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 ة احلثيةـالعالم جقديم

 ظـد تن حفيـر تن حممـــعم

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ڄ *: واْلؼئلد هلل&ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ *احلؿددهلل هللاْلؼئلد  هلل

وصذهللا هللوشدؾ هللىلدذهللىلهددههلل&ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

هلل& ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ* وحهقهههللاألمًلهللادلمون،هللادوحىهللإْلقههللبؼوْلههللتعئٌل هلل

&ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ * هللهللهللوبؼوْلددددددددددددددددددددده 

وىلدذهللألد هللبق دههللهلل&ې ى ى ائ ائ * : وبؼوْلده

اْلطقهددًلهللاْلطددئلروأ،هللوأصددلئبههللاْلغددرهللادقددئمًل،هللوبهددقف ،هللوتددئبعقف هللبنح ددئنهللإٌلهللوددومهلل

هللاْلدوأ.

هللأمئهللبعد 

هللُلدددجهللحأددد هللأىلظددد هللمدددأهللّل دددئلهللا هللتعدددئٌل،هللوةهلل ْلقددد هللأِلدددوىهللمدددأهلل ةْلددد هلل

ػعهللْلؾؿممأهلليفهللىلؾؿههللوذوِله،هللوتؼوو هللمعرُل ههللمأهللتلم هللوتدبرهللآوئتهللخطئبه،هللوةهللأك

ربه،هللوةهللألدىهللْلههلليفهللُلف هللاْلؽ ئلهللادـزل،هللمأهللأخذههللدئهللور هللىلـفئ،هللوِلق هلليفهللمعـئلئهلل

هلليفهللاْل ددـ هللادطفددرأ،هللوأِلددوالهللاْل ددلئب ،هللواْل ددئبعًل،هللوخقددئرهللاألمدد ،هللمددعهللت ددػق هلل

هلل ددد هللاْلػدددما ،هللوإخدددجدهللاْلؼ دددد،هللواْل ددددوهلليفهللاْلوعفددد ،هللواْلهعددددهللىلدددأهللاْل ع

حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث * :واهلددوى

هلل.&ىث يث حج 
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جمئلهللخدمد هللهللقخهللأمًلهللبأهللصئْلحهلللرانهللاحلداء،هلليفوْلؼدهللوُلقهللا هللادـورهللادهئركهللاْلش

هللواْل دلْلق هللبدًلهللِلؾدولهللأُلرا لدئهللوهتئىلئجلدئ،هلل فدو هللواْل ؼرود األم ،هللوملهللصعثفئ،هلل

عهللاآلوئتهللاد عؾؼ هللبآلهللرشدولهللا هللىلؾؿق هللمهئرّل ،هللومـفئهللّل ئبههلللذاهللاْلذيهللاىل ـىهللُلقههللبأؿ

صذهللا هللىلؾقدههللوآْلدههللوصدلهههللوشدؾ ،هللوبقدئنهللاد دئ رهللادو دووهللادئهلليفهللبقدئنهللذْلد ،هللوإنهلل

اْلرعددوإهللإٌلهللاألصددؾًلهللاألىلظؿددًل هللّل ددئلهللاحلددق،هللوشددـ هللرشددوْلههللبػفدد هللاْل ددلئب هلل

واْل ئبعًل،هللوتئبعقف هللبنح ئن،هللخ وصئًهلليفهللاْلؼضئوئهللاْل يهللصدئرتهللذاتهللح ئشدق هللبدًلهلل

ثرهللادق هللُلقفئهللإٌلهللإُلراطهللأوهللتػروط؛هللحل أهللمئكعهللجيـ هللاألم هللورضدئتهللضوال هللاألم ،هللوّل

ئزإهللواْل هئَلض،هللواْل هئىلدهللواْل عئ يهللاْلذيهللوزوـدههللاْلشدقطئن،هللووؿدزوهللبدههللـاْل ع  ،هللواْل 

وحدددأهللاألمدد هللوتؽئتػفددئ،هللُلقػرِلددونهلل وددـف هللوو ددرونهللصددقعئهلًلوؾعددأهللووؽػددرهللووعددئ ي،هلل

وددسهللمدأهللإوؼددئىلف هلليفهللبعضدف هللبعضدئً،هللوذْلدد هللَلئود هللمددئهللوطؿدعهللُلقدههللىلدددوهللا ،هللبعددهللأنهللأ

اْلٍلددكهللاألّلددز،هللواْل ـؽددرهللألصدد هللاْلدددوأ،هللولددوهللبددذْل هللاْل ػروددقهللواْل عددئ يهللوعر ددف هلل

ڃ چ چ *  خلروعف هللىلأهلل الرأهللرشولهللا ،هللوْلزاءتدههللمدـف ،هللبشدئلدهللِلوْلدههللتعدئٌل 

ّلدددعهللوعر دددف هللبدددذْل هللاْل ػدددروهلل& چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ہ ھ ھ ہ ہ ہ *  واةخ جفهللْلعذالهللا هللووىلقددههلليفهللِلوْلدههللتعدئٌل

﮵  هلل.& ھ ھ ے ےۓ ۓ﮲  ﮳﮴ 

ُلددئْلرعوإهللبئْل دددوهللوا،خددجد،هللوح ددأهللاْل دددبرهللإٌلهللمددئهللعددئءهللىلددأهللا هللورشددوْله،هلل

وصؾلئءهللاألم ،هللمأهللخئص هللاْلعؾدعءهللواْلعدئرُلًلهللاألّلدئبر،هلل در هللمدأهللتؾد هللاْلورضدئت،هلل

هللُلئت.وح أهللمأهللتؾ هللاآل

عهلليفهللاألم ،هللوأح دأهللُلأزىهللا هللادمْل هللخرهللا زاء،هللوبئركهلليفهللممْلػه،هللوأىلظ هللبههللاْلـػ

هللمثوب ه،هللوزا ههللمأهللُلضؾه،هللوبئ هللاْل وُلقق.

 عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ

 ابن الشيخ أبي بكر بن سامل

 هـ1341/ 5/1
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 ةدمــــــــادلق

 

واًمّمدددوة واًمًدددوم قمدددغم رؾمدددقل اهلل و ًمدددف اًمٓمٞمٌدددلم  ،احلٛمدددد هلل رب اًمٕمددداعملم

  :وسمٕمد وصحٌٝمؿ إيمرُملم، ،اًمٓماهريـ

وم٘مد يمٜمت مجٕمت ىمٌدؾ ومدؽمة، ُمدا وىمٗمدت قمٚمٞمدف ُمدـ  يدات ورد أ دا ٟمزًمدت ذم أهدؾ 

ـمٌع سمحٛمد اهلل شمٕمامم واٟمتنم،  وىمد رهمد  إزم  سمٕمدض إوماودؾ، تاٍب ذم يماًمٌٞمت، 

ف ذم أن أظمتٍمه، ذم يمتٞم  صٖمػم، ًمٞمًٝمؾ ـمٌٕمف، وٟمنمه ُمـ ضمٝمة، وًمتًٝمؾ ىمراءشم

، واؾمتنمدت، ومددوٟمؽ شم٠مُمٚمدتأظمرى، وماؾمتحًدٜمت ومٙمرشمدف، سمٕمدد أن  ُمـ وومٝمٛمف

 ."أيات اًمتل ٟمزًمت ذم ومْمؾ أل ريض اهلل قمٜمٝمؿ"هذا اعمختٍم ًمٌحث:

ذيمرت دواومع اًمٌحث، وُمٜمٝمجل ومٞمف ذم اًمٙمتاب إصدكم ومدو داقمدل ًمتٙمدرار وىمد 

 .وأصؾ اًمٌحث ُمٓمٌقع ُمتداول ، وُمٜمِمقر قمغم اًمٜمت اعمختٍمهذا ذًمؽ ذم 

أن يت٘مٌؾ هذا اعمختٍم وأصٚمف سم٠مقمٔمؿ اًم٘مٌدقل، ويٌدارك  واعم٠مُمقل   واهلل اعم١ًمول

 ،وهور ىمٚمدٍ   ،ىمدرة قمدلم امأشمدؿ اًمٜمٗمدع، ولٕمٚمٝمد امأقمٔمؿ اًمؼميمدة، ويٜمٗمدع  د امومٞمٝم

 عمحٛمد و ًمف اًمٓماهريـ، وحمٌٞمٝمؿ اًمٗمائزيـ.
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 اتـــات مهمـــجنثيه 

  :وسمٕمد ومٝمذه شمٜمٌٞمٝمات ُمٝمامت حيًـ آًمتٗمات إًمٞمٝما ىمٌؾ اًمنموع ذم اعم٘مّمقد

  :التيبيه األول

وًمذًمؽ وم٢مٟمٜمل مل أٟم٘مؾ قمـ  8قمغم يمت  أهؾ اًمًٜمة اعمتًامل قمٚمٞمٝما أقمتٛمد إٓمل 

وٓ اًم٘مٜمدوزي ذم يٜماسمٞمع اعمقدة ُمع يمثرة ُما  ،ٜمزيؾاحلايمؿ احلًٙماين ذم ؿمقاهد اًمت

 ، راضمٕمٝما ذم أصؾ اًمٌحث، إن ؿمئت.ُٕمقرأورداه ذم يمتاسمٞمٝمام مما يتٕمٚمؼ سمٌحثٜما 

  :التيبيه الجاىي

اعمٓماًمع هلذا اًمٌحث ؾمٞمجد يمثػمًا ُمـ رواياشمف ُمّمححة ُمـ سمٕمض أهؾ 

اًمٕمٚمؿ، أو ُمذيمقرة ذم يمت  اؿمؽمط أصحا ا اًمّمحة ومٞمٝما: يماًمّمحٞمحلم، 

وُمًتدرك احلايمؿ، وصحٞمح اسمـ طمٌان، وخمتارة اًمْمٞماء، وشمٗمًػم اسمـ أيب طماشمؿ، 

 وٟمحق ذًمؽ.

 وُما ؾمقى ذًمؽ ومٖماًمٌف مل خيؾ ُمـ أطمد ُم٘مقيلم:

 : شمٕمدد اًمٓمرق واًمروايات قمـ قمدة ُمـ اًمّمحاسمة أواًمتاسمٕملم.األول

: وضمقد ىمرائـ ظمارضمٞمة ُم١ميدة ًمٜمزوهلا ذم أل، أوؿمقاهد ُمّمدىمة اْلثئين

 ارئ ٟمامذج ُمٜمٝما ذم صمٜمايا اًمٌحث طمٞمث أؿمػم إمم ٟمزر ُمٜمٝما.ًمذًمؽ، وؾمػمى اًم٘م

 ًمًٌٌلم: وُما سم٘مل سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمٚمة ىمٚمٞمٚمة، ومو وػم ُمٜمف8 

أن روايات سمحثٜما هذا ٓ شمٕمدو يمق ا ومْمائؾ ٕهؾ سمٞمت اْل ه هللاألول هلل

اًمٜمٌقة، وقمادة إئٛمة ُمـ اًمًٚمػ ومٛمـ سمٕمدهؿ هق اًمتًاُمح ذم أطماديث 

 حاسمة. اًمٗمْمائؾ وظماصة ومْمائؾ يمٌار اًمّم
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وذم ذًمؽ ي٘مقل رئٞمس احلٜماسمٚمة ذم زُمٜمف اإلُمام قمٌد اًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل ذم 

( طمايمٞمًا ُمٜمٝمج اإلُمام 01:ص) يمتاسمف اقمت٘ماد اإلُمام اعمٌجؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ

أمحد ذم هذا اًمِم٠من: )ويمان يًٚمؿ أطماديث اًمٗمْمائؾ وٓ يٜمّم  قمٚمٞمٝما 

وهذه اعمٕمٞمار، ويٜمٙمر قمغم ُمـ ي٘مقل: إن هذه اًمٗمْمٞمٚمة ٕيب سمٙمر سماـمٚمة، 

 اًمٗمْمٞمٚمة ًمٕمكم سماـمٚمة8 ٕن اًم٘مقم أومْمؾ ُمـ ذًمؽ(.

وقمغم هذا وىمع اشمٗماق اًمٗم٘مٝماء وإصقًمٞملم واعمحدصملم، قمغم ُما ي٘مرره اإلُمام 

 (.01) (شمٓمٝمػم اجلٜمان واًمٚمًان)اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِماومٕمل ذم يمتاسمف: 

وؿماهد هذا شمٚمؽ اًمٙمثرة اًمٙماصمرة ُمـ اًمتقاًمٞمػ ذم اعمٜماىم  وظماصة ُمٜماىم  يمٌار 

ة، اًمتل أًمٗمٝما يمٌار أئٛمة أهؾ اًمًٜمة ومل يٜمزهقها قمـ اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحاسم

ومْمائؾ »اًمروايات، وقمغم رأؾمٝمؿ إُمام أهؾ اًمًٜمة: أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم يمتاسمف 

 ، وهمػمه، ومٓماًمٕمٝما دمد ُمّمداق ُما ىمٚمت.شاًمّمحاسمة

أن روايات اًمتٗمًػم أيْمًا مما يتًاُمح ومٞمف إئٛمة، وذًمؽ ُم٘مرر اْل ه هللاْلثئين هلل

ِمٝمد هٜما ُمٙمتٗملم سم٘مقل إُمام اجلرح واًمتٕمديؾ حيٞمك ُمٕمروف قمٜمدهؿ، وٟمًت

(: )ىمال 014: 2اًم٘مٓمان، ومٗمل شمرمجة ضمقيؼم سمـ ؾمٕمٞمد ُمـ هتذي  اًمتٝمذي  )

أسمق ىمداُمة اًمنظمز: ىمال حيٞمك اًم٘مٓمان: شمًاهٚمقا ذم أظمذ اًمتٗمًػم قمـ ىمقم 

ٓ يقصم٘مق ؿ ذم احلديث، صمؿ ذيمر اًمْمحاك وضمقيؼم وحمٛمد سمـ اًمًائ ، 

 طمديثٝمؿ ويٙمت  اًمتٗمًػم قمٜمٝمؿ(.وىمال: ه١مٓء ٓ حيٛمؾ 

ُمـ هٜما ومرق اعمح٘م٘مقن ذم ٟم٘مد اًمروايات سملم روايات إطمٙمام ومِمددوا، 

وروايات اًمتٗمًػم ومتًاهٚمقا8 ٕٟمف مل يًٜمد ُمـ اًمتٗمًػم إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمادر، 

ومْمًو قمـ أن يّمح، طمتك إن اإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمال ىمقًمتف اعمِمٝمقرة: 

 وطمؿ واعمٖمازي(.)صموصمة ًمٞمس هلا أصؾ: اًمتٗمًػم واعم

ومإئٛمة يتًاهٚمقن ذم رواية اًمٗمْمائؾ ظماصة ومْمائؾ يمٌار اًمّمحاسمة، 
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ويتًاهٚمقن ذم روايات اًمتٗمًػم، وسمحثٜما هذا ىمد مجع سملم إُمريـ، إذ هق مجٚمة 

ُمـ روايات ومْمائؾ أهؾ اًمٌٞمت اًمتٗمًػمية، ومو وػم إذ مل ٟمٌحث ذم أؾماٟمٞمدها، 

 ومل ٟم٘متٍم ومٞمٝما قمغم اًمّمحٞمح.

  :التيبيه الجالح

 ومل ،حتديداً  ‡أن ُما ذيمر ذم اًمٌحث هق ُما ٟمص قمغم أٟمف ٟمزل ذم أل 

ًمٙمريؿ ومألهؾ ومٙمؾ ُمدح ذم اًم٘مر ن ا ،ذم ذروهتا ٠ميت ألًمٕمٛمقُمات اًمتل يأشمٜماول ا

ذًمؽ أن احلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿمٌاب أهؾ اجلٜمة ويمؾ  ،اًمٌٞمت ىمّم  اًمًٌؼ ومٞمف

ذم اًم٘مر ن  ةطمًٜماجلٜمة ُمـ صٗمات  أهؾُما ُمدح سمف ٙمؾ وم ،أهؾ اجلٜمة ؿمٌاب

وأسمقامها ظمػم ُمٜمٝمام أقمٜمل قمٚمٞمًا ووماـمٛمة روقان  ،ومٞمٝمااًمًٞماده  ًلمحًـ واحلٚمٚموم

 .اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

  :التيبيه الزابع

اًمتٗمًػم  أن ُما ٟمذيمره ذم هذا اًمٌحث هق ُما وىمٗمٜما قمٚمٞمف مما شمٜماىمٚمتف يمت 

 ،سمـ أيب ـماًم  وطمده ُما ٟمزل ذم اإلُمام قمكمسماًمٜمًٌة إمم  وهق ىمٚمٞمؾ ،واعمٜماىم 

ويمؼمهان قمغم ذًمؽ أؾمقق ًمؽ هاشملم  ،ومْمًو قمام ٟمزل ذم قمٛمقم أهؾ اًمٌٞمت

 :اًمروايتلم

وٛمـ  (141 :22) دُمِمؼ شماريخروى اإلُمام اسمـ قمًايمر ذم هلل اْلرواو هللاألوٌل

 :ىمال قمٌاس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـسمًٜمده  :شمرمجة اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًم 

لٟمز   ُما اهلُل لٟمز   ُما
 

هلل.قمكم ذم

هللاْلثئكق   (:1253)رىمؿ  (220 :4) سمٖمداد شماريخروى اخلٓمٞم  ذم هلل اْلرواو 

هلل. ية صموصمامئة قمكم ذم ٟمزًمت :ىمال قمٌاس سمـا قمـ اًمْمحاك قمـ سمًٜمده

وٛمـ شمرمجة  (142 :22) دُمِمؼ شماريخاسمـ قمًايمر ذم وُمـ ـمري٘مف رواها 

 .اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًم  يمرم اهلل وضمٝمف
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 :اخلامص هالتيبي

ُما ُمـ  ية  فأٟم :ُمة قمٌد اهلل سمـ قمٌاسقمـ شمرمجان اًم٘مر ن وطمؼم إأٟمف ىمد ورد 

  :ومٞمٝما يا أهيا اًمذيـ  ُمٜمقا إٓ وقمكم رأؾمٝما وأُمػمها

رىمؿ  (432 :2)وم٘مد روى اإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ومْمائؾ اًمّمحاسمة 

سم٢مؾمٜمادمها قمـ قمٙمرُمة قمـ  (0112)واسمـ أيب طماشمؿ ذم شمٗمًػمه رىمؿ  (0002)

ا أهيا اًمذيـ  ُمٜمقا إٓ ًمٞمس ُمـ  ية ذم اًم٘مر ن ي :ؾمٛمٕمتف ي٘مقل :اسمـ قمٌاس ىمال

وًم٘مد قماشم  اهلل أصحاب حمٛمد ذم اًم٘مر ن وُما  ،وقمكم رأؾمٝما وأُمػمها وذيٗمٝما

 .ذيمر قمٚمٞمًا إٓ سمخػم

 .(1717)سمرىمؿ أيْمًا ورواها اسمـ أيب طماشمؿ 

اسمـ قمٌاس هذه رواية  (42: 0احلاومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞمة إوًمٞماء )روى ىمد و

هلل.صُمرومققمة إمم رؾمقل اهلل 
ايمتٗمٞمت  ،قمكم سمـ أيب ـماًم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٔمٞمٛمة عمقٟٓما  وهذه ومْمٞمٚمة

 .سماإلؿمارة إًمٞمٝما هٜما

  :ضشادالتيبيه ال

وم٘مد  ،أٟمف ورد ذم سمٕمض اًمروايات قمـ قمكم سمـ أيب ـماًم  أٟمف إُمام اعمت٘ملم

أؾمٕمد سمًٜمده قمـ  (2446)رىمؿ  (026 :1)أظمرج اإلُمام احلايمؿ ذم اعمًتدرك 

                                                

( زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ًمٞمس ذم هذه اًمروايات ومْمٞمٚمة ًمٕمكم، سمؾ إن ومٞمٝما ذُمًا، واؾمتدل قمغم ذًمؽ 0)

سم٠مٟمف ىمد ورد ذم سمٕمض أيات اًمتل صدرت سمٞما أهيا اًمذيـ  ُمٜمقا ُما يٗمٞمد اًمذم ُمـ ُمثؾ ىمقًمف 

 &  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ*  شمٕمامم:

وىمد همٗمؾ هذا اًمزاقمؿ قمـ شمتٛمة اًمروايات اًمتل اؾمتثٜمت ُمثؾ ذًمؽ طملم ىماًمت: )وُما ُمـ 

أصحاب حمٛمد إٓ ىمد قمقشم  ذم اًم٘مر ن إٓ قمكم سمـ أيب ـماًم  وم٢مٟمف مل يٕماشم  ذم رء ُمٜمف( 

 ومام يمان ذم هذه أيات ُمـ قمتاب ومٕمكم ًمٞمس داظمًو ومٞمف.
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 ،ؾمٞمد اعمًٚمٛملم :إزم ذم قمكم صموث أٟمفأوطمل  :صىمال رؾمقل اهلل  :سمـ زرارة ىمال

  .ىمائد اًمٖمر اعمحجٚملمو ،إُمام اعمت٘ملمو

  .هذا طمديث صحٞمح اإلؾمٜماد ومل خيرضماه :وطمٙمؿ قمغم احلديث سم٘مقًمف

  .ـمرقسمٕمدة (1323)ذم ُمٕمرومة اًمّمحاسمة ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝماين رىمؿ اًمرواية و

 .ّمدارة ومٞمٝمااًم ×قمكم ٛمقٟٓما ومٚم ،وقمٚمٞمف وم٠ميام  ية حتدصمت قمـ اعمت٘ملم وصٗماهتؿ

 :التيبيه الشابع

ومٜم٘مٚمت  ،ُمٌاذة أو سمقاؾمٓمة ىمد أيمثرت ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ شمٗمًػم اسمـ أيب طماشمؿ

ُمٜمٝما أٟمف  ،وذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف ومقائد يٕمرومٝما أهؾ اًمٕمٚمؿ ،قمٜمف ذم أيمثر ُمـ صموصملم ُمقـمٜماً 

طمٞمث  ،ًمف ُمٜمٝمج ومٞمام يقرده ذم شمٗمًػمه ُمـ روايات ،وهق اإلُمام اًمثٌت اعمت٘مـ

 ص شمٗمًػمه ُم٘مدُمة ذم ىماليمام  ،اسمف قمغم أصح إؾماٟمٞمدي٘متٍم ذم روايات يمت

 ذم أصؾ اًمٙمتاب، ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿماء. وىمد ؾم٘مت يموُمف(02)

 :التيبيه الجامً

ُمـ روايات وأىمقال شم٘مرر  ،أن هماًم  إن مل ٟم٘مؾ مجٞمع ُما أوردٟماه ذم اًمٌحث

ىمد روشمف  ،ُمـ يمتٌٜما أهؾ اًمًٜمة ،ٟمزول  يات ُمـ اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ذم أهؾ سمٞمت اًمٜمٌقة

اعمٕمتزًمة أيْمًا يمام ذم شمٗمًػم و ،ْمًا اًمٗمرق إظمرى يماًمزيدية وآصمٜمل قمنميةأي

أو مهٞمان  ،طمتك اإلسماوٞمة وم٢من اعمٓماًمع ًمتٗماؾمػمهؿ يمتٗمًػم إـمٗمٞمشسمؾ  ،اًمٙمِماف

 ،لدهؿ ىمد ٟم٘مٚمقا ٟمزول  يات يمثػمة ذم أهؾ اًمٌٞمت أو سمٕمْمٝمؿ ،أو اهلقاري ،اًمزاد

 وىمد أذت ًمٌٕمْمٝما ذم أصؾ اًمٌحث.

ّمػ شمٙمذي  يمؾ ُما رواه همػم أهؾ ُمذهٌف عمجرد أن أهؾ وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٜم

 ُمذهٌف مل يرووه، ومٙمٞمػ ًمق شمقاوم٘مت اًمٗمرق قمغم رواية رء ُما؟ 

ومل أؿم٠م أن أـمٞمؾ اًمٌحث سمذيمر روايات اًمٗمرق إظمرى، اعمقاوم٘مة ًمروايات أهؾ 

 اًمًٜمة، ومايمتٗمٞمت سماإلؿمارة إمم ذًمؽ ذم هذا اًمتٜمٌٞمف، وهق يماف ًمٚمٛمٜمّمػ اًمٜمٌٞمف.
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 :عالتيبيه التاس

اًمتٗمًػم  :ُمٜمٝما ،اعمٓماًمع ًمٚمتٗماؾمػم إصمرية اًمروائٞمة لد أ ا ىمد شم٠ميت قمغم أوضمف

 ،وُمٜمٝما اًمتٗمًػم اإلؿماري ،اًمتٗمًػم سماعمثال واعمّمداق :وُمٜمٝما ،سماحلد واعمٓماسم٘مة

 .وهذا ؿمائع قمٜمد اًمًٚمػ ومٛمـ سمٕمدهؿ

هلل وادؼ و هلللـئهلللو

  :عمٜمقالاًمتٜمٌٞمف قمغم أن مجٚمة ُمـ روايات سمحثٜما هذا ىمد ضماءت قمغم ذًمؽ ا

 وهل خترج قمغم أن  ،سمتٗماؾمػم ظماصة :ومٗمنت  يات فماهرها اًمٕمٛمقم

 .وأومم ُمـ يدظمؾ ومٞمٝما ،ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر أسمرز ُمّماديؼ أية

 أو  ،يمام ومنت  ياٌت فماهر ؾمٞماىمٝما أ ا ذم أُمؿ ؾماسم٘مة سم٠م ا ذم هذه إُمة

ن وُما ذًمؽ إٓ ٕ ،وهق ُمـ سماب اًمتٜمٔمػم أو اجلري واًمتٓمٌٞمؼ ،أٟماس ُمٜمٝما

 .ة وإؿمخاصٜمإزُم ر ن اًمٙمريؿ يمتاب طمل يني ذم اًم٘م

  يمام ومنت  ياٌت فماهر ؾمٞماىمٝما أ ا ذم أهؾ اًمٙمٗمر سم٠م ا ذم سمٕمض هذه

 .ُمـ سماب اًم٘مٞماس وأ ؿ ؿما قهؿ ذم طمٞمثٞمة ُمـ احلٞمثٞمات ،إُمة

  ًشم٠مويؾ اًم٘مر ن سمٖمػم فماهر ًمٗمٔمف :وهق ،يمام ومنت  ياٌت شمٗمًػمًا إؿماريا، 

وسملم  ُمع إُمٙمان اجلٛمع سمٞمٜمٝما، زم اًمٕمٚمؿشمٔمٝمر ًمٌٕمض أو إلؿمارات ظمٗمٞمة

  .ةاًمٔماهر اعمراد ُمـ أيات اًمٙمريٛم

هللاآلل)وذم ُم٘مدُمة سمحث  وذح ُمٓمٕمؿ سمإُمثٚمة  ،شم٠مصٞمؾ ًمذًمؽ (تػ ر

 .واًمٜمامذج إن ؿماء اهلل شمٕمامم
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 التيبيه العاطز:

اؾمتٜمٙمر سمٕمض إوماوؾ إدظمال مجٚمة ُمـ أيات اًمتل ومنت سم٠مهؾ اًمٌٞمت، 

ل ٟمزًمت ذم أل، طمٞمث فمـ أٟمف ٓ ي٘مال: أية ٟمزًمت ذم وٛمـ قمٜمقان أيات اًمت

إُمر اًمٗموين إٓ إن يمان ذًمؽ إُمر هق ؾمٌ  ٟمزوهلا، وهل همٗمٚمة ُمٜمف قمـ قمادة 

ويًتخدُمقٟمف سمام يِمٛمؾ اعمٕمٜمٞملم:  "ٟمزول أية ذم يمذا"اًمًٚمػ طمٞمث يٓمٚم٘مقن 

  ، وٟمزول شمْمٛمـ احلٙمؿ وؿمٛمقل اعمٕمٜمك.ٟمزول اًمًٌ 

: (5 ص) اًمتٗمًػم ذم ُم٘مدُمة أوائؾ يمتاسمف اسمـ شمٞمٛمٞمة ذم وذم ذًمؽ ي٘مقل

 :شمارة سمف ويراد ،اًمٜمزول ؾمٌ  أٟمف :شمارة سمف يراد ،يمذا ذم أية هذه ٟمزًمت وىمقهلؿ)

 (. يمذا أية  ذه كقمٜم :شم٘مقل يمام ،اًمًٌ  يٙمـ مل وإن أية ذم داظمؾ هذا أن

سمٜمزول أية ذم يمذا ُمـ اًم٘مقة سمحٞمث  -ظماصة اًمّمحاسمة -وىمقل اًمًٚمػ 

  .^ اعمحدصملم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمرومقع إمم اًمٜمٌل  قمده يمثػم ُمـ

 التيبيه احلادي عظز:

قمٚمؿ مما ؾمٌؼ وي٠ميت أن روايات سمحثٜما هذا ُمٜمٝما ُما هق ُمـ ىمٌٞمؾ ؾمٌ  ٟمزول 

  .اًمتٗمًػمأية، وُمٜمٝما ُما هق ُمـ ىمٌٞمؾ 

ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم سماحلد أو  ُمٜمف ُما هق :ق ُمـ ىمٌٞمؾ شمٗمًػم أيةصمؿ إن ُما ه

 ىمٌٞمؾ ذيمر أسمرز اعمّماديؼ، وأقمغم إُمثٚمة واًمٜمامذج.اعمٓماسم٘مة، وُمٜمف ُما هق ُمـ 

هللهللوطمتكٓ  ئمـ  اًمٌٕمض قمدم أو ىمٚمة ضمدوى  سمٕمض ُما ذيمر أٟمٌف قمغم ُم٠ًمًمتلم:

هللهللاألوٌل هللاد لْل هلل

هللحئْل ًل هللأنهللاْلوار هللمأهللهللأشهئلهللاْلـزولهللةهللخيؾوهللْلػظهللاآلو هللُلقههللمأ

  ىلئمًئ هللاآلو هللهللنهللْلػظوؽوهللأناحلئْل هللاألوٌل هلل
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هللولذههللاحلئْل هللىلذهللرضبًل 

هللاألول  أن شم٘مقم ىمريٜمة قمغم أن اعمراد ُمـ اًمٕمام ظمّمقص  اْلرضل

ؾمٌٌف، ومٝمذه حيٛمؾ ومٞمٝما ًمٗمظ أية اًمٕمام قمغم ؾمٌٌف اخلاص، ويٙمقن 

 ذًمؽ اًمٕمٛمقم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕمام اًمذي أريد سمف اخلّمقص.

ومٞم٠ميت ومٞمف أنٓ  شم٘مقم ىمريٜمة قمغم إرادة ظمّمقص اًمًٌ ،  اْلرضلهللاْلثئين هلل

 م اًمٚمٗمظ أم سمخّمقص اًمًٌ ؟اخلوف ذم ُم٠ًمًمة: هؾ اًمٕمؼمة سمٕمٛمق

 .  ومتٞمزه ٞمتفأمهاًمًٌ  د ٗم٘مٓ ياًم٘مقل سم٠من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ:  وقمغم 

   ئهلًلىلئماآلو هللهللْلػظهللملهللوؽأهللإنهللهللاحلئْل هللاْلثئكق هلل 

 اإلشم٘مانومو شمِمٛمؾ أية إٓ ُمـ ٟمزًمت ومٞمف، وذم ذًمؽ ىمال اًمًٞمقـمل ذم 

  ية ُماأ ،قمٛمقم ًمف ًمٗمظ ذم اعم٠ًمًمة ومرض أن ذيمر مما قمٚمٛمت ىمد: )(70 :0)

 (.ىمٓمٕماً  قمٚمٞمف شم٘مٍم وم٢م ا ًمٚمٗمٔمٝما قمٛمقم وٓ ُمٕملم ذم ٟمزًمت

هللاْلثئكق  هللاد لْل هلل

 ُما ورد  أٟمف اعمراد ُمـ أية:

إن يمان ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر اعمّمداق واعمثال: وم٢مٟمف وإن ؿمٛمؾ همػمه، ًمٙمـ ُما ورد    

 اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمػ  ًمف  ُمزيد ظمّمقصٞمة.

٘مٞم٘مة: ومٝمق  ظماص سمٛمـ ومن سمف، وإن يمان ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم سماحلد واحل

 واًمٗمْمٞمٚمة ومٞمف فماهرة.
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 التيبيه الجاىي عظز:

ىمد ختتٚمػ أٟمٔمار اًمٌاطمثلم ذم شمّمحٞمح اًمروايات اًمقاردة ذم ٟمزول سمٕمض 

أيات ذم  ل اًمٌٞمت، واًمذي أطم  أن أٟمٌف قمٚمٞمف هق: أن هذه اًمروايات ٓ ختٚمق 

 ُمـ ومْمٞمٚمة ٔل اًمٌٞمت قمغم أية طمال. 

