


 

 

 
 : حلديث دراسة عقدية

 (( يرائي اهلل به رائييُُُُ، وَمن  ع اهلل بهع سممَمن سمم ))
 

 د/ عبد اهلل بً سلًناٌ الغفًلٌ        

 ن١ًٝ ايدع٠ٛ ٚأظٍٛ ايدٜٔ- ازباَع١ اإلسال١َٝ    

 

 

اسبُدهلل، ٚايعال٠ ٚايسالّ ع٢ً رسوٍٛ اهلل ٚعًو٢   

 آي٘ ٚظشب٘ َٚٔ ٚاالٙ ٚبعد:

 ايعشٝح املبين ع٢ً نتاب اهلل عو  ٚدوٌ، ٚسو١ٓ رسوٛي٘     ؾإٍْ٘ بايعًِ 

ٚاملووٓٗر ايسووًِٝ، ؾاملع ؾوو١   إلضيووإ ايعووشٝح، ٚايتٛسٝوود اشبووايغ،   ٜهووٕٛ ا

تٛدو    ايعشٝش١ يص ع اهلل عو  ٚدوٌ املبٓٝو١ عًو٢ ْعوٛػ ايهتواب ٚايسو١ٓ       

ٚاسبوووول ؿ ، ووووووإ ٚايهووووووُوٚاإلٜ ، ىوصووو د ٚايو  بووووري ايتٛسٝووووود ايتُٝٝووووويًعبووو 

ٌٍ ازداد إضيو ُا اٚايباطٌ، ٚنًٍ ١ واًْا ٚخصٝو وزداد ايعبد َع ؾ١ بدٜٔ اهلل ع  ٚد

 جض  خصمص حص مس خس حس جسُّ  ٚضبب١ ٚتععًُٝا هلل ع  ٚدوٌ، قواٍ اهلل تعوازي:   

 .(1)  َّ حط مض خض حض

، ٚبووو يو ذبعووٌو ايبعوووب٠ ايوووم دبًووو  يووو٘ ايتُٝٝووو  بوووري اسبوووٍل     ٚايباطووٌو

                                                           
 (.28سٛر٠ ؾاط ، آ١ٜ ) (1)
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٘ َوؤ ايصووبٗات ٚايؽوو  الالت ٚايصووٗٛات ٚام َووات، َٚوؤ أععووِ ا َووٛرٚذبعوٓو

    ٌ  ايووم تؿسوود ا عُوواٍ ٚذببشٗووا ايصوو ى بوواهلل عوو  ٚدوٌو إ  اإلخووالػ   ايعُوو

 هئ مئ ُّ  ش طإ أساسٝإ يكبٍٛ ايعٌُ قاٍ اهلل تعوازي:  ٚدب ٜد املتابع١ يًٓيب 
  َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب

ٜكووووووووٍٛ اسبوووووووواؾغ ابوووووووؤ   ،(1)

  مب هئ مئ ُّ قٛيو٘ تعوازي:   "   تؿسب ٖ ٙ اآلٜو١:  -اهلل تعازيرظي٘ -نجب
أٟ َوووا نوووإ َٛاؾكوووًا يصووو ع  َّ هث مث هت ُّ  اؤٙ، ودووو٘ ٚوأٟ ثٛابوو  َّ مت هب

ٖٚٛ اي ٟ ٜ اد ب٘ ٚد٘ اهلل ٚسدٙ ال ش ٜو ي٘،  ، َّ لك هش مش هس مس ُّ  اهلل،

ٕ ُٖوا رنٓوا ايعُووٌ املتكبوٌ، ال بود إٔ ٜهووٕٛ خايعوًا هلل ظوٛابًا عًوو٢       ٖٚو ا 

 . " (2)ش ٜع١ رسٍٛ اهلل 

ََ ٚ ٔ ٌٍَ ٘ تايٓعٛػ ايٛارد٠   ايهتاب ٚايس١ٓ ٜتأ أُٖٝو١ إٜؽوا     بري يو

٠ ٚبٝاْٗا يًٓاس، ٚاستصعارًا ٍَٓٞ  ١ُٖٝ املٛؼوٛع، ؾكود رأٜو     دَٝسا٥ٌ ايعك

ٚايوو ٟ ٜعووٍد َوؤ أخشوو  أْٛاعوو٘  ا ظووػ   ايهتابوو١ عوؤ ْووٛع َوؤ أْووٛاع ايصوو ى 

ط ايعٌُ ٖٚٛ اي ٜا٤، ٚ يو َٔ خالٍ سدٜح دٓدب بٔ عبد ٚأشٍدٖا   إسبا

 ٕ َمن  َّعنمس َّّنمس    ]قواٍ:   ايوٓيب   اهلل رؼٞ اهلل عٓ٘ ايٛارد   ايعوشٝشري أ
ٌُ ايبشوح عًو٢ َكدَو١، ٚعصو ٠ َباسوح،      تٜٚصو ، [يرائي   به  يُرائيبه، وَم  

 ٚخاشي١.

 

 

                                                           
 (.110سٛر٠ ايهٗـ، آ١ٜ ) (1)

 (.3/108تؿسب ابٔ نجب ) (2)
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رؼووٞ اهلل  –دب بوؤ عبوود اهلل  دٓوو ٚرد سوودٜح روايات الحديث

١ٍٓ ٚاملسوووواْٝد، - عٓوووو٘   نووووجب َوووؤ نتوووو  ايسوووو

ك١   نوجب  ٚاملتتٍبع هل ٙ اي ٚاٜات جيد أٍْٗا ٚردت بأيؿاظ َتكارب١، بٌ َتشاب

إٜووو اد راٜٚوووات اسبووودٜح ايوووٛارد٠   عًووو٢ َووؤ اي ٚاٜوووات، ٚيووو يو سأقتعووو  

١ٍٓ   أظيد ايهت  ايست١ َع َسٓد اإلَاّ  ملها١ْ ٖ ٙ ايهت  بري نتو  ايسو

ٚاعتبارٖا عٓد أٌٖ ايعًِ، ٚنج ٠ تداٚهلا بري طالب ايعًوِ باإلؼواؾ١ إزي َوا    

  ن ت٘ سابكًا َٔ تشابل ا يؿاظ   نجب َٔ اي ٚاٜات.

ٚظوشٝح َسوًِ، ٚسوٓٔ ابؤ     ٚقد ٚرد ٖ ا اسبدٜح   ظشٝح ايبخارٟ، 

 َاد٘، َٚسٓد اإلَاّ أظيد، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 .-رمحه اهلل تعاىل-روايُ اإلماو البخارٍ -1

د سدثٓا حي٢ٝ بٔ سؿٝإ سدثين سو١ًُ  قاٍ اإلَاّ ايبخارٟ: سدثٓا َسٍد

ٍ: سعوو  دٓوودبًا بوؤ نٗٝووٌ، ٚسوودثٓا أبووٛ ْعووِٝ سوودثٓا سووؿٝإ عوؤ سوو١ًُ قووا 

ؾودْٛت َٓوو٘   غوبٙ  ٚمل أسوع أسودًا ٜكوٍٛ: قواٍ ايوٓيب       ٜكوٍٛ: قواٍ ايوٓيب    

 .(1)[ يرائي   به  رائييُ َم  َّعمس َّّمس   به، وَم   ]:  قاٍ ايٓيب  :ؾسُعت٘ ٜكٍٛ

ٚ  رٚاٜوو١ أخوو ٣ عٓوودٙ أٜؽووًا، قوواٍ رظيوو٘ اهلل تعووازي: سوودثٓا إسووشام       

اٍ: وووو١، قوٞ شيُٝووو ٜـ أبووؤ طووو ٜ ٟ عوووايد عوؤ ازبوو ودثٓا خوووايٛاسووشٞ، سوو 

٘ وٓوٛإ ٚدوشٗدت ظؿ ِ  (2) دبًا ٚأظوشاب : ٖوٌ سعو     ، ؾكوايٛا  ، ٖٚوٛ ٜٛظوٝٗ

 [َمن  ََّعنمس ََّّنمس   بنه ينقي اة...من     ]ش٦ًٝا؟ قاٍ سعت٘ ٜكٍٛ:  ٍٛ اهلل ؤَ رس
 .(3) اسبدٜح

                                                           
 (.7/189باب اي ٜا٤ ٚايسُع١ )-ظشٝح اإلَاّ ايبخارٟ: نتاب اي قا٥ل (1)

ف بًؿووغ: " شووٗدت (: ٚ نوو ٙ املوو ٟ   ا طوو ا13/138أظووشاب ظووؿٛإ، قوواٍ اسبوواؾغ ابوؤ سذوو    ايؿووتح )  (2)

 ظؿٛإ، ٚأظشاب٘ ٚدٓدبًا ٜٛظِٝٗ...".

 (.8/107ظشٝح اإلَاّ ايبخارٟ، نتاب ا سهاّ، باب َٔ شام شل اهلل عًٝ٘ ) (3)
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 :-رمحه اهلل تعاىل-روايُ اإلماو مشله -2

سوودثٓا ٚنٝووع عوؤ  ،أبووٛ بهوو  بوؤ أبووٞ شووٝب١قواٍ اإلَوواّ َسووًِ: سوودثٓا  

: قواٍ رسوٍٛ    اٍوسؿٝإ عٔ س١ًُ بؤ نٗٝوٌ، قواٍ: سعو  دٓودبًا ايعًكوٞ قو       

 .(1) [يرائي   به  رائييُ مس يسممس   به، وَم  م  يسمّ  ]:  اهلل 

 :-رمحه اهلل تعاىل-روايُ اإلماو ابً ماجه-3

ضبُود بؤ عبود    قاٍ اإلَاّ ابٔ َاد٘: سدثٓا ٖارٕٚ بٔ إسشام، سدثين 

: اٍ رسوٍٛ اهلل  وعٔ دٓدب قاٍ: قو بٔ نٌٗٝ عٔ س١ًُ ايٖٛاب عٔ سؿٝإ 

 .(2) [م  يُرائي يرائي   به، وم  ُيسّممس يسّممس   به  ]

 :-رمحه اهلل تعاىل-روايُ اإلماو أمحد-4

ٔ ويو ظئ قواال: سودثٓا سوؿٝإ عو     دثٓا ٚنٝوع ٚعبود ا  ووو س : دواّ أظيو وقاٍ اإلَو 

ٍ: قو     اٍوقو  ٌٝ،وٗو وو١ًُ بٔ نوس اٍ: ووو اٍ عبود ايو ظئ ايبذًٞو ق   و: سعو  دٓودبًا ٜكٛو

 .(3) [، وم  يرائي يُرائي   به    يسممس يسّممس   بهنم ]:  اٍ رسٍٛ اهلل ووق

ٖوو ٙ اي ٚاٜووات ايووٛارد٠   ٖوو ا اسبوودٜح عوؤ دٓوودب بوؤ عبوود اهلل راٟٚ   

اهلل ايعشابٞ ازبًٌٝ أبٛ عبد اهلل دٓدب بٔ عبد ٖٛ ٖ ا اسبدٜح، ٚدٓدب 

بٔ سؿٝإ ايبذًٞ ايعًكوٞ، ٚقود ٜٓسو  إزي دوٍدٙ ؾٝكواٍ: دٓودب بؤ سوؿٝإ،         

، ر٣ٚ سووهٔ ايهٛؾوو١ ثووِ ايبعوو ٠، ٚر٣ٚ عووٍد٠ أسادٜووح عوؤ رسووٍٛ اهلل   

عٓ٘ َؤ أٖوٌ ايهٛؾو١ عبود املًوو بؤ عُوب، ٚا سوٛد بؤ قوٝن، ٚسو١ًُ بؤ             

نٗٝووٌ، ٚر٣ٚ عٓوو٘ َوؤ أٖووٌ ايبعوو ٠ اسبسوؤ بوؤ أبووٞ اسبسوؤ، ٚضبُوود بوؤ  

أْوون بوؤ سووبٜٔ، ٚغبٖووِ، ٜٚكوواٍ: يوو٘ دٓوودب اشبووب، أخوو ز ابوؤ   سووبٜٔ، ٚ

                                                           
 (.4/2289باب َٔ أش ى   عًُ٘ غب اهلل )-ظشٝح اإلَاّ َسًِ: نتاب اي ٖد ٚاي قا٥ل (1)

 (.2/1407باب اي ٜا٤ ٚايسُع١ )-سٓٔ ابٔ َاد٘: نتاب اي ٖد (2)

 (.4/313َسٓد اإلَاّ أظيد ) (3)
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ّّ نّن. مننُكن  ]:  اٍوٓدب رؼٞ اهلل عٓو٘ قو  ؤ دودٙ عوٓو٘ بسوَاد وحنن  تي.ن.   مس اةنن
، (2)[، تيعّلمن. اإلمي.  قبل أ  نيعّلم اة.رآ  مث تعّلمن. اة.رآ  ت.زددان بنه إمين.انً (1)زاورةنح

 .(3) ري َٔ اهلذ ٠تٛ  رؼٞ اهلل عٓ٘   سدٚد س١ٓ سبع

ٟ   ٚقووود اخووو تُُ رظيووو٘ اهلل -   ٖووو ٙ ايدراسووو١ رٚاٜووو١ اإلَووواّ ايبخوووار

١ٍٓ، ٚملووا سووبل َوؤ إٔ      -تعووازي ملهاْتوو٘، َٚهاْوو١ نتابوو٘ بووري نتوو  ايسوو

