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 وقدوة الصيخ العالوة حييى بَ عمي احلجوري

ه إًمقفؿ اًمؽػر واًمػسقق ـ اإليامن ذم ىمؾقب قمبوده اعمممـلم ويمرّ هلل اًمذي زيّ  احلؿد

ون وأؿمفد أن يّ إًمف إال اهلل وطمده الذيؽ ًمف اعمؾؽ اًمدَ  واًمعصقون وأؿمفد أن ال

ًمؼمهون ىمول ضمؾ إلىمومي احلجي وا قمبده ورؾمقًمف اعمبعقث مـ رسمف قمزو حمؿداً 

  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچشمعومم : 

حتؼقق رشالة اإليام ن "أمو سمعد ومؼد ىمرأت  [٥٦١اًمـسوء:  ] چژ  ژ  ڑ  ڑ

ألظمقـو ذم اهلل اًمشقخ أيب حمؿد قمبد احلؿقد احلجقري كػعف اهلل  "البن أيب صقبة

 ـمقبوً  حتؼقؼوً  ؼ اًمرؾموًميمـ ضمقده قمزوضمؾ وومضؾف ومرأيتف طمؼّ  وكػع سمف وزاده شمقومقؼوً 

 . ومجزاه اهلل ظمػماً  مػقداً 

 هـ٥241ؿمعبون  3قمبد اًمرمحـ حيقك سمـ قمكم احلجقري ذم  يمتبف أسمق



َمُة ادملف  3 ُمَؼدِّ

 

 املؤلف َقد َِّوُةُو
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكسـتغػره وكعـقذ سمـوهلل مــ ذور أكػســو ومــ 

ؾمقئوت أقمامًمـو، مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمـفد أن 

شمسـؾقاًم  ملسو هيلع هللا ىلصًمف إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمف وأؿمـفد أن حمؿـدًا قمبـده ورؾمـقًمف ال إ

 أمو سمعد:يمثػمًا 

]آل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ [ ٥04قمؿران:

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ے   ے  ۓ   *ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ. [١النساء: ]

 - 10:األطمزاب] چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮴ۓ  ﮲    ﮳

17]. 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    چ وىمول ؾمبحوكف وشمعومم:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     

چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .[٥11:اًمبؼرة] چڌ  ڎ  ڎ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇچ  
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ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ  وىمول شمعومم:

  ۓھ  ے   ے  ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 اآليي. چۓ  ﮲  ﮳  ﮴

ومؾام يمون اإليامن سموهلل قمز وضمؾ أومضؾ األقمامل يمام ذم اًمصحقح مـ  أما بعد:

يمون ًمزامو ًقمغم اعمسؾؿ أن يتعرف  -قمـفامريض اهلل -طمديٌ أيب ذر وأيب هريرة 

، وجيوكى ـمريؼ أهؾ ملسو هيلع هللا ىلصقمغم هذه اًمعبودة طمتك يراومؼ ومقفو مراد اهلل ورؾمقًمف 

 اًمزيغ مـ اخلقارج واعمرضمئي واعمعتزًمي اًمضالل.

 (:27يف جامع العؾوم واحلؽم ) -رمحه اهلل-قال ابن رجب 

ئؾ قمظقؿي ضمدًا، مسو -مسوئؾ اإلؾمالم واإليامن واًمؽػر واًمـػوق-وهذه اعمسوئؾ

ومنن اهلل قمز وضمؾ قمؾؼ هبذه األؾمامء اًمسعودة واًمشؼووة واؾمتحؼوق اجلـي واًمـور، 

واالظمتالف ذم مسؿقوهتو أول االظمتالف وىمع ذم هذه األمي وهق ظمالف 

اخلقارج ًمؾصحوسمي طمقٌ أظمرضمقا قمصوة اعمقطمديـ مـ اإلؾمالم سموًمؽؾقي 

، واؾمتحؾقا سمذًمؽ دموء وأدظمؾقهؿ ذم دائرة اًمؽػر، وقمومؾقهؿ معومؾي اًمؽػور

اعمسؾؿلم وأمقاهلؿ، صمؿ طمدث سمعدهؿ ظمالف اعمعتزًمي وىمقهلؿ سموعمـزًمي سملم 

 اهـ صمؿ ظمالف اعمرضمئي وىمقهلؿ إن اًمػوؾمؼ مممـ يمومؾ اإليامن. (1)اعمـزًمتلم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رادهؿ سموعمـزًمي سملم اعمـزًمتلم أن مرشمؽى اًمؽبػمة ذم اًمدكقو ال مسؾؿ وال يموومر، وذم اآلظمرة خمؾد م (1)

 ذم اًمـور طمؽؿف طمؽؿ اًمؽوومريـ.



َمُة ادملف  5 ُمَؼدِّ

 
ويمون اًمسبى ذم والل هذه اًمطقائػ يمقهنؿ ضمعؾقا اإليامن طمؼقؼي واطمدة ال 

اجلفؿقي، أو شمصديؼ اًمؼؾى واًمؾسون شمتبعض، إمو جمرد شمصديؼ اًمؼؾى يمؼقل 

يمؼقل اعمرضمئي... وىموًمً اخلقارج واعمعتزًمي: اًمطوقموت يمؾفو مـ اإليامن ومنذا 

ذهى سمعضفو ذهى سمعض اإليامن ومذهى ؾموئره، ومحؽؿقا أن صوطمى اًمؽبػمة 

ًمقس معف رء مـ اإليامن... ومجوع ؿمبفتفؿ ذم ذًمؽ أن احلؼقؼي اعمريمبي شمزول 

ة، ومنكف إذا زال سمعضفو  م شمبؼ قمنمة... ىموًمقا: ومنذا سمزوال سمعض أضمزائفو يموًمعنم

يمون اإليامن مريمبًو مـ أىمقال وأقمامل فموهرة وسموـمـي ًمزم زواًمف سمزوال سمعضفو، 

وهذا ىمقل اخلقارج واعمعتزًمي ىموًمقا: وألكف يؾزم أن يؽقن اًمرضمؾ مممـًو سمام ومقف مـ 

ن هذه اًمشبفي هل اإليامن يموومرًا سمام ومقف مـ اًمؽػر، ومقؼقم سمف يمػر وإيامن، صمؿ إ

ؿمبفي مـ مـع أن يؽقن ذم اًمرضمؾ اًمقاطمد ـموقمي ومعصقي4 ألن اًمطوقمي ضمزء مـ 

 .(1)اإليامن واعمعصقي ضمزء مـ اًمؽػر

يتؾخص مـ هذا أن ؾمبى والل اخلقارج ومـ ىمول سمؼقهلؿ واعمرضمئي ومـ ىمول 

سمؼقهلؿ يمقن اخلقارج ضمعؾقا اإليامن مع أقمامًمف ضمزءًا واطمدًا ال يتبعض، وملدظمؾقا 

األقمامل ذم مسامه، ًمؽـفؿ هموًمطقا طملم ضمعؾقا مجقع األقمامل ذط صحي ذم 

اإليامن ومؽػروا سمسبى هذه اًمشبفي اعمسؾؿلم، وؾمبى والل اعمرضمئي أهنؿ 

أظمرضمقا اًمعؿؾ مـ مسؿك اإليامن ومجعؾقا اإليامن هق اًمؼقل ومؼط قمغم ىمقل 

سمعضفؿ، وضمعؾف سمعضفؿ هق اًمتصديؼ ومؼط، وضمعؾف سمعضفؿ ىمقل اًمؾسون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٥4-1/١٥0( راضمع جمؿقع اًمػتووى )٥)
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ؼود اًمؼؾى، وملصبح اًمـوس قمـدهؿ مممـلم يمومكم اإليامن، وإن زكقا وومجروا واقمت

وشمريمقا اًمصالة وكوومؼقا، وهذا همؾط قمظقؿ طمصؾ سمسببف شمضققع اًمػرائض 

وذائع اًمديـ، طمتك ىمول إسمراهقؿ اًمـخعل: ألكو قمغم هذه األمي مـ اعمرضمئي 

 .(1)-أي اخلقارج -أظمقف قمؾقفؿ مـ قمدهتؿ مـ األزارىمي

سـي هؿ اًمقؾمط ذم هذا اًمبوب سملم اخلقارج واعمرضمئي ومجعؾقا ويمون أهؾ اًم

األقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن وومصؾقا، ومؿـفو مو هق ذط ذم صحي اإليامن 

أي مـ شمرك  (2)مـ يؽػر شمورك اًمصالة -قمغم ىمقل-يموًمـطؼ سموًمشفودشملم واًمصالة 

قمـ ؿمقئًو مـ ذًمؽ يمػر، وضمعؾقا مـ األقمامل مو هق ذط يمامل يمنزاًمي األذى 

 اًمطريؼ، واإلطمسون إمم اجلػمان، ومجوع ذًمؽ مو أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة 

اإليامن بضع وشتون صعبة فلعالها قول ال إله إال اهلل وأدكاها إماضة األذى عن »

 ش.الطريق واحلقاء صعبة من اإليامن

إن األقمامل همػم داظمؾي ذم مسؿك اإليامن، مع أن اهلل قمز  :واًمعجى مـ ىمقهلؿ

ىمرن اًمعؿؾ اًمصوًمح سموإليامن ذم أيمثر مـ ؾمتي ومخسلم مقوعًو ذم وضمؾ ىمد 

ذم ؾمقر يمثػمة.  چک  گ  گ  گ  گچ اًمؼرآن، ىمول شمعومم:

 ومؽؾ هذه اآليوت شمبلم أكف ال سمد مـ اىمؽمان اًمعؿؾ سموإليامن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهمػمهؿ.٥3٦1( واخلالل ذم اًمسـي )٦40أظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )( 1)

يمػر شمورك "يوت واألطموديٌ اًمؽثػمة ذم اًمبوب. راضمع رؾموًمي وهذا اًمؼقل هق اًمصحقح ًمم (2)

 .-رمحف اهلل- "اًمصالة ًمؾعثقؿلم



َمُة ادملف  7 ُمَؼدِّ

 
 (:53يف كتاب الصالة ) -رمحه اهلل-قال ابن الؼقم 

مـفو شمسؿك إيامكًو، وموًمصالة  وعمو يمون اإليامن أصاًل ًمف ؿمعى متعددة، ويمؾ ؿمعبي

مـ اإليامن، ويمذًمؽ اًمزيموة واحلٍ واًمصقوم، واألقمامل اًمبوـمـي يموحلقوء واًمتقيمؾ 

واخلشقي مـ اهلل واإلكوسمي إًمقف طمتك شمـتفل هذه اًمشعى إمم إموـمي األذى قمـ 

اًمطريؼ4 ومنكف ؿمعبي مـ ؿمعى اإليامن، وهذه اًمشعى مـفو مو يزول اإليامن 

ة،ومـفو مو ال يزول سمزواهلو يمؽمك إموـمي األذى مـ سمزواهلو يمشعبي اًمشفود

اًمطريؼ، وسمقـفو ؿمعى متػووشمي شمػووشمًو قمظقاًم مـفو مو يؾحؼ سموًمشفودة ويؽقن إًمقفو 

 اهـ أىمرب، ومـفو مو يؾحؼ سمشعبي إموـمي األذى ويؽقن إًمقفو أىمرب.

صمؿ اقمؾؿ أن اإليامن قمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي ىمقل وقمؿؾ واقمتؼود ، ىمول اًمشوومعل 

: ويمون إمجوع اًمصحوسمي واًمتوسمعلم مـ سمعدهؿ ومـ أدريمـو أن اإليامن -رمحف اهلل-

 اهـ .(1)ىمقل وقمؿؾ وكقي ال جيزئ واطمد مـ اًمثالصمي قمـ اآلظمر

اشمػؼ اًمصحوسمي واًمتوسمعقن ومؿـ سمعدهؿ  (:1/38وقال البغوي يف رشح السـة )

ؿؾ مـ قمؾامء اًمسـي أن األقمامل مـ اإليامن وىموًمقا: إن اإليامن ىمقل وقم

 وقمؼقدة.اهـ

وىمد شمؼدم أن اخلقارج واعمرضمئي ضمعؾقا اإليامن يمؾقي واطمدة ال شمتجزأ، ومـتٍ قمـ 

ىمقهلؿ اًمبوئر اًمقىمقع ذم والًمي قمظقؿي وهل رد اًمؼقل سمزيودة اإليامن وكؼصوكف، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  مع أن األدًمي ىمد شمظوهرت قمغم إصمبوهتو ىمول شمعومم:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/403جمؿقع اًمػتووى ) (1)
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 چڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ    وىمقًمف .[١٢٤التوبة: ]

 چ ڱ  ں  ں ڱچ  وىمقًمف شمعومم [4-األكػول] چ...ڄ     ڄ   ڄڦ  

 [3٥-] اعمدصمر 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ   چ وىمول شمعومم

  چىئ  ی  ی  ی  یچ وىمول شمعومم: [١٧٣آل عمران:  ] چ...حئ

قمـد   يمام ذم طمديٌ أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلصػمة، وىمول ذم آيوت يمث [٧٧مريم: ]

ٌ »مسؾؿ: ِعقِف، َويِف ُكلٍّ َخرم ِمِن الضَّ ٌ َوَأَحبُّ إََِل اهللِ ِمَن ادمُمم ، َخرم ِمُن المَؼِويُّ ادمُمم

ٌء، َفاَل َتُؼلم َلوم  ، َوإِنم َأَصاَبَك ََشم َجزم َتِعنم بِاهللِ َواَل َتعم ِرصم َعَذ َما َيـمَػُعَك، َواشم احم

َتُح َعَؿَل  ُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِنم ُقلم َقَدُر اهلِل َوَما َصاَء َفَعَل، َفنِنَّ َلوم َتػم َأِّنِّ َفَعؾم

قمَطانِ    ش.الشَّ

أي زايد اإليامن، واًمضعقػ اًمذي ش اعمممـ اًمؼقي»اًمشوهد مـ احلديٌ ىمقًمف

 كؼص إيامكف.

الصالح  ت عؼل ودين أذهب لؾب الرجلما رأيت من كاقصا»:ملسو هيلع هللا ىلصوىمول 

 احلديٌ. «مـؽن...

اإليامن بضع وشتون صعبة أعالها ال إله إال اهلل وأدكاها إماضة »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمول 

 ومذيمر أقمغم وأدكك.ش األذى



َمُة ادملف  9 ُمَؼدِّ

 
وهذه اآليي اًمؽريؿي مـ أيمؼم  بعد شوق اآلية ادتؼدمة: -رمحه اهلل-قال ابن كثر 

ػ مـ اًمدالئؾ قمغم أن اإليامن يزيد ويـؼص يمام هق مذهى أيمثر اًمسؾػ واخلؾ

 اهـ أئؿي اًمعؾامء، سمؾ ىمد طمؽك اإلمجوع همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ.

وعمو يمون اإليامن يدظمؾ ومقف اعمعرومي سموًمؼؾى واًمؼقل واًمعؿؾ يمؾف يموكً زيودشمف 

سمزيودة األقمامل وكؼصوكف سمـؼصوهنو، وىمد سح سمذًمؽ جمؿققمي مـ اًمسؾػ ومؼوًمقا: 

(1)يزيد سموًمطوقمي ويـؼص سموعمعصقي.
 

يمون أهؾ اًمسـي هؿ اًمقؾمط اخلقور، ىمول ؿمقخ اإلؾمالم : وذم مرشمؽى اًمؽبػمة  

ومذهى أهؾ اًمسـي واجلامقمي : أن ومسوق أهؾ اعمؾي ًمقسقا خمؾديـ ذم اًمـور يمام )

ىموًمً اخلقارج واعمعتزًمي وًمقسقا يمومؾلم ذم اًمديـ واإليامن واًمطوقمي 4 سمؾ هلؿ 

 (2).طمسـوت وؾمقئوت يستحؼقن هبذا اًمعؼوب وهبذا اًمثقاب

: سمؽالم كػقس ذم هذه اعمسلًمي "ذح اًمطحوويي  "أيب اًمعز ذم وىمد شمؽؾؿ اسمـ 

أهؾ اًمسـي متػؼقن يمؾفؿ قمغم أن مرشمؽى اًمؽبػمة ال يؽػر يمػرا يـؼؾ  أن ومؼول:

يـؼؾ قمـ اعمؾي ًمؽون مرشمدا  قمـ اعمؾي سموًمؽؾقي ، يمام ىموًمً اخلقارج ، إذ ًمق يمػر يمػرا

احلدود ذم اًمزكو  قمغم يمؾ طمول ، وال يؼبؾ قمػق وزم اًمؼصوص ، وال دمري يؼتؾ

واًمنىمي وذب اخلؿر! وهذا اًمؼقل معؾقم سمطالكف وومسوده سموًمرضورة مـ ديـ 

 .اإلؾمالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥/3اًمػتح ال سمـ رضمى ) (1)

 (.1/٦13) اعمجؿقع (2)
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متػؼقن قمغم أكف ال خيرج مـ اإليامن واإلؾمالم ، وال يدظمؾ ذم اًمؽػر ، وال 

يستحؼ اخلؾقد مع اًمؽوومريـ ، يمام ىموًمً اعمعتزًمي ، ومنن ىمقهلؿ سموـمؾ أيضو 4 إذ ىمد 

ڈ  ژ  ژ  ڑ           چػمة مـ اعمممـلم ، ىمول شمعومم : ضمعؾ اهلل مرشمؽى اًمؽب

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ: إمم أن ىمول  چڑ  ک  ک  ک

. ومؾؿ خيرج اًمؼوشمؾ مـ اًمذيـ آمـقا ، وضمعؾف أظمو ًمقزم [١٧١البقرة: ] چڻ

ڳ  ڱ   ڱ  چ: أظمقة اًمديـ سمال ريى. وىمول شمعومماًمؼصوص ، واعمراد 

ۋ       ۋ   ۈ  ٴۇ چ: إمم أن ىمول  چڱ  ڱ  ں  ں

 .[١١الحجرات: ]  چۅ  ۅ

مـ يموكً قمـده ألظمقف اًمققم »أكف ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد صمبً ذم اًمصحقح قمـ اًمـبل 

ـ قمرض أو رء ومؾقتحؾؾف مـف اًمققم، ىمبؾ أن ال يؽقن درهؿ وال مظؾؿي م

، وإن  م يؽـ ًمف طمسـوت ًمف قمؿؾ صوًمح أظمذ مـف سمؼدر مظؾؿتف، إن يمون ديـور

أظمرضموه ذم ش. ، صمؿ أًمؼل ذم اًمـورقفومطرطمً قمؾأظمذ مـ ؾمقئوت صوطمبف 

 .اًمصحقحلم

. ويمذًمؽ صمبً ف طمسـوت يستقذم اعمظؾقم مـفو طمؼفومثبً أن اًمظو م يؽقن ًم

مو شمعدون اعمػؾس ومقؽؿ ؟ ىموًمقا : اعمػؾس : »أكف ىمول ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمصحقح قمـ اًمـبل 

اعمػؾس مـ يليت يقم اًمؼقومي وًمف طمسـوت  "ومقـو مـ ال ًمف درهؿ وال ديـور ، ىمول : 

، وىمذف ذا ، وأظمذ مول هذا ، وؾمػؽ دم هذال اجلبول ، ومقليت وىمد ؿمتؿ هأمثو
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، ومنذا ومـقً هذا، ورضب هذا، ومقؼتص هذا مـ طمسـوشمف، وهذا مـ طمسـوشمف

ـمرح ذم ، صمؿ قمؾقف أظمذ مـ ظمطويوهؿ ومطرطمً قمؾقف طمسـوشمف ىمبؾ أن يؼه مو

 . رواه مسؾؿ .شاًمـور

ذًمؽ . ومدل [١١٤هود: ]چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ چ :وىمد ىمول شمعومم

 . حق ؾمقئوشمف. وهذا مبسقط ذم مقوعفقمغم أكف ذم طمول إؾموءشمف يعؿؾ طمسـوت مت

وكصقص اًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع شمدل قمغم أن اًمزاين واًمسورق واًمؼوذف 

 .(1)ال يؼتؾ ، سمؾ يؼوم قمؾقف احلد ، ومدل قمغم أكف ًمقس سمؿرشمد 

 ،سمقـام اخلقارج يؽػرون مرشمؽى اًمؽبػمة، ويستحؾقن دمف وموًمف يمام شمؼدم 

واعمعتزًمي جيعؾقكف مـزًمي سملم اعمـزًمتلم، وىمد واومؼً اخلقارج اعمعتزًمي ذم ؿمقئلم مهو 

:كػل اإليامن قمـ مرشمؽى اًمؽبػمة، وظمؾقده ذم اًمـور مع اًمؽػور. وظموًمػتفام ذم 

 شمسؿقتف يموومرًا، واؾمتحالل دمف وموًمف. :مهوؿمقئلم 

 عصقي،سمقـام ذهى اعمرضمئي ذم مرشمؽى اًمؽبػمة أكف ال يرض مع اإليامن م

ومؿرشمؽى اًمؽبػمة مممـ يمومؾ اإليامن وال يستحؼ دظمقل اًمـور، وهذا مذهى 

 سملم اًمبطالن.

وممو اشمػؼً قمؾقف اعمعتزًمي مـ ومضوئحفؿ ىمقهلؿ: إن طمول  قال اإلشػرايقـي:

اًمػوؾمؼ اعمكم يؽقن ذم مـزًمي سملم اعمـزًمتلم ال هق مممـ وال يموومر، وإن هق ظمرج 

 (1)ذم اًمـور. مـ اًمدكقو ىمبؾ أن يتقب يؽقن خمؾداً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٦٥-3٦0) "ذح اًمطحوويي" (1)
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وممو شمؼدم يتبلم ًمـو ضمؾقًو أن اإليامن ىمقل وقمؿؾ وكقي يزيد سموًمطوقمي ويـؼص 

سموعمعصقي،وأن األقمامل داظمؾي ذم مسامه، ومـفو مو هق ذط صحي ال يدظمؾ اًمعبد 

ذم اإليامن إال هبو، ومـفو مو هق ذط يمامل يؽقن اًمعبد مممـًو مع همقوهبو وقمـده 

 مـ كؼص اإليامن سمؼدرهو.

مـ اعمسوئؾ اًمتل شمطرق ذم هذا اًمبوب هل مسلًمي االؾمتثـوء ذم اإليامن، واعمراد و 

سموالؾمتثـوء: ىمقل أكو مممـ إن ؿموء اهلل أو أرضمقا إمم همػم ذًمؽ، واًمـوس ذم هذه 

 اعمسلًمي اكؼسؿقا إمم صمالصمي أىمسوم:

ىمقم أوضمبقا االؾمتثـوء ذم اإليامن، وىمقم طمرمقه، وىمقم ضمقزوا األمريـ وهذا 

 (4)قال.أصح األىم

ويؽقن االؾمتثـوء ضموئزًا إذا يمون ظموئػًو مـ شمزيمقي اًمـػس ويمذا سموقمتبور مو خيتؿ ًمف، 

ويمذا إن يمون قمـده شمؼصػم ذم ومعؾ اعملمقرات، أمو إن يمون االؾمتثـوء قمغم اًمشؽ 

 ومفذا حمرم ال جيقز ىمطعًو.

 (3).وىمد كؼؾ أسمق يعغم إمجوع اًمسؾػ قمغم ضمقاز االؾمتثـوء ذم اإليامن

مـ صػي أهؾ احلؼ ممـ ذيمركو مـ أهؾ   (:2/656يف الرشيعة )قال اآلجري 

اًمعؾؿ االؾمتثـوء ذم اإليامن ال قمغم ضمفي اًمشؽ كعقذ سموهلل مـ اًمشؽ ذم اإليامن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23) "اًمتبٍمة ذم اًمديـ " (1) =

 (.2٥0سمـ شمقؿقي )( راضمع اإليامن ال2)

 (.22١مسوئؾ اإليامن أليب يعغم ) (3)
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وًمؽـ ظمقف اًمتزيمقي ألكػسفؿ مـ اؾمتؽامل اإليامن ال يدري أهق ممـ يستحؼ 

 اهـ  طمؼقؼي اإليامن أم ال.

 مسؿك اإليامن واإلؾمالم ،وًمؾسؾػ ذم وممو يطرق ذم هذا اًمبوب هق اًمعالىمي سملم

 هذا اًمبوب ىمقالن:

وهق اًمتػريؼ سملم مسؿك اإليامن واإلؾمالم وهذا اًمؼقل ذهى إًمقف مجفقر  األول:

 أهؾ اًمسـي.

قمدم اًمتػريؼ سمقـفام ، وأن اإلؾمالم واإليامن إؾمامن عمعـك واطمد ، وممـ ىمول  الثاِّن:

 اسمـ مـدة ، واسمـ قمبداًمؼم.هبذا اًمؼقل اًمبخوري ، وحمؿد سمـ كٍم اعمرزوي، و

ک  گ    کڑ  ک  کچوىمد اؾمتدل اًمؼوئؾقن سموًمتػريؼ سمؿثؾ ىمقل اهلل شمعومم 

، ومـ [١٤الحجرات: ] چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 . ػريؼ سملم اعمسؿقلم هق طمديٌ ضمؼميؾاألدًمي اعمشفقرة ذم اًمت

ؾ سملم ذم طمديٌ ضمؼمي يمام ملسو هيلع هللا ىلصىمد ومرق رؾمقل  قال صقخ اإلشالم كام يف اإليامن:

 اهـ .مسؿك اإلؾمالم، ومسؿك اإليامن، ومسؿك اإلطمسون

ويؽقن ذم طموًمي االضمتامع اإلؾمالم يطؾؼ ويراد سمف األقمامل اًمظوهرة يمام ذم طمديٌ 

ضمؼميؾ، واإليامن يطؾؼ ويراد سمف أقمامل اًمؼؾقب، وإذا اومؽمىمو دل يمؾ مـفام قمغم 

بخوري األقمامل اًمظوهرة واًمؼؾبقي يدل قمغم ذًمؽ طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد اًم

ىموًمقا  «آمركم باإليامن باهلل وحده أتدرون ما اإليامن باهلل وحده؟»ومسؾؿ  وومقف 
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صفادة أن ال إله إال اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل، وإقام » اهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ. ىمول:

 ش.كاة، وصوم رمضان، وأن تمدي اخلؿس من ادغـمالصالة، وإيتاء الز

وإمم هذا اًمتػصقؾ  وإذا اضمتؿعو اومؽمىمو، ،ع اًمؼقل أهنام إذا اومؽمىمو اضمتؿعوومجو

وؿمقخ اإلؾمالم، واسمـ رضمى،  ،ى اخلطويب، واسمـ اًمصالح، واًمبغقيذه

 وهمػمهؿ، وهق اًمذي دمتؿع معف األدًمي.

وؾمؽمى ذم هذا اًمؽتوب اًمذي سملم يديؽ يمثػم مـ اآلصمور اًمداًمي قمغم مذهى 

 اًمسؾػ ذم هذه اعمسلًمي.

ذيمرهتو ذم هذه اعمؼدمي هل أيمؼم اعمسوئؾ  واقمؾؿ أظمل اعمسؾؿ أن هذه اعمسوئؾ اًمتل

اًمتل وىمع ومقف اخلقض مـ ىمبؾ اعمبتدقمي سموًمبوـمؾ، ممو اوطر أهؾ اًمسـي إمم شمبقلم 

احلؼ ومقفو سملووح سمقون، ومؼد أًمػً يمتى اًمرد قمغم هذه األىمقال اًمبوئرة وؾمطرت 

ومفقو مذاهى اًمسؾػ اًمؽرام، ومـ أمثؾتفو يمتوب اإليامن ال سمـ أيب ؿمقبي واإليامن 

ال سمـ مـدة، واإليامن أليب قمبقد، ومسوئؾ اإليامن أليب يعغم، واإليامن ًمشقخ 

اإلؾمالم، ومـ اًمؽتى اًمتل شمـووًمتف أيضًو يمتوب اإليامن مـ صحقح اًمبخوري، 

ويمتوب اإليامن مـ صحقح مسؾؿ،واًمسـي ًمعبد اهلل سمـ أمحد واًمسـي ًمؾخالل، 

 قموصؿ واحلجي ًمؼقام واإلسموكي ال سمـ سمطي واًمنميعي ًممضمري واًمسـي السمـ أيب

 اًمسـي وهمػمهو يمثػم.

وىمد ؾموق اإلموم أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي ذم يمتوسمف يمثػمًا مـ اآلصمور اًمتل شمبلم احلؼ ذم 

هذه اعمسوئؾ، وألمهقي هذا اًمؽتوب قمزمً قمغم حتؼقؼف ومقن اهلل ذًمؽ، واًمؽتوب 
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قمؾؿ أراد سمتعوًمقؼ يسػمة، ويملكف واهلل أ -رمحف اهلل-ىمد قمؾؼ قمؾقف اًمشقخ األًمبوين 

إظمراج اًمؽتوب ومؼط ذم ذًمؽ احللم ال اؾمتقػوء اًمتحؼقؼ ، وإال ومنن اعمحؼؼلم سمعده 

 قموًمي قمؾقف اقمؽمومقا سمذًمؽ أم أسمقا ومرمحف اهلل ومجقع مشوخيـو رمحي واؾمعي .

 :ويموكً ـمريؼتل ذم اًمبحٌ

أين ىموسمؾتف قمغم أصؾ خمطقط وهق كػس اعمخطقط اًمذي أظمرج مـف اًمشقخ  أوالً: 

اًمؽتوب، وىموسمؾتف قمغم يمتوب اإليامن مـ اعمصـػ ط  -ف اهلل شمعوممرمح-األًمبوين 

 اًمرؿمد اًمتل ىمقسمؾً قمغم قمدة كسخ.

