤مل هل٤م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص, وم٠مظمؼمهتـ سم٤مًمذي ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 ([. 4224(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8114سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وُمالقمٌتف إي٤مه٤م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب حم٦ٌم رؾمقل اهلل 
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قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ, أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمٜم٤مس أطم٥م  قمـ --((606077))

 .شأسمق سمٙمر: »٤مل, ىم٤مل: ُمـ اًمرضم٤مل؟ ىمشقم٤مئِم٦م: »إًمٞمؽ؟ ىم٤مل

  ([.4٥12( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥664(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )811٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

, ىم٤مل: ًمٞمس شقم٤مئِم٦م: »: ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ؟ ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصأٟمس ىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمٌل  قمـ --((606088))

 .شوم٠مسمقه٤م: »قمـ أهٚمؽ ٟم٠ًمًمؽ, ىم٤مل

 ([. ٥112(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8112سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمٛمرو سمـ هم٤مًم٥م, أن رضماًل ٟم٤مل ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد قمامر سمـ ي٤مه,  ـقم --((661111)) 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأشم١مذي طمٌٞم٦ٌم رؾمقل اهلل  ُمٜمٌقطًم٤م وم٘م٤مل: أهمرب ُم٘مٌقطًم٤م

(, 86٥8(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ)811٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. ٥111واًمؽمُمذي سمرىمؿ )

ٝم٤م اهلل, ىم٤مل: طمدصمتٜمل اعمؼمأة ُمنوق, أٟمف يم٤من إذا طمدث قمـ قم٤مئِم٦م رمح قمـ --((616100))

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمدي٘م٦م اسمٜم٦م اًمّمديؼ, طمٌٞم٦ٌم رؾمقل اهلل 

 ([. 1/66(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )8116سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ي٘مقم قمغم سم٤مب طمجريت, واحلٌِم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: واهلل ًم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل  قمـ --((616111)) 

يًؽمين سمردائف ًمٙمل أٟمٔمر إمم ًمٕمٌٝمؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصذم ُمًجد رؾمقل اهلل, ورؾمقل اهلل  يٚمٕمٌقن سمحراهبؿ

 ىمدر اجل٤مري٦م احلديث٦م اًمًـ احلريّم٦م قمغم اًمٚمٝمق. صمؿ ي٘مقم ىمقُم٤م طمتك أيمقن أٟم٤م أٟمٍمف, وم٤مىمدروا

 ([. 124( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2٣2(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8111سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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ريض اهلل قمٛمرو سمـ طمري٨م ىم٤مل: يم٤من زٟم٩م يٚمٕمٌقن ذم اعمديٜم٦م ومقوٕم٧م قم٤مئِم٦م  قمـ --((616122))

 ومجٕمٚم٧م شمٜمٔمر. ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  قمٜمٝم٤م طمٜمٙمٝم٤م قمغم ُمٜمٙم٥م

 ([. 8112سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

إين ألقمٚمؿ إذا يمٜم٧م : »ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م , ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  قمـ --((616133))

إذا يمٜم٧م قمٜمل »ىم٤مل:  ؟ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: ُمـ أيـ شمٕمرف ذًمؽ شقمٜمل راوٞم٦م, وإذا يمٜم٧م قمكم همْمٌك

  ش.: ال ورب حمٛمد, وإذا يمٜم٧م همْمٌك ىمٚم٧م: ال ورب إسمراهٞمؿراوٞم٦م وم٢مٟمؽ شم٘مقًملم

 : ىمٚم٧م: أضمؾ ُم٤م أهجر إال اؾمٛمؽ.ىم٤مًم٧م

  ([.42٥2( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣441(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8128سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 شالم جزيل ظؾقه افسالم ظذ ظائشة ريض اهلل ظـفا  باب

إن ضمؼميؾ ي٘مرئؽ : »ىم٤مل هل٤م ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  ,قم٤مئِم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ --((616144))

 .شوقمٚمٞمف اًمًالم ورمح٦م اهلل: »وم٘م٤مًم٧مش, اًمًالم

  ([.4220( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥480(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8124سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ظؾم ظائشة ريض اهلل ظـفا باب 

ُمًٚمؿ, قمـ ُمنوق ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ًمف: هؾ يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م حتًـ  قمـ --((616155))

 األيم٤مسمر ي٠ًمًمقهن٤م قمـ اًمٗمرائض. ملسو هيلع هللا ىلص: واهلل ًم٘مد رأي٧م أصح٤مب حمٛمد اًمٗمرائض؟ ىم٤مل

  ([.1/66(, واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )812٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب قمٚمؿ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
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ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م, أن أسم٤م ُمقؾمك األؿمٕمري ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ىمد ؿمؼ  قمـ --((616166))

ًم٧م: ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ذم أُمر إين ألومٔمٕمف أن أذيمره ًمؽ, وم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلصقمكم اظمتالف أصح٤مب حمٛمد 

 اعمرأة صمؿ يٙمًؾ ومال يٜمزل؟ اًمرضمؾ ي٠ميت

اخلت٤من وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ, وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك: ال أؾم٠مل قمـ هذا أطمدا  وم٘م٤مًم٧م: إذا ضم٤موز اخلت٤من 

 ([.٥22(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8120سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  سمٕمدك.

سم٠مرسمع  قمروة, ىم٤مل: ًم٘مد صح٧ٌم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مطمتك ىمٚم٧م ىمٌؾ ووم٤مهت٤م قمـ --((616177))

ؾمٜملم أو مخس: ًمق شمقومٞم٧م اًمٞمقم ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم رء وم٤مشمٜمل ُمٜمٝم٤م, ومام رأي٧م أطمًدا ىمط يم٤من أقمٚمؿ 

سمآي٦م أٟمزًم٧م, وال سمٗمريْم٦م, وال سمًٜم٦م, وال أقمٚمؿ سمِمٕمر, وال أروى ًمف, وال سمٞمقم ُمـ أي٤مم اًمٕمرب, 

 سمٙمذا, وال سم٘مْم٤مء, وال سمٓم٥م ُمٜمٝم٤م. والوال سمٜم٥ًم, وال سمٙمذا 

وم٘م٤مًم٧م: يمٜم٧م أُمرض ومٞمٜمٕم٧م زم اًمٌمء, ويٛمرض  أيـ قمٚمٛمتٞمف؟ وم٘مٚم٧م هل٤م: ي٤م أُمف, اًمٓم٥م ُمـ 

  .اعمريض ومٞمٜمٕم٧م ًمف3 ومٞمٜمتٗمع وم٠مؾمٛمع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض وم٠مطمٗمٔمف

 قمروة: ومٚم٘مد ذه٥م قمٜمل قم٤مُم٦م قمٚمٛمٝم٤م مل أؾم٠مل قمٜمف. ىم٤مل

  ([.6/60(, وأمحد )8121سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

هلل طملم ىمدم اعمديٜم٦م يريد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد, أن ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من رمحف ا قمـ --((616188))

احل٩م, دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومٙمٚمٛمٝم٤م ظم٤مًمٞملم, مل يِمٝمد يمالُمٝمام إال ذيمقان أسمق قمٛمرو 

وُمقمم قم٤مئِم٦م رمحٝم٤م اهلل, ومٙمٚمٛمٝم٤م ُمٕم٤موي٦م, ومٚمام ىم٣م يمالُمف شمِمٝمدت قم٤مئِم٦م رمحٝم٤م اهلل, صمؿ 

ده, وطمْم٧م ُمـ اهلدى وديـ احلؼ, واًمذي ؾمـ اخلٚمٗم٤مء سمٕم ملسو هيلع هللا ىلصٟمٌٞمف  سمفذيمرت ُم٤م سمٕم٨م اهلل 

ىم٤مل هل٤م ُمٕم٤موي٦م: أٟم٧م , ُمٕم٤موي٦م قمغم اشم٤ٌمع أُمرهؿ, وم٘م٤مًم٧م ذم ذًمؽ ومٚمؿ شمؽمك, ومٚمام ىمْم٧م ُم٘م٤مًمتٝم٤م
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واهلل اًمٕم٤معم٦م سم٤مهلل, وسم٠مُمر رؾمقًمف, اًمٜم٤مصح٦م, اعمِمٗم٘م٦م, اًمٌٚمٞمٖم٦م اعمققمٔم٦م, طمْمْم٧م قمغم اخلػم, 

 وأُمرت سمف, ومل شم٠مُمريٜم٤م إال سم٤مًمذي هق ظمػم ًمٜم٤م, وأٟم٧م أهؾ أن شمٓم٤مقمل.

قمغم ذيمقان, صمؿ ىم٤مل: واهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م  وي٦م يمالًُم٤م يمثػًما, ومٚمام ىم٤مم ُمٕم٤موي٦م اشمٙم٠مهل وُمٕم٤م ومتٙمٚمٛم٧م

٤ًٌم ىمط ًمٞمس رؾمقل اهلل   أسمٚمغ ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م. ملسو هيلع هللا ىلصظمٓمٞم

  ([.8200سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 جامع ؾضائل ظائشة ريض اهلل ظـفا باب 

سمٕمض أؾمٗم٤مره طمتك  ذم ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمـ --((662121))

قمغم اًمتامؾمف, وأىم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلصأو سمذات اجلٞمش اٟم٘مٓمع قم٘مدي, وم٠مىم٤مم رؾمقل اهلل  إذا يمٜم٤م سم٤مًمٌٞمداء,

 ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, اًمٜم٤مس ُمٕمف, وًمٞمًقا قمغم ُم٤مء, وًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُم٤مء, ومج٤مء أسمق سمٙمر 

واًمٜم٤مس, وًمٞمًقا قمغم ُم٤مء,  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: طم٧ًٌم رؾمقل اهلل  م,واوع رأؾمف قمغم ومخذي ىمد ٟم٤م

وال يٛمٜمٕمٜمل  سمٞمده ذم ظم٤مسيت, س ُمٕمٝمؿ ُم٤مء, ومٕم٤مشمٌٜمل وىم٤مل ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مقل وهق يٓمٕمـوًمٞم

طمتك أصٌح قمغم همػم ُم٤مء,  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ومخذي, ومٜم٤مم رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتحرك إال ُمٙم٤من رؾمقل اهلل 

  .وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ آي٦م اًمتٞمٛمؿ

  .أؾمٞمد سمـ احلْمػم: ُم٤م هل سم٠مول سمريمتٙمؿ ي٤م آل أيب سمٙمر وم٘م٤مل

 اًمٌٕمػم اًمذي يمٜم٧م قمٚمٞمف ومقضمدٟم٤م اًمٕم٘مد حتتف. : ومٌٕمثٜم٤مىم٤مًم٧م

 ([. ٥60( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٣28(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )820٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ
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ومْمؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء يمٗمْمؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((626200))

 .شاًمثريد قمغم اًمٓمٕم٤مم

 ([. 4226ُمًٚمؿ سمرىمؿ )( و٥000(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 اإلؾك حديثباب 

إن اهلل قمز وضمؾ مل يزد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم ىمّم٦م اإلومؽ إال  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ذوًم٤م وٟمٌاًل وقمًزا, وزاد ُمـ رُم٤مه٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذاًل وظمزًي٤م, ووقمظ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ همػم 

حيؾ  الأن يٕمقدوا عمثؾ ُم٤م فمٜمقا مم٤م اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اعم١مُمٜملم سم٠مؿمد ُم٤م يٙمقن ُمـ اعمققمٔم٦م, وطمذرهؿ 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮴  ﮵  ﮶  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ژ اًمٔمـ ومٞمف, وم٘م٤مل قمز وضمؾ 

 [.80-86]اًمٜمقر: ژ               ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

ُمٞمزوا رمحٙمؿ اهلل ُمـ هذا اعمقوع طمتك شمٕمٚمٛمقا أن اهلل قمز وضمؾ ؾمٌح ٟمٗمًف شمٕمٔمٞماًم عم٤م رُمقه٤م  

  ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م.سمف, ووقمظ اعم١مُمٜملم

أسم٤م قمٌد اهلل سمـ ؿم٤مهلم رمحف اهلل ي٘مقل: إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل يذيمر أهؾ اًمٙمٗمر سمام رُمقه  ؾمٛمٕم٧م

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ژ  :سمف إال ؾمٌح ٟمٗمًف شمٕمٔمٞماًم عم٤م رُمقه سمف, ُمثؾ ىمقًمف قمز وضمؾ

اًمٙمذب  ـ[, ىم٤مل: ومٚمام رُمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمام رُمٞم٧م سمف ُم886]اًمٌ٘مرة: ژ ہ

﮹     ﮴  ﮵  ﮶  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ژ  :ف شمٕمٔمٞماًم ًمذًمؽ, وم٘م٤مل قمز وضمؾؾمٌح ٟمٗمً ﮷  ﮸ 

[, ومًٌح ٟمٗمًف ضمؾ وقمز شمٕمٔمٞمام عم٤م رُمٞم٧م سمف 86]اًمٜمقر: ژ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  

 .قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
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: ومققمظ اهلل قمز وضمؾ اعم١مُمٜملم ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م, صمؿ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پژ

 .[88]اًمٜمقر: ژٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  

وم٠مقمٚمٛمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل ييه٤م ىمقل ُمـ رُم٤مه٤م سم٤مًمٙمذب, وًمٞمس هق  

ـ سمنم هل٤م سمؾ هق ظمػم هل٤م, وذ قمغم ُمـ رُم٤مه٤م, وهق قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل وأصح٤مسمف ُم

وهمٛمف ذًمؽ, إذ ذيمرت زوضمتف وهق هل٤م  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٜم٤موم٘ملم, وإن يم٤من ىمد ُمْمٝم٤م وأىمٚم٘مٝم٤م, وشم٠مذى اًمٜمٌل 

ريض اهلل قمٜمف, ومٙمؾ هذه درضم٤مت ًمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ, طمتك أٟمزل اهلل قمز  ألسمٞمٝم٤محم٥م ُمٙمرم, و

, وىمٚم٥م قم٤مئِم٦م, وأسمٞمٝم٤م, وأهٚمف, ملسو هيلع هللا ىلصوضمؾ سمؼمآءهت٤م وطمًٞم٤م يتغم, ه اهلل اًمٙمريؿ سمف ىمٚم٥م رؾمقًمف 

اعم١مُمٜملم, وأؾمخـ سمف أقملم اعمٜم٤موم٘ملم, ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمـ أسمٞمٝم٤م وقمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ومجٞمع 

 .اًمٓم٤مهريـوقمـ مجٞمع أهؾ اًمٌٞم٧م 

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ومٞمام ىم٤مل هل٤م أهؾ اإلومؽ, ومؼمأه٤م اهلل قمز وضمؾ مم٤م ىم٤مًمقا  قمـ --((626211))

 ـ ظمرج ؾمٝمٛمٝم٤مإذا أراد أن خيرج ذم ؾمٗمر أىمرع سملم أزواضمف وم٠ميتٝم ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل 

ُمٕمف, ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: وم٠مىمرع سمٞمٜمٜم٤م ذم همزوة همزاه٤م ومخرج  ملسو هيلع هللا ىلصظمرج هب٤م اًمٜمٌل 

وأٟمزل ومٞمف, طمتك  سمٕمد ُم٤م أٟمزل احلج٤مب, وم٠مٟم٤م أمحؾ ذم هقدضمل ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلؾمٝمٛمل, ومخرضمٜم٤م ُمع اًم

سم٤مًمرطمٞمؾ ومخرضم٧م, طملم آذٟمقا سم٤مًمرطمٞمؾ,  إذا ومرغ ُمـ همزوشمف شمٚمؽ, ودٟمقٟم٤م ُمـ اعمديٜم٦م, آذن