 . رٚاٜات اسبدٜح تهاد تهٕٛ َتشابك١   أيؿاظٗا ٚطيًٗا
 

ت٢ٗٓ عؤ   ٚردت أسادٜح نجب٠ عٔ اي سٍٛ 

  سادٜح:اي ٜا٤، ٚذب ر َٓ٘، َٚٔ ٖ ٙ ا

أبٞ سعٝد اشبدرٟ رؼوٞ اهلل عٓو٘ قواٍ:    سدٜح -1

ج.ل، املسن.  اةن ّ  ، وحنن  نينكاكرخرج عل.ن. رسقل   ] 
أال أخنككم ان.  نق أخنقي علن.دم عنن ي من  املسن.  ت..ل: 

ي ق  ج.ل؟ قننن.ل: قلنننن.: بلنننا، ت.ننن.ل: اةينننر  ا  ننني أ  ي.ننناةننن
 .(4) [ل يِّ  صالته، مل. يرى م  نظر رج.ز اةرجل ة.صلي، ت

عؤ   أبٞ َٛس٢ ا شوع ٟ رؼٞو اهلل عٓو٘ قواٍ: سو٦ٌ رسوٍٛ اهلل       دٜح ووس-2

ٍٟ  يووو   سووبٌٝ اهلل،   واتٌ شووذاع١، ٜٚكوووٌ ٜكووواي دوو اتٌ ظيٝوو١، ٜٚكاتوٌو رٜووا٤، أ

 .(5) [  ق.تل ةيدق  كلم     ي اةعل..، تهق يف سب.ل   نمَ  ]:  ٍٛ اهلل ووؾكاٍ رس

                                                           
 (.1/380س اٚر٠، طيع س ٚر، ٖٚٛ اي ٟ قارب ايبٛؽ. ايٓٗا١ٜ   غ ٜ  اسبدٜح ) (1)

 (: إسٓادٙ ظشٝح ، ٚرداي٘ ثكات.1/6(، ٚقاٍ ايبٛظبٟ   اي ٚا٥د )1/23سٓٔ ابٔ َاد٘ ) (2)

 (.1/249البٔ سذ  ) ( ، ٚاإلظاب1/217١اْع  ت طيت٘  : االستٝعاب البٔ عبد ايرب ) (3)

(، ٚاسبوووانِ   املسوووتدرى 2/1406بووواب اي ٜوووا٤ ٚايسوووُع١ )-أخ دووو٘ ابووؤ َادووو٘   سوووٓٓ٘: نتووواب اي ٖووود (4)

 (، ٚظشش٘ ٚٚاؾك٘ اي ٖيب.4/329)

ََوؤ قاتووٌ يتهووٕٛ نًُوو١  : أخ دوو٘ َسووًِ   ظووشٝش٘: نتوواب اإلَووار٠  (5) اهلل ٖووٞ ايعًٝووا ؾٗووٛ   سووبٌٝ اهلل  بوواب 

(3/1513.) 

األحاديــث الواردة 
فييييييير اء الرييييييييا  
والتحييييييياير   ييييييي  
وأ ييييييييييييي   ييييييييييييي  
الـشـــييييييييييييييييييييييـر  

 األصـــغــــــر
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إ   ]:  ٍ: قواٍ رسوٍٛ اهلل   رؼوٞ اهلل عٓو٘ قوا   (1)د بٔ يبٝدٛضبُسدٜح -3
أخننقي منن. أخنن.ي علنن.دم اةيننر  ااصنن ر، قنن.ةقا: ا رسننقل  ، ومنن. اةيننر  ااصنن ر؟ 

و  .هلم: اذ بننقا إا اةننكي  كنننيم تننرانقنن.ل: اةننران، إ    ي.ننقل يننقي بنن.زى اةعبنن.د  عمنن
 .(2)[ ..، ت.نظروا  ل ب و  عن  م جزانيف اة ن م عم.ةد

اةينر   كن. نعّ  اةران علا عهن  رسنقل    ]اٍ: داد بٔ أٚس قووش سدٜح-4
 .(3)[ااص ر 

اع ايصو ى ا ظوػ ،     ِ ازبٛزٜو١ رظي٘و   قوٍٝ ف ابٔو  ٚقود عو ٍ  ؾاي ٜا٤ ْٛع َٔ أْٛو

ع ٓعو ايص ى ا ظػ  ؾهٝسب اي ٜوا٤ ٚايت ٚأَا  "اهلل تعازي ايص ى ا ظػ  بكٛي٘: 

ٍ اي دٌو َوا شوا٤ اهلل ٚشو٦     يًخًل ٚاسبًـ بػوب اهلل تعوازي    ، ٖٚو ا َٔو اهلل   ، ٚقٛو

َٚٓو، ٚأْا باهلل ٚبو، َٚا يٞ إال اهلل ٚأْ ، ٚأْا َتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚعًٝو، ٚيٛال 

 .(4)" ، ٚقد ٜهٕٛ ش نًا أنرب حبس  قا٥ً٘ َٚعتكدٙ أْ  مل ٜهٔ ن ا

ٚي يو ٜكٍٛ ايصٛناْٞ َبٝٓوًا خشو  اي ٜوا٤ بعود إٔ سو د بعود ا سادٜوح        

صب د اي ٜا٤ ٖوٛ ؾعٌو ايشاعو١ هلل عو       قاٍ: " ؾإ ا نإَٓ٘، ايتش ٜ  ايٛارد٠   

ٗا شوو نًا،   ضببوو١ إٔ ٜشًووع عًٝٗووا غووبٙ أٚ ٜووجين  ٚدوٌو َووع عًٝوو٘ بٗووا أٚ ٜستشسوٓو

 .(5) ؾهٝـ سيا ٖٛ ضبد ايص ى"
 

                                                           
ًٌٝ ضبُٛد بٔ يبٝد بٔ عكب١ بٔ راؾع، ا ْعارٟ ا ٚسٞ، أبٛ ْعِٝ املودْٞ، ٚيود باملدٜٓو١   عٗود     ايعشابٞ ازب (1)

، ر٣ٚ عد٠ أسادٜح، ر٣ٚ عٔ عُ  بٔ اشبشاب، ٚراؾع بؤ خودٜر، ٚقتواد٠ بؤ ايٓعُوإ، ٚغبٖوِ،       رسٍٛ اهلل 

بٝو٘ ْ يو  آٜو١ اي خعو١     رٚع٢ عٓو٘ اي ٖو ٟ، ٚضبُود بؤ إبو اِٖٝ ايتُٝوٞ، ٚبهوب ابؤ ا شوِٝ، ٚغبٖوِ، ٚ  أ          

ؾووُٝٔ ال ٜسووتشٝع ايعووّٛ، تووٛ  سوو١ٓ سووبع ٚتسووعري َوؤ اهلذوو ٠، رؼووٞ اهلل عٓوو٘. اْعوو  ت طيتوو٘  : أسوود ايػابوو١  

 (.3/387( ، ٚاإلظاب١ )5/117)

(: رٚاٙ أظيوود بإسووٓاد 1/69(. ٚقوواٍ املٓوو رٟ   اي غٝوو  ٚاي ٖٝوو  ) 5/428أخ دوو٘ اإلَوواّ أظيوود   َسووٓدٙ )  (2)

 (: رٚاٙ أظيد ٚرداي٘ رداٍ ايعشٝح.1/102ٞ   اجملُع )دٝد، ٚقاٍ اهلٝجُ

 (، ٚظشش٘ ٚٚاؾك٘ اي ٖيب.4/329أخ د٘ اسبانِ   املستدرى ) (3)

 (.1/344َدارز ايسايهري ) (4)

 (.26ايدر ايٓؽٝد   إخالػ ن١ًُ ايتٛسٝد ػ ) (5)
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تعريييييييييييي  
الرييييييييييييييا  

 والس عة

ََؤ را٣٤ ٜ ا٥وٞ ٚرا٤ٜو  اي دوٌ        اي ٜا٤   ايًػو١: َعودر 

أْا عًٝ٘، ٚاالسِ َٓ٘:  رٜا٤: أرٜت٘ أْٞ ع٢ً خالف َاَ ا٤ا٠ً ٚ

 .(1)اي ٜا٤

ِّع ب٘ َٔ طعاّ أٚ غب  يو رٜوا٤ يٝسوُع    :ع١ٚايسُ َا سُُ

 .(2)يباٙ ايٓاس ٜٚسُعٛا ب٘ :ٜٚ ٣، ٚتكٍٛ: ؾعً٘ رٜا٤ ٚسع١ أٟ

 .(3): را٣٤ ؾالٕ ٜ ا٥ٞ، ٚؾعٌ  يو ر٥ا٤ ايٓاسٜكٍٛ ابٔ ؾارس

ٟ  ٜٚكٍٛ ََؤ عُوٌ عُواًل يهوٞ     ": اهلل بو٘  َرا٣٤ ََؤ را٣٤  ": (4)املشو ز أٟ 

ٍٗ  اهلل رٜا٤  .(5) ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٙ اٙ ايٓاس ش

" اعًوِ إٔ اي ٜوا٤ َصوتل َؤ اي ؤٜو١ ٚايسوُع١ َصوتك١        : ٜٚكٍٛ ابٔ قداَو١ 

 .(6) َٔ ايسُاع"

: أرٜتو٘ عًو٢ خوالف َوا أْوا      ا٤ًٚرا٤ٜتو٘ َو ا٤ا٠ ٚرٜو   " ٜٚكٍٛ ايؿوبٚز آبوادٟ:  

 .(7) "عًٝ٘

-بؽوِ املًُٗو١ ٚسوهٕٛ املوِٝ      –ٜٚكٍٛ اسباؾغ ابٔ سذ : " ايسُُّع١ 

بٗا عبٛ َا   اي ٜا٤، يهٍٓٗا تتعًٍل حباٍس١ ايسُع، َصتك١ َٔ سع، ٚامل اد 

 .(8) ٚاي ٜا٤ حباٍس١ ايبع  "

                                                           
 (.166، 8/165(، )14/296يسإ ايع ب ) (1)

 (.166، 8/165املعدر ايسابل ) (2)

 (.2/412صبٌُ ايًػ١ البٔ ؾارس ) (3)

ْاظ  بؤ عبود ايسوٝد بؤ عًوٞ بؤ املشو ز، أبوٛ ايؿوتح املشو زٟ ايٓشوٟٛ ا دٜو ، نوإ رأسوًا   ؾٓوٕٛ ا دب،                 (4)

ٖووو(. اْعوو   610ٚداعٝوو١ إزي االعتوو اٍ، َوؤ َعووٓؿات٘: شوو   املكاَووات، ٚاملػوو ب   ت تٝوو  املعوو ب، َووات سوو١ٓ )      

 (.2/311( ، بػ١ٝ ايٛعا٠ )22/28ت طيت٘  : سب أعالّ ايٓبال٤ )

 (.1/314املػ ب   ت تٝ  املع ب يًُش زٟ ) (5)

 (.214طبتع  َٓٗاز ايكاظدٜٔ ػ ) (6)

 (.3/116بعا٥   ٟٚ ايتُٝٝ  ) (7)

 (.11/336ؾتح ايبارٟ ) (8)
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 رق بــيــ ـفــــــال

 ةـوالسـ عا  الري

ٍَا تع ٜـ اي ٜا٤ اظشالسًا ؾكد عٍ ؾ٘ أبٛ ٖالٍ ايعسوه ٟ بكٛيو٘:    ،ٚأ

 .(1) اي ٜا٤ طيٌٝ ايؿعٌ رغب١   ظيد ايٓاس ال   ثٛاب اهلل تعازي

ٌ ايعبوواد٠ يٝٓوواٍ  اي ٜووا٤ إظٗووار عُوو  " ٘ ايعوو  بوؤ عبوود ايسووالّ بكٛيوو٘:     ووووٚعٍ ؾ

َٗ ُُٖووا ع ؼووًا دٍْٜٝٛووًا إَووا دًوو  ْؿووع دْٝووٟٛ، أٚ يوودؾع ؼوو ر دْٝووٟٛ، أٚ        ُُْع

 " تععِٝ أٚ إدالٍ
(2). 

اي ٜا٤ ٖٚٛ إٔ ٜؿعٌ ش٦ًٝا َٔ ايعبوادات ايوم أَو  اهلل    "  ٜٚكٍٛ ايك طيب:

 .(3) بؿعًٗا ي٘ يػبٙ "

س هلوا  اسباؾغ ابٔ سذ : " اي ٜا٤ إظٗار ايعباد٠ يكعد رؤٜو١ ايٓوا   ٍٜٛٚك

 ؾٝشُدٚا ظاسبٗا "
(4)

. 