 أطمؽؿ قمغم األطموديٌ واآلصمور صحي ووعػو. :ثاكًقا

مو يمون ذم اًمصحقحلم أيمتػل سموًمعزو إًمقفام، ومو يمون ظمورضمفام طمؽؿً  :ثالًثا

 قمؾقف سمام يستحؼف سمعد خترجيف ممو سملم يدي مـ اًمؽتى.

 قمؿؾً أسمقاب قمغم ىمدر مو شمقن شمبلم مراد اعمصـػ مـ االؾمتدالل سموألصمر. :ًعاراب

 .-رمحف اهلل شمعومم-قمؿؾً شمرمجي خمتٍمة السمـ أيب ؿمقبي  :خامًسا

هذا وأؾمول اهلل قمز وضمؾ اًمعقن واًمسداد واًمتقومقؼ واًمرؿمود، وأن يغػر زم 

 وًمقاًمدي وعمشوخيل ومجقع اعمسؾؿلم.

 اًمزقمؽري احلجقريأسمق حمؿد قمبد احلؿقد سمـ حيقك 

 هـ٥241/رسمقع أول/43درا احلديٌ دموج 
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 ترمجة املصٍف
قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ اًمؼويض أيب ؿمقبي إسمراهقؿ سمـ قمثامن اإلموم اًمعؾؿ ؾمقد 

احلػوظ صوطمى اًمؽتى اًمؽبور اعمسـد واعمصـػ واًمتػسػم أسمق سمؽر اًمعبز 

وقمكم سمـ  مقالهؿ اًمؽقذم وهق مـ أىمران أمحد سمـ طمـبؾ وإؾمحوق سمـ راهقيف

 واعمقًمد واحلػظ.اعمديـل ذم اًمســ 

 ـمؾى اًمعؾؿ وهق صبل وأيمؼم ؿمقخ ًمف هق ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض.

قمبد اهلل سمـ اعمبورك وأيب ظموًمد األمحر وضمرير سمـ قمبد احلؿقد وقمكم  أصفر مشاخيه:

سمـ مسفر وويمقع وقمبد اهلل سمـ إدريس وحيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون، وإؾمامقمقؾ سمـ 

 ثػم.قمؾقي ذم ظمؾؼ يم

 أصفر تالمقذه:

اًمبخوري ومسؾؿ وأسمق داود واسمـ موضمي وحمؿد سمـ حيقك اًمذهكم وأمحد سمـ طمـبؾ 

 وأسمق زرقمي وسمؼل سمـ خمؾد وحمؿد سمـ وووح ذم ظمؾؼ يمثػم.

 ثـاء العؾامء عؾقه:

 ىمول اًمعجكم: يمون أسمق سمؽر صمؼي طموومظًو ًمؾحديٌ.

يب ؿمقبي، ىمدم ىمول اًمػالس قمؿرو سمـ قمكم: مو رأيً أطمد أطمػظ مـ أيب سمؽر سمـ أ

 قمؾقـو مع قمكم سمـ اعمديـل ومند  ًمؾشقبوين أرسمع مئي طمديٌ طمػظًو وىموم.



 17 ترمجة ادصـف

 
وىمول أسمق قمبقد: اكتفك احلديٌ إمم أرسمعي: وملسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي أهدهؿ ًمف، 

وأمحد سمـ طمـبؾ أومؼففؿ ومقف، وحيقك سمـ معلم أمجعفؿ ًمف، وقمكم سمـ اعمديـل 

 أقمؾؿفؿ سمف.

سموحلديٌ وقمؾؾف قمكم سمـ اعمديـل، وأقمؾؿفؿ ىمول صوًمح ضمزرة: أقمؾؿ مـ أدريمً 

 سمتصحقػ اعمشويخ حيقك سمـ معلم،وأطمػظفؿ قمـد اعمذايمرة أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي.

ىمول قمبد اًمرمحـ سمـ ظمراش: ؾمؿعً أسمو زرقمي يؼقل: مو رأيً أطمػظ مـ أيب 

سمؽر سمـ أيب ؿمقبي، ومؼؾً: يو أسمو زرقمي وملصحوسمـو اًمبغداديقن؟ ىمول: دع أصحوسمؽ 

 وريؼ مو رأيً أطمػظ مـ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبي.ومنهنؿ أصحوب خم

ىمول اخلطقى: يمون أسمق سمؽر متؼـًو طموومظًو صـػ اعمسـد واألطمؽوم واًمتػسػم 

 وطمدث سمبغداد هق وأظمقه اًمؼوؾمؿ.

 موت ذم اعمحرم ؾمـي مخس وصمالصملم ومئتلم.

 راضمع شمرمجتف مـ اًمسػم، وهتذيى اًمؽامل، وشموريخ سمغداد، وهمػمهو.

 

 

 

 

 

 



 18 البن أيب صقبةكتاب اإليامن 

  

  

  

 

 ن الرحقمبسم اهلل الرمح

 صذ اهلل عؾقه وعذ آله وشؾم

أظمؼمكو اإلموم اًمزاهد اًمقرع أسمق قمكم طمسـ سمـ أمحد سمـ يقؾمػ األوىمـل اًمصـقذم 

ىمراءة قمؾقف وأكو أؾمؿع ذم يقم األرسمعـوء ؾمـودس قمنمـ رسمقـع األول ؾمــي صمـالث 

وقمنميـ وؾمتامئي ىمقؾ ًمف : أظمؼميمؿ اإلموم اًمصوًمح أسمق قمبقد اهلل حمؿد سمـ قمكم سمــ 

ل ىمراءة قمؾقف وأكً شمسؿع ، وذًمؽ ذم اًمثومـ مـ رضمـى ؾمــي مخـس حمؿد اًمرطمب

وؾمبعلم ومخسامئي سمـ ومسطوط مٍم وملىمر سمف وىمول : كعؿ ىمقؾ ًمف : أظمـؼميمؿ اًمشـقخ 

أسمق صودق مرؿمد سمـ حيقك سمـ ىموؾمؿ سمـ قمكم اًمبزاز اعمدين سمـ ومسطوط ذم ؿمفر رسمقع 

وؾمؿ قمكم سمـ حمؿد اآلظمر ؾمـي مخسي قمنمة ومخسامئي وملىمر سمف وىمول : كعؿ أكو أسمق اًمؼ

سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمقسك اًمػورد اًمػسقي ىمراءة قمؾقف يـقم اجلؿعـي ذم اًمتوؾمـع 

قمنم مـ ؿمقال مـ ؾمـي إطمدى وأرسمعلم وأرسمعامئي أكو أسمق حمؿد احلسـ سمـ رؿمـقؼ 

اًمعسؽري ىمراءة قمؾقف كو أسمق اًمعالء حمؿد سمـ أمحـد سمــ ضمعػـر اًمـقيمقعل اًمؽـقذم 

ع ًمقول سمؼلم مـ صـػر ؾمــي ؾمـبع وشمسـعلم ىمراءة قمؾقف وذًمؽ ذم يقم اًمسبً ًمسب

 وموئتلم كو أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيب ؿمقبي اًمؽقذم ىمول :



 19 ]ما ذكر يف اإليامن[

 [وا ذكر يف اإلمياُ] 

ىمـول : ؾمـؿعً قمـروة سمــ اًمــزال  طمدصمـو همـدر ، قمـ ؿمعبي ، قمــ احلؽـؿ ، -٥

، مــ همـزوة شمبـقكملسو هيلع هللا ىلص ، ىمول : أىمبؾـو مع رؾمقل اهلل  ، قمـ معوذ سمـ ضمبؾحيدث

، بخخ» ، ىمـول : سمعؿؾ يدظمؾـل اجلـي، أظمؼمين وًمقو ىمؾً : يو رؾمقل اهللرأيتف ظم ومؾام

لؼد شللت عن عظقم ، وهو يسر عذ مخن يهخه اهلل ، تؼخقم الصخالة ادؽتوبخة ، 

ذ رأس الزكاة ادػروضة ، وتؾؼى اهلل ال ترشك بخه صخق ا ، أوال أدلخك عخ ديوتم

، وأمخا أشخؾم شخؾم رأس األمر فاإلشالم مخن مافل؟ األمر وعؿوده وذروة شـامه

   .(1)شعؿوده فالصالة ، وأما ذروة شـامه فاجلفاد يف شبقل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1-٥٥/٦صحقح، وهق ذم اعمصـػ) (1) 

احلديٌ هبذا اًمسـد وعقػ ومقف قمروة سمـ اًمـزال جمفقل شمػرد سموًمروايي قمـف احلؽؿ سمـ قمتقبي و م يقصمؼف 

 معتؼم. وىمول اًمذهبل ذم اعمقزان: ال يعرف.

: ومؼؾً ًمف ؾمؿعف مـ معوذ (، ىمول ؿمعبي١/433عمو أظمرضمف أمحد )ومع ذًمؽ  م يسؿعف مـ معوذ  

ىمول:  م يسؿعف مـف وىمد أدريمف. ىمول احلؽؿ: وؾمؿعتف مـ مقؿقن سمـ أيب ؿمبقى يمام ؾمقليت ذم 

 اًمسـد اآليت.

 مع أكف طمسـ احلديٌ. ومقؿقن هذا  م يسؿع مـ معوذ  

( مـ ـمريؼ قمبد اًمرزاق قمـ معؿر قمـ قموصؿ سمـ أيب ١/43٥وىمد أظمرج احلديٌ أمحد رمحف اهلل )

( وذم 40303. وأظمرضمف قمبد اًمرزاق رىمؿ )أيب وائؾ قمـ معوذ   اًمـجقد قمـ

( ٥3٦( واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )٥٥4( ومـ ـمريؼف قمبد سمـ محقد )4/٥03اًمتػسػم)

 (.٥٥( واًمبغقي ذم ذح اًمسـي)40/4٦٦واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

ًمـسوئل ذم اًمؽبػم ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ معوذ، وا4٦٥٦( واًمؽممذي )3313وأظمرضمف اسمـ موضمي )

 =( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ صمقر قمـ معؿر سمف. وهذه اًمطريؼ مـؼطعي سملم أيب وائؾ ومعوذ ٥٥332)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  ومؼد ىمول اسمـ رضمى ذم ذطمف قمغم األرسمعلم رادًا قمغم اًمؽممذي وومقام ىموًمف رمحف اهلل كظر مـ

 وضمفلم:

 األول: أكف  م يثبً ؾمامع أيب وائؾ مـ معوذ.

ؾمؾؿي قمـ قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد قمـ ؿمفر سمـ طمقؿمى قمـ معوذ أظمرضمف اًمثوين: أكف ىمد رواه محود سمـ 

 (. ١/422أمحد )

ألن احلديٌ معروف مـ روايي ؿمفر قمغم اظمتالف قمؾقف  ىمول اًمدراىمطـل: وهق أؿمبف سموًمصقاب4

 ومقف.

 وؿمفر  م يسؿع مـ معوذ وهق وعقػ، طمديثف ذم اًمشقاهد.

( 3٥واسمـ اعمبورك ذم اجلفود ) (40/٥٥١( واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )42٦-١/42١وأظمرضمف أمحد )

( واًمبزار ذم مسـده رىمؿ ٥٥3( وقمبد سمـ محقد )433-٥/434( واًمدارىمطـل)14واسمـ موضمي )

 .( يمؾفؿ مـ ـمريؼ قمبد احلؿقد سمـ هبرام قمـ ؿمفر قمـ اسمـ همـؿ قمـ معوذ 4٦٦3)

( واًمطؼماين ذم اًمؽبػم 4٥2( واسمـ طمبون)41وأظمرضمف خمتٍمًا اًمبزار يمام ذم يمشػ األؾمتور)

( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ صموسمً سمـ صمقسمون قمـ أسمقف قمـ مؽحقل قمـ معوذ سمـ ٥44/40)

 » ضمبؾ، وقمـ قمؿػم سمـ هوين قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ همـؿ قمـ=   = معوذ سمؾػظ اعمصـػ إمم ىمقًمف:

 .ش وتؾؼى اهلل ال ترشك به صق اً 

وأسمقه صمؼي، ومؽحقل  م يسؿع مـ معوذ وسموًمطريؼ األظمرى صحقح. ومعبد اًمرمحـ سمـ صمقسمون ىمد وصمؼ 

وقمؿػم صمؼي وقمبد اًمرمحـ سمـ همـؿ هق األؿمعري صمؼي، وقمده سمعضفؿ ذم اًمصحوسمي و م شمثبً ًمف 

( مـ ـمريؼ أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ أيب مريؿ ىمول طمدصمـل ١/432صحبي. وأظمرضمف أمحد أيضًو )

وومقف أسمق سمؽر وعقػ، ش اجلفاد عؿود اإلشالم وذروة شـامه»قمطقي سمـ ىمقس قمـ معوذ سمؾػظ

 قس  م يسؿع مـ معوذ.وقمطقي سمـ ىم

( و مسؾؿ رىمؿ ٥33٦واحلديٌ ًمف ؿمقاهد ذم اًمصحقح مـفو طمديٌ أيب أيقب قمـد اًمبخوري رىمؿ )

تعبد اهلل ال ترشك به » ملسو هيلع هللا ىلص يسلًمف قمام يؼرسمف مـ اجلـي؟ ومؼول ملسو هيلع هللا ىلص ( أن أقمراسمقًو قمرض ًمؾـبل ٥3)

قمـد  رة . وضموء مـ طمديٌ أيب هري «صق ًا، وتؼقم الصالة، وتميت الزكاة، وتصل ذا رمحك

 أمجعلم. -ريض اهلل قمـفؿ-( سمؾػظ مؼورب حلديٌ أيب أيقب ٥2(ومسؾؿ )٥331اًمبخوري )

 -ريض اهلل قمـف-، يشفد هلو مو أظمرضمف أمحد قمـ أيب هريرة ش وذروة شـامه اجلفاد» وىمقًمف: 

 =اجلفاد يف شبقل اهلل شـام :»أي األقمامل أومضؾ؟ ومذيمر مـفوملسو هيلع هللا ىلص ( ىمول ؾمئؾ رؾمقل اهلل٥21/4)



 21 ن[]ضعم اإليام

 
طمدصمـو قمبقدة سمـ محقد ، قمـ األقمؿش ، قمـ احلؽؿ ، قمـ مقؿقن سمـ أيب ؿمبقى -4

 .(1)ذم همزوة شمبقك ، صمؿ ذيمر كحقه ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ معوذ ، ىمول : ظمرضمـو مع رؾمقل اهلل 

 ]طعي اإلمياُ[

، قمـ رسمعل ، قمـ رضمؾ ، مـ سمــل أؾمـد ،  طمدصمـو أسمق األطمقص ، قمـ مـصقر-3

أربع لن جيد رجل ضعم اإليامن حتخى ملسو هيلع هللا ىلص : » ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  قمـ قمكم 

يممن هبن : ال إله إال اهلل وحده ، وأِّن رشول اهلل بعثـي باحلق ، وبلكخه مقخت ثخم 

 2)شمبعوث من بعد ادوت ، ويممن بالؼدر كؾه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمو »، وإؾمـوده طمسـ،  واحلديٌ ىمد صححف اًمشقخ األًمبوين ذم حتؼقؼف ًمإليامن، ىمقًمف: شالعؿل =

 يشفد هلو األطموديٌ اًمقاردة ذم ومضؾ اًمصالة.  شقمؿقده اًمصالة

(
1

   شمؼدم ذم اًمذي ىمبؾف. (

(
2

 احلديٌ. ش ال يممـ قمبٌد طمتك يممـ سملرسمع...  » ( سمؾػظ: ٥٥/1صحقح:  وهق ذم اعمصـػ ) (

( واسمـ طمبون ٥/٥43صـػ ومقف مبفؿ. وىمد أظمرج احلديٌ مـ هذه اًمطريؼ أمحد )احلديٌ سمسـد اعم

 ( مجقعفؿ مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ مـصقر سمف. ٥/34( واحلويمؿ ذم اعمستدرك)43يمام ذم اعمقارد )

( مـ ـمريؼ زائدة سمـ ىمدامي قمـ مـصقر سمف. وأظمرضمف أيضًو اًمؽممذي رىمؿ 3١4وأظمرضمف أسمق يعغم )

 ؿمؿقؾ قمـ ؿمعبي قمـ رسمعل قمـ رضمؾ.( مـ ـمريؼ اًمـرض سمـ 4٥2٦)

( مـ ـمريؼ اعمصـػ. وىمد روى احلديٌ أسمق داود 312وأظمرضمف اآلضمري ذم اًمنميعي )

( مـ ـمريؼ ٥30( واسمـ أيب قموصؿ )4٥2١( واًمؽممذي )٥/31( وأمحد)٥0٦اًمطقوًمز)

( مـ ـمريؼ ضمرير قمـ مـصقر ٥/34، ورواه احلويمؿ )ؿمعبي قمـ مـصقر قمـ رسمعل قمـ قمكم 

 = سمف.
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 ]الدعوة إىل شرائع اإلمياُ[

اسمـ ومضقؾ ، قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى ، قمـ ؾمو م سمـ أيب اجلعد ، قمـ  طمدصمـو-2

ومؼول : اًمسالم قمؾقؽ يو  ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل، ىمول : ضموء أقمرايب إمم اسمـ قمبوس 

ىمول : إين رضمؾ مـ أظمقاًمؽ مـ سمـل ش  وعؾقك» همالم سمـل قمبد اعمطؾى ومؼول : 

 1واومدهؿ ، وأكو ؾموئؾؽ ومؿشقد ؾمعد سمـ سمؽر ، وأكو رؾمقل ىمقمل إًمقؽ و

خذ عؾقك يا أخا بـي » سلًمتل إيوك ، ومـوؿمدك  ومؿشقد مـوؿمديت إيوك ، ىمول : م

ىمول : مـ ظمؾؼؽ ، ومـ هق ظموًمؼ مـ ىمبؾؽ ، ومـ هق ظموًمؼ مـ سمعدك ش  شعد

ىمول : مـ ش  كعم» ، ىمول : ومـشدشمؽ سموهلل أهق أرؾمؾؽ ؟ ىمول : ش  اهلل» ؟ ىمول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واًمالًمؽوئل ٥30( واسمـ أيب قموصؿ )2٥( واسمـ موضمي )31١آلضمري ذم اًمنميعي )وأظمرضمف ا =

ىمول: ىمول ( مجقعفؿ مـ ـمريؼ ذيؽ سمـ قمبد اهلل قمـ مـصقر قمـ رسمعل قمـ قمكم ٥٥02)

 وذيمرهو. شال يممن عبٌد حتى يممن بلربع» ملسو هيلع هللا ىلص: رؾمقل اهلل

سمف ذيؽ وورىموء (.. عمو ؾمئؾ قمـ طمديٌ رسمعل: هذا طمدث 3/٥3٦ىمول اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

وضمرير وقمؿرو سمـ أيب ىمقس قمـ مـصقر قمـ رسمعل قمـ قمكم، وظموًمػفؿ ؾمػقون اًمثقري وزائدة 

وأسمق األطمقص وؾمؾقامن اًمتقؿل ومرووه قمـ مـصقر قمـ رسمعل قمـ رضمؾ مـ سمـل أؾمد وهق 

 اًمصقاب.

( مـ ـمريؼ أيب داود 4٥2١قمـد اًمؽممذي ) -رمحف اهلل-ًمؽـ يمام شمرى ىمد رواه متصاًل ؿمعبي 

 ًمز قمـ ؿمعبي.اًمطقو

وىمول اًمؽممذي سمعد أن ؾموق اًمطريؼلم: طمديٌ أيب داود اًمطقوًمز قمـ ؿمعبي قمـدي أصح. وهؽذا 

 رواه همػم واطمد قمـ مـصقر قمـ رسمعل قمـ قمكم.

وىمول احلويمؿ سمعد أن ؾموق ـمريؼ ضمرير: وضمرير أقمرف اًمـوس سمحديٌ مـصقر. ويمام شمؼدم رواه 

  ضمرير متصاًل. 

(
1

اًمـفويي يؼول أؿموده إذا أذا أؿموقمف ورومع ذيمره . اهـ األًمبوين .ىمؾً ىمقًمف ومؿشقد أي ومؿذيع : ذم  (

 وذم سمعض اًمـسخ ومؿشدد واعمعـك فموهر .



 23 ]الدعوة إَل رشائع اإليامن[

 
ش  اهلل» ًمرزق ؟ ىمول : ظمؾؼ اًمسؿقات اًمسبع واألرولم اًمسبع ، وأضمرى سمقـفام ا

ىمول : ومنكو وضمدكو ذم يمتوسمؽ ، ش  كعم» ىمول : وملكشدشمؽ سموهلل أهق أرؾمؾؽ ؟ ىمول : 

وأمرشمـو رؾمؾؽ ، أن كصكم ذم اًمققم واًمؾقؾي مخس صؾقات عمقاىمقتفو ، ومـشدشمؽ 

ىمول : ومنكو وضمدكو ذم يمتوسمؽ ، وأمرشمـو رؾمؾؽ ، أن ش  كعم» سموهلل أهق أمرك ؟ ىمول : 

» أمقاًمـو ومـرده قمغم ومؼرائـو ، ومـشدشمؽ سموهلل أهق أمرك ؟ ىمول : كلظمذ مـ طمقار 

، ىمول : صمؿ ىمول : أمو اخلومسي ومؾسً سمسوئؾؽ قمـفو وال إرب زم ومقفو ، ىمول ش  كعم

: صمؿ ىمول : أمو واًمذي سمعثؽ سموحلؼ ، ألقمؿؾـ هبو ، ومـ أـموقمـل مـ ىمقمل ، صمؿ 

ذي كػز سمقده ، واًم» طمتك سمدت  كقاضمذه وىمول : ملسو هيلع هللا ىلص رضمع ، ومضحؽ رؾمقل اهلل 

 .(٥ش)ًمئـ صدق ًمقدظمؾـ اجلـي 

، ىمول  طمدصمـو ؿمبوسمي سمـ ؾمقار ، كو ؾمؾقامن سمـ اعمغػمة ، قمـ صموسمً ، قمـ أكس -١

قمـ رء ويمون يعجبـو أن جيلء اًمرضمؾ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص: يمـو ىمد هنقـو أن كسلل رؾمقل اهلل 

و أهؾ اًمبوديي اًمعوىمؾ ومقسلًمف وكحـ كسؿع ، ومجوءه رضمؾ مـ أهؾ اًمبوديي ومؼول : ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 (.2-٥٥/1صحقح، وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) (

احلديٌ هبذا اإلؾمـود رضموًمف صمؼوت4 إال أن روايي حمؿد سمـ ومضقؾ قمـ قمطوء وعقػي، ىمول أسمق طموشمؿ: 

همؾط واوطراب رومع أؿمقوء قمـ اًمصحوسمي يمون يروهيو  ومو روى قمـف حمؿد سمـ ومضقؾ سمؾغـل ومقف

                                                      (.                                                                                                                           33٥قمـ اًمتوسمعلم.اهـ مـ اًمؽقايمى اًمـػمات )

( وذيمره اسمـ هشوم ذم هتذيى ؾمػمة اسمـ إؾمحوق 4٦١-٥/4٦2واحلديٌ أظمرضمف أمحد )

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ إؾمحوق ىمول: طمدصمـل حمؿد سمـ اًمقًمقد سمـ كقيػع قمـ يمريى قمـ ١13/2)

 اسمـ قمبوس احلديٌ.

 وحمؿد سمـ اًمقًمقد  م يروى قمـف إال اسمـ إؾمحوق، وىمول اًمدارىمطـل: يعتؼم سمف.اهـ مـ اًمتفذيى.

 ( مـ ـمريؼ ذيؽ سمـ أيب كؿر قمـ يمريى سمف.٥/433ظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت)وأ

   وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أكس ريض اهلل قمـف ذم اًمصحقحلم وهق اآليت سمعده.
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ىمول : « صدق»حمؿد ، أشمك رؾمقًمؽ ومزقمؿ أكؽ شمزقمؿ أن اهلل أرؾمؾؽ ، ومؼول : 

ىمول :  « اهلل»  ىمول : ومؿـ ظمؾؼ األرض ؟ ىمول :«  اهلل»ومؿـ ظمؾؼ اًمسامء ؟ ىمول : 

ىمول : ومبوًمذي ظمؾؼ اًمسامء ، وظمؾؼ   «اهلل » ومؿـ كصى هذه اجلبول ؟ ىمول : 

ىمول : زقمؿ رؾمقًمؽ أن   «مكع »  األرض ، وكصى اجلبول ، آهلل أرؾمؾؽ ؟ ىمول :

ىمول : ومبوًمذي ظمؾؼ اًمسؿقات .   «صدق  »  قمؾقـو مخس صؾقات ذم يقمـو ، ىمول :

ىمول : زقمؿ .   «كعم  »  ، وظمؾؼ األرض ، وكصى اجلبول آهلل أمرك هبذا ؟ ىمول :

ىمول : ومبوًمذي ظمؾؼ .   «صدق  » رؾمقًمؽ أن قمؾقـو صقم ؿمفر ذم ؾمـتـو ، ىمول : 

ىمول : .   «كعم  »  وكصى اجلبول آهلل أمرك هبذا ؟ ىمول :اًمسامء ، وظمؾؼ األرض ، 

ىمول : .   «صدق  » زقمؿ رؾمقًمؽ أن قمؾقـو احلٍ مـ اؾمتطوع إًمقف ؾمبقال ، ىمول : 

 »  ومبوًمذي ظمؾؼ اًمسامء ، وظمؾؼ األرض ، وكصى اجلبول آهلل أمرك هبذا ؟ ىمول :

ـف ؿمقئو ، ومؼول واًمذي سمعثؽ سموحلؼ ال أزيد قمؾقف ؿمقئو ، وال أكؼص م.   «كعم 

   (1).شإن صدق دخل اجلـة »  : ملسو هيلع هللا ىلصومؼول رؾمقل اهلل 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

(. وأظمرضمف مسؾؿ سمسقوق أشمؿ ذم يمتوب اإليامن ٦3أظمرضمف اًمبخوري ذم يمتوب اًمعؾؿ رىمؿ )( 

(٥4.)  



 25 ] الػرق بني مسؿى اإليامن واإلشالم[

 1] الفرق بني وسىى اإلمياُ واإلسالً[ 

  طمدصمـو زيد سمـ احلبوب ، قمـ قمكم سمـ مسعدة ، كو ىمتودة ، كو أكس سمـ موًمـؽ -٦

صمـؿ يشـػم ش  اإلشالم عالكقة ، واإليخامن يف الؼؾخب: »  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل 

 .(2)ش التؼوى هاهـا ، التؼوى هاهـا»  سمقده إمم صدره :

 ]دخوه األعىاه يف وسىى اإلمياُ[

، ىمول : ىمول  قمـ أكس قمـ ىمتودة، طمدصمـو مصعى سمـ اعمؼدام ، كو أسمق هالل ، -1

 .(3)ش ال إيامن دن ال أماكة له: »  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1
اإلؾمالم ذم يمتوب اإليامن وهمػمه أن اإليامن واإلؾمالم إذا  واًمراضمح ذم هذه اعمسلًمي مو ىمرره ؿمقخ (

 اضمتؿعو اومؽمىمو وإذا اومؽمىمو اضمتؿعو.

(
2

احلديٌ وعقػ هبذا اًمسـد ومقف قمكم اسمـ مسعدة ىمول اًمبخوري: ومقف .وعقػ وآظمره صحقح( 

 كظر.

طمؽوم (. وىمول قمبد احلؼ اإلؿمبقكم ذم يمتوسمف األ٥٥/٥0وأظمرضمف سمـػس اًمسـد اعمصـُِػ ذم اعُمصـَِػ )

 اًمؽؼمى سمعد أن ؾموق احلديٌ: شمػرد سمف قمكم سمـ مسعدة قمـ ىمتودة قمغم مو ذيمر أسمق سمؽر اًمبزار.اهـ

( 40( واًمبزار يمام ذم يمشػ األؾمتور)4343( وأسمق يعغم )3/٥3١واحلديٌ أظمرضمف أمحد )

( واسمـ طمبون ذم ١/٥2١0( واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )3/4١0واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 ؿ مـ ـمريؼ قمكم سمـ مسعدة.( يمؾف4/٥٥٥اعمجروطملم )

، ومؼد أظمرضمفو اإلموم مسؾؿ مـ طمديٌ ش التؼوى هاهـا التؼوى هاهـا يشر إَل صدره» وأمو ىمقًمف:

  (.4١٦2ذم يمتوب اًمؼم واًمصؾي رىمؿ )أيب هريرة 

(
3

 =                                                                           .                                                                                              حسن (
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصعى سمـ اعمؼدام هق اخلثعؿل مقالهؿ، وصمؼف اسمـ معلم. وىمول أسمق داود: ال سملس سمف. وأسمق هالل  =

 اًمراؾمبل  حمؿد سمـ ؾمؾقؿ، ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: صدوق ومقف ًملم. 

وأسمق زرقمي ووصمؼف أسمق داود، وىمول اسمـ معلم: صدوق.  وىمد وعػف مجٌع مثؾ اًمبخوري واًمـسوئل

 وملىمؾ أطمقاًمف أكف ذم اًمشقاهد.

