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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                               

3 



 

 

 

 

 

 

 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق
 
 إعذاد

 بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطَذٖ د. 
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 ًَخص ايبشح  

 صٗم٦م اجلامل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق. ُمقوقع اًمٌح٨م:

شم٘مرير قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم، وسمٞم٤من اًمت٠مويالت  أهداف اًمٌح٨م:

 اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

 ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم. ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م:

سمٕمد مجع إدًم٦م وأىمقال اًمًٚمػ ودراؾمتٝم٤م شمٌلم ًمٜم٤م أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م:

ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ، وأن مهذا  ُيثٌتقن صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم

 اإلؾمالُمٞم٦م.آؾمؿ آصم٤مًرا قمٔمٞمٛم٦م ذم سمٜم٤مء اًمٕم٘مٞمدة 

آقمتٜم٤مء سمدراؾم٦م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وإومراد يمؾ صٗم٦م ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ  أهؿ اًمتقصٞم٤مت:

 يتؿ ُمـ ظمالًمف شم٘مرير ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمّمٗم٦م، ُمع سمٞم٤من اًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

اًمذات/مج٤مل  اًمذاشمٞم٦م/مج٤مل اهلل/اًمّمٗم٤مت اجلامل/صٗم٤مت اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:

 مج٤مل إومٕم٤مل./اًمّمٗم٤مت
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Abstract  

Topic: Attribution of beauty for the Creator and the creature. 

Research Objectives: Determine the doctrine of the Sunnis in the quality 

of beauty of God, and the statement of false interpretations and respond to 

them. 

Research Methodology: In this research, I followed the inductive 

analytical approach. 

The most important results: After the collection of evidence and sayings 

of the salaf and study it shows us that the Sunnis and the group prove the 

quality of beauty of God without distortion and disruption, and without 

conditioning and representation, and that this name has great effects in 

building the Islamic faith. 

Main Recommendations:  Taking care to study the attributes of Allah 

Almighty and individualizing each adjective in an independent study 

through which the belief of the Sunnis in the adjective is determined, with a 

statement of false interpretations and their response. 

Keywords: beauty / attributes of God / self-attributes / beauty of names / 

self-beauty / beauty of qualities. 
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احلٛمد هلل اجلٛمٞمؾ اعمتٕم٤مل، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ رؾمقل اجلامل، وقمغم آًمف 

 أُم٤م سمٕمد: وصحٌف اًمٓمٞمٌلم إظمٞم٤مر،

وم٢من قمٚمؿ اًمتقطمٞمد هق أذف اًمٕمٚمقم وأضمٚمُّٝم٤م قمغم اإلـمالق، وقمٚمٞمف شم٘مقم مجٞمع اًمٕمٚمقم 

اًمٕمٚمؿ شم٤مسمع ًمنمف  واعمٕم٤مرف: وُمـ أىم٤ًمُمف سم٤مب شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وٓ ؿمؽ أن ذف

ُمـ إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمال،  اعمٕمٚمقم، ومٝمذا اًمٕمٚمؿ يٌح٨م ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يًتح٘مف اهلل شمٕم٤ممم

 .-ؾمٌح٤مٟمف-وُم٤م جيقز وُم٤م يٛمتٜمع ذم طم٘مف 

وٕن ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ُمٗمٓمقرة قمغم ُمٕمرومتف وٓ ٟمٕمٞمؿ مه٤م وٓ ُمالذ إٓ سمٕم٤ٌمدشمف واًمت٘مرب إًمٞمف 

ن ومٝمؿ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح يزيد اًمٕمٌد سمٛمٕمروم٦م أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف، وٕ

ىمرسم٤ًم إًمٞمف: ظمِمٞم٦م وحم٦ٌم ورضم٤مًء، وٕن دراؾم٦م يمؾ ذًمؽ وآٟمِمٖم٤مل سمف هق ُمـ أهؿ اًمٕمٚمقم 

وأوضمٌٝم٤م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ: ٕضمؾ ذًمؽ ضم٤مءت أوراق سمحثل هذا ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع ؿمٖمٚمٜمل ُمٜمذ 

ىمقال اًمًٚمػ ذم ذًمؽ، واًمرد قمغم ُمـ زُمـ، وهق دراؾم٦م صٗم٦م اجلامل، وسمٞم٤من أدًم٦م إصم٤ٌمهت٤م، وأ

ظم٤مًمٗمٝمؿ، وُمٕمروم٦م آصم٤مر هذه اًمّمٗم٦م ذم اإليامن وحت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم، وىمد ظمْم٧ُم همامر هذا 

 .-طم٥ًم قمٚمٛمل-اًمٌح٨م ٕين مل أضمد سمحث٤ًم َأومرد دراؾم٦م هذه اًمّمٗم٦م سمٙمت٤مسم٦م ُمًت٘مٚم٦م 

امقم٦م ذم ًٜم٦م واجلهل اإلضم٤مسم٦م قمغم شم٤ًمؤل، هق: ُم٤م ُمٕمت٘مد أهؾ اًم ويم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م

إليامن ؟ وُم٤م إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم إصم٤ٌمت هذه اًمّمٗم٦م وشم٘مريره٤م؟ وُم٤م آصم٤مر اصٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم

 شمٕم٤ممم؟هبذه اًمّمٗم٦م وإصم٤ٌمهت٤م هلل 

: ًمت٘مرير وسمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم، وسمٞم٤من وضم٤مءت أهداف اًمدراؾم٦م

 اًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

هق: اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم، اًمذي ي٘مقم قمغم مجع اجلزئٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م  وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م

سمّمٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م، وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمًٚمػ ُمٜمٝم٤م، واًمرد قمغم 

 ُمـ ظم٤مًمػ ذم هذا اًم٤ٌمب.
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 وضم٤مءت إضمراءات اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق أيت:

مم٤م ًمف صٚم٦م سمّمٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم، وشمقزيٕمٝم٤م مجع واؾمت٘مراء اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌح٨م  -

 قمغم اعم٤ٌمطم٨م.

 حتٚمٞمؾ اًمٜمّمقص وشمريمٞمٌٝم٤م، وأىمقال اًمًٚمػ ًمٚمقصقل إمم ُم٘م٤مرسم٦م قمـ اجلامل ذم اإلؾمالم. -

 قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل وردت ذم اًمٌح٨م، سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م. -

لم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م سمذًمؽ، ختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمٔم٤مهن٤م، وم٢من يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح -

 وإن يم٤من ذم همػممه٤م سمٞمٜم٧م طمٙمؿ أهؾ احلدي٨م اعمٕمتؼميـ قمٚمٞمف صح٦م ووٕمٗم٤ًم.

 قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ُمع اًمتقصمٞمؼ ُمـ اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م. -

 ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م: -شمٕم٤ممم -واٟمتٔمؿ احلدي٨م قمـ هذه اًمّمٗم٦م هلل 

 وُمِمٙمٚمتٝم٤م، وُمٜمٝمجٝم٤م، وإضمراءات اًمٌح٨م.: ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ٕمهٞم٦م اًمدراؾم٦م، وأهداومٝم٤م، ُم٘مدُم٦م

 ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: واعمٌح٨م إول: قمـ شمٕمريػ اجلامل

 : شمٕمريػ اجلامل ًمٖم٦م.اعمٓمٚم٥م إول

 ُمٕمٜمك اجلامل ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم. :اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 واعمٌح٨م اًمث٤مين: إدًم٦م قمغم إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم.

 اجلامل هلل شمٕم٤ممم.واعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أىمقال اًمًٚمػ ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م 

 واعمٌح٨م اًمراسمع: ُمقىمػ اعمخ٤مًمٗملم ُمـ صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم واًمرد قمٚمٞمٝمؿ.

 واعمٌح٨م اخل٤مُمس: آصم٤مر اإليامن سمّمٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم.

 ذيمرت ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م وشمقصٞم٤مشمف. اخل٤ممت٦م:

 صمؿ ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع.

 هذا، وأؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمٕمقن واًمًداد.
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  األٍٚ املبشح

 تعسٜف ادتُاٍ

 :تعسٜف ادتُاٍ يػ١ً: املطًب األٍٚ

هق ود اًم٘مٌح، ": (2)ىم٤مل اسمـ وم٤مرسشمدور ُمٕم٤مين اجلامل ذم اًمٚمٖم٦م طمقل ُمٕمٜمك )احلًُـ(، 

: أصٚمف ُمـ اجلٛمٞمؾ، وهق َوَدك اًمِمحِؿ اعمُذاِب، يراد أّن ُم٤مء (1)ورضمؾ مجٞمؾ ومج٤مل. ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم

ٛمـ جيري ذم وضمٝمف ًّ  .(3)"اًم

مجؾ: اجلٞمؿ واعمٞمؿ واًمالم أصالن: أطمدمه٤م: دمّٛمع، وقمٔمٞمؿ اخلٚمؼ، وأظمر: " وىم٤مل:

ـ ًُ  .(4)"طم

، وىمد مَجَُؾ اًمرضمُؾ سم٤مًمْمؿ مج٤مًٓ ومٝمق مجٞمؾ": (5)وىم٤مل اجلقهري ـُ  .(6)"واجلامل: احلًُ

                                                           

. ـه 395هق أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًم٘مزويٜمل، ٟمزيؾ مهذان، اًمِم٤مومٕمل صمؿ اعم٤مًمٙمل، ًمٖمقي، شمقذم ؾمٜم٦م:   (2)

ؾمػم و(، 212-2/228، )ـه2397، اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، سمػموت، دار ص٤مدر

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - أقمالم اًمٜمٌالء، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، سمػموت

-3/231)، اعمٙمت٥م اًمتج٤مري - ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م، ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم، سمػموتو(، 27/223-226)

233.) 

، قم٤ممل ُمِم٤مرك ذم أٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمقم، ؾمٙمـ سمٖمداد وطمدث هب٤م، ُمـ هق قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري، أسمق حمٛمد (1)

، ًمٚمذهٌل، . اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـه176شمّم٤مٟمٞمٗمف: اعمٕم٤مرف، وأدب اًمٙم٤مشم٥م، وقمٞمقن إظم٤ٌمر، وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م: 

 (.272-1/269) ، ٓسمـ اًمٕمامد،(، وؿمذرات اًمذه٥م23/196-321)

 .(2/482، )ـه2399، دار اًمٗمٙمر، ٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرونمحد سمـ وم٤مرس، حت٘مُٕمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،   (3)

 سمٜمٗمس اًمّمٗمح٦م. :اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

هق أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اًمؽميمل اًمٚمٖمقي اجلقهري، أطمد أئٛم٦م اًمٚم٤ًمن، وييب سمف اعمثؾ ذم وٌط اًمٚمٖم٦م، ويم٤من يرطمؾ   (5)

. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم ـه393ذم اًمٜمحق، شمقذم ؾمٜم٦م:  ذم شمٓمٚم٥م ًم٤ًمن اًمٕمرب، ويمت٤مسمف: اًمّمح٤مح، وًمف ٟمٔمؿ ذم طمًـ، وُم٘مدُم٦م

 –سمػموت اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ قمؼم، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد زقمٚمقل، و(، 81-27/82) ، ًمٚمذهٌل،اًمٜمٌالء

 (.1/284، )ـه2425، 2طدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

دار - اًم٘م٤مهرة شم٤مُمر، أٟمس اًمِم٤مُمل، زيمري٤م أمحد،ؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، راضمٕمف: د. حمٛمد إلشم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م،  (6)

 .122، صـه2432، احلدي٨م
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أن ُمٕمٜمك اجلامل هق: احلًـ  (2)وضم٤مء ذم اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

اًمٙمثػم، وذًمؽ ضسم٤من، أطمدمه٤م: مج٤مل ُيتص اإلٟم٤ًمن سمف ذم ٟمٗمًف أو سمدٟمف أو ومٕمٚمف، واًمث٤مين: ُم٤م 

: (1)شإن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»أٟمف ىم٤مل: ط ُيقَصُؾ ُمٜمف إمم همػمه، وقمغم هذا اًمقضمف ُم٤م روي قمٜمف 

 ذًمؽ.شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم أٟمف ُمٜمف شمٗمٞمض اخلػمات اًمٙمثػمة ومٞمح٥م ُمـ ُيتص سم

وي٘م٤مل: . [6 ؾمقرة اًمٜمحؾ:](ۉ ې ې ې ې ى ى) :شمٕم٤ممم وىم٤مل

 .(3)ومُج٤ّمٌل قمغم اًمتٙمثػم لمجٞمٌؾ ومُج٤م

ۉ ې ې ې ): ، وىمقًمف َؾ هق )ُمّمدر اجلٛمٞمؾ، واًمٗمٕمؾ مَجُ  :واجلامل

احلًـ يٙمقن ذم اًمٗمٕمؾ  :: اجلامل(4): أي هب٤مء وطمًـ. ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده(ې ى ى

 .(5)واخلٚمؼ(

 

 

                                                           

 هق احلًلم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اعمٕمروف سمـ )اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين(، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، أدي٥م ًمٖمقي، طمٙمٞمؿ، ُمٗمن، ُمـ  (2)

 ، ًمٚمذهٌل،م اًمٜمٌالء. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالـه 521اًمذريٕم٦م إمم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م، ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، شمقذم ؾمٜم٦م:  ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

سمػموت (، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، ًمّمالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ اًمّمٗمدي، حت٘مٞمؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمل ُمّمٓمٗمك، 28/212-212)

 (.23/45، )هـ2412دار إطمٞم٤مء اًمؽماث،  –

 (.24ص) ؾمٞم٠ميت خترجيف ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين  (1)

دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  -دُمِمؼ، سمػموت ٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: صٗمقان اًمداودي، ًماعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن،  (3)

 .217-216، صـه2421، 2ط

هق قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ وىمٞمؾ: اسمـ أمحد اعمٕمروف سمـ )اسمـ ؾمٞمده(، أسمق احلًـ، إُم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م وآداهب٤م، وًمد سمـ )ُمرؾمٞم٦م(، ُمـ سمالد   (4)

إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م =. اٟمٔمر: ُمٕمجؿ إدسم٤مء ـه458ص، شمقذم ؾمٜم٦م: إٟمدًمس، وًمف ُمّمٜمٗم٤مت ُمـ أؿمٝمره٤م: اعمخّم

دار اًمٖمرب  –سمػموت إدي٥م، ًمِمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل احلٛمقي، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، 

، 27طدار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  –سمػموت ٕقمالم، خلػم اًمديـ اًمزريمكم، وا(، 21/132، )ـه2424، 2طاإلؾمالُمل، 

 (.164-4/163م، )1227

، ـه2432دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، حت٘مٞمؼ: قم٤مُمر أمحد طمٞمدر، ُمراضمٕم٦م: قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ،   (5)

(22/252.) 
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إن اهلل مجٞمؾ حي٥م »واجلامل ي٘مع قمغم اًمّمقر واعمٕم٤مين، وُمٜمف احلدي٨م: ": (2)وىم٤مل اسمـ إصمػم

ـَ إومٕم٤مل يم٤مُمؾ إوص٤مف :أي ،(1)شاجلامل  .(3)"طَمً

 .(5)": اجلامل رىّم٦م احلًُـ(4)وىم٤مل ؾمٞمٌقيف" :وضم٤مء ذم شم٤مج اًمٕمروس

ۉ ې ې ): -شمٕم٤ممم-ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اجلامل ذم شمٗمًػم ىمقًمف  (6)ؾ اًم٘مرـمٌلوومّّم  

تزيـ. واجلامل: تجٛمؾ سمف ويُ ُم٤م يُ  :اجلامل" ىم٤مئاًل: [6 اًمٜمحؾ:ؾمقرة ](ې ې ى ى

مج٤مًٓ ومٝمق مجٞمؾ، واعمرأة مجٞمٚم٦م، ومجالء أيْم٤ًم: قمـ  -سم٤مًمْمؿ-ؾ اًمرضمؾ احلًـ. وىمد مجُ 

 :]اًمرُمؾ[ وأٟمِمد .(7)اًمٙم٤ًمئل

 ٚمؼ مجٞمٕم٤ًم سم٤مجلاملت اخلسمذَّ                 ومٝمل مجالء يمٌدٍر ـم٤مًمع

                                                           

وإصمػم  هق اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِمٞم٤ٌمين، اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سمـ )اسمـ إصمػم اجلزري(، (2) 

هق ًم٘م٥م أسمٞمف، جمد اًمديـ، أيب اًمًٕم٤مدات، قم٤ممل، أدي٥م، ٟم٤مصمر، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، وضم٤مُمع إصقل ذم 

(، ووومٞم٤مت 492-12/488) ، ًمٚمذهٌل،. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـه626أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م: 

 (.3/463) ، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من،إقمٞم٤من

 خترجيف ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين.ؾمٞم٠ميت  (1)

 .(251-22/252)، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب (3)

هق قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم، اًمٗم٤مرد، صمؿ اًمٌٍمي، إُم٤مم اًمٜمحق، وطمج٦م اًمٕمرب، وىمد ـمٚم٥م اًمٗم٘مف واحلدي٨م ُمدة، صمؿ أىمٌؾ   (4)

. اٟمٔمر: ؾمػم ـه282شمقذم ؾمٜم٦م  قمغم اًمٕمرسمٞم٦م، ومؼمع وؾم٤مد أهؾ اًمٕمٍم، وأًمػ ومٞمٝم٤م يمت٤مسمف اًمٙمٌػم اًمذي ٓ يدرك ؿم٠موه ومٞمف،

 (.243-4/242) ، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من،(، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من7/351)، ًمٚمذهٌل، أقمالم اًمٜمٌالء

ـ، ه2423حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، ُمراضمٕم٦م: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون،  شم٤مج اًمٕمروس، حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي، حت٘مٞمؼ: د.  (5)

(18/136). 