هللئكه ددددوبق

 يات ٓ ختٚمق إُما أن شمٙمقن صحٞمحة أو وٕمٞمٗمة: أن اًمروا

 . ًم٘مقل سمّمحتٝما ومو يمومد ومٕمغم ا

ومائدة، ذًمؽ أن د وقمغم اًم٘مقل سمْمٕمٗمٝما أو أن همػمها أصح ُمٜمٝما ومو ختٚمق ُمـ 

اعمحتٛمٚمة دمٕمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمتٗماؾمػم  ،حتتٛمؾ شمٗماؾمػم ُمٕمٞمٜمة يمقن أية اًمٙمريٛمة

ُمـ سملم ؾمائر  اؾمػمشمٚمؽ اًمتٗمطمٞمث ذيمرت  ،ا مما مل يذيمرُمٞمزة قمغم همػمهذات 

، سمٞمٜمام همػمها مل يدظمؾ اًمتٗماؾمػم واعمٕماين قمغم أ ا مما ىمد يٙمقن ُمرادًا ذم أية

 .ومٞمٝما وًمق اطمتامًٓ 

  :واًم٘مٌقل اًمروا Qاعمقمم  ؾمائوً وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد 
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هلل

 
 

 الفصل األول

 ما ىزل يف عنوو اآلل

 رضي اهلل عيهه

 

هلل

هللهلل وُلقههللمهلثئن

  .وطمدهؿ يُما ٟمزل ذم أل  :ادهلثهللاألول 

 .وؿمٞمٕمتٝمؿ يُما ٟمزل ذم أل  :ادهلثهللاْلثئين 
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هلل
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ىألولثىاـــالمبح
  مــــماىنزلىفيىاآللىوحده

هلل

هلل

 .&ٹ ٹ ٹ *هلل ِلوْلدههللتعئٌل

اإلُمام اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه اعمًٛمك اًمٙمِمػ واًمٌٞمان روى
(1)

قمـ سمًٜمده :

ڤ * :ف شمٕماممسمريدة ذم ىمقًم (ساط حمّٛمد و ًمف :ىمال & ٹ ٹ ٹ 
(2)

. 

هللهلل

هلل[73 اْلهؼرأ] & ی ی جئ حئ مئ *  ِلوْلههللتعئٌل

 طمديثلم  :قمٜمد شمٗمًػم هذه أية اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر اإلُمام اًمًٞمقـمل ؾ٘مٟم

اًمٙمٚمامت اًمتل شمٚم٘ماها  ومن   صاًمٜمٌل أن ا، وقمـ اسمـ قمٌاس اقمـ قمكم 

ٓ إواحلًلم  ؾم٠مل سمحؼ حمٛمد وقمكم ووماـمٛمة واحلًـ ٠مٟمفسم دم ُمـ رسمف ومتاب قمٚمٞمف 

 .ومتاب قمٚمٞمف شمٌت قمكم  

 .(67)سمرىمؿ شٜماىم  اعم » اسمـ اعمٖماززم ذم ٝما أيْماً أظمرضم رواية اسمـ قمٌاسو

 

                                                

توف اًمٓمٌٕمات، وًمًٝمقًمة اًمرضمقع ( مل أقمتٛمد يمتاسمة اجلزء واًمّمٗمحة8 ٓظمتوف ذًمؽ سماظم0)

 إمم ُمْمان اًمٜم٘مقٓت ٓرشمٌاـمٝما سمأيات اًمٙمريامت، واًمقصقل إًمٞمٝما ُمٞمًقر. 

وأورد اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم أية قمـ أيب اًمٕماًمٞمة واحلًـ أن اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هؿ: اًمٜمٌل ( 2)

 وصاطمٌاه وأل، وقمـ ؿمٝمر اسمـ طمقؿم   أٟمف اًمّمحاسمة وأل.

 اآلية األوىل

 اآلية الجاىية
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هلله دددددتـهق

 ءوُمثؾ هذه اًمرواية ٓ ختاًمػ ُما ضماء ذم يمتداب اهلل شمٕمدامم ُمدـ أن  دم وطمدقا

ْنَااابلَمَا وَاانَبلًَْ ٌْلنماااىْلحما اِاااشْلنمنَااابلًَحمشْ ًَْنَااابلنملل}قمٚمدددٞمٝمام اًمًدددوم ىمدددآ:  نَك اااٌَمٍَّليِاااٍْلسَبَّنَااابلَمهًم

 [37 هللاألىلراف]{ان خمبسِش ٍَّ

 ومدقماؤمها  ذه اًمدقمقات يمان ُمع شمقؾمٚمٝمام سمام ضماء ذم احلديث.  

إذ ًمٞمس ومٞمام ذيمدر ذم اًم٘مدر ن أ دام مل ي٘مدقٓ ؾمدقاه، وًمدٞمس ذم اًمروايدة أ دام مل 

 ي٘مقٓ ؾمقاها، واهلل أقمٚمؿ.  

هلل

 &ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ*هلل ِلوْلدددددددههللتعددددددئٌل
هلل.[85 اْلهؼرأ]

أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌة قمـ قمكّم سمـ ) :ُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرىمال اإل

 (.ويمٌاب طمّٓمٍة ذم سمٜمل إهائٞمؾ ،إّٟمام ُمثٚمٜما ذم هذِه إُّمة يمًٗمٞمٜمة ٟمقح :أيب ـماًم  ىمال

يمام ذيمر اًمًٞمقـمل رواه قمٜمف اسمدـ  ،هذا اىمقل اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًم  و        

   .ص مم رؾمقل اهلل، وًمف طمٙمؿ اًمرومع إوشـدههللح أأيب ؿمٞمٌة 
ُمدـ ـمريدؼ  صُمرومققمدًا إمم اًمٜمٌدل  اىمقل اإلُمدام قمدكم ٟمحق وىمد روي 

وأٟمس  ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،واسمـ قمٌاس ،وأسمق ذر ،قمكم :هؿ ،قمدة ُمـ اًمّمحاسمة

 :مـف هللوِلدهللِلواههللهتع، وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ،وؾمٚمٛمة سمـ إيمقع ،سمـ ُماًمؽ

 .(262 :2)احلاومظ اًمًخاوي ذم اؾمتجوب ارشم٘ماء اًمٖمرف 

 .(225)ذم ذح اهلٛمزية ، و(223 :2) ذم اًمّمقاقمؼ واإلُمام اهلٞمتٛمل 

 .ومراضمٕمف ،سمٓملم ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمتاب اًمًخاوي اًمًاسمؼظماًمد سما  اًمِمٞمخو 

 اآلية الجالجة
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هلل

هللهللهلل& ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ *  ِلوْلددددددددددددههللتعدددددددددددئٌل
هلل.[77 آلهللىلؿران]

و ل قمٛمران اعم١مُمٜمدقن  :ىمال اسمـ قمٌاس) (:0241 :1)صحٞمح اًمٌخاري  يف

 (.^ياؾملم و ل حمٛمد  قمٛمران و لُمـ  ل إسمراهٞمؿ و ل 

قد ذم هددل ىمددراءة أئٛمددة أهددؾ اًمٌٞمددت، يمددام ٟم٘مددؾ أًمدد " ل حمٛمددد"وإودداومة 

سمـ ُمًٕمقد، يمام رواه قمٜمف اًمثٕمٚمٌل ا وهل أيْمًا ىمراءة اًمّمحايب شمٗمًػمه هلذه أية، 

 .شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمطذم ٟم٘مٚمف أيْمًا أسمق طمٞمان و، اًمٙمِمػ واًمٌٞمانشمٗمًػمه ذم 

أن ىمراءات اًمًٚمػ اًمتل ًمٞمًت ذم قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ًمٙمٌػماًمٙمتاب ا ىمررٟما ذموىمد 

ُمٕمتؼمة ذم: ٓ ي٘مرأ  ا ذم اًمّموة، وًمٙمٜمٝما ُمّمحػ قمثامن اًمذي سملم أيديٜما 

 وذم اًمٕمٛمؾ  ا ذم إطمٙمام.، شمٗمًػم  يات اعمّمحػ

 

 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  *  آو هللادهئلؾ تعئٌلهلليفهللهللهْلِلو

ۇئ هلل[16 آلهللىلؿران] & ۇئ 

طملم أراد اعمٌاهٚمة  صيات ذم دقمقة احلٌٞم  اًمدر اعمٜمثقر قمدة رواذم ضماء 

ۇئ *ىمقًمف:  وأن ،‡ًمٕمكم ووماـمٛمة واحلًٜملم   صرؾمقل اهلل  & ۇئ 

 .وماـمٛمة & وئ * احلًـ واحلًلم & ەئ *وقمكم و

 اآليـة الزابعة 

 اآلية اخلامشة
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واًمؽمُمذي واسمـ اعمٜمذر واحلايمؿ ذم صحٞمحف ُمًٚمؿ  فأظمرضمُما  :ُمٜمٝماو

ائ ى  * :عما ٟمزًمت هذه أية :واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىماص ىمال

 :وم٘مال وطمًٞمٜماً  ووماـمٛمة وطمًٜماً  قمٚمٞماً  صدقما رؾمقل اهلل  & ائ ەئ ەئ

 .شاًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهكم»

هللوُلقه 

  .ص أوًٓ:  أن ه١مٓء هؿ أهؾ اًمٜمٌل

 .صأىمٞمؿ ُم٘مام ٟمٗمس اًمٜمٌل  اوصماٟمٞمًا: أن قمٚمٞمًا 

لٕمؾ ومٞمٝما  ص وي١ميده مجٚمة ُمـ إطماديث إظمرى اًمتل يمان اًمٜمٌل

 ، وُمـ ذًمؽ:ُمؾ ُمٕمفيماًمتٕما ااًمتٕماُمؾ ُمع قمكم سمـ أيب ـماًم  

 .ُمـ يمٜمت ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه

 ُمـ أـماع قمٚمٞمًا وم٘مد أـماقمٜمل، وُمـ قمّماه وم٘مد قمّماين.

 .ُمـ ؾم  قمٚمٞمًا وم٘مد ؾمٌٜمل

 .ُمـ  ذى قمٚمٞمًا وم٘مد  ذاين

 .ُمـ ومارىمؽ يا قمكم ومارىمٜمٞمل

 ُمـ أطم  قمٚمٞمًا وم٘مد أطمٌٜمل، وُمـ أسمٖمض قمٚمٞمًا وم٘مد أسمٖمْمٜمل.

يمٚمٝما أطماديث وهمػمها ُمـ إطماديث اًمٙمثػمة ذم هذا اعمجال، وهل 

  ".إطماديث "صحٞمحة، أذت إمم ُمـ صححٝما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمتايب
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هلل

هلل

ڄ ڄ ڄ ڃڃ * ِلوْلههللتعئٌل هلل[607 آلهللىلؿران] & ڦ ڄ 

وهق يٕمدد  (222 :2)ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىمة ىمال اإلُمام اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

أظمرج اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمها قمـ ضمٕمٗمر ) :سمٕمض أيات اًمقاردة ذم أهؾ اًمٌٞمت

ڄ  * :ٟمحـ طمٌؾ اهلل اًمذي ىمال اهلل ومٞمف :أٟمف ىمال ااًمّمادق  ڦ ڄ 

 [011: ل قمٛمران] & ڄ ڄ ڃڃ

 قمكم سمـ احلًلم ُما يِمػم إمم ذًمؽ أيْمًا.ضمده زيـ اًمٕماسمديـ  صمؿ ٟم٘مؾ قمـ

طمددديث إُمددر سماًمتٛمًددؽ  :أُمددقر ُمٜمٝمددا :يدددل قمددغم صددحة هددذا اًمتٗمًددػمو

 .، وهق طمديث صحٞمح ُمِمٝمقر صيمتاب اهلل وقمؽمة اًمٜمٌل حمٛمد :سماًمث٘مٚملم

هلل

هلل[32 اْلـ ئء] & ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ *  ِلوْلههللتعئٌل

قمـ اسمـ  سمًٜمده(:142)ذم اعمٜماىم  رىمؿ  اًمِماومٕمل اسمـ اعمٖماززماإلُمام  روى

 & ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ * قمٌاس ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ

 ائ ائ * :ي٘مقل ذم يمتاسمف Qإن اهلل  ،ٓ شم٘متٚمقا أهؾ سمٞمت ٟمٌٞمٙمؿ :ىمال[27:اًمٜمًاء]

ۇئ [40:ٛمران ل قم]  & ەئەئ وئ وئ ۇئ 

 ،وماـمٛمة :ويمان ٟمًاؤها ،احلًـ واحلًلم :يمان أسمٜماء هذه إُمة) :ىمال

 .(اًمٜمٌل وقمكم :وأٟمٗمًٝمؿ

 

ــة  ــة الشادســــ  اآليــــ

 

 اآلية الشـابعة
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هلل

هلل[85 اْلـ ئء] & ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ *  ِلوْلههللتعئٌل

يٕمٜمل حمٛمد  -قمـ أيب ضمٕمٗمر  سمًٜمده  (102)أظمرج اإلُمام اسمـ اعمٖماززم سمرىمؿ 

 .شـ اًمٜماسٟمح»أٟمف ىمال ذم هذه أية  - اسمـ قمكم اًمٌاىمر ا

: أن أية دمري ومٞمٝمؿ أهؾ اًمٌٞمت، شٟمحـ اًمٜماس»وُمراد اإلُمام اًمٌاىمر سم٘مقًمف: 

وشمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ، يمام ضمرت ذم أىمقام ؾماسم٘ملم ذيمرهؿ اًم٘مر ن اًمٙمريؿ، وًمٞمس 

هللُمـ طمًد احلاؾمديـ، وسمٖمل اًمٔماعملم. قمٚمٞمٝمؿ اًمًومسمخاف  ُما ًم٘مٞمف أهؾ اًمٌٞمت 

هللهلل

هلل

هلل.آلو ا[633األكعئم ] & ڳ ڳ ڳ ڱ *ِلوْلههللتعئٌل هلل

ىمددال اإلُمدددام إًمددقد احلٜمٗمدددل ذم شمٗمًددػمه روح اعمٕمددداين: )وىمددال ضمٕمٗمدددر 

هيددي سمٜمدقر  اًمّمادق: اعمٕمٜمدك أو ُمدـ يمدان ُمٞمتدًا قمٜمدا وم٠مطمٞمٞمٜمداه سمٜمدا وضمٕمٚمٜمداه إُماُمداً 

 .ل(و  ويرضمع إًمٞمف اًمْم   ،اإلضماسمة

يمذا هق ذم اعمّمدر )وضمٕمٚمٜماه إُماُمًا( وًمٕمؾ صقاسمف: )وضمٕمٚمٜما ًمدف إُماُمدًا( ومٝمدق أًمٞمدؼ 

 عمٕمٜمك.سماًمًٞماق وا

 

 

 

 

 اآلية الجامية

 اآلية التاسعة
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هلل[77 األكػئل] & ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ *  ِلوْلههللتعئٌل

  (:226 - 223 :2)اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىمة اإلُمام ىمال 

 & ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ * :أيددددة اًمًدددداسمٕمة ىمقًمددددف شمٕمددددامم
هلل.[77 األكػئل]

 ؿ أُمان ٕهؾ إرض يمام يمان أو ،ذًمؽ اعمٕمٜمك ذم أهؾ سمٞمتف أؿمار إمم وضمقد

 ...(ذًمؽ أطماديث يمثػمة ي٠ميت سمٕمْمٝماوذم  ،هلؿ هق أُماٟماً 

 صمؿ ؾماق سمٕمْمٝما إمم أن ىمال: 

اًمٜمجددقم أُمددان ٕهددؾ  :وذم روايددة صددححٝما احلددايمؿ قمددغم ذط اًمِمددٞمخلم)

ومد٢مذا ظماًمٗمتٝمدا ىمٌٞمٚمدة  ،وأهؾ سمٞمتل أُمان ُٕمتل ُمـ آظمدتوف ،إرض ُمـ اًمٖمرق

 .ُمـ اًمٕمرب اظمتٚمٗمقا ومّماروا طمزب إسمٚمٞمس

إٟمام ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ يمٛمثدؾ  :وضماء ُمـ ـمرق قمديدة ي٘مقي سمٕمْمٝما سمٕمْماً 

  .ؾمٗمٞمٜمة ٟمقح ُمـ ريمٌٝما ٟمجا

... 

 8حيتٛمدؾ أن اعمدراد سم٠مهدؾ اًمٌٞمدت اًمدذيـ هدؿ أُمدان قمٚمامؤهدؿ :وىمال سمٕمْمدٝمؿ

واًمددذيـ إذا وم٘مدددوا ضمدداء أهددؾ إرض ُمددـ  ،ٕ ددؿ اًمددذيـ هيتدددى  ددؿ يمدداًمٜمجقم

 ...أيات ُما يققمدون

ًمٌٞمت وم٢من اهلل عما وحيتٛمؾ وهق إفمٝمر قمٜمدي أن اعمراد  ؿ ؾمائر أهؾ ا :ىمال

 اآلية العاطزة
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ظمٚمؼ اًمدٟمٞما سم٠مهها ُمـ أضمؾ اًمٜمٌل
(1)

 8ضمٕمؾ دواُمٝما سمدواُمف ودوام أهؾ سمٞمتف 

اًمٚمٝمؿ إ ؿ  :وٕٟمف ىمال ذم طم٘مٝمؿ 8ٕ ؿ يًاووٟمف ذم أؿمٞماء ُمر قمـ اًمرازي سمٕمْمٝما

 ،أُمٝمؿ سمْمٕمتف لوٕ ؿ سمْمٕمة ُمٜمف سمقاؾمٓمة أن وماـمٛمة  8ُمٜمل وأٟما ُمٜمٝمؿ

 .(اٟمتٝمك ُمٚمخّماً  .وم٠مىمٞمٛمقا ُم٘ماُمف ذم إُمان

 

هلل

هلل.[57 اْلـل ] & ڀ ڀ ڀ *  ِلوْلههللتعئٌل

ٟمحدـ  :ىمدال قمدكمقمٜمد هذه أية سمًٜمده قمدـ   هشمٗمًػمروى اإلُمام اًمٓمؼمي ذم 

 .أهؾ اًمذيمر

 .ٟمحـ أهؾ اًمذيمر :ىمال ااًمٌاىمر حمٛمد قمـ  ى رواية أظمرىروو

أُمقر، ُمٜمٝما: أن اًمدذيمر يٓمٚمدؼ قمدغم ُمٕمٜمٞمدلم ذم آؾمدتٕمامل  :وومودهلللذاهللاْل ػ ر

 اًم٘مر ين:

يتٚمدق  رؾمدقًٓ  . ىمد أٟمزل اهلل إًمٞمٙمؿ ذيمدراً وُمٜمف ىمقًمف شمٕمامم: ) ص ًمٜمٌلا األول 

قمغم رأي سمٕمض اعمٗمنيـ، يمام طمٙماه اًمٓمؼمي واًمٌٖمدقي  (قمٚمٞمٙمؿ  يات اهلل ُمٌٞمٜمات

سمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ًممية، وهق أًمٞمؼ  اًمًٞماق.سم وهمػممها، و صق 

                                                

ذه ه إُمٙماٟمٞمة شمٗمًػم وهمػمه يرونأن اإلُمام اسمـ شمٞمٛمٞمة إمم  ًمٙمتاب،ىمد أذت ذم أصؾ هذا ا( 0)

أ ا ىمد وردت ذم ذم قمٌاراهتؿ، و  اًمٕمٚمامء ـ ُموأٟمف ىمد اؾمتخدُمٝما يمثػم سمقضمف صحٞمح،  عم٘مقًمفا

ـ اًمروايات قمـ اًمٜمٌل  ـ وٕمػ. صمجٚمة ُم  وإن يماٟمت ٓ ختٚمق ُم

 .ومٚمػمضمع ُمريد اًمتٗمّمٞمؾ إمم  أصؾ هذا اعمختٍم

 

 اآلية احلادية عظزة
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 .ص اًمٜمٌل وقمٚمٞمف وم٠مهؾ اًمذيمر هؿ أهؾ، ص وماًمذيمر هٜما ومنر سم٠مٟمف اًمرؾمقل

 .اًم٘مر ن، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمامم: )إٟما ٟمحـ ٟمزًمٜما اًمذيمر وإٟما ًمف حلاومٔمقن( اْلثئين 

وٓ خيٗمك ارشمٌاط أهؾ اًمٌٞمت سماًم٘مر ن، وأقمٚمٛمٞمدتٝمؿ سمدف، ومّمدح أن يٙمدقن أهدؾ 

 أٓ شمرى: هؿ أهؾ اًمٌٞمت،  -أي اًم٘مر ن  -اًمذيمر 

: )شمريمت ومٞمٙمؿ ُما إن متًٙمتؿ  ام ًمـ شمْمٚمقا أسمددًا: يمتداب اهلل ص ىمقًمف -

 ؾ سمٞمتل، وإ ام ًمـ يٗمؽمىما طمتك يردا قمكم  احلقض( وقمؽميت أه

 : ) قمكم ُمع اًم٘مر ن واًم٘مر ن ُمع قمكم(صوىمقًمف  -

 وهمػمها ُمـ إطماديث اًمّمحٞمحة، اًمتل شمرسمط أهؾ اًمٌٞمت سماًم٘مر ن، -

هدؿ أومم ُمدـ ، يمداٟمق قمٚماًم وقمٛموً ومٚمام يمان أهؾ اًمٌٞمت أًمّمؼ اًمٜماس سماًم٘مر ن، 

  ي٘مال: إ ؿ أهؾ اًم٘مر ن، أو أهؾ اًمذيمر. 

هلل

هلل.[31 ا،رساء]& وئ وئ ۇئ ۇئ*  ِلوْلههللتعئٌل

ًمرضمٍؾ ُِمـ أهؾ  إىمال قمكّم سمـ احلًلم  سمًٜمده :روى اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه

  .ٟمٕمؿ :ىمال ؟(أىمرأت اًم٘مر ن) :اًمِمام

 :ىمال [31 ا،رساء]& وئ وئ ۇئ ۇئ * :أومام ىمرأت ذم سمٜمل إهائٞمؾ) :ىمال

 (.ؿٟمٕم) :ىمال !وإٟمٙمؿ ًمٚم٘مراسمة اًمتل أُمر اهلُل ضمؾ صمٜماؤه أن ي١مشمك طمّ٘مف

وأظمرج اًمٌزار وأسمق يٕمغم واسمـ أيب ) :اًمدر اعمٜمثقروىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل ذم 

 ية عظزةاآلية الجاى



 

 

 

ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز  29  
 

 

 
 :عما ٟمزًمت هذه أية :ىمال اواسمـ ُمردويف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  (0)طماشمؿ

 .كوماـمٛمة وم٠مقمٓماها ومد صدقما رؾمقل اهلل  [31 ا،رساء]& وئ وئ ۇئ ۇئ *

وئ وئ ۇئ *عما ٟمزًمت  :ىمال بوأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌاس 

 (2) (أىمٓمع رؾمقل اهلل وماـمٛمة ومديماً  [31 ا،رساء]& ۇئ

هلل

هلل& ڄ *  ِلوْلههللتعئٌل

ـمٝمدارة  :ـمدف :قوىمال ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّمداد) :لذم اًمٙمِمػ واًمٌٞمان ًمٚمثٕمٚمٌ

  &ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ىمرأصمؿ  ،أهؾ سمٞمت حمٛمد
 [11:إطمزاب]

ـمٝمدارة أهدؾ  :اًمٓمداء :×حيٙمك قمـ ضمٕمٗمر اًمّمادق ) :وذم شمٗمًػم اًمرازي

هدايتٝمؿ :واهلاء ،اًمٌٞمت
 (3).) 

                                                

 ؿ  يٜم٘مؾ ذم شمٗمًػمه أصح إؾماٟمٞمد، يمام  ذيمرٟما ذم اًمتٜمٌٞمف اًمًاسمع ُمـ اعم٘مدُمف.شمواسمـ أيب طما (0)

 (: )وروي أن قمكم سمـ أيب ـماًم 203: 7ذم اعمحغم )ىمال اإلُمام اسمـ طمزم اًمٔماهري  (2)
، وُمٕمف أم أيٛمـ، وم٘مال ًمف أسمق سمٙمر: اقمٜمد أسمك سمٙمر اًمّمديؼ  لًمٗماـمٛمة  ؿمٝمد ا

 .سمذًمؽ(ًمق ؿمٝمد ُمٕمؽ رضمؾ أو اُمرأة أظمرى ًم٘مْمٞمت هلا 

، أٟمف ٟمحٚمٝما )يٕمٜمل وماـمٛمة(وم٢من ىمٞمؾ ادقمت: )(376 :1)اعمقاىمػ وىمال اًمٕموُمة اإللل ذم         

أُما احلًـ واحلًلم  :ىمٚمٜما ،ثقم ومرد أسمق سمٙمر ؿمٝمادهتؿوؿمٝمد قمكم واحلًـ واحلًلم وأم يمٚم

 (وأُما قمكم وأم يمٚمثقم ومٚم٘مّمقرمها قمـ ٟمّماب اًمٌٞمٜمة ،ومٚمٚمٗمرقمٞمة

 اري ًممية.(  هذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم اإلؿم1)

 اآلية الجالجة عظزة
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هلل

هلل[53 ضه] & گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں *  ِلوْلههللتعئٌل

گ ڳ  *اًمٌٜمداين ي٘مدقل ذم ىمقًمدف  صماسمتسمًٜمده قمـ  :ضماء ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي

إمم وٓيددة أهددؾ سمٞمددت  :ىمددال[62:ـمددف] & ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 (.صاًمٜمٌل 

 :ىمقًمف شمٕمدامم :أية اًمثاُمٜمة) (:225 :2)وىمال اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىمة 

 [62:ـمف] & ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںگ  *

وضمداء ذًمدؽ قمدـ أيب ضمٕمٗمدر  ،اهتدى إمم وٓيدة أهدؾ سمٞمتدف :ىمال صماسمت اًمٌٜماين

  (.اًمٌاىمر أيْماً 

 

 

ية اًمٙمريٛمة قمغم هذا اًمتٗمًػم أن وٓية أهؾ اًمٌٞمت ُمـ ذوط  ،أومادت ٔا

  .إمم وٓية أهؾ اًمٌٞمت  ُمـ وقمٛمؾ صاحلًا ُما مل هيتد ومو يٖمٗمر عمـ شماب وإن ،اعمٖمٗمرة

ويمٞمػ شمٜمٗمع  ،ُمع سمٖمض أهؾ اًمٌٞمت مم أن اًمٓماقمة ٓ شمٜمٗمعوذم ذًمؽ إؿمارة إ

وإٟمام يت٘مٌؾ اهلل ُمـ  ،وسمٖمْمٝمؿ قموُمة اًمٜمٗماق ،اًمٓماقمة ُمع سمٖمض أهؾ اًمٌٞمت

  ؟!اعمحًٜملم

سم٠مؾماًمٞم  خمتٚمٗمة شمتٗمؼ ذم  ،وىمد ضماء هذا اعمٕمٜمك ُم٘مررًا ذم قمدة ُمـ إطماديث

 :ومٛمـ ذًمؽ ،ُمْمٛمق ا

 

 اآلية الزابعة عظزة

 بيـان
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  :احلديح األول

 اهلل قمٌد قمـسمًٜمده  (2502)رىمؿ  (040 :1) قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدركذم 

 واعم٘مام اًمريمـ سملم صٗمـ رضموً  أن ًمق :ىمال ص اهلل رؾمقل أن :ب قمٌاس سمـ

  .اًمٜمار دظمؾ حمٛمد سمٞمت ٕهؾ ُمٌٖمض وهق اهلل ًم٘مل صمؿ ،صام و ومّمغم

 وىمال ،خيرضماه ومل ،ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح طمًـ طمديث هذا  ِلئلهللاحلئّل 

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم :اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل

 :احلديح الجاىي

 عمٌٖمض اًمٜمار ذم اخلٚمقد إلاب ذيمر) :(213 :03) طمٌان اسمـ صحٞمحضماء ذم 

 قمـ سمًٜمده (4756)وأورد حتتف اًمرواية اًمتاًمٞمة سمرىمؿ  (ص اعمّمٓمٗمك سمٞمت أهؾ

 أهؾ يٌٖمْمٜما ٓ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي) :ص اهلل رؾمقل ىمال :ىمال اخلدري ؾمٕمٞمد أيب

  .طمًـ إؾمٜماده :إرٟم١موط ؿمٕمٞم  ىمالو .(ًمٜمارا اهلل أدظمٚمف إٓ رضمؾ اًمٌٞمت

 هذا :وىمال (2505)رىمؿ  (042 :1) اعمًتدركورواه أيْماً احلايمؿ ذم 

  .وؾمٙمت قمٜمف اًمذهٌل ،خيرضماه ومل ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح طمديث

 أظمرضمف) :وىمال (2266)رىمؿ  اًمّمحٞمحة اًمًٚمًٚمةوأورده إًمٌاين ذم 

 و ،ىمال يمام هق و :ىمٚمت .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح :ىمال و ،ومذيمره ...احلايمؿ

  .اًمذهٌل ًمف سمٞمض

( ىمٚمت: ورضماًمف صم٘مات 2224أظمرضمف اسمـ طمٌان ) ... وشماسمٕمف هِمام سمـ قمامر

 قمغم وٕمػ ذم هِمام سمـ قمامر ًمتٚم٘مٜمف(.

 وهٜماك روايات أظمرى ، ُمـ أرادها ومٚمػماضمع أصؾ اًمٙمتاب.

 وأُما ُما ورد ُمـ أن سمٖمض أل ٟمٗماق، ومًت٠ميت اإلؿمارة إًمٞمف ذم ُمقوٕمف.
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هلل

﮲﮳ *هلل ئٌلِلوْلههللتع هلل.اآلو [78 اْلـور] & ۓ ۓ 

 سمًٜمده   (:140)سمرىمؿ  ×اإلُمام اسمـ اعمٖماززم ذم ُمٜماىم  أُمػم اعم١مُمٜملم  روى

ۓ ۓ  * :Qقمـ ىمقل اهلل  ×أسما احلًـ  ؾم٠مًمت :قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ىمال

  :ىمال[13:اًمٜمقر] & ﮲﮳

 .وماـمٛمة [13:اًمٜمقر] & ۓ * 

 واحلًلم  ،احلًـ [13:اًمٜمقر] &﮴ * 

دريًا ُمـ ٟمًداء يماٟمت وماـمٛمة يمقيمًٌا :ىمال [13:اًمٜمدقر]& ۆ ۆ ۈ ۈ * 

 .اًمٕماعملم

 إسمراهٞمؿ  :اًمِمجرة اعمٌاريمة[13:اًمٜمقر] & ٴۇ ۋ ۋ ۅ * 

 ٓ هيقدية وٓ ٟمٍماٟمٞمة [13:اًمٜمقر] & ۉ ۉ ې ې * 

  .يٙماد اًمٕمٚمؿ أن يٜمٓمؼ ُمٜمٝما :ىمال[13:اًمٜمقر] & ې ې ى * 

 م ومٞمٝما إُمام سمٕمد إُما :ىمال[13:اًمٜمقر] & ٟمقر قمغم ٟمقر *

 (1)(ًمقٓيتٜما ُمـ يِماء Qهيدي اهلل  :ىمال[13:اًمٜمقر] &ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ *

 

 

                                                

 (هذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم اإلؿماري ًممية.  0)

 عظزة اآلية اخلامشة
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هلل
هلل

هلل

هلل[71 اْلـور] & مئ ىئ يئ جب حب خب *  ِلوْلههللتعئٌل

وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

مئ ىئ يئ جب حب  *هذه أية  صىمرأ رؾمقل اهلل  :أٟمس سمـ ُماًمؽ وسمريدة ىمال

سمٞمقت  :ىمال ؟أي سمٞمقت هذه يا رؾمقل اهلل :ام إًمٞمف رضمؾ وم٘مالوم٘م[14:اًمٜمقر] & خب

 .إٟمٌٞماء

ًمٌٞمت قمكم ووماـمٛمة  ؟يا رؾمقل اهلل هذا اًمٌٞمت ُمٜمٝما :وم٘مام إًمٞمف أسمق سمٙمر وم٘مال

 (.ٟمٕمؿ ُمـ أوماوٚمٝما :ىمال

 

 

هلل.[52 اْلـؿ ]&ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ*  ههللتعئٌلِلوْل

دظمٚمدُت  :ىمدال ،قمدـ أيب قمٌدد اهلل اجلددزمسمًٜمده  :ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞمان ًمٚمثٕمٚمٌل

ٌّئؽ سماحلًٜمة اًمتل ،يا قمٌد اهلل :لوم٘ما قمغم قمكّم سمـ ـماًم  ـْ ضماء  ا أٓ ُأٟم أدظمٚمدف  ،َُم

  ؟اهلل اجلٜمّة

ٌ ٜما :ىمال ،سمغم :ىمٚمُت   (.واًمًّٞمئة سُمٖمْمٜما ،احلًٜمة طم

 

 اآلية الشادسة عظزة

 اآلية الشابعة عظزة
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هلل

هللتعئٌل ک  *  ِلوْله ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

هلل[77 األحزال] &ک

قمـ  ،‡اًمٙمًاء وىمد ضماءت روايات يمثػمة ذم سمٞمان ٟمزوهلا ذم اخلٛمًة أهؾ 

مجع همٗمػم ُمـ اًمّمحاسمة: يم٠مم ؾمٚمٛمة، وقمائِمة، واسمـ قمٌاس، وأيب ؾمٕمٞمد ، وؾمٕمد، 

 وأٟمس، وواصمٚمة اسمـ إؾم٘مع، وأيب احلٛمراء، وهمػمهؿ.