. واًمبزار يمام ذم ش وال دين دن ال عفد له» ( ومتومف 3/٥3١واحلديٌ هبذه اًمطريؼ أظمرضمف أمحد )

( واعمروزي ذم ٥٥32( وقمبد سمـ محقد )٥٥/٥٥( واعُمصـُِػ ذم اعُمصـَِػ )٥00يمشػ األؾمتور )

( واًمطؼماين ذم األوؾمط ٦/444٥( واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )233اًمصالة )شمعظقؿ ىمدر 

( واًمبغقي ذم ذح اًمسـي 23١2( وذم اًمشعى )٦/422( واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى )4٦41)

(، مـ ـمريؼ محود قمـ 232( واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )3/4١٥( وأظمرضمف أمحد )32)

 رف يمام ذم شمعجقؾ اعمـػعي.اعمغػمة سمـ زيود اًمثؼػل قمـ أكس ، واعمغػمة ال يع

( مـ ـمريؼ مم م سمـ إؾمامقمقؾ قمـ محود قمـ صموسمً قمـ أكس، ومممؾ 322١وأظمرضمف أسمق يعغم ) 

 صدوق دء احلػظ ومفق ذم اًمشقاهد.

( مـ ـمريؼ اسمـ وهى قمـ قمؿرو سمـ 2/31( واًمبقفؼل )3/٥٥34وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

قمـ أكس ، وؾمـون وعقػ وموحلديٌ احلورث قمـ اسمـ أيب طمبقى قمـ ؾمـون سمـ ؾمعد اًمؽـدي 

 ( وومقف43٥3ذم األوؾمط ًمؾطؼماين ) -ريض اهلل قمـفام-طمسـ، وًمف ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ قمؿر 

 سمـ قمكم اًمعـزي وهق وعقػ ذم اًمشقاهد. مـدل

 (.42١2وًمف ؿموهد آظمر مـ طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد أيب يعغم )

 ـش مؽموك. (: وومقف احلسلم سمـ ىمقس اعمؾؼى سمح٥/٥14ىمول اهلقثؿل ذم اعمجؿع )

( مـ ـمريؼ اًمؼوؾمؿ سمـ 1132وًمف ؿموهد صموًمٌ مـ طمديٌ أيب أمومي قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽبػم رىمؿ )

 ( وومقف ضمعػر سمـ اًمزسمػم يمذاب.134قمبد اًمرمحـ وإن وعػف سمعضفؿ ومفق صمؼي. وأظمرضمف رىمؿ )

وومقف طمصلم سمـ مذقمقر قمـ  ( مـ طمديٌ اسمـ مسعقد ٥0١١3وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 تؿقؿل ومهو جمفقالن.ىمريش اًم

(. وؾمـده طمسـ إال أن ؾموعمًو  م يسؿع 221١وآظمر مـ طمديٌ صمقسمون أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشعى )

مـ صمقسمون، ىموًمف أمحد وهمػمه. وىمول اًمػسقي: ؾمو م سمـ أيب اجلعد  م يسؿع مـ صمقسمون إكام هق 

  شمدًمقس.اهـ مـ حتػي اًمتحصقؾ



 27 ]كؼصان اإليامن[

 
 ]ٌقصاُ اإلمياُ[

ــد اجلؿـكم ، ىمـول : طمدصمـو أسمق أؾمومي ، كو قمقف ، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ ه -2

اإليامن يبدأ دظخة بقضخاء يف الؼؾخب ، كؾخام ازداد اإليخامن ازدادت : » ىمول قمكم 

حتى يبقض الؼؾب كؾه ، وإن الـػاق يبدأ دظة شوداء يف الؼؾب فؽؾام ازداد  بقاضاً 

الـػاق ازدادت حتى يسود الؼؾب كؾه ، والذي كػيس بقده لو صؼؼتم عخن قؾخب 

ؾب ، ولو صخؼؼتم عخن قؾخب مـخافق وجخدمتوه أشخود مممن وجدمتوه أبقض الؼ

 .  (1)شالؼؾب

طمدصمـو ويمقع ، كو األقمؿش ، قمـ ؾمؾقامن سمـ مسػمة ، قمـ ـمورق سمــ ؿمـفوب ، -3

إن الرجل لقذكب الذكب فقـؽت يف قؾبه كؽتة  شوداء ، ثخم » ىمول : ىمول قمبد اهلل : 

 .(2)شيذكب الذكب فتـؽت أخرى حتى يصر لون قؾبه لون الشاة الربداء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 وعقػ. ( 

ػس اًمسـد، وأظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل اًمسـي ( سمـ٥٥/٥٥أظمرضمف اعمصـػ ذم اعمصـػ )

(، وقمبد اهلل سمـ قمؿرو ٥٥44( وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي رىمؿ )٥10٥مـ كػس اًمطريؼ رىمؿ )

 سمـ هـد اجلؿكم  م يسؿع مـ قمكم يمام ذم اًمتؼريى. 

اًمـػوق ىمول األصؿعل: اًمؾؿظي اًمـؽتي أو كحقهو . وذم اعمصـػ اإليامن يبدأ كؼطي، وهق سمؿعـوه ويمذا 

 يبدأ كؼطي.

(
2

 صحقح. (

 = (.٥٥43( سمـػس اًمسـد. وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي )٥٥/٥٥أظمرضمف اعمصـػ ذم اعمصـػ )
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ما كؼصخت » طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، ىمول : ىمول هشوم ، قمـ أسمقف ، ىمول :  -٥0

 .(1)ش أماكة عبد قط إال كؼص إيامكه

               اإليخامن »سمـ قمققــي ، قمــ قمؿـرو ، قمــ قمبقـد سمــ قمؿـػم ، ىمـول : اطمدصمـو  -٥٥

 .(2)  شهقوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؾمؾقامن سمـ مقنة هق األمحز وصمؼف اسمـ معلم يمام ذم اجلرح واًمتعديؾ، وىمد ضموء  اًمـؽً ذم اًمؼؾى  =

وفقه فليام   ،ػتنتعرض ال»  ( سمؾػظ:٥22) مرومققمًو أظمرضمف مسؾؿقمـ طمذيػي ريض اهلل قمـف 

ومـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف قمـد اإلموم   «قؾب أرشهبا كؽت فقه كؽتة شوداء

إن ادممن إذا أذكب كاكت كؽتة شوداء يف قؾبه، فنن تاب وكزع واشتغػر » ( وومقف: 133أمحد )

ىمقًمف:  (.٥32٥. احلديٌ طمسـف اًمشقخ مؼبؾ ذم اًمصحقح اعمسـد )شصؼل قؾبه، وإن زاد زادت

 اًمسقداء اعمـؼطي سمحؿرة.اهـ اًمؼومقس شاًمرسمداء»

(
1

 صحقح. (

( وأظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم ١1( واًمبقفؼل ذم اًمشعى مـ ـمريؼف )٥٥/٥٥وأظمرضمف ذم اعمَصـَػ )

( 422( واآلضمري ذم اًمنميعي )13١( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥143ذح أصقل اًمسـي )

 (.٥٥22( )٥٥21واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )

( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي 231( واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )٥٥2١( )٥033 اًمسـي )واخلالل ذم

(٥٥21.) 

(
2

  صحقح.( 

(، وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم 3/414(. وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )٥٥/٥٥وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 ومعـل هققب: ىمول ذم اًمـفويي: أي هيوب أهؾف ومعقلش هبقب»(. ذم اعمصـػ 2٦١اإلسموكي رىمؿ )

سمؿعـك مػعقل، وموًمـوس هيوسمقن أهؾ اإليامن ألهنؿ هيوسمقن اهلل وخيوومقكف، وىمقؾ: أهنو سمؿعـك وموقمؾ 

 أي: أن اعمممـ خيوف اًمذكقب ويتؼقفو.اهـ



 29 ]كؼصان اإليامن[

 
 ملسو هيلع هللا ىلص ن رؾمقل اهلل ، : أ  طمدصمـو اسمـ قمققـي ، قمـ قمؿرو ، قمـ كوومع سمـ ضمبػم - 12

أكه ال يدخل اجلـة إال  »سمعٌ سمنم سمـ ؾمحقؿ اًمغػوري يقم اًمـحر يـودي ذم مـك :

 . (1) شكػس مممـة

ال يغركؽم صالة امرئ » طمدصمـو ويمقع ، كو هشوم سمـ قمروة ، قمـ أسمقف ىمول :  -٥3

 .(2)ش وال صقامه ، من صاء صام ، ومن صاء صذ ، ال دين دن ال أماكة له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 .صحقح سمغػم ـمريؼ اعمصـػ (

 (. ٥٥/٥4وأظمرضمف  مـ هذه اًمطريؼ ذم اعمصـػ )

( مـ ـمريؼ كوومع سمـ ضمبػم 2/33١وهق هبذه اًمطريؼ مرؾمؾ ًمؽـ احلديٌ ىمد أظمرضمف متصاًل أمحد )

 قمـ سمنم سمـ ؾمحقؿ سمف. 

 »ىمول: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـبل ( مـ طمديٌ اسمـ مسعقد 44٥( ومسؾؿ )٦١42وأظمرج اًمبخوري )

أن اجلـة ال يدخؾفا إال كػس وذلك  » وذم آظمره : شأترضون أن تؽوكوا ربع أهل اجلـة

ديٌ ( مـ طمديٌ أيب هريرة. وأظمرج مسؾؿ مـ طم3٦3.و أظمرج اًمبخوري رىمؿ )شمسؾؿة

(. وأظمرج ٥٥2رىمؿ ) (، وأظمرج مسؾؿ مـ طمديٌ قمؿر ٥٥24يمعى سمـ موًمؽ رىمؿ )

قمـد  (. وضموء مـ طمديٌ قمكم ٥٥٥ذم اًمذي ىمتؾ كػسف ) مسؾؿ مـ طمديٌ أيب هريرة 

   ( وومقف اسمـ هلقعي.3/323( وؾمـده صحقح، وضموء قمـ ضموسمر قمـد أمحد )٥/31أمحد )

(
2

 صحقح. (

 (.٥٥/٥4وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، واسمـ ٦/422(، واًمؽؼمى )١413( واًمبقفؼل ذم اًمشعى )٥23٥اخلالل ذم اًمسـي ) وأظمرضمف

هشوم قمـ أسمقف مـ ىمقل قمؿر وقمروة  م يسؿع مـ قمؿر،  مـ ـمريؼ (122اعمؼري ذم معجؿف )

مـ طمديٌ أكس مرومققمًو وهق طمسـ   «وال دين دن ال أماكة له » وىمد ضموء اًمؾػظ األظمػم مـف: 

  (.1وىمد شمؼدم )
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 اُ وٌقصاٌه[] زيادة اإلمي

طمدصمـو قمػون ، كو محود سمـ ؾمؾؿي ، قمـ أيب ضمعػر اخلطؿل ، قمــ أسمقـف ، قمــ  -٥2

اإليخامن يزيخد ويخـؼص ، فؼقخل : فخام » ضمده قمؿػم سمـ طمبقى سمـ مخوؿمي أكف ىمول : 

زيادته ؟ وما كؼصاكه ؟ قال : إذا ذكركا ربـا وخشقـاه فذلك زيادتخه ، وإذا فػؾـخا 

 .(1)ش وكسقـا وضقعـا فذلك كؼصاكه

طمدصمـو اسمـ كؿػم ، قمـ ؾمػقون ، قمـ قمبقد اهلل ، قمـ كوومع ، قمـ اسمـ قمؿر ، أكـف  -٥١

 .(2)ش الؾفم ال تـزع مـي اإليامن كام أعطقتـقه» يمون يؼقل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

  صحقح. (

( واًمالًمؽوئل ذم أصقل أهؾ 2٥-1١( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥٥/٥4أظمرضمف ذم اعمصـػ )

( وقمؿػم سمـ طمبقى سمـ مخوؿمي صحويب ٥٥4-٥٥٥( واآلضمري ذم اًمنميعي )٥14٥اًمسـي رىمؿ )

( ذم شمرمجي قمؿػم 44/333وًمقس ًمف روايي، ووًمده يزيد سمـ قمؿػم ىمول اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )

ىمول: قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي يمون  -اًمذي هق اسمـ يزيد سمـ قمؿػم-ر اخلطؿل سمـ يزيد أيب ضمعػ

  أسمق ضمعػر وأسمقه وضمده ىمقم يتقارصمقن اًمصدق سمعضفؿ مـ سمعض.

(
2

 صحقح. (

( مـ ـمريؼ مهوم سمـ حيقك ٥/302(. وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )٥٥/٥4وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 اؾمتجى ًمؽؿ وإكؽ ال ختؾػ اعمقعود، قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر أكف ىمول: اًمؾفؿ إكؽ ىمؾً أدقمقين

اًمؾفؿ إذ هديتـل ًمإلؾمالم ومال شمـزقمف مـك وال شمـزقمـل مـف طمتك شمؼبضـل وأكو قمؾقف وأظمرضمف 

( مـ ـمريؼ احلجوج سمـ مـفول قمـ محود سمـ ؾمؾؿي قمـ قموصؿ األطمقل 212اًمطؼماين مطقال )

 قمـ قمبداهلل سمـ احلورث سمف .
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طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، قمـ اًمعقام ، قمـ قمكم سمـ مدرك ، قمـ أيب زرقمـي ،  - ٥٦

رقه اإليامن ، فؿخن الم كػسخه ، فؿن زكا فا هزِ اإليامن كَ » ، ىمول :   قمـ أيب هريرة

 .(1)شوراجع راجعه اإليامن 

طمدصمـو طمػص سمـ همقوث ، قمـ حمؿد سمـ قمؿـرو ، قمــ أيب ؾمـؾؿي ، قمــ أيب  -٥1

 .(2)ش أكؿل ادممـني إيامكا أحسـفم خؾؼا: » ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

(، 2٦١ضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي اًمؽؼمى رىمؿ )(. وأظمر٥٥/4٦أظمرضمف ذم اعمصـػ ) صحقح. (

(. ومعـك كِزه أي: سمعقد قمـ اعمعويص . اًمـفويي. ذم 1١2وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )

 واعمعـك متؼورب.  شاإليامن كقر »اعمصـػ ط اًمرؿمد 

(
2

( ومـ ـمريؼف أسمق 4/4١0(، وأظمرضمف أمحد )٥٥/4٦وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) حسن اإلشـاد( 

( واآلضمري 213(  واسمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون )٥٥٦4( واًمؽممذي رىمؿ )2٦24) داود رىمؿ

 ( وهمػمهؿ.433ذم اًمنميعي )

يمام ذم أطموديٌ معؾي رىمؿ  -رمحف اهلل-، ىمول اًمشقخ مؼبؾ ًمؽـ احلديٌ ىمد أقمؾ قمـ أيب هريرة 

( : وؾملًمً أيب 4/4٦٦، وًمؽـ اسمـ أيب طموشمؿ يؼقل ذم اًمعؾؾ )احلديٌ فموهره احلسـ(: 2٦3)

قمـ طمديٌ رواه حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـ احلورث سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ذيوب، قمـ أيب ؾمؾؿي، 

ورواه حمؿد سمـ قمؿرو قمـ أيب  شأكؿل ادممـني أحسـفم خؾؼاً  » ىمول: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قموئشي قمـ اًمـبل 

ومؼول أيب: طمديٌ احلورث أؿمبف وحمؿد سمـ قمؿرو=       =  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمـبل ؾمؾؿي قمـ أيب هريرة 

 ًمزم اًمطريؼ.

(. 1/4٥3( وأظمرضمفو ذم اعمصـػ )40ًمف ـمريؼ أظمرى يصح هبو قمـ أيب هريرة شمليت رىمؿ ) قؾت:

( ٥/3( واحلويمؿ )4134( واًمدارمل رىمؿ )4/١41وأظمرضمف مـ هذه اًمطريؼ أمحد )

( واًمبقفؼل ذم اًمســ 2230( واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ اآلصمور )4٦واًمبقفؼل ذم اًمشعى )

(٥0/٥34 .) = 
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  طمدصمـوحمؿد سمـ سمنم ، كو حمؿد سمـ قمؿرو ، قمـ أيب ؾمؾؿي ، قمـ أيب هريرة-71

     (1)ش. أكؿل ادممـني إيامكا أحسـفم خؾؼا: » ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل 

طمدصمـو طمػص ، قمـ ظموًمد ، قمــ أيب ىمالسمـي ، قمــ قموئشـي ، ىموًمـً : ىمـول  - ٥3

 .(2)ش أكؿل ادممـني إيامكا أحسـفم خؾؼا: »  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ن طمدصمـو أسمق قمبد اًمرمحـ اعمؼرئ ، قمـ ؾمعقد سمـ أيب أيقب ، قمـ اسمـ قمجـال -40

: » ملسو هيلع هللا ىلص ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل   ، قمـ اًمؼعؼوع ، قمـ أيب صوًمح ، قمـ أيب هريرة

 .(3)شأكؿل ادممـني إيامكا أحسـفم خؾؼا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأظمرضمف 4/2٦3( و ) 4/2٦1أظمرضمف أمحد ) قمـ أيب هريرة  وضموء مـ ـمريؼ حمؿد سمـ زيود =

( ومصح 3٥( واسمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون رىمؿ )42١هبذا اإلؾمـود  اًمبخوري ذم األدب اعمػرد )

  احلديٌ قمـ أيب هريرة،  وهلل احلؿد.

(
1

 شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمبؾف.( 

(
2

 طمسـ ًمغػمه.( 

( يمؾفؿ مـ ـمريؼ 3٥١2ـسوئل ذم اًمؽؼمى )( واًم4٦٥4( واًمؽممذي رىمؿ )٦/٦1أظمرضمف أمحد )

ريض اهلل -ظموًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسمي قمـ قموئشي، وال يعرف أليب ىمالسمي ؾمامقمًو مـ قموئشي 

 .-قمـفو

 (.40شمؼدم خترجيف ىمبؾ وؾمقليت سمعده رىمؿ ) وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة 

ر سمـ طمقؿمى ( وومقف اكؼطوع سملم ؿمف2/320وًمف ؿموهد مـ طمديٌ قمؿرو سمـ قمبسي قمـد أمحد )

 وقمؿرو اسمـ قمبسي مع وعػ ؿمفر، ويمذًمؽ حمؿد سمـ ذيمقان ظمول محود سمـ زيد وعقػ.

( واًمبقفؼل ذم اًمشعى 2244( واألوؾمط )٦0١وطمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمطؼماين ذم اًمصغػم )

  ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمققـي قمـ حمؿد سمـ قمؿرو قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ أيب ؾمعقد.1322)

(
3

 (.٥1) شمؼدم خترجيف ذم احلديٌ رىمؿ( 
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طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ ضمرير سمـ طموزم ، قمـ يعغم سمـ طمؽقؿ ، ىمـول : أيمـؼم  - 4٥

 إن احلقاء: »  -ريض اهلل قمـفام-قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم ، ىمول : ىمول اسمـ قمؿرف فمـل أك

ش ركا مجقعا ، فنذا رفع أحدمها رفع اآلخرواإليامن قُ 
(1) 

 

 ]االشتثـاء يف اإليامن[

طمدصمـو همـدر ، قمـ ؿمعبي ، قمـ ؾمؾؿي ، قمـ إسمـراهقؿ ، قمــ قمؾؼؿـي ، ىمـول :  -44

قل : إِّن يف اجلـة ولؽـخا كخممن بخاهلل » ىمول رضمؾ قمـد قمبد اهلل : إين مممـ ، ىمول : 

 .(2)شومالئؽته وكتبه ورشؾه 

صمـو ويمقع ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب وائؾ ، ىمول : ضموء رضمـؾ إمم قمبـد اهلل طمد -43

قخال : فؼخال :  ،كحن ادممـخون» ومؼؾً : مـ أكتؿ ؟ ىموًمقا :  ومؼول : إين ًمؼقً ريمبوً 

 .(1)ش أال قالوا كحن من أهل اجلـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

(،وأسمق كعقؿ ذم ٥/44وأظمرضمف احلويمؿ) (،٥٥/41) وأظمرضمف اعمصـػ ،صحقح(

. وصححف ضموء مرومققمو مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ إؾمامقمقؾ قمـ ضمرير سمف وىمد (2/431احلؾقي)

 (.٥/424اًمشقخ مؼبؾ ذم يمتوسمف اجلومع اًمصحقح ممو ًمقس ذم اًمصحقحلم )

(
2

 صحقح. ( 

(، واًمالًمؽوئل ذم ذح ٦١٦ سمـ أمحد ذم اًمسـي )(، وأظمرضمف قمبد اهلل٥٥/41وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، واخلالل ذم اًمسـي رىمؿ ٥٥(، وأظمرضمف أسمق قمبقد ذم اإليامن رىمؿ )٥12٥أصقل اًمسـي رىمؿ )

  ( وؾمؾؿي هق اسمـ يمفقؾ.٥٥22( )٥٥2٥( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )٥3٦2( )٥333)
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ققخل لخه :  »طمدصمـو ضمرير ، قمـ مـصقر ، قمـ إسمراهقؿ ، قمـ قمؾؼؿي ، ىمول :  - 42

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .(2)شل : أرجو قا؟أمممن أكت 

طمدصمـو ضمرير ، قمـ مغػمة ، قمـ ؾمامك سمــ ؾمـؾؿي ، قمــ قمبـد اًمـرمحـ سمــ  -4١ 

 .(3)ش اهللأكتم ادممـون إن صاء » قمصؿي ، أن قموئشي ىموًمً : 

طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ مسـعر ، قمــ قمطـوء سمــ اًمسـوئى ، قمــ أيب قمبـد  - 4٦

 .(1)ش إذا ش ل أحدكم أمممن أكت ؟ فال يشؽن» اًمرمحـ ، ىمول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحقح.( 1) =

(، وقمبد اهلل سمـ أمحد 40٥0٦ـػ )(، وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمص٥٥/42وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) 

( واًمالًمؽوئل ذم 4٥320( واخلالل )٥0(، وأظمرضمف أسمق قمبقد ذم اإليامن رىمؿ )٦١١ذم اًمسـي )

( واسمـ سمطي 333(. وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور رىمؿ )٥12٥ذح أصقل اًمسـي رىمؿ )

(.33١( مـ ـمريؼ األقمؿش قمـ ؿمؼقؼ قمـ قمبد اهلل، ومـ ـمريؼ أيب وائؾ رىمؿ )٥٥23)

  

(
2

 صحقح. (

(، واسمـ سمطي ذم اإلسموكي اًمؽؼمى ٦١4( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥٥/41أظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، واخلالل ذم ٥١ذم اإليامن رىمؿ ) (، وأسمق قمبقد1٥(، واًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليامن)٥4٥2)

(، وأظمرضمف اسمـ سمطي رىمؿ 423( ورىمؿ )42١(، واآلضمري ذم اًمنميعي )٥32٦اًمسـي )

  ( مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ احلسـ سمـ قمبد اهلل قمـف ىمقًمف.٥402)

(
3

(، وأظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل اقمتؼود أهؾ 42-٥٥/41أظمرضمف ذم اعمصـػ ) ضعقف، (

 (. ذم ؾمـده٥113اًمسـي )

وىمع قمـد اًمالًمؽوئل قمبد اهلل سمـ قمصؿي وذم اعمخطقط اسمـ قمؼبي، وقمـد اسمـ أيب ؿمقبي ذم  تـبقه:

ؿي وهق اًمصقاب4 ألكف مـ ؿمققخ ؾمامك سمـ ؾمؾؿي، وهق يمام ىمول اعمصـػ قمبد اًمرمحـ سمـ قمص

   اًمشقخ األًمبوين و م أضمد ًمف شمرمجي.
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،  يزيـدطمدصمـو ويمقع ، قمـ مسعر ، قمـ زيود سمـ قمالىمي ، قمــ قمبقـد اهلل سمــ  - 41

 .(2)ش إذا ش ل أحدكم أمممن أكت ؟ فال يشك يف إيامكه» ىمول : 

طمدصمـو ويمقع ، قمـ مسعر ، قمـ مقؾمك سمـ أيب يمثػم ، قمـ رضمؾ ،  م يسـؿف ،  - 42

 .(3)شأكا مممن » ، يؼقل :   قمـ أسمقف ، ىمول : ؾمؿعً اسمـ مسعقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 323(. وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور رىمؿ )٥٥/42وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) ضعقف، (1) =

 حتؼقؼ ؿمويمر.

 وأسمق أؾمومي محود سمـ أؾمومي صمؼي.  

ًمسؾؿل، وقمطوء سمـ اًمسوئى خمتؾط. ومسعر ومسعر سمـ يمدام إموم. ويمذًمؽ أسمق قمبد اًمرمحـ هق ا

   ممـ روى قمـف سمعد اإلظمتالط.

(
2

(. ويمقع اسمـ اجلراح اإلموم اًمثؼي، ومسعر شمؼدم أكف اسمـ ٥٥/42وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) صحقح،( 

رضمف وأظميمدام، وزيود سمـ قمالىمي هق اسمـ موًمؽ اًمثعؾبل وصمؼف اًمـسوئل واسمـ معلم وهمػمهؿ. 

(: ورواه اًمطؼماين ذم ٥/١١( ىمول ذم جمؿع اًمزوائد )334) اًمطؼماين ذم هتذيى اآلصمور رىمؿ

ذم اعمصـػ قمبد اهلل وىمع  تـبقه:اًمؽبػم وذم ؾمـده أمحد سمـ سمديؾ وصمؼف اًمـسوئل ووعػف آظمرون. 

 سمـ يزيد سمدل قمبقد اهلل، وذم هتذيى اآلصمور واًمطؼماين قمبد اهلل سمـ زيد األكصوري.

(
3

ـ أيب يمثػم ىمول احلوومظ: صدوق رمل (. مقؾمك سم٥٥/42وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) ضعقف، (

 سموإلرضموء  م يصى مـ وعػف، واألصمر سمسـد اعممًمػ ومقف مبفؿ.

( ىمول: طمدصمـو أسمق يمريى، ىمول طمدصمـو أسمق معوويي، 323ًمؽـ أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور )

( مـ 32١قمـ مسعر، قمـ محود قمـ إسمراهقؿ، ىمول: ىمول قمبد اهلل أكو مممـ. وأظمرضمف رىمؿ )

 سمـ سمديؾ سمف. ـمريؼ أمحد

محود سمـ أيب ؾمؾقامن صمؼي، ًمؽـ ىمد أكؽر األصمر حيقك سمـ ؾمعقد يمام ذم اإليامن ًمؾؼوؾمؿ سمـ ؾمالم 

( حتؼقؼ اإلموم األًمبوين ، وىمول أسمق طموشمؿ: إذا ضموء )محود( سموآلصمور ؿمقش. ومؾعؾ هذا ٦3ص)

   مـفو4 وإال ومؿذهى قمبد اهلل االؾمتثـوء يمام شمؼدم.
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طمدصمـو اسمـ مفدي ، قمـ ؾمػقون ، قمـ معؿر ، قمـ اسمـ ـمـووس ، قمــ أسمقـف ،  -43

            بخاهلل ومالئؽتخه وكتبخه آمـا» وقمـ حمؿد ، قمـ إسمراهقؿ ، أهنام يموكو إذا ؾمئال ىموال : 

 .(1)ش ورشؾه

طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ اًمشقبوين ، ىمول : ًمؼقً قمبـد اهلل سمــ مغػـؾ ىمـول :  - 30

ىمول : ومؼـول ش إن أكاشا من أهل الصالح يعقبون عيل أن أقول : أكا مممن» :ومؼؾً

 .(2)ش لؼد خبت وخهت إن مل تؽن مممـا» قمبد اهلل سمـ مغػؾ : 

ويمقع ، قمـ قمؿر سمـ مـبف ، قمـ ؾمقار سمـ ؿمبقى ، ىمول : ضمـوء رضمـؾ  طمدصمـو - 3٥

أال » ىمـول : ومؼـول : ش إن هاهـا قوما يشفدون عخيل بخالؽػر» إمم اسمـ قمؿر ومؼول : 

 .(1)شتؼول ال إله إال اهلل فتؽذهبم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

(. وأصمر اسمـ ـمووس أظمرضمف اآلضمري ذم ٥٥/42ذم اعمصـػ )، وأظمرضمف هبذا اًمؾػظ صحقح (

(، وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي ٥3( وأظمرضمف أسمق قمبقد ذم اإليامن )433( )430اًمنميعي )

(، واخلالل ذم اًمسـي ٥402( )٥40٦(، وأظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ سمطي رىمؿ )٦٦0( )٦١0)

 ـ ـمرق قمـف. ( يمؾفؿ م٥0٥4(، واسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور )٥322( )٥332)

( واًمالًمؽوئل ٥333( واخلالل ذم اًمسـي )٦23وأصمر إسمراهقؿ، أظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )

(، واآلضمري ذم اًمنميعي ٥0٥٥(، واسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور )٥121ذم أصقل اإلقمتؼود )

 سمف.( يمؾفؿ مـ ـمريؼ حُمؾَّ سمـ إسمراهقؿ سمف، وحُمؾَّ هق اسمـ حمرز اًمضبل اًمؽقذم حمتٍ 423)

 ( مـ ـمريؼ ومضقؾ سمـ قمؿرو قمـ إسمراهقؿ مثؾف.2/442وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

وإكام هق حُمؾَّ سمـ إسمراهقؿ يمام يمون ذم مجقع اًمؽتى اًمتل ذيمرت  شحمؿد مـ إسمراهقؿ شمصحقػ » شمـبقف: 

   احلديٌ وشمصقيى، ـمبعي اًمرؿمد.

(
2

يب ؾمؾقامن أسمق إؾمحوق (، واًمشقبوين هق ؾمؾقامن سمـ أ٥٥/43، وأظمرضمف ذم اعمصـػ)صحقح (

   صمؼي.



