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اا:(810)قال اإلماالمااماامحهااهللا اإل اا ،ِاَّب ااد اِو   اإلِبدِاعد ،ِاَّ  لااد َاد َد َّث َّاحاد َد ِة،اد ايااد ابد ب اِو   ِر ب لابدو باود َاد َد َّث حاد

اعد ِا اِو ب ِّ ِ اب  د َّااد يِّ لاب َِْاد اإلِبد  ٍ ل ود ااد اإل باِو ب
ِ،َّب ِ ااد َّااد ِب محبة اإللماث ِ ابد ب َّااد يِّ ِي ب اإلِْل  د َّااد ب اإلِبدِاعد :اقدل د َّاقدل د ب 

اإل   عث َاد اإل با ب   سا  :اااااد  ُ مِح :اق  « اقدل د َده  ابدِا َد اإل بااد د ِب َدل
ِ اعب ااب  َ اييد يابدي  َدَِّاب َّابد اب

ِب ِ لاإلمَِ  ود لابد :اييد محثهد ساد اود
ِة ب محد اد

:اق ا ل د « اقاد َده  ابدِا َد اإل بااد اد ِب َادل
ِ اعب ااب  َ ايياد يابدي  َِّاب ابدَاد اب

ِب لاإلمِ َِا لابدواد :ايياد ل د َاقاد ابدِامحده  بلا    ساا  اد :ااإل  اود  ُ ااإل  }محِا اَلد

ة بم ا َد اإلِل اإلِحدُّ  بد  ُ ا اإبَلث لا255]إلل،َ ة:اااا{إبلاد د ابدواد مِحه 
اإلِل ب َد ةدِ َاب

إل بالب :ايود ل د قاد يَّاود َِّاب اَااد اصب ِد د َدرااد :ا ل د [َاقاد

اب  ِب ِ اَإلمَِ 

ا(ا18٣٦بوباْ ةهاصاإلممَخ جااعااممحها)و(ا178ا،َّاو اهللةَّاصاإلمََخبا)ابخ ج و

اط يقاإلو اب اياة،َاو اوييلةة:ااا ااا(11٩5وإلل،غبياصارشٍاإللماََا) اإبنث هب اوبةدَّب
 َّ دمث اُم  ْدِفس  يا

ِب إللث ود

ِ  ب  اإلِل د
لاب اساد ََِّد

ااب َد اإلمِدمحب   َِّّ َد  َ ا ب ِِ َد فد ياد ْالاود ل ماد
محب الد َب اإلِْليد

هب ِب د
إلو اب اياة،َاااَّاوُباهبِهاإللييلةةاصااماََِّلب

اَ(4/٣1)ا،َّاإلحقاإلمي،ةيلاإلبحرلماإللرربىاعاماقل اابيضل

وملايَف ةاهبِهاإللييلةةاإلو اب اياة،َاا اا،َّاإلباعاَََّاَلو  اُممَّاو اإلمنَ ااََّاإلو اامالع اصا

بخ جا اإلحرةهاإللمااِياصاْبإلةاااَااللباو اا،اَّاإل او ااعبإلناإلل،الُعاَّاوَالو  اماااا(٣٣0/ا7)َالاها اا

ا(1٣٦0َإلبَب ا)

ا،َّاإلل زإلااابخ ج ااهبِهاإللييلةةاا اإلْل ي يااَلو  اسافةلناإللنبايوملايَف ةاهبلاا،َّاإلباعاَََّا

(اوبوباابإلْ اصا18٦(وإلو اإللراايساصاَضااللِاإللَ يناا)5/141(اوبهللَّا)٣/٣70صاإلمَااَ)ا)

اَ(44٣(اوإلل،ة َُّاصاإللَغ ىاوَحَةََلا)4٣78امََّها)

َاحح اإلل ماَاإلبل،لي َاحةحَا)اااهلل اإل اوإلحَّيثا َاحةبا(اهبِهاإللييلةةَّاوُباا٣410صاإلل

اوإلُلااا،َّاإلباعاياة اإلو اب اياة،َااامح ََِإْ ااََّاامامحهاعاماَ إلهَّاوإناعلناقَّاَ  اإللييلةةاااعاماقل 

ََالاةايِع ُل َُالَّاوَلاةاَلايِع ُلااااعاإللبج ِا لو ااعَّاواوإلهااَ اَماةِهاااََّااماامحهُباعامااعاماُبا

اَ(14٦0عامابخ ج ابوباةإلوةا)اعاإللبج ِاوُممَّاو اإلمنَ اب اية،َا
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اا(22٩)َضااللِاإللَ ينااَةامابخ ج ااَ ابوباا،ةَّاصاإلو اامحةَاََّااوإلهااَوَة اإلخَمفاَلايرااهاا