٤مضمتل طمتك ضم٤موزت اجلٞمش, ومٚمام ىمْمٞم٧م ؿم٠مين رضمٕم٧م إمم رطمكم ومٚمٛم٧ًم صدري حل ومتؼمزت

 اسمتٖم٤مؤه, وأىمٌؾ اًمرهط فمٗم٤مر ىمد اٟم٘مٓمع, ومخرضم٧م ذم اًمتامؾمف ومحًٌٜمل وم٢مذا قم٘مد زم ُمـ ضمزع

اًمذيـ يرطمٚمقن يب وم٤مطمتٛمٚمقا هقدضمل ومجٕمٚمقه قمغم سمٕمػمي اًمذي يمٜم٧م أريم٥م, وهؿ حيًٌقن 
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ُمـ اًمٓمٕم٤مم ومٚمؿ يًتٜمٙمر  ؿ, إٟمام شم٠ميمؾ إطمداٟم٤م اًمٕمٚم٘م٦ماًمٚمح أين ومٞمف, ويمـ اًمٜم٤ًمء إذ ذاك مل هيٌٚمٝمـ

اجلٛمؾ, ومقضمدت قم٘مدي  ومٌٕمثقاطمديث٦م اًمًـ,  اًم٘مقم ظمٗم٦م اهلقدج طملم رومٕمقه, ويمٜم٧م ضم٤مري٦م

وًمٞمس هب٤م ُمٜمٝمؿ داع وال جمٞم٥م,  -أو ىم٤مًم٧م ُمٜم٤مزهلؿ  -سمٕمد ُم٤م اؾمتٛمر اجلٞمش3 ومجئ٧م ُم٤ٌمدرة هلؿ 

ومػمضمٕمقن إزم, ومٌٞمٜمام أٟم٤م يمذًمؽ ذم ُمٜمززم اًمذي يمٜم٧م ومٞمف, وفمٜمٜم٧م أهنؿ ؾمٞمٗم٘مدوٟمٜمل  ومتٞمٛمٛم٧م

وم٠مصٌح قمٜمد  ًم٩م,ُمٜمززم إذ همٚمٌتٜمل قمٞمٜمل ومٜمٛم٧م, ويم٤من صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ ُمـ وراء اجلٞمش, وم٠مد

ُمٜمززم, ومرأى ؾمقاد إٟم٤ًمن, وم٠مشم٤مين ومٕمرومٜمل طملم رآين, وىمد يم٤من رآين ىمٌؾ احلج٤مب, وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م 

ُمـ يمالُمف همػم  وضمٝمل سمجٚم٤ٌميب, واهلل ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م سمٙمٚمٛم٦م, وال ؾمٛمٕم٧م سم٤مؾمؽمضم٤مقمف, ومخٛمرت

 ٞمٜم٤مطمتك أشم قمغم يده٤م صمؿ ريمٌتٝم٤م, وم٤مٟمٓمٚمؼ ي٘مقد يب اًمراطمٚم٦م راطمٚمتف ومقـمئ اؾمؽمضم٤مقمف, طمتك أٟم٤مخ

  .اًمٔمٝمػمة, وىمد هٚمؽ ُمـ هٚمؽ ُمـ أهؾ اإلومؽ اجلٞمش سمٕمدُم٤م ٟمزًمقا ُمقهمريـ ذم ٟمحر

قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل, وم٤مؿمتٙمٞم٧م طملم ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ؿمٝمًرا, واًمٜم٤مس  يمؼمه اًمذي شمقمم ويم٤من

ذم وضمٕمل أين ال أقمرف ُمـ  ذم ىمقل اإلومؽ, وال أؿمٕمر سمٌمء ُمـ ذًمؽ, وهق يريٌٜمل ٞمْمقنيٗم

صمؿ ش يمٞمػ شمٞمٙمؿ؟: »اًمٚمٓمػ اًمذي يمٜم٧م أراه طملم أؿمتٙمل, إٟمام يدظمؾ ومٞم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

أٟم٤م وأم ُمًٓمح,  يريٌٜمل ُمٜمف, وال أؿمٕمر سمٌمء طمتك ظمرضم٧م سمٕمد ُم٤م ٟم٘مٝم٧م ييٜمٍمف ومذاك اًمذ

أُمٝم٤م اسمٜم٦م أيب صخر سمـ قم٤مُمر ظم٤مًم٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, وهل اسمٜم٦م أيب رهؿ سمـ اعمٓمٚم٥م, و

واسمٜمٝم٤م ُمًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م, وم٠مىمٌٚم٧م أٟم٤م وأم ُمًٓمح طمتك ومرهمٜم٤م ُمـ ؿم٠مٟمٜم٤م, ومٕمثرت أم ُمًٓمح ذم 

ىمٚم٧م شمًٌلم رضماًل ؿمٝمد سمدًرا ىم٤مًم٧م: أومل شمًٛمٕمل  ئًامُمرـمٝم٤م, وم٘م٤مًم٧م: شمٕمس ُمًٓمح, وم٘مٚم٧م: سم

  .وم٤مزددت ُمرًو٤م قمغم ُمريضُم٤م ىم٤مل؟ ىمٚم٧م: ومامذا؟ وم٠مظمؼمشمٜمل سم٘مقل أهؾ اإلومؽ, 
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ىمٚم٧م: شم٠مذن زم ومآيت أسمقي؟ وأٟم٤م  ش؟يمٞمػ شمٞمٙمؿ: »صمؿ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرضمٕم٧م دظمؾ قمكم رؾمقل اهلل  ومٚمام

وم٠مشمٞم٧م أسمقي, وم٘مٚم٧م  ,ملسو هيلع هللا ىلصطمٞمٜمئذ أريد أن أؾمت٘ميص اخلؼم ُمـ ىمٌٚمٝمام, ىم٤مًم٧م: وم٠مذن زم رؾمقل اهلل 

مجٞمٚم٦م  رأة ووٞمئ٦مألُمل: ي٤م أُمف ُم٤مذا يتحدث اًمٜم٤مس سمف؟ ىم٤مًم٧م: ي٤م سمٜمٞم٦م هقين قمٚمٞمؽ, ىمٚمام يم٤مٟم٧م اُم

حيٌٝم٤م وهل٤م رضائر إال يمثرن قمٚمٞمٝم٤م, ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ؾمٌح٤من اهلل وىمد حتدث اًمٜم٤مس هبذا,  رضمؾقمٜمد 

سمٜمقم, صمؿ أصٌح٧م  زم دُمع, وال أيمتحؾ ىم٤مًم٧م: ومٌٙمٞم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م طمتك أصٌح٧م ال يرىم٠م

اًمقطمل قمٚمٞمف يًتِمػممه٤م ذم  قمٚمًٞم٤م وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد طملم اؾمتٚم٨ٌم ملسو هيلع هللا ىلصأسمٙمل, ومدقم٤م رؾمقل اهلل 

سمام يٕمٚمؿ ُمـ سمراءة أهٚمف, وسم٤مًمقد اًمذي هلؿ ذم  ملسو هيلع هللا ىلصأهٚمف, وم٠مُم٤م أؾم٤مُم٦م وم٠مؿم٤مر قمغم اًمٜمٌل  ومراق

ٟمٗمًف, وم٘م٤مل: واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ إال ظمػًما , وأُم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل 

ي٤م : »مل يْمٞمؼ اهلل قمٚمٞمؽ, واًمٜم٤ًمء ؾمقاه٤م يمثػم, وؾمؾ اجل٤مري٦م شمّمدىمؽ, ودقم٤م سمريرة, وم٘م٤مل

ىم٤مًم٧م: ال واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ, إن رأي٧م أُمرا أهمٛمّمف قمٚمٞمٝم٤م  شيريٌؽ؟, هؾ رأي٧م ؿمٞمئ٤م سمريرة

 ملسو هيلع هللا ىلصومت٠ميمٚمف, ومّمٕمد اًمٜمٌل  أيمثر ُمـ أهن٤م ضم٤مري٦م طمديث٦م اًمًـ, شمٜم٤مم قمـ قمجلم أهٚمٝم٤م ومٞم٠ميت اًمداضمـ

ُمـ رضمؾ ىمد سمٚمٖمٜمل أذاه ذم  ُمـ يٕمذرين: »ُمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل وم٘م٤مل , وم٤مؾمتٕمذراعمٜمؼم

أهكم إال ظمػًما, وىمد ذيمروا رضماًل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمف إال ظمػًما وُم٤م يم٤من  قمغم ُم٤م قمٚمٛم٧م أهكم, ومق اهلل

 ش.يدظمؾ قمغم أهكم إال ُمٕمل

ُمٜمف, إن يم٤من ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ األوس  وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أٟم٤م أقمذرك 

د سمـ رضسم٧م قمٜم٘مف, وإن يم٤من ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ اخلزرج أُمرشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م ُم٤م شم٠مُمرٟم٤م سمف, وم٘م٤مم ؾمٕم

قم٤ٌمدة, وهق ؾمٞمد اخلزرج, وم٘م٤مل ًمًٕمد سمـ ُمٕم٤مذ: يمذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل, ال شم٘متٚمف وال شم٘مدر قمغم ىمتٚمف, 

ذًمؽ رضماًل ص٤محًل٤م وًمٙمـ اؾمتجٝمٚمتف احلٛمٞم٦م, وم٘م٤مم أؾمٞمد سمـ احلْمػم وهق اسمـ قمؿ  ٌؾوىمد يم٤من ىم
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٤من ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ, وم٘م٤مل ًمًٕمد سمـ قم٤ٌمدة: ًمٜم٘متٚمٜمف وم٢مٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم, وشمث٤مور احلٞم

قمغم اعمٜمؼم, ومٚمؿ يزل يًٙمٜمٝمؿ طمتك ؾمٙمٜمقا,  ملسو هيلع هللا ىلصاألوس واخلزرج طمتك مهقا أن ي٘متتٚمقا, واًمٜمٌل 

ال يرىم٠م زم دُمع, وال أيمتحؾ سمٜمقم, وأصٌح أسمقاي قمٜمدي ئمٜم٤من أن  أسمٙملومٛمٙمث٧م يقُمل ذاك 

ومٌٞمٜمام مه٤م ضم٤مًم٤ًمن وأٟم٤م أسمٙمل إذ اؾمت٠مذٟم٧م اُمرأة ُمـ األٟمّم٤مر قمكم وم٠مذٟم٧م  اًمٌٙم٤مء وم٤مًمؼ يمٌدي,

ومًٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص٧م شمٌٙمل ُمٕمل, ىم٤مًم٧م: ومٌٞمٜمام ٟمحـ يمذًمؽ إذ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل هل٤م, ومجٚمً

وىمد ًم٨ٌم ؿمٝمًرا ال يقطمك إًمٞمف رء, ومتِمٝمد  ٞمؾ,وضمٚمس, ومل جيٚمس ىمٌؾ ذًمؽ ُمٜمذ ىمٞمؾ ُم٤م ىم

أُم٤م سمٕمد ي٤م قم٤مئِم٦م, وم٢مٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ يمذا ويمذا, وم٢من يمٜم٧م : »طملم ضمٚمس وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

سمذٟم٥م وم٤مؾمتٖمٗمري اهلل, صمؿ شمقيب إًمٞمف, وم٢من اًمٕمٌد إذا أذٟم٥م سمريئ٦م ومًٞمؼمئؽ اهلل, وإن يمٜم٧م أعمٛم٧م 

دُمٕمل طمتك ُم٤م أطمس ُمٜمف ىمٓمرة,  ىمٚمص ٘م٤مًمتفُم ملسو هيلع هللا ىلصومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل ش, صمؿ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف

, ملسو هيلع هللا ىلصومٞمام ىم٤مل, وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًمرؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مٚم٧م أليب: أضم٥م رؾمقل اهلل 

  .ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًمرؾمقل اهلل وم٘م٤مًم٧م: واهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مٚم٧م ألُمل: أضمٞمٌل رؾمقل اهلل 

ضم٤مري٦م طمديث٦م اًمًـ ومل أىمرأ يمثػًما ُمـ اًم٘مرآن, وم٘مٚم٧م: إين واهلل أقمٚمؿ أٟمٙمؿ ىمد ؾمٛمٕمتؿ هذا  وأٟم٤م

احلدي٨م طمتك اؾمت٘مر ذم أٟمٗمًٙمؿ ومّمدىمتؿ سمف, وًمئـ ىمٚم٧م: إين سمريئ٦م واهلل يٕمٚمؿ أين سمريئ٦م ال 

 مجٞمؾ واهلل اعمًتٕم٤من قمغم ُم٤م شمّمدىمقٟمٜمل, ومقاهلل ُم٤م أضمد زم وًمٙمؿ ُمثاًل إال أسم٤م يقؾمػ3 ومّمؼم

  .ٗمقنشمّم

: صمؿ حتقًم٧م وم٤موٓمجٕم٧م قمغم ومرار, وُم٤م يمٜم٧م أرى أن اهلل قمز وضمؾ يٜمزل ذم ؿم٠مين ىم٤مًم٧م

وطمًٞم٤م يتغم, ًمِم٠مين يم٤من أطم٘مر ذم ٟمٗمز ُمـ أن يتٙمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم سم٠مُمر ُمـ اًمًامء, وًمٙمٜمل 

 ملسو هيلع هللا ىلصهب٤م, ومقاهلل ُم٤م رام اًمٜمٌل رؤي٤م ذم اًمٜمقم يؼمئٜمل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٧م أرضمق أن يري اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف 
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جمٚمًف, وال ظمرج أطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك أظمذه ُم٤م يم٤من ي٠مظمذه ُمـ اًمؼمطم٤مء, وهق اًمٕمرق, 

طمتك إٟمف ًمٞمٜمحدر قمٚمٞمف ُمثؾ اجلامن  طملم يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل, ويم٤من إذا أوطمل إًمٞمف أظمذه اًمؼمطم٤مء,

وهق يْمحؽ ,  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ذم اًمٞمقم اًمِم٤ميت ُمـ صم٘مؾ اًم٘مرآن اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف, ىم٤مًم٧م: ومني

ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: سمحٛمد ش, أُم٤م أٟم٧م ي٤م قم٤مئِم٦م وم٘مد سمرأك اهلل قمز وضمؾ: »ومٙم٤من أول يمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ هب٤م

 اهلل قمز وضمؾ.

ىم٤مًم٧م أُمل: ىمقُمل إًمٞمف, وم٘مٚم٧م: واهلل ال أىمقم إًمٞمف, وال أمحد إال اهلل قمز وضمؾ3 وم٠مٟمزل اهلل قمز  

ٿ    ٿ  ٿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٱژ وضمؾ: 

[, إمم آظمر اآلي٤مت 88]اًمٜمقر:  ژڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڦ ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ

وضمؾ هذا ذم سمراءيت3 ىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف, وىمد يم٤من يٜمٗمؼ  قمزاًمٕمنم يمٚمٝم٤م, ومٚمام أٟمزل اهلل 

قمغم ُمًٓمح ًم٘مراسمتف ووم٘مره: واهلل ال أٟمٗمؼ قمغم ُمًٓمح ؿمٞمًئ٤م أسمًدا سمٕمد اًمذي ىم٤مل ذم قم٤مئِم٦م, وم٠مٟمزل 

ژ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ؾ:اهلل قمز وضم

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ   وم٘م٤مل أسمق   [,44]اًمٜمقر: ژڈ  

سمٙمر: واهلل إين ألطم٥م أن يٖمٗمر اهلل زم, ومرضمع إمم ُمًٓمح اًمٜمٗم٘م٦م اًمتل يم٤من يٜمٗمؼ قمٚمٞمف وىم٤مل: ال 

ـ أُمري؟ وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م رأي٧م وال ؾم٠مل زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش قم ملسو هيلع هللا ىلصأٟمزقمٝم٤م ُمٜمف أسمًدا وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

 ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أزواج اًمٜمٌل  قمٚمٛم٧م إال ظمػًما أمحل ؾمٛمٕمل وسمٍمي, ىم٤مًم٧م: وهل اًمتل يم٤مٟم٧م شم٤ًمُمٞمٜمل

أظمتٝم٤م محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ومٝمٚمٙم٧م ومٞمٛمـ هٚمؽ ُمـ أهؾ  اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمقرع, وـمٗم٘م٧م ومٕمّمٛمٝم٤م

 .اإلومؽ

  ([.4000( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥668(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )820٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       ئؾ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمفسم٤مب ومْم٤م
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سمؼماءة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م زوضمتف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٤محلٛمد هلل اًمذي ه ٟمٌٞمٜم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

 اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة أم اعم١مُمٜملم وًمٞم٧ًم سم٠مم اعمٜم٤موم٘ملم.