 37 ] زيادة اإليامن وكؼصاكه[

 
طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ اًمشقبوين ، قمـ اسمـ قمالىمي ، قمـ قمبـد اهلل سمــ يزيـد  - 34

تسؿوا باشؿؽم الخذي شخامكم اهلل باحلـقػقخة ، واإلشخالم ، » األكصوري ، ىمول : 

 .(2)شواإليامن 

طمدصمـو قمبد اهلل سمـ إدريس ، قمـ األقمؿش ، قمــ ؿمـؼقؼ ، قمــ ؾمـؾؿي سمــ  - 33

 أكتم ادممـخون وأكختم أهخل اجلـخة» ومؼول :   ؾمؼمة ، ىمول : ظمطبـو معوذ سمـ ضمبؾ

 .(3)ش

: يمتـى إًمقــو قمؿـر سمــ  طمدصمـو قمؿر سمـ أيقب ، قمـ ضمعػر سمـ سمرىمون ، ىمول - 32

أما بعد فنن عرى الدين ، وقوائم اإلشالم : اإليخامن بخاهلل ، وإقخام » قمبد اًمعزيز : 

 .(4) ش الصالة ، وإيتاء الزكاة ، فصؾوا الصالة لوقتفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، قمؿر سمـ مـبف وؾمقار سمـ ؿمبقى صمؼتون يمام ذم اجلرح ٥٥/43وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) صحقح، (1) =

   (.4/٥/410( )3/٥3١واًمتعديؾ   )

(
2

 صحقح. (

   (.٥٥/43وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) 

(
3

 (، وذم ؾمـده ؾمؾؿي سمـ ؾمؼمة جمفقل  م يرو قمـف إال٥٥/43أظمرضمف ذم اعمصـػ )  ضعقف، (

  (.33٥ؿمؼقؼ، وأظمرضمف مطقالً اسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور رىمؿ )

(
4

 صحقح.( 

قمؿر سمـ أيقب احلؿيص وصمؼف اسمـ معلم وهمػمه، وضمعػر سمـ سمرىمون صمؼي. واألصمر أظمرضمف اعُمَصـِػ ذم 

  (.٥٥/30اعُمَصـَّػ )
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 ]خروج املوحديَ وَ الٍار[

ملسو هيلع هللا ىلص  ، أن كبـل اهلل  طمدصمـو حمؿد سمـ سمنم ، كو ؾمعقد ، قمـ ىمتودة ، قمـ أكس - 3١

رج من الـار من قال : ال إله إال اهلل ، وكان يف قؾبه مخن اخلخر مخا يخزن خي» ىمول : 

وكان يف قؾبه من اخلر  ،خيرج من الـار من قال : ال إله إال اهلل»  صمؿ ىمول :« صعرة 

ما يزن برة ثم قال : خيرج من الـار من قال ال إله إال اهلل وكان يف قؾبه من اخلر ما 

 .(1)ش يزن ذرة

يزيد سمـ هورون ، أكو اسمـ أيب ذئى ، قمـ اًمزهـري ، قمــ قمـومر سمــ طمدصمـو  - 3٦

ومسلًمقه ، وملقمطوهؿ إال رضمال مـفؿ ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾمعد ، قمـ أسمقف : أن كػرا أشمقا رؾمقل اهلل 

، ومؼـول  يا رشول اهلل أعطقتفم وتركخت فالكخا واهلل إِّن ألراه مممـخاومؼول ؾمعد : 

، ومؼـول رؾمـقل  اه مممـخاواهلل إِّن ألرومؼول ؾمعد : ش  ؟ أو مسؾام: » ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

 .  (2)شذلك ثالثاملسو هيلع هللا ىلص وقال رشول اهللومؼول ذًمؽ صمالصمو ، ش  أو مسؾام: » ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 شل تعطخهطمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ أيب قمثامن ، قمـ ؾمؾامن ، ىمول : يؼول ًمف :  - 31

رب » ، ىمـول : ومػمومـع رأؾمـف ومقؼـقل :  واصػع تشػع ، وادع جتبملسو هيلع هللا ىلص يعـل اًمـبل

ول ؾمؾامن : ومقشػع ذم يمؾ مـ يمـون ذم ىمؾبـف مثؼـول طمبـي ىم ،مرشملم أو صمالصموش  أمتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

(.٥٥/30(، وأظمرضمف ذم اعمصـػ )٥33( ومسؾؿ رىمؿ )22متػؼ قمؾقف اًمبخوري رىمؿ )( 

  

(
2

  (.٥١0( ومسؾؿ رىمؿ )41تػؼ قمؾقف، اًمبخوري رىمؿ) م( 



 39 ]خروج ادوحدين من الـار[

 
، أو ىمول : مثؼـول طمبـي ظمـردل  إيامنطمـطي مـ إيامن ، أو ىمول : مثؼول ؿمعػمة مـ 

 .(1)شمـ إيامن . ومؼول ؾمؾامن : ومذًمؽؿ اعمؼوم اعمحؿقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح. (

(، وىمول 432(، واسمـ ظمزيؿي )٥١/٥22(، وأظمرضمف اسمـ ضمرير )٥٥/3٥أظمرضمف ذم اعمصـػ )

(: رواه اًمطؼماين ورضموًمف رضمول اًمصحقح، واكظر اًمشػوقمي ٥0/314اهلقثؿل ذم اعمجؿع )

متػؼ قمؾقف. ومـ  يب هريرة (. وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أ3١رىمؿ ) -رمحف اهلل-ًمؾشقخ مؼبؾ 

  متػؼ قمؾقف. طمديٌ أكس 
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 (٥)]رفع اإليامن عن ادتؾبس بادعصقة حتى يـزع[

سمــ قمؿـرو ، قمــ أيب ؾمـؾؿي ، قمــ أيب طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، أكو حمؿد  -  32 

ال يزِّن الزاِّن وهو مخممن ، وال يرشخب : » ملسو هيلع هللا ىلص ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل   هريرة

 اخلؿر حني يرشب وهو مممن ، وال يـتفب هنبة يرفع الـاس فقفا أبصارهم وهو

 .(2)ش مممن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

هذا احلديٌ ممو اظمتؾػ اًمعؾامء ذم معـوه .  "ىمول اًمـقوي ذم ذح احلديٌ مـ صحقح مسؾؿ (٥

وموًمؼقل اًمصحقح اًمذي ىموًمف اعمحؼؼقن أن معـوه : ال يػعؾ هذه اعمعويص وهق يمومؾ اإليامن . 

يراد كػل يمامًمف وخمتوره يمام يؼول : ال قمؾؿ إال مو وهذا مـ األًمػوظ اًمتل شمطؾؼ قمغم كػل اًمٌمء و

كػع ، وال مول إال اإلسمؾ ، وال قمقش إال قمقش اآلظمرة . وإكام شملوًمـوه قمغم مو ذيمركوه حلديٌ أيب 

وطمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً  "مـ ىمول ال إًمف إال اهلل دظمؾ اجلـي وإن زكك وإن هق  "ذر وهمػمه 

قمؾقف وؾمؾؿ قمغم أن ال ينىمقا وال يزكقا ، وال يعصقا  اًمصحقح اعمشفقر أهنؿ سمويعقه صغم اهلل

ومؿـ ورم مـؽؿ وملضمره قمغم اهلل ، ومـ ومعؾ ؿمقئو  "إمم آظمره . صمؿ ىمول هلؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

مـ ذًمؽ ومعقىمى ذم اًمدكقو ومفق يمػورشمف ، ومـ ومعؾ و م يعوىمى ومفق إمم اهلل شمعومم إن ؿموء قمػو قمـف 

إن اهلل ال  }مع كظوئرمهو ذم اًمصحقح مع ىمقل اهلل قمز وضمؾ : ومفذان احلديثون  "، وإن ؿموء قمذسمف 

مع إمجوع أهؾ احلؼ قمغم أن اًمزاين واًمسورق  {يغػر أن ينمك سمف ويغػر مو دون ذًمؽ عمـ يشوء 

واًمؼوشمؾ وهمػمهؿ مـ أصحوب اًمؽبوئر همػم اًمنمك ، ال يؽػرون سمذًمؽ ، سمؾ هؿ مممـقن كوىمصق 

ن موشمقا مٍميـ قمغم اًمؽبوئر يموكقا ذم اعمشقئي . ومنن ؿموء اإليامن . إن شموسمقا ؾمؼطً قمؼقسمتفؿ ، وإ

 اهلل شمعومم قمػو قمـفؿ وأدظمؾفؿ اجلـي أوال ، وإن ؿموء قمذهبؿ ، صمؿ أدظمؾفؿ اجلـي .

(
2

 صحقح.( 

  (.٥٥/3٥(، وأظمرضمف ذم اعمصـػ )١1( ومسؾؿ )421١متػؼ قمؾقف، اًمبخوري )



 41 ]خروج ادوحدين من الـار[

 
طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، أكو حمؿد سمـ إؾمحوق ، قمـ حيقك سمـ قمبود سمــ قمبـد  - 33

، ىموًمً : ؾمؿعً رؾمـقل  -ريض اهلل قمـفو - سمـ اًمزسمػم ، قمـ أسمقف ، قمـ قموئشي اهلل

  اهلل

ال يزِّن الزاِّن حني يزِّن وهو مممن ، وال يهق حني يهخق وهخو » يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)شمممن ، وال يرشب يعـي اخلؿر حني يرشهبا وهو مممن ، فنياكم إياكم 

، ىمـول :   اسمــ أيب أورمطمدصمـو اسمـ قمؾقي ، قمـ اًمؾقٌ ، قمـ مدرك ، قمــ  - 20

ال يزِّن الزاِّن حني يزِّن وهو مممن ، وال يهق السخارق : »  ملسو هيلع هللا ىلص ىمول رؾمقل اهلل 

حني يهق وهو مممن ، وال يرشب اخلؿر حني يرشهبا وهو مممن ، وال يـتفب  

   .(2)ششفم وهو مممن ؤوهنبة  ذات رشف  يرفع ادسؾؿون إلقفا ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح. (

( وأمحد ذم اعمسـد 233 اًمصالة )( وحمؿد سمـ كٍم اعمروزي ذم٥٥/30أظمرضمف اعمصـػ )

( وومقف قمـعـي اسمـ إؾمحوق، ًمؽـ يشفد ًمف مو 3٥3(، واًمطؼماين ذم هتذيى اآلصمور )٦/٥33)

ىمبؾف، ومو سمعده يمام ؾمقليت.ىمقًمف: ومليويمؿ أيويمؿ خمرضمف ذم مسؾؿ ذم سمعض ـمرق طمديٌ أيب هريرة 

 اعمتؼدم.

(
2

                                                                                                                     صحقح ًمغػمه.                                       ( 

( وذم ؾمـده 243( وأسمق داود اًمطقوًمز )2/3١3(، وأظمرضمف أمحد )٥٥/34أظمرضمف ذم اعمصـػ )  

ـ طمبون ذم اًمثؼوت. و يشفد مدرك سمـ قمامرة مـ رضمول شمعجقؾ اعمـػعي، روى قمـف مجع، وذيمره اسم

وطمديٌ اسمـ قمبوس قمـد ، -ريض اهلل قمـفو-ًمف طمديٌ أيب هريرة اعمتؼدم، وطمديٌ قموئشي 

( مـ 32٦/ا 3. وأظمرضمف قمـ ضموسمر أمحد )شوال يؼتل وهو مممن »( سمزيودة ٦203اًمبخوري )

 =لزاِّن ال يزِّن  »  يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ـمريؼ اسمـ هلقعي قمـ أيب اًمزسمػم ىمول: ؾملًمً ضموسمر أؾمؿعً
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قمـ ومراس ، قمـ مدرك ، قمــ اسمــ أيب طمدصمـو احلسـ سمـ مقؾمك ، كو ؿمعبي ، -2٥

 .(1)كحقه ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمـبل   أورم

 ]دخوه األعىاه يف وسىى اإلمياُ[

 طمدصمـو حمؿد سمـ سمنم ، كو حمؿد سمـ قمؿرو ، قمـ أيب ؾمؾؿي ، قمــ أيب هريـرة - 24

  ةاحلقاء من اإليامن ، واإليامن يف اجلـة ، والبذاء: »  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  

 .(2)ش ػاء يف الـارمن اجلػاء ، واجل

طمدصمـو طمسلم سمـ قمكم ، قمـ زائدة ، قمـ هشوم ، قمـ احلسـ ، قمـ ضموسمر سمــ  - 23

الصخز » ، أكف ىمول : ىمقؾ : يو رؾمقل اهلل أي اإليـامن أومضـؾ ؟ ىمـول :   قمبد اهلل

 .(1)ش أحسـفم خؾؼا» ىمقؾ : وملي اعمممـلم أيمؿؾ إيامكو ؟ ىمول : ش والسامحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلديٌ، ىمول  م أؾمؿعف. وأظمؼمين اسمـ قمؿر أكف ىمد ؾمؿعف، وأظمرضمف  ش.حني يزِّن وهو مممن.. =

( مـ ـمريؼ وهى سمـ مـبي قمـ ضموسمر، ووهى  م يسؿع مـ 33احلورث يمام ذم سمغقي اًمبوطمٌ )

    ضموسمر يمام ذم اعمراؾمقؾ. 

(
1

  شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمبؾف.( 

(
2

 .صحقح( 

 ق هبذا اًمسـد طمسـ مـ أضمؾ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿي.( وه٥٥/34أظمرضمف ذم اعمصـػ ) 

( وهمػمهؿ، وىمد شموسمع ؾمعقد ٥/١30١4( واحلويمؿ )4003( واًمؽممذي )4/١0٥وأظمرضمف أمحد )

( وؾمعقد هذا وصمؼف اًمدارىمطـل واسمـ ٦02هالل حمؿد سمـ قمؿرو قمـد اسمـ طمبون رىمؿ ) سمـ أيب

  ام.وأظمرج ًمف اًمبخوري ومسؾؿ  ذم صحقحف ،ظمزيؿي واسمـ ؾمعد وهمػمهؿ



 43 ]كػر تارك الصالة[

 ]كفر تارك الصالة[ 

، ىمـول : ىمـول   دصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمــ أيب اًمـزسمػم ، قمــ ضمـوسمرطم - 22

 . (2)ش بني العبد والؽػر ترك الصالة: »  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

طمدصمـو قمبقدة ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب ؾمػقون ، قمـ ضموسمر سمـ قمبـد اهلل ، قمــ -2١

 .(3)سمـحقه ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل 

ـ سمريـدة ، طمدصمـو حيقك سمـ واوح ، قمـ طمسلم سمـ واىمد ، ىمول : ؾمؿعً اسمـ -2٦

العفخد الخذي بقــخا » يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل : ؾمؿعً أيب يؼقل : ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

 .(4)ش وبقـفم ترك الصالة ، فؿن تركفا فؼد كػر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق هبذا اًمسـد مـؼطع وموحلسـ  م يسؿع مـ ضموسمر ٥٥/34وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) .ضعقف( 1) =

 .يمام ىمول أسمق زرقمي وقمكم اسمـ اعمديـل واسمـ أيب طموشمؿ يمام ذم حتػي اًمتحصقؾ 

، هلو ؿموهد مـ طمديٌ قمؿرو سمـ قمبسي قمـد شالصز والسامحة»ًمؽـ ىمقًمف: أي اإليامن أومضؾ؟ ىمول: 

ـمريؼ ؿمفر سمـ طمقؿمى، وهق وعقػ وومقف اكؼطوع سملم حمؿد سمـ ذيمقان ( مـ 2/32١أمحد )

( مـ ـمريؼ 3٥3-١/3٥2وؿمفر، ومفل وعقػي ضمدًا، وضموء قمـ قمبودة سمـ اًمصومً قمـد أمحد )

 اسمـ هلقعي.

، . ًمف ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة ش ًأحسـفم أخالقا» وىمقًمف: أي اعمممـلم أيمؿؾ إيامكًو؟ ىمول: 

  (.٥3وًمف ؿموهد مـ طمديٌ قموئشي شمؼدم رىمؿ ) (.٥2-٥1وىمد ؾمبؼ خترجيف رىمؿ )

(
2

بني الرجل وبني » ( وًمػظ مسؾؿ ٥٥/33( وهق ذم اعمصـػ )24. أظمرضمف مسؾؿ رىمؿ )صحقح( 

  ش.الرشك والؽػر ترك الصالة

(
3

   شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمبؾف. (

(
4

 = (. ٥٥/33قمغم ذط مسؾؿ، وأظمرضمف ذم اعمصـػ )صحقح ( 
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مخن مل يصخل » طمدصمـو ذيؽ ، قمـ قموصؿ ، قمـ زر ، قمـ قمبد اهلل ، ىمـول :  - 21

 .(1)ش فال دين له

قك ، قمـ أيب ىمالسمي ، طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، قمـ هشوم اًمدؾمتقائل ، قمـ حي -22

من ترك العرص فؼخد حخبط » ىمول :  ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمـبل   قمـ أيب اعمؾقح ، قمـ سمريدة

 .(2)ش عؿؾه

طمدصمـو قمقسك ، وويمقع ، قمـ األوزاقمل ، قمـ حيقك سمــ أيب يمثـػم ، قمــ أيب  -23

مثـؾ طمـديٌ يزيـد سمــ  ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمـبـل   ىمالسمي ، قمـ أيب اعمفوضمر ، قمـ سمريدة

 .(3)هشوم اًمدؾمتقائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رضمول اًمتؼريى. وطمسلم سمـ واىمد هق اعمروزي صمؼي.  حيقك سمـ واوح األكصوري صمؼي مـ =

(، واسمـ موضمي 2٦2(، واًمـسوئل رىمؿ )4٦4٥(، واًمؽممذي رىمؿ )١/32٦واحلديٌ أظمرضمف أمحد )

-٥/٦(، واحلويمؿ )٥2١2(، واسمـ طمبون )23١(، واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )٥013)

  (، وهمػمهؿ. 1

(
1

اهلل اًمؼويض ُوعػ عمو وزمَّ اًمؼضوء وهق دء ، ذيؽ هق اسمـ قمبد حسن.ضعقف بسـد ادصـف( 

(، 114(، وىمد أظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥٥/33احلػظ، وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، مـ ـمريؼ ويمقع قمـ قمبد اًمرمحـ قمـ ؾمػقون قمـ قموصؿ سمف. ٥321واخلالل ذم اًمسـي رىمؿ )

  وقموصؿ هق سمـ هبدًمي طمسـ احلديٌ. وزر هق اسمـ طمبقش.

(
2

 صحقح.( 

( واعمصـػ ىمد رواه هـو مرؾماًل ، ٥٥/33(. واعمصـػ ذم اعمصـػ )١١3ضمف اًمبخوري رىمؿ )أظمر

  ًمؽـ احلديٌ يمام شمرى ذم اًمبخوري وأسمق اعمؾقح معروف سموًمروايي قمـ سمريدة ال قمـ اسمـف.

(
3

  شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمبؾف.( 
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طمدصمـو هشقؿ ، أكو قمبود سمـ مقنة اعمـؼري ، قمـ أيب ىمالسمي ، واحلسـ ، أهنام  -١0

من ترك العرص حتى تػوته من » يموكو ضموًمسلم ومؼول أسمق ىمالسمي : ىمول أسمق اًمدرداء : 

 .(1)ش فر عذر فؼد حبط  عؿؾه

من ترك صالة مؽتوبة حتى تػوته : » ملسو هيلع هللا ىلص ىمول : وىمول احلسـ : ىمول رؾمقل اهلل 

 .شؼد حبط عؿؾه من فر عذر ف

ال إيخامن  »طمدصمـو هقذة سمـ ظمؾقػي ، كو قمقف ، قمـ ىمسومي سمـ زهػم ، ىمـول :  - ١٥

 .(2)شدن ال أماكة له ، وال دين دن ال عفد له 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 وعقػ.( 

 سمـ زيد اجلرمل  م يسؿع ( وهق وعقػ4 ألن أسمو ىمالسمي وهق قمبد اهلل٥٥/32أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 مـ أيب اًمدرداء. وقمبود سمـ مقنة وعقػ.

( سمـػس اًمطريؼ مرومققمًو4 إال أكف ذيمر سمدل قمبود سمـ مقنة قمبود سمـ راؿمد ٦/224وأظمرضمف أمحد )

 اعمـؼري.

قمبود سمـ راؿمد سمدل قمبود سمـ مقنة وهق   :شأي اعمسـد »ىمول اًمشقخ األًمبوين رمحف اهلل ووىمع ومقف 

ن اسمـ راؿمد  م أر أطمدًا ذيمر أكف مـؼري، وؾمقاًء يمون هذا أو هذا ومفق األرضمح قمـدي4أل

  وعقػ، إال أن اسمـ راؿمد أصمبً طمديثًو مـ اسمـ مقنة، ىموًمف أمحد.اهـ

( مرومققمًو مـ طمديٌ سمريدة. أظمرضمف 22ومرؾمؾ احلسـ مـ أوعػ اعمراؾمقؾ، وىمد شمؼدم رىمؿ )

  اًمبخوري. 

 صحقح مؼطقع.( 2)

 (.٥١٦0أظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )( و٥٥/32أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 قمقف هق اسمـ أيب مجقؾي صمؼي، وىمسومي هق سمـ زهػم اًمتؿقؿل اعموزين اًمبٍمي صمؼي.

( سمسـد صحقح، وىمد شمؼدم احلديٌ ٥١٦٥وىمد أظمرضمف اخلالل مـ ـمريؼف أيضًو قمـ أيب مقؾمك )

 (.1مرومققمًو قمـ أكس رىمؿ )
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إن أفضخل العبخادة » طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمـ جموهد ، ىمول :  - ١4

 .(1)شالرأي احلسن 

مقؿقن ، ىمول : ىمؾً ًمعطـوء : إن ىمبؾــو  طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ يقؾمػ سمـ - ١3

ىمقمو كعدهؿ مـ أهؾ اًمصالح إن ىمؾـو : كحـ مممـقن قموسمقا ذًمؽ قمؾقــو ، ىمـول : 

كحن ادسؾؿون ادممـون ، وكذلك أدركـخا أصخحاب رشخول اهلل »ومؼول قمطوء :  

 .(2)ش يؼولون ملسو هيلع هللا ىلص 

، طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمـ قمؿرو سمـ مرة ، قمـ أيب اًمبخـؽمي  -١2

الؼؾوب أربعة : قؾب مصػح فذلك قؾب ادـخافق ، وقؾخب » قمـ طمذيػي ، ىمول : 

فخذلك قؾخب   (3)أفؾق فذاك قؾب الؽافر ، وقؾب أجرد  كلن فقخه ااج  يزهخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 (.٥٥/32أظمرضمف ذم اعمصـػ ) (

وويي هق حمؿد سمـ ظموزم اًمرضير إموم صمؼي، واألقمؿش هق ؾمؾقامن سمـ ورضمول ؾمـده صمؼوت، أسمق مع

مفران إموم صمؼي، وجموهد هق اسمـ ضمبػم اعمؽل4 إال أن األقمؿش  م يسؿع مـ جموهد إال اًمقسػم، 

وًمذا ىمول أسمق طموشمؿ: األقمؿش ىمؾقؾ اًمسامع مـ جموهد وقمومي مو يرويف قمـ جموهد مدًمس 

   (.4٥٥3اًمعؾؾ)

(
2

 وعقػ.( 

 ( وذم ؾمـده يقؾمػ سمـ مقؿقن اًمصبوغ وعقػ.٥٥/3١صـػ )أظمرضمف ذم اعم

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ سمديؾ قمـ أيب معوويي سمف، وأمحد سمـ 32٦وأظمرضمف اًمطؼمي ذم هتذيى اآلصمور )

  سمديؾ وعقػ.

(
3

 ًمقس ذم اعمخطقـمي وأصمبً مـ اعمصـػ.( 

ق قمغم أصؾ أي: ًمقس ومقف همٍؾ وال همش، ومف "اًمـفويي "وىمقًمف : ىمؾٌى أضمرد يملكام يزهر. ىمول ذم 

 .اًمػطرة، ومـقر اإليامن ومقف يزهر
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ادممن ، وقؾب فقه كػاق وإيامن فؿثؾه مثل قرحة  يؿدها قخقح ودم ، ومثؾخه مثخل 

 .(1)ش صجرة يسؼقفا ماء خبقث وضقب ، فليام فؾب عؾقفا فؾب

، ىمـول :  طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب ؾمػقون ، قمـ أكـس  - ١١

ىمـوًمقا : ش  يا مؼؾب الؼؾوب ثبت قؾبي عذ ديـك» يؽثر أن يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلص يمون اًمـبل

كعخم ، إن » يو رؾمقل اهلل ، آمـو سمؽ وسمام ضمئـً سمـف ، ومفـؾ ختـوف قمؾقــو ؟ ىمـول : 

 .(2)ش الؼؾوب بني إصبعني من أصابع اهلل يؼؾبفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

                                               وعقػ.                                                                                                                        ( 

(، وقمؿرو 2/32١ًو أيضًو أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )( وأظمرضمف مقىمقوم٥٥/3١وأظمرضمف ذم اعمصـػ )  

 سمـ مرة هق سمـ قمبد اجلبكم صمؼي.

( مـ ـمريؼ ٥01١( واًمطؼماين ذم اًمصغػم )٥/41٦( وأسمق كعقؿ )3/٥1وىمد أظمرضمف اإلموم أمحد )

ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ قمـ قمؿرو سمـ مرة قمـ أيب اًمبخؽمي قمـ أيب ؾمعقد مرومققمًو، وًمقٌ وعقػ 

 ومرومع األصمر مـؽر.

  خؽمي هق ؾمعقد سمـ ومػموز، ىمول اًمعالئل: هق يمثػم اإلرؾمول قمـ طمذيػي.وأسمق اًمب

(
2

 طمسـ.( 

( وأسمق ؾمػقون هق ـمؾحي سمـ كوومع، ىمول أسمق طموشمؿ: ؾمامقمف مـ أكس ٥٥/3٦أظمرضمف اعمصـػ )

مر ملسو هيلع هللا ىلص حمتؿؾ، ىمؾً:  سمؾ ىمد أظمرج ًمف اًمبخوري ومسؾؿ مـ هذه اًمطريؼ طمديٌ أكس أن اًمـبل 

( 423٥احلديٌ أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )ش لصدقة ألكؾتفالوال أن تؽون من ا »:سمتؿرة ومؼول

 ( وىمد سح سموًمتحديٌ قمـدمهو.٥01٥ومسؾؿ رىمؿ )

( 4443( وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )1١1(، واًمبقفؼل ذم اًمشعى )3/4١1وأظمرضمف أمحد )

( واآلضمري ذم 22( واًمبغقي )٥/١4٦( واحلويمؿ )3٦21( وأسمق يعغم )4٥20واًمؽممذي )

( يمؾفؿ مـ ـمرق قمـ 3232( واسمـ موضمي )٦23ًمبخوري ذم األدب )( وا3٥1اًمنميعي )

 = األقمؿش سمف.
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طمدصمـو معوذ سمـ معوذ ، كو أسمق يمعى ، صوطمى احلرير ، كو ؿمفر سمـ طمقؿمـى  -١٦

إذا يمـون  ملسو هيلع هللا ىلص ، ىمول : ىمؾً ألم ؾمؾؿي : يو أم اعمـممـلم مـو يمـون دقمـوء رؾمـقل اهلل 

ش . يا مؼؾب الؼؾوب ثبت قؾبي عخذ ديـخك » قمـدك ؟ ومؼوًمً : يمون أيمثر دقموئف : 

اًمؼؾقب صمبً ىمؾبـل قمـغم ديــؽ ؟  ىمؾً : يو رؾمقل اهلل ، مو أيمثر دقموءك يو مؼؾى

يا أم شؾؿة لقس من آدمي إال وقؾبه بني إصبعني من أصابع اهلل ، ما صخاء » ىمول : 

 .(1)شأقام ، وما صاء أزاغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، 423-4/422( واحلويمؿ )3/٥22( واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )43٥1وأظمرضمف أسمق يعغم ) =

( يمؾفؿ مـ ـمريؼ ؾمػقون اًمثقري قمـ األقمؿش قمـ أيب ؾمػقون قمـ 1١٦واًمبقفؼل ذم اًمشعى )

ػقون قمـ أكس أصح. وًمف ؿموهد مـ طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد  اهلل، ىمول اًمؽممذي: وطمديٌ أيب ؾم

( ومـ طمديٌ 4٦١2قمـد مسؾؿ رىمؿ ) -ريض اهلل قمـفام-قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص 

 (.٥٥20( وهق ذم اًمصحقح اعمسـد )2/٥24اًمـقاس قمـد أمحد )

وأظمرج احلديٌ سمـ أيب قموصؿ قمـ ؾمؼمة سمـ  قمـد أمحد ؾمقليت سمعد. وأم ؾمؾؿي مـ طمديٌ قموئشيو

( وهق ذم اًمشقاهد. وأظمرج اًمبخوري مـ طمديٌ اسمـ قمؿر أن اًمـبل 441) ومويمي ذم اًمسـي رىمؿ

يمون أيمثر أيامكف ال ومؼؾى اًمؼؾقب، وضموء مـ طمديٌ كعقؿ سمـ مهور ذم اًمسـي ال سمـ أيب ملسو هيلع هللا ىلص 

( وؾمـده طمسـ. وضموء قمـ سمنم سمـ احلورث قمـد =  = اآلضمري ذم اًمنميعي 442قموصؿ رىمؿ )

(. وقمـ 433داد قمـد سمـ أيب قموصؿ رىمؿ )( وؾمـده صحقح. وضموء مـ طمديٌ اعمؼ13١رىمؿ )

( وؾمـده 3١21(. وقمـ ؿمفوب اعمجـقن قمـد اًمؽممذي رىمؿ )43٦أيب هريرة ذم اًمسـي رىمؿ )

طمسـ. راضمع ـمرق احلديٌ إن ؿمئً ذم اًمريوض اعمستطوسمي ًمشقخـو احلجقري ذم شمرمجي ؿمفوب 

  (.٥42اعمجـقن ص )

(
1

  (.٥٥/3٦صحقح. وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) (

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ ؿمفر سمـ طمقؿمى قمـفو، ٦/3٥١(، وأمحد )3١44ي )وأظمرضمف اًمؽممذ

( مـ ـمريؼ اًمقًمقد سمـ 130/رىمؿ 3وؿمفر وعقػ، ًمؽـف متوسمع يمام ذم اًمنميعي ًممضمري )

 =مسؾؿ ىمول: ؾمؿعً ؾمو م اخلقوط يؼقل: ؾمؿعً احلسـ مو ال أطمصقف يذيمر قمـ أمف ىموًمً: 
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طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، أكو مهوم سمـ حيقك ، قمـ قمكم سمـ زيد ، قمـ أم حمؿـد  -١1

لؼؾوب ثبت قؾبخي يا مؼؾب ا» يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلص ، قمـ قموئشي ، ىموًمً : يمون رؾمقل اهلل 

يخا عائشخة ، » ىمؾً : يو رؾمقل اهلل ، إكؽ ًمتدقمق هبذا اًمدقموء ؟ ىمول : ش عذ ديـك 

أوما عؾؿت أن قؾب ابن آدم بني إصبعي اهلل إذا صخاء أن يؼؾبخه إَل هخدى قؾبخه ، 

 .(1)شوإن صاء أن يؼؾبه إَل ضاللة قؾبه 

ً اسمـ أيب ًمـقغم طمدصمـو همـدر ، قمـ ؿمعبي ، قمـ احلؽؿ سمـ قمتقبي ، ىمول : ؾمؿع -١2

يخا مؼؾخب الؼؾخوب ثبخت »أكف يمون يدقمق هبذا اًمدقموء :  ملسو هيلع هللا ىلص ، حيدث ، قمـ اًمـبل 

 .(2)ش قؾبي عذ ديـك

معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمـ ذر ، قمـ وائؾ سمــ مفوكـي ، ىمـول :  طمدصمـو أسمق - ١3

ما رأيت من كاقص الدين والرأي أفؾب لؾرجال ذوي األمر عذ  »ىمول قمبد اهلل :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا اًمسـد ومقف أم احلسـ )ظمػمة( وذيمر احلديٌ. احلديٌ هب -ريض اهلل قمـفو-ؾمؿعً أم ؾمؾؿي  =

ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: مؼبقًمي. ومبفذيـ اًمطريؼلم يصػم احلديٌ طمسـ مع مو شمؼدم مـ 

  اًمشقاهد.