ااسب اإل اقل اب او اع بَّاا سماَ اََل :اا اإلْل ي يَّاا اب اإللممحةَِّاا اا،َّاإل او ااولٍ:ابنث

ااب ابَاحلِاإللَ،َُّّاا ساماَواوإلهاا  ِ بخ ج اااانامناو اغةلثاََل :اا اب اإللمامحةِ:اعلنااج

اَ(5٦٣2)إحتلفاإلخلريةا(اوامَّةاعاماصا5/58بهللَّا)

(اا٦/280وةلتاَمح،ةساإلْل مةَا)اعاُِإلاإلحَّيثاصااا-اهلل اإل -مةَاياة اإلمسامماإلو اَةقل ا

اعاالااوإلهااممحهااا-ايضاإل ااَ -:الفظاإلحَّيثاإللِيااع اا ابّ ااط:اجممعاإلممحَاَ َّاقل ااهلل اإل 

َاعاإل اامحة اوسامحه:ايلابولا َاحةح َّاا اا،َّاإل او ااولٍَّاا اب او اع باقل :اقل ااساب اإل ا صا

َاقل :اَرااِاصاإلمَِاَّابََّ ة بم  َد اإلِل اإلِحدُّ  بد  ُ ا اإبَلث اإبلد د ايابياييَاصاعَلِاإل اباَه«اقل :اقمحُ:اإل ث اَلد

اََّايَّاوقل :الة ََاإلل محهايلابولاإلمَِاَا

وُرِإلااوإلهابوباةإلوةاصاسااََ َّاوإلمالمابهللَّاصاامااََّهَازإلةابوبااماا بةاإللَّاحااَُّاَاالحباا

ْالَّاويافََِّاَََّّ اإلممحَااََّاسالاابط إلفاإلل،خلاياوامامحه:اوإللِياْف ااا وةَّهَّاإناِلِهاإلْليَالمال

إلل   َالر اُِهاإللييلةةالةمااُاابجبةةاَةاماوديَّياإللَل اا اَااحةبااماامحهَّالر ااوإلُلاإلمالماا

ُاِإلاا،اَّاإلحقاصاإلْلمعاوِاا ُالاإلو اب ايااة،اَاصااَااَفا َااع ا بهللاَّاا اب اور او اب ايااة،اََّاواوإل

اب اَةاماَََّماا اجمُّءاإللَ يناوإلباام اإللَلحََّاعاماَََّماوةلْ َإللَحةحَِّاوإللَب اصاالَاعللَ

لَّاعاماواة:اساا،حلناإل َّاوإلحمَّا َّاا وَْرياالَاالاواةاا ابنالمحرمحهاإللطةباحب اإلل   اةويًّ

وَلاإل اإَلاإل َّاوإل ابعربَّاإناِللاةويًّلاحب اإلل   اَِع اوَاالح، لَاوالايحاا، اُِإلاالااوياا اا،َّا

ََل :ايلاُممََّّاااإل او ااماا بةاقل :اقل اإللَ،ُّاَااعاإل اامحة اوساامحه:الَةُاإو إلُةهالةمحَاب يا َّ

بق ئاباَاَااَُّاإللمااممَّاوبخربُهابناإلْلَاَاطة،اَاإللمواََّاااِواَاإلمالءَّاوب الاقة النَّاوبناغ إلساا ال:اا

ساا،حالناإل َّاوإلحماَّا َّاوَلاإلا اإَلاإل َّاوإل ابعربَاقال اإللمااِي:احاَّياثاحماا َاَم محبمابْا الةسا

ُاِإلاإلل،الِابناْفساإلل ماَِّابواإللَب اإللاِيايَبم َالُ اا ا َاللاِاُباْفساياا  ااإلم َ اإلل َاللاَِّاوإلل والل

لاصاإلْلََاعمحاماَرمحهاا َاريااَ ايا  اصاإلْلَََّاَةغ سا اإل اغ إلساا إلْلَََّاولر ايَ  ااَ ابناُِإلاإللرمماي
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إلل ،َّاهبِهاإللرمحامتَّاغ  ال اغ إل َاُِإلاُباإلم َ اإللِيايَ  ااَ َّاسابإلءاعلناإل اَ ل ايَّبااْفساا

لَابواعالناواِلاَااااُاِإلاإلل ماِاالاَاإللغ إل َّاعامايَااّبااا اإلحاب إلَّاوا اإلمَُّّاحةبإلْاا وإللَبىاياا  ا

إلَّاوإناملاير اا اْفم َاإلَْ  ا اَإلل مِاهمحقاي  ا

قمحاُ:اَم َالهابناَبإلِاق إلءةايياَاإللر واُباإللاِياهمحقاإل ااَا ااالايَاَّ احتاُاإلل   اومحماالنا

