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( 92ظزيزي افباحث.... افسؿقم األصع هلذا افعداد هو )افسؿقم افؼديم: ادجؾد )

(، وفغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا ذم ؿواظد بقاكات 1) افعدد

ظادقة، تم إظادة افسؿقم بطريؼة تسؾسؾقة ـام هو طاهر ظذ ؽالف ادجؾة 

اخلارجي. ذم حال رؽبتؽم احلصول ظذ أي مستـد رشؿي إلثبات ذفك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saافتواصل مع هقئة افتحرير ظذ ايؿقل ادجؾة: 
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 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طحطدػبنػدرجمدطدػبنػأ.د.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

املكلف اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل   

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  

  

 
8 

 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
9 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  

  

 
10 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأ
 جاططظػاضطضكػخاضداألدتاذػاضطذاركػبػدمػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرة/ػ

 

  

 
6 

ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  

  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  

  

 
1 

 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
2 

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
5 

طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــسا انصفحبث

 د. إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ 4-46
 (جبيعت أو انمشٖ)

 اإلسجبء اإليبيٙ االثُب عشش٘
 1 )دساست َمذٚت(

 د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘ 88 -47
 (جبيعت أو انمشٖ) 

 2 سٕسة االَفطبس ادلعبَٙ ٔانذالالث

 َذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطد.  89-131
 (جبيعت طٛبت)

 3 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

 د. عزٚزة عهٙ االشٕل انعًش٘ 172 -132
 (بنمُفزةانكهٛت اجلبيعٛت ب)

 لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
 يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت

4 

173-209 
 اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ عببذ بٍ عبذد. 

 (جبيعت انطبئف)

 يف ضٕء أدة اخلصٕيت بني األفبضم
 5  خصٕيت انشٛخني

210-242 
 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 

 (جبيعت انعني)

 ساليٙإلانُكبح يف انفمّ احكٛٛف عمذ 
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

6 

243-291 
 صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبحد. 

 (اجملًعتجبيعت )

 انذاسلطُٙ انشٛخني  و اإليبو  انزإ
 
 
 َمذٚت(دساست )  حذٚث أبٙ انشٓى إخشاج

7 

 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد.  292-329
 (جبيعت ادلهك خبنذ)

 انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًنيخمبنفت انسُت 

 8 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

330-376 
 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘

   (جبيعت اجملًعت)
 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 9 "انفكش انببطُٙ احلذٚث" أمنٕرجب  

377-422 
 حمًذ بٍ عهٙ حمًذ انمشَٙد. 

 (جبيعت ادلهك خبنذ) 
 انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت

 10 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 وبعد:                     . ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ: كبقـا حمؿد

، وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبعًا وـشػًا، مع ما يراؾؼه من افتجربةُتصؼل بتتحؼق بافتعؾم و ادعرؾةَ  أن  ؾال صك 

 واشتـباط، وحتؾقٍل وترـقب، 
ٍ
، وحَيُصل افعؾُم هبا من ضريٍق آمٍن، إػ افعؿق؛ حتى يتحصل افؽشُف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفا وؽوصٍ اشتؼراء

، ذم ؿافٍب من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحاتام، بعقٍد ظن خداع ادظاهر، ثم ُتـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي، خاٍل من األوه

من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته  فاتعؾقؿُ ُفغوٍي رصيح، مسؾٍع ظن اإلهيام بافباضل، مـزٍه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخرًا 

 .فؾؿتؾؼي

بادعرؾة دون حد، ُتَسؾِّم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق. وؿد  صغوؾةً  اً س، وكػْ اً رحب ؾضاءً  يستؾزمُ  ظذ هذا افـسِق  ادعرؾةِ  وؿقامُ 

 نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يكُّ: تعاػ ؿوفه مـفا ظدة، مواضع ذم افؽريم ـتابه ذم هذا إػ هلالج لجأصار اهلل 
 هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ [، وؿال تعاػ:92، 12]افعـؽبوت: ﴾حجمج مث

 [.11]اجلاثقة:﴾هت مت
ل رظايُة وما ُيْسؾؿـا إفقه هذا هو  أن ادعرؾَة كتاُج افبحث افعؾؿي؛ ؾتََؼدُمفا واختالُؾفا وأثُرها متوؿٌف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ُتَشؽِّ

افعؾؿي ظذ خصائص مُتقزه، وحتدد  افبحُث  ؛ وهلذا جيب أن يؼومَ إجادته وحتسغ كتاجه رضوراٍت فؾعامل افبؼيافبحِث افعؾؿي وافعؿل ظذ 

ل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ؿِ ه افتي تُ ماهقتَ   بل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.َسفِّ

افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة  افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُسَبق وممارشةِ  ادوضوظقةذم: تتؿثل وأبرز هذه اخلصائص 

األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي  إمهالِ ظذ  -وإن اّدظى خالَف ذفك-رضورًة افباحث  حيؿل ذم ذهن افباحث بشؽٍل ؿبع، هذا افتحقز افذي

هي ذم ذاهتا. وبافعؽس من هذا ؾنن  افتزاَم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق  تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام

 افعؾؿقة ادحايدة افتي ُتَسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق، وبافتايل تؼديم معرؾٍة صحقحة.

افدؿقق وادالئم. وافبعد من خالل: اشتخدام افتػسر ادـطؼي، وافتعبر افدؿة وافوضوح؛ وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ 

وى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة، وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر اظن: افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط، وإضالق افدظ

 األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.

ـّؽن ألبسط؛ بحقث يتضؿن افبحُث ُضرؿًا موضوظقًة متَ وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة ا بنمؽاكقة افتحؼقافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز و

من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج، وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة. وهذا ُيسفل 

 تضؿن افبحث فتػسراٍت أبسط هي أؿرب فؾػفم.

: افـص افؼطعي دٓفًة وثبوتًا، أو رضورات افعؼل، أو ام فقس ضريق إثباتهؾقخاصقة آحتامل وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف 

وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة، ـام ُتسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من  به افباحَث وصػة آحتامل هـا تـَ  آشتؼراء افتام.

رائن األحوال وشقاؿات األحداث من جفٍة أخرى؛ ٓشقام أن  افبحَث جفة، وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿ

آخر  افعؾم، وأن  ظامَل احلؼائق فقس ظادًَا كاجزًا؛ ؾؼد تظفر حؼائٌق ذم زمٍن ما أو مؽانٍ  افعؼل اإلكساين، وتراـمِ  افعؾؿي ذم جوهره متظفٌر فعؿلِ 

 وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.

تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف  أخالؿقة يـطؾق من مـظومةٍ  ظذ افباحث أنْ  صائص تعـي أن  هذه اخل

وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية  بُخُؾق األماكة وافصدقظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم افبحُث افتحّع 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويؽون مؾتزمًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه. ـام يتخؾق افباحُث بافصز افذي يؿؽـه خُمؾصًا فؾحؼقؼة وحدهاادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث 

 وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا افبحُث من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه 

 افعؾؿي.

معارف جديدة تمثر ذم  ظذ إكتاِج  افبحث افعؾؿي وبؼدرةِ بجفده افذي يبذفه  بافثؼة واإليامنأن يتحذ  من واجب افباحث افعؾؿيو

يدرس  ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ، ـام ظذ افباحث أيضًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصه، وأنْ 

وذم ادؼابل يؼبل  .ا ؿد يؽون ممثرًا ذم ادعرؾةآشتػادة مـفا بؽل دؿة، دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي دَِ  ا وإمؽاكقةَ فمتَ ءمال

 احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.

افذي يعـي جمؿوع  مـفج افبحثه، يتؿثل هذا اجلاكب ذم وتطورَ  هؼدمَ تَ يساكد  قٌل أص أبستؿوفوجٌي   ٌيؾزمه جاكب افبحث افعؾؿيو

افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل ادـفُج افصورَة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ 

ية أيضًا، وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلز

ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن 

حث ثم ُتستخرج مؽوكاته وُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افب

 أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.

وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها بشؽٍل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر 

ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة، ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا ذاهتا، وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئقًا من ادـاهج 

ادـفج آشتؼرائي وادـفج  اظتامدَ  ادجال، ورضورة تطويره، وافعؿل ظذ دراشته، وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج. وفعل  

قة واإلكساكقة دفقٌل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛ آشتـباضي بصورٍة مشسـة ذم ـثٍر من افدراشات افطبقع

وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ظدٍد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه، 

 إظامفه واإلؾادة مـه ذم آؾاٍق معرؾقٍة جديدة؛ ؾؽم ترك األول فًِخر...!وأن خيتز زماكًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن 

ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك وأخرًا 

ذفك ذم افـظر حلؼقؼِة ؿضايا آختالف، وحترير أوجه بوجٍه خاص، ومآٓت تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم 

افـزاع ؾقفا، وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة، وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال 

ثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف، وإدارة آختالف، افؼادمة، وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة، وإجياد مزراِت افدظوة افسؾقؿة فه، ؾضالً ظن أ

إػ معاٍن ؾارؽة، ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ  ق أؾٍق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه احلؼائُق وافؼدرة ظذ افتعامل معه، وخؾْ 

 متطرؾة. رصاظاٍت 

ل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:  وتلم 

ّريه افصدق، وحتؼقق اإلخالص هلل  ، واشتشعار األماكة افتي ُُحّؾفا افعدوُل دماه احلؼقؼة، يـػون ظـفا حتريَف افغافغ واكتحاَل ادبطؾغ تعاػحَتَ

بصورٍة حمايدٍة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم  ههؾغ. َبْؾَه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء خصومِ وتلويَل اجلا

وهذا ـؾه ذاهتا، وتـؿقة ؿدراته افبحثقة، وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي. 

ذم حمل ادساءفة حلؼقؼِة وواؿِع افبحث افعؾؿي افؼظي، وـقػقة تطويره وحتسقـه، وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من  يضعـا

 مشؽالت ظرصه وؿضاياه.

 واهلل أظؾم                                                                         

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ                               
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 ًَخص ايبشح

 واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمدهاحلٛمد هلل وطمده واًمّمالة 

أردت أن أشمٜم٤مول اإلرضم٤مء وُمٗمٝمقُمف قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م: عم٤م ًمف ُمـ أمهٞم٦م قمٜمد قم٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م، يمام 

قمٜمد  طوأطم٘مٞمتف سم٤مخلالوم٦م سمٕمد اًمرؾمقل  أن اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل ُمـ ـمرق إصم٤ٌمت إُم٤مُم٦م قمكم 

 آصمٜمل قمنمي٦م.

 ا يم٤من هذا اًمٌح٨م اًمذي يِمٛمؾ قمغم: ًمذ

شمٕمريػ  ومٞمف ومتٝمٞمدومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقوقع، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، وظمٓمتف،  ُم٘مدُم٦م

 : اإلرضم٤مء وٟمِم٠مشمف، وُم٤ٌمطم٨م رئٞم٦ًم

 .شمٕمريػ اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل وصقره، ُمـ ظمالل اًمرواي٤مت وأىمقال قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦مإول: 

وذيمرت ومٞمٝم٤م اًمٜمت٤مئ٩م صمؿ اخل٤ممت٦م:  ٟم٘مد اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜمل قمنميواًمث٤مين: 

 : وأمهٝم٤مصٞم٤مت اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م، واًمتق

ُمع اظمتالف اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٤مهٞم٦م اإليامن إٓ أنَّ ىمـقل همـ٤مًمٌٞمتٝمؿ دلَّ قمـغم أنَّ طمـ٥ّم  .2

طمًٜم٦م ٓ يي ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم أصٌح ُمٗمٝمقم اإليامن ُمٜمحٍم ذم قمٛمؾ ىمٚمٌـل  قمكم 

 واطمد وهق اعمح٦ٌم.

اؾمتٜمد إرضم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم رواي٤مت ٟمًٌٝم٤م اإلُم٤مُمٞمـ٦م ٕئٛمـتٝمؿ وًمٙمٜمٝمـ٤م ُمتٜم٤مىمْمـ٦م سمروايـ٤مت  .1

 وسم٠مىمقال قمٚمامئٝمؿ: وسم٤مًمت٤مزم ٓ يّمح آقمـتامد قمٚمٞمٝمـ٤م ذم آؾمـتدٓل قمـغم أطم٘مٞمـ٦م قمـكم 

 .طسم٤مإلُم٤مُم٦م سمٕمد اًمرؾمقل 

: قمٛمؾ دراؾم٦م ُمتخّمّم٦م ًمتتٌع اإلرضم٤مء قمٜمد ومرق آصمٜمل قمنمي٦م: وذًمؽ وأهؿ اًمتقصٞم٤مت 

 ؾمتٜم٤مد إمم يمتٌٝمؿ وأىمقال قمٚمامئٝمؿ وٟم٘مده٤م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.سم٤مٓ
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Abstract 

A Critical Study of Al-Erja'a Twelfth Imamate 

Al-Erja'a and its Imamate's concept has an importance among the public 

Shiites ،also it is a way to prove the imamate of Ali being the eligible 

Caliphate. So ،this research includes an introduction about topic's 

importance ،reasons to choose this topic ،research approach ،plan ،and a 

preface about identifying Al-Erja'a and its establishment. The main points 

are:  

First: definition of Al-Erja'a Imamate and its backgrounds reflected through 

narrations and the sayings of the Imamate scholars.  

Second: critique of Al-Erja'a Twelfth Imamate. 

Conclusion: includes significant results and recommendations:  

1. Most of Imami scholars’ saying is that loving Ali is a good and is not 

affected by a sin ،thus one cordial deed of heart's functions is LOVE. 

2. The concept of Erja'a Al-Imamiis based on narrations that was imputed 

to their Imams ،but they are contradicted with their scholars’ sayings and 

actions! Thus ،it is not true to rely on them to infer the right of Ali bin Abi 

Talib to be the successor Imam. 

The most important recommendations is  Conducting a specialized study to 

tracking all sects of Al-Erja'a Twelfth Imamate ،depending on their books ، 

scholars' sayings ،and criticizing them through the Holy Quran and the 

prophetic Sunnah. 
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ٓ إًمف  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم، وأؿمٝمد أن

صغم اعمرؾمٚملم، ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وإُم٤مم  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

 :أُم٤م سمٕمداهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، 

وم٘مد ضم٤مء ذم قمٍمٟم٤م ُمـ حيٞمل دقمقى اإلرضم٤مء اًم٘مديٛم٦م زاقماًم أنَّ اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م ٓ ذم 

ر ىمٚمٌف ُمـ اًمٖمّؾ واًمدٟمس، ويٚمتزم  سم٤مًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مُم٦م وحي٤مومظ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وُمدقمًٞم٤م أن ُمـ ُيَٓمٝمِّ

قمغم اًمٜمٔم٤مم وٓ يٕمتدي قمغم أظمريـ أو يٜمت٘مص ُمـ طم٘مقىمٝمؿ هق حم٘مؼ ًمّمحٞمح اإليامن، وهذا 

اعمٜمٓمؼ رهمؿ أّٟمف يٌدو صحٞمح٤ًم طمًٜم٤ًم، ًمٙمٜمف ٓ يٕمٙمس احل٘مٞم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م، سمؾ ُُيٗمل ذم صمٜم٤مي٤مه حم٤موًم٦ًم 

ؾمالم ٓ ُيٖمٗمؾ دور اًم٘مٚم٥م ًمٚمَتَٗمٚم٧ُّم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمع آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمحّرُم٤مت واًمقاضم٤ٌمت، وم٤مإل

وحمقرّيتف ذم اإليامن، يمام ٓ ُيٖمٗمؾ اًمت٠ميمٞمد قمغم دور اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم طمٗمظ اإليامن: وًمذا ضم٤مء 

اإليامن ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم أيمثر ُمـ آي٦م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمٕمٛمؾ سم٤مًمنميٕم٦م ضمزء 

 ٓ يتجزأ قمـ ُمٗمٝمقم اإليامن.

ُم٤مُمٞم٦م، ُمع اًمٕمٚمؿ أن مهؿ ىمقًٓ خمتٚمًٗم٤م ذم ُمْمٛمقٟمف وهم٤ميتف وي٠ميت وٛمـ هذا اًمًٞم٤مق ٟمِم٤مط اإل

وٓئٛمتٝمؿ ذم هذا إُمر!  طقمـ ـمقائػ اعمرضمئ٦م إظمرى! ىم٤مم قمغم رواي٤مت ُمٜمًقسم٦م ًمٚمرؾمقل 

 ًمدراؾم٦م هذا اًم٘مقل. "اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜم٤م قمنمي دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م"ـ ومج٤مء هذا اًمٌح٨م اعمٕمٜمقن سم

 سدٚد ايبشح:  

ذم ُمٕمٜمـك اإلرضمـ٤مء، وهـذا اعمٗمٝمـقم يـدقمؿ  ُمٗمٝمقم ظم٤مصقمنمي٦م  ًمٚمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل 

، ومجـ٤مءت طسم٤مإلُم٤مُم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمـقل اهلل  قم٘مٞمدهتؿ إهؿ، وهل أطم٘مٞم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 هذه اًمدراؾم٦م ًمٌح٨م طم٘مٞم٘م٦م هذا اعمٗمٝمقم وسمٞم٤من آصم٤مره، ُمع اًمٜم٘مد اعمٜم٤مؾم٥م مه٤م.

 ايدزاضات ايطابك١: 

ًمٚمديمتقر:  "قمنمي٦م  آصمٜمل واًمِمٞمٕم٦م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ سملم اإليامن ُمٗمٝمقم"سمح٨م سمٕمٜمقان 

اعمحامدي، ٟمنم ذم جمٚم٦م إٟمدًمس ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، اًمت٤مسمٕم٦م جل٤مُمٕم٦م  حمٛمد يقؾمػ

صٗمح٦م( 29م، سمح٨م ُمـ )1225، يقًمٞمق 7اًمٕمدد  22إٟمدًمس ًمٚمٕمٚمقم اًمت٘مٜمٞم٦م سم٤مًمٞمٛمـ، اعمجٚمد 
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قمنمي٦م ويمقن اًمقٓي٦م ُمـ اإليامن، واًمرد  وشمٕمرض اًم٤ٌمطم٨م عمٗمٝمقم اإليامن قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل

قمغم ذًمؽ ذم مخس صٗمح٤مت ُمـ سمحثف، ومل يتٕمٛمؼ اًم٤ٌمطم٨م ذم ُم٠ًمًم٦م هؾ اًمٕمٛمؾ يدظمؾ ذم 

 ُمًٛمك اإليامن أم ٓ؟ 

ُم٤م قمدا ذًمؽ مل أضمد ُمـ يمَت٥َم ذم هذا اعمقوقع سمٌح٨م ُمًت٘مؾ ٟم٤مىمد، ويمؾ اًمٙمت٤مسم٤مت 

٨م قمـ اإلُم٤مُمٞم٦م أو ُم٘م٤مٓت ذم ُمقاىمع اًمٜم٘مدي٦م اًمتل وضمدهت٤م يم٤مٟم٧م ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٙمت٥م أصمٜم٤مء احلدي

اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م، إو٤موم٦م إمم ُم٤م وضمدشمف ُمـ دراؾم٤مت طمقل هذا اعمقوقع هق ُمـ ىِمٌِؾ اإلُم٤مُمٞم٦م 

 آصمٜمل قمنمي٦م.