وٟم٘مٚمتٝما ذم  ،احلاومظ اًمًٞمقـمل حتت هذه أية ُمـ يمتاسمف اًمدر اعمٜمثقر اٝمىمد ٟم٘مٚمو

رضمقع ٕصؾ وأؿمػم هٜما إمم سمٕمْمٝما، وعمريد اًمتٗمّمٞمؾ اًم ،أصؾ هذا اعمختٍم

  :اًمٙمتاب

 لأظمرج اسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ واًمٓمؼماين واسمـ ُمردويف قمـ أم ؾمٚمٛمة)
قمٚمٞمف يمًاء يمان سمٌٞمتٝما قمغم ُمٜماُمة ًمف  صأن رؾمقل اهلل  :صزوج اًمٜمٌل 

ادقمل  :صسمؼمُمة ومٞمٝما ظمزيرة وم٘مال رؾمقل اهلل  لومجاءت وماـمٛمة  ،ظمٞمؼمي

إذ ٟمزًمت قمغم رؾمقل  هؿ ي٠ميمٚمقنومٌٞمٜمام  ،ومدقمتٝمؿ ،زوضمؽ واسمٜمٞمؽ طمًٜمًا وطمًٞمٜماً 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  * :ص اهلل

إزاره ومٖمِماهؿ إياها  ةسمٗمْمٚم صوم٠مظمذ اًمٜمٌل [11:إطمزاب] & کک

اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل  :وأوُم٠م  ا إمم اًمًامء صمؿ ىمال ،صمؿ أظمرج يده ُمـ اًمٙمًاء

 .ذه  قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػمًا ىماهلا صموث ُمرات٠موظماصتل وم

يا رؾمقل اهلل وأٟما  :د ذم اًمًؽم وم٘مٚمتوم٠مدظمٚمت رأ :لىماًمت أم ؾمٚمٛمة 

 ....إٟمؽ إمم ظمػم ُمرشملم :وم٘مال ؟ُمٕمٙمؿ

 اآلية الجامية عظزة
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 صمؿ ؾماق روايات يمثػمة قمـ أم ؾمٚمٛمة، وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري صمؿ ىمال:

 اوأظمرج اسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ واًمٓمؼماين قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري )

وذم قمكم ووماـمٛمة  ذم   :ٟمزًمت هذه أية ذم مخًة :صىمال رؾمقل اهلل  :ىمال

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  * ًـ وطمًلموطم

 [11:إطمزاب] &ک 

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌف وأمحد وُمًٚمؿ واسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ واحلايمؿ قمـ 

همداة وقمٚمٞمف ُمرط ُمرضمؾ ُمـ ؿمٕمر  صظمرج رؾمقل اهلل  :ىماًمت لقمائِمة 

صمؿ ضماءت وماـمٛمة وم٠مدظمٚمٝما،  ،وم٠مدظمٚمٝمام ُمٕمف ،بأؾمقد ومجاء احلًـ واحلًلم 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  * :صمؿ ىمال ،ُمٕمف صمؿ ضماء قمكم وم٠مدظمٚمف

 [11:إطمزاب] & کک ک ک

ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل »وأظمرج اسمـ ضمرير واحلايمؿ واسمـ ُمردويف قمـ ؾمٕمد ىمال 

اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهكم  :صمؿ ىمال ،اًمقطمل وم٠مدظمؾ قمٚمٞمًا ووماـمٛمة واسمٜمٞمٝمام حتت صمقسمف ص

 (شوأهؾ سمٞمتل

ڎ  * :ذم ىمقًمف اوأظمرج اسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ قمـ ىمتادة صمؿ ىمال: )

[11:إطمزاب] &ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

  .هؿ أهؾ سمٞمت ـمٝمرهؿ اهلل ُمـ اًمًقء واظمتّمٝمؿ سمرمحتف :ىمال

ٟمحـ  :يمان ي٘مقل صأن ٟمٌل اهلل  اوطمدث اًمْمحاك سمـ ُمزاطمؿ  :ىمال

 ،وخمتٚمػ اعموئٙمة ،وُمقوع اًمرؾماًمة ،أهؾ سمٞمت ـمٝمرهؿ اهلل ُمـ ؿمجرة اًمٜمٌقة

 .(وُمٕمدن اًمٕمٚمؿ ،وسمٞمت اًمرمحة
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 قمـ (:2540رىمؿ ) (71 :1) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿين ذم وروى اإلُمام اًمٓمؼما 

 ،ؾمتخٚمػا ا قمكم ىمتؾ طملم ا قمكم سمـ احلًـ أن مجٞمٚمة أيب سمـ طمّملم

 ومتٛمرض ،وريمف ذم سمخٜمجر ومٓمٕمٜمف رضمؾ قمٚمٞمف وصم  إذ سماًمٜماس يّمكم هق ومٌٞمٜمام

 وم٢مٟما ،ومٞمٜما اهلل اشم٘مقا اًمٕمراق أهؾ يا: وم٘مال خيٓم  اعمٜمؼم قمغم ىمام صمؿ ،أؿمٝمراً  ُمٜمٝما

ڎ ڈ ڈ  * :Q اهلل ىمال اًمذي اًمٌٞمت أهؾ وٟمحـ ؿ،اٟمٙمووٞمٗم أُمراؤيمؿ

 زال ومام [11إطمزاب:] &ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .سمايمٞماً  إٓ اعمًجد ذم يرى ُما طمتك يتٙمٚمؿ يقُمئذ

قمغم شم٠ميمٞمد أن هذه أية ذم قمكم ووماـمٛمة وأسمٜمائٝمام، وم٘مد  صوطمرصاً ُمـ اًمٜمٌل 

اًمّمحاسمة ريض اهلل يمان ي٠ميت ُمراراً إمم سمٞمتٝمؿ وي٘مرأ هذه أية، طمتك ؿماع ذًمؽ قمٜمد 

 قمٜمٝمؿ.

ٔية اًمتٓمٝمػم قمٜمد سماب سمٞمت قمكم  صواظمتٚمػ اًمٜم٘مؾ ذم ُمدة ىمراءة اًمٜمٌل 

 ووماـمٛمة،  وهق حمٛمقل قمغم أن يموً ٟم٘مؾ ُما سمٚمٖمف، أو ُما أدريمف سمٜمٗمًف:

هللهلل وؼولاهللُلفذاهللأبوهللاحلؿراء 

ًمٞمس ُمـ ُمرة خيرج إمم  ،صمامٟمٞمة أؿمٝمر سماعمديٜمة صطمٗمٔمت ُمـ رؾمقل اهلل 

 :صمؿ ىمال ،ومقوع يده قمغم ضمٜمٌتل اًمٌاب اإمم سماب قمكم  صوة اًمٖمداة إٓ أشمك

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  *اًمّموة اًمّموة 

 .&ک

 .اسمـ ضمرير واسمـ ُمردويف فأظمرضميمام 
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هللوؼول هللبولذاهللابأهللىلهئسهلل

شمًٕمة أؿمٝمر ي٠ميت يمؾ يقم سماب قمكم سمـ أيب ـماًم   صؿمٝمدٟما رؾمقل اهلل  

يماشمف أهؾ اًمًوم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمر :ومٞم٘مقل ،قمٜمد وىمت يمؾ صوة ا

  &ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک *اًمٌٞمت 

  .يمؾ يقم مخس ُمرات ،اًمّموة رمحٙمؿ اهلل

 .اسمـ ُمردويف فأظمرضميمام 

هللأل هللاْلهقتهللادرا وأهلليف هللمأهللّلون هللاْلرواوئتهللاْل ئبؼ  هللكطؼتهللبه هللمئ هللاىل ؿد هللوِلد

  اآلو هللاْلؽروؿ هللل هللأصلئلهللاْلؽ ئء 

قمـ  ا سمٜم٘مؾٍ مجع همٗمػم ُمـ إئٛمة إقموم،  ٓ يًع اعمجال ًمذيمرهؿ، أيمتٗمل هٜم

سماب ذيمر ىمقل اهلل قمز : )(156 :2اًمنميٕمة )اإلُمام أضمري طمٞمث ىمال ذم يمتاسمف 

 &ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک * :وضمؾ

سمٕمة اًمذيـ طمقوا مجٞمع اًمنمف ، وهؿ: ىمال حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل: هؿ إر

 (.احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿو وماـمٛمة،واحلًـ قمكم سمـ أيب ـماًم ،

 

هلل

هللتعدئٌل ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ *  ِلوْله

هلل[81 األحزال] & چ ڇ ڇ ڇ

أيدة اًمثاٟمٞمدة ) (:211 - 227 :2)ىمال اإلُمام اهلٞمتٛمل ذم اًمّمدقاقمؼ اعمحرىمدة 

 اآلية التاسعة عظزة
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ  * :ىمقًمددف شمٕمددامم

 [34:إطمزاب] & ڇ ڇ ڇ

يا رؾمقل هلل ىمد قمٚمٛمٜما  :عما ٟمزًمت هذه أية ىمٚمٜما :صح قمـ يمٕم  سمـ قمجرة ىمال

اًمٚمٝمدؿ صدؾ قمدغم حمٛمدد  :ىمقًمدقا :وم٘مدال ؟ٟمّمدكم قمٚمٞمدؽيمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ 

يدا رؾمدقل اهلل يمٞمدػ اًمّمدوة  :وم٘مٚمٜمدا :وقمغم  ل حمٛمد إمم  ظمره وذم روايدة احلدايمؿ

  .اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم  ل حمٛمد إمم  ظمره :ىمقًمقا :ىمال ؟قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٌٞمت

اًمٚمٝمؿ صؾ قمدغم حمٛمدد وقمدغم  ل حمٛمدد د وإضماسمتٝمؿ سم ،وم١ًماهلؿ سمٕمد ٟمزول أية

ُمدراد ُمدـ  دًمٞمؾ فماهر قمغم أن إُمر سماًمّموة قمدغم أهدؾ سمٞمتدف وسم٘مٞمدة  ًمدف :ظمرهإمم  

قم٘مد  ٟمزوهلدا ومل لداسمقا هذه أية، وإٓ مل ي٠ًمًمقا قمـ اًمّموة قمغم أهؾ سمٞمتف و ًمف 

 .سمام ذيمر

ومٚمام أضمٞمٌقا سمف دل قمغم أن اًمّموة قمٚمٞمٝمؿ ُمـ مجٚمدة اعمد٠مُمقر سمدف وأٟمدف أىمداُمٝمؿ ذم  

 ،وُمٜمدف شمٕمٔمدٞمٛمٝمؿ ،وة قمٚمٞمدف ُمزيدد شمٕمٔمٞمٛمدفٕن اًم٘مّمد ُمـ اًمّم 8ذًمؽ ُم٘مام ٟمٗمًف

اًمٚمٝمدؿ إ دؿ ُمٜمدل وأٟمدا ُمدٜمٝمؿ وماضمٕمدؾ  :ىمدال ،وُمـ صمؿ عما أدظمؾ ُمـ ُمر ذم اًمٙمًداء

 .وقمٚمٞمٝمؿ صوشمؽ ورمحتؽ وُمٖمٗمرشمؽ وروقاٟمؽ قمكم  

ومحٞمٜمئددذ ـمٚمدد  ُمددـ  ،وىمْمددٞمة اؾمددتجاسمة هددذا اًمدددقماء أن اهلل صددغم قمٚمددٞمٝمؿ ُمٕمددف

 (.اعم١مُمٜملم صوهتؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمف
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هلل

هلل[670 اْل ئُلئت] & ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ *  ِلوْلههللتعئٌل

 ل  :ىمال سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ذم ُمٕماين اًم٘مر ن :ىمال اًمًٝمٞمكم) :ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل

 (.× ل حمٛمد  :ياؾملم

اسمـ ُمًٕمقد وروي قمـ اسمـ قمٌاس و) :ياؾملم أول ؾمقرةوذم اًم٘مرـمٌل أيْمًا 

 & ٺ ٺ ٺ ٿ * :وىماًمقا ذم ىمقًمف شمٕمامم ،ه يا إٟمًانوهمػممها أن ُمٕمٜما
ٛمد هق اؾمؿ ُمـ أؾمامء حم :وىمال ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمغم  ل حمٛمد أي[011:اًمّماومات]

 .[1:يس] & ڦ ڄ ڄ * ودًمٞمٚمف ^

وأظمرج اسمـ أيب طماشمؿ ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرو

 & ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ * :ذم ىمقًمف بواًمٓمؼماين واسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌاس 
 (.ٟمحـ  ل حمٛمد إل ياؾملم :ىمال[011:اًمّماومات]

 (:215 - 213 :2) اًمّمقاقمؼ اعمحرىمةُمام اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم وىمال اإل

أن اعمراد سمذًمؽ ؾموم قمغم  بوم٘مد ٟم٘مؾ مجاقمة ُمـ اعمٗمنيـ قمـ اسمـ قمٌاس )

  .ويمذا ىماًمف اًمٙمٚمٌل ، ل حمٛمد

 .وقمٚمٞمف ومٝمق داظمؾ سمٓمريؼ إومم أو اًمٜمص يمام ذم اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم  ل أيب أورم

 .وهق ىمْمٞمة اًمًٞماق ×ًمٙمـ أيمثر اعمٗمنيـ قمغم أن اعمراد إًمٞماس 

 ،ذم اًمًوم :)ُمٜمٝما( وذيمر اًمٗمخر اًمرازي أن أهؾ سمٞمتف يًاووٟمف ذم مخًة أؿمٞماء

 ....(شؾموم قمغم  ل ياؾملم» :شمٕمامموىمال  ،اًمًوم قمٚمٞمؽ أهيا اًمٜمٌل :ىمال

هلل.

 اآلية العظــزوٌ
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هلل

هلل

هلل[2 اْلزمر] & ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ *  ِلوْلههللتعئٌل

  :ومٞمف صموصمة أوضمف) :ىمال اإلُمام اعماوردي ذم اًمٜمٙمت واًمٕمٞمقن قمـ هذه أية

  ،اًمددذيـ يٕمٚمٛمددقن ٟمحدددـ :ُمددا ىماًمددف أسمددق ضمٕمٗمدددر حمٛمددد سمددـ قمددكم ىمدددال :الجالــح 

 (.واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن قمدوٟما

 

هلل

هلل.[58 د]هلل& ڄ ڄ ڄ ڃ *هلل تعئٌلهللِلوْله

 ىمقًمدف ذم ياًمًدد قمدـ (04 :0) اًمٕم٘مٌدك ذظمدائرٟم٘مؾ اعمح  اًمٓمدؼمي ذم يمتاسمدف 

 .اعمٓمٚمددد  قمٌدددد سمٜمدددق هدددؿ :ىمدددال ،[23:ص] & ڄ ڄ ڄ ڃ * :شمٕمدددامم

 .ياًمن اسمـ ضمفأظمر

 ه:ــــــتيبي

 ، أي أن هدذه أيدة اًمٙمريٛمدة، وهدل ذم إصدؾهذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم سماجلري

وردت ذم إسمراهٞمؿ و ًمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًوم، ووصٗمتٝمؿ سماًم٘مقة ذم اًمٓماقمة واًمٌّمػمة ذم 

اًمديـ، دمري أيْمًا ذم ذريتٝمؿ ُمـ سمٜمل قمٌدد اعمٓمٚمد ، واعمدراد   دؿ ظمّمدقص  ل 

، وارشمٌاـمٝمؿ سمآل إسمراهٞمؿ ووراصمدتٝمؿ هلدؿ ُمٕمٚمقُمدة،  ^اًمٌٞمت اًمذيـ هؿ  ل حمٛمد

وًمذًمؽ أُمرٟما ذم اًمّموة أن ٟم٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمدغم حمٛمدد و ل حمٛمدد يمدام صدٚمٞمت 

 قمغم إسمراهٞمؿ و ل إسمراهٞمؿ، وسمارك قمغم حمٛمد و ل حمٛمد يمام سماريمدت قمدغم إسمدراهٞمؿ 

 و ل إسمراهٞمؿ.

 اآلية احلادية والعظزوٌ

 اآلية الجاىية والعظزوٌ
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هلل

هلل

هلل[37اْلشورى ] & ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ *  ِلوْلههللتعئٌل

واحلًـ  صشمٗمًػم اًم٘مرسمك ذم أية سم٠مهؾ اًمٌٞمت، قمـ: اًمٜمٌل  ٘مد ضماءوم

 واحلًلم وقمكم سمـ احلًلم، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.

هلل صئهللمئهللور هللىلأهللاْلـهيهللددُللم

ُما أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ  :اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر د أورد٘موم

إٓ  اً ٓ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمر صىمال رؾمقل اهلل  :ىمال بقمـ اسمـ قمٌاس وهمػمه 

 .شأن حتٗمٔمقين ذم أهؾ سمٞمتل وشمقدوهؿ يب»دة ذم اًم٘مرسمك اعمق

:قمـ اسمـ قمٌاس ىمالوهمػمهؿ  اسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طماشمؿ ٝماأظمرضمذم رواية و

قمكم ووماـمٛمة  :ىمال ؟يا رؾمقل اهلل ُمـ ىمراسمتؽ ه١مٓء اًمذيـ وضمٌت ُمقدهتؿ :ىماًمقا

 .ووًمداها

 :ب أهللبأهللىليلددوأمئهللمئهللور هللىلأهللاحل 

احلايمؿ  و (004( رىمؿ )011: 0اًمذرية اًمٓماهرة )ذم  وم٘مد روى احلاومظ اًمدوٓيب

ؾ تِ طملم ىمُ  باحلًـ سمـ قمكم  ةظمٓمٌ( 2612( رىمؿ )066: 1) ذم اعمًتدرك

ٟما أهيا اًمٜماس ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل وُمـ مل يٕمرومٜمل وم٠م: »... وومٞمٝمااقمكم

هللاُلسضهللا هلل ...احلًـ سمـ قمكم، وأٟما اسمـ اًمقيص هللاْلذوأ هللاْلهقت هللأل  هللمأ وأكئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  *ُلؼئلهللْلـهقه هللمو جل هللىلذهللّل هللم ؾ هلل

 اآلية الجالجة والعظزوٌ
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  «.هلل[37اْلشورى ]& ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

هلل بهللًلهللبأهللىليلددوأمئهللمئهللور هللىلأهللاحل 

ذم  :قمـ أم سمٙمر سمٜمت اعمًقر سمـ خمرُمة(: سمًٜمده 223 :35)شماريخ دُمِمؼ ومٗمل 

 : ب ىمّمة ـمقيٚمة ومٞمٝما ىمقل احلًلم سمـ قمكم

هللحؼفئ  هللا  هللأىلظ  هللاْل ي هللاْلؼراب  هللبرىلئو فئهلل،وإن هللادو أهللهللوشللهلل،وأمر هلليف األعر

 ...واحلئُلظ هلليفهللّل ئلهللا هللتعئٌلهللِلراب ـئهللأل هللاْلهقتهلل،ىلؾقفئ

هلل ب وأمئهللمئهللور هللىلأهللىليلهللبأهللاحل ًلهللاْل أئ 

عما ضملء  :قمـ أيب اًمديٚمؿ ىمالاًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ًممية أظمرج اسمـ ضمرير وم٘مد 

أؾمػمًا وم٠مىمٞمؿ قمغم درج دُمِمؼ ىمام رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِمام  اسمٕمكم سمـ احلًلم 

 :اهلل اًمذي ىمتٚمٙمؿ واؾمت٠مصٚمٙمؿ وم٘مال ًمف قمكم سمـ احلًلم احلٛمد  :وم٘مال

  ؟أىمرأت اًم٘مر ن

 ٟمٕمؿ  :ىمال

 &ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ *:أُما ىمرأت:ىمال،ٓ؟أىمرأت  ل طمؿ :ىمال
  [21:اًمِمقرى]

 .(ٟمٕمؿ :ىمال ؟وم٢مٟمٙمؿ ٕٟمتؿ هؿ :ىمال

هللوأمئهللمئهللور هللىلأهللشعقدهللابأهللعهر 

ىمال:  & ٺ ٺ ٿ ٿٿ  *أظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وم٘مد 

  .صىمرسمك رؾمقل اهلل 
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، وذم  ذًمدؽ ص ذم هذه أية اًمنميٗمة أن ُمدقدة أل هدل أضمدر رؾمداًمة اًمٜمٌدل

 لم ُمٜمٝما:تومقائد ودٓٓت، ٟمِمػم إمم اصمٜم

أن إضمددر يٙمددقن قمددغم ىمدددر اًمٕمٛمددؾ، ومٕمٔمٛمددة ُمددقدة أل )وهددل أضمددر   األوٌل

 ، ومت٠مُمؾ. وصم٘مٚمٝما اًمرؾماًمة( سم٘مدر قمٔمٛمة اًمرؾماًمة اعمحٛمدية

ه يٙمقن ذم طمٙمدؿ اعمٖمّمدقب، واًمت٘مدرب إمم اهلل أضمراًمٕمٛمؾ إذا مل ي١مدى أن    اْلثئكق

ف ذم طمٙمدؿ اعمٖمّمدقب8 ٓماقماشمدد أل ومقَ ، ومٛمدـ مل َيدشمٕمامم سماعمٖمّمقب، همػم ُم٘مٌدقل

 ، واًمت٘مرب سماعمٖمّمقب همػم ُمت٘مٌؾ.أضمرهامل يدومع ُمـ اًمرؾماًمة اًمتل  ٕ ا 

امم: وهذا اعمٕمٜمدك ُم٘مدرر سم٠مدًمدة أظمدرى، ومداٟمٔمر ُمدا ذيمرٟمداه حتدت ىمقًمدف شمٕمد

 .& گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں *
هلل 

هلل

هلل[37 اْلشورى] & ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ *  ِلوْلههللتعئٌل

وىمد ضماء شمٗمًػم احلًٜمة هٜما سمٛمقدة  ل حمٛمد قمـ مجٍع، ُمٜمٝمؿ: احلًـ سمدـ قمدكم، 

 واسمـ قمٌاس، واًمًدي:

زيدد سمدـ طمًدـ  قمدـ  (:004( رىمؿ )011: 0ٗمل اًمذرية اًمٓماهرة ًمٚمدوٓيب )وم

 اًمٜماس طملم ىمتؾ قمكم ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمدف سمـ قمكم، ىمال: ظمٓم  احلًـ سمـ قمكم

وأٟما ُمـ أهؾ اًمٌٞمت اًمذيـ اومؽمض اهلل ُمقدهتؿ قمغم يمؾ ُمًدٚمؿ وم٘مدال »...صمؿ ىمال: 

 ية الزابعة والعظزوٌاآل

 بيـان
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& ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ *ًمٜمٌٞمددف: 
هللش.ُلئِلسافهللاحل ـ هللمو تـئهللأل هللاْلهقت [21]اًمِمقرى:

سمدـ أيب طمداشمؿ قمدـ وأظمدرج ا) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرو

 (.اعمقدة ٔل حمٛمد :ىمال[21:اًمِمقرى] & ٿ ٹ ٹ *اسمـ قمٌاس 

اسمددـ قمدددي ذم  و، اًمثٕمٚمٌددل ذم شمٗمًددػمه وى ىمددقل اسمددـ قمٌدداس هددذا أيْمددًا: رو 

 .(216 :2)اًمٙماُمؾ 

 :قمدـ اًمًدديسمًٜمده  (141)ذم اعمٜماىم  سمرىمؿ اًمِماومٕمل وأظمرج اسمـ اعمٖماززم 

اعمدقدة  :ىمدال[21:اًمِمقرى] & ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ * :ذم ىمقًمف شمٕمامم

 ...صذم  ل اًمرؾمقل 

وٓ يٕمٜمددل هددذا أٟمددف ٓ طمًددٜمة همددػم ُمددقدة أهددؾ اًمٌٞمددت، سمددؾ هددل إؿمددارة إمم 

 "احلدج قمرومدة "و  "ًمٜمّمدٞمحةاًمديـ ا ": ص أمهٞمتٝما، وريمٜمٞمتٝما، وهل ؿمٌٞمف ىمقًمف

 وٟمحق ذًمؽ.

ومٚمددٞمس اعمددراد  أٟمددف ٓ ديددـ إٓ اًمٜمّمددٞمحة، أو ٓ طمددج إٓ قمرومددف، سمددؾ اعمددراد  

ّمٞمحة ذم ديـ اهلل، وقمرومة ذم احلج، طمتك إٟمف ٓ ديدـ ة وريمٜمٞمة اًمٜماإلؿمارة إمم أمهٞم

قمٜمد ُمـ ٓ يٜمّمح، وٓ طمج عمدـ مل ي٘مدػ سمٕمرومدة، ومٙمدذًمؽ: ٓ طمًدٜمة عمدـ ٓ يدقد 

  ٘مٌؾ احلًٜمات إٓ سمٛمقدة أهؾ اًمٌٞمت.أهؾ اًمٌٞمت، سمٛمٕمٜمك: ٓ شم

وهق أُمر ُم٘مرر ُمٕمروف دًمت قمٚمٞمف أيات وإطماديث، وىمد ؾمٌؼ وي٠ميت ُما 

 ؽ وموطمظ.يٗمٞمد ذم ذًم
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هلل

هلل

ڦ *هلل ِلوْلههللتعئٌل هلل.[37 اْلشورى]هلل& ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ًمذٟمقب (همٗمقر) :اًمًدي وىمال) :ىمال اإلُمام اًم٘مرـمٌل اعماًمٙمل ذم شمٗمًػمه

(حلًٜماهتؿ (ؿمٙمقر) × حمٛمد  ل
(1)

. 

 

هلل

هلل[35 اْلزخرف] & ک گ گ گ گ *  ِلوْلههللتعئٌل

ذم قم٘مد   :ىمال (ذم قم٘مٌف) قمـ اًمًدي سمًٜمده :ذم شمٗمًػمهاًمٓمؼمي  اإلُمام روى

 .^ ل حمٛمد  :إسمراهٞمؿ

اًمٜمٙمت اعماوردي ذم  ٟم٘مٚمٝما قمـ اًمًدي همػم واطمد ُمـ اعمٗمنيـ، ُمٜمٝمؿ:و

 .هلذه أيةذم شمٗمًػممها اًم٘مرـمٌل  و واًمٕمٞمقن

 

 

 

 

                                                

( هذا ُمـ سماب ذيمر أسمرز اعمّماديؼ، وأقمغم اًمٜمامذج، واًمتٜمّمٞمص قمغم ٟمٛمقذج ُما، ٓ يٜمٗمل 0)

دظمقل همػمه ُمٕمف، وماهلل همٗمقر ًمذٟمقب اجلٛمٞمع ؿمٙمقر حلًٜماهتؿ، ًمٙمـ  ل حمٛمد أومم ُمـ 

 يدظمؾ ذم ذًمؽ، وأوًمف.  

 اآلية اخلامشة والعظزوٌ

 والعظزوٌ ةاآلية الشادس

 والجالثــوٌ



 
ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز    

 

 

 

 

 

هلل

هلل

هللاآلوئت.[62اْلرمحأ ] & ڀ ڀ ڀ ٺ * ِلوْلههللتعئٌل 

ذم ىمقًمدف وأٟمس اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: قمـ اسمـ قمٌاس  ٟم٘مؾ

ٺ ٺ ٺ ٿ  *: قمددكم ووماـمٛمددة ىمددآ[07اًمددرمحـ:] & ڀ ڀ ڀ ٺ *

 & ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ * ص: اًمٜمٌددددددل ىمددددددآ[21اًمددددددرمحـ:] & ٿ

 : احلًـ واحلًلم.ىمآ[22اًمرمحـ:]

قمددـ أيب  سمًددٜمده  (171اسمددـ اعمٖمدداززم ذم اعمٜماىمدد  سمددرىمؿ )ٟمحددق ذًمددؽ   وأظمددرج

 .ؾمٕمٞمد اخلدري

  ،سمًددٜمده قمددـ ؾمددٗمٞمان اًمثددقري اًمٙمِمددػ واًمٌٞمددانشمٗمًددػمه ذم رواه اًمثٕمٚمٌددل و

 ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.و

ومتٚمؽ روايات قمددة قمدـ مجٚمدة ُمدـ اًمّمدحاسمة وشمداسمٕمٞمٝمؿ، وهدؿ: اسمدـ قمٌداس، 

وأٟمس، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري، واًمثقري، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وهل ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم 

اعمتٌدادر إمم اًمدذهـ ُمدـ شمٚمدؽ اإلؿماري ًمميدة، وهدق ٓ يٚمٖمدل اًمتٗمًدػم اًمٔمداهري 

 .اًمٙمٚمامت 

هللو درهلللد هللمئهلليفهللاألمدددَلئو

ووماـمٛمة روقان اهلل قمٚمٞمٝمام سماًمٌحريـ يٚمت٘مٞمان8 عما ومٞمٝمام ُمـ  شمِمٌٞمف قمكم 

 يمٜمقز وذظمائر.

وشمِمٌٞمف وًمدهيام احلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمام روقان اهلل شمٕمامم، ومها ؾمٞمدا  

 ؿمٌاب أهؾ اجلٜمة، سم٠مومْمؾ ُما خيرج ُمـ اًمٌحار ومها اًمٚم١مًم١م واعمرضمان.

 وٌعظزعة والاآلية الشابعة والجامية والتاس
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هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

ڈ * ِلوْلههللتعئٌل  ڎ  ڌ ڎ  هلل[8اْلضلى ] & ڌ 

ىمال: رى حمٛمد أٓ يدظمؾ  ـمٌل اعماًمٙمل ذم شمٗمًػمه: )وقمٜمفىمال اإلُمام اًم٘مر

 أطمد ُمـ أهؾ سمٞمتف اًمٜمار، وىماًمف اًمًدي(.

قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف سمًٜمده (: 141وأظمرج اسمـ اعمٖماززم ذم اعمٜماىم  سمرىمؿ )

ڈ *: شمٕمامم ڎ ڎ  أن  صىمال: رى حمٛمد [3اًمْمحك:] & ڌ ڌ 

 يدظمؾ أهؾ سمٞمتف اجلٜمة.