ٍٕنًٍ ايتع ٜؿاتٖ ٙ  ٍٍ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد، ٖٚٛ أ ٚاملسوُع،  امل ا٥وٞ   ٗا تد

إٔ ٜووو اٙ  ايٓووواس  ال ٜكعووود بؿعًووو٘ ٚدووو٘ اهلل تبوووارى ٚتعوووازي، ٚإصيوووا ٜكعووود    

، ٖٚ ا نً٘   ايٝسب َٔ ٚثٓا٥ِٗ عًَٝ٘ٔ َد  ايٓاس ٜٚسُعٛٙ ؾٝشعٌ ي٘ 

 نوورب ٜعووٌ بعوواسب٘ إزي ايصوو ى اد قوواي ٜووا٤، ٚأَووا إ ا نووإ نووجبًا ؾإْوو٘ 

 ٜٔ تٍٛعودِٖ اهلل عو  ٚدوٌ بايوٍدرى ا سوؿٌ َؤ       اي ٟ ٜعدر َٔ املٓواؾكري ايو  

 َبشح سهِ اي ٜا٤ إٕ شا٤ اهلل تعازي.ايٓار نُا سٝأتٞ بٝإ  يو   

 

 ٍٍ رؼوٞ اهلل  -سودٜح دٓودب بؤ عبود اهلل     ٜد

ٍٕ  اي ٜووا٤ ٚايسووُع١ - عٓوو٘ ٖٓوواى ؾ قووًا بووري  عًوو٢ أ

ِّع اهلل ب٘ ٜٚؿؽش٘، ٚاي ٟ اي ٜا٤ ٚايس ِّع ايٓاس بأعُاي٘ ُُس ُع١، ؾاي ٟ ُُس

                                                           
 (.189ايؿ ٚم ايًػ١ٜٛ يًعسه ٟ ػ ) (1)

 (.1/124قٛاعد ا سهاّ يًع  بٔ عبد ايسالّ ) (2)

 (.5/181يك طيب )تؿسب ا (3)

 (.11/331ايؿتح البٔ سذ  ) (4)
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 ريا ــواع ال أ

ٜ ا٥ٞ ايٓاس بأعُاي٘ ٜ ا٥وٞ اهلل بو٘ ٜٚؿؽوش٘ ٜٚصوٗ ٙ، ؾايسوُع١ ٖوٞ ايؿعوٌ        

 دووٌ سوواع ايٓوواس، ٚاي ٜووا٤ ٖووٛ ايعُووٌ  دووٌ رؤٜوو١ ايٓوواس، ؾايسووُع١ تتعًوول   

يبخوارٟ  ااإلَواّ  د وو ظبو ٚي يول حباس١ ايبع  ، ، ٚاي ٜا٤ ٜتعً حباس١ ايسُع

َٕٛ   ظوشٝش٘ بعٓوٛإ ُُودي     َع- رظي٘ اهلل تعازي- ٌ ؾٝو٘ عًو٢ ايؿو م بوري     ْٓو

 ظوشٝش٘: " نتواب اي قوام،    اي ٜا٤ ٚايسوُع١ سٝوح قواٍ رظيو٘ اهلل تعوازي        

  ٜا٤ ٚايسُع١ ".باب اي

ٍ ظاس  تٝسب ايع ٜ  اسبُٝد: " ايؿ م بري اي ٜا٤ ٚبري ايسُع١ إٔ اي ٜا٤  ٜكٛ

ع١  دٌو سواعِٗ، ؾاي ٜوا٤ ٜتعًول حباسو١ ايبعو ،        ٖٛ ايعٌُ ي ؤ١ٜ ايٓاس،  ٚايسُو

 ٚايسُع١ حباس١ ايسُع، ٜٚدخٌ ؾٝ٘ إٔ خيؿٞ عًُ٘ هلل، ثِ حيدخ ب٘ ايٓاس "
(1)

. 

 

ٛاع، ٚنوووٌ ْووٛع َوؤ ٖوو ٙ ا ْوووٛاع    وووو ا٤ يوو٘ أْ وووو  ٜوواي

ايٓوواس ٚايعُووٌ َوؤ أدًووِٗ، َٚوؤ  ٜكعوود ظوواسب٘ َوو ا٤ا٠ 

(2) ايم  ن ٖا ايعًُا٤ ٘عأْٛا
: 

 :بدىٌالالزياء -1

يِٖٝٛ ايٓواس   ;ع٢ً دسُ٘ار ٚايعؿٍٛ شُُايُّٜٚكعد ب٘ إٔ امل ا٥ٞ ٜعٗ  

 ٚخٛؾ٘ َٔ اهلل ٚايدار اآلخ ٠. ،شد٠ ادتٗادٙ   ايعباد٠

 اللباس والزٍ: الزياء مً جهُ-2

ايم ٜوو عِ أْو٘و  ،الف َووا ًٜبسو٘و ايٓوواس َؤو ايجٝوواب   وووو٢ً خوًٜووبن عوو إٔ ٛ ووووٖٚ       

ا إال ايعًُووا٤ ٚأٖوٌو اهلل   ٘ عووامل َٚؤو ايعٍبوواد   ووووٌ إٔ ٜكوواٍ إْو دوو،ٚخاظت٘ الًٜبسوٗو

                                                           
 (.525تٝسب ايع ٜ  اسبُٝد ػ ) (1)

( َٚووا بعوودٖا، ٚطبتعوو  َٓٗوواز ايكاظوودٜٔ البوؤ قداَوو١ ػ      179اْعوو : اي عاٜوو١ سبكووٛم اهلل يًُشاسوويب ػ )   (2)

 (.101، 100( ، َكاظد املهًؿري )اإلخالػ( يًدنتٛر عُ  ا شك  ػ )223-225)
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 ريا ـأسباب ال

ٍٖ  اد.ووٚاي 

 الزياء بالقىل:-3

ٚإظٗووار ، ٖٚووٛ اي ٜووا٤ بووايٓشل ٚايهووالّ ٚإظٗووار أْوو٘ سوواؾغ يًشوودٜح     

 ٚ ا َوو  بوواملع ٚف ٚايٓٗووٞ عوؤ املٓهوو  أَوواّ طيووع َوؤ    ايوو ن  هلل عوو  ٚدووٌ 

عوٕٛ  َٚٓ٘ رٜا٤ أٌٖ ايٛعغ ٚاإلرشاد اي ٜٔ ٜعٗ ٕٚ يًٓاس أْٗوِ حيؿ  ايٓاس،

 دووٌ ضبوواٚر٠ ايعًُووا٤ ٚإظٗووار غوو ار٠ ايعًووِ، َٚٓوو٘ خؿوود      ;ا خبووار ٚاآلثووار 

 يٝعٗ  يًٓاس اسب ٕ ٚاشبٛف ٚعبٛ  يو. ;ايعٛت ٚت قٝك٘ بك ا٠٤ ايك إٓ

 الزياء بالعنل:-4

ٍٛ ايعوووال٠ ٚايكٝووواّ ٚاي نوووٛع ٚايسوووذٛد ٚإظٗوووار     َٚٓووو٘ املووو ا٤ا٠ بشووو  

 عُواٍ ايوم ٜ اٖوا    اشبصٛع، ٚامل ا٤ا٠ بهجو ٠ ايعودق١ ٚاسبور ٚغبٖوا َؤ ا     

 ٓاس ٚحيُدْٚ٘ عًٝٗا.يا

 الزياء بكثزَ األصحاب والزوار:-5

يباٖوا ايٓواس    ;ادـ بودع٠ٛ ايعًُوا٤ ٚاملصواٜا ٚايعٍبو    ٖٚ ا ناي ٟ ٜتهًٍ

ٍٕ أٌٖ  :ٜٚكٛيٛا  ٜٔ ٜ ٍددٕٚ عًٝ٘ ٜٚ ٚرْٚ٘، ؾٝشُدْٚ٘  دٌ  يو.ايدِّايعًِ ٚإ

ٌٍ ٖ ٙ ا ْٛاع ٜكع ؾٝٗا اي ٜا٤، ٚي يو جي  عًو  ٌٍ َسوًِ   ن  يبعود ا٢ نو

ٌٍ; يتهوٕٛ     عٔ اي ٜا٤ ٚاسب ر َٓ٘، ٚاسب ػ ع٢ً إخالػ ايعٌُ هلل عوٍ  ٚدو

 أعُاي٘ َكبٛي١ عٓد اهلل سبشاْ٘ ٚتعازي.

 

ٍٕ أظٌ  ٜكٍٛ ابٔ قدا١َ رظي٘ اهلل تعازي: " اعًِ أ

ع إزي وٌ ردوو وعووو، ٚإ ا ؾ ١واٙ ٚاملٓو يوووازبوو  ٍ وا٤ سووو ٜووواي

ٚ وث ايؿو ار َؤ أمل ايو ّ، ٚايشُوع ؾُٝوا      الث١ أظٍٛ، ٖٚٞ سس  ي ٠ اسبُود، 
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 .(1)   أٜدٟ ايٓاس "

ٖووٞ  ٖووا ابوؤ قداَوو١ رظيوو٘ اهلل تعووازي،   ٖوو ٙ ا َووٛر ايجالثوو١ ايووم  ن 

 :ٚتؿعًٝٗا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ ا ظٍٛ ازباَع١ ايباعج١ ع٢ً اي ٜا٤

ٍٕ  أواًل: امل ا٥ٞ حيٍ  ظيد ايٓاس ٚثٓوا٤ِٖ عًو٢ أعُايو٘ ايعواسب١ ايوم      أ

َٔ ايعال٠ ٚايعدق١ ٚازبٗواد ٚتعًوِٝ ايعًوِ، ٚغبٖوا َؤ       ٜٚكّٛ بٗا،ٜعٗ ٖا

ا عُاٍ ايعاٖ ٠ ايوم ٜعًُوٗا َؤ أدوٌ إٔ حيُودٚٙ عًٝٗوا، ٚمل ٜكعود ٚدو٘         

سودٜح أبوٞ ٖ ٜو ٠ رؼوٞ اهلل عٓو٘ قوواٍ       ٜٚودٍ عًو٢ ٖو ا   ، اهلل تبوارى ٚتعوازي  

إ  أول اةن.س ي.ضا عل.ه يقي اة...م  رجنل اسيينه   ]ٜكٍٛ:  سع  رسٍٛ اهلل 
ه تعرتننننه نعمننننه، تعرتهنننن.، قنننن.ل: منننن. عملننننىت ت.هنننن.؟ قنننن.ل  ق.تلننننىت ت.نننن  حنننن  تننننبتا بنننن

اسيينننه ق، قننن.ل: كنننكبىت وةدنننن  ق.تلنننىت ا  ي.ننن.ل: جنننرين، ت.ننن  ق.نننل، مث أمنننر بنننه 
تسحب علا وجهه ح  أة.ي يف اةن.ر، ورجل تعلم اةعلم وعّلمه، وقرأ اة.رآ ، تبتا بنه 

اةعلنم وعّلمينه وقنرأق اة.نرآ ،  تعرعته نِعمه تعرته.، قن.ل: من. تعلنىت ت.هن.؟ قن.ل: تعّلمنىت
ق.ل: ككبىت وةدّن  تعلمىت اةعلم ة...ل ع.مل، وقنرأق اة.نرآ  ة..ن.ل: قن.رئ، ت.ن  ق.نل، 
مث أمننر بننه تسننحب علننا وجهننه حنن  أة.نني يف اةننن.ر، ورجننل وسعننمس   عل.ننه، وأع نن.  منن  
أصننن.ي املنن.ل كلّننه، تننبتا بننه، تعرتننه نعمننه، تعرتهنن.، قنن.ل: تمنن. عملننىت ت.هنن.  قنن.ل: منن. 

ركىت م  سنب.ل ةنب أ  ين ني ت.هن. إال أن .نىت ت.هن. ةن ، قن.ل: كنكبىت وةدنّن  تعلنىت ت
 .(2) [ة...ل:  ق جقاد، ت.  ق.ل، مث أمر به تسحب علا وجهه مث أة.ي يف اةن.ر 

زي، ٚإصيوا أرادٚا َوود   َوا أرادٚا بأعُواهلِ ٚدوو٘ اهلل تبوارى ٚتعوا    ؾٗوالال٤  

شووذاع، ٚإٍْوو٘ دوو ٤ٟ،  ؾاجملاٖوود قاتووٌ ٚداٖوود يٝكوواٍ: إٍْوو٘    ِٖ،ايٓوواس ٚثٓووا٤

ْؿوول ا َووٛاٍ يٝكوواٍ إْوو٘ دووٛاد ِ ايعًووِ يٝكوواٍ إْوو٘ عووامل، ٚاملٓؿوول أايعووامل تعًٍووٚ

                                                           
 (.122ايكاظدٜٔ ػ )طبتع  َٓٗاز  (1)

 (.3/1514أخ د٘ َسًِ   ظشٝش٘: نتاب اإلَار٠ ) (2)
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 َٓؿل.