 ضبب اختٝاز ايبشح:  

واًمذي سم٤مت يِمٙمؾ ظمٓمًرا يمٌػًما قمغم إُم٦م -اٟمتِم٤مر اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل آصمٜمل قمنمي  .2

سمّمقرة شمًتقضم٥م قمغم أهؾ آظمتّم٤مص قمرض أدًم٦م اعمذه٥م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م  -اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمٜم٤مىمِم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م.

عم٤م رأي٧م ُمـ اهتامم اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم سمٛم٤ًمئؾ اإلرضم٤مء واًمتحدث قمٜمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ  .1

سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م، وم٠مردت أن أشمٜم٤مول اإلرضم٤مء وُمٗمٝمقُمف قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م سمٌٕمض اًمتٗمّمٞمؾ: عم٤م ًمف 

 ٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م.ُمـ أمهٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م قمٜمد قم

ؾمٚمٓم٧م اًمْمقء قمغم اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل: وذًمؽ ٕين وضمدت يمثػمًا ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م يذيمرون  .3

سم٤مقمت٤ٌمره ـمريً٘م٤م ُم٤ًمٟمًدا  " وهق حم٦ٌم قمكم" ٦م اىمتّم٤مر اإليامن قمغم قمٛمؾ اًم٘مٚم٥مُم٠ًمًم

 .طًمألدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل يذيمروهن٤م ذم إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م ًمف، وأطم٘مٞمتف سم٤مخلالوم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

 بشح:  َٓٗذٞ يف اي

اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل: ُمـ ظمالل شمٕمريػ اإلرضم٤مء ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل  .2

 قمنمي٦م.

اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم: وسمف ؾم٠مىمػ قمغم اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م ًمألئٛم٦م، وأىمقال قمٚمامء اعمذه٥م آصمٜمل  .1

 قمنمي ذم ُم٠ًمًم٦م اإلرضم٤مء اًمتل ذهٌقا إًمٞمف ذم اإليامن.
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نمي٦م ذم اإلرضم٤مء، وقمغم قمدم صح٦م اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي: وسمف ؾم٠مسمٓمؾ قم٘مٞمدة آصمٜمل قم .3

 .طسم٤مإلُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل  آؾمتدٓل سمف ذم اًم٘مقل سم٠مطم٘مٞم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 خط١ ايبشح:  

 وومٞمٝم٤م ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وُمٌحث٤من ُمع ُمٓم٤مًمٌٝمام، وظم٤ممت٦م، وومٝم٤مرس.

ومٗمٞمٝم٤م: أمهٞم٦م اعمقوقع، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره، واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمتٌع ذم يمت٤مسم٦م  أُم٤م اعم٘مدُم٦م

 اًمٌح٨م، وظمٓم٦م اًمٌح٨م.

 ومٌٞم٤مهن٤م أيت:  أُم٤م اًمتٛمٝمٞمد، واعم٤ٌمطم٨م، واعمٓم٤مًم٥م

 وومٞمف ىمًامن: ، شمٕمريػ اإلرضم٤مء وٟمِم٠مشمف :اًمتٛمٝمٞمد

 شمٕمريػ اإلرضم٤مء ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م. اًم٘مًؿ إول:

 ٟمِم٠مة اعمرضمئ٦م وأىمقال اًمٜم٤مس ذم اإليامن. اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

، اعمٌح٨م إول: اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل شمٕمريٗمف، وصقره ُمـ ظمالل اًمرواي٤مت وأىمقال قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .شمٕمريػ اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜمل قمنمياعمٓمٚم٥م إول: 

 قمٚمامءهؿ. اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل ُمـ ظمالل اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م ًمألئٛم٦م، وأىمقالاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:  ،اعمٌح٨م اًمث٤مين: ٟم٘مد اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜمل قمنمي

 ٟم٘مد اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م.اعمٓمٚم٥م إول: 

 ٟم٘مد اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل ٟم٘مال وقم٘مال.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 : أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م.أُم٤م اخل٤ممت٦م ومٗمٞمٝم٤م

 حتقي ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.وومٝم٤مرس: 

اًمتقومٞمؼ واًمًداد، وامهداي٦م واًمرؿم٤مد، إٟمف وزم ذًمؽ  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-هذا وأؾم٠مل اًم٤ٌمري 

 .واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف
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 ايتُٗٝد

 تعسٜف اإلزدا٤ ْٚػأت٘

 :تعسٜف اإلزدا٤ يػ١ ٚاصطالسا: ايكطِ األٍٚ

 أٚاًل: تعسٜف اإلزدا٤ يػ١: 

 خك حك جك مق حق مف خف حفُّاإلرضم٤مء ًمٖم٦م هق اًمت٠مظمػم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُرون طمتك ُيٜمِزُل اهلل ومٞمٝمؿ ُم٤م يريد، 226 :]اًمتقسم٦مَّخلمل حل جل لكمك [، أي ُُم١َمظمَّ

أي: أظمره  ،[222]إقمراف: َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مكٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(2)وأظم٤مه

 وًمإلرضم٤مء قمدة ُمٕم٤مٍن همػم اًمت٠مظمػم، وهل: 

 [.224 :] اًمٜم٤ًمءَّخسمس حس جس مخ جخ محٱُّٱ :شمٕم٤مممىم٤مل إُمؾ،  .2

 .(1)[23: ]ٟمقحَّحي جي يه ىه مه جه ينٱُّٱ :شمٕم٤ممم ىمقًمف، اخلقف .1

ًٝا: تعسٜف اإلزدا٤ اصطالًسا:   ثاْ

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمٗمٝمقم احل٘مٞم٘مل ًمإلرضم٤مء اًمٌدقمل، ُمٗم٤مد ذًمؽ أوضمزه ومٞمام ي٠ميت: 

وهق رضم٤مء ذم آصٓمالح ُم٠مظمقذ ُمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي: أي سمٛمٕمٜمك اًمت٠مظمػم واإلُمٝم٤مل، أنَّ اإل -2

إرضم٤مء اًمٕمٛمؾ قمـ درضم٦م اإليامن، وضمٕمٚمف ذم ُمٜمزًم٦م صم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإليامن ٓ أٟمف ضمزء ُمٜمف، 

وأن اإليامن يتٜم٤مول إقمامل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز، سمٞمٜمام هق طم٘مٞم٘م٦م ذم جمرد اًمتّمديؼ، يمام أٟمف ىمد 

يٓمٚمؼ قمغم أوًمئؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ٓ شمي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م، يمام ٓ شمٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر 

 قم٦م.ـم٤م

                                                           

 (.2/216اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ٓسمـ يمثػم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ) (2)

(: 52هـ. )ص 2416، ـمٌع قم٤مم 8اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط  (1)

، ـمٌع قم٤مم 4ػموت، ط اًمّمح٤مح، إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سم

 ، ٕمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل احلٛمقي، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم (: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم2/51هـ، )2427

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 1عمٕمروم٦م، سمػموت، ط(: اعمٚمؾ، ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين، حت٘مٞمؼ: أُمػم قمغم ُمٝمٜم٤م، وقمكم طمًـ وم٤مقمقر، دار ا2/25)

(2/244-245.) 
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومال  إرضم٤مء يراد سمف شم٠مظمػم طمٙمؿ ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة إمم وذه٥م آظمرون إمم أنَّ  -1

 .(2)ي٘م٣م قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م طمٙمؿ ُم٤م

واًمقاىمع أنَّ اؾمؿ اإلرضم٤مء أصٌح يٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ ي٘مقل قمـ اإليامن: إٟمف ىمقل أو شمّمديؼ 

اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م، وهذا إهمٚم٥م ذم سمال قمٛمؾ، أو اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يي ُمع اإليامن ذٟم٥م يمام ٓ شمٜمٗمع ُمع 

 .(1)قمرف اًمٕمٚمامء طمٞمٜمام يٓمٚم٘مقن طمٙمؿ اإلرضم٤مء قمغم أطمد

 اإلرضم٤مء قمغم ُمٕمٜمٞملم: أطمدمه٤م: سمٛمٕمٜمك اًمت٠مظمػم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:"ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين: 
 واًمث٤مين: إقمٓم٤مء اًمرضم٤مء. أي أُمٝمٚمف وأظمره. "َّيك ىك مكُّٱ

ومّمحٞمح: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ي١مظمرون اًمٕمٛمؾ أُم٤م إـمالق اؾمؿ اعمرضمئ٦م قمغم اجلامقم٦م سم٤معمٕمٜمك إول 

، ٓ شمي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م: وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: وأُم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ومٔم٤مهر قمـ اًمٜمٞم٦م واًمٕم٘مد.

يمام ٓ شمٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م، وىمٞمؾ: اإلرضم٤مء شم٠مظمػم طمٙمؿ ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومال 

 .(3)و ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ يمقٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م أ ي٘م٣م قمٚمٞمف سمحٙمؿ ُم٤م
 .(4)(قمـ اًمدرضم٦م إومم إمم اًمراسمٕم٦م اإلرضم٤مء شم٠مظمػم قمكم )وىمٞمؾ:  إمم أن ىم٤مل:

وشمٔمٝمر اًمٕمالىم٦م سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، وآصٓمالطمل ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ىمٞمؾ 

 .(5)إٟمف ُمـ اًمرضم٤مء أي جيٕمٚمقن اًمٜم٤مس راضملم، ومٝمؿ ُمرضمئ٦م ٓ خمقوم٦م(

 

 

                                                           

حت٘مٞمؼ: هٚمٛمقت ريؽم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، ٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري، ًمُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم ( اٟمٔمر:2)

 (.2/123، )3ط اًمٕمريب، سمػموت، 

، ًمٖم٤مًم٥م سمـ قمكم قمقاضمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اٟمٔمر: ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم وسمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م (1)

 (.2274/ 3) هـ.٤2411مم ، ـمٌع قم4واًمٜمنم، ضمدة، ط 

اٟمٔمر : ذح اًمٕم٘مٞمدة  ُمذه٥م اًمًٚمػ أٟمف ٓ جيقز احلٙمؿ قمغم ُمٕملم سم٤مجلٜم٦م أو سم٤مًمٜم٤مر إٓ ُم٤م ضم٤مء اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف قمـ اًمِم٤مرع. (3)

اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، ظمرج أطم٤مديثٝم٤م حمٛمد ٟم٤مس إًم٤ٌمين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 

 (.537هـ. )ص 2428قم٤مم  ، ـمٌع9سمػموت، ط

 (.2/239، )حؾٜماعمٚمؾ واًم (4)

 (.2/221ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ، ) (5)
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 ايكطِ ايجاْٞ

 املسد١٦ ٚأقٛاٍ ايٓاع يف اإلميإْػأ٠ 

 أٚاًل: ْػأ٠ املسد١٦: 

أول ُمـ شمٙمٚمؿ سمٛمّمٓمٚمح اإلرضم٤مء هق احلًـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٙم٤من يمالُمف 

وهذا حمؾ  .إمم اهلل  ذم شم٠مظمػم أُمر أصح٤مب اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم ُمع قمكم، وُمٕم٤موي٦م  

 .(2)ذم ُمٗمٝمقم اإلرضم٤مء اًمٌدقملٟمٔمر: إذ ي٘م٤مل هذا إرضم٤مء سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، وٓ يدظمؾ 

إمم إُمّم٤مر يقصٞمٝمؿ سمت٘مقى اهلل ويٕمٔمٝمؿ، وي٘مرر اقمت٘م٤مده، وُمـ  (1)يمت٥م وذًمؽ أٟمف  

 وأهؾ صٗملم واجلٛمؾ. ذًمؽ اقمت٘م٤مده ذم أُمر قمكم، وقمثامن 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )اعمراد سم٤مإلرضم٤مء اًمذي شمٙمٚمؿ احلًـ سمـ حمٛمد ومٞمف، همػم اإلرضم٤مء 

اًمذي يٕمٜمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م اعمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن: وذًمؽ أين وىمٗم٧م قمغم يمت٤مب حمٛمد سمـ احلًـ اعمذيمقر، 

ذم يمت٤مب اإليامن ًمف، وذم آظمره ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمٜمٞم٦م  -هق اًمٕمدين-أظمرضمف اسمـ أيب قمٛمر 

اًمقاطمد سمـ أيٛمـ ىم٤مل يم٤من احلًـ سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ي٠مُمر أن أىمرأ هذا اًمٙمت٤مب قمغم  قمـ قمٌد

 اًمٜم٤مس: أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟم٤م ٟمقصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل وٟمحثٙمؿ قمغم أُمره...

 إُم٦م ومل اموٟمج٤مهد ومٞمٝمام: ٕهنام مل شم٘متتؾ قمٚمٞمٝم إمم أن ىم٤مل: وٟمقازم أسم٤م سمٙمر، وقمٛمر 

 .(3)ذم اًمٗمتٜم٦م، ومٜمٙمؾ أُمرهؿ إمم اهلل...( شمِمؽ ذم أُمرمه٤م، وٟمرى ُمـ سمٕمدمه٤م ُمـ دظمــؾ

وقمداًمتٝمؿ مجٞمٕم٤ًم، وُمـ أظمٓم٠م وم٢مٟمام أظمٓم٠م قمـ  وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سم٠مومْمٚمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 .(4)أطمد ُمٕمّمقم قمـ إظمٓم٤مء: إذ هؿ سمنماضمتٝم٤مد، وًمٞمس يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م، وًمٞمس ُمٜمٝمؿ 

                                                           

 وؾم٠مشمٕمرض مهذا اعمٕمٜمك قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل. (2)

هـ، 2427، ـمٌع قم٤مم 2ٟمص اًمٙمت٤مب رواه اًمٕمدين ذم اإليامن حت٘مٞمؼ: محد سمـ محدي اجل٤مسمري، اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٙمقي٧م، ط  (1)

ـ اعمح٘مؼ إؾمٜم٤مده.(، وىم245)ص  ًّ  د طم

 (.311-1/312هـ. )2423، ـمٌع قم٤مم1اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط (3)

ذم ذح   ذيمر قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اخلالف اًمذي وىمع سملم اًمّمح٤مسم٦م ي ذم اجلٛمؾ وصٗملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن (4)

ومام سمٕمده٤م(:   18هـ. )ص 2428، ـمٌع قم٤مم 2اًمًٜم٦م، ًمٚمؼمهب٤مري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم، ط
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أطمٌقا اًمًالُم٦م إذن وم٤مإلرضم٤مء ذم سمدء أُمره يم٤من يراد سمف ذم سمٕمض إـمالىم٤مشمف أوًمئؽ اًمذيـ 

واًمٌٕمد قمـ اخلالوم٤مت، وشمرك اعمٜم٤مزقم٤مت ذم إُمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م، وُم٤م يتٕمٚمؼ يمذًمؽ سم٠مُمر 

، ويمذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم ًمزسمػم وأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وهمػمهؿقمكم وقمثامن وـمٚمح٦م وا

 إظمروي٦م ُمـ إيامن ويمٗمر، وضمٜم٦م وٟم٤مر.

حلًـ سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م وُمـ يمام ُمثٚمف ا- ُمـ أطمداث وُم٤م ضمرى سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م 

وسمٕمد فمٝمقر اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م أظمذ  إٓ أٟمف ُمـ اعمالطمظ أٟمف سمٕمد ىمتؾ قمثامن  -ضم٤مء قمغم ـمري٘متف

 اإلرضم٤مء يتٓمقر ذم ادم٤مه آظمر.

ومٔمٝمر اخلالف ذم طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة وُمٜمزًم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن، صمؿ فمٝمر مج٤مقم٦م دومٕمقا 

درضم٦م اًمٖمٚمق، ومٌدأ اإلرضم٤مء يتِمٙمؾ يمٛمذه٥م، وم٘مرر ه١مٓء سم٤مإلرضم٤مء إمم احلد اعمذُمقم وسمٚمغ ُمٕمٝمؿ 

أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مُمؾ اإليامن، وأٟمف ٓ شمي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م، وٓ شمٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م، 

وأنَّ اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م، ومال يي اًمِمخص أي رء سمٕمد ذًمؽ وًمق شمٚمٗمظ سم٤مًمٙمٗمر واإلحل٤مد، وم٢مٟمف 

 .(2)ُمذُمقم يٌ٘مك إيامٟمف يم٤مُماًل ٓ يتزقمزع. وهذا همٚمق

وأهؾ هذه اعمرطمٚم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م مم٘مقشمقن، وجيرئٝمؿ قمغم ارشمٙم٤مب اعمحٔمقرات دون وضمؾ، أو 

اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمقاضم٤ٌمت دون شم٠مٟمٞم٥م ُمـ اًمْمٛمػم، واًمتٕمقيؾ قمغم قمٗمق اهلل وطمده دون اًمٕمٛمؾ 

 ًمذًمؽ، وهق أُمر شم٠مسم٤مه اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ضم٤مٟم٥م، وسملم اعمرضمئ٦م ُمـ  وًم٘مد اطمتدم اًمٜمزاع سملم أهؾ اًمًٜم٦م واخلقارج واعمٕمتزًم٦م ُمـ

ضم٤مٟم٥م آظمر ذم دظمقل إقمامل ذم ُمًٛمك اإليامن، وئمٝمر أصمر ذًمؽ ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة هؾ هق 

أم هق  -يمام ي٘مقل اًمًٚمػ-وإمم ُمِمٞمئتف  ُم١مُمـ سم٢ميامٟمف وم٤مؾمؼ سمٙمٌػمشمف وأُمره ذم أظمرة إمم اهلل 

ؾ سم٤مًمٕمٛمؾ ومٙمٗمر؟ أم هق ذم ٕٟمف أظم -يمام شم٘مقل اخلقارج-يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م وخمٚمد ذم أظمرة ذم اًمٜم٤مر 

                                                           

( وهل ُمٜمثقرة ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م يم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، واًمتدُمري٦م، ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 1/489=ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل، )

 ين: ويمت٥م اإليامن واًمًٜم٦م اًمتل صٜمٗمٝم٤م قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.ويمذًمؽ ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ: وٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤م

 (.2279/ 3، ًمٖم٤مًم٥م قمقاضمل، )اٟمٔمر: ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم وسمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م (2)
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يمام شم٘مقل - ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر، وذم أظمرة هق خمٚمد ذم اًمٜم٤مر

 ؟-اعمٕمتزًم٦م

يمام شم٘مقل اعمرضمئ٦م: ٕن اإليامن  -أم هق ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن مل يت٠مصمر إيامٟمف سم٤مًمٙمٌػمة ُمٓمٚم٘م٤مً 