إطماديث اًمتل صححت ذم ومْمؾ  "ث:ويٛمٙمـ ُمراضمٕمة ُما ذيمرٟماه ذم سمح

 .حتت قمٜمقاين: )حتريٛمٝمؿ قمغم اًمٜمار( و )ٓ شمٕمذب وٓ وًمدها( "أل

 

هلل

ڈ ڈ * ِلوْلههللتعئٌل  هلل[6اْلؽو ر ] & ڎ ڎ 

ؾماق اإلُمام اًمرازي ذم شمٗمًػمه أىمقآً ذم ُمٕمٜمك اًمٙمقصمر، ذيمر اًمثاًمث ُمٜمٝما 

إٟمام ٟمزًمت ردًا  سم٘مقًمف: )واًم٘مقل اًمثاًمث: اًمٙمقصمر أوٓده ىماًمقا: ٕن هذه اًمًقرة

 سمٕمدم إوٓد، وماعمٕمٜمك أٟمف يٕمٓمٞمف ٟمًًو يٌ٘مقن قمغم ُمر اًمزُمان. ×قمغم ُمـ قماسمف 

أُمٞمة ذم وماٟمٔمر يمؿ ىمتؾ ُمـ أهؾ اًمٌٞمت، صمؿ اًمٕمامل ممتغمء ُمٜمٝمؿ، ومل يٌؼ ُمـ سمٜمل 

                                                

 ( يٕمٜمل اسمـ قمٌاس.0)

 اآلية الجالثــوٌ

 والجالثـوٌ اديةاآلية احل
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ٟمٔمر يمؿ يمان ومٞمٝمؿ ُمـ إيماسمر ُمـ اًمٕمٚمامء يماًمٌاىمر ااًمدٟمٞما أطمد يٕم٠ٌم سمف، صمؿ 

 واًمٜمٗمس اًمزيمٞمة وأُمثاهلؿ(. ‡واًمّمادق واًمٙمافمؿ واًمروا 

إطماديث اًمتل صححت ذم ومْمؾ  "ويٛمٙمـ ُمراضمٕمة ُما ذيمرٟماه ذم سمحث:

 ."سمريمة اًمٜمًؾ اًمٕمٚمقي اًمٗماـمٛمل"حتت قمٜمقان: "أل

 

وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ قمدكم ) :ذم اًمدر اعمٜمثقر ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل

  (.و ية ذم سمٜمل أُمٞمة ،ؾمقرة حمٛمد  ية ومٞمٜما :ىمال

سمٞمزيدد اًمدذي  ذم أصؾ اًمٙمتاب ٟمٌذة قمام ضماء ذم ذم سمٜمل أُمٞمة، اسمتداءً  ذيمرٟما وىمد 

طمٙمؿ صموث ؾمٜملم: ىمتؾ ذم إومم احلًلم سمـ قمكم، ومجاقمة ُمـ أهدؾ سمٞمتدف وؾمدٌك 

أظمددريـ، واؾمددتٌاح ذم اًمثاٟمٞمددة اعمديٜمددة اعمٜمددقرة صموصمددة أيددام ي٘متددؾ سمجٞمِمددف ويٜمٝمدد  

 سماعمٜمجٜمٞمؼ. ويٗمتض اًمٗمروج اعمحرُمة، وطماس ذم اًمًٜمة اًمثاًمثة ُمٙمة ورُمٞمت

   أهدؾ اًمٌٞمدت اًمٕمدداء، وًمٕمٜمدف اًمٜمٌدلصوٟما ،ي ىمتؾ ـمٚمحةذُمرورًا سمٛمروان اًم

 وهق ذم صٚم  أسمٞمف، وطملم وًمد صٖمػمًا. ص

صح اخلؼم أن هوك إُمة قمغم أيددهيؿ، وأ دؿ  ـوُمـ سمٕمد ُمروان أوٓده اًمذي

 وقمٌاد اهلل ظمقًٓ، وُمال اهلل دوًٓ. ،يتخذون ديـ اهلل دظموً 

، وأذٟما إمم مجٚمدة ُمدـ  صة يماٟمقا أسمٖمض اًمٜماس إمم اًمٜمٌل وذيمرٟما أن سمٜمل أُمٞم

ومٚمػمضمدع ُمدـ يمؾ ذًمؽ سماًمروايات اًمّمدحٞمحة، حتريٗماهتؿ ًمٚمديـ، واسمتداقمٝمؿ ومٞمف، 

 أصؾ هذا اًمٙمتاب اعمختٍم.إمم ذًمؽ  يريد شمٗمّمٞمؾ

 اآليات مً ســــورة حمند
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هلل

هلل

هلل

ٺ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ *هلل ِلوْلدههللتعئٌلهلل

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

ڃ ڃ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ ڃ ڃ  ڌ ڎ  ڇ 

ژ  & ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڎ ڈ ڈ 
 [01:اإلٟمًان]

ىمد ورد قمـ مجع ُمـ أئٛمة اًمتٗمًػم ُمـ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ أن 

ُمٜمٝمؿ: اسمـ قمٌاس، واحلًـ  ات ٟمزًمت ذم قمكم ووماـمٛمة واحلًٜملم،هذه أي

 وىمتادة، وـماووس وهمػمهؿ:

وأظمدرج اسمدـ ُمردويدف ) :عمٜمثدقرىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمددر اوم٘مد 

ٟمزًمدت  :أيدة ىمدال[6:اإلٟمًان] & ٺ ٿ ٿ ٿ * :قمـ اسمـ قمٌاس ذم ىمقًمف

 (.صهذه أية ذم قمكم سمـ أيب ـماًم  ووماـمٛمة سمٜمت رؾمقل اهلل 

  .اًمٙمِمػ واًمٌٞمانشمٗمًػمه ذم اًمثٕمٚمٌل  :رواه قمـ اسمـ قمٌاس أيْماً و

ا ٟمزًمدت أ  :وروى جماهد وقمٓماء قمـ اسمـ قمٌاس) :ضماء ذم شمٗمًػم اًمٌٖمقيو

 .ومذيمر اًم٘مّمة( ...اذم قمكم سمـ أيب ـماًم  

 (.وهذا ىمقل احلًـ وىمتادة) صمؿ ىمال: 

واًمقاطمدي ُمـ أصحاسمٜما ذيمدر ذم ) :٘مّمةذم شمٗمًػمه قمـ هذه اًماًمرازي وىمال 

 اإلىشـــاٌ اآليات مً ســــــــورة



 
ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز    

 

 

 

 

 

ُمـ اعمٕمتزًمة  شاًمٙمِماف»وصاطم   ،×أ ا ٟمزًمت ذم طمؼ قمكم  شاًمًٌٞمط»يمتاب 

  (.ذيمر هذه اًم٘مّمة

ٟمزًمدت ذم قمدكم ىمدال:  قمـ ـمداووسٜمده سمً( 121ورواه اسمـ اعمٖماززم سمرىمؿ ) 

ظمدادُمتٝمؿ ومٚمدام يمدان قمٜمدد اإلومٓمدار وسمـ أيب ـماًم  وذًمدؽ أ دؿ صداُمقا ووماـمٛمدة 

ويماٟمت قمٜمدهؿ صموصمة أرهمٗمة ىمال: ومجٚمًقا ًمٞم٠ميمٚمقا وم٠مشماهؿ ؾمائؾ وم٘مال: أـمٕمٛمدقين 

وم٠مقمٓماه رهمٞمٗمف صمؿ ضماء ؾمدائؾ وم٘مدال: أـمٕمٛمدقا اًمٞمتدٞمؿ  ×وم٢مين ُمًٙملم وم٘مام قمكم 

ضماء ؾمائؾ وم٘مال: أـمٕمٛمدقا إؾمدػم، وم٘ماُمدت اخلادُمدة وم٠مقمٓمتف وماـمٛمة اًمرهمٞمػ، صمؿ 

 . وم٠مٟمزل ومٞمٝمؿ هذه أية( ،ومِمٙمر اهلل هلؿ ،وسماشمقا ًمٞمٚمتٝمؿ ـماويـ ،وم٠مقمٓمتف اًمرهمٞمػ

 (: ذم شمٗمًػمه ًممية:214: 0ىمال اسمـ اجلقزي ذم اًمتٌٍمة )و

 قمٚمٞمف ؿمٙمرشمٙمؿ قمٓماء: اهلل ) ُمِمٙمقرا ( ىمال سمٓماقمة اًمدٟمٞما ؾمٕمٞمٙمؿ ( ذم ) ويمان

 وأهؾ قمٜمف اهلل ريض قمكم طمؼ ذم ٟمزل هذا أن ذيمرٟما وىمد ًمثقاب،ا أومْمؾ وأصمٌتٙمؿ

 سماًمٓمٕمام(. إليثارهؿ سمٞمتف

 يٜمِمد ضمدي )وؾمٛمٕمت : (262اخلقاص )ص شمذيمرة ذم اجلقزي اسمـ ؾمٌط وىمال

 يمتاب ذم ذيمرمها سمٞمتلم ومخًامئة وشمًٕملم ؾمت ؾمٜمة سمٌٖمداد وقمٔمف جماًمس ذم

 : ومها ، اعمٌتدئ شمٌٍمة

 اددويمٗم فددؾمٞمٗم ـددُم فُ ددَدُمُ  ِركٍ ددُُمِْم  ؿدديم   ....   فدددٌتدحم لداٟمدٛمدوإي اً ددقمٚمٞم قىددددأه

 .كدأشمك( ويمٗم ُمـ )هؾ فدُمٜماىمٌ عدوماؾمٛم   ....  فدومْمائٚم عدشمًٛم مل ؽدوحي يمٜمت إن
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ىالمبحثىالثاني
ىماىنزلىفيىاآللىوشوعتهم

ى
   :اتـــــــــــوفيه ثالخ آي

هلل

﮵ ﮶ ے ے ۓ ۓ ﮲ *هلل ِلوْلههللتعئٌل هلل[606 اْلشعراء] & ﮳ ﮴ 

د، ىمال ـقمـ أسمٞمف، قم :شمٗمًػم اسمـ أيب طماشمؿذم  ٟمزًمدت ومٞمٜمدا  :ضمٕمٗمر سمـ حمٛم 

ع وٟمِمٗمع ومٚما وذم ؿمٞمٕمتٜم  :ىمداًمقا ،أى ذًمدؽ ُمدـ ًمدٞمس ُمدٜمٝمؿام  رطمتك إٟما ًَمٜمَِمٗم 

﮵ ﮶ ے ے ۓ ۓ ﮲ * ﮴   .[010:اًمِمٕمراء]& ﮳ 

 

هلل

هلل[72 ادد ر] & جت حت خت مت *  ِلوْلههللتعئٌل

تٚمػ ذم شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ وم٘مدال واظم) :ىمال اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ٕصحاب اًمٞمٛملم

  ...اعموئٙمة :اسمـ قمٌاس

ويمددؾ ُمددـ  ،ٟمحددـ وؿمددٞمٕمتٜما أصددحاب اًمٞمٛمددلم :وىمددال أسمددق ضمٕمٗمددر اًمٌدداىمر

 (.أسمٖمْمٜما أهؾ اًمٌٞمت ومٝمؿ اعمرهتٜمقن

 .اًمٙمِمػ واًمٌٞمانشمٗمًػمه ذم اًمثٕمٚمٌل أيْمًا ٟم٘مٚمف و

 اآليـــة األوىل

 يةاآلية الجاى
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هلل

هلل

هلل

ۉ ې ې ې *  تعئٌلهللىمقًمف  [3 اْلهقـ ] & ۉ 

 قمددـ حمٛمددد سمددـ قمددكم سمًددٜمده :ةه هلددذه أيددذم شمٗمًددػم روى اإلُمددام اًمٓمددؼمي

ۉ ې ې ې * اًمٌدداىمر أٟمددت يددا قمددكم  :صوم٘مددال اًمٜمٌددل [5:اًمٌٞمٜمددة] & ۉ 

 .(وؿمٞمٕمتؽ

روايدات قمدـ قمددة  اإلُمام اًمًدٞمقـمل اًمِمداومٕمل ذم اًمددر اعمٜمثدقر د أوردوىم

ذم أن ظمػم اًمؼمية هدؿ قمدكم وؿمدٞمٕمتف، ٟمِمدػم إًمٞمٝمدا  صقمـ اًمٜمٌل ُمـ اًمّمحاسمة 

   :ٙمتاب، ومٛمـ شمٚمؽ اًمرواياتمم أصؾ اًمإؿمارة، وعمريد اًمتٗمّمٞمؾ اًمرضمقع إ

 أظمرضمٝما اسمـ قمًايمر. قمـ ضماسمر سمـ قمٌد اهلل 

 .اسمـ قمدي واسمـ قمًايمر ٝماأظمرضم ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

 ، أظمرضمٝما اسمـ قمدي.قمـ اسمـ قمٌاس 

   (.ظمرضمٝما اسمـ ُمردويفأ ،قمـ قمكم 

قمدـ سمًدٜمده  (:31( رىمدؿ )001أٟمًداب إذاف صدٗمحة ) اًمدٌوذري ذم روىو

ل: ىمٚمدت جلداسمر سمدـ قمٌدد اهلل: أي رضمدؾ يمدان اًمٕمقذم ىما حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٓمٞمة

 .^ ىمال: يمان واهلل ظمػم اًمؼمية سمٕمد رؾمقل اهلل ومٞمٙمؿ قمكم؟

هلل تـهقه

  ُمدددح اًمِمددٞمٕمة ذمُمددـ  يددات ىمر ٟمٞمددة ُمددا ورد يمددان ومددٞمام ؾمددٌؼ  هُمددا ذيمرٟمددا

  .ُمع أهؾ اًمٌٞمت

ومٙمثػمة ُمـ ـمريؼ  صوأُما ُما ورد ذم ُمدطمٝمؿ ُمـ أطماديث قمـ اًمٜمٌل 

إٓ أن جمٛمققمٝما  ،ُمـ وٕمػٓ خيٚمق أيمثرها  هل وإن يمانو ،مجع ُمـ اًمّمحاسمة

 اآلية الجالجة
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 ص ىمد ذيمرت ُمٜمٝما اصمٜمتا قمنمة رواية، قمـ رؾمقل اهللويدل قمغم أن هلا أصًو، 

يب هريرة، ُمـ رواية: قمكم سمـ أيب ـماًم ، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وأيب راومع، وأ

وأٟمس، وهمػمهؿ،   وأيب ؾمٕمٞمد، وأم ؾمٚمٛمة، وضماسمر سمـ قمٌد اهلل، واسمـ قمٌاس،

هللإلؿمارة إًمٞمٝما، وعمريد اًمتٗمّمٞمؾ اًمرضمقع إمم أصؾ اًمٙمتاب.أيمتٗمل هٜما سما

وذم  ،ويمددام ورد ُمدددح اًمِمددٞمٕمة واًمتِمددٞمع ٕهددؾ اًمٌٞمددت ذم حمٙمددؿ اًمتٜمزيددؾ

 :وُمـ ذًمؽ ،وم٘مد ضماء أيْمًا قمغم ًمًان أهؾ اًمٌٞمت ،إطماديث

 طمددصمٜما :ىمدال احلٛمٞمددى قمٜمدف رواه امومدٞم :ببدأهللىلديلهللهللاحل ًلهللا،مئمهللِلول

 ،يمٝمداشملم وؿمٞمٕمتٜما ٟمحـ ٟمٌٕمث» :احلًلم ىمال :ىمال ،ذيؽ سمـ قمٌداهلل قمـ ؾمٗمٞمان

 :2) آقمتدددال ُمٞمدزان ذم اًمددذهٌل ذيمرهدا واًمروايددة شواًمقؾمدٓمك سماًمًددٌاسمة وأؿمدار

 .وؾمٜمد اًمرواية صحٞمح(217

  :وعً تعزيف الظيعة والتظيع 

  :إًمٞمؽ سمٕمْمًا ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ

هددؿ  :اقمٚمددؿ أن اًمِمددٞمٕمة ًمٖمددة) (:074)ذم اعم٘مدُمددة  ا،مددئمهللابددأهللخؾدددونِلددئلهلل -

واعمتٙمٚمٛمددلم ُمدـ اخلٚمددػ  ،ويٓمٚمددؼ ذم قمدرف اًمٗم٘مٝمداء ،()ح  وإشمٌداعاًمّمد

هلل(.يواًمًٚمػ قمغم أشمٌاع قمكم وسمٜمٞمف 

ىمدقم  :واًمِمدٞمٕمة) (:124 :0)ذم يمتاسمدف هتدذي  اًمٚمٖمدة  ا،مدئمهللاألزلدريِلدئلهللو -

 (.ويقاًمق ؿ ،هيقون هقى قمؽمة اًمٜمٌل ^

                                                

َّليٍِْلشِْعَخِوِلإلٍبْشَاىِْىَ}ًمف شمٕمامم: (وُمٜمف ىمق0) فمبسْخمامبثموُلانَّزُِليٍِْلشِْعَخِوِلعَهمَل}وىمقًمف شمٕمامم: {للًٌَْ 

 {.انَّزُِليٍِْلعَذًُِّهِ
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وىمد همٚم  هذا آؾمدؿ ) (:066 :6)ذم ًمًان اًمٕمرب  ا،مئمهللابأهللمـظورِلئلهللو -

غم ُمـ يتقامم قمٚمٞمًا وأهؾ سمٞمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم طمتك صار هلؿ اؾمداًم قم

وذم ُمدذه  اًمِمدٞمٕمة يمدذا  ،ومون ُمـ اًمِمٞمٕمة قمرف أٟمف ُمٜمٝمؿ :وم٢مذا ىمٞمؾ ،ظماصاً 

ىمددال  ،وأصددؾ ذًمددؽ ُمددـ اعمِمددايٕمة وهددل اعمتاسمٕمددة واعمٓماوقمددة ،أي قمٜمدددهؿ

هلل (.واًمِمٞمٕمة ىمقم هيقون هقى قمؽمة اًمٜمٌل ^ ويقاًمق ؿ :إزهري

هلل،هللُلؿأهللذْل  ألؿ هللأل هللاْلهقتهللعئءهللوصػف هللىلذهللْل ئنهللهللوِلد

 :22)أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمام رواه قمٜمف اسمـ قمًايمر ذم شماريخ دُمِمؼ ىمقل  -6

ٟمٔمر قمكم سمـ أيب ـماًم  إمم ىمقم سمٌاسمف  :سمًٜمده قمـ اعمدائٜمل ىمال (270

 ،ه١مٓء ؿمٞمٕمتؽ يا أُمػم اعم١مُمٜملم :ىمال ؟يا ىمٜمؼم ُمـ ه١مٓء :وم٘مال ًم٘مٜمؼم

  ؟!ومٞمٝمؿ ؾمٞمامء اًمِمٞمٕمةوُما زم ٓ أرى  :ىمال

يٌس اًمِمٗماه  ،مخص اًمٌٓمقن ُمـ اًمٓمقي :ىمال ؟وُما ؾمٞمامء اًمِمٞمٕمة :ىمال

 .قمٛمش اًمٕمٞمقن ُمـ اًمٌٙماء ،ُمـ اًمٔمٛم٠م

ؿمٞمٕمتٜما ) :ووصٗمٝمؿ اإلُمام قمكم سمـ احلًلم روقان اهلل قمٚمٞمٝمام سم٘مقًمف -2

يمام رواه قمٜمف احلاومظ  (واإلُمام ُمٜما ُمـ دقما إمم ـماقمة اهلل ،اًمذسمؾ اًمِمٗماه

 (.64 :0)طمٚمٞمة إوًمٞماء  أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم

 ٚمٞمةذم احليمام  (Qؿمٞمٕمتٜما ُمـ أـماع اهلل :)سم٘مقًمف ووصٗمٝمؿ اإلُمام اًمٌاىمر  -3

(1: 062). 
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هلل

هلل

 الفصل الثاني
 اآلل بعضما ىزل يف 

 رضي اهلل عيهه
هلل

هللهلل وُلقههللمهئحث

هللهللاهللمئهللكزلهلليفهللا،مئمهللىليلهلل ادهلثهللاألول

هلل.امئهللكزلهلليفهللا،مئمهللاحل ًلهللهلل ادهلثهللاْلثئين

هلل.امئهللكزلهلليفهللا،مئمهللادفديهللهلل اْلثئْلثهللادهلث
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هلل
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ىالمبحثىاألول
ىامىصليـــــماىنزلىفيىاإلم
 نهـرضيىاللهىص

هلل

هلل

 

 
هلل

وئۇئ *هلل ههللتعئٌلِلوْل هلل.[312 اْلهؼرأ]هلل& ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 (353 :2)ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ زوائد اسمٜمف قمٌد اهلل  اًمّمحاسمة ومْمائؾذم 

 رأيت ُما :وم٘مال قمٚمٞماً  دهقمٜم ذيمروا  ؿأ :ظمٞمثؿ سمـ اًمرسمٞمع قمـسمًٜمده  (751)رىمؿ 

 ذم قمٚمٞمف لدون أرهؿ ومل ،طمٌاً  ًمف أؿمد حمٌٞمف وٓ ،سمٖمْماً  ًمف أؿمد ُمٌٖمْمٞمف أطمداً 

 .[247:اًمٌ٘مرة] & ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ * :ي٘مقل Q واهلل طمٙمٛمف

هللول ددأِل

ويِمٝمد هلذا طمديث اًمٌاب اعمٕمروف، وىمد ضماء ذم سمٕمض اًمروايات سمٚمٗمظ: 

  "احلٙمٛمة ومٚمٞم٠مهتا ُمـ سما ا أٟما ُمديٜمة احلٙمٛمة وقمكم سما ا، ومٛمـ أراد "

إطماديدث  "وىمد أذت عمـ صححف أو طمًٜمف ُمـ أهدؾ اًمٕمٚمدؿ، ذم سمحدث

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿماء. "ذم ومْمؾ أل صححت  اًمتل

 اآليـــــة األوىل
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هلل

هلل

لعِنذَل}  ِلوْلههللتعئٌل لَمجْشُىُىْ لفمهميُىْ لًَعَالَََِْتً لسِشّاً لًَاننَّيَبس  لَميٌَْانميُىلب بنهَّْْم  لُّناِق ٌٌَ انَّزٍَِّ

 [252اًمٌ٘مرة:]{ىْلًَالملخٌَْفٌلعَهمْْي ىْلًَالملىُىْلَّحْزََ ٌٌَلسَبِّي 

وأظمرج قمٌد اًمرزاق وقمٌد ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

سمـ محٞمد واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طماشمؿ واًمٓمؼماين واسمـ قمًايمر ُمـ 

 ۈ * :ـمريؼ قمٌد اًمقهاب سمـ جماهد قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قمٌاس ذم ىمقًمف

ٟمزًمت ذم  :ىمال[252:اًمٌ٘مرة] & ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 ،وسماًمٜمٝمار درمهاً  قمكم سمـ أيب ـماًم  يماٟمت ًمف أرسمٕمة دراهؿ وم٠مٟمٗمؼ سماًمٚمٞمؾ درمهاً 

 (.وقموٟمٞمة درمهاً  درمهاً  وهاً 

أٟمف أٟمٗمؼ ذم اًمٚمٞمؾ: ُمرة هًا وُمرة قموٟمٞمة، وأٟمٗمؼ ذم اًمٜمٝمار يمذًمؽ:  وادؼ و  

 ُمرة هًا وُمرة قموٟمٞمة، ومٝمذه أرسمع طمآت.

هلل

هلل

هلل.[303 اْلهؼرأ] & ًَيٍَِلاننَّبس ليٍَْلَّشْش ُلَما وَوُلابْخِامبءَليَشْضمبةِلانهَّوِ *هلل ِلوْلههللتعئٌل

سمًددٜمده   (:2241)رىمددؿ  (3 :1) قمددغم اًمّمددحٞمحلماعمًددتدرك ذم ى احلددايمؿ  ور

 ،صمؿ ٟمدام ُمٙماٟمدف صًمٌس صمقب اًمٜمٌل و ذى قمكم ٟمٗمًف :ىمال :بقمـ اسمـ قمٌاس 

 ،دهأًمًٌددف سمددر ^ىمددد يمددان رؾمددقل اهلل و ،^ يمددان اعمنمدديمقن يرُمددقن رؾمددقل اهللو

وىمدد  ،^يروٟمدف اًمٜمٌدل و ومجٕمٚمقا يرُمقن قمٚمٞمداً  ^يماٟمت ىمريش شمريد أن شم٘متؾ اًمٜمٌل و

 اآلية الجاىية

 اآلية الجالجة
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إٟمددؽ ًمٚمئددٞمؿ إٟمددؽ  :ومدد٢مذا هددق قمددكم وم٘مدداًمقا(0) ،يتْمددقر اضمٕمددؾ قمددكم و هًمددٌس سمددرد

 .ًم٘مد اؾمتٜمٙمرٟماه ُمٜمؽو ،يمان صاطمٌؽٓ  يتْمقرو ،ًمتتْمقر

ىمدد رواه أسمدق داود و ، خيرضمداهملو هذا طمديث صحٞمح اإلؾمدٜمادىمال احلايمؿ: 

 همػمه قمـ أيب قمقاٟمة سمزيادة أًمٗماظو اًمٓمٞماًمز

  .وىمال اًمذهٌل: صحٞمح

  اًمٓمدددؼماين ذم اًمٙمٌدددػم ُمٓمدددقًٓ و (111 :0)أمحدددد ذم اعمًدددٜمد ورواه  :ىمٚمدددت

 (.02371)سمرىمؿ  (75 :02)

وىمد أذت ذم سمحث )إطماديدث اًمتدل صدححت ذم ومْمدؾ أل( إمم مجٚمدة 

أهدؾ اًمٕمٚمدؿ ومراضمٕمدف حتدت قمٜمدقان: )طمدديث اسمدـ  يمٌػمة ممـ صحح احلديث ُمدـ

 قمٌاس وُمٜماىم  قمكم(.

 سمًدٜمده (:2242)رىمؿ  (3 :1)قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدرك ذم روى احلايمؿ و

إنهللأولهللمأهللرشىهللكػ ههللاب غدئءهللر دوانهللا هللىلديلهللبدأهللأ هلل :ىمال قمـ قمكم سمـ احلًلم

 .ضئْل 

 

 

 

 

                                                

يمام ذم سمٕمض اعمّمادر إظمرى يمتٗمًػم اسمـ أيب  "وم٠مصٌحقا "يمذا، وًمٕمٚمف ؾم٘مط: يمٚمٛمة:  (0)

 طماشمؿ.
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هلل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  *  ِلوْلدددههللتعددئٌل

هلل[7 ادئلدأ] & ڌڎ

( سمًددٜمده قمددـ أيب ؾمددٕمٞمد 215: 22اسمددـ قمًددايمر ذم شمدداريخ دُمِمددؼ ) روى

  رؾمقل اهلل )^( قمٚمٞمًا سمٖمدير ظمؿ ومٜمادى ًمف سماًمقٓية هدٌط اخلدري ىمال: عما ٟمّم  

هلل[1اعمائدة:] & چ چ چ ڇ * قمٚمٞمف  ذه أية ×ضمؼميؾ 

سمدـ وقمزاهدا  ٓاإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر:  وىمد ذيمر اًمرواية

 .واسمـ قمًايمر ُمرَدَوْيف

هلل

هللتعئٌل  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ*هللِلوْله

ہ ہ  هلل.اآلو هلل&ہ 

 :ُمٜمٝما ىمقًمف ،ذيمر اإلُمام اًمرازي ذم شمٗمًػمها أىمقآً ذم اعمراد سم٠موًمئؽ اًم٘مقم

 :وضمٝمان قمٚمٞمف ويدل ،× قمكم ذم ٟمزًمت إ ا :ىمقم وىمال)

 ٕدومٕمـ :ىمال ظمٞمؼم يقم × قمكم إمم اًمراية دومع عما × أٟمفهلل األول 

 اًمّمٗمة هق وهذا ،ورؾمقًمف اهلل وحيٌف ،ورؾمقًمف اهلل حي  رضمؾ إمم همداً  اًمراية

 .أية ذم اعمذيمقرة

 اآلية الزابعـــــة

 اآليــة اخلامشـة
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ى * ىمقًمف أية هذه سمٕمد ذيمر شمٕمامم أٟمف  اْلثئينهللواْلوعه  ې ې ې 

 ذم أية وهذه [33:اعمائدة] &ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 .(طم٘مف ذم أيْماً  ىمٌٚمٝما ُما ضمٕمؾ إومم ومٙمان ،قمكم طمؼ

هلل

ې ى ى  *هلل ِلوْلههللتعئٌل ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې 

 .[88 ادئلدأ] & ۇئ ۇئ ۆئ

طملم شمّمدق قمغم  اضماءت روايات يمثػمة، ذم أن هذه أية ٟمزًمت ذم قمكم 

، وهل ذم ذًمؽ وأٟم٘مؾ هٜما شمٚمخٞمّمًا ٕهؿ ُما ورداًمًائؾ سمخامتف وهق رايمع، 

 يماًمتازم:

هلل حدوثهللابأهللىلهئسهلل

هللوِلدهللعئءهللمأهللضرو هللهلل

ـ اعمٖماززم رىمؿ: واسم -يمام ذيمر اسمـ يمثػم-ـمريؼ جماهد رواها قمٌد اًمرزاق 

(132.) 

 ـمريؼ اًمْمحاك: رواه اسمـ ُمردويف يمام ذيمر اسمـ يمثػم واًمًٞمقـمل ذم اًمدر. 

واسمـ اعمٖماززم:  -يمام ذيمر اسمـ يمثػم-ـمريؼ أيب صاًمح: رواها اسمـ ُمردويف 

 . 211(، واًمقاطمدي: صد135)

 (. 134ـمريؼ أيب قمٞمًك: رواها اسمـ اعمٖماززم: )

 (. 4212( رىمؿ: )4/206: )رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط حدوثهللىلعر 

اسمـ ُمردويف وأسمق ٟمٕمٞمؿ يمام ذم اًمدر اعمٜمثقر: اًمٓمؼماين ورواه  حدوثهللأ هللراُلع 

(1/013.) 

 ـةاآليــة الشادس
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هلل (، 1/014رواه أسمق اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف يمام ذم اًمدر اعمٜمثقر: )حدوثهللىليل 

 (.133ورواه اسمـ اعمٖماززم ذم اعمٜماىم  سمرىمؿ )

اعمٓمٌقع  اُمش اًمٙمِماف  وقمزاه اسمـ طمجر ذم اًمٙماذم اًمِماف حدوثهللأ هللذر 

 إمم اًمثٕمٚمٌل.   (0/427)

هللاْلهئِلر   & ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ *حتت  ية وؾمٜمقردها رواو 
 [21]اًمرقمد:

 (. 2/0042اسمـ أيب طماشمؿ: ) ارواه شؾؿ هللبأهللّلفق  رواو هلل

 (. 4/267رواها اًمٓمؼماين: ) رواو هللجمئلد هللهلل

 ( دار اًمٗمٙمر.4/266رواها اسمـ ضمرير ذم: ) رواو هللاْل دي هللهلل

إؿمارة إمم ختريج ُما ورد ُمـ روايات ذم أن أية ٟمزًمت ذم قمكم سمـ يماٟمت شمٚمؽ   

: لأيب ـماًم ، وشمٗمّمٞمؾ اًمٙموم قمٚمٞمٝما، وقمغم إىمقال إظمرى ذم اعم٠ًمًمة، ذم سمحث

 ش.اًمٕمٜماية سمدراؾمة  ية اًمقٓية»

 اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقروىمد ذيمر جمٛمؾ شمٚمؽ اًمروايات 

 ومٚمػماضمٕمٝما ُمـ ؿماء.

 دة:ــــفائ

( سمٕمض 062أورد اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم يمتاسمف ًمٌاب اًمٜم٘مقل) -         

 أية ذم قمكم، صمؿ ىمال: )ومٝمذه ؿمقاهد ي٘مقي سمٕمْمٝما سمٕمْمًا(.هذه أصمار ذم ٟمزول 

(: )وإن 142وىمال اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم شمٗمًػم ؾمقرة اعمائدة) -

ب، ومٝمل ـمرق ىمال ىمائؾ سمتحًٞمٜمٝما سمٛمجٛمقع ـمرىمٝما، مل يٌتٕمد يمثػمًا قمـ اًمّمقا

 ُمتٕمددة، وخمارضمٝما ُمتٜمققمة، وُمٜمٝما ُما ًمٞمس وٕمٗمف سمِمديد، واهلل أقمٚمؿ(. 
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هلل[13 ادئلدأ]& چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ *  ِلوْلههللتعئٌل

 :ًمإلُمددام اًمٕمٞمٜمددل  (042 :25قمٛمدددة اًم٘مدداري ذح صددحٞمح اًمٌخدداري )ذم 

ذم ومْمدؾ قمدكم سمدـ أيب سمّٚمغ ُمدا أٟمدزل إًمٞمدؽ  :ُمٕمٜماه :وىمال أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم)

ُمدـ يمٜمدت ُمدقٓه ومٕمدكم  :وم٘مدال ،سمٞمدد قمدكم (×)ومٚمام ٟمزًمدت أيدة أظمدذ  ،ـماًم 

 .ُمقٓه

 اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه اًمٙمِمػ واًمٌٞمان.وىمد ذيمر ذًمؽ أيْمًا 

ذم طمجة  صعما ٟمزًمٜما ُمع رؾمقل اهللّ  :قمـ اًمؼماء ىمالسمًٜمده  اًمثٕمٚمٌل  وزاد 

اًمّموة ويمًح رؾمقل اهللّ قمٚمٞمف  ،إن اًمّموة ضماُمٕمة :اًمقداع يمٜمّا سمٖمدير ظمؿ ومٜمادى

 ؟شأًمًت أومم سماعم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ» :وم٘مال ،وأظمذ سمٞمد قمكم ،واًمًوم حتت ؿمجرشملم

 ؟شأًمًت أومم سمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف» :ىمال ،سمغم يا رؾمقل اهللّ :ىماًمقا 

هدذا ُمدقمم ُمدـ أٟمدا ُمدقٓه اًمٚمٝمدؿ واِل ُمدـ » :ىمدال ،سمغم يا رؾمقل اهللّ :ىماًمقا 

 .شوآه وقماد ُمـ قماداه

ٞمئًا ًمؽ يا اسمـ أيب ـماًم  أصٌحت وأُمًٞمت ُمقمم هٜم :ومٚم٘مٞمف قمٛمر وم٘مال :ىمال

 .يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜمة

[45:اعمائدددة] & چ چ چ * اسمددـ قمٌدداس ذم ىمقًمددف صمددؿ ؾمدداق ُمًددٜمدًا إمم 

 ،سمٞمدد قمدكم ×وم٠مظمدذ  ،أن يٌٚمدغ ومٞمدف صاًمٜمٌدل  رَ ُِمد، أُ اٟمزًمت ذم قمكم  :ىمال

 (.هوآه وقماِد ُمـ قمادا ُمـ يمٜمت ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه اًمٚمٝمؿ واِل ُمـ :وىمال

وأظمدرج اسمدـ أيب طمداشمؿ :)ُمام اًمًٞمقـمل اًمِمداومٕمل ذم اًمددر اعمٜمثدقروىمال اإل

 ةاآلية الشابع
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چ  * :ٟمزًمت هذه أيدة :واسمـ ُمردويف واسمـ قمًايمر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىمال

يقم همدير ظمدؿ  صقمغم رؾمقل اهلل [45:اعمائدة] & چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ

 .ذم قمكم سمـ أيب ـماًم 

قل اهلل يمٜمدا ٟم٘مدرأ قمدغم قمٝمدد رؾمد :وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىمال 

ن مل وإ ،ُمدقمم اعمد١مُمٜملم ن قمٚمٞماً ًمٞمؽ ُمـ رسمؽ أأٟمزل إ اًمرؾمقل سمٚمغ ُما أهيا يا» :ص

)ششمٗمٕمؾ ومام سمٚمٖمت رؾماًمتف واهلل يٕمّمٛمؽ ُمـ اًمٜماس
1

). 