(
1

 (.٥٥/3٦وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) ،طمسـ ًمغػمه(
(، واآلضمري ذم اًمنميعي 43٥(، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمسـي )٦/4١٥) وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد

= زيد سمـ ضمدقمون قمـ أم حمؿد اًمؼرؿمقي قمـ قموئشي، وقمكم سمـ زيد   يمؾفؿ مـ ـمريؼ قمكم سمـ

وعقػ، وأم حمؿد امرأة واًمد قمكم سمـ زيد جمفقًمي، ًمؽـ ًمؾحديٌ ؿمقاهد يمثػمة يمام شمؼدم.

  
(

2

ىمد (. وهذا مرؾمؾ يمام شمرى، ًمؽـف ىمد شمؼدم ختريٍ احلديٌ و٥٥/31وأظمرضمف ذم اعمصـػ )( 

  وقموئشي وأم ؾمؾؿي واًمـقاس وأكس وىمد شمؼدم.هبذا اًمدقموء قمـ اسمـ قمؿرو  ملسو هيلع هللا ىلص دقموء اًمـبل صح
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تركفخا . ىموًمقا : يو أسمو قمبد اًمرمحـ ومو كؼصـون ديـفـو ؟ ىمـول :  اءأمرهم من الـس

ال جتوز صفادة امخرأتني  ». ىموًمقا : ومام كؼصون قمؼؾفو ؟ ىمول :الصالة أيام حقضفا  

 .(1) شإال بشفادة رجل واحد

طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمــ احلســ سمــ قمقـوش ، قمــ مغـػمة ، ىمـول :  ؾمـئؾ  - ٦0

اجلواب فقه بدعخة ، ومخا »مممـ أكً ؟ ىمول : إسمراهقؿ قمـ اًمرضمؾ يؼقل ًمؾرضمؾ أ

 .(2)شيهِّن أِّن صؽؽت 

،   طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ طمبقى سمـ اًمشفقد ، قمـ قمطوء ، قمـ أيب هريرة - ٦٥

ال يزِّن الزاِّن حني يزِّن وهو مممن ، وال يهق وهو مممن ، وال يرشب » ىمول : 

 .(1)ش اخلؿر وهو مممن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.(

( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي ٥٥14(، وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )٥٥/31وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، ذر هق اسمـ قمبد اهلل اعمرهبل صمؼي. وىمد ضموء مرومققمًو كحقه مـ طمديٌ أيب هريرة واسمـ ٥٥2٥)

 (.20( ومسؾؿ )302 اًمبخوري )( واشمػؼو قمؾقف مـ طمديٌ أيب ؾمعقد ذم13قمؿر ذم مسؾؿ )

  

(
2

 صحقح سمؿجؿقع اًمطرق.( 

 /( وسمسـد اعمصـػ وعقػ ًمتدًمقس اعمغػمة.٥٥أظمرضمف ذم اعمصـػ )

وشموسمعف أيضًو اسمـ سمطي يمام ؾمؽمى، ًمؽـ شموسمعف األقمؿش قمـدذم إسمراهقؿ يمام ذم اًمتفذيى، وهق وعقػ

  .(1٥3)محزة قمـد قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي رىمؿ =   = مقؿقن األقمقر أسمق

( و م يذيمر ومقف ومو ينين أين ؿمؽؽً. واخلالل 1٥1( )٦١3وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )

(، وأظمرضمف اسمـ ٥4٥0( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )43٥( واآلضمري ذم اًمنميعي )٥331ذم اًمسـي )

  ( مـ ـمريؼ ذيؽ قمـ األقمؿش واعمغػمة قمـ إسمراهقؿ.٥4٥1سمطي )
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ألقمؿش ، قمـ قمامرة سمـ قمؿػم ، قمـ أيب قمـامر طمدصمـو أسمق ظموًمد األمحر ، قمـ ا -٦4

واهلل إن الرجخل لقصخبح بصخرا ، ثخم يؿيسخ مخا يـظخر  »:، قمـ طمذيػـي ، ىمـول 

 .(2)«بشػر

طمدصمـو اسمـ إدريس ، قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق ، قمـ ؾمعقد سمـ يسور ، ىمول  -٦3

 ،: سمؾغ قمؿر أن رضمال سموًمشوم يزقمؿ أكف مممـ ىمول : ومؽتى قمؿر أن اضمؾبقه قمكم

ؿر ومؼول : أكً اًمذي شمزقمؿ أكؽ مممـ ؟ ومؼول : هؾ يمون اًمـوس قمغم ومؼدم قمغم قم

مو أكو اهلل  إال قمغم صمالصمي مـوزل : مممـ ، ويموومر ، ومـوومؼ ، و ملسو هيلع هللا ىلصقمفد اًمـبل 

 ىمول : ومؼول قمؿر : اسمسط يدك ىمول اسمـ إدريس : ريض سمام ىمول ،سمؽوومر ، وال مـوومؼ

 .(3)   ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د سمـ أؾمومي، طمبقى اًمشفقد صمؼي صمبً.صحقح. أسمق أؾمومي هق محو( 1) =

( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي ٥٥/32( مرومققمًو، وىمد أظمرضمف مقىمقومًو اعمصـػ )32وىمد شمؼدم رىمؿ ) 

 ( يمؾفؿ مـ ـمريؼ طمبقى اًمشفقد سمف.٥2٦2( واًمالًمؽوئل )٥4٦٥( واخلالل ذم اًمسـي )1١2)

  يامن.زاد قمبد اهلل سمـ أمحد واخلالل ىمول قمطوء: يتـحك قمـف اإل تـبقه:

(
2

 صحقح.( 

 (. وأسمق ظموًمد هق ؾمؾقامن سمـ طمقون األمحر صمؼي.٥٥/32أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 صمؼي.اًمدهـل وقمامرة سمـ قمؿػم هق اًمتقؿل صمؼي. وأسمق قمامر هق قمريى سمـ محقد اهلؿداين 

(. ىمقًمف: سمشػر ىمول ذم اًمـفويي: اًمشػر سموًمضؿ وىمد يػتح طمرف ٥/413وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 اًمذي يـبً قمؾقف اًمشعر. ضمػـ اًمعلم

(
3

 وعقػ.( 

(. واسمـ إدريس هق حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل اإلموم، وومقف قمـعـي ٥٥/32وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 = اسمـ إؾمحوق ومفق هبذا اًمسـد وعقػ.
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ـ يزيد ، قمـ ؾمعد سمـ ؾمــون ، طمدصمـو ؿمبوسمي سمـ ؾمقار ، كو ًمقٌ سمـ ؾمعد ، قم -٦2

تؽون بني يدي السخاعة فختن كؼطخع الؾقخل » ىمول :  ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمـبل  قمـ أكس 

 ادظؾم ، يصبح الرجل فقفا مممـخا ، ويؿيسخ كخافرا ، ويصخبح كخافرا ، ويؿيسخ

 .(1)ش مممـا

طمدصمـو قمقسك سمـ يقكس ، قمـ األوزاقمل ، قمـ حيقك سمـ أيب قمؿرو اًمسـقبوين  -٦١

إِّن ألعؾم أهل ديـني ، أهل ذيـك الديـني يف الـخار : أهخل : » ، ىمول : ىمول طمذيػي 

تل وإن زكا ، وأهل دين يؼولون : كخان دين يؼولون اإليامن كالم وال عؿل وإن قَ 

لتلمركا بخؿس صؾوات كل يوم ، وإكخام  -أراه ذكر كؾؿة شؼطت عـي  -أولوكا 

 .(2)ش مها صالتان صالة العشاء ، وصالة الػجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وؾمؾقامن سمـ يسور طمديثف قمـ قمؿر مرؾمؾ، ىموًمف أسمق زرقمي يمام ذم حتػي اًمتحصقؾ. =

(
1

 صحقح.( 

  (.٥٥/32أظمرضمف ذم اعمصـػ )

ًمف صمؼوت، ؿمبوسمي هق اسمـ ؾمقار اعمدائـل صمؼي طموومظ، واًمؾقٌ هق اسمـ ؾمعد أسمق احلورث اًمػفؿل ورضمو

إموم صمؼي طموومظ، ويزيد سمـ أيب طمبقى صمؼي ومؼقف. وؾمعد سمـ ؾمـون اًمؼممجل وصمؼف اسمـ معلم وأسمق 

 طموشمؿ وهمػممهو.

 (، وىمول: هذا طمديٌ طمسـ همريى مـ هذا اًمقضمف.4٥31واحلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي رىمؿ )

(، وهق ذم مسؾؿ مـ طمديٌ ٥02( واًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼلم )233-2/242ف احلويمؿ )وأظمرضم

 (.23وؾمقليت خترجيف رىمؿ )(، وقمـ أيب مقؾمك ٥٥2رىمؿ) أيب هريرة 

( وذم ؾمـده قمكم سمـ ٥02( واًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼلم )33١2وضموء قمـ أيب أمومي قمـد اسمـ موضمي )

 ًمقد سمـ مسؾؿ.يزيد األهلوين وعقػ، ويمذا قمـعـي اًمق

(
2

 = وعقػ. (
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ظموًمد األمحر ، قمـ اسمـ قمجالن ، قمـ قمبد اهلل سمـ ديـور ، قمــ أيب طمدصمـو أسمق  -٦٦

اإليخامن شختون أو : » ملسو هيلع هللا ىلص ، ىمـول : ىمـول رؾمـقل اهلل  صوًمح ، قمــ أيب هريـرة 

شبعون أو أحد العددين ، أعالها صفادة أن ال إله إال اهلل ، وأدكاها إماضة  األذى 

 .(1)ش عن الطريق ، واحلقاء صعبة من اإليامن

اسمـ قمققـي ، قمـ اًمزهري ، قمـ ؾمو م ، قمـ أسمقف ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل طمدصمـو  - ٦1

 .(2)ش احلقاء من اإليامن: »  ملسو هيلع هللا ىلص

طمدصمـو ويمقع ، كو األقمؿش ، قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ ، قمـ طمبي اًمعـرين ، ىمـول :  -٦2

يمـو مع ؾمؾامن وىمد صوومػـو اًمعدو ومؼول : همالء اعمممــقن ، وهـمالء اعمــوومؼقن ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأظمرضمف أسمق قمبقد ذم ٦٦3(. وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥٥/33أظمرضمف ذم اعمصـػ ) =

(، واسمـ سمطي ذم اإلسموكي اًمؽؼمى ٥002( )3٦١( واًمطؼمي ذم هتذيى اآلصمور )٥اإليامن )

(٥443.) 

  ًمصحوسمي مرؾمؾي.روايتف قمـ ااًمسقبوين  ىمول األًمبوين: واألصمر مـؼطع حيقك سمـ أيب قمؿرو

(
1

 صحقح.( 

 صعبة اإليامن بضع وشبعون صعبة، واحلقاء » ( سمؾػظ:3١( ومسؾؿ رىمؿ )3أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ)

اإليامن بضع وشتون أو بضع وشبعون  » ( سمؾػظ:١2-3١وأظمرضمف مسؾؿ رىمؿ ) شمن اإليامن

ضع وؾمتقن احلديٌ. ورضمح احلوومظ ذم اًمػتح روايي سم  شصعبة فلفضؾفا قول ال إله إال اهلل..

  (.٥٥/33ؿمعبي وهق ذم اعمصـػ )

(
2

 صحقح.( 

  (.٥٥/33( وذم اعمصـػ )3٦( ومسؾؿ )42وهق قمـد اًمشقخلم اًمبخوري رىمؿ )
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ـٍم اهلل اعمـوومؼلم سمدقمقة اعمممـلم ، ويميد اهلل اعمممـلم سمؼقة وهمالء اعمنميمقن ، ومق

 .  (1)اعمـوومؼلم

طمدصمـو قمبدة سمـ ؾمؾقامن ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب إؾمـحوق ، قمــ أيب ىمـرة ،  - ٦3

 .(2)شأو يمام ىمول لو قطعت أعضاء ما بؾغت اإليامن . » ىمول : ىمول ؾمؾامن ًمرضمؾ : 

سمؽر ىمول : ًمق ؾمـئؾً قمــ أومضـؾ  طمدصمـو محود سمـ معؼؾ ، قمـ هموًمى ، قمـ - 10

أهؾ اعمسجد ومؼوًمقا : شمشفد أكف مممـ مسـتؽؿؾ اإليـامن سمـريء مــ اًمـػـوق ؟  م 

أو أظمبـٌ ،  -أؿمفد ، وًمق ؿمفدت ًمشفدت أكف ذم اجلـي ، وًمـق ؾمـئؾً قمــ ذ 

رضمؾ ومؼوًمقا : شمشفد أكف مـوومؼ مسـتؽؿؾ اًمـػـوق سمـريء  -اًمشؽ مـ أيب اًمعالء 

 .(3)فدت ًمشفدت أكف ذم اًمـورمـ اإليامن ؟  م أؿمفد ، وًمق ؿم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 طمسـ.( 

(، ورضموًمف صمؼوت قمدا طمقي سمـ ضمقيـ اًمعرين وعػف اجلؿفقر، وىمول ٥٥/20أظمرضمف ذم اعمصـػ )

  يى.واًمعجكم يمام ذم اًمتفذ احلوومظ : صدوق ًمف أهمالط، ووصمؼف أمحد

(
2

 صحقح.( 

  (.٥٥/20وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(
3

 طمسـ.( 

(، واخلطقى 4/442(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )٥00١( )٥002أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم هتذيى اآلصمور )

 (.٥044( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي ) ٥٦3ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

 سملس سمف. ومحود سمـ معؼؾ اًمبٍمي طمسـ احلديٌ، ىمول أسمق طموشمؿ: صدوق. وىمول أسمق زرقمي ال

 = (.3/٥22اجلرح واًمتعديؾ)
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طمدصمـو قمبد اهلل سمـ كؿػم ، كو ومضـقؾ سمــ همـزوان، كـو قمـثامن سمــ أيب صـػقي  -1٥

أال » األكصوري ، ىمول : ىمول قمبد اهلل سمـ قمبوس ًمغؾامكف يدقمق همالمو همالمو يؼقل : 

 .(1)شأزوضمؽ ؟ مو مـ قمبد يزين إال كزع اهلل مـف كقر اإليامن 

ـ محود سمـ ؾمؾؿي ، قمـ هشوم ، قمـ أسمقـف ، قمــ طمدصمـو ؾمؾقامن سمـ طمرب ، قم -14

ال يزِّن الزاِّن وهو مممن ، وال يهق حني يهخق » ىمول :  ملسو هيلع هللا ىلصقموئشي ، قمـ اًمـبل 

 .(2)ش وهو مممن

طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ اًمشـقبوين ، قمــ صمعؾبـي ، قمــ أيب ىمالسمـي ، طمـدصمـل  -13

ؾـؿ أن أكشـدك سمـوهلل أشمع» ومؼـول :    اًمرؾمقل اًمذي ؾملل قمبـد اهلل سمــ مسـعقد

قمغم صمالصمي أصـوف : مممـ اًمنـيرة مـممـ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـوس يموكقا قمغم قمفد رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هموًمى هق اسمـ ظمطوف اسمـ همقالن اًمبٍمي صدوق، يمام ذم اًمتؼريى .و سمؽر هق اسمـ قمبد اهلل اعمزين. =

  

(
1

 طمسـ ًمغػمه.( 

( وومقف قمثامن سمـ أيب 1١١( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥4٦١وأظمرضمف مـ هذه اًمطريؼ اخلالل )

وان، ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ و م صػقي روى قمـف صوًمح سمـ طمل وومضقؾ سمـ همز

 يذيمر ومقف ضمرطمًو وال شمعدياًل.

( مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ إسمراهقؿ سمـ مفوضمر قمـ جموهد قمـ ٥٥/44وأظمرضمف اعمصـػ ذم اعمصـػ )

 . شومنن ؿموء أيـ يرده رده، وإن ؿموء أن يؿـعف مـعف» اسمـ قمبوس وزاد ومقف: 

(، وهق هبذا ٥٥١3ًمنميعي، واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )( واآلضمري ذم ا٥4٦0وأظمرضمف اخلالل رىمؿ )

  (.32اًمسـد وعقػ ومقف إسمراهقؿ سمـ مفوضمر. وؾمقليت ذم اإليامن رىمؿ )

(
2

  (.33شمؼدم خترجيف رىمؿ ) صحقح .( 
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اًمعالكقي ، ويموومر اًمنيرة يموومر اًمعالكقي ، مممـ اًمعالكقي يمـوومر اًمنـيرة ؟ ىمـول : 

ومؼول قمبد اهلل : اًمؾفؿ كعؿ . ىمول : وملكشدك سموهلل مــ أهيـؿ يمــً ؟ ىمـول : ومؼـول : 

ىمـول أسمـق إؾمـحوق :  ،عالكقـي ، أكـو مـممـاًمؾفؿ يمـً مممـ اًمنيرة ، مـممـ اًم

ومؾؼقً قمبد اهلل سمـ مغػؾ ومؼؾً : إن أكوؾمو مــ أهـؾ اًمصـالح يعقبـقن قمـكم أن 

أىمقل أكو مممـ . ىمول : ومؼول قمبد اهلل سمـ مغػؾ : ًمؼد ظمبً وظمنـت إن  م شمؽــ 

 .(1)مممـو

طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ مقؾمك سمـ مسؾؿ اًمشقبوين ، قمـ إسمـراهقؿ اًمتقؿـل ،  -12

ال يعذسمـف اهلل  : ومو قمغم أطمدهؿ أن يؼقل أكو مممـ ؟ ومـقاهلل إن يمـون صـودىموً ىمول 

 .(2)قمغم صدىمف ، وًمئـ يمون يموذسمو عمو دظمؾ قمؾقف مـ اًمؽػر أؿمد مـ اًمؽذب

طمدصمـو أسمق معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمـ إسمراهقؿ ، قمـ قمؾؼؿي ، ىمـول : ىمقـؾ  - 1١

 .(3)ًمف : أمممـ أكً ؟ ىمول : أرضمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد، ومقف ضمفوًمي اًمرؾمقل وىمد أكؽره حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون واسمـ ضعقف ( 

  (.30اهلل سمـ مغػؾ صحقح وىمد شمؼدم رىمؿ )( وأصمر قمبد 42معلم يمام شمؼدم رىمؿ )

(
2

 صحقح.( 

(، مقؾمك سمـ مسؾؿ اًمشقبوين أسمق قمقسك اًمطحون يؼول ًمف مقؾمك ٥٥/43أظمرضمف ذم اعمصـػ )

  اًمصغػم ال سملس سمف.

(
3

  (.42صحقح. شمؼدم خترجيف رىمؿ )( 
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يي ، قمـ داود سمـ أيب هـد ، قمـ ؿمـفر سمــ طمقؿمـى ، قمــ طمدصمـو أسمق معوو - 1٦

، ىمول : وىمع  اًمطوقمقن سموًمشوم ، ومؼوم معوذ سمحؿص (1)احلورث سمـ قمؿػمة اًمزسمػمي

، ومـقت  ملسو هيلع هللا ىلصومخطبفؿ ومؼول : إن هذا اًمطـوقمقن رمحـي رسمؽـؿ ، ودقمـقة كبـقؽؿ 

اًمصوحللم ىمبؾؽؿ ، اًمؾفؿ اىمسؿ آلل معوذ كصقبفؿ األورم مـف . ومؾام كزل قمـ اعمــؼم 

شموه آت ومؼول : إن قمبد اًمرمحـ سمـ معـوذ ىمـد أصـقى ، ومؼـول : إكـو هلل وإكـو إًمقـف أ

راضمعقن ، صمؿ اكطؾؼ كحقه ومؾام رآه قمبد اًمرمحـ مؼبال ىمول : يو أسمي احلؼ مــ رسمـؽ 

ومال شمؽقكـ مـ اعمؿؽميـ  ، ىمول : يو سمـل ؾمتجدين إن ؿموء اهلل مـ اًمصوسمريـ  ، ىمـول 

ن معوذ آظمرهؿ ، وملصقى ، وملشموه احلـورث : ومامت آل معوذ إكسون إكسون ، طمتك يمو

سمـ قمؿػمة اًمزسمقدي يعقده ، ىمول : وهمٌم قمغم معوذ همشقي ، وملوموق معوذ واحلـورث 

يبؽل ، ومؼول معوذ : مو يبؽقؽ ؟ ومؼول : أسمؽل قمـغم اًمعؾـؿ اًمـذي يـدومـ معـؽ ، 

ومؼول : إن يمـً ـموًمى اًمعؾؿ ال حموًمي وموـمؾبـف مــ قمبـد اهلل سمــ مسـعقد ، ومــ 

رداء ، ومـ ؾمؾامن اًمػورد ، وإيوك وزًمي اًمعو م ، ومؼؾـً : ويمقـػ قمقيؿر أيب اًمد

زم أصؾحؽ اهلل أن أقمرومفو ؟ ىمول : ًمؾحؼ كقر يعرف سمف . ىمول : ومامت معـوذ رمحـي 

اهلل قمؾقف ، وظمرج احلورث يريد قمبد اهلل سمـ مسعقد سموًمؽقومـي ، ومـوكتفك إمم سموسمـف ، 

صمقن ، ومجـرى سمقــفؿ ومنذا قمغم اًمبوب كػر مـ أصحوب قمبد اهلل سمـ مسعقد يتحـد

احلديٌ طمتك ىموًمقا : يو ؿمومل ، أمممـ أكً ؟ ومؼول : كعؿ ، ىمـول : ومؼـوًمقا : مــ 

أهؾ اجلـي ؟ ىمول : إن زم ذكقسمو ومـو أدري مـو يصــع اهلل ومقفـو ، وًمـق أقمؾـؿ أهنـو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

  ( ذم اعمخطقـمي اًمزسمقدي.
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همػرت زم ألكبلشمؽؿ أين مـ أهؾ اجلـي ، ىمول : ومبقـام هـؿ يمـذًمؽ إذ ظمـرج قمؾـقفؿ 

شمعجى مـ أظمقـو هـذا اًمشـومل ؟ يـزقمؿ أكـف مـممـ ، وال قمبد اهلل ، ومؼوًمقا : أال 

يزقمؿ أكف مـ أهؾ اجلـي ، ومؼول قمبد اهلل : ًمق ىمؾـً إطمـدامهو ألشمبعتفـو األظمـرى ، 

ومؼول احلورث : إكو هلل وإكو إًمقف راضمعقن ، صـغم اهلل قمـغم معـوذ ، ىمـول : وحيـؽ ، 

ك وزًمي اًمعـو م ومـ معوذ ؟ ىمول : معوذ سمـ ضمبؾ ، ىمول : ومو ذاك ؟ ىمول : ىمول : إيو

، وملطمؾػ سموهلل أهنو مـؽ ًمزًمي يو اسمـ مسـعقد ، ومـو اإليـامن إال أكـو كـممـ سمـوهلل ، 

ومالئؽتف ، ويمتبف ، ورؾمؾف ، واًمققم اآلظمر ، واجلـي واًمـور ، واًمبعٌ ، واعمقـزان ، 

وًمـو ذكقب مو كدري مو يصـع اهلل ومقفو ، ومؾق أكو كعؾؿ أهنو همػرت ًمؼؾــو : إكـو مــ 

ىمول : ومؼول قمبد اهلل : صدىمً ، واهلل إن يموكً مــل ًمزًمـي ، صـدىمً أهؾ اجلـي . 

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــل ًمزًم ــــــــــــــــــً مـ  .(1)شواهلل إن يموك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 (.٥٥/٥١وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) ضعقف.( 

ويزيد سمـ قمؿػمة هق اًمزسمقدي صمؼي. وىمقؾ احلورث، وال يصح، ىموًمف ؿمفر سمـ طمقؿمى وعقػ، 

 اًمبخوري راضمع اًمتفذيى.

 واحلديٌ سمدون ىمصي احلورث سمـ قمؿػم مع اسمـ مسعقد.

( مـ ـمريؼ أيب اعمـقى اجلرر وهق  م يسؿع مـ معوذ، وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم ١/420أظمرضمف أمحد )

ـمورق سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبجكم،  ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ ظموًمد قمـ420-٥/433احلؾقي )

 وهق م يدرك اًمؼصي وًمقس ومقف ذيمر اسمـ مسعقد.

 ( مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ قمبقدة اًمرسمذي وهق مؽموك.١23-3/١22وأظمرضمف اسمـ ؾمعد )

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ أيب طمبقبي قمـ داود سمـ احلصلم أكف سمؾغف، 3/١23وأظمرضمف اسمـ ؾمعد )

 وداود  م يسؿع مـ معوذ وإسمراهقؿ وعقػ.

( مـ ـمرق اسمـ هلقعي قمـ قمبد اهلل سمـ طمقون أكف ؾمؿع ؾمؾقامن ٦/32١رضمف اًمبقفؼل ذم اًمدالئؾ )وأظم

 = سمـ مقؾمك، وقمبد اهلل سمـ هلقعي وعقػ، وقمبد اهلل سمـ طمقون جمفقل، وؾمؾقامن  م يدرك اًمؼصي.
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طمدصمـو مصعى سمـ اعمؼدام ، كو قمؽرمي سمـ قمامر ، كو أسمق زمقـؾ ، قمــ موًمـؽ  - 11

: مـوذا  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ مرصمد اًمزموين ، قمـ أسمقف ، ىمول : ىمـول أسمـق ذر : ؾمـلًمً رؾمـقل اهلل 

ىمـول : ىمؾـً : يـو كبـل اهلل ، إن مـع ش  اإليامن باهلل» يـجل اًمعبد مـ اًمـور ؟ ىمول : 

 .(1)ش ترضخ مما رزقك اهلل ، أو يرضخ مما رزقه اهلل» اإليامن قمؿال ىمول : 

طمدصمـو قمػون ، كو محود سمـ زيد ، قمـ قمكم سمـ زيـد ، قمــ أم حمؿـد أن رضمـال  - 12

» ومؼوًمـً :  ىمول : أمجـكم ،ش أومن أو أمجؾ ؟ » ىمول ًمعوئشي : مو اإليامن ؟ ومؼوًمً : 

 .(2)شمـ هشمف طمسـتف ، وؾموءشمف ؾمقئتف ومفق مممـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واسمـ مسعقد وؾمؾامن ويمذا قمبد اهلل سمـ ؾمالم، ومؼد  ءأمو وصقتف سمطؾى اًمعؾؿ قمـد أيب اًمدر دا =

( واحلويمؿ 24١3( واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )3202( واًمؽممذي )١/423إلموم أمحد )أظمرضمفو ا

  ( وهمػمهؿ، وؾمـده صحقح. 3/410)

(
1

 (.٥٥/٥٦وأظمرضمف ذم اعمصـػ )( 

احلديٌ هبذا اًمسـد وعقػ، ومقف موًمؽ سمـ مرصمد سمـ قمبد اهلل اًمزموين اًمذموري، ىمول اًمبخوري: موًمؽ 

جكم، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت، وىمول اًمذهبل ذم سمـ مرصمد ويؼول مرصمد سمـ أيب مرصمد وصمؼف اًمع

( ومسؾؿ 4١٥2اعمقزان ذم شمرمجي مرصمد سمـ قمبد اهلل: ومقف ضمفوًمي، ًمؽـ احلديٌ أظمرضمف اًمبخوري )

 «إيامن باهلل وجفاٍد يف شبقؾه» ( سمؾػظ: يو رؾمقل اهلل أي األقمامل أومضؾ؟ ىمول:= =22رىمؿ )

 ىمؾً: ومنن  م أومعؾ؟ ىمول:  شثؿـاً  وأفالهاؾفا أكػسفا عـد أه » ىمؾً: وأي اًمرىموب أومضؾ؟ ىمول: 

تعؿل بقدك فتـػع كػسك  » ىمؾً: ومنن  م أومعؾ؟ ىمول: شتعني صاكعًا أو تصـع ألخرق »

 شتؽف رشك عن الـاس فذلك صدقة مـك عذ كػسك » ىمؾً: ومنن  م أومعؾ؟ ىمول: شوتتصدق

  وهق يغـل قمـ هذا احلديٌ.