ك إيامٟمف يم٤مُماًل إذا يم٤من اًمتّمديؼ ُمقضمقدًا ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص، سمؾ يٌ٘م -قمغم هذا اعمٗمٝمقم -قمٜمدهؿ

 .(2)ذم ىمٚمٌف

وئمٝمر ُمـ هذا اًمٜمزاع طمقل ُمٜمزًم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن أّن اإلرضم٤مء ىمد شمِمّٙمؾ ُمـ أصح٤مب 

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م، ومل يٌؼ ُم٠ًمًم٦م ضمزئٞم٦م، سمؾ شمقؾمع ُمع اًمزُمـ واٟمجذسم٧م إًمٞمف ومرق ُمت٤ٌميٜم٦م، أظمذت 

٤من سمٕمض ُمـ وىمع ذم ُم٘مقًم٦م اإلرضم٤مء ُمـ سمٛم٘مقًم٦م اإلرضم٤مء ودجمتٝم٤م سمٛمذهٌٝم٤م اًمٕم٘مدي، وإن يم

إوم٤موؾ، أو طمتك ُمـ زقمامء اًمٗمرق اًمتل أظمذت ومرىمٝمؿ هذه اعم٘مقًم٦م ٓهيّقٟمقن اًمٕمٛمؾ وٓ 

يتج٤مهون قمغم اعمحرُم٤مت، إٓ أنَّ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس هؿ ُمـ جيد ذم ُم٘مقًم٦م اإلرضم٤مء ُمًٚمُٙم٤م مهؿ ذم 

 ء اًمًٜم٦م قمغم اعم٘مقًم٦م وأهٚمٝم٤م.اًمتٝم٤مون سم٤مًمٕم٤ٌمدات واًمتج٤مه قمغم اعمحرُم٤مت: ومهذا ضم٤مء ٟمٙمػم قمٚمام

ًٝا: أقٛاٍ ايٓاع يف اإلميإ:   ثاْ

 اظمتٚمٗم٧م آراء اًمٜم٤مس ذم شمٕمريػ اإليامن أو ذم ُمًامه إمم أىمقال، ظمالصتٝم٤م: 

 .(1)ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أٟمف اقمت٘م٤مد وىمقل وقمٛمؾ .2

سم٤مًمتٕمريػ ىمقل اخلقارج، وهق أن اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ. وهؿ يقاوم٘مقن أهؾ اًمًٜم٦م  .1

ًمٙمٜمٝمؿ ُي٤مًمٗمقهنؿ ذم أن اًمٕمٛمؾ إذا زال سمٕمْمف زال يمٚمف، ومٞمزول سمزواًمف اإليامن، وسم٤مًمت٤مزم 

يٙمقن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومًرا، وإن ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ومل يت٥م ُمـ يمٌػمشمف ومٝمق ظم٤مًمد خمٚمد ذم 

 .(3)اًمٜم٤مر

                                                           

 (.2282/ 3اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، )اٟمٔمر:  (2)

اقمتٜمك سمف: أذف قمٌد اعم٘مّمقد، أوقاء اًمًٚمػ،  شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م"ٟم٘مؾ اسمـ اًمًٕمدي ذم  (1)

هـ. ٟم٘مقًٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اعم٠ًمًم٦م، وٟم٘مؾ قمٛمـ ٟم٘مؾ 2412، ـمٌع قم٤مم 2اًمري٤مض، ط 

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 1/239إمج٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ )

، اجلزائر: اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اٟمٔمر: آراء اخلقارج اًمٙمالُمٞم٦م ذم اعمقضمز، ًمٕمٌد اًمٙم٤مذم اإلسم٤ميض، ًمٕمامر اًمٓم٤مًمٌل (3)

 (.1/92م. )2978، ـمٌع قم٤مم 2ط
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اخلقارج ويقاوم٘مقن  ىمقل اعمٕمتزًم٦م، وهؿ يقاوم٘مقن اخلقارج وأهؾ اًمًٜم٦م ذم شمٕمريػ اإليامن، .3

، ًمٙمٜمٝمؿ ُي٤مًمٗمقهنؿ ذم اؾمٛمف ذم (2)ذم ُم٠ًمًم٦م زوال اإليامن سمزوال سمٕمْمف أو سمٕمض اًمٕمٛمؾ

 وإن اشمٗم٘مقا ُمٕمٝمؿ قمغم طمٙمٛمف ذم أظمرة. -سم٠مٟمف ذم ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلمومٞم٘مقًمقن -اًمدٟمٞم٤م 

ىمقل اعمرضمئ٦م ي٘مقم قمغم إظمراج اًمٕمٛمؾ يمؾُّ اًمٕمٛمؾ أو سمٕمْمف، وهؿ أرسمع ـمقائػ، رشمٌٝمؿ  .4

 قمٚمامء اًمٗمرق سمدءًا ُمـ أظمٗمٝمؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 

 -أشم٤ٌمع قمٌد اهلل سمـ يمالب-ُم٤م يروى قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ويمذًمؽ اًمٙمالسمٞم٦م  -أ 

يامن هق ذم أن اإل -أشم٤ٌمع أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي- وواوم٘مٝمؿ ذم هذا سمٕمض اعم٤مشمريدي٦م

 .(1)اإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن واًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من، وهق ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص

وهق ىمقمهؿ  -وهؿ أشم٤ٌمع حمٛمد سمـ يمرام أسمق قمٌد اهلل اًمًجًت٤مين-ُمذه٥م اًمٙمّراُمٞم٦م  -ب 

 .(3)إن اإليامن إىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط. ىمّمدوا سمذًمؽ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

سم٠من اإليامن  -أشم٤ٌمع أيب احلًـ إؿمٕمري-ُمذه٥م اعم٤مشمريدي٦م، ومجٝمقر إؿمٕمري٦م  -ج 

هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وأن اإلىمرار ريمـ زائد ًمٞمس سم٠مصؾ وهق رواي٦م قمـ أيب 

 .(4)طمٜمٞمٗم٦م

                                                           

م. 2998، ـمٌع قم٤مم 2اٟمٔمر: ذح إصقل اخلٛم٦ًم، ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، ٟمنم جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م، ط (2)

 (.728-727)ص 

( ذح 214اٟمٔمر: اًمٗم٘مف إيمؼم، اعمٜمًقب ٕيب طمٜمٞمٗم٦م، ذح ُمال قمكم ىم٤مري، ُمٍم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى، )ص  (1)

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 331اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز، )ص 

، حت٘مٞمؼ: (: اًمتٛمٝمٞمد، ًمٚم٤ٌمىمالين331(: ذح اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز، )ص 214ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، عمال قمكم ىم٤مري، )ص  (3)

 (.2/388هـ. )2427، ـمٌع قم٤مم 2قمامد اًمديـ، ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، ًمٌٜم٤من، ط 

م. )ص 1222اًمتقطمٞمد، ٕيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي، حت٘مٞمؼ: ومتح اهلل ظمٚمٞمػ، دار اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م، سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م، ـمٌع قم٤مم  (4)

(: 335-333(: اإلرؿم٤مد، ٕيب اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمٌػموت، )ص 382-382

 (.216-215إيمؼم، )ص  (: اًمٗم٘مف333-331ذح اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز، )ص 
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- أشم٤ٌمع سمنم اعمريز - واعمريًٞم٦م -أشم٤ٌمع اجلٝمؿ سمـ صٗمقان  -ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م  -د 

وهؿ اعمرضمئ٦م اعمحْم٦م، سم٠من اإليامن هق  - احلًـ اًمّم٤محلل أشم٤ٌمع أيب -واًمّم٤محلٞم٦م 

 .(2)اعمٕمروم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م

سمًط هذه إىمقال همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، يمام ومٕمؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وىمد  

اسمـ  "٤موي٦ماًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح"، وقمٜمٝمام ٟم٘مٚمف ؿم٤مرح "شمٌٍمة إدًم٦م"، وأسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل ذم "اإليامن"

 .(1)-رمحٝمؿ اهلل-أيب اًمٕمز 

 

 

                                                           

 (.7/212(:جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ًمِمٞمخ اإلؾمالم، )96اإليامن، ًمٚمٕمدين، )ص  (2)

(: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ًمٚمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: 252-2/245اٟمٔمر: يمذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ ىمقمهؿ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين، ) (1)

(: 251-252هـ. )ص2423، ـمٌع قم٤مم حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت

 (.95-93آقمت٘م٤مدات، ٕيب احلًـ إؿمٕمري، )ص 
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 األٍٚ املبشح

 عًُا٤ اإلَا١َٝتعسٜف اإلزدا٤ اإلَاَٞ ٚصٛزٙ َٔ خالٍ ايسٚاٜات ٚأقٛاٍ 

 :تعسٜف اإلزدا٤ اإلَاَٞ االثين عػسٟ: األٍٚ املطًب

مم٤م يدل قمغم فمٝمقر اإلرضم٤مء ذم اإلُم٤مُمٞم٦م ُم٤م رواه احلًـ اًمقؿم٤مء قمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل 

: )ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة قمٌد اهلل سمـ أيب يٕمٗمقر؟( ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ويم٤من ومٞمٝم٤م ٟم٤مس يمثػم، زم أسمق قمٌد اهلل 

 .(2)ُمـ ُمرضمئ٦م اًمِمٞمٕم٦م يمثػما(ىم٤مل: )أُم٤م إٟمؽ ؾمؽمى ومٞمٝم٤م 

 وًمإلرضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ُمٕمٜمٞم٤من: 

وهق اعمٕمٜمك اًمدراج سملم قمٚمامء اًمٗمرق عمٕمٜمك اإلرضم٤مء - ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اإليامن :إول

 .-اًمٌدقمل

: ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م سمٛمٕمٜمك إرضم٤مء اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واًمث٤مين

 وهق ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري ُمٕمٜمك ُمرضمقح ؿمذ سمف -، واًمتًقي٦م سمٞمٜمف وسملم قمثامن وُمٕم٤موي٦م

ومل ي٘مع اإلرضم٤مء هبذا اعمٕمٜمك ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م اعمٕمتؼميـ، وُم٤م ذيمرشمف إٓ  -اإلُم٤مُمٞم٦م قمـ أهؾ اعمّمٓمٚمح

 ًمتقوٞمح إُمر وإزاًم٦م اًمٚمٌس عمـ يٓمٚمع قمغم هذا اعمّمٓمٚمح.

 : اعمٕمٜمك إول ًمإلرضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م: أوًٓ 

إذا يم٤من ُمٗمٝمقم اإلرضم٤مء اًمٌدقمل ىمد اؾمت٘مر قمغم شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ قمـ ُمًٛمك اإليامن، ومٝمؾ 

ُم٤مهٞم٦م اإليامن قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هل سمٜمٗمس هذا اعمٗمٝمقم؟، وم٘مد خلص قم٤معمٝمؿ اًمِمٝمٞمد 

 ُمٗمردة اإليامن قمٜمد قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ذم ضمذريـ:  (1)اًمث٤مين

 : اًمتّمديؼ، وآقمت٘م٤مد، وآقمؽماف.إول

  .(3)إُمـ، وإُم٤من سمٛمٕمٜمك: ؾمٙمقن اًمٜمٗمس واـمٛمئٜم٤مهن٤م :واًمث٤مين

                                                           

اعمٕمروف سمرضم٤مل اًمٙمٌم، ًمٚمٓمقد، حت٘مٞمؼ: ُمػم داُم٤مد، وحمٛمد سم٤مىمر احلًٞمٜمل، وُمٝمدي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل اٟمٔمر:  (2)

 (.526 / 1هـ. ) 2424اًمرضمـ٤مئل، ُمٓمٌٕم٦م سمٕمث٧م، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، سم٘مؿ، ـمٌع قم٤مم 

 .زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤مُمكمق ه (1)

اًمًٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، إذاف اًمًٞمد حمٛمقد اعمرقمٌم، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم  :حت٘مٞمؼ طم٘م٤مئؼ اإليامن،اٟمٔمر:  (3)

 ( .52هـ.)ص 2429ـمٌع قم٤مم ، 2سم٘مؿ، طاًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، 
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واعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمإليامن ُمقاومؼ ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي: وم٘مد قمّرف اعمتٙمّٚمٛمقن اإليامن 

سم٤مًمتّمديؼ، ومح٘مٞم٘م٦م اإليامن هل اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م: ّٕن اخلٓم٤مب اًمذي شمقضّمف ومٞمف اًم٘مرآن سمٚمٗمظ 

 .(2)اإليامن همػم اًمتّمديؼ آُمٜمقا إّٟمام هق سمٚم٤ًمن اًمٕمرب، ومل يٙمـ اًمٕمرب يٕمرومقن

وىمد ضمرى وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم شمٕمريػ اإليامن قمغم ُم٤م ذيمره اعمتٙمّٚمٛمقن، وىمد اظمتٚمٗمقا قمغم 

 أىمقال، وُمٜمٝم٤م: 

ُم٤م قمٚمٞمف إيمثر أّن اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مهلل وطمده وصٗم٤مشمف وقمدًمف وطمٙمٛمتف، وسم٤مًمٜمٌقة  .2

 .(1)سمف، ُمع اإلىمرار سمف سم٤مًمٚمـ٤ًمن طويمّؾ ُم٤م قمٚمؿ سم٤مًمْمـرورة جملء اًمٜمٌل 

إّن اإليامن إىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن، وشمّمديؼ سم٤مجلٜم٤من، وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من، وىمد اظمتٚمػ أصح٤مب هذا  .1

اًم٘مقل سملم ُمـ يٕمتؼم اًمٕمٛمؾ ضمزءًا ُمـ اإليامن، وأّن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ًمٞمس سمٛم١مُمـ، وهؿ 

 .(3)ٜمزًمتلماًمققمٞمدي٦م، وسملم ُمـ يرى وم٤مقمٚمٝم٤م همػم داظمؾ ذم اإليامن، وأّن ًمف ُمٜمزًم٦م سملم اعم

ُمـ شمٕمريػ اإليامن سم٠مٟمف هق اإلىمرار سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمِمـر  (4)ُم٤م ذيمره وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م .3

، وهق اصٓمالح طم٤مدث ضمديد ذم طسم٤مقمت٤ٌمره مم٤ّم ضم٤مء سمف اًمٜمٌل  طُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

ويٕمؼّم اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ هذا  -حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق-زُم٤من اًمّّم٤مدىَملم 

 .(5))اإليامن سم٤معمٕمٜمك إظمّص(، ويرشّمٌقن قمٚمٞمف أطمٙم٤مُم٤ًم ُمتٕمّددة ـاإليامن سم

                                                           

، حم٤مضات ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، سم٘مٚمؿ: طمًـ اًمٕم٤مُمكم، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم ٦م واًمٕم٘مؾإلمهّٞم٤مت قمغم هدى اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ اٟمٔمر: ا (2)

 ( .311-4/323اًمّم٤مدق، سمػموت، )

 (.252ص ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، )طم٘م٤مئؼ اإليامن، اٟمٔمر:  (1)

 /5هـ. )2423، 2ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، ُمٓمٌٕم٦م هبٛمـ، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ، ط ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم،اٟمٔمر: ( 3)

337- 338 (. 

، 2، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، سم٘مؿ، طاًمدروس اًمنمقمٞم٦م(: 5/338)ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم، اٟمٔمر:  (4)

 يمالمه٤م ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم. (171 /1هـ. )2421

ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم  ًمٚمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ: آهم٤م جمتٌك اًمٕمراىمل وآظمرون، ٟمنمهن٤مي٦م اعمرام، ٟمٔمر: ا (5)

ًمٚمٗم٤موؾ امهٜمدي، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ، يمِمػ اًمٚمث٤مم، (: 122 /2هـ. )2423، ـمٌع قم٤مم 2طسم٘مؿ، 

حت٘مٞمؼ: حمٛمد شم٘مل آيرواين، وومٝمرؾم٦م: يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل، دار إوقاء ًمٚمٌحراين، احلدائؼ اًمٜم٤مضة، (: 2/422هـ. )2425

ًمٚمٓمٌٓم٤ٌمئل، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ري٤مض اعم٤ًمئؾ، (: 123 /11هـ. )2423، ـمٌع قم٤مم 3ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ط
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وطم٤مصؾ اًم٘مقل أنَّ اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م يرون أنَّ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واًم٘مرآين ًمإليامن هق 

اًمتّمديؼ ًمٙمـ وىمع اخلالف ذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن، هؾ هق شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وم٘مط، أو أّن طم٘مٞم٘متف 

 ار اًمٚم٤ًمين، أو ُيْم٤مف إًمٞمٝمام قمٛمؾ اجلقارح أيْم٤ًم؟اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل ُمع اإلىمر

إمم أٟمف  سمٕمْمٝمؿإمم ُمذه٥م اعمرضمئ٦م أٟمف اًمتّمديؼ، وذه٥م  إيمثروذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ذه٥م 

ُمٜمٝمؿ إمم أٟمف اًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من واًم٘مقل سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمٕمٛمؾ  ىمّٚم٦ماًمتّمديؼ ُمع ىمقل اًمٚم٤ًمن، وذه٥م 

 سم٤مجلقارح، وؾمٜم٠ميت قمغم ذيمره٤م سم٢مجي٤مز: 

: اًمذي يدل قمٚمٞمف أيمثر أىمقال اإلُم٤مُمٞم٦م أنَّ اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وهق لاًم٘مقل إو

اعمخت٤مر قمٜمدهؿ يمام ي٘مقل اإلُم٤مُمل اسمـ ُمٞمثؿ اًمٌحراين: )اإليامن إُّم٤م أن يٙمقن اإليامن واًمٙمٗمر ُمـ 

أقمامل اًم٘مٚمقب أو ُمـ أقمامل اجلقارح أو ُمـ أقماممهام. وإّول: هق اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل. وأُّم٤م اًمث٤مين: 

ظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم...واعمخت٤مر أّن اإليامن قم٤ٌمرة قمـ اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل وم٢م ُّم٤م أن يٙمقن قم٤ٌمرة قمـ اًمتٚمٗمُّ

وسمام ضم٤مء سمف رؾمقًمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ، واًم٘مقل اًمٚم٤ًمين ؾم٥ٌم فمٝمقره، وؾم٤مئر اًمٓم٤مقم٤مت  سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 .(2)صمٛمرات ُم١ميّمدة ًمف(

إليامن هق اًمتّمديؼ، وي٘مقل أسمق اؾمحؼ اًمٜمقسمختل: )واعم١مُمـ إذا ومًؼ ُيًٛمك ُم١مُمٜم٤ًم: ّٕن ا

 .(1)وهق ُمّمّدق(

وئمٝمر اؾمتدًٓمف هذا، قمدم دظمقل اًمٕمٛمؾ ذم شمٕمريػ اإليامن: وًمذًمؽ ٟمرى أّٟمف سمٕمد 

 .(3)اؾمتدًٓمف هذا ي٘مقل: )اًمٓم٤مقم٤مت ًمٞم٧ًم ضمزءًا ُمـ اإليامن(

                                                           

، ٟمنم ًمٚمٜمراىمل، ُمٓمٌٕم٦م ؾمت٤مرة ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م،(: 22/154هـ. )2421، ـمٌع قم٤مم 2اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾمٞم٦م، ىمؿ، ط =

ًمٚمروطم٤مين، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٘مف اًمّم٤مدق، (: 16 /8هـ. )2425، ـمٌع قم٤مم 2ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، إيران، ط

 (.472 - 12/469هـ. )2421، 3ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمـت٤مب، ىمؿ، ط

اًمًٞمد حمٛمقد اعمرقمٌم، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم  اهتاممىمقاقمد اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد احلًٞمٜمل،  (2)

  (.272ـ. )ص ه2426 ـمٌع قم٤مم ،1طاًمٜمجٗمل، ُمٓمٌٕم٦م اًمّمدر، 

 .(279 هـ. )ص2426، ـمٌع قم٤مم 1حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمجٛمل اًمزٟمج٤مين، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمنميػ اًمريض، ىمؿ، طأٟمقار اعمٚمٙمقت،  (1)

 .(279 )صأٟمقار اعمٚمٙمقت،  (3)
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اؾمحؼ اًمٜمقسمختل ذم اًمٗمّمؾ سملم اإليامن واًمٕمٛمؾ: طمٞم٨م  وىمد ؾمٚمؽ اعمرشم٣م ُمًٚمؽ أيب

يمت٥م ذم سم٤مب شمٕمريػ اإليامن، ىم٤مئاًل: )اقمٚمؿ أّن اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وٓ اقمت٤ٌمر سمام 

 جيري قمغم اًمٚم٤ًمن ممّـ يم٤من قم٤مروم٤ًم سم٤مهلل وسمٙمّؾ ُم٤م أوضم٥م ُمٕمرومتف ُُم٘مّرًا سمذًمؽ ُمّمّدىم٤ًم ومٝمق ُم١مُمـ.