اًم٘مقل سمٜمزول  (001 :4) ذم شمٗمًػمه قمٜمد هذه  أية اًمرازيوىمد ٟمً  اإلُمام      

اًمروايات ذم  إمم اسمـ قمٌاس واًمؼماء وحمٛمد سمـ قمكم، ووصػ ا أية ذم قمكم

  ذًمؽ سماًمٙمثرة.

 

هلل
هلل

هلل[13 األكػئل] & پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ *  ِلوْلههللتعئٌل

قمدـ  وأظمدرج اسمدـ قمًدايمر) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

ٓ إًمدف إٓ أٟمدا وطمددي ٓ ذيدؽ زم  :ُمٙمتقب قمغم اًمٕمدرش :ىمال اأيب هريرة 

پ ڀ ڀ ڀ  *:وذًمددددؽ ىمقًمددددف ،حمٛمددددد قمٌدددددي ورؾمددددقزم أيدشمددددف سمٕمددددكم

 [42:إٟمٗمال] & ڀ ٺ

                                                

أن  هللهلل& ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ * :ىمقًمدف شمٕمامم طمديثٜما قمـ (ؾمٌؼ أن ىمررٟما ذم0)

 ىمراءات اًمًٚمػ اًمتل ًمٞمًت ذم ُمّمحػ قمثامن اًمذي سملم أيديٜما ُمٕمتؼمة ذم: 

 شمٗمًػم  يات اعمّمحػ. -

 وذم اًمٕمٛمؾ  ا ذم إطمٙمام. -

 ةاآلية الجامي
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 :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِمداومٕمل ذم اًمددر اعمٜمثدقرؾمقرة اإلهاء شمٗمًػم وذم 

عمدا قمدرج  :ىمال رؾمدقل اهلل :ىمال اوأظمرج اسمـ قمدي واسمـ قمًايمر قمـ أٟمس )

 (.أيدشمف سمٕمكم ،حمٛمد رؾمقل اهلل ،ٓ إًمف إٓ اهلل :يب رأيت قمغم ؾماق اًمٕمرش ُمٙمتقسماً 

كم عمدـ أٟمّمدػ، وًمدف ُمٔمداهر ، ضمداسمٕمدكم ص وشم٠ميٞمدد اهلل شمٕمدامم ًمٚمٜمٌدل

 يمثػمة، ُمٜمٝما:

هلليفهللجمئلهللا فئ  هلل

 طماُمؾ إًمقية. ومٝمق -

هق اًمذي يؼمز ًمألسمٓمال، طملم يتٝمٞم  همػمه، وُما أُمر ُمرطم ، وقمٛمدرو  و -

 سمـ وٍد سمخٗمل.

هق اًمذي يٗمتح اهلل قمغم يديف، ُما اؾمتٕمَم قمغم همػمه، يمدام هدق احلدال ذم و -

 .ومتح ظمٞمؼم

ونوهق  -  .اًمذي يٙمر طملم يٗمر اًمٗمار 

 ًمذي ُما سمرز ٕطمد إٓ ىمتٚمف.وهق ا -

 .ايمثلم واعمارىملم واًم٘ماؾمٓملمىمتال اًمٜم ص وهق اًمذي شمقمم سمٕمد اًمٜمٌل -

 وهمػم ذًمؽ يمثػم. -

هللويفهللجمئلهللاْلعؾ  

 ٝمق اًمٌاب عمـ رام دظمقل ُمديٜمة اًمٕمٚمؿ.وم -

 وهق اعمٌلم ًمٚمٜماس ُما ظمتٚمٗمقا ومٞمف. -
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 سملم اصمٜملم. -
ٍ
 وهق اًم٘مايض ذم ُمِمٙموت إُمقر، اًمذي ُماؿمؽ ذم ىمْماء

  ّمح  سمٕمد اًمٜمٌل قمٜمد اعمِمٙموت، وطمول اعمٕمْموت وهق ُمٗمزع اًم -

 وهمػم ذًمؽ. -

ووصم٘مدت اًمٜم٘مدقل ومٞمٝمدا، ،  ىمد ومّمٚمت إدًمة قمٚمٞمٝمداهل أُمقر يٕمٚمٛمٝما اًمٙمثػم، وو    

 "وسمحدث  "إطماديث اًمتل صححت ذم ومْمؾ أل "يمٌحث ذم همػم ُما ُمقـمـ، 

 ."أقمٚمٛمٞمة أُمػم اعم١مُمٜملم 

هللتـهقه هللهللهللهللهلل

ة: )وسماعم١مُمٜملم( هق ُمـ سماب إـمدوق اًمٚمٗمدظ اًمٕمدام ىمقًمف شمٕمامم ذم أياًمٕمٛمقم ذم     

  اخلاص. وإرادة

ُمٜمٝما ىمقًمف شمٕمامم: )اًمذيـ ىمال هلؿ اًمٜمداس إن اًمٜمداس  وًمف ٟمٔمائر ذم يمتاب اهلل شمٕمامم:

ؿمدخص واطمدد وهدق  اإومم يدراد  د "اًمٜمداس"ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ وماظمِمدقهؿ( ومد٢من 

 ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد يمام هق ُم٘مرر ذم يمت  اًمًػمة واًمتٗمًػم.

قب ُمٕمروف ُم٘مرر ذم يمت  اًمٌوهمة اًمٕمرسمٞمة، وٓ يًع اعمجال ٕيمثر ُمدـ وهق أؾمٚم

 هذا.

 

 

هلل[7 اْل وب ] & ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ *  ِلوْلههللتعئٌل

  :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

 :ىمال زم قمدكم سمدـ احلًدلم :ىمال اوأظمرج اسمـ أيب طماشمؿ قمـ طمٙمٞمؿ سمـ محٞمد )

أمل شمًدٛمع ىمدقل  :ىمدال ؟ُما هق :ىمٚمت ،ـ ٓ يٕمرومقٟمفوًمٙم إن ًمٕمكم ذم يمتاب اهلل اؾمامً 

 ةاآلية التاسع
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هدددددق واهلل [1:اًمتقسمدددددة] & ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ * اهلل

(إذان
(1)

. 

هلل

هلل

هلل[62 اْل وب ] & ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ *هللِلوْلههللتعئٌل

، ب وردت روايات يمثدػمة، ذم أن هدذه أيدة ٟمزًمدت ذم قمدكم واًمٕمٌداس

ومدذيمر هللاحلدرام، سمً٘ماية احلاج وقمامرة اعمًدجد اطملم اومتخر اًمٕمٌاس قمغم قمكم 

وهدق هٜمدا  ،اهلل أن  ذًمؽ ًمٞمس يمٛمـ  ُمـ سماهلل واًمٞمقم أظمدر وضماهدد ذم ؾمدٌٞمؾ اهلل

 .اقمكم سمـ أيب ـماًم  

ُمرويًا قمـ اسمـ قمٌاس، وقمٌد اهلل سمدـ قمٌٞمددة، وأٟمدس،  وىمد ضماء هذا اعمٕمٜمك 

  حلًـ واًمِمٕمٌل.وحمٛمد سمـ يمٕم  اًم٘مرفمل، واسمـ ؾمػميـ، وا

اإلُمدام اًمًدٞمقـمل اًمِمداومٕمل أوردها وىمد ٟم٘مٚمٜماها مجٞمٕمًا ذم أصؾ اًمٙمتاب، و

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿماء. ذم اًمدر اعمٜمثقر

 

 

 

 

                                                

 ا قمٚمٞماً  صوهمػمه ُمـ إرؾمال اًمٜمٌل  (0501 :2اًمٌخاري ) ُما صمٌت ذم وممئهللوشفدهللهلذا (6)

وٓ يٓمقف سماًمٌٞمت  ،أن ٓ حيج سمٕمد اًمٕمام ُمنمكو ،سمؼماءة يقم احلج إيمؼم ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜماس:

 ن.قمريا

أداه  :اًمذي ُِمـ اهلل ورؾمقًمف إمم اًمٜماس سمام ؾمٌؼ ذم رواية اًمٌخاري –وهق اإلقموم  -ومإذان 

 ن سماًمٜماس أي أقمٚمٛمٝمؿ سمام ؾمٌؼ.ومٝمق اًمذي أذ   ا قمكم سمـ أيب ـماًم 

 طزةاآلية العا
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هلل

 &ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ * تعدددددددددئٌلهللِلوْلددددددددده
هلل[662 اْل وب ]

هلل

وأظمدرج اسمدـ ُمردويدف قمدـ ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمددر اعمٜمثدقر   

 :ىمدال[007:اًمتقسمدة] & ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ * :اسمـ قمٌداس ذم ىمقًمدف

 .ُمع قمكم سمـ أيب ـماًم 

 & ڃ ڃ ڃ * :ٕمٗمددر ذم ىمقًمددفوأظمددرج اسمددـ قمًددايمر قمددـ أيب ضم
 (.ُمع قمكم سمـ أيب ـماًم  :ىمال[007:اًمتقسمة]

شمٗمًدػمه ذم اًمثٕمٚمٌدل  اإلُمدامُ  :روى اًمروايتلم قمـ قمكم وطمٗمٞمده أيب ضمٕمٗمدر اًمٌداىمرو

 .اًمٙمِمػ واًمٌٞمان

 
هلل

هلل

گ *  ِلوْلههللتعئٌل هلل[85 ووكس] & ک گ گ 

أظمرج اخلٓمٞم  واسمـ ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

ٌّاس ،قمًايمر گ * قمـ اسمـ قم قمكّم  :ىمال& گ * اًمٜمٌّل  :ىمال & ک گ 

  (.اسمـ أيب ـماًم  

ًمٞمس رمحة سمؾ هق  رمحة قمٔمٛمك، وإٟمام ذم  صوهذا ٓ يٕمٜمل أن اًمٜمٌل        

ظمّمقص هذا اعمقرد يرى اسمـ قمٌاس ومٞمام روي قمٜمف أن اعم٘مّمقد سماًمرمحة هق: 

 .صٌٞمٕمٞمًا  ًمٚمٜمٌل يمٌٞمان ًمٙمقٟمف اُمتدادًا ـم اقمكم 

 ية عظزةاآلية احلاد

 ة عظزةاآلية الجاىي
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وىمد أذت ذم سمٕمض أسمحاصمل ًمِمقاهد ُم١ميمده ًمّمحة قمد  أهؾ اًمٌٞمت ُمـ    

أقمٔمؿ ُمـ رمحٝمؿ اهلل،  صُمٔماهر رمحة اهلل شمٕمامم، اًمذيـ هؿ ُمع اًمٜمٌل 

 وأقمٔمؿ ُمـ رمحقا  قمٌاد اهلل ُمـ قمٌاد اهلل، ومٛمـ ذًمؽ:

ىمقًمف شمٕمامم: )وٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم إٓ ُمـ رطمؿ رسمؽ( وماًمذيـ ٓ خيتٚمٗمقن 

وم٠مهؾ اًمٌٞمت "أهؾ سمٞمتل أُمان ُمـ آظمتوف"ذم احلديث: وهؿ ُمـ رطمؿ رسمؽ، 

 .إذًا أومم ُمـ يدظمؾ ذم ُمٕمٜمك أية اًمنميٗمة

هللآخر  وم٘مد ىمال شمٕمامم قمـ ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ: )وُما أرؾمٚمٜماك إٓ رمحة  وأمر

ًمٚمٕماعملم( وىمال: )ًم٘مد ضماءيمؿ رؾمقل ُمـ أٟمٗمًٙمؿ  قمزيز قمٚمٞمف ُما قمٜمتؿ طمريص 

 طمٞمؿ(قمٚمٞمٙمؿ سماعم١مُمٜملم رؤوف ر

هؿ وراصمف  ص هق رمحة اهلل اًمٕمٔمٛمك، وأهؾ سمٞمت اًمٜمٌل ص وماًمٜمٌل    

وأومم اًمٜماس سمف، وُمـ وراصمتٝمؿ ًمف وراصمتٝمؿ ًمّمٗمة اًمرمحة، ومٝمؿ أيْماً اُمتداد 

  .ًمرمحة اهلل شمٕمامم

 

 

ڻ *  ِلوْلههللتعئٌل ڱ ں ں  ڱ ڱ  هلل[63 لو ] & ڳ ڳ ڱ 

ُمـ  شُما ذم ىمري ىمال: ا قمكمسمًٜمده قمـ  :شمٗمًػم اسمـ أيب طماشمؿذم ضماء 

ڻ * :ىَماَل  ،ٞمؽوم ُما ٟمزل أطمد إٓ وىمد ٟمزًمت ومٞمف  ية ُمثؾ  & ں ں 

 .[05:هقد]

                                                

 .شأو ىمٞمؾ ًمفىمٞمؾ، »، وًمٕمؾ اًمّمقاب: شُمثؾ ًمف»يمذا وردت اًمٕمٌارة، وذم ٟمًخة: ( 0) 

 ة عظزةاآلية الجالج
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قمدة روايات قمـ قمكم  :اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر أوردو

 .وأٟما ؿماهد ُمٜمف ،قمغم سمٞمٜمة ُمـ رسمف صرؾمقل اهلل أٟمف ىمال: ا

ڀ ٺ ٺ  *أوردٟماها حتت  ية ذم ذًمؽ اوصمٛمة رواية قمـ اًمٌاىمر 

 [21:ًمرقمدا] &ٺٺ

  :زاد اعمًػم ىمال اسمـ اجلقزيوذم  

  :وذم اعمراد سماًمِماهد صمامٟمٞمة أىمقال)

يتٚمقه سمٛمٕمٜمك يتٌٕمف رواه مجاقمة قمـ قمكم سمـ و واًمثاًمث أٟمف قمكم سمـ أيب ـماًم 

 ..(.وسمف ىمال حمٛمد سمـ قمكم وزيد سمـ قمكم ،أيب ـماًم 

 وقمكماسمـ قمٌاس إمم سمًٜمده ؾماق روايات   :وذم اًمٙمِمػ واًمٌٞمان ًمٚمثٕمٚمٌك   

 .اوضماسمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٞمٝما أن اًمِماهد هق قمكم 

 دة:ـــفائ

ُمٕمددًا  (134 :0) اًمّمحاسمة ُمٕمرومةىمال احلاومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝماين ذم 

 ُمـ اعمِمت٘مة أؾماُمٞمف وُمـ): أؾماُمل اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًم  روقان اهلل قمٚمٞمف

 لم،واعمنميم اًمنمك وُمٌٞمد واعمًٚمٛملم، اًمديـ ويٕمًقب ، اعم١مُمٜملم أُمػم :أطمقاًمف

 ،واْلشئلد ، واًمقاقمل واهلادي، اًمٗمراش، وذو اًم٘مرٟملم، وذو اًمرحياٟمتلم، وأسمق

) اًمٌٚمد وسمٞمْمة ، اعمديٜمة وسماب
1

)). 

 

                                                

تٗمرده ُمـ اًمنمف يماًمٌٞمْمة اًمتل هل وطمدها ٓ زوج هلا وٓ ًم (سمٞمْمة اًمٌٚمد)  هللوؼئلهللْلؾؿرء(0)

 (.ُمثؾ
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 ه:ـــتيبي

ُمٜمف، وهق قمكم سمـ أيب  ص ٓ ي٘مال: يمٞمػ صح أن يٙمقن اًمِماهد ًمٚمٜمٌل

 ـماًم  اسمـ قمٛمف وُمـ أشمٌاقمف؟!.

ل[57اْلرىلد ]{لي ْذاًلبَْْنِِلًَبَْْنَك ىْكمامَلب بنهَّوِلشَل}ن اهلل شمٕمامم أُمر ٟمٌٞمف أن ي٘مقل:وم٢م

لًَان ًاَلئِكمت لل}٘مال رسمٜما: ؿمٝمد اهلل شمٕمامم ًمٜمٗمًف ومسمؾ  لىٌَُ لْ الَّ لْ نموَ لال لَمََّوُ لانهَّوُ شَي ذَ

ل[65 آلهللىلؿران]{ًََ ًْن ٌالان عِه ى لقمبئًِبًلب بن قِوْطِل

هلل

هلل

هلل[3 اْلرىلد] & ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ *  ِلوْلههللتعئٌل

وأظمدرج اسمدـ ضمريدر واسمدـ ) :ٞمقـمل اًمِمداومٕمل ذم اًمددر اعمٜمثدقرىمال اإلُمدام اًمًد

قمدـ اسمددـ )ُمردويدف وأسمدق ٟمٕمدٞمؿ ذم اعمٕمرومدة واًمدديٚمٛمل واسمددـ قمًدايمر واسمدـ اًمٜمجدار

وودع [5:اًمرقمدد] & ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ * عمدا ٟمزًمدت :ىمال (قمٌاس

 ااعمٜمذر وأوُم٠م سمٞمده إمم ُمٜمٙم  قمكم أٟما  :يده قمغم صدره وم٘مال صرؾمقل اهلل 

 .شدي يا قمكم سمؽ هيتدي اعمٝمتدون ُمـ سمٕمديأٟمت اهلا :وم٘مال

صمؿ ؾماق اًمًٞمقـمل مجٚمة ُمـ اًمروايات ذم أن قمٚمٞمًا هق اهلادي، أؿمػم إزم رواهتدا 

 وُمـ أظمرضمٝما، ومٞمام يكم:

  ...أظمرج اسمـ ُمردوية قمـ يٕمغم سمـ ُمرة

                                                

 ؾم٘مط ُمـ سمٕمض اًمٜمًخ.( 0)

 ة عظزةاآلية الزابع
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 ...ايب سمرزة إؾمٚمٛمل وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ أ

 ... ب اًمْمٞماء ذم اعمختارة قمـ اسمـ قمٌاسوأظمرج اسمـ ُمردويف و

وأظمددرج قمٌددد اهلل سمددـ أمحددد ذم زوائددد اعمًددٜمد واسمددـ أيب طمدداشمؿ واًمٓمددؼماين ذم  

إوؾمط واحلايمؿ وصححف واسمـ ُمردويف واسمـ قمًايمر قمدـ قمدكم سمدـ أيب ـماًمد  

 (....ا

ام ؾمدٌؼ وٟم٘مٚمٜمداه ُمدـ قمد (154 :6)ىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌداري ىمد و

 (.ًـسم٢مؾمٜماد طم) :حلديث اسمـ قمٌاساًمٓمؼمي اسمـ ضمرير  رواية

وهق يمتاب مجدع  "اعمختارة"وُمر أن ُمـ اًمرواة حلديث اسمـ قمٌاس: اًمْمٞماء ذم 

 ومٞمف إطماديث اًمّمحٞمحة.

وأن طمديث قمكم: صححف احلايمؿ، ورواه اسمـ أيب طمداشمؿ وىمدد ذيمدر ذم ُم٘مدُمدة 

 شمٗمًػمه أٟمف يروي أصح إؾماٟمٞمد، وأؿمٌٝمٝما ُمتٜمًا.

 ذا: ـــهد هلــــومما قد يظ

 شم١مُمر ُمـ اهلل رؾمقل يا :ىمٞمؾ :ىمال قمكمقمـ ه ُما رواه اإلُمام أمحد ذم ُمًٜمد

 ي٠مظمذ مفدوئًهللهلللئ وئهلًل دمدوه وماقمٚملم أرايمؿ وُما قمٚمٞماً  شم١مُمروا وإن ... :ىمال ؟سمٕمدك

 .اعمًت٘مٞمؿ اًمٓمريؼ سمٙمؿ

د وضمق   (347 :2) اًمّمحاسمة متٞمٞمز ذم اإلصاسمةوىمد ذيمره احلاومظ اسمـ طمجر ذم 

 ره.قمكم...( ومذيم قمـ ضمٞمد سمًٜمد أمحد ُمًٜمد وذموم٘مال: ) إؾمٜماده، 

ُمٕمددًا (134 :0) اًمّمحاسمة ُمٕمرومةوىمال احلاومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝماين ذم 

 ُمـ اعمِمت٘مة أؾماُمٞمف وُمـ): أؾماُمل اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًم  روقان اهلل قمٚمٞمف

 ...(.واهلئ ي ...اعم١مُمٜملم أُمػم :أطمقاًمف
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)ذم اًمروايددات اًمًدداسم٘مة أن اهلددادي هددق قمددكم سمددـ أيب ـماًمدد 
1

ىمددد ضمدداءت و ،(

قمٌد اهلل سمدـ روى  ُمـ ذًمؽ ُما ،ن اهلادي رضمؾ ُمـ سمٜمل هاؿمؿروايات قمدة شم٘مرر أ

واًمْمدٞماء اعم٘مددد ذم اعمختدارة  ،واًمّمدٖمػم واًمٓمؼماين ذم إوؾمدط ،اعمًٜمدأمحد ذم 

 :واهلداد ،ؾمدقل اهلل اعمٜمدذرر) :سم٠مؾماٟمٞمدهؿ إمم قمكم أٟمدف ىمدال (447)و (446)رىمؿ 

 (.رضمؾ ُمـ سمٜمل هاؿمؿ

يمدام ٟم٘مدؾ  ،ديث إٓ اًمّمحاحوىمد ذط اًمْمٞماء أٓ يدظمؾ ذم خمتاره ُمـ إطما

 .(22 :0) ًمت٘مٞمٞمد واإليْماحاحلاومظ اًمٕمراىمل ذم يمتاسمف ا قمٜمف

اسمدـ  يمدام ذيمدر ،احلدايمؿ اًمْمٞماء قمدغم شمّمدحٞمح شمّمحٞمح رضمح سمٕمض احلٗماظو

 .اظمتّمار قمٚمقم احلديث يمثػم ذم يمتاسمف

 :وىمددال (022 :5)جمٛمدع اًمزوائدد وُمٜمٌدع اًمٗمقائدد  ذماًمروايدة اهلٞمثٛمدل وأورد 

 (.ورضمال اعمًٜمد صم٘مات ،واًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط ،أمحدرواه قمٌد اهلل سمـ )

                                                

 اهلداو هللتليتهللىلذهللمعـقًل هلل(6)

هداية اًمدًٓمة واإلرؿماد، وهذه أويمٚمٝما اهلل شمٕمامم إمم رؾمٚمف وورصمتٝمؿ ُمـ  ادعـىهللاألول 

ليُوْخمقِْىٍ*مم ذم يمتاسمف: أهؾ اًمٕمٚمؿ، وقمٜمٝما ىمال شمٕما لنمخميْذُِلْ نمَلصِشَاطٍ َّكَ اًمِمقرى: ُمـ ] &ًََْ 

 [.32أية

هللاْلثئين  هداية اًمتقومٞمؼ واًم٘مٌقل، وهذه خمتّمة سماهلل شمٕمامم، وهل اًمتل ىمال قمٜمٝما  ادعـى

لَمعْْ * ؾمٌحاٟمف: لًَىٌَُ لَّشَبءُ لَّيْذُِليٍَْ لانهَّوَ لًَنمكٍَِّ لَم ْبَبْجَ لاللحميْذُِليٍَْ ُيْخمذٍَََِّّكَ لب بنً  اًم٘مّمص: ] & همىُ

 [.34ُمـ أية

وُما ٟمحـ سمّمدده ومٛمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمٜمك إول: وهل اهلداية سمٛمٕمٜمك اًمدًٓمة واإلرؿماد، 

  .اهق اًمٌاب قمكم   صوماًمدال إقمٔمؿ، واعمرؿمد إيمؼم  إمم ُمديٜمة اًمٕمٚمؿ 

 بيــان
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 ،وأن اهلادي رضمؾ ُمـ سمٜمل هاؿمدؿ ،وذم اجلٛمع سملم روايتل أن اهلادي هق قمكم

 :حيتٛمؾ أُمران

ية هؿ قمٛمقم أُمة اًمٜمٌل :األول ومٞمٙمقن اهلادي هلا  ص إن ىمٞمؾ سم٠من اعمراد سماًم٘مقم ذم ٔا

 .سماًمرضمؾ ُمـ سمٜمل هاؿمؿ ُمٓماسم٘مةويٙمقن هق اعمراد  ،مجٞمٕمًا هق قمكم سمـ أيب ـماًم 

ومٞمٙمقن  ،إن ىمٞمؾ سم٠من اعمراد سماًم٘مقم ذم أية هؿ ُمـ يمان ذم اًمٕمٍم إول :الجاىي

ًمٙمؾ ىمقم ذم اًمٕمّمقر و ،قمكم سمـ أيب ـماًم  هق هادي اًم٘مقم ذم اًمٕمٍم إول

 .ُمـ سمٜمل هاؿمؿ اًمتاًمٞمة هادٍ 

ُمقر وىمد يِمٝمد هلذا آطمتامل اطمتٞماج إُمة ذم يمؾ قمٍم عمـ شمٕمقد إًمٞمف ذم أ

شمريمت ومٞمٙمؿ ُما إن متًٙمتؿ  ام ًمـ  :وي٘مقيف طمديث اًمث٘مٚملم اعمٕمروف ،ديٜمٝما

وإ ام ًمـ يٗمؽمىما طمتك يردا قمكم  ،يمتاب اهلل وقمؽميت أهؾ سمٞمتل :شمْمٚمقا سمٕمدي أسمداً 

 .احلقض

ُمـ اًمتٛمًؽ سماًم٘مر ن وسماًمٕمؽمة  (وهل اهلداية)ومو سمد ًمٕمدم اًمْمول 

سم٘ماء اًم٘مر ن ٓ شمٗمؽمق قمٜمف إمم يقم وهذه اًمٕمؽمة سماىمٞمة  (واًمٕمؽمة هل ُمـ سمٜمل هاؿمؿ)

 .ًمدوام اطمتٞماج اًمٜماس إًمٞمٝمام ُما سم٘مٞمت اًمدٟمٞما ،اًم٘مٞماُمة

هلل

هلل

هلل[57اْلرىلد ] & ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ * ِلوْلههللتعئٌل 

سمًدٜمده قمدـ (: 136سمدرىمؿ ) ×أظمرج اسمـ اعمٖماززم ذم ُمٜماىم  أُمػم اعمد١مُمٜملم 

 ؾمدوم  قمٌد اهلل سمـ قمٓماء ىمال: يمٜمت قمٜمد أيب ضمٕمٗمر ضماًمًًا إذ ُمدر اسمدـ قمٌدد اهلل سمدـ

ٓ وًمٙمٜمدف »ىمٚمت: ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك هذا اسمـ اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُمدـ اًمٙمتداب؟ ىمدال: 

  شQصدداطمٌٙمؿ قمددكم سمددـ أيب ـماًمدد  اًمددذي ٟمزًمددت ومٞمددف  يددات ُمددـ يمتدداب اهلل 

 شة عظزةاآلية اخلام
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 و & ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ * و&ڀ ٺ ٺ ٺ  *

 أية.[33اعمائدة:] & ې ې ې ى  *

قمدـ اية أظمرى سمًدٜمده ، وزاد رواًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه  هذه اًمرواية أيْمًا  وروى

 ىمال: هق قمكم سمـ أيب ـماًم (. &ڀ ٺ ٺ ٺ  * :سمـ احلٜمٗمٞمةحمٛمد 

 .ذم شمٗمًػمه اًم٘مرـمٌلوذيمر اًمروايتلم أيْمًا 

 ويمقن قمكم سمـ أيب ـماًم  هق اًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمتاب، هق اعمٜمًجؿ ُمع: 

(اأقمٚمٛمٞمة اإلُمام قمكم  
1

(. 

(وُمع يمقٟمف سماب ُمديٜمة اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛمة 
2

(. 

(ر ن ُمٕمفويمقٟمف ُمع اًم٘مر ن واًم٘م 
3

(. 

 

 

 

                                                

ماء " أعلمية أمير المؤمنين في كالم سيد المرسلين وعلًمٚمٗم٘مػم يمتٞم  سمٕمٜمقان ( 0)

واًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ يمٌار اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم و صاًمٜمٌل ذيمرت ومٞمف ؿمٝمادات المسلمين"

ـ أُمة حمٛمد  اسم٠مقمٚمٛمٞمة اإلُمام قمكم ُمٓمٚم٘ماً، وذم ظمّمقص اًم٘مر ن واًمتٗمًػم  صقمغم همػمه ُم

ـ ؿماء.   واًمًٜمة واًمٗم٘مف واًم٘مْماء واعمقاريث، ومٚمػماضمٕمف ُم

إطماديث "ت إًمٞمٝمؿ ذم سمحث يمام ذم احلديث اًمذي صححف مجع، وطمًٜمف  ظمرون، أذ( 2)

 "اًمتل صححت ذم ومْمؾ أل

( وصحح 2426رىمؿ ) (012 :1اعمًتدرك )حلديث اًمذي رواه احلايمؿ ذم ايمام ذم  (1)

 إؾمٜماده.
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هلل

هلل[78 إبرالق ] & ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ *  ِلوْلههللتعئٌل

 : سمدـ ُمًدٕمقد ىمدالقمدـ قمٌدد اهلل سمًدٜمده (:122)ى اسمـ اعمٖماززم ذم اعمٜماىم  رو

يدا رؾمدقل اهلل ويمٞمدػ ست  :ىمٚمٜما (،أٟما دقمقة أيب إسمراهٞمؿ) :ص ىمال رؾمقل اهلل

 & ھ ے ے ۓۓ * إمم إسمدراهٞمؿ Qأوطمدك اهلل  :ىمدال ؟دقمقة أسمٞمؽ إسمراهٞمؿ
ومد٠موطمك  ؟يارب وُمـ ذريتل أئٛمة ُمثكم :ؾمتخػ إسمراهٞمؿ اًمٗمرح ىمالاوم[022:اًمٌ٘مرة]

يدارب ُمدا اًمٕمٝمدد  :ٓ أذم ًمدؽ سمدف ىمدال اهلل إًمٞمف أن يا إسمراهٞمؿ إين ٓ أقمٓمٞمدؽ قمٝمدداً 

 :ٓ أقمٓمٞمددؽ ًمٔمدامل ُمددـ ذريتدؽ ىمددال إسمدراهٞمؿ قمٜمدددها :ىمدال ؟اًمدذي ٓ شمٗمدل زم سمددف

وماٟمتٝمددت  :صىمددال اًمٜمٌددل [13:إسمددراهٞمؿ] & ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ *

واختدذ قمٚمٞمدًا  ،وماختدذين اهلل ٟمٌٞمداً  ،مل يًجد أطمد ُمٜما ًمّمٜمؿ ىمدط اًمدقمقة إزم  وإمم قمكم

 .وصٞماً 

 

وًمٚمٗم٘مدػم  ،وصدػ قمدكم سمداًمقيص ،وذم روايدات ؾمدٌ٘مت ،ورد ذم هذه اًمروايدة

اهلديدة سمدراؾمدة ُمدا ورد » :سمٕمٜمدقان ،رؾماًمة ذم ُمقوقع اًمقصٞمة ًمٕمكم سمـ أيب ـماًم 

   .شذم اًمقصٞمة

أن قمٚمٞمدًا ويص سمددءًا ُمدـ إطماديدث  ُمدا ورد ُمدـومٞمٝمدا طماوًمت أن أؾمدتققم  

 .ٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿوم ،اًمّمحاسمة٠مىمقال سم ُمروراً  ،صاعمرومققمة إمم اًمٜمٌل 

 .وم٘مد ضماء ُمـ ـمريؼ قمنمة ُمـ اًمّمحاسمةهلل ُللمئهللمئهللور هللمرُلوىلئهلًل

 بيــان

 ة عظزةاآلية الشادس



 

 

 

ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز  77  
 

 

 
 .ؾمٌٕمة ُمٜمٝمؿوم٘مد ضماء قمـ هلل وأمئهللاْل لئب 

قمٚمدامء اًمًدٚمػ ومٛمدـ ورد قمـ ٟمحق اصمٜمل قمنمد قماعمدًا ُمدـ  وم٘مدهلل مأهللبعدهللاْل لئب و

 سمٕمدهؿ.