ةدا(:اا805ويافََِّاوَْرياالَاحَّيثاإللَبإل اصاامامحها)
َب اإلِل ِبمد ايد

ِ ينب  َ َد اوبلِل ِؤ ْ بإلاايي  ل اعد ي د
ِب اإللث محب ب ُِ بد اود

َب
لاد

محثا ساد اود
ِة ب محد اإل  ااد عث َاد اإل با ب   سا  ااد اِلد امد ِد د رد إلند َّاود ِم د

ااب ي   َّاود
ةب َد د اإلِل،د ة  باد اسا  ا     َّ َِ َد ا

اوب ب مح بند ِ مد ايد ابدِاندل   َد َد َدمد ا هد

َادا محث َّابدِوا   لنب َاد اد امد اغد  ث امد
دد :ايعاد ل د َّاقاد اود ِاَّ  َ    ث ة

ْدمااب لا اااد ِ اطدرِي  ااب لنب ِيقاد احب  ث امد
دد َّابدِواعاد ا  ِ ارشد امد ِةَد   اود

إلنب إلود ِبةد اسااد
لنب

امد  ،ب ب
لحب َد ِ ا ااد

لنب لجث د َّاحت  إلفث بد اََد

اإل ثبااوحَّيث:اا ب   س  ااد :اقدل د اقدل د ةد ِيَّد ْدلاملسو هيلع هللا ىلصو  د :ابد ب    َ ةد َد ا بب
لحب اإللحث ِب ج  لل ث اعد

َب
ةدلاد
َب اإلِل ِبمد ايد ِ ين   َ اإلِل بُّء  :اَيد

ي ِب دلاد دااإللث ا د ِدت  بدِ مد َّاود َد ِةمحد الد ِ ت  اَبدِس د

وحمااَا اإلحالَظاإلو اعنرياصا(اوغريُهاا٣52واا5/٣48(اوبهللاَّا)٣781بخ جا اإلو ااالجاَا)

ا(1/٦2َبو اسباةاإلل،َ ةا)ا"َفمريه"

اَإلبحلةيثاُِهاق،ِاا اخممحبااإللَ ينَلةابإلابنا(:ا1٦٦قل اإلمالمابهللَّاصاإلل ةااعاإلْل مةَا)

ا}:ااق بااا اجالءاقاَّابْا :اوم َ ااإَلااَيُّءاَلااإللَ ينََمحَالاِله:ا ِِ بدااقا  َّ اااإل ث اُ  اابَلَاوعاِإلاعاِإلااَمحا َاا{بدحاد

ا}:ااق بااا اابناَ ون ِِ بدااقا  َّ اااإل ث ااُ  ااإل اعمماابنَااِاايال:ااَةَب ااإللَ ينااَْ باابَْالااونبإلوا َّااإَلااَيئا ااَلاا{بدحاد

ااِايلَاإللَ ينإللَ يناَيُّءاإْاماَيُّءاَبإلِاابن:اا َ ااوإْامَاحل اإ احل اا ايَغرياوَلاَيُّءَّاَل

بُّء  ا(:ا8/410قال ايااة اإلمساامماعاماصاجممبتاإللفَالوىا) ياَيد
ِب اإللاث بد  ُ ا ِد إل اإللنثبد َّابدنث د ابدهللاِ د ِث ،د َد

ِبا مد ِ اإلِل د
ااب اإلمِدِخمح با  بد  ُ اَود

ُاِهاا(:اا205-2/202قال اإلو اوطاَاصاإلموالْاَا) إلبحالةياثاصاقبلا :اَيُّءاإللَ ينااوإْامااَ اصا

ُاِإلاا،ِاصاإللرَالِا وجتُّءاإلل،َ ةاوجتُّءاإللَاامةاوَيُّءاإللَااةالماوَيُّءاَبإلِاالاَاعمحا َّاوعاِا

اوإللمَََ
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ه﴿قال اإل ااياوجاِ:اا إلايد د ًّ ارشد
ة  اث ااد ل د َاد ِن

ااب ِِ ِ ماد ِ ايد اد هَّاود إلايد د رِيا اخد
ة  اث ااد ل د َاد ِن

ااب ِِ ِ ماد ِ ايد ]إلليليلاَ:اا﴾َدمد

[اََلُ اإللمحفظاا اُِإلابْ اي ىاإلخلرياوإللرشااَّالةساي ىاإلخلرياوإللرشااَّاوإْاماي ىاَبإلهباماوإلْليإلءاا8َّاا7