اعمٕمروم٦م  شمٕم٤ممم ًم٘مٚم٥م دون اًمٚم٤ًمن عم٤م أوضم٥م اهللواًمٙمٗمر ٟم٘مٞمض ذًمؽ وهق اجلحـقد ذم ا

 .(2)..(سمف

وسمٕمدُم٤م قمرج اعمرشم٣م قمغم آراء اعمٕمتزًم٦م، واخلقارج واًمزيدي٦م، ذيمر سمٕمد ذًمؽ إدًّم٦م اًمتل 

 شمدقمؿ قم٘مٞمدشمف ذم ُم٠ًمًم٦م اإليامن، واًمتل يقاومؼ اعمرضمئ٦م ومٞمٝم٤م.

ح اًمنمقمل صمّؿ أظمذ سمتٗمّمٞمؾ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمإليامن واًمٙمٗمر: ًمٞمّمؾ إمم أّن آصٓمال

 ًمإليامن، واًمٙمٗمر هق قم٤ٌمرة قمـ شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م أو شمٙمذيٌف ٓ همػم.

ويٕمرض آؾمتدٓٓت اًمتل يًتدّل هب٤م اعمرضمئ٦م قمغم صّح٦م اًم٘مقل سم٤مًمٗمّمؾ ومٞمام سملم اإليامن 

واًمٕمٛمؾ، وأطمد هذه آؾمتدٓٓت ُمٗم٤مده: ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أّن يمّؾ ـم٤مقم٦م ي٘مقم هب٤م اإلٟم٤ًمن قم٤ٌمرة قمـ 

ومٞمج٥م أن ٟمًّٚمؿ أن يمؾ ُمٕمّمٞم٦م هل قم٤ٌمرة قمـ  -اعمٕمتزًم٦ميمام ي٘مقل -اإليامن أو سمٕمض اإليامن 

 سمٕمض اًمٙمٗمر...وهذا مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم.اًمٙمٗمر أو 

وآؾمتدٓل أظمر: ًمق ىمٚمٜم٤م أّن اإليامن هق قم٤ٌمرة قمـ مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، 

 ومٝمذا يٕمٜمل أن وضمقد اإلٟم٤ًمن ُمٙمتٛمؾ اإليامن ومرٌض  حم٤مل.

 خلٱُّ: يمذًمؽ طم٤مول اعمرضمئ٦م آؾمتٜم٤مد إمم سمٕمض أي٤مت ذم أىمقامهؿ وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم

[، وىمقًمف 81: ]إٟمٕم٤ممَّجنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن ممٱُّٱ شمٕم٤ممم:

 مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 [.9: ]احلجراتَّمحجح

                                                           

 هـ.)ص2432، ـمٌع قم٤مم 3حت٘مٞمؼ: أمحد احلًٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ، ط اًمذظمػمة،  (2)

536 - 537). 
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ىمٌقًمف ٓؾمتدٓٓت اعمرضمئ٦م، صمؿ أقم٘مٌٝم٤م سمذيمر أدًّم٦م اعمٕمتزًم٦م وأظمذ سم٤مًمرّد  "اعمرشم٣م"وأفمٝمر 

 .(2)قمٚمٞمٝم٤م

 .(1)ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة اعمًتحّؾ مه٤م يم٤مومرواًمذي ئمٝمر ُمـ يمالم اعمرشم٣م أّن 

ويمذًمؽ واوم٘مٝمؿ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ذم شمٕمريػ اإليامن واًمٙمٗمر، ومذه٥م إمم أن 

اإليامن، هق: اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وٓ اقمت٤ٌمر سمام جيري قمغم اًمٚم٤ًمن، ويمؾ ُمـ يم٤من قم٤مروًم٤م سم٤مهلل وسمٜمٌٞمف 

 ـ.وسمٙمؾ ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُمٕمرومتف ُم٘مرا سمذًمؽ ُمّمدىم٤م سمف: ومٝمق ُم١مُم

قمٚمٞمف اعمٕمروم٦م  واًمٙمٗمر ٟم٘مٞمض ذًمؽ، وهق: اجلحقد سم٤مًم٘مٚم٥م دون اًمٚم٤ًمن مم٤م أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم

 .(3)سمف، ويٕمٚمؿ سمدًمٞمؾ ذقمل أٟمف يًتحؼ اًمٕم٘م٤مب اًمدائؿ اًمٙمثػم

 .(4)وٟم٥ًم زيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم هذا اًمرأي إمم مجع ُمـ ُمت٘مدُمل اإلُم٤مُمٞم٦م وُمت٠مظمرهيؿ

طمٞم٨م ىم٤مل: )أصؾ اإليامن هق اعمٕمروم٦م سم٤مهلل، وهٜم٤مك ُمـ ومّنه سم٤معمٕمروم٦م اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػمه، 

 .(5)وسمرؾمقًمف، وسمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مءت سمف رؾمٚمف، ويمؾ قم٤مرف ٟمِمئ ومٝمق ُمّمّدق ًمف(

                                                           

 (.543 )صاًمذظمػمة، اٟمٔمر:  (2)

 /2).  هـ2425ـمٌع قم٤ممدار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ىمؿ، ، شم٘مديؿ: أمحد احلًٞمٜمل رؾم٤مئؾ اعمرشم٣ماٟمٔمر:  (1)

255). 

 (.242ص هـ. )2422 ـمٌع قم٤ممُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم، ىمؿ، وُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم ضم٤مُمع چٝمٚمًتقن، ـمٝمران ، آىمتّم٤مداٟمٔمر:  (3)

 (.53طم٘م٤مئؼ اإليامن، )ص اٟمٔمر:  (4)

(. ويٕمٚمؼ 89/  2هـ. )2428، ـمٌع قم٤مم 2، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، طجمٛمع اًمٌٞم٤من (5)

وًمٙمٜمف شمٗمًػم ًمف سم٤معمٌدأ وم٢من اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل ومرع اعمٕمروم٦م ومٙمؾ اإلُم٤مُمل ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين قمغم رأي اًمٓمؼمد سم٘مقًمف: )...

 جم يل ىل ملخلُّٱ:ف وٓ يّمدق ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفُمّمدق، قم٤مرف سمام يّمدىمف وٓ قمٙمس، إذ رسمام يٕمر

واًمٗمرق سملم اًمتّمديؼ واعمٕمروم٦م واوح، ٕن ذم إول  وُمع اًمٕمروم٤من ُم٤م يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم. [246: اًمٌ٘مرة]َّ خممم حم

٤مب قمٚمٞمف، واعمٕمروم٦م رسمام حتّمؾ سمال يم٥ًم واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام يم٤مًمٗمرق سملم ــؾمٙمقن اًمٜمٗمس وهق يمًٌل اظمتٞم٤مري ي١مُمر سمف ويث

 مخٱُّٱف: قًمف ؾمٌح٤مٟمــاًمتّمديؼ ُمالزُم٤م ًمٚمتًٚمٞمؿ ومٝمق، وإٓ يِمؽمط ومٞمف وراء اًمتّمديؼ: اًمتًٚمٞمؿ، ًم٘ماإليامن واًمٕمٚمؿ، ومٚمق يم٤من 

 َّجف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس

٤من ــرت اإليٛمـوسمام ذيمرٟم٤م يٕمٚمؿ قمدم مت٤مُمٞم٦م ُم٤م ذيمره اًمتٗمت٤مزاين ذم ذيؾ يمالُمف اعمت٘مدم، وهق أن اًمِمٞمٕم٦م ومً .[65 :اًمٜم٤ًمء]

ٚمف اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ٓ ىمقل اًمِمٞمٕم٦م ـوهمػمه قمغم ُم٤م ٟم٘م -ىمدس هه  -، عم٤م قمروم٧م أٟمف ىمقل اًمٓمؼمد سم٤معمٕمروم٦م يمجٝمؿ واًمّم٤محلل

 (.21 -22(.اإليامن واًمٙمٗمر، )ص سم٠ممجٕمٝمؿ
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ذه٥م سمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م إمم أن اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ُمع اإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن، اًم٘مقل اًمث٤مين: 

واًمٚم٤ًمن(. وهذا ُم٤م ّسح سمف اخلقاضمف ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد سم٘مقًمف: )اإليامن اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م 

  .(2)واظمت٤مره احلكّم ذم ذطمف ًمٙمالم اًمٓمقد

 إذن ومرأي ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد يم٤من يٕمتؼم اإليامن قم٤ٌمرة قمـ اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل، واإلىمرار

، ويم٤من ي٘مقل سم٤معمالزُم٦م سمٞمٜمٝمام ومال يٜمٗمع أطمدمه٤م دون أظمر، ويم٤من يٕمت٘مد -دون اًمٕمٛمؾ-اًمٚم٤ًمين 

 ًمإليامن هق يمالم أهؾ اًم٤ٌمدي٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:أّن ظمػم ُمث٤مل قمغم اًمتّمديؼ اًمٚم٤ًمين اًمٗم٤مىمد 

 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق ىفيفٱُّ

[، 24: ]احلجراتَّمئهئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن

أي اقمؽماض قمٚمٞمف، وهذا دًمٞمؾ قمغم إىمراره  وذح احلكم يمالم اخلقاضمـ٦م هذا ُمـ دون أن ُيٌدي

 .(1)سمرأيف

ويم٤من ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد يرى أّن اًمٙمٗمر هق قم٤ٌمرة قمـ قمدم اإليامن، وأُّم٤م اًمٗمًؼ: ومٝمق 

ٓ اخلروج ُمـ اإليامن: طمٞم٨م ي٘مقل: )واًمٗم٤مؾمؼ ُم١مُمـ ًمقضمقد طمّده  اخلروج ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل 

ومٞمف (، أي: ٟٓمٓم٤ٌمق شمٕمريػ اإليامن قمٚمٞمف، ىم٤مل احلكم ذم ذطمف قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة : )واحلؼ ُم٤م 

، ومج٤مقم٦م آؿمٕمري٦م، (3)ٜمّػ، وهق ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م، واعمرضمئ٦م، وأصح٤مب احلدي٨مذه٥م إًمٞمف اعمّم

ُمقضمقد ط واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أّن طمّد اعم١مُمـ، وهق اعمّمّدق سم٘مٚمٌف، وًم٤ًمٟمف ذم مجٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

 .(4)ومٞمف ومٞمٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم (

                                                           

شمٕمٚمٞمؼ طمًـ طمًـ زاده آُمكم، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمحًـ احلكم، يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد،  (2)

(: 58-53ص ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، )طم٘م٤مئؼ اإليامن، واٟمٔمر:  (577ص . )هـ2425 ـمٌع قم٤مم، 5جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ، ط

 (.25ص جلٕمٗمر اًمًٌح٤مين، )اإليامن واًمٙمٗمر ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

 .(454 )صيمِمػ اعمراد،  (1)

ُمـ أصح٤مب  احلكمُم٘مّمقد ، وم٢مذا يم٤من ٓ يٜمٗمّمؾ قمٜمفأّن أصح٤مب احلدي٨م يٕمت٘مدون سم٠مّن اًمٕمٛمؾ ضمزء ُمـ اإليامن  ُمـ اعمٕمٚمقم (3)

 رديػ واطمد ُمع اإلُم٤مُمٞم٦م واعمرضمئ٦م وإؿم٤مقمرة.أن جيٕمٚمٝمؿ  ومٛمـ اًمٚمٌسهؿ ظمّمقص ه١مٓء اًمذيـ احلدي٨م 

 .(454 )صيمِمػ اعمراد،  (4)
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 : ذه٥م ىمّٚم٦م ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م إمم أن اإليامن هق اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل، واإلىمراراًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح، وىم٤مًمقا سم٠من ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ظم٤مرج قمـ اإليامن، وٓ شمِمٛمٚمف إطمٙم٤مم 

 وهمػمه. ،(2)اخل٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم، وهذا ُمٜمًقب إمم مجٚم٦م ُمـ ُمت٘مّدُمل اإلُم٤مُمٞم٦م يم٤مًمّمدوق

ـّ ُم٤م قمٚمٞمف أيمثرهؿ  مم٤م ؾمٌؼ شمٌلم أّن اإلُم٤مُمٞم٦م مل شمتٗمؼ قمغم ُم٤م يدظمؾ ذم ُمًٛمك اإليامن وًمٙم

 ُمقاوم٘متٝمؿ ًمٚمٛمرضمئ٦م ذم إظمراج اًمٕمٛمؾ قمـ ُمًٛمك اإليامن.هق 

ًٝا: املع٢ٓ ايجاْٞ يإلزدا٤:   ثاْ

قمٚمٞمف، وهذا اًمٜمقع هق اًمذي ي  وشم٘مديؿ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م وهق إرضم٤مء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 اإلُم٤مم ، وم٤مًمِمٞمٕم٦م شمرى أنَّ خت٤مًمػ سمف اإلُم٤مُمٞم٦م قمٛمقم اعمرضمئ٦م، وًمف صٚم٦م قمٜمدهؿ سمٛمقوقع اخلالوم٦م

 ،وشمرى أن احلٙمؿ إُمقي همػم ذقمل،  قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم اإلُم٤ممهق  ،ُم٤ٌمذة طسمٕمد اًمٜمٌل 

 ذقمٞم٦م.إُمقيلم  ظمالوم٦م أنَّ يرون  اعمرضمئ٦م مجٝمقرسمٞمٜمام ، جي٥م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمفيم٤من و

٧موىمد   قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم   اًمثالصم٦مٙمؿ سمت٘مديؿ اخلٚمٗم٤مء يمؾ ُمـ طماًمِمٞمٕم٦م  ؾَمٛمَّ

  سم٘مقًمف:هـ( 228ت ) حم٤مرب سمـ دصم٤مرىم٤ميض اًمٙمقوم٦م اًمِمٞمٕم٦م  قمغم وىمد ردَّ سم٤معمرضمئ٦م، 

 ٤مـ٤م طمًـ قمٚمٞمـ٤مئل أسمـإلرضم              ٤م     ـ٤مهـقام ؾمٗمـكم أىمـ٥م قمـيٕمٞم

 ٤مـرا أو ؿم٘مٞمـريـ سمـقمغم اًمٕمٓم                 ٤م طمًـ صقاب ـأسم وإرضم٤مئل

 ٤مـذيـقٓ سمـرىم٦م ىمـ٧م ومـ٤مًمـوم٘م             ٤مس ومٞمف     ـ٤مل اًمٜمـ٤من وم٘مـٛمـوقمث

 سمري٤م ٤مـقُمـُمٔمٚم قهـٚمـد ىمتـوىم               ٤مم قمدل   ـأظمرون إُم٤مل ـوىم

 (1)وٓ ٟم٘مص وًم٧ًم أظم٤مف ؿمٞمئ٤م                  وًمٞمس قمكم ذم اإلرضم٤مء سم٠مس

 هـ( قمغم حم٤مرب، وقم٤مب قمٚمٞمف أن يرضمئ قمٚمًٞم٤م292ومردَّ ؿم٤مقمر اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمّمقر اًمٜمٛمري )ت 

 ومٞم٘مقل: -طم٥ًم زقمٛمف-: ٕٟمف سمذًمؽ إٟمام يرضمئ ٟمًٌٞم٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ، 

 وأسمٍمهؿ طمقاًمٞمٝم٤م ضمثٞم٤م                  ٤مـد رآهــق ىمـ٤مرب ًمــودَّ حم

                                                           

 (.132ص هـ. )2387حت٘مٞمؼ: ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمل اًمٓمٝمراين، ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ، تقطمٞمد، اٟمٔمر: اًم (2)

، ـمٌع قم٤مم 2أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة، عمحٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من، ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمِم٤مرع حمٛمد قمكم سمٛمٍم، ط (1)

 (.19/ 3هـ. )2366
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 وُم٤م أرضمك أسم٤م طمًـ قمٚمٞم٤م                  كـ٤مب أومٕمـ٤مٟمف ُمـ ٟمـوإن ًمً

 ويم٤من دُم٤مء ؾم٤مىمٞمٝم٤م ضمري٤م                  وإن قمجقزه ُمّمٕم٧م سمٙمٚم٥م

 (2)أرضمٞم٧م ي٤م ًمٙمع ٟمٌٞم٤موم٘مد                 ٞم٤مــ قمٚمـل أسم٤م طمًـُمتك شمرضم 

وشمٕمرو٧م اعمرضمئ٦م ًمٜم٘مد اًمِمٞمٕم٦م وؾمخريتٝم٤م، وم٘مد هزأت ُمـ طمٙمؿ اعمرضمئ٦م سم٢مرضم٤مء قمكم سمـ 

واخلقارج، ي٘مقل ؿم٤مقمر اًمِمٞمٕم٦م ، واًمتًقي٦م سمٞمٜمف وسملم قمثامن وُمٕم٤موي٦مأيب ـم٤مًم٥م 

 هـ(: 279)ت احلٛمػمي

 ٤منـٛمـ٤م شمزقمـػم ُمـدى همـسم٠من امه                  ٤مـٛمـ٤م واقمٚمـٞمـكم ٓ شمرضمـظمٚمٞم

 ٤منـٕمٞمـووٕمػ اًمٌّمػمة سمٕمد اًم                  لمـوان قمٛمك اًمِمؽ سمٕمد اًمٞم٘م