(
2

 قمكم سمـ زيد وهقاسمـ ضمدقمون وعقػ.. ذم ؾمـده ضعقف موقوفًا صحقح مرفوعاً ( 

 وأم حمؿد جمفقًمي ال يدرى مـ هل.

 = (. ٦2٥( وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )٥٥/٥1وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) 
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طمدصمـو حمؿد سمـ ؾموسمؼ ، كو إهائقؾ ، قمـ األقمؿـش ، قمــ إسمـراهقؿ ، قمــ  - 13

لقس ادخممن بالطعخان ، وال : »  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل   قمؾؼؿي ، قمـ قمبد اهلل

 .(1)ش بالؾعان ، وال بالػاحش ، وال بالبذيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واسمـ طمبون 2/٥١0( واًمطحووي )٥/٥2وىمد ضموء مرومققمًو مـ طمديٌ قمؿر قمـد أمحد ) =

اعمبورك ىمول: ( يمؾفؿ مـ ـمريؼ  قمبد اهلل سمـ 1/3٥( واًمبقفؼل )٥/3( واحلويمؿ )14١2)

أن قمؿر ىمول وذيمر احلديٌ، وذم  أظمؼمكو حمؿد سمـ ؾمقىمي، قمـ قمبد اهلل سمـ ديـور قمـ اسمـ قمؿر

 .آظمره ومـ هشمف طمسـتي وؾموءشمف ؾمقئتي ومفق اعمممـ

 وؾمـده صحقح، وحمؿد سمـ ؾمقىمي ىمول ذم اًمتؼريى:صمؼي مريض.

ؿ سمـ قمبقد (مـ ـمريؼ ذيؽ قمـ قموص3/22٦أظمرضمف أمحد ) وضموء مـ طمديٌ قمومر سمـ رسمقعي 

اهلل قمـ قمبد اهلل سمـ قمومر قمـ أسمقف، وذم ؾمـده ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمـخعل وعقػ، وقموصؿ سمـ 

 قمبقد اهلل اًمعؿري وعقػ ومفق صحقح ًمغػمه.

( ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم 40٥02( وقمبد اًمرزاق )١/4١٥وضموء قمـ أيب أمومي أظمرضمف أمحد )

ضموًمف صمؼوت همػم أن ممطقر  م يسؿع (. ور٥/٥2( واحلويمؿ )30٥1( واألوؾمط )1١33اًمؽبػم )

 مـ أيب أمومي يمام ذم اًمتفذيى وحتػي اًمتحصقؾ.

( مـ ـمريؼ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد قمـ قمؿرو سمـ أيب 2/332قمـد أمحد ) وضموء قمـ أيب مقؾمك 

قمؿرو قمـ اعمطؾى سمـ قمبد اهلل سمـ مـطى، وال يعرف ًمف ؾمامع مـ اًمصحوسمي. ىموًمف اًمبخوري 

 .وكؼؾف قمـف اًمؽممذي ذم اًمعؾؾ

(
1

 صحقح.( 

( 334( واًمبخوري ذم األدب اعمػرد )٥/20١( وأظمرضمف أمحد )٥٥/٥1وهق ذم اعمصـػ )

( يمؾفؿ مـ 2/43١( وأسمق كعقؿ )٥/٥4( واحلويمؿ )١3٦3( وأسمق يعغم )٥311واًمؽممذي )

( ١/333ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمبوق سمف، وهق هبذا اإلؾمـود مـؽر، ىمول اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

: هذا مـؽر، مـ طمديٌ إسمراهقؿ قمـ قمؾؼؿي، وإكام هق مـ طمديٌ أيب وائؾ ىمول قمكم سمـ اعمديـل

 وكؼؾ ذًمؽ احلوومظ ذم اًمتفذيى واًمذهبل ذم اعمقزان.

( مـ ـمريؼ اسمـ أيب ًمقغم قمـ احلؽؿ سمـ قمتقبي قمـ إسمراهقؿ قمـ قمؾؼؿي قمـ ٥/٥3وأظمرضمف احلويمؿ )

 = اسمـ مسعقد سمف، وحمؿد سمـ أيب ًمقغم وعقػ.
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عقد ، قمـ ؾمػقون ، قمـ مـصقر ، قمـ موًمؽ سمـ احلورث ، طمدصمـو حيقك سمـ ؾم-20

ادممن يطبع عذ اخلالل  كؾفا » قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد ، قمـ قمبد اهلل ، ىمول : 

 .(1)ش إال اخلقاكة والؽذب

طمدصمـو حيقك سمـ ؾمعقد ، قمـ ؾمػقون ، قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ ، قمـ مصعى  - 2٥

 الل كؾفا إال اخلقاكة والؽذبادممن يطبع عذ اخل» سمـ ؾمعد ، قمـ ؾمعد ، ىمول : 

 .(2)ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طمدصمـو أؾمقد، أظمؼمكو أسمق سمؽر قمـ احلسـ سمـ قمؿرو، قمـ حمؿد سمـ  ( ىمول:٥/2٥٦وأظمرضمف أمحد ) =

 قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد قمـ أسمقف قمـ قمبد اهلل سمف.

وهق طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح همػم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد اًمـخعل وىمد وصمؼف 

 اسمـ معلم يمام ذم اًمتفذيى.

( واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ٥/٥4يمؿ )( واحلو3٥4( واًمبخوري ذم األدب )١313وأظمرضمف أسمق يعغم )

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ يقكس قمـ أيب سمؽر سمـ قمقوش سمف.٥33/٥0)

 وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمشقخـو رمحف اهلل )       (.

(
1

 صحقح.( 

                         ( .                                                                     ٥١4٦( وأظمرضمف اخلالل )٥٥/٥1أظمرضمف ذم اعمصـػ )

حيقك سمـ ؾمعقد هق اًمؼطون إموم، وؾمػقون هق اسمـ ؾمعقد اًمثقري أمػم اعمممـلم ذم احلديٌ،   

ومـصقر هق اسمـ اعمعتؿر صمؼي. وموًمؽ سمـ احلورث وصمؼف اسمـ معلم، وقمبد اًمرمحـ سمـ يزيد هق اسمـ 

  ىمقس اًمـخعل وصمؼف اسمـ معلم.

(
2

 صحقح.( 

( مـ ـمريؼ األقمؿش ١3٥( )١23ظمرضمف اًمؼضوقمل ذم اعمسـد )( وأ٥٥/٥1وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

، وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب إؾمحوق قمـ مصعى سمـ ؾمعد قمـ ؾمعد قمـ اًمـبل 

 = ( مـ ـمريؼ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ قمـ مصعى سمـ ؾمعد سمف.٥١4١( )٥١42)
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طمدصمـو ويمقع ، كو األقمؿـش ، ىمـول : طمـدصمً قمــ أيب أمومـي ، ىمـول : ىمـول  - 24

 .(1)ش يطوى ادممن عذ كل َشء إال اخلقاكة والؽذب: »  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ( سمعد أن رواه مرومققمًو ومقىمقومًو: اعمقىمقف أؿمبف سموًمصقاب٥/4١١وىمول اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ ) =

 (.١/4١4وأسمق إؾمحوق مدًمس اظمتؾط سمآظمره.اهـ واعمرومقع أظمرضمف أمحد )

 (.4/4٥1وذيمره مرومققمًو اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 وضموء مرومققمًو قمـ أيب أمومي وؾمقليت خترجيف سمعد هذا.

( واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب ٥٥١وضموء قمـ اسمـ قمؿر مرومققمًو قمـد اسمـ أيب قموصؿ ذم اًمسـي )

( وىمول: ومقف قمبقد اهلل سمـ اًمقصوذم 221٥( واًمبقفؼل ذم اًمشعى )٥/22قمدي )( واسمـ ١30)

 وعقػ ضمدًا.

إياكم والؽذب فنن  » ( سمؾػظ: 22٦٦مرومققمًو قمـد اًمبقفؼل ذم اًمشعى ) وضموء قمـ أيب سمؽر 

 ورضمح اًمبقفؼل اًمقىمػ.  شالؽذب جماكب لإليامن

(، ومـ 4/430ذم اعمقـمل )(، وضموء قمـ صػقان سمـ موًمؽ ٥/23وأظمرضمف اسمـ  قمدي ذم اًمؽومؾ )

أيؽقن  ملسو هيلع هللا ىلص( قمـ موًمؽ قمـ صػقان سمـ ؾمؾقؿ أكف ىمقؾ ًمرؾمقل اهلل 22٥4ـمريؼف اًمبقفؼل )

 وهذا مرؾمؾ يمام شمرى.  شال » ىمول أيؽقن اعمممـ يمذاسمًو؟ ىمول:   شكعم» اعمممـ ضمبوكًو؟ ىمول: 

  صػقان سمـ ؾمؾقؿ اعمدين اًمؼرر اًمزهري صمؼي يمثػم احلديٌ.

(
1

 وعقػ ضمدًا.( 

 (. وإؾمـوده وعقػ إلهيوم اًمقاؾمطي سملم األقمؿش وأيب أمومي.٥٥/٥2 اعمصـػ )أظمرضمف ذم

(، ٥٥2( سمـػس ـمريؼ اعمصـػ، وأظمرضمف سمـ أيب قموصؿ ذم اًمسـي )١/4١4احلديٌ أظمرضمف أمحد )

قمـ ـمؾحي اًمؼرر قمـ ضمعػر سمـ اًمزسمػم  سمؼقي( مـ ـمريؼ ٥/22وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 كحقه. قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ أيب أمومي مرومققموً 

 ىمول اسمـ قمدي: وـمؾحي اًمؼرر هق ـمؾحي سمـ مسؽلم اًمرىمِّل وعقػ.اهـ

  وىمد يمذسمف أمحد وقمكم سمـ اعمديـل، وسمؼقي سمـ اًمقًمقد وعقػ، واكظر ختريٍ احلديٌ ىمبؾف.



 63 ]كػر تارك الصالة[

 
طمدصمـو طمسلم سمـ قمكم ، قمـ زائـدة ، قمــ هشـوم ، قمــ احلســ ، قمــ أيب  - 23

ن يف آخخر الزمخان فختن كؼطخع الؾقخل ادظؾخم يؽو» ىمول : ملسو هيلع هللا ىلص مقؾمك  قمـ اًمـبل 

 .(1)ش يصبح الرجل مممـا ويؿيس كافرا ، ويؿيس مممـا ويصبح كافرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.( 

(. ورضموًمف رضمول اًمصحقح طمسلم سمـ قمكم هق اجلعػل صمؼي، وزائدة ٥٥/٥2أظمرضمف ذم اعمصـػ )

وهشوم هق اسمـ قمبد اهلل اًمدؾمتقائل صمؼي، واحلسـ هق اًمبٍمي. هق اسمـ ىمدامي صمؼي صمبً، 

( مـ ـمريؼ قمبد اًمقارث سمـ ؾمعقد قمـ حمؿد سمـ ضمحودة ٥٥/331واحلديٌ أظمرضمف أسمق داود )

 (.24٥قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ صمقران قمـ هزيؾ قمـ أيب مقؾمك، واحلديٌ ذم اًمصحقح اعمسـد )

يؼ قمػون، ىمول: طمدصمـو قمبد اًمقاطمد ( يمالمهو مـ ـمر2/202( وأمحد )24١3وأظمرضمف أسمق داود )

سمـ زيود قمـ قموصؿ األطمقل قمـ أيب يمبشي ىمول: ؾمؿعً أسمو مقؾمك. وأسمق يمبشي هق اًمسدود 

 اًمبٍمي جمفقل.

(، ٥٥/٥2وظموًمػ قمبد اًمقاطمد ذم رومعف قمكم سمـ مسفر وأسمق معوويي قمـد اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

 (.٥431وهـود ذم اًمزهد )

 يمون قمبد اًمقاطمد سمـ زيود طمػظ مرومققمًو وموحلديٌ ًمف4 ألكف صمؼي. ىمول اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ: ومنن

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمحودة قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ذوان قمـ هزيؿؾ سمـ ١/2٥٦وأظمرضمف أمحد )

ذطمبقؾ، وقمبد اًمرمحـ سمـ ذوان هق أسمق ىمقس األودي وصمؼف اسمـ معلم وهمػمه، أظمرج ًمف 

 اًمبخوري.

 وهزيؾ صمؼي مـ رضمول اًمبخوري.

(.٦2( واكظر ختريٍ طمديٌ رىمؿ )٥٥2قمـد مسؾؿ رىمؿ ) ف ؿموهد قمـ أيب هريرة واحلديٌ ًم
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 ] اإلمياُ بأُ اهلل يف السىاء[

طمدصمـو اسمـ قمؾقي ، قمـ احلجوج سمـ أيب قمثامن ، قمـ حيقك سمـ أيب يمثـػم ، قمــ  - 22

ل ، ىمـول : يموكـً هالل سمـ أيب مقؿقكي ، قمـ قمطوء ، قمـ معوويي سمـ احلؽؿ اًمسؾؿ

زم ضموريي شمرقمك همـام زم ىمبؾ أطمد واجلقاكقي ، وملـمؾعتفـو ذات يـقم وإذا ذئـى ىمـد 

ذهى سمشوة مـ همـؿفو ىمول : وأكو رضمؾ مــ سمــل آدم آؾمـػ يمـام يلؾمـػقن ًمؽــل 

ومعظؿ ذًمؽ قمكم ومؼؾـً : يـو رؾمـقل  ملسو هيلع هللا ىلصصؽؽتفو صؽي  ، وملشمقً إمم رؾمقل اهلل 

ىموًمـً : ذم اًمسـامء . ش  أيخن اهلل ؟» هلـو :  ومؼولش  ائتـي هبا» اهلل أال أقمتؼفو ؟ ىمول : 

 .(1)ش فلعتؼفا فنهنا مممـة» ىموًمً : أكً رؾمقل اهلل . ىمول : ش  من أكا ؟» ىمول : 

طمدصمـو قمكم سمـ هشوم ، قمـ اسمـ أيب ًمقغم ، قمـ اعمـفول ، قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم ،  - 2١

قمـغم  ومؼـول : إنملسو هيلع هللا ىلص قمـ اسمـ قمبوس ، وقمـ احلؽؿ ، يرومعف : أن رضمال ، أشمك اًمـبل 

 »ىمـول : ش  ائخت هبخا» أمل رىمبي مممـي ، وقمــدي رىمبـي ؾمـقداء أقمجؿقـي ىمـول : 

 فلعتؼفخا» ىموًمـً : كعـؿ . ىمـول : ش  أتشفدين أن ال إله إال اهلل ، وأِّن رشول اهلل ؟

 .(2)ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.( 

  (.٥٥/٥2(، وأظمرضمف ذم اعمصـػ )١31وأظمرضمف مسؾؿ رىمؿ )

(
2

 صحقح ًمغػمه.( 

 = (.٥٥/٥3وأظمرضمف ذم اعمصـػ )



 65 ] البالء كػارة لؾؿممن[

 
 ] البالء كفارة لمىؤوَ[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإؾمـوده وعقػ ومقف حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم وعقػ، وأظمرضمف اًمبزار يمام ذم يمشػ  =

( مـ طمديٌ أيب 4/43٥( وًمف ؿموهد قمـد أمحد )٥3٦3( واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )٥3ر )األؾمتو

 وومقف اعمسعقدي خمتؾط.                          هريرة 

( مـ ـمريؼ 2١4-3/2١٥وًمف ؿموهد آظمر ذم اعمسـد قمـ رضمؾ مـ األكصور أظمرضمف أمحد ) 

بقفؼل: هذا مرؾمؾ. وىمول اسمـ اًمزهري قمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل قمـ رضمؾ مـ األكصور، ىمول اًم

( : فموهره اإلرؾمول، ًمؽـف حمؿقل قمغم االشمصول ًمؾؼوء قمبقد اهلل 3/٥٥2قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

( سمؼقًمف: وومقف كظر إذ ًمق يمون يمذًمؽ مو وضمد 2/2١مجوقمي مـ اًمصحوسمي، وشمعؼبف اًمزراىموين )

 مرؾمؾ ىمط. اهـ ومعغم هذا اًمراضمح ومقف اإلرؾمول.

( مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي طمدصمـو حمؿد سمـ قمؿرو 2/444قمـد أمحد ) وًمف ؿموهد صموًمٌ قمـد اًمنميد

قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ اًمنميد سمـ ؾمقيد وهق طمسـ مـ أضمؾ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿي، ويشفد ًمف 

  طمديٌ معوويي سمـ احلؽؿ اًمسوسمؼ.
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طمدصمـو قمبد األقمغم ، قمـ معؿر ، قمـ اًمزهري ، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى ، قمـ  - 2٦

مثل ادخممن مثخل الخزرع ، ال تخزال : » ملسو هيلع هللا ىلص ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل   أيب هريرة

الريح متقؾه ، وال يزال ادممن يصقبه بالء ، ومثل الؽافر مثل صجرة األرز ال هتتز 

 .(1)ش حتى تستحصد

طمدصمـو اسمـ كؿػم ، كو زيمريو ، قمـ ؾمعد سمـ إسمراهقؿ ، طمدصمـل اسمـ يمعى سمـ  - 21

مثل ادممن كؿثل اخلامة  : »  ملسو هيلع هللا ىلصل رؾمقل اهلل ىمول : ىمو  موًمؽ ، قمـ أسمقف يمعى

من الزرع تػق فا الريح ترصعفا مرة وتعدهلا أخرى حتى هتقج ، ومثل الؽافر 

كؿثل األرزة  ادجذبة عذ أصؾفا ، ال يػق فا  َشء حتى يؽون اكجعاففا  مرة 

 .(2)ش واحدة

سمـ  طمدصمـو ويمقع ، قمـ قمؿران سمـ طمدير ، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد ، قمـ سمشػم - 22

مثؾ اعمممـ اًمضعقػ يمؿثؾ اخلومي  مـ اًمزرع » ، ىمول :   هنقؽ ، قمـ أيب هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

  (.4203أظمرضمف قمـ أيب هريرة مسؾؿ رىمؿ ) (

، وهق : ظمشى معروف ؿمجرة األرِزن –حفو سمسؽقن اًمراء وومت– "اًمـفويي  "ذم  ىمقًمف : األرزة. ىمول

  . وىمقؾ: اًمصـقسمر.

(
2

 صحقح.( 

(.40-٥٥/٥3( وهق ذم اعمصـػ )42٥0( ومسؾؿ رىمؿ )١٦23أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )
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، متقؾفو اًمريح وشمؼقؿفو مرة أظمرى ، ىمول : ىمؾً : يو أسمو اًمشعثوء وموعمممـ اًمؼقي ؟ 

 .(1)شمثؾ اًمـخؾي شمميت أيمؾفو يمؾ طملم ذم فمؾفو ذًمؽ ، وال شمؼؾبفو اًمريح   :ىمول

، قمـ ؾمعد سمـ إسمراهقؿ ، طمدصمـل اسمـ يمعـى سمــ طمدصمـو اسمـ كؿػم ، كو زيمريو  - 21

مثل ادممن كؿثل اخلامخة  : »  ملسو هيلع هللا ىلصىمول : ىمول رؾمقل اهلل   موًمؽ ، قمـ أسمقف يمعى

من الزرع تػق فا الريح ترصعفا مرة وتعدهلا أخرى حتى هتخقج ، ومثخل الؽخافر 

كؿثل األرزة  ادجذبة عذ أصؾفا ، ال يػق فا  َشء حتخى يؽخون اكجعاففخا  مخرة 

  .(2)ش واحخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدة

طمدصمـو ويمقع ، قمـ قمؿران سمـ طمدير ، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد ، قمــ سمشـػم سمــ  - 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.( 

 (.٥٥/40وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

وقمؿران سمـ طمدير هق اًمسدود صمؼي صمؼي، ىموًمف ذم اًمتؼريى، وحيقك سمـ ؾمعقد هق األكصوري صمؼي. 

 سمـ هنقؽ هق اًمسدود صمؼي. وإن يمون كػك ؾمامقمف اًمؽممذي ومؼد أظمرج ًمف اًمبخوري وسمشػم

ومسؾؿ ذم صحقحفام، وذيمر ذم اًمتحػي أن سمشػمًا أظمذ قمـ أيب هريرة إضموزة واإلضموزة معؿقل 

 هبو.

                                                          (.                                                                21-2٦وىمد شمؼدم مرومققمًو كحقه رىمؿ )

، (٦٥أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )  ومؼد ضموء قمـ اسمـ قمؿر   شمثل ادممن كؿثل الـخؾة » وأمو ىمقًمف:

... احلديٌ. إن من الشجر صجرة وإهنا مثل ادممن، فحدثوِّن ماهي » ( سمؾػظ:42٥٥ومسؾؿ )

  .شهي الـخؾة» ل: ومؼوًمقا : طمدصمـو يو رؾمقل اهلل، ىمو

(
2

 صحقح.( 

(.40-٥٥/٥3( وهق ذم اعمصـػ )42٥0( ومسؾؿ رىمؿ )١٦23أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )
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مثؾ اعمممـ اًمضعقػ يمؿثؾ اخلومي  مـ اًمزرع » ، ىمول :   هنقؽ ، قمـ أيب هريرة

، متقؾفو اًمريح وشمؼقؿفو مرة أظمرى ، ىمول : ىمؾً : يو أسمو اًمشعثوء وموعمممـ اًمؼـقي ؟ 

 .(1)شذم فمؾفو ذًمؽ ، وال شمؼؾبفو اًمريح مثؾ اًمـخؾي شمميت أيمؾفو يمؾ طملم   :ىمول

طمدصمـو همـدر ، قمـ ؿمعبي ، قمـ يعغم ، قمـ قمطوء ، قمـ أسمقف ، قمـ قمبد اهلل سمـ  - 23

 .(2)ش مثل ادممن مثل الـخؾة ، تلكل ضقبا وتضع ضقبا» قمؿرو ، ىمول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.( 

 (.٥٥/40وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

وقمؿران سمـ طمدير هق اًمسدود صمؼي صمؼي، ىموًمف ذم اًمتؼريى، وحيقك سمـ ؾمعقد هق األكصوري صمؼي. 

ك ؾمامقمف اًمؽممذي ومؼد أظمرج ًمف اًمبخوري وسمشػم سمـ هنقؽ هق اًمسدود صمؼي. وإن يمون كػ

ومسؾؿ ذم صحقحفام، وذيمر ذم اًمتحػي أن سمشػمًا أظمذ قمـ أيب هريرة إضموزة واإلضموزة معؿقل 

 هبو.

                      (.                                                                                                    21-2٦وىمد شمؼدم مرومققمًو كحقه رىمؿ )

( ٦٥أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )  ومؼد ضموء قمـ اسمـ قمؿر   شمثل ادممن كؿثل الـخؾة » وأمو ىمقًمف:

... احلديٌ. إن من الشجر صجرة وإهنا مثل ادممن، فحدثوِّن ماهي » ( سمؾػظ:42٥٥ومسؾؿ )

  .شهي الـخؾة» ومؼوًمقا : طمدصمـو يو رؾمقل اهلل، ىمول: 

(
2

(، ويعغم سمـ قمطوء هق اًمؾقثل اًمعومري صمؼي. وأسمقه قمطوء ٥٥/40ـػ )وأظمرضمف ذم اعمص( 

اًمعومري جمفقل  م يروى قمـف ؾمقى وًمده، وذيمر اًمـخؾي ىمد شمؼدم مرومققمًو، راضمع اًمتعؾقؼ 

  اًمسوسمؼ.



 69 ]الرابطة بني ادممـني[

 ]الرابطة بني املؤوٍني[  

 إدريس ، قمـ سمريدة سمـ قمبد اهلل ، قمـ أيب سمردة ، قمـ أيب مقؾمـك أظمؼمكو اسمـ - 30

  ش بعضخا ادممن لؾؿممن كالبـقان ، يشد بعضه» :  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل 

(1)
.          

 ]وَ استلىن اإلمياُ[

طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب قمامر ، قمــ قمؿـرو سمــ  - 3٥

  صخه إن عخامرا مخيلء إيامكخا إَل مشخا» :  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ، ىمول : ىمول رؾمـقل ا  ذطمبقؾ

 .(2)ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

( وهق ذم 4١2١( وزاد: وؿمبؽ سملم أصوسمعف. وأظمرضمف مسؾؿ )422٦أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ) (

   (.٥٥/4٥اعمصـػ )

(
2

 صحقح.( 

 (. ذم اعمخطقط قمـ أيب قمثامن.٥٥/4٥رضمف ذم اعمصـػ )وأظم

وهق هبذا اًمسـد صحقح مرؾمؾ. أسمق قمامر هق قمريى سمـ محقد أسمق قمامر اًمذهبل صمؼي. وقمؿرو سمـ 

( 2/٥٥٥ذطمبقؾ هق اهلؿداين أسمق مقنة صمؼي قموسمد خمرضم، واحلديٌ أظمرضمف اًمـسوئل رىمؿ ) 

مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ األقمؿش قمـ ( 24١( وذم اًمؽؼمى ومضوئؾ اًمصحوسمي )3/334واحلويمؿ )

واحلديٌ ذم اًمصحقح ، ملسو هيلع هللا ىلصأيب قمام رقمـ قمؿرو سمـ ذطمبقؾ قمـ رضمؾ مـ أصحوب=  =اًمـبل

 (. ٥213اعمسـد ًمشقخـو اًمقادقمل )

( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي قمـ ؾمػقون قمـ األقمؿش قمـ 3/334وأظمرضمف احلويمؿ أيضًو )

 جيف سمعد.قمؿرو سمـ ذطمبقؾ قمـ قمبد اهلل وضموء قمـ قمكم وؾمقليت ختر

 ىمول اجلقهري: هل رؤوس اًمعظوم اًمؾقـي اًمتل يؿؽـ مضغفو.  "اًمـفويي  "ىمقًمف مشومف: ىمول ذم 
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أظمؼمكو قمثوم سمـ قمكم ، قمـ األقمؿـش ، قمــ أيب إؾمـحوق ، قمــ هـوك  سمــ  -34 

هوك  ، ىمول : يمـو ضمؾقؾمو قمــد قمـكم قمؾقـف اًمسـالم ومـدظمؾ قمـامر ومؼـول : مرطمبـو 

 إن عامرا ميلء إيامكا إَل مشاصخه» يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلصسموًمطقى اعمطقى ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

 .  (1) ش

ضمعػر سمـ ؾمؾقامن ، كـو زيمريـو ، ىمـول : ؾمـؿعً احلســ ،  طمدصمـو قمػون ، كو - 33

إن اإليامن ًمقس سموًمتحكم وال سموًمتؿـل ، إكـام اإليـامن مـو وىمـر ذم اًمؼؾـى » يؼقل : 

 .(2)شوصدىمف اًمعؿؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 (.٥٥/4٥وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) حسن لغره،(

سمـ قمكم ىمول: طمدصمـو األقمؿش قمثامم ( مـ ـمريؼ 100٦وأظمرضمف اسمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون رىمؿ )

 قمـف، وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي قمـ أيب إؾمحوق قمـ هوك  سمـ هوك  قمـ قمكم ريض اهلل

(٥/٥33.) 

(. قمثامم سمـ قمكم ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: صدوق. وهوك  سمـ هوك  ٥21وأظمرضمف اسمـ موضمي )

وعقػ، ىمول اسمـ ؾمعد: مـؽر احلديٌ. وىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: مستقر و م يروى قمـف ؾمقى 

  أسمو إؾمحوق. ًمؽـ احلديٌ صحقح يمام ذم اًمتعؾقؼ اًمسوسمؼ.

(
2

 طمسـ مقىمقومًو.( 

 هوًمؽ، ىموًمف اًمذهبل. احلبطل(، زيمريوء هق اسمـ طمؽقؿ ٥٥/4٥أظمرضمف ذم اعمصـػ )

( مـ ٥032وعقػ.وأظمرضمف اسمـ سمطي ) احلؾبل ( وومقف أسمق سمنم٥033وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي )

ـمريؼ طمجوج ىمول طمدصمـو أسمق قمبقدة اًمـوضمل قمـ احلسـ وأسمق قمبقدة وعقػ، ومبفذيـ اًمطريؼلم 

 األصمر طمسـ.