سمٙمر سمـ ومرج إٟمّم٤مري، اًم٘مرـمٌل، اعم٤مًمٙمل، ُمٗمن، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم  هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب  (6)

. اٟمٔمر: ـه 672اًم٘مرآن، اًمٜمٝم٩م إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك، واًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأطمقال أظمرة شمقذم ؾمٜم٦م: 

 ، ًمٚمزريمكم،(، وإقمالم1/412) ،ه2425، 2طدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  -سمػموتٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ٕمحد سمـ حمٛمد اًمتٚمٛم٤ًمين، 

(5/311.) 

هق أسمق احلًـ قمكم سمـ محزة سمـ قمٌد اهلل إؾمدي، اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٙم٤ًمئل: ًمٙم٤ًمء أطمرم ومٞمف، وهق إُم٤مم، وؿمٞمخ اًم٘مراءة واًمٕمرسمٞم٦م،   (7)

 (.9/231) ، ًمٚمذهٌل.. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـه289شمقذم ؾمٜم٦م 
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 :(2)]اًمقاومر[ وىمقل أيب ذؤي٥م 

 (1)مج٤مًمؽ أهي٤م اًم٘مٚم٥م اًم٘مريح

اًمزم دمّٛمٚمؽ وطمٞم٤مءك وٓ دمزع ضمزقم٤ًم ىمٌٞمح٤ًم. ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م: وم٤مجلامل يٙمقن ذم  يريد:

 اًمّمقرة وشمريمٞم٥م اخلٚم٘م٦م، ويٙمقن ذم إظمالق اًم٤ٌمـمٜم٦م، ويٙمقن ذم إومٕم٤مل.

: ومٝمق أُمر يدريمف اًمٌٍم ويٚم٘مٞمف إمم اًم٘مٚم٥م ُمتالئاًم، ومتتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمس ُمـ وم٠مُم٤م مج٤مل اخلٚم٘م٦م

  ُمٕمروم٦م سمقضمف ذًمؽ وٓ ٟمًٌتف ٕطمد ُمـ اًمٌنم.همػم

ومٙمقهن٤م قمغم اًمّمٗم٤مت اعمحٛمقدة ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمٕمدل واًمٕمٗم٦م،  :وأُم٤م مج٤مل إظمالق

ومٝمق وضمقده٤م ُمالئٛم٦م عمّم٤مًمح اخلٚمؼ  :ويمٔمؿ اًمٖمٞمظ وإرادة اخلػم ًمٙمؾ أطمد. وأُم٤م مج٤مل إومٕم٤مل

 ىم٤موٞم٦م جلٚم٥م اعمٜم٤مومع ومٞمٝمؿ وسف اًمنم قمٜمٝمؿ.

ومٝمق ُمرئّل سم٤مٕسمّم٤مر ُمقاومؼ ًمٚمٌّم٤مئر. وُمـ  :واًمدواب ُمـ مج٤مل اخلٚم٘م٦م ومج٤مل إٟمٕم٤مم

. وٕهن٤م إذا راطم٧م شمقوّمر (3)هذه َٟمَٕمؿ ومالن: ىم٤مًمف اًمًدي :مج٤ممه٤م يمثرهت٤م وىمقل اًمٜم٤مس إذا رأوه٤م

طمًٜمٝم٤م وقمٔمؿ ؿم٠مهن٤م وشمٕمٚم٘م٧م اًم٘مٚمقب هب٤م: ٕهن٤م إذ ذاك أقمٔمؿ ُم٤م شمٙمقن أؾمٜمٛم٦م وضوقم٤ًم: ىم٤مًمف: 

                                                           

، وقم٤مُم٦م ُم٤م ىم٤مل ُمـ اًمِمٕمر ذم إؾمالُمف، اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر، وهٚمؽ ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد سمـ حمرث، أدرك اإلؾمالم وم٠مؾمٚمؿ هق (2)

ذم طمدود اًمثالصملم، وىمٞمؾ إٟمف ُم٤مت سم٠مرض اًمروم ذم ظمالوم٦م قمٛمر. اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز  سم٢مومري٘مٞم٦م زُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

ًمف: أ.د. حمٛمد اًمّمح٤مسم٦م، ٕمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ىمدم 

(، واًمقاذم 7/222)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمؼمي، د.قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م، د. مجٕم٦م ـم٤مهر اًمٜمج٤مر، سمػموت

 (.4/89) ، ٓسمـ اًمٕمامد،سم٤مًمقومٞم٤مت

 دار اًمٙمت٥م - مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ دريد، قمٚمؼ قمٚمٞمف وووع طمقاؿمف: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، سمػموت (1)

 .(2/562)، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

. اٟمٔمر: ؾمػم ـه217هق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب يمريٛم٦م اإلُم٤مم اعمٗمن أسمق حمٛمد احلج٤مزي صمؿ اًمٙمقذم، شمقذم ؾمٜم٦م  (3)

ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم اًمداودي، وٌٓمف وووع  (،165-5/164) ، ًمٚمذهٌل،أقمالم اًمٜمٌالء

 .229ص، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - وتاًمًالم قمٌد اعمٕملم، سمػم طمقاؿمٞمف: قمٌد



 ٟمدى سمٜم٧م محزة سمـ قمٌده ظمٞم٤مط : د.إقمداد                                                                                     صٗم٦م اجلامل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق   

          98 

 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

دم اًمرواح قمغم اًمناح ًمتٙم٤مُمؾ دّره٤م وهور اًمٜمٗمس هب٤م إذ ذاك. واهلل . ومهذا اعمٕمٜمك ىمةىمت٤مد

 .(2)"أقمٚمؿ

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ قمروف يتٌلم ًمٜم٤م أن اجلامل هق احلًـ واًمٌٝم٤مء، ويٙمقن اجلامل ذم 

اإلٟم٤ًمن ذم اًمٜمٗمس واًمٌدن ويٙمقن أيْم٤ًم ذم أومٕم٤مل اإلٟم٤ًمن وأىمقاًمف وأظمالىمف، وىمد يِمٛمؾ اجلامل 

 وي٠ميت ُمٕمٜمك مج٤ممه٤م سمجامل ظمٚم٘متٝم٤م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمٚمٞمٝم٤م. ،احلٞمقان أيْم٤مً 

 

 املطًب ايجاْٞ

 -تعاىل-َع٢ٓ ادتُاٍ يف سل اهلل 

إن ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٘مقم قمغم اإليامن سمّمٗم٤مت اًمٙمامل هلل شمٕم٤ممم اًمتل ٓ يِم٤مهبف 

وًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص سمقضمف ُمـ اًمقضمقه يمام ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف وأظمؼم ذم يمت٤مسمف  ،ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ اعمخٚمقىم٤مت

 .[22 ؾمقرة اًمِمقرى:]﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ اًمٕمزيز: ﴿

وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن اإلٟم٤ًمن يقصػ سم٤مجلامل، وهق وصػ يٚمٞمؼ سمف يمٛمخٚمقق ُمـ 

سمف ُمـ همػم ٟم٘مص ذم طم٘مف  سم٤مجلامل ومٝمق وصػ يٚمٞمؼ -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-اعمخٚمقىم٤مت، أُم٤م وصػ رسمٜم٤م 

 .وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ حتريػ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ ُمِم٤مهب٦م سمخٚم٘مف

وُمٜمف احلدي٨م: ": (ـه 632ت ) يمام ىم٤مل اسمـ إصمػم -ؾمٌح٤مٟمف-وُمٕمٜمك اجلامل ذم طم٘مف 

ـُ إوْمٕم٤مل يَم٤مُِمُؾ إْوص٤مف ،شمَجِٞمؾ حُي٥ِمُّ اجلاَمل -شمٕم٤ممم-إن اهللّ » ًَ  .(1)"أي: طَم

 ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف. -ؾمٌح٤مٟمف-وطمًـ إومٕم٤مل ويمامل إوص٤مف أُمر ُمالزم ًمف 

اًم٘مٚمقب ُمٗمٓمقرة قمغم طم٥م اجلامل واإلمج٤مل، ": (هـ752ت) اسمـ اًم٘مٞمؿ اإلُم٤مموىم٤مل 

مجٞمؾ، سمؾ ًمف اجلامل اًمت٤مم اًمٙم٤مُمؾ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه مج٤مل اًمذات، ومج٤مل  -ؾمٌح٤مٟمف-واهلل 

                                                           

ٜمف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤من،   (2) اهلل حمٛمد اًم٘مرـمٌل، أقمتٜمل سمف وصححف: اًمِمٞمخ  قمٌد يبٕاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، واعمٌلم عم٤م شمْمٛمَّ

 (.72-72-22)ه، 2413، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، هِم٤مم سمخ٤مري

سمـ إصمػم، ظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق قمٌد اًمرمحـ صالح اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، ٕيب اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك ا  (1)

 (.2/188)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - قمقيْم٦م، سمػموت



 ٟمدى سمٜم٧م محزة سمـ قمٌده ظمٞم٤مط : د.إقمداد                                                                                     صٗم٦م اجلامل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق   

          99 
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مجع مج٤مل اعمخٚمقىم٤مت يمٚمف قمغم ؿمخص واطمد،  وإذا، اًمّمٗم٤مت، ومج٤مل إومٕم٤مل، ومج٤مل إؾمامء

 شم٤ٌمرك - صمؿ يم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م قمغم مج٤مل ذًمؽ اًمِمخص، صمؿ ٟم٥ًم هذا اجلامل إمم مج٤مل اًمرب

 .(2)"، يم٤من أىمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم هاج وٕمٞمػ إمم قملم اًمِمٛمس-وشمٕم٤ممم

 :أي ،شمَجِٞمؾ حُي٥ِمُّ اجلاَمل -شمٕم٤ممم-إن اهلّل »": (حتٗم٦م إطمقذي)ذم  (1)وىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري

ؾطمًـ إومٕم٤مل يم٤مُمؾ إوص٤مف، وىمٞمؾ: أي  ، وىمٞمؾ: ضمٚمٞمؾ، وىمٞمؾ: ُم٤مًمؽ اًمٜمقر واًمٌٝمج٦م، جُمَٛمِّ

وىمٞمؾ: مجٞمؾ إومٕم٤مل سمٙمؿ واًمٜمٔمر إًمٞمٙمؿ يٙمٚمٗمٙمؿ اًمٞمًػم ويٕملم قمٚمٞمف ويثٞم٥م قمٚمٞمف اجلزيؾ ويِمٙمر 

 ."قمٚمٞمف

مج٤مل اًمذات ومج٤مل اًمّمٗم٤مت  :ًمف اجلامل اعمٓمٚمؼ :أي ،إن اهلل مجٞمؾ": (3)وىم٤مل اعمٜم٤موي

أي اًمتجٛمؾ ُمٜمٙمؿ ذم امهٞمئ٦م أو ذم ىمٚم٦م إفمٝم٤مر احل٤مضم٦م ًمٖمػمه  :مج٤مل إومٕم٤مل. حي٥م اجلاملو

 .(4)"واًمٕمٗم٤مف قمـ ؾمقاه

وهذا اعمٕمٜمك ًمٚمجامل مج٤مل اًمذات ومج٤مل اًمّمٗم٤مت ومج٤مل إومٕم٤مل هق اعمٕمٜمك اًمذي أصمٌتف 

ًمؼ واًم٘م٤مقمدة أن يمؾ يمامل وهٌف اخل٤م .واحل٘مٞم٘م٦م أن اجلامل صٗم٦م يمامل ذم اعمخٚمقق" اًمًٚمػ،

ًمٚمٛمخٚمقق وم٢من اخل٤مًمؼ أومم سمف ُم٤م مل يِمٕمر سمٜم٘مص ذم طمؼ اخل٤مًمؼ، وهق ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء 

                                                           

دار اًمٙمت٥م  - سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٖمٜمل اًمٗم٤مد، سمػموتُٓمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم،  (2)

 (.3/124)، اًمٕمرسمٞم٦م

اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اعم٤ٌمريمٗمقري، ُمـ ُمِم٤مهػم دقم٤مة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم امهٜمد، يم٤من ًمف إؾمٝم٤مم ذم شم٠مؾمٞمس هق أسمق اًمٕمالء حمٛمد قمٌد  (1)

٤م وشم٠مًمٞمًٗم٤م، شمقذم ؾمٜم٦م ًً . اٟمٔمر: حتٗم٦م إطمقذي ذم ذح ؾمٜمـ ـه2353 مجٕمٞم٦م أهؾ احلدي٨م، ويم٤من ُمٝمتامًّ سمٕمٚمؿ احلدي٨م شمدري

 .246ص ،ـه2396، اجل٤مُمٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م - ٜمد، شمذيمرة قمٚمامء أقمٔمؿ يمره، حلٌٞم٥م اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ، امه625ص ،اًمؽمُمذي

هق قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ، اعمٜم٤موي، اًمِم٤مومٕمل، قم٤ممل ُمِم٤مرك ذم أٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمقم وُمـ  (3)

. اٟمٔمر: اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ـه2232ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م، اإلحت٤موم٤مت اًمًٜمٞم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م، وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م

، (، وإقمالم2/357)، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل - ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع، عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، اًم٘م٤مهرة سمٛمح٤مؾمـ

 (.6/124) ًمٚمزريمكم،

حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، ًمإلُم٤مم أيب اًمٕمال حمٛمد اعم٤ٌمريمٗمقري، وٌٓمٝم٤م وصححٝم٤م: ظم٤مًمد قمٌد اًمٖمٜمل حمٗمقظ،  (4)

 (.6/97)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - ًمٌٜم٤من
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سم٘مٞم٤مس إومم، وقمٚمٞمف ٟم٘مقل: مج٤مل اخل٤مًمؼ يٚمٞمؼ سمجالًمف، ومج٤مل اعمخٚمقق يٚمٞمؼ سمح٤مًمف، ومال شمِمٌٞمف، 

 .(2)"وٓ شمٕمٓمٞمؾ

         وهبذا ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ ظمالل أىمقال اًمٕمٚمامء وُم٤م اؾمتدًمقا سمف قمغم صٗم٦م اجلامل ذم طمؼ اهلل 

إؾمامء واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل ًمف و اًمذات هق طمًـ شمٕم٤ممم ، أن اجلامل اعمث٧ٌم ذم طمؼ اهلل-شمٕم٤ممم-

أطمد ُمـ ظمٚم٘مف، ومٚمف ُمـ صٗم٦م شمٚمٞمؼ سمجالًمف وٓ شمِم٤مسمف  وأهن٤م صٗم٦م يمامل ًمف  -ؾمٌح٤مٟمف-

 ٚمف وًمف ُمـ اًمٙمامل أقماله.اًمقصػ أيمٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .83، صـه2417، 2طدار اعمٜمٝم٤مج، إؾمٜمك ٟمٔمؿ وذح أؾمامء اهلل احلًٜمك، ًمٚمِمٞمخ زيد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مدي اعمدظمكم،  (2)
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 املبشح ايجاْٞ

 -تعاىل-األدي١ ع٢ً إثبات صف١ ادتُاٍ هلل 

اًمٜمّمقص  ظمالل صٗم٦م اجلامل ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل أصمٌتٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هلل شمٕم٤ممم ُمـ

ٕمٜمد اًمٌح٨م ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ صٗم٦م اجلامل اًمث٤مسمت٦م ذم طمؼ اهلل وم ،اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م

سم٤محلًـ واجلامل ذم  ف ئ، يمام ذم وصػ أؾمامأن أي٤مت دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمريؼ اًمٚمزومشمٕم٤ممم ٟمجد 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

. [65 ؾمقرة ُمريؿ:]﴾ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿-شمٕم٤ممم-وىمقًمف  .[282ؾمقرة إقمراف:]﴾ڍ

، ويمذًمؽ أوص٤مومف ومٝمل أوص٤مف يمامل وٟمٕمقت (2))ومٙمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم هم٤مي٦م احلٛمد واعمجد واًمٙمامل(

 محد وصمٜم٤مء.

وىمد ضم٤مءت صٗم٦م اجلامل ُم٘مررة ذم جمٛمققم٦م أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م، وسم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ذم ٟمّمقص 

 ُمٜمٝم٤م: ،قمدة ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م

ٍة  ٓ»ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  اهلل سمـ ُمًٕمقد طمدي٨م قمٌد (2) َيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم َُمـ يم٤مَن ذم ىَمْٚمٌِِف ُِمْث٘م٤مُل َذرَّ

ٜم٦ًَم، ىم٤مَل:  ،شُِمـ يمِؼْمٍ  ًَ ٜم٤ًم وَٟمْٕمُٚمُف طَم ًَ ضُمَؾ حُي٥ِمُّ أْن َيٙمقَن صَمْقسُمُف طَم  اهللإنَّ »ىم٤مَل َرضُمٌؾ: إنَّ اًمرَّ

، وهَمْٛمطُ  (1)مَجِٞمٌؾ حُي٥ِمُّ اجلاَمَل، اًمٙمؼِْمُ سَمَٓمرُ    .(4)شاًمٜم٤َّمسِ  (3)احلَؼِّ

                                                           

 . 32ص، ـه2427، 1دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، ط -اًمدُم٤مم احلؼ اًمقاوح اعمٌلم، ٓسمـ ؾمٕمدي،  (2)

٤م  اًمٓمٖمٞم٤من قمٜمد اًمٜمٕمٛم٦م، وىم٤مل اسمـ إقمرايب: اًمٌٓمر ؾمقء اطمتامل اًمٖمٜمك"اًمٌٓمر هق:  (1) وسمٓمر احلؼ، أي ضمٕمؾ ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل طم٘مًّ

سم٤مـماًل، وأصؾ اًمٌٓمر: اًمٌٓمالن، ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقل اًمٕمرب: ذه٥م يمرُمف سمٓمًرا، وسمٓمًرا أي: سم٤مـماًل، هذا ىمقل اًمٙم٤ًمئل. وىم٤مل 

٤م. وىم٤مل اًمزضم٤مج: اًمٌٓمر أن يٓمٖمك ومٞمتٙمؼم قمٜمد احلؼ ومال  إصٛمٕمل: اًمٌٓمر احلػمة، وُمٕمٜم٤مه أن يتحػم قمٜمد احلؼ ومال يراه طم٘مًّ

حٛمد سمـ عمشمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ،  "واعمدح ٘مٌٚمف، وىمٞمؾ: اًمٌٓمر دم٤موز احلد ذم اًمتٛمدح وآومتخ٤مري

 .285ص، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - أيب ٟمٍم احلٛمٞمدي، ىمرأه واقمتٜمك سمف: د. حيٞمك ُمراد، ًمٌٜم٤من

ٛمد حلُمٕم٤ممل اًمًٜمـ،  "ك واطمدهمٛمط وهمٛمص: سمٛمٕمٜمً  : ُمٕمٜم٤مه: أزرى سم٤مًمٜم٤مس واؾمتخٗمٝمؿ: ي٘م٤مل:(هَمَٛمطَ )ىمقًمف: "ىم٤مل اخلٓم٤ميب:   (3)

، دار احلدي٨م - سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب، ُمٓمٌقع هبقاُمش ؾمٜمـ ايب داود، إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ: قمزت اًمدقم٤مس وقم٤مدل اًمًٞمد، سمػموت

ل اًمٙمؼِْم سمْمده وم٘م٤مل: اًمٙمِؼْم سمٓمر احلؼ "اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك احلدي٨م:  ىم٤مل(، 4/315، )ـه2388، 2ط ومن اًمٜمٌَّ

وهمٛمص اًمٜم٤مس. ومٌٓمر احلؼ: رده، وضمحده، واًمدومع ذم صدره، يمدومع اًمّم٤مئؾ. وهمٛمص اًمٜم٤مس: اطمت٘م٤مرهؿ، وازدراؤهؿ. 