ٍّ خووٛف  ثاىًااًا: ٚ  امل ا٥ووٞ َوؤ   ٜعُووٌ أعُووااًل  دبوودٙ يوو يو ايٓوواس يوو٘، 

ٍّ ايٓوواس يوو٘ظاٖ ٖووا ايعووال  ؾٗووٛ ، ، ال يٛدوو٘ اهلل تعووازي، ٚإصيووا خٛؾووًا َوؤ  

ٕ  :ٜٚكاتٌ ٚجياٖد ست٢ ال ٜكاٍخبٌٝ،  :ٜٓؿل ٜٚتعدم ست٢ ال ٜكاٍ  ،إْ٘ دبوا

 بك١ٝ ا عُاٍ ايم ٜكّٛ بٗا.ٖٚه ا   

ٚنوو يو َوؤ   ":   بٝووإ ٖوو ٜٔ ايسووببري   (1) ٜكووٍٛ اسبووارخ اماسوويب  

ربًـ عٔ ايعـ ا ٍٚ   ايكتاٍ ؾًِ ضيهٓ٘ طًو  اسبُود عًو٢ ايصوذاع١،     

٘    االْع افٚأراد  ٕ ٜو ّ  أ االْعو اف َؤ   يك١ً رغبت٘   ا دو  أٚ زبودي ضيٓعو

ٛؾوًا إٔ ٜو ّ، ٚيوٛال    ، ؾعار سبس٘ ْؿس٘    يو املٛقوـ خ ب٘ بازبدي ٜٚس٢ُ

 يو الْع ف;  ْ٘ إ ا خاف اهل ضي١، أٚ رأ٣ نج ٠ ايكتوٌ، أسوٍ  إٔ ٜتٓشو٢    

        ٍ َدوبُُٔ َسوَبن    عٔ ايعوـ أٚ ٜؿو  َؤ ايعسوه  ٚايسو ١ٜ، ؾوإ ا خواف إٔ ٜكوا

َوِٓٗ   ، ٚناي دٌ ٜهٕٛ َوع ايكوّٛ، ؾٝتعودم نوٌ ٚاسود     ْؿس٘ ع٢ً املكاّ

سيجوٌ َوا   م ٚال تسوخٛ ْؿسو٘ إٔ ٜتعودٍ    ،بايدٜٓار ٚبايدرِٖ أٚ ايصو٤ٞ ايهوجب  

ايٝسووب يوو٦ال ؾٝتعووٍدم بايصوو٤ٞ  ،تعووٍدقٛا ٜٚهوو ٙ أال ٜتعووٍدم بصوو٤ٞ ؾٝبخووٌ

 .(2)" ...ٜبخٌ، ٚقد ٜٝأس إٔ حيُد، إ  ؾات٘ ايكّٛ سيا أعشٛا

امل ا٥ٞ اسبعٍٛ عًو٢ َوا عٓود ايٓواس َؤ َواٍ ٚدواٙ ٚغوب         رغب١  ثالثًا:

ٚمل ٜعُووٌ  ،حيعووٌ بعًُوو٘ عًوو٢ شوو٤ٞ َوؤ سُُشوواّ ايوودْٝا  يووو، ؾٗووٛ ٜ ٜوود إٔ 

رْا   ايكووو إٓ ٍ اهلل سوووبشاْ٘ ٚتعوووازي َسووو يآلخووو ٠، ٚمل ٜٓعووو  هلوووا، ٚيووو يو   

                                                           
اسبووارخ بوؤ أسوود ايبػوودادٟ اماسوويب، أبووٛ عبوود اهلل اي اٖوود، شووٝا ايعووٛؾ١ٝ   زَاْوو٘، يوو٘ نتوو    اي ٖوود    (1)

َواّ  ٚغبٙ، ٜكٍٛ اي ٖيب: " اماسيب نبب ايكدر، ٚقد دخٌ   ش٤ٞ ٜسب َٔ ايهالّ ؾٓكِ عًٝ٘، ٚٚرد إٔ اإل

  ت طيتوو٘  : تووارٜا بػووداد  ووووٖووو(. اْع243أظيوود أثٓوو٢ عًوو٢ سوواٍ اسبووارخ َوؤ ٚدوو٘، ٚسوو ر َٓوو٘ ". تووٛ  سوو١ٓ )      

 (.12/110( ، سب أعالّ ايٓبال٤ )8/215)

 (.170اي عا١ٜ سبكٛم اهلل ػ ) (2)
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 ـــل ـــــكــء العــــحـ

 ا ـلـ  الريـاي دخالـ

ٍ ؾايه ِٜ َٔ إٜجار ايدْٝا ع٢ً اآلخو ٠   ٌٍ   كوا  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ : عو  ٚدو
ٍّ َّ َُّّ 

 َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ازي: و، ٜٚكووٍٛ تبووارى ٚتعوو  (1)

(2). 

ٍُٗووِ إزي ايوودار ايوودْٝا ايعادًوو١، ٖٚووِ     ٜكووٍٛ ابوؤ نووج  ب: " إْٗووِ إصيووا ٖ

 .(3)الٖٕٛ َتصاغًٕٛ عٔ اآلخ ٠"

اسبووارخ اماسوويب   نتابوو٘ ايجالثوو١ أٜؽووًا ٖوو ٙ ا سووباب ٚقوود  نوو  

اي عاٜوو١ سٝووح قوواٍ: " ؾايوو ٟ ٜبعووح عًوو٢ اي ٜووا٤ ٚقبووٍٛ خشوو ات ايعوودٚ ٖوو ٙ   

ع يًودْٝا، ٚملوا     ٚايؽع١، ٚايشُ امُد٠، ٚخٛف امل ١َ ايجالخ خالٍ: سٍ 

 ٕ ٚجيُووع  يووو نًوو٘: سووٍ  امُوود٠ ٚخووٛف امل َوو١;   ، أٜوودٟ ايٓوواس طيٝعووًا

ايعبوود قوود ٜعًووِ أْوو٘ ال ٜٓوواٍ َووا عٓوود ايٓوواس بشاعوو١ رٍبوو٘ إال إٔ حيُوودٚٙ عًٝٗووا  

ؾتب ٍ ي٘ أَٛاهلِ، ٚأْ٘ إصيا د ع َؤ ايو ّ يًُشُود٠ ن اٖٝو١ إٔ ٜو ٍٚ عٓو٘       

امُوود٠، إال أْٗووا تصووعب   ظيوودِٖ، ؾتووالٍٚ ٖوو ٙ اشبووالٍ ايووجالخ إزي سوو     

 .(4) "ق  ع٢ً أقدار ايٓاس ٚقدر َ اتبِٗٚتؿ 

 

ٚردت ْعووووووٛػ   نتوووووواب اهلل سووووووبشاْ٘   

ذبوووٍح عًووو٢ إخوووالػ   ٚتعوووازي، ٚسووو١ٓ اي سوووٍٛ  

ٌٍ ٚذب ّ ايصو ى، ٚذبوٍ ر َؤ اي ٜوا٤،      ٠ خشو ٙ،  شودٍ ٚتوبري  ايعٌُ هلل ع  ٚد

يًعُوٌ َٛدبوًا   ٜكٍٛ ايصٛناْٞ: " ٚا سادٜح ايٛارد٠   نٕٛ اي ٜوا٤ َوبشاًل   

يإلثِ نجب٠ دٍدًا، ٚارد٠   أْٛاع اي ٜا٤: اي ٜا٤   ايعًِ، اي ٜا٤   ازبٗواد،  

                                                           
 (.17، 16سٛر٠ ا ع٢ً، آ١ٜ ) (1)

 (.21، 20سٛر٠ ايكٝا١َ، آ١ٜ ) (2)

 (.4/406تؿسب ابٔ نجب ) (3)

 (.169، 168اي عا١ٜ سبكٛم اهلل يًشارخ اماسيب ػ ) (4)
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اي ٜا٤   ايعدق١، ٚاي ٜا٤   أعُاٍ اشبب ع٢ً ايعُوّٛ، ٚصبُٛعٗوا ال ٜؿوٞ    

ب٘ إال َٓعـ َستكٌ، ٚاي ٜا٤ ٖٛ أسد املعاظٞ ايباطٓو١ ٚأشو ٖا َوع نْٛو٘     

ٚايعكٛبوو١ عًوو٢ ٚقٛعوو٘   ايشاعوو١، ؾًووِ  ال ؾا٥وود٠ ؾٝوو٘ إال  ٖوواب أدوو  ايعُووٌ،

 .(1) ٜ ٖ  ب٘ صب د ايعٌُ بٌ ي ّ ظاسب٘ َع  ٖاب عًُ٘ اإلثِ ايبايؼ"

 ٢:وايو وووٍٛ اهلل تعووووو : ق الػوووو باإلخؾٝٗوا  ا َ  ا٤ ووات ايم دوووؤ اآلٜووووَٚ

  مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ 
َّجغ  مع جع

(2). 

ِ     اي ٜا نَٚٔ اآلٜات ايم دا٤ ؾٝٗا  قوٍٛ  :  ٤ َٚكو  املو ا٥ري ٚأعُواهل

 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّ اهلل تبووارى تعووازي: 
 َّخف حف جف مغ جغ  مع جع

(3). 

ٍٔ   سبشاْ٘ ٚتعازي خيرب إٔ ظودق١ املت ؾاهلل  ٚا  ٣ باطًو١   بوع ظودقت٘ بوامل

ظدق١ َٔ را٣٤ بعدقت٘ ايٓاس;  ْ٘ ٜعٗ  هلِ أْ٘ ٜ ٜد بٗا ٚد٘  نُا تبشٌ

 ٚ اسبعٍٛ ع٢ً َعًش١ َٔ املعاحل ايد١ْٜٛٝ.اهلل ٚقعدٙ ثٓا٤ ايٓاس ي٘، أ

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قٛيوووو٘ تعووووازي:َٚٓٗووووا      
 َّ ىه  مه جه ين ىن من خن حنجن

(4). 

ٜوو ن  اهلل سووبشاْ٘ ٚتعووازي   ٖوو ٙ اآلٜوو١ سوواٍ املووٓؿكري أَووٛاهلِ ر٥ووا٤    

ٚال  ،ايٓاس اي ٜٔ ٜكعدٕٚ بإْؿواقِٗ اي ٜوا٤ ٚايسوُع١ َؤ َود  ايٓواس ٚغوبٙ       

 .  تبارى ٚتعازيٜ ٜدٕٚ ٚد٘ اهلل

 

                                                           
 (.459قش  ايٛيٞ ع٢ً سدٜح ايٛيٞ يًصٛناْٞ ػ ) (1)

 (.5سٛر٠ ايب١ٓٝ، آ١ٜ ) (2)

 (.264سٛر٠ ايبك ٠، آ١ٜ ) (3)

 (.38سٛر٠ ايٓسا٤، آ١ٜ ) (4)
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 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ قٛيوووو٘ تعووووازي: َٚٓٗووووا 
 َّ ىت نت مت زت رت يب

(1). 

 ا٤ٕٚ بعووالتِٗ  و١ ٜتٛعوود اهلل سووبشاْ٘ ٚتعووازي ايوو ٜٔ ٜوو     ووووو  ٙ اآلٜو  ٖوو

 . بايٌٜٛ ٚاهلالى

  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ  ُّ َٚٓٗووووا قٛيوووو٘ تعووووازي: 
َّ

(2). 

قواٍ    َّ جف مغ  جغ  ُّ ٚقٛي٘ تعوازي   قاٍ ابٔ نجب رظي٘ اهلل تعازي:

صباٖوود ٚسووعٝد بوؤ دووبب ٚشووٗ  بوؤ سٛشوو : ٖووِ املوو ا٤ٕٚ بأعُوواهلِ، ٜعووين           

ضيهو ٕٚ بايٓوواس ُٜٖٛووٕٛ أْٗووِ   طاعوو١ اهلل تعووازي، ٖٚووِ بػؽووا٤ إزي اهلل عوو   

أٟ   َّ  خك حك جك مق مفحق خف حف ُّ ٚدٌ، ٜو ا٤ٕٚ بأعُاهلِ...ٚهلو ا قواٍ تعوازي:     

٢، ؾإٍْ٘ َوا أسو  أسود    ٜؿسد ٜٚبشٌ ٜٚعٗ  زٜػِٗ عٔ ق ٜ   ٚيٞ ايبعا٥  ٚايٓٗ

س ٜ ٠ إال أبداٖا اهلل تعازي ع٢ً ظؿشات ٚدٗو٘ ٚؾًتوات يسواْ٘، َٚوا أسو  أسود       

إٕ خووبًا ؾخووب ٚإٕ شوو ًا ؾصوو ، ؾووامل ا٥ٞ ال ٜوو ٚز سوو ٜ ٠ إال نسوواٙ اهلل ردا٤ٖووا 

بوٌو أَو ٙ ٜٚسوتُ  إال عًو٢ غويب، أَوا املالَٓووٕٛ املتؿ سوٕٛ ؾوال ٜو ٚز  يوو عًوِٝٗ           

 .(3) ايػٝ  ال ربؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ "ٜٓهصـ هلِ عٔ ق ٜ ، ٚعامل 

 ٖ ٙ بعد اآلٜات ايم ٚردت   ايتش ٜ  َٔ اي ٜا٤ ٚبٝإ ساي١ أًٖ٘.

ايوووم ؾٝٗوووا ا َووو  بووواإلخالػ ٚايتشووو ٜ  َووؤ ايصووو ى     أَوووا ا سادٜوووح

 سدٜح أبٞ ٖ ٜ ٠ رؼٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: سعو  رسوٍٛ اهلل    ، ؾُٓٗا:ٚاي ٜا٤

ن عن  اةينر  من  عمنل عمناًل أينر  ت.نه معني قن.ل   تعن.ا: أان أ نل اةينرك. ]ٜكٍٛ: 
                                                           

 (.7، 6، 5، 4سٛر٠ املاعٕٛ، آ١ٜ ) (1)

 (.10سٛر٠ ؾاط ، آ١ٜ ) (2)

 (.3/512بٔ نجب )تؿسب ا (3)
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والع يييل الييياي 
لريييييا  دخليييي  ا

 أقساء:

 .(1) [ ريي تركيه ويركه 

سو٦ٌ رسوٍٛ   " قواٍ:  رؼوٞ اهلل عٓو٘   سدٜح أبٞ َٛس٢ ا شوع ٟ  َٚٓٗا: 

عوؤ اي دووٌ ٜكاتووٌ شووذاع١ ٜٚكاتووٌ ظيٝوو١، ٜٚكاتووٌ رٜووا٤، أٟ  يووو      اهلل 

 اةعل.نن. تهننق يف يَمنن  ق.تننل ةيدننق  كلمنن     نن ]: ؟ ؾكوواٍ رسووٍٛ اهلل  سووبٌٝ اهلل
 .(2) [سب.ل   

ٌٍ،   ؾٗ ٙ اآلٜات ٚا سادٜح ؾٝٗا اسبٍح ع٢ً إخوالػ ايعُوٌ هلل عو ٍ    ٚدو

 ٚاسب ر َٔ ايص ى ٚاي ٜا٤.