َالَِاعاماقال ااياوجاِ:اا لا﴿امحة اماا اإللنبإلِاوإلل  ااد إلاود ا ِرااد اُم  رِي  ِ اخد ااب ُِ محاد مب لااد اااد ْدِفس  ا  ِ اعا   َّ
ب اجتاد ِبمد يد

اودا ِبابدنث الد ة  َدبد ا
بء  ِ اساا 

ااب ُِ محاد مب إلاد ةاَّا إلاود ب َّا ابدااد ةَِاد   ود لاود [اولةساي َُّاب الاَمحاَاإلباام اا٣0]ي اام إلن:ااا﴾ِةَد اد

َالَِاعاماقال ا إللَُّااممحَ الاهبةئَ الاوعامااممحَ الاا اإللرشااَّاوإْاماجتاَّاإلْليإلءااعاالاَاا اإللنبإلِاوإلل 

ِيدا﴿َ ل :اا إلاَي  بءا اس  ِِ ِ مد ِ ايد  يناوجتُّءاإللَمةا[اَة بزاصاإللرممابنايَل :اَيُّءاإلل12٣َ]إللَملء:ااا﴾اد

َاربَّاَيُّءاإللحار َّاوإْاماَيُّءاَبإلِاالَاعمح َّاَييىاا اامِاإلل اءاوللمابءَّا وجتُّءاإلليعلةَّاَيُّءاإلل

ه﴿بَلاَ ىاإ اقبلا اَ ال :ا إلايد د ًّ ارشد
ة  اث ااد ل د َاد ِن

ااب ِِ ِ ماد ِ ايد دىاي ىاإللرسااقاَاوإلليْالاورشِاإلخلم اااا﴾َدمد َدمد بد

ال ِإلِاامحة امَّاووةلناُِإلاوبانلل اصاإللَ يناعنريَوسلل اباام اإلم ليصاإْاماي ىاإلل َلِاوإل

دلا(:اا1/5٦٩قل اإللَّإلااُّاصاَْضا ااعاإلم ي اا) َدلوَب اعب اصب َب ب للد اوب د د بب إلاإلمِ ِ  د ِد د
إلاِلب ِد ُد ْدلا ِ َدرساث َِّا َد َد

ا اَاا  بث   َدحد ايد َلد َّاود ه  مااِ
اجب َلد َّاود ة  باد اَاا  الد   اإل ثبالدِةسد م  مد اعد ِ يند  َ اإلِل إلابدنث ِد ااُد ايَِطقاوب ب لن  مااد

لب اود َده  ا إلَّالد   ابدودَّا ةا باد

َ ِد اإلمِ ِممحبمب ةع 
ب اَجد َد لب ااد ِد َب اويحفعَاَََّااد

َّاا ِد َب اإلمِ ِؤاب ب  ِ ابدِا
اإل ث اصب ه  ا  بِّ اي َااد  ِ إل َدبد ا َد

لب ااد بإلابدنث م 
محب ِهااد  ُ ََِّد

ااب َد لب ااد ب    َ اإلمِدِ  لند اعد محدامث اِلد ِهااد اَد إلءا يد جد

ي ِب ِ يناإللث  َ ْثااإلِل إلل َّاإب اعِابدِحبد اجممهاصب رِي  اغد م  مد اعد
ِ ينب  َ اإلِل ْدِفس  اود ِد

َب اإلمِ ِؤاب اوب ب د ة ،درشِّ
َّالب لاَبة ب بإلااد ،د   َث إل ااق بوهَاود امد

ِدا ُد َا  ِ َدل
اوبرب هد ابدِناي ِ ساد َّاإبَلث

ة  باد َا  ا َلد ااعاجماهاود ةاملاي بق)الد   إلءد  د
َب اإلِل   َ إللدُااد إباإلازد َد َا اإباإلاق ئد

إلااحيما اوب ب

محدا إلِل   َّاود ط بند
للب َ غاد ِها ثر  رَب لد اإل ث اود لءد اإبِنايااد َد لاب َ ِهااد محبِم َِّااد َاقاد ب   اجد    ِ اعا  اإبَلث محا    ِ د اَيد اَلد ب    َ  ِ ِهاااد للدطدَبر  غاد اوبم  ء  امد

ثلاودةَلاورشحَلااد ااِإلُ،رهاا
اِمب  ِ ابدقد ِد لقب ُّاإلِل د

ِرفب يد َاود مح بند
ِ،طب ِهاا  ر 

َب لد مد لبضد اود  بند
لمب ااد اإلِل،دةدلنب ي ب ِر ب َد ا اصب ابدنث رِيد غد

واَ  َّ  َ اإلل لءاملاصب فد
ايب

ا/ابوباا،َّاإلل هلل 

احية او اايلاإلح بايا
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