قمروة, قمـ قم٤مئِم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ذيمرت قمٜمد رضمؾ ومًٌٝم٤م اًمٓم٤مهرة اًمذيمٞم٦م  قمـ --((626222))

ٚمٖمٝم٤م ذًمؽ وم٘م٤مًم٧م: صدق, أٟم٤م أم اعم١مُمٜملم , وم٠مُم٤م وم٘مٞمؾ ًمف: أًمٞم٧ًم سم٠مُمؽ؟ ىم٤مل: ُم٤م هل زم سم٠مم, ومٌ

  (,[.8201سمرىمؿ)اآلضمري رواه اًمٙم٤مومرون ومٚم٧ًم هلؿ سم٠مم.]صحٞمح, 

ًم٘مد ظم٤مب وظمن ُمـ أصٌح وأُمًك وذم ىمٚمٌف سمٖمض ًمٕم٤مئِم٦م ريض  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ومريض  ملسو هيلع هللا ىلصأو ألطمد ُمـ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمٜمٝم٤م, أو ألطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ٝمؿ أمجٕملم, وٟمٗمٕمٜم٤م سمحٌٝمؿ.اهلل قمٜم

  .آظمر ومْم٤مئؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مم٤م أُمٙمٜمٜمل إظمراضمف سمٛمٙم٦م طمرؾمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم واًمًالم 

 ؾضائل معاوية بن أيب شػقان ريض اهلل ظـه  باب

قمغم وطمل اهلل قمز وضمؾ3  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مشم٥م رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, ُمٕم٤موي٦م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

أن ي٘مٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصوُمـ دقم٤م ًمف اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصضمؾ, وص٤مطم٥م رؾمقل اهلل وهق اًم٘مرآن سم٠مُمر اهلل قمز و

 ... ويٛمٙمـ ًمف ذم اًمٌالد وأن جيٕمٚمف ه٤مدًي٤م ُمٝمدًي٤م.اًمٕمذاب ,

سم٠من شمزوج أم طمٌٞم٦ٌم أظم٧م ُمٕم٤موي٦م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام, ومّم٤مرت أم اعم١مُمٜملم,  ملسو هيلع هللا ىلصوص٤مهره اًمٜمٌل  

سملم اًمذيـ وص٤مر هق ظم٤مل اعم١مُمٜملم, وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝمؿ قمًك اهلل أن جيٕمؾ سمٞمٜمٙمؿ و

ژ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤژ وهق ممـ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  .قم٤مديتؿ ُمٜمٝمؿ ُمقدة

 [. 1]اًمتحريؿ: 
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, وؾمٞم٠ميت ُمـ األظم٤ٌمر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد وٛمـ اهلل اًمٙمريؿ ًمف أن ال خيزيف ألٟمف ممـ آُمـ سمرؾمقل اهلل  

 يدل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م واهلل اعمقومؼ ًمذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 ريض اهلل ظـه  دعاوية ملسو هيلع هللا ىلصدظاء افـبي باب 

 ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمٛمػمة ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  قمـ --((626233))

 .شاًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ه٤مدًي٤م ُمٝمدًي٤م واهده واهد سمف وال شمٕمذسمف: »يدقمق عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف

  ([.٥124(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2/486(, وأمحد )8282سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ألؾمقد , أٟمف أشم٤مه قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وهق سم٤ًمطمؾ محص, وُمٕمف قمٛمرو سمـ ا قمـ --((626244))

أول ضمٞمش »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاُمرأشمف أم طمرام3 ىم٤مل قمٛمرو: ومحدصمتٜم٤م أم طمرام أهن٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

أٟم٧م : »ىم٤مًم٧م أم طمرام: وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل ,شُمـ أُمتل يٖمزون اًمٌحر ىمد أوضمٌقا

.ىم٤مًم٧م شيٖمزون ُمديٜم٦م ىمٞمٍم ُمٖمٗمقر هلؿ أول ضمٞمش ُمـ أُمتل: »ملسو هيلع هللا ىلص, صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  شومٞمٝمؿ

(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ 8244سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  ش.ال: »أم طمرام: أٟم٤م ومٞمٝمؿ؟ ىم٤مل

(4242 .]) 

اًمٗمري٤ميب)ؿمٞمخ اآلضمري(: ويم٤من أول ُمـ همزاه ُمٕم٤موي٦م ذم زُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من رمح٦م اهلل  ىم٤مل

 قمٚمٞمٝمام.

م طمرام سمٜم٧م ُمٚمح٤من ظم٤مًم٦م ألٟمس سمٞم٧م أ ملسو هيلع هللا ىلصأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أشمك رؾمقل اهلل  قمـ --((626255))

رأي٧م : »ومقوع رأؾمف قمٜمده٤م صمؿ رومع رأؾمف ومْمحؽ وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُمؿ وحٙم٧م؟ ىم٤مل

. ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ادع شأٟم٤مؾًم٤م ُمـ أُمتل يريمٌقن هذا اًمٌحر ُمثٚمٝمؿ يمٛمثؾ اعمٚمقك قمغم األهة



       عمٕم٤موي٦م رمحف اهلل سم٠مُمر ُمـ اهلل قمز وضمؾ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب اؾمتٙمت٤مب اًمٜمٌل 
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, وم٘م٤مًم٧م: ادع صمؿ صٜمع ذًمؽ ُمرشملم أظمريلمش, اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ: »اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ, ىم٤مل

اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ, وم٘م٤مل: أٟم٧م ُمـ األوًملم, وًم٧ًم ُمـ اآلظمريـ, ومتزوضمٝم٤م قم٤ٌمدة سمـ 

ريم٧ٌم داسم٦م هل٤م  اًمّم٤مُم٧م, ومٖمزا هب٤م ذم اًمٌحر ُمع أظم٧م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ومٚمام ىمٗمٚم٧م

 سم٤مًم٤ًمطمؾ ومتقىمّم٧م هب٤م ومً٘مٓم٧م ومامشم٧م.

 ([. 8284ٚمؿ سمرىمؿ )( وُم4022ً(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )824٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 دعاوية رمحه اهلل بلمر من اهلل ظز وجل  ملسو هيلع هللا ىلصاشتؽتاب افـبي باب 

٤ًٌم ًمرؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: يم٤من ُمٕم٤موي٦م  قمـ --((626266))  .ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مشم

 ([. 82٥6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 يم٤مشمٌف.ويم٤من ش اذه٥م وم٤مدع ُمٕم٤موي٦م: »ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  قمـ --((626277))

  ([.4602ُمًٚمؿ سمرىمؿ )أصٚمف ذم (, و82٥0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م ىم٤مل: دظمؾ قمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر واألىمرع سمـ طم٤مسمس قمغم رؾمقل  قمـ --((626288))

وم٠ًماله وم٠مُمر هلام سمام ؾم٠ماله وأُمر ُمٕم٤موي٦م رمحف اهلل أن يٙمت٥م هلام سمذًمؽ, ومٙمت٥م هلام ورومع  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

٠مُم٤م قمٞمٞمٜم٦م وم٘م٤مل: أيـ أذه٥م إمم ىمقم سمّمحٞمٗم٦م ال أدري ُم٤م ومٞمٝم٤م إمم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام صحٞمٗمتف, وم

ىمد يمت٥م ًمؽ ُم٤م آُمر : »صحٞمٗمتف ومٜمٔمر ومٞمٝم٤م, وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص: وم٠مظمذ رؾمقل اهلل ىم٤مليمّمحٞمٗم٦م اعمتٚمٛمس, 

 .شًمؽ ومٞمٝم٤م

 ([. 8642(, وأسمق داود سمرىمؿ )2/810(, وأمحد )82٥2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 
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 ته ظـده ومـزف ملسو هيلع هللا ىلصصحبة معاوية رمحه اهلل فؾـبي باب 

صغم اًمٕمِم٤مء صمؿ أوشمر سمريمٕم٦م3 ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمف, اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م, أن ُمٕم٤موي٦م  قمـ --((663131))

 .ملسو هيلع هللا ىلصومذيمرت ذًمؽ السمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: إن ُمٕم٤موي٦م ىمد صح٥م رؾمقل اهلل 

  ([.٥062(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8224سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ملسو هيلع هللا ىلصٍم قمـ رؾمقل اهلل , أظمؼمه أٟمف ىمريض اهلل قمٜمفاسمـ قم٤ٌمس: أن ُمٕم٤موي٦م,  قمـ --((636300))

 سمٛمِم٘مص. 

 ([. 8426( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )80٥0(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )822٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمغم طمٚم٘م٦م ذم اعمًجد ريض اهلل قمٜمف, أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ظمرج ُمٕم٤موي٦م  قمـ --((636311))

ا: ىم٤مًمق ؟وم٘م٤مل: ُم٤م أضمٚمًٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: ضمٚمًٜم٤م ٟمذيمر اهلل قمز وضمؾ 3 ىم٤مل: اهلل ُم٤م أضمٚمًٙمؿ إال ذاك

اهلل ُم٤م أضمٚمًٜم٤م إال ذًمؽ3 ىم٤مل: أُم٤م إين مل أؾمتحٚمٗمٙمؿ هتٛم٦م ًمٙمؿ, وُم٤م يم٤من أطمد سمٛمٜمزًمتل ُمـ 

قمغم طمٚم٘م٦م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمل, ظمرج رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  قمـأىمؾ طمديًث٤م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا ضمٚمًٜم٤م ٟمذيمر اهلل قمز وضمؾ وٟمحٛمده قمغم ُم٤م هداٟم٤م ُمـ  شُم٤م أضمٚمًٙمؿ؟: »أصح٤مسمف وم٘م٤مل

أُم٤م إين مل : »ىم٤مًمقا: اهلل ُم٤م أضمٚمًٜم٤م إال ذًمؽ3 ىم٤مل ش.؟٤م أضمٚمًٙمؿ إال ذًمؽاهلل ُم: »اإلؾمالم, وم٘م٤مل

قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مظمؼمين أن اهلل قمز وضمؾ ي٤ٌمهل سمٙمؿ  يؾأؾمتحٚمٗمٙمؿ هتٛم٦م ًمٙمؿ, وًمٙمـ أشم٤مين ضمؼم

 .شاعمالئٙم٦م

 ([. 4008(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )822٣-8222سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



        اهلل قمٜمف, ذم ظمالومتفسم٤مب شمقاوع ُمٕم٤موي٦م ريض

 

284284 
 

284284 

 

 ه دم خالؾتريض اهلل ظـه, تواضع معاوية باب 

, واسمـ اًمزسمػم, واسمـ قم٤مُمر, ضم٤مًم٤ًمن ريض اهلل قمٜمفأيب جمٚمز ىم٤مل: ظمرج ُمٕم٤موي٦م  قمـ --((636322))

وم٘م٤مم أطمدمه٤م وضمٚمس اآلظمر, ويم٤من أوزن اًمرضمٚملم, يٕمٜمل: اسمـ اًمزسمػم, وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ًمٚمذي ىم٤مم: 

ُمـ أطم٥م أن يٛمثؾ ًمف اًمرضم٤مل ىمٞم٤مُم٤م ومٚمٞمتٌقأ سمٞمت٤م أو : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصاضمٚمس, وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .شاًمٜم٤مر ُم٘مٕمدا ذم

(, واًمٌخ٤مري ذم األدب سمرىمؿ 2/28(, وأمحد )82٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 40٣٣(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )٣442(, وأسمق داود)220)

إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف وىمٞمؾ ًمف: أيام  قمـ --((636333))

 ال ي٘م٤مس هبؿ أطمد. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أومْمؾ ُمٕم٤موي٦م أو قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؟ وم٘م٤مل: أصح٤مب رؾمقل 

 ([82٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

سمٛمرو ىم٤مل السمـ اعم٤ٌمرك:  ٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضماًل قمٌد اًمرمحـ سمـ قم قمـ --((636344))

ريض ىم٤مل: وم٘م٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: شمراب دظمؾ ذم أٟمػ ُمٕم٤موي٦م  ؟ُمٕم٤موي٦م ظمػم أو قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 .ـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزظمػم أو أومْمؾ ُم ملسو هيلع هللا ىلصُمع رؾمقل اهلل اهلل قمٜمف, 

 ([.82٣٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 وإـرامه إياهم  ملسو هيلع هللا ىلصتعظقم معاوية ألهل بقت رشول اهلل باب 

إذا ًم٘مل ريض اهلل قمٜمف, حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب يٕم٘مقب ىم٤مل: يم٤من ُمٕم٤موي٦م  قمـ --((636355))

٤ًٌم سم٤مسمـ رؾمقل اهلل  ر ًمف سمثالصمامئ٦م وأهاًل , وي٠مُم ملسو هيلع هللا ىلصاحلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مل: ُمرطم
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٤ًٌم سم٤مسمـ قمٛم٦م رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمف, أًمػ, ويٚم٘مك اسمـ اًمزسمػم   , واسمـ طمقاريف,ملسو هيلع هللا ىلصومٞم٘مقل: ُمرطم

 ([. 82٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .ًمػوي٠مُمر ًمف سمامئ٦م أ

حمٛمد ]سمـ قمكم سمـ احلًلم[, أن احلًـ, واحلًلم, ريض اهلل قمٜمٝمام, يم٤مٟم٤م ي٘مٌالن  قمـ --((636366))

 ([.826٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  .قمٜمف ريض اهللضمقائز ُمٕم٤موي٦م 

  ريض اهلل ظـهؾضائل ظامر بن يارس  باب

ائذٟمقا »وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص, ىم٤مل: ضم٤مء قمامر يًت٠مذن قمغم رؾمقل اهلل قمكم, ريض اهلل قمٜمف قمـ --((636377))

٤ًٌم سم٤مًمٓمٞم٥م اعمٓمٞم٥م  .شًمف ُمرطم

(, ٥021(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )800و 8/22(, وأمحد )8204سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

  ([.826ُم٤مضمف ) واسمـ

ُم٤م ظمػم قمامر سملم أُمريـ إال : »ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ --((636388))

 .شاظمت٤مر أرؿمدمه٤م

(, واسمـ ٥022سمرىمؿ ) (, واًمؽمُمذي6/88٥(, وأمحد )8202سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

  ([.821ُم٤مضمف )

 .شا اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦مامرً شم٘متؾ قم»ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  قمـ --((664141))

 ([. 4/862(, وأمحد)820٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 



       سم٤مب ومْمؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف
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  ريض اهلل ظـهؾضل ظؿرو بن افعاص  باب