 

عُووٌ امل ا٥ووٞ ايوو ٟ دخًوو٘ اي ٜووا٤ َوؤ     القشااه األول:

ساس٘، حبٝح أْ٘ مل ٜعٌُ ايعٌُ َٔ ايعوال٠ ٚاي نوا٠   أ

ٚايعّٛ ٚغبٖا َٔ ايعبادات إال َٔ أدٌ ايٓاس، ٖٚٛ َا 

 ُ ٍٍ عًوو٢ ٜسو ٢ باي ٜووا٤ اموود، ؾٗوو ا ايعُوٌو باطوٌو َوو دٚد عًوو٢ ظوواسب٘، ٚقوود د

١، ٚايووم سووبل  نوو  بعوود َٓٗووا،     بشالْوو٘ ا ديوو١ ايهووجب٠   ايهتوواب ٚايسوٓو

: " ؾ  رد  ٜكٍٛ اسباؾغ ابٔ أٟ -توار٠ ٜهوٕٛ   اسبٓبًٞ َبًٝٓا سهِ ٖ ا ايعٌُو

ٟٛ ٜو اد بو٘ سو٣ٛ َ ٥ٝوات املخًوٛقري يػو   دْٝو       رٜا٤ ضبؽًا حبٝوح ال   -ايعٌُ

  :  نت مت زت  رت يب ىب ُّ  نشاٍ املٓاؾكري   ظالتِٗ، قاٍ اهلل عو  ٚدٌو
 َّ يت ىت

 َّ نئ مئ ُّ ، ٚقوووواٍ تعووووازي: (3)
، ٚنوووو يو ٚظووووـ اهلل (4)

 حي جي يه  ىه مه جه ُّ تعوازي ايهؿوار باي ٜوا٤ امود   قٛيو٘ تعووازي:      
                                                           

 (.4/2289باب َٔ أش ى   عًُ٘ غب اهلل )-أخ د٘ َسًِ، نتاب اي ٖد (1)

 (.3/1512باب َٔ قاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا ؾٗٛ   سبٌٝ اهلل )-أخ د٘ َسًِ، نتاب اإلَار٠ (2)

 (.142سٛر٠ ايٓسا٤، آ١ٜ ) (3)

 (.4سٛر٠ املاعٕٛ، آٜات ) (4)
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 َّ ىي مي خي
ؾو     ، ٖٚ ا اي ٜا٤ امد ال ٜهواد ٜعودر َؤ َوالَٔ      (1)

  ايعوودق١ ايٛادبوو١ ٚاسبوور ٚغبُٖووا َوؤ     ايعووال٠ ٚايعووٝاّ، ٚقوود ٜعوودر    

ا عُوواٍ ايعوواٖ ٠، ٚايووم ٜتعوود٣ ْؿعٗووا، ؾووإٕ اإلخووالػ ؾٝٗووا ع ٜوو ، ٖٚوو ا  

ايعٌُ ال ٜصو َسًِ أْ٘ سابط، ٚإٔ ظاسب٘ ٜستشل املك  َؤ اهلل ٚايعكٛبو١   

" (2). 

إ ا شووارى اي ٜووا٤ ايعُووٌ َوؤ أظووً٘، ؾووإٕ ايعُووٌ باطووٌ      القشااه الثاااىٌ: 

ٍٍ عًو٢ بشالْو٘ ا ديو١ ايهوجب٠   نتواب اهلل      َٚ دٚد عًو٢ ظواسب٘، ٚقود د   

ايووم تووأَ  بووإخالػ ايعُووٌ هلل عوو  ٚدووٌ،      عوو  ٚدووٌ، ٚسوو١ٓ املعووشؿ٢    

ٚذب ر َٔ اي ٜا٤، ٖٚ ا ٖٛ رٜا٤ ايص ى نُا ٜسوُٝ٘ ايعو  بؤ عبود ايسوالّ      

سٝح قاٍ:  ٚأَا رٜا٤ ايص ى ؾٗٛ إٔ ٜؿعٌ ايعباد٠  دٌ اهلل ٚ دٌ َوا  نو    

 .(3)ضببط يًعٌُ أٜؽًا َٔ أغ ا  امل ا٥ري، ٖٚٛ

رب ايوو ٟ وووو ى ا نووووٕٛ َوؤ ايصووووو ا ايعُووٌ خيصوو٢ عًٝوو٘ إٔ ٜه  وووووٖٚ

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّ  ن ٙ ع  ٚدٌ عٔ املٓواؾكري بكٛيو٘:   
 َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت

ٜعٗو ٕٚ يًٓواس    ، ؾٗالال٤(4)

   ِ يػوب   أِْٗ ٜعًٕٛ هلل ٜٚعبدْٚ٘ ع  ٚدٌ، ِٖٚ ٜبشٕٓٛ خوالف  يوو، ؾعًُوٗ

ٌٍ تعازي، ٚال ٜ ن ٚٚد٘ اهلل  ْ٘ نإ يػب  ٕ اهلل إال قًٝاًل، قاٍ اسبسٔ: ق

 .(5) اهلل "

  ٜ ٠ رؼٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: سعو  رسوٍٛ اهلل   وا٤   سدٜح أبٞ ٖوود دووووٚق      

                                                           
 (.47سٛر٠ ا ْؿاٍ، آ١ٜ ) (1)

 (.13داَع ايعًّٛ ٚاسبهِ ػ ) (2)

 (.1/124قٛاعد ا سهاّ ) (3)

 (.142سٛر٠ ايٓسا٤، آ١ٜ ) (4)

 (.1/506(، ٚتؿسب ابٔ نجب )4/266اْع : ام ر ايٛدٝ  البٔ عش١ٝ ) (5)
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ق.ل   تع.ا: أان أ ل اةيرك.ن ع  اةير  َم  عمنل عمنالً أينر  ت.نه معني  نريي  ]ٜكٍٛ: 
ِ ازبٛزٜووو١ رظيوو٘و اهلل تعوووازي عوؤو ٖووو ا ايكسووِو   ، ٜكووٛو(1) [تركينننه وينننركه  ٍ ابوؤو قووٝو

: " إٔ ٜبتووود٥ٗا   َ ٜووودًا بٗوووا اهلل ٚايٓووواس، ؾبٜووود أدا٤   - أٟ ايعبووواد٠-ٚسهُوو٘و

ٞ بوا د ٠، ؾٗٛو يٛو مل            ؾ ؼ٘ ٚازبو ا٤ ٚايصوهٛر َٔو ايٓواس، ٖٚو ا نُٔو ٜعًو

ٞ هلل ٚي دو ، ٚنُوو    حيور يٝسووكط ايؿوو     ٜٔأخو  ا دوو ٠ ظو٢ًٍ، ٚيهؤو ٜعوًو

 .(2) سٍر، أٚ ٜعشٞ اي نا٠ ن يو، ؾٗ ا ال ٜكبٌ َٓ٘ ايعٌُ " عٓ٘، ٜٚكاٍ: ؾالٕ

 ٚمموؤ بووري ٖوو ا ايكسووِ ٚسهُوو٘ تًُٝوو ٙ ابوؤ ردوو  رظيوو٘ اهلل تعووازي     

بكٛي٘: " ٚتار٠ ٜهٕٛ ايعٌُ هلل، ٜٚصارن٘ اي ٜا٤، ؾوإٕ شوارن٘   أظوً٘،    

 .(3) ؾايٓعٛػ ايعشٝش١ تدٍ ع٢ً بشالْ٘ أٜؽًا ٚسبٛط٘ "

ايعُووٌ هلل تبووارى ٚتعووازي ثووِ ٜصووارن٘  إٔ ٜهووٕٛ أظووٌ  القشااه الثالاا :

 اي ٜا٤   أثٓا٥٘، ؾٌٗ ٜبشٌ ايعٌُ أّ ال؟

" إٔ  جيٝوو  عًوو٢  يووو ابوؤ قووِٝ ازبٛزٜوو١ رظيوو٘ اهلل تعووازي سٝووح ٜكووٍٛ: 

ٜهٕٛ ايباعح ا ٍٚ ع٢ً ايعٌُ ٖٛ اإلخالػ ثِ ٜع   ي٘ اي ٜا٤ ٚإراد٠ غب 

ٜؿسووخ٘ بووإراد٠  اهلل   أثٓا٥وو٘، ؾٗوو ا املعُووٍٛ ؾٝوو٘ عًوو٢ ايباعووح ا ٍٚ َووا مل  

ايعبواد٠ ٚؾسوخٗا    أثٓوا٤    داز١َ يػب اهلل ؾٝهٕٛ سهُ٘ سهِ قشع اي١ٝٓ

 .(4)"  أعين قشع ت ى استعشاب سهُٗا

ٜٚكووٍٛ ابوؤ ردوو  رظيوو٘ اهلل تعووازي: " ٚأَووا إٕ نووإ أظوٌو ايعُوٌو هلل ثووِ      

ط أت عًٝ٘ اي ٜا٤ ؾال ٜؽ ٙ، ؾإٕ نوإ خواط ًا ٚدؾع٘و ؾوال ٜؽو ٙ بػوب خوالف،        

؟          ؾإٕ اس سٌ َع ٘ ؾٌٗ حيبط عًُ٘و أّ ال ٜؽو ٙ  يوو ٚجيواز٣ عًو٢ أظٌو ْٝت٘و

                                                           
 تكدّ رب جي٘. (1)

 (.2/182إعالّ املٛقعري ) (2)

 (.13داَع ايعًّٛ ٚاسبهِ ػ ) (3)

 (.2/182إعالّ املٛقعري ) (4)
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آثييييار الريييييا  

 رارهــــــوأض

 يو اختالف بري ايعًُا٤ َٔ ايسًـ قد سهاٙ اإلَاّ أظيد ٚابٔ د ٜو  ايشوربٟ،   

 ٍٕ ًََُ٘ ال ٜٚأردٛ أ ٚأْ٘ ُُذاز٣ بٓٝت٘ ا ٚزي، ٖٚٛو َو ٟٚ عٔو اسبسٔو      ،ٌ ب يوشبَع

ٛ ايبعوو ٟ ٚغووبٙ... ٚ نوو  ا  عُوٌو ٜوو تبط   بؤو د ٜوو  إٔ ٖوو ا االخووتالف إصيووا ٖوو

ٍَوووا َوووا ال ارت  اّ ٚاسبووور، ؾأ بووواط ؾٝوو٘و نوووايك ا٠٤ آخووو ٙ بأٚيوو٘و نايعوووال٠ ٚايعووٝو

، ٚحيتواز     املاٍ ْٚص  ايعًِ، ؾإْ٘و ٜٓكشوع بٓٝو١ اي   ٚاي ن  ٚإْؿام   ٜوا٤ ايشار٥و١ عًٝ٘و

٘ إزي دب  ايجٓوا٤ اسبسؤ     دٜد ١ْٝ... ؾأَا إ ا عٌُ ايعٌُ هلل خايعًا ثِ أيك٢ اهلل يو

ظيتو٘ ٚاستبصو  بو يو مل ٜؽو ٙ  يوو، ٚ       بؿؽٌو ر  قًٛب املالَٓري بو يو ؾؿو    

سنلل عن  اةرجنل يعمنل اةعمنل  هننأ ]قاٍ:  ٖ ا املع٢ٓ دا٤ سدٜح أبٞ  ر عٔ ايٓيب 
ِ،   ، (1) [هلل م  ا ري حيم   اةن.س عل.ه، ت..ل: تل  ع.جنل بينرى املن م   أخ دو٘ َسًو

 .(3) [اةرجل يعمل اةعمل ت.حبه اةن.س عل.ه  ]ٚعٓدٙ:  (2) ٚابٔ َاد٘

 

ٌٍي ، ٚخ١ٌُٝ ٚعٛاق ُُ عٌُ َٔ ا عُاٍ ايس١٦ٝ آثاٌر ه

 حك  جك مق حق ُّ : ٜكووٍٛإ  ازي وٚظوودم اهلل تبووارى ٚتعوو 
 َّ جل مك لك خك

َعوووو   عوووؤ  نوووو  اهلل  ، ٚامل ا٥ووووٞ(4)

٘ ٜكعوود بأعُايوو٘ غووب ٚدوو٘ اهلل تبووارى ٚتعووازي، ٚآثووار         ٍْوو  تبووارى ٚتعووازي;  

ٌ ٗوا َوا   َٓ ايس١٦ٝ ٚعٛاق  اي ٜا٤  ،ٖوٛ   اآلخو ٠   اايودْٝا، َٚٓٗوا َو      حيعو

 :ٜٚتٍؽح  يو   ا َٛر ايتاي١ٝ

٘     عُوٌ  اي ٜا٤ حيبط اي ٍٕأ أواًل: ٍٕٜٚبشًو٘ ٚجيعًو٘ َو دٚدًا عًو٢ ظواسب   ; 

ايعًا ي٘، ٚعُوٌ امل ا٥وٞ   خ إاٍل َا نإاهلل سبشاْ٘ ٚتعازي ال ٜكبٌ َٔ ايعٌُ 

 هئ مئ ُّ : ٖبوا٤ َٓجووٛرًا ٜكووٍٛ اهلل تبووارى ٚتعووازي يػوب ٚدوو٘ اهلل ؾًوو يو ٜوو ٖ   
                                                           

 (.4/2034باب إ ا أث٢ٓ ع٢ً ايعاحل ؾٗٛ بص ٣ ال تؽ ٙ )-أخ د٘ َسًِ: نتاب ايرب ٚايع١ً (1)

 (.2/1412باب ايجٓا٤ اسبسٔ ) -ابٔ َاد٘، نتاب اي ٖد (2)

 (.16، 15داَع ايعًّٛ ٚاسبهِ ػ ) (3)

 (.124سٛر٠ ط٘، آ١ٜ ) (4)
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 َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب
(1).  