 .إن ؿماء اهلل شمٕمامم ،ودراؾمتٝما دمده ذم اًمٌحث اعمِمار إًمٞمف ،وشمٗمّمٞمؾ أىمقاهلؿ

 

 

هلل[75اْلـل  ] & ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ * ِلوْلههللتعئٌل 

ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: )وأظمرج اسمـ ُمردويف قمدـ قمدكم ذم 

ىمدددال: [16اًمٜمحدددؾ:] & ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ *ىمقًمدددف: 

هلل(.ٟمزًمت ذم  

هلل

هلل

اًمدذي ٟمدزل إُمر ُمراده ُِمـ  وم٢من ، "ٟمزًمت ذم  ":اُمٕمٜمك ىمقل قمكم  سمت٠مُمؾ

 ومٞمف ٓ خيٚمق ُمـ اطمتامًملم:

 أٟمف يٕمٜمل اًم٘مًؿ قمغم قمدم اًمٌٕمث سمٕمد اعمقت. اةح علهللاألول 

 أٟمف يٕمٜمل اًمٌٕمث سمٕمد اعمقت. اةح علهللاْلثئين 

أٟمف  "ٟمزًمت ذم  "سم٘مقًمف: اكم ومو يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ُمراد قم ُللمئهللاةح علهللاألول 

ممـ أىمًؿ أن اهلل ٓ يٌٕمث ُمـ يٛمقت، ومٝمذا يمٗمر ساح، وإيامن أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

 وي٘مٞمٜمف ٓ حيتاضمان إمم شمدًمٞمؾ.  ا

 بيــان

 ة عظزةشابعاآلية ال
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 ويمٞمػ ؾمٞمذيمر قمـ ٟمٗمًف ومٞمٗمْمحٝما سم٠مٟمف ممـ ٟمزل اًم٘مر ن ذم شمٙمذيٌف واًمرد قمٚمٞمف!

 ؿ أن اهلل ٓ يٌٕمثف،  وهق اًمٌٕمث أي أ ؿ أىمًٛمقا ضمٝمد أيام وأمئهللاةح علهللاْلثئين 

ومو يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ىمًٛمٝمؿ أن اهلل ٓ يٌٕمث قمٚمٞماً ذم أظمرة، ومٛمـ يٜمٙمر اًمٌٕمث 

 .اسمٕمد اعمقت يٜمٙمر سمٕمث قمكم وهمػم قمكم 

 ؾمددددٞمٌٕمث ذم أظمددددرة سمٕمددددد ايمددددام أٟمددددف ٓ ومْمددددٞمٚمة ذم أن قمٚمٞمددددًا 

 ُمقشمف، إذ اجلٛمٞمع ؾمٞمٌٕمث.  

 ُمقشمف ذم اًمدٟمٞما. سمٕمدا: أن ىمًٛمٝمؿ أن اهلل ٓ يٌٕمث قمٚمٞمًا ومٌ٘مل اطمتامل

 ،ىمتٚمـٕ واهلل :ىمال قمكم قمـ قمٌاية قمـ ويروى: )(225 :1) اعمٞمزان ًمًانوذم     

 .وومٞمف وٕمػ (ىمتٚمـٕ صمؿ ،سمٕمثـٕ صمؿ

دد  ددا اًمداسمددة اًمتددل ختددرج ًمٚمٜمدداس سم٠م ددا ىمددد ضمدداءت ًمٙمددـ  روايددات قمٜمددف ومن 

رضمددؾ
(1)

رىمددؿ  (211 :00) طمدداشمؿ أيب اسمددـ شمٗمًددػم، وذًمددؽ طمددلم ىمددال: يمددام ذم 

 ُ  ٟمَ ذَ  هلا ُما واهلل أُما: ىمال اًمداسمة، قمـ ؾمئؾ إذا يمان أٟمف قمكم قمـٜمده ( سم05132ً)

 ."حلٞمة هلا وإن

وذم هذا سمٕمد أن ٟم٘مؾ هذه اًمرواية: ) (241: 1اًمٜمٙمت واًمٕمٞمقن )ىمال اعماوردي ذم 

 .(اًم٘مقل إؿمارة إمم أ ا ُمـ اإلٟمس وإن مل يٍمح

                                                

ٌََاثِ}لشمٓمٚمؼ اًمداسمة ذم اًمٚمٖمة: قمغم يمؾ ُما يدب قمغم إرض، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمامم: (0) َوْجُذُليَبلفِِلانوًَّ  ًَنِهَّوِّل

ل لاألمسْض  لفِِ لَّوْخمك ب شًًٌََُيَب لال لًَىُىْ لًَان ًاَلئِكمت  لدَابَّتٍ ليَبءٍل}وىمقًمف:  {يٍِْ ليٍِْ لدَابَّتٍ لك مَّ لخَهمقَ ًَانهَّوُ

لس جْهمٍْْ لًَيِنْيُىْليٍَْلًَّْشِِلعَهمَلَمسْبَعٍ ل{فمًِنْيُىْليٍَْلًَّْشِِلعَهمَلبَط نِوِلًَيِنْيُىْليٍَْلًَّْشِِلعَهَم
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ٔية اًمنميٗمة ُمـ وىمد يِمٝمد هلذا اًمتٗمًػم)أقمٜمل أن اًمداسمة هٜما رضمؾ(: ُما ورد ذم ا

لعَهمْْي ىْل}وصػ اًمداسمة سم٠م ا شمٙمٚمؿ اًمٜماس، ىمال رسمٜما ؾمٌحاٟمف:  لان قمٌْل  لًَقمعَ ًَْ رما

 [53]اْلـؿ  هلل{َمخْشَجْنَبلنميُىْلدَابَّتًليٍَِلان أمسْض لح كمهًُِّيُىْلَمٌَّلاننَّبسَلكمبَ ٌالب آّبحِنَبلاللٌُّقِنٌٌُ

هللوتؼه هللاح عهللهللهللهللهللهلل هللو ئىلدهللىلذهللاش قعئل، هللبعدهللهللا لهللرعوإهللىليلوممئ إٌلهللاْلدكقئ

قمٞمًك سمـ ُمريؿ إمم أن ذًمؽ يٙمقن ذم  ظمر اًمزُمان، واًمذي يٜمزل ومٞمف ؾمٞمدٟما  :موته

إرض، وهق اًمذي ىمص اًم٘مر ن قمٚمٞمٜما أٟمف حيٞمل اعمقشمك سم٢مذن اهلل شمٕمامم، ومو 

 ومٞمٛمـ حيٞمل. ايًتٌٕمد، أٟمف حيٞمل قمٚمٞمًا 

رىمؿ  اًمّمحٞمحة ٚمةاًمًٚمًاًمرواية اًمتاًمٞمة ذم  صلحهللاْلشقخهللاألْلهئينوىمد      

 قمٞمًك ًمٞمٜمزًمـ سمٞمده اًم٘ماؾمؿ أيب ٟمٗمس واًمذي "أٟمف ىمال:  ص ( قمـ اًمٜمٌل2511)

 ،اخلٜمزير وًمٞم٘متٚمـ ،اًمّمٚمٞم  ومٚمٞمٙمنن ،قمدًٓ  طمٙمامً  و ُم٘مًٓماً  إُماُماً  ُمريؿ اسمـ

 صمؿ ي٘مٌٚمف، ومو اعمال قمٚمٞمف وًمٞمٕمروـ ،اًمِمحٜماء وًمٞمذهٌـ ،اًمٌلم ذات وًمٞمّمٚمحـ

 .(ه هألعهللبؿدهللوئ: وم٘مال ىمؼمي قمغم ىمام ًمئـ

رواه أسمق وىمال: ) (01601رىمؿ ) (165 :6)جمٛمع اًمزوائد  وأوردها اهلٞمثٛمل ذم 

 (.يٕمغم ورضماًمف رضمال اًمّمحٞمح

 ( وىمال حم٘م٘مف اًمِمٞمخ4362رىمؿ ) (242 :00) ذم ُمًٜمده يٕمغم أسمق ارواهوىمد 

 .: إؾمٜماده صحٞمحطمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد

أيمؼم دًمٞمؾ وأن ُيرضمع اهلل أطمدًا إمم اًمدٟمٞما ومٞمحٞمٞمف سمٕمد ُمقشمف، أُمر ممٙمـ، و

قمغم اإلُمٙمان اًمقىمقع، وم٘مد وىمع ذم سيح أيات رضمقع سمٕمض إُمقات إمم 

 هذه احلٞماة، وُمـ ذًمؽ:
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  :فمأميَبحماوُللل...َمًْلكمبنَّزُِليَشَّلعَهماَلقمشَّْاتٍلًَىِاَِلخَبً َّاتللعَهماَلعُشًُشِايَبللللللل}ىمقًمف شمٕمامم

 .[ 237اًمٌ٘مرة:] {انهَّوُليِبئمتملعَبوٍلث ىَّلبَعَثموُل

 ًَاٌْثِللللللللل}مم: ىمقًمف شمٕما َ ن اٌفٌلَ ازمسَلان  ًَُىاىْل َّابس ِىىْل ٍَلخَشَُجاٌالِياٍْلِد ْ نمَلانَّازِّ َمنمْىلحمَشل

 .[ 221اًمٌ٘مرة:]{فمقمبلملنميُىُلانهَّوُليٌُح ٌالث ىَّلَم َْْبىُىْ

 :َماَشٍلانهَّاوَلجَْياَشةخلفمأمَخازمح ك للللللل} ىمقًمف شمٕمامم َ اْْيٍَِلنماكَلَ خَّاَل ْل َّبليٌَُسَلنٍم ْ ر لق ه خ ْىل ىُلًَ

ث اااىَّلبَعَث نَااابك ىْليِاااٍْلبَعْاااذِليَاااٌْحِك ىْلنمعَهَّك اااىْللللل،للانصَّااابعِقمت لًََمَ اااخ ىْلحمنْ  اااشًٌَُلل

 . [33،34اًمٌ٘مرة:] {حمشْك شًٌَُ

  وُمـ ذًمؽ ُمـ يمان ؾمٞمدٟما قمٞمًك قمغم ٟمٌٞمٜما و ًمف وقمٚمٞمف اًمًوم حيٞمدٞمٝمؿ، وم٘مدد

ىمدال يمان ُمـ ُمٕمجزاشمف اًمتل يمان يٗمٕمٚمٝما: إطمٞمداء اعمدقشمك سمد٢مذن اهلل، وذم ذًمدؽ 

  [27 ل قمٛمران: ُمـ أية] {ًََ  ْْ ِلان ًٌَْحمَلب إ ر ٌ لانهَّوِ}رسمٜما شمٕمامم قمٜمف: 

 وإطمٞماء اعمقشمك رضمٕمة ًمٚمٛمٞمت إمم احلٞماة اًمدٟمٞما.

هللومأهللاْل ـ هللاْلٍلوػ  هللهللهللهللهلل

سمًددٜمده قمددـ قمددكم ( 2421( رىمددؿ )011: 1احلددايمؿ ذم اعمًددتدرك ) ىرووم٘مددد     

 ..زًا ذم اجلٜمة، وإٟمؽ ذو ىمرٟمٞمٝمارؾمقل اهلل يا قمكم: إن ًمؽ يمٜمىمال: ىمال زم  ا

 ، وهمػمهؿ. واًمْمٞماء اعم٘مدد، اسمـ طمٌانو ،اًمذهٌل، واحلايمؿوىمد صححف 

 : "ذو ىمرٟمٞمٝما"هق   اويمقن أطمد إىمقال ذم ُمٕمٜمك أن قمكم سمـ أيب ـماًم        

: 2اًم٘مدايض قمٞمداض ذم يمتاسمدف ُمِمدارق إٟمدقار قمدغم صدحاح أصمدار )ُما أسمان قمٜمف 

 :سم٘مقًمف (126
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 ... :ٝما)وإٟمؽ ذو ىمرٟمٞم

أُمتدف8 ٕٟمدف  وهل إؿمارة إمم أٟمؽ ومٞمٝما ُمثؾ ذي اًم٘مرٟملم ذم ،قمائدة قمغم إُمة :وىمٞمؾ

، ُلدعتهللُللحقدئههللا هللتعدئٌلإٟمف دقما ىمقُمف وميسمقه قمغم ىمرٟمٞمف ُمدرة سمٕمدد أظمدرى،  :ىمٞمؾ

 وقمكم رضسمف اسمـ ُمٚمجؿ قمغم ىمرٟمف، وإظمرى قمغم ىمرٟمف أظمر يقم اخلٜمدق(. 

 اممومٝمذا ذو اًم٘مرٟملم ُمات وأطمٞماه اهلل شمٕم

هذا، وىمد ضمقز يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمختٚمػ ُمِمار ؿ، أن حيٞمل اهلل ُمٞمتًا قمدغم      

يد ُمـ ؿمداء ُمدـ أوًمٞمائدف اًمّمداحللم قمدغم ضمٝمدة اًمٙمراُمدة، وطمٙمدك سمٕمْمدٝمؿ وىمدقع 

ذًمؽ، وهق دًمٞمؾ  ظمر قمغم ُما ٟمحـ سمّمدده، طمتك ًم٘مد أًمػ احلاومظ اسمدـ أيب اًمددٟمٞما 

 "ُمـ قماش سمٕمد اعمقت "يمتاسمًا ذم ذًمؽ أؾمامه: 

هذا، وىمد ضمقز يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمختٚمػ ُمِمار ؿ، أن حيٞمل اهلل ُمٞمتاً        

 وًمٞمائف اًمّماحللم قمغم ضمٝمة اًمٙمراُمة. قمغم يد ُمـ ؿماء ُمـ أ

، وهق دًمٞمؾ  ظمر قمغم ُما ٟمحـ سمّمدده، طمتك ًم٘مد وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ وىمقع ذًمؽ     

 "ُمـ قماش سمٕمد اعمقت "أًمػ احلاومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞما يمتاسمًا ذم ذًمؽ أؾمامه: 

 يمتٗمل هٜما سماًمٜم٘مؾ قمـ قمٚمٛملم ُمـ أقموم اًمٓمائٗمة اًمتل هل ُمٔمٜمة اإلٟمٙمار:وأ

هللاإلُمام اسمـ شمٞمٛمٞمة، وذًمؽ ذم ُمقاـمـ ُمـ يمتاسمف اًمٜمٌقات:األول هلل

 يدد قمدغم اعمدقشمك إطمٞمداء يٙمدقن وىمدد) :( سم٘مقًمدف201ص: )ادوضأهللاألول         

 (. ُمةإ هذه ُمـ ًمٓمائٗمة وىمع ىمد يمام ٟمٌٞماءإ أشمٌاع

 إٟمٌٞمدداء ظمددص اهلل أن ريدد  ٓ ٟمددف٢موم ( سم٘مقًمددف:206) ادددوضأهللاْلثددئين 

 ُمدـ يمثدػم ومٞمدف اؿمدؽمك ٟمدف٢موم اعمقشمك إطمٞماء سمخوف ... ًمٖمػمهؿ شمقضمد ٓ سمخّمائص

 .(اًمّماحللم وُمـ سمؾ إٟمٌٞماء
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 .( 212اٟمٔمره )ص  ادوضأهللاْلثئْلث 

( ـمٌٕمة اًمرؾمداًمة ومٌٕمدد أن 411اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم ذح اًمقاؾمٓمٞمة )اْلثئين هلل

ُمثٚمٝمددا، ؾمدداق  صٟمدف ُمددا ُمددـ ُمٕمجددزة ًمٜمٌدل إٓ وًمٜمٌٞمٜمددا ٟم٘مدؾ قمددـ سمٕمددض اًمٕمٚمددامء أ

هللإيرادات قمغم ذًمؽ وأضماب قمٜمٝما إمم أن ىمال:

)وأورد قمٚمٞمٝمؿ أن ُمـ  يات قمٞمًك إطمٞمداء اعمدقشمك، ومل ي٘مدع ذًمدؽ ًمٚمٜمٌدل 

 ؟ص

،يمام ذم ىمّمة اًمرضمؾ اًمدذي ُمدات  صوم٠مضمٞم : سم٠مٟمف طمّمؾ ٕشمٌاع اًمٜمٌل 

  شمٕمامم(.محاره ذم أصمٜماء اًمٓمريؼ ومدقما اهلل أن حيٞمٞمف وم٠مطمٞماه اهلل

وهق وإن يمان رضب ُمثآً قمغم اإلطمٞماء سم٢مطمٞماء احلامر، إٓ أٟمف لقز إطمٞمداء اعمدقشمك 

 ُمٓمٚم٘مًا، وهق ُما ٟمحـ سمّمدده.

وهمػم ُمـ ذيمرٟمدا ومٙمثدػم ضمددًا هدؿ اًمٕمٚمدامء اًمدذيـ ىمدرروا إُمٙماٟمٞمدة إطمٞمداء اًمدقزم 

 ٟمٙمتٗمل سمام ؾمٌؼ ُمـ ٟم٘مؾ. ًمٙمٜما اًمّماًمح ًمٚمٛمقشمك سم٢مذن اهلل شمٕمامم، سمؾ ووىمقع ذًمؽ، 

أن ذًمؽ اعمٞمت اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمقزم أن حيٞمٞمف سم٢مذن اهلل شمٕمامم، ىمدد رضمدع ْلشئلدددددد هللوا

 ، واهلل أقمٚمؿ.، وهق دًمٞمؾ قمغم صحة اعم٠ًمًمةإمم اًمدٟمٞما سمٕمد ُمقشمف

 ه ددددوىلؾق

ومإُمر حمتٛمؾ ُمـ طمٞمث هق، وإن يمان اًمٌاطمثٓ  يًتٓمٞمع اجلزم سم٠من قمكم سمـ 

 شمٜمٗمل ذًمؽ. ُمـ اًمراضمٕملم، ظمّمقصًا وىمد ضماءت روايات اأيب ـماًم  

، وماهلل ويمام أٟمٜما ٓ ٟمًتٓمٞمع اجلزم سمقىمقع ذًمؽ ومو ٟمًتٓمٞمع اجلزم أيْمًا سمٜمٗمٞمف

 . أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

قمغم أن شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ُم٠ًمًمة رضمٕمة سمٕمض إُمقات إمم اًمدٟمٞما، وحترير 

 ."قم٘مائد أل "رأي أل ومٞمٝما، ُمقيمقل سم٢مذٟمف شمٕمامم إمم سمحث
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هلل

هلل

هلل.[15 ا،رساء]هلل& ۇ ۆ ۆ ۈ *هلل ِلوْلههللتعئٌل

وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمًدايمر  (267 :1) سمٖمداد شماريخ روى اخلٓمٞم  اًمٌٖمدادي ذم

 اًمٙمٕمٌدة سمٗمٜمداء ٟمحدـ سمٞمٜمدا :ىمدال قمٌاس سمـا قمـ جماهد قمـسمًٜمده  :ذم شماريخ دُمِمؼ

 ...حيدصمٜما ^ اهلل ورؾمقل

 أطمدد سمٖمْمدؽأ ُما واهلل ،ـماًم  أيب سمـا يا وًمؽ ُمازم :وومٞمف أن إسمٚمٞمس ىمال ًمٕمكم

ۇ ۆ ۆ  * :شمٕمدددامم اهلل ىماًمدددف ُمدددا أاىمدددر ،ومٞمدددف أسمددداه ؿمددداريمت وىمدددد ٓإ

 .[42:اإلهاء] & ۈ

روى اإلُمدام ؿمدٛمس اًمدديـ اسمدـ اجلدزري ذم يمتاسمدف ذم اًمرواية وٕمػ، ًمٙمـ و

 رقر ٌَدٟمُ  يمٜمدا :ىمدال ا اًمّمداُمت سمدـ قمٌادة سمًٜمده قمـ (6) اًمٖماًم  إؾمد ُمٜماىم 

 ـماًمد  أيب سمدـ قمدكم حيد  ٓ أطمددهؿ رأيٜما وم٢مذا ،ـماًم  أيب سمـ قمكم سمح  أوٓدٟما

   .ِرؿْمِدهِ  ًمٖمػم وأٟمف ،ُمٜما ًمٞمس أٟمف قمٚمٛمٜما

هللمعروفهللاْلقومهللوإٌلهلل،ِله هللمأهللمشفورهللولذا ،زٟما وًمد :أي ...ِرؿْمِدهِ  ًمَِٖمػْمِ  :ىمقًمف

 .زكئهللوْلدهللإةهللاهللىلؾقئهلًلهللوهعضهللمئهللأكه

  ... ا اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ أيْماً  ذًمؽ ورويٜما 

 عظزة الجاميةاآلية 
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  .وٟمٛمتحـ ٟمختؼم أي وسماًمراء اعمقطمدة واًمٌاء سماًمٜمقن ٟمٌقر :ىمقًمف

  :قلت

أو يمدان  ،أٟمف ٓ يٌٖمض قمٚمٞمًا إٓ ُمـ ؿمدارك اًمِمدٞمٓمان أسمداه ومٞمدف  ػضقؾ وبقئنهللاْل

هلل .وومٞمف أن طم  قمكم يمامل حيتاج إمم ـمٝمارة أصؾ ،وًمد زٟما

هلل

هلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    *  ِلوْلدددددددههللتعدددددددئٌل

هلل[21 مرو ] & پ پ

 ،قمـ اًمؼماء روايات قمدة، اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرأورد 

حمٌة ذم ىمٚمقب   ، وأن ًمفٟمزًمت ذم قمكم سمـ أيب ـماًم أن هذه أية قمـ اسمـ قمٌاس و

 .اعم١مُمٜملم

وىمال: )سم٢مؾمٜماد  ،( رواية اسمـ قمٌاس221أورد اًمِمقيماين ذم در اًمًحاسمة )ىمد و

 ومٞمف سمنم سمـ قمامرة، وىمد وصمؼ، ووٕمٗمف مجاقمة، وسم٘مٞمة اإلؾمٜماد صم٘مات(.

 سمًٜمده  (0312)ويمرره سمرىمؿ  (0211)اًمنميٕمة سمرىمؿ  وأظمرج أضمري ذم

[74:ُمريؿ] & پ پ پ پ ڀ * :ذم ىمقًمف شمٕمامم :احلٜمٗمٞمة قمـ حمٛمد سمـ

 (.وأهؾ سمٞمتف ٓ وذم ىمٚمٌف ود ًمٕمكم سمـ أيب ـماًم إ ٓ شمٚم٘مك ُم١مُمٜماً  :ىمال

                                                

ٞمام يقرده ُمـ روايات ذم يمتاسمف اعمذيمقر أقموه، أسمان قمٜمف ذم ًمإلُمام اسمـ اجلزري ُمٜمٝمج وم( 0)

ُمـ أؾمٜمك ُمٜماىم  تواترهللوصحهللوح أهللمما  ،وسمٕمد ومٝمذه أطماديث ُمًٜمدةاعم٘مدُمة سم٘مقًمف: )

 (.إؾمد اًمٖماًم 

 عظزة التاسعةاآلية 
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هلل

هلل

هللتعئٌلهللهللهللهللهللهللهلل ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  *  ِلوْله

هلل[16 اْلؼ ص] & ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 :قمدـ جماهدد ذم هدذه أيدة ىمدالسمًدٜمده  أؾمٌاب ٟمزول اًم٘مدر نذم  روى اًمقاطمدي 

 اه...ًمت ذم قمكم ومحزة وأيب ضمٝمؾٟمز

 وأظمر ٕيب ضمٝمؾ ،وماًمققمد احلًـ ًمٕمكم ومحزة

هلل

﮶ ﮷ *  ِلوْلههللتعئٌل ﮴ ﮵  ﮲ ﮳ ۓ  هلل[65 اْل أدأ] & ے ے ۓ 

ػمة قمٜمد اسمـ أيب طماشمؿ واسمـ قمًايمر واخلٓمٞم  واسمـ ضماءت روايات يمث

قمـ اسمـ قمٌاس، وقمٓماء سمـ يًار، واسمـ أيب ًمٞمغم، واًمًدي،  ُمردويف وهمػمهؿ: 

  .اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌة :، واًمٗماؾمؼ هقا قمكم سمـ أيب ـماًم  :١مُمـ هقذم أن اعم

، وٟم٘مٚمٜماها ذم أصؾ ٜمثقراًمدر اعمذم اإلُمام اًمًٞمقـمل  وىمد أوردها وهمػمها 

 اًمٙمتاب ومٛمـ  أرادها ومٚمػمضمع إًمٞمف.

 

هللهلل

هلل[1 األحزال] & ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ *  ِلوْلدههللتعئٌل

قمـ  ،محد واًمٜمًائلوأ ،أظمرج سمـ أيب ؿمٞمٌة :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

ومٚماّم ىمددُمُت قمدغم رؾمدقل   ،ُمٜمف ضمٗمقة اًمٞمٛمـ ومرأيُت  ا همزوُت ُمع قمكمّ  :ىمال سمريدة

 العظزوٌاآلية

 زوٌـة والعظاآلية احلادي

 ة والعظزوٌاآلية الجاىي
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أًمًدُت أومم  ،يدا سُمَريددة :اهلل ذيمرُت قمٚمّٞمًا ومتٜمّ٘مّمتف ومرأيُت وضمف رؾمقل اهلل شمٖمدػّم وىمدال

ـ أٟمٗمًٝمؿ ـ يمٜمُت ُمقٓه) :ىمال ،سمغم يا رؾمقل اهلل :ىمٚمُت  ؟سماعم١مُمٜملم ُم  (.ومٕمكم ُمقٓه ،ومٛم

  :قلت

وىمدد اؾمدتققمٌت  ،طمدديث ُمتدقاشمر ،وطمديث ُمـ يمٜمدت ُمدقٓه ومٕمدكم ُمدقٓه

 .شإسمحاث اعمٜمت٘ماه سمدراؾمة طمديث ُمـ يمٜمت ُمقٓه» :ذم يمتايب ،ـمرىمف

طماديث اًمتل صدححت ذم إ» وأذت إمم ـمرىمف، وَُمـ صححف ذم يمتايب:

 .شومْمؾ أل

ۇ  * :اًمذي ىمال اًم٘مر ن قمٜمدف صذًمؽ أن اًمٜمٌل  ،واعم٘مّمقد هٜما اإلؿمارة

 ،ُمٜمزًمتددف ذم ذًمددؽا ل قمٚمٞمدداً ىمددد ٟمددز  [4:إطمددزاب] &ۈٴۇ ۆ ۆ ۈ

 .ومٙم٠مٟمف أحل٘مف سمأية اعمٌاريمة

أومم سماعم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ: أٟمف ٓ أُمر هلؿ ُمع أُمدره، يمدام ومندشمف  وُمٕمٜمك أٟمف

   اًمروايات اًمّمحٞمحة.
< 
هلل

هلل

 & ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ *  ِلوْلدددددددددددههللتعدددددددددددئٌل
 [38 األحزال]

  :عمٜمثقرىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر ا

قمـ اسمـ ُمًٕمقد أّٟمدف يمدان  ،واسمـ قمًايمر ،واسمـ ُمرَدويف ،أظمرج اسمـ أيب طماشمؿ)

 (.سمٕمكم سمـ أيب ـماًم  [23:إطمزاب] & ڇ ڍ ڍ ڌڌ * ي٘مرأ هذا احلرف

   :زادــــــلعل امل

ومٚمددؿ لٌددف ؾمددقى قمددكم سمددـ أيب  ،طمددلم دقمددا قمٛمددرو سمددـ ود اعمًددٚمٛملم ًمٚمٛمٌددارزة

  .عم١مُمٜمقن اًم٘متال سمٕمكم سمـ أيب ـماًم ومٙمٗمل ا ،ومٌارزه اإلُمام قمكم وىمتٚمف ،ـماًم 

 

 ة والعظـزوٌاآلية الجالج
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هلل

 & ک ک گ گ گ گ ڳ *  ِلوْلههللتعدئٌل
هلل[85 األحزال]

وىمددال ) :واًمثٕمٚمٌددل وذم شمٗمًددػم اًمٌٖمددقي ،ضمدداء ذم أؾمددٌاب اًمٜمددزول ًمٚمقاطمدددي

ُمدـ اعمٜمداوم٘ملم يمداٟمقا ي١مذوٟمدف  وذًمؽ أن ٟماؾمداً  ،ٟمزًمت ذم قمكم سمـ أيب ـماًم  :ُم٘ماشمؾ

 (.ويِمتٛمقٟمف

 

 

ُمٜمدؾملم سملم يماٟمقا وىمد  ،ويِمتٛمقٟمفاي١مذون قمٚمٞماً  اعمٜماوم٘مقن يمان

واؾمت٘مراء  ،سمؾ زاد ،واؾمتٛمر اًمٜمٗماق سمٕمد ووماشمف صأيام اًمٜمٌل  ،اًمّمحاسمة

 ًمٙمـ أيمتٗمل سمٜم٘مؾ ؿماهد ُمـ يموم اإلُمام ،يٓمقل اُمقاىمٗمٝمؿ ُمـ اإلُمام قمكم 

ُمـ اًمّمحاسمة  ن يمثػماً ٢موم) :(015 :5)ُمٜمٝماج اًمًٜمة اًمٜمٌقية ذم طملم ىمال اسمـ شمٞمٛمٞمة 

 (.وي٘ماشمٚمقٟمف ،ويًٌقٟمف ،فواًمتاسمٕملم يماٟمقا يٌٖمْمقٟم

ومما ضماء ذم  ،وسمٕمد ووماشمف صذم طمٞماة اًمٜمٌل   ح ىهللْلؼدهللّلثرهللتلولههللوصؽواه

 :صذًمؽ سمٕمد ووماة اًمٜمٌل 

رأيت اًمٜمٌل  :قمـ قمكم ىمال (:02566)رىمؿ  (071 :7) جمٛمع اًمزوائدذم ُما 

 ...ُلهؽقت ،إًمٞمف ُما ًم٘مٞمت ُمـ أُمتف ُمـ إود واًمٚمدد ُلشؽوتذم ُمٜماُمل  ص

 (.ورضماًمف صم٘مات ...اه أسمق يٕمغمرو) :ىمال اهلٞمثٛمل

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  (0103) رىمؿ (342 :2)اًمًٜمة ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد وذم 

 ة والعظــزوٌاآلية الزابع

 بيــان
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مئهللْلؼيهللأحدهللمأهلللذههلل :صمؿ ىمال ...وُمٕمف قمامر أشماهؿ قمائداً  ا أيب سمٙمرة أن قمٚمٞماً 

 ...األم هللمئهللْلؼقت

 .رضماًمف صم٘مات

م أٟما أول ُمـ لثق سملم يدي اًمرمحـ ًمٚمخّمقُمة يق) وًمذًمؽ صح قمٜمف ىمقًمف:

 (.2245 رىمؿ) (0547 :2صحٞمح اًمٌخاري )يمام ذم  .(اًم٘مٞماُمة

 

 

هلل[35اْل ئُلئت ] & حبخب مب ىب يب * ِلوْلههللتعئٌل 

 (: 022ظمّمددددائص اًمددددقطمل اعمٌددددلم )ذم  احلدددداومظ اسمددددـ اًمٌٓمريددددؼ ٟم٘مددددؾ

 قمدددددددددـ اسمدددددددددـ قمٌددددددددداس ذم  سمًددددددددٜمده احلددددددددداومظ أيب ٟمٕمدددددددددٞمؿ  قمددددددددـ

 ىمدددال: قمدددـ وٓيدددة قمدددكم [22اًمّمددداومات:] & حبخب مب ىب يب *: Qىمقًمدددف 

 .سمـ أيب ـماًم (

(: )أظمدرج اًمدديٚمٛمل قمددـ أيب 215: 2وىمدال اهلٞمتٛمدل ذم اًمّمدقاقمؼ اعمحرىمددة )

قمددـ [22اًمّمدداومات:] & حبخب مب ىب يب *ؾمددٕمٞمد اخلدددري أن اًمٜمٌددل ىمددال: 

 وٓية قمكم.

حبخب مب  *: روي ذم ىمقًمدف شمٕمدامم: ذم يمتاسمف أؾمٌاب اًمٜمدزولاًمقاطمدي  ىمالو

ف أن أي قمـ وٓية قمكم وأهؾ اًمٌٞمت8 ٕن اهلل أُمر ٟمٌٞمد[22اًمّماومات:] & ىب يب

يٕمرف اخلٚمؼ أٟمف ٓ ي٠ًمهلؿ قمغم شمٌٚمٞمغ اًمرؾماًمة أضمرًا إٓ اعمقدة ذم اًم٘مرسمدك، واعمٕمٜمدك 

أ ددؿ يًدد٠مًمقن: هددؾ واًمددقهؿ طمددؼ اعمددقآة، يمددام أوصدداهؿ اًمٜمٌددل، أم أودداقمقها 

 ة والعظزوٌية اخلامشاآل
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 اٟمتٝمك(. ؟وأمهٚمقها ومتٙمقن قمٚمٞمٝمؿ اعمٓماًمٌة واًمتٌٕمة

ـ اًمٕم٘مائدد وىمال إًمقد ذم روح اعمٕماين: )وأومم هذه إىمقال: أن اًم١ًمال قم

دد ف وٓيددة قمددكم يمددرم اهلل شمٕمددامم وإقمددامل، ورأس ذًمددؽ ٓ إًمددف إٓ اهلل، وُمددـ أضمٚمر

 وضمٝمف، ويمذا وٓية إظمقاٟمف اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ ريض اهلل شمٕمامم قمٜمٝمؿ أمجٕملم(.