 (.1/328) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م،ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم "وُمتك اطمت٘مرهؿ وازدراهؿ: دومع طم٘مقىمٝمؿ وضمحده٤م واؾمتٝم٤من هب٤م

، (262)رىمؿ  ، طمدي٨مسم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف( يمت٤مب اإليامن، 2/77) ُمع ذح اًمٜمقوي-رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف   (4)

 ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين.ـه2421، 2صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، ط
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ـِ قُمَٛمَر  (1) ْ َيٜمُْٔمِر »َيُ٘مقُل:  ط اهللىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  طمدي٨م اسْم ـْ ؾَمَح٥َم صمَِٞم٤مسَمُف مَل  اهللَُم

صْمَتٜم٤َم سمِِف، وَمقَ اهللوَ  :(2)وَمَ٘م٤مَل َأسُمق َرحْي٤َمَٟم٦مَ ، شإًَِمْٞمفِ  طُِم٥مُّ اجْلَاَمَل طَمتَّك  اهلل، ًَمَ٘مْد َأُْمَرَوٜمِل َُم٤م طَمدَّ َٕ إيِنِّ 

ـَ اًْمِٙمؼَمِ َذًمَِؽ؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  اِك َٟمْٕمكِم، َوقَماَلِق ؾَمْقـمِل، َأوَمِٛم ضَْمَٕمُٚمُف ذِم ِذَ َٕ إِنَّ »: ط اهللإيِنِّ 

َـّ اًْمٙمِ  اهلل
ٌِْدِه، َوًَمٙمِ ـْ مَجِٞمٌؾ حُي٥ِمُّ اجْلاََمَل، َوحُي٥ِمُّ َأْن َيَرى َأصَمَر ٟمِْٕمَٛمتِِف قَمغَم قَم ، (1)ؾَمِٗمَف احْلَؼَّ  ؼْمَ َُم

 .(4)شاًمٜم٤َّمَس  (3)َوهَمَٛمَص 

(5)قم٤مُمرطمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ  (3)
  ُم٤م ُِمـ رضُمٍؾ َيٛمقُت طملم »ي٘مقل:  طأٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل

، حَتِؾُّ ًمف اجلَٜم٦َُّم أْن َيِريَح ِرحَيٝم٤م وٓ َيراه٤م ٦ٌٍَّم ُِمـ ظَمْرَدٍل ُِمـ يِمؼْمٍ  .شَيٛمقُت وذم ىمْٚمٌِف ُِمث٘م٤مُل طَم

طُِم٥مُّ اجلاَمَل وَأؿمَتِٝمٞمف،  َٕ وم٘م٤مل رضُمٌؾ ُِمـ ىُمَريٍش ُي٘م٤مُل ًمف أسمق َرحْي٤مٟم٦َم: ي٤م رؾمقَل اهلِل، واهللِ إينِّ 

ٌُّف ذم قِمالىم٦ِم ؾَمْقـمل، وذم ِذاِك َٟمْٕمكم. ىم٤مل رؾمقُل اهللِ طُِم َٕ ، »: ط طمتك إينِّ   ًمٞمس ذاك اًمِٙمؼْمُ

 

 

                                                           

هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ؿمٛمٕمقن أسمق رحي٤مٟم٦م، ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، إزدي، وي٘م٤مل إٟمّم٤مري، وي٘م٤مل اًم٘مرر، يم٤من ُمـ يم٤ٌمر أهؾ   (2)

(، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ 3/189) طمجر،، ٓسمـ دُمِمؼ. اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (.4/114، )ـه2421، 2ط دار اجلٞمؾ، - قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، سمػموت

، ٓسمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب :ٕمٜمك اًمًٗمٞمف: ظمٗمٞمػ اًمٕم٘مؾ. اٟمٔمرُم، وأصؾ اًمًٗمف: اخلٗم٦م، و٤مُمٕمٜم٤مه: أن دمٝمؾ احلؼ ومال شمراه طم٘مًّ   (1)

 (.23/626)، ُمٜمٔمقر

 .285ص ،)اطمت٘م٤مرهؿ وؾمقء اًمٕمنمة مهؿ( شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ :ُمٕمٜمك همٛمص اًمٜم٤مس  (3)

ًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين اعمح٘مؼ: ًماعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، "سَم٤مُب اًْمَٕملْمِ 4814رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط سمرىمؿ   (4)

 ،، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مـه2425، 2ط ،دار احلرُملم - ، اًم٘م٤مهرةحمًـ احلًٞمٜملوـم٤مرق سمـ قمقض اهلل 

 .2ط ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين،عمؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م،  ،(4/267)

وومم ًمف ُمٍم  هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر سمـ قمٌس سمـ قمدي اجلٝمٜمل، يم٤من ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من،  (5)

أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م  ،(3/283) ، ًمٚم٘مرـمٌل،. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبـه58وؾمٙمٜمٝم٤م، وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م 

، 2ط، اًمّمح٤مسم٦م، ٕيب احلًـ قمكم اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 (.4/52، )ـه2425
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َـّ  إنَّ اهللَ   ، وهَمَٛمَص اًمٜم٤مَس سمَٕمْٞمٜمَْٞمفِ  (2)اًمٙمؼِْمَ َُمـ ؾَمِٗمفَ مجٞمٌؾ حُي٥ِمُّ اجلَامَل، وًمٙم  .(1)شاحلؼَّ

إنَّ اهللَ مجٞمٌؾ حي٥مُّ اجلامَل، وحي٥مُّ »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (4)

 .(5()4)شواًمت٤ٌَّمؤَس  (3)اًم١ٌمَس  أن َيرى أصمَر ٟمٕمٛمتِف قمغم قَمٌِده، وُيٌِٖمُض 

مَجٞمٌؾ حي٥مُّ اجلاَمَل،  -شمٕم٤ممم-إنَّ اهللَ »: طىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل:  اهلل  طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد (5)

 .(7()6)شإظَمالِق، ويٙمَرُه ؾَمٗم٤ًموَمٝم٤م وحي٥مُّ َُمٕم٤مزِمَ 

، وىمد اىمتٍمت ذم هذا شمٕم٤مممهذه سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل 

وإٓ وم٢مٟمف  شمٕم٤ممماًمٌح٨م قمغم إيراد ُم٤م صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م، مم٤م يّمح آؾمتدٓل سمف إلصم٤ٌمت اًمّمٗم٦م هلل 

 ٤مومال حيت٩م هب ،طىمد وردت سمٕمض إطم٤مدي٨م وسمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل مل شمث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل

 .إلصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل ًمرسمٜم٤م 

                                                           

َٗمف"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ:   (2) ًَّ ٥ٌم ُِمـ قمدم اًمٕمٚمؿ سمام ُيّْمٚمِح ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده، وإرادشمف سمخالومف :اًم سمدائع  "هم٤مي٦م اجلٝمؾ، وهق ُمريمَّ

 (.283/ 5)، اًمٗمقائد

، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م (27369) رىمؿ(، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل، طمدي٨م 599/ 18)أمحد  رواه اإلُم٤مم  (1)

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون، ُم١مؾم٦ًم "إرٟم٤مؤوط ذم ختري٩م اعمًٜمد: صحٞمح ًمٖمػمه. 

 ."اًمرؾم٤مًم٦م

)أي اخلْمقع واًمذًم٦م ورصم٤مصم٦م احل٤مل أي إفمٝم٤مر ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس( ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير،   (3)

 (.194/ 2)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - حٛمد اعمٜم٤موي، وٌٓمف وصححف: أمحد قمٌد اًمًالم، ًمٌٜم٤منعم

ومٞمض  ،ٕن ذًمؽ ي١مدي ٓطمت٘م٤مر اًمٜم٤مس ًمف وازدرائٝمؿ إي٤مه وؿمامشم٦م أقمدائف :)أي إفمٝم٤مر اًمتٛمًٙمـ واًمتخٚم٘مـ واًمِمٙم٤مي٦م (4)

 (.194/ 2)، ًمٚمٛمٜم٤موي، اًم٘مدير

محد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، اعمح٘مؼ: ٕؿمٕم٥م اإليامن، "، (6122)رىمؿ طمدي٨م ( 5/263أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن )  (5)

(، 2/359) ،، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمعـه2414، 2ط ،دار اًمٗمٙمر - اًمدُمرداش اًمٕمدل، سمػموتمحدي 

 - حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، سمػموتعمصحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف،  (،2741)رىمؿ طمدي٨م 

 .ـه2428، 3ط ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 ُمر احل٘مػم(.، وإءُمـ يمؾ ر يءرد: )واًمًٗم٤ًمف: اًم543ص ،ضم٤مء ذم اًمّمح٤مح  (6)

جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد،  ،(8/288) ،رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وىم٤مل: )وومٞمف ُمـ مل أقمرومف(، ذيمره امهٞمثٛمل ذم اًمزوائد  (7)

إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس "(: 4/267)، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م هـ،2426 ،ٕمكم سمـ أيب سمٙمر امهٞمثٛمل، ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرفًم

 ."سمف ذم اًمِمقاهد
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 املبشح ايجايح

 تعاىلأقٛاٍ ايطًف يف إثبات صف١ ادتُاٍ هلل 

ؾمقرة ](ڳ ڳ ڱ ڱ ): شمٕم٤مممذم شمٗمًػم ىمقًمف  (ـه 322ت) اإلُم٤مم اًمٓمؼميىم٤مل 

وإمجؾ، وذًمؽ وهلل اعمثؾ إقمغم، وهق إومْمؾ وإـمٞم٥م، وإطمًـ، ": [62 اًمٜمحؾ:

 .(2)"اًمتقطمٞمد واإلذقم٤من ًمف سم٠مٟمف ٓ إًمف همػمه

 : (1)ذم اًمٜمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ىم٤مل

 ٤مِئِر هذِه إيْمَقانِ ـ٤مُل ؾَم ــَومج           َوُهَق اجلَِٛمٞمُؾ قَمغَم احلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم يَمْٞمَػ 

ـْ سَمٕمْ  َ ـ٤مِر اجلَِٛمٞمـض آصمَ ـُِم  َأومْم َوأضْمدُر قِمٜمَْد ِذي اًمِٕمْروَم٤منِ           ٤مـِؾ وَمَرهبُّ

اِت وإوَص ـُف سمِ ـاَمًمُ ـوَمجَ   سم٤مًمؼُمَه٤منِ ـَوإوم          ٤مِف ـ٤مًمذَّ
ِ
 َٕم٤مِل َوإؾْماَمء

ٌْ           فِ ـُف وِصَٗم٤مشمِ ـُف َذاشمَ ـلَء ُيِْمٌِ ـٓ ؿَم  ـْ إوْمِؽ ِذي هُبَْت٤منِ ـحَ ـؾُم  ٤مَٟمُف قَم

ُمـ أقمزِّ أٟمقاع اعمٕمروم٦م ُمٕمروم٦م اًمرب ُمٕمٜمك صٗم٦م اجلامل وم٘م٤مل: ) (اًمٗمقائد)ذم يمت٤مسمف  وذيمر

سم٤مجلامل، وهل ُمٕمروم٦م ظمقاص اخلٚمؼ، ويمٚمٝمؿ قمرومف سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف، وأمتٝمؿ ُمٕمروم٦م،  ؾمٌح٤مٟمف

، ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ؾم٤مئر صٗم٤مشمف، وًمق ومرو٧م اخلٚمؼ ؾمٌح٤مٟمفُمـ قمرومف سمٙمامًمف وضمالًمف، ومج٤مًمف 

 شمٚمؽ اًمّمقرة، وٟم٧ًٌم مج٤ممهؿ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، إمم مج٤مل يمٚمٝمؿ قمغم أمجٚمٝمؿ صقرة، ويمٚمٝمؿ قمغم

، ًمٙم٤من أىمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم هاج وٕمٞمػ إمم ىمرص اًمِمٛمس، ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف: أٟمف ًمق ؾمٌح٤مٟمفاًمرب 

طَْمَرىَم٧ْم »يمِمػ احلج٤مب، قمـ وضمٝمف  ٌَُح٤مُت  َٕ هُ  إًَِمْٞمفِ  اْٟمَتَٝمك َُم٤م َوضْمِٝمفِ  ؾُم ـْ  سَمٍَمُ ، (3)شظَمْٚمِ٘مفِ  ُِم

ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف أن يمؾ مج٤مل فم٤مهر وسم٤مـمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٛمـ آصم٤مر صٜمٕمتف، ومام اًمٔمـ سمٛمـ 

 صدر قمٜمف هذا اجلامل. 

                                                           

 (.85-24/84)، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (2)

ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس، دار  (ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مآٟمتّم٤مر اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم ـ )ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م اعمًامة سم (1)

 (.1/454هـ، )2435، 2ط، اإلُم٤مم أمحد

 ىمقًمف: وذم يٜم٤مم، ٓ اهلل إن : ىمقًمف ذم سم٤مب ن،اإليام (، يمت٤مب2/262) -ُمع ذح اًمٜمقوي-ذم صحٞمحف ُمًٚمؿ  رواه (3)

 (.279)رىمؿ ظمٚم٘مف، طمدي٨م  ُمـ سمٍمه إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م وضمٝمف ؾمٌح٤مت ٕطمرق يمِمٗمف ًمق اًمٜمقر طمج٤مسمف
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف أٟمف ًمف اًمٕمزة مجٞمٕم٤ًم، واًم٘مقة مجٞمٕم٤ًم، واجلقد يمٚمف واإلطم٤ًمن يمٚمف، واًمٕمٚمؿ  

 َأقُمقذُ »اًمٓم٤مئػ:  ذم دقم٤مء طيمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،يمٚمف واًمٗمْمؾ يمٚمف، وًمٜمقر وضمٝمف أذىم٧م اًمٔمٚمامت

ىَم٧ْم  اًّمِذي َوضْمِٝمؽ سمِٜمُقرِ  ظِمَرةِ  اًمّدْٟمَٞم٤م َأُْمرُ  قَمَٚمْٞمفِ  َوَصُٚمَح  اًمّٔمُٚماَمُت  ًَمفُ  َأْذَ ْٔ  .(1()2)شَوا

اس وأُم٤م اجلٛمٞمؾ: ومٝمق اؾمؿ ًمف ؾمٌح٤مٟمف، ُمـ اجلامل: "هـ: 2395ت وىم٤مل اًمِمٞمخ امهرَّ

، ُمـ هذا اًمقصػ هق اجلامل اعمٓمٚمؼ، اًمذي هق اجلامل ؾمٌح٤مٟمفوهق احلًـ اًمٙمثػم، واًمث٤مسم٧م ًمف 

قمغم احل٘مٞم٘م٦م: وم٢منَّ مج٤مل هذه اعمقضمقدات قمغم يمثرة أًمقاٟمف وشمٕمدد ومٜمقٟمف هق ُمـ سمٕمض آصم٤مر مج٤مًمف، 

ومٞمٙمقن هق ؾمٌح٤مٟمف أومم سمذًمؽ اًمقصػ ُمـ يمؾ مجٞمؾ: وم٢منَّ واه٥م اجلامل ًمٚمٛمقضمقدات ٓسمدَّ أنَّ 

اجلٛمٞمؾ سمذاشمف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف  ؾمٌح٤مٟمفت، وهق يٙمقن سم٤مًمٖم٤ًم ُمـ هذا اًمقصػ أقمغم اًمٖم٤مي٤م

 وأومٕم٤مًمف.

ومٝمق ُم٤م ٓ يٛمٙمـ عمخٚمقق أْن يٕمؼم قمـ رء ُمٜمف، أو يٌٚمغ سمٕمض يمٜمٝمف،  أُم٤م مج٤مل اًمذات:

وطمًٌؽ أنَّ أهؾ اجلٜم٦م ُمع ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ، وأوم٤مٟملم اًمٚمذات واًمنور، اًمتل ٓ ي٘مدر 

قا يمؾ ُم٤م هؿ ومٞمف، واوٛمحؾ قمٜمدهؿ هذا اًمٜمٕمٞمؿ، ىمدره٤م إذا رأوا رهبؿ، ومتتٕمقا سمجامًمف، ٟمً

وودوا ًمق شمدوم مهؿ هذه احل٤مل، ومل يٙمـ رء أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ آؾمتٖمراق ذم ؿمٝمقد هذا اجلامل، 

هنؿ إمج٤مًٓ إمم مج٤ممهؿ، وسم٘مقا ذم ؿمقق دائؿ إمم رؤيتف، طمتك  ؾمٌح٤مٟمفوايمتًٌقا ُمـ مج٤مًمف وٟمقره 

 قب. يٗمرطمقن سمٞمقم اعمزيد ومرطم٤ًم شمٙم٤مد شمٓمػم ًمف اًم٘مٚم

: وم٢مهن٤م يمٚمٝم٤م طمًٜمك، سمؾ هل أطمًـ إؾمامء، وأمجٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق: وأُم٤م مج٤مل إؾمامء

 ومٙمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم يمامل احلٛمد واعمجد واجلامل واجلالل، ًمٞمس ومٞمٝم٤م أسمدًا ُم٤م ًمٞمس سمحًـ وٓ مجٞمؾ. 