(، وضموء مرومققمًو قمـ ٦٦( واًمبقفؼل ذم اًمشعى )٥١٦)ضوء اًمعؾؿ اًمعؿؾتو أظمرضمف اخلطقى ذم اىم

أكس وهق وعقػ ضمدًا شمػرد سمف قمبد اًمسالم سمـ صوًمح، ىمول اًمـسوئل: مؽموك. اًمضعقػي ًمألًمبوين 

(٥032.)  
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أظمؼمكو اسمـ مسفر ، قمـ ؾمػقون ، قمـ إسمراهقؿ سمـ اعمفوضمر ، قمـ جموهد ، قمــ  -32

مـ أراد مـؽؿ اًمبوءة  زوضمـوه ، ال يزين مــؽؿ زان » ؾامكف : اسمـ قمبوس ، أكف ىمول ًمغ

 .(1)شإال كزع اهلل مـف كقر اإليامن ، ومنن ؿموء رده ، وإن ؿموء أن يؿـعف مـعف 

أظمؼمكو ىمبقصي ، قمـ ؾمػقون ، قمـ معؿر ، قمـ اسمـ ـمووس ، قمـ أسمقف ، ىمـول  - 3١

 .(2): قمجبو إلظمقاكـو مـ أهؾ اًمعراق يسؿقن احلجوج مممـو

طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمـ مـصقر ، قمـ إسمراهقؿ ، : أكف يمون إذا ذيمر  - 3٦

 .(3)احلجوج ىمول : أال ًمعـي اهلل قمغم اًمظوعملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

  (.14. شمؼدم خترجيف رىمؿ )حسن لغره( 

(
2

 صحقح.( 

 (.٥٥/44أظمرضمف ذم اعمصـػ )

(، واخلالل ذم اًمسـي ٦1٥(. وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي )١/44ـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )وأظمرضمف اسم

 ( مجقعفؿ مـ ـمريؼ ىمبقصي سمف.٥24٥( واًمالًمؽوئل )٥٥٦١)

وؾمػقون هق اًمثقري، ومعؿر هق اسمـ راؿمد أسمق قمروة وـموووس ل صمؼي.ىمبقصي هق سمـ قمؼبي اًمسقائ

 هق اسمـ يمقسون اًمقامين.

(
3

 صحقح.( 

 (.٥٥/43)وأظمرضمف ذم اعمصـػ 

( واخلالل ذم ٦/413( أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )٦3١( )٦1٥وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد )

  (.٥240(. واًمالًمؽوئل )٥٥٦١( )٥١3٥اًمسـي )



 72 البن أيب صقبةكتاب اإليامن 

  

  

  

 

أؿمفد أكف » طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ قمقوش ، قمـ األضمؾح ، قمـ اًمشعبل ، ىمول :  - 31

 .(1)شمممـ سموًمطوهمقت يموومر سموهلل ، يعـل احلجوج 

يمػـك سمؿــ » مـصقر ، قمـ إسمراهقؿ ىمـول :  طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمـ -32

 .(2)ش يشؽ ذم أمر احلجوج حلوه اهلل

أظمؼمكو حيقك سمـ آدم ، قمـ ؾمػقون ، قمـ قموصؿ ، ىمول : ىمؾـو ًمطؾؼ سمـ طمبقى  -33

اًمتؼقى قمؿؾ سمطوقمي اهلل رضموء رمحي اهلل قمغم كـقر مــ » : صػ ًمـو اًمتؼقى ومؼول : 

 .(3)ش كقر مـ اهلل اهلل ، واًمتؼقى شمرك معصقي اهلل خموومي اهلل قمغم

أظمؼمكو ويمقع ، قمـ قمبد اعمؾؽ سمـ أيب سمشػم ، قمــ قمبـد اهلل سمــ مسـوور ،  - ٥00

ما هو بؿخممن مخن بخات صخبعان ، » :  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اسمـ قمبوس ، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل

 .(4)شوجاره ضاو إَل جاكبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

                                                                                                                                                                         حسن.(

 (.٥243(. واًمالًمؽوئل )٥٥/44وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

  األضمؾح هق اسمـ قمبد اهلل سمـ طمجقي صدوق. واًمشعبل هق قمومر سمـ ذاطمقؾ إموم.  

(
2

 صحقح.( 

  (.٥٥/43وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(
3

 صحقح. (

(، وـمؾؼ هق اسمـ طمبقى 3/٦2ف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )(. وأظمرضم٥٥/44وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

   اًمعـزي صدوق قموسمد رمل سموإلرضموء، ىموًمف ذم اًمتؼريى.

(
4

 = .وعقػ (
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أظمؼمكو ومضقؾ سمـ قمقوض ، قمـ األقمؿش ، قمـ ظمقثؿي ، قمـ قمبـد اهلل سمــ  - ٥0٥

يليت قمغم اًمـوس زمون جيتؿعقن ويصؾقن ذم اعمسوضمد وًمقس ومقفؿ » ول : قمؿرو ، ىم

 .(1)شمممـ 

طمدصمـو حيقك سمـ يعغم اًمتقؿل ، قمـ مـصقر ، قمـ ـمؾؼ سمــ طمبقـى ، قمــ  - ٥04

أن  : صمالث مـ يمـ ومقف وضمد ـمعؿ اإليـامن وطمالوشمـف» ، ىمول :   أكس سمـ موًمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٥/43وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) =

 قمبد اعمؾؽ سمـ أيب سمشػم هق اًمؽقذم صمؼي. 

قمبد اهلل سمـ مسوور جمفقل ومفق هبذا اًمسـد وعقػ. واحلديٌ أظمرضمف اًمبخوري ذم األدب اعمػرد 

( واًمضقوء ذم اعمختورة 2/٥٦1( واحلويمؿ )3/٥٥1١( واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )٥٥4)

يمؾفؿ قمـ قمبد اعمؾؽ سمف..وضموء (  = 334/ ٥0( واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )٥/٦4/434)

 وومقف  ،(3١31( واًمبقفؼل ذم اًمشعى )٥/٦31قمـ اسمـ قمبوس قمـد اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

ًمف ؿموهد مـ طمديٌ أكس. أظمرضمف اًمطؼماين ذم وومقف طمؽقؿ سمـ ضمبػم وعقػ يمام ذم اًمتؼريى. و

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمعقد األذم، طمدصمـو مهوم  صموسمً قمـ أكس مرومققمًو، ٥/٦٦/٥) اًمؽبػم

 (.33واألذم وعػف أسمق زرقمي وىمول: هذا طمديٌ مـؽر، ىموًمف اًمذهبل ذم طمؼقق اجلور رىمؿ )

 (.4/٥4أظمرضمف احلويمؿ )وطمديٌ قموئشي   

  ذاب، وىمول اًمبخوري: ًمقس مـ أهؾ احلديٌ يضع احلديٌ. وومقف قمبد اًمعزيز سمـ حيقك يم

(
1

 صحقح.( 

( 431( )43٦( ورواه اآلضمري ذم اًمنميعي )٥٦03(  واخلالل )٥/43وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(432 .) 

 (.2/224وأظمرضمف احلويمؿ )

 . ششمؼريى »ظمقثؿي هق اسمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمؼمة اجلعػل صمؼي 

  . ششمؼريى »اًمعوسمد اعمشفقر صمؼي قموسمد وومضقؾ سمـ قمقوض سمـ مسعقد اًمتقؿل 
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، وأن حيـى ذم اهلل ، وأن  بورك وشمعومم ورؾمقًمف أطمى إًمقف ممـو ؾمـقامهوشميؽقن اهلل 

(1)ش يبغض ذم اهلل  وذيمر اعمنمك
 . 

هشوم سمـ قمروة ، قمـ أسمقف ، قمــ اعمسـقر سمــ خمرمـي ، كو طمدصمـو اسمـ كؿػم  - ٥03

إكـف ال » طملم ـمعـ ومؼول : اًمصالة . ومؼول : واسمـ قمبوس : أهنام دظمال قمغم قمؿر 

 .(2)ش طمظ ألطمد ذم اإلؾمالم أووع اًمصالة ، ومصغم وضمرطمف يثعى دموً 

 ]زيادة اإلمياُ[

طمدصمـو اسمـ ومضقؾ ، قمـ أسمقف ، قمـ ؾمامك ، قمـ إسمراهقؿ ، قمـ قمؾؼؿي ، أكـف  - ٥02

 .(1)شامشقا سمـو كزداد إيامكو » يمون يؼقل ألصحوسمف : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

( 2/32( واًمـسوئل )٥٦30(. وأظمرضمف اًمالًمؽوئل )٥٥/42. وأظمرضمف ذم اعمصـػ )حسن( 

( هبذا اًمؾػظ مرومققمًو مـ ٥442( وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )٥04ورواه أسمق قمبقد ذم اإليامن )

 ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر قمـ طمجوج قمـ ؿمعبي قمـ ىمتودة قمـ أكس سمف. 

صمالث مـ يمـ ومقف وضمد  » ( سمؾػظ: 23( ومسؾؿ رىمؿ )٥٦ء  مرومققمًو قمـد اًمبخوري رىمؿ )وىمد ضمو

أن يؽقن اهلل ورؾمقًمف أطمى إًمقف ممو ؾمقامهو، وأن يؽره أن يعقد ف اًمؽػر  :هبـ طمالوة اإليامن

= وأمو ًمػظ ـمعؿ اإليامن ومؼد صمبً مـ  شسمعد أن أكؼذه اهلل مـف  يمام يؽره أن يؼذف ذم اًمـور

ذاق ـمعؿ اإليامن مـ ريض اهلل سموهلل رسمًو، وسموإلؾمالم  » ( سمؾػظ: 32قمـد مسؾؿ )طمديٌ اًمعبوس 

   .شديـًو، وسمؿحؿد كبقوً 

(
2

 .صحقح قمغم ذط اًمشقخلم( 

( واسمـ ؾمعد ذم 414-41٥( وأظمرضمف اآلضمري ذم اًمنميعي )٥٥/42وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

( وأظمرضمف اسمـ أيب ٥31٥( واخلالل ذم اًمسـي ) 33/ ٥( وموًمؽ ذم اعمقـمل )3/3١٥اًمطبؼوت )

  (. ىمقًمف: يثعى جيري اًمدم ويسقؾ. اًمـفويي34قمؿر ذم اإليامن رىمؿ )
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طمدصمـو ويمقع ، كو األقمؿش ، قمـ ضمومع سمـ ؿمداد ، قمـ األؾمقد سمـ هـالل  - ٥0١

ؾموقمي يعــل كـذيمر اهلل شمعـومم  اضمؾسقا سمـو كممـ: »   اعمحوريب ، ىمول : ىمول معوذ

 .(2)ش

أظمؼمكو أسمق أؾمومي ، قمـ مفدي سمـ مقؿقن ، قمــ قمؿـران اًمؼصـػم ، قمــ  - ٥0٦

اًمؾفؿ إين أؾمـلًمؽ إيامكـو دائـام ، » معوويي سمـ ىمرة ، ىمول : يمون أسمق اًمدرداء يؼقل : 

وقمؾام كوومعو ، وهديو  ىمقام . ىمول معوويي : ومـرى أن مـ اإليامن إيامكو ًمـقس سمـدائؿ ، 

 .(3)شمـ اًمعؾؿ قمؾام ال يـػع ، ومـ اهلدي هديو ًمقس سمؼقؿ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طمسـ. (1) =

( ٥١2١( واخلالل ذم اًمسـي )١٦( وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشعى )٥٥/42أظمرضمف ذم اعمصـػ )

( يمؾفؿ مـ ٥24( واخلطقى ذم اًمػؼقف واعمتػؼف )4/33( وأسمق كعقؿ )٥130واًمالًمؽوئل )

 ومضقؾ قمـ أسمقف سمف.ـمريؼ حمؿد سمـ 

واسمـ ومضقؾ هق حمؿد سمـ ومضقؾ، ىمول احلوومظ: صدوق قمورف رمل سموًمؼدر. وؾمامك هق اًمضبل 

   اًمؽقذم األقمؿك صمؼي. وإسمراهقؿ هق اًمـخعل.

(
2

 صحقح.                                             (

محد ذم اًمسـي ( وقمبد اهلل سمـ أ٥٥4٥( وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )٥٥/4١أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 (.٥٥3١( واسمـ سمطي )٥101( )٥10٦( واًمالًمؽوئل )13٦)

 . ضمومع سمـ ؿمداد اعمحوريب أسمق صخر صمؼي.شاًمتؼريى » األؾمقد سمـ هالل هق اعمحوريب خمرضم صمؼي

  

(
3

 صحقح. (

(  مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ 31١(. وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي اًمؽؼمى )٥٥/4١أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 سمف.مـصقر قمـ اسمـ مفدي 

 = أسمق أؾمومي هق محود سمـ أؾمومي إموم، مفدي سمـ مقؿقن هق األزدي أسمق حيقك اًمبٍمي صمؼي.
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طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ األقمؿش ، قمـ ضمومع سمـ ؿمداد ، قمـ األؾمقد سمــ  - ٥01

اضمؾس سمـو ومؾــممـ ؾمـوقمي ، » هالل ، ىمول : يمون معوذ يؼقل ًمؾرضمؾ مـ إظمقاكف : 

 .(1)شومقجؾسون ومقذيمران اهلل وحيؿداكف 

ؿد سمـ ـمؾحي ، قمـ زسمقد ، قمـ ذر ، ومؼول : يمـون أظمؼمكو أسمق أؾمومي ، قمـ حم -٥02

 .(2)قمؿر رسمام يلظمذ سمقد اًمرضمؾ واًمرضمؾلم مـ أصحوسمف ومقؼقل : ىمؿ سمـو كزداد إيامكو

طمدصمـو ويمقع ، كو األقمؿش ، قمـ ؾمؾقامن سمـ مقنة ، واعمغػمة سمــ ؿمـبؾ ،  - ٥03

قمـ ـمورق سمـ ؿمفوب األمحز ، قمـ ؾمؾامن ، ىمول : إن مثـؾ اًمصـؾقات اخلؿـس 

ؾمفوم اًمغـقؿي ، ومؿـ يرضب سملرسمع ظمػم ممــ يرضـب ومقفـو سمثالصمـي ، ومــ يمؿثؾ 

يرضب ومقفو سمثالصمي ظمػم ممـ يرضب ومقفو سمسفؿلم ، ومـ يرضـب ومقفـو سمسـفؿلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومعوويي هق اسمـ ىمرة سمـ إيوس سمـ هالل اعمزين صمؼي قمو م.اهـ مـ اًمتؼريى. =

(
1

 صحقح.( 

  (.٥0١( وىمد شمؼدم كحقه رىمؿ )٥٥/4١وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(
2

                                                                                                        (.           ٥٥/4١وعقػ، وهق ذم اعمصـػ ) ( 

 (.٥٥32( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )٥100( وأظمرضمف اًمالًمؽوئل )٥٥44وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )

صمؼي. وذر هق اسمـ وحمؿد سمـ ـمؾحي هق اسمـ مٍمف اًمقومل وعقػ. وزسمقد هق اسمـ احلورث اًمقومل 

  قمبد اًمرمحـ اعمرهبل  م يدرك قمؿر.
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ظمػم ممـ يرضب ومقفو سمقاطمد ، ومو جيعؾ اهلل مــ ًمـف ؾمـفؿ ذم اإلؾمـالم يمؿــ ال 

 .(1)شؾمفؿ ًمف

 ]احلب يف اهلل وَ اإلمياُ[

، ىمول :   قمـ ًمقٌ ، قمـ قمؿرو سمـ مرة ، قمـ اًمؼماءأظمؼمكو اسمـ ومضقؾ ،  - ٥٥0

 .(2)شأوثق عرى  اإلشالم احلب يف اهلل ، والبغض يف اهلل : »  ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

( ؾمؾقامن سمـ مقنة هق األمحس روى قمـ ـمورق 4٦-٥٥/4١وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) صحقح،( 

سمـ ؿمفوب، ىمول اسمـ معلم: صمؼي. واعمغػمة سمـ ؿمبؾ اًمبجكم أسمق اًمطػقؾ صمؼي يمام ذم اجلرح 

  و م يسؿع مـف.ملسو هيلع هللا ىلص واًمتعديؾ. وـمورق سمـ ؿمفوب األمحس صحويب صغػم رأى اًمـبل 

(
2

 .طمسـ ًمغػمه( 

( واًمبقفؼل ذم 121( واًمطقوًمز )2/42٦(، وأظمرضمف أمحد )٥٥/20وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

( يمؾفؿ مـ ـمريؼ ًمقٌ وهق اسمـ أيب ؾمؾقؿ وعقػ، وسمؼقي رضموًمف صمؼوت، وأظمرضمف ٥2اًمشعى )

ىمول أسمق ( قمـ أيب اًمقسع اعمؽػقف قمـ قمؿرو سمـ مرة مرؾماًل أسمق اًمقسع، 343ويمقع ذم اًمزهد )

طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ: يؽتى طمديثف. وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أيب ذر أظمرضمف أمحد 

( وومقف مبفؿ ووعقػون، وىمول اعمـذري: ومقف يزيد سمـ أيب زيود يمقذم وال حيتٍ سمحديثف، ١/٥2٦)

وىمد أظمرج ًمف مسؾؿ متوسمعي، وومقف أيضًو رضمؾ جمفقل، وصموًمٌ مـ طمديٌ معوذ قمـد أمحد 

 سمـ ؾمعد            =  = وعقػ.اهـ  ( وومقف رؿمديـ412/١)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي قمـ زسمون.١/422و زسمون سمـ وموئد وعقػ، وأظمرضمف رىمؿ )

( ٥0١3٥( واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )312وًمف ؿموهد آظمر مـ طمديٌ اسمـ مسعقد قمـد اًمطقوًمز )

 ( وومقف قمؼقؾ سمـ اجلعد ىمول اًمبخوري: مـؽر احلديٌ. 4/220( واحلويمؿ )221٦واألوؾمط )

( واًمبغقي ذم ذح اًمسـي ٥٥١31وًمف ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ قمبوس أظمرضمف ذم اًمؽبػم اًمطؼماين )

 =( مـ ـمريؼ أيب 3/220( وومقف طمـش هق اسمـ احلسلم اًمرطمبل مؽموك. وأظمرضمف أمحد )32٦2)
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» طمدصمـو اسمـ كؿػم ، قمـ موًمؽ سمـ مغقل ، قمـ زسمقد ، قمـ جموهـد ، ىمـول :  - ٥٥٥

 .(1)شأوصمؼ قمرى اإليامن احلى ذم اهلل ، واًمبغض ذم اهلل 

زيد سمـ هورون ، كو داود سمـ أيب هـد ، قمــ زرارة سمــ أورم ، قمــ طمدصمـو ي - ٥٥4

أول مو حيوؾمى سمف اًمعبد يقم اًمؼقومي اًمصالة اعمؽتقسمي ، ومـنن » متقؿ اًمداري ، ىمول : 

ىمقؾ : اكظروا هؾ ًمف مـ شمطقع ؟ ومليمؿؾً اًمػريضي مـ شمطققمـف ، ومـنن   وإال أمتفو

قـف ومؼـذف سمـف ذم اًمــور و م يؽـ ًمف شمطقع أظمذ سمطروم مـ شمطققمف  م شمؽؿؾ اًمػريضي

 .(2)ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرطمقم قمبد اًمرطمقؿ سمـ مقؿقن قمـ ؾمفؾ سمـ معوذ سمـ أكس اجلفـل قمـ أسمقف وؾمـده ال سملس سمف.  =

 ومظ ذم اًمتؼريى: صدوق، وؾمفؾ سمـ معوذ ىمول: ال سملس سمف.قمبد اًمرطمقؿ، ىمول احلو

( وومقف رؿمديـ سمـ ؾمعد وهق 3/230وًمف ؿموهد آظمر مـ طمديٌ قمؿرو سمـ اجلؿقح أظمرضمف أمحد )

 وعقػ يمام شمؼدم، وومقف اكؼطوع سملم أيب مـصقر مقمم األكصور وقمؿرو سمـ اجلؿقح.

ع وعقػ، شمؾخص ًمـو أن (: رواه أمحد وومقف رؿمديـ سمـ ؾمعد وهق مـؼط٥/23ىمول ذم اعمجؿع )

  احلديٌ يرشمؼل إمم احلسـ سمطريؼ طمديٌ اًمؼماء، ومعوذ سمـ أكس واحلؿد هلل.

(
1

 صحقح.( 

 (.٥٥/20وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 موًمؽ هق اسمـ مغقل اًمؽقذم صمؼي صمبً. 

(.333زسمقد هق اًمقومل هق اسمـ احلورث صمؼي صمبً. وأظمرضمف حمؿد سمـ كٍم ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )

  

(
2

 صحقح.( 

 (.٥٥/20رضمف ذم اعمصـػ )وأظم

 = داود سمـ أيب هـد اًمؼشػمي صمؼي متؼـ. وزرارة سمـ أورم صمؼي.
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أظمؼمكو هشقؿ ، أكو داود ، قمـ زرارة ، قمـ متقؿ ، سمؿثؾ طمـديٌ يزيـد إال  - ٥٥3

 .(1)شيمظمذ سمطرومقف ومقؼذف سمف ذم اًمـور » أكف  م يذيمر : 

طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، أكو أسمق معنم ، قمـ حمؿد صوًمح األكصوري : أن  - ٥٥2

 قف أصبحت يا عوف بن مالك ؟ك» ًمؼل قمقف سمـ موًمؽ ومؼول : ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

إن لؽل قول حؼقؼخة ، فخام » :  ملسو هيلع هللا ىلصىمول : أصبحً مممـو طمؼو . ومؼول رؾمقل اهلل ش 

ىمول : يو رؾمقل اهلل ، أـمؾؼً كػز قمـ اًمدكقو ، وملؾمـفرت ًمـقكم ، ش  حؼقؼة ذلك ؟

وأفمؿلت هقاضمري ، ويملين أكظـر إمم قمـرش ريب ، ويمـلين أكظـر إمم أهـؾ اجلــي 

:  ملسو هيلع هللا ىلصأكظر إمم أهؾ اًمـور يتضوهمقن ومقفو . ومؼول رؾمقل اهلل يتزاورون ومقفو ، ويملين 

 .(2)ش لؼـت  فالزم» أو ش  عرفت» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4٦3-٥/4٦4( واحلويمؿ )2٦٦( وأسمق داود )2/٥03وأظمرضمف مـ طمديٌ أيب أمومي أمحد ) =

( واًمطؼماين ٥3١١( واًمدارمل )٥24٦( واسمـ موضمي )4/٥21واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى )

 داود سمف. ( يمؾفؿ مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي قمـ٥4١١)

 ىمول اًمدارمل رمحف اهلل: ال أقمرف أطمدًا رومعف همػم محود.

 ويمام شمرى قمـد اسمـ أيب ؿمقبي أوىمػف هشقؿ ويزيد سمـ هورون ومػمضمح اعمقىمقف.

وإؾمـوده صحقح، ملسو هيلع هللا ىلص ( مـ طمديٌ رضمؾ مـ أصحوب اًمـبل2/٥03وىمد ضموء مرومققمًو قمـد أمحد ) 

( مـ 2/٥03ظمرضمف أمحد )(. وأ٥212) -رمحف اهلل-وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمؾقادقمل 

  طمديٌ أيب هريرة وومقف احلسـ اًمبٍمي  م يسؿع مـ أيب هريرة قمغم اًمراضمح.

(
1

  شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمبؾف.( 

 وعقػ مرؾمؾ. (2)

( وومقف أسمق معنم كجقح سمـ قمبد اًمرمحـ، وحمؿد سمـ صوًمح ٥٥/2٥وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 األكصوري وعقػ.
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طمدصمـو اسمـ كؿػم ، كو موًمؽ سمـ مغقل ، قمـ زسمقد ، ىمـول : ىمـول رؾمـقل اهلل  - ٥٥١

ىمـول : أصـبحً ش يمقػ أصبحً يو طمورث سمـ موًمؽ ؟ » صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : 

ىمول : أصبحً ىمـد قمزومـً كػزـ قمــ ش  حؼقؼة (٥)إن لؽل حق» مممـو . ىمول : 

اًمدكقو ، وملؾمفرت ًمقكم ، وأفمؿلت هنوري ، وًمؽلكام أكظر إمم قمـرش ريب ىمـد أسمـرز 

ًمؾحسوب ، وًمؽلين أكظر إمم أهؾ اجلـي يتزاورون ذم اجلـي ، وًمؽلين أؾمـؿع قمـقاء 

قمرومـً ومـوًمزم » أو ش كـقر اهلل اإليـامن ذم ىمؾبـف  قمبدٌ » أهؾ اًمـور . ىمول : ومؼول ًمف : 

 .(2)ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 ذم اعمصـػ إن ًمؽؾ ىمقل طمؼقؼي. (

(
2

 وعقػ.( 

معضؾ. وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليامن  ملسو هيلع هللا ىلص ( وزسمقد قمـ اًمـبل٥٥/24وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

( ط اًمرؿمد. مـ ـمريؼ قمكم سمـ اًمػضؾ سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ، طمدصمـو مطلم، طمدصمـو حمؿد ٥0٥01)

سمـ اًمعالء، طمدصمـو زيد قمـ اسمـ هلقعي، طمدصمـو سمـ يزيد اًمسؽسؽل قمـ ؾمعقد اسمـ أيب هالل، قمـ 

 ضمفؿ قمـ احلورث سمـ موًمؽ.. احلديٌ. وومقف قمكم سمـ اًمػضؾ ال يعرف. ويمذا اسمـ حمؿد سمـ أيب

 هلقعي وعقػ.

 ( مـ ـمريؼ أيب يمريى قمـ زيد سمـ احلبوب سمف.33٦1( رىمؿ )3/304وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

(: رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم وومقف اسمـ هلقعي، وأورده احلوومظ ذم ٥/٥1ىمول اهلقثؿل ذم اعمجؿع )

( وىمول: رواه اًمطؼماين واسمـ مـدة مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ ؾمعقد قمـ اًمرسمقع سمـ ٥/423وسمي )اإلص

( مـ ـمريؼ معؿر قمـ صوًمح 433ًمقط قمـ احلورث سمـ موًمؽ. وأظمرضمف اسمـ اعمبورك ذم اًمزهد )

سمـ مسامر، وصوًمح سمـ مسامر جمفقل صمؿ احلديٌ ىمول احلوومظ ذم اإلصوسمي:=  =معضؾ. وىمول 

 سمـ مسامر أصمبً إال طمديثًو واطمد، وهذا احلديٌ ال يثبً مقصقال. اسمـ صوقمد: ال أقمؾؿ صوًمح

( واسمـ اعمبورك ذم ٥0٥02( ومـ ـمريؼف اًمبقفؼل ذم اًمشعى )40٥٥2وأظمرضمف قمبد اًمرزاق )

ىمول ًمؾحورث، وضمعػر شموسمع شموسمعل  ملسو هيلع هللا ىلص( يمؾفؿ مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ سمرىمون أن اًمـبل 3٥٦اًمزهد )

 = .معضؾومفق 



 81 ]مـع اخلروج عذ احلؽام ادسؾؿني[

 
طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ مقؾمك سمـ مسؾؿ ، كو اسمـ ؾموسمط ، ىمول : يمون قمبـد  - ٥٥٦

شمعـوًمقا ومؾــممـ ؾمـوقمي ، » اهلل سمـ رواطمي يلظمذ سمقد اًمـػر مــ أصـحوسمف ومقؼـقل : 

شمعوًمقا ومؾــذيمر اهلل وًمتـزدادوا إيامكـو ، شمعـوًمقا كـذيمر اهلل سمطوقمتـف ، ًمعؾـف يـذيمركو 

 .(1)شسمؿغػرشمف 

 املسمىني[اخلروج عمى احللاً  ٍعو]

طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، كو اًمعقام سمـ طمقؿمـى ، قمــ أيب صـودق ، قمــ  - ٥٥1

إن اإليامن ثالث أثايف : اإليامن ، والصالة ، واجلامعة ، فخال تؼبخل » ىمول : قمكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأظمرضمف 24٦-٥/24١( واسمـ األصمػم ذم أؾمد اًمغوسمي )4١/11وأظمرضمف اسمـ كٍم ذم اًمصالة ) =

( مـ ٥/4٦( وأظمرضمف اًمبزار ذم يمشػ األؾمتور )٥/2٥2أيضًو ذم شمرمجي احلورث سمـ موًمؽ )

ـمريؼ يقؾمػ سمـ قمطقي ىمول: طمدصمـو صموسمً قمـ أكس ومذيمره. ويقؾمػ سمـ قمطقي هق اسمـ صموسمً 

أكس سمـ موًمؽ أن اًمـبل  ( قمـ٥/424اًمصػور اًمبٍمي مؽموك. وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ىمول عمعوذ: يمقػ أصبحً؟ ىمول: أصبحً سموهلل مممـًو. ملسو هيلع هللا ىلص

ىمول أسمق كعقؿ: طمدصمـو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ضمعػر، طمدصمـو دًمقؾ سمـ إسمراهقؿ،صمـو قمبد اًمعزيز سمـ اعمـقى، 

قمـ إؾمحوق سمـ قمبد اهلل سمـ يمقسون، قمـ أسمقف قمـ أكس، وذم ؾمـده دًمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ دًمقؾ 

 قمبد اهلل جمفقل. وق سمـجمفقل، وإؾمح

(
1

 وعقػ.( 

( وومقف اسمـ ؾمبوط وهق قمبد اًمرمحـ  م يدرك اسمـ رواطمي. وأظمرضمف ٥٥/24وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ إؾمحوق أظمؼمكو قمبد اهلل وهق اسمـ اعمبورك قمـ ؾمعقد سمـ قمبد ٥٥31اسمـ سمطي )

سمقدي ومقؼقل: شمعول سمـو  اًمعزيز قمـ سمالل سمـ مسعد أن أسمو اًمدرداء ىمول: يمون اسمـ رواطمي يلظمذ

كممـ ؾموقمي إن اًمؼؾى أهع شمؼؾبًو مـ اًمؼدر إذا اؾمتجؿعً همؾقوكًو، وسمالل  م يسؿع مـ أيب 

  ( مـ ـمريؼ ذيح سمـ قمبقد.٥102اًمدرداء. واًمالًمؽوئل )
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صالة إال يف اإليامن ، فؿن آمن صذ ، ومن صذ جامع ، ومن فارق اجلامعة ققخد 

 .(1)شصز خؾع رقبة اإلشالم عن عـؼه 

قمــ طمسـون  قمـ هـورون، طمدصمـو يزيد سمـ هورون ، كو حمؿد سمـ مطرف ، - ٥٥2

احلقاء والعي  صعبتان : »  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول : ىمول رؾمقل اهلل   سمـ قمطقي ، قمـ أيب أمومي

 .(2)ش من اإليامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 وعقػ.( 

 (.٥٥/23وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

ؽممذي أسمق صودق  م يسؿع مـ قمكم، ًمؽـ ًمف ؿموهد مـ طمديٌ احلورث األؿمعري قمـد اًم

(، وهل ذم 4/٦2(، واسمـ ظمزيؿي )٥/٥٥2(، واحلويمؿ )3/٥20(، وأيب يعغم )٥٦0/2)

 اهلل أمرين هبـ (، وومقف : وآمريمؿ سمخؿسٍ 42١اًمقادقمل رىمؿ )اًمصحقح اعمسـد ًمشقخـو 

اًمسؿع واًمطوقمي، واجلفود واهلجرة واجلامقمي4 ومنكف مـ ومورق اجلامقمي ىمقد ؿمؼم ومؼد ظمؾع رىمبي 

  ش.ن يراضمعمـ قمـؼف إال أ اإلؾمالم

(
2

 وعقػ.( 

( واحلويمؿ 4041( وأظمرضمف اًمؽممذي )١/4٦3(. وأظمرضمف أمحد )٥٥/22أظمرضمف ذم اعمصـػ )

( يمؾفؿ مـ ـمريؼ 4322( واًمبغقي ذم ذح اًمسـي )110٦( واًمبقفؼل ذم اًمشعى )302/٥)

 حمؿد سمـ مطرف سمف.