اًمٕم٤مص ُم١مُمٜم٤من: قمٛمرو  ((88))أسمٜم٤مء: »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  --((646400)) 

  ([.2/828(, واسمـ ؾمٕمد )4/٥٣2(, وأمحد )8201سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شوهِم٤مم

ورمحة اهلل تعاػ  ملسو هيلع هللا ىلصؽف ظام صجر بغ أصحاب رشول اهلل افباب 

 ظؾقفم أمجعغ 

, ملسو هيلع هللا ىلصيٜمٌٖمل عمـ شمدسمر ُم٤م رؾمٛمٜم٤مه ُمـ ومْم٤مئؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

وومْم٤مئؾ أهؾ سمٞمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم أن حيٌٝمؿ, ويؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ, ويًتٖمٗمر هلؿ, ويتقؾمؾ 

ؿ إذ ووم٘مف هلذا, وال يذيمر ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ, وال يٜم٘مر قمٜمف, إمم اهلل اًمٙمريؿ هبؿ ويِمٙمر اهلل اًمٕمٔمٞم

وال يٌح٨م, وم٢من قم٤مروٜم٤م ضم٤مهؾ ُمٗمتقن ىمد ظمٓمئ سمف قمـ ـمريؼ اًمرؿم٤مد3 وم٘م٤مل: مل ىم٤مشمؾ ومالن 

ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م سمٜم٤م وسمؽ إمم ذيمر هذا طم٤مضم٦م شمٜمٗمٕمٜم٤م وال  ؟ًمٗمالن ومل ىمتؾ ومالن ًمٗمالن وومالن

ومتـ ؿم٤مهده٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وم٢من ىم٤مل: ومل؟ ىمٞمؾ ًمف: ألهن٤م  .اوٓمررٟم٤م إمم قمٚمٛمٝم٤م

أراهؿ اًمٕمٚمؿ هب٤م, ويم٤مٟمقا أقمٚمؿ سمت٠مويٚمٝم٤م ُمـ همػمهؿ, ويم٤مٟمقا أهدى  ُم٤مومٙم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م قمغم طم٥ًم 

, ملسو هيلع هللا ىلصؾمٌٞماًل, ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ألهنؿ أهؾ اجلٜم٦م, قمٚمٞمٝمؿ ٟمزل اًم٘مرآن وؿم٤مهدوا اًمرؾمقل 

ؿ, وؿمٝمد هلؿ وضم٤مهدوا ُمٕمف وؿمٝمد هلؿ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمروقان, واعمٖمٗمرة, واألضمر اًمٕمٔمٞم

, وسم٤مًم٘مرآن, وسم٤مًمًٜم٦م, ملسو هيلع هللا ىلصأهنؿ ظمػم ىمرن, ومٙم٤مٟمقا سم٤مهلل قمز وضمؾ أقمرف وسمرؾمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

                                                 

  ., وهق أصقبشاسمٜم٤م»يمذا ذم اًمنميٕم٦م, وذم ُمًٜمد أمحد وهمػمه:  (8)



  خمتصر الشريعة

 

287287 
 

287287 

 

وُمٜمٝمؿ ي١مظمذ اًمٕمٚمؿ, وذم ىمقهلؿ ٟمٕمٞمش, وسم٠مطمٙم٤مُمٝمؿ ٟمحٙمؿ, وسم٠مدهبؿ ٟمت٠مدب, وهلؿ ٟمتٌع, وهبذا 

 ؟اًمذي ييٟم٤م ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م عم٤م ضمرى سمٞمٜمٝمؿ واًمٌح٨م قمٜمف أيشىم٤مل: و وم٢من .أُمرٟم٤م

ؿمؽ ومٞمف وذًمؽ أن قم٘مقل اًم٘مقم يم٤مٟم٧م أيمؼم ُمـ قم٘مقًمٜم٤م, وقم٘مقًمٜم٤م أٟم٘مص سمٙمثػم, ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م ال  

وال ٟم٠مُمـ أن ٟمٌح٨م قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ومٜمزل قمـ ـمريؼ احلؼ, وٟمتخٚمػ قمام أُمرٟم٤م ومٞمٝمؿ. وم٢من ىم٤مل: 

وسمؿ أُمرٟم٤م ومٞمٝمؿ؟ ىمٞمؾ: أُمرٟم٤م سم٤مالؾمتٖمٗم٤مر هلؿ, واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ واعمح٦ٌم هلؿ, واالشم٤ٌمع هلؿ, دل 

٦م, وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وُم٤م سمٜم٤م طم٤مضم٦م إمم ذيمر ُم٤م ضمرى سمٞمٜمٝمؿ, ىمد اًمٙمت٤مب واًمًٜم ًمؽقمغم ذ

وص٤مهرهؿ, وص٤مهروه, وم٤ٌمًمّمح٦ٌم يٖمٗمر اهلل اًمٙمريؿ هلؿ, وىمد وٛمـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصصحٌقا اًمرؾمقل 

قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف أن ال خيزي ُمٜمٝمؿ واطمًدا وىمد ذيمر ًمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أن وصٗمٝمؿ ذم 

ػ, وٟمٕمتٝمؿ سم٠مطمًـ اًمٜمٕم٧م, وأظمؼمٟم٤م ُمقالٟم٤م اًمٙمريؿ سم٠ممجؾ اًمقص صٗمٝمؿاًمتقراة واإلٟمجٞمؾ, ومق

ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ژ  :أٟمف ىمد شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ, وإذا شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ مل يٕمذب واطمًدا ُمٜمٝمؿ أسمًدا

 إٟمام[. وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: 44]اعمج٤مدًم٦م:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ

ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ألين أطم٥م  ُمرادي ُمـ ذًمؽ ألن أيمقن قم٤معًم٤م سمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ3 وم٠ميمقن مل يذه٥م قمكم

ىمٞمؾ ًمف: أٟم٧م ـم٤مًم٥م ومتٜم٦م3 ألٟمؽ شمٌح٨م قمام ييك وال يٜمٗمٕمؽ, وًمق اؿمتٖمٚم٧م  .ذًمؽ وال أضمٝمٚمف

 سم٢مصالح ُم٤م هلل قمز وضمؾ قمٚمٞمؽ ومٞمام شمٕمٌدك سمف ُمـ أداء ومرائْمف واضمتٜم٤مب حم٤مرُمف يم٤من أومم سمؽ.

ٞمؾ ًمف: اؿمتٖم٤مًمؽ : وال ؾمٞمام ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ُمع ىمٌح ُم٤م ىمد فمٝمر ومٞمف ُمـ األهقاء اًمْم٤مًم٦م, وىموىمٞمؾ

سمٛمٓمٕمٛمؽ وُمٚمًٌؽ ُمـ أيـ هق؟ أومم سمؽ, وشمٙمًٌؽ ًمدرمهؽ ُمـ أيـ هق؟ وومٞمام شمٜمٗم٘مف؟ أومم 

سمؽ. وىمٞمؾ: ال ي٠مُمـ أن يٙمقن سمتٜم٘مػمك وسمحثؽ قمام ؿمجر سملم اًم٘مقم إمم أن يٛمٞمؾ ىمٚمٌؽ ومتٝمقى 



       ورمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب اًمٙمػ قمام ؿمجر سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل 
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أن هتقاه, ويٚمٕم٥م سمؽ اًمِمٞمٓم٤من ومت٥ًم, وشمٌٖمض ُمـ أُمرك اهلل سمٛمحٌتف,  ؽُم٤م ال يّمٚمح ًم

 ر ًمف وسم٤مشم٤ٌمقمف ومتزل قمـ ـمريؼ احلؼ, وشمًٚمؽ ـمريؼ اًم٤ٌمـمؾ.واالؾمتٖمٗم٤م

وم٢من ىم٤مل: وم٤مذيمر ًمٜم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وقمٛمـ ؾمٚمػ ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُم٤م يدل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م  

 ًمؽمد ٟمٗمقؾمٜم٤م قمام هتقاه ُمـ اًمٌح٨م قمام ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

 قم٘مؾ.ىمٞمؾ ًمف: ىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م عم٤م ذيمرشمف مم٤م ومٞمف سمالغ وطمج٦م عمـ  

شم٠مشمٚمػ قمٚمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل: اذيمروا حم٤مؾمـ أصح٤مب حمٛمد  قمـ --((646411))

 ىمٚمقسمٙمؿ, وال شمذيمروا همػمه ومتحرؿمقا اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ.

  ([.142-141(, واخلالل ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )8218سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

أيب وائؾ ىم٤مل: رأى قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ أسمق ُمٞمنة, ويم٤من ُمـ أوم٤موؾ أصح٤مب  قمـ --((646422))

ُميوسم٦م وم٘مٚم٧م: عمـ هذه؟ ىم٤مًمقا:  قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد3 ىم٤مل: رأي٧م يم٠مين دظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا ىم٤ٌمب

وم٘مٚم٧م: وم٠ميـ قمامر؟ ىم٤مًمقا:  ,ريض اهلل قمٜمفًمذي اًمٙمالع وطمقؿم٥م, ويم٤مٟم٤م ُمع ُمـ ىمتؾ ُمع ُمٕم٤موي٦م 

 سمٕمْم٤م ىم٤مل: ًم٘مقا اهلل قمز وضمؾ ومقضمدوه واؾمع اعمٖمٗمرة. ؿىمٚم٧م: وىمد ىمتؾ سمٕمْمٝم .أُم٤مُمؽ

  ([.821٥سمرىمؿ)ري اآلضمرواه ]صحٞمح, 

 ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد رسمف ىم٤مل: يم٤من احلًـ ذم جمٚمس ومذيمر يمالًُم٤م وذيمر أصح٤مب حمٛمد  قمـ --((646433))

يم٤مٟمقا أسمر هذه األُم٦م ىمٚمقسًم٤م وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚماًم وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م, ىمقًُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: أوًمئؽ أصح٤مب حمٛمد 

إىم٤مُم٦م ديٜمف ومتِمٌٝمقا سم٠مظمالىمٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ وم٢مهنؿ , وملسو هيلع هللا ىلصاظمت٤مرهؿ اهلل قمز وضمؾ ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف 

  ([.8212سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .٘مٞمؿب اًمٙمٕم٦ٌم قمغم اهلدي اعمًتور
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  ملسو هيلع هللا ىلصافؾعـة ظذ من شب أصحاب رشول اهلل باب 

 .ومًٌقهؿ ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: أُمروا سم٤مالؾمتٖمٗم٤مر ألصح٤مب حمٛمد  قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ --((646444))

 ([. ٥044(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8211سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ٝمر هذا ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ سمٚمدان اًمدٟمٞم٤م, يٚمٕمٜمقن أصح٤مب وم٘مد فم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

وإٟمام ييون أٟمٗمًٝمؿ, وىمد رؾمٛم٧م  ,ملسو هيلع هللا ىلصوًمـ يي ذًمؽ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ذم هذا اًمٙمت٤مب وهق يمت٤مب اًمنميٕم٦م ومْم٤مئٚمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وئمٝمر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م قمغم ُمـ 

وضمؾ وُمـ ُمالئٙمتف وُمـ اًمٜم٤مس  ؾمٌٝمؿ أو ًمٕمٜمٝمؿ وآذاهؿ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ اهلل قمز

 .((88))أمجٕملم 

ال شمًٌقا أصح٤ميب, ومقاًمذي ٟمٗمز : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري , قمـ اًمٜمٌل  قمـ --((646455))

٤ًٌم ُم٤م أدرك ُمد  .شأطمدهؿ وال ٟمّمٞمٗمف سمٞمده ًمق أن أطمديمؿ أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذه

 ([. 4٣28( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥60٥(, واًمٌخ٤مري سمرىمؿ )8226سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ومٚمٛم٘م٤مم أطمدهؿ ؾم٤مقم٦م,  ,ملسو هيلع هللا ىلصقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: ال شمًٌقا أصح٤مب حمٛمد  قمـ --((646466))

 ., ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمره ملسو هيلع هللا ىلصيٕمٜمل ُمع رؾمقل اهلل 

(, واسمـ أيب 8٣(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ )4000سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ([. 8006قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م سمرىمؿ )

                                                 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ي٘مقل: مل يث٧ٌم دًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م قمغم هذا, ًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم (8)

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

 [.٣1-٣0]األطمزاب: ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
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ألٟمف ظم٤مًمػ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب رؾمقل اهلل  ًم٘مد ظم٤مب وظمن ُمـ ؾم٥م رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

, وُمـ اعمالئٙم٦م وُمـ مجٞمع اعم١مُمٜملم, ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف, وحل٘متف اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ وُمـ رؾمقًمف

وال ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوًم٤م وال قمداًل, ال ومريْم٦م, وال شمٓمققًم٤م, وهق ذًمٞمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م, ووٞمع اًم٘مدر, 

 هبؿ اًم٘مٌقر, وأظمغم ُمٜمٝمؿ اًمدور. اهلليمثر 

ىمد ذيمرت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ومٞمف ُم٘مٜمع3 عمـ قم٘مؾ ومّم٤مٟمف اهلل قمز وضمؾ  محه اهلل:محه اهلل:رر  اآلجرياآلجري  قالقال

, وأطمٌٝمؿ واؾمتٖمٗمر هلؿ, وطمج٦م قمغم ُمـ ؾمٌٝمؿ طمتك يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 أٟمف ىمد طمرم اًمتقومٞمؼ, وأظمٓم٠م ـمريؼ اًمرؿم٤مد, وًمٕم٧ٌم سمف اًمِمٞم٤مـملم3 وم٠مسمٕمده اهلل وأؾمح٘مف. 