                                                           

 طم٘م٘مف اًمٓمؼماين، أمحد سمـ ًمًٚمٞمامن (، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم،282طمدي٨م رىمؿ )( 23/73)اًمٙمٌػم  ذم اعمٕمجؿ أظمرضمف اًمٓمؼماين (2)

اًمًٚمًٚم٦م ووٕمٗمف إًم٤ٌمين. اٟمٔمر: ، اًمّمٛمٞمٕمل دار -اًمري٤مض  هـ،2425 ،2ط اًمًٚمٗمل، اعمجٞمد قمٌد محدي: أطم٤مديثف وظمرج

( وىم٤مل: رواه اًمٓمؼماين وومٞمف 6/37وذيمره امهٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد، )، (1933)رىمؿ (، طمدي٨م 6/435، )اًمْمٕمٞمٗم٦م

( 6/174وجمٛمقع اًمٗمت٤موى، )( 2/7، )"رؾم٤مئٚمف وُم٤ًمئٚمف"إؾمح٤مق وهق ُمدًمس صم٘م٦م. وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

 (: )ُمرؾمؾ، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(.3/18، )"ختري٩م زاد اعمٕم٤مد "وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم

 .121ص، ًمٚمٝمٞمثٛمل، اًمٗمقائد (1)
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

: وم٢منَّ صٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل وجمد، وٟمٕمقت صمٜم٤مء ومحد، سمؾ هل وأُم٤م مج٤مل اًمّمٗم٤مت

وأقمٛمٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م آصم٤مرًا وشمٕمٚم٘م٤مت، ٓؾمٞمام صٗم٤مت اًمرمح٦م واًمؼم واًمٙمرم واجلقد  أوؾمع اًمّمٗم٤مت،

 واإلطم٤ًمن واإلٟمٕم٤مم. 

: وم٢مهن٤م دائرة سملم أومٕم٤مل اًمؼم واإلطم٤ًمن اًمتل حيٛمد قمٚمٞمٝم٤م ويِمٙمر، وسملم وأُم٤م مج٤مل إومٕم٤مل

ٓ أومٕم٤مل اًمٕمدل اًمتل حيٛمد قمٚمٞمٝم٤م: عمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمحٙمٛم٦م واحلٛمد، ومٚمٞمس ذم أومٕم٤مًمف قم٨ٌم وٓ ؾمٗمف و

چ چ چ  : ﴿شمٕم٤مممضمقر وٓ فمٚمؿ، سمؾ يمٚمٝم٤م ظمػم ورمح٦م ورؿمد وهدى وقمدل وطمٙمٛم٦م، ىم٤مل 

 . [56ؾمقرة هقد: ﴾]ڇ ڇ 

وٕنَّ يمامل إومٕم٤مل شم٤مسمع ًمٙمامل اًمذات واًمّمٗم٤مت، وم٢منَّ إومٕم٤مل أصمر اًمّمٗم٤مت، وصٗم٤مشمف يمام 

 .(2)"ىمٚمٜم٤م أيمٛمؾ اًمّمٗم٤مت، ومال همرو أْن شمٙمقن أومٕم٤مًمف أيمٛمؾ إومٕم٤مل

واجلٛمٞمؾ ُمـ ًمف ٟمٕمقت احلًـ واإلطم٤ًمن، وم٢مٟمف "هـ: 2376ت  اًمًٕمديىم٤مل اًمِمٞمخ و

مجٞمؾ ذم ذاشمف ومج٤مل اعمخٚمقىم٤مت سم٠مهه ُمـ آصم٤مر مج٤مًمف، وهق اًمذي أقمٓم٤مهؿ اجلامل، ومٛمٕمٓمل 

ف: ٕهن٤م يمٚمٝم٤م طمًٜمك. ومجٞمؾ ذم صٗم٤مشمف: إذ يمٚمٝم٤م صٗم٤مت ئاجلامل أطمؼ سم٤مجلامل. وهق مجٞمؾ ذم أؾمام

 .(1)"ُمٜمف طمٙماًم وٓ وصٗم٤مً  يمامل. ومجٞمؾ ذم أومٕم٤مًمف: ومال أطمًـ

اجلٛمٞمُؾ ُمـ أؾمامء اهلل، واجلامل وصػ حمٛمقد "هـ: 2412ت ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملمو

حي٥م أن يٙمقن ُمٕمف ؾم٤مقم٦م مجٞمٚم٦م، ىمٚمؿ  ُمٓمٚمقب، يمؾ يٌتٖمل اجلامل طمتك ذم اعمّمٜمققم٤مت، ومٙمٌؾ 

مجٞمؾ، يمت٤مب مجٞمؾ، وم٤مجلامل ُمراد طمتك ذم اعمريمقسم٤مت: إسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ، وم٤مًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن إمم 

... ومج٤مل ؾم٤مئر ُم٤م ذم هذه إيمقان ُمـ  اجلٛمٞمؾ. طمتك إؿمج٤مر سمٕمْمٝم٤م مجٞمؾ وسمٕمْمٝم٤م همػم مجٞمؾ

، ًمٙمٜمف ًمٞمس هق مج٤مل اهلل سمؾ هق سمٕمض آصم٤مر اجلٛمٞمؾ، يمؾ مج٤مل ذم اًمٙمقن ومٝمق ُمـ آصم٤مر مج٤مل اهلل

مجٞمؾ، وًمٙمـ مج٤مًمف ًمٞمس يمجامل اعمخٚمقىملم، . ومٝمقمج٤مل ذم خمٚمقق، ًمٙمٜمف ُمـ آصم٤مر اجلٛمٞمؾ

                                                           

 (.455-1/454)، عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس ،ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م اعمًامة سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (2)

، 2، طسمف وٟمً٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أذف قمٌد اعم٘مّمقد، أوقاء اًمًٚمػ اًمرمحـ اًمًٕمدي، اقمتٜمك شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م، ًمٕمٌد (1)

 .72، صـه2412
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سمؾ هق أقمٔمؿ، رء ٓ يدور سم٤مخلٞم٤مل، وٓ يٛمٙمـ أن يدريمف اًمٗمٙمر: ومهذا دمد أٟمٕمؿ ُم٤م يٙمقن 

 ."(2)ٕهؾ اجلٜم٦م أن يٜمٔمروا إمم وضمف اهلل 

رد ذًمؽ ذم احلدي٨م وًمق شمٕم٤ممموأصم٧ٌم قمٚمامء اًمًٚمػ صٗم٦م اجلامل واؾمؿ اجلٛمٞمؾ هلل 

 وأن اعمخت٤مر هق ،ذم احلدي٨م اًمّمحٞمحورد هذا آؾمؿ  أن اإلُم٤مم اًمٜمقوي وىمد ذيمر اًمنميػ،

 .(1)ضمقاز إـمالىمف قمغم اهلل()

سم٤مب مج٤مع إؾمامء اًمتل شمتٌع " (إؾمامء واًمّمٗم٤مت): ذم يمت٤مسمف (3)اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مموىم٤مل 

: وهذا آؾمؿ ذم سمٕمض (4)ىم٤مل احلٚمٞمٛمل (اجلٛمٞمؾ) :: وُمٜمٝم٤م-شمٕم٤ممم ضمده-ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف قمـ اهلل 

، وُمٕمٜم٤مه ذو إؾمامء احلًٜمك: ٕن اًم٘م٤ٌمئح إذ مل شمٚمِْؼ سمف مل جيز أن يِمتؼ طإظم٤ٌمر قمـ اًمٜمٌل

ئح، وأومٕم٤مًمف اًمتل أمجٕمٝم٤م اؾمٛمف ُمـ أؾمامئٝم٤م، وإٟمام شمِمتؼ أؾمامؤه ُمـ صٗم٤مشمف اًمتل يمٚمٝم٤م ُمدا

ؾ، وىمد يٙمقن ٗمٕمِ هق اعمتجٛمؾ اعمحًـ، ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمُ  :اجلٛمٞمؾ":  (5)وىم٤مل اخلٓم٤ميب.  "طمٙمٛم٦م

 .(6)"اجلٛمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ذو اًمٜمقر واًمٌٝمج٦م

                                                           

، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ذح: حمٛمد سمـ ص٤مًمح (ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م آٟمتّم٤مراًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم ـ )اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م اعمًامة سم (2)

 (.1/86)، ـه2435، 2ط، ُم١مؾم٦ًم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم اخلػمي٦م - اًمٕمثٞمٛملم، اًم٘مّمٞمؿ

 .(1/229)، صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي (1)

هق أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، حمدث وم٘مٞمف، همٚم٥م قمٚمٞمف احلدي٨م، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، اجل٤مُمع اعمّمٜمػ ًمِمٕم٥م  (3)

 ، ًمٚمذهٌل،(، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء76-2/75)، ٓسمـ ظمٚمٙم٤من، . اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤منـه458اإليامن، شمقذم ؾمٜم٦م: 

(28/263-272). 

هق أسمق قمٌد اهلل، احلًلم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طمٚمٞمؿ اًمٌخ٤مري اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن، شمقذم ؾمٜم٦م:  (4)

، دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم - ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمٚمًٌٙمل، ُمٍمو(، 27/132) ، ًمٚمذهٌل،ه. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء423

 (.4/333، )ـه2423، 1ط

أسمق ؾمٚمٞمامن محد، وىمٞمؾ: أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤ميب اًمًٌتل، حمدث ًمٖمقي، وم٘مٞمف، أدي٥م، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ وُمٜمٝم٤م: هق  (5)

 (، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم،18-27/13) ، ًمٚمذهٌل،، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـه388ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، وذح اًمٌخ٤مري، شمقذم ؾمٜم٦م:

 (.1/62) ،اًمؽماث اًمٕمريبدار إطمٞم٤مء  - سمػموت ،ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، ٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦مًم

 .59ص، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، سمػموت (6)
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ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ ُم٠ًمًم٦م قمدم طمٍم أؾمامء اهلل ذم  وىم٤مل ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وصم٧ٌم قمـ "وم٘م٤مل:  (اجلٛمٞمؾ)وُمٜمٝم٤م اؾمؿ  ،ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤مد مجٚم٦م أؾمامء وقمدّ  ، اؾماًم لمتًٕماًمو ٦ماًمتًٕم

 .(2)"وًمٞمس هق ومٞمٝم٤م شحي٥م اجلامل إن اهلل مجٞمٌؾ » :رؾمقل اهلل ذم اًمّمحٞمح أٟمف ىم٤مل

ومٞمج٥م إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم إصم٤ٌمشم٤ًم يٚمٞمؼ سمجالًمف، وأن ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام 

ن يقصػ اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف أن إصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب أ خلّمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أو سمام وصٗمف سمف رؾمقًمف، ٟمٗمٞم٤ًم وإصم٤ٌمشم٤ًم، ومٞمث٧ٌم هلل ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف ويٜمٗمل قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف إصم٤ٌمشم٤ًم 

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ: ﴿شمٕم٤مممسمال شمِمٌٞمف، وشمٜمزهي٤ًم سمال شمٕمٓمٞمؾ، يمام ىم٤مل 

 .(1)[22 ؾمقرة اًمِمقرى:]

شمٜم٘مًؿ إمم قمدة شم٘مًٞمامت سم٤مقمت٤ٌمرات  شمٕم٤مممٕن صٗم٤مت اهلل  ؾمٌح٤مٟمفواجلامل صٗم٦م ذاشمٞم٦م ًمف 

أو قمدم ًمزوُمٝم٤م،  ؾمٌح٤مٟمفُمتٜمققم٦م، وُمـ شمٚمؽ آقمت٤ٌمرات: شم٘مًٞمؿ اًمّمٗم٤مت سم٤مقمت٤ٌمر ًمزوُمٝم٤م ًمذاشمف 

 ويٜمدرج حت٧م هذا آقمت٤ٌمر صمالصم٦م أىم٤ًمم:

صٗم٤مت ذاشمٞم٦م: وهل اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اًمذات، سمؾ هل ٓزُم٦م مه٤م أزًٓ  :اًم٘مًؿ إول

 درة واًمٕمٚمؿ واعمٚمؽ واًمًٛمع واًمٌٍم واًمقضمف واًمٞمديـ.وأسمدًا، وُمث٤ممه٤م: احلٞم٤مة واًم٘م

وىمدرشمف، إن ؿم٤مء ومٕمٚمٝم٤م وإن  شمٕم٤مممصٗم٤مت ومٕمٚمٞم٦م: وهل اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل  :اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 ؿم٤مء مل يٗمٕمٚمٝم٤م، يم٤مًمٜمزول واًمٖمْم٥م واًمْمحؽ وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش واعمجلء.

وومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر  ،٤مصٗم٤مت ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمريـ: ذاشمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر ٟمققمٝم :اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

مل يزل ُمتّمٗم٤ًم هب٤م، وهل ُمـ ًمقازم ذاشمف، وآطم٤مده٤م ُمتٕمٚمؼ   أومراده٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئتف، وم٤مهلل

 :شمٕم٤ممم، هل صٗم٦م ذاشمٞم٦م هلل شمٕم٤مممسمٛمِمٞمئتف واظمتٞم٤مره وًمٞم٧ًم ٓزُم٦م ًمذاشمف، ُمثؾ صٗم٦م اًمٙمالم هلل 

                                                           

ـ، ه2428اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد،  احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، مجع وشمرشمٞم٥م: قمٌد محد قمٌدٕٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم، جم (2)

(11/483). 

 .(4-3/3)، اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى (1)
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 ؾمٌح٤مٟمفٕٟمف  :ومٕمٚمٞم٦م ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل يزل وٓ يزال ُمتٙمٚماًم، وسم٤مقمت٤ٌمر آطم٤مد اًمٙمالم يٙمقن صٗم٦م

 .(2)يتٙمٚمؿ سمام ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء

وصٗم٦م اجلامل اًمتل ٟمتحدث قمٜمٝم٤م هل ُمـ صٗم٤مت اهلل اًمذاشمٞم٦م اًمتل اشمّمػ هب٤م ؾمٌح٤مٟمف وهل 

 ٓ شمٜمٗمؽ قمـ ذاشمف، ُمالزُم٦م ًمف أزًٓ وأسمدًا.

 

  

                                                           

حٛمد سمـ ص٤مًمح عماًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك، : و(6/129) جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم، :اٟمٔمر (2)

 .63، صـه2426، 1ط ُمٙمت٦ٌم أوقاء اًمًٚمػ، - اًمٕمثٞمٛملم، ظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أذف سمـ قمٌد اعم٘مّمقد، اًمري٤مض

، رئ٤مؾم٦م إدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء اًمٙمقاؿمػ اجلٚمٞم٦م قمـ ُمٕم٤مين اًمقاؾمٓمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد اًمًٚمامن

 .419، صـه2421، واًمدقمقة واإلرؿم٤مد
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 املبشح ايسابع

 ٚايسد عًِٝٗ َٛقف املخايفني َٔ صف١ ادتُاٍ هلل تعاىل

ضورة ومٓمري٦م قم٘مٚمٞم٦م ًمٙمؾ ذي وضمقد طم٘مٞم٘مل ظم٤مرج اًمذهـ، ومال إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت هق 

 يتجرد ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ اعمٕمدوم، اًمذي ٓ وضمقد ًمف إٓ ذم إذه٤من ٓ ذم إقمٞم٤من.

سم٤مهلل وىمد شمْم٤مومرت إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم إصم٤ٌمت صٗم٤مت اجلالل واجلامل واًمٙمامل اًمالئ٘م٦م 

وقمغم هذا أمجع قمٚمامء اإلؾمالم ىم٤مـم٦ٌم اًمذيـ اًمتزُمقا سمٛمٜمٝم٩م اًمقطمل ذم اًمتٚم٘مل واًمتًٚمٞمؿ ًمف،  شمٕم٤ممم

شمقضم٥م رد ُم٤م ذم زقمٛمقا أهن٤م وىمدُمقا إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم ُم٤م يًٛمك سم٤مًم٘مٓمٕمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل 

عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم اًمتحريػ  اعمخ٤مًمٗمقنومقىمع  ،قمغم همػم اًمٔم٤مهر اعمراد ُمٜمٝم٤م شم٠مويٚمٝم٤ماًمٜمّمقص، أو 

 .(2)ذم ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ح عمراد اهلل شمٕم٤ممماًمٍمي

ٟمٗمًف، وىمد يقصػ ويٕمؼم  -ضمؾ وقمال-هب٤م اًمرب  وصػوُمـ اعمٕمٚمقم أن هٜم٤مك صٗم٤مت 

هبذه اًمّمٗم٤مت قمـ اعمخٚمقىملم أيْم٤ًم، واًم٘مدر اعمِمؽمك ذم اًمّمٗم٤مت سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق ٓ يٚمزم 

ك وضمقده هق ذم اًمذهـ وم٘مط ُمٜمف اًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام ُمـ مجٞمع اًمقضمقه. وم٤مًمتِم٤مسمف اًمذي هق اًم٘مدر اعمِمؽم

ٓ ذم اخل٤مرج اعمتٕملم، وم٢مذا شمٕملم ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م ذم اخل٤مرج ووح آظمتالف ودمغم اًمت٤ٌميـ إقمٔمؿ 

 .(1)سملم صٗم٤مت اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق

إذ ٓ يٌ٘مك  :وإصم٤ٌمت اًم٘مدر اعمِمؽمك ذم ُمٕمٜمك اًمّمٗم٤مت هق ضوري ًمٌ٘م٤مء طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٗم٦م

شمف اًمقىمقع ذم اعمحذور واًم٘مقل سم٤مًمتِم٤مسمف سملم اخل٤مًمؼ سمٜمٗمٞمف ُمدًمقل ًمٚمٗمظ، يمام أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ إصم٤ٌم

 واعمخٚمقق.