أان أ نل اةينرك.ن  ]قواٍ اهلل تعوازي:   ايسابل: ٚنُا   سدٜح أبٞ ٖ ٜ ٠ 
 .(2) [ع  اةير  تم  عمل عماًل أير  ت.ه معي  ريي تركيه ويركه 

ٍٕ اي ٜوووا٤ ٜ ثاىًاااًا: ؿؽوووح ظووواسب٘ ٜوووّٛ ايكٝاَووو١ ٜٚصوووٗ  بووو٘، ؾوووامل ا٥ٞ أ

ٌٍ ٜؿؽش٘ اهلل عٍ  ع٢ً رؤٚس اشبال٥ل ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا دا٤   سدٜح  ٚد

م. م  عب  ي.قي يف اةن ن..  ]قاٍ:  َعا  بٔ دبٌ رؼٞ اهلل عٓ٘ عٔ رسٍٛ اهلل 
 .(3) [م..ي َّع  وران إال َّّمس   به علا رؤوس ا الئي يقي اة...م  

ٍٕ اي ٜا٤ جيعٌ  ًا:ثالث امل ا٥ٞ ٜبػؽ٘ أٌٖ ايسُا٤ ٚأٌٖ ا ر ، ٚ يوو  أ

ٚدعووٌ اهلل تبووارى ٚتعووازي،  عُووٌ ايعُووٌ يػووب ٚدوو٘ اهلل تعووازي ؾأبػؽوو٘    ْوو٘  

أبٞ ٖ ٜ ٠ قواٍ: قواٍ رسوٍٛ    بػؽ٘   ا ر  ٚايسُا٤، نُا دا٤   سدٜح 

  إذا أحنننّب عبننن ًا دعننن. جكينننل ت.ننن.ل: إب أحنننّب تنننالانً تبحبّنننه، قننن.ل:  إ ّ  ]: اهلل 
ب تننالانً تننبحبق ، ت.حبننه أ ننل ت.حبننه جكيننل، مث يننن.دي يف اةسننم.ن، ت..ننقل: إ    حينن

اةسم.ن، ق.ل مث يقضنمس ةنه اة.بنقل يف اارو، وإذا أب ند عبن ًا دعن. جكينل ت..نقل: إب 
أب نند تننالانً تبب ضننه، قنن.ل ت.ب ضننه جكيننل، مث يننن.دي يف أ ننل اةسننم.ن: إ    يننب د 

 .(4) [ ق ، مث تقضمس ةه اةب ض.ن يف ااروتالانً تبب ضق ، ق.ل: ت.ب ض

ٚعدّ إخالظ٘و   ايعٌُو   د٠ ؼالٍ امل ا٥ٞ   ايدْٝا بسب  رٜا٥٘، زٜا ًا: رابع

ٍٍ ع٢ً  يو  ٞ  سدٜح ٚايكٍٛ ٚايكعد هلل سبشاْ٘ ٚتعازي، ٜٚد َُُ ٠ رؼو  داب  بٔ َسو

ٜعوين ابٔو أبٞو    -شوها أٌٖو ايهٛؾو١ سوعدًا رؼٞو اهلل عٓ٘و        ))اهلل عُٓٗا قواٍ:  

ٍُو - ٚقاػ ٞ،  ارًا، ؾصوهٛا ستو٢  نو ٚا أْ٘و ال حيسٔو ٜ     ٚاستعٌُ عًِٝٗ ع عًو

ٍٕ ٖالال٤ ٜ عُٕٛ أٍْ ؾأرسٌ إيٝ٘، ؾكاٍ: ٜا ٞ، ؾكواٍ   أبا إسشام، إ و ال ذبسٔ تعًو

                                                           
 (.110سٛر٠ ايهٗـ، آ١ٜ ) (1)

 تكدّ رب جي٘. (2)

 (: رٚاٙ ايشرباْٞ بإسٓاد سسٔ.1/66( ، ٚقاٍ املٓ رٟ   اي غٝ  ٚاي ٖٝ  )20/119ايشرباْٞ   ايهبب )رٚاٙ  (3)

 (.4/2020باب إ ا أس  اهلل عبدًا سبب٘ إزي عبادٙ )-أخ د٘ َسًِ: نتاب ايرب ٚايع١ً ٚاآلداب (4)
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ٍ اهلل    ّ أبٛ إسشام: أَا أْا ٚاهلل ؾإْٞ نٓ  أظًٞ بِٗ ظوال٠ رسٛو  (1) ، ال أخو 

  ٞ ٞ ظوالت ري ٚأخـو   اآلخو ٜري، قواٍ:      (2) ايعصوا٤ ؾأرنود   عٓٗا، أظًو   ا ٚيٝو

  ٘ ٍٔ بووو ٜووا أبووا إسووشام، ٚأرسوٌو َعوو إزي ايهٛؾوو١ - أٚ ردووااًل-ردوواًل   يووو ايعوو

ٕ َع ٚؾوًا، ستو٢          ، ٜٚجٓٛو ٜسأٍ عٓ٘ أٌٖ ايهٛؾ١، ؾًِو ٜودع َسوذدًا إال سوأٍ عٓ٘و

ِٗ، ٜكواٍ ي٘و أسوا١َ       بٔو قتواد٠، ٜهٓو٢ أبوا     دخٌ َسذدًا يبين عبن ؾكاّ ردٌو َٓو

ٍٕ سووعدًا نووإ ال ٜسووب بايسوو ١ٜ، ٚال ٜكسوِو       سووعد، ؾكوواٍ: أ  َووا إ ا ْصوودتٓا، ؾووإ

١ٜ، ٚال ٜعوودٍ     ِ إٕ     بايسوٛو ٕ بووجالخ: ايًوٗو ١، قوواٍ سووعد: أَووا ٚاهلل  دعوٛو ايكؽوٝو

٘     نإ عبدى ٖ ا نا بًا قواّ رٜوا٤ ٚسعو١     ، ؾأطٌو عُو ٙ، ٚأطٌو ؾكو ٙ، َٚع ِّؼو

٠ سوعد،    يًؿذي، ٚنإ بعد  يو إ ا س٦ٌ ٜكٍٛ: شٝا نبب َؿتٕٛ، أظابتين دعٛو

قوواٍ عبوود املًووو بؤو عُوو  ايوو اٟٚ عؤو دوواب  بؤو سوو ٠: ؾأْووا رأٜتو٘و بعوود قوود سووكط    

 .(3) (( اٙ ع٢ً عٝٓ٘ َٔ ايهرب، ٚإْ٘ يٝتع   يًذٛارٟ   ايش م ؾٝػُ ٖٔسادب

ٍٕ اي ٜووا٤ جيعووٌ امل ا٥ووٞ عاقبتوو٘ ايٓووار;     ًا:خامشاا دوو ا٤ املوو ا٥ري ٜووّٛ   ٍٕأ

ٌٍ ايكٝاَوو١ ايٓووار;   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ  :نُووا قوواٍ عوو  ٚدوو
 َّ ىت نت مت زت رت يب ىب  نب

(4). 

: قواٍ رسوٍٛ    اٍوأبوٞ ٖ ٜو ٠ رؼوٞ اهلل عٓو٘ قو     سودٜح    ا٤ وووُا دوووٚن

ي.ضنننا ينننقي اة...منن  عل.نننه رجنننل اسيينننه  تننبتا بنننه تعرعتنننه نَِعَمنننه  إّ  أول اةننن.س ]:  اهلل 
َرته.، ق.ل: تم. عملىت ت.ه.، ق.ل: ق.تلىت ت.  حن  اسيينه ق، قن.ل: كنكبىت، وةدنن  عَ ت

ق.تلننىت ا  ي.نن.ل: جننرين، ت.نن  ق.ننل، مث أمننر بننه تسننحب علننا وجهننه حنن  أة.نني يف اةننن.ر، 
اة.رآ  وعلعمه، وقرأ اة.رآ ، تبتا به تعرعته نِعمه تعرته.، قن.ل: تمن. تعلنىت ت.هن.؟ ورجل تعلم 

                                                           
 (.2/27أٟ ال أْكغ ٚال أدع ٚال أت ى. ايٓٗا١ٜ   غ ٜ  اسبدٜح ٚا ث  ) (1)

أٟ أسووهٔ ٚأطٝووٌ ايكٝوواّ   ايوو نعتري ا ٚيووٝري َوؤ ايعووال٠ اي باعٝوو١. ايٓٗاٜوو١   غ ٜوو  اسبوودٜح ٚا ثوو              (2)

(2/258.) 

 (.184، 1/183أخ د٘ ايبخارٟ: نتاب اآل إ ) (3)

 (. 7، 6، 5، 4سٛر٠ املاعٕٛ، آ١ٜ ) (4)
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 يييييور ليسيييييت أ

 ا ـــريــــ  ال 

تعلمنىت اةعلنم ة..ن.ل عن.مل، كنكبىت وةدنّن  قن.ل:  ق.ل: تعلمىت اةعلم وعلميه وقنرأق اة.نرآ ، 
 ننق قنن.رئ، ت.نن  ق.ننل، مث أمننر بننه تسننحب علننا وجهننه حنن  أة.نني يف  :وقننرأق اة.ننرآ  ة..نن.ل

ل.نه، وأع ن.  من  أصنن.ي املن.ل كلّنه، تنبتا بنه، تعرتنه نعمنه، تعرتهن.، اةن.ر، ورجل وسعمس   ع
ت.هن. ةن ،  أن .نىتق.ل: تم. عملىت ت.هن.  قن.ل: من. تركنىت من  سنب.ل ةنب أ  ين ني ت.هن. إال 

ق.ل: ككبىت وةدّن  تعلىت ة..ن.ل:  نق جنقاد، ت.ن  ق.نل، مث أمنر بنه تسنحب علنا وجهنه مث 
 .(1) [ أة.ي يف اةن.ر

ٕ  اقب٘ ٚآثوارٙ دسو١ُٝ،   ؾاي ٜا٤ ضببط يًعٌُ ٚعٛ ايعوشاب١   ٚيو يو نوا

ٚحيو رٕٚ َٓو٘ أشوٍد     رؼٞ اهلل عِٓٗ أطيعري خياؾٕٛ َٔ اي ٜا٤ أشد اشبوٛف 

 ٜع ؾٕٛ دق١ ٚدً٘ ٚعٛاقب٘ ايٛخ١ُٝ.ناْٛا ;  ٍِْٗ اسب ر

ٌٍ  ْسأٍ اهلل  ِ     عٍ  ٚدو ، إْو٘  (2) إٔ جيعوٌ أعُايٓوا خايعو١ يٛدٗو٘ ايهو ٜ

 سٝع صبٝ .

 

ٍٔ بعد ايٓاس  أٍْٗا َٔ اي ٜا٤، ٖٚوٞ  ٖٓاى أَٛر ٜع

 : يٝس  َٓ٘، َٚٔ  يو

 جتنًل الثًاب واليعل وحنىه أواًل:

ٍٕ  يو يٝن َٔ اي ٜا٤ سدٜح  عبد اهلل بٔ َسعٛد رؼٞ اهلل ٜٚدٍ ع٢ً أ

، قن.ل  ال ين خل اننن  من  كن.  يف قلبنه مذ.ن.ل ذرة من  كنك ]قاٍ:  عٓ٘ عٔ ايٓيب 
سننن ، قنن.ل: إّ    حي.ننل حيننب رجننل: إ  اةرجننل حيننب أ  يدننق  اقبننه حسننن.ً، ونعلننه ح

 .(3) [، اةدك ب ر احلي و مط اةن.س انم.ل

                                                           
 (.3/1513باب َٔ قاتٌ يً ٜا٤ ٚايسُع١ استشل ايٓار )-ظشٝح َسًِ، نتاب اإلَار٠ (1)

 ( َٚا بعدٖا.41(، اي ٜا٤ ٚ َ٘ يسًِٝ اهلاليٞ ػ )72 -70اْع : اإلخالػ سبسري عٛاٜص٘ ػ ) (2)

 (. 28تكدّ رب جي٘، ػ ) (3)
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 د علِ عنل صاحل دوٌ حّب ميه لذلكمحد الياس العبثاىًًا: 

، أرأٜوو  اي دووٌ  : ٜووا رسووٍٛ اهلل ٞ  ر قوواٍوأبوودٍ عًوو٢  يووو سوودٜح  ووووٜٚ

تلن  ع.جنل بينرى  ]: ٜعٌُ ايعٌُ َٔ اشبب حيُدٙ ايٓاس عًٝ٘، قاٍ ايوٓيب  
 .(1) [  امل م

قاٍ ايٟٓٛٚ: " قاٍ ايعًُا٤: َعٓاٙ: ٖو ٙ ايبصو ٣ املعذًو١ يو٘ بواشبب ٖٚوٞ       

ايديٌٝ ع٢ً رؼا اهلل تعازي عٓ٘ ٚضببت٘ ي٘ ؾٝشبب٘ إزي اشبًول نُوا سوبل      

اسبودٜح، ثوِ ٜٛؼوع يو٘ ايكبوٍٛ   ا ر ، ٖو ا نًو٘ إ ا ظيودٙ ايٓواس َؤ           

 .(2) غب تع   َٓ٘ سبُدِٖ ٚإال ؾايتع   َ َّٛ "

 ًا: إظهار شعائز اإلسالو ثالث

َووؤ ايؿووو ا٥د ايوووم ال ضيهووؤ إخؿاؤٖوووا، َٚووؤ سكٗوووا اإلعوووالٕ بٗوووا،     

ٚتصٗبٖا;  ْٗا شعا٥  ايدٜٔ ٚعالَوات اإلضيوإ ٚأرنوإ اإلسوالّ نايعوال٠      

ٍٕ تارنٗووا ٜسووتشل     ٚايعووّٛ ٚاي نووا٠ ٚاسبوور ٚايعُوو ٠ ٚازبُعوو١ ٚازبُاعوو١;  

رظيوو٘ اهلل -ايسووالّ ايوو ّ ٚاملكوو ، ؾٛدوو  إظٗارٖووا، ٜكووٍٛ ايعووٍ  بوؤ عبوود       