 ما جاء دم افراؾضة وشوء مذهبفمباب 

أول ُم٤م ٟمٌتدئ سمف ُمـ ذيمرٟم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب, أٟم٤م ُٟمِجؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  الالقق 

, ووم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, واحلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام, وقم٘مٞمؾ سمـ أيب ريض اهلل قمٜمف

ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وأوالدهؿ, وأوالد ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وذريتٝمؿ اًمٓمٞم٦ٌم 

  .ُمذاه٥م اًمراومْم٦م اًمذيـ ىمد ظمٓمئ هبؿ قمـ ـمريؼ اًمرؿم٤مد قمـ عم٤ٌمريم٦م,ا

مم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصأقمغم ىمدًرا وأصقب رأًي٤م وأقمرف سم٤مهلل قمز وضمؾ وسمرؾمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصسمٞم٧م رؾمقل اهلل  أهؾ

شمٜمحٚمٝمؿ اًمراومْم٦م إًمٞمف, ُمـ ؾمٌٝمؿ أليب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وقم٤مئِم٦م ريض 

 قمٜمف, وُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ ذريتف اًمٓمٞم٦ٌم اهلل قمٜمٝمؿ, ىمد ص٤من اهلل اًمٙمريؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل

إًمٞمف سم٤مًمدالئؾ, واًمؼماهلم اًمتل شم٘مدُم٧م ُمـ ذيمرهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ُمـ  حٚمقهنؿاعم٤ٌمريم٦م قمام يٜم

أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, وـمٚمح٦م, واًمزسمػم, وقم٤مئِم٦م, وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م إال سمٙمؾ مجٞمؾ, سمؾ هؿ 

اًمٙمريؿ ُمـ ىمٚمقهبؿ اًمٖمؾ, يمام ىم٤مل يمٚمٝمؿ قمٜمدٟم٤م إظمقان قمغم هر ُمت٘م٤مسمٚملم ذم اجلٜم٦م, ىمد ٟمزع اهلل 



  خمتصر الشريعة

 

311311 
 

311311 

 

[, 20]احلجر: ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ژ اهلل قمز وضمؾ 

  .ريض اهلل قمٜمٝمؿ

ذم أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن, ريض اهلل قمٜمف, وىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م عمذه٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

يمر ُمـ ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ, وُم٤م ذ ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل 

قمٜمد ريض اهلل قمٜمف, قمٜمد ووم٤مشمف, وُم٤م ذيمر ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, أيب سمٙمر, وقمٛمر  ُمٜم٤مىم٥م

ُمـ ىمتٚمف, وشمؼمأ إمم اهلل قمز ريض اهلل قمٜمف, ووم٤مشمف , وُم٤م ذيمر ُمـ قمٔمؿ ُمّمٞمٌتف سمام ضمرى قمغم قمثامن 

 وضمؾ ُمـ ىمتٚمف, ويمذا وًمده وذريتف اًمٓمٞم٦ٌم يٜمٙمرون قمغم اًمراومْم٦م ؾمقء ُمذاهٌٝمؿ, ويتؼمءون

سمٛمح٦ٌم أيب سمٙمر, وقمٛمر, وقمثامن وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ3 ألن  ٠مُمرونُمٜمٝمؿ, وي

اًمراومْم٦م ال يِمٝمدون مجٕم٦م, وال مج٤مقم٦م, ويٓمٕمٜمقن قمغم اًمًٚمػ, وال ٟمٙم٤مطمٝمؿ ٟمٙم٤مح اعمًٚمٛملم, 

 وال ـمالىمٝمؿ ـمالق اعمًٚمٛملم, وهؿ أصٜم٤مف يمثػمة, ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل:

 إًمف.ريض اهلل قمٜمف, ( إن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 8

 , وأن ضمؼميؾ همٚمط سم٤مًمقطمل.ملسو هيلع هللا ىلص وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: سمؾ قمكم يم٤من أطمؼ سم٤مًمٜمٌقة ُمـ حمٛمد (4

 .ملسو هيلع هللا ىلص( وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: هق ٟمٌل سمٕمد اًمٜمٌل ٥

 .( وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمتؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر, ويٙمٗمرون مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م, وي٘مقًمقن: هؿ ذم اًمٜم٤مر إال ؾمت٦م2

تٚمقهؿ. وىمد أضَمؾ ( وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى اًمًٞمػ قمغم اعمًٚمٛملم, وم٢من مل ي٘مدروا ظمٜم٘مقهؿ طمتك ي٘م٣

 قمـ ُمذاهٌٝمؿ اًم٘مذرة اًمتل ال شمِمٌف اعمًٚمٛملم. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اًمٙمريؿ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

 .( وومٞمٝمؿ ُمـ ي٘مقل سم٤مًمرضمٕم٦م6
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ٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يٜمحؾ إمم ُمـ ىمد أضمٚمٝمؿ اهلل اًمٙمريؿ وص٤مهنؿ قمٜمٝم٤م, ريض اهلل قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م  

قمغم ُم٤م ىمٚم٧م, واهلل اعمقومؼ ًمٙمؾ  وضمزاهؿ قمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم ظمػًما, وأٟم٤م أذيمر ُمـ األظم٤ٌمر ُم٤م دل

 رؿم٤مد واعمٕملم قمٚمٞمف.

ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمًـ سمـ طمًـ ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل ًمرضمؾ  قمـ --((646477))

 ُمـ اًمراومْم٦م: واهلل ألن أُمٙمـ اهلل ُمٜمٙمؿ ًمٜم٘مٓمٕمـ أيديٙمؿ, وأرضمٚمٙمؿ وال ٟم٘مٌؾ ُمٜمٙمؿ شمقسم٦م.

 .غم قمكم ريض اهلل قمٜمفىم٤مل: وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ُمرىم٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمراومْم٦م يمام ُمرىم٧م احلروري٦م قم 

 (, وىمد شم٘مدم[. 408٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

 ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل: ٟمحـ أهؾ اًمٌٞم٧م ٟم٘مقل: ُمـ ـمٚمؼ اُمرأشمف صمالصًم٤م ومٝمل صمالث. قمـ --((646488))

 ([. 4080سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

قمٌد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد ىم٤مل: أشمٞم٧م اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل زم: أال أقمجٌؽ؟ ىمٚم٧م:  قمـ --((665151))

ُم٤م ذاك, ىم٤مل: إين ذم اعمٜمزل ىمد أظمذت ُمْمجٕمل ًمٚم٘مٞمٚمقًم٦م, ومج٤مءين اًمٖمالم وم٘م٤مل: سم٤مًم٤ٌمب رضمؾ و

 يًت٠مذن, وم٘مٚم٧م: ُم٤م ضم٤مء ذم هذه اًم٤ًمقم٦م إال وًمف طم٤مضم٦م3 أدظمٚمف, ومدظمؾ وم٘مٚم٧م: ُم٤م طم٤مضمتؽ؟

ىم٤مل: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, ىمٚم٧م: ال يٌٕم٨م  ؟ىمٚم٧م: أي رضمؾ رضمؾ؟وم٘م٤مل: ُمتك يٌٕم٨م ذاك اًم

ىم٤مل: أال أراك شم٘مقل يمام ي٘مقل ه١مالء احلٛم٘م٤مء3 ىم٤مل: ىمٚم٧م: أظمرضمقا طمتك يٌٕم٨م ُمـ ذم اًم٘مٌقر, 

  ([.4081سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  هذا قمٜمل, ال يدظمؾ قمكم هق وال رضسمف ُمـ اًمٜم٤مس.

إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ًمنميؽ ؿمٞمًئ٤م ذم أُمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض  قمـ --((656500))

طمتك ظمرج ومّمٕمد هذا ريض اهلل قمٜمف, ٛمٜم٤م سمٕمكم اهلل قمٜمف, وم٘م٤مل ًمف ذيؽ: ي٤م ضم٤مهؾ, إٟم٤م ُم٤م قمٚم
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ومًٙمتٜم٤م, وم٘م٤مل:  ,ملسو هيلع هللا ىلصاعمٜمؼم, ومقاهلل ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مه طمتك ىم٤مل ًمٜم٤م: شمدرون ُمـ ظمػم هذه األُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م 

 ضم٤مهؾ, ويمٜم٤م ٟم٘مقم ومٜم٘مقل: يمذسم٧م. ي٤مأسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر 

  ([.404٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح إمم ذيؽ, 

يؽ مل يدرك قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف, ىمٞمؾ ًمف: إٟمام يٕمٜمل وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومنم رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال

ذيؽ أن هذا اًمذي ذيمرشمف يم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م, وقمٜمدٟم٤م ال ٟمختٚمػ ومٞمف ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ صح٤مسم٦م قمكم 

 ىم٤مل هذا.ريض اهلل قمٜمف, ٤م أٟمف ُمِمٝمقر أن قمٚمٞمً ريض اهلل قمٜمف, 

٤مب, وم٘م٤مل: ىمٞمؾ ًمف: إن ىم٤مشمؾ اًمزسمػم سم٤مًمٌريض اهلل قمٜمف, زر سمـ طمٌٞمش , أن قمٚمًٞم٤م  قمـ --((656511))

ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاري وطمقاري : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمدظمؾ ىم٤مشمؾ اسمـ صٗمٞم٦م اًمٜم٤مر, ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

  ([.404٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .شاًمزسمػم

أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس , قمـ اسمـ أيب ذئ٥م , قمـ اًمزهري ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م قمـ  --((656522))

 .راومْم٦مأمحد سمـ يقٟمس: هؿ اًم ىم٤مل .ىمقًُم٤م أؿمٌف سم٤مًمٜمّم٤مرى ُمـ اًم٤ًٌمئٞم٦م

  ([.4041سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ, 

أسمق ؾمٕمٞمد: وؾمٛمٕم٧م اًمدىمٞم٘مل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م يزيد سمـ ه٤مرون ي٘مقل: ال يّمغم  ىم٤مل --((653653))

  ([.4042سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  .ظمٚمػ اًمراوميض

ي٘مقل: ًمٞمحٌٜمل ريض اهلل قمٜمف, أيب اًمًقار)طم٤ًمن اًمٕمدوي( ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمًٞم٤م  قمـ --((656544))

ضمؾ سمحٌل اًمٜم٤مر, ويٌٖمْمٜمل رضم٤مل يدظمٚمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ سمٌٖميض رضم٤مل يدظمٚمٝمؿ اهلل قمز و

(, واسمـ 2٣4(, وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ )40٥٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,  اًمٜم٤مر.

  ([.21٥أيب قم٤مصؿ سمرىمؿ )
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 هجرة أهل افبدع واألهواءباب 

اًمنميٕم٦م  يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمـ متًؽ سمام رؾمٛمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا وهق: يمت٤مب رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أن هيجر مجٞمع أهؾ األهقاء3 ُمـ اخلقارج, واًم٘مدري٦م, واعمرضمئ٦م, واجلٝمٛمٞم٦م, ويمؾ ُمـ يٜم٥ًم إمم 

اعمٕمتزًم٦م, ومجٞمع اًمرواومض, ومجٞمع اًمٜمقاص٥م, ويمؾ ُمـ ٟمًٌف أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أٟمف ُمٌتدع سمدقم٦م 

والًم٦م, وصح قمٜمف ذًمؽ, ومال يٜمٌٖمل أن يٙمٚمؿ, وال يًٚمؿ قمٚمٞمف, وال جي٤مًمس وال يّمغم ظمٚمٗمف, 

يزوج وال يتزوج إًمٞمف ُمـ قمرومف, وال يِم٤مريمف, وال يٕم٤مُمٚمف, وال يٜم٤مفمره, وال جي٤مدًمف, سمؾ  وال

  .يذًمف سم٤مهلقان ًمف, وإذا ًم٘مٞمتف ذم ـمريؼ أظمذت ذم همػمه٤م إن أُمٙمٜمؽ

  ؟ىم٤مل: ومٚمؿ ال أٟم٤مفمره, وأضم٤مدًمف وأرد قمٚمٞمف ىمقًمف وم٢من

خيدقمؽ سم٤ٌمـمٚمف ىمٞمؾ ًمف: ال ي١مُمـ قمٚمٞمؽ أن شمٜم٤مفمره وشمًٛمع ُمٜمف يمالًُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ ىمٚمٌؽ و 

اًمذي زيـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من ومتٝمٚمؽ أٟم٧م3 إال أن يْمٓمرك األُمر إمم ُمٜم٤مفمرشمف وإصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞمف 

سمحية ؾمٚمٓم٤من, أو ُم٤م أؿمٌٝمف إلصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞمف, وم٠مُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ ومال. وهذا اًمذي ذيمرشمف ًمؽ 

وم٠مُم٤م احلج٦م ذم هجرهتؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاعمًٚمٛملم, وُمقاومؼ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل  أئٛم٦موم٘مقل ُمـ شم٘مدم ُمـ 

ذم اخلروج ُمٕمف ذم همزاشمف سمٖمػم  ملسو هيلع هللا ىلصٜم٦م, وم٘مّم٦م هجرة اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ رؾمقل اهلل سم٤مًمً

 ملسو هيلع هللا ىلصقمذر: يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ , وهالل سمـ أُمٞم٦م, وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وم٠مُمر اًمٜمٌل 

, وهٙمذا ىمّم٦م ((88))ٟمزًم٧م شمقسمتٝمؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ تكهبجرهتؿ, وأن ال يٙمٚمٛمقا, وـمردهؿ طم

 ملسو هيلع هللا ىلصإًمٞمٝمؿ3 وم٠مُمر اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصيمت٥م إمم ىمريش حيذرهؿ ظمروج اًمٜمٌل  طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م عم٤م

                                                 

  (.4062( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2281رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)
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, ورضب قمٛمر سمـ ((88))هبجرشمف وـمرده , ومٚمام أٟمزل اهلل شمقسمتف ومٕم٤مشمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ومٕمٚمف ومت٤مب قمٚمٞمف

ال جي٤مًمًقه 3 ىم٤مل: ومٚمق ضم٤مء إمم  أناخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ًمّمٌٞمغ , وسمٕم٨م إمم أهؾ اًمٌٍمة 

 .((44))طمٚم٘م٦م ُم٤م هل ىم٤مُمقا وشمريمقه

 حيٞمك سمـ أيب يمثػم ىم٤مل: إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذ ذم همػمه. قمـ --((656555))

  ([.4024سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب إؾمح٤مق اهلٛمداين ىم٤مل: ُمـ وىمر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم  قمـ --((656566)) 

  ([.402٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  اإلؾمالم.

قاء وال دم٤مدًمقهؿ, وم٢مين ال آُمـ أن أيب ىمالسم٦م ىم٤مل: ال دم٤مًمًقا أهؾ األه قمـ --((656577))

 يٖمٛمًقيمؿ ذم اًمْمالًم٦م, أو يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًمٌس قمٚمٞمٝمؿ.

  (, وىمد شم٘مدم[.4022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة ىم٤مل: اخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ حتٌط األقمامل. قمـ --((656588))

  (, وىمد شم٘مدم[.402٣سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

م سمـ أيب اعمٓمٞمع: أن رضمال ُمـ أهؾ األهقاء ىم٤مل أليقب اًمًختٞم٤مين: ي٤م أسم٤م ؾمال قمـ --((666161))

سمٙمر, أؾم٠مًمؽ قمـ يمٚمٛم٦م3 ىم٤مل: ومقمم أيقب وضمٕمؾ يِمػم سم٠مصٌٕمف: وال ٟمّمػ يمٚمٛم٦م وال ٟمّمػ 

  (, وىمد شم٘مدم[.4026سمرىمؿ)اآلضمري رواه يمٚمٛم٦م.]صحٞمح, 

                                                 

 (, وًمٞمس ومٞمٝم٤م هجره وـمرده.4222( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٥018ىمّم٦م طم٤مـم٥م ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

 صٌٞمغ وهل صحٞمح٦م.شم٘مدُم٧م ىمّم٦م  (4)
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األهقاء,  أؾمامء )سمـ ظم٤مرضم٦م( ىم٤مل: دظمؾ رضمالن قمغم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ أهؾ قمـ --((666060))

وم٘م٤مال: ي٤م أسم٤م سمٙمر ٟمحدصمؽ, ىم٤مل: ال, ىم٤مال: ومٜم٘مرأ قمٚمٞمؽ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ, ىم٤مل: ال, 

 ًمت٘مقُمـ قمٜمل أو ألىمقُمٜمف, وم٘م٤مم اًمرضمالن ومخرضم٤م.