ًمٙمٜمف ىمدر ذم إذه٤من ٓ ذم  ،وصٗم٦م اجلامل ومٞمٝم٤م ىمدر ُمِمؽمك سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق

 جي٥م إصم٤ٌمشمف يمام أصمٌتف قمٚمامء اًمًٚمػ ومٝمق شمٕم٤مممهلل  ٤مإقمٞم٤من، وهل صٗم٦م شمْمٛمٜم٧م ُمٕمٜمك صمٌقشمٞمًّ 

                                                           

وُمـ أؿمٝمر هذه اًمٓمقائػ اًمتل وٚم٧م ذم هذا اًم٤ٌمب وضمحدت اًمّمٗم٤مت اإلمهٞم٦م أو سمٕمْمٝم٤م: اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واًمٙمالسمٞم٦م  (2)

(، 2/32، )ـه2419، 9ط، اعمٕمروم٦مدار  - اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين، سمػموت :اٟمٔمر ذم سمٞم٤من ذًمؽ .واعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة

 .19ص، دار اعمٕم٤مرف اًمًٕمقدي٦م - ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة، اًمري٤مضو

 .255ص، دار اعمٕمروم٦م - سمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمػموتٓاًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم،  اٟمٔمر: (1)
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اجلٛمٞمؾ ذم أومٕم٤مًمف مج٤مًٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف، سمال شمِمٌٞمف وٓ ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ ذم ذاشمف واجلٛمٞمؾ ذم صٗم٤مشمف و

 شم٠مويؾ وٓ حتريػ.

وىمد يم٤مٟم٧م صٗم٦م اجلامل ُمـ مجٚم٦م اًمّمٗم٤مت اًمتل شمٜم٤مومه٤م اعمخ٤مًمٗمقن عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ سم٤مًمت٠مويؾ 

زقماًم ُمٜمٝمؿ أن إصم٤ٌمهت٤م هلل يٚمزم ُمٜمف ُمِم٤مهبتف سمخٚم٘مف، وهذا  شمٕم٤ممموطمرومقه٤م قمـ اعمٕمٜمك اًمالئؼ سم٤مهلل 

 .شمٕم٤مممشمٜم٘مص ذم طمؼ اهلل 

اؾمتدًمقا هب٤م ذم إٟمٙم٤مر ُمٕم٤مين اًمّمٗم٤مت:  (2)ومه١مٓء اعمخ٤مًمٗملم ُم٘مدُم٤مت ُمٜمٓم٘مٞم٦م وأىمٞم٦ًم قم٘مٚمٞم٦م

ومٕم٤مروقا إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م وأـمٚم٘مقا اًمٕمٜم٤من ًمٕم٘مقمهؿ يمل شمٕم٤مرض إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 اًمث٤مسمت٦م.

قمكم سمـ وأٟمٙمره٤م  شمٕم٤ممموممـ ظم٤مًمػ ذم هذا اًم٤ٌمب واقمؽمض قمغم إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل 

 :(1)ٕمداجل

طمدصمٜمل أسمق قمٌد اهلل، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمكم سمـ اجلٕمد ذم ": ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (اًمًٜم٦م)ضم٤مء ذم 

وم٠مسمك أن ي٘مقل إن اهلل مجٞمؾ حي٥م  شإن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»: ط طمدي٨م أيب رحي٤مٟم٦م قمـ اًمٜمٌل

اجلامل، وىم٤مل: إٟمف حي٥م اجلامل، ىمٚم٧م ًمف: إين أومزع أن أضب قمغم إن اهلل مجٞمؾ، ىم٤مل: اؾمٙم٧م 

 .(3)"ومرددشمف قمٚمٞمف وم٠مسمك أن ي٘مقًمف

ذم  طوهذا إُمر هق إسمٓم٤مل عمٕمٜمك اًمّمٗم٦م اًمالئ٘م٦م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم، واًمتل وصٗمف هب٤م رؾمقًمف 

 قمدة أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م.

 اًمّمٗم٦م ُمـ همػم ُمِم٤مهب٦م يم٤ًمئر اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم إصم٤ٌمهت٤م. وم٤مًمقاضم٥م إصم٤ٌمت

                                                           

إصقل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌتدقم٦م ُمذهٌٝمؿ ذم اًمّمٗم٤مت واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ (، 3/323) اًمٗمت٤موى جمٛمقعاٟمٔمر:  (2)

 (.2/311، )ـه2428، 2ط، ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م - اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد صقذم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ٕمٌدًماإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 

ًٚمؿ: هق صم٘م٦م ًمٙمٜمف ضمٝمٛمل، شمقذم ؾمٜم٦م ىم٤مل أسمق زرقم٦م: يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٓ يرى اًمٙمت٤مسم٦م قمـ قمكم سمـ اجلٕمد، وىم٤مل ومٞمف ُم (1)

 .(22/462)، ًمٚمذهٌل، ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـه132

، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م - ٕمٌد اهلل سمـ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين، اًمري٤مضًماًمًٜم٦م،  (3)

 (.2/179، )ـه2426، 3ط
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: ذم ُمٕمرض رده قمغم أهؾ اًمٜمٔمر (هـ535ت)  اإلُم٤مم ىمقام اًمًٜم٦م إصٌٝم٤مين ويمام ذيمر

وٓ وضمَف إلٟمٙم٤مر هذا آؾمؿ أيْم٤ًم: ٕٟمف إذا صح قمـ اًمٜمٌل "ىم٤مل:  شمٕم٤ممماعمٜمٙمريـ ًمّمٗم٦م اجلامل هلل 

وم٤مًمقضمف إٟمام هق  ،شإنَّ اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»: طومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م، وىمد صح أٟمف ىم٤مل  ط

 .(2)"اًمتًٚمٞمؿ واإليامن

ًمزُمٝمؿ ُمـ ؾمٚمقك هذه اًمٓمريؼ "طم٤مل ُمـ قمٓمؾ اًمّمٗم٤مت أٟمف:  وذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وم٤مقماًل ذم احل٘مٞم٘م٦م، وإن ؾمٛمقه وم٤مقماًل سم٠مًمًٜمتٝمؿ، وم٢مٟمف ٓ ي٘مقم سمف قمٜمدهؿ  شمٕم٤مممإٟمٙم٤مر يمقن اًمرب 

ومٕمؾ ووم٤مقمؾ سمال ومٕمؾ، يم٘م٤مئؿ سمال ىمٞم٤مم وو٤مرب سمال ضب وقم٤ممل سمال قمٚمؿ، ووؿ اجلٝمٛمٞم٦م إمم 

ذًمؽ أٟمف ًمق ىم٤مم سمف صٗم٦م ًمٙم٤من ضمًاًم، وًمق يم٤من ضمًاًم ًمٙم٤من طم٤مدصم٤ًم، ومٞمٚمزم ُمـ إصم٤ٌمت صٗم٤مشمف إٟمٙم٤مر 

ومٕم٤مًمف سم٤مًمٓمريؼ اًمذي أصمٌتقا هب٤م وضمقده، ومٙم٤مٟم٧م أسمٚمغ اًمٓمرق ذم شمٕمٓمٞمؾ ذاشمف، ومٕمٓمٚمقا صٗم٤مشمف وأ

 صٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.

اًمٓمريؼ أٟمٙمروا قمٚمقه قمغم قمرؿمف، وشمٙمٚمٛمف سم٤مًم٘مرآن، وشمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك، ورؤيتف  وهبذه

سم٤مٕسمّم٤مر ذم أظمرة، وٟمزوًمف إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م، وجمٞمئف ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء سملم اخلالئؼ، 

مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف، ومجٞمع ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف  وهمْمٌف ذًمؽ اًمٞمقم همْم٤ٌمً 

ُمـ وصػ ذايت أو ُمٕمٜمقي أو ومٕمكم وم٠مٟمٙمروا وضمٝمف إقمغم، وأٟمٙمروا أن ًمف يديـ وأن ًمف ؾمٛمٕم٤ًم 

وسمٍمًا وطمٞم٤مًة وأٟمف يٗمٕمؾ ُم٤م ؿم٤مء طم٘مٞم٘م٦م، وإن ؾمٛمل وم٤مقماًل ومٚمؿ يًتحؼ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمذي ىم٤مم سمف 

 .(1)"سمؾ ومٕمٚمف هق قملم ُمٗمٕمقًمف

 ُمٕمٜمك اجلامل اًمث٤مسم٧م ذم طمؼ شمٗمّمٞمؾ اخلالف ذم (هـ676ت) وذيمر اإلُم٤مم اًمٜمقوي

طمًـ مجٞمؾ، وًمف إؾمامء  اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜم٤مه وم٘مٞمؾ: إن ُمٕمٜم٤مه أن يمؾ أُمره "ىم٤مئاًل:  شمٕم٤ممم اهلل

 احلًٜمك، وصٗم٤مت اجلامل واًمٙمامل.  

                                                           

اقمتٜمك سمف وقمٚمؼ قمغم أطم٤مديثف: قمكم ، اًمًٜم٦م، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ إصٌٝم٤مين احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م وذح قم٘مٞمدة أهؾ (2)

 (.1/498)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م - إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، سمػموت

، دار اًمٕم٤مصٛم٦م - سمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ حمٛمد اًمدظمٞمؾ اهلل، اًمري٤مضٓاًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م،  (1)

 .(3/984، )ـه2428، 3ط
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ؾ: مجٞمؾ سمٛمٕمٜمك وىمٞمؾ  يمٙمريؿ، وؾمٛمٞمع سمٛمٕمٜمك ُمٙمرم وُمًٛمع.   جُمَٛمِّ

 هـ: ُمٕمٜم٤مه ضمٚمٞمؾ.  465ت  ياإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػموىم٤مل 

 :: أٟمف سمٛمٕمٜمك ذي اًمٜمقر واًمٌٝمج٦م، أي(ـه388 ت)  وطمٙمك اإلُم٤مم أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب

 ُم٤مًمٙمٝمام.  

مجٞمؾ إومٕم٤مل سمٙمؿ، سم٤مًمٚمٓمػ واًمٜمٔمر إًمٞمٙمؿ، يٙمٚمٗمٙمؿ اًمٞمًػم ُمـ اًمٕمٛمؾ ويٕملم قمٚمٞمف، 

 .(2)"ويثٞم٥م قمٚمٞمف اجلزيؾ، ويِمٙمر قمٚمٞمف

 (إِن اهلل شَمَٕم٤ممَم مجٞمؾ حي٥م اجلامل)"وم٘م٤مل:  ،(1)صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم اسمـ ومقركوممـ أّول 

 ُمٕمٜمك سمٞم٤من ذًمؽ: اقمٚمؿ َأن َوصٗمٜم٤َم اًمٌمء سم٠مٟمف مجٞمؾ حيتٛمؾ وضمٝملم:

قرة وامهٞمئ٦م واًمؽميمٞم٥م أطمدمه٤م: وذًمؽ سم٠ِمن يًتجٛمٚمف اًمٜم٤َّمفمر إًَِمْٞمِف  :َأن ُيراد سمف مج٤مل اًمّمُّ

َتِحٞمؾ ذِم وصػ ا ًْ  هلل ُمٜمٗمل قَمٜمُف.َوَذًمَِؽ ُُم

ىَم٤مَل:  طوم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٙمٞمػ ٟمٗمٞمتؿ ذًمؽ قمٜمف ُمع ُم٤م روي ذم ظمؼم آظمر َأن َرؾُمقل اهلل 

 .(3)شرأي٧م ريب ذم أطمًـ صقرة»

                                                           

 (.1/229صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ) (2)

، ـه٤426م ذم ومـ اًمٙمالم، شمقذم ؾمٜم٦م ٤م، رأؾًم ؿمٞمخ اعمتٙمٚمٛملم، أسمق سمٙمر، حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٌٝم٤مين، يم٤من أؿمٕمريًّ هق  (1)

 .(27/125)، ًمٚمذهٌل، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

وىم٤مل إًم٤ٌمين:  (،3134)رىمؿ أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب وُمـ ؾمقرة ص، طمدي٨م  (،5/367ؾمٜمٜمف ) ذمأظمرضمف اًمؽمُمذي  (3)

وهذا احلدي٨م ورد ُمـ ـمري٘ملم وسم٠مًمٗم٤مظ  .(452)رىمؿ طمدي٨م ( 2/322) ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ،صحٞمح ًمٖمػمه

رسمف ذم أن حمٛمدًا رأى "ُمرومققم٤ًم. وُمـ أًمٗم٤مفمف: خمتٚمٗم٦م. اًمٓمريؼ إول: ُمـ طمدي٨م ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

، "رأي٧م ريب ضمٕمدًا أُمرد قمٚمٞمف طمٚم٦م ظمياء"، "صقرة ؿم٤مب أُمرد ُمـ دوٟمف ؾمؽم ُمـ ًم١مًم١م، ىمدُمٞمف، أو ىم٤مل: رضمٚمٞمف ذم ظمية

، وهذا اًمٓمريؼ صححف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد "رأي٧م ريب ذم صقرة ؿم٤مب أُمرد ضمٕمد قمٚمٞمف طمٚم٦م ظمياء"

 ًمٚمٜمنم اًمراي٦م دار حمٛمد، سمـ اهلل قمقض سمـ ـم٤مرق ُمٕم٤مذ أيب: حت٘مٞمؼ دد،اعم٘م ىمداُم٦م ٓسمـ اخلالل، قمٚمؾ ُمـ اٟمٔمر: اعمٜمتخ٥م

(، واًمٓمؼماين اٟمٔمر إسمٓم٤مل 2/244، وأسمق زرقم٦م اًمرازي اٟمٔمر: إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت، ٕيب يٕمغم، )181ص هـ،2429واًمتقزيع، 

 يٕمغم ذم إسمٓم٤مل، وأسمق (243، 111،243/ 2) اًمت٠مويالت، إسمٓم٤مل :(، وأسمق احلًـ سمـ سمِم٤مر. اٟمٔمر2/143اًمت٠مويالت، )

 /7)، وسمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، (2/244) اًمت٠مويالت، إسمٓم٤مل ، واسمـ صدىم٦م اٟمٔمر:(2/242،241،243) اًمت٠مويالت،

 جمٛمققم٦م: حت٘مٞمؼ شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اًمًالم قمٌد سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ ٕمحد اًمٙمالُمٞم٦م، سمدقمٝمؿ شم٠مؾمٞمس ذم اجلٝمٛمٞم٦م شمٚمٌٞمس ، سمٞم٤من(115

واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م،  هـ،2416 ،2اًمنميػ، ط اعمّمحػ ًمٓم٤ٌمقم٦م ومٝمد اعمٚمؽ جمٛمع ـمٌٕم٦م اعمح٘م٘ملم، ُمـ
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 ىمٞمؾ: إن هذا اخلؼم أيْم٤ًم حيتٛمؾ اًمت٠َّمِويؾ وحمٛمقل قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح مم٤م حيتٛمٚمف مم٤م ٓ

 وذًمؽ َأن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه: وأٟم٤م ذم أطمًـ صقرة. :ي٘متيض اًمتِمٌٞمف، وٓ ي١مدي إًمٞمف

 َأو يٙمقن ُمٕمٜم٤مه يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: وأٟم٤م ذم ُمٙم٤من هق أطمًـ صقرة.

قمٚمٞمف اًمّمالة -، ُيؼمٟم٤م سمرو٤مه قمٜمف َأو يٙمقن ُمٕمٜم٤مه: وأٟم٤م ذِم أطمًـ صٗم٦م قمٜمد اهلل 

 وشمٚم٘مٞمف ًمف ضمَؾ ذيمره سم٤مًمٙمراُم٦م واًمٌِم٤مرة. - واًمًالم

أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم  ٓؾمتح٤مًم٦مؾم١مال: وم٢من ىمٞمؾ: وم٢مذا مل جيز أن حيٛمؾ قمغم مج٤مل اًمّمقرة: 

 ضمًاًم ذا شمريمٞم٥م وهٞمئ٦م ومٕمغم ُم٤مذا حتٛمٚمقٟمف؟

، (ؾٕمِ ٗمْ ُمُ )قمغم ُمٕمٜمك  (ومٕمٞمؾ)ىمٞمؾ: إِن أهؾ اًمٚمٖم٦م ىمد يًتٕمٛمٚمقن ُمثؾ هذا اًمٚمٗمظ ُمـ 

 شمٕم٤مممويمذًمؽ جيقز َأن ُي٘م٤مل: اهلل  عم٤م ومٕمٚمف، حمْٙمؿسم٠مٟمُف طمٙمٞمؿ، واعمراد سمف  -ضمّؾ ذيمره-يمقصٗمٜم٤م اهلل 

ؾ(مجٞمؾ سمٛمٕمٜمك   ، وإمج٤مًمف اعمْم٤مف إًمٞمف قمغم وضمٝملم.)جُمَٛمِّ

أٟمف حيًـ ظمٚمؼ ُم٤م يِم٤مء، وهق هٞم٠مشمف  :أطمدمه٤م: َأن يٙمقن حيًـ اًمّمقر واخلٚمؼ، أي

 وصقرشمف، يمام ي٘مٌح ظمٚمؼ ُمـ يِم٤مء سمتِمقيف صقرشمف وهٞم٠مشمف.