 .& ٴۇڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  *واٟمٔمر ُما ؾمٞم٠ميت حتت ىمقًمف شمٕمامم: 

 

 

هلل[77 اْلزمر] & ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ *  ِلوْلههللتعئٌل

وأظمرج اسمـ ُمردويدف قمدـ أيب ) :اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرىمال اإلُمام 

 & ٹ ٹٹ * صرؾمقل اهلل  :ىمال[11:اًمزُمر] & ٿ ٿ ٿ * هريرة

 (.اقمكم سمـ أيب ـماًم   :ىمال[11:اًمزُمر]

اإلُمام اعمداوردي  ٟم٘مٚمٝماو ،قمـ جماهدسمًٜمده  (105)اسمـ اعمٖماززم سمرىمؿ  ورواها

 قمٜمف أيْمًا. ذم اًمٜمٙمت واًمٕمٞمقن

ومجاقمدة  ،وجماهدد ذم روايدة ،وىمال أسمق إؾمدقد) : ذم شمٗمًػمهوىمال إًمقد

 ،اًمددذي صدددق سمددف هددق قمددكم يمددرم اهلل شمٕمددامم وضمٝمددف :وهمددػمهؿ ،ُمددـ أهددؾ اًمٌٞمددت

 (.صوأظمرضمف اسمـ ُمردويف قمـ أيب هريرة ُمرومققمًا إمم رؾمقل اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  *واٟمٔمددر ُمددا ؾمددٞم٠ميت حتددت ىمقًمددف شمٕمددامم: 

 & پپ
 تيبيه:

 ا هدق قمدكم صأن اًمذي صدق سمداًمٜمٌل  ىمقل ُمـ ذيمرٟما ُمـ اعمٗمنيـ 

 ة والعظــــزوٌاآلية الشادس
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ىملم، وأوهلدؿ، يمٞمدػ ٓ وهدق  ق، سمؾ اعمراد أٟمف أسمرز اعمّمددر ٓ يٕمٜمل أن همػمه مل يّمدر 

هلل.اًمّمديؼ إيمؼم، يمام صح ذم اخلؼم
هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل[56 اْلزخرف] & ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ *  ِلوْلههللتعئٌل

قمدـ اسمدـ ُمردويدف أٟمدف روى  اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثدقر ٟم٘مؾ

ڱ ڱ ں ں ڻ  * :ذم ىمقًمدددف صقمدددـ اًمٜمٌددل  :ـ ضمدداسمر سمدددـ قمٌددد اهللقمدد

ٜمت٘مؿ ُمدـ اًمٜمدايمثلم ٟمزًمت ذم قمكم سمـ أيب ـماًم  أٟمف ي[20:اًمزظمرف] & ڻ ڻ

 .واًم٘ماؾمٓملم سمٕمدي

قمـ ضماسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّمداري  سمًٜمده(:120)وأظمرج اسمـ اعمٖماززم سمرىمؿ 

ٓ  :الطمتدك ىمدوإين ٕدٟمداهؿ ذم طمجدة اًمدقداع سمٛمٜمدك  ،صىمال رؾمدقل اهلل  :ىمال

 ...أًمٗمٞمٜمٙمؿ شمرضمٕمقن سمٕمدي يمٗماراً 

 & ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ * قمدددغم إصمدددر ذًمدددؽ Qوأٟمدددزل اهلل 

 [22:اًمزظمرف] & ڻ ۀ ۀ * سمٕمكم سمـ أيب ـماًم [20:اًمزظمرف]

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ * صمددددؿ ٟمزًمددددت

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲  * صمددددؿ ٟمزًمددددت[72:اعم١مُمٜمددددقن] &ڌ 

ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ * ًمٕمٚمددؿ ًمٚمًدداقمة وإن قمٚمٞمدداً [21:اًمزظمددرف] &﮳ 

 .قمـ قمكم سمـ أيب ـماًم [22:اًمزظمرف] &ۈ 

عمددا :قمددـ ضمدداسمر ىمددال سمًددٜمد  ظمددر  (144)وروى اسمددـ اعمٖمدداززم روايددة أظمددرى سمددرىمؿ  

[20:اًمزظمدددرف] &ڻڱ ڱ ں ں ڻ ڻ * صٟمزًمدددت قمدددغم رؾمدددقل اهلل 

 .سمٕمكم:ىمال

 ة والعظــــزوٌاآلية الشابع
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هلل

 

هلل[55 اْلزخرف] &ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  *  ِلوْلههللتعئٌل

ڱ ڱ  * قر حتت  يدةاًمذي رواه اسمـ اعمٖماززم اعمذيم ا راضمع طمديث ضماسمر

  .أية[20:اًمزظمرف] & ں

قمدـ قمدكم [22:اًمزظمرف] & ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ * :وومٞمف

  .سمـ أيب ـماًم ا

 

 :وُمـ ذًمؽ ،أن إُمة ؾمت٠ًمل قمـ اًمٕمؽمة ىمد ضماءت روايات ذم

هلل هلليفهللحدوثهللاْلثؼؾًلهللمأ هللور  ُمـ طمديث هلل واْلعسأهللاْلؽ ئلهللىلأهللاْل مالمئ

هلل(42 :7) :احلٚمٞمة ذم ٞمؿٟمٕم أسمق رواهاًمذي  ا قمكميمحديث  ،سمٕمض اًمّمحاسمة

هللعهرهللحدوثو هللمطع   سمرىمؿ اًمًٜمة ذم قماصؿ أيب اسمـ رواهاًمذي ابأ

هلل ا ـًلهللىلأهللشئلؾؽ هللوا  ،اًم٘مٞماُمة يقم احلقض قمغم ومرـمٙمؿ إين سمٚمٗمظ: (0243)

 .ىلسيتهللوىلأهللاْلؼرآنهللىلأ

  &ًَقِا ٌىُىْلْ ََّيُىْليَوْئ ٌن ٌٌَل * ىمقًمف شمٕمامم:ه حتت ٟماذيمرواٟمٔمر ُما 

، ٓ يٕمٜمل أٟما ًمـ ٟم٠ًمل قمـ همػمه، سمؾ ال قمـ قمكم وُما ورد أٟما ؾمٜم٠ًم

)وأومم هذه إىمقال: أن اًم١ًمال قمـ  إُمر يمام ىمال إًمقد ذم روح اعمٕماين

ف وٓية قمكم يمرم اهلل اًمٕم٘مائد وإقمامل، ورأس ذًمؽ ٓ إًمف إٓ اهلل، وُمـ أضمٚمر 

 بيــان

 ة والعظــــزوٌاآلية الجامي
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 شمٕمامم وضمٝمف(.

) ىمؾ ٓ ، ىمقًمف شمٕمامم: اومما يِمٝمد عم٠ًمًمة أٟما ؾمٜم٠ًمل قمـ وٓية قمكم 

هل أضمر  صإٓ اعمقدة ذم اًم٘مرسمك( ومٛمقدة ىمرسمك اًمٜمٌل   أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف  أضمراً 

 اًمرؾماًمة اًمتل ؾمٜم٠ًمل قمٜمٝما.

 

 

 

هلل[70 بؿد] & پ پ پ ڀڀ *  ِلوْلههللتعئٌل

وأظمرج اسمدـ ُمردويدف واسمدـ ) :ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

 & پ پ پ ڀڀ * :ذم ىمقًمددف اقمًددايمر قمددـ أيب ؾمددٕمٞمد اخلدددري 

 .سمٌٖمْمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـماًم  :ىمال[11:حمٛمد]

ُما يمٜما ٟمٕمرف اعمٜماوم٘ملم قمغم  :ىمال اوأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

 (.إٓ سمٌٖمْمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـماًم  صقمٝمد رؾمقل اهلل 

  .(137)سمرىمؿ  اًمِماومٕمل  ورواية أيب ؾمٕمٞمد رواها أيْمًا اسمـ اعمٖماززم

 

 

 سمٖمدض اًمٜمٗمداق قموُمدات ُمدـ وذيمروا) :ذم شمٗمًػم أية إًمقد ىمال اإلُمام

 (اًمروايات اًمتل ٟم٘مٚمٜماهدا قمدـ اًمددر اعمٜمثدقر دصمؿ أور) ...وضمٝمف شمٕمامم اهلل يمرم قمكم

 :صمؿ ىمال

  ...اًمٜمٗماق قموُمات أىمقى ُمـ قمٜمف شمٕمامم اهلل ريض سمٖمْمف أن وقمٜمدي

 وٌعظزة والاآلية التاسع

 بيــان
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 يم٘مقًمدف ،ذيمدر ُمدا همدػم ًمٚمٜمٗمداق قموُمدات اًمّمحٞمحة إطماديث ذم ضماء وىمد

  .احلديثش  صموث ٜماومؼاعم قموُمات»  :واًمًوم اًمّموة قمٚمٞمف

 احلدديث :وىمٞمدؾ ،اإليامين ٓ اًمٕمٛمكم ًمٚمٜمٗماق قموُمات هل :اًمٕمٚمامء ىمال ًمٙمـ

 إذ يماٟمدت أ دا عمدا 8ُمٜمٝمدا سمٌمدء اعمخٚمدص اعمد١مُمـ اشمّماف قمـ اًمتٜمٗمػم خمرج ظمارج

 (.اعمٜماوم٘ملم قموُمات ُمـ ذاك

 اْل دلئب هللمدأهللهتئىلد  قمدـ روي) (:112 :0)ىمدال اًم٘مرـمٌدل ذم شمٗمًدػمه و 

 ًمٕمدكم سمٌٖمْمدٝمؿ إٓ ص اهلل رؾمدقل قمٝمدد قمدغم اعمٜمداوم٘ملم ٟمٕمرف يمٜما اُم :ىماًمقا أ ؿ

×). 

: يم٠ميب ؾمٕمٞمد سمٕمض شمٚمؽ اجلامقمة ُمـ اًمّمحاسمة إمم رواياتىمد أذٟما و

  أصؾ اًمٌحث ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمـ ؿماء. ذموضماسمر وأيب ذر، وهمػمهؿ، 

 

 

هلل

هلل[60اْلواِلع  ] & ڭ ۇ ۇ * ِلوْلههللتعئٌل 

ثقر: )وأظمرج اسمـ أيب طماشمؿ واسمـ ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜم

[01اًمقاىمٕمددة:] & ڭ ۇ ۇ *ذم ىمقًمددف:  بُمردويددف قمددـ اسمددـ قمٌدداس 

ىمال: يقؿمع سمـ ٟمقن ؾمٌؼ إمم ُمقؾمك، وُم١مُمـ  ل يس ؾمٌؼ إمم قمٞمًدك، وقمدكم سمدـ 

 (.صؾمٌؼ إمم رؾمقل اهلل  اأيب ـماًم  

وىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: )وأظمرج اسمـ ُمردويدف قمدـ 

 اآلية الجالثوٌ
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ذم ىمقًمف: اًمًاسم٘مقن اًمًاسم٘مقن ىمال: ٟمزًمت ذم طمزىمٞمؾ ُم١مُمـ  ل ومرقمدقن اسمـ قمٌاس 

وطمٌٞم  اًمٜمجار اًمذي ذيمر ذم يس، وقمكم سمـ أيب ـماًم  ويمدؾ رضمدؾ ُمدٜمٝمؿ ؾمداسمؼ 

 أُمتف وقمكم أومْمٚمٝمؿ ؾمٌ٘مًا(.

قمـ اسمـ قمٌداس ذم ىمدقل اهلل  سمًٜمده  (143وأظمرج اسمـ اعمٖماززم ذم اعمٜماىم  )

قؿمددع سمددـ ٟمددقن إمم ىمددال: ؾمددٌؼ ي[01اًمقاىمٕمددة:] & ڭ ۇ ۇ *شمٕمددامم: 

 .صُمقؾمك وؾمٌؼ صاطم  يس إمم قمٞمًك وؾمٌؼ قمكم سمـ أيب ـماًم  إمم حمٛمد 

 

، لد أ ا ااعمٓماًمع ًمٚمروايات اًمًاسم٘مة اعم٘مررة ًمًٌؼ ُمقٟٓما قمكم سمـ أيب ـماًم  

 ذيمرت ٟمققملم ُمـ اًمًٌؼ: 

 األول: الشبق يف الزتبة: 

: سمٛمٕمٜمك إومْمٚمٞمة واًمت٘مدم قمدغم ُمدـ ؾمدقاه، ويِمدػم إًمٞمدف ىمدقل اسمدـ قمٌداس

 )ويمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ؾماسمؼ أُمتف، وقمكم أومْمٚمٝمؿ ؾمٌ٘مًا(.

 .ص وهذا رأي مجع ُمـ اًمًٚمػ يماٟمقا يروٟمف أومْمؾ اًمٜماس سمٕمد رؾمقل اهلل

هذا اًم٘مدقل أٟمف روى ( 71: 2اإلُمام اسمـ طمزم ذم اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ )وىمد ذيمر 

ٟمحدق يمدام رواه قمدـ  ،وقمـ مجاقمة ُمـ اًمتاسمٕملم واًمٗم٘مٝماء ،ٟمّمًا قمـ سمٕمض اًمّمحاسمة

 ُمٕمٜمك. ّمحاسمةقمنميـ ُمـ اًم

(: )اًم٘مدقل سمتٗمْمدٞمؾ 272اًمٌاىموين ذم يمتاسمف: ُمٜماىمد  إئٛمدة إرسمٕمدة)وىمال 

 قمكم روقان اهلل قمٚمٞمف ُمِمٝمقر قمٜمد يمثػم ُمـ اًمّمحاسمة(.

 وىمد ذيمرت ذم أصؾ اًمٙمتاب، سمٕمْمًا ُمـ أؾمامئٝمؿ.

 بيــان
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: 0) اًمّمدحٞمحةإطماديدث ؾمٚمًٚمة ذم يمتاسمف  ىمررسم٠من اًمِمٞمخ إًمٌاين  وأظمتؿ

 ا حيٌقن قمٚمٞمًا أيمثر ُمـ أيب سمٙمر.يمٌار اًمًٚمػ يماٟمقُمـ  اً يمثػمأن ): 107-121

 الجاىي: الشبق يف الزمً: 

ؾمدٌؼ إمم رؾمدقل  اسمٛمٕمٜمك أٟمف أول ُمـ أؾمٚمؿ، ويِمػم إًمٞمف ًمٗمظ: )وقمدكم 

 ( وٟمحقها.صاهلل 

وىمد ورد ذًمؽ قمـ مجع ُمـ اًمّمحاسمة، ومٛمدـ سمٕمددهؿ، ذيمدرهؿ احلداومظ اسمدـ  

 :ُمٜمٝمؿ، ام قمكم ذم أوائؾ شمرمجتف ًمإلُما آؾمتٞمٕمابقمٌد اًمؼم ذم يمتاسمف 

 سمدـ وزيدد ،اخلددري ؾمدٕمٞمد قوأسمد ،وضمداسمر ،وظمٌداب ،واعم٘مدداد ،ذر قوأسم ،ؾمٚمامن 

 ،قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل وقمٌد ، واسمـ قمٌاس، واسمـ إؾمحاق، واسمـ ؿمٝماب،إرىمؿ

 ، وهمػمهؿ يمثػم.إؾمحاق وأسمق ،وىمتادة

 وقد حكي اإلمجاع على أولية علي يف اإلسالو: 

سمددلم  وٓ أقمٚمددؿ ظموومدداً : )(42 :0) حلددديثُمٕمرومددة قمٚمددقم اددد وم٘مددال احلددايمؿ ذم 

وإٟمدام اظمتٚمٗمدقا  ،أوهلؿ إؾموُماً  اأصحاب اًمتقاريخ أن قمكم سمـ أيب ـماًم  

أول ُمدـ أؾمدٚمؿ  اواًمّمحٞمح قمٜمد اجلامقمة أن أسما سمٙمر اًمّمدديؼ  ،ذم سمٚمقهمف

 (.ُمـ اًمرضمال اًمٌاًمٖملم

سمدؾ ىمدال  ،أؾمدٚمؿ ىمدديامً ) قمـ قمدكم: (46 :0شماريخ اخلٚمٗماء )د وىمال اًمًٞمقـمل ذم 

قمٌداس وأٟمدس وزيدد سمدـ أرىمدؿ وؾمدٚمامن اًمٗمدارد ومجاقمدة: إٟمدف أول ُمدـ  اسمـ

 .(وكؼ هللبعضف هللا،هتئإهللىلؾقه ،أؾمٚمؿ
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هلل
هلل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ * ِلوْلههللتعئٌل هلل[62احلدود ]هلل& ٱ 

سمًٜمده قمـ أيب  (0152( رىمؿ)425: 2ذم ومْمائؾ اًمّمحاسمة ًمإلُمام أمحد )

ٜمجار طمٌٞم  سمـ ُمقؾمك اًم :: اًمّمدي٘مقن صموصمةصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ًمٞمغم

وهق  ،وقمكم سمـ أيب ـماًم  اًمثاًمث ،ٞمؾ ُم١مُمـ  ل ومرقمقنطمزىمو ،ُم١مُمـ  ل ياؾملم

 أومْمٚمٝمؿ.

 ُمـ اًمٗمْمائؾ. (0005( رىمؿ )433: 2) اٟمٔمرو

 وىمد أورد اًمًٞمقـمل احلديث ذم يمتاسمف اجلاُمع اًمّمٖمػم ُمـ ـمري٘ملم:

 ( ورُمز ًمف سماًمْمٕمػ.3026إول: ـمريؼ اسمـ قمٌاس رىمؿ )

 ورُمز ًمف سماحلًـ. (3027واًمثاين: ـمريؼ أيب يٕمغم رىمؿ )

 ه:ــــتيبي

ُما ذيمرشمف اًمرواية ُمـ أن اًمّمدي٘ملم صموصمدة، ٓ يٜمٗمدل وضمدقد صددي٘ملم  ظمدريـ سمدؾ 

 ومما يِمٝمد هلذا:ُم٘مّمقدها أن ه١مٓء أيماسمر اًمّمدي٘ملم، 

 اسمـُما ورد ُمـ أن قمٚمٞمًا روقان اهلل قمٚمٞمف هق اًمّمديؼ إيمؼم: وم٘مد روى 

 وأظمق اهلل قمٌد أٟما ف ىمال:أٟم قمكم ( سمًٜمده قمـ021رىمؿ ) (22 :0)ذم ؾمٜمٜمف  ُماضمف

 ىمٌؾ صٚمٞمت ،يمذاب إٓ سمٕمدي ي٘مقهلا ٓ ،األّلزهللاْل دوقهللوأكئ ،ص رؾمقًمف

  .ؾمٜملم ًمًٌع اًمٜماس

 ة والجالثوٌاآلية احلادي
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 هذا) (:27رىمؿ ) طمديث (40 :0) اًمزضماضمة ُمّمٌاحىمال اًمٌقصػمي ذم 

 .(صم٘مات رضماًمف صحٞمح إؾمٜماد

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: وىمال اعمًتدرك ذم احلايمؿ ورواه

 قمـ أيب ذر وؾمٚمامن وأيب ًمٞمغم اًمٖمٗماري.ت رواياوذم اًمٌاب 

 

 

هلل

هلل.[5 اْل لرو ] & ڻ ڻڻ *هلل ِلوْلههللتعئٌل

  (:222-220 :01)ومتح اًمٌاري ىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم 

 & ڻ ڻڻ * وىمددد اظمتٚمددػ أهددؾ اًمت٠مويددؾ ذم اعمددراد سم٘مقًمددف شمٕمددامم)

 ...قمغم أىمقال[2:اًمتحريؿ]

 ،ٗمًدف ُمرومققمداً سمـ أيب طماشمؿ سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع قمدـ قمدكم ٟماأظمرضمف  ،قمكم :اًمثاُمـ 

  .هق قمكم :وأظمرضمف اًمٓمؼمي سمًٜمد وٕمٞمػ قمـ جماهد ىمال

 وأظمرضمف سمـ ُمردويف سمًٜمديـ وٕمٞمٗملم ُمـ طمديث أؾمامء سمٜمدت قمٛمدٞمس ُمرومققمداً 

  .قمكم سمـ أيب ـماًم  :صاًمح اعم١مُمٜملم :ي٘مقل صؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل  :ىماًمت

  .وذم ؾمٜمده راو وٕمٞمػ ،سمـ قمٌاس ُمثٚمف ُمقىمقوماً اوُمـ ـمريؼ أيب ُماًمؽ قمـ 

ًمٌاىمر واسمٜمدف ضمٕمٗمدر سمدـ حمٛمدد سمـ قمٌاس وحمٛمد سمـ قمكم ااٜم٘ماش قمـ وذيمره اًم

 (.اًمّمادق

قمـ جماهد ذم ىمقًمف سمًٜمده ( 104أظمرج اسمـ اعمٖماززم ذم اعمٜماىم  سمرىمؿ )و

 ة والجالثـــوٌاآلية الجاىي



 
ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز    

 

 

 

 

 

ڻڻ *شمٕمامم:    .صاًمح اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـماًم  :ىمال[2اًمتحريؿ:] & ڻ 

وقمدـ اسمدـ قمٌداس، وقمدـ جماهدد،  ص ومٝمذه جمٛمققمدة روايدات قمدـ اًمٜمٌدل

 واًمّمادق، وسمٕمْمٝما ي٘مقي سمٕمْمًا. واًمٌاىمر

هلل
هلل

هلل

هلل[63 احلئِل ] & ڤ ڤ ڤ ڤ * ِلوْلههللتعئٌل

وأظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ) :اًمدر اعمٜمثقر ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم

 :عما ٟمزًمت :واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طماشمؿ واسمـ ُمردويف قمـ ُمٙمحقل ىمال

أن لٕمٚمٝما ؾم٠مًمت ريب  :صىمال رؾمقل اهلل [02:احلاىمة] & ڤ ڤ ڤ ڤ *

  .أذن قمكم

 .(0)ومٜمًٞمتف ؿمٞمئاً  ص ُما ؾمٛمٕمت ُمـ رؾمقل اهلل :ومٙمان قمكم ي٘مقل :ىمال ُمٙمحقل

وأظمرج اسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ واًمقاطمدي واسمـ ُمردويف واسمـ قمًايمر 

إن اهلل أُمرين أن أدٟمٞمؽ  :ًمٕمكم صىمال رؾمقل اهلل  :واسمـ اًمٌخاري قمـ سمريدة ىمال

 :ومٜمزًمت هذه أية ،أن شمٕملوأن شمٕمل وطمؼ ًمؽ  ،وأن أقمٚمٛمؽ ،وٓ أىمّمٞمؽ

 [02:احلاىمة] & ڤ ڤ ڤ ڤ *

يا قمكم إن  :صل اهلل ىمال رؾمق :وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة قمـ قمكم ىمال

                                                

 .(261: 0اًمٌوذري ذم أٟمًاب إذاف ) اها أيْماً رورواية ُمٙمحقل و(0)

يمتاب ومْمائؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ش يٕمةاًمنم»روى أضمري ذم يمتاسمف سمٜمحق رواية سمريدة: ( و2)

 .قمـ ضماسمر سمـ قمٌد اهلل (1111يمام ذم اًمٌحر اًمزظمار رىمؿ ) اًمٌزار و (0320رىمؿ )

 والجالثوٌ الجالجةاآلية 
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 & ڤ ڤ ڤ ڤ * وم٠مٟمزًمت هذه أية ،هلل أُمرين أن أدٟمٞمؽ وأقمٚمٛمؽ ًمتٕملا

 (.وم٠مٟمت أذن واقمٞمة ًمٕمٚمٛمل[02:احلاىمة]

ٟمٕمٞمؿ إصٌٝماين ذم ُمٕمرومة  أيبو (141)وذم رواية قمٜمد اسمـ اعمٖماززم سمرىمؿ 

 عما ٟمزًمت :لاىم ×قمكم سمـ أيب ـماًم  قمـ  اسمًٜمدمه (126اًمّمحاسمة سمرىمؿ )

٠مًمت اهلل أن لٕمٚمٝما أذٟمؽ ؾم :صىمال زم اًمٜمٌل [02:احلاىمة] & ڤ ڤ ڤ ڤ *

 .يا قمكم

 (.142)سمرىمؿ  اية سمريدة قمٜمد اسمـ اعمٖماززم أيْماً ورو

  (.262) :صٗمحةراضمٕمٝما ذم روايات ذم ذًمؽ اخلقارزُمل ذم اعمٜماىم   وروى اعمقومؼ

8 قمددةذم أطماديدث  صٛمدف رؾمدقل اهلل واٍع عمدا قمٚم   اوم٘مد ورد أن قمٚمٞمًا 

حيٞمؾ ذم إظمدذ قمٚمٞمدف، ويرؿمدد ذم اًمتٚم٘مدل إًمٞمدف، ذم ُمدقاـمـ  ص ًمؽ دمد اًمٜمٌلًمذ

 . ()ومٛمـ أراد اعمديٜمة ومٚمٞم٠مهتا ُمـ سما ا ،: أٟما ُمديٜمة اًمٕمٚمؿ وقمكم سما اىمقًمف ُمٜمٝما ُمثوً 

اًمقاقمل،   اأهللأشئميهللا،مئمهللىليلهللبأهللأ هللضئْل هللمأنهللؼدهللاص فرهللح ىهللْل

 ُمٕمرومةذم  ٞمؿقمٌارة احلاومظ أيب ٟمٕم ٟم٘مؾأظمذًا ُمـ هذه اًمروايات، وىمد ؾمٌؼ 

 ذم ذًمؽ. (134 :0) اًمّمحاسمة

                                                

إطماديددث اًمتددل "( وهددق طمددديث ُمٕمتددؼم ، أذت إمم ُمددـ صددححف وطمًددٜمف، ذم سمحددث 0)

 ."صححت ذم ومْمؾ أل
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هلل

(لًَْ رماليَاشوًالل92ْ ٌَّلانَّزٍَِّلَمجْشَيٌُالكمابَ ٌاليِاٍْلانَّازٍَِّلنيَنُاٌالَّك احَك ٌٌَل للللل ِلوْلههللتعئٌل 

 [70ادطػػًل ] & ًٌَب ي ىْلَّخمامبيَزُ

 سمدـ أيب ـماًمد  ضمداء : )... وىمال ُم٘ماشمدؾ: ٟمزًمدت ذم قمدكم ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل

ومٚمٛمددزهؿ اعمٜمدداوم٘مقن ووددحٙمقا قمٚمدددٞمٝمؿ  صذم ٟمٗمددر ُمددـ اعمًددٚمٛملم إمم اًمٜمٌدددل 

 .وشمٖماُمزوا(

ُم٘ماشمددؾ  إمم : اًمٙمِمددػ واًمٌٞمددان هددذا اًم٘مددقل ذم شمٗمًددػمه اًمثٕمٚمٌددل ٟمًدد  و 

 .واًمٙمٚمٌل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة والجالثوٌزابعاآلية ال
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ىالمبحثىالثاني
ىامىالحسونـــــيىاإلمـزلىفــناىــم

ىيىاللهىصنهــــــرض

 

   :الخـــات ثــــــآيوفيه 

هلل

هللهلل[62 احلج] & ں ں ڻ ڻ ڻڻ *هلل ِلوْلههللتعئٌل

رىمدددددؿ  (211 :2)اًمٙمٜمددددك وإؾمددددامء أظمددددرج احلدددداومظ اًمددددددوٓيب ذم 

يدا أسمدا قمٌدد اهلل  :ىمٚمت ًمٚمحًلم سمـ قمدكم :قمـ ضمٕمٞمد سمـ مهدان ىمالسمًٜمده (:126)

أٟمدا وهدؿ اخلّمدامن اًمٚمدذان »  :وم٘مال احلًدلم ؟هؾ ُمٜمٝمؿ ٟماجأظمؼمين قمـ سمٜمل أُمٞمة 

 .أيةش اظمتّمام ذم ر ؿ

ذم قمدكم قمٚمٞمدف اًمًدوم  ٔيدة اًمٙمريٛمدةاذه هد ٟمدزولأيْمًا وٟمذيمر سم٠مٟمف ىمد ورد 

 ؾ هق: سمسملم اًمروايتلم، وظمّمقُمف، وٓ شمٕمارض 

هذه أيدة دمدري ومدٞمام دمدري يمام يٕمؼم اًمٌٕمض: ُمـ سماب اجلري، سمٛمٕمٜمك أن  

 وظمّمقُمف، وهمػمهؿ. قمٚمٞمف اًمًوم وظمّمقُمف، وذم احلًلم ف اًمًوم قمٚمٞم ذم قمكم

أو يمام يٕمؼم اًمٌٕمض: ُمـ سمداب اًمتٗمًدػم سماعمثدال أو اعمّمدداق، ومروايدة شمدذيمر 

 ُمثآً أو ُمّمداىمًا ًممية، ورواية شمذيمر ُمثآً  ظمر أو ُمّمداىمًا  ظمر ًممية.

 

 اآليـــة األوىل
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هلل

هلل[8 اْلشورى] & ڃ ڃ ڃ ڃچ *  ِلوْلههللتعئٌل

    ِلوةنومٞمف ) :ذم أية شمٗمًػمه اًمٜمٙمت واًمٕمٞمقن اإلُمام اعماوردي ذم ىمال

 .ىماًمف اًمْمحاك واًمًدي ،عمـ ذم إرض ُمـ اعم١مُمٜملم  أحدمهئ

غ سمدـ ٟمٌاشمدة قمدـ قمدكم يمدرم اهلل رواه إصدٌ ،بًمٚمحًلم سمـ قمدكم   اْلثئين

 .(وضمٝمف

هلل

هلل

 & گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ *  ِلوْلددددددددههللتعددددددددئٌل
هلل[32 اْلدخئن]

ومدام سمٙمدت قمدغم هد١مٓء اًمدذيـ  :ي٘مدقل شمٕمدامم ذيمدره) :ضماء ذم شمٗمًػم اًمٓمدؼمي

إن سمٙماء اًمًامء  :وىمٞمؾ ،همرىمٝمؿ اهلل ذم اًمٌحر وهؿ ومرقمقن وىمقُمف اًمًامء وإرض

 .محرة أـمراومٝما

عمدا ىمتدؾ احلًدلم سمدـ  :قمـ اًمًدي ىمدال )وؾماق سمًٜمده(  :ذيمر ُمـ ىمال ذًمؽ

 (.قمكم روقان اهلل قمٚمٞمٝمام سمٙمت اًمًامء قمٚمٞمف وسمٙماؤها محرهتا

 وروى) :(344 :2) اعمحرىمدة اًمّمدقاقمؼذم وىمال اإلُمام اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

 ،رطمداهلؿ ُمقودع وهٝمٜمدا ،ريمدا ؿ ُمٜماخ هٝمٜما :وم٘مال احلًلم سم٘مؼم ُمر قمٚمٞماً  أن اعمو

هللىلؾدقف هللتهؽدي اًمٕمرصدة  دذه ي٘متٚمدقن حمٛمدد  ل ُمدـ ومتٞمدة ،دُمدائٝمؿ ُمٝمدراق وهٝمٜما

 (.واألرضهللاْل عء

 اآلية الجاىية

 اآلية الجالجة
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 :الءـاة كزبـــوقفة مع مأس

 صؾمددٌط رؾمددقل اهلل  ،إٓ يددقم يمٞمددقم أيب قمٌددد اهلل احلًددلم سمددـ قمددكم 

  .وؾمٞمد ؿمٌاب أهؾ اجلٜمة ،ورحياٟمتف ُمـ اًمدٟمٞما

وٓ يددري ُمداذا  ،وإن اإلٟمًان ًمٞمٕمجز قمـ أن يّمقر ضماٟمًٌا ُمـ شمٚمؽ اعم٠مؾمداه

   !يذيمر أو يدع

هدق أن هدذه ًمف شمٕمٚمؼ سمام ٟمحدـ سمّمددده، ووطمًٌٜما أن ٟمِمػم إمم ضماٟم  واطمد 

وأسمٙمدت قمدكم  ،صل وم٘مد أسمٙمت اًمٜمٌد ،اعم٠مؾماة يمام أ ا ىمد أسمٙمت اًمًامء وإرض

ُمدـ  أسمٙمدت أهدؾ اًمٌٞمدت وحمٌدٞمٝمؿ يمدام ،طمتدك ىمٌدؾ وىمققمٝمدا اسمدـ أيب ـماًمد  

 .سمٕمد وىمققمٝما اإلٟمس واجلـ

گ گ گ ڳ * شمٕمدامم:: وم٘مدد ىمدال احلدؼ شمٌدارك وأما بكاء الشناء واألرض

وم٘مد ٟمٗمك سمٙمداء اًمًدامء وإرض قمدغم اًم٘مدقم اًمدذيـ  & ڳ ڳ ڳ ڱ 

وًمٞمائدف، وإٓ عمدا يمدان ًمٜمٗمدل أهٚمٙمٝمؿ، وهق ُمِمدٕمر سمٌٙمدائٝمام قمدغم  ظمدريـ ُمدـ أ

 سمٙمائٝمام قمغم أقمدائف ُمـ ومائدة.

 وشم٠ميمٞمدًا هلذا اعمٗمٝمقم، وم٘مد ضماءت اًمروايات ذم سمٙمائٝمام. 

هللوخت ؾ هللدهلللـئهللدهللأكظئرهللاْلعؾعء هلل

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يرى محؾ سمٙماء اًمًامء وإرض قمغم ُمٕمٜمدك جمدازي، ُمًدتٌٕمدًا  -(0

 يمقن ذًمؽ ًمف طم٘مٞم٘مة طمًٞمة.