  (, وىمد شم٘مدم[.4020سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

هِم٤مم ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم احلًـ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد, شمٕم٤مل أظم٤مصٛمؽ ذم  قمـ --((666611))

 يـ, وم٘م٤مل احلًـ: أُم٤م أٟم٤م وم٘مد أسمٍمت ديٜمل, وم٢من يمٜم٧م أوٚمٚم٧م ديٜمؽ وم٤مًمتٛمًف.اًمد

  (, وىمد شم٘مدم[.4021سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

ُمٕمـ سمـ قمٞمًك ىم٤مل: اٟمٍمف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس يقًُم٤م ُمـ اعمًجد وهق ُمتٙمئ قمغم  قمـ  --((666622))

أسم٤م قمٌد اهلل,  يدي, ىم٤مل: ومٚمح٘مف رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: أسمق اجلقيري٦م, يم٤من يتٝمؿ سم٤مإلرضم٤مء, وم٘م٤مل: ي٤م

اؾمٛمع ُمٜمل ؿمٞمًئ٤م أيمٚمٛمؽ سمف وأطم٤مضمؽ وأظمؼمك سمرأيل3 ىم٤مل ًمف ُم٤مًمؽ: وم٢من همٚمٌتٜمل؟ ىم٤مل: إن 

 رضمؾ آظمر ومٙمٚمٛمٜم٤م ومٖمٚمٌٜم٤م؟  ضم٤مءٟم٤مهمٚمٌتؽ اشمٌٕمتٜمل3 ىم٤مل: وم٢من 

سمديـ واطمد وأراك شمٜمت٘مؾ  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ٟمتٌٕمف, وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ي٤م قمٌد اهلل , سمٕم٨م اهلل قمز وضمؾ حمٛمًدا  

 سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُمـ ضمٕمؾ ديٜمف همرًو٤م ًمٚمخّمقُم٤مت أيمثر اًمتٜم٘مؾ.ىم٤مل قمٛمر  ُمـ ديـ إمم ديـ,

  (, وىمد شم٘مدم[.4022سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 أيب ىمالسم٦م ىم٤مل: ُم٤م اسمتدع رضمؾ ىمط سمدقم٦م إال اؾمتحؾ اًمًٞمػ. قمـ --((666633)) 

  (, وىمد شم٘مدم[.40٣4سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أهؾ والًم٦م, وال أرى ُمّمػمهؿ إال أيب ىمالسم٦م , أٟمف يم٤من ي٘مقل: إن أهؾ األهقاء  قمـ --((666644))

  (, وىمد شم٘مدم[.40٣٥سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,  إمم اًمٜم٤مر.
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أيب اجلقزاء, أٟمف ذيمر أصح٤مب األهقاء وم٘م٤مل: واًمذي ٟمٗمس أيب اجلقزاء سمٞمده,  قمـ --((666655))

ألن متتٚمئ داري ىمردة وظمٜم٤مزير أطم٥م إزم ُمـ أن جي٤مورين رضمؾ ُمٜمٝمؿ, وًم٘مد دظمٚمقا ذم هذه 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہڻ  ڻ  ژ  :اآلي٦م

]آل  ژ﮽    ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ے  ے  ۓ

  ([.4٥8(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )40٣6سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]طمًـ,   [.882قمٛمران:

ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل: يم٤من أيقب يًٛمل أصح٤مب اًمٌدع ظمقارج, وي٘مقل:  قمـ --((666666))

 ؿ, واضمتٛمٕمقا قمغم اًمًٞمػ.إن اخلقارج اظمتٚمٗمقا ذم االؾم

  ([.420(, واًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )40٣0سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

أيب اًمًٙملم زيمري٤م سمـ حيٞمك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش, وىم٤مل ًمف رضمؾ: ي٤م  قمـ --((666677))

 أسم٤م سمٙمر ُمـ اًمًٜمل؟ وم٘م٤مل: اًمًٜمل اًمذي إذا ذيمرت األهقاء مل يٖمْم٥م ًمٌمء ُمٜمٝم٤م.

  ([.40٣1سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: إن اًمذي شمٕمرض قمٚمٞمف اًمًٜم٦م ومٞم٘مٌٚمٝم٤م ًمٖمري٥م, وأهمرب ُمٜمف  قمـ --((666688)) 

  ([.40٣2سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح,   ص٤مطمٌٝم٤م.

أمحد سمـ يقٟمس ىم٤مل: رأي٧م زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ضم٤مء إمم زائدة سمـ ىمداُم٦م ومٙمٚمٛمف ذم  قمـ --((667171))

 رضمؾ حيدصمف وم٘م٤مل: ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م هق؟

دقم٦م, وم٘م٤مل زائدة: هٞمٝم٤مت أُمـ أهؾ اًمًٜم٦م هق؟ وم٘م٤مل زهػم: ُمتك يم٤من اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ُم٤م أقمرومف سمٌ 

 .وم٘م٤مل زائدة: وُمتك يم٤من اًمٜم٤مس يِمتٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ؟هٙمذا
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  ([.4060سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ظؼوبة اإلمام واألمر ألهل األهواء باب

ئف ذم يمؾ سمٚمد إذا صح قمٜمده ُمذه٥م يٜمٌٖمل إلُم٤مم اعمًٚمٛملم وألُمرا رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

أن يٕم٤مىمٌف اًمٕم٘مقسم٦م اًمِمديدة, ومٛمـ اؾمتحؼ ُمٜمٝمؿ أن  -ممـ ىمد أفمٝمره  -رضمؾ ُمـ أهؾ األهقاء 

ي٘متٚمف ىمتٚمف, وُمـ اؾمتحؼ أن ييسمف وحيًٌف ويٜمٙمؾ سمف ومٕمؾ سمف ذًمؽ, وُمـ اؾمتحؼ أن يٜمٗمٞمف 

 ُمٜمف اًمٜم٤مس. رٟمٗم٤مه, وطمذ

شمدومٕمف اًمٕمٚمامء ممـ ٟمٗمٕمف اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ,  وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وُم٤م احلج٦م ومٞمام ىمٚم٧م؟ ىمٞمؾ: ُم٤م ال 

, ويمت٥م إمم قمامًمف: أن ((88))ضمٚمد صٌٞمًٖم٤م اًمتٛمٞمٛملريض اهلل قمٜمف, وذًمؽ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ي٘مٞمٛمقه طمتك يٜم٤مدي قمغم ٟمٗمًف, وطمرُمف قمٓم٤مءه, وأُمر هبجرشمف, ومٚمؿ يزل ووٞمٕم٤م ذم اًمٜم٤مس. 

أطمد قمنم مج٤مقم٦م ادقمقا أٟمف , ىمتؾ سم٤مًمٙمقوم٦م ذم صحراء ريض اهلل قمٜمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وهذا

 إهلٝمؿ , ظمد هلؿ ذم األرض أظمدودا وطمرىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر , وىم٤مل:

 ا ُمٜمٙمــرً عمــ٤م ؾمــٛمٕم٧م اًم٘مــقل ىمــقاًل 

 

ـــؼمً   ـــقت ىمٜم ـــ٤مري ودقم ـــ٧م ٟم  اأضمج

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمت٥م إمم قمدي سمـ أرـم٠مة ذم ؿم٠من اًم٘مدري٦م: شمًتتٞمٌٝمؿ وم٢من شم٤مسمقا وإال  وهذا 

ٚمؽ قمٜمؼ همٞمالن وصٚمٌف سمٕمد أن ىمٓمع , وىمد رضب هِم٤مم سمـ قمٌد اعم((44))وم٤مرضب أقمٜم٤مىمٝمؿ

 .((٥٥))يده

                                                 

 ىمّم٦م قمٛمر ُمع صٌٞمغ شم٘مدُم٧م وهل صحٞمح٦م. (8)

  .شم٘مدم( 4)

  .شم٘مدم (٥)
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يزل األُمراء سمٕمدهؿ ذم يمؾ زُم٤من يًػمون ذم أهؾ األهقاء, إذا صح قمٜمدهؿ ذًمؽ قم٤مىمٌقه  ومل

 قمغم طم٥ًم ُم٤م يرون , ال يٜمٙمره اًمٕمٚمامء. 

ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى ىم٤مل: ىمٚم٧م أليب: ي٤م أسمف, ًمق ؾمٛمٕم٧م رضماًل ي٥ًم  قمـ --((667070))

 ُم٤م يمٜم٧م شمّمٜمع سمف؟ ىم٤مل: يمٜم٧م أرضب قمٜم٘مف.قمٜمف,  ريض اهللقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ([. 8٥01اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ ), و(4008سمرىمؿ)اآلضمري رواه ]صحٞمح, 

 ويم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى ىم٤ميض اعمديٜم٦م. رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ىمد رؾمٛم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب وهق يمت٤مب اًمنميٕم٦م ُمـ أوًمف آلظمره ُم٤م  رمحه اهلل:رمحه اهلل:  اآلجرياآلجري  قالقال 

ٛمٚمف اإلؾمالم حمت٤مج إمم قمٚمٛمف ًمٗم٤ًمد ُمذاه٥م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس, وعم٤م ىمد فمٝمر أقمٚمؿ أن مجٞمع ُمـ ؿم

يمثػم ُمـ األهقاء اًمْم٤مًم٦م واًمٌدع اعمتقاشمرة, ُم٤م أقمٚمؿ أن أهؾ احلؼ شم٘مقى سمف ٟمٗمقؾمٝمؿ, وُم٘مٛمٕم٦م 

  .اًمٌدع واًمْمالًم٦م قمغم طم٥ًم ُم٤م قمٚمٛمٜمل اهلل قمز وضمؾ, وم٤محلٛمد هلل قمغم ذًمؽ هؾأل

 أٟمِمدٟم٤م ىمّمٞمدة ىم٤مهل٤م ذم اًمًٜم٦م وهذا ُمقوٕمٝم٤م, وأٟم٤م يم٤من أسمق سمٙمر سمـ أيب داود رمحف اهلل وىمد

 أذيمره٤م ًمٞمزداد هب٤م أهؾ احلؼ سمّمػمة وىمقة إن ؿم٤مء اهلل. 

أُمغم قمٚمٞمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم ُمًجد اًمرص٤موم٦م ذم يقم اجلٛمٕم٦م خلٛمس سم٘ملم ُمـ  --((671671))  

 ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م شمًع وصمالصمامئ٦م وم٘م٤مل دم٤موز اهلل قمٜمف: 

 متًؽ سمحٌؾ اهلل واشمٌع اهلدى

 

 وال شمؽ سمدقمًٞم٤م ًمٕمٚمؽ شمٗمٚمح 

 ودن سمٙمت٤مب اهلل واًمًٜمـ اًمتل 

 

 أشم٧م قمـ رؾمقل اهلل شمٜمجق وشمرسمح 

 وىمؾ همػم خمٚمقٍق يمالم ُمٚمٞمٙمٜم٤م 

 

 سمذًمؽ دان األشم٘مٞم٤مء وأومّمحقا 

 وال شمٖمؾ ذم اًم٘مرآن سم٤مًمقىمػ ىم٤مئاًل  

 

 يمام ىم٤مل أشم٤ٌمع جلٝمؿ وأؾمجحقا 

 وال شم٘مؾ اًم٘مرآن ظمٚمؼ ىمرأشمف 

 

 قوحوم٢من يمالم اهلل سم٤مًمٚمٗمظ ي 
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 وىمؾ يتجغم اهلل ًمٚمخٚمؼ ضمٝمرة

 

 يمام اًمٌدر ال خيٗمك ورسمؽ أووح 

 وًمٞمس سمٛمقًمقد وًمٞمس سمقاًمد 

 

 وًمٞمس ًمف ؿمٌف شمٕم٤ممم اعمًٌح 

 وىمد يٜمٙمر اجلٝمٛمل هذا وقمٜمدٟم٤م 

 

 سمٛمّمداق ُم٤م ىمٚمٜم٤م طمدي٨م ُمٍمح 

 رواه ضمرير قمـ ُم٘م٤مل حمٛمد 

 

 وم٘مؾ ُمثؾ ُم٤م ىمد ىم٤مل ذم ذاك شمٜمجح 

 وىمد يٜمٙمر اجلٝمٛمل أيًْم٤م يٛمٞمٜمف 

 

 ويمٚمت٤م يديف سم٤مًمٗمقاوؾ شمٜمْمح 

 وىمؾ يٜمزل اجل٤ٌمر ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م 

 

 سمال يمٞمػ ضمؾ اًمقاطمد اعمتٛمدح 

 إمم ـمٌؼ اًمدٟمٞم٤م يٛمـ سمٗمْمٚمف 

 

 ومتٗمرج أسمقاب اًمًامء وشمٗمتح 

 ي٘مقل أال ُمًتٖمٗمر يٚم٘مك هم٤مومًرا 

 

 وُمًتٛمٜمح ظمػًما ورزىًم٤م ومٞمٛمٜمح 

 روى ذاك ىمقم ال يرد طمديثٝمؿ 

 

 أال ظم٤مب ىمقم يمذسمقهؿ وىمٌحقا 

 وىمؾ إن ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد حمٛمد 

 

 وزيراه ىمدُم٤م صمؿ قمثامن األرضمح 

 وراسمٕمٝمؿ ظمػم اًمؼمي٦م سمٕمدهؿ 

 

 قمكم طمٚمٞمػ اخلػم سم٤مخلػم ُمٜمجح 

 وإهنؿ واًمرهط ال ري٥م ومٞمٝمؿ 

 

 قمغم ٟمج٥م اًمٗمردوس ذم اخلٚمد شمنح 

 ؾمٕمٞمد وؾمٕمد واسمـ قمقف وـمٚمح٦م 

 

 وقم٤مُمر ومٝمر واًمزسمػم اعمٛمدح 

 وىمؾ ظمػم ىمقل ذم اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ 

 

 وال شمؽ ـمٕم٤مًٟم٤م شمٕمٞم٥م ودمرح 

 وم٘مد ٟمٓمؼ اًمقطمل اعمٌلم سمٗمْمٚمٝمؿ 

 

 وذم اًمٗمتح آي ذم اًمّمح٤مسم٦م متدح 

 وسم٤مًم٘مدر اعم٘مدور أي٘مـ وم٢مٟمف 

 

 دقم٤مُم٦م قم٘مد اًمديـ واًمديـ أومٞمح 

 وال شمٜمٙمرن ضمٝمال ٟمٙمػًما وُمٜمٙمًرا 

 

 وال احلقض واعمٞمزان إٟمؽ شمٜمّمح 

 وىمؾ خيرج اهلل اًمٕمٔمٞمؿ سمٗمْمٚمف 

 

 ـ اًمٗمحؿ شمٓمرحُمـ اًمٜم٤مر أضم٤ًمًدا ُم 

 قمغم اًمٜمٝمر ذم اًمٗمردوس حتٞم٤م سمامئف 

 

 يمح٦ٌم محؾ اًمًٞمؾ إذ ضم٤مء يٓمٗمح 

 وإن رؾمقل اهلل ًمٚمخٚمؼ ؿم٤مومع 

 

 وىمؾ ذم قمذاب اًم٘مؼم طمؼ ُمقوح 
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 وال شمٙمٗمرن أهؾ اًمّمالة وإن قمّمقا

 

 ومٙمٚمٝمؿ يٕميص وذو اًمٕمرش يّمٗمح 

 وال شمٕمت٘مد رأي اخلقارج إٟمف 

 

 ُم٘م٤مل عمـ هيقاه يردي ويٗمْمح 

 ُمرضمًئ٤م ًمٕمقسًم٤م سمديٜمفوال شمؽ  

 

 أال إٟمام اعمرضمل سم٤مًمديـ يٛمزح 

 وىمؾ إٟمام اإليامن ىمقل وٟمٞم٦م 

 

 وومٕمؾ قمغم ىمقل اًمٜمٌل ُمٍمح 

 ويٜم٘مص ـمقًرا سم٤معمٕم٤ميص وشم٤مرة 

 

 سمٓم٤مقمتف يٜمٛمك وذم اًمقزن يرضمح 

 ودع قمٜمؽ آراء اًمرضم٤مل وىمقهلؿ 

 

 وم٘مقل رؾمقل اهلل أزيمك وأذح 

 وال شمؽ ُمـ ىمقم شمٚمٝمقا سمديٜمٝمؿ 

 

 ذم أهؾ احلدي٨م وشم٘مدحومتٓمٕمـ  

 إذا ُم٤م اقمت٘مدت اًمدهر ي٤م ص٤مح هذه 

 

 وم٠مٟم٧م قمغم ظمػم شمٌٞم٧م وشمّمٌح 

ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود: هذا ىمقزم, وىمقل أيب, وىمقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وىمقل ُمـ أدريمٜم٤م  صمؿ 

 ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, وُمـ مل ٟمدرك ممـ سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف, ومٛمـ ىم٤مل قمكم همػم هذا وم٘مد يمذب.