                                                           

 اًمرمحـ ًمٕمٌد اًمقاهٞم٦م، إطم٤مدي٨م ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م ، اًمٕمٚمؾ(2/36)(، ووٕمٗمف اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م، 7/392،356)=

واؾمتٜمٙمره اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمًـ،  شمرمج٤من إدارة -سم٤ميمًت٤من  إصمري، احلؼ إرؿم٤مد: حت٘مٞمؼ اجلقزي، اسمـ قمكم سمـ

 (.ط اهلل رؾمقل (: )ُمقوقع ُمٗمؽمى قمغم1/321(، وىم٤مل اًمًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، )223/ 22)

واًمٓمريؼ أظمر: ُمـ طمدي٨م ُمروان سمـ قمثامن قمـ قمامرة سمـ قم٤مُمر قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ اُمرأة أيب يـ يمٕم٥م ُمرومققم٤ًم. وُمـ أًمٗم٤مفمف:  

يذيمر أٟمف رأى رسمف "، "ذم ظمي، قمٚمٞمف ٟمٕمالن ُمـ ذه٥م، وقمغم وضمٝمف ومراش ُمـ ذه٥مرأي٧م ريب ذم صقرة ؿم٤مب ُُمقىّمر "

 أٟمف رأى رسمف "، "ذم اعمٜم٤مم ذم صقرة ؿم٤مب ُمقومر ذم ظمي قمغم ومراش ُمـ ذه٥م ذم رضمٚمٞمف ٟمٕمالن ُمـ ذه٥م  ذم اًمٜمقم

دي٨م صححف . وهذا احل"ذم صقرة ؿم٤مب ذي وومرة، ىمدُم٤مه ذم اخلية، قمٚمٞمف ٟمٕمالن ُمـ ذه٥م، قمغم وضمٝمف ومراش ُمـ ذه٥م

 يٕمغم، أيب سمـ حمٛمد احلًلم ٕيب احلٜم٤مسمٚم٦م، ، ـمٌ٘م٤مت(1/59)احلًـ سمـ سمِم٤مر وأسمق يٕمغم يمام ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م، ٕيب يٕمغم، 

. ووٕمٗمف واؾمتٜمٙمره مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد. اٟمٔمر: 1اعمٕمروم٦م، ط دار -اًمٗم٘مل، سمػموت  طم٤مُمد حمٛمد: حت٘مٞمؼ

(، واًمًٌٙمل 2/32، واًمٜم٤ًمئل. اٟمٔمر: اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م، ٓسمـ اجلقزي، )184اعمٜمتخ٥م ُمـ قمٚمؾ اخلالل، ٓسمـ ىمداُم٦م، ص 

صحح (. وُمـ اعمٝمؿ ذيمره هٜم٤م أن يمؾ ُمـ 22/86(، واسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، )1/321ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، )

رأى اهلل رؤي٤م ُمٜم٤مم ٓ رؤي٤م قملم: ًمذًمؽ ومال إؿمٙم٤مل وٓ ُمٓمٕمـ ٕهؾ إهقاء ومٞمٛمـ يث٧ٌم رؤي٦م  طاحلدي٨م أصم٧ٌم أن اًمٜمٌل 

 اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م ويدقمل اجلًٛمٞم٦م ًمف.
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وهق سمٛمٕمٜمك اإلطم٤ًمن واًمٗمْمؾ، َأي وهق  مج٤مل اعمُْم٤مف إمم اهلل : ُمـ اإلاًمقضمف اًمث٤مين

ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف سمرمحتف ويمراُمتف، وذًمؽ ؾم٤مئغ قمٜمد أهؾ  واعمٌتدئاعمٔمٝمر اًمٜمِّٕمٛم٦م واًمٗمْمؾ، 

أٓ شمرى أهنؿ ي٘مقًمقن: أمجؾ ذم هذا إُمر إذا وص٤مه سم٠من ي٠ميت ومٞمف  :اًمٚم٤ًمن، وُمتٕم٤مرف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

قمغم اًمقضمٝملم مجٞمٕم٤ًم،  (جمٛمؾ)أٟمف  -أقمٚمؿ ُمقصقف واهلل -سم٤مجلٛمٞمؾ ُمـ اًمٗمٕمؾ، واعمذه٥م ومٞمف 

 ُمـ حتًلم اًمّمقر وآسمتداء سم٤مًمٗمْمؾ واًمٜمٕمٛم٦م.

وم٠مُم٤م مج٤مل اًمّمقرة وامهٞمئ٦م قمغم اًمقضمف اًمذي يًتجٛمٚمف اًمٜم٤مفمرون قمغم ُم٤م يًتجٛمٚمقن ُمـ 

 .(2)"شمٕم٤مممومام يٚمٞمؼ سم٤مهلل  :هٞمآت اخلٚمؼ

وهذا سف ُمٜمف ًمٚمٛمٕمٜمك قمـ فم٤مهره اعمراد وٓ يّمح اًمت٠مويؾ سمذًمؽ، ومٝمق يٜمٗمل قمـ اهلل 

شمتٕمٚمؼ  (1)ٕقمراض ٤مً وي١مومه٤م، فمٜم٤ًم ُمٜمف أن ذم إصم٤ٌمهت٤م إصم٤ٌمشم ؾمٌح٤مٟمفصٗم٦م اجلامل اًمث٤مسمت٦م ذم طم٘مف 

 .سم٤مٕضم٤ًمم احل٤مدصم٦م، اعمٗمت٘مرة إمم حمدث

دًمٞمؾ إقمراض " ـرف سمشمٕمقمٜمد أهؾ اًمٙمالم ُم٘مدُم٦م يمالُمٞم٦م سمٜمل قمغم  وشم٠مويؾ اسمـ ومقرك

وإصؾ إُمرار  ،وهق ُمًٚمؽ قم٘مكم ودًمٞمؾ سمدقمل خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ،"وطمدوث إضم٤ًمم

 اًمٜمّمقص يمام ضم٤مءت.

ودطمض هذه اًمِمٌٝم٦م  شمٕم٤مممقمغم شم٠مويؾ صٗم٦م اجلامل اعمثٌت٦م هلل  (3)يٕمغم أسمقوىمد رد اًم٘م٤ميض 

ٕن ومٕمٞمؾ ىمد جيلء قمغم  :سمٛمٕمٜمك: جُمّٛمؾ ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف (مجٞمؾ)وم٢من ىمٞمؾ: ىمقًمف: "سم٘مقًمف: 

 ُمٕمٜمك: ُُمٗمٕمؾ، وُمٜمف ىمقًمٜم٤م: طمٙمٞمؿ واعمراد حمٙمؿ عم٤م ومٕمٚمف.

                                                           

 .332-319، صـه2425، 1ط، قم٤ممل اًمٙمت٥م -ُمِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف، أسمق سمٙمر اسمـ ومقرك، حت٘مٞمؼ: ُمقؾمك حمٛمد، سمػموت (2)

شمٕم٤ممم قمـ إقمراض  ٟمحـ ٟمٜمزه اهلل"ٗمظ ُمـ إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م أهؾ اًمٙمالم وُمـ أىمقامهؿ ذم ذًمؽ: هذا اًمٚم (1)

وإهمراض، وإسمٕم٤مض، واحلدود، واجلٝم٤مت(. وشمٕمريػ إقمراض ذم اًمٚمٖم٦م: إقمراض مجع قمرض، واًمٕمرض هق ُم٤مٓ 

قمـ اًمٌمء. اٟمٔمر اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمجرضم٤مين، دار اًمٙمت٤مب  صم٤ٌمت ًمف.. أو هق: ُم٤م ًمٞمس سمالزم ًمٚمٌمء. أو هق: ُم٤م ٓ يٛمتٜمع اٟمٗمٙم٤ميمف

 .254-253، صـه2423، 1ط، اًمٕمريب

اء،  (3) هق اإلُم٤مم اًمٕمالَُّم٦م، ؿمْٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م، اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم، حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم اسمـ اًمٗمرَّ

(، وؾمػم 1/292) ، ٕيب يٕمكم،ٔمر: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مه اٟم458، واعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة، شمقذم ؾمٜم٦م "اًمتٕمٚمٞم٘م٦م اًمٙمؼمى"ص٤مطم٥م 

 (.28/89) ، ًمٚمذهٌل،أقمالم اًمٜمٌالء
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ٕن اخلؼم ورد قمغم ؾم٥ٌم، وهق احل٨ّم قمغم اًمتجٛمؾ ذم صٗم٤مهتؿ ٓ قمغم  :ىمٞمؾ: هذا همٚمط

ن اهلل مجٞمؾ ذم ذاشمف حي٥م أن شمتجٛمٚمقا ذم أُمٕمٜمك اًمتجٛمٞمؾ ذم همػمهؿ ومٙم٤من ُم٘مت٣م اخلؼم: 

 ومٕمؾ اًمتجٛمٞمؾ ذم اًمٖمػم، قمدل سم٤مخلؼم قمام ىُمّمد سمف. صٗم٤مشمٙمؿ، وم٢مذا مُحؾ اخلؼم قمغم

وم٢من ىمٞمؾ: إن ُمٕمٜمك اجلامل ه٤م هٜم٤م اإلطم٤ًمن واإلومْم٤مل، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه: هق اعمٔمٝمر اًمٜمٕمٛم٦م 

 واًمٗمْمؾ قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف سمرمحتف.

مجٞمؾ حي٥م اجلامل، "ٕٟمف ىمد ذيمر اجلامل واإلطم٤ًمن واإلومْم٤مل وم٘م٤مل:  :ىمٞمؾ: هذا همٚمط

وم٢مذا محٚمٜم٤م اجلامل قمغم ذًمؽ مُحؾ اًمٚمٗمظ قمغم اًمتٙمرار  ،(2)"يؿ حي٥م اًمٙمرُم٤مءجلقد، ويمروضمقاد حي٥م ا

 وقمغم ُم٤م ٓ ُيٗمٞمد.

وضمقاب آظمر: وهق أن ٟمٕمؿ اهلل فم٤مهرة، ومحٛمؾ اخلؼم قمغم هذا ُيً٘مط وم٤مئدة اًمتخّمٞمص 

 . (1)"سم٤مجلامل

سمٓمالن ُم٤م اؾمتدل سمف اسمـ ومقرك قمغم إٟمٙم٤مر صٗم٦م اجلامل، وأن ُم٤م اؾمتدل سمف ُمـ  وهبذا يتٌلم

إصم٤ٌمشم٤ًم  شمٕم٤مممأدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م ٓ شم٘مقى قمغم ُمٕم٤مرو٦م اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمتل أصمٌت٧م صٗم٦م اجلامل هلل 

 يٚمٞمؼ سمجالًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وُمـ همػم متثٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ.

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، ىمًؿ إىمقال، طمرف امهٛمزة، إن اعمِمددة ُمع امهٛمزة، طمدي٨م رىمؿ 8/212أورده اًمًٞمقـمل ذم ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م ) (2)

٤مل أظمرضمف اسمـ (: صحٞمح وىم2822)رىمؿ (، طمدي٨م 2/372وزي٤مدشمف، ) صحٞمح اجل٤مُمع(، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم 6952)

 .قم٤ًميمر اًمْمٞم٤مء قمـ ؾمٕمد اسمـ وىم٤مص

 .466- 465ص اًمّمٗم٤مت، ٕيب يٕمغم، ٕظم٤ٌمر اًمت٠مويالت إسمٓم٤مل (1)
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 املبشح ارتاَظ

 ادتُاٍ هلل تعاىلآثاز اإلميإ بصف١ 

إصم٤ٌمشم٤ًم يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف: يٜمٛمل ذم ذواشمٜم٤م احلس  إن إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم

اًمقضمداين اًمٕمٛمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟم٦م اجلامل، وي١مصمر ذم وقمٞمٜم٤م سم٘مٞمٛمتف شمرسمٞم٦م ًمٚمذوق اإلٟم٤ًمين، وذًمؽ سميورة 

ؾمقاء وذم مجٞمع اًمٙمِمػ قمـ هذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمٌٝمٞم٦م ذم يمؾ رء ذم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م قمغم طمد 

 ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة.

إن هذا اًمٕمٜمٍم اًمٗمريد اًمذي هق قمٜمٍم اجلامل واحلًـ واًمٌٝم٤مء، ًمف دمٚمٞم٤مت ؿمتك ذم 

أذه٤مٟمٜم٤م ًمٜمداء  وشمٚمٗم٧ماًمتّمقر اإلؾمالُمل وذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م دائاًم ُم٤م شمًتحثٜم٤م 

 اًمٗمٓمرة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم طم٥م اجلامل.

 وهل:  ،ُمقاوع قمدةوذيمر ًمٗمظ اجلامل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم 

 .[85ؾمقرة احلجر: ]﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

 .[28  ؾمقرة يقؾمػ:]﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿

ؾمقرة ]﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 .[83يقؾمػ: 

 . [5 ؾمقرة اعمٕم٤مرج:]﴾ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿

 .[22ؾمقرة اعمزُمؾ: ]﴾ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

 . [49 ؾمقرة إطمزاب:]﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿

 .[18 ؾمقرة إطمزاب:]﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

  .[6 ؾمقرة اًمٜمحؾ:]﴾ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿ 

وُمٕمت٘مداشمف وأطمٙم٤مُمف هل رؾم٤مًم٦م ًمتٓمٌٞمؼ اجلامل،  :وم٤مإلؾمالم هق دقمقة ُمٗمتقطم٦م ًمٚمجامل

وم٤مًم٘مرآن اعمٕمجز هق مج٤مل ذم ٟمٔمٛمف وإقمج٤مزه وُمٕمٜم٤مه وأطمٙم٤مُمف وشمنميٕم٤مشمف وىمراءشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
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ٜمقا اًم٘مرآَن سم٠مصقاشمِٙمؿ»٘مقًمف: سم طاًمٜمٌل وأُمرٟم٤م  .[13ؾمقرة اًمزُمر:]﴾ژ وم٢منَّ اًمّمقَت  :زيِّ

ـَ يزيُد اًم٘مرآَن طُمًٜم٤ًم  .(2)شاحلً

وضمؼميؾ اعمرؾمؾ سم٤مًم٘مرآن ُمٕمٚمؼ سمثقسمف اًمٚم١مًم١م واًمٞم٤مىمقت، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ أن 

٤مويُؾ  ُمـ ريِمف نميٜم ضَمٜم٤مٍح  ؾِمتُّامئ٦مِ  قمٚمٞمفِ  اعمٜمَتٝمك ؾمدرةِ  قمٜمدَ  ضمؼميَؾ  رأي٧ُم »ىم٤مل:  طاًمٜمٌل  رُّ  هتَّ  اًمدُّ

 . (1)شواًمٞم٤مىمقُت 

وإٟم٤ًمٟمٞمتف وحت٘مٞم٘مف ًمٙمؾ واًمرؾمقل اًمٙمريؿ إو٤موم٦م جلامل يمقٟمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم هبديف وظُمٚم٘مف 

ُم٘م٤ميٞمس اجلامل اعمٕمٜمقي، هق مجٞمؾ أيْم٤ًم سمجٛمٞمع دمٚمٞم٤مت اعمدريم٤مت احلًٞم٦م ذم ظمٚم٘متف وهٞمئتف 

. ويمام ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ (3)ش٤م٤م، وأطمًٜمٝمؿ ظَمْٚم٘مً أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝمً  ط يم٤من» ـوقمٜم٤ميتف سمٛمٔمٝمره، وم

(4)ؾمٛمرة
 :« وقمٚمٞمف طُمٚم٦م محراء، ومجٕمٚم٧م  [ُمْمٞمئ٦م ُم٘مٛمرة]ذم ًمٞمٚم٦م إوحٞم٤من  طرأي٧م رؾمقل اهلل

                                                           

 (،1215)رىمؿ سم٤مب أُم٤م طمدي٨م قمٛمر زاذان، طمدي٨م  يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، (،768/ 2، )أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف (2)

 اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، سمػموت اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌديب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ احل٤ميمؿ ٕاعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، 

( وؾمٙم٧م قمٜمف ومٝمق طمًـ قمٜمده، وذيمره 25/497، واحلدي٨م ذيمره اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري، )دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -

 ٟم٤مس عمحٛمد شمراه٤م، يم٠مٟمؽ اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـط  اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أصؾ "( 1/372)إًم٤ٌمين ذم أصؾ صٗم٦م اًمّمالة، 

 وىم٤مل: )إؾمٜم٤مده صحٞمح(. ه،2417 ،2اعمٕم٤مرف، ط ُمٙمت٦ٌم -اًمري٤مض  إًم٤ٌمين، ديـاًم

(، يمت٤مب 337/ 24، )، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف(22478) ىمؿحدي٨م سم(، 177/ 22) ،اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى رواه (1)

 اسمـ (، صحٞمح6418) رىمؿاًمت٤مريخ، سم٤مب ذيمر اخلٚمؼ، ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ؾمٛمع هذا اخلؼم م اًمٜمٌل، طمدي٨م 

 ه،2424 ،1اًمرؾم٤مًم٦م، ط ُم١مؾم٦ًم -سمػموت  إرٟم١موط، ؿمٕمٞم٥م: اعمح٘مؼ اًمًٌتل، طم٤ٌمن سمـ عمحٛمد سمٚم٤ٌمن، اسمـ سمؽمشمٞم٥م طم٤ٌمن

 .(3485)رىمؿ طمدي٨م وطمًـ إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م: 

 (.1337)رىمؿ طمدي٨م   ،طل يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب صٗم٦م اًمٜمٌ(، 4/2829) -ُمع ذح اًمٜمقوي-ذم صحٞمحف رواه ُمًٚمؿ  (3)

هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜم٤مدة، ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل، وهق اسمـ أظم٧م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وروى قمـ اًمٜمٌل  (4)

، ٓسمـ (، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م2/197) ، ًمٚم٘مرـمٌل،ه. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب66أطم٤مدي٨م يمثػمة، شمقذم ؾمٜم٦م  ط

 (.321 /2) إصمػم،
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. وشمٗم٤مصٞمؾ مج٤مل يمؾ ذًمؽ ُمٕمرووم٦م ذم (2)شاًم٘مٛمر، ومٚمٝمق قمٜمدي أطمًـ ُمـ اًم٘مٛمر أٟمٔمر إًمٞمف وإمم

 ؾمٜمتف وهديف وُمًٌقط ذم يمت٥م اًمِمامئؾ.