 ٤منـّمٚمتـام اخلـر يمـومٌئ٧ًم ًمٕمٛم                  امـٝمـ٤م ومٞمـال شمٚمججـوالل وم

 ٤منـٛمرضمٞمـٜمد اًمـ٤من ُم٤م أقمـوقمثٛم                  دىـ٤مم امهـك إُمـٚمـقم ئـأيرضم

 روانـٝمـ٤مًمٜمـقارج سمـوهقج اخل                  ك اسمـ طمرب وأؿمٞم٤مقمفـويرضم

 (1)٤منٌظمٌٞم٨م امهقى ُم١مُمـ اًمِمٞمّم                  ٤مدـٛمٕمـ٤مُمٝمؿ ذم اًمـقن إُمـٙمـي

وىمد ذيمر همػم واطمد ُمـ اعمح٘م٘ملم قمدم ؿمٞمقع هذا اًمٜمقع ُمـ اإلرضم٤مء، أُم٤م اًمٜمقع اًمذي 

 .(3)همٚم٥م ُمٗمٝمقم اإلرضم٤مء ومٝمق اًمٜمقع اعمتّمؾ سمٛم٤ًمئؾ اإليامن، وقمٚمٞمف شم٘مع هذه اًمدراؾمـ٦م

 

 

 

 

 
                                                           

 (.239/ 22هـ. ) 2426إُملم، دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ـمٌع قم٤مم  أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، عمحًـ (2)

(، واٟمٔمر: طمٞم٤مة اإلُم٤مم 164/ 1اًمٖمدير ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإدب، ًمألُمٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ) (1)

 (..88-86/ 1اًم٤ٌمىمر، ًم٤ٌمىمر ذيػ اًم٘مرر، دار اًمٌالهم٦م، سمػموت، )

 قمغم "يمٜمز احل٘م٤مئؼ"وىمد شمٜم٤مول هذا اعمٕمٜمك ذم أوٟم٦م إظمػمة ؿمٞمخ اًمِمٞمٕم٦م اًمٖمزي سمٛم٘م٤مـمع يمثػمة ذم ىمٜم٤مشمف اعمًامة سمـ  (3)

youtube. 
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 املطًب ايجاْٞ

 ِٗعًُا٥اإلزدا٤ اإلَاَٞ َٔ خالٍ ايسٚاٜات املٓطٛب١ يأل١ُ٥ ٚأقٛاٍ 

 : اإلزدا٤ اإلَاَٞ َٔ خالٍ ايسٚاٜات املٓطٛب١ يأل١ُ٥: أٚاًل

يتٌلم اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل سم٤مًمرواي٤مت اًمتل مجٕمتٝم٤م ُمـ يمتٌٝمؿ، وهٜم٤م أظمت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيٌلّم 

أن اإليامن ٓ يي ُمٕمف ؾمٞمئ٦م، واًمٙمٗمر ٓ يٜمٗمع ُمٕمف " ٤مب سمٕمٜمقانُمذهٌٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٙم٤مذم سم

 .(2)"طمًٜم٦م

ي٤مت، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمًٌف إمم أيب قمٌد اهلل أٟمف ىم٤مل: )اإليامن ٓ يي وااًمروأورد ومٞمف جمٛمققم٦م ُمـ 

 .(1)ُمٕمف قمٛمؾ، ويمذًمؽ اًمٙمٗمر ٓ يٜمٗمع ُمٕمف قمٛمؾ(

ُم٤م : هؾ ٕطمد قمغم ويمذًمؽ رووا قمـ يٕم٘مقب سمـ ؿمٕمٞم٥م أٟمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل 

 .(3)قمٛمؾ صمقاب قمغم اهلل ُمقضم٥م إٓ اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: )ٓ(

ىمد حترُم٧م سمّمحٌتؽ  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم-وقمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤مل: )ىم٤مل ُمقؾمك ًمٚمخي 

 .(4)وم٠موصٜمل، ىم٤مل ًمف: أًمزم ُم٤م ٓ ييك ُمٕمف رء يمام ٓ يٜمٗمٕمؽ ُمع همػمه رء(

ي٘مقل: )ٓ يي ُمع اإليامن قمٛمؾ  وقمـ يقؾمػ سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل     

 مص حصخص مس خس حس جس مخُّٱوٓ يٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر قمٛمؾ، أٓ شمرى أٟمف ىم٤مل: 

 [ (.215 :]اًمتقسم٦م َّمت زت رتُّ [،54: اًمتقسم٦م]َّحضخض جض

: طمدي٨م روي ًمٜم٤م أٟمؽ ىمٚم٧م: )إذا وقمـ حمٛمد سمـ ُم٤مرد ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل 

قمروم٧م وم٤مقمٛمؾ ُم٤م ؿمئ٧م؟(، وم٘م٤مل: )ىمد ىمٚم٧م ذًمؽ(، ىم٤مل: ىمٚم٧م وإن زٟمقا، أو هىمقا، أو ذسمقا 

                                                           

، 3، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، حت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، ُمٓمٌٕم٦م طمٞمدري، ٟمنم دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران، طاًمٙم٤مذم أصقلاٟمٔمر:  (2)

 (.463/ 1هـ. )2388

 (.464/ 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، )  (1)

 (.463/ 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ) (3)

 (.464/ 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ) (4)
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اخلٛمر، وم٘م٤مل زم: )إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، واهلل ُم٤م أٟمّمٗمقٟم٤م أن ٟمٙمقن أظمذٟم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ وووع 

 .(2)ف ي٘مٌؾ ُمٜمؽ(قمٜمٝمؿ، إٟمام ىمٚم٧م: إذا قمروم٧م وم٤مقمٛمؾ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ىمٚمٞمؾ اخلػم ويمثػمه وم٢مٟم

يمثػما ُم٤م ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس  وقمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤مل: )يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم 

ديٜمٙمؿ ديٜمٙمؿ، وم٢من اًمًٞمئ٦م ومٞمف ظمػم ُمـ احلًٜم٦م ذم همػمه، واًمًٞمئ٦م ومٞمف شمٖمٗمر، و احلًٜم٦م ذم همػمه ٓ 

 .(1)(شم٘مٌؾ

أطمد أهؿ قمالُم٤مت اإليامن  وىمد ضمٕمؾ اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م طم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ـم٤مقم٦م  اًمتل إن ذه٧ٌم ذه٥م اإليامن يمٚمف، وأن وضمدت وضمد اإليامن يمٚمف! ومال يٜمٗمع ُمع سمٖمْمف 

ُمٕمّمٞم٦م! ويم٤من هذا إُمر ُمـ إدًم٦م اًمتل يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل  وٓ يي ُمع طمٌف 

 سم٤مخلالوم٦م! قمنمي٦م أطم٘مٞم٦م قمكم 

قمـ  طقمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل ومٗمل رواي٦م قمـ قمٌد اًمرمح٤من اًمناج، قمـ ٟم٤مومع، 

ُم٤م سم٤مل أىمقام يذيمرون ُمٜمزًم٦م ُمـ ُمٜمزًمتف ُمـ اهلل يمٛمٜمزًمتل، )ومٖمْم٥م وىم٤مل:  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

يم٤موم٠مه اجلٜم٦م  ، وُمـ ُمـ ًمف ُمٜمزًم٦م يمٛمٜمزًمتل، أٓ، وُمـ أطم٥م قمٚمًٞم٤م وم٘مد أطمٌٜمل، وُمـ أطمٌٜمل 

أٓ وُمـ أطم٥م قمٚمًٞم٤م شم٘مٌؾ اهلل صالشمف وصٞم٤مُمف وىمٞم٤مُمف، واؾمتج٤مب اهلل ًمف دقم٤مءه...أٓ وُمـ أطم٥م 

قمٚمًٞم٤م وشمقٓه يمت٥م اهلل ًمف سمراءة ُمـ اًمٜم٤مر، وضمقازا ُمـ اًمٍماط وأُم٤مٟم٤م ُمـ اًمٕمذاب، أٓ وُمـ أطم٥م 

سمٖمػم طم٤ًمب أٓ  قمٚمًٞم٤م ٓ يٜمنم ًمف ديقان، وٓ يٜمّم٥م ًمف ُمٞمزان، وي٘م٤مل أو ىمٞمؾ ًمف: ادظمؾ اجلٜم٦م

وُمـ أطم٥م قمٚمًٞم٤م ص٤مومحتف اعمالئٙم٦م وزارشمف إٟمٌٞم٤مء: وىم٣م اهلل ًمف يمؾ طم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م ًمف قمٜمد اهلل 

) (3)، أٓ وُمـ ُم٤مت قمغم طم٥م آل حمٛمد وم٠مٟم٤م يمٗمٞمٚمف سم٤مجلٜم٦م ىم٤ممه٤م صمالصم٤م. 

: طوذم رواي٦م قمـ مح٤مد سمـ يزيد قمـ أيقب قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(4)يب ـم٤مًم٥م ي٠ميمؾ اًمذٟمقب يمام شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر احلٓم٥م()طم٥مُّ قمكم سمـ أ
                                                           

 (.464/ 1، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، )أصقل اًمٙم٤مذم (2)

 (.464/ 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، )(1)

 (.215-65/214)هـ. 2423، ـمٌع قم٤مم 1ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء، سمػموت، ط، سمح٤مر إٟمقار، ًمٚمٛمجٚمز (3)

وىمد ذيمر أهؾ اًمًٜم٦م هذا إصمر ذم  (.22ص )ٟمنم يم٤مٟمقن اٟمتِم٤مرات قم٤مسمدي، ـمٝمران.، ومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ًمٚمّمدوق (4)

، ـمٌع 2ٞمؼ: سمِم٤مر ُمٕمروف، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، طاعمقوققم٤مت، ومرواه اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد، حت٘م
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ىم٤مل: )ي٤م أسم٤م ذر قمكم أظمل وصٝمري وقمْمدي، إن اهلل ٓ  طوذم رواي٦م قمـ أيب ذر أنَّ اًمٜمٌل 

 .)(2)ي٘مٌؾ ومريْم٦م إٓ سمح٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

أٟمف ىم٤مل: )طم٥م قمكم طمًٜم٦م ٓ شمي ُمٕمٝم٤م ؾمٞمئ٦م و سمٖمض قمكم  طورووا قمـ رؾمقل اهلل 

 .(1) ؾمٞمئ٦م ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝم٤م طمًٜم٦م(

ي٤م قمكم ًمق أن قمٌدا قمٌد اهلل ُمثؾ ط ويروون قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل 

طمتك طَم٩مَّ َأًْمَػ ُم٤م ىم٤مم ٟمقح ذِم ىَمْقُِمِف ويم٤من ًمف ُمثؾ أطمد َذَه٤ًٌم وَم٠َمْٟمَٗمَ٘مُف ذِم ؾمٌِٞمِؾ اهللَِّ وُمدَّ ذم قمٛمره 

طَمّج٦ٍم صُمؿَّ ىُمتَِؾ سَملْمَ اًمّمٗم٤م َو اعمْرَوِة صُمؿَّ مَلْ يَقاًمَِؽ َي٤م قَمكِمُّ مل يِمؿ رائح٦م اجلٜم٦م ومل يدظمٚمٝم٤م أُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م 

رَّ  قمكم أن طمٌؽ طمًٜم٦م ٓ شمي ُمٕمٝم٤م ؾمٞمئ٦م وسمٖمْمؽ ؾمٞمئ٦م ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝم٤م ـَم٤مقَم٦ٌم، ي٤م قمكم ًمق ٟمثرت اًمدُّ

ـِ ُم٤م أسمٖمْمؽ ٕن طمٌؽ إِياَمٌن و وسمٖمْمؽ ٟمٗم٤مق، قَمغَم اعمٜم٤مومؼ ُم٤م أطمٌؽ و ًَمْق  سْم٧م ظَمْٞمُِمقَم اعم١ُْْمُِم َضَ

ٌِْٖمْمَؽ إٓ ُُمٜم٤َمومٌؼ ؿم٘مّل(  .(3)ٓ حيٌؽ إٓ ُم١مُمـ شم٘ملٌّ و ٓ ُي

شمٕمرض ًمٜم٤م ُمًٜمداهتؿ أصم٤مري٦م ذم  ومٝمذه أصم٤مر اعمٜمًقسم٦م إمم اًمّمح٤مسم٦م أو أهؾ اًمٌٞم٧م

دي٦م إمم آصم٤مر، وىم٤مُمقا سمتٗمًػم اإليامن ُمذهٌٝمؿ اإلرضم٤مئل، وذًمؽ سمتحقيؾ أىمقال اعمرضمئ٦م اًمٕم٘م

                                                           

( وهق ُمقوقع يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن، 427/ 4هـ. )2411قم٤مم =

 (.372/ 2هـ. )2423، 1ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ط ردار اًمٗمٙم

 ف ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ومٚمؿ أضمد ًمف أصال.سمحث٧م قمٜم(.39/99، )سمح٤مر إٟمقار، ًمٚمٛمجٚمز (2)

، حت٘مٞمؼ طمًلم اًمدرگ٤مهل أسم٤م حمٛمد طمًـ طمًلم آسم٤مدي، ًمٚمحكم، اًمٞم٘ملم  يمِمػ: واٟمٔمر: (96 ، ًمٚمّمدوق، )صاًمٗمْم٤مئؾ (1)

ًمٚمحًـ اًمديٚمٛمل، دار إؾمقة ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب، : (115 هـ. )ص2422، ـمٌع قم٤مم2ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، ـمٝمران، ط

ًمٚمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًم٤ٌمىمر اًمٌٝمٌقدي، ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، : (134 /1هـ. )٤2414مم واًمٜمنم، ـمٝمران، ـمٌع قم

ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م، ًمألرسمكم، دار  اًمٖمٛم٦م يمِمػ : (296 /2هـ. )2384، 2اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م، اًمٕمراق، ط

اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م، ٓسمـ أيب مجٝمقر، شم٘مديؿ: ؿمٝم٤مب اًمديـ  ئ(: قمقازم اًممًم93 /2إوقاء، سمػموت، )

(: 159(: هن٩م احلؼ، ًمٚمحكم، )ص 86/ 4هـ.) 2423، 2اعمرقمٌم، حت٘مٞمؼ: جمتٌك اًمٕمراىمل، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ىمؿ، ط

خلٓم٤مب، (. واحلدي٨م أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر ا324، 166، 156، 148/ 39، ًمٚمٛمجٚمز، )إٟمقار سمح٤مر

(وطمٙمؿ سمقوٕمف 1715هـ.)سمرىمؿ 2426، ـمٌع قم٤مم 2حت٘مٞمؼ: اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

ٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ُمٓم٤مسمع ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد  ًُّ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًم

 (.5/71هـ. ) 2426، ـمٌع قم٤مم 2اإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض، ط

 . (39/182، )سمح٤مر إٟمقار، ًمٚمٛمجٚمز (3)
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ُمٕمّمٞم٦م، وم٢من مل يتؿ  -سمزقمٛمٝمؿ-، ومال يي ُمع طمٌف شمٗمًػًما ظم٤مًص٤م هبؿ، واظمتزاًمف ذم طم٥م قمكم 

آيمتٗم٤مء هبذا آظمتزال ومًٞمٙمقن رسمام هق أم طم٘م٤مئؼ اإليامن قمٜمدهؿ، وهذا آظمتزال ؾمٞمٔمٝمر ذم 

 أىمقال قمٚمامئٝمؿ.

ًٝا: اإلزدا٤ اإلَاَٞ َٔ خالٍ أقٛاٍ  عًُا٤ اإلَا١َٝ االثين عػس١ٜ:  ثاْ

مل خترج أىمقال قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م قمـ اًمرواي٤مت اعمذيمقرة آٟمٗم٤م، إذ ي٘مقل اعم٤مطمقزي ذم ذًمؽ: 

شمقضم٥م اإليامن  )وأطمًـ ُمٜمف ُم٤م اظمت٤مره سمٕمض إقم٤مفمؿ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، وهق أن حم٦ٌم قمكم 

اخل٤مص واًمتِمٞمع سم٘مقل ُمٓمٚمؼ، وطمٞمٜمئذ ٓ يي ُمٕمف ؾمٞمئ٦م، ٕن اًمٕمّمٞم٤من ذم همػم إصقل اخلٛم٦ًم 

أن  -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -ٓ يقضم٥م اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، سمؾ اعمٗمٝمقم ُمـ أظم٤ٌمرٟم٤م اًمقاردة قمـ أئٛمتٜم٤م 

 .(2)ذٟمقب اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ُمٖمٗمقرة(

اًم٘مٚم٥م ٟمقًرا سمحٞم٨م ص٤مر اًمٜمٗمس حت٧م ؿمٕم٤مع  وومنَّ اإلُم٤مُمل اًم٘مٞمٍمي اإليامن سم٠مٟمف ُم٤م يٛمأل

اإليامن، وٟمقر ىمٚم٥م ص٤مطم٥م اإليامن سمحٞم٨م يٛمِمك ذم اًمٔمٚمامت سمٜمقر ٟمٗمًف. وهذا اإليامن ٓ يي 

إيامن ٓ يي ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م: ومألن ىمٚم٥م اعم١مُمـ إذا شمٜمقر سمٜمقر اًمقٓي٦م  ُمٕمف رء، وأُم٤م طم٥م قمكم 

٘مّمف: ٕن ضمؼم اًمٜم٤مىمص سم٤مًمٙم٤مُمؾ ُمـ اًمَٕمٚمَقي٦م شمتّمؾ ٟمٗمًف وروطمف سم٤مًمٜمٗمس اًمُٕمْٚمقي٦م ويٜمجؼم ٟم

 إطمدى ُمٔم٤مهر اًمِمٗم٤مقم٦م!