وهبذا وسمجٛمٞمع ُم٤م رؾمٛمتف ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا وهق يمت٤مب اًمنميٕم٦م صمالصم٦م  ::رمحه اهللرمحه اهلل  اآلجرياآلجري  قالقال 

وقمنمون ضمزًءا ٟمديـ اهلل قمز وضمؾ, وٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, ُمـ أهؾ اًم٘مرآن 

وأهؾ احلدي٨م وأهؾ اًمٗم٘مف, ومجٞمع اعمًتقريـ ذم ذًمؽ3 ومٛمـ ىمٌؾ ومحٔمف ُمـ اخلػم إن ؿم٤مء اهلل, 

ٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف, وأىمقل ًمف يمام ىم٤مل ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل قمز وضمؾ رهم٥م قمٜمف, أو قمـ رء ُمٜمف وم ُمـو

ڎڎ  ڈ  ڈ  ژژ  :ًم٘مقُمف عم٤م ٟمّمحٝمؿ وم٘م٤مل ژڑ  ڑ  ک     ڍ  ڌ  ڌ  

 [.22]هم٤مومر: ژک  ک  ک  
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 ٣٥ ...................................................... اًم٘مرآن ذم اعمراء قمـ اًمٜمٝملسم٤مب 

 ٣6 ............................. اًم٘مرآن سمٛمتِم٤مسمف جي٤مدًمقن اًمذيـ أُمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل حتذير سم٤مب

 ٣1 ............................................... شمٕم٤ممم اهلل يمالم اًم٘مرآن سم٠من اإليامنسم٤مب 

 60 ..................................................... اًمقاىمٗم٦م ُمذاه٥م قمـ اًمٜمٝملسم٤مب 

 62 ................................ ًمٚم٘مرآن طمٙم٤مي٦م اًم٘مرآن هذا أن زقمؿ وُمـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م,سم٤مب 

 0٣ ............... اجلٝمٛمٞم٦م قمغم واًمرد اًمديـ وذائع واإلؾمالم اإليامن ُمٕمروم٦م شمٕمريػ سم٤مب

 06 ................... ژ  ڇ  چ  چ  چ ژ :اآلي٦م هذه ٟمزًم٧م يقم أي ُمٕمروم٦م سم٤مب

 00 ......................................................... اإلؾمالم؟ سمٜمل يمؿ قمغم سم٤مب

 00 ......................... هق؟ ُم٤م اإلؾمالم قمـ اًمًالم قمٚمٞمٝمام ًمٚمٜمٌل ضمؼميؾ الؾم١مسم٤مب 

 02 .................................... هق؟ ُم٤م اإليامن وأدٟمك هق؟ ُم٤م اإليامن أومْمؾسم٤مب 

 10 ............................................... وٟم٘مّم٤مٟمف اإليامن زي٤مدة قمغم دل ُم٤مسم٤مب 

 1٣ ............ سم٤مجلقارح وقمٛمؾ سم٤مًمٚم٤ًمن, وإىمرار ٤مًم٘مٚم٥م,سم شمّمديؼ اإليامن سم٠من اًم٘مقل سم٤مب

 22 ........................................................... اًمّمالة شمرك ُمـ يمٗمر سم٤مب

 26 ........................................... ومٞمف ؿمؽ همػم ُمـ اإليامن ذم االؾمتثٜم٤مءسم٤مب 

 800 .................. ُم١مُمـ؟ أٟم٧م: ًمف ومٞم٘مقل ًمٖمػمه, ي٠ًمل عمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يمره ومٞمٛمـ سم٤مب

 80٥ ....................................... اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمذاهٌٝمؿ وؾمقء اعمرضمئ٦م, ذم سم٤مب
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 801 ............................................................. اًم٘مدري٦م قمغم اًمرد سم٤مب

 888 ........................ قم٤ٌمده ُمـ أراد ُمـ ىمٚمقب قمغم خيتؿ أٟمف شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم ُم٤مسم٤مب 

 882 ..................... يِم٤مء ُمـ وهيدي يِم٤مء, ُمـ يْمؾ أٟمف وضمؾ قمز اهلل أظمؼم ُم٤مسم٤مب 

 886 ................. .يْمٚمقهنؿ اًمٙم٤مومريـ قمغم اًمِمٞم٤مـملم أرؾمؾ أٟمف شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم ُم٤مسم٤مب 

 880 ................ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل عمِمٞمئ٦م شمٌع اخلٚمؼ ُمِمٞمئ٦م أن شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم ُم٤مسم٤مب 

 846 ............................. ظمٚم٘مف ظمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اعمٌٞمٜم٦م واآلصم٤مر اًمًٜمـسم٤مب 

 8٥0 ...واألرض اًمًٛمقات خيٚمؼ أن ىمٌؾ اًمٕم٤ٌمد قمغم اعم٘م٤مدير ىمدر شمٕم٤ممم اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 8٥0 ........................................ أسمًدا يٙمقن مم٤م ٚمؿاًم٘م سمف ضمرى سمام اإليامن سم٤مب

 8٥8 ........ خيٚم٘مف أن ىمٌؾ اعمٕمّمٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف آدم قمغم ىمدر وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 8٥8 .............................. أُمف سمٓمـ ذم يمت٥م ُمـ واًمِم٘مل اًمًٕمٞمد سم٠من اإليامن سم٤مب

 8٥2 ............. .وذه ظمػمه سم٤مًم٘مدر ي١مُمـ طمتك اإليامن, ًمٕمٌد يّمح ال فسم٠مٟم اإليامن سم٤مب

 8٥2 .................................................... سم٤مًم٘مدر اعمٙمذسملم ذم ذيمر ُم٤م سم٤مب

 8٥٣ ........................................ اًمٗمٓمرة قمغم يقًمد ُمقًمقد يمؾ أن اإليامن سم٤مب

 8٥1 ......... اًم٘مدري٦م قمغم ردمه٤م ُمـ قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب قمـ إًمٞمٜم٤م شم٠مدى ُم٤مسم٤مب 

 824 .................................. قمٚمٞمٝمؿ اًمرد ُمـ وهمػمهؿ اًمت٤مسمٕملم قمـ ذيمر ُم٤م سم٤مب

 82٥ ....................................................................... ؾمػميـ اسمـ

 822 ................................................................ اهلل قمٌد سمـ ُمٓمرف

 822 .................................................................. ٦مُمٕم٤موي سمـ إي٤مس

 82٣ ..................................................................... أؾمٚمؿ سمـ زيد

 82٣ ........................................................... اًم٘مرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد
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 82٣ .................................................................. اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ

 826 ............................................................ وهمػممه٤م وؾم٤ممل اًم٘م٤مؾمؿ

 826 ............................................ اًمٕمٚمامء ُمـ وهمػمهؿ ,اًمت٤مسمٕملم ُمـ مج٤مقم٦م

 821 .............................. اًم٘مدر أهؾ ذم اهلل رمحف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمػمة سم٤مب

 8٣٥ ...................... ومل؟ يمٞمػ؟ اعم٘مدر أُمر ذم اًمٜمٔمر قمـ واًمتٜم٘مػم اًمٌح٨م شمرك سم٤مب

 86٥ ............................................. وضمؾ قمز اهلل إمم سم٤مًمٜمٔمر اًمتّمديؼ سم٤مب

 861 ................................................ اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير روى ومٛمام

 861 ................................................. قمٜمف اهلل ريض هريرة أسمق روى ومم٤م

 862 ........................................... قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أسمق رواه مم٤م

 862 .................................................... قمٜمف اهلل ريض صٝمٞم٥م رواه ومم٤م

 800 .......................................... قمٜمف اهلل ريض اًمٕم٘مٞمكم رزيـ أسمق روى ومم٤م

 800 ...................................... قمٜمف اهلل ريض األؿمٕمري ُمقؾمك أسمق روى ومم٤م

 800 ......................................... قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد روى ومم٤م

 808 ..................................... قمٜمف اهلل ريض اًمٓم٤مئل طم٤مشمؿ سمـ قمدي روى ومم٤م

 808 ........................................................ ـمقسمك ؿمجرة طمدي٨م سم٤مب

 80٥ ............................................. يْمحؽ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 800 ................................................ احلٚمقًمٞم٦م ُمذاه٥م ُمـ اًمتحذير سم٤مب

 810 ...................... قمرؿمف قمغم وضمؾ قمز اهلل أن قمغم اًمٕم٘مالء دًم٧م اًمتل اًمًٜمـسم٤مب 

 812 .................. اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك يمٚمؿ وضمؾ قمز اهلل سم٠من واًمتّمديؼ اإليامن سم٤مب

 810 ............... ًمٞمٚم٦م يمؾ ٤ماًمدٟمٞم ؾمامء إمم يٜمزل وضمؾ قمز اهلل سم٠من واًمتّمديؼ اإليامن سم٤مب
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 820 ....................... يمٞمػ سمال صقرشمف قمغم آدم ظمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 828 .... يمٞمػ سمال وضمؾ قمز اًمرب أص٤مسمع ُمـ إصٌٕملم سملم اخلالئؼ ىمٚمقب سم٠من اإليامن سم٤مب

 824 .... إصٌع قمغم واألرولم إصٌع قمغم اًمًاموات يٛمًؽ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 82٥ ........ سمٞمٛمٞمٜمف اًمًاموات ويٓمقي سمٞمده, األرض ي٘مٌض وضمؾ قمز اهلل أن روي ُم٤م سم٤مب

 82٥ .............. ًمٚمٛم١مُمـ ومػمسمٞمٝم٤م سمٞمٛمٞمٜمف, اًمّمدىم٤مت ي٠مظمذ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 822 ................................. يٛملم يديف ويمٚمت٤م يديـ وضمؾ قمز هلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 822 ........................... سمٞمده اًمًالم قمٚمٞمف آدم ظمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 826 ............................................... يٜم٤مم ال وضمؾ قمز اهلل سم٠من اإليامن سم٤مب

 820 .................................................... سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اإليامن وضمقب سم٤مب

 404 .................................... اًمٙم٤ٌمئر ألهؾ هل إٟمام اًمِمٗم٤مقم٦م أن روي ُم٤م سم٤مب

 404 .................................... شمٕم٤ممم سم٤مهلل ينمك مل عمـ اًمِمٗم٤مقم٦م أن روي ُم٤م سم٤مب

 40٥ ................................... ش هب٤م قمقيد دقمقة ٟمٌل ًمٙمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 40٥ ......................... شاًمِمٗم٤مقم٦م وم٤مظمؽمت...  ظمػمين اهلل إنملسو هيلع هللا ىلص: » اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 402 ........................... اجلٜم٦م ومٞمدظمٚمقن اًمٜم٤مر ُمـ خيرضمقن أىمقاُم٤م سم٠من اإليامن سم٤مب

 401 .......................................... اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم واًمِمٝمداء اًمٕمٚمامء ؿمٗم٤مقم٦مسم٤مب 

 402 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أقمٓمل اًمذي سم٤محلقض اإليامن سم٤مب

 484 .............................................. اًم٘مؼم سمٕمذاب واإليامن اًمتّمديؼ سم٤مب

 48٥ ........................................ وٟمٙمػم ُمٜمٙمر سمٛم٠ًمًم٦م واًمتّمديؼ اإليامنسم٤مب 

 480 .................................. األُم٦م هذه ذم ظم٤مرج وأٟمف سم٤مًمدضم٤مل, اًمتّمديؼ سم٤مب

 480 ........................................... اًمدضم٤مل ومتٜم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمتٕم٤مذة سم٤مب
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 440 ................................... اًمًالم قمٚمٞمف ُمريؿ اسمـ قمٞمًك سمٜمزول اإليامن سم٤مب

 444 ........................... واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت سمف شمقزن طمؼ أٟمف سم٤معمٞمزان اإليامن سم٤مب

 44٥ ...................................خمٚمقىمت٤من واًمٜم٤مر اجلٜم٦م سم٠من واًمتّمديؼ اإليامن سم٤مب

 441 ....................................................... اجلٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دظمقل سم٤مب

 442 ..................................... خمٚمدون اًمٜم٤مر أهؾو اجلٜم٦م أهؾ سم٠من اإليامنسم٤مب 

 4٥8 ............................................................ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومْم٤مئؾ سم٤مب

 4٥4 ................................ يمت٤مسمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا ٟمٌٞمف سمف وضمؾ قمز اهلل ٟمٕم٧م ُم٤مسم٤مب 

 4٥2 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اًمٜمٌقة وضم٧ٌم ُمتكسم٤مب 

 4٥2 ........................ ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌٞمف وضمؾ قمز اهلل ىمقل ذم سم٤مب

 4٥٣ .......................................... ورو٤مقمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمقًمد ذيمر: سم٤مب

 4٥٣ ................................................................... ملسو هيلع هللا ىلص ُمٌٕمثفسم٤مب 

 4٥6 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اًمقطمل قمٚمٞمف ٟمزل يمٞمػ سم٤مب

 4٥0 .............................. ىمٌٚمف ُمـ اًم٤ًمًمٗم٦م اًمٙمت٥م ذم وٟمٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صٗم٦مسم٤مب 

 4٥2 .......... يمتٌٝمؿ ذم سم٤مشم٤ٌمقمف أُمروا وىمد واإلٟمجٞمؾ اًمتقراة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صٗم٦م سم٤مب

 424 ....................... ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم األٟمٌٞم٤مء قمغم اًمقطمل يٜمزل يم٤من يمٞمػسم٤مب 

 42٣ ..................................... األٟمٌٞم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمحٛمد وضمؾ قمز اهلل ظمتؿ ُم٤مسم٤مب 

 42٣ ............. ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٕم٤معملم رمح٦م وضمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل اخلٚمؼ وضمؾ قمز اهلل اؾمتٜم٘مذ ُم٤مسم٤مب 

 421 .............................. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمٌٕم٤م األٟمٌٞم٤مء أيمثر ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م أن روي ُم٤م سم٤مب

 421 ......................... هب٤م وضمؾ زقم اهلل ظمّمف اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أؾمامء قمددسم٤مب 
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 422 ........................... اجلٛمٞمٚم٦م احلٛمٞمدة وأظمالىمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمؼ صٗم٦م سم٤مب

 4٣0 .......................... إًمٞمف سمف أهي أٟمف ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف وضمؾ قمز اهلل ظمص ُم٤مسم٤مب 

 4٣2 ................... وضمؾ قمز سمفًمر اًمرؤي٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف وضمؾ قمز اهلل ظمص ُم٤مسم٤مب 

 4٣6 ...................... اًمٙمراُم٤مت ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م سمف وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُم٤مسم٤مب 

 4٣0 ................. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ؿم٤مهده مم٤م اًمٜمٌقة دالئؾسم٤مب 

 46٥ ............................................................... احلٜم٤مٟم٦م طمدي٨م سم٤مب

 462 ..................... اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ األٟمٌٞم٤مء ؾم٤مئر قمغم اآلظمرة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م ومْمؾسم٤مب 

 46٣ .................................. اجلٜم٦م دظمقال اًمٜم٤مس أول ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م أن روي ُم٤م سم٤مب

 46٣ ........................................ اجلٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أقمٓمل اًمذي اًمٙمقصمرسم٤مب 

 460 ............... اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمحٛمقد اعم٘م٤مم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف وضمؾ قمز اهلل ظمص ُم٤مسم٤مب 

 462 ............................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مةسم٤مب 