وًمق اؾمتٕمروٜم٤م هٜم٤م أُمثٚم٦م عمٔم٤مهر اًمدقمقة ًمٚمجامل ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ًمقضمدٟم٤م أن اجلامل 

 نٛمتع سمام ومٞمٝم٤م ُمـ هب٤مء وطمًـ ومج٤مل، هل دقمقة إذقمٜمٍم أصٞمؾ ذم ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٚمحٞم٤مة واًمت

 ًمتذوق اجلامل.

واًمتل  -ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ ذم قماله-سم٠مهه٤م هل ُمـ آصم٤مر صٜمع اجلٛمٞمؾ  ومجامل اعمخٚمقىم٤مت:

ذم ظمٚمؼ احلٞمقان:   ًمٗم٧م إًمٞمٝم٤م إٟمٔم٤مر دًمٞماًل قمغم إجي٤مده وإسمداقمف وإشم٘م٤من ظمٚم٘مف، وم٘م٤مل

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ﴿

إٟمٔم٤مر إمم ىمْمٞم٦م مج٤مل  يٚمٗم٧م. وم٤معمِمٝمد اًم٘مرآين [6- 5: اًمٜمحؾؾمقرة ]﴾ې ى ى 

إٟمٕم٤مم ويِمد آٟمت٤ٌمه إًمٞمٝم٤م ُمع ذيمره عم٤م مه٤م ُمـ ٟمٗمع وومقائد، ومٙم٠من مج٤ممه٤م هق أُمر إو٤مذم يٜمٌٖمل 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ : ﴿شمٕم٤ممماًمقىمقف قمٚمٞمف، ويمذًمؽ ذم ىمقًمف 

ة ًم٘مٞمٛم٦م إو٤مومٞم٦م أظمرى . ذيمر أهن٤م زيٜم٦م ُمع ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ، يم٢مؿم٤مر[8 ؾمقرة اًمٜمحؾ:]﴾ڤ

 هل ىمٞمٛم٦م اجلامل.

. [64ؾمقرة هم٤مومر: ]﴾ڻ ڻ ڻ ﴿ :ويمذًمؽ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ﴿

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 اعمخٚمقىم٤متأمجؾ ُمـ . ومجٕمؾ اإلٟم٤ًمن [24- 21 ؾمقرة اعم١مُمٜمقن:]﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 قمغم وضمف إرض.

                                                           

، (1822)رىمؿ سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم ًمٌس احلٛمرة، طمدي٨م يمت٤مب إدب:  (،5/228ذم ؾمٜمٜمف ) أظمرضمف اًمؽمُمذي (2)

اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م، "(. صحٞمح ): اًمؽمُمذي وىم٤مل ،طُم٤م ضم٤مء ذم ظمٚمؼ رؾمقل اهلل :، سم٤مب24، صوذيمر ذم اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م

 ه.2428، 3ط ،دار احلدي٨م - يب قمٞمًك حمٛمد اًمؽمُمذي، شمٕمٚمٞمؼ وإذاف: قمزت اًمدقم٤مس، سمػموتٕ
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ٱ ٻ ٻ  ﴿ :مجٞمع ُم٤م ذم هذا اًمٙمقن ومٗمل اًمًامءوُمِمٝمد اجلامل واإلشم٘م٤من يٜم٤ًمب قمغم 

ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ :. وإرض[26 ؾمقرة احلجر:]﴾ٻ ٻ پ پ

 .[7 ؾمقرة اًمٙمٝمػ:]﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ: ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممموم٤مجلٛمٞمؾ 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

ؾمقرة اسمراهٞمؿ: ]﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

31-33]. 

ُمـ اجلامل ًمٞمًتٕمد اًمٕمٌد ًمتٚمٌٞم٦م ٟمداء اجلٛمٞمؾ سم٤مًمٜمٔمر ذم آوم٤مق ظمّم٦ٌم هذا اًمٙمقن  ٟمثر ذموىمد 

هذه اًمٚمقطم٦م اًمٗمٜمٞم٦م وهذا اعمٜمٔمر اخلالب اعمتٙمرر ذم ظمٚم٘مف واًمذي ي٠مه اًمروح ويِمد آٟمت٤ٌمه ذم 

إوم٤مق وإٟمٗمس وإرض واًمًٛمقات واجل٤ٌمل واًمِمجر واًمٜم٤ٌمت واًمٌح٤مر واًمٓمٞمقر 

 واحلٞمقاٟم٤مت وهمػمه٤م.

ٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم اؾمت٘مّم٤مء مجٞمع مج٤مًمٞم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمًقر وأي٤مت اًمتل وٓ يًٕم

صم٤مر آشمذيمر ُم٤م أوم٤موف اجلٛمٞمؾ قمغم هذا اًمٙمقن ُمـ أٟمٔمٛم٦م اجلامل، وإٟمام هل إؿم٤مرات ًمٓمٞمٗم٦م ذم سمٞم٤من 

 :وُمـ أٟمقاع اجلامل أيْم٤مً  ؾمٌح٤مٟمفمج٤مًمف 

هل أقمٔمؿ أٟمقاع اجلامل: ومٚمف ُمـ اًمّمٗم٤مت  ُمٕمروم٦م طم٘مف مج٤مل ُمٕمروم٦م اهلل: إن ُمٕمروم٦م اهلل 

ُمـ أقمزِّ أٟمقاع اعمٕمروم٦م ُمٕمروم٦م اًمرب ": أمجٚمٝم٤م وأزيم٤مه٤م وأيمٛمٚمٝم٤م.  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

سم٤مجلامل، وهل ُمٕمروم٦م ظمقاص اخلٚمؼ، ويمٚمٝمؿ قمرومف سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف، وأمتٝمؿ ُمٕمروم٦م،  ؾمٌح٤مٟمف

. ومج٤مل ذًمؽ (2)"ئر صٗم٤مشمف، ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ؾم٤مؾمٌح٤مٟمفُمـ قمرومف سمٙمامًمف وضمالًمف، ومج٤مًمف 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمفصقره وأهبك طمٚمٚمف ذم شمقطمٞمده  عذم أٟمّم ُمتجؾٍّ 

ف واقمؽماف سمآٓئف، إمه٤ًم واطمدًا ٓ ذيؽ ًمف، ئ. هق متجٞمد هلل ذم قمٚمٞم٤م[32اًمرقمد: ]﴾ ڄ ڃ 

مج٤مل اًمتٕمٌػم واًمتّمقر قمـ اهلل  وذمقم٘مٞمدة سمٕمٞمدة قمـ اًمتٕم٘مٞمدات اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمت٘مًٞمامت اًمٙمالُمٞم٦م، 

                                                           

 (.121) ص، ًمٚمٝمٞمثٛمل، اًمٗمقائد (2)
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وم٤مهلل هق اًمٜمٕمٛم٦م اًمٙمؼمى وُمٜمف ٟمًتٛمد اًم٘مقة واًمٌٝمج٦م وسمف شمٕمٓمك حلٞم٤مشمٜم٤م  .يمام أظمؼم سمف قمـ ٟمٗمًف

 اًم٘مٞمٛم٦م واعمٕمٜمك.

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ﴿ :ويمام وصػ ٟمٗمًف سم٠مٟمف اًمٜمقر

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

ؾمقرة اًمٜمقر: ]﴾ ڭ ڭ ڭ             

 .[69ؾمقرة اًمزُمر: ]﴾ٹ ڤ ڤ ڤ .﴿[35

ومٕم٘مٞمدة يمٚمٝم٤م مج٤مل طمًٌٜم٤م أهن٤م اقمؽماف سمقطمداٟمٞم٦م شم٤مُم٦م وظمْمقع وضمداين مجٞمؾ ًمٚمًٞمد 

اجلٛمٞمؾ واعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ واًمرب اجلٚمٞمؾ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ. ومال ُمرهمقب وٓ ُمرهقب إٓ اهلل وٓ 

 ُم١مُمٜم٤ًم سمف ظم٤مؿمٕم٤ًم طم٤مُمدًا ؿم٤ميمرًا قم٤مسمدًا.وي٘مع اًمٕمٌد أؾمػمًا ٕٟمقاره ومج٤مًمف ، ؾمٌح٤مٟمفحمٌقب إٓ اهلل 

اًمتل هل أصدق اًمٙمالم وأهٚمٝم٤م  (ٓ إًمف إٓ اهلل) ومج٤مل قمٌقدي٦م اهلل: هل شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم عمٕمٜمك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ سم٘مقًمف: شمٕم٤مممُمـ وصٗمف اهلل هؿ أهؾ اهلل وطمزسمف، هؿ ُمـ اٟمْمؿ إمم 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[19ؾمقرة اًمٗمتح: ]﴾ڑ

ُمقيم٥م اجلامل ُمقيم٥م اًمٕم٤ٌمدة اًمتل هل ظمْمقع هلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر رهم٤ًٌم وره٤ًٌم، جيد و

اعم١مُمـ ٟمٗمًف ذم ىم٤مومٚم٦م اًمٕم٤مسمديـ ُمع ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت، وم٤مًمٙمؾ يًػم سمقضمٝم٦م واطمدة ٟمحق اجلٛمٞمؾ 

﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ، ﴿[42ؾمقرة اًمٜمقر: ]

 .[28ؾمقرة احل٩م: ]﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

إن اًمٕم٤ٌمدة هل إقمالن قمٔمٞمؿ ًمالٟمت٤ًمب عمٜمٔمقُم٦م اجلٛمٞمؾ وآٟمتٔم٤مم ذم ريم٥م اًم٤ًمئريـ إمم 

ًٓ ٤م وومخرً اجلٛمٞمؾ اجلٚمٞمؾ ؾمٌح٤مٟمف، واًمتل شمزيد اإلٟم٤ًمن رومٕم٦م وذومً  هبذا اًمٙمقيم٦ٌم  سم٤مًمتح٤مىمف ا ومج٤م

 اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمتل هل ذم هم٤مي٦م اًمروقم٦م واجلامل.
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وآٟمْمامم مهذا اًمريم٥م هق إقمالن ُمـ اًمٕمٌد سمتٙمقيـ قمالىم٦م هل ُمـ أؾمٛمك اًمٕمالىم٤مت 

شمتٓمٚم٥م ُمـ اإلٟم٤ًمن  ،ومٝمل قمالىم٦م وارشم٤ٌمط سم٤مجلٛمٞمؾ اًم٘مري٥م ،وأوصم٘مٝم٤م وامٟم٤ًم وأؿمده٤م صالسم٦م

ەئ وئ وئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ٕٟمف ىمري٥م ﴿ :إًمٞمف وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قءصدق اًمٚمج

 .[286ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ا عمـ ـمرق سم٤مسمف سمٓمٚم٥م اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة، ومتًٙم٥م اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم ىمٚم٥م اعم١مُمـ ومٝمق ىمري٥م ضمدًّ 

ويٕمٞمش مج٤مل اًمث٘م٦م واًمٞم٘ملم وآـمٛمئٜم٤من واًمرو٤م. واًمٙمؾ ُم٘مٌقل قمٜمده سمال  ،ذم يمٜمػ قمٌقديتف

گ گ ڳ ﴿ .[53ؾمقرة اًمزُمر: ]﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  وؾم٤مئط ﴿

 .[222ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ]﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 موإُمؾ اعمتدومؼ سمٙمر ،ومٝمل ؿمالل اجلامل ،واًمتقسم٦م هل اعمٓمٚم٥م إول وإظمػم ُمـ اًمٕمٌد

 !وُم٤م أمجؾ قمٓم٤مي٤مك !هللا ومام أمجٚمؽ ي٤م ،اًمٙمريؿ وقمٓم٤مء اعمٕمٓمل

:  اهللُ ىَم٤مَل : »طرؾمقل اهلل  ىم٤ملومٝمق اًمذي ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ويٗمرح هب٤م ومرطم٤ًم يٚمٞمؼ سمجالًمف: 

ّـِ  قِمٜمْدَ  َأَٟم٤م ٌِْدي فَم ٌِْدهِ  سمَِتْقسَم٦مِ  َأوْمَرُح  هللََُّ َواهللِ َيْذيُمُريِن، طَمْٞم٨ُم  َُمَٕمفُ  َوَأَٟم٤م يِب، قَم ـْ  قَم َتفُ  جَيِدُ  َأطَمِديُمؿْ  ُِم  َو٤مًمَّ

ـْ  سم٤ِمًْمَٗماَلِة، َب  َوَُم ا، إزَِمَّ  شَمَ٘مرَّ سْم٧ُم  ؿِمؼْمً ـْ  ِذَراقًم٤م، إًَِمْٞمفِ  شَمَ٘مرَّ َب  َوَُم سْم٧ُم  ِذَراقًم٤م، إزَِمَّ  شَمَ٘مرَّ  َوإَِذا سَم٤مقًم٤م، إًَِمْٞمفِ  شَمَ٘مرَّ

ٌََؾ  ٌَْٚم٧ُم  َيْٛمٌِم، إزَِمَّ  َأىْم  ؟ُمـ ذًمؽ .  وم٠مي مج٤مل وأي هب٤مء أقمٔمؿُ (2)شُأَهْرِوُل  إًَِمْٞمفِ  َأىْم

 وشم٠مُمؾ مج٤مل صٗم٤مت قم٤ٌمد اًمرمحـ قمٛمقُم٤ًم ومج٤مل شمقسمتٝمؿ ظمّمقص٤ًم:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

ائ ائ ەئ ەئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ی ی جئ حئ مئ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

                                                           

 ذيمر اهلل شمٕم٤ممم،قمغم  ٨مذم احل :، سم٤مباًمذيمر واًمدقم٤مءيمت٤مب (، 4/3262) ،-اًمٜمقوي ذح ُمع-ذم صحٞمحف  ُمًٚمؿ رواه (2)

 .(1675)رىمؿ طمدي٨م 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ۆ ۆ ۈ ۈ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ 

 .[76-63ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ](ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ومال ظمقف قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ ؾم٤معمقن آُمٜمقن.

وًمذًمؽ  :واًمٕم٤ٌمدة هل رىمل ذم اًمًامء وؾم٤ٌمق إمم روقان اجلٛمٞمؾ وشمٜم٤مومس ذم اخلػمات

 يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م ُمٜم٤مزل ودرضم٤مت.

ڇ ڇ ڇ ﴿: يمام ىم٤مل هل  ،سمٙمامًمف ومج٤مًمف هل ظمْمقع ًمٚمجٚمٞمؾ واقمؽماٌف 

ې ې ې ى ى ائ ﴿ .[3 ؾمقرة اًمٜمٍم:]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[57ؾمقرة اإلهاء: ]﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

يُؾ، صُمؿَّ  اهللإنَّ »و ٌُُّف ضِمؼْمِ ٌَُّف، ىم٤مَل: ومُٞمِح يَؾ وم٘م٤مَل: إينِّ ُأطِم٥مُّ وُمالًٟم٤م وم٠مطِم ًٌْدا َدقم٤م ضِمؼْمِ إذا أطَم٥مَّ قَم

 ومَٞم٘مقُل: إنَّ 
ِ
امء ًَّ ٌُُّف أهْ  اهللُيٜم٤مِدي ذم اًم ٌُّقُه، ومُٞمِح ٌُقُل حُي٥ِمُّ وُمالًٟم٤م وم٠مطِم ، ىم٤مَل صُمؿَّ ُيقَوُع ًمف اًمَ٘م

ِ
امء ًَّ ُؾ اًم

 .(2)شذم إْرضِ 

شمف ذم إقمغم شمتجغم ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ عمـ أطمٌف وطم٘مؼ اًمٕمٌقدي٦م وسمٚمغ اومجامل ُمٜم٤مد

 .أقمغم ُم٘م٤مُم٤مت اإليامن

ومج٤مًمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلؾمالم هل مج٤مل اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وشمتجغم ذم ُمٔم٤مهر يمثػمة ُمتٜمققم٦م 

ذم اًمًٚمقك وإظمالق واًمِمٕمقر واًمقضمدان، وًمذهت٤م ٓ شمٕم٤مدمه٤م ًمذة وٓ ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ ُمٚمذات اًمدٟمٞم٤م 

 وُمتٕمٝم٤م. 

                                                           

ذم  ُمًٚمؿ ورواه، (6242)رىمؿ (، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب ذيمر اعمالئٙم٦م، طمدي٨م 4/222ذم صحٞمحف، )اًمٌخ٤مري  رواه (2)

 .(1637)رىمؿ (، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب إذا أطم٥م اهلل قمٌدا...، طمدي٨م 4/1232، )-ُمع ذح اًمٜمقوي- صحٞمحف
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ :ؿمٙماًل وُمْمٛمقٟم٤مً  ،كك وُمٕمٜمً مج٤مل ُمٓمٚمقب ُمٌٜمً 

. طمًـ ومج٤مل يامرؾمف [32آقمراف: ؾمقرة ]﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 اعم١مُمـ ذم هم٤مي٦م اًمٚمٓم٤موم٦م واًمٌٝم٤مء.