                                                

( ُمدـ 40ادث ؾمدٜمة)عمزيد روايات: راضمع شمرمجة اإلُمام احلًلم ُمـ شمداريخ دُمِمدؼ، وطمدق( 0)

 شماريخ اإلؾموم ًمٚمذهٌل.
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محؾ ذًمؽ قمغم احل٘مٞم٘مدة8 ٓؾمتٗماودة اًمروايدات سمٞمٜمام يرى  ظمرون إُمٙماٟمٞمة  -(2

اًمتل ذيمرت طم٘مٞم٘مة ذًمدؽ اًمٌٙمداء، وأٟمدف ٓ يٜمٌٖمدل  إٟمٙمدار ذًمدؽ سمٕمدد صمٌقشمدف ذم 

روايات قمدة، سم٠مؾماٟمٞمد صحٞمحة، وٓ هدق سمداًمٙمثػم قمدغم شمٚمدؽ اًمٗماضمٕمدة سمحدؼ 

ؾمدٞمد اًمٙمدقٟملم وؿمدٗمٞمع اًمث٘مٚمدلم، وٓ ييد  ؾمٞمد ؿمٌاب أهؾ اجلٜمدة، ورحياٟمدة 

ًا هلا8 إذ اًمٙمراُمة و اعمٕمجزة ُما مها  إٓ ظمرىمًا ًمٚمٕمادة، يمقٟمف خماًمٗمًا ًمٚمٕمادة وظمارىم

 سم٢مذن اهلل شمٕمامم حلٙمٛمة.

 وهل١مٓء ُمًٚمٙمان:

يثٌدت ذًمدؽ اًمٌٙمداء ولٕمٚمدف طم٘مٞم٘مٞمدًا، ًمٙمدـ ٓ يٗمنده، سمدؾ  ُلئد ؾ هللاألول هللهللهللهلل

لٕمٚمددف ُمددـ ىمٌٞمددؾ ُمددا ٓ يٗم٘مددف ذم هددذه اًمدددار، ُمثٚمددف ُمثددؾ ُمددا ضمدداء ذم شمًددٌٞمح 

 اًمًددٌع اًمًداموات ًمدف شمًدٌحشمٕمددامم: )اًمًداموات وإرض وُمدـ ومدٞمٝمـ، ىمدال 

 شمٗم٘مٝمددقن ٓ وًمٙمددـ سمحٛمددده يًددٌح إٓ رء ُمددـ وإن ومددٞمٝمـ وُمددـ وإرض

 (.شمًٌٞمحٝمؿ

يثٌت ذًمؽ اًمٌٙمداء، ولٕمٚمدف طم٘مٞم٘مٞمدًا، ويٗمنده سمدام ضمداء ذم   واد ؾ هللاْلثئين هللهللهللهلل

 مجٚمة ُمـ اًمروايات اًمٙمثػمة واًمّمحٞمحة. 

 وظموصة ُما روي ذم ذًمؽ يماًمتازم:

 ومذيمرت اًمروايات ًمف ُمٔمٝمريـ: بؽددددئءهللاألرض هلل أمئ

 رؤية اًمدم حتت سمٕمض إطمجار ذم سمٕمض سمود اًمِمام. ادظفرهللاألول 

 :1) اًمٙمٌددػم اعمٕمجددؿواًمروايددات ذم هددذا يمثددػمة، ُمٜمٝمددا ُمددا رواه اًمٓمددؼماين ذم 

 يرومدع مل ا قمدكم سمدـ احلًدلم ىمتؾ عما: ىمال اًمزهري قمـ (:2612رىمؿ ) (001

 .قمٌٞمط دم حتتف وضمد إٓ اعم٘مدس سمٌٞمت طمجر
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 ىمتدؾ يدقم طمجدر سماًمِمدام رومدع ُمدا: ىمدال ؿمدٝماب اسمدـ قمدـ (:2613) ورىمؿ 

 .ا دم قمـ إٓ قمكم سمـ احلًلم

رواه اًمٓمدددؼماين ورضماًمدددف رضمدددال : )(104 :7جٛمدددع )ىمدددال اهلٞمثٛمدددل ذم اعم

 (.اًمّمحٞمح

 

هللاْلثئين  حتقل سمٕمض اًمٓمٕمام اعمٜمٝمقب ُمـ خمٞمؿ اإلُمام احلًلم قمٚمٞمف  وادظفر

 اًمًوم إمم دم.

رىمددؿ  (020 :1) اًمٙمٌددػم اعمٕمجددؿاه اًمٓمددؼماين ذم ُمددا رووممددا ضمدداء ذم ذًمددؽ: 

 ضمدزور اٟمتٝمد  ا احلًلم ىمتؾ عما: ىمال أسمٞمف قمـ: اجلٕمٗمل ذويد(: قمـ 2642)

 .وم٠ميمٗم١موها دم هل إذا ـمٌخت ومٚمام قمًٙمره ُمـ

 (.رواه اًمٓمؼماين ورضماًمف صم٘مات: )(102 :7)جمٛمع اًمزوائد وىمال اهلٞمثٛمل ذم 

 : وُمثؾ هذا ٓ يٜمٌٖمل أن يٜمٙمر ُمع: ِلئْلوا

 اًمروايات اًمّمحٞمحة اعمتٙماصمرة ذم طمٙمايتف. وضمقد -

وإصمٌات اًم٘مر ن وىمقع ُما هق ُمـ ضمٜمًف:  وم٘مد حتقل ذاب ومرقمقن  -

لعَهمْْي ىُلفمأمسْسَه نَب}وىمقُمف إمم دم يمٚمام أرادوا أن ينمسمقا، ىمال شمٕمامم: 

فمبٌَ  .{يُامصَّهمبثلنمَّبثٍلًَانذَّوَلًَانكَّامبدِعَلًَان ق ًَّمملًَان جَشَادَلانطٌُّ

هللوم٘مد ورد ًمف ُمّمداىمان:بؽدددئءهللاْل دعء هللهللوأمئ

 إُمٓمار اًمًامء دُمًا. األول 

 محرة اًمًامء اًمِمديدة، وهق إيمثر وإصح ذم اًمروايات. واْلثئين 
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 (، وهمػمه.104: 7وىمد ذيمر مجٚمة ُمٜمٝما: اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع )

قمغم أين أطمتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ ذيمدر إُمٓمدار اًمًدامء دُمدًا، ىمدد قمدؼم سمدذًمؽ قمدـ 

 ء طمتك يم٠م ا ممٓمرة دُمًا، وهق ضمائز ذم اًمٌوهمة، واهلل أقمٚمؿ.ؿمدة محرة اًمًام

هلل ص ئءهللاْلـهيدوأمئهللبؽ

أم ؾمٚمٛمة، وقمائِمدة، وأم  :قمـ مجع ُمـ اًمّمح ، ُمٜمٝمؿ ،ومٗمٞمف روايات يمثػمة

  اًمٗمْمؾ، وُمٕماذ.

ص  :اإلُمام احلًلم ذم يمتاسمف شمرمجة  ابأهللىل ئّلرهللوح ه هللأنهللتعرفهللِلولهللا،مئم

قمـ ؿمٝمادة رحياٟمتف اإلُمام  ،ذم إظمٌارهواترهللاْل  بـلو ُما ورد قمـ اًمٜمٌل ^ :..214

 ..!ىمٌؾ وىمقع احلادصمة ىلؾقه وبؽئله ،أو سم٠مرض اًمٓمػ ،احلًلم سمٙمرسموء

هلل اوأمئهللبؽئءهللىليلهللبأهللأ هللضئْل هلل

 وأظمرج) :(344 :2) اعمحرىمة اًمّمقاقمؼوم٘مال اإلُمام اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم 

 ،صٗملم إمم ُمًػمه قمٜمد سمٙمرسموء ا قمكم ُمر :ىمال اًمِمٕمٌل قمـ ؾمٕمد اسمـ

 :وم٘مٞمؾ ،إرض هذه اؾمؿ قمـ وؾم٠مل ومقىمػ ،اًمٗمرات قمغم ىمرية ٟمٞمٜمقى طماذىو

 (.... ،دُمققمف ُمـ إرض سمؾ طمتك ومٌٙمك ،يمرسموء

رواه أمحد ) :وىمال (111 :7) جٛمعاعموأورد اهلٞمثٛمل ٟمحق هذه اًمرواية ذم 

 (.وأسمق يٕمغم واًمٌزار واًمٓمؼماين ورضماًمف صم٘مات

اًمّمحٞمحة  إطماديثُمـ  وىمد أورد اًمرواية اًمْمٞماء اعم٘مدد ذم ُما اظمتاره

 (.536رىمؿ ) (174 :0) اعمختارةذم يمتاسمف 

  وأمئهللبؽئءهللأل هللاْلهقتهللبعدهللادلشئأهلل

قمكم سمـ  :ومٝمذا اًمًجاد زيـ اًمٕمٌاد ،وقمٔمؿ طمز ؿ ،وم٘مد ـمال سمٙماؤهؿ
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 هتذي ٗمل وم ،طمتك قمد ُمـ اًمٌٙمائلم ،ويٙمثر ٟمحٞمٌف ،يٓمقل سمٙماؤه ،إ احلًلم

 سمـ يٕم٘مقب سمـ حمٛمد محزة أسمق لوىما) :ىمال احلاومظ اعمزي (177 :21) اًمٙمامل

 ٓ :وم٘مال ؟بؽئلههللّلثرأ قمـ احلًلم سمـ قمكم ؾمئؾ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ ؾمقار

 يٕمٚمؿ ومل ،قمٞمٜماه اسمٞمْمت طمتك ومٌٙمك وًمده ُمـ ؾمٌٓماً  وم٘مد يٕم٘مقب وم٢من ،شمٚمقُمقين

 واطمدة همداة ذم ذسمحقا سمٞمتل أهؾ ُمـ رضموً  قمنم أرسمٕمة إمم أٟما وٟمٔمرت ،ُمات أٟمف

 (.سمداً أ ىمٚمٌل ُمـ يذه  طمز ؿ ومؽمون

شمٜماهماًم ُمع سمٙماء اًمًامء  ،ًمٌٙماء قمغم اًمًٌط اًمِمٝمٞمد احلًلمويًتٛمر ا

 .ًمٞمِمٛمؾ اجلـ أيْماً  ،واًمٜمٌل و ًمف قمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ اًمّموة واًمتًٚمٞمؿ ،وإرض

ئءهللا أددددبؽ
(1)

  

 ؾمٚمٛمة أم قمـ (:2642)رىمؿ  (020 :1) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿومروى اًمٓمؼماين ذم 

ىمال اهلٞمثٛمل ذم  .ا قمكم سمـ احلًلم قمغم شمٜمقح اجلـ ؾمٛمٕمت :ىماًمت ل

 (.رواه اًمٓمؼماين ورضماًمف رضمال اًمّمحٞمح) :(120 :7)جمٛمع اًمزوائد 

                                                

ت اًم٘مر ن اًمٙمريؿ، إُمٙماٟمٞمة اًمتقاصؾ ُمع اجلـ، وؾمامقمٜما حلديثٝمؿ، وؾمامقمٝمؿ حلديثٜما: (0)  ىمد أصٌم

ْلحمق ااٌوَللللللل}ددد ومٛمددـ ؾمددامقمٜما حلددديثٝمؿ، ىمقًمددف شمٕمددامم:  ماابلنحِْااكَلب ااوِلقمبْاامملٌَم ااجٌليِااٍَلان ج ااٍِّلََم لقماابلملعِا شّ 

 .[17يةاًمٜمٛمؾ: ُمـ أ]{يٍِْليَقمبيِكَ

َّاااوُلاسْاااخمًَعَلَماماااشٌليِاااٍَلان ج اااٍِّلللقااام} دددد وُمدددـ ؾمدددامقمٝمؿ حلدددديثٜما، ىمقًمدددف شمٕمدددامم:   {ًَ  ِاااَِلْ نماااَِّلََم

 .[0اجلدـ: ُمـ أية]

يٙمٗمل ذم إصمٌات وىمققمف: وروده ذم واًمقىمقع،  وسمٕمد إصمٌات اًم٘مر ن اًمٙمريؿ ًمإلُمٙمان   

 روايات قمدة  ُمّمححة يمام هل أقموه.
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 ؾمدٛمٕمت :ىماًمدت ُمٞمٛمقٟمدة قمدـ (:2646)رىمدؿ  (022 :1) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿوذم 

 .احلًلم قمغم شمٜمقح اجلـ

رواه اًمٓمددؼماين ورضماًمددف رضمددال ) :(120 :7)جمٛمددع اًمزوائددد ىمددال اهلٞمثٛمددل ذم 

 (.اًمّمحٞمح

 يمثػمة، شمريمتٝما اظمتّمارًا.وذم اًمٌاب روايات أظمرى 

إةهللأنهللهلل، هللاألْلقؿد تؾد هللاْلػئععدذّلدرىهللؿؾ هللاددممأهللحدًلهلل درهللبدههللةهللوهلل لـئ مأ

هلل ىلقـئههللئْلدمعبذرفهللوتهلل،وع رصهللبئحلزنهللِلؾهه

 اىمتداًء سماًمٜمٌل وأل صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ. 

  سمٙماء اًمٙمقنطمزن ووشمٜماهماًم واٟمًجاُمًا ُمع. 

 رىمدؿ  (453 :2)د ًمإلُمام أمحدومْمائؾ اًمّمحاسمة  وم٘مد ضماء ذم :وـمٚمًٌا ًمٚمجٜمة

ُمدـ دُمٕمدت قمٞمٜمداه ومٞمٜمدا  :أٟمدف ىمدالًدلم سمدـ قمدكم سمًٜمده قمـ احل (:0032)

 .اجلٜمة صمقاه اهللأأو ىمٓمرت قمٞمٜماه ومٞمٜما ىمٓمرة  ،دُمٕمة

يمٞمػ  ،وٓ هق ُمٜماٍف ًمٚمّمؼم واًمرى ،وًمٞمس ذًمؽ اقمؽماوًا قمغم اًم٘مدر 

 ؟!وإُمام اًمراولم ،ٕمٚمف ؾمٞمد اًمّماسمريـوىمد وم

ويمام ىمدال  ،ورمحة وُمقدة ،قمـ احل  وشمٕمٌػم ،سمؾ هق شمٗماقمؾ ُمع اعمّماب    

وٓ ٟم٘مدقل  ،وإن اًم٘مٚمد  ًمٞمحدزن ،إن اًمٕمدلم ًمتددُمع :صاحلٌٞم  إقمٔمؿ 

 .وإٟما قمغم ومراىمؽ يا إسمراهٞمؿ عمحزوٟمقن ،إٓ ُما يريض رسمٜما

ا هللتعئٌلهللمأهللهتقعهللِل ؾ هللاحل ًلهللهللاك ؼئمهللاش ػئ تهللاْلرواوئتهلليفوِلدهللهلل،لذا

 معهللمئهللوـ ظرل هلليفهللاآلخرأهلل،يفهللاْلدكقئ

ىمدد صدحت أصمدار سماٟمت٘مدام اهلل شمٕمدامم رأهللىلؾقههللممأهللملهللوشئركهلليفهللِل ؾده هللوح ىهللمأهللجت

هلل.هذا اعمختٍم أصؾشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ٟما ىمد ذيمر ُمٜمٝمؿ، و
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ىالمبحثىالثالث

ىديـامىالمهــيىاإلمـزلىفـاىنـم
ى

ىنهـــــيىاللهىصــرض
 

 :اتــــآي عـــأربوفيه 

هلل

هلل  

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  * ِلوْلدددههللتعدددئٌل

هلل[632األىلراف ]& ۇئ ۇئ ۆئ

ىمال اإلُمام اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: )وأظمرج اسمـ أيب طمداشمؿ قمدـ 

ومدو سمدد أن ، ىمال: إن سمٜما أهؾ اًمٌٞمدت يٗمدتح وخيدتؿ صأن رؾمقل اهلل  :اسمـ قمٌاس

 وومٞمٝمؿهاؿمدددؿ، هاؿمدددؿ ومددداٟمٔمروا ومدددٞمٛمـ شمٙمقٟمدددقا ُمدددـ سمٜمدددلشم٘مدددع دوًمدددة ًمٌٜمدددل 

ەئوئوئۇئىىائائەئ *ٟمزًمددددت

 [632األىلراف ]& ۆئۇئ

هلل

ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  *  وْلددههللتعددئٌلِل

 [77 اْل وب ] & ڤ ڤ

ىمدال ) & ٹ ٹ ڤ ڤ * :ىمال اًم٘مرـمٌدل ذم شمٗمًدػم ىمقًمدف شمٕمدامم

ذاك قمٜمددد  :وىمدال اًمًددي ،×هددذا قمٜمدد ٟمدزل قمٞمًددك  :اًمْمدحاكو أسمدق هريدرة

 (.أو أدى اجلزية ،ظمروج اعمٝمدي ٓ يٌ٘مك أطمد إٓ دظمؾ ذم اإلؾموم

 اآلية الجاىية

 اآليــة األوىل 
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هلل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  *  ِلوْلددددددددههللتعددددددددئٌل

هلل[88 اْلـور] & ڄ

وأظمرج قمٌد سمـ محٞمدد قمدـ ) :اًمًٞمقـمل اًمِماومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ىمال اإلُمام

 & ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ * قمٓمٞمدددددددددددة
 (.هٝمٜما وأؿمار سمٞمده إمم اًم٘مٌٚمة أهؾ سمٞمٍت  :ىمال[33:اًمٜمقر]

 

 

هلل

هلل[16اْلزخرف ] & ٱ ٻ ٻ * ِلوْلههللتعئٌل 

 قمغم ىمراءة )ًَمَٕمَٚمؿُ ُ( ُمـ اًمٕموُمة.

( سم٘مقًمف: )أيدة اًمثاٟمٞمدة 247: 2وىمد ذيمرها اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىمة )

 [40اًمزظمرف:] & ٻ    ًَمَٕمَٚمؿُُ ٱ  * قمنمة ىمقًمف شمٕمامم:

 ىمال ُم٘ماشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وُمـ شمٌٕمف ُمـ اعمٗمنيـ: إن هذه أية ٟمزًمت ذم اعمٝمدي. 

 وؾمت٠ميت إطماديث اعمٍمطمة سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمٌٞمت اًمٜمٌقي(.

إول ، واًم٘مقل اًمثاين أ ا ذم ٟمزول قمٞمًك ، وهدق ٓ يتٕمدارض ُمدع اًم٘مدقل 

 .ومٜمزول قمٞمًك واعمٝمدي يمومها قَمَٚمٌؿ ًمٚمًاقمة

 اآلية الزابعــــة

 ٱ         ٱ        ٱ

 ةاآلية الجالج



 

 

 

ياآليات اليت ىزلت يف فضل اآلل خمتصز  111  
 

 

 ةـــــامتـــــــــاخل 
 

   :وبعد أيها القارئ الكزيه

قمًك أن يٙمقن آًمتٗمات إًمٞمٝمدا  ،ومذًمؽ ٟمزر يًػم ُمـ ومْمائٚمٝمؿ ذم اًم٘مر ن

 :إواومة إمم ُما قمٚمٛمت ؾماسم٘ماً  وم٢م ا ،ؾمًٌٌا ًمٚمتح٘مؼ سمقٓيتٝمؿ

ذم أطمٚمددؽ  يت٘مرسمددقن و ددا يمددان اًمًددٚمػ  ىلـدددهللا هللتعددئٌلهللمددأهللأىلظدد هللاْلؼددرلهللهللهللهللهلل

 ومْمدائؾومٗمدل  ،ًم٘مدر ن اسمدـ قمٌداساحلدؼم اًمٗم٘مٞمدف شمرمجدان ا :وُمـ أوًمئؽ ،اًمٔمروف

 :ىمدال اًمقوماةعما طميشمف  قمٌاس سمـأن ا (0172)رىمؿ  (016 :1) ٕمحد اًمّمحاسمة

 .ـماًم  أيب سمـ قمكم سمقٓية إًمٞمؽ أشم٘مرب إين اًمٚمٝمؿ

ومٗمل  ،ٛمر وهق اعمحدث اعمٚمٝمؿيمام ي٘مقل قم  وليهللرشطهللْلـق هللاْلٍلفهللىلـدههللتعئٌلهللهللهللهللهللهلل

 قمٛمدر ىمال :ىمال اعمًٞم  اسمـ قمـ أيْماً  وأظمرج) :(306 :2) اعمحرىمة اًمّمقاقمؼ

 شمٕمدامم اهلل ريض قمدكم سمقٓيدة إٓ ذف يدتؿ ٓ أٟمدف واقمٚمٛمدقا :قمٜمدف شمٕمامم اهلل ريض

 .(قمٜمف

ص  وٓ زاًمدت دقمدقة احلٌٞمد  إقمٔمددؿ  شده هللْلوةود هللا هللتعددئٌلّلدعهللأادئهلل

 .وقماد ُمـ قماداه ،اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه :طملم ىمالدمٚمجؾ ذم ؾمٛمع يمؾ ُم١مُمـ 

                                                

 ومل(: )137 -136 :5)  واًمٜمٝماية اًمٌدايةٕمَد ىمقل اسمـ يمثػم ذم وىمد قمٚمؿ ُمٓماًمع اًمٌحث سمُ ( 0)

 طماديثوإ أيات ُمـ ... دوٟمفقري ُما ويمؾ ،سمخّمقصٞمتف اًم٘مر ن ُمـ ءر قمكم ذم يٜمزل

 (.ُمٜمٝما ءر يّمح ٓ قمكم ذم ٟمزًمت  اأ ذم اًمقاردة

 يٕمٜمل اًمدارىمٓمٜمل.( 2)
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ومددقق محددد  ،واًمِمددٙمر ًمددف قمددغم شمقومٞم٘مددف واُمتٜماٟمددف ،واحلٛمددد هلل قمددغم إطمًدداٟمف

واًمّموة واًمًوم قمغم حمٛمد و ًمف قمدد ُمدا ذيمدرهؿ  ،وؿمٙمر اًمِمايمريـ ،احلاُمديـ

   .وهمٗمؾ قمـ ذيمرهؿ اًمٖماومٚمقن ،اًمذايمرون

رأهللاْلـهيهللدمأهلللأهلل6577ّلئنهللاخ  ئرهلللذاهللاْلهلثهلليفهللصفرهللربقعهللاْلثئينهللْلعئمهلل

هللصاألىلظ هلل
 هلل

 

 
 
 
 

 

 ٱ ٱ  ٱ ٱ

 

 اًمٞمٛمـ -صٜمٕماء 

553755377 /77705  

537377537  /77705  

E-mails: ameen690@gmail.com 

          ameen1431@hotmail.com 
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 ادرـــرس ادلصــــفه
 

دار  ،ظماًمد سماسمٓملم :حت٘مٞمؼ ،ًمٚمحاومظ اًمًخاوي ،اؾمتجوب ارشم٘ماء اًمٖمرف -

 .اًمٌِمائر اإلؾموُمٞمة

 ؾمامل: حت٘مٞمؼ، اًمٜمٛمري اًمؼم قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ يقؾمػ قمٛمر يب: ٕآؾمتذيمار -

 إومم اًمٓمٌٕمة، سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞمة اًمٙمت  دار ،ُمٕمقض قمكم حمٛمد ، قمٓما حمٛمد

، 0220 – 2111. 

هلل.ًمٌٜمان دار اعمٕمرومة  ،ًمٕمٌد اًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل :اقمت٘ماد اإلُمام اعمٌجؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ -

 .ُمٙمتٌة اعمٕمارف د سمػموت ،ًمٚمحاومظ اسمـ يمثػم :اًمٌداية واًمٜمٝماية -

 حمٛمد:  ٘مٞمؼحت ،اًمزريمٌم اهلل قمٌد سمـ  ادر سمـ حٛمدعم: اًم٘مر ن قمٚمقم ذم اًمؼمهان -

 .0170 ، سمػموت - اعمٕمرومة دار، إسمراهٞمؿ اًمٗمْمؾ أسمق

دار اًمٙمت  اًمٕمٚمٛمٞمة  ،ٕمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم  اًمٌٖمدادي :شماريخ سمٖمداد -

 سمػموت -

 .سمػموت -دار اًمٗمٙمر ،قمكم ؿمػمي :حت٘مٞمؼ ،ٓسمـ قمًايمر :شماريخ دُمِمؼ -

                                                

زء واًمّمٗمحة8 ٓظمتوف ( ذم ظمّمقص يمت  اًمتٗمًػم وأؾمٌاب اًمٜمزول: مل أقمتٛمد يمتاسمة اجل0)

ذًمؽ سماظمتوف اًمٓمٌٕمات، وًمًٝمقًمة اًمرضمقع إمم ُمْمان اًمٜم٘مقٓت ٓرشمٌاـمٝما سمأيات 

 اًمٙمريامت، واًمقصقل إًمٞمٝما ُمٞمًقر.
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 واعمٓمٌقع ،اعمٚمحؼ سماًمّمقاقمؼ اعمحرىمة ،ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل :شمٓمٝمػم اجلٜمان -

 .سمٛمٙمتٌة اًم٘ماهرة

 ،اًمِماومٕمل اًمٕمً٘موين اًمٗمْمؾ أسمق طمجر سمـ قمكم سمـ محدٕ :اًمتٝمذي  هتذي  -

 .0762 – 0212 ،إومم اًمٓمٌٕمة ،سمػموت - اًمٗمٙمر دار

 ،اًمرياض - أيمادُمل طمديث ،اًمٓمحاوي دار :احلٛمػمي حمٛمد سمـ قمكم ضمزء -

 .قمٚمٞمزئل ددجم سمـ زسمػم ـماهر أسمق :حت٘مٞمؼ 0201 ،إومم اًمٓمٌٕمة أسماد ومٞمّمؾ

 .سمػموت -دار اًمٙمتاب اًمٕمريب ،ًمٚمحاومظ أيب ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝماين :طمٚمٞمة إوًمٞماء -

 ؿمايمر حمٛمد أمحد :حت٘مٞمؼ ،اًمًٚمٛمل اًمؽمُمذي قمٞمًك ٕيب :اًمؽمُمذي ؾمٜمـ -

 .سمػموت – اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞماء دار ،و ظمرون

 اجلقهروسمذيٚمف  ،اًمٌٞمٝم٘مل قمكم سمـ احلًلم سمـ أمحد سمٙمرٕيب  :اًمٙمؼمى اًمًٜمـ -

 اهلٜمد ذم اًمٙمائٜمة اًمٜمٔماُمٞمة اعمٕمارف دائرة جمٚمس :ٟمنم ،اًمؽميمامين سمـٓ :اًمٜم٘مل

 .ه 0122 د إومم اًمٓمٌٕمة ، سماد طمٞمدر سمٌٚمدة

 .سمػموت –ُم١مؾمًة اًمرؾماًمة  ،ًمٚمحاومظ اًمذهٌل :ؾمػم أقموم اًمٜمٌوء -

 اسمـ دار ،اًمٌٖما دي  ُمّمٓمٗمك .د :حت٘مٞمؼ ،اًمٌخاريًمإلُمام  :صحٞمح اًمٌخاري -

 .0765 – 0215 ،اًمثاًمثة اًمٓمٌٕمة ،سمػموت – اًمٞمامُمة ،يمثػم

 ،اًمٌاىمل قمٌد وم١ماد حمٛمد :حت٘مٞمؼ ،اًم٘مِمػمي احلجاج سمـ ًٚمؿعم :ُمًٚمؿ صحٞمح -

 .سمػموت د اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞماء دار

 سمًدام :حت٘مٞمدؼ ،اعمِمٝمقر سماسمـ اًم٘مدٞمؿ سمٙمر أيب سمـ حٛمدعم :شماريمٝما وطمٙمؿ اًمّموة -

 – ىمدؼمص - طمدزم سمدـا دار - واجلدايب اجلٗمدان :اًمٜمداذ ،اجلدايب اًمقهاب قمٌد

 .0774 – 0204 ،إومم اًمٓمٌٕمة ،سمػموت
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اعمٕمدروف سمداسمـ  اًمزرقمدل سمٙمر أيب سمـ حٛمدعم :واعمٕمٓمٚمة اجلٝمٛمٞمة قمغم اعمرؾمٚمة اًمّمقاقمؼ -

 اًمٓمٌٕمددة ،اًمريدداض - اًمٕماصدٛمة دار ،اهلل اًمدددظمٞمؾ حمٛمدد سمددـ قمدكم .د :حت٘مٞمددؼ ،اًم٘مدٞمؿ

 .0776 – 0206 ،اًمثاًمثة

 .ممإو اًمٓمٌٕمة - سمػموت – اًمرؾماًمة ُم١مؾمًة ،اهلٞمتٛمل طمجر سمـٓ :اعمحرىمة اًمّمقاقمؼ -

 – اعمٕمرومدددة دار ،ًمٚمحددداومظ اسمدددـ طمجدددر ،اًمٌخددداري صدددحٞمح ذح اًمٌددداري ومدددتح -

 .0157،سمػموت

ويص اهلل  .د :حت٘مٞمؼ ،سمػموت –ُم١مؾمًة اًمرؾماًمة  ،ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ :ومْمائؾ اًمّمحاسمة -

 .0761 – 0211 ،اًمٓمٌٕمة إومم ،حمٛمد قمٌاس

 اًمٙمدؼمى اًمتجاريدة اعمٙمتٌة ،اعمٜماوي اًمرؤوف ٕمٌدًم :ػماًمّمٖم اجلاُمع ذح اًم٘مدير ومٞمضدد 

 .0134 ،إومم اًمٓمٌٕمة ،ُمٍم –

 ُم١مؾمًدة ،اهلٜمددي اعمت٘مل اًمديـ طمًام سمـ ٕمكمًم :وإومٕمال إىمقال ؾمٜمـ ذم اًمٕمامل يمٜمزدد 

 .م0767 سمػموت - اًمرؾماًمة

  -اًمٗمٙمددر دار ،اهلٞمثٛمدل سمٙمدر أيب سمدـ قمددكم اًمدديـ ٜمدقرًم :اًمٗمقائدد وُمٜمٌددع اًمزوائدد جمٛمدعددد 

 .هد 0202 سمػموت

 ،همدة أسمق اًمٗمتاح قمٌد :حت٘مٞمؼ ،اًمٜمًائل اًمرمحـ قمٌد أيب ؿمٕمٞم  سمـ محدٕ :اًمًٜمـ ُمـ اعمجتٌك -

 .0764 – 0214 ،اًمثاٟمٞمة اًمٓمٌٕمة ،طمٚم  – اإلؾموُمٞمة اعمٓمٌققمات ُمٙمت 

 ،ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘مادر قمٓما :حت٘مٞمؼ ،ًمٚمحايمؿ اًمٜمٞمًاسمقري :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -

 .0771 - 0200 ،اًمٓمٌٕمة إومم ،ػموتسم –دار اًمٙمت  اًمٕمٚمٛمٞمة 

 طمًدلم :حت٘مٞمدؼ ،اًمتٛمٞمٛمدل اعمقصدكم يٕمدغم أسمق اعمثٜمك سمـ قمكم سمـ محدٕ :يٕمغم أيب ُمًٜمد -

 .0762–هد0212 ،إومم اًمٓمٌٕمة ،دُمِمؼ – ًمٚمؽماث اعم٠مُمقن دار ،أؾمد ؾمٚمٞمؿ

 .سمػموت د اجلٜمان دار/  اًمٜمنم دار: ًمٚمٌقصػمي، اًمزضماضمة ُمّمٌاح -
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ـمارق سمـ قمقض اهلل سمـ  :حت٘مٞمؼ ، اًم٘ماؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماينٕيب :اعمٕمجؿ إوؾمط -

 .هد0203 ،اًم٘ماهرة -دار احلرُملم  ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًلم ،حمٛمد

اعمجٞمد  محدي سمـ قمٌد :حت٘مٞمؼ ،ٕيب اًم٘ماؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين :اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم -

 .0761 – 0212 ،اٟمٞمةاًمٓمٌٕمة اًمث ،اعمقصؾ -ُمٙمتٌة اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ،اًمًٚمٗمل

  ،اًمٜمٞمًاسمقري احلايمؿ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد: ٕيب  احلديث قمٚمقم ُمٕمرومة  _

 اًمثاٟمٞمة، اًمٓمٌٕمة، سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞمة اًمٙمت  دار ،طمًلم ُمٕمٔمؿ اًمًٞمد :حت٘مٞمؼ

 .م0755هد0175

 .صٜمٕماء - دار أصمار ،ٕيب احلًـ اسمـ اعمٖماززم :ُمٜماىم  أُمػم اعم١مُمٜملم -

 قمٌد.د:  حت٘مٞمؼ، اإللل أمحد سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمديـ ٕمْمدًم :اعمقاىمػ يمتاب -

 0775 ، إومم اًمٓمٌٕمة، سمػموت – اجلٞمؾ دار، قمٛمػمة اًمرمحـ
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