ًا ناآل إ، ٚاإلقا١َ، ٚايتهبب، ٚازبٗ  بوايك ا٠٤  : " َا ش ع صبٗٛر-تعازي

  ايعووال٠ ٚاشبشوو  ايصوو ع١ٝ ٚا َوو  بوواملع ٚف ٚايٓٗووٞ عوؤ املٓه ،ٚإقاَوو١     

ٚتصوٝٝع ا َوٛات، ؾٗو ا     ٢ازبُع١ ٚازبُاعات ٚا عٝاد ٚازبٗاد ٚعٝاد٠ امل ؼو 

ذبؽو    إزي إٔ  دؾع٘ ا٤ داٖد ْؿس٘ ال ضيهٔ إخؿاؤٙ، ؾإٕ خاف ؾاعً٘ اي ٜ

ؾٝشعٌ ع٢ً أدو   يوو ايؿعوٌ،    ١ْٝ اإلخالػ، ؾٝأتٞ ب٘ طبًعًا نُا ش ع، 

 .(3) املتعد١ٜ "ٚع٢ً أد  اجملاٖد٠ ملا ؾٝ٘ َٔ املعًش١ 

                                                           
 (.4/2642أخ د٘ َسًِ   ظشٝش٘ ) (1)

 (.16/189ش   ظشٝح َسًِ يًٟٓٛٚ ) (2)

 (.128شك  ػ )( ، ٚاْع : َكاظد املهًؿري يًدنتٛر عُ  ا 1/128قٛاعد ا سهاّ ) (3)
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عالالالالالالالالالالالالالالال   
 اءـــريـــــال

 

 

ممووا سووبل ٜتووبري إٔ دا٤ اي ٜووا٤ دا٤ عؽوواٍ َٚوو     (1)

ٛر ذبؿغ املسًِ َٓ٘ ٚدبعً٘ جي  ايٛقا١ٜ َٓ٘، َٚعازبت٘ بأَ

 ًخغ ٖ ٙ ا َٛر سيا ٜأتٞ:ْٚ ،عٓ٘ دًابعٝ

ٛ   اسب ػ ع٢ً إخالػ ايعٌُ هلل ع  ٚدٌ،  .1 عو٘،  اٚايبعود عؤ ايصو ى بأْ

 هلل تبارى ٚتعازي.خايعًا ٚصباٖد٠ ايٓؿن   إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ 

٘ استصووعار ععُوو١ اهلل سووبشاْ٘ ٚتعووازي ٚقدرتوو٘ عًوو٢ نووٌ شوو٤ٞ،         .2  ٚأٍْوو

ٞ ايو ٟ َععموِ ايٓواس    ؾوامل ا٥ سبشاْ٘ ٚتعازي ٖٛ اي ٟ بٝدٙ ايٓؿع ٚايؽوٍ ،  

اهلل عو  ٚدوٌ ٚقدرتو٘ عًو٢     ٚعٌُ ايعٌُ َٔ أدًِٗ عٓدَا ٜت ن  عع١ُ 

ٌٍ ش٤ٞ ٜ ٜد اإلضيإ  ؾباق  اهلل تبارى ٚتعازي ٜٚععُو٘  ، ٜٚك٣ٛعٓدٙ ن

ٚخياف َٔ عكاب٘;  ْ٘ ٜعًِ إٔ اهلل سوبشاْ٘ ٚتعوازي َشًوع عًٝو٘   نوٌ      

ٌ: وزي، قواٍ عو  ٚدو   ٘ هلل تبارى ٚتعوا وايوع أعُو يو خيًغ طيٝوٚب ، ش٤ٞ

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ 
 َّ هئ مئ

(2). 

ايٓعو    عٛاقو  اي ٜوا٤    َع ؾ١ اي ٜا٤ َٚداخً٘ ٚخؿاٜاٙ، ٚاشبٛف َٓ٘، ٚ .3

يٛخُٝو١ جيود   اي ٜوا٤ ا  ٛاق ، ؾامل ا٥ٞ عٓدَا ٜٓع    ع  ايدْٝا ٚاآلخ ٠

ٍٕ ع إٔ اهلل  ٘ َوو دٚد عًٝوو٘ نُووا جيوود أٜؽووًا إٔ َوؤ عٛاقوو  اي ٜووا٤       ًووُأ

ٌ  ٚتعازي ٜٗتو سو  املو ا٥ري ٜٚؿؽوشِٗ، ؾٗو ا مموا      سبشاْ٘ امل ا٥وٞ   جيعو

، ٚخياف َٓو٘;  ٕ اي ٜوا٤ قود جيًو      ٚحي ز َٓ٘ ٜه ٙ اي ٜا٤ ٜٚبتعد عٓ٘

سخط ايٓاس ٚن اٖٝتِٗ ي٘، َٚكتِٗ ٚسخ ٜتِٗ ٚاستٗ ا٤ِٖ بو٘، ٚقود   

                                                           
(، 72-61(، ٚاي ٜا٤  َ٘ ٚأث ٙ ايس٧ٝ   ا ١َ يسًِٝ اهلاليوٞ ػ ) 126اْع : طبتع  َٓٗاز ايكاظدٜٔ ػ ) (1)

 (.30نتاب اإلخالػ سبسري عٛاٜص٘ ػ )

 (.61سٛر٠ ْٜٛن، آ١ٜ ) (2)
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 .(1) تٓاقٌ ايعًُا٤   نتبِٗ سهاٜات امل ا٥ري ْٚددٚا بٗا

املخوايؿري  ٚاَو ٙ َؤ    ٚٚامل ا٥ري د ب٘ ايهاؾ ٜٔ ٚايعاظري َا تٍٛع َع ؾ١ .4

ِ ايعووو اب ا يوووِٝ ٍٕ اهلل سوووبشاْ٘ ٚتعوووازي سٝؿؽوووشِٗ عًووو٢ ٚ،   ْوووار دٗووٓو أ

ٍٕ امل ا٥ٞو إ ا عو ف  يوو أخًوغ أعُايو٘        هلل رؤٚس اشبال٥ل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾوإ

ٌٍ ٚابتعوود  ،تبووارى ٚتعووازي  ٗ  عوؤ نوو ٤ ٜبشًوو ٍٕؾإْوو٘ ٜعًووِ  ، اأٚ ٜؿسوودٖ اشوٞو  أ

 ساٍ.٢ اهلل ع  ٚدٌ ع٢ً أسسٔ كًؾٝش  إٔ ٜٖٓاى سسابًا ٚد ا٤ً ْٚارًا، 

دعا٤ اهلل سبشاْ٘ ٚتعازي ٚاالستعا١ْ ب٘ ع٢ً دؾوع اي ٜوا٤، ؾايودعا٤ سوال       .5

 اٍوكوووؾاملسوووًِ، ٚاهلل سوووبشاْ٘ قووود أَ ْوووا   نتابووو٘ ايع ٜووو  إٔ ْووودعٛٙ    

 خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من خن ُّ : ع ٚدوووووووووووووووٌ
 َّ يي  ىي مي

. ؾوودعا٤ اهلل سووبشاْ٘ ٚتعووازي ٚايتعووٛ  بوو٘ َوؤ      (2)

اي ٜا٤ أسسؤ ا دٜٚو١ يًكؽوا٤ عًو٢ نوٌ َوا حيوبط ايعُوٌ ٜٚبشًو٘، ٚقود           

عًوو٢ دعووا٤ ٜبعوودْا عوؤ ايصوو ى ٚأْٛاعوو٘ سٝووح قوواٍ عًٝوو٘   ديٓووا رسووٛيٓا 

منل، أيهن. اةنن.س ات.نقا  نكا اةينر  تخننه أخ نا من  دب.نب اةن ]ّ: ايعال٠ ٚايسوال 
وك.ن  ني..نه و نق أخ نا من  دب.نب اةنمنل ا رسنقل  ت..ل ةه م  ي.ن   أ  ي.نقل:

ب  ي.ل.ً نعلمه ونسني  ر  ملن. ال  ؟ ق.ل: ققةقا: اةلهم إان نعقذ ب  م  أ  نير  
 .(3) [علمه ن

رى ٚتعوازي ٜٚسوتعري بو٘ ًٜٚذوأ إيٝو٘      اهلل تباٜهج  َٔ دعا٤ ع٢ً املسًِ إٔ ؾ

ٍٕ ايوودعا٤ سووال  املووالَٔ، ٜكووٍٛ ابوؤ قووِٝ      ٜٚسووتعٝ  بوو٘ َوؤ ايصوو ى ٚأْٛاعوو٘;  

٘ وازبٛز١ٜ رظي٘ اهلل تعازي: " ٚايدعا٤ َٔ أْؿع ا د١ٜٚ ٖٚٛ عودٚ ايوبال٤، ٜداؾعو   

                                                           
 (.125اْع : َكاظد املهًؿري ػ ) (1)

 (.60سٛر٠ غاؾ ، آ١ٜ ) (2)

( رٚاٙ أظيوود ٚايشرباْووٞ   ايهووبب ٚا ٚسووط    10/223ٍ اهلٝجُووٞ   اجملُووع ) (، ٚقووا4/403أخ دوو٘ أظيوود )  (3)

 ٚرداٍ أظيد رداٍ ايعشٝح غب أبٞ عًٞ ٚثك٘ ابٔ سبإ.
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 ةـمــاتـخــال

 .(1)" ٘ إ ا ْ ٍ، ٖٚٛ سال  املالَٔ عازب٘ ٚضيٓع ْ ٚي٘، ٜٚ ؾع٘ أٚ خيؿؿٜٚ

َٔ أْؿع ا دٜٚو١   دؾوع اي ٜوا٤ ٚايبعود عٓو٘      ٚت ٚنتُاْٗا . إخؿا٤ ايعبادا .6

ايعبوادات ٚعًُوٗا   ايسو  ٚعودّ     ايٓٛاؾٌ َؤ  إٔ ٜعٛد اإلْسإ ْؿس٘ إخؿا٤ 

   ٍٕ ايوودٚا٤ ايٓوواؾع   اي ٜووا٤   إعووالّ ايٓوواس بٗووا، ٚإغووالم ا بووٛاب دْٚٗووا، ؾووإ

تواز إزي  ع٢ً ايٓؿن   بدا١ٜ ا َ ، ٚيهٔ حيإخؿا٤ ا عُاٍ، ٚ يو ٜصل 

ؾإ ا ظرب ع٢ً  يو سكط عٓ٘ ثكً٘ ٚأَودٙ اهلل بوايعٕٛ،    ،ٚاجملاٖد٠ يعربا

 .(2) ؾع٢ً ايعبد إٔ جياٖد ْؿس٘    يو، َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚايسداد

ٚنإ ايعًُا٤ ٚا خٝوار قودضيًا ٚسودٜجًا حيٍبوٕٛ إخؿوا٤ أعُواهلِ ستو٢ ال        

ِ، خيايشٗا اي ٜا٤، ٚال ٜدعٕٛ يًصٝشإ َدخاًل ٜصٛط عًِٝٗ ٜٚؿسد أعُاهل

اٍ وٚقوود ٚرد   ايكوو إٓ ايهوو ِٜ َووا ٜوودٍ عًوو٢ أؾؽوو١ًٝ إخؿووا٤ ايعوودق١، ؾكوو   

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه ُّ  : تعوووووووازي

ٌَّّ 
(3). 

ٚقووود ْكوووٌ عووؤ ايسوووًـ ايعووواحل   إخؿوووا٤ ا عُووواٍ أَوووٛر تووودعٛ إزي     

 .(4) ٚدبعًِٗ أس٠ٛ حيت ٣ بِٗ اإلعذاب
 

 ٠، ٚايعال اسبُد هلل اي ٟ بٓعُت٘ تتِ ايعاسبات

ٚايسالّ ع٢ً سٝد ا ٚيري ٚاآلخ ٜٔ ْبٝٓا ضبُد ٚع٢ً آي٘ 

 ٚبعد:   . ٚظشب٘ أطيعري

ٍٓ٘ ٚؾؽً٘ َٔ ٖ ا ايبشح اي ٟ تهًُو  ؾٝو٘    ََ ؾكد اْتٗٝ  حبُد اهلل ٚ

                                                           
 (.9ازبٛاب ايها  ملٔ سأٍ عٔ ايدٚا٤ ايصا  ػ ) (1)

 (، ٚقد تع ؾ    ايٓكٌ َٓ٘.223اْع : طبتع  َٓٗاز ايكاظدٜٔ البٔ قدا١َ ػ ) (2)

 (.٠271، آ١ٜ )سٛر٠ ايبك  (3)

 (129، 127اْع : َكاظد املهًؿري ػ ) (4)
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اع ايص ى ا ظػ  ٚأشودٖا    عٔ اي ٜا٤، ؾبٝٓ  ؾٝ٘ إٔ اي ٜا٤ َٔ أخش  أْٛ

ٚخاف ع٢ً أَت٘ َٓ٘، ٚقد  نو ت   ط ايعٌُ، ٚي يو سٍ ر َٓ٘ ايٓيب إسبا

ايٛقاٜو١ َٓو٘ إخوالػ ايعُوٌ هلل عو  ٚدوٌ       ٚؾٝ٘ إٔ أِٖ ا َٛر   عالز اي ٜا٤ 

ع٢ً  يوو، ٚال خواب َؤ    ب٘ ٚسدٙ ال ش ٜو ي٘ ٚايتعًل ب٘ سبشاْ٘ ٚاالستعا١ْ 

كٓووا ملووا حيبوو٘ ٍٚؾٚاهلل َوؤ عبووادٙ املخًعووري، تعًوول بوواهلل ٚاسووتعإ بوو٘، دعًٓووا  

 ٜٚ ؼاٙ، إْ٘ سٝع صبٝ .