َـّ »وم٤مًمٕم٤ٌمدة هل مج٤مل يامرؾمف اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ حلٔم٦م وقمٞمف سمٜمٗمًف إمم حلٔم٦م ُمقشمف  ٓ َيُٛمقشَم

ـُ سم
ًِ

َّٓ َوهق حُيْ َـّ  ٤مهللَأطَمُديُمْؿ إ َ سمِرْوقاِن »ٕن  :(2)شاًمٔمَّ ُه اعمَْقُت سُمنمِّ ـَ إذا طَمَيَ ويَمراَُمتِِف،  اهللاعم١ُْمُِم

َ  اهللوَأطَم٥مَّ  اهللومٚمٞمَس رٌء أطَم٥مَّ إًَمْٞمِف مم٤َّم أُم٤مَُمُف، وم٠مطَم٥مَّ ًمِ٘م٤مَء  ًمِ٘م٤مَءُه، وإنَّ اًمٙم٤مومَِر إذا طُمِيَ سُمنمِّ

 .(1)شًمِ٘م٤مَءهُ  اهللويَمِرَه  اهللوقُمُ٘مقسَمتِِف، ومٚمٞمَس رٌء أيْمَرَه إًَمْٞمِف مم٤َّم أُم٤مَُمُف، يَمِرَه ًمِ٘م٤مَء  اهللسمَٕمذاِب 

ٍة، وٓ وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم َة اًمٜمٔمِر إمم وضمِٝمَؽ، واًمِمْقَق إمم ًم٘م٤مِئَؽ ذم همػِم ضاَء ُُمِيَّ ٤م ٟم٠ًمًمؽ )ًمذَّ

 ذًمؽ اًمِمقق اًمذي هق أيْم٤ًم ُمـ آصم٤مر إيامٟمٜم٤م سمجامًمؽ ؾمٌح٤مٟمؽ. (3)،ومتٜم٦ٍم ُُمِْمٚم٦ٍَّم(

 

 

 

  

                                                           

(، يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، سم٤مب إُمر سمحًـ اًمٔمـ 4/3125، )-اًمٜمقوي ذح ُمع- صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ رواه (2)

 .(1877)رىمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت، طمدي٨م 

 .(6527)رىمؿ (، يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مئف، طمدي٨م 8/226) ذم صحٞمحف، اًمٌخ٤مري رواه (1)

 وىم٤مل إًم٤ٌمين: إؾمٜم٤مده صحٞمح.(، 226)رىمؿ  ، طمدي٨م 51ص  اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مأورده اسمـ شمٞمٛم٦م احلراين ذم  (3)
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 ارتامت١

 وذم ظمت٤مم هذه إوراق أدون أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت، وهل:

 احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمُٕمال ُيٕمد ُمـ أذف اًمٕمٚمقم وأٟمٗمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤ٌمد.إن اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامء اهلل  -

وأن إصم٤ٌمهت٤م هق إصم٤ٌمت يٚمٞمؼ سمٙمامًمف ؾمٌح٤مٟمف وٓ  شمٕم٤مممإن صٗم٦م اجلامل هل صٗم٦م ذاشمٞم٦م هلل  -

 يامصمٚمف اعمخٚمقق سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال.

 إن مج٤مل اهلل هق مج٤مل يٚمٞمؼ سمجالًمف، وهق مج٤مل ذات وأؾمامء ومج٤مل صٗم٤مت ومج٤مل أومٕم٤مل. -

دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ومدّل اًم٘مرآن قمغم هذه اًمّمٗم٦م  شمٕم٤مممإن إصم٤ٌمت اجلامل هلل  -

 سم٠مدًم٦م اؾمتٜمٌط ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء إصم٤ٌمت اًمّمٗم٦م، ودًم٧م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمٚمٞمٝم٤م.

إن صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم مه٤م قمالىم٦م سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمّمٗم٤مت إظمرى يم٤مًمرمح٦م واًمؼم واإلطم٤ًمن  -

 واًمٙمرم.

٩م اًمًٚمػ ذم ىمْمٞم٦م إصم٤ٌمت صٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم سمٜم٤مًء قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ أظمٓم٠م اعمخ٤مًمٗمقن عمٜمٝم -

 اًمٕم٘مكم اًمذي ؾمٚمٙمقه وشم٘مديٛمٝمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ.

مج٤مل اًمٕمٌقدي٦م  قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مومٕم٦م ُمٜمٝم٤م اً ذم ٟمٗمس اعم١مُمـ آصم٤مر يثٛمر اإليامن سمّمٗم٦م اجلامل هلل شمٕم٤ممم -

 .ؾمٌح٤مٟمفومج٤مل اًمتقسم٦م ومج٤مل اًمِمقق إمم ًم٘م٤مء اجلٛمٞمؾ 

وشمًتٚمٗم٧م أذه٤مٟمٜم٤م ًمٜمداء اًمٗمٓمرة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم طم٥م  ،نمقمٞم٦م دائاًم ُم٤م شمًتحثٜم٤مًمٜمّمقص اًمإن ا -

، ومج٤مء ذيمر اجلامل ذم ُمقاوع قمدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة وهق مج٤مل اجلامل

 ُم٘مّمقد.

 أِٖ ايتٛصٝات:

ضورة آقمتٜم٤مء سمدراؾم٦م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وإومراد يمؾ صٗم٦م سمٌح٨م ُمًت٘مؾ يتؿ ُمـ ظمالًمف  -

ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمٗم٦م، ُمع ذيمر آراء اعمخ٤مًمٗملم ُمـ أهؾ آسمتداع شم٘مرير 

 واًمرد قمٚمٞمٝمؿ.

ضورة اًمت٠مًمٞمػ ذم ُمقوقع آصم٤مر اًمّمٗم٤مت قمغم اًمٕمٌد، وسمٞم٤من ُم٤م جيٜمٞمف اًمدارس ُمـ وىمقومف  -

 قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ حت٘مٞمؼ ًمٚمٕمٌقدي٦م.
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 سادعقا١ُ٥ امل                                                    

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن .2

 ، ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم اًمٗمراء، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٜمجدي.اًمّمٗم٤مت ٕظم٤ٌمر اًمت٠مويالت إسمٓم٤مل .1

، ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: قمكم إصح٤مب ُمٕمروم٦م ذم آؾمتٞمٕم٤مب .3

 هـ.2421، 2ط ،حمٛمد اًمٌج٤موي، سمػموت، دار اجلٞمؾ

قمكم اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض ، ٕيب احلًـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م ذم اًمٖم٤مسم٦م أؾمد .4

 هـ.2425، 2ط ،وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، ٕمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قم٤مدل اًمّمح٤مسم٦م متٞمٞمز ذم اإلص٤مسم٦م .5

قمٌد اعمقضمقد، قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ىمدم ًمف: أ.د/ حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمؼمي، د. قمٌد اًمٗمت٤مح 

 د. مجٕم٦م ـم٤مهر اًمٜمج٤مر، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.أسمق ؾمٜم٦م، 

، عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ شمراه٤م يم٠مٟمؽ اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـ ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أصؾ .6

 هـ.2417، 2ط ،إًم٤ٌمين، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف

 ؿمٞمخ يمالم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م واًمرد اًمّمٗم٤مت ذم ُمذهٌٝمؿ اعمٌتدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٜمك اًمتل إصقل .7

، قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد صقذم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 هـ.2428، 2ط

 م. 1227، 27ط، ، خلػم اًمديـ اًمزريمكم، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلمإقمالم .8

، عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، اًم٘م٤مهرة، دار اًم٤ًمسمع اًم٘مرن سمٕمد ُمـ سمٛمح٤مؾمـ اًمٓم٤مًمع اًمٌدر .9

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.

، ٕمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اًمٙمالُمٞم٦م سمدقمٝمؿ شم٠مؾمٞمس ذم ٞم٦ماجلٝمٛم شمٚمٌٞمس سمٞم٤من .22

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، ـم٤ٌمقم٦م جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ 

 هـ.2416، 2ط ،اًمنميػ

، حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، ُمراضمٕم٦م: قمٌد اًمٕمروس شم٤مج .22

 هـ.2423اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، 
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عمحٛمد اعم٤ٌمريمٗمقري، وٌٓمٝم٤م وصححٝم٤م: ظم٤مًمد  اًمؽمُمذي، ضم٤مُمع سمنمح إطمقذي حتٗم٦م .21

 قمٌد اًمٖمٜمل حمٗمقظ، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 هـ .2396 ،، حلٌٞم٥م اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ، امهٜمد، اجل٤مُمٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦ميمره أقمٔمؿ قمٚمامء شمذيمرة .23

 .ـه2423، 1ط ،، ًمٚمجرضم٤مين، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريباًمتٕمريٗم٤مت .24

، حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم احلٛمٞمدي، ىمرأه وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤م همري٥م شمٗمًػم .25

 واقمتٜمك سمف: د. حيٞمك ُمراد، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي، اقمتٜمك سمف اًمٜم٤مضمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م آٟمتّم٤مر ذم اًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م شمقوٞمح .26

 هـ.2،2412ط ،وٟمً٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أذف قمٌد اعم٘مّمقد، أوقاء اًمًٚمػ

، عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، اعمح٘مؼ: ُمٙمت٥م اًمتح٘مٞمؼ، اًم٘مرآن آي شم٠مويؾ ـقم اًمٌٞم٤من ضم٤مُمع .27

 دار اسمـ طمزم.

ٜمف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤من، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع .28 ، واعمٌلم عم٤م شمْمٛمَّ

 هـ.2413 ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘مرـمٌل، اقمتٜمل سمف وصححف: هِم٤مم سمخ٤مري،

اسمـ دريد، قمٚمؼ قمٚمٞمف وووع طمقاؿمف: إسمراهٞمؿ ، ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٚمٖم٦م مجٝمرة .29

 ؿمٛمس اًمديـ، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ إصٌٝم٤مين، اقمتٜمك اًمًٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة وذح اعمحج٦م سمٞم٤من ذم احلج٦م .12

 سمف وقمٚمؼ قمغم أطم٤مديثف: قمكم إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 .ـه2427، 1ط ،اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم ، ٓسمـ ؾمٕمدي، داراعمٌلم اًمقاوح احلؼ .12

، ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة، اًمري٤مض، دار اعمٕم٤مرف اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ .11

 اًمًٕمقدي٦م.

، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، اًمري٤مض، ـمٌع ضم٤مُمٕم٦م واًمٜم٘مؾ اًمٕم٘مؾ شمٕم٤مرض درء .13

، 1ط ،قمٌد اًمٕمزيزاإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م اعمٚمؽ ومٝمد سمـ 

 هـ.2422

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م. اعمٜمٓم٘مٞملم، قمغم اًمرد .14
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، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ُمٙمت٦ٌم وم٘مٝمٝم٤م ُمـ ورء اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م .15

 .2ط، اعمٕم٤مرف

، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إُم٦م ذم اًمزء وأصمره٤م واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م .16

 .2ط ،ٕم٤مرفإًم٤ٌمين، اًمري٤مض، دار اعم

، ًمٕمٌد اهلل سمـ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٜم٦م .17

 هـ.2426، 3ط، اًم٘محٓم٤مين، اًمري٤مض، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م

، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، عمحٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي، اعمح٘مؼ: أمحد سمـ اًمؽمُمذي ؾمٜمـ .18

 حمٛمد ؿم٤ميمر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ِمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ، ًماًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم .19

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 ، ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم، سمػموت، اعمٙمت٥م اًمتج٤مري.ذه٥م ُمـ أظم٤ٌمر ذم اًمذه٥م ؿمذرات .32

، ٓسمـ ىمٞمؿ اًمٜم٤مضمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م آٟمتّم٤مر ذم اًمِم٤مومٞم٦م سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م اعمًامة اًمٜمقٟمٞم٦م اًم٘مّمٞمدة ذح .32

 .هـ2435، 2ط ،ظمٚمٞمؾ هراس، دار اإلُم٤مم أمحداجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد 

، ٕمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، اعمح٘مؼ: محدي اًمدُمرداش اًمٕمدل، سمػموت، اإليامن ؿمٕم٥م .31

 هـ.2414، 2ط ،دار اًمٗمٙمر

، ٕيب قمٞمًك حمٛمد اًمؽمُمذي، شمٕمٚمٞمؼ وإذاف: قمزت اًمدقم٤مس، اعمحٛمدي٦م اًمِمامئؾ .33

 هـ.2428، 3ط ،سمػموت، دار احلدي٨م

، إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، راضمٕمف: د. حمٛمد اًمٕمرسمٞم٦م وصح٤مح اًمٚمٖم٦م شم٤مج اًمّمح٤مح .34

 هـ.2432، شم٤مُمر، أٟمس اًمِم٤مُمل، زيمري٤م أمحد، اًم٘م٤مهرة، دار احلدي٨م

، عمحٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م سمٚم٤ٌمن اسمـ سمؽمشمٞم٥م طم٤ٌمن اسمـ صحٞمح .35

 هـ.2424، 1ط، إرٟم٤مؤوط، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف عمحٛمد  واًمؽمهٞم٥م، اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح .36

 هـ.2412، 2ط، ًمٚمٜمنم واًمتقزيع
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، عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، وزي٤مدشمف اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح .37

 هـ.2428، 3ط ،سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 هـ.2421، 2ط ،، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، ُمٓمٌٕم٦م اعمديناًمٜمقوي سمنمح ُمًٚمؿ صحٞمح .38

، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ حمٛمد واعمٕمٓمٚم٦م اجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد ذم اعمرؾمٚم٦م اًمّمقاقمؼ .39

 هـ.2428، 3ط ،اًمدظمٞمؾ اهلل، اًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م

سمػموت، دار  ، ٕيب احلًلم حمٛمد اسمـ أيب يٕمغم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل،احلٜم٤مسمٚم٦م ـمٌ٘م٤مت .42

 .1ط، اعمٕمروم٦م

 هـ.2423، 1ط ،اًمٜمنم، ًمٚمًٌٙمل، ُمٍم، دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت .42

، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم اًمداودي، وٌٓمف وووع طمقاؿمٞمف: قمٌد اعمٗمنيـ ـمٌ٘م٤مت .41

 اًمًالم قمٌد اعمٕملم، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد زقمٚمقل، سمػموت، دار اًمذهٌل حمٛمد اًمديـ ًمِمٛمس قمؼم، ُمـ ظمؼم ذم اًمٕمؼم .43

 . ـه2425، 2ط، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ: إرؿم٤مد اًمقاهٞم٦م إطم٤مدي٨م ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ .44

 احلؼ إصمري، سم٤ميمًت٤من، اًمٜم٤مذ: إدارة شمرمج٤من اًمًٜم٦م.

، ًمٚمِمٞمخ زيد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مدي اعمدظمكم، احلًٜمك اهلل أؾمامء وذح ٟمٔمؿ إؾمٜمك اًمٕمٛمؾ .45

 هـ.2417، 2ط ،دار اعمٜمٝم٤مج

 هـ.2427، 4ط ،ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مسمػموت، دار اًمٙم ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م،اًمٗمقائد .46

، عمحٛمد اعمٜم٤موي، وٌٓمف اًمٜمذير اًمٌِمػم أطم٤مدي٨م ُمـ اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح اًم٘مدير ومٞمض .47

 وصححف: أمحد قمٌد اًمًالم، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، اًمٜم٤مضمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م آٟمتّم٤مر ذم اًمِم٤مومٞم٦م سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م اعمًامة اًمٜمقٟمٞم٦م اًم٘مّمٞمدة .48

ًمٕمثٞمٛملم، اًم٘مّمٞمؿ، ُم١مؾم٦ًم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ذح: حمٛمد سمـ ص٤مًمح ا

 هـ.2435، 2ط، اخلػمي٦م

، عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، ظمرج أطم٤مديثف احلًٜمك وأؾمامئف اهلل صٗم٤مت ذم اعمثغم اًم٘مقاقمد .49
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 هـ.2426، 1ط، وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أذف سمـ قمٌد اعم٘مّمقد، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم أوقاء اًمًٚمػ

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، واًمّمٗم٤مت إؾمامء يمت٤مب .52

رئ٤مؾم٦م  ، ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد اًمًٚمامن،اًمقاؾمٓمٞم٦م ُمٕم٤مين قمـ اجلٚمٞم٦م اًمٙمقاؿمػ .52

 هـ.2421، إدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء واًمدقمقة واإلرؿم٤مد

، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، حت٘مٞمؼ: قم٤مُمر أمحد طمٞمدر، ُمراضمٕم٦م: قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ اًمٕمرب ًم٤ًمن .51

 هـ.2432ط ،إسمراهٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 هـ.2426 ،ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف ، ًمٕمكم سمـ أيب سمٙمر امهٞمثٛمل،اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمع .53

، مجع وشمرشمٞم٥م: قمٌد اًمرمحـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ احلٚمٞمؿ قمٌد أمحد اإلؾمالم، ؿمٞمخ ومت٤موى جمٛمقع .54

 هـ.2428ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد، 

ٞمؼ: قمٌد ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٟمًتٕملم وإي٤مك ٟمٕمٌد إي٤مك ُمٜم٤مزل سملم اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج .55

 اًمٖمٜمل اًمٗم٤مد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.

، ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدرك .56

 قمٓم٤م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 ، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد .57

 ،حت٘مٞمؼ: ُمقؾمك حمٛمد، سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ٕيب سمٙمر اسمـ ومقرك، وسمٞم٤مٟمف احلدي٨م ُمِمٙمؾ .58

 هـ.2425، 1ط

، ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمٌػم اًمنمح همري٥م ذم اعمٜمػم اعمّم٤ٌمح .59

 .1، طاًمٕمٔمٞمؿ اًمِمٜم٤موي، اًم٘م٤مهرة، دار اعمٕم٤مرف

، حلٛمد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب، ُمٓمٌقع هبقاُمش ؾمٜمـ أيب داود، إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ: اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل .62

 هـ.2388، 2ط ،وقم٤مدل اًمًٞمد، سمػموت، دار احلدي٨مقمزت اًمدقم٤مس 

، ًمِمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ إدي٥م ُمٕمروم٦م إمم إري٥م إرؿم٤مد=  إدسم٤مء ُمٕمجؿ .62

، 2ط ،قمٌد اهلل اًمروُمل احلٛمقي، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل

 .ـه2424



 ٟمدى سمٜم٧م محزة سمـ قمٌده ظمٞم٤مط : د.إقمداد                                                                                     صٗم٦م اجلامل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق   

          232 
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 -عمح٘مؼ: ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل ًمًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ا ًمٚمٓمؼماين، إوؾمط اعمٕمجؿ .61

 هـ.2425، 2ط ،حمًـ احلًٞمٜمل، اًم٘م٤مهرة، دار احلرُملم

، ًمًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف: محدي قمٌد اعمجٞمد اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ .63

  .هـ2425، 2ط، اًمًٚمٗمل، اًمري٤مض، دار اًمّمٛمٞمٕمل
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