وذيمر أنَّ اًمرواي٦م قمـ ـمريؼ ُمِم٤مُيف اإلُم٤مُمٞم٦م قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، مه٤م شم٠مصمػم ذم آقمت٘م٤مد 

  !(1)سم٤مًمتقطمٞمد، واعمقطمد ٓ ُيٚمد ذم اًمٜم٤مر، أو اًمٜم٤مر ٓ شم١مصمر ذم سم٤مـمٜمف وإٟمام شم١مصمر ذم فم٤مهره

 -إْن مل يٙمـ اًمتقاشمر ًمٗمٔمل-ظم٤ٌمر ُمتقاشمرة ُمٕمٜمك وي٘مقل ضمٕمٗمر آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: )...وم٤مٕ

 .(3)وحمٌتف ُمـ أصقل اًمديـ، وذًمؽ إٟمام جيرى قمغم أصقل اًمِمٞمٕم٦م( قمغم أنَّ اقمت٘م٤مد وٓي٦م قمكم 

                                                           

 (.225 هـ. )ص2427حت٘مٞمؼ: ُمٝمدي رضم٤مئل، ُمٓمٌٕم٦م أُمػم، ىمؿ، ـمٌع قم٤مم يمت٤مب إرسمٕملم،  (2)

 هـ. )ص 2375، 2حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد ضمالل اًمديـ آؿمتٞم٤مين، ذيم٦م اٟمتِم٤مرات قمٚمٛمل، ـمٝمران، طذح ومّمقص احلٙمؿ، اٟمٔمر:  (1)

 (.26ح  2245

 (.27 / 2ُمٌٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمراء، اٟمتِم٤مرات ُمٝمدوي، أصٗمٝم٤من، )قمـ يمِمػ اًمٖمٓم٤مء  (3)
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يمامل اإليامن ومت٤مم اًمديـ يمام ىم٤مل قمز  وي٘مقل اخلقاٟم٤ًمري ذم ذًمؽ: )وم٢منَّ طم٥م قمكم 

[ وُمع 3 :]اعم٤مئدةَّيترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّٱُمـ ىم٤مئؾ: 

يمامل اإليامن ومت٤مُمف سمنمط اعمقاوم٤مة قمٚمٞمف ٓ يٙمقن اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر وم٢منَّ قمذاب ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة 

يمٗمر ُمقضم٥م ًمٚمخٚمقد ذم اًمٕمذاب و دوام اًمٕم٘م٤مب ومال شمٜمٗمع  ُمٜم٘مٓمع، ويمذًمؽ سمٖمْمف وقمدواٟمف 

٤ًٌم ٕن يٖمٗمر  ُمٕمف طمًٜم٦م ٟمٗمع اًمٜمج٤مة واًمتخٚمص ُمـ اًمٜم٤مر وحيتٛمؾ أيًْم٤م أْن يٙمقن ظمٚمقص طمٌف ؾمٌ

 سمٗمْمٚمف سمٕمض اًمذٟمقب وٕن يٕمّمؿ وحيٗمظ قمـ اإلشمٞم٤من سم٤مًمٌٕمض وأيْم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن طمٌف اهلل

 .(2)سم٤مقمث٤م قمغم ؿمٗم٤مقمتف اًمتل ٓ شمرد(

 اعم٤ًمئؾ:  هذه إمم يٕمقد إمم أٟمف ُمذهٌٝمؿ قمرض ذم ظمٚمّمٜم٤م

 .وم٘مط اًمتّمديؼ هق اإليامن سم٠منَّ  اًم٘مقل -

 .اإليامن ُمًٛمك قمـ اًمٕمٛمؾ ومّمؾ -

  . قمكم طم٥ّم  ذم قمٜمد أيمثر اإلُم٤مُمٞم٦م اإليامن اظمتزال -

اإلُم٤مُمٞم٦م، ويمذًمؽ ذم أىمقال  قمٜمد اعمٕمتؼميـ إئٛم٦م اًمثالث، وردت ذم أىمقال وهذه اعم٤ًمئؾ

وهذا ُم٤م ؾمٞمٔمٝمر ذم اعمٌح٨م قمٚمامئٝمؿ، ُمع وضمقد ُم٤م يٜم٘مد هذه اًمرواي٤مت وإىمقال ُمـ يمتٌٝمؿ، 

 اًمث٤مين.



                                                           

 (.392 / 1ذم ذح اًمدروس، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ، ) ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس (2)
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 املبشح ايجاْٞ

 ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ االثين عػسٟ 

 :اإلزدا٤ اإلَاَٞ َٔ نتب ايػٝع١ االثين عػس١ْٜكد : األٍٚ املطًب

 : ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ بايسٚاٜات املٓطٛب١ يأل١ُ٥: أٚاًل

اعمٓمٚمع قمغم يمت٥م آصمٜمل قمنمي٦م يرى أنَّ ُمٗمٝمقم اعم١مُمـ قمٜمد إئّٛم٦م اعمـُٕمتد هبؿ ذم ُمذهٌٝمؿ 

اًمٙمٌػمة إّٓ أهّنؿ مل ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمتدّيـ ًمٚمٛمٕمت٘مد، وإئّٛم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٌقمهؿ سم٢مؾمالم ُمرشمٙم٥م 

 يٙمقٟمقا ُمًتٕمّديـ إلـمالق ًمٗمظ اعم١مُمـ قمٚمٞمف: ّٕن اإليامن هق قم٤ٌمرة قمـ آقمت٘م٤مد اًم٘مٚمٌل.

قمـ اإليامن وم٘م٤مل: شمّمديؼ  طأٟمف ىم٤مل: )ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  وم٘مد رووا قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .(2)سم٤مًم٘مٚم٥م، وإىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من(

ره ذهٌقا قمٜمد اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وأظمذوا ي٠ًمًمقٟمف ومٞمام و رووا أّن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمْم٤ًم ُمـ أٟمّم٤م

: )ٓ يزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ وٓ ينق وهق طيتٕمٚمؼ سم٤مإليامن، وم٘م٤مل اإلُم٤مم قمـ رؾمقل اهلل 

قمٜمده٤م ؾم٠مل قمٛمر سمـ ذّر: سمَِؿ ٟمًّٛمٞمٝمؿ؟ وم٘م٤مل: )سمام ؾماّمهؿ  (1) ُم١مُمـ وٓ ينمب اخلٛمر وهق ُم١مُمـ(

 .(3)قمٜمٝمؿ: اًم٤ًمرق واًمزاين( اهلل وسم٠مقماممهؿ، ىم٤مل اهلل 

                                                           

، ـمٌع قم٤مم 2، حت٘مٞمؼ: ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ٟمنم دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ىمؿ، طأُم٤مزم اًمٓمقد (2)

 (.192 / 2هـ. )2424

وهذا احلدي٨م اًمذي ذيمروه هق حمٗمقظ ذم يمت٥م اًمًٜم٦م، وم٘مد رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م، دار اسمـ  (1)

ٓ يزين اًمزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـ وٓ : )طىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل أيب هريرة هـ. سمًٜمده قمـ  2427، 3يمـثػم، سمػموت، ط

نق وهق ُم١مُمـ وٓ يٜمتٝم٥م هن٦ٌم يرومع اًمٜم٤مس إًمٞمف ومٞمٝم٤م أسمّم٤مرهؿ ينمب اخلٛمر طملم ينمب وهق ُم١مُمـ وٓ ينق طملم ي

 ( يمت٤مب اعمٔم٤ممل، سم٤مب اًمٜمٝمٌك سمٖمػم إذن ص٤مطمٌف.1343، )طمدي٨م رىمؿ طملم يٜمتٝمٌٝم٤م وهق ُم١مُمـ(

، 1ط ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمؿ اعم٘مدؾم٦محت٘مٞمؼ: طمًلم إؾمت٤مد وزم، وقمكم أيمؼم همٗم٤مري، أُم٤مزم اعمٗمٞمد،  (3)

 66، ًمٚمٛمجٚمز، )سمح٤مر إٟمقار :(185/  1، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، )(، وُذيمرت اًمرواي٦م ٟم٤مىمّم٦ًم ذم اًمٙم٤مذم11 هـ. )ص2424ـمٌع قم٤مم 

 /63.) 
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وسمٜم٤مًء قمغم هذا، يٛمٙمـ أن ٟمٕمتؼم أّن اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م ًمألئٛم٦م يٜم٘مض سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، 

وم٤مٕئٛم٦م ذم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت مل ي٘مٌٚمقا اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م اعمرضمئ٦م ُمـ أّن اإليامن ٓ ي٘مٌؾ 

 .(2)ا اعمٕمٜمك ذم اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤متاًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، وأٟمف أُمٌر صم٤مسم٧ٌم. وىمد أؿم٤مر إئّٛم٦م إمم هذ

 طمٞم٨م ُأظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر اعمراشم٥م واًمدرضم٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمإليامن ذم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢مّن ُمرضمئ٦م اإلُم٤مُمٞم٦م شمقصٚمقا إمم ٟمتٞمج٦م أظمرى ُمـ ىمقمهؿ سمٕمدم شمٙمٗمػم 

طملم إّٟمٜم٤م ٟمرى ذم  ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة أٓ وهل ىمقمهؿ: سم٠مّن اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ضمزًءا ُمـ اإليامن، ذم

اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م ًمألئٛم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٌقمه٤م سمٕمدم شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ أو اعم١مُمـ اًمذي يرشمٙم٥م 

اعمٕمّمٞم٦م، إّٓ أهن٤م ٓ شمٜمٗمل اًمدور اعم١مصمر ًمٚمٕمٛمؾ ذم اإليامن، سمؾ إهّن٤م ومٞمام ئمٝمر شمرسمط سملم اًمٕمٛمؾ 

ٚمٕمقن ُمٚمٕمقن، َُمـ ىم٤مل: واإليامن، طمّتك إّن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ؿمٜمع قمغم ُمـ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام، وم٘م٤مل: )ُم

 .(1)اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ(

وذم إطمدى اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم اًمّرد قمغم قم٘مٞمدة اعمرضمئ٦م ذم هذا اخلّمقص، جيٞم٥م 

اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل قمغم ؾم١مال رضمؾ قمـ ىمقل اعمرضمئ٦م ذم اًمٙمٗمر واإليامن سم٘مقًمف: )واإليامن دقمقى 

 .(3)اشمٗم٘م٤م وم٤مًمٕمٌد قمٜمد اهلل ُم١مُمـ( ٓ جيقز إّٓ سمٌّٞمٜم٦م، وسمّٞمٜمتُف قمٛمٚمف وٟمّٞمتُف وم٢مذا

وقمغم ومرض أّن اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وم٢مّٟمف ٓ ُمٕمٜمك أؾم٤مؾم٤ًم سم٠من يتّمّقر اإليامن 

ُمٜمٗمّماًل قمـ اًمٕمٛمؾ: وذًمؽ ّٕن هذا اًمتّمديؼ حيت٤مج إمم اًمٕمديد ُمـ اًمٚمقازم، واًمٕمٛمؾ ُيٕمدُّ قمغم 

ومٞمٜم٘مٚمقن ىمقًمف: )...اإليامن ٓ يٙمقن رأس هذه اًمٚمقازم، وهذا ُم٤م ٟمًٌف اإلُم٤مُمٞم٦م إمم أيب قمٌد اهلل 

 .(4)إٓ سمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ ُمٜمف، وٓ يث٧ٌم اإليٛمـ٤من إّٓ سمٕمٛمؾ(

صّدىمف اًمٕمٛمؾ  وضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى: )اإليامن ُم٤م اؾمت٘مّر ذم اًم٘مٚم٥م وأوم٣م سمف إمم اهلل  

 .(5)سم٤مًمٓم٤مقم٦م هلل واًمتًٚمٞمؿ ُٕمره(
                                                           

 (.34/  1، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، )اًمٙم٤مذم (2)

 .(29/  66ًمٚمٛمجٚمز، )سمح٤مر إٟمقار،  (1)

 (.42/  1ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، )اًمٙم٤مذم،  (3)

 .(38/  1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ) (4)

 (.16/  1اًم٤ًمسمؼ، )اعمرضمع  (5)
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ًمٞمس اإليامن : »-قمٚمٞمف وآًمف صغم اهلل-ورووا قمـ أيب قمٌد اهلل أٟمف ىم٤مل: )ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(2)ش(سم٤مًمتحكم وٓ سم٤مًمتٛمٜمل، وًمٙمـ اإليامن ُم٤م ظمٚمص ذم اًم٘مٚم٥م وصدىمتف إقمٛمـ٤مل

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف-ويمذًمؽ قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: )ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(1)ش(اإليامن ىمقل وقمٛمؾ أظمقان ذيٙم٤من»

: )اإليامن إىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن،  ورووا قمـ اًمرو٤م، قمـ آسم٤مئف ىم٤مل: )ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(3) وُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح(

ي٤م ضم٤مسمر أيٙمتٗمل َُمـ  "وذم احلدي٨م اعمروي قمـ ضم٤مسمر قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )ع( ىم٤مل: ىم٤مل زم: 

ـِ اشّم٘مك اهلل وأـم٤مقمف وُم٤م يم٤مٟمقا  ّٓ َُم ٌّٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م؟! ومق اهلل ُم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤م إ يٜمتحؾ اًمتِمٞمُّع أن ي٘مقل سمح

ّٓ سم٤مًمتقاوع واًمتخِّمع وإُم٤مٟم٦م ويمثرة ذيمر اهلل واًمّمقم واًمّمالة واًمؼّم ُيٕمرومقن ي٤م  ضم٤مسمر إ

َٙمٜم٦م واًمٖم٤مرُملم وإيت٤مم وصدق احلدي٨م  ًْ سم٤مًمقاًمديـ واًمتٕم٤مهد ًمٚمجػمان ُمـ اًمٗم٘مراء وأهؾ اعمَ

ّٓ ُِمـ ظمػم، ويم٤مٟمقا ُأَُمٜم٤مء قمِم٤مئرهؿ ذم إؿمٞم٤مء. ىم٤مل  وشمالوة اًم٘مرآن ويمّػ إًمًـ قمـ اًمٜم٤مس إ

ـّ سمؽ ضم٤مسمر: وم٘مٚم ٧م ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُم٤م ٟمٕمرف اًمٞمقم أطمدًا هبذه اًمّمٗم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م ضم٤مسمر ٓ شمذهٌ

ه صمّؿ ٓ يٙمقن ُمع ذًمؽ ومٕم٤مًٓ؟! ... ي٤م ضم٤مسمر  ّٓ اعمذاه٥م، طم٥ًم اًمرضمؾ أن ي٘مقل: ُأطم٥مُّ قمٚمّٞم٤ًم وأشمق

ّٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م، وُم٤م ُمٕمٜم٤م سمراءة ُمـ اًمٜم٤مر وٓ قمغم -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  -واهلل ُم٤م ُيت٘مّرب إمم اهلل   اهلل ٕطمد إ

ّٓ سم٤مًمٕمٛمؾ  طمّج٦م، َُمـ يم٤من ُمٓمٞمٕم٤ًم هلل ومٝمق ًمٜم٤م وزّم، وَُمـ هلل قم٤مصٞم٤ًم ومٝمق ًمٜم٤م قمدو، وُم٤م شُمٜم٤مل وٓيتٜم٤م إ

 .(4)واًمقرع(

                                                           

ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر، ًمٚمّمدوق، شمّمحٞمح: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ـمٌع قم٤مم  (2)

ٜم٦م( )1192/  6اسمـ قمدي ذم )اًمٙم٤مُمؾ( ) أظمرضمف (.287هـ. )ص 2379 ًُّ هبذا  (2562(، واًمالًمٙم٤مئل ذم )ذح اًم

 ط. ومل شمث٧ٌم صح٦م ٟم٦ًٌم ًمٚمرؾمقل "وًمٙمـ ُم٤م وىمر ذم اًم٘مٚم٥م وصدىمتف إقمامل ًمٞمس اإليامن سم٤مًمتحكم وٓ سم٤مًمتٛمٜمل "اًمٜمص: 

 .وإٟمام اعمِمٝمقر أٟمف ُمٜمًقب ًمإلُم٤مم احلًـ اًمٌٍمي 

 .(287 ًمٚمّمدوق، )صُمٕم٤مين إظم٤ٌمر،  (1)

 (.379 / 2، )أُم٤مزم اًمٓمقد (3)

 .(1/75ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، )اًمٙم٤مذم،  (4)
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: )اإليامن قم٘مد قمـ اإليامن؟ وم٘م٤مل وقمـ أيب اًمّمٚم٧م امهروي ىم٤مل: ؾمئٚم٧م اًمرو٤م 

 .(2)سم٤مًم٘مٚم٥م، وًمٗمظ سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح ٓ يٙمقن اإليامن إٓ هٙمذا(

وإنَّ اإليامن ُمٌثقث قمغم إن اًمٕمٛمؾ ضمزء ُمـ اإليامن،  "وقم٘مد اعمجٚمز سم٤مسًم٤م سمٕمٜمقان 

 .(1)"اجلقارح

وهذه اًمرواي٤مت وهمػمه٤م شمّم٥مُّ ذم آدم٤مه ٟمٗمًف اًمذي ي١ميّمد قمغم أمّهٞم٦م اًمٕمٛمؾ، وأٟمف ضمزء 

 طمًٜم٦م ٓ يي ُمٕمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م. ٓ يتجزأ ُمـ اإليامن، وهذا يرد ىمقمهؿ سم٠من طم٥م قمكم 

 : ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ بأقٛاٍ عًُا٤ اإلَا١َٝ االثين عػس١ٜ: ثاًْٝا

ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان: )وُمٜمٝمؿ اعمرضمئ٦م اًّمذيـ...ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ. وأصؾ 

ُم٤م هؿ قمٚمٞمف أهّنؿ يديٜمقن سم٠مّن أطمدهؿ ًمق ذسمح أسم٤مه وُاُّمف واسمٜمف وسمٜمتف وأظم٤مه وُاظمتف، وأطمرىمٝمؿ 

اًمٜمّٗمس اًّمتل طمّرم اهلل، أو أطمرق اعمّم٤مطمػ، أو هدم اًمٙمٕم٦ٌم، أو سم٤مًمٜم٤مر، أو زٟمك، أو هق، أو ىمتؾ 

ٟمٌش اًم٘مٌقر، أو أشمك أّي يمٌػمة هنك اهلل قمٜمٝم٤م، إّن ذًمؽ ٓ يٗمًد قمٚمٞمف إيامٟمف، وٓ ُيرضمف ُمٜمف، وأّٟمف 

صغّم اهلل -إيامٟمف يم٢ميامن ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ إذا أىمّر سمٚم٤ًمٟمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم إّٟمف ُمًتٙمٛمؾ اإليامن، 

صغمَّ اهلل قمٚمٞمف -ومٕمؾ، وارشمٙم٥م ُم٤م ارشمٙم٥م مم٤ّم هنك اهلل قمٜمف، وحيتّجقن سم٠مّن اًمٜمٌّل  ـ ومٕمؾ ُم٤مقمٚمٞمٝمام

ىم٤مل: ُاُمرٟم٤م أن ٟم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤ّمس طمّتك ي٘مقًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل، وهذا ىمٌؾ أن يٗمرض ؾم٤مئر  -وآًمف وؾمٚمَّؿ

 .(3)اًمٗمرائض وهق ُمٜمًقخ(

ذي ٟمالطمظ أّن إئٛم٦م وي٘مقل اإلُم٤مُمل طمًلم اخلِمـ: )اعمٗم٤مرىم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم أّٟمف وذم اًمقىم٧م اًم

ديـ قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٛمؾ  ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م )ع( ىمد طم٤مرسمقا اإلرضم٤مء وطمّذروا ُمـ خم٤مـمره، ُم١ميمِّ

وحمقرّيتف ذم اإليامن، وإذا هبذا اعمٗمٝمقم ي٘متحؿ ؾم٤مطم٦م اجلامقم٦م اعمقاًمٞم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م )ع( وئمٝمر ذم 

                                                           

، ـمٌع قم٤مم 2قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م، ًمٚمّمدوق، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط (2)

 (.125/  1هـ. )2424

 (.66/28اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار، ) (1)

 .(۰۲ص هـ. )2421، ـمٌع قم٤مم 2اإليْم٤مح، حت٘مٞمؼ: ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط (3)
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ا قمٜمقان حم٤مرسمتف وأؿمّد أوؾم٤مـمٝم٤م، ًمٞمّمٌح إئٛم٦م )ع( قمٜمقان اإلرضم٤مء وسم٤مسمف اًمقاؾمع سمٕمد أْن يم٤مٟمق

 اًمٜم٤مس ذم ُمقاضمٝمتف.