 ٚظ٢ً اهلل ٚسًٍِ ٚبارى ع٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚظشب٘ أطيعري.

 

 

 

 

 

 

 
 عااازاجااادر واملاااصامل

        ٞ دار -ابٔ رد  اسبٓبًوٞ ٚأثو ٙ   تٛؼوٝح عكٝود٠ ايسوًـ. يعبود اهلل ايػؿًٝو

 ٖو.1418-املسب، ايشبع١ ا ٚزي

 ايكاٖ ٠.-َشبع١ اسبسٝين-٤ عًّٛ ايدِّٜٔ. يًػ ايٞإسٝا 

 ٘ايشبعو١ ايجايجو١    -ا ردٕ-املهتب١ اإلسال١َٝ-اإلخالػ. سبسري عٛاٜص

 ٖو.1403

      ـ  اإلخووالػ ٚايصوو ى ا ظووػ . عبوود ايع ٜوو ٔ -ايعبوود ايًشٝوو -دار ايووٛط
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 ايشبع١ ا ٚزي. -اي ٜا 

 بٔ سذو .  بٗاَض اإلظاب١ ال-االستٝعاب   َع ؾ١ ا ظشاب. البٔ عبد ايرب

 ٖو.1328-ايشبع١ ا ٚزي-َهتب١ املج٢ٓ

 ايكووواٖ ٠-دار ايصوووع -أسووود ايػابووو١   َع ؾووو١ ايعوووشاب١. البووؤ ا ثوووب-

 ٖو.1390

 َْٞهتبووو١ املجٓووو٢-اإلظووواب١   شيٝٝووو  ايعوووشاب١. البووؤ سذووو  ايعسوووكال-

 ٖو.1328-ايشبع١ ا ٚزي-يبٓإ

 ببٚت.-دار ازبٌٝ-أعالّ املٛقعري. البٔ قِٝ ازبٛز١ٜ 

 ًايشبعوو١ اشباَسوو١ -بووبٚت -دار ايعًووِ يًُالٜووري -نًووٞر ا عووالّ ي- 

 ّ.1980س١ٓ 

   ٟ -بعا٥   ٟٚ ايتُٝٝ    يشا٥ـ ايهتاب ايع ٜ . جملد ايودٜٔ ايؿبٚزآبواد

 يبٓإ.-ببٚت-املهتب١ ايع١ًُٝ

   َهتبوو١ اي شوود-تووأيٝـ د/عووٛاد املعتوول-بعوود أْووٛاع ايصوو ى ا ظووػ-

 ٖو.1420ايشبع١ ا ٚزي -اي ٜا 

 ببٚت-دار ايؿه -بكات ايًػٜٛري ٚايٓشا٠. يًسٝٛطٞبػ١ٝ ايٛعا٠   ط-

 ٖو.1399-ايشبع١ ايجا١ْٝ

 ٟببٚت.-دار ايهتاب ايع بٞ-تارٜا بػداد. يًخشٝ  ايبػداد 

  ٟ ايشبعوووو١ -بووووبٚت-دار إسٝووووا٤ ايوووو اخ-اي غٝوووو  ٚاي ٖٝوووو . يًُٓوووو ر

 ٖو.1388-ايجايج١

 ْٖٞو.1408-ببٚت-دار ايهت  ايع١ًُٝ-ايتع ٜؿات. يًذ دا 

 سو١ٓ  -ايشبعو١ ايجايجو١  -ايكاٖ ٠-طبع١ اسبًيب-ٔ د ٜ  ايشربٟتؿسب اب

 ٖو.1388

 تؿسووب ايكوو طيب- ٞ ايشبعوو١ ايجايجوو١ سوو١ٓ   -ايكوواٖ ٠-دار ايهتوواب ايع بوو
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 ٖو.1387

 ٖو.1400ببٚت  -دار ايؿه  -تؿسب ابٔ نجب 

 ايشبع١ ا ٚزي. -املػ ب -َشبع١ ؾؽاي١-ايتُٗٝد . البٔ عبد ايرب 

   دا٥ووو ٠ املعوووارف ايٓعاَٝووو١  -عسوووكالْٞتٗووو ٜ  ايتٗووو ٜ . البووؤ سذووو  اي- 

 ٖو.1426س١ٓ -ايشبع١ ا ٚزي-اهلٓد

 ٟ ٖايكاٖ ٠.-ايدار املع ١ٜ-تٗ ٜ  ايًػ١. ي ز 

  املهتوووو  -تٝسووووب ايع ٜوووو  اسبُٝوووود. يًعالَوووو١ سووووًُٝإ بوووؤ عبوووود ايٖٛوووواب

 ٖو.1400-ببٚت-اإلسالَٞ

  ببٚت-دار ايهت  ايع١ًُٝ-ايعًّٛ ٚاسبهِ. البٔ رد  اسبٓبًٞداَع. 

 ب ايها  ملٔ سأٍ عٔ ايدٚا٤ ايصا . البٔ قِٝ ازبٛز١ٜ.ازبٛا 

  َهتبوووو١ ايعووووشاب١ -. يًصووووٛناْٞايوووودرر ايٓؽووووٝد   إخووووالػ ايتٛسٝوووود

 ايهٜٛ .-اإلسال١َٝ

 َٔهتب١ ايؿ قإ.-ذبكٝل: ضبُد ايٓذار-ايدٜٔ اشبايغ. يعدٜل سس 

     اي ٜا٤   ا عُاٍ ٚايصٗ ٠   ايًباس ٚا سوٛاٍ.  بوٞ ضبُود ايؽو اب ّ -

ِ ذبكٝل:  ٟ -ضبُد بوان ٜ -ايشبعو١ ا ٚزي -املدٜٓو١ املٓوٛر٠  -دار ايبخوار

 ٖو.1416س١ٓ

   بووبٚت-دار ايهتوو  ايعًٝوو١ -اي عاٜوو١ سبكووٛم اهلل. يًشووارخ اماسوويب- 

 ايشبع١ اي ابع١.

  ٝ ٞ    ٧اي ٜا٤  َ٘ ٚأث ٙ ايسو ٟ   -  ا َو١. يسوًِٝ اهلاليو -َهتبو١ ابؤ ازبوٛز

 ايشبع١ ا ٚزي.-ايسعٛد١ٜ

 ٖو.1393س١ٓ -١ ا ٚزيايشبع-سٓٔ أبٞ داٚد. دار ظيغ 

 ٖٞو.1395س١ٓ  -ببٚت-سٓٔ ابٔ َاد٘. دار إسٝا٤ اي اخ ايع ب 

 ٖو.1395س١ٓ  -ايشبع١ ايجا١ْٝ -سٓٔ اي َ ٟ. ايكاٖ ٠ 
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 ٖو1396س١ٓ -ايشبع١ ايجا١ْٝ-الٖٛر -سٓٔ ايٓسا٥ٞ. املهتب١ ايسًؿ١ٝ. 

 ايشبعو١   -بوبٚت -َالسسو١ اي سواي١  -سب أعالّ ايٓبال٤. يًشاؾغ اي ٖيب

 ٖو.1401س١ٓ  -زيا ٚ

 ًٞببٚت.-دار ايسب٠-ش رات اي ٖ . البٔ ايعُاد اسبٓب 

 ًٟٖٚٛٓو.1349س١ٓ –ايكاٖ ٠  – ش   ظشٝح َسًِ . ي 

    .َهتبووو١  - بوووٞ بهووو  ضبُووود زن ٜوووا    ايصووو ى بوووري ايكووودِٜ ٚاسبووودٜح

 ٖو.1421س١ٓ -ايشبع١ ا ٚزي-اي ٜا -اي شد

 ًٞٝاملدٜٓو١ املٓوٛر٠    -طبع ازباَع١ اإلسوال١َٝ  -ايص ى َٚعاٖ ٙ. ملبارى امل

 ٖو.1407س١ٓ  –ايشبع١ ا ٚزي  –

 ٟ ٖٛسوو١ٓ -ايشبعوو١ ا ٚزي-بووبٚت-دار ايعًووِ يًُالٜووري-ايعووشا . يًذوو

 ٖو.1402

 ٟٖو.1981س١ٓ  –ت نٝا  –املهتب١ اإلسال١َٝ  -ظشٝح اإلَاّ ايبخار 

    ظووشٝح اإلَوواّ َسووًِ بوؤ اسبذوواز– ٞ  -بووبٚت -دار إسٝووا٤ ايوو اخ ايع بوو

 ٖو.1374

   ؾووتح ايبووارٟ شوو ٟ ٞ  -  ظووشٝح ايبخووار املهتبوو١  -البوؤ سذوو  ايعسووكالْ

 ٖو.1381س١ٓ  -ايكاٖ ٠ -ايسًؿ١ٝ

   ٞ -ؾووتح ايكوودٜ  ازبوواَع بووري ؾووين اي ٚاٜوو١ ٚايدراٜوو١   عًووِ ايتؿسووب يًصووٛناْ

 .ٖو1383-ايشبع١ ايجا١ْٝ -َع  -َشبع١ َعشؿ٢ اسبًيب

  ٔ َهتبوو١ دار  -ؾووتح اجملٝوود شوو   نتوواب ايتٛسٝوود. يعبوود ايوو ظئ بوؤ سسوو

 ٖو.1402 -ايشبع١ ا ٚزي -دَصل -ايبٝإ

 ًايؿووو ٚم اي ٟ سووو١ٓ  -بوووبٚت -دار  ايهتووو  ايعًُٝووو١  -ػٜٛووو١. يًعسوووه 

 ٖو.1401

  ٟ ايشبعوو١  -بووبٚت -َالسسوو١ اي سوواي١  -ايكوواَٛس امووٝط. يًؿبٚزآبوواد
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 ٖو.1406س١ٓ  -ٚزيا 

  ٞ -دار إسٝووا٤ ايوو اخ ايع بووٞ-قشوو  ايووٛيٞ عًوو٢ سوودٜح ايووٛيٞ. يًصووٛناْ

 ببٚت.

 قٛاعد ا سهاّ. يًع   ّ -بوبٚت -دار ايهتو  ايعًُٝو١   -  بؤ عبود ايسوال

 .يبٓإ

 ببٚت. -دار ظادر -يسإ ايع ب. البٔ َٓعٛر 

 ُٞبووبٚت-دار ايهتوواب ايع بووٞ-صبُووع اي ٚا٥وود َٚٓبووع ايؿٛا٥وود. يًووٗٝج-

 ٖو.1402-ايشبع١ ايجايج١

 َٟٛالسسوو١ اي سوواي١-صبُووٌ ايًػوو١.  بووٞ اسبسووري أظيوود بوؤ ؾووارس ايًػوو-

 ٖو.1404-ايشبع١ ا ٚزي-يبٓإ-ببٚت

    صبُٛع ؾتا٣ٚ شٝا اإلسوالّ ابؤ تُٝٝو١-     ِ ٚزار٠  -طيوع ٚت تٝو  ابؤ قاسو

 ايسعٛد١ٜ. -ايصالٕٚ اإلسال١َٝ

   ٞ طبوع أَوب   -ام ر ايٛدٝ    تؿسب ايهتاب ايع ٜ . البٔ عشٝو١ ايػ ْواط

 ٖو.1402-ايشبع١ ا ٚزي-دٚي١ قش 

   ٞ  -املهتوو  اإلسووالَٞ -طبتعوو  َٓٗوواز ايكاظوودٜٔ البوؤ قداَوو١ املكدسوو

 ٖو.1393 -ٚتبب

 بووبٚت -دار ايهتوو  ايعًُٝوو١ -َوودارز ايسووايهري. البوؤ قووِٝ ازبٛزٜوو١- 

 ٖو.1403ايشبع١ ا ٚزي 

 ِببٚت. -ٞدار ايهتاب ايع ب -املستدرى. يًشان 

  َسوووٓد اإلَووواّ أظيووود-  ٞ -دار املعوووارف-بوووبٚت -املهتووو  اإلسوووالَ

 ّ.1954ايكاٖ ٠ س١ٓ 

 ٕببٚت.-١ُٝدار ايهت  ايعً-َصاٖب عًُا٤ ا َعار. البٔ سبا 

   ٞ -ايشبعو١ ايجاْٝو١   -بوبٚت  -املهتبو١ ايعًُٝو١   -َعامل ايسوٓٔ. يًخشواب
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 ٖو.1401س١ٓ 

    سوو١ٓ  -ايشبعوو١ ا ٚزي -دار ازبٝووٌ -َعذووِ َكوواٜٝن ايًػوو١. البوؤ ؾووارس

 ٖو.1411

 ْٞاملعذِ ايهبب. يًشربا-  ٔ سو١ٓ  -ايشبعو١ ا ٚزي -بػوداد -َشبعو١ ايوٛط

 ٖو.1400

   ٟ -سًوو -١ أسووا١َ بوؤ زٜوود َهتبوو-املػوو ب   ت تٝوو  املعوو ب. يًُشوو ز

 ٖو.1399س١ٓ -ايشبع١ ا ٚزي

 ْٖٞو1381س١ٓ -ايكاٖ ٠ -طبع١ اسبًيب -املؿ دات. يً اغ  ا ظبٗا. 

 ًعُإ. -دار ايٓؿا٥ن -ؿري. يًدنتٛر عُ  ا شك َكاظد امله 

  . ٕسوو١ٓ -ايشبعوو١ ا ٚزي -دار ايؿهوو -يًشًُٝووٞاملٓٗوواز   شووع  اإلضيووا

 ٖو.1399

 ببٚت. -دار ايؿه  -بٔ ا ثبايٓٗا١ٜ   غ ٜ  اسبدٜح. ال 
 

 

 