 408 ................................................................. اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ

 40٥ ......... سمف اهلل أيمرُمٝمؿ مم٤م فيمت٤مسم ذم واألٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ سمف وضمؾ قمز اهلل ُمدح ُم٤مسم٤مب 

 406 ........................ اجلزيؾ واحلظ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل سمف ٟمٕمتٝمؿ ُم٤مسم٤مب 

 402 ............... ُمٕمقٟم٦م سمئر يقم ىمتٚمقا اًمذيـ اًمًٌٕملم األٟمّم٤مر قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمزنسم٤مب 

 402 ..................... إي٤مه وشمّمدي٘مٝمؿ سمٛمٙم٦م اإلؾمالم قمغمملسو هيلع هللا ىلصٜمٌلًمٚم األٟمّم٤مر سمٞمٕم٦مسم٤مب 

 418 .......................................... قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م مجٞمع ومْمؾسم٤مب 

 412 .................................أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض سم٤مجلٜم٦م ًمٚمٕمنمة اًمِمٝم٤مدةسم٤مب 

 41٣ ............ سمٛمحٌتٝمؿ وٟمٗمٕمٜم٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض وقمكم وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أيب ظمالوم٦مسم٤مب 

 410 ................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمد قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب ظمالوم٦م سمٞم٤من سم٤مب
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 411 ................................................ ىمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم دًم٧م اًمتل األظم٤ٌمرسم٤مب 

 420 ............................ قمٜمف اهلل ريض ٤مباخلٓم سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم ظمالوم٦مسم٤مب 

 428 ............................. قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن اعم١مُمٜملم أُمػم ظمالوم٦مسم٤مب 

 42٣ ........................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم ظمالوم٦مسم٤مب 

 421 ....................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم ظمالوم٦م ذيمر آظمر

 422 ........................ قمٜمٝمؿ اهلل ريض وقمكم وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أيب حم٦ٌم شمثٌٞم٧مسم٤مب 

 ٥00 ............................... ظمالومتف ذم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اشم٤ٌمعسم٤مب 

 ٥04 ..........إؾمالًُم٤م اًمٜم٤مس أول وأٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ٜمفقم اهلل ريض سمٙمر أيب شمّمديؼ سم٤مب

 ٥0٥ .................... وأهٚمف وُم٤مًمف سمٜمٗمًف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب ُمقاؾم٤مةسم٤مب 

 ٥02 ........................... ُمقشمف سمٕمد وقمداشمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ديـ سمٙمر أيب ىمْم٤مءسم٤مب 

 ٥0٣ .............................. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٖم٤مر ذم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب ىمّم٦مسم٤مب 

 ٥06 ................. شصم٤مًمثٝمام اهلل سم٤مصمٜملم سمٙمر أسم٤م ي٤م فمٜمؽ ُم٤م: »سمٙمر أليب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل سم٤مب

 ٥06 ............. سمٙمر  أسم٤م إال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذم اًمٜم٤مس مجٞمع قم٤مشم٥م وضمؾ قمز اهلل أن ذيمر ُم٤م سم٤مب

 ٥00 ............ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع وضمؾ قمز اهلل ذات ذم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب صؼمسم٤مب 

 ٥01 ........... قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م مجٞمع قمغم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب شم٘مدُم٦م سمٞم٤منسم٤مب 

 ٥88 ......................... قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب ظمٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالةسم٤مب 

 ٥84 ......................................... قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥84 ........................ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب ُمٜمزًم٦مسم٤مب 

 ٥84 ..................................... قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب إيامن ومْمؾ سم٤مب

 ٥8٥ ......................................... اجلٜم٦م ذم وقمٛمر سمٙمر أيب درضم٤مت ومْمؾسم٤مب 
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 ٥8٥ ......................... قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر سم٠ميب سم٤مالىمتداء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر سم٤مب

 ٥82 ........................... قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥82 ............. اإلؾمالم سمف وضمؾ قمز اهلل يٕمز سم٠من اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مءسم٤مب 

 ٥82 .................. قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سم٢مؾمالم وأهٚمف اإلؾمالم إقمزازسم٤مب 

 ٥82 .................... وًم٤ًمٟمف قمٛمر ىمٚم٥م قمغم احلؼ ضمٕمؾ وضمؾ قمز اهلل أن روي ُم٤م سم٤مب

 ٥8٣ ............................. شحمدصمقن األُمؿ ذم يٙمقن يم٤من ىمد: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 ٥8٣ ..................................... اًم٘مرآن سمف ٟمزل مم٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمقاوم٘م٦مسم٤مب 

 ٥86 .................. اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أقمٓمل اًمذي واًمديـ سم٤مًمٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمر سم٤مب

 ٥80 .............. اجلٜم٦م ذم ًمف وضمؾ قمز اهلل أقمد سمام اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِم٤مرةسم٤مب 

 ٥81 ............. سمٕمده شمٙمقن اًمٗمتـ وأن اإلؾمالم3 ىمٗمؾ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن روي ُم٤م سم٤مب

 ٥82 ......................................... قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُم٘متؾسم٤مب 

 ٥44 ............................................. قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمغم اجلـ ٟمقح ذيمر

 ٥4٥ ............................. قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن اعم١مُمٜملم أُمػم ومْم٤مئؾسم٤مب 

 ٥42 .............................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سم٤مسمٜمتل قمٜمف اهلل ريض قمثامن شمزوي٩مسم٤مب 

 ٥42 ............. اًمٕمنة جلٞمش ودمٝمٞمزه سمامًمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل قمٜمف اهلل ريض قمثامن ُمقاؾم٤مةسم٤مب 

 ٥4٣ ....... سمرءاء ُمٜمٝم٤م وأصح٤مسمف قمٜمف اهلل ريض قمثامن وأن يم٤مئٜم٦م سمٗمتـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمر سم٤مب

 ٥4٣ ......................... ُمٔمٚمقُم٤م ٘متؾي أٟمف قمٜمف اهلل ريض ًمٕمثامن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمر سم٤مب

 ٥46 ........................ًمٜمٗمًف اًمٜمٍمة وشمرك اعمًٚمٛملم دُم٤مء دون دُمف قمثامن سمذل سم٤مب

 ٥46 ........................ قمٜمف اهلل ريض قمثامن ىمتؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب إٟمٙم٤مرسم٤مب 

 ٥40 ......................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؾمقلر أصح٤مب قمٜمد قمٜمف اهلل ريض قمثامن قمذرسم٤مب 
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 ٥٥0 .قمٜمف اهلل ريض سمف ىمتؾ اًمذي اًم٥ًٌم يشأ قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن ىمتؾ ؾم٥ٌم سم٤مب

 ٥٥٥ .......................... قمثامن سم٘متؾ وضمؾ قمز اهلل أؿم٘م٤مهؿ اًمذيـ اجلٞمش ُمًػم ذيمر

 ٥٥2 ........................................... قمٜمف اهلل ريض قمثامن ٦مىمتٚم ذم روي ُم٤م سم٤مب

 ٥٥٣ ............................. قمٜمده وومْمٚمف قمٜمف اهلل ريض ًمٕمثامن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إيمرامسم٤مب 

 ٥٥6 .......................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥٥6 ................ قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ ٕمكمًم ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف وضمؾ قمز اهلل حم٦ٌمسم٤مب 

 ٥٥0 .......... ُمقؾمك ُمـ ه٤مرون يمٛمٜمزًم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم ُمٜمزًم٦مسم٤مب 

 ٥٥1 .................................. شُمقاله ومٕمكم ُمقاله يمٜم٧م ُمـ» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 ٥٥1 ....................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وامم عمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مءسم٤مب 

 ٥٥2 ..................... ُم١مُمـ إال حيٌف ال أٟمفو ,قمٜمف اهلل ريض قمكم إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمدسم٤مب 

 ٥٥2 ..................................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أقمٓمك ُم٤مسم٤مب 

 ٥20 ................................ اخلقارج سم٘متؾ قمٜمف اهلل ريض كمًمٕم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر سم٤مب

 ٥28 ...................... قم٤معمٝم٤م ٟم٤ًمء ؾمٞمدة قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م إن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 ٥28 .....................قمٜمده ىمدره٤م وقمٔمؿ قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٗم٤مـمٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إيمرامسم٤مب 

 ٥24 ............................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ًمٖمْم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همْم٥م سم٤مب

 ٥24 ...................................... قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم احلًـ ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥2٥ ..................... شاجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا واحلًلم احلًـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 ٥2٥ .......................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم احلًـ ؿمٌف سم٤مب

 ٥22 ............................... قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل حم٦ٌمسم٤مب 

 ٥2٣ ...... شاًمدٟمٞم٤م ُمـ رحي٤مٟمت٤مي مه٤م» قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل سم٤مب
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 ٥26 .................... فمٝمره قمغم قمٜمٝمام اهلل ريض احلًلمو ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل محؾسم٤مب 

 ٥26 ............................ قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم ًمٚمحًـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل ُمالقم٦ٌمسم٤مب 

 ٥20 ......................... قمكم سمـ سم٤محلًـ اعمًٚمٛملم صالح قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمرسم٤مب 

 ٥21 ...................................  قمٜمف اهلل ريض لماحلً سم٘متؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمر سم٤مب

 ٥21 ................................. أطمٌٝمام ُمـ قمٜمٝمام اهلل ريض واحلًلم احلًـ ذم سم٤مب

 ٥22 ..................................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم أم ظمدجي٦م ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥٣0 .................... ٚمٞمٝم٤مقم صمٜم٤مئف وطمًـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض خلدجي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همْم٥مسم٤مب 

 ٥٣0 .................... قم٤معمٝم٤م ٟم٤ًمء ؾمٞمدة قمٜمٝم٤م اهلل ريض ظمدجي٦م أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إظم٤ٌمر سم٤مب

 ٥٣0 ......... اجلٜم٦م ذم هل٤م وضمؾ قمز اهلل أقمد سمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض خلدجي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِم٤مرة سم٤مب

 ٥٣8 ..................................... قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمٌٞم٧م أهؾ ومْم٤مئؾ ضم٤مُمع سم٤مب

 ٥٣4 .....ژ  ک  ڑ  ڑ  ژ ژ  ڈ  ڈ   ڎ ژ: وضمؾ قمز اهلل ىمقلسم٤مب 

 ٥٣٥ ............ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف وسمًٜم٦م وضمؾ قمز اهلل سمٙمت٤مب سم٤مًمتٛمًؽ أُمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمرسم٤مب 

 ٥٣6 ....................... ژ  ہ  ھ  ھ  ہ ژ: وضمؾ قمز اهلل ىمقلسم٤مب 

 ٥٣0 ...................................... قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ ضمٕمٗمر ومْمؾ سم٤مب

 ٥٣1 ...................................... قمٜمف اهلل ريض اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ محزة ومْمؾ سم٤مب

 ٥٣1 ................. أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض ووًمده اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥٣2 .......................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد قمٜمف اهلل ريض اًمٕم٤ٌمس ىمدر شمٕمٔمٞمؿسم٤مب 

 ٥٣2 .......... اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ًمٚمٜم٤مس هب٤م يِمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م قمٜمف اهلل ريض ًمٚمٕم٤ٌمس أن روي ُم٤م سم٤مب

 ٥60 .......................................امقمٜمٝم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ومْمؾ سم٤مب
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 ٥60 .................................... قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمٚمؿ ُمـ اٟمتنم ُم٤مسم٤مب 

 ٥68 ....................................... سم٤مًمٓم٤مئػ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ووم٤مةسم٤مب 

 ٥64 ...... اجلراح سمـ قمٌٞمدة وأيب اًمرمحـ وقمٌد وؾمٕمٞمد وؾمٕمد واًمزسمػم ـمٚمح٦م ومْم٤مئؾسم٤مب 

 ٥64 .......................................... قمٜمٝمام اهلل ريض واًمزسمػم ـمٚمح٦م ومْمؾسم٤مب 

 ٥6٥ ...................................... قمٜمف اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ومْمؾ سم٤مب

 ٥6٥ .......................... قمٜمف اهلل ريض ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ؾمٕمٞمد ومْمؾسم٤مب 

 ٥62 ..................................... قمٜمف اهلل ريض قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾومْمسم٤مب 

 ٥62 ...................................... قمٜمف اهلل ريض اجلراح سمـ قمٌٞمدة أيب ومْمؾ سم٤مب

 ٥6٣ ............... وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أيب ذم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم ُمذه٥م سم٤مب

 ٥66 ............... وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أيب ذم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ُمٜملماعم١م أُمػم ُمذه٥مسم٤مب 

 ٥61 .............................. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب دومـسم٤مب 

 ٥62 ................... شاجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م وُمٜمؼمي ىمؼمي سملم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقلسم٤مب 

 ٥00 ................................... قمٚمٞمٝم٤م ىمٌض اًمتل ؾمٜمٞمف وقمدد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مةسم٤مب 

 ٥08 .................................. قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمٞم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دومـسم٤مب 

 ٥04 .............................. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب دومـسم٤مب 

 ٥00 ........................ قمٛمر ىمؼم وصٗم٦م سمٙمر يبأ ىمؼم وصٗم٦م ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمؼم صٗم٦مسم٤مب 

 ٥01 ................................................. قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥02 ....................................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوي٩مسم٤مب 

 ٥02 ................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمزوضمٝم٤م وىم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمـ ُم٘مدارسم٤مب 

 ٥10 ...................... إي٤مه٤م وُمالقمٌتف قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل حم٦ٌمسم٤مب 
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 ٥14 .......................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ؾمالم سم٤مب

 ٥14 ................................................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمٚمؿسم٤مب 

 ٥12 .......................................... قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومْم٤مئؾ ضم٤مُمعسم٤مب 

 ٥1٣ ............................................................... اإلومؽ طمدي٨م سم٤مب

 ٥28 ................................... قمٜمف اهلل ريض ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥24 .......................................... قمٜمف اهلل ريض عمٕم٤موي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مءسم٤مب 

 ٥2٥ ..................... وضمؾ قمز اهلل ُمـ سم٠مُمر اهلل رمحف عمٕم٤موي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمتٙمت٤مبسم٤مب 

 ٥22 ............................... قمٜمده وُمٜمزًمتف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اهلل رمحف ُمٕم٤موي٦م صح٦ٌمسم٤مب 

 ٥2٣ ....................................... ظمالومتف ذم قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م شمقاوعسم٤مب 

 ٥2٣ ....................... إي٤مهؿ وإيمراُمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م ألهؾ ُمٕم٤موي٦م شمٕمٔمٞمؿسم٤مب 

 ٥26 ........................................... قمٜمف اهلل ريض ي٤مه سمـ قمامر ومْم٤مئؾ سم٤مب

 ٥20 ........................................ قمٜمف اهلل ريض اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ومْمؾ سم٤مب

 ٥20 ................................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤مبأ سملم ؿمجر قمام اًمٙمػ سم٤مب

 200 .................................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ؾم٥م ُمـ قمغم اًمٚمٕمٜم٦مسم٤مب 

 208 ............................................ ُمذهٌٝمؿ وؾمقء اًمراومْم٦م ذم ضم٤مء ُم٤مسم٤مب 

 20٣ ................................................... واألهقاء اًمٌدع أهؾ هجرةسم٤مب 

 202 .......................................... األهقاء ألهؾ واألُمػم اإلُم٤مم قم٘مقسم٦م بسم٤م

 28٥ ....................................................................... اعمحتقي٤مت

 