أضمؾ ًم٘مد ؿم٤مقم٧م ذم سمٕمض إوؾم٤مط ومٙمرة ُمِمّقه٦م ُمٗم٤مده٤م: أنَّ اًمِمٞمٕم٦م سم٠ممجٕمٝمؿ ٟم٤مضمقن 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، اعم١مُمـ ُمٜمٝمؿ واًمٗم٤مؾمؼ، اعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص، ومٚمٞمس ذـم٤ًم ًمدظمقل اًمِمٞمٕمل اجلٜم٦ّم أن 

ُم٤مت، سمؾ يٙمٗمٞمف أن يذرف دُمٕم٦ًم قمغم اإلُم٤مم احلًلم )ع( ويٜمٌض  يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت ويؽمك اعمحرَّ

ٌّتف وحم٦ٌم أهؾ سمٞمتف )ع(، وىمد قمؼّم سمٕمض اًمِمٕمراء  قمـ هذا اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف:  (2)ىمٚمٌف سمٛمح

دت صحٞمـؾم  وويمٚم٧ُم إُمر إمم طمٞمدِر ...              ٤مزمـٗم٦م أقمٛمـقَّ

إّن اًمٗمٙمرة اإلرضم٤مئٞم٦م اًمتل شم٘مٍم اًمٕمالىم٦م سمٕمكّم )ع( وإئّٛم٦م ُمـ أهؾ سمٞمتف )ع( قمغم اجل٤مٟم٥م 

ىمٝم٤م اًمٕمٛمؾ  ٦ٌّم إن مل ُيّمدِّ اًمٕم٤مـمٗمل هل ومٙمرة ُمِمّقه٦م وًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمالم ذم رء: ّٕن اعمح

٦ٌّم يم٤مذسم٦م وخم٤مدقم٦م، وهذا اعمٕمٜمك أيّمدت قمٚمٞمف اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمقاردة قمـ إئّٛم٦م )ع(  يم٤مٟم٧م حم

ّٓ ُمـ"ذم سمٞم٤من صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م، يمام ذم احلدي٨م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )ع(:   واهلل ُم٤م ؿمٞمٕم٦م قمكّم إ

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت. (1)"قمّػ سمٓمٜمف وومرضمف وقمٛمؾ خل٤مًمِ٘مف ورضم٤م صمقاسمف وظم٤مف قم٘م٤مسمف

سم٠مّن طم٥ّم قمكمٍّ ط  وذم وقء ذًمؽ وم٢منَّ ُم٤م ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم رؾمقل اهلل

طمًٜم٦ٌم ٓ شميُّ ُمٕمٝم٤م ؾمّٞمئ٦م، ٓ سمّد ًمٜم٤م ُمـ شمًجٞمؾ قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم إزاءه٤م، وم٢مُّم٤م أن شُمروَمض 

٦ٌّم يتٜم٤مرم سمٛمٕم٤مروتٝم٤م  ًمٚم٘مرآن واًمًٜم٦ّم اًمّمحٞمح٦م: وٕنَّ اًمققمد احلتٛمل سم٤معمٖمٗمرة قمغم جمّرد اعمح

وشمنميع إطمٙم٤مم، وإُّم٤م أن شُم٠مّول سمام ٓ يٜم٤مذم ُم٤م شم٘مّدم، يم٠من شمٗمنَّ سم٠مّن ُمـ حي٥ّم قمٚمّٞم٤ًم )ع( ٓ 

يرشمٙم٥م أو ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يرشمٙم٥م اعمٕم٤ميص: ّٕن اعمح٥ّم يًػم قمغم هدي طمٌٞمٌف وي٘متدي سمًػمشمف 

٦ٌّم يم٤مذسم٦م، وإّٓ و ٦ٌّم وُمـ صمّؿ ارشمٙم٤مب اعمحّرُم٤مت ومٝمق دًمٞمؾ قمغم أّن اعمح أظمالىمف، وأُّم٤م اّدقم٤مء اعمح

 .(3)ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أن يٙمقن اًمٕم٤ميص اعمجرم اًم٘م٤مشمؾ ص٤مدىم٤ًم ذم طم٥مِّ قمكّم )ع(؟!(

                                                           

 رو٤م امهٜمدي ذم ىمّمٞمدشمف اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٙمقصمري٦م.اإلُم٤مُمل وهق اًمِم٤مقمر  (2)

 (.7ص)ًمٚمّمدوق، ، صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م  (1)

حتٝم٤م اًمثقرة احلًٞمٜمّٞم٦مُم"ٟمنمت قمغم ُمقىمٕمف اًمرؾمٛمل سمٕمٜمقان  ُم٘م٤مًم٦م (3)  قمغم هذا اًمراسمط:  "ٗم٤مهٞمؿ صحَّ

http: //al-khechin.com/article/98 . 
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 سمٕم٤مُم٦م، أو ُمٜمٝمؿ، ًمإلرضم٤مء اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمدهؿ، وٟم٘مد ذيمرت ٟم٘مد إئٛم٦م أن وسمٕمد

اعمذه٥م اإلُم٤مُمل،  داظمؾ ُمِمٙمٚم٦م وضمقد هذا ُمـ سمخ٤مص٦م، يتٌلّم  طم٥م قمكم  ذم اإليامن سم٤مظمتزال

 أصمٜم٤مء أطمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سمدقمقى هذا يت٠مصمر اًمٖم٤مًم٥م، وًمٙمـ ظم٤مًمٗم٧م ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م هٜم٤مك أنَّ  وم٢مُم٤م

اًمذي ي٘مقل ومٞمف: )إنَّ أيمثر اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مدون أنَّ  :شمٞمٛمٞم٦م اإلؾمالم اسمـ ؿمٞمخ يمالم قمغم اقمؽماوف

 .(2)٤م ؾمٞمئ٦م(طم٥م قمكم طمًٜم٦م ٓ يي ُمٕمــٝم

سم٘مقًمف: )ُم٤م ٟمًٌف إمم يمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مقل  -ُمٕم٤مس-ردَّ قمٚمٞمف حمٛمد ُمٝمدي اًمٙم٤مفمٛمل 

طمًٜم٦م ًمٞمس يي ُمٕمٝم٤م ؾمٞمئ٦م، وم٢مٟمف هبت٤من ُمٜمف، وم٢مهنؿ مجٞمٕم٤ًم ُمتٗم٘مقن قمغم ذًمؽ،  سم٠منَّ طم٥م قمكم 

 .(1)ومتخّمٞمّمف اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ هبذه اًمٕم٘مٞمدة ًمٞمس ًمف وضمف ؾمقى اًمٙمذب!(

 هذا ذم ُمذهٌٝمؿ ظمٚمٚمف، ووم٤ًمد قمغم ُمتٜم٤مىمْم٤مت اعمذه٥م، وهق دًمٞمؾومٞمٙمقن ُمقىمٗمف ُمـ 

 .قمكم طم٥م ذم اإليامن اظمتزال ُمـ ُم٤ًمئؾ، وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف سمٜمل ُم٤م اًم٤ٌمب، ووم٤ًمد

 

 املطًب ايجاْٞ

 ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ ْكال ٚعكال

 : ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ ْكال: أٚاًل

ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اإليامن هق: شمّمديؼ سم٤مجلٜم٤من، وإىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ 

: )ويم٤من اإلمج٤مع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ سم٤مجلقارح وإريم٤من. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 .(3)أدريمٜم٤م ي٘مقًمقن إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م، ٓ دمزئ واطمدة ُمـ اًمثالصم٦م إٓ سم٤مٕظمرى(

 : ٟمقٟمٞمتفوىم٤مل اًم٘محٓم٤مين ذم 

 (4)قمٛمؾ وىمقل واقمت٘م٤مد ضمٜم٤من       إيامٟمٜم٤م سم٤مهلل سملم صمالصم٦م      
                                                           

 (.2/32)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م،  (2)

 (.2/98هـ. )2346اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمقي٦م، اًمٜمجػ، ـمٌع قم٤مم ُمٜمٝم٤مج اًمنميٕم٦م ذم اًمرد قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

(: وجمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، مجع قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف، اًمري٤مض، 1/239اٟمٔمر: اًمٜم٘مؾ قمٜمف ذم ذح اًمٜمقٟمٞم٦م، ) (3)

 (.272-7/272هـ. ) 2386، ـمٌع قم٤مم 2ط

 (.2/15م، )2995، ـمٌع قم٤مم 3اًمًقادي، ضمدة، طٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين، ُمٙمت٦ٌم  (4)
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ًٓ واًمدًمٞمؾ   ىل مل يكٱُّٱ قمغم أن ُمـ اإليامن شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: أو

ٱَّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 [.42 :]اعم٤مئدة

: )ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ط ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أٟمس 

ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزن ؿمٕمػمة صمؿ ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م 

 .(2)يزن سمّرة صمؿ ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُم٤م يزن ُمـ اخلػم ذرة(

 خي حي جي يه ىهٱُّٱ واًمدًمٞمؾ صم٤مٟمًٞم٤م قمغم أنَّ ُمـ اإليامن اإلىمرار سم٤مهلل: ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 [.236 :]اًمٌ٘مرةَّزتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

ىم٤مل: )أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ  طقمـ اًمٜمٌل  وُم٤م رواه أسمق هريرة 

 .(1)اهلل...(

 ًم٨ٌم يدقمق ذم ُمٙم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م إمم ىمقل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد واًمٕمٛمؾ هب٤م. ط وٕن اًمٜمٌل

 خص حص مس خس حسُّ قمغم أن ُمـ اإليامن قمٛمؾ إريم٤من: ىم٤مل شمٕم٤ممم: صم٤مًمث٤ًمواًمدًمٞمؾ 

 [.227 :]اًمٙمٝمػَّمضحط خض حض جض مص

أو سمْمع وؾمتقن  ،اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقنىم٤مل: ) طأن رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ  ،ؿمٕم٦ٌم وم٠مومْمٚمٝم٤م ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ

 .(3)(اإليامن

 .(4)ُصٜمٗم٧م ذم شمٕمداد هذه اًمِمٕم٥م قمدة ُمّمٜمٗم٤متوىمد 

                                                           

 .ىمقل اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ظمٚم٘م٧م سمٞمدي ( يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب6975رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

 ."سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة"٤مة، يمت٤مب اًمزيم، (2399) سمرىمؿرواه اًمٌخ٤مري  (1)

سم٤مب سمٞم٤من (، يمت٤مب اإليامن، 3532رواه ُمًٚمؿ حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. سمرىمؿ ) (3)

 .اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م وومْمٞمٚم٦م احلٞم٤مء ويمقٟمف ُمـ اإليامن قمدد ؿمٕم٥م

ن، ًمتٚمٛمٞمذه أيب سمٙمر أمحد هـ، واجل٤مُمع ًمِمٕم٥م اإليام423يم٤معمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن، ٕيب قمٌد اهلل احلًـ احلٚمٞمٛمل ت  (4)

 هـ وهمػمه.699هـ، وىمد اظمتٍمه أسمق اعمٕم٤مزم اًم٘مزويٜمل ت485اًمٌٞمٝم٘مل ت 
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٤مإليامن ذم أىمقال صمالصم٦م، وىمد قمّدد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إىمقال ذم قمالىم٦م اًمٕمٛمؾ سم

اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ٟم٤مزقمقا ذم آؾمؿ واحلٙمؿ ومٚمؿ ي٘مقًمقا سم٤مًمتٌٕمٞمض ٓ ذم آؾمؿ وٓ ذم وم٘م٤مل: )

احلٙمؿ، ومرومٕمقا قمـ ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اؾمؿ اإليامن وأوضمٌقا ًمف اخلٚمقد ذم اًمٜمػمان، وأُم٤م 

: جيقز أن يٙمقن ُمث٤مسم٤م ُمٕم٤مىم٤ٌم حمٛمقدا وم٘م٤مًمقااجلٝمٛمٞم٦م واعمرضمئ٦م ومٜم٤مزقمقا ذم آؾمؿ ٓ ذم احلٙمؿ، 

قُم٤م، ًمٙمـ ٓ جيقز أن يٙمقن ُمٕمف سمٕمض اإليامن دون سمٕمض ويمثػم ُمـ اعمرضمئ٦م واجلٝمٛمٞم٦م ُمـ ُمذُم

ي٘مػ ذم اًمققمٞمد، ومال جيزم سمٜمٗمقذ اًمققمٞمد ذم طمؼ أطمد ُمـ أرسم٤مب اًمٙم٤ٌمئر، يمام ىم٤مل ذًمؽ ُمـ ىم٤مًمف 

ُمـ ُمرضمئ٦م اًمِمٞمٕم٦م وإؿمٕمري٦م يم٤مًم٘م٤ميض أيب سمٙمر وهمػمه، ويذيمر قمـ همالهتؿ أهنؿ ٟمٗمقا اًمققمٞمد 

ٓ أقمٚمؿ ُمٕمٞمٜم٤م ُمٕمرووًم٤م أذيمر قمٜمف هذا اًم٘مقل، وًمٙمـ طمٙمل هذا قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٙمـ

 .(2)وإؿمٌف أٟمف يمذب قمٚمٞمف(

وي٘مقل أيُْم٤م: )إذا يم٤مٟم٧م اًمًٞمئ٤مت ٓ شمي ُمع طم٥م قمكم، ومال طم٤مضم٦م إمم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، 

قمكم  اًمذي هق ًمٓمػ ذم اًمتٙمٚمٞمػ، وم٢مٟمف إذا مل يقضمد إٟمام شمقضمد ؾمٞمئ٤مت وُمٕم٤مص، وم٢مذا يم٤من طم٥مُّ 

يم٤مومًٞم٤م ومًقاء وضمد اإلُم٤مم أو مل يقضمد، ومّم٤مرت ُم٠ًمًم٦م إُم٤مُم٦م اعمٕمّمقم اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىم٤مقمدة اًمٚمٓمػ 

 .(1)ُمٜم٘مقو٦م سمٛم٠ًمًم٦م اعمح٦ٌم اعمجردة(

ظمالص٦م ُم٤م ؾمٌؼ: ُم٤م ىم٤مل سمف اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م هق قملم ُمذه٥م اعمرضمئ٦م وـمري٘متٝمؿ، وسمف 

، وميسم٧م ُمـ يمؾ ـم٤مئٗم٦م سمًٝمؿ، وسمذًمؽ يتٌلم أنَّ اًمِمٞمٕم٦م أظمذت ُمـ قم٘م٤مئد اًمٓمقائػ ُم٤م حيٚمق مه٤م

 وىمٕمقا ذم شمٜم٤مىمْم٤مت شمٌٓمؾ أصؾ ُمذهٌٝمؿ ذم اإلُم٤مُم٦م.

ًٝا: ْكد اإلزدا٤ اإلَاَٞ عكال:   ثاْ

 ىمد ُيتٚمٗم٤من، واًمقطمل ٓ واًمٕم٘مؾ اًمنمع يٌٓمٚمف، وم٢من وم٢من اًمٕم٘مؾ اًمنمع أسمٓمٚمف ُم٤م أن ٟمٕمٚمؿ

 ُمذه٥م يم٤من وإذا .هت٤مومتف يٙمِمػ ًمٜم٤م ُمذهٌٝمؿ قمغم سمٕمْمٝم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وشمٓمٌٞمؼ اعمقازيـ ضم٤مء سم٠مقمٔمؿ

 ُي٤مًمػ سمداه٦م مم٤م  قمكم طم٥م ذم اإليامن اًمٕم٘مالء، وم٢منَّ اظمتزال سمٕمض قمغم يٚمتٌس ىمد اإلرضم٤مء

                                                           

هـ. 2411، ـمٌع قم٤مم 2حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد سمـ ٟمٍم سمـ حمٛمد، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٜمنم واًمتقزيع، ط ذح آصٗمٝم٤مٟمٞم٦م،  (2)

 (.135)ص 

 ( .2/32ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، ) (1)
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 شمٜم٤مىمض ـم٤مسمع ٟم٘مدي، شمٙمِمػ ذات وأؾمئٚم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م ؿمٙمؾ قمغم هٜم٤م اًمٜم٘مدي ـمرطمٜم٤م ي٠ميت .اًمٕم٘مؾ

 ذًمؽ:  آظمتزازم، وُمـ اإلُم٤مُمل، ووم٤ًمد ُمذهٌٝمؿ اإلرضم٤مئل اعمقىمػ

وأٟمف طمًٜم٦م ٓ يي ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م،  ُم٤مدام أنَّ اإليامن ي٘مقم قمغم طم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٚمَؿ ملْ يتقىمػ اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م قمـ إقمامل يمدومع اخلٛمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل؟! وم٢من يم٤من 

طم٥ًم ُمٕمت٘مدهؿ! ويمذًمؽ عم٤مذا مل يتقىمػ اإلُم٤مُمٞم٦م  قمدم دومٕمف ؾمٞمئ٦م ومٚمـ يي ُمع طمٌٝمؿ ًمٕمكم 

 رهؿ اًمًٜمقي٦م ذم يمرسمالء وذم سم٤مىمل اعمِم٤مهد؟!قمـ مم٤مرؾم٦م ؿمٕم٤مئ

 شمزيمٞم٦م اإلؾمالم ُم٘م٤مصد هذا اعمذه٥م، ومٛمـ وسملم اإلؾمالم ُم٘م٤مصد سملم شمٕم٤مرض يقضمد

اعمٕم٤ميص،  اًمٜم٤مس قمغم جيرأ اإلرضم٤مء ُمٜمٝم٤م، سمٞمٜمام واًمتٓمٝمر واًمذٟمقب شمرك اعمٕم٤ميص إمم سمدومٕمٝم٤م اًمٜمٗمس

 اًمنمع. ي٘مٌٚمف يٙمقن مم٤م أن قم٘مال يٛمٙمـ ٓ اإلرضم٤مء أن هذا ومدل

يمام أنَّ اًم٘مقل هبذا اعمذه٥م ومٞمف إسمٓم٤مل ًمٚمنميٕم٦م، وًمؽمك إواُمر. ويمذًمؽ ومٞمف شم٤ًموى 

ـ واعمُزء ذم ضمٜمس اجلزاء صمقاسم٤ًم أو قم٘م٤مسم٤ًم، وهذا خم٤مًمػ ًمٚمٕمدل اإلمهل. وًمٍميح اًم٘مرآن  ًِ اعمُح

 رت يبٱُّٱ :اًمٙمريؿ اًمذي ضم٤مء اًمٜمص ومٞمف سحًي٤م قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت

 [. 214-213]اًمٜم٤ًمء: َّىق

ويمقٟمف طمًٜم٦م ٓ يي  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ٥مِّ سمؾ شمقؾمع آظمتزال اإلُم٤مُمل ذم ُم٠ًمًم٦م طم

 ومجٕمٚمقا زي٤مرة ىمؼمه طمًٜم٦م ٓ شمي ُمٕمٝم٤م ؾمٞمئ٦م يمذًمؽ! ُمٕمف ؾمٞمئ٦م، إمم احلًلم 

زي٤مرة "وهذا ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخٝمؿ جمٞمد اًمّم٤مئغ، طمٞم٨م قمٜمقن اًمٙم٤مشم٥م قمٜمقاًٟم٤م سم٤مخلط اًمٕمريض 

! أًمٞمس ذم هذا اًمٙمالم دقمقة إمم إمه٤مل اًمٕمٛمؾ وشمرك (2)"احلًلم طمًٜم٦م ٓ شمي ُمٕمٝم٤م ؾمٞمئ٦م

 اًمتٙم٤مًمٞمػ وإسمٓم٤مل ًمٚمنميٕم٦م؟

سمؾ ىمد وصؾ إُمر سم٤مإلُم٤مُمٞم٦م سم٠مهنؿ ىمد أوردوا رواي٤مت يمثػمة ُمٗم٤مده٤م أن ُمـ زار احلًلم 

 !وم٘مد وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م 

                                                           

 (.199م. )ص 1223اًمٌالغ، سمػموت، ـمٌع قم٤مم ُم١مؾم٦ًم ، اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م (2)
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يقم  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم-وم٘مد روى طمريز قمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤مل: )ُمـ زار احلًلم سمـ قمكم 

 .(2)قم٤مؿمقراء وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م(

وهق ظمػم ُمـ دومـ ذم إرض،  طأومْمؾ ُمـ ضمده اًمٜمٌل  -قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م-ومٝمؾ احلًلم

 طأنَّ زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل  -طمتك قمٜمد مجٝمقر اعمرضمئ٦م-ومل يرد رء قمٜمد مجٞمع ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم 

شمٖمٜمل اإلٟم٤ًمن قمـ اًمٕمٛمؾ سمؾ هل قمغم أىمقى إىمقال ُمـ ومْم٤مئؾ إقمامل، وًمٞم٧ًم ُمـ 

 اًمقاضم٤ٌمت وٓ طمتك ُمـ اًمًٜمـ اعم١ميمدة؟!