 حمؿد سمـ مطرف هق أسمق داود اًمؾقثل أسمق همسون صمؼي. 

 قموسمد.طمسون سمـ قمطقي صمؼي ومؼقف 

وهق  م يسؿع مـ أيب أمومي يمام ضمزم سمذًمؽ اعمزي ذم حتػي األذاف وهتذيى اًمؽامل، وىمول اًمعالئل: 

 روى قمـ أيب أمومي و م يسؿع مـف.

 (.٦1وأمو يمقن احلقوء ؿمعبي مـ اإليامن ومؼد شمؼدم خترجيف مـ طمديٌ أيب هريرة رىمؿ )

( 21( ومسؾؿ )٦0٥2اًمبخوري )طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمشقخلم،   شواًمعل » ويغـل قمـ ىمقًمف: 

 =، وطمديٌ أيب هريرة قمـد  شمن كان يممن باهلل والقوم اآلخر فؾقؼل خرًا أو لقصؿت » مرومققمًو: 



 83 ]اإليامن بالؼدر[

 ]اإلمياُ بالقدر[  

طمدصمـو اسمـ ومضقؾ ، قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى ، قمـ حمورب ، قمـ اسمـ سمريدة ،  - ٥٥3

و اعمديـي وملشمقـو قمبد اهلل سمـ قمؿر ومؼؾـو : يو أسمو قمبد اًمـرمحـ إكـو كؿعــ ذم ىمول : وردك

األرض ، ومـؾؼك ىمقمو يزقمؿقن أن ال ىمدر ، ومؼول : مـ اعمسؾؿلم ممـ يصكم ًمؾؼبؾي 

؟ ومؼول : كعؿ ، ممـ يصكم ًمؾؼبؾي . ىمول : ومغضى ، طمتك وددت أين  م أيمـ ؾمـلًمتف 

اهلل سمـ قمؿـر مــفؿ سمـريء ، وأهنـؿ  ، صمؿ ىمول : إذا ًمؼقً أوًمئؽ وملظمؼمهؿ أن قمبد

؟ ومؼـول : أضمـؾ ىمـول :  ملسو هيلع هللا ىلص مـف سمراء ، صمؿ ىمول : إن ؿمئً طمدصمتؽ قمـ رؾمقل اهلل 

، وملشمك رضمؾ ضمقد اًمثقوب ، ـمقى اًمـريح ، طمســ اًمقضمـف  ملسو هيلع هللا ىلصيمـو قمـد رؾمقل اهلل 

تؼخقم الصخالة ، وتخميت : »  ملسو هيلع هللا ىلصومؼول : يو رؾمقل اهلل مو اإلؾمالم ؟ ىمول رؾمقل اهلل 

 ،ىمـول : صـدىمًش ان ، وحتج البقت ، وتغتسل من اجلـابة الزكاة ، وتصوم رمض

تخممن بخاهلل ، والقخوم : » ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ىمول : يو رؾمقل اهلل مو اإليامن ؟ ومؼول رؾمـقل اهلل 

ش .  اآلخر ، وادالئؽة ، والؽتاب ، والـبقني ، وبالؼدر خره ورشه ، وحؾوه ومره

 ىمـول : ومؼؿــو ش عيل بالرجل: »  ملسو هيلع هللا ىلصىمول : صدىمً . صمؿ اكٍمف ومؼول رؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  شالـاريف احلقاء من اإليامن، واإليامن يف اجلـة، والبذاءة من اجلػا، واجلػا » ( 4/١0٥أمحد ) =

 (.٥242) -رمحف اهلل-وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمشقخـو 

  : اًمعل ىمؾي اًمؽالم، واًمبذاءة هق اًمػحش ذم اًمؽالم.-رمحف اهلل-اًمؽممذي ىمول 
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هذا جزيل عؾقخه السخالم ،  : » ملسو هيلع هللا ىلصومطؾبـوه ، ومؾؿ كؼدر قمؾقف ، ومؼول اًمـبل  مجوقمتـو

 .(1)ش جاءكم يعؾؿؽم أمر ديـؽم

 ]الطهور وَ اإلمياُ[

طمدصمـو اسمـ مفدي ، قمـ ؾمػقون ، قمـ أيب إؾمحوق ، قمـ أيب ًمقغم اًمؽــدي  - ٥40

 .(2)ش اإليامن إن الطفور صطر » ، قمـ طمجر سمـ قمدي ، ىمول : كو قمكم ، : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

/(. وأظمرضمف مـ ـمريؼ حيقك سمـ يعؿر قمـ اسمـ قمؿر، واعمرومقع مـف قمـ ٥٥أظمرضمف ذم اعمصـػ ) (

( مـ طمديٌ قمؿر 2( وًمقس ومقف وشمغتسؾ مـ اجلـوسمي، احلديٌ أظمرضمف مسؾؿ )2قمؿر مسؾؿ )

( واًمبقفؼل ٥3( )٥٥( واسمـ مـدة ذم اإليامن )٥13طمسون )، واسمـ طمبون اًمبستل يمام ذم اإل

ىموًمف اسمـ ش وحتٍ وشمعتؿر وشمغتسؾ مـ اجلـوسمي» ( وشمػرد ؾمؾقامن اًمتقؿل ذم روايي ٥0ذم اًمصغرى )

( وأقمؾ هذه اًمزيودة اًمدارىمطـل يمام كؼؾ ذًمؽ قمـف اًمبقفؼل ذم ٥/333طمبون يمام ذم اإلطمسون )

(، 3( ومسؾؿ )١0هريرة أظمرضمف اًمبخوري )اًمصغرى، وضموء احلديٌ متػؼ قمؾقف قمـ أيب 

 ( راضمعف إن ؿمئً.٥/٥١2وًمؾحوومظ يمالم= = ـمقيؾ قمغم احلديٌ ذم اًمػتح )

وأمو يمقكف مـ مسـد قمبد اهلل سمـ قمؿر ومؼد ىمول احلوومظ: وىمد ظموًمػفؿ ؾمؾقامن سمـ سمريدة أظمق قمبد اهلل 

ومجعؾف مـ ملسو هيلع هللا ىلص ـبل ومرواه قمـ =  = حيقك سمـ يعؿر قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ىمول: سمقـام كحـ قمـد اًم

   مسـد اسمـ قمؿر ال مـ روايتف قمـ أسمقف.

(
2

 .حسن (

 هق وطمجر سمـ قمدي( ٥١32( )٥١3٥(، واخلالل ذم اًمسـي )2١-٥٥/22أظمرضمف ذم اعمصـػ )

 وأسمق ًمقغم اًمؽـدي صمؼي يؼول ؾمؾؿي سمـ معوويي وىمقؾ سموًمعؽس. اًمؽـدي، ويؼول طمجلم صدوق،

( 204( )20٥( )200سمـ أمحد ذم اًمسـي ) (  وقمبد اهلل٥١34وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )، 

( وومقف قمـدهؿ همالم طمجر جمفقل، وىمد صح مرومققمًو ؾمقليت ٥103( )٥104واًمالًمؽوئل )

 سمعد.



 85 ]الطفور من اإليامن[

 
طمدصمـو قمػون ، كو أسمون اًمعطور ، كو حيقك سمـ أيب يمثػم ، قمـ زيد أيب ؾمـالم ،  - ٥4٥

الطفخور كصخف » يمـون يؼـقل :  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رؾمقل اهلل  قمـ أيب موًمؽ األؿمعري

 .(1)ش اإليامن

الوضوء » طمدصمـو ويمقع ، كو األوزاقمل ، قمـ طمسون ، قمـ قمؽرمي ، ىمول :  - ٥44

 .(2)شصطر اإليامن 

أظمؼمكو ويمقع ، كو ؾمػقون ، قمـ أيب إؾمحوق ، قمـ اسمـ أيب ًمـقغم اًمؽــدي ،  - ٥43

قمـ همالم ، حلجر أن طمجرا ، رأى اسمـو ًمف ظمرج مــ اًمغـوئط  ومؼـول : يـو همـالم ، 

 .(3)ش الطفور كصف اإليامن» يؼقل :  كووًمـل اًمصحقػي مـ اًمؽقة ؾمؿعً قمؾقوً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 .صحقح (

 (.22أظمرضمف ذم اعمصـػ ) 

الطفور » ( مـ ـمريؼ زيد أيب ؾمالم قمـ أيب موًمؽ األؿمعري سمؾػظ 443وأظمرضمف مسؾؿ رىمؿ )

و اًمدارىمطـل سملن أسمو ؾمالم  م يسؿع مـ أيب موًمؽ ، واًمبحٌ ، وهذه اًمطريؼ اكتؼدهشصطر اإليامن

 (.444( )ص32مستقذم ذم اًمتتبع حتؼقؼ اًمقادقمل رمحف اهلل طمديٌ رىمؿ )

( 4231واحلديٌ ىمد صح ظمورج مسؾؿ، وموًمقاؾمطي هق قمبد اًمرمحـ سمـ همـؿ يمام قمـد اًمـسوئل )

  (.420واسمـ موضمي )

(
2

 صحقح.( 

  قمؽرمي.( وًمقس ومقف ٥٥/2١أظمرضمف ذم اعمصـػ )

(
3

 طمسـ.(

(، وهق هبذا اًمسـد وعقػ ومقف همالم طمجر جمفقل، وىمد شمؼدم ٥٥/2١وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمريؼ أيب ًمقغم قمـ طمجر ومؾعؾف ؾمؿعف مـ اًمغالم صمؿ ًمؼل طمجر ومحدصمف سمف.٥40خترجيف )



 86 البن أيب صقبةكتاب اإليامن 

  

  

  

 

» بد اهلل سمـ قمؿـرو ىمـول : طمدصمـو حمؿد سمـ سمنم ، كو زيمريو احلقاري ، أن قم - ٥42

إن عرى الدين وقوائؿه الصالة والزكاة ال يػرق بقـفام ، وحج البقخت ، وصخوم 

 .(1)، صمؿ ىموم وموكطؾؼش  رمضان . وإن من أصؾح األعامل الصدقة واجلفاد

:  ملسو هيلع هللا ىلصأظمؼمكو اسمـ قمؾقي ، قمـ يقكس ، قمـ احلسـ ، ىمول : ىمـول رؾمـقل اهلل  - ٥4١

 .(2)ش سـفم خؾؼاإن أكؿل ادممـني إيامكا أح» 

طمدصمـو اسمـ كؿػم ، كو حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ ، قمـ معؼؾ اخلثعؿل ، ىمول : أشمـك  - ٥4٦

قمؾقو رضمؾ وهق ذم اًمرطمبي ومؼول : يو أمػم اعمـممـلم مـو شمـرى ذم اعمـرأة ال شمصـكم ؟ 

 .(3)ش من مل يصل ففو كافر» ومؼول : 

هلل سمــ أظمؼمكو أسمق معوويي ، قمـ األقمؿش ، قمــ أيب صـوًمح ، قمــ قمبـد ا - ٥41

 .(1)ش من أقام الصالة وآتى الزكاة فؼد توشط اإليامن» وؿرة ، قمـ يمعى ىمول : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 وعقػ. (

   (. زيمريوء احلقاري، ىمول اًمشقخ األًمبوين:  م أقمرومف.٥٥/2١أظمرضمف ذم اعمصـػ )

(
2

 مرؾمؾ. (

( ٥2( )٥1(. وىمد شمؼدم مرومققموً ً قمـ قموئشي وأيب هريرة رىمؿ )2٦-٥٥/2١وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

(٥3( )40  )  

(
3

 وعقػ.( 

 (.223( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )٥333(. وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )٥٥/2٦أظمرضمف ذم اعمصـػ )

. ششمؼريى » جمفقل  معؼؾ اخلثعؿل  ششمؼريى » حمؿد سمـ أيب إؾمامقمقؾ سمـ راؿمد اًمسؾؿل صمؼي، 
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طمدصمـو حمؿد سمـ قمبقد ، قمـ األقمؿش ، قمـ أيب صوًمح ، قمـ قمبـد اهلل سمــ  - ٥42

من أقام الصالة وآتى الزكاة ، وأضاع حمؿخدا ، فؼخد » وؿرة ، قمـ يمعى ، ىمول : 

ومـخخع هلل ، فؼخخد  وأعطخخى هلل، ، توشخخط اإليخخامن ، ومخخن أحخخب هلل ، وأبغخخض هلل

 .(2)ش اشتؽؿل اإليامن

طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش ، قمـ قمبقد اهلل سمـ قمبقد اًمؽالقمل ىمـول : أظمـذ  - ٥43

سمقدي مؽحقل ومؼول : يو أسمو وهى ، يمقػ شمؼـقل ذم رضمـؾ شمـرك صـالة مؽتقسمـي 

متعؿدا ؟ ومؼؾً : مممـ قموص ، ومشد سمؼبضتف قمغم يدي ، صمؿ ىمول : يو أسمـو وهـى 

ؿملن اإليامن ذم كػسؽ مـ شمرك صالة مؽتقسمي متعؿدا ومؼد سمرئً مـف ذمـي ًمقعظؿ 

 .(3)شاهلل ، ومـ سمرئً مـف ذمي اهلل ومؼد يمػر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي 33١( وأظمرضمف ويمقع ذم اًمزهد )٥٥/2٦صحقح.وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) (1) =

( واسمـ سمطي ذم اإلسموكي ٥٦٥3( )٥١2٦( واخلالل ذم اًمسـي )220( وهـو ذم اًمزهد )3٥/٦)

 ( يمؾفؿ مـ ـمريؼ األقمؿش. 23( وىمقام اًمسـي ذم اعمحجي )٥14٦(، واًمالًمؽوئل )2١0)

 ( مـ ـمريؼ ؾمفقؾ قمـ أيب صوًمح قمـ يمعى سمف.3رضمف اسمـ أيب قمؿر ذم اإليامن)وأظم

(  مـ ـمريؼ اًمعالء سمـ اعمسقى قمـ أسمقف قمـ 331وأظمرضمف حمؿد سمـ كٍم ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )

(مـ ـمريؼ أيب قمقاكي قمـ قموصؿ قمـ يمعى، وأظمرضمف ٥142يمعى. وأظمرضمف اًمالًمؽوئل )

قموصؿ قمـ يمعى، ويمعى هق اسمـ موكع احلؿػمي ( مـ ـمريؼ محود قمـ ٥٦40اخلالل ذم اًمسـي )

   اعمعروف سمؽعى األطمبور.

(
2

  شمؼدم ذم احلديٌ اًمذي ىمبؾف. صحقح. (

(
3

 ( طمسـ.

/(. قمبقد اهلل سمـ قمبقد هق أسمق وهى اًمؽالقمل وصمؼف اسمـ معلم، وإؾمامقمقؾ ٥٥وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 =ؾده خمتؾط ذم اًمروايي سمـ قمقوش سمـ ؾمؾقؿ اًمعـز، ىمول ذم اًمتؼريى: صدوق ذم روايتف قمـ أهؾ سم



 88 البن أيب صقبةكتاب اإليامن 

  

  

  

 

طمدصمـو أسمق ظموًمد األمحر ، قمـ قمؿرو سمـ ىمقس ، قمـ أيب إؾمـحوق ، ىمـول :  - ٥30

الصز من اإليامن بؿـزلة الرأس من اجلسخد ، فخنذا : »  -رمحي اهلل قمؾقف-ىمول قمكم 

 .(1)ش  ذهب اإليامنذهب الصز

 طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمـ أيب إؾمحوق ، قمـ صـؾي ، قمــ قمـامر  - ٥3٥

ثالث من مجعفن مجع اإليخامن : اإلكصخاف مخن كػسخك ، واإلكػخاق مخن » ىمول : 

 .(2)ش اإلقتار ، وبذل السالم لؾعامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ ـمريؼ يزيد سمـ ضموسمر 22١قمـ همػمهؿ واًمؽالقمل دمشؼل. وأظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي ) =

ش. من ترك الصالة عامدًا فؼد برئت مـه ذمة اهلل عز وجل» قمـ مؽحقل قمـ أيب ذر مرومققمًو:

 ومؽحقل  م يسؿع مـ أيب ذر.

 ( مرومققمًو.٦/24٥وىمد أظمرج سمعضف أمحد )

 ًمقد سمـ مسؾؿ، ىمول أظمؼمكو ؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ مؽحقل قمـ أم أيؿـ مرومققمًو ىمول: طمدصمـو اًمق

  .شال تسك الصالة متعؿدًا فنن من ترك الصالة متعؿدًا فؼد برئت مـه ذمة اهلل وذمة رشوله»

( مـ ـمرق قمـ قمبد ٥١32( وقمبد سمـ محقد )12٦١( وذم اًمشعى )1/302وأظمرضمف اًمبقفؼل )

ل  م يسؿع مـ أم  أيؿـ، ىموًمف اعمزي وهمػمه. وومقف قمـعـي اًمقًمقد سمـ اًمعزيز سمف. ومؽحقل اًمشوم

 مسؾؿ وهق ممـ يدًمس شمدًمقس شمسقيي.

وؾمبؼ خترجيف -ريض اهلل قمـفام– (، قمـ سمريدة وضموسمر2٦( )22ىمد ضموء يمػر شمورك اًمصالة رىمؿ )

  

(
1

 وعقػ. (

وق  م يسؿع مـ ( قمؿر سمـ ىمقس هق اعمثالقمل اًمؽقذم صمؼي. أسمق إؾمح٥٥/21وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

   قمكم صمؿ هق مدًمس.

(
2

( ٥0/٥3233( وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )٥٥/22صحقح مقىمقومًو. وأظمرضمف ذم اعمصـػ )( 

 = (. ٦3( وأسمق قمبقد ذم اإليامن )٥1٥3(. واًمالًمؽوئل )٥٦٥١وأظمرضمف اخلالل ذم اًمسـي )
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 طمدصمـو ويمقع ، قمـ ؾمػقون ، قمـ أيب إؾمحوق ، قمــ صـؾي ، قمــ قمـامر ذم - ٥34

 .(1)شال عفد هلم» ومؼول :  ٢١التوبة:  چ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چ ىمقًمف :

ال يخدخل » طمدصمـو ضمرير ، قمـ مـصقر ، قمـ إسمراهقؿ ، ىمول : يمون يؼقل :  - ٥33

 .(2)ش الـار إكسان يف قؾبه مثؼال حبة من خردل  من إيامن

:  ملسو هيلع هللا ىلصطمدصمـو زيد سمـ احلبوب ، قمـ اًمصعؼ سمـ طمزن اًمبؽري ، ىمول : ىمـول  - ٥32

 .(1)ش احلب يف اهلل ، والبغض يف اهللأوثق عرى اإليامن : » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشػ(  ٥/4) /( واًمبزار٥( وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )٥٦32وىمد ضموء مرومققمًو أظمرضمف اًمالًمؽوئل ) =

 وىمول: رواه همػم واطمد قمـ قمامر مقىمقومًو.

(، وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ىمول 4/٥2١وىمد أقمؾ اعمرومقع أسمق طموشمؿ وأسمق زرقمي ذم اًمعؾؾ )

  ( وومقف اًمؼوؾمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ وهق وعقػ.٥/١1اهلقثؿل ذم اعمجؿع)

(
1

 صحقح.( 

 (.٥٥/22وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 صؾي هق سمـ زومر صمؼي. 

( وًمقس ومقف قمـ قمامر، وومقف ؾمػقون سمـ ويمقع وعقػ. ٥0/23رضمف اسمـ ضمرير ذم اًمتػسػم )األصمر أظم

 وأظمرضمف مـ ـمريؼ سمـ سمشور قمـ قمبد اًمرمحـ قمـ ؾمػقون قمـ أيب إؾمحوق قمـ صؾي قمـ قمامر.

  وأظمرضمف مـ ـمريؼ أيب األطمقص قمـ أيب إؾمحوق قمـ صؾي قمـ طمذيػي وهق صحقح.

(
2

                                                                                                                                      صحقح.                               (

= 

 (.٥٥/22= وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

ال يدظمؾ اًمـور مـ  »( سمؾػظ: 3٥أظمرضمف مسؾؿ رىمؿ ) وىمد ضموء مرومققمًو قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد 

  ش ىمؾبف مثؼول طمبي ظمردل مـ إيامن، وال يدظمؾ اجلـي أطمٌد ذم ىمؾبف مثؼول ذرة مـ يمؼميمون ذم
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طمدصمـو أسمق أؾمومي ، قمـ ضمرير سمـ طمـوزم ، طمـدصمـل قمقسـك سمــ قموصـؿ ،  - ٥3١

أمخا بعخد ، فخنن »طمدصمـل قمدي سمـ قمدي ، ىمول : يمتى إزم قمؿر سمـ قمبد اًمعزيـز : 

اإليامن فرائض ، ورشائع ، وحدود ، وشـن ، فؿن اشتؽؿؾفا اشتؽؿل اإليخامن ، 

ستؽؿل اإليامن ، فنن أعش فسلبقـفا لؽم حتى تعؿؾوا هبا ، ومن مل يستؽؿؾفا مل ي

 .(2) شوإن أكا مت قبل ذلك فام أكا عذ صحبتؽم بحريص

طمدصمـو اًمػضؾ سمـ ديملم ، كو هشوم سمـ ؾمعد ، قمـ زيد سمـ أؾمـؾؿ ، ىمـول :  - ٥3٦

البد ألهل هذا الدين من أربع : دخول يف دعوة اإلشخالم والبخد مخن اإليخامن ، »

رشؾني أوهلم وآخرهم ، وباجلـة والـار ، والبعث بعد ادخوت ، وتصديق باهلل واد

والبد من أن تعؿل عؿال تصدق به إيامكك ، والبد من أن تعؾخم عؾخام حتسخن بخه 

 .(3)شعؿؾك ، ثم قرأ : وإِّن لغػار دخن تخاب وآمخن وعؿخل صخاحلا ثخم اهتخدى

مخا : »طمدصمـو قمبد األقمغم ، قمـ اجلريري ، قمـ قمبد اهلل سمــ ؿمـؼقؼ ، ىمـول  - ٥31

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (.٥٥0معضؾ هبذا اًمسـد. وىمد شمؼدم مـ طمديٌ اًمؼماء رىمؿ ) (1) =

(
2

 صحقح.( 

( واًمبقفؼل ذم ٥١14( واًمالًمؽوئل )٥٥٦4(، وأظمرضمف اخلالل )٥٥/23أظمرضمف ذم اعمصـػ )

( مجقعفؿ مـ ـمريؼ سمـ طموزم سمف. 2١/403) ( واسمـ قمسويمر ذم شمورخيف١2اًمشعى )

( ٥٥٦٦( مـ ـمريؼ ؾمػقون قمـ رضمؾ قمـ قمؿر سمف، واسمـ سمطي )٥/٥١واألصبفوين ذم اعمحبي )

  مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ أمحد قمـ أسمقف قمـ ويمقع سمف.

(
3

   (.٥٥/23صحقح إًمقف، وأظمرضمف ذم اعمصـػ ) (



 91 ]اإليامن قول وعؿل[

 
كاكوا يؼولون لعؿل تركه رجل كػر فر الصالة ، فؼخد كخاكوا يؼولخون :تركفخا 

 .(1)شكػر

طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ قمقوش ، قمـ مغػمة ، ىمول : ؾمـؿعً ؿمـؼقؼو ، وؾمـلًمف  - ٥32  

 ش؟ من صفد أكه مممن فؾقشفد أكخه يف اجلـخة»رضمؾ : ؾمؿعً اسمـ مسعقد يؼقل : 

 .  (2)ش كعم» ىمول : 

 ]اإلمياُ قوه وعىن[

 طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ قمقوش ، قمـ قموصؿ ، ىمول : ىمقؾ أليب وائـؾ : إن كوؾمـوً  - ٥33

يزقمؿقن أن اعمممـلم يدظمؾقن اًمـور ىمول : ًمعؿرك واهلل إن طمشـقهو همـػم اعمـممـلم 

 .(3)شاإليامن عـدكا قول وعؿل ، ويزيد ويـؼص»ىمول أسمق سمؽر : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 صحقح.( 

( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ ٥312ًمسـي )(، وأظمرضمف اخلالل ذم ا٥٥/23وأظمرضمف ذم اعمصـػ )

 إسمراهقؿ قمـ اجلريري كحقه.

وروايي قمبد األقمغم اًمسومل وإؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ قمؾقي روايتفؿ قمـ اجلريري ىمبؾ اإلظمتالط.

  

(
2

 صحقح. (

(، رواه قمبد اهلل 43( )44(،  شمؼدم سمـحقه مـ همػم هذا اًمقضمف رىمؿ )٥٥/١0أظمرضمف ذم اعمصـػ )

   (.٥113(، واًمالًمؽوئل )  سمـ أمحد ذم اًمسـي )  

(
3

 صحقح.( 

  (.٥٥/١0أظمرضمف ذم اعمصـػ )
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  وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وؾمؾؿ.واحلؿد هلل رب اًمعوًملم
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 لفهرسا

 4 ........................... احلجقري قمكم سمـ حيقك اًمعالمي اًمشقخ مؼدمي

َميُ   3 .......................................................... اعممًمػ ُمَؼدِّ

 ٥٦ ........................................................ اعمصـػ شمرمجي

 ٥٦ ........................................................ :تالمقذه أصفر

 ٥٦ ..................................................... :عؾقه العؾامء ثـاء

 ٥3 ................................................... [اإليامن ذم ذيمر مو]

 4٥ ........................................................ [اإليامن ـمعؿ]

 44 ........................................... [اإليامن ذائع إمم اًمدقمقة]

 4١ ................................. [إلؾمالموا اإليامن مسؿك سملم اًمػرق] 

 4١ .................................... [اإليامن مسؿك ذم األقمامل دظمقل]

 41 ...................................................... [اإليامن كؼصون]

 30 .............................................. [وكؼصوكف اإليامن زيودة] 

 32 .......................................... [اًمـور مـ اعمقطمديـ ظمروج]

 24 .................................... [اإليامن مسؿك ذم األقمامل دظمقل]

 23 ................................................... [اًمصالة شمورك يمػر]

 ٦2 ............................................ [اًمسامء ذم اهلل سملن اإليامن] 

 ٦١ ............................................... [ًمؾؿممـ يمػورة اًمبالء] 
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 ٦3 ................................................. [اعمممـلم سملم اًمراسمطي]

 ٦3 ................................................ [اإليامن اؾمتؽؿؾ مـ]

 12 ....................................................... [اإليامن زيودة]

 11 ............................................. [اإليامن مـ اهلل ذم احلى]

 2٥ ................................... [اعمسؾؿلم احلؽوم قمغم اخلروج مـع]

 23 ...................................................... [سموًمؼدر اإليامن]

 22 ................................................. [اإليامن مـ اًمطفقر]

 3٥ ................................................. [وقمؿؾ ىمقل اإليامن]

 33 .............................................................. اًمػفرس

 

 