ومجٛمٞمع ُم٤م ذيمر ُمـ آقمؽماو٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل شمٌٓمؾ اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜمل قمنمي، ومٝمق 

 -هلل شمٕم٤مممرمحٝمؿ ا-ٓ ُيتٚمػ قمـ ُم٤م ضم٤مء ذم سيح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وأىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

 ح اعمٕم٘مقل.وهذا هق اعم٘مرر ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٞمٛم٦م ُمقاوم٘م٦م صحٞمح اعمٜم٘مقل ًمٍمي



                                                           

 (.771هـ. )ص 2422، ـمٌع قم٤مم 2ُم١مؾم٦ًم وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م، سمػموت، ط ، ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد، ًمٚمٓمقد (2)
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 ارتامت١

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 أمجٕملم وقمغم اًمت٤مسمٕملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ وسمٕمد:

اإلرضم٤مء اإلُم٤مُمل آصمٜم٤م قمنمي "واًمذي يم٤من سمٕمٜمقان  اًمٌح٨م اعمّمٖمرومٛمـ ظمالل هذا 

 ."دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م
  تٛصًت إىل ْتا٥ر عد٠ أُٖٗا:

يم٤من هٜم٤مك ظمالُف يمٌػٌم سملم اإلُم٤مُمٞم٦م ومجٝمقر اعمرضمئ٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اخلالومـ٦م، وم٤مًمِمـٞمٕم٦م شمـرى أن  .2

، ًمذا ؾمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م يمؾ ُمــ طمٙمـؿ ُم٤ٌمذة هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  طاإلُم٤مم سمٕمد اًمٜمٌل 

 سم٤معمرضمئ٦م. قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ٤مء اًمثالصم٦مسمت٘مديؿ اخلٚمٗم

ُمع اظمتالف اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٤مهٞم٦م اإليـامن وهـؾ يـدظمؾ اًمٕمٛمـؾ ومٞمـف أم ٓ؟ إٓ أنَّ  .1

طمًٜم٦م ٓ ييـ ُمٕمـف ُمٕمّمـٞم٦م  هٜم٤مك ٟمّمقص دمٕمؾ ىمقل هم٤مًمٌٝمؿ يدلُّ قمغم أنَّ طم٥م قمكم 

 وسم٤مًمت٤مزم اظمتزل ُمٗمٝمقم اإليامن ذم قمٛمؾ واطمد ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب وهق اعمح٦ٌم.

سم٤مًمرهمؿ ُمـ اؾمتٜم٤مد اإلرضم٤مء اإلُمـ٤مُمل سمٛمٗمٝمقُمـف قمـغم روايـ٤مت يمثـػمة ٟمًـٌٝم٤م اإلُم٤مُمٞمـ٦م إمم  .3

أئٛمتٝمؿ إٓ أهن٤م ُمٜمت٘مْم٦م سمرواي٤مت أظمـرى وسمـ٠مىمقال قمٚمامئٝمـؿ، وسم٤مًمتـ٤مزم ٓ يّمـح آقمـتامد 

 .طسم٤مإلُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل  آؾمتدٓل قمغم أطم٘مٞم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم 

دًم٧م يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م قمغم أنَّ اإليامن ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل  .4

شم٘مٌؾ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من. سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ أٟمٜم٤م ٟمرى اًمرواي٤مت ٓ شمٜمٗمل دور اًمٕمٛمؾ ذم 

 رشم٤ٌمط اًمٕمٛمؾ واإليامن.اإليامن، سمؾ إهّن٤م شمدل قمغم ا

 ٚنريو تٛصًت إىل تٛصٝات َٓٗا: 

قمٛمؾ دراؾم٦م ُمتخّمّم٦م ذم سم٤مب اإليامن قمٜمد ُمتٙمٚمٛمل اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، وذًمؽ  .2

 سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم يمتٌٝمؿ وأىمقال قمٚمامئٝمؿ وٟم٘مده٤م.

شمتٌع آصم٤مر ىمدُم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م، ورسمٓمٝم٤م سم٠مىمقال اعمٕم٤مسيـ ذم اإليامن واإلؾمالم، وهؾ مه٤م  .1

 ُمؽمادوم٤من؟ ُمع ذيمر أدًمتٝمؿ قمغم ذًمؽ وٟم٘مده٤م. ُمتٖم٤ميران أم

 إومراد إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م سمدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وٟم٘مده٤م. .3

 ن.، وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤مهذا واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ، وم٢من أص٧ٌم ومٛمـ اهلل
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 فٗسع املصادز ٚاملسادع

 : املسادع ايعا١َ: أٚاًل

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .2

أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة، عمحٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من، ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمِم٤مرع حمٛمد قمكم  .1

 هـ.2366، ـمٌع قم٤مم 2سمٛمٍم، ط

، ًمٕمامر اًمٓم٤مًمٌل، اجلزائر: اًمنميم٦م اعمقضمز، ًمٕمٌد اًمٙم٤مذم اإلسم٤ميضذم آراء اخلقارج اًمٙمالُمٞم٦م  .3

 م.2978، ـمٌع قم٤مم 2اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط 

اًمٕمدين، حت٘مٞمؼ: محد سمـ محدي اجل٤مسمري، اًمٙمقي٧م: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م، ط  اإليامن، ٕيب قمٌد اهلل .4

 هـ.2427، ـمٌع قم٤مم 2

، 2شم٤مريخ سمٖمداد، ًمٚمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر ُمٕمروف، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ط .5

 هـ. 2411ـمٌع قم٤مم 

، ـمٌع قم٤مم 2، حت٘مٞمؼ: قمامد اًمديـ، ًمٌٜم٤من: ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، ط اًمتٛمٝمٞمد، ًمٚم٤ٌمىمالين .6

 .هـ2427

، ـمٌع قم٤مم 1، طسمػموتهتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،  .7

 هـ.2423

اعم٤مشمريدي، حت٘مٞمؼ: ومتح اهلل ظمٚمٞمػ، اإلؾمٙمٜمدري٦م: دار اجل٤مُمٕم٤مت  ًمتقطمٞمد، ٕيب ُمٜمّمقرا .8

 م.1222اعمٍمي٦م ـمٌع قم٤مم 

ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، ٓسمـ اًمًٕمدي، اقمتٜمك سمف: أذف  شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م .9

 هـ.2412، ـمٌع قم٤مم 2قمٌد اعم٘مّمقد، اًمري٤مض: أوقاء اًمًٚمػ، ط 

ذح آصٗمٝم٤مٟمٞم٦م، ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد سمـ ٟمٍم سمـ حمٛمد، اًمري٤مض،  .22

 هـ.2411، ـمٌع قم٤مم 2ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٜمنم واًمتقزيع، ط 

ٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، اًمٙمقي٧م: جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م ًمذح إصقل اخلٛم٦ًم،  .22

 م.2998، ـمٌع قم٤مم 2اًمٙمقي٧م، ط
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، ـمٌع 2ذح اًمًٜم٦م، ًمٚمؼمهب٤مري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم، ط .21

 هـ.2428قم٤مم 

ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز، حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، ظمرج أطم٤مديثٝم٤م حمٛمد  .23

 هـ.2428، ـمٌع قم٤مم 9اًمديـ إًم٤ٌمين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط ٟم٤مس

اًمّمح٤مح، إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ  .24

 هـ.2427، ـمٌع قم٤مم 4ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ط 

، 3وت، طـثػم، سمػمصحٞمح اًمٌخ٤مري، ًمٚمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م، دار اسمـ يم .25

 هـ.2427ـمٌع قم٤مم 

صحٞمح ُمًٚمؿ، عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد  .26

 قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ًمٚمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  .27

 هـ.2423ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ـمٌع قم٤مم 

إمم اإلؾمالم وسمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م، ًمٖم٤مًم٥م سمـ قمكم قمقاضمل،  ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمت٥ًم .28

 هـ.2411، ـمٌع قم٤مم 4ضمدة: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ط 

 اعمٜمًقب ٕيب طمٜمٞمٗم٦م، ذح ُمال قمكم ىم٤مري، ُمٍم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.اًمٗم٘مف إيمؼم،  .29

اًمرؾم٤مًم٦م، ط  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد، ُم١مؾم٦ًم .12

 هـ.2416، ـمٌع قم٤مم 8

اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن )شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل(، حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر،  .12

، ـمٌع قم٤مم 2ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ: ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي، سمػموت، ٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط 

 هـ.2411

ؿ واسمٜمف، اًمري٤مض، ط جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، مجع قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾم .11

 .هـ2386، ـمٌع قم٤مم 2
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ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم، ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري، حت٘مٞمؼ: هٚمٛمقت  .13

 .3ريؽم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط 

ٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ُمٓم٤مسمع ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد  .14 ًُّ ُمٜمٝم٤مج اًم

 هـ.2426، ـمٌع قم٤مم 2طاإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض، 

اعمقوققم٤مت، ٓسمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم  .15

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 1واًمتقزيع، سمػموت، ط

 : املسادع ايػٝع١ٝ: ثاًْٝا

اعمٕمروف سمرضم٤مل اًمٙمٌم، ًمٚمٓمقد، حت٘مٞمؼ: ُمػم داُم٤مد، وحمٛمد سم٤مىمر اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  .16

ًمرضمـ٤مئل، ُمٓمٌٕم٦م سمٕمث٧م، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م، سم٘مؿ، ـمٌع قم٤مم احلًٞمٜمل، وُمٝمدي ا

 هـ.2424

ًمٚمحًـ اًمديٚمٛمل، دار إؾمقة ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ـمٝمران، ـمٌع قم٤مم إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب،  .17

 هـ.2414

، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، حت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، ُمٓمٌٕم٦م طمٞمدري، ٟمنم دار اًمٙمت٥م أصقل اًمٙم٤مذم .18

 هـ.2388، ـمٌع قم٤مم 3اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران، ط

اًمِمٞمٕم٦م، عمحًـ سمـ قمٌد اًمٙمريؿ إُملم، دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ـمٌع  أقمٞم٤من .19

 هـ.2426قم٤مم 

ىمؿ، ، ُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مموُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم ضم٤مُمع چٝمٚمًتقن، ـمٝمران ، ًمٚمٓمقد، آىمتّم٤مد .32

 هـ.2422 ـمٌع قم٤مم

ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم حت٘مٞمؼ: طمًلم إؾمت٤مد وزم، وقمكم أيمؼم همٗم٤مري، أُم٤مزم اعمٗمٞمد،  .32

 هـ.2424، ـمٌع قم٤مم 1ط زة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمؿ اعم٘مدؾم٦مذم احلق

إُم٤مزم، اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ: ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ٟمنم دار اًمث٘م٤موم٦م  .31

 هـ.2424، ـمٌع قم٤مم 2ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ىمؿ، ط
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، 1حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمجٛمل اًمزٟمج٤مين، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمنميػ اًمريض، ىمؿ، ط أٟمقار اعمٚمٙمقت،  .33

 هـ. 2426ـمٌع قم٤مم 

ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، حت٘مٞمؼ: ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل اإليْم٤مح،  .34

 هـ.2421، 2ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط

سمح٤مر إٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر أظم٤ٌمر إئٛم٦م إـمٝم٤مر، عمحٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز، ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء،  .35

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 1سمػموت، ط

 م.1223عمجٞمد اًمّم٤ميغ، ُم١مؾم٦ًم اًمٌالغ، سمػموت، ـمٌع قم٤مم ، اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م .36

ًمٚمٌحراين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد شم٘مل اإليرواين، وومٝمرؾم٦م: يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل، دار احلدائؼ اًمٜم٤مضة،  .37

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 3إوقاء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ط

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، إذاف اًمًٞمد حمٛمقد ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، طم٘م٤مئؼ اإليامن،  .38

اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك ىمؿ، اعمرقمٌم، 

 .هـ2429 ـمٌع قم٤مم، 2ط

 طمٞم٤مة اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر، ًم٤ٌمىمر ذيػ اًم٘مرر، دار اًمٌالهم٦م، سمػموت.  .39

اًمدروس اًمنمقمٞم٦م، ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م  .42

 هـ.2421، 2اعمدرؾملم، سم٘مؿ، ط

اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ،  حت٘مٞمؼ: أمحد احلًٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًماًمذظمػمة،  .42

 هـ.2432، ـمٌع قم٤مم 3ط 

، 2ًمٚمٓمٌٓم٤ٌمئل، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾمٞم٦م، ىمؿ، ط ري٤مض اعم٤ًمئؾ،  .41

 هـ.2421ـمٌع قم٤مم 

ذح ومّمقص احلٙمؿ، حمٛمد داود ىمٞمٍمي روُمل، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد ضمالل اًمديـ آؿمتٞم٤مين،  .43

 هـ.2375، ـمٌع قم٤مم 2، طذيم٦م اٟمتِم٤مرات قمٚمٛمل، ـمٝمران
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اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم ُمًتح٘مل اًمت٘مديؿ، ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًم٤ٌمىمر  .44

، ـمٌع قم٤مم 2اًمٌٝمٌقدي، ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م، اًمٕمراق، ط

 هـ.2384

ـ اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م، ٓسمـ أيب مجٝمقر، شم٘مديؿ: ؿمٝم٤مب اًمدي ئقمقازم اًممًم .45

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 2اعمرقمٌم، حت٘مٞمؼ: جمتٌك اًمٕمراىمل، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ىمؿ، ط

قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م، ًمٚمّمدوق، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل  .46

 هـ.2424، ـمٌع قم٤مم 2ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط

 اًمٖمدير ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإدب، ًمألُمٞمٜمل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت. .47

 ٟمنم يم٤مٟمقن اٟمتِم٤مرات قم٤مسمدي، ـمٝمران.، ٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ًمٚمّمدوقومْم .48

، ـمٌع قم٤مم 3ًمٚمروطم٤مين، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمـت٤مب، ىمؿ، طوم٘مف اًمّم٤مدق،  .49

 هـ.2421

اًمًٞمد حمٛمقد اعمرقمٌم،  سم٤مهتاممحت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد احلًٞمٜمل،  .ىمقاقمد اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم .52

 ـ.ه2426 ـمٌع قم٤مم ،1طٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ُمٓمٌٕم٦م اًمّمدر، 

ًمٚمامطمقزي، حت٘مٞمؼ: ُمٝمدي رضم٤مئل، ُمٓمٌٕم٦م أُمػم، ىمؿ، ـمٌع قم٤مم يمت٤مب إرسمٕملم،  .52

 هـ.2427

قمـ ُمٌٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمراء، جلٕمٗمر آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، اٟمتِم٤مرات ُمٝمدوي، يمِمػ اًمٖمٓم٤مء  .51

 أصٗمٝم٤من.

 ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م، ًمألرسمكم، دار إوقاء، سمػموت. اًمٖمٛم٦م يمِمػ  .53

ًمٚمٗم٤موؾ امهٜمدي، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ، ـمٌع قم٤مم يمِمػ اًمٚمث٤مم،  .54

 هـ.2425

شمٕمٚمٞمؼ طمًـ طمًـ زاده آُمكم، ًمٚمحًـ احلكم، يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد،  .55

 هـ2425 ـمٌع قم٤مم، 5ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ، ط
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، ُم١مؾم٦ًم آل حت٘مٞمؼ طمًلم اًمدرگ٤مهل أسم٤م حمٛمد طمًـ طمًلم آسم٤مدي، ًمٚمحكم، اًمٞم٘ملم  يمِمػ .56

 هـ.2422، ـمٌع قم٤مم2اًمٌٞم٧م، ـمٝمران، ط

ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، ًمٚمٓمؼمد، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمجمٛمع اًمٌٞم٤من .57

 هـ2428، ـمٌع قم٤مم 2ط

ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم، ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، ُمٓمٌٕم٦م هبٛمـ، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م،  .58

 هـ.2423، ـمٌع قم٤مم 2ىمؿ، ط

ًمٚمٜمراىمل، ُمٓمٌٕم٦م ؾمت٤مرة، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، إيران، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م،  .59

 هـ.2425، ـمٌع قم٤مم 2ط

ًمدروس، ًمٚمخقاٟم٤ًمري، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ذم ذح ا ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس .62

 ىمؿ.

 هـ.2422، ـمٌع قم٤مم 2ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد، ًمٚمٓمقد، ُم١مؾم٦ًم وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م، سمػموت، ط  .62

ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر، ًمٚمّمدوق، شمّمحٞمح: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م  .61

 هـ.2379جلامقم٦م اعمدرؾملم، ـمٌع قم٤مم 

عمحٛمد ُمٝمدي اًمٙم٤مفمٛمل اًم٘مزويٜمل، اعمٓمٌٕم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمنميٕم٦م ذم اًمرد قمغم  .63

 هـ.2346اًمٕمٚمقي٦م، اًمٜمجػ، ـمٌع قم٤مم